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رياضة

ترك إبراهيم 
روتيش، زوج 
العبة القوى 
الكينية أجنيس 
جيبيت تيروب 
والمشتبه 
به األول في 
قتلها، مالحظة 
في المنزل 
يعترف فيها 
بمسؤوليتها 
عن وفاة 
شريكته، حسبما 
ذكرت الشرطة 
المحلية. وفي 
تلك الرسالة، 
أكد روتيش أن 
عالقته بمن 
كانت بطلة 
العالم لمسافة 
10 كيلومترات 
والمتخصصة 
في سباق 5000 
متر، كانت »مليئة 
بالصراعات« 
ولهذا السبب 
»قرر إنهاء 
حياتها«.

الراحلة تيروب بطلة العالم في سباق 10 كيلومترات )كيريل كوزاييف/فرانس برس(

اعتراف بالجريمة

وقع مهاجم برشلونة، أنسو فاتي، الذي سيبلغ 
19 عامًا في 31 أكتوبر/تشرين األول الجاري، 

على تجديد عقده حتى 30 يونيو/حزيران 2027 
بشرط جزائي بلغ مليار يورو. وعلى هذا النحو، 

يصبح أنسو فاتي ثاني العب في التشكيلة 
املستقبلية املرتقبة لبرشلونة يتم تجديد عقده 

مع النادي الكتالوني في بداية املوسم بعد العب 
خط الوسط بيدري، الذي وقع حتى 30 يونيو/ 

حزيران 2026 بشرط جزائي مماثل.

أكد توماس توخيل، مدرب تشلسي، أن روميلو 
لوكاكو أصيب بالتواء في الكاحل في مباراة ماملو، 

وأن تيمو فيرنر أصيب بإصابة عضلية، وأنهما 
سيغيبان عدة أيام. وخرج لوكاكو من الشوط األول 
بعد التحام مع دفاع ماملو، في حني لم يكمل فيرنر 
أول شوط أيضًا. وأضاف »كان الحظ يحالفنا عادة 

في اإلصابات، ولكن لدينا مباريات كثيرة اآلن، 
ومسابقات كثيرة، واآلن نحتاج لحلول، وليس 

ألعذار. كالهما كانا في حالة جيدة«.

أكد العب برشلونة السابق تشافي هرنانديز، 
مدرب السد القطري حاليًا، أن غافي، أحد أبرز 

العبي النادي الكتالوني، »يتمتع بجميع السمات 
ملواصلة تحقيق االنتصارات«، لذا توقع له 

مستقبال »رائعا«. وتابع املدرب اإلسباني »إنه 
العب يتمتع بموهبة كبيرة وسمات فنية وبراعة 

بدنية«، مضيفًا »أكثر ما يدهشني أنه عند 
سن 17 عامًا يتنافس مع العب عمره 30، كيف 

يتنافس وكيف يلعب، وسماته الفنية وموهبته«.

أنسو فاتي يجدد 
عقده مع نادي برشلونة 

حتى 2027

توخيل يؤكد 
إصابة روميلو لوكاكو 

وتيمو فيرنر

تشافي: غافي 
يتمتع بجميع السمات 

لمواصلة االنتصارات 

Friday 22 October 2021
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رياضة

الريان حصد 
لقب كأس األمير في

6 مناسبات سابقة

التعادل السلبي يحكم مواجهة 
ليل وإشبيلية في المجموعة السابعة

الفرنسي وإشبيلية اإلسباني في حصد  ليل  التوالي فشل  الثالثة على  للجولة 
انتصارهما األول في املجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، وذلك بتعادلهما 
سلبًا. وعلى ملعب )بيير موروا(، لم ينجح الفريقان في فك شفرة الشباك التي 
النتيجة، يكتفي كل فريق بإضافة  الـــ90 دقيقة. وبهذه  مــدار  ظلت نظيفة على 
نقطة، حيث بات رصيد ليل نقطتني )تعادلني وخسارة( في املركز الثالث. فيما 
انتصار،  أي  ثالث، دون تحقيق  الثالثة بتعادل  األندلسي نقطته  الفريق  أضاف 
الذي  النمساوي  سالزبورغ  املتصدر  عن  كاملة  نقاط   4 بفارق  وصيفًا  ليظل 
حقق انتصارات كبير على متذيل ترتيب املجموعة فولفسبورغ األملاني )1-3(.  

بايرن يتحدى بنفيكا والـ»VAR« ويواصل 
انتصاراته في المجموعة الخامسة

فــي شباك  لــه  هدفني  بإلغاء   »VAR« املساعد  الفيديو  تقنية حكم  تدخل  رغــم 
نغمة  عــزف  فــي  األملــانــي نجح  بــايــرن ميونخ  أن  إال  البرتغالي،  بنفيكا  مضيفه 
االنتصارات في املجموعة الخامسة برباعية نظيفة في اللقاء على ملعب )النور( 
في الجولة الثالثة، ليحلق منفردا بصدارة املجموعة بالعالمة الكاملة حتى اآلن. 
ورغم أن التعادل السلبي ظل مسيطرًا على نتيجة املباراة حتى الدقيقة 70، إال 
البافاري سجل هدفني »أبيضني« على مدار الشوطني. وجاء الهدف  الفريق  أن 
األول في الدقيقة 43 بتوقيع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إال أن تقنية 
»VAR« ألغته بــداعــي وجــود ملسة يــد على صاحب القميص رقــم »9«. وفي  ـــــ ال
الشوط الثاني، تدخلت التقنية أيضًا، وألغت هدفًا ثانيًا للضيوف األملان جاء هذه 
املرة في الدقيقة 52 عن طريق توماس مولر بداعي التسلل. إال أن هذا لم ينل من 
إصرار العبي البايرن الذين سجلوا هذه املرة هدفًا صحيحًا في الدقيقة 70 عن 
طريق النجم ليروي ساني. مهد الهدف الطريق النتصار بافاري عريض آخر في 
املجموعة، ليأتي الهدف الثاني بعدها بعشر دقائق بمساعدة النيران الصديقة 

بهدف إيفرتون بالخطأ في مرماه. لم تكد تمر دقيقتان حتى أضاف بطل أملانيا 
الهدف الثالث الذي سجله ليفاندوفسكي، ليأتي بعده ساني من جديد ويختتم 

الرباعية في الدقيقة 85. 

أميركا ينفرد بصدارة الدوري 
المكسيكي ويقترب من ربع النهائي

املـــدرب سانتياغو ســـوالري 2-1 على سانتوس  بــقــيــادة  أمــيــركــا  كــلــوب  تغلب 
الغونا ليواصل تصدره لجدول الدوري املكسيكي ويقترب من التأهل إلى ربع 
النهائي، في ختام منافسات الجولة الـ14 من البطولة. وأحرز ثنائية أميركا كل 
النقطة  إلى  الفريق  ألبارو فيدالغو وسباستيان كوردوبا، ليصل  من اإلسباني 
رقم 31 ويبتعد بفارق ثماني نقاط عن الوصيف أطلس الذي تعادل بدون أهداف 
مع كروز أزول. وفي مباراة أخرى، أمطر تيغريس أونال شباك ضيفه باتشوكا 
بثالثية نظيفة حملت توقيع كل من الكولومبي لويس كينيونيس واألوروغوياني 
الثالثة، بينما  الفريق إلى املرتبة  نيكوالس لوبيز وخوان بابلو بيجون، ليرتقي 
الــدوري؛  ترتيب هدافي  الــفــارق مع متصدر  ليقلص  السابع  لوبيز هدفه  أحــرز 
تولوكا  مباراة  انتهت  بينما  لويس.  العب سان  برترامي  خيرمان  األرجنتيني 
ونيكاكسا بالتعادل 1-1، كما تعادل تيخوانا مع غواداالخارا لكن بدون أهداف.

