
رياضة14 alwasat.com.kw3502 الثالثاء 19 ذو احلجة 1440 هـ/ 20 أغسطس  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العددTuesday 20th August 2019 - 13 th year - Issue No.3502

حقق سبورتنج لشبونة انــتــصــاره األول فــي الـــدوري 
البرتغالي لكرة القدم، إثــر فــوزه في قمة مواجهات اجلولة 
الثانية، أول من أمس على ضيفه سبورتنج براجا، بنتيجة 

.)1-2(
وعلى ملعبه )جوزيه ألــفــاالدي(، أنهى الفريق العاصمي 
ــب الوسط  الــشــوط األول متفوًقا بهدفني حمال توقيع الع

البرازيلي وندل والقائد برونو فرنانديز في الدقيقتني 16 و44.
بينما قلص ويلسون إدواردو الفارق لبراجا في الدقيقة 73، 

لكن الفريق لم يتمكن من تدارك اخلسارة في النهاية.
وبهذا يقتنص »األسود« أول 3 نقاط في املوسم، بعد التعادل 
في االفتتاح مع ماريتيمو، ليصبح رصيد الفريق 4 نقاط يحتب 
بها املركز الرابع، وبفارق نقطتني خلف ثنائي الصدارة بنفيكا 

وفاماليساو.
بينما جتمد رصيد براجا عند 3 نقاط يحتل بها املركز السابع.

وباملثل حقق سانتا كالرا انتصاره األول بهدف خارج الديار 
في شباك باسوش دي فيريرا على ملعب )موفيل(.

جاء الهدف الوحيد عن طريق تياجو سانتانا في الدقيقة 17.
وأضــاف الفريق أول 3 نقاط له، بعد اخلسارة في اجلولة 

األولى، ليحتل املركز التاسع مؤقتا.
أما باسوش فتجرع خسارته الثانية تواليا ليقبع في ذيل 

الترتيب بدون نقاط.
وانتصر أيضا ديسبورتيفو أفيس، بنتيجة )3-1( على 

ماريتيمو على ملعب )أفيس الرياضي(.

ــني ماسيدو ومهرداد  ــاءت أهــداف أفيس عن طريق روب ج
محمدي كشمرزي )ركلة جـــزاء(، وويلينتون جونيور في 

الدقائق 5 و44 و50 على الترتيب.
بينما سجل جون كلي الهدف الوحيد ملاريتيمو في الدقيقة 
38. ورفع الفريق رصيده لـ3 نقاط يحتل بها املركز السادس 

مؤقًتا فيما يظل ماريتيمو بنقطة في املرتبة الـ14 بشكل مؤقت.
وخيم التعادل بهدف ملثله على مواجهة فيتوريا جيمارايش 

وضيفه بوافيشتا على ملعب )ألفونسو هنريكيس(.
تــقــدم جيمارايش عــن طــريــق دافــيــدســون بالهدف األول 
في الدقيقة 16، ولكن اقتنص لوكاس تاجليابيترا التعادل 

لبوافيشتا بهدف قاتل في الدقيقة 90.
واقتسم الفريقان نقطة املباراة، ليرفع بوافيشتا رصيده لـ4 
نقاط في املركز الثالث، فيما هذه النقطة األولــى جليمارايش 

ليحتل املركز الـ11 مؤقتا.

 سجل ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد 
هدفا ثم أهدر ركلة جزاء ليفتتح ناديه مسيرته 
في دوري الدرجة األولــى اإلسباني لكرة القدم 
بالفوز -1صفر على خيتافي أول من أمس في 

مباراة أنهاها كل فريق بعشرة العبني.
وقابل موراتا كرة عرضية من كيران تريبيير 
الظهير األميــن ملنتخب إجنلترا في الدقيقة 23 

ليهز الشباك.
وبدا أن األمــور ستصب في مصلحة أتلتيكو 
بشكل أكبر بعد طــرد خــورخــي مولينا العب 

خيتافي بعد خطأ عنيف في الدقيقة 38.
واستمرت األفضلية العددية ألتلتيكو ملدة 
أربع دقائق فقط إذ حصل رينان لودي الظهير 
األيسر على إنذارين في غضون 60 ثانية وخرج 

