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قاد الزعيم للهدف  600وتصدر الهدافين التاريخيين

إدواردو أنقذ الهالل وأجل حسم الدوري للجولة األخيرة
�أجل الهالل ح�سم لقب الدوري
ال�سعودي للجولة الأخ�يرة،
بعد فوزه على االتفاق ،بهدف
نظيف يف اللقاء الذي جمعهما
بالدمام� ،ضمن اجلولة الـ29
ب��دوري ك�أ�س الأم�ير حممد بن
�سلمان للمحرتفني.
وج��اء ه��دف ال��ه�لال الوحيد
عن طريق املحرتف الربازيلي
ادواردو ،يف ال��دق��ي��ق��ة 51
م��ن عمر اللقاء ،فيما �أه��در
زميله الفرن�سي بافيتيمبي
جوميز رك��ل��ة ج���زاء للهالل
بالدقيقة«.»89
وبهذه النتيجة و�صل الهالل
للنقطة  66يف املركز الثاين،
ليوا�صل مطاردة الن�رص الذي
يحتل ال�صدارة بفارق نقطة
وح��ي��دة ،فيما جتمد ر�صيد
االت��ف��اق عند النقطة  33يف
املركز الـ.11
وا�ستطاع الزعيم الو�صول
للهدف رق��م  600يف تاريخ
م�شاركاته بدوري املحرتفني
ال�سعودي منذ انطالقته بهذا
امل�سمى يف عام .2008
و�أ�صبح الهالل �أول فريق ي�صل
ل��ه��ذا ال��رق��م م��ن ب�ين الفرق
ال�سعودية ،بعد ان �سجل الهدف
رقم  600يف �شباك االتفاق.
وك���ان ال�برازي��ل��ي ادواردو،
قد �سجل هدف الهالل الـ600
يف م�����س�يرة ال��ف��ري��ق ب���دوري
املحرتفني ،كما عزز الالعب
ر�صيده يف ���ص��دارة الهدافني
التاريخيني لالعبني الأجانب
بالهالل بعد �أن و�صل للهدف
رقم .65
وكان الهالل قد ح�صل  5مرات
م��ن ق��ب��ل ،على لقب الفريق
اً
ت�سجيل ل�ل�أه��داف يف
الأك�ث�ر
ال��دوري ،وذل��ك خالل موا�سم
،2015 ،2014 ،2011،2010
.2017

بد�أ ال�شوط الأول ب�شكل متو�سط،
مع تقدم ن�سبي للهالل وتراجع
اتفاقي كبري ،وكانت الفر�صة
الأول��ى للهالل يف الدقيقة 12
عن طريق ادواردو ،بعد مراوغة
جميلة لدفاع االتفاق ،لكنه
و�ضع الكرة بعي ًدا عن ال�شباك.
وا�ستطاع ادوادرو �أن ي�سجل
الهدف الأول للهالل يف الدقيقة
 51بعد عر�ضية �أر�ضية ملحمد
كنو ،لي�ضع الكرة يف �شباك
االتفاق.
تقدم االتفاق بعدها للأمام،
وهدد مرمى الهالل يف الدقيقة
 66بعد عر�ضية خطرية من
فخر الدين بن يو�سف ،ولكن
بوتيا مدافع الهالل �أبعدها قبل
�أن ت�صل لهزاع الهزاع.
ويف الدقيقة  75و�ضع �سعد
الربيعي ك��رة ر�أ�سية خطرية
متكن املعيوف من الت�صدي
ل��ه��ا ،و���س��ط �ضغط اتفاقي
كبري ،وبعدها بـ 5دقائق �أ�ضاع
جيوفينكو ك��رة خطرية بعد
انفراده بحار�س املرمى.
واحت�سب احلكم ركلة جزاء
للهالل يف الدقيقة  87ولكن
امل��ه��اج��م الفرن�سي جوميز
�أ�ضاعها ،بعد ت�صدي احلايطي
حار�س االتفاق للكرة.
و�أهدر ادوادرو يف الدقيقة 90
فر�صة حمققة �أم���ام حار�س
االتفاق بعد �صناعة جميلة من
�سامل ،وارتدت الكرة لالتفاق،
اذ �أ���ض��اع الكويكبي فر�صة
التعادل �أم��ام حار�س الهالل
بعد متريرة مميزة بالكعب من
العكاي�شي.
مرة �أخرى �أ�ضاع الهالل االنفراد
الثالث يف �أقل من  4دقائق ،عن
طريق �سوريانو بعد عر�ضية
ال�شهراين ،ليعلن احلكم بعدها
�صافرته بانتهاء املباراة وفوز
الهالل بهدف نظيف.

