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)هاني الشمري( مدرب الكويت البرازيلي آرثر تعرض لإلقالة بسبب سوء النتائج مدرب القادسية محمد إبراهيم »مرتاح« بعد أن تربع األصفر على قمة الدوري

آرثر يعترف بأخطاء في التشكيل ويؤكد أن سيناريو المباراة لم يكن متوقعًا

إبراهيم: لعبنا أمام األبيض بخطتين واللقب مازال في الملعب

مبارك الخالدي
مازالت تتوالى توابع مباراة 
القادسية والكويت في اجلولة 
العشرين من الدوري املمتاز التي 
أقيمت اول من امس والتي انتهت 
بفوز االصفر 1-0، فقد أش���اد 
ابراهيم  القادسية محمد  مدرب 
بأداء العبيه، مؤكدا ان الفوز كان 
صعب���ا على فريق كبير بحجم 
األبيض ال���ذي نحترمه، اذ قدم 
العبوه مباراة كبيرة من خالل 
االنتش���ار اجليد، وكان األكثر 
الكرة خاصة  اس���تحواذا على 

في الشوط الثاني.
اننا نهدي  ابراهيم  وأضاف 
هذا الف���وز الى جمهور األصفر 
املتعطش دائما للفرحة ونرفع 
القبع���ة عل���ى مؤازرتهم  لهم 
لنا، اال ان ه���ذا الفوز ال يعني 
حصولنا على اللقب فهناك مباراة 
أمام كاظمة  مصيرية تنتظرنا 
وعلينا ان ننسى مباراة الكويت 
ونلتفت لبطولة كأس االحتاد 

اآلسيوي.
وعن خطته التي لعب بها في 
املباراة ق���ال اننا لعبنا بخطتني 
ووفقنا فيهما، حيث أعطيت احلرية 
في التحرك جلهاد احلسني للقيام 

األربعاء املقبل في كأس االحتاد 
اآلس���يوي، كما أن لدينا مباراة 

امام الصليبخات.

األصفر استحق الفوز

القادسية  وقال جنم هجوم 
الس���وري ف���راس اخلطيب ان 
األصفر قدم مباراة كبيرة امام 
الكويت واستحق الفوز بجدارة 
مضيفا ل� »األنباء« ان من حق 
جماهيرنا هذه الفرحة الكبيرة 
بعد النتيجة اجليدة على غرمي 
ليس بالس���هل نهائيا، ونتمنى 
ان نس���تمر عل���ى نفس الروح 
والعزمي���ة بالرغ���م من التعب 

واالرهاق.
وأش���ار اخلطي���ب ال���ى ان 
فريقه سيرتاح اليومني املقبلني 
لالس���تعداد ملب���اراة االحت���اد 
الس���وري ف���ي كأس االحت���اد 
اآلس���يوي حتى يواصل تألقه 
الى  البطوالت، الفتا  في جميع 
ان الدوري لم ينته بعد والفريق 
أمام���ه مباراة مهمة امام كاظمة 
في احملطة االخيرة ونسعى الى 
حسمها بأيدينا ولن ننتظر أي 
حسابات أخرى لتكلل جهودنا 

باللقب.

بدوره خلف املهاجمني واستفدنا 
من ذلك، وكانت لنا ثالث فرص 
حقيقية خالل الشوط األول ولم 
نسجل اال من واحدة، ولم يكن هذا 
الشوط ايجابيا بالنسبة للكويت 
الذي سيطر على الشوط الثاني 
وكان األكثر استحواذا والحت له 
بعض الفرص، وما ميز األبيض 
هو اجادته الكرات الطويلة التي 
أبطل مدافعونا مفعولها وخاصة 

فايز بندر.
وأوضح ابراهيم ان االصفر لم 
يتراجع في الشوط الثاني، وقد 
بينت لالعبني خالل االستراحة بني 
الش���وطني ان التراجع في الثلث 
األخير من ملعبنا امر غير مرغوب 
فيه اال ان األبيض دخل الشوط 
الثاني مكثفا هجومه وهو ما كان 

