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رياضة

انضم الالعب األسبق ألندية مانشستر يونايتد 
وريال مدريد من بني أندية أخرى، ديفيد بيكهام، 

لقاعة مشاهير الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة 
القدم »البريمييرليغ«، وذلك بحسب ما أعلنت 

عنه رابطة الدوري اإلنكليزي. وقال بيكهام 
في بيان صادر عن الدوري اإلنكليزي »لقد 

كان البريمييرليغ حقًا جزءًا هامًا في مسيرتي 
وحياتي، وأنا سعيد الختياري بجوار كل هؤالء 

الرموز الذين لعبت وتنافست معهم«.

خضع حارس مرمى برشلونة، مارك أندريه 
تير شتيغن، لعملية جراحية في الركبة اليمنى 

في مدينة ماملو السويدية والتي ستمنعه من 
املشاركة مع منتخب أملانيا في »يورو 2020«. 

ل عالجي في 
ّ

وذكر النادي »الكتالوني« أنه تدخ
الوتر الرضفي في هذه الركبة والتي كان تير 
شتيغن يعاني من آالم فيها في نهاية موسم 

 كان شتيغن قد خضع بالفعل 
ً
2019-2020. وفعال

لهذا التدخل الطبي في الركبة سابقًا.

أعلن البرازيلي نيمار )29 سنة(، نجم فريق 
باريس سان جيرمان، أنه حصل على اللقاح في 

فرنسا ضد فيروس كورونا، معربًا عن رغبته 
في وصول اللقاحات في أقرب وقت ممكن ليس 

فقط إلى بالده، بل إلى العالم بأسره. وذكر العب 
كرة القدم في رسالة على حسابه في »إنستغرام« 
»أرغب في عودة الجميع إلى األوضاع الطبيعية 

في أقرب وقت ممكن وليس تطعيم بالدي 
البرازيل فقط، بل العالم بأسره«.

ديفيد بيكهام 
ينضم لقاعة مشاهير 

»البريمييرليغ«

تير شتيغن يخضع 
لعملية جراحية في 

ركبته اليمنى

نيمار يتلقى اللقاح 
ويرغب في وصوله إلى 

الجميع سريعًا

اختير ستيفن 
كوري كأفضل 
العب في 
الدوري المنتظم 
لكرة السلة 
األميركية 
للمحترفين 
ضمن الئحة 
ضمت الصربي 
نيكوال يوكيتش 
والكاميروني 
جويل إمبيد 
في أول ترشيح 
لهما على جائزة 
»أفضل العب« 
لموسم 2020-
2021، وذلك 
بحسب ما أعلنت 
رابطة الدوري.

)Getty( هل يحصد كوري الجائزة في عام 2021؟

جائزة أفضل العب
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السبت 22 مايو/ أيار 2021 م  10  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2455  السنة السابعة



بودابست
عاصمة »بوشكاش« 

تحتضن مجموعة الموت

2829
رياضة

رياض الترك

عـــاصـــمـــة  تـــــكـــــون  أال  الــــصــــعــــب  مــــــن 
ــر، بـــودابـــســـت، مـــن ضــمــن املـــدن  املـــجـ
 »2020 »يــــورو  لــبــطــولــة  املستضيفة 
وهي املدينة التي ولد فيها واحد من أساطير 
ــــب الـــتـــاريـــخـــي  ــــاعـ كـــــرة الــــقــــدم تـــاريـــخـــيـــا والـ
لعب 

ُ
وست بوشكاش،  فيرينك  املجر،  ملنتخب 

املباريات على واحد من أكبر ماعب البطولة 
األوروبية.

ــعــتــبــر بـــودابـــســـت مـــن أكــبــر املــــدن املــجــريــة 
ُ
وت

ــــي  وتـــاســـع أكــبــر مــديــنــة فـــي االتـــحـــاد األوروبـ
ويصل عدد سكانها إلى حوالي مليون و700 
ألــــف شــخــص يــعــيــشــون فـــي مــســاحــة ُمــمــتــدة 
عــلــى حــوالــي 525 كــيــلــومــتــرًا، وستحضن كل 
ــتـــي ســتــحــضــر لــلــمــشــاركــة فــي  الــجــمــاهــيــر الـ
الـــحـــدث الـــريـــاضـــي الــضــخــم، خــصــوصــا بعد 
ــي لــكــرة الــقــدم على  ــ مــوافــقــة االتـــحـــاد األوروبــ

حضور الجمهور في ملعب املدينة.

لمحة وتاريخ
الكثير من  بــودابــســت  املــجــر  شــهــدت عاصمة 
األحـــــداث الــتــاريــخــيــة املــخــتــلــفــة فـــي الــعــصــور 
القديمة والوسطى وخال الحربني العامليتني 

أكبر  مــن  أريــنــا«  »بــوشــكــاش  ملعب  ُيعتبر 
ماعب املجر والــذي بــدأت عملية بنائه في 
عام 2017 وتم إنهاء عملية التشييد في عام 
2019، ويتسع لحوالي 67 ألف متفرج، وهو 
امللعب الرسمي ملنتخب املجر في املباريات 

الدولية الودية والرسمية.
وتـــم بــنــاء املــلــعــب بــــداًل مــن املــلــعــب الــســابــق 
»فيرينك بوشكاش« والــذي تم تدميره في 
الــجــديــد  املــلــعــب  وتــمــت تسمية  عـــام 2016، 
ــديـــرًا  ــقـ ــا وذلـــــــــك تـ ــ ــــضـ ــم بــــوشــــكــــاش أيـ ــ ــــاسـ بـ
»األســطــورة« الــراحــل الـــذي صنع تاريخا  لـــ

ُمشرفا مع املنتخب املجري. 
فــي عـــام 2011، تــم اإلعــــان رســمــيــا عــن بــدء 
درت التكلفة بحوالي 

ُ
عملية بناء امللعب وق

35 مــلــيــار فـــوريـــنـــت مـــجـــري، لــكــن فـــي عــام 
على  املشرفني  املسؤولني  أحــد  أعلن   ،2014
املشروع أن التكلفة وصلت إلى حوالي 100 

