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مهمتان إيرانيتان للهالل والوصل وأخرى عراقية للنصر

قمة نارية تجمع العين اإلماراتي
والدحيل القطري بـ«األبطال»

• جانب من تدريبات الفي�صلي

الفيصلي يتربع على عرش األهداف

القاتلة بالدوري السعودي
كبريا ،على �صعيد
رقما
ً
حققت الأندية ال�سعودية ً
الأهداف امل�سجلة يف الدقيقة  90وما بعدها ،يف
دوري املحرتفني هذا املو�سم ،حيث و�صل عددها
�إلى  78هدفً ا ،حتى الآن،ويعد الفي�صلي �صاحب
ن�صيب الأ�سد يف هذه القائمة ،بـ 11هدفً ا.
وت�أتي �أندية «الهالل والباطن والتعاون» يف
املركز الثاين ،بر�صيد � 7أه��داف ،ثم «االحتاد
والأهلي والوحدة» بـ� 6أهداف.
ويف املركز الرابع جاء «الن�رص وال�شباب والفتح
واحل��زم والفيحاء» ،بـ� 4أه��داف ،ثم «االتفاق
وال��رائ��د» بـ� 3أه���داف ،بينما ي�أتي القاد�سية
بهدفني ،ومل ي�سجل فريق �أحد �أي هدف يف هذه
الدقائق.

تتوا�صل اليوم مباريات اجلولة
الرابعة من دوري �أبطال �آ�سيا
لن�سخة  ،2019وي��ل��ت��ق��ي يف
هذه اجلولة الدحيل مع العني
الإم��ارات��ي ،حل�ساب املجموعة
الثالثة التي ت�ضم بجانبهما
الهالل ال�سعودي وا�ستقالل طهران
الإيراين.
وتقام هذه املباراة على ملعب
ه��زاع بن زاي��د بنادي العني يف
مت��ام ال�ساعة ال�سابعة م�ساء
اليوم.
وقبل هذه اجلولة يت�صدر الهالل
ال�سعودي املجموعة بر�صيد 4
نقاط ،ويليه الدحيل يف املركز
الثاين وله  4نقاط ،ثم ا�ستقالل
طهران يف املركز الثالث بـ 4
نقاط �أي�ض ًا ،و�أخ�ير ًا العني يف
املركز الرابع وله نقطتان فقط.

وح��ت��ى الآن ف��از ال��دح��ي��ل على
ا�ستقالل طهران وخ�رس �أمام الهالل
ال�سعودي ،وت��ع��ادل مع العني
الإم��ارات��ي .وم��ن �أج��ل ذل��ك فقد
خا�ض الفريق عدة تدريباته حتت
�إ�رشاف املدرب روي فاريا الذي
يعمل على جتهيز الفريق للفوز
يف هذه املواجهة حتى ي�ستعيد
توازنه ،وينتظر �أن يدفع املدرب
ب�أكرث الالعبني جاهزية يف هذه
املباراة.
وال بديل �أمام العني �سوى الفوز
على �ضيفه الدحيل �ضمن املجموعة
الثالثة ،والتي ي�سعى خاللها
ال��ه�لال ال�����س��ع��ودي ،لتعوي�ض
خ�سارة اجلولة املا�ضية ،عندما
يواجه اال�ستقالل الإي��راين ،على
�ستاد حممد بن زايد يف �أبوظبي.
ويت�صدر الهالل ترتيب املجموعة

ب��ر���ص��ي��د  6ن���ق���اط م���ن ث�لاث
مباريات ،مقابل  4نقاط لكل
من الدحيل واال�ستقالل ونقطتني
للعني ،و�شهدت اجلولة الأولى،
فوز الدحيل على اال�ستقالل 0-3
يف الدوحة ،والهالل على العني
 0-1يف العني.
يف حني� ،شهدت اجلولة الثانية،
فوز الهالل على الدحيل  1-3يف
الريا�ض ،وتعادل اال�ستقالل مع
العني  1-1يف طهران ،واجلولة
الثالثة ،ف��وز اال�ستقالل على
الهالل  1-2يف الدوحة ،وتعادل
ال��دح��ي��ل م���ع ال��ع�ين  2-2يف
الدوحة.
ويبحث الو�صل الإم��ارات��ي ،عن
التم�سك بالأمل عندما يحل �ضيف ًا
على ذوب �آهن الإيراين على �إ�ستاد
ف��والد �شهر يف �أ�صفهان� ،ضمن

