
سحق مانشستر سيتي الرائع منافسه 
واتفورد -6صفر في نهائي كأس االحتاد 
اإلجنليزي لكرة القدم ليصبح أول فريق 
ينال الثالثية احمللية في إجنلترا، واملؤلفة 
من لقب ال��دوري ولقبي الكأس، بطريقة 

رائعة.
وع���ادل سيتي ال��رق��م القياسي لعدد 
األه����داف املسجلة ف��ي نهائي البطولة 
والذي سجله بيري عند تغلبه على ديربي 
كاونتي -6صفر قبل 116 عاما وشكل هذا 
انعكاسا صادقا ألداء قوي آخر بواسطة 
أح��د أفضل الفريق في تاريخ ك��رة القدم 

اإلجنليزية.
وع��ق��ب االح���ت���ف���اظ ب��ل��ق��ب ال����دوري 
االجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از األس���ب���وع امل��اض��ي 
وفوزه بلقب كأس رابطة األندية االندية 
االجنليزية بتغلبه ب��رك��الت الترجيح 
على تشيلسي في فبراير شباط املاضي، 
جعل س���ادس لقب لسيتي على صعيد 
كأس االحت��اد االجنليزي منه ثامن فريق 
يفوز بثنائية الدوري والكأس في اجنلترا 

واألول منذ تشيلسي عام 2010.
وك��ان قد احتسب في البداية تسجيل 
رحيم سترلينج لثالثة أهداف قبل أن يتم 
احتساب هدفه األول لصالح جابرييل 
جيسوس ال��ذي سجل هدفني ه��و اآلخ��ر 
لسيتي لينهي الفريق 61 م��ب��اراة هذا 
املوسم مسجال 169 هدفا ومحطما الرقم 
القياسي املسجل باسمه والبالغ 156 

هدفا.
وقال بيب جوارديوال مدرب سيتي ”كان 
نهائيا ال يصدق بالنسبة لنا وأنهينا عاما ال 
يصدق. أخلص تهانيي لكافة العاملني في 

النادي خاصة الالعبني ألنهم كانوا السبب 
الرئيسي لفوزنا بهذه األلقاب“.

وتقدم سيتي -2صفر بنهاية الشوط 
األول بهدفني لديفيد سيلفا وجيسوس 
وحسم املباراة بالفعل بعد حلول كيفن دي 
بروين بديال ليهز الشباك بالهدف الثالث 

في الدقيقة 61.
وأض���اف جابرييل جيسوس الهدف 
الرابع قبل أن يظهر سترلينج، الذي نشأ 
في وميبلي، في الواجهة بتسجيله لهدفني 

في اللقاء في اخر 10 دقائق.
وقال سترلينج ”نشأت هنا وشاهدت 
االستاد وهو يتم تشييده. كان حلما كبيرا 

حتول إلى حقيقة بالفوز بألقاب هنا.
”يظهر ذلك أن املدرب يبني فريقا هنا. 
ق��ال إن��ه بحاجة للوصول ال��ى العقلية 
ال��ص��ح��ي��ح��ة وق���د حققنا ذل���ك وبشكل 

استثنائي ومميز.
”كان موسما ط��وي��ال ف��ي ظ��ل وج��ود 
كأس العالم أيضا لكن اجلميع كان عند 

أعلى مستوياته منذ البداية“.
وب��ع��ي��دا ع��ن ف��رص��ة وح��ي��دة سنحت 
لروبرتو بيريرا العب واتفورد، بدا الفريق 
بعيدا عن إنهاء 30 عاما من عدم الفوز أمام 
سيتي في ثاني ظهور له في النهائي بعد 

أن خسر أمام ايفرتون عام 1984.
وق��ال خابي جراسيا م��درب واتفورد 
الذي أنهى فريقه في املركز 11 في الدوري 
بفارق 48 نقطة خلف البطل ”كنا ندرك 
أنه من الالزم علينا ان نقدم مباراة مثالية 

لكنهم كانوا أفضل منا. تهانيَّ لهم“.
وبدا دوما أنه من الصعب على واتفورد 
حتقيق مفاجأة ف��ي نهائي تقليدي مثل 

هذا. وفاز سيتي على واتفورد في اخر 10 
مباريات جمعت بينهما وسجل 32 هدفا 
خالل تلك الفترة في حني كان آخر انتصار 
لواتفورد في مباراة أمام منافسه في عام 
1989 في دوري الدرجة الثانية بشكله 

