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رياضة

قررت اللجنة 
المحلية 
المنظمة 
لبطولة كأس 
السوبر األفريقي 
توتال 2020، 
إقامة مباراة 
السوبر األفريقي 
بنسختها 
التاسعة 
والعشرين 
بحضور 
جماهيري بنسبة 
30%. وسيقام 
النهائي بين 
األهلي المصري 
بطل دوري 
أبطال أفريقيا، 
ونظيره نهضة 
بركان المغربي 
بطل كأس 
االتحاد األفريقي 
)الكونفدرالية( 
.2020

األهلي يسعى لتعزيز رقمه القياسي في السوبر األفريقي )خالد دسوقي/فرانس برس(

السوبر األفريقي مع جمهور

لم ُيخِف التشيلي مانويل بيليغريني، مدرب 
ريال بيتيس، رضاه عن تأهل فريقه للمشاركة 

في النسخة القادمة من بطولة الدوري األوروبي، 
وهي الجائزة التي اعتبرها »عادلة« نظرا ملًا 

قام به العبوه هذا املوسم، والذي اختتموه 
»ريمونتادا« ملحمية أمام سيلتا فيغو بعد  بـ

تحويل تأخره أمامه إلى فوز بنتيجة )3-2(. وقال 
املدرب »يجب صنع تمثال لهذه املجموعة التي 

حاربت في ظل األوقات السيئة«.

حصد النرويجي كاسبر رود لقب بطولة جنيف 
املفتوحة للتنس إثر فوزه في النهائي على 

الكندي دينيس شابوفالوف بمجموعتني دون رد. 
واحتاج املرشح الثالث للقب إلى ساعة و42 دقيقة 
من أجل تحقيق املفاجأة وحسم املباراة والبطولة 

بنتيجة 7-6 )8-6( و6-4. ويعد هذا ثاني ألقاب 
الالعب الشاب )22 عاما( في مسيرته االحترافية، 

بعد لقب بطولة بوينس آيرس الذي توج به العام 
املاضي، في النهائي الرابع له.

أعلنت 72 منطقة يابانية على األقل تراجعها 
عن استضافة الرياضيني املشاركني في دورتي 

األلعاب األوملبية والباراليمبية طوكيو 2020 
قبل شهرين من انطالق الحدث، حسبما تناقلت 

وسائل إعالم محلية. واتخذت 72 منطقة على 
األقل في اليابان قرار إلغاء مشاركتها في برنامج 

)هوست تاونز( حتى مطلع األسبوع املقبل، 
بينما تدرس مدن أخرى هذا اإلجراء، وفقا ملا 

أفادت به صحيفة )ماينيتشي(.

بيليغريني: يجب صنع 
تمثال لهذه المجموعة 

من الالعبين

كاسبر رود يتوج 
ببطولة جنيف 

ويضيف ثاني ألقابه

»طوكيو 2020«: 72 
منطقة يابانية تتراجع 
عن استضافة الرياضيين

Monday 24 May 2021
االثنين 24 مايو/ أيار 2021 م  12  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2457  السنة السابعة



غالسكو
»المدينة الخضراء« 
تحتضن كرة القدم
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رياضة

رياض الترك

كان من الصعب على منظمي بطولة 
مدينة  اخــتــيــار  عـــدم   »2020 »يــــورو 
غــاســكــو االســكــتــلــنــديــة فـــي قــائــمــة 
ــبـــر بـــطـــولـــة أوروبــــيــــة  ــــدن املــســتــضــيــفــة ألكـ املــ
ــهــا مــديــنــة فريقني 

ّ
أن الـــقـــدم، فيكفي  فــي كـــرة 

ــقـــني بـــحـــجـــم ســلــتــيــك وريــــنــــجــــرز، لــكــي  ــريـ عـ

تستحق استضافة أقوى مباريات كرة القدم 
األوروبـــــيـــــة. وســـتـــكـــون مــديــنــة غــاســكــو من 
ضمن املدن الـ11 التي ستستضيف مباريات 
»هــامــبــدن  الــشــهــيــر  بملعبها   »2020 ــــورو  »يـ
بارك« لتكون من النجوم املضيئة في البطولة 
ــة، خــصــوصــا مـــع الــســمــاح لنسبة  ــ ــيـ ــ األوروبـ
املباريات في  الجمهور بحضور  ُمحددة من 

مدرجات امللعب الخاص.

لمحة وتاريخ
ــدد ســـكـــان مــديــنــة غــاســكــو حــوالــي   عــ

ُ
يــبــلــغ

أرقــــام 2019، وهــي  نــســمــة، بحسب  ألـــف   633
ورابــع  اسكتلندا  في  اكتظاظا  األكثر  املدينة 
ـــهـــا تحتل 

ّ
أكــبــر املــــدن فـــي بــريــطــانــيــا، كــمــا أن

الــرقــم 27 فــي قــائــمــة أكــبــر املــــدن فــي أوروبــــا، 
وهــــي أيـــضـــا خـــامـــس أكـــثـــر املـــــدن زيــــــارة في 

ــارك« مـــن أشــهــر  ــ ُيــعــتــبــر مــلــعــب »هــامــبــدن بـ
املاعب في اسكتلندا، وهو الذي يستضيف 
مباريات املنتخب الوطني ويتسع لـ51.866 
إذ  متفرجا، وهو مثل »ويمبلي« في لندن، 
لــبــطــوالت  الــنــهــائــيــة  املـــبـــاريـــات  يستضيف 
ــا يــســتــضــيــف  ــنـــدا، كـــمـ ــلـ ــتـ ــكـ الــــكــــأس فــــي اسـ
الحفات املوسيقية، وكان الحاضن لبطولة 

ألعاب »الكومنولث« في عام 2014.
تــم افــتــتــاح املــلــعــب فــي 31 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
املاعب  أكــبــر  بــني  مــن  وُيعتبر  األول 1903، 
في تلك الفترة، إذ وصلت السعة اإلجمالية 
للملعب إلى حوالي 100 ألف متفرج، واملثير 
 هــذه السعة وصــلــت إلــى مــا ُيــقــارب 150 

