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في بطولة دوري كأس محمد بن سلمان

اتحاد جدة يواصل انتصاراته على حساب االتفاق
وا�صل احتاد جدة م�سل�سل االنت�صارات يف بطولة
دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان لكرة القدم،
وذل��ك بعد حتقيقه الفوز الثالث على التوايل
على ح�ساب االت��ف��اق  ،0 2يف املرحلة الـ28
للم�سابقة،و�سجل عبدالعزيز البي�شي هديف
املباراة لالحتاد يف الدقيقتني  31و.38
و�أه��در الت�شيلي كارلو�س فيالنويفا ركلة جزاء
لالحتاد يف الدقيقة  ،63لكن ذلك مل ي�ؤثر على
نتيجة املباراة التي فاز بها فريقه،ورفع االحتاد
ر�صيده �إلى  31نقطة يف املركز العا�رش ،فيما جتمد
ر�صيد االتفاق عند  33نقطة يف املركز التا�سع.

• صراع على الكرة في مباراة النصر والفتح

ا�ستعاد الن�رص� ،صدارة الدوري ال�سعودي للمحرتفني،
عقب فوزه الكبري ،على الفتح بخما�سية دون رد ،يف
املرحلة الثامنة والع�رشين للم�سابقة،خما�سية الن�رص،
حملت توقيع عبدالرزاق حمدالله «هدفني» و�أحمد مو�سى
«هدفني» وجوليانو.
ورفع الن�رص ر�صيده �إلى  64نقطة يف املركز الأول،
بفارق نقطة واحدة عن الهالل �صاحب املركز الثاين،
والذي �سيواجه التعاون ،االثنني املقبل ،فيما جتمد
ر�صيد الفتح عند  35نقطة يف املركز الثامن.
وك��ان الن�رص قد خ�رس يف اجلولة املا�ضية من عمر
البطولة �أم��ام احت��اد ج��دة بنتيجة  ،3-2لي�صالح
جماهريه بانت�صار �ساحق �أمام الفتح.
وب�سط نادي الن�رص� ،سيطرته ب�شكل مطلق على جمريات
اللعب يف �أول  20دقيقة ،و�أهدر املغربي عبد الرزاق
حمد الله ،ركلة جزاء يف الدقيقة .8

17

وا�ستمرت ال�سيادة ال�صفراء حتى الدقيقة  ،28حني
عو�ض حمدالله ما �أه��دره ،بت�سجيله الهدف الأول،
بعد جملة فنية مميزة بني املهاجم املغربي ومو�سى
وال�شهري.وحترك الفتح بعد الهدف ،وو�صل لأول
مرة �إلى مرمى احلار�س جونز ،الذي ت�صدى لت�صويبة
ماتيا�س جارادي.
وعاقب �أحمد مو�سى ،الفتح بت�سجيل الهدف الثاين يف
الدقيقة  ،38و�سجل جوليانو ،الهدف الثالث للن�رص يف
الدقيقة «.»4+45
ومع مرور  10دقائق على بداية ال�شوط الثاين ،جنح
الن�رص يف ت�سجيل الهدف الرابع ،عن طريق حمد الله،
بعد متريرة متقنة من زميله �أحمد مو�سى.
و�أنهى �أحمد مو�سى ،مهرجان �أهداف الن�رص ،يف الدقيقة
 ،77بت�سجيله الهدف ال�شخ�صي الثاين له واخلام�س
لفريقه ،لتنتهي املباراة بفوز الن�رص .0-5

