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3 نقاط ثمينة العربي يعمق جراح الساملية ويقتنص 

»stc« القادسية يتخطى عقبة التضامن ويبتعد بصدارة دوري
ابتعد القادسية بصدارة دوري 
stc املمتاز لكرة القدم ، بتغلبه على 
التضامن بثالثة أهداف مقابل هدف 
ف��ي امل��ب��اراة ال��ت��ي جمعتهما ضمن 
اجلولة العاشرة للمسابقة أول من 

أمس.
القادسية رفع رصيده للنقطة 22، 
في الوقت الذي توقف فيه التضامن 

عند النقطة 8 ثامنا.
سجل للملكي عدي الدباغ )ق7(، 
أحمد الظفيري )40( ركلة ج��زاء، 
لوكاس قاوتشيو )88( وللتضامن 

داير )76(.
جاءت بداية اللقاء سريعة السيما 
من جانب القادسية ال��ذي وضحت 
رغبته الهجومية مبكرا، وهو ما أكده 
من خالل تسجيل هدف السبق عبر 
الوافد اجلديد ع��دي الدباغ في أول 
مشاركة مع امللكي برأسية متقنة 

بالدقيقة 7.
الهدف منح أفضلية لألصفر الذي 
اعتمد على حت��رك��ات ال��دب��اغ وعيد 
الرشيدي مع مساندة عبد الله مأوى 
وع���دي الصيفي إل��ى ج��ان��ب أحمد 

الظفيري.
في املقابل حاول العبو التضامن 
مجاراة منافسهم الذي وضح الهدوء 

على أداء العبيه مبرور الوقت.
وم���ع ال��دق��ي��ق��ة 40 مت��ك��ن أحمد 
الظفيري م��ن إض��اف��ة ثاني أه��داف 
األص��ف��ر م��ن رك��ل��ة ج���زاء احتسبها 
ال��دول��ي على محمود بعد اللجوء 

للفار.
ت��واص��ل األداء بنفس النهج في 
الشوط الثاني حيث بحث القادسية 
عن زي��ادة غلة األه���داف في الوقت 
ال��ذي سعى خالله العنيد للعودة 
ألج�����واء امل����ب����اراة وض���اع���ت ع��دة 
محاوالت من اجلانبني قبل أن يتمكن 
البديل أليكس داير من تسجيل هدف 

تقليص الفارق بالدقيقة 76.
ضغط القادسية بحثا عن التعزيز 
وت��أم��ني تقدمه ومت��ك��ن م��ن حتقيق 
ذل��ك عبر البديل لوكاس قاوتشيو 

بالدقيقة 88 ليقضي ع��ل��ى آم��ال 
التضامن في العودة.

وق��ل��ل فهد داب���س عضو مجلس 
إدارة التضامن ورئيس جهاز الكرة 
من آثار خسارة فريقه أمام القادسية.

وب����ني داب�����س ف���ي ت��ص��ري��ح��ات 
تلفزيونية أن العبي فريقه كانوا على 
قدر املسؤولية وجنحوا في تعويض 

الغيابات التي يعاني منها التضامن.
وأض��اف: »ب��ال شك أن القادسية 
يتفوق أمامنا إال أننا في الوقت ذاته 
منتلك فريقا وجنوما على مستوى 

عال«.
وأش�����ار إل���ى أن ع����ودة ال���روح 
تعد املكسب احلقيقي للعنيد رغم 
اخلسارة، وهي عامل مهم للفريق في 

املباريات القادمة.
وأوضح أن سلم الترتيب سيتغير 
مع كل جولة جديدة خاصة في املراكز 

األخيرة من اخلامس للعاشر في ظل 
تقارب املستوى وع��دم وج��ود فارق 

كبير بالنقاط.
العربي يعمق جراح الساملية

وفي مباراة أخرى اقتنص العربي 
3 نقاط مهمة من الساملية، بعدما 

خطف منه الفوز بهدف من دون رد.
وبلغ العربي النقطة 12، فيما 

توقف الساملية عند النقطة 17.
سجل لألخضر السنوسي الهادي 

52 »ركلة جزاء«.
وف��رض احل��رص واحل���ذر نفسه 
على الشوط األول، الذي جاء خالله 
األداء باهتا م��ن اجلانبني ف��ي ظل 
كثرة التمريرات املقطوعة والبطء 
بالتحضير وال��ت��ح��ول م��ن ال��دف��اع 

للهجوم.
وان��ح��ص��ر اللعب معظم فترات 

الشوط في منتصف امللعب، باستثناء 
محاوالت معدودة، أبرزها تسديدة 
محمد ال��س��وي��دان، ال��ت��ي ابعدها 
سليمان عبد املغفور بصعوبة، بعد 

ربع ساعة من انطالقة املباراة.
واع��ت��م��د ال��ع��رب��ي ع��ل��ى فيصل 
عجب بالهجوم مع مساندة هنري، 
السنوسي ال��ه��ادي، ومحمد فريح 

وعلي عتيق.
باملقابل جاء اعتماد الساملية، على 
باتريك فابيانو وم��ب��ارك الفنيني 
إل��ى جانب محمد السويدان وف��واز 

