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رياضة

أكد اإلسباني داني سيبايوس، العب فريق ريال 
مدريد اإلسباني، املعار إلى أرسنال اإلنكليزي، 

نهاية رحلته مع النادي اللندني، بعد إعارة 
لعامني. وقال الالعب في بيان: »لقد كان عامًا 

نا افتقدنا 
ّ
معقدًا ألسباب كثيرة، وبشكل خاص ألن

ني لن 
ّ
جماهيرنا في ملعب اإلمارات. أؤكد لكم أن

 وقت. أنا على يقني 
ّ

أنسى دعمكم وحبكم في كل
 فريق أرسنال سيعود من بني األفضل ويفوز 

ّ
بأن

بالبطوالت. النادي والجماهير يستحقون ذلك«.

اختير النجم النرويجي، إرلينغ هاالند، مهاجم 
فريق بوروسيا دورتموند، األفضل في املوسم، 

في استفتاء الجماهير الذي أجرته رابطة 
»البوندسليغا« عبر موقعها الرسمي. وجاء 
تفوق هاالند على روبرت ليفاندوفسكي، في 

 نجم بايرن 
ّ
التصويت مفاجئًا، ال سيما أن

ميونيخ، حطم بأهدافه الـ41، الرقم القياسي 
لألسطورة غيرد مولر في عدد األهداف في 

موسم واحد، والذي كان صامدًا منذ عام 1972.

اتهم املدرب الفرنسي، رودي غارسيا، الذي 
أعلن لتوه رحيله عن فريق أوملبيك ليون، 

املدير الرياضي للنادي، البرازيلي جونينيو 
برنامبوكانو، بالضلوع في لعبة قذرة بمحاولته 

تقوية الالعبني البرازيليني في الفريق. وقال: 
ه حني لم تكن الصفقات البرازيلية 

ّ
»اكتشفت أن

 جونينيو لم يكن سعيدًا. كان يتحدث 
ّ
تلعب أن

مع الالعبني من خلف ظهري، يسمح لبعضهم 
بانتقادي، مثل الالعب البرازيلي، جان لوكاس«.

داني سيبايوس يؤكد 
رحيله عن  فريق أرسنال 

اإلنكليزي

إرلينغ هاالند األفضل 
بـ»البوندسليغا« في 

استفتاء الجماهير

رودي غارثيا يترك 
تدريب ليون بانتقادات 

قاسية لجونينيو

سيتولى المدرب 
اإليطالي، جينارو 
غاتوزو، تدريب 
فريق فيورنتينا، 
اعتبارًا من أول 
يوليو/ تموز 
المقبل، بموجب 
اتفاق توصل 
إليه مع فريق 
الـ«فيوال« بعد 
يومين من إقالة 
غاتوزو من 
تدريب نابولي. 
وأكد النادي 
في بيان رسمي 
على موقعه 
تولي غاتوزو 
تدريب الفريق 
خلفًا لجوسيبي 
التشيني. وانتقل 
المدرب إلى 
فيورنتينا بعد 
عام ونصف 
أمضاه في 
نابولي، وفاز 
معه بلقب كأس 
إيطاليا عام 
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روما
المدينة الخالدة رمز 

لكرة القدم في »اليورو«

2829
رياضة

رياض الترك

ســيــكــون مــن الــصــعــب إقــامــة بطولة 
عـــاصـــمـــة   11 فـــــي   »2020 »يــــــــــورو 
كرة  عاصمة  اختيار  دون  أوروبــيــة 
القدم، عاصمة إيطاليا »روما« من ضمن املدن 
املستضيفة للحدث الكروي األوروبي الكبير، 
األقــدم في  عتبر 

ُ
ت التي  الجميلة  املدينة  هــذه 

الـــقـــارة والــتــي تعشق كـــرة الــقــدم مــنــذ قـــرون. 
إيطاليا، من  وستكون مدينة رومــا، عاصمة 
ـــ11 املستضيفة لــبــطــولــة »يـــورو  الــ بــني املـــدن 
»أوملــبــيــكــو«  بملعب  ستتمثل  والــتــي   ،2020
الشهير، وهي عاصمة أوروبية سياحية من 
زائريها  األولــى والتي ال تبخل على  الدرجة 
بأجمل املناظر املعمارية الخالبة والحضارة 

ميزة.
ُ
الثقافية امل

لمحة وتاريخ
والتي  الخالدة«،  »املدينة  بلقب  رومــا  عرف 

ُ
ت

ألـــف  مـــلـــيـــون و860  ــوالــــي 2  فــيــهــا حــ يــقــطــن 
شــخــص، وهــي املــديــنــة الــتــي ُوجـــدت فــي 753 
ــا لــقــب »كــابــوت  قــبــل املــيــالد. كــمــا ونــالــت رومـ
مــونــدي« أو عاصمة العالم فــي وقــت سابق، 
وفي عام 2019، أمست روما من بني أكثر 11 

ســيــكــون مــلــعــب »أوملــبــيــكــو« فـــي الــعــاصــمــة 
ــة رومــــــــا مـــــن بـــــني أهـــــــم املــــالعــــب  ــيــ ــالــ ــطــ اإليــ
هـــذا   »2020 »يـــــــورو  بـــطـــولـــة  املــســتــضــيــفــة 
ــعـــب األســــاســــي  ــلـ ــكـــون املـ ــيـ الــــصــــيــــف، إذ سـ
ملنتخب إيطاليا في مبارياته الثالث األولى 
فـــي دور املـــجـــمـــوعـــات، وهــــو املــلــعــب الـــذي 
سبقت له استضافة أحداث رياضية كبيرة 

منذ بنائه حتى اليوم.
أنشئ ملعب »أوملبيكو« في روما عام 1927، 
ُيــعــاد  ــام 1932، قــبــل أن  وجــــرى افــتــتــاحــه عـ
تشييده عــام 1990، وهــو مــن أكــبــر املالعب 
اإليـــطـــالـــيـــة ومــــن بـــني أكـــبـــر مـــالعـــب »يــــورو 
مــتــفــرج،  ألــــف   72 لــنــحــو  يــتــســع  إذ   ،»2020
 الــســلــطــات اإليــطــالــيــة سمحت 

