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عدنان يشيد بجمهور الحد البحريني آدم يشعل المنافسة بين كبار
الدوري السعودي

• فرحة العبي احلد البحريني

� َّأكد �سيد عدنان ،مدافع احلدَّ � ،أن
ت�أهل فريقه لنهائي ك�أ�س النخبة
البحريني ،ج��اء ب�سبب وف��اء
الالعبني للفريق وجماهريه.
وقال« :مباراتنا �ضد املحرق ،مثل
�أي مباراة ،وا�ستعدادنا لها كان
عاديا ج ًدا ،ومل يكن لها ا�ستثناء
ً
عن باقي اللقاءات».
وبخ�صو�ص م�شاركة الفريق بعد
ق���رار االن�����س��ح��اب ،ق���ال« :كانت
مبادرة من عبدالوهاب املالود،
وع��ب��دال��ل��ه ن��ا��صر ،بر�سالة مت
توجيهها لالعبني بامل�شاركة يف
البطولة بدون مقابل مادي ،وللكل

احلرية يف القبول ،والرف�ض،
ولله احلمد الر�سالة القت ترحي ًبا
وفاء وح ًبا للفريق».
ً
ومل ينكر �صخرة ال��دف��اع تغري
النوايا بعد الت�أهل للنهائي ،قال:
«كان هدفنا من امل�شاركة وجود ا�سم
الفريق بني فرق النخبة ،و�شاءت
ال��ظ��روف �أن ن��ت��أه��ل للنهائي،
ورمبا يكون حب الالعبني للفريق
أداء بعي ًدا عن ال�ضغوط
وتقدميهم � ً
�ساهم يف الت�أهل� ،أما الآن فتغريت
الأفكار و�أ�صبح رفع الك�أ�س رغبة
لكل الفريق».
ورف�ض عدنان ،التقليل من املحرق

بعد نتائج مواجهة الفريقني هذا
املو�سم ،وق��ال« :املحرق فريق
كبري مواجهتنا معهم تعترب ديربي
والتفا�صيل ال�صغرية هي من ترجح
كفة الفائز ،ويف بع�ض املباريات
ن�ؤدي �أف�ضل منهم ،لكن الفوز يكون
حليفهم والعك�س كذلك ،لذلك ال
ميكن اال�ستهانة بفريق املحرق».
وخ��ت��م ح��دي��ث��ه ب ال��ث��ن��اء على
اجلماهري التي ت�ؤازر الفريق بكل
املنا�سبات ،م�ؤك ًدا �أنهم يعرفون
دوره����م يف امل���ب���اراة النهائية
لتحفيز ال�لاع��ب�ين ،و�سن�سعى
لتحقيق الفوز ،و�إهدائهم اللقب.

