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رياضة

نفى األرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق 
باريس سان جيرمان، الشائعات التي أشارت 

إلى رغبته في الرحيل عن النادي، وأكد أن 
مستقبله ال يزال في العاصمة الفرنسية. وقال 

الالعب عبر حسابه في »إنستغرام«: »حزين 
لنشر بعض وسائل اإلعالم أخبارًا خاطئة. سواء 

أنا أو أسرتي، نحن سعداء للغاية في باريس، 
وال يزال يتبقى لي الكثير من األعوام في عقدي. 

حاضري ومستقبلي في النادي الباريسي«.

أعلن جيرارد بيكيه، العب فريق برشلونة ورئيس 
شركة كوزموس، منظمة بطولة كأس ديفيز 

للتنس، أنه بعد نسخة عام 2019، التي مثلت 
نجاحًا باهرًا، فإن نسخة العام الحالي ستكون 

مميزة، وقال بيكيه خالل حفل التقديم »كان علينا 
تنظيم البطولة في نوفمبر 2020، واتخذنا قرارًا 
بتأجيله. بفضل مجلس املدينة وحكومة مدريد، 

تمكنا من تنظيم هذا الحدث لعام 2021 وأنا 
أعتقد أنه سيمثل نجاحًا كبيرًا«.

قام بطولة »سينسيناتي« للتنس ذات األلف 
ُ
ست

نقطة بني فترة 12 و22 آب/أغسطس من دون حد 
أقصى لحضور الجمهور في املدرجات، وذلك 

بحسب اللجنة املنظمة، هذا وسيتم طرح تذاكر 
لجميع املقاعد، ومن املمكن امتالء املالعب عن 

آخرها في كل املباريات. ومع ذلك، أكدت اللجنة 
املنظمة أنها ستطبق البروتوكوالت الصحية 

واألمنية الالزمة، وفقًا لتعليمات السلطات 
املحلية قبل وخالل مباريات البطولة.

إيكاردي ينفي 
شائعات رحيله ويؤكد 

سعادته مع باريس

جيرارد بيكيه يترأس 
حفل تقديم كأس ديفيز 

في مدريد

بطولة »سينسيناتي« 
للتنس بدون حد أقصى 

للجمهور

بعد ساعات من 
إعالن فريق 
يوفنتوس إقالة 
المدرب اإليطالي 
أندريا بيرلو، 
كشف رسميًا عن 
تعيين المدرب 
اإليطالي اآلخر 
ماسيمليانو 
أليغري مدربًا 
ألربع سنوات 
قادمة مع 
»البيانكونيري«. 
وسبق ألليغري 
أن درب الفريق 
بين سنوات 2014 
و2019، وحقق 
معه جميع 
األلقاب باستثناء 
لقب دوري 
أبطال أوروبا، 
عندما وصل إلى 
المباراة النهائية 
مرتين )2015 
و2017(.

)Getty( يوفنتوس قرر االعتماد على أليغري بعد عامين من مغادرته

عودة أليغري إلى »يوفي«

Saturday 29 May 2021
السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2462  السنة السابعة



إشبيلية
عروس »اليورو« 

ومدينة كرة القدم

2829
رياضة

رياض الترك

اإلسبانية  إشبيلية  مدينة  تكن  لــم 
»يــورو  بطولة  ملباريات  مستضيفة 
انــســحــاب مــديــنــة  إلــــى حـــن   »2020
ــتــــزام  ــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى االلــ ــ بـــلـــبـــاو بــســبــب عـ
بــالــحــضــور الــجــمــاهــيــري خـــال الــبــطــولــة، ما 
دفــــع بـــاالتـــحـــاد األوروبــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم إلــى 
اختيار املدينة األندلسية كمدينة مستضيفة 

بـــديـــلـــة. وُتــعــتــبــر مــديــنــة إشــبــيــلــيــة عــاصــمــة 
»األنــدلــس« ورابــع أكبر املــدن اإلسبانية وقد 
ـــ13، وهــي  ــ حصلت عــلــى اســمــهــا فــي الــقــرن الـ
ــا مـــا كــانــت  ــمــ مــديــنــة أوروبــــيــــة جــمــيــلــة ودائــ
أرضا لكرة القدم على مر التاريخ، خصوصا 
الكثير  الـــذي حصد  فــريــق إشبيلية  بــوجــود 
مــن األلـــقـــاب تــاريــخــيــا، وهـــو األكــثــر تتويجا 

بلقب بطولة »الدوري األوروبي«.
ــاريـــات بــطــولــة  ــبـ ولــــن تــســتــضــيــف املـــديـــنـــة مـ
إنما  »إشــبــيــلــيــة«  عــلــى ملعب  »يــــورو 2020« 
عــلــى مــلــعــب »ال كـــارتـــوخـــا« الـــــذي ســبــق أن 
كأس  لبطولة  النهائية  املباريات  استضاف 
آخر موسمن ونهائين  »ملك إسبانيا« في 
ــال  ــ ــام 2021، بــــن أتــلــتــيــك بـــلـــبـــاو وريـ ــ فــــي عـ

سوسييداد وبن برشلونة وأتلتيك بلباو.
مــن ضمن  تكن  لــم  إشبيلية  مدينة  أن  ُيــذكــر 

 ملعب »ال كارتوخا« بداًل من ملعب 
ُ

سيحل
»يــورو  مــبــاريــات  الستضافة  بلباو  أتلتيك 
فهو  الخدمات،  ُمتعدد  ملعب  وهــو   ،»2020
ــقــــدم وكـــذلـــك  ــرة الــ يــســتــضــيــف مـــبـــاريـــات كـــ
املتنوعة،  واملــهــرجــات  املوسيقية  الحفات 
متفرج، وهو  ألــف   60 لحوالي  يتسع  وهــو 
ســـادس أكــبــر مــاعــب إسبانيا وثــانــي أكبر 
مــاعــب »األنـــدلـــس«، وهـــو الـــذي استضاف 
 نــــهــــائــــي بــــطــــولــــة »الـــــــــــــــدوري األوروبــــــــــــــي« 