مليار فورينت مجري.
ــال مــلــعــب »بــوشــكــاش«  ــام 2014، نــ وفــــي عــ
شـــرف اســتــضــافــة مــبــاريــات »يــــورو 2020«، 
ــــرب رئــيــس االتـــحـــاد املـــجـــري، ســانــدور  وأعـ
ــذاك، عـــن ســعــادتــه بــاســتــضــافــة  ــ ســانــيــي، آنــ
البطولة األوروبية. ونال تصميم  مباريات 
املاعب  بــني  أفــضــل تصميم  امللعب جــائــزة 

املبنية في السنوات األخيرة.
امللعب رسميا،  افتتاح  تــم  عــام 2018،  وفــي 
املجرية  والــريــاضــة  الشباب  وزارة  وأعلنت 
ــعـــب ســيــســتــضــيــف مــــبــــاريــــات كـــرة  ــلـ أن املـ
هذا  املتنوعة،  املوسيقية  والــحــفــات  الــقــدم 
ــان مــــن املـــتـــوقـــع أن يــســتــضــيــف املــلــعــب  ــ وكــ
نهائي دوري أبطال أوروبــا في عــام 2021، 
ــا« غــيــرت  ــ ــورونـ ــ فـــيـــروس »كـ إال أن ظـــــروف 
كثيرًا وحرمت بودابست من شرف  األمــور 

االستضافة. 
واســتــضــاف املــلــعــب فــي الــســنــوات األخــيــرة 
للمنتخب  والـــرســـمـــيـــة  ــة  ــوديــ الــ املـــبـــاريـــات 

مــبــاراتــني في  امللعب  املــجــري، كما احتضن 
ــا  الــــدور الـــــ16 لــبــطــولــة دوري أبــطــال أوروبــ
هــــذا املـــوســـم بـــني فــــرق لــيــفــربــول واليــبــزيــغ 
وبــوروســيــا  اإلنكليزي  سيتي  ومانشستر 
مونشغادبخ، كما واستضاف مباراتني في 
بطولة »الدوري األوروبي«، بني فولفسبورغ 
ومولدي  اإلنكليزي  وتوتنهام  النمساوي 

النرويجي ضد غرناطة اإلسباني.
ــل، كــــــــان االتـــــــحـــــــاد األوروبــــــــــــي  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي املــ

ــكــــرة الــــقــــدم اخــــتــــار مـــلـــعـــب »بـــوشـــكـــاش«  لــ
لـــكـــي يـــكـــون مــســتــضــيــفــا نــهــائــيــا لــبــطــولــة 
ــدوري األوروبــــــي فـــي عـــام 2023، وبــذلــك  ــ الــ
في  نهائية  مــبــاراة  مــرة  سيستضيف ألول 
بالتأكيد  كبيرة، وستكون  أوروبية  بطولة 
خطوة جيدة نحو استضافة أول نهائي في 
السنوات  فــي  ــا  أوروبــ أبــطــال  دوري  بطولة 
الــقــادمــة، خــصــوصــا أنـــه واحـــد مــن املــاعــب 

األوروبية الجميلة.

»بوشكاش أرينا« في العاصمة

األولــــى والــثــانــيــة، وبــعــد ذلـــك شــهــدت تــطــورًا 
معماريا واقتصاديا ضخما وأمست من بني 
أفضل العوصلم األوروبية، والتي استضافت 
السنوات  في  أيضا  مختلفة   

ً
رياضية أحداثا 

عرف العاصمة املجرية، بودابست، 
ُ
املاضية. ت

ــا الــــتــــجــــاريــــة، االقــــتــــصــــاديــــة  ــهـ ــوتـ ــقـ الـــــيـــــوم بـ
وكــذلــك فــي قطاعات اإلعـــان والــفــن واملوضة 
عتبر 

ُ
وت والــثــقــافــة.  والتعليم  والتكنولوجيا 

وُصنفت  املــجــر،  القتصاد  الرئيسي  العصب 
كثاني أسرع مدينة في النمو االقتصادي في 
املجرية  العاصمة  األوروبية. وتشتهر  القارة 
بودابست أيضا بوجود الكثير من الجامعات 
املــهــمــة والــتــي يــصــل عــددهــا إلـــى حــوالــي 40 
جــامــعــة، ولــعــل أبــرزهــا »إيــوتــفــوس لــورانــد«، 
وجامعة كوفينوس، وجامعة »سيميلويس« 
وجامعة بودابست للتكنولوجيا واالقتصاد.
املدينة  وســط  منطقة  تصنيف  تم  وتاريخيا 
فــي بــودابــســت املــحــاذيــة لنهر »الــدانــوب« في 
»بأونيسكو«،  الخاص  العاملي  التراث  قائمة 
مع اإلشارة إلى أنها تضُم الكثير من الكهوف 
بودابست  مدينة  تستقبل  للمياه.   الحرارية 
ســنــويــا حــوالــي 12 مــلــيــون زائـــر مــن كــل دول 
ــعــّد مــن بــني أقـــوى املــدن 

ُ
الــعــالــم، وهــي الــيــوم ت

األوروبية على الصعيد السياحي، وتصدرت 
ــســــت الـــكـــثـــيـــر مــــن اإلحــــــصــــــاءات عــلــى  ــودابــ بــ
الــصــعــيــد الــســيــاحــي فـــي الــســنــوات املــاضــيــة، 
السائح  القدرة على منح  تملك  أنها  وأثبتت 
كــل مــا ُيــحــب مــن أجــل توفير رحــلــة سياحية 
املجرية مقرات  العاصمة  في  ُمميزة. وتوجد 
على  الــدولــيــة  املنظمات  مــن  للكثير  رئيسية 
التالي منها:  مختلف األصــعــدة، وُيمكن ذكــر 
معهد التعليم الدولي، منظمة العمل الدولية، 
املــــركــــزي الــبــيــئــي اإلقـــلـــيـــمـــي لـــوســـط وشــــرق 
أوروبا، كلية الشرطة األوروبية، مقر املجلس 
التركي واملركز الدولي للتحول الديمقراطي، 
مــنــظــمــة األمــــــم املـــتـــحـــدة لـــأغـــذيـــة والــــزراعــــة 
الــدولــيــة للصليب األحـــمـــر. وجـــود  والــلــجــنــة 
املــقــرات يجعل من بودابست مدينة في  هــذه 
غاية األهمية بالنسبة لدول العالم، ألن هذه 

املنظمات هي من األهم في أوروبا والخارج.