املجموعة الأولى ،والتي ت�شهد
لقاء ال���زوراء العراقي و�ضيفه
الن�رص ال�سعودي ،على �إ�ستاد
كربالء الدويل.
وي��ت�����ص��در ذوب �آه����ن ترتيب
املجموعة بر�صيد  7نقاط من 3
مباريات ،مقابل  4نقاط للزوراء
و 3لكل م��ن الو�صل والن�رص،
وكانت اجلولة الأولى ،قد �شهدت
ف��وز الو�صل على الن�رص 0-1
يف دب��ي ،وتعادل ذوب �آه��ن مع
الزوراء  0-0يف �أ�صفهان.
و�شهدت اجلولة الثانية ،فوز
ال����زوراء على الو�صل  0-5يف
كربالء ،وذوب �آهن على الن�رص
 2-3يف دبي ،واجلولة الثالثة،
فوز الن�رص على الزوراء  1-4يف
الريا�ض ،وذوب �آهن على الو�صل
 1-3يف دبي.

وعلى م�ستوى ن�سبة الأه��داف امل�سجلة يف �آخر
اللحظات ،من جمموع �أهداف كل فريق ،يحتل
الباطن املركز الأول ،بن�سبة .%25
وي�أتي الفي�صلي يف املركز الثاين بـ،%22.5
وال��وح��دة ثالثا بـ ،%17.1واالحت���اد رابعا
بـ ،%15.8والفتح خام�سا بـ ،%13.3والفيحاء
واحلزم يف املركز ال�ساد�س بـ ،%12.9والتعاون
ال�سابع بـ.%12.3
ويحتل الهالل املركز الثامن بـ ،%11.3وال�شباب
تا�سعا بـ ،%10.8والأهلي عا�رشا بـ،%10.2
ً
وال��رائ��د يف امل��رك��ز احل���ادي ع�رش بـ،%8.8
واالتفاق يف الثاين ع�رش بـ ،%7.5ثم الن�رص
والقاد�سية بـ.%6.3

إيتو يقود قطر لتجاوز معيذر

المرخية يقصي الخريطيات
من كأس األمير
ف��ج��ر امل��رخ��ي��ة «�أح����د �أندية
دوري الدرجة الثانية يف قطر»
مفاج�أة كبرية بعد فوزه على
اخلريطيات  3-5يف املباراة
التي �أقيمت بينهما با�ستاد حمد
الكبري بالنادي العربي ،يف
�إطار مباريات املرحلة الثانية
من ك�أ�س �أمري قطر.
�سجل للمرخية كل من عبدالله
فهد وعدي جفال وكالو و�أ�سامة
العون وحمزة ال�صنهاجي من
ركلة جزاء يف الدقائق  9و12
و 19و 22و ،93بينما �أحرز
للخريطيات كل من الروماين
الزار «ه��دف�ين» وعبدالرحمن
�أبكر  40و 70و.87
وجن��ح املرخية يف ال�سيطرة
على جمريات الأمور يف ال�شوط
الأول ،والذي �سجل خالله �أهدافه
الأربعة يف �أول  22دقيقة ،قبل
�أن يقل�ص اخلريطيات الفارق
�إلى  1-4قبل نهاية ال�شوط.

ويف ال�����ش��وط ال���ث���اين ك�رش
اخلريطيات عن �أنيابه ومتلك
زمام الأمور ،وجنح يف ت�سجيل
هدفني وكان قريب ًا جد ًا من �إدراك
التعادل لكن دف��اع املرخية
كان باملر�صاد لكل حماوالت
اخل��ري��ط��ي��ات ،وذل���ك قبل �أن
يح�سم املرخية املواجهة يف
الدقيقة  93بالهدف اخلام�س.
م���ن ج��ان��ب��ه �أع������رب ه�شام
الزاهد م��درب فريق املرخية
ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��ت���أه��ل فريقه
للمرحلة الثالثة،وقال الزاهد
يف امل���ؤمت��ر ال�صحايف عقب
املباراة« :لعبنا من �أجل الفوز
وحققنا هدفنا بالت�أهل للدور
املقبل من البطولة ،متكنا من
ت�سجيل رباعية مبكرة وكانت
الأف�ضلية لفريقي� ،إال �أننا يف
ال�شوط الثاين تعر�ضنا ل�ضغط،
وظهرت اخطاء دفاعية فردية
�أث��م��رت عن ت�سجيل املناف�س

