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اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة الـ 15
من دوري VIVA ويضم:

٭ احلارس: بندر سليمان )اجلهراء(

٭ الدفاع: محمد السويدان )الساملية(، الكسندر 
فيليب )الشباب(، محمد فريح )العربي(.

٭ الوســط: جــاي دميبلي )اجلهــراء(، عبداهلل 
التويتان )التضامن(، عدي الصيفي )الساملية(، 
محمد زنيفر )الشباب(، نيكوالس أولسن )اجلهراء(

٭ الهجــوم: فــراس اخلطيب )الســاملية(، نابي 
سوما )الشباب(.

قرار إدارة كاظمة االستغناء عن 
املدرب انتوني اوليفيرا كان من أجل 
مصلحة الفريق بعدما أصبح الطريق 

مسدودا بينه وبني الالعبني.

»عساها خيرة«

إصــرار بعــض الالعبني على 
الصفراء  البطاقــة  احلصول على 
وكأنها عنــوان للعب الرجولي مما 
يربك حسابات املدربني في التبديالت.

»خفوا شوي«

في املرمىغلط في غلطصح لسانكعبدالكرمي جنم األسبوع 
استحق مدرب اجلهراء أحمد عبدالكرمي أن يكون جنم 
االسبوع لهذه اجلولة بعدما قاد فريقه لتقدمي أداء مميز 
أمام العربي توجه بالفوز واالرتقاء إلى املركز السابع، حيث 
ظهر اجلهراء بشكل مميز هجوميا واكثر تنظيما في الهجوم 
ما يدل على البصمة الكبيرة له خالل الفترة القصيرة التي 

قضاها مع الفريق بعد ان كان اخيرا بنقطتني.

اجلولة الـ 15

٭ حافظ مهاجم العربي حســني املوســوي على صدارة 
هدافــي الدوري برصيد ١3 هدفا، وجــاء خلفه املهاجمان 
السابقان للكويت صابر خليفة وللساملية باتريك فابيانو 
برصيد ١٠ أهداف، وخلفهما العب وســط األبيض فيصل 
زايد، ومن بعــده ٤ العبني برصيد 7 أهداف وهم: جمعة 
ســعيد وحمزة األحمر )الكويت(، نابي سوما )الشباب( 
ورودولف دينجر )اجلهراء( وخلفهم مدافع كاظمة أليكس 

ليما بـ 6 أهداف.
٭ شــهدت اجلولة حالتي طرد وكانتا في مواجهة التضامن 
والشباب، حيث أشهرت البطاقة احلمراء أوال لالعب الشباب 

منور املطيري وبعدها ملدافع التضامن فالو سار.
٭ مــدرب كاظمــة البرتغالي أنتوني أوليفيــرا هو رابع 
مــدرب يتم إعفــاؤه من منصبه هذا املوســم في الدوري 
املمتاز ومت تعيني مساعده عبداحلميد العسعوسي، حيث 
ســبقه الكويت بإعفاء الفرنسي روبرت فيلود وحل بدال 
منــه محمد عبــداهلل، ثم أقال الفحيحيل الســوري ماهر 
البحري وجــاء بدال عنه محمد دهيليــس، وأقيل مدرب 
اجلهراء اجلزائــري محمد كمال ديجابور وجاء بدال منه 
احمد عبد الكرمي، واألمر املشترك في رحيل جميع املدربني 

هو تعيني مدرب وطني بدال منهم.
٭ رغم عدم مشــاركته في جولتــني يعتبر الكويت افضل 
خط هجوم برصيد 41 هدفا، والتضامن أقل الفرق تسجيال 

بواقع 12 هدفا.
٭ الشــباب أكثر الفرق اســتقباال لألهداف بـــ 35 هدفا، 

والكويت األقل بـ ٩ أهداف.

٭ الساملية: فراس اخلطيبـ  عدي الصيفيـ  نايف زويد
٭ التضامن: فيصل عجب

٭ الشباب: منور املطيري ـ نابي سوما »٢«
٭ اجلهراء: نيكوالس أولسن »٢«

٭ العربي: حسني املوسوي

منو سجل؟

احلكام في امليزان )من 1٠(

8٫5
عبداهلل الكندري )كاظمة ـ الساملية(

كان موفقا في إدارة املباراة، وتعامل بطريقة جيدة مع 
احتجاجات الالعبني وأشهر عددا من البطاقات الصفراء 
في مكانها السليم، واحتسب ركلة جزاء صحيحة للساملية.

