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تنطل��ق، اليوم االح��د، مناف�سات الدور الثال��ث للمرحلة الثانية 
م��ن ال� "بلي اوف" الدوري العراقي املمتاز لكرة ال�سلة، باقامة 

مباراتني على قاعة ال�سعب يف بغداد.
و�سيواجه النفط املت�سدر فريق الكهرباء يف لقاء من املوؤمل ان 
ي�سهد اثارة كبرية بني الفريقني يف متام ال�ساعة ال�سابعة م�ساًء 
بتوقي��ت بغداد. ويف املواجهة الثاني��ة، �سيالقي فريق ال�رشطة 
نظ��ريه الكرخ يف لق��اء لن يخلو من الت�سوي��ق يف متام ال�ساعة 
اخلام�س��ة م�ساًء بتوقيت بغداد، فيما �سيكون فريق نفط اجلنوب 

يف حالة انتظار.
ويف اجلول��ة املا�سي��ة، انت��زع فري��ق ال�رشطة ف��وزا ثمينا من 
غرمي��ه فري��ق النفط بنتيج��ة 76-88 نقطة يف املب��اراة التي 
اقيم��ت بينهم��ا ام���س االول يف قاع��ة ال�سع��ب �سم��ن املرحلة 
الثاني��ة ملناف�س��ات اخلما�س��ي الذهب��ي للدوري املمت��از بكرة 
ال�سل��ة. وق��دم فريق ال�رشط��ة اف�سل عرو�سه يف املب��اراة التي 
قادها احلكام الدوليون مروان ماجد واحمد علي وعلي �سموم، 
اال ان فري��ق النف��ط تق��دم نهاية ال�س��وط االول 18-20 نقطة، 
ث��م نهاية ال�سوط الثاين 36-39 نقطة، ليت�ساعد بعدها عطاء 
فري��ق ال�رشطة ويتق��دم يف ال�س��وط الثال��ث 55-57 نقطة ثم 
تق��دم خ��الل ال�س��وط الرابع بف��ارق 20 نقط��ة 61-81 نقطة 

لينجح بعدها فريق النفط بتقلي�س الفارق يف نهاية املباراة.
ويف املب��اراة الثاني��ة التي ج��رت يف قاعة الب���رشة، ا�ستطاع 
فريق نفط اجلنوب خطف الفوز بفارق نقطة من فريق الكهرباء 
83-84 نقط��ة بع��د ان �سه��دت ا�سواط املب��اراة التي ادارها 
احل��كام ج��واد ح�سن ونائ��ل طالب وحممد ح�س��ن حتت ا�رشاف 
احلك��م ال��دويل كاظم علي، ندي��ة واإثارة وتع��ادل الفريقان يف 

نهاية ال�سوط الثالث 60-60 نقطة.

ب��داأ ريال مدريد يف التحرك لتجدي��د عقد جنمه الربتغايل كري�ستيانو 
رونالدو ب�رشوط حم�سنة، وفقًا لرغبة "الدون".

واأف��ادت �سحيفة "اآ�س" االإ�سبانية باأن خو�سيه اآنخيل �سان�سيز املدير 
الع��ام لن��ادي ري��ال مدريد، اأبلغ جن��م الفريق عن ر�س��اء االإدارة عن 

اأدائه باالأ�سهر االأخرية ونيتها حت�سني راتبه.
ومل يت��م حتدي��د قيمة حت�سني الراتب، ولك��ن تكمن فكرة اجلانبني يف 

االنته��اء م��ن جتديد العقد قب��ل مونديال رو�سي��ا املرتقب 
انطالقه بال�سيف.

امللق��ب  رات��ب  ب��اأن  الن��ادي  م��ن  م�س��ادر  وتق��در 
ب�"�س��اروخ مادي��را" قد يتج��اوز ال�21 ملي��ون يورو 

�سايف الت��ي يتقا�ساها حاليًا، لت�س��ل اإىل 30 مليون 
اأ�سا�سي، باالإ�سافة اإىل مليونني اآخرين كمتغريات.