لهدفني متتاليني».
وع���ن امل���ب���اراة امل��ق��ب��ل��ة مع
ال�شحانية ،قال مدرب املرخية:
«�سنخو�ضها بتكتيك خمتلف،
خ��ا���ص��ة �أن ه��دف��ن��ا ال�صعود
للمرحلة الرابعة من البطولة،
م��ع ك��ام��ل االح��ت��رام لفريق
ال�شحانية املنظم».
ويف مباراة اخرى ت�أهل فريق
قطر للدور الثالث من ك�أ�س
الأم�ير بعد الفوز على معيذر
بهدف نظيف ،يف ملعب حمد
الكبري،و�سجل هدف املباراة
الوحيد ،النجم الكامريوين
�صامويل �إي��ت��و ،يف الدقيقة
،81وبهذا الفوز� ،سيلعب قطر
م��ع الأه��ل��ي ،حل�ساب ال��دور
الثالث من البطولة،وي�أتي هذا
االنت�صار بعد � 4أيام فقط ،من
املباراة الفا�صلة التي جمعت
بني الفريقني ،وفاز فيها قطر
بنف�س النتيجة.

• جانب من لقاء املرخية واخلريطيات

• قمة نارية جتمع العني والدحيل اليوم

في الجولة  26من الدوري الممتاز

الزمالك وبيراميدز ...صراع دياز وجروس
من السعودية إلى مصر
ترتقب اجلماهري امل�رصية املواجهة التي
جتمع بني فريقي برياميدز ،والزمالك اليوم
�ضمن لقاءات اجلولة  26من الدوري امل�رصي
املمتاز ،خا�صة �أنها حتدد ب�شكل كبري �شكل
ال�صدارة بني �صاحبي املركز الأول ،والثاين
يف جدول ترتيب امل�سابقة.
رام��ون دي��از املدير الفني لفريق برياميدز
خا�ض  7مباريات م��ع الفريق يف ال��دوري
امل�رصي ،حقق الفوز يف  6لقاءات منها ،ومل
يخ�رس �سوى لقاء وحيد.
�أما كري�ستيان جرو�س املدير الفني للزمالك
فخا�ض مع الفريق الأبي�ض  26مباراة يف الدوري
حتى الآن ،حقق الفوز يف  18مباراة منها،
وتعادل  6مرات ،بينما خ�رس مباراتني.
ويبقى ال�رصاع خارج اخلطوط بني املدربني
هو الأه��م خا�صة �أنها املواجهة الأول��ى بني
الثنائي على املالعب امل�رصية ،بعد �أن التقيا
من قبل يف املالعب ال�سعودية  3م��رات من
قبل ،حقق فيها دياز الفوز مرتني ،وتعادال
مديرا فن ًيا
مرة واحدة ،حني كان الأرجنتيني
ً
مديرا فن ًيا
للهالل ال�سعودي ،فيما كان جرو�س
ً
لأهلي جدة.
اللقاء الأول كان �ضمن مباريات الدور الأول
يف ال��دوري ال�سعودي مو�سم ،2016–2015
وحقق الهالل الفوز بهدفني مقابل هدف� ،أما
اللقاء الثاين فكان يف الدور الثاين ،وانتهى
بالتعادل ال�سلبي.

• مواجهة خا�صة جتمع النكا�س وتراوري اليوم

و�آخر اللقاءات بينهما كانت يف نهائي ك�أ�س
امللك ،وحقق الهالل الفوز على الأهلي بنتيجة
.2-3
و�سيكون لقاء الزمالك ،وبرياميدز هو اللقاء
الرابع الذي يجمع دي��از ،وجرو�س ،بنكهة
�أوروبية التينية على الأرا�ضي امل�رصية ،بعد

�رصاعهما يف املالعب ال�سعودية ،الذي ح�سمه
دياز ل�صاحله.
وكان لقاء الزمالك وبرياميدز يف الدور الأول
انتهى بالتعادل الإيجابي  ،3-3وكان ح�سام
ح�سن املدير الفني لبرياميدز ،بينما كان
كري�ستيان جرو�س املدير الفني للزمالك.

