
داف���ع بيب ج���واردي���وال، م���درب مانشستر 
سيتي، عن قراره بإجراء 8 تغييرات على تشكيل 
فريقه ال��ذي خسر أم��ام تشيلسي بهدف دون 
رد في نصف نهائي كأس االحت��اد اإلجنليزي، 
باملقارنة بالتشكيل الذي تغلب به قبلها على 
بوروسيا دورمت��ون��د ف��ي رب��ع نهائي دوري 

أبطال أوروبا، واتهامه بعدم احترام البطولة.
وقال جوارديوال في تصريحات نقلها موقع 
“سكاي سبورتس”: “عندما يكون أمامك يومني 
ونصف للتعافي، وتكون بحاجة للعب خارج 
ملعبك وللسفر بالقطار 3 ساعات ويكون األمر 
عادة أطول من 3 ساعات للتوقف ملدة ساعة، 
يجب االهتمام بهذا األمر خاصة أن الكل يستحق 

املشاركة”.
وأض��اف: “عندما يصل فريق إل��ى املراحل 
النهائية من جميع املسابقات، وعندما جند أن 
هذا الفريق توج ب�4 بطوالت متتالية في كأس 
الرابطة، ال ميكن انتقاد هذا الفريق فقط خلسارة 

مباراة، عندما نخسر تكون القرارات خاطئة، 
ولكن هذا نقد سيء”.

وت��اب��ع: “لم نصل إل��ى نصف نهائي كأس 
االحت���اد اإلجن��ل��ي��زي ون��ه��ائ��ي ك��أس الرابطة 
ألربعة أع��وام متتالية ونصل اآلن إلى نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا، دون النظر إلى أي 

شيء”.
وواص���ل: “هذا الفريق على م���دار 4 أو 5 
سنوات يلعب دائًما من أجل الفوز، كانت مباراة 
صعبة ولم نتمكن من الفوز، تهانينا لتشيلسي، 

وهم فريق من القمة وهذا أمر وارد حدوثه”.
وأمت: “ماذا سيحدث لو تغيرت النتيجة 
وحققنا االنتصار؟ ه��ؤالء الالعبون يقاتلون 
ل�10 أو 11 شهًرا على كل مباراة كما لم أرى من 
قبل، واآلن خسرنا مباراة أمام فريق من القمة 
وتقولون بأننا لم نهتم أو نحترم تلك املسابقة، 
ال.. نحن نحترم كأس االحتاد اإلجنليزي كثيًرا، 

وأتينا هنا من أجل الفوز”.

ت��وج برشلونة بكأس ملك إسبانيا 
2021 بفوزه على أثلتيك بيلباو 4-0 في 
املباراة النهائية السبت على أرضية ملعب 

ال كارتوخا في إشبيلية.
وسجل الفرنسي أن��ط��وان غريزمان 
)60( والهولندي فرينكي دي يونغ )63( 
واالرجنتيني ليونيل ميسي )68 و72( 

االهداف.
وه���و ال��ل��ق��ب ال�31 ل��ب��رش��ل��ون��ة في 
املسابقة واألول منذ 2018 عندما توج به 
للمرة الرابعة توالًيا بدأه بالتتويج على 
حساب أتلتيك بيلباو بالذات عام 2015 

.)1-3(
وك���ان ال��ن��ادي الكاتالوني يخوض 
النهائي 42 في تاريخه )خسر 11 وفاز 

31(، وهو رقم قياسي.
وهي امل��رة التاسعة التي يلتقي فيها 
الفريقان في املباراة النهائية للمسابقة، 
وكانت الغلبة 7 مرات لبرشلونة أعوام 
1920 )-2صفر( و1942 )4-3( و1953 
)2-1( و2009 )4-1( و2012 )0-3( 

و2015 )3-1(، مقابل خسارتني بنتيجة 
واحدة عامي 1932 و1984.