ال�شوط الأول
بد�أت املواجهة متكافئة يف دقائقها الأولى ،بهجمات
متبادلة و�صل فيها كل فريقملرمى مناف�سه وهدده
بكرات خطرية ،عرب هزاع والكويكبي وعكاي�شي
من االتفاق،ورودريجيز ورومارينيو والبي�شي من
االحتاد.
وبعد مرور ن�صف �ساعة �سيطر العميد على املباراة،
و�أثمرت ثنائية رومارينيو مع البي�شي عن ت�سجيل
هدف يف الدقيقة .31
وح��اول االتفاق العودة للقاء ،لكن كان لتحكم
الو�سط الأ�صفر دور وا�ضح يف ت�سيري دفة اللعب
مل�صلحته مع ت�ألق فيالنويفا ،وليكرر الثنائي
رومارينيو  -البي�شي ،النجاح بعد ت�سجيل الهدف
الثاين بر�أ�سية النجم ال�سعودي الواعد عبدالعزيز
البي�شي ،يف الدقيقة .38
 ال�شوط الثاين
ظهرت قدرة االحت��اد على موا�صلة عر�ضه الفني
املميز ،وت�ألق العبوه كثريا خ�صو�صا فيالنويفا،
الذي منح لرفاقه كرات عدة جاهزة للت�سجيل �أهدرت
تباعا ،يف دقائق كانت احتادية املالمح،هد�أ
رمت اللعب يف �آخر  10دقائق بعدما �سحب �سيريا
�أهم �أوراق��ه البي�شي وفيالنويفا ،لت�سري الدقائق
املتبقية دون خطورة تذكر على املرميني.

• جانب من مباراة االحتاد واالتفاق

نجح في االبتعاد عن خطر الهبوط

الرفاع الشرقي حقق الهدف على الحد في الدوري البحريني
ابتعد نادي الرفاع ال�رشقي ب�شكل ر�سمي عن ح�سابات الهبوط
للدرجة الأولى البحريني ،بعد فوزه القاتل على احلد بنتيجة
 ،1-2يف لقاء م�ؤجل من اجلولة الـ  11لدوري نا�رص بن حمد
املمتاز.
ويعود الف�ضل يف فوز الرفاع ال�رشقي ،لالعبه ليث ها�شم بت�سجيله
هدف الفوز يف الدقيقة « ،»5+90لريفع الرفاع ال�رشقي ر�صيده
�إلى  19نقطة يف املركز ال�ساد�س ،وظل احلد
خام�سا بر�صيد 25
ً
نقطة.
وظهر فريق احلد ،خالل ال�شوط الأول ،ب�صورة باهتة ،مما �أعطى
الأف�ضلية لفريق الرفاع ال�رشقي الذي بدوره مل يظهر مب�ستواه
املعهود.
وانتهى ال�شوط الأول بتقدم الرفاع ال�رشقي بهدف نظيف جاء يف
الدقيقة  ،23عن طريق املحرتف جوران.
ومل يختلف �أداء احلد يف ال�شوط الثاين ،ولكن حت�سن �أداء الرفاع
ال�رشقي ب�شكل �أف�ضل بالهجوم امل�ستمر على مرمى احلد ،وعلى
عك�س املجريات� ،سجل احلد ،هدف التعادل يف الدقيقة  79من
ركلة جزاء نفذها حممد عبد الوهاب بنجاح.
ومل ي�ست�سلم الرفاع ال�رشقي ووا�صل لعبه الهجومي ،وم�ستفي ًدا
من الوقت الطويل الذي احت�سبه احلكم كوقت بدل �ضائع ،وجاء
الفرج عن طريق الالعب ليث ها�شم بت�سجيل هدف الفوز للرفاع
ال�رشقي يف الدقيقة «.»5+90

• فرحة العبي الرفاع الشرقي

صحم يدك حصون صور برباعية في الدوري العماني
دك ن��ادي �صحم العماين �ضيفه ن��ادي �صور بطل الك�أ�س
بنتيجة « ،»1-4يف اللقاء الذي �أقيم على جممع �صحار،
�ضمن مناف�سات اجلولة الـ 20من الدوري العماين املمتاز.
و�سجل نادي �صحم �أهدافه الأربعة عن طريق �شهاب املعمري،
وحممد الغ�ساين «هدفني» ،والهدف الرابع �سجله عبد العزيز
ال�شمو�سي.
و�سجل نادي �صور هدفه الوحيد عن طريق �أحمد ال�سيابي،
يف الوقت الذي تعر�ض العبه جمعة دروي�ش للبطاقة احلمراء