في عام 2003.
ُيعتبر »ال كارتوخا« من املاعب التاريخية 
ــن املـــلـــف  ــمـ ــــي إســــبــــانــــيــــا، والـــــــــذي كــــــان ضـ فـ
ــــح الســـتـــضـــافـــة األلـــعـــاب  ــــرشـ ــبــــانــــي امُلـ اإلســ
و2008،   2004 عـــامـــي  الــصــيــفــيــة  األوملـــبـــيـــة 
وبعد عدم فوز إسبانيا بشرف االستضافة 
فريقي  مــن  اســتــخــدام  مــن دون  امللعب  بقي 
املدينة إشبيلية وريال بيتيس، إذ استخدم 
كـــل فــريــق مــلــعــبــه الـــخـــاص، وتـــم اســتــخــدام 
املــلــعــب فــقــط فـــي حــالــة كــــان أحــــد الــفــريــقــن 

ُيجري عملية تجديد مللعبه.
ــعـــب الــــيــــوم مــجــمــوعــة  ــلـ ــقــــوق املـ ــلـــك حــ ــمـ وتـ
»إستاديو أوملبيكو دي إشبيلية« املدعومة 
من   %40 بحوالي  األندلسية  الحكومة  مــن 
اإلسبانية  الحكومة  وكــذلــك  امللعب،  أســهــم 
بــنــســبــة 25% ومـــجـــلـــس مـــديـــنـــة إشــبــيــلــيــة 
املدينة  فــي  الــشــيــوخ  مجلس   ،%19 بنسبة 
ريــــال  مــــن  كــــل  إلدارة  و%3   %13 بــنــســبــة 

بيتيس وفريق إشبيلية.
هذا ويستخدم املنتخب اإلسباني ملعب »ال 
كارتوخا« في بعض املباريات الدولة الودية 
والرسمية، وسبق لهذا امللعب أن استضاف 
مؤخرًا املباريات النهائية لبطولة كأس ملك 
إسبانيا، في وقت اختاره االتحاد اإلسباني 
كأس  لبطولة  الحاضن  يكون  لكي  للتنس 
الدولية في عامي 2004 و2011،  »ديفيس« 
وفــــي الــنــســخــتــن تـــم إنـــشـــاء ســقــف مــؤقــت 

امللعب. وفي عام 2020،  مكان تواجد أرض 
القدم ملعب  لكرة  االتحاد اإلسباني  اختار 
»ال كــارتــوخــا« لــكــي يحتضن نــهــائــي كــأس 
نهائي  2020 وحتى  عــام  مــن  إسبانيا  ملك 
عـــام  ــيـــســـان/أبـــريـــل  نـ  23 ــــي  وفـ  .2023 ــام  ــ عـ
2021، أعــلــن االتــحــاد األوروبــــي لــكــرة القدم 
ــن اخــــتــــيــــاره لـــكـــي يــســتــضــيــف مـــبـــاريـــات  عــ
ــان  ــ »سـ مـــلـــعـــب  ــن  ــ مـ بــــــــداًل   ،»2020 »يـــــــــورو 
هذه  وستكون  بلباو.  مدينة  فــي  ماميس« 

ملعب  فيها  يستضيف  الــتــي  ــى  األولــ املـــرة 
»ال كـــارتـــوخـــا« بــطــولــة كـــرويـــة كــبــيــرة مثل 
»الــيــورو«، إذ لــم يسبق لــه أن اختير ضمن 
ــيـــة،  األوروبـ لــلــبــطــولــة  املستضيفة  املــاعــب 
إسبانيا  استضافتها  الــتــي  النسخة  فــفــي 
»سانتياغو  ملعبي  اختيار  تــم   ،1964 عــام 
بــرنــابــيــو« و»كــامــب نـــو« الحــتــضــان جميع 

املباريات الخاصة بالبطولة آنذاك.
رياض...

ملعب »ال كارتوخا«

ــة في  ــيــ املــــدن املــســتــضــيــفــة لــلــبــطــولــة األوروبــ
الـــبـــدايـــة، إال أن انــســحــاب مــديــنــة بــلــبــاو من 
تأمن  على  قدرتها  عــدم  بسبب  االستضافة 
ــيـــر إلــــــى املـــــــدرجـــــــات، وفـــقـــا  دخــــــــول الـــجـــمـــاهـ
ملــتــطــلــبــات »يـــويـــفـــا« الـــخـــاصـــة بـــكـــل مــديــنــة 
لكرة  األوروبـــــي  بــاالتــحــاد  دفـــع  مستضيفة، 
القدم إلى اختيار املدينة األندلسية بداًل منها 
لكي تكون بن املدن الـ11. وستكون إشبيلية 
كونها   ،»2020 »يـــورو  فــي  إسبانيا  عاصمة 
في  اإلسباني  املنتخب  مباريات  ستحتضن 
دور املجموعات، وسيكون الجمهور املساند 
أجـــل  مــــن  فــــوريــــا روخـــــــا«  لــكــتــيــبــة »ال  األول 

تحقيق اللقب األوروبي امُلنتظر.

