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فرحة العبي العني االماراتي

2019 املغرب لن يترّشح الستضافة كأس أمم إفريقيا 
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قمة مرتقبة بني الكويت والساملية في كأس سمو ولي العهد
تتجه األنظار اليوم اجلمعة في 
متام الساعة السابعة والنصف 
مساءا صوب استاد محمد احلمد 
معقل نـــادي الــقــادســيــة، حيث 
املــواجــهــة املرتقبة بــني الكويت 
والساملية في ربــع نهائي كأس 

سمو ولي العهد.
كما يلعب اليوم أيضا خيطان 
والــنــصــر، على إســتــاد الصداقة 
والسالم في متــام الساعة 4.05 

عصرا.
ـــة مــع  ـــي ـــادس ـــق ويـــلـــتـــقـــي ال
الفحيحيل، غدا السبت على إستاد 
الصداقة والــســالم، فــي الـ4 و5 
دقــائــق، على أن يلتقي العربي 
واجلهراء، الساعة 7.30 مساء غدا 

السبت أيضا.
ــرر االحتـــاد الكويتي لكرة  وق
القدم قــرر االستعانة بحكام من 
دول اجلوار، إلدارة مباريات دور 
الـ8، وذلــك إلبعاد الضغوط عن 

احلكام احملليني.
وشهدت اجلولة املاضية جدال 
كثيرا بسبب االحتجاجات حول 

التبديل الرابع.
ــأس سمو ولي  وكـــان حــكــام ك
العهد، قــد سمحوا فــي مباريات 
الدور األول بالكأس لبعض الفرق 
بإجراء التبديل الرابع في األشواط 
اإلضافية، فيما حرموا فرقا أخرى 
ــق، مــا دفــع األندية  مــن نفس احل
املــتــضــررة لتقدمي احتجاجات، 

بغرض إعادة املباريات.
وقرر االحتاد تشكيل جلنة من 
شأنها إجراء حتقيق، ورفع تقرير 

بالواقعة الحتاد الكرة.
وضمت اللجنة، رئيس االحتاد 
الشيخ أحمد اليوسف، وعضوي 
مجلس اإلدارة مــعــن الــرشــيــد، 
وسالم سعدون. كما اعتمد مجلس 
إدارة االحتــاد، قرار تعديل املادة 

42 من الئحة املسابقات، والسماح 
لــأنــديــة بالتبديل الــرابــع، في 
حــال ذهبت املباريات لأشواط 
اإلضــافــيــة. وقــطــع احتـــاد الكرة 
الكويتي، الطريق على مزيد من 
االحتجاجات على التبديل الرابع، 

الذي جرى في األشواط اإلضافية.
وقرر االحتاد اعتماد قرار جلنة 
املسابقات حول نتائج الدور األول 
من منافسات كــأس ولــي العهد، 
رافــضــا االنــصــيــاع لرغبة أندية 
التضامن، والشباب، واليرموك، 

فيما يخص طلبهم بإعادة مباريات 
اجلولة األولى.

وكان حكام كأس ولي العهد، قد 
سمحوا في مباريات الدور األول 
بالكأس لبعض الــفــرق بإجراء 
ــي األشـــواط  الــتــبــديــل الـــرابـــع ف

اإلضافية، فيما حرموا فرقا أخرى 
ــق، مــا دفــع األندية  مــن نفس احل
املــتــضــررة لتقدمي احتجاجات، 

بغرض إعادة املباريات.
وقرر االحتاد تشكيل جلنة من 
شأنها إجراء حتقيق، ورفع تقرير 
بالواقعة الحتاد الكرة في اجتماع 

األحد املقبل.
وضمت اللجنة، رئيس االحتاد 
الشيخ أحمد اليوسف، وعضوي 
مجلس اإلدارة مــعــن الــرشــيــد، 

وسالم سعدون.
كما اعتمد مجلس إدارة االحتاد، 
قــرار تعديل املــادة 42 من الئحة 
املــســابــقــات، والــســمــاح لأندية 
بالتبديل الرابع، في حال ذهبت 

املباريات لأشواط اإلضافية.
من جهته ذكر نائب رئيس جهاز 
الــكــرة فــي نــادي الــكــويــت، عــادل 
عقلة، أن العب املرخية القطري، 
فهد العنزي، في طريقه للعودة 
من جديد لصفوف األبيض، خالل 

امليركاتو الشتوي املقبل.
ويخضع فهد العنزي، الــذي 
ــة في  ــح ــاج ـــة ن ـــراح ــع جل ــض خ
إسبانيا، لفترة تأهيل، بعد إصابته 
بكسر في الساق، وتهتك في أربطة 

الكاحل.
وقـــال عقلة، فــي تصريحات 
متلفزة، إن فهد العنزي يقترب من 
فسخ عقده مع املرخية بالتراضي، 

نظًرا لإلصابة التي تعرض لها.
وأضــاف عقلة، أن فهد العنزي 
سيخوض في الفترة املقبلة، فترة 
تأهيل في قطر، على أمل اللحاق 
بالتدريبات اجلماعية لأبيض في 

مارس املقبل.
وثمن مدير الكرة في الكويت، 
ـــاد الــكــرة، وحتمله  مــوقــف احت
نفقات عالج فهد العنزي، سواء 

في إسبانيا أو قطر.

