
السنة )28( - الثالثاء  29 من شعبان   1444هـ الموافق 21 مارس 2023م العدد )10060(

برنامج »365« يوم نشاط.. يتواصل في رمضان
والشباب،  الرياضة  لوزارة  التابع  للجميع،  للرياضة  القطري  االتحاد  أعلن 

ضمن  للسيدات،  المخصصة  الرياضية  األنشطة  مواعيد  تعديل  عن 

واالكسجين  اللقطة  حدائق  تشمل  والتي  نشاط،  يوم   365 برنامج  فعاليات 

التي  والفعاليات،  البطوالت  روزنامة  ضمن  ذلك  ويأتي  المرأة،  رياضة  ولجنة 

ينظمها االتحاد، خالل شهر رمضان الفضيل، وسوف تقام األنشطة الرياضية 

المخصصة للسيدات

وحتى  اإلفطار،  بعد  والنصف  الثامنة  الساعة  من  المرأة  رياضة  بلجنة 

التاسعة والنصف من يوم السبت إلى الخميس.

كما ستقام الفعاليات في حديقة اللقطة.

»االنضباط« تلفت نظر سفري

بلماضي استدعى بونجاح للتشكيلة 

إيقاف وغرامة مالية 
ضد لويز مارتن

نجم السد يعود 
لقيادة »الجزائر«

تقييم صادم لبنزيما 
في الكالسيكو

قررت لجنة االنضباط باتحاد كرة القدم إيقاف العب 

نادي الدحيل لويز مارتن جونيور، مباراة واحدة 

»إيقاف فني« في دوري نجوم QNB، وغرامة مالية 

قدرها 5 آالف ريال وذلك بسبب اللعب العنيف تجاه 

الخصم، خالل المباراة التي جمعت نادي الدحيل 

ونادي قطر في الثامن عشر من شهر مارس الجاري، 

وذلك وفق للمادة )47-1-2( من الئحة االنضباط 

بالموسم الجاري.

كما تم لفت نظر المدرب المغربي يوسف سفري، 

مدرب نادي قطر، مع غرامة مالية قدرها 5 آالف ريال، 

وذلك بسبب السلوك غير الرياضي واالعتراض على 

قرار حكم مباراة فريقه أمام الدحيل، وذلك وفق الئحة 

الموسم الرياضي الحالي.

كما تم إيقاف العب نادي الشمال تحت 20 عاما، 

محمد رضى مجاور، »مباراتين« وغرامة مالية قدرها 

ألفي ريال، وذلك بسبب األلفاظ البذيئة تجاه 

مسؤول المباراة خالل اللقاء الذي جمع الشمال 

والشحانية في السابع عشر من مارس الجاري.

استدعى جمال بلماضي مدرب الجزائر أمس، 

نجم نادي السد وهدافه، بغداد بونجاح لالنضمام 

للمنتخب الجزائري وذلك لتعويض غياب إسالم 

سليماني المصاب قبل مواجهة النيجر مرتين 

متتاليتين في تصفيات كأس األمم األفريقية لكرة 

القدم.

ويعود بونجاح لتشكيلة الجزائر ألول مرة منذ 

المشاركة في كأس األمم األفريقية في الكاميرون 

مطلع العام الماضي.

وأعلن االتحاد الجزائري بموقعه على اإلنترنت أن 

بونجاح، البالغ عمره 31 عاما، سينضم لتشكيلة 

المنتخب الوطني بدال من سليماني الذي تعرض 

لإلصابة أثناء مشاركته مع أندرلخت البلجيكي.

وستلعب الجزائر مع النيجر ذهابا وإيابا في 

تصفيات كأس األمم، المقرر إقامتها مطلع العام 

المقبل، في 23 و27 من الشهر الجاري.

حصد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، 

تقييما صادما خالل مباراة الكالسيكو، وانتهت بفوز 

برشلونة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة 

26 من الليجا. ووفقا لصحيفة »آس« المدريدية، 
فإن بنزيما حص د)صفر من 10( كتقييم إجمالي 

ألدائه في مباراة الكالسيكو. وأشارت الصحيفة إلى 

أن بنزيما كان مختفًيا مرة أخرى في مباراة األمس، 

ولم يقدم أي شيء على اإلطالق، حيث لم يستطع 

الحصول على الكرات من خالل التراجع للخلف، أو 

فرض أسلوب لعبه داخل منطقة الجزاء.

وأضافت: »بنزيما على بعد أميال من النسخة 

الرائعة لالعب الذي حصد جائزة الكرة الذهبية. 

لقد كان بعيًدا عن إيقاع المباريات 

واتسم بالبطء«.

واختتم: »بنزيما لم يكن 

يركض أو يلعب، ولو عثر ريال 

مدريد على مهاجمه المتألق مرة 

أخرى في مباراة األمس، 

ألصبح لدى الفريق 

كنزا ثمينا خاصة 

في اللعب على 

األطراف، لكنهم 

ظلوا ينتظرونه 

لفترة طويلة«.

عادل النجار كتب

{ بونجاح

{ بنزيما

محمد علي المري نائب رئيس السيلية يؤكد لـ $:

مدربنا الجديد موجود بالدوحة 

نائب  المري  علي  محمد  أكد 

اإلعالن  أن  السيلية  نادي  رئيس 

سيتم  الجديد  المدرب  اسم  عن 

أن  إلى  مشيرا   … اليوم  خالل 

للمحطات  وصلت  المفاوضات 

النهائية.

اختيار  يتم  أن  البد  المري:  وقال 

في  وموجود  متابع  مدرب 

الخيار  يستبعد  ولم  الدوحة، 

موضًحا   … المهمة  من  الوطني 

التغيير  إلى  يحتاج  السيلية  أن 

المري  وأشار  التوقيت.  هذا  في 

ترضي  ال  السيلية  »نتائج  أن  إلى 

خاصة  اإلطالق،  على  الطموحات 

فرق  شخصيته  الشواهين  أن 

المربع، ولكن هذا الموسم لم نوفق 

تقديـــــــــــم  في 

يرضي  مــــــــــــا 

نا  ر جمهـــــــــــــــــــــو

وتابع  العريض. 

