
وجه سيرجيو رام��وس مدافع 
ري��ال م��دري��د، رسالة إل��ى النجم 
امل��ص��ري محمد ص���اح، مهاجم 
ليفربول، بعدما تعرض األخير 
ل��إص��اب��ة خ����ال ال��ت��ح��ام بني 
الاعبني، في م��ب��اراة فريقيهما، 
مساء السبت، في نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وكتب راموس في تغريدة عبر 
حسابه الرسمي مبوقع تويتر: 
»ال��ك��رة تبتسم لك أحيانا، وفي 

أوقات أخرى تدير لك ظهرها«.
وأض���اف: »أؤك���د أننا زم��اء، 
وأمتنى الشفاء العاجل لصاح، 

فاملستقبل ينتظره«.
وأص���ي���ب ص����اح ب��خ��ل��ع في 
الكتف األيسر بعد تدخل عنيف 
م��ن سيرجيو رام���وس، ليغادر 
الاعب املصري اللقاء بعد مرور 
30 دقيقة فقط، قبل أن يحسم 
امل��ي��رجن��ي ال��ل��ق��ب األوروب������ي 

لصاحله بالفوز 1-3.
واختلفت اآلراء ح��ول مدى 
تعمد سيرجيو رام��وس إصابة 
صاح، ليقلل من حظوظ ليفربول 

في انتزاع الكأس.
 انتهت مشاركة محمد صاح، 
هداف ليفربول، األولى في نهائي 
دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم 
بالدموع عندما خرج العب منتخب 
مصر مصابا في الكتف في الدقيقة 

31 أمام ريال مدريد يوم السبت.
وسقط صاح، الذي أحرز 44 
هدفا بجميع املسابقات لفريق 
املدرب يورجن كلوب هذا املوسم، 
على األرض بعد ال��ت��ح��ام قوي 
مع سيرجيو رام��وس قائد ريال 
مدريد وتلقى العاج وع��اد بعد 

ذلك بلحظات.
لكن صاح، الذي سيحمل آمال 
مصر في نهائيات ك��أس العالم 
الشهر املقبل في روسيا، استلقى 
على األرض م��رة أخ���رى وك��ان 
يبكي ع��ن��دم��ا خ���رج م��ن امللعب 
وش��ارك بدال منه آدم الالنا العب 

اجنلترا.
واض��ط��ر ري��ال م��دري��د إلج��راء 
تبديل في الشوط األول بعد فترة 
قصيرة م��ن خ��روج ص��اح عقب 
إصابة داني كارباخال عندما كان 

يحاول لعب الكرة بكعب القدم.
وك��ان الاعب االسباني يبكي 

عندما خ��رج من امللعب وش��ارك 
ناتشو بدال منه في الدقيقة 37. 

من جهة أخرى احتفل مشجعو 
ريال مدريد املصريون، بفوز امللكي 
بدوري أبطال أوروبا للمرة ال�13 
في تاريخه والثالثة على التوالي، 
بالهتافات واأللعاب النارية، على 
الرغم من شعورهم باملرارة بسبب 
إص��اب��ة جنمهم امل��ص��ري، مهاجم 

ليفربول محمد صاح.
وف��ي مقهى ب��ش��رق القاهرة، 

متكنت راب��ط��ة مشجعي ري��ال 
م��دري��د ف��ي مصر م��ن جمع أكثر 
من ألفي شخص في مكان واحد، 
وسط أجواء مدريدية، على الرغم 
من أن بعضهم كان مييل لتشجيع 

ليفربول من أجل صاح.
وغ��ل��ب ال��ت��وت��ر على األج���واء 
أثناء املباراة النهائية، لكن سقوط 
ص��اح عقب مداخلة م��ن مدافع 
ال��ري��ال سيرجيو رام���وس صدم 
اجلمهور امل��ص��ري، ال��ذي صفق 

للمهاجم حلظة خروجه من أرض 
امللعب بسبب اإلصابة، والدموع 

تنهمر من عينيه.
وم��ن��ذ ه��ذه اللحظة، »فقدت 
املباراة اإلث���ارة«، في رأي أحمد 
باسم )21 عاما( الذي قال وهو 
مم��س��ك��ا بقميص ري���ال م��دري��د 
»حزين للغاية من أجل صاح، 
أن��ا ال أح��ب رام���وس ول��م أحبه 
مطلقا وأصبحت أكرهه اآلن أكثر 
من ذي قبل، خاصة بعد ما فعله 

