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رياضة

رّد يوتا جاز بقوة 
على ضيفه 
ممفيس غريزليز 
وأدرك التعادل 
1-1 في سلسلة 
مواجهتهما 
في الدور األول 
من »بالي أوف« 
دوري كرة 
السلة األميركي 
للمحترفين، 
فيما استفاد 
فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز 
على أكمل وجه 
من عامل األرض 
وتقدم على 
واشنطن ويزاردز 
2-صفر، لتستمّر 
اإلثارة في 
.»NBA«الـ

)Getty/جاز كان صاحب أفضل سجّل في الدوري بـ52 فوزًا مقابل 20 هزيمة )أليكس غودليت

يوتا يرّد بقوة

Friday 28 May 2021
الجمعة 28 مايو/ أيار 2021 م  16  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2461  السنة السابعة

بدأ االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( عملية 
تشاور بقيادة أسطورة التدريب، الفرنسي أرسني 

فينغر، مدير قسم تطوير اللعبة فى العالم، بني 
مجموعات مصالح مختلفة للتفكير والنقاش 
حول مستقبل كرة القدم العاملية. والغرض من 
العملية إجراء تحليل شامل يأخذ في االعتبار 

االهتمامات ووجهات النظر املختلفة لكرة القدم 
العاملية دون تحديد أهداف محددة سلفًا، والبحث 

عن حلول أفضل للصالح العام للعبة.

أبدى راؤول ألبيول، قائد فياريال، سعادته 
الكبيرة بتتويج فريقه بلقب اليوروباليغ على 

حساب مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أنه ال 
يتذكر أنه سدد ركلة جزاء في مسيرته منذ 

الصغر، وذلك في إشارة لتسديد 11 ركلة ترجيح.
وبعد رحلة »ماراثونية« في ركالت الترجيح فاز 

، بل 
ً
فياريال ليقول ألبيول »لقد كان أمرًا مذهال

جنونيًا، وعشنا لحظات رائعة وال يسعنا سوى 
االستمتاع بها بأفضل طريقة ممكنة«.

وصف ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر 
يونايتد، الخسارة أمام فياريال اإلسباني 

باملحبطة. وقال راشفورد في تصريحات لشبكة 
»بي تي سبورت«: »في كلمة واحدة، إنه أمر 

محبط. من الصعب تفسير ما حدث، ألننا جئنا 
من أجل الفوز، وعملنا بكد على مدار املوسم لكي 

نكون هنا، للفوز ببطولة كبيرة، ولكن هذا لم 
يحدث. علينا أن نتغلب على هذا اإلحباط، ونفكر 
بهدوء فيما حدث، وندرس الخطأ الذي ارتكبناه«.

فيفا يبدأ عملية تشاور 
تستهدف بحث مستقبل 

كرة القدم

ألبيول قائد فياريال بعد 
لقب اليوروباليغ: لقد 

تحقق الحلم

راشفورد بعد خسارة 
لقب الدوري األوروبي: 

نشعر باإلحباط



سانت 
بطرسبرغ

المدينـة الثقـافية 
تسـتقبل »اليـورو«

2829
رياضة

رياض الترك

من  بطرسبرغ  ســانــت  مدينة  عتبر 
ُ
ت

أجــــمــــل املـــــــدن الــــروســــيــــة، وســكــانــهــا 
يــعــشــقــون كـــل تــفــاصــيــلــهــا الــخــابــة. 
وملعرفة تفاصيل عن كيف يعيش سكان هذه 
املدينة بسعادة دائــمــة، ال بــد مــن الــنــزول إلى 
الشوارع والتجول في كل األرجاء، وهي املدينة 

التي ستستقبل كرة القدم مجددًا بعد تجربة 
مفعمة  مدينة  هــي  الناجحة.   2018 مــونــديــال 
أبــدًا، خصوصًا  تنام  والنشاط وال  بالحيوية 
ــدم املــطــاعــم والـــحـــانـــات في  فـــي ظـــل تـــواجـــد أقــ
أوروبا. رحلة تجول تبدأ عند جسر اللفتنانت 
شـــمـــيـــت مــــــــرورًا بـــأســـطـــول الـــســـفـــن الــحــربــيــة 
بكرة  وتنتهي  البلطيق  بــحــر  عــلــى  املــنــتــشــرة 

القدم طبعًا لدى فريق املدينة زينيت.

لمحة وتاريخ
هي أكبر مدينة روسية بعد العاصمة موسكو 
البلطيق.  األكــبــر لجهة بحر  مــن  مــرفــأ  وتملك 
تــبــلــغ مــســاحــة ســانــت بــطــرســبــرغ اإلجــمــالــيــة 
حوالى 1439 كلم، ووصــل تعداد سكانها في 
إلـــى حـــوالـــى 2.5 مــلــيــون شــخــص.  عـــام 2018 
وهـــي تبعد عــن الــعــاصــمــة الــروســيــة موسكو 

ستتمثل مدينة سانت بطرسبرغ في بطولة 
»كــريــســتــوفــســكــي«  بملعب   ،»2020 »يــــورو 
ألــف متفرج، وهو   67 لحوالي  يتسع  الــذي 
ــام 2007 وأعـــيـــد  ــ ـــر فــــي عـ ــ ــذي ُدمـ ــ املـــلـــعـــب الــ
تشييده في عام 2017 بقيمة بلغت حوالى 
الخاص  امللعب  وهــو  أميركي،  دوالر  مليار 

بفريق زينيت سانت بطرسبرغ.
وامللعب تم بناؤه الستضافة مباريات كأس 
االستعانة  وتمت  روسيا،  في   2018 العالم 
بتصميم ملعب »تــويــوتــا« فــي الــيــابــان من 
أجـــل بــنــاء هـــذا املــلــعــب الــجــمــيــل. وتـــم بــنــاء 
القديم  »كــيــروف«  ملعب  أرض  على  امللعب 

