 4إصابات جديدة بكورونا في البرمييرليغ
ق��ال��ت راب��ط��ة ال����دوري اإلجن��ل��ي��زي املمتاز
«البرمييرليغ» ،اإلث��ن�ين إن أح��دث جولة من
اختبارات الكشف عن فيروس كورونا أكدت
وجود  4حاالت إصابة جديدة.
وأضافت الرابطة في بيان أن  2131العبا

alwasat.com.kw

وف��ردا من طواقم األندية خضعوا الختبارات
الكشف عن كوفيد -19بني السابع و 13سبتمبر.
وكانت اختبارات األسبوع املاضي كشفت عن
 3حاالت إيجابية بني  1605خضعوا لفحوص.
ولم تكشف الرابطة عن أسماء املصابني لكن

سيتعني عليهم اآلن دخول العزل الذاتي لـ 10
أيام.
وانطلق املوسم اجلديد للدوري املمتاز في
 12سبتمبر دون جماهير وفي ظل قيود صحية
صارمة الحتواء انتشار الفيروس.
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تشلسي يستهل مشواره بثالثية في مرمى برايتون
وولفرهامبتون يضرب بقوة في البرمييرليغ
استهل تشلسي املتجدد مشواره
بالفوز على مضيفه برايتون بنتيجة
 ،1-3فيما عاد ولفرهامبتون بدوره
بفوز ثمني من عقر دار شيفيلد يونايتد
- 2صفر في ختام مباريات املرحلة
االول��ى من ال��دوري االنكليزي لكرة
القدم.
في امل��ب��اراة االول��ى ،سجل ثالثية
تشلسي كل من اإليطالي جورجينيو
( 23من ركلة ج��زاء) ،ريكي جيمس
( )56واملدافع الفرنسي كورت زوما
( ،)66فيما كان هدف برايتون الوحيد
من نصيب البلجيكي لياندرو تروسار
(.)55
وق��دم تشلسي على ملعب «فاملر
ستاديوم» اداء خجوال في الشوط
االول ل��م ي��رت��قِ إل��ى مستوى آم��ال
عشاق الـ»بلوز» ،إال أن رجال املدرب
فرانك الم��ب��ارد عوضوا في الشوط
الثاني فخلقوا الفرص وسجلوا أهداف
النقاط الثالث التي وضعت الفريق
ف��ي م��راك��ز امل��ق��دم��ة ،غير أن فرحة
الفوز اعتبرت ناقصة بسبب اصابة
جورجينيو وخروجه من امللعب في
الدقيقة  ،85قبل القمة املرتقبة في
املرحلة الثانية حيث يستقبل تشلسي
غرميه ليفربول املتوج بطال للدوري
للمرة األولى منذ  30عاما.
وغ��اب عن صفوف تشلسي ثالثة
م��ن ال��ق��ادم�ين اجل��دد املغربي حكيم
زي��اش بسبب االص��اب��ة ،البرازيلي
تياغو سيلفا وب��ن تشيلويل لعدم

