
املصري محمد صالح أحرز »هاتريك« وقاد الليفر إلى قمة »البرمييرليغ«

غير تشيلسي معالم سباق املنافسة 
على لقب ال���دوري اإلجنليزي املمتاز 
لكرة ال��ق��دم عندما أحل��ق مبانشستر 
سيتي أول ه��زمي��ة ه��ذا امل��وس��م يوم 
السبت ليجعل ليفربول بعد أداء ساحر 

من محمد صالح املتصدر اجلديد.
واس��ت��ع��اد محمد ص���الح مستواه 
املذهل إذ أحرز ثالثة أه��داف في الفوز 
-4صفر في بورمنوث في مباراة مبكرة 
ليتقدم ليفربول إلى الصدارة بفارق 

نقطة فوق سيتي حامل اللقب.
وك��ان من املتوقع أن يكون اعتالء 
ليفربول للقمة لفترة مؤقتة لكن بعد 
ذل��ك بخمس ساعات سقط سيتي -2
صفر في ستامفورد بريدج بثنائية 

جنولو كانتي وديفيد لويز.
ول��دى ليفربول 42 نقطة م��ن 16 
مباراة وأصبح الفريق الوحيد الذي لم 
يخسر حتى اآلن في الدوري بعد انتهاء 

سجل سيتي اخلالي من الهزمية في 
21 مباراة متتالية منذ خسارته أمام 

مانشستر يونايتد في أبريل نيسان.
واستعاد توتنهام هوتسبير املركز 
الثالث بفوزه اخلامس في آخ��ر ست 
مباريات في الدوري إذ تغلب 2 -صفر 

على مستضيفه ليستر سيتي.
وي��ت��ق��دم ت��وت��ن��ه��ام بنقطتني على 
تشيلسي وأرسنال الذي فاز -1صفر 
على هدرسفيلد تاون بتسديدة خلفية 

مذهلة من لوكاس توريرا.
لكن هزمية سيتي املتواضع األولى 
بعد سبعة انتصارات متتالية هي من 
أحدثت الهزة في ج��دول الترتيب في 
وقت بدأ احلديث عن سطوته احمللية 

حتت قيادة املدرب بيب جوارديوال.
وس��ي��ط��ر سيتي م��ن��ذ ال��ب��داي��ة إل��ى 
أن صنع إي��دن ه���ازارد ه��دف افتتاح 
التسجيل ف��ي نهاية ال��ش��وط األول 

لنجولو كانتي ال��ذي س��دد ف��ي سقف 
املرمى.

وكانت أول مرة يتأخر فيها سيتي في 
الدوري منذ التعادل مع ولفرهامبتون 
واندرارز في أغسطس آب وافتقر بشكل 
مفاجئ للخطورة في محاولة التعافي 
قبل أن يحسم لويز الفوز بضربة رأس 

بعد ركلة ركنية في الدقيقة 78.
وقال لويز بعد املباراة إنه شعر أن 
تشيلسي ف��از على ”أفضل فريق في 

أوروبا في الوقت احلالي“.
لكن بدا أن سيتي ليس كذلك وكان 

على النقيض من أداء منافسه ليفربول.
وافتتح الالعب املصري، الذي عانى 
من بداية متعثرة بعد فوزه بلقب هداف 
ال��دوري في املوسم املاضي، التسجيل 
من وض��ع ب��دا أن��ه متسلل في الشوط 
األول قبل أن يضيف هدفني رائعني بعد 

االستراحة.

وأضاف ستيف كوك هدف ليفربول 
الثالث باخلطأ في مرماه ليكمل مأساة 
بورمنوث باستاد فيتاليتي إذ عادل 
الفريق الضيف رقمه القياسي بعدم 
الهزمية ف��ي 17 م��ب��اراة متتالية في 

دوري األضواء.
وك��ال ي��ورج��ن كلوب امل��دي��ح ألداء 
فريقه ليفربول ووصفه ”بالناضج“ 
وق��دم التحية ”للمذهل“ ص��الح الذي 
يتقاسم ص���دارة ه��داف��ي ال���دوري مع 
بيير-إميريك أوب��ام��ي��اجن ول���دى كل 

منهما عشرة أهداف.
وكان صالح عازما على منح جائزته 
كأفضل الع��ب في امل��ب��اراة إل��ى زميله 
جيمس ميلنر الذي شعر أنها الطريقة 
”املثالية“ لالنضمام إل��ى مجموعة 
استثنائية لعبت 500 مباراة على األقل 

في الدوري املمتاز.
وق��ال ص��الح ”يجب أن أوج��ه إليه 

التهنئة على هذه املسيرة املذهلة. إنه 
يستحق هذه اليوم“.

