
رياضة14 alwasat.com.kw3501 االثنني 18 ذو احلجة 1440 هـ/ 19 أغسطس  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العددMonday 19th August 2019 - 13 th year - Issue No.3501

تواصلت البداية الكارثية ملوناكو في املوسم اجلديد لدوري الدرجة األولى 
الفرنسي لكرة القدم باخلسارة -3صفر أمــام ميتز الصاعد حديثا لدوري 
األضــواء أول من أمس وهو ما ترك الفريق في قاع جــدول الترتيب دون أن 

يسجل أي هدف.
وتعرض ليل املنافس على اللقب، لهزمية مفاجئة -1صفر خارج ملعبه أمام 

اميان وتعادل مرسيليا بقيادة مدربه اندريه فيالس-بواش سلبيا أمام نانت.
وجتنب موناكو بقيادة مدربه ليوناردو جاردمي الهبوط بفارق ثالث نقاط 

املوسم املاضي وبدأ املوسم اجلديد بشكل سيئ للغاية.
وخسر الفريق مباراته االفتتاحية أمام ليون، وبنتيجة -3صفر أيضا، 
يوم السبت املاضي حيث طرد العبه سيسك فابريجاس. واثبتت مواجهة 
ميتز على استاد سان-سيمفوريان أنها مبثابة إعادة للقاء املاضي حيث طرد 
روبن اجيالر بسبب التحام عنيف في الشوط األول عقب افتتاح حبيب ديالو 

التسجيل ألصحاب األرض من ركلة جزاء.
وسجل ديالو ثاني أهدافه بعد انطالق الشوط الثاني قبل أن تضمن تسديدة 
منخفضة من رينو كوهيد انتصارا ال ينسى لبطل دوري الدرجة الثانية 

الفرنسي.
ودفع ليل، وصيف بطل موسم 2018-2019، ثمن عدم انضباط أداء العبيه 
أمام اميان بعد طرد بوبكاري سوماري ببطاقة حمراء مباشرة عقب 40 دقيقة 
حيث سجل أصحاب الضيافة هدف الفوز في الشوط الثاني بواسطة سيهرو 

جيراسي.
وفي مباراة أقيمت مبكرا، أضاع داريو بينيديتو مهاجم مرسيليا ركلة جزاء 
في الشوط األول خالل التعادل السلبي مع نانت ما أطال أمد انتظار فيالس-

بواش ألول انتصار له كمدرب.
وانضم نيس بقيادة باتريك فييرا لليون في قمة جدول الترتيب بعد أن 
حصدا العالمة الكاملة عقب الفوز 2-1 خارج ملعبه أمام نيم بينما خاض 
لوران كوسيلني القائد السابق الرسنال أول مباراة له مع بوردو ليتعادل 
الفريق 1-1 على أرضه مع مونبلييه بينما منح هدف جان-فيكتور ماكينجو 

الفوز لتولوز -1صفر على ديجون.

كانت مشاركة الويلزي غاريث 
بيل أساسيا مفاجئة مع ريال مدريد 
خالل فوزه االفتتاحي على مضيفه 
سلتا فيغو 3-1 فــي ظــل احلديث 
املستمر عن انتقاله، حسمها »امللكي« 
بــرغــم خــوضــه آخـــر نــصــف ساعة 
بعشرة العــبــني أول مــن أمــس في 
املرحلة االولى من الدوري االسباني 

لكرة القدم.
ــاالت  ــق ــت ــــالق بـــاب االن ومـــع اغ
الصيفية في 2 سبتمبر، أقر املدرب 
الفرنسي زين الدين زيــدان مجددا 
بامكانية بقاء بيل »حتدثنا في االمر 
مرتني او ثــالث سابقا، وقلت انه 
سيبقى. جميع الالعبني في صفوفنا 
اعتقد انــهــم سيبقون حتى نهاية 

املوسم«.
وكــان زيـــدان أعلن اجلمعة انه 
ينوي االعتماد هذا املوسم على بيل، 
ــالل فصل الصيف  بعدما متنى خ
رحيله عن النادي امللكي »بدا لي انه 
سيرحل، لكنه اليوم معنا. الدينامية 
تتغير، واالمـــور تتغير. مــن االن 
فصاعدا، سأعتمد عليه على غرار 
االخرين. ميلك موقعه، هو العب هام 
وامتنى من جميع الالعبني تصعيب 