متوقعا، وكن���ا ننتظر اي مربع 
الكويت  خال في وس���ط ملعب 
لالنطالق منه، اال ان العبينا قاموا 
بأدوارهم بكفاح واصرار وعزمية 
رغم االرهاق الكبير الذي أصاب 
الالعبني في الفترة االخيرة ليس 
فقط بدنيا ولكن نفسيا وهذا أيضا 

ينسحب على اجلهاز الفني.
وأضاف انني شخصيا اشعر 
بارهاق الفترة احلالية فما بالكم 
بالالعبني الذي���ن حتملوا جميع 
الضغوط وحتاملوا على انفسهم 
في ظل املشاركات الكثيرة في اكثر 
من بطولة، فاألصفر يحارب على 
عدة جبه���ات حيث هناك مباراة 
تنتظرنا بعد يومني امام االحتاد 
السوري في كأس االحتاد اآلسيوي 
تليها مباراة مهمة امام كاظمة في 

الدوري.
وأكد ابراهي���م ان الدوري لم 
ينته بعد وما زالت هناك محطة 
أخرى، وأنا ضد من يقول ان االمور 
حسمت، اذ تنتظرنا محطة صعبة 
ام���ام كاظمة في اجلولة األخيرة 
وكرة القدم وارد فيها كل شيء وما 
زالت الفرصة كبيرة امام الكويت 
والنص���ر وجمي���ع االحتماالت 
مفتوحة، وانا أؤكد احترامنا الكبير 
لكاظمة ولن نستهتر به كخصم 
يستحق االحترام وبالتالي ما زلنا 
في مش���وار البطولة بالرغم من 
عبورنا 60% منه وما زال الدوري 

بعيدا عن القادسية.

أخطاء فنية

من جانبه أبدى مدرب الكويت 

البرازيل���ي ارث���ر انزعاجه من 
نتيجة املباراة، مؤكدا ان اخلسارة 
كانت ضرب���ة موجعة لألبيض 
خصوصا في هذا التوقيت ولم 

نكن نتوقع هذا السيناريو.
وأضاف: لم يكن هدفنا اللعب 
للتعادل وكنا نركز على حتقيق 
الفوز اال ان التشكيل لم يخدمنا 
ورمبا اخطأنا في بعض االمور 
الفنية داخل امللعب، ففي الشوط 
االول لم يكن خلط الوسط اي 
دور واض���ح ولم يقدم العبونا 
مستواهم املعروف او مجهودهم 
القادسية  املتوقع لذلك سيطر 
على وسط امللعب بشكل كامل. 
وأوضح ارثر أننا رمبا اخطأنا 
في اختيار التش���كيلة التي من 
املباراة  املفترض ان نبدأ به���ا 

فتواجد عبداهلل املرزوقي وحسني 
حاكم منذ البداية كان ضروريا 
جدا، اضافة الى فهد عوض، وكان 
يجب ان يلعب جراح العتيقي 
في مكانه األصلي. وأش���ار الى 
انه حاول اص���الح الوضع بني 
الش���وطني وبالفعل س���يطرنا 
على الشوط الثاني وسنحت لنا 
فرصتان لم نستثمرهما، كما كان 
القادسية اشد ضراوة واصرارا 
النتيجة وكان  للمحافظة على 

له ما اراد.
وبني ارثر ان الفرصة ما زالت 
مواتية امام فريقه للفوز باللقب 
وان الدوري لم ينته وهناك جولة 
اخيرة يتوجب علينا الفوز فيها 
املقابل  على الصليبخات، وفي 
نأمل ان يخدمنا كاظمه بعرقلة 

