
محا خ��وان فويث ذك��ري��ات ظهوره االول 
الكارثي في ال��دوري االجنليزي املمتاز لكرة 
القدم ليسجل هدف توتنهام هوتسبير الوحيد 
في االنتصار 1 -صفر على مضيفه كريستال 

باالس يوم السبت.
وعقب اسبوع واحد من تسببه في ركلتي 
جزاء في االنتصار 3-2 على ولفرهامبتون 
وان�����درارز، اس��ت��ط��اع ف��وي��ث وبشجاعة ان 
يسجل هدف املباراة الوحيد من ضربة رأس 
اثر ارت��داد الكرة اليه في الدقيقة 66 ليحقق 
توتنهام س��اب��ع انتصار على ال��ت��وال��ي في 
ال��دوري على حساب باالس الذي مير بأسوأ 
بداية له في مبارياته على ارضه في الدوري 

خالل 21 عاما.
وقال فويث ”الشوط األول كان صعبا لكن 

الشيء املهم هو اننا انتصرنا.
”اعتقد ان علي ان اتعلم من ركلتي اجلزاء 
اللتني تسببت فيهما امام ولفرهامبتون. اعمل 
خالل التدريبات لكن هاتني الركلتني وفرتا لي 

خبرة كبيرة“.
وبدا امل��درب ماوريسيو بوكيتينو سعيدا 
ب��أداء فويث عقب مواصلة امي��ان��ه بقدرات 
املدافع االرجنتيني على الرغم من بدايته غير 

املوفقة.
وقال ”بدا االمر رائعا بالنسبة لفويث. كان 
مستواه رائعا اليوم. كان يلعب بشكل جيد 
للغاية ويواصل التحسن. هو ميثل موهبة 

جيدة للغاية بالنسبة لنا“.
وب���دا ان االم����ور ال تسير ع��ل��ى م��ا ي��رام 
بالنسبة لباالس حتى ما قبل بداية اللقاء بعد 
استبعاد ويلفريد زاه��ا، الذي ن��ادرا ما يفوز 
الفريق ب��دون��ه، بسبب اصابة في عضالت 

الفخذ اخللفية.
كما عانى توتنهام ايضا من اصابة كيران 
تريبيير الذي بدا انه اصيب بشد في الفخذ في 
بداية اللقاء قبل ان يتم الدفع سيرج اورييه 
بديال ل��ه، وال��ذي وف��ر اكثر اللحظات اث��ارة 
في الشوط االول ضعيف املستوى بتمريرة 
عرضية خطيرة فشل ديلي آلي ولوكاس في 

حتويلها الى هدف.
وزاد توتنهام من ايقاع اللقاء في الشوط 
الثاني رغم انه لم يصنع الكثير من الفرص 
عقب ه��دف فويث قبل ان يتعرض الفريق 
إلصابة اخرى عندما غادر ايريك الميال امللعب 

وهو ينزف بعد تعرضه لضربة في وجهه.
وكان بوسع باالس ان يتعادل في الوقت 
بدل الضائع عندما وجد الكسندر سورلوت 

م��س��اح��ة داخ���ل منطقة اجل����زاء لكنه س��دد 
مباشرة في وجه هوجو لوريس.

ودف��ع ه��ذا االن��ت��ص��ار بتوتنهام صاحب 

املركز ال��راب��ع ال��ى التساوي في النقاط مع 
تشيلسي وليفربول، قبل مباراتيهما يوم 
االحد، بينما ابقى فارق االهداف فقط باالس 

بعيدا عن منطقة الهبوط.
وق��ال وين هينيسي ح��ارس ب��االس ”انها 
مسيرة سيئة بالنسبة لنا في الوقت احلالي...

نشارك بالكثير من الالعبني الكبار. نحتاج 
الن نكون افضل عندما نعود من فترة التوقف 

الدولية“.
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رأسية غودين تهدي أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا أمام بيلباو 
استعاد أتلتيكو مدريد املركز الثاني في 
ترتيب الدوري اإلسباني مؤقتاً بفوزه على 
ضيفه أتلتيك بيلباو في الوقت بدل الضائع 
بفضل رأسية لقائده األوروغواياني دييغو 

غودين السبت في املرحلة الثانية عشرة.
على ملعب وان���دا متروبوليتانو في 
العاصمة اإلسبانية، تخلف أتلتيكو مدريد 
مرتني إذ تقدم بيلباو في الشوط األول عبر 
اينياكي وليامس )36(، ورد اتلتيكو في 

الثاني عبر الغاني توماس بارتي )61(.
وأعاد وليامس التقدم مجدداً للضيوف 
بعد ثالث دقائق، لكن رودريغو هرنانديز 
كاسكمانتي »رودري« حقق التعادل الثاني 

