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أحرز محمد صالح أربعة أه��داف ليحقق رقما 
قياسيا لليفربول وي��ق��وده للمركز الثالث في 
ال��دوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم بعد الفوز 
-5صفر على واتفورد بينما قطع كريستال باالس، 
الواقع على اجلانب اآلخ��ر من الترتيب، خطوة 
نحو النجاة من الهبوط. وخطف صراع املؤخرة 
األضواء في ظل إقامة مجموعة قليلة من املباريات 
بسبب إقامة دور الثمانية لكأس االحتاد اإلجنليزي 
لكن صالح املذهل تصدر العناوين بأداء ساحر في 

انتصار ساحق لليفربول.
ودخ��ل املهاجم املصري املباراة وهو يتقاسم 
ص���دارة ه��داف��ي ال���دوري م��ع ه���اري ك��ن مهاجم 
توتنهام هوتسبير برصيد 24 هدفا لكل منهما لكنه 
أنهى مباراة يوم السبت وهو يتقدم عليه بأربعة 
أه��داف.وأص��ب��ح��ت أه���داف ص��الح 36 بجميع 
املسابقات هذا املوسم وهو ما يشكل رقما قياسيا 
جديدا لالعب في موسمه األول مع ليفربول وتفوق 
على رقم فرناندو توريس في موسم 2008-2007 

البالغ 33 هدفا.
وق��ال صالح ال��ذي أح��رز هدفن فقط في فترة 
مخيبة مع تشيلسي »يجب أن أشكر اجلميع وكافة 
العبي الفريق بشكل خاص فبدونهم ملا وصلت إلى 

هذا الرقم«.
واحتاج الالعب املصري إلى أربع دقائق ملنح 
التقدم لليفربول بعدما مر من أحد مدافعي واتفورد 

وسدد في مرمى اوريستيس كارنيزيس.
وح���ول ص���الح مت��ري��رة ان���دي روب��رت��س��ون 

العرضية داخل املرمى في نهاية الشوط األول وفي 
بداية الشوط الثاني أرس��ل متريرة إلى روبرتو 

فيرمينو الذي أودعها الشباك وظهره للمرمى.
وأكمل صالح ثالثيته األول��ى مع ليفربول في 
الدقيقة 77 بعدما خدع دفاع واتفورد وسدد في 
مرمى كارنيزيس لكنه لم يتوقف إذ هز الشباك 

من مدى قريب في الدقيقة 85 ليصبح أول العب 
لليفربول يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة في 

الدوري منذ لويس سواريز في 2013.
من جهته اعتبر االملاني يورغن كلوب مدرب 
ليفربول االنكليزي لكرة القدم ان مهاجمه املصري 
محمد ص��الح في طريقه الن يصبح في ي��وم ما 

افضل العب في العالم.
ويرى كلوب انه بامكان صالح )25 عاما( ان 
يخلف االرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو كأفضل العب في العالم بقوله 

»اعتقد انه في طريقه لتحقيق ذلك«.
واضاف »ال اعتقد ان محمد صالح او اي العب 

آخر يريد ان تتم مقارنته بليونيل ميسي«.
ودعا كلوب العبه الى ان يحافظ على املستوى 
ال��ذي وص��ل اليه ه��ذا امل��وس��م، كما فعل ميسي 

ورونالدو لعقد من الزمن.
وتابع »كما هو احلال دائما في احلياة، فاذا كان 
لديك املوهبة، عليك ان تظهر ذلك باستمرار، وهذا 

جيد جدا لنا ويساعدنا كثيرا«.
وتأخر بورمنوث بهدف أمام وست بروميتش 
عبر جاي رودريجيز في الدقيقة 49 لكن هدفن 
م��ن م���دى بعيد عبر ج����وردان آي���ب وجونيور 
ستانيسالس منحا النقاط الثالث لبورمنوث 
ليقترب الفريق م��ن البقاء ف��ي دوري األض��واء 

للموسم الرابع على التوالي.
وتقدم الفريق للمركز 11 في الترتيب مبتعدا 
بثماني نقاط عن ساوثامبتون الذي تراجع خلف 

باالس في املركز 18 بسبب تأجيل مباراته.
ويتأخر وست بروميتش بعشر نقاط عن منطقة 
األمان بعدما خسر للمرة السابعة على التوالي. وقال 
االن باردو مدرب وست بروميتش »لم تكن فرصتنا 
األخيرة لكن الفرصة األخيرة حانت اآلن«. وزادت 
مخاوف ستوك سيتي صاحب املركز قبل األخير بعد 
هزميته 2-1 أمام ضيفه ايفرتون بعد طرد تشارلي 
ادم في الشوط األول بعد خطأ ضد وي��ن رون��ي. 
ومنحت ثنائية جينك طوسون فوزا نادرا اليفرتون 
خارج ملعبه يضع حدا لهزميته في خمس مباريات 
متتالية خارج أرضه. وأدرك ستوك، الذي ميلك 27 
نقطة، التعادل عبر ايريك ماكسيم تشوبو-موتينج 

من مدى قريب لكنه دفع ثمن النقص العددي.
وق��ال ج��اك باتالند ح��ارس ستوك ومنتخب 
اجنلترا الذي أخطأ ليسجل ايفرتون هدفه األول 
»تشارلي اعتذر. لم نتحدث كثيرا عن األمر لكنه 
اعتذر«. وتابع »األمر سيؤمله ويؤملنا لكننا يجب أن 

نتوقف عن تعقيد األمور على أنفسنا«. 

