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«املطارق» يضرب أستون ڤيال.. وتعادل ولڤرهامبتون ونيوكاسل«املطارق» يضرب أستون ڤيال.. وتعادل ولڤرهامبتون ونيوكاسل
على ضيفه بورمنوث ٩-٠ في أكبر 
مهرجان تهديفي لـ«البلوز» في دوري 
األضواء منذ تغلبه على كريســتال 
باالس بالنتيجة ذاتها في ســبتمبر 
١٩٨٩. ليعادل ليڤربول الرقم القياسي 
للدوري املمتاز الذي انطلق عام ١٩٩٢، 

واملسجل باسم غرميه مان يونايتد 
الفائز على إيبسويتش ٩-٠ عام 

١٩٩٥ ثــم علــى ســاوثمبتون 
بالنتيجة ذاتها العام املاضي، 

وليستر سيتي الذي تغلب 
على ســاوثمبتون ٩-٠
أيضا عــام ٢٠١٩، وقال: 
«أردنا إظهار رد فعل، أن 
نظهر أفضل نسخة من 
أنفســنا، سجلنا أهدافا 
رائعة، حســمت املباراة 

لكننا واصلنا التسجيل، 
األمر كان يتعلق باالستمرار 

بــإذالل بورمنوث،  وليس 
الى أقصى  نحن نحترمهم 
حد، لكنه كان حقا يوما جيدا 

بالنسبة لنا».
إلى ذلك، قلب أرســنال 
تأخــره بهدف أمــام ضيفه 
ڤوالم، إلى فوز ٢-١ السبت، 
ليرفع «املدفعجية» رصيده 
إلى ١٢ نقطة، بعد حتقيقه 
التوالي،  الرابع على  الفوز 
متقدما بفــارق نقطتني عن 
مان ســيتي صاحب املركز 
الثانــي وبرايتــون صاحب 

املركز الثالث.

وقــال املــدرب اإلســباني بيــب 
غوارديوال بعد فوز فريقه مان سيتي 
على كريســتال بــاالس ٤-٢ أمس، 
«منلك القدرة على تسجيل األهداف 
لكننــا نتلقــى الكثير مــن األهداف 
في اآلونــة األخيرة، من اجلميل أن 
تتمكن من العودة»، مضيفا «ما قام 
به إيرلينغ هاالند أمام «باالس» لم 
يكن باألمر االســتثنائي، بل هو ما 

اعتاد دوما على القيام به».
من جانبه، اشاد مدرب ليڤربول 
يورغن كلوب بالفوز الكاسح لفريقه 

فوزا كاسحا على ضيفه بورمنوث 
بتسعة أهداف دون رد.

ويحتــل مهاجم ليــدز يونايتد، 
رودريغو، املركز الثاني برصيد أربعة 
أهداف، ويشاركه بذات املركز العب 
ڤوالم الكسندر ميتروڤيتش، بينما 
يتقاسم أربعة العبني املركز الثالث 
بثالثة أهداف لكل منهم، وهم: باسكال 
غروز، مهاجــم برايتون، وومارتن 
اوديغادر العب ارسنال، وويلفريد 
زاها، مهاجم كريستال باالس، ولويس 

دياز، جناح ليڤربول.

إيرلينغ هاالنــد إلى صدارة ترتيب 
هدافي الدوري بســتة أهداف بعدما 
قــاد فريقه مان ســيتي للفوز على 
كريســتال بــاالس، وســجل هاالند 
ثالثة أهداف «هاتريك» ليســهم في 
فــوز فريقه على كريســتال باالس 

بنتيجة ٤-٢.
في املقابل، فوت املصري محمد 
صالح، فرصة مواتية لزيادة غلته 
التهديفيــة وحتســني مركــزه بــني 
الهدافني، بفشله في التسجيل خالل 
املباراة التي حقق فيها فريقه ليڤربول 

