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مبارك: األصفر يريد حسم اللقب بيده وال ينتظر الهدايا

فاضل وراشد جاهزان للمشاركة أمام كاظمة
عبدالعزيز جاسم

أعل���ن مدي���ر الفريق االول 
لكرة القدم في نادي القادسية 
جمال مبارك أن اجلهازين الفني 
واالداري، يقوم���ان بتجهي���ز 
الالعبني بدنيا ومعنويا للمباراة 
احلاس���مة امام كاظمة بعد غد 
ف���ي اجلولة ال���� 21 واألخيرة 
من ال���دوري املمتاز، من خالل 
االستمرار في التدريب حتى في 
يوم املباراة مع اجلهراء اول من 
امس في كأس سمو ولي العهد 
والت���ي خس���رها األصفر 1-0 
محتال املركز الرابع، وشارك في 
صفوفه مجموعة من الالعبني 
الش���باب، بعد ان فضل املدرب 
إراحة العبيه  إبراهي���م  محمد 
األساس���يني الذين تدربوا قبل 

املباراة بساعتني.
وق���ال مب���ارك: ان صفوف 
األصفر مكتملة باستثناء إصابة 
علي الشمالي والذي يحتاج الى 
بعض الوقت كي يشفى منها، 
بعد اصابته في العضلة الضامة. 
في املقابل، عاد املدافع حس���ني 
فاضل الى التدريب، بعد غياب 
ملدة 4 اسابيع بسبب اصابته في 
الركبة، ما يعني ان مشاركته مع 
الفريق في مواجهة كاظمة بيد 
املدرب، مبينا ان زميله في خط 
الدفاع محمد راشد أيضا شفي 
من االصابة باالنكل، وسيكون 
جاهزا للمباراة املصيرية والتي 
تعتبر االهم لالصفر في املوسم 

احلالي.
وأش���ار الى ان املدافع فايز 
بن���در يواصل الع���الج الزالة 
التجمع الدموي في عينه، والذي 
تعرض له من جراء كس���ر في 
وجنته في املباراة مع النجمة 
اللبناني بكأس االحتاد اآلسيوي، 

مشيرا الى ان بندر اصبح من 
الركائز االساسية للفريق في 
الفترة املاضية، وأثبت انه من 

افضل املدافعني محليا.
 ولف���ت مبارك ال���ى ان من 
يشاهد تدريب األصفر، يلمس 
االصرار لدى الالعبني لتحقيق 
املزيد من االنتصارات، والتتويج 
بلقب الدوري املمتاز، وهو اهم 

ألقاب املوسم، الفتا الى ان كاظمة 
من الفرق الكبيرة، ومن الصعب 
الفوز عليه اال اذا كان الفريق في 
قمة تركيزه، السيما ان جميع 
الفرق تلعب امام القادسية بأداء 
عال حتى وان لم يكن لها امل 
في املنافسة، مبينا أن االصفر 
ال يري���د الهدايا م���ن احد، بل 
يريد حس���م الدوري بيده بعد 

ان انتزع الصدارة في اجلولة 
السابقة من الكويت عن جدارة 

واستحقاق.

 راشد: مواجهة لقب

من جهته، قال مدافع القادسية 
محمد راش���د ان اجلميع يدرك 
ان مواجهة كاظمة هي حلس���م 
اللقب، ومن غي���ر املعقول ان 

يفرط فيها الفريق، ولن يقبل 
اجلمهور باألعذار، ومن خالل 
التدريب���ات اتضح ان الالعبني 
عازمون على الفوز، مشيرا الى 
انه يواصل عالجه لكنه يتدرب 
يوميا، وسيكون جاهزا بنسبة 
100% للمباراة احلاسمة حتى 
وان ش���عر باأللم ألن مثل هذه 

املباريات ال ميكن ان تعوض.

