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الرائد يعزز بقاءه بـ«األضواء» بخماسية أُحد

السومة يقود األهلي لعبور صعب
على الوحدة بالدوري السعودي

• �سامي اجلابر يتابع تدريب �سابق للهالل

بعد هجوم األمير محمد على نجم «الزعيم»

الجابر يبعث برسائل لرئيس الهالل
بعد خسارة «كأس زايد»

بعث �سامي اجلابر رئي�س نادي الهالل ال�سعودي
ال�سابق ر�سائل عدة للجماهري الزرقاء عرب �صفحته
على موقع تويرت� ،شملت � ً
أي�ضا رده على انتقادات
حممد بن في�صل له لعدم ح�ضوره مع�سكر الفريق قبل
النهائي العربي.
وكتب اجلابر مغر ًدا�« :أجاهد نف�سي لالبتعاد عن
التعليق يف حال االنفعال والغ�ضب قدر امل�ستطاع،
وبالأخ�ص عندما يتعلق الأمر بالهالل الذي نع�شقه
ون�سعى لرفعته وا�ستمرار زعامته».
و�أ�ضاف« :مل ي�سبق يل �أن علقت يف حلظات الغ�ضب �إال
وندمت ،لأن الت�رسع واالنفعال ال ي�أتي بخري �أبد ًا».
وا�ضعا �سيناريو
وزاد« :حر�صت �أن �أغرد قبل النهائي
ً
الفوز واخل�سارة باحل�سبان ،لأنها �سنة كرة القدم،
دائما وال فريق يخ�رس �أب ًدا ،يف
فال يوجد فريق يفوز
ً
�صدى املالعب حتدثت � ً
أي�ضا قبل اللقاء مبا �أ�شعر
به ،وهو �أن النهائي حمطة ملا هو �أهم ويجب �أن
نح�سن التعامل معه ونتعقل بردة الفعل بغ�ض النظر
عن النتيجة».
و�أ�ضاف« :خ�رس الهالل اللقب العربي ومعها خ�رس
لق ًبا كان �سيجعله �أكرث الأندية ال�سعودية حتقي ًقا
مت�ساويا مع
للألقاب العربية بـ  4بطوالت ،وظل
ً
البطلني «ال�شباب – االحتاد» بثالثة �ألقاب عربية
مبختلف امل�سميات ،يليه االتفاق ببطولتني والأهلي
بلقب وحيد».
وزاد« :مع هذا كله ت�شعر مب��رارة اخل�سارة لدى
امل��درج الفخم ،وك ��أن الهالل ن� ٍ
�اد فقري باملنجز
يبحث عن حفظ ماء الوجه ،واحلقيقة �أنه يبحث
عن التفرد ،فهو ال يريد �أن يقف بنف�س ال�صف الذي
تقف به الأندية الأخرى ،وال�سبب �أنه زعيم خمتلف
بكل �شيء».
وتطرق حلديث حممد بن في�صل وقال« :ما زاد من
مرارة اخل�سارة هو ما حتدث به �أخي الأمري حممد
بن في�صل وا�ستغرابه من تواجدي �ضمن اجلماهري
ومطالبتي بالتواجد باملع�سكر اً
بدل من تواجدي يف
املدرج».
وله �أقول« :اعتدنا يا �صديقي �أن من يرتك العمل
داخل النادي يتجه ليكون م�شجع ًا يف املدرج ،وهذا
�رشف و�أ�سمى درجات االنتماء لهذا الكيان».
و�أ�ضاف« :وت�أكد يا عزيزي �أنك �إن احتجت تواجدي
اليوم �أو م�ستقبلاً �ستجدين �أ�سبقك للح�ضور ملقر

