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لم يكن أمام السد وقتا كافيا، لالستمتاع 
بتأهله إلى قبل نهائي دوري أبطال آسيا، 
حيث سيحول اهتمامه سريعا إلى دوري 
جن��وم قطر، استعدادا مل��ب��اراة قمة أمام 
ال��ري��ان املتصدر، ي��وم السبت، باستاد 

جاسم بن حمد.
ويتصدر ال��ري��ان الترتيب، برصيد 
11 نقطة من خمس مباريات، بعد فوزه 
على غرميه التقليدي العربي، في اجلولة 
السابقة، ويتقدم بنقطة واحدة على السد، 
ال��ذي تتبقى له م��ب��اراة، والدحيل حامل 

اللقب.
ويدخل السد امل��ب��اراة منتشيا بفوزه 
على االستقالل اإليراني، وتأهله إلى قبل 
نهائي دوري األبطال، مع سعيه للفوز 

باللقب القاري، للمرة الثالثة في تاريخه.
وال ي��ع��ان��ي ال��ف��ري��ق��ان م��ن غيابات 
مؤثرة قبل القمة، وسيأمل جوزفالدو 
فيريرا، مدرب السد، أن يواصل مهاجمه 
اجل���زائ���ري، ب��غ��داد ب��وجن��اح، غ��زارت��ه 
التهديفية، بعدما أحرز 11 هدفا، في أول 

أربع مباريات بالدوري، هذا املوسم.
كما ه��ز ب��وجن��اح ال��ش��ب��اك، م��ن نقطة 
اجلزاء في اللحظات األخيرة، ليمنح فريقه 
التعادل 2-2 مع االستقالل، في إياب دور 
الثمانية لدوري األبطال، االثنني املاضي، 
بعد أن سجل هدفني خالل االنتصار 1-3، 

في الذهاب بطهران، الشهر املاضي.
وم��ث��ل ال��ري��ان وال��س��د، يخلو سجل 
الدحيل من الهزائم في الدوري، وسيحاول 
تعويض خ��روج��ه املخيب ل��آم��ال، من 
دوري األبطال، على يد بيروزي اإليراني، 

ه��ذا األس��ب��وع، حني يواجه الغرافة، في 
استاد عبد الله بن خليفة، يوم السبت.

وبدأ الغرافة املوسم بطريقة متذبذبة، 
ويحتل امل��رك��ز ال��س��ادس برصيد سبع 
نقاط، بعد خسارته في املباراة السابقة 

ضد أم صالل.
وفي مباريات أخ��رى، يلتقي العربي 
الساعي لتعويض هزميته أمام الريان، 
مع الشحانية، غدا اخلميس، بينما يلعب 
قطر، الذي خسر مبارياته األربع األخيرة، 

ضد اخلور، صاحب املركز قبل األخير.
وي��ل��ع��ب اخل��ري��ط��ي��ات، ال����ذي مني 
بخمس هزائم متتالية، ويقبع في مؤخرة 
الترتيب، أمام أم صالل، والسيلية املتألق 

ضد األهلي، غد اجلمعة.

العبو السد القطري

اإلسباني نيغريدوالسد القطري يحول بوصلته من آسيا إلى موقعة الريان
 إلى النصر اإلماراتي
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ت��خ��وض ال��ف��رق االرب��ع��ة املتصدرة 
الشارقة والوحدة والعني واجلزيرة، 
اختبارات صعبة في املرحلة الثالثة من 
الدوري االماراتي لكرة القدم التي تنطلق 

اليوم وتشهد ثالث قمم منتظرة.
وق��دم��ت ف���رق ال��ش��ارق��ة وال��وح��دة 
والعني واجلزيرة عروضا الفتة في أول 
مرحلتني وحققت العالمة الكاملة لتحتل 
ص���دارة الترتيب، وس��ت��ك��ون املرحلة 
الثالثة اختبارا حقيقيا ملدى استمراريتها 
بنفس األداء لنوعية املباريات القوية 

التي تخوضها.
ويفتتح ال��ش��ارق��ة صاحب 6 نقاط 
املرحلة اخلميس بلقاء قوي امام مضيفه 
شباب االهلي السادس )3 نقاط( والذي 

يعد من املنافسني الطبيعيني على اللقب.

