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المولد يعتدي على مدرب الرائد
 ...والشرطة تتدخل

• اسامة املولد اعتدى على مدرب الرائد

ا�شتبك �أ�سامة املولد مدير الكرة
بنادي احت��اد ج��دة ،مع بي�سنك
ها�سي م��درب فريق ال��رائ��د ،يف
املمر امل����ؤدي لغرفة املالب�س
بعد نهاية ل��ق��اء الفريقني يف
ختام مباريات اجلولة الـ 20من
دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان
«الدوري ال�سعودي للمحرتفني».
وح����ضرت ال����شرط��ة على الفور
ودونت يف حم�رضها واقعة اعتداء
املولد على امل��درب البلجيكي،
وفقا ملا �أدل��ى به فهد املطوع،
رئي�س جمل�س �إدارة نادي الرائد.
وق��ال امل��ط��وع�« :أ���س��ام��ة املولد
حتدث �إل��ى امل��درب بلهجة حادة
�أثناء املباراة ،وبعدها انتظره
عند الباب و�أم�سك به و�رضبه..
ه��ذا م��ا ح�����دث»،و�أمت «امل���درب
يرف�ض التنازل ،وال�رشطة حتقق
يف الأم���ر ،ال��ك��ام�يرات موجودة
و�صورت كل �شيء».
ّ
ويف �سياق مت�صل عرب عبدالعزيز
ال��ب��ي�����ش��ي ،الع���ب احت����اد ج��دة
ال�سعودي ،عن حزنه ال�شديد بعد

نتيجة التعادل التي حققها فريقه
�أمام الرائد ،يف اجلولة الـ 20من
بطولة دوري املحرتفني.
وقال البي�شي يف ت�رصيحات عقب
نهاية اللقاء« :قدمنا مباراة جيدة
والتعادل جاء بطعم اخل�سارة،
الأم����ور �أ�صبحت �أك�ث�ر �صعوبة
بالن�سبة لنا»،و�أ�شار البي�شي �إلى
�أنه ال ميكنه التدخل يف ال�ش�ؤون
الفنية ،م�ضيفا�« :أنا جاهز دائم ًا
يف �أي وقت مل�ساعدة زمالئي».
واع��ت��ذر ال�لاع��ب املغربي كرمي
الأح��م��دي جلماهري االحت���اد عن
التعادل ،معرتف ًا ب�أن الالعبني مل
يدخلوا اللقاء برتكيز كامل،وقال
يف هذا ال�صدد�« :أتيحت لنا فر�ص
عديدة ولكننا مل ننجح يف ترجمتها
لأهداف ،كان ب�إمكاننا الفوز».
وت��ع��ه��د الأح����م����دي يف خ��ت��ام
ت�رصيحاته جلماهري االحت��اد،
بتقدمي الأف�ضل من �أج��ل حتقيق
االن��ت�����ص��ارات يف امل��واج��ه��ات
املقبلة.
من جانبه قال عبدالله ال�شامخ

مدافع فريق ال��رائ��د� ،إن فريقه
ك��ان ي�ستحق الفوز �أم��ام �ضيفه
االحت��اد،و�أو���ض��ح قائال« :الرائد
قدم مباراة كبرية ،ي�ستحق عليها
النقاط الثالث التي تبددت يف
الوقت بدل ال�ضائع ،و�أعاد �ضياع
نقطتني ثمينتني ب�سبب �إهداررفاقه
للفر�ص املتاحة».
و�أ�ضاف« :احلمدلله على كل حال،
كنا الأحق بالفوز والنقاطالثالث،
�أم��ام مناف�س كبري هو االحت��اد،
ميلك العبني مميزين وجمهور ًا
عظيم ًا ،لكن من وجهة نظري �أننا
�ضيعنا االنت�صار ،خ�صو�صا يف
الوقت القاتل ،وقد كان بالإمكان
�ضمان النتيجة لو ا�ستغلت».
واختتم ال�شامخ« :كل مباراة لها
ظروفها ،ونحن خ�ضنا اللقاء
بظروف �صعبة �أمام مناف�س يقاتل
على البقاء ،وق��د قدمنا مباراة
جيدة وقاتلنا لآخر دقيقة ،لكن
ال��ظ��روف �أث��ن��اء امل��ب��اراة ،ومن
قبلها �إ�صابة بع�ض الالعبني،
�ساهمت يف اكتفاء الرائد بنقطة».
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ضمن منافسات الجولة  20من الدوري السعودي