قائال:  حديثه 

اإلصابات وعدد من االسباب 

واالعتماد  السلبية  النتائج  وراء 

ولكن  المحترفين  على  يكون  األول 

الثانية  المرحلة  بينما  نوفق،  لم 

لم  وأيضا  المواطنون  الالعبون  هم 

ولذلك  المناسبة،  بالصورة  نوفق 

الجميع يتحمل المسؤولية سواء 

الفني  الجهاز  أو  اإلدارة  مجلس 

دائما  السيلية  ولكن  الالعبين  أو 

برجاله وبإذن الله سنعود أقوى في 

الجوالت المتبقية«.

وقال المري في تصريحات خاصة 

ضمن  من  الرياضي«:  »الوطن  لـ 

سوء  تحت  تندرج  التي  األمور 

أن  الحظ 

بعض  مع  اتفاقه  عقب  الفريق 

التعاقد  في  ينجح  لم  المحترفين 

معهم، وبعض الالعبين لم يقدموا 

ولم  منهم  المطلوب  المستوى 

في  الفريق  مساعدة  يحسنوا 

الهروب من المراكز االخيرة.

الطرابلسي  سامي  تحويل  وحول 

ليكون مستشاًرا فنًيا للفريق األول 

قال محمد علي المري: كان البد من 

التدخل والعمل على إجراء تبديل 

وهو  الفني،  الجهاز  في  وتعديل 

أمر يمكن أن يكون إيجابًيا للفريق 

النقاط  افتقد عددا كبيرا من  الذي 

الوقت  وحان 

النقاط  لجمع 

د  بتعا ال ا و

المركز  عن 

وتابع  األخير. 

رئيس  نائب 

أننا  يعني  ال  األمر  السيلية:  نادي 

غير راضين عن الطرابلسي وعمله 

سيكون  التغيير  أن  نؤمن  لكن   …
الطرابلسي  في  وثقتنا  إيجابيا 

النادي  أبناء  أحد  وهو  موجودة 

وهو  رحب،  بصدر  القرار  وتقبل 

راض عن القرار ولن تكون هناك أي 

اشكالية في عمل المدرب الجديد. 

محمد  قال  تصريحاته  ختام  وفي 

علي المري: سنعمل بكل جهد من 

نهاية  مع  الكبار  مع  التواجد  أجل 

المنديل..  نرمي  ولن  الموسم 

علي  مهند  العراقي  سيكون  وتابع: 

التأكد  بعد  الخيارات  أحد  ميمي 

من جاهزيته البدنية والفنية، وهو 

وافتقدناه  المميزين  الالعبين  من 

بسبب اإلصابة.

آدم األقرب للسيلية 
يوسف  الوطني  المدرب  ويعتبر 

لقيادة  الخيارات  أبرز  أحد  آدم 

آدم  للمدرب  وسبق  السيلية، 

دوري  إلى  للصعود  مسيمير  قيادة 

على  أشرف  أنه  كما  قطر،  نجوم 

فترتين  مدى  على  األهلي  تدريب 

 2015- موسم  في  األولى  كانت 

قدم  حيث  الثانية  والفترة   2016
أشرف  كما   … مميزة  نتائج  معه 

عديدة  أندية  تدريب  على  سابقًا 

منها الشحانية والجيش، وشغل 

صالل  أم  مدرب  مساعد  منصب 

ومنتخب قطر تحت 20 سنة.

{ سامي الطرابلسي { يوسف آدم{ محمد علي المري

يوسف آدم أحد الخيارات 

المطروحة على طاولة النادي
عوض الكباشي كتب

بعد تغلبه على الشمال

ُتوج فريق نادي قطر الرياضي بطاًل للدوري العام للكرة 

الطائرة الشاطئية للناشئين تحت 16 سنة، وذلك بعد 

تغلبه على الشمال بنتيجة شوطين دون رد في الجولة 

الختامية للبطولة، فيما حّل فريق الغرافة ثانًيا بعد 

فوزه على العربي بنتيجة شوطين دون رد، أما الشمال 

فحّل ثالًثا، بعد منافسات قوية شهدتها مالعب الغرافة 

الشاطئية.

وقاَم محمد سالم الكواري عضو مجلس إدارة االتحاد 

ونائب رئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية، بتتويج 

الفريق البطل نادي قطر بدرع البطولة والميداليات 

الذهبية، ونال فريق الغرافة الميداليات الفضية، وحاز 

فريق الشمال الميداليات البرونزية، وشارك في مراسم 

تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثالثة األولى خالد الكعبي 

رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي قطر.

 لدوري الــــناشئين
اً

القطراوي بطال

الفرنسيان دي ماير 
تتويج أبطال »بروموشن« لـ »البادل« الدولية وفانباوس يحرزان اللقب

دوريان  الفرنسي  الثنائي  أحرز 

لقب  فانباوس  وتوماس  ماير  دي 

بطولة »بروموشن« للبادل الدولية 

االتحاد  نظمها  التي  األولى  للرجال 

مالعبه  على  للتنس  القطري 

على  وذلك  الدولي  خليفة  بمجمع 

امتداد أسبوع.

فوز  عقب  التتويج  هذا  وجاء 

ماير  دي  الفرنسي  الثنائي 

النهائية  المباراة  في  وفانباوس 

المكون  اإلسباني  الزوجي  على 

من بابلو تيغيرو دلغادو وإكسفي 

دون  بمجموعتين  فيال  رودريغيز 

رد بواقع 6 - 2 / 7 - 5.

 وأشرف على حفل توزيع الجوائز 

األولى  المراكز  أصحاب  على 

السر  أمين  زينل  طارق  السيد 

للتنس  القطري  لالتحاد  العام 

الطائرة  والريشة  واإلسكواش 

موظفي  من  عدد  بحضور  وذلك 

وعاملي االتحاد فضال عن جمع من 

محبي لعبة البادل.

وقال السيد طارق زينل أمين السر 

للتنس  القطري  لالتحاد  العام 

واإلسكواش والريشة الطائرة بهذه 

المناسبة: نبارك لجميع الالعبين 

ونشكرهم  األولى  بالمراكز  فوزهم 

على العروض القوية التي قدموها 

معربا  المنافسات،  هذه  خالل 

لجميع  بالتوفيق  تمنياته  عن 

االستحقاقات  خالل  المشاركين 

القادمة التي تنتظرهم.

