
أك��م��ل الفيحيحل ع��ق��د ال��ف��رق 
املتأهلة لربع نهائي ك��أس سمو 
ولي العهد ، بفوزه على اليرموك 
بركالت اجلزاء 4/2، وذلك بعد أن 
انتهى الوقتني األصلي واإلضافي 

بهدف لكل فريق.
واس��ت��ه��ل ال��ف��ي��ح��ي��ح��ل ال���ذي 
سيواجه القادسية في الدور ربع 
النهائي السبت املقبل، التسجيل 
بهدف ف��ي الدقيقة 35 م��ن ركلة 
ثابتة، ليرد وسام اإلدريسي بهدف 

مشابه في الدقيقة 86.
امل���ب���اراة ج����اءت متوسطة 
املستوى، السميا في الشوطني 
األول وال��ث��ان��ي، فيما ت��راج��ع 
املردود في الشوطني اإلضافيني، 
وس��ط قناعة ت��ام��ة بالتعادل، 

واالحتكام لركالت الترجيح.  
وتقاسم الفحيحيل واليرموك 
السيطرة على مجريات الشوط 
األول، وس��ط رغبة مشتركة في 
حتقيق ه���دف ال��ت��ق��دم، واعتمد 
الفحيحيل م��ع م��درب��ه محمد 
دهيليس على األردن��ي منذر أبو 
ع��م��ارة، ل��ق��ي��ادة خطرالهجوم، 
ي��ع��اون��ه امل��غ��رب��ي ب���و شعيب 
س��وف��ي��ان��ي ف��رح��ان س��ع��ي��د، في 

محاولة للنقل سريع للهجمات.
في املقابل سعى اليرموك مع 
م��درب��ه ه��ان��ي الصقر، للتنظيم 
ال���دف���اع���ي، م���ع االع��ت��م��اد على 
الهجمات امل��رت��دة، والتي قادها 
ال��ت��ون��س��ي وس����ام اإلدري���س���ي، 
ومواطنه هشام العروسي، إلى 

جانب عذبي شهاب.
واستطاع الفحيحيل اخلروج 
م��ن ال��ش��وط األول باملفيد بعد 
هدف السبق، ال��ذي سجله منذر 
أب��و عمارة من ضربة ثابتة من 

ح���دود منطقة اجل���زاء، سددها 
م��ب��اش��رة ف��ي ش��ب��اك احل���ارس 

صالح مهدي.
وف���ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي جنح 
اليرموك في ال��ع��ودة للمباراة، 
ساعده على ذلك التراجع املبالغ 
ف��ي��ه للفحيحيل، ف��ي محاولة 

للحفاظ على التقدم.

وق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال��وق��ت األص��ل��ي 
بدقائق رد وسام اإلدريسي بهدف 
التعادل، من ركلة ح��رة مباشرة 

أيضا من خارج منطقة اجلزاء.
وف��ي ال��وق��ت االض��اف��ي االول 
تلقى الفحيحيل ضربة موجعة، 
ب��خ��روج أب��و ع��م��ارة بالبطاقة 
احل��م��راء، بعد تدخل عنيف مع 

العب اليرموك.
ل��ك��ن األم����ور اس��ت��م��رت على 
ح��ال��ه��ا، ح��ي��ث خ��ي��م ال��ت��ع��ادل 
اإليجابي بهدف كل فريق على 
الوقتني األصلي واإلضافي، ليتم 
االحتكام ال��ى رك��الت الترجيح 
التي مالت للفحيحيل، بفضل 

تألق احلارس سعد العنزي.

جنح فريق األهلي في حصد فوز سهل على 
حساب ضيفه طالئع اجليش بنتيجة )0-2(، 
األحد، بإستاد السالم الدولي، في اللقاء املؤجل 

من اجلولة 14 للدوري املصري.
وسجل م���روان محسن ثنائية األه��ل��ي في 
الدقيقتني 29 و31، وأض���اع ال��الع��ب ضربة 
جزاء في الدقيقة 87، ليواصل األحمر صحوته، 
بتحقيق الفوز الثالث تواليا بالدوري، بعد عبور 
اجلونة وبتروجيت. ورف��ع األهلي رصيده، 
بقيادة مديره الفني محمد يوسف، ل�20 نقطة، 
متقدما للمركز ال�5، بفارق األهداف عن املقاولون 
وسموحة، وله 6 مؤجالت أخرى، وجتمد رصيد 
الطالئع، بقيادة مديره الفني البلجيكي لوك 

إمييل، عند 18 نقطة، في املركز ال�9.
لم يجد األهلي معاناة في حتقيق الفوز، مع 
سوء األداء الدفاعي للطالئع، وخطف مروان 
محسن مهاجم األح��م��ر األض����واء، بتسجيله 
هدفني، ليرد على االنتقادات التي تعرض لها 

في مؤخرا.
ب��دأ األه��ل��ي هجماته منذ الدقائق األول��ى، 
خاصة ع��ن طريق النشيط أحمد الشيخ في 
اجلبهة اليمنى، وال��ذي أض��اع فرصة خطيرة 
في الدقيقة 7، من انفراد تصدى له محمد بسام 

حارس الطالئع.