ت�صاعدت حدة املناف�سة بني الن�رص واالحت��اد ،حول الظفر ب�صفقة
عبدالفتاح �آدم ،مهاجم التعاون «من مواليد اململكة» ،خالل فرتة
االنتقاالت ال�صيفية.
رائعا �سجل خالله ً 15
مو�سما
وقدم مهاجم التعاون ال�سعودي،
هدفا،
ً
ً
مق�سمة بواقع ً 12
هدفا يف دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني،
و� 3أهداف يف ك�أ�س خادم احلرمني ال�رشيفني.
وعر�ض االحتاد  15مليون ريال ل�ضم الالعب وقد يرتفع عر�ضه �إلى
 17مليونً ا ،فيما مت�سك الن�رص بالفوز بال�صفقة و�أو�صل الرقم �إلى 20
مليون ريال ،مع خيار زيادة ال�سعر �إلى  25مليونً ا ورمبا �أكرث.
الهالل من جهته لي�س ببعيد عن املفاو�ضات ،فهو يراقب �سري التناف�س
بني «العميد» و«العاملي» ،وهناك مطالب جماهريية كبرية ب�ضم
الالعب للقائمة الزرقاء.
وي�شكو «الزعيم» من عدم وجود بديل يف خط الهجوم لغوميز ،ال�سيما
�أن النية تتجه لال�ستغناء عن �سوريانو ،وانتظار الفريق ال�ستحقاق
�آ�سيوي مهم يف دور الـ 16لدوري �أبطال �آ�سيا يالقي فيه الأهلي والبد من
خيارات هجومية قوية بيد املدرب املقبل.
و�أكد م�صدر هاليل �أن ا�سم الالعب ُطرح يف مناق�شات �رشفية الأربعاء،
وحاز على القبول من اجلميع ،و�إ�شادة خا�صة من داعم هاليل كبري.
وقال امل�صدر« :لكن الرتيث وعدم اال�ستعجال يف �إعالن الرغبة ،ي�أتي
ب�سبب جتارب �سابقة يتدخل فيها املناف�سون للمزايدة فقط ،ورفع
�سعر الالعب باعتبار القدرة املالية الكبرية للهالل املتمثلة يف عدد
من �أع�ضاء ال�رشف الفاعلني».
متاحا عقده للنادي الذي يدفع
وتابع« :يبدو �أن عبدالفتاح �سيكون
ً
�أكرث ،وقد �رصح وكيل �أعمال الالعب ب�أنه يرغب يف ٍ
ناد م�ستقر مال ًيا،
يرتاح معه بعد االنتقال ،وهو ما منح �ضوء ًا �أخ�رض للهالليني لطرح
ا�سمه ،رغم تقدم مفاو�ضات مناف�سيه الن�رص واالحتاد وحر�ص كل منهما
على ك�سب توقيعه».
واليزال التعاون متم�سكًا بالالعب وت�ؤكد الأنباء جناح التجديد معه،
لكن ذلك ال مينع من انتقاله وا�ستفادة «ال�سكري» من ك�رس العقد،
ويناور الن�رص بقدرات داعميه املالية القوية اجلاهزة لأي ٍ
حتد.
بينما ميلك االحتاد قدرة كبرية يف املفاو�ضات و�إغراء الالعبني مبميزات
جماهريية ،ويبقى للهالل قدرة كبرية لكنها غري مفعلة الآن بانتظار
عقد اجلمعية العمومية ومعرفة مر�شح الرئا�سة املجمع عليه.

إدواردو في طريقه للدوري اإلماراتي
ك�شفت م�صادر خا�صة� ،أن م�س�ألة بقاء كارلو�س
�إدواردو مع ناديه الهالل ال�سعودي ،باتت �ضعيفة
للغاية ،ب�سبب رغبة الطرفني يف �إنهاء التعاقد قبل
نظرا لرتاجع م�ستوى الالعب الربازيلي.
موعده،
ً
و�أو�ضحت امل�صادر �أن وجهة كارلو�س �إدواردو
�ستكون الإم����ارات ،حيث يفا�ضل ال�لاع��ب بني
العرو�ض التي ح�صل عليها من العني و�شباب
الأهلي دبي .و�شددت امل�صادر �أن كارلو�س �إدواردو

بونجاح يعتبر تشافي أفضل العب
وسط بالتاريخ

يتواجد حال ًيا يف الإمارات لق�ضاء �إجازته ،بعد
اتفاقه مع �إدارة الهالل ،بت�سهيل عملية انتقاله يف
املريكاتو ال�صيفي املقبل.
وان��ت��ق��ل ك��ارل��و���س �إدواردو ل�صفوف الهالل
قادما من نادي ني�س
ال�سعودي يف �صيف 2015
ً
الفرن�سي ،الذي ا�ستعاره �آنذاك من ناديه الأ�صلي
بورتو ،وجنح الهالل يف �رشاء عقده من النادي
الربتغايل.

عرب اجل��زائ��ري بغداد بوجناح مهاجم ال�سد
القطري ،عن حزنه ال�شديد لقرار النجم الإ�سباين
ت�شايف هرينانديز ،باعتزال اللعب واالجتاه
للتدريب بنهاية املو�سم احل��ايل ،بعد م�سرية
كروية مميزة.
وخا�ض ت�شايف �آخر مباراة له بقمي�ص ال�سد �أمام
بري�سبولي�س الإيراين يف ختام مباريات دور
املجموعات لدوري �أبطال �آ�سيا ،و�شهدت
تكرميه من جانب الفريق الإيراين
تقديرا لنجوميته.
وعرب بوجناح عن �أمنياته
بالتوفيق للنجم الإ�سباين
يف م�سريته القادمة كمدرب،
ح��ي��ث ت�شري التوقعات
�إلى تويل ت�شايف تدريب
ال�سد خلفا للربتغايل
جوزفالدو فرييرا.
وق�����ال ب���وجن���اح يف
تغريدة ن�رشها عرب
ح�سابه على موقع
�إن�ستغرام« :لن �أن�سى
�أب����دا �أن��ن��ي لعبت
بجوار �أف�ضل العب
و���س��ط يف تاريخ
كرة القدم ،وعلى
مدار ثالثة موا�سم
كاملة لعبت بجوار ت�شايف
تعلمت منه الكثري».
و�أ�ضاف بوجناح« :قبل
�أن �أن�ضم ل�صفوف ال�سد،
كنت من معجبي ت�شايف

