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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
 10كيلومترات
والمتخصصة
في سباق 5000
متر ،كانت «مليئة
بالصراعات»
ولهذا السبب
«قرر إنهاء
حياتها».

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

أنسو فاتي يجدد
عقده مع نادي برشلونة
حتى 2027

توخيل يؤكد
إصابة روميلو لوكاكو
وتيمو فيرنر

تشافي :غافي
يتمتع بجميع السمات
لمواصلة االنتصارات

وقع مهاجم برشلونة ،أنسو فاتي ،الذي سيبلغ
 19عامًا في  31أكتوبر/تشرين األول الجاري،
على تجديد عقده حتى  30يونيو/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  30يونيو/
حزيران  2026بشرط 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  17عامًا يتنافس مع العب عمره  ،30كيف
يتنافس وكيف يلعب ،وسماته الفنية وموهبته».
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مباريـات
األسبـوع

يقام اليوم الجمعة نهائي النسخة التاسعة
واألربعين من كأس أمير قطر لكرة القدم ،الذي
سيشهد أيضا افتتاح إستاد الثمامة سادس
مالعب المونديال جاهزية في قطر استعدادا
لكأس العالم 2022

كأس
أمير قطر

التعادل السلبي يحكم مواجهة
ليل وإشبيلية في المجموعة السابعة
للجولة الثالثة على التوالي فشل ليل الفرنسي وإشبيلية اإلسباني في حصد
انتصارهما األول في املجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا ،وذلك بتعادلهما
سلبًا .وعلى ملعب (بيير موروا) ،لم ينجح الفريقان في فك شفرة الشباك التي
ظلت نظيفة على مــدار ال ــ 90دقيقة .وبهذه النتيجة ،يكتفي كل فريق بإضافة
نقطة ،حيث بات رصيد ليل نقطتني (تعادلني وخسارة) في املركز الثالث .فيما
أضاف الفريق األندلسي نقطته الثالثة بتعادل ثالث ،دون تحقيق أي انتصار،
ليظل وصيفًا بفارق  4نقاط كاملة عن املتصدر سالزبورغ النمساوي الذي
حقق انتصارات كبير على متذيل ترتيب املجموعة فولفسبورغ األملاني (.)1-3
بايرن يتحدى بنفيكا والـ« »VARويواصل
انتصاراته في المجموعة الخامسة
رغــم تدخل تقنية حكم الفيديو املساعد « »VARبإلغاء هدفني لــه فــي شباك
مضيفه بنفيكا البرتغالي ،إال أن بــايــرن ميونخ األملــانــي نجح فــي عــزف نغمة
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  ،70إال
أن الفريق البافاري سجل هدفني «أبيضني» على مدار الشوطني .وجاء الهدف
األول في الدقيقة  43بتوقيع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ،إال أن تقنية
الـ ــ« »VARألغته بــداعــي وجــود ملسة يــد على صاحب القميص رقــم « .»9وفي
الشوط الثاني ،تدخلت التقنية أيضًا ،وألغت هدفًا ثانيًا للضيوف األملان جاء هذه
املرة في الدقيقة  52عن طريق توماس مولر بداعي التسلل .إال أن هذا لم ينل من
إصرار العبي البايرن الذين سجلوا هذه املرة هدفًا صحيحًا في الدقيقة  70عن
طريق النجم ليروي ساني .مهد الهدف الطريق النتصار بافاري عريض آخر في
املجموعة ،ليأتي الهدف الثاني بعدها بعشر دقائق بمساعدة النيران الصديقة

إستاد مونديالي ونهائي مثير

الدوحة ـ محمد السعو

تتجه أنظار العالم إلى العاصمة
من أجل
القطرية الدوحة ،الجمعةُ ،
ُمـتــابـعــة اف ـت ـتــاح إس ـت ــاد الــثـمــامــة
سادس مالعب مونديال قطر  2022جاهزية،
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
القطري ،باعتبارها البطولة األغـلــى كرويا
على مدار تاريخه ،بل تحولت خالل األعوام

كأس أمير قطر بطولة
عمرها  48عامًا وأيقونة
ُ
إستادات المونديال
املاضية إلى تظاهرة رياضية يشهدها العالم
أج ـم ــع ،وتـخـلــد تــدشــن إسـ ـت ــادات نـهــائـيــات
بطولة كأس العالم «قطر .»2022
فبعد أن زينت قطر نهائي النسخة الخامسة
واألربعني من كأس أميرها في التاسع عشر
من مايو/أيار  ،2017بافتتاح إستاد خليفة

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

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

ال ــدول ــي ال ـ ــذي ت ــم ت ـط ــوي ــره ،أول إسـ ـت ــادات
م ــون ــدي ــال ق ـطــر ج ــاه ــزي ــة ،ت ـعــود اآلن لـتـبــرز
ن ـه ــائ ــي ال ـن ـس ـخــة ال ـت ــاس ـع ــة واألرب ـ ـعـ ــن مــن
املسابقة األغلى ،الذي سيقام مساء الجمعة
ب ــاف ـت ـت ــاح م ـل ـعــب ال ـث ـم ــام ــة سـ ـ ــادس مــاعــب
امل ــون ــدي ــال ج ــاه ــزي ــة وذل ـ ــك ب ـح ـض ــور كــامــل
للجماهير في طاقته االستيعابية البالغة 40
ألف مشجع .وأصبح إستاد ُ
الثمامة الجديد،
ســادس مالعب مونديال قطر  ،2022بعدما
أنهت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث ،العمل
على  5مــاعــب ،وهــي إسـتــاد خليفة الــدولــي،
وإس ـتــاد الـجـنــوب ،وإس ـتــاد الـبـيــت ،وإسـتــاد
أحمد بن علي ،وإستاد املدينة التعليمية.
إستاد مونديالي جديد