EURO  2020  يورو

ستكون عاصمة المجر »بودابست« من بين المدن 
الـ11 المستضيفة لمباريات بطولة »يورو 2020« هذا 

الصيف، وهي التي تملك ملعبًا جميًال يتسع لحوالي 
67 ألف متفرج.

)Getty( قصر البرلمان المجري

)Getty( »حصن الصيادين« الشهير على نهر »الدانوب« )Getty( قصر »بودا« من المعالم السياحية الُمميزة في بودابست

)Getty( مدينة ساحرة تجذب السيّاح سنويًا

تم افتتاح 
الملعب في 
عام 2018 
)Getty(

)Getty( ملعب »بوشكاش« لحوالي 67 ألف متفرج

مثل  والــذي  التاريخ،  في  املجرية  القدم  كــرة  نجوم  أعظم  أحــد  فيرينتس بوشكاش  ُيعتبر 
املنتخب الوطني بني سنتي 1945 و1956، وخاض معه 85 مباراة وسجل 84 هدفًا. كما 
أنه من أساطير فريق ريال مدريد اإلسباني، إذ ارتدى قميص النادي »امللكي« بني سنتي 
1958 و1966، وخاض 180 مباراة سجل فيها 156 هدفًا. كما ومثل بوشكاش املنتخب 
اإلســبــانــي فــي 4 مــبــاريــات كــونــه حصل على الجنسية آنـــذاك. وهــو أحــد رمـــوز الــكــرة في 
العاصمة بودابست ويكفي أن امللعب ُسمي على اسمه بعد أن توفي في عام 2006، عن 

عمر ناهز الـ79 سنة آنذاك )هو من مواليد عام 1927(.

فيرينتس بوشكاش

ملعب المدينة

المعالم السياحية
تــضــُم مــديــنــة بــودابــســت الــكــثــيــر مــن املــعــالــم 
السياحية البارزة، ولعل أبرزها قصر »بودا« 

ــل«، والـــلـــذيـــن ُيـــطـــان عــلــى نهر  ــيـ وقــصــر »هـ
الكثير من املعالم  »الدانوب« ويوجد فيهما 
ــمــثــل املــديــنــة والــلــوحــات 

ُ
الــتــاريــخــيــة الــتــي ت

بودابست،  في  الحضارة  مثل 
ُ
ت التي  الفنية 

وهــمــا قــصــران يــضــمــان أكــثــر مــن 200 غرفة 
يتجول فيها السياح كل عام.

أما املعلم الثاني فهو قصر البرملان املجري، 
وهــــــو الـــقـــصـــر الـــــــذي ُيـــمـــيـــز وســــــط مــديــنــة 
جميلة  معمارية  تحفة  وُيعتبر  بــودابــســت 
ــة لـــكـــل الـــســـيـــاح مــــن حـــــول الـــعـــالـــم،  ــ ــذابـ ــ وجـ
خــصــوصــا لــوجــود عـــدد كبير مــن املتاحف 

املهمة حوله. وهنا يجب التذكير بأنه ثالث 
أيضا  وهناك  العالم.  في  برملان  مبنى  أكبر 
ــعــتــبــر 

ُ
بــازيــلــيــك ســـانـــت ســتــيــفــان، والـــتـــي ت

ــُيـــاح من  مــقــصــدًا لــكــل ســـكـــان املــديــنــة والـــسـ
خارج املجر، وذلك بسبب التصميم املعماري 
الباهر والتصميم الداخلي الجذاب واملناظر 
ـــمـــيـــزة لــكــل املــديــنــة الــتــي يــحــظــى بــهــا كل 

ُ
امل

شخص يدخل البازيليك، والتي تم بناؤها 
عام 1851.  وهناك أيضا »حصن الصيادين« 
الــشــهــيــر املــــوجــــود عـــلـــى نـــهـــر »الـــــدانـــــوب«، 
وهـــو املــكــان الـــذي كـــان الــصــيــادون يحمون 

وهي  الوسطى،  العصور  في  فيه  مناطقهم 
مــن أجــمــل املــنــاطــق الــتــي يقصدها الــســُيــاح 
ــا كـــونـــهـــا مـــنـــطـــقـــة جـــمـــيـــلـــة وبـــمـــثـــابـــة  ــ ــمـ ــ دائـ
. ومـــن 

ً
ــر مــــبــــاشــــرة ــهـ ــنـ ــلـــى الـ خـــلـــيـــج يـــطـــل عـ

»ممشى  أيــضــا  الجميلة  السياحية  املــعــالــم 
بالجنوب،  الشمال  والــذي يصل   الــدانــوب«، 
ومــــن أكـــثـــر األمـــــور الـــتـــي ُيــحــبــذهــا الــســيــاح 
ــزه عـــلـــى املـــمـــشـــى والـــتـــمـــتـــع بــاملــنــاظــر  ــنـ ــتـ الـ
الــطــبــيــعــيــة الـــجـــذابـــة، ومــــن املــمــشــى ُيــمــكــن 
التي تكشف  الجميلة  املائية  الجسور  رؤية 

متدة على طول النهر.
ُ
املساحة امل

وسائل النقل
فيرينك«  ليسزت  »بودابست  مطار  ُيعتبر 
الـــدولـــي األســـاســـي فـــي الــعــاصــمــة املــجــريــة 
»بودابست« والذي يبعُد عن وسط املدينة 
حــوالــي 20 كــيــلــومــتــرًا، وإلـــى جــانــب املــطــار 
الرئيسي هناك مطارات بديلة، مثل )مطار 
فــيــيــنــا ومــــطــــار بــــراتــــيــــســــافــــا(، واالثــــنــــان 
بالقطار  ســاعــات  و3  ساعتني  بــني  يبعدان 

من بودابست. 
فيقول  املدينة،  فــي  للقطارات  بالنسبة  أمــا 
املثل إن كل الطرقات تؤدي إلى روما بينما 

كـــل الــســكــك تــــؤدي إلـــى بـــودابـــســـت، وهــنــاك 
ثــــاث مــحــطــات أســـاســـيـــة لــلــقــطــارات وهــي 
 تتمتع 

ً
)نيوغاتي وكيليتي وديلي(، وعادة

بــرحــات ســريــعــة ومــريــحــة عبر  الجماهير 
القطار. 