8
عبداهلل جمالي )التضامن ـ الشباب(

احتسب ركلة جزاء سليمة للتضامن وأشهر 
بطاقتني حمراوين صحيحتني واحدة لالعب الشباب 
منور املطيري واألخرى ملدافع التضامن فالو سار، 
لكن يؤخذ عليه احتساب ركلة جزاء للشباب ألن 
الالعب تعرض للعرقلة من خارج منطقة اجلزاء. 

8
 علي محمود )اجلهراء ـ العربي(

أدار املباراة باقتدار ولم تكن هناك أخطاء 
مؤثرة، ومنح وقتا إضافيا 5 دقائق في الشوط 

الثاني كانت في محلها.

مباريات اجلولة الـ 16

الثالثاء
3/5

5:٠5ثامرالساملية ـ الفحيحيل

5:٠5الصداقة والسالمكاظمة ـ الشباب

األربعاء
3/6

5:٠5صباح السالمالعربي ـ التضامن

5:٠5مبارك العياراجلهراء ـ النصر

7:3٠الكويتالكويت ـ القادسية

ترتيب الفرق بعد اجلولة الـ 15

النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق
١3١٠3٠٤١٩33الكويت

١586١٢7١33٠الساملية

١٤833٢٤١3٢7القادسية

١56٤٤٢٢١8٢3العربي

١٤5٢٢٢3١8٢٢كاظمة

١٤٤55١5١7١7النصر

١53٢١٠١5٢7١١اجلهراء

١5٢٩٩١٢٢5١٠التضامن

١٤١66١٤3١١٠الفحيحيل

١5٢٩٩١335١٠الشباب

مبارك اخلالدي

أشاد مدرب الفريق االول لكرة القدم بنادي 
اجلهراء احمد عبدالكــرمي بالفوز الثمني على 
العربــي ٢-١ في ختام اجلولــة الـ ١5 لبطولة 
دوري VIVA املمتاز. وقال عبدالكرمي في تصريح 
لـ »األنباء«: ال شك ان الفوز على العربي ثمني 
ومهــم معنويا فــي هذا التوقيت، الســيما ان 
االخضر فريق صعب وشرس ويلعب بعيدا عن 
الضغوط بعكس فريقنا الذي دخل املباراة حتت 
ضغط كبير. واشاد بالظهور الرائع لالعبيه من 
حيث االلتزام بالتعليمات واالخالص والروح 
العالية حتى نهايــة املباراة وكنا االفضل من 
الناحية التكتيكية طوال الشوطني واستحق 

فريقنا الفوز والنقاط الثالث.
واضــاف عبدالكرمي اننــا لم ندخل منطقة 
االمان والدفء بعد وال نريد لهذا الشــعور ان 
يسود بني الالعبني فاليزال امامنا جوالت متبقية 
وكل ما نريده ان تستمر هذه الروح املتجلية 
حتــى النهاية، مثمنــا دور مجلس اإلدارة في 
الوقوف خلف الالعبني واجلهاز االداري والطبي.

فوزان: خسارة العربي 
أمام اجلهراء غير متوقعة

مبارك اخلالدي

قال املنسق االعالمي للفريق االول 
لكرة القدم بالنادي العربي عبدالرحمن 
فوزان ان خسارة فريقه امام اجلهراء 
لم تكن متوقعة، مضيفا في تصريحات 
اعالمية عقب املباراة ان اجلهراء تفوق 
في الشــوط االول من حيث التركيز 
وااللتــزام التكتيكــي داخــل امللعب 
وحتصل على فرصتني ترجمهما الى 
هدفــني، وفي الشــوط الثاني تدارك 
جهازنا الفني االمر عبر تغيير خطة 
اللعب واستطعنا تقليص الفارق لكننا 

لم نوفق في التعديل.
وذكر فوزان ان اجلهاز الفني وضع 
في حسبانه اللعب من اجل الفوز ولم 
نكن ننتظر اي نتيجة اخرى لكنها في 
النهاية كرة القدم التي جتري في الكثير 
من االحيان خارج التوقعات، متمنيا 
اال تســتمر اآلثار السلبية للخسارة 

في القادم من املباريات.