محمد راشد يستعد بجدية للمشاركة في املباراة أمام كاظمة

الكويت يتفوق على توتنهام بالتصنيف الدولي

األبيض استخرج تأشيرة لماتشاال
مبارك الخالدي

أنهت ادارة ن���ادي الكويت االجراءات اخلاصة 
باستخراج تأشيرة دخول للمدرب التشيكي ميالن 
ماتشاال، وذلك الستكمال املفاوضات التي بدأها معه 
مجلس ادارة األبي���ض لقيادة الفريق في املرحلة 
املقبلة. وكان الكويت قد أق���ال املدرب البرازيلي 
آرثر برنانديز بعد اخلس���ارة أمام القادسية 0 � 1 
ف���ي الدوري املمتاز، وعني بدال منه الوطني محمد 
عبداهلل. ومن املتوقع ان يصل ماتشاال الى البالد 

خالل الس���اعات القليلة املقبلة الى البالد ليشرع 
الطرفان في مناقشة بنود وتفاصيل التعاقد املزمع 
بني الطرفني. اجلدير بالذكر ان ماتشاال قد عمل في 
الكويت فترة التسعينيات، وقاد نادي كاظمة الى 
سلسلة من االنتصارات احمللية واخلليجية، قبل ان 
يتولى تدريب األزرق، وقاده الى لقبي كاس اخلليج 
مرتني عامي 1996 و1998، انتقل بعدها لإلش���راف 
على عدة منتخبات خليجية، آخرها البحرين التي 

أنهت التعاقد معه األسبوع الفائت.

»األبيض« في المركز 102 عالميًا والقادسية 226 وكاظمة 350

نتائج الكويت في كأس االحتاد اآلسيوي ساهمت في حتسني تصنيفه

عبدالعزيز جاسم
قفز نادي الكويت 9 مراكز عاملية، حسب تصنيف 
االحتاد الدولي لكرة الق���دم للتاريخ واالحصاء، 
واحتل املركز 102 عاملي���ا، بعد ان كان في املركز 

ال� 111.
جاءت هذه الطفرة لالبيض بعد تصدره املجموعة 
الثاني���ة في كأس االحتاد اآلس���يوي وتأهله الى 
الدور الثاني، واصبح في املركز الرابع آس���يويا 
بعد بوهانغ الكوري اجلنوبي والكرامة السوري 

وكاشيما انتلرز الياباني.
ووفقا للتصنيف، تقدم الكويت على توتنهام 
االجنليزي مبركز واحد، بينما دخل على السباق 
الول مرة القادسية منذ ابتعاده عن التصنيف ملدة 
عام ليحتل املركز ال� 226 عامليا وال� 24 آسيويا، بعد 
تصدره املجموعة الرابعة في كأس االحتاد اآلسيوي 

دون اي خسارة، وتأهله الى الدور الثاني.
وجاء »االصفر« خلف بوهانغ والكرامة وكاشيما 
انتلرز والكويت وبيكامكس الڤيتنامي وبنيودوكور 
االوزبكي وغامابا اوساكا الياباني والهالل واالحتاد 
السعوديني وباختاكور االوزبكي وسنغنام الكوري 
وزوب اه���ان االيراني والغرافة القطري والرفاع 
البحريني وكاوازاكي الياباني وجنوب الصني من 
هونغ كونغ وبالومبانغ االندونيسي وسامسونغ 

الكوري اجلنوبي وتشونبوك الكوري اجلنوبي 
ودانانغ الڤيتنامي وس���باهان االيراني ونوغايا 

الياباني واالستقالل االيراني.
كما دخل كاظمة قائمة التصنيف العاملي أيضا 
واحتالله املركز 350 واالخير و38 آسيويا، بعد 
تألقه في كاس االحتاد اآلسيوي وتصدر املجموعة 
الثالث����ة، بي����د ان نقاطه كانت اق����ل من الكويت 
والقادسية خلس����ارته مباراة واحدة امام ضيفه 
ناس����اف االوزبكي. وخرج من التصنيف للمرة 
االولى العربي بعد ان كان متواجدا طوال االشهر 
املاضية، لغيابه عن املشاركات اخلارجية والتي 
يصنف على اساسها جميع الفرق، باالضافة الى 
مس����ابقة الدوري املمتاز حيث يحتل »االخضر« 

املركز اخلامس.
وتبدو حظوظ الكويت قوية في دخول قائمة 
ال� 100 ناد خالل الشهر املقبل، في حال فوزه على 
ضيفه االحتاد السوري في الدور الثاني من كأس 
االحتاد اآلسيوي، والتي تقام بنظام خروج املغلوب 
من مباراة واحدة، ورمبا يذهب الى ابعد من ذلك 
في حال تأهله ال���ى املباراة النهائية او احتفاظه 
باللقب. كما ان القادسية وكاظمة يحدوهما االمل 
نفس���ه بتعزيز مركزيهما في التصنيف شريطة 

االستمرار في املنافسة باملسابقة اآلسيوية.


