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حـــقق رومــا فـــوزًا مــهــمًـــا عــلى
نظـيره يـوفنـــــــــتوس بـنتـيجة
ـبـاراة الـتي جـمعت (2/0) في ا
الــــــفـــــريــــــقـــــ عــــــلى مــــــلـــــعب
األولـــيــمـــبــــــــــيـــكــو اول امس
األحـــد في إطــــار مـــنــــافـــســـات
اجلـــــــولـــــــة الـ36 مـن الـــــــدوري

اإليطالي. 
وأحـرز ألـيـسـانــدرو فـلـوريـنـزي
وإيديـن دجيـكو هـــــــدفي روما
ـــبـــاراة لـــيــــرفع الـــذئـــاب فـي ا
ركز رصيدهم إلى 62 نقطـة با
اخلــامـس. وشــهــدت مـــواجــهــة
رومـــا ويـــوفـــنـــتـــوس مـــشـــادة
لــــفــــظــــيــــة بــــ الـــبــــرتــــغــــالي
كـــريــســتـــيــانـــو رونــالــدو جنم
الـضيـوف وفلـوريـنزي الـظهـير
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طلب مشجعـو جراسهوبرز من العـبيهم تسليم قـمصان اللعب وأجبـروا احلكم على إلغاء مبـاراة لفريقهم لـلمرة الثانيـة في شهرين اول امس األحد احتجـاجا على الهبوط
الـوشيك لـلـنادي األكـثـر جناحـا في كرة الـقـدم السـويـسريـة. وكان جـراسـهوبـرز بـطل سويـسرا 27 مـرة مهـزوما  -4 صفـر خـارج ملـعـبه أمام لـويـزيرن وهي نـتـيجـة كانت
لعب لـيتم مواجـهتهم عن طـريق مشرفي ستـرسل الفريـق للدرجـة الثانـية بعد 68 عاما مـتتالـيا في الدرجـة األولى. وهدد عشـرات من مشجـعي جراسهـوبرز بنـزول أرض ا
طاف ذهب شـجع طلـبوا من الالعبـ تسليم قـمصانـهم ألنهم ال يستـحقون ارتـدائها. وفي نهـاية ا ـلعب وشرطـة مكافحـة الشغب. وذكـرت وسائل إعالم سويسـرية أن ا ا
بـاراة بعد تـوقف استمر 15 دقيـقة. وسيـتع عـلى جلنة االنـضباط في رابـطة الدوري الـسويسـري اآلن اتخاذ بعض الالعـب إلى اجلمـاهير وسلـموا قمـصانهم وألـغيت ا
باراة التي لم تتحـدد بشكل رسمي. والنتيجة األكـثر ترجيحا هي اعتبار جـراسهوبرز الذي لم يحقق أي فوز في آخر 17 مـباراة بالدوري مهزوما ما قرار بشأن نـتيجة ا
ـلعب بيـنما كـان فريقـهم متأخرا -2 صـفر. يـؤكد هبوطـه إلى دوري الدرجة الثـانية. وتـسببت اجلـماهيـر سابقـا في إلغاء مـباراة لسيـون عقب إلقـاء ألعاب نـارية على أرض ا
وقال جـراسهـوبرز في بـيان "هـذا شيء مـخجل وغـير مـقبـول بهـذه الطـريقـة سـيدمـر الشـغب كرة الـقدم". ويـحتل جـراسـهوبـرز مؤخـرة ترتـيب الدوري الـذي يضم 10 فرق