الذي تم تدميره بالكامل.
وبدأت عملية التخطيط لبناء امللعب في عام 
2005، وانطلقت عملية التشييد رسميًا في 
عام 2008، وتم اإلعان عن تمويل املشروع 
بــأكــمــلــه مــن حــكــومــة ســانــت بــطــرســبــرغ مع 
دعم من شركة »غاز بروم«، وقبل أن يحمل 
»زينيت  بـ ُيسمى  كــان  املــديــنــة،  اســم  امللعب 

أرينا« أو »غازبروم أرينا«.
البناء رسميًا  انتهت عملية  في عام 2017، 
ــمـــعـــت بــن  وتـــــــم افــــتــــتــــاحــــه فـــــي مــــــبــــــاراة جـ
 22 فــــي  وأورال  بـــطـــرســـبـــرغ  ســـــان  زيـــنـــيـــت 
نــيــســان/إبــريــل عــام 2017، وســجــل الــاعــب، 
الرسمي  الــهــدف  إيفانوفيتش  برانيساف 

األول في هذا امللعب آنذاك. 
رسمية  مــبــاراة  أول  امللعب  اســتــضــاف  كما 
في بطولة كأس القارات عام 2017، وكانت 
ــبــــاراة بـــن املــنــتــخــب الـــروســـي ومنتخب  املــ
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، ثـــم حــضــن املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
ــقـــارات والــتــي جــمــعــت بن  لــبــطــولــة كـــأس الـ
املواجهة  أملانيا وتشيلي، وكانت  منتخبي 
األكـــثـــر حـــضـــورًا فـــي املــــدرجــــات فـــي تــاريــخ 
ــل إلــى  املــلــعــب مــنــذ افــتــتــاحــه بــحــضــور وصـ

حوالي 57,268 متفرجًا.
وفــــي عــــام 2018، احــتــضــن املــلــعــب نــهــائــي 

بــطــولــة دولـــيـــة فـــي »الـــهـــوكـــي« بـــن روســيــا 
وفــنــلــنــدا، وحــضــر املـــبـــاراة حــوالــي 81 ألــف 
مــتــفــرج، وهــو رقــم قياسي تــاريــخــي ملــبــاراة 

في »الهوكي« أوروبيًا.
في  كبيرًا  رياضيًا  حدثًا  سيحتضن  واالن 
كــرة الــقــدم مــجــددًا بعد كــأس الــعــالــم، وذلــك 
»يــورو  بطولة  مباريات  يستضيف  عندما 
2020«، ليؤكد على أنه من بن أفضل املاعب 

املاضية، وسيكون  السنوات  في  األوروبية 
مــن بــن األفــضــل فــي الــســنــوات الــقــادمــة من 
دون شك، خصوصًا أنه سيستضيف عددًا 
األوروبية هذا  البطولة  كبيرًا من مباريات 
الـــصـــيـــف، كـــونـــه مــنــشــأة ريـــاضـــيـــة حــديــثــة 
ولــم يختبرها االتــحــاد األوروبـــي و»فيفا«، 
سوى في كأس العالم 2018، وبطولة كأس 

القارات 2017.

ملعب »كريستوفسكي«

عتبر سانت بطرسبرغ من 
ُ
حوالى 714 كلم. ت

أكثر املدن الروسية تطورًا، كما أنها عاصمة 
روسيا الثقافية في عام 2018.

وتتميز بأنها ضمن املدن ذات الطابع التراثي 
الــعــاملــي، حــســب تــصــنــيــف »يــونــســكــو«. تضم 
ســانــت بــطــرســبــرغ أكــبــر املــتــاحــف الــفــنــيــة في 
العالم، كما تحتوي على أكبر املراكز التجارية 
وأهم البنوك في أوروبا. حصلت املدينة على 
أول اســم وهــو »ســانــت بيتيربورغ«، لكن في 
عام 1914 وبعد اندالع الحرب العاملية األولى، 
أطــلــقــت الــحــكــومــة اإلمــبــراطــوريــة عليها اســم 
»بــيــتــروغــراد«، وفــي عــام 1924 تحول اسمها 
إلــــى لــيــنــيــنــغــراد، وفــــي عــــام 1991 اســتــعــادت 
املدينة اسمها األول وهو سانت بيتيربورغ، 
ــعــــرف بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة  ــ

ُ
ــيــــوم ت وأمــــســــت الــ

بسانت بطرسبرغ. وعلى الصعيد الرياضي، 
أن استضافت  سبق ملدينة سانت بطرسبرغ 
العالم 2018، وذلك  مباريات في بطولة كأس 
استضاف  إذ  »كــريــســتــوفــســكــي«،  ملعب  عــلــى 
الشكال  على  املجموعات  دور  في  مباريات   4
الــتــالــي )املــغــرب ضــد إيـــران وانــتــهــت ملصلحة 
ــا ضــــد مــصــر  ــيــ ــر بـــهـــدف نـــظـــيـــف، روســ ــيــ األخــ
ضد  الــبــرازيــل   ،)1-3( األول  ملصلحة  وانتهت 
كــوســتــاريــكــا وانـــتـــهـــت ملــصــلــحــة »الــســامــبــا« 
بهدفن نظيفن، ثم األرجنتن ضد نيجيريا 

وانتهت بفوز »التانغو« )1-2(.
ـــ16 حــضــنــت املــديــنــة مـــبـــاراة بن  ــ وفـــي دور الـ
الــســويــد وســويــســرا وانــتــهــت بفوز  منتخبي 
الــدور  في  األول بهدف نظيف، وكذلك مباراة 
نصف النهائي والــذي شهد فوز فرنسا على 
بلجيكا بهدف نظيف، وأخيرًا مباراة تحديد 
صاحب املركز الثالث في البطولة، بن بلجيكا 
بتفوق  انتهت  التي  املواجهة  وهــي  وإنكلترا 

منتخب »الشياطن الُحمر«.