من امللعب بعد مولينا مباشرة.
وأثــار جواو فيلكس، املنضم ألتلتيكو مقابل 
ـــورو، إعــجــاب املشجعني بعد  126 مليون ي
انطالقة مذهلة في الشوط الثاني أسفرت عن 
احلصول على ركلة جــزاء. ونفذ موراتا الركلة 

لكن احلارس ديفيد سوريا أنقذها.
وخرج فيلكس من امللعب بعد ذلك لكن دييجو 
سيميوني مــدرب أتلتيكو قلل املخاوف بشأن 
إصابة الشاب البرتغالي وقــال إنــه استبدله 

بسبب شد عضلي وليس بسبب اإلصابة.
ــاول اخلــروج  ــل أتلتيكو الصمود وح وواص
بالفوز لكن خيتافي رفــض االستسالم وسدد 
البديل أنخيل رودريجيز العــب خيتافي كرة 
المست العارضة قبل خمس دقائق من نهاية 

الوقت األصلي.
لكن أتلتيكو حقق في النهاية الفوز في اجلولة 
االفتتاحية للدوري ألول مرة في أربع سنوات 
ليواصل الفريق سلسلة من النتائج الرائعة 
والعروض القوية بعدما تألق في فترة اإلعداد 
وفــاز على ريــال مدريد ويوفنتوس ضمن عدة 

انتصارات أخرى.
وقــال سيميوني ”لعبنا في الفترة األخيرة 
مجموعة من املباريات التي كنا مطالبني فيها 
بالقتال بقوة من أجل الفوز واليوم كان األمر 

ذاته“.
وأضاف ”خيتافي فريق يلعب بقوة ودائما ما 
يتسبب في مشكالت للمنافس ويواصل القتال 
وال يستسلم أبدا. ظهرنا بشكل رائع في الشوط 

األول وبعد ذلك عندما سنحت الفرصة لتعزيز 
التقدم لم نستغلها“.

وحتمل موراتا مسؤولية إهدار ركلة اجلزاء 
لكنه شدد على أهمية حتقيق الفوز في اجلولة 
االفتتاحية أمـــام خيتافي الـــذي احــتــل املركز 
اخلامس في الدوري املوسم املاضي وكان قريبا 

من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وقال موراتا ”أهدرت ركلة جزاء وبسبب ذلك 
اضطر الفريق إلى بذل املزيد من اجلهد. أنا متأكد 
لو كنت سجلت خلرجت الدقائق األخــيــرة من 

املباراة بشكل مختلف“.
وأضـــاف ”املهم أننا حققنا الــفــوز. كــان من 
الضروري أن نحقق الفوز اليوم أمــام مثل هذا 

الفريق الصعب“.

ألفارو موراتا سجل هدف أتلتيكو مدريد

اليبزيغ يسحق أونيون برلني 
برباعية في »البوندسليغا«

أفسد رازن بال شبورت اليبزيغ احتفال مستضيفه أونيون برلني 
بظهوره األول في دوري الدرجة األولى األملاني لكرة القدم بعدما 

سحقه -4صفر بعد أداء سيعزز آماله في املنافسة على اللقب.
وافتتح مارسيل هالشتنبرج التسجيل للفريق الضيف بتسديدة 
رائعة من 20 مترا في الدقيقة 17 ثم استفاد من خطأ من حارس 
أونيون ليصنع الهدف الثاني ملارسيل زابيتسر في الدقيقة 31 من 
التسديدة الثانية على املرمى في ملعب أثرت األمطار الغزيرة على 

أرضه في العاصمة األملانية.
وأكمل املهاجم تيمو فيرنر هجمة رائعة بتسديدة قوية لينهي 

اليبزيغ الشوط األول متقدما بثالثة أهداف.
وأضــاف البديل كريستوفر نكونكو الرباعية بلمسة من مدى 
قريب في الدقيقة 69 بعدما رد إطار املرمى فرصتني للفريق الضيف.
وعانى أونيون، الذي لم يخسر سوى مرة واحــدة في الدرجة 
الثانية في املوسم املاضي، ملجاراة سرعة اليبزيج ولم يصنع أي 

خطورة على املرمى.
وتغلب أينتراخت فرانكفورت -1صفر على ضيفه هوفنهامي يوم 

األحد.
واستمتع بروسيا دورمتوند ببداية مذهلة ملشواره في الدوري 
عندما سحق أوجــســبــورج 5-1 يــوم السبت فيما تعثر بايرن 
ميونيخ حامل اللقب بتعادله 2-2 مع ضيفه هيرتا برلني قبل ذلك 

بيوم واحد.

