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»ديلي ميل« ترشح صالح
 لـ »أفضل العب في البرميييرليغ«

فيدرر املتصدر من جديد.. يكتب التاريخ 

كونتي باقٍ مع البلوز املوسم املقبل

يقدم النجم املصري محمد صالح العب فريق ليڤربول 
مستويات طيبة للغاية مع فريقه في املوسم اجلاري، بعد 
انتقاله من صفوف روما اإليطالي في الصيف املاضي.

ونــال النجم املصري جائزة أفضل العب في شــهر 
نوفمبر املاضي بالدوري اإلجنليزي، متفوقا على جنوم 
كبــار مثــل كيفني دي بروين ورحيم ســترلينغ جنمي 

فريق مان سيتي.
ومت ترشيح صالح امس من قبل صحيفة »ديلي ميل« 
للحصول على جائزة أفضل العب في املوسم بالدوري 
اإلجنليزي برفقة الالعب البلجيكي كيفني دي بروين.

ونال النجم املصري إشادة كبيرة من قبل الصحيفة 
على ما يقدمه مع فريقه في املوسم اجلاري، وعقدت عدة 
مقارنــات رقمية بينهما أظهرت تفوق متبادل في نواٍح 
مختلفة. وكتبت الصحيفة عن صالح: »قدمه اليســرى 
تكســر أرقاما قياســية لم يقترب منها أحــد منذ ١٨٠٠، 
املصري كذلك أصبح ثاني أســرع العــب يصل للهدف 

رقم 3٠ في تاريخ الريدز«.

قال فيديريكو باســتوريلو، وكيل األعمال اإليطالي 
الشهير، ان أنطونيو كونتي، املدير الفني لتشلسي، باق 
مع فريقه املوسم املقبل ولن يدرب املنتخب اإليطالي.

وصرح باســتوريلو في لقاء مع »راي« قائال: »أراه 
املوســم املقبل في تشلســي، اليزال عقــده ممتدا لعام 
ونصف العام، وهو ال يحب ترك األمور في منتصفها«.

وأمت: »كونتــي ســبق له تدريــب اآلزوري، اآلن هو 
يفضل التدريب اليومي مع فريق«.

تورط أربعة العبني من فريق وست بروميتش متذيل 
ترتيب الدوري االجنليزي املمتاز في سرقة سيارة أجرة 
في اســبانيا خالل معســكر تدريبي اقامه فريق وست 
بروميتش في برشلونة استعدادا ملواجهة ساوثامبتون 
فــي الدور اخلامس لكأس االحتاد االجنليزي قام اربعة 

العبني بسرقة سيارة اجرة.
وقال النادي في بيان »يؤكد النادي أن أربعة العبني 
في الفريق األول وهم جوني إيفانز وغاريث باري وجيك 
ليفرمور وبواز مايهيل تورطوا في االستيالء على سيارة 
أجرة«. ووفق الشــرطة االسبانية فان الالعبني االربعة 
استقلوا سيارة اجرة للتوجه الى احد مطاعم الوجبات 
السريعة وسط مدينة برشلونة، وفي حلظة ما استغلوا 
ترك السائق لسيارته واستولوا على السيارة للتجول 
بها وســط املدينــة قبل ان يتركوها بعيــدا عن الفندق 

الذي يقيمون فيه«.

النجم املصري محمد صالح

احلادثة وقعت في مدينة برشلونة األسبانية

العبو وست بروميتش  يسرقون سيارة أجرة

اجتاز برشــلونة املتصدر اختبارا صعبا تغلب 
فيه على مضيفه ايبــار 2-0 في املرحلة الرابعة 

والعشرين من بطولة اسبانيا لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده الى 62 نقطة، بفارق 10 
نقاط امام اتلتيكو مدريد الثاني الذي يستضيف 
اتلتيك بلباو اليوم. وجتمد رصيد ايبار في املقابل 