المعالم السياحية
هــنــاك الــكــثــيــر مــن املــعــالــم الــســيــاحــيــة الــبــارزة 
 من قصر 

ً
بداية في مدينة سانت بطرسبرغ، 

EURO  2020  يورو

بعد أن احتضنت مباريات مونديال 2018، ستكون 
مدينة سانت بطرسبرغ ُممثلة روسيا في بطولة »يورو 
2020«، من خالل استضافتها عددًا كبيرًا من المباريات 

في ملعب »كريستوفسكي«

)Getty( قصر بافلوفسك الشهير في سانت بطرسبرغ

)Getty( القصر الشتوي والساحة الكبيرة في المدينة )Getty( كنيسة المخلص الشهيرة

)Getty( مدينة روسية سياحية جميلة

احتضن مباريات 
مونديال روسيا 
)Getty( 2018

)Getty( يتسع الملعب لحوالي 67 ألف متفرج

ُيعتبر أندري أرشافني من أساطير مدينة سانت بطرسبرغ الروسية بسبب تمثيله لفريق 
الــذي خــاض فــي الفترة األولـــى بــني ســنــوات 200 و2008، 296 مــبــاراة معه  زينيت، وهــو 
وسجل له 71 هدفًا، وفي الفترة الثانية بني سنوات 2012 و2015، خاض معه 66 مباراة 
وسجل 9 أهداف.  كما مثل أرشافني املنتخب الروسي بني سنوات 2002 و2012، وخاض 
75 مباراة وسجل 17 هدفًا. وحقق أرشافني مع فريق زينيت، لقب الدوري 3 مرات، ولقب 
كــأس روسيا مــرة، ولقب »السوبر« الروسي مــرة في عــام 2008، كما حقق لقب الــدوري 

األوروبي في عام 2008، ولقب »السوبر« األوروبي عام 2008 أيضًا.

أندري أرشافين

ملعب المدينة

قرية صغيرة.  ُبنيت حوله  والــذي  بافلوفسك 
تـــخـــّرج مـــن هـــذا الــقــصــر الــكــثــيــر مـــن الــشــعــراء 
مقصد  بأنه  وباحته  القصر  يتميز  والُكتاب، 

ــن حـــــول الـــعـــالـــم بــفــضــل املــنــاظــر  لـــلـــســـُيـــاح مــ
الــخــابــة مــن مــســاحــات خــضــراء وبــاحــات من 
أجــمــل زهــــور الــعــالــم. تــعــرض لــلــتــدمــيــر خــال 
الحروب، لكنه استعاد رونقه، واليوم هو على 

الئحة التراث العاملي.
التي كانت  الشهيرة  أوليانوفكا  قرية  وهناك 
ــــصــــدر الــــزجــــاج والــــحــــجــــارة لـــلـــبـــنـــاء، ورغــــم 

ُ
ت

أن عــدد سكانها  إال  السياحي عليها،  اإلقبال 
 و56 امرأة 

ً
ال يتخطى حاجز املائتن )36 رجا

بحسب آخر إحصاءات(. وهناك نهر فونتانكا 
ــذي يــمــتــد لــحــوالــي 6 كــيــلــومــتــرات  الــشــهــيــر الــ

وبعمق يصل إلــى حــوالــي 3.5 أمــتــار. وهناك 
ــان املـــقـــر الــرئــيــس  ــذي كــ ــ الــقــصــر الـــشـــتـــوي والــ
ــا الــــيــــوم فــاملــبــنــى يــضــم  ــ لــلــمــلــوك الــــــــروس، أمـ
»هيرميتاغ«.  أبــرزهــا  ُمميزة،  عاملية  متاحف 
و400  ألفا   22 حــوالــى  مساحة  القصر  ُيغطي 
متر مربع، ويكتسب بفضل طريقة تصميمه 
واللون األزرق الجميل شهرة كبيرة وتجعله 

مقصدًا للسياح.
وهــــنــــاك أيــــضــــًا ســــاحــــة الـــقـــصـــر وهـــــي وســـط 
مــديــنــة ســـانـــت بــطــرســبــرغ، والـــــذي يحتضن 
والثقافية  الفنية  األحـــداث  من  الكثير  سنويًا 

والرياضية، وكذلك كان أرض معارك تاريخية 
العامليتن،  والحربن  األهلية  الــحــروب  خــال 
ومـــازالـــت هـــذه الــســاحــة حــتــى الـــيـــوم مقصدًا 
الجميلة  املدينة  هــذه  يـــزورون  الذين  للسياح 
في روسيا، وهي ستكون مقصدًا لكل جماهير 
بــطــولــة »يــــورو 2020« بــكــل تــأكــيــد خـــال هــذا 

الصيف.

وسائل النقل
تـــضـــُم مــديــنــة ســـانـــت بــطــرســبــرغ الــكــثــيــر من 
القطارات والتي تتوزع على حوالي  محطات 

40 طريقًا خــاصــًا، هــذا بــاإلضــافــة إلــى شبكة 
إلى  طولها  األرض يصل  تحت  مترو خاصة 
على خمس شبكات  تتوزع  كلم،   100 حوالي 
فــي كــامــل أرجــــاء املــديــنــة و67 مــحــطــة تــوقــف، 
لتسهيل عملية تنقل الجماهير خال بطولة 
كأس العالم. كما تضُم شبكة »تــرام« تشتمل 

على 42 طريقًا خاصًا وهي األكبر في العالم.
ــاك نــظــام  ــنـ ــلـــى صــعــيــد الـــنـــقـــل املـــشـــتـــرك هـ وعـ
املائية  أكفا  الحافات، وهناك شبكة حافات 
أربعة  الصيف ولها  ستعمل في فصل 

ُ
ت التي 

طـــرقـــات خـــاصـــة، ومــــن املـــؤكـــد أنـــهـــا ســتــكــون 

ناشطة خــال املــونــديــال، وأخــيــرًا هناك مطار 
ــائــــل الــتــي  »بــــولــــكــــوفــــو« الـــــدولـــــي، هــــي الــــوســ
حضورها  حتمل 

ُ
امل الجماهير  تنقل  سهل 

ُ
ست

خال البطولة األوروبية.
ُيــذكــر أن مــديــنــة ســانــت بــطــرســبــرغ كــانــت من 
األفـــضـــل فـــي تــنــقــل الــجــمــاهــيــر خــــال بــطــولــة 
كــــأس الــعــالــم 2018، ونـــالـــت إشــــــادات كــبــيــرة 
مــن املــشــجــعــن الــذيــن ســـافـــروا إلــيــهــا ملتابعة 
مباريات املونديال آنذاك، خصوصًا من وسط 
املــديــنــة وإلـــى ملعب »كــريــســتــوفــســكــي« الــذي 

كان أحد أهم ماعب البطولة العاملية آنذاك.

