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رياضة

تم تعيني البرتغالي روي فيتوريا، مدرب 
بنفيكا السابق، لتولي تدريب سبارتاك موسكو 
الروسي، الذي سينافس في دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم املوسم املقبل. وقال املدرب بعد تعيينه 
رسميًا: »أنا سعيد لخوض هذا التحدي. تمثيل 

فريق كبير مثل سبارتاك شرف كبير، وخصوصًا 
في مئويته«. وسيخلف روي فيتوريا في املنصب 

األملاني دومينك تيديسكو، الذي رحل بعد عام 
من توليه مهمة قيادة الفريق.

وَدع النجم النرويجي الشاب إرلينغ هاالند، 
مهاجم بوروسيا دورتموند األملاني، املوسم 
برسالة عبر حساباته على وسائل التواصل 
االجتماعي قال فيها: »ال تدع النجاح يمنعك 

من التطور. عندما تحقق هدفًا، يجب أن تقاتل 
 

ّ
لتحقيق ما هو أفضل. عليك أن تستفيد من كل
لحظة تستطيع أن تكون فيها أفضل. سأحاول 

العمل بكّد والتطور هذا الصيف. إذا كان في 
استطاعتي ذلك، وأنت افعل ذلك أيضًا«.

أكد مدرب تشيلسي اإلنكليزي، األملاني، توماس 
ه إذا لم يتمكن حارسه إدوارد ميندي 

ّ
توخيل، أن

من اللحاق بنهائي دوري األبطال، فهو يثق في 
بديله كيبا أريزاباالغا. وقال توخيل: »ما زالت 
لدينا آمال في ميندي. لقد تحسن ونتمنى أن 

يعود إلى التدريبات. سيلعب ميندي إذا سمحت 
حالته، سنجرب ونرى. وإن لم ينجح األمر، 

سنجري محاولة أخرى، وإن لم ينجح األمر أيضا، 
فلدينا من هو قادر على تعويضه، مثل كيبا«.

روي فيتوريا 
مدربًا لفريق سبارتاك 

موسكو رسميًا

إرلينغ هاالند: 
ال تدع النجاح يمنعك 

من التطور

توخيل: إن لم يلحق 
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نثق بكيبا
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ميونخ
ملكة كرة القدم 

في »اليورو«

2829
رياضة

رياض الترك

ال يمكن إقامة بطولة »يــورو 2020« 
فــــي 11 مـــديـــنـــة أوروبـــــيـــــة، مــــن دون 
ــيـــار مـــيـــونـــخ واحـــــــدة مــــن املــــدن  ــتـ اخـ
ومدينة  الــقــدم  كــرة  مدينة  فهي  املستضيفة، 
ــادي  ــنـ ــالـ ــونـــخ املـــــعـــــروف بـ ــيـ ــــرن مـ ــايـ ــ ــريــــق بـ فــ
ــبــــافــــاري« وكـــذلـــك مــديــنــة أشـــهـــر مـــاركـــات  »الــ

التي  املدينة  إم دبليو« وهــي  »بــي  السيارات 
يسكنها شعب ودود، دائم االحتفال.

وستكون مدينة ميونخ األملانية الجميلة من 
بني املدن املستضيفة لبطولة »يورو 2020«، 
وســـيـــكـــون مــلــعــب »ألـــيـــانـــز أريــــنــــا« الـــخـــاص 
بفريق بايرن ميونخ املستضيف للمباريات، 
وطــبــعــًا هــي مــديــنــة تــعــرف كـــرة الــقــدم جــيــدًا، 
وســيــكــون الــجــمــهــور املــســافــر إلــيــهــا ملتابعة 

املباريات سعيدًا باألجواء الكروية العريقة.

لمحة وتاريخ
املــدن األملانية  عتبر مدينة ميونخ من أكبر 

ُ
ت

واألوروبية، إذ يسكنها حوالي مليون و558 
ألـــف نــســمــة، وهـــي ثــالــث أكــبــر مــديــنــة أملانية 
ها الرقم 

ّ
 من برلني وهامبورغ، كما أن

ّ
بعد كل

11 فــي قــائــمــة أكــبــر مـــدن االتــحــاد األوروبــــي، 

ُيعتبر ملعب »أليانز أرينا« من أكبر املالعب 
ويتسع   ،»2020 ــــورو  »يـ ومـــالعـــب  األملــانــيــة 
لـــحـــوالـــي 70 ألـــــف مـــتـــفـــرج، وســـيـــكـــون أحـــد 
البطولة  ملباريات  املستضيفة  املالعب  أبــرز 
األوروبية هذا الصيف، وهو امللعب الخاص 
6 مرات  أوروبـــا  بايرن ميونخ، بطل  بفريق 

تاريخيًا.
ويملك ملعب »أليانز أرينا« قاعدة خارجية 
يــتــغــيــر لــونــهــا وهــــي الـــوحـــيـــدة بـــني جميع 
مالعب العالم من هذا النوع، وهو ثاني أكبر 
»ويستفالني  ملعب  بــعــد  أملــانــيــا  فــي  ملعب 
ــــاص بـــفـــريـــق بـــوروســـيـــا  ــخـ ــ ــوم« الـ ــ ــاديـ ــ ــتـ ــ سـ
ــايـــرن مــيــونــخ  دورتـــمـــونـــد. ويــلــعــب فـــريـــق بـ
مبارياته على هذا امللعب منذ موسم 2005-

مبارياته على  يلعب  ذلــك  قبل  وكــان   ،2006
امللعب األوملبي في ميونخ، وتحديدًا  أرض 
ــيـــاد مــيــونــخ  ــبـ ــاريــــخ أوملـ مــنــذ عــــام 1972 )تــ

الصيفي(.
لــفــريــق مــيــونــخ 1860 نسبة  ســابــقــًا، كــانــت 
50 فــي املــائــة، مــن ملعب »ألــيــانــز أريــنــا« إال 
 فـــريـــق بـــايـــرن مــيــونــخ اشـــتـــرى الــحــصــة 

