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تستكمل اليوم مباريات املرحلة 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن م��ن��اف��س��ات دوري 
التصنيف الكويتي فيلعب الساملية 
م��ع خ��ي��ط��ان وي���واج���ه ال��ك��وي��ت 
الشباب، وبرقان للقادسية، فيما 

يواجه اليرموك نظيره التضامن.

الساملية وخيطان

حقق الساملية نقطة أمام كاظمة، 
وه���و ي��ب��ح��ث ع���ن أول ان��ت��ص��ار 
على حساب خيطان ال��ذي خسر 
ب��رب��اع��ي��ة م��ن ال��ك��وي��ت. وميتلك 
الرهيب مقومات حتقيق الفوز 
بوجود فابيانو وليما مع مساعد 
ن���دا وم��ب��ارك الفنيني، ف��ي حني 
يعاني خيطان األمرين في ظل عدد 

من اإلصابات بكورونا.
الكويت والشباب

الكويت املتصدر والذي جنح في 
تسجيل رباعيه في خيطان ميتلك 
3 ن��ق��اط، فيما منافسة الشباب 
ب��ا نقاط يبحث ع��ن أول نتيجة 

إيجابية.
األب��ي��ض يعتمد على دميبلي 
وسيسوكو مع فيصل زاي��د وعبد 
الله البريكي، فيما يعول الشباب 
على أوسينو سيزار وأوسينو نداي 

إلى جانب عبد الهادي خميس.

برقان أمام القادسية
برقان ال��ذي جنح في التعادل 
م��ع اجل��ه��راء وحصد أول نقطة، 
يصطدم بالقادسية صاحب النقاط 

ال�3 بالفوز على التضامن.
م��ه��م��ة ب��رق��ان ت��ب��دو صعبة، 
رغم املستوى ال��ذي قدمه األصفر 
ب��اجل��ول��ة األول����ى ف��ي ظ��ل ف��ارق 

القدرات واخلبرات فيما بينهما.
ويعتمد برقان على نيكوالس 
كوفي وجيوفاني إلى جانب محمد 
الربيع، فيما يحمل ب��در املطوع 
وفهد االن��ص��اري م��ع رض��ا هاني 
وال��واف��د اجلديد سيسوجو آمال 

القدساوية.
اليرموك والتضامن

اليرموك القادم من خساره غير 
متوقعة أم��ام الساحل، يصطدم 
بالتضامن اجلريح بعد خسارة 
غ��ي��ر مستحقه م��ن ال��ق��ادس��ي��ة، 
ويسعى الفريقني للبحث عن أول 
انتصار قبل فوات األوان. ويعتمد 
ال��ي��رم��وك على وس��ام األدري��س��ي 
وع��ذب��ي شهاب م��ع يوسف جنف 
ك�������أوراق ه��ج��وم��ي��ة، ف���ي حني 
التضامن ي��راه��ن على إميانويل 
وح��ام��د ال��رش��ي��دي م��ع ت���راوري 

وجانب من لقاء الكويت وخيطانومشعل الشمري.

غوارديوال يتحدى أغويرو

4 مواجهات في دوري التصنيف اليوم

الكويت يواجه الشباب لتأكيد صدارته

هل سيمنح غياب فان دايك خصوم 
ليفربول أفضلية خلطف اللقب؟

ق���ال جيمي ك��اراغ��ر م��داف��ع 
ليفربول األسبق إن غياب املدافع 
فيرجيل ف��ان داي��ك عن صفوف 
ب��ط��ل ان��ك��ل��ت��را ب��ع��د تعرضه 
إلصابة في أربطة الركبة فتح 
باب الصراع على لقب الدوري 
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم على 
مصراعيه وطالب فريقه السابق 
ب��ض��رورة التعاقد م��ع مدافع 
جديد بديًا لاعب الهولندي 

املصاب.
وسيخضع فان دايك لعملية 
جراحية إلصاح اإلصابة التي 
تعرض لها خال تعادل فريقه 
2-2 مع جاره إيفرتون السبت 

املاضي.  
وقال كاراغر في تصريحات 
تلفزيونية “السؤال الكبير الذي 
يطرح نفسه ال��ن هو هل ميكن 
لليفربول الفوز بلقب ال��دوري 
املمتاز بدون فان دايك. أعتقد أن 
غياب الاعب يفتح باب الصراع 

على  اللقب على مصراعيه.  
وأض��اف “مع بداية املوسم 
احلالي كنت أشعر أن ليفربول 
ال ي���زال ال��ف��ري��ق األق����وى لكن 

م��ع غ��ي��اب ف��ان داي���ك ال���ذي قد 
ميتد حتى نهاية امل��وس��م فإن 
مهمة ليفربول ستصبح أكثر 
صعوبة”.   وتابع كاراغر “على 

ليفربول دخول سوق االنتقاالت 
ف��ي يناير والسبب ليس فقط 
إصابة فان دايك. فالفريق يعاني 
ضعفا في هذه املنطقة على أي 

ح��ال بعد أن فقد دي��ان لوفرين 
في بداية امل��وس��م. والاعبون 
اآلخرون في هذه املراكز عرضة 

لإلصابة”.  