جهوزيتهما ال��ب��دن��ي��ة ،فيما اش��رك
امل��درب المبارد الوافدين اجلديدين
األملانيني املهاجم تيمو فيرنر والعب
الوسط كاي هافيرتس.
وأنفق النادي اللندني قرابة 200
مليون جنيه استرليني منذ انتهاء
املوسم املنصرم ،أكثر من أي فريق
آخ��ر ف��ي ال����دوري امل��م��ت��از بحثا عن
محاولة تقليص الهوة التي تفصله
عن ليفربول ،حيث انهى فريق املدرب
البالغ  42عاما موسم 2020-2019
في املركز الرابع بفارق  33نقطة عن
الـ»ريدز».
في املقابل تابع برايتون سلسلة
نتائجه املخيبة لآلمال على ملعبه إذ
لم يحقق في املوسم املنصرم سوى
خمسة إن��ت��ص��ارات م��ق��اب��ل سبعة
تعادالت وسبع هزائم.
وافتتح ال��ـ»ب��ل��وز» التسجيل في
ال��ش��وط االول اث���ر خ��ط��أ م��ن دف��اع
برايتون وصلت منه الكرة إلى فيرنر
ال��ذي راوغ احل��ارس املندفع نحوه
عند حافة املنطقة ،فعرقله االخير
ليحتسب احلكم ركلة ج��زاء سددها
بنجاح جورجينيو في مرمى احلارس
ماثيو راين (.)23
وه����دد اص���ح���اب االرض م��رم��ى
ال���ض���ي���وف ب��ع��د م��ج��ه��ود ف���ردي
للكولومبي ستيفن ألزاتي وتسديدة
ق��وي��ة ص��ده��ا ب��ص��ع��وب��ة احل���ارس
اإلسباني كيبا أريساباالغا (.)35
واضطر م��درب برايتون غراهام

بوتر الج���راء أول تبديل ل��ه بسبب
االص��اب��ة ،فاخرج الع��ب الوسط آدم
الالنا القادم هذا املوسم من ليفربول
وف���ي جعبته ل��ق��ب ال����دوري ودف��ع
باملهاجم آرون ك��ون��ول��ي ب��دال منه
(.)45
وكاد فيرنر أن يضيف الثاني في
الدقيقة الثانية من الوقت احملتسب
بدل الضائع ،غير أن احل��ارس راين
صد الكرة إلى ركنية لم تثمر الحقا
(.)2+45
وتابع برايتون تقدمي صورة جيدة
في الشوط الثاني وضغط على ضيفه
الدراك هدف التعادل ،فكان له ما أراد
بفضل تسديدة من اجلهة اليمنى من
مسافة  20مترا للمهاجم تروسار
ب��ق��دم��ه ال��ي��س��رى خ��دع��ت اجلميع
واحل���ارس أري��زاب��االغ��ا ال��ذي ارمتى
على اجلهة الصحيحة م��ن دون ان
يتمكن من صدها (.)55
ولم ينتظر مدافع تشلسي الشاب
جيمس ( 20عاما) أكثر من دقيقة للرد
على هدف تروسار وبطريقة مشابهة
اذ سدد كرة صاروخية من  25مترا
استقرت في شباك برايتون (.)56
وأضاف الـ «بلوز» الهدف الثالث
بعد ركنية داخ���ل املنطقة سددها
املدافع زوما وحتولت خادعة من قدم
آدم ويبستر إلى شباك حارسه (.)66

فوز ثمني لولفرهامبتون

ف���ي امل����ب����اراة ال��ث��ان��ي��ة ،حسم

االحتاد السكندري يؤجل تتويج
األهلي بالدوري املصري

األهلي ينتظر حسم الدوري في اجلولة القادمة

أجل االحت��اد السكندري تتويج ضيفه االهلي
باللقب اخلامس تواليا والـ 42في تاريخه عندما
فرض عليه التعادل السلبي مبلعب اجليش ببرج
العرب في املرحلة السابعة والعشرين من الدوري
املصري لكرة القدم.
وك��ان االهلي بحاجة ال��ى الفوز حلسم اللقب
بيد أن تعادله أج��ل التتويج ال��ى املرحلة املقبلة
عندما يستضيف مصر املقاصة السبت املقبل ،علما
بأنه يحتاج إلى نقطتني فقط في مبارياته السبع
املتبقية.
وع��زز االهلي موقعه في الصدارة برصيد 72
نقطة ،فيما رفع االحتاد السكندري رصيده الى 37
نقطة في املركز اخلامس.
ولعب االهلي بعشرة العبني منذ الدقيقة 58
عقب طرد البديل احمد فتحي حلصوله على االنذار
الثاني.
واه����در اح��م��د رف��ع��ت رك��ل��ة ج����زاء ل�لاحت��اد
السكندري في الدقيقة .59
وخاض االهلي املباراة في غياب ياسر ابراهيم
وحارس املرمى علي لطفي بسبب ثبوت اصابتهما
بفيروس كورونا املستجد على غرار واملدرب العام
السويسري دافيد سيسا.
وأعلن مدير الكرة في النادي االهلي سيد عبد

