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)Getty/غياب مؤثر لبوغبا عن فريقه مانشستر يونايتد )نيك تايلور

غياب شهرين
جاءت اإلسبانية غاربيني موغوروزا، املصنفة 

خامسة عامليًا، في نفس املجموعة مع كل من 
التشيكية، باربورا كريتشيكوفا، وكارولينا 

بليسكوفا واإلستونية، أنيت كونتافيت، في دور 
املجموعات من منافسات البطولة الختامية التي 
قام في مدينة غواداالخارا املكسيكية. وتضم 

ُ
ست

البطولة الختامية أفضل العبات التنس باستثناء 
األسترالية أشلي بارتي، املصنفة أولى عامليًا التي 

أعلنت عدم مشاركتها.

تجددت إصابة النجم املغربي، يوسف النصيري، 
مهاجم فريق إشبيلية اإلسباني، التي كان تعرض 

لها خالل مباراة إسبانيول يوم 25 سبتمبر/
أيلول املاضي، والتي ستبعده لعدة أسابيع أخرى. 

وكشف النادي »األندلسي« أن هداف الفريق 
املوسم املاضي برصيد 18 هدفًا في »الليغا« و6 

في دوري األبطال، ُينفذ برنامجا تأهيليا جديدا 
بعد تجدد اإلصابة وسيستغل فترة التوقف 
الدولي لقضاء إجازة لبضعة أيام في املغرب.

أكد البرازيلي فيليبي كوتينيو، العب وسط 
برشلونة اإلسباني، أن مدربه الجديد في 

الفريق »الكتالوني«، تشافي هرنانديز، سُيقدم 
عمال رائعا وكبيرا. وقال كوتينيو خالل مؤتمر 

صحافي في ساو باولو من داخل معسكر 
»السيليساو« استعدادًا ملواجهتي كولومبيا 

واألرجنتني في التصفيات املؤهلة إلى بطولة 
مونديال 2022: »أعلم أنه شخص رائع. أثق في أنه 

 كبيرًا مع فريق برشلونة«.
ً
سيقدم عمال

موغوروزا تواجه 
كريتشيكوفا وبليسكوفا 

في غواداالخارا

تجدد إصابة النصيري 
العضلية وغيابه عن 

إشبيلية ألشهر

فيليبي كوتينيو 
واثق من أن تشافي 

سيُقدم عمًال كبيرًا
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توتنهام يعاني 
من تراجع في النتائج 

الموسم الحالي

هذا  نستعد  أن  علينا  إسبانيا:  لالعبي  إنريكي  لويس 
األسبوع لكل شيء 

لالعبيه  رسالة  إسبانيا،  ملنتخب  الفني  املدير  مارتينيز،  إنريكي  لويس  وجه 
اليونان والسويد في التصفيات املؤهلة إلى  قبل املواجهتني املصيريتني أمام 
مونديال 2022، إذ قال لهم إن عليهم »االستعداد لكل شيء«، في إشارة ألهمية 
العالم. وجاءت  التأهل مباشرة إلى كأس  الفوز بهما  اللتني سيعني  املباراتني 
تصريحات إنريكي على هامش مراسم تقديم الفيلم الوثائقي »قوة املجموعة« 
لتسليط الضوء على اللحظات التي عاشها داخل املنتخب خالل بطولة »يورو 
2020« الصيف املاضي. وقال إنريكي في هذا اإلطار »وكأن 18 سنة قد مرت 
التي  الشخصية  والتجارب  واجهناه،  ما  كل  يبرز  العمل  وهــذا  البطولة،  على 
عشناها. أرى قوة مجموعة الالعبني، والفريق بشكل عام. الفيلم يدعوك لكي 

، وتفكر فقط في األمور الكبرى«. 
ً
تكون متفائال

في  بثالثية  ألدوسيفي  يصعق  جــونــيــورز  بــوكــا 
الدوري األرجنتيني

ختام  فــي  بيضاء  بثالثية  ألدوسيفي  مضيفه  على  جــونــيــورز  بوكا  انتصر 
وأصبح ضمن  الــقــدم،  لكرة  األرجنتيني  الـــدوري  بطولة  من  العشرين  الجولة 
املراكز املؤهلة إلى بطولة كأس ليبرتادوريس 2022 مع تبقي 5 جوالت على 
بوكا  رفــع  الــفــوز،  وبــهــذا  بصدارتها.  بليت  ريفر  ينفرد  التي  املسابقة  انتهاء 
جونيورز رصيده إلى 33 نقطة صعد بها إلى املركز السادس، في حني تجمد 
الـــ22. وفي املباريات املتبقية من  رصيد ألدوسيفي عند 21 نقطة في املرتبة 
الجولة، فاز نيولز أولد بويز على ضيفه يونيون سانتا في بهدف نظيف ليرفع 
رصيده إلى 23 نقطة في املركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد الخصم عند 
انتهت مواجهة  الخامسة عشرة. وبالتعادل بهدف ملثله،  املرتبة  25 نقطة في 
أوراكــان أمام ضيفه أرخينتينوس، ليصبح رصيد صاحب األرض 29 نقطة 

في املركز العاشر مقابل 25 نقطة للضيوف في املرتبة الـ14.

مران  أول  هامش  على  يتدربان  وباريديس  ميسي 
لمنتخب األرجنتين

تدرب القائد ليونيل ميسي والعب الوسط لياندرو باريديس منفردين بسبب 
إصابتيهما، ولم يشاركا زمالءهما في أول مران ملنتخب األرجنتني استعدادًا 
قطر  مونديال  إلــى  املؤهلة  التصفيات  والــبــرازيــل ضمن  أورواغــــواي  ملباراتي 
2022. وظهر العبا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اللذان يعانيان من 
متاعب عضلية وهما يتدربان على جانب امللعب، في تسجيل مصور نشره 
أن  اإلنترنت  االتحاد عبر موقعه على  القدم. وذكــر  لكرة  االتحاد األرجنتيني 
ميسي وباريديس أجريا تدريبات مختلفة عن باقي املجموعة تحت إشراف 
أحد املعدين البدنيني التابعني ملنتخب »األلبيسيليستي«. وأضاف أن الالعبني 
الــلــذيــن لعبا األحـــد املــاضــي، أجــريــا تــدريــبــات استشفائية فــي صــالــة األلــعــاب 
الرياضية، بينما أجرى األخرون تمرينات أكثر كثافة، قبل أن يقسمهم املدير 

الفني إلى ثالث مجموعات.

لقائمة  ســا  جــوزيــه  ــحــارس  وال غيديش  استدعاء 
البرتغال

تم استدعاء الثنائي غونسالو غيديش، العب فالنسيا اإلسباني، وجوزيه سا، 
حارس فريق وولفرهامبتون اإلنكليزي، إلى معسكر منتخب البرتغال، وذلك 
بعد اإلصابات الثالث التي ضربت القائمة األساسية. وكشف االتحاد البرتغالي 
لكرة القدم في بيان رسمي عن إصابة الثالثي أنتوني لوبيز، حارس أوليمبيك 
مارسيليا الفرنسي، والعبي بنفيكا، رافا سيلفا وجواو ماريو، وغيابهما عن 
مواجهتي أيرلندا وصربيا. وإزاء هذه الغيابات، قرر فرناندو سانتوس، املدير 
الفني للبرتغال، استدعاء جيدي سوسا لالنضمام للمعسكر املقام في مدينة 
كــرة قــدم في أويـــراس. هــذا ويحل زمــالء النجم كريستيانو رونــالــدو ضيوفًا 
على منتخب أيرلندا الشمالية يوم الخميس املقبل، قبل أن يستضيفوا املنتخب 

الصربي في ختام مشوار التصفيات يوم األحد.