سيحتضن ملعب 
»كريستوفسكي« 7 
مباريات في بطولة 

»يورو 2020« هذا 
الصيف، وهو ثاني أكثر 

المالعب استضافة 
للمواجهات بعد 
»ويمبلي«، على 

الشكل التالي: بلجيكا 
ضد منتخب روسيا 
في المجموعة 

الثانية، بولندا ضد 
منتخب سلوفاكيا في 
المجموعة الخامسة، 

منتخب فنلندا ضد 
منتخب روسيا في 

المجموعة الرابعة، 
وكذلك منتخب السويد 

ضد سلوفاكيا في 
المجموعة الخامسة، 

ومباراة فنلندا ضد 
بلجيكا في المجموعة 

الثانية، وكذلك مباراة 
السويد ضد بولندا في 
المجموعة الخامسة، 

وأخيرًا مواجهة من 
الدور ربع النهائي في 
الثاني من شهر تموز/ 

يوليو المقبل.

مباريات 
المدينة

بطل من هنا

استضاف ملعب 
»كريستوفسكي« مباريات 

في مونديال 2018
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الدوحة ـ العربي الجديد

القارة  بطل عربي جديد، تنتظره 
الــلــيــلــة، حينما يكشف  األفــريــقــيــة 
الـــســـتـــار عـــن بــطــل كــــأس الــســوبــر 
عــربــيــة  بــمــواجــهــة  نــســخــة 2021،  األفـــريـــقـــي 
تجمع بن النادي األهلي املصري حامل لقب 
دوري األبطال، ونادي نهضة بركان املغربي 
حــامــل لــقــب كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة 
بن  »جــاســم  اســتــاد  فــي  ملــوســم 2020-2019، 
حـــمـــد« بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــــدوحـــــة، فــــي الــنــســخــة 

القطرية الثالثة للبطولة.
وتــأتــي الــقــمــة الــعــربــيــة بــن األهــلــي وبــركــان، 
بــعــد أن تــم تأجيلها عـــدة مـــرات فــي األشــهــر 
ــيــــرة، بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا، قــبــل أن  األخــ
الثامن والعشرين  يجري حسم موعدها في 
مــــن مــــايــــو/أيــــار الـــــجـــــاري. وتـــعـــد الــبــطــولــة 
»ثـــالـــثـــة الــــكــــؤوس األفـــريـــقـــيـــة«، بـــعـــد دوري 
الشعبية  حيث  من  والكونفيدرالية،  األبطال 
ــة، وتــمــثــل فــرصــة لــأهــلــي لــزيــادة  ــيـ ــدمـ واألقـ
عــــدد ألـــقـــابـــه األفـــريـــقـــيـــة، وحـــصـــد أول كــأس 
فــي عــام 2021، أمــا فــي رفــع الـــروح املعنوية 
لــلــمــحــطــات الــصــعــبــة املـــقـــبـــلـــة، عـــلـــى رأســـهـــا 
ألقاب الــدوري املصري وكــأس مصر ودوري 
أبطال أفريقيا وكأس السوبر املصري. فيما 
ال بــديــل أمــــام بـــركـــان ســــوى الـــفـــوز بــالــكــأس 
ملصالحة جماهيره الغاضبة من فقدان لقب 
مرحلة  فــي  بالتعثر  مــبــكــرا،  الــكــونــفــيــدرالــيــة 
املدير  ويبحث  البطولة.  ووداع  املجموعات 
الفني لأهلي، بيتسو موسيماني عن ثاني 
لقب قــاري له مع األهلي، بعد التتويج بطا 
لــــــدوري األبــــطــــال، بـــخـــاف لــقــبــه الــشــخــصــي 
الــثــانــي مــع كـــأس الــســوبــر األفــريــقــي، بعدما 

قمة عربية 
في السوبر

بركان  نهضة  نظيره  األبطال،  دوري  لقب  حامل  المصري  األهلي  يواجه 
السوبر  كأس  بطل  لتحديد  الكونفيدرالية،  كأس  لقب  حامل  المغربي 
األفريقي نسخة 2021، بمواجهة عربية تجمع الفريقين في استاد »جاسم 