وسم. واجهة فاصلة على مكان في الدرجة األولى قبل ثالث جوالت على نهاية ا ؤهل  ركز ا برصيد  24نقطة بفارق 12 عن نيوشاتل صاحب ا
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ــة عــلى يـد تــلــقى ريــال مــدريـد الــهــز
مـضـيــفه ريـال سـوسـيـداد (3-1© مـسـاء
اول امـس األحـــد ضـــمـن مـــنـــافـــســـات
اجلــولـة الـ37 من الــلــيــجــا في مــعــقل
األخير "أنـويتا". وسـجل األهداف لريال
سوسـيداد ميـكيل مـورينـو في الدقـيقة
26 وجـوسـيـبــا زالـدوا في الـدقـيـقـة 57
وأندير بارنتشـيا في الدقيقة 67  بينما
أحـرز إبـراهـيم ديـاز هـدف ريـال مـدريـد
ة الوحيد في الـدقيقة Æ6 وبهذه الـهز
ـوسم جتـمد رقم 11 في الـلـيـجـا هـذا ا
رصـيـد ريـال مـدريـد عـند  68 نـقطـة في
ـــركـــز الـــثــــالث بـــيـــنــــمـــا رفع ريـــال ا
سـوســيـداد رصــيـده إلى 50 نـقــطـة في
ــركـز الـثــامن مـســتـمــرًا في الـصـراع ا
عـلى حــصـد مـركــز أوروبي. وبـدأ ريـال
ُــبـــكــر ـــبــاراة بـــالـــضــغـط ا مــدريـــد ا
ــيـز عــلى الــطـرف ــجــهـود فــردي  و
األيــســر انـطــلق إبــراهــيم ديـاز وراوغ
الدفـاع وسـدد ب قـدمي رولي حارس
مسجال ريال سـوسيـداد في الدقـيقة 6 
يرينـجي. وجاء الرد سريعًا من هدف ا
أصــحــاب األرض حــيث ســدد مــيــكــيل
مـوريـنـو كـرة قـويـة تـصـدى لـهـا تـيـبـو
كـورتوا حـارس مـرمى ريـال مـدريد في
ـبـاراة هـدفـا الـدقـيـقـة Æ8 وألـغى حـكم ا

لريال سوسيداد في الدقيقة 20  بداعي
الـتـسـلل عـلى أوالزابـال حيـث جلأ إلى
تقنية الفيديو التي أثبتت صحة قراره.
وجنح ميكيل مورينو في تسجيل هدف
التعـادل في الدقـيقة 26 حيث اسـتقبل
تمريرة من زميـله ويليان جوزيه داخل
مـنـطقـة جـزاء ريـال مـدريـد وسـدد على

ا أن يسار احلارس كورتـوا. وكاد بنز
يسجل الـهدف الـثاني لريـال مدريد في
الـدقـيـقة 32 حـيث أرسل تـسـديـدة مرت

بجانب القائم األيسر للحارس رولي.
ÍœbŽ hI½

بـاراة البـطـاقة احلـمراء وأشهـر حـكم ا
خليسوس فـاييخو مـدافع ريال مدريد

رمى بيده. بعد منعه للـكرة من دخول ا
واحـــتــسب احلــكم ركـــلــة جــزاء لــريــال
سـوسـيـداد نـفـذهـا ويـلـيـان جـوزيه في
الـدقـيـقة 40 لـكن تـيبـو كـورتـوا تـصدى
لها بـبراعة. ومع بـداية الشـوط الثاني
كــان ريـال ســوسـيــداد األكـثــر خـطـورة
وحــاول أكــثـــر من مــرة إحــراز الــهــدف
الــــثـــانـي قـــبل أن يــــنـــجـح زالـــدوا في
التسـجيل بـكرة رأسيـة في الدقـيقة 57
مـــســـتـــغال خـــطـــأ من مـــارســـيـــلـــو في
تقدم. ودفع زيدان التغطية وكـورتوا ا
بلوكا مودريتش بدال من إيسكو وأعاد
كاسيميرو خلط الدفـاع لتصبح طريقة
الــلـــعب (1-4-4© لـــتـــعـــويض الـــنـــقص
الـعــددي بـعـد طـرد فـايــيـخـو ثم أشـرك
لوكـاس فاسـكيـز بدال من إبـراهيم دياز
وأخيـرًا فـينـيـسيـوس جـونيـور بدال من
أسيـنسـيـو. وجنح أنديـر بارنـتشـيا في
تــــســـجــــيل الــــهــــدف الـــثــــالث لــــريـــال
سـوسيـداد في الـدقـيـقة 67 حيـث سدد
ن أوالزابال كرة اصطدمت بالقائم األ
قــبل أن تــرتــد أمــام بـارنــتــشــيــا الـذي

