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الساملية يحصد أول انتصار..
والتضامن واجلهراء حبايب
حقق الساملية أول انتصار بالدوري الكويتي هذا املوسم،
على حساب الصليبخات ،بنتيجة ( ،)1-4ضمن اجلولة
الثالثة ،السبت.
وسجل رباعية الساملية ،فهد الرشيدي وفواز العتيبي
وم��ب��ارك الفنيني وب��ارت��ي��ك فابيانو ،فيما سجل هدف
الصليبخات رفائيل.
وبذلك رفع الرهيب رصيده إلى  5نقاط ،فيما استمر سجل
الصليبخات خاويا.
وسجل السماوي هدفا مبكرا عن طريق فهد الرشيدي في
الدقيقة ( .)12ثم جنح في التعزيز بهدف ثاني عن طريق
العب الوسط فواز العتيبي في الدقيقة (.)23
وفي الدقيقة ( ،)32متكن الصليبخات من تقليص الفارق
بتسجيل هدفه األول عن طريق رفائيل.
وعاد الساملية للتعزيز من خالل تسجيل ثالث األهداف في
الدقيقة ( )37عن طريق مبارك الفنيني.
ومع الدقيقة ( )90جنح باتريك فابيانو في إضافة هدف
رابع من ركلة جزاء ،لتنتهي املباراة (.)1-4
وف��ي مباراة ثانية ،ف��رض التعادل ( )0-0نفسه على
مواجهة التضامن واجلهراء ،باملرحلة ذاتها.
وأض��اع خاللها العبو الفريقني عدة فرص ،لعل أبرزها
ركلة اجل��زاء نفذها إميانويل للتضامن في الدقيقة (.)81
ورفع اجلهراء رصيده إلى  3نقاط ،فيما وصل التضامن إلى
النقطة .4

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز
على ضيفه اإلسماعيلي ،اليوم
اإلثنني ،في افتتاح مباريات اجلولة
األخ��ي��رة ،م��ن أج��ل حسم وصافة
الدوري املصري املمتاز لصاحله.
ويحتل الزمالك املركز الثاني
ب��رص��ي��د  68ن��ق��ط��ة ،ب���ف���ارق 4
نقاط عن بيراميدز منافسه على
الوصافة.
وم���ن امل���ق���رر ،أن ت��خ��ص��م من
الزمالك مع نهاية املوسم  3نقاط
عقوبة على االنسحاب أمام األهلي
في الدور األول ليصبح الفارق مع
بيراميدز نقطة واحدة.
وف��ي حالة ف��وز ال��زم��ال��ك على
اإلسماعيلي بأي نتيجة سيرتفع
الفارق إلى  4نقاط ويحسم املركز
الثاني .أم��ا ف��ي حالة تعادله أو
خ��س��ارت��ه ف��إن��ه سينتظر نتيجة
مواجهة بيراميدز مع املقاولون
ال��ع��رب ف��ي نفس اجل��ول��ة ف��ي 31
أكتوبر اجلاري.
وعقد البرتغالي جيمي باتشيكو
مدرب الزمالك ،اجتماعا مع العبيه
عقب التدريب قبل األخير ،السبت،
طالبهم خالله ب��ض��رورة حتقيق
الفوز والتفرغ بعد ذل��ك ملواجهة
الرجاء املغربي املرتقبة في دوري
أبطال أفريقيا.
وسيغيب عن صفوف الزمالك

لقطة من مباراة سابقة بني الزمالك واإلسماعيلي

أم��ام اإلسماعيلي الثنائي ح��ازم
إمام ومحمود عالء ملنحهما الفرصة
الكتمال الشفاء قبل مباراة الرجاء
في إياب قبل نهائي دوري األبطال
واملقررة في أول نوفمبر املقبل.
كما قرر باتشيكو منح الثنائي
أح��م��د سيد «زي���زو» وأش���رف بن
ش��رق��ي ،راح���ة أي��ض��ا ف��ي م��ب��اراة
اإلسماعيلي وادخ���ار مجهودهما
للواجهة اإلف��ري��ق��ي��ة إل��ى جانب
فرجاني ساسي امل��وق��وف محليا
والذي تعافى من فيروس كورونا.
وس��ي��دف��ع امل���درب البرتغالي

