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التعادل السلبي يحسم موقعة العراق
وسورية في «غرب آسيا»

العدالة السعودي يتعاقد

مع السنغالي مانداو
�أعلن نادي العدالة ال�سعودي،
التعاقد ر�سميا م��ع الالعب
ال�سنغايل م��ان��داو  30عاما،
ملدة مو�سم واحد.
و�سبق مل��ان��داو متثيل ناديي
الفتح ال�سعودي ،والرباطي
املغربي قبل انتقاله لنادي
العدالة.
ويعد مانداو �ساد�س الالعبني
املحرتفني يف �صفوف العدالة
بعد الثنائي التون�سي يو�سف
ال��ف��وزاع��ي و�أمي���ن املثلوثي،
واجلزائري عبدالعزيز ق�شي،
وامللغا�شي كارلو�س �أندريا،
واجلابوين ميدوين.
وي�ستعد ال��ع��دال��ة للمو�سم
اجلديد ،حيث يتواجد لأول مرة
يف تاريخه مبناف�سات الدوري
ال�����س��ع��ودي للمحرتفني خالل
املو�سم املقبل.
وعلى جانب اخر تعاقد نادي الفيحاء ال�سعودي مع
الثنائي مهند عو�ض والربتغايل �أر�سينيو مارتينيز
ملدة عام واحد.
ومثل عو�ض احتاد جدة و جيماري�ش الربتغايل
والعروبة والنجوم ،فيما �سبق �أن مثل مارتينيز
�أندية موريرن�سي الربتغايل ونادي �سي�سكا �صوفيا
البلغاري ون��ادي ليتيك�س لوفيت�ش الربتغايل

• جانب من مباراة سورية والعراق

فر�ض التعادل ال�سلبي نف�سه على
مواجهة العراق و�سورية ،التي
جرت  ،يف �إطار اجلولة الثالثة من
بطولة غرب �آ�سيا.
املنتخب العراقي رفع ر�صيده �إلى 7
نقاط يف �صدارة املجموعة الأولى،
فيما تذيل ن�سور قا�سيون الرتتيب
بر�صيد نقطتني.
فرتة ج�س النب�ض ا�ستمرت لأكرث
من  20دقيقة حتى حماولة العراقي
مهند ع��ب��د ال��رح��ي��م ل��ه��ز �شباك
احلار�س �إبراهيم عاملة.

لكن املنتخب ال�سوري حاول الرد
�رسيعا عن طريق فر�صة لفرا�س
ً
اخلطيب ،ت�صدى لها برباعة جالل
ح�سن.
ومل ي��ق��دم امل��ن��ت��خ��ب��ان ،الأداء
امل��ت��وق��ع ،م��ع �أف�ضلية ن�سبية
للمنتخب العراقي ال��ذي ا�ستحوذ
على الكرة وو�صل �أك�ثر من مرة
ملنطقة جزاء �سورية ،لكن هجماته
افتقدت للرتكيز وال�رسعة.
واعتمد املنتخب ال�����س��وري على
مهارات حممد املرمور وخربة فرا�س

اخلطيب ،وارتطمت كرة ح�سني علي
يف احلائط الب�رشي� ،أما عر�ضية
عالء مهاوي تكفل �أحمد ال�صالح
ب�إبعادها �إلى ركلة ركنية ،لينتهي
ال�شوط الأول بالتعادل ال�سلبي.
املنتخب العراقي دخ��ل ال�شوط
الثاين بحالة �أف�ضل وتركيز مثايل،
وهدد مرمى احلار�س ال�سوري �أكرث
من مرة.
م���درب املنتخب ال��ع��راق��ي ،دفع
بعالء عبا�س مع خروج مهند عبد
الرحيم ،فيما �أ�رشك فجر �إبراهيم

اً
بدل
مدرب �سورية ،خالد مبي�ض
من تامر حاج حممد.
ومل يتح�سن �أداء ن�سور قا�سيون
خا�صة يف الهجمات املرتدة ،فما
كثف �أ�سود الرافدين من الهجمات
ل��ك��ن ب����دون ف��اع��ل��ي��ة م��ع ت�رسع
وا�ضح.
ويف الدقائق الأخرية كاد املنتخب
العراقي �أن يخطف هدف الفوز،
لكن ر�أ���س��ي��ة ع�لاء عبا�س علت
العار�ضة و�سط ذهول �أن�صار
�أ�سود الرافدين.