إلكيسون البرازيلي املولد ينضم 
ملنتخب الصني في خطوة تاريخية

بات املهاجم إلكيسون املولود في البرازيل قريبا من أن يصبح 
أول العب ال تنحدر أصوله من الصني وميثل منتخبها لكرة القدم 
بعد أن سجله االحتــاد الوطني من أجل املشاركة في التصفيات 

اآلسيوية املؤهلة لكأس العالم الشهر املقبل.
وأعلن االحتــاد اآلسيوي للعبة عبر موقعه على االنترنت عن 
انضمام إلكيسون إلى تشكيلة الصني لتنتهي أسابيع من التكهنات 
بشأن دخول الالعب البالغ عمره 30 عاما قائمة املدرب مارتشيلو 
ليبي في التصفيات املؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 عقب 

حصوله على اجلنسية الصينية.
وسهلت السلطات الصينية قواعد ضم الالعبني ملنح ليبي فرصة 
لقيادة املنتخب لكأس العالم ألول مرة منذ مشاركته الوحيدة في 

.2002
وأصبح نيكو يناريس، املولود في اجنلترا ألم صينية، أول العب 
أجنبي املولد يتم اختياره مبنتخب الصني وضمه ليبي في مباراة 
ودية ضد الفلبني في يونيو املاضي وشــارك ملدة 55 دقيقة حتت 

اسم لي كي.
لكن إلكيسون هو أول العب ال ترجع جذوره إلى الصني يتم ضمه 

للمنتخب بعد مسيرة رائعة في الدوري الصيني املمتاز.
وانضم إلكيسون إلى فريق قوانغتشو إيفرجراند في 2013 
وساهمت أهدافه في التتويج بلقبي دوري أبطال آسيا في 2013 
و2015 بجانب ثالثة ألقاب متتالية في الــدوري الصيني املمتاز 

ونال جائزة هداف املسابقة في 2013 و2014.
وانتقل إلى شنغهاي سيبج في 2016 وقاد الفريق لنيل لقب 
الدوري ألول مرة العام املاضي ثم عاد إلى قوانغتشو الشهر املاضي 

ليبدأ فترة ثانية.
وسيعزز إلكيسون خــيــارات الصني الهجومية قبل مواجهة 
ــى  ـــوام ضمن املجموعة األول ســوريــا والفلبني واملــالــديــف وج

بالتصفيات اآلسيوية.
وتفتتح الصني مشوارها أمام املالديف يوم العاشر من سبتمبر 
املقبل، ويتأهل متصدرو املجموعات فقط إلــى الـــدور التالي 
بالتصفيات عندما يوزع 12 فريقا على مجموعتني ويتأهل أربعة 

منهم بشكل مباشر إلى كأس العالم.

ميلر-أويبو تخطف األنظار 
في لقاء برمنغهام

خطفت العداءة الباهامسية شوناي ميلر-أويبو األضواء في لقاء 
برمنغهام، أحد مراحل الدوري املاسي أللعاب القوى، وذلك بعودتها 

من بعيد للتفوق على البريطانية دينا آشر-سميث والفوز
وأنهت آشر-سميث السباق متخلفة بفارق ضئيل جدا عن ميلر-
أويبو، كما حال مواطنها آدم جيميلي في سباق 100 م عند الرجال، 
إذ انحنى العداء الذي لطاملا عانى من لعنة اإلصابات، بفارق ضئيل 