ّ
مــع الــعــلــم أن

االستيعابية  القدرة  بملء حوالي 25% من 
ــبـــطـــولـــة األوروبــــــيــــــة فــي  ــــالل الـ لــلــمــلــعــب خــ

الصيف.
وُيعتبر ملعب »أوملبيكو« من املالعب التي 
استضافت الكثير من املباريات والبطوالت 
وغيرهما،  و»الــيــورو«  املونديال  في  املهمة 
فهو استضاف نهائي بطولة دوري أبطال 
أوروبــا أعــوام 1977 و1984 و1996 و2009، 

وكذلك منافسات رياضات أخرى مختلفة.
وشــهــد مــلــعــب »أوملــبــيــكــو« عــمــلــيــة تجديد 
عــام 2007، وذلـــك لكي يــتــوافــق مــع معايير 
االتـــحـــاد األوروبـــــي لــكــرة الـــقـــدم، خصوصًا 
ــه كــان سيستضيف نهائي بطولة دوري 

ّ
أن

أبــطــال أوروبــــا عـــام 2009، وانــتــهــت عملية 
الــتــجــديــد فـــي عــــام 2008، أي قــبــل عــــام من 

املواجهة النهائية.
وتــضــمــنــت عــمــلــيــة الــتــجــديــد تــحــســيــنــًا في 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــحــصــيــنــات األمــنــيــة، 
وكــــذلــــك تـــجـــديـــد غـــــرف املــــالبــــس والـــغـــرفـــة 
ــيـــة. كــمــا  الـــخـــاصـــة بــــاملــــؤتــــمــــرات الـــصـــحـــافـ
ــررة،  ــتــــضــ ــد املــ ــاعــ ــقــ ــدل كـــثـــيـــر مـــــن املــ ــبــ ــتــ اســ
ــــي املــلــعــب  ــــات عـــمـــالقـــة فـ ــاشـ ــ ــفــــت شـ ــيــ وأضــ

لــعــرض تــفــاصــيــل مــن املـــبـــاريـــات. كــمــا أزيــل 
ــــات وأرض  ــــدرجـ الـــفـــاصـــل الــشــبــكــي بــــني املـ
املــلــعــب، مـــع تــخــفــيــض الــســعــة إلــــى حــوالــي 
72 ألــف متفرج الــيــوم، وذلــك لتأمني أفضل 
تجربة للمشجعني الذين يحضرون ملتابعة 
الــلــقــاءات. وأضــيــف كثير مــن االســتــراحــات 
ودورات املــيــاه، وكـــان ذلــك مــن ضمن خطة 
تصنيف  على  يحصل  لكي  امللعب  تطوير 
ــي لــكــرة الــقــدم.  ــ »أول« مــن االتـــحـــاد األوروبــ

للمنتخب  قــــوة  مـــصـــدر  املــلــعــب  وســـيـــكـــون 
أمــام جماهيره في  الــذي سيلعب  اإليطالي 
االنتصارات  تحقيق  وسُيحاول  املدرجات، 
والـــجـــمـــهـــور  األرض  عـــامـــلـــي  واســــتــــغــــالل 
املنافسة  الثاني، وكذلك  الــدور  إلــى  للتأهل 
ــقـــب األوروبـــــــــــــي، خـــصـــوصـــًا بــعــد  ــلـ ــى الـ ــلـ عـ
مع  املنتخب  شــهــده  الـــذي  الكبير  التحسن 

املدرب الوطني روبيرتو مانشيني.
)العربي الجديد(

ملعب »أولمبيكو«

الــســيــاح بنسبة وصــلــت إلى  مدينة يــزورهــا 
حوالي 10 ماليني سائح.

بلد  رومــا وســط  اإليطالية  العاصمة  وتملك 
أثريا وتاريخيا، حتى أنه ُمدرج على الئحة 
»أونيسكو« ألفضل املواقع األثرية السياحية 
في العالم، كما أنها مدينة قوية في االقتصاد 
والسياحة والفن واملوضة، ودائمًا ما تتصدر 

قوائم أفضل املدن الثقافية.
عتبر مدينة رومــا الــيــوم مــن بــني أبــرز 28 

ُ
وت

االقتصادية  األهمية   
ُ
مدينة عاملية من حيث

والسياحية، ويكفي أنها كانت في عام 2007، 
املدينة رقم 11 من ناحية الزيارة في العالم، 
وثالث أكثر مدينة يزورها السُياح بني دول 
االتحاد األوروبي. وبعيدًا عن كل هذا فمدينة 
روما عاصمة رياضية أيضًا، خصوصًا بعد 
ــة فـــي عــام  ــيـ ــبـ ــاب األوملـ ــعــ أن اســتــضــافــت األلــ
1960، وكذلك بطولة »يــورو 1968« و»يــورو 
1980 وبطولة كأس العالم 1990، وغيرها من 
تعشقها  التي  العاملية  الرياضية  البطوالت 

الجماهير من حول العالم.
ورومـــا واحـــدة مــن 8,101 بــلــدة فــي إيطاليا، 
وهي األكبر من ناحية املساحة وعدد السكان 
دير 

ُ
ت وبلدية  ذاتــي  فيها حكم  يوجد  والــتــي 

شير 
ُ
شؤونها الداخلية. وبالنسبة للسكان، ت

الدراسات إلى أن حوالي 9,5% من سكان روما 
لــيــســوا إيــطــالــيــني، وأغــلــبــهــم مـــهـــاجـــرون من 
أصول أوروبية مختلفة، وهم تقريبًا نصف 
عدد املهاجرين )حوالي 131 ألف نسمة(، أما 
النصف الثاني فهم من أصول غير أوروبية 
وبيروفية  بنغالية  فيليبينة،  جنسيات  من 

وصينية وجنسيات أخرى.