محمد صالح تألق وأحرز سوبر هاتريك مع ليفربول في شباك واتفورد

 أحرز روميلو لوكاكو ونيمانيا ماتيتش 
هدفن بضربتي رأس ليمنحا مانشستر 
يونايتد ف��وزا غير مقنع 2 -صفر على 
ب��راي��ت��ون آن��د ه��وف ال��ب��ي��ون ف��ي م��ب��اراة 
متواضعة ب��دور الثمانية لكأس االحت��اد 
االجنليزي لكرة القدم في أجواء باردة يوم 

السبت.
وواج���ه ي��ون��اي��ت��د، ال���ذي ك��ان يسعى 
ل��ت��ع��وي��ض ه��زمي��ت��ه أم����ام أشبيلية في 
دوري أبطال أوروب��ا، صعوبات في فرض 
سيطرته أم���ام ب��راي��ت��ون قبل أن يفتتح 
لوكاكو التسجيل ب��ال��رأس بعد متريرة 
عرضية من ماتيتش بالقدم اليسرى عند 

الزاوية البعيدة في الدقيقة 37.
وه��ذا الهدف هو رقم 12 ال��ذي يسجله 
ل��وك��اك��و ف��ي 11 م��ب��اراة ب��ك��أس االحت��اد 
اإلجنليزي والهدف 25 للمهاجم البلجيكي 
هذا املوسم بجميع املسابقات وبينها أهداف 

في كل دور في الكأس.
لكن م��رة أخ��رى لم ينجح يونايتد في 
االس��ت��ف��ادة م��ن تقدمه وض��ل طريقه في 
ال��ش��وط الثاني ووض��ع اإلي��ق��اع البطيء 
واالف��ت��ق��ار للمرونة ق��ي��ودا على ق��درات��ه 

الهجومية.
وعلى النقيض زادت ثقة برايتون مبرور 
الوقت واستحوذ على الكرة في الشوط 
الثاني وه���دد م��رم��ى سيرجيو روم��ي��رو 

حارس يونايتد.
وتصدى روميرو حملاولتن من يورجن 
لوكاديا وس��دد املهاجم الهولندي برأسه 
خارج املرمى من متريرة عرضية أرسلها 

سولي مارش.
لكن ماتيتش ه��دأ األعصاب في استاد 
أولد ترافورد قبل سبع دقائق على النهاية 
عندما ح��ول رك��ل��ة ح��رة م��ن آش��ل��ي ياجن 

بضربة رأس داخل املرمى.
وق��ال ماتيتش »ك��ان��ت األم���ور صعبة 
علينا بعد الهزمية أمام أشبيلية، بالطبع 

كنا في غاية احل��زن بعد املباراة. كان من 
املهم أن يكون لنا رد فعل اليوم وتأهلنا 

للدور التالي وأنا سعيد بذلك«.
وتتضمن حديث املدرب جوزيه مورينيو 
م���درب يونايتد ال���ذي استمر 12 دقيقة 
ف��ي م��ؤمت��ر صحفي اجلمعة القليل من 
االنتقادات لالعبيه لكنه لم يكن بالقدر 

نفسه من التسامح بعد أداء مباراة السبت.
وقال امل��درب البرتغالي »ماتيتش كان 
مثل اجل��زي��رة، لم يكن محاطا باملاء لكن 
بعدم الرغبة واالفتقار للجودة«. وقال 
كريس هيوتون مدرب برايتون إن فريقه 

سبب مشاكل ليونايتد.
وأضاف »كنا دائما في املباراة... أعتقد 
أننا كنا نشكل خطرا دائما لكن كان علينا 
اختبار حارسهم أكثر من ذلك، رمبا امتلكوا 
ج��ودة أفضل في الثلث األخ��ي��ر«. وانضم 
يونايتد، الساعي إلح���راز لقبه 13 في 
الكأس ليعادل الرقم القياسي ألرسنال، إلى 

توتنهام هوتسبير في الدور قبل النهائي.

