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نجوم ليفربول ال يشعرون باإلحباط
بعد الخسارة

• غوارديوال يحمل الكأس

غوارديوال :حققت أصعب لقب
في مشواري الكروي
وجه بيب غوارديوال املدير الفني
ملان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي،
ال�شكر خل�صمه ليفربول مل�ساعدته
على تقدم م�ستوى فريقه ،لدرجة
جعلته يعتقد �أنه من امل�ستحيل �أن
يحافظ على لقب الدوري الإنكليزي
يف اليوم الأخري من املو�سم.
وتُ ��وج مان�ش�سرت �سيتي باللقب
الثاين على التوايل ،وال�ساد�س يف
تاريخه ،بعدما تغلب على برايتون
ب�أربعة �أهداف مقابل هدف ،حيث
رفع ر�صيده �إلى  98نقطة ،بفارق
نقطة وحيدة عن ليفربول.
وق��ال غ��واردي��وال يف ت�رصيحات
لـ«�سكاي �سبورت» عقب املباراة:
«يجب �أن نهنئ ليفربول قبل �أي
ريا».
�شيء ..ن�شكرهم كث ً
و�أ�ضاف« :لقد �ساعدوا يف زيادة
م�ستوانا منذ املو�سم املا�ضي،
فمناف�ستهم �سبب رئي�سي فيما

و�صلنا �إليه الآن».
وت��اب��ع« :حت�صيل  198نقطة يف
مو�سمني متتاليني �أمر ال ي�صدق..
لقد حققنا �أعلى م�ستوى يف املو�سم
املا�ضي ،و�ساعدنا ليفربول يف
احل��ف��اظ على ه��ذا امل�ستوى يف
املو�سم احلايل».
ووا���ص��ل« :ل��ل��ف��وز ب��ه��ذا اللقب،
كان علينا الفوز بـ  14لقاء على
التوايل ..يف بع�ض فرتات املو�سم
كان من ال�صعب خ�سارة �أي نقاط».
و�شدد« :هذا �أ�صعب لقب فزت به
خ�لال م�سريتي التدريبية حتى
الآن»
�سيتي ميكن �أن يكمل ثالثية حملية
غري م�سبوقة بفوزه على واتفورد
يف نهائي ك�أ�س االحتاد الإنكليزي
يوم ال�سبت.
وعن هذا الأمر قال بيب« :الفريق
ككل هو امل�س�ؤول عما و�صل �إليه

�سيتي هذا املو�سم ،ولي�س الأفراد»،
م�شد ًدا على �أن الفريق �سيعود �أقوى
املو�سم املقبل.
و�أ���ض��اف« :حققنا ال��درع اخلريية
وك�أ�س الرابطة والربميريليج،
والآن ن�ستعد ل��ن��ه��ائ��ي ك�أ�س
االحتاد».
و�أو�ضح« :لي�س لدينا العب واحد
ميكن �أن يحدث الفرق ..نفعل ذلك
كفريق واحد ،وهذا هو ال�رس».
وتابع« :ميكنك الفوز بلقب واحد،
هذا عادي ،لكن عندما تفوز بلقبني
على التوايل يف هذا ال��دوري �ضد
مدربني و�أندية ت�ستثمر الكثري من
امل��ال ،فهذا يعني �أن��ك قد قمت
بعمل رائع» .و�أمت�« :سيكون املو�سم
املقبل �أكرث �رشا�سة ،لكننا �سنكون
�أقوى � ً
أي�ضا ..لدي �شعور املو�سم
املقبل ب�أننا �سنعود ونحاول �أن
نكون � اً
أبطال � ً
أي�ضا».