ملي��ون  ال���35  اإىل  "ال��دون" بذل��ك  و�سيق��رب 
ال�سافي��ة الت��ي يتقا�ساه��ا الربازيل��ي نيمار، 

باالإ�ساف��ة اإىل �سبع��ة مالي��ني كمتغريات يف 
باري���س �س��ان جريم��ان، لكنه ال ي��زال بعيداً 
ع��ن ال���45 ماليني ي��ورو الت��ي يتقا�ساها 
ليوني��ل مي�س��ي يف بر�سلونة. بينم��ا �ستظل 
م��دة عقد رونالدو كما هي لتنتهي يف عام 
2021. كم��ا ك�سفت ال�سحيف��ة االإ�سبانية 

ع��ن اأن �سان�سي��ز اجتم��ع بكري�ستيان��و )33 
عام��ًا( خالل بطولة موندي��ال االأندية يف اأبوظبي 

يف دي�سم��رب )كان��ون االأول( املا�س��ي، وق��دم عر�س��ًا 
لرف��ع راتبه بواقع ت�سع��ة ماليني ي��ورو، ولكنها م�رشوطة 

بتحقي��ق بع�س االأه��داف اجلماعي��ة للفري��ق املدريدي مثل 
)دوري اأبط��ال اأوروب��ا والليغ��ا(، واأه��داف فردية مث��ل تتويج 

ال��ذي  العر���س  "االأف�س��ل"،  الذهبي��ة وجائ��زة  الالع��ب بالك��رة 
رف�س��ه كري�ستيانو، معترباً اأنه��ا اإهانة كبرية مل�سريت��ه واالإجنازات 
الت��ي حققها داخ��ل اأ�سوار الن��ادي املدريدي. ومير "ال��دون" باأف�سل 

12 مب��اراة  اإذ خا���س  التهديفي��ة يف م�سريت��ه،  حلظات��ه 
متتالي��ة م�سج��اًل الأهداف بواق��ع 22 هدف��ًا، ليعادل 

رقم��ه امل�سج��ل يف مو�س��م 2015-2014، ال��ذي 
خا���س في��ه اأي�س��ًا 12 مب��اراة ولك��ن م�سجاًل 20 

ر�سد جمل�س اإدارة احتاد الكرة برئا�سة هانى اأبو ريدة مليون جنيه لكل العب 
باملنتخ��ب ف��ى حال التاأهل ل��دور ال� 16 لكاأ�س الع��امل 2018 الذى يقام فى 
رو�سي��ا بالف��رة من 14 يوني��و حتى 15 يولي��و. ويتواجد منتخ��ب م�رش فى 
املجموع��ة االأوىل اإذ يب��داأ الفراعن��ة مباريات��ه مبواجهة اأوروج��واى يوم 15 
يوني��و ث��م رو�سيا يوم 19و ال�سعودية يوم 25 من نف���س ال�سهر. ا�ستقر جمل�س 
احلبالي��ة عل��ى ر�سد مكافاآت  تدريجية  بواقع 50 األف جنيه لكل العب للفوز 
ف��ى مباريات املجموعة تزي��د فى املباراة الثانية اإىل 75 ثم 100 األف جنيه 
فى الثالثة لتحفيز الالعبني على حتقيق االنت�سارات فى البطولة االأهم كرويا. 
ويف �سي��اق مت�سل، ك�سف رام��ى عبا�س، وكيل اأعمال حممد �سالح جنم نادى 
ليفربول االإجنليزى، عن وجود اأزمة خطرية لهداف الدورى االإجنليزى بر�سيد 
30 هدفًا مع احتاد الكرة. وكتب رامى عبا�س، عرب �سفحته الر�سمية مبوقع 
التوا�س��ل االجتماعى "توير"، "لدينا م�سكلة كربى مع االحتاد امل�رشى لكرة 
الق��دم"، دون اأن يك�س��ف ع��ن �رش تلك االأزم��ة. وي�سعى النج��م امل�رشى حممد 
�س��الح، املحرف فى نادى ليفربول، لتحقيق رق��م قيا�سى جديد عندما يحل 
�سيفًا على و�ست بروميت�س األبيون، املحرف �سمن �سفوفه الثنائى امل�رشى 
اأحم��د حجازى وعلى ج��رب، غداً ال�سبت، �سمن مناف�سات اجلولة ال�35 من عمر 
م�سابق��ة الدورى االإجنلي��زى املمت��از "الربميريليج". جدير بالذك��ر اأن حممد 
�س��الح هو هداف نادى ليفربول فى جميع امل�سابقات االإجنليزية واالأوروبية 

