
قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف نظيف إلى فوز 
ساحق 4-1 على ضيفه نيوكاسل السبت، في الولة الثانية 

عشر من الدوري اإلجنليزي لكرة القدم.
واس��ت��ع��اد مانشستر يونايتد بقيادة م��دي��ره الفني 
البرتغالي جوزيه مورينيو نغمة االنتصارات في املسابقة، 
بعدما خسر مباراته املاضية أمام تشيلسي وعاد ملطاردة 

جاره مانشستر سيتي متصدر جدول املسابقة.
ورف��ع مانشستر يونايتد رصيده إل��ى 26 نقطة في 
املركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف جاره مانشستر 
سيتي، وبفارق نقطة واحدة فقط أمام تشيلسي حامل لقب 

البطولة.
وتقدم نيوكاسل بهدف مباغت سجله دوايت غايل في 
الدقيقة 14، ولكن مانشستر يونايتد أنهى الشوط األول 
لصاحله بفضل هدفني سجلهما الفرنسي أنتوني مارسيال 
وكريس سمولينغ في الدقيقتني 37 واألولى من الوقت بدل 

الضائع للشوط األول.

وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسي اآلخر بول بوغبا 
والبلجيكي روميلو لوكاكو هدفني آخرين للفريق في 
الدقيقتني 54 و71، ليحقق الفريق الفوز الغالي ويتجمد 

رصيد نيوكاسل عند 14 نقطة في املركز احلادي عشر.
وك��ان مانشستر سيتي قد ف��از بثنائية على ليستر 
سيتي ليحقق ف��وزه 16 على التوالي في كل البطوالت 
واحتفل مانشستر يونايتد بعودة بول بوجبا وزالت��ان 
ابراهيموفيتش الغائبني منذ فترة طويلة في فوز كبير 4-

1 على نيوكاسل يونايتد.
ومع ابتعاد توتنهام هوتسبير عن ثنائي املقدمة بعد 
هزميته -2صفر أم��ام مستضيفه أرسنال في قمة شمال 
لندن يبدو أن املنافسة ستكون بني فريقي مانشستر الذي 

يبلغ الفارق بينهما ثماني نقاط.
وهز جابرييل جيسوس وكيفن دي بروين شباك ليستر 
بشكل رائع بعد أن تسبب األخير في مشاكل لسيتي في 

املاضي.

وب��ات مصدر القلق الوحيد لبيب ج��واردي��وال مدرب 
سيتي هو إصابة جون ستونز الذي خرج في الشوط األول 

واحتمال عدم مشاركته مرة أخرى هذا العام.
وق��ال جوارديوال بعد املباراة «سنتفقد جون ستونز 
لفترة طويلة رمبا لستة أسابيع. وأضاف »هذا أمر صعب 
ألن ج��دول املباريات يتطلب الكثير. ال منلك العديد من 
املدافعني وسيعانون لكننا سنعثر على حل«. ومتثل عودة 
فينسن كومباني الناجحة من اإلصابة تعويضا رغم أن 
املدافع البلجيكي كان محظوظا بحصوله على إنذار فقط 

بعد تدخل ضد جيمي فاردي في الدقيقة الثالثة.
ورحب يونايتد بعودة بوجبا وابراهيموفيتش باستاد 
اول��د ت��راف��ورد. وصنع ال��اع��ب الفرنسي هدفا وأح��رز 
الهدف الثالث في الدقيقة 70 في عودة رائعة قبل ظهور 
ابراهيموفيتش غير املتوقع كبديل بعد سبعة أشهر من 

إصابته في الركبة.
وق��ال الاعب السويدي بعدما ش��ارك مل��دة 15 دقيقة 

»تفكيري هو من يقودني وركبتي بحاجة التباعه«.
وعلى استاد انفيلد، هز محمد ص��اح الشباك مرتني 
ليقود ليفربول للفوز 3 -صفر على ساوثامبتون محققا 
ف��وزه الثالث على التوالي في ال��دوري للمرة األول��ى في 

.2017
وجاءت ثنائية املهاجم املصري في الدقيقتني 31 و41 
ليتصدر قائمة هدافي الدوري ويرفع رصيده إلى 14 هدفا 
في 18 مباراة مع ليفربول. وأنهى فيليب كوتينيو الثاثية 

ليبتعد بنقطة واحدة عن املراكز املؤهلة لدوري األبطال.
وباملثل لم يواجه تشيلسي مشكلة بعدما سحق وست 
بروميتش البيون -4صفر ليزيد الضغط على توني 
بوليس م��درب وست بروميتش ال��ذي لم ينتصر في 11 

مباراة.
وقال بوليس بعد الهزمية التي سجل فيها ايدن هازارد 

هدفني »الدفاع كان سيئا«.
وأضاف »الهزمية تركتني في نفس موقفي قبل املباراة. 

