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تعادل مخيب ألهلي جدة

أمام العدالة في دوري المحترفين

• صراع على الكرة في مبارة اهلي جدة والعدالة

�أه��در ن��ادي �أهلي ج��دة ،نقطتني ثمينتني يف بداية
م�سريته بالدوري ال�سعودي للمحرتفني ،بتعادله
الإيجابي  1-1مع نظريه العدالة.،
بادر �أهلي جدة بالت�سجيل عرب العبه ال�رصبي دانييل
�أليك�سيت�ش يف الدقيقة الرابعة من الوقت بدل ال�ضائع
لل�شوط الأول ،لكن �أليو �سي�سيه �أدرك التعادل للعدالة
يف الدقيقة .88
يذكر �أن هذا هو املو�سم الثالث على التوايل الذي
يعجز خالله �أهلي جدة عن حتقيق الفوز يف مباراته
الأولى بالبطولة.
بد�أ اللقاء بتحفظ �شديد بني الفريقني يف مرحلة ج�س
النب�ض ،وج��اءت املحاولة الأول��ى لأهلي جدة يف
الدقيقة التا�سعة.
وظهر �أهلي جدة ب�شكل �أف�ضل يف ال�شوط الأول ،وجنح
يف ال�سيطرة على منطقة و�سط امللعب.
و�سدد يو�سف فوزاعي العب العدالة ،ت�صويبة قوية
يف الدقيقة  ،44لكن احلار�س حممد العوي�س ت�صدى
لها.
وجنح ال�رصبي دانييل �أليك�سيت�ش يف و�ضع ناديه �أهلي

اً
م�ستغل �ضعف
جدة يف املقدمة ،يف الدقيقة «»4+45
الرقابة الدفاعية من العبي اخل�صم ،خالل تنفيذ ركلة
ركنية ،لينتهي ال�شوط الأول بتقدم «الراقي» بهدف
نظيف.
بد�أ العبو العدالة ال�شوط الثاين برغبة كبرية يف
�إدراك التعادل ،وجنح العوي�س يف الت�صدي لكرة
مباغتة يف الدقيقة  46من توقيع كارلو�س �أندريا.
ودف��ع م��درب �أهلي ج��دة ،باملهاجم ال�سوري عمر
ال�سومة يف الدقيقة  62ب� اً
�دل من �سلمان امل�ؤ�رش
لتن�شيط خط هجوم الفريق.
و�أهدر عبد الفتاح ع�سريي فر�صة هدف حمقق ،عندما
�سدد كرة قوية بع�شوائية علت مرمى اخل�صم.
و�شكلت حتركات يو�سف فوزاعي خطورة كبرية على
دفاعات �أهلي جدة ،قبل �أن يهدر زميله �سي ماندو
يف الدقيقة  ،72فر�صة هدف حمقق ،عندما �سدد كرة
قوية جنح العوي�س يف الت�صدي لها.
وجنح �أليو �سي�سيه من �إدراك التعادل لفريق العدالة
اً
م�ستغل �ضعف الرقابة من دفاع �أهلي
يف الدقيقة ،88
جدة ،لتنتهي املباراة بالتعادل .1-1

