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توتنهام يقسو على تشيلسي بثالثية
ا�ستطاع فريق توتنهام �أن يحقق
فوزً ا مهم ًا للغاية على ت�شيل�سي
بثالثة �أهداف مقابل هدف وحيد،
�ضمن م��ب��اري��ات اجل��ول��ة الـ13
للدوري الإنكليزي املمتاز.
و�أح���رز �أه���داف توتنهام كل من
ديلي �آيل يف الدقيقة الـ ،8وهاري
كني يف الدقيقة الـ ،16وهيونغ
م�ين ���س��ون يف الدقيقة الـ،54
بينما �أحرز �أوليفييه جريو هدف
ت�شيل�سي الوحيد يف الدقيقة
الـ.85
ب��ه��ذه النتيجة ارت��ف��ع ر�صيد
توتنهام �إلى  30نقطة يف املركز
ال��ث��ال��ث ،بينما ت��وق��ف ر�صيد
ت�شيل�سي عند  28نقطة يف املركز
الرابع ،و�سقط للمرة الأول��ى يف
الربمييريليغ هذا املو�سم.
ت��وت��ن��ه��ام ب���د�أ امل���ب���اراة بقوة
و�رسعة ،وكانت بداية التهديد
يف الدقيقة الأول����ى ع��ن طريق
ر�أ�سية داير من ركلة ركنية نفذها
�إيرك�سن.
وجت���ددت خ��ط��ورة توتنهام عن
طريق هاري كني بر�أ�سية �أخرى يف
الدقيقة الرابعة ،ولكن هذه املرة
ت�صدى لها احلار�س كيبا.
وحاول ت�شيل�سي الرد يف الدقيقة
اخلام�سة عن طريق موراتا بعد
عر�ضية من ويليان ولكنه حول
الكرة بعي ًدا عن املرمى.
وا�ستمر تفوق توتنهام حتى �أحرز
الهدف الأول عن طريق ديلي �آيل
يف الدقيقة الثامنة ،حيث نفذ
�إيرك�سن كرة ثابتة وحولها �آيل
بر�أ�سه يف املرمى.
و�أه���در �سون ال��ه��دف ال��ث��اين يف
الدقيقة  15بعد تبادل للتمريرات
م��ع �إي��رك�����س��ن لينفرد الكوري
باملرمى ،ولكنه �أطاح بها فوق
العار�ضة.
وع��اد �سون للظهور بعد املرور
من روديجر يف الدقيقة  ،13حيث
انفرد بكيبا ولكن احلار�س الإ�سباين
يخرجها بنجاح.

• جانب من مباراة توتنهام وت�شيل�سي

ج��اء ال��ه��دف ال��ث��اين لتوتنهام
عن طريق هاري كني يف الدقيقة
الـ ،16بعد ت�سديدة مفاجئة من
خارج منطقة اجل��زاء ،مل يتحرك
كيبا للت�صدي لها.

�أول تهديد خطري لت�شيل�سي كان
يف الدقيقة  ،20عن طريق ويليان
ال���ذي اخ�ت�رق اجلبهة اليمنى،
و�سدد الكرة بجانب القائم الأمين
لهوغو لوري�س.

وجاء رد توتنهام يف الدقيقة ،30
عن طريق عر�ضية من �إيرك�سن
على ر�أ�س �ألدرفرييلد الذي حولها
جتاه املرمى ،ولكن كيبا �أخرجها
بنجاح ،لرتد لفويت الذي ف�شل يف

حتويلها داخل ال�شباك اخلالية.
وي�ستمر �سون يف الت�ألق بالدقيقة
 ،31مب��ج��ه��ود ف���ردي ومي���ر من
الثنائي ديفيد لويز وروديجر
ولكنه �سدد الكرة فوق العار�ضة،