فخورون  نحن  زينل:  وأضاف 

»بروموشن«  بطولة  أول  بتنظيم 

الدولي  خليفة  مجمع  مالعب  على 

شهد  الذي  واإلسكواش  للتنس 

 6 إنشاء  تشمل  توسعة  مؤخرا 

مالعب بادل.

يخطط  االتحاد  أن  وأكد 

البطوالت  من  باقة  الستضافة 

بما  البادل  رياضة  في  المنوعة 

يتماشي مع رؤيته لتطوير اللعبة 

دعم  وكذلك  شعبيتها  وزيادة 

المقام  في  القطريين  الالعبين 

األول.

جوائز  مجموع  أن  بالذكر  الجدير 

 2500 حوالي  يبلغ  البطولة  هذه 

الفائز  الثنائي  يحصد  فيما  دوالر 

بلقبها على 10 نقاط بينما يحصل 

الوصيف على 6 نقاط.
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{ أحمد الجهني

بطولة  األهلي  نادي  استضاف 

للجوجيتسو،  األخير  التحدي 

االتحاد  مظلة  تحت  أقيمت  التي 

والمصارعة،  للمالكمة  القطري 

وهي ثالث بطولة تنظمها اللجنة 

القطرية لرياضة الجوجيتسو.

البطولة  منافسات  حضر 

بن  خالد  بن  فهد  الشيخ  سعادة 

االتحاد  رئيس  ثاني،  آل  جاسم 

والمصارعة،  للمالكمة  القطري 

والشيخ علي بن جاسم آل ثاني، 

بن  خالد  بن  جاسم  والشيخ 

لجنة  عضوي  ثاني  آل  خليفة 

للمدرب  باإلضافة  الجوجيتسو، 

الذي  ماتشادو  ريجان  العالمي 

تابع منافسات البطولة.

إقامة  البطولة  انطالق  وسبق 

ورشة تدريبية في نادي قطر من 

المدرب ماتشادو، وكذلك عملية 

توزيع األوزان.

بحضور  البطولة  وحظيت 

أشعل  الذي  الجمهور  من  كبير 

من  الثالثة  النسخة  منافسات 

تواجد  عرفت  التي  البطولة، 

واألردن  الكويت  من  العبين 

ولبنان.

أحمد  العالمي  بطلنا  وظهر 

بميداليتين  العائد  الجهني 

مشاركته  خالل  وفضية  ذهبية 

لمحترفي   A.J.P بطولة  في 

التي  العالمية،  الجوجيتسو 

أقيمت بمصر، مستويات رائعة، 

حيث لعب ضمن فريق »السوبر 

فايت«، وكسب من خالل الخبرة 

لالستعداد  تساعده  التي 

خاصة  المقبلة،  للمنافسات 

األلعاب  من  التتويج  يضع  أنه 

اآلسيوية المقبلة التي ستقام في 

الصين هدفه األول.

بن  فهد  الشيخ  سعادة  وأبدى 

االتحاد  رئيس  ثاني،  آل  خالد 

والمصارعة  للمالكمة  القطري 

الكبير  بالنجاح  الكبير  سعادته 

الثالثة  النسخة  شهدته  الذي 

الكبير  التحدي  بطولة  من 

للجوجيتسو.

صحفية  تصريحات  في  وقال 

عقب مراسيم التتويج: نجاحات 

من  النسخة  هذه  عرفتها  كبيرة 

المشاركين  الالعبين  عدد  خالل 

من قطر والكويت واألردن ولبنان، 

وهذا زاد من حدة المنافسة التي 

كانت مشتعلة بين الالعبين.

هو  البطوالت  تنظيم  وأضاف: 

رياضي،  أي  يحتاجه  ما  أكثر 

لالعبي  نهيئ  أن  نحاول  لهذا 

التي  الظروف  كل  منتخبنا 

المنافسة،  من  قريبين  تجعلهم 

الجاهزية  قمة  في  يكونوا  لكي 

للبطولة العالمية الكبرى.

الجهني  أحمد  بطلنا  وتابع: 

رائعة،  بمستويات  ظهر 

خالل  من  كبيرة  خبرة  وكسب 

أصحاب  من  بأبطال  احتكاكه 

في  طويلة  خبرة  ولديهم  األحزمة 

الجوجيتسو، ونثق بشكل كبير 

بأفضل  الظهور  على  بقدراته 

االستحقاقات  خالل  المستويات 

المقبلة.. وختم: اهتمامنا الكبير 

نابع  الجوجيتسو  برياضة 

تشهده  الذي  الكبير  اإلقبال  من 

فقد  شبابنا،  من  الرياضة  هذه 

خالل  من  كبير  بشكل  انتشرت 

األندية الموزعة في قطر، ونحاول 

تأطيرهم ووضعهم عن قرب حتى 

يتسنى لنا أن نجهزهم للبطوالت 

المقبلة.

نجاح كبير لبطولة التحدي األخير خالل نسختها الثالثة

وحيد بوسيوف كتب

بعثة العنابي تصل محملة بذهبية تاريخية

استقبال حافل ألبطال آسيا لليد الشاطئية
منتخبنا  بعثة  أمس  صباح  الدوحة  وصلت 

اإلنجاز  بعد  الشاطئية  اليد  لكرة  الوطني 

البطولة  بلقب  بالفوز  تحقق  الذي  التاريخي 

نسختها  في  الذهبية  والميدالية  اآلسيوية 

لبطولة  التأهل  بطاقة  الى  إضافة  التاسعة 

االلعاب  بطولة  الى  والتأهل   2024 العالم 

فوزه  بعد  وذلك  »انوك«  الشاطئية  العالمية 

نهائي  في   0-2 العماني  المنتخب  على 

البطولة، وجرت مراسم االستقبال الوردي في 

مطار حمد الدولي لدى عودته البعثة، وكان 

المطار  وصولهم  لدى  ابطالنا  استقبال  في 

ومحمد  اليد  اتحاد  رئيس  الشعبي  أحمد 

الى  باالضافة  العام  السر  أمين  المال  جابر 

الذين حرصوا  القطرية  اليد  عدد من محبي 

بعد  بالورود  الشواطئ  أبطال  استقبال  على 

القطرية  اليد  لكرة  جديدا  إنجازا  حققوا  أن 

السادسة،  للمرة  البطولة  لقب  وحصدوا 

القارة  عرش  على  ويتربع  منتخبنا  ليعود 

اليد  كرة  كعب  علو  مؤكدا  اآلسيوية 

الشاطئية القطرية على المستوى القاري.