 5نقاط تفصل الشارقة عن التتويج باللقب

تراجع تهديفي لمنافسات الجولة  21من الدوري اإلماراتي
مل حتفل اجلولة  21من دوري اخلليج العربي الإماراتي لكرة
القدم ،ب�أرقام جيدة ،رغم اقرتاب املو�سم من نهايته وتقلي�ص
ال�شارقة ،لعدد النقاط املطلوبة للتتويج بدرع الدوري من
� 9إلى  5نقاط فقط.
و�شهدت اجلولة تراجع ًا كبري ًا يف عدد الأه��داف امل�سجلة،
واهتزت ال�شباك  20مرة فقط ،يف حني اهتزت  30مرة يف
اجلولة املا�ضية.
ومتكن  3العبني من هز ال�شباك مرتني يف هذه اجلولة� ،إذ
�سجل علي �صالح ،العب الو�صل ،هدفني يف مرمى الفجرية،
وديوجو �أكو�ستا ،الع��ب دب��ا الفجرية ،هدفني يف مرمى
اجلزيرة ،وحبيب الفردان ،العب الن�رص ،هدفني يف �شباك
الإمارات.
وللمرة الأولى هذا املو�سم ،ت�شهد جولة واحدة من دوري

اخلليج العربي 4 ،تعادالت ،كما �أن تعادل عجمان واحتاد
كلباء ،هو ال�سابع لكل منهما هذا املو�سم ،ومل يتعادل �أي
فريق بالدوري �أكرث منهما.
والنقطة التي ح�صل عليها دبا الفجرية بتعادله مع اجلزيرة،
هي الثامنة للفريق منذ بداية الدور الثاين من امل�سابقة،
وخالل الدور الأول ب�أكمله ح�صد الفريق  4نقاط فقط.
وبات ال�شارقة قريب ًا من التتويج باللقب �أكرث من �أي وقت
م�ضى ،بعد تعادله مع العني  ،2-2وخ�سارة �شباب الأهلي
من �ضيفه الوحدة بهدف دون مقابل ،وتعادل اجلزيرة و�ضيفه
دبا الفجرية .2-2
وو�صل ال�شارقة �إلى  51نقطة يف �صدارة الرتتيب ،وتوقف
ر�صيد �شباب الأهلي الثاين ،واجل��زي��رة الثالث عند 41
نقطة ،واحتل العني املركز ال��راب��ع بر�صيد  39نقطة،

و�أ�صبح ال�شارقة يف حاجة �إلى  5نقاط فقط ل�ضمان التتويج
بامل�سابقة ر�سمياً ،مع بقاء  5جوالت فقط على اخلتام.
يف حني ،ال يزال الوحدة وبني يا�س ،يحتالن املركزين
اخلام�س وال�ساد�س ،ويبدو �أنهما �سيبقيان يف هذين املركزين
�إلى نهاية امل�سابقة ،مع فارق  5نقاط عن رباعي املقدمة،
و 5نقاط عن فرق املنطقة الدافئة.
ورفع الوحدة ر�صيده �إلى  34نقطة ،واحتل املركز اخلام�س،
بفوزه على �شباب الأهلي ،وتلقى بني يا�س الهزمية الثانية
على التوايل ،باخل�سارة من الظفرة بهدف دون مقابل،
ليتجمد ر�صيده عند  33نقطة يف املركز ال�ساد�س.
وتعادل عجمان �سلبي ًا مع �ضيفه احتاد كلباء ،ورفع ر�صيده
�إلى  28نقطة يف املركز ال�سابع ،وظل احتاد كلباء يف املركز
الـ 11بر�صيد  22نقطة ،وقفز الظفرة �إلى املركز الثامن،

بفوزه على بني يا�س ،وو�صوله �إلى  27نقطة.
وتوا�صلت �صحوة الن�رص ،وحقق الفوز الثالث على التوايل،
وجاء على ح�ساب الإمارات « ،»1-3لريفع ر�صيده �إلى 26
نقطة يف املركز التا�سع ،وما يزال فريق الإم��ارات يعاين
من �شبح الهبوط ،باحتالله املركز الـ 12بر�صيد  15نقطة.
وتعادل الو�صل مع الفجرية يف مباراة مثرية� ،إذ بعدما تقدم
الو�صل بـ� 3أهداف دون رد ،جنح �أ�صحاب الأر�ض يف �إدراك
التعادل يف الدقائق الأخ�يرة  ،3-3ورفع الو�صل ر�صيده
�إلى النقطة  24يف املركز العا�رش ،وظل الفجرية يف املركز
الـ« 13قبل الأخري» بر�صيد  15نقطة.
ومازال دبا الفجرية ،ي�صارع الهبوط �أي�ضاً ،رغم و�صوله �إلى
 12نقطة ،بح�صوله على نقطة التعادل مع اجلزيرة ،حيث
ي�أتي يف املركز .14

