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الهالل السعودي يحسم موقعة الدحيل
بثالثية في أبطال آسيا

• جانب من مباراة �أهلي جدة مع باختاكور

أهلي جدة يسقط أمام باختاكور األوزبكي
بهدف نظيف
تغلب باختاكور الأوزبكي ،على
�ضيفه �أهلي ج��دة ،بهدف دون
رد ،يف �إطار اجلولة الثانية من
دور املجموعات بدوري �أبطال
�آ�سيا.
هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع
مارات بيكماييف العب باختاكور
يف الدقيقة .62
وارتفع ر�صيد باختاكور �إلى
 4نقاط يف ���ص��دارة املجموعة
ال��راب��ع��ة ،بينما جتمد ر�صيد
�أهلي جدة عند  3نقاط يف و�صافة
الرتتيب.
و�أقيمت املباراة ،و�سط ح�ضور
جماهريي كبري ،ويف �أج��واء
باردة ،حتت �أنظار الأرجنتيني
هيكتور ك��وب��ر امل��دي��ر الفني
ملنتخب �أوزبك�ستان.
ب�����د�أت امل���ب���اراة مب��ح��اوالت

خطرية من �أ�صحاب الأر�ض ،من
�أج��ل خطف هدف مبكر ،و�سدد
خامادوف ،كرة �صاروخية �سكنت
�شباك احلار�س حممد العوي�س،
لكن احلكم �ألغى الهدف بداعي
الت�سلل.
و�سيطر العبو باختاكور على
جمريات الأم��ور ،وكاد الفريق
امل�ضيف يهز ال�شباك ،عن طريق
ر�أ�سية ال�رصبي دراغ���ان ،لكن
الكرة ا�صطدمت بالعار�ضة.
ومل يتعر�ض �ساجنار كوفاتوف
حار�س باختاكور لأي اختبار
حقيقي خالل ال�شوط الأول الذي
انتهى بالتعادل ال�سلبي بني
الفريقني.
ريا يف ال�شوط
مل يتغري احلال كث ً
ال���ث���اين ،ح��ي��ث ب����د�أ الفريق
الأوزب��ك��ي بهجوم �رش�س قابله

ا�ستب�سال وتنظيم دفاعي من �أهلي
جدة ،مع حماوالت هجومية على
ا�ستحياء لل�ضيوف.
وجنح باختاكور يف هز ال�شباك
يف الدقيقة  ،62عندما �سدد
م��ارات بيكماييف ،كرة زاحفة
�سكنت �شباك العوي�س.
وكاد مارات بيكماييف �أن ي�ضيف
الهدف الثاين لفريقه الأوزبكي
يف الدقيقة  ،77عندما حول كرة
و�صلته من ما�شاريبوف ،جتاه
م��رم��ى ال�����ض��ي��وف ،لكن حممد
العوي�س �أنقذ املوقف برباعة.
و�أه���در ديجانيني �أول فر�صة
حقيقية لأهلي جدة ،يف الدقيقة
 ،85عندما توغل و���س��دد لكن
الكرة حادت عن مرمى باختاكور
بقليل ،لتنتهي املباراة بفوز
�أ�صحاب الأر�ض بهدف نظيف.

