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رياضة

اعترف كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان 
ه يتطلع ألن يكون جزءًا 

ّ
جيرمان الفرنسي، بأن

 هدفه هو »الفوز 
ّ
من »مشروع متماسك« ألن

واللعب مع فريق يضمن تحقيق هذا األمر«. وقال 
مبابي في مقابلة مع شبكة »كانال بلوس« بعد 

نهاية مباراة فريقه أمام بريست والتي انتهت 
ني في مكان 

ّ
بفوزه 2-0: »أريد الفوز وأن اشعر بأن

يساعدني على تحقيق هذا األمر. أريد الوجود 
ضمن مشروع متماسك وقوي«.

أكد املهاجم األوروغواياني لويس سواريز، نجم 
أتلتيكو مدريد اإلسباني، بقاءه مع الفريق في 
املوسم املقبل، وذلك بعد تصريحات تلفزيونية 
من داخل ملعب »واندا ميتروبوليتانو« أجاب 

فيها عن سؤال حول استمراره مع »األتلتي« 
 تأكيد«. 

ّ
بالقول: »العام املقبل هنا؟ نعم. نعم. بكل

وُيعد »البيستوليرو« أحد أبرز العناصر في 
تتويج أتلتيكو باللقب الـ11 في تاريخه بالليغا، 

نظرًا لتسجيله 21 هدفًا في املوسم.

انهمرت دموع اإلسباني بيب غوارديوال، مدرب 
فريق مانشستر سيتي، بطل الدوري اإلنكليزي 

لهذا املوسم، أثناء الحديث عن مهاجمه 
األرجنتيني سيرخيو أغويرو، الذي سيرحل عن 

ه ال يمكن إيجاد بديل 
ّ
صفوف الفريق، وأكد أن

له. وقال غوارديوال في تصريحات لشبكة قنوات 
»سكاي سبورتس«: »نرغب في بقائه بشدة. لقد 
كان شخصًا مميزًا للغاية لنا جميعًا. ال يمكننا 

تعويضه. دائمًا ما أظهر جودته وقدراته هنا«.

كيليان مبابي: 
أبحث عن مشروع 

قوي ومتماسك

سواريز يؤكد بقاءه 
مع أتلتيكو مدريد 

في الموسم المقبل

غوارديوال يتحدث 
باكيًا عن أغويرو: 

ال يمكننا تعويضه

لم يكن 
تتويج السائق 
الهولندي 
ماكس 
فيرستابن، مع 
فريقه »ريد 
بول« في سباق 
جائزة »موناكو« 
عاديًا، إذ أنه 
أشعل المنافسة 
على اللقب هذا 
الموسم مع 
لويس هاميلتون 
بقوة، وأكد 
أنه لن يتنازل 
بسهولة عن 
حقه في الصراع 
على صدارة 
السائقين. ورفع 
فيرستابن رصيده 
من النقاط إلى 
105 في المركز 
األول، وخلفه 
البريطاني 
برصيد 101.
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لندن
عاصمة »اليورو« 
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رياضة

رياض الترك

ــــدن عـــاصـــمـــة  ــنـ ــ ــة لـ ــنــ ــكــــون مــــديــ ــتــ ســ
وذلــــــك   ،»2020 »يــــــــــــورو  بــــطــــولــــة 
عـــدد من  أكــبــر  ألنــهــا ستستضيف 
سُتقام  التي  بالنسخة  الخاصة  املــبــاريــات 
فــي عـــام 2021. واخــتــيــار لــنــدن لــم يـــأِت من 
للزوار  املــدن استقبااًل  أكثر  مــن  فــراغ ألنها 

في العالم، وُيقدر عدد السُياح فيها سنويًا 
الجائحة(.  )قبل  سائح  مليون   31 بحوالي 
ــن الـــعـــواصـــم  فــــي املــــقــــابــــل، ُتـــعـــتـــبـــر لـــنـــدن مــ
الــريــاضــيــة الــتــي تستضيف أكــبــر األحـــداث 
الـــريـــاضـــيـــة، وبــشــكــل خــــاص اســتــضــافــتــهــا 
ملنافسات األلعاب األوملبية في سنوات 1908 
و1984 و2012، وعليه كان من الصعب على 
االتحاد األوروبي لكرة القدم أال يختار لندن 
لكي تكون من ضمن املدن الـ11 املستضيفة 

لبطولة »يورو 2020«.

لمحة وتاريخ
مدنها  وأكبر  إنكلترا  عاصمة  لندن  ُتعتبر 
ــــن أقـــــــوى الــــعــــواصــــم فــي  ــــي ُتـــعـــتـــبـــر مـ ــتـ ــ والـ
االقتصادية  األصــعــدة  مختلف  على  العالم 
والــتــجــاريــة والــريــاضــيــة. كما أنــهــا عاصمة 