بوكيتينو :العبو توتنهام
أبطال خارقون
• بوكيتينو

حتدث مدرب توتنهام ماوري�سيو بوكيتينو
عن املو�سم الذي قدمه فريقه ،عقب انتهاء
مباراته الأخرية بالدوري الإنكليزي املمتاز
�أمام �إيفرتون « »2-2م�ساء اول ام�س الأحد.
وحافظ توتنهام على املركز الرابع ،لي�ضمن
امل�شاركة يف م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا
املو�سم املقبل ،علما ب�أنه و�صل �إلى
املباراة النهائية بالت�شامبيونزليج هذا
املو�سم ،حيث �سيالقي ليفربول يف الأول
من حزيران-يونيو املقبل يف مدريد.
وقال بوكيتينو يف ت�رصيحات نقلتها هيئة
الإذاع���ة الربيطانية «ب��ي بي �سي» عقب
انتهاء اللقاء�« :أريد �أهنئ الالعبني� ،إنهم
�أبطال خارقني ،يف بداية املو�سم مل يكن
�أحد لي�صدق ذلك� ،إنه �إجناز �ضخم� ،أ�شعر بفخر
�شديد ومل ننه مو�سمنا بعد� ،أمامنا � 3أ�سابيع
للتح�ضري للنهائي الذي �سيكون واحدا من �أهم
املباريات يف تاريخنا».
و�أ�ضاف« :ال�سمة املميزة للمو�سم احلايل هو
عدم اال�ست�سالم �أبدا ،روح الفريق املعنوية
كان رائعة».
وتناول بوكيتينو بلوغ فريقه لنهائي
دوري الأبطال بقوله« :الآن �أدركت كم هي
حلظة مميزة� ،أ�ستمتع بالأمر الآن
�أك�ثر م��ن ليلة الأرب��ع��اء،
ك��ان��ت ه��ن��اك م�شاعر
كثرية تدركها الآن،
�أ�ستمتع بر�ؤية
ال�صور ومقاطع
الفيديو ،من
خاللها ميكنك
ت��ق��دي��ر كل
حلظة».

ق��ال �أن��دي روبرت�سون ،مدافع
ليفربول �إن ناديه �سيتعلم من
الأخطاء بعد �أن كان قريبا من
حتقيق لقب ال��دوري الإنكليزي
املمتاز لكرة القدم ،ومتنى �أن
يعود �أقوى يف املو�سم املقبل.
و�أنهى ليفربول املو�سم بفارق
نقطة واحدة عن البطل مان�ش�سرت
�سيتي الذي توج باللقب للمرة
الثانية على التوايل.
وجمع ليفربول  97نقطة وهو
�أع��ل��ى ر�صيد لو�صيف للبطل
يف ت��اري��خ ال���دوري الإنكليزي
املمتاز ،وخ�رس مباراة واحدة
بامل�سابقة �أمام �سيتي يف يناير
املا�ضي.
و�أبلغ روبرت�سون موقع ناديه
على الإنرتنت« :مل نرتكب الكثري
من الأخطاء لكننا �سنتعلم منها
والأمر اجليد �أن �سيتي يعرف الآن
�أننا �سنناف�س بقوة».
وتابع�« :ستبقى هذه الت�شكيلة
و�سنحتاج لبذل كل جهد ممكن يف
املو�سم املقبل».
و�أ�ضاف« :مل نخ�رس اللقب ،و�إمنا
فاز به فريق رائع وهو ال�سيتي
ال���ذي و���ض��ع امل��ع��اي�ير ونحن
حاولنا الو�صول لها».
وقلل من حزن ليفربول و�صوله
لنهائي دوري �أب��ط��ال �أوروب���ا
للعام ال��ث��اين على ال��ت��وايل،
وي�أمل يف حتقيق لقبه ال�ساد�س
بامل�سابقة القارية عندما يواجه
توتنهام هوت�سبري يف مدريد يف
الأول من يونيو.
وتابع« :نحن يف النهائي الآن
ونحتاج لقطع خطوة �أبعد مل
نحققها يف املو�سم املا�ضي»
م�شريا �إلى خ�سارة ليفربول �أمام
ريال مدريد يف نهائي الن�سخة

• العبو الليفر راضون عن األداء

املا�ضية.
ووا���ص��ل�« :إذا جنحنا يف هذه
اخلطوة �سيكون مو�سما ناريا.
نعرف مدى �صعوبة اللعب �ضد
توتنهام».
كما �أكد قائد ليفربول جوردان
ه��ن��در���س��ون ر���ض��اه ع��ن مو�سم
ف��ري��ق��ه ،رغ��م �إن��ه��اء ال���دوري
الإنكليزي املمتاز يف املركز
الثاين بفارق نقطة واحدة خلف
مان�ش�سرت �سيتي.
وحقق ليفربول الفوز على �ضيفه
وولفرهامبتون  0-2م�ساء الأحد