أيوب الحديثي

ــًدا  ــبـــح أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي مــــدرًبــــا جـــديـ أصـ
لتوتنهام بعد إقالة البرتغالي نونو سانتو، 
الرغم من فشل توتنهام في تحقيق  وعلى 
االنتصار في أول مباراة للمدير الفني، في 
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم، إال أن 
هناك أسباًبا للتفاؤل، بعد بداية متواضعة 
ــالــــي. وفـــــي املـــــبـــــاراة األولـــــى  بـــاملـــوســـم الــــحــ
لــلــمــدرب اإليـــطـــالـــي عــلــى مــلــعــب تــوتــنــهــام، 
فيتيسه  3-2 على  ا صعًبا 

ً
فــوز فريقه  حقق 

الــهــولــنــدي فـــي دوري املـــؤتـــمـــر، بــعــد تــقــدم 
مبكر بثالثة أهــداف دون رد. لكن توتنهام 
بدا أنه تحسن دفاعه بلقاء إيفرتون، وتمكن 
ثماني  في  نظيفة  الحفاظ على شباكه  من 
املــمــتــاز رغم  بــالــدوري اإلنكليزي  مــبــاريــات 

فشله في هز الشباك.
وحسب تقرير لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، 
فــســنــلــقــي نــظــرة عــلــى ثــالثــة أســـبـــاب تجعل 
جــمــاهــيــر تــوتــنــهــام مــتــفــائــلــة إلــــى حـــد مــا، 
بــتــواجــد كــونــتــي عــلــى رأس الــجــهــاز الفني 

أيوب الحديثي

أعــلــن نــــادي نــيــوكــاســل يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي 
ــويــــي مـــدربـــًا  ــــن تـــعـــيـــني إيـــــــدي هــ ــًا، عـ ــيــ ــمــ رســ
ــبــــايــــس« خـــلـــفـــًا لــلــمــخــضــرم ســتــيــف  »املــــاكــ ـــ لــ
بـــــروس. ولــــم يــســتــطــع مــســؤولــو نــيــوكــاســل، 
االستثمارات  صــنــدوق  عليه  استحوذ  الــذي 
الــســعــودي مـــؤخـــرًا، الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مع 
مدرب فياريال اإلسباني أوناي إيمري، الذي 
أكد التزامه مع فريقه الحالي. ووافق هويي، 
 عـــن الــعــمــل مــنــذ مــغــادرتــه 

ً
ــذي كـــان عـــاطـــال الــ

ليصبح  الصفقة،  على   ،2020 فــي  بورنموث 
مدربًا لنيوكاسل، بعقد يمتد عامني ونصف. 
ــــد هـــويـــي فـــي إنــكــلــتــرا عــــام 1977، وبـــدأ  وولـ
مسيرته االحترافية في كرة القدم عام 1994 
مع فريق بورنموث، وظهر ألول مرة في عام 
مميزًا،  مــدافــعــًا  نفسه  أثــبــت  أن  وبــعــد   ،1995
تحت  إنكلترا  منتخب  لتشكيلة  اختياره  تم 
21 عاًما في بطولة تولون عام 1998. ووقع 
عــــام 2002، تحت  فـــي  لــبــورتــســمــوث  هـــويـــي 

بالصالبة  كونتي  وتميز  اللندني.  للفريق 
الدفاعية، بعد تنفيذه لتشكيلة 3-4-3 أو في 
بعض األحــيــان طريقة 3-5-2  في تشلسي، 
ناجًحا في موسم 2016-2017، عندما حصد 
ــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز.  »الــبــلــوز« لــقــب الـ
وانتقل املدرب اإليطالي بالتكتيك، من خطة 
إلــى ثالثة  الــدفــاعــي،  للتكتل  املفضلة  نــونــو 
في الخلف في مباراته األولى مع توتنهام، 
وعلى الرغم من أن الفريق لم يكن لديه وقت 
أن  إال  الــجــديــد،  الــنــظــام  مــع  للتكيف  تقريًبا 
ــه سيتمكن مـــن الــقــيــام  كــونــتــي واثــــق مـــن أنـ
بـــذلـــك بــعــد الــعــمــل الـــجـــاد فـــي الـــتـــدريـــبـــات. 
ويكافح هــاري كني مهاجم توتنهام إلعادة 
اكتشاف مستواه هذا املوسم، بعد محاولته 
ــادي الـــصـــيـــف املــــاضــــي،  ــ ــنــ ــ ــن الــ ــ ــــروج مـ ــخــ ــ الــ
الحصول  سيتي  مانشستر  حـــاول  عــنــدمــا 
ــــدى أولـــويـــات  عــلــى خـــدمـــاتـــه. وســتــكــون إحـ
العودة  كونتي بــال شــك، مساعدة كــني على 
ــه، حــيــث يــحــتــاج الــفــريــق  ــاالتـ إلــــى أفــضــل حـ
إنكلترا،  ملنتخب  الدولي  الهداف  براعة  إلى 
املتاحة.   األلــقــاب  على  للحصول  سعيه  فــي 

ــراف املـــديـــر الــفــنــي هــــاري ريـــدنـــاب، لكنه  ــ إشـ
تعرض إلصابة في الركبة بعد فترة وجيزة 
مــن الــتــوقــيــع، ليغيب فــي بقية املــوســم. وفي 
بـــإعـــارة هويي  قـــام بــورتــســمــوث  عـــام 2004، 
إلــى بــورنــمــوث. وبعد عــودة ناجحة للغاية، 
أنشأ املشجعون صندوق دعم لتمويل رسوم 
االنــتــقــال إلعـــادة هــويــي إلــى فريقه األصــلــي، 
حيث تم جمع مبلغ 21 ألف جنيه إسترليني 
ــوم الــتــحــويــل  ــ ــام، َمــــولــــت رســ ــ ــ فــــي غـــضـــون أيـ
املطلوبة، وبعد 270 مباراة مع فريقه، أجبرت 
اإلصابة هويي على االعتزال في عام 2007. 
ــكـــرة العـــبـــًا لكنه  ــرك هـــويـــي بـــورنـــمـــوث الـ ــ وتـ
بــقــي مــدربــًا، وبــعــد أن فــقــد وظيفته فــي عــام 
2008 بسبب إقــالــة املـــدرب األول آنـــذاك كيفن 
بــونــد، عــاد فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2009 
لــتــدريــب فــريــق الــشــبــاب، وتــم تعيينه مدربًا 
للفريق األول في وقت الحق من ذلك الشهر، 
لُيخرج املدافع السابق بورنموث من منطقة 
الــهــبــوط، ويــقــوده إلــى دوري الــدرجــة األولــى 
ــه ســيــنــتــقــل إلــى  فـــي 2010، قــبــل أن يــعــلــن أنــ
18 شهًرا  هويي  واستمر   .2011 في  بيرنلي 
فقط مع األخير، قبل أن يعود إلى بورنموث 
ويــؤمــن صــعــوده إلـــى دوري الــدرجــة األولـــى 
بــعــد أن احـــتـــل املـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي الــــــدوري، 
هويي  بتأمني   2015 موسم  انتهى  وبعدها 
اإلنكليزي  الـــدوري  إلــى  أخــرى  لفريقه ترقية 
املــمــتــاز، حيث بــقــوا مــدة خمس ســنــوات. في 
عام 2020، هبط بورنموث من جديد، وأعلن 
النادي أن هويي ترك النادي بالتراضي بعد 