القدمي.
وسنحت لواتفورد أول فرصة واضحة 
عقب 11 دقيقة بعد أن شق جيرار ديلوفو 
طريقه وهيأ ال��ك��رة لبيريرا على حافة 
منطقة اجل���زاء لكن احل���ارس اي��درس��ون 
تقدم عن مرماه لينقذ بقدمه تسديدة ما 

أثبت علو كعب سيتي.
وبدا من شبه املؤكد أن سيتي سيحسم 
املواجهة عقب تسجيله بعد مرور 26 دقيقة 
بواسطة الثنائي صاحب البنية الضعيفة 
واملؤلف من سيلفا وسترلينج الذي تفوق 
في ضربات الرأس على مدافعي واتفورد 
األكثر قوة ما سمح لسيلفا باالستحواذ 
على كرة شاردة ليسدد في مرمى هوريليو 
جوميز. وضاعف الفريق الغلة في الدقيقة 
38 بعد أن مرر برناردو سيلفا جليسوس، 
الذي بدأ على حساب سيرجيو اجويرو، 

ليسدد في املرمى.
وب���دا ان تسديدته ق��د جت���اوزت خط 
املرمى لكن سترلينج أكملها في الشباك 
ليضمن تسجيل الهدف. واحتسب الهدف 
في البداية لصالح سترلينج قبل أن يغير 
االحتاد االجنليزي للعبة قراره بعد مرور 

ساعة على نهاية اللقاء.
وك��ان واتفورد قد تراجع -2صفر في 
الدور قبل النهائي قبل أن يعدل تأخره إلى 
ف��وز 3-2 عقب وق��ت إضافي لكن وعقب 
صحوة هجومية في بداية الشوط الثاني، 

تراجع األمل لدي الفريق بعد شن سيتي 
لهجمة سريعة ليسجل دي بروين الهدف 
الثالث بعد خمس دقائق على حلوله بديال.

ودف��ع وات��ف��ورد مبهاجمني ولكن في 
توقيت متأخر وانكشف دف���اع الفريق 
بعد أن انطلق جيسوس من نصف ملعبه 
وسدد لتمر الكرة أسفل جوميز وتصبح 
النتيجة -4صفر وع��اد ب��رن��اردو سيلفا 
للظهور ولكن عن طريق متريرة حاسمة 
لسترلينج عند القائم البعيد ليسدد محرزا 

الهدف اخلامس.
واستطاع الفتى سترلينج أن يضبط 
األمور ثانية بعد أن سجل هدفه الثاني في 

اللقاء قبل ثالث دقائق على النهاية.
وب��ع��د ف���وزه بلقب ال����دوري وك��أس 
الرابطة املوسم املاضي، نال سيتي اآلن 
خمس من بني آخ��ر ست بطوالت محلية 

متاحة.
لكن اإلخ��ف��اق ال��واض��ح هو ع��دم بلوغ 
ال��دور قبل النهائي ل��دوري أبطال أوروبا 
ثانية وهو ما سيؤرق املدرب جوارديوال 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية لكنه أكد 
هو وكافة العبي فريقه أنهم سيعودون في 
غاية القوة في أغسطس آب املقبل عندما 

ينطلق املوسم اجلديد.
وقال برناردو سيلفا ”يا له من فريق. 
حان وقت الراحة واالحتفال وسنحاول 
امل��وس��م املقبل ال��ف��وز بكافة البطوالت 

ثانية“.
كما احتفل ولفرهامبتون واندرارز أيضا 
بعد تأهله للدوري األوروبي بعد احتالله 
املركز السابع في الدوري االجنليزي خالل 

املوسم املنقضي.

15 alwasat.com.kwرياضة

تتويج مانشستر سيتي بكأس االحتاد اإلجنليزي 

مانشستر سيتي يسحق واتفورد ويحصد الثالثية احمللية في إجنلترا

بايرن ميونخ يبحث عن إعادة البناء 
رغم الفوز بلقب »البوندسليغا«

حصد بايرن ميونخ لقب دوري الدرجة األولى 
األملاني لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي في 
اجلولة األخيرة بانتصاره 5-1 على أينتراخت 
فرانكفورت، لكن فوزه بعد أصعب منافسة في عقد 

من الزمن أظهرت حاجته إلعادة بناء الفريق.
واستمتعت جماهير ال��ك��رة األملانية بصراع 
متكافئ على اللقب بني بايرن وبروسيا دورمتوند، 
وال��ذي حسمه الفريق البافاري بحصوله على 
78 نقطة، وهي أقل حصيلة من النقاط في سبعة 

