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هليل: لقاء 
»القطن« عنق 

الزجاجة بالنسبة 
لألهلي

الترجي بطل تونس

»وادا« تتجه لرفع اإليقاف 
عن الوكالة الروسية

بطل »موتو جي بي« 
هايدن في وضع حرج

أحرز نادي الترجي التونسي لقبه السابع والعشرين في 
الدوري التونسي لكرة القدم، بفوزه على النجم الساحلي 
3-٠ منهيا بذلك موسما طبعته سلسلة من أعمال الشغب 
في املالعب. وثبــت الترجي بذلك موقعه كأفضل األندية 
تتويجا باللقب، متفوقا بفارق كبير على النادي األفريقي 

)13 لقبا( والنجم الساحلي )1٠ ألقاب(.
وأفاد الترجي من املبــاراة التي أقيمت اخلميس على 
ملعبــه بحضــور اآلالف من مشــجعيه، لتعزيز هيمنته 
على اللقب. ورغم ان الفريق كان يحتاج الى تعادل فقط 
لضمان اللقب في ختام مرحلة التتويج بالبطولة، اال انه 
ضغط مــن البداية وتقدم في نصف ســاعة بهدفني دون 
مقابل، سجلهما غيالن الشعاللي )15( وعلي املشاني )3٠(.

وسجل املهاجم طه ياسني اخلنيسي الهدف الثالث بعد 
5 دقائق على انطالق الشوط الثاني اثر متريرة عرضية 
في منطقة اجلزاء. وتلت فوز الترجي احتفاالت واسعة في 
شوارع العاصمة التونسية، حيث أطلق مشجعوه العنان 
ألبواق السيارات، وهم يرتدون قميصه األحمر واألصفر. 

واستمرت االحتفاالت حتى وقت متأخر من الليل.
وإضافــة الى ألقابه الـ ٢٧ فــي الدوري احمللي، يحمل 
الترجي أيضا لقب الكأس احمللية 15 مرة، ومرتني دوري 
أبطال افريقيا )1994 و٢٠11(، ويخوض منافسات املسابقة 
القارية هذا املوسم ايضا. وشهدت بطولة تونس تعديال 
في نظامها هذا املوسم، مع تقسيم الفرق إلى مجموعتني 
تتنافسان وفق نظام الدوري، على ان تقام بطولة مصغرة 

حاسمة بني أفضل ست فرق.

أعلن رئيس الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات )وادا( 
كريغ ريدي أن اإليقاف املفروض على الوكالة الروسية 
منذ نحو عامني قد يرفع مطلع يونيو املقبل، في خطوة 
قابلتها موسكو بتجديد تعهدها توفير املتطلبات التي 

تفرضها الهيئات الدولية.
وفرضت الوكالة الدولية احلظر على الوكالة الروسية 
فــي العام ٢٠15 بعد كشــف احملقق الكندي ريتشــارد 
ماكالرين في تقرير أعده بناء على طلبها وجود برنامج 

تنشط ممهنج برعاية الدولة الروسية.
وأشار ريدي إلى أن الوكالة الروسية قامت بخطوات 
ملموسة لتحسني صورتها، وانه ميكنها استئناف اجراء 
االختبارات الشهر املقبل بعد امتثالها الى املعايير التي 

طلبتها الوكالة الدولية.
وقال ريدي اخلميس في مؤمتر صحافي في مونتريال 
بعــد اجتماع ملجلــس ادارة »وادا«: »ثمة عمل كبير مت 

اجنازه«.
وتابع »قرر مجلس االدارة انه في حال تلقينا، ونحن 
واثقون من ذلك، املعلومات الضرورية.. ســيكون في 
امكان الوكالة الروســية ملكافحة املنشطات استئناف 

برنامج االختبارات«.