لمحة وتاريخ
إشبيلية حــوالــي  مــديــنــة  عـــدد ســكــان  يبلغ 
690 ألف نسمة وهي املدينة رقم 26 األكثر 
ــــي مــــــدن االتـــــحـــــاد األوروبـــــيـــــة  اكـــتـــظـــاظـــا فـ
وفــــقــــا لــــــأرقــــــام واإلحـــــــــصـــــــــاءات. وبـــســـبـــب 
املــبــانــي األثـــريـــة الــتــاريــخــيــة املـــوجـــودة في 
للمعالم  »اليونسكو«  قائمة  تضم  املدينة، 
الكثير من املباني املوجودة في  التاريخية 

العاصمة األندلسية.
اكــتــشــف الــــرومــــان املـــديـــنـــة وأمـــســـى اســمــهــا 
إشبيلية بعد سيطرة املسلمن عليها، وبعد 
اكــتــشــاف الــقــارة األمــيــركــيــة أمــســت إشبيلية 
الوسط التجاري واالقتصادي لإلمبراطورية 
اإلســبــانــيــة آنـــــذاك، كــمــا كــانــت مــهــدًا للعصر 
الذهبي الخاص بالفنون والثقافة والتاريخ 
الذي يعرفه العالم اليوم. ووفقا للتاريخ فإن 
2200 سنة  إشبيلية هو حوالي  مدينة  ُعمر 
تقريبا، وهو ما جعلها مدينة تاريخية أثرية 
الكثير من الحضارات  قديمة وقد مّر عليها 

خال العقود املاضية.
وفــــي عــــام 2021 ســتــكــون مــديــنــة إشــبــيــلــيــة 
ولــحــســن  »يــــــورو 2020«،  لــبــطــولــة  حــاضــنــة 
املاضي  العام  البطولة تأجلت من  أن  حظها 
ألن مدينة بلباو كانت بداًل منها، والتأجيل 

EURO  2020  يورو

ستكون مدينة إشبيلية آخر المدن المستضيفة لبطولة 
»يورو 2020« في سلسلة التقارير التي تنشرها »العربي 

الجديد« منذ 19 أيار/ مايو، وهي المدينة البديلة لبلباو 
التي رفضت االستضافة
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)Getty( المدينة األندلسية التاريخية الجميلة

يتسع ملعب 
»ال كارتوخا« 
لـ60 ألف متفرج 
)Getty(

)Getty( حل بدًال من ملعب »سان ماميس« في بلباو

ُيعتبر النجم، خيسوس نافاس، من أساطير مدينة إشبيلية وفريقها في كرة القدم، فهو 
»األنــدلــســي« منذ عــام 2003 )عندما كــان صغيرًًا( حتى عــام 2013. ولعب  الــنــادي  مثل 
نافاس مع إشبيلية 394 مباراة وسجل 34 هدفًا. وخالل 10 سنوات لعبها هناك، حقق 
نافاس لقب كأس ملك إسبانيا مرتني عامي 2007 و2010، وكذلك لقب »السوبر« اإلسباني 
عام 2007، ولقب »الدوري األوروبي« في 3 مواسم )2005-2006، 2006-2007 و2019-
2020(، في وقت حقق أيضًا لقب »السوبر« األوروبي في عام 2006. وعلى الصعيد الدولي 

مثل نافاس املنتخب اإلسباني في 46 مباراة وسجل 5 أهداف.

خيسوس نافاس

ملعب المدينة

بإقصاء  »كــورونــا« تسببا  ومشاكل فيروس 
ــلـــبـــاو، واعـــتـــمـــاد مـــديـــنـــة إشــبــيــلــيــة مــمــثــًا  بـ

إلسبانيا في »اليورو«.

المعالم السياحية
يوجد في مدينة إشبيلية الكثير من املعالم 
الــســيــاحــيــة الــجــمــيــلــة والــتــي ُتــعــتــبــر مقصدًا 
للسُياح مــن حــول العالم فــي كــل عـــام، بــدايــًة 
ــاري« الــتــي ُبنيت  ــ مـــن كــاتــدرائــيــة »ســـانـــت مـ
كاتدرائية  وهــي  و1519،   1401 سنوني  بــن 
ضــخــمــة جــــدًا وتــصــمــيــمــهــا جــمــيــل وبــمــثــابــة 

تحفة معمارية جاذبة للسُياح.
وهناك كاتدرائية »ألــكــازار« التي تم بناؤها 
الـــحـــضـــارة  تـــعـــكـــس  وهــــــي   ،1181 عــــــام  ــــي  فـ
مركز  األندلسية، وهناك  املدينة  في  القديمة 

ــام لــلــهــنــود والـــــــذي يــتــضــمــن  ــعــ األرشــــيــــف الــ
اإلمبراطورية  توثق  التي  التاريخية  الوثاق 

اإلسبانية والقارة األميركية والفيليبن.
وهناك »تــورو ديــل أورو«، وهــو بــرج مراقبة 
عــســكــري ثــنــائــي األضــــاع يــقــع فــي إشبيلية 
السيطرة  أجــل  من  املوحدية  الخافة  أقامته 
على الطرقات إلى إشبيلية عبر نهر الوادي 
الكبير. تم تشييد البرج في الثلث األول من 
القرن الثالث عشر، وكان بمثابة سجن خال 

العصور الوسطى.
ــاك قـــصـــر »ســــــان تـــيـــلـــمـــو« الــــــذي كـــان  ــنــ وهــ

ســابــقــا جــامــعــة لــلــبــحــارة والـــيـــوم هـــو مقر 
لــلــحــكــومــة األنــدلــســيــة املــســتــقــلــة، وهــــي من 
بن املباني األثرية الجميلة والتي ُصممت 
التحفة  أيضا  بــاهــرة، وهناك  فنية  بطريقة 
باراسول«  »ميتروبول  املعمارية  الخشبية 
املــــوجــــود فـــي ســـاحـــة »ال إنـــكـــارنـــاســـيـــون«، 
وهو أكبر هيكل خشبي في العالم، ومبنى 
ضـــخـــم ُيـــشـــبـــه املـــظـــلـــة وتــــــم االنــــتــــهــــاء مــن 
وتحته  بجانبه  ويــوجــد   ،2011 عــام  بنائه 
املركزي،  للسوق  الحديث  املعماري  الهيكل 

باإلضافة ملجمع أثري تحت األرض.

