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ڤولڤسبورغ يفرض التعادل على مونشنغالدباخ

ليون ينتصر .. ومرسيليا يوقف نزيف
 النقاط ويعبر  بوردو

تعادل ڤولڤسبورغ مع مضيفه بروسيا 
مونشــنغالدباخ بهدف ملثلــه في املباراة 
التي جمعتهما على ملعب بروسيا بارك، 
ضمن منافسات اجلولة الرابعة من الدوري 

األملاني لكرة القدم «البوندسليغا». 
وافتتح مونشنغالدباخ أصحاب األرض 
التســجيل عــن طريــق الالعــب يوناس 

هوفمــان (٧٨) مــن ركلة جــزاء، وجنح 
الالعب فوتر فيجورست في إدراك هدف 
التعــادل للضيوف ڤولڤســبورغ (٨٥)، 
وبهذه النتيجة رفع مونشنغالدباخ رصيده 
إلــى ٥ نقاط في املركز العاشــر، كما رفع 
ڤولڤســبورغ رصيده أيضــا إلى ٤ نقاط 

في املركز الـ ١٣.

أوقف مرســيليا نزيــف النقاط املبكر 
وحقق فوزه األول في خمس مباريات في 
املرحلة السابعة من الدوري الفرنسي في 

كرة القدم، على ضيفه بوردو ٣-١.
وبعد بداية جيدة حقق خاللها فوزين 
خــارج ملعبه، بينها انتصــار الفت على 
باريس ســان جرمان حامل اللقب، خسر 
الفريق املتوسطي مرة وتعادل ثالث مرات 
تواليا بنتيجة ١-١. وتقدم مرسيليا باكرا 
عبر املهاجم الدولي فلوريان توفان (٥) الذي 
أهدر له الحقا ركلة جزاء (١٤)، وضاعف 
النتيجة عبر جوردان أمافي بتمريرة من 
ضربة حرة لتوفان (٥٤) ومنحه البرازيلي 
بابلو عن طريق اخلطأ الثالث (٦٤)، وفي 
نهاية اللقاء، سجل النيجيري جوش ماجا 
هدفا شرفيا لبوردو (٨٣). وارتقى مرسيليا 
مؤقتا الى املركز اخلامس، بفارق ثالث نقاط 
عن ســان جرمان املتصــدر، قبل أيام من 
عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
وقلــب لوريان الطاولــة على مضيفه 

رينس وخرج فائزا ٣-١.
ولعب رينس بعشرة العبني إثر طرد 
مسجل هدفه الوحيد (٧٠)، قبل أن يطرد 
مهاجمه اليوناني اناستاسيوس دونيس 

في الدقيقة األخيرة.
وأفلت ليون من تعادل كان على وشك 
احلــدوث بعد تالفيه تلقي هدف ثالث في 
املبــاراة التي فاز بها على ستراســبورغ 
٣-٢ أمس، وتقدم ليون بثالثية عبر فيالنا 
كاديوير من زميبابوي (١٢) والكاميروني 
كارل توكــو ايكامبــي (٢٥ و٤٢)، لتتلقى 
بعدها شباكه هدفني من السنغالي حبيبو 
ديالو (٤٣) والعاجي جان اهوولو (٥٥)، 
ورفع ليون رصيده إلى عشر نقاط وبات 
سابعا، في حني جتمد رصيد ستراسبورغ 
عند ثالث نقاط في املركز الثامن عشر، كما 
تعادل اجنيه مع ضيفه مينز ١-١، وبذات 
النتيجة خرج موناكو متعادال مع ضيفه 
مونبلييه، فيمــا تغلب نانت على ضيفه 

سانت بريست ٣-١.

تعثر يوڤنتوس حامل اللقب وبشكل مفاجئ 
أمام كروتونــي ١-١ ضمن املرحلة الرابعة من 
الدوري اإليطالي لكرة القدم، ليفشل «اليوڤي» 
في التقدم إلى املركز الثاني خلف ميالن، مكتفيا 
باملركز الرابع بثماني نقاط، في ظل غياب جنمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو إلصابته بڤيروس 
كورونا وإراحة عدد من الالعبني استعدادا لدوري 
أبطال أوروبا. وعانى نادي «السيدة العجوز» أمام 
كروتوني الذي افتتح التسجيل (١٢) من ضربة 
جزاء سجلها النيجيري سيميون نوانكوو إلى 
يسار احلارس املخضرم جانلويجي بوفون، 
لكن يوڤنتوس متكــن من إدراك التعادل عن 

طريق اإلسباني ألفارو موراتا، بعد عرضية من 
الوافد اجلديد فيديريكو كييزا (٢٩).