ُيــعــتــبــر مــلــعــب »ويــمــبــلــي« مــن أكــبــر مالعب 
يتسع  الـــــذي  وهــــو   ،»2020 »يــــــورو  بــطــولــة 
الــذي  امللعب  ألــف متفرج، وهــو  لحوالي 90 
وأبرزها  كثيرة  رياضية  أحــداثــا  استضاف 
أوروبـــــــا،  ــال  ــطــ أبــ بـــطـــولـــة دوري  نـــهـــائـــيـــات 
ــكــــأس  ــــوالت الــ ــطــ ــ ــات بــ ــيــ ــائــ ــهــ ــل نــ ــ ــك كــ ــ ــذلــ ــ وكــ
ــه اســـتـــضـــاف بــطــوالت  فـــي إنــكــلــتــرا، كــمــا أنــ
ــدم، مــثــل  ــ ــقـ ــ ريـــاضـــيـــة مــخــتــلــفــة غـــيـــر كـــــرة الـ
املــالكــمــة، الـــكـــرة األمــيــركــيــة، دوري الــرغــبــي 
يتميز  الكبيرة.  املوسيقية  الحفالت  وكذلك 
مــلــعــب »ويــمــبــلــي« بــكــونــه مــعــلــمــا سياحيا 
خـــاصـــا، ووصـــلـــت تــكــلــفــة بـــنـــاء املــلــعــب إلــى 
حــوالــي 798 مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، وال 
اإلغــالق  أو  للفتح  قابال  امللعب سقفا  يملك 
من  الهيكلني  فتح  يمكن  إذ  أرضـــه،  لتغطية 
الــيــمــني والــيــســار بشكل جــزئــي فــقــط، وذلــك 
للسماح لــضــوء الــشــمــس بــالــدخــول وكــذلــك 
ــب. يـــســـتـــضـــيـــف املـــلـــعـــب  ــعــ ــلــ نــــمــــو عــــشــــب املــ
ــة  ــيـ ــات املـــنـــتـــخـــب اإلنـــكـــلـــيـــزي الـــدولـ ــاريــ ــبــ مــ
املباريات  يستقبل  فهو  والرسمية،  الــوديــة 
ــذلـــك  ــــؤوس، وكـ ــكــ ــ ــ ــافـــســـات ال ــنـ الـــخـــتـــامـــيـــة ملـ
الــدرجــة  مــن  الــفــاصــلــة  التأهيلية  املــبــاريــات 
ــيـــغ«، وســــبــــق أن  ــرلـ ــيـ ــمـ ــريـ ــبـ األولــــــــى إلـــــى »الـ
دوري  لبطولة  نهائية  مباريات  استضاف 
الـــــذي سيستضيف  أوروبــــــــا، وهــــو  أبـــطـــال 
نهائيات بطولة دوري األمم قبل نهاية عام 
األلعاب  احتضن  أن  للملعب  وسبق   .2021
األوملــبــيــة فـــي عـــام 2012، واســتــضــاف ومــا 
زال يــســتــضــيــف مــــبــــاريــــات فــــي مــنــافــســات 
»الــرغــبــي«، وســبــق لــه أن اســتــضــاف مــبــاراة 
من كرة القدم األميركية، وكان ملعبا خاصا 
و2019،   2017 ســنــوات  بــني  توتنهام  لفريق 
وذلك بعد تدمير ملعب »وايت هارت الين« 

وبناء ملعب توتنهام الجديد.
وبالنسبة لتصميم امللعب الداخلي، يحتوي 
أكثر  حماما،   2,618 حوالي  على  »ويمبلي« 

مـــن أي مــلــعــب فـــي الـــعـــالـــم، ويــغــطــي املــلــعــب 
ومحطيه مساحة تصل إلى حوالي كيلومتر 
ــل، وعـــمـــل خـــــالل عــمــلــيــة الــبــنــاء  ــامــ مـــربـــع كــ
الخاص  للموقع  وفقًا  عــامــل،   3,500 حــوالــي 
بامللعب. ويملك حقوق امللعب اليوم االتحاد 
اإلنكليزي لكرة القدم، خصوصًا أن املنتخب 
امللعب،  استخدامًا ألرضية  األكثر  األول هو 
وفي عام 2007، تم نقل نهائي كأس االتحاد 
إلى ملعب »ويمبلي« بداًل من كارديف، بعد 

أن تم نقل املواجهات النهائية لبطولة كأس 
إلى  الخيرية أيضًا  »الـــدرع«  الرابطة وكــأس 
هـــنـــاك. هـــذا ويــســتــضــيــف املــلــعــب املــبــاريــات 
ــلـــيـــزي  ــيـــة لـــبـــطـــولـــة الــــــــــدوري اإلنـــكـ ــتـــامـ الـــخـ
ــم مــالعــب  ــ ــه مــــن أهـ ــ لـــلـــســـيـــدات، مــــا يــعــنــي أنـ
العاصمة لندن، ال بل من أهم مالعب إنكلترا 
بأكملها، ولهذا السبب، اختاره »يويفا« لكي 
يكون أفضل ممثل في بطولة »يورو 2020«.
رياض...

ملعب »ويمبلي« الكبير

ــتـــجـــارة، الــثــقــافــة،  ُمــتــمــيــزة فـــي الــتــعــلــيــم، الـ
ــيـــاحـــة والـــســـفـــر والـــخـــدمـــات  اإلعـــــــــالم، الـــسـ
ــراز عــاملــي. فــي املــقــابــل،  الطبية مــن أعــلــى طـ
تم تصنيف لندن في عــام 2020، على أنها 
للمليونيريني  احتضانًا  األكــثــر  العاصمة 
مــقــارنــًة بــأي عاصمة أوروبــيــة أخـــرى، كما 
القارة  الجامعات في  أنها تملك أهم وأكبر 
ــة، كــمــا أمـــســـت لـــنـــدن أول مــديــنــة  ــ ــيـ ــ األوروبـ
تستضيف 3 نسخات من األلعاب األوملبية 
فــي الــعــصــر الــحــديــث. وتــمــلــك مــديــنــة لندن 
إذ هناك  كــبــيــرا،  تــنــوعــا ثقافيا وحــضــاريــا 
حوالي 300 لغة متداولة بني سكان املدينة 
الــُجــدد. وُيقدر عــدد سكان لندن  والوافدين 
بحوالي 9 ماليني نسمة، ما يجعلها ثالث 
ــر مـــديـــنـــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــســكــانــيــة فــي  ــبـ أكـ
أوروبــــا. هـــذا، وتــوجــد فــي لــنــدن الكثير من 
امُلميزة. ولطاملا  األثرية والتاريخية  املعالم 
كانت العاصمة البريطانية لندن من أفضل 
ــواصـــم فــــي الــــريــــاضــــة، خـــصـــوصـــًا بــعــد  الـــعـ
ــرات،  اســتــضــافــتــهــا األلــــعــــاب األوملـــبـــيـــة 3 مــ
وكذلك بطولة العالم أللعاب القوى، وطبعًا 
ــــى  ــقــــدم هــــي الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة األولـ ــرة الــ ــ كـ
هــنــاك، إذ توجد فــي املدينة 8 أنــديــة مهمة، 
أتلتيك،  تشارلتون  تشلسي،  أرســنــال،  مثل 
كـــريـــســـتـــال بــــــــاالس، فــــولــــهــــام، كــــويــــز بــــارك 
هام  وويــســت  هوتسبر  توتنهام  ريــنــجــرز، 