المعالم السياحية
كــونــهــا مــديــنــة أثـــريـــة وقـــديـــمـــة، تــمــلــك رومـــا 
الــكــثــيــر مـــن املــعــالــم الــســيــاحــيــة الــتــي تــجــذب 
ــدًا لــكــل  ــقـــصـ ــاح كــــل عــــــام وســــتــــكــــون مـ ــ ــُي ــســ الــ
شارك 

ُ
ست التي  املنتخبات  وبعثات  جماهير 

املــديــنــة  ــــورو 2020«، وتــمــلــك  فـــي بــطــولــة »يــ

EURO  2020  يورو

ستكون مدينة روما إحدى أهم المدن المستضيفة 
لبطولة »يورو 2020، هذا الصيف بعد كل من ميونخ 

ولندن، لكونها مستضيفة لمنتخب كبير هو إيطاليا، 
وستتمثل بملعبها الكبير »أولمبيكو«

)Getty( ساحة »بيازا نافونا« في روما

)Getty( نافورة »تريفي« الشهيرة )Getty( يوجد في روما الكثير من المعالم التاريخية

)Getty( كأس »اليورو« أمام »الكوليسيوم« الشهير

سيكون ملعب 
المنتخب 
اإليطالي في 
»يورو 2020« 
)Getty(

)Getty( يتسع ملعب »أولمبيكو« لحوالي 72 ألف متفرج

لن يكون هناك إال النجم فرانشيسكو توتي، العتباره بطل مدينة روما األول واألخير، 
ل توتي فريق روما طوال 

ّ
حبه كثيرًا. مث

ُ
فهو من أساطير الفريق وجماهير العاصمة ت

مباراة  »الــذئــاب« 786  بقميص  عــام 1992 حتى 2017، وخــاض  الكروية من  مسيرته 
وسجل 307 أهداف في جميع املسابقات املحلية واألوروبية. وحقق توتي مع روما لقب 
ل توتي منتخب 

ّ
الدوري مرة ولقب الكأس مرتني ولقب »السوبر اإليطالي مرتني«. كما مث

إيطاليا في 58 مباراة وسجل 9 أهداف، وكان من أبرز املساهمني في تتويج »األزوري« 
بلقب بطولة كأس العالم 2006 في أملانيا.

فرانشيسكو توتي

ملعب المدينة

معالم سياحية شهيرة جميلة   10 مــن  أكثر 
 من »الكوليسيوم« أو املدرج 

ً
وساحرة، بداية

الروماني، أشهر املعالم السياحية في مدينة 

روما، والذي دائمًا ما يكون مقصدًا للسياح 
فـــي كـــل ســنــة، وإلــــى جــانــبــه هــنــاك »املــنــتــدى 
الروماني« بني ساحة فينيسيا وكولوسيوم 
، وكان مركزًا للنشاط السياسي واالجتماعي 

للمواطنني الرومان.
وهــــنــــاك نــــافــــورة »تـــريـــفـــي« الـــشـــهـــيـــرة وهـــي 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــيــــة فـ ــــل واألكـــــثـــــر جــــاذبــ ــمـ ــ األجـ
اإليــطــالــيــة والـــتـــي يــقــصــدهــا الـــســـُيـــاح دائــمــًا 
ــة أمـــامـــهـــا، وهـــنـــاك  ــاريـ ــتـــذكـ ــذ الــــصــــور الـ ــ ألخـ
ساحة »سان بيتير« القريبة من »الفاتيكان« 
الشهير،  واملهندس  النحات  صممها  والتي 

الـــــ17، ويــمــكــن أن تتسع  الــقــرن  بيرنيني فــي 
لحوالي 300 ألف شخص في وقت واحد.

ــا  ــ ــابــــل ال يـــمـــكـــن الـــــذهـــــاب إلــــــى رومـ ــقــ ــي املــ ــ فـ
دون زيــــارة »بــيــازا نــافــونــا« وهـــي مــن أجمل 
الـــســـاحـــات فـــي الــعــاصــمــة اإليــطــالــيــة والــتــي 
يوجد فيها 3 نوافير من األجمل في إيطاليا. 
وُيــمــكــن أن تتسع الــســاحــة لــحــوالــي 20 ألــف 
شخص في آن واحــد، ولطاملا حضرت إليها 

الجماهير ملتابعة البطوالت الرياضية.
ــًا الـــــــدرج اإلســـبـــانـــي  ــا أيـــضـ ــ وهــــنــــاك فــــي رومــ
الـــطـــويـــل، وهــــو الـــــذي اشــتــهــر بــكــونــه درجـــا 

»رومــانــســيــا« لــلــســُيــاح وكـــل الــُعــشــاق، الــذيــن 
ــلـــى  يـــجـــلـــســـون عـــلـــيـــه مــــن األســــفــــل إلــــــى األعـ
ويــتــمــتــعــون بـــاملـــنـــاظـــر الـــخـــالبـــة مــــن حـــولـــه. 
كــمــا وُيــعــتــبــر مــحــطــة راحــــة لــكــل الــســائــحــني 
املدينة  في  اليوم  كل  يتجولون  كانوا  الذين 
إلــى  الـــدرجـــات  عـــدد  للتعرف عليها، ويــصــل 
فرانشيسكو  املــهــنــدس  صممها  والــتــي   135
الـــــدرج حتى  دي ســانــكــتــيــس، ومــــا زال هــــذا 
السياحية. وهو  أبــرز معالم رومــا  اليوم من 
سافر 

ُ
سيكون مقصدًا لكل الجماهير التي ست

في  املشاركة  منتخباتها  ملساندة  رومــا  إلــى 

»يورو 2020«، خصوصًا مع السماح بدخول 
ــن ســـعـــة مـــــدرجـــــات مــلــعــب  ــ ــــي 25% مـ ــوالـ ــ حـ
ـــحـــددة لهذه 

ُ
»أوملــبــيــكــو« خـــالل املــبــاريــات امل

املدينة، مع التنويه بأن روما هي ثالث أكبر 
املدن املستضيفة بعد ميونخ ولندن.