بواتينج :ليفاندوفسكي
أفضل مهاجم في العالم

ليفاندوفسكي

أثنى جيروم بواتينج ،مدافع
بايرن ميونخ ،على زميله النجم
البولندي روبرت ليفاندوفسكي،
ال��ذي سجل ثالثية خالل الفوز
ع��ل��ى آي��ن��ت��راخ��ت ف��ران��ك��ف��ورت
( ،)0/5السبت ،ضمن اجلولة
اخلامسة من الدوري األملاني.
وع��زز ليفاندوفسكي بذلك
م��وق��ع��ه ،ف��ي ص����دارة ه��داف��ي
البوندسليجا هذا املوسم ،رافعا
رصيده إلى  10أهداف.
وب����ات ال��ب��ول��ن��دي مرشحا
ل��ل��ن��ج��اح ف���ي حت��ط��ي��م ال��رق��م
القياسي ،الذي احتفظ به النجم

أم صالل يهزم
قطر ويبتعد عن
أسفل الترتيب
حقق أم ص�لال ف���وزا َ ثمينا على
حساب فريق قطر  0-1في املباراة
التي أقيمت بينهما بستاد سحيم بن
حمد بنادي قطر في إط��ار مباريات
اجلولة اخلامسة من الدوري.
سجل إسماعيل محمود ه��دف أم
ص�لال الوحيد ف��ي الدقيقة  57من
املباراة التي جاءت متوسطة املستوى
ت��ب��ادل خاللها الفريقان السيطرة
على مجريات األمور  ،ولم ينجح أي
منهما في ترجيح كفته على اآلخر في
الشوط األول.
وفي الشوط الثاني جنح أم صالل
في تسجيل هدف في الدقائق األولى،
وحافظ عليه حتى نهاية املباراة ،على
الرغم من محاوالت نادي قطر إلدراك
التعادل ،وهي احمل��اوالت التي وقف
لها دفاع أم صالل باملرصاد.
وبهذا الفوز  ،ارتفع رصيد أم صالل
إل��ى  4ن��ق��اط صعد بهم ع��دة مراكز
واحتل الترتيب التاسع ،وابتعد عن
املركز األخير ال��ذي ك��ان يحتله قبل
ان��ط�لاق ه��ذه اجل��ول��ة ،بينما جتمد
رصيد قطر عند  3نقاط تراجع بهم
إلى املركز احلادي عشر.

فرحة العبي الساملية

الزمالك يطمح بالوصافة أمام اإلسماعيلي..
واألهلي يطارد إجناز ًا تاريخي ًا

ال��س��اب��ق ج��ي��رد م��ول��ر لفترة
طويلة ،واملتمثل في تسجيله
 40هدفا في البوندسليجا ،خالل
موسم واحد ،وذلك في .1972
وقال بواتينج عقب املباراة:
«ميكنكم أن ت��روا في كل لقاء،
كم يكون صعبا أن يتصدى له
(ليفاندوفسكي) ال��دف��اع ..إنه
يعد أفضل مهاجم في العالم».
ومن جانبه قال كيفن تراب،
حارس آينتراخت فرانكفورت،
عن ليفاندوفسكي« :ل��م تسنح
أمامه العديد من الفرص لكنه
سجل ثالثة أهداف».

بصانع اللعب محمود عبد الرازق
(شيكاباال) العائد من اإلصابة.
وال ميلك اإلسماعيلي الطرف
الثاني في املباراة أي دواف��ع قبل
املباراة باستثناء حتسني مركزه
حيث يحتل  11برصيد  41نقطة.
وي����وم اخل��م��ي��س امل��ق��ب��ل تقام
م���ب���ارات���ان األول�����ى ب�ي�ن أس���وان
واالحت��اد السكندري والثانية بني
اإلنتاج احلربي ومصر للمقاصة.
وفي يوم اجلمعة يلتقي إنبي مع
طنطا واجلونة مع حرس احلدود
واملصري مع وادي دجلة.