الغرافة يعبر االشحانية بثالثية
نظيفة في دوري النجوم

تغلب نادي الغرافة على نظريه
ال�شحانية بثالثية دون رد ،يف
�إط���ار اجل��ول��ة الأول���ى م��ن عمر
الدوري القطري،ثالثية الغرافة
حملت توقيع �سفيان هني و�أحمد
عالء «هدفني» يف الدقائق  64و72
و 93على الرتتيب.
و�سيطر فريق الغرافة على الكثري
من فرتات املباراة ،لكنه ف�شل يف
ترجمة تلك ال�سيطرة �إلى �أهداف
يف ال�شوط الأول.
ويف ال�����ش��وط ال���ث���اين ،ك�رش
الغرافة عن �أنيابه وبدت هجماته
�أك�ثر خ��ط��ورة ،لي�سجل ثالثية
م�ستحقة،وظهر �سفيان هني جنم
ال��غ��راف��ة ب�شكل مم��ي��ز ،و�صنع
الهدف الأول لأحمد عالء ،و�أحرز
الهدف الثاين بطريقة رائعة.
وبهذا الفوز ،ح�صد الغرافة �أول 3
نقاط له يف دوري ،2020-2019
و�أعلن �أنه قادم بقوة على طريق
ا�ستعادة الأجم���اد الغائبة منذ
�سنوات طويلة ،بينما ظل ر�صيد
ال�شحانية بال نقاط.
ومن جانبه �أعرب ال�رصبي �سالفي�س
يوكانوفيت�ش مدرب الغرافة عن
�سعادته بالفوز الذي حققه فريقه
• العب الغرافة يحاول السيطرة على الكرة في حراسة الدفاع
على ال�شحانية (. )0-3
وق��ال يوكانوفيت�ش يف امل�ؤمتر
ال�صحايف عقب املباراة« :حققنا فوزا مهما يف بداية ما يف ال�شوط الأول الذي غلب عليه احلذر وهو �أمر
امل�شوار بالدوري ،وهي بداية جيدة ،لكن القادم طبيعي يف �أول مباراة للفريق بالدوري».
�سيكون �أف�ضل بعدما ي�صل االن�سجام بني الالعبني وحول ال�صفقات املنتظرة للغرافة يف الفرتة املقبلة
قال امل��درب ال�رصبي« :هدفنا احل��ايل التعاقد مع
مل�ستوى �أكرب».
و�أ�ضاف�« :أعتقد �أن الغرافة ا�ستحق الفوز عن جدارة ،حار�س مرمى لتعوي�ض غياب يو�سف ح�سن الذي
بعدما �سيطر على جمريات الأمور ،وجنح يف ترجمة �سيغيب ملدة � 4شهور ب�سبب الإ�صابة ،كما �أننا نرغب
تلك ال�سيطرة �إلى �أه��داف يف ال�شوط الثاين بعدما يف التعاقد مع مهاجم �أجنبي بجوار �أحمد عالء الذي
حترر الالعبون من كل القيود التي ظهرت �إلى حد قدم مردو ًدا طي ًبا يف مباراة اليوم و�سجل هدفني».
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النصر يضرب ضمك بهدفين

في بداية مشواره بالدوري السعودي
مت��ك��ن ن���ادي ال��ن����صر م��ن حتقيق
االنت�صار الأول له يف دوري ك�أ�س
الأمري حممد بن �سلمان ،بعد فوزه
على �ضمك  ،0-2ليحقق �أول  3نقاط
يف بداية حملة الدفاع عن لقبه.
و�سجل �أه����داف ال��ف��ري��ق امللقب
بالعاملي ،الربازيلي جوليانو يف
الدقيقة  ،23واملغربي عبدالرزاق
حمدالله يف الدقيقة .45
بد�أ ال�شوط الأول ب�ضغط ن�رصاوي
يف ملعب �ضمك ،وهجوم قوي على
مرمى حار�س ال�ضيف �شم�س الدين
رحماين ،لكن الع�شوائية والت�رسع
�أ���ض��اع��ت على الن�رص الت�سجيل
املبكر ،كما حاول �ضمك الت�سجيل
وتقدم للهجوم.
�أول هجمة خطرية منظمة للن�رص
كانت يف الدقيقة  ،12بعد ر�أ�سية
حمدالله التي تلقاها من الالعب
عبدالرحمن العبيد ،ولكن احلار�س
رحماين ت�صدى لها.
بعدها وا�صل الن�رص �ضغطه ،و�سدد
املغربي نور الدين �أمرابط كرة يف
الدقيقة  17اعتلت العار�ضة.
جوليانو متكن من ت�سجيل الهدف
الأول ،يف الدقيقة  ،23بعد جملة
فنية مميزة ،من حمدالله يف عمق
دف��اع �ضمك ،ليجد مو�سى نف�سه
منفردا ،ويعر�ضها جلوليانو الذي
�أ�سكن الكرة يف ال�شباك.
يف املقابل خلق �ضمك �أول فر�صة
خطرية ،يف الدقيقة  22عن طريق
جورجي فيليبي ،بعد ت�سديدة بعيدة
املدى ت�صدى لها براديل جونز.
يف الدقيقة � 37ألغى احلكم ركلة
ج���زاء احت�سبها ل�لاع��ب الن�رص
عبدالرزاق حمدالله ،بعد الرجوع
للفار �إث��ر وق��وع الالعب يف موقف