وسائل النقل
العاصمة اإليطالية روما مطاران  يوجد في 
هما »ليوناردو دا فينشي« الذي يبعد حوالي 
البلد و»سيامبينو«  30 كيلومترًا عن وسط 
عــن وســط  الـــذي يبعد حــوالــي 15 كيلومترًا 

البلد، وُيعتبر األول من أكثر املطارات ضغطًا 
في القارة األوروبية.

ويـــــوجـــــد فـــــي رومــــــــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن مـــحـــطـــات 
ــا »ســـتـــازيـــونـــي  ــ ــــرزهـ ــزة وأبـ ــيـ ــمـ ـ

ُ
الــــقــــطــــارات امل

إلى  رحـــالت  تــخــرج منها  والــتــي  تريميني«، 
ــم أن جـــائـــحـــة فـــيـــروس  ــ ــارج إيـــطـــالـــيـــا، رغـ ــ خــ
الكثير من األمور  الحالية، عقدت  »كــورونــا« 
ووضعت ضوابط على السفر في القطارات. 
ــا عــن طريق  كــمــا ويــمــكــن الـــوصـــول إلـــى رومــ
بــاصــات كــبــيــرة محلية ودولـــيـــة وتــســيــر في 

.
ً
طرقات متصلة بوسط البلد مباشرة

سيستضيف ملعب 
»أولمبيكو« في 

العاصمة اإليطالية روما 
منافسات المجموعة 

األولى في بطولة 
»يورو 2020«، إذ سيلعب 
عليه المنتخب اإليطالي 

المباراة االفتتاحية 
للبطولة األوروبية ضد 

منتخب تركيا القوي، ثم 
يخوض مباراته الثانية 
ضد منتخب سويسرا، 

على أن يختتم مشواره 
في دور المجموعات 
ضد منتخب ويلز، هذا 
وسيستضيف الملعب 
مباراة من منافسات 

الدور ربع النهائي في 
الثالث من شهر تموز/ 

يوليو المقبل. وسيكون 
بمقدور حوالي %25 
من الجمهور مساندة 
إيطاليا في مبارياتها، 
وذلك بعد موافقة 
الحكومة اإليطالية 

و»يويفا« على دخول 
المشجعين.

مباريات 
المدينة

بطل من هنا

روما تستضيف 
مباريات المنتخب اإليطالي 

في »أولمبيكو«

يومًا15الباقي
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حسين غازي

عاد نادي اي سي ميالن اإليطالي 
إلــى مسابقة دوري أبطال أوروبــا 
لــــكــــرة الــــــقــــــدم، بــــعــــد ســـــنـــــوات مــن 
الغياب عن البطولة األهم واألغلى في القارة 
الكالتشيو،  فــي  مثير  مــوســٍم  بــعــد  الــعــجــوز، 

حقق خالله إنتر ميالن اللقب.
خلف  الترتيب  في  ثانيًا  الروسونيري   

ّ
وحــل

ــاز فــــي الــجــولــة  ــ غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي بـــعـــدمـــا فـ
 

ّ
ــــذي احــتــل األخـــيـــرة عــلــى حـــســـاب أتـــاالنـــتـــا الـ
املركز الرابع، فيما ذهبت املرتبة ليوفنتوس 
الذي كان قد سيطر على الكرة اإليطالية لعّدة 
أعـــوام، قبل أن يتنازل عــن عرشه فــي املوسم 

الحالي.

المدرب والمستقبل
ــال كــــــان بـــلـــوغ  ــ ــحـ ــ هــــــدف مــــيــــالن بـــطـــبـــيـــعـــة الـ
الجماهير   

ّ
أن الرغم من  األبــطــال، على  دوري 

كــانــت تــحــلــم بــحــصــد لــقــب الــســكــوديــتــو حني 
 
ً
الــفــريــق مــتــصــدرًا للترتيب، وتـــوج بطال كــان 
 ضــعــف الــدكــة وإصــابــة العديد 

ّ
لــلــشــتــاء، لــكــن

ــرا بشكٍل كبير فــي املستوى،  ـ
ّ
أث الــالعــبــني  مــن 

مما وضع املدرب ستيفانو بيولي في ورطة 
اإلدارة  يــقــنــع  أن  بـــيـــولـــي  ــتـــطـــاع  اسـ ــيـــرة.  ــبـ كـ
العديد من  ببقائه بعدما حقق ما عجز عنه 
املدربني السابقني للنادي على غرار جينارو 
غـــاتـــوزو وفــيــتــشــيــنــزو مــونــتــيــال وســيــنــســيــا 
وكــالرنــس  إنــزاغــي  وفيليبو  ميهايلوفيتش 
الظهور  اآلن  املهمة   

ّ
لكن وآخــريــن،  ســيــدورف 

أكدت  اإلدارة  األبــطــال.  بشكٍل جيد في دوري 
ثقتها ببيولي في أكثر من مناسبة ودعمته، 
الجماهير   

ّ
أن رغــم  مالديني،  بــاولــو  تحديدًا 

ميالن 
والعودة لألبطال

إلى  الفريق  عودة  بعد  المقبل  الموسم  إلى  ميالن  نادي  عشاق  يتطلع 
أن  وينتظر  سنوات،   7 من  أكثر  دام  غياب  إثر  أوروبا،  أبطال  دوري  مسابقة 
مع  تشكيلته  في  التغييرات  من  العديد  إجراء  على  »الروسونيري«  يقدم 

رحيل بعض األسماء واستقدام أسماء أخرى وكبيرة

3031
رياضة

تقرير

ترغب في رؤية مدرٍب أفضل منه وأكثر خبرة 
في املسابقة، وهنا تنقسم اآلراء حقيقة.