وسائل النقل
ُيعبتر مطار »أيوروبويرتو« في إشبيلية من 
أهم مطارات القارة األوروبــيــة والــذي يبتعد 
عـــن وســــط املــديــنــة حـــوالـــي 10 كــيــلــومــتــرات، 
ــار ثـــــــــاٍن هـــــو »خــــيــــريــــز دي ال  ــ ــطـ ــ وهـــــنـــــاك مـ
حوالي  إشبيلية  عــن  يبعُد  الــذي  فرونتيرا« 
ساعة، وهــو ســادس أكثر املــطــارات عمًا في 

القارة األوروبية.
وبــالــنــســبــة لــشــبــكــة الـــقـــطـــارات هــنــاك محطة 
ــيـــة فـــي إشــبــيــلــيــة،  ــا« األســـاسـ ــاريــ »ســـانـــتـــا مــ
الجماهير  وتوجد فيها شبكة طرقات تنقل 

بــن مــدن قرطبة، ومــدريــد، وريـــال سرقسطة 
ــة شــبــكــة  ــنــ ــديــ ــي املــ ــ ــد فـ ــ ــــوجـ وبــــرشــــلــــونــــة، وتـ
ببعض  بعضها  متصلة  لــلــقــطــارات  خــاصــة 
بشكل مباشر مع ملعب »ال كارتوخا« الذي 

سيستضيف املباريات.
وهناك شبكة طرقات ُمميزة للباصات، وهي 
أســـهـــل وســيــلــة لــنــقــل الــجــمــاهــيــر مـــن وســط 
ــــورو  ــــال بـــطـــولـــة »يـ ــــى املـــلـــعـــب، خـ املـــديـــنـــة إلـ
زحمة  مــن  الكثير  املدينة  تشهد  وال   ،»2020
األحياء  بن  التنقل  عملية  ُيسهل  ما  السير، 

التاريخية الجميلة.

سيستضيف ملعب »ال 
كارتوخا« 4 مباريات في 

بطولة »يورو 2020«، 
وسيكون ملعب 

المنتخب اإلسباني 
في مبارياته الثالث 

ضد منتخب السويد 
في البداية، ثم ضد 

المنتخب البولندي في 
المواجهة القوية 
والُمنتظرة وختامًا 

ضد منتخب سلوفاكيا 
في المباراة الثالثة 

من الدور األول، هذا 
وسيستضيف مباراة من 

دور الـ16 بين متصدر 
المجموعة الثانية 

وثالث المجموعات 
)األولى أو الرابعة أو 

الخامسة أو السادسة(. 
فهل تكون هذه 
المباريات بحضور 

جماهيري كما جرى 
االتفاق بين مسؤولي 

المدينة واالتحاد 
األوروبي لكرة القدم، 

وتحظى إسبانيا بالدعم 
الجماهيري؟

مباريات 
المدينة

بطل من هنا

اكتشف الرومان المدينة 
وأمسى اسمها إشبيلية 

بعد سيطرة المسلمين

يومًا13الباقي
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قتيبة خطيب

تتجه أنظار الجماهير الرياضية 
إلـــى ملعب »إل دراغــــاو«  الــعــاملــيــة 
فــــي مـــديـــنـــة بــــورتــــو الــبــرتــغــالــيــة، 
النهائية  املواجهة  متابعة  أجــل  مــن  السبت، 
املرتقبة في دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم، 
مدربه  بقيادة  مانشستر سيتي  نــاديــي  بــن 
اإلسباني بيب غوارديوال، ومنافسه الصعب 
تشلسي، الذي يتسلح بمديره الفني توماس 
توخيل ونجومه. واستطاع نادي مانشستر 
ســيــتــي الـــوصـــول إلــــى نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبا، بعدما انتصر في املواجهتن ذهابًا 
بــاريــس ســان جيرمان  وإيــابــًا على منافسه 
بــنــصــف الــنــهــائــي، فــيــمــا بــلــغ نــــادي تشلسي 
أبــــطــــال أوروبـــــــا،  نـــهـــائـــي دوري  اإلنـــكـــلـــيـــزي 
بفضل الفوز على ريال مدريد اإلسباني في 
النجمان  ويــحــلــم   .)1-3( املــبــاراتــن  مــجــمــوع 
مــحــرز مهاجم مانشستر  ريـــاض  الــجــزائــري 
ــربـــي حــكــيــم زيــــاش  ــغـ ســـيـــتـــي، ومـــنـــافـــســـه املـ
دوري  بطولة  لقب  بتحقيق  تشلسي،  جناح 
األولــى في تاريخهما،  للمرة  أوروبـــا،  أبطال 
عندما يتواجهان في املباراة النهائية، التي 
ستجمع بينهما. ويريد رياض محرز كتابة 
التاريخ مع ناديه مانشستر سيتي، من خالل 
نيل لقب دوري أبــطــال أوروبـــا للمرة األولــى 
فـــي تـــاريـــخ الــفــريــق اإلنـــكـــلـــيـــزي، لــكــن الــنــجــم 
 أسطورة »محاربي 

ّ
الجزائري يدرك جيدًا أن

الصحراء« السابق رابح ماجر قد سبقه إلى 
نيل اإلنجاز مع بورتو البرتغالي.

وُيعد األسطورة رابح ماجر أول العب عربي 
يحقق لقب دوري أبطال أوروبــا، بعدما قاد 
ناديه السابق بورتو إلى التتويج باملسابقة 

نهائي 
أبطال أوروبا

دوري  بطولة  لقب  تحقيق  إلى  اإلنكليزي  سيتي  مانشستر  نادي  يطمح 
تاريخه، ُمعتمدًا على مدربه  األولى في  للمرة  القدم،  لكرة  أوروبا  أبطال 
اإلسباني بيب غوارديوال، ونجومه بقيادة الجزائري رياض محرز، والبلجيكي 