يونايتد.
فــي املــقــابــل، هــنــاك أنــديــة مهمة مــن الصف 
الثاني، مثل ويمبلدون، بارنيت، برينتفورد، 
بروملي، داغينهام، ليتون أورينت، ميلوول 
وسوتون يونايتد. مع اإلشارة إلى أن أكبر 
مالعب املدينة »ويمبلي« استضاف أحداثًا 
رياضية كبيرة منذ بنائه حتى اليوم، وهو 

سيكون أكبر مالعب بطولة »يورو 2020«.
ــبــــي« فــي  ــركــ ــة »الــ ــال ريــــاضــ ــفــ وال يــمــكــن إغــ
لـــنـــدن، ويـــوجـــد فــيــهــا فــريــقــان مـــن األفــضــل 
ــز ولـــنـــدن  ــنـ ــويـ ــكـ ــيـ ــارلـ ــي الـــلـــعـــبـــة، هـــمـــا هـ ــ فـ
أيــــريــــش، وتــســتــضــيــف املـــديـــنـــة الــكــثــيــر من 

EURO  2020  يورو

ستكون لندن عاصمة بطولة »يورو 2020« 
هذا الصيف، وذلك ألنها ستستضيف أكبر عدد من 

المباريات، وبشكل خاص مواجهات الدور نصف 
النهائي والنهائي في ملعبها »ويمبلي«

)Getty( ساحة »ترافالغار« معلم سياحي مهم

)Getty( »عجلة فيرس« الشهيرة أو »عين لندن« )Getty( باكينغهام« هو القصر الملكي«

)Getty( مدينة لندن ستستضيف أكبر عدد من مباريات البطولة

هو ملعب 
المنتخب 
اإلنكليزي في 
»يورو 2020« 
)Getty(

)Getty( يتسع ملعب »ويمبلي« لـ90 ألف متفرج

ُيعتبر النجم اإلنكليزي فرانك المبارد من نجوم مدينة لندن، خصوصًا أنه مولود في بلدة 
رومفورد شرقي العاصمة، وهو من أساطير فريق تشلسي اللندني واملنتخب اإلنكليزي. 
لعب المبارد مع فريق تشلسي بني سنوات 2001 و2014، ومثله في 648 مباراة وسجل 
الــدوري 3 مــرات، لقب  األلــقــاب، حقق المبارد مع »البلوز«، لقب  211 هدفًا. وعلى صعيد 
الرابطة مرتني، لقب كأس »الــدرع الخيرية« مرتني، لقب  كأس االتحاد 4 مــرات، لقب كأس 
دوري األبطال مرة، لقب بطولة »الدوري األوروبي« مرة في موسم 2012-2013. هذا ودّرب 

المبارد فريق تشلسي أيضًا من 2019 حتى 2021.

فرانك المبارد

ملعب المدينة

مــبــاريــات الــــدوري املــمــتــاز لــلــركــبــي. وهــنــاك 
ببطولة  تتمثل  التي  التنس  ريــاضــة  أيضًا 
»ويمبلدون«، إحدى أشهر بطوالت »الغراند 

سالم« تاريخيًا، كما أنها من أفضل وأقوى 
بــطــوالت الــتــنــس الــتــي ُيــشــارك فيها أفضل 

نجوم العالم في كل موسم.

المعالم السياحية
تــضــُم لــنــدن الــكــثــيــر مـــن املــعــالــم الــســيــاحــيــة 
الــتــاريــخــيــة امُلــمــيــزة والـــتـــي دائـــمـــًا مـــا تــكــون 
العالم سنويًا،  دول  كل  من  للسُياح  مقصدًا 
وبدايًة طبعًا من ساعة »بيغ بن« الشهيرة، 
البريطانية.  للعاصمة  الــرمــز  بمثابة  وهــي 
وإلـــى جــانــب ســاعــة »بــيــغ بــن« هــنــاك مباني 

مــا تجذب  دائــمــًا  والــتــي  البريطاني  البرملان 
السائحني بغية التقاط الصور الجميلة أمام 
أيضًا  وهــنــاك  الجميلة،  التاريخية  املــبــانــي 
قــصــر »بــاكــيــنــغــهــام«، وهــــو الــقــصــر املــلــكــي، 
والذي يستضيف معظم األحداث املهمة في 
البالد من حفل تغيير الحرس إلى االفتتاح 
الصيفي السنوي، إذ يمكن للزوار التجول في 
أجزاء منه. وهناك أيضًا ساحة »ترافالغار« 
الــتــي ُتــعــتــبــر مــعــلــمــًا ســيــاحــيــًا مــهــمــًا ملدينة 
لندن، وهي الساحة التي توجد فيها الكثير 
الذي  نيلسون،  وعمود  املائية،  النوافير  من 

يحيي ذكـــرى األمــيــرال هــوراشــيــو نيلسون، 
وحولها توجد مواقع مهمة أخــرى، بما في 
ذلك املعرض الوطني وكنيسة سانت مارتن 
إن ذا فيلدز. وهناك أيضًا »ميدان بيكاديلي«، 
التاريخية،  لندن  أيــقــونــات  مــن  ُيعتبر  الــذي 
ــات ضــخــمــة تــبــث  ــاشــ ــه شــ والــــــــذي تــحــيــط بــ
التجارية  املــاركــات  ملختلف  عاملية  إعــالنــات 
وتمثال »أنــتــيــروس«. وهــنــاك أيــضــًا »عجلة 
فـــيـــرس«، الــتــي تشتهر بــاســم »عـــني لــنــدن«، 
وهــنــاك بــرج لــنــدن الـــذي يــعــود تــاريــخ بنائه 

لعام 1078، وُيعتبر من أقدم مباني املدينة.