عند 35 نقطة في املركز السابع.
وعادل برشلونة، الوحيد لم يخسر بعد في الدوري، 
أطول سلسلة من دون خسارة في 31 مباراة منذ 
حقبة مدربه السابق جوسيب غوارديوال في ابريل 
2011. افتتح لويس سواريز التسجيل لبرشلونة 
في الدقيقة السادسة عشرة. وخطف جوردي البا 

الهدف الثاني قبل النهاية بدقيقتني.
واستعد اشبيلية ملواجهة مان يونايتد في دوري 
ابطال اوروبا، بفوز صعــب على مضيفه الس 

باملاس 1-2.
رفع اشــبيلية رصيده الى 39 نقطة في املركز 
اخلامس مؤقتا، وبقي رصيد الس باملاس املهدد 

بالهبوط عند 18 نقطة.

ويحل ريال مدريد الرابع واملنتشــي من فوزه 
األوروبي على باريس سان جرمان الفرنسي على 

ريال بيتيس الثامن اليوم.
وسقط ريال مدريد ذهابا على ارضه بهدف في 
الوقت القاتل، منهيا سلسلة قياسية من 73 مباراة 
جنح ريال بالتسجيل فيها، لذا يطمح بيتيس بالفوز 
عليه ذهابا وإياب للمرة االولى منذ موسم 1999.

في املقابل، يبحث اتلتيكو مدريد عن حتقيق فوزه 
الرابع تواليا والســادس في آخر سبع مباريات، 
عندما يستقبل اتلتيك بلباو الباحث عن فوز اول 
في 6 مباريات. ولم يخســر اتلتيكو الذي يحل 
علــى كوبنهاغن الدمناركي فــي دور الـ 32 من 
الدوري األوروبي، في آخر 9 مواجهات مع بلباو، 
وكانت مواجهتهما األخيرة على ملعب »فيسنتي 
كالديرون« قبل انتقال فريق العاصمة الى ملعبه 
اجلديد »واندا ميتروبوليتانو«، خرج منها فائزا 
3-1 بثنائية ملهاجمه املخضرم فرناندو توريس. 
ويلعب ريال سوسييداد مع ليفانتي واسبانيول 

مع ڤياريال.

نابولي ويوڤنتوس لتعويض اخليبة األوروبية في »الكالتشيو«
يحــول نابولــي املتصدر 
ويوڤنتوس مطارده املباشــر 
تركيزهما إلى الصراع احمللي 
بعد نتيجتيهما املخيبتني في 
مسابقتي دوري أبطال أوروبا 
والــدوري األوروبــي، وذلــك 
عندما يخوضان اليوم املرحلة 
اخلامسة والعشرين من الدوري 

اإليطالي لكرة القدم.
وفرط يوڤنتوس في تقدمه 
٢-٠ على ضيفه توتنهام وسقط 
فــي فخ التعــادل ٢-٢ بذهاب 
الدور ثمن النهائي للمســابقة 
القارية األولــى، وكانت حالة 
نابولي أسوأ منه عندما تقدم 
على ضيفه اليبزيغ االملاني ١-٠ 
وخرج خاســرا ١-3 في ذهاب 
الدور الثاني ملسابقة الدوري 

األوروبي »يوروبا ليغ«.
ويتصدر نابولــي ترتيب 
»سيري أ« بفارق نقطة واحدة 
أمام يوڤنتوس حامل اللقب في 
األعوام الستة األخيرة، ويبدو 
ان الوضع سيبقى على حاله 
كونهما يخوضــان اختبارين 
ســهلني نســبيا خصوصــا 
نابولي الذي يستضيف سبال 
الثامن عشر، فيما ينتظر فريق 
»السيدة العجوز« دربي املدينة 

صعبا أمام ضيفه سمبدوريا.
ويلعب أيضا بولونيا مع 
ساســوولو، وبينيفينتو مع 

كروتوني.
وصعــد روما الــى املركز 
الثالــث موقتــا فــي الترتيب 
بفوزه على مضيفه اودينيزي 

٢-٠ أمس.
افتتــح التركي ســينجيز 
اوندير التسجيل )7٠(. وأضاف 
األرجنتيني دييغــو بيروتي 

الثاني )9٠(.