وبعد تعيني كونتي، أعرب كني عن سعادته 
ــدا مــســتــعــًدا  ــــدرب اإليـــطـــالـــي، وبــ بـــوصـــول املـ
للعمل تحت قيادته، وقــال كني في تصريح 
ملوقع )ستاندر سبورت(: »إنه يظهر كمدرب 
الذاتية تتحدث عن  كبيرًا وسيرته  طموحًا 
نفسها. الجميع يعرف مدى اهتمامه بتطور 
اللعبة واضح  الفريق وما فعله كمدرب في 
ــــاف  دائــــمــــًا وعـــلـــيـــك أن تـــحـــتـــرم ذلـــــــك«. وأضـ
قـــدر املــســتــطــاع لتحسيننا  »ســيــعــمــل بــجــد 
مــن خالل  بنا،  األمــر يتعلق  كالعبني، ولكن 
امللعب  أرض  على  بــاملــزيــد  والــقــيــام  التعلم، 
وفي التدريب، وبعيًدا عن التدريب«. وتابع 
»يتعلق األمر بالتأكد من أننا نمنح أنفسنا 
للفوز. لدينا مدير ونــاد يؤمنان  كل فرصة 
بالتأكيد.  ذلــك  يظهر  كونتي  واخــتــيــار  بنا 
إنــه مــدرب رائــع. لم نصل إلــى املعايير التي 
أردناها على مدار العامني املاضيني، لكننا 
تغيير  املـــدرب على  هــذا  أن يساعدنا  نــأمــل 
الــــوضــــع«. عــلــى الـــرغـــم مـــن فــشــل تــوتــنــهــام 
فــي إثـــارة اإلعــجــاب بعروضه أمــام فيتيسه 
وإيــفــرتــون، فــإن حقيقة أن كونتي بــدأ فترة 
أن  الــنــادي دون أي هزيمة، يمكن  فــي  عمله 
يوفر له وللفريق دفعة مهمة على مستوى 
الــــــروح املـــعـــنـــويـــة. وســتــمــنــح فـــتـــرة الـــراحـــة 
الــدولــيــة، مـــدرب منتخب إيــطــالــيــا الــســابــق، 
الــفــرصــة للعمل مــع الــفــريــق والــتــعــرف على 
الـــالعـــبـــني بــشــكــل أفـــضـــل، وتــغــيــيــر أســلــوب 
الفوز رفقة  لعبه، في محاولته لبناء عقلية 

فريقه الجديد توتنهام.

ــنـــوات عــلــى رأس الــجــهــاز الــفــنــي.  ثــمــانــي سـ
وحقق املدرب البالغ من العمر 43 عاًما رقًما 
قياسًيا إجمالًيا للفوز، بلغ 41.83%، وكانت 
األولـــى في  أنجح فترة قضاها هــي سنواته 
بـــورنـــمـــوث، حــيــث كــانــت نــســبــة فــــوزه %50. 
وفـــاز بجائزة أفــضــل مـــدرب بــالــدوري للعقد 

بجائزة  فاز  العام،  نفس  وفي   .)2015-2005(
أفضل مدرب برابطة الــدوري، باإلضافة إلى 
مدرب العام للبطولة. ويشتهر هويي باللعب 
بشكل هجومي، وغالًبا ما تعتمد تكتيكاته 
أكبر عــدد ممكن من  على االستحواذ لصنع 
التركيز على دور  مــن  بــداًل  التهديف،  فــرص 

األفــــــراد، ويــتــطــلــع العـــب بــورنــمــوث الــســابــق 
ــــى صـــنـــع بــيــئــة جــمــاعــيــة قــــويــــة، بــــــداًل مــن  إلـ
مجرد تحسني مواهب الالعبني. وقام هويي 
بــتــجــربــة تــشــكــيــالت مــخــتــلــفــة، فـــقـــد اشــتــهــر 
بأسلوبيه 4-4-2 و4-4-1-1، حيث يسمح هذان 
األسلوبان لالعبني بتحريك الكرة من الدفاع 
إلــى الهجوم من خــالل بناء متقن. وينعكس 
من  والهجوم  االستحواذ  على  تركيز هويي 
حيث  ــا، 

ً
أيــض الدفاعية  استراتيجياته  خــالل 

يـــركـــز الـــخـــط الــخــلــفــي عــلــى اســـتـــعـــادة الــكــرة 
بأسرع ما يمكن وبكفاءة. من بني تكتيكات 
هـــويـــي األكـــثـــر اســـتـــخـــداًمـــا الــضــغــط الــقــوي 
حيث  الــكــرة،  على  املنافس  يستحوذ  عندما 
يغلق العبو هويي املساحات، ما يسمح لهم 
باستعادتها في أسرع وقت ممكن. وتعكس 
إيـــدي هــويــي، بخبرته ونــجــاحــه في  مسيرة 
وانتشال  بناء  إعــادة  على  قدرته  بورنموث، 
ك 

ّ
األنــديــة مــن أســفــل الــتــرتــيــب، وقــد حــدد مــال

تشكيل  إعــادة  في  رغبتهم  الجدد  نيوكاسل 
الــفــريــق، فيما لــم تــكــن هـــذه هــي املـــرة األولـــى 
»املــاكــبــايــس«،  الــتــي يــتــم فيها ربـــط هــويــي بـــ
حيث أجرى محادثات مع النادي في الصيف 
املـــاضـــي، لـــم يــتــم فــيــهــا الـــوصـــول إلـــى وضــع 
يــرضــي الــطــرفــني. نيوكاسل حــالــًيــا مــن دون 
بـــالـــدوري   2022-2021 مـــوســـم  فـــي  فــــوز  أي 
قبل  التاسع عشر،  املركز  اإلنكليزي، ويحتل 
األخـــيـــر، حــيــث ســيــبــدأ املـــديـــر الــفــنــي مهمته 
ومن  الدولي،  التوقف  بعد  برينتفورد  بلقاء 

ثم أرسنال في األسبوع الثالث عشر.

نيوكاسل يتعاقد مع إيدي هويي كمدرب للفريق3 أسباب تدعو توتنهام للتفاؤل مع كونتي
قدم اإليطالي أنطونيو 

كونتي نفسه بقوة 
في أول مواجهتين له 

كمدرب لفريق توتنهام

تعاقد نادي نيوكاسل 
يونايتد اإلنكليزي مع 

إيدي هويي مدربًا 
لـ»الماكبايس« خلفًا 

للمخضرم ستيف بروس

)Getty/كونتي أشرف مؤخرًا على تدريب توتنهام )كريس برونسكيل

افتتح استاد الثمامة في الشهر الماضي )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/يتميز استاد الجنوب بتصميمه الفريد )سيمون هولمز

)Getty/هويي قاد بورنموث لفترة طويلة )روبن جونس

مباريـات
      األسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
إلـــى دولــــة قــطــر، مـــن أجـــل متابعة 
انــطــالق بطولة كــأس الــعــرب لكرة 
ــقــــدم، الـــتـــي ســتــبــدأ فـــي الـــثـــالثـــني مـــن شهر  الــ
ـــ18 من  ــ نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــحـــالـــي، وحـــتـــى الــ
القادم، بمشاركة  األول  شهر ديسمبر/كانون 
16 منتخبًا مــن قــارتــي آســيــا وأفــريــقــيــا، على 

مالعب ستحتضن منافسات مونديال 2022.
وكشفت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، عن 
جــاهــزيــة اســتــاد الــبــيــت، واســـتـــاد أبـــو عــبــود، 
لينضما إلى املالعب الخمسة )استاد خليفة 
الدولي، والجنوب، واملدينة التعليمية، وأحمد 

استعدادات 
كأس العرب

6 استادات جاهزة

عن  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة  كشفت 
استعداد 6 مالعب مونديالية، الستضافة بطولة 
الرياضية  الجماهير  تترقب  التي  العرب،  كأس 
انطالقها، في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 

الحالي

تقرير

بن علي، والثمامة(، التي ستستضيف بطولة 
كأس العالم، التي ستقام في قطر عام 2022. 
وبحسب اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، فإن 
هناك ستة استادات جاهزة بشكل كامل، من 
أجل استضافة بطولة كأس العرب لكرة القدم، 
التي ستنطلق في الثالثني من شهر نوفمبر/

تشرين الــثــانــي الــجــاري، وحــتــى الــثــالثــني من 
شهر ديسمبر/كانون األول املقبل، وسنتعرف 

عليها في التقرير التالي.