كيفن دي بروين، والشاب رحيم ستيرلينغ

3031
رياضة

تقرير

القارية في موسم 1986 /1987، والفوز على 
منافسه بايرن ميونخ األملاني بهدفن مقابل 
ــطـــورة رابــــح مــاجــر  هــــدٍف وحـــيـــد. وأبــــى األسـ
ترك املباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا 
أمــام بــايــرن ميونخ، مــن دون وضــع بصمته 
الفنية، بعدما استطاع تسجيل هدٍف عاملي 
في شباك العمالق »البافاري«، بكعب قدمه، 
املستديرة«،  »الــســاحــرة  تــاريــخ  يــدخــل  جعله 
نــتــيــجــة إطــــالق اســمــه عــلــى مـــن ُيـــحـــرز هــدفــًا 
شبيهًا لــه. أمــا حكيم زيـــاش، فيطمح بــدوره 
إلـــى قـــيـــادة نـــاديـــه تــشــلــســي إلـــى لــقــب دوري 
ــا لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي تــاريــخــه،  ــ أبـــطـــال أوروبــ
بعدما نجح »البلوز« بالتتويج بذات األذنن 
عـــام 2012، لــكــن جــنــاح »أســــود األطــلــس« لن 
يكون املغربي األول، الذي حقق لقب املسابقة 
فعلها  أشـــرف حكيمي  مواطنه  ألن  الــقــاريــة، 

مع ريال مدريد اإلسباني.
ــــرف حــكــيــمــي لقب  ــال الــنــجــم املــغــربــي أشـ ــ ونـ
ــا، مــع نــادي ريــال  بطولة دوري أبــطــال أوروبـ
على  الفوز  استطاع  الــذي  اإلسباني،  مدريد 
مــنــافــســه لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي فـــي املــواجــهــة 
النهائية، التي جمعت بينهما بثالثة أهداف 
مقابل هدٍف وحيد عام 2018. وفي حال تمكن 
حكيم زياش أو رياض محرز من تحقيق لقب 
دوري أبطال أوروبا في املوسم الحالي، فإنه 

سيكون النجم العربي الرابع، الذي استطاع 
كــتــابــة اســمــه فـــي تـــاريـــخ املــســابــقــة الــقــاريــة، 
بعد األسطورة رابح ماجر، واملغربي أشرف 

حكيمي، واملصري محمد صالح.
أن املهاجم املصري، محمد صــالح، قد  يذكر 
ساهم في فوز ناديه ليفربول اإلنكليزي على 
مــنــافــســه تــوتــنــهــام فــي نــهــائــي دوري أبــطــال 
ــام 2014،  أوروبـــــا بــهــدفــن مــقــابــل ال شـــيء عـ
فمن سيكون النجم العربي الرابع الذي ينال 

املسابقة القارية. محرز أم زياش؟
من جهة أخرى، يطمح املدرب األملاني توماس 
إهــداء ناديه تشلسي اإلنكليزي  إلى  توخيل 
لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية 
في تاريخه، في محاولة منه لتكرار ما فعله 
الفني اإليطالي السابق، روبيرتو دي  املدير 
»البلوز« عام 2012، عندما حقق  ماتيو، مع 
نجومه املفاجأة الكبرى، وتغلبوا على بايرن 

ميونخ بركالت الترجيح.
ويـــريـــد األملـــانـــي تـــومـــاس تــوخــيــل تـــكـــرار ما 
قــــررت إدارة نــادي  حـــدث عـــام 2012، عــنــدمــا 
تــشــلــســي إقـــالـــة املــــــدرب الــبــرتــغــالــي فــيــالش 
بـــــواش، وتــعــيــن املـــديـــر اإليــطــالــي روبــيــرتــو 
دي ماتيو في شهر مارس/ آذار، حتى يقود 

»البلوز« فيما تبقى من املوسم حينها.
ــيــــل بـــــديـــــاًل لـــلـــمـــدرب  وأتـــــــــى تـــــومـــــاس تــــوخــ
بإقالته،  قـــام تشلسي  الـــذي  فــرانــك المـــبـــارد، 
نــظــرًا لــتــراجــع نــتــائــج »الــبــلــوز« فــي الــــدوري 
بتعزيز  اإلدارة  قيام  رغــم  املمتاز،  اإلنكليزي 
فــي سوق  الــفــريــق، بصفقات كبيرة  صــفــوف 
االنــتــقــاالت الــصــيــفــيــة، بــعــدمــا حــصــلــت على 
النجم املغربي حكيم زيــاش، واألملاني تيمو 

فيرنر، ومواطنه كاي هافيرتز.
واستطاع توخيل انتشال تشلسي من براثن 

يرغب تشلسي في تكرار 
ما فعله بدوري أبطال 

أوروبا عام 2012

»روالن غاروس« ُتكرم نادال بتمثال فوالذي
دشنت بطولة فرنسا املفتوحة للتنس »روالن غاروس« تمثااًل لالعب التنس اإلسباني 
الفنان اإلسباني خــوردي ديز  التمثال من قبل  لتكريمه، وتم تصميم  نــادال  رافاييل 
وهو مصنوع من الفوالذ. وقال الالعب في هذه املناسبة »ليس هناك مميز في العالم 
بالنسبة لي أكثر من روالن غاروس لهذا التمثال. إنه يعني الكثير بالنسبة لي«. هذا 
وتم استخدام 800 كلغ من الفوالذ املقاوم للصدأ في العمل الفني، والجدير بالذكر أن 

نادال توج ببطولة »روالن غاروس« 13 مرة.

فاران: هذا ليس الوقت المناسب للحديث حول مستقبلي
رفض الدولي الفرنسي رافايل فاران، مدافع فريق ريال مدريد، الحديث حول مستقبله 
مع الفريق اإلسباني والذي يتبقى له عام في عقده معه وأشاد بعودة زميله بالفريق 
كريم بنزيمة لصفوف املنتخب الفرنسي واصفًا إياه بأنه العب يجعل اآلخرين يلعبون. 
وقال املدافع الفرنسي خالل مؤتمر صحافي »هذا ليس الوقت املناسب للحديث حول 
مستقبلي، كل تركيزي حاليًا على بطولة أمم أوروبا. من الطبيعي واملنطقي أن يوجهوا 
لي هذه األسئلة وبالنسبة لي أيضا من الطبيعي واملنطقي أن يكون تركيزي فقط على 
املباريات التي سنخوضها«. هذا وأشاد فاران بعودة زميله بنزيمة لصفوف منتخب 
»الديوك« بعد غياب دام لخمس سنوات و6 أشهر، كما أعرب عن حزنه بسبب رحيل 
النادي »امللكي«، وقــال فــاران »بنزيمة يجعل اآلخرين  الدين زيــدان عن صفوف  زين 
يلعبون، بتحركاته يخلق مساحات وذلك بفضل قدراته الفنية. إنه العب جماعي وهذه 

أكبر نقاط قوته«.