فان دايك

االحتاد اإلجنليزي 
يحدد موقفه من 

معاقبة بيكفورد
كشف تقرير صحفي، أمس اإلثنني، 
موقف االحت��اد اإلجنليزي من معاقبة 
ج�����وردان ب��ي��ك��ف��ورد، ح����ارس مرمى 
إي��ف��رت��ون، بعد تدخله العنيف على 

فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.
وأصيب فان دايك في الرباط الصليبي 
للركبة، إثر تدخل من جانب ج��وردان 
بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، خال 
مباراة الفريقني، مساء السبت ضمن 

منافسات الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وذكرت شبكة “سكاي سبورتس”، 
أن بيكفورد لن يواجه أي عقوبات أو 
إج���راءات تأديبية، بعد اصطدامه مع 

فان دايك.
وأضافت أن واقعة بيكفورد وفان 
داي���ك مت م��راج��ع��ت��ه��ا م��ن ق��ب��ل تقنية 
الفيديو، والتي قررت عدم منح ليفربول، 
ركلة جزاء، ألن فان دايك كان في موقف 

تسلل.
ونوهت أن الفار أشار إلى أن تدخل 
بيكفورد ال يستحق إش��ه��ار البطاقة 

احلمراء في وجه حارس التوفيز.
ول��ف��ت��ت ال��ش��ب��ك��ة إل���ى أن االحت���اد 
اإلجنليزي سينظر في العقوبات بأثر 
رجعي فقط في احلوادث التي لم يراها 
حكام املباراة على أرض امللعب أو تقنية 

الفيديو.
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       أفاد املدرب اإلسباني جوزيب غوارديوال 
أّن على مهاجمه األرجنتيني سيرخيو 
أغويرو أن يقاتل من أجل أن يستحق عقداً 
جديداً مع مانشستر سيتي اإلنكليزي، على 

الرغم من أّنه الهداف التاريخي للنادي.
ودخ��ل أغ��وي��رو ال��ذي ع��اد السبت إلى 
الفريق بعد غياب ألربعة أشهر بسبب 
اإلصابة وش��ارك في الفوز على أرسنال 
-1صفر في الدوري املمتاز، العام األخير 

من العقد الذي يربطه بالنادي.
وسجل األرجنتيني البالغ 32 عاماً منذ 
قدومه إلى سيتي عام 2011 من أتلتيكو 
مدريد اإلسباني 254 هدفاً ولعب دوراً 
أساسياً في قيادته الى إحراز لقب الدوري 
املمتاز أربع مرات، السيما عام 2012 حني 
أه��داه اللقب األول منذ 1968 بتسجيله 
هدف الفوز على كوينز بارك رينجرز 2-3 
في الوقت بدل الضائع من مباراة املرحلة 
اخلتامية، مبقياً فريقه في الصدارة بفارق 
األه���داف أم���ام ج���اره ال��ل��دود مانشستر 
يونايتد. لكن ما حققه األرجنتيني خال 
األع���وام املاضية ل��ن يشفع ل��ه ح��ني يبدأ 

وإدارة النادي املفاوضات من أجل جتديد 
العقد، بحسب ما أمل��ح غ��واردي��وال الذي 
يخوض أيضاً عامه األخير في العقد الذي 

يربطه بال�”سيتيزينس”.
وش��ّدد امل��درب اإلسباني على أهمية أن 
يعمل أغويرو جاهداً من أجل استعادة كامل 
لياقته البدنية ومستواه السابق، موضحاً: 
“األمر األه��م هو أن يعود سيرخيو إلى 
وض��ع ب��دن��ي ج��ي��د، أن ي��ب��دأ ال��دخ��ول في 
وتيرته، أال يتعرض إلصابات أخرى وأن 

يلعب جيداً”.
وت��اب��ع: “يعلم أهميته بالنسبة لنا، 
يعلم ما يعنيه لنا، لكن عليه اآلن أن يظهر 
كغيره، بينهم أن��ا أوالً، ب��أن��ه يستحق 
مواصلة املشوار هنا من خال اللعب بشكل 

جيد والفوز باملباريات”.
ولعب أغويرو دوراً في الهدف الذي 
سجله سيتي السبت ض��د أرس��ن��ال من 
خال التوغل قبل التمرير إلى فيل فودن 
الذي اختبر حظه فاصطدم بتألق احلارس 
األملاني بيرند لينو، لكن الكرة سقطت أمام 

رحيم ستيرلينغ فتابعها في الشباك.