وضع وســت هــام يونايتد حداً 
لبدايتــه املهتزة في بطولة الدوري 
اإلجنليــزي املمتاز لكــرة القدم في 
املوسم احلالي، عقب فوزه الصعب 
على مضيفه أستون ڤيال ١-٠ أمس 
في املرحلة الرابعة للمسابقة، التي 
شــهدت أيضا تعادل ولڤرهامبتون 

مع ضيفه نيوكاسل ١-١.
ويدين «املطــارق» بفضل كبير 
فــي حتقيق هــذا الفوز إلــى العبه 
بابلو فورنالس، الذي أحرز الهدف 
الوحيد للفريق اللندني في الدقيقة 
٧٤ من زمن املباراة التي أقيمت على 
ملعب (فيال بارك). من جانبه، أهدر 
ولڤرهامبتون فوزا كان في متناوله، 
بعدمــا ســقط في فخ التعــادل ١-١

مــع ضيفه نيوكاســل يونايتد، في 
الوقت القاتل. وبقي ولڤرهامبتون 
في املركز التاسع عشر (قبل األخير) 
برصيد نقطتني، ليصبح أحد ثالثة 
فــرق عجــزت عن حتقيــق أي فوز 
بالبطولة خالل املوسم احلالي حتى 
اآلن، في حني رفع نيوكاسل رصيده 
إلى ٦ نقاط في املركز السابع، علما 
بــأن هذا هــو التعــادل الثالث على 
التوالي للفريق. وبادر روبني نيفيز 
بالتســجيل ملصلحة ولڤرهامبتون 
في الدقيقة ٣٨، غير أن آالن ســانت 
ماكســيمني ســجل هــدف التعادل 

لنيوكاسل في الدقيقة ٩٠.
النرويجــي  وارتقــى املهاجــم 

غوارديوال: هاالند ميارس هوايته املعتادة.. وكلوب: «التسعة» ليست إذالًال لبورمنوث

«أزرق الناشئني» عبر أوزبكستان 
واقترب من مونديال «اليد»

فوز تاريخي لـ «سيلتك»

األهلي يسقط أمام الطالئع.. 
ويستقر ثالثًا بالدوري املصري

يعقوب العوضي

وضع منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئني نصف قدم في نهائيات 
كأس العالم (كرواتيا ٢٠٢٣) بعد فوزه على أوزبكستان بنتيجة 
٢٢-٢٠ في لقاء امللحق املؤهل للنهائيات العاملية من بطولة آسيا 
التاسعة عشر للناشــئني لكرة اليد والتي أقيمت بينهما اليوم 
علــى صالة أم احلصم في البحرين مقر البطولة وبذلك يتبقى 
على «األزرق» جتــاوز املنتخب البحريني في املباراة اخلتامية 

غدا الثالثاء في الـ ٦:٠٠ مساء.
وفــي التفاصيل، تألق حارس املرمى فرج عبداهللا في التصدي 
لعدة هجمات في الربع األخير من عمر املباراة وجنح في إبعاد 
رمية جزائية في آخر دقيقتني كادت ترجح كفة املنتخب األوزبكي، 
كما جنح أحمد املشاري ويعقوب اليعقوب وحسني املطوع في 
فتح الثغرات في دفاع املنافس وإجباره على تلقي األهداف رغم 
تألق حارس مرماهم سلطانوڤ الذي أبعد ٣ تصويبات متتالية 

في آخر ٥ دقائق من عمر اللقاء.
وبشكل عام لم يكن الشوط األول جيدا ملنتخبنا إذ استغل املنافس 
بعض الثغرات الدفاعية سجل منها عدة أهداف وكاد يبتعد بزمام 
النتيجة، إال أن الشــوط الثاني شهد حتسنا كبيرا في الشقني 
الدفاعي والهجومي لنا كما شهد وجود حوائط الصد الدفاعية 
التي ساهمت في حتييد خطورة التصويب من خارج املنطقة.

