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أه��در ايفرتون فرصة اللحاق 
مؤقتا مبانشستر يونايتد اخلامس 
بعد تعادله مع مضيفه وست هام 
سلبيا، السبت على امللعب األوملبي 
ف��ي العاصمة ل��ن��دن، ف��ي املرحلة 
ال��راب��ع��ة وال��ث��اث��ن ف��ي ال���دوري 

االنكليزي لكرة القدم.
وت��أج��ل��ت أرب���ع م��ب��اري��ات من 
املرحلة، بسبب انشغال أربعة فرق 
بينها ثاثة من رباعي الصدارة في 

مسابقة كأس االحتاد االنكليزي.
وبقي ايفرتون سادسا بفارق 
نقطتن عن يونايتد الذي خاض 3 
مباريات أقل، فيما انفرد وست هام 

باملركز الثالث عشر.
وعلى ملعب فيتاليتي ستاديوم، 
اكتسح بورمنوث ضيفه ميدلزبره 
4-0.وسجل للفائز النروجي 
جوشوا كينغ )2( والكونغولي 
األص��ل بنيك أفوبي )16( ومارك 

بيو )65( وتشارلز دانيالز )70(.
وط�����رد احل���ك���م الع����ب وس��ط 
ميدلزبره األوروغوياني غاستون 
راميريز )20( لنيله بطاقة صفراء 
ثانية. وت��ق��دم الفائز إل��ى املركز 
الثاني عشر، فيما قبع اخلاسر في 
امل��رك��ز التاسع عشر قبل األخير 

الذي يؤدي به إلى الهبوط.
وعلى ملعب كي كوم ستاديوم، 

فاز هال سيتي على ضيفه واتفورد 
2 -صفر.

وسجل الهدفن الصربي الزار 
ماركوفيتش )62( وسام كلوكاس 
)71(. ولعب الفائز بعشرة العبن 
منذ الدقيقة 25 بعد طرد السنغالي 

باي عمر نياسي.
واح��ت��ف��ظ ه��ال سيتي باملركز 

السابع عشر القريب من منطقة 
اخل��ط��ر، فيما اح��ت��ف��ظ وات��ف��ورد 

باملركز العاشر.
وانتظر سوانسي سيتي الشوط 
الثاني ل��دك شباك ضيفه ستوك 
سيتي بهدفن لإلسباني فرناندو 
لورينتي )10( وتوماس كارول 

.)70(

وأه������در ال��ن��م��س��وي م��ارك��و 
أرناوتوفيتش ركلة جزاء للضيوف 

.)69(
ولم يتبدل ترتيب الفريقن اذ 
احتفظ سوانسي سيتي باملركز 
الثامن عشر امل��ؤدي إلى الهبوط، 
وس��ت��وك سيتي باملركز احل��ادي 

عشر.

سجل ايدن هازارد ونيمانيا ماتيتش هدفن 
متأخرين ليقودا تشيلسي للفوز 4-2 على 
توتنهام هوتسبير والتأهل لنهائي كأس االحتاد 
االجنليزي لكرة القدم بعد مباراة مثيرة باستاد 

وميبلي يوم السبت.
وه��ذه راب��ع م��رة ف��ي ت��اري��خ البطولة تقام 
فيها مباراة في الدور قبل النهائي بن صاحبي 
املركزين األول والثاني في الدوري ولم يخيب 

الفريقان اآلمال وقدما أداء ممتعا.
وتقدم البرازيلي ويليان، الذي شارك بشكل 
مفاجئ في التشكيلة األساسية بدال من هازارد، 
لتشيلسي مرتن أولهما في الدقيقة الرابعة من 
ركلة حرة ثم قرب نهاية الشوط األول من ركلة 

جزاء.
وت��ع��ادل توتنهام مرتن بضربة رأس من 

ه��اري كن في الدقيقة 18 ثم جعل زميله في 
املنتخب االجنليزي ديلي آلي النتيجة 2-2 عقب 
متريرة رائعة من كريستيان إريكسن بعد سبع 

دقائق من بداية الشوط الثاني.
وسيطر توتنهام، الذي يتأخر بأربع نقاط عن 
تشيلسي متصدر الدوري بعد سبعة انتصارات 
متتالية، على املباراة لبعض الوقت لكن آماله في 
بلوغ النهائي للمرة األولى منذ 1991 تبخرت 

قرب النهاية بعد لعبتن ساحرتن.
وجنح ه��ازارد، الذي شارك بدال من ويليان 
في آخ��ر نصف ساعة، في هز شباك احل��ارس 
هوجو لوريس بتسديدة منخفضة في الدقيقة 
75 ثم أطلق ماتيتش تسديدة هائلة من 30 مترا 
اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك لتنتهي 
أح��ام توتنهام ال��ذي ف��از م��رة واح��دة في آخر 

تسع مباريات باستاد وميبلي وخسر للمرة 
السابعة على التوالي في الدور قبل النهائي.