ال قات ً
الغامدي يخطف تعاد ً
ال لالتحاد
أمام الرائد
جنا احتاد جدة ،من هزمية حمققة
�أم���ام ال��رائ��د ،يف اللقاء الذي
جمعهما يف بريدة �ضمن مناف�سات
اجلولة  20ل��ل��دوري ال�سعودي
للمحرتفني «ك�أ�س الأمري حممد بن
�سلمان» وانتهى بالتعادل  1ـ .1
هدف الرائد �سجله عبدالله املقرن
يف الدقيقة  ،7وتعادل لالحتاد
عبدالرحمن الغامدي يف الدقيقة
،91وبات ر�صيد االحتاد  15نقطة
يف املركز الـ « 15قبل الأخري»
فيما ارتفع ر�صيد الرائد �إلى 24
نقطة عا�رشاً.
وبد�أ االحتاد ال�شوط الأول ب�شكل
متزن ،و�سيطر على الكرة بدون
ه��ج��م��ات خ��ط�يرة ،م��ع تراجع
منظم للرائد ،ال��ذي اعتمد على
املرتدات.
ومتكن الرائد يف الدقيقة  7من
ت�سجيل الهدف الأول عن طريق
عبدالله املقرن بعد عر�ضية رائعة
من حمودان.
بعدها ع��اد االحت���اد لل�سيطرة
وال�ضغط على الرائد ،ولكن دون
�أي خ��ط��ورة ،فالهجمات كانت
خجولة وع�شوائية ،وحاول فهد
امل��ول��د مبهاراته �أك�ثر م��ن مرة
ولكن دون جدوى.
ويف الدقيقة � 30سنحت لالحتاد
فر�صة خطرية عرب بريجوفيت�ش
لكنه �سقط وطالب بركلة جزاء.
ال�شوط الثاين ب��د�أ ب�شكل متزن
من الفريقني مع �سيطرة احتادية
على الكرة ،وتقدم هجومي �أكرث

ن�سبي ًا للرائد بعد دخول �صالح
ال�شهري.
وكان التحول الأك�بر لالحتاد يف
الدقيقة  60بعد �إدخال عبدالعزيز
البي�شي بد ً
ال من �سانوجو ،حيث
متكن الفريق من خلق فر�صتني
حمققتني للت�سجيل ع�بر جاري
رودري���غ���ي���ز ،الأول�����ى �سددها
م��ن داخ���ل منطقة اجل���زاء ولكن

• جانب من لقاء االحتاد والرائد

الدفاع �أنقذها ،والثانية جهزها
بريجوفيت�ش جلاري �أمام املرمى
ولكنه مل يتحرك لها.
وحاول االحتاد الت�سجيل واندفع
للهجوم ت��ارك�� ًا ال��دف��اع ،وكان
الرائد ق��ادر ًا على ت�سجيل هدفني
من انفرادين �رصيحني ل�صالح
ال�شهري وحمودان باحلار�س فواز
ال��ق��رين ال��ذي �أنقذهما بطريقة

رائعة.
ويف الدقيقة  91متكن عبدالرحمن
الغامدي من ت�سجيل هدف التعادل
بعد اال�ستفادة من عر�ضية فهد
املولد،حاول االحتاد يف الوقت
بدل ال�ضائع الت�سجيل و�سنحت له
فر�صتني بكراتني ر�أ�سيتني ،وقبل
�صافرة النهاية �سجل حمودان هدف ًا
�ألغاه احلكم بداعي الت�سلل.