مهمتي في اختيار التشكيلة«.
وبــدا بيل )30 عاما( في طريقه 
ــوار »سانتياغو  ليصبح خــارج أس
برنابيو« بعدما سافر الــى الصني 
للتفاوض مع جيانغسو سونينغ 
ــا خياليا  ــب ـــذي عـــرض عليه رات ال
بحسب التقارير، إال أن ريــال حال 
دون امتـــام الصفقة ألن الــشــروط 

املالية املتعلقة بها ال تناسبه.
وغـــاب عــن ريـــال جنمه اجلديد 
البلجيكي اديــن هــازار القادم مبئة 
مليون يورو من تشلسي االنكليزي 
ـــالل متــاريــن  ــه بــفــخــذه خ الصــابــت
اجلــمــعــة، بــاالضــافــة الـــى فــيــرالن 
مندي الظهير الفرنسي القادم من 
ليون، ليستهل ريال مباراته من دون 

العبيه اجلدد.
وقال زيدان »قدمنا مباراة مكتملة 
في الشوط االول خالفا للثاني حيث 
واجهنا صعوبات. انا سعيد بشكل 

عما ملا رأيته اليوم«.
ــع زيـــدان العائد فــي مــارس  ودف
ـــر فــتــرة  ــــال إث املـــاضـــي النـــقـــاذ ري
مخيبة شهدت اقالة املدربني جولن 
لوبيتيغي واالرجنتيني سانتياغو 
سوالري، بعد فترة ذهبية قاده فيها 
ــا  الحــراز لقب دوري ابطال اوروب
ثالث مرات تواليا، بالفرنسي كرمي 
بنزمية وبيل والبرازيلي فينيسوس 

جونيور.
وترك على مقاعد البدالء مهاجمه 

ــي اجلـــديـــد لــوكــا  ــرب ــص اجلـــديـــد ال
يوفيتش، صانع اللعب الكولومبي 
خاميس رودريغيز العائد من اعارة 
مع بايرن ميونيخ االملاني، باالضافة 

الى ايسكو ولوكاس فاسكيز.
حمراء مودريتش

ريــال الــذي لــم تكن نتائجه في 
املباريات الودية مشجعة خصوصا 
فــي خــســارتــه املــذلــة أمــــام جــاره 
أتلتيكو مدريد 3-7 خالل جولتهما 
األميركية، بكر في افتتاح التسجيل 
عبر بنزمية بعد مترية من بيل الذي 

قدم مباراة جيدة )12(. وهز سلتا 
فيغو الشباك قبل نهاية الشوط قبل 
ان يلغى الهدف مبساعدة من تقنية 

الفيديو لتسلل على اياغو اسباس.
ــي لوكا  ــروات ــك ــم طـــرد ال ــرغ وب
مودريتش افضل العــب في العالم 
السنة املاضية لدعسه على قدم 
دنيس سواريز )55(، ضاعف ريال 
تقدمه بتسديدة بالغة الروعة من 
العب وسطه االملاني الدولي طوني 

كروس )61(.
علق زيــدان على طرد مودريتش 

»حتــدثــت اليه وقــال ان احلــركــة ال 
تستحق الطرد، وعلينا تقبل قرارات 

احلكام«.
وعمق البديل فاسكيز النتيجة 
)80(، قبل ان يسجل الشاب ايكر 
لـــوســـادا هــدفــا شــرفــيــا للمضيف 

.)1+90(
وبعد حلوله ثالثا املوسم املاضي 
بــفــارق كبير عــن برشلونة البطل 
واتلتيكو مدريد الوصيف، دافعا ثمن 
رحيل جنمه البرتغالي كريستيانو 
رونالدو الذي كان يسجل له حوالي 

50 هدفا في مختلف املسابقات في 
املوسم الواحد، حقق ريال املطلوب 
خالفا لبرشلونة الذي خسر افتتاحا 
على ارض اتلتيك بلباو صفر1- في 

اللحظات االخيرة.
وكــان فالنسيا في طريقه للفوز 
ــال سوسييداد بعد  على ضيفه ري
تقدمه حتى اللحظات االخيرة بهدف 