ّ
أن

يــورو، وذلك  بقيمة حوالي 11 مليون  كلها 
بسبب املشاكل املالية التي عانى منها فريق 
»األســــــود« لــيــكــون الـــنـــادي »الـــبـــافـــاري« هو 

املالك الوحيد للملعب.
كما، اشترت شركة »أليانز« االسم الرسمي 
لــكــن ال يمكن  للملعب عــلــى مـــدى 30 عــامــًا، 
استخدام هذا االســم في املنافسات الدولية 
والقارية مثل كأس العالم و»اليورو«، وذلك 
ــي الخاصة  بسبب قــوانــني االتــحــاد األوروبــ
والــشــراكــة  الــتــجــاريــة  بامللكية  تتعلق  الــتــي 
الــدعــائــيــة، الــتــي ال يــمــكــن اســتــخــدامــهــا في 
ــتـــي يــتــفــق مــعــهــا  الــــبــــطــــوالت، بــاســتــثــنــاء الـ

»فيفا« أو »يويفا«.
فــفــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2006، كـــان اســم 
الــعــالــم مــيــونــخ«، وفي  امللعب »ملعب كــأس 

مباريات دوري أبطال أوروبــا ودوري األمم 
األوروبية، يكون اسم امللعب »فوتبول أرينا 
مــيــونــخ«، وهـــو الــــذي حــضــن نــهــائــي دوري 
أبطال أوروبا في عام 2012 تحت هذا االسم، 

وسيحتضن النهائي مجددًا في عام 2023.
ــًا لــلــتــقــاريــر االقـــتـــصـــاديـــة، كــلــف بــنــاء  ــقـ ووفـ
ملعب »أليانز أرينا« بني 286 و340 مليون 
أنفقت  ميونخ  مدينة  بلدية   

ّ
أن كما  يـــورو، 

يــــورو، مــن أجــل  ُيــنــاهــز 210 مــاليــني  مبلغًا 
املحيطة  التحتية  والــبــنــى  املنطقة  تــطــويــر 

ــه كــــان أحــــد مــالعــب  ــ ـ
ّ
بــاملــلــعــب، خــصــوصــًا أن

بطولة كأس العالم 2006.
وهــا هــو يــعــود إلــى الــواجــهــة مــجــددًا وهــذه 
»يـــورو 2020«،  ملــبــاريــات  املـــرة كمستضيف 
وتـــحـــديـــدًا مـــبـــاريـــات املــنــتــخــب األملـــانـــي في 
ــانــــب مــنــتــخــبــات  مـــجـــمـــوعـــة املــــــــوت إلــــــى جــ
الـــبـــرتـــغـــال، وفـــرنـــســـا، واملــــجــــر، فــهــل ينجح 
فــي الــذهــاب بــعــيــدًا فــي الــبــطــولــة األوروبــيــة 

والتتويج باللقب؟
)العربي الجديد(

ملعب »أليانز أرينا«

وستكون من بني أبرز العواصم املستضيفة 
لبطولة »يورو 2021«.

أساسيًا  مــركــزًا  ميونخ  مدينة  عتبر 
ُ
ت الــيــوم، 

واالقتصاد  والتكنولوجيا  والعلوم  للفنون 
والنشر والثقافة والعلم والتجارة والسياحة 
أيــــضــــًا. ويـــعـــيـــش ســكــانــهــا أفـــضـــل الـــظـــروف 
ــعــتــبــر مـــن أفــضــل 

ُ
الــحــيــاتــيــة واملــعــيــشــيــة، وت

املدن للعيش فيها، بحسب مؤشر »ميرسر« 
لجودة الحياة، 2019، إذ احتلت املركز الثالث 
وفانكوفر  السويسرية  زيوريخ  خلف  عامليًا 

الكندية على التوالي.
إذ  أيــضــًا،  رياضية  عاصمة  ميونخ  عتبر 

ُ
وت

فيها كثير من أندية كرة القدم، وطبعًا أبرزها 
ــة  ــديـ ــد أفـــضـــل األنـ ــ ــريـــق بــــايــــرن مـــيـــونـــخ أحـ فـ
األوروبية، وكذلك فريق ميونخ 1860 وأندية 
أخـــرى، وهــنــاك الــنــادي الــبــافــاري لكرة السلة 
ــذي ُيــنــافــس فـــي الـــــدوري املــحــلــي وبــطــولــة  الــ
دوري أبــطــال أوروبــــا، هــذا بــاإلضــافــة ألندية 

نافس في رياضة الهوكي.
ُ
ت

األوملبية  األلــعــاب  ميونخ  مدينة  استضافت 
فــي  ــــت  ــاركـ ــ شـ كـــمـــا   ،1972 عــــــام  ــة،  ــيـ ــفـ ــيـ الـــصـ
اســتــضــافــة بــطــولــة »يـــــورو 1988« وبــطــولــة 
ونـــافـــســـت الســتــضــافــة  الـــعـــالـــم 2006،  كــــأس 
األلـــعـــاب األوملــبــيــة الــشــتــويــة فـــي عـــام 2018، 
ها خسرت من أمام بيونغ تشانغ الكورية 

ّ
لكن

ــدن الــتــي  ــ ــرز املـ ــ الــجــنــوبــيــة، وســـتـــكـــون مـــن أبـ
تستضيف بطولة »يورو 2020« هذا الصيف.
عاصمة  ميونخ،  مدينة   

ّ
أن مالحظة  وُيمكن 

مقاطعة بافاريا، مرتبطة ببعضها من خالل 
4 جادات كبيرة، فيها أبنية رسمية تاريخية 
تــم بــنــاؤهــا فــي الــقــرون الــقــديــمــة. وتــبــرز إلى 
، التي تربط الطرف 

ً
الواجهة جادة برينر مثال

 مــنــاطــق الـــشـــرق والـــغـــرب، ثم 
ّ

الــشــمــالــي بــكــل
هناك جادة لودفيغ التي تبدأ عادة من ساحة 
أوديون وتمتد حتى مناطق الجنوب ومنها 
إلـــى الــشــمــال، وتــضــمــن هـــذه املــنــطــقــة الكثير 
للحكومة.  الرسمية  والــــوزارات  القصور  مــن 
أبرز  التي تضم  وهناك جادة ماكسيميليان 