وكانت بداية الشارقة ال��ذي يتطلع 
لنيل اللقب الغائب ع��ن خزائنه منذ 
1996 أكثر م��ن مم��ي��زة، وذل��ك بفضل 
ال��ت��أل��ق ال��الف��ت ل��ل��ب��رازي��ل��ي ويلتون 
سواريز متصدر ترتيب الهدافني برصيد 
خمسة اهداف، ومواطنه صانع االلعاب 
ايغور ك��ورون��ادو ال��ق��ادم من باليرمو 
االيطالي، وراين منديش مهاجم الرأس 

االخضر)ثالثة اهداف(.
وض����رب ال��ش��ارق��ة ب��ق��وة ف��ي أول 
مرحلتني، بفوزه على الظفرة برباعية 
نظيفة والنصر 6-3، وهو يتطلع الى 
تكرار “سيناريو” إياب املوسم املاضي 
عندما ه��زم ش��ب��اب االه��ل��ي ف��ي أرض��ه 

بهدف.
وأك��د عبد العزيز العنبري امل��درب 

اإلماراتي الوحيد في ال��دوري أن فريقه 
يحتاج الى االستمرارية وثقافة الفوز 
في حال أراد البقاء في املنافسة، وذلك 
بعدما حقق االنتصار في أول مرحلتني 

للمرة االولى منذ عام 2006.
وق����ال ال��ع��ن��ب��ري ع��ش��ي��ة امل���ب���اراة 
“مواجهة شباب األهلي لن تكون سهلة، 
ألننا سنلعب مع أحد املرشحني للفوز 
باللقب، وميتلك خبرة كبيرة في الدوري 
وعناصر جيدة للغاية، ول��دي��ه رغبة 
كبيرة في االستمرار بالفوز)حقق فوزه 
األول على حساب عجمان في املرحلة 

الثانية(”.
وتابع العنبري “استمرارية ثقافة 
الفوز مهمة للغاية لدى العبينا، واعتقد 
أن أج��ان��ب الفريق األرب��ع��ة )س��واري��ز 
وكورونادو ومنديش واالوزبكستاني 
اوتابيك ش��وك��وروف( ميلكون خبرات 
م��ت��ن��وع��ة، وم���ن امل��م��ك��ن أن حت��ل ه��ذه 

االشكالية”.
م��ن جهته، ق��ال التشيلي خوسيه 
سييرا م��درب شباب االهلي “سعادتي 
كبيرة بالفوز األول ال��ذي حققناه على 
عجمان، وال��ث��الث نقاط رفعت ال��روح 
امل��ع��ن��وي��ة ع��ن��د ال��الع��ب��ني، ون��أم��ل في 
استثمارها أم��ام الشارقة أح��د أفضل 
الفرق في بداية املوسم وال��ذي حصد 
العالمة الكاملة وامتلك خط هجوم قوي 

سجل عشرة أهداف في مباراتني”.
ويلعب اخلميس اي��ض��ا ، اجل��زي��رة 
)6 نقاط( مع ضيفه بني ياس التاسع 
برصيد نقطتني والذي حقق نتيجة الفتة 
في املرحلة املاضية بتعادله مع الوصل 
1-1. وق���دم اجل��زي��رة ك��رة هجومية 
ممتعة بقيادة هدافه علي مبخوت )4 
اه��داف( والبرازيلي ليوناردو بيريرا 
)هدفني(، وفي املقابل تلقت شباكه ستة 

اهداف في مباراتني.
ورف��ض الهولندي مارسيل كايزر 

م���درب اجل���زي���رة ال��ت��خ��ل��ي ع��ن ال��ك��رة 
الهجومية واعتبر أن “استقبالنا أهدافا 
كثيرة أم��ر غير جيد، ولكن أي فريق 
يلعب بطريقة هجومية من الطبيعي 
أن يستقبل أهدافا من الفرق التي جتيد 

الهجمات املرتدة”.
وتتوجه االنظار اجلمعة الى القمتني 

املنتظرين بني الوحدة )6 نقاط( وضيفه 
الوصل اخلامس )4 نقاط(، والعني )6 
نقاط( مع مضيفه النصر احلادي عشر 

من دون رصيد.
وي��ت��ط��ل��ع ال���وح���دة إل���ى م��واص��ل��ة 
انتصاراته التي توجه باحراز الكأس 
السوبر على حساب العني، وصدارته 