صحم يسقط أمام العروبة بثالثية
في الدوري العماني
تلقى ن��ادي �صحم اخل�سارة الثالثة له على
التوايل ،بعد تعرثه �أمام م�ضيفه نادي العروبة
بنتيجة « »3-1يف اللقاء الذي �أقيم على جممع
�صور ،وذلك يف �إطار اجلولة الـ 25بالدوري
العماين.
تقدم ن��ادي العروبة يف ال�شوط الأول عرب
حمرتفه الفل�سطيني حممد بلح بهدف نظيف،
وحاول نادي �صحم العودة لكن العروبة ظل
ً
حمافظا على الهدف حتى نهاية ال�شوط الأول.
ويف ال�شوط الثاين �ضغط �صحم بغية ت�سجيل
هدف التعادل ،وهو ما جنح فيه بعدما �أدرك
هدف التعادل عن طريق العبه الهداف حممد
الغ�ساين .وع��اد العروبة جم��د ًدا �إل��ى اللقاء
و�سجل هدفني عرب العبه عيد الفار�سي ليخطف
نقاط الفوز الثالث.
وو�صل العروبة بهذا الفوز �إل��ى النقطة 35
حمتلاً امل��رك��ز اخلام�س ب��ف��ارق نقطتني عن
�صحار الرابع ،بينما ظل �صحم يف نف�س ر�صيده
وهو  35نقطة باملركز ال�سابع.
ويف اللقاء الذي �أقيم على ملعب ا�ستاد ال�سيب،
ً
�شاقا على
ا�ستطاع نادي �صحار حتقيق فوزً ا
م�ضيفه م�سقط بنتيجة «.»2-3
�أحرز �أهداف �صحار الثالثة كل من �سعيد عبيد،
حم�سن جوهر واملحرتف الكامريوين موجو،
فيما �سجل هديف م�سقط العبه م�صطفى كويات.
وبهذا الفوز و�صل �صحار �إلى النقطة  37يحتل

بها امل��رك��ز ال��راب��ع ،بينما ظل
م�سقط بنف�س ر�صيده ال�سابق وهو
 30نقطة يف املركز التا�سع.
ووا�صل البطل ظفار ،عرو�ضه
القوية بعد �أن حقق الفوز على
م�ضيفه جمي�س « ،»1-3يف لقاء
حت�صيل حا�صل بينهما ،بعدما
�ضمن ظ��ف��ار ل��ق��ب ال����دوري،
وه��ب��وط جمي�س ر�سم ًيا �إلى
دوري الدرجة الأولى.
وخرج ال�شوط الأول بتعادل
�سلبي بني الفريقني ،بعدها
انتف�ض ظ��ف��ار يف ال�شوط
ال��ث��اين و���س��ج��ل � 3أه���داف
متتالية عن طريق املنذر
العلوي واملحرتف �أو�سجال
الكي وعلي �سامل.
واك��ت��ف��ى جم��ي�����س بهدف
وحيد �سجله العبه عبدالله
ال��ب��ل��و���ش��ي ،حل��ف��ظ ماء
الوجه.
ويغرد البطل ظفار على
القمة بر�صيد  63نقطة،
بينما يقبع جمي�س يف
املركز الأخري بر�صيد
 17نقطة فقط.

• جانب من مباراة �صحم والعروبة

العابد يكشف تفاصيل
إصابته المزمنة
ك�شف الع��ب ن��ادي ال��ه�لال ال�سعودي نواف
العابد حقيقة ما ي�تردد ب�ش�أن معاناته من
�إ�صابة مزمنة ،متنعه من اللعب ب�شكل م�ستمر.
ونفى العابد ،الأخبار املتداولة حول تعر�ضه
لإ�صابة مزمنة يف احلو�ض متنعه من لعب �أكرث
من � 4أو  5مباريات قوية متتالية .وتناول جنم
الهالل اخلرب املن�شور ب�إحدى و�سائل الإعالم
يف هذا ال�ش�أن� ،إذ و�ضع �صورته عرب �صفحته
الر�سمية مبوقع ان�ستغرام ،وعلق عليها قائلاً :