حقق سيلتك فوزا ساحقا على مضيفه دندي يونايتد ٩-٠
أمس في املرحلة اخلامسة من الدوري االسكتلندي املمتاز 
ليكــون أكبر انتصار خارج الديار في تاريخ الدوري منذ 

الفوز بذات النتيجة على ابردين في ٢٠١٠.
وحقق سيلتك فوزه اخلامس على التوالي ليستعيد موقعه 
في الصدارة برصيد ١٥ نقطــة بفارق نقطتني عن أقرب 

مالحقيه جالسكو رينجرز.
وســجل الياباني كيوجو فوروهاشي ٣ أهداف (هاتريك) 
وأضاف ليل عبادة ٣ أهداف أخرى (هاتريك)، وتكفل جوتا 
وجوزيب يورانوفيتش وكارل ستارفيلت بتسجيل األهداف 

الـ ٣ األخرى لسيلتك.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

تلقــى األهلي بقيادة البرتغالي ســواريش هزميته الرابعة هذا 
املوســم، والتي جاءت أمام طالئع اجليش بقيادة املدرب طارق 
العشري بهدف نظيف سجله أحمد سمير في الدقيقة ٦٧ ضمن 
اجلولة ٣٣ (قبل األخيرة)، لتقطع الهزمية فرصته في االرتقاء الى 
وصافة الدوري، إذ أصبحت الوصافة مؤكدة لبيراميدز، وبذلك 
جتمــد رصيد األهلي عند ٦٧ نقطة، فيما رفع الطالئع رصيده 
بقيادة مدربه طارق العشــري إلى ٥٣ نقطة متقدما الى املركز 

الرابع بالتساوي مع فيتوشر.
وبالهزميــة الرابعة، حقق األهلي أســوأ ترتيب له في الدوري 
املصري منذ ٣٠ عاما كاملة، وبالتحديد موسم ١٩٩١-١٩٩٢ الذي 
شهد احتالل الفريق املركز الرابع، وفي ختام املوسم أجرت إدارة 
األهلي بقيادة الراحل صالح سليم قرارات استثنائية، كان أهمها 
إنهاء تواجد طاهر ابوزيد وعالء ميهوب وربيع ياسني ومحمود 

صالح من صفوف الفريق.

إشبيلية يخفق مجددًا.. و«اخلفافيش» تنتظر «األتلتي»إشبيلية يخفق مجددًا.. و«اخلفافيش» تنتظر «األتلتي»
وللمــرة األولى فــي تاريخه 
حافظ ريال مايوركا على نظافة 
شباكه للمباراة الرابعة تواليا في 
الدوري خارج الديار امتدادا من 
املوسم املاضي، محققا انتصاره 
الثاني للموسم، وذلك على حساب 
رايــو فايكانــو بهدفــني نظيفني 
سجلهما الكوسوفي فيدات موريكي 
(١٣) والكوري اجلنوبي لي كانغ-
إيــن (٦٤). وبات مايــوركا على 
املســافة ذاتها من مضيفه ولكل 

منهما ٤ نقاط.
وتختتم اجلولة الـ ٣ للدوري 
اإلسباني مساء اليوم مبواجهتني، 
حيث يســتضيف قادش نظيره 
أتلتيــك بيلبــاو، فيمــا يصطدم 
أتلتيكو مدريد مبضيفه ڤالنسيا 
املعــروف بـــ «اخلفافيــش» في 

املباراة الثانية.

في الدوريات اخلمس الكبرى خالل 
هذه الفترة الزمنية. وبانتصاره 
اخلامس تواليا على إلتشي الذي 
حصد نقطة من مبارياته الثالث 
األولى، حتضر سوسييداد بأفضل 
طريقة ملا ينتظره في األيام القليلة 
املقبلة، إذ إنه مدعو ملواجهة أتلتيكو 
مدريد السبت املقبل على أرضه في 
املرحلــة الرابعة قبل الســفر الى 
إجنلترا في الثامن من الشهر املقبل 
ملالقــاة مان يونايتد في مســتهل 

مشواره في «يوروبا ليغ».

