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النصر يتخطى الوصل بثالثية ويتأهل لثمن نهائي أبطال آسيا
ت�أهل الن�رص ال�سعودي الى الدور ثمن
النهائي مل�سابقة دوري �أبطال �آ�سيا
يف ك��رة القدم �إث��ر ف��وزه على الو�صل
الإم��ارات��ي  1-3على ا�ستاد امللك فهد
الدويل بالريا�ض يف اجلولة اخلام�سة
قبل االخ�يرة من مناف�سات املجموعة
الأولى.
و�سجل الربازيلي جوليانو دي باوال
« »30وفهد اجلميعة « »34وعبدالله
ال�سامل « »56اه��داف الن�رص ،وخليل
املزروعي « »90هدف الو�صل.
وهو الفوز الثالث تواليا للن�رص الذي
عزز موقعه يف املركز الثاين بر�صيد
 9نقاط بفارق نقطتني خلف ذوب �آهن
الإي���راين املت�صدر و�صاحب البطاقة
االول��ى بتعادله مع م�ضيفه ال��زوراء
العراقي  2-2يف كربالء.
ويحل الن�رص �ضيف ًا على ذوب �آهن يف
اجلولة االخرية يف كربالء يف  21مايو
احلايل لتحديد بطل املجموعة.
وفر�ض الن�رص �سيطرته على جمريات
ال�شوط الأول وكاد �أن يفتتح الت�سجيل
ول��ك��ن ك���رة ف��ه��د اجل��م��ي��ع��ة ت�صدى
لهااحلار�س �سلطان املنذري وحولها
ب�أطراف �أ�صابعه الى ركنية « ،»9قبل �أن
يت�ألق يف منا�سبة ثانية ويت�صدى على
دفعتني النفراد الالعب نف�سه «.»14
والحت فر�صة ثمينة للن�رص بت�سديدة
ليحيى ال�شهري من م�شارف املنطقة
علت العار�ضة بقليل «.»25
و�أثمر �ضغط الن�رص هدفا عرب دي باوال
ال��ذي انطلق بكرة من العمق قبل �أن
ي�سددها قوية على ميني �سلطان املنذري
« ،»30ومل مت�ض على هذا الهدف �سوى
�أربع دقائق حتى عزز تقدمه بهدف ثان
�سجله اجلميعة ال��ذي واج��ه املرمى
ولعب الكرة على ي�سار �سلطان املنذري
«.»34
ووا�صل الن�رص �أف�ضليته يف ال�شوط الثاين
و�أ�ضاف الهدف الثالث عندما لعب دي
باوال كرة عر�ضية مل يجد عبدالله ال�سامل
�صعوبة يف �إيداعها املرمى «.»56
و�أ���ض��اع ال�سامل ه��دف � ًا عندما انفرد
مبرمى الو�صل وتباط�أ يف ت�سديد الكرة
ليتدخل الدفاع ويبعدها لركنية «،»83
قبل �أن يواجه املرمى يف ك��رة ثانية
جنح احلار�س الإم��ارات��ي يف الت�صدي
لها وحتويلها لركنية،و�سجل الو�صل
هدفه الوحيد يف الدقيقة االخرية عرب
املزروعي.

• جانب من لقاء الن�رص والو�صل

اتحاد جدة يجدد فوزه على الريان
ويلحق بالوحدة لربع النهائي

حل���ق احت����اد ج����دة ال�����س��ع��ودي
بالوحدة االماراتي الى الدور ربع
النهائي مل�سابقة دوري ابطال
�آ�سيا يف ك��رة القدم بفوزه على
م�ضيفه الريان القطري �- 2صفر يف
الدوحة يف اجلولة اخلام�سة قبل
االخ�يرة من مناف�سات املجموعة
الثانية،و�سجل نا�رص ال�شمراين
« »63والربازيلي رومارينيو «»67
الهدفني.
وع��زز االحت��اد موقعه يف املركز
الثاين بر�صيد  10نقاط بفارق
نقطتني خلف الوحدة الذي حجز
بطاقته قبل دقائق بفوزه على �ضيفه
لوكوموتي�سف ط�شقند االوزبك�ستاين
 ،1-3فيما جتمد ر�صيد الريان عند
 3نقاط يف املركز االخ�ير بفارق
نقطة واح��دة خلف لوكوموتيف