املو�سم احلاىل بر�سيد 40 هدفًا،

جائزة "األفضل" في إنكلترا تغازل محمد صالح في حفل ضخم اليوم

العراق يواجه كوريا الجنوبية واليابان استعدادًا لنهائيات آسيا 2019
قبل شهر من انطالق البطولة

م��ن املوؤم��ل اأن يحت�س��ن ملع��ب الب���رشة ال��دويل، خ��الل �سهر 
كان��ون االول املقب��ل مبارات��ني وديتني بني املنتخ��ب الوطني 
ونظ��ريه الك��وري اجلنوبي والياباين يف اإط��ار ا�ستعدادات ا�سود 
الرافدي��ن لنهائي��ات اآ�سي��ا 2019. وق��ال رئي���س احت��اد الكرة 
عب��د اخلالق م�سع��ود ل�)اجلورنال( اإنه "خ��الل ح�سوري نهائي 
ا�سي��ا لل�سيدات يف العا�سم��ة االردنية عم��ان، اجتمعت برئي�س 
االحت��اد اال�سي��وي ال�سيخ �سلم��ان بن ابراهيم واأم��ني ال�رش داتو 
والك��وري  الياب��اين  االحت��ادات  روؤو�س��اء  اىل  باال�ساف��ة 
اجلنوب��ي والفل�سطين��ي". واو�سح اأن��ه "مت االتفاق على 
اقام��ة مبارات��ني مع كوريا اجلنوبي��ة يف خالل �سهر 
كان��ون االول املقب��ل، حي��ث �ستق��ام واح��دة يف 
كوريا والثانية يف الب�رشة يف حال عدم وقوع 

املنتخبني يف جمموعة واحدة �سمن نهائيات ا�سيا".
وا�س��اف ان��ه "اتفق اي�س��ًا على اقام��ة مب��اراة يف الب�رشة يف 
ال�سه��ر االخري من ه��ذا العام بني املنتخب��ني العراقي والياباين 
يف حال عدم وقوع املنتخبني يف جمموعة واحدة يف نهائيات 
ا�سيا". ولف��ت اىل ان "مباراة العراق وفل�سطني مت تاأجيلها يومًا 
واحداً والتي من املقرر اجرائها يف الب�رشة يف الثامن من �سهر 
اآيار املقبل بدال من ال�سابع منه". وفيما يخ�س انتخابات احتاد 
الك��رة، اأكد م�سعود اأن "االحتاد اال�سي��وي يوؤكد اقامة انتخابات 
احت��اد الك��رة يف موعدها املح��دد وعدم تدخ��ل اي طرف ثالث 
فيها". و ينتظر ع�ساق كرة القدم يف القارة االأكرب يف العامل عام 
2019 بف��ارغ ال�سرب، حيث اأنه �سي�سهد انطالق ن�سخة خا�سة 