ّ
أن

ألف متفرج بني سنوات 1927 و1937.
وكــانــت املــبــاراة الــتــي جمعت بــني منتخبي 
اسكتلندا وإنكلترا في عام 1937، قد سجلت 
أعــلــى حــضــور جماهيري فــي تــاريــخ الكرة 
إلى  الــحــضــور  وصــل  عندما  االسكتلندية، 
السنوات  ألف متفرج. وبمرور  حوالي 149 
تـــم تــخــفــيــض ســعــة املــلــعــب إلـــى حـــوالـــي 81 
ألف متفرج، وذلك من أجل إجراءات السامة 

العامة، لتنخفض أكثر الحقا.
االتحاد  بــارك« مقار  يضُم ملعب »هامبدن 
ــة  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ االســــكــــتــــلــــنــــدي لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، والـ
واستضاف  املــمــتــاز،  لــلــدوري  االسكتلندية 
ــثـــل 3  ــيـــة مـ  عـــاملـ

ً
ــة ــيــ ــداثـــــا ريــــاضــ ــلـــعـــب أحـــ املـ

نهائيان في دوري  أوروبــيــة، هي  نهائيات 
ــــي،  ــــدوري األوروبــ األبـــطـــال، ونــهــائــي فـــي الــ
وهــو ملعب صــاحــب تصنيف »فــئــة 4« من 
ــي لــكــرة الـــقـــدم. كــمــا ُيــذكــر  ــ االتـــحـــاد األوروبــ
سيستضيف  ــارك«  ــ بــ »هـــامـــبـــدن  مــلــعــب   

ّ
أن

ــرة فــي  ــ مـــبـــاريـــات بـــطـــولـــة »يــــــــورو« ألول مـ
الــتــاريــخ، إذ لــم يــســبــق ملــديــنــة غــاســكــو أن 
ــة واســتــضــافــت  ــيـ حضنت الــبــطــولــة األوروبـ

املباريات منذ التأسيس.
وبـــخـــصـــوص الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري فــي 

ــد »يــويــفــا«، بــمــوافــقــة السلطات  املــلــعــب، أكـ
ألف   12 حــوالــي  دخـــول  على  االسكتلندية، 
ــــال املـــبـــاريـــات  ــــات خــ ــــدرجــ ــــى املــ ــتـــفـــرج إلــ مـ
حددة لهذا امللعب، والتي ستكون بمثابة 

ُ
امل

والجمهور  األرض  لصاحب  معنوية  دفعة 
»هامبدن  ملعب  فــي  االسكتلندي  املنتخب 

بارك«.
ــنـــدي فــي  ــلـ ــتـ ــكـ ــل يـــنـــجـــح املـــنـــتـــخـــب االسـ ــهـ فـ
التأهل إلى الــدور الثاني في »يــورو 2020« 

ــفـــضـــل خــــوضــــه املـــــبـــــاريـــــات عــــلــــى أرضـــــه  بـ
وأمــــام جــمــاهــيــره، وفـــي ملعبه الـــذي دائــمــا 
الودية  الدولية  مبارياته  يحتضن  كــان  ما 
ستنتهي  املنتخب  رحلة   

ّ
أن أم  والرسمية؟ 

الـــــدور األول وال يــســتــفــيــد من  ســريــعــا مـــن 
أفــضــلــيــة حــضــور الــجــمــاهــيــر فــي مــدرجــات 
ملعبه الذي شهد سابقا إنجازات كبيرة في 

كرة القدم؟
رياض...

ملعب »هامبدن بارك«

بريطانيا. تأسست املدينة تاريخيا على نهر 
كايد الشهير، وأمست بعد ذلك أكبر ميناء 
بـــحـــري فــــي اســـكـــتـــلـــنـــدا، وتــحــتــضــن املــديــنــة 
تنوعا ثقافيا كبيرًا، خصوصا بعد تأسيس 
الـــ15،  القرن  في  الشهيرة  جامعة »غاسكو« 
وبــعــد ذلــك أمــســت غاسكو مــهــدًا للحضارة 

االسكتلندية.
ــدن الــــتــــي تــعــرف  ــ ــ ـــعـــتـــبـــر غـــاســـكـــو مــــن املـ

ُ
وت

الرياضة جيدًا، فهي املدينة التي استضافت 
وكـــذلـــك   ،2014 ــام  ــ عـ ــنـــولـــث«  ــكـــومـ »الـ ألــــعــــاب 
بطولة أوروبا 2018 )حدث متنوع الرياضات 
بــمــشــاركــة بــلــدان أوروبـــيـــة عــــدة(، وهـــي التي 
املنافسة  بــفــضــل  أيــضــا  الــقــدم  بــكــرة  تشتهر 
الــتــاريــخــيــة بـــني فــريــقــي ســلــتــيــك وريــنــجــرز، 
ــيــــزة فــي  ــمــ ــا بـــصـــمـــة ذهـــبـــيـــة ُمــ ــركــ ــلــــذيــــن تــ الــ

البطوالت األوروبية أيضا على مّر التاريخ.
ــة فـــــي الــــقــــرون  ــنـ ــديـ ــمـ تــــأســــســــت غــــاســــكــــو كـ
الــــوســــطــــى، إذ كــــانــــت مــــركــــزًا لــلــكــنــيــســة فــي 
ــقـــرن  ــة فــــي الـ ــيـ ــمـ ــبـــت أهـ ــتـــسـ ــدا، واكـ ــنـ ــلـ ــتـ ــكـ اسـ
الثاني عشر، وساهمت عملية إنشاء جامعة 
في  الثقافي  العنصر  تطوير  في  »غاسكو« 
املــديــنــة، وهـــي الــتــي ُعــرفــت بــاملــديــنــة الثانية 
عتبر اليوم 

ُ
في اإلمبراطورية البريطانية، وت

من بني أفضل مراكز أوروبا املالية العشرين 
الشركات  مــن  الكثير  فيها  ويــوجــد  الــكــبــرى، 
ــتـــي مــنــحــت املــديــنــة  الــتــجــاريــة الــكــبــيــرة، والـ

االسكتلندية قوة كبيرة في القارة العجوز.
استفادت املدينة من اكتشاف أميركا وشهدت 
نــشــاطــا تـــجـــاريـــا وصــنــاعــيــا كـــبـــيـــرًا. وأثـــنـــاء 
الــثــورة الــصــنــاعــيــة، تــطــورت غــاســكــو كثيرًا 
وأمست من بني أفضل املدن األوروبية تطورًا 
فـــي الــهــنــدســة وبـــنـــاء الــســفــن وتــصــمــيــمــهــا، 
وبسبب هذا التطور الكبير ارتفع عدد سكان 
ــدول  ــاتـــت مـــن بـــني أكـــثـــر الــ املـــديـــنـــة كــثــيــرًا وبـ

األوروبية اكتظاظا بالسكان.