مع صاح«.
من جانبه، أك��د صديقه الذي 
يدعى أحمد أيضا وي��رت��دي هو 
اآلخر قميص امليرجني، أن األهم 
بالنسبة له اآلن هو أن يتعافى 
جن���م امل��ن��ت��خ��ب امل���ص���ري قبل 
مونديال روسيا ال��ذي سينطلق 

خال أقل من 3 أسابيع.
وق�����ال إب���راه���ي���م ال��ق��اض��ي، 
املسؤول عن رابطة مشجعي ريال 
مدريد في مصر، إن صاح »كان 

يستحق أن يلعب أكثر من ذلك 
ألنه يعد واحدا من الكبار وحظه 

كان سيئا«.
لكن بعد ه��ذه اللحظة التي 
أوجعت قلوب املصريني، جاءت 
نشوة الفرحة بهدف الويلزي 
ج��اري��ث بيل م��ن رك��ل��ة مقصية 
مزدوجة، وسط تهليل املشجعني 
ال��ذي��ن ب���دأوا يعانقون بعضهم 
البعض ونسيوا ما ح��دث قبلها 

بنصف ساعة.
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عاد فولهام للدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم بعد غياب دام 
أرب���ع س��ن��وات بفضل ه��دف توم 
كيرني ف��ي ال��ف��وز 1 -ص��ف��ر على 
أس��ت��ون ف��ي��ا ف��ي ن��ه��ائ��ي ملحق 
ال��ص��ع��ود ع��ل��ى م��ل��ع��ب وميبلي 
ف��ي أغلى م��ب��اراة ف��ي العالم يوم 

السبت.
وسجل كيرني ه��دف الفوز في 
الشوط األول ومتاسك فولهام الذي 
أنهى امل��ب��اراة بعشرة العبني بعد 
ط��رد دينيس أودوي في الدقيقة 

.70
ويضمن الفوز لفولهام، الذي 
ميلكه امللياردير األمريكي شهيد 
خ��ان، احلصول على 160 مليون 
جنيه استرليني )212.91 دوالر( 

على األقل.
وان������ض������م ف�����ول�����ه�����ام إل����ى 
ول��ف��ره��ام��ب��ت��ون وان�����درارز بطل 
دوري ال��درج��ة الثانية ووصيفه 
كارديف سيتي إلى دوري األضواء 

املوسم املقبل.
واحتفلت جماهير فولهام، الذي 
فشل ف��ي ال��ص��ع��ود امل��ب��اش��ر عقب 
خسارته أم��ام برمنجهام سيتي 
ف��ي اجل��ول��ة األخ��ي��رة م��ن املوسم 
بالدرجة الثانية لينهي املسابقة 
في املركز الثالث، بالفوز وحجز 
مقعد في ال���دوري املمتاز املوسم 

املقبل.
وقال كيرني ”عقب االخفاق في 
التأهل عبر امللحق العام املاضي 
تعرضنا لضغوط كبيرة لكن كرة 
القدم انتصرت اليوم. ك��رة القدم 

املنتصرة“.

وم���ع ت��ص��اع��د ال��ت��ن��اف��س بني 
الفريقني لم يكن مستغربا توتر 

املباراة في البداية.
وجاء هدف كيرني بعد 23 دقيقة 
من البداية بعد متريرة رائعة من 
رايان سيسينون حيث وجد كيرني 
نفسه في مواجهة املرمى ليسدد 
في شباك سام جونستون حارس 

استون فيا من مدى قريب.