اتحاد  رئيس  الشعبي  احمد  أعرب  وقد 

الذي  الجديد  باالنجاز  سعادته  عن  اليد 

البطولة  بذهبية  بتتويجه  منتخبنا  حققه 

االنجاز  ان  وقال  السادسة  للمرة  اآلسيوية 

اليد  إنجازات  سلسلة  إلى  يضاف  الجديد 

القطرية التي تحققت في السنوات االخيرة، 

الصحيح  الطريق  في  نسير  اننا  يؤكد  مما 

المستويات  جميع  على  اللعبة  تطوير  نحو 

دافعا  الفوز بذهبية آسيا سيكون  ان  والشك 

المشاركات  في  للمنتخب  قويا  وحافزا 

المقبلة، وأضاف: نأمل أن يكون العنابي في 

المطلوب  المستوى  تقديم  اجل  من  الموعد 

لمواصلة  والطموحات  االهداف  لتحقيق 

للدعم  نتيجة  تأتي  التي  االنجازات  حصد 

الرشيدة  قيادتنا  من  والمتواصل  الكبير 

وكرة  عامة  القطرية  للرياضية  توفر  التي 

المطلوب،  الدعم  انواع  كل  خاصة  اليد 

لتحقيق  والحافز  الدافع  دائما  يكون  والذي 

تقدم  الختام  وفي  االنجازات.  من  المزيد 

رئيس االتحاد بالتهنئة الى المسؤولين عن 

االنجاز،  هذا  بمناسبة  القطرية  الرياضة 

كما قدم التهنئة الي الجهازين الفني واالداري 

البطولة  في  قدموه  ما  على  الالعبين  وجميع 

وما تحقق من انجاز جديد لليد القطرية.

أحمد الشعبي: منتخبنا استحق التتويج 
واإلنجاز عكس صورة الرياضة القطرية

{ تصوير- عباس علي

عمومية اتحاد 
اليد تعقد اليوم

تعقد الجمعية العمومية العادية 

التحاد كرة اليد في السادسة مساء 

اليوم، بحضور احمد الشعبي رئيس 

االتحاد وجميع اعضاء مجلس اإلدارة 

وذلك لمناقشة جدول االعمال واعتماد 

محضر االجتماع السابق مع بحث 

العديد من الملفات الهامة المتعلقة 

بمستقبل كرة اليد القطرية إضافة 

إلى مناقشة خطة تطوير األندية 

واالرتقاء بمستوى المنافسة في جميع 

البطوالت المحلية، كما سيتم بحث 

وتقييم الجهود التي بذلت على مدار 

الموسم المنتهي ومناقشة النتائج 

التي حققتها المنتخبات الوطنية وفي 

مقدمتها حصول منتخب الشاطئية 

في بطولة آسيا للمرة السادسة 

والتأهل إلى بطولة العالم وبطولة 

االلعاب العالمية »أنوك«، باالضافة 

لبحث آخر االستعدادات والتجهيزات 

للمرحلة القادمة.

محسن اليافعي:

األداء الرجولي سر النجاح

الوطني  منتخبنا  حارس  اليافعي  محسن  قال 

اآلسيوية  بالكأس  التتويج  إن  الشاطئية  اليد  لكرة 

يعتبر إنجازا تاريخيا جديدا لليد القطرية بشكل 

عام والشاطئية بشكل خاص. وأضاف: لعبنا منذ 

المنافس  نعط  ولم  كامل  وتركيز  بجدية  البداية 

شهد  مثلما  المباراة،  أجواء  في  للدخول  فرصة  أي 

محمل  على  المباراة  خاضوا  فالالعبون  الجميع 

الجد، الكل كان على قلب رجل واحد.

خليفة تيسير: حافز للمستقبل
اتحاد  عضو  تيسير  خليفة  أكد 

منتخباتنا  على  والمشرف  اليد 

المميز  االستقبال  ان  الشاطئية 

تكريما  تعتبر  العنابي  لبعثة 

من  المنتخب  بذلها  التي  للجهود 

أجل تحقيق اإلنجاز، وبارك تيسير 

اليد  اتحاد  في  المسؤولين  إلى 

مؤكدا  الجديد  اإلنجاز  بمناسبة 

واستحقاق  جدارة  عن  تحقق  انه 

المبذول  الكبير  العمل  إلى  ويعود 

معتبرًا  االتحاد،  في  الجميع  من 

فوز عنابي اليد بالميدالية الذهبية 

كبير  إنجاز  هو  اآلسيوية  للبطولة 

للجميع  يحسب  المقاييس  بكل 

ويأتي مكمال لسلسلة إنجازات كرة 

االخيرة  الفترة  في  الشاطئية  اليد 

وال ننسى اننا حققنا لقب البطولة 

وتأهلنا  السادسة  للمرة  اآلسيوية 

االلعاب  وبطولة  العالم  بطولة  إلى 

العالمية والشك ان كل هذه اإلنجاز 

قويا  وحافزا  دافعا  سيكون  الجديد 

في المستقبل.

محمد جابر:

إنجاز رائع ومستحق
أمين  المال  جابر  محمد  قدم 

اليد  التحاد  العام  السر 

القطرية  للقيادة  التهنئة 

بمناسبة  القطري  والشعب 

الذهبية  بالميدالية  الفوز 

للبطولة اآلسيوية.