ت�سلل ،ببداية الهجمة.
ويف الدقيقة � 44سجل الن�رص الهدف
الثاين عن طريق هدافه عبدالرزاق
حمدالله ،بعد تلقيه عر�ضية مميزة
من مرابط ،لي�سكن الكرة ب�صدره يف
ال�شباك.
ويف ال�شوط الثاين� ،سنحت فر�صة
خطرية يف الدقيقة  48ل�ضمك ،بعد
انفراد جورجي فيليبي ،بحار�س
الن�رص ولكنه �سدد الكرة مبق�صية
و�صلت �إلى يد احلار�س جونز.
وا�صل الن�رص هجومه ،وكاد �أحمد
مو�سى �أن ي�سجل الهدف الثالث ،بعد
ت�سديدة من خارج الـ ،18ت�صدى لها

• جانب من مباراة النصر وضمك

حار�س �ضمك يف الدقيقة .54
يف الدقيقة � 58أ�ضاع جوليانو كرة
خطرية ،بعد عر�ضية مرابط ولكنه
و�ضع الكرة خارج ال�شباك.
�أحمد مو�سى �أ���ض��اع �أي�ضا فر�صة
�سانحة للت�سجيل ،يف الدقيقة ،66
بعد م��راوغ��ة مرابط لدفاع �ضمك
وحار�سه ،و�أر�سلها �أر�ضية لأحمد
مو�سى الذي �سددها لكن الدفاع �أبعد
الكرة.
ا�ستمر الن�رص يف هجومه ،و�سدد
جوليانو كرة يف الدقيقة  74بعد
جملة فنية م��ع ح��م��دال��ل��ه ،لكن
الكرة ارتطمت يف القائم وجانبت

ال�شباك.
ويف الدقيقة  81كاد �أحمد مو�سى
�أن ي�سجل بعد مراوغة دفاع �ضمك
ب�رسعته ال��ع��ال��ي��ة ،يف الطرف
الأي����سر ،و���س��دد ال��ك��رة بعيدا عن
ال�شباك.الدقيقة  84تهي�أت مرة
خطرية ملرابط داخل منطقة اجلزاء،
لكنه �سدد الكرة يف احلار�س �شم�س
الدين رحماين.
يف الدقيقة � 91أ�ضاع حمد �آل من�صور،
ك��رة خطرية بعد �صناعة مرابط،
و�سدد الكرة باجتاه املرمى ،ولكن
احل��ار���س اجل��زائ��ري وا�صل ت�ألقه
و� ّأمن مرماه.

الخور والسيلية يرتضيان بالتعادل في قطر
�سيطر التعادل الإيجابي «،»1-1
على مباراة اخلور وال�سيلية ،التي
�أقيمت بينهما على �ستاد جا�سم
بن حمد بنادي ال�سد ،يف �إط��ار
مباريات اجلولة الأولى من دوري
جنوم قطر.
�سجل الإيراين كرمي �أن�صاري هدف
ّ
ال�سيلية من ركلة جزاء يف الدقيقة
 ،19فيما �أحرز الربازيلي تياجو
هدف التعادل للخور يف الدقيقة
 39من ركلة جزاء � ً
أي�ضا.
وج��اءت املباراة جيدة امل�ستوى
تبادل خاللها الفريقان ال�سيطرة
على جمريات الأم��ور ،وحاول كل
فريق ترجيح كفته على مناف�سه يف
ظل الفر�ص الكثرية التي الحت لهما
لكنهما ف�شال يف ترجمة تلك الفر�ص
�إلى �أهداف ليفر�ض التعادل نف�سه
على املباراة.
وهذا هو التعادل الأول يف دوري
جن��وم قطر ه��ذا امل��و���س��م 2019
 ،2020وذل���ك ب��ع��دم��ا انتهتامل��ب��اري��ات ال��ث�لاث الأول����ى من
ال����دوري ب��ف��وز ال�سد والدحيل
والغرافة على ح�ساب الوكرة وقطر
وال�شحانية.
ب��ه��ذه النتيجة ،اكتفى ك��ل من
ال�سيلية واخلور بح�صد �أول نقطة
لكل منهما يف م�شوراهما بالدوري
يف املو�سم اجلديد.

