
عماد غازي

لقن فريق ن��ادي الكويت نادي 
العربي درس��ا قاسيا بعد أن فاز 
عليه برباعية نظيفة، في املباراة 
التي جمعت بينهما ف��ي اجلولة 
ال��راب��ع��ة م��ن منافسات »دوري 

فيفا«.
أه��داف األبيض سجلها صابر 
اخلليفة، وجمعة سعيد، وحمزة 
حلمر، وفيصل زايد، ليرفع الكويت 
رصيده إلى 10 نقاط، في صدراة 
الترتيب، فيما جتمد رصيد العربي 

عند 4 نقاط.
وامل���ب���اراة ف��ي مجملها ج��اءت 
حماسية ف��ي شوطها األول، في 
ظل ندية من الفريقني، فيما انفرد 
الكويت بالشوط الثاني، وحسم 
خالله نتيجة املباراة، بتسجيل 3 
أهداف من األربعة التي حسم بهم 

اللقاء.
في املقابل دخل العوبي املباراة 
بخطة دفاعية، بتواجد 5 العبني في 
اخلط اخللفي، وفي الوسط اعتمد 
املدرب السوري حسام السيد، على 
علي مقصيد، وعلي خلف، وزيد 
زكريا، يعاونهم مشاري الكندري، 

وفي املقدمة حسني املوسوي.
وزادت فترة جس النبض في 
املباراة، وتبادل األبيض واألخضر، 
السيطرة على مجرياتها، وبعد 
مرور نصف ساعة، بدأ العربي في 
تهديد دفاعات الكويت، وتصدت 
العارضة لكرة ه��دف محقق من 

أقدام حسني املوسوي.
وج���اء رد ال��ك��وي��ت ع��اج��ال عن 
طريق جمعة سعيد، والذي انطلق 
م��ن وس��ط امللعب، ليسدد بقوة، 
لترتد الكرة من سلمان عبدالغفور، 
للمتابع صابر خليفة، ليسجل 

الهدف األول.
وف���ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، دخ��ل 
العربي بقوة إلدراك التعادل، إال 
أن الكويت رد بقوة، ليرفع بعدها 

األخضر الراية البيضاء، وينجح 
الكويت في تعزيز التقدم بهدفني، 

حلمزة األحمر، وفيصل زايد. 
وم��ن��ح��ت ص��ح��وة احمل��ت��رف��ني، 

األفضلية لألبيض على األخضر.
واستطاع محترفو الكويت أن 
يفرضوا شخصيتهم في أصعب 
األوق��ات، فعندما اقترب األخضر 
م��ن ه��ز شباك حميد ال��ق��الف بعد 
تسديدة ت��ص��دت لها العارضة، 

ان��ط��ل��ق جمعة سعيد م��ن وس��ط 
امللعب ل��ي��راوغ أك��ث��ر م��ن الع��ب، 
ويسدد لترتد الكرة، للمتابع صابر 

خليفة، والذي أودعها الشباك.
وف���ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، قطع 
الفيل االي��ف��واري جمعة سعيد، 
الطريق على األخضر للعودة إلى 
املباراة، واستطاع تسجيل الهدف 
الثاني، برأسية ال تصد وال ترد، 
ليكمل بعدها حمزة حلمر مهرجان 

األهداف، ومن بعده فيصل زايد.

جرأة هجومية
وحت��ل��ي ال��ك��وي��ت ف��ي مواجهة 
العربي باجلرأة الهجومية، بتواجد 
صابر خليفة، وجمعة سعيد في 
املقدمة، يعاونهما فيصل زاي��د، 
وحمزة حلمر، من على األط��راف 
والعمق، ومن العمق الدفاعي طالل 

الفاضل، وشريدة في الوسط، إلى 
جانب سامي الصانع، وحميد ميدو 

من اخلطوط اخللفية.
ومنح مدرب الكويت، الفرنسي 
ه��وب��ي��ر ف��ي��ل��ود، ال��الع��ب��ني حرية 
احل��رك��ة، وه��و ما خلخل دفاعات 
العربي املتكتلة، ليصل الفريق إلى 

مراده، بعد أن انهك العربي بدنيا.
ول����م ي��ج��د م�����درب ال��ع��رب��ي، 
ال��س��وري حسام السيد، مخرجا 

سوى العودة للدفاع، ملواجهة املد 
الهجومي لألبيض، إال أن تواجد 
3 العبني في العمق الدفاعي، إلى 
ج��ان��ب أح��م��د إب��راه��ي��م، ومحمد 
فريح على األط���راف، عطل القوة 

الهجومية لألخضر.
وح��م��ل اخل���ط اخل��ل��ف��ي، جهدا 
بدنيا كبيرا، وهو ما لم يساعد في 
صمود العربي، لتتوالى األهداف 

في الشوط الثاني.

القادسية يعسكر للزمالك
من جهة أخ��رى يدخل نادي 
القادسية، في معسكر مغلق، 
اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ي��وم حتضيرا 
مل��واج��ه��ة ال��زم��ال��ك، ف��ي إي��اب 
دور ال� 32 بالبطولة العربية 
لألندية.  وقرر اجلهاز اإلداري 
في القادسية، تكرمي الالعبني 
م��ن ص��ن��دوق داع��م��ي الفريق، 
بعد جت��اوز التضامن، بهدفني 

دون رد.
وس���ادت حالة م��ن االرت��ي��اح، 
ع��ق��ب ال���ف���وز ع��ل��ى ال��ت��ض��ام��ن، 
وأش��اد نائب رئيس جهاز الكرة 
بالقادسية، ن��واف املطيري، مبا 

قدمه األصفر.
واعترف املطيري، أن جاهزية 
األص��ف��ر ب��ص��ورة ك��ب��ي��رة، قبل 
مواجهة ال��زم��ال��ك، تبث الراحة 

لدى اجلهاز الفني.
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