ويقع إستاد الثمامة على بعد  12كيلومترا
إلــى الجنوب من وســط مدينة الــدوحــة وعلى
مـقــربــة م ــن م ـطــار حـمــد ال ــدول ــي ،وي ـم ــزج بني
األصــالــة وامل ـعــاصــرة فــي التصميم ،محتفيا
بالتراث العربي األصيل الذي تتناقله األجيال
فــي قـطــر واملـنـطـقــة عـلــى م ــدى ال ـع ـقــود ،حيث
يحاكي اإلستاد بتصميمه الرائع «القحفية»،
وه ـ ــي ال ـق ـب ـع ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة امل ـن ـس ــوج ــة ال ـتــي
يرتديها الــرجــال فــي قطر واملـنـطـقــة ،وتشكل
قـطـعــة ال غـنــى عـنـهــا تـحــت ال ـغ ـتــرة وال ـع ـقــال،
وترمز لالعتزاز بالنفس والكرامة.
وسيستضيف إسـتــاد الثمامة خــال بطولة
ك ــأس ال ـعــالــم  ،2022ث ـمــانــي م ـب ــاري ــات حتى
ال ــدور ربــع الـنـهــائــي ،كما ستقام على أرضــه
مباريات خالل بطولة كأس العرب «فيفا قطر
 ، »2021حيث يحتضن ســت مـبــاريــات حتى
ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي .وبـعــد إس ــدال الستار
على منافسات املونديال في  ،2022من املقرر
خفض الطاقة االستيعابية لإلستاد بتقليل
عدد املقاعد إلى  20ألف مقعد ،بما يتالءم مع
االحتياجات املحلية ليتم استخدام اإلستاد
في استضافة مباريات كرة القدم وغيرها من
الفعاليات الرياضية ،وذلك بعد تفكيك نصف
املقاعد والبنية التحتية الرياضية والتبرع
بها لتطوير مشاريع رياضية في دول نامية
حول العالم.
وف ــي مــرح ـلــة اإلرث ال ـت ــي ت ـلــي ب ـطــولــة كــأس
ال ـعــالــم «فـيـفــا قـطــر  ،»2022سـيـشـكــل إسـتــاد
الـثـمــامــة مــركــز ج ــذب حـيــويــا يـخــدم املجتمع
امل ـح ـل ــي ،ح ـيــث سـيـتــم تـفـكـيــك م ـقــاعــد ال ـجــزء
العلوي من املدرجات ،وإنشاء فرع ملستشفى
س ـب ـي ـتــار ل ـل ـطــب ال ــري ــاض ــي ،وفـ ـن ــدق م ــن فئة
ال ـخ ـمــس ن ـج ــوم .وس ـت ـضــم املـنـطـقــة املحيطة

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

يأمل الريان العودة إلى
سكة التتويج ،حين يالقي
نظيره السد ،في نهائي
بطولة كأس أمير قطر
أيوب الحديثي

س ـي ـكــون فــريــق ال ــري ــان ع ـلــى مــوعــد لـلـعــودة
إلى سكة التتويج ،حني يالقي نظيره السد،
اليوم الجمعة ،في نهائي بطولة كأس أمير
قطر لكرة الـقــدم ،على اسـتــاد الثمامة ،الــذي
أصبح ســادس استادات بطولة كأس العالم
قـطــر  2022اكـتـمــاال« .الــره ـيــب» ال ــذي حصد
لـقــب ك ــأس األم ـي ــر ف ــي  6مـنــاسـبــات ســابـقــة،
سيكون أمــام فرصة ذهبية للصعود ملنصة
ال ـت ـتــويــج ،ف ــي ظ ــل ال ـت ـعــزيــزات ال ـتــي ضمها
إلــى صفوفه ،يتقدمهم الكولومبي خاميس
رودريغز والفرنسي ستيفن نزونزي ،برفقة
الجزائري ياسني إبراهيمي ،وبقيادة املدير
الفني املتألق لوران بالن.
ن ــادي ال ــري ــان ال ــذي تــأســس ع ــام  ،1967يعد
مــن األن ــدي ــة الـتــي تمتلك قــاعــدة جماهيرية
كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ،إذ يـحـظــى
الفريق بمساندة كبيرة ليس على مستوى
الــدوري القطري فقط ،ولكن على املستويني
العربي واآلسيوي .وحقق الريان ،الكثير من

أميركا ينفرد بصدارة الدوري
المكسيكي ويقترب من ربع النهائي
تغلب كـلــوب أمـيــركــا بـقـيــادة امل ــدرب سانتياغو س ــوالري  1-2على سانتوس
الغونا ليواصل تصدره لجدول الدوري املكسيكي ويقترب من التأهل إلى ربع
النهائي ،في ختام منافسات الجولة الـ 14من البطولة .وأحرز ثنائية أميركا كل
من اإلسباني ألبارو فيدالغو وسباستيان كوردوبا ،ليصل الفريق إلى النقطة
رقم  31ويبتعد 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
نيكوالس لوبيز وخوان بابلو بيجون ،ليرتقي الفريق إلى املرتبة الثالثة ،بينما
أحــرز لوبيز هدفه السابع ليقلص الـفــارق مع متصدر ترتيب هدافي الــدوري؛
األرجنتيني خيرمان برترامي العب سان لويس .بينما انتهت مباراة تولوكا
ونيكاكسا بالتعادل  ،1-1كما تعادل تيخوانا مع غواداالخارا لكن بدون أهداف.

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

بإستاد الثمامة العديد من املرافق الرياضية
مــن ضمنها مــاعــب لـكــرة الـسـلــة ،وك ــرة الـيــد،
وال ـ ـطـ ــائـ ــرة ،وحـ ـ ــوض س ـب ــاح ــة ،إض ــاف ــة إل ــى
مسارات للجري ولركوب الدراجات الهوائية
ت ـت ـصــل ب ـم ـس ــارات الـ ــدراجـ ــات ال ـه ــوائ ـي ــة في
املنطقة املحيطة.
نهائي مثير

ويـتـقــابــل ال ـســد ون ـظ ـيــره ال ــري ــان ،ف ــي نهائي
ُ
كأس أمير قطر وهي املسابقة التي تعد إحدى
أقدم املسابقات الكروية في املنطقة الخليجية،
بـعــدمــا ب ــدأت فــي مــوســم  ،1973/1972وتــوج

بـهــا لـلـمــرة األولـ ــى ن ــادي األه ـل ــي ،لـتـتــواصــل
بعدها رحلة طويلة ُعمرها  48عامًا ،شهدت
الكثير من األحداثّ .
ومرت بطولة كأس األمير،
بعدة مراحل خالل السنوات املاضية ،بعدما
كانت املشاركة فيها ُمخصصة ألندية دوري
الدرجة األولــى ،حتى عام  ،2000التي شهدت
مشاركة فرق الدرجة الثانية ،للمرة األولى في
املسابقة املحلية.
وي ـع ـت ـبــر ال ـس ــد األكـ ـث ــر ت ـتــوي ـجــا بــال ـل ـقــب في
 17مناسبة ،كــان أخــرهــا الـعــام املــاضــي على
حساب العربي ،الذي يأتي باملركز الثاني بـ8
ألقاب ،وفي املركز الثالث فريق الغرافة بسبع