جداً من كاأ�س اأمم اآ�سيا يف االإمارات العربية املتحدة.
�ستك��ون هذه الن�سخة م��ن امل�سابقة االأقوى يف الق��ارة ال�سفراء 
ه��ي االأوىل الت��ي �سي�س��ارك فيه��ا 24 منتخب��ًا، بع��د اأن كان 

ي�س��ارك فيه��ا 16 منتخب��ًا فقد حت��ى ن�سخة اأ�سرالي��ا 2015. 
ه��ذه املنتخبات ال���24 �سيتم تق�سيمها عل��ى 6 جمموعات على 
غ��رار يورو 2016، وكل جمموع��ة �سيتناف�س بها 4 فرق ي�سعد 
املت�س��در والو�سي��ف منه��ا اإىل الدور الثاين مبا���رشة، ثم يلحق 
به��ذه الف��رق املتاأهل��ة اأف�س��ل 4 منتخب��ات ج��اءت يف املركز 
الثال��ث يف جمموعاته��ا، ليكتم��ل بذل��ك عق��د دور ال���16 الذي 
يك��ون بداية االأدوار االإق�سائية. اكتم��ل عقد ال�24 منتخبًا التي 
�ست�س��ارك يف كاأ�س اآ�سيا 2019، و�ست�سهد هذه الن�سخة م�ساركة 
11 منتخب��ًا عربيًا هم "االإمارات، ال�سعودية، فل�سطني، �سوريا، 

العراق، لبنان، قطر، عمان، االأردن، البحرين، اليمن".
م��ن املق��رر اأن تنطلق مباري��ات البطولة ي��وم ال�سب��ت 5 يناير 
2019 ميالدي��ًا، 29 ربي��ع االآخ��ر 1440 هجري��ًا، و�ست�ستمر 
 26 ميالدي��ًا،   2019 فرباي��ر   1 اجلمع��ة  حت��ى  مناف�ساته��ا 
جم��ادى االأوىل 1440 هجري��ًا. �ستنطلق جمري��ات قرعة كاأ�س 

اآ�سي��ا 2019 يوم اجلمعة 4 ماي��و 2018 ميالديًا، املوافق 18 
�سعب��ان 1439 هجري��ًا، و�ستق��ام يف مدين��ة دب��ي باالإمارات 
العربي��ة املتحدة. �سي�سارك 24 منتخب��ًا يف كاأ�س اآ�سيا 2019، 
ه��ذه املنتخبات و�سيتم تق�سيمه��ا اإىل 4 م�ستويات، كل م�ستوى 
ب��ه 6 فرق �سيت��م و�سعها وفق��ًا لرتيب كل فري��ق يف ت�سنيف 
االحت��اد ال��دويل لكرة الق��دم للمنتخبات يف اأبري��ل 2018. يتم 
و�س��ع كل منتخب من ال�ست املتواج��دة يف امل�ستوى االأول على 
راأ���س اأح��د املجموعات، وم��ن ثم يب��داأ �سحب الك��رات من بقية 
امل�ستوي��ات تباع��ًا حتى يكتمل ن�س��اب ال�س��ت جمموعات، وال 

ميكن تواجد منتخبني من نف�س امل�ستوى يف املجموعة ذاتها.
اكتم��ل عقد ال�24 منتخبًا التي �ست�سارك يف كاأ�س اآ�سيا 2019، 
و�ست�سهد هذه الن�سخة م�ساركة 11 منتخبًا عربيًا هم "االإمارات، 
ال�سعودية، فل�سطني، �سوريا، العراق، لبنان، قطر، عمان، االأردن، 

البحرين، اليمن".