• �إدواردو مير من مدافع االتفاق

السد يهزم الريان بثنائية

الالعب المغربي يواصل كسر األرقام القياسية

هاتريك «حمد اهلل» يقرب النصر من التتويج
بالدوري السعودي
اقرتب الن�رص من التتويج بلقب
ال��دوري ال�سعودي ،بعد فوزه
الكبري  0-3على م�ست�ضيفه احلزم
بف�ضل ثالثية ه��داف امل�سابقة
عبد ال���رزاق حمد الله،ورفع
الن�رص ر�صيده �إل��ى  67نقطة
يف ال�����ص��دارة ،متقدما بفارق
نقطة واحدة عن الهالل مالحقه
املبا�رش.
وت���أج��ل ح�سم اللقب للجولة
الأخرية اخلمي�س املقبل ،عندما
ي�ست�ضيف الن�رص فريق الباطن
املتعرث ،بينما �سيخو�ض الهالل
مباراة �صعبة على �أر�ضه �أمام
مناف�سه املحلي ال�شباب.
و�سجل املهاجم املغربي حمد
الله ثالثية خالل ال�شوطني حيث
افتتح الت�سجيل للن�رص بعد
خم�س دقائق من البداية من ركلة
جزاء �سكنت �شباك مليك ع�سلة
حار�س احلزم.
وع���زز حمد ال��ل��ه النتيجة يف
الدقيقة  26بت�سديدة �أر�ضية من
داخل منطقة اجلزاء عندما �أح�سن
ا�ستقبال متريرة عر�ضية و�سدد
يف مرمى ع�سلة.
واختتم الثالثية بت�سديدة من
مدى قريب يف الدقيقة  66لريفع
ر�صيده �إلى  32هدفا يف �صدارة
هدايف امل�سابقة مت�أخرا بفارق
ه��دف واح��د عن حمزة ادري�س
�صاحب �أكرب ر�صيد من الأهداف
يف الدوري يف مو�سم واحد وذلك
مو�سم .2000-1999
مل يعد يف�صل حمد الله� ،سوى
ه��دف واح��د ،عن معادلة رقم
قيا�سي ظن الكثريون �أنه �سي�صمد
ل��ف�ترة طويلة ،م�سجل با�سم

ويتأهل لنهائي كأس أمير قطر

• العبو الن�رص يهنئون حمد الله

النجم الكبري حمزة ادري�س،
وهو ت�سجيل  33هدفا يف مو�سم
واح��د بالدوري قبل  19عاما،
وان كان للأخري ميزة انه �سجله
يف  22مباراة فقط.
ح��م��د ال��ل��ه امل���ت����أل���ق ،ك�رس
�أم���ام احل���زم ،ال��رق��م امل�سجل
با�سم مهاجم الهالل ال�سابق،
الربازيلي وي�سلي لوبيز ،الذي
�سجل يف  11م��ب��اراة متتالية
ب���ال���دوري يف م��و���س��م -2012
 ،2013اذ جنح الهداف املغربي

