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تشيفيرين يرفض الهجوم على باريس

كييليني يودع «اآلزوري» أمام األرجنتني

بيريز أول املنطلقني في سباق موناكو

الفودري نائبًا لرئيس «عربي التجديف» عن آسيا

األهلي يدعو املصريني باملغرب 
حلضور نهائي أفريقيا مجانًا

«العنابي األوملبي» يدشن حتضيراته
لكأس آسيا للشباب في طشقند

طالب رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم 
(ويفا) ألكســندر تشيفيرين الدوريات، 
بـــ «القلــق حيــال أوضاعهــا» ردا على 
تصريحات رئيس رابطة الدوري اإلسباني 
خافيير تيباس، في أعقاب إقناع باريس 
ســان جرمان للدولي الفرنســي كيليان 
مبابــي البقاء فــي صفوفــه عوضا عن 

االنتقال إلى ريال مدريد.
وانتقد تيباس قــرار مبابي واعتبره ازدراء 
لبطل إسبانيا من خالل جتديد عقده لثالث 
سنوات مع سان جرمان، واصفا العقد بأنه 
«إهانة لكرة القدم». وقال تشيفيرين «أنا ال 
أوافق على اإلطالق. هناك الكثير من اإلهانات 
علــى أي حال في كرة القــدم، وأعتقد أن كل 

دوري يجب أن يقلق حيال أوضاعه».
وأضاف السلوڤيني «ال أعتقد أنه من الصواب 
أن تنتقد رابطة دوري رابطة أخرى. وحسب 
معرفتــي، فإن عرض ريال مدريد ملبابي كان 

اعتبــر مــدرب املنتخــب اإليطالــي روبرتو 
مانشيني، أن املباراة األخيرة التي سيخوضها 
املدافع املخضرم للـ «آزوري» جورجو كييليني 
األسبوع املقبل أمام األرجنتني، ستكون فرصة 

لشكره على ١٨ عاما من اخلدمات.
وكان كييليني أعلن رحيله عن نادي يوڤنتوس 
واعتزاله دوليا في نهاية املوسم احلالي، غير 
أن الالعب البالغ ٣٧ عاما قد يواصل اللعب في 
أميركا الشمالية، وفقا لتقارير إعالمية عدة.

وستكون املباراة الودية أمام األرجنتني على 
ملعب «وميبلي» في لندن هي الظهور الدولي 

رقم ١١٧ لكييليني مع أبطال أوروبا.

تفوق املكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول 
على اجلميع في جولة التجارب احلرة الثالثة 
واألخيرة في ســباق جائزة موناكو الكبرى 
احللقة الســابعة من بطولة العالم لسباقات 
فورموال ١ للسيارات الذي يقام اليوم، بينما 
احتل سائق فيراري شارل لوكلير القادم من 

موناكو املركز الثاني.
واحتل اإلسباني كارلوس ساينز سائق فيراري 
الثاني املركز الثالث في اجلولة تاله الهولندي 
ماكس فيرســتابن ســاق رد بــول ومتصدر 

الترتيب العام في البطولة.
وسجل بيريز أسرع زمن وهو دقيقة واحدة 
و١٢٫٤٧٦ ثانيــة وتفوق بفــارق ٠٫٠٤١ ثانية 
على لوكلير وبفارق ٠٫٣٧٠ ثانية عن ساينز.

وينفرد فيرســتابن بصدارة قائمة السائقني 
بعد أول ست جوالت من املوسم متفوقا بفارق 
ست نقاط عن لوكلير الثاني الذي يسعى ألن 
يصبح أول ســائق من موناكو يحرز نقاطا 
في سباق اإلمارة منذ أن احتل لوي شيرون 

املركز الثالث في ١٩٥٠.