وت��وق��ف ال��ت��ذم��ر م��ن األداء اململ 
ملانشستر يونايتد، ال��ذي لم يفز في 
آخر أربع مباريات في الدوري، باستاد 
أول��د ت��راف��ورد عندما تغلب بسهولة 
4-1 على عشرة العبني م��ن فولهام 
بفضل أهداف أشلي ياجن وخوان ماتا 
وروميلو لوكاكو وماركوس راشفورد.

وُطرد اندريه-فرانك زامبو أجنويسا 
الع��ب فولهام في الشوط الثاني بعد 
دقائق من تقليص أبوبكر كمارا الفارق 
م��ن ركلة ج��زاء منحت فريق امل��درب 

كالوديو رانييري بصيصا من األمل.
وق��ال ماتا ”اجلماهير استمتعت 
اليوم. هذا هو مانشستر يونايتد الذي 

نريد رؤيته“.
وت��رك��ت ال��ه��زمي��ة ف��ول��ه��ام برصيد 
تسع نقاط مثل ساوثامبتون الذي قدم 

فكرة ملدربه اجلديد رال��ف هازنهوتل 
عن املهمة التي يواجهها بعد هزميته 
-1صفر أمام مستضيفه كارديف سيتي 
املنافس على الهروب من الهبوط أيضا. 
وأحرز كالوم باترسون هدف الفوز في 

الدقيقة 74.
وف��ش��ل أرس��ن��ال ف��ي ك��س��ر صمود 
هدرسفيلد العنيد إلى أن عزز لوكاس 
توريرا، الذي أحرز هدفا في الفوز في 
القمة على توتنهام هوتسبير األسبوع 
امل��اض��ي، مكانته ف��ي ال��ف��ري��ق بهدف 
االنتصار بضربة خلفية في الدقيقة 

.83
وم���دد أرس��ن��ال سجله اخل��ال��ي من 
الهزمية بجميع املسابقات إل��ى 21 

مباراة على التوالي.
وجتمد رصيد هدرسفيلد عند عشر 
نقاط في املركز 18 فيما ابتعد بيرنلي 
عن منطقة الهبوط بعدما أحرز جيمس 

تاركوفسكي هدفا في الشوط األول 
ليمنحه الفوز -1صفر على برايتون اند 

هوف ألبيون باستاد ترف مور.
واستعاد توتنهام املركز الثالث بفوز 
سهل بفضل ثنائية سوجن هيوجن-مني 
وديلي آل��ي، ال��ذي أح��رز هدفه رقم 50 
مع الفريق، وكبد ليستر أول هزمية في 

سبع مباريات في الدوري.
ووضع ماوريسيو بوكيتينو مدرب 
توتنهام مهاجمه هاري كني على مقاعد 
البدالء قبل اخلروج ملواجهة برشلونة 
في مواجهة حاسمة في دوري أبطال 

أوروبا ثم أشركه في آخر ربع ساعة.
وشهد استاد لندن أكثر املباريات 
إث����ارة إذ ق��ل��ب وس���ت ه���ام يونايتد 
تأخره بهدف مبكر إلى فوز 3-2 على 
كريستال باالس بفضل أهداف روبرت 
س��ن��ودج��راس وخ��اف��ي��ي��ر هرنانديز 

وفيليبي أندرسون.
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صالح: من الرائع الوصول إلى قمة الترتيب

يشعر العب ليفربول، املصري محمد 
ص��الح، بحالة من الرضا، بعد أن متكن 
من تسجيل ثالثة أه��داف )هاتريك(، في 
ف��وز فريقه الكبير 5-0 على بورمنوث 
أمس السبت، في اجلولة 16 من الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
وجنح فريق املدرب يورغن كلوب في 
حتقيق ف��وزه الثالث في ال��دوري املمتاز 

في غضون أسبوع واحد، ليصل رصيده 
إلى 16 مباراة بدون هزمية هذا املوسم 

حتى األن.
وك��ان صالح هو بطل اللقاء، إذ تابع 
ك��رة م��رت��دة ف��ي ال��ش��وط األول ليفتتح 
التهديف لفريقه، قبل أن يضيف هدفني 
رائ��ع��ني ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، دون أن 
يستقبل الفريق أي أهداف من جانب فريق 

املدرب ستيف كوك.
وقال صالح لشبكة سكاي الرياضية 
عقب املباراة: “إنه فوز رائع اليوم، ومن 
الرائع الوصول إلى قمة ترتيب الدوري.. 
أعتقد أنني استمتعت كثيراً بالهدف 
األخير، كنت هادئاً.. لدي آمال كبيرة جداً، 
ولكن الشيء األكثر أهمية هو أن نفوز في 

كل مباراة ونكون في قمة الترتيب”.