المعالم السياحية
فـــي غــاســكــو كــثــيــر مـــن املــعــالــم الــســيــاحــيــة 

EURO  2020  يورو

ستكون مدينة غالسكو االسكتلندية التي يعرف 
سكانها كرة القدم جيدًا بسبب أندية مثل سلتيك 

ورينجرز، على موعد مع استضافة تاريخية لبطولة 
»يورو 2020«، إذ ستُقام المباريات على ملعب المدينة

)Getty( نيكروبوليس« المقبرة الفيكتورية«

)Getty( »قصر سيادة »بروفالند )Getty( »تستضيف مدينة غالسكو 4 مباريات في بطولة الـ»يورو

)Getty( السفينة الطويلة الشهيرة

يتسع الملعب 
لحوالي 52 ألف 
)Getty( متفرج

)Getty( هامبدن بارك« هو الملعب الرئيسي لمنتخب اسكتلندا«

ُيعتبر ألي )أليستر( ماكويست، من أساطير كرة القدم في مدينة غالسكو االسكتلندية، 
ل فريق رينجرز بني 1983 و1998، وخــاض بقميصه 581 مباراة وسجل 

ّ
الــذي مث وهو 

هدفًا،   19 مــبــاراة وسجل   61 في  االسكتلندي  املنتخب  ماكويست  مثل  كما  هدفًا.   355
وهو من بني أساطير املنتخب الوطني تاريخيًا. كما خاض ماكويست الكثير من املباريات 
على أرض ملعب »هامبدن بارك« مستضيف بطولة »يورو 2020«، وجميعها كانت على 
اللعبة  في  املدينة  لهذه  أسطورة  يجعله  ما  والرسمية،  الودية  اللقاءات  في  الدولي  الصعيد 

الشعبية األولى هناك.

ألي ماكويست

ملعب المدينة

ــا كــــانــــت مــقــصــدًا  ــ ــا مـ ــ ــمـ ــ ــــمــــيــــزة الــــتــــي دائـ
ُ
امل

لــلــســيــاح مـــن حـــول الــعــالــم، وأبـــرزهـــا قصر 
ســـيـــادة »بـــروفـــانـــد« وهـــو الــــذي شــيــد عــام 

أقــدم  1471 وأصــبــح متحفا، مــا يجعله مــن 
املباني في املدينة حاليا.واملعلم الثاني هو 
فيكتورية  مــقــبــرة  »نــيــكــروبــولــيــس«، وهـــي 
ــاك تــتــواجــد  ــنــ ومـــعـــلـــم ســـيـــاحـــي بــــــــارز، وهــ
املنقوشة بطريقة مثيرة  التاريخية  القبور 
لــاهــتــمــام، إذ دفـــن فــيــهــا 50 ألـــف شــخــص، 
باإلضافة إلى كثير من اآلثار والتماثيل في 
عّبر 

ُ
املكان، وهي من األماكن األثرية التي ت

أيضا  وهناك  اسكتلندا.  تاريخ  عن  بالذات 
مثل 

ُ
ت قصر الشعب وحــدائــق الشتاء، وهــي 

من  كثير  وفيها  غــاســكــو،  مدينة  حــضــارة 

والعروض  واللوحات  والصور  املطبوعات 
ـــقـــدم تـــاريـــخ املــديــنــة. 

ُ
الــتــفــاعــلــيــة، والـــتـــي ت

ومــــن املــعــالــم الــســفــيــنــة الــطــويــلــة الــشــهــيــرة 
الـــتـــي لــطــاملــا ذهـــبـــت فـــي رحـــــات عــبــر نهر 
ريــفــرســايــد. بــاإلضــافــة لــذلــك، هــنــاك معالم 
»كاتدرائية غاسكو«  مثل  أخــرى  سياحية 
و»منزل ماكينتوش الكبير« و»ساحة دوق 

ويلينغتون«. 
وهـــنـــاك املــعــلــم الــســيــاحــي »غــــرف املــديــنــة«، 
ــاريــــة  ــمــ ــعــ ــة املــ ــنــــدســ ــهــ ــالــ والــــــتــــــي تـــتـــمـــيـــز بــ
الــفــيــكــتــوريــة والـــتـــي تـــم بــنــاؤهــا بـــني 1882 

ــاري  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ املـ املـــــهـــــنـــــدس  ــل  ــفــــضــ بــ و1888، 
االســكــتــلــنــدي، ويــلــيــام يـــونـــغ. وتـــضـــُم هــذه 
ــــن الــــلــــوحــــات الــجــمــيــلــة  ــــرف الـــكـــثـــيـــر مـ ــغـ ــ الـ
ــات املــــزخــــرفــــني  ــــة وملـــــســـ ــــدويـ ــيـ ــ ــرف الـ ــ ــحــ ــ والــ
القدماء، وهناك جوالت سياحية يومية إلى 
داخل هذه الغرف، تستقطب سنويا املايني 
مــن حــول الــعــالــم، مــن أجــل التمتع بالتراث 
الـــتـــاريـــخـــي الــجــمــيــل الـــــذي يــعــكــس صـــورة 
مدينة غاسكو الحضارية، والتي ستكون 
ـــورو 2020«  ــ مـــقـــصـــدًا لــجــمــهــور بـــطـــولـــة »يــ

بشكل مؤكد هذا الصيف.