استاد البيت
ــــت، الـــــــــذي تـــبـــلـــغ طـــاقـــتـــه  ــيـ ــ ــبـ ــ ــاد الـ ــ ــتــ ــ ــد اســ ــعــ يــ
الجماهيرية 60 ألف مقعد، أكبر مالعب بطولة 
التي ستقام في قطر عام 2022،  العالم،  كأس 
يقع في  الــذي  العمالق،  االســتــاد  ويستضيف 
مدينة الخور شمال العاصمة الدوحة، خمس 
مباريات خالل بطولة كأس العرب، بداية من 
مباراة منتخب قطر ونظيره منتخب البحرين 
ــاراة  ــبـ ــاملـ ــًا بـ ــامـ ــتـ ــبـــطـــولـــة، وخـ فــــي أول أيــــــام الـ
النهائية يوم 18 ديسمبر/كانون األول القادم.

ويـــجـــســـد اســــتــــاد الـــبـــيـــت بــتــصــمــيــمــه املــمــيــز 
العربية،  الثقافة  مــن   

ً
أصــيــال جانبًا  والـــرائـــع، 

الــذي  الشعر  بيت  مــن  اســتــوحــي تصميمه  إذ 
سكنه الــعــرب فــي أنــحــاء املنطقة الــعــربــيــة، ما 
يعتز  الــتــي  الــكــبــيــرة،  الــتــراثــيــة  القيمة  يعكس 
بــهــا الـــعـــرب، الــذيــن يــحــافــظــون عــلــى عــاداتــهــم 

وتقاليدهم وتاريخهم.
 

استاد راس أبو عبود
ــاد راس أبـــــو عـــبـــود بــتــصــمــيــمــه  ــتــ يـــمـــتـــاز اســ
الفريد من نوعه، وطريقة تشييده باستخدام 
حـــــاويـــــات الـــشـــحـــن الــــبــــحــــري، لـــيـــضـــع بـــذلـــك 
البطوالت  اســتــدامــة  فــي عالم  معايير جــديــدة 
والــفــعــالــيــات الــكــبــرى، لــكــن االســتــاد راس أبــو 
ــد أهــم  ــه الــخــصــوص، يــعــد أحـ عــبــود عــلــى وجـ
املشاريع في عالم كرة القدم. ويشهد االستاد 
ــعـــرب،  ــــأس الـ ــــالل بـــطـــولـــة كـ ســــت مـــبـــاريـــات خـ
وتختتم  البطولة،  أيــام  أول  فــي  بمباراة  تبدأ 
ويعد  الثالث.  باملركز  الفائز  تحديد  بمباراة 
املميز أول استاد قابل  الرياضي  هذا الصرح 
للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، حيث 
ــدال الــســتــار على  ــ مـــن املـــقـــرر تــفــكــيــكــه بــعــد إسـ
العالم 2022، واالستفادة من  منافسات كأس 
أجزائه في تطوير مشاريع رياضية في قطر 

والعالم.

استاد الثمامة
عــلــن عــن جــاهــزيــة اســتــاد الــثــمــامــة فــي شهر 

ُ
أ

أكتوبر/تشرين األول املاضي، خالل املواجهة 
النهائية فــي بطولة كــأس األمــيــر، بــني ناديي 
امللعب  الـــريـــان، ويستضيف  ومــنــافــســه  الــســد 
الــكــبــيــر مــــبــــاريــــات فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــرب 
املعماري  وأبـــدع  النهائي.  الـــدور نصف  حتى 
القطري، إبراهيم الجيدة، في تصميم االستاد 

سيتم افتتاح استاد راس 
أبو عبود والبيت ببطولة 

كأس العرب

تترقب الجماهير افتتاح استاد البيت بكأس العرب )جوسيبي كاكاجي/فرانس برس(

قبعة رأس  »الــقــحــفــيــة«، وهــي  مــن  املستوحى 
تقليدية يرتديها الرجال والصبية في جميع 
ــن الــــعــــربــــي، ويـــعـــد أول اســـتـــاد  ــاء الــــوطــ ــحــ أنــ

مونديالي ُيصمم بأنامل قطرية.

استاد أحمد بن علي
جـــرى اإلعــــالن عــن جــاهــزيــة اســتــاد أحــمــد بن 
علي في شهر ديسمبر/كانون األول املاضي، 
عــنــدمــا اســتــضــاف نــهــائــي الــنــســخــة الــثــامــنــة 
واألربـــعـــني مــن بــطــولــة كـــأس األمـــيـــر. ويشهد 
ــعــــرب خـــالل  االســــتــــاد مـــبـــاريـــات فــــي كـــــأس الــ

مرحلة املجموعات.
ــال 2022  ــديــ ــونــ ــافـــســـات مــ ــنـ وبــــعــــد انـــتـــهـــاء مـ
سيصبح اســتــاد أحــمــد بــن عــلــي مــقــرًا لــنــادي 

إســـــدال الــســتــار عــلــى مــنــافــســات كــــأس الــعــام 
2022، وجــهــة ريــاضــيــة وتــرفــيــهــيــة وخــدمــيــة 
ــلــبــي احــتــيــاجــات وتــطــلــعــات كــافــة منتسبي 

ُ
ت

جامعات ومعاهد املدينة التعليمية، ألنه قادر 
على استيعاب 40 ألف متفرج.

استاد الجنوب
يــقــع اســتــاد الــجــنــوب فــي مــديــنــة الـــوكـــرة إلــى 
الــجــنــوب مـــن الــعــاصــمــة الــــدوحــــة، ويــعــد أول 
الستضافة  خصيصًا  بالكامل  ُيشيد  اســتــاد 
اســـتـــوحـــت   .2022 الـــعـــالـــم  كـــــأس  مـــنـــافـــســـات 
ــا حـــديـــد،  ــ ــة، زهـ ــلــ املـــعـــمـــاريـــة الـــعـــراقـــيـــة الــــراحــ
تصميم االستاد من أشرعة املراكب التقليدية 
التي حملت القطريني إلى عرض البحر للصيد 

الــريــان الــريــاضــي، وبــخــاصــة أن طــاقــة امللعب 
االستيعابية تبلغ نحو 40 مشجعا، ويتميز 
ــــدات  ــعـ ــ بـــتـــصـــمـــيـــمـــه، واســـــتـــــخـــــدام إحـــــــــدى املـ

التكنولوجية في بنائه.