• جانب من لقاء اخلور والسيلية

بني ياس ينتزع فوزاً مهم ًا من الشارقة في اإلمارات
مهما ،بهدفني دون
حقق بني يا�س ،ف��وزً ا
ً
مقابل ،على �ضيفه ال�شارقة ،بطل الدوري
الإماراتي للمحرتفني يف املو�سم املا�ضي،
وذلك يف مباراة الفريقني على �ستاد ال�شاخمة،
�ضمن اجلولة الأولى من ك�أ�س اخلليج العربي
لكرة القدم.
مالت الأف�ضلية لأ�صحاب الأر���ض يف ال�شوط
الأول ،و�أ�ضاعوا الكثري من الأهداف ،و�ألغى
حكم املباراة هدف ًا مبكر ًا لهم ،بداعي ت�سلل

كوندي يف الدقيقة  ،5لينتهي الن�صف الأول
بالتعادل ال�سلبي.
وج��اء ال�شوط الثاين �أق��ل من نظريه الأول،
وجنح بني يا�س ،يف ت�سجيل الهدف الأول من
ركلة جزاء� ،سددها بنجاح كوندي يف الدقيقة
 ،61واحت�سبها احلكم ل�صالح الالعب نف�سه،
بعد عرقلته من قبل عبد الله غ��امن ،مدافع
ال�شارقة.
وطرد حكم املباراة ،العب بني يا�س وي�سنرب،

يف الدقيقة  ،71لقيامه بده�س مدافع ال�شارقة،
علي الظنحاين ،وين�شط ال�شارقة بعدها
هجوم ًيا حماوال ا�ستغالل النق�ص العددي يف
�صفوف �أ�صحاب الأر�ض.
وح�سم كوندي املباراة مل�صلحة بني يا�س،
ب�إ�ضافته الهدف الثاين يف الدقيقة  2من الوقت
بدل ال�ضائع ،ليح�صد بني يا�س �أول  3نقاط له
يف البطولة ويت�صدر املجموعة الثانية ،بعد
تعادل عجمان وحتا ال�سلبي.

الجزيرة اإلماراتي يقهر خورفكان
بثالثية في كأس الخليج العربي

• فرحة العبي اجلزيرة بالفوز

فاز اجلزيرة على �ضيفه خورفكان بنتيجة
 ، ،1-3على ا�ستاد حممد بن زاي��د ،يف
�إطار اجلولة الأولى من عمر ك�أ�س اخلليج
العربي.
ثالثية اجل��زي��رة حملت توقيع في�صل
املطرو�شي وخلفان مبارك والغافري،
فيما �سجل بيدرو جونيور الهدف الوحيد
خلورفكان.
بد�أت املباراة ب�ضغط هجومي من اجلزيرة،
�إال �أن اخلطورة الأول��ى ،كانت من ن�صيب
دودو العب خورفكان ،بعدما و�صلته كرة
عر�ضية �سهلة يف الدقيقة  ،7بعد عر�ضية
مثالية من ن��واف را�شد ،ولكنه �سددها
�ضعيفة.
و�أ�سفر �ضغط �أ�صحاب الأر���ض ،عن هدف
�أول يف الدقيقة  ،14ع��ن طريق في�صل
املطرو�شي ،بعد متريرة مميزة من خلفان

مبارك.
وجنح بيدرو جونيور ،يف ت�سجيل هدف
ال��ت��ع��ادل خل��ورف��ك��ان يف الدقيقة ،38
بعد ركلة ركنية ارتبك دفاع اجلزيرة يف
�إبعادها.
و�شهد ال�شوط الثاين ،م�شاركة مراد باتنا،
للمرة الأولى مع اجلزيرة ،بعدما مت قيده
يف �صفوف الفريق ،بعد ال��رج��وع �إلى
االحتاد الدويل.
ومتكن اجلزيرة من �إ�ضافة الهدف الثاين
يف الدقيقة  77عن طريق خلفان مبارك،
بعد متريرة من بدر ال�شبيبي ،ثم �أ�ضاف
الغافري ،الهدف الثالث للجزيرة يف
الدقيقة .83
و�ضمن اجلولة نف�سها ،تعادل عجمان مع
�ضيفه حتا بدون �أهداف ،يف �إطار املجموعة
الثانية لك�أ�س املحرتفني.