وكان الفوز مهما لتشيلسي الذي خسر مرتن 
في ال��دوري وسيلعب في النهائي ضد ارسنال 
أو مانشستر سيتي حيث سيمكنه املنافسة على 

ثنائية الدوري والكأس.
وق���ال أنطونيو كونتي م���درب تشيلسي 
للصحفين »أن��ا فخور بهذا اإلجن��از. ه��ذا أول 
موسم ل��ي ف��ي اجنلترا وم��ن ال��رائ��ع املنافسة 
على اللقب والوصول إلى نهائي كأس االحتاد 

االجنليزي«.
وبعد حتية ملدافع اجنلترا السابق ومدرب 
فريق حتت 23 عاما في توتنهام اوجو ايوجو 
الذي توفي يوم اجلمعة انطلقت املباراة بإيقاع 

سريع.

وتأقلم تشيلسي، الذي وضع هازارد ودييجو 
كوستا على مقاعد البدالء على نحو مفاجئ، 

سريعا وجنح في هز الشباك أوال.
وك���ان ت��وب��ي ألدرفيريلد م��داف��ع توتنهام 
محظوظا لإلفات من بطاقة حمراء بعد مخالفة 
عنيفة ضد بيدرو لكن العقاب األكبر جاء على 
يد ويليان الذي وضع الكرة داخل املرمى بعد 

تسديدة رائعة من الركلة احلرة.
وتوتر توتنهام مع تفوق تشيلسي على أرض 
امللعب مهددا بتسجيل الهدف الثاني لكن تقدم 

فريق كونتي لم يستمر سوى 13 دقيقة.

 ضربة رأس رائعة
وتصدى الدفاع لركلة ركنية نفذها إريكسن 

لكن الكرة وصلت إل��ى الاعب الدمنركي مرة 
أخرى ليلعب متريرة عرضية منخفضة ملسها 
كن، وهو على ركبتيه تقريبا، برأسه لتسكن 
شباك احل��ارس تيبو كورتوا وهو الهدف 26 

للمهاجم االجنليزي هذا املوسم.
وب��دأ آلي يدخل أج��واء املباراة وت��رك ديفيد 
لويز يتألم بعدما دهس كاحل مدافع تشيلسي 

بطريق اخلطأ.
ومع سيطرة توتنهام كان ايريك داير قريبا 
من هز الشباك بضربة رأس بعد متريرة من يان 

فيرتونن لكن الكرة مرت بجوار املرمى.
واستعاد تشيلسي تقدمه على عكس سير 

اللعب.
وبعد هجمة سريعة مرر جنولو كانتي إلى 
فيكتور موزيس في اجلهة اليمنى لكن الكوري 

سون هيوجن من أعاقه داخل منطقة اجلزاء.
وأش��ار احلكم مارتن أتكينسون إل��ى نقطة 

اجلزاء ونفذها ويليان بنجاح.
وأدرك توتنهام التعادل بطريقة مذهلة بعد 
سبع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما 
أرسل إريكسن متريرة لم يستطع لويز ابعادها 
ووصل إليها آلي املنطلق في الوقت املناسب ليهز 

شباك كورتوا.
وكان رد فعل كونتي إشراك كوستا وهازارد 
وكان الاعب البلجيكي هو من صعق توتنهام 
عندما حصل على مساحة كبيرة داخل منطقة 
اجلزاء وسدد داخل املرمى بعد أن مرت الكرة من 

بن العديد من الاعبن.
وب���دأت اح��ت��ف��االت جماهير تشيلسي بعد 

الهدف الرابع الرائع من ماتيتش.

تسديدة ماتيتش في طريقها ملرمى توتنهام

لقطة من مباراة ايفرتون ووست هام

إيفرتون يهدر فرصة اللحاق بيونايتد في البرمييرليغ

تشيلسي يقهر توتنهام برباعية ويتأهل لنهائي كأس االحتاد اإلجنليزي

ك��ان ه��دف أن��ط��وان غريزمان ف��ي ال��ش��وط الثاني كافيا 
ألتلتيكو مدريد البعيد عن مستواه ليهزم مضيفه اسبانيول 
1 -صفر يوم السبت ويشدد قبضته على املركز الثالث في 

دوري الدرجة األولى االسباني لكرة القدم.
وهز املهاجم الفرنسي الشباك بتسديدة بقدمه اليسرى في 
الدقيقة 73 بعد أن أبدلت كرة ساؤول نيجيز طريقها لتصل 

إليه ليعزز أتلتيكو سجله اخلالي من الهزائم إلى 12 مباراة.
وتصدى احل��ارس دييجو لوبيز بشكل جيد حملاولة من 
يانيك كاراسكو لكن الفريق القطالوني كان له نصيب األسد 
من االستحواذ على الكرة خال الشوط األول بدون أي تهديد 