ــتـــي مــن  ــا الـ ــة الـــبـــاصـــات أيـــضـ ــدمـ ــنــــاك خـ وهــ
املمكن أن تكون جيدة لكل الجماهير، وُيمكن 
التنقل بسهولة عبر شبكة الطرقات السهلة 
العواصم  في بودابست واملتصلة بعدد من 
سهل أيضا عملية 

ُ
ت األوروبية أيضا، والتي 

التنقل من امللعب إلى كل أحياء املدينة.

سيستضيف ملعب 
»بوشكاش أرينا«

 مباريات المجموعة 
السادسة النارية والتي 

ُتعرف بمجموعة 
الموت، إذ سيلعب 
المنتخب المجري 

ضد منتخب البرتغال، 
ومنتخب المجر ضد 
المنتخب الفرنسي، 

وكذلك مباراة البرتغال 
ضد فرنسا في ختام 

دور المجموعات، كما 
يستضيف مباراة من دور 

الـ16، والتي ستجمع 
بين متصدر المجموعة 
الثالثة وصاحب المركز 

الثالث في المجموعات 
)الرابعة، الخامسة 
والسادسة(. ولن 

يكون من السهل على 
المنتخب المجري التأهل 

من هذه المجموعة 
حتى لو لعب على أرضه 

وبين جماهيره )%25 
من سعة المدرجات(، 
فهل يكون الملعب 
فأل خير على المجر؟

مباريات 
المدينة

بطل من هنا

تحتضن مدينة 
بودابست المجرية مباريات 

في »يورو 2020«
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مدريد ـ العربي الجديد

يــســدل الــســتــار الـــيـــوم الــســبــت عن 
هوية بطل الدوري اإلسباني لكرة 
الـــقـــدم فـــي الــجــولــة األخـــيـــرة، الــتــي 
ريــال مدريد  اللقب بني  ستشهد صراعا على 
وأتلتيكو مدريد، إذ يطمح األخير مع مدربه 
دييغو سيميوني لحصد لقبه الثاني، بينما 
يــتــطــلــع املـــــدرب الــفــرنــســي زيــــن الـــديـــن زيــــدان 
إلنــهــاء املــوســم بشكٍل جيد وخــطــف لقب قبل 
رحيله املرتقب عن النادي امللكي، بعدما أكدت 
العديد من املصادر انتهاء رحلته مع الفريق 

وتحديدًا صحيفة »ماركا اإلسبانية«.
 أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الدوري 

ّ
ويحتل

اإلسباني برصيد 83 نقطة متقدما على ريال 
مـــدريـــد بـــفـــارق نــقــطــتــني، الــــذي يــأمــل خــســارة 
أمــام نــادي بلد الوليد على  الروخيبانكوس 
فــوز امليرنغي  ثــوريــا أو تعادله، شــرط  ملعب 
على خصمه فياريال في مدينة فالديبيباس 
أتلتيكو مدريد  تــكــون مهمة  الــريــاضــيــة. ولــن 
ســهــلــة أبــــدًا أمــــام بــلــد الـــولـــيـــد، الــــذي يــصــارع 
على البقاء فــي الــدرجــة األولـــى، وهــو يحتاج 
لتحقيق املفاجأة والفوز لضمان عدم الهبوط 
ر إلتشي 

ّ
إلى مصافي الدرجة الثانية شرط تعث

أو فريق أويسكا للهروب من املركز األخير في 
قاع الترتيب، مع العلم أن مباراة الريال أيضا 
فياريال صاحب  لــن تكون سهلة حــني ياقي 

املركز السابع في الترتيب.
كما أن رئيس بلد الوليد، البرازيلي رونالدو 
نازاريو، معروف بانتمائه لريال مدريد، وهو 
ســـاح آخـــر لتحفيز العــبــيــه عــلــى الــفــوز على 
بــريــال مــدريــد  أتلتيكو. ويــرتــبــط »الــظــاهــرة« 
ارتباطا وثيقا، بعد أن عاش معه فترة رائعة، 

يوم التتويج 
في الليغا

قطبي  أحد  تتويج  سيشهد  الذي  اإلسباني  الدوري  إلى  األنظار  تتجه 
العاصمة مدريد، ريال أو أتلتيكو اليوم السبت، حيث يتصدر الروخيبالنكوس 
غريمه  تعثّر  يتمنى  الذي  للميرنغي،   81 مقابل  نقطة   83 برصيد  الترتيب 

التقليدي مقابل فوزه على نظيره فياريال

3031
رياضة

تقرير

توجها بلقبي دوري إسباني وكأس السوبر 
وكـــــــأس »اإلنـــتـــركـــونـــتـــيـــنـــنـــتـــال«، مـــمـــا جــعــل 
مشجعي نادي العاصمة، يأملون في أن يبذل 
أسهمه،  أغلب  يمتلك  الــذي  الوليد  بلد  نــادي 
جــهــدًا مــضــاعــفــا. واعــتــبــر محبو »املــيــرنــغــي«، 
أن أجمل هدية قد يتلقونها من رونالدو في 
الوقوف  فريقه في  الحالي، هي نجاح  الوقت 
نــدًا لأتلتيكو. رغــم ذلــك، لم يبد املدير الفني 
الوليد، سرخيو غونزاليز، تفاؤاًل كبيرًا  لبلد 
خــال تصريحات هــذا األسبوع لشبكة أونــدا 

ثيرو »من الصعب أن نحقق نحن الفوز«.