بوكا جونيورز يحقق الفوز 
ويتابع مطاردة ريفر بليت

ـــ17 مــن الـــدوري  ــ فـــاز بــوكــا جــونــيــورز 2-1 عــلــى غــــودوي كـــروز فــي الــجــولــة ال
الثالث برصيد 30 نقطة. وسجل ثنائية بوكا  املركز  إلى  ليتقدم  األرجنتيني 
فاسكيز،  لويس  الصاعد  والالعب  فابرا  فرانك  الكولومبي  من  كل  جونيورز 
ليحقق الفريق ثامن انتصار له على التوالي، بينما أحرز توماس بادالوني هدف 
الضيوف الوحيد. ويعول بوكا جونيورز على االستمرار في درب االنتصارات 
آمــالــه في  ليحيي  املقبلة  الثماني  الــجــوالت  فــي  بليت  ريــفــر  واهــتــزاز مستوى 
املنافسة على اللقب. كما وصل النوس إلى النقطة 30 بفضل انتصاره خارج 

أرضه 1-3 على سان لورنزو.

أيوب الحديثي

ســيــكــون فــريــق الـــريـــان عــلــى مــوعــد لــلــعــودة 
إلى سكة التتويج، حني يالقي نظيره السد، 
أمير  الجمعة، في نهائي بطولة كأس  اليوم 
الــذي  الثمامة،  اســتــاد  الــقــدم، على  لكرة  قطر 
العالم  أصبح ســادس استادات بطولة كأس 
قــطــر 2022 اكــتــمــاال. »الــرهــيــب« الـــذي حصد 
لــقــب كـــأس األمـــيـــر فـــي 6 مــنــاســبــات ســابــقــة، 
أمــام فرصة ذهبية للصعود ملنصة  سيكون 
الــتــتــويــج، فـــي ظـــل الــتــعــزيــزات الــتــي ضمها 
خاميس  الكولومبي  يتقدمهم  صفوفه،  إلــى 
رودريغز والفرنسي ستيفن نزونزي، برفقة 
املدير  وبقيادة  إبراهيمي،  ياسني  الجزائري 

الفني املتألق لوران بالن. 
نـــادي الـــريـــان الـــذي تــأســس عـــام 1967، يعد 
قــاعــدة جماهيرية  تمتلك  الــتــي  األنـــديـــة  مــن 
ــــي الــــــــــدوري الــــقــــطــــري، إذ يــحــظــى  كـــبـــيـــرة فـ
مستوى  على  ليس  كبيرة  بمساندة  الفريق 
املستويني  القطري فقط، ولكن على  الــدوري 
العربي واآلسيوي. وحقق الريان، الكثير من 

أكـــد نــجــمــا كـــرة الـــقـــدم األوروبــــيــــة اإلســبــانــي 
ــيـــرنـــانـــديـــز، مــــــدرب نــــــادي الـــســـد،  تـــشـــافـــي هـ
والفرنسي لــوران بــالن، مــدرب نــادي الريان، 
تــطــلــعــهــمــا لــلــقــمــة الــــكــــرويــــة املـــرتـــقـــبـــة الــتــي 
ــي نـــهـــائـــي الــنــســخــة  ــ ســـتـــجـــمـــع الـــفـــريـــقـــني فـ
الــتــاســعــة واألربـــعـــني مــن كـــأس األمــيــر الــيــوم 
املــقــبــل، والــتــي ستشهد اإلعـــالن عن  الجمعة 
جاهزية استاد الثمامة، أحد استادات كأس 

العالم 2022. 
وقــبــيــل املـــبـــاراة املــرتــقــبــة بـــني الــفــريــقــني؛ زار 
للفوز  اإلســبــانــي  املنتخب  قــاد  الـــذي  تشافي 
بــكــأس الــعــالــم 2010، وبـــالن الـــذي حصل مع 
منتخب بالده فرنسا على لقب نسخة 1998 
من املونديال، استاد الثمامة والذي سيشهد 
نهائي أهــم البطوالت فــي رزنــامــة كــرة القدم 
القطرية. وأعـــرب بــالن، عــن أمله فــي تحقيق 
لقبه األول مــع نــادي الــريــان، وإضــافــة اللقب 
الــســابــع فــي بطولة كــأس األمــيــر إلــى رصيد 
الــرهــيــب، والــتــتــويــج بــــأول بــطــولــة لــه خــارج 
فرنسا، بينما أكد تشافي خالل الزيارة على 
وانــتــزاع  املرتقبة،  للمواجهة  الــســد  جاهزية 

اإلنجازات والبطوالت، لعل أهمها فوزه بلقب 
الــــدوري الــقــطــري 8 مـــرات فــي مــواســم 1976، 
ثم   ،1995  ،1990  ،1986  ،1982،1984  ،1978
والتي جاءت  عامًا   21 منذ  الغائبة  البطولة 
في موسم 2015-2016 بعد عودته من الدرجة 
الثانية. كما فاز الريان بكأس األمير 6 مرات 
 2011،2010،  2006،  2004،  1999 مــواســم  فــي 
،2013، وتوج الريان بكأس قطر )ولي العهد( 
في مواسم 1995 ،1996 ،2012،2001، كما توج 
بكأس الشيخ جاسم عــدة مــرات كــان آخرها 
في املوسم الرياضي 2018-2019 على حساب 
الدحيل.  وعن أمل تعويض اإلخفاقات، قال 
بـــالن مـــدرب »الــرهــيــب« فــي تــصــريــح لوكالة 
)فـــرانـــس بــــرس(: » نــحــن مـــدركـــون لصعوبة 
املــهــمــة، ألن الــســد فــريــق جــيــد جـــدًا فــي قطر. 
لـــم يــخــســر مــنــذ ســنــة ونــصــف الــســنــة. يملك 
العــبــني جيدين ومــدربــًا جــيــدًا. لــم ننجح في 
اآلونـــة األخــيــرة )بتحقيق الــفــوز(، لكن يجب 
الــتــأكــد مـــن أن الــالعــبــني مــســتــعــدون لــلــفــوز. 
الــفــوز بكأس األمــيــر هــام لجماهير الــريــان«. 
قال  البطولة،  حــول  وفــي تصريحات سابقة 

والثامن  الــتــوالــي،  على  الــثــانــي  للعام  اللقب 
عشر في تاريخ النادي. 

أمام  وتوقع تشافي، خوض منافسة صعبة 
الريان، وقال: »نترقب املباراة التي ستجمعنا 
مع نادي الريان، وهي مواجهة هامة بالنسبة 
ــنـــادي الــــريــــان، كــمــا تــحــظــى بمتابعة  لــنــا ولـ
كــبــيــرة وتــعــنــي الــكــثــيــر لــجــمــهــور كـــرة الــقــدم 
الكروية  الــبــطــوالت  أهــم  باعتبارها  قطر  فــي 
في البالد«. ووعد تشافي جمهور »الزعيم«، 
بــتــقــديــم أداء كــــروي يــضــمــن تــحــقــيــق الــفــوز، 
وتجاوز أي توتر قد يشعر به الالعبون في 
مــثــل هـــذه املــواجــهــات الــحــاســمــة، خــاصــة في 
ظل حضور جماهيري بالطاقة االستيعابية 
الــكــامــلــة لـــالســـتـــاد، مــشــيــرًا إلــــى أن الــجــمــيــع 
ــرة الــقــطــريــة،  ــكـ يــتــرقــب بــشــغــف كــالســيــكــو الـ
والذي تميزه األجواء الحماسية املمتعة، كما 
هو الحال في املنافسات التقليدية بني ناديي 

