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ق���ّدم ن���ادي قطر الع��ب��ه اجل��دي��د النجم 
الكاميروني صامويل إيتو أول من أمس 
الثالثاء في مقر النادي بالعاصمة القطرية 

الدوحة.
ورح���ب ج��اس��م ب��ن حمد ب��ن ن��اص��ر آل 
ثاني رئيس مجلس إدارة النادي بالنجم 
إيتو مؤكداً أن التعاقد معه مر بصعوبات 
لكن رغبة الطرفني والتوافق حسما قدوم 

الالعب.
وقال إيتو في املؤمتر الصحفي: “أتيحت 
لي الفرصة للعب في أندية كثيرة وفزت 
بكثير م��ن األل��ق��اب أري��د أن أشكر جميع 
الالعبني الذين ساندوني واملدربني الذين 
أش��رف��وا علي، اليوم أن��ا أم��ام حت��ٍد جديد 

أمتنى أن أجنح به”.
وأضاف: “حني بدأت بالتفاوض حتدثت 
مع تشافي وسنايدر الذي قابلته يوم أمس، 
الكل حدثني بإيجابية واألجواء املناسبة”.

وتابع حديثه: أتيحت لي هذه الفرصة 
قبل 4 سنوات، ولكني لم أكن جاهزاً على 
الصعيد الذهني، اليوم أمتنى أن أكتب 

فصالً جديداً في تاريخ نادي قطر”.
وسيرتدي إيتو مع نادي قطر القميص 

الرقم 81، العام الذي ولد فيه. جانب من املؤمتر الصحفي لتقدمي إيتو

نادي قطر يقّدم جنمه اجلديد إيتو
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كارتيرون يستبعد مؤمن زكريا
من مواجهة الترجي

أع��ل��ن الفرنسي باتريس 
كارتيرون، املدير الفني لفريق 
األهلي املصري، قائمة تضم 
23 الع��ب��اً خل���وض م��ب��اراة 
الترجي التونسي، يوم اجلمعة 
املقبل باجلولة اخلامسة وقبل 
األخ��ي��رة ب���دور املجموعات 

لدوري أبطال أفريقيا.
واستبعد كارتيرون مؤمن 
زك���ري���ا، ألس���ب���اب ف��ن��ي��ة رغ��م 
مشاركته مؤخرا في مواجهة 
النجم اللبناني، وللسبب ذاته 
باكاماني ماتشامبي، بجانب 
ب��اس��م ع��ل��ي وص���ب���ري رح��ي��ل 
ل��إص��اب��ة وح���س���ام ع��اش��ور 

لإيقاف.
وض��م��ت ال��ق��ائ��م��ة: شريف 
إكرامي ومحمد الشناوي وعلي 
لطفي حلراسة املرمى، واملالي 
ساليف كوليبالي وسعد سمير 
ومحمد جنيب ومحمد هاني 
وأح��م��د فتحي وأمي���ن أش��رف 

والتونسي علي معلول للدفاع.
وع��م��رو السولية وهشام 
محمد وأك���رم توفيق وك��رمي 
وليد “نيدفيد” وناصر ماهر 

وأحمد حمدي ووليد سليمان 
وإس������الم م���ح���ارب وأح��م��د 
حمودي وميدو جابر للوسط، 

وم����روان محسن وامل��غ��رب��ي 
وليد أزارو وص��الح محسن 

للهجوم.

كارتيرون

السولية يغيب عن تدريبات األهلي
غاب عمرو السولية، العب وسط األهلي املصري، 
عن تدريبات األحمر، أول من أمس الثالثاء، في إطار 
استعدادات الفريق ملواجهة الترجي التونسي، في 

دوري أبطال إفريقيا.
ويحل األه��ل��ي ضيفا ثقيال على الترجي، يوم 
اجلمعة املقبل، مبلعب رادس، في اجلولة اخلامسة 

لدور املجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وواص��ل السولية تدريباته التأهيلية في مران 
األهلي، على ملعب مختار التتش، في ظل استمرار 

إصابته بشد ف��ي العضلة اخللفية، وك��دم��ة في 
العضلة األمامية.