في املقابل، خسر أثلتيك بيلباو النهائي 
الثاني على التوالي بعد األول أمام ريال 
سوسييداد قبل أسبوعني، وال��س��ادس 

عشر في تاريخه.
وكان أثلتيك بيلباو ميني النفس بالفوز 
باللقب ال�24 ف��ي تاريخه واألول منذ 
تتويجه االخير عام 1984 على حساب 
برشلونة، بيد أن النادي الكاتالوني كان 

األفضل وحرمه من ذلك.
كما هو اللقب االول لبرشلونة بقيادة 

مدربه الهولندي رونالد كومان.
ومن شأن اللقب رفع معنويات النادي 
الكاتالوني الذي دخل املباراة على وقع 
خسارته الكالسيكو أمام غرميه التقليدي 
ريال مدريد 1-2 وتنازله للمركز الثاني 

في الليغا لألخير.
وال ت��زال حظوظ برشلونة قائمة في 
املنافسة على لقب ال��دوري حيث يتخلف 
بفارق نقطتني عن أتلتيكو مدريد املتصدر 

ونقطة واح��دة عن ري��ال مدريد الثاني 
وحامل اللقب.

ودخل بيلباو التاريخ لكونه أول فريق 
يخسر مباراتني نهائيتني في مدى 15 يوًما 
بعدما ك��ان سقط أم��ام غرميه الباسكي 
ريال سوسييداد 0-1 في نهائي املوسم 
امل��اض��ي امل��ؤج��ل إث��ر ت��داع��ي��ات جائحة 

“كوفيد19-”.
وك���ان برشلونة ال���ذي أب��ق��ى مدربه 
كومان املهاجم الفرنسي عثمان دميبيلي 
على مقاعد البدالء، صاحب األفضلية منذ 
البداية وبلغت نسبة استحواذ العبيه 
على الكرة 90 باملئة لكن دون خطورة 
كبيرة على مرمى احلارس اوناي سيمون.
وانتظر الفريق الكاتالوني الشوط 
الثاني لترجمة أفضليته إلى رباعية في 
مدى 12 دقيقة وسط استسالم لالعبي 
بيلباو، علماً أنه سجل هدًفا خامًسا عبر 
غ��ري��زم��ان ألغي بعد اللجوء ال��ى حكم 
الفيدو املساعد “في آيه آر” بداعي التسلل.
وض��غ��ط ب��رش��ل��ون��ة م��ن��ذ ال��ب��داي��ة، 

حرم القائم االمي��ن دي يونغ من افتتاح 
التسجيل برده تسديدة بيمناه من مسافة 

قريبة اثر متريرة من ميسي )5(.
وتوغل االميركي سيرجينيو ديست 
داخ��ل املنطقة وس��دد ك��رة قوية زاحفة 

بيسراه بجوار القائم االيسر )7(.
وكانت أول فرصة ليبلباو من ركلة 
حرة جانبية انبرى لها أليكس بيرينغير 
تابعها إنييغو مارتينيز بيسراه من 
مسافة قريبة مرت بجوار القائم االمين 

.)12(
وسدد ميسي كرة من داخل املنطقة بني 
يدي احلارس أوناي سيمون على دفعتني 

.)21(
ولم تختلف احلال في الشوط الثاني، 
حيث هاجم برشلونة ب��ض��راوة وسط 

تراجع رهيب لالعبي بيلباو الى الدفاع.
وأنقذ سيمون مرماه من هدف محقق 
بإبعاده تسديدة لسيرجيو بوسكيتس 

من مسافة قريبة الى ركنية )53(.
وجن���ح غ��ري��زم��ان ف��ي م��ن��ح ال��ت��ق��دم 
لبرشلونة إثر هجمة قادها ميسي ومرر 
كرة إلى دي يونغ في اجلهة اليمنى ومنه 
ال��ى غ��ري��زم��ان داخ���ل املنطقة فتابعها 
بيسراه من مسافة قريبة داخ��ل املرمى 

.)60(
وعزز دي يونغ تقدم النادي الكاتالوني 
بعد ثالث دقائق بضربة رأسية من مسافة 
قريبة إثر متريرة عرضية جلوردي ألبا 
)63(. وأضاف ميسي الهدف الثالث عندما 
ق��اد بنفسه هجمة م��ن منتصف امللعب 
وت��ب��ادل ال��ك��رة م��ع دي يونغ عند حافة 
املنطقة قبل أن يتوغل داخلها ويتالعب 
ب��امل��داف��ع مارتينيز وي��س��دده��ا بيسراه 