.)80(
وف��ي الدقيقة األول���ى م��ن ال��وق��ت بدل 
الضائع، سجل غودين الذي يجمع النقاد 
على اع��ت��ب��اره أفضل م��داف��ع ب��ال��رأس في 
العالم، ه��دف احلسم متابعاً ك��رة رفعها 

الفرنسي أنطوان غريزمان من ركلة حرة.
ورف��ع أتلتيكو، وصيف بطل املوسم 
املاضي، رصيده إلى 23 نقطة، وبات على 
بعد نقطة واح��دة من برشلونة املتصدر 
وحامل اللقب، وتقدم بفارق نقطتني على 
القطب الثاني في العاصمة الكاتالونية 

إسبانيول الذي صار ثالثاً مؤقتاً.
في املقابل، توقف رصيد أتلتيك بيلباو 
الذي كان قريباً من حتقيق التعادل الثامن 
هذا املوسم، عند 10 نقاط في املركز السابع 

عشر على حافة منطقة الهبوط.

الفوز الثاني لفالنسيا
من جانبه، حقق فالنسيا املتعثر فوزه 
الثاني هذا املوسم في الدوري على حساب 

مضيفه خيتافي 1 -صفر.
واحتاج فالنسيا الى ركلة ج��زاء والى 
ثبتتها بتقنية الفيديو ليسجل الهدف 
الوحيد بعدما ارت��ك��ب ب��رون��و خطأ ضد 
الفرنسي كيفن غاميرو ون��ال الصفراء 
الثانية بعد أرب��ع دقائق فقط من األول��ى 

وخرج من امللعب )79(.
وأثار قرار احلكم ريكاردو دي بورغوس 
بنغوتشيا التساؤل حول صحة الركلة، 
فتم اللجوء الى تقنية الفيديو التي ثبتتها 

وانبرى لها داني باريخو بنجاح )81(.
وك���ان فالنسيا حقق ف���وزه األول في 
املرحلة السابعة خارج أرضه أيضا على 
مضيفه ريال سوسييداد وبالنتيجة ذاتها 
1 -صفر سجله غاميرو. ورفع فالنسيا، 
أكثر الفرق تعادال حتى اآلن في املراحل ال� 
12 األولى من البطولة )8 تعادالت مقابل 7 
التلتيك بلباو(، رصيده الى 14 نقطة نقلته 
الى املركز الرابع عشر في حني بقي خيتافي 
عاشرا وله 16 نقطة. وتعادل بلد الوليد مع 
إيبار صفر-صفر، وجيرونا مع ليغانيس 

بالنتيجة ذاتها.

فرحة العبي توتنهام

فرحة دييغو غودين وغريزمان بهدف أتلتيكو القاتل

نابولي يحقق انتصارا صعبا على جنوة في »الكالتشيو«

حقق نابولي ف��وزا صعبا 1-2 
على مستضيفه جنوة ف��ي دوري 
الدرجة األولى االيطالي لكرة القدم 
يوم السبت بعد أن حتدى أرضية 
ملعب ال ميكن اللعب عليها بفعل 
األمطار الغزيرة في بداية الشوط 

الثاني.
ومنح كريستيان كوامي التقدم 
جلنوة في الشوط األول لكن بعد 
توقف اللعب حلوالي عشر دقائق 

في بداية الشوط الثاني حتى انتهاء 
هطول األمطار، أدرك فابيان رويز 
ال��ت��ع��ادل قبل أن يسجل داف��ي��دي 
بيراسكي الع��ب جنوة باخلطأ في 

مرماه.
وتدهورت حالة امللعب سريعا 
بعد االستراحة ورغم أن الظروف 
ب���دت أن��ه��ا س��ت��ؤث��ر ع��ل��ى أس��ل��وب 
لعب نابولي املعتمد على التمرير، 
ف��إن الفريق الزائر ع��اد بقوة عقب 

استئناف اللعب. ورغ���م أرضية 
امللعب املوحلة، جنح نابولي في 
إدراك التعادل بعد حت��رك سلس 
من��وذج��ي إذ م��رر دري���س ميرتنز 
كرة من آالن بكعب القدم إلى رويز 
الذي سدد بقدمه اليسرى في شباك 
احل��ارس إيونوت رادو في الدقيقة 
62. وقبل أربع دقائق على النهاية، 
سدد ماريو روي كرة منخفضة من 
ركلة ح��رة باجتاه منطقة اجل��زاء 

وحولها بيراسكي، الذي كان حتت 
ضغط من العبي نابولي، إلى شباك 

فريقه.
واحتج جنوة، الذي مني بهزميته 
الثالثة على التوالي وبقي بال أي فوز 
في خمس مباريات بقيادة املدرب 
اجلديد إيفان يوريتش، في غضب 
وزعم العبوه أن بيراسكي تعرض 
للدفع، لكن احلكم احتسب الهدف 
بعد استشارة حكم الفيديو املساعد. 

