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بتروجيت مع املصري 
واإلنتاج احلربي

مع االحتاد
السكندري

الشانڤيل أقصى الرياضي من »السلة العربية«

داالس يقترب من إقصاء أوكالهوما

بن همام يتمنى تصويت »اإلجنليزي«
في انتخابات رئاسة »فيفا«

حث القطري محمد بن همام رئيس االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم واملرشح ملنصب رئيس 
االحتاد الدول���ي للعبة، االحت���اد االجنليزي 
إلعادة النظر بق���راره االمتناع عن التصويت 
في االنتخابات الرئاسية املقررة في االول من 

يونيو املقبل.
وكان االحتاد االجنليزي قرر االمتناع عن 
التصويت في االنتخابات التي ترشح لها بن 
همام ورئيس فيفا احلالي السويسري جوزيف 
بالتر، بسبب مزاعم الفساد التي طالت اعضاء 
ف���ي اللجنة التنفيذية لالحت���اد الدولي خالل 
عملية اختيار امللفني املضيفني ملونديالي 2018 

و2022.
لكن بن همام قال انه متفاجئ بهذا القرار، 

ونقلت عنه ش���بكة »بي.بي.سي« البريطانية 
»مؤس���ف عندما يقرر احتاد ما عدم محاولة 
التغيير من الداخل. االحتاد االجنليزي بصفته 
أق���دم احتاد في العالم، ف���ي اجنلترا مهد كرة 
الق���دم احلديثة، هو أحد أهم املؤسس���ات في 

عالم كرة القدم«.
وتابع بن همام »نتيجة لذلك، عليهم العمل 
م���ع فيفا وباقي املعنيني ف���ي عالم كرة القدم 
لتحسني وتطوير كرة القدم. من خالل االمتناع 
عن التصويت، يتخلى االحتاد االجنليزي لسوء 

احلظ عن هذا احلق«.
وأضاف بن همام )62 عاما( »أدرك ان لديهم 
اسبابهم اخلاصة، لكن آمل ان يعدلوا عن قرارهم 

في االيام املقبلة«.

حرم الشانڤيل الرياضي بيروت من االحتفاظ 
بلقبه بطال لألندية العربية في كرة الس���لة، 
باقصائه من الدور ربع النهائي والتأهل على 
حسابه للدور نصف النهائي بفوزه عليه 72 - 
69 )االرب���اع 25 - 17، 39 - 38، 57 - 60، 72 
- 69( في املباراة التي اجريت بينهما في صالة 
محمد بن زايد آل نهيان بالعاصمة االماراتية 

أبوظبي.
وهذا الفوز اخلامس على التوالي للشانڤيل 
في البطولة دون اي خسارة فيما مني الرياضي 
بيروت بخس���ارته الرابعة تواليا، وسيغادر 
أبوظب���ي متوجها الى الفلبني للمش���اركة في 
بطولة األندية اآلسيوية ال� 22 التي ستقام في 
العاصمة مانيال من 28 اجلاري وحتى 5 الشهر 
املقبل، وبات من املؤكد مشاركة فادي اخلطيب 
مع الرياضي في االس���تحقاق اآلسيوي، فيما 
سيكون على اجلهاز الفني للرياضي اختيار اثنني 
فقط من اجانبه الثالثة: االميركيان جونسون 

قاد االملاني ديرك نوڤوتس����كي فريقه داالس 
مافريكس الى قلب تأخره أمام مضيفه أوكالهوما 
سيتي وهزمه 112 - 105 بعد التمديد، ليتقدم عليه 
3 - 1 ف����ي نهائي املنطقة الغربية في دوري كرة 

السلة االميركي للمحترفني.
فعلى ملعب »أوكالهوما سيتي أرينا« وأمام 
18203 متفرجني، سجل املوزع املخضرم جايسون 
كيد )17 نقطة و7 متريرات حاسمة( ثالثية حاسمة 
قبل 40 ثانية على نهاية الوقت االضافي، ليصبح 
داالس عل����ى بعد ف����وز واحد من بل����وغ نهائي 
الدوري. وتأخر داالس 15 نقطة في آخر 5 دقائق 
من الوقت االصل����ي للمباراة، ولم يتقدم اال بعد 
اسقاط نوڤوتسكي رميتني حرتني قبل 16 ثانية 