برشلونة وريال مدريد«.     
ووصــــف تــشــافــي، ســفــيــر بــرنــامــج إرث قطر، 
الحتفائه  بــالــرائــع،  الثمامة  اســتــاد  تصميم 
الفتًا  الــعــريــقــة،  العربية  الثقافة  مــن  بجانب 
إلى إبداع املهندس املعماري القطري إبراهيم 
املعمارية  األيقونة  هــذه  في تصميم  الجيدة 
ــــرأس  ـــجـــســـد »الـــقـــحـــفـــيـــة« أو قــبــعــة الـ

ُ
ــتـــي ت الـ

والصبية  الــرجــال  يرتديها  الــتــي  التقليدية 
في أنحاء الوطن العربي، وترمز إلى الكرامة 
واالعـــــــتـــــــزاز بــــالــــنــــفــــس. وأضـــــــــــاف: »يـــعـــكـــس 
التصميم الفريد الستاد الثمامة جانبًا هامًا 
مـــن الــتــقــالــيــد الــعــربــيــة وهـــي الــقــحــفــيــة الــتــي 

ــا سعيد  قــائــد مــنــتــخــب فــرنــســا الــســابــق: »أنــ
بـــأن ألــعــب فــي كـــأس األمــيــر وشــعــارنــا دائــمــا 
هو تحقيق الفوز وأتطلع أن نكون جاهزين 
لتقديم عرض جيد«. وتابع »أريــد أن أوصل 
الفوز،  في تحقيق  دائما  األهمية  أن  لفريقي 
فكل مــبــاراة مهمة، واملــهــم دائــمــا هــو املــبــاراة 
القادمة. هذه ليست املــرة األولــى التي نلعب 
فــيــهــا فــي كـــأس األمـــيـــر، مــا أحــــاول زرعــــه في 
عقلية الالعبني، هو تحقيق الفوز بكل لقاء«. 
مــن جهته، أكــد فهد يــونــس، حـــارس الــريــان، 
فريقه  تحضيرات  أن  صحافي،  تصريح  فــي 
ــر ســتــكــون  ــيـ لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لـــكـــأس األمـ
نــفــســيــة أكـــثـــر مــنــهــا فــنــيــة. وأضـــــاف يــونــس: 
ــواء األخــيــرة،  »الــكــل يــريــد أن يــخــرج مــن األجــ
ــي الـــــــــدوري،  ــ خـــصـــوصـــا عـــقـــب الــــخــــســــارة فـ
ــداد  ــعـ ــتـ ــالـــي الـــتـــركـــيـــز كـــــان عـــلـــى االسـ ــتـ ــالـ وبـ
فقط  نــركــز  أن  يــجــب  أكــثــر،  ونفسيا  معنويا 
عــلــى الــنــهــائــي واألجـــــواء الــكــبــيــرة والــتــحــدي 
الــــذي يــنــتــظــرنــا، خــصــوصــا فــي ظــل حضور 
ــر، والــجــمــاهــيــر الـــريـــانـــيـــة الــتــي  ــيــ ســمــو األمــ
ستؤازرنا«. وستكون مواجهة السد اختبارًا 
مثاليا، سيشهد مشاركة صفقات »الرهيب« 
الجديدة، خاميس ونزونزي، خصوصا بعد 
املــردود املخيب خالل الخسارة أمام الدحيل 
بــثــالثــيــة نــظــيــفــة، خـــالل مــنــافــســات األســبــوع 
الـــســـادس لــبــطــولــة دوري نــجــوم قــطــر، حيث 
سيكون الريان مطالبا بظهور قوي من أجل 
مجابهة فريق هيمن على البطوالت املحلية 

في املوسم املاضي.

يعتز الجميع بها، وهو استاد مذهل بالفعل، 
وال شك في أنه سيحظى بإعجاب املشجعني 
ــواء«. من  ــ والـــالعـــبـــني واملــــدربــــني عــلــى حـــد ســ
جانبه، قال لــوران بــالن، قلب الدفاع السابق 
في املنتخب الفرنسي، إنه يسعى إلى حصد 

أول لقب له في قطر، وأن تحقيق هــذا اللقب 
عــلــى أرض اســتــاد الــثــمــامــة ســيــكــون إنــجــازًا 
إعجابه  إلــى  مشيرًا  لــه،  بالنسبة  استثنائيًا 
بتصميم االســتــاد، وأضــــاف: »يــمــتــاز استاد 
تصاميم  يــضــاهــي  فــريــد  بتصميم  الــثــمــامــة 

ــادات مــونــديــال قــطــر 2022، وهــي  ــتـ بــقــيــة اسـ
اســتــادات مبهرة جــرى تشييدها وفــق أعلى 
املــعــايــيــر الــعــاملــيــة، وتــشــعــرنــي بــالــرغــبــة في 

العودة مجددًا إلى صفوف الالعبني«. 
وأبدى تشافي، نجم وسط املنتخب اإلسباني 
السابق، سعادته بحضور  برشلونة  ونــادي 
أن شهد  آخــر، بعد  اســتــاد مونديالي  افتتاح 
كالعب في صفوف السد افتتاح استاد خليفة 
الدولي في 2017 ونجح مع زمالئه في انتزاع 
اللقب من الريان والفوز بلقبه األول في كأس 
األمــيــر مــع نــــادي الــزعــيــم. وعــقــب تــولــيــه دفــة 
تدريب نادي السد؛ شهد تشافي أيضًا افتتاح 
استاد الجنوب في 2019 خالل حضور الفريق 
في نهائي كأس األمير في مواجهة الدحيل، 
كــمــا قــــاد الــزعــيــم لــلــفــوز بــلــقــب نــســخــة 2020 
من البطولة بعد تغلبه على النادي العربي، 
تزامنًا مــع افتتاح اســتــاد أحــمــد بــن علي في 
ــاضـــي. وفــــي هــذا  ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املـ
السياق؛ أعرب تشافي عن سعادته بحضور 
افــتــتــاح اســـتـــاد آخـــر مـــن اســـتـــادات مــونــديــال 
2022، واملشاركة في نهائي نسخة أخرى من 
كأس األمير التي تحظى باهتمام واســع في 
قطر، وتابع: »أعتبر املشاركة في نهائي كأس 
األمير وافتتاح صرح مونديالي آخر تشريفا 
لــي وملشجعي نـــادي الــســد، وهــو مــا يزيدني 
فخرًا بعد أن حظيت بحضور افتتاح استاد 
خليفة الـــدولـــي، واســـتـــاد الــجــنــوب، واســتــاد 

أحمد بن علي«.
)العربي الجديد - قنا(

مدربا الريان والسد يتطلعان إلى مباراة حماسيةكأس األمير... فرصة الريان الستعادة األلقاب
يأمل الريان العودة إلى 

سكة التتويج، حين يالقي 
نظيره السد، في نهائي 

بطولة كأس أمير قطر

يطمح اإلسباني هيرنانديز، 
مدرب السد، والفرنسي 

بالن، مدرب الريان، لحسم 
قمة نهائي كأس األمير

)Getty/الريان عزز صفوفه بنجوم كبار )سيمون هولس

)Getty/الجماهير ستحضر النهائي بسعة كاملة )اللجنة العليا للمشاريع واإلرث

السد والريان وصراع على اللقب األغلى محليًا )محمد دبوس/األناضول(

تشافي يتطلع لحصد لقب جديد مع السد )كريم جعفر/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

