
7 alwasat.com.kw

كاظمة يواجه الكويت 
في قمة اجلريحني

تستكمل اليوم مواجهات اجلولة 
ال��ث��ال��ث��ة م���ن ل�����دوري التصنيف 
الكويتي، حيث تقام 3 مباريات اليوم 
األح��د، جتمع األول��ى القادسية مع 
الساحل، بينما تقام املواجهة الثانية 
ب��ن الكويت وكاظمة، فيما تختتم 

اجلولة بلقاء خيطان والنصر.
وتسعى أن��دي��ة القمة للتعبير 
عن ذاتها بصورة أفضل مع اجلولة 
الثالثة، السيما أن معظمها لم يظهر 
بالصورة املطلوبة ولم يحقق النتائج 
املرجوة، فيما يطمح الساعون للبقاء 
بن الكبار لتحقيق نتائج إيجابية 
تكفل لهم االنضمام لألوائل العشرة 

قبل انتهاء قسم التصنيف.
يصطدم كاظمة الذي ميتلك نقطة 
واح��دة، مع الكويت برصيد 4 نقاط، 
في مواجهة قوية للفريقن اجلريحن، 
حيث تعرضا لهزة باجلولة املاضية، 
فسقط البرتقالي في فخ اخلسارة 
أمام الفحيحيل، فيما تعرض األبيض 

لتعادل بطعم اخلسارة مع الشباب.

الفريقان يطمحان لتعديل املسار، 
وال ت��ب��دو امل��ه��م��ة س��ه��ل��ة، ف���ي ظل 
الندية التي طاملا تشهدها مواجهات 

الطرفن.
ك��اظ��م��ة ي��ب��دو مكتمل الصفوف 
ويبرز في قائمته كوكبة من الالعبن 
احمل��ل��ي��ن، منهم “شبيب اخل��ال��دي 
وعمر احلبيتر وحمد حربي وناصر 
فرج، إلى جانب الواعدين وليد التوره 
ومحمد العازمي وبندر بورسلي”، 
بينما ميثل مستوى احملترفن لغزا 

محيرا في السفير.
على اجلانب اآلخر، يعتمد العميد 
ع��ل��ى محترفيه دمي��ب��ل��ي وع��ب��دول 
سيسوكو إلى جانب احمللين “عبد 
الله البريكي وفيصل زايد وضاحي 
الشمري، مع أحمد حزام”، في غياب 

جمعة سعيد ويوسف ناصر.
فض الشراكة

مواجهة القادسية املتصدر ب�6 
ن��ق��اط، م��ع ال��س��اح��ل )ال��وص��ي��ف( 

بالرصيد نفسه، متثل محطة مهمة 
لفض الشراكة في الصدارة.

ال��ق��ادس��ي��ة يعد االخ��ت��ب��ار األول 
احلقيقي للساحل في ظل الفوارق 
الفنية بن الفريقن، رغم عدم بلوغ 
األص��ف��ر أع��ل��ى درج���ات اجل��اه��زي��ة، 
وع��دم تقدميه املستوى امل��أم��ول في 

املباراتن املاضيتن.
األصفر يعول على منقذه سيف 
احلشان مع أحمد الظفيري وسلطان 
ال��ع��ن��زي إل��ى ج��ان��ب اس��ت��ع��ادة بدر 
امل���ط���وع م���ع ت���واج���د ق��اوت��ش��ي��و 
وسيسوجو بالهجوم، وف��ي املقابل 
يعتمد أبناء أبو حليفة على قدرات 
البرازيلين ليو وتاليسون ومارسيلو 
إلى جانب هنريكي، مع احمللين محمد 

جمال وأحمد غازي.
خيطان والنصر

س��ب��اق متكافئ ينتظر خيطان 
بنقطة وال��ن��ص��ر ب�3 ن��ق��اط، رغ��م 
الظروف التي مير بها خيطان بإصابة 

10 من الفريق بكورونا، في ظل تفوق 
احمللين على أنفسهم وجناحهم في 

الظهور مبستوى الفت.
خيطان يعول على أحمد الدوسري 

وعبد الله الفيلكاوي إلى جانب محمد 
عبيد، ورقة الفريق الرابحة، باملقابل 

ي��ب��رز أح��م��د ال��ري��اح��ي وب��ه��اء عبد 
الرحمن وسيد ضياء مع النصر.