وسائل النقل
تــوجــد فـــي مــديــنــة لــنــدن 4 مـــطـــارات مهمة 
ــار »هـــيـــثـــرو«  ــطـ ــل أبــــرزهــــا مـ ــعـ وكـــبـــيـــرة، ولـ
الشهير، الذي يبعُد عن وسط البلد حوالي 
27 كيلومترًا، وهناك مطار »غاتويك« الذي 
يبعُد عن وسط البلد حوالي 45 كيلومترًا، 
ــي 63  ــوالــ ــيـــد« ويـــبـــعـــُد حــ ــاسـ ــتـ ــار »سـ ــطــ ومــ
كــيــلــومــتــرًا، ومـــطـــار »لــــوتــــون«، الــــذي يبعُد 
لندن  مدينة  ومــطــار  كيلومترًا،   55 حــوالــي 

البعيد عن وسط البلد نحو 14 كيلومترًا.
ــات خــــاصــــة  ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــة طـ ــكــ ــبــ ــــدن شــ ــنــ ــ ــــك لــ ــلـ ــ ــمـ ــ وتـ

وُمـــمـــيـــزة بــالــقــطــارات والـــتـــي تــربــط جميع 
لكل  ويمكن  البريطانية،  العاصمة  مناطق 
السفر  دون  لــنــدن  إلـــى  تــصــل  أن  الجماهير 
بالطائرة، خصوصًا أن شبكة القطارات في 
املــديــنــة متصلة بــأبــرز املـــدن األوروبـــيـــة في 

أوروبا.
هذا عدا عن خدمة الباصات املهمة في لندن 
والتي يمكن التنقل من خاللها داخل لندن 
وخــارجــهــا إلـــى عـــدة مـــدن أوروبـــيـــة كبيرة، 
مــن ملعب  للتنقل  أفــضــل وسيلة  أنــهــا  كما 

»ويمبلي« وإليه.

سيكون ملعب 
»ويمبلي« أكثر 

المالعب استضافة 
لمباريات في »اليورو«، 
إذ يستضيف 8 مباريات 

على الشكل التالي: 
بدايًة من منافسات 
المجموعة الرابعة 

في البطولة )إنكلترا 
ضد كرواتيا، إنكلترا 

ضد إسكتلندا، تشيكيا 
ضد إنكلترا(، ثم 

يستضيف مباراتين 
في دور الـ16 )بين 

متصدر المجموعة 
األولى ووصيف 

المجموعة الثالثة، 
ومتصدر المجموعة 

الرابعة ووصيف 
المجموعة السادسة(، 

ثم يحتضن مباراتين 
في الدور ربع النهائي 
ومباراتي الدور نصف 

النهائي والمباراة 
النهائية، ما يعني أنه 

سيحتضن المرحلة 
الختامية بأكملها 

)3 مباريات(.

مباريات 
المدينة

بطل من هنا

يُعتبر »ميدان بيكاديلي« 
من أيقونات لندن 

التاريخية

يومًا17الباقي
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مجدي طايل

ــاب  ــ ــة إيـ ــولــ ســــــــارت مـــنـــافـــســـات جــ
ــائــــي لـــبـــطـــولـــة  ــهــ ــنــ الــــــــــدور ربـــــــع الــ
ــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة  كــ
القدم ملوسم 2020-2021، ما بني عودة  لكرة 
الــشــعــوذة وربــاعــيــات نــادي الــرجــاء املغربي، 

وانتهاء العقدة الجزائرية.
واســتــحــوذ الـــرجـــاء عــلــى نــصــيــب األســــد من 
رقمية  نتيجة  أفضل  حقق  بعدما  االهتمام، 
نصف  للدور  املتأهلة  األربعة  الفرق  لجميع 
الــنــهــائــي، وكــذلــك مــع توجيه رســالــة تحذير 
البطولة،  فــي  منافسيه  إلــى  اللهجة  شــديــدة 
بــعــدمــا تــخــطــى أحـــد أكــبــر املــرشــحــني للفوز 
ــــو أورالنـــــــــدو بـــيـــراتـــس بــطــل  بـــالـــبـــطـــولـــة، وهـ
بأربعة  عليه  الكبير  بالفوز  أفريقيا،  جنوب 

أهداف مقابل ال شيء.
وتــصــاعــدت أســهــم األســـعـــد الــشــابــي، املــديــر 
للرجاء، لالستمرار في منصبه خالل  الفني 
للمنافسة على  عـــاد  بــعــدمــا  املــقــبــل،  املــوســم 
لــقــب بــطــل الــــــدوري املـــغـــربـــي، واحـــتـــالل أحــد 
إلى  الثاني فيه، باإلضافة  أو  املركزين األول 
تأهله بشكل مميز إلى الدور نصف النهائي 
لــكــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة، ونــجــاحــه فــي إعـــادة 
تراجع  الــذيــن  الالعبني  مــن  العديد  اكتشاف 
ــر واليـــة املــــدرب السابق  مــســتــواهــم فــي أواخــ
جمال السالمي، مثل الكونغولي بني ماالنغو 
رأس الحربة، الذي بات الهداف األول. ونجح 
بــني مــاالنــغــو فــي أداء دور »رجـــل الـــدور ربع 
الــنــهــائــي« بــعــدمــا قــــدم مـــبـــاراة مــمــيــزة أمـــام 
أورالندو بيراتس، وسجل هدفني جميلني من 
الرباعية، وساهم في حصد أكبر انتصارات 

ربع نهائي الكونفيدرالية.
وأكد األسعد الشابي، في املؤتمر الصحافي، 

الكونفيدرالية 
األفريقية

كأس  نهائي  ربع  دور  في  نتيجة  أفضل  المغربي  الرجاء  نادي  حقق 
أورالندو  القوي  منافسه  على  تفوق  بعدما  األفريقية،  الكونفيدرالية 
بيراتس بطل جنوب أفريقيا، بفضل استعادة نجمه الكونغولي بين ماالنغو 

مستواه الرائع، تحت قيادة المدرب األسعد الشابي

3031
رياضة

تقرير

 الفوز على أورالندو بيراتس برباعية يعد 
ّ

أن
أفضل هدية للجماهير التي دعمت الالعبني 
املرحلة األخيرة، بقوله: »لم نحقق  بقوة في 
نــصــف  ــدور  ــ ــلـ ــ لـ ــل  ــأهــ ــتــ الــ اآلن،  شـــيـــئـــا حـــتـــى 
النهائي كــان من أهــم أهــدافــي عندما توليت 
املــســؤولــيــة، ســنــواجــه بــيــرامــيــدز )املـــصـــري( 
وهـــــو فـــريـــق قــــــوي، نـــعـــم تـــفـــوق الــــرجــــاء فــي 
اإلقصائية  األدوار   