أليغري  ماسيمليانو  بعودة  يطالب  البعض 
 ذلك يبدو صعبًا، خصوصًا 

ّ
إلى الفريق، لكن

الــتــقــاريــر  يــنــتــظــر، بحسب   األخــيــر مــا زال 
ّ
أن

الدين  الفرنسي زين  املــدرب  قــرار  الصحافية، 
زيدان، الذي قد يترك ريال مدريد، وحينها قد 
»ميرنغي«  للـ مدربًا  أليغري  »مستر«  يصبح 
إعــادتــه بعدما  فــي  يــرغــب   يوفنتوس 

ّ
أن كما 

عـــانـــى الــفــريــق فـــي فـــتـــرة مــاوريــســيــو ســـاري 
وكذلك أندريا بيرلو املدرب الحالي، بالتالي 

 وصوله إلى ميالن يبدو صعبًا.
ّ
فإن

قسٌم آخر من الجماهير يرغب في عودة كارلو 
مــع ميالن  الــتــي حققت  األيــقــونــة  أنشيلوتي، 
 2003-2002 مــوســم  فــي  األبـــطـــال  دوري  لــقــب 
 2007-2006 وموسم  يوفنتوس  حساب  على 
 كارلو ليس 

ّ
 البعض يرى أن

ّ
أمام ليفربول، لكن

خيارًا مثاليًا، وما تحقق في الحقبة السابقة 
ال يعتبر إنجازًا، إذ كان يمتلك كتيبة مدججة 
بالنجوم، ورغم ذلك اكتفى بلقبني في األبطال 

ولقب في الدوري، وفي كأس العالم لألندية.
تبدو خــيــارات ميالن بالتالي مــحــدودة على 
مستوى املدربني املتاحني، ربما ساري األبرز 
الـــذي سيرحل  لــوف  ليواخيم  إضــافــة  حاليًا، 
 
ّ
يـــورو 2020، لكن نــهــايــة  أملــانــيــا  عــن منتخب 

ــم يــخــض  ــيـــرة، فـــهـــو لــ ــبـ ــه مـــخـــاطـــرة كـ ــولــ وصــ
تجربة على مستوى األندية منذ زمٍن بعيد، 
 املــؤشــرات تكشف ارتــفــاع أسهم 

ّ
بالتالي فــإن

بيولي في البقاء.

الراحلون والوافدون
تدور في فلك ميالن حاليًا العديد من األسماء 
لعدٍد  إضــافــة  الــفــريــق،  إلــى  املنتظر وصولها 
كبير من األسماء التي قد ترحل عنه، إن كان 
بسبب عدم وجود اتفاق على تجديد العقد أو 

لتدني املستوى.
ــان  ــ ــبــــرز املـــخـــضـــرم زالتــ فــــي خــــط الـــهـــجـــوم يــ
إبراهيموفيتش، وهنا تريد إدارة ميالن جلب 
 صاحب 

ّ
مهاجم مميز ليساعده، خصوصًا أن

ــم إضــافــتــه الــكــبــيــرة هــذا  األربـــعـــني عــامــًا ورغــ
املوسم غاب لفترات طويلة بسبب اإلصابات، 
أساسيًا  عليه  االعتماد  ممكنًا  ليس  بالتالي 

 تعدد البطوالت وكثرة الجبهات.
ّ

في ظل
ــا بــيــلــوتــي، مــهــاجــم نـــادي  ويـــبـــرز اســـم أنـــدريـ
تورينو الذي يريده أيضًا البرتغالي جوزيه 
ــا، ومـــن املــتــوقــع أن يصل  ــ مــوريــنــيــو فـــي رومـ
 اســم 

ّ
ســـعـــره إلــــى 30 مــلــيــون يــــــورو، كــمــا أن

الصربي دوشان فالهوفيتش مطروح بقوة، 
ــًا هـــذا  فــمــهــاجــم فــيــورنــتــيــنــا ســـجـــل 21 هـــدفـ
الـــدوري اإليطالي، وهــو يبلغ من  املوسم في 
العمر 21 عامًا، ويتمتع بقوة بدنية ومهارة 
كــبــيــرة فــي إنــهــاء الــهــجــمــات، لــكــن الجماهير 
تــخــشــى أن تـــتـــكـــرر قـــصـــة بــيــونــتــيــك ثــانــيــة، 
كان  مــن جنوى بعدما  استقدمه ميالن  حــني 
هدافًا للدوري ثم انحدر مستواه، ليرحل إلى 

الدوري األملاني.
تتحدث الصحف اإليطالية أيضًا عن يوسيب 
نــادي  مــع  السلوفيني  الــالعــب  إيليتشيتش 

ميالن تأهل لدوري 
أبطال أوروبا بعد سنوات 

من الغياب

ليبرتادوريس: ريفر بليت يتأهل بصعوبة رفقة 
فلومينينزي لثمن النهائي

سقط فريق ريفر بليت على ملعبه )3 - 1( أمام فلومينينزي البرازيلي في سادس 
ثمن  للدور  رفقته  تأهل  ه 

ّ
لكن ليبرتادوريس،  بكأس  الرابعة  املجموعة  جــوالت  وآخــر 

النتيجة مشواره في  الفريق األرجنتيني بهذه  القارية. ويواصل  البطولة  النهائي من 
ّوج 

ُ
ه ت

ّ
البطولة رغم صعوبات إصابة عدد كبير من العبيه بفيروس كورونا، علمًا أن

 وصيفًا 
ّ

بلقب كأس ليبرتادوريس مرتني في آخر ست نسخ )2015 و2018( كما حل
للبطل في عام 2019. ورفع فلومينينزي رصيده إلى 11 نقطة في املركز األول، متفوقًا 
فيه  تعادل سانتا  بعد  التأهل  بطاقات  ثاني  الــذي خطف  بليت،  ريفر  على  بنقطتني 
الكولومبي )7 نقاط( من دون أهداف مع مواطنه أتلتيكو جونيور )3 نقاط(، ليحصل 

سانتا فيه على ترضية بالتأهل لثمن نهائي بطولة كأس »سود أميركانا«.

