
وصف املدير الفني آلرسنال، الفرنسي أرسني فينغر، 
أداء العبيه، األح���د، خ��ال نصف نهائي ك��أس االحت��اد 
اإلجنليزي أم��ام مانشستر سيتي، وال��ذي انتهى بفوز 
الفريق اللندني بنتيجة 2-1، باإليجابي، مؤكدا أنهم ردوا 

على الذين شككوا في قدراتهم خال املواجهات الكبيرة.
وأش��ار فينغر خ��ال املؤمتر الصحافي بعد املباراة: 
»أعتقد أن الفريق رد بأفضل طريقة.. بدأنا اللقاء وسط 
بعض الشكوك ولكننا حتسنا مع مرور الوقت، وأعتقد أننا 
أنهيناه بتماسك وخطورة كبيرين، السيما في الشوطني 

اإلضافيني«.
وش��دد امل���درب املخضرم، ال��ذي رف��ض احل��دي��ث حول 
مستقبله مع الفريق اللندني: »هذه املباراة كانت مبثابة 
اختبار بالنسبة لنا، اختبار ذهني.. الناس كانت تتشكك 
في قدرتنا على املقاومة في مباراة كهذه، وفي األوق��ات 

الصعبة، وأعتقد أننا رددنا بشكل قوي.. هذه املباراة كانت 
مبثابة أفضل رد من جانب العبي الفريق«.

وينتهي عقد امل��درب الفرنسي مع »الغانرز« في 30 
يونيو املقبل ولم يكشف حتى الوقت الراهن عن استمراره 
من عدمه، في الوقت الذي طرحت عليه اإلدارة التجديد 

ملوسمني مقبلني.
وأكد فينغر: »الفريق مير بفترة طيبة، وهذا الكيان كبير 
للغاية.. هذا هو األهم.. سأرحل في أحد األيام، ال أعلم متى 

بعد، ولكن آرسنال باق، وسيظل هكذا ناد كبير«.
وبهذا االنتصار يلحق آرسنال ب�«البلوز«، الذين فازوا 
على توتنهام هوتسبر السبت على نفس امللعب بنتيجة 
)4-2(، في نهائي لندني خالص سيقام في 27 مايو املقبل.

وبعد تأهله للنهائي، سيبحث آرسنال عن إضافة لقبه 
ال�13 من أجل كسر رقم املان يونايتد واالنفراد بصدارة 

األك��ث��ر ف��وزا بالبطولة، وأي��ض��ا م��ن أج��ل إن��ق��اذ موسمه 
والتتويج بلقب بعدما فقد األمل في املنافسة على الدوري 
اإلجنليزي، وتوديعه كأس الرابطة من دور الثمانية على 
يد ساوثامبتون، ودوري األبطال من ثمن النهائي على يد 

بايرن ميونخ األملاني.  
م��ن جانبه  ق��ال آرون رام��س��ي إن��ه يرغب ف��ي حصد 
اللقب مع زمائه في الفريق من أجل املدرب أرسني فينجر 

ولتعويض العروض املهتزة هذا املوسم.
وسيلعب أرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس االحتاد 
االجنليزي يوم 27 مايو ايار بعد فوزه 2-1 على مانشستر 

سيتي عقب وقت إضافي يوم األحد باستاد وميبلي.
وع��ززت النتيجة موقف امل��درب فينجر الفائز باللقب 
ست مرات في موسم يتمنى العديد من مشجعي ارسنال أن 

يكون األخير له مع الفريق اللندني.

ونقلت هيئة االذاع���ة البريطانية )ب��ي.ب��ي.س��ي( عن 
رامسي قوله »تتبقى لنا سبع مباريات نهائية أخرى النهاء 
املوسم بني األربعة األوائل«. وتابع »خذلنا أرسني فينجر 
ع��دة م��رات ه��ذا املوسم. نرغب في الفوز بكأس االحت��اد 

االجنليزي من اجله ومن أجلنا«.
ويواجه أرسنال مهمة صعبة النهاء املوسم في املركز 
الرابع حيث سيواجه ثاثة من أول ستة فرق في الترتيب 
في مبارياته املتبقية من بينها مواجهة توتنهام الثاني 