• فهد املولد مير من مدافع الريان

الثالث،وجدد االحت��اد فوزه على
الريان بعدما كان تغلب عليه 1-5
يف اجلولة االولى يف جدة.
وخ��ا���ض ال��ري��ان امل��ب��اراة بدون
العبيه اال�سا�سيني وب��دون اي�ضا
حمرتفيه الذين قرر مدربه اراحتهم
ا�ستعدادا للمواجهة اال�صعب مع
ال�سد ال�سبت املقبل يف ن�صف
نهائي ك�أ�س امري قطر.
وتفوق االحتاد من جميع النواحي،
حيث فر�ض �سيطرته على جمريات
اللعب وك���ان قريبا با�ستمرار
م��ن امل��رم��ى ال��ق��ط��ري ،و�ضاعت
منه بع�ض الفر�ص ابرزها انفراد
ال�شمراين «.»29
ووا�صل االحت��اد �ضغطه مع بداية
ال�شوط الثاين وكاد ان يدفع الثمن
غاليا اثر هجمة مرتدة ال�صحاب

الزعيم يغلق الباب ويقرر شراء عقد كاريلو

الهالل يرد على اتهامات تأخر الرواتب
ببيان رسمي

االر���ض ،حيث انفرد عبد العزيز
هزاع باحلار�س الذي �أبعد كرته
برباعة �إلى ركنية «.»57
ورد االحتاد على الفر�صة اخلطرية
بالهدف االول من متريرة بينية الى
ال�شمراين يف اجلهة الي�رسى داخل
املنطقة �سددها على ميني احلار�س
م�سجال الهدف االول.
وك��اد الريان ي��درك التعادل بعد
جمهود فردي للظهري االمين حممد
ع�لاء ال��ذي راوغ ال��دف��اع وانفرد
وت�صدى له احلار�س وانقذ الكرة
بقدمه «.»64
و�أك����د االحت����اد ف����وزه بالهدف
الثاين من هجمة قادها رومارينو
وال�شمراين الذي مررها بينية خلف
الدفاع الى الربازيلي الذي �سددها
يف ال�شباك.

نفت �إدارة نادي الهالل ال�سعودي
يف ب��ي��ان ر�سمي �أ���ص��درت��ه �أن
تكون خم�ص�صات الالعبني قد
��صرف��ت يف �أي �أغ��را���ض �أخ��رى
غري �سداد الرواتب ،ر ًدا على ما
را يف و�سائل الإعالم،
تردد �أخ�ي ً
ومواقع التوا�صل االجتماعي ،ب�أن
الرواتب مل ت�سلم لالعبني.
وك�شف البيان �أن الإدارة ت�سلمت
منذ يناير املا�ضي «،»2019
دفعتني ف��ق��ط ،م��ن خم�ص�صات
الرواتب ،بتاريخ  17مار�س ،
و� 8أبريل املا�ضيني ،م�ؤكدة �أنها
ريا
�صفت ل�سداد الرواتب ،م�ش ً
رُ
�إل��ى �أن ال��ن��ادي ينتظر و�صول
مت�أخرات �أخ��رى ،من م�س�ؤويل
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للريا�ضة،
وال����شرك��ة الرئي�سية الراعية
للفريق.
ووا�صل النادي يف بيانه« :وتود
�إدارة النادي الت�أكيد على جديتها
بالتوا�صل مع م�س�ؤويل الهيئة
العامة للريا�ضة ،وال�رشكاء يف
�رشكة �صلة الريا�ضية ،يف �سبيل
وف��اء النادي بالتزاماته جتاه
الالعبني ،و�أن ذلك �سيكون خالل
الأيام القليلة املقبلة».
ويف �سياق مت�صل قالت تقارير
�صحافية �سعودية� ،إن نادي الهالل
اقرتب من ح�سم �صفقة املهاجم
ال��ب�يرويف �أن���دري كاريلو العب
نادي بنفيكا الربتغايل،ويلعب
كاريلو
معارا من بنفيكا للهالل
ً
هذا املو�سم.
ويرغب الزعيم يف متديد �إعارة
الالعب ملو�سم جديد �أو �رشاء
ع��ق��ده ب�شكل نهائي،وبح�سب

• الهالل يرد على ت�أخر رواتب العبيه

�صحيفة ال����شرق الأو���س��ط ف�إن
كاريلو �أبلغ �إدارة نادي بنفيكا
بتم�سكه باال�ستمرار مع الهالل،
وهو ما ي�سهل مهمة �إدارة النادي
يف �إنهاء ال�صفقة.
و�أ�شارت ال�صحيفة ذاتها �إلى �أن
الأي���ام املقبلة �ست�شهد توقيع
الالعب لنادي الهالل �سواء انتهت