»يويفا« يطرح 1700 تذكرة للبيع لنهائي 
دوري األبطال

القدم )يويفا( طرح 1700 تذكرة للجماهير بشكل عام   بدأ االتحاد األوروبــي لكرة 
وتشيلسي  سيتي  مانشستر  بــني  املــقــبــل،  السبت  األبــطــال،  دوري  نهائي  لحضور 
التي  التذاكر،  البرتغالية. وستباع  اإلنكليزيني على ملعب »دراغــاو« في مدينة بورتو 
ستكون متاحة فقط عبر املوقع الرسمي لالتحاد القاري على اإلنترنت، بأولوية الطلب، 
 شخص شراء مقعدين بحد أقصى. من جانبها، أكدت السلطات 

ّ
وسيكون بإمكان كل

البرتغالية أّن ملعب »دراغاو« سيستقبل 16 ألفًا و500 مشجع، أي بنسبة 33% من 
 فريق. كما ذكر 

ّ
السعة اإلجمالية له، إذ سيتم تخصيص 6 آالف تذكرة لجماهير كل

ه لن يتم السماح بدخول امللعب سوى بعد تقديم نتيجة سالبة في اختبار 
ّ
»يويفا« أن

الكشف عن فيروس كورونا، تعود إلى التاريخ ما بني 26 و29 مايو/ أيار، ولن تكون 
شهادة تلقي اللقاح كافية.

دورتموند يقدر خسائره بنحو 75 مليون يورو 
بسبب كورونا

ه سيتكبد خسائر بنحو 75 مليون يورو في السنة 
ّ
ُيقدر فريق بوروسيا دورتموند أن

مــن جانب  الخطوة  هــذه  وتــأتــي  كــورونــا،  وبــاء  تداعيات  املالية 2020/ 2021، بسبب 
النادي األملاني تنفيذًا لقانون الشركات املساهمة، الذي ينص على اإلعالن عن املوقف 
املالي عندما تكون هناك تطورات قد تؤثر على سعر السهم واألربــاح املوزعة. وُيعّد 
ــدرج في البورصة، وال يحق للمساهمني التدخل 

ُ
امل دورتموند النادي األملاني الوحيد 

في القرارات الرياضية الخاصة بالنادي. وبعد بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، 
الــحــّد مــن خسائره، وكــان دورتــمــونــد تكبد بالفعل  الــنــادي فــي  البيان، نجح  بحسب 
خسائر بلغت 44 مليون يورو في السنة املالية 2019/ 2020، نتيجة لتداعيات الوباء 
أيضًا. والجدير بالذكر أّن هذا الوضع سيؤثر بالتأكيد على قدرة دورتموند على إبرام 
ه يحتاج ألسماء 

ّ
أن تعاقدات جديدة في سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة، خصوصًا 
جيدة قادرة على مساعدة هاالند واملجموعة للمنافسة على األلقاب.

أميركا تدعم سفر رياضييها إلى طوكيو 
»تحت مظلة« األولمبياد

أبدى البيت األبيض دعم حكومة الرئيس األميركي، جو بايدن، للرياضيني األميركيني 
في سفرهم إلى طوكيو »تحت مظلة« األلعاب األوملبية. وأكــدت املتحدثة باسم البيت 
الخارجية  الــصــادرة عــن وزارة  التوصية  لــدى سؤالها حــول  األبــيــض، جــني بساكي، 
األميركية بعدم السفر إلى اليابان بسبب ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في 
البلد اآلسيوي ورفع مستوى التأهب من 3 إلى 4 )الحد األقصى( حول السفر لليابان، 
احترمت  »لقد  يتغير. وأوضحت بساكي:  لم  األوملبياد  أّن موقف بالدها من خوض 
الحكومة  وضعتها  التي  االعتبارات  أيضًا  وتتفهم  األوملبية  الــدورة  تأجيل  واشنطن 
 فخر 

ّ
اليابانية واللجنة األوملبية الدولية لتنظيم الحدث«. وأضافت: »الرئيس يدعم بكل

 وقت »تحت مظلة« 
ّ

رياضيينا« مشيرة إلى أّن سفرهم لليابان ينبغي أن يتم في كل
األلعاب األوملبية ومع »التطبيق املشدد لبروتوكوالت الحماية« من كوفيد-19.

قتيبة خطيب

التي  الــوجــوه  أبــرز  ُيعد الحكم األملــانــي، دانــيــال سييبيرت، أحــد 
ــورو 2020« املــقــبــلــة، نـــظـــرًا لــقــدرتــه  ــ ــ ســتــتــواجــد فـــي بــطــولــة »ي
ــواء في  الــكــبــيــرة عــلــى إدارة املــواجــهــات، الــتــي أشـــرف عليها سـ
»البوندسليغا« أو »اليوروباليغ« في موسم 2020/ 2021، بسبب 

قراراته الحاسمة والهادئة.
ولــد دانــيــال سييبيرت فــي الــرابــع مــن مــايــو/ أيــار 1984، وأظهر 
الرياضة  علم  دراســة  بعدها  ليقرر  ُمبكرًا،  القدم  بكرة  اهتمامه 
في الجامعة، وهو تخصص يدرس كيفية عمل جسم اإلنسان 
البدني  والنشاط  الرياضة  تعزز  وكيف  التمرين،  أثناء  السليم 
الــصــحــة واألداء، فــي كــامــل الــجــســم، وذلــــك مــن مــنــظــور علمي. 
وتشتمل دراسة علم الرياضة تقليديًا على مجاالت علم وظائف 
األعــضــاء )فــســيــولــوجــيــا الــتــمــريــن( وعــلــم الــنــفــس )عــلــم النفس 
الرياضي( وعلم التشريح وامليكانيكا الحيوية والكيمياء الحيوية 
علم  في  باستمرار  املتزايد  التركيز  مع  الحيوية،  الحركة  وعلم 
دراستة  وخــالل  املمكنة.  النتائج  أفضل  تحقيق  على  الرياضة 
للرياضة، استطاع دانيال سييبيرت فهم كيفية تفاعل  العلمية 
جسم اإلنسان مع التمارين، والتدريب، والبيئات املختلفة والعديد 
من املحفزات األخــرى، ما جعله يبدأ عمله حكمًا محترفًا، عام 