في  الحضور  على  وحرص 

األبطال  الستقبال  المطار 

لوسائل  تصريح  في  وقال 

اإلعالم إن هذا اإلنجاز يحسب 

كرة  تفوق  ويؤكد  للجميع 

مختلف  في  القطرية  اليد 

فيها  يشارك  التي  البطوالت 

بذهبية  الفوز  أن  إلى  وأشار 

للمرة  اآلسيوية  البطولة 

جهد  إلى  يعود  السادسة 

نستغل  لذلك  الجميع 

مجلس  إلى  ونبارك  الفرصة 

برئاسة  اليد  اتحاد  إدارة 

رئيس  الشعبي  أحمد 

كافة  يوفر  الذي  االتحاد 

منتخبنا  إلى  الدعم  أنواع 

للشاطئية وباقي المنتخبات 

الوطنية.

إلى  إيضا  نبارك  المال:  وقال   

اتحاد  إدارة  مجلس  أعضاء 

اليد وللجهازين اإلداري والفني 

الالعبين  ولجميع  للعنابي 

من  المزيد  تحقيق  ونتمنى 

االستحقاقات  في  اإلنجازات 

المقبلة.

قائمة الشرف 
لألبطال

ستبقى قائمة األبطال الذين حققوا 

القارة اآلسيوية في كرة اليد  ذهبية 

الذاكرة  في  محفورة  الشاطئية 

عشرة  الذهب  قائمة  ضمت  حيث 

العبين هم: محسن محمد اليافعي 

المنياوي  الحميد  عبد  وأحمد 

وأمير  الواحد  عبد  محمد  ومعتصم 

وأحمد  قناوي  علي  وسيد  دنجير 

الرزاق  عبد  وأنيس  مرجان  رجب 

وهاني  زكي  أحمد  ومحمد  الزواوي 

عبد  محمد  وأحمد  كاخي  مروان 

الحق.
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»36« فريقًا يتنافسون على البطولة

كشف تفاصيل كأس 
وزير المواصالت للبادل

لبطولة  المنظمة  اللجنة  كشفت 

للبادل  المواصالت  وزير  كأس 

النسخة  تفاصيل  عن  الرمضانية، 

التي تنظمها وزارة  البطولة  الثانية من 

سكك  شركة  مع  بالتعاون  المواصالت 

بمشاركة  )الّريل(،  القطرية  الحديد 

في  عاملة  جهات   9 يمثلون  فريقًا   36
في  والمواصالت  النقل  قطاع  منظومة 

دولة قطر.

للبطولة،  المنظمة  اللجنة  وأعلنت 

خالل مؤتمر صحفي، عقدته في »بادل 

من  الثانية  النسخة  أن  أسباير،  إن« 

إلى   24 من  الفترة  في  ستقام  البطولة 

بادل  مالعب  على   ،2023 مارس   31
الفرق  تتنافس  حيث  أسباير،  إن 

المواصالت،  وزارة  وهم:  المشاركة 

الّريل، الهيئة العامة للطيران المدني، 

مواصالت  القطرية،  الجوية  الخطوط 

كيوتيرمنلز،  قطر،  مواني  )كروه(، 

قطر  أكاديمية  إلى  باإلضافة  مالحة، 

بلقب  الفوز  أجل  من  الطيران،  لعلوم 

البطولة.

وفيما يتعلق بالجهات الراعية للبطولة، 

شركة  أن  المنظمة  اللجنة  أوضحت 

كيوتيرمنلز  ومجموعة  قطر،  مواني 

ستكونان الراعي الرسمي للبطولة في 

الجوية  والخطوط  الثانية،  نسختها 

القطرية الراعي الذهبي.

لوالن  السيدة  قالت  المناسبة،  وبهذه 

إدارة  مدير  الجاسم،  العزيز  عبد 

وزارة  في  واالتصال  العامة  العالقات 

للغاية  سعداء  نحن  المواصالت: 

بتنظيم بطولة كأس وزير المواصالت 

على  الثاني  للعام  الرمضانية  للبادل 

التوالي وخاصة أن هذه البطولة تخص 

في  سريعا  رواجا  القت  جديدة  رياضة 

الدولة، وتأتي تلبية لرغبات الموظفين 

قطاع  بمنظومة  العاملة  الجهات  في 

المواصالت والنقل.

المولوي،  عبدالله  قال  ذلك،  إلى 

العامة  والعالقات  االتصال  إدارة  مدير 

البطولة:  مدير  الّريل،  شركة  في 

»يسعدنا التعاون مع وزارة المواصالت 

لتنظيم  النقل  قطاع  في  وشركائنا 

للبادل  المواصالت  وزير  كأس  بطولة 

هذه  التوالي.  على  الثانية  للسنة 

حدث  مجرد  فقط  تعد  لم  البطولة 

الهادفة  قطر  دولة  لخطط  داعم 

ممارسة  على  األفراد  تشجيع  إلى 

سنوية  تظاهرة  صارت  بل  الرياضة، 

جميع  من  األفراد  رايتها  تحت  تجمع 

أجواء  ضمن  النقل  قطاع  في  الجهات 

إلى  بدورنا  نتطلع  وودية.  تنافسية 

بطولة  لتنظيم  األجواء  أفضل  توفير 

واالستمتاع  المواهب  ورؤية  ناجحة 

القطاع،  لالعبي  المميزة  بالمهارات 

الجهات  أعداد  زيادة  مع  السيما 

من  النسخة  هذه  في  المشاركة 

المشاركين  بأعداد  مقارنة  البطولة 

في النسخة الماضية«.

قبل أولى مبارياته بالبطولة الدولية غدًا

»اإلماراتي« العنابي األولمبي جاهز لـ
تحت  الوطني  منتخبنا  يختتم 

استعدادًا  اليوم  تدريباته  عامًا   23
البطولة  في  له  األولى  للمواجهة 

للمنتخبات  الدولية،  الودية 

غدًا  تنطلق  التي  عاما،   23 تحت 

الجاري  مارس   28 حتى  وتستمر 

إلى  وهي  منتخبات   10 بمشاركة 

السعودية  من  كل  العنابي  جانب 

والعراق،  واإلمارات،  والكويت، 

الجنوبية،  وكوريا  ُعمان  وسلطنة 

وتايالند، وفيتنام، وقيرغيزستان.