استاد المدينة التعليمية
ــاد املـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة، املـــعـــروف  ــتــ يـــقـــع اســ
بــاســم »جــوهــرة الــصــحــراء«، فــي قــلــب املدينة 
الــتــعــلــيــمــيــة، وهــــي مــجــتــمــع تــعــلــيــمــي نــابــض 

بالفكر واملعرفة واإلبداع.
ويستضيف االستاد مباريات في كأس العرب 
حتى الـــدور ربــع الــنــهــائــي، وكـــان االســتــاد قد 
شهد نهائي كأس العالم لألندية أوائل العام 
املونديالي، بعد  االستاد  الجاري. وسيصبح 

والــبــحــث عـــن الـــلـــؤلـــؤ، والـــــذي شــكــل الــنــشــاط 
واملنطقة.  قطر  لسكان  الرئيسي  االقــتــصــادي 
ــاد الــجــنــوب  ــتـ ــقـــرر أن يــســتــضــيــف اسـ ــن املـ ومــ
الــدور  مباريات في بطولة كــأس العرب حتى 
 40 االستيعابية  طاقته  وتبلغ  النهائي،  ربــع 
ألف متفرج. يشار إلى أن بطولة كأس العرب 
تقام للمرة األولى تحت مظلة االتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا«، وتــشــهــد 32 مــبــاراة على 
مدى 19 يومًا، ويتيح جدول مباريات البطولة 
مباراة  مــن  أكثر  املشجعني  لحضور  الفرصة 
العرب  كــأس  يــوم واحـــد. وتعكس بطولة  فــي 
لــكــرة الـــقـــدم شــغــف شــعــوب املــنــطــقــة باللعبة 
الشعبية األولــى في العالم، كما تعد البطولة 
العمليات  بجاهزية  لــالرتــقــاء  مثالية  فــرصــة 

كأس  ببطولة  الــخــاصــة  واملــرافــق  التشغيلية 
الـــعـــالـــم فـــي قــطــر عــــام 2022، الـــتـــي تــتــرقــبــهــا 
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة بــعــد أقــــل مـــن عــــام على 
خــتــام منافسات كــأس الــعــرب. وكـــان االتــحــاد 
القدم »فيفا«، قد أعلن عن توفر  الدولي لكرة 
جميع تذاكر بطولة كأس العرب، عبر موقعه 
اإللــكــتــرونــي الــرســمــي، بــأســعــار تــبــدأ مـــن 25 
ــااًل قــطــريــًا لــتــذاكــر الــفــئــة الــرابــعــة )حصريًا  ريــ
ــة قـــطـــر(، مـــن أجـــل حــضــور  للمقيمني فـــي دولــ
نصف  مــبــاراتــي  باستثناء  املــبــاريــات  جميع 
الــنــهــائــي واملــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة. ومــن 
الدوحة  مركز  في  البطولة  تذاكر  توفر  املقرر 
القصار  مــتــرو  محطة  مــن  بالقرب  للمعارض 

اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري.
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رياض الترك

عــــــــــــــاد األســــــــــــــــطــــــــــــــــورة، تـــــشـــــافـــــي 
هــيــرنــانــديــز، إلـــى بــرشــلــونــة بعد 
ســنــوات مــن الــرحــيــل، وهـــذه املــرة 
مــدربــًا ولــيــس العــبــًا مــؤثــرًا فــي خــط الــوســط، 
الــذي ستكون عليه مسؤولية كبيرة  ـــدرب 

ُ
امل

ــدًا، ألنــــه بــحــاجــة لــقــلــب الــطــاولــة  ــ وصــعــبــة جـ
فــي الــنــادي »الــكــتــالــونــي« وصــنــاعــة التغيير 
النادي  عاشها  صعبة  سنوات  بعد  نتظر 

ُ
امل

»الكتالوني« على مختلف األصعدة.
التدريبية  مهمته  تشافي  يــبــدأ  أن  قبل  لكن 
ــقــــد يــجــب  ــدة ِعــ ــ ــكـــون أمــــامــــه عــ ــتـ رســــمــــيــــًا، سـ
األخطاء  في  يقع  ال  كي  إليها  والتنبه  حلها 
ذاتــهــا الــتــي وقـــع فيها املـــدربـــون الــســابــقــون، 
»الكتالوني«  الــنــادي  جماهير  أن  خصوصًا 
ــص فــي الفترة 

ّ
ــخــل

ُ
تــأمــل أن يــكــون تــشــافــي امل

الصعبة التي يعيشها النادي.

استعادة الثقة والتوازن
التي عاشها فريق برشلونة  املعاناة  بسبب 
في السنوات املاضية والنتائج الكارثية التي 
األســطــورة،  لرحيل  باإلضافة  إليها،  تعرض 
ــعـــرض الـــالعـــبـــون ألزمــــة  لــيــونــيــل مـــيـــســـي، تـ
الــتــوازن على أرض امللعب وفي  ثقة وفــقــدوا 
غرفة املالبس، وأمسوا اليوم العبني عاديني 
غير قادرين على تغيير أي شــيء أو تطوير 

مستوى الفريق.
األولــى  املــدرب تشافي  وعليه ستكون مهمة 
هي محاولة استعادة الثقة، ووضع الالعبني 
ــيـــح مـــــن أجــــــل تــحــســني  عـــلـــى الــــخــــط الـــصـــحـ
أن  الـــنـــتـــائـــج، خـــصـــوصـــًا  ثــــم  أواًل  املـــســـتـــوى 
فريق  نتائج  تراجع  وراء  األساسية  املشكلة 

تشافي والتغيير
بعد أن بدأت رحلة تشافي التدريبية مع فريق برشلونة، سيكون األسطورة 
أمام مهمة صعبة محفوفة بالمخاطر في ظل الصعوبات الكبيرة التي 

يُعاني منها النادي والتغيير هو الهدف الرئيسي

3031
رياضة

تقرير

ــدام الـــثـــقـــة فــــي الـــفـــريـــق  ــ ــعـ ــ ــلـــونـــة هــــي انـ بـــرشـ
وتــراجــع قــدرة الالعبني على تقديم مستوى 

ُمغاير في املباريات.
العمل  األولـــى  تشافي  مهمة  ستكون  وعليه 
عقلية  وزرع  الــالعــبــني  تفكير  تــحــســني  عــلــى 
ــم قـــــــــادرون عــلــى  ــهــ ــوز فــــي عـــقـــولـــهـــم، وأنــ ــفــ الــ
النفق  من  والــخــروج  الطاولة  وقلب  التغيير 
فادحة  تكبد خسائر  دون  من  ظلم سريعًا 

ُ
امل

فــي املــبــاريــات الــقــادمــة، وبــالــتــالــي الــوصــول 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى ُمــمــكــن والـــعـــودة بفريق 
بــرشــلــونــة إلـــى مــكــانــه الــطــبــيــعــي بــني الــكــبــار 

واملنافسة على األلقاب املحلية واألوروبية.

