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)Getty/ميسي كان قريبًا من الرحيل في الموسم الماضي بسبب اإلدارة السابقة لبرشلونة  )أليكس كاباروس

ميسي باٍق في برشلونة

وصف مدرب الباراغواي، إدواردو بيريزو، 
مباراتي فريقه أمام األوروغواي والبرازيل يومي 

3 و8 يونيو/حزيران املقبل ضمن تصفيات أميركا 
الجنوبية املؤهلة إلى مونديال قطر 2022 بأنهما 

مواجهتان »ذاتا أهمية كبيرة«. وقال بيريزو: 
»كل االهتمام منصب على مباراتي األوروغواي 
والبرازيل، ونكن احتراما مطلقا ملنافسنا، نحن 
فريق شاب يتمتع بديناميكية كبيرة، ونأمل أن 

نستمر بنفس الطريقة في هاتني املباراتني«.

وضع العب التنس اإلسباني رافائيل نادال 
جائزته الـ12 التي حصدها في بطولة برشلونة 
والعاشرة في بطولة روما لألساتذة ذات األلف 

نقطة في متحفه في أكاديمية رافائيل نادال باي 
موبيستار ماناكور. وقال نادال في شريط مصور 

»إنني هنا في املتحف حيث أضع جائزتني 
مهمتني للغاية لي وتعنيان الكثير«. وأوضح أن 
جائزة بطولة برشلونة »متاحة هنا في املتحف 

في األكاديمية ملن يرغب في املجيء لرؤيتها«.

اعترف مدرب بايرن ميونخ، هانز فليك، بأنه أجرى 
محادثات مع االتحاد األملاني لكرة القدم لخالفة 

يواخيم لوف، في تدريب منتخب املانشافت، 
ولكنه أشار إلى أن هناك بعض التفاصيل لم يتم 
حسمها. وقال املدرب الحاصل على أبطال أوروبا 

املوسم املاضي: »لقد تحدثت مع االتحاد وهذا 
 ما يمكنني قوله بوضوح. يجب توضيح أنه 

ّ
كل

تتبقى بعض التفاصيل. حني يتم حسم كل شيء 
يمكنهم اإلعالن سريعًا عن األمور«.

مدرب الباراغواي: 
مواجهتا األوروغواي 

والبرازيل مهمتان للغاية

نادال يعرض 
في متحفه جائزتيه 

في برشلونة وروما

فليك يعترف 
بالتفاوض مع االتحاد 

األلماني لخالفة لوف
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كوبنهاغن
مدينة »الحدائق« 

تحتضن كرة القدم

2829
رياضة

رياض الترك

ُتعتبر عاصمة الدنمارك »كوبنهاغن« 
واحدة من بني أجمل املدن األوروبية، 
والـــتـــي اخــتــيــرت مـــن بـــني املــــدن الــــ11 
التي ستستضيف بطولة »يورو 2020«، وفي 
ــــور الــحــضــور الــجــمــاهــيــري  ــــت أمـ وقــــت مـــا زالـ
اآلن  املدينة وملعبها غير واضــحــة حتى  فــي 

بسبب فيروس »كورونا«، فالذهاب في رحلة 
صغيرة لتعريف عاصمة من عواصم البطولة 

األوروبية لن يكون مضرًا.
من  الكثير  فيها  جميلة  مدينة  »كوبنهاغن« 
الـــقـــنـــوات املــائــيــة وحـــدائـــق حــضــاريــة جــذابــة 
وحـــتـــى أحـــــواض اســتــحــمــام ســاخــنــة عــائــمــة، 
الترفيه  أي مشكلة في  لن يكون هناك  وعليه 
هــنــاك فــي حـــال وجـــود الــجــمــاهــيــر، وفـــي حــال 
ــة الــتــي  ــعــ ــإن املــنــتــخــبــات األربــ ــ ــد، فـ ــواجـ ــتـ لــــم تـ
ســـتـــخـــوض مـــبـــاريـــاتـــهـــا فــــي مــلــعــب املـــديـــنـــة، 

ستستمتع بأحمل املناظر البيئية الخالبة.

لمحة وتاريخ
يبلغ عـــدد ســكــان مــديــنــة »كــوبــنــهــاغــن« حتى 
ألــــف نــســمــة، وهــــي أســاســا  اآلن حـــوالـــي 794 
قـــريـــة صــغــيــرة »لــلــفــايــكــيــنــغــز« تــأســســت في 

سيستضيف ملعب »باركني« مباريات في 
بطولة »يــورو 2020، وهو الذي تأسس في 
ألــف متفرج  عــام 1992 ويتسع لحوالي 38 
)طبعا هــذا الــرقــم لــن يكون مفيدًا فــي حالة 
كـــورونـــا الــحــالــيــة، وذلــــك بــســبــب الــضــوابــط 
لها  الــتــي سُيسمح  الــقــدرة  إن  إذ  الصحية، 

ربما تصل إلى 25% كحد أقصى(.
وُيــعــتــبــر ملعب »بـــاركـــني« األصــغــر مــقــارنــًة 
ـــورو 2020، وهـــو الـــذي  بــجــمــيــع مــالعــب »يــ
سيستقبل مــا بــني 11 و12 ألــف متفرج في 
ــي لكرة  ــ الــبــطــولــة بــحــســب االتـــحـــاد األوروبــ
القدم. باإلضافة إلى ذلك فإنه امللعب الخاص 
عليه  يخوض  الــذي  الدنماركي،  باملنتخب 

مبارياته الدولية الودية والرسمية.
وطــبــعــا ســيــســتــفــيــد املــنــتــخــب الــدنــمــاركــي 
من ميزة اللعب على أرضــه، وذلــك من أجل 
تقديم أداء قوي ومحاولة التأهل إلى الدور 
الثاني من البطولة األوروبية، خصوصا أنه 
يلعب في مجموعة صعبة تضم منتخبات 