لويس سواريز واللقب
ــد عـــلـــى قـــوتـــه  ــ ــــدريـ ــول نـــــــادي أتـــلـــتـــيـــكـــو مـ ــعــ يــ
الــــهــــجــــومــــيــــة بــــقــــيــــادة مـــهـــاجـــمـــه املـــخـــضـــرم 
األوروغـــويـــانـــي لــويــس ســـواريـــز، الـــذي اعــتــاد 
على لعب املباريات الكبيرة في الليغا، سيما 
ــرة رفـــقـــة نـــادي  ــوج بــالــلــقــب أكـــثـــر مـــن مــ ــه تــ أنــ
رقم 11  اللقب  برشلونة، وهو يتطلع لحصد 
لــنــاديــه املـــدريـــدي، ومــنــع الــريــال مــن الــوصــول 
وسيعتمد  والــثــاثــني.  الخامسة  النجمة  إلــى 
سيميوني بنسبة كبيرة على التشكيلة التي 
خاضت اللقاء األخير أمام أوساسونا وانتهى 
بنتيجة 2-1 على ملعب واندا متروبوليتانو، 
بعدما تــأخــر الــفــريــق فــي بــدايــة الــلــقــاء بهدٍف 

لــلــصــدارة.  املـــوقـــف ويـــعـــود  لــيــتــدارك  دون رّد 
 ،2-3-5 لعب  بطريقة  اللقاء  دييغو  وسيدخل 
مــع اســتــعــادة خــدمــات الــاعــب خوسيه ماريا 
ــــر 3 مـــبـــاريـــات  ــــاب عــــن آخـ ــــذي غـ خــيــمــيــنــيــز الــ
بسبب إصابة وآالم عانى منها قبل 4 جوالت 
غــيــاب ستيفان  إلتشي، وهــو سيعوض  أمـــام 
ســـافـــيـــتـــش قـــائـــد خــــط دفــــــاع أتــلــتــيــكــو الــــذي 
سيغيب عن املواجهة املصيرية بعد حصوله 
على 5 بطاقات صفراء. ومن املتوقع أن يقوم 
دييغو سيميوني بتغيير مركز الاعب راؤول 
نيغيز، إذ من املمكن أن يشركه كظهير متقدم، 
الــجــانــب  فــي  تــريــبــيــيــه  كــيــران  بينما سيلعب 
»الــتــشــولــو« مبنية  اآلخـــر. وســتــكــون تشكيلة 
على كاراسكو وأنخل كوريا ولويس سواريز 
 من ماركوس يورنتي وكوكي 

ّ
في الهجوم، وكل

الـــوســـط، وفيليبي  فـــي خـــط  ريــســوركــســيــون 
مونتيرو ومــاريــو إيــرمــوســو فــي خــط الدفاع 

والحارس املميز السلوفيني يان أوباك.

ريال مدريد بقيادة بنزيمة
عاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى تشكيلة 
وفي  املــوســم  هــذا  تألقه  بعد  فرنسا  منتخب 
السنوات املاضية مــع ريــال مــدريــد، هــو الــذي 
يمني النفس بتحقيق لقب الليغا قبل خوض 
يورو 2020 التي تم تأجيلها إلى صيف 2021 

هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.
وستكون مواجهة الغواصات الصفراء معقدة 
نسبيا، فــمــدرب فــيــاريــال هــو أونـــاي إيــمــري، 
أمــام أسبوع مصيري، فهو يريد  الــذي يقف 
التأهل  إيــجــابــيــة مــن أجـــل  الــخــروج بنتيجة 
ــدوري األوروبـــــــي املـــوســـم املــقــبــل  ــ ــ ملــســابــقــة الـ
ــال سوسييداد  ريـــال بيتيس وريـ أن  خــاصــة 
يتربصان بــه. رغــم ذلــك قــد ال يــشــرك إيمري 

فياريال أمام أسبوع 
مفصلي بين الدوري 

واليوروباليغ

رافاييل نادال ينضم إلى حملة توعوية لمكافحة سرطان 
الجلد

انــضــم العــب التنس اإلســبــانــي، رافــايــيــل نــــادال، إلــى الــجــهــود الــرامــيــة ملكافحة مرض 
سرطان الجلد من خالل املساهمة في حملة »اترك بشرتك تتمتع بما هو مهم، احم 
الوعي  تعزيز  بهدف  كانتابريا  مختبرات  برعاية  تحظى  التي  الشمس«  من  نفسك 

لحماية الجلد من أشعة الشمس الضارة. 
الكبرى بالعمل على حماية  »الــغــرانــد ســالم«  بـــ20 لقبًا فــي بــطــوالت  الفائز  وأوصـــى 
البشرة عبر 3 نصائح رئيسية ترتكز على استخدام وسيلة حماية من أشعة الشمس 
إلى  نــادال  الجلدية.  ويأتي انضمام  األمــراض  إلى طبيب  الشامات والذهاب  وفحص 
املبادرة بالتزامن مع اليوم العاملي ملكافحة سرطان الجلد الذي سيتم االحتفال به يوم 
النجم اإلسباني  الثالث، أوصــى  األحــد. وعن طريق إيماءة باليد تشير إلى الخطوات 

بالسعي ملعرفة سبل الحفاظ على البشرة أمام أشعة الشمس الضارة.

روابط بلد الوليد تبدي استياءها من إدارة البرازيلي رونالدو
النادي،  إدارة رئيس  »اســتــيــاءه« من  الوليد  بلد  روابــط مشجعي فريق  ائتالف  أبــدى 
الفريق على  نازاريو، وطالبوا بعقد اجتماع معه ملعرفة نواياه مع  البرازيلي رونالدو 
املدى القصير كما طالبوا بإزالة الفتاته من ملعب )خوسيه ثوريا(. وفي بيان له، أبدى 
املتعلقة بكل ما هو  الــقــرارات  اتخاذ  تامًا في   

ً
»إهــمــاال اعتبره  االئتالف استياءه مما 

رياضي« ومن ضمنه إقالة املدرب سيرخيو غونزاليس وهو القرار الذي تسبب في 
الهبوط الوشيك للفريق إلى دوري الدرجة الثانية. 

