
استخدام تقنية الفيديو في كأس إسبانيا بدءًا من يناير

13 alwasat.com.kwرياضة

»أزرق املبارزة« يحرز ذهبيتني وبرونزيتني 
في البطولة العربية بتونس
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العبو منتخب الكويت للمبارزة

أحــرز منتخب الكويت للمبازة اليوم الثالثاء 
ميداليتني ذهبيتني ومثلهما برونزيتيني في البطولة 
العربية لفئة العمومي التي تستضيف منافساتها 

تونس في الفترة من 10 حتى 14 ديسمبر اجلاري.
وقــال املدير الفني للمنتخب املــدرب عبدالكرمي 
الشمالن في اتصال هاتفي مع »كونا« ان الالعب 
يوسف الشمالن احرز امليدالية الذهبية في مسابقة 
سالح )سابر( لفئة فردي عمومي فيما حصد الالعب 
عبدالعزيز الشطي ذهبية مسابقة سالح )ايبيه( 

بنفس الفئة. واضاف ان الالعب عمار العماري نال 
امليدالية البرونزية في مسابقة سالح )سابر( لفئة 
فردي عمومي فيما حصل الالعب حسني كمال على 

برونزية مسابقة سالح )ايبيه( بنفس الفئة.
واعرب الشمالن عن امله في ان يواصل املنتخب 
حتقيق االجنــازات لرفع علم الكويت عاليا في هذا 
احملفل مؤكدا ثقته بقدرة الالعبني على حصد املزيد 
من امليداليات وحتقيق نتائج ايجابية في بطوالت 

الفرق.

»احتاد الكرة« يرفض احتجاج األندية على التبديل الرابع
قطع االحتاد الكويتي لكرة القدم الطريق على مزيد من االحتجاجات على 

التبديل الرابع، الذي جرى في األشواط اإلضافية، بكأس سمو ولي العهد.
وقرر االحتاد اعتماد قرار جلنة املسابقات حول نتائج الدور األول من 
منافسات كأس ولي العهد، رافضا في اجتماع عقده مساء أول من أمس، 
االنصياع لرغبة أندية التضامن، والشباب، واليرموك، فيما يخص طلبهم 

بإعادة مباريات اجلولة األولى لكأس ولي العهد.
وكان حكام كأس سمو ولي العهد، قد سمحوا في مباريات الدور األول 
ــواط اإلضافية،  بالكأس لبعض الفرق بإجراء التبديل الرابع في األش
فيما حرموا فرقا أخرى من نفس احلق، ما دفع األندية املتضررة لتقدمي 

احتجاجات، بغرض إعادة املباريات.
ــراء حتقيق، ورفــع تقرير  ــاد تشكيل جلنة من شأنها إج وقــرر االحت

بالواقعة الحتاد الكرة في اجتماع األحد املقبل.
وضمت اللجنة، رئيس االحتاد الشيخ أحمد اليوسف، وعضوي مجلس 

اإلدارة معن الرشيد، وسالم سعدون.
ــرار تعديل املــادة 42 من الئحة  كما اعتمد مجلس إدارة االحتـــاد، ق
املسابقات، والسماح لألندية بالتبديل الرابع، في حال ذهبت املباريات 

لألشواط اإلضافية.
جدير بالذكر أن منافسات الدور الثاني من كأس ولي العهد، ستنطلق 

اليوم. احتاد الكرة يقفل الباب أمام احتجاجات األندية بشأن التبديل الرابع

ستستخدم تقنية املساعدة بالفيديو في التحكيم )»فــي ايه 
آر«( بدءاً من ثمن نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم في يناير املقبل، 
وسيتم متديدها إلى الدرجة الثانية املوسم املقبل، بحسب ما أعلن 

الثالثاء االحتاد اإلسباني للعبة.
وجاء في بيان االحتاد: »وافق مجلس إدارة االحتاد اإلسباني 
لكرة القدم اليوم على متديد )في ايه آر( إلى مسابقات رسمية 
جديدة، كأس امللك والدرجة الثانية«، علماً أن هذه التقنية تطبق 

حصرا في الدرجة األولى في إسبانيا راهنا، وذلك منذ بداية املوسم 
احلالي. وتابع بيان االحتاد: »في ما يخص الدرجة الثانية، سيبدأ 
تنفيذ التحكيم بالفيديو في موسم 2019-2020، برغم أّن هناك 
إمكانية لتطبيقه خــالل املوسم احلالي )2018-2019( أثناء 

