
 خ����اض ال���ك���وي���ت، ب��ك��ام��ل 
صفوفه، تدريبه مساء أمس 
اس���ت���ع���داًدا ل��ق��م��ة م��واج��ه��ات 
اجلولة السابعة، من منافسات 
ال��دوري املمتاز، والتي يواجه 

فيها القادسية.
وي��ت��ص��در ال��ك��وي��ت، حامل 
اللقب، قمة الدوري ب�16 نقطة 
م��ن دون خ��س��ارة، فيما يحتل 
القادسية، املركز الثالث ب�13 

نقطة.
وق��ال أحمد الصبيح إداري 
ال��ك��وي��ت: “صفوف األب��ي��ض 
ال ُت��ع��ان��ي أي غ��ي��اب��ات، بعد 
االطمئنان على العاجي جمعة 
س��ع��ي��د، ال���ذي ل��م يتمكن من 
استكمال املباراة األخيرة أمام 
النصر، بعدما اشتكى من كدمة 

بقدمه«.
وأض��اف الصبيح “الدخول 
ف��ي معسكر مغلق؛ استعداًدا 
ملواجهة القادسية، لم يتحدد 
بعد”، مشيًرا إل��ى أن املباراة 
غاية في األهمية، س��واء دخل 
األب��ي��ض معسكًرا، أو واص��ل 

تدريباته بصورة اعتيادية.
وب��ن الصبيح، أن مسابقة 
ال��دوري ال ت��زال طويلة، إال أن 
مواجهة فريقه مع القادسية، 
دائًما ما حتمل طابًعا خاًصا، 
في ظل منافسة الفريقن، على 

البطوالت.
يذكر أن الكويت خسر لقب 
ال��س��وب��ر، ف��ي ب��داي��ة امل��وس��م 
احلالي أمام القادسية، مبا يعني 
سعيه ف��ي م��واج��ه��ة اخلميس 
امل��ق��ب��ل، رد ال��ص��اع، وحتقيق 
ال���ف���وز، مل��واص��ل��ة االن���ف���راد 

بالصدارة.
ع��ل��ى اجل��ان��ب اآلخ����ر ح��دَّد 
ال��ق��ادس��ي��ة رب���ع س��اع��ة فقط 
م��ن ت��دري��ب ال��ف��ري��ق، لتكون 
مفتوحة أم��ام وسائل اإلع��ام، 

ق��ب��ل امل��واج��ه��ة امل��رت��ق��ب��ة أم��ام 
الكويت في اجلولة السابعة من 

منافسات الدوري املمتاز.
وطالب زياد الشطي املنسق 
اإلع��ام��ي للقادسية، وسائل 
اإلع��ام التي ترغب في متابعة 
اس��ت��ع��دادات الفريق احلضور 
عند السابعة مساء، مل��دة ربع 
ساعة فقط، إلتاحة الفرصة أمام 
اجلهاز الفني، بقيادة الروماني 
إيوان مارين، والاعبن، العمل 
بأريحية وبتركيز، استعداًدا 

للمباراة.
وأعلن نواف املطيري، نائب 
رئيس جهاز الكرة في القادسية، 
عن مكافآت لاعبي األصفر، بعد 
الفوز على الفحيحيل في اجلولة 

املاضية.
وق����ال امل��ط��ي��ري، للموقع 
الرسمي ل��ل��ن��ادي، إن األصفر 
س��ي��دخ��ل ف��ي معسكر مغلق، 
لزيادة التركيز عند الاعبن، 
مشيرا إلى أهمية املباراة التي 

جتمعه مع الكويت.
وأش���اد املطيري مبستوى 
ال����اع����ب����ن ف����ي م���واج���ه���ة 
الفحيحيل، م��ط��ال��ب��ا إي��اه��م 
مبواصلة العمل حتى نهاية 
امل���وس���م احل���ال���ي، م���ن أج��ل 

استعادة لقب الدوري.
كان األصفر، واصل تدريباته 
م��س��اء أم��س عقب ال��ف��وز على 
الفحيحيل في اجلولة السادسة 

من منافسات الدوري املمتاز.
وشهدت تدريبات األصفر، 
عودة عبدالعزيز املشعان، الذي 
غاب منذ بداية املوسم؛ بداعي 

اإلصابة.
ي��ذك��ر أن ال��ق��ادس��ي��ة، يحتل 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ف��ي مسابقة 
ال���دوري امل��م��ت��از، برصيد 13 
ن��ق��ط��ة، ف��ي��م��ا ي��ح��ت��ل ال��ك��وي��ت 

الصدارة برصيد 16 نقطة. 
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الكويت والقادسية يواصان استعدادهما ملواجهة الكاسيكو

لقطة من مواجهة سابقة بن الكويت والقادسية
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