• هيلدر
كري�ستوفاو

النادي والعمل معك ملا فيه م�صلحة الهالل ،فال
�شيء مينع تواجدي �إذا دعت احلاجة ،ولكني �أثق ب�أن
من يعمل يف النادي يحمل هم الفريق ،كما نحمله
ويطمح بالنجاح والتفوق كما يليق بالهالل».
وزاد�« :أقدر يا �سمو الأمري ال�ضغط الذي تعانيه،
كما �أنني متيقن �أنك ال تن�شد �إال حفظ حقوق الهالل
والدفاع عنه ،ومن يتابع عن قرب التعب واجلهد
املبذول ي��درك �أن هذا ال يقدم �إال من حمبة
وع�شق لهذا الكيان».
و�أ���ض��اف�« :صديقي حممد ب��ن في�صل
لعبت حت��ت �إدارت����ك وعملت معك
ريا واق�ترب��ت منك و�أع���رف �أنك
كث ً
تتميز باحلما�س واحل���ب لهذا
الكيان ،حما�سك الطاغي واندفاعك
ميزة حتتاج �أن تكون بالتوقيت
املنا�سب ،وه���ذا ال��وق��ت بالذات
احتياجك للهدوء واح��ت��واء امل��درج
هو املطلوب ،فالغا�ضب منك اليوم
�سريفعك على الأعناق غ ًدا ،ب�إذن الله
لن يخ�رس الهالل بوجودك ..ركز مع
الفريق ،فهو قادر رغم كل �شيء وت�أكد
�أن��ك �ستخ�رس و�ستك�سب ،ولكن الأهم
�أنك تدرك �أكرث مني �أن املحافظة على
ا�ستقرار الفريق وهيبته �أهم بكثري من
اقتنا�ص بطولة �أو خ�سارة �أخرى ،الزعيم
مل ي�شرت الهيبة ومل يت�سولها بل انتزعها
بعطاء رجاله وموقف مدرجه الفخم».
وختم مغر ًدا« :ر�سالتان �أخريتان لك وملدرج
الهالل الفخم :ال ت�صدق �أن اجلماهري تتمنى
خ�سارتك فهم يحبون الهالل ويحبون من يخدم
الهالل ،اعلم و�أن��ت تعلم �أن عالقتي بك متميزة
وت�أكد �أنني �أزعجني ما يحدث ،لأنه ي�رض الهالل
فقط ،وغ� ًدا نلتقي وتت�أكد اجلماهري �أن انفعالك
وحما�سك اللحظي لن ي�ؤثر بعالقتي بك ،املدرج
الفخم :لن يخ�رس حممد بن في�صل ولن يك�سب �سامي،
اخلا�رس والكا�سب هو الهالل فمن يبحث عن الفرح
يدعم الزعيم يف كل �أحواله وكل ظروفه ،�أفرح ب�أن
مدافعا و�أفخر ب�أن ي�سخر الله يل
يقف مدرج الهالل
ً
�آالف املحامني ،ولكني �أق�سم بالله �أن هذا الدفاع
يزعجني ج ًدا �إذا كان ثمنه ا�ستقرار الهالل».

�أنع�ش الأهلي �آماله يف احتالل
املركز الثالث امل�ؤهل �إلى دوري
�أب��ط��ال �آ�سيا ،عقب ف��وزه على
ال��وح��دة  2-3يف اللقاء الذي
جمعهما يف جدة �ضمن مناف�سات
املرحلة الثامنة والع�رشين من
الدوري ال�سعودي لكر القدم.
و�سجل ل�ل�أه��ل��ي ال�����س��وري عمر
ال�سومة « 17و »47والروماين
ن��ي��ك��والي �ستان�سيو «،»45
وللوحدة الفنزويلي رومولو
�أوت��ي�رو « 71م��ن رك��ل��ة ج��زاء»
والكونغويل كابونغو كا�سونغو
«.»73
ورفع الأهلي ر�صيده �إلى  49نقطة
وتقدم للمركز ال��راب��ع موقتا،
بفارق نقطة خلف ال�شباب الثالث
الذي ا�ست�ضاف احلزم �أم�س ،بينما
بقي الوحدة على ر�صيده ال�سابق
 39نقطة يف املركز ال�سابع.
وج��اء ال�شوط الأول �رسيع ًا من
الفريقني اللذين تبادال الهجمات
ولكن دون خطورة ،الى �أن انطلق
دجانيني تفاري�س م��ن الر�أ�س
الأخ����ضر ب��ال��ك��رة على الطرف
الأمي��ن متجاوز ًا الدفاع قبل �أن
ميررها لزميله ال�سومة الذي مل
يجد �صعوبة يف �إيداعها املرمى
على ميني احلار�س امل�رصي حممد
عواد «.»17
ويف الدقيقة � ،29صوب ال�سومة
كرة قوية من ركلة حرة مبا�رشة
ولكنها علت العار�ضة بقليل،
قبل فر�صة خطرة
ل����ل����وح����دة
لتعد يل

• جانب من لقاء الأهلي والوحدة

النتيجة ولكن علي النمر الذي
انفرد باملرمى �أطاح بالكرة فوق
العار�ضة «.»34
ويف الدقيقة الأخرية من ال�شوط،
ع��زز الأه��ل��ي تقدمه بهدف ثان
عندما تلقى الروماين �ستان�سيو
كرة داخل منطقة اجل��زاء لعبها
قوية داخل املرمى «.»45
ومل تكد مت�ضي دقيقتان على
انطالقة ال�شوط ال��ث��اين ،حتى
�أ�ضاف الأهلي هدفه الثالث �إثر
ك��رة عر�ضية حولها ال�سومة
ر�أ�سية داخل املرمى «.»47
وح�صل الوحدة على ركلة جزاء
نفذها الفنزويلي �أوت�يرو ولعب
الكرة على ي�سار حممد العوي�س
« »71وب��ع��د دقيقتني �أ�ضاف
الوحدة هدفه الثاين �إث��ر كرة
بينية ف�شل ح�سني عبد الغني يف
�إبعادها ليخطفها كا�سونغو الذي
واجه املرمى ولعب الكرة على
ي�سار العوي�س «.»73
و�أكمل الوحدة املباراة بع�رشة