وودز واملصري اسماعيل احمد.
وكان أفضل مسجل للشانڤيل االميركيان 
غارنيت طومس���ون ب� 27 نقطة و15 متابعة 
وجاس���مون يونغ ب� 22 نقط���ة و10 متابعات 
وف���ادي اخلطيب ب� 12 نقط���ة ومازن منيمنة 
ب� 11 نقطة، وللرياض���ي جان عبدالنور ب� 20 
نقطة واالميركي نايت جونس���ون ب� 15 نقطة 
واملصري اسماعيل احمد ب� 12 نقطة و13 متابعة 

واالميركي لورن وودز ب� 10 نقاط.
ويلتقي الشانڤيل في الدور نصف النهائي 
الشارقة االماراتي الفائز على الكرخ العراقي 

.74 - 92
فيم���ا يتواجه في املب���اراة الثانية لنصف 
النهائي العلوم التطبيقية االردني الفائز على 
الغراف���ة القطري 87 - 62 مع جمعية س���ال 
املغربي الفائز بدوره على بني ياس االماراتي 

.95 - 98
أبوظبي ـ ناجي شربل  ٭

على بداية الوقت االضافي، لينهي العمالق االملاني 
املباراة وبرصيده 40 نقطة.

ويلتقي الفائز من نهائي املنطقة الغربية مع 
الفائز من نهائي املنطقة الش����رقية حيث يتقدم 

ميامي هيت على شيكاغو بولز 2 - 1.
ويس����تضيف داالس املب����اراة املقبلة اليوم، 
وعنها قال جنم اوكالهوما كيڤن دورانت »يجب 
ان نبقى ايجابي����ني. لم تنته املواجهة بعد«. من 
جهة أخرى، تعرض الفرنسي يواكيم نواه العب 
ارتكاز شيكاغو بولز لغرامة قدرها 50 الف دوالر 
اميركي لنعته أحد املشاهدين خالل مباراة فريقه 
مع ميامي هيت في نهائي املنطقة الشرقية االحد 

املاضي ب� »الشاذ«.

فادي اخلطيب من الشانڤيل يحاول الوصول إلى سلة الرياضي أمام األميركي لورن وودز

)أ.ف.پ( العب داالس برندن هايوود يحاول إعاقة العب اوكالهوما نيك كوليسون  

ازداد االقبال على تذاكر مباراة 
الس����املية مطعما بنجوم االندية 
الكويتي����ة امام االهل����ي املصري 
واحمل����دد لها بعد غد على س����تاد 
ثامر بنادي الس����املية، حيث قرر 
الدولية  مسؤلو ش����ركة صروح 
الراعي الرس����مي للمب����اراة اقامة 
منافذ جديدة للبيع مبطعم حسني 
بحولي والس����املية بجانب منافذ 
البيع السابقة التي اعلن عنها في 
فندق هوليداي ان الساملية ونادي 

الساملية.
وحتاول الشركة الراعية خالل 
الساعات املقبلة زيادة نسبة التذاكر 
املطلوبة للجماهير بعدما حصلت 
الشركات الراعية على نسبتها املتفق 
عليها ولكن الشركة حتاول تقليل 

تلك النسبة وطرحها للجماهير.
ف����ي الس����ياق نفس����ه، تصل 
بعثة الفريق ال����ى الكويت عصر 
غد خلوض اللقاء حيث س����يكون 
برفقة البعثة الالعب الدولي جنم 
جنوم الع����رب وافريقيا اخللوق 
محمد ابوتريك����ة الذي اصر على 
تواج����ده بالكويت على الرغم من 
عدم جهوزيته للمش����اركة اال انه 
اعلن عن حضوره من اجل عيون 
اجلالية املصرية والعربية املتواجدة 
بالكوي����ت باالضافة الى ش����عب 

الكويت العاشق للكرة املصرية.
واكد انه ملس ذلك خالل زيارته 
االخيرة مع منتخب مصر للمشاركة 
النجم عبداهلل وبران  في اعتزال 

يريد اخل����روج من دوامة نتائجه 
وعروضه السيئة التي يقدمها هذا 
املوس����م، والتي جعلته حتى اآلن 
في املرك����ز الثاني بجدول ترتيب 
املس����ابقة برصيد 43 نقطة، ولم 
يس����تطع انتزاع القمة من غرميه 
الزمالك منذ بداية املوسم  اللدود 
حتى اآلن، لذلك يبحث الشياطني 
احلمر عن الع����ودة من جديد الى 
صدارة البطولة املفضلة لديهم بكل 