زاحفة على ميني احلارس )68(.
وأضاف ميسي هدفه الشخصي الثاني 
والرابع للنادي الكاتالوني عندما تلقى 
كرة عرضية من ألبا سددها زاحفة بيسراه 

على ميني احلارس سيمون )72(.
وس��ج��ل غ��ري��زم��ان ه��دف��ه الشخصي 
الثاني واخل��ام��س للنادي الكاتالوني 
عندما تلقى كرة من ميسي خلف الدفاع 
فانطلق وراوغ احل���ارس ال���ذي خرج 
ملالقاته وتابعها داخل املرمى اخلالي لكن 

الهدف ألغي بداعي التسلل )86(.
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تشيلسي يطيح مبانشستر سيتي 
ويبلغ نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي

حكيم زياش سجل هدف تشيلسي الوحيد

ميسي تألق  ليلة  في  إسبانيا  ملك  بكأس  يتوج  برشلونة 

ت��أه��ل تشيلسي إل��ى نهائي ك��أس االحت��اد 
اإلجنليزي، وذلك بعدما تغلب على مانشستر 
سيتي، ب��ه��دف دون رد، السبت، على ملعب 

وميبلي، في نصف النهائي.
وسجل هدف تشيلسي الوحيد حكيم زياش 
في الدقيقة )55(، وسيقام النهائي يوم 15 مايو 

املقبل.
وشكل تشيلسي اخلطورة األولى في الدقيقة 
)6(، وذلك بعدما أرسل فيرنر عرضية أرضية 
وصلت إلى زياش الذي سدد بدوره في الشباك، 
قبل أن يلغي احلكم الهدف بداعي التسلل على 

األملاني في بداية الهجمة.
وأت��ى ال��رد م��ن السيتي ف��ي الدقيقة )10( 
بتسديدة عبر جيسوس أمسك بها كيبا، ثم 
ع��اد تشيلسي للظهور من جديد حني س��دد بن 

تشيلويل على الطائر كرة مرت إلى جوار القائم.
وح��اول جيمس مباغتة ستيفني بتسديدة 
في الدقيقة )34( إال أن كرته م��رت إل��ى جوار 
القائم، ثم أرسل سترلينج عرضية، ارتقى لها 
فيرناندينيو م��س��دًدا رأسية ذهبت بعيًدا عن 

املرمى، لينتهي الشوط األول.
وأج��رى امل��درب اإلسباني بيب ج��واردي��وال 
التبديل األول ملانشستر سيتي في الدقيقة )48(، 
ب��ن��زول ف��ودي��ن على حساب دي ب��روي��ن، بعد 

تعرض األخير لإلصابة في الكاحل.
وجن��ح تشيلسي ف��ي افتتاح التسجيل في 
الدقيقة )55(، بصورة مشابهة للهدف امللغي 
في الشوط األول، بعدما أرسل فيرنير عرضية 
أرضية لزياش، ليسجل املغربي بسهولة في 

املرمى اخلالي من حارسه.

وأهدر زياش فرصة قتل املباراة في الدقيقة 
)59(، بعدما تلقى ك��رة بينية أخطأ دي��از في 
إبعادها لتصل إلى النجم املغربي ال��ذي انفرد 
بستيفني وسدد كرة أرضية مباشرة، تصدى لها 

حارس السيتي.
ودف��ع ج��واردي��وال بورقته الثانية بنزول 
ج��ون��دوج��ان على ح��س��اب ت��وري��س، وح��اول 
السيتي تعديل النتيجة بعدما أرس��ل فودين 
عرضية، مهدها رودريجو بالرأس لدياز، الذي 

سدد بدوره رأسية ذهبت أعلى العارضة.
وأجرى بعدها توخيل مباشرة التبديل األول 
لتشيلسي بنزول بوليسيتش على حساب مونت، 
ثم انطلق فيرنر من قبل وسط امللعب، حتى وصل 
إلى اجلانب األيسر من منطقة اجلزاء، مسدًدا كرة 

ضعيفة أمسك بها ستيفني بسهولة.
وعقب تلك الفرصة أج��رى توخيل تبديلني 
بنزول هافيرتز على حساب فيرنر، كما دفع 
ب��إمي��رس��ون ع��ل��ى ح��س��اب زي����اش، ث��م وس��دد 
رودري��ج��و ك��رة أرض��ي��ة قوية م��ن على ح��دود 

