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ح����ول ال��س��امل��ي��ة ت���أخ���ره في 
مواجهة اجلهراء، إلى فوز عريض 
بخمسة أه����داف م��ق��اب��ل ث��اث��ة، 
ف��ي امل��ب��اراة التي جمعت بينهما 
باجلولة ال��راب��ع��ة م��ن منافسات 

الدوري املمتاز.
أه������داف ال���س���م���اوي سجلها 
ال��ب��رازي��ل��ي ب��ات��ري��ك ف��اب��ي��ان��و 
»هاتريك«، وعدي الصيفي، وفراس 
اخل��ط��ي��ب، فيما س��ج��ل للجهراء 

الكاميروني دينجر »هاتريك«.
وبهذا الفوز رفع الساملية إلى 
10 نقاط، ليتشارك مع الكويت 
ف��ي ال��ص��دارة، فيما جتمد رصيد 

اجلهراء عند نقطة واحدة.
املباراة ج��اءت مثيرة، وبعيدة 
عن أي حتفظ دفاعي من الفريقني، 

وهو ما زاد فيها من عدد األهداف.
وجل��أ أص��ح��اب األرض فريق 
ال��س��امل��ي��ة، م��ع م��درب��ه الفرنسي 
ميلود حمدي إلى القوة الهجومية، 
باالعتماد على البرازيلي فابيانو، 
وفراس اخلطيب، وعدي الصيفي، 
ون��اي��ف زوي���د، يعاونهم فيصل 
العنزي، وفهد م��زوق من العمق 

الدفاعي.
في املقابل اعتمد اجلزائري كمال 
جبور، مدرب اجلهراء، على التوازن 
بني الدفاع والهجوم، بتواجد رأسي 
حربة، هما الكاميروني دينجر، 
وخالد عجب، ويعاونهما 4 العبني 

من وسط امللعب.
ومتكن الساملية من فرض بداية 
قوية، وهدد مرمى حارس اجلهراء، 
بندر سليمان، أكثر م��ن م��رة عن 

طريق فابيانو، وعدي الصيفي.
وعلى عكس سير اللعب، تكمن 
اجلهراء من تسجيل هدف التقدم 
ع��ن طريق الكاميروني دينجر، 
وال����ذي تلقى مت��ري��رة باملقاس 
من خالد عجب، قابلها في شباك 

احلارس نواف املنصور.

وج���اء رد ال��س��امل��ي��ة ق��وي��ا عن 
طريق فابيانو الذي أدرك التعادل 
برأسية م��ن ك��رة عرضية هيأها 
األردن����ي ع��دي الصيفي، قابلها 

فابيانو في شباك اجلهراء.
وقبل نهاية الشوط األول أدرك 
الصيفي الهدف الثاني، بعد تلقي 
ك��رة عرضية من ف��راس اخلطيب 

قابلها في شباك، احلارس سليمان، 
لينتهي الشوط األول بهدفني مقابل 

هدف واحد.
وف���ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي سجل 
فابيانو الهدف الثالث، بعد مرور 
6 دق��ائ��ق ف��ق��ط، ليضيف بعدها 
ف���راس اخلطيب ال��ه��دف ال��راب��ع، 
إال أن اجلهراء عاد وسجل الهدف 

الثاني، ليرد الساملية من جديد 
عن طريق فابيانو ويسجل الهدف 

اخلامس.
وق��ب��ل اخل��ت��ام س��ج��ل مهاجم 
اجلهراء دينجر الهدف الثالث له 
ولفريقه، لتنتهي املباراة عند هذا 
احل��د، بخمسة أه���داف للساملية، 

مقابل ثاثة للجهراء.

وف��ي م��ب��اراة ثانية ف��ي نفس 
التوقيت، تعادل النصر والشباب 
بهدف لكل فريق، سجل للعنابي، 
البحريني سيد ض��ي��اء، وألبناء 
األحمدي احملترف سوما، ليرفع 
األول رصيده إل��ى 8 نقاط، فيما 
حصد الشباب أول نقطة في املوسم 

احلالي. 

واع����ت����رف م�����درب اجل���ه���راء 
املساعد، نواف جابر، بوجود خلل 
في فريقه، بسبب عدم االلتزام من 
بعض الاعبني في الفترة املاضية، 
مؤكدا أن الفترة املقبلة ستشهد 

معاجلة هذا اخللل.
وتراجعت نتائج اجلهراء بشكل 
كبير، وخال 4 مباريات لم يحصد 

فيهم الفريق سوى نقطة واحدة.
وق�����ال ج���اب���ر: »االع����ت����راف 
باألخطاء، هو بداية اإلص��اح في 
اجلهراء، قبل فوات األوان«، مشيرا 
إل��ى أن ف��ت��رة ال��ت��وق��ف احلالية، 
مواتية لتصحيح األخ��ط��اء، في 
ظل توقف الدوري حتى 4 أكتوبر 
املقبل.  وأضاف جابر أن فريقه قدم 

مستوى مقبوال في بعض أوقات 
املباراة، إال أن تلقي 5 أهداف على 
مدار الشوطني، يكشف عن أخطاء 

ال بد من رصدها وعاجها. 
جدير بالذكر أن اجلهراء، فرط 
في أكثر من العب مؤثر في نهاية 
امل��وس��م امل��اض��ي، وف��ي مقدمتهم 
فيصل زايد الذي انتقل إلى الكويت.
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الساملية يقلب الطاولة على اجلهراء.. والنصر  والشباب حبايب

لقطة من مباراة الشباب والنصر
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