احلفيظ أن نتيجة فحوصات ك��ورون��ا اخلاصة
بالثالثي جاءت إيجابية ،ومن املنتظر ان يخضع
املصابون حملسة جديدة يوم األربعاء املقبل.
وواصل اسوان نتائجه االيجابية بفوزه الكبير
على ضيفه طنطا برباعية نظيفة مبلعب اكادميية
الشرطة تناوب على تسجيلها إبراهيم جالل (33
و )37ومحمد اسماعيل ( )67والبديل مصطفى
البدري (.)1+90
ورف��ع أس��وان رصيده إلى  31نقطة وارتقى 6
مراكز دفعه واحدة وبات تاسعا ،فيما باتت مهمة
طنطا شبه مستحيلة للنجاة من الهبوط لدوري
الدرجة الثانية بعدما جتمد رصيده عند  17نقطة
في املركز الثامن عشر االخير.
وفي لقاء مؤجل من املرحلة الثامنة عشر ،اقتنص
املصري ثالث نقاط ثمينة من مضيفه حرس احلدود
محوال تخلفه احلدود الى فوز مثير في الوقت بدل
الضائع  1-2مبلعب اجليش ببرج العرب .وتقدم
ح��رس احل��دود عن طريق أحمد ش��روي��دة (،)27
ورد املصري عبر الفلسطيني محمود وادي ()61
والنيجيري اوسنت اموتو (.)5+90
ورفع املصري رصيده إلى  28نقطة في املركز
الثالث عشر ،وجتمد رصيد حرس احلدود عند 26
نقطة في املركز السادس عشر.

لقطة من مباراة تشلسي وبرايتون

ولفرهامبتون النقاط الثالث على
ملعب «ب��رام��ال الي��ن» ف��ي غضون
 6دقائق من صافرة البداية بفضل
املكسيكي راوول خيمينيس ()3
واملغربي رومان غامن سايس (.)6
وت��اب��ع ول��ف��ره��ام��ب��ت��ون بقيادة
مدربه البرتغالي نونو إشبيزيتو
س��ان��ت��و حتقيق ن��ت��ائ��ج��ه اجل��ي��دة
بعد احتالله للمركز السابع في
الـ»برمييرليغ» في املوسم املاضي،
وبعد  34يوما من خسارته في الدور

ربع النهائي من مسابقة «يوروبا
ليغ» أمام إشبيلية اإلسباني صفر-
 1ف��ي طريق االخ��ي��ر إلح���راز لقبه
السادس في املسابقة.
وأن��ه��ى ول��ف��ره��ام��ب��ت��ون تفوق
شيفيلد يونايتد عليه على أرضه،
إذ متيل عادة الكفة لصالح صاحب
املركز التاسع في الدوري احمللي في
املوسم املنصرم ،حيث كان فاز قبل
هذه املباراة بسبع مباريات وتعادل
ف��ي أرب��ع وخسر مباراتني ف��ي 13

مواجهة بينهما.
ول��م تكد متضي  3دق��ائ��ق حتى
افتتح ولفرهامبتون التسجيل بفضل
صناعة برتغالية ونهاية مكسيكية،
حيث م��رر دان��ي��ال بودينسي كرة
عرضية تابعها املهاجم خيمينيس
«على ال��ط��اي��ر» بقدمه اليمنى في
ال��زاوي��ة املعاكسة للحارس آرون
رام��س��دال ،ليعود االخ��ي��ر ويتألق
ب���ص���ده ت���س���دي���دة ص���اروخ���ي���ة
خليمينيس نفسه (.)6