بعدما مل�س الكرة بيده.
وبذلك الفوز قفز �صحم �إل��ى املركز الرابع وبر�صيد 29
نقطة ،بينما ظل نادي �صور يف املركز قبل الأخري م�ؤقت ًا
بر�صيد  16نقطة.
ويف لقاء �آخر بنف�س اجلولة ،عاد نادي الر�ستاق بفوز ثمني
من جممع �صاللة عندما ك�سب ن��ادي مرباط بهدف نظيف
�سجله املحرتف لقمان.
هذا الفوز �أعطى الر�ستاق  3نقاط ثمينة �أو�صلته �إلى النقطة

الوحدة يسقط أمام شباب األهلي بهدف نظيف
خ�رس �شباب الأه��ل��ي م��ن �ضيفه
الوحدة ،بهدف دون رد ،يف �إطار
دوري اخلليج العربي.
وجتمد ر�صيد �شباب الأهلي عند
 41نقطة يف املركز الثاين م�ؤقتًا،
ورفع الوحدة ر�صيده �إلى  34نقطة،
و�صعد �إلى املركز اخلام�س.
�أحرز الربازيلي ليوناردو ،هدف
الوحدة يف الدقيقة  ،16بت�سديدة
يف الزاوية البعيدة حلار�س �شباب
الأهلي ،ماجد نا�رص.
ويف �إط��ار اجلولة نف�سها ،جنا
الفجرية من اخل�سارة �أمام �ضيفه
الو�صل ،بعدما قلب ت�أخره 3-0
�إلى تعادل ثمني .3-3
ورفع الو�صل ر�صيده �إلى  24نقطة،
وتقدم �إلى املركز التا�سع م�ؤقتاً،
بينما رفع الفجرية ر�صيده �إلى
 15نقطة ،وظل يف املركز الثالث
ع�رش قبل الأخري م�ؤقتًا.
وت��ق��دم الو�صل يف الدقيقة ،6
عن طريق علي �صالح ،و�أ�ضاف
رون��ال��دو مينديز الهدف الثاين
للو�صل يف الدقيقة  ،16لينتهي
ال�شوط الأول مل�صلحة ال�ضيوف
بهدفني دون مقابل.
و���س��ج��ل ع��ل��ي ���ص��ال��ح ،الهدف
ال�شخ�صي الثاين ل��ه ،والثالث
للو�صل يف الدقيقة  ،52فيما قل�ص
عبد الله النوبي الفارق يف الدقيقة  ،65بت�سجيل
هدف للفجرية من كرة مرتدة من مدافعي الو�صل.
و�أ�شعل حممد بن يطو ،الدقائق الأخرية للمباراة

رياضة

• جانب من مباراة شباب األهلي والوحدة

بهدف ثاين للفجرية يف الدقيقة  ،89و�أدرك هالل
�سعيد هدف التعادل للفجرية يف الدقيقة الأخرية من
الوقت بدل ال�ضائع للمباراة.

 25باملركز العا�رش ،بينما ظل نادي مرباط بنف�س ر�صيده
ال�سابق وهو  26نقطة يف املركز الثامن.
كما وا�صل نادي ظفار تربعه على �صدارة دوري عمانتل ،بعد
الفوز على نادي ال�شباب يف اجلولة الع�رشين ،بثالثة �أهداف
نظيفة� ،سجلها حممد امل�سلمي وحامت الرو�شدي واملنذر
العلوي.
الفوز رفع ر�صيد ظفار �إلى النقطة  52يف املركز الأول ،بينما
بقي ظفار بنف�س ر�صيده وهو  19يف املركز احلادي ع�رش.

