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توتنهام يواصل تقدمه بفوز صعب على كريستال باالس

ليفربول يعود لسكة االنتصارات على حساب فولهام
جنح ليفربول يف العودة �إلى نغمة االنت�صارات جمددا
عقب الفوز على فولهام بهدفني مقابل ال �شيء على
ملعب انفيلد �ضمن فعاليات اجلولة الثانية ع�رشة
للدوري االنكليزي و�سجل هديف الليفر كل من حممد
�صالح يف الدقيقة  41من ال�شوط الأول و�شاكريي يف
الدقيقة  52من ال�شوط الثاين.
كما وا���ص��ل توتنهام هوت�سيري انت�صاراته يف
الربمييريليغ ،بعد �أن حقق فوزا �صعبا خارج الديار
بهدف نظيف على ح�ساب كري�ستال باال�س ،على ملعب
«�سلهور�ست ب��ارك»� ،ضمن اجلولة  12من الدوري
الإنكليزي.
ورفعت كتيبة الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو
ر�صيدها لـ 27نقطة.
يف املقابل� ،سقط «الن�سور» يف فخ اخل�سارة الثانية
على التوايل يف الربمييريليغ ،الثامنة منذ بداية
املو�سم ،ليتجمد ر�صيد الفريق عند  8نقاط يف
املركز الـ ،16وي�صبح مهددا بدخول منطقة اخلطر
التي ال يبتعد عنها �سوى بفارق الأهداف فقط.
ويدين الفريق اللندين بالف�ضل يف هذا االنت�صار
ملدافعه الأرجنتيني ال�شاب خوان فويث� ،صاحب
هدف اللقاء الوحيد يف الدقيقة  ،66بعد �أن ا�ستغل
حالة من الغياب الدفاعي لالعبي كري�ستال باال�س
داخل املنطقة ،ليحول ت�سديدة هاري كني املرتدة
من الدفاع ،بر�أ�سه يف ال�شباك.
وقد جنح نادي توتنهام هوت�سبري ،يف جتاوز عقبة
م�ضيفه كري�ستال باال�س ،بالفوز عليه بهدف دون رد،
يف �إطار اجلولة الـ  12من عمر الدوري الإنكليزي
املمتاز.
وحمل هدف اللقاء ،توقيع الالعب ال�شاب جوان
فويث ،الذي ي�شارك للمرة الثانية فقط يف الدوري
الإنكليزي.
وذكرت �شبكة �أوبتا للإح�صائيات� ،أن فويث يعترب
ال�لاع��ب رق��م  ،146ال���ذي ي�سجل لتوتنهام يف
الربمييريليغ دون احت�ساب الأه���داف العك�سية،
لي�صبح ال�سبريز �أكرث فريق ي�سجل له �أكرب عدد من
الالعبني يف البطولة.
كما تعترب هذه املرة اخلام�سة على التوايل ،التي
يفوز فيها توتنهام هوت�سبري على نظريه كري�ستال
باال�س بنف�س النتيجة « ،»0-1لتكون بذلك �أطول
�سل�سلة ت��ك��رار نتيجة ب�ين متناف�سني يف تاريخ
الربمييريليغ.

• حممد �صالح يتخطى مدافع فولهام متوجه ًا �إلى املرمى

تعادل إيجابي بين واتفورد
وساوثهامبتون

• �رصاع قوي على الكرة يف مباراة واتفورد و�ساوثهامبتون

م��ن��ح ه���دف ���س��ج��ل��ه خو�سيه
ه��ول��ي��ب��ا���س ق��ب��ل النهاية،
وات��ف��ورد ،التعادل  1-1على
ملعب �ساوثهامبتون الذي غمرته
الأم��ط��ار� ،أول �أم�س ال�سبت،
ليمدد ه��ذا من ال�سل�سلة التي
مل يفز خاللها �أ�صحاب الأر�ض
�إل���ى  8م��ب��اري��ات يف ال���دوري
الإن��ك��ل��ي��زي .وت���رك التعادل
وات��ف��ورد يف امل��رك��ز ال�سابع
م�ؤقتا بر�صيد  20نقطة من 12
مباراة ،متقدما بفارق الأهداف
على مان�ش�سرت يونايتد ،الذي
واجه مان�ش�سرت �سيتي ،يف لقاء
قمة �أم�س ،وميلك �ساوثهامبتون
 8نقاط.