أسكنها على  كورتوا. 
وحـرمت العـارضـة يـانـوزاي العب ريال
سوسـيداد من تـسجـيل الهـدف الرابع
في الدقيقة 85 بينما تراجع العبو ريال
مــــدريـــد ولم يُـــظــــهـــروا أي ردة فـــعل
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(38) وريـاض مـحرز (63) وإلـكاي
جوندوجان (72). ورفع مانشستر
ســـيــتي رصـــيــده إلى  98نـــقــطــة
بفـارق نقطـة وحيـدة أمام ليـفربول
الذي تـغلب في الـتوقـيت ذاته على
ضــيـــفه وولـــفـــرهــامـــبـــتــون 2-0.
واعـتـمـد مـدرب مانـشـسـتـر سـيـتي
جــوســـيب جــوارديــوال عـــلى نــهج
هــجـومي واضح من خالل طــريـقـة
الـلـعب 3-3-4 فـاحــتـفظ كـومـبـاني
ـكـانه في الـتـشــكـيـلـة إلى جـانب
ــيـــريك البــورت في الــفـــرنــسـي إ
عمق الدفاع بإسناد من الظهيرين
كايل ووكر وألكـسندر زينتـشينكو
ــــاني إلــــكــــاي بــــيــــنــــمــــا قــــام األ
جــونـدوجـان بــدور العب االرتـكـاز
مـــقــابـل تــنـــاوب دافــيـــد ســـيــلـــفــا
وبــرنــاردو سـيــلــفـا عــلى صــنــاعـة
األلـــعـــاب خــلـف ثالثي الـــهـــجــوم
ـكــون من ريــاض مــحــرز ورحـيم ا
ستـرليـنج وسيـرجيـو أجويرو. في
قابلة جلأ مدرب برايتون اجلهة ا
كـريس هـوتـون إلى طـريـقـة الـلـعب
1-1-4-4 فــتــكــون اخلط الــدفــاعي
من الــربـاعي مــات رايــان وبــرونـو
وشــــــــايـن دوفـي ولـــــــــويـس دونك
وبـرنـاردو ووقف عـلى اجلـنـاحـ
كل من أنتوني نوكارت وعلي رضا
جاهانباخش مقابل تمركز بيرام
كـــايــال ويـــفــيس بـــيــســـومــا في
ـاني ــلـعب وقـام األ مــنـتـصف ا
ـهـاجم بـاسـكـال جـروس بـدور ا
ـســانــد لـرأس احلــربـة جــلـ ا
مــوراي. وانــطـلـق مـانــشــســتـر
سيتي بـاحثًا عن هـدف السبق
بـكر فـسدد جـوندوجـان كرة ا
عــلـى حــدود مــنـــطــقــة اجلــزاء
ارتـدت من بـرنـاردو إلى ركـنـية
في الـدقيـقة 3 ورد برايـتون في
الدقـيـقة 10 عـندمـا أرسل نـوكارت
كــــرة نـــحــــو جـــاهــــانـــبــــاخش في
النـاحية اليـسرى فتـخطى الدولي
اإليـراني رقـيـبه قـبل أن يـسـدد كرة
قـريـبـة من الـقـائم الـبـعـيـد. وتـكـتل
برايتـون في منطقـة جزائه حلماية
مرماه من هـجوم مانشـستر سيتي
الــــــهــــــادر وتـــــصــــــدى احلـــــارس
األسـتــرالي مــات رايـان لــعـرضــيـة
مـحـرز الــسـريـعـة في الــدقـيـقـة 24
قــبل أن يــفـاجـئ بـرايــتــون ضــيـفه
بــهـدف فـي الـدقــيـقـة 27 إثـر ركــلـة
ركـنــيـة نــفـذهـا جــروس عـلى رأس
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ن السـابق ليـوفـنتـوس اإليطـالي واحلـالي لبـاريس سان حتـدث داني ألـفيس الـظهـيـر األ
جـيـرمان الـفـرنسي اول امس األحـد عن جتـربتـه مع البـيـانكـونـيري. وقـال ألـفيس خالل
تصـريحات لـشبكـة "سكاي سـبورتس": "أفتـقد أصـدقائي في إيطـاليا أكـثر من يوفـنتوس..
يـوفـنـتوس كـان جـزءًا من حـيـاتي وكان مـن دواعي سروري أن ألـعب هـنـاك". وتـابع: "لكن
ـاضي صـحـيح هي مسـتـمرة فـي قلـبي لـكني أفـتـقد جتربـة الـيـوفي أصبـحت قـصة من ا
أصدقـائي أكثـر". وكان داني ألـفيس جـزءًا من فـريق السـيدة الـعجـوز الذي خـسر نـهائي
دوري أبـطـال أوروبـا أمـام ريـال مـدريـد عـام 2017 حـ فـاز الـنـجم الـبـرازيـلي بـالدوري
وكـأس إيـطالـيـا في مـوسـمه الـوحـيد بـقـمـيص الـيـوفي. وانـتقـل ألفـيس مـنـذ مـوسـم إلى
بـاريس سـان جـيرمـان حـيث جنح في حتـقيق 6 بطـوالت ما بـ الـدوري والكـأس وكأس

الرابطة والسوبر احمللي.

