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القادسية يستعرض أمام الفحيحيل بثالثية 
ويواصل الضغط على العربي

حقق القادسية فوزا مهما على الفحيحيل )3-0( في اللقاء 
ال��ذي جمعهما ضمن منافسات اجلولة العاشرة أول��ى مراحل 

القسم الثاني لدوري stc الكويتي املمتاز.
سجل ثالثية القادسية، كل من بدر املطوع، عيد الرشيدي 

وراشد الدوسري في الدقائق )14، 65، 74(.
وبهذا الفوز واصل األصفر السير بثبات في وصافة الترتيب 
خلف العربي، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة، متأخرا بفارق 5 

نقاط عن العربي.
في املقابل، توقف فيه رصيد الفحيحيل عند النقطة 6 في املركز 

قبل األخير.
ف��رض القادسية إيقاعه على مجريات اللعب م��ن بداية 
اللقاء، عبر نهج هجومي، في الوقت الذي سعى فيه الفحيحيل 
المتصاص حماس منافسه، على أم��ل احلفاظ على التعادل 

ومحاولة خطف هدف عكسي.
ومتكن بدر املطوع من استغالل سقوط عباس القالف، مصابا، 
وانفرد باملرمى مسجال هدف السبق للقادسية 14، وغادر القالف 

متأثر بإصابته وشارك بدال منه ناجي العجمي.
واص��ل القادسية أفضليته بالشوط األول ف��ي غياب تام 
للفحيحيل، الذي لم يشن غير محاولة هجومية واحدة ضاعت من 

سيدريك هنري.
وتألق خالد العجاجي في الذود عن مرمى فريقه أمام محاوالت 
القادسية املتعددة لبدر املطوع، عيد الرشيدي وعدي الصيفي 

لينتهي الشوط األول )0-1(.
دخل االش��اوس الشوط الثاني، بشكل مختلف بعد إشراك 
ف��واز الرشيدي وجاكوب وحقق الفريق حضورا هجوميا في 
عدة مناسبات، وقف لها دفاع األصفر واحلارس خالد الرشيدي 

باملرصاد، السيما في محاوالت فواز الرشيدي وهنري.
في املقابل، شن القادسية هجمات عكسية مستغال املساحات 
في دفاع الفحيحيل وسجل عيد الرشيدي ثاني األه��داف، بعد 
متريره من ب��در املطوع )65(، قبل أن يعود راش��د الدوسري 

ويسجل هدفا على طريقة الرشيدي )74(.
ح��اول الفحيحيل عبثا التسجيل والح��ت له فرصة ذهبية 
ضاعت من سيدريك، في املقابل حاول الوافد اجلديد سولومون 
صناعة اخلطورة للملكي، عقب إشراكه كبديل، إال أنه أخفق في 

ذلك لتنتهي املباراة بثالثية من دون رد. جانب من مباراة القادسية والفحيحيل

الشارقة يعطل القوة 
اجلوية بلدغة باوزير

حصد الشارقة اإلماراتي، أول 3 نقاط 
له في دوري أبطال آسيا، بفوزه 1-0 على 
القوة اجلوية العراقي، في إطار اجلولة 
األولى من دور املجموعات لدوري أبطال 

آسيا.
هدف اللقاء حمل توقيع الالعب خالد 

باوزير في الدقيقة 62.
تبادل الفريقان، السيطرة خالل الشوط 
األول، وال���ذي ب��دأ بشكل ه���ادئ، وظهر 

احلذر على أداء الفريقني.
احملاوالت بدأت عن طريق أمين حسني 
ال��ذي توغل في دفاعات الشارقة، ومرر 
ع��رض��ي��ة، ورد ال��ش��ارق��ة ع��ب��ر ال��الع��ب 
كايو، لكن الكرة اصطدت بسامح سعيد 

وحتولت إلى ركلة ركنية.
ووق��ف��ت العارضة أم��ام رأس��ي��ة علي 
كاظم في الدقيقة 33، فيما أنقذ حارس 
مرمى القوة اجلوية، فهد طالب، تسديدة 
كايو ف��ي الدقيقة 39، لينتهي الشوط 

األول بالتعادل السلبي.
الشوط الثاني شهد أفضلية الشارقة، 

بتسديدة بيريرا التي علت العارضة.
وف��ي الدقيقة 62، ت��رج��م الشارقة 
أفضليته بهدف، بعد متريرة عرضية من 
كايو إلى خالد باوزير، سجل منها الهدف 

األول.
وفرض القوة اجلوية سيطرته بشكل 
واض����ح، وح��ص��ل ع��ل��ى ب��ع��ض ال��ف��رص 
اخلطيرة، لكن احلارس عادل احلوسني 
ت��أل��ق ف��ي ال��ت��ص��دي لتسديدة إبراهيم 