وتختتم اجل��ول��ة ي��وم السبت
بـ 3م��ب��اري��ات فيلتقي بيراميدز
مع املقاولون العرب واألهلي مع
طالئع اجليش وسموحة مع نادي
مصر.
وف���ي ح��ال��ة ف���وز األه��ل��ي على
ط�لائ��ع اجل��ي��ش ،ف��إن��ه سيحقق
رقما قياسيا غير مسبوق بالفوز
بالدوري مع أكبر عدد من النقاط
برصيد  89نقطة ،ب��ف��ارق نقطة
واحدة عن الرقم القياسي السابق
ال��ذي سجله عند تتويجه باللقب
في موسم .2018-2017
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الغناء والهتاف
محظوران في مدرجات
يونيون برلني
شاهدت جماهير يونيون برلني فريقها
من امل��درج��ات ،السبت ،في مباراته أمام
فرايبورج بالدوري األملاني (بوندسليجا)،
وس��ط ارت��ف��اع أع���داد املصابني بفيروس
كورونا في العاصمة األملانية ،لكن مت منع
املشجعني من الغناء كإجراء احترازي.
وك��ان الـ 4500مشجع ،الذين شاهدوا
امل��ب��اراة التي انتهت بالتعادل (،)1/1
مبدعني ف��ي دع��م فريقهم ،حيث أحضر
بعضهم الطبول أو األبواق ،وصفق اجلميع
في تناغم .وناشد املذيع الداخلي اجلماهير،
التي مألت  20في املئة من سعة االستاد،
قائال« :ارتدوا أقنعتكم دائما ،حافظوا على
التباعد ..صفقوا بأيديكم ،الفريق بحاجة
لدعمكم».
حتى أثناء االحتفال بهدف التعادل ،الذي
سجله روبرت أندريتش ،قامت اجلماهير
بالتصفيق فقط ولم تهتف.
وكتب يونيون برلني عبر «تويتر»:
«دع��م رائ��ع للفريق من الـ 4500مشجع،
الذين اتبعوا بدقة ارت��داء األقنعة وقواعد
الغناء».
وق����ال احل�����ارس أن���دري���اس ل���وث إن
اجلماهير «فعلت أفضل ش��يء» ،كما وجه
امل��درب أورس فيرشير الشكر للمشجعني
على جهودهم.
وفقط في برلني وفولفسبورج ،يُسمح
ألكثر من أل��ف مشجع بحضور مباريات
هذه اجلولة ،بينما لعب بايرن ميونخ مرة
أخرى دون جمهور.

دراكسلر أحدث الوافدين
ملستشفى «سان جيرمان»

دراكسلر

حت����ول ف���ري���ق ب���اري���س س��ان
جيرمان إلى مستشفى ،في ظل كثرة
اإلصابات بني صفوف العبيه خالل
اجلوالت األولى من املوسم اجلاري.
فبعد مرور  59دقيقة من مباراة
ب��ي إس ج��ي ض��د ضيفه دي��ج��ون
في اجلولة الثامنة ،غ��ادر جوليان
دراك��س��ل��ر امللعب م��ت��أث�رًا بإصابة
عضلية.
واضطر توماس توخيل مدرب
س��ان جيرمان الس��ت��ب��دال مواطنه

األملاني دراكسلر باإلسباني أندير
هيريرا.
وغ��ادر جوليان دراكسلر امللعب
والنتيجة تشير إل��ى تقدم الفريق
الباريسي بهدفي املهاجم اإليطالي
مويس كني في الدقيقتني  3و.23
وان��ض��م دراك��س��ل��ر لقائمة من
املصابني ،تضم م��اورو إي��ك��اردي،
تيلو كيرير ،خوان بيرنات ،لياندرو
باريديس ،ماركو فيراتي ،وإدريسا
جانا جايي.

دورمتوند يضرب شالكه
بثالثية في ديربي الرور
حسم بوروسيا دورمتوند ديربي
الرور لصاحله بفوزه على شالكه (-3
 )0على ملعب سيجنال إيدونا بارك،
السبت ،ف��ي خامس ج��والت ال��دوري
األملاني.
أه���داف دورمت��ون��د ج���اءت ب��أق��دام
م��ان��وي��ل أك��اجن��ي ،إي��رل��ي��ن��ج ه��االن��د
وماتس هوميلز في الدقائق 61 ،55
و ،78ليرفع رج��ال امل���درب لوسيان
فافر رصيدهم إلى  12نقطة في املركز
الثالث ،فيما استقر شالكه في املركز
الـ 17برصيد نقطة واحدة.
وف��ي أول  7دق��ائ��ق ،ط��ال��ب العبو
دورمتوند باحلصول على ركلة جزاء
لصالح جيوفاني رينا بعد التحام مع
مالك ثياو ،لكن احلكم أشار باستمرار
اللعب لعدم وجود مخالفة.
وهيمن دورمت��ون��د على مجريات
اللعب في الدقائق األولى وسط تراجع
من العبي شالكه أم��ام منطقة اجل��زاء،
دون جناح أصحاب األرض في تشكيل
خطورة حقيقية على مرمى فريديريك
رونو .وكاد شالكه أن يخطف هدفًا من
أول فرصة ،بعد رأسية وصلت إلى
ماتوندو ،الذي قابلها بلمسة مباشرة
بالكعب ،لكن الكرة علت العارضة.
وحرمت العارضة أصحاب األرض
من هدف محقق بعد تسديدة صاروخية
بعيدة املدى من محمود داوود ،ارتطمت
بها وذهبت إلى خارج امللعب.
وأرسل مونييه عرضية متقنة داخل