وسائل النقل
بــســبــب املــســاحــة الــكــبــيــرة ملــديــنــة غــاســكــو، 
 3  

ّ
فــإن مهمة،  سياحية  وجهة  وباعتبارها 

مطارات تخدمها في استقبال أكبر عدد من 
غاسكو  »مطار  من   

ً
بداية سنويا،  السياح 

الـــدولـــي« ثــم »مــطــار غــاســكــو بريستويك« 
كما مطار العاصمة »مطار إدنبره الدولي«، 
ويــبــعــُد األول عــن وســط املــديــنــة حــوالــي 14 
كيلومترًا، أما الثاني فحوالي 50 كيلومترًا، 

والثالث حوالي 65 كيلومترًا.
ــُم مــديــنــة غــاســكــو شــبــكــة مـــتـــرو من  وتـــضـ

ــل فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، فــيــمــا تـــقـــع أكــبــر  األفــــضــ
محطة في شارع غوردون في وسط املدينة، 
والتي تخدم سكان املناطق الواقعة جنوبي 
وغـــربـــي غــاســكــو، كــمــا أن هــنــاك مــحــطــات 

أخرى.
إذ  بالباصات،  التنقل  ميزة  غاسكو  وفــي 
ــات مـــتـــطـــورة متصلة  ــرقـ تــتــمــيــز بــشــبــكــة طـ
املــديــنــة وكذلك  فــي  املهمة  املــنــاطــق  بجميع 
تنقل  عملية  يجعل  مــا  »هــامــبــدن«،  ملعب 
الجماهير التي من املمكن أن تحضر خال 

بطولة »يورو 2020« سهلة.

سيكون »هامبدن 
بارك« من المالعب 

الكبيرة في بطولة 
»يورو 2020« والذي 
سيستضيف مباريات 

في دور المجموعات، 
وتحديدًا المجموعة 

الرابعة التي تضم 
منتخب اسكتلندا، 
والمباريات هي: 

اسكتلندا ضد 
تشيكيا، وكرواتيا 

ضد تشيكيا، وكرواتيا 
ضد اسكتلندا. كما 
سيستضيف مباراة 

من دور الـ16 يوم 29 
يونيو/حزيران المقبل. 

وسيكون المنتخب 
االسكتلندي أمام 

فرصة ذهبية لتحقيق 
انتصارين على األقل 
على أرضه، وبالتالي 

ضمان التأهل إلى الدور 
الثاني بنسبة كبيرة، مع 
العلم أّن مباراته الثالثة 

ستكون ضد منتخب 
إنكلترا الذي يلعب على 

أرضه في »ويمبلي«.

مباريات 
المدينة

بطل من هنا

تستضيف مدينة 
غالسكو منافسات 

الـ»يورو« ألول مرة
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــة إيـــــــاب الـــــــــدور ربـــع  ــولــ كـــتـــبـــت جــ
ــدوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا  ــ الــنــهــائــي لـ
 ،2021-2020 ملـــوســـم  الـــقـــدم  لـــكـــرة 
الــعــديــد مـــن الـــظـــواهـــر الــتــي فــرضــت نفسها 
على مسرح األحداث، تصدرها حصول الكرة 
إلى  التأهل  فــي  األســـد  على نصيب  العربية 
الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي عــبــر 3 بــطــاقــات من 
التونسي  والترجي  املصري  األهلي  نصيب 
املــغــربــي، برفقة كــايــزر تشيفز بطل  والــــوداد 
ــعـــرب في  جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، لــــتــــزداد فــــرص الـ
الــحــفــاظ عــلــى الـــكـــأس الـــقـــاريـــة الـــتـــي يحمل 

لقبها حاليا األهلي املصري. 
ــرا، عــرفــتــه  ــيـ ــبـ ــة شــغــبــا كـ ــولـ كـــمـــا كــتــبــت الـــجـ
مــبــاراة الــتــرجــي التونسي وشــبــاب بــلــوزداد 
ــزائــــري، عــنــدمــا ســجــل مــحــمــد عــلــي بن  الــــجــ
ــانـــي  ــثـ رمـــــضـــــان العـــــــب الــــتــــرجــــي الـــــهـــــدف الـ
لفريقه قبل نهاية الوقت األصلي بـ3 دقائق، 
واصـــطـــدم العــبــو شــبــاب بـــلـــوزداد مـــع طــاقــم 
الــتــحــكــيــم بـــمـــشـــاركـــة الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي وســـط 
اعتراضات كبيرة، استدعت نزول قوات األمن 
ــتـــواء  الــتــونــســيــة لــلــفــصــل بـــني الـــطـــرفـــني واحـ
املــوقــف، وتــوقــفــت املــبــاراة لــدقــائــق أن يجرى 
اســتــكــمــالــهــا فــيــمــا بـــعـــد، ويـــحـــســـم الــتــرجــي 
بطاقة التأهل عبر ركات الترجيح. وشهدت 
الجولة واقعة شغب أخــرى، بطلها جماهير 
صـــن داونـــــز الــجــنــوب أفــريــقــي الــتــي فــاجــأت 
الجميع قبل لقاء فريقها مع األهلي املصري 
في عقر دارها بالتواجد أمام حافلة األهلي، 
موسيماني  لبيتسو  مسيئة  الفــتــات  وحمل 
املــديــر الــفــنــي الــحــالــي لــأهــلــي ومــــدرب صن 
داونز التاريخي، والذي قاد الفريق للتتويج 

عبور عربي 
في األبطال

أبطال  لدوري  النهائي  نصف  الدور  في  بطاقات   3 العربية  الكرة  حصدت 
والترجي  المصري  األهلي  عبر  النهائي،  ربع  الدور  إياب  جولة  في  أفريقيا 
التونسي والوداد المغربي، برفقة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا، لتزداد 

فرص العرب في الحفاظ على الكأس القارية

3031
رياضة

تقرير

2016 وتحقيق  أفريقيا  أبــطــال  لـــدوري  بطا 
الـــــدوري املــحــلــي أكــثــر مـــن مـــرة قــبــل الــرحــيــل 
لأهلي. ولم تتوقف الظواهر عند حد تأهل 
3 أندية عربية، والشغب والخروج عن النص، 
وامتدت لتشمل وداعا جزائريا كاما بعدما 
فشل شباب بــلــوزداد الــجــزائــري فــي الحفاظ 
بهدفني  التونسي  الترجي  أمــام  تفوقه  على 
دون رد ذهابا، وخسر لقاء اإلياب بالنتيجة 
نفسها، وودع بركات الترجيح 2-3 البطولة 
ليفشل في العبور للمربع الذهبي. ولحق به 
مواطنه مولودية الجزائر الذي ودع البطولة، 
بــعــد خــســارتــه أمــــام الــــــوداد املــغــربــي بــهــدف 
بــهــدف  إيـــجـــابـــيـــا  تــعــادلــهــمــا  عـــقـــب  رد  دون 
لــقــاء الــذهــاب على ملعبه في  لكل فــريــق فــي 
الــجــزائــريــة في  الــكــرة  الــجــزائــر ليفرط ممثا 
فرصة العبور إلى املربع الذهبي في البطولة 