الدوحة ـ محمد السعو

العالم إلى العاصمة  تتجه أنظار 
القطرية الدوحة، الجمعة، من أجل 
ــمــامــة 

ُ
ُمــتــابــعــة افــتــتــاح إســـتـــاد الــث

سادس مالعب مونديال قطر 2022 جاهزية، 
وهو الذي سيحتضن املواجهة النهائية، بني 
نادي السد وخصمه التاريخي الريان، بحثا 
عن التتويج بأغلى ألقاب الكرة القطرية وهو 

كأس األمير لكرة القدم.
ولم تعد املباراة النهائية ملسابقة كأس أمير 
قطر حدثا استثنائيا فقط بالنسبة للشعب 
كرويا  األغــلــى  البطولة  باعتبارها  القطري، 
على مدار تاريخه، بل تحولت خالل األعوام 

كأس 
أمير قطر

إستاد مونديالي ونهائي مثير

التاسعة  النسخة  نهائي  الجمعة  اليوم  يقام 
واألربعين من كأس أمير قطر لكرة القدم، الذي 
سادس  الثمامة  إستاد  افتتاح  أيضا  سيشهد 
استعدادا  قطر  في  جاهزية  المونديال  مالعب 

لكأس العالم 2022

تقرير

املاضية إلى تظاهرة رياضية يشهدها العالم 
أجـــمـــع، وتــخــلــد تــدشــني إســـتـــادات نــهــائــيــات 

بطولة كأس العالم »قطر 2022«.
فبعد أن زينت قطر نهائي النسخة الخامسة 
واألربعني من كأس أميرها في التاسع عشر 
بافتتاح إستاد خليفة  من مايو/أيار 2017، 

ــره، أول إســــتــــادات  ــويـ ــطـ ــــذي تــــم تـ ــي الــ ــدولــ الــ
مـــونـــديـــال قــطــر جـــاهـــزيـــة، تــعــود اآلن لــتــبــرز 
ــــني مــن  ــعـ ــ نـــهـــائـــي الــنــســخــة الـــتـــاســـعـــة واألربـ
الذي سيقام مساء الجمعة  املسابقة األغلى، 
بـــافـــتـــتـــاح مــلــعــب الـــثـــمـــامـــة ســــــادس مــالعــب 
ــك بـــحـــضـــور كــامــل  ــ املــــونــــديــــال جـــاهـــزيـــة وذلــ
للجماهير في طاقته االستيعابية البالغة 40 
ألف مشجع. وأصبح إستاد الثُمامة الجديد، 
بعدما   ،2022 قطر  مونديال  مالعب  ســادس 
أنهت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، العمل 
على 5 مــالعــب، وهــي إســتــاد خليفة الــدولــي، 
وإســتــاد الــجــنــوب، وإســتــاد الــبــيــت، وإســتــاد 

أحمد بن علي، وإستاد املدينة التعليمية.

إستاد مونديالي جديد
كيلومترا   12 بعد  على  الثمامة  إستاد  ويقع 
إلــى الجنوب من وســط مدينة الــدوحــة وعلى 
مــقــربــة مـــن مــطــار حــمــد الـــدولـــي، ويـــمـــزج بني 
محتفيا  التصميم،  فــي  واملــعــاصــرة  األصــالــة 
بالتراث العربي األصيل الذي تتناقله األجيال 
فــي قــطــر واملــنــطــقــة عــلــى مـــدى الــعــقــود، حيث 
يحاكي اإلستاد بتصميمه الرائع »القحفية«، 
ــنـــســـوجـــة الــتــي  ــي الـــقـــبـــعـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة املـ ــ وهــ
واملــنــطــقــة، وتشكل  فــي قطر  الــرجــال  يرتديها 
قــطــعــة ال غــنــى عــنــهــا تــحــت الــغــتــرة والــعــقــال، 

وترمز لالعتزاز بالنفس والكرامة.
بطولة  خــالل  الثمامة  إســتــاد  وسيستضيف 
مـــبـــاريـــات حتى  ثــمــانــي  الــعــالــم 2022،  كــــأس 
الــنــهــائــي، كما ستقام على أرضــه  الـــدور ربــع 
مباريات خالل بطولة كأس العرب »فيفا قطر 
مــبــاريــات حتى  ، حيث يحتضن ســت   »2021
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي. وبــعــد إســــدال الستار 
على منافسات املونديال في 2022، من املقرر 
بتقليل  لإلستاد  االستيعابية  الطاقة  خفض 
عدد املقاعد إلى 20 ألف مقعد، بما يتالءم مع 
اإلستاد  استخدام  ليتم  املحلية  االحتياجات 
في استضافة مباريات كرة القدم وغيرها من 
الفعاليات الرياضية، وذلك بعد تفكيك نصف 
والتبرع  الرياضية  التحتية  والبنية  املقاعد 
بها لتطوير مشاريع رياضية في دول نامية 

حول العالم.
وفــــي مــرحــلــة اإلرث الـــتـــي تــلــي بــطــولــة كــأس 
الــعــالــم »فــيــفــا قــطــر 2022«، ســيــشــكــل إســتــاد 
الــثــمــامــة مــركــز جـــذب حــيــويــا يــخــدم املجتمع 
املـــحـــلـــي، حــيــث ســيــتــم تــفــكــيــك مــقــاعــد الــجــزء 
العلوي من املدرجات، وإنشاء فرع ملستشفى 
ســبــيــتــار لــلــطــب الـــريـــاضـــي، وفـــنـــدق مـــن فئة 
الــخــمــس نـــجـــوم. وســتــضــم املــنــطــقــة املحيطة 

كأس أمير قطر بطولة 
ُعمرها 48 عامًا وأيقونة 

إستادات المونديال

)Getty/إستاد الثمامة تحفة مونديالية جديدة تفتتحها قطر )اللجنة العليا للمشاريع واإلرث

بإستاد الثمامة العديد من املرافق الرياضية 
مــن ضمنها مــالعــب لــكــرة الــســلــة، وكـــرة الــيــد، 
ــة إلـــى  ــافــ ــة، إضــ ــاحـ ــبـ والــــطــــائــــرة، وحــــــوض سـ
الهوائية  الدراجات  ولركوب  للجري  مسارات 
ــارات الـــــدراجـــــات الـــهـــوائـــيـــة في  ــمـــسـ تــتــصــل بـ

املنطقة املحيطة.

نهائي مثير
ويــتــقــابــل الــســد ونــظــيــره الـــريـــان، فـــي نهائي 
عد إحدى 

ُ
كأس أمير قطر وهي املسابقة التي ت

أقدم املسابقات الكروية في املنطقة الخليجية، 
بـــدأت فــي مــوســم 1973/1972، وتــوج  بــعــدمــا 

االتحاد،  باسم  كانت  ألقاب   5 منها  بطوالت، 
فــيــمــا يــحــتــل فــريــق الـــريـــان املـــركـــز الـــرابـــع بـــ6 

بطوالت.
وُيعتبر أكبر مفاجأة حصلت في بطولة كأس 
األمير، هو تمكن نادي أم صالل، من التتويج 
باللقب في عام 2008، بعدما تفوق في نصف 
النهائي على حامل اللقب السد، ثم حسم األمر 
بالغرافة  أطاح  النهائية، عندما  املواجهة  في 
الــدوري. ويحمل الغرافة الرقم القياسي  بطل 
بعدد األلقاب في بطولة كأس أمير قطر لكرة 
القدم في فترة التسعينات من القرن املاضي، 
بعدما حقق الفريق اللقب في 4 مرات متتالية، 