عبدالكرمي: اجلهراء 
استحق الفوز على األخضر

الشباب استفاق.. والعربي يحتاج لتصحيح أوضاعه

الساملية يتمسك باألمل.. واجلهراء ينتفض

حارس املرمي الدفاع الوسط
بندر سليمان محمد السويدان 

 الكسندر فيليب 
محمد فريح

جاي دميبلي - عبداهلل التويتان  
عدي الصيفي - محمد زنيفر  

نيكوالس أولسن

الهجوم
فراس اخلطيب 

 نابي سوما

فريق »األنباء« للجولة الـ 15

العسعوسي: معرفتي اجليدة 
بالالعبني ستساعدني

عبدالعزيز جاسم

الفريــق  مــدرب  قــال 
األول لكــرة القــدم بنادي 
كاظمة الوطني عبداحلميد 
العسعوســي بعد تعيينه 
رســميا عقب إقالة املدرب 
السابق انتوني أوليفيرا لـ 
»األنباء« انه لن يغير كثيرا 
في األمور الفنية بالفريق 
قبيل مواجهة فريق الشباب 
غــدا في اجلولــة الـ ١6 من 
الدوري، وســيكون العمل 

بصورة أكبر خالل فترة التوقف وسيســاعدني في ذلك 
معرفتــي اجليدة بالالعبني، مشــيرا إلى أنه يســعى مع 
الالعبني واجلهــاز اإلداري إلى عودة البرتقالي لوضعه 
الطبيعي والبداية ســتكون في مباراة الشباب بتحقيق 

الفوز.
وأضــاف العسعوســي ان الفريق يعانــي من وجود 
إصابتني، األولى للمدافع األوغندي دينس إيغوما الذي قد 
يغيب لنهاية املوسم إن أثبتت الفحوصات إصابته بالرباط 
الصليبي، والثانية للمهاجم فرانسيسكو فاندرلي والذي 
غاب عن التدريبات بســبب إصابتــه بالعضلة الضامة، 
متوجها بالشــكر إلدارة النادي علــى الثقة بتكليفه مع 

مساعده خالد املشيلح.

عباحلميد العسعوسي

إعداد وحتليل عبدالعزيز جاسم 
@aziz995-

علــى الرغم من غيــاب املتصدر 
الكويــت وصاحــب املركــز الثالث 
القادسية عن اجلولة الـ ١5 من دوري 
VIVA املمتــاز إال أنها شــهدت إثارة 
ونتائج مفاجئة، استعاد من خاللها 
الســاملية األمل مبنافســة األبيض 
على لقــب الــدوري بعدمــا تغلب 
على كاظمة بنتيجة كبيرة بثالثية 
دون رد تســببت في رحيل مدرب 
البرتقالــي انتونــي أوليفيرا، فيما 
حقق اجلهراء طفرة كبيرة ووصل 
للمركز السابع بفوز مستحق على 
العربي بهدفني لهدف، بينما استفاق 
الشــباب علــى حســاب التضامن 
وجتــاوزه بنتيجــة 3-١ ليصبــح 
الصراع الكبير في مناطق الهبوط 
بني ٤ فرق حيث يتساوى الشباب 
والتضامن والفحيحيل برصيد ١٠ 
نقاط مــع األخذ بعــني االعتبار أن 
الفحيحيــل لديه مباراة مؤجلة مع 
األصفر ويتفوق على الثالثي أبناء 
األحمــدي والفروانية واألشــاوس 

فريق اجلهراء بنقطة واحدة.

السماوي.. لعبها صح
الســاملية بشــخصيتني  ظهــر 
مختلفتني في مواجهة كاظمة، األولى 
منضبطــة دفاعيــا ال تتــرك مجاال 
للمنافس من أجل الوصول ملرماها 
وبالفعــل جنح في ذلــك، والثانية 
هجومية تبحــث عن الفوز وأيضا 
حقــق مراده، وقد ســعى كثيرا في 
الشــوط الثاني من اجل التسجيل 
ومتكــن من ذلك وأضاف هدف ثان 
بسرعة ليعود ويهدئ اللعب ويقف 
جيدا في وسط امللعب لينقض بهدف 
ثالث وكأنه رسم سيناريو املباراة 

بيده.