مواسم فرض فيها سيطرته على املسابقة.
وانتهت أي��ام هيمنته املطلقة حتت قيادة يوب 
هاينكس وبيب غوارديوال وكارلو أنشيلوتي عندما 

كان ينال اللقب مبكراً في مارس.
وعندما قرر بايرن عدم دفع أي مبالغ مالية لضم 
العبني جدد خالل الصيف املاضي، كان ذلك يعني 
أن مسؤولية الفريق ستذهب إلى مدرب ال يحصل 
على أم��وال طائلة مثل نيكو كوفاتش القادم من 

إينتراخت.
ورغ��م أن بايرن ما زال ينافس على الثنائية 
احمللية، عانى امل��درب الكرواتي من موسم أول 

متقلب ويحيط الغموض مبستقبله.
وواجه البطل منافسة قوية هذا املوسم وتأخر 
بفارق تسع نقاط عن دورمتوند املتصدر في نهاية 
2018. وبعد بداية قوية في أغسطس املاضي، 
وأربعة انتصارات متتالية، لم يفز بايرن سوى 

مرتني في املباريات الثماني التالية.
وم��ع اه��ت��زاز دف��اع��ه بابتعاد ج��ي��روم بواتنغ 

وماتس هوملز الفائزين بكأس العالم عن مستواهما 
وإصابات خطيرة لبطل العالم مع فرنسا كورنتني 
توليسو، وكينغسلي كومان وآرين روبن، تراجع 

الفريق البافاري خلف دورمتوند.
لكن كوفاتش عثر على حلول في املدافع نيكالس 
زوله، واجلناح سيرج جنابري، باإلضافة آلخرين 
ليبدأ في قلب موسمه رأس��اً على عقب في نهاية 
ديسمبر املاضي، ومبساعدة من يوشوا كيميش 

وروبرت ليفاندوفسكي.
وأثبت جنابري جناح أملانيا أهميته للفريق، 
وأح��رز عشرة أه��داف وصنع خمسة في موسمه 
األول في ميونخ، بينما منحت ع��ودة كومان من 

اإلصابة سرعة للفريق على اجلانبني.
وبنهاية يناير املاضي، وع��دم ضم العبني في 
فترة االنتقاالت الشتوية، ف��از بايرن في سبع 
مباريات متتالية في ال��دوري، ليطارد دورمتوند 
املتعثر قبل أن يسحقه 5-0 في أبريل املاضي، 

ليؤكد أنه املرشح للقب.
ومع رحيل املخضرمني فرانك ريبري وروبن 
ورافينيا باإلضافة إلى غموض مستقبل العديد من 
الالعبني، يستعد بايرن لتغييرات كبيرة في املوسم 

املقبل.
وقد يتضمن ذلك التعاقد مع مدرب جديد بعدما 

قضى كوفاتش أغلب فترات املوسم حتت ضغط.
وحتى الثنائية احمللية رمب��ا ال تقنع بايرن 
املتعطش للنجاح باإلبقاء على املدرب الكرواتي في 

املوسم املقبل.

بايرن ميونخ حصد لقب األولى األملاني للمرة السابعة على التوالي
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فالنسيا يتأهل إلى دوري األبطال وخيتافي للدوري األوروبي
تأهل فالنسيا إلى دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم للعام الثاني على التوالي 
بفوزه -2صفر على مستضيفه ريال بلد 
الوليد ليقتنص املركز الرابع في الدوري 
اإلسباني على حساب خيتافي ال��ذي 

تعادل 2-2 مع ضيفه فياريال.
واح��ت��اج فريق امل���درب مارسيلينو 
للفوز لضمان إنهاء املوسم في املركز 
ال��راب��ع لكن ج��اءت الفرصة اخلطيرة 
األول��ى عبر أصحاب األرض بعدما رد 
القائم محاولة لريال بلد الوليد لكن 
فالنسيا افتتح التسجيل في الدقيقة 
36 عبر تسديدة منخفضة من كارلوس 
سولير أنهت هجمة مرتدة للضيوف في 

الشباك.
وأضاف الدولي اإلسباني رودريجو، 
الذي لعب دورا مهما في الهدف األول، 
الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب 
في الدقيقة 52 بعدما استخلص العب 
ال��وس��ط دان��ي باريخو ال��ك��رة م��ن أحد 
مدافعي ريال بلد الوليد في عمق دفاعات 
الفريق ومرر إلى رودريجو ليضع الكرة 

في الشباك بسهولة.
وأنهى فالنسيا املوسم برصيد 61 
نقطة ليقتنص املركز ال��راب��ع للموسم 
الثاني على التوالي بينما جاء خيتافي 
في املركز اخلامس متأخرا بفارق نقطتني 