ومانشستر يونايتد الذي ينافسه أيضا على املركز الرابع.
كما أبدى اإلسباني مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب 
غ��واردي��وال، أسفه خلسارة فريقه 1-2 أم��ام آرسنال في 
ال��دور نصف النهائي لبطولة ك��أس االحت��اد اإلجنليزي 
لكرة القدم، األحد، على ملعب وميبلي العريق بالعاصمة 
البريطانية لندن. وصرح غوارديوال عقب املباراة »قدمنا 

املستوى ال��ذي كنا نريده وأظهرنا رغبتنا في التأهل 
للنهائي.. بذلنا أقصى ما في وسعنا بالتأكيد خال املباراة، 
وأبارك آلرسنال على الفوز«. وتابع غوارديوال: »سنحت 
لنا الكثير من الفرص، ولكننا أخفقنا في ترجمتها إلى 

أهداف، وهو األمر الذي ظللنا نعاني منه طوال املوسم«.
وج��اءت تلك اخلسارة لتضاعف من ج��راح مانشستر 
سيتي، الذي عجز عن حصد أي لقب خال موسمه األول 
مع امل��درب اإلسباني، في ظل خروجه من دوري أبطال 
أوروبا وكأس رابطة احملترفني اإلجنليزية، وتاشي آماله 
في التتويج بالدوري اإلجنليزي بنسبة كبيرة للغاية، إذ 

يتأخر عن الصدارة بفارق 11 نقطة كاملة.
وتعد هذه هي املرة األولى التي يخفق فيها غوارديوال، 
الذي سبق له تدريب برشلونة اإلسباني وبايرن ميونخ 

األملاني، في احلصول على أي لقب خال أحد املواسم. 
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.. وفرحة فينغر بالوصول للنهائي

غوارديوال: أخفقنا في استغالل الفرص أمام أرسنال
فينغر: التأهل لنهائي كأس االحتاد اإلجنليزي أفضل رد على املشككني

اخ��ت��ارت راب��ط��ة العبي ك��رة ال��ق��دم احملترفني في 
إجنلترا جنولو كانتي العب وسط تشيلسي كأفضل 
الع��ب في املوسم ي��وم األح��د ليضيف الاعب فصا 
جديدا مل��ش��واره ال��رائ��ع بعدما ك��ان يلعب في دوري 

الدرجة السادسة في فرنسا منذ سنوات قليلة.
وأصبح كانتي )26 عاما(، الذي انضم لتشيلسي 
قادما من ليستر سيتي حامل اللقب قبل انطاق املوسم 
اجل��اري، راب��ع العب فرنسي ينال هذه اجلائزة بعد 
إيريك كانتونا وديفيد جينوال وتييري هنري الذي 

أحرزها مرتني.
وحسم كانتي اجلائزة بعد تنافس مع زميله إيدن 
هازارد وهاري كني مهاجم توتنهام هوتسبير وزالتان 
إبراهيموفيتش ه��داف مانشستر يونايتد وروميلو 
لوكاكو مهاجم إيفرتون وأليكسيس سانشيز العب 

أرسنال.
وساهم كانتي، العب الوسط املدافع ال��ذي انضم 
للقائمة النهائية للمرشحني جل��ائ��زة أفضل العب 

للموسم الثاني على التوالي بعدما قاد ليستر إلحراز 
اللقب العام املاضي، بشكل مؤثر في تصدر تشيلسي 

الدوري واالقتراب من إحراز اللقب.
وسجل كانتي هدفا واحدا وصنع هدفا واحدا فقط 
لكن تتمثل قوته في إيقاف هجمات املنافس وقطع 

التمريرات وتشكيل قوة دفاعية للفريق.
وانضم كانتي إلى ليستر قادما من كاين الفرنسي 
في أغسطس آب 2015 مقابل حوالي تسعة مايني 
يورو )9.65 مليون دوالر( وزادت قيمته بشكل مذهل 
ودفع تشيلسي 35.8 مليون يورو لضمه قبل انطاق 

املوسم.
ويتصدر تشيلسي ال��دوري بفارق أربع نقاط عن 
توتنهام هوتسبير قبل س��ت ج��والت على النهاية 

وسيواجه أرسنال في نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي.
واختير ديلي آل��ي الع��ب توتنهام كأفضل العب 
شاب للعام الثاني على التوالي وسيحلم بقيادة ناديه 

إلحراز لقب الدوري ألول مرة منذ 1961.