العراق يتوج بالبطولة العربية للناشئين بالمصارعة الرومانية

خا�س: طماأنت ادارة نادي الزوراء، جماهري 
الفريق عن حالة املهاجم مهند عبد الرحيم، 
بعد تعر�سه لال�سابة يف مباراة فريقه امام 
كربالء �سم��ن اال�سبوع الراب��ع من املحرلة 

الثانية للدوري املمتاز لكرة القدم.
وقال ع�س��و الهيئة االدارية لن��ادي الزوراء 
عب��د الرحمن ر�سيد ل�)اجلورن��ال( اإن " مهند 
تعر�س لك�رش باالنف و 10 غرز حتت العني 
اث��ر احتكاكه باحد العبي كربالء يف مباراة 

االم�س".
وا�س��اف ان "اال�ساب��ة ال تدع��و اىل القل��ق 
والالع��ب �سيك��ون جاه��ز ملواجه��ة اجلي�س 

ال�س��وري يف اجلول��ة ال�ساد�س��ة م��ن كا���س 
االحت��اد اال�سي��وي ي��وم الثالث��اء املقب��ل". 
ويتوج��ب عل��ى ال��زوراء الف��وز يف مباراته 
املقبلة امام اجلي�س ال�سوري وبانتظار تعرث 
العهد اللبن��اين امام املنام��ة البحريني كي 
يت�سدر النوار���س املجموعة. ويحتل الزوراء 
املرك��ز الث��اين بف��ارق االه��داف ع��ن العهد 
اللبناين، حي��ث يت�ساوى الفريقان بر�سيد 9 

نقاط.
ويتاأه��ل اىل ن�س��ف نهائ��ي كاأ���س االحتاد 
اال�سي��وي 4 ف��رق، حي��ث يتاأه��ل مت�س��درو 
املجموع��ات الث��الث باال�ساف��ة اىل اف�سل 

ثاين.
 3 مواجه��ات  خم���س  يف  ال��زوراء  وح�س��د 
تع��ادالت وفوزين، حي��ث تعادل م��ع العهد 
اللبن��اين مرتني واجلي���س ال�سوري مرة وفاز 
عل��ى املنامة يف مواجهت��ني. وكان الزوراء 
دور  اىل  املا�سي��ة  الن�سخ��ة  تاأه��ل يف  ق��د 
ن�س��ف النهائ��ي قب��ل ان يت��م اق�س��اوؤه من 
غرمي��ه االزيل الق��وة اجلوي��ة. و�سج��ل عب��د 
الرحي��م رفق��ة النوار���س هدف��ًا وحي��داً يف 
البطولة اال�سيوية، بعدما عاد اىل الفريق يف 
املريكات��و ال�ستوي بعد جتربته الق�سرية مع 

الن�رش االماراتي.

توج منتخب امل�سارعة العراقي الوطني 
العربي��ة  للبطول��ة  بط��ال  للنا�سئ��ني، 
8 دول  املقام��ة يف بغ��داد مب�سارك��ة 
عربي��ة، بح�سول��ه عل��ى 225 نقطة، 
متفوقًا على املنتخب ال�سوري الذي 

حل ثانيًا بفارق 120 نقطة.
االعالمي��ة  اللجن��ة  وذك��رت 
للبطول��ة يف بي��ان �سحفي 

"املنتخ��ب الوطن��ي ح��از عل��ى املرتب��ة  ان 
االحت��اد  نظمه��ا  الت��ي  البطول��ة  يف  االوىل 
العراق��ي املرك��زي للم�سارع��ة بالتعاون مع 
االحتادي��ن ال��دويل والعربي، وبدع��م اللجنة 
االوملبي��ة الوطني��ة العراقية، ووزي��ر ال�سباب 
وفل�سط��ني  تون���س  ومب�سارك��ة  والريا�س��ة، 
واملغرب و�سوري��ا ولبنان وال�سودان واليمن ، 
ا�ساف��ة اىل العراق". وبين��ت انه "جاء تتويج 
الع��راق اأوال بح�سوله عل��ى 225 نقطة، يليه 
املنتخ��ب ال�س��وري ثاني��ا ب���105 نقط��ة، ثم 