القادس���ية وهذه هي كرة القدم 
أحواله���ا متغيرة ويجب علينا 

تقبل النتائج.
ونفى مسؤوليته عن اخلسارة، 
أدي���ت واجبي كامال  وقال لقد 
والفريق حق���ق نتائج مرضية 
على ي���دي ووصلنا الى نهائي 
كأس ولي العهد وس���نلعب في 
نصف نهائي كأس األمير، وتأهلنا 
الى ال���دور الثاني في البطولة 
اآلسيوية وليس معنى خسارة 
مباراة ان ننسى كل تلك اجلهود 
املبذولة ففريقنا اليزال من الفرق 

املرشحة.
ولفت الى ان الكويت سينسى 
تل���ك املباراة، وس���نلتفت الى 
املقبل���ة وكلها مهمة  املباريات 
فهناك مباراة امام تشرشل الهندي 

                مبارك الخالدي
جنح احلكم املجري ڤيكتور كاس���اي ف���ي ادارة مباراة قمة 
اجلول���ة ال� 20 بني القادس���ية والكويت اول م���ن امس بكفاءة 
واقتدار، والقى استحسان اجلمهور الذي تابع اللقاء، ولم نسمع 
اصوات االس���تهجان التي عادة ما نسمعها في مباريات كثيرة 

حتت ادارة حكامنا.
وقدم كاساي درسا عمليا حلكامنا احملليني في فنون 
التحكيم، فإلى جانب لياقته البدنية العالية امتاز كاساي 
بالهدوء واملتابعة الدقيقة ملجريات املباراة، وكان قريبا 
من وقوع اخلطأ بش���كل لم يسمح لالعبني بأية ردة 

فعل سلبية تؤثر على سير املباراة.
وقد انهى الشوط االول دون ان مينح اية دقيقة 
وقت���ا اضافيا ما يعني انه لم يس���مح ألي العب 
بتعطيل اللعب، متجاهال حاالت السقوط التمثيلية 

التي اعتادها العبونا.
وتعامل كاساي مع العب القادسية السوري جهاد 
احلسني بفن عندما سقط الالعب وحاول ان يتلقى عالجه 
داخل امللعب اال ان احلكم اصر على خروجه ولم يسمح له 
بالدخ���ول اال بعد ثوان كانت كالدقائق على اجلهاز الفني 
واالداري لالصفر والالعب نفس���ه، كما لم يرضخ احلكم 
لصيحات اجلماهير املطالبة بدخول الالعب وبعد ان اذن 
له بالدخول جرى نح���وه موبخا قائال لقد اخرت دخولك 

كي ال تتعمد تأخير اللعب مرة اخرى.
وم���ن املالحظات التي ش���اهدناها اصراره على لعب 
الكرة من موقع احلدث فقد اعاد الكرة ثالث مرات موزعة 
بني الش���وطني وكلها لالعبي االبيض املستعجلني على 
حتريك الكرة، وهنا طبق كاس���اي القانون بحذافيره 
دون مراعاة لظروف الفريق اخلاسر الطامح دوما للعب 
الس���ريع على حساب القانون. وكانت حالة الالعب طالل 
العامر مثار اعجاب اجلمهور، عندما سقط قريبا من خط 
التماس ووقف يتلقى العالج من على اخلط متاما وعندما 
انتهى اخصائي العالج الطبيعي من مهمته قام احلكم 
بإخراج العامر ولم يس���مح له بالدخول اال بعد مرور 
دقيقة كامل���ة بالرغم من مح���اوالت اداريي االصفر 
تنبيهه الى ذلك. واضافة الى ذلك كان كاساي راقيا 
في اشهار البطاقات الصفراء حيث كان يوجهها دون 
استفزاز لالعب وبكل س���رعة وهدوء ولعل االنذار 
االبرز كان لنواف اخلالدي عندما حاول تأخير اللعب 
وهي محاولته االولى لكنه لم مينحه الفرصة لذلك.

والشك ان ما قدمه احلكم كان درسا مثاليا حلكامنا 
احملليني لالستفادة منه في ادارته للمباراة.