العبني بعدما �أ�شهر احلكم البطاقة
احل���م���راء يف وج���ه ال�برازي��ل��ي
ان�سيلمو دي موراي�س «.»82
و�ضمن الرائد بن�سبة كبرية البقاء
يف دوري املحرتفني بفوزه الكبري
على �أحد  1-5على ملعب مدينة
امللك عبدالله الريا�ضية بربيدة.
و�سجل للرائد البلجيكي لومبي
مبويو « »5و�صالح ال�شهري «28
و 88م��ن رك��ل��ة ح���زاء و»7+90
وعبدالله ال�شامخ « 40من ركلة
ج���زاء» ولأُح����د حممد جمر�شي
«.»50
ورفع الرائد ر�صيده �إلى  34نقطة
وتقدم للمركز التا�سع يف حني
بقي �أحد يف املركز الأخري بر�صيد
 15نقطة.
يف املقابل ،اق�ترب القاد�سية
من الهبوط الى الدرجة الثانية
برفقة �ضيفه الباطن ،بعد فوز
الثاين على الأول اليوم �- 2صفر
بهديف الثنائي الربازيلي كري�سان
داك����روز « 51م��ن رك��ل��ة ج��زاء»

وجوناثان بينتي�س «.»86
وبهذه اخل�سارة بقي القاد�سية
ع��ل��ى ر���ص��ي��ده ال�����س��اب��ق  27يف
املركز ال��راب��ع ع�رش فيما رفع
الباطن ر�صيده �إلى  25نقطة يف
املركز قبل الأخ�ي�ر،ومل يظهر
ال�شوط الأول بامل�ستوى امل�أمول
من الفريقني خ�صو�ص ًا القاد�سية.
ومع انطالقة ال�شوط الثاين ح�صل
الباطن على ركلة ج��زاء ت�صدى
لتنفيذها داك��روز ولعب الكرة
قوية على ي�سار الأ�سرتايل جاك
دنكان «.»51
وبعد ال��ه��دف ان��دف��ع القاد�سية
ل��ل��ه��ج��وم ب��ح��ث � ًا ع��ن التعديل
وك��اد ي�صل ملبتغاه ولكن كرة
الربازيلي بي�سمارك فرييرا مرت
بجانب القائم « ،»64قبل �أن يعزز
الباطن من هجمة مرتدة �رسيعة
عندما ك�رس الربازيلي جوناثان
بينتي�س م�صيدة الت�سلل وواجه
املرمى و�صوب الكرة قوية على
ي�سار دنكان «.»86

دبا الفجيرة تعادل مع الجزيرة وأشعل
صراع البقاء بالدوري اإلماراتي

االتفاق يتعاقد مع البرتغالي
هيلدر خلف ًا لبيرناس
�أعلنت �إدارة ن��ادي االت��ف��اق ،التعاقد م��ع الربتغايل هيلدر
كري�ستوفاو ،لقيادة الفريق حتى نهاية املو�سم ،خل ًفا للإ�سباين
�سريخو برينا�س ،الذي متت �إقالته اليوم اجلمعة ،عقب خ�سارة
الفريق من احتاد جدة «.»2-0
وتعد هذه هي املرة الثانية ،التي يتولى فيها كري�ستوفاو،
تدريب �أحد فرق دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني،
حيث تولى تدريب الن�رص يف نوفمرب املا�ضي ،خلف ًا للأوروغواياين
كارينيو .وميتلك كري�ستوفاو ،جتربة كبرية كالعب؛ حيث م ّثل
�أندية نيوكا�سل ،وباري�س �سان جريمان ،وبنفيكا ،وديبورتيفو
الكورونيا.
عاما ،قد بد�أ مهمته يف ال�سعودية،
كان املدرب� ،صاحب الـ47
ً
ب��الإ��شراف على الفئات ال�سنية بنادي الن�رص ،نهاية يوليو
املا�ضي.
• جانب من مباراة اجلزيرة ودبا الفجرية

