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الدحيل يعود بصيد ثمين من أرض العين

الهالل يثأر من االستقالل ويضع قدم ًا في ثمن نهائي «األبطال»

و�ضع الهالل ال�سعودي قدما يف الدور ثمن
النهائي مل�سابقة دوري �أبطال �آ�سيا يف
كرة القدم بعدما ث�أر من �ضيفه ا�ستقالل
طهران الإي���راين عندما تغلب عليه 1
�صفر على ملعب حممد بن زايد يف �أبوظبي يف اجلولة الرابعة من مناف�سات
املجموعة الثالثة.
ويدين الهالل بفوزه �إلى مهاجمه الدويل
الإيطايل �سيبا�ستيان جوفينكو الذي �سجل
الهدف الوحيد يف الدقيقة ،51ولعب
الهالل بع�رشة العبني منذ الدقيقة 53
�إثر طرد العب و�سطه نواف العابد.
ورد ال��ه�لال االعتبار خل�سارته �أم��ام
ا�ستقالل طهران  2-1يف اجلولة الثالثة
يف الدوحة ،وحقق فوزه الثالث يف دور
املجموعات معززا موقعه يف ال�صدارة
بر�صيد  9نقاط وبات بحاجة �إلى نقطة
واحدة لبلوغ ثمن النهائي ،فيما جتمد
ر�صيد الفريق الإي��راين عند  4نقاط يف
املركز الثالث.
وج��اءت بداية امل��ب��اراة هجومية من
ال��ف��ري��ق�ين ،وك��ان��ت اول���ى الهجمات
اخلطرة ل�صالح ا�ستقالل طهران بت�سديدة
قوية للنيجريي جودين من�شا ت�صدى لها
احلار�س عبدالله املعيوف على دفعتني
« ،»8ورد الهالل بت�سديدة ملهاجمه
الفرن�سي بافيتيمبي غومي�س ابعدها
الدفاع « ،»12ور�أ�سية للمدافع علي
البليهي �ضعيفة بني يدي احلار�س ح�سني
ح�سيني «.»16
ووا�صل الهالل �ضغطه يف ال�شوط الثاين
وت��رج��م��ه جوفينكو �إل���ى ه��دف رائ��ع
بت�سديدة قوية بيمناه من خارج املنطقة
�أ�سكنها على مي�ين احل��ار���س ح�سيني
«،»51وتلقى الهالل �رضبة موجعة بطرد
العابد بعد تلقيه البطاقة ال�صفراء
الثانية الحتكاكه مبن�شا �إثر كرة عالية
«.»53
ويف املجموعة ذات��ه��ا ،ع��زز الدحيل

حظوظه وعقد يف املقابل مهمة م�ضيفه
العني بعد الفوز عليه �- 2صفر يف ا�ستاد
هزاع بن زايد.
و�سجل املعز علي « »3واملغربي يو�سف
العربي « »66هديف الدحيل الذي ا�ستعاد
لغة ال��ف��وز التي غابت عنه يف اخر
جولتني ،فيما ف�شل العني يف حتقيق
الفوز للمباراة الرابعة على التوايل،
كما انه حقق رقما �سلبيا بعدما تعر�ض
لثالث هزائم متوالية على ار�ضه «خ�رس
امام الدحيل يف اياب دور الـ  16املو�سم
املا�ضي ،ثم امام الهالل والدحيل يف
الن�سخة احلالية» ،وه��و �أ���س��و�أ �سجل
يف معقله على م��ر ت��اري��خ م�شاركته
بامل�سابقة.
ومل ينتظر الدحيل �سوى ثالث دقائق
الفتتاح الت�سجيل بعد عمل فني رائع
من الربازيلي ادميل�سون جونيور ار�سل
على اثره كرة عر�ضية قابلها املعز علي
هداف ك�أ�س ا�سيا  2019بر�أ�سه يف �شباك
خالد عي�سى.
وهذه املباراة الرابعة ع�رشة على التوايل
التي ي�سجل فيها الدحيل اهدافا يف دوري
ابطال ا�سيا ،منذ ان �صام الخر مرة عن
التهديف يف اي��اب دور الـ  16لن�سخة
 2017عندما خ�رس ام��ام بر�سيبولي�س
االيراين �صفر.1 -
ورغم ت�أخره مل يقم بطل ن�سخة 2003
وو�صيف  2005و 2016باي ردة فعل،
حيث غابت الت�سديدات اخلطرة متاما
على مرمى احلار�س كلود ام�ين ،رغم
م�شاركة املهاجم ال�سويدي ماركو�س
ب�يرغ يف ال�شوط الثاين بعدما ف�ضل
املدرب اال�سباين خوان كارلو�س غاريدو
ابقاءه احتياطيا يف الأول.
يف املقابل ،وا�صل الدحيل �أف�ضليته
حتى عزز تقدمه بهدف ثان بعد متريرة
رائعة من املعز علي الى يو�سف العربي
و�ضعها ب�سهولة يف �شباك العني «.»66