روسيا، بلجيكا وفنلندا.
ــع الـــتـــنـــويـــه بــــــأن مـــلـــعـــب »بــــــاركــــــني« فــي  ــ مـ
زال  ما  »كوبنهاغن«  الدنماركية  العاصمة 
ضمن خطط يورو 2020، ولم ُيعلن االتحاد 
نية لسحب شرف  أي  اآلن  األوروبــــي حتى 
التنظيم من املدينة، وكذلك لم ُيعلن االتحاد 
قــرار بخصوص  أي  الــقــدم  لكرة  الدنماركي 

عدم استضافة املباريات.
تم بناء ملعب »بــاركــني« على أرض امللعب 
ــــذي تـــم تــدمــيــره عــام  الــوطــنــي الــســابــق والــ
كــانــت في  مــبــاراة استضافها  1992، وآخـــر 
بطولة »يورو 1992« عندما خسر املنتخب 
الـــدنـــمـــاركـــي أمـــــام مــنــتــخــب يــوغــوســالفــيــا. 
ــا زال املــلــعــب  ــ تــــجــــديــــده، مـ ــد عـــمـــلـــيـــة  ــعــ وبــ
الوحيد الذي يستضيف مباريات املنتخب 
الــدنــمــاركــي خــالل الــســنــوات الــــ15 األخــيــرة، 
 640 التشييد حوالي  إعــادة  عملية  وكلفت 

مــلــيــون كـــــرون دنـــمـــاركـــي. ويــحــمــل املــلــعــب 
تــصــنــيــف »فــئــة 4« مـــن االتـــحـــاد األوروبـــــي 
لــكــرة الــقــدم والـــذي حصل عليه عــام 1993، 
ويــمــكــن لــلــمــلــعــب أن يــســتــضــيــف مــبــاريــات 
بطولة »الـــدوري األوروبــــي«، لكن ال يمكنه 
استضافة مباريات في بطولة دوري أبطال 
أوروبـــــــا، ألن ســعــتــه ال تــتــجــاوز الــــــ50 ألــف 
ــــي  مــفــتــرج وفـــقـــا لــقــوانــني االتـــحـــاد األوروبــ

لــكــرة الـــقـــدم. وُيــعــتــبــر »بـــاركـــني« مــن أصغر 
أنــهــا  كــمــا  بــطــولــة »يــــــورو 2020«،  مـــالعـــب 
هــذا  فيها  الــتــي سيستضيف  ــى  األولــ املـــرة 
امللعب مباريات في البطولة األوروبــيــة، إذ 
لم يسبق للدنمارك أن استضافت منافسات 
»اليورو«، وستكون املرة األولى التي تكون 

فيها مدينة مستضيفة في عام 2021.
)العربي الجديد(

»باركين ستاديوم«

الــقــرن العاشر مــن الــتــاريــخ، وأمــســت عاصمة 
الدنمارك في القرن الخامس عشر، وأمست في 
الـــ17، إحــدى أقــوى العواصم األوروبية  القرن 

بمؤسستها اإلدارية والعسكرية.
وطــبــعــا كــــان لــكــوبــنــهــاغــن نــصــيــب كــبــيــر من 
ــة، خـــصـــوصـــا أنــهــا  ــيـ ــانـ ــثـ ــرب الـــعـــاملـــيـــة الـ ــحــ الــ
تعرضت لالحتالل من الجيش األملاني، وهي 
املدينة التي تعرضت في القرن الـ18 للكثير من 
والحرائق  الطاعون  مثل  اإلنسانية،  الكوارث 
الضخمة، وهي اليوم ثاني أكبر عاصمة بني 

البالد االسكندنافية.
مــن أفضل  الــيــوم واحـــدة  ُتعتبر »كوبنهاغن« 
عواصم العالم في املؤتمرات الدولية من حيُث 
ستكون  وهــي  امُلميزة،  والقاعات  االستضافة 
ــــورو 2020«، إحــــدى أهـــم املـــدن  فـــي بــطــولــة »يـ
يأتي في  الــذي  الرياضي  للحدث  املستضيفة 
ظــروف صحية صعبة بسبب تفشي فيروس 
»كورونا« في أوروبا. ووفقا للتاريخ فإن بناء 
مدينة »كوبنهاغن« يعود إلى عام 1167، حني 
تــم بــنــاء قــلــعــة عــلــى جــزيــرة »ســلــوتــســهــوملــن« 
الــــــشــــــهــــــيــــــرة، وهــــــــــو مـــــــكـــــــان تــــــــواجــــــــد قـــصـــر 
املؤرخون  ويؤكد  اليوم.  »كريستيانسبورغ« 
في هذا اإلطار أن مدينة كوبنهاغن ُولدت في 
القرن الـ11، وكانت بمثابة بلدة صغيرة يوجد 
فيها قصر كبير وكنيسة وأسواق، ومنذ ذلك 
بــدأت املدينة تكبر شيئا فشيئا، حتى  الحني 

أمست ما هي عليه اليوم.
فــي املقابل فــإن بناء ميناء خــاص فــي مدينة 
»كـــوبـــنـــهـــاغـــن«، ســــــّرع كـــثـــيـــرًا عــمــلــيــة الــنــمــو 
التجارية  الــتــبــادالت  والــتــطــور، وذلـــك بسبب 
ــار هـــذه  ــبــ ووصــــــــول املــســتــكــشــفــني، ونـــقـــل أخــ
ــن خـــالل  ــم مــ ــالـ ــعـ ــة إلـــــى جــمــيــع دول الـ ــنـ ــديـ املـ
الـ15،  القرن  البحرية. وفي منتصف  الرحالت 

أمست املدينة عاصمة الدنمارك األولى.
وعـــانـــت مــديــنــة »كـــوبـــهـــاغـــن« كــســائــر الــــدول 
األوروبـــيـــة خــالل الــحــرب العاملية الــثــانــيــة، إذ 
وثق التاريخ احتاللها من قبل القوات النازية 
الــزعــيــم  واعـــتـــبـــر  و1945،   1940 ســنــتــي  بـــني 