ملجموعته في كأس الرابطة، في حني أن 
الوصل ال يتحمل فقدان أي تعثر جديد 

بعد تعادله املخيب أمام بني ياس.
وس��ي��ك��ون على ال��ع��ني ب��ذل مجهود 
أكبر لتحقيق فوزه الثالث على التوالي 
وتخطي عقبة النصر امل��دع��م بصفقة 
جديدة بعد تعاقده الثالثاء مع الدولي 

اإلسباني السابق ألفارو نيغريدو قادما 
م��ن بشيكتاش التركي حل��ل مشكلته 

الهجومية.
وف���ي امل���ب���اري���ات االخ�����رى، يلعب 
اخلميس االم����ارات م��ع دب��ا الفجيرة، 
واجلمعة الظفرة م��ع االحت���اد كلباء، 

والفجيرة مع عجمان.

جانب من لقاء سابق بني الشارقة والوحدة

اختبارات صعبة لفرق الصدارة بالدوري اإلماراتي

كايزر: اجلزيرة مستمر
 في طريقته الهجومية

 أص��ر الهولندي كايزر م��درب الفريق األول لكرة القدم بنادي اجلزيرة 
اإلم��ارات��ي أنه سوف يستمر في اعتماده على الكرة الهجومية، مؤكدا  أنه 
سيلعب بنفس طريقة الهجوم أمام فريق بني ياس في مباراة اجلولة الثالثة 

املقرر لها اخلميس القادم.
وقال مدرب اجلزيرة :”انتظروا مواجهة مفتوحة أمام بني ياس ولن نتراجع 
عن تقدمي كرة هجومية جيدة، وأمام بني ياس سوف نفتقد خبرة حارس املرمى 
الكبير علي خصيف لكن ثقتنا كبيرة في بقية احل��راس املتواجدين بقائمة 

الفريق”.
وأض��اف :”نتطلع ملواصلة االنتصارات وإص��الح األخطاء الدفاعية التي 
جعلت شباكنا تهتز، من الطبيعي استقبال األه��داف أم��ام الفرق التي جتيد 

الهجمات املرتدة كوننا نعتمد الهجوم طريقة دائمة في اللعب”.
ويتقاسم اجلزيرة القمة مع 3 فرق أخرى تتساوي في رصيد النقاط ولكل 
منها 6 نقاط وهي الشارقة والعني والوحدة، ولكن فارق االهداف جعل اجلزيرة 

في املركز الرابع.

تعاقد النصر اإلم��ارات��ي أول من أمس الثالثاء مع املهاجم اإلسباني 
املخضرم الفارو نيغريدو ملدة موسمني قادما من بشيكتاش التركي دون 

االعالن عن قيمة الصفقة.
وأعلن النصر في بيان مقتضب عبر حسابه في “ تويتر”  التعاقد مع  

الدولي اإلسباني السابق نيغريدو” الذي سيرتدي القميص رقم 11”.
وتألق نيغريدو )33 عاما( خ��الل احترافه مع إشبيلية اإلسباني 
بني 2009 و2013 مسجال 70 هدفاً في 139 مباراة، قبل أن ينتقل إلى 
مانشستر سيتي ويحرز معه لقب ال��دوري اإلنكليزي ملوسم 2014، ثم 
يتجول مع فالنسيا اإلسباني، مديلزبره اإلنكليزي وبشيكتاش التركي في 

السنوات األخيرة.

نيغريدو 

النجف العراقي يتعاقد مع 
احملترف النيجيري ايدواي

 اعلنت ادارة نادي النجف العراقي ، انها تعاقدت مع احملترف النيجيري 
كنغيسالي ويداوي ، لتدعيم صفوف الفريق باملوسم الكروي احلالي .

واضاف بيان للمكتب االعالمي لنادي النجف العراقي ، ان ادارة النادي 
اكملت تعاقدها مع احملترف النيجيري كنغيسالي ايداوي ، وبهذا اكتمل 

عقد احملترفني الثالثة ، وهم السنغالي بابا موسى ، والسوري حمدكو .
واش��ار البيان “ ان ن��ادي النجف يواصل االستعداد ملواجهة النادي 
البحري ضمن اجلولة الثانية من الدوري املمتاز العراقي لكرة القدم والتي 

ستقام على ملعب الزبير مبدينة البصرة يوم االثنني املقبل “.
يذكر ان نادي النجف تعادل في املباراة االولى امام ضيفه الكرخ ب�)1-
1( باملباراة التي جرت على ملعب النجف الدولي ، ضمن الدوري املمتاز 

العراقي لكرة القدم.