ّ
لكن املجموعات،  مرحلة 

مــخــتــلــفــة. عــلــيــنــا أن نــطــوي صــفــحــة املــاضــي 
نحو  الزحف  ملواصلة  املستقبل  على  ونركز 
حصد لقب بطل الكونفيدرالية الذي تنتظره 
الــجــمــاهــيــر«. وتـــابـــع: »الــفــريــق يــعــيــش فــتــرة 
فنية رائعة رغم اإلجهاد من ضغط املباريات، 
وسعيد باملستوى الذي ظهر عليه ماالنغو، 
تسجيله لألهداف في املباريات أمر إيجابي، 
كــذلــك ســفــيــان رحــيــمــي الــــذي يــركــز فــقــط مع 
الــفــريــق عــلــى إنـــهـــاء املـــوســـم بـــإحـــراز بطولة 

كبرى إلسعاد أنصار الرجاء«.
وعــــادت أحــــداث الــســحــر األســــود والــشــعــوذة 
أكبر  مــن  واحـــدة  بــقــوة على  لتفرض نفسها 
البطوالت لجهة الشعبية في القارة األفريقية 
على خلفية مباريات جولة إيــاب الــدور ربع 
النهائي، بعد األحداث املؤسفة التي تزامنت 
مــع تــأهــل نـــادي بــيــرامــيــدز إلــى الـــدور نصف 
الـــنـــهـــائـــي. وشــــهــــدت مــــبــــاراة بـــيـــرامـــيـــدز مــع 
إنييمبا النيجيري في عقر دار األخير تعالي 

الــطــاقــم اإلداري  اتــهــم  الــســحــر، عــنــدمــا  نغمة 
للفريق املصري منافسه النيجيري باللجوء 
إلى تعويذات سحرية ألقيت في املرمى تحمل 
»أقدام الحيوانات مع كالم غامض«، وعندما 
ــاول الــطــاقــم اإلداري إزالــتــهــا تــدخــل عمال  حـ
كبرى،  أزمــة  لتثار  اإلداري  وطاقمه  إنييمبا 
كـــادت أن تــصــل إلـــى االشــتــبــاك بــاأليــدي بني 
الطرفني، وتــدخــل مــراقــب املــبــاراة وقــرر إزالــة 
 التعويذات من املرمى، وسط طلب شفهي 

ّ
كل

تدعو  امللعب  أرض  على  بيراميدز  إدارة  من 
إلـــى تــدويــن الــواقــعــة فــي تــقــريــره عــن الــلــقــاء، 
واملنتظر تقديمه إلى االتحاد األفريقي لكرة 

القدم »كاف«.
ويــديــن بــيــرامــيــدز فــي هـــذا الــتــأهــل إلـــى قائد 
ــيــــد 2001(  لـــلـــشـــبـــاب )مــــوالــ مــنــتــخــب مـــصـــر 
ــيـــم عــــــادل، الـــــذي ســجــل 3 أهــــــداف في  إبـــراهـ
اعـــتـــمـــاده كــمــوهــبــة  ــــدم أوراق  ــاراتـــني، وقـ ــبـ املـ
واعـــــدة فـــي الـــكـــرة املــصــريــة خــــالل الــســنــوات 
ــو  ــفــ ــا جـــعـــل األرجـــنـــتـــيـــنـــي رودولــ املـــقـــبـــلـــة، مــ
 

ّ
أروابارينا، املدير الفني لبيراميدز، يؤكد أن
التأهل يعد خطوة كبيرة نحو املنافسة على 
لقب بطل الكونفيدرالية. وقال: »لدينا نهائي 
الرجاء تفوق  املغربي، نعم  الرجاء  مبكر مع 
ــاز ذهــابــا  عــلــيــنــا فـــي مــرحــلــة املــجــمــوعــات وفــ
وإيــابــا، لــن نــكــرر األخــطــاء وتعلمنا مــن هذا 
الـــدرس جــيــدًا، سيكون هــنــاك شكل مختلف 
ــاراتــــني بــــالــــدور نــصــف  ــبــ لـــبـــيـــرامـــيـــدز فــــي املــ
التوفيق وتغيب  أن يستمر  أتمنى  النهائي، 
املقبلة والحاسمة في  املرحلة  اإلصابات في 
ســبــاق املــنــافــســة عــلــى لــقــب الــكــونــفــيــدرالــيــة، 
سنركز حاليا على الدوري املصري وسنكون 
جاهزين ملوقعتي الرجاء في املوعد املناسب، 
بــالــفــوز  الــــنــــادي  إدارة  وعـــــــدوا  ــبــــون  والــــالعــ
عقبة  نتخطى  أن  وعلينا  بــالــكــونــفــيــدرالــيــة، 

كسر شبيبة القبائل 
عقدة األندية الجزائرية 

بدور الثمانية

سيلفينيو مدربًا جديدًا لكورينثيانز البرازيلي
جديد  كمدرب  سيلفينيو،  السابق  النجم  اختيار  البرازيلي  كورينثيانز  فريق  أعلن 
اإلسباني  برشلونة  نجم  وسيخلف   .2022 األول  كــانــون  ديسمبر/  حتى  للفريق، 
سابقًا، باإلضافة ألندية أخرى عدة، في هذا املنصب، فاغنر مانشيني، الذي أقيل من 
منصبه األحد املاضي، بعد خسارة الفريق في نصف نهائي بطولة ساو باولو أمام 
بامليراس. وعمل صاحب الـ47 عامًا مدربًا مساعدًا في كورينثيانز مع مدرب منتخب 
البرازيل، أدينور ليوناردو باتشي »تيتي«، ومع مانو مينيزس، وهو نفس املنصب الذي 
النادي. وجاء  لبيان  إيطاليا، وفقًا  إنتر ميالن، بطل  األندية، مثل  شغله في عدد من 
البرازيلي ريناتو غاوتشو،  النادي مع  اإلعــالن عن اختيار سيلفينيو بعد محادثات 
واألوروغوياني دييغو أغيري. وستكون املهمة األولى لسيلفينيو مع »نادي الشعب« 
يوم 26 من الشهر الحالي عندما يستضيف ريفر بليت أسونسيون الباراغوياني في 

آخر جوالت دور مجموعات بطولة »كوبا سودأميركانا«.