عائض.
تغيير احلال مع انطالقة الشوط 
الثاني، حيث بادر الفريقان بالبحث 
ع��ن ط��ري��ق زي���ارة م��رم��ى املنافس، 
م��ع إش���راك الرهيب للوافد اجلديد 

رونينهو في السماوي.
وح����اول ال��ط��رف��ان خ��ط��ف زم��ام 

املبادرة الهجومية، ومتكن العربي 
من احلصول على ركلة ج��زاء بعد 
ملس السويدان الكرة باليد، ليترجمها 
السنوسي الهادي لهدف بالدقيقة 

.52
ح��اول الساملية العودة بإشراك 
ف��ه��د ال��رش��ي��دي وف��ي��ص��ل العنزي 
لتنشيط اجلبهة الهجومية، وسدد 
حمد القالف كرة قوية تصدى لها عبد 

املغفور.
باملقابل ش��ارك محمد زنيفر مع 
العربي، واصطدمت مساعي الساملية 
بتنظيم دفاعي ومرتدات من منافسه.

وك����اد ب��ات��ري��ك ف��اب��ي��ان��و ي��درك 
ال��ت��ع��ادل بالدقيقة 75 ل��وال تألق 

سليمان عبد الغفور.
وش���دد الساملية م��ن محاوالته، 
وسجل فهد الرشيدي هدفا قبل أن 
يلغى بداعي التسلل، ليخطف العربي 

الفوز بهدف من دون رد.
من جانبه أبدى البوسني داركو 
م���درب ال��ع��رب��ي، س��ع��ادت��ه بخطف 
فريقه 3 نقاط مهمة، أم��ام منافس 

قوي بحجم الساملية.
وأض����اف، »جنحنا ف��ي الشوط 
الثاني بعد االع��ت��م��اد على مهاجم 
إضافي، ما منحنا األفضلية، وأضعنا 
ع��دي��د ال��ف��رص ف��ي س��ب��ي��ل تعزيز 

التقدم«.
وأش��ار إل��ى أنهم دائما يبحثون 
ع��ن التسجيل وال��ت��ع��زي��ز ح��ت��ى ال 
يتعرض الفريق للتعادل كما حدث 
أمام التضامن، مشددا على أن العربي 
بات فريقا قويا وميتلك إستراجتية 
واض��ح��ة م��ن خ���الل االع��ت��م��اد على 
اجلماعية في األداء، بعيدا عن سياسة 

النجم الواحد.
وأوضح أن حسني املوسوي العب 
جيد ومهاجم كبير، ولكنه يبحث عن 

العبني صغار لبناء فريق قوي.
على اجلانب اآلخ��ر أب��دى سلمان 
ع����واد ال��س��رب��ل م����درب ال��س��امل��ي��ة، 
استغرابه من أداء حكم املباراة التي 

خسرها السماوي بهدف من دون رد.

جانب من مباراة القادسية والتضامن
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أزرق اليد يفوز على اإلمارات 
ويتصدر املجموعة الرابعه

في البطولة اآلسيوية

ف��ازت الكويت أول من أمس على 
اإلمارات بنتيجة )20-17( لتتصدر 
املجموعة الرابعة في ختام ال��دور 
التمهيدي م��ن البطولة االسيوية 
ال�19 لكرة اليد واملؤهلة لنهائيات 
كأس العالم 2021 التي تستضيفها 
البالد مبشاركة 13 منتخبا وتستمر 

حتى 27 يناير اجلاري.
وشهد الشوط االول ندية واثارة 
من الطرفني لينحج ازرق اليد في 
حسم اللقاء ملصلحته بنتيجة )11-

.)10
وترجم العبو االزرق افضليتهم في 
الشوط الثاني لينهي اللقاء ملصلحته 
بفضل تنفيذ توجيهات اجلهاز الفني 
لينال الالعب صالح املوسوي جائزة 

افضل العب في اللقاء.
وف���ي امل��ج��م��وع��ة ذات���ه���ا تغلب 
املنتخب العراقي على نظيره هونغ 

كونغ بنتيجة )22-43(.

وفي منافسات املجموعة االولى 
ت��ص��درت البحرين املجموعة بعد 
تغلبها على ايران بنتيجة )20-22( 
فيما تصدرت قطر املجموعة الثانية 
بعد ف��وزه��ا على ال��ي��اب��ان بنتيجة 

.)28-36(
وتصدرت السعودية املجموعة 
ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ف��وزه��ا ع��ل��ى ك��وري��ا 

اجلنوبية بنتيجة )27-29(.
وم���ع ن��ه��اي��ة دور امل��ج��م��وع��ات 
قسمت املنتخبات املتأهلة ل��دور 
الثمانية الى مجموعتني تضم االولى 
منتخبات ال��س��ع��ودي��ة والبحرين 
واليابان واالمارات فيما تضم الثانية 
منتخبات كوريا اجلنوبية واليابان 

وقطر والكويت.
وتلعب منتخبات ه��ون��غ كونغ 
وال���ع���راق واس��ت��رال��ي��ا ون��ي��وزل��ن��دا 
وال��ص��ني ب�����أدوار ال��ت��رض��ي��ة بعد 

خروجها من املنافسة.

العب الكويت ينفرد ويسدد


