
واص������ل األه����ل����ي ح��ام��ل 
اللقب مسلسل انتصاراته 
في ال���دوري املصري املمتاز، 
وحقق انتصاره اخلامس على 
التوالي بالتغلب على مضيفه 
وادي دجلة بنتيجة )0-3(، 
أول من أمس على ملعب ستاد 
السالم ضمن اجلولة السابعة 

للبطولة.
س��ج��ل ل��أه��ل��ي رم��ض��ان 
ص��ب��ح��ي ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 53 
وامل��غ��رب��ي ول��ي��د أزارو في 
الدقيقة 72 وأحمد الشيخ في 
الدقيقة 90+3 بعد مباراة لم 
تكن سهلة للفريق األحمر في 
ظل الندية التي أظهرها العبو 
وادي دجلة خاصة في الشوط 

األول.
وت��ص��در األه��ل��ي ب��ق��ي��ادة 
مديره الفني السويسري رينيه 
فايلر ترتيب الدوري املصري 
ب��رص��ي��د 15 ن��ق��ط��ة محقًقا 
العالمة الكاملة علًما ب��أن له 
مباراتني مؤجلتني أمام الزمالك 

واملصري البورسعيدي.
ف��ي امل��ق��اب��ل، جتمد رصيد 
وادي دج��ل��ة ب��ق��ي��ادة مديره 
ال��ف��ن��ي ال��ي��ون��ان��ي ت��اك��ي��س 
جونيس عند 3 نقاط في املركز 

ال�18 واألخير.
س��ي��ط��ر احل����م����اس ع��ل��ى 
مجريات اللقاء من البداية بني 
الفريقني خصوًصا أن وادي 
دجلة ق��دم أداًء هجومًيا منذ 
الدقائق األول��ى وراوغ كابو 
وال����وادي على األط����راف مع 

عرضيات بال خطورة.
ورد األهلي بكرة عرضية 
حولها وليد سليمان برأسه 
في يد عبد املنصف ثم عرضية 
قوية من وحيد الظهير األيسر 

أبعدها دفاع دجلة.
وب��دأ األهلي الضغط على 
دفاع وادي دجلة مع تسديدة 
قوية من وليد سليمان علت 
العارضة، وم��رر ال��وادي كرة 
ع��رض��ي��ة أم��س��ك��ه��ا احل���ارس 
الشناوي ورد رمضان صبحي 
بانطالقة سريعة وان��ف��راد 
مبرمى عبد املنصف لكنه سدد 
بعيًدا ع��ن الشباك، واستمر 

السجال البدني والضغط بني 
الفريقني.

وأبعد عبد املنصف محاولة 
خ��ط��ي��رة م��ن أج����اي، ولعب 
وادي دجلة بهدوء ومتاسك 
ول��ك��ن ال��ه��ج��م��ات السريعة 
جت��اه كابو وال���وادي افتقدت 
ال��ف��اع��ل��ي��ة.. وح���ص���ل عبد 
الرحمن ب���ودي ظهير دجلة 
على إنذار بعد إلتحام مع وليد 
سليمان لينتهي الشوط األول 

بالتعادل.
واص��ل األه��ل��ي ضغطه في 
ال��ش��وط الثاني م��ع عرضية 
خطيرة م��ن رم��ض��ان أبعدها 
ي��ع��ق��وب��و ق��ب��ل رأس ول��ي��د 
سليمان ث��م أح���رز رم��ض��ان 
صبحي في الدقيقة 53 هدف 

التقدم من كرة عرضية أبعدها 
عبد املنصف ول��ك��ن رمضان 
استغلها بتسديدة رائعة في 

مرمى وادي دجلة.
ودف����ع األه���ل���ي ب��امل��ه��اج��م 
املغربي وليد أزارو في الدقيقة 
56 على حساب وليد سليمان، 
وم���رت عرضية خطيرة من 
حسني الشحات بال متابعة كما 
أبعد دفاع األهلي محاولة من 
العبي وادي دجلة لالختراق.. 
وأش��رك األهلي الالعب املالي 
أليو دياجن بداًل من النيجيري 
جونيور أجاي في الدقيقة 64.

وأن��ق��ذ ال��ش��ن��اوي ان��ف��راًدا 
ل��وادي دجلة عن طريق رفيق 
كابو ال��ذي انطلق وس��دد في 
جسم ح��ارس األهلي، وجنح 

ال��ف��ري��ق األح��م��ر ف��ي تسجيل 
الهدف الثاني بقدم املغربي 
أزارو بتمريرة عرضية متقنة 
نفذها الشحات ليحرز األهلي 

هدف التعزيز في الدقيقة 72.
وأش��رك وادي دجلة العبه 
أح��م��د رم��ض��ان بيكهام على 
حساب عبد الرحمن رمضان 

بودي الظهير األمين املصاب.
ودفع وادي دجلة بالالعب 
أحمد سعيد على حساب محمد 
ه��الل بعد م��رور 76 دقيقة ، 
وضاعت محاولة أهالوية عن 
طريق رم��ض��ان صبحي جنم 
اللقاء وأشرك وادي دجلة آخر 
أوراق���ه ب��ن��زول رج��ب عمران 
ب��دالً من محمد رضا بوبو في 

الدقيقة 81.