رانييري :ميتروفيتش من أفضل

كلوب يكشف سر فوز الليفر بثالثية
�أع����رب ي��ورغ��ن ك��ل��وب ،املدير
الفني لليفربول ،ع��ن �سعادته
ب�����أداء العبيه عقب ال��ف��وز على
واتفورد بنتيجة  0-3يف املباراة
التي جمعت الفريقني� ،أول �أم�س
ال�سبت ،على ملعب «فيكراج روود»
يف اجل��ول��ة الـ 13م��ن ال���دوري
الإنكليزي املمتاز.
وقال كلوب ،يف امل�ؤمتر ال�صحايف
عقب امل��ب��اراة« :الفريق ي�ستحق
الفوز ،هذه املباراة كانت بال�ضبط
ما كنت �أريده ،علينا الفوز يف كل
املباريات».
و�أ����ض���اف« :ك��ان��ت ل��دي��ن��ا ح�صة
تدريبية واح���دة قبل امل��ب��اراة
ب�سبب االن�ضمام املت�أخر لالعبني
ال�برازي��ل��ي�ين م��ن ف�ترة التوقف
الدويل ،علينا �أن نتطور �أكرث يف
الركالت الثابتة ،ر�أينا ما ي�ستطيع
واتفورد فعله منها».
وت��اب��ع�« :أخ��ب�رت ال�لاع��ب�ين بني
ال�����ش��وط�ين �أن���ه ي��ج��ب �أن نغري
الإي��ق��اع ،وه��و ما ح��دث ،الهدف
الأول كان رائع ًا ،والثاين من ركلة
حرة مميزة ،والثالث �أعتقد �أنه
�أف�ضل هدف من كرة مرتدة».
و�س�أل �أحد ال�صحافيني كلوب عما
�إذا ك��ان حممد ���ص�لاح ي�شري يف
احتفاله �إلى رامو�س ،فرد املدرب
الأملاين قائال« :لي�س لدي فكرة عن
هذا الأمر».
و�أك���د كلوب �أن��ه حزين لفقدانه
ج��وردان هندر�سون �أمام �إيفرتون
الأ�سبوع املقبل ب�سبب الطرد ،كما
زف نب�أ �سارا للجماهري من خالل
ت�أكيده �أن ال�شاب جو غوميز جاهز
ملواجهة باري�س �سان جريمان
الأربعاء املقبل.

لريد عليه هازارد يف الدقيقة 38
بت�سديدة ق��وي��ة مبجهود فردي
� ً
أي�ضا ،ولكن لوري�س يخرجها �إلى
ركنية.
ويف الدقيقة الأول���ى من الوقت

اً
بدل من ال�ضائع ،كاد �سون يحرز
الهدف الثالث ،بعد متريرات من
�آيل و�إيرك�سن ،لري�سل الأخري كرة
عر�ضية �إلى �سون الذي �سدد بقوة،
ولكن كيبا يت�صدى برباعة.
بد�أ ت�شيل�سي ال�شوط الثاين ب�شكل
�أف�ضل ،والتهديد الأول ك��ان يف
الدقيقة  51عن طريق كوفا�سيت�ش
بت�سديدة ف��وق العار�ضة ،بعد
ر�أ�سية م��ن �ألون�سو ف�شل دفاع
توتنهام يف �إبعادها ،ثم جاءت
فر�صة جديدة عن طريق ويليان
يف الدقيقة  ،52بعد عر�ضية
م��ن �ألون�سو ت�صل �إل��ى الالعب
الربازيلي الذي ي�سددها وت�صطدم
ب��دف��اع ت��وت��ن��ه��ام وت��خ��رج �إل��ى
ركنية.
ويف �أول تهديد لتوتنهام يف
ال�����ش��وط ال��ث��اين ،ينطلق �سون
مبفرده ،ليمر من جورجينيو ثم
ديفيد لويز وينفرد بكيبا ويحرز
الهدف الثالث يف الدقيقة  54من
املباراة.
وك��اد ه��اري ك�ين يحرز الهدف
الرابع يف الدقيقة  ،68بعد هجمة
مرتدة بقيادة �سون الذي ير�سلها
�إلى �سي�سوكو يف اجلبهة اليمنى،
ليقوم بعر�ضية �أر�ضية لهاري
كني ،ولكن الأخري يطيح بها فوق
العار�ضة.
ويف الدقيقة  ،70وق��ف دف��اع
ت�شيل�سي ي�شاهد تالعب هاري كني
بالكرة ثم ير�سلها لديلي �آيل داخل
منطقة اجلزاء ،الذي ي�سددها فوق
مهدرا الهدف
العار�ضة مبا�رشة
ً
ال��راب��ع ،وي��وا���ص��ل ه���اري كني
ت�ألقه وي�سدد كرة يف الدقيقة 83
من خارج منطقة اجلزاء ،ولكنها
�ضعيفة يف يد كيبا.
ومتكن البديل ج�يرو من �إح��راز
�أول �أه��داف ت�شيل�سي يف الدقيقة
 85ب��ر�أ���س��ي��ة ب��ع��د عر�ضية من
�أزبيليكويتا من اجلبهة اليمنى،
لتنتهي املباراة بتفوق توتنهام
بنتيجة .1-3

