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الدوري االنكليزي الممتاز

اإلماراتيون في إنكلترا والقطريون في باريس

«المال العربي» متوجًا في أوروبا!

أتيحت أمــام مانشستر سيتي فرصة
ل ـت ـتــويـ ٍـج م ـب ـكــر بـ ــالـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي
امل ـ ـم ـ ـتـ ــاز ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــع م ـ ــن نـ ـيـ ـس ــان/
أبــريــل ،وب ــدا أن كتيبة اإلسـبــانــي بيب
غ ـ ــواردي ـ ــوال ت ـس ـيــر ف ــي ط ــري ــق حـصــد
ّ
الــلـقــب مــن بــوابــة «درب ــي مانشستر»،
ّ
إل أن مانشستر يونايتد قلب الطاولة
ً
وخرج بانتصار ( )2-3ومؤجال فرحة
«السيتيزينز» .هكذا ،انتصر السيتي
ف ــي م ـل ـعــب «وي ـم ـب ـل ــي» ع ـلــى مـضـيـفــه
ت ــوت ـن ـه ــام هــوت ـس ـبــر ال ـس ـب ــت امل ــاض ــي
ـدف واحـ ــد.
ـداف م ـق ــاب ــل ه ـ ـ ٍ
ب ـث ــاث ــة أهـ ـ ـ ـ ٍ
افـتـتــح غــابــريـيــل خـيـســوس التهديف،
بعدها احتسب الحكم ركلة جزاء ّ
ضد
«السبيرز» سجلها غوندغان وأضاف
رح ـيــم سـتـيــرلـيـنــغ ال ـه ــدف ال ـثــالــث في
الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي .وان ـت ـظ ــر «ال ـس ـك ــاي
بـلــوز» حتى األحــد حيث جــرت مباراة
م ــاحـ ـقـ ـه ــم يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد أمـ ـ ـ ـ ــام ويـ ـس ــت
بروميتش التي خسرها األخير بهدف
جـ ــاي رودري ـ ـغـ ــز ل ـي ـهــدي ب ــذل ــك الـلـقــب
ل ـل ـس ـي ـتــي ق ـب ــل  4جـ ـ ــوالت م ــن ان ـت ـهــاء
املــوســم .وات ـســع ال ـفــارق بــن الفريقني
ًّ
إلــى  16نقطة .يــذكــر أن ك ــا مــن قطبي
مــان ـش ـس ـتــر لــدي ـه ـمــا مـ ـب ــاراة مــؤج ـلــة.
ويـعـتـبــر امل ــوس ــم ال ـحــالــي اسـتـثـنــائـيــا
لـ ـلـ ـسـ ـيـ ـت ــي ال ـ ـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم يـ ـخـ ـس ــر سـ ــوى
م ــرت ــن ف ـق ــط ه ـ ــذا امل ــوس ــم (ل ـي ـفــربــول
ومــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد) .وح ـص ــد 87
نـقـطــة م ــن  33مـ ـب ــاراة .سـجــل السيتي
 93هدفًا وتلقى  25ليكون بذلك أقوى
خــط هـجــوم ودف ــاع حـتــى اآلن .وحقق
الفوز في  18مباراة متتالية حيث بدأ
فــي  26آب/أغ ـس ـطــس أم ــام بــورنـمــوث
وان ـت ـه ــى ب ــال ـت ـع ــادل ال ـس ـل ـبــي يـ ــوم 27
كانون األول /ديسمبر أمــام كريستال
ب ـ ــاالس .وأصـ ـب ــح ال ـس ـي ـتــي ع ـلــى بـعــد
 4ان ـت ـص ــارات لـكـســر ال ــرق ــم الـقـيــاســي
لتشلسي بتحقيق لقب الــدوري بأكبر

