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استمر ساوثامبتون في منطقة الهبوط 
بالدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم بعدما 
فرط في تقدمه املبكر ليتعادل 1-1 مع ضيفه 
توتنهام هوتسبير صاحب املركز اخلامس 

يوم األحد.
ورغ���م فشله ف��ي ال��ف��وز ف��ي اخ���ر عشر 
مباريات في الدوري وتعرضه لهزمية كبيرة 
5-2 أم��ام توتنهام قبل أربعة أسابيع بدأ 
ساوثامبتون بشكل جيد واستحق التقدم 

بعد ربع ساعة.
وان��ط��ل��ق راي���ان ب��رت��ران��د م��ن الناحية 
اليسرى وأرسل متريرة عرضية منخفضة 
حولها الكولومبي دافينسون سانشيز مدافع 
توتنهام باخلطأ في مرمى زميله احلارس 
ميشيل ف��ورم ال��ذي ش��ارك ب��دال من هوجو 

لوريس.
واحتاج هاري كني إلى ثالث دقائق إلدراك 
التعادل بعدما قفز أعلى من اجلميع ليحول 
ك��رة بضربة رأس داخ��ل املرمى بعد ركلة 
ركنية من بن ديفيز ليحرز هدفه 99 في 
ال��دوري املمتاز. وكان ميكن مشاهدة املزيد 
من األهداف في الشوط األول في ظل معاناة 
دفاع الفريقني حيث تعامال بشكل سيء مع 

التمريرات العرضية.
وسدد ايريك داير في القائم للفريق الزائر 
بعد رك��ل��ة ركنية وك���ادت ك��رة اصطدمت 
مب��وس��ى سيسوكو أن تهز ال��ش��ب��اك بعد 

تسديدة من ديفيز.
على اجل��ان��ب االخ��ر ُت��رك ج��اك ستيفنز 

مدافع ساوثامبتون بدون رقابة لكنه أطاح 
بضربة رأس ف��وق العارضة بعد متريرة 

عرضية جيدة من جيمس وارد-بروس.
واس��ت��ع��ان امل���درب���ان األرج��ن��ت��ي��ن��ي��ان 
ماوريسيو بليجرينو وماوريسيو بوكيتينو 
بالبدالء في محاولة للبحث عن الفوز في 

نهاية املباراة.
وشارك املهاجمان سفيان بوفال ومايكل 
اوبافيمي البالغ عمره 17 عاما في ظهوره 
األول في ال��دوري في صفوف ساوثامبتون 
فيما لعب ايريك الميال مع توتنهام الذي 

صنع أفضل الفرص في املباراة.
وأح��اط مدافعو ساوثامبتون بالالعب 
الميال وس��دد ديلي آل��ي ك��رة م��ن 20 مترا 
وأهدر كني، الذي أحرز ثالثية في الفوز على 
ساوثامبتون في عيد امليالد، فرصة أخرى 
وما زال ينتظر هدفه 30 بجميع املسابقات 

هذا املوسم.
وأهدر اوبافيمي وهو أحد أصغر الالعبني 
الذين شاركوا مع ساوثامبتون على اإلطالق، 
فرصة خطيرة عندما سدد خارج املرمى من 

مدى قريب بعد مشاركته بقليل.
وكان توتنهام بحاجة إلى هدفني ليتقدم 
للمركز الرابع فوق ليفربول الذي يحل ضيفا 

على سوانزي سيتي يوم االثنني.
لكن األم��ور كانت محبطة في النهاية إذ 
أخفق بوكيتينو في حتقيق ف��وزه الثالث 
ب��االس��ت��اد ال���ذي صنع اس��م��ه ف��ي ال���دوري 
االجن��ل��ي��زي ع��ن��دم��ا ك���ان ي��ت��ول��ى ت��دري��ب 

ساوثامبتون في موسم 2014-2013.
وقال املدرب االرجنتيني ”ارتكبنا العديد 
من األخطاء عند االستحواذ على الكرة وفي 

النهاية النتيجة عادلة“.
وكان ساوثامبتون سعيدا بالتعادل.