ودفع األهلي بآخر تغييراته 
ب��ن��زول أح��م��د ال��ش��ي��خ على 
حساب رم��ض��ان صبحي في 
الدقيقة 84، وهدأ إيقاع اللقاء 
بينما ضاعت فرصة محققة 
م��ن م���روان حمدي بانطالقة 
س��ري��ع��ة م��ع ت��ق��دم احل���ارس 
الشناوي وأودعها العب دجلة 
بجوار القائم.. وكاد أن يسجل 
محمود مرعي مدافع دجلة في 

مرماه.
وجه رامي ربيعة تسديدة 
قوية علت العارضة ثم أحرز 
أحمد الشيخ الهدف الثالث في 
الدقيقة 90+3 من كرة عرضية 
سريعة حولها الالعب البديل 
ف��ي الشباك ببراعة لينتهي 

اللقاء بفوز أهالوي.
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أحرز فريق النادي الكويتي الرياضي 
للمعاقني لقب بطولة االرادة احمللية 
االول���ى الن��دي��ة املعاقني لكرة الطاولة 
التي اقيمت أول من أمس مبشاركة اندية 

)االرادة( و)التحدي( و)وربة(.
وت��وج ن��ادي املعاقني بلقب البطولة 
التي اقيمت برعاية محافظ )االحمدي( 

الشيخ فواز اخلالد احلمد الصباح وذلك 
بعد احتالله املركز االول وامليداليات 

الذهبية في مسابقات البطولة الست.
وفاز العب نادي املعاقني فهد العتيبي 
مبنافسات الوقوف لفئة العمومي في 
حني فاز الالعب محمد بن جبل مبسابقة 

الفئات )3 و 4 و 5(.

واحتل الالعب حامد وب��دان املرتبة 
االول��ى في منافسات اجللوس للفئتني 
)1 و 2( في ما فاز الالعب عبدالله حجي 
باملركز االول لفئة الناشئني )وقوفا( 
واح���رز ال��الع��ب فهد االن��ص��اري املركز 

االول للناشئني )جلوسا(.
وذهب املركز االول وامليدالية الذهبية 

في فئة الفتيات )جلوسا( لالعبة مالك 
هادي وكرمت اللجنة املنظمة الالعبان 
الواعدان من فئة البراعم منيف املطيري 
من نادي )املعاقني( وعلي بولند من نادي 
)االرادة( باعتبارهمها اصغر العبي 

البطولة.
وق��ال رئيس ن��ادي )االرادة( ومنظم 

البطولة دعيج الهاجري ف��ي تصريح 
للصحفيني عقب تتويج ال��الع��ب��ني ان 
مشاركة اكثر من 40 العبا اسهم في قوة 
املنافسات مبا ينعكس ايجابا على تطور 
رياضة املعاقني محليا منوها بخطوة 
الهيئة بإشهار اكثر من نادي متخصص 

في البالد.
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انتهاء موسم العنزي
يزيد أوجاع الساملية

كشفت الفحوصات التي خضع الع��ب الساملية 
عايد العنزي تعرضه لإلصابة بالغضروف وقطع 
بالرباط الصليبي، ما يعني انتهاء موسم الالعب 

بشكل رسمي مع ناديه.
ويحتاج العنزي لتدخل جراحي وبرنامج تأهيلي 
ميتد لقرابة 6 أشهر، قبل العودة من جديد للتدريبات 

اجلماعية مع الفريق.
ومتثل إص��اب��ة العنزي ضربة موجعة جديدة 
لكتيبة السماوي التي تعاني من أزمات عدة بالفترة 
األخيرة حيث يفتقد الفريق جلهود فيصل العنزي 
ال��ذي خضع لعملية بالغضروف إلى جانب مبارك 
الفنيني املصاب بتمزق عضلي، كما رحل عن كتيبة 
الفريق الثنائي ع��دي ال��دب��اغ ال��ذي انضم رسميا 

للقادسية وعدي الصيفي الذي يقترب من اللحاق به.
وتسعى إدارة الكرة في الساملية الستقطاب العبني 
آخرين سواء محليني أو محترفنينّ إال أن األزمة املالية 
قد متنعهم من حتقيق ذلك بالصورة املطلوبة، في 
الوقت الذي يحتاج فيه الفريق جلهود جميع الالعبني 
بالفترة املقبلة السيما مع ترشيحهم للعب بكأس 
االحت��اد اآلسيوي في حال ش��ارك العميد في دوري 

األبطال اآلسيوي.