بن حمد« بالعاصمة القطرية التي تستضيف النسخة الثالثة للبطولة

3031
رياضة

تقرير

توج بطا قبل سنوات برفقة ماميلودي صن 
داونز الجنوب أفريقي. ويدخل األهلي اللقاء 
في ظروف معنوية وفنية جيدة، بعد تخطي 
الــدور  عقبة صن داونــز الجنوب أفريقي في 
ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا. واستعاد 
الكبار  الاعبن  مــن  العديد  األهــلــي خــدمــات 
في تشكيلته، ممن عانوا من إصابات عديدة 
في الفترة األخيرة، تصدرهم التونسي علي 
معلول الظهير األيسر، وحمدي فتحي العب 
أغايي  جونيور  والنيجيري  املدافع،  الوسط 
الــجــنــاح األيــســر. ويــســعــى األهــلــي للحصول 
عــلــى دفــعــة معنوية كــبــيــرة مــن خـــال تقديم 
عرض هجومي رائع، باإلضافة إلى التتويج 
املــقــابــل، يراهن  فــي  األفــريــقــي.  بطا للسوبر 
بنعلي، على  بــيــدرو  ومــدربــه  بــركــان  نهضة 
الــضــاربــة  قـــوتـــه  مـــع   ،1-3-2-4 لــعــب  طــريــقــة 
املخضرم  هــدافــه  يــاجــور  فــي محسن  ممثلة 
وأحــد أبــرز املهاجمن فــي املــغــرب خــال آخر 
15 عاما، باإلضافة إلى زكريا حدراف وعمر 
الــنــمــســاوي وبــكــر الــهــالــي ويــوســوفــا دايـــو 
وأمـــن الـــكـــاس، وهـــم املــجــمــوعــة الــتــي حققت 
إنجاز في تاريخه،  أهم  برفقة نهضة بركان 
ــة  ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ ــكـــونـ ــــأس الـ ـــو حــــصــــد لــــقــــب كـــ ـــ وهـ
األفريقية. من جانبه، أكد بيتسو موسيماني، 
املدير الفني لأهلي، في تصريحات إعامية، 

واحد  بهدف  اللقاء  جاهزية العبيه لخوض 
وهــــو الـــفـــوز والــتــتــويــج. وقــــال مــوســيــمــانــي: 
»في كرة القدم ال توجد ترشيحات، نعلم أن 
األهلي يبدو للوهلة األولى املرشح للتتويج 
بوصفه األكثر حصدا للكأس، لكن في أرض 
املــلــعــب عــلــيــنــا بــــذل أقــصــى جــهــد فـــي سبيل 
ــرة عــصــيــبــة مــــن تـــوالـــي  ــتـ الــــفــــوز. واجـــهـــنـــا فـ
املــبــاريــات وكــثــرة اإلصـــابـــات. لــديــنــا بطولة 
مهمة فــي لــقــاء بــركــان، الــتــركــيــز مــطــلــوب من 
جــانــب الــاعــبــن، أثـــق فــي قــدراتــهــم وتنفيذ 
لنا  تتيح  وبــصــورة  جيد  بشكل  التعليمات 
السوبر«.  القاهرة بكأس  إلى  الفوز والعودة 
الفوز  وتابع »أحامنا كبيرة في عام 2021، 
على بركان والتتويج بطا للسوبر األفريقي 
الــعــام بعد الحصول على  ثاني أهــدافــنــا فــي 
ــة كـــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة فــــي قــطــر  ــزيــ بــــرونــ
فبراير/شباط املاضي، ودفعة كبيرة للفترة 
املقبلة التي تشهد املنافسة في حصد ثاثية 
مــحــلــيــة، الــــــدوري والـــكـــأس وكــــأس الــســوبــر، 
للنادي  العاشر  اللقب  حصد  إلــى  باإلضافة 
فــي ســبــاق دوري أبــطــال أفــريــقــيــا بــعــد بلوغ 

الدور نصف النهائي«. 
وعن رأيه في منافسه على السوبر األفريقي، 
فريق يضم  بــركــان  »نهضة  قــال موسيماني 
العبن أصحاب خبرات عديدة، يلعب بشكل 
الكونفيدرالية سيكون  لقب  منظم، خسارته 
حــافــزا كــبــيــرا لــاعــبــيــه فــي مــواجــهــة فــريــقــي. 
سنلعب بـــتـــوازن شــديــد وتــدربــنــا فــي األيـــام 
ــيـــرة عــلــى كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع املــنــافــس  األخـ
داخل أرض امللعب«. وفي املقابل، أكد بيدرو 
ي 

ّ
تحل بــركــان،  لنهضة  الفني  املــديــر  بنعلي، 

ــمــــوح فــي  ــطــ ــه بـــــالـــــروح الـــقـــتـــالـــيـــة والــ ــيـ ــبـ العـ
تحقيق الــفــوز على األهــلــي. وأضـــاف بيدرو: 

األندية المصرية تحمل 
الرقم القياسي في عدد 

التتويجات برصيد 10 ألقاب

األرجنتين: نلتزم بتنظيم »نصف« بطولة كوبا أميركا
لكرة  الجنوبية  أميركا  أمم  بتنظيم بطولة كأس  التزامها  األرجنتينية  الحكومة  أكدت 
القدم )كوبا أميركا 2020(، ولكن فقط للمباريات التي خصصت لها في األصل وليس 
املباريات التي كان من املقرر تنظيمها في كولومبيا. وأوضح رئيس مجلس الوزراء 
األرجنتيني سانتياغو كافييرو، في تصريحات إذاعية، أنه »ال تزال األرجنتني ملتزمة 
بتنظيم نصف بطولة كوبا أميركا. هذا ما نعمل عليه، حول تنظيم نصف البطولة«. 
املنتظر  مــن  كــان  الــتــي  أمــيــركــا،  كــوبــا  املــنــصــرم، تأجيل  األســبــوع  وطلبت كولومبيا، 
حــزيــران وحتى  يونيو/   13 الفترة من  في  لألرجنتني  البلد إضافة  هــذا  في  إقامتها 
10 يوليو/ تموز املقبلني، لكن اتحاد الكونميبول رفض هذا الطلب وأكد نقل املباريات 
التي كانت ستقام في كولومبيا، بما فيها النهائي، نظرًا لألزمة االجتماعية التي تمر 
بها. وأوضح كافييرو إلذاعة »ال ريد« املحلية أنه »نحن نعمل على تطبيق اإلجراءات 
طبقًا  لكن  الحالية،  األوضــاع  ظل  في  البطولة  إدارة  وكيفية  الصحية  والبروتوكوالت 
ملا التزمت به األرجنتني، وهو نصف البطولة«. وأضاف »هناك عرض إلقامة البطولة 
كاملة في األرجنتني، لكن علينا أوال أن ننهي الجزء الذي التزمنا به«. وأشار إلى أن 
تنظيم البطولة بأكملها سيفتح »نقاشًا كبيرًا« حول املالعب وتحليل الوضع الصحي 
للمقرات الجديدة وكيفية التنقل وحركة الصحافة. وتشهد األرجنتني ارتفاعا في عدد 
اإلصابات بكوفيد-19 مع تزايد إشغال األسرة بوحدات العناية املركزة. وملواجهة هذا 
التفشي، أعلنت حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز، األسبوع املاضي، عن تشديد القيود 
في جميع أنحاء البالد تقريبًا، مع حجر صحي إلزامي لتسعة أيام ستنتهي اإلثنني 
املقبل، وبعدها استمرار القيود التي تم وضعها الجمعة املاضي. وسجلت األرجنتني 
رقمًا قياسيًا في اإلصابات بفيروس كورونا املستجد يوم 19 من أيار/ مايو الجاري 
بواقع 39 ألفًا و652 إصابة، ورقم قياسي آخر في الوفيات يوم 18 من هذا الشهر، قّدر 
بـ745 حالة. وقرر االتحاد األرجنتيني لكرة القدم وقف جميع املسابقات املحلية منذ 