بيرلو: أرى نفسي مدربًا ليوفنتوس لسنوات كثيرة
أكد أندريا بيرلو، املدير الفني ليوفنتوس، بعد نجاحه في قيادة الفريق إلنهاء املوسم 
في املركز الرابع والتأهل إلى دوري األبطال في املوسم املقبل، أّنه يرى نفسه مستمرًا 

»بيانكونيري« لسنوات عدة.  على رأس اإلدارة الفنية للـ
وقال بيرلو في تصريحات لشبكة »سكاي سبورت« بعد الفوز على بولونيا 4-1 في 
الجولة األخيرة من البطولة: »أعتقد أّنني قمت بعملي تمامًا وبنسبة 100%، وحاولت 
تقديم أفضل ما لدي. أضفت كأسني لدوالب بطوالتنا )كأس السوبر وكأس إيطاليا(، 
والتأهل لدوري األبطال املقبل يعّد دفعة قوية«. وبسؤاله حول استمراره على مقعد 
املدير الفني لفريق مدينة تورينو، أجاب بيرلو: »بالطبع، أرى نفسي جالسًا على مقعد 
املدير الفني ليوفنتوس، لقد بدأت مسيرة، وأتطلع الستكمالها. يتبقى عام في عقدي، 

وأريد البقاء لسنوات كثيرة«.

براغا بطًال لكأس البرتغال بثنائية في شباك بنفيكا
ُتوج فريق سبورتينغ براغا، بلقب كأس البرتغال للمرة الثالثة في تاريخه، إثر فوزه 
في النهائي على منافسه بنفيكا بثنائية نظيفة في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة 
منذ  منقوصًا  لعب  بعدما  كبير  مــأزق  فــي  نفسه  العاصمي  الفريق  وجــد  كويمبرا. 
الدقيقة 17 بطرد حارسه البرازيلي هيلتون اليت ببطاقة حمراء مباشرة. في املقابل، 
انتظر براغا حتى الدقيقة األخيرة من عمر الشوط األول ليسجل أول أهداف املباراة 
بتوقيع املهاجم البرازيلي الشاب لوكاس بيزون. وبقي براغا متمسكًا بتقدمه حتى 
قبل النهاية بخمس دقائق قبل أن يؤمن املهاجم الشاب ريكاردو هورتا اللقب بالهدف 
الثاني. وبهذا الفوز أضاف براغا اللقب الثالث في تاريخه في الكأس، واألول منذ خمس 
النهائي  املقابل، استمرت لعنة  الترجيح على بورتو. في  سنوات عندما فاز بركالت 
بمالزمة فريق »النسور« للعام الثاني على التوالي، بعد خسارة لقب املوسم املاضي 

أمام بورتو.

سيميوني: انتابني شعور بأنّنا سنحقق اللقب
عن  اإلسباني،  مدريد  ألتلتيكو  الفني  املدير  سيميوني،  دييغو  األرجنتيني،  تحدث 
مسيرة فريقه نحو لقب الدوري املحلي، وأّن شعورًا داخليًا انتابه، قبل نهاية املنافسات 
بأربع جوالت، بأّن التتويج سيكون من نصيب فريقه. وقال سيميوني في تصريحات 
صحافية بعد املباراة الختامية: »بالنسبة لي، مباراة ريال بيتيس كانت اإلشارة األولى 
)بإمكانية تحقيق اللقب(، فكنا نعاني من غيابات كثيرة بسبب اإلصابات وفيروس 
كورونا )وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1(. وعندما بقي على نهاية املنافسات 4 جوالت، 
أّننا نسير في  املــرة. كنا نعرف  اللقب لن يفلت منا هــذه  بــأّن  انتابني شعور داخلي 
الطريق الصحيح، رغم عدم ثقة البعض فينا، لكّن ذلك كان يعطينا املزيد من القوة«. 
وتابع سيميوني: »اإلنجاز كبير للغاية، خصوصًا أّنه في الجوالت األخيرة، كان هناك 
صراع رباعي على اللقب، وحتى النهاية تبقى ريال مدريد وبرشلونة، وهذا األمر ليس 
سهاًل ويزيد من الضغط عليك، لكّننا نجحنا في التعايش ومقاومة هذا الضغط، وهو 

ما أثبته الالعبون بالفوز وتحقيق اللقب«.

زهير ورد

يراهن مصّنع السيارات اإليطالي الشهير فيراري، على السائق 
اإلسباني كارلوس ساينز، من أجل إنجاح مشروعه الهادف إلى 
العالم للفورموال  الفريق إلى املراتب األولــى ضمن بطولة  إعــادة 
1، بعد التراجع الكبير الذي عرفه الفريق خالل املوسم املاضي 
بشكل أساسي. وفّضل املصّنع اإليطالي وضع ثقته في السائق 
أّنه لم يحقق نجاحات كبيرة، لكّن الجميع يعلم  اإلسباني رغم 
أّن مشكلته لطاملا كانت مرتبطة بقوة املحركات وهو ما يصنع 
الفارق بني السائقني وبالتالي ال يمكن الحكم على أّي سائق إاّل 

عند توفر سيارة قوية قادرة على املنافسة.
فيتال  األملاني سيباستيان  تعويض  هي  مهمة ساينز  أّن  كما 
العالم السابق، فقد حسم فريق فيراري موقفه منذ بداية  بطل 
املوسم املاضي، وقّرر عدم تمديد عقد األملاني، غير أّن اإلعالن 
أّن فيراري يريد سائقًا يتالءم  عمن يعوضه تأخر نسبيًا بما 
مع خطط الفريق املستقبلية إذ إّن هذا املصّنع ينوي العودة بقّوة 

ضمن منافسات بطولة العالم وينهي هيمنة مرسيدس.
قبل تميزه في سباقات السرعة، ورث ساينز ورث حماًل ثقياًل 
للرالي  العالم  أّن والــده كان من أشهر املشاركني في بطولة  بما 
داكـــار.  بــرالــي  التتويج  بينها  مــن  النجاحات  مــن  العديد  وحــقــق 