لقطة من مواجهة سابقة بن كاظمة والكويت

شركة ستاد فيردر برمين تواجه اإلفالس
كشف متحدث باسم حكومة والي��ة برمين، أن 
نادي فيردر برمين، لن يواجه اإلف��الس في حالة 
توقف املوسم أو استمرار حظر حضور املشجعن 
في املدرجات، لكن شركة “بي.دبليو.إس”، التي 
تدير ستاد الفريق، في حاجة ماسة إلى الدعم املالي 

للحفاظ على كيانها.
وقال املتحدث باسم حكومة والية برمين اليوم 
السبت، حسب صحيفة “فيسر كوريير” احمللية، 
إن شركة “بي.دبليو.اس” ستواجه اإلف��الس 
بنهاية العام إن لم حتصل على دعم؛ بسبب خسارة 

عائدات حضور املشجعن.
وفي ظل جائحة فيروس كورونا املستجد، تقام 
املباريات بدون جماهير أو بحضور عدد محدود 
للغاية من املشجعن، وهو ما يكبد شركة “بي.

دبليو.اس” خسائر باملالين.
وجتدر اإلشارة إلى أن شركة “بي.دبليو.اس” 

مملوكة لنادي فيردر برمين وصندوق اقتصادي 
في الوالية، ومن املفترض أن يقدم كل طرف 3.5 
مليون ي��ورو، للحفاظ على كيان االس��ت��اد حتى 
عام 2021، وينتظر أن تنظر حكومة الوالية هذه 

القضية يوم الثالثاء املقبل.
وأوضح كالوس فيلبري، املدير اإلداري لفيردر 
برمين، في تصريحات لصحيفة “فيسر كوريير”، 
أن النادي املتعثر ماليا يستطيع احلفاظ على كيانه 
حتى في حالة توقف اللعب، مثلما حدث في املوسم 

املاضي، أو عدم السماح بعودة اجلماهير.
وزاد: “سيشكل هذا حتديا اقتصاديا هائال، لكن 

ليس هناك خطر اإلفالس”.
وطلب برمين قرضا من بنك “كيه.إف.دبليو” 
من أجل التعامل مع تأثيرات أزمة جائحة كورونا. 
ول��م يجر التوصل إل��ى ح��ل، لكن فيلبري ق��ال إن 

النادي لديه خطة بديلة.

األهلي يجدد فوزه على الوداد
ويتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

ت��أه��ل األه��ل��ي امل��ص��ري إل��ى نهائي 
دوري أبطال إفريقيا اجلمعة عقب فوزه 
إي��اب��اً ف��ي نصف النهائي على ال��وداد 

البيضاوي املغربي 1-3.
وسجل كل من م��روان محسن )7( 
وحسن الشحات )26( وياسر إبراهيم 
)60( أه���داف كتيبة امل���درب اجلنوب 
إفريقي بيتسو موسيماني في املقابل 
دّون زه��ي��ر املترجي ه��دف الضيوف 

الوحيد في الدقيقة 82.  
وكان العمالق القاهري قطع شوطاً 
كبيراً نحو بلوغ النهائي بفوزه -2صفر 

ذهاباً في الدار البيضاء السبت املاضي.
ويلتقي األه��ل��ي الباحث ع��ن لقبه 
التاسع في البطولة القارية، في النهائي 
املقرر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 
املقبل في القاهرة مع املتأهل من نصف 
النهائي اآلخ��ر ب��ن ال��زم��ال��ك املصري 
والرجاء البيضاوي املغربي علماً بأن 
األول تقدم ذهاباً بهدف نظيف في الدار 