بايش.
وع���اد ب��اي��ش مبحاولة ج��دي��دة علت 
العارضة، ومرر كرار نبيل، بينية رائعة 
وضعت حمادي أحمد في مواجهة املرمى، 

لكن احلوسني تألق في إبعاد الكرة.
وتلقى الع��ب ال��ق��وة اجل��وي��ة، همام 
ط��ارق، البطاقة احلمراء في الدقيقة 89 

بعد حصوله على إنذارين.
وأحكم الشارقة، خطوطه اخللفية، 
وأغلق املنافذ على القوة اجلوية رغم 
االندفاع الكبير والتبديالت التي أجراها 
املدرب أيوب أوديشو، بالدفع بكرار نبيل 
وح��م��ادي أحمد وحسني جبار وشريف 

عبد الكاظم.

األهلي يفلت من مفاجآت الكأس أمام النصر
جنح األهلي في حتقيق فوز مهم 
على النصر 2-1، في دور ال� 32 من 
كأس مصر، على ستاد اإلسكندرية.

وتأهل األهلي ليالقي فريق إنبي 
في دور ال� 16.

س��ج��ل ث��ن��ائ��ي��ة األه���ل���ي ول��ي��د 
سليمان ووال��ت��ر ب��وال��ي��ا، بينما 
أح��رز ه��دف النصر الوحيد أحمد 

الصعيدي.
وأض���اع األه��ل��ي فرصا ع��دة في 
الشوط األول، ثم تراجع مستواه 
في الشوط الثاني، مع نشاط كبير 
من جانب النصر الذي سجل هدفه 

من هجمة نادرة.
وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة 
خطيرة مبكرا تصدى لها حارس 
النصر أحمد جمال وحولها للركنية 

في الدقيقة 3.
وأج���رى األه��ل��ي تغييرا مبكرا 
اضطراريا بخروج الع��ب الوسط 
أك��رم توفيق، بإصابة في ال��ذراع، 
ون��زل مكانه املالي أليو دي��اجن في 

الدقيقة 12.
وأض���اع ص��الح محسن فرصة 
للتسجيل م��ن انطالقة جيدة من 
اجلهة اليسرى، لكنه أودع الكرة 

بجوار القائم في الدقيقة 20.
بعد دقيقتني أهدر األهلي هدفني 
متتاليني ف��ي ف��رص��ة واح���دة عن 
طريق صالح محسن ثم ناصر ماهر 
وسط استبسال من حارس النصر 

ودفاعه.
واعترض اجلهاز الفني لألهلي 
مطالبا بركلة ج���زاء إث��ر سقوط 
مروان محسن داخل منطقة اجلزاء 

في الدقيقة 25.
تراجع أداء األهلي بعد نصف 
ساعة من اللقاء، بينما نشط النصر 
ف��ي وس��ط امل��ل��ع��ب، دون خطورة 

حقيقية.
وواص���ل ح��ارس النصر تألقه 
أم��ام هجوم األهلي بعد التصدي 
لتسديدة م��ن ول��ي��د سليمان من 
ضربة حرة مباشرة مقابلة للمرمى 

حولها لركنية في الدقيقة 35.
وواص���ل ص��الح محسن إه��دار 
ف��رص األه��ل��ي السهلة ف��ي لقطة 
ج��دي��دة بالدقيقة 43، حيث سدد 
كرة ارتدت من حارس النصر فوق 

العارضة بغرابة شديدة.
احتاج األهلي 45 دقيقة حتى 
هز شباك النصر عن طريق وليد 
س��ل��ي��م��ان، وحت��دي��دا ف��ي الدقيقة 
)45+2( من الشوط األول، لينهي 

مسلسل إهدار الفرص.
جاء الشوط الثاني مغايرا، فشهد 

هبوط مستوى األهلي.
ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 50 ظ��ه��ر ص��الح 
محسن بهجمة ج��دي��دة، إذ ك��اد 
أن يغالط ح��ارس مرمى النصر، 

فخرجت الكرة للركنية.
باغت النصر األهلي في الدقيقة 
54 بإدراك هدف التعادل عن طريق 
أحمد الصعيدي بعد تلقيه كرة 
عرضية رائ��ع��ة أودع��ه��ا الشباك 

وسط غفلة من دف��اع األحمر الذي 
اكتفى بدور املتفرج.