EURO  2020  يورو

اختار االتحاد األوروبي لكرة القدم مدينة »كوبنهاغن« 
كمستضيفة لمباريات بطولة »يورو 2020«، واختارت 

ملعب »باركن« لكي يكون الملعب الرسمي الذي يُمثل 
المدينة في البطولة األوروبية

)Getty( قصر »روزينبيرغ« في المدينة

)Getty( حدائق »تيفولي« الشهيرة)Getty( يوجد في المدينة الكثير من المتاحف المهمة

)Getty( مدينة كوبنهاغن الجميلة

الملعب الرئيسي 
للمنتخب 
الدنماركي منذ 
)Getty( سنوات

)Getty( يتسع ملعب »باركن« لحوالي 38 ألف متفرج

ُيعتبر النجم تودي يونسون من أساطير كرة القدم في مدينة كوبنهاغن تاريخيًا، والذي 
مثل فريق املدينة بني سنتي 1997 و2005، وخاض 167 مباراة سّجل فيها 54 هدفًا. 
ورغم أنه مولود في الدنمارك إال أنه فّضل تمثيل منتخب جزر الفارو بلده األم، وخاض 
معه 45 مباراة وسجل 9 أهــداف. لكنه ُيعتبر أحد أهم نجوم كرة القدم في كوبنهاغن 
ومن أساطير النادي الذي سبق أن شارك في منافسات دوري أبطال أوروبا. كما مثل 
الدنماركية كوبنهاغن، وخــاض معه 76  العاصمة  لينغدبي في شمال  يونسون فريق 

مباراة وسجل 18 هدفًا في مسيرته هناك.

تودي يونسون

ملعب المدينة

النازي، أدولف هتلر، أنها مثال للمناطق التي 
تخضع لنفوذ أملانيا في ذلك الوقت.

ــدأت الـــثـــورة الــدنــمــاركــيــة  ومــنــذ عـــام 1943، بــ

 حادثة إغراق 
ُ
إلنهاء االحتالل األملاني، وتبرز

السفن الدنماركية من القوارب الحربية امللكية 
ــك ملــنــع الـــقـــوات الــنــازيــة من  الــدنــمــاركــيــة، وذلــ
استخدامها في الحرب. وفي عام 1945، تلقت 
كــوبــنــهــاغــن الـــدعـــم مـــن الــجــيــش الــبــريــطــانــي، 
الــدنــمــارك فــي نيل االســتــقــالل رسميا  لتنجح 

في الرابع من شهر أيار/مايو من ذلك العام.

المعالم السياحية
الكثير  الدنمارك »كوبنهاغن«،  تملك عاصمة 
مـــن املـــعـــالـــم الــســيــاحــيــة الــجــمــيــلــة، ولـــعـــل من 

أبرزها متحف »ديزاين دنمارك« وهو مقصد 
الجميلة  املعمارية  بالتصاميم  يهتم  من  لكل 
والــجــذابــة، وحــتــى أن بــنــاء املتحف هــو تحفة 

معمارية تخطف األبصار بفضل جمالها.
الكثير  بــوجــود  »كوبنهاغن«  مدينة  وتتميز 
اليهودي  )املتحف  مثل  األخـــرى  املتاحف  مــن 
ــعــــرض الـــدنـــمـــاركـــي الـــوطـــن،  الــــدنــــمــــاركــــي، املــ
متحف آركني للفن الحديث، متحف أوريغارد، 
الترسانة  متحف  املوسيقي،  التاريخ  متحف 
الــعــمــال، متحف  الــدنــمــاركــيــة،، متحف  امللكية 
الــنــضــال الـــدنـــمـــاركـــي، مــتــحــف تــورفــالــدســني، 

ــر، مـــتـــحـــف ســـيـــتـــي ومــتــحــف  ــاتـ ــيـ ــيـ مـــتـــحـــف ثـ
التاريخ الطبيعي(.

ــــذي تــأســس  وهــــنــــاك قـــصـــر »روزيــــنــــبــــيــــرغ« الــ
ــــوك  ــلـ ــ املـ ــر  ــ ــهــ ــ أشــ ــد  ــ ــ يـ ــــى  ــلـ ــ عـ  ،1606 عـــــــــام  ــي  ــ ــ فـ
االسكندنافيني، ويوجد في داخله الكثير من 
»كوبنهاغن«،  تخُص  التي  التاريخية  املعالم 
والكثير من اآلثــار والكنوز التي ُتمثل تاريخ 
املــديــنــة. وهــنــاك »كــوبــني هــــوت«، املــكــان الــذي 
يـــوجـــد فــيــه الــكــثــيــر مـــن حـــمـــامـــات الــســبــاحــة 

الساخنة والتي ُتريح األعصاب.
الشهيرة  »تيفولي«  حــدائــق  إغــفــال  يمكن  وال 

»كوبنهاغن«،  تتواجد في وســط مدينة  التي 
وهي ثاني أقدم مركز ترفيهي في العالم، وهو 
الذي يجب زيارته لياًل ألن املشجع سيستمتع 
كــثــيــرًا بـــاألضـــواء واملــنــاظــر الــخــالبــة. هـــذا وال 
الذي  الشهير،  »نيهافن«  يمكن نسيان خليج 
يـــتـــواجـــد فــيــه الــكــثــيــر مـــن الــســفــن الــخــشــبــيــة 
ومطاعم  الجميلة  امللونة  واألبنية  والحديثة 

املأكوالت البحرية.

وسائل النقل
تملك مدينة »كوبنهاغن« مطارًا دوليا ويبتعد 

عن وسط املدينة حوالي 8 كيلومترات، وهو 
املطار األكثر سهولة للوصول إليه في أوروبا 
االتــصــال  املفتوحة وقــنــوات  الــطــرقــات  بسبب 
البحرية والبرية السهلة، وهو قريب أيضا من 

ملعب املدينة الذي سيستضيف املباريات.
تواصل  شبكات  تمتلك  »كوبنهاغن«  أن  كما 
من  بمعظمها  تنطلق  والــتــي  الــقــطــارات  عــبــر 
»كوبنهاغن سانترال«، كما أن شبكة الطرقات 
حـــول املــلــعــب ُتــســهــل كــثــيــرًا عملية الــوصــول، 
خــصــوصــا أن املــســافــة مــن وســـط املــديــنــة إلــى 

ملعب »باركني« تبلغ 3,4 كيلومترات.