EURO  2020  يورو

ستكون مدينة ميونخ إحدى أهم المدن المستضيفة 
لبطولة »يورو 2020«، خصوصًا أنها عاصمة كروية 

بامتياز والتي تتمثل بفريق مثل بايرن ميونخ وأندية 
أخرى كبيرة، وشعبها يُحب هذه اللعبة كثيرًا

)Getty( كنيسة السيدة« الُمطلّة على المدينة«

)Getty( »ساحة »القاعة الكبيرة )Getty( ساحة »مارينبالتز« الشهيرة في ميونخ

)Getty( »بوابة »إيسارتور

سيكون الملعب 
الخاص بمنتخب 
ألمانيا في 
)Getty( البطولة

)Getty( يتسع الملعب لحوالي 70 ألف متفرج

فهو  بايرن،  فريق  تحديدًا  ميونخ،  مدينة  أساطير  من  الم  فيليب  األملاني  النجم   ُيعتبر 
ــه 

ّ
أن الــكــرويــة تقريبا فــي 517 مــبــاراة وسجل 16 هــدفــا، كما   الــذي مثله طــوال مسيرته 

من أهم نجوم املنتخب األملاني، إذ لعب معه 113 مباراة وسجل 5 أهــداف. وحقق الم 
مع فريق املدينة األول، بايرن ميونخ، لقب الدوري 8 مرات، ولقب الكأس 6 مرات، ولقب 
»السوبر« األملاني 3 مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا مرة في موسم 2012/ 2013، ولقب 
»السوبر األوروبي« عام 2013، ولقب مونديال األندية في العام نفسه، كما حصد لقب 

كأس العالم مع أملانيا عام 2014.

فيليب الم

ملعب المدينة

محال  خصوصًا  للتسوق،  التجارية  املــراكــز 
املوضة، وإلى جانب هذه املحال مبنى خاص 
بحكومة مقاطعة بافاريا ومتحف تاريخي. 

كــمــا أن هــنــاك أيــضــًا مـــراكـــز خــاصــة ألفــضــل 
املصممني باإلضافة إلى متاجر املجوهرات. 
أمـــا أهـــم فــنــادق مــديــنــة مــيــونــخ واألبــــرز فهو 
 هــــذه األمــــور 

ّ
فــنــدق »فــيــر يــاهــريــســتــني«. كــــل

تجعل من ميونخ مدينة أوروبية مهمة جدًا 
 أملانيا.

ّ
وعصبًا اقتصاديًا قويًا لكل

المعالم السياحية
في مدينة ميونخ كثير من املعالم السياحية 
املــمــيــزة، الــجــاذبــة لــلــســّيــاح مــن حـــول الــعــالــم، 
 من »مارينبالتز«، وهو أول مكان ربما 

ً
بداية

املدينة،  إلــى  الــســّيــاح عندما يصلون  يـــزوره 
فهي الساحة الكبيرة في قلب البلدة القديمة، 

وأّي تنقل داخل املدينة يبدأ من هنا.
املدينة  بــني  الــفــاصــل  »مــاريــنــبــالتــز«  عتبر 

ُ
وت

ــنـــاك تـــوجـــد »قــاعــة  الــقــديــمــة والـــحـــديـــثـــة، وهـ
املدينة الجديدة« الشهيرة وهي قاعة بلدية 
تــقــع فــي الــجــزء الــشــمــالــي مــن »مــاريــنــبــالتــز« 
وتــســتــضــيــف حــكــومــة املــديــنــة، بــمــا فـــي ذلــك 
البلديات،  ــاء  املــديــنــة، ومــكــاتــب رؤسـ مجلس 

وجزء صغير من اإلدارة املركزية.
ــبـــوابـــات الــشــهــيــرة، وهــــي بــمــثــابــة  ــنـــاك الـ وهـ

ُبــنــيــت بني  بـــوابـــات تــحــيــط املــديــنــة بأكملها 
السكان  الــــ13 والـــــ14، وكــانــت تحمي  القرنني 
مـــن الـــهـــجـــمـــات، خــصــوصــًا فـــي الـــلـــيـــل، وفــي 
مــيــونــخ 4 بـــوابـــات كــبــيــرة يمكن لــلــســيــاح أن 

يدخلوا عبرها ويتجولوا في املدينة.
ميونيخ  فــي  السياحية  املعالم  أشهر  ومــن 
»فرونكيرشي« أي »كنيسة السيدة« املطلة 
ارتــفــاع  تحديد  وتــم  بأكملها،  املــديــنــة  على 
 املباني التي تقع أسفل الكنيسة، 

ّ
خاص لكل

ــلـــى رؤيـــــــة واضــــحــــة مــن  وذلـــــــك لـــلـــحـــفـــاظ عـ
 االتجاهات.

ّ
األسفل ومن كل

وسائل النقل
فــي مدينة ميونخ عــدد مــن املــطــارات املهمة، 
 أبرزها مطار »فرانز جوزيف ستراوس« 

ّ
لكن

ــذي يــبــعــد عـــن وســـط املــديــنــة حـــوالـــي 36  ــ والـ
كيلومترًا، وُيعتبر هذا املطار من بني األفضل 
ه مرتبط بشبكة 

ّ
في القارة األوروبية، كما أن

طـــرقـــات مـــن أّي مــكــان فـــي املــديــنــة بــاتــجــاهــه 
.
ً
مباشرة

ــونــــخ طـــبـــعـــًا بــشــبــكــة  ــيــ ــة مــ ــنــ ــديــ وتــــتــــمــــيــــز مــ
األساسية  املحطة  عبر  خصوصًا  قطاراتها، 
ــــدن   املـ

ّ
ــل ــكــ »هـــاوبـــتـــبـــهـــانـــهـــوف« املـــتـــصـــلـــة بــ

األملانية، وهناك كثير من محطات القطارات 
 باملطار وملعب املدينة 

ً
التي تتصل مباشرة

»ألــيــانــز أريـــنـــا« وبـــذلـــك ســيــكــون مـــن السهل 
تنقل الجماهير خالل البطولة.