«الليث األبيض» يقرر االستغناء عن الشمراني والقميزي

الشباب يعبر محطة الوحدة بتسعة العبين وركلة جزاء
انتزع ال�شباب فوزا �صعبا من �ضيفه
الوحدة « ،»0-1يف اجلولة الـ20
من دوري املحرتفني ال�سعودي.
ويدين ال�شباب بالف�ضل يف هذا الفوز
لالعبه ،لويز �أنطونيو ،الذي �سجل
هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة
« ،»1+45من ركلة جزاء،و�شهدت
امل���ب���اراة ط���رد �سيبا�ستياو دي
فريتا�س ،العب ال�شباب ،يف الدقيقة
.27
وبهذا الفوز ،رفع ال�شباب ر�صيده
�إلى  37نقطة ،يف املركز الثالث،
بينما توقف ر�صيد الوحدة عند 31
نقطة ،يف املركز ال�ساد�س،يذكر
�أن ه��ذا ال��ف��وز العا�رش لل�شباب
يف ال��دوري ،هذا املو�سم ،مقابل
اخل�����س��ارة يف ث�ل�اث م��ب��اري��ات،
والتعادل يف �سبع.
وتعد هذه اخل�سارة ال�سابعة للوحدة
يف ال��دوري ،هذا املو�سم ،مقابل

الفوز يف ت�سع مباريات ،والتعادل
يف �أربع.
من جانبه �شدد جمال بلعمري ،العب
ال�شباب ال�سعودي ،على �رضورة
موا�صلة فريقه لالنت�صارات خالل
الفرتة املقبلة بدوري املحرتفني،
بعد �سل�سلة م��ن ال��ت��ع�ثرات خالل
الآونة الأخرية.
وقال بلعمري يف ت�رصيحات عقب
نهاية املباراة« :ن�سعى �إلى موا�صلة
حتقيق النتائج الإيجابية يف قادم
املواجهات ،على اجلميع االلتزام
بتعليمات اجلهاز الفني».
ك��م��ا �أو����ض���ح ح�����س��ن ال���راه���ب �أن
انت�صار ال�شباب جاء نتيجة جلهود
ال�لاع��ب�ين م��ع امل����درب ماريو�س
�سوموديكا ،خ�لال التدريبات يف
الفرتة املا�ضية،وعن تبديله �أثناء
جم��ري��ات ال��ل��ق��اء ،ق��ال ال��راه��ب:
«تغيريات تكتيكية �أجراها املدرب

ل�صالح الفريق ،والأهم هو حتقيق
االنت�صار».
ويف �سياق مت�صل خال�صت �إدارة
ال�شباب برئا�سة خالد البلطان
ث��ن��ائ��ي ال��ف��ري��ق الأول ،نا�رص
ال�شمراين و�صالح القميزي بعد �أن
�أكد ذلك خالد املعجل ،مدير الكرة
يف الفريق الأول.
وق��ال خالد املعجل ،مدير الكرة
يف الفريق الأول لل�شباب امللقب
بـ «الليث الأبي�ض»« :النادي اتفق
ع��ل��ى خم��ال�����ص��ة ع��ق��ود الالعبني
بالرتا�ضي».
وك��ان ال�شمراين ق��د ب��د�أ م�سريته
الكروية الطويلة بقمي�ص الوحدة
قبل  16عاما ،وتتم �إع��ارت��ه �إلى
ال�شباب يف عام  2006قبل �أن ينتقل
ب�شكل كامل لنادي العا�صمة ويحقق
معه لقبي دوري 2006 / 2005
و ،2012 / 2011وك�أ�س امللك 2008

و.2009
وع��ن��د ان��ت��ق��ال��ه �إل����ى ال��ه�لال يف
���ص��ي��ف  ،2013ف����از امل��ه��اج��م
امللقب ب��ـ«ال��زل��زال» بلقب دوري
 ،2017 / 2016وك�أ�س امللك 2015
وال�سوبر ال�سعودي من العام نف�سه،
كما و�صل �إلى نهائي دوري �أبطال
�آ�سيا يف عام  2014وحل و�صيفا.
وعاد ال�شمراين �إلى ال�شباب مطلع
مو�سم  2018 – 2017و�أكمل معه
مو�سما ون�صفا .وع��ل��ى ال�صعيد
الفردي ،فاز ال�شمراين بلقب هداف
الدوري ال�سعودي  5مرات بقمي�صي
ال�شباب والهالل ،و�أف�ضل العب يف
�آ�سيا لعام .2014
وبد�أ القميزي م�سريته يف ال�شباب يف
عام  2011قبل �أن يلعب الحتاد جدة
على �سبيل الإعارة يف مو�سم / 2014
 ،2015قبل العودة �إلى ال�شباب مرة
�أخرى يف مو�سم .2016 / 2015