مرحلة البالي أوف )تصفيات الترقية( للدرجة األولى«.
ويقابل استخدام التقنية بردود فعل متفاوتة من قبل املعنيني 
بكرة القدم، ففي حني يعتبر االحتاد الدولي )فيفا( وأطراف آخرون 

بأّنها أثبتت جناحها وحتد من األخطاء التحكيمية، يرى البعض 
بأنها تؤدي الى إبطاء وتيرة اللعب، ويطرحون عالمات استفهام 

عن خيارات اللجوء إليها خالل املباريات.
وتقتصر هذه املساعدة التكنولوجية على أربــع حــاالت: بعد 
تسجيل هدف، قرار بركلة جــزاء، بعد بطاقة حمراء مباشرة، أو 
في حاالت اخلطأ في هوية الالعب الذي وجه اليه إنذار أو بطاقة 

حمراء.

بيكيه يشتري نادي إف سي اندورا اإلسباني
كشفت تقارير إعالمية فــي إسبانيا، أن مدافع 
نــادي برشلونة، جيرارد بيكيه، اشترى نــادي إف 
سي انــدورا اإلسباني، بهدف إعــداده للمشاركة في 

املسابقات الرسمية الكبرى.
أوضحت صحيفة ماركا اإلسبانية، أمس األربعاء، 
أن مجموعة كوزموس االستثمارية التي ميتلكها 
الالعب اإلسباني ستتحمل عبء ســداد ديــون نادي 
إف سي انــدورا الــذي سيتم اإلعــالن عن اسم مدربه 

اجلديد خالل األيام القليلة املقبلة. وكان بيكيه أعلن 
الشهر املاضي في مقابلة مع مجلة ليكيب الفرنسية، 
أنــه ســوف يقوم بشراء أحــد أندية كــرة الــقــدم، كما 
سيعمل على تنظيم مسابقة جديدة. يشار إلــى أن 
بيكيه له استثمارات ضخمة في عالم رياضة التنس، 
حيث حصل مؤخراً على احلقوق التجارية لبطولة 
كأس ديفيز للمنتخبات، ويسعى إلى شراء احلقوق 

التجارية لبطولة كأس االحتاد للسيدات.

ركالت الترجيح تؤهل الرجاء لربع نهائي البطولة العربية على حساب اإلسماعيلي
ــيــضــاوي،  ــب ـــاء ال ـــرج ــغ ال ــل ب
ــع نهائي البطولة العربية  رب
لألندية، على حساب اإلسماعيلي 
املصري، بركالت الترجيح )4-
2(، الثالثاء، على ملعب محمد 
اخلــامــس، بعدما انتهى الوقت 

األصلي للقاء بالتعادل السلبي.
وجلــأ الــفــريــقــان إلــى ركــالت 
الترجيح، نظًرا ألن مباراة الذهاب 
في ثمن نهائي البطولة العربية، 
انتهت بالتعادل السلبي بدون 

أهداف.
وأضاع شكري جنيب، فرصة 
خــطــيــرة لإلسماعيلي، عندما 
حصل على الكرة داخــل منطقة 
ــدد الــكــرة فوق  ـــزاء، لكنه س اجل

املرمى.

وفي الدقيقة 55، حصل زكريا 
حدراف على الكرة، ومررها إلى 
زميله رحيمي، الذي سددها، لكن 
حارس الدراويش أنقذ شباكه في 

الوقت املناسب.
وقام رحيمي مبجهود فردي، 
قبل أن ينفرد بــاحلــارس محمد 
فــــوزي، قــبــل أن يــتــألــق األخــيــر 
في التصدي للكرة، التي ملست 

العارضة.
ودفع جاريدو، مدرب الرجاء، 
بالثنائي محسن ياجور وأنس 
جبرون، لتكثيف الهجمات على 
اإلسماعيلي، لتنتهي املــبــاراة 
بالتعادل السلبي، قبل اللجوء 
لركالت الترجيح التي ابتسمت 

لقطة من مباراة االسماعيلي والرجاء البيضاوي املغربيفي النهاية ألصحاب األرض.