تيباس: ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس 
يمكن االستغناء عنها

تحدث رئيس رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم )الليغا(، خابيير تيباس، في مؤتمر 
صحافي بعد اجتماع املنصة االستشارية لألندية، الذي عقد في مدريد، عن األندية 
السوبر األوروبــي »السوبرليغ«، وقال تيباس  التي ال تزال باقية في دوري  »الغارقة« 
الــحــيــاة بـــدون ريـــال مدريد  الــقــدم مستعد للبقاء على قيد  لــكــرة  »االتــحــاد األوروبــــي 
وبرشلونة ويوفنتوس في املسابقة. دوري أبطال أوروبا صمد 5 أو 6 سنوات بدون 
وريــال مدريد  انعكاس عدم مشاركة برشلونة  يونايتد وميالن«. وحــول  مانشستر 
ملدة عامني في البطوالت األوروبية على املسابقة املحلية )الليغا(، أشار تيباس إلى أن 
»الليغا مستعدة« وأضاف »نود أن يلعبا في أوروبا، لكن إذا توقفا عن فعل أشياء غبية، 
فربما يتمكنان من ذلك. يجب أن تتحمل مسؤولية أفعالك. ما ال يمكنك فعله هو القيام 
القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  تيباس  وهاجم  كما  العقاب«.  من  وتفلت  بإنقالب 
جياني إنفانتينو، قائاًل »اهتمامات إنفانتينو واضحة للغاية. بدوري السوبر األوروبي 
للمنتخبات  العالم  العالم لألندية، وبدعم هــؤالء يقيم بطولة كأس  يحصل على كأس 

الوطنية كل عامني«.

بالتيني يفتح النار على »فيفا« و»يويفا«: 
يعتقدان أنهما يمتلكان كرة القدم

أكد الفرنسي، ميشيل بالتيني، أن كال من »فيفا« و»يويفا« يعتقدان أنهما يملكان كرة 
القدم، وذلك في مقابلة مع صحيفة »ليكيب« الفرنسية« تحدث فيها عن أزمة دوري 
السابق  الرئيس  املونديال كل عامني. ويعتقد  إقامة  السوبر األوروبــي وكذلك مقترح 
لالتحاد األوروبــي لكرة القدم )2007-2015( أن هذه املؤسسة أدارت مسألة السوبر 
ألكسندر تشيفرين بأنه تصرف  الحالي  اتهم رئيسها  ليغ بشكل سيئ، وبالتحديد 
بطريقة سخيفة حني أهان رؤساء األندية الكبرى. وقال الالعب الفرنسي السابق »إن 
األندية الكبرى تريد الرحيل منذ 40 سنة. حني تكون رئيسًا »ليويفا« عليك أن تتوقع 
األمــور قبل حدوثها، ال أن تجد نفسك أمــام األمــر الــواقــع«. في املقابل أظهر بالتيني 
معارضته لفكرة إقامة املونديال كل عامني، وانتقد »فيفا« في هذا اإلطار، كما نوه بأن 
عدم دعوته ألي مباراة في نسخة »يورو« القادمة برغم أن إقامتها في عدة دول أوروبية 
التي كانت فكرته هو في األساس، شيء غريب، وقال »على عكس ما يعتقده »فيفا« 

و»يويفا«، كرة القدم ليست ملكًا لهما«.

لندن ـ العربي الجديد

بــدأ عمر ريــتــشــاردز، املــولــود فــي 15 فــبــرايــر/ شــبــاط 1998، 
إنــكــلــتــرا، قبل أن ينضم إلى  الــفــرق املحلية فــي  مــشــواره مــع 
فولهام في سن العاشرة، وبعد انتهاء عقده مع فريق تحت 16 
عامًا، وّقع أول عقد احترافي له مع ريدينغ، تحت إشراف مدير 
األكاديمية إيمون دوالن في يوليو/ تموز 2016. وبعد التألق 
في عدة مواسم، أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري األملاني 