كما انتقدت الروابط السرية وقلة التواصل من قبل النادي وخصوصًا رئيس النادي 
واملشجعني(«،  والــروابــط  )األعضاء  االجتماعية  وكتلته  النادي  »ركيزة  هم  من  تجاه 
وعــلــيــه، أوضــحــت روابــــط املــشــجــعــني أنـــه »يــجــب تــقــديــم اإليــضــاحــات الـــالزمـــة بشأن 
املستقبل القريب للنادي«. وأضاف البيان »نريد أن نعلم ما هي نوايا رئيس النادي 
والتخطيطات االقتصادية والرياضية على املدى القصير. وكل هذا مبني على هدف 

استعادة ناد تاريخي مثل نادينا للمكانة التي يستحقها، دوري الدرجة األولى«.

اختيار روبن دياز أفضل العب في »البريمييرليغ« لهذا العام
البرتغالي روبن ديــاز، مدافع فريق مانشستر سيتي، بجائزة رابطة كتاب كرة  توج 
العمر 24 عاما على  البالغ من  الالعب  الــعــام، وبــذلــك، تفوق  لهذا  القدم ألفضل العــب 

مهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كني وكذلك زميله بمان سيتي كيفن دي بروين.
ــوج ديــاز بكأس 

ُ
وفــي أول موسم لــه تحت إمــرة املـــدرب اإلســبــانــي، بيب غــوارديــوال، ت

رابطة األندية اإلنكليزية املحترفة والبريمييرليغ، وهي ألقاب يضيف إليها دوري أبطال 
أوروبا حال فاز السيتي على تشيلسي في نهائي البطولة يوم 29 أيار/مايو. وصرح 
لم يكن هذا  بالتأكيد  »إنــه شــرف كبير.  القدم  ديــاز في مقابلة مع رابطة كتاب كــرة 
ليصبح ممكنا بدون نجاح الفريق. أعتقد أن الفوز بهذه الجائزة هو أكبر مثال على 

كيفية عمل فريقنا«.

بايرن ميونخ يودع الموسم أمام 250 متفرجا
سيودع فريق بايرن ميونخ املوسم أمام 250 متفرجا على ملعب »أليانز آرينا« في 
األملاني  الــدوري  بطولة  أوغسبورغ في ختام  أمــام  التي سيخوضها  األخيرة  املباراة 

لكرة القدم الذي توج به الفريق »البافاري« بالفعل. 
وأعلن بايرن أنه سيهدي 100 تذكرة دخول للعاملني بقطاع الصحة، بينما سيجري 
تــوزيــع 100 أخـــرى عــن طــريــق اقــتــراع بــني األعــضــاء بــالــنــادي، فــي حــني سيتم منح 
الذين سيرحلون  الفني  الجهاز  الالعبني وأعضاء  الباقية ألسر وأصدقاء  الخمسني 
الــفــريــق. وقـــال رئــيــس مجلس إدارة نـــادي بــايــرن ميونخ األملــانــي، كـــارل هاينز  عــن 
رومينيغيه »يسعدنا السماح بدخول بعض املتفرجني إلى ملعبنا في الجولة األخيرة. 
كما أنها بادرة شكر تجاه أبطال الجائحة. نحن سعداء ألننا اختتمنا املوسم بشكل 

يمنح األمل للموسم التالي«.
الالعبان جوشوا كيميش  املباعة ملشروع أنشأه  التذاكر  التبرع بعائدات  هذا وسيتم 

وليون غورتسيكا ملساعدة األشخاص املتضررين من فيروس »كورونا«.

قتيبة خطيب

األوروبــيــة،  الــقــارة  في  حكام 
ُ
ال أشهر  أحــد  تايلور  أنطوني  ُيعد 

املــمــتــاز، وأصبح  ــــدوري اإلنــكــلــيــزي  ال بعدما فــرض نفسه فــي 
»البريمييرليغ«، خالل  املواجهات في  أقوى  إدارة  يشرف على 
السنوات املاضية، ما جعله يدخل إلى دوري األبطال، وغيرها 
مــن املــســابــقــات الــكــبــيــرة. بـــدأ الــحــكــم أنــطــونــي تــايــلــور حكايته 
القدم في عــام 1995، عندما كــان يلعب مدافعًا ألحد  مع كــرة 
األندية املغمورة في إنكلترا، ويرافق والدته ملشاهدة املباريات، 
والحظ حكم إحدى املواجهات، وأحب القيام بدوره. لذلك أصر 
على دخول هذا املجال الصعب. وانطلق تايلور في رحلته مع 
التحكيم، عندما كان يدير املواجهات بني أندية الهواة، واستطاع 
صــقــل مــهــارتــه بشكل كــبــيــر، ألنـــه أحـــب كـــرة الــقــدم بطريقته 
بــأن يصبح حكمًا وليس العبًا، مما  بها  التي رغــب  الخاصة، 
دفــعــه إلـــى االســتــمــاع لجميع الــنــصــائــح واملــالحــظــات مــن قبل 
الجميع، وبخاصة من والدته. وتدرج تايلور في إدارة املواجهات 
بدوريات الهواة، حتى وصل إلى »البريمييرليغ« في عام 2010، 
عندما أصبح حكمًا رسميًا ملباريات الدوري اإلنكليزي املمتاز، 
وأشرف على مواجهة فولهام التي فاز فيها على بورتسموث 
بـــهـــدف نــظــيــف فـــي شــهــر فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط مـــن نــفــس الــســنــة.