سيتضيف ملعب 
»باركين« خالل بطولة 
»يورو 2020، 3 مباريات 
في دور المجموعات 

)الدنمارك ضد 
فنلندا، الدنمارك ضد 
بلجيكا وروسيا ضد 
الدنمارك(، ومباراة 

من دور الـ16 بين ثاني 
المجموعة الرابعة 
وثاني المجموعة 

الخامسة. وأبلغ 
االتحاد الدنماركي 
لكرة القدم نظيره 

»يويفا« بأنه سيسمح 
بنسبة 25% من 

دخول المدرجات 
خالل مباريات البطولة 
األوروبية، وذلك مثل 

سائر المالعب الـ11 
المستضيفة، وبالتالي 

سيحظى المنتخب 
الدنماركي بفرصة 
ذهبية للتأهل إلى 

الدور المقبل كونه 
سيلعب في ملعبه 

وأمام جماهيره التي 
ستحضر إلى مدرجات 

ملعب »باركين«.

مباريات 
المدينة

بطل من هنا

تضُم »كوبنهاغن« 
الكثير من المعالم 
السياحية الجميلة

يومًا19الباقي
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مجدي طايل

تــــدخــــل األنــــــديــــــة الــــعــــربــــيــــة جـــولـــة 
حــاســمــة، فــي رحــلــة املــنــافــســة على 
لـــقـــب بـــطـــل كـــــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة 
األفريقية لكرة القدم ملوسم 2020-2021، بحثًا 
عن أكبر تواجد عربي في الدور نصف النهائي، 
وذلـــك حينما تخوض مــواجــهــات إيـــاب الــدور 
لـ 3 أندية  النهائي، وســط أسهم مرتفعة  ربــع 
في إيجاد مكان لها في منطقة املربع الذهبي. 
ذهابا،  إيجابية  نتائج  تحقيق  مظلة  وتحت 
ــة الــــرجــــاء املـــغـــربـــي، وبــيــرامــيــدز  تــتــرقــب أنـــديـ
املصري، وشبيبة القبائل الجزائري 90 دقيقة 
لحسم بــطــاقــات الــتــأهــل. وتــتــجــه األنـــظـــار في 
ــــوب قـــمـــة كــــرويــــة صـــعـــبـــة، حينما  املــــغــــرب صـ
يلتقي نادي الرجاء املغربي بنظيره أورالندو 
بــيــراتــس الــجــنــوب أفــريــقــي فــي مــواجــهــة تبدو 
الخيارات فيها مفتوحة على مصراعيها، ألكثر 
من نتيجة حاسمة في حصد الرجاء صاحب 
التأهل،  الكبرى، بطاقة  الجماهيرية  الشعبية 
والسير قدما في خالفة نهضة بركان املغربي 
املجموعات.  مــن دور  الـــذي ودع  اللقب  حــامــل 
وكــان الرجاء عاد من جنوب أفريقيا بنتيجة 
التعادل 1-1 وبات في حاجة للتعادل السلبي 
أو الفوز بأية نتيجة من أجــل التأهل. وعاش 
الرجاء أجواء متوترة بسبب التخوف من عدم 
استقبال املغرب للمباراة، على خلفية ما حدث 
سابقا من استبعاد استضافة فرق من جنوب 
أفــريــقــيــا فـــي املــــغــــرب، بــســبــب طـــفـــرة فــيــروس 
قــبــل أن يحصل عــلــى موافقة  كـــورونـــا هــنــاك، 
السلطات املغربية على تواجد بعثة أورالندو 
وخــوضــهــا الــلــقــاء وفــقــا إلجــــــراءات احــتــرازيــة 
طـــبـــيـــة مـــكـــثـــفـــة. ويــــدخــــل الـــــرجـــــاء املــــواجــــهــــة، 

عرب أفريقيا 
والكونفيدرالية

يشّكل تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من مسابقة 
الهدف   ،2021-2020 لموسم  القدم  لكرة  األفريقية  الكونفيدرالية  كأس 
األسمى لألندية العربية حين تخوض مواجهات قوية األحد؛ بعضها يعول 
على نتائج الذهاب وبعضها اآلخر يريد تحقيق نتائج أفضل لحسم التأهل 

وإبقاء الكأس عربيًة

3031
رياضة

تقرير

ــراهـــن عــلــى قــوتــه  وهـــو مــكــتــمــل الــصــفــوف، ويـ
الــضــاربــة، يــتــصــدرهــا ســفــيــان رحــيــمــي هــداف 
أنــديــة عربية كبرى،  الفريق املطلوب فــي عــدة 
الــكــرة املصرية،  مثل األهــلــي والــزمــالــك قطبي 
باإلضافة إلى الهداف الكونغولي بني ماالنغو 
ومحمود بن حليب ومروان هدهودي وإلياس 
الحداد وعبداإلله مدكور وزكريا الوردي وعمر 
العرجون والحارس املخضرم أنيس الزنيتي، 
بطريقة لعب معتادة 4-3-3 بالشق الهجومي 
في مبارياته على ملعبه في ظل سعي األسعد 
الــفــنــي لتحقيق الــفــوز لحسم  الــشــابــي املــديــر 
التأهل بشكل جيد، وتوجيه رسالة للمنافسني 
تفيد بوضع الرجاء التتويج القاري على رأس 
ــــات إلنـــقـــاذ املـــوســـم الــــجــــاري لـــه على  ــويـ ــ األولـ

