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غوارديوال :الفوز بالثالثية المحلية أصعب من دوري األبطال
�أكد الإ�سباين بيب غوارديوال ،املدير
الفني ملان�ش�سرت �سيتي ،عقب تتويج
فريقه بلقب ك�أ�س �إنكلرتا ،باكت�ساح
واتفورد «� ،»0-6أن الفوز بالثالثية
املحلية �أ�صعب من حتقيق لقب دوري
الأبطال.
وق��ال غ��واردي��وال يف ت�رصيحات عقب
اللقاء الذي احت�ضنه ملعب «وميبلي»:
«�أع�شق دوري الأبطال ،ولكن الفوز بهذه
الثالثية �أكرث �صعوبة».
و�أ�صبح املان �سيتي �أول فريق يف �إنكلرتا
يفوز بجميع الألقاب املحلية يف مو�سم
واحد.
وب�س�ؤاله حول �إذا ما كان هذا هو املو�سم
الأف�ضل يف م�سريته� ،أكد املدرب الإ�سباين
�أنه �أحد �أف�ضل موا�سمه التدريبية.
و�أو���ض��ح�« :أعتقد �أن��ه لي�س الأف�ضل،
ولكنه ي�أتي �ضمن الأف�ضل� ،أن �أكون
الأول «الذي يحقق هذا الإجناز» يعني
�أننا ما زلنا الأف�ضل».
وح���ول �إم��ك��ان��ي��ة احل��ف��اظ على نف�س
امل�ستوى خالل املو�سم املقبل� ،أكد:
«ح�سنا ،لقد فعلنا هذا الأ�سبوع احلايل
بعد �أن فزنا يف املو�سم املا�ضي باللقب
بح�صد  100نقطة ،ه��ذا �أم��ر مذهل،
العودة لل�صيف �ستكون م�شابهة لهذا
املو�سم ،مع وجود بطولة دوري الأمم،
حيث كان ك�أ�س العامل قبل بداية املو�سم
املا�ضي».
وعلى جانب �آخر عرب قائد مان�ش�سرت
�سيتي ،فين�سنت كومباين ،عن فخره
لكونه ج��زءا من الفريق ،ال��ذي حقق
ثالثية تاريخية يف الكرة الإنكليزية،
بعد ال��ف��وز على وات��ف��ورد ب�سدا�سية
نظيفة ،يف نهائي ك�أ�س االحتاد.
و�أ�صبح مان�ش�سرت �سيتي �أول فريق يف
تاريخ الكرة الإنكليزية ،يفوز بالألقاب
املحلية الثالثة الكربى يف مو�سم واحد
«الدوري والك�أ�س وك�أ�س الرابطة».
وقال كومباين ،يف ت�رصيحات لهيئة
الإذاع����ة الربيطانية «ب��ي ب��ي �سي»:
«مبجرد �أن �سجلنا هدفني� ،صار اللقاء
مفتوحا بالن�سبة لنا ،و�رصنا قادرين
على خلق فر�ص �أكرث ..مل تكن املباراة
�سهلة كما توحي النتيجة ،لكن يا له من
مو�سم ،يا له من ٍ
ناد رائع».
و�أ���ش��اد كومباين مب��درب الفريق بيب
غوارديوال ،اً
قائل« :الأمر بد�أ من املدرب،
و�ضع املعيار يف بداية املو�سم ،وقال
�إن���ه يتوجب علينا االح��ت��ف��اظ بلقب
الدوري».
وت��اب��ع�« :إن��ه �أف�ضل فريق يف العامل
معيارا
بالن�سبة يل «ال�سيتي» ،و�ضع
ً
مرتفعا لفرتة طويلة ،لي�س فقط لعام
ً
واحد ،بل لعامني متتاليني ..يا له من
ٍ
ناد� ،إنه �رشف يل».


• العبو السيتي مع درع الكأس

ستيرلينغ :الفوز في ويمبلي
حلم تحول لحقيقة

ألفيس يفكر في االنتقال للبريمييرليغ

• ستيرلينغ خالل تسجيله أحد األهداف

ق��ال جنم مان�ش�سرت �سيتي ،رحيم �ستريلينغ� ،إن
ال�صعود على من�صة التتويج يف ملعب «وميبلي»،
حلم حتول �إلى حقيقة ،بعدما قاد فريقه لإحراز ك�أ�س
�إنكلرتا ،بالفوز على واتفورد ب�سدا�سية نظيفة.
و�أو�ضح �ستريلينغ ،الذي �سجل � 3أهداف يف اللقاء،
خالل ت�رصيحات لهيئة الإذاع��ة الربيطانية «بي بي
�سي»« :ال�شبان �أدوا ب�شكل رائع� ،أهدايف �أ�ضافت لهذا
مبهرا من اجلميع».
أداء
الفوز ،كان � ً
ً
و�أ�ضاف« :لقد ترعرعت هنا ،ور�أيت هذا اال�ستاد �أثناء

عميلة �إع��ادة بنائه ،الفوز بالألقاب هنا حلم كبري
حتول �إلى حقيقة».
و�أثنى �ستريلينغ على مدربه بيب غوارديوال ،قائال:
«هذا «االنت�صار» يظهر ما يبنيه املدرب هنا ،قال �إنه
يتوجب �أن نتمتع بالعقلية املنا�سبة ،وفعلنا ذلك
بطريقة ا�ستثنائية».
وختم الدويل الإنكليزي بقوله« :كان مو�سما طويال بعد
نهاية ك�أ�س العامل ،لكن اجلميع قدم �أف�ضل �أداء له
وم�ضى قدما».