جــدد االحتاد العربــي للتجديف الثقة بأمني 
الســر العام فــي النادي البحــري الرياضي 
الكويتي خالد الفودري ملنصب نائب رئيس 
االحتــاد العربــي للتجديف عن قارة آســيا، 
وذلك خــالل انتخابات مجلــس إدارة جديد 
لالحتاد للــدورة ٢٠٢٦/٢٠٢٢ والتي أجريت 
في إطار اجتماع اجلمعية العمومية العادية 
لالحتاد الذي عقد في مقر نادي مستشــاري 
قضايا الدولــة بالقاهــرة، ومت فيه التجديد 
للمستشار خالد زين الدين من مصر كرئيس 
لالحتــاد، ونور الدين الكريكشــي من ليبيا 
ملنصب نائب لرئيس االحتاد وممثال للقارة 
األفريقية، ومناقشة مواعيد ومكان البطوالت 
العربية للتجديف داخل الصاالت والتجديف 

الكالسيكي والتجديف الشاطئي.
وقد أعرب الفودري عن اعتزازه وتقديره للثقة 
الكبيرة التي حظي بها من قبل أعضاء اجلمعية 

مشابها لعرض باريس سان جرمان».
وكان رئيس رابطة الدوري الفرنسي فنسان 
البرون قد رد على تيباس في رســالة أعرب 
فيها عن «رفض، وكذلك عدم فهم» ما وصفه بـ 
«الهجمات» ضد باريس سان جرمان ودوري 

الدرجة األولى الفرنسي.

العمومية لالحتاد، مشيرا إلى أن هذا املنصب 
يعكــس حقيقة املكانة املتميزة التي وصلت 
لهــا الكويت، في مجــال الرياضات البحرية 
بشكل عام، ورياضة التجديف بشكل خاص.

بوهلي يتسلم «مفاتيح» تشلسي غدًا.. و إبراموڤيتش يوّدعه
من املتوقع االنتهاء من بيع نادي تشلسي 
إلى كونسورتيوم يقوده األميركي تود بوهلي 
أحــد مالكي نــادي لوس أجنليــس دودجرز 
للبيسبول غدا بحسب ما ذكر النادي اللندني 

في بيان أمس.
وكانت احلكومة البريطانية ورابطة الدوري 
اإلجنليــزي «برميييرليغ» قد منحتا الضوء 
األخضر لعملية االستحواذ البالغة قيمتها ٤٫٢٥ 
مليارات جنيه استرليني (٥٫٣ مليارات دوالر).

ومت طــرح تشلســي للبيــع مطلع مارس 
املاضي، قبل أيام من تعرض مالكه الروســي 
رومان أبراموڤيتــش لعقوبات من احلكومة 

البريطانية بسبب صالته القريبة من الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني الذي اجتاحت قواته 
أوكرانيا فبراير املاضي، لكن البيع استغرق 
وقتا طويال بسبب مخاوف احلكومة من إمكانية 
دخول ربح من العملية إلى خزينة أبراموڤيتش.
إلى ذلك، أصدر امللياردير الروسي رومان 
إبراموڤيتــش بيانا رســميا بعد انتهاء عهده 
في ملكيــة النادي التي امتــدت ١٢ عاما، قال 
فيه «فخور بأنه نتيجة لنجاحاتنا املشتركة 
سيستفيد ماليني األشخاص اآلن من املؤسسة 
اخليرية اجلديدة التي يتم إنشاؤها، هذا هو 
اإلرث الذي خلقناه معا، شكرا لكم.. رومان»، 

مضيفا «لقد كان شــرفا فــي حياتي أن أكون 
جزءا من هذا النادي، أود أن أشكر جميع العبي 
النادي السابقني واحلاليني واملوظفني، وبالطبع 

املشجعني، على هذه السنوات الرائعة».
وأنهى إبراموڤيتــش بيانه قائال «لقد مر 
ما يقرب من ٣ أشهر منذ أن أعلنت عن نيتي 
بيع تشلســي خالل هذا الوقت، عمل الفريق 
بجد إليجاد املالك املناسب للنادي الذي يكون 
فــي أفضل وضع لقيادة النــادي بنجاح إلى 

الفصل التالي».