الجمعة املاضي وحتى األحد املقبل، للسيطرة على الوضع.

تقارير: برشلونة يستهدف التعاقد 
مع غوارديوال عاجًال أم آجًال

أكدت تقارير إخبارية أن نادي برشلونة يرغب في استعادة أمجاد املاضي بالتعاقد 
مع مدربه السابق بيب غوارديوال، املدرب الحالي ملانشستر سيتي اإلنكليزي.

البورتا  جــوان  برشلونة  رئيس  أن  الرياضية  ديبورتيفو«  »مــونــدو  وأكــدت صحيفة 
يرغب فــي تــكــرار إنــجــازات املــاضــي حينما قــاد غــوارديــوال فريقه فــي حقبته األولــى 
وتوج معه بالعديد من األلقاب، منها السداسية التاريخية في عام 2009. وأوضحت 
أن البورتا يعي صعوبة تحقيق األمر خالل الصيف املقبل، لكنه سيصّر على محاولة 
اإلدارة  يــزال مصير  البالوغرانا في 2022. وال  إلــى  بالعودة  الكتالوني  املــدرب  إقناع 
الفنية للفريق في املوسم القادم محل شك، حيث يستمر عقد املدرب الحالي رونالد 
بــديــل، وهو  كــومــان لعام آخــر، لكن ليس ســرًا أن مجلس إدارة برشلونة يبحث عــن 
األمر الذي أثار استياء الهولندي، الذي توج بكأس امللك في أول مواسمه مع الفريق. 
وكان البورتا هو الذي تعاقد مع غوارديوال في 2007 لقيادة الفريق الثاني للبرسا، 
وبعدما قاده في العام التالي لدوري الدرجة الثانية )ب(، اتفق معه على قيادة الفريق 
األول، ليحقق معه 14 من أصل 17 لقبا طوال أربع سنوات. ورحل بعدها بيب لقيادة 
بايرن ميونخ لثالث سنوات قبل أن يتولى مسؤولية املان سيتي، الذي قاده هذا املوسم 

لنهائي دوري األبطال، حيث سيخوض املواجهة يوم السبت القادم أمام تشلسي.

ماندي يودع بتيس بمشاعر متضاربة
له آخر  لعب  الــذي  ريــال بتيس اإلسباني  الجزائري عيسى ماندي فريق  املدافع  وّدع 
خمسة مــواســم، مــؤكــدًا أنــه يرحل بمشاعر »متضاربة مــن الــفــرح والــحــزن«. وأشــار 
ماندي، الذي وقع منذ بضعة أشهر لعدة مواسم مع فياريال، إلى أنه كانت لديه »حاجة 
للتغيير، وتــوق لخوض تحٍد كبير ورغبة في رؤيــة أماكن أخــرى«، مع العلم أنه لعب 
لناديني فقط خالل مسيرته. وكتب الالعب )29 عاما(: »عدم التجديد مع بتيس كان 
 لحظة، ولكني أرحل من دون ندم 

ّ
القرار األصعب الذي اتخذته في حياتي. سأفتقد كل

 شيء لهذا الفريق«.
ّ

ومرتاح الضمير ألنني أعطيت كل

زهير ورد

نجح املــدرب اإليطالي أنطونيو كونتي في ترك بصمته في كل 
التجارب التي مّر بها، منذ أن فرضت عليه اإلصابة وضع حّد 
أو  أساسًا  يوفنتوس  مع  عديدة  نجاحات  إثــر  ملسيرته كالعب 
املنتخب اإليطالي، إذ كان حاضرًا في كأس العالم 1994 وكذلك 
ه أصيب ضد رومانيا في ربع النهائي 

ّ
في يورو 2000، غير أن

ولم ينه املشاركة التي وصل خاللها رفاق مالديني إلى النهائي.
كــان العــبــًا مشاكسًا،  عــامــًا،  ليتشي وصــاحــب 51  ابــن مدينة 
قوته الروح املعنوية العالية التي تساعده على الظهور بمستوى 
جــيــد فــي مختلف املــبــاريــات، ثــم أصــبــح مــدربــًا نــاجــحــًا. ومـــّرت 
ات بارزة مع أندية يوفنتوس 

ّ
مسيرة كونتي املدرب بثالث محط

التتويج  بينها  املشترك  القاسم  كــان  ميالنو،  وإنتر  وتشلسي 
بالدوري في كل املحطات، فقد وفق مع يوفنتوس في الحصول 
ــدوري بــعــد ســنــوات مــن االنــتــظــار منهيا ســيــطــرة إنتر  ــ عــلــى الـ
فبعد  يوفنتوس،  إنهاء سيطرة  في  املوسم نجح  وهــذا  ميالنو، 
كونتي  تمكن  التتويج  بــوفــون  رفـــاق  احتكر خاللها  مــواســم   9
 إلى التتويجات التي كانت 