كانتي األفضل في البرمييرليغ هذا املوسم

جنولو كانتي يتسلم جائزة أفضل العب في الدوري اإلجنليزي

أوملبياكوس يحرز لقبه
44 في الدوري اليوناني الـ 

أح��رز اوملبياكوس لقبه السابع على التوالي في ال��دوري 
اليوناني املمتاز لكرة القدم و44 في تاريخه بعد ف��وز سهل 
-5صفر على باس جيانينا املتعثر في مباراته قبل األخيرة في 

املوسم يوم األحد.
وسجل ماركو مارين ومانويل دا كوستا والبرتو دي ال بيا 
)هدفني( واليخاندرو دومينجيز من ركلة جزاء الوملبياكوس 
ليتخطى دون عناء جيانينا ال��ذي لعب ب��دون ستة من العبيه 

األساسيني بسبب اإلصابة واإليقاف.
ويتقدم اوملبياكوس االن بست نقاط على أقرب ماحقيه وهو 

فارق ال ميكن تعويضه قبل مباراة واحدة على نهاية املوسم.
وقال تاكيس ليمونيس مدرب اوملبياكوس للصحفيني »كان 

موسما غريبا لكن في النهاية نحن األبطال وهذا هو املهم«.
وه��ذا خامس لقب يحققه ليمونيس في فترته الثالثة مع 
اوملبياكوس بعدما تولى املدرب البالغ عمره 57 عاما املسؤولية 

حتى نهاية املوسم عقب إقالة البرتغالي باولو بينتو.
وأشار ليمونيس إلى أن االفتقار لاستقرار والتغيير املستمر 

للمدربني كان صعبا على الاعبني.
وأض��اف »أن��ا امل��درب اخلامس وه��ذه مشكلة كبيرة. الوقت 
كان قليا مع الفريق لكني جنحت في تغيير شيء ما. اآلن علينا 

محاولة الفوز بالكأس أيضا«.
ورغ��م تراجع مستوى اوملبياكوس قرب نهاية املوسم مما 
جعل باوك وبانيونيوس يقتربان من الصدارة فإن البطل حافظ 
على هدوئه وعلى قمة الترتيب بفضل النتائج الرائعة في ثلثي 

املوسم.
لكن قد يشهد سباق اللقب حتوال متأخرا إذ يواجه اوملبياكوس 
جلسة استماع يوم الثاثاء قد تؤدي إلى خصم ست نقاط من 
رصيده بعد شغب جماهير خال هزميته في ذهاب قبل نهائي 

كأس اليونان ضد ايك اثينا قبل عشرة أيام.

اليبزيغ يتعثر وفرايبورغ 
يتمسك بطموحه األوروبي

تعثر اليبزيغ مفاجأة املوسم بتعادله مع مضيفه شالكه 1-1، 
ومتسك فرايبورغ بفرصة املشاركة في بطولة الدوري األوروبي 
»يوروبا ليغ« املوسم املقبل بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن 

2-1 األحد في املرحلة الثاثني.
في املباراة األولى، تقّدم اليبزيغ عبر تيمو فيرنر )14(، وعادل 

شالكه بواسطة الهولندي كاس يان هونتيار )46(.
وفشل اليبزيغ بالتالي في تضييق اخلناق على بايرن ميونيخ 
حامل اللقب واملتصدر الذي سقط في فخ التعادل مع ماينتس 

2-2 السبت.
ويتصدر بايرن برصيد 70 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام اليبزيغ 
الذي يقترب من املشاركة مباشرة في دوري أبطال أوروبا بعد 

موسم واحد فقط في دوري الدرجة األولى األملاني.
من جهته، ارتقى شالكه إلى املركز احلادي عشر بعد أن رفع 