ولم يشارك السولية في املران اجلماعي، لتتقلص 
فرص حلاقة مبباراة الترجي املقبلة.

وخاض العبو الفريق الذين شاركوا في مباراة 
النجمة اللبناني، أمس، تدريبات استشفائية، اليوم 
الثالثاء، باستثناء حسام عاشور ووليد سليمان 
وأحمد فتحي الذين خضعوا لتدريبات تأهيلية في 

صالة اجليمانزيوم.

فوز مثير لسموحة على حساب إنبي بالدوري املصري
حصد ن���ادي سموحة ف���وزا م��ث��ي��را، على 
حساب إنبي، بنتيجة )3-2(، أول من أمس 
ال��ث��الث��اء، ضمن منافسات اجل��ول��ة الثالثة 

للدوري املصري.
تقدم سموحة بهدف مبكر في الثانية 20 
للمهاجم حسام حسن، ثم تعادل إنبي بهدف 
محمد بسيوني في الدقيقة 12، وتقدم سموحة 
م��ج��ددا بهدف السيد فريد ف��ي الدقيقة 29، 

وتعادل عرفة السيد إلنبي في الدقيقة 75.
ولكن سموحة سجل هدف الفوز عن طريق 
محمود السيد في الدقيقة 79، وأضاع الفريق 
السكندري ضربة جزاء من خالل أحمد نبيل 
م��اجن��ا، وت��ع��رض الع��ب إنبي محمد أش��رف 

“روقة” للطرد في الدقيقة 84.
ورف���ع سموحة رص��ي��ده إل��ى 7 ن��ق��اط مع 
م��دي��ره الفني علي م��اه��ر، ليتصدر ال��دوري 
بفارق األه��داف عن اإلنتاج احلربي، وجتمد 

رصيد إنبي عند 3 نقاط في املركز العاشر.
املصري يتعادل

وف���رض ال��ت��ع��ادل كلمته ع��ل��ى مواجهة 
بتروجيت وضيفه املصري البورسعيدي، 
بهدفني لكل منهما ف��ي س��ت��اد ب��رج العرب 

باإلسكندرية، باجلولة ذاتها.
تقدم إسالم عيسى في الدقيقة 23 للمصري، 
وتعادل اإلي��ف��واري محمد فييرا لبتروجيت 

في الدقيقة 43، وعاد املصري ليتقدم بهدف 
أحمد جمعة في الدقيقة 53، ولكن فييرا سجل 

الهدف الثاني له ولبتروجيت في الدقيقة 70.
ورفع املصري رصيده إلى 4 نقاط في املركز 
التاسع، بينما وصل رصيد بتروجيت إلى 6 

نقاط في املركز الثالث.
وتعادل اجلونة مع ضيفه حرس احلدود 

بهدف لكل منهما، في نفس اجلولة.
وسجل هدفي املباراة إسالم رشدي للجونة 
في الدقيقة 22، ومحمد الشبيني للحرس في 

الدقيقة 84.
ورفع اجلونة رصيده، إلى 4 نقاط في املركز 

السادس، وبلغ رصيد احلرس نقطة وحيدة.