جدا أمام بطل العالم لعام 2011 اجلامايكي يوهان باليك.
لكن بإمكان آشر-سميث وبطلة العالم مرتني لسباق 200 م 
الهولندية دافني شيبرز التي حلت رابعة األحد، تنفس الصعداء ألن 
ميلر-أويبو قررت املشاركة فقط في سباق 400 م، الفائزة بذهبيته 
األوملبية، خالل بطولة العالم أللعاب القوى املقررة في الدوحة 

اعتبارا من 27 سبتمبر.
وأقـــرت ميلر-أويبو )25 عــامــا( أن »شيئا لــم يكن صحيحا 
بالنسبة لي عند االنطالق. كان علي أن أقاتل حقا لكي أعود الى 
املسافة ذاتها )من آشر-سميث( لكن ما أن أصبحت بجانبها، أدركت 

بأني أمتتع بالقوة الكافية للفوز«.
ورغم اخلسارة، كانت آشر-سميث راضية عن أدائها في سباق 
األحــد الــذي شهد اكتفاء البطلة اجلامايكية الكبيرة شيلي-آن 

فرايزر-برايس باملركز الثالث.
وقالت الــعــداءة البريطانية »)روح( املُناِفسة التي بداخلي 
تريدني أن أفوز على الدوام، لكن مع هذه املجموعة )من املنافسات( 

أنا أكثر من راضية بحصولي على املركز الثاني«.
ولطاملا عانى باليك وجيميلي من اإلصابات خالل مسيرتيهما، 
لكنهما قدما األحد أداء مثيرا جدا في 100 م عند الرجال، حيث سجل 
األول 10،07 ثوان بفارق ال يذكر عن منافسه البريطاني الثاني في 
هذا السباق الذي فقد شيئا من وهجه بعد انسحاب البطل األميركي 

كريستيان كوملان.
وكان باليك )29 عاما( راضيا عن أدائه، مؤكدا »شعوري جيد 
وأريد مواصلة حتسني. أردت أن أقدم استعراضا جيدا وأن أعلن 

عن نفسي«.
وبالنسبة جليميلي، فإن ما قدمه كان مشجعا السيما أنه جاء 
أمام شريكه في التمارين صاحب ثالث ميداليات أوملبية الكندي 
أندري دو غراس )حل خامسا(، وبطل ألعاب الكومنولث اجلنوب 
إفريقي أكاني سيمبيني )حل سابعا(، مشيرا الى أن »انهاء السباق 

في املركز الثاني بني مجموعة مماثلة، فهذا أمر رائع«.
وأعلنت اجلامايكية دانييل وليامز عن نفسها بقوة قبل مونديال 
الدوحة، وذلك بتسجيل بطلة العالم لعام 2015 رقما قياسيا للقاء 

برمنغهام في سباق 100 م حواجز، بعدما حققت 12،48 ثانية.

لقطة من املباراة

سبورتنج لشبونة يقتنص انتصاره األول 
أمام براغا في الدوري البرتغالي

 تغلب الروسي دانييل ميدفيديف على مشكالت 
عضلية ونوبات غضب، حيث حطم مضربه، وأحرز 
أول لقب في بطولة لألساتذة في مسيرته مع التنس 
بعد الفوز 7-6 و6-4 على ديفيد جوفني في نهائي 

سينسناتي أول من أمس.
وأنقذ ميدفيديف نفسه مرتني من خسارة شوط 
إرساله أثناء التقدم 5-4 في املجموعة الثانية قبل 
أن يفوز بأربع نقاط متتالية ليتفوق على منافسه 

البلجيكي ويحسم اللقاء.
وهــذا اللقب الثاني لالعب الروسي هــذا العام 
بعدما خسر مباراتني نهائيتني فــي األسبوعني 
املاضيني أمام نيك كيريوس في واشنطن ورفائيل 

نادال في مونتريال.
وقـــال ميدفيديف لشبكة )ئـــي.إس.بـــي.إن( 
التلفزيونية بعدما خاض مباراته رقم 16 في 20 
يوما ”كانت ستنتابني مشاعر غير جيدة إذا خسرت 
النهائي الثالث على التوالي لــذا... أشعر بسعادة 