الصعيد األفريقي.
الفني  املدير  الشابي  لسعد  أكــد  ومــن جانبه، 
ــه الــــلــــقــــاء فــــي ظــــروف  ــقـ ــريـ ــــوض فـ لــــلــــرجــــاء خــ
معنوية وفنية جيدة، عدا ما أسماه »اإلجهاد 
الــبــدنــي« مــن أجـــل تحقيق هـــدف واحــــد وهــو 
تخطي عقبة أورالندو بيراتس. وقال الشابي: 
»الـــتـــعـــادل اإليـــجـــابـــي ذهـــابـــا، نــتــيــجــة جــيــدة، 
لــكــنــهــا لــيــســت حـــاســـمـــة، فــريــقــي يــعــلــم جــيــدا 
ــدو بــيــراتــس، هــو مــرشــح قوي  خــطــورة أورالنــ
لقاء  نــدا قويا في  كــان  اللقب،  للمنافسة على 
الذهاب على ملعبه، يلعب بشكل منظم خارج 

ملعبه، شــاهــدنــا كــل مــبــاريــاتــه الــتــي خاضها 
فــي الــبــطــولــة وســنــركــز فــي أرض املــلــعــب على 
التسجيل املبكر، ونأمل تحقيق الفوز وإسعاد 
األنـــصـــار بــالــتــأهــل لـــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي«. 
ــــاف: »لــديــنــا الــخــبــرات الـــالزمـــة للتعامل  وأضـ
ــــدة، الــتــفــكــيــر اآلن في  مـــع كـــل بــطــولــة عــلــى حـ
الفوز  بــيــراتــس، وكيفية حسم  أورالنــــدو  لقاء 
في  حاليا  املعنوية  والـــروح  الــتــأهــل،  وبطاقة 
الفريق جيدة، بعد الفوز على مولودية وجدة 
ــر مـــبـــاريـــات الــفــريــق  بــهــدفــني دون رد فـــي آخــ

بالدوري املغربي«.
وتتجه األنظار صوب الديربي العربي املرتقب 
والصفاقسي  الــجــزائــري  القبائل  شبيبة  بــني 
مــبــاراة صعبة  فــي  فــي ملعب األول  التونسي 
أوال وأخــيــرا«  »الـــفـــوز  تــحــت شــعــار  للفريقني 
يـــســـعـــى خــــاللــــهــــا الـــــنـــــاديـــــان لـــحـــســـم بـــطـــاقـــة 
الصعود إلــى املــربــع الذهبي واالســتــمــرار في 
الــقــاريــة...  الــكــأس  املنافسة على حصد  سباق 
وحقق شبيبة القبائل الفوز ذهابا على ملعب 
التعادل  ويكفيه  رد،  دون  بهدف  الصفاقسي 
الــســلــبــي عــلــى مــلــعــبــه أو الـــفـــوز بــأيــة نتيجة 
من  لــلــفــوز1/2،  الصفاقسي  ويحتاج  للتأهل، 
أجل تعويض خسارته في لقاء الذهاب وحصد 
تأشيرة التأهل. ويدخل شبيبة القبائل اللقاء 
بــنــجــومــه، رضـــا بــن ســيــاح ومحمد  متسلحا 
ــدر الـــديـــن ســـويـــاد وبـــن عــبــدي  بـــن شــريــفــة وبــ
وزكريا  وكيروم  وأوكاكي  عبدالسالم  وأحمد 
بولحية، باإلضافة إلى بنبوت حارس مرمى 
الفريق، وسط توقعات باللعب بطريقة 2-3-4-

1 ومشتقاتها مثل 4-3-3 و4-2-2-2 في حسم 
اللقاء  الصفاقسي  النتيجة لصالحه. ويدخل 
املــؤثــرة، فــراس شــواط  معتمدا على عناصره 
ومحمد صولة وأيمن الحرزي وعزمي غومة 

أندية الجزائر والمغرب 
وتونس ومصر في 

مواجهات صعبة

نونو اسبيريتو سانتو يرحل عن وولفرهامبتون 
نهاية الموسم

سيرحل املدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو عن فريق وولفرهامبتون »باتفاق 
متبادل« عقب املباراة التي سيخوضها فريقه مع مانشستر يونايتد اليوم األحد في 
ختام املوسم اإلنكليزي، وفقًا ملا أعلنه النادي. وسيرحل املدرب البرتغالي عن النادي، 
التشامبيوشيب،  إليه في عام 2017 قادمًا من بورتو وحصد معه لقب  الــذي انضم 
وولفرهامبتون  فريق  نونو  وقــاد  األول.  في موسمه  اإلنكليزي،  الثاني  القسم  دوري 
إلى املركز السابع في الدوري اإلنكليزي املمتاز )البريميرليغ( في املوسمني األخيرين 
ويحل حاليًا في املركز الـ12 في انتظار جولة الختام. وذكر النادي في بيان أن املدرب 
قاد الفريق إلى ربع نهائي بطولة أوروبية للمرة األولى منذ نحو نصف قرن وأصبح 

خامس مدرب يقضي أطول فترة في التدريب منذ الحرب العاملية الثانية.

نائب رئيس االتحاد األرجنتيني: 
يجب تجنب إقامة كوبا أميركا حاليًا في بلدنا

اعــتــبــر هــوغــو مــويــانــو، نــائــب رئــيــس االتــحــاد األرجــنــتــيــنــي لــكــرة الــقــدم ورئــيــس نــادي 
إندبندينتي أنه »يجب بذل جهد لتجنب إقامة بطولة كوبا أميركا حاليًا في األرجنتني« 
بسبب ارتــفــاع حــاالت اإلصــابــة بفيروس كــورونــا، مما دفــع الحكومة مؤخرًا لتشديد 
القيود الصحية. وقــال مويانو في حــوار مع محطة إذاعية: »أنــا لست متخصصًا في 
أميركا حاليًا في  إقامة كوبا  بــذل جهد لتجنب  أنــه يجب  أعتقد  أمــور الصحة، لكنني 
األرجنتني. ألن الحياة تأتي أوال«. وقال مويانو: »في كثير من األحيان تتدخل عقود البث 
التلفزيوني والجهات الراعية وهذا يجعل تعليق األنشطة صعبا ألنها قضايا معقدة من 
الناحية االقتصادية. يجب بذل جهد ملرافقة الحكومة الوطنية في هذه الخطوة وإنقاذ 
األرواح«. وطلبت كولومبيا الخميس تأجيل بطولة كوبا أميركا، املقرر أن تقام في ذلك 
البلد وفي األرجنتني خالل الفترة ما بني 13 يونيو/حزيران و10 يوليو/تموز، لكن اتحاد 
أميركا الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( رفض الطلب. وأعلن كونميبول أن املباريات 
التي كانت ستقام على األراضي الكولومبية )بما في ذلك النهائي( سوف يعاد جدولتها 

وسيتحدد مكان إقامتها في ضوء األزمة االجتماعية التي يمر بها هذا البلد. 