الفرنسي كيفن غاميرو )58(.
لكن العبه الفرنسي فرانسيس 
كوكالن طرد في نهاية اللقاء وحصل 
الفريق الباسكي على ركلة جزاء 

ترجمها ميكل اويارسابال )90(.
وفــي مــبــاراة غــزيــرة بــاالهــداف، 
تعادل فياريال مع ضيفه غرناطة 
4-4. سجل للغواصة الصفراء 
سانتي كاسورال )35 من ركلة جزاء( 
ومـــوي غوميس )53( وجــيــرارد 
مورينو )65( والنيجيري سامويل 
شـــوكـــويـــزي )73( ولــغــرنــاطــة 
فيدي فيكو )45 مــن ركلة جــزاء( 
والفنزويلي داروين ماشيس )62( 
وروبرتو سولدادو )75( وانتونيو 

بويرتاس )81(.

غاريث بيل يبحث عن مكان في تشكيلة زيدان

مايوركا يعود 
لـ»الليغا« بانتصار 

صعب على إيبار
سَجل ريــال مايوركا عودته 
لليغا بعد غياب بتحقيق انتصار 
صعب على حساب ضيفه إيبار 
بهدفني لواحد، أول من أمس في 

أولى جوالت الدوري اإلسباني.
وعلى ملعب )إيبيروستار( 
ــا، تــقــدم أصــحــاب  ــورك ــاي ــي م ف
األرض مــبــكــرا مــنــذ الدقيقة 
الرابعة بهدف عن طريق دانييل 
رودريــجــيــز، لينتهي الشوط 

بهذه النتيجة.
ولكن أدرك الفريق الباسكي 
ــادل مــع بــدايــة الــشــوط  ــع ــت ال
الثاني وحتديدا في الدقيقة 57 

بواسطة باولو أوليفيرا.
ثم في الدقيقة 75 عاد نفس 
الالعب لهز الشباك ولكن هذه 
املرة عن طريق اخلطأ في مرماه.

وبهذا يدشن مايوركا موسمه 
األول فــي الليغا بعد غياب 6 
مواسم، بفوز ثمني ليحتل املركز 
ـــداف خلف  الثاني بــفــارق األه
ريال مدريد، حلني انتهاء اجلولة 

كاملة.
على اجلــانــب اآلخـــر، يأتي 
إيبار في املرتبة الـ18 مؤقتا 
بفارق األهــداف أمــام برشلونة 

وسيلتا فيجو.

كورنثيانز يواصل 
سلسلة الالهزمية

 في الدوري البرازيلي
سجل كورنثيانز هدفا في كل 
شــوط ليفوز )2 -صفر( على 
بوتافوجو في دوري الدرجة 
األولى البرازيلي لكرة القدم أول 

من أمس.
وتــقــدم األرجنتيني ماريو 
بوسيلي بهدف لكورنثيانز قبل 
ثالث دقائق من نهاية الشوط 
األول بــعــدمــا أطــلــق تسديدة 

قوية.
ــدو الــهــدف  ــرال ــف وأضــــاف إي

الثاني في الشوط الثاني.
وظل كورنثيانز دون هزمية 
في 9 مباريات متتالية ليتقدم 
إلى املركز اخلامس برصيد 27 

نقطة.
وتراجع بوتافوجو إلى املركز 

الثامن برصيد 22 نقطة.

سيفاس يسحق 
بشكتاش بثالثية 

في الدوري التركي
اعتلى سيفاس سبور صدارة 
جدول ترتيب الــدوري التركي، 
بفضل فــوزه املثير على ضيفه 
بشكتاش 3 /صفر أول من أمس 

في اجلولة األولى للمسابقة.
وتقدم ميرتا هاكان ينداس 
بهدف لسيفاس في الدقيقة 30 
ــاف مصطفى ياتاباري  ثم أض
الهدف الثاني في الدقيقة 54 
قبل أن يختتم إمـــري كيلينك 

التسجيل في الدقيقة 76.
وحصد سيفاس أول ثالث 
نقاط له ليتصدر جدول الترتيب 
متساويا مع ثالثة فرق أخرى 

لكنه يتفوق بفارق األهداف.
ـــرى فــاز  وفـــي مــبــاريــات أخ
ــور على  ــب تــشــايــكــور ريــــزا س
مضيفه جينتشالربيرليجي 1 /
صفر وبنفس النتيجة فاز االنيا 
ســبــور على مضيفه قيصري 

سبور.