«كالم فا�ضي وغري �صحيح ..ح�سبي الله ونعم
الوكيل» .وكان العابد قد تعر�ض لإ�صابة قوية
يف احلو�ض �أبعدته عن املالعب ال�سعودية
ل�سنة كاملة ،وغ��اب على �إث��ره��ا عن ك�أ�س
العامل ،بينما عاد بعدها الالعب و�شارك مع
الهالل ثم غاب من جديد لقرابة ال�شهرين ،ما
ت�سبب يف �إثارة قلق اجلماهري الهاللية التي
بد�أت تتهام�س ب�ش�أن �إمكانية تعر�ض العابد
ريا.
لإ�صابة مزمنة ،نفاها الالعب �أخ ً

• عبدالفتاح �آدم ي�سيطر على الكرة حتت �ضغط الدفاع

• بغداد بوجناح ينطلق والدفاع يف�شل يف �إيقافه

كالعب يف فريق بر�شلونة ،وعندما وقعت للفريق ولعبت
نظرا
بجواره والتقيته �شخ�ص ًيا زاد �إعجابي به كثريا
ً
لتوا�ضعه وابت�سامته التي ال تفارق وجهه �أب ًدا».
و�أمت« :يف النهاية �أمتنى التوفيق للنجم الإ�سباين الذي
قرر التوقف عن اللعب واالبتعاد عن امل�ستطيل الأخ�رض
كالعب».

دياز يقترب من الرحيل
عن أهلي جدة

• نواف
العابد

بات نادي الأهلي ال�سعودي قري ًبا من وداع مدافعه الت�شيلي باولو
دياز خالل انتقاالت ال�صيف احلايل ،بعدما طلب الالعب ال�سماح له
بالرحيل.
وك�شف م�صدر مطلع �أن دياز اجتمع مع �إدارة النادي يف الأيام املا�ضية،
وطلب ال�سماح له مبغادرة الفريق يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية احلالية،
ً
عر�ضا من بطل كوبا
من �أجل العودة �إلى الدوري الأرجنتيني� ،إذ تلقى
ليربتادوري�س الأخرية ،ريفر بليت ل�ضمه.
و�شدد امل�صدر على �أنه يف حال موافقة الأهلي على انتقال دياز �إلى
ريفر بليت ،ف�إن النادي �سيتلقى دفعة مالية قوية� ،إذ من املتوقع
�أن ت�صل قيمة بيع الالعب �إلى  3ماليني ي��ورو ،ب�سبب الرغبة
الكبرية للمدير الفني لريفر بليت ،مار�سيلو جاياردو يف �ضم
الالعب ،منذ فرتة االنتقاالت ال�شتوية.
و�أكد امل�صدر �أن �إدارة الأهلي مل ترد على طلب دياز بعد ،لكنها
�أخربت الالعب �أن القرار النهائي �سيكون بيد الإدارة اجلديدة
للنادي ،واملدير الفني الذي �سيتم التعاقد معه للمو�سم
املقبل.
وعلى جانب اخر ابدت �إدارة الفيحاء ال�سعودي رغبة
يف التعاقد مع الدويل اجلزائري �سفيان فيجويل ،جنم
غالطة �رساي الرتكي.
وبح�سب ما ك�شفه موقع «فوتو �سبور» الرتكي،
ف�إن مدرب الفيحاء نور الدين زكري ،طلب ر�سميا
التعاقد مع فيجويل ،مقابل ما يقارب  16.5مليون
يورو خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية.
وعلى الرغم من �أن فيجويل قرر البقاء يف غالطة
�رساي خا�صة بعد
تتويجه بثنائية
ال����ب����ط����ول����ة
وال����ك�����أ�����س
م���ؤخ��را� ،إال
�أن العر�ض
����س���ي���ك���ون
م��غ��ري��ا من
قبل الفيحاء،
وهو ما قد يخلط ح�سابات �إدارة النادي الرتكي.
ويريد الفيحاء التعاقد مع فيجويل ملدة � 4سنوات ،براتب �سنوي ي�صل 5.5
ماليني يورو.
وتبقى �إمكانية رحيل فيجويل �صوب الفيحاء واردة ،خا�صة يف ظل العر�ض
املغري ،رغم قيمة الدويل اجلزائري باعتباره �أحد ركائز النادي الرتكي.

• باولو دياز