كأس األمير ...فرصة الريان الستعادة األلقاب

الريان عزز صفوفه بنجوم كبار (سيمون هولس)Getty/
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اإلنجازات والبطوالت ،لعل أهمها فوزه بلقب
الـ ــدوري الـقـطــري  8م ــرات فــي مــواســم ،1976
 ،1995 ،1990 ،1986 ،1982،1984 ،1978ثم
البطولة الغائبة منذ  21عامًا والتي جاءت
في موسم  2016-2015بعد عودته من الدرجة
الثانية .كما فاز الريان بكأس األمير  6مرات
فــي مــواســم 2011،2010، 2006، 2004، 1999
 ،2013،وتوج الريان بكأس قطر (ولي العهد)
في مواسم  ،2012،2001، 1996، 1995كما توج
بكأس الشيخ جاسم عــدة مــرات كــان آخرها
في املوسم الرياضي  2019-2018على حساب
الدحيل .وعن أمل تعويض اإلخفاقات ،قال
ب ــان م ــدرب «الــره ـيــب» فــي تـصــريــح لوكالة
(ف ــران ــس بـ ــرس) « :نـحــن م ــدرك ــون لصعوبة
املـهـمــة ،ألن ال ـســد فــريــق جـيــد ج ـدًا فــي قطر.
ل ــم يـخـســر مـنــذ سـنــة ون ـصــف ال ـس ـنــة .يملك
العـبــن جيدين ومــدربــا جـيـدًا .لــم ننجح في
اآلون ــة األخـيــرة (بتحقيق الـفــوز) ،لكن يجب
ال ـتــأكــد م ــن أن الــاع ـبــن م ـس ـت ـعــدون لـلـفــوز.
الـفــوز بكأس األمـيــر هــام لجماهير الــريــان».
وفــي تصريحات سابقة حــول البطولة ،قال

الريان حصد
لقب كأس األمير في
 6مناسبات سابقة

قــائــد مـنـتـخــب فــرنـســا ال ـســابــق« :أن ــا سعيد
ب ــأن ألـعــب فــي ك ــأس األم ـيــر وشـعــارنــا دائـمــا
هو تحقيق الفوز وأتطلع أن نكون جاهزين
لتقديم عرض جيد» .وتابع «أريــد أن أوصل
لفريقي أن األهمية دائما في تحقيق الفوز،
فكل مـبــاراة مهمة ،واملـهــم دائـمــا هــو املـبــاراة
القادمة .هذه ليست املــرة األولــى التي نلعب
فـيـهــا فــي ك ــأس األم ـي ــر ،مــا أحـ ــاول زرع ــه في
عقلية الالعبني ،هو تحقيق الفوز بكل لقاء».
مــن جهته ،أكــد فهد يــونــس ،ح ــارس الــريــان،
فــي تصريح صحافي ،أن تحضيرات فريقه
ل ـل ـم ـبــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـك ــأس األم ـي ــر سـتـكــون
نـفـسـيــة أك ـثــر مـنـهــا ف ـن ـيــة .وأض ـ ــاف يــونــس:
«الـكــل يــريــد أن يـخــرج مــن األج ــواء األخـيــرة،
خـ ـص ــوص ــا عـ ـق ــب ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري،
وب ــال ـت ــال ــي ال ـت ــرك ـي ــز ك ـ ــان ع ـل ــى االس ـت ـع ــداد
معنويا ونفسيا أك ـثــر ،يـجــب أن نــركــز فقط
عـلــى الـنـهــائــي واألج ـ ــواء الـكـبـيــرة والـتـحــدي
ال ــذي يـنـتـظــرنــا ،خـصــوصــا فــي ظــل حضور
س ـمــو األمـ ـي ــر ،وال ـج ـمــاه ـيــر ال ــري ــان ـي ــة الـتــي
ستؤازرنا» .وستكون مواجهة السد اختبارًا
مثاليا ،سيشهد مشاركة صفقات «الرهيب»
الجديدة ،خاميس ونزونزي ،خصوصا بعد
املــردود املخيب خالل الخسارة أمام الدحيل
بـثــاثـيــة نـظـيـفــة ،خ ــال مـنــافـســات األس ـبــوع
ال ـس ــادس لـبـطــولــة دوري نـجــوم قـطــر ،حيث
سيكون الريان مطالبا بظهور قوي من أجل
مجابهة فريق هيمن على البطوالت املحلية
في املوسم املاضي.

بطوالت ،منها  5ألقاب كانت باسم االتحاد،
فـيـمــا يـحـتــل فــريــق ال ــري ــان امل ــرك ــز ال ــراب ــع ب ــ6
بطوالت.
ُ
ويعتبر أكبر مفاجأة حصلت في بطولة كأس
األمير ،هو تمكن نادي أم صالل ،من التتويج
باللقب في عام  ،2008بعدما تفوق في نصف
النهائي على حامل اللقب السد ،ثم حسم األمر
في املواجهة النهائية ،عندما أطاح بالغرافة
بطل الــدوري .ويحمل الغرافة الرقم القياسي
بعدد األلقاب في بطولة كأس أمير قطر لكرة
القدم في فترة التسعينات من القرن املاضي،
بعدما حقق الفريق اللقب في  4مرات متتالية،

منذ عام  1995إلى  ،1998بعدما بسط نفوذه
عليها .لكن نادي السد ،استطاع فرض هيبته
على جميع منافسيه ،بعدما استطاع تحقيق
ل ـقــب ب ـطــولــة ك ــأس األمـ ـي ــر ،ف ــي  17مـنــاسـبــة،
بدأها في حقبة السبعينات من القرن املاضي
( ،1975و ،1976و ،)1977ثم حصل عقبها على
 5ألـقــاب فــي الثمانينات والتسعينات ،فيما
عــاد لبسط نفوذها مــع بــدايــة الـقــرن الحالي،
بـ 8ألقاب ،كان آخرها في العام املاضي .2020
وجاء النادي العربي في املركز الثاني ،كأكثر
الفرق تحقيقًا لبطولة كــأس األمـيــر ،بواقع 8
م ــرات ،فيما أتــى الـغــرافــة ثــالـثــا ( 7بـطــوالت)،

والريان رابعًا برصيد ( 6بطوالت) ،واألهلي
خــامـســا ( 4بـ ـط ــوالت) ،والــدح ـيــل س ــادس ــا (3
ب ـط ــوالت) .ويـضــم كــا الـفــريـقــن فــي صفوفه
الـعــديــد مــن الـنـجــوم الـبــارزيــن الـقــادريــن على
تـجـيـيــر االن ـت ـص ــار ل ـفــري ـقــه ،ف ــال ـس ــد بـقـيــادة
النجم اإلسباني وامل ــدرب تشافي يعول على
هــدافــه ب ـغــداد بــونـجــاح ومـحـتــرفــه اإلسـبــانــي
كــازوال وكذلك أكــرم عفيف وحسن الهيدوس
ف ــي أن ي ـب ــرز ف ــي ال ــري ــان ال ـ ــذي ي ـق ــود الـنـجــم
الـفــرنـســي ال ـســابــق لـ ــوران ب ــان ،الـكــولــومـبــي
خ ــامـ ـي ــس رودري ـ ـغ ـ ـيـ ــز والـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ي ــاس ــن
براهيمي وغيرهم من النجوم.