الهدافين في أوروبا

• ميرتوفيت�ش

• فرحة العبي ليفربول بالفوز على واتفورد

واختتم ت�رصيحاته ،قائال« :مل
�أر اللعبة التي طالب فيها العبو
واتفورد بركلة جزاء ،لكن �أعتقد
�أننا كنا ن�ستحق ركلة ج��زاء يف

ال�شوط الأول مل�صلحة ماين».
وجاءت �أهداف املباراة عن طريق
حممد �صالح يف الدقيقة  ،67ثم
ترينت �ألك�سندر �أرنولد يف الدقيقة

 ،76بينما ج��اء الهدف الثالث
عن طريق روبريتو فريمينو ،يف
الدقيقة  .89وبهذه النتيجة ،ارتفع
ر�صيد ليفربول �إلى  33نقطة ،يف

املركز الثاين بفارق نقطتني عن
مان�ش�سرت �سيتي املت�صدر ،بينما
توقف واتفورد عند  20نقطة ،يف
املركز التا�سع.

غوارديوال :الحظ ساعدنا في الفوز على وست هام
اكد بيب غوارديوال ،املدير الفني ملان�ش�سرت �سيتي� ،أن
فريقه كان حمظوظا عقب الفوز على و�ست هام ،بنتيجة
« ،»0/4يف افتتاح اجلولة الـ  13من الدوري الإنكليزي.
وقال غوارديوال يف ت�رصيحات نقلها احل�ساب الر�سمي
ملان�ش�سرت �سيتي على «تويرت»« :الف�ضل يف هذا الفوز
لالعبني ،لكننا كنا �أكرث حظا من و�ست هام لأنه كان لديهم
الكثري من الفر�ص �أمام املرمى� .أعتقد �أننا كان يجب �أن
نكون �أف�ضل من ذلك».
و�أ�ضاف« :مل نكن يف �أف�ضل م�ستوى اليوم «ال�سبت» ،لكني
�أحب الطريقة التي نتعامل بها يف املباريات .الدوري ال
يزال طويال .مل �أتوقع بعد ما حققناه املو�سم املا�ضي �أن
ن�صل لهذه النتائج».
وعن ريا�ض حمرز� ،أكد �أنه يجب �أن ي�ؤدي ب�شكل جيد،
قائال« :يجب على النجم اجلزائري �أن يكون يف �أف�ضل
حاالته لأن �سرتلينغ يت�ألق ،والعك�س �صحيح».
و�أردف« :ال�شيء نف�سه لأوتاميندي لديه مناف�سة مع
الب��ورت ،و�ستونز� .أنا حمظوظ كمدرب المتالكي فريق
قوي كهذا» .غوارديوال �أ�شاد باجلهاز الفني املعاون له،
وقال« :لدي طاقم عمل مده�ش يعرف كيف يدير احل�ص�ص
التدريبية ب�شكل متميز ،خا�صة �أننا ندخل على �أ�صعب
فرتة يف املو�سم».
و�أو�ضح�« :سنلعب مباراة كل � 3أيام ،لكن الفريق امل�ساعد
يعرف كيف يخرج �أف�ضل ما يف الالعبني».
و�سجل �أه��داف مان�ش�سرت �سيتي دافيد �سيلفا يف الدقيقة
ّ
 ،11ورحيم �سرتلينغ يف الدقيقة  ،19ولريوي �ساين يف
الدقيقتني  34و.93
وبهذه النتيجة ،رفع �سيتي ر�صيده �إل��ى  35نقطة يف
ال�صدارة ،بفارق نقطتني عن ليفربول ال��ذي فاز على
فتجمد
واتفورد « ،»0-3يف التوقيت ذاتهّ � ،أما و�ست هام،
ّ
ر�صيده عند  12نقطة.