أمام جاره تورينو التاسع.
وسيحاول الفريق اجلنوبي 
األرض  عاملــي  اســتغالل 
واجلمهور لتحقيق فوزه التاسع 
تواليا محليا ملصاحلة أنصاره 
وشحن معنوياته قبل مواجهته 

اليبزيغ اخلميس املقبل.
ويخوض ميالن املنتشــي 
بفــوزه الكبير علــى مضيفه 
لودوغوريتس البلغاري بثالثية 
نظيفة في ذهاب الدور الثاني 
ملسابقة يوروبا ليغ، اختبارا 

ورفع روما رصيده الى 5٠ 
نقطة، فانتــزع املركز الثالث 
مؤقتا بفارق نقطتني امام انتر 

ميالن.

فرنسا
نفض باريس سان جرمان 
غبار خســارته املوجعة على 
ارض ريال مدريــد في دوري 
ابطــال اوروبــا، وحافظ على 
فارق النقاط الـ١٢ مع موناكو 
حامل اللقــب، بثأر من ضيفه 

ستراسبورغ الذي هزمه ذهابا 
بفوزه عليه 5-٢ في املرحلة ٢6 

من الدوري الفرنسي.
ورفــع فريــق العاصمــة 
رصيــده الــى 6٨ نقطة مقابل 
56 ملوناكو الذي افتتح املرحلة 
بفوز كبير على ضيفه ديغون 

.٠-4
علــى ملعــب »بــارك دي 
برانــس« حقق ســان جرمان 
فوزه الثالث عشر تواليا على 
ارضه، وهي اطول سلسلة له 

في دوري النخبة الفرنسي.
سجل أهداف سان جرمان 
يوليان دراكسلر )١٠( ونيمار 
)٢٢( ورفع نيمار رصيده الى 
١9 هدفا فــي املركز الثاني في 
ترتيــب الهدافــني. ودي ماريا 
)٢3(. وكافاني )73 و79( رافعا 
رصيده الى ٢3 هدفا في صدارة 

ترتيب الهدافني.
بينما سجل لستراسبورغ 
العاجــي جان-اود اهولو )6( 

وستيفان باهوكن )67(.

)رويترز( آثار الهزمية على وجه العب نابولي  

تشلسي يسحق هال في كأس إجنلترا
سجل تشلسي وصيف بطل النسخة 
املاضية أربعة أهداف في الشوط األول خالل 
فوزه 4-٠ على هال سيتي املنتمي للدرجة 
الثانية في ستامفورد بريدج ليتأهل لدور 
الثمانية في كأس االحتاد االجنليزي لكرة 
القدم اول من امس. وهز ويليان الشباك 
مرتني وسجل أوليفييه جيرو هدفه األول 
مع تشلسي بعد انضمامه من أرسنال كما 
أضاف بيدرو هدفا لفريق املدرب أنطونيو 

كونتي.
وواجه ليســتر ســيتي فريقا من الدرجة 
الثانية أيضا لكنه عانى ليفوز ١-٠ على شيفيلد 
يونايتد ليبلغ دور الثمانية ألول مرة منذ ٢٠١٢.

وصل األسبوع املضطرب لوست بروميتش 

البيون لنهاية ســيئة بعد خروجه من كأس 
االحتاد االجنليزي لكرة القدم أمام ساوثمبتون 
الذي قاده انتصاره ٢-١ في ملعب هاوثورنز 
امــس لنيل مكان فــي دور الثمانية للبطولة 

ألول مرة منذ عام ٢٠٠5.
وبدا أن تلقي وســت بروميتش للهزمية 
مؤكد بشكل كبير في ظل تذيله جلدول الترتيب 
وإقالته لرئيس النادي والرئيس التنفيذي يوم 

الثالثاء املاضي.
وفاز برايتون على كوفنتري سيتي 3-١.