سباحون بارزون يشتكون من »احتكار االحتاد الدولي للمسابقات«
رفع ثالثة من السباحني البارزين على مستوى العالم 
قضية في الواليات املتحدة ضد ما اعتبروه “احتكار 

االحتاد الدولي للمسابقات”.
والقضية املرفوعة باسم السباحة املجرية كاتينكا 
هوسو بطلة األوملبياد ثالث مرات والثنائي األمريكي 
بطل العالم توم شيلدز ومايكل أندرو جاءت في أعقاب 

إلغاء بطولة جديدة كانت مقررة في

 تورينو في 20 و21 ديسمبر.  
وقال السباحون الثالثة إنهم رفعوا القضية باألصالة 
عن السباحني البارزين في العالم ضد “إصرار االحتاد 
ال��دول��ي للسباحة على اج��ب��ار أفضل السباحني على 
مستوى العالم على املنافسة فقط طبقا لشروط االحتاد 

وهو ما يتعارض مع مبدأ التنافسية”.  
وقال االحت��اد االيطالي للسباحة إنه ألغى البطولة 

اجلديدة في تورينو بعد أن هدد االحتاد الدولي للسباحة 
بعقاب أي سباح يشارك فيها.  

 وقال االحتاد الدولي في بيان إنه على علم بالقضية 
التي رفعت ضده في كاليفورنيا.  

وأض��اف “باعتبارهم من أبطال العالم واألوملبياد 
فان السباحني املذكورين يعرفون أن االحتاد يركز على 
950 سباحاً ومن بينهم اثنان رفعا القضية من 180 

احت��اداً وطنياً للسباحة سيشاركون في بطولة العالم 
في الصني”.  

وتابع “ومع ذل��ك سيولي االحت��اد الدولي القضية 
اهتماماً بالغاً وسيقدم دفاعاً قوياً لو تطلب األمر ذلك. 

وفي الوقت نفسه وخ��الل بطولة العالم في الصني 
ستتواصل جلنة السباحني في االحت��اد الدولي مع كل 
امل��ش��ارك��ني لضمان سماع أص��وات��ه��م جميعا وع��رض 

القضية على جهات صنع القرار املختصة داخل االحتاد.  
“يبقى االحت��اد الدولي منفتحاً على كل املقترحات 
التي من شأنها تعزيز ج��دول البطوالت احلالي بدالً 
من التعارض معه وتوفير املزيد من الفرص للسباحني 

بشكل مثالي ما يفيد الرياضة بأكملها”.  
 وق��ال االحت��اد الدولي للسباحة في نوفمبر إن لقاء 

تورينو ال يفي باالشتراطات املطلوبة.  

رحيم سترلينج

تشيلسي يراجع لقطات مصورة بعد مزاعم 
تعرض سترلينج إلهانة عنصرية

 ق���ال تشيلسي امل��ن��اف��س ف��ي ال���دوري 
االجنليزي املمتاز لكرة القدم إنه سيراجع 
لقطات مصورة بعد مزاعم بشأن توجيه 
أح��د مشجعيه أللفاظ عنصرية إل��ى رحيم 
سترلينج الع��ب مانشستر سيتي خالل 

مواجهة الفريقني يوم السبت.

ونشر فيديو عبر االنترنت ملشجع يصيح 
أمام سترلينج عندما توجه إلحضار الكرة 

خلف املرمى.
ول��م يتعرض أي مشجع لالعتقال حتى 
اآلن لكن الشرطة قالت إنها تراجع لقطات 

للتأكد من أن األلفاظ حتمل إهانة عنصرية.

وأوض���ح تشيلسي ال���ذي ف��از -2صفر 
”علمنا بأمر فيديو انتشر عبر االنترنت يزعم 
وجود إهانة عنصرية موجهة نحو العب في 

استاد ستامفورد بريدج يوم السبت“.
وأض��اف ”سنراجع اللقطات للتأكد من 

وقوع اعتداء لفظي بالفعل“.