هيلتون فيتورينو يعلن رغبته في مواصلة اللعب
أكد املدافع البرازيلي هيلتون فيتورينو، أكثر العبي الدوري الفرنسي خبرة وأقدمهم، أنه 
ينوي مواصلة اللعب بأعلى مستوياته، وذلك على الرغم من عدم تجديد عقده مع فريقه 
الحالي مونبلييه حتى هذه اللحظة. وقال الالعب صاحب الـ43 عامًا: »لم أقل إن مباراة نانت 
ستكون األخيرة لي. لدي الرغبة في مواصلة اللعب على الرغم من أن هذا األمر ال يعتمد 
علي فقط. الجميع يعلم أنني أريد مواصلة اللعب«. وأقّر فيتورينو بأنه لم يجتمع بمسؤولي 
النادي حتى هذه اللحظة ملناقشة تجديد عقده، الذي سينتهي في 30 يونيو/حزيران املقبل. 
ويعد الــالعــب، الــذي شــارك مــع فريقه بشكل أســاســي فــي هــذا املــوســم خــالل 28 مــبــاراة، 
أسطورة ســواء في نــادي مونبلييه أو في »ليغ آ«. وبــدأ فيتورينو مسيرته االحترافية مع 
فريق شابيكوينسي البرازيلي، ثم انضم لفريق بارانا وذلك قبل أن ينتقل لفريق سيرفيت 
بوابة  الفرنسي عبر  للدوري  الالعب  انتقل  عــام 2004  عــام 2001. وفــي  السويسري في 
باستيا ثم النس ثم مارسيليا، الــذي حقق معه لقب الــدوري عام 2010. وفي عام 2011 

انضم فيتورينو لنادي مونبلييه الذي ُتوج معه أيضا بلقب »ليغ آ« في عام 2012.

كيلور نافاس أفضل حارس مرمى في الدوري الفرنسي
اختير حارس املرمى الكوستاريكي، كيلور نافاس، أفضل حارس مرمى في دوري الدرجة 
 ،)UNFP( األولى الفرنسي من قبل االتحاد الوطني لالعبي كرة القدم املحترفني في فرنسا
وفقًا ملا أعلنه االتحاد. واختير حارس املرمى املخضرم )34 عاما( من قبل العبي الدوري 
الفرنسي كأفضل حارس مرمى في هذه النسخة من البطولة املحلية، والتي سيتحدد بطلها 
في الجولة األخيرة. وخاض نافاس 28 مباراة هذا املوسم وتلقى 18 هدفًا، بمعدل 0.69 هدفًا 
في املباراة الــواحــدة. وكــان منافسه الرئيسي على الجائزة حــارس مرمى فريق ليل، مايك 
مينان، الذي تم استدعاؤه مؤخرًا للمشاركة مع املنتخب الفرنسي في كأس األمم األوروبية، 

والذي تلقت شباكه أهدافا أقل من الكوستاريكي، حيث خاض 37 مباراة وتلقى 22 هدفًا.

قتيبة خطيب

صنع املدرب اإلسباني خوليو فيالسكيز، املدير الفني لنادي 
تولى  بعدما  البرتغال،  في  كبيرة  معجزة  سيتوبال،  فيتوريا 
إنقاذ  املاضي، واستطاع، بحزمه،  آذار  مسؤوليته في مــارس/ 
الفريق من الهبوط في منافسات دوري الدرجة الثالثة، ما جعله 

محط أنظار الجماهير ووسائل اإلعالم.
واستلم خوليو فيالسكيز إدارة الجهاز الفني لنادي فيتوريا 

سيتوبال، الذي كان يعاني في منافسات دوري الدرجة الثالثة 
الترتيب،  جــدول  بقائمة  األخير  املركز  في  ويوجد  البرتغالي، 
لكّن املدرب اإلسباني استطاع تغيير وجه الفريق بشكل كبير.
واعتمد خوليو فيالسكيز على العامل النفسي لدى الالعبني، 
ــعـــدام الثقة  الــذيــن كــانــوا مــســجــونــني فــي الــنــتــائــج الــســلــبــيــة وانـ
والــشــجــاعــة، بــاإلضــافــة إلـــى ســخــط جــمــاهــيــري كبير جعلهم 
االجتماعي،  التواصل  للسخرية واالستهزاء في مواقع  محطًا 

لكّن كّل شيء تغير مع املدرب اإلسباني.
وأصبح نادي فيتوريا سيتوبال يمتلك 35 نقطة، باملركز الـ13 
في جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة البرتغالي، نتيجة العمل 
الكبير الذي قاده املدرب اإلسباني، الذي جمع بعد 22 يومًا فقط 
الدفاعية،  الفني 18 نقطة، وأوقــف املشكلة  الجهاز  من تسلمه 