منطقة جزاء شالكه ،قابلها جيوفاني
رينا بضربة رأسية ،لكن كرته مرت
بجوار القائم ،لينتهي الشوط األول
بالتعادل السلبي.
وبعد م��رور  10دقائق على بداية
الشوط الثاني ،استغل أكاجني كرة
ارتدت من حارس شالكه بعد تسديدة
جيريرو ،ليقابلها بلمسة مباشرة إلى
داخ��ل ال��ش��ب��اك ،م��ح��رزًا ه��دف التقدم
ألسود الفيستيفال.
ولم يكد شالكه يستفيق من الهدف
األول حتى عزز هاالند تقدم دورمتوند
بعدما تلقى متريرة من سانشو ،قبل
أن يضع كرة ساقطة من فوق احلارس،
محرزًا الهدف الثاني.
وح��ال احل��ارس رون��و دون وصول
هاالند للشباك مجددًا بتصديه لتسديدة
يسارية قوية من املهاجم النرويجي،
حولها إلى ركنية.
وت��واص��ل ضغط دورمت��ون��د على
مرمى األزرق امللكي حتى جنح هوميلز
من إضافة الهدف الثالث بعد االرتقاء
لعرضية جيرو ،موجهًا الكرة بضربة
رأسية في الشباك.
واستطاع العبو دورمتوند احلفاظ
على تقدمهم حتى نهاية املباراة ،دون
أي خ��ط��ورة م��ن ش��ال��ك��ه ع��ل��ى مرمى
روم��ان ب��ورك��ي ،لينتهي اللقاء بفوز
أسود الفيستيفال بثالثية نظيفة.
اليبزيج هيرتا برلني
وف��ي م��ب��اراة أخ���رى قلب اليبزيج

فرحة العبي دورمتوند

تأخره إلى فوز  1-2على هيرتا برلني
ليحافظ على ص��دارة دوري الدرجة
األولى األملاني لكرة القدم بعدما طُ رد
دي��وف��اي��زو تسيفويك الع��ب الفريق
الضيف بعد خمس دقائق من مشاركته
كبديل .ومنح ج��ون ك��وردوب��ا التقدم
لهيرتا في الدقيقة التاسعة بعد هجمة
مرتدة لكن داي��وت أوباميكانو أدرك
التعادل بعد ذلك بدقيقتني بتسديدة
ق��وي��ة .وش���ارك تسيوفيك ف��ي بداية
ال��ش��وط ال��ث��ان��ي وح��ص��ل على إن��ذار
بسبب تدخل على كريستوفر نكونكو
في أول دقيقة وبعد ذل��ك حصل على
اإلنذار الثاني لتدخله على الالعب ذاته
في الدقيقة  .50وضغط هيرتا على زر
التدمير الذاتي مرة أخرى عندما ارتكب
كوردوبا خطأ ضد فيلي أوربان داخل

منطقة اجلزاء ونفذ مارسيل زابيتسر
الركلة بنجاح في الدقيقة .77
وكاد جيسيك جنانكام ،الذي شارك
كبديل ف��ي الدقيقة  ،84أن يتعرض
ملصير زميله تسيوفيك عندما حصل
على بطاقة ح��م��راء مباشرة قبل أن
يتراجع احلكم ومينحه إنذارا فقط بعد
مراجعة حكم الفيديو املساعد.
وك��ان جنانكام ف��ي طريقه خ��ارج
امللعب عندما تراجع احلكم عن قراره.
ويتصدر اليبزيج ،صاحب السجل
اخلالي من الهزمية ،ال��دوري برصيد
 13نقطة من خمس مباريات متقدما
بنقطة واحدة على بايرن ميونخ الذي
سحق ضيفه آينتراخت فرانكفورت 5-
 .0وأهدر ماينز متذيل الترتيب فرصة
احلصول على أولى نقاطه هذا املوسم

عندما قلب بوروسيا مونشنجالدباخ
تأخره لفوز  2-3قرب النهاية.
وتقدم مونشنجالدباخ عبر الرس
شتيندل ف��ي الدقيقة  15لكن ج��ان-
فيليب ماتيتا أحرز هدفني ليمنح ماينز
التقدم  1-2في الشوط األول.
وأدرك ي��ون��اس هوفمان التعادل
ملونشنجالدباخ م��ن ركلة ج��زاء في
الدقيقة  76وخطف ماتياس جينتر
هدف الفوز بضربة رأس.
وت��ع��ادل أون��ي��ون ب��رل�ين  1-1مع
ضيفه ف��راي��ب��ورج ليرفع ك��ل منهما
رصيده إلى ست نقاط .ومنح فينشنزو
جريفو التقدم لفرايبورج في الدقيقة
 34وبعد ذلك بدقيقتني أدرك روبرت
أندريش التعادل بتسديدة منخفضة
من خارج منطقة اجلزاء.