فرانكفورت يطلب 
ضم باس دوست

ــت  ــراخ ــت ــن ـــــادي آي أعـــلـــن ن
ـــل في  ـــه دخ فــرانــكــفــورت، أن
مـــفـــاوضـــات لــلــحــصــول على 
خــدمــات املــهــاجــم الــهــولــنــدي 
باس دوست العب سبورتينج 

لشبونة.
ـــورت أن  ـــف ـــك ـــران وذكــــــر ف
التفاصيل لــم تنته بعد وأن 
امتام الصفقة لن يتم خالل هذا 

األسبوع.
ــورت عن  ــف ــك ــران ويــبــحــث ف
مهاجم بعد رحيل لوكا يوفيتش 
إلــى ريــال مدريد وسيبستيان 

هيلير إلى وست هام يونايتد.
ولــــــعــــــب دوســـــــــــت 85 
ــدوري األملــانــي مع  ــال مــبــاراة ب
فولفسبورج خــالل الفترة من 
2012 و2016 سجل خاللها 

36 هدفا.
كما سجل دوست 75 هدفا في 
85 مباراة خاضها في الدوري 
البرتغالي وحصل على لقب 
ــداف الـــدوري البرتغالي في  ه
موسم 2016 / 2017 بعدما 

سجل 34 هدفا.

6 أهداف في أول مبارتني شباك موناكو استقبلت 

مأساة موناكو تتواصل بعد اخلسارة أمام ميتز في الدوري الفرنسي

تـــدارك بــورتــو مفاجأة افتتاح املــوســم اجلــديــد في 
الدوري البرتغالي األسبوع املاضي، باخلسارة على يد 
الصاعد حديثا جل فيسنتي، بتحقيق فوز عريض أول 
من أمس على فيتوريا سيتوبال برباعية نظيفة في ثاني 

جوالت املسابقة.
وعــلــى ملعب الـــدراجـــاو، لــم يظهر »الــتــنــانــني« أي 
رحمة بالضيوف، وتقدموا مبكرا في النتيجة بهدفني 
في غضون 9 دقائق )11 و20( بتوقيع مهاجم الرأس 

األخضر خوسيه لويس مينديس »زي لويس«.
وفــي الشوط الثاني، واصــل نفس الالعب مسلسل 

التألق وأكمل ثالثيته »الهاتريك« في الدقيقة 63.
وفي الدقيقة التالية مباشرة، اختتم الكولومبي لويس 

فرناندو دياز رباعية أصحاب األرض.
ــزان خسارة االفتتاح في  وبهذا يتجاوز بورتو أح
الـــدوري، فضال عــن تــوديــع دوري األبــطــال األسبوع 
املاضي من الدور التمهيدي الثالث على يد كراسنودار 

الروسي في مفاجأة من العيار الثقيل.
وحصد بورتو أول 3 نقاط له ليقفز للمرتبة الثالثة 

مؤقتا.
أما سيتوبال فتجمد رصيده عند نقطة وحيدة ليحتل 

فرحة العبي بورتواملركز الـ13 بشكل مؤقت.

بيل بقاء  يؤكد  وزيدان   .. للملكي  قوية  بداية 

البرتغالي الدوري  في  سيتوبال  أمام  برباعية  االفتتاح  أحزان  يتجاوز  بورتو 

مودريتش: لم أقصد 
إيذاء أي العب.. 

التدخل كان عفويا
قال الكرواتي لوكا مودريتش، العب وسط ريال مدريد، إن 
اللقطة التي شهدت حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، كانت 

»عفوية«.
وكتب مودريتش، عبر حساباته على وسائل التواصل 

االجتماعي »الطرد كان بسبب تدخل عفوي«.
وتابع: »لم أتعمد مطلقا الدخول بهذه الطريقة على أي 

زميل، لقد كان تدخال غير مقصود متاما!«.