وهــنــاك وســيــلــة أخـــرى سهلة هــي الــبــاصــات 
الــتــي تــتــوفــر فــي املــديــنــة عــلــى مــــدار الــســاعــة 
وتــنــقــل الــجــمــاهــيــر مـــن مــديــنــة مــيــونــخ إلــى 
ــى أّي مــديــنــة أوروبـــيـــة  خــارجــهــا مــحــلــيــًا وإلــ
أخــــــرى، وُيـــمـــكـــن تــنــقــل الــجــمــاهــيــر بــســهــولــة 
للسفر عبر  الحاجة  الباصات، من دون  عبر 

الطائرة أو القطار.

سيستضيف ملعب 
»أليانز أرينا« في ميونخ 
4 مباريات في بطولة 
»يورو 2020« تحديدًا 

مباريات المنتخب 
األلماني في المجموعة 

السادسة على الشكل 
اآلتي: ألمانيا ضد فرنسا 
ونجومه ال سيما كريم 

بنزيمة العائد، في 
أول مباراة، وألمانيا 

ضد البرتغال ونجمه 
كريستيانو رونالدو، 

في اللقاء الثاني 
وهو اللقاء المهم 

»للمانشافت«، ثم يختتم 
منتخب ألمانيا مبارياته 
في دور المجموعات 

ضد منتخب المجر. 
وستكون هناك مباراة 
في الدور ربع النهائي 

أيضًا في الثاني من 
يوليو/ تموز المقبل. 

وسيدخل إلى المدرجات 
خالل المباريات حوالي 

25 في المائة من سعة 
الملعب اإلجمالية 

بحسب االتحاد األوروبي 
لكرة القدم.

مباريات 
المدينة

بطل من هنا

سبقت لميونخ 
المشاركة في استضافة 

بطولة »يورو 1988«

يومًا16الباقي
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دانسك ـ العربي الجديد

يطمح نادي فياريال اإلسباني إلى 
»يوروباليغ«  بطولة  لقب  تحقيق 
مانشستر  منافسه  يــواجــه  عندما 
ــاراة الــنــهــائــيــة،  ــبــ يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي فـــي املــ
بـــاســـتـــاد »إنـــيـــرغـــا دانــــســــك« فـــي بـــولـــنـــدا، في 
طموٍح من »الغواصات الصفراء« للوجود في 

دوري أبطال أوروبا، املوسم املقبل.
ويدرك املدرب اإلسباني أوناي إيمري، املدير 
 مانشستر 

ّ
لــنــادي فــيــاريــال، جــيــدًا، أن الــفــنــي 

يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي اســتــطــاع ضــمــان مقعد 
ــا  ــــدوري أبـــطـــال أوروبــ فـــي دور املــجــمــوعــات بـ
لــذلــك، يريد  املــقــبــل 2021/ 2022.  املــوســم  فــي 
»يـــوروبـــالـــيـــغ« لــلــحــاق بـــه إلــى  الــتــتــويــج بـــالــــ
ــال أمــــام  ــاريـ ــيـ ـــح فـ

ّ
ــبـــرى. ويـــتـــســـل ــكـ الـــبـــطـــولـــة الـ

مانشستر يونايتد بعامل خبرة املدرب أوناي 
ــي، الـــذي  ــ ــ إيـــمـــري فـــي بــطــولــة الـــــدوري األوروبـ
متتالية  مناسبات   3 فــي  تحقيقها  اســتــطــاع 
مركز  نــال  فيما  إشبيلية،  الــســابــق  فريقه  مــع 
الوصيف مع أرسنال اإلنكليزي، بعدما خسر 

املواجهة النهائية على يد تشلسي.
ــه أونــــــاي إيــمــري  ــدربـ ــن فـــيـــاريـــال إلــــى مـ ــديـ ويـ
ــــــــــــه اســــــتــــــطــــــاع كـــــســـــر نـــحـــس 

ّ
ــر، ألن ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ

»الغواصات الصفراء« في املسابقات القارية، 
فــي نــصــف نهائي  تــعــرضــوا للهزيمة  بــعــدمــا 
»يوروباليغ« في أعوام 2004، و2011، و2016، 
البرتغالي،  وبورتو  اإلسباني،  فالنسيا  أمــام 
 الجرح 

ّ
وليفربول اإلنكليزي على التوالي. لكن

الــــذي لــن يــنــدمــل فــي قــلــب جــمــاهــيــر فــيــاريــال، 
ــان الـــخـــســـارة عــلــى يـــد أرســــنــــال اإلنــكــلــيــزي  كــ
أبــطــال أوروبـــا فــي عام  بنصف نهائي دوري 
انــبــرى  الـــتـــي  الــــجــــزاء،  ــلـــة  2006، وضـــيـــاع ركـ
لــهــا األســــطــــورة األرجــنــتــيــنــي خـــــوان رومــــان 

نهائي الدوري 
األوروبي

التي  البولندية،  دانسك  مدينة  إلى  األوروبية  الكرة  متابعي  أنظار  تتجه 
اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  فريقي  بين  األوروبي  الدوري  نهائي  تحتضن 
ونظيره فياريال اإلسباني، الساعي لتحقيق أول ألقابه القارية، بعدما كان 

قريبًا في موسم 2005-2006 من الوصول لنهائي األبطال

3031
رياضة

تقرير

ريكيلمي، أمام الحارس األملاني ينس ليمان.
وبــعــد 15 عــامــًا، تمكن فــيــاريــال مــن االنــتــقــام، 
وإخــــراج أرســنــال مــن نــصــف نــهــائــي مسابقة 
قـــاريـــة، فـــوصـــل »الـــغـــواصـــات الـــصـــفـــراء« إلــى 
نــهــائــي »يـــوروبـــالـــيـــغ« وأعـــــني نـــجـــوم كتيبة 
أوناي إيمري على تحقيق اللقب، والفوز على 

مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
وســبــق لـــنـــادي فـــيـــاريـــال اإلســـبـــانـــي مــواجــهــة 
الــقــاريــة،  املــســابــقــات  مانشستر يــونــايــتــد فــي 
بمواسم 2005/ 2006، و2008/ 2009، و2010/ 
2011، وانتهت جميع املباريات في ما بينهما 
 وقــــت »الـــغـــواصـــات 

ّ
بــالــتــعــادل الــســلــبــي، لـــكـــن

املاضي  اللقب ونــســيــان  لنيل  أتــى  الــصــفــراء« 
األليم. ويريد نادي فياريال مع مدربه أوناي 
إيــمــري ضـــرب عــصــفــوريــن بحجر واحـــد أمــام 
الكرة  هيمنة  كسر  األول  يونايتد،  مانشستر 
 
ّ
ــة، ألن ــاريــ ــقــ ــات الــ ــقـ ــابـ اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة عـــلـــى املـــسـ
تشلسي أو مانشستر سيتي سيظفر أحدهما 
املقعد  والــثــانــي خطف  األبــطــال،  دوري  بلقب 
املــؤهــل لـــدوري املجموعات فــي املــوســم املقبل 

باألبطال.

حلم سولشاير
يونايتد  نــادي مانشستر  املــقــابــل، يدخل  فــي 
ــه غـــونـــار  ــ ــيـ ــ ــه أولـ ــ ــدربـ ــ ــادة مـ ــيــ ــقــ ــيــــزي بــ ــلــ ــكــ اإلنــ
ــــي وهــدفــه  ــدوري األوروبـ ســولــشــايــر نــهــائــي الــ

اللقب على حساب نادي  واحــد وهــو تحقيق 
السنوات  معاناة   

ّ
ظــل في  اإلسباني،  فياريال 

املـــاضـــيـــة. ويــســعــى فـــريـــق الــشــيــاطــني الــحــمــر 
لتحقيق لقبه األول بعد أعواٍم من الغياب عن 
يتطلع  سولشاير  أن  كما  التتويج،  منصات 
ــى لـــه كـــمـــدرب لــلــفــريــق،  ــ لــحــصــد الــنــجــمــة األولـ
بعدما عاش سنوات رائعة حني كان العبًا، إذ 
حقق لقب الــدوري اإلنكليزي في 6 مناسبات 
وحصد لقب دوري أبــطــال أوروبـــا فــي موسم 
1998/ 1999. في تلك األمسية عام 1999 أمام 
 
ً
بــايــرن ميونيخ األملــانــي كــان سولشاير بطال
في نظر الجميع، بعدما سجل هدف الفوز في 
بحضور  نــو  الــكــامــب  ملعب  على   93 الدقيقة 
ألف متفرج، في مباراة تاريخية  أكثر من 90 
البافاري  الــنــادي  تــقــّدم  إذ  يمكن نسيانها،  ال 
تيدي  ليعادل  بــازلــر،  ماريو  مبكرًا عن طريق 
ويسجل   ،91 الدقيقة  فــي  ــة 

ّ
الــكــف شيرينغهام 

بعدها سولشاير الهدف القاتل.
ويــرغــب سولشاير فــي إحــيــاء ذكـــرى األمــجــاد 
يونايتد  جماهير  عاشتها  الــتــي  ــيـــة  األوروبـ
األوروبــي،  الــدوري  بلقب  والتتويج  لسنوات، 
 آخـــر مـــا تــحــقــق مـــن ألـــقـــاب كــان 

ّ
خــصــوصــًا أن

ــدرب الــســابــق جـــوزيـــه مــوريــنــيــو،  ــ فـــي عــهــد املـ
ســنــوات   4 قــبــل  أي   ،2017-2016 مـــوســـم  فـــي 
»يوروباليغ« على حساب  بـ فاز  تقريبًا، حني 
ــاكــــس الـــهـــولـــنـــدي، بـــهـــدفـــي هــنــريــك  نــــــادي أيــ
لقب  إلــى  بــاإلضــافــة  مختاريان وبــول بوغبا، 
املــوســم نفسه،  فــي  الــرابــطــة اإلنكليزية،  كــأس 
ضد ساوثامبتون بنتيجة 3-2، بهدفي زالتان 

إبراهيموفيتش وجيسي لينغارد.

كافاني يؤكد قيمة إيمري
ــد  ــ ــرة الــــــــيــــــــوم، أكـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــل املـــــــــبـــــــــاراة املـ ــ ــبــ ــ وقــ
األوروغـــوايـــانـــي إديــنــســون كــافــانــي، مهاجم 

كافاني أكد قيمة 
أوناي إيمري مدرب 

نادي فياريال

منذ  حددته  الذي  هدفي  حققت  رونالدو:  كريستيانو 
وصولي إلى إيطاليا

أنه  البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس في تحليل ملوسمه  أكد 
املحلية؛  البطوالت   

ّ
الفوز بكل إيطاليا، وهــو  إلــى  الــذي حــدده منذ وصوله  حقق هدفه 

الدوري، والكأس، وكأس السوبر. وكتب كريستيانو رسالة طويلة على حسابه على 
»إنستغرام« لتحليل موسمه الذي أنهاه يوفنتوس في املركز الرابع في الدوري، وفاز 
البرتغالي لقب هـــداف »الــســيــري آ«  املــهــاجــم  الــســوبــر وكـــأس إيطاليا، واحــتــل  بــكــأس 

برصيد 29 هدفا. 
 الالعبني الكبيرة مليئة بالتقلبات. نتنافس عاما تلو اآلخر 

ّ
وقال: »حياة ومسيرة كل

لم  لدينا.  مــا  أقصى  إعــطــاء  علينا  يكون  وبــذلــك  وتحديات طموحة،  كبار  مــع العبني 
اللقب املستحق. ومع  الـــدوري. مبروك لإلنتر على  بلقب  الفوز  العام من  نتمكن هــذا 
الجماعي   ما حققناه هذا املوسم مع يوفنتوس على املستوى 

ّ
ذلــك، يمكن تثمني كل

والفردي«. وأضاف رونالدو: »انا سعيد للغاية بكأس السوبر، والكأس، ولقب الهداف، 
. وبهذه األهداف، حققت 

ً
خصوصا مع الصعوبات القائمة في بلد ليس الفوز فيه سهال

الهدف الذي وضعته من اليوم األول لوصولي إليطاليا: الفوز بالدوري والكأس وكأس 
السوبر، والحصول على أفضل العب والهداف«.