البيضاء.
وك��ان��ت م��ب��اراة االي���اب م��ق��ررة في 
القاهرة السبت لكنها تأجلت إلى األول 
م��ن تشرين الثاني/نوفمبر بسبب 
اصابة أكثر من العب في صفوف الرجاء 

بفيروس كورونا املستجد.
واف��ت��ق��د ال��ف��ري��ق امل��ص��ري لظهيره 
األيسر الدولي التونسي علي معلول 
بسبب اصابة عضلية، وأش��رك املدرب 
اجل��ن��وب إفريقي بيتسو موسيماني 
أح��م��د فتحي ب���دالً م��ن��ه، وح��اف��ظ على 
باقي عناصر التشكيلة التي خاضت 
لقاء الذهاب حيث جدد الثقة باحلارس 
محمد الشناوي الذي كان جنم مباراة 
ال��دار البيضاء ال سيما بتصديه لركلة 
جزاء سددها بديع أووك، وإلى جانب 
فتحي في خط الدفاع دفع موسيماني 
بياسر ابراهيم وأمي��ن أش��رف ومحمد 
هاني، وبالعبي االرتكاز عمر السولية 
وامل��ال��ي أليو دي��ان��غ وأمامهما محمد 
مجدي “أفشة” كصانع ألعاب وثالثي 
الهجوم حسن الشحات والنيجيري 

جونيور أجايي ومروان محسن.
وأدخ���ل م��درب ال���وداد األرجنتيني 
ميغيل أنخل غاموندي ثالثة تغييرات 
عن تشكيلة لقاء الذهاب، فأبقى على 
احلارس أحمد رضى التكناوتي، ودفع 

ب��اإلي��ف��واري الشيخ ك��وم��ارا ف��ي خط 
ال��دف��اع ال��ي جانب يحيى عطية الله 
واب��راه��ي��م جن��م ال��دي��ن وعبد اللطيف 
نصير، وأعاد يحيى جبران الذي تسبب 
بهدفي األهلي ذهاباً بعدما لعب كقلب 
دفاع، إلى مركزه األصلي كالعب وسط 
دفاعي ب��دالً من ابراهيم النقاش وإلى 
جانب وليد الكرتي وأمين احلسوني، 
وشغل كل من اسماعيل احل��داد وبديع 
أووك مركزي اجلناحن والكونغولي 
الدميقراطي كازادي كاسونغو كمهاجم 

صريح بدالً من ماغبي غباغبو.
ولم يكن أمام الوداد ما يخسره فبدأ 
مهاجماً، وهدد كازادي مرمى الشناوي 
بعد عشرين ثانية م��ن ال��ب��داي��ة لكن 

تسديدته مرت بجوار القائم األيسر.
وع��ل��ى غ���رار ل��ق��اء ال��ذه��اب احتاج 
األهلي إل��ى أرب��ع دقائق فقط ليفتتح 
التسجيل وهذه املرة عبر مروان محسن 
الذي كسر مصيدة التسلل فانفرد وسدد 
بقوة في شباك التكناوتي إثر متريرة 
متقنة م��ن السولية واح��ت��اج احلكم 

اجل��ن��وب إفريقي فيكتور غوميز إلى 
تقنية حكم الفيديو املساعد الحتسابه 
ما أثار اعتراض العبي واجلهاز الفني 
للوداد بسبب رفع احلكم املساعد لراية 

التسلل. 
وأرب����ك ال��ه��دف ح��س��اب��ات الفريق 
املغربي ما أجبره على االن��دف��اع نحو 
الهجوم وبالتالي ت��رك املساحات في 
منطقته، وأن��ق��ذ احل���ارس التكناوتي 

تسديدة قوية ألجايي )11(.
وانطلق ديانغ بهجمة مرتدة سريعة 
وم��رر كرة طويلة بينية إلى الشحات 
الذي انفرد وراوغ املدافع املغربي عطية 
الله وسدد إلى مين التكناوتي محرزاً 