تعملق جيمي باتلر بتســجيله أعلى رصيد له 
في األدوار اإلقصائية (٤٧ نقطة) وقاد ميامي هيت 
إلى الفوز على مضيفه بوسطن سلتيكس ١١١-١٠٣، 
في نهائي املنطقة الشرقية ضمن دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني «أن بــي ايه»، فارضا مباراة 

سابعة حاسمة على بطاقة نهائي الدوري.
وبتعادل سلسلة نهائي الشرقية ٣-٣، ستكون 
مباراة اليوم في ميامي فاصلة على مقعد النهائي 
الذي بلغه غولدن ستايت ووريرز بتخطيه داالس 

مافريكس ٤-١ في نهائي الغربية.
قال باتلر «نــدرك ما هي قدراتنا. علينا التقدم 

خطوة والفوز في املباراة السابعة».
وتابع «كنا نعرف أنه يتعني علينا القدوم إلى 
هنا وحتقيق الفوز. نعرف أيضا أننا ســنفوز في 
املباراة لتالية». وينطلق نهائي الدوري اخلميس 

املقبل في سان فرانسيسكو.
وسجل باتلر ١٦ من ٢٩ محاولة ميدانية، ٤ من 
أصــل ٨ من وراء القــوس و١١ من ١١ رمية حرة في 

٤٦ دقيقة من أصل ٤٨ أمضاها في أرض امللعب.
أضاف إليها ٩ متابعات، ٨ متريرات حاسمة، ٤ 

سرقات وصدة «بلوك شوت».
قال مدرب هيت إريك سبولسترا «جلب جيمي 
إرادته التنافسية الليلة وكانت إرادة ال تسمح لنا 

باخلسارة».
ثقة ألهمت باتلر لبذل هذا اجلهد الرائع «فريقي... 
املدربون وثقوا بي كثيرا. منحوني تلك الثقة للخروج 

ولعب كرة السلة بالطريقة الصحيحة».
ويبحث هيت عن بلوغ الدور النهائي من الدوري 
للمرة الثانية في ثالثة مواسم، وذلك بعد خسارته 
أمــام لوس أجنليس ليكرز عــام ٢٠٢٠، علما انه 

أحرز آخر ألقابه في عام ٢٠١٣.
في املقابل، يرغب بوســطن في بلوغ النهائي 
األول منــذ ٢٠١٠ عندما خســر اللقب أمام ليكرز، 

علما أن لقبه األخير يعود إلى العام ٢٠٠٨. ويحمل 
بوسطن الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالقاب 
الدوري بالتساوي مع لوس أجنليس ليكرز (١٧).

« NBA » باتلر ينقذ ميامي في الـ

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

في خطوة داعمة لألهلي خالل مهمته للدفاع 
عن لقبه األفريقي في نهائي دوري األبطال، غدا 
مبلعب مركب محمد اخلامس بالدار البيضاء، دعا 
مجلس إدارة األهلي برئاسة محمود اخلطيب 
كل املصريني املقيمني في كافة املدن املغربية 
للحصول على بطاقة حضور املباراة مجانا، 
وخصص مكانا لذلــك قريبا من فندق إقامة 
األهلي في الدار البيضاء. وتأتي هذه اخلطوة 
بعد أن لوحظ ضعف اإلقبال على رحالت دعم 
الفريق من القاهرة فــي رحلة اليوم الواحد، 
بسبب ارتفاع األسعار الى نحو ١٥ الف جنيه 
للفــرد رغم حتمل إدارة األهلي ٣ آالف جنيه 

عن كل فرد، إال أن األقبال غير كبير. إلى ذلك، 
يواصل الفريق بقيادة اجلنوب أفريقي بيتسو 
موسيماني أداء التدريبات في الدار البيضاء 
بروح معنوية عالية، لتحقيق حلم جماهير الفريق 
واملصرية على وجه العموم للعودة باللقب الـ١١ 
والثالث على التوالي، اذ خاض الفريق تقسيمه 
قوية بطول امللعب من فريقني شارك فيها جميع 
الالعبني قبل نهاية املران اجلماعي الثاني للمارد 
األحمر مساء اجلمعة،ووجه اخلطيب الشكر إلى 
رئيس مقاطعة عني السبع، وكذلك القائمني على 
ملعب العربي الزاولي بنادي االحتاد الرياضي 
البيضاوي، على جهودهم وحسن االستضافة 
لتدريبــات الفريق، التي تعكس الروح الطيبة 

بني األشقاء في الدولتني.