اتسع الفارق بين
مانشستر سيتي
واليونايتد بعد خسارة
األخير إلى  16نقطة

عدد من النقاط  97نقطة خالل موسم
 .2005-2004وبقي  240يومًا على قمة
الــدوري أقل بيوم واحد من مانشستر
يونايتد خالل موسم .2012-2011
ّ
وضمن أبـنــاء امل ــدرب اإلسـبــانــي اللقب
الـثــالــث فــي املــواســم السبعة األخ ـيــرة.
ليعودوا إلى منصة التتويج بعد غياب
 4سنوات فقط .وسبق للفريق أن ّ
توج
بلقب ال ــدوري فــي مــواســم 1937-1936
و 1968-1967و 2012-2011و-2013
 .2014أما بيب غوارديوال فأحرز لقبه
رقم  23في مسيرته التدريبية خالل 10
سنوات .وبات ثالث مدرب ُي ّ
توج بلقب
الـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي ب ـج ــان ــب دوريـ ــن
آخــريــن ب ــال ــدوري ــات الـخـمــس الـكـبــرى،
ب ـع ــد أن ـش ـي ـل ــوت ــي وم ــوريـ ـنـ ـي ــو .وقـ ــال
مــوريـنـيــو م ــدرب مــانـشـسـتــر يونايتد
ع ـق ــب خـ ـس ــارة ف ــري ـق ــه إن «ال ـس ـي ـتــي»
أحـ ــرز ال ـل ـقــب ألن ــه ح ـصــد ن ـقــاطــا أكـثــر
ول ـ ـيـ ــس ب ـس ـب ــب خ ـ ـسـ ــارة مــان ـش ـس ـتــر
ي ــون ــاي ـت ــد« ...إذا قـلـنــا ذل ــك ف ــا نـكــون
عــادلــن مــع مانشستر سيتي» .وأبلغ
كومباني قائد السيتي شبكة «سكاي
سبورتس» ،لقد كنت محظوظًا بإحراز
مرات لكنني أخفقت أيضًا في
اللقب 3
ٍ
عدد مماثل .أشعر اليوم بالسعادة».

حسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي ،أول من أمس ،على ملعبه
«حديقة األمــراء» بعد أن انتصر بـ  7أهداف مقابل هدف واحد أمام بطل
النسخة السابقة موناكو ليحقق بذلك لقبه السابع .انتهى الشوط األول
بتقدم «البارسيني» بأربعة أهداف خالل  12دقيقة فقط .أحرز لو سيلسو
الهدف األول في الدقيقة  ،15ثم أضاف إدينسون كافاني الهدف الثاني في
الدقيقة  17ليصل إلى الهدف رقم  25في صدارة هدافي البطولة ويعادل رقم
املهاجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش (هداف سان جيرمان التاريخي في
الدوري الفرنسي برصيد  113هدفًا) .سجل دي ماريا الهدف الثالث في الدقيقة
 ،20وعاد مواطنه لو سيلسو إلحراز الهدف الرابع في الدقيقة  27قبل أن
يقلص روني لوبيس الفارق بهدف في الدقيقة  .38وسجل دي ماريا ودراكسلر
هدفني لـ«بي أس جي» في الشوط الثاني إضافة إلى هدف فالكاو ّ
ضد مرماه.
رفع سان جيرمان رصيده في جدول ترتيب الدوري الفرنسي إلى  87نقطة،
فيما توقف رصيد موناكو عند النقطة  70في املركز الثاني.

المباريات
األوروبية
«الذئاب» إلى دوري األضواء

هجمة على مايكل أوليفير

فوزنياكي تغازل محمد صالح

الرجل األول في مدريد

مباريات الحسم في إيطاليا

استطاع نادي ولفرهامبتون العودة إلى الدوري اإلنكليزي املمتاز
قبل أربع مباريات من نهاية بطولة «الشامبيون شيب» دوري
الدرجة األولى اإلنكليزي ،وذلك بعد تعادل فولهام السبت املاضي
الذي كان بحاجة للفوز بجميع مبارياته األربع املتبقية ليحظى بأي
فرصة لتصدر البطولة.
وتأتي عودة «وولفز» للدوري املمتاز للمرة األولى منذ عام .2012
ويحتاج «واندررز» الذي يستضيف برمنغهام يوم األحد املقبل
إلى أربع نقاط بحد أقصى ليتوج باللقب .قاد فريق نونو إسبيريتو
سانتو جدول البطولة منذ  18تشرين الثاني/نوفمبر.