دوري أبطال آسيا ..أهلي جدة أول املتأهلني
للدور الثاني ..وحامل اللقب على مشارفه
ب���ات أه��ل��ي ج���دة ال��س��ع��ودي أول
املتأهلني إلى ال��دور الثاني من مسابقة
دوري أبطال آسيا في كرة القدم بفوزه
الصعب على الشرطة العراقي - 1صفر،
فيما اقترب مواطنه الهالل حامل اللقب
من تخطي الدور االول بفوزه القاتل على
باختاكور االوزب��ك��ي  1-2في اجلولة
الثالثة.
وأن��ع��ش ش��ب��اب األه��ل��ي االم��ارات��ي
آماله بعدما حقق ف��وزه األول في دور
املجموعات على حساب شاهر خودرو
اإليراني - 1صفر.
في املباراة االول��ى وضمن منافسات
املجموعة االولى ،يدين اهلي جدة بفوزه
ال��ى األملاني ماركو مارين ال��ذي سجل
الهدف الوحيد في الدقيقة .87
وه��و الفوز الثاني لألهلي في دور
املجموعات فعزز موقعه في الصدارة
برصيد ست نقاط بفارق خمس نقاط
عن الشرطة واستقالل طهران اإليراني،
علما بأن املجموعة باتت تضم ثالث فرق
بعد إلغاء نتائج الوحدة اإلماراتي الذي
انسحب من البطولة بعدم قدرته على
السفر الى الدوحة بعد اكتشاف حاالت
إيجابية بفيروس كورونا.
ووُ ض��ع ن��ادي الوحدة حتت احلجر
من قبل السلطات في اإلم���ارات ،حيث
تقدم واالحت��اد اإلماراتي بطلب لتأجيل
امل��ب��اري��ات ،ول��ك��ن نتيجة الستكمال
االستعدادات ووصول الفرق األخرى ،لم
يكن من املمكن حتقيق ذلك.
وخاض الوحدة مباراتني قبل توقف
املنافسات في فبراير املاضي ،فتعادل
مع األهلي السعودي  ،1-1وف��از على
الشرطة العراقي 1-صفر.
وضمن االهلي أحدى بطاقتي الدور
الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراتيه
املتبقيتني وب���ات بحاجة ال��ى الفوز
ف��ي إح��داه��م��ا م��ن أج��ل ض��م��ان ص��دارة
املجموعة.
وي��ل��ت��ق��ي االه��ل��ي م��ع ال��ش��رط��ة في
اجلولة الرابعة اخلميس ،فيما يلعب

فرحة العبي الهالل السعودي

االخير مباراته الرابعة االخيرة االثنني
امل��ق��ب��ل ض��د اس��ت��ق�لال ط��ه��ران ضمن
اجلولة اخلامسة ،على ان يختم االهلي
واالستقالل دور املجموعات بلقائهما
ف��ي  23سبتمبر احل��ال��ي ف��ي اجلولة
السادسة االخيرة .وكاد الشرطة يفتتح
التسجيل مبكرا عبر رأسية لكرار عامر
بيد أن احلارس محمد العويس ابعدها
بصعوبة الى ركنية (.)6
وكاد الالعب نفسه يفعلها بتسديدة
ارت���دت م��ن العويس قبل أن يتابعها
بجوار القائم (.)35
وتلقى الشرطة ضربة موجعة في
الدقيقة األخيرة من الشوط األول بطرد
العبه عالء مهاوي حلصوله على البطاقة
الصفراء الثانية.
ورغ��م النقص العددي كاد الشرطة
أن يترجم أفضليته الفنية بهدف لوال
العارضة التي تصدت لرأسية سعد
ناطق قبل أن تعود ويشتتها الدفاع
(.)57

وعلى عكس مجريات اللعب ،ومن
هجمة منسقة تلقى مارين ك��رة داخل
املنطقة لعبها على يسار احلارس احمد
باسل (.)87

