
قلللدم للليللفللربللول أداء مللذهللا في 
الشوط األول ليذيق إيفرتون هزمية 
مذلة باستاد أنفيلد أول من أمس إذ 
تقدم 4-2 قبل االستراحة وأضاف 
هللدفللا خللامللسللا مللتللأخللرا للليللواصللل 
طريقه نحو لقبه األول في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة الللقللدم في 

30 عاما.
وخللال تلك الفترة أو حتى في 
أعلللوام املجد التي سبقتها رمبللا لم 
يقدم ليفربول مثل هذا الشوط األول 
أمام جاره بتمريرات متقنة وفاعلية 
كبيرة أملللام املللرمللى بفضل هدفني 
من ديفوك أوريجي وهللدف لكل من 

شيردان شاكيري وساديو ماني.
ورد إيللفللرتللون عبر مايكل كني 
وريللتللشللارللليللسللون قللبللل أن يشهد 
الشوط الثاني الهادئ هدفا واحد من 

جورجينيو فينالدم.
وكسر ليفربول، بالفوز رقم 100 
للمدرب يورجن كلوب في الللدوري 
املمتاز في أكثر مباراة من حيث عدد 
األهللداف في قمة منطقة مرسيسايد 
في 86 عاما، رقمه القياسي باحلفاظ 
على سجله اخلالي من الهزمية في 

32 مباراة متتالية بدوري األضواء.
ورفللع ليفربول رصيده إلللى 43 
نقطة متقدما بثماني نللقللاط على 
ليستر سيتي اللللذي تغلب على 
واتفورد و11 نقطة على مانشستر 

سيتي حامل اللقب.
وقللال كلوب ”كل األهللداف كانت 
رائللعللة ومللذهلللللة. أهللللداف رائللعللة 
ومتللريللرات مذهلة وأداء ال يصدق. 

أحببت ما قدمناه.
”حتدثنا قبل املباراة عن خمسة 
تللغلليلليللرات )علللن مللبللاراة بللرايللتللون 
يللوم الللسللبللت(. حتللدثللت كثيرا عن 
الكفاءة في التشكيلة لذا كان علينا 

إظهارها“. وأضاف ”ما قدمه الفريق 
كان مذها. ثنائية ديفوك ومتريرات 
ماني وكل ما قدمه شاكيري و)آدم( 
الالنا كان في كل مكان. أنا سعيد من 
أجلهم“. وبالنسبة إليفرتون، الذي 
لم يفز في أنفيلد منذ 1999، جاءت 
الهزمية لتكمل 20 مباراة قمة ضد 
غرميه بدون فوز بجميع املسابقات 
وتللراجللع إلللى منطقة الهبوط مما 
سيزيد الضغط على املللدرب ماركو 

سيلفا.
وقال املدرب البرتغالي إنه ليس 
الشخص اللللذي يجب سللؤاللله عن 
مستقبله مشيرا إلى أن العبيه اهتزوا 

حتت الضغط.
وتابع ”األخطاء التي نرتكبها 
بسبب أن الاعبني يلعبون حتت 
ضغط كبير نظرا ملركز الفريق في 

الترتيب.
”يرتكبون أخطاء ليست طبيعية 

على هذا املستوى“.
وقال أوريجي ”املدرب أظهر ثقته 
وكان علي رد اجلميل. أعتقد أن هدفي 
األول كان مهما من أجل فتح املباراة 
لكني استمتعت فنيا بالهدف الثاني. 
استفدنا من املساحات بشكل جيد. 

قدمنا أداء رائعا“.
وبللعللد سللت دقللائللق مللن الللبللدايللة 
استفاد املهاجم البلجيكي من متريرة 
مللانللي مللن بللني الللثللنللائللي ميسون 
هوجليت واحلارس املتقدم جوردان 

بيكفورد ليضعها في املرمى اخلالي.
وأرسل ترينت ألكسندر-أرنولد 
متللريللرة مذهلة مللن 40 يلللاردة إلى 
ماني الذي سيطر على الكرة بشكل 
رائلللع وهيأها إلللى شاكيري ليهز 

الشباك.
وقلص إيفرتون الفارق بعد ذلك 
بأربع دقائق عبر مايكل كني لكن 

دفاع فريقه انكشف سريعا بتمريرة 
طويلة من ديان لوفرين إلى أوريجي 
غير املراقب الذي سيطر على الكرة 

ببراعة قبل أن يسددها في املرمى.

وهز ليفربول الشباك بعدما انطلق 
ماني بسرعته من داخل منطقة جزاء 
فريقه ومللرر الكرة إلللى ألكسندر-
أرنللولللد اللللذي أعللادهللا إلللى املهاجم 

السنغالي ليسددها منخفضة داخل 
املرمى من عند حدود منطقة اجلزاء.