ما اوتوا من قوة.
على صعيد آخ����ر، أكد املدرب 
العام بفري����ق الزمالك لكرة القدم 
طارق س����ليمان أن مواجهة مصر 
املقاصة، املقررة اقامتها غدا ضمن 
منافس����ات اجلولة ال� 23 للدوري 
العام املصري تعد مواجهة صعبة 
للغاية، ومن اخطر املباريات التي 
سيخوضها الفريق االبيض خالل 

املرحلة املقبلة.
في ش����أن آخر، طلب الزمالك 
من مهاجم����ه العراقي عماد محمد 
املعار إلى نادي ش����اهني بوشهر 
اإليراني سرعة العودة إلى القاهرة 
واالنتظام في تدريبات الفريق بعد 
انتهاء مباريات فريقه في الدوري 

اإليراني.
من جهة اخ����رى، قرر مجلس 
إدارة االحتاد املصري لكرة القدم 
برئاسة سمير زاهر االعتذار عن 
املواجهة الودية ل� »الفراعنة« أمام 

املنتخب األرجنتيني.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

املصرية أمث����ال محمود اخلطيب 
وحازم إمام اللذين يحظيان بحب 
وتقدير جمهور الكرة املصرية في 

كل مكان«.

األهلي يواجه الحرس

من جانب آخ����ر، يصل قطار 
الدوري املصري املمتاز لكرة القدم 
إلى محطته الثالثة والعش����رين، 
حيث تق����ام اليوم 4 لقاءات مهمة 
ومرتقبة، يبحث اجلميع خاللها عن 
النقاط الثالث إما ملواصلة املنافسة 
على الصدارة او الدخول في املربع 
الذهبي ، أو الهروب من شبح الهبوط 

لدوري الدرجة االولى.
وجتمع مباريات اليوم حرس 
احلدود مع االهلي في التاس����عة 
والنصف مساء، وانبي مع طالئع 
اجليش وبتروجيت مع املصري 
البورس����عيدي واالنتاج احلربي 
مع االحتاد السكندري في السابعة 

مساء.
وتتجه أنظار عش���اق الكرة 
املصري���ة صوب س���تاد املكس 
النفس  باالس���كندرية، ومتني 
بوجب���ة كروية دس���مة ، ولقاء 
من العيار الثقيل يجمع فريقني 
كبيرين في مواجهة مثيرة، فضال 
عن ان الف���وز باملباراة وحصد 
نقاطها الثالث امر مطلوب وبقوة 

عند كال الفريقني.
الدوري  فاألهلي بصفته بطل 
على مدار املواسم الستة املاضية 

الس����ابق،  الكويت  العب منتخب 
مشيرا الى انه يستغل تلك املباراة 
من اج����ل التأهيل واكتمال لياقته 
التي تساعده  البدنية والعالجية 
على العودة للمشاركة مع الفريق 
املقبلة نظرا  الفترة  كأساسي في 

حلاجة الفريق اليه.
وأكد أبوتريكة أنه ال صحة ملا 
تردد مؤخرا بش����أن رغبة بعض 
االندية اخلليجية في ضمه وانه 
ال يفكر في ت����رك الفريق، مؤكدا 
أنه سيختتم مسيرته الكروية مع 
االهلي. من جانبه، اثنى املستشار 
خالد اخلشاب املنسق العام للمباراة 
على قرار الالعب الدولي ابوتريكة 
بإصراره على التواجد مع الفريق 
خالل زيارته للكويت واملشاركة امام 
الساملية، وقال »حضور ابوتريكة 
في حد ذاته مهرجان خاص نظرا 
لسمعة الالعب التي يعرفها اجلميع 
العربي واالفريقي  على املستوى 
واخلليجي كونه معشوق اجلماهير 
ألنه قيمة قليال ما تتكرر وسيظل 
قيمة ورمزا في تاريخ كرة القدم 
املصرية مهم����ا مرت األيام ومهما 
اختلفت اآلراء حوله، وذلك ليس 
ملا قدمه ويقدمه أمير القلوب كما 
يحلو للكثيرين وصفه، لكن قيمة 
أبوتريكة تكمن في مواقفه اإلنسانية 
والسياس����ية وأخالقه واحترامه 
لنفس����ه ولآلخرين، حتى وضع 
نفسه في مرتبة الالعبني الذين ال 
يختلف عليهم جمهور قطبي الكرة 