بوكا جونيورز يحقق الفوز
ويتابع مطاردة ريفر بليت
ف ــاز بــوكــا جــونـيــورز  1-2عـلــى غ ــودوي ك ــروز فــي الـجــولــة الـ ــ 17مــن ال ــدوري
األرجنتيني ليتقدم إلى املركز الثالث برصيد  30نقطة .وسجل ثنائية بوكا
جونيورز كل من الكولومبي فرانك فابرا والالعب الصاعد لويس فاسكيز،
ليحقق الفريق ثامن انتصار له على التوالي ،بينما أحرز توماس بادالوني هدف
الضيوف الوحيد .ويعول بوكا جونيورز على االستمرار في درب االنتصارات
واه ـتــزاز مستوى ريـفــر بليت فــي الـجــوالت الثماني املقبلة ليحيي آمــالــه في
املنافسة على اللقب .كما وصل النوس إلى النقطة  30بفضل انتصاره خارج
أرضه  3-1على سان لورنزو.

مدربا الريان والسد يتطلعان إلى مباراة حماسية
يطمح اإلسباني هيرنانديز،
مدرب السد ،والفرنسي
بالن ،مدرب الريان ،لحسم
قمة نهائي كأس األمير
أك ــد نـجـمــا ك ــرة ال ـق ــدم األوروبـ ـي ــة اإلسـبــانــي
ت ـش ــاف ــي ه ـي ــرن ــان ــدي ــز ،مـ ـ ــدرب نـ ـ ــادي ال ـس ــد،
والفرنسي لــوران بــان ،مــدرب نــادي الريان،
ت ـط ـل ـع ـه ـمــا ل ـل ـق ـمــة الـ ـك ــروي ــة امل ــرت ـق ـب ــة ال ـتــي
س ـت ـج ـم ــع الـ ـف ــريـ ـق ــن فـ ــي نـ ـه ــائ ــي ال ـن ـس ـخــة
الـتــاسـعــة واألرب ـع ــن مــن ك ــأس األم ـيــر الـيــوم
الجمعة املـقـبــل ،والـتــي ستشهد اإلع ــان عن
جاهزية استاد الثمامة ،أحد استادات كأس
العالم .2022
وقـبـيــل املـ ـب ــاراة املــرتـقـبــة ب ــن ال ـفــري ـقــن؛ زار
تشافي ال ــذي قــاد املنتخب اإلسـبــانــي للفوز
بـكــأس الـعــالــم  ،2010وب ــان ال ــذي حصل مع
منتخب بالده فرنسا على لقب نسخة 1998
من املونديال ،استاد الثمامة والذي سيشهد
نهائي أهــم البطوالت فــي رزنــامــة كــرة القدم
القطرية .وأع ــرب بــان ،عــن أمله فــي تحقيق
لقبه األول مــع نــادي الــريــان ،وإضــافــة اللقب
الـســابــع فــي بطولة كــأس األمـيــر إلــى رصيد
الــره ـيــب ،والـتـتــويــج ب ــأول بـطــولــة لــه خــارج
فرنسا ،بينما أكد تشافي خالل الزيارة على
جاهزية الـســد للمواجهة املرتقبة ،وانـتــزاع

اللقب للعام الـثــانــي على الـتــوالــي ،والثامن
عشر في تاريخ النادي.
وتوقع تشافي ،خوض منافسة صعبة أمام
الريان ،وقال« :نترقب املباراة التي ستجمعنا
مع نادي الريان ،وهي مواجهة هامة بالنسبة
لـنــا ول ـن ــادي ال ــري ــان ،كـمــا تـحـظــى بمتابعة
كـبـيــرة وتـعـنــي الـكـثـيــر لـجـمـهــور ك ــرة الـقــدم
فــي قطر باعتبارها أهــم الـبـطــوالت الكروية
في البالد» .ووعد تشافي جمهور «الزعيم»،
بـتـقــديــم أداء كـ ــروي يـضـمــن تـحـقـيــق ال ـفــوز،
وتجاوز أي توتر قد يشعر به الالعبون في
مـثــل هــذه املــواجـهــات الـحــاسـمــة ،خــاصــة في
ظل حضور جماهيري بالطاقة االستيعابية
ال ـكــام ـلــة ل ــاس ـت ــاد ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن الـجـمـيــع
ي ـتــرقــب بـشـغــف كــاس ـي ـكــو ال ـك ــرة ال ـق ـطــريــة،
والذي تميزه األجواء الحماسية املمتعة ،كما
هو الحال في املنافسات التقليدية بني ناديي
برشلونة وريال مدريد».
ووص ــف تـشــافــي ،سـفـيــر بــرنــامــج إرث قطر،
تصميم اسـتــاد الثمامة بــالــرائــع ،الحتفائه
بجانب مــن الثقافة العربية الـعــريـقــة ،الفتًا
إلى إبداع املهندس املعماري القطري إبراهيم
الجيدة في تصميم هــذه األيقونة املعمارية
ُ
ال ـت ــي ت ـج ـس ــد «ال ـق ـح ـف ـي ــة» أو ق ـب ـعــة الـ ــرأس
التقليدية الـتــي يرتديها الــرجــال والصبية
في أنحاء الوطن العربي ،وترمز إلى الكرامة
واالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاز ب ــالـ ـنـ ـف ــس .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف« :ي ـع ـك ــس
التصميم الفريد الستاد الثمامة جانبًا هامًا
م ــن الـتـقــالـيــد الـعــربـيــة وه ــي الـقـحـفـيــة الـتــي

يعتز الجميع بها ،وهو استاد مذهل بالفعل،
وال شك في أنه سيحظى بإعجاب املشجعني
والــاع ـبــن وامل ــدرب ــن عـلــى ح ــد س ـ ــواء» .من
جانبه ،قال لــوران بــان ،قلب الدفاع السابق
في املنتخب الفرنسي ،إنه يسعى إلى حصد