رصيده إلى 38 نقطة، وابتعد مؤقتا عن منطقة الهبوط.
وفي املباراة الثانية، سّجل لفرايبورغ نيلس بيترسن )11( 
وباسكال ستنسل )88(، ولليفركوزن كيفن فوالند )60 من ركلة 

جزاء(.
ورف��ع فرايبورغ رصيده إلى 44 نقطة في املركز السادس 

املؤهل للمشاركة في ملحق يوروبا ليغ.
وت��ش��ارك ال��ف��رق الثاثة األول���ى ف��ي دوري أب��ط��ال أوروب��ا 
مباشرة، ويخوض الرابع امللحق املؤهل إليها، ويلعب اخلامس 
مباشرة أيضا في يوروبا ليغ. من جهته، جتّمد رصيد ليفركوزن 

عند 36 نقطة في املركز الثاني عشر.
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حسرة غوارديوال بعد اخلروج  من كأس االحتاد اإلجنليزي

أعرب مدرب ليفربول، األملاني يورغن كلوب، عن 
خيبة أمله خلسارة فريقه 1-2 أمام ضيفه كريستال 
باالس في اجلولة الرابعة والثاثني لبطولة الدوري 

اإلجنليزي املمتاز )برمييير ليغ( األحد.
وأشار كلوب، في تصريحات عقب املباراة، إلى أن 
»ليفربول ابتعد كثيرا عن مستواه املعتاد، وأرجع 
السبب في ذلك إلى العصبية التي انتابت عددا من 
العبيه وتسببت في ضياع الفرصة لتعزيز تواجد 
الفريق في املركز الثالث بترتيب البطولة، املؤهل 
مباشرة ملرحلة املجموعات ببطولة دوري أبطال 

أوروبا في املوسم املقبل«.
وق��ال كلوب: »ل��م نقدم أفضل ما لدينا اليوم، 
حاولنا القيام بكل شيء، وغيرنا اخلطة أكثر من 
مرة، ولكن دون جدوى بسبب العصبية التي بدت 

على أداءنا«.
واختتم ك��ل��وب حديثه ق��ائ��ا: »م���ازال أمامنا 

مباريات أخرى، وسنكون في كامل اجلاهزية لها«.
وت��أت��ي تلك اخل��س��ارة لتشكل ضربة موجعة 
آلمال ليفربول في التواجد باملربع الذهبي بترتيب 
البطولة املؤهل لدوري األبطال في املوسم املقبل، 
إذ جتمد رصيده عند 66 نقطة، بفارق نقطتني أمام 
مانشستر سيتي، صاحب املركز الرابع، وثاث نقاط 
أمام مانشستر يونايتد، الذي يحتل املركز الرابع، 
اللذين ميتلكان مباراتني مؤجلتني، من بينهما لقاء 

يجمعهما سويا سيجرى اخلميس املقبل. 

كلوب: ليفربول ابتعد كثيرا عن مستواه

يورغن كلوب

يشعر ثنائي ليفربول السابق، غ��رمي سونيس 
وجيمي ك��اراغ��ر، بالقلق بشأن ق��درة فريقهما على 
التأهل لدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل، بعد خسارة 
غير متوقعة 1-2 أمام كريستال باالس في الدوري 

اإلجنليزي.
وألقى املدافع السابق كاراغر، الذي أحرز لقب دوري 
األبطال بعد انتفاضة مذهلة أم��ام ميان في نهائي 
2005، باملسؤولية في هدفي كريستال باالس على 

قلب الدفاع احلالي ديان لوفرين.
وقال كاراغر لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية، 
حيث يعمل كمحلل ري��اض��ي: »إن��ه أح��د أكثر العبي 
التشكيلة خبرة ارتكب خطأين عندما ح��اول القفز 

إلبعاد الكرة«.
وأض��اف: »ال ت��زال موجودة نفس املشكات التي 
حتدثنا عنها ط��وال املوسم، واملتعلقة بقلب الدفاع 

والركات الثابتة.. أعتقد أن الفريق أصبح في صراع 
قوي اآلن«.