الحقا، أجرى موسيماني تغييرا 
بخروج وليد سليمان الذي اشتكى 
من آالم في ال��ق��دم، ودف��ع مبحمود 
كهربا، ثم والتر بواليا على حساب 

صالح محسن.
واص���ل النصر م��ح��اوالت��ه، عن 
طريق أحمد كالوشا بتسديدة مرت 
بجوار القائم األمين للحارس علي 

لطفي في الدقيقة 69.
ف��ي الدقيقة 71 ش���ارك محمد 
شريف وأفشة على حساب مروان 
محسن وناصر ماهر في تشكيلة 

األهلي.
مبرور الوقت افتقد هجوم األهلي 
للتركيز رغم النشاط والرغبة في 

حتقيق الفوز.
ف��ي الدقيقة 77 ح���اول محمد 
شريف أن يسجل هدف التقدم، لكن 

الكرة مرت بجوار القائم.

وح��ص��ل ال��ن��ص��ر ع��ل��ى ضربة 
ركنية أولى له في الدقيقة 80، لم 

تشكل خطورة على مرمى األهلي.
أسفر ضعط األه��ل��ي املتواصل 
على النصر عن الهدف الثاني عن 

طريق والتر بواليا في الدقيقة 84.
واستغل بواليا ارتطام الكرة في 
دفاع املنافس بعد تسديدة من طاهر 

محمد طاهر ليودعها الشباك.
ث��م أه��در بواليا م��ج��ددا فرصة 
ه��دف مؤكد ف��ي الدقيقة 89، بعد 
متريرة سحرية من كهربا، حيث 

تصدى له حارس النصر ببراعة.
بنفس الطريقة وبعد دقيقتني 
فقط، أض��اع بواليا فرصة هدف 
جديد من متريرة كهربا، إذ فضل 

التسديد املباشر، دون جدوى.
نشط النصر في الثواني األخيرة 
من اللقاء من أجل إدراك التعادل لكن 
األهلي حافظ على تقدمه ليخرج 

منتصرا 1-2.

فرحة العبي األهلي 

تعادل مخيب للريان
أمام جوا الهندي

فقد الريان القطري، أول نقطتني 
في مشواره القاري، وذلك بالتعادل 
السلبي أم��ام ج��وا ال��ه��ن��دي، على 
ملعب فاتوردا، في إطار مباريات 
امل��ج��م��وع��ة اخل��ام��س��ة م��ن دوري 

أبطال آسيا.
وج�����اءت امل���ب���اراة متوسطة 
امل��س��ت��وى، وسيطر ال��ري��ان على 
الكثير من فتراتها، لكنه فشل في 

ترجمة الفرص ألهداف.
بداية الشوط األول جاءت هادئة 
من قبل الطرفني، لكن حالة الهدوء 
، وك���اد يوهان  ل��م تستمر ط��وي��الاً
بولي العب الريان، أن يهز الشباك، 
لكنه أهدر فرصة التقدم في أول 10 

دق��ائ��ق، بعدما س��دد بغرابة على 
يسار حارس اخلصم.

واستمر احلال على ما هو عليه 
طوال الشوط األول، وكان الريان 
الطرف األفضل، بعدما هدد املرمى 

الهندي أكثر من مرة.
ا  ول���م يختلف ال��وض��ع ك��ث��ي��راً
في الشوط الثاني، وظلت الكرة 
محصورة ف��ي وس��ط امللعب، مع 
اس��ت��م��رار م��ح��اوالت ال��ري��ان على 

مرمى اخلصم.
وح��ص��د ال��ف��ري��ق��ان، أول نقطة 
لهما في البطولة، وإن كان التعادل 
بطعم اخلسارة للفريق القطري، 

الباحث عن التأهل للدور املقبل.

ياسني ابراهيمي محاصر من العبي جوا الهندي
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الوحدات يخطف نقطة تاريخية من 
النصر السعودي في دوري أبطال آسيا

خطف الوحدات األردني نقطة تاريخية 
من براثن مضيفه النصر السعودي بعدما 
فرض عليه التعادل السلبي، على ملعب 
م��رس��ول ب���ارك، ف��ي مستهل مشوارهما 
ضمن املجموعة الرابعة ل��دوري أبطال 
آسيا. وتعتبر هذه املشاركة التاريخية 
األول���ى ل��ل��وح��دات ف��ي مسيرة األن��دي��ة 
األردنية، فجاء تعادله مرضيا له، فيما 
ج��اءت النتيجة بطعم اخلسارة للنصر 

السعودي.
ويخوض ال��وح��دات مواجهته املقبلة 
السبت املقبل أم��ام ف��والذ االي��ران��ي، فيما 

يالقي النصر بذات اليوم السد القطري.
وبحث النصر السعودي منذ بداية 
امل��ب��اراة، عن منافذ تقود إل��ى التسجيل، 
لكنه اص��ط��دم بدفاعات مركبة م��ن قبل 
الوحدات الذي أغلق عليه املساحات من 

منتصف امللعب.
واع��ت��م��د ال��ن��ص��ر ف��ي ه��ج��م��ات��ه على 
ان��ط��الق��ات ب��ي��ت��روس وخ��ال��د ال��غ��ن��ام 