التي جعلت شباك الحارس تتلقى 33 هدفًا.
الدفاعية  للفوضى  حــّد  وضــع  مــن  فيالسكيز  خوليو  وتمكن 
أهــداف فقط،  نــادي فيتوريا سيتوبال، إذ تلقت شباكه 9  في 
وأصــبــح الــفــريــق صلبًا للغاية فــي الــخــط الــخــلــفــي، ووقـــف نــدًا 
لجميع منافسيه تحت قيادة املدرب اإلسباني، الذي وضع ثقته 
موهبة  فيه  رأى  ــه  ألّن بينهو،  رودريــغــو  البرازيلي  املهاجم  فــي 
تستحق أخذ الفرصة بشكل كامل. ولم يخيب النجم البرازيلي 
رودريغو بينهو ثقة مدربه اإلسباني، بعدما استطاع تسجيل 
13 هدفًا في 17 مباراة، رغم غيابه عن املالعب بسبب إصابته 
بفيروس كورونا، لكّنه أعطى املدير الفني خوليو فيالسكيز ما 
أراده منذ البداية، وهو الفوز في 5 مباريات، وتحقيق التعادل 

في مواجهتني، بحسب ما ذكرته صحيفة »آس« اإلسبانية.
ــــدرب خــولــيــو  ــال املــ وبـــعـــد تــحــقــيــقــه املــعــجــزة فـــي الـــبـــرتـــغـــال، قــ
ــا ســعــيــد لــلــغــايــة ألّنــنــا وصــلــنــا بــرغــبــة كبيرة  فــيــالســكــيــز: »أنــ
وشغف وكّل اإلرادة في العالم لتحقيق هذا الهدف، مع العلم أّنها 
ستكون معركة صعبة للغاية، و لحسن الحظ، لقد حققنا ما 
أردنا في النهاية«. ولم ينَس املدرب اإلسباني نجومه بقوله: »من 
دواعـــي ســـروري العمل مــع غرفة املــالبــس هــذه، والــتــي أظهرت 
 ، أتينا  أيــن  التحسن. ال يمكننا أن ننسى من  رغبة هائلة في 
قبل 11 مباراة كنا متسابقني في أسفل الترتيب، لكن، بشغف 

وتفاٍن والعمل يمكن أن نبني شيئًا جمياًل للغاية«.

خوليو فيالسكيز

على هامش الحدث

خوليو فيالسكيز مدرب إسباني صنع معجزة في البرتغال مع فريق فيتوريا 
سيتوبال، بعدما أنقذه بشكل رائع من الهبوط، لترتفع أسهم المدرب

الرجاء المغربي 
يأمل حسم 
التأهل ومواصلة 
المشوار بالبطولة 
)فرانس برس(

)Getty( رئيس فيفا جياني إنفانتينو

ومــحــمــد بــن عــلــي وأحــمــد عــمــار وكينغسالي 
 3-3-4 لعب  بطريقة  كواكو  سوكاري وكريس 
املدير  الــدو  بها حمادي  يبدأ  أن  ينتظر  التي 

الفني اللقاء.
ويــبــحــث نــــادي بــيــرامــيــدز املـــصـــري، عــن فــوز 
للدور نصف  تأهل مستحقة  وبطاقة  جديد 
إنييمبا  على  ضيفا  يحل  حينما  الــنــهــائــي، 
الــفــريــق  ــقـــق  فــــي عـــقـــر داره، وحـ الــنــيــجــيــري 
املــصــري فــــوزا كــبــيــرا بــأربــعــة أهــــداف مقابل 
هـــدف فــي لــقــاء الـــذهـــاب، ويــحــتــاج لــلــفــوز أو 

السعيد ورمضان صبحي وإسالم عيسى في 
الوسط، وإيريك تــراوري في الهجوم بطريقة 
يمكن  بــديــلــة  مــجــمــوعــة  ــــود  وجـ مـــع   1-3-2-4
الــدفــع بــهــا فــي أي وقـــت مــثــل إبــراهــيــم حسن 
حــمــادة  ومــحــمــود  الــجــبــاس  ودودو  وروالن 
ــم مــــن الـــعـــنـــاصـــر الــتــي  ــ وإبــــراهــــيــــم عـــــــادل، وهـ
يعتمد عليها املدير الفني رودلفو أروابارينا 
في حسم مبارياته األخيرة، فيما تم استبعاد 
عمر جابر. ويلتقي غراف دي داكار السنغالي 
تحت  األول،  ملعب  فــي  الــكــامــيــرونــي  بالقطن 

أجل  من  هدفني  بفارق  الخسارة  أو  التعادل 
الـــعـــبـــور لـــلـــدور املـــقـــبـــل، فــيــمــا ال بـــديـــل أمـــام 
نظيفة  أهـــداف  بثالثة  الــفــوز  ســوى  إنييمبا 
لــلــدور نصف  التأهل  مــن أجــل حصد بطاقة 

النهائي، أو الفوز بأكثر من ثالثة أهداف.
ويدخل بيراميدز املباراة بالعناصر الرئيسية، 
ــرامـــي »أحـــمـــد الـــشـــنـــاوي« في  مــثــل شــريــف إكـ
حــــراســــة املــــرمــــى وعــــلــــي جـــبـــر وأحــــمــــد أيــمــن 
مــنــصــور ومــحــمــد حــمــدي وأحــمــد فــتــحــي في 
الدفاع، ونبيل دونغا وأحمد توفيق وعبدالله 

شــعــار »ال بــديــل عــن الــفــوز لبطل الــســنــغــال«، 
ــا بـــهـــدف مــقــابــل ال شـــيء،  ــابـ ــاز الــقــطــن ذهـ ــ وفـ
ــفـــوز أو  ويــكــفــيــه الـــتـــعـــادل بـــأيـــة نــتــيــجــة أو الـ
الــخــســارة 1-2 لــحــصــد الــتــأهــل لــلــدور املــقــبــل، 
فيما يملك غـــراف خــيــارا وحــيــدا، وهــو الفوز 
التأهل واالســتــمــرار في  بــفــارق هدفني لحسم 
سباق املنافسة على اللقب. وكان نادي نهضة 
بـــركـــان املـــغـــربـــي تــــوج بــطــال لــلــكــونــفــيــدرالــيــة 
األفريقية في املوسم املاضي 2019-2020، على 

حساب بيراميدز املصري في النهائي.