وتابع: »دخلت ف��رق مانشستر يونايتد وسيتي 
وآرسنال املنافسة بقوة. هذه دفعة كبيرة ليونايتد 

وآرسنال بتحقيق الفوز ثم متابعة نتيجة ليفربول«.
وأكد كاراغر أن ليفربول بات متوقعا في أسلوب 
لعبه، وق���ال: »ي��ع��رف ك��ل ف��ري��ق كيف يلعب أم��ام 
ليفربول.. ال يوجد جناح بدون وجود ساديو ماني، 

والتغييرات جاءت متأخرة جدا«.
ويعتقد سونيس، الذي يعمل كمحلل رياضي أيضا، 
وف��از سابقا ب�3 ك��ؤوس أوروبية و5 ألقاب للدوري 
مع ليفربول، أن فريقه السابق يحتاج للفوز في آخر 
4 مباريات، أمام واتفورد وساوثامبتون ووست هام 
يونايتد وميدلسبره، إلنهاء املسابقة في املربع الذهبي.

وقال سونيس: »ال يتحمل الفريق أي تعثر جديد«. 

كاراغر وسونيس يشككان بقدرة ليفربول 
على بلوغ »دوري األبطال«

ت��ع��ه��د م��ه��اج��م م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د، زالت����ان 
إبراهيموفيتش، بالعودة أكثر ق��وة، بعد تعرضه 
إلصابة خطيرة في الركبة أمام آندرخلت البلجيكي في 

الدوري األوروبي لكرة القدم األسبوع املاضي.
وكتب إبراهيموفيتش على إنستغرام: »أوال وقبل 

كل شيء أشكركم جميعا على حبكم ودعمكم«.

وأضاف: »خبر إصابتي ليس جديدا عليكم وسأغيب 
لفترة.. سأقضي فترة التعافي وسأعود أكثر قوة.. 
حتى اآلن لعبت بساق واحدة ولذلك لن تكون هناك أي 

مشكلة«.
وأضاف: »أنا الذي يقرر متى أتوقف وال شيء آخر.. 

االستسام ليس خيارا«. 

إبراهيموفيتش:  سأعود للمالعب أكثر قوة

دعا املهاجم ه��اري كني العبي توتنهام إلى حسن 
استغال ال��ف��رص بعدما أخفق الفريق ف��ي ترجمة 
سيطرته ليخسر أمام تشيلسي في الدور قبل النهائي 

لكأس االحتاد االجنليزي لكرة القدم.
وع��دل توتنهام تأخره مرتني عبر كني وديلي آلي 
على ملعب وميبلي لكن تشيلسي بلغ النهائي بالفوز 

4-2 يوم السبت.
وأبلغ كني الصحفيني »كنا الطرف األفضل أمام 
تشيلسي لكن لسبب أو آلخر لم نستطع إنهاء الهجمات 

في الشباك«.
وتابع »هذا ما يتعني علينا فعله. ال يوجد حل سهل 

لهذه املشكلة حيث تتحسن مبرور الوقت.
»تنتظرنا ست مباريات صعبة في الدوري املمتاز 

ويتعني علينا التركيز عليها«.

وكان توتنهام فاز في ثماني مباريات متتالية في كل 
املسابقات قبل اخلسارة يوم السبت. وضيق الفارق مع 
تشيلسي املتصدر الى أربع نقاط وحث كني الفريق على 

إنهاء املوسم بكل قوة.
وأضاف الاعب الدولي االجنليزي البالغ من العمر 
23 عاما »ينتظر الكثير من الناس رد فعلنا اآلن. نحن 

في كامل تركيزنا.
»السبيل الوحيد لتحقيق ذلك أن نبدأ بانتصار يوم 
االربعاء. ما حدث مباراة وانتهت ويتعني علينا أن نبذل 

قصارى جهدنا في املواجهات املقبلة«.
ويحل الفريق ال��ق��ادم من شمال لندن ضيفا يوم 
األربعاء على كريستال باالس صاحب املركز 12 الذي 
حقق ستة انتصارات وت��ع��ادل م��رة واح��دة في آخر 

ثماني مباريات خاضها في الدوري.

كني يحث العبي توتنهام على استغالل 
الفرص بعد الهزمية أمام تشيلسي