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

دشن منتخب قطر األوملبي لكرة القدم تدريباته 
أمس عقب وصول بعثة الفريق إلى العاصمة 
األوزبكية طشقند، اســتعدادا خلوض غمار 
نهائيات كأس آسيا حتت ٢٣ عاما التي ستقام 
في أوزبكستان خالل الفترة من ١ إلى ١٩ يونيو 
املقبل،، يلعــب منتخب قطر ضمن املجموعة 
األولى بجانب منتخبات إيران وتركمانستان 

وأوزبكستان (املستضيف).
ومن املقرر أن يستهل املنتخب القطري مشواره 
في البطولة مبواجهة إيــران األربعاء املقبل، 
وفي اجلولة الثانية يلتقي نظيره األوزبكي ٤ 
يونيو، ويختتم دور املجموعات بلقاء نظيره 

التركماني ٧ يونيو.
ويتطلــع املنتخب القطــري حلجز مقعد في 
الدور ربع النهائي، حيــث يتأهل أول وثاني 
كل مجموعة، ومن ثم يتأهل الفائزون األربعة 

إلى الدور نصف النهائي ثم املباراة النهائية.
وكان املنتخب القطري قد اختتم جتاربه الودية 
في الدوحة، حيث خاض مباراتني وديتني أمام 
نظيره األردني تعادل في األولى ١-١، وخسر 

في الثانية ٢-٣.
وعلى صعيد متصل، أعلن االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم رســميا عن اختيار طاقم حتكيم 
قطري مكون من ٥ حكام بواقع (٣ حكام ساحة 
وحكمني مساعدين) للمشاركة في إدارة مباريات 

بطولة آسيا في أوزبكستان.

االحتاد للتمسك بالقمة أمام الطائي
الرياض - خالد املصيبيح

تختتم اليوم اجلولة ٢٨ من الدوري الســعودي بأربعة لقاءات 
ستكون أنظار املتابعني على لقاءين منها في حائل حيث االحتاد 
يواجه الطائي، وفي الرياض يلتقي الهالل وأبها وذلك النحسار 
املنافســة على اللقب بينهما حيث يســعى االحتاد إلى الفوز 
واحملافظة على فارق الثالث نقاط الذي يفصله عن الهالل الثاني 

منتظرا لقاءيه األخيرين أمام االتفاق ثم الباطن.
ويدخل االحتاد لقاء اليوم بعد خســارته األخيرة من الهالل 
ويبحث عن التمسك بفرصته سعيا لتحقيق اللقب وسيعاني 
اليوم من غياب هدافه البرازيلي رومارينهو وعبدالعزيز البيشي 
بداعي اإليقاف بســبب تراكم البطاقات الصفراء ومن جانبه، 
يلعب الهالل اليوم وسط ارتفاع روح العبيه املعنوية بعد الفوز 
األخير وسيبحث عن االنتصار منتظرا تعثر االحتاد في أحد 

لقاءاته الثالث األخيرة مشروطا بفوزه هو في جميعها.
وفي املجمعة يلتقي الفيحاء السادس برصيد ٣٤ نقطة بالتعاون 
صاحب املركز الـ١٤ برصيد ٢٩ نقطة ويحتاج الفيحاء إلى الفوز 
من اجل االبتعاد عن احلســابات املهددة بالهبوط نهائيا كذلك 
التعاون الذي دخل في معمعة الهبوط بقوة والبد له من الفوز 

إذا أراد قطع نسبة أكبر في البقاء.
وفي أبهــا يحل الفتح ضيفا على ضمك فــي لقاء يهم الفتح 
كثيرا من أجل ضمان البقاء حيث يحتل املركز الثامن برصيد 
٣٢ نقطة، فيما لن تؤثر نتيجة اللقاء على ضمك املســتقر في 

املركز اخلامس بعيدا جدا عن تهديد مركزه.
وكانت اجلولة قد بدأت بفوز الباطن على احلزم ٣-٢ واليزال 
فــي وضع خطر من أجل النجاة، كما فاز الشــباب مضيفه 
الرائد بهدفني دون مقابل مقلصــا الفارق مع النصر الثالث 

إلى نقطة واحدة.
يذكر أن قائمة الفرق املهددة بالهبوط تشمل الفرق أصحاب املراكز 
من التاسع إلى الـ ١٥ باستثناء احلزم الـ١٦ الذي تأكد هبوطه.