2007، عندما وافق االتحاد األملاني عليه. وفي عام 2009، بدأ 
الثانية  الدرجة  بــإدارة مواجهات بطولة دوري  دانيال سييبيرت 
األملاني، وأدار حينها 8 مباريات، أشهر فيها 8 بطاقات صفراء، 
ه لم يطرد أّي العب. وتلقى في موسم 2012/ 2013، خبرًا 

ّ
لكن

سعيدًا باعتماده إلدارة مباريات »البوندسليغا«.
أدار دانيال سييبيرت أول مباراة في الدوري األملاني لكرة القدم، 
أيلول  نــاديــي شالكه وأوغــســبــورغ فــي األول مــن سبتمبر/  بــني 
2012، وأشــهــر فــي هـــذه املـــبـــاراة 3 بــطــاقــات صــفــراء، ليواصل 
إنـــذارًا،  مــواجــهــات أعطى خاللها 39  ــراف على 10  اإلشـ بعدها 

باإلضافة إلى حالة طرد وحيدة.
 ،2014 األول  تشرين  أكتوبر/  من  والعشرين  الرابع  في  علن 

ُ
وأ

 مكان املخضرم وولفغانغ ستارك، 
ّ

أّن  دانيال سييبيرت، سيحل
الــقــدم، مــا جعله أصغر حكام  الــدولــي لكرة  كحكم فــي االتــحــاد 
»فيفا« العشرة في أملانيا، ليظهر بعدها في التاسع والعشرين 
من مايو/ أيار 2015، بتصفيات بطولة »يورو 2015« تحت 19 
التحكيم في  فــي رحلته بعالم  دانــيــال سييبيرت  وتـــدّرج  عــامــًا. 
»القارة العجوز« واستطاع إثبات نفسه بشكل كبير للغاية في 
ودوري  و»اليوروباليغ«،  أوروبــا،  أبطال  ودوري  »البوندسليغا«، 
أّهــلــه ألن يكون  األمـــم األوروبـــيـــة فــي مــوســم 2020/ 2021، مــا 

حكمًا في بطولة »يورو 2020« املقبلة.

دانيال سييبيرت

على هامش الحدث

يشتهر الحكم األلماني دانيال سييبيرت بالهدوء الكبير في المواجهات، 
التي يديرها سواء في »البوندسليغا« أو دوري أبطال أوروبا

زالتان سيبقى 
في ميالن بانتظار 
وصول مهاجم 
آخر مع كثرة 
إصاباته )ماركو 
)Getty /لوزاني

)Getty( نتس يتقدم في السلسلة بثبات

عامًا(،   33( الكبيرة  الخبرة  أتاالنتا، صاحب 
وهو يمتلك مهارات كبيرة وقدرة على تقديم 
اإلضــافــة مليالن ملــدة موسمني على األقــل، مع 
 مــيــالن يــحــتــاج لــجــنــاح آخــــر من 

ّ
الــتــأكــيــد أن

الــصــف األول لــدعــم الــفــريــق فــي األبــطــال، كما 
 رودريغو دي بــاول )27 عامًا( العب نادي 

ّ
أن

أوديـــنـــيـــزي بـــني األســـمـــاء املــطــروحــة لتمثيل 
ميالن.

في خط الــوســط، تبدو األمــور واضحة نوعًا 
ما، فوجود اإليفواري فرانك كيسييه يرضي 
الــجــمــاهــيــر واملـــــــدرب إلــــى جـــانـــب الـــجـــزائـــري 

ــن بـــني الـــالعـــبـــني املــنــتــظــر  ملـــــّدة عـــــاٍم آخـــــر. ومــ
خــروجــهــم مــن الــنــادي صــامــويــل كاستييخو 
ــــي عـــلـــى ســبــيــل  ــاوجـ ــ ــك الــــنــــرويــــجــــي هـ ــ ــذلـ ــ وكـ
اإلعارة، إضافة إلى أليكسس سايليمايكرس، 
لــيــاو منتظرًا،  الــبــرتــغــالــي  بــقــاء  يــبــدو  بينما 

ه.
ّ
نظرًا ملهارته وصغر سن

 
ّ
عــلــى مــســتــوى خــط الـــدفـــاع، يـــرى الجميع أن

ميالن قادر على املضّي قدمًا بالخط الخلفي 
ــاريـــات، ونـــذكـــر هنا  ــبـ الــــذي خــــاض مــعــظــم املـ
الدنماركي سيمون كيير واإلنكليزي فيكايو 
الذي ستشتري اإلدارة بطاقته من  توموري، 

ــر، مـــــع وجــــــــود ســــانــــدرو  ــاصــ ــنــ إســـمـــاعـــيـــل بــ
تــونــالــي، وانــتــظــار مــصــيــر مــيــتــي الــــذي لعب 

معارًا من نادي تورينو.
ويبقى مصير التركي هاكان تشالهان أوغلو 
املالية  مطالبه  اللحظة...  حتى  مــعــروف  غير 
الضخم،  رقمه  تلبية  يريد  ال  وميالن  كبيرة، 
ويعتبر يوفنتوس من بني املهتمني، مع تزايد 
الــحــديــث عــن تــقــديــم الــدحــيــل الــقــطــري عرضًا 
كبيرًا له، أما إبراهيم دياز، فيبدو سعيدًا في 
اإلدارة  ميالن بعدما وجد نفسه، وستحاول 
الــتــواصــل مــع ريـــال مــدريــد، لتجديد تعاقده 

تشلسي مقابل 28 مليون يورو، فيما برز في 
 من كاالبريا 

ّ
مركز الظهير األيمن واأليسر كل

 الفريق يحتاج 
ّ
وثيو هيرنانديز، مع العلم أن

البرتغالي  لبديل لألخير، فيما يبقى مصير 
دالــــوت مــجــهــواًل، وهـــو الـــذي لــعــب مــعــارًا من 

نادي مانشستر يونايتد هذا املوسم.
ومــــن أبــــرز األســـمـــاء املـــرجـــح خــروجــهــا قــائــد 
ــدافـــع اإليـــطـــالـــي أليسيو  الــفــريــق الـــحـــالـــي، املـ
ــــذي تـــراجـــع مــســتــواه بــشــكــٍل  رومـــانـــيـــولـــي، الـ
رهيب، وقد يكون برشلونة أو أتلتيكو خيارًا 

جيدًا له الستعادة مستواه.