لـكـرة الـقـدم لــلـمـرة اخلـامـسـة في
تـاريـخـه والـثـانــيـة عـلـى الـتـوالي
وضــــمن مــــكــــانه فـي الـــدور األول
لـتـصــفـيـات دوري أبــطـال أوروبـا
بــــــــاالنـــــــتــــــــصـــــــار (0-1) عــــــــلى
يوينفرسيتاتيا كرايوفا اول امس
األحد. ورفع كلـوج رصيده إلى 50
نـــقـــطـــة قـــبل جـــولـــة واحـــدة من
النهاية متـقدما بخمس نقاط على
ســــتــــيـــــوا بــــوخــــارسـت. ونــــفــــذ
انويل كـوليـو ركلة األرجنـتيـني إ
جزاء بنجاح في الدقيقة التاسعة.
ونـــال كـــلــــوج لـــقب الـــدوري ثالث
مـرات بــاإلضــافــة إلى الــكـأس في
ثالث مـنـاســبـات وكـأس الــسـوبـر
مــرتـ في الــفـتــرة مـا بـ 2008
و2012. لــكن الــنــادي مــر بــفــتــرة
صـعـبـة وكـان مــديـونـا لـلـحـكـومـة
ـبـالغ مــالـيـة كـبــيـرة قـبل فـرض
احلـراسـة الــقـضـائـيــة عـلـيه. وقـام
رجل األعـمـال مــاريـان بـاجــاكـيـان
بـشـراء الـنـسبـة األكـبـر من أسـهمه
ـدرب دان في 2017 وتــعـاقــد مع ا
ن السابق بيـترسـكو الظـهيـر األ
لتشيلسي والذي قاد الفريق للقب
في موسمه األول. ورحل بيترسكو
ـوسم إلى الـصـ لـكـنه بـنـهـايـة ا

عاد إلى كلوج في مارس آذار.
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نشطات قرارا تأديبيا بحق حارس مرمى القادسية أصدرت اللجنة الـدولية للرقابة على ا
نافـسات احملليـة والدولية بدءا دة عام عن جـميع ا الـسعودي فيـصل مسرحي باإليـقاف 
اضي. وتنازل الالعب عن حقه في فتح العينة B بعد االستماع له في من يوم 4 نيسـان ا
اضي ومنـحه حق الدفاع. وثـبت من فحص الـعينـة التي أخذت من جـلسة يوم 3 نـيسـان ا
نـشـطات تـناول ـاضي ومن خالل معـمل سـويسـرا لـفحـص ا مـسـرحي يوم 19 شبـاط ا
" وهي من مـجمـوعة من "نـواهض الـبيـتا" احملـظورة دولـيا من الالعب مادة "هـيجـنامـ

نـشطات WADA. و إبالغ الالعب بـنتـيجة كـافحـة ا قـبل الوكـالة الـدوليـة 
اضي ويـحق الالعب االستئناف خالل فـحص العينة A يوم 26 آذار ا
21 يومـا من صدور القـرار استـنادا لـلماد 13 من الالئـحة السـعودية

نشطات. على أحـداث اللقـاء بالهـدف الثالثللرقابة على ا
هـارة قبل أن عـندمـا راوغ رقيـبه 
يسدد بيمنـاه كرة قوية فشل رايان
في إبـعـادهـا بـالـدقـيـقة 63. ومرت
تــسـديـدة أرضـيــة من جـونـدوجـان
رمى في الدقيقة 67  لكن بجانب ا
الالعـب نـفـسه عـوض في الـدقـيـقـة
72 عـــنــدمــا تــصــدى لــركــلــة حــرة
ـهاره في الزاوية بعيـدة أسكنها 
ـرمى بـرايـتـون. الـعـلـيـا الـيـسـرى 
تـبقـية هـادئة مع ومـرت الدقـائق ا
دخول كيفن دي بروين مكان دافيد
سـيـلـفـا ثم خـرج القـائـد كـومـباني
وسط تـصـفيق حـاد من اجلـمـهور