ومنح مانولو جابياديني فريقه
�ساوثهامبتون التقدم بانطالقة
ذكية و�إنهاء مميز يف الدقيقة
 ،20بعد عمل رائع من قبل داين
�إجنز ،الذي لعب الكرة لزميله
عقب ركلة ركنية.
وه��ذا هو الهدف الأول لالعب
االي��ط��ايل ه��ذا امل��و���س��م ،لكن
هوليبا�س تعادل يف الدقيقة 82
ليمنع �ساوثهامبتون من انت�صار
كان يف �أ�شد احلاجة �إليه ،وتركه
على بعد مركز واحد فوق منطقة
الهبوط بفارق الأه��داف ،وذلك
قبل فرتة التوقف الدولية.
وو�صلت الكرة للمدافع اليوناين
لواتفورد خ��ارج منطقة جزاء

وستهام فرض التعادل
على هيدرسفيلد
�أهدر هيدر�سفيلد تاون فر�صة اخلروج من منطقة
الهبوط يف الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة القدم،
بعدما اكتفى بالتعادل  ،1-1مع �ضيفه و�ستهام
يونايتد يف مباراة ممتعة �أول �أم�س ال�سبت.
وتركت النتيجة هيدر�سفيلد يف املركز  19ب�سبع
نقاط من  12مباراة ،مت�أخرا بنقطة واحدة عن
كارديف �سيتي ،وكري�ستال باال�س �صاحب املركز
 17الذي ي�ست�ضيف توتنهام هوت�سبري يف وقت
الحق من �أول �أم�س ال�سبت.
ومنح �أليك�س بريت�شارد التقدم لهيدر�سفيلد يف
الدقيقة ال�ساد�سة بت�سديدة من  16مرتا فيما �أدرك
فيليبي �أندر�سون التعادل يف الدقيقة .74
وب��د�أت املباراة بقوة و�أبعد �أوكا�ش احلار�س
فابيان�سكي �رضبة ر�أ�س من �ستيف موين و�أهدر
ماركو �أرناوتوفيت�ش فر�صة لو�ست هام قبل �أن
ي�ستغل بريت�شارد خط�أ دفاعيا لي�سعد جماهري
�صاحب الأر�ض.
وك��ان و�ستهام حمظوظا لعدم ت��أخ��ره بفارق
هدفني يف ال�شوط الأول �إذ ارتدت كرة من فيليب
بيلينغ من القائم و�أنقذ فابيان�سكي فر�صة �أخرى
من موين.

�ساوثهامبتون ،عقب انطالقه
بعيدا عن رقيبه.
و���ش��ق هوليبا�س طريقه �إلى
داخل منطقة اجلزاء قبل �أن ي�سدد
بقوه بقدمه الي�رسى ،لتغري
الكرة م�سارها ومتر نحو �شباك
احلار�س �أليك�س مكارثي.
ورف�ض احلكم �ساميون هوبر
اح��ت�����س��اب رك��ل��ة ج����زاء ب��دت
�صحيحة لواتفورد ،قبل مرور
�ساعة على بداية اللقاء عندما
�سقط ناثانييل ت�شالوبا داخل
منطقة اجل���زاء ،بينما �ألغى
احل��ك��م ه��دف��ا م��ث�يرا للجدل
�أحرزه البديل ت�شاريل �أو�سنت،
ل�ساوثهامبتون ،بداعي الت�سلل.

و�سيطر و�ستهام بعد اال�سرتاحة وكاد �أن يقلب
املباراة ر�أ�سا على عقب بعد �إدراك التعادل عندما
�أبعد �أرون موي مهاجم هيدر�سفيلد �رضبة ر�أ�س من
عي�سى ديوب من على خط املرمى.
ويف مباراة اخرى اقتن�ص فريق كارديف �سيتي،
فوزا مثريا من �ضيفه برايتون  2ـ� ،1أول �أم�س
ال�سبت ،يف املرحلة الـ  12من الدوري الإنكليزي
املمتاز لكرة القدم.
وتقدم لوي�س دينك بهدف لربايتون يف الدقيقة
ال�ساد�سة ،ولكن اال�سكتلندي كالوم باتر�سون
�أدرك التعادل لكارديف يف الدقيقة .28
وتعر�ض برايتون ل�رضبة قوية يف الدقيقة 34
بعد طرد العب و�سطه دايل �ستيفنز لتدخله بعنف
مع جريج كونينغهام.
وا�ستغل كارديف النق�ص العددي يف �صفوف �ضيفه
وح�سم الفوز بهدف يف الوقت القاتل عن طريق
املدافع الإي��ف��واري �سليمان بامبا يف الدقيقة
الأخرية من املباراة.
وجتمد ر�صيد برايتون عند  14نقطة يف املركز الـ
 12ورفع كارديف ر�صيده �إلى  8نقاط ليتقدم من
املركز الـ � 18إلى املركز ال�ساد�س ع�رش.