لكن كييزا، الذي لعب أولى مبارياته مع 
يوڤنتوس، نال بطاقة حمراء (٦٠) بعد تدخل 
ضد العب وسط كروتوني لوكا تشيغاريني، 
وأهدر يوڤنتوس فرصا عدة للتسجيل، أبرزها 
في (٤٢) عندما أضاع مانولو بورتانوفا انفرادا 
باحلارس أليكس كورداز، وفي الدقيقة ٦٣، 
السويدي ديان كولوشيفسكي كرة،  سدد 
ارتطمت بالقائم األيســر للحارس، وألغى 
احلكم هدفا ملوراتا في الدقيقة ٧٦، بداعي 
التسلل، بعد تدخله في تسديدة للكولومبي 

البديل خوان كوادرادو.
إلى ذلك، حقق «ساسولو» انتصارا مثيرا 
على مضيفه «بولونيا» بنتيجة ٤-٣، في املباراة 
التي جمعتهما أمس، بعدما حول تأخره بنتيجة 
١-٣، إلى فوز ثمني بنتيجة ٤-٣، ليرفع ساسولو 
رصيده إلى عشــر نقاط، فيما توقف رصيد 
بولونيا عند ثالث نقاط، كما تغلب كالياري على 
ضيفه تورينو ٣-٢، وخرج سبيزيا متعادال مع 

ضيفه فيورنتينا ٢-٢.
ويلتقي اليوم هيــالس ڤيرونا مع جنوى 
ضمن منافسات املرحلة الرابعة للدوري اإليطالي 

لكرة القدم.

«اليوڤي» يتعثر  أمام «كروتوني»

رميونتادا تاريخية لـ«وست هام» أمام توتنهام
في مباراة مثيرة، قلب وست هام تأخره 
بثالثــة أهداف نظيفة في الشــوط األول 
إلى تعادل ثمني ٣-٣ مع مضيفه توتنهام 
امس فــي املرحلة اخلامســة من الدوري 
اإلجنليزي، ليدفع توتنهام ثمن التهاون 
في الشــوط الثاني ويفرط في فوز ثمني 

كان في متناول يده.
وســجل املهاجــم اإلجنليــزي الدولــي 
هاري كني هدفني وصنع هدفا ليقود فريقه 
توتنهــام إلى التقدم ٣-٠ في أول ١٦ دقيقة 
من املباراة، لكن ثالثــة أهداف في الدقائق 
األخيرة من املباراة منحت ويستهام نقطة 

التعادل الثمينة.
وافتتح ســون التســجيل بعد أقل من ٤٥ 
ثانيــة من بداية املباراة، وأضاف كني الهدفني 
اآلخرين لتوتنهام (٨ و١٦)، وفي الشوط الثاني 
رد وست هام بهدفني سجلهما فابيان بالبوينا 
في الدقيقة ٨٢ ودافينســون سانشيز، العب 
توتنهــام عن طريق اخلطأ فــي مرماه، (٨٥) 
قبــل أن يحرز مانويل النزيني هدف التعادل 
فــي الدقيقة الرابعة من الوقــت بدل الضائع 

بقذيفة صاروخية.
وفي مباراة اخرى، دك مان يونايتد شباك 

مضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف لهدف، 
بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز كبير، رافعا 
رصيده رصيده إلى ست نقاط في املركز الرابع 
عشر، وتوقف رصيد نيوكاسل عند سبع نقاط 

في املركز احلادي عشر.

وتقدم نيوكاسل بهدف سجله لوك شاو 
العب يونايتد، باخلطأ في مرمى فريقه (٢) 
قبــل أن يســجل مانشســتر يونايتد ثالثة 
أهداف عن طريق هاري ماغوير (٢٣) وبرونو 
فيرنانديز (٨٦) وآرون فان بيساكا في الدقيقة 