فيفا يدرس إقامة وجه رياضي
المونديال كّل سنتين

الدولي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  وافقت 
ــفـــا( عـــلـــى اقــــتــــراح االتـــحـــاد  ــيـ ــقــــدم )فـ لـــكـــرة الــ
 سنتني 

ّ
السعودي إقامة كأس العالم مرة كل

بداًل من أربع، كما هو معمول به منذ انطالق 
املــســابــقــة عـــام 1930. وحــصــل االقـــتـــراح على 
موافقة 166 عضوًا مقابل رفــض 22 آخرين، 
فيما كان بحاجة ألكثرية 95 صوتًا من أصل 

209 اتحادات يحق لها التصويت.
ــــت، قــــــــال رئـــــيـــــس االتـــــحـــــاد  ــــويـ ــــصـ ــتـ ــ وقـــــبـــــل الـ
الــســعــودي يــاســر املسحل فــي خــطــاب مسجل 
عــبــر الــفــيــديــو: »الحــظــنــا فـــي الـــعـــام املــنــصــرم 
أّنــــه ال يــجــب الــتــقــلــيــل مـــن تــقــديــر أهــمــيــة كــرة 
املنتخبات الوطنية بالنسبة لبيئة كرة القدم. 
أكــثــريــة األنــشــطــة الــتــي نــقــوم بــهــا كــاتــحــادات 
وطنية ال تخّص فحسب املنتخبات الوطنية 
بــل مــســابــقــات األنــديــة املــحــلــيــة، مفّصلة على 
دورة كاملة من أربع سنوات حول كأس العالم 
للسيدات«.  العالم  وكــأس  )رجـــال(  القدم  لكرة 
 مستقبل كرة القدم وصل 

ّ
وأضاف: »نعتبر أن

العوائق  تفاقمت  حــّســاس.  طــرق  مفترق  إلــى 
العديدة التي واجهتها كرة القدم منذ سنوات 
ــة  ــدة، مـــن خـــالل الــجــائــحــة املــســتــمــرة واألزمــ عــ
الحالية. لقد حان الوقت ملراجعة بنية اللعبة 

الــعــاملــيــة والــنــظــر بــمــا هـــو األفـــضـــل ملستقبل 
كانت  إذا  مــا  ذلــك  أن يشمل  رياضتنا... يجب 
 

ّ
الحل أربــع سنوات تبقى  الحالية من  الـــدورة 

األمثل في طريقة إدارة كرة القدم على صعيد 
إلى  باإلضافة  التجاري،  واملنظور  املسابقات 

تطوير كرة القدم«.
وكان الرئيس السابق، املوقوف راهنًا بقضايا 
فــســاد، السويسري جــوزيــف بــالتــر، قــد اقترح 
ــا  ــّررهـ ــذه الـــفـــكـــرة، ثــــم كـ ــ قـــبـــل نـــحـــو عـــقـــديـــن هـ
فـــي 2018 نــائــب رئــيــس فــيــفــا، رئــيــس اتــحــاد 
أليخاندرو  الــبــاراغــويــانــي  الجنوبية  أمــيــركــا 
دومينغيز، املقّرب من رئيس فيفا السويسري 
جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو. كــمــا رّوج هــــذه الــفــكــرة، 
فـــي مـــــارس/ آذار املـــاضـــي، املـــــدرب الــفــرنــســي 
أرســني فينغر، املــســؤول عن تطوير الكرة في 
فيفا راهــنــًا. وتــابــع املــســحــل: »يــجــب أن نأخذ 
بــعــني االعــتــبــار املــنــاقــشــات الــضــروريــة حيال 
ــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة لــدى  ــة املـ ــامــ مــســتــقــبــل روزنــ
الــرجــال والــســيــدات، وكــيــف يمكن ألّي تغيير 
 

ّ
نــاتــج عـــن تــلــك املــنــاقــشــات أن يــؤثــر عــلــى كــل

الـــ211 لدى فيفا... نقترح  االتحادات األعضاء 
فيفا  إدارة  تفويض  العمومية  الجمعية  على 
إعــــداد دراســــة جــــدوى عــن تــأثــيــر إقــامــة كــأس 
مّرة  للسيدات  العالم  وكــأس  )للرجال(  العالم 
 ســنــتــني. وكـــيـــف يـــؤثـــر هــــذا اإلجــــــراء على 

ّ
ــل كــ

روزنـــامـــة املــبــاريــات الــدولــيــة«. وأردف قــائــاًل: 
»نــقــتــرح إجــــراء تحليل مــعــّمــق ال يــنــظــر فقط 
فــي األثــــر املــبــاشــر إلقــامــة كـــأس الــعــالــم فيفا، 
بل   سنتني، 

ّ
كــل مــرة  للسيدات،  العالم  وكـــأس 

األخذ بعني االعتبار تصفيات البطولتني، من 
خالل مباريات أقل عــددًا وأعلى نوعية تعود 
بالفائدة على صحة الالعبني وترفع من قيمة 
املسابقتني«. وضغط إنفانتينو، مع وصوله 
إلى رأس الهرم الكروي، لرفع عدد املشاركني 
إلــى 48  في مونديال الرجال من 32 منتخبًا 
في نسخة 2026 املقّررة في الواليات املتحدة 
وكندا واملكسيك. وستقام النسخة املقبلة من 
املــونــديــال فــي قطر للمرة األولـــى فــي الشرق 
األوسط، بمشاركة 32 منتخبًا، بني نوفمبر/ 
تشرين الثاني وديسمبر/ كانون األول 2022. 
أما كأس العالم للسيدات املقبلة، فستقام في 

أستراليا ونيوزيلندا عام 2023.
ويحقق االتحاد الدولي )فيفا( إيرادات هائلة 
أبــرز مسابقة يقوم  العالم للرجال،  من كأس 
نهاية  مــع  االقـــتـــراح  هـــذا  ويــأتــي  بتنظيمها. 
مــوســم قــد يــكــون األكــثــر اكتظاظًا فــي تاريخ 

اللعبة بسبب  فيروس كورونا.
)فرانس برس(
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