سولسكاير يعترف :أمامنا طريق طويل لمقارعة الكبار
�أكد مدرب مان�ش�سرت يونايتد �أويل
جونار �سول�سكاير� ،أن �أمام فريقه
وقتا طويال حتى يعود ملقارعة
ال��ك��ب��ار يف ال����دوري الإنكليزي
املمتاز ،بعد خ�سارته املباراة
الأخرية يف امل�سابقة �أمام كارديف
�سيتي .2-0
ووا�صل مان�ش�سرت يونايتد نتائجه
املخيبة ه��ذا امل��و���س��م ،وتلقى
هزمية جديدة �أم��ام فريق هابط
�إلى الدرجة الأولى.
وق��ال �سول�سكاير يف ت�رصيحات
نقلتها هيئة الإذاع��ة الربيطانية
«بي بي �سي» عقب انتهاء اللقاء:
«اليوم بالذات مل يكن م�شكلة،
ميكنك �أن ت�ستحوذ على الكرة طويال
و�أن حتظى بالفر�ص ،لكننا تلقينا
�أهدافا �سهلة ومل ن�سجل ،هذا لي�س
ما يتمحور حوله التحدي اخلا�ص
بنا� ،أمامنا طريقة طريق ووعر
لنكون يف املكان الذي نرغب �أن
نكون عليه».
و�أ���ض��اف« :االق��ت�راب م��ن القمة
يحتاج لبع�ض ال��وق��ت� ،أنهينا
املو�سم بفارق � 5أو  6نقاط وراء
املراكز من � 3إلى  ،5وهذا يجب
�أن يكون هدفنا ،فريقا املقدمة
معيارا �أعلى من ذي قبل،
و�ضعا
ً
ويجب �أن نرتقي مب�ستوانا يف
التحدي املقبل».
وتابع« :العمل يبد�أ اليوم ،الكل
ل��دي��ه عطلة �صيفية،

• سولسكاير خالل املباراة

لكن يجب �أن نعود بذهنية خمتلفة
و�سلوك خمتلف ب�ش�أن و�ضعنا
ك��ف��ري��ق مان�ش�سرت يونايتد،
الالعبون الذين �شاركوا اليوم
�أدوا ب�شكل جيد ،لكن هذا لي�س
كافيا».

و�أث��ن��ى �سول�سكاير ع��ل��ى �أداء
م��ه��اج��م��ه ال�����ص��اع��د ماي�سون
جرينوود الذي �أ�صبح �أ�صغر العب
يبد�أ مباراة ملان�ش�سرت يونايتد يف
الربمييريليغ ،وقال« :جرينوود
ك��ان رائعا ،ك��ان �أف�ضل العبينا

بفارق ميل كامل عن البقية ،وهذا
يخربنا الكثري حول هذا الفتى،
�أت���ى للفريق وتنق�صه اخل�برة
ومي��ك��ن��ك م�لاح��ظ��ة ذل���ك ،ل�ست
متفاجئا من �أدائه ،نعرف ما هو
قادر على القيام به».

ساري :المركز الثالث
يرضي طموحاتي

ثالثي أفريقي يتقاسم
جائزة الهداف

تقا�سم الثالثي حممد �صالح و�ساديو ماين العبا ليفربول ،وبيري �إميرييك �أوباميانغ العب
�آر�سنال� ،صدارة قائمة هدايف الدوري الإنكليزي املمتاز ملو�سم .2019 - 2018
و�سجل الثالثي الأفريقي «امل�رصي ،ال�سنغايل واجلابوين» كل منهم هذا املو�سم ً 22
هدفا،
ليتقا�سموا يف النهاية جائزة احلذاء الذهبي لهداف الربمييريليغ ،ويتم ت�سليمه لهم يف
اجلولة الأخرية.
وت�سلم �صالح وماين ،اجلائزة على ملعب الأنفيلد يف �أجواء احتفالية من جماهري الريدز
التي دعمت فريقها رغم خ�سارة اللقب.
فيما ح�صل �أوباميانغ ،اجلائزة � ً
أي�ضا لكن على ملعب «تريف موث» حيث فاز فريقه �آر�سنال
على برينلي بنتيجة «.»1-3
ً
هدفا طوال
ودخل الثالثي الأفريقي اجلولة الأخرية ،والأ�سبقية ل�صالح الذي �سجل 22
املو�سم ،فيما كان ميلك ماين و�أوباميانغ ً 20
هدفا فقط.
و�سجل الثنائي الأخري هدفني لكل منهما يف �شباك وولفرهامبتون وبرينلي على الرتتيب،
لريفعا ر�صيدهما �إلى ً 22
هدفا ،بالت�ساوي مع الدويل امل�رصي.
وتوج مان�ش�سرت �سيتي بطلاً للربمييريليغ للمو�سم الثاين على التوايل ،بعد �رصاع طويل
مع ليفربول ح�سمه يف اجلولة الأخرية ل�صاحله عقب الفوز على برايتون ب�أربعة �أهداف
مقابل هدف.