وقال برتراند ”كانت مباراة مثيرة ونحن 

س��ع��داء ب��احل��ص��ول على نقطة“. وتابع 
”بالنظر إل��ى مبارياتنا املتبقية فاليوم 

حصلنا على نقطة إضافية في رحلتنا“. 

ابتعد برشلونة أكثر بصدارة دوري الدرجة 
األولى االسباني لكرة القدم يوم األحد بعدما 
أح��رز ليونيل ميسي ولويس سواريز هدفني 
لكل منهما في الشوط الثاني في فوز ساحق 
5 -صفر على ريال بيتيس ليتفوق بفارق 11 

نقطة على أقرب منافسيه.
وافتتح إي��ف��ان راكيتيتش التسجيل في 
الدقيقة 58 قبل أن يضيف ميسي وسواريز 
املتألق مؤخرا هدفني لكل منهما ليحقق فريق 
امل��درب إرنستو بالبيردي انتصاره السادس 

على التوالي في الدوري.
وميلك برشلونة، وهو الفريق الوحيد في 
ال��ب��ط��والت األوروب��ي��ة اخل��م��س األب���رز ال��ذي 
لم يخسر محليا حتى اآلن، 54 نقطة وعزز 
تصدره بعد تعادل أتليتيكو مدريد صاحب 
املركز الثاني 1-1 مع جيرونا ي��وم السبت 

وهزمية بلنسية الثالث 2-1 أمام الس باملاس.
وه��ز كريستيانو رون��ال��دو الشباك مرتني 
لكنه اضطر لترك امللعب والدماء تغطي وجهه 
بينما خفف ري��ال مدريد أزمته احمللية بفوز 
ساحق 7-1 على ديبورتيفو الكورونيا املتعثر 

ليستعيد املركز الرابع.
ودخل بيتيس املباراة بعدما سجل ثمانية 
أه��داف في آخر مباراتني في ال��دوري لكنه لم 
يحصل على العديد من الفرص أمام برشلونة 
الذي حسم األمور في الشوط الثاني كما فعل 

بشكل معتاد هذا املوسم.
واحتاج األمر إلى متريرة رائعة من سواريز 
لينجح راكيتيتش في افتتاح التسجيل فيما 
استغل ميسي اعتماد بيتيس على مصيدة 

تسلل سيئة ليحرز الهدف الثاني.
ورفع املهاجم األرجنتيني رصيده إلى 19 
هدفا ف��ي ال���دوري بهدفه الثاني فيما وصل 
سواريز إلى 15 هدفا والعاشر في آخر سبع 

مباريات في الدوري.
وأصيب توماس فرمالني مدافع برشلونة 
وخ��رج في الدقيقة 43 بينما ش��ارك بدال منه 
صمويل أومتيتي ال��ع��ائ��د بعد غ��ي��اب عدة 

أسابيع.
وقال برشلونة إن فرمالني يعاني من إصابة 
في عضالت الفخذ اخللفية وسيخضع للمزيد 

من الفحوص لتحديد فترة الغياب عن املالعب.
وخسر ريال مدريد حامل اللقب مرتني في 
آخر ثالث مباريات في ال��دوري وب��دأ املباراة 
بشكل سيء أم��ام ديبورتيفو املهدد بالهبوط 
عندما وض��ع أدري��ان لوبيز مهاجم اتليتيكو 
مدريد السابق الفريق الزائر في املقدمة على 

عكس سير اللعب في الدقيقة 23.
لكن ري��ال املترنح رد بقوة ليحقق ف��وزه 
األكبر ه��ذا املوسم بجميع املسابقات بفضل 
هدفني من جاريث بيل وناتشو فرنانديز وأيضا 
رونالدو وهدف واحد من تسديدة بعيدة املدى 