مورينيو ينتقد العبيه
وبعد يوم واحد من هجومه على منتقديه 
في خطبة ساخرة خ��الل مؤمتر صحفي، 
وج��ه جوزيه مورينيو م��درب مانشستر 
يونايتد انتقاداته إلى العبيه بعد أداء باهت 
في الفوز 2 -صفر على برايتون آند هوف 
البيون في كأس االحت��اد اإلجنليزي لكرة 

القدم باستاد أولد ترافورد يوم السبت.
ولم يوجه مورينيو انتقادات مباشرة 
إلى فريقه بعد األداء السيء في الهزمية 
أمام أشبيلية في دوري أبطال أوروبا يوم 
الثالثاء املاضي وال ي��وم اجلمعة عندما 
دافع عن عمله وشكك في التقديرات املتعلقة 

بتراث النادي.
لكن هذه املرة كان غضبه موجها متاما 

ألغلب العبيه.

مانشستر يونايتد يداوي جراحه األوروبية على حساب برايتون 

ماتيتش أحرز الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد
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صالح يتصدر  املنافسني على احلذاء الذهبي متخطيا ميسي وكافاني
فّك النجم املصري محمد صالح الشراكة 
م��ع منافسيه على زع��ام��ة ترتيب هدافي 
الدوريات األوروبية، ليخطف أنظار العالم 

أجمع قبل أشهر قليلة من ختام املوسم.
سوبر هاتريك املصري محمد صالح خالل 
م��ب��اراة ليفربول ووات��ف��ورد 5-0 السبت 
في املرحلة الواحدة والثالثن من مسابقة 
ال���دوري اإلنكليزي املمتاز جعله يتصدر 

الئحة هدافي الدوريات األوروبية.
وأنهى ص��الح )25 عاما( شراكة هاري 
كن له على صدارة هدافي الدوري اإلنكليزي 
املمتاز أيضا كما تزعم هدافي أوروب��ا ككل 

بعد السوبر هاتريك الرائع السبت.
وم���ن ش���أن محمد ص���الح اإلس��ه��ام في 
إع��ادة الهيبة ل��ل��دوري املمتاز بعد أن كان 

األوروغوياني لويس سواريز آخر العب من 
الدوري املمتاز ينال لقب اجلائزة، )اشترك 
في 2013-2014 مع البرتغالي رونالدو 

عندما كان يلعب وقتها في ليفربول(.
وتعود آخر مرة حصد بها هداف الدوري 
امل��م��ت��از ل��ق��ب احل���ذاء ال��ذه��ب��ي وح��ي��دا إل��ى 
2007-2008 عندما نالها البرتغالي 
كريستيانو رونالدو بتسجيله 31 هدفا مع 

مانشستر يونايتد .
وميلك صالح 28 هدفا وما مجموعه 56 
نقطة إذ يتم ضرب الهدف في الدوري املمتاز 
بنقطتن، وق��د جت��اوز ك��ّل م��ن األرجنتيني 
ميسي ه��داف ال��دوري اإلسباني وإميوبيلي 
ه��داف ال���دوري اإليطالي واألوروغ��وي��ان��ي 
إيدينسون كافاني )24 هدفا لكل واحد منهم(.

ويبتعد ص��الح ال��ذي سجل أول سوبر 
هاتريك في مسيرته مع ليفربول في الدوري 
املمتاز بفضل تصنيف الدوري اإلنكليزي في 
املستوى األول )يضرب الهدف به بنقطتن(، 
يبتعد حتى عن البرازيلي جوناس الذي 
مي��ل��ك 31 ه��دف��ا م��ع بنفيكا وذل���ك بسبب 
احتساف ال��ه��دف بنقطة ونصف فقط في 

الدوري البرتغالي.
وقد يؤدي تألق صالح لصعود ليفربول 
إلى مراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا 
ورمبا خطف اللقب وكسر الهيمنة اإلسبانية 

عليه.
وق��ال النجم املصري السابق محمد أبو 
تريكة: »صالح كان متأثرا جدا بعد اخلسارة 
من مانشستر يونايتد، هو الالعب القادر 

على حتفيز نفسه، أنا سعيد جدا ألجله«.
وتابع أبو تريكة: »صالح حّول الدوري 
اإلنكليزي إلى دوري م��دارس مع احترامي 
لهذه املسابقة، لقد سّجل األول والثاني 

وبحث عن الثالث والرابع«.
وتساءل أبو تريكة عن إمكانية فوز صالح 
بجائزة أفضل العب في الدوري املمتاز نهاية 
املوسم ملمحا إلى إمكانية عدم منح الالعبن 

أصواتهم لصالح على حساب كن أو غيره.
من جهته ق��ال الدكتور ط��ارق اجلالهمة 
: »أمتنى أن ينال محمد صالح حقه الكامل 
إعالميا، هو بحاجة لدعم إعالمي من اجلميع 
كي يكون في ذات صف ميسي ورونالدو، 
نحن لسنا بصدد املقارنة ولكن يجب أن ينال 

كل شخص حقه«.

صالح »سوبر« 
ليفربول