ليدخل مكانه نيكوال أوتامندي.
W½uKýdÐ dO¼ULł

ــديـر أكــد إرنــســتــو فـالــفــيــردي ا
الـــفــنـي لــبـــرشـــلـــونــة رضـــاه عن
االنـتـصـار مـسـاء اول امس األحـد
عـلى خيـتافـي بثـنائـية نـظيـفة في
إطـار مـنـافـسـات اجلـولـة الـ 37من
الــلـيــجــا. وقــال فـالــفــيـردي خالل
تصريحات نقلـتها صحيفة "ماركا"
اإلســبــانــيـة: "ال يــوجــد أفــضل من
الـتـحــرك لألمـام لـتـخــطي الـعـثـرة
وأعـتـقـد أن هـذا يــحـدث لـلـجـمـيع
ح تكون في عثرة أو لديك أخبار
سـيــئـة أو ال تـســيـر األمــور بـشـكل

VI∫ احرز مانشستر سيتي لقب الدوري االنكليزي للموسم الثاني على التوالي
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Æ©3-1) تهم باراة بهز لتنتهي ا
‰UGðd³ « VI

ـثـيـر عـلى اسـتـمـر مـســلـسل الـصـراع ا
لقب الـدوري البرتـغالي لـكرة الـقدم ب
بنفيكا وبورتو بعد فوز الثاني بنتيجة
عـــلى ثـــقـــيـــلــــة خـــارج قـــواعـــده (0-4© 
ناسـيـونال لـيـقفـز به للـصـدارة مؤقـتا

وذلك ضــمن مــواجــهــات اجلــولـة الـ33
ـــســابــقــة. وعــلى وقــبـل األخــيــرة من ا
ملـعب مـاديرا سـجل الـضيـوف ثـنائـية
في كل شـوط حـيث جـاء هـدفـا الـشـوط
األول عـن طــريـق الـــبــرازيـــلـي ألــيـــكس
تيـلـيس واإلسبـاني أولـيفـر توريس في
الدقيـقت  14و28 على التـرتيب. فـيما
تـكفل بـتـسجـيل ثـنائـيـة الشـوط الـثاني
ــكــسـيــكي خـيــسـوس كــورونـا كل من ا
ـالي مـوسى مـاريـجـا (ركـلة ـهـاجم ا وا
جــزاء) في الــدقــيــقــتــ  59و88. ورفع
" إلى 82 نـقـطة الـفوز رصـيـد "الـتـنـان

في الصدارة مؤقتا. 
قابل جتمد رصيد ناسيونال عند في ا
ركز الـ17 وقبل األخير 28 نقطـة في ا
ويــرافق فــيــيــرنــسي رســمـيــا لــلــدرجـة
الــثــانــيـــة في انــتــظـــار حتــديــد ثــالث
الـهـابـطـ بـ تـشـافـيس (32 نـقــطـة)
وتـــونــــديال بــــنـــفـس الـــرصــــيــــد قـــبل
ـصــيــريـة في اجلــولـة مــواجــهـتــهـمــا ا

كريستيانو
رونالدو

رصيد السيـدة العجوز عند 89
ـركـز األول فـيـمـا رفع نـقـطـة بـا
رومـــا رصـــيــده إلى 62 نـــقـــطــة
ـركـز اخلامس بـفـارق نـقـطة بـا
ــربع وحـــيــدة عـن ا
الــــــــذهـــــــــبي
ــــــؤهل ا
لــــــدوري
أبــــطــــال
أوروبا.
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ـن ألصـــحـــاب األرض. وفي األ
هــــــذا الــــــصــــــدد ذكــــــر مــــــوقع
"كـالـتـشيـو مـيركـاتـو" اإليـطالي
أن رونـــالــدو ســـخـــر من قـــصــر
قـامـة فلـوريـنـزي وقال له: "أنت

قصير جدًا على احلديث".  
وفقـد كريسـتيانـو تقريـبًا آماله
في احلــصــول عـلى لــقب هـداف
الدوري اإليـطالي بعـدما توقف
عـنـد  21 هــدفًـا فـيـمــا يـتـصـدر
فـــابـــيـــو كـــوالـــيـــاريال مـــهـــاجم
ســـامـــبــدوريـــا جـــدول تـــرتــيب