القارية. 
وفي الوقت نفسه، شهدت جولة إياب الدور 
ــع الــنــهــائــي ظـــهـــور 3 انـــتـــصـــارات، بــدأهــا  ربــ
تشيفز  كايزر  على  بالفوز  التنزاني  سيمبا 
الجنوب أفريقي بثاثة أهداف مقابل ال شيء، 
وكــذلــك فـــوز الـــــوداد املــغــربــي عــلــى مــولــوديــة 
الــجــزائــر الـــجـــزائـــري بــهــدف مــقــابــل ال شـــيء، 
وفوز الترجي التونسي على شباب بلوزداد 
الــجــزائــري بــهــدفــني مــقــابــل ال شـــيء، وتــعــادل 

وحيد كــان مــن نصيب األهــلــي املــصــري أمــام 
أفريقيا  بطل جنوب  داونـــز  ماميلودي صــن 
ــدور 8  ــ بــهــدف لــكــل فـــريـــق. وســجــلــت خـــال الـ
أهداف في 4 مباريات بمعدل هدفني في  كل 
مـــبـــاراة، وهـــو مــعــدل تــهــديــفــي جــيــد وكــبــيــر، 
ويتناسب مع الكرة الهجومية التي أدت بها 
الفرق سعيا وراء حصد تأشيرات التأهل إلى 

الدور نصف النهائي. 
ويــنــتــظــر أن يــشــهــد الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
لــــدوري أبــطــال أفــريــقــيــا مــواجــهــة تجمع بني 
فيما  التونسي،  الترجي  مع  املصري  األهلي 
يــلــعــب الـــــــوداد املـــغـــربـــي ضـــد نــظــيــره كــايــزر 
تشيفز الجنوب أفريقي. وكان استاد حمادي 
العقربي »امللعب األوملبي« في تونس، شهد 
ريـــمـــونـــتـــادا تــاريــخــيــة مـــن نــصــيــب الــتــرجــي 
ــوزه الـــغـــالـــي عــلــى شــبــاب  ــ الــتــونــســي، بــعــد فـ
ــلـــوزداد الــجــزائــري 3-2 بــركــات الــتــرجــيــح،  بـ
ــلـــي بــهــدفــني  ــوقـــت األصـ حــيــث انــتــصــر فـــي الـ
مــقــابــل ال شـــيء وهـــي نــتــيــجــة لــقــاء الـــذهـــاب. 
ويـــديـــن الــتــرجــي فـــي تــأهــلــه إلــــى فـــــاروق بن 
مصطفى حارس املرمى، الذي تصدى لركلتي 
تــرجــيــح مــتــتــالــيــتــني، وقـــــاد فــريــقــه النـــتـــزاع 
بــطــاقــة الــعــبــور فــي الــديــربــي الــعــربــي لــلــدور 
املقبل. وأعرب معني الشعباني، املدير الفني 
للترجي التونسي في املؤتمر الصحافي الذي 
بالريمونتادا  فــخــره  عــن  الــلــقــاء،  عــقــده عقب 
إلى  الــتــأهــل  بطاقة  وحــســم  لاعبيه  الكبيرة 
الــدور نصف النهائي لــدوري األبــطــال. وقال 
الشعباني: »قبل اللقاء أكدت أن الترجي يلعب 
من أجل هدف واحد وهو إنقاذ املوسم قاريا، 
ــّوجــنــا بــالــدوري ولــم نحتفل، كنا نأمل في 

ُ
ت

تقديم هدية التتويج إلى الجماهير من خال 
الهدف  بـــلـــوزداد، حققنا  عــبــور عقبة شــبــاب 

األهلي المصري حصد 
لقب النسخة الماضية 

على حساب الزمالك

إيمري: أمامنا هدف رائع سنقاتل من أجله
أبدى أوناي إيمري، املدير الفني لفياريال، انزعاجه من عدم قدرة فريقه على تحقيق 
الهدف الذي كان يتطلع إليه وهو ضمان التأهل للدوري األوروبي مباشرة، دون خوض 
امللحق، في املوسم املقبل بالخسارة أمام ريال مدريد )2-1( السبت في ختام الليغا، 
ولكنه أكــد في الوقت ذاتــه أنــه ينتظرهم »هــدف رائــع« يــوم األربــعــاء املقبل في نهائي 
الــدوري األوروبــي أمــام مانشستر يونايتد اإلنكليزي، حيث سيمنح اللقب، في حال 
تحقيقه، فريق »الغواصات الصفراء« بطاقة التأهل لدوري األبطال. وقال إيمري في 
تصريحاته عقب الخسارة أمام الفرق امللكي وإنهاء املوسم في املركز السابع إنه »من 
املمكن أن نضع تقييما ونقول إن الهدف الرئيسي وهو التأهل لليوروبا ليغ، ولكنه لم 
يتحقق. ولكن بإمكاننا يوم األربعاء املقبل أن نشارك في »التشامبيونز ليغ«. لعبنا 
بمستوى ثابت في مراحل مهمة من عمر الليغا، ولكن في مراحل أخرى لم يحدث هذا، 
وعوقبنا«. وتابع املــدرب املتخصص في بطولة الــدوري األوروبــي، بعد أن توج بها 3 
مرات متتالية مع إشبيلية )2013-16(: »ولكني سعيد بأداء الفريق بشكل عام. لحسن 
الحظ املوسم لم ينته اليوم بالنسبة لنا، ويتبقى أمامنا هدف رائــع«. ولم يعط إيمري 
أهمية كبيرة لعدم حصول العبيه على راحة كافية قبل النهائي أمام املان يونايتد على 
ملعب )بي جي إي أرينا( بمدينة غدانسك البولندية. وقال في هذا الصدد »اعتدنا على 
اللعب يوم الخميس واألحد. العبو فريقي يتمتعون باالحترافية، ويعرفون أجسادهم. 
لم يكن هناك أي شكوك على مدار املوسم«. وسيكون فياريال على موعد مع التاريخ 
في حالة تتويجه باللقب، حيث ستكون البطولة القارية األولى في تاريخه في النهائي 

األول له بأي بطولة أوروبية.