• جوفينكو ي�سجل هدف الفوز للهالل

عزز حظوظه في التأهل إلى ثمن النهائي

ذوب آهن يعقد موقف الوصل اإلماراتي
بـ«أبطال آسيا»

النصر السعودي يجدد فوزه
على الزوراء العراقي

• جانب من لقاء الن�رص والزوراء

وا�صل الن�رص ال�سعودي �صحوته
وع��زز حظوظه يف الت�أهل �إلى
الدور ثمن النهائي مل�سابقة دوري
�أبطال �آ�سيا لكرة القدم بعدما جدد
فوزه على م�ضيفه الزوراء العراقي
عندما تغلب عليه  1-2على ا�ستاد
كربالء الدويل امام اكرث من 30
الف متفرج يف اجلولة الرابعة من
مناف�سات املجموعة االولى.
وكان الزوراء البادئ بالت�سجيل
عرب عالء عبا�س يف الدقيقة ،30
لكن الن�رص رد بهدفني يف ال�شوط
الثاين �سجلهما يحيى ال�شهري
« »56ونواف الفر�شان «.»7+90
وهو الفوز الثاين تواليا للن�رص
على ال��زوراء بعد الأول  1-4يف
اجلولة الثالثة ،ووا�صل �صحوته
بعد خ�سارتني متتاليتني �أمام
ال��و���ص��ل �صفر 1 -وذوب �آه��ن
�أ�صفهان .3-2
وانفرد الن�رص باملركز الثاين
بر�صيد  6نقاط بفارق  4نقاط
خلف ذوب �آهن الذي جدد بدوره

فوزه على الو�صل بهدفني نظيفني
�سجلهما علي ر�ضا ت�شري غايل «»2
و�أمري �أر�سالن مطهري « ،»15فيما
مني ال��زوراء بخ�سارته الثانية
تواليا بعد تعادل وفوز وجتمد
ر�صيده عند  4نقاط يف املركز
الثالث،وكان ذوب �آهن فاز على
الو�صل  1-3قبل �أ�سبوعني يف
اجلولة الثالثة.
و�أظهر الن�رص الذي خا�ض املباراة
يف غ��ي��اب حم�ترف��ي��ه الأج��ان��ب
يف مقدمتهم ه��داف��ه املغربي
عبدالرزاق حمدالله� ،أف�ضلية فنية
وا�ضحة يف ال�شوط االول م�ستغال
توتر وارت��ب��اك ال���زوراء وو�صل
ع��دة م��رات ال��ى مرمى احلار�س
جالل ح�سن الذي وقف بوجه اكرث
من حماولة ابرزها را�سية عبدالله
مادو «.»12
يف املقابل ،مل ي�صل الزوراء الى
مرمى الن�رص طيلة ن�صف �ساعة
من ال�شوط االول ب�سبب تراجعه
لكنه على العك�س من جمريات

اللقاء ومن حماولة مرتدة واحدة
تقدم منها بوا�سطة عالء عبا�س
الذي �سدد كرة قوية باغت فيها
احلار�س املتقدم وليد عبدالله
«.»30
وحاول الزوراء تعزيز تقدمه يف
ال�شوط الثاين ،فيما �أبدى الن�رص
رغبة يف العودة ومتكن من ذلك
عندما ادرك ال�شهري التعادل من
كرة مرتدة ا�شرتك فيها احلار�س
جالل ح�سن مع العب الن�رص فهد
اجلميعة فتابعها الأول داخل
املرمى اخلايل «.»56
ووا���ص��ل الن�رص �سيطرته على
امل��ب��اراة ام��ام انكما�ش �صاحب
االر�ض الذي كاد يتلقى هدفا ثانيا
عرب ت�سديدة لل�شهري ابعدها
احلار�س ح�سن ب�صعوبة «.»90
ويف الدقيقة ال�سابعة من الوقت
بدل ال�ضائع خطف الن�رص هدف
الفوز عن طريق الفرجان بت�سديدة
قوية ا�سكنها على ميني احلار�س
ح�سن.