يرد فيال  أستون 
كان أداء استون فيا، الذي قاده 
مدافع إجنلترا وتشيلسي السابق 
جون تيري، سيئا في الشوط األول 

لكنه حتسن في الثاني.
وف���رض ج���اك ج��ري��ل��ي��ش على 
ماركوس بتينلي ح��ارس فولهام 
ال��ت��ص��دي ل��ف��رص��ة خ��ط��ي��رة بعد 

مجهود رائع.
وطالب العبو استون فيا بركلة 
جزاء رفض احلكم احتسابها لكن 
ج��ري��ل��ي��ش ك���ان م��ح��ظ��وظ��ا لعدم 
حصوله على بطاقة حمراء بسبب 

تدخل خشن ضد كيرني.
وح��ص��ل أودوي ع��ل��ى بطاقة 
ص���ف���راء ث��ان��ي��ة ع��ن��دم��ا ح���اول 
اس��ت��خ��اص ال��ك��رة م��ن جريليش 
ل��ي��ت��رك ف��ول��ه��ام ب��ع��ش��رة العبني 
ف��ي آخ��ر 20 دقيقة قبل النهاية 
فضا عن خمس دقائق من الوقت 

احملتسب بدل الضائع.
وأن��ه��ت اخل��س��ارة آم���ال ستيف 
بروس مدرب استون فيا في حتقيق 
رقم قياسي بالصعود بأحد األندية 

للدوري املمتاز للمرة اخلامسة. 

محمد صاح خرج باكيا .. ورونالدو يواسيه

فولهام يعود لـ »البرمييرليغ« من بوابة أستون فيال

فولهام فاز على أستون فيا في امللحق الفاصل املؤهل للدوري اإلجنليزي املمتاز

فرحة ممزوجة باملرارة تلخص احتفاالت مشجعي الريال في مصر

 راموس لصالح: املستقبل ينتظرك
االحتاد الدولي للسيارات 

يبرئ فيراري
أعلن االحتاد الدولي للسيارات تبرئة فيراري من ارتكاب 
أي مخالفة بعدما شككت فرق منافسة في نظام استعادة 
الطاقة اخلاصة بالفريق املشارك في بطولة العالم فورموال 1.

وأج��رى االحت��اد الدولي حتقيقات في مخاوف أثارها 
مرسيدس ورد بول بخصوص فيراري.

وأب��ل��غ تشارلي وايتينج م��دي��ر سباقات ف��ورم��وال 1 
مجموعة صغيرة من الصحفيني ورويترز أمس السبت أن 
نظام فيراري أكثر تعقيدا من باقي املنافسني لكنه تقبل أن كل 

شيء يسير بشكل صحيح في هذا الفريق.
وأضاف على هامش سباق جائزة موناكو الكبرى بعد 
اجتماع حضره جان تود رئيس االحتاد الدولي للسيارات 
»كان لدينا بعض املخاوف في باكو )سباق أذربيجان( كان 

من الصعب شرحها وعملنا على األمر مع الفريق«.
وتابع أن اللوائح تنص على أنه يتعني على الفريق إقناع 
االحت��اد الدولي أن سيارته تتوافق مع كل األنظمة وكان 

فيراري يعاني في إثبات هذا األمر لكنه اآلن فعل ذلك.

كفيتوفا ال تصدق مستواها املذهل 
بعد تعافيها من الهجوم بسكني

عقب 17 شهرا من الهجوم الذي تعرضت له في منزلها، 
من قبل شخص دخيل يحمل سكينا، تقبلت العبة التنس 
التشيكية بترا كفيتوفا فكرة أنها رمب��ا ينتابها دوم��ا 
»إحساس غريب« عندما تخرج مبفردها، وأن يدها اليسرى 

لن تتعافى بشكل كامل.
لكن وبدال من تعلقها بهذه الفكرة، في ظل خشية اجلراح 
ال��ذي يشرف على حالتها من أن تنتهي مسيرتها بعد ما 
تسببت فيه اإلصابة من أضرار بأوتار وأعصاب أصابعها 
وإبهامها، تبنت الاعبة التشيكية البالغة من العمر 28 عاما 

نهجا ايجابيا وفازت بأربعة ألقاب في 2018.
وتزيد هذه احلصيلة، والتي تشمل الفوز بلقبني متتاليني 
على املاعب الرملية في براج ومدريد، في إطار االستعداد 
لبطولة فرنسا املفتوحة، عن أي العبة أخرى ضمن بطوالت 
احتاد الاعبات احملترفات هذا املوسم، وهو ما دفعها للمركز 
الثامن في التصنيف العاملي، وهو اعلى تصنيف لها منذ 

مايو  2016.
وبالنظر إل��ى م��رور نحو ع��ام فقط على عودتها عقب 
الهجوم الذي تعرضت له في ديسمبر  2016، فإن كفيتوفا 
تشعر بالدهشة للكيفية التي س��ارت بها األم��ور على هذا 