مدريد  ريال  في  البدني  للمعد  توجه  االتهامات  أصابع 
بعد الموسم الصفري

انتهى موسم ريال مدريد اإلسباني دون تحقيق أّي بطوالت، ليكتفي باملركز الثاني 
في الدوري اإلسباني، وتوديع منافسات دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي، في 
عام عانى خالله الفريق »امللكي« من أكثر من 60 إصابة، وضعت املدرب الفرنسي زين 
الدين زيدان، في مأزق خالل أهم فترات املوسم. ومع نهاية املنافسات، وجهت أصابع 
االتهامات إلى املعد البدني، غريغوري دوبونت، الذي بدأ مسيرته مع ريال مدريد في 
2019، قادما من منتخب فرنسا، بعد تحقيق كأس العالم 2018، وقدم فيها »الديوك« 

مستويات مميزة على الصعيدين الفني والبدني. 
 من أنطونيو بينتوس، الذي ترك منصبه 

ً
وبدأ دوبونت مسيرته مع النادي امللكي بدال

بعدما فقد زيدان ثقته في عمله بسبب كثرة اإلصابات، لينتقل بعدها للعمل ضمن 
الجهاز الطبي إلنتر ميالن، الذي توج مؤخرًا بلقب الدوري اإليطالي. وتشير التقارير 
ال  ربما  بأكمله  الفني  والــجــهــاز  دوبــونــت  أّن  إلــى  »آس«  موقع صحيفة  نشرها  التي 
يواصالن املسيرة مع »امليرينغي« في حال رحيل زيدان عن الفريق خالل األسابيع 
املقبلة، خصوصا أّن الجهاز الطبي أيضا لم يسلم من سهام االنتقادات، بسبب معاناة 
أكثر من العب من اإلصابات وتكرارها وعدم تعافيها بالشكل املطلوب، وعلى رأسهم 

البلجيكي، إيدين هازارد، الذي لم يشارك معظم فترات املوسم بسبب اإلصابات.

لويس إنريكي: استبعاد راموس قرار صعب وقاٍس
استبعاد  قــرار  بصعوبة  إسبانيا  منتخب  مــدرب  مارتينيز  إنريكي،  لويس  اعــتــرف، 
»ليس في  مــدريــد  ريــال  أّن قائد  الفريق، موضحا  مــن  رامـــوس )35 سنة(  سيرخيو 
حالة مناسبة« نظرًا لعدم ظهوره منذ مطلع العام الحالي وحتى اآلن مع ريال مدريد، 
املــدرب راموس  العودة قريبا. وأبلغ  أنانيا كي يتمكن من  ناصحا األخير بأن يكون 
الكشف عن  مــن  »الــصــائــب والصحيح« قبل ســاعــات  بــقــراره  خــالل محادثة هاتفية 
ه على دراية 

ّ
أن الـ24 املستدعني ملعسكر املنتخب، كاشفا  القائمة املكونة من الالعبني 

بتبعات هذا القرار. 
وقال لويس إنريكي »تحية خاصة لسيرخيو راموس، قائدنا، الذي قرر عدم الحضور 
إلى  املاضي بسبب عدم وصوله  الثاني  يناير/ كانون  املشاركة منذ  لم يستطع  ألنه 
تكلمت معه عبر  أمــس،  باألمر مساء  أبلغته  املجموعة.  التدرب مع  املثلى، وال  اللياقة 
ــه قــرار صعب وقــاٍس. شخص كان دائما في قمة مستواه ويمكنه العودة 

ّ
الهاتف. إن

أبحث عن  ي 
ّ
لكن للغاية  »قــرار معقد  إنريكي:  «. وأضــاف 

ً
املنتخب مستقبال ملساعدة 

مصلحة املنتخب واملجموعة. أوصيته بأن يتحلى ببعض األنانية، أن يفكر في نفسه 
أمام  مفتوحا  الباب  ليترك  واملنتخب«  فريقه  في  للعب  ويعود  مستواه  يستعيد  كي 

عودة راموس مع نهائيات دوري األمم األوروبية أو مونديال 2022 املقبلني.

يقود الحكم الفرنسي كليمان توربان نهائي الدوري األوروبي 
مانشستر  ونظيره  اإلسباني  فياريال  نــادي  بــني  الــقــدم  لكرة 
يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي فــي مــديــنــة دانــســك الــبــولــنــديــة، بمساعدة 
ــو وســيــريــل غــريــنــجــوري، فيما  حــكــمــي الـــرايـــة نــيــكــوالس دانــ

سيكون السلوفيني سالفكو فينشيتش حكما رابعا.
ولــد تــوربــان يــوم 16 مــايــو/ أيـــار 1982 فــي أولــيــنــز، وفــي عام 
2008 حــني كـــان فــي ســـّن 26 عــامــا، أصــبــح أصــغــر حــكــم في 
الذي  القياسي  الرقم  محطما  الفرنسي  األولــى  الــدرجــة  دوري 
 باسم الحكم السابق فيليب كالت، منذ عام 1994، 

ً
كان مسجال

وهو الذي انتقل من التحكيم في الدرجات الدنيا إلى األضواء 
فــي ظــرف 3 ســنــوات. فــي عــام 2009 بــات حكما دولــيــا بقراٍر 
من االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، وأصبح في عام 2015 
رائدًا في التحكيم في فرنسا، وأدار في ذلك العام عّدة مباريات 
في بطولة أمم أوروبــا للمنتخبات تحت 21 عاما، وكان حكما 
النخبة،  فئة  إلى  ترقيته الحقا  لتتم  النهائية،  املباراة  رابعا في 
وهي أعلى فئة تحكيم في القارة العجوز، وبات في هذه الرتبة 

