
52

آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports
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»يويفا« يجدد عقد الشراكة مع مجموعة »يوني كريديت«الرياضية
 أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( عن جتديد اتفاقية الرعاية مع مجموعة »يوني كريديت« لدوري 
ابطال أوروبا للفترة ما بني عامي 2012 و2015، ولكأس السوبر األوروبي ألعوام 2012 و2013 و2014. 
ومبوجب عقد الشراكة، ستواصل مجموعة »يوني كريديت« رعايتها لبطولة دوري ابطال أوروبا، وهي 
الشراكة التي بدأت منذ عام 2009. وقال ديڤيد تايلور الرئيس التنفيذي بالـ »يويفا« للموقع الرسمي 
لالحتاد األوروبي »اننا سعداء للغاية الختيار يوني كريديت متديد عقد الشراكة مع اليويفا«. وأضاف 
»يوني كريديت جددت رعايتها ومساهمتها، خاصة في االرتقاء مبستوى املنافسة في شرق أوروبا«.

حققوا لقب دوري األبطال الرابع في تاريخهم..وتوجوا بالكأس عن جدارة واستحقاق

سحرة برشلونة حولوا »الشياطني« ..  إلى تفاصيل !

من انييستا فاسكنها على يسار 
احلارس ڤان در سار )54( رافعا 
رصيده الى 12 هدفا في املسابقة 
وعادل بالتالي الرقم القياسي في 
عدد االهداف املسجلة في موسم 
واحد والذي كان بحوزة مهاجم 
مان يونايتد الس���ابق الهولندي 
رود ڤان نيستلروي موسم 2002 

.2003 -
ولعب مدرب مان يونايتد السير 
اليكس فيرغسون ورقة هجومية 
البرتغالي لويس ناني  باشراكه 
مكان املدافع البرازيلي فابيو )69(، 
بيد ان ڤيا وجه الضربة القاضية 
للشياطني احلمر بتسجيله الهدف 
الثالث بتسديدة رائعة من خارج 
املنطقة اسكنها الزاوية التسعني 
اليسرى البعيدة لڤان در سار )71(. 
وكانت اول محاولة للش���ياطني 
احلمر في الشوط الثاني تسديدة 
قوية لروني من خارج املنطقة فوق 
العارضة )72(. ودفع فيرغسون 
ببول سكولز مكان كاريك )77(، 
وكاد تشيتشاريتو يقلص الفارق 
اثر انفراد بڤالديز بيد ان االخير 
فطن حملاولته وابعدها الى خارج 
امللعب )84(، ثم س���دد ناني كرة 
قوية من خ���ارج املنطقة بجوار 
القائم االيسر )85(.وكاد انييستا 
يسجل الهدف الرابع من تسديدة 
س���اقطة تصدى لها ڤان در سار 
)90( ثم تس���ديدة قوية زاحفة 
للهولندي املغربي االصل ابراهيم 
افالي � بديل بدرو � تصدى لها ڤان 

در سار )93(.

منح التقدم اثر تلقيه كرة عرضية 
من ڤيا فش���ل في متابعتها داخل 
املرمى اخلالي )44(. واهدر دانيال 
الفيش فرصة التعزيز اثر انفراد 
باحلارس ڤان در سار الذي تدخل 
ببراع���ة وابعد الكرة التي تهيأتا 
امام ميس���ي الذي سددها بيمناه 
ابعدها الفرنس���ي باتريس ايڤرا 
برأسه )52(. وجنح ميسي في منح 
التقدم لبرشلونة بتسديدة قوية 
بيسراه من 20 مترا اثر تلقيه كرة 

كرة في اجلهة اليمنى ولعبها في 
الوهلة االول���ى مع مايكل كاريك 
ثم انطلق باجتاه املنطقة ولعبها 
مشتركة مع الويلزي راين غيغز 
الذي هيأها له عند حافة املنطقة 
فسددها بيمناه على ميني احلارس 
ڤيكتور ڤالديز )35(. وكاد تشافي 
يعيد التقدم لبرشلونة من تسديدة 
قوية مرت فوق العارضة )37(، 
واخرى النييستا بني يدي ڤان در 
سار )39(. واهدر ميسي فرصة 

اكبر لوال تألق احلارس الهولندي 
العمالق ادوين ڤان در س���ار في 
ابعاد الكثير من الكرات(. وجنح 
بدرو في افتتاح التس���جيل اثر 
تلقيه كرة عل���ى طبق من ذهب 
من تشافي فتخلص من ڤيديتش 
وهيأها لنفسه عند حافة املنطقة 
وس���ددها بيمناه على يسار فان 
در سار )28(. وادرك مان يونايتد 
التعادل بعد 7 دقائق بواس���طة 
الذي قطع  الذهبي رون���ي  ولده 

يتوج باللقب مرتني وحرم منافسه 
السير اليكس فيرغسون من ان 
يعادل رقم مدرب ليڤربول بوب 
بايسلي )1977 و1978 و1981( كأكثر 
املدربني تتويجا بلقب هذه املسابقة. 
وهو الفوز الرابع لبرشلونة على 
مان يونايتد في 11 مباراة جمعت 
بينهما حتى اآلن مقابل 3 هزائم 
و4 تعادالت. واستحق برشلونة 
اللقب ألنه كان االفضل اغلب فترات 
املباراة النهائية وكاد يخرج بغلة 