وكلللان هللنللاك املللزيللد مللن الللوقللت 
ليقلص ريتشارليسون الفارق بكتفه 

في شوط أول للذكرى.
وفي الشوط الثاني الهادئ أهدر 
ماني ومويس كني مهاجم إيفرتون 
فللرصللتللني قللبللل أن يكمل فينالدم 

اخلللمللاسلليللة فللي أكللثللر مللبللاراة قمة 
مرسيسايد من حيث عللدد األهللداف 
مللنللذ انللتللصللار للليللفللربللول 7-4 في 
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ثنائية راشفورد تقود يونايتد للفوز 
على توتنهام بقيادة مورينيو

انتهت عودة جوزيه مورينيو مللعب أولد 
تللرافللورد بالهزمية حيث سجل ماركوس 
راشللفللورد ثنائية ملانشستر يونايتد في 
انتصار 2-1 على توتنهام هوتسبير في 
الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم أول 

من أمس.
وأقيل مورينيو من تدريب يونايتد قبل 
عام تقريبا وكانت هذه أول هزمية له في 
أربع مباريات منذ توليه تدريب توتنهام 

خلفا ملاوريسيو بوكيتينو الشهر املاضي.
تقدم يونايتد بعد سبع دقائق بتسديدة 

قوية من راشفورد.
وأنقذ حللارس توتنهام محاولة رائعة 
أخرى من راشفورد املتألق حاليا لتصطدم 
الكرة بالعارضة وصنع يونايتد العديد 
من الفرص اجليدة وقدم واحدة من أفضل 

مبارياته حتى اآلن هذا املوسم.
لكن قبل ست دقائق من نهاية الشوط 

األول أنقذ ديفيد دي خيا حارس يونايتد 
بساقه تسديدة من سيرج أورييه لترتفع 
الكرة في الهواء ويستفيد منها ديلي آلي 

ليدرك التعادل لتوتنهام.
لكن األمر استغرق أربع دقائق فقط من 

يونايتد بعد االستراحة الستعادة املقدمة.
وتوغل راشللفللورد من اليسار ومللر من 
أوريلليلله ودخللل املنطقة ليعرقله موسى 

سيسوكو ليحصل على ركلة جزاء.

فرحة راشفورد بهدفه في مرمى توتنهام
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أبراهام يقود تشيلسي لفوز صعب على أستون فيال
سجل تللامللي أبللراهللام هدفا 
وصللنللع آخلللر مللع عللودتلله من 
اإلصابة ليقود تشيلسي للفوز 
2-1 على أستون فيا أول من 
أمس ويعيد حملته في الدوري 
االجنليزي املمتاز لكرة القدم 
للطريق الصحيح بعد هزميتني 
متتاليتني. سجل أبراهام، الذي 
لعب مع أستون فيا على سبيل 
االعللارة املوسم املاضي، الهدف 
األول بضربة رأس من مسافة 

قريبة في الدقيقة 24.
وأدرك أستون فيا التعادل 
ملللن أول فللرصللة حقيقية له 
فللي امللللبلللاراة فللي الللدقلليللقللة 41 
عللبللر املللصللري مللحللمللود حسن 
)تللريللزيللجلليلله( بللعللد متللريللرة 
عللرضلليللة ملللن مللواطللنلله أحللمللد 

احملمدي.
واستعاد تشيلسي املقدمة 
بشكل رائلللع بعد ملللرور ثاث 
دقائق من الشوط الثاني بعد 
أن هيأ أبراهام كرة بصدره إلى 
ميسون مللاونللت الللذي سددها 

مباشرة في الشباك.
وغللاب أبللراهللام )22 عاما( 
عن هزمية تشيلسي على أرضه 
أمام وست هام يونايتد بعد أن 

أصيب في دوري األبطال أمام 
بلنسية قبلها بعدة أيام.

وبلللهلللذه الللنللتلليللجللة اسللتللمللر 

تشيلسي فللي املللركللز الللرابللع 
مللتللفللوقللا بللسللت نلللقلللاط على 
ولفرهامبتون اخلامس. ويحتل 

أستون فيا املركز 15 ويبتعد 
بللنللقللطللة واحلللللدة علللن منطقة 

الهبوط.

