رياضة

ال � �ن � �ص� ��ر ي� �ب� �ح ��ث ع��ن
انتصار أمام الهالل في
قمة الدوري السعودي

مانشستر سيتي ينجو من
انتفاضة وات �ف��ورد ويعزز
صدارته لـ «البرمييرليغ»

14

15

اخلميس  28من ربيع األول  1440هـ 6 /ديسمبر  - 2018السنة الثانية عشرة  -العدد 3329

Thursday 6th December 2018 - 12 th year - Issue No.3329

alwasat.com.kw

13

العربي عرقل الساملية  ..والكويت تعثر أمام الشباب

القادسية الرابح األكبر من اجلولة الـ  11في «دوري فيفا»
عماد غازي
أسدل الستار على اجلولة احلادية
عشر من دوري فيفا املمتاز لكرة القدم
بعد انتهاء املباراة اخلتامية للجولة
أول من أم��س بني العربي والساملية،
والتي تعادل فيها الفريقني بهدف لكل
فريق.
وصبت جميع النتائج هذا األسبوع
ف��ي مصلحة القادسية ال��ذي تخطى
النصر بثنائية نظيفة واستعاد نغمة
االن��ت��ص��ارات ،فيما ت��ع��ادل الكويت
امل��ت��ص��در م��ع ال��ش��ب��اب ،ك��م��ا ت��ع��ادل
الساملية الوصيف مع العربي.
ورفع األصفر رصيده بهذا الفوز إلى
 20نقطة في املركز الرابع متساويا مع
كاظمة صاحب املركز الثالث بفارق
األهداف ،بينما جتمد رصيد النصر عند
 12نقطة في املرتبة السادسة.
ثنائية ال��ق��ادس��ي��ة ،حملت توقيع
سلطان ال��ع��ن��زي وع��ب��د ال��ل��ه م��اوي،
وحصل أن الع��ب النصر ،علي عتيق،
على بطاقة حمراء ،بعد تدخل عنيف
ضد العب القادسية ،سيف احلشان.

العربي عرقل الساملية
وف��ي قمة مباريات اجلولة واصل
الساملية نزيف النقاط بعد أن تعادل مع
العربي بهدف ملثله ،وكان السماوي قد
تعثر أمام الشباب في اجلولة املاضية،
ورف��ع الساملية رصيده إلى  23نقطة
محافظا على وصافته للمسابقة ،حيث
يتأخر عن الكويت املتصدر بفارق 4
نقاط.
وواص��ل العربي عروضه القوية،
خ��اص��ة م��ع ال��ظ��روف ال��ت��ي مي��ر فيها
الفريق من حرمان النادي من تسجيل
العبني ،لكن من دون محترفني استطاع

العبو القادسية يحتفلون بالفوز

م��درب األخ��ض��ر حسام السيد تقدمي
مستوى مميز ،ورف��ع العربي رصيده
إلى  19نقطة في املركز اخلامس.
وف��ش��ل الساملية ف��ي احل��ف��اظ على
تقدمه بعد أن خطف احملترف األردني
ع��دي الصيفي ه��دف��ا مبكرا لصالح
الضيوف من ركلة حرة نفذها الصيفي
بطريقة متقنة سكنت شباك احلارس
سليمان عبدالغفور ،لكن العربي جنح

جانب من مباراة سابقة بني العربي والساملية

في إدارك هدف التعادل عبر مهاجمه
حسني املوسوي من ركلة جزاء.
وبهذا الهدف رفع املوسوي رصيده
من األه��داف إلى  12هدفا متربعا على
عرش صدارة هدافي املسابقة ،متفوقا
على صابر خليفة مهاجم نادي الكويت
وصاحب العشرة أه��داف ،فيما ميلك
باتريك فابيانو مهاجم الساملية 9
أهداف.

وبعد تعادل العربي الحت للساملية
فرصة التسجيل ف��ي مناسبتني ،عن
ط��ري��ق ف���راس اخل��ط��ي��ب ،إال أن تألق
احلارس سليمان عبدالغفور ،حال دون
ذلك ،لتنتهي املباراة بالتعادل.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال���س���وري ف��راس
اخلطيب ،جنم الساملية ،إن فريقه أهدر
فوزا كان في املتناول أمام العربي.
وأوضح اخلطيب ،الذي دخل املباراة

في الربع ساعة األخير ،أن فريقه لم
يتمكن م��ن اس��ت��غ�لال ح��ال��ة العربي
املتردية ،مشيرا إل��ى أن األخضر قدم
أسوأ مبارياته هذا املوسم.
واعتبر اخلطيب ،الذي لعب للعربي
من قبل ،في تصريحاته التليفزيونية،
أن ه��دف األخضر ج��اء نتاجا طبيعيا
نظرا للفرص التي أهدرها الساملية في
املباراة.

وأكد العب الساملية أن أكثر من فريق
ميكنه املنافسة على لقب ال���دوري،
مشدد على أن الكويت يبقى املرشح
األبرز للفوز بالبطولة.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن اخل��ط��ي��ب لعب
ل��ل��ع��رب��ي ،وال��س��امل��ي��ة ،وال��ق��ادس��ي��ة،
وال��ك��وي��ت ،وال��ن��ص��ر ،وه���و ال��ه��داف
التاريخي للدوري.
واستطاع التضامن أن يخطف نقطة

ثمينة من كاظمة ليرفع رصيده إلى
 9نقاط في املركز السابع ،كما متكن
الفحيحيل من حتقيق ف��وز ثمني على
حساب اجلهراء ليرفع رصيده إلى 8
نقاط في املركز الثامن ،ورفع الشباب
رصيده إلى  7نقاط في املركز التاسع،
فيما تظل معاناة أبناء القصر األحمر
مستمرة ،حيث ال ميلك سوى نقطتني
يقبع بهما في ذيل ترتيب املسابقة.