األهلي يسعى لتجهيز المصابين قبل موقعته اآلسيوية
ي�سعى اجلهاز الطبي يف النادي الأهلي ،لتجهيز
الثالثي امل�صاب ،حممد �آل فتيل ،و�سعيد
املولد ،وعبدالفتاح ع�سريي ،للقاء الإياب
�أمام نادي الهالل يف دور الـ 16لدوري �أبطال
�آ�سيا.
وخ�رس الراقي ذهابا بجدة  ،2-4بينما تواجد
الثالثي يف العيادة الطبية للنادي ملتابعة
حالتهم بالتن�سيق مع اجلهاز الفني ملعرفة
�إمكانية م�شاركتهم يف اللقاء املقبل من عدمها.
وكان �سعيد املولد قد تعر�ض لإ�صابة يف الدقيقة
 54من لقاء الهالل ،وخرج م�صابا ،يف حني دخل
املباراة ب�شكوك حول �إ�صابته ،لكن املدرب
ب��ران��ك��و ،قرر
�إ����ش��راك������ه،
فيما ال ي��زال
ال����غ����م����و�����ض
حميطا ب�إمكانية
م�����ش��ارك��ت��ه يف
مباراة الإي��اب،
امل��������ق��������ررة

رياضة

ال��ث�لاث��اء املقبل.وتعر�ض حممد �آل
فتيل ،هو الآخ��ر لإ�صابة يف الع�ضلة
اخللفية �أثناء جمريات اللقاء ،و�أكمل
املباراة ولكنه مل يتمكن من موا�صلة
اللعب بعد ت�سببه بهدف الهالل
ال��راب��ع ،فا�ستبدله برانكو،
وبح�سب الت�أكيدات الأولية ف�إن
الالعب لن يكون ق��ادرا على
امل�شاركة يف لقاء العودة.
�أم��ا عبدالفتاح ع�سريي،
فقد ا�ستبدله امل��درب وهو
مل ي�صب بعد ،ولكن برانكو
املدير الفني للأهلي� ،أكد يف
امل�ؤمتر ال�صحايف �أن الالعب تعر�ض للإ�صابة.
بي �أنه اتفق مع الالعب على �إ�رشاكه ملدة  60دقيقة
كما نّ
وبعدها يتم ا�ستبداله حتى ال تتفاقم الإ�صابة ،فهو
يحتاج الالعب يف املو�سم كامل.ويحتاج ع�سريي بح�سب
كالم امل��درب للت�أهيل والعالج ملدة � 10أي��ام للعودة
جلاهزيته الكاملة ،ولكن برانكو قد ي�رشكه يف جزء من
املباراة.

• عبدالرحمن مزيان

• مانداو عقب التوقيع

ونادي �أو�س بيلينين�سي�س الربتغايل.
وقد جرت مرا�سم التوقيع� ،أم�س الأربعاء ،مبقر
مع�سكر الفيحاء بهولندا بح�ضور ع�ضو جمل�س
الإدارة الأ�ستاذ ح�سام الربيعة ،فيما �أعلن النادي
عن ال�صفقتني اليوم.
يوا�صل الفيحاء تدعيم �صفوفه بالالعبني املحليني
والأجانب ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد.

اإلصابة تبعد بن عطية
عن الدحيل
تقرر غياب النجم املغربي املهدي بنعطية ،حمرتف
الدحيل القطري ،ملدة � 4أ�سابيع عن املالعب ب�سبب �إ�صابته
يف غ�رضوف الركبة.
وتعر�ض الالعب للإ�صابة خالل مباراة فريقه �أمام
ال�سد� ،ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري �أبطال �آ�سيا،
حيث مل يتمكن من ا�ستكمال اللقاء ،الذي انتهى
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وبعد خ�ضوع ال�لاع��ب للفحو�صات الطبية
تبني �إ�صابته يف الغ�رضوف وحاجته لتدخل
جراحي.
وك�شفت امل�صادر �أن الالعب غ��ادر الدوحة
متوجها �إل���ى فرن�سا خل�ضوعه لعملية
جراحية ،على �أن يعود من جديد للعا�صمة
القطرية ،من �أجل بدء فرتة الت�أهيل ا�ستعدادا
للعودة �إلى املالعب.
وبذلك يغيب بنعطية عن مباراة الإياب �أمام
ال�سد واملقرر لها يوم الثالثاء املقبل،
على ملعب جا�سم بن حمد.