منتخبنا  يخوض  أن  المقرر  ومن 

أمام  غدًا  بالبطولة  مبارياته  أولى 

نظيره اإلماراتي على استاد الدحيل 

في العاشرة مساء ضمن منافسات 

التي  البطولة  من  األولى  الجولة 

المنتخبات  استعدادات  ضمن  تقام 

لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 

األلعاب  دورة  إلى  والمؤهلة  سنة   23
العاصمة  في  المقبلة  األولمبية 

الفرنسية باريس 2024.

لمنتخبنا  الفني  الجهاز  وكان 

أعلن  قد  عامًا   23 تحت  الوطني 

منافسات  ستخوض  التي  القائمة 

البرتغالي  قرر  حيث  البطولة، 

منتخبنا  مدرب  ميجيل  برونو 

علي  خالد  هم:  العبا   23 إختار 

الطيري  وأسامة  سراج  ومحمد 

عبدالله  )الريان(  منصور  وتميم 

اليزيدي وعبدالرحمن راشد )السد( 

جابر  وجاسم  السليطي  عبدالله 

وأمير حسن )العربي( إيليس حميد 

صالل(،  )أم  محمد  وعبدالرحمن 

هارون  ودياب  محمد  وعبدالعزيز 

ومحمد عماد ) الدحيل ( علي المري 

 ( حسن  ومحمد  المناعي  ومحمد 

خالد  ومحمد  نادر  علي   ) المرخية 

حسن  الدين  سيف   ) الوكرة   (

فيصل   ) الغرافة   ( يوسف  وعبدالله 

محمد ويوسف بليدة )الشمال (

ثالثة  خالل  جوالت  ثالث  على  وُتقام 

خمس  األولى  الجولة  وتشمل  أيام، 

مباريات، ومثلها في الجولة الثانية، 

األولى  الجولتين  نتائج  على  وبناًء 

 1 من  المراكز  ستتحدد  والثانية 

الثالثة  الجولة  لقاءات  ومعها   10 إلى 

واألخيرة لتحديد المراكز النهائية.

للوصول  األولمبي  منتخبنا  ويتطلع 

أجل  من  ممكنة  جاهزية  ألفضل 

في  المرجوة  النتائج  تحقيق 

 23 تحت  أسيا  كاس  تصفيات 

باريس  أولمبياد  إلى  المؤهلة  سنة 

شهر  الدوحة  ستستضيفها  والتي 

سبتمبر المقبل، لذا يجب الوصول 

أجل  من  ممكن  مستوى  ألفضل 

المنشودة،  الطموحات  تحقيق 

السعي  جانب  إلى  التصفيات  في 

لحصد بطاقة التأهل لألولمبياد.

شهدت  قد  الماضية  األيام  وكانت 

المشاركة،  المنتخبات  وصول 

التحضير  الفور  على  بدأ  حيث 

وسيعمل  المنافسات،  لخوض 

وضع  على  العنابي  منتخبنا 

تحضيراته  على  األخيرة  اللمسات 

بالصورة  االستعداد  أجل  من  اليوم 

اإلماراتي  المنتخب  لمواجهة  الالزمة 

غدًا وسط جاهزية كبيرة ورغبة في 

تحقيق الفوز وتحقيق أكبر استفادة 

ممكنة من هذه البطولة الودية.

عادل النجار كتب

في نسختها السادسة واألربعين

قرعة متوازنة لدورة صالح صقر

صقر  صالح  دورة  قرعة  أسفرت 

أقدم   46 رقم  القدم  لكرة  الرمضانية 

الدورات الرمضانية في المنطقة، والتي 

عن  الرياضي،  الدوحة  باستاد  أقيمت 

مجموعات،   4 إلى   16 الـ  الفرق  تقسيم 

األولى  المجموعة  التالي:  النحو  على 

الصومالية،  الجالية  من:  كال  وتضم 

ومشيرب،  والماسه  اللبنانية  الجالية 

كافود  شركة  الثانية  والمجموعة 

والجالية الكينية والجالية الموريتانية 

الثالثة  المجموعة  وفي   ،R.T.Cو

االردنية  والجالية  السودانية  الجالية 
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السورية،  الجالية  الرابعة  والمجموعة 

وفريق  اليمينية،  والجالية  وأوزيل، 

الدورة  قرعة  مراسم  وحضر  النصر، 

المنظمة  اللجنة  رئيس  صقر،  صالح 

البطولة  مدير  صالح  وصقر  للبطولة 

جمال  أحمد  الله،  عطا  علي  من  وكل 

الفرق،  ممثلي  إلى  باإلضافة  لإلشراف 

ومراقبى  الحكام،  لجنة  ورئيس 

المباريات. 

البوعينين،  من جهته، قال صالح صقر 

القرعة  سحب  بعد  إنه  الدورة،  مدير 

بحضور  المباريات،  جدول  وضع  تم 

أنها  صقر  صالح  وأعلن  الفرق،  مندوبي 

رمضان  شهر  من  الثاني  في  ستنطلق 

رمضان،   21 تنتهي  أن  على  المبارك، 

وسوف تقام يوميًا مباراتان بعد اإلفطار، 

مجموعة  كل  وثاني  أول  ويصعد 

الفائزان  يتأهل  ثم  النهائي  ربع  للدور 

 21 يوم  الختام  ثم  النهائي  نصف  إلى 

عدد  إن  صقر  صالح  وقال  رمضان. 

تعد  والدورة  فريقًا،   16 إلى  وصل  الفرق 

قطر  في  الرياضة  لمحبي  طيبة  فرصة 

واكتشاف  القدم،  كرة  لعبة  لممارسة 

الفائزة  للفرق  جوائز  وهناك  المواهب. 

باإلضافة إلى الجوائز الفردية.

{ من مراسم القرعة

فهد ثاني: جزء من استراتيجية التطوير

ختام الدورة التدريبية اآلسيوية

إدارة  بمقر  أمس  ظهر  اختتمت 

القطري  لالتحاد  التابعة  التطوير 

لكرة القدم فعاليات الدورة التدريبية 

اآلسيوية لمحاضري المدربين والتي 

القدم  لكرة  القطري  االتحاد  نظمها 

بالتعاون مع االتحاد اآلسيوي للعبة، 

والتي استمرت خالل الفترة من 21-1 

مارس الجاري بمقر اإلدارة بأسباير.