املركز اخلامس عشر.
كمــام كرس ريال سوســيداد، 
سادس املوسم املاضي، نفسه ملك 
الفوز بهدف نظيف، وذلك بتخطيه 
مضيفه إلتشي بهذه النتيجة ضمن 

املرحلة الـ ٣ لـ «الليغا».
وهــذا الفوز الســادس عشــر 
لسوســييداد بنتيجــة ١-٠ منــذ 
بدايــة ســبتمبر ٢٠٢٠ بحســب 
«أوبتــا» لالحصــاءات، ووحــده 
منافســه احمللي إشبيلية يتفوق 
عليه بانتصار الهدف الوحيد (١٨) 

أمليريــا  حقــق 
الفــوز علــى ضيفــه 
إشبيلية ٢-١ في املباراة التي 
جمعتهما الســبت على ملعب 
«ألعاب البحر األبيض املتوسط»، 
وذلك في إطار مباريات اجلولة 
الثالثــة مــن بطولــة الــدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وسجل هدفي أمليريا كل من 
الرجي رامازانــي (٤٢)، وعمر 
صادق (٥٥)، بينما أحرز هدف 
الوحيــد أوليفيــه  إشــبيلية 

توريس (٣٠).
الفوز هو األول هذا املوسم 
لفريق أمليريا، ليرفع رصيده 
إلى ٤ نقاط في املركز التاسع، 
فيما تكبد إشبيلية اخلسارة 
الثانية له بـ «الليغا»، ليتجمد 
رصيده عند نقطة واحدة في 

ميالن ينتصر.. وتعادل روما و«اليوڤي».. ومورينيو: احلظ معنا!

«الباڤاري» يتعادل.. ورقم قياسي للحارس سومر في «البوندسليغا»

حقق ميالن بطل املوســم 
املاضي فــوزا متوقعــا على 
ضيفه وجــاره بولونيا ٢-٠

في املرحلة الثالثة من بطولة 
إيطاليا لكرة القدم، فيما انتزع 
رومــا التعادل ١-١ من ملعب 
يوڤنتــوس في لقاء شــارك 
فيه األرجنتيني باولو ديباال 
ألول مرة ضد فريقه السابق. 
ورفع ميالن رصيده في صدارة 
الترتيب إلى ٧ نقاط متساويا 
مع ٣ فرق أخرى هي التسيو 
وتورينو وروما. في املقابل، 
بقي بولونيا من دون أي فوز 
بعد خســارته الثانية مقابل 

تعادل واحد.
وتابع ميالن سلسلة من 
١٩ مباراة من دون خســارة 

(١٣ انتصارا و٦ تعادالت).
رومــا  مــدرب  وعلــق 

أهدر بايرن ميونيخ بطل 
الســنوات العشــر األخيــرة، 
الــدوري  أولــى نقاطــه فــي 
األملاني لكرة القدم هذا املوسم 
باكتفائه بالتعادل على أرضه 
مع بوروسيا مونشنغالدباخ 
١-١ السبت في املرحلة الرابعة.
وبقــي الفريــق الباڤــاري 
متصدرا برصيد ١٠ نقاط لكن 
بفــارق األهداف عــن أونيون 
برلني الذي عاد بفوز كاســح 

من ارض شالكه ٦-١.
على ملعب «اليانز ارينا»، 
ســيطر بايرن على مجريات 
اللعــب بالكامل مــن الدقيقة 
االولى وحتى صافرة النهاية 
لكنه اصطدم بحارس متألق هو 
السويسري الدولي يان سومر 
الذي أنقذ ١٩ محاولة حقيقية 
لبايرن، محققا رقما قياســيا 
بتصدياته في «البوندسليغا»، 
ليمنــع البايرن مــن مواصلة 
ســجله املثالــي منــذ مطلــع 
املوســم احلالي بعد حتقيقه 
ثالثة انتصارات تواليا وبفارق 

أهداف مرتفع جدا.