ذكرت تقارير أن مدافع نادي ليڤربول ڤيرجيل 
ڤان دايك قد يغيب عــن املالعب لفترة طويلة بعد 
تعرضه إلصابة بالغة في الركبة خالل مباراة فريقه 
مع إيڤرتون ضمن اجلولة اخلامســة من الدوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وأفادت قناة «بي إن سبورت» باللغة اإلجنليزية، 
بأن املدافع الهولندي أصيب بقطع في الرباط الصليبي 
األمامي للركبة، وهذا يعني أنه قد يغيب لفترة تتراوح 
بني ٧ و ٨ أشهر، ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي 
من ليڤربول بشــأن إصابة ڤان ديك، لكن املدرب 
يورغن كلوب أشــار إلى «أنه ال يبدو جيدا» عندما 

سئل عن حالته بعد املباراة.
وتعــرض ڤان دايك لإلصابــة بعد تدخل قوي 
من حارس مرمى إيڤرتون جوردان بيكفورد، مما 
اضطره إلى مغادرة امللعب ومت تعويضه باملدافع جو 

غوميز، وأكد هندرسون العب ليڤربول 

ان بيكفورد حارس مرمى اجنلترا يشعر باألسف 
نتيجــة ما حدث رغم أنه لــم يتعرض ألي عقوبة، 
وقال: «جاء جوردان واعتذر لي بعد املباراة وطلب 

مني إبالغ فيرجيل بذلك».
وفي حال مت تأكيد هذه التقارير فهذا يعني أن 
ليڤربول ســيتلقى ضربة موجعــة في ظل إصابة 
حارسه البرازيلي إليسون بيكر، وتنتظر «الريدز» 
حامل لقب الــدوري اإلجنليزي مباريات قوية في 
«البرميييرليغ» خالل الفترة املقبلة أمام منافســه 
مان ســيتي، باإلضافة إلى انطالق مباريات دوري 

أبطال أوروبا هذا األسبوع.
ويبدو أن قرارات تقنية الڤيديو في املباراة فيما 
يتعلق بعدم احتساب هدف الفوز لليڤربول في الثواني 
األخيرة، وقبلها لقطة إصابة فيرجيل ڤان دايك، لن 
متر مرور الكرام، حيث أرســل مسؤولو «الريدز» 
احتجاجا رسميا عليها لرابطة الـ «برميييرليغ».

أحلق خيتافي اخلســارة األولى 
بوصيف بطل املوسم املاضي برشلونة 
عندما تغلب عليه ١-٠، في املواجهة 
التي جمعتهما ضمن منافسات املرحلة 
السادســة من الدوري اإلسباني لكرة 
القــدم، وجــاءت اخلســارة قبــل بدء 
«البرسا» ملشواره في املسابقة القارية 
العريقــة منتصــف األســبوع املقبــل، 
والكالسيكو الساخن بينهما السبت املقبل 
مبلعب كامب نو. على ملعب «كولسيوم 
ألفونســو بيريس»، فــك خيتافي عقدته 
املستعصية أمام برشلونة سواء على أرضه 
أو خارجها في السنوات التسع األخيرة عندما 
تغلب عليه بهدف وحيد ســجله خاميــي ماتا (٥٦) من 

ركلة جزاء.
وهي اخلسارة األولى لبرشلونة بقيادة مدربه اجلديد 
مدافعه الدولي الهولندي السابق رونالد كومان، كما هي 
املبــاراة الثانية علــى التوالي التي يفشــل فيها الفريق 
الكاتالوني في حتقيق الفوز بعد سقوطه في فخ التعادل 

أمام اشــبيلية ٠-٠. وكان برشــلونة صاحب األفضلية 
في املباراة وسنحت ملهاجميه العديد من الفرص أبرزها 
تسديدة قوية لقائده األرجنتيني ليونيل ميسي ارتدت 

من القائم األمين (٢٠).
وضمن منافسات اجلولة نفسها، تعادل ايبار مع ضيفه 
اوساسونا ٠-٠، وشهد اللقاء طرد جون مونكابوال بعد 
حصوله علــى البطاقة الصفراء الثانيــة (٨٩)، ووصل 
ايبار إلى النقطة اخلامسة، فيما أصبح رصيد اوساسونا 
٧ نقــاط. وفي املباراة الثانية تغلــب اتلتيك بلباو على 
ليڤانتي ٢-٠، ليرفع الفائز رصيده إلى ٦ نقاط، فيما بقي 

اخلاسر على رصيده السابق بـ ٣ نقاط فقط.
كما حقق ڤياريال فوزا ثمينا على ضيفه ڤالنسيا ٢-١ 
ليرفع رصيده إلى ١١ نقطة، فيما جتمد رصيد ڤالنســيا، 
الذي واصل بدايته الباهتة بتلقيه خســارته الثالثة في 
البطولة هذا املوسم والثانية على التوالي، عند ٧ نقاط.