أول لقب له في قطر ،وأن تحقيق هــذا اللقب
عـلــى أرض اس ـتــاد الـثـمــامــة سـيـكــون إنـجــازًا
استثنائيًا بالنسبة لــه ،مشيرًا إلــى إعجابه
بتصميم االس ـتــاد ،وأض ــاف« :يـمـتــاز استاد
الـثـمــامــة بتصميم فــريــد يـضــاهــي تصاميم

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

بـقـيــة اس ـت ــادات مــونــديــال قـطــر  ،2022وهــي
اسـتــادات مبهرة جــرى تشييدها وفــق أعلى
املـعــايـيــر ال ـعــامل ـيــة ،وتـشـعــرنــي بــالــرغـبــة في
العودة مجددًا إلى صفوف الالعبني».
وأبدى تشافي ،نجم وسط املنتخب اإلسباني
ونــادي برشلونة السابق ،سعادته بحضور
افتتاح اسـتــاد مونديالي آخــر ،بعد أن شهد
كالعب في صفوف السد افتتاح استاد خليفة
الدولي في  2017ونجح مع زمالئه في انتزاع
اللقب من الريان والفوز بلقبه األول في كأس
األم ـيــر مــع ن ــادي الــزع ـيــم .وع ـقــب تــولـيــه دفــة
تدريب نادي السد؛ شهد تشافي أيضًا افتتاح
استاد الجنوب في  2019خالل حضور الفريق
في نهائي كأس األمير في مواجهة الدحيل،
ك ـمــا ق ــاد الــزع ـيــم ل ـل ـفــوز بـلـقــب نـسـخــة 2020
من البطولة بعد تغلبه على النادي العربي،
تزامنًا مــع افتتاح اسـتــاد أحـمــد بــن علي في
دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول امل ــاض ــي .وف ــي هــذا
السياق؛ أعرب تشافي عن سعادته بحضور
اف ـت ـتــاح اس ـت ــاد آخ ــر م ــن اسـ ـت ــادات مــونــديــال
 ،2022واملشاركة 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 ن ــادي الـســد ،وهــو مــا يزيدني
فخرًا بعد أن حظيت بحضور افتتاح استاد
خليفة ال ــدول ــي ،واس ـت ــاد ال ـج ـنــوب ،واس ـتــاد
أحمد بن علي».
(العربي الجديد  -قنا)
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على هامش الحدث

تقرير
يجلس العديد من المدربين على دكة البدالء حاليًا حول العالم ،ينتظر
بعضهم فرصته المناسبة ،فيما يفاضل آخرون بين العروض المقدمة
كل اسم .اليوم في الجزء الثالث من سلسلة
لهم ،وتختلف بالتالي ظروف ّ
«مدربون بدون ٍ
ناد» نتحدث عن  6أسماء تنتظر دورها

مدربو الدكة
حسين غازي

قبل فترة من الزمن ،بــات املــدرب
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرازي ـ ـ ـلـ ـ ــي لـ ـ ــويـ ـ ــس ف ـي ـل ـي ـب ــي
س ـ ـ ـكـ ـ ــوالري ب ـ ـ ـ ــدون ع ـ ـمـ ــل ،ع ـقــب
رحـيـلــه عــن ن ــادي غــريـمـيــو وم ــؤخ ـرًا خسر
س ـت ـي ــف بـ ـ ـ ــروس م ـن ـص ـب ــه ف ـ ــي ن ـي ــوك ــاس ــل
يونايتد .في الوقت نفسه نــرى في املوسم
الـحــالــي الـعــديــد مــن املــدربــن يجلسون في
منازلهم ملتابعة املباريات ربما ،أو يقضون
أوقاتهم بالقرب من عائالتهم ،فيما اتجه
بعضهم السـتــديــوهــات التحليل ،فـمــن هم
أش ـهــر «م ــدرب ــي ال ــدك ــة» حــال ـيــا ،ف ــي ال ـجــزء
الثالث من هذه السلة يا ترى؟
باولو فونيسكا

واحـ ـ ــد م ــن املـ ــدربـ ــن امل ـم ـي ــزي ــن ف ــي الـ ـق ــارة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،خـ ــاض ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـجــارب
فــي الـبــرتـغــال قـبــل أن يـتــألــق صحبة نــادي
ش ــاخ ـت ــار دون ـت ـس ــك األوك ـ ــران ـ ــي ب ــن ف ـتــرة
 2016حتى  2019ليعود ويدرب نادي روما
اإليطالي بني عامي  2019حتى .2021
تـشـيــر آخ ــر ال ـت ـقــاريــر ال ـقــادمــة م ــن إنـكـلـتــرا
إل ــى أن فــونـيـسـكــا ق ــد ي ـكــون م ــدرب ــا لـنــادي
نـيــوكــاســل بــن لحظة وأخـ ــرى ،وذل ــك وفقًا
ملا ذكرته شبكة قنوات «سكاي سبورتس»
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،وهـ ــو ال ـ ــذي كـ ــان مــرش ـحــا في
الـصـيــف امل ــاض ــي ل ـتــدريــب نـ ــادي تــوتـنـهــام
ه ــوسـ ـتـ ـب ــرز اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي .وك ـ ـ ـ ــان ج ــوزي ــه
مورينيو مــدرب رومــا الحالي ،قد استبعد
نفسه من السباق لتدريب نادي نيوكاسل،
م ــؤكـ ـدًا أنـ ــه س ـع ـيــد ف ــي ال ـ ـنـ ــادي اإلي ـط ــال ــي
العاصمي .وسيقود مساعد املــدرب غرايم
جــونــز فــريــق نـيــوكــاســل مــؤقـتــا ،اب ـت ـ ً
ـداء من
مباراة السبت ضد كريستال باالس.
أندريه فيالس بواش