كما تعادل شيفيلد ونزداي املنتمي لدوري 
الدرجة الثانية مع ســوانزي ســيتي سلبيا. 
وستكون هذه املرة الثالثة على التوالي التي 

جيرو سجل هدفه األول مع فريقه تشلسي  )أ.ف.پ(يخوض فيها سوانزي مباراة إعادة.

إيطاليا )املرحلة الـ 25(
٢:3٠beIN SPORTS HD4تورينو - يوڤنتوس
5beIN SPORTS HD٨بولونيا - ساسوولو

5beIN SPORTS HD4نابولي - سبال
5beIN SPORTS HD6بينفينتو - كروتوني
٨beIN SPORTS HD4أتاالنتا - فيورنتينا
١٠:45beIN SPORTS HD4ميالن - سمبدوريا

أملانيا )املرحلة الـ 23(
5:3٠beIN SPORTS HD5أوغسبورغ - شتوتغارت

٨beIN SPORTS HD5مونشنغالدباخ - دورمتوند
فرنسا )املرحلة الـ 26(

5beIN SPORTS HD6نيس - نانت
7beIN SPORTS HD6ليل - ليون

١١beIN SPORTS HD6مرسيليا - بوردو
كأس اجنلترا

7beIN SPORTS HD٢روشديل - توتنهام

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اسبانيا )املرحلة الـ 24(

٢beIN SPORTS HD3لاير سوسييداد - ليڤانتي
6:١5beIN SPORTS HD3أتلتيكومدريد – أتلتيك بلباو

٨:3٠beIN SPORTS HD3إسبانيول - ڤيالاير
١٠:45beIN SPORTS HD3لاير بيتيس – لاير مدريد

برشلونة »صاد« ايبار بصعوبة

لويس سواريز افتتح 
التسجيل لبرشلونة )أ.پ(

»امللكي« للثأر من ريال بيتيس في »الليغا«

قطار الباڤاري يدهس فولڤسبورغ في »البوندسليغا«
حقــق بايــرن ميونيــخ 
املتصدر فوزه العاشر تواليا 
بصعوبة كبيرة على مضيفه 
فولڤسبورغ ٢-١، في املرحلة 
٢3 من الدوري األملاني لكرة 
القدم، مبتعدا مؤقتا بفارق 
٢١ نقطة عن أقرب مطارديه.
وسجل لبايرن ساندرو 
فاغنــر )64( والپولنــدي 
ليڤاندوڤســكي  روبــرت 
)9٠+١ مــن ركلــة جــزاء(، 
ولفولڤسبورغ دانيال ديدافي 

.)٨(
وجنح بايرن الذي يقترب 
بشكل كبير من لقبه الثامن 
والعشــرين )رقم قياسي(، 
في معادلة رقمــه في بداية 

موسم ٢٠١5-٢٠١6.
وأراح مدربــه املخضرم 
يوب هاينكيس عدة العبني 
أساســيني قبــل اســتقبال 
بشــيكتاش التركي الثالثاء 
في ذهاب ثمن نهائي دوري 

ابطال اوروبا. 
وأجــرى هاينكيــس ٨ 

الهدافني على مقاعد البدالء، 
مانحا الفرصة ألمثال املهاجم 
ساندرو فاغنر والعب الوسط 
سيباستيان رودي واملدافعني 
نيكالس ســولي واإلسباني 

خافي مارتينيز.