بورنموث يسقط أمام نيوكاسل بهدفين
وا�صل نيوكا�سل ،م�سل�سل اال�ستفاقة يف
الربمييريليغ ،باالنت�صار � ،1-2أول
�أم�س ال�سبت ،على نظريه بورمنوث،
يف �إطار اجلولة الـ  12من عمر الدوري
الإنكليزي املمتاز.
ثنائية نيوكا�سل ،حملت توقيع جوزيه
�سالومون روندون ،يف الدقيقتني  4و،40
فيما �سجل جيفر�سون لريما هدف ال�رشف
لل�ضيوف ،بعد  4دقائق من بداية ال�شوط
الثاين.
وارتفع ر�صيد نيوكا�سل �إلى  9نقاط يف
املركز الـ  14ب�شكل م�ؤقت ،بينما جتمد
ر�صيد بورمنوث عند  20نقطة.
وخيم التعادل الإيجابي على اللقاء الذي
جمع هيدر�سفيلد ت��اون ب�ضيفه و�ستهام
بنتيجة .1-1
وب��ات ر�صيد هيدر�سفيلد  7نقاط يقبع
بها يف املركز الـ  ،19فيما �أ�صبح ر�صيد
«الهامرز»  12نقطة يف املركز الـ .13
واق��ت��ن�����ص وات���ف���ورد نقطة ثمينة من
�ساوثهامبتون بتعادل �إيجابي قاتل «»1-1
على ملعب �سانت ماري �ستاديوم.
تقدم �ساوثهامبتون بهدف �أول عن طريق
مانولو جابياديني يف الدقيقة  ،20لكن
اليوناين املخ�رضم جوزيه هوليبا�س
�أدرك التعادل لواتفورد قبل النهاية
بـ  8دقائق.
و�أ�صبح ر�صيد �ساوثهامبتون 8 ،نقاط
يف املركز الـ  ،17فيما ميتلك واتفورد
 20نقطة يف املركز ال�سابع.

• فرحة العبي نيوكا�سل بالفوز

ليستر يكتفي بالتعادل

في ليلة تأبين فيتشاي
ب��د�أت مباراة لي�سرت �سيتي �أمام
�ضيفه ب�يرن��ل��ي ،ال��ت��ي �أقيمت
�أول ام�����س ال�����س��ب��ت ،بدقيقة
ح���داد ،على وف���اة م��ال��ك ن��ادي
الثعالب ،التايلندي فيت�شاي

�رسيفادانابرابا.
وت��ع��ت�بر م��ب��اراة ب�يرن��ل��ي ،هي
الأولى على ملعب «كينغ باور» منذ
وفاة فيت�شاي ،ب�سقوط مروحيته
اخلا�صة مع  4من مرافقيه ،عقب

• جمهور لي�سرت خالل ت�أبني الرئي�س الراحل

لقاء الثعالب مع و�ستهام.
وارتدى الالعبون ،خالل ال�شوط
الأول ،قم�صانً ا خا�صة حتمل ا�سم
«،»Khun Vichaiبجانب �شعار
النادي ،تكرمي ًا للراحل فيت�شاي.

ورفعت اجلماهري ،التي ح�رضت
ال��ل��ق��اء ،الف��ت��ة ع��م�لاق��ة حتمل
دائما �ستكون يف
جملة «فيت�شاي
ً
قلوبنا».
وكان نادي لي�سرت �سيتي ،قد �أعلن
عن تخطيط جمل�س الإدارة لت�شييد
مت��ث��ال خ��ا���ص مب��ال��ك ال��ن��ادي
ال��راح��ل ،خ���ارج ملعب «كينغ
باور».
واكتفى لي�سرت �سيتي بالتعادل
ال�سلبي مع برينلي ،لريتفع ر�صيد
الأول �إل��ى  17نقطة يف املركز
العا�رش ،مقابل  9نقاط لبرينلي
يف املركز الـ .15
وب�������دوره ح���ر����ص الإي���ط���ايل
كالوديو رانيريي ،املدير الفني
ال�سابق لنادي لي�سرت �سيتي،
على امل�شاركة يف ت��أب�ين رجل
الأع���م���ال ال��ت��اي��ل��ن��دي فيت�شاي
�رسيفادانابرابا ،مالك النادي
الراحل.
وجاء ذلك عقب مباراة لي�سرت مع
برينلي ،التي �أقيمت على ملعب
«كينغ باور» �ضمن اجلولة الـ12
من ال��دوري الإنكليزي ،وانتهت
بالتعادل ال�سلبي.
و�أ�رص رانيريي على النزول لأر�ضية
امللعب ،وامل�شاركة يف ت�أبني
رئي�س النادي ،الذي كان �رشيكه
يف الإجن��از التاريخي ،بتتويج
الثعالب بلقب الدوري الإنكليزي
يف مو�سم .2016/2015