لكرة القدم للموسم التاسع تواليًا تعاقده مع املدافع الذي كان 
اإلنكليزي،  األولـــى  الــدرجــة  دوري  فــي  ريدينغ  قميص  يحمل 
وذلك في صفقة انتقال حر حتى عام 2025. وأكد بايرن أن 
ريتشاردز انتقل إلى صفوفه في صفقة ملدة أربعة أعوام من 
دون مقابل، بعدما وصل عقده مع فريقه السابق إلى نهايته. 
العمر 23 عامًا،  الذي يبلغ من  املدافع  وسيرتدي ريتشاردز، 
القميص رقم 3، وهو العب موهوب على الجانب األيسر من 
أنه  الهجوم، كما  أن يجد حلواًل جيدة في  الــدفــاع، ويستطيع 
ميونخ. وسيدخل  بايرن  في  دورًا جيدًا  جــدًا وسيلعب  يقظ 
ريتشاردز الذي بإمكانه أيضًا أن يلعب في الوسط على الجهة 
اليسرى، في منافسة مع الكندي ألفونسو ديفيس والفرنسي 
لــه فــي التشكيلة  لــوكــاس هــرنــانــديــز لحجز مــركــز أســاســي 
الــذي سيلعب  أن يسّد ريتشاردز  املتوقع  البافارية. كما من 
ناغلسمان،  يوليان  املـــدرب  إشـــراف  املقبل تحت  املــوســم  فــي 
البدالء بعد رحيل األخير  الــذي خلف هانزي فليك على دكة 
لتسلم مهمة تدريب منتخب أملانيا، الفراغ الذي خلفه املدافع 
دافـــع عن  الفريق بعدما  الــراحــل عــن  ــا،  أالبـ دافــيــد  النمساوي 
ألوانه أكثر من عقد من الزمن. ويخطط بطل أوروبــا لتحويل 
الفرنسي لوكاس هيرنانديز إلى قلب الدفاع مع بداية املوسم 
في  ديفيز  للكندي  األول  املنافس  ريتشاردز  ليصبح  املقبل، 
الجهة اليسرى. وأشاد املدير الرياضي للنادي والعبه الدولي 
العبه  بصفات  حميديتش  صــالــح  حسن  البوسني  السابق 
الــجــديــد فــي بــيــان رســمــي، معتبرًا أن »عــمــر هــو العــب تقني 
لظهير أيسر«. من جهته، قال عمر ريتشاردز: »االنتقال إلى 
أنــا فخور  الحلم.  لقد تحقق  لــي.  بــايــرن ميونخ شــرف كبير 
بــارتــداء قميص أحــد أكــبــر األنــديــة فــي الــعــالــم. آمــل أن أتمكن 
من مساعدة الفريق على مواصلة النجاح في املستقبل. كل 
االنتظار  أطــيــق  ال  ثقتها.  على  ميونخ  بــايــرن  إلدارة  الشكر 
حتى أكون على أرض امللعب«. وكان ريتشاردز قد تلقى أول 
في  عامًا،   21 تحت  إنكلترا  تشكيلة  إلــى  لالنضمام  اتصال 
30 أغسطس/ آب 2019، وفي النهاية ظهر ألول مرة في 11 
أكتوبر/ تشرين األول من العام ذاته كبديل خالل التعادل 2-2 

ضد منتخب سلوفينيا.

عمر ريتشاردز

على هامش الحدث

نجم كرة قدم إنكليزي، تألق مع فريق ريدينغ، قبل أن يعلن نادي بايرن 
ميونخ األلماني ضمه في صفقة انتقال حر حتى عام 2025

يريد نجوم 
»سيتي« نيل 
لقب دوري 
أبطال أوروبا 
)مات ماكنولتي/ 
)Getty

)Getty( زيدان رحل بشكل مفاجئ عن ريال مدريد

الــنــتــائــج الــســلــبــيــة فـــي الــــــدوري اإلنــكــلــيــزي، 
بــاإلضــافــة إلـــى قــدرتــه عــلــى قــيــادة »الــبــلــوز« 
إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أطاح 
عددًا من املنافسن الكبار، وعلى رأسهم ريال 
مدريد اإلسباني صاحب الخبرة الكبيرة في 

املسابقة القارية.
ــانـــي بيب  ــبـ املــــــدرب اإلسـ ــل، درس  ــابـ ــقـ املـ فـــي 
مانشستر  ناديه  معاناة  أسباب  غــوارديــوال 
ــم الـــحـــالـــي بــشــكــل  ــوســ ــة املــ ــدايــ ــي بــ ســيــتــي فــ
جــيــد، ليوجه أنــظــاره مــبــاشــرة صــوب الخط 

مرحلة  في  الدفاعي  الخط  واستطاع  محرز. 
املـــجـــمـــوعـــات بــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا فــرض 
هيمنته على منافسيه، وتلقت شباكه هدفًا 
التي جمعتهم  األولــى  باملباراة  فقط،  وحيدًا 
بــاملــوســم الــحــالــي فــي املسابقة الــقــاريــة، ضد 
بـــورتـــو الـــبـــرتـــغـــالـــي، وانـــتـــهـــت بـــفـــوز كتيبة 
غوارديوال بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد.

)16(، فلم تتلق شباك مانشستر  أما في دور الـ
ســيــتــي أي هــــدف أمـــــام مــنــافــســه بــوروســيــا 
ــي فــــي مــواجــهــتــي  ــ ــانـ ــ مـــونـــشـــنـــغـــالدبـــاخ األملـ

لتأتي  عــلــى تحسينه،  الـــذي عــمــل  الــدفــاعــي، 
بــعــدهــا الــنــتــائــج املـــثـــالـــيـــة، عــقــب نــيــلــه لقب 
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم، وبلوغه 
نهائي دوري أبطال أوروبــا. وسيعتمد بيب 
غــــوارديــــوال فـــي املــواجــهــة الــنــهــائــيــة بـــدوري 
ــلـــى خــّطــه  أبــــطــــال أوروبــــــــــا ضــــد تــشــلــســي عـ
الـــدفـــاعـــي بـــقـــيـــادة نــجــمــه الــبــرتــغــالــي روبـــن 
دياز، باإلضافة إلى إيجاد التوازن في وسط 
الــزّج بقوته الهجومية الضاربة،  امللعب، مع 
ــــاض  ــري ريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الــــتــــي يـــمـــثـــلـــهـــا الـــنـــجـــم الـ

الـــذهـــاب واإليـــــاب، فيما اســتــطــاع بــوروســيــا 
ــراز هــدفــن فـــي مــرمــى حـــارس  ــ دوتــمــونــد إحـ
كتيبة بيب غوارديوال، ضمن منافسات ربع 
الصلب  البرتغالي  املدافع  وبفضل  النهائي. 
ـــات نـــــادي مــانــشــســتــر سيتي  روبـــــن ديــــــاز، بـ
صــاحــب الــخــط الــدفــاعــي األقـــوى فــي الـــدوري 
ــدرة  ــيـــزي املــــمــــتــــاز، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى قــ ــلـ ــكـ اإلنـ
)24 عامًا( على قيادة كتيبة بيب  الـــ صاحب 
غــوارديــوال إلــى نهائي دوري أبــطــال أوروبــا 

للمرة األولى في تاريخه.