ً
من وضع حّد لهذه السطوة. إضافة

ات كونتي، فإنه في كل مناسبة كان ينهي عالقته 
ّ
عنوان محط

النظر  وجــهــات  فــي  االخــتــالف  فبسبب  غريبة،  بطريقة  بفريقه 

بــشــأن االنــتــدابــات وســيــاســة الــفــريــق الــريــاضــيــة، اخــتــار كونتي 
التي كان يتمتع بها، ومع  الشعبية  الرحيل عن يوفنتوس رغم 
تشلسي دفع كونتي ثمن مواقفه الصارمة، ومنها التخلي عن 
دييغو كوستا ليرحل عن النادي بعد موسمني فقط وقبل بداية 
الرحيل بعد  إنتر فقد اختار  أّما مع  الثالث،  للموسم  التحضير 
أيام قليلة من الحصول على السكوديتو، بسبب االختالف حول 
سياسة النادي الرياضية في املوسم القادم. وفي كل مّرة تكون 
فكونتي  العكس  تثبت  التجربة  نهاية  فــإن  موفقة،  الــبــدايــة  فيه 
يعتمد دائمًا على وجوده في موقف قّوة من أجل فرض تصوره 
الرحيل. دخل كونتي في خالفات  إن كلفه ذلك  للمرحلة حتى 
مع عديد الشخصيات الرياضية طوال مسيرته، وال يتوانى في 
ــه حاد الطباع 

ّ
أن اإلعــالن عن مواقفه وخاصة مع مورينيو، كما 

مع الالعبني وال يقبل عدم التقيد بتعليماته. كونتي ترك بصمته 
فــي عالم كــرة الــقــدم مــن خــالل إصـــراره املتواصل على تطبيق 
خطة 3ـ5ـ2 التي يفرضها في كل املحطات التي يمّر بها، ويصّر 
على اعتمادها رغم االنتقادات الكبيرة التي وجهت إليه من كبار 
الرسم  الرهان، فاعتماد هذا  النهاية يكسب  ه في 

ّ
املدربني، ولكن

ن تشلسي من 
ّ
جعل يوفنتوس يسيطر على الكرة اإليطالية، ومك

العودة في سباق الدوري اإلنكليزي وجعل اإلنتر يكون أفضل 
فريق في إيطاليا.

أنطونيو كونتي

على هامش الحدث

أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميالن الذي توج بالدوري اإليطالي، بات يعتبر 
بطل البدايات الناجحة والنهايات الغامضة، فرغم فوزه تنحى ورحل

األهلي المصري 
األكثر تتويجًا 
بكأس السوبر 
األفريقي )كريم 
جعفر/فرانس 
برس(

)Getty( »سعادة نجوم فياريال بلقب »اليوروباليغ

بــركــان ســـوى املنافسة  ــام نهضة  أمـ »ال مــفــر 
بقوة أمــام األهــلــي مــن أجــل حصد لقب بطل 
الــســوبــر األفــريــقــي. نــظــريــًا، يــبــدو األهــلــي هو 
املــرشــح األقـــوى للفوز بــاملــبــاراة ملــا يملك من 
تاريخ ومجموعة مميزة أيضا من الاعبن، 
قتالية  بــروح  أبــطــال وسنلعب  أيضا  ونحن 
مباراة  حسم  في  الكاملة  بالحظوظ  وإيمان 
تــجــرى بــن فــريــقــن كــاهــمــا يــضــم 11 العبا 
ــي الـــرقـــم  ــلــ ــلــــعــــب«. ويـــمـــلـــك األهــ فــــي أرض املــ
الــقــيــاســي املــســجــل كــأكــثــر األنـــديـــة تــتــويــجــا 

لــقــب بــطــل كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة، 
الكروية  فــي رحلته  قـــاري يحققه  لقب  كـــأول 
بشكل عــام. ويعتبر األهــلــي املــصــري، األكثر 
ألقاب(،   6( األفريقي  السوبر  بكأس  تتويجا 
بفارق لقبن عن أقرب ماحقيه وهو مواطنه 
الــزمــالــك، الـــذي تـــوج بــطــا للسوبر 4 مـــرات، 
وهو بطل آخر نسخة 2020 عقب تغلبه على 
الترجي التونسي 3-1، وهو أيضا )الزمالك( 
أول فريق عربي ينال كأس السوبر األفريقي. 
ويأتي في املركز الثالث ضمن األكثر تتويجا 

بكأس السوبر األفريقي، بعدما نال اللقب 6 
مــرات مــن قبل، كانت بدايتها فــي عــام 2002 
عـــلـــى حــــســــاب كــــايــــزر تــشــيــفــز بـــطـــل جــنــوب 
أفريقيا بأربعة أهداف لهدف، مرورا بأعوام 
بــالــفــوز  نــهــايــة   ،2013  ،2009  ،2007  ،2006
ــام 2014 لــلــمــرة الـــســـادســـة في  بــالــبــطــولــة عــ
نــادي نهضة  لــم يحقق  املقابل،  فــي  تاريخه. 
بــركــان املــغــربــي اللقب مــن قــبــل، ويبحث عن 
األفريقي،  السوبر  مــع  لــه  أول تتويج وكــأس 
املاضية 2020-2019  النسخة  في  نال  بعدما 

الكونغولي  نادي مازيمبي  القارية  للبطولة 
3 مــرات، ثم يأتي النجم الساحلي التونسي 
النيجيري  إنييمبا  برفقة  املغربي  والــرجــاء 
وكل منهم حاز اللقب مرتن. وتملك األندية 
املـــصـــريـــة الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي فــــي عـــــدد مــــرات 
 10 برصيد  القارية  البطولة  بكأس  التتويج 
ألــقــاب، مــا بــن األهــلــي والــزمــالــك، فيما نالت 
مــرات،   4 السوبر  لقب بطل  املغربية  األنــديــة 
بينها مــرتــان لــلــرجــاء، ومــرة لكل مــن املغرب 

الفاسي والوداد الرياضي.