تعرض مايكل أوليفير حكم مباراة ريال مدريد ويوفنتس «الشهيرة»
في ربع نهائي دوري األبطال وزوجته لوسي وهي «حكمة» في
الدوري املمتاز للسيدات إلى موجة من الشتائم والتهديدات .هيئة
اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» ذكرت أن ًالشرطة تحقق بشأن
رسائل نصية أرسلت لزوجة أوليفير فضال عن سرقة حسابها على
«تويتر» ،وبحسب ما ورد أوقف املحققون رقم الهاتف .وقال متحدث
باسم ( )PGMOLوهي اللجنة املسؤولة عن الحكام اإلنكليز في
بيانها إنها «تدعم مايكل ولوسي أوليفير وندين هذا االعتداء» .وقال
متحدث باسم «تويتر» لهيئة اإلذاعة البريطانية إنه تم اإلبالغ عن
العديد من التغريدات الهجومية من قبل لوسي أوليفير.

حظي محمد صالح املصري العب ليفربول بثناء العبة التنس
الدنماركية كارولني فوزنياكي التي يعرف عنها أنها مشجعة
لليفربول .وتأمل املصنفة الثانية عامليًا أن يتمكن «الريدز» من
االحتفاظ به في ملعب أنفيلد ألطول فترة ممكنة .وقالت فوزنياكي
في وقت سابق خالل مشاركتها في بطولة «إنديان ويلز»
«كان رائعًا بشكل واضح وأعتقد أنه جيد للغاية
للصحافينيً :
للفريق» ،مضيفة «أتمنى فقط أن نكون قادرين على التمسك به
ً
لفترة أطول قليال .أعلم أنه سيضطر إلى الذهاب في نهاية املطاف،
ّ
لكنه يلعب بشكل مثير للدهشة ،وأنا سعيدة للغاية أنه في فريقنا».

انتصر ريال مدريد األحد املاضي على ملقة ( )1-2في ملعب «ال
روزاليدا» ،واالنتصار األخير ّ
يعد مناسبة خاصة ملدرب النادي امللكي
زين الدين زيدان ،فهو فوزه املئة منذ توليه تدريب الفريق .وحقق
«زيزو» نسبة انتصار هي األفضل في تاريخ مدربي النادي  72باملئة
في جميع املسابقات معظمها في الدوري اإلسباني  66انتصارًا مع
ً
 15تعادال و 9هزائم .أما في دوري األبطال فانتصر في  20مباراة
من  ،30مع ستة تعادالت وأربعة هزائم ،باإلضافة إلى ستة انتصارات
وأربعة تعادالت وهزيمة في «كوبا ديل ري» ،حيث تنخفض نسبة
فوزه إلى .%50

يحل يوفنتوس متصدر الدوري اإليطالي ضيفًا على كروتوني
الثامن عشر غدًا األربعاء .فريق «السيدة العجوز» يخوض آخر
ً
مبارياته السهلة على الورق إذا صح التعبير ،محاوال تعزيز تقدمه
على نابولي الذي يطارده بصعوبة .ورغم فارق ست نقاط عن
ّ
مالحقه إال أن «اليوفي» لم يحسم اللقب بعد ،ألن مواجهاته املقبلة
ستكون أمام فريق الجنوب ،وبعدها سيكون ضيفًا على إنتر في
«جيوسبي مياتزا» ،ومن ثم يواجه روما القوي في املرحلة قبل
األخيرة .أما نابولي املتعثر أمام ميالن بتعادله ( )0-0فيستضيف
أودينيزي ملحاولة تضييق الخناق على املتصدر.