سبارتاك موسكو يضم فيكتور موزيس 
بصورة نهائية لمدة موسمين

موزيس  فيكتور  النيجيري  املهاجم  مــع  التعاقد  عــن  موسكو  سبارتاك  نــادي  أعلن 
الــروســي على سبيل  الفريق  الــجــاري مع  املوسم  بشكل نهائي، وذلــك بعدما شــارك 
اإلعارة قادما من تشلسي اإلنكليزي. ووقع موزيس -الذي سجل أربعة أهداف وساهم 
في تسجيل مثلها- عقدًا ملدة موسمني، وذلك حسبما أعلن النادي الروسي. وانضّم 
الالعب النيجيري إلى الفريق في منتصف أكتوبر/ تشرين األول من عام 2020 وارتفع 
أداؤه حتى أصبح أحد الالعبني الرئيسيني في الفريق. وسمح هدف سجله لسبارتاك 
الجولة األخيرة من  الثاني في  املركز  بالحفاظ على  الشيشاني  دار أخمات  في عقر 
الــدوري. وسيشارك سبارتاك موسكو في املوسم املقبل بــدوري أبطال أوروبــا على 

غرار حامل اللقب زينيت سانت بطرسبرغ.

غوارديوال حول ميسي: هو األقوى فنيًا وذهنيًا
النجم  أن  اإلنكليزي،  ملانشستر سيتي  الفني  املدير  غــوارديــوال،  بيب  اإلسباني  أكــد 
األرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة اإلسباني، »هو األقوى«، مشيرًا إلى أن ما 
الفنية« هو »عقليته«. وقــال غوارديوال في تصريحات  يؤثر عليه »بعيدًا عن قدراته 
ملنصة )تويتش( للبث الحي »هو العب قوي للغاية، بل األقوى. بعيدًا عن قدارته الفنية، 
أقمنا مباريات كثيرة في  مــدار 4 سنوات في برشلونة،  عقليته قوية، تفكيره. على 
 5 أو   4 وهــنــاك  التنافسية،  العقلية  هــذه  يمتلك  هــو  منها.  أيــا  ولــم يخسر  التدريبات، 
العبني فقط عبر التاريخ يمتلكون شيئًا مختلفا«. وعاد بطل البريميرليغ هذا املوسم 
مع السيتي بالذاكرة لفترته مع الفريق الكتالوني. وقال في هذا الصدد: »العبو فريقي 
)في برشلونة( كانوا مثل الحيوانات املتبارية، تعلمت الكثير منهم. كانوا يرغبون في 
الفوز كل 3 أيام، وكانوا يريدون أن يكونوا األفضل حتى عن زمالئهم بنفس الفريق. 
كنت محظوظا بقيادة الالعب األفضل عبر التاريخ )يقصد ميسي(، بجانب 7 أو 8 
العبني من أكاديمية )ال ماسيا( بأعمار صحيحة 24 و25 و26 عاما«. وتابع: »كما أننا 
كنا نمتلك العبني أجانب أقوياء جدا مثل )الكاميروني صامويل( إيتو. الجميع تواجد 
في اللحظة املثالية، والنجوم سمحوا بأن يستمر مشروعنا ألربعة أعــوام. لقد كانت 
حقبة استثنائية، وكنا نلعب املباريات النهائية وكأنها مباريات ودية«. وأقر غوارديوال 
بأن لقب البريميرليغ الذي توج به هذا املوسم له مذاق خاص، ال سيما مع الصعوبات 

الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.

زهير ورد

ســيــطــر املــنــتــخــب الــفــرنــســي، خــــالل الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، على 
املسابقات  مختلف  على  هيمنته  وفـــرض  الــيــد  كــرة  منافسات 
ه 

ّ
الــكــبــرى، أوروبــيــًا وعــاملــيــًا، بفضل جيل مــوهــوب ُيــوصــف بأن

األفضل في تاريخ كرة اليد العاملية، نظرًا إلى النجاحات القياسية 
 منافسيه.

ّ
التي عرفها والتي جعلت منتخب فرنسا ُيرعب كل

ه ال يجد صعوبة 
ّ
»الخبراء«، بما أن وهذا الجيل املميز ُيوصف بـ

 املنتخبات على 
ّ

 املنافسني، ورغم حرص كل
ّ

في فّك شفرات كل
هـــزم فــرنــســا، فــهــذا األمـــر كـــان صعبًا لــلــغــايــة. وُيــعــتــبــر نيكوال 
كاراباتيتش، عنصرًا مهّمًا في منظومة املنتخب الفرنسي، فهو 
اللحظات الحاسمة خالل املواعيد   ورجل 

ً
الالعب األكثر تكامال

أجل  املسؤولية من  التحدي وتحّمل  إلى رفع  يبادر  إذ  الكبرى، 
االنــتــصــارات  تمهد  أو  الـــفـــارق،  الــتــي تصنع  ــــداف  األهـ تسجيل 
أصــول  مــن  وهــو  كاراباتيتش سنة 1984،  ُولـــد  بـــالده.  ملنتخب 
)ثالث  اليوغسالفية  نيش  ولد في مدينة  فقد  صربية كرواتية، 
كرواتية.  وأم  والــد صربي  من  حاليًا(،  في صربيا  مدينة  أكبر 
ه 3 أعــوام، بما أّن والــده كان العب كرة 

ّ
وغــادر إلى فرنسا وسن

يد محترفًا، وقد حصل على فرصة العمل في فرنسا في مجال 
بــوالــده ويــمــارس كرة  الطبيعي أن يتأثر نيكوال  الــتــدريــب. ومــن 