كال كالوديو رانيريي ،مدرب
ف��ول��ه��ام ،امل��دي��ح للمهاجم
ال�رصبي �ألك�سندر ميرتوفيت�ش،
بعد �أن �سجل هدفني خالل الفوز
 2-3على �ساوثهامبتون ،يف
بداية مثالية للمدرب الإيطايل
مع فريقه اجلديد يف الدوري
الإنكليزي املمتاز.
وق��ال رانيريي لهيئة الإذاعة
«بي.بي�.سي»،
الربيطانية
بعد ف��وز �أب��ع��د ف��ول��ه��ام عن
قاع ال��دوري« :ينتابني �شعور
جيد .ك��ان من املهم العودة
«�إلى انكلرتا» بانت�صار� .إنها
خطوة ب�سيطة لكنها حتم�س
اجلميع».
و�أ�ضاف« :بالن�سبة يل �أعترب

ميرتوفيت�ش من �أهم الهدافني
يف �أوروبا وميكنه القيام ب�أي
�شيء يف م�سريته».
وتابع امل��درب الفائز بلقب
ال��دوري الإنكليزي مع لي�سرت
�سيتي قبل عامني «م��ن املهم
امل��وا���ص��ل��ة على ه��ذا النهج
ويجب �أن نن�سى ما فعلناه للتو
و�أن نتطور».
و�أردف« :املباراة املقبلة �ضد
ت�شيل�سي ومن املهم �أن نتم�سك
بالطموح وبعقلية الفوز».
ووا���ص��ل «�أث����ق يف الفريق.
�أخربت الالعبني ب�إر�سال الكثري
من التمريرات العر�ضية �إلى
ميرتوفيت�ش لأنه مذهل داخل
منطقة اجلزاء».

موناكو يعود لسكة االنتصارات
في الدوري الفرنسي

• �ساين و�سرتلينغ يحتفالن ب�أحد الأهداف

حقق فريق موناكو� ،أول فوز له منذ ما يقرب من � 4أ�شهر ،بعد فوزه
�أول �أم�س ال�سبت ،على م�ضيفه كان بهدف نظيف ،يف �إطار اجلولة
الـ  14من عمر الدوري الفرن�سي.
�سجل هدف اللقاء الوحيد ،املهاجم الكولومبي راداميل فالكاو يف
الدقيقة .55
وبهذا الفوز ،رفع موناكو ر�صيده �إلى  10نقاط يف املركز قبل الأخري،
بينما جتمد ر�صيد كان عند  12نقطة.
ويف نف�س اجلولة ،فاز �ستاد رمي�س على �ضيفه جاجنون بهدفني
لواحد ،لريفع الأول ر�صيده �إلى  20نقطة ،بينما جتمد ر�صيد اخلا�رس
عند  7نقاط.
ومتكن نادي نيم من الفوز على م�ضيفه �سرتا�سبورغ بهدف نظيف،
�أحرزه هرييف ليبوي يف الدقيقة .71
وبهذا الفوز ،رفع نيم ر�صيده �إلى  17نقطة ،بينما جتمد ر�صيد
�سرتا�سبورغ عند  18نقطة.
و�ضمن مناف�سات اجلولة ،تعادل نانت مع �ضيفه �أجنيه بهدف ملثله،
كما �شهدت املباراة بني ديجون وبوردو ،نتيجة التعادل ال�سلبي.
وبهذه النتيجة ،رفع بوردو ر�صيده �إلى  17نقطة ،مقابل  12نقطة
يف جعبة ديجون.