فياريال يتوج بلقب وجه رياضي
»اليوروباليغ«

ـــوج نـــادي فــيــاريــال اإلســبــانــي بلقب الـــدوري 
ُ
ت

األوروبي لكرة القدم، للمرة األولى في تاريخه، 
بـــعـــدمـــا انـــتـــصـــر عـــلـــى مـــنـــافـــســـه مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي بــركــات الــتــرجــيــح )11-
الــوقــت األصــلــي واإلضــافــي  انتهاء  10(، عقب 
بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله، في املواجهة 
اســتــاد  عــلــى  الــتــي جمعت بينهما  الــنــهــائــيــة، 

»إنيرجا جدانسك« في بولندا.
وتقدم نادي فياريال بنتيجة املواجهة، بفضل 
نجمه املهاجم جيرارد مورينو، لكن مانشستر 
يــونــايــتــد اإلنـــكـــلـــيـــزي تــمــكــن مـــن الــــعــــودة في 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي، عـــبـــر املـــخـــضـــرم إديـــنـــســـون 
كــافــانــي، الـــذي أحـــرز هــدف الــتــعــادل، ليحتكم 
بــعــدهــا الـــفـــريـــقـــان إلــــى األشـــــــواط اإلضـــافـــيـــة، 
وبــعــدهــا ركـــات الـــجـــزاء. واســتــطــاع الــحــارس 
عرين  رولــي، حامي  األرجنتيني، خيرونيمو 
نادي فياريال، النجاح التصدي لركلة الجزاء 
ــتـــي فـــشـــل فــيــهــا حــــــارس مــانــشــســتــر  الـــــــــ11، الـ
يونايتد، ديفيد دي دخيا، بوضعها في شباك 
منافسه، ما أهدى »الغواصات الصفراء« أول 
لقب قــاري في تاريخه، باإلضافة إلى ضمان 
املــشــاركــة فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا بــاملــوســم 
املقبل. ويعود الفضل أيضًا في تتويج نادي 

فـــيـــاريـــال إلــــى مـــدربـــه اإلســـبـــانـــي املتخصص 
الــذي توج  أونــاي إيمري،  في »اليوروباليغ«، 
املسابقة  في  نهائي  الــرابــع في خامس  بلقبه 
ألــقــاب متتالية مــع فريقه  الــقــاريــة بعد ثــاثــة 
السابق إشبيلية، وبلوغه النهائي مع أرسنال 

االنكليزي عام 2019. 
ــري أول مــــــدرب يـــقـــود فــريــقــن  ــمــ ــح إيــ ــبــ وأصــ
املـــرة األولــى  املــســابــقــة، وهــي  إسبانين للقب 
الـــتـــي يــحــســم فــيــهــا لـــقـــب املـــســـابـــقـــة بـــركـــات 
الترجيح، منذ موسم 2013-2014 عندما توج 
نادي اشبيلية بقيادة املدير اإلسباني إيمري، 

على حساب بنفيكا البرتغالي.
في املقابل، فشل مانشستر يونايتد، وصيف 
ــدوري اإلنــكــلــيــزي فـــي الــظــفــر باللقب  ــ بــطــل الــ
املــســابــقــة بــعــد األول عــــام 2017،  فـــي  الــثــانــي 
كــان اآلخـــر لــه على اإلطــــاق، كما فشل مــدرب 
في  سولشاير  غونار  أولــي  الحمر  الشياطن 
الفنية  اإلدارة  رأس  عــلــى  األول  بلقبه  الــفــوز 
لفريقه املتوج معه بلقب مسابقة دوري أبطال 
أوروبا عام 1999 كاعب، وبالتالي أن يصبح 
أوروبــيــة  ببطولة  يــتــوج  نرويجي  مـــدرب  أول 

كبرى.
الثامنة  النهائية  املــبــاراة  اليونايتد  وخــاض 
في البطوالت القارية، حيث أحرز ثاثة ألقاب 
فــي دوري األبــطــال، ولقبًا واحـــدًا فــي مسابقة 
كأس الكؤوس األوروبية ومثله في »اليوروبا 
لــيــغ«، كما وأنــهــا املـــرة الخامسة الــتــي يلتقي 
فيها »الــشــيــاطــن الــحــمــر« مــع فــيــاريــال قاريًا 
فـــي حــســم نتيجتها  مــنــهــمــا  أي  يــنــجــح  ولــــم 
فــي صــالــحــه، حيث انتهت املــواجــهــات األربــع 
السابقة وتحديدًا في دور املجموعات ملسابقة 
الــســلــبــي  بـــالـــتـــعـــادل  أوروبـــــــــا  أبــــطــــال  دوري 
وأصبح  و2009-2008.   2006-2005 موسمي 
العــٍب  أصغبر  بينو،  يــرمــي  فــيــاريــال،  موهبة 
املسابقات  في  نهائية  مواجهة  يبدأ  إسباني 
القارية، بعمر 18 عامًا و218 يومًا، ما جعله 
يحطم رقــم أســطــورة الــحــراســة الــســابــق، إيكر 
ــال مـــدريـــد، الـــذي  كــاســيــاس، حــامــي عــريــن ريــ
خاض مواجهة نهائية بعمر 19 عامًا و4 أيام، 

»يويفا«. بحسب املوقع الرسمي لـ
النجم اإلسباني  وعلى صعيد متصل، تمكن 
جـــيـــرارد مــوريــنــو، مــن مــعــادلــة رقـــم أســطــورة 
بعدما  الــســابــق، جوسيبي روســــي،  فــيــاريــال 
اســتــطــاع تسجيل 82 هــدفــًا مــع »الــغــواصــات 
الــــصــــفــــراء« فــــي جـــمـــيـــع املـــســـابـــقـــات املــحــلــيــة 
)29 عامًا( أحد  والقارية، ما يجعل صاحب الـــ

أهم املهاجمن، الذين مروا بتاريخ الفريق.
)العربي الجديد(
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