مونديال األندية .. العني يقلب الطاولة 
على ويلينغتون ويتأهل ملواجهة الترجي

لقطة من مواجهة سابقة بني الكويت والساملية

قلب نادي العني اإلماراتي تأخره 0-3 إلى تعادل 
ــواط األصلية واإلضافية، ليكسب  3-3 في األش
ضيفه ويلينغتون النيوزلندي 4-3 بركالت 
الترجيح، في افتتاح منافسات كأس العالم لأندية 

على إستاد هزاع بن زايد.
ويلتقي العني في الــدور الثاني للبطولة مع 
الترجي التونسي في مواجهة عربية مثيرة على 

بطاقة التأهل للمربع الذهبي.
وأنهى ويلنغتون الشوط األول لصاحله بثالثة 
أهــداف سجلها األرجنتيني ماريو بارسيا وآرون 
كالفام وماريو إيليتش في الدقائق 11 و15 و44 
مقابل هدف سجله الياباني تسوكاسا شيوتاني في 
الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني، أكمل العني العودة 
الرائعة فــي املــبــاراة بهدفني سجلهما الفرنسي 
تونغو دومبيا والبديل السويدي ماركوس بيرغ 

في الدقيقتني 49 و85 ليدفعا باملباراة إلى الوقت 
اإلضافي. ولم تختلف النتيجة في الوقت اإلضافي 
حيث انتهى بالتعادل 3-3 ليحتكم الفريقان إلى 

ركالت الترجيح.
ــى للوقت بــدل الضائع  وشهدت الدقيقة األول
بعد انتهاء الوقت اإلضافي طرد الالعب محمد عبد 

الرحمن جنم العني لنيله اإلنذار الثاني في اللقاء.
ــالت الترجيح، سجل للعني إبراهيم  وفــي رك
دياكيه وحسني الشحات وتسوكاسا شيوتاني 
وكايو وأهدر ماركوس بيرغ )سدد الركلة الثانية 
فوق املرمى( وسجل لفريق ويلنغتون روس أالن 
وماريو إيليتش وهاميش واتسون وأهدر أنغوس 
كيلكولي )الركلة الثانية التي تصدى لها حارس 
مرمى العني( وغوستني جولي )الركلة اخلامسة 

التي تصدى لها حارس مرمى العني(.

الهالل يتخطى أحد بركلة جزاء مثيرة للجدل
سجل الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفاً من ركلة جزاء 
بعد االستعانة بحكم الفيديو ليقود الهالل لفوز صعب 
1-0 على أحد في مباراة مؤجلة في الدوري السعودي 

للمحترفني لكرة القدم األربعاء.
والفوز هو األول حلامل اللقب بعد تعادلني متتاليني 
مع الفيصلي والنصر. وتعرض البرازيلي كارلوس 

إدواردو لدفعة داخــل املنطقة واحتسب احلكم ركلة 
ــزاء وســط اعتراضات من العبي أحــد ثم استعان  ج
بحكم الفيديو حلسم قــراره رغم حدوث مشكلة فنية 
بالشاشة املوجودة بامللعب. ونفذ غوميز الركلة بنجاح 
في الدقيقة 54 ليرفع الهالل رصيده إلى 32 نقطة في 

الصدارة بفارق ست نقاط عن النصر أقرب منافسيه.

أكــد وزيــر الشباب والرياضة املغربي رشيد 
الطالبي العلمي أن اململكة لن تترشح الستضافة 

كأس أمم إفريقيا 2019.
وقال الطالبي العلمي لوكالة فرانس برس »لم 
تكن للمغرب نية تقدمي ترشيحه الحتضان كأس 
أمم إفريقيا 2019، ولن يقدم ترشيحه«. وكانت 
التقارير الصحفية ترجح أن يكون املغرب من 

أبرز املرشحني لالستضافة، بعدما أعلن االحتاد 
اإلفــريــقــي للعبة فــي 30 نوفمبر سحب تنظيم 
البطولة من الكاميرون على خلفية التأخر في إجناز 
أعمال البنى التحتية ومنشآت املالعب والقلق من 
الوضع األمني. ومن املقرر أن تقام البطولة بني 15 

يونيو و13 يوليو.
كما رجحت التقارير أن تكون جنوب إفريقيا 

من املرشحني لالستضافة. وبعد سحب الترشيح 
مــن الــكــامــيــرون، أعلن رئيس االحتـــاد اإلفريقي 
لكرة القدم أحمد أحمد فتح باب الترشح مجددا 
الستضافة البطولة، على أن يعلن اســم البلد 
املضيف في التاسع من يناير املقبل. وأشار أحمد 
ــى أن مهلة  ــرس اإلثــنــني ال فــي حــديــث لفرانس ب
الترشح لالستضافة تنتهي فــي 14 ديسمبر، 

و«سيتم إجنــاز األمــور في 25 ديسمبر للخروج 
بالئحة مصغرة من املرشحني مع التقييم والتنقيط 
الواضح. اللجنة التنفيذية ستجتمع في 9 يناير في 
دكار )السنغال( حيث سنعلن القرار«. وعن عدد 
ملفات الترشيح التي تسلمها االحتاد القاري للعبة، 
أجاب أحمد »بحسب معلوماتي، وصلتنا رسالتان 

أو ثالث رسائل لإلعراب عن اهتمام«.