«روالن غاروس».. ديوكوڤيتش ونادال في طريقهما إلى نهائي مبكر
لم يجد الروسي دانييل 
مدڤيديــڤ املصنــف ثانيا 
عامليــا أي صعوبــة فــي 
تخطــي الصربــي ميومير 
 ٦-٢ كيســمانوفيتش 
و٦-٤ و٦-٢ أمس ليتأهل 
إلــى الــدور ثمــن النهائي 
من بطولة روالن غاروس 
البطوالت  للتنس، ثانيــة 
األربع الكبرى ضمن الغراند 

سالم.
واحتاج الروسي اندريه 
روبليــف املصنف ســابعا 
إلى ٣ ساعات للتغلب على 
التشــيلياني كريســتيان 
غاريــن. فــي املقابل تفوق 
اإليطالــي يانيــك ســينر 
علــى األميركــي ماكينزي 

ماكدونالد.
الالعبني  وضمت قائمة 
الذين متكنوا من بلوغ الدور 
ثمــن النهائي املصنف أول 
عامليا حامل اللقب الصربي 
نوڤاك ديوكوڤيتش بفوزه 

السهل على السلوڤيني ألياز 
بيديني، وحلقه اإلســباني 
رافايــل نــادال بفوزه على 
الهولنــدي بوتيــك فــان 
دي زانســهولب. وبينمــا 
سيلتقي ديوكوڤيتش اليوم 
مــع األرجنتينــي دييجــو 
شوارتزمان، سيلعب نادال 
مع الكندي املصنف التاسع 
فيلكس أوجيه-الياسيم قبل 
مواجهتهما املرتقبة في دور 

الـ ٨.
كمــا اســتمر الصعود 
السريع لإلسباني كارلوس 
الــكاراز عندمــا قدم أداء 
مذهــال ليتغلــب علــى 
األميركــي سيباســتيان 
كوردا ويبلغ الدور نفسه 
ألول مرة. وشق املصنف 
الثالــث األملاني ألكســندر 
زفيريف طريقه للدور نفسه 
بفوزه السهل على األميركي 

براندون ناكاشيما.
السيدات، رفعت  ولدى 

البولندية ايغا شفيونتيك 
املصنفة أولى عامليا، سلسلة 
انتصاراتها املتتالية الى ٣١ 
بفوزها على املونتينيغرية 
دانــكا كوفينيتــش ٦-٣ 
و٧-٥ أمــس فــي طريقها 
لبلوغ الــدور ثمن النهائي 

من البطولة.
وتلتقي شفيونتيك في 
الــدور التالي مــع الفائزة 
من مباراة الصينية زهنغ 
كينوين او الفرنسية اليزي 

كورنيه.
وفــي مبــاراة أخــرى، 
وضعــت الرومانية ايرينا 
كاميليا بيغو حدا ملغامرة 
الفرنسية ليوليا جاجنان 

بالفوز عليها ٦-١ و٦-٤.
وكانت جاجنان حققت 
مفاجأة مــن العيار الثقيل 
التشــيكية  بإخراجهــا 
كارولينا بليسكوفا املصنفة 
أولى عامليا سابقا في الدور 

السابق.

مدڤيديڤ يتقدم.. وشفيونتيك تواصل سلسلة انتصاراتها

األربع الكبرى ضمن الغراند 

واحتاج الروسي اندريه 

التشــيلياني كريســتيان 

الذين متكنوا من بلوغ الدور 

عامليا حامل اللقب الصربي عامليا حامل اللقب الصربي عامليا حامل اللقب الصربي 