يف اجلولة الأخري من امل�سابقة،
ليجمع  97نقطة مل تكن كافية
لإحراز اللقب ،بعدما تخلف وراء
مان�ش�سرت �سيتي بفارق نقطة
وحيدة.
وق��ال هندر�سون يف ت�رصيحات
نقلتها هيئة الإذاعة الربيطانية
«بي بي �سي» عقب انتهاء اللقاء:
«قدمنا كل ما لدينا ،لكننا ل�سنا
نادمني ،ظهرنا ب�شكل رائع طوال
املو�سم ،وتركنا كل ما لدينا
على �أر���ض امللعب ،هذا كل ما
ميكن �أن تطلبه».

و�أ�ضاف« :كان علينا الرتكيز يف
املباراة ،مل نلعب بال�رضورة
م��ب��اراة ج��ي��دة ،لكننا �أجنزنا
املهمة وهذا كل ما يهم».
و�أردف« :خ����سرن��ا م���ب���اراة
واح���دة ،النا�س ق��د يتحدثون
عن التعادالت ،لكننا حاولنا
م���ا ب��و���س��ع��ن��ا ل��ل��ف��وز يف تلك
املباريات ،قدما كل �شيء على
مدار املو�سم� ،سيتي فريق رائع
ويجب �أن ترفع قبعتك لهم ،يف
املو�سم املقبل �سنقدم كل �شيء
لإحراز اللقب».

• ماني وصالح يحتفالن
بلقب الهداف

�رصح مدرب ت�شيل�سي ماورييو �ساري ،ب�أن الوقت قد حان الحرتام
القرار الذي �سيتخذه جنم الفريق �إيدن هازارد ب�ش�أن
م�ستقبله مع الفريق.
ونزل ه��ازارد يف ال�شوط الثاين من
م��ب��اراة فريقه الأخ�ي�رة بالدوري
�أمام لي�سرت �سيتي « »0-0الأحد،
• ساري
وهو لقاء قد يكون الأخ�ير له يف
ال��دوري الإنكليزي املمتاز ،مع
توا�صل التكهنات ب�ش�أن انتقاله �إلى
ريال مدريد.
وق��ال �ساري يف ت�رصيحات ل�شبكة
«�سكاي �سبورت�س» عقب انتهاء لقاء
الأح��د�« :إي��دن ك��ان متعبا اليوم
ولهذا كان على الدكة ،حاولنا
الفوز بوجوده يف الدقائق الـ25
الأخرية� ،أعتقد �أن �إيدن لعب يف
ت�شيل�سي ملدة  7موا�سم ،وقدم
�أق�ضل ما لديه يف كل مباراة،
والآن حان وقت احرتام قراره،
لكني �أمتنى �أن يبقى معنا».
واعترب �ساري �أن مو�سم ت�شيل�سي
كان مر�ضيا بقوله« :املو�سم كان
جيدا ،كنا يف م�أزق قبل �شهرين
�أو ثالثة ،لكن املركز الثالث
نتيجة جيدة جدا ،الآن علينا
ال��ذه��اب �إل��ى باكو من �أجل
نهائي الدوري الأوروبي،
ولدينا فر�صة لأن جنعل
املو�سم رائعا».
و�سئل �ساري عما �إذا
ك��ان غا�ضبا من �سفر
ال��ف��ري��ق يف منت�صف
الأ�سبوع �إلى الواليات
املتحدة لأداء مباراة ودية
قائال�« :إن��ه �شعور م��زدوج� ،أنا
�سعيد لأننا �سنذهب هناك ل�سبب
وجيه ،وكمدرب �أن��ا قلق لأننا
متعبني ونحتاج �إلى الراحة».