)59 نقطة( وتأهل للدوري األوروبي.
وسيخوض فالنسيا نهائي كأس ملك 
إسبانيا األسبوع املقبل امام برشلونة 
حيث يتطلع الفريق للتألق مجددا وإنهاء 

املوسم الصعب بشكل رائع.
وك��ان فالنسيا يقبع ف��ي امل��رك��ز 12 
في ترتيب ال��دوري في ديسمبر كانون 
األول املاضي وجماهيره كانت تطالب 

باإلطاحة مبارسيلينو.
وقال القائد باريخو ”كان عاما صعبا 

للغاية شهد العديد من املباريات القوية.
”بداية املوسم لم تكن جيدة بالنسبة 
لنا لكن بالعمل اجلاد جنحنا في تعديل 
األوضاع. حققنا هدفنا األول واآلن أمامنا 

نهائي اخر يوم السبت املقبل“.
وقال ماتيو أالماني مدير عام فالنسيا 

”النادي أظهر ثقة وصبر كبيرين. دائما 
كنا نثق في أن الفريق يتم إدارته بشكل 
جيد حتى م��ع التراجع لكن احتفظنا 
بهدوئنا وحققنا ما توقعناه في النصف 

الثاني من املوسم“.
وكان خيتافي بحاجة لنتيجة أفضل 
من فالنسيا للتأهل لدوري األبطال ألول 
مرة في تاريخه رغم تقدمه مبكرا عبر 
فرانسيسكو بورتيو لكن فيسنتي ايبورا 

تعادل قبل نهاية الشوط األول.
واستعاد خيتافي التقدم عبر نيمانيا 
ماكسيموفيتش لكن جيرار مورينو أدرك 
التعادل قبل ثالث دقائق من النهاية إثر 

خطأ فادح من احلارس ديفيد سوريا.
ورغ��م خ��س��ارة امل��رك��ز ال��راب��ع إال أن 
خيتافي حقق أفضل إجمالي نقاط في 
دوري األضواء في تاريخه ورفع العبوه 
املدرب خوسيه بورداالس على أعناقهم 

عقب املباراة.

تأهل اشبيلية وإسبانيول للدوري 
األوروب���ي وصعد اشبيلية أيضا إلى 
ال����دوري األوروب����ي باحتالله املركز 
ال��س��ادس برصيد 59 نقطة بعد فوزه 
على ضيفه أتليتيك بيلباو -2صفر ما 
يعني إنهاء إسبانيول للموسم في املركز 
السابع والتأهل للدوري األوروبي أيضا 
على حساب الفريق ال��ق��ادم م��ن إقليم 

الباسك.
وج���اء ت��أه��ل إس��ب��ان��ي��ول بصعوبة 
ح��ي��ث س���دد اينيجو مارتينيز الع��ب 
أتليتيك بيلباو في إطار املرمى في الوقت 
احملتسب ب��دل الضائع ليحرز بعدها 
املهاجم منير احل���دادي الهدف الثاني 

الشبيلية.
وكان يعني التعادل احتالل أتليتيك 
بيلباو املركز السابع والتأهل للدوري 

األوروبي بدال من إسبانيول.
واجتاحت جماهير إسبانيول امللعب 

عقب امل��ب��اراة لالحتفال بعودة فريقها 
للمنافسات األوروبية ألول مرة منذ 12 
عاما. وقال روبي مدرب إسبانيول ”من 
املستحيل نسيان هذه اللحظة. لم يسبق 
لي البكاء منذ فترة طويلة لكن فعلت 
ذلك اليوم وكذلك الالعبني الكبار. غمرت 

الدموع غرفة املالبس“.
وفي اجلانب االخر من جدول الترتيب 
ه��ب��ط ج��ي��رون��ا للقسم ال��ث��ان��ي عقب 
خسارته 2-1 أمام مستضيفه االفيس 
لينهي امل��وس��م ف��ي امل��رك��ز 18 برصيد 
37 نقطة متأخرا بفارق أربع نقاط عن 
سيلتا فيجو، الذي تعادل 2-2 مع ضيفه 
رايو فايكانو الذي هبط بالفعل، صاحب 

املركز 17.
وحت��دد مصير جيرونا عمليا عقب 
خسارته على أرضه 2-1 أمام ليفانتي 
اجلولة املاضية ليعود للقسم الثاني بعد 

عامني في دوري األضواء.