يرقد بطل العالم السابق للدراجات النارية فئة »موتو 
جي بــي« األميركي نيكي هايدن في وضع حرج بأحد 
مستشــفيات منطقة تشيزينا في شمال شرق إيطاليا 
بعد تعرضه حلادث صدم وهو يركب دراجته الهوائية.
وكشــف مستشفى تشــيزينا أن وضع هايدن )35 
عامــا( الذي انتقل في العامني األخيرين الى ســباقات 
»سوبر بايك« بعدما شارك في بطولة العالم للدراجات 
النارية فئة »موتو جي بي« من ٢٠٠3 حتى ٢٠16 وأحرز 
لقبها عام ٢٠٠6، اليزال حرجا للغاية، مشــيرا إلى أنه 
يعاني من »صدمة متعددة خطيرة تسببت في أضرار 

بالغة بالدماغ«.
وتعرض هايدن للحادث بعد ظهر األربعاء املاضي 
خالل ركوبه دراجته الهوائية على الطريق الذي يصل 
تافوليتو بريتشيوني، جنوب منتجع رمييني، حيث 

صدمته سيارة في ظروف التزال غير واضحة.
وأوضح املستشــفى في بيان اليوم أن هايدن يرقد 
في العناية املركزة. ونشر فريقه السابق تغريدة عبر 
موقع »تويتر« جاء فيها »شــكرا لكل مشــجعي نيكي 
علــى مســاندتكم بعد هذا احلادث. إنــه يتلقى العالج 
الطبــي في ايطاليا، ويجــب أن نتحلى اآلن بالصبر«، 
مؤكدا أن »الطاقم الطبي يعمل بجهد كبير، وسنزودكم 

بكل جديد ما أن يصبح متوافرا«.

تغلّب على األهلي في النهائي

الهالل يحرز كأس امللك.. ويجمع الثنائية ألول مرة
أحرز الهالل لقب كأس ملك الســعودية 
لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بفوزه 
على األهلي 3-٢ في املباراة النهائية على 
ستاد مدينة امللك عبداهلل الرياضية في جدة.

وسجل للفائز السوري عمر خريبني )٢8( 
ومحمد جحفلي )٧٧( والبرازيلي كارلوس 
ادواردو )9٠(، وللخاســر معتز هوساوي 
)43( والسوري عمر السومة )93 من ركلة 

جزاء(.
وهي املرة األولى التي يجمع فيها الهالل 
لقبي كأس امللك والدوري الذي كان حسمه 

بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
وكان الهالل تأهل إلى النهائي عقب فوزه 
في الدور األول على القيصومة ٢-1، وفي ثمن 
النهائي تخطى الوحدة 3-٢، قبل أن يتجاوز 
في ربع النهائي عقبة جاره النصر ٢-٠، وفي 

نصف النهائي عبر ضيفه التعاون 3-4.
في حني أن األهلي تأهل بعد فوزه الصعب 
في الدور األول على الشعلة ٢-1، ثم تغلب 
فــي ثمن النهائي على القادســية 3-1 قبل 
أن يدك في ربع النهائي شــباك ودج 6-٠، 
وفي نصف النهائي جتاوز الفيصلي 3-٠.

30 بطولة للشلهوب
أضــاف جنم خط وســط الهــالل، محمد 
الشلهوب، البطولة الـ 3٠ ملسيرته الرياضية، 
عندمــا حقق مــع األزرق بطولة كأس خادم 
احلرمني الشريفني، في نهائي البطولة، على 

ملعب اجلوهرة بجدة.
ويعد املوهوب محمد الشلهوب أكثر العب 
بتاريخ الكرة الســعودية حتقيقــا لأللقاب 
بواقع 3٠ بطولة، مع ناديه واملنتخب األول، 

ومازال الرقم مرشــحا للزيادة بحكم أنه لم 
يقرر بعــد تعليق التوقف عــن الركض في 

املستطيل األخضر.
ورفض الشلهوب »36 عاما« في تصريحات 
إعالميــة عقب املباراة تأكيــد إعالنه اعتزال 
اللعب، وقال انه ســيفكر في األمر، حيث لم 

يحدد قراره بعد.
وأضاف: »مازلت أفكر ولم أتخذ أي قرار 
حتى اآلن بشأن إنهاء مسيرتي الرياضية«.

واعتبر الشــلهوب أن فريقه »قدم مباراة 
كبيرة واستحق الفوز فيها«، مواسيا جماهير 
األهلــي والعبيه، قائال: »حــظ أوفر جلميع 

محبي األهلي«.

دياز: قدمنا المطلوب
من جهته، عبر مدرب الهالل األرجنتيني 

رامون دياز عن سعادته البالغة بعد الفوز 
بلقب كأس خادم احلرمني الشريفني.