مجلس اإلدارة سيحدد ما سيفعله«.
واه��ت��زت شباك أضعف خطي دف��اع في ال���دوري بعد 
ت��ع��ادل كريستال ب���االس 2-2 م��ع اي��ف��رت��ون باستاد 

سيلهورست بارك.
وأدرك إيفرتون التعادل مرتني بعدما تقدم باالس عبر 
جيمس مكارثر وويلفريد زاه��ا. وكان ميكن لكريستيان 
بنتيكي أن مينح ب��االس الفوز لكنه أض��اع فرصة سهلة 

لفريق املدرب روي هودجسون في الشوط الثاني.
وأحرز كالوم ويلسون ثاثية ليمنح بورمنوث بعشرة 

العبني الفوز -4صفر على هدرسفيلد تاون.
وقال املهاجم الذي هز الشباك للمرة األولى منذ عودته 

من إصابة خطيرة في الركبة »كان علينا االجتهاد«.
وواصل بيرنلي بدايته الرائعة هذا املوسم وفاز -2صفر 
على سوانزي سيتي. وأح��رز جاك ك��ورك واشلي بارنز 
الهدفني ليتركا بيرنلي صاحب املركز السابع بنفس رصيد 

ليفربول وارسنال. 
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 ه��ز روب���رت ليفاندوفسكي متصدر 
قائمة هدافي دوري الدرجة األولى األملاني 
لكرة القدم الشباك مرتني في ف��وز سهل 
لبايرن ميونيخ -3صفر على أوجسبورج 
يوم السبت ليحقق فوزه الثامن في ثماني 
مباريات حتت قيادة املدرب يوب هاينكس 

ويزيد الفارق في الصدارة إلى ست نقاط.
وأض��اف ليفاندوفسكي الهدف الثاني 
لبايرن بعد دقائق قليلة من افتتاح ارتورو 
ف��ي��دال التسجيل ألص��ح��اب األرض في 
الدقيقة 31 ثم هز الشباك مرة أخ��رى في 
بداية الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 13 

هدفا في الدوري هذا املوسم.
وأح��رز مهاجم بولندا 18 هدفا في 13 
مباراة ضد أوجسبورج في ال��دوري وهو 
أكبر عدد من األهداف يسجله ضد أي فريق.

وق����ال ل��ي��ف��ان��دوف��س��ك��ي للصحفيني 
»بالتأكيد أنا سعيد لكن ولألمانة فأنا ال 

أهتم بهوية الفريق الذي أهز شباكه«.
وتابع »عانينا قليا في حتركاتنا في 
بداية املباراة لكن بعد الهدف األول أصبحت 

األمور أسهل. أظهرنا أننا بحالة جيدة«.
ويتصدر بايرن، الذي لم يفقد أي نقطة 
منذ أن تولى هاينكس املسؤولية خلفا 
لكارلو أنشيلوتي الشهر املاضي، الترتيب 
برصيد 29 نقطة بفارق ست نقاط أمام 
رازن بال شبورت اليبزيج الذي تعادل 2-
2 مع باير ليفركوزن. وهذا هو الفوز 500 

لهاينكس في الدوري ليمدد رقمه القياسي.
وواصل بروسيا دورمتوند، الذي كان 
في ال��ص��دارة قبل ع��دة أسابيع، انهياره 
وخسر 2-1 أمام شتوجتارت يوم اجلمعة 
وتراجع للمركز الرابع بعد تلقيه الهزمية 

ال��راب��ع��ة ف��ي اخ���ر خ��م��س م��ب��اري��ات في 
الدوري.