ــلـــي، لــتــتــواصــل  ــى نــــادي األهـ ــ بــهــا لــلــمــرة األولـ
بعدها رحلة طويلة ُعمرها 48 عامًا، شهدت 
الكثير من األحداث. ومّرت بطولة كأس األمير، 
بعدما  املاضية،  السنوات  بعدة مراحل خالل 
املشاركة فيها ُمخصصة ألندية دوري  كانت 
الدرجة األولــى، حتى عام 2000، التي شهدت 
مشاركة فرق الدرجة الثانية، للمرة األولى في 

املسابقة املحلية.
ويــعــتــبــر الـــســـد األكـــثـــر تــتــويــجــا بــالــلــقــب في 
الــعــام املــاضــي على  17 مناسبة، كــان أخــرهــا 
حساب العربي، الذي يأتي باملركز الثاني بـ8 
ألقاب، وفي املركز الثالث فريق الغرافة بسبع 

منذ عام 1995 إلى 1998، بعدما بسط نفوذه 
عليها. لكن نادي السد، استطاع فرض هيبته 
على جميع منافسيه، بعدما استطاع تحقيق 
لــقــب بــطــولــة كــــأس األمـــيـــر، فـــي 17 مــنــاســبــة، 
بدأها في حقبة السبعينات من القرن املاضي 
)1975، و1976، و1977(، ثم حصل عقبها على 
فيما  والتسعينات،  الثمانينات  فــي  ألــقــاب   5
الــقــرن الحالي،  عــاد لبسط نفوذها مــع بــدايــة 
بـ8 ألقاب، كان آخرها في العام املاضي 2020. 
وجاء النادي العربي في املركز الثاني، كأكثر 
األمــيــر، بواقع 8  كــأس  الفرق تحقيقًا لبطولة 
مــــرات، فيما أتـــى الــغــرافــة ثــالــثــًا )7 بــطــوالت(، 

واألهلي  بطوالت(،   6( برصيد  رابعًا  والريان 
خــامــســًا )4 بــــطــــوالت(، والـــدحـــيـــل ســـادســـًا )3 
بـــطـــوالت(.  ويــضــم كــال الــفــريــقــني فــي صفوفه 
الــعــديــد مــن الــنــجــوم الــبــارزيــن الــقــادريــن على 
تــجــيــيــر االنـــتـــصـــار لــفــريــقــه، فـــالـــســـد  بــقــيــادة 
على  يعول  تشافي  واملـــدرب  اإلسباني  النجم 
هــدافــه بــغــداد بــونــجــاح ومــحــتــرفــه اإلســبــانــي 
الهيدوس  أكــرم عفيف وحسن  كــازوال وكذلك 
فـــي أن يـــبـــرز فـــي الــــريــــان الـــــذي يـــقـــود الــنــجــم 
ــوران بــــالن، الــكــولــومــبــي  ــ الــفــرنــســي الــســابــق لـ
ــز والـــــجـــــزائـــــري يـــاســـني  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ خـــامـــيـــس رودريـ

براهيمي وغيرهم من النجوم.
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بول سكولز: رونالدو أنقذ اليونايتد 
مرة أخرى ومستوى الفريق »ُمقلق«

أكـــد بـــول ســكــولــز، أســـطـــورة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي، أن الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
الصعب على ضيفه  الفريق  انتصار  في  البطل من جديد  كــان  رونــالــدو  كريستيانو 
أتاالنتا اإليطالي )3-2(، بعد أن كان الفريق متأخرا بهدفني نظيفني، ولكنه أشار في 
»الشياطني الحمر« يدعو للقلق كثيرا. وقال سكولز في  الوقت ذاته إلى أن الشوط األول لـ
تصريحات لشبكة »بي تي سبورت«، عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب »أولد ترافورد«، 
»ال أريد إفساد االحتفال بالفوز، ألنها كانت ليلة كبيرة لكريستيانو كبطل من جديد، 
بالفوز باللقاء، ولكن الشوط األول يدعو للقلق كثيرا«. وكان الفريق اإلنكليزي متأخرًا 
بهدفني حتى الدقيقة 53، قبل أن ينتفض ويسجل ثالثة أهداف، كان نصيب رونالدو 
منها هدف االنتصار في الدقيقة 81، بينما سجل كل من ماركوس راشفورد وهاري 
ماغواير الهدفني األول والثاني على الترتيب. واختتم سكولز تصريحاته »لم يبُد لي أن 
هناك فريقا، الروح الجماعية كانت غائبة. هل سيلعبون بهذا املستوى أمام ليفربول؟«.

إيمري بعد الفوز: قدمنا مباراة جادة ولكننا عانينا
أكد أوناي إيمري، املدير الفني لفياريال اإلسباني، عقب االنتصار الكبير الذي تحقق 
في عقر دار يونغ بويز السويسري )1-4( في ثالث جوالت املجموعة السادسة بدوري 
أبطال أوروبــا، أن فريقه قدم مباراة جادة للغاية، رغم املعاناة التي واجهها في بعض 
فترات اللقاء. وأشار إيمري في تصريحاته عقب اللقاء »كنا ندرك أن التقدم بهدفني 
ليس كافيًا، ألن هدف املنافس يعيده للمباراة من جديد. وهذا ما حدث بعد تسجيل 
جيد،  بشكل  انتفضنا  النهاية  في  ولكننا  الــفــرص،  من  مجموعة  عقب  األول،  الهدف 
وفزنا باملباراة«. وأضاف »املنافس يلعب بكثافة كبيرة، بينما نمتلك موهبة أكبر، ولكن 
بدون كثافة كبيرة، والعبوه أجبرونا على إخــراج أقصى ما لدينا من مجهود. هناك 
بعض األندية التي ال تتيح لك فرصة رد الفعل«. واختتم املدرب املخضرم تصريحاته 
ولكننا عرفنا كيف نسجل من  نــريــده،  الــذي  بالشكل  املــبــاراة  لــم نسيطر على  »نعم 

الفرص التي أتيحت لنا«.

جوردي ألبا: سنخوض الكالسيكو 
بمعنويات كبيرة بعد الفوز على دينامو

الثمني على دينامو  الفوز  بعد  اإلسباني،  أيسر برشلونة  ألبا، ظهير  أوضــح جــوردي 
كييف األوكــرانــي بهدف نظيف في ثالث جــوالت املجموعة الخامسة بــدوري األبطال، 
أن الفريق سيدخل مواجهة »الكالسيكو بمعنويات كبيرة« أمام الغريم التقليدي ريال 
املباراة من  الذي اختير رجل  ألبا،  مدريد األحد املقبل على ملعب )الكامب نو(. وقال 
االتحاد األوروبي للعبة )يويفا(، في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه 
ملعب )الكامب نو( »كنا أمام مباراتني مصيريتني للغاية )فالنسيا في الليغا ودينامو 
كييف في التشامبيونزليغ(، والناس تتفاعل بشكل جيد مع الفريق، وتساعدنا على 
قبل  لحالتك  أهمية  هناك  وليس  تمامًا،  مختلفة  الــبــارســا-الــريــال  مــبــاريــات  التحسن. 
ا قادرين على صناعة أكثر من فرصة في الشوط األول من خالل 

ّ
املباراة«. وأضاف »كن

الكرات العرضية داخل املنطقة، باإلضافة ألهداف محققة وجها لوجه أمام الحارس، 
وأعتقد أن الشوط األول كان جيدا للغاية«.