من لوكا مودريتش.
ولم يستطع رونالدو إكمال اللعب بعدما 
ترك امللعب والدماء تغطي وجهه بسبب تدخل 
من فابيان شار مدافع ديبورتيفو الذي ملست 

قدمه رأس املهاجم البرتغالي وهو في طريقه 
لتسجيل هدفه الثاني ليتقاسم صدارة هدافي 
الفريق في الدوري مع بيل ولدى كل منهما ستة 

أهداف.
وتخطى ري��ال مدريد منافسه فياريال إلى 
املركز الرابع برصيد 35 نقطة لكنه يتأخر 

بفارق 19 نقطة عن برشلونة املتصدر.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال للصحفيني 
“الالعبون كانوا بحاجة ملباراة مثل هذه.

”ال أعلم هل اختلفت األم��ور كثيرا بغض 
النظر عن النتيجة وهذا أكبر فارق. لعبنا بشكل 
جيد ضد فياريال )في آخر مباراة رغم الهزمية 
-1صفر( وكنا نسير بشكل جيد عندما كنا 
متأخرين -1صفر اليوم لكننا أدركنا التعادل 

وأنا سعيد مبا فعلناه في بقية املباراة“.
وبدأ ريال املوسم بفوز مريح على مستضيفه 
ديبورتيفو وك��ان محظوظا مبواجهة نظيره 
املتعثر ليخرج من سلسلة نتائجه السيئة رغم 

أن الفريق الزائر تقدم أوال.
وأدرك املدافع املتألق ناتشو التعادل لريال 
بعدما تبادل مترير الكرة مع مارسيلو ثم سدد 

بيل ك��رة رائعة اصطدمت بالقائم إل��ى داخل 
املرمى ليضع فريقه في املقدمة ق��رب نهاية 

الشوط األول.
وزاد بيل من تقدم صاحب األرض في الشوط 
الثاني بعدما قفز ليحول ك��رة بضربة رأس 
داخل الشباك بعد ركلة ركنية من توني كروس 
وهو هدفه السادس في سبع مباريات شارك 

فيها ف��ي التشكيلة األس��اس��ي��ة ب��ال��دوري ما 
يوضح أن إصاباته العضلية لم تؤثر على 

قوته التهديفية.
ولم يكن رونالدو محظوظا أمام املرمى في 
ذلك الوقت لكنه خطف األضواء بهدفني في ست 
دقائق ثم خرج من امللعب وهو يستخدم هاتفا 

محموال ليشاهد إصابته في وجهه. 

فرحة ميسي وسواريز

21 هدفا هاري كني يعتلي صدارة هدافي الدوري اإلجنليزي برصيد 

فالفيردي:  لن ننخدع توتنهام يسقط بفخ التعادل أمام ساوثامبتون في »البرمييرليغ«
بفارق النقاط الكبير

أك��د املدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، عقب 
االنتصار الكبير للفريق 5-0 خ��ارج الديار، على حساب 
ريال بيتيس في اجلولة 20 لليغا، أنه على الرغم من فارق 
النقاط 11 و14 و19 أمام أتلتيكو مدريد وفالنسيا وريال 
مدريد على الترتيب، لن يجعل »البطولة مملة« بالنسبة 
لهم، وأنهم منذ هذه اللحظة لن »يخاطروا بهذا الفارق عن 

املنافسني«.
وق��ال فالفيردي خ��الل املؤمتر الصحافي عقب املباراة 
ال��ت��ي احتضنها ملعب »بينيتو ف��ي��ام��اري��ن« إن فريقه 
ينوي »مواصلة االقتراب من لقب الليغا ومحاولة الفوز 
باملباريات« املتبقية، لكنه أقر بأنه »تتبقى 18 جولة، لكن 

كل خطوة في الدور الثاني تقربنا خطوة أكبر نحو اللقب«.
وأشار إلى أنهم متكنوا من »تسجيل 5 أهداف في الشوط 
الثاني« ألنهم حتلوا ب�«الصبر داخ��ل امللعب«، كما أبرز 
األداء الكبير للنجم األرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا بأنه 