• مباراة مثيرة جمعت األهلي وعجمان

في ختام الجولة الـ  15من الدوري اإلماراتي

شباب األهلي يسقط في فخ التعادل
أمام ضيفه عجمان
�سقط فريق �شباب الأهلي يف فخ التعادل �أمام �ضيفه
عجمان ،بهدفني لكل فريق يف ختام اجلولة الـ 15من
دوري اخلليج العربي لكرة القدم.
افتتح �أ�صحاب الأر�ض الت�سجيل عن طريق الأكوادوري
�إيويف ،يف الدقيقة  ،18قبل �أن ي�ضاعف �أميليانو فيكيو،
النتيجة ل�شباب الأهلي يف الدقيقة  ،37و�أعاد مامي بابا
عجمان �إلى املباراة ،بهدف تقلي�ص الفارق يف الدقيقة
 ،41قبل �أن يتكفل بخطف التعادل يف الدقيقة .83
ورف��ع �شباب الأهلي ر�صيده �إل��ى  29نقطة ،وظل يف
املركز الرابع ،فيما ارتفع ر�صيد عجمان �إلى  20نقطة،
ليبقى يف املركز ال�سابع.و�شهدت الدقائق الأولى
�سيطرة من �أ�صحاب الأر�ض ،لي�سجل الأكوادوري �إيويف،
ل�شباب الأهلي يف الدقيقة  ،18بعد متريرة من ماورو
دياز ،بعد خداع رائع من وليد ح�سني.و�أ�ضاف �إميليانو
فيكيو ،الهدف الثاين ل�شباب الأهلي يف الدقيقة ،37
بت�سديدة مفاجئة من على حدود منطقة اجلزاء ،من كرة
حاول زميله لوفانور ،املرور بها ،لكنها طالت منه،
لت�صل �إلى فيكيو الذي �سددها يف ال�شباك.
وا�ستطاع مامي بابا ،تقلي�ص الفارق بهدف لعجمان

يف الدقيقة  ،41من ركلة ركنية ،لينتهي ال�شوط الأول
مل�صلحة �شباب الأهلي .1-2
وجنح عجمان بالعودة يف ال�شوط الثاين ،بت�سجيله
هدف التعادل يف الدقيقة  ،83عن طريق مامي بابا ،بعد
عر�ضية �ستانلي.و�شهد اللقاء خروج ،علي احلو�سني،
حار�س عجمان ،بعد تلقيه �إ�صابة خطرية ،ولعب زميله
فندر فيريا يف حرا�سة املرمى ،بعد ا�ستنفاد تغيريات
عجمان ،ثم تدخلت �إدارة النادي ،لريتدي عبدالله مال
الله فانلة احلار�س.
و�ضمن اجلولة نف�سها ،تعادل فريق الإمارات مع �ضيفه
احتاد كلباء  ،1-1لريفع ر�صيده �إلى  11نقطة ،ظل بها
يف املركز الثالث ع�رش قبل الأخري ،فيما رفع ال�ضيوف
الر�صيد �إلى  19نقطة ،يف املركز الثامن.
�سجل هدف فريق الإم��ارات �شيخ دياباتي يف الدقيقة
 ،89وتعادل احتاد كلباء عن طريق جوجاك يف الدقيقة
 2من الوقت بدل ال�ضائع من ركلة جزاء،وتلقى كايك
رام��و���س ،الع��ب احت��اد كلباء ،البطاقة احل��م��راء يف
الدقيقة الأخرية من الوقت بدل ال�ضائع ،بعد ح�صوله
على الإنذار الثاين.