التغيير التكتيكي
املــهــمــة الــثــانــيــة لــلــمــدرب تــشــافــي هــي الــقــدرة 
انطالقًا  امللعب  فــي  التكتيكي  التغيير  على 
ثم  التدريبية ومــن  الحصص  فــي  العمل  مــن 
تطبيق الخطط في املباريات، وبشكل خاص 
أن الفريق بحاجة لنقلة تكتيكية نوعية بعد 

ما عاناه في السنوات املاضية.
وربما النقطة األهم هي التركيز على تحسني 
املنظومة الدفاعية أو بشكل أوضح تسحني 
طريقة دفـــاع الــفــريــق، وذلـــك ألن الــوضــع كان 
كـــارثـــيـــا فـــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة، والــخــطــوة 
ــــى هـــي ربــمــا تــطــويــر الــخــطــة وتــوظــيــف  األولـ

كل العب في مكانه املناسب، باإلضافة لعدم 
االعــتــمــاد على األســمــاء القديمة فــي الــدفــاع، 
ــكــــرار األخــــطــــاء الــتــي  ــًا لـــعـــدم تــ ــفـــاديـ وذلــــــك تـ

ارتكبها املدربون الذين سبقوا تشافي.
وعلى املــدرب تشافي محاولة إعــادة أسلوب 
املــــدرســــة »الـــكـــتـــالـــونـــيـــة« واســــتــــعــــادة هــويــة 
برشلونة املــفــقــودة، وذلـــك مــن خــالل تطبيق 
ــفـــاد مــنــهــا ربــمــا  ــتـ ــتـــي اسـ األفــــكــــار الــفــنــيــة الـ
عندما كــان أســطــورة فــي خــط الــوســط خالل 
السنوات الذهبية مع املدرب اإلسباني، بيب 
ــــوال، وعــنــدهــا مـــن املــمــكــن أن يشهد  ــــوارديـ غـ

الفريق تغييرا كبيرا على الصعيد الفني.
ففي فريق السد القطري صنع املدرب تشافي 
وبدأ  التكتيكي،  الصعيد  على  كثيرًا  الــفــارق 
الـــفـــريـــق يــلــعــب الــــكــــرة الـــســـريـــعـــة والــســهــلــة 
عــبــر الــتــمــريــرات الــقــصــيــرة املــتــكــررة، وخلق 
املـــســـاحـــات بـــني خـــطـــوط املـــنـــافـــس لــالنــتــقــال 
الهجومية سريعًا،  إلــى  الدفاعية  الحالة  من 
وكــذلــك بطريقة الــخــروج بــالــكــرة مــن الخلف 
تمامًا  كبيرة،  مشاكل  دون  مــن  ضغط  تحت 
إينييستا مع برشلونة  كــان يفعل رفقة  كما 
ســابــقــًا، وربــمــا هـــذا هــو الــتــغــيــيــر التكتيكي 

الذي ينتظره جمهور برشلونة حاليًا.

تطوير الشباب والمجموعة
عندما اختار الرئيس، خوان البورتا، املدرب 
تشافي، لكي يكون خليفة املدرب الهولندي، 
رونــالــد كــومــان، كــان يعرف أنــه اختار مدربًا 
شــابــًا لــقــيــادة مجموعة شــابــة جــديــدة قــادرة 
عــلــى تــحــســني األمــــــور والـــعـــمـــل وفــــق وجــهــة 
نظر واحدة ومتقاربة والهدف األساسي هو 

النجاح وال شيء آخر.
الــعــمــل مـــع املــــواهــــب الـــشـــابـــة املــــوجــــودة في 

أمام تشافي الكثير 
من المهام الصعبة التي 

تحتاج إلى الصبر

إبراهيموفيتش: أثق في أن السويد ستتأهل إلى المونديال
أبدى النجم السويدي، زالتان إبراهيموفيتش، ثقته في أن منتخب بالده سينجح في 
التأهل بشكل مباشر إلى مونديال 2022. ويحتل املنتخب السويدي صدارة املجموعة 
ختام  في  التي سيواجهها  إسبانيا  عن  نقطتني  وبــفــارق  نقطة،   15 برصيد  الثانية 
مشوار التصفيات والتي ستحدد املتأهل مباشرة عن املجموعة للمونديال في قطر. 
الرمق  فقط  لنا  »يتبقى  صحافي:  مؤتمر  خــالل  اإلسكندنافي  املنتخب  قائد  وقــال 
األخير للوصول إلى ما نسعى إليه. ولكن بثقتي في زمالئي وفي إمكاناتنا، متأكد 
من أن األمور ستسير على ما يرام. أنا هنا ألنني عنصر آخر داخل املنتخب. إذا أراد 
يان أندرسون أن ألعب املباراتني فسألعب. وإذا أراد أن ألعب واحدة فقط فسأفعل. األمر 

متعلق بما يريده املدرب«.

ساوثغيت يستدعي سميث رووي لقائمة إنكلترا لتعويض 
الغيابات

أرسنال  إنكلترا، بشكل عاجل نجم  الفني ملنتخب  املدير  استدعى غاريث ساوثغيت، 
اإلنكليزي الواعد، إيميل سميث رووي، ملواجهتي سان مارينو وألبانيا في التصفيات 
املؤهلة إلى مونديال 2022، وذلك لتعويض غياب كل من ماركوس راشفورد وجيمس 
وارد-براوس لإلصابة. وسجل الالعب الشاب، الذي يمر بأفضل فتراته مع »املدفعجية«، 
هدف انتصار فريقه على واتفورد، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في »البريمييرليغ«. 
االنضمام ملنتخب  وكــان على وشــك  البداية من ساوثغيت،  استدعائه في  عــدم  ورغــم 
إنكلترا دون 21 سنة، إال أن غياب راشفورد لإلصابة في الكتف وبراوس الذي يعاني 

من وعكة صحية، أجبر املدرب على استدعاء صاحب القميص رقم 10 مع أرسنال.

إصابة مدرب منتخب التشيك بفيروس كورونا 
تــأكــدت إصــابــة مـــدرب منتخب الــتــشــيــك، يـــاروســـالف شــيــلــهــافــي، بــفــيــروس كــورونــا، 
واللتني سيديرهما  الكويت وإستونيا،  أمــام  بــالده  بذلك عن مواجهتي منتخب  ليغيب 
القدم، جاءت  لكرة  التشيكي  االتحاد  أعلن عنه  ما  مساعده جيري شيتري. وبحسب 
عينة االختبار األخير الذي أجراه شيلهافي قبل بدء املعسكر موجبة، ولكنه لم يخالط 
أي فرد آخر من طاقمه املساعد. من جانبه أوضح مدير املنتخب، ليبور سيونكو، أنه 
كل  ورغــم  الــحــظ،  لسوء  ولكن  اللقاح،  على  فقد حصل  الشائعات،  مــن  مزيد  »لتجنب 
اإلجـــراءات، ال يمكن تجنب العدوى في هذا الوقت. سيتواصل مع طاقمه املساعد عن 
ُبعد«. وسيتولى شيتري مسؤولية املنتخب في مواجهتي الكويت الودية يوم 11 من هذا 

الشهر، وإستونيا في التصفيات املؤهلة إلى املونديال بعدها بخمسة أيام.

مثول المتهمين في قضية وفاة مارادونا أمام المحكمة
وقف املتهمون السبعة في وفاة أسطورة كرة القدم األرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، 
أمام القضاء في العاصمة بوينوس آيرس، ضمن التحقيقات في وفاته في 25 تشرين 
الثاني/نوفمبر من العام املاضي. واملتهمون هم جراح األعصاب ليوبولدو لوكي والطبيبة 
املشرفة  والطبيبة  ديــاز  كــارلــوس  النفسي  والخبير  كوساتشوف  أغوستينا  النفسية 
على الرعاية املنزلية نانسي فورليني ومنسق املمرضني ماريانو بيروني، واملمرضان 
بالتحقيق  أمــرت  العامة  النيابة  ودايانا خيسيال مدريد. وكانت  أمليرون  ريكاردو عمر 
مع املتهمني من أجل معرفة دورهم في وفاة مارادونا، والتحقق من سوابقهم الجنائية.

تاباريز: لدي أمور كثيرة أهم من إقالتي للتفكير بها
أكد مدرب منتخب أوروغواي، أوسكار واشنطن تاباريز، أنه ال يتحدث عن احتمالية 
قبيل  بها  للتفكير  أهمية«  أكثر  كثيرة  »أمـــورا  لديه  األخــيــرة ألن  األسابيع  في  إقالته 

مباراتي منتخبه املقبلتني ضمن تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة إلى املونديال.
التي  الكثير من األشياء املهمة  وقال تاباريز: »لن أشير إلى املسألة تحديدًا ألن لدي 
يجب التفكير فيها، النتائج الجيدة هي تلك التي غالبًا ما تضع األشياء في مكانها«، في 
إشارة إلى األسابيع الساخنة التي مر بها اتحاد أوروغواي لكرة القدم بعد الخسارة 
بثالثية في الجولة املاضية والتي شككت في استمرار املدرب في منصبه وانتشرت 

التكهنات حول إقالته.