الهداف برصيد 26 هدفًا.
ووجه األرجــــنـــتــــيــــني بــــاولـــو
ديـبـاال جنم يـوفنـتـوس رسـالة
إلى جــــمـــاهـــيــــر فـــريـــقـه عـــقب
ــــــة أمـــــام رومــــــا في الــــــهــــــز
مــنــافـســات األســبـوع الـ 36من

جــيـــد لــكن اجلـــمـــيع يــحـــاولــون
الـنـهوض". وأشـار فـالـفـيردي إلى
أن مـبــاراة خـيــتـافي كــانت مــهـمـة
ـاضـي بـعد ـوسم ا لـلـفـريق وأن ا
اإلقـــــصـــــاء ضــــد رومـــــا في دوري
األبـطـال تــوج الـبـارسـا بــالـلـيـجـا
لك. وتابع: "لم أحتدث مع وكأس ا
كـوتـيـنـيـو لكن اجلـمـاهـيـر أطـلقت
عـلـيه الـصـافـرات في الـبـدايـة لكن
بعـد وقت قصيـر بدأوا في الـهتاف
لـه وأعـــرف أنه لم يُـــعـــاني من ألم
كــبــيــر ولــكن ذلك جــعــلــنـي حـذرا
بــعض الــشيء مــعه واســتـبــداله".
وأكــد فــالــفــيـردي أنـه كــان يـتــوقع
اسـتـقـبـاال عـدائـيًـا من اجلـمـاهـيـر
ويـتفـهم ذلك وأوضح: "اجلـماهـير
ســـوف يـــســـانـــدون الـالعـــبــ إذا
لــعــبــوا مــبــاراة جــيــدة وأظــهــروا
شـخـصـيـتـهـم". واخـتـتم بـاحلـديث
عن مــركـز مـيــسي ضـد فــالـنــسـيـا
وإمكـانية إشـراكه كمـهاجم وهمي:
"هذا خيـار مطروح واعتمـدنا عليه
من قــبل وعـلى أي حـال عـلـيـنـا أن
نــنـتــظـر ألن لــديـنــا إصـابــة أخـرى
لكوتيـنيو وال نعرف مـدى إمكانية

باراة".  حلاقه با
w½U Ëd « Í—Ëb « VI

نـال كـلـوج لـقب الـدوري الـرومـاني

نوفاك
ديوكوفيتش

الدوري اإليـطـالي. وكتب ديـباال
ـوقع عــبـر حــســابه الــرسـمـي 
الـتـواصل االجـتـمـاعي "تـويـتر":
ــة الـــتي لم "اَسف عـــلى الــهـــز
نــســتــحــقـــهــا لــكــنــني ســعــيــد
يـدان مع هذا بالـعـودة إلى ا
الــــقــــمــــيـص االَن دعــــونـــا
نــســـتــعــد لالحـــتــفــال مع
اجلـمـاهـيـر في مـلـعـبـنـا".
وتـمـكن رومـا من خـطف
انتـصار قـاتل ومهم من
أنـــيـــاب يـــوفـــنـــتـــوس
بــثـــنــائــيــة مـن تــوقــيع
ألـيـسـاندرو فـلـوريـنزي
وإيـــدين دجـــيـــكـــو في
الـــدقــائق األخـــيــرة من

باراة.  ا
وجتمد

اجلـائـزة مع زمـيـله سـاديـو مـاني واجلـابـوني
ـيـريـك أوبـامـيـاجن مـهـاجم آرسـنـال. بـيـيـر إ
ـــــا ذكــــرتـه شــــبــــكـــــة "ســــكــــواكــــا" ووفــــقًــــا 
لإلحصائيات فإن صالح أصبح سادس العب
. وانضم ـوسـمـ مـتتـالـيـ يتـوج بـاجلـائزة 
صالح إلى قـائــمـة الــعـظــمـاء الـ6 الــتي تـضم
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ــصـري أشــعــلت مــكـة ابــنــة الالعب الــدولي ا
مـحـمـد مصـالح جنم ليـفـربـول بتـصـرفـها في
أحـدث ظـهـور لـها جـمـاهـيـر "الـريدز" من خالل
دخولها إلى أرضية ملعب "أنفيلد" بعد إسدال
ــمــتـاز. الــســتـار عــلى الــدوري اإلنــكــلــيــزي ا
وتطبيقا للمثل القائل" فرخ الوز عوام" داعبت
مـكـة صـالح الـكـرة فـيـمـا الحــقـتـهـا كـامـيـرات
الـصــحـفــيــ لـتــحـرز هــدفــا أشـعل مــدرجـات
"األنـفـيـلـد" أثنـاء تـسـلم والدهـا جـائـزة احلذاء
الـذهـبي التي تـقـاسمـهـا مع زميـله في الـفريق
الـســنـغـالي سـاديــو مـاني والـغـابــوني بـيـيـر
يـريك أوبامـيانغ العب آرسـنال حـيث سجل إ