وافتتح ڤياريال التسجيل من ركلة جزاء نفذها باكو 
ألكاسير (٦)، وأدرك ڤالنسيا التعادل بواسطة البرتغالي 
غونســالو غيديش (٣٧)، قبــل أن يقول دانيال باريخو 

كلمته في الدقيقة ٦٩ بتسديدة من خارج املنطقة.

ڤياريال يلدغ ڤالنسيا بثنائية.. وبلباو يهزم ليڤانتي

خيتافي يكشف ضعف برشلونة

«الشياطني» تضرب نيوكاسل برباعية..  وميتروفيتش يحرم فولهام من فوزه األول

األخيرة من اللقاء، وماركوس راشفورد 
فــي الدقيقة السادســة مــن الوقت بدل 

الضائــع للمباراة. إلى ذلــك، أهدر فولهام 
فوزا كان في املتناول بتعادله ١-١ مع مضيفه 
شيفيلد يونايتد، بعد معاناة العبه الصربي 
ألكســندر ميتروفيتش مــع ركالت اجلزاء 
أمــس ضمن املرحلة اخلامســة من الدوري 

اإلجنليزي لكرة القدم.
ولــم يكتــف ميتروفيتــش بإضاعة ركلة 
جزاء أولى (٥٧)، بل تســبب ايضا في ثانية 
(٨٥) لصاحــب األرض ما أســفر عن تعديل 
النتيجة عبر البديل بيلي شارب، وقد أعطى 
التعادل اإليجابي النقطة األولى للفريقني بعد 
أربع هزائم في املراحل السابقة. وفي املباراة 
الثانية فرض برايتون التعادل على مستضيفه 
كريستال باالس ١-١، وحصل مدافع برايتون 
لويس دينك على بطاقة حمراء مباشرة (٩٠) 

بعد تدخل عنيف.
وتســتكمل املرحلــة اخلامســة للــدوري 
االجنليزي مباراتني اليوم، حيث يستضيف 
في األولى وست بروميتش نظيره بيرنلي، فيما 
يحل ولڤرهامبتون ضيفا على ليدز يونايتد 

في املواجهة الثانية.

اهتمت الصحف اإلجنليزية الصادرة صباح امس 
األحد بتعادل ليڤربول مع إيفرتون أمس االول ٢-٢ في 
مباراة شهدت جدال حتكيميا بسبب قرارات الفار. 
وعنونت صحيفة «ستار سبورت»: «إنهم يخالفون 
القواعد.. مزاعم هندو بشأن مسؤولي الفار.. فان 
يبدو ســيغيب لشهور، النادي (ليڤربول) يطالب 
االحتاد اإلجنليزي بالتحقيق في استخدام التقنية».
وفي األعلى كتبت: «عودة للروتني القدمي»، في 
إشارة إلى عودة مانشستر يونايتد إلى طريق 
االنتصارات من جديد. أما صحيفة «ديلي ميل» 
فكتبت: «إنها تقتل اللعبة.. إدانة الفار لتخريب 
ديربي امليرسيسايد.. ليڤربول يطالب بالتحقيق 

في القرارات احملورية». وبدورها عنونت صحيفة 
«اندبندنت»: «ليڤربول يطالب مبراجعة الفار».

كما كتبت أيضا: «الســيتي يتخطى آرسنال في مباراة 
شطرجن تكتيكية».

جدل الـ VAR يتصدر الصحف اإلجنليزية
اهتمت الصحف اإلجنليزية الصادرة صباح امس 
 في 

وعنونت صحيفة «ستار سبورت»: «إنهم يخالفون 

 جدول مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا (املرحلة الـ ٥)

٧:٣٠beIN sports HD٢وست بروميتش - بيرنلي
١٠:٠٠beIN sports HD٢ليدز يونايتد - ولڤرهامبتون

ايطاليا (املرحلة الـ ٤)
٩:٤٥beIN sports HD٤هيالس ڤيرونا - جنوى

ڤان دايك يغيب ٧ أشهر.. وليڤربول يحتّج رسميًا

(أ.ف.پ) مانويل النزيني أحرز هدف التعادل لوست هام في الوقت القاتل 