ماركينيوس: تم تفسير كلمات نيمار 
حول االعتزال بعد المونديال بشكل خاطئ

البرازيلي ماركينيوس إن مواطنه وزميله في باريس سان جيرمان،  الدفاع  قال قلب 
نيمار دا سيلفا »أسيء فهمه بشدة« حني ترك الباب مفتوحًا أمام احتمالية أن يكون 

مونديال 2022 الذي سيقام في قطر هو األخير له مع منتخب بالده.
وفي تصريحات ملحطة »تي إن تي سبورتس« البرازيلية، قال املدافع إن نيمار »أسيء 
فهمه، قال للتو إنه ال يعرف كيف سيكون بعد كأس العالم )2022( مع املنتخب الوطني، 

وما إذا كان سيصمد ألربع سنوات أخرى على مستوى عاٍل«.
وشدد ماركينيوس على أنه من أجل تمثيل املنتخب البرازيلي »يجب أن يكون الالعب 

بحالة جيدة جدًا وعلى مستوى عاٍل للغاية«، موضحًا أن هذا هو ما يقلق نيمار.

زهير ورد

دوري  منافسات  بداية  مفاجأة  أمستردام  أياكس  فريق  ُيعتبر 
ــا، عــنــدمــا نــجــح فــي تحقيق ثــالثــة انــتــصــارات في  ــ أبــطــال أوروبـ
بداية املسابقة مكنته من تصدر ترتيب مجموعته رغم وجود 

بوروسيا دورتموند الذي كان املرشح األول لقيادة الترتيب.
بعد  هدفًا   11 أنــه سجل  بما  التهديفية  بقدراته  أيــاكــس  وتميز 
ثالث جوالت وهو رقم مميز يثبت مهارات العبي الفريق، غير أن 
الفضل في هذا العدد الهام من األهداف يعود إلى نجمه العاجي 
البطولة أي  سيباستيان هالير، صاحب ستة أهــداف بعد بداية 
أكثر من نصف أهداف فريقه، منها »سوبر هاتريك« في اللقاء 
األول ضد سبورتنيغ لشبونة البرتغالي. وأعاد الالعب العاجي 
إلى األذهان تألق عديد الالعبني في السنوات املاضية مع النادي 
الهولندي الذي كان وراء بروز أكثر من اسم بداية بماركو فان 
ولويس  إبراهيموفيتش  زالتــان  أو  كلوفيرت  باتريك  أو  باسنت 
سواريز وغيرهم من األسماء التي مّرت بفريق أياكس قبل أن 

تتميز في مختلف املالعب األوروبية الحقًا.
في  التي نجحت  القليلة  النجوم  مــن  كوكبة  إلــى  هالير  وانــضــّم 
تسجيل أربعة أهداف في لقاء واحد في دوري أبطال أوروبا فقد 
تميز في الجولة األولى وصنع الحدث بامتياز ووضع فريقه على 

التأهل سريعًا. وراهن أياكس على املهاجم العاجي، بما  طريق 
ه ُيعتبر أغلى صفقة في تاريخ الفريق الهولندي بعد أن دفع 

ّ
أن

اإلنكليزي حتى  إلــى فريق وستهام  يــورو  أكثر من 30 مليون 
يحصل على توقيع هّدافه الجديد.

ولم تكن بداية الالعب العاجي موفقة مع فريقه الجديد فبسبب 
خطأ إداري لم يقع تسجيله ضمن القائمة التي خاضت املوسم 
املاضي منافسات األوروبــا ليغ ووجد نفسه خارج الحسابات، 
لُيحرم الفريق من خدماته بعد أن وصل إلى الدور ربع النهائي، 
وبــالــنــظــر إلـــى أرقــــام هــالــيــر فــي بــدايــة املــوســم فـــإن وجــــوده كــان 
الــســابــقــة مع  هــالــيــر مــن تجربته  املــعــطــيــات. واســتــفــاد  سيغّير 
أوتــريــخــت الــهــولــنــدي لينجح مــع فــريــقــه الــجــديــد فــفــي ســن 27 
عامًا، خاض الالعب العاجي عديد التجارب وتنقل بني الدوري 
أوتريخت  مع  والهولندي  أوكسير  لفريق  لعب  عندما  الفرنسي 
واألملاني مع إنتراخت فرانكفورت واإلنكليزي مع وستهام قبل 

أن يحط الرحال مجددًا في هولندا مع أياكس.
بما  األول  التمتع بفرصة تمثيل منتخب فرنسا  وانتظر هالير 
أن والده فرنسي وقد تكون في فرنسا كما شارك مع منتخبات 
منذ  اختار  وبالتالي  تحقيق حلمه  في  ينجح  لم  ه 

ّ
ولكن الشبان 

العاج، وطبعًا فقد شارك أساسيًا  فترة قصيرة تمثيل ساحل 
وساعده في تحقيق بداية جيدة في تصفيات كأس العالم.

سيباستيان هالير

على هامش الحدث

برز نجم الالعب العاجي لفريق أياكس أمستردام سيباستيان هالير بشكل 
الفت في مسابقة دوري األبطال وكذلك الدوري الهولندي

يوليوس راندل قدم مباراة مميزة وساهم في 
)Getty/فوز نيكس )سارة ستير

نيكس يفوز على سلتيكس وجه رياضي
ودنفر يثأر من فينيكس

قاد يوليوس راندل والوافد الجديد الفرنسي 
إيــفــان فــورنــيــيــه فــريــقــهــمــا نــيــويــورك نيكس 
للفوز على بوسطن سلتيكس 138-134 بعد 
شــوطــني إضــافــيــني، فيما ثـــأر دنــفــر ناغتس 
بـــفـــوزه عــلــيــه 98-110،  مـــن فــيــنــيــكــس صــنــز 
فـــي مــنــافــســات دوري كـــرة الــســلــة األمــيــركــي 
لــلــمــحــتــرفــني.عــلــى مــلــعــب مــاديــســون سكوير 
ــاف  ــ غـــــــــاردن، ســـجـــل رانــــــــدل 35 نـــقـــطـــة وأضــ
فــورنــيــيــه فــي ســلــة فــريــقــه الــســابــق وفـــي أّول 
مـــبـــاراة لـــه فـــي عــقــر دار فــريــقــه الــجــديــد بعد 
أغــســطــس، 32 نقطة،  فـــي آب/  إلــيــه  انــتــقــالــه 
منها ثالثية حاسمة في الدقيقة األخيرة من 
الشوط الثاني اإلضافي، إلى جانب 6 مرتدات 

و4 سرقات، في فوز دراماتيكي لنيكس.
وكـــان بــوســطــن فـــرض الــتــمــديــد بــعــدمــا نجح 
ــارت، صـــاحـــب 15 نــقــطــة فــي  ــمــ ــاركــــوس ســ مــ
املباراة، في رمية بعيدة قبل صافرة النهاية 
ليعادل النتيجة 116-116. وتألق في صفوف 
الخاسر جايلن براون مع 46 نقطة، وأضاف 
تــمــريــرات حاسمة، فيما ظهر  9 مــرتــدات و6 
زمــيــلــه جــايــســون تــاتــوم بــصــورة متواضعة 

برغم تسجيله 20 نقطة.
املقابل، توزعت نقاط نيكس بني العبيه  في 
ــة األســـــاســـــيـــــني، بـــمـــن فـــيـــهـــم العـــب  ــمـــسـ الـــخـ
 10 ووكـــر صــاحــب  كيمبا  السابق  سلتيكس 
نقاط و8 مرتدات و3 تمريرات حاسمة، لكنه 
ــكـــب خــطــأيــن دفـــاعـــيـــني ســمــحــا لــســمــارت  ارتـ

أفضل  قــاد  فينيكس،  فــي  النتيجة.  بتعديل 
العـــب فــي الــــدوري املــوســم املــاضــي الصربي 
للفوز  ناغتس  دنفر  فريقه  يوكيتش  نيكوال 
 27 بتسجيله   ،98-110 صنز  فينيكس  على 
 من 