النحو.
وقالت كفيتوفا، التي ستواجه فيرونيكا سيبيدي رويج 
العبة باراجواي في الدور األول في فرنسا املفتوحة »هذا 
جنون! لقد حدث بالفعل لكنني ال ميكنني تصديقه، األمر غير 

متوقع متاما بالنسبة لي حتى االن«.
وأضافت »أشعر بأنني على ما يرام وأستمتع باللعب في 
كل حلظة، ألنه ليس بوسعي تخيل أن ألعب بشكل أفضل مما 

أنا عليه اآلن، هذا مهم بالنسبة لي«.
وترغب بطلة وميبلدون مرتني في االستمتاع بكل حلظة 
لها في امللعب وهو ما يبدو مفهوما، ولعدة أشهر، لم يكن 
لدى كفيتوفا أي فكرة بشأن ما إذا كانت ستشعر ثانية بحالة 

النشوة املصاحبة للفوز بالبطوالت.
وقالت كفيتوفا »لم أكن أع��رف كيف ستتفاعل يدي مع 
العودة للعب التنس، وهل ستتمكن من اإلمساك باملضرب، 
بذلت قصارى جهدي وكنت صبورة وإيجابية في التعامل 
مع املوقف، ال أعرف حقا كيف كانت ستسير األمور بأكملها«.

وتابعت »قلت لنفسي يدي لن تتعافى بنسبة 100% 
ثانية. ال ميكنني حتريك أط��راف أصابعي...ال ميكنني أن 
اقبض على راحة يدي.. آخر 12 شهرا شكلت فترة عظيمة 

ولم أعان من أي مشكات«.
وذكرت وسائل إعام تشيكية يوم اخلميس املاضي، أن 
شخصا يبلغ من العمر 54 عاما ألقي القبض عليه فيما له 
صلة بالهجوم. وأقرت كفيتوفا بأن هناك »إحساس غريب« 
ينتابها اذا ما توجهت ألي مكان مبفردها، وأنها تشعر 
»بالسعادة واألمان« إذا ما كان هناك أي شخص معها عندما 

تخرج أو تتجول.
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كاريوس : أشعر باألسف من أجل اجلميع
تقبل حارس ليفربول، لوريس كاريوس، 
اللوم بعد خسارة فريقه 1-3 أم��ام ريال 
مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث 
ارتكب هفوتني وحتمل بوضوح مسؤولية 

الهدفني األول والثالث.
وأه��دى احل��ارس األمل��ان��ي ه��دف التقدم 
لريال في الدقيقة 51، عندما تسرع في 
ب��دء هجمة وح���اول إرس���ال ال��ك��رة بيده، 
لتصطدم بساق ك��رمي بنزميا، وترتد في 

شباك ليفربول بغرابة.
وكان كاريوس )24 عاماً( مسؤوالً أيضاً 
عن الهدف الثالث للريال الذي جاء بتسديدة 
بعيدة املدى من غاريث بيل، لتفلت من بني 

يدي احلارس.
وق��ال كاريوس: »ليس لدي أي مشاعر 
في الوقت احل��ال��ي.. تسببت في خسارة 

فريقي للمباراة وأشعر باألسف من أجل 
اجلميع«.

وأض���اف: »أت��ق��دم باألسف للجميع في 
الفريق وفي النادي بأكمله، وهذه األخطاء 
كانت مكلفة، لو كان بوسعي العودة في 
ال��زم��ن لفعلت، أش��ع��ر ب��األس��ف م��ن أجل 

الفريق، وأدرك أني خذلته في املباراة«.
وتاببع: »ه��ذه األه���داف كلفتنا اللقب 
ب��وض��وح، ي��ب��دو األم���ر صعباً ف��ي الوقت 
احلالي، لكن هذه حياة حارس املرمى، يجب 

أن تعود قوياً وترفع رأسك مرة أخرى«.
ووضع كاريوس رأسه في أرض امللعب 
ف��ي نهاية امل��ب��اراة، قبل أن يحظى بدعم 
زمائه، قائاً: »بكل تأكيد ح��اول اجلميع 
دعمي، لكن كان الصمت يخيم على املكان 

حارس ليفربول لوريس كاريوسكله بسبب شعور اجلميع باإلحباط«.