ولهذا فإّن ساينز كان مشهورًا قبل أن يحقق أّي نجاح في عالم 
الفئة األولــى. وبينما ورث ساينز الولع بسباقات السيارات عن 
والده، فإّنه في املقابل، توجه إلى سباقات فورموال 3 والكارتينغ 
وبعض السباقات األخرى التي ال تحظى بشعبية كبيرة، قبل أن 

يحول اهتمامه إلى سباقات فورموال 1.
وكانت البداية في فورموال 1، عام 2015 مع فريق تورو روسو، 
رفقة ماكس فرستابن، وكّونا أصغر ثنائي في البطولة. واختار 
الرقم 55، رقمًا مميزًا يرافقه طوال تجربته في فورموال 1. غير 
املــحــرك. وكــان  لــم يكن مثاليًا بسبب مشاكل  األول  املــوســم  أّن 
املوسم الثاني له مع تورو روسو أفضل في السباقات األولى قبل 

أن يواجه العديد من الصعوبات وينهي املوسم في املركز 12.
لم  التجربة  لكّن  ريــنــو،  فريق  إلــى  وانتقل خــالل موسم 2018، 
املوسم،  مــن  الثاني  النصف  خــالل  ال سيما  بتاتًا،  موفقة  تكن 
ليجد نفسه مجبرًا على مغادرة الفريق نحو وجهة جديدة وهي 
في  اختياره  إلى حني  نسبيًا  أفضل  النتائج  وكانت  ماكالرين، 

منتصف العالم املاضي، من أجل تعزيز فريق فيراري.
املوسم  بــدايــة  فــإّن  فــيــراري،  يعرفها فريق  التي  املصاعب  رغــم 
تبدو مرضيًة، بما أّن ساينز نجح في أن يكون ضمن أول 10 
الثاني  املركز  بل حصل على  السباقات،  منطلقني في مختلف 

في سباق موناكو.

كارلوس ساينز

على هامش الحدث

كارلوس ساينز، سائق مميز بات يمثل رهان فريق فيراري للعودة إلى 
منصات التتويج في عالم الفورموال 1، بفضل تألقه الالفت والمستمر

أعاد بين ماالنغو 
اكتشاف نفسه 
)Getty( مع الرجاء

ليل حصد اللقب بعد غياب منذ 2011 
)يوسف أوزكان/األناضول(

الرجاء في الدور املقبل«. وكتبت مرحلة ربع 
النهائي تأهل فريق عربي ثالث للدور نصف 
الــنــهــائــي، وهـــو شبيبة الــقــبــائــل الــجــزائــري، 
الــذي كسر عقدة األنــديــة الجزائرية مــع دور 
الــثــمــانــيــة فـــي بــطــولــتــي األنـــديـــة األفــريــقــيــة، 
بــعــدمــا تــخــطــى الــقــبــائــل عــقــبــة الــصــفــاقــســي 
 

ّ
التونسي حني تعادال في اإليــاب بهدف لكل
فريق في مباراتهما بالجزائر، مستفيدًا من 

فوزه ذهابا بهدف نظيف.
ــد ديــنــس الفـــانـــي، املـــديـــر الــفــنــي لشبيبة  وأكــ

التحكيم أثارت القلق، حاولنا تعديل الوضع 
عــبــر الــتــغــيــيــرات لــبــث الــنــشــاط، ورغـــم تــعــادل 
الــصــفــاقــســي، فــإّنــنــا حــافــظــنــا عــلــى الــتــفــوق، 
والقطن  النهائي،  الــدور نصف  إلــى  وتأهلنا 
لــيــس بــالــفــريــق الــســهــل، ســنــحــاول أن نطوي 
ذهابا  الــكــامــيــرون  بطل  على  التفوق  صفحة 
ونـــركـــز عــلــى الــتــفــوق مـــجـــددًا إيـــابـــا، لحصد 

تأشيرة التأهل للنهائي«.
في الوقت نفسه، أعرب رضا بن سايح، نجم 
القبائل، عن سعادته بالتأهل  وقائد شبيبة 

 الــتــأهــل لـــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي 
ّ

الــقــبــائــل، أن
 الظروف الصعبة التي 

ّ
نتيجة إيجابية في ظل

عاشها الفريق في الفترة األخيرة، وهو تأهل 
للتأهل  كــبــيــرة  معنوية  دفــعــة  الــفــريــق  يمنح 
للنهائي، بقوله: »كنا رائعني في الشوط األول، 
فرصتني،  وأهـــدرنـــا  هــدفــا  تــفــوقــنــا، وسجلنا 
الــبــدنــي، وكــذلــك ضغط الصفاقسي  اإلجــهــاد 
التفوق  بسبب  الالعبني  انتابت  التي  والثقة 
ذهابا ساهمت في تراجع املستوى بالنصف 
قــرارات طاقم  الثاني، كانت هناك أخطاء في 

»تخطينا  قــائــاًل:  النهائي  الـــدور نصف  إلــى 
فريقا كبيرًا توج من قبل بطاًل للكونفيدرالية، 
ــة مـــتـــكـــافـــئـــة، هـــنـــاك  ــبـ ــعـ املـــــــبـــــــاراة كــــانــــت صـ
طــمــوحــات كــبــيــرة لـــدى الــالعــبــني فــي تخطي 
عــقــبــة الــقــطــن والـــتـــأهـــل لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
الكونفيدرالية  لــقــب  حــصــد  عــلــى  واملــنــافــســة 

األفريقية في النسخة الجارية«.
ــل الـــقـــطـــن الــــكــــامــــيــــرونــــي إلــــــى نــصــف  ــ ــأهـ ــ وتـ
ــاراف الــســنــغــالــي في  ــ الــنــهــائــي بـــتـــجـــاوزه جــ

مجموع املباراتني.