اآلرسنال يرصد اليوناني
مانوالس
ميني نادي �آر�سنال الإنكليزي نف�سه ،ب�أن يف�شل روما الإيطايل
يف احتالل مركز بالدوري الإيطايل ي�ؤهله للم�شاركة يف دوري
�أبطال �أوروبا خالل املو�سم املقبل.
ووف ًقا ل�صحيفة «�صن» الربيطانية ،ف�إن �آر�سنال ي�ستهدف
ترميم دفاعه من �صفوف روما ،ب�ضم اليوناين كو�ستا�س
مانوال�س خالل املريكاتو ال�صيفي املقبل.
و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن �آر�سنال ينوي تفعيل ال�رشط
اجلزائي يف عقد مانوال�س البالغ  31مليون جنيه
�إ�سرتليني ،وذلك �إذا ف�شل الذئاب يف الت�أهل �إلى
دوري �أبطال �أوروبا خالل املو�سم املقبل.
وعانى الإ�سباين �أوناي �إميري ،مدرب اجلانرز،
من �أزمة دفاعية خالل املو�سم احلايل ،كما �أنه
ينوي اال�ستغناء عن �شكودران مو�ستايف يف
ال�صيف املقبل.
يذكر �أن روم��ا يحتل املركز اخلام�س بجدول
ترتيب ال��دوري الإيطايل بر�صيد  62نقطة ،بفارق  3نقاط
عن �أتالنتا �صاحب املركز الرابع امل�ؤهل للم�شاركة يف دوري
�أبطال �أوروبا.

• مانوالس

اكد تقرير �صحايف بريطاين،
�أن ال�برازي��ل��ي داين �ألفي�س،
ظهري باري�س �سان جريمان،
جديا يف خو�ض جتربته
يفكر
ً
الأولى يف الربمييريليغ بعمر
عاما.
ً 36
ووف�� ًق��ا ل�صحيفة «ذا �صن»
ال�بري��ط��ان��ي��ة ،ف����إن �ألفي�س
���س��ي��غ��ادر ���س��ان ج�يرم��ان يف
ال�صيف املقبل ،بعد انتهاء
ع��ق��ده ،ال�سيما �أن���ه ي��رى �أن
الفريق ال يتطور على م�ستوى
بطولة دوري �أبطال �أوروبا.
و�أ�شارت �إلى �أن هناك �سبب �آخر
يتم تداوله للرحيل املحتمل
لألفي�س ،وهو �أن الالعب ح�صل
على عر�ض لتمديد عقده ملدة
مو�سم واحد رفقة �سان جريمان،
بينما يف�ضل النجم الربازيلي
التوقيع على عقد مدته عامني.
وي�سعى �ألفي�س بقوة لالنتقال
�إلى الدوري الإنكليزي املمتاز
يف املو�سم املقبل ،خا�صة �أنه
�رصح �ساب ًقا بعدم تخيل انتهاء
م�سريته االح�تراف��ي��ة يف عامل
كرة القدم دون خو�ض جتربة
يف الربمييريليغ.
يذكر �أن �ألفي�س �سبق له احل�صول
على عرو�ض من مان�ش�سرت �سيتي
واليونايتد وت�شيل�سي ،ولكنه
رف�ضها من �أجل اللعب يف �سان
جريمان.

• لوك شاو

• ألفيس يحاول السيطرة على الكرة خالل فترة لعبه في اليوفي

الكشف عن أسباب استبعاد
لوك شاو من قائمة إنكلترا
ك�شف تقرير �صحايف بريطاين� ،سبب ا�ستبعاد لوك �شاو
ظهري مان�ش�سرت يونايتد ،من قائمة منتخب �إنكلرتا اخلا�صة
مبواجهة هولندا يف ن�صف نهائي دوري �أمم �أوروبا.
ووفقًا ل�صحيفة «�صن» الربيطانية ،ف�إن جاريث �ساوثجيت
املدير الفني ملنتخب �إنكلرتا ،غا�ضب من ل��وك �شاو،
ولذلك ا�ستبعده من القائمة ،وف�ضل عليه الثنائي داين روز
«توتنهام» ،وبني ت�شيلويل «لي�سرت �سيتي».
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن عالقة �ساوثجيت توترت مع �شاو،
بعد �أن قرر الأخري االن�سحاب من قائمة الأ�سود الثالثة اخلا�صة
مبواجهتي مونتينيجرو وجمهورية الت�شيك يف الت�صفيات
امل�ؤهلة �إلى ك�أ�س الأمم الأوروبية .2020
و�رصح �ساوثجيت ب�ش�أن ا�ستبعاد ظهري مان�ش�سرت يونايتد،
قائالً�« :أعتقد �أن بن ت�شيلويل وداين روز ممتازان ،وهما حال ًيا
متاما بقمي�ص
�أف�ضل من لوك �شاو ،كما �أنهما كانا ملتزمني
ً
ؤخرا
�
م
ح�صل
قد
�إنكلرتا خالل الفرتة الأخرية».وكان لوك �شاو
ً
على جائزة �أف�ضل العب يف املو�سم احلايل بنادي مان�ش�سرت
يونايتد.