بثالثيته ،يف الت�سجيل للجولة
 12على التوايل.
كما �أن حمد الله �أول العب ي�سجل
�سوبر هاتريك مرتني يف مو�سم
واحد منذ بد�أ دوري املحرتفني
ق��ب��ل  11ع��ام��ا ،وه���و ه��داف
الالعبني الأجانب لفريق الن�رص
بفارق  14هدفا عن البولندي
�أدريان « 18هدفا».
الهاتريك يف �شباك احلزم ،ت�صدر
به حمد الله قائمة الهدافني بـ32
هدفا ،وينتظر �أن يعادل �أو يك�رس

رق��م حمزة ادري�����س يف اللقاء
الأخري للفريق �أمام الباطن يوم
اخلمي�س املقبل املوافق  16مايو
احلايل،كما يحمل املغربي لقب
هداف ك�أ�س امللك هذا العام بـ14
هدفا.
ويف لقاء احلزم نال �أعلى تقدير
يف ت�شكيلة اجلولة  29بـ«9،9
من  ،»10كما تنتظره جائزة
اف�ضل العب يف اجلولة من رابطة
دوري املحرتفني ،وجائزة العب
ال�شهر.

ت�أهل ال�سد �إل��ى نهائي ك�أ�س
�أم�ير قطر ،وذل��ك بعد فوزه
على الريان  0-2يف املباراة
التي �أقيمت بينهما با�ستاد
جا�سم بن حمد ،يف الدور قبل
النهائي�،سجل هديف ال�سد كل
من علي �أ�سد واجلزائري بغداد
ب��وجن��اح يف الدقيقتني 12
و .84و�أه��در بغداد بو جناح
مهاجم ال�سد ركلة ج��زاء يف
الدقيقة  ،36ت�صدى لها فهد
يون�س حار�س الريان برباعة.
جاءت املباراة جيدة امل�ستوى
ت���ب���ادل خ�لال��ه��ا الفريقان
ال�سيطرة على جمريات الأمور،
وتبادال اهدار الفر�ص ال�سهلة
�أم���ام امل��رم��ى،وجن��ح ال�سد
يف ت�سجيل هدف مبكر حافظ
عليه طيلة �أوق��ات املباراة،
قبل �أن يعززه بالثاين ،قرب
النهاية.
وبهذه النتيجة ،ت�أهل ال�سد
ملواجهة الفائز من مباراة
ال��دح��ي��ل وال�سيلية ،التي
�ستقام م�ساء الغد يف الدور
قبل النهائي.
وودعت جماهري ال�سد ،جنمها
اال�سباين الأ���س��ط��وري ت�شايف
ه�يرن��ان��دي��ز ع��ل��ى طريقتها
اخلا�صة.
وك���ان ت�����ش��ايف ق��د �أع��ل��ن عن
اعتزاله اللعب نهائي ًا بنهاية
هذا املو�سم ،على �أن يتجه �إلى
عامل التدريب ،دون الك�شف عن
وجهته املقبلة ،و�سط تقارير
تتحدث ح��ول امكانية توليه
تدريب ال�سد ،خلف ًا للربتغايل
جوزفالدو فرييرا.
و�صفقت جماهري «زعيم» الكرة
القطرية طوي ً
ال للنجم اال�سباين
امل��خ����ضرم م��ع ح��ل��ول الدقيقة

• العبو ال�سد يودعون ت�شايف

ال�ساد�سة ،وهو الرقم الذي ا�شتهر
به الالعب خالل فرتة دفاعه عن
�ألوان بر�شلونة ثم ال�سد.
كما رفعت اجلماهري ال�سداوية
الفتة عري�ضة كُ تب عليها «�شكر ًا
ت�شايف ،ا�ضافة �إلى عامي 2015
و ،2019وهي فرتة دفاع الالعب

عن قمي�ص ال�سد.
وبعد نهاية املباراة واعالن ت�أهل
ال�سد ،احتفى العبو «الزعيم»
ب�أ�سطورة الكرة اال�سبانية وحملوه
على الأعناق ،تقدير ًا مل�سريته
املذهلة يف املالعب القطرية،
التي تو�شك على النهاية.