كاساي قّدم درسًا نموذجيًا في التحكيم

الحكم المجري 
ڤيكتور كاساي قاد مباراة 

القادسية والكويت
 بكفاءة عالية

في الجولة قبل األخيرة من دوري الدرجة األولىبعد حصول راشد وبندر على اإلنذار الثالث

مباراة تحديد المراكز 
في كأس ولي العهد تنقذ القادسية 

الجهراء يستنجد باليرموك
إلعالن تأهله من بوابة الشباب

إسقاط إدارة العربي إلى 2 مايو

عبدالعزيز جاسم 
قال مشرف الفريق األول بنادي القادسية عبداهلل احلقان ان 
املدافع حس���ني فاضل يحتاج الى فترة ال تقل عن 10 أيام حتى 
يشارك في التدريبات بعد التأكد من إصابته بقطع في الرباط 
اخلارجي للركبة، واذا حتسنت حالته وشارك في التدريب بصورة 
عادية فانه سيتمكن من اللحاق مبباراة العربي 14 مايو املقبل 

في الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو األمير. 
وأش���ار احلقان الى انه بعد حصول عدد من العبي األصفر 
عل���ى البطاقة الصفراء في مباراتهم أول من أمس أمام الكويت 
سيتعرض كل من محمد راشد وفايز بندر لإليقاف حلصولهما 
على اإلنذار الثالث، ولكن ما س���يخدم القادسية هو ان مباراة 
حتديد املركزين الثالث والرابع في كأس ولي العهد أمام اجلهراء 
2 مايو املقبل ستسبق مباراة كاظمة 6 مايو في اجلولة احلاسمة 
لتحدي���د بطل الدوري املمتاز، وهو م���ا أنقذ األصفر من غياب 
ركيزتني أساسيتني في خط الدفاع، وذلك ليس تقليال من شأن 
باقي العب���ي األصفر إال ان اجلميع يعل���م ان التغيير في هذا 

التوقيت في التشكيلة سيكون له مردود سلبي. 
وبني احلقان ان األصفر ينظر الى كل بطولة على حدة وبالتالي 
فان تركيزه منصب غدا على االحتفاظ بصدارة مجموعتنا في 
كأس االحتاد اآلسيوي في مواجهة االحتاد السوري، حتى نتمكن 
من اللعب في الدور الثاني الذي يقام من دور واحد على ارضنا 
وبني جماهيرنا، مبينا ان األصفر س���يدخل معسكرا في فندق 

الراية بعد تدريب الغد.

مبارك الخالدي
يش����تد الصراع في اجلولة قبل االخيرة من دوري الدرجة االولى 
لكرة القدم بني الفرق االقرب الى التأهل، إذ من احملتمل ان يعلن اجلهراء 
املتصدر )34 نقطة( تأهله الى الدوري املمتاز رس����ميا، في حال فوزه 
على مضيفه الش����باب )14 نقطة( في املباراة التي تقام في الساعة ال� 
4:20 عصرا، شريطة ان يقدم له اليرموك )26 نقطة( خدمة بتعطيل 
الساحل صاحب املركز الثاني )32 نقطة( واملطارد املباشر للمتصدر، 
عندما يحل ضيفا عليه في ال� 6:55 مس����اء. ويبقى بصيص من االمل 
خليطان )27 نقطة( الذي يس����تضيف الفحيحيل )11 نقطة( النتزاع 
البطاق����ة الثانية التي تخوله اللعب مباراة فاصلة مع صاحب املركز 
الس����ابع في الدوري املمتاز يوم 9 مايو املقبل، لتحديد الفريق الثاني 
الذي سيلعب في املمتاز باملوسم املقبل، شريطة خسارة الساحل اليوم 
واجلولة االخيرة ايضا. وتبدو مباراتا اجلهراء مع الشباب، والساحل 
مع اليرموك، اكثر اثارة لتأثير نتيجتيهما على حتديد صاحبي املركزين 
االول والثاني في الدوري. وقد استعد اجلهراء جيدا ملباراة اليوم التي 
يخوضها مكتمل الصفوف، بوجود العب الوسط عادل حمود واحمد 
حواس، والبرازيليني توبانغو وويلس����ون، واملغربيني ربيع هوبري 
وسعيد قاسني. وال تشكل املباراة اية اهمية بالنسبة الى الشباب بعد 