توتنهام ينتزع فوزا صعبا من كريستال باالس في »البرمييرليغ«
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ليستر يكّرم مالكه الراحل بتحية في امللعب 

 ك����رم ن�����ادي ل��ي��س��ت��ر سيتي 
اإلنكليزي السبت مالكه التايالندي 
ورئ��ي��س مجلس إدارت���ه ال��راح��ل 
فيتشاي سريفادانابرابا في أول 
مباراة يخوضها على ملعبه »كينغ 
باور ستاديوم«، بعد أسبوعني من 

مقتله بتحطم مروحيته.
وخصص النادي األزرق سلسلة 
من النشاطات التكرميية للثري 
الراحل الذي استحوذ على ملكيته 
ع��ام 2010، وق��اد مسيرة تطوير 
ت��وج��ت ب���إح���رازه ل��ق��ب ال���دوري 
اإلنكليزي للمرة األولى والوحيدة 

في تاريخه عام 2016.
وأت����ى ال��ت��ك��رمي ع��ل��ى ه��ام��ش 
استضافة ليستر ملنافسه بيرنلي 
ف��ي امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة من 
ال�����دوري امل��م��ت��از، وه���ي األول���ى 

للفريق على أرضه منذ مقتل مالكه 
احمل��ب��وب م��ع أرب��ع��ة أش��خ��اص 
آخرين، في حتطم مروحيته ليل 
27 أكتوبر ف��ي موقف سيارات 
امل��ل��ع��ب بعيد إق��الع��ه��ا م��ن على 
املستطيل األخضر إثر مباراة ضد 

وست هام ضمن البرميرليغ.
وشكل العبو الفريقني دائ��رة 
في منتصف امللعب ووقفوا دقيقة 
صمت مع املشجعني قبيل صافرة 
البداية قرابة الساعة 15،00 ت 
غ، بينما رفعت على الشاشات 
ف��ي امللعب ص��ور امل��ال��ك ال��راح��ل. 
وخ���الل عملية اإلح��م��اء، ارت��دى 
الع��ب��و الفريق ال��ذي��ن ب��دا عليهم 
ال��ت��أث��ر، قمصانا قطنية )»ت��ي 
ش��ي��رت«( س���وداء عليها ص��ورة 
سريفادانابرابا وعبارة »ذا بوس« 

)»الرئيس« أو »الزعيم«(.
وعرضت عبر الشاشات صور 
س��ري��ف��ادان��اب��راب��ا وع��ب��ارة »ف��ي 
قلوبنا الى األبد«، ورفع املشجعون 
أوشحة بيضاء كتب عليها »السيد 

رئيس مجلس اإلدارة«.
وفي وقت سابق السبت، سار 
اآلالف من مشجعي ليستر بصمت 
ووج��وم حتت األم��ط��ار في اجتاه 
امللعب، حاملني أعالم النادي، بينما 
ارت���دى بعضهم قميصه األزرق 
وق��د كتب عليه م��ن اخل��ل��ف اسم 

»فيتشاي«.
وش�����ارك ف���ي امل��س��ي��رة آالف 
املشجعني، وأطلق عليها تسمية 
»مسيرة اخلمسة آالف لواحد«، 
نسبة ألن مكاتب املراهنات كانت 
ترشح ليستر عام 2016 إلحراز 

اللقب بنسبة خمسة آالف لواحد.
وأتى التتويج بعد عامني فقط 
م��ن ص��ع��ود ليستر ال��ى ال���دوري 

املمتاز.
وق��ال املشجع جايك تيلسون 
الذي شارك في املسيرة »لم يحقق 
أي رئيس مجلس إدارة ما حققه 
)التايالندي( مع ليستر سيتي. 
أن��ا أح��ت��رم ك��ل م��ا ق��ام ب��ه، وليس 
فقط لصالح النادي، بل أيضا على 

الصعيد اخليري«.
وأضاف املشجع البالغ 35 عاما 
»هو أسطورة أعتقد أن كرة القدم 
ميكن أن تتعلم منه ومن الطريقة 

التي أفاد فيها املجتمع احمللي«.
وفي إطار تكرمي سريفادانابرابا، 
أعلن ال��ن��ادي اجلمعة عزمه على 

إقامة متثال له في امللعب.

نابولي يواصل الضغط على يوفنتوس

ليستر سيتي كرم مالكه التايلندي ورئيس مجلس إدارته الراحل فيتشاي سريفادانابرابا