الرحيل الثالث لزيدانوجه رياضي
ــــدرب الــفــرنــســي زيـــن الـــديـــن زيـــدان  طـــوى املـ
مع  الثالثة  مغامرته  فــي  األخــيــرة  الصفحة 
ــــرة بعد  ــــال مـــدريـــد، ولـــكـــن هــــذه املـ فـــريـــق ريـ
موسم خرج منه الفريق خالي الوفاض من 
الــبــطــوالت ولــكــن دون أن يمس ذلــك برمزه 
وأســطــورتــه. وبــعــد خمسة أيـــام مــن انتهاء 
لعنة  بــمــثــابــة  كـــان  الــــذي  مــوســم 21/2020 
مع  ولكنه  اإلصــابــات  كــثــرة  بسبب  للفريق 
ذلـــك اســتــطــاع الــوصــول إلـــى نــصــف نهائي 
دوري األبــطــال واملــنــافــســة حتى آخــر نفس 

على لقب »الليغا«، أكد زيدان رحيله.
ــذلـــك حــقــبــتــه الـــثـــالـــثـــة فــي  وأنــــهــــى زيـــــــدان بـ
الــنــادي »املــلــكــي« الـــذي عـــاد إلــيــه فــي 2019 
بناء على طلب من رئيسه فلورنتينو بيريز 
إلنــقــاذ فــريــق كـــان قــد تــركــه قــبــل ذلـــك بــــ284 
يومًا. وفي حقبته الثانية مع النادي امللكي، 
قاد زيدان الفريق للفوز بلقب كأس السوبر 
اإلسباني 2020 في السعودية أمام أتلتيكو 
مدريد، وفي موسم 2019 /2020 الذي اتسم 
ــّوج  ــا، تـ ــورونــ ــيـــروس كــ بــالــتــوقــف بــســبــب فـ

بلقب »الليغا«.
وكـــــان زيــــــدان قـــد أنـــهـــى مــســيــرتــه الــكــرويــة 

كالعب أيضًا بنفس الطريقة: كان لديه عقد 
ســار، ولكنه قرر بعد مباراة فياريال )3-3( 
في 7 أيــار/ مايو عــام 2006 اعــتــزال اللعب. 
وبقي قريبًا من النادي حتى شهر حزيران/ 
ــام 2013 حـــن أصــبــح  ــذاك فـــي عــ يــونــيــو آنــــ
الذي  أنشيلوتي،  كارلو  لإليطالي  مساعدًا 
التتويج بكأس امللك ولقب  تعاون معه في 
دوري األبطال العاشر أمام أتلتيكو مدريد 
ــام، تـــم تعيينه  ــعـ فـــي لــشــبــونــة، وبـــعـــدهـــا بـ
مـــدربـــًا لــلــفــريــق الـــرديـــف لــلــنــادي »املــلــكــي«، 
وكانت هذه بمثابة خطوة سابقة لتعيينه 

مدربًا للفريق األول. 
وفـــي 4 كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر تــم تعيينه 
ــا بــنــيــتــيــز لــيــبــدأ رحـــلـــة مليئة  خــلــيــفــة لـــرافـ
بـــاإلنـــجـــازات، ومـــن 13 بــطــولــة نــافــس فيها 
مــنــذ تــولــيــه الـــدفـــة خــلــفــًا لــبــنــيــتــيــز، حصد 
ــدان 9 ألـــقـــاب؛ ثــــالث بـــطـــوالت تــاريــخــيــة  ــ زيــ
ــع بــهــا  ــ بـــــــدوري األبــــطــــال عـــلـــى الـــتـــوالـــي رفـ
ــدوري  ــ ــقـــب الــ ــــى 13، ولـ الـــفـــريـــق رصــــيــــده إلـ
مــرة واحـــدة )2016/ 2017( وكــأس السوبر 
األوروبــي مرتن )2016 /2017( ومونديال 
األندية مرتن )2016 و2017( وكأس السوبر 

اإلسباني مرة )2017(.
وفــي 31 أيــار/ مايو لم يقدم زيــدان حينها 
أيــضــًا أســبــابــًا حــول قـــرار رحــيــلــه، مثلما ملا 
يقدم هذه املرة أيضًا أسبابًا عن رغبته في 
عدم االستمرار. ورغم الرحيل، ال يزال زيدان 
يحظى باحترام وتقدير النادي وجماهيره، 
لــيــس فــقــط ملـــا حــقــقــه كـــمـــدرب، ولــكــن أيــضــًا 
ملـــا حــقــقــه لــلــفــريــق كـــالعـــب، حــيــث فــــاز معه 
بــالــدوري وكــأس السوبر اإلســبــانــي مرتن 
وكأس السوبر األوروبي ومونديال األندية 

ودوري األبطال في 2002.
ــقــــادم لـــتـــدريـــب فـــريـــق ريـــال  وعــــن املــــــدرب الــ
مــدريــد فــي املــوســم املــقــبــل، مــا زالـــت األمـــور 
بــروز  اللحظة مــن دون  ضبابية حتى هــذه 
مرشحن كــبــار، فــي وقــت هناك طــرح السم 
راؤول غونزاليز بقوة لقيادة الجيل الجديد 
من النادي »امللكي« في موسم 2022-2021، 
إال أن هذا االسم ما زال قيد الدراسة وليس 

هناك أي حسم في هذا الشأن. 
ــعـــــض الـــصـــحـــف  ــ فـــــــي املـــــقـــــابـــــل أشـــــــــــــارت بـ
اإلسبانية، ومنها »ماركا«، إلى أن اإليطالي 
ــرك فـــريـــق إنــتــر  ــذي تــ ــ أنــطــونــيــو كـــونـــتـــي، الـ
مـــيـــالن بــشــكــل مــفــاجــئ أيـــضـــًا، ربـــمـــا يــكــون 
مــن بــن املــرشــحــن لــقــيــادة ريـــال مــدريــد في 
ــلـــى الــجــمــيــع انــتــظــار  املـــرحـــلـــة املـــقـــبـــلـــة، وعـ
ــة ملــعــرفــة قـــــرار الــرئــيــس  ــادمـ ــقـ ــيـــع الـ ــابـ األسـ

فلورنتينو بيريز النهائي في هذا الشأن.
)إفي(
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