م ـ ـ ــدرب ب ــرتـ ـغ ــال ــي مـ ـمـ ـي ــز ،ع ــرف ــه ال ـج ـم ـيــع
بقيادته أكثر من فريق كبير على املستوى
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فيليب كوكو
بعيد عن عالم التدريب
منذ عام 2020
األوروبـ ــي ،كــان مــؤخـرًا مــع ن ــادي مرسيليا
قـبــل أن يــرحــل عـنــه فــي ع ــام  ،2021وقبلها
ق ـ ــاد نـ ـ ــادي ش ـن ـغ ـه ــاي ال ـص ـي ـن ــي وزي ـن ـيــت
سان بطرسبرغ وكذلك توتنهام وتشلسي
اإلنـكـلـيــزيــن ،وقـبـلـهـمــا بــورتــو الـبــرتـغــالــي
وأكاديميكا.
حقق فــي مسيرته لقب ال ــدوري البرتغالي
وال ـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ـ ــي م ــوس ــم 2011-2010
وبطوالت أخرى مع بورتو ،إضافة لتتويج
في روسيا بلقب الدوري والكأس والسوبر.
يتحدث فـيــاس ب ــواش اإلنكليزية بطالقة
مـ ـن ــذ ال ـ ـط ـ ـفـ ــولـ ــة ،حـ ـي ــث كـ ــانـ ــت جـ ــدتـ ــه مــن
سـتــوكـبــورت بــإنـكـلـتــرا .ف ــي س ــن الـســادســة
عشرة وجــد نفسه يعيش فــي نفس املبنى
ال ـس ـك ـنــي ال ـ ــذي كـ ــان يـقـطـنــه ال ـس ـيــر بــوبــي
روب ـس ــون ،حـيــث ك ــان ي ــدرب بــورتــو آن ــذاك.
بعد نقاش بني االثنني حول كرة القدم ،عينه
روب ـســون فــي قـســم املــراقـبــة فــي بــورتــو ،ثم
ساعده للحصول على الشهادات املناسبة
لـيـصـبــح م ــدرب ــا وت ـع ـلــم أســال ـيــب الـتـكـتـيــك
ّ
والتعرف عليها أكثر ،عمل بعدها مساعدًا
لـجــوزيــه مــوريـنـيــو فــي بــورتــو ولـحـقــه إلــى
ّ
تشلسي وإنتر بنفس املنصب وتعلم منه
الكثير.
جينارو غاوتوزو

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

[]3

جوردي ألبا :سنخوض الكالسيكو
بمعنويات كبيرة بعد الفوز على دينامو
أوضــح جــوردي ألبا ،ظهير أيسر برشلونة اإلسباني ،بعد الفوز الثمني على دينامو
كييف األوكــرانــي بهدف نظيف في ثالث جــوالت املجموعة الخامسة بــدوري األبطال،
أن الفريق سيدخل مواجهة «الكالسيكو بمعنويات كبيرة» أمام الغريم التقليدي ريال
مدريد األحد املقبل على ملعب (الكامب نو) .وقال ألبا ،الذي اختير رجل املباراة من
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
التحسن .مـبــاريــات الـبــارســا-الــريــال مختلفة تمامًا ،وليس هناك أهمية لحالتك قبل
ّ
املباراة» .وأضاف «كنا قادرين على صناعة أكثر من فرصة في الشوط األول من خالل
الكرات العرضية داخل املنطقة ،باإلضافة ألهداف محققة وجها لوجه أمام الحارس،
وأعتقد أن الشوط األول كان جيدا للغاية».

فابيو كانافارو

املـ ــدرب اإلي ـطــالــي وال ــاع ــب الـســابــق فابيو
كانافارو ،ترك قبل أسابيع نادي غوانغزو
الصيني باالتفاق مع األخير عقب قيادته
له من عام  2017حتى  2021وقبل في موسم
.2015-2014
مسيرة كــانــافــارو التدريبية بــدأت فــي عام
كمساعد في فريق األهلي اإلماراتي
،2013
ٍ
الـ ــذي اع ـت ــزل ف ــي ص ـفــوفــه ع ــام  ،2011قبل
أن ي ـت ـجــه ل ـغ ــوان ـغ ــزو ث ــم ال ـن ـصــر وب ـعــدهــا
تيانجني كــوانـجـيــان ودرب أيـضــا منتخب
الصني في عام  .2019مؤخرًا تواجد فابيو
كــانــافــارو فــي الـعــاصـمــة البريطانية لندن
مل ـشــاهــدة أرسـ ـن ــال وكــري ـس ـتــال بـ ــاالس في
ّ
ـاد جديد بعد مغادرة
ظــل سعيه إليـجــاد نـ ٍ
الصني.
خــال مقابلته األخـيــرة مع سكاي سبورت
إيطاليا أكــد أن أولويته في الوقت الحالي
هــي الـتــدريــب فــي أوروب ـ ــا ،لكنه فــي الــوقــت
عينه اعترف أنه لن يغلق أي باب يفتح له.

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

ُيعتبر فريق أياكس أمستردام مفاجأة بداية منافسات دوري
أب ـطــال أوروبـ ــا ،عـنــدمــا نـجــح فــي تحقيق ثــاثــة ان ـت ـصــارات في
بداية املسابقة مكنته من تصدر ترتيب مجموعته رغم وجود
بوروسيا دورتموند الذي كان املرشح األول لقيادة الترتيب.
وتميز أيــاكــس بقدراته التهديفية بما أنــه سجل  11هدفًا بعد
ثالث جوالت وهو رقم مميز يثبت مهارات العبي الفريق ،غير أن
الفضل في هذا العدد الهام من األهداف يعود إلى نجمه العاجي
سيباستيان هالير ،صاحب ستة أهــداف بعد بداية البطولة أي
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
باسنت أو باتريك كلوفيرت أو زالتــان إبراهيموفيتش ولويس
سواريز وغيرهم من األسماء التي ّ
مرت بفريق أياكس قبل أن
تتميز في مختلف املالعب األوروبية الحقًا.
وانـضـ ّـم هالير إلــى كوكبة مــن النجوم القليلة التي نجحت في
تسجيل أربعة أهداف في لقاء واحد في دوري أبطال أوروبا فقد
تميز في الجولة األولى وصنع الحدث بامتياز ووضع فريقه على

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 ( )4-1في 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
الهدف األول ،عقب مجموعة من الـفــرص ،ولكننا في النهاية انتفضنا بشكل جيد،
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
«نعم لــم نسيطر على امل ـبــاراة بالشكل الــذي نــريــده ،ولكننا عرفنا كيف نسجل من
الفرص التي أتيحت لنا».

املــدربــن الذين ينتظرون العرض املناسب
ل ـخ ــوض ال ـت ـج ــرب ــة ،وهـ ــو ال ـ ــذي كـ ــان حتى
نهاية املوسم املاضي مدربًا لنادي نابولي
قـبــل وص ــول لــوتـشــانــو سباليتي ،وأش ــرف
قبلها على ناديه السابق ميالن ،ويواظب
حاليًا على متابعة املـبــاريــات مــع صديقه
بــاولــو مالديني مــن أرض امللعب فــي سان
سيرو.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن كـ ـث ــرة اإلش ـ ــاع ـ ــات ال ـتــي
ّ
تخص نادي نيوكاسل ارتبط اسم جينارو
غاتوزو بالفريق اإلنكليزي ،قد يكون القرار
خاطئًا ،خاصة بظروف النادي الحالية ،مع
اإلدارة الجديدة إثر صفقة بيعه لصندوق
االسـتـثـمــارات الـسـعــودي ،واحـتــال الفريق
مــرك ـزًا مـتــأخـرًا فــي الـتــرتـيــب ،وه ــو ال ــذي ال
يـمـتـلــك خ ـب ــرة ال ـت ــدري ــب ه ـن ــاك ف ــي بـطــولــة
تـشـهــد أس ـل ــوب لـعــب مـخـتـلــف ع ــن الـ ــدوري
اإليطالي.