الهدف الثاني لألهلي )26(.
وخرج العبو الوداد من أجواء املباراة 
إذ سيطرت العشوائية على أداء الفريق 
ووحده احلداد كان يقاتل إمنا من دون 

فاعلية.
وتابع األهلي سيطرته املطلقة في 
ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، وس���دد الكرتي كرة 
بعيدة فوق املرمى )48(، ثم رأسية من 

ك��ازادي لم تصيب املرمى إثر عرضية 
من أووك )54( ، وع��زز األهلي تقدمه 
برأسية لياسر إبراهيم غير املراقب إثر 
ركنية من الشحات )59(، ثم أخرج 
موسيماني احل��ارس الشناوي لكي ال 
يحصل على ان��ذار يقصيه عن النهائي 
وأدخ��ل علي لطفي ب��دالً منه، كما دفع 
بالعائد من االصابة محمور عبد املنعم 
“كهربا” مكان مروان محسن لتنشيط 
الهجوم، بينما أجرى غاموندي ثالثة 
تبديالت فأشرك زهير مترجي وغباغبو 
والظهير حمزة أسرير ب��دالً من أووك 
ونوصير واحلسوني لتنشيط خطوطه 

بعدما تراجع املنسوب البدني للفريق. 
وخفتت الفرص بعدما حسمت األمور 
منطقًيا، حيث بحث ال���وداد عن هدف 
حفظ م��اء ال��وج��ه وحقق مبتغاه عبر 
البديل زهير املترجي الذي استغل خطأ 
البديل أحمد الشيخ وس��دد ك��رة قوية 
في الزاوية اليسرى ملرمى لطفي )80(. 
وسدد البديل كهربا من مشارف منطقة 

اجلزاء مبحاذاة املرمى )88(.
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التعادل يخيم على مباراة شتوجتارت 
وكولن في »البوندسليغا«

خيم التعادل )1/1( على املباراة التي جمعت 
ب��ن ش��ت��وجت��ارت وضيفه ك��ول��ن، اجل��م��ع��ة، في 
اجلولة اخلامسة من ال��دوري األملاني لكرة القدم 

)بوندسليجا(.
وتقدم أوريل ماجناال لشتوجتارت، في الدقيقة 

األول���ى م��ن امل��ب��اراة، وت��ع��ادل ك��ول��ن ع��ن طريق 
سياستيان أندرسون، من ركلة جزاء، في الدقيقة 
23. ورفع شتوجتارت رصيده إلى 8 نقاط، في 
املركز الرابع، كما رفع كولن رصيده إلى نقطتن، 

في املركز السادس عشر.

أنشيلوتي: بيكفورد لم يتأثر 
باالنتقادات بعد إصابة فان دايك

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، إن حارس 
مرماه جوردان بيكفورد لم يتأثر باالنتقادات التي 
وجهت إليه، بعد التحامه مع فيرجيل فان دايك 
مدافع ليفربول، وإنه سيشارك أساسًيا من البداية 

في مواجهة ساوثهامبتون، اليوم األحد.
وأك���د ليفربول بطل إجن��ل��ت��را، أن ف��ان داي��ك 
سيخضع لعملية ج��راح��ي��ة ل��ع��الج إص��اب��ة في 
الركبة، تعرض لها خالل التحامه مع بيكفورد، في 

تعادل الفريقن 2-2، السبت املاضي.
وبعد اإلص��اب��ة، تعرض بيكفورد لكثير من 
االن��ت��ق��ادات، بينما حتقق شرطة مرسيسايد في 
تلقيه تهديدات عبر اإلنترنت، لكن امل��درب كارلو 
أنشيلوتي أكد أن حارس املرمى اإلجنليزي الدولي 
لم يجعل مثل هذه األم��ور تؤثر على حتضيراته 

للمواجهة املقبلة.
وق��ال أنشيلوتي للصحفين الليلة املاضية 
“سيشارك في املباراة املقبلة. ال أفكر في استبعاده. 