زهير ورد

بقية العبي  مــن  األضــــواء  فــالــكــاو  رادامــيــل  الكولومبي  خطف 
رايو فاييكانو منذ التحاقه بالفريق في نهاية امليركاتو قادمًا 
مــن غلطة ســـراي الــتــركــي، الـــذي قـــرر فــســخ عــقــده، وكـــان من 
تجربة  يملك  ــه 

ّ
أن بما  الفريق  نجم  فالكاو  يصبح  أن  الطبيعي 

رانــدي  الوسط  إبــداعــات العــب  فالكاو، جعلت  كبيرة. نجومية 
ه سجل ثالثة أهداف منذ 

ّ
نتيكا، تمّر في الخفاء نسبيًا رغم أن

أساسيًا  نفسه  ليفرض  الخبرة  نقص  وتحدى  املــوســم،  بداية 
في تركيبة الفريق املثالية في أول موسم بجوار نخبة الالعبني 
فــي العالم، وهــو الــذي كــان خــالل وقــت قريب ينشط مــع أندية 
الرياضي  النشاط  التوقف عن  قريبًا من  نتيكا،  وكــان  هاوية. 
مسيرته،  بــدايــة  فــي  منها  عانى  التي  الكبيرة  املشاكل  بسبب 
فقبل ســنــوات قليلة كــان يعمل حــارســًا مللعب كــرة قــدم، بعد 
أن ضاقت به السبل ولم يجد مورد رزق، واقترب من التوقف 
عن ممارسة الرياضة. ولعب الحظ دورًا مهمًا في نجاح نتيكا، 
بــمــا أن ســاعــده أحـــد رفــاقــه عــلــى الــتــواصــل مــع وكــيــل أعــمــال 
له االنتقال  يرتبط بعالقات قوية في إسبانيا، وهو من سهل 
الــدوري اإلسباني، حتى يخضع لالختبار مع فريق رايو  إلى 
ه تخلى عنه 

ّ
اإلقــامــة، ولكن بتأمني  الفريق  فاييكانو وقــد تعهد 

ه 
ّ
ليحتضنه الوكيل. وكشف الالعب ذو األصول الكونغولية، أن

خالل أول 6 أشهر له في إسبانيا، اضطّر للعمل حارسًا مللعب، 
ه كان يعاني 

ّ
ه كان يتولى تنظيف حجرات املالبس، بما أن

ّ
كما أن

ه ال يمكن 
ّ
من صعوبات مالية، كما أن إدارة فاييكانو أعلمته أن

هذا  مواجهة  وفــي  امليركاتو.  فترة  خــارج  معه  التعاقد  للنادي 
يعتقد  كــان  ــه 

ّ
ألن العمل حارسًا  قبل  فقد  االستثنائي،  الوضع 

بالتضحية حتى  مطالبًا  وكــان  مــا،  يومًا  ه سيحقق حلمه 
ّ
بأن

يصل إلــى الــهــدف الــذي خطط لــه، خاصة أن تــجــارب عــدد من 
كان  الــذي  الوضع  مع  التعامل  على  ألهمته وساعدته  الالعبني 
يــعــانــي مــنــه. وتــواصــلــت املــصــاعــب بــعــد أن تــعــاقــد مــع الفريق 
الثاني لنادي فاييكانو، واقترب النادي من طرده بعد تعرضه 
أيــام في منزله ُيعالج نفسه، قبل أن  إلى إصابة وقضى ثالثة 
يتصل به وكيله ويعلمه بجسامة الخطأ الذي ارتكبه باعتبار 
ه ُيعتبر متغيبًا عن التمارين، إضافة إلى أن العالج يجب أن 

ّ
أن

يتم بإشراف طبيب النادي. وغادر نادي فاييكانو إلى صفوف 
مبلغًا  الفريق  دفــع  بعد عامني فقط  ولكن  فــيــونــالبــرادا،  فريق 
يقارب مليوني يورو النتدابه، خالل الفترة نفسها التي تعاقد 
أفضل،  بعرض  نتيكا  يفوز  أن  يستبعد  وال  فالكاو.  مع  فيها 
لتكون  الليغا  كــبــار  إلحـــراج  يــبــدو مستعدًا  فريقه  أن  خــاصــة 

مسيرته مصدر إلهام للشبان.

راندي نتيكا

على هامش الحدث

تألق راندي نتيكا في المواجهات األخيرة لفريق رايو فاييكانو اإلسباني، 
الذي التحق به في نهاية الميركاتو الصيفي األخير

مهمة تشافي 
األولى هي 
استعادة الالعبين 
الثقة في 
الملعب )بيدرو 
)Getty ،ساالدو

يُقدم كوري مستوى رائعًا حتى اآلن 
)Getty،إيزرا شاو(

حامل لقب الدوري اإلسبان

ــكـــون مــــن أبــــرز  ــيـ ــلـــونـــة وتـــطـــويـــرهـــا سـ بـــرشـ
أهــداف املــدرب تشافي في الحقبة األولــى مع 
الــنــادي »الــكــتــالــونــي«، وعــلــى رأســهــم طبعًا، 
دي يونغ، أنسو فاتي، أراوخــو، غافي، نيكو 
سيرجينيو  ديــمــبــيــلــي،  عــثــمــان  غـــونـــزالـــيـــز، 
ديــســت، وغــيــرهــم الــكــثــيــر، ألن هـــذه األســمــاء 
هي مستقبل النادي »الكتالوني« بعد رحيل 

األسماء الكبيرة.
وبـــاإلضـــافـــة لــتــطــويــر الـــشـــبـــاب وتــوظــيــفــهــم 
املـــلـــعـــب  أرض  عــــلــــى  ــيــــح  الــــصــــحــ ــكــــل  ــالــــشــ بــ

الــنــادي  الــتــي يعيشها  الكبيرة  املــشــاكــل  ظــل 
»الكتالوني« على مختلف األصعدة )املالية، 
يكون  أن  يجب  وبالتالي  والذهنية(،  الفنية 
من  اإلسباني  املـــدرب  كبير على  هناك صبر 
الــعــصــا  يــمــلــك  ال  ــه  ألنــ واإلدارة،  الــجــمــاهــيــر 
السحرية لتغيير كل شيء من املوسم األول، 
الوقت  إلى  يحتاج  نتظر 

ُ
امل الكبير  والتغيير 

شرط العمل بطريقة ذكية ومحترفة.
ــدًا أن الــتــغــيــيــر  ــيـ ــعـــرف جـ وتـــشـــافـــي نــفــســه يـ
 فـــي ظـــل الـــظـــروف الــحــالــيــة 

ً
لـــن يـــكـــون ســـهـــال

ومنحهم فرصًا أكبر لكي يكونوا نواة فريق 
ــد، ســيــكــون عــلــى تــشــافــي  ــديـ بــرشــلــونــة الـــجـ
تــطــويــر املــجــمــوعــة بــشــكــل عـــام والــعــمــل على 
خلق تــوازن بني الالعبني الشباب والالعبني 
الذين يملكون الخبرة، وعليه خلق مجموعة 
مــنــســجــمــة ومـــتـــوازنـــة قــــــادرة عــلــى صــنــاعــة 
ــــاب املــحــلــيــة  ــقـ ــ ــة عـــلـــى األلـ ــافـــسـ ــنـ ــارق واملـ ــ ــفـ ــ الـ