ان فقد االمل في الصراع على التأهل الى الدوري املمتاز.
وفي املباراة الثانية، يأمل الساحل التغلب على ظروفه، ومواصلة 
الطريق نحو الصدارة امام خصم ال يستهان به، فاليرموك من الفرق 
التي شكلت رقما صعبا امام الفرق االخرى، ولم يخدمه احلظ والتوفيق 
للمنافس����ة على احدى بطاقتي التأهل، وفوزه اليوم على الساحل او 
التعادل يعني عودة اجلهراء رس����ميا ال����ى دوري االضواء، في حال 

فوزه على الشباب.

تشرشل يتدرب اليوم في الكويت
مبارك الخالدي

يصل الى البالد عصر اليوم فريق اخوة تشرش����ل الهندي ملالقاة 
الكوي����ت االربعاء املقبل في ختام الدور التمهيدي للمجموعة الثانية 
من بطولة كأس االحتاد اآلس����يوي. وكان الفريقان قد تأهال رس����ميا 
ال����ى دور ال� 16 بعد ان جمع تشرش����ل 7 نقاط والكويت 5 نقاط، في 
حني خرج الهالل اليمني من املنافسة بعدما جتمد رصيده عند نقطة 
واحدة. وستقيم بعثة تشرشل في فندق كراون بالزا، ومن املقرر ان 
يج����ري الفريق مرانا خفيفا على ملعب الكويت رقم 2 مس����اء اليوم. 

وكان االبيض وتشرشل قد تعادال 2 - 2 في اجلولة االولى.

مبارك الخالدي
حجزت الدائرة االدارية باحملكمة الكلية صباح امس الدعوى 
املرفوعة من رئيس مجلس ادارة النادي العربي السابق جمال 
الكاظمي بصفته واخرين ضد مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بصفته، طع��نا على قرار الهيئة الصادر بتاريخ 20 
فبراير املاضي واملتع���لق بإسقاط مجلس ادارة النادي استنادا 
الى امل���ادة 22 من النظام االساسي املوحد لالندية واالحتادات 

الرياض��ية، الى احلكم في جلسة 2 مايو املقبل. 
وكانت هيئة احملكمة قد تلق���ت مذكرات الدفاع للخصوم 
بعد االكتف���اء بتبادل االطالع على االوراق ف�ي اجللس�����ات 

املاضية.

10 آالف من الحساوي
قدم نائب رئيس مجلس إدارة القادسية ومدير الكرة 
السابق فواز احلساوي مبلغ 10 آالف دينار مكافأة لالعبي 
األصف���ر بعد فوزهم على الكوي���ت وتصدرهم الدوري 

املمتاز.

إقالة آرثر وتعيين عبداهلل
مبارك الخالدي

قرر مجلس إدارة نادي الكويت في اجتماع طارئ أمس إقالة 
املدرب البرازيلي آرثر بيرنانديس وإسناد مهمة الفريق إلى املدرب 
الوطني محمد عبداهلل »مؤقتا«. وأرجع مجلس اإلدارة إقالة آرثر 
إلى س���وء النتائج التي حتققت مؤخرا بالرغم من جهود اإلدارة 

في توفير كل ما يلزم الفريق من دعم ومساندة.
وأكدت إدارة »العميد« ان ما وصل إليه الفريق من نتائج إيجابية 
أهلته للمنافسة على صدارة الدوري املمتاز والتأهل لنهائي كأس 
ولي العهد ما هو اال اجتهاد من الالعبني فقط، رغم األخطاء التي 

وقع فيها املدرب البرازيلي خالل إدارته للمباريات.