ريبامار يهدي بيراميدز فوزا صعبا على الطالئع
اقتنص فريق بيراميدز، فوزا 
ص��ع��ب��ا، ع��ل��ى ح��س��اب مضيفه 
طالئع اجل��ي��ش، بنتيجة )2-
1(، أول من أمس الثالثاء، على 
ملعب جهاز الرياضة العسكري 
في اجلولة الثالثة من ال��دوري 

املصري.
وت��أل��ق ال��الع��ب ال��ب��رازي��ل��ي 
ل���وك���اس ري���ب���ام���ار، م��ه��اج��م 
بيراميدز وسجل ثنائية فريقه 
في الدقيقتني 52 و74، وأحرز 
هدف الطالئع عاصم صالح في 

الدقيقة 69 من عمر املباراة.
وقدم بيراميدز عرضا جيدا في 
الشوط الثاني حتديدا، من خالل 
س��رع��ات جن��وم��ه البرازيليني، 
واع��ت��رض الع��ب��و الطالئع على 
احلكم جهاد جريشة بداعي أن 

هدف بيراميدز الثاني من تسلل.
ورف��ع بيراميدز رصيده مع 
مديره الفني البرازيلي ألبرتو 
فالنتيم، إلى 7 نقاط في املركز 

ال��ث��ال��ث، ب��ف��ارق األه����داف عن 
س��م��وح��ة امل��ت��ص��در، واإلن��ت��اج 

احلربي. وجتمد رصيد الطالئع 
عند نقطة واح���دة، م��ع مديره 

الفني محمد حلمي، في املركز 
األخير.

العبو بيراميدز

األهلي يلوح بشكوى أودينيزي إلى »الفيفا«
قرر النادي األهلي املصري فتح حتقيقات موسعة 
في أزمة هروب الشقيقني ريتشارد وصالح الدين 
رض��ا، من فريق الشباب بالنادي إل��ى أودينيزي 

اإليطالي في الفترة األخيرة.
وفوجئ مسؤولو النادي األهلي بسفر الالعبني 
دون إذن إلى إيطاليا، وهو األمر الذي اعترف به 
فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئني في تصريحات 
خاصة ل، مؤكداً أن األحمر يسعى للتواصل مع 
والد الالعبني ملعرفة حقيقة انضمامهما لتدريبات 

نادي أودينيزي.
وأض���اف: “على حد علمي أن أودينيزي طلب 
اختبار الالعبني، وهو ما مت بالفعل ولكن النادي 
اإليطالي لم يتفاوض معنا لشراء الثنائي، وعلينا 
االنتظار حلني انتهاء التحقيقات ومعرفة أسباب 

هروبهما وإمكانية عودتهما لألهلي مجدداً”.
وأش��ار إل��ى أن األهلي سيلجأ لالحتاد الدولي 
“فيفا” حلفظ حقوقه حال ثبوت توقيع الالعبني 

لنادي أودينيزي.

وديع اجلريء 
يوجه حتذيًرا 
صارًما للحكام

وج��ه ودي���ع اجل����ريء، رئيس 
االحت���اد التونسي ل��ك��رة ال��ق��دم، 
حت��ذي��ًرا ص��ارًم��ا إل��ى احلكام قبل 

بداية املوسم اجلديد.
وق���ال اجل���ري، خ��الل اجتماع 
عقده أول أمس الثالثاء: “نحرص 
ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة ف��ي ب���روز حكام 
نخبة، ولكن احلكم عليه أن ميلك 
شخصية ق��وي��ة خ���الل أي لقاء 
يديره”. وأضاف: “ال أقبل السماح 
لالعبني مبسك احلكم من قميصه، 
وأطالب احلكام بتطبيق القانون 
بكل ص��رام��ة ف��ي حالة وج��ود أي 
جت���اوزات م��ن قبل املسؤولني أو 

الالعبني”.
وت��اب��ع: “احلكام جن��ح��وا في 
امل��وس��م امل��اض��ي بنسبة 80%، 
وأمتنى أن ترتفع نسبة النجاح 
خ��الل املوسم اجل��دي��د، خصوًصا 
وأن القطاع يشهد تطوًرا وحتسًنا 
نحو األف��ض��ل، ونحن متشبثون 
ب���ع���دم االس���ت���ع���ان���ة ب��احل��ك��ام 