فرحة العبي فالنسيا بالتأهل إلى دوري األبطال

شراسة مانشستر سيتي
تدفعه نحو األمجاد

ثالثة ألقاب ورصيد هائل يضم 169 
هدفاً في 61 مباراة ومجموعة، من أجمل 
ع���روض ك��رة ال��ق��دم ف��ي ت��اري��خ إجنلترا 
ه��ي مجرد فصول ف��ي نصف قصة جناح 

مانشستر سيتي.
وبفوزه الكاسح 6-0 على واتفورد في 
نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي ضمن سيتي 
الثالثية احمللية بعدما استعرض شراسته 

في وميبلي كعادته في املباريات الكبرى.
وهيمن برشلونة ومنتخب إسبانيا 
على اللعبة بعد عام 2000، بفضل أسلوب 
التمريرات القصيرة السريعة، لكن اجلهد 
املبذول يكون أكبر عند فقد الكرة، ونقل 
مدرب سيتي، بيب غوارديوال، الذي تربى 

في كامب نو، هذه العقلية إلى العبيه.
وعادة ال ميلك رحيم ستيرلينغ وديفيد 
سيلفا قوة بدنية كافية للفوز في االلتحامات 
الهوائية، لكن تعاون االثنان للتفوق على 
مدافعي وات��ف��ورد األكثر صالبة، ليسجل 

سيلفا الهدف األول بعد 26 دقيقة.
وتواصل الضغط الهجومي الذي أنهك 
وات��ف��ورد ليعادل سيتي أكبر انتصار في 
تاريخ البطولة األقدم في العالم والتي ميتد 

عمرها 147 عاماً.
وحول غوارديوال، الذي يساعده ميكيل 
أرتيتا، ستيرلينغ إلى جناح خطير صاحب 
ملسة حاسمة أمام املرمى بعد أن هز الشباك 

50 مرة تقريبا في آخر موسمني.
وقال ستيرلينغ: “ظهر الالعبون بشكل 
رائ��ع.. ساهمت أهدافي في الفوز وتوضح 
م��ا يبنيه امل���درب ه��ن��ا.. أخبرنا باحلاجة 
لالحتفاظ بالعقلية املطلوبة وأجنزنا املهمة 

على نحو مثالي”.
وكال غوارديوال املديح لالعبيه مجدداً، 
وقال امل��درب اإلسباني: “ألنني كنت العباً 
أدرك أن الالعبني يستحقون التقدير ونحن 
هنا من أجل دفعهم لألمام.. خاض رحيم 

موسماً مذهالً.. كان قوياً وقاتل بشراسة”.

كومباني يرحل عن سيتي
بعد حتقيق ثالثية تاريخية

قال املدافع البلجيكي فينسن كومباني 
أمس األحد إنه سيترك مانشستر سيتي بعد 
أن ساعده في التتويج بلقب الدوري املمتاز 
لكرة القدم ليصبح أول فريق اجنليزي 

يحقق الثالثية احمللية.
ون��ش��ر ق��ائ��د س��ي��ت��ي خ��ط��اب��ا وج��ه��ه 
للجماهير عبر صفحته في فيسبوك قائال 
”اختتمنا موسما مذهال وهو املوسم 11 لي 
مع الفريق وال أصدق أنني أكتب هذا..إنه 

موسمي األخير مع سيتي“.
وأض��اف ”منحني مانشستر سيتي كل 
شيء وحاولت أن أرد اجلميل قدر اإلمكان. 
ك��م م��رة ستتاح ألح��د فرصة إن��ه��اء قصة 
مهمة بهذا الشكل الرائع ومتثيل فريق بهذا 

التاريخ والتقاليد العظيمة؟.

”حان وقت الرحيل اآلن بالنسبة لي“.
وأشار املدافع البالغ عمره 33 عاما إلى 
أن��ه سينشر في وق��ت الح��ق اجل��زء الثاني 
م��ن خطابه ليعطي تفاصيل ع��ن خططه 
املستقبلية. وسحق سيتي منافسه واتفورد 
-6صفر في نهائي كأس االحتاد االجنليزي 
ي��وم السبت ليكمل ثالثية ال س��اب��ق لها 
وبعدها قال كومباني إن فريقه هو األفضل 

في العالم.
وسجل كومباني هدفا مذهال من مسافة 
بعيدة ليحسم الفوز أمام ليستر سيتي في 
املباراة قبل األخيرة بالدوري ولعب الهدف 

دورا بارزا في االحتفاظ باللقب.
وتابع كومباني ”قد يبدو كالمي تقليديا 

ولكن بدون زمالئي ملا وصلت ملا أنا فيه.

فينسن كومباني يرحل عن السيتي