الثالث في املسابقة في السنوات 
اخلم���س االخيرة والس���ابع في 
تاريخه )خسر نهائي اعوام 1961 
و1986 و1994(، مان يونايتد من 
التتويج باللقب الرابع في تاريخه 
بعد اعوام 1968 و1999 و2008، علما 
بان النادي االجنليزي خاض اليوم 
النهائي الثالث في االعوام االربعة 

االخيرة والرابع في تاريخه.
وبات مدرب الفريق الكاتالوني 
جوسيب غوارديوال اصغر مدرب 

توج برشلونة االسباني باللقب 
الرابع في تاريخه عندما جدد فوزه 
على مان يونايتد االجنليزي 3 - 1 
مس���اء اول من امس على ملعب 
»وميبلي« الش���هير في لندن في 
املباراة النهائية من دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم. وسجل بدرو 
رودريغي���ز )27( واالرجنتيني 
ليونيل ميسي )54( وداڤيد ڤيا 
)69( اهداف برش���لونة، وواين 
رون���ي )34( هدف مان يونايتد. 
وكان برشلونة توج باللقب الثالث 
في تاريخه قبل عامني على حساب 
مان يونايتد بالذات بالفوز عليه 
بهدفني نظيفني على امللعب االوملبي 
ف���ي روما واضافه ال���ى خزائنه 

املرصعة بلقبي 1992 و2006.
وكان ملع���ب وميبل���ي فأل 
خي���ر على برش���لونة ألنه توج 
فيه بلقب���ه االول في املس���ابقة 
االوروبية العريقة االم عام 1992 
)على حساب سمبدوريا االيطالي( 
لكن بحلته اجلديدة، فيما لم يبتسم 
امللعب مجددا ملان يونايتد بعدما 
فعلها عندما احرز لقبه االول في 
املس���ابقة على هذا امللعب ايضا 
عام 1968 )على حس���اب بنفيكا 
البرتغالي(. وعادل برشلونة رقم 
اياكس امستردام الهولندي وبايرن 
ميونيخ االملاني في املسابقة حيث 
توج كالهما باللقب 4 مرات، خلف 
ريال مدريد االس���باني )9 مرات 
رقم قياسي( وميالن االيطالي )7( 
وليڤربول االجنليزي )5(. وحرم 
النهائي  الذي خاض  برش���لونة 

العبو برشلونة يحتفلون بالتتويج باللقب األوروبي الرابع في تاريخهم بعد الفوز على مان يونايتد في وميبلي                   )أ.ف.پ(

حسرة على وجوه العبي مان يونايتد روني وكاريك وغيغز وسكولز                 )أ.پ( جوسيب غوارديوال يقّبل كأس أبطال اوروبا  كأصغر مدرب يحقق اللقب مرتني              )أ.پ(

الالعبون تسابقوا في قطع شباك املرمى للذكرى                        )رويترز(جنم برشلونة إريك أبيدال يحمل كأس دوري أبطال أوروبا وفرحة تشاڤي وبيكيه وڤالديز                    )أ.ف.پ(

ڤيديتش:  برشلونة 
يستحق  الفوز

هل برشلونة أفضل 
ناٍد على مر العصور؟

اعترف الصربي نيمانيا 
ڤيديتش مدافع مان يونايتد 

بأن برشلونة تفوق متاما على 
فريقه في املباراة النهائية. 

وقال ڤيديتش »كانوا أفضل 
منا. لعبوا )برشلونة( بشكل 
متميز وأدوا مهمتهم بشكل 

رائع«، وأضاف »عندما تصل 
للنهائي، فإنك تريد الفوز. 

نشعر باإلحباط، لكنني يجب أن 
أعترف بأنهم صنعوا عددا أكبر 

من الفرص واستحقوا الفوز«.
من جانبه أكد الالعب املخضرم 

ريو فيرديناند أن فريقه لعب 
بشكل أفضل مما كان عليه في 
نهائي عام 2009 رغم هزميته 

مجددا.

أسفر تتويج نادي برشلونة 
االسباني بلقب دوري ابطال 

أوروبا للمرة الثانية في 
غضون ثالثة أعوام، وللمرة 

الثالثة خالل ستة أعوام، 
عن تأجج النقاش حول ما 
إذا كان النادي الكتالوني 

هو أفضل أندية العالم على 
مر العصور. وكان سير 
أليكس فيرغسون املدير 
الفني ملان يونايتد أشار 

عشية املباراة النهائية لدوري 
ابطال أوروبا، إلى أن مباراة 

الفريقني قد تكون مباراة 
العقد الراهن، لكن جاءت 
املباراة في اجتاه واحد، 

لصالح برشلونة.

ميسي كسب الرهان 
وتفوق على روني .. 

وغوارديوال أصغر 
مدرب يتوج باللقب 

مرتني