أبراهام سجل هدف تشيلسي األول من ضربة رأس

ساوثامبتون يتغلب على نوريتش 
سيتي في صراع النجاة من الهبوط

أحلليللا ساوثامبتون آمللاللله فللي البقاء 
بالدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم بعد 
أن عزز أداء رائعا في الشوط األول بهدفني 
أحرزهما داني إجنز ورايان برتراند ليفوز 
2-1 أول من أمس على ضيفه نوريتش 
سيتي املتعثر هو اآلخر في مباراة شابها 

التوتر.
وسيطر ساوثامبتون على املواجهة 
التي جمعت بني فريقني يصارعان من أجل 
النجاة من الهبوط. ووضللع إجنللز فريقه 

ساوثامبتون في املقدمة في الدقيقة 22 
بضربة رأس بعد ركلة حرة.

وضاعف برتراند الظهير األيسر الغلة 
في الدقيقة 43 مستفيدا من ركلة ثابتة 
أخرى. وكاد ساوثامبتون أن يحرز الهدف 
الثالث قبل نهاية الشوط األول لكن تيم 
كرول حارس نوريتش سيتي أبعد تسديدة 

بيير هويبرج.
وانقلبت األوضلللاع متاما فللي الشوط 
الثاني. وتصدى أليكس مكارثي حارس 

ساوثامبتون لتسديدة تيمو بوكي قبل 
أن ينجح املهاجم الفنلندي فللي تقليص 
النتيجة في الدقيقة 65 بعمل رائع داخل 

منطقة اجلزاء.
وشن نوريتش سيتي هجوما عنيفا في 
الدقائق األخيرة من املباراة وأهدر البديل 
إميليانو بوينديا فرصة كبيرة للضيوف 

بعد أن سدد كرة
برأسه في الوقت احملتسب بدل الضائع 

لكنها حادت عن إطار املرمى.

فرحة العبي ساوثامبتون

وولفرهامبتون يكرم ضيافة
وست هام بثنائية

هللز لياندير ديندونكر الشباك فللي الشوط 
األول وأضاف البديل باتريك كوتروني هدًفا آخر 
قللرب النهاية ليفوز وولفرهامبتون وانللدرارز 
)2-0( على ضيفه وست هام يونايتد في الدوري 

اإلجنليزي املمتاز، أول من أمس.
وافتتح وولفرهامبتون التسجيل عندما أرسل 
جواو موتينيو ركلة ركنية وضعها ديندونكر في 
الشباك محرًزا هدفه األول هذا املوسم في الدقيقة 
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وكللاد روبللرت سنوجراس أن يللدرك التعادل 

عند مرور ساعة من اللعب من وضع انفراد لكنه 
فشل في السيطرة على الكرة لتذهب إلى روي 

باتريسيو حارس وولفرهامبتون.
وبعد تسجيل هدف واحد منذ انتقاله قادًما من 
ميان في الصيف املاضي، هز كوتروني الشباك 
بعد دقيقتني من مشاركته في الدقيقة 84 ليحسم 

فوز صاحب األرض.
وقفز وولفرهامبتون للمركز اخلامس برصيد 
23 نقطة من 15 مباراة، فيما ظل وست هام في 

املركز الل13 برصيد 16 نقطة.

لقطة من مباراة وولفرهامبتون ووست هام

ليستر يهزم 
واتفورد 

ويستعيد وصافة 
البرمييرليج

واصلللللل للليللسللتللر سيتي 
انتفاضته ببطولة الللدوري 
اإلجنللللللليلللزي، بللعللدمللا حقق 
انتصاره السابع على التوالي، 
عللقللب فلللوزه 2 / صللفللر على 
ضيفه واتفورد، أول من أمس 

في املرحلة 15 للمسابقة.
ورفللع ليستر رصيده إلى 
35 نقطة في املركز الثاني، 
فيما توقف رصيد واتفورد 
عند ثماني نقاط، ليظل قابعا 

في مؤخرة الترتيب.
وفقد ليستر املركز الثاني 
الثاثاء ملصلحة مانشستر 
سلليللتللي، الللللذي تللغلللللب 4 / 
1 على مضيفه بيرنلي في 
نفس املرحلة، لكن الثعالب 
استعادوا الوصافة بعد مرور 

24 ساعة فقط على فقدانها.
وواصلللللل جلليللمللي فلللاردي 
هوايته في هز الشباك للمباراة 
السابعة على التوالي، بعدما 
أحللرز هللدف ليستر األول في 
الدقيقة 55 من ركلة جللزاء، 
ليحكم قبضته على صللدارة 
قائمة هدافي البطولة، برصيد 

14 هدفا.
وأطلق جيمس ماديسون 
رصاصة الرحمة على آمال 
واتللفللورد في التعادل، عقب 
تللسللجلليللللله اللللهلللدف الللثللانللي 
لليستر في الدقيقة اخلامسة 
من الوقت احملتسب بللدال من 

الضائع.