وواص����ل األه��ل��ي ال��ض��غ��ط ع��ل��ى دف��اع��ات 
الضيوف، ولكن الطالئع اعتمد على التمريرات 

املتبادلة وانطالقات مصطفى محمد.
وأضاع عمرو السولية محاولة بضربة رأس 
بجوار القائم، وأحرز مروان محسن هدف التقدم 
لألهلي في الدقيقة 29، من متريرة عرضية 
متقنة، م��ن ج��ان��ب محمد ش��ري��ف، ث��م أض��اف 
م��روان الهدف الثاني له ولألحمر من متابعة 
لتسديدة محمد شريف، التي ردت من احلارس 

بسام، ليودعها مروان الشباك في الدقيقة 31.
وأضاع مروان محسن ضربة اجلزاء، بعدما 
تصدى لها احلارس محمد بسام، ودفع األهلي 
بالالعب مؤمن زكريا بعد غياب على حساب 

ناصر ماهر.
ووج��ه أحمد الشيخ تسديدة قوية في يد 
احلارس بسام، وأضاع أحمد سامي ضربة رأس 
بجوار القائم، كما أضاع حسن يوسف فرصة 

للطالئع لينتهي اللقاء بفوز األهلي.

لقطة من مباراة الفحيحيل واليرموك
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األهلي يعبر كمني اجليش ويتقدم
للمركز اخلامس في الدوري املصري
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فرحة العبي األهلي بهدف مروان محسن

الفحيحيل يكمل عقد املتأهلني 
إلى ربع نهائي كأس سمو ولي العهد 

9 يناير املقبل 2019« في  الكشف عن مستضيف »كان 
أف��اد رئيس االحت���اد اإلف��ري��ق��ي لكرة القدم 
)“كاف”( أحمد أحمد اإلثنني في تصريحات 
لوكالة فرانس ب��رس، أن اسم الدولة املضيفة 
لبطولة كأس األمم األفريقية 2019، سيعلن في 

التاسع من يناير املقبل.
وأشار أحمد إلى أنه بعد انتهاء مهلة الترشح 
في 14 ديسمبر، “سيتم إجن��از األم��ور في 25 
ديسمبر للخروج بالئحة مصغرة من املرشحني 

مع التقييم والتنقيط الواضح. اللجنة التنفيذية 
ستجتمع في 9 يناير في دكار )السنغال( حيث 

سنعلن القرار”.
وك��ان االحت��اد قد أعلن في أواخ��ر نوفمبر، 
سحب تنظيم البطولة من املضيفة الكاميرون 
على خلفية التأخر ف��ي إجن���از أع��م��ال البنى 
التحتية ومنشآت املالعب والقلق من الوضع 
األمني، وذلك قبل سبعة أشهر فقط من البطولة 

املقررة في يونيو ويوليو املقبلني.
الدول املرشحة

وع��ن ع��دد ملفات الترشيح ال��ت��ي تسلمها 
االحت��اد ال��ق��اري للعبة، أج��اب أحمد “بحسب 
معلوماتي، وصلتنا رسالتان أو ثالث رسائل 

لإلعراب عن اهتمام”.
وفي حني تشير التقارير الصحافية إلى أن 
املغرب وجنوب إفريقيا هما األوف��ر حظاً لنيل 

استضافة نسخة 2019، لم يعلن أي بلد حتى 
اآلن ترشحه رسمياً لتنظيم البطولة التي 

سيشارك فيها 24 منتخبا بدالً من 16.
وردا على سؤال عما إذا كان املغرب املرشح 
األوفر حظاً لالستضافة، قال أحمد “ال أعلم، لكن 
هناك جنوب إفريقيا التي أرسلت طلب اهتمام. 
ثمة دولتان أو ثالث دول طلبت احلصول على 

دفتر الشروط”.

.. ومستثمرون صينيون يبحثون التعاون مع النادي
استقبل ال��ن��ادي األه��ل��ي امل��ص��ري، أمس 
اإلثنني، وفداً من احلكومة الصينية والسفارة 
الصينية بالقاهرة، وممثلني عن مجموعة 
شركات عمالقة في مجاالت املقاوالت والتمويل 
واالستثمار العقاري والصناعي، لبحث سبل 

التعاون مع األهلي خالل الفترة املقبلة.
وحضر الزيارة من جانب األهلي املصري، 
عضو مجلس إدارة ال��ن��ادي، املهندس محمد 

سراج الدين، واملدير التنفيذي للنادي، العميد 
محمد م��رج��ان، وم��دي��ر اإلدارة الهندسية، 
املهندس سامح كامل، ومدير التسويق باألهلي 

املصري، أمير توفيق.
وض��م الوفد الصيني ع��دداً من مسؤولي 
احل��ك��وم��ة الصينية ف��ي وزارت����ي التجارة 
والصناعة بوالية هانغتشو الصينية ورؤساء 
ومسؤولي مجموعة الست شركات اخلاصة 

ال��ت��ي سبق لها تنفيذ ع��دد م��ن املشروعات 
العمالقة ف��ي مختلف القطاعات السكنية 
والتجارية والصناعية والرياضية في الصني 
ودول آسيا وأفريقيا، وقامت هذه الشركات 
بتنفيذ مالعب ومدن أوملبية ضخمة بالصني، 
ومنها املدينة التي ستستضيف دورة األلعاب 
اآلسيوية مبدينة هانغتشو بالصني، باإلضافة 

لبعض املالعب بأفريقيا.