بحضور  الختامي  الحفل  وجاء 

إدارة  مدير  الزراع  ثاني  فهد  السيد 

التطوير باالتحاد القطري لكرة القدم 

 – بالدورة  المساعد  المحاضر   –
والكابتن أحمد عمر شاكر المحاضر 

المعتمد باالتحاد اآلسيوي المحاضر 

أشرف  والذي  بالدورة  الرئيسي 

النظرية  الدورة  محاور  تقديم  على 

المعتمد  والمحاضر  والعملية 

المحاضر   – اآلسيوي  باالتحاد 

عبد  الكابتن   – بالدورة  المساعد 

القادر المغيصيب.

دارسًا  عشرون  الدورة  في  شارك 

المدربين  من  نخبة  يمثلون 

كرة  بقطاع  والعاملين  والمحللين 

هيتور  ميجيل  أبرزهم  ولعل  القدم، 

مدير التطوير بمؤسسة دوري نجوم 

في  المحلل  السبع  وحكيم  قطر، 

سبورتس  إن  وبي  الكأس  قنوات 

حراس  مدرب  الوهاب  عبد  ومحمد 

الرياضي،  السد  بنادي  المرمى 

والمحاضر الواعد والقادم بقوة راشد 

حسن الكبيسي.

بتقديم  ثاني  فهد  الكابتن  وقام 

لمحاضري  التذكارية  الهدايا  بعض 

والكابتن  عمر  أحمد  الكابتن  الدورة 

وضيوف  المغيصيب  عبدالقادر 

حفل الختام، ومن ثم شارك الجميع 

بدورهم في توزيع شهادات المشاركة 

على الدارسين بالدورة.

في الجولة السادسة لغرب آسيا

سلة السد في مواجهة 
المنامة البحريني

مهمة  مواجهة  السد  بنادي  السلة  لكرة  األول  الفريق  يخوض 

أمام المنامة البحريني في الـ6:00 مساء اليوم بالمنامة، في 

إطار الجولة السادسة واألخيرة من دور المجموعات لبطولة 

.»WASL« سوبر ليج« أندية غرب آسيا لكرة السلة«

المجموعة  في  واألخير  الرابع  المركز  السد  فريق  ويحتل 

صاحب  النصر  نادي  مع  متساوًيا  نقاط،   6 برصيد  الثانية 

ترتيب  الكويتي  الكويت  فريق  يتصدر  فيما  الثالث،  المركز 

البحريني  المنامة  10 نقاط، ويليه نادي  المجموعة برصيد 

برصيد 8 نقاط.

بلوغ  أجل  من  الفوز  بتحقيق  مطالًبا  السد  نادي  سيكون 

 ،»WASL« آسيا  لغربي  السوبر  دوري  من  الثانية  المرحلة 

المباريات  والثالث  الثاني  المركزين  صاحبا  يلعب  حيث 

المنافسة،  من  الرابع  المركز  صاحب  ويخرج  التأهيلية، 

المجموعة  متصدر  الكويتي  الكويت  فريق  تأهل  بينما 

الفائزان  الفريقان  وسيتأهل  النهائي،  ربع  الدور  إلى  مباشرة 

 »WASL« آسيا  لغربي  السوبر  لدوري  النهائية  المرحلة  إلى 

إلى  بطلها  يصل  والتي   ،2023 األبطال  لألندية  آسيا  وكأس 

االتحاد  في  لألندية  مسابقة  أعلى  اإلنتركونتيننتال،  كأس 

.»FIBA« الدولي لكرة السلة

عوض الكباشي كتب

ختام أنيق لبطولة عبدالله عبدالغني للشطرنج
أسدل االتحاد القطري للشطرنج الستار على 

»بطولة  من  السابعة  النسخة  منافسات 

عبدالله عبدالغني وإخوانه الدولية المفتوحة 

2023 للشطرنج الكالسيكي«، وذلك في القاعة 
للشطرنج،  التدريبي  قطر  لمركز  الكبيرة 

بمشاركة 130 العبا والعبة، يمثلون 23 دولة.

سانثوش  ساي  جيانا  الهندي  الالعب  وتوج 

ونصف  نقاط  ست  على  بحصوله  باللقب 

النقطة، تاركا المركز الثاني لمواطنه براناف 

براديب ناير الذي حصل على الرصيد نفسه 

بيد أنه تأخر بفارق النقالت، فيما جاء الالعب 

برصيد  ثالثا  الثيف  سانجيد  اآلخر  الهندي 

رولنسون  لويوال  الفلبيني  وحل  نقاط،  ست 

في المركز الرابع بحصوله على خمس نقاط 

ايفان  الروسي  مع  متساويا  النقطة  ونصف 

إليشيف الذي حل في المركز الخامس لكنه 

السادس  المركز  وفي  النقالت،  بفارق  تأخر 

جاء الفلبيني جويا فلوريان تاله مواطنه ريان 

الن  اآلخر  الفلبيني  الالعب  ثم  سابعا  ميندوزا 

النقطة،  ونصف  نقاط  خمس  برصيد  بايول 

برصيد  تاسعا  عبدو  محمود  المصري  وجاء 

بفارق  وتأخر  النقطة  ونصف  نقاط  خمس 

كسر التعادل.

 وعلى صعيد الجوائز الفردية، فقد فاز عرفان 

قطري«  العب  »أفضل  بجائزة  فردوس  محمد 

بحصوله على أربع نقاط ونصف النقطة، تاله 

خالد الجمعات برصيد 4 نقاط ليحصل على 

عاما«،   20 تحت  قطري  العب  »أفضل  جائزة 

»أفضل  بجائزة  الخليفي  خلود  فازت  فيما 

العبة قطرية« وحصلت على 4 نقاط، وحصل 

العب  »أفضل  جائزة  على  المنصوري  فهد 

قطري تحت 16 عاما« وابراهيم الجناحي على 

»جائزة أفضل العب قطري تحت 12 عاما«.