القوة اجلوية يتعاقد
مع املدافع الكرواتي ماتيو

تعاقدت الهيئة لنادي القوة اجلوية العراقي، بشكل رسمي مع املدافع 
الكرواتي ماتيو للدفاع عن ألوان الفريق خالل املوسم املقبل.

ومت توقيع العقد الرسمي  في العاصمة االردنية عمان، وس��وف لن 
يشارك الالعب في مباراة اليوم ام��ام اجلزيرة األردن��ي في نهائي كأس 
االحتاد االسيوي ملنطقة غرب اسيا، وذلك للتأخر وصول بطاقة الالعب من 

ناديه السابق.
وسيكون الكرواتي ماتيو احملترف الثالث بصفوف القوة اجلوية بعد 

السوري زاهر ميداني والسنغالي دومينك ميندي.

الكرواتي ماتيو العب القوة اجلوية اجلديد

اقتنص ن��ادي سموحة، تعاداًل 
مثيًرا من أنياب مضيفه الزمالك، 
بنتيجة 1-1، أول من أمس الثالثاء، 
على ملعب برج العرب باإلسكندرية، 

في سابع جوالت الدوري املصري.
تقدم الزمالك بهدف سجله يوسف 
إب��راه��ي��م أوب��ام��ا ف��ي الدقيقة 70، 
وتعادل لسموحة، حسام حسن في 

الدقيقة 86.
وأهدر الفريق السكندري، ضربة 
جزاء في الدقيقة )90+4( عن طريق 

ياسر إبراهيم.
ورف��ع الزمالك رص��ي��ده إل��ى 14 
نقطة في املركز الثاني، مقابل 10 

نقاط لسموحة في املرتبة السادسة.
ب��دأ اللقاء بضغط هجومي من 
سموحة، حملاولة إحراز هدف مبكر، 
لكن دف��اع األب��ي��ض ك��ان متماسكاً، 
ولم يترك مساحات ملهاجمي الفريق 

السكندري.
وب��ع��د م���رور رب��ع س��اع��ة، نشط 
العبو ال��زم��ال��ك، خاصة ع��ن طريق 
الظهير التونسي ح��م��دي النقاز، 
الذي انطلق في أكثر من محاولة مع 
كرات عرضية، كاد أن يستغل أحدها 

يوسف أوباما.
وح��ص��ل ك��اب��وجن��و كاسوجنو، 
مهاجم الزمالك، على بطاقة صفراء، 
ب��س��ب��ب مل��س��ة ي���د، وط��ال��ب العبو 
سموحة، بركلة ج��زاء بعد ملسة يد 
ض��د ح��م��دي ال��ن��ق��از، رف��ض احلكم 

احتسابها.
ون����ال أوم��ي��د أوك�����ري، إن����ذاراً 
للخشونة ض��د م��ح��م��ود ال��ون��ش، 
وأح��ب��ط أس��ام��ة إب��راه��ي��م، م��داف��ع 
سموحة، فرصة خطيرة للزمالك 
من عرضية النقاز، التي وصلت إلى 
كاسوجنو ليسدد في املرمى، وينتهي 

الشوط األول بالتعادل السلبي.
ال��ن��ش��اط الهجومي ك��ان شعار 

بداية الشوط الثاني من الفريقني 
ب��ف��رص��ة م��ن س��م��وح��ة، وم��ح��اول��ة 
بيضاء سريعة أب��ع��ده��ا احل��ارس 

محمد أبو جبل.
وعاد الهدوء للمباراة، وانحصر 
اللعب ف��ي وس��ط امل��ي��دان، ليتدخل 
ال��س��وي��س��ري كريستيان ج��روس 
املدير الفني للزمالك، ويشرك محمود 
عبد املنعم كهربا، على حساب محمد 

إبراهيم، في الدقيقة 60.
ودف��ع سموحة بالالعب إس��الم 
صالح، بدالً من محمد حمدي زكي، 
وحتسن أداء الزمالك هجومياً بشكل 