املغرب ثالثا جامعا 94 نقطة".
العرب��ي  االحت��اد  "رئي���س  ان  اىل  وا�س��ارت 
للم�سارع��ة زام��ل ال�سه��راين اأب��دى اإعجاب��ه 
بالتنظي��م الرائ��ع للبطولة ال��ذي يعك�س مدى 
التط��ور الكب��ري ال��ذي و�سل��ت اإلي��ه الريا�سة 
العراقية".وا�ساد ال�سه��راين ب�"الو�سع االأمني 
امل�ستت��ب ال��ذي تعي�س��ه العا�سم��ة العراقي��ة 
بغ��داد خالف��ا عم��ا كان يقال، مم��ا يدل على 
جاهزية العراق لتنظي��م العديد من البطوالت 

العربية والقارية".

يتطل��ع العب فري��ق ليفربول االإجنلي��زي لكرة القدم، 
النجم ال��دويل امل�رشي حممد �سالح، لتحقيق اإجناز 
تاريخ��ي ي�س��اف اإىل �سل�سل��ة اإجنازات��ه الرائع��ة يف 
م�سريت��ه الريا�سي��ة، حينما يت��م ك�س��ف النقاب عن 
هوي��ة الالعب الفائز بجائزة اأف�سل العب يف اجنلرا 
ملو�س��م 2018-2017، وذل��ك يف احلف��ل ال�سن��وي 
ال��ذي تنظم��ه رابط��ة العبي ك��رة الق��دم املحرفني 

االإجنليزية، اليوم االأحد.
وج��اء �سالح على راأ���س القائمة املر�سح��ة للتتويج 
باجلائ��زة االأ�سخم يف ك��رة الق��دم االإجنليزية، التي 
اأعلن��ت الرابطة عنها يف االأ�سب��وع املا�سي، و�سمت 
كاًل م��ن البلجيكي كيفن دي بروين واالأملاين لريوي 
�ساين واالإ�سباين ديفي��د �سيلفا ثالثي فريق مان�س�سر 
�سيتي، ومهاجم توتنهام هوت�سبري، االإجنليزي هاري 
كني، وحار���س مرم��ى مان�س�سر يونايت��د، االإ�سباين 

ديفيد دي خيا.
العربي��ة ب�سف��ة  اآم��ال اجلماه��ري  ويحم��ل �س��الح 
عام��ة وامل�رشية على وج��ه اخل�سو���س، يف تواجد 
ب��الد النيل �سم��ن قائمة البلدان الت��ي توج العبوها 

بجائزة العب املو�س��م يف اإجنلرا. وفر�س الالعبون 
الالإجنلي��ز �سيطرته��م عل��ى اجلائزة، التي ف��ازوا بها 
18 مرة، مقابل 5 جوائز لويلز و4 لفرن�سا، و3 لكل 
م��ن اإ�سكتلندا واإيرلندا وهولندا، وجائزتني للربتغال، 
واأوروغ��واي  ال�سمالي��ة  الإيرلن��دا  واح��دة  وجائ��زة 

وبلجيكا واجلزائر.
وي�سع��ى �سالح، الفائز بجائ��زة اأف�سل العب اأفريقي 
الع��ام املا�سي، لتكرار االإجناز الذي حققه اجلزائري 
ريا���س حمرز م��ع لي�سر �سيت��ي، الذي يع��د الالعب 
العرب��ي واالأفريقي الوحيد الذي ت��وج بجائزة العب 
املو�س��م يف اإجنل��را، عندم��ا ق��اد فريق��ه للتتوي��ج 

بالدوري االإجنليزي مو�سم 2015-2016.
ويعترب �س��الح من اأبرز املر�سح��ني للفوز باجلائزة، 
م��ع  االأول  مو�سم��ه  يف  خيالي��ًا  اأداء  ق��دم  بعدم��ا 
ليفربول، الذي انتقل اإىل �سفوفه يف فرة االنتقاالت 
ال�سيفي��ة املا�سية، اإذ اأحرز 40 هدفًا يف 45 مباراة 
لعبها مع الفري��ق يف خمتلف امل�سابقات، بواقع 30 
هدفًا يف الدوري االإجنليزي، الذي يربع على �سدارة 
هدافي��ه، وثماني��ة اأه��داف يف بطول��ة دوري اأبطال 

اأوروب��ا، وهدف يف الدور املوؤه��ل للم�سابقة القارية، 
وهدف يف كاأ�س االحتاد االإجنليزي.