ّ
نقطة والــتــقــاطــه 13 مــرتــدة، وأضـــاف كــل

ويل بارتون 20 نقطة ومايكل بورتر جونيور 
15 والوافد الجديد من بروكلني، جيف غرين 
13. وثـــأر دنــفــر مــن خــســارتــه أمـــام صــنــز في 
الدور نصف النهائي في املوسم املاضي من 
سلسلة مباريات املنطقة الغربية في األدوار 

اإلقصائية بنتيجة 4-صفر.
وفي مباراة أخرى، سجل الكاميروني جويل 
إمبيد 22 نقطة وقاد فريقه فيالدلفيا سفنتي 
ــه ال يــبــالــي  ــًا أنــ ــحـ ســيــكــســرز الـــــذي بــــدا واضـ
بــالــجــدل الـــدائـــر حـــول العــبــه األســـتـــرالـــي بن 
سيمونز، للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 

.97-117
وخــــاض سفنتي ســيــكــســرز مــبــاراتــه األولـــى 
ــــع إيــــقــــاف »الـــعـــمـــالق«  ــذا املــــوســــم عـــلـــى وقـ ــ هـ
سيمونز )2.11 م( بعد تصرف غير رياضي 
ذلك  يؤثر  أن  دون  من  الفريق،  تمارين  أثناء 
عــلــى مــعــنــويــات الــالعــبــني فـــي غــــرف تــبــديــل 
الشرقية  املنطقة  انطلق بطل  املالبس، حيث 
املوسم املاضي في مسار الفوز. وكان إمبيد 
انتقد بشدة تصرف زميله األسترالي،  الــذي 
أحــد ستة العبني سجلوا أكثر من 10 نقاط، 
إلــى جانب كل من توبياس هاريس وتيريز 
مـــاكـــســـي )20 نــقــطــة لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا(، الــتــركــي 
 )11( نــيــانــغ  )22(، جــــورج  قــرقــمــاز  فـــوركـــان 

وسيث كوري )10(.
وبــرز في صفوف بيليكانز، براندون إنغرام 
نــقــطــة، فيما أضــاف  كــأفــضــل مسجل مــع 25 
وافتقد   .23 ألــكــســنــدر-ووكــر  ميكيل  الــكــنــدي 
ـــون ولــيــامــســون  الــفــريــق الــخــاســر لــنــجــمــه زيـ
الــــذي يــتــعــافــى مـــن جـــراحـــة خــضــع لــهــا عقب 
إصــابــة فــي قــدمــه. فــي املــقــابــل، ســجــل كـــارل-
أنــتــونــي تـــونـــز مـــن الــدومــيــنــيــكــان 30 نقطة 
على  الــفــائــز  تــمــبــروولــفــز  مينيسوتا  لفريقه 
أضـــاف  فــيــمــا   ،106-124 روكـــتـــس  هــيــوســن 
جـــاز،  يـــوتـــا  واســتــهــل   .29 إدواردز  أنــتــونــي 
الــعــادي في املوسم  الـــدوري  أفضل فريق في 
أوكالهوما  املاضي، حملته بفوز سهل على 
نفسه  جــــاز  وفــــرض   .86-107 ثـــانـــدر  ســيــتــي 
بفضل لعبه الجماعي مع خمسة العبني في 
صفوفه مع أكثر من 14 نقطة، بينهم األكثر 
مع  بوغدانوفيتش  بويان  الكرواتي  نجاعة 
22 نقطة، فيما سجل جوردان كالركسون 18.
)فرانس برس(
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حسين غازي

قبل فترة من الزمن، بــات املــدرب 
الــــــبــــــرازيــــــلــــــي لــــــويــــــس فـــيـــلـــيـــبـــي 
ــــل، عــقــب  ــمـ ــ ســــــكــــــوالري بـــــــــدون عـ
رحــيــلــه عــن نــــادي غــريــمــيــو ومـــؤخـــرًا خسر 
ــي نـــيـــوكـــاســـل  ــ ســـتـــيـــف بــــــــروس مـــنـــصـــبـــه فـ
املوسم  نــرى في  الوقت نفسه  يونايتد. في 
الــحــالــي الــعــديــد مــن املــدربــني يجلسون في 
منازلهم ملتابعة املباريات ربما، أو يقضون 
اتجه  فيما  عائالتهم،  من  بالقرب  أوقاتهم 
هم  فــمــن  التحليل،  الســتــديــوهــات  بعضهم 
ــة« حــالــيــًا، فـــي الــجــزء  ــدكـ ــدربـــي الـ أشــهــر »مـ

الثالث من هذه السلة يا ترى؟

باولو فونيسكا
واحــــــد مــــن املــــدربــــني املـــمـــيـــزيـــن فــــي الـــقـــارة 
األوروبـــــيـــــة، خــــاض الـــعـــديـــد مـــن الــتــجــارب 
فــي الــبــرتــغــال قــبــل أن يــتــألــق صحبة نــادي 
شـــاخـــتـــار دونـــتـــســـك األوكـــــرانـــــي بــــني فــتــرة 
2016 حتى 2019 ليعود ويدرب نادي روما 

اإليطالي بني عامي 2019 حتى 2021.
تــشــيــر آخـــر الــتــقــاريــر الــقــادمــة مـــن إنــكــلــتــرا 
إلـــى أن فــونــيــســكــا قـــد يــكــون مـــدربـــًا لــنــادي 
نــيــوكــاســل بــني لحظة وأخــــرى، وذلـــك وفقًا 
ملا ذكرته شبكة قنوات »سكاي سبورتس« 
اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، وهــــو الـــــذي كــــان مــرشــحــًا في 
ــادي تــوتــنــهــام  الــصــيــف املـــاضـــي لــتــدريــب نــ
ــه  ــزي. وكـــــــــان جــــوزيــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــرز اإلنـ ــبــ ــتــ هــــوســ
الحالي، قد استبعد  مورينيو مــدرب رومــا 
نفسه من السباق لتدريب نادي نيوكاسل، 
ــه ســعــيــد فــــي الــــنــــادي اإليـــطـــالـــي  ــ مــــؤكــــدًا أنـ
غرايم  املــدرب  مساعد  وسيقود  العاصمي. 
جــونــز فــريــق نــيــوكــاســل مــؤقــتــًا، ابـــتـــداًء من 

مباراة السبت ضد كريستال باالس.

أندريه فيالس بواش
ــه الــجــمــيــع  ــرفــ مـــــــدرب بـــرتـــغـــالـــي مـــمـــيـــز، عــ
بقيادته أكثر من فريق كبير على املستوى 

مدربو الدكة ]3[

ينتظر  العالم،  حول  حاليًا  البدالء  دكة  على  المدربين  من  العديد  يجلس 
المقدمة  العروض  بين  آخرون  يفاضل  فيما  المناسبة،  فرصته  بعضهم 
الثالث من سلسلة  الجزء  اليوم في  بالتالي ظروف كّل اسم.  لهم، وتختلف 

»مدربون بدون ناٍد« نتحدث عن 6 أسماء تنتظر دورها

تقرير

األوروبــــي، كــان مــؤخــرًا مــع نـــادي مرسيليا 
قــبــل أن يــرحــل عــنــه فــي عـــام 2021، وقبلها 
قـــــاد نــــــادي شـــنـــغـــهـــاي الـــصـــيـــنـــي وزيــنــيــت 
سان بطرسبرغ وكذلك توتنهام وتشلسي 
اإلنــكــلــيــزيــني، وقــبــلــهــمــا بــورتــو الــبــرتــغــالــي 

وأكاديميكا.
البرتغالي  الـــدوري  لقب  فــي مسيرته  حقق 
 2011-2010 مـــوســـم  األوروبـــــــــي  والـــــــــدوري 
وبطوالت أخرى مع بورتو، إضافة لتتويج 
في روسيا بلقب الدوري والكأس والسوبر.