«ال روبابليكا» اإليطالية :رونالدو
لالنتقال للهالل السعودي
ال يبدو �أن كري�ستيانو رونالدو هداف يوفنتو�س �سريحل عن النادي الإيطايل قري ًبا ،لكن
موقع «كالت�شيو مريكاتو» و�ضع نادي الهالل مت�صدر الدوري ال�سعودي بني الوجهات
عاما.
املقرتحة للهداف البالغ عمره ً 34
وبعد خيبة �أمل لليويف والوداع املبكر من دور الثمانية لدوري �أبطال �أوروبا �أمام �أياك�س
�أم�سرتدام الهولندي ،انت�رشت �شائعات ب�ش�أن رحيل «الدون» بعد خيبة �أمله يف بلوغ فريقه
لقبل نهائي البطولة التي يحمل رقمها القيا�سي يف عدد الأهداف.
و�سيطر الفريق القادم من تورينو على الكرة الإيطالية ،وفاز بلقب الدوري �سبعة موا�سم
متتالية ومت تف�سري تعاقده مع رونالدو �أف�ضل العب يف العامل خم�س مرات يف يوليو
�رصيحا عن نواياه الأوروبية.
املا�ضي ،باعتباره �إعالنً ا
ً
لكن كافة هذه الأحالم باتت يف مهب الريح عقب خ�سارة يوفنتو�س 2-1
على �أر�ضه �أمام �أياك�س ،ليودع البطولة بخ�سارته  3-2يف جمموع
املباراتني..
ونقل املوقع عن �صحيفة «ال روبابليكا» تقرير ًا ي�شري �إلى �أن
رونالدو قد يودع ال�سيدة العجوز يف 2020؛ �أي قبل عامني من
انتهاء عقده.
وقد مت و�ضع عدة �سيناريوهات للأندية التي من املر�شح
االنتقال لها ،وبينها الهالل الذي �سيمنحه راتب ًا �ضخم ًا
على الأرج��ح ،خا�صة و�أن عمره �سيتجاوز حينها 35
عام ًا.
ومن بني الأندية املر�شح انتقال رونالدو لها باري�س
�سان جريمان وبكني غوان ال�صيني� ،أو رمبا يعود من
حيث بد�أ يف �سبورتنغ ل�شبونة الربتغايل.

•كري�ستيانو رونالدو

�أ�شعل دبا الفجرية الأخري �رصاع البقاء بعد تعادله الثمني
مع م�ضيفه اجلزيرة  2-2وخ�سارة الإمارات الثاين ع�رش �أمام
الن�رص  3-1يف ختام املرحلة احلادي والع�رشين من الدوري
االماراتي لكرة القدم.
ورفع دبا الفجرية ر�صيده يف املركز الرابع ع�رش الأخري الى
 12نقطة بفارق ثالث نقاط عن الفجرية الثالث ع�رش والإمارات
الثاين ع�رش ،لت�صبح مباريات الفرق الثالثة يف املراحل
اخلم�س الأخرية م�صريية بالن�سبة �إليها.
ويف املباراة الأولى ،تقدم دبا الفجرية عرب الربازيلي دييغو
دا �سيلفا « »16قبل ان يعادل املغربي نا�رص بارازيت للجزيرة
« »65ثم يتقدم �أ�صحاب الأر�ض عرب زايد العامري «.»68
لكن دا �سليفا �أدرك التعادل لدبا الفجرية بعد مراوغة رائعة
ملدافعني من اجلزيرة « »90ليهدي فريقه نقطته ال�سابعة يف
�آخر �أربع مباريات ويحيي �آماله بالبقاء.
وقال العب و�سط دبا الفجرية املغربي ادري�س فتوحي« :ح�صدنا
نقطة ثمينة من ملعب اجلزيرة ال�صعب ،و�أ�صبحت حظوظنا كبرية
بالبقاء .نحن الآن يف حتد جميل مع كل من قال قبل فرتة ان دبا
الفجرية لن يبقى ب�سبب الفارق الكبري بيننا وبني املناف�سني».
من جهته� ،صعد اجلزيرة على رغم تعادله الى املركز الثاين
بر�صيد  41نقطة وبفارق الأهداف عن �شباب الأهلي الثالث.
ويف املباراة الثانية� ،صمد الإم��ارات امام م�ضيفه الن�رص يف
ال�شوط االول قبل ان ينهار يف الثاين وتتلقى �شباكه ثالثة
�أهداف �رسيعة عرب الت�شيلي روين فرنانديز « 61من ركلة جزاء»
وحبيب الفردان « 66و،»75و�سجل الإمارات هدف التقلي�ص عرب
التون�سي �صابر خليفة «،»1+90وتعادل عجمان ال�سابع مع
�ضيفه االحتاد كلباء احلادي ع�رش �صفر�-صفر.