فوز ثالث تواليا للهالل

وفي الثانية ضمن منافسات املجموعة
الثانية ،قاد هتان باهبري فريقه الهالل
الى فوزه الثالث تواليا بتسجيله هدف
االنتصار القاتل على باختاكور 1-2
على ملعب اجلنوب بالوكرة.
وكان الهالل البادئ بالتسجيل عبر
جنمه االيطالي سيباستيان جوفينكو
( ،)45وأدرك باختاكور التعادل عن
طريق السويسري إرين ديرديوك ()70
رغم النقص العددي في صفوفه اثر طرد
ح��ارس م��رم��اه إل��دورب��ي��ك سويونوف
( ،)64قبل أن يسجل باهبري هدف الفوز
في الدقيقة السابعة االخيرة من الوقت
بدل الضائع.
وف��ض ال��ه�لال ش��راك��ة ال��ص��دارة مع

«فيا» يحقق بارتداء هاميلتون قميصا يشير إلى وحشية الشرطة
فتح االحت��اد الدولي لرياضة السيارات
«ف��ي��ا» حتقيقا وه��و ي���درس ج��دي��ا اتخاذ
إج������راءات ض��د ب��ط��ل ال��ع��ال��م س��ت م��رات
البريطاني لويس هاميلتون على خلفية
ارت��داء سائق مرسيدس قميصا كتب عليه
شعارات تدين وحشية الشرطة االميركية،
وذلك على هامش جائزة توسكانا الكبرى،
بحسب ما أفادت تقارير صحافية.
وارتدى هاميلتون ،متصدر الترتيب العام
للسائقني وال��ذي حقق على حلبة موجيلو
اإليطالية ،املرحلة التاسعة من البطولة
العاملية ،فوزه السادس هذا العام والـ 90
في مسيرته ،قميصا كتب عليه «اعتقلوا
رجال الشرطة الذي قتلوا بريونا تايلور»،

قبل وبعد السباق وخالل مراسم مناهضة
للعنصرية وأثناء مقابالت تلفزيونية.
وأردت الشرطة املمرّضة األميركية-
اإلفريقية تايلور ،البالغة  26عاما ،وهي
ام��رأة س��وداء البشرة خالل مداهمة شقتها
في والية كنتاكي في مارس املاضي .وأفاد
متحدث ب��اس��م «ف��ي��ا» ق��ن��اة «ب��ي ب��ي سي»
البريطانية أن قضية هاميلتون هي «قيد
التحقيق الفعلي».
وينشط هاميلتون على صعيد محاربة
العنصرية ،فهو ك��ان سبق ل��ه ان ارت��دى
قميصا كتب عليه «ح��ي��اة ال��س��ود مهمة»
(ب�لاك اليفز ماتر) بعد مقتل االميركي من
اصول إفريقية جورج فلويد في مايو ،ما أدى

وقبل أن يلتقط اصحاب االرض
أنفاسهم سجل قائد املنتخب املغربي
سايس الهدف الثاني برأسية من
داخ���ل املنطقة بعد ركنية نفذها
املهاجم ال��ش��اب البرتغالي ب��درو
نيتو(.)6
في الشوط الثاني ،هدد شيفيلد
مرمى ضيفه بتسديدة من جون فليك
تصدى لها القائم ( ،)51ليتبادل
الفريقان الحقا الهجمات من دون أن
تتبدل النتيجة.