»كاف« يكشف النقاب عن 
موعد قرعة تصفيات 

2022 مونديال 
أعلن االحت��اد اإلفريقي لكرة القدم )»ك��اف«( أول 
من أمس أن قرعة التصفيات اإلفريقية املؤهلة لكأس 
العالم 2022 في قطر ستقام في 21 يناير املقبل في 

القاهرة.
وأوضح االحتاد اإلفريقي على موقعه الرسمي أن 
القرعة ستشهد مشاركة 40 منتخبا بينها 14 تأهلت 
عن ال��دور التمهيدي، تنضم إل��ى املنتخبات ال�26 

األفضل تصنيفاً.
ولفت إلى أن التصفيات ستبدأ في مارس 2020 

وتنتهي في أكتوبر 2021.
وأض���اف أن املنتخبات ال�40 س��ت��وزع على 10 
مجموعات من أربعة منتخبات، وسيتحدد تصنيفها 
وفقاً للتصنيف الصادر عن االحتاد الدولي )»فيفا«( 

في نهاية ديسمبر احلالي.
وتابع أن املنتخبات العشرة التي ستحتل صدارة 
املجموعات ستلتقي فيما بينها ذه��اب��اً وإي��اب��اً في 
نوفمبر 2021، ليتأهل منها خمسة منتخبات 
ملونديال قطر املقرر ألول مرة في فصل الشتاء خالل 

الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

أقيمت حتت رعاية محافظ األحمدي

»املعاقني« يحرز لقب بطولة اإلرادة األولى لكرة الطاولة

األهلي يتخطى دجلة ويواصل انتصاراته في الدوري املصري

 رمضان صبحي يحاول املرور من العبي دجلة

السد يتخطى هيينجني وحكم الفيديو 
في افتتاح كأس العالم لألندية

استغل السد بطل قطر خطأ ساذجا ليسجل 
من ركلة حرة داخل منطقة اجل��زاء في طريقه 
للفوز 3-1 على هيينجني سبورت القادم من 
كاليدونيا اجلديدة بعد وقت إضافي في املباراة 
االفتتاحية لكأس العالم لأندية لكرة القدم 
أول من أمس. ولم يكن ممثل احتاد األوقيانوس 
حتت الضغط عندما مرر سيدريك سانسوت 
الكرة للخلف إلى احلارس روكي نايكيني الذي 
أمسكها بيده لتحتسب ض��ده مخالفة داخ��ل 
منطقة اجلزاء بعد مرور عشر دقائق من الوقت 

اإلضافي.
واستفاد السد من ركلة ح��رة غير مباشرة 
وس��دد عبد الكرمي حسن بقوة في الشباك ثم 
أض��اف بيدرو ميجيل الهدف الثالث قبل ست 
دقائق على النهاية ليصعد صاحب الضيافة 
للدور الثاني ملالقاة مونتيري املكسيكي يوم 
ال��س��ب��ت بينما ق��ض��ى ع��ل��ى أح���الم هيينجني 

املغمور.
ولم تكن ق��رارات حكم الفيديو في مصلحة 
ال��س��د، ال���ذي ي��ق��وده تشابي ق��ائ��د برشلونة 
ومنتخب إسبانيا السابق، في ثالث حاالت لكنه 

أهدر عددا هائال من الفرص ومن ضمنها فرصة 
أم��ام مرمى مفتوح أتيحت ألك��رم عفيف العب 

العام في آسيا قبل نهاية الوقت األصلي.
ووض��ع بغداد بوجناح، صاحب هدف فوز 
اجلزائر بكأس األمم االفريقية هذا العام، السد 
في املقدمة من استغالل لتمريرة عرضية في 
الدقيقة 26. وب��ع��د وق��ت قصير أل��غ��ي هدف 
لعفيف بداعي التسلل بعد قرار من نظام حكم 

الفيديو املساعد.
وف��اج��أ هيينجني، ال���ذي خ��س��ر 3-1 من 
س��ت��راس��ب��ورج ف��ري��ق ال��درج��ة اخل��ام��س��ة في 
فرنسا الشهر املاضي، أصحاب الضيافة بإدراك 
التعادل بعد أرب��ع دق��ائ��ق م��ن ب��داي��ة الشوط 
الثاني. وخطف آم��ي رون��ي الكرة وس��دد في 
ال��زاوي��ة البعيدة مبرمى السد ول��م يحتسب 
الهدف في البداية بداعي وج��ود مخالفة لكن 

حكم الفيديو عدل القرار.
وألغي هدف آخر للسد بداعي للتسلل بقرار 
من حكم الفيديو وأض��اع عفيف فرصة بشكل 
صادم لتنتقل املواجهة إلى وقت إضافي وفقد 

بعدها هيينجني الشجاع قدرته على الصمود.

هدف عبد الكرمي حسن من تسديدة قوية

بطولة اإلرادة احمللية األولى ألندية املعاقني لكرة الطاولة

تكرمي راعي البطولة