وت���ق���دم ب��روس��ي��ا م��ون��ش��ن��ج��ادب��اخ 
للمركز الثالث برصيد 21 نقطة بعدما 
أح��رز رفائيل هدفني في الفوز 4-2 على 

مستضيفه هيرتا برلني.
وصمد أوجسبورج مل��دة نصف ساعة 
أم��ام بايرن قبل أن يهز فيدال الشباك من 

مدى قريب ليمنح التقدم ألصحاب األرض.
ومرر الاعب التشيلي إلى ليفاندوفسكي 

ليضاعف النتيجة.
وس��دد املهاجم البولندي ف��ي الشباك 
عقب متريرة عرضية مثالية من يوشوا 
كيميش بعد أربع دقائق من بداية الشوط 
الثاني ليستعد بايرن بشكل رائع ملواجهة 
أن��درخل��ت ف��ي دوري أب��ط��ال اوروب���ا في 

منتصف األسبوع.
ولم يكن ليفركوزن لقمة سائغة أمام 
اليبزيج وع��وض ت��أخ��ره مرتني لينتزع 
التعادل بعدما سجل كيفن فوالند هدف 
التعادل الثاني ف��ي الدقيقة 74. ولعب 
ليفركوزن أغلب الشوط الثاني بعشرة 

العبني بعد طرد بنيامني هندريكس.
وانتصر فولفسبورج للمرة األول��ى 
حت��ت ق��ي��ادة امل���درب م��ارت��ن شميدت بعد 
سبعة تعادالت متتالية بفوزه 3-1 على 

فرايبورج ليتقدم للمركز 13.
وأهدر هوفنهامي فرصة التقدم للمركز 
ال��ث��ال��ث واح��ت��اج إل���ى ه���دف ف��ي ال��وق��ت 
احملتسب ب��دل الضائع سجله م��ارك اوت 
ليتعادل 1-1 مع اينتراخت فرانكفورت 
ويرفع رصيده إل��ى 20 نقطة في املركز 

اخلامس. 

هدف مارسيال األول في شباك نيوكاسل

ثنائية ليفاندوفسكي متدد سلسلة انتصارات بايرن ميونيخ في »البوندسليغا«

لقطة من مباراة بايرن ميونيخ وأوجسبورج

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على نيوكاسل برباعية في »البرمييرليغ«

حقق النجم املصري محمد صاح 
رقما تاريخيا مع ناديه اإلجنليزي 
ليفربول، بإحرازه 9 أهداف في أول 
12 مباراة يلعبها بقميص »الريدز« 

في ال� »برمييير ليغ«.
وأح����رز ص���اح ه��دف��ني ف��ي ف��وز 
ليفربول 3-0 على ساوثامبتون 
السبت، ليتخطى أسطورة الفريق 
روبي فولر، الذي أحرز 8 أهداف في 

أول 12 مباراة له مع الريدز.
واع��ت��ل��ى ص��اح ص���دارة هدافي 
ال����دوري اإلجن��ل��ي��زي ب�9 أه���دف، 
م��ت��ق��دم��ا ب��ف��ارق ه���دف واح����د عن 
س��ي��رج��ي��و أغ���وي���رو، وغ��اب��ري��ي��ل 
ج��ي��س��وس، وروم��ي��ل��و ل��وك��اك��و، 
وه��اري كني، وألفارو موراتا، لكل 

منهم 8 أهداف.
وأح��رز ص��اح 4 أه��داف في آخر 
مباراتني مع ليفربول، ليقوده إلى 
مواصلة الصحوة، والتقدم على 
سلم ترتيب الدوري اإلجنليزي إلى 

املركز الرابع ب�22 نقطة.

صالح يحقق رقما تاريخيا.. ويتصدر هدافي الـ »برميير ليغ«

محمد صاح
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أك��د جن��م تشيلسي اإلجنليزي 
لكرة القدم، البلجيكي الدولي إيدن 
ه���ازارد، أن ه��دف فريقه حاليا هو 
تقليص الفجوة مع مانشستر سيتي 

متصدر جدول املسابقة.
وس��ج��ل ه����ازارد ه��دف��ني ليقود 
الفريق لفوز ثمني 4-0 السبت على 
مضيفه ويست بروميتش ألبيون، 
ضمن منافسات اجل��ول��ة الثانية 
عشر من ال��دوري اإلجنليزي لكرة 
ال��ق��دم، ليكون ال��ف��وز ال��راب��ع على 
التوالي، ويرفع الفريق رصيده إلى 
25 نقطة في املركز الثاني بفارق 
تسع نقاط خلف مانشستر سيتي 