 30مليون يورو مقابل استضافة
السعودية لسوبر إسبانيا
يجري االحت��اد الإ�سباين لكرة القدم ،مفاو�ضات مع اجلهات ذات
العالقة يف اململكة العربية ال�سعودية ،من �أجل �إقامة ك�أ�س ال�سوبر
اال�سباين لكرة القدم يف ال�سعودية بدءا من املو�سم املقبل.
وح�سب �صحيفة ماركا الإ�سبانية ،ف�إن املفاو�ضات تت�ضمن �إقامة
ال�سوبر الإ�سباين لـ  6موا�سم مقبلة يف ال�سعودية ،انطالقا من الن�سخة
املقبلة التي �ستقام يف يناير من عام  ،2020مقابل تكفل ال�سعودية
بدفع  30مليون يورو يف الن�سخة الواحدة.
وبينت ال�صحيفة �أن املفاو�ضات بني اجلانبني ما زالت م�ستمرة ،ولكن
مل يتو�صال التفاق ب�شكل نهائي ،حيث �سيتم عر�ض الأمر على اجلمعية
العمومية لالحتاد الإ�سباين لكرة القدم ،واملقرر انعقادها يف
 29ابريل احلايل ،التخاذ القرار النهائي بهذا االقرتاح ،الذي
�سيتزامن مع اقرتاحات �أخرى مت الإعالن عنها يف ال�سابق بتطوير
م�سابقة ال�سوبر الإ�سباين بحيث تقام على �شكل دورة جممعة بني
عدة فرق ،ولي�س ب�شكلها احلايل بني بطلي الليغا
وك�أ�س امللك.

•ك�أ�س ال�سوبر
الإ�سباين

خ�رس الو�صل الإماراتي بهدفني
دون رد �أم��ام م�ضيفه ذوب �آهن
الإي��راين ،على ا�ستاد فوالد �شهر
يف �أ�صفهان ،يف رابع جوالت دور
املجموعات بدوري �أبطال �آ�سيا.
وتعقد موقف الو�صل وتراجعت
حظوظه يف الت�أهل لدور الـ ،16
بعد خ�سارة الزوراء العراقي من
الن�رص ال�سعودي بنتيجة ،2-1
يف �إطار نف�س اجلولة.
ورف���ع ذوب �آه���ن ر���ص��ي��ده �إل��ى
 10نقاط من  4مباريات ،مقابل
 6ن��ق��اط للن�رص ال�سعودي يف
املركز الثاين ،و 4نقاط للزوراء
ال��ع��راق��ي يف امل��رك��ز الثالث،
و 3ن���ق���اط ل��ل��و���ص��ل يف ذي��ل
الرتتيب.
ومل يح�صل الو�صل على فر�صة
ج�س النب�ض ،بعدما باغته ذوب
�آه��ن بهدف �رسيع يف الدقيقة
الثانية عن طريق علي ر�ضا،
م�ستفي ًدا من �سوء متركز مدافعي
الو�صل وعدم ال�ضغط على حامل
الكرة.
وظلت الأف�ضلية قائمة لأ�صحاب
الأر����ض ،وك��رروا اال�ستفادة من
حل��ظ��ات ع���دم ت��رك��ي��ز دف��اع��ات
الو�صل ،يف �إ�ضافة الهدف الثاين
يف الدقيقة  15عن طريق ر�أ�سية
�أمري �أر�سالن.
وحافظ ذوب �آه��ن على تفوقه،
و�أن��ه��ى ال�شوط الأول ل�صاحله
بهدفني نظيفني ،ليزداد موقف
الو�صل �صعوبة يف العودة خالل
ال�شوط الثاين.

• خ�سارة الو�صل عقدت حظوظه يف الت�أهل

وحاول الو�صل ،العودة للقاء و�سدد
كايو ،كرة قوية يف الدقيقة ،67

مل ت�سفر عن جديد ،وجنح �أ�صحاب
الأر�����ض ،يف ف��ر���ض ال��ه��دوء على

�أر�ض امللعب يف الدقائق الأخرية،
ليح�صلوا على  3نقاط مهمة.