تغييرات عن مباراته األخيرة، 
فترك املدافع جيروم بواتنغ 
وماتس هوملس والنمساوي 
داڤيد االبا واملهاجمني توماس 
مولــر والپولنــدي روبرت 
ليفاندوڤسكي متصدر ترتيب 

وعاد الى صفوف بايرن 
العب وسطه اإلسباني الدولي 
تياغو الكانتارا لتعافيه من 
اصابة أبعدته ثالثة اشــهر 
عن املالعب، فيما غاب العب 
التشــيلي  الوســط اآلخــر 

ارتورو فيدال إليقافه.
ورفع بايرن، حامل اللقب 
في املواسم اخلمسة املاضية، 
رصيده الى 59 نقطة بفارق 
٢١ عن باير ليڤركوزن الفائز 
على مضيفه هامبورغ ٢-١ 

واليبزيغ الذي يختتم املرحلة 
غدا فــي مبــاراة قوية على 
ارض اينتراخت فرانكفورت 
اخلامس، و٢٢ عن بوروسيا 

دورمتوند الرابع.

يشد بوروسيا دورمتوند 
الرحــال الــى موشــنغالدباخ 
ملواجهته فــي املرحلة ٢3 من 

الدوري االملاني.
ويبتعــد دورمتوند بـ ١9 
نقطــة عــن بايــرن ميونيخ 
املتصدر. ويعول درومتوند، 
بطل ٢٠١١ و٢٠١٢، في مواجهة 
موشنغالدباخ، على مهاجمه 
اجلديــد البلجيكي ميتشــي 
باتشواي املعار من تشلسي، 
بعد تسجيله ثنائية في مرمى 
كولــن )3-٢( وقيادته فريق 
املدرب النمسوي بيتر شتويغر 
الى فوز ثان على هامبورغ )٢-

٠(، رافعا رصيده الى 3 اهداف 
ومتريرة حاسمة في مباراتني. 
ويلعب ايضا اوغسبورغ مع 

شتوتغارت.

)رويترز( فرحة باڤارية بهدف ليفاندوفسكي القاتل  

أضاف روجر فيدرر رقما قياسيا آخر إلى تشكيلته 
الكبيــرة عندما ضمن تصدر التصنيف العاملي لالعبي 
التنس احملترفني ليصبح أكبر العب يحتل املركز األول 
بعد فوزه 4-6 و6-١ و6-١ على الهولندي روبن هاسه 
ليبلــغ قبل نهائي بطولة روتردام مســاء أول من أمس 
اجلمعة. وهزم السويسري )36 عاما( الهولندي روبن 
هاسه، 6-4 و6-١ و6-١ في دور الثمانية ضمن جوالت 
بطولة روتردام املفتوحة ليحل محل اإلسباني رفائيل 
نادال )3١ عاما( في تصدر التصنيف، كما جتاوز فيدرر 
الالعب األميركي أندريه أغاسي )33 عاما( الفائز بثماني 
بطوالت كبرى »غراند سالم«، وكان عمره آنذاك 33 عاما 
عندمــا أطيح به من التصنيف عــام ٢٠٠3. وبعد فوزه 
بلقبــه الـ ٢٠ في البطوالت األربــع الكبرى في ملبورن 
الشهر املاضي، حصل فيدرر على بطاقة دعوة ليشارك 
فــي روتردام وعينــه على العودة لصــدارة التصنيف 
ألول مرة منذ نوفمبر ٢٠١٢ وعمره 36 عاما و١95 يوما.
وبفضل واحدة من أروع االنطالقات ألي رياضي أو 
رياضية في نهاية مسيرته، جتاوز فيدرر األميركي أندريه 
أجاســي الذي كان أكبر العب سابقا يتصدر التصنيف 
العاملي. وكان عمر أجاسي 33 عاما حني اعتلى القمة في 
٢٠٠3. وسارع الالعب األميركي بتهنئة فيدرر بعد املباراة.
كما ســجل فيدرر رقما قياســيا آخر بوجود فجوة 
تزيد على 5 ســنوات بني فترتيه السابقة واحلالية في 
صدارة التصنيف، وهي األطول منذ انطالق التصنيف 
العاملــي في ١973. وتصدر فيــدرر التصنيف ألول مرة 

وعمره ٢٢ عاما في ٢٠٠4.

املايسترو السويسري روجر فيدرر تصدر التصنيف بعد غياب 5 سنوات