الفرنسي الوحيد حتى انضّم إليه بينوا باستيان عام 2018.
أدار في يورو 2016 مباراتني، واختير من قبل »يويفا« ليكون 
الحكم الرابع والحكم البديل في السوبر األوروبي بني ريال مدريد 
اإلسباني ومانشستر يونايتد اإلنكليزي عام 2017، ثم قاد في 

العام نفسه مباراة بني بيرو ونيوزيلندا في ليما بامللحق املؤهل 
لكأس العالم. شغل منصب الحكم الرابع في نهائي دوري أبطال 
ليظهر بعدها في مونديال  ريــال مدريد وليفربول،  أوروبــا بني 
بتقنية  مــســاعــدًا  كـــان حكما  عـــام 2019  وفـــي  روســيــا 2018. 
الفيديو في كأس العالم للسيدات، وكذلك السوبر األوروبي بني 
ليفربول وتشلسي اإلنكليزيني، وهو سيكون حاضرًا في يورو 
2020، التي تنطلق يوم 11 يونيو/ حزيران املقبل. عاش الحكم 
تــوربــان مــواقــف مثيرة فــي مسيرته، فــخــالل مــونــديــال روسيا 
خالل مباراة السعودية واألوروغــواي، حصلت قصة بينه وبني 
ه 

ّ
هــداف األوروغـــواي لويس ســواريــز، إذ كشف الحكم يومها أن

 
ً
اختلف مع الالعب على أمر بسيط، وساءت العالقة بينهما قليال
الــذي كان  إديــنــســون كافاني  مــع  الحديث  الثقة، فقرر  واهــتــزت 
 املشكلة: 

ّ
العبا حينها في باريس سان جيرمان، ليتوسط ويحل

 
ّ

»وجــدت نفسي وجها لوجه معه وبنظرة واحــدة أدركنا، أّن كل
شيء بيننا على ما يــرام«. وفي قصة أخــرى اختارت عصابة 
اسمه »توربان« من أجل تنفيذ عمليات نصب واحتيال وسلب 
اسمه،  عليها  ووضعت  هويته  زورت  بعدما  ممنوعات،  وبيع 
وحني ألقي القبض عليهم قالوا: »لقد كان هذا االختيار من أجل 

املرح، ولحّبنا لكرة القدم«.
حسني...

كليمان توربان

على هامش الحدث

حكم فرنسي مميز سيكون حاضرًا في يورو 2020، لكن، قبل ذلك 
سيقود نهائي الدوري األوروبي، اليوم األربعاء

مواجهة منتظرة 
بين سولشاير 
وإيمري )كاثرين 
)Getty /إيفيل

باكياو واحد من أساطير رياضة المالكمة )ستيف 
)Getty/ماركوس

 أونــاي إيمري مدرب 
ّ
مانشستر يونايتد، أن

ــاريـــال -الــــــذي تـــــدرب تــحــت إمــرتــه  ــيـ فـــريـــق فـ
ــان  ــان فــــي فــــي نـــــــادي بــــاريــــس سـ ــ ــا كــ ــنـــدمـ عـ
للغاية«  جــيــد  بــشــكــل  »سيستعد  جــيــرمــان- 

للنهائي املنتظر.
وقال الالعب في تصريحات للموقع الرسمي 
 :)UEFA.COM( لالتحاد األوروبي لكرة القدم
»لــقــد أظــهــر أونـــــاي شــغــفــه بــكــرة الـــقـــدم منذ 
وصوله إلى باريس. لقد أعجبت كثيرًا بطريقة 
وسيستعد  كثيرًا  سيعمل  مـــدرب  إنــه  عمله، 

مع باريس«. وحــول مشاركة خبراته كالعب 
ــــح  ــبــــني الــــشــــبــــاب، أوضـ ــع الــــالعــ ــ مـــخـــضـــرم مـ
كافاني: »في الوقت الحالي، أنا الالعب األكبر 
ســنــًا واألكـــثـــر خــبــرة فــي الــفــريــق وهــــذا األمــر 
يحمسني كــثــيــرًا. ذلـــك األمـــر يــدفــعــنــي خــالل 
الــتــدريــبــات وقــبــل الـــدخـــول لــخــوض مــبــاراة 
والتنافس. ولهذا أحاول االستمتاع والعمل 
التفكير طوال  بكل قوة من أجل فريقي دون 
ـــه يجب أن أكـــون مــثــااًل يحتذى 

ّ
الــوقــت فــي أن

 الشخص يعطي املثال من خالل 
ّ
به. أعتقد أن

بشكل جيد للغاية لنهائي الدوري األوروبي. 
املـــبـــاراة بشكل  بــــدون شـــك ســيــقــوم بتحليل 
جيد جــدًا«. وأضــاف املهاجم املميز، واملتألق 
التي  هــي  الصغيرة  »التفاصيل   

ّ
أن مــؤخــرًا، 

تحسم هــذا الــنــوع مــن املــبــاريــات، يتم الفوز 
بها من خالل جوانب صغيرة ولذلك يجب أن 
نكون في كامل تركيزنا. يجب أن نقدم مباراة 
 هذه طبيعة 

ّ
مثالية«. وتابع كافاني »أعلم أن

أوناي، فهو مدرب يحب العمل للغاية. ولهذا 
واأللــقــاب هناك  البطوالت  تمكن من تحقيق 

ما  أفضل  وتقديم  منافسته  سلوكه وطريقة 
لديه مع الفريق والوجود دائمًا في التمارين 

ومحاولة أن يكون األفضل دائمًا خاللها«.
ويسعى كافاني لحصد لقبه األوروبي األول 
كــان قد حقق فقط لقب  في مسيرته، بعدما 
كـــأس إيــطــالــيــا مــع نــابــولــي، ومــجــمــوعــة من 
الــبــطــوالت مــع نـــادي بــاريــس ســان جيرمان، 
مــنــهــا الــــــدوري الــفــرنــســي فـــي 6 مــنــاســبــات، 
وكـــــأس فــرنــســا وكـــــأس الـــرابـــطـــة الــفــرنــســيــة 

وكذلك الدرع.