وسم. كل منهم 22 هدفا هذا ا
صري محمد صالح جنم هاجم ا واستطاع ا
ليفربـول الظفر بجـائزة احلذاء الذهبي التي
وسم متاز  تُمنح لهداف الدوري اإلجنليزي ا
ـوسم ـصـري ا 2018/2019.وأنـهى الـدولي ا
يرلـيغ ليـتقاسم بتـسجيل  22هدفًـا في البـر
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بجانبه الثالثي اإلجنليزي آالن شيرار مايكل
أوين وهـاري ك باإلضـافة لـلفـرنسي تـييري
هنـري والهولنـدي روبن فان بيـرسي. يذكر أن
ــلك الــرقم الــقـيــاسي ألكــبــر عـدد من صالح 
ــيــرلــيج األهــداف فـي مــوسم واحــد بــالــبــر

اضي 32 هدفًا. وسم ا بعدما أحرز ا

األخـيـرة األسـبـوع الـقـادم. وأمَن
فـــيـــتـــوريـــا جــــيـــمـــارايش آخـــر
ـؤهــلــة ألوروبـا في الــبـطــاقــات ا
ـقـبل (الـدور الـتـمـهـيـدي ـوسم ا ا
الـثـاني لـلـدوري األوروبي) بـفـوزه

الكـبيـر على ضـيفه بـيلـينـينسش (-4
1). ورفع الـــفــوز رصـــيــد جــيـــمــارايش
ـركـز الـسادس للـنـقـطة 49 نـقطـة في ا
مقـابل 40 نـقـطـة لـبـيـلـيـنـيـنـسش الـذي
ركـز الـعـاشر. وعـقَـد تـشـافيس يـحتـل ا
موقفه في الـبقـاء بخسـارته في عقر

داره أمـام فـيتـوريـا سـيـتـوبال (-1
2). وساهمت اخلسارة في جتمد
رصيـد تشـافيس عـند 32 نقـطة
ـــــركــــز الـ16 لــــتـــــبــــقى في ا
مــواجــهـــته أمــام تــونــديال
مـنافـسـة بنـفس الـرصـيد
في اجلــولــة اخلـتــامــيـة
لـــتـــــــــحـــدد الـــنــاجي
ــوسم مــنــهــمــا في ا
ـــقـــبـل. بـــيـــنـــمــا ا
ارتـــــفـع رصـــــيــــد
ســـــيـــــتـــــوبـــــال
للنـقطة 36 في
ـــــــرتــــــبــــــة ا