مزيادن :العين

اإلماراتي بوابتي

لالحتراف األوروبي

قال اجلزائري عبدالرحمن مزيان ،العب فريق ن��ادي العني
الإماراتي� ،أنه ولد عا�شقا لكرة القدم ،والتحق منذ ال�صغر
ب�أكادميية احت��اد العا�صمة اجل��زائ��ري ،وت��درج عرب فرقه
باملراحل ال�سنية املختلفة ،حتى و�صل �إلى قائمة املنتخب
اجلزائري الأولو�أكد الالعب املن�ضم هذا املو�سم لنادي العني،
حبه لل�سباحة ،ومتابعته ملباريات ال��دوري الأمريكي لكرة
ال�سلة للمحرتفني.وحول �شعوره بعد االن�ضمام للعني� ،أو�ضح
�أنه مل ي�شعر بغربة بني العبي الفريق ،واندمج �رسيعا بينهم،
م�ضيفا« :منحني اجلميع �إح�سا�سا رائعا ،فور التحاقي مبع�سكر
النم�سا ،و�أ�شعر �أنني ت�أقلمت مع منظومة اللعب بن�سبة .% 70
وحول املدرب الكرواتي� ،إيفان ليكو ،قال ملوقع نادي العني:
«مدرب العني ،يتمتع ب�شخ�صية قوية ،ويجيد التعامل مع اجلميع،
كما يهتم ب�أدق التفا�صيل اخلا�صة بااللتزام التكتيكي ،وتعتمد طريقة
لعبه على الكرة اجلماعية ال�رسيعة».
وح��ول �سبب رف�ضه العرو�ض الأوروب��ي��ة والعربية
واختياره االن�ضمام للعني� ،أكد �أن امل�ستوى الذي
قدمه العني يف ك�أ�س العامل للأندية ،و�شعبيته
اجلارفة ،كان �سببا يف تف�ضيل االنتقال �إليه.
و�أ���ض��اف« :عرب بوابة العني �س�أح�صل على
عرو�ض لالحرتاف من �أكرب الأندية الأوروبية،
و�أعود لقائمة منتخب اجلزائر».

• فرحة سابقة لالعبي األهلي

الفرج يعود
لتدريبات
الهالل مجدداً

• سلمان الفرج

�شارك قائد نادي الهالل ال�سعودي �سلمان
الفرج ،يف التدريبات اجلماعية للفريق
الأزرق بعد �شفائه من �إ�صابتني غاب على
�إثرهما عن املالعب ملدة � 8أ�شهر.وكان الفرج
قد �أج��رى عمليتني جراحيتني ،الأول��ى يف
�أوتار احلو�ض ،والثانية يف �أ�سفل البطن.
و�أعطى اجلهاز الطبي اجلديد يف النادي،
ال�����ض��وء الأخ����ضر مل�شاركة ال�لاع��ب يف
التدريبات اجلماعية ،بعد �أن �أكمل برناجمه
الت�أهيلي.ومت الت�أكد من �سالمة الفرج
وجاهزيته للم�شاركة ،و�سيكون قرار لعبه
�أم��ام الأهلي من عدمه يف املباراة املقبلة
ب�إياب دور ال 16من دوري �أبطال �آ�سيا ،بيد
املدرب الروماين ،لو�شي�سكو.وكان �سلمان قد
لعب �آخر مبارياته مع الهالل� ،أمام الن�رص يف
ذهاب الدوري ال�سعودي للمحرتفني باملو�سم
املا�ضي ،وك��ان قد �شارك رغم معاناته من
الإ�صابة ،التي تفاقمت ،فغاب عن الفريق.
يذكر �أن �سلمان ال��ف��رج ،م��ن �أك�ثر الالعبني
ال�سعوديني لعبا لكرة القدم يف �آخر � 3سنوات،
حيث مل يتوقف الالعب عن الرك�ض ،م�شاركا
مع الهالل يف كل بطوالته ،واملنتخب يف
الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س العامل ،وبطولة
ك�أ�س العامل ،دون راحة.

مبولحي يلتحق بتدريبات االتفاق السعودي
التحق احلار�س اجلزائري راي�س
مبوحلي بتدريبات فريقه االتفاق
ال�سعودي للمرة الأولى بعد انتهاء
�إجازته ال�صيفية ،التي ح�صل عليها
عقب تتويجه مع حماربي ال�صحراء
بك�أ�س الأمم الأفريقية.
و�أقام اجلهاز الإداري للفريق حفال
مب�سطا ملبوحلي مبنا�سبة تتويجه
م��ع منتخب اجل���زائ���ر بالك�أ�س
الأفريقية.
كما التحق �أي�ضا التون�سي �أ�سامة
احل��دادي بتدريبات االتفاق للمرة
الأول��ى بعد م�شاركته مع منتخب
بالده يف البطولة القارية نف�سها
التي اختتمت يف القاهرة ال�شهر
املا�ضي.
ويف �سياق �آخر� ،أثبتت الفحو�صات
الطبية ح��اج��ة امل��داف��ع �سعيد
الربيعي للراحة ملدة � 3أ�سابيع
نتيجة �إ�صابته بتمزق على م�ستوى
الع�ضلة الأمامية للفخذ اليمنى
خ�لال مباراة العني الودية التي
�أقيمت يف مع�سكر �سلوفينيا.
ويفتتح االتفاق مبارياته بالدوري
ال�سعودي للمحرتفني مبواجهة
الوحدة يف مكة املكرمة يوم  24من
�أغ�سط�س احلايل.

• موبحلي في تدريبات االتفاق