بات  خاضها،  التي  القليلة  املــبــاريــات  فــي  املميز  األداء  وبسبب 
املــخــتــاريــن ملنافسات  الــحــكــام  اســم تايلو مــتــواجــدًا فــي  قائمة 
وجه  لكن   ،2012/2011 موسم  فــي  املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري 
رسالة لجميع الالعبني، بأن هناك حكمًا صارمًا ال يتساهل أبدًا 
أي  وحبه طرد  بعشقه  تايلور،  أنطوني  واشتهر  املخالفات.  مع 
بنقاشات معهم، وبخاصة  التعليمات، وال يدخل  العب يخالف 
الحمراء في 3 مناسبات دفعة واحدة،  الورقة  بأنه قام بإشهار 
يونايتد في موسم 2012/2011،  وليدز  ميدلزبره  باملباراة بني 
وبعد قيامه باإلشراف على 34 مباراة، قام بطرد 8 العبني، إال 
. ونتيجة لقراراته الصارمة، أصبح أنطوني 

َ
أن الرقم ارتفع كثيرا

تايلور حكمًا مدرجًا في قائمة االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
 
ً
باألول من شهر يناير/كانون الثاني عام 2013، ما جعله مؤهال

اإلشراف  إلى  بعدها  ليتطلع  والعاملية،  القارية  املنافسات  إلدارة 
على نمط مختلف من اللعب في املسابقات األوروبية.

لكن أبرز ما حدث مع أنطوني تايلور في مسيرته، تحدث عنه 
في إحدى املقابالت على موقع »يوتيوب«، عندما وصفه املدرب 
قــراراتــه،  بسبب  »الــعــنــيــد«،  بـــ فينغر  أرســـني  الشهير  الــفــرنــســي 
عندما احتسب ركلتي جزاء لصالح أستون فيال ضد أرسنال، 
باملباراة التي انتهت بثالثة أهداف مقبل هدٍف وحيد يوم افتتاح 

»البريمييرليغ«. موسم 2014/2013 بـ

أنطوني تايلور

على هامش الحدث

حقق اإلنكليزي أنطوني تايلور ُحلمه بأن يصبح حكمًا محترفًا، بعدما 
استطاع تولي اإلشراف عن أول مواجهة بـ»البريمييرليغ« عام 2010

لقب الليغا بين 
زيدان مدرب الريال 
وسيميوني مدرب 
أتلتيكو )خافيير 
سوريانو/فرانس 
برس(

)Getty( إقصاء كولومبيا من استضافة المباريات

لديه  أن  باعتبار  األساسية  عناصره  جميع 
مـــبـــاراة تــاريــخــيــة يــــوم األربــــعــــاء املــقــبــل )26 
مايو/ أيــار( بنهائي الــدوري األوروبــي أمام 
يكون  أن  املنتظر  ومــن  يونايتد.  مانشستر 
قائد ريــال مــدريــد سيرخيو رامـــوس جاهزًا 
لـــخـــوض الـــلـــقـــاء، بـــعـــدمـــا شــــــارك فــــي املـــــران 
الــجــمــاعــي مــع الــفــريــق، كــمــا اســتــعــاد زيـــدان 
خدمات املدافع الفرنسي رافائيل فاران، فيما 
يغيب األملاني توني كروس عن املباراة بعد 

إصابته بفيروس كورونا.

بحال  الــريــال  تشهد تجمعات جماهير  قــد 
تتويج فريقهم.

وقــالــت إنــمــاكــوالدا ســانــز، املــتــحــدثــة باسم 
ــة األمــــــــــن والـــــــطـــــــوارئ  ــ ــــوضـ ــفـ ــ الــــبــــلــــديــــة ومـ
»ســـنـــحـــاول الــحــفــاظ عــلــى اســـتـــمـــرار حــركــة 
لــزم  إذا  املشجعني  تــوافــد  وسنمنع  ــرور،  املــ

األمر«.
ــلـــى الـــجـــمـــاهـــيـــراالحـــتـــفـــال فــي  وتـــابـــعـــت »عـ
عـــدم  نـــنـــاشـــدهـــم  األول،  ــام  ــقـ ــاملـ بـ مـــنـــازلـــهـــم 
الــذهــاب بكثافة إلــى الــســاحــات، بــحــال عدم 

تحضيرات أمنية
ــة، الــتــحــضــر  ــيــ ــانــ ــبــ ــلـــطـــات اإلســ قـــــــررت الـــسـ
ــواء نـــــزول الــجــمــاهــيــر إلــــى الـــشـــوارع  ــتــ الحــ
الكبيرة  التجمعات  ملنع  وذلــك  والساحات، 
 استمرار جائحة كورونا في الباد 

ّ
في ظل

والعالم.
عناصر  من   130 مدريد  سلطات  وستنشر 
ب االزدحام 

ّ
شرطة البلدية يوم السبت، لتجن

الــتــي قــد يحتفل فيها  فــي ســاحــة نيبتونو 
التي  سيبيليس  ساحة  أو  أتلتيكو  عشاق 

ــرام هـــــذا االمــــــــر، ســـنـــكـــون مــســتــعــديــن  ــ ــتـ ــ احـ
ــا ملــــا تــــوصــــي بــه  ــقــ لــلــتــحــكــم بــــــاألعــــــداد، وفــ
اإلجـــــــراءات األمـــنـــيـــة«. وســتــضــع الــســلــطــات 
فـــي مـــدريـــد، ســيــاجــا حـــول الــســاحــتــني قبل 
الفاصلتني، وذلـــك بهدف  املــبــاراتــني  مــوعــد 
التحكم في األعــداد، على أن تتابع عناصر 
الشرطة األحـــداث من خــال طــائــرات درونــز 
بدون طيار. وأكدت املتحدثة أنا ناديي ريال 
إلى  لن يذهبا  أنهما  أكــدًا  وأتلتيكو  مدريد 

الساحات لاحتفال مع الجماهير.