• فوز مهم للشباب على الوحدة

سوبيتش غير مقتنع بالهزيمة ...ورازوفيتش توقع الفوز

الظفرة يفجر مفاجأة ويهزم العين بثالثية نظيفة
فجر فريق الظفرة مفاج�أة من العيار الثقيل ،بالفوز على �ضيفه
العني حامل اللقب ،بثالثة �أهداف دون رد ،يف املباراة التي جرت
على ملعب حمدان بن زايد� ،ضمن اجلولة الـ 15من دوري اخلليج
العربي.
افتتح خالد باوزير الت�سجيل مبكرا لأ�صحاب الأر���ض بعد مرور
دقيقتني فقط ،وظل الظفرة �صامد ًا �أمام هجمات حامل اللقب ،قبل �أن
ي�ؤمن الفوز يف الأمتار الأخرية ،بهدفني متتاليني عن طريق روموال
دو�س �سانتو�س ،وعبد الرحمن يو�سف يف الدقيقتني .90 ،85
ورفع الظفرة ر�صيده �إلى  17نقطة ،تقدم بها �إلى املركز التا�سع،
فيما جتمد ر�صيد العني عند الرقم  ،32ليبقى يف املرتبة الثانية يف

ترتيب الدوري الإماراتي للمحرتفني.
و�ضمن اجلولة نف�سها ،فاز الوحدة على �ضيفه دبا الفجرية ،1-3
لريفع ر�صيده �إلى  24نقطة ،ظل بها يف املركز ال�ساد�س ،بينما
توقف ر�صيد دبا الفجرية عند  4نقاط ،ليت�أزم موقف الفريق يف
املركز الرابع ع�رش والأخري.
وبد�أ الوحدة بالت�سجيل عن طريق خليل احلمادي يف الدقيقة ،14
قبل �أن يتمكن يا�سني البخيت من التعادل لدبا يف الدقيقة  ،51و�أعاد
جنح تيجايل التقدم للوحدة بت�سجيل الهدف الثاين يف الدقيقة ،57
و�ضاعف زميله ليوناردو دا �سيلفا الفارق يف الدقيقة  ،86لي�ؤمن
الفريق نقاط املباراة كاملة.

واعترب الكرواتي زيلجيكو �سوبيت�ش ،املدير الفني للعني �أن مناف�سه
الظفرة مل يقدم ما يكفي من �أجل حتقيق الفوز على فريقه.
ويف ت�رصيحات بعد املباراة ،قال �سوبيت�ش« :ما قدمه العني مل
يكن كافي ًا لتحقيق الفوز ،لكن �أي�ض ًا الظفرة مل يقدم ما يكفي حل�صد
النقاط الثالث».و�أ�ضاف�« :أنا امل�س�ؤول عن �أداء الفريق ،ول�ست ب�صدد
احلديث عن العبني بعينهم �أو ذكر �أ�سمائهم� ،إظهار ال�شخ�صية �أهم من
الفوز واخل�سارة يف كرة القدم».
وتابع« :ال فرق بالن�سبة يل بني اللعب يف ال��دوري الإماراتي �أو
الإنكليزي ،كان لدي رغبة كبرية يف الفوز لذلك قمت بتغيري يحيى
نادر مبكر ًا ،وكان عليه �أن يقاتل على الكرة لكنه مل يفعل ذلك يف

�أول ربع �ساعة».
من جانبه قال فوك رازوفيت�ش ،املدير الفني للظفرة الإماراتي� ،إن
فوز فريقه على العني كان �أمر ًا متوقع ًا،ويف امل�ؤمتر ال�صحايف بعد
املباراة ،قال رازوفيت�ش« :الفوز على العني كان �أمر ًا متوقع ًا ،لقد
كانت حلظة جيدة بالن�سبة لنا».
و�أ�ضاف رازوفيت�ش« :بالنظر �إلى املجهودات املبذولة يف الفرتة
املا�ضية ،ف�إن فوزنا باللقاء كان �شيئ ًا متوقع ًا».
و�أنهى مدرب الظفرة قائ ًال« :ما فعلناه يف الفرتة املا�ضية كان �سبب ًا
يف ح�صد النقاط الثالث ،لكن الفريق مازال بحاجة �إلى بذل املزيد
من املجهود لتحقيق النتائج الإيجابية».