ارتياح في القادسية السعودي
بعد التعاقد مع باصريح

• مدرب القاد�سية

ح�سم الهالل ال�سعودي مواجهة
م��ث�يرة �أم����ام �ضيفه الدحيل
القطري ،بعد �أن �سجل هدفني يف
غ�ضون  3دقائق بال�شوط الثاين
ليفوز  ،1-3باللقاء الذي �أقيم
�ضمن اجلولة الثانية للمجموعة
الثالثة بدوري �أبطال �آ�سيا.
منح الربازيلي كارلو�س �إدواردو
التقدم للهالل بعد متريرة من
الإيطايل �سيبا�ستيان جيوفينكو
جعلته منفردا باحلار�س كلود
�أم�ي�ن ،لي�سدد ب�ين قدميه يف
الدقيقة .25
وانتهى ال�شوط الأول بتفوق
الهالل رغم �أن الدحيل �أتيحت
له بع�ض الفر�ص اخلطرية عرب
يو�سف ال��ع��رب��ي و�إدميل�سون
جونيور.
وجن���ح ال��ف��ري��ق ال��ق��ط��ري يف
ال��ت��ع��ادل ع�بر ال��ي��اب��اين �شويا
ناكاجيما بت�سديدة منخف�ضة يف
الدقيقة .75
لكن فرحة التعادل مل تدم طويال
�إذ �أع��اد علي �آل بليهي التقدم
لأ�صحاب ال�ضيافة بعد دقيقتني،
ويف الدقيقة  79و�سع املهاجم
الفرن�سي بافيتيمبي غوميز،
الفارق مبجهود فردي رائع بعد
�أن راوغ احلار�س ثم �سدد بقوة يف
ال�شباك.
ورفع الهالل ر�صيده �إلى  6نقاط
يف �صدارة املجموعة ،مقابل 3
نقاط للدحيل ،ونقطة واحدة لكل

انتزع ال�سد القطري ،فوز ًا �صعب ًا
من �ضيفه بري�سبولي�س الإيراين
بهدف نظيف ،خالل املباراة التي
جمعتهما ،يف اجلولة الثانية
من مناف�سات املجموعة الرابعة
بدوري �أبطال �آ�سيا.
ويدين ال�سد بالف�ضل يف هذا الفوز
لالعبه اجلزائري بغداد بوجناح،

�أعرب بندر با�رصيح عن �سعادته البالغة بعودته
لتويل من�صب املدير الفني لفريق القاد�سية،
املناف�س يف دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان
لكرة القدم «الدوري ال�سعودي للمحرتفني».
وي�ستعد القاد�سية ملواجهة الفي�صلي� ،ضمن
مباريات اجلولة الرابعة والع�رشين من الدوري
ال�سعودي للمحرتفني ،اليوم اخلمي�س ،على ملعب
«مدينة املجمعة الريا�ضية».
وق��ال با�رصيح ،يف امل�ؤمتر ال�صحايف اخلا�ص
باملباراة�« ،سعيد بعودتي لبيتي القاد�سية،
�أمتنى �أن �أحقق هنا ما ي�سعد جماهري النادي».
و�أ�ضاف �أن الفريق بكافة �أع�ضائه من جهاز فني
وطبي و�إداري والعبني� ،سيبذلون كل ما لديهم من
�أجل حتقيق االنت�صارات يف املرحلة املقبلة.
وتابع با�رصيح «ثقتي كبرية يف �إمكانيات جميع
الالعبني بدون ا�ستثناء� ،أثق متام ًا يف قدرتهم على
النهو�ض بالفريق مرة �أخرى».
وتابع�« :سنعمل على اجلوانب الفنية والنف�سية
لتجهيز الفريق للمرحلة املقبلة ،بدء ًا من مواجهة
الفي�صلي يف الدوري».
ويحتل القاد�سية املركز احلادي ع�رش بر�صيد 24
نقطة ،حيث خ�رس يف اجلولة املا�ضية �أمام الأهلي
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نا�رص الدو�رسي م�ضطر ًا».
وخ��ت��م زوران�« :أث��ب��ت جحفلي
والبليهي جنوميتهما اليوم،

الذي �سجل هدف املباراة الوحيد
يف الدقيقة اخلام�سة من الوقت
اً
ب���دل م��ن ال�ضائع
املحت�سب
للمباراة.
وح�صد ال�سد� ،أول  3نقاط له يف
البطولة ليقفز للمركز الثالث،
فيما توقف ر�صيد بري�سبولي�س
ع��ن��د ن��ق��ط��ة واح������دة يف ق��اع

الرتتيب.
وب���دوره ع��دد ح�سن الهيدو�س،
الع���ب ال�����س��د ال��ق��ط��ري ،مزايا
ال��ف��وز ال��ذي حققه فريقه على
بري�سبولي�س بهدف نظيف ،يف
دور املجموعات ب��دوري �أبطال
�آ�سيا.
و�أك��د الالعب �أن هذا الفوز كان