وجه رياضي

زهير ورد

بول سكولز :رونالدو أنقذ اليونايتد
«مقلق»
مرة أخرى ومستوى الفريق ُ
أك ــد ب ــول س ـكــولــز ،أس ـط ــورة مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي ،أن الـنـجــم الـبــرتـغــالــي
كريستيانو رونــالــدو كــان البطل من جديد في انتصار الفريق الصعب على ضيفه
أتاالنتا اإليطالي ( ،)2-3بعد أن كان الفريق متأخرا بهدفني نظيفني ،ولكنه أشار في
الوقت ذاته إلى أن الشوط األول لـ«الشياطني الحمر» يدعو للقلق كثيرا .وقال سكولز في
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  ،53قبل أن ينتفض ويسجل ثالثة أهداف ،كان نصيب رونالدو
منها هدف االنتصار في الدقيقة  ،81بينما سجل كل من ماركوس راشفورد وهاري
ماغواير الهدفني األول والثاني على الترتيب .واختتم سكولز تصريحاته «لم ُ
يبد لي أن
هناك فريقا ،الروح الجماعية كانت غائبة .هل سيلعبون بهذا املستوى أمام ليفربول؟».

طريق التأهل سريعًا .وراهن أياكس على املهاجم العاجي ،بما
ّ
أنه ُيعتبر أغلى صفقة في تاريخ الفريق الهولندي بعد أن دفع
أكثر من  30مليون يــورو إلــى فريق وستهام اإلنكليزي حتى
يحصل على توقيع ّ
هدافه 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،
ُليحرم الفريق من خدماته بعد أن وصل إلى الدور ربع النهائي،
وبــالـنـظــر إل ــى أرق ــام هــالـيــر فــي بــدايــة املــوســم فــإن وج ــوده كــان
ّ
سيغير املـعـطـيــات .واسـتـفــاد هــالـيــر مــن تجربته الـســابـقــة مع
أوتــري ـخــت الـهــولـنــدي لينجح مــع فــريـقــه الـجــديــد فـفــي ســن 27
عامًا ،خاض الالعب العاجي عديد التجارب وتنقل بني الدوري
الفرنسي عندما لعب لفريق أوكسير والهولندي مع أوتريخت
واألملاني مع إنتراخت فرانكفورت واإلنكليزي مع وستهام قبل
أن يحط الرحال مجددًا في هولندا مع أياكس.
وانتظر هالير التمتع بفرصة تمثيل منتخب فرنسا األول بما
أن والده فرنسي وقد تكون في فرنسا كما شارك مع منتخبات
ّ
الشبان ولكنه لم ينجح في تحقيق حلمه وبالتالي اختار منذ
فترة قصيرة تمثيل ساحل العاج ،وطبعًا فقد شارك أساسيًا
وساعده في تحقيق بداية جيدة في تصفيات كأس العالم.

ُيــذكــر أن كــانــافــارو كــان آخــر العــب إيطالي
يفوز بالكرة الذهبية ،ولعب املدافع السابق
أندية
 421مباراة في الــدوري اإليطالي مع ّ
نابولي وبــارمــا وإنـتــر ويــوفـنـتــوس ،ومثل
ريال مدريد في إسبانيا عقب تتويجه بلقب
مــونــديــال  ،2006لـكــن ال ـس ــؤال ال ــذي يطرح
نفسه هـنــا ،مــا ال ــذي كــان يفعله فــي لندن؟
هل يناظر وظيفة مرتقبة في أرسنال؟ الذي

ربما لن يصبر على اإلسباني ميكيل أرتيتا
بحال تعثره فــي الفترة املقبلة ،لكن أيضًا
هـنــاك بـعــض ال ـت ـســاؤالت املـهـمــة ،هــل يقدر
كــانــافــارو على مـجــاراة نسق البريميرليغ
ً
وال ـن ـج ــاح؟ أرت ـي ـت ـيــا م ـث ــا خ ـب ــره لـسـنــوات
صـحـبــة ب ـيــب غـ ــوارديـ ــوال كـمـســاعــد م ــدرب
في مانشستر سيتي ولعب هناك سنوات
ويعرف األجواء جيدًا ورغم ذلك نراه يعاني.

نيكس يفوز على سلتيكس
ودنفر يثأر من فينيكس
قاد يوليوس راندل والوافد الجديد الفرنسي
إي ـفــان فــورنـيـيــه فــريـقـهـمــا ن ـيــويــورك نيكس
للفوز على بوسطن سلتيكس  134-138بعد
شــوطــن إضــاف ـيــن ،فيما ث ــأر دنـفــر ناغتس
م ــن فـيـنـيـكــس ص ـنــز بـ ـف ــوزه ع ـل ـيــه ،98-110
ف ــي مـنــافـســات دوري ك ــرة الـسـلــة األمـيــركــي
لـلـمـحـتــرفــن.عـلــى مـلـعــب مــادي ـســون سكوير
غ ـ ـ ـ ــاردن ،س ـج ــل رانـ ـ ـ ــدل  35ن ـق ـط ــة وأض ـ ــاف
فــورنـيـيــه فــي سـلــة فــريـقــه الـســابــق وف ــي ّأول
م ـب ــاراة لــه فــي عـقــر دار فــريـقــه ال ـجــديــد بعد
انـتـقــالــه إل ـيــه ف ــي آب /أغ ـس ـطــس 32 ،نقطة،
منها ثالثية حاسمة في الدقيقة األخيرة من
الشوط الثاني اإلضافي ،إلى جانب  6مرتدات
و 4سرقات ،في فوز دراماتيكي لنيكس.
وك ــان بــوسـطــن فــرض الـتـمــديــد بـعــدمــا نجح
م ــارك ــوس سـ ـم ــارت ،ص ــاح ــب  15ن ـق ـطــة فــي
املباراة ،في رمية بعيدة قبل صافرة النهاية
ليعادل النتيجة  .116-116وتألق في صفوف
الخاسر جايلن براون مع  46نقطة ،وأضاف
 9مــرتــدات و 6تـمــريــرات حاسمة ،فيما ظهر
زمـيـلــه جــايـســون تــاتــوم ب ـصــورة متواضعة
برغم تسجيله  20نقطة.
في املقابل ،توزعت نقاط نيكس بني العبيه
ال ـخ ـم ـس ــة األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن ،بـ ـم ــن ف ـي ـه ــم الع ــب
سلتيكس السابق كيمبا ووك ــر صــاحــب 10
نقاط و 8مرتدات و 3تمريرات حاسمة ،لكنه
ارت ـك ــب خ ـطــأيــن دفــاع ـيــن سـمـحــا لـسـمــارت