منطقة اجلزاء في الدقيقة )82( تصدى لها كيبا.
ودف��ع توخيل بزوما على حساب سيلفا في 
الدقيقة )88(، وجنح تشيلسي في إضافة الهدف 
الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع 
عبر بوليسيتش، إال أنه مت إلغاء الهدف بداعي 

التسلل.
وارتقى رودريجو لعرضية من ركلة ركنية 
في الدقيقة الرابعة من الوقت ب��دل الضائع، 
مسدًدا رأسية تألق كيبا في التصدي لها، لينتهي 
اللقاء بفوز تشيلسي بهدف دون رد، وتأهله إلى 

نهائي البطولة.

جوارديوال يرد على اتهامات 
عدم احترامه لكأس إجنلترا

يتجه االحت��اد األوروب��ي لكرة القدم 
)يويفا( ال��ي��وم اإلث��ن��ني خ��الل اجتماع 
جلنته التنفيذية إل��ى إض��ف��اء الطابع 
ال��رس��م��ي ع��ل��ى اإلص���الح���ات املتعلقة 
مبسابقة دوري األبطال، إلى جانب البت 
باملدن املضيفة لبطولة أوروبا الصيف 
املقبل مع احتمال استبعاد بعضها عن 
البطولة القارية بسبب قيود فيروس 

كورونا.
  وك���ان م��ن امل��ق��رر امل��واف��ق��ة الشهر 
امل��اض��ي ع��ل��ى خ��ط��ط إص����الح دوري 
األبطال التي ستطبق اعتباراً من 2024، 
لكن أرجىء البت بهذه املسألة بعدما رأت 
رابطة األندية األوروبية أنها ليست “في 
وضع يسمح لها بعد باملوافقة رسمياً 

على التغييرات الرئيسية”.
ووفقاً ملصادر قريبة من املفاوضات، 
أرادت بعض األن��دي��ة الكبرى سيطرة 
أكبر على “يويفا كلوب كومبيتيشنز”، 
الشركة الفرعية التي تقدم املشورة إلى 

االحتاد القاري بشأن املسائل التجارية.
ووسط احلديث عن محاولة استالم 
زم��ام السلطة من قبل بعض األندية، 
وم��ع التهديد بإمكانية إط��الق دوري 
السوبر االنفصالي من قبل بعض األندية 

الكبرى، هناك أمل بأن احلل بات منجزاً.
وأك��د االحت��اد األوروب���ي اجلمعة أن 
اإلص��الح��ات على رأس ج���دول أعمال 
االجتماع املقرر اإلثنني في مدينة مونترو 
السويسرية على الشاطىء الشرقي 

لبحيرة جنيف.
وم��ن امل��ق��رر أن يتم إص��الح مرحلة 
املجموعات في دوري األبطال أوروب��ا 
بشكل ك��ام��ل، م��ع رف���ع ع���دد األن��دي��ة 
م��ن 32 إل��ى 36 وإدخ���ال م��ا يسمى ب� 
“النظام السويسري” املستوحى من 
لعبة الشطرجن، حيث تلعب األندية 10 
مباريات في مرحلة املجموعات عوضاً 
عن نظام الست القائم حالياً والذي يقسم 
األندية إلى ثماني مجموعات من أربعة 

فرق.
ووفقاً للنظام اجلديد، تخوض األندية 
“بطولة مصغرة” في مجموعة واحدة 

حيث يلعب كل فريق 10 مباريات.
نح أح��د املقاعد  وم��ن املتوقع أن ميمُ
األربعة اجلديدة إلى الدوري الفرنسي، 
فيما ستكون إح��دى النقاط الرئيسية 
اجلدلية متعلقة بكيفية اتخاذ قرار بشأن 

املقاعد الثالثة األخرى.
وتفّضل راب��ط��ة االن��دي��ة االوروب��ي��ة 
منح امل��ق��اع��د اجل��دي��دة ال��ى أب��ط��ال من 
دوريات أخرى، بينما هناك أيًضا توّجه 
ملنحها ألندية وفقاً لتصنيفها في االحتاد 
القاري، والذي من شأنه أن يفضل األندية 
التي متلك تاريخاً في أوروب��ا ولكنها 
تعاني محلياً، وهذا ينطبق حالياً على 
أندية مثل أرسنال وليفربول اإلنكليزيني 
وبوروسيا دورمتوند األملاني املهددة 
بالغياب عن النسخة املقبلة من البطولة 