وقال دياز عقب نهاية مباراة فريقه أمام 
األهلــي: إن الهالل قدم املطلوب منه طوال 

أحداث اللقاء.
وأضاف: »استحق الهالل التتويج بلقب 
كأس امللك، أبارك جلماهير النادي وأشكرها 

على دعمها للفريق طوال املوسم«.
وكشف دياز عن سر فوز فريقه بالثنائية 
هذا املوسم بقوله: »ما حتقق من إجنازات 
كان بسبب تضافر جهود اجلميع بداية من 

رئيس النادي حتى العاملني«.
ويخــوض الهالل مباراة الســوبر أمام 
شقيقه االحتاد، حامل لقب كأس ولي العهد، 
خالل شهر يناير املقبل بالعاصمة اإلماراتية 

أبوظبي.

فوز الزمالك واملصري وسموحة في سباق املربع الذهبي

قطبا الكرة يغادران اليوم إلى الكاميرون وتونس بجولة أفريقية جديدة
ودب النشاط في هجوم 
الزمالك مع مشاركة باولو، 
وجنح محمــد إبراهيم، في 
تسجيل هدف احلسم للزمالك 
من تسديدة حتولت من أقدام 
املدافعني إلى شباك احلضري 

في الدقيقة )٧1(.
كما حقق فريق سموحة 
السكندري، فوزا صعبا على 
حســاب ضيفــه بتروجيت 
بهدف نظيف، بســتاد برج 

العرب باإلسكندرية.
واستعــــاد سمـوحــــة 
االنتصــارات الغائبة منذ 5 
مباريــات، بعد فــوزه على 
الزمالــك بثنائيــة دون رد، 
ثم تعادله مع اإلســماعيلي 
واملقاولــون ووادي دجلــة 
والداخلية واخلســارة أمام 

أسوان.
سجل هدف املباراة إسالم 
محارب في الدقيقة 63، ليرفع 
سموحة بقيادة مديره الفني 
مؤمن سليمان رصيده إلى 
4٧ نقطة في املركز اخلامس، 
وجتمــد رصيــد بتروجيت 
بقيادة مديــره الفني محمد 
يوســف، عنــد 41 نقطة في 

املركز السادس.
كما حصد فريق املصري 
البورســعيدي، فــوزا مهما 
على حساب ضيفه الداخلية، 
وسـجـــل   ،1-٢ بنتيجــة 
للمصــري عبــداهلل جمعة 
ومحمد الشامي، بينما أحرز 
هدف الداخلية الالعب الغاني، 

بنيامني أتشمبونغ.
وقــدم املصــري بقيادة 
مديره الفني حسام حسن، 
عرضا جيدا وسط كفاح كبير 
من جانب العبي الداخلية، مع 
املدير الفني عالء عبدالعال.

ورفع املصري رصيده إلى 
5٠ نقطــة في املركز الرابع، 
وجتمد رصيد الداخلية عند 
٢4 نقطة في املركز السادس 

عشر في جدول الترتيب.

تســلم كرة بينية سريعة، 
سددها على الطائر لتسكن 

شباك احلضري.
شــيكاباال،  وتعــرض 
إلصابة قبل نهاية الشــوط 
األول، بعد صدامه مع زميله 
البرتغالي  دوجنــا، ليلجــأ 
إيناســيو، مــدرب الفريــق 
إلشراك مصطفى فتحي، بدال 
منه، ثم خرج دوجنا متأثرا 

بإصابته في وقت الحق.
واســتطاع وادي دجلة، 
أن يســجل هــدف التعــادل 
ســريعا في الدقيقة 4٧ من 
ضربة رأس متقنة للمهاجم 
عرفة السيد، لتسكن شباك 

الشناوي.