بطالقة  اإلنكليزية  بـــواش  فــيــالس  يتحدث 
ــة، حــــيــــث كــــانــــت جــــدتــــه مــن  ــولــ ــفــ ــطــ ــنــــذ الــ مــ
ســتــوكــبــورت بــإنــكــلــتــرا. فـــي ســـن الــســادســة 
املبنى  فــي نفس  عشرة وجــد نفسه يعيش 
الــســكــنــي الـــــذي كــــان يــقــطــنــه الــســيــر بــوبــي 
روبـــســـون، حــيــث كـــان يــــدرب بــورتــو آنــــذاك. 
بعد نقاش بني االثنني حول كرة القدم، عينه 
روبــســون فــي قــســم املــراقــبــة فــي بــورتــو، ثم 
املناسبة  الشهادات  على  للحصول  ساعده 
ــًا وتــعــلــم أســالــيــب الــتــكــتــيــك  لــيــصــبــح مـــدربـ
والتعّرف عليها أكثر، عمل بعدها مساعدًا 
لــجــوزيــه مــوريــنــيــو فــي بــورتــو ولــحــقــه إلــى 
منه  م 

ّ
وتعل املنصب  بنفس  وإنتر  تشلسي 

الكثير.

جينارو غاوتوزو
ربما لم يقنع جينارو غاتوزو حتى اللحظة 
من  الرغم  على  التدريبية  بقدراته  الجميع 
يعرفها  الــتــي  والغريبة  القوية  شخصيته 
كــان العبًا شرسًا ومتمردًا  أن  الجميع منذ 
في أرضية امليدان. غاتوزو حاليًا على دكة 

املناسب  العرض  ينتظرون  الذين  املــدربــني 
لـــخـــوض الـــتـــجـــربـــة، وهــــو الـــــذي كــــان حتى 
نهاية املوسم املاضي مدربًا لنادي نابولي 
قــبــل وصـــول لــوتــشــانــو سباليتي، وأشـــرف 
ويواظب  ميالن،  السابق  ناديه  على  قبلها 
صديقه  مــع  املــبــاريــات  متابعة  على  حاليًا 
فــي سان  امللعب  أرض  مــن  بــاولــو مالديني 

سيرو.
ــرغــــم مــــن كـــثـــرة اإلشـــــاعـــــات الــتــي  وعـــلـــى الــ
تخّص نادي نيوكاسل ارتبط اسم جينارو 
غاتوزو بالفريق اإلنكليزي، قد يكون القرار 
خاطئًا، خاصة بظروف النادي الحالية، مع 
بيعه لصندوق  إثر صفقة  الجديدة  اإلدارة 
االســتــثــمــارات الــســعــودي، واحــتــالل الفريق 
مــركــزًا مــتــأخــرًا فــي الــتــرتــيــب، وهـــو الـــذي ال 
يــمــتــلــك خـــبـــرة الـــتـــدريـــب هـــنـــاك فـــي بــطــولــة 
ــدوري  تــشــهــد أســـلـــوب لــعــب مــخــتــلــف عـــن الــ

اإليطالي.

فابيو كانافارو
املــــدرب اإليــطــالــي والـــالعـــب الــســابــق فابيو 
كانافارو، ترك قبل أسابيع نادي غوانغزو 
قيادته  عقب  األخير  مع  باالتفاق  الصيني 
له من عام 2017 حتى 2021 وقبل في موسم 

.2015-2014
فــي عام  بــدأت  التدريبية  كــانــافــارو  مسيرة 
2013، كمساعٍد في فريق األهلي اإلماراتي 
الــــذي اعـــتـــزل فـــي صــفــوفــه عــــام 2011، قبل 
أن يــتــجــه لـــغـــوانـــغـــزو ثـــم الــنــصــر وبــعــدهــا 
منتخب  أيــضــًا  ودرب  كــوانــجــيــان  تيانجني 
الصني في عام 2019. مؤخرًا تواجد فابيو 
لندن  البريطانية  الــعــاصــمــة  فــي  كــانــافــارو 
ــــاالس في  ملــشــاهــدة أرســـنـــال وكــريــســتــال بـ
نــاٍد جديد بعد مغادرة   سعيه إليــجــاد 

ّ
ظــل

الصني.
خــالل مقابلته األخــيــرة مع سكاي سبورت 
الحالي  الوقت  في  أولويته  أن  أكــد  إيطاليا 
ــا، لكنه فــي الــوقــت  ــ هــي الــتــدريــب فــي أوروبـ

عينه اعترف أنه لن يغلق أي باب يفتح له.

فيليب كوكو 
بعيد عن عالم التدريب 

منذ عام 2020

فونيسكا مرشح 
لتدريب نيوكاسل 
اإلنكليزي )غابريلي 
)Getty/مالتينتي

ُيــذكــر أن كــانــافــارو كــان آخــر العــب إيطالي 
يفوز بالكرة الذهبية، ولعب املدافع السابق 
421 مباراة في الــدوري اإليطالي مع أندية 
ل 

ّ
نابولي وبــارمــا وإنــتــر ويــوفــنــتــوس، ومث

ريال مدريد في إسبانيا عقب تتويجه بلقب 
الــــذي يطرح  الـــســـؤال  مــونــديــال 2006، لــكــن 
نفسه هــنــا، مــا الـــذي كــان يفعله فــي لندن؟ 
هل يناظر وظيفة مرتقبة في أرسنال؟ الذي 

فيليب كوكو
السابق،  هولندا  ومنتخب  برشلونة  العــب 
التدريب منذ  فيليب كوكو، غائب عن عالم 
عـــام 2020، تــحــديــدًا يـــوم تـــرك نـــادي ديــربــي 
كــــاونــــتــــي، وهـــــو ال يــســتــبــعــد بــحــســب آخـــر 

التقارير العودة للتدريب في هولندا.
في نوفمبر العام املاضي ترك صاحب الـ50 
اإلنكليزي  بــارك« لصالح  »برايد  في  العمل 

ربما لن يصبر على اإلسباني ميكيل أرتيتا 
أيضًا  لكن  املقبلة،  الفترة  فــي  تعثره  بحال 
هــنــاك بــعــض الــتــســاؤالت املــهــمــة، هــل يقدر 
البريميرليغ  نسق  مــجــاراة  على  كــانــافــارو 
 خـــبـــره لــســنــوات 

ً
ــنـــجـــاح؟ أرتــيــتــيــا مـــثـــال والـ

صــحــبــة بــيــب غــــوارديــــوال كــمــســاعــد مـــدرب 
سنوات  هناك  ولعب  سيتي  مانشستر  في 
ويعرف األجواء جيدًا ورغم ذلك نراه يعاني.

ــي، قــبــل أن يصبح األخــيــر مــديــرًا  وايـــن رونــ
أيــاٍم قليلة  فنيًا في يناير. وقــال كوكو قبل 
لـ Ziggo Sport: »سأكون منفتًحا تماًما على 
التدريب في الدوري الهولندي، أهم شعور، 
عــنــدمــا أنــظــر إلـــى نــفــســي، هــو أنــنــي أحصل 
ــرى لــالنــطــالق  عــلــى الـــدافـــع والــنــهــم مـــرة أخــ
ــددًا فــــي عـــالـــم الــــتــــدريــــب بــنــســبــة مــائــة  ــجــ مــ

باملائة. في هذه املهنة ال يمكنك التفكير«.