بيراميدز يضم الزمالك لقائمة ضحاياه
ويتصدر الدوري المصري
�أ�ضاف برياميدز �ضيفه الزمالك
�إل���ى ق��ائ��م��ة ���ض��ح��اي��اه عندما
تغلب عليه �- 1صفر وانتزع منه
ال�صدارة مبلعب الدفاع اجلوي
يف القاهرة يف القمة امل�ؤجلة من
املرحلة ال�ساد�سة والع�رشين من
الدوري امل�رصي لكرة القدم.
و�سجل مدافع الزمالك ال�سابق
علي جرب « »25الهدف الوحيد
لبرياميدز الذي انتزع ال�صدارة
للمرة االولى هذا املو�سم،و�أهدر
ال�سوري عمر خربني ركلة جزاء
لبرياميدز يف الدقيقة .31
وكان برياميدز فاز على االهلي
حامل اللقب املو�سم املا�ضي 1
�صفر �أي�ضا اخلمي�س املا�ضييف مباراة م�ؤجلة من املرحلة
اخلام�سة والع�رشين.
ورفع برياميدز ر�صيده �إلى 63
نقطة م��ن  29م��ب��اراة ب��ف��ارق 3
نقاط �أمام الزمالك الذي خا�ض
مباراتني �أق��ل ،وبفارق  5نقاط
�أم����ام الأه��ل��ي ال���ذي خ��ا���ض 3
مباريات �أقل وميلك فر�صة انتزاع
املركز الثاين من غرميه التقليدي
الزمالك يف حال فوزه على
امل����صري البور�سعيدي
اليوم يف مباراة م�ؤجلة من
املرحلة التا�سعة ع�رشة.

وجاء ال�شوط االول جيدا فنيا،
�سيطر برياميدز على جمرياته
ل��ع��ب��ا ون��ت��ي��ج��ة بف�ضل ت�ألق
الرباعي عبدالله ال�سعيد ونبيل
عماد وال�برازي��ل��ي ماركو�س دا
�سيلفا كينو والبوركينابي �إيريك
ت��راوري يف الهجوم وا�ستغالل

االخطاء القاتلة يف دفاع الزمالك
ال��ذي تراجع يف بداية ال�شوط
ا�ضافة ال��ى الع�صبية الزائدة
وعدم الرتكيز الغلب العبيه.
وافتتح �أ�صحاب الأر�ض الت�سجيل
يف الدقيقة � 25إثر ركلة ركنية
ان�ب�رى لها ال�سعيد وتابعها

• علي جرب قاد برياميدز لعبور الزمالك

جرب ،املنتقل ال�صيف املا�ضي
لبرياميدز ،بقدمه على ي�سار
حممود عبدالرحيم «جن�ش».
وازدادت ع�صبية العبي الزمالك
ب��ع��د ال���ه���دف وو���ص��ل��ت حلد
اخل�شونة واالعرتا�ض على قرارات
حكم املباراة الرنويجي هوبر
نيل�سن الذي احت�سب ركلة جزاء
لبرياميدز يف الدقيقة  30انربى
لها خربني و�سددها �ضعيفه يف
و���س��ط امل��رم��ى التقطها جن�ش
ب�سهولة.
واندفع العبو الزمالك للهجوم
ام�لا يف ادراك التعادل فرتكوا
م�ساحات يف ال��دف��اع ا�ستغلها
مهاجمو برياميدز بهجمات مرتده
�شكلت خطورة على مرمى جن�ش.
و�أج��رى ال�سوي�رسى كري�ستيان
غرو�س م��درب الزمالك تغيريا
مطلع ال�شوط ال��ث��اين با�رشاك
حممود عبداملنعم «كهربا» بدال
من احمد �سيد «زي��زو» لزيادة
الكثافة الهجومية ،وانح�رص
اللعب يف و�سط امللعب ،وتعددت
التمريرات اخلاطئة نظرا للكثافة
العددية ،وافتقدت املحاوالت
الهجومية لكال الفريقني الدقة
وال��ف��اع��ل��ي��ة ع��ل��ى املرميني،
وبالتايل مل تتغري النتيجة.