أكرم عفيف يفوز بالعب الشهر
في الدوري القطري

ح�����ص��ل �أك�����رم عفيف
العب ال�سد على جائزة
�أف�ضل العب عن ال�شهر
يف دوري جنوم قطر،
بعدما �ساهم يف تتويج
فريقه ببطولة الدوري
هذا املو�سم ،لأول مرة
منذ � 5سنوات.
وتك�شف الإح�صائيات
�أن �أكرم عفيف لعب 4
مباريات متكن خاللها
من ت�سجيل � 4أه��داف
مب��ت��و���س��ط ه����دف يف
املباراة الواحدة ،كما
�أن لديه  3متريرات
حا�سمة ،وب��ل��غ عدد
الدقائق التي لعبها
خالل هذه املباريات
 388دقيقة.
و�ساهم النجم ال�شاب
م��ع ال�����س��د يف الفوز
ب����درع ال�����دوري ه��ذا
املو�سم ،2019-2018
• أكرم عفيف
عن جدارة ،وا�ستحقاق
بعد م�ستويات كبرية،
و�أرق��ام قيا�سية حققها الزعيم ،الذي �سجل  100هدف يف البطولة هذا
املو�سم.وبلغ العدد الإجمايل للأهداف التي �أحرزها �أكرم عفيف مع ال�سد
ً
هدفا ،مبتو�سط يتجاوز الهدف يف
هذا املو�سم يف بطولة ال��دوري 26
املباراة الواحدة ،مما ي�شري �إلى القدرات ،والإمكانيات التهديفية العالية
التي يتمتع بها ،بخالف التمريرات احلا�سمة.
كما �أعلنت م�ؤ�س�سة دوري جنوم قطر ،فوز الربتغايل جوزفالدو فرييرا،
املدير الفني لل�سد بجائزة مدرب ال�شهر «مار�س � -أبريل .»2019
وتعد هذه املرة الرابعة التي يفوز بها فرييرا بجائزة �أف�ضل مدرب يف
ال�شهر ،و�سبق �أن فاز بنف�س اجلائزة عن �شهر �أغ�سط�س  ،2018وكذلك عن
«نوفمرب  -دي�سمرب  ،»2018و�شهر فرباير .2019
وخالل «مار�س � -أبريل  »2019فاز ال�سد يف  3مباريات على كل من ال�سيلية
والأهلي و�أم �صالل ،وتعادل مع الدحيل ،وذلك يف اجلوالت  19و  20و21
و  22من الدوري ،وح�صل ال�سد على  10نقاط من �أ�صل  12نقطة ،ورفع بها
ر�صيده �إلى  57نقطة ،منهيا بطولة الدوري يف ال�صدارة ،متوجا بالدرع
عن جدارة وا�ستحقاق بعد م�شوار حافل وكبري حقق خالله �أرقاما قيا�سية
ومتميزة لعل �أبرزها ت�سجيله  100هدف خالل م�شوار البطولة.

بيراميدز يتخطى األهلي بهدف كينو ويمنح القمة للزمالك
مهما على
ح�صد فريق برياميدز فوزً ا ً
ح�ساب م�ضيفه الأهلي بهدف نظيف،
على ملعب «برتو�سبورت» يف اللقاء
امل�ؤجل من اجلولة الـ 25للدوري
امل�رصي املمتاز.
ويدين برياميدز يف هذا الفوز لنجمه
الربازيلي ماركو�س كينو ،الذي �سجل
هدف اللقاء الوحيد يف الدقيقة «»14
من عمر ال�شوط الأول.
ورفع فريق برياميدز ر�صيده �إلى 60
نقطة ،ليتقا�سم �صدارة الدوري مع
الزمالك الذي ميتلك الأف�ضلية ب�سبب
فارق الأهداف ،وجتمد ر�صيد الأهلي
عند  58نقطة يف املركز الثالث،
علما ب�أن القطبني لعبا مباراتني �أقل
ً
من برياميدز.
ات�سمت املواجهة بندية �شديدة مع
�رصاع تكتيكي بعدما جل�أ الأرجنتيني
رامون دياز ،مدرب برياميدز ،للأداء
الدفاعي يف معظم ف�ترات املباراة
وح����اول الأوروغ�����واي�����اين مارتن
ال�سارتي مدرب الأهلي �إيجاد حلول
لالخرتاق.
و�شهدت امل��ب��اراة حم��اوالت مبكرة
منذ الدقيقة الأولى ونال �أحمد فتحي
إنذارا لعرقلة عمر جابر،
العب الأهلي � ً
وح�صل �أحمد �أمي��ن من�صور مدافع
برياميدز على �إنذار بعد تدخل خ�شن
على وليد �أزارو.
وانفرد الأهلي عن طريق �صالح جمعة
الذي �أهدر املحاولة ،ثم رد نا�رص
من�سي بت�سديدة م��ن داخ��ل منطقة