كولومبيا لن تستضيف وجه رياضي
»كوبا أميركا«

الجنوبية  أمــيــركــا  )اتــحــاد  كونميبول  رفــض 
ــرة الــــقــــدم( طـــلـــب الـــحـــكـــومـــة الــكــولــومــبــيــة  ــكـ لـ
املقرر  التي من  أميركا،  كوبا  بتأجيل بطولة 
أن تبدأ في 13 حزيران/ يونيو املقبل، مجددًا، 
لذلك لن تستضيف الدولة الواقعة في جبال 
األنديز البطولة، وعليه ستستضيفها منفردة 
األرجــنــتــني فــقــط، على الــرغــم مــن أنــه ستكون 
هــنــاك تــغــيــيــرات إلعـــــادة جـــدولـــة 15 مـــبـــاراة. 
 االقــتــراح 

ّ
إلــى أن اتــحــاد »كونميبول«  وأشـــار 

الــكــولــومــبــي غــيــر قــابــل لــلــتــطــبــيــق »ألســبــاب 
تتعلق بالجدول الزمني للمسابقات الدولية 

ولوجستيات البطولة«.
وبــعــد ســاعــة واحــــدة فــقــط مــن مــعــرفــة اقــتــراح 
الحكومة الكولومبية، أصدر كونميبول بيانا 
ــاراغــــواي(، شــكــر فيه  ــبــ مـــن مــقــره فـــي لـــوك )الــ
»الحماس وااللتزام« اللذين أبداهما الرئيس 
ــدوه،  ــاعــ ــســ الـــكـــولـــومـــبـــي، إيــــفــــان دوكــــــــي، ومــ
ــبــــاب الـــتـــي حـــالـــت دون قــبــول  وأوضــــــح األســ

الطلب الكولومبي.
البطولة، بما  إعـــادة جــدولــة مباريات  وأعــلــن 
في ذلك املباراة النهائية، التي كان من املقرر 
الواقعة  الدولة  أربعة ماعب في  أن تقام في 
على جبال األنديز. وأكد اتحاد »كونميبول« 
أن النسخة 47 من البطولة ستقام في املوعد 

الــنــهــائــي الـــجـــديـــد الـــــذي تـــم تـــحـــديـــده الــعــام 
ــاضــــي، مـــن 13 حــــزيــــران/ يــونــيــو إلــــى 10  املــ

تموز/ يوليو.
وكــــان وزيــــر الــريــاضــة الــكــولــومــبــي، إرنــســتــو 
لوسينا، قد أملح في 2 آذار/ مارس املاضي إلى 
الكولومبية،  الحكومة  قدمته  الــذي  االقــتــراح 
عــنــدمــا قـــال إنـــه يـــرى أنـــه مــن غــيــر املــجــدي أال 
يكون هناك جمهور في »كوبا أميركا« بسبب 

فيروس »كورونا«.
وقــال الوزير في مقابلة مع )راديــو كاراكول( 
إن »كوبا أميركا بدون جمهور لن يكون لها 
مــعــنــى«، وأضـــــاف أن الــســلــطــات تــعــمــل على 
 %30 للسامة الستقبال  »بــروتــوكــول  وضــع 
مــن الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة لــلــمــاعــب«، وأصـــّر 
أيـــار/ مايو الحالي على إقامة  دوكــي يــوم 5 
بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا فــي بــــاده، وســـط توتر 

اجتماعي واحتجاجات واسعة.
ومن جانبه، أكد الرئيس األرجنتيني، ألبرتو 
فرنانديز، في 18 مايو/ أيار الحالي، أنه في 
حالة عدم تمكن كولومبيا من استضافة كوبا 
أميركا بسبب االحتجاجات االجتماعية، فقد 
تـــدرس بـــاده اســتــضــافــة الــبــطــولــة بمفردها. 
بــدأت  عنيفة  احتجاجات  كولومبيا  وتشهد 
في 28 نيسان/ إبريل املاضي، وخلفت حتى 
، 41 مدنيا وشرطيا واحــدًا، في 

ً
اآلن 42 قتيا

قــوات األمــن بوحشية  أحـــداث شهدت تعامل 
وتفشي أعمال الشغب.

الــقــرار ســتــكــون املــاعــب األرجنتينية  وبــهــذا 
املــســتــضــيــفــة لــبــطــولــة »كـــوبـــا أمـــيـــركـــا« حتى 
فــي  مــــونــــومــــيــــنــــتــــال«  »إســـــتـــــاديـــــو  هـــــي  اآلن 
»ماريو  وملعب  آيـــرس«،  »بوينس  العاصمة 
ــا،  ــوردوبــ ألــبــيــرتــو كــيــمــبــيــس« فـــي مــديــنــة كــ
ومـــلـــعـــب »مـــالـــفـــيـــنـــاس أرخـــيـــنـــتـــيـــنـــاس« فــي 
مدينة ميندوزا، وملعب »أونيكو« في مدينة 

سانتياغو ديل إسترو.
ــاف إلـــيـــهـــا 4 مــاعــب  ــــضــ

ُ
ومـــــن املـــتـــوقـــع أن ت

ــيــــة جــــــديــــــدة لــــتــــعــــوض املــــاعــــب  ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ أرجــ
ــان ســـبـــق أن اخــتــيــرت  ــ ــتـــي كـ الــكــولــومــبــيــة الـ
الســـتـــضـــافـــة مـــبـــاريـــات الـــبـــطـــولـــة الــاتــيــنــيــة 
املــنــتــخــب  فـــي عــــام 2021، وعــلــيــه ســيــحــظــى 
األرجنتيني بفرصة لخوض جميع املباريات 
تــأهــل على  إن  فــي األدوار اإلقــصــائــيــة  حــتــى 
أرضــه، كما أن وصوله إلــى املــبــاراة النهائية 
سيعني أنه سيلعب على أرضه وبني جمهوره 
وُيصبح أفضل املرشحني للتتويج هذا العام. 
بعد  ُيعلن  لــم  األرجنتيني  االتــحــاد  أن  ُيــذكــر 
التي ستكون  الجديدة اإلضافية  عن املاعب 

قصاة. 
ُ
بديلة للماعب الكولومبية امل
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