املتصدر.
وقال ه��ازارد: »مانشستر سيتي 
يفوز بالعديد من املباريات، ولكننا 
ن��ري��د تقليص ال���ف���ارق«. وت��اب��ع 
الاعب البلجيكي: »ال تعلم ما ميكن 
أن يحدث في ال��دوري اإلجنليزي، 
فزنا في املوسم املاضي ب12 أو 13 
مباراة متتالية، فلم ال يتكرر هذا ؟«.

هازارد: تشيلسي قادر على اللحاق مبانشستر سيتي

هازارد

جوفني يصعق فيدرر ويواجه دمييتروف 
في نهائي البطولة اخلتامية للتنس

حقق البلجيكي ديفيد جوفني أكبر انتصار في مسيرته االحترافية بفوزه 
على روجر فيدرر البطل ست مرات 2-6 و6-3 و6-4 في الدور قبل النهائي 
للبطولة اخلتامية ملوسم تنس الرجال السبت وذلك بعد أيام من حتقيقه ألول 

انتصار له على اإلطاق على رفائيل نادال.
ولم يرشح الكثيرون املصنف الثامن على العالم صاحب القوام املمشوق 
للفوز على الاعب السويسري الذي لم يخسر أي مباراة في دور املجموعات 

للمرة العاشرة في البطولة.
في املقابل خسر جوفني كافة اللقاءات الستة السابقة أمام فيدرر لكنه حقق 

عودة ال تنسى عقب تفوق الاعب السويسري في املجموعة األولى.
وسيلعب جوفني في النهائي مع جريجور دمييتروف في النهائي يوم األحد 
بعدما قدم الاعب البلغاري عرضا قويا وتفوق على األمريكي جاك سوك 
بنتيجة 4-6 و-6صفر و6-3. وبدا أن فيدرر في طريقه نحو ثاني انتصار 
كبير له هذا األسبوع، بعد أن خسر شوطني فقط في انتصاره على دمييتروف 

في دور املجموعات لكن جوفني استطاع قلب الطاولة.
وبدا أن الشوط الثاني من املجموعة الثانية هو نقطة التحول جلوفني، 
الذي خسر 6-2 و6-1 أمام فيدرر في بازل الشهر املاضي، بعد أن كسر إرسال 
الاعب السويسري بضربة أمامية حاسمة واستفاد من تفوقه ليدفع املباراة 

نحو مجموعة فاصلة بدا انه من الصعب اللجوء إليها قبلها بقليل.
وزادت الثقة لدى جوفني )26 عاما( وكسر إرسال فيدرر ثانية عند التعادل 
1-1 في املجموعة الثالثة ليصاب الاعب السويسري بحالة توتر مفاجئ 
وعانى لضبط توقيت ضرباته وسدد ضربة خلفية إلى خارج امللعب. وكان 
أمام الاعب الذي نال 19 لقبا ضمن البطوالت األربع الكبرى بعض الوقت 
إلعادة إحكام قبضته على املباراة لكن جوفني حافظ على هدوئه وحانت حلظة 
احلقيقة عندما تقدم 5-4 وكان ميلك ضربات اإلرسال لتحقيق اكبر انتصار في 

مسيرته.
وتسببت ضربتا إرسال ساحقتان متتاليتان في منح جوفني التقدم -30

صفر قبل أن يسدد ضربة أمامية في الشبكة. وسدد فيدرر بعدها خارج امللعب 
من ضربة أمامية ليمنح جوفني نقطتني حلسم اللقاء.

وأثبتت ضربة اإلرسال األولى أنها كافية ليفوز الاعب البلجيكي.
وقال فيدرر «كنت أمتنى أن العب بشكل أكثر هجوما اليوم لكنني لم اشعر 

بالراحة حقا وأنا أتعامل مع الكرة.
»من احملبط أن أنهى بهذا الشكل. لكن وبغض النظر عما حدث اليوم فانه 

يبدو أقل أهمية مما حدث طوال املوسم. أنا سعيد للغاية باملوسم احلالي«. 