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

بتعديل النتيجة .فــي فينيكس ،قــاد أفضل
الع ــب فــي الـ ــدوري املــوســم املــاضــي الصربي
نيكوال يوكيتش فريقه دنفر ناغتس للفوز
على فينيكس صنز  ،98-110بتسجيله 27
ّ
نقطة والـتـقــاطــه  13مــرتــدة ،وأض ــاف كــل من
ويل بارتون  20نقطة ومايكل بورتر جونيور
 15والوافد الجديد من بروكلني ،جيف غرين
 .13وث ــأر دنـفــر مــن خـســارتــه أم ــام صـنــز في
الدور نصف النهائي في املوسم املاضي من
سلسلة مباريات املنطقة الغربية في األدوار
اإلقصائية بنتيجة -4صفر.
وفي مباراة أخرى ،سجل الكاميروني جويل
إمبيد  22نقطة وقاد فريقه فيالدلفيا سفنتي
س ـي ـك ـســرز ال ـ ــذي ب ــدا واض ـح ــا أن ــه ال يـبــالــي
بــال ـجــدل ال ــدائ ــر ح ــول الع ـبــه األس ـت ــرال ــي بن
سيمونز ،للفوز على نيو أورليانز بيليكانز
.97-117
وخ ــاض سفنتي سـيـكـســرز م ـبــاراتــه األول ــى
هـ ــذا امل ــوس ــم ع ـلــى وقـ ــع إيـ ـق ــاف «ال ـع ـم ــاق»
سيمونز ( 2.11م) بعد تصرف غير رياضي
أثناء تمارين الفريق ،من دون أن يؤثر ذلك
ع ـلــى م ـع ـنــويــات الــاع ـبــن ف ــي غ ــرف تـبــديــل
املالبس ،حيث انطلق بطل املنطقة الشرقية
املوسم املاضي في مسار الفوز .وكان إمبيد
الــذي انتقد بشدة تصرف زميله األسترالي،
أحــد ستة العبني سجلوا أكثر من  10نقاط،
إلــى جانب كل من توبياس هاريس وتيريز
م ــاك ـس ــي ( 20ن ـق ـطــة ل ـك ــل م ـن ـه ـم ــا) ،ال ـتــركــي
ف ــورك ــان قــرق ـمــاز ( ،)22جـ ــورج ن ـيــانــغ ()11
وسيث كوري (.)10
وبــرز في صفوف بيليكانز ،براندون إنغرام
كــأفـضــل مسجل مــع  25نـقـطــة ،فيما أضــاف
الـكـنــدي ميكيل ألـكـسـنــدر-ووكــر  .23وافتقد
ال ـفــريــق ال ـخــاســر لـنـجـمــه زي ــون ولـيــامـســون
ال ــذي يـتـعــافــى مــن جــراحــة خـضــع لـهــا عقب
إصــابــة فــي قــدمــه .فــي امل ـقــابــل ،سـجــل ك ــارل-
أن ـتــونــي ت ــون ــز م ــن الــدوم ـي ـن ـي ـكــان  30نقطة
لفريقه مينيسوتا تـمـبــروولـفــز الـفــائــز على
ه ـيــوســن روك ـت ــس  ،106-124فـيـمــا أض ــاف
أن ـتــونــي إدواردز  .29واس ـت ـهــل يــوتــا ج ــاز،
أفضل فريق في ال ــدوري الـعــادي في املوسم
املاضي ،حملته بفوز سهل على أوكالهوما
سـيـتــي ث ــان ــدر  .86-107وفـ ــرض ج ــاز نفسه
بفضل لعبه الجماعي مع خمسة العبني في
صفوفه مع أكثر من  14نقطة ،بينهم األكثر
نجاعة الكرواتي بويان بوغدانوفيتش مع
 22نقطة ،فيما سجل جوردان كالركسون .18
(فرانس برس)

فيليب كوكو

العــب برشلونة ومنتخب هولندا السابق،
فيليب كوكو ،غائب عن عالم التدريب منذ
ع ــام  ،2020تـحــديـدًا ي ــوم ت ــرك ن ــادي ديــربــي
ك ــاونـ ـت ــي ،وه ـ ــو ال ي ـس ـت ـب ـعــد ب ـح ـســب آخ ــر
التقارير العودة للتدريب في هولندا.
في نوفمبر العام املاضي ترك صاحب الـ50
العمل في «برايد بــارك» لصالح اإلنكليزي

واي ــن رونـ ــي ،قـبــل أن يصبح األخ ـيــر مــديـرًا
ـام قليلة
فنيًا في يناير .وقــال كوكو
قبل أيـ ً ٍ
ً
تماما على
منفتحا
لـ « :Ziggo Sportسأكون
التدريب في الدوري الهولندي ،أهم شعور،
عـنــدمــا أنـظــر إل ــى نـفـســي ،هــو أنـنــي أحصل
عـلــى ال ــداف ــع وال ـن ـهــم م ــرة أخ ــرى لــانـطــاق
مـ ـج ــددًا ف ــي ع ــال ــم الـ ـت ــدري ــب ب ـن ـس ـبــة مــائــة
باملائة .في هذه املهنة ال يمكنك التفكير».

فونيسكا مرشح
لتدريب نيوكاسل
اإلنكليزي (غابريلي
مالتينتي)Getty/

ماركينيوس :تم تفسير كلمات نيمار
حول االعتزال بعد المونديال بشكل خاطئ
قال قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس إن مواطنه وزميله في باريس سان جيرمان،
نيمار دا سيلفا «أسيء فهمه بشدة» حني ترك الباب مفتوحًا أمام احتمالية أن يكون
مونديال  2022الذي 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 ( )2022مع املنتخب الوطني،
عال».
وما إذا كان سيصمد ألربع سنوات أخرى على مستوى ٍ
وشدد ماركينيوس على أنه من أجل تمثيل املنتخب البرازيلي «يجب أن يكون الالعب
عال للغاية» ،موضحًا أن هذا هو ما يقلق نيمار.
بحالة جيدة جدًا وعلى مستوى ٍ