• جانب من مباراة ال�سد وبري�سبولي�س

• زوران خالل متابعة املباراة

فقد �شاركا بفاعلية يف احلد من
خطورة حمرتيف الدحيل ،ولي�س
�سه ً
ال مواجهة هذه الكوكبة يف

من العني الإماراتي واال�ستقالل
الإيراين.
وب���دوره �أث��ن��ى م���درب الدحيل
القطري ،الربتغايل روي فاريا،
على قوة فريق الهالل ال�سعودي
ومت��ي��ز العبيه من الناحيتني
الفنية والبدنية.
وقال فاريا يف امل�ؤمترال�صحايف
عقب امل��ب��اراة« :خ�رسنا ب�سبب

�أخطاء ب�سيطة حدثت ،فقد كان
الفريقان يف م�ستوى فني متقارب
وقدما مباراة قوية ممتعة».
و�أردف «الهالل متيز علينا بقوة
هجومه ال�ضاربة التي حدت من
تقدم بع�ض العبينا».
و�أ�ضاف «كنت �أعرف قوة الهالل
الهجومية وحاولت احلد منها،
لكنهم ا�ستغلوا الفر�ص املتاحة

لهم بكل متيز ،ونحن �أ�ضعنا
العديد من الفر�ص ،مل يح�سن
العبونا ا�ستثمارها».
و�أكمل «�سوف �أ�سعى للتعوي�ض يف
املباراة املقبلة ،ل�ضمان �إحدى
البطاقتني يف جمموعةقوية جدا
والت�أهل فيها �صعب �إذا مل يرتب
كل فريق �أوراق��ه ،و�سوف �أعمل
على ذلك يفالفرتة املقبلة».

السد القطري ينتزع فوزاً صعب ًا
من بيرسبوليس اإليراني

ماميتش يكشف سر االنتصار الثمين
ك�����ش��ف م����درب ن����ادي ال��ه�لال،
الكرواتي زوران ماميت�ش ،عن
�سعادته الغامرة بفوز فريقه يف
لقاء على الدحيل القطري بثالثة
�أهداف مقابل هدف ،يف اجلولة
الثانية م��ن دور املجموعات
لدوري �أبطال �آ�سيا ،م�شريا �إلى
فخره بالعبيه ومب��ا قدموه من
م�ستوىفني رفيع.
زوران ا�ستهل امل ��ؤمت��ر مهنئ ًا
ال�لاع��ب�ين ب��ال��ق��ول« :العبونا
ي�ستحقون التهنئة احل��ارة على
ماقدموه ،باالنت�صار على مناف�س
قوي ،عملنا ب�شكل جيد كفريق،
وحت��ق��ق مان�صبو ل���ه ،وكلي
فخر به�ؤالء الالعبني ال�ستمرار
حتقيقهم النتائج الإيجابية يف
ظ��ل ج��دول املباريات املرهق
لهم»  .و�أ�ضاف« :متيزنا اليوم
�أك�ثر من م��ب��اراة ال��وح��دة لأننا
�أخذنا يوم راحة �إ�ضافي ًا ملباراة
الدحيل عك�س لقاء الوحدة،
و�ساعدنا ذل��ك يف التفوق على
مناف�س قوي».
وتابع «ا�ضطررت لتغيري طريقة
ال��ل��ع��ب ،و�سعيد ج���د ًا بت�أقلم
الالعبني على الطرق املختلفة
ال��ت��ي اط��ب��ق��ه��ا يف امل��ل��ع��ب،
ب�سبب ال�ضغط الكبري يف جدول
املباريات».
وع��ن �إ���ص��اب��ة �إدواردو �أج��اب
«ال�شعور الأويل لالعب هو �شد
ع�ضلي ،لكننا ال منلك املعلومة
امل�ؤكدة ،ون�أمل �أن تكون اال�صابة
ب�سيطة ،وق��د �أرب���ك �إدواردو
ح�ساباتي بخروجه ،و�أ�رشكت

• فرحة العبي الهالل بالفوز

خط املقدمة لنادي الدحيل،
وال�شكر جلميع الالعبني على هذا
الت�ألق.