للمركــز الثاني، فقد تخطى 
الزمالك، عقبة ضيفه وادي 
دجلــة بالفــوز )٢-1( فــي 
اجلولــة الـ ٢9 مــن الدوري 

املصري لكرة القدم.
سجل للزمالك النيجيري 
ستانلي، ومحمد إبراهيم )3٧، 
٧1(، فيما أحرز لدجلة، عرفة 

السيد )4٧(.
ورفع الزمالك، رصيده لـ 
54 نقطة باملركز الثالث، فيما 
جتمد رصيد دجلة، عند 36 

نقطة باملركز العاشر
 ،)3٧( الدقيقــة  وفــي 
جنــح النيجيري ســتانلي 
أوهاويتشــي، في تســجيل 
هدف التقدم للزمالك، بعدما 

ســمير عدلــي، أن الفريــق 
سيخوض تدريبني مبدينة 
جاروا الكاميرونية، قبل لقاء 
القطــن، موضحا ان األهلي 
سيؤدي مرانه األول مبدينة 
جــاروا فــي الرابعــة عصر 
الغد بأحــد املالعب القريبة 
مــن فندق اإلقامــة، على أن 
يــؤدي مرانه الثاني االثنني 
على امللعب الذي يستضيف 
املباراة وفي نفس توقيتها.

فوز الزمالك
وفي سباق الفوز باملراكز 
األولــى في املربــع الذهبي، 
في ضوء قرب حسم األهلي 
لبطولة الــدوري واملقاصة 

القاهرة - سامي عبدالفتاح

يشهد اليوم مطار القاهرة، 
مغــادرة بعثتــي فريقــي 
الزمالــك واألهلي، خلوض 
اجلولــة الثانيــة في دوري 
دور الســتة عشــر لبطولة 
األنديــة األبطال، حيث يبدأ 
فريق الزمالك باملغادرة في 
السادسة صباحا الى تونس، 
للقاء أهلي طرابلس الليبي، 
وبعده بساعات تغادر بعثة 
األهلي إلى الكاميرون بطائرة 
خاصــة للقاء فريــق نادي 
القطن، وتقام املباراتان يوم 

الثالثاء املقبل.
وأوضــح مدير شــؤون 
الالعبني بفريق الزمالك حمادة 
أنور، أن الفريق ســيتجمع 
مبطار القاهرة، صباح اليوم 
حيث تستغرق رحلة الطيران 
3 ساعات ونصف للوصول 
إلى العاصمــة تونس، قبل 
التوجه إلى مدينة صفاقس 
التي ستســتضيف املباراة، 
بواســطة حافلة، في رحلة 

تستغرق قرابة 4 ساعات.
وكان الزمالك قد فاز في 
اجلولة األولــى على كابس 
يونايتد الزميبابوي بهدفني 
دون رد، فــي ملعــب بــرج 

العرب باإلسكندرية.
فيما أكــد عضو مجلس 
إدارة األهلــي ورئيس بعثة 
الفريق إلى الكاميرون محمد 
هليل أن الفريق أغلق متاما 
ملف الــدوري ويركز حاليا 
على لقــاء القطن الذي يعد 
عنق زجاجة بالنسبة لألهلي، 
ألن الفوز فيه سيفتح الطريق 
أمــام املــارد األحمــر للفوز 
في باقي مبارياته وحســم 
صعوده إلى دور الثمانية من 
البطولة، بعد التعثر األخير 
بالتعادل أمام زاناكو الزامبي.
العالقــات  وأكــد مديــر 
بالنــادي األهلي  اخلارجية 

ستانلي سجل الهدف األول للزمالك

فرحة العبي الترجي باحراز لقب الدوري

أسنسيو في تشكيلة إسبانيا

حصد املهاجم الشــاب ماركو أسنسيو ثمن تألقه مع 
ريال مدريد هذا املوسم، بعد استدعائه أمس الى تشكيلة 
منتخب اسبانيا لكرة القدم خلوض مواجهتي كولومبيا 
الودية ومقدونيا ضمن تصفيات مونديال روســيا ٢٠18 
الشهر املقبل. كما استدعى املدرب خولني لوبيتيغي حارس 
اتلتيك بلباو الشاب كيبا، لتدعيم املنتخب الذي يتصدر 
مجموعته أمام ايطاليا.  وفرض أسنسيو )٢1 عاما( الذي 
خاض مباراتني دوليتني، نفسه ضمن املواهب الصاعدة في 
النادي امللكي هذا املوسم في الدوري احمللي ودوري أبطال 
أوروبا الذي يخوض ريال حامل اللقب املوســم املاضي، 

مباراته النهائية أمام يوڤنتوس االيطالي في 3 يونيو.
كما استدعي أسنســيو الى تشكيلة منتخب حتت ٢1 
سنة خلوض كأس اوروبا في پولندا بني 16 و3٠ يونيو.

املوهبة اإلسبانية ماركو أسنسيو