القارية األم.
الهدف األه��م لإلصالحات هو زيادة 
م��ردود حقوق نقل مباريات املسابقة 
إلرض���اء األن��دي��ة األوروب���ي���ة الكبرى 
املتعطشة للمال وإنهاء التهديد بإمكانية 

إطالق الدوري السوبر االنفصالي.
ف��ي ال��وق��ت نفسه، يحتاج االحت��اد 
األوروب��ي إلى وضع اللمسات األخيرة 
على خططه لنهائيات ك��أس أوروب���ا 

املقررة الصيف املقبل في 12 مدينة.
وب��ع��دم��ا تسبب ف��ي��روس ك��ورون��ا 
بإرجائها ل��ع��ام، م��ن امل��ق��رر أن تفتتح 
نهائيات كأس أوروبا 2020 من امللعب 

األوملبي في روما يوم 11 يونيو.
اخلطة األساسية كانت أن يمُحتفل 
ب��ال��ذك��رى ال��س��ت��ني إلط���الق البطولة 
القارية بإقامتها في 12 مدينة و12 دولة 

مختلفة.
لكن حتى بعد اإلرج��اء مل��دة ع��ام، ما 
زال��ت تداعيات فيروس كورونا ترخي 
بظاللها على البطولة القارية بسبب 
ق��ي��ود السفر واحل��ظ��ر امل��ف��روض على 

احلضور اجلماهيري في املدرجات.
وانتظر االحتاد القاري حتى منتصف 
األسبوع احلالي التخاذ ق��رار اعتماده 
“التام” على روم��ا لتكون ب��ني امل��دن 
املضيفة لنهائيات كأس أوروب��ا، وذلك 
ب��ع��دم��ا ق��ّدم��ت ال��ع��اص��م��ة اإلي��ط��ال��ي��ة 
ضمانات بحضور “ما ال يقل عن 25%” 
من اجلمهور في امللعب األوملبي، وهي 
التي كانت مهّددة بخسارة استضافة 

مبارياتها األربع في البطولة القارية.
وق���ال االحت���اد األوروب����ي “ضمنت 
السلطات أن %25 على األق��ل من سعة 

امللعب ستمأل”، مضيفاً “ونتيجة لذلك، 
يعتبر االحت���اد األوروب���ي لكرة القدم 
أن روم���ا م��ؤك��دة بشكل ت��ام كمضيفة 

للبطولة”.
وت��اب��ع “يجب أن يعلم املشجعون 
الذين لديهم تذاكر ملباريات في روما 
أن��ه لن يتم منح استثناءات ألي قيود 
سفر سيتم تطبيقها ف��ي ذل��ك الوقت، 

لألشخاص القادمني من خارج إيطاليا”.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��وض��ع الصحي 
بسبب فيروس “كوفيد19-”، فرضت 
الهيئة األوروبية احلضور اجلماهيري 
مل��ب��اري��ات ك��أس أوروب����ا، شرطا لعدم 
سحب تنظيم املباريات من املدن املعنية 

باالستضافة.
وه��ن��اك ح��ت��ى اآلن ث���الث م��ن امل��دن 
ال�12 التي مت اختيارها ف��ي البداية، 
مهددة بسحب التنظيم لعدم تقدميها 
تأكيدات بتواجد املشجعني في املالعب، 
وهي بلباو )إسبانيا( ودبلن )أيرلندا( 
وميونيخ )أملانيا(، ومن املتوقع صدور 
ق���رار نهائي ب��ه��ذا ال��ش��أن ف��ي اجتماع 
اإلثنني. ومت منح ميونيخ وبلباو ودبلن 
حتى االثنني لتزويد االحت��اد األوروب��ي 
مبعلومات إضافية عن خططها املتعلقة 

باحلضور اجلماهيري.
وفي حال لم تتمكن أي من املدن الثالث 
من تقدمي ضمانات، فبإمكان “يويفا” 
أن ينقل امل��ب��اري��ات ال��ى امل��دن املضيفة 