مهما للغاية م��ن وجهة نظره
ً
بالن�سبة للفريق من �أجل االنطالق
يف دوري الأبطال بكل قوة.
وق��ال الهيدو�س يف ت�رصيحات
�صحافية بعد املباراة «جنحنا
يف حتقيق ف��وز مهم للغاية،
بالرغم من ال�صعوبات الكبرية
التي واجهناها ،فالهدف جاء
يف الوقت القاتل ،وهذا يعك�س
رغبتنا و�إ�رصارنا على الفوز».
وت��اب��ع «مل ن��وف��ق يف املباراة
الأول���ى �أم���ام �أه��ل��ي ج��دة ،كان
علينا الفوز �أم��ام بري�سبولي�س
حتى نحافظ على حظوظنا يف
املناف�سة من البداية ،واحلمد لله
حتقق ذلك».
و�أ�ضاف «نعلم �أن املهمة الآ�سيوية
�ستكون �صعبة ،يجب علينا �أن
نكون يف �أمت ا�ستعداد لذلك،
نتمنى �أن ن�ستثمر هذا االنت�صار
ب�شكل معنوي قبل املواجهة
املقبلة حتى نحافظ على حظوظنا
يف الت�أهل يف ه��ذه املجموعة
ال�صعبة».
و�أ�شار �إلى �أن غياب ت�شايف م�ؤثر
لأنه العب كبري ،لكن ال�سد ال يقف
على العب واح��د بل يعتمد على
الأ�سلوب اجلماعي.
وق��ال «بالت�أكيد نفتقد ت�شايف،
لأن��ه العب كبري �صاحب خربات
وق��درات عالية ،ولكن بالرغم
م��ن غ��ي��اب��ه جنحنا يف حتقيق
االنت�صارات� ،سنوا�صل العمل
بكل قوة لتحقيق جميع �أهدافنا
حمليا و�آ�سيويا ،نتمنى �أن نوفق
يف ذلك».

الدوسري يمتص غضب الجمهور
وعد �سامل الدو�رسي ،متو�سط ميدان الهالل ،جماهري فريقه
ربا عن
بتقدمي م�ستويات �أف�ضل يف املباريات املقبلة ،مع ً
تقديره الكبري لغ�ضب اجلماهري منه يف املباريات املا�ضية،
وطالبهم بال�صرب .وحتدث �سامل ،عقب فوز فريقه على
الدحيل القطري بنتيجة « ،»1-3يف اجلولة الثانية من دور
املجموعات بدوري �أبطال �آ�سيا ،قائالً« :طموح جماهري
الهالل كبري ،وهم تاج على ر�أ�سي ،و�أطالبهم بال�صرب».
و�أ�ضاف العب الهالل�« :أعد جماهري الهالل بتقدمي الأف�ضل
يف املباريات املقبلة ،فطموحنا هذا املو�سم التتويج
بالبطولة الآ�سيوية ،ونحن لدينا رغبة كبرية يف ذلك».
و�أردف�« :أق��در غ�ضب اجلماهري وانتقاداتهم يف بع�ض
الأوقات ،فهم متعط�شون دائم ًا للأف�ضل ،و�أنا �أقدر غ�ضبهم،
لكني �أحب �أن اطمئنهم ب�أن كل البطوالت ت�سري بال�شكل
ال�صحيح».
وتابع الدو�رسي�« :أمتنى من اجلماهري
موا�صلة الدعم وال��وق��وف معنا يف
ك��ل امل��ب��اري��ات املقبلة املهمة
وال�صعبة».
وخ��ت��م ���س��امل ح��دي��ث��ه ق��ائ�لاً:
«�أمتنى �أن �أكون عند ح�سن ظن
الهالليني ،ف�أنا �ألعب يف ٍ
ناد
كبري متعود على البطوالت،
وهذا ما مييز الفريق الهاليل،
وب�إذن الله ن�سعدهم يف نهاية
املو�سم».
يذكر �أن� ،سامل الدو�رسي
ح�صل على ج��ائ��زة �أف�ضل
الع��ب يف لقاء ال��ه�لال مع
الدحيل ،بناء على تقييم
من االحت��اد الآ�سيوي لكرة
القدم.

• �سامل الدو�رسي