غوارديوال وأغويرو

أستون فيال يواصل اإلبهار
ويحصد العالمة الكاملة

واصل أستون فيا الذي كان مهدداً 
بالهبوط ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي، تألقه 
في املوسم اجلديد وحقق فوزه الرابع 
على التوالي عقب تغلبه األح��د على 
مستضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد 
في إطار املرحلة اخلامسة من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز.
وكانت املباراة تتجه إلى التعادل 
بدون أهداف حتى متكن الوافد اجلديد 
على صفوف فيا روس باركلي من 
تسجيل ه��دف ال��ف��وز الثمني ج��داً في 

الدقيقة 91.
وحصد استون فيا العامة الكاملة 
من أربع مباريات وبات ثانيا برصيد 
12 نقطة مع مباراة مؤجلة، متخلفا 
ب��ف��ارق نقطة واح����دة ع��ن اي��ف��رت��ون 

املتصدر.
وكان جنم املباراة جناح استون فيا 
جاك غريليتش الذي خلق متاعب كبيرة 
لدفاع ليستر مبراوغاته ومتريراته 

املتقنة.
في املقابل، ب��دا تأثر ليستر كثيراً 

بغياب هدافه جاميي فاردي.
وانتظر استون فيا الثواني االخيرة 
من املباراة ليسجل له روس باركلي 
هدف املباراة الوحيد بتسديدة زاحفة 
م��ن خ����ارج امل��ن��ط��ق��ة ف��ش��ل احل���ارس 

 فرحة العبي أستون فيا الدمناركي كاسبر شمايكل في صدها.

كاراجر ينصح 
ليفربول بتجهيز 

صفقات شتوية
ق��ال جيمي كاراجر جنم ليفربول 
السابق، إن غياب املدافع فيرجيل فان 
داي��ك عن صفوف بطل إجنلترا بعد 
تعرضه إلصابة في أربطة الركبة، 
فتح باب الصراع على لقب ال��دوري 

اإلجنليزي املمتاز، على مصراعيه.
وس��ي��خ��ض��ع ف���ان داي����ك لعملية 
ج��راح��ي��ة إلص����اح اإلص���اب���ة التي 
تعرض لها خال تعادل فريقه 2-2 

مع جاره إيفرتون السبت املاضي.
وأض���اف ك��اراج��ر لشبكة سكاي 
سبورتس “السؤال الكبير الذي يطرح 
نفسه اآلن ه��و ه��ل ميكن لليفربول 
ال��ف��وز بلقب ال����دوري امل��م��ت��از دون 
ف��ان داي���ك؟. أعتقد أن غياب الاعب 
يفتح ب��اب ال��ص��راع على اللقب على 

مصراعيه”.
وتابع “مع بداية املوسم احلالي 
كنت أشعر أن ليفربول ال يزال الفريق 
األقوى، لكن مع غياب فان دايك الذي 
قد ميتد حتى نهاية املوسم، فإن مهمة 

ليفربول ستصبح أكثر صعوبة”.
ونوه كاراجر “على ليفربول دخول 
سوق االنتقاالت في يناير، والسبب 
ليس فقط إصابة فان دايك. فالفريق 
يعاني ضعفا في ه��ذه املنطقة على 
أي حال، بعد أن فقد ديان لوفرين في 
بداية املوسم. والاعبون اآلخرون في 

هذه املراكز عرضة لإلصابة”.

خطة تنظيم ثالثي لكأس 
2027 العالم للسيدات 

كشفت بلجيكا وهولندا وأملانيا عن 
خطط للتقدم ب��ع��رض ث��اث��ي مشترك 
الستضافة نهائيات كأس العالم 2027 

لكرة القدم النسائية.
  وق��ال بيان مشترك الحت��ادات الكرة 
في ال��دول الثاث إن هذه ال��دول بالفعل 
عبرت عن رغبتها في تنظيم البطولة 
لاحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( وإنها 
ستبرم اتفاقاً رسمياً فيما بينها بحلول 

نهاية العام احلالي.  
وج��اء في البيان أيضاً “كرة القدم 
النسائية معروفة تقليدياً بتأثيرها 
الكبير على املجتمعات حيث تتجه عيون 
كل طرف فيها إلى الصورة األكبر والتي 
تعني تطوير الرياضة بشكل أكبر في 

داخل امللعب  وخارجه”.  
وأض��اف البيان املشترك “واهتمامنا 
املشترك كثاثة منافسني في كرة القدم 
وكجيران تربطنا ع��اق��ات طيبة بهذا 

املشروع يسير ضمن هذا اإلطار ويتطابق 
مع هذه الفلسفة”.  

وأردف البيان الثاثي “كرة القدم 
النسائية في بادنا في ال��واق��ع تسير 
ف��ي م��راح��ل مختلفة م��ن التطور لكننا 
نتشارك في الرغبة في منح الرياضة 
دفعة كبيرة على املستويني الوطني 
والدولي عن طريق تنظيم هذه البطولة 

لكأس العالم”.  
 وأقيمت أخر نهائيات لكأس العالم 
النسائية في فرنسا في 2019 بينما تقرر 
في يونيو املاضي إقامة النسخة املقبلة 

في 2023 في أستراليا ونيوزيلندا.  
وسبق ألملانيا استضافة كأس العالم 
النسائية في 2011 بينما استضافت 
هولندا بطولة أوروب���ا األخ��ي��رة للكرة 

النسائية في 2017 وفازت بلقبها أيضاً.
ول��م يسبق لبلجيكا استضافة أي 

بطولة نسائية كبرى.  

جانب من لقاء القادسية والتضامن


