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األهلي واإلنتاج الحربي إلى نصف نهائي الكأس

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أكمل األهلي بطل الدوري في األعوام الستة األخيرة واإلنتاج احلربي 
عق����د الدور نصف النهائي من مس����ابقة كأس مصر لكرة القدم اثر فوز 
األول على بتروجيت 1-0، والثاني على انبي 2-1 بعد التمديد اثر انتهاء 
الوقت األصلي بالتعادل السلبي في الدور ربع النهائي.  في املباراة االولى 
واصل االهلي سعيه الى حتقيق الثنائية اثر تغلبه على بتروجيت بهدف 

وحيد سجله محمد ابوتريكة في الدقيقة 69. 
وفي املباراة األخرى، كان االنتاج احلربي البادئ بالتسجيل عبر سامح 
العيدروس )99(، وادرك انبي التعادل بواسطة الغاني ديفونيه )103(، 
قبل ان يخطف حسن موسى هدف الفوز )107(. في غضون ذلك، اعترف 
مدير الكرة في االهلي هادي خشبة بأن لقاء بتروجيت كان أصعب من 
مباراة الزمالك في ثمن نهائي البطولة نظرا لتضييق املساحات من قبل 
الفريق البترولي. وقال ان االهلي عانى بسبب االجهاد بعد مواجهة الزمالك 
لضيق فترة االستشفاء بني املباراتني، وأعرب عن سعادته بنجاح فريقه 
في احراز هدف الفوز واحلفاظ عليه والتأهل للمربع الذهبي لكأس مصر.  

وأيده املدير الفني لألهلي حسام البدري بقوله ان املجهود الكبير الذي 
بذله الالعبون في لقاء الزمالك اثر بالسلب على أدائهم أمام بتروجيت. 
وواصل البدرى: »أضعنا فرصا عديدة أمام بتروجيت كانت كفيلة بان 

تعطي للفريق الراحة الكافية فيما تبقى من املباراة«.

عروض أوروبية لمتعب

 من جهة أخرى، أكدت إحدى الش����ركات األجنبية لتسويق الالعبني 
انها متلك أربعة عروض ملهاجم االهلي الدولي عماد متعب.

 واوضحت الش����ركة لوكالة »الصحافة الفرنسية« ان العروض من 
اجنلترا واسبانيا وايطاليا واليونان دون الكشف عنها، مشيرة الى انها 
أبلغت الالعب بها حيث رحب بها في ضوء الطريق املشروع واملخاطبات 
الرسمية. وأوضحت انه يبدو ان وكيل أعمال الالعب نادر شوقي يغلق 
الب����اب أمام أي عروض ملتعب من اخل����ارج إال عن طريقه ولذلك حاول 
في الفترة األخيرة مخاطبة األندية االجنليزية واالس����بانية وااليطالية 

لتوفير عرض يناسب الالعب لكن دون جدوى حتى اآلن.

كأس آسيا في »سلة« مهرام 
احتفظ مهرام اإليراني بلقبه 
بطال ألندية آسيا في كرة السلة 
بعد فوزه عل���ى الريان القطري 
املضيف 93-73 )االرباع 20-22 
و24-13 و30-16 و17-24( في 
نهائي النسخة احلادية والعشرين 
التي استضافتها العاصمة القطرية 
الدوحة في صالة نادي الغرافة.

 وبه���ذا الفوز يك���ون مهرام 
ق���د عادل رق���م مواطنه س���ابا 
ايران بالتالي قد  باتري وتكون 
ظفرت بالكأس للعام الرابع على 

التوالي.
 وسبق أن التقى الفريقان في 
ختام مشوارهما في الدور األول 
وانتهت املواجه���ة حينها بفوز 
الريان )78-72( ليحسم صدارة 

املجموعة األولى. 
املب���اراة بثالث   وبدأ مهرام 
الى أربع  رميات ثالثية ورفعها 
في ختام الربع االول، وذلك خالفا 
ملباراته في نص���ف النهائي مع 
الرياضي حي���ث ركز في اللعب 
حتت الس���لة واكتفى بثالثيتني 

فقط على مدار املباراة.
 وس���جل حامد آفاغ اسالمية 
عودة مثالية خصوصا بثالثياته 
األربع من أصل ثمان لفريقه في 

الشوط األول. 
 وكان التق���دم االول للريان 
25-24 بثالثية لصانع األلعاب 
األميركي كوري برادفورد، بيد أن 
مهرام رد ب�20 نقطة مقابل سلة 
واحدة ملنافس���ه ليتقدم 29-44 
وذلك بعد دخول ايدن كبير بدال 

من صمد نيكخا.
 وقل���ص الريان الفارق 41-
51 مع انتصاف الربع الثالث ما 
دفع امل���درب االيراني الى اعادة 
صم���د نيكخا الرضي���ة امللعب 
فس���جل االخير 9 نقاط متتالية 
لتصب���ح النتيج���ة 60-41، ثم 
ارتفع الف���ارق في الربع األخير 
الى 81-51، ليكمل بعدها مدرب 
الدقائق اخلمس األخيرة  مهرام 

بالالعبني االحتياطيني.

عروض من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا واليونان إلى متعب

العب األهلي سيد معوض يتخطى مدافعي بتروجيت

)أ.ف.پ( قائد مهرام مهدي كرماني يرفع كأس أندية آسيا لكرة السلة 