األخضر.. في تراجع
دفــع العربــي ضريبــة تراجع 
مســتواه فــي الشــوط األول أمام 
اجلهراء واستقبل هدفني وكاد يدخل 
مرمــاه أكثر والســبب واضح وهو 
تراجــع األداء فــي جميع اخلطوط 
حيث لم يكن الدفاع قادرا على صد 
الهجمات، كما ان خط الوسط لم يجد 
احللول والهجوم استسلم للرقابة، 
وعندما صحــح الفريق أوراقه في 
الشــوط الثاني لم يســتطع سوى 
تســجيل هدف واحد لم يكن كافيا 

لكــي يحقق نقطة علــى اقل تقدير 
ما يعني أنه ابتعد بشكل كبير عن 
املركزين الثاني والثالث وقد يفقد 
مركزه احلالي في قادم اجلوالت إن 

لم يعد لوضعه الطبيعي.

البرتقالي.. أخطاء وإقالة
مــن الواضح أن مــدرب كاظمة 
البرتغالي انتونــي أوليفيرا وبعد 
مــرور ١5 جولة مــازال يبحث عن 
عدة حلول إليقاف مسلســل نزيف 
النقاط فهو حتى لم يجد حال إلضاعة 
الفرص إضافة إلى ذلك جتده يغامر 
مبكرا بعد دخــول هدف في مرماه 
مثلما حدث أمام الساملية واستقبل 
ثالثية ما تسبب في إقالته في نهاية 
املطاف، لكن أيضا يتحمل الالعبون 
جزء آخر من املسؤولية فهناك أخطاء 
فردية متكررة في كل مباراة بخط 
الدفاع بسوء التمركز وعدم املراقبة.

اجلهراء عاد للتألق
منــذ أكثر من مبــاراة واجلهراء 
يقاتل ويحاول ويســعى للخروج 
من املركز األخير وها هو وبعد طول 
انتظار جنح في ذلك بفوز مستحق 
علــى العربي أظهر من خالله قدرة 
هجوميــة عالية وكذلك استبســال 
وتركيز دفاعي كبير، وهو ما يوضح 
أن التعاقدات األخيرة التي أجراها 
وفترة التوقف استفاد منها بشكل 
مثالي وخير دليل حصوله على ٩ 

نقاط من اصل ١٢ ممكنة.

التضامن.. في مأزق
وضع التضامن نفسه في مأزق 
بعد خســارته من الشباب فقد بات 
مطالبا بتحقيق انتصارين على اقل 
تقدير في اجلوالت األربعة املقبلة من 
بينها الفوز على اجلهراء في اجلولة 
االخيرة لالبتعاد عن شبح الهبوط 
لكن األمر احمليــر في فريق املدرب 
رادي هو ظهوره مبستوى الفت أمام 
الفرق الكبيرة حتى وإن خسر، اال انه 
يعود ويظهر مبستوى متراجع أمام 
الشباب األخير الذي تعرض لهزائم 
متكررة قبل مواجهته ما يعني افتقاد 
العبيه عامل التركيز، لذلك يجب أن 
تكون الصحوة من اجلولة املقبلة ألن 
التعويض مستقبال سيكون أشبه 

باملستحيل.

الشباب.. رتب أوراقه
قدم الشــباب واحدة من أفضل 

مبارياته هذا املوسم من الناحية 
التكتيكية واملســتوى والنتيجة 
فضرب أكثر من عصفور بحجر 
واحد عندما حقق الفوز ليحافظ 
علــى آماله بالبقــاء وجنح في 
ايقاف التضامن أحد منافسيه 
على صراع الهبوط، كما استعاد 
الثقة وارتفعت معنوياته لقادم 
اجلوالت، ويحسب للمدرب خالد 
الزنكي قراءته للمنافس وعدم 
تأثره كثيــرا بحالة طرد منور 
املطيري فاســتقبل هــدف لكنه 

سجل في املقابل.