شاهدته خالل تدريبات الفريق هذا األسبوع، وكان 
في كامل تركيزه وق��دم أداء جيًدا وك��ان في قمة 

التركيز. هذا ما أريد أن أراه من أي العب”.
وأض��اف امل��درب اإليطالي املخضرم “لو كانت 
هناك أي مشكلة تواجهه، فأنا انتظر منه القدوم 
للحديث عن ذل��ك، لكنه لم يفعل، ول��ذا فأنا أعتقد 
أنه على ما يرام متاًما”. وارتكب بيكفورد، عدًدا من 
األخطاء في املوسم املاضي، مما جعل أنشيلوتي 
يتعاقد م��ع احل���ارس روب��ن أول��س��ن على سبيل 
اإلع���ارة م��ن روم��ا اإلي��ط��ال��ي، ف��ي آخ��ر أي��ام فترة 
االنتقاالت الصيفية. لكن أنشيلوتي كان دقيًقا في 
تقييمه ألداء بيكفورد في بداية املوسم احلالي، وعن 
ذلك قال املدرب “أحيانا يقدم بيكفورد أداء جيًدا، 
وأحياًنا ميكن أن يقدم أداء أفضل. هذا كل ما في 
األمر”. وأمت “أنا معتاد على النظر إلى اإليجابيات 
وليس السلبيات. أحتلى بالهدوء وأحاول رؤية ما 

قام به من أمور صحيحة وأخرى خاطئة”.

بيكفورد

 الداخلية األملانية تطالب بقاعدة 
موحدة حلضور اجلماهير

دع���ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة األمل��ان��ي��ة، اجل��م��ع��ة، إل���ى وض��ع 
قاعدة موحدة عبر البالد، بشأن حضور اجلماهير ملباريات 
البوندسليجا، حيث تستمر األرقام في التباين بشكل كبير، وسط 

ارتفاع أعداد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا.
وبينما يرجع القرار النهائي للسلطات الصحية، قال متحدث 
رسمي باسم الوزارة، إن احلكومة حتثهم على “التوصل إلجراء 

موحد”.
وقال املتحدث الرسمي، إن مفهوم العناية الصحية الشخصية 
لرابطة ال��دوري األملاني يظل قائما، لكن األع��داد املتزايدة من 
اإلصابات تخطت حدودا معينة، تستدعي نظرة أخرى في املفهوم 

احلالي.
وشهد األسبوع املاضي أكثر من ستة آالف مشجعا، دخلوا 
ملعب هوفنهامي، بينما كانت هناك أعداد قليلة من اجلماهير في 

مالعب أخرى، أو لم يتواجدوا على اإلطالق.
وسيحدث نفس األمر في عطلة نهاية االسبوع احلالي، حيث 
لن ُيسمح بحضور اجلماهير في ملعب بايرن ميونخ، بينما 

سيحضر 4500 مشجع في مباراة يونيون برلن.

جوارديوال: أجويرو مستعد 
لالعتذار حلاملة الراية

أكد بيب جوارديوال، مدرب مانشستر سيتي، 
أن مهاجمه سيرجيو أج��وي��رو لن يتردد مطلقا 
في االعتذار حلاملة الراية إذا تبن أنها شعرت 

باالستياء.
وملس الالعب األرجنتيني كتف حاملة الراية، 
سيان ماسي-إيليس، خالل مباراة الفريق التي فاز 

فيها 1-0 على آرسنال، مطلع األسبوع املاضي.
وتعرض أجويرو النتقادات واسعة النطاق 
على م��واق��ع التواصل االجتماعي، لوضع يده 
على كتف حاملة الرية، عندما ك��ان يحتج على 
قرار اتخذته في املباراة التي أقيمت، يوم السبت 

املاضي.
وف��ي م��ؤمت��ر صحفي ق��ال ج���واردي���وال: “لم 
أحتدث إلى سيرجيو عن ذلك، لكني على ثقة تامة 
بأنه سيعتذر لها دون أي مشكلة لو كانت تشعر 

جوارديوالباالستياء”.