على املرمى.
وفي الشوط الثاني أبعد ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو 
تسديدة لبابلو بياتي من على خط املرمى قبل أن يقترب الفريق 

الزائر من التسجيل عن طريق البديل كيفن جاميرو.
وبعد أن وض��ع غريزمان فريقه ف��ي املقدمة أض��اع ليو 
بابتيستاو مهاجم اسبانيول فرصة وهو في وضع انفراد 
بحارس أتلتيكو يان أوباك بينما سدد جيرار مورينو برأسه 

خارج املرمى قرب النهاية.
ويتقدم فريق امل��درب دييجو سيميوني، ال��ذي ميلك 68 
نقطة، بثاث نقاط على أشبيلية صاحب املركز الرابع بينما 

بقي اسبانيول في املركز التاسع ولديه 49 نقطة.
وكال املدرب االرجنتيني املديح لاعبيه بعد أسبوع جنح 
فيه في التأهل لقبل نهائي دوري أبطال اوروبا للمرة الثالثة 

في أربع سنوات.
وقال سيميوني »بعد منتصف األسبوع كان من املهم حتقيق 
الفوز هنا على هذا امللعب حيث نعاني دائما. اسبانيول منافس 
صعب ويعمل بقوة كفريق وبوسعه االستفادة من الهجمات 
املرتدة. في الشوط األول لم نلعب بتنظيم جيد لكن التوازن 

كان أفضل كثيرا في الشوط الثاني«.
وأض��اف »يجب أن نواصل القيام ما نفعله دائما. الدفاع 
اجليد والعمل كفريق وصنع الفرص التي تساعدنا على 
الفوز باملباريات. هذه نقطة قوتنا. ما يفعله الاعبون مثير 
لإلعجاب. بالتأكيد ميكننا اللعب بشكل أفضل قليا لكننا 

فزنا«.
وتلقى سبورتنج خيخون لطمة قوية في صراع الهروب 
من الهبوط واحتاج إلى هدفن متأخرين ليتعادل 2-2 مع 

أوساسونا متذيل الترتيب.
ويتأخر خيخون بأربع نقاط عن ليجانيس أول فريق 
خارج منطقة الهبوط، والذي خسر 2-1 أمام فياريال، قبل 

خمس جوالت على نهاية املوسم.
فرحة أنطوان غريزمان بهدف الفوز

أجواء حماسية خال مباراة سبورتينغ وبنفيكا
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اكتفى سبورتينغ لشبونة بالتعادل 
1-1 مع ضيفه بنفيكا املتصدر السبت في 
قمة املرحلة الثاثن من الدوري البرتغالي 

لكرة القدم.
وافتتح أدري���ان سيلفا مبكرا النتيجة 
ألصحاب األرض )3 من ركلة ج��زاء( لكن 
السويدي فيكتور ليندلوف عادل النتيجة 

للضيوف )66(.
ويحتل سبورتينغ املركز الثالث برصيد 
64 نقطة، في املقابل حافظ بنفيكا على مركز 

الصدارة ب� 72 نقطة.
واكتسح ماريتيمو ضيفه بيلينينسيش 

3-0، وسجل أهداف ماريتيمو كل من راؤول 
سيلفا )هدفن( في الدقيقتن التاسعة و59 

وباتريك دي أوليفيرا في الدقيقة 76.
ورفع ماريتيمو رصيده إلى 47 نقطة في 
املركز السادس، وتوقف رصيد بيلينينسيش 

عند 32 نقطة في املركز الثاني عشر.
وفي املباراة الثانية، فاز تونديا على 
ناسيونال ماديرا بهدفن نظيفن سجلهما 
جاليسون أرواخو من ركلة جزاء في الدقيقة 

63 وبوردان أوسوريو في الدقيقة 76.
ورف��ع تونديا رص��ده إلى 23 نقطة في 
املركز السابع عشر قبل األخير، فيما توقف 

رصيد ناسيونال ماديرا عند 20 نقطة في 
املركز الثامن عشر األخير.

وفي املباراة الثالثة، إكتسح إشوتريل 
ضيفه فيتوريا سيتوبال 0-3.

وسجل أه���داف إستوريل كليبير لوب 
بينييرو م��ن ركلة ج��زاء ف��ي الدقيقة 12 
وك��ارل��وس دي خيسوس في الدقيقة 41 

وإدواردو تكسيرا في الدقيقة 82.
ورفع إستوريل رصيده إلى 31 نقطة في 
املركز الثالث عشر بفارق األهداف عن أروكا 
ال��راب��ع عشر، فيما توقف رصيد فيتوريا 

سيتوبال عند 35 نقطة في املركز العاشر.

التعادل يخيم على قمة سبورتينغ وبنفيكا في الدوري البرتغالي

أتلتيكو مدريد يتخطى عقبة إسبانيول 
بهدف غريزمان في »الليغا«