األخرى.
وأك��د رئيس االحت��اد اإلسباني لكرة 
ال��ق��دم لويس روبياليس أن��ه سيفعل 
“كل ما هو ممكن من الناحية البشرية” 
لضمان احتفاظ إسبانيا باملباريات 

األربع املقررة على أرضها.
وإذا قرر االحتاد األوروب��ي أن مدينة 
بلباو الباسكية ال ميكنها استضافة 
املباريات، اقترح روبياليس خياراً بديالً 

متمثالً بإشبيلية األندلسية.
وق��ال “صحيح أن هناك صعوبات 
جدية في بلباو. ومع أخذ ذلك في عني 
االعتبار، ف��إن االحت��اد األوروب���ي لكرة 

القدم هو من يجب أن يقرر”.

االحتاد األوروبي لكرة القدم

»يويفا« يتأهب إلصدار قرارات هامة االثنني

وولفرهامبتون يرسل شيفيلد
 إلى الدرجة األولى 

لقطة من مباراة وولفرهامبتون وشيفيلد 

ضمن شيفيلد يونايتد هبوطه إلى دوري الدرجة 
األول��ى اإلجنليزي )تشامبيونشيب(، بخسارته 
السبت أمام مضيفه وولفرهامبتون )1-0(، ضمن 
اجلولة الثانية والثالثني من ال��دوري اإلجنليزي 
امل��م��ت��از.  وسجل ويليان ج��وزي��ه ه��دف امل��ب��اراة 

الوحيد في الدقيقة 59 من زمن اللقاء.
 وجتمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 14 نقطة في 
املركز األخير، بفارق 19 نقطة عن بيرنلي صاحب 

املركز ال�17، قبل 6 جوالت على النهاية.
 ويبدو وست بروميتش وفولهام اللذين يحتالن 
املركزين ال�19 وال�18، األق��رب للحاق بشيفيلد 
يونايتد إلى ال�”تشامبيونشيب”، حيث ميلكان في 

رصيديهما 24 و26 نقطة، على التوالي.
 من ناحية ثانية، ضمن نوريتش سيتي عودته 
إل��ى البرمييرليج، حيث يحتل حاليا ص��دارة 
ال�”تشامبيونشيب” برصيد 90 نقطة مع تبقي 5 
مباريات له فقط. ويبدو واتفورد األقرب لضمان 
بطاقة التأهل املباشرة الثانية، حيث يحل ثانيا 
برصيد 82 نقطة، بفارق 6 نقاط عن سوانزي 

سيتي صاحب املركز الثاني.
 ويضمن أول وثاني الدرجة األول��ى، الصعود 
إلى البرمييرليج في املوسم التالي مباشرة، فيما 
تتنافس الفرق أصحاب املراكز من 3 إلى 6، على 

بطاقة التأهل الثالثة من خالل أدوار إقصائية.

أن��ق��ذت ال��ن��ي��ران الصديقة فريق 
ميالن م��ن كمني ضيفه جنوه بفوز 
ثمني وصعب، بنتيجة )2-1(، أمس 
األح��د، في املرحلة ال�31 من الدوري 

اإليطالي.
ورفع ميالن رصيده إلى 66 نقطة 
في املركز الثاني، بفارق 8 نقاط خلف 
جاره إنتر املتصدر، والذي يحل ضيفا 

اليوم على نابولي.
وجتمد رصيد جنوه عند 32 نقطة 
ف��ي امل��رك��ز ال��ث��ال��ث عشر ف��ي ج��دول 
الترتيب، بعدما مني بالهزمية الثانية 

على التوالي.
وان��ت��ه��ى ال��ش��وط األول )1-1(؛ 
حيث ب���ادر م��ي��الن بهز الشباك عن 
طريق آنتي ريبيتش )13(، وتعادل 
جنوه بهدف سجله ماتيا ديسترو 
)37(. وف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، منح 
جانلوكا سكاماكا مهاجم جنوه هدف 
التقدم مليالن ع��ن طريق اخلطأ في 

فرحة العبي ميالنمرمى فريقه في الدقيقة )68(.

النيران الصديقة تنقذ ميالن من كمني جنوه في »الكالتشيو«
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