المالكم باكياو يواجه وجه رياضي
سبينس

حسين غازي

يعود املالكم الفيليبيني، ماني باكياو، إلى 
الــحــلــبــات، بــعــد غــيــاب دام أكــثــر مــن عــامــني، 
في نــزال وزن الوسط ضد املالكم األميركي، 
إيــــــرول ســبــيــنــس جـــونـــيـــور، الـــــذي لـــم يــهــزم 
ــدًا. وأعـــلـــن بــاكــيــاو وســبــيــنــس عـــن الــقــتــال  ــ أبـ
وأيـــن ستكون  فمتى  املــاضــي،  الجمعة  يـــوم 
املــواجــهــة؟ فــي الــبــدايــة سيجرى الــنــزال يوم 
فــي الس فيغاس،  املــقــبــل  آب  أغــســطــس/   21
وهناك مكانان محتمالن إلقامته، األول هو 
»MGM Grand Garden Arena«، تلك الحلبة 
الــتــي كــانــت شـــاهـــدة عــلــى مــواجــهــة »الـــنـــزال 
الحلم« بني باكياو وأوسكار دي الهويا في 
»نــزال  وكذلك   ،2008 األول  كانون  ديسمبر/ 
أيار  مايو/  في  مايويذر  فلويد  القرن« ضد 
2015.  املــكــان الــثــانــي الـــبـــارز إلقــامــة الــنــزال 
لــــــــــ17.367،  تــتــســع  ــتـــي  الـ  ،»T-Mobile« هــــو 
وهي متاحة إلقامة هذه املواجهة، مع العلم 
ــهــا كــانــت قــد اســتــضــافــت عـــّدة مــعــارك في 

ّ
أن

الفنون القتالية املختلطة »UFC« وتتحضر 
ــونـــور مــاكــغــريــغــور ضد  الحـــتـــضـــان نـــــزال كـ

بورييه يوم 10 يوليو/ تموز املقبل.

أسعار التذاكر الخاصة بالنزال
الحدث بني 760  لهذا  التذاكر  تــتــراوح أسعار 
دوالرًا و9500 دوالر، واألغلى، بطبيعة الحال، 
ــاور لــلــحــلــبــة. ويــمــكــن شـــراء  هـــو املــقــعــد املــــجــ
التذاكر مباشرة من شّباك التذاكر أو من خالل 

العلم  املوقع اإللكتروني الخاص بالنزال، مع 
ها لم تطرح بعد بانتظار تحديد املكان في 

ّ
أن

وقت الحق من هذا األسبوع.

سبينس والفوز الـ28
يريد سبينس متابعة رحلته في عالم املالكمة 
اللحظة  إذ حــقــق حــتــى  هــزيــمــة،  أّي  مـــن دون 
الــوســط  فـــي وزن   حـــزامـــني 

ً
فــــــوزًا، حـــامـــال  27

عامًا  الــــ31  ونــجــح صــاحــب   .»IBF«و »WBC«
في الدفاع عن حزام االتحاد الدولي للمالكمة 
)IBF( خمس مرات، منذ فوزه في مايو 2017 
بــالــضــربــة الــقــاضــيــة عــلــى املــالكــم كــيــل بـــروك. 
العاملي للمالكمة  أضاف بعدها لقب املجلس 
الحكام بالفوز على  قــرار  في عــام 2019، بعد 
 اإلصــابــة التي تــعــّرض لها 

ّ
شــون بــورتــر، لكن

أكتوبر/ تشرين  الحقًا في حــادث سيارة في 
األول مـــن ذلــــك الـــعـــام، أجــبــرتــه عــلــى الــغــيــاب 
عـــن الــحــلــبــات، قــبــل عـــودتـــه إلـــى الـــنـــزاالت في 
بــفــوزه على  املــاضــي،  كــانــون األول  ديسمبر/ 

داني غارسيا باإلجماع.

باكياو المخضرم
عاش ماني باكياو مسيرة زاخرة باإلنجازات 
النزال  الـــ42 عامًا، يخوض  واالنتصارات، ابن 
ــًا. لم  ــامـ ـــ11 عـ ــ ــام مـــالكـــم أصـــغـــر مــنــه ســنــًا بـ ــ أمـ
يخض باكياو أّي نزال منذ الفوز في يوليو/ 
تــمــوز 2019 عــلــى نــظــيــره كــيــث ثـــرومـــان، مما 
 لــوزن الوسط أربــع مــرات، 

ً
جعله يومها بطال

لكن تم تجريده من حزام »WBA« في يناير/ 
الــثــانــي 2021 بسبب عـــدم دخــولــه أّي  كــانــون 
املالكمني  مــن  العديد  واجـــه  باكياو  مــواجــهــة. 
ــه، فـــالـــتـــقـــى بــــخــــوان مـــانـــويـــل  ــرتـ ــيـ ــــالل مـــسـ خــ
برادلي  ماركيز، وإيريك موراليس، وتيموثي 
وآخــريــن إلــى جــانــب دي الهــويــا ومــايــويــوذر، 

فحقق 62 فوزًا وتعادلني، كما ُهزم 7 مرات.
 بــاكــيــاو مــــارس أيــضــًا ريـــاضـــة كــرة 

ّ
ُيـــذكـــر أن

ــل عــالــم الــســيــاســة، بــعــدمــا دخــل  الــســلــة، ودخــ
مجلس الشيوخ في بــالده، وبــات تحت دائرة 
األضــواء يومها، عام 2016، في عهد الرئيس 
الــحــالــي رودريـــغـــو دوتـــيـــرتـــي. مـــن دون شــك، 
ســيــبــقــى بـــاكـــيـــاو دائـــمـــًا بــنــظــر الــجــمــيــع ذلــك 
املالكم الذي يعد واحدًا من أبرز املالكمني في 
التاريخ، ومن القالئل الذين لعبوا في أكثر من 
وزن، وربما سيكون النزال املقبل، سواء خسره 
ه 

ّ
أو ربحه، األخير له في مسيرته، خصوصًا أن

ر عليه انتظار 
ّ
، وسيتعذ

ّ
بات متقدمًا في السن

عــــام أو أكــثــر مـــن أجــــل الـــدخـــول فـــي مــواجــهــة 
جديدة مع مالكٍم شاب.
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