• صراع على الكرة بني جيرالدو وعمر جابر

اجلزاء �أبعدها الدفاع ،قبل �أن يهدر
�أزارو فر�صة للت�سجيل من انفراد �أنقذه
ال�شناوي حار�س برياميدز.
وتقدم برياميدز عن طريق الربازيلي
ماركو�س كينو يف الدقيقة  14من
ت�سديدة رائعة بعدما ت�سلم الكرة
برباعة ووجه ت�سديدة خادعة باقتدار
�سكنت �شباك الزاوية الي�رسى العليا

للحار�س حممد ال�شناوي.
و�أهدر جريالدو حماولة خطرية بكرة
عر�ضية �سددها بجوار القائم ،و�أجرى
ريا قبل نهاية ال�شوط الأول
الأهلي تغي ً
بنزول حمدي فتحي ب��د ًال من ح�سام
عا�شور ،لينتهي ال�شوط الأول بتقدم
برياميدز.
بد�أ ال�شوط الثاين مبحاوالت مكثفة

� ً
أي�ضا من الأهلي وعر�ضية من �صالح
�أبعدها الدفاع ،و�أر�سل كينو كرة
عر�ضية �شتتها يا�رس �إبراهيم مدافع
الأهلي.
ووجه �أزارو �رضبة ر�أ�س علت عار�ضة
الفريق ال�سماوي ،ودف��ع الأهلي
بالالعب النيجريي جونيور �أجاي
بد ًال من ح�سني ال�شحات يف الدقيقة
 57و�أبعد احلار�س حممد ال�شناوي
ت�سديدة عبد الله ال�سعيد.
و�أنقذ دفاع الأهلي كرة عر�ضية خطرية
من ال�سعيد ،ورد القائم عر�ضية
�أخرى من ال�سعيد و�ضاعت حماولة
خطرية من �أزارو وت�صدى ال�شناوي
ل�رضبة ر�أ�س من برياميدز.
وت�صدى ال�شناوي لفر�صة خطرية يف
الدقيقة  68من ت�سديدة داخل منطقة
اجلزاء من جريالدو ،و�أ�رشك برياميدز
املهاجم الإكوادوري جون �سيفوينتي
بد ًال من نا�رص من�سي.
الأهلي كثف �ضغطه على دفاع برياميدز
و�أبعد ال�شناوي كرة خطرية ،ودفع
برياميدز باملدافع علي جرب بد ًال من
الربازيلي كينو يف الدقيقة .88
وطالب العبو الأهلي ب�رضبة جزاء
�ضد ميداين بدعوى مل�س الكرة بيده،
إنذارا لالعرتا�ض و�أبعد
ونال ال�سولية � ً
دفاع برياميدز كرة عر�ضية �أخرى.
وح�صل علي جرب على �إن��ذار نتيجة
تدخل خ�شن �ضد �أزارو وبعدها مبا�رشة
ت�ضيع ت�سديدة معلول الأخرية لينتهي
اللقاء بفوز برياميدز.