لــوكــا العــب كــرة يــد محترف أيــضــًا. غير  الــيــد، كما أّن شقيقه 
أو شقيقه، فقد ظهرت  لم يكن مرتبطًا بوالده  أّن نجاح نيكوال 
مهارته سريعًا وأبهر العالم عندما لعب لفريق مونبيلييه الذي 
وصل معه إلى قّمة املجد وساعد الفريق في التميز أوروبيًا. فاز 
مــّرات متتالية )2002 و2003  الفرنسي 4  بــالــدوري  مع فريقه 
و2004 و2005( كما فاز معه بدوري أبطال أوروبا في 2003. 
كيل  نــادي  مــع  التعاقد  إلــى  كاراباتيتش  قــادت  النجاحات  هــذه 
األملـــانـــي، الـــذي يصنف مــن أفــضــل الــفــرق فــي الــعــالــم، ومـــع هــذا 
ــنــادي كـــرر نــجــاحــاتــه فــي فــرنــســا، وتــــّوج بـــالـــدوري األملــانــي 4  ال
أوروبـــا مجددًا.  أبطال  إلــى الحصول على دوري  مـــّرات، إضافة 
وبعد تتالي إصاباته، عاد كاراباتيتش إلى فرنسا ولعب لفريق 
إلى  الباب النتقاله  بألقاب جديدة، ما فتح  مونبيلييه وفــاز معه 
باريس سان جيرمان فريقه الحالي. وفاز مع املنتخب الفرنسي 
ببطولة  فــاز  كما  مرتني،  األوملبية  األلعاب  في  الذهبية  بامليدالية 
فــاز بالعديد من  ــا 3 مـــرات، كما  مـــّرات وببطولة أوروبـ العالم 5 
الجوائز الفردية التي يصعب حصرها، من بينها أفضل العب 
في العالم، ثالث مرات. ومن الواضح أّن كاراباتيتش لم يكن العبًا 
ه 

ّ
، إذ أن

ً
عاديًا، بل هو من أكثر العبي اليد على مّر التاريخ موهبة

يشغل مراكز متنوعة ما يصعب على املنافسني مراقبته، ولوال 
اإلصابات التي تعّرض لها لتمكن من تحقيق مزيد من األلقاب.

نيكوال كاراباتيتش

على هامش الحدث

يعتبر نيكوال كاراباتيتش الالعب الذي صنع مجد كرة اليد الفرنسية، فقد 
قدم أداء خرافيًا في هذه اللعبة الجماعية

الترجي عاد من 
بعيد لحصد 
بطاقة نصف 
النهائي )فاضل 
سينا/فرانس برس(

فاز سيميوني بالليغا مع أتلتيكو مدريد للمرة 
)Getty( الثانية

وســجــلــنــا هــدفــني فـــي وقـــت حــاســم وتــأهــلــنــا 
ــاف »فــرضــنــا ســيــطــرة  ــ ــلـــدور املـــقـــبـــل«. وأضــ لـ
كاملة على الــلــقــاء، هــددنــا املــرمــى ولــم يكتب 
بــالــشــوط األول،  التسجيل  فــي  الــتــوفــيــق  لــنــا 
ــــروح الــقــتــالــيــة تــحــســب لــاعــبــني، تمسكوا  الـ
دقيقة وسجلنا هدفني،   20 آخــر  فــي  بــاألمــل 
ونــجــحــنــا فـــي الــــذهــــاب بــالــلــقــاء إلــــى ركـــات 
الترجيح، وشارك فاروق بن مصطفى وتألق 
 كاملعتاد في التصدى لها وحققنا الصعود«.
في الوقت نفسه، صعد الوداد املغربي للدور 

الافي  ومؤيد  الكرتي  ووليد  أوناجم  محمد 
رأس  الكعبي  وأيـــوب  املهاجم  الــوســط  ثاثي 
الــحــربــة، وحــصــد الــفــوز املــعــنــوي الــغــالــي في 
أبطال  دوري  بطل  لقب  على  املنافسة  سباق 
الـــوداد صرف  نــادي  أفريقيا. وقــرر مسؤولو 
مــكــافــأة مــالــيــة خــاصــة لــاعــبــي الــفــريــق، بعد 
حــصــد تـــأشـــيـــرة الـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور املــقــبــل، 
ــوار نــحــو الـــفـــوز بــالــبــطــولــة  ــة املــــشــ ــلـ ومـــواصـ
 .2017 عــام  منذ  املغربي  الــنــادي  عــن  الغائبة 
وفــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، كــــرر الــــنــــادي األهــلــي 

املقبل بأقل مجهود، بعدما فاز على مولودية 
الــجــزائــر الــجــزائــري بــهــدف دون رد فــي لقاء 
اإلياب. وكان الوداد يحتاج للتعادل السلبي 
لــحــســم الــتــأهــل، بــعــد الــتــعــادل بــني الــنــاديــني 
ــريـــق. وســهــلــت الــخــطــة  ــا بـــهـــدف لــكــل فـ ــابـ ذهـ
الـــدفـــاعـــيـــة الـــتـــي لــعــب بــهــا املـــولـــوديـــة منعا 
الـــوداد بطاقة  الستقبال أهــداف مهمة حسم 

التأهل. 
للوداد  الفني  املدير  البنزرتي  واطمأن فوزي 
الــضــاربــة، يتصدرها  قوته  اللقاء على  خــال 

الــلــقــب، سيناريو عــام 2020،  املــصــري حــامــل 
أطــاح بصن داونـــز بالتعادل معه في  عندما 
ملعب األخير 1-1 في اإلياب مع الفوز ذهابا 
رد. وأخــيــرا، نجا كايزر تشيفز  بهدفني دون 
الــجــنــوب أفــريــقــي مــن الــخــروج بشكل درامـــي 
بـــعـــدمـــا خـــســـر بــثــاثــيــة نــظــيــفــة مــــن ســيــمــبــا 
ــر. وكـــــان لــقــاء  ــيــ الـــتـــنـــزانـــي فـــي عــقــر دار األخــ
ــاب بـــني الــفــريــقــني، انــتــهــى بــفــوز كــايــزر  ــذهـ الـ
تشيفز بأربعة أهداف مقابل ال شيء ليحسم 

بطاقة التأهل بنتيجة 3-4.

