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الكويت يحتفظ بصدارة دوري الشباب

مبارك الخالدي
واصل الكويت صدارته لدوري الش���باب بعد 
فوزه على الفحيحيل 3 � 0 في اجلولة ال� 7 رافعا 
 رصيده ال���ى 21 نقطة وتعادل النصر مع خيطان

1 � 1 وتراجع الى املركز اخلامس برصيد 14 نقطة، 

وحافظ اجلهراء على مركزه الثاني ب� 16 نقطة بفوزه 
على اليرموك 3 � 1 وقفز العربي الى املركز الثالث 
ب� 15 نقطة بفوزه على الساحل 2 � 1 وفاز القادسية 
 على التضامن 1 � 0 وتعادل الس���املية مع كاظمة

1 � 1 وفاز الشباب على الصليبخات 1 � 0.

القادسية يفقد فاضل أمام التضامن لإلصابة

الدوسري: تمنيت مجموعة أقوى لكاظمة بـ»االتحاد اآلسيوي«
عبدالعزيز جاسم

قال مشرف الفريق األول لكرة القدم 
بنادي كاظمة عبداهلل الدوسري انه كان 
يتمنى ان يقع البرتقالي في مجموعة أقوى 
بكأس االحتاد اآلس���يوي حتى يستفيد 
الفريق أكث���ر ويثبت للجميع ان كاظمة 
مازال خير سفير للكرة الكويتية، مشيرا 
ال���ى انه بالرغم من ان مجموعته تعتبر 
األقوى بني املجموعات األخرى إال انه ال 
يخش���ى ذلك ألنه يثق بإمكانات العبيه 

وقدرتهم على تخطي هذا الدور.

وأشار الدوس���ري الى انه من اجليد 
ان تلتق���ي الفرق القوية في الدور األول 
وتتغل���ب عليها أفضل م���ن ان تقع في 
مجموعة ضعيفة ثم تصطدم في األدوار 
النهائية بفرق مس���تواها مرتفع، الفتا 
الى ان البرتقال���ي لديه مدرب خبير في 
البطوالت اخلارجية وهو الروماني ايلي 
بالتشي وبطوالته مع الفرق التي دربها 

تشهد له بذلك.
وبني ان بالتشي طلب من اإلدارة التعاقد 
مع محترف خامس يجيد اللعب كوسط 

أيس���ر او أمين فور فتح باب االنتقاالت 
الش���توية لتعويض النقص، مضيفا ان 
البرازيليني  املدرب للمحترفني  عدم قيد 
ارنستوا فيريرا وساالس في قائمة ال� 18 
أمام التضامن في اجلولة االولى من الدوري 
املمتاز هو أمر يخص املدرب وحده، وال 
أح���د ميكنه التدخل الن املدرب هو الذي 
يختار من يراه مناس���با للمواجهات وال 
فرق لديه ب���ني محترف او محلي إال من 

خالل العطاء داخل امللعب.
وأضاف الدوسري ان كاظمة ال يعاني 

من اي إصابات او إيقافات خصوصا بعد 
ان انته���ت فترة توق���ف املدافع عبداهلل 
دشتي بسبب طرده في مباراة كاس االحتاد 
وبالتالي باتت صفوف البرتقالي مكتملة 
ومستعدون ملواجهة العربي القوية بعد 
غد والتي ستكون من اقوى املواجهات، 
خصوصا ان األخضر تعادل في اجلولة 
االولى وقدم مستوى جيدا أمام الساملية 
ويتطلع للتعوي���ض، والبرتقالي يأمل 
مواصلة االنتصارات وبالتالي س���تظهر 

املباراة مبستوى جيد.

عبدالعزيز جاسم
تعرض مدافع القادسية حسني فاضل 
الى إصابة في العضل���ة الضامة خالل 
التدريبات االخيرة وهي نفس اإلصابة 
التي الزمته طوال الفترة املاضية وغاب 
على اثرها عن اغلب املباريات سواء مع 
األصفر او املنتخب الوطني، وقام فاضل 
مبراجعة طبي���ب املنتخب د.عبداملجيد 
البناي للوقوف عل���ى حالته وإعطائه 
برنامجا تأهيلي���ا، ومعرفة الفترة التي 
ميكن ان يعاود بعده���ا التدريبات مرة 

اخرى.
وبذل���ك تأكد غياب فاضل عن مباراة 
التضامن غدا في اجلولة الثانية بالدوري 
املمتاز ومن احملتمل ايضا غيابه عن مباراة 

النصر 20 اجلاري.
من جهته، قال مدير الفريق جمال مبارك 
ان تدريبات األصفر متواصلة وال يوجد 
اي غيابات باستثناء فاضل، مشيرا الى 
ان الالعبني يتطلعون ملواصلة حتقيق 
النتائج االيجابية واالحتفاظ بالصدارة 
م���ن جولة الى اخ���رى لالحتفاظ بلقب 

الدوري.
واضاف ان األصف���ر بعد ان اكتملت 
صفوفه سيظهر مبستوى اعلى فنيا عن 
مباراة الصليبخات السابقة ألنه يعرف ان 
جماهير القادسية ذواقة وتعشق اللعب 
اجلميل ولكن ذلك ال يعني اال نفكر فيما هو 
أهم وهو حتقيق ال� 3 نقاط، الفتا الى ان 
معنويات الالعبني ارتفعت بصورة كبيرة 
بعد املكافأة التي قدمها مدير الكرة السابق 
فواز احلساوي لفوزهم بكأس السوبر، 
وظهر ذلك جليا من خالل تدريبات اليومني 
املاضيني، مشيرا الى ان هذا التكرمي ليس 
بغريب على شخص قدم للنادي الكثير 

اإلصابة تعاود حسني فاضل مرة أخرىومازال يقدم.