واضح مع حترر أوباما.
وسيطر الزمالك على خط الوسط، 
وتقدم أوباما لألبيض في الدقيقة 

70، م��ن مت��ري��رة بينية ذك��ي��ة من 
كهربا ليودعها الالعب داخل الشباك 
باقتدار. وواصل الزمالك انتفاضته 
الهجومية، وأرس��ل إبراهيم حسن، 
كرة عرضية لكاسوجنو، الذي سدد 

بقوة وأبعد أبو جبل باقتدار.
ورد سموحة بهجمة سريعة وكرة 
عرضية خدعت جنش، أبعدها النقاز 
ببراعة، وأش��رك سموحة مهاجمه 

حسام حسن، بداًل من أحمد حمص.
وغادر بهاء مجدي، مصاًبا ليحل 
بداًل منه أحمد أبو الفتوح في الدقيقة 
79، وألقى املدرب علي ماهر، بآخر 
أوراق سموحة، بنزول شريف رضا 

على حساب أوكري.
وت��ب��ادل الع��ب��و ال��زم��ال��ك، الكرة 

ببراعة، لكن الفريق األبيض أضاع 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��رص واحمل����اوالت، 

ولعب بعيداً عن املرمى.
وب��اغ��ت ح��س��ام ح��س��ن مهاجم 
سموحة، الزمالك بتسجيل هدف 
التعادل في الدقيقة 86، من ضربة 

رأس رائعة.
وأش���رك ال��زم��ال��ك مهاجمه عمر 
السعيد، واحتسب احلكم ضربة 
ج���زاء ف��ي ال��دق��ي��ق��ة )90+3( ضد 
ال��زم��ال��ك، بعد م��راوغ��ة م��ن شريف 
رضا حلمدي النقاز، الذي نال إنذاراً 

لالعتراض.
وأض����اع ي��اس��ر إب��راه��ي��م، ركلة 
اجل���زاء لسموحة، لينتهي اللقاء 

بالتعادل اإليجابي 1-1.

جانب من الزمالك وسموحة

جوزيه يؤازر األهلي قبل الزمالك يسقط في فخ سموحة
موقعة حوريا

حضر البرتغالي مانويل ج��وزي��ه، املدير الفني 
السابق لألهلي امل��ص��ري، تدريبات الفريق، أمس 
األرب��ع��اء، على ملعب التتش ب��اجل��زي��رة؛ لتحفيز 
الالعبني قبل املواجهة املرتقبة مع حوريا الغيني، 
السبت املقبل، في إياب دور الثمانية ل��دوري أبطال 

إفريقيا.
وص��اف��ح ج��وزي��ه الالعبني، عقب انتهاء امل��ران، 
وداع���ب أكثر م��ن الع��ب، على رأس��ه��م أحمد فتحي، 

وحسام عاشور.
كما جلس املدير الفني املخضرم مع محمد يوسف، 

املدرب العام لألهلي، بعد نهاية التدريبات.
ويعمل جوزيه حالًيا، كمستشار فني ألكادمييات 

نادي وادي دجلة، بعد اعتزاله التدريب.
وقاد البرتغالي األهلي إلجنازات كبيرة، على مدار 
3 واليات تدريبية، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال 
إفريقيا، 4 مرات، بجانب احلصول على املركز الثالث، 

في مونديال األندية 2006.

طالئع اجليش يقسو على 
اإلسماعيلي بثالثية 

 لقن فريق طالئع اجليش ضيفه اإلسماعيلي درسا 
في فنون ك��رة القدم وتغلب عليه 3 / صفر خالل 
املباراة التي جمعتهما أمس األول في اجلولة السابعة 

من الدوري املصري املمتاز.
وسجل أه��داف طالئع اجليش أحمد كابوريا في 
الدقيقة الثالثة من الوقت احملتسب بدال من الضائع 
للشوط األول والسنغالي تاال نداييه في الدقيقة 59 
وكرم طارق في الدقيقة الثانية من الوقت احملتسب 

بدال من الضائع للمباراة.
ورفع طالئع اجليش رصيده إلى ثماني نقاط في 
املركز احلادي عشر محققا انتصاره الثاني في الدوري 
هذا املوسم مقابل التعادل في مباراتني واخلسارة في 

ثالث مباريات.
في املقابل توقف رصيد اإلسماعيلي عند تسع نقاط 
في املركز التاسع متلقيا هزميته الثانية هذا املوسم 

مقابل الفوز في مباراتني والتعادل في ثالث مباريات.