الـ.13

بنت
الفرعون
صري ا
محمد

صالح في
ملعب
ليفربول

 ôU Ë ≠ Êb
احـتــفظ مـانـشــسـتـر سـيــتي بـلـقب
ـمـتــاز لـكـرة الـدوري اإلنــكـلـيــزي ا
الـــقـــدم بـــفـــوزه مــســـاء اول امس
األحـد عـلى مـضـيـفه بـرايـتون 4-1
ضــــمن اجلـــولـــة األخــــيـــرة الـــتي
أقيمت جميع مبارياتها في توقيت
مــــــوحــــــد. وتــــــقــــــدم
بــــرايــــتـــون أوال
عـــــبـــــر جـــــلــــ
مــــــــــــــوراي فـي
الــدقــيــقـة (27)
قـبل أن يـسجل
مـــانــــشـــســـتـــر
سـيـتي ربـاعـية
عــن طـــــــــــــــريـق
ســــــيــــــرجــــــيــــــو
أجـــــــويــــــرو (28)
ــــــــيـــــــــريك وإ
البــــــــــــــــورت
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أكد الـصربي نـوفاك ديوكـوفيتش عـقب تتـويجه بلـقب بطولـة مدريد
لـتنس األسـاتذة ذات الـ1000 نقـطـة لـلمـرة الـثـالثـة في مـسـيرته
اول امس األحـد أنه كـان في حـاجـة "لـهـذه الـدفـعـة اإلضـافـية" وأن
ـقبـلة في نـحه ثـقة كـبيـرة خالل األسـابيع ا الـفوز بـبطـولـة مثل هـذه 
بــطـولـتـي رومـا لألسـاتــذة وروالن جـاروس. وقــال ديـوكـوفــيـتش في
تـصـريـحـات عـقب الـلـقـاء "الفـوز بـهـذه الـبـطـولـة كان مـهـمـا لـلـغـاية
سـتوى السـتعـادة الثـقـة ألنني مـنذ بـطـولة أسـترالـيـا لم أظهـر 
جيد وحتى فـي بطولتي إنـديان ويلـز ومونت كارلـو. كنت أحتاج
لــهـذه الـدفـعــة اإلضـافـيــة". وأضـاف "سـتــيـفـانــوس قـدم مـبـاراة
استـثنـائيـة أمام رافا وأعـتقـد أنه لهـذا السـبب لم يلـعب جيدا".
ـبـاراة. فـزت وتـابع "شــعـرت أن لي األفـضــلـيـة طــيـلـة أوقــات ا
باللقب دون خـسارة أي مجموعة وأشعر بالفخر لفوزي بهذه
نـحني ثـقة كبـيرة قبل همـة". وأردف "هذا الـلقب  البـطولـة ا
بـــطــولـــتي رومـــا وروالن جــاروس من أجـل تــقـــد أفــضل
شـاركة في مـدريد تـعـتبـر استـعدادا مسـتويـاتي". وأكـد "ا
ــقـبــلـة دون شك ألن الــلـعب عــلى هـذا قـويــا لألســابـيع ا
االرتفاع يـجعلك تـبذل مجهـود بدني وذهنـي أكبر". وشدد
ـيا عـلى أن الفـوز بلـقب روالن جاروس ـصنف األول عـا ا

ثـاني الــبـطــوالت األربع الـكــبـرى (اجلـرانــد سالم) يـعــد "هـدفـا
وعد دائمـا" بالـنسـبة له وأنه يـجب أن يكـون في كامل جـاهزيـته لهـذا ا
الـكـبــيـر. وأ "الـفــوز عـلى رافـا في روالن جــاروس سـيـكــون الـتـحـدي
األكبر ولـكن من أجل هذا يجب أن نصل كالنا للنهائي ثم أن 'رافا'

لم يخسر سوى 3 مرات هناك ولهذا مواجهته دائما صعبة".

مـوراي الـذي تابـعـهـا نحـو الـقائم
الـقـريب داخل الــشـبـاك. ولـم يـهـنـأ
برايتون بهدفه فـجاء التعادل بعد
دقـيـقة واحـدة عـندمـا أرسل دافـيد
ســيـلــفـا كــرة مــاكـرة إلى أجــويـرو
الـذي تـابـعـهـا بـيـسـراه بـ سـاقي
ـرمى احلــارس رايـان إلـى داخل ا
ثـم غـاص بـرنـاردو سـيــلـفـا بـرأسه
نـحو عرضـية زيـنتـشيـنكـو بيد أن
رايـان سـيـطـر على الـكـرة بـثـقة في
الدقيقة 30. لم يتوقف سـيتي عند
ذلك بل تقدم بالنتيجة في الدقيقة
38 عـنـدمـا ارتـقى البـورت لـركـنـيـة
من مـــــحــــرز ودكـــــهــــا بـــــرأسه في
الـشـباك وفي الـوقت بـدل الـضائع
من الـــشــــوط األول أطـــلق لـــويس
دونك كــرة قـويـة أبـعـدهـا احلـارس
إيـــدرســون فـــوق الـــعــارضـــة. بــدأ
مـانـشـسـتـر سـيـتي الـشـوط الـثاني
مـهــاجـمــا لـكـنه تــأخـر في تــهـديـد
خـصــمه الـذي حــصل عـلـى فـرصـة
ـعـادلـة الـنـتـيـجة فـي الـدقـيـقة 53
عندما نـفذ جاهانـباخش ركلة حرة
عــــــلـى رأس دونك الـــــــذي ذهــــــبت
ـــرمى وحـــرم مــــحـــاولـــته فــــوق ا
مـدافـعـو بـرايـتـون جـونـدوجان من
ـرمى في الـدقـيـقة الـتـسـديـد أمام ا
57 قـبل أن يــتـرك مــحـرز بـصــمـته
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