واألوروبية.
ــجــمــل مــهــمــة تــشــافــي لـــن تــكــون سهلة 

ُ
فـــي امل

أبـــــــدًا فــــي فــــريــــق بـــرشـــلـــونـــة، خـــصـــوصـــًا فــي 

الــتــي يعيشها بــرشــلــونــة، وهــو يــعــرف جيدًا 
أن مهمته ســتــكــون فــي غــايــة الــصــعــوبــة مع 
ــاجـــون إلــــــى مــن  ــتـ ــبــــاب ُجـــــــدد يـــحـ ــبــــني شــ العــ
يــدعــهــم ويــقــودهــم عــلــى أرض املــلــعــب خلف 
خـــط الــتــمــاس، وطــبــعــًا كـــل هـــذا مـــرهـــون بما 
ســُيــقــدمــه تــشــافــي فــي األشــهــر األولــــى لــه مع 
الــــنــــادي »الـــكـــتـــالـــونـــي«، ألن غـــيـــاب الــنــتــائــج 
أواًل  الجيدة سيؤثر سلبًا على عمل تشافي 
وثقة الفريق باملدرب الجديد ثانيًا، ما يعني 

العودة إلى نقطة الصفر مجددًا.

ستيفن كوري يتعملق وجه رياضي
مع 50 نقطة

تألق النجم ستيفن كــوري مع فريقه غولدن 
فــي 35  ــرز بتسجيله 50 نقطة  ستايت ووريـ
التاسع لفريقه هذا  الفوز  دقيقة وساهم في 
ــام ضــيــفــه أتـــالنـــتـــا هـــوكـــس )127  ــ املـــوســـم أمـ
نــيــكــوال  الـــصـــربـــي  ــــت حـــقـــق  وقـ فــــي   ،)113 –
يوكيتش »تــريــبــل دابــــل« لــيــعــود ويــطــرد في 
فوز فريقه دنفر ناغتس على ضيفه ميامي 
الــســلــة  ــرة  ــ كــ دوري  فــــي   )96  –  113( هـــيـــت 

األميركي للمحترفني.
ــــوري أّول العــب  ــاراة األولــــــى، بــــات كـ ــبــ فـــي املــ
ـــ 50 نــقــطــة هــــذا املــوســم  يــصــل إلــــى حــاجــز الــ
ليقود فريقه ووريرز إلى فوزه التاسع في 10 
الغربية،  للمنطقة  صــدارتــه  مــعــززًا  مباريات 
وهي املرة العاشرة التي يسجل فيها كوري، 
فــــي مــســيــرتــه،  نــقــطــة  ــًا، 50  ــامــ ــغ 33 عــ ــالـ ــبـ الـ
مـــتـــجـــاوزًا األســـــطـــــورة ويـــلـــت تــشــامــبــراليــن 
لــيــصــبــح أكــبــر العــــب فـــي الــــــدوري األمــيــركــي 
يسجل هــذا القدر من النقاط إضافة إلــى 10 
فيالدلفيا  العــب  أن  علمًا  تــمــريــرات حاسمة، 
ســفــنــتــي ســيــكــســرز ولــــوس أنــجــلــيــس ليكرز 
السابق حقق هذا اإلنجاز في سن الـ 31 سنة.
والــتــقــط كــــوري 7 مـــرتـــدات وســــدد 9 رمــيــات 
ثالثية ناجحة من أصل 19، مع نسبة نجاح 

الـــرمـــيـــات الـــحـــرة )13 من  100 فـــي املـــئـــة عـــن 
أصــل 13(، غير أن كـــوري أدخـــل الــخــوف إلى 
قــلــوب الــجــمــاهــيــر عــنــدمــا بـــدا وكــأنــه أصيب 
فــي كتفه فــي الــربــع األول مــن املـــبـــاراة، ولكن 
فترة  خــالل  طبية  رعــايــة  على  بعد حصوله 

استراحة، قرر العودة إلى اللقاء.
وذّكـــــــر كــــــوري الــجــمــيــع بــالــحــقــبــة الــذهــبــيــة 
لـــووريـــرز عــنــدمــا وصـــل إلـــى نــهــائــي الـــدوري 
ــاز بــثــالثــة ألــقــاب بــني عامي  ــرات وفـ خــمــس مـ
2015 و2019. وأضاف جوردان بول 16 نقطة 
والكندي أندرو ويغينز 13 والثنائي داميان 
توسكانو- خـــوان  واملكسيكي-األميركي  لــي 

أندرسون 11 نقطة لكل منهما.
وفــــي مـــبـــاراة أخــــرى قــــاد الــعــمــالق الــصــربــي 
يــوكــيــتــش فــريــقــه نــاغــتــس لــلــفــوز عــلــى هيت 
بتحقيقه »تــريــبــل دابـــل« هــي األولـــى لــه هذا 
املوسم مع 25 نقطة و15 مرتدة و10 تمريرات 
حاسمة، قبل أن ُيطرد أواخــر املــبــاراة. وبات 
رده  على خلفية  بــاإليــقــاف  مــهــددًا  يوكيتش 
عــلــى العــــب هــيــت مــاركــيــف مـــوريـــس ودفــعــه 
في ظهره ما أدى إلى سقوطه أرضًا وتدخل 

الطاقم الطبي، ليطردا معًا.
ــك  ــريــ ــت، إيــ ــ ــيـ ــ ــق مـــــــــدرب هـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــي املـــــقـــــابـــــل، عـ ــ فــ

 
ً
ســبــويــلــســتــرا عــلــى تـــصـــرف الــصــربــي قــائــال

»كانت حركة خطيرة للغاية وقذرة«.
هـــذا وأنـــهـــى ديـــمـــار ديــــــروزان ســلــســلــة مـــن 5 
نتس  بــروكــلــني  لضيفه  متتالية  انــتــصــارات 
بــقــيــادة فــريــقــه شــيــكــاغــو بــولــز لــلــفــوز عليه 
)118 – 95(، وأعاد ديروزان صاحب 28 نقطة 
بعد خسارتني  االنتصارات  إلــى سكة  فريقه 

تواليًا أمام فيالدلفيا سفنتي سيكسرز.
وقــلــب بــولــز تخلفه فــي الــربــع الــثــالــث بفارق 
نقطتني )78 – 76( إلــى فــوز بفارق 23 نقطة 
في الربع األخير بتسجيله 42 نقطة، منها 7 
لــديــروزان، مقابل  نقاط في لحظات حاسمة 

17 لضيفه.
وســجــل ديـــــروزان 10 تــســديــدات نــاجــحــة من 
 25 نقطة على األقل للمباراة 

ً
أصل 20، مسجال

ــفـــوز الــثــالــث  الــخــامــســة عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي الـ
لبولز على نتس في املواجهات الـ 14 األخيرة 
كــمــا وأضـــــاف زاك الفــــني 24 نقطة  بــيــنــهــمــا، 
لــبــولــز الــــذي بــلــغــت نــســبــة نــجــاح تــســديــداتــه 
 15 بـ  أيــو دوسونمو  املئة، وساهم  في   46.9
ولــونــزو بـــول وجــافــونــتــي غــريــن بـــ 11 نقطة 
الفائز  بــرز في صفوف  لكل منهما، في حني 
املونتينيغري نيكوال فوتشيفيتش بتحقيقه 

»دابل دابل« مع 11 نقطة و13 مرتدة.
)فرانس برس(
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المهمة الصعبة