محمد أبوتريكة جنم فوق العادة ومحبوب اجلماهير العربية

تتواصل املواجهات القطرية � 
السعودية في دوري ابطال آسيا 
لكرة القدم هذا املوس����م وتنتقل 
الى لقاء السد القطري مع الشباب 
السعودي في الدوحة اليوم ضمن 

منافسات الدور الثاني.
ويلعب اليوم ايضا ذوب آهان 
الس����عودي،  النصر  االيراني مع 
وسوون بلوينغز الكوري اجلنوبي 
الياباني،  مع ناغويا غرامب����وس 
الكوري اجلنوبي مع  وس����يئول 

كاشيما انتلرز الياباني.
الثاني بطريقة  ال����دور  ويقام 
خروج املغلوب من مباراة واحدة 
عل����ى ارض متص����در مجموعته 
في الدور االول. ويأمل الس����د في 
الوصول ال����ى ربع النهائي للمرة 
الثانية في تاريخه، اذ حقق ذلك عام 

الكرواتي دراغان  اخطاء مدرب����ه 
النادي، واصراره  حسب جمهور 
على مشاركة العديد من الالعبني 
الذين اثبت����ت املواجهات املاضية 
عدم قدرتهم على تقدمي العروض 
اجليدة وفي مقدمتهم عبدالرحمن 
القحطاني ومحمد عيد واحلارس 
عب����داهلل العنزي الذي س����يكون 
املدرب مضطرا الش����راكه في ظل 
ابتعاد احلارس االحتياطي خالد 

راضي عن اجواء املواجهات.
بيد ان عودة بدر املطوع واحمد 
عباس رمبا تش����كل قوة اضافية 
للفريق. في املقابل، فإن ذوب آهان 
يريد تكرار ما فعله في النس����خة 
املاضية آمال في اهداء بالده اللقب 
االول في تاريخه����ا وذلك بعد ان 

وصل الى املباراة النهائية.

البرازيلي  القطرية وعلى رأسهم 
الريان  مارس����يلو تفاريس قائد 
القطري السابق، واملهاجم الغيني 

احلسن كيتا.
وعلى ملعبه، سيستضيف ذوب 
آهان النصر السعودي في مباراة 
استمر معها اجلدل منذ مواجهات 
الفرق الس����عودية وااليرانية في 

ايران في الدور االول.
وكانت الفرق السعودية احتجت 
على ع����دم توافر االمن الكافي لها 
وطلبت نقل مبارياتها الى طهران 
او ال����ى خارج ايران، لكن االحتاد 
اآلسيوي ابلغها ان االحتاد االيراني 
اتخذ االج����راءات الالزمة حلماية 

افرادها.
ويخشى النصر تواصل التراجع 
كما حص����ل معه محليا بس����بب 

2005 وخرج امام بوسان الكوري 
اجلنوبي. يخوض الفريق القطري 
املباراة بصفوف مكتملة بوجود 
املهاجمني العاجي كيتا والبرازيلي 
لياندرو اللذين يعدان من هدافي 
الى جان����ب اجلزائري  البطولة، 
نذير بلح����اج والكوري اجلنوبي 
لي شونغ سو، لكن مهمة السد لن 
تكون سهلة امام الشباب الذي بلغ 
نصف النهائي في النسخة املاضية 
ويسعى الى االبتعاد اكثر هذه املرة 
بوجود العبني لديهم خبرة بالكرة 

)نقال عن موقع النصر السعودي( جانب من تدريبات النصر في إيران استعدادا ملواجهة اليوم  

ضمن الدور الثاني لدوري أبطال آسيا

النصر والشباب يواجهان ذوب آهان والسد

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجلزيرة الرياضية 71السد � الشباب

السعودية الرياضية5:45ذوب آهان � النصر
اجلزيرة الرياضية 11سوون بلوينغز � ناغويا

أبوظبي الرياضية 11سيئول � كاشيما

الزمالك يستعجل عودة عماد محمد للقاهرة.. واألهلي في ضيافة حرس احلدود

ً اخلشاب: أبوتريكة قيمة كبيرة.. ووفد »القلعة احلمراء« يصل غدا