ليل بطًال للدوري الفرنسي وجه رياضي
للمرة الرابعة في تاريخه

باريس ـ العربي الجديد

ــدوري الــفــرنــســي لــكــرة  ــالــ ُتـــــوج فـــريـــق لــيــل بــ
الــرابــعــة  لــلــمــرة  2020ـ2021،  ملـــوســـم  الـــقـــدم 
فــي تــاريــخــه، وذلــــك بــعــد انــتــصــاره فــي لقاء 
ــبـــوع األخـــيـــر عــلــى أنــجــيــه بــنــتــيــجــة 2ـ1  األسـ
بــاريــس ســان جــيــرمــان على  منهيا سيطرة 
ــقـــاب مـــوســـم صعب  ــك فـــي أعـ ــ املــنــافــســة، وذلـ
ومــثــيــر. وأزاح لــيــل، مــنــافــســه بـــاريـــس ســان 
جيرمان، الــذي توج بسبع بطوالت من آخر 
بعدما عزز   ،2011 عــام  منذ  ثماني بطوالت 
نجوم  أفضل  بضم  تشكيلته  فرنسا  عمالق 
كرة القدم كالبرازيلي نيمار وكيليان مبابي. 
ولم يتوقع كثيرون أن يحصد ليل لقبا آخر، 
عــنــدمــا تـــولـــى كــريــســتــوف غــالــتــيــر منصب 
للنادي منتصف موسم 2017- الفني  املدير 

2018، فالنادي كان يمر بأزمة مالية خانقة، 
لــكــّنــه تغلب هـــذا املــوســم عــلــى بــاريــس ســان 
جيرمان في 3 إبريل/ نيسان املاضي، قبل أن 
يبدأ سلسلة من 6 انتصارات في 8 مباريات، 

أتاحت له حصد اللقب.
اللقب تقف وراءه أســبــاب عــدة، أبرزها  هــذا 
فعندما وصل  املــمــيــزة،  االنــتــدابــات  سياسة 
ــرة، كـــــان لـــيـــل مـــمـــنـــوعـــا مــن  ــ ــ املــــــــدرب ألول مـ
التنظيمية  الهيئة  االنتقاالت، بعدما منعت 
ــنــــادي من  املـــالـــيـــة لـــكـــرة الـــقـــدم الــفــرنــســيــة الــ
الــتــعــاقــد فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2018، 
واملدير  غالتير  فعل  الصيف  بــدايــة  مــع  لكن 

الــريــاضــي لــويــس كــامــبــوس املــعــجــزات، بعد 
ــتــــون مــقــابــل  بـــيـــع إيـــــف بـــيـــســـومـــا إلـــــى بــــرايــ
حـــوالـــي 8 مـــاليـــني يــــــورو، والــظــهــيــر كيفني 
مالكويت إلى نابولي مقابل 7 ماليني يورو، 
ووقـــع بــعــد ذلـــك مــع جــونــاثــان أيــكــون وزكــي 
ســيــلــيــك ورافـــائـــيـــل لــيــاو وجـــونـــاثـــان بــامــبــا 
وفــونــتــي مقابل أقــل مــن 9 مــاليــني يـــورو في 
املـــجـــمـــوع، لــيــتــحــولــوا لــنــجــوم ســاهــمــوا في 
حصد اللقب، إضافة للمهاجم التركي بوراك 
يــلــمــاز، الـــذي انــتــقــل مــجــانــا مــن بشيكتاش، 
ــر بــتــســجــيــل 16 هـــدفـــا هــذا  ــ لــيــنــتــهــي بـــه األمـ
املـــوســـم. وكــــان كــذلــك لــفــلــســفــة املـــديـــر الفني 
بعدما وصل  ليل،  على  كبير  تأثير  غالتير، 
في ظروف صعبة في ديسمبر/ كانون األول 
 

ّ
الـــنـــادي، إذ حــل 2017، مـــع احــتــمــال هــبــوط 

ليقود  بيلسا،  مارسيلو  لألرجنتيني  بدياًل 
كتيبته لثالثة انتصارات متتالية ضد ميتز 
وتولوز وديجون وينهي الترتيب في املركز 
ـــ17، ثــم نجحوا فــي املــوســم الـــذي تــاله في  الــ
ــا مــن خــالل  الــتــأهــل إلـــى دوري أبــطــال أوروبــ
احتاللهم املركز الثاني. وغرس املدرب البالغ 
مـــن الــعــمــر 54 عــامــا نــفــس املـــبـــادئ فـــي ليل 
هذا املوسم لتأتي املكافأة كحصيلة واقعية 
لهيكل تنظيمي واضح، ونهج مميز. ويملك 
فرض  فــي  تساعده  قــويــة،  غالتير شخصية 
رؤيـــتـــه، وهـــو مـــعـــروف فـــي فــرنــســا بــمــواقــفــه 
الصارمة وال يتوانى عن اإلعالن عن ذلك من 
دون تــردد، وهــو ما سبب له بعض املشاكل 
خالل تجربته مع سانت إتيان عندما هاجم 
سياسة رئيس النادي. كذلك، يرتبط بعالقة 
قوية بالالعبني، ما دفعه في سنة 2015 إلى 
محاولة االعتداء على العب من تولوز بسبب 
تدخله الــقــوي ضــد قائد سانت إتــيــان الــذي 
كان يدربه، وهو يدافع عن العبيه بشراسة 
تــجــعــل الــعــالقــة مــعــهــم قــويــة مـــا يــمــّكــنــه من 

تمرير أفكاره بسهولة لهم.
ويــؤكــد املــالحــظــون أن الــفــضــل فــي التتويج 
هذا املوسم يعود إلى غالتير، الذي نجح في 
توظيف قدرات الالعبني بشكل جيد وتمكن 
مــن وضـــع اســتــراتــيــجــيــة لــعــب تــتــمــاشــى مع 
الفريق. وساهمت كذلك قوة خطوط  قــدرات 
الفريق، في حصده اللقب، ويتجلى نهج ليل 
الــجــمــاعــي فــي أســلــوب الــضــغــط املــثــيــر الــذي 
يــســتــخــدمــه، فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان فــيــه خط 
دفاع ليل مميزًا في الفوز بالكرات الطويلة، 
ما ساهم في عدم تلقي شباكهم أكثر من 23 
هدفا، في الوقت الذي نجح فيه خطه األمامي 

في دّك شباك الخصوم في 64 مناسبة.
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