إلى إن��دالع احتجاجات في أنحاء الواليات
املتحدة االميركية ،من دون ان ي��ؤدي ذلك
إلى أي ردة فعل سلبية من اإلحت��اد الدولي
لرياضة السيارات.
كما دأب هاميلتون ف��ي ب��داي��ة سباقات
املوسم احلالي على الركوع بصحبة بعض
السائقني على ركبة واحدة تضامنا مع حركة
«ب�لاك اليفز م��ات��ر» .وعلق هاميلتون بعد
فوزه االحد «لقد استغرق االمر وقتا طويال
للحصول على هذا القميص وكنت أرغب في
ارتدائه والتوعية لواقع أن هناك اشخاصا
قتلوا في الشارع ،وأن هناك أحدهم قتلت
في منزلها ،وهم(الشرطة) كانوا في املنزل
اخلطأ ،وما زالوا احرارا».

لويس هاميلتون

باختاكور بعدما رفع رصيده الى تسع
نقاط ملحقا اخلسارة االول��ى مبنافسه
االوزبكي الذي سيالقيه مجددا بعد غد
اخلميس في اجلولة الرابعة.
وف��ي املجموعة ذات��ه��ا ،حقق شباب
األهلي فوزه االول في دور املجموعات
بتغلبه على شاهر ج���ودرو اإلي��ران��ي
1صفر لينفرد باملركز الثالث برصيد 3نقاط مقابل ال شيء ملنافسه االيراني.
واندفع الهالل الى الهجوم منذ البداية
وكاد يفتتح التسجيل مبكرا لوال القائم
الذي تصدى لكرة ياسر الشهراني بعدما
ارتطمت باحلارس سويونوف وحتولت
الى ركنية (.)5
ورد باختاكور بهجمة منسقة انفرد
على اثرها إيغور سيرغييف باحلارس
عبدالله املعيوف وسدد كرة قوية أمسكها
االخير ببراعة (.)28
وأهدر الفرنسي بافيتيمبي غوميس
فرصة ذهبية عندما هيأ له الشهراني
كرة أم��ام املرمى األوزبكي لكنه لعبها
بجانب القائم ( ،)30والح��ت فرصة
لباختاكور لكن املهاجم سيرغييف لعب
الكرة سهلة في يدي املعيوف (.)40
وجنح الهالل في إنهاء الشوط متقدما
بهدف سجله جوفينكو من ركلة حرة
مباشرة استقرت على يسار احل��ارس
سويونوف (.)45
وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط
الثاني ،واضطر باختاكور ال��ى اكمال
املباراة بعشرة العبني بعد طرد حارس
مرماه سويونوف بتصديه للكرة بيده
خارج املنطقة (.)64
ورغ��م النقص استطاع باختاكور
تعديل النتيجة عندما س��دد دراغ���ان
سيران كرة قوية تصدى لها املعيوف
وتهيأت أم��ام البديل دي��ردي��وك ال��ذي
سددها قوية في داخل املرمى (.)70
وفي الدقيقة االخيرة من الوقت بدل
ال��ض��ائ��ع خطف ب��اه��ب��ري ه��دف الفوز
ب��ت��س��دي��دة ق��وي��ة اس��ت��ق��رت ع��ل��ى ميني
احلارس األوزبكي.

دورمتوند يفترس دويسبورج
بخماسية في كأس أملانيا
احتاج القائد ماركو روي��س إلى ثالث ث��وان وملستني فقط،
ليحرز هدفا خالل الفوز الساحق لفريقه بوروسيا دورمتوند،
على مضيفه دويسبورج  /5صفر اإلثنني في الدور األول لكأس
أملانيا.
وبعد مشاركته من على مقاعد البدالء في الشوط الثاني ،نفذ
رويس العائد من فترة غياب طويلة ،ضربة حرة بشكل رائع
معلنا عن الهدف اخلامس لدورمتوند.
وافتتح جادون سانشو التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة
 14ثم أضاف الوافد اجلديد جودي بلينجهام الهدف الثاني في
الدقيقة  30في أول مشاركة رسمية له مع الفريق.
وسجل البلجيكي ثورجان هازارد الهدف الثالث في الدقيقة
 39وتبعه جيوفاني ريينا بتسجيل الهدف الرابع قبل أن يختتم
رويس التسجيل.