سيميوني نجح وجه رياضي
في خطف »الليغا«

دييغو سيميوني،  األرجنتيني  املــدرب  عانى 
املدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، في موسم 
2021/2020، بخوضه الصعاب ضد منافَسيه 
ريال مدريد وبرشلونة، اللذين تصارعا معه 
ه خطف لقب الــدوري 

ّ
في جــدول الترتيب، لكن

اإلسباني )ليغا( للمرة الثانية في تاريخه.
وابـــتـــعـــد أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد بــــصــــدارة الـــــدوري 
 ســيــمــيــونــي وجــد 

ّ
اإلســـبـــانـــي قــبــل فـــتـــرة، لــكــن

نفسه في مأزق كبير للغاية، بعدما تراجعت 
نتائج »الروخيبانكوس«، فيما انتفض ريال 
مــدريــد وبــرشــلــونــة بحثا عــن الــتــتــويــج بلقب 
ــــدرب األرجــنــتــيــنــي  املـ  خــبــرة 

ّ
»الــلــيــغــا«، إاّل أن

نجحت في النهاية.
ورغم الضغط الكبير املسلط على سيميوني 
ــيــــرة مـــن عــمــر »الـــلـــيـــغـــا«، ال  فـــي املــــبــــاراة األخــ
ــــي تــســجــيــل  ــيــــد نـــجـــح فـ  بـــلـــد الــــولــ

ّ
ســـيـــمـــا أن

األرجنتيني  املــدرب   مهارة 
ّ
فــإن التقدم،  هــدف 

نجومه  وجعلت  هيمنتها،  فــرض  استطاعت 
جــمــاهــيــر  وإهــــــــــداء   ،)1-2( الــــفــــوز  يـــحـــقـــقـــون 

»الروخيبانكوس« لقب الدوري اإلسباني.
وأصــبــح ديــيــغــو سيميوني ثــالــث مــــدرب في 
تاريخ نادي أتلتيكو مدريد، يستطيع تحقيق 
لــقــب الـــــدوري اإلســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم، مــرتــني، 

بعد ريكاردو زامــورا في عامي 1940 و1941، 
وهيلينيو هيريرا في عامي 1950 و1951، ما 
اسمه  يكتب  األرجنتيني  الفني  املدير  يجعل 

بأحرف من ذهب مع »الروخيبانكوس«. 
 أتلتيكو مدريد تعتبره الجماهير 

ّ
صحيح أن

كــان فريقا يصارع  ه 
ّ
لكن القوية،  األنــديــة  أحــد 

الـــدوري اإلســبــانــي، ويحتل مراكز  فــي  للبقاء 
 قدوم املدرب دييغو 

ّ
بعيدة عن الصدارة، إاّل أن

 شـــيء 
ّ

ــــل ــــام 2011، جـــعـــل كـ ســيــمــيــونــي فــــي عـ
يتغير إلى األفضل، وبات »الروخيبانكوس« 
»الــلــيــغــا«. وخـــال تسعة مواسم  أحــد عمالقة 
لــســيــمــيــونــي مـــع أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، اســتــطــاع 
الفريق احتال املراكز الثاثة األولى، وخطف 
فــي عام  األولـــى  فــي مناسبتني:  »الليغا«  لقب 
2014، والثانية في عام 2021، ما جعله يرفع 
رصيده من األلقاب إلى 8. وتمكن سيميوني 
من إهداء أتلتيكو مدريد وجماهيره 8 ألقاب، 
منها اثنان في الــدوري اإلسباني لكرة القدم، 
ومثلهما في »يوروبا ليغ« ونفس الرقم أيضا 
فــي السوبر األوروبــــي، فيما حقق كــأس ملك 
إســبــانــيــا والـــســـوبـــر اإلســـبـــانـــي فـــي مــنــاســبــة 
وحيدة. باختصار، يدين نادي أتلتيكو مدريد 
ــرة إلــــى ســيــمــيــونــي، صــاحــب  ــيــ بــألــقــابــه األخــ
التي استطاع من خالها  القوية،  الشخصية 
فرض صرامته على جميع نجوم الفريق مهما 
كــانــت أســمــاؤهــم، وأصـــر على إكــمــال طريقته 
في اللعب، لينجح في النهاية في خطف لقب 
»الليغا«. وبعد نيل لقب »الليغا« عّبر املدرب 
سعادته  عن  سيميوني،  دييغو  األرجنتيني 
الــكــبــيــرة بــالــتــتــويــج، بــقــولــه فـــي تــصــريــحــات 
ــا  ــا« اإلســـبـــانـــيـــة: »أنـ ــاركــ نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة »مــ
ســعــيــد مـــن أجـــل الــجــمــاهــيــر، واملــشــاعــر الــتــي 
نا في هذا العام املعقد مع كثير 

ّ
تراودني هي أن

من األشخاص الذين رحلوا بسبب الفيروس، 
لقد كانت سنة  أتلتيكو كبطل مختلف.  ظهر 
ها واحدة من أفضل 

ّ
صعبة، مثل تاريخنا، لكن

السنوات فقد أصبحنا أبطااًل«.
وعن االختاف بني اللقب الحالي ولقب 2014، 
ـــهـــمـــا مــخــتــلــفــان بــالــطــبــع، وحــالــيــا 

ّ
كـــشـــف: »إن

الــعــالــم يــمــّر بــحــالــة حــزيــنــة لــلــغــايــة، وآمــــل أن 
نــتــمــكــن مـــن إســـعـــاد الــكــثــيــر مـــن الــجــمــاهــيــر، 
وأشــعــر بــاالمــتــنــان لــلــذيــن لــعــبــوا بشكل أقــل، 
فــنــحــن كــفــريــق كــــان لــديــنــا هــــدف وجــمــيــعــنــا 
بــالــقــول:  حــديــثــه  واخــتــتــم  لتحقيقه«.  سعينا 
»النادي مستمر في النمو، وقمنا بعمل هائل 
اســـتـــقـــرارًا  الـــفـــريـــق  مــنــحــت  الـــتـــي  اإلدارة،  مـــع 

ساهم في تحقيق النتائج املطلوبة«.
)العربي الجديد(
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