وقام محمد المضاحكة رئيس االتحاد القطري 

التنفيذي  المدير  التميمي  وحمد  للشطرنج 

في االتحاد بتتويج الفائزين االوائل.
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بعد فوز برشلونة على ريال مدريد في الكالسيكو.. صحيفة »ماركا«:

»ملليـمتــر« يحـسـم الليجا !

اإلسبانية  الرياضية  الصحف  اهتمت 

الصادرة أمس اإلثنين، بفوز برشلونة 

في   ،1 /  2 بنتيجة  مدريد  ريال  على 

الدوري  مسابقة  من  الـ26  الجولة 

أقيمت  التي  المباراة  خالل  اإلسباني، 

على ملعب »سبوتيفاي كامب نو«.

حسم  من  الكتالوني  النادي  واقترب 

مع  الفارق  وسع  أن  بعد  الليجا،  لقب 

ريال مدريد 12 نقطة في صدارة الدوري 

القمة  البارشا  يعتلي  حيث  اإلسباني، 

الملكي  يأتي  فيما  نقطة،   68 برصيد 

وصيفا برصيد 56 نقطة.

بدأها  كبيرة،  إثارة  المباراة  وشهدت 

بتسجيله  قوي  بشكل  مدريد  ريال 

أرواخو  سجله  عكسيا  تقدم  هدف 

جونيور،  فينيسيوس  محاولة  بعد 

النتيجة  روبرتو  سيرجيو  ليعدل 

نهاية  من  ثوان  قبل  برشلونة  لفريق 

سيناريو  يتكرر  وكاد  األول،  الشوط 

الشوط األول في الثاني، بعد أن سجل 

أن  قبل  للريال  تقدم  هدف  أسينسيو 

التسلل  بداعي  المبارة  حكم  يلغيه 

 ،VAR الـ  الفيديو  لتقنية  العودة  بعد 

البارشا هدفا قاتال عن طريق  ليسجل 

اإليفواري فرانك كيسي.

عن  المدريدية  الصحف  وتحدثت 

كبيرة،  بحسرة  المرينجي  خسارة 

على  »ماركا«  صحيفة  عنونت  حيث 

مع  الليجا«،  يحسم  ملليمتر   1« غالفها 

سجله  الذي  الهدف  للقطة  صورة  نشر 

قبل  مدريد  لريال  أسينسيو  ماركو 

بداعي  ُألغي  لكنه  بدقائق،  النهاية 

التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

الملليمتر  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 

ثمين  هدف  من  مدريد  ريال  حرم 

ليبقى  المنافسة،  إلى  سيعيده  كان 

برشلونة على أعتاب التتويج باللقب.

الفيديو  »حكم  الصحيفة  وأضافت 

فاز  فيما  لمدريد،  الفوز  هدف  ألغى 

برشلونة في الدقيقة 90+2 واقترب من 

اللقب«.

على  عنونت  فقد  »آس«  صحيفة  أما 

الهزيمة »انتهاء الفرصة«، في إشارة إلى 

تالشي حظوظ ريال مدريد في الحفاظ 

بعد  الموسم،  هذا  الليجا  لقب  على 

 ،12 إلى  النقاط  فارق  واتساع  الخسارة 

بمثابة  الكالسيكو  مباراة  كانت  حيث 

الملكي  الفريق  لعودة  األخيرة  الفرصة 

إلى دائرة المنافسة.

فرانك  اإليفواري  »الالعب  وأضافت 

بطلة  لتكون  برشلونة  يقود  كيسي 

للدوري«.

الكتالونية  الصحف  احتفت  بينما 

بفوز فريقها برشلونة على ريال مدريد 

صحيفة  كتبت  حيث  الكالسيكو،  في 

إشارة  في  »النشوة«  ديبورتيفو  موندو 

تعيشها  التي  االنتصار  نشوة  إلى 

مدينة برشلونة في الوقت الحالي.

نتيجة  »سبورت«  وصفت  جانبها،  من 

المباراة بأنها »لكمة بطل« من برشلونة 

إلى ريال مدريد.

 ..+12« الغالف  على  وأوضحت 

التتويج  من  يقترب  برشلونة 

انتصاًرا  حقق  بعدما  الليجا،  بلقب 

بريمونتادا ضد ريال مدريد«.

وأضافت »برشلونة يحكم على الليجا.. 

بفوز ملحمي على ريال مدريد«.

من  حالة  أحدث  برشلونة  وتابعت: 

ريال  على  الفوز  ريمونتادا  بعد  الذهول 

مدريد بهدفين مقابل هدف في الدقائق 

نقطة   12 الفارق  وجعل  األخيرة، 

ليقترب من الليجا.

{ ماركا { موندو ديبورتيفو { سبورت { آس

وحيد بوسيوف إعداد

ال��ف�����������������رص��������������ة ان��ت��ه�����������������������اء  م����ون����دو دي���ب���ورت���ي���ف���و: ن����ش����وة االن���ت���ص���ار آس: 

سبورت: 
البارشا 

يقترب من 
اللقب.. 

بفوز 
ملحمي

أنشيلوتي 
يشكك في 

نزاهة التحكيم
الفني  المدير  أنشيلوتي،  كارلو  اإليطالي  شكك 

الخسارة  عقب  التحكيم  نزاهة  في  مدريد،  لريال 

»سبوتيفاي  ملعب  في   ،)1-2( بنتيجة  برشلونة  ضد 

كامب نو« معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة 26.

 وقال أنشيلوتي، خالل تصريحات نقلتها صحيفة »ماركا« 

»ال  التسلل:  بسبب  أسينسيو  هدف  إلغاء  عن  اإلسبانية، 

تزال لدينا شكوك، ونحن ذاهبون إلى مدريد بعدم يقين حول 

ذلك القرار«.

 وعن فارق الـ12 نقطة مع برشلونة أوضح: 

»لقد كانت لديهم استمرارية أكثر منا«.

التوالي  على  الثالثة  الخسارة  وحول   

المواجهة  »خضنا  علق:  برشلونة،  ضد 

قوي،  خصم  وأمام  صعب  ملعب  على 

نستحق  ولم  جيدا  أداء  قدمنا  لكننا 

اللعب  »طريقة  وأضاف:  الهزيمة«. 

لم تتغير، لكن الخصائص الفردية 