شخصيا »يستمتع به«.
وأوض��ح م��درب البالوغرانا أن ري��ال بيتيس استخدم 
»أسلوب الضغط العالي في جميع أنحاء امللعب« في بداية 
املباراة، وهو ما »صعب كثيرا خروج الكرة من اخللف«، 
لكنهم »أداروا امل��ب��اراة بثبات وه���دوء« م��ن خ��الل تقدمي 

»كرتهم« املعتادة.
وأردف: »م��ع م��رور الوقت في الشوط الثاني، بدأت 
الثغرات تظهر، وسجلنا الهدف األول، ومنذ هذه اللحظة 
سيطرنا مت��ام��ا على ال��ل��ق��اء«. وح���ول دخ���ول البرازيلي 
باولينيو كبديل في الشوط الثاني، أوضح أنه »كان ينوي 
إجراء التغيير وكان واضحا الدور الذي سيقوم به«، لكنه 

تأخر في الدفع به بعد تسجيل هدفني.

 أح��رز ممفيس ديباي هدفا في الوقت القاتل 
ليمنح أوملبيك ليون ال��ف��وز 2-1 على ضيفه 
باريس سان جيرمان، الذي أنهى اللقاء بعشرة 
العبني، ليقلص الفارق مع متصدر دوري الدرجة 
األولى الفرنسي لكرة القدم إلى ثماني نقاط يوم 

األحد.
وجنح ديباي في تسجيل هدف االنتصار في 
الدقيقة الرابعة من الوقت احملتسب بدل الضائع 
للشوط الثاني ليصبح رصيد ليون 48 نقطة من 
22 مباراة مقابل 56 لسان جيرمان الذي خاض 
اللقاء بدون املصاب نيمار ومني بخسارته الثانية 

هذا املوسم.
وتلقى داني ألفيس العب سان جيرمان بطاقة 
ح��م��راء ف��ي الدقيقة 57 بعد خطأ عنيف ضد 
تاجنوي ندومبيلي. وتقدم نبيل فقير بهدف مبكر 
ألص��ح��اب األرض قبل أن ي��درك الف��ني ك���ورزاوا 

التعادل.
ويحتل موناكو املركز الرابع برصيد 46 
نقطة بفضل أه���داف ج���ورج ورش��ي��د غ��زال 
وروني لوبيز ليفوز 3-1 على ميتز الذي أنهى 

املباراة بعشرة العبني.
وف��ي ليون استقبل س��ان جيرمان هدفا في 
الدقيقة الثانية عندما نفذ فقير ركلة حرة من 30 

مترا وخدع متصدر الدوري.
وسيطر الفريق الزائر على الكرة لكنه افتقر 
لسرعة ومهارة نيمار الذي غاب عن اللقاء بسبب 

معاناته من إصابة في الفخذ.
وخ���رج كيليان مبابي الع��ب س��ان جيرمان 
محموال على محفة بعدما اصطدم بحارس ليون 
أنطوني لوبيز لكن إيريك روالن طبيب نادي 
العاصمة الفرنسية أك��د أن اإلص��اب��ة ”ليست 

خطيرة“.
وأدرك سان جيرمان التعادل بعد أربع دقائق 
م��ن ال��وق��ت الضائع للشوط األول بعدما سدد 

كورزاوا كرة قوية بعد متريرة من ألفيس.
وتعرض ألفيس للطرد بعد ذلك بعد خطأ من 
ندومبيلي بينما تعثر سان جيرمان في اللحظة 
األخيرة بعدما استحوذ ديباي على الكرة ناحية 
اليسار وتوغل إلى الداخل ثم أطلق تسديدة قوية 

في املرمى. 

ليون يخطف فوزا قاتال من  باريس 
سان جيرمان في الدوري الفرنسي

فرحة العبي ليون بهدف نبيل فقير

برشلونة يقسو على ريال بيتيس بخماسية ويبتعد أكثر بصدارة »الليغا«
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