وعسيري ونور الدين أمرابط والصليهم.
فيما لعب املغربي عبد الرزاق حمدالله 
رأس حربة، بيد أن��ه عانى من ب��طء في 

عملية البناء.
ف��ي امل��ق��اب��ل دف���ع ع��ب��د ال��ل��ه أب���و زم��ع 
بتشكيلة واقعية اعتمدت على العبني 
ميلكون النزعة الدفاعية بخاصة في خط 
الوسط، فدفع بأحمد ثائر وفادي عوض 
كالعبي ارتكاز، خلف أحمد سمير وأحمد 
زري��ق واللبناني سوني سعد، وتواجد 

السنغالي نداي في املقدمة.
ووق��ع العبء األكبر في امل��ب��اراة على 
م��داف��ع��ي ال���وح���دات خ��ط��اب وال��ع��رب 
وشلباية وإلياس، حيث جنحوا في قطع 
ال��ك��رات أكثر من م��رة من أم��ام الصليهم 

وحمدالله.
ولم يخف الوحدات أطماعه الهجومية 
بخطف ه��دف، م��ن خ��الل االع��ت��م��اد على 

الهجمات املرتدة وارسال الكرات الطويلة 
ومن أحداها سدد سوني كرة قوية مرت 

فوق مرمى برادلي جونز.
واستحوذ النصر على الكرة في منطقة 
العمليات، ون���ّوع م��ن خياراته خاصة 
من األط��راف، أمال في إيجاد ثغرة بدفاع 
الوحدات، في وقت كان فيه حارس الفريق 
األردن��ي أحمد عبد الستار في املوعد أمام 

تهديدات “العاملي”.
والح��ت فرصة خطرة للنصر من كرة 
عرضية ارتقى لها املدافع عبد الله مادو 
برأسه وجدت عبد الستار يسيطر عليها 

بثبات.
وواصل النصر احتفاظه بالكرة، دون 
أن تفلح محاوالته في تشكيل اخلطورة 
الفعلية على مرمى عبد الستار لينتهي 

الشوط األول بالتعادل السلبي.
تعادل تاريخي

في الشوط الثاني دفع مدرب الوحدات 
بأنس العوضات ب��دال م��ن سوني سعد 

بهدف تعزيز القدرات الهجومية.
وظهرت اجل��رأة الهجومية أكبر لدى 
الوحدات، وكان قريبا من تسجيل هدف 
السبق عبر تسديدة مباغتة أطلقها أحمد 

زريق حولها جونز بصعوبة للركنية.
وشعر مدرب النصر فلورين بتراجع 
واضح في أداء العبيه، فزج دفعة واحدة 
برائد الغامدي وسامي النجعي لتنشيط 

الهجوم.
وزج الوحدات بعد ذلك بخالد عصام 
وصالح راتب من ثم برجائي عايد إلعادة 
احليوية لصناعة األلعاب الهجومية، مع 

تراجع اللياقة البدنية لالعبيه.
وح��اول النصر في الدقائق األخيرة 
تكثيف طلعاته الهجومية بحثا عن هدف 
الفوز، لكن الوحدات حافظ على متاسكه 

الدفاعي، ليخرج بنقطة تاريخية.

املهاجم املغربي عبد الرزاق حمدالله يحاول املرور من العبي الوحدات

تعادل السد القطري مع نظيره 
ف��والذ اإلي��ران��ي، بنتيجة 1-1، 
بالعاصمة السعودية الرياض، 
وذل���ك ض��م��ن م��ب��اري��ات اجل��ول��ة 
األولى من دور املجموعات بدوري 

أبطال آسيا.
ت��ق��دم ف����والذ ب��ه��دف سجله 
ل��وس��ي��ان��و ب��ي��ري��را ف��ي الدقيقة 
61، وتعادل خوخي بوعالم في 

الدقيقة 89.
وجاءت املباراة جيدة املستوى 
من جانب العبي الفريقني، حيث 
سعى كل منهما لتحقيق االنتصار.

ولم ينجح العبو الفريقني في 
هز الشباك خالل الشوط االول، 

والذي انتهى بالتعادل السلبي.
وجنح لوسيانو بيريرا، العب 
فوالذ، في تسجيل هدف التقدم في 

الدقيقة 61 .
ل��ك��ن ال��س��د جن���ح ف���ي إدراك 
التعادل في الدقيقة 89، عن طريق 
خوخي بوعالم، من هجمة قادها 
علي أسد، ولعبها لبغداد بوجناح، 
الذي مررها خلوخي، على حدود 
منطقة اجل���زاء، ليودعها داخ��ل 

لقطة من مباراة السد القطري وفوالذ اإليراني الشباك.

السد يتعادل مع فوالذ اإليراني 