اتحاد جدة يمزق شباك الفتح بسداسية
ويضمن البقاء في الدوري

• جانب من لقاء االحتاد والفتح

�ضمن احت��اد جدة مقعده يف
دوري املحرتفني ال�سعودي،
بعدما حقق فوزا ثمينا على
�ضيفه الفتح بنتيجة «،»2-6
على ملعب مدينة امللك عبد
الله الريا�ضية.
و���س��ج��ل ل��ل��ف��ت��ح �سا�سا
جوفانوفيت�ش ،يف الدقيقتني
 8و ،63ولالحتاد �ألك�سندر
«هاتريك»،
بريجوفيت�ش
يف الدقائق  16و 66و،70
وكارلو�س فيالنويفا «هدفني»
يف ال��دق��ي��ق��ت�ين  18و،44
ورومارينهو يف الدقيقة .21
وبذلك ،ارتفع ر�صيد االحتاد
�إل��ى  34نقطة ،يف املركز
ال��ع��ا��شر ،لي�ضمن البقاء
ر�سم ًيا يف دوري املحرتفني،
بينما جتمد ر�صيد الفتح

عند  35نقطة ،يف املركز
الثامن.
وج��اءت البداية �رسيعة من
قبل الفريقني ،ومتكن الفتح
يف الدقيقة  ،8من ت�سجيل
ال��ه��دف الأول ،ع��ن طريق
�سا�سا جوفانوفيت�ش.
وظهر الفتح ب�شكل �أف�ضل يف
ربع ال�ساعة الأول ،و�أهدر
ابراهيم ال�شنيحي يف الدقيقة
 10فر�صة هدف ،عندما �سدد
كرة غري متقنة فوق املرمى.
وج�����اءت �أول�����ى حم���اوالت
االحت����������اد ع��ب��ر ج�����اري
رودريجيز ،يف الدقيقة ،13
حيث �سدد كرة زاحفة و�صلت
�سهلة حلار�س الفتح ماك�سيم
ك��وف��ال،وجن��ح �ألك�سندر
بريجوفيت�ش يف ت�سجيل

هدف التعادل لالحتاد ،يف
الدقيقة  ،16من خالل متابعة
دقيقة للكرة ،التي ارتدت من
القائم.
و�ضاعف كارلو�س فيالنويفا
النتيجة لالحتاد ،يف الدقيقة
 ،18بعد �أن �سدد كرة زاحفة
على ميني حار�س املرمى،
�سكنت ال�شباك.
وجنح رومارينهو يف ت�سجيل
الهدف الثالث ،يف الدقيقة
 21م��ن ك��رة عر�ضية ،بعد
جم��ه��ود ف���ردي ك��ب�ير قدمه
رودريجيز.
وفرط �ألك�سندر بريجوفيت�ش
يف الدقيقة  ،36يف ت�سجيل
الهدف الرابع ،عندما �أهدر
فر�صة حمققة فوق العار�ضة،
قبل �أن يعود ويهدر فر�صة

�أخرى ،يف الدقيقة .40
وجنح كارلو�س فيالنويفا يف
ت�سجيل الهدف الرابع «،»1-4
يف الدقيقة  ،44عندما �سدد
كرة قوية من خ��ارج منطقة
اجلزاء ،على ي�سار احلار�س
ماك�سيم كوفال.
وقل�ص الفتح النتيجة يف
الدقيقة  ،63عن طريق �سا�سا
جوفانوفيت�ش بعد جمهود
فردي كبري ،لي�سدد كرة على
ي�سار احلار�س فواز القرين،
معلنا عن الهدف الثاين.
ل��ك��ن بريجوفيت�ش �أح���رز
الهدف اخلام�س �رسيعا ،يف
الدقيقة  ،66ثم ال�ساد�س يف
الدقيقة  ،70م�ستغال غفلة
دفاع الفتح ،لتنتهي املباراة
بفوز االحتاد«.»2-6