الأمور �إلى متديد الإعارة �أو �رشائه
نهائ ًّيا .و�أك��دت �صحيفة «�آبوال»
الربتغالية �إعجاب روي فيتوريا
م��درب ن��ادي الن�رص ال�سعودي،
بقدرات و�إمكانات كاريلو ،والذي
قدم م�ستويات الفتة مع الفريق
خ�ل�ال حقبة ت���ويل الربتغايل
جي�سو�س قيادة الفريق ،لي�سجل

� 4أهداف وي�صنع  6يف  25مباراة
ر�سمية ،وي�صبح �أح��د الالعبني
امل��ق��رب�ين م���ن اجل��م��اه�ير يف
املالعب ال�سعودية.
ويعرف فيتوريا كاريلو جي ًدا
معا من قبل
نظرا لتواجدهما ً
ً
يف بنفيكا ،وهو ما دفع الن�رص
ملحاولة �ضم الالعب.

المنامة يدك شباك النجمة بثالثية

«المحرق» «يحرق» الرفاع برباعية
في افتتاح كأس النخبة البحريني

• فرحة العبي املحرق بالفوز على الرفاع

ريا على
حقق فريق املحرق فوزً ا كب ً
فريق ال��رف��اع بنتيجة � ،2-4ضمن
مناف�سات املجموعة الأولى لبطولة
ك�أ�س النخبة البحريني لكرة القدم،
والتي �أقيمت على ا�ستاد البحرين
الوطني.
وافتتح فريق املنامة م�شواره يف
البطولة بالفوز على فريق النجمة
ب��ن��ت��ي��ج��ة  ،1-3يف ل��ق��اء �ضمن
املجموعة الثانية ،والذي �أقيم على
ا�ستاد ال�شيخ علي بن حممد بنادي
املحرق.
وت�صدر املحرق املجموعة الأولى

بر�صيد  3نقاط ،والرفاع واحلد بدون
نقاط ،وت�صدر املنامة املجموعة
الثانية بر�صيد  3نقاط ،والنجمة
والرفاع ال�رشقي بدون نقاط.
لقاء القمة ابت�سم للمحرق بتحقيق
فوزه الأول على الرفاع هذا املو�سم،
وما �سهل املهمة على املحرق م�شاركة
الرفاع بت�شكيلة �أغلبها من فئة ال�شباب
وبالعبي ال�صف الثاين.
بداية املباراة جاءت مثالية للمحرق
بت�سجيله الهدف الأول يف الدقيقة
الثانية عن طريق علي جمال ،وحقق
الرفاع التعادل يف الدقيقة  25عن

ط��ري��ق �أح��م��د را���ش��د ،وق��ب��ل نهاية
ال�شوط بدقيقتني ع��اد علي جمال
لت�سجيل الهدف الثاين للمحرق،
لينهي ال�شوط الأول بتقدم املحرق
بنتيجة .1-2
�شهد ال�شوط الثاين �إثارة كبرية رغم
ت�سجيل الهدف الأول فيه يف الدقيقة
 85ل�صالح الرفاع� ،سجله الالعب
وليد الطيب ،و�أف��اق العبو املحرق
بعد هدف التعادل وعادوا ب�شكل �رسيع
و�سجلوا هدفني عن طريق الليبي حممد
�صولة يف الدقائق  89و.93
وانتهى اللقاء بفوز املحرق بنتيجة

 ،2-4وعاب اللقاء البطاقات امللونة
التي �أجرب حكم املباراة وليد حممود
لإ�شهارها ،وكان من ن�صيب املحرق
 5بطاقات �صفراء وبطاقة حمراء
واحدة ،والرفاع بطاقتان �صفراوان
وحمراء واحدة .و�شهد لقاء املنامة
والنجمة ،تقدم الأخ�ير يف النتيجة
بت�سجيله ال��ه��دف الأول ع��ن طريق
القائد حممد الطيب ،ولكن املنامة
عاد للمباراة بت�سجيله ثالثية تناوب
على ت�سجيلها حممود رينجو وتياغو
والثالث �سجله العب النجمة كميل
عبدالله باخلط�أ يف مرماه.