و�ساه��م امل�ست��وى الرائ��ع ال��ذي ظهر ب��ه �سالح مع 
ليفربول يف اأن ي�سبح اأول العب يتوج بجائزة العب 
ال�سهر بالدوري االإجنلي��زي ثالث مرات خالل مو�سم 
واحد. ولعب "الفرعون" امل�رشي دوراً بارزاً يف تاأهل 
ليفربول للدورن�س��ف النهائي لدوري اأبطال اأوروبا، 
باالإ�سافة الحتالله حالي��ًا املركز الثالث يف ترتيب 
ال��دوري االإجنليزي املوؤهل للم�سابق��ة االأوروبية يف 
املو�س��م املقب��ل. ولن تك��ون مهمة �س��الح �سهلة يف 
التتوي��ج باجلائزة املرموق��ة، اإذ يجد مناف�سة �رش�سة 
م��ن دي بروين، ال��ذي �ساهم ب�سكل كب��ري يف تتويج 
مان�س�س��ر �سيت��ي بلق��ب ال��دوري االإجنلي��زي للم��رة 
اإذ يرب��ع �سان��ع االألع��اب  اخلام�س��ة يف تاريخ��ه، 
البلجيك��ي على �سدارة اأكرث العبي امل�سابقة �سناعة 
لالأه��داف بر�سي��د 15 هدفًا. ولن يك��ون هاري كني 
بعيداً عن دائرة الر�سيحات يف ظل تاألقه الالفت مع 
توتنه��ام، الذي �سج��ل معه حت��ى االآن 26 هدفًا يف 
الربمييري ليغ، ليحتل املركز الثاين يف ترتيب هدايف 

البطولة، اإذ لعب��ت اأهدافه احلا�سمة يف تواجد الفريق 
اللن��دين �سمن املراكز االأربع االأوىل برتيب الدوري، 
باالإ�سافة لتاأهله للدور ن�سف النهائي لبطولة كاأ�س 

االحتاد االإجنليزي.
ويعت��رب ديفي��د دي خي��ا من اأب��رز العب��ي مان�س�سر 
يونايت��د ه��ذا املو�س��م، بعدم��ا �ساهم��ت ت�سديات��ه 
اخلرافية يف احتالل الفري��ق املركز الثاين حاليًا يف 

ترتيب الدوري االإجنليزي.
وجائ��زة اأف�سل العب يف اإجنلرا ه��ي جائزة �سنوية 
تق��دم م��ن رابط��ة العب��ي ك��رة الق��دم املحرف��ني 
يف  م�ستوي��ات  ق��دم  الع��ب  الأف�س��ل  االإجنليزي��ة، 
)الدوري-كاأ���س  املختلف��ة  االإجنليزي��ة  البط��والت 
االحتاد-كاأ���س الرابط��ة(، وهي تختل��ف عن جائزة 
الع��ب املو�سم يف ال��دوري االإجنلي��زي املمتاز، التي 
تقدم من ال�رشكة الراعية للبطولة يف مايو )اأيار( من 
كل ع��ام. ويتم تقدمي اجلائ��زة، التي بداأت منذ مو�سم 
1974-1973، اإىل الع��ب اأح��د الف��رق االإجنليزية 
�س��واء كان هذا الالعب يحم��ل اجلن�سية االإجنليزية اأو 

جن�سية دولة اأخرى. 
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