السلة األميركية: وجه رياضي
فوز ثان تواليًا لنتس

قــســا فـــريـــق بـــروكـــلـــني نــتــس عــلــى مــنــافــســه 
بوسطن سلتيكس عندما وّسع الفارق في 
إلى  التي جمعتهما  املباراة  النتيجة خالل 
وُمستحق  كــبــيــر  بــفــوز  لتنتهي  نــقــطــة،   33
)130 - 108(، ما جعله يتقدم )2 -صفر( في 
سلسلة مباريات الدور األول من منافسات 
»البالي أوف« في دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني ملوسم 2021-2020.
وقـــــاد الــنــجــم كــيــفــن دورانـــــــت عـــرضـــًا قــويــًا 
»الــثــالثــة الـــكـــبـــار« فـــي بــروكــلــني إلــى  آخــــر لـــ
جــانــب زمــيــلــيــه كـــايـــري إيــرفــيــنــغ وجيمس 
هـــاردن، فــي وقــت تعملق جــو هــاريــس على 
خــط الــثــالثــيــات مــانــحــًا نــتــس تــقــدمــًا مبكرًا 
ــاراة. وفــــرض بــروكــلــني  ــبــ ومــريــحــًا خــــالل املــ
بنتيجة  وأنــهــاه  األول  الــربــع  فــي  سيطرته 
)40 - 26(، وانتهى الشوط األول من املباراة 
)71 - 47( بفضل تسديدات هاريس عن خط 

النقاط الثالث.
تسديدات  ثماني  من  هاريس ستا  وسجل 
نقطة،   22 محققًا  األول،  الشوط  في  ثالثية 
هــي األعــلــى لــه خـــالل مسيرته فــي »الــبــالي 
أوف«، وسّجل تسديدة ثالثية إضافية في 
الشوط الثاني، لينهي املباراة مع 25 نقطة.

قال دورانت بعد املباراة »الليلة جو جعلنا 
، مررنا بمرحلة 

ً
نذهب بعيدًا، توقفنا قليال

ــام الــهــجــوم.  انتقالية مــا فــتــح لــنــا الــبــاب أمـ
لنا  بالنسبة  جيدة  بداية  مجرد  كانت  لقد 
وانطلقنا من هناك نوعًا ما«. وقاد دورانت 
نقطة   26 بــرصــيــد  لنتس  التهديفية  الــغــلــة 
وثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة 
وأربــــع تــصــديــات، فــيــمــا أضــــاف هــــاردن 20 
باليك  نقاط  أمــا  نقطة،   15 وإيرفينغ  نقطة 
ساحقتني  سلتني  فتضمنت  ـــ11،  الـ غريفني 

)دانك(.
في املقابل لم يكن سلتيكس على حاله، لكن 
ورغــــم بــدايــتــه الــســيــئــة فــي الــربــع األول مع 
صفر نــقــاط، عــاد مــاركــوس ســمــارت ليقود 
فريقه مع 19 نقطة، كما وسجل كيمبا ووكر 
17 نــقــطــة، لــكــن املــهــاجــم الــنــجــم جــايــســون 
تـــاتـــوم كـــان لــديــه تــســع نــقــاط فــقــط قــبــل أن 
املــبــاراة مبكرًا بعد إصابة في عينه  يغادر 
محاولة  أمــام  سلتيكس  وسيكوت  اليمنى. 
فــــرض 7 مـــبـــاريـــات فـــي املــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف نــتــس عــلــى أرضـــــه في 

املباراة الثالثة الجمعة.
وفي مباراة أخرى، أعاد حامل اللقب لوس 
ــيـــادة نــجــمــه لــيــبــرون  ــقـ أنــجــلــيــس لـــيـــكـــرز بـ
أمــــام فينيكس صــانــز حــني تغلب  الـــتـــوازن 
عليه )109 - 102(، معوضًا خسارة املباراة 
األولى في »بالي أوف« املنطقة الغربية، أما 
لوس أنجليس كليبرز، فسقط للمرة الثانية 
الــذي  مافريكس  داالس  أمـــام  الــتــوالــي  على 

أنهى املباراة بفوز )127 - 121(.
ــهــــات بـــمـــبـــاريـــات قــويــة  ــســتــكــمــل املــــواجــ

ُ
وت

ستجمع بني ميلووكي باكس وميامي هيت 
أنجليس  لــوس  2-0(، ويلعب  )األول متقدم 
لــيــكــرز ضــد فينيكس صــانــز )الــتــعــادل 1-1 
حــتــى اآلن(، كــمــا ويــخــوض بــروكــلــني نتس 
مــبــاراة قوية ضــد بوسطن سلتيكس وهو 

متقدم )2 - 0( في السلسلة حتى اآلن.
أمـــا بــورتــالنــد تــريــل بـــاليـــزرز فــيــلــعــب ضد 
فريق دينفر ناغتس وعينه على التقدم )2 
أتالنتا  يلعب  وقــت  فــي  السلسلة،  فــي   )1  -
هاوكس مباراة مهمة ضد نيويورك نيكس 
وعــيــنــه عــلــى الــتــقــدم )2 - 0(، هــــذا ويــلــعــب 
أنــجــلــيــس  لــــــوس  ــكـــس ضــــد  ــريـ ــافـ مـ داالس 
كليبيرز، وهو متقدم )2 - 0( في السلسلة، 
ما يعني أن فــوزه الثالث سُيقربه أكثر من 

التأهل إلى الدور املقبل.
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