األجانب”.
وواصل اجلريء: “لن نتسامح 
مع أي حكم يرتكب أكثر من خطأ 
م��ؤث��ر ف��ي نتيجة امل��ب��اراة خالل 
امل��وس��م ال���واح���د، ول��ك��ن سيتم 

إيقافه”.
وأردف: “احلكم يجب أن ميتلك 
شخصية قوية لينجح في الوصول 
باملباراة إلى بر األمان، ففي املوسم 
املاضي تابعت بعض احلكام على 
غ��رار يوسف ال��س��راي��ري وهيثم 
قيراط وأس��ام��ة بن إس��ح��اق، فهم 
ل��م يضعفوا أم��ام االحتجاجات، 

وطبقوا القانون بكل صرامة”.
ك��م��ا أك���د اجل����ريء أن االحت���اد 
التونسي يبذل جهًدا كبيًرا، من أجل 
جتهيز طاقم حتكيم ميثل تونس 

في كأس العالم 2022.

أجيري يصل القاهرة
لبدء مهمته مع الفراعنة

وص��ل املكسيكي خافيير أج��ي��ري، املدير الفني 
للمنتخب املصري، القاهرة، أمس األربعاء، استعداًدا 

لبدء مهمته مع الفراعنة.
وك��ان مجلس إدارة احت��اد ك��رة ال��ق��دم املصري 
برئاسة هاني أبو ري��دة، تعاقد مع أجيري ملدة 4 

سنوات، مقابل 120 ألف دوالر شهرًيا.

واستقدم أجيري 3 مساعدين في اجلهاز املعاون 
له، مدرب عام ومحلل أداء ومخطط أحمال.

ويستعد منتخب مصر ملواجهة النيجر، يوم 8 من 
شهر سبتمبر املقبل، ضمن منافسات اجلولة الثانية 
من التصفيات املؤهلة إل��ى ك��أس األمم األفريقية 
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االتفاق يحقق فوزا مثيرا على األهلي البحريني وديا
فاز فريق االتفاق السعودي، بثالثة أهداف مقابل 
هدفني على األهلي البحريني في إط��ار حتضيرات 
األول النطالق منافسات دوري احملترفني السعودي 

للموسم املقبل 2019-2018.
وسجل أه��داف فريق االتفاق: برايان أليمان “ق 
26” ورام��وس آري��اس “ق 49” وفيليب كيش “ق 

.”65
وشهدت املباراة غياب املدافع املصري حسني السيد 

عن الفريق بسبب سفره مصر لظروف خاصة.
وب��دأ االتفاق املباراة بتشكيل مكون من: رايس 
مبوحلي وعمر السنني وسعيد الربيعي وإسماعيل 
السليم ورامون أرياس وفيليب كيش وعلي هزازي 
ومحمد الكويكبي وبرايان أليمان وكريستيان غوانكا 

وفخر الدين بن يوسف.
وف��ي الشوط الثاني دخ��ل فارلي روزا ب��دالً من 
علي هزازي وعبدالرحمن العبود بدالً من بن يوسف 
وحسن جمال بدالً من غوانكا وسعد خيري بدالً من 

عمر السنني.
وخاض االتفاق عدد من املباريات الودية مؤخراً 
ف��ي إط��ار التحضير للموسم اجل��دي��د ف��ي معسكر 
هولندا، حيث ف��از 2-0 على بني ي��اس اإلم��ارات��ي 
وتعادل 1-1 مع شباب أياكس أمستردام وتعادل 
2-2 مع هلموند الهولندي، بينما كانت تلك املباراة 

هي األولى له منذ العودة للمملكة.
يذكر أن االت��ف��اق سيفتتح مبارياته في املوسم 
اجلديد لدوري احملترفني السعودي مبواجهة الرائد 

جانب من اللقاءفي 30 أغسطس  اجلاري.

احتاد العاصمة يقسو على تاجنانت 
بالدوري اجلزائري

قلب احتاد العاصمة، تأخره أمام دفاع تاجنانت، 
بهدف نظيف إلى فوز بنتيجة 3 � 1، مبلعب عمر 
حمادي، ضمن اللقاء املؤجل من اجلولة الثانية من 

دوري احملترفني اجلزائري، أول من أمس الثالثاء.
وك���ان ال��ض��ي��وف السباقني إل��ى اف��ت��ت��اح باب 
التسجيل ع��ن ط��ري��ق ح��م��زة دم���ان ف��ي الدقيقة 

التاسعة.
ورت��ب م��درب احت��اد العاصمة تيري فروجي 
أوراق����ه ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، حتى متكن أبناء 

سوسطارة من معادلة النتيجة عن طريق عبد 
الرحمن مزيان في الدقيقة 48.

وبعدها أصبحت السيطرة من نصيب أصحاب 
األرض ليضاعفوا النتيجة بواسطة برانس ايبارا 
في الدقيقة 71، ثم أضافوا الهدف الثالث عن طريق 

زكريا بن شعة في الدقيقة 83.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد احتاد العاصمة 
إلى 3 نقاط في املرتبة الرابعة، بينما يظل دفاع 

تاجنانت بال نقاط.

احتاد العاصمة

االحتاد التونسي ينقذ البنزرتي من الهبوط
قرر االحتاد التونسي لكرة القدم، التدخل لتسوية 
ملف ال��ن��زاع ب��ني ال��الع��ب أب��و بكر ال��ي��و وال��ن��ادي 
البنزرتي، حتى ال يتسبب في هبوط الفريق للرابطة 
احملترفة الثانية. وتكفل االحتاد التونسي، بحسب 
بيان، مبراسلة الالعب واالحتاد الدولي لكرة القدم 

)فيفا(، بتاريخ 26 يوليو املاضي.
وأكد االحت��اد، أنه تعهد بدفع مستحقات الالعب 

بدال من النادي البنزرتي، ملتمسا من جلنة التأديب 
األخذ بعني االعتبار املراحل اإلدارية املستوجبة في 
تونس حتى يصل التحويل إلى الالعب في الوقت 
املطلوب. ومت االتفاق على أن يتكفل االحت��اد بدفع 
املبلغ لتسوية النزاع القائم بني النادي والالعب، 
مقابل تقدمي ضمانات من البنزرتي ب��إع��ادة هذه 

املبالغ الحقا.

الوداد يحسم صفقة اوكيشوكو
حسم ال���وداد البيضاوي، صفقة ال��الع��ب النيجيري 
جابرييل اوكيشوكو، لينضم ملواطنه بابا توندي، ويكمل 

النادي بالتالي عقد الالعبني األجانب في قائمته.
ويعتبر اوكيشوكو الذي يلعب في محور الهجوم رابع 
العب أجنبي ينضم للوداد، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
احلالية بعد بابا توندي وويليام جيبور وااليفواري الشيخ 

كومارا.
و كان الالعب قد خاض فترة اختبار بالفريق أقنع خاللها 

اجلميع بإمكانياته.

اإلمارات تسقط أمام سورية
في أول اختبار باألسياد

فاز منتخب سوريا األوملبي على نظيره اإلماراتي، بهدف 
دون مقابل، أول من أمس الثالثاء، ضمن اجلولة األولى من 
منافسات املجموعة الثالثة في كرة القدم للرجال، بدورة 
األلعاب اآلسيوية “األسياد” 2018 في إندونيسيا. وبعد 
أن انتهى الشوط األول بالتعادل السلبي، سجل املنتخب 

السوري هدف الفوز الثمني في الدقيقة 53 عن طريق عبد 
الرحمن بركات. وشهدت املباراة الثانية، ضمن املجموعة 
نفسها، فوز الصني على تيمور الشرقية 6-0، على ذات 
امللعب. وتصدرت الصني ترتيب املجموعة برصيد 3 نقاط 

من مباراة واحدة، بفارق األهداف أمام سوريا.