كبيرة“.
ــاف ”عانيت من شد عضلي عندما كانت  وأض
النتيجة 5-3 )في املجموعة الثانية(. ألول مرة في 
ثالثة أسابيع أعاني من شد عضلي. رمبا حدث ذلك 
بسبب التوتر وألني ألعب تنس على مدار 24 يوما 

متتاليا“.
ــزداد لــذا في آخر  وتابع ”بدأ الشد العضلي ي
شوط عندما كانت النتيجة 15-40 كنت أعرف أنه 
إذا أصبحت النتيجة 5-5 )وخسرت إرسالي( فإني 

سأصبح في موقف سيء“.
وواصل الالعب الروسي ”سددت أربع ضربات 
إرســال لم يردها ومن بينها ثالث ضربات إرسال 

ساحقة. هذا أمر ال ُيصدق“.
ورمبا يكون الضغط قد ترك أثره على ميدفيديف 
في الشوط األخير حيث حطم مضربه بعد خسارة 
نقطة لكنه تعافي سريعا وأحرز لقبه اخلامس في 

عامني.
وقبل ذلك جنح جوفني في الوصول إلى شوط 
فاصل فــي املجموعة األولـــى بعدما حافظ على 

إرساله.
لكن الالعب البلجيكي، الذي لم يحرز أي لقب منذ 

2017، خسر الشوط الفاصل بسبب خطأ مزدوج.

وكــان ميدفيديف قد انتفض وفــاز على نوفاك 
ديوكوفيتش املصنف األول عامليا في الــدور قبل 
النهائي يوم السبت بينما يخطط اآلن للحصول 
على راحــة قبل انطالق بطولة أمريكا املفتوحة 

األسبوع املقبل.

منافسات السيدات
وفــي منافسات الــســيــدات، تعافت األمريكية 
مــاديــســون كــيــز مــن تــقــدم منافستها سفيتالنا 

كوزنتسوفا في املجموعتني لتفوز على الالعبة 
الروسية وحترز لقب سينسناتي للتنس لألساتذة.

وسيعزز الفوز بنتيجة 7-5 و7-6 ثقة كيز 
قبل انطالق بطولة أمريكا املفتوحة في وقت الحق 
من الشهر احلالي حيث ستدخلها وهــي املصنفة 

العاشرة عامليا.
وقالت كيز بعد استالم جائزة البطولة ”لو قلتم 

قبل أسبوع إنني سأفوز باللقب لرمبا ضحكت“.
وتأخرت وصيفة بطلة أمريكا املفتوحة 2017 

بنتيجة 5-3 في املجموعتني قبل أن تتعافى.
وفــازت كيز بأربعة أشــواط متتالية لتحسم 
املجموعة األولـــى ثــم احتاجت إلــى شــوط فاصل 

لتفوز باملجموعة الثانية.
وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لكيز املصنفة 
16 في البطولة على كوزنتسوفا على املالعب 
الصلبة كما أن هذا هو اللقب اخلامس في مسيرة 

الالعبة البالغ عمرها 24 عاما.
وامتلكت كوزنتسوفا، البالغ عمرها 34 عاما 
والــفــائــزة بلقبني فــي البطوالت األربـــع الكبرى، 
اإلرســال حلسم املجموعة األولــى لكن كيز صمدت 

لتفوز بأربعة أشواط متتالية.
وفــي املجموعة الثانية كسرت كوزنتسوفا 
ــال كيز في الشوط الثالث لتتقدم 3-1 لكن  إرس
كيز، عند تأخرها 5-3، انتصرت في ثالثة أشواط 

متتالية لتتقدم 5-6.
وجنت كوزنتسوفا هذه املــرة وامتدت املباراة 
إلى شوط فاصل عندما ملست الكرة الشباك وعبرت 
إلى نصف ملعب كيز التي ضحكت وهي ال تصدق 

ما حدث.

أتلتيكو يستهل مشواره في »الليغا« بفوز صعب على خيتافي

ميدفيديف يتوج ببطولة سينسناتي للتنس

العبو اليبزيغ يحييون جماهيرهم بعد نهاية املباراة