البرتغالــي جوزيه مورينيو 
علــى املبــاراة بقولــه: «كان 
الشــوط األول ســيئا للغاية 
بالنســبة إلينا، خــالل فترة 
االستراحة قلت لالعبي فريقي 
بأنني اخجل لكوني مدرب هذا 
الفريــق»، معترفا بأن فريقه 
لم يكن يستحق التعادل «لم 
نقم بأي شيء، وقف احلظ الى 
جانبنــا، هذا كل ما في األمر، 
لكن فريقي اظهر وجها مختلفا 
في الشوط الثاني». من جانبه، 
أليغري،  ذكــر ماســيمليانو 
املديــر الفنــي ليوڤنتــوس، 
أن فريقــه توجــب عليه قتل 
املباراة، وقال في تصريحاته 
لشبكة «DAZN»: «إنه موسم 
طويل، ونحن جازفنا بخسارة 
املباراة بعد ركلة ركنية أخرى 
في النهاية»، مضيفا يوڤنتوس 

وقال احلارس سومر عقب 
املباراة: «كانت مواجهة صعبة، 
وكنا نعلم ذلــك قبل اللقاء»، 
مضيفا بايرن في أفضل حاالته 
وهــو أحــد أفضل الفــرق في 
أوروبا، لكننــا دافعنا أمامهم 
بشكل جيد، إال أنه من الواضح 
أنك لن تستطيع الدفاع بنسبة 

١٠٠٪ أمام فريق مثله.
فرنسا

إلــى ذلــك، واصــل لنس 
بدايته اجليدة للموسم اجلديد 
بتحقيقه فوزه الثالث، وجاء 
على حســاب ضيفه رين ٢-١

السبت في املرحلة الرابعة من 
الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وفــرض لنس الــذي أنهى 
املوســم املاضــي فــي املركــز 
السابع، نفســه عقدة لضيفه 
املشارك في مسابقة «يوروبا 
ليغ» بعد حلوله رابعا، إذ فشل 
األخير في حتقيق الفوز على 
منافســه للمواجهة اخلامسة 
تواليا وحتديدا منذ فبراير ٢٠١٥
(١-٠). ويديــن لنس بنقطته 

لعب بشكل جيد على املستوى 
الفني، لكن علينا التحســن، 
رومــا كان يدافع أكثر، وكان 
يجب علينا أن نصنع املزيد من 
العرضيات، لكنني سعيد مبا 
فعله الالعبون، كانت مباراة 
جيــدة، ورومــا فريــق رائع 
ومورينيو دائما يكون جيدا 
في احلفاظ على تركيز فريقه.

وعن حديثه مع مورينيو، 
أليغــري: «إنــه ذكــي  قــال 
فــي الطريقة التي يقــرأ بها 
املباريــات، لكــن إذا لم تقتل 
النتيجة، فعندئذ ستكون أمام 
فرصة تلقي هدف التعادل».

وفي مبــاراة ثانيــة، عاد 
تورينو من ارض كرميونيزي 
تعــادل  فيمــا   ،٢-١ بفــوز 
سبيتســيا مــع ساســوولو 

بهدفني لكل منهما.

العاشــرة إلى ســيكو فوفانا 
والبلجيكي لويس أوبندا اللذين 
الهدفني (٦٦) و(٧٠)،  ســجال 
فيما جاء الهدف الوحيد لرين 
بواسطة غايتان البورد (١+٩٠). 
وســجل أوكســير، العائد الى 
دوري األضــواء للمرة األولى 
منــذ ١٠ أعوام، فــوزه الثاني 
تواليا وجاء على حساب ضيفه 

ستراسبورغ ١-٠.
الدولــي  البديــل  وقــاد 
املصــري مصطفــى محمــد 
فريقه نانت الى فوزه األول 
في الدوري الفرنســي لكرة 
القدم هذا املوسم، بتسجيله 
هدف التقدم وحتقيقه متريرة 
حاســمة فــي الثالــث خالل 
االنتصــار ٣-١ علــى ضيفه 
تولوز األحد ضمن منافسات 
املرحلة الرابعة مساء أمس.

وهذا الفــوز األول لنانت 
هــذا املوســم بعــد تعادلني 
وخســارة ليلحــق بتولــوز 
الصاعد هذا املوسم الى دوري 
األضواء الهزمية األولى بعد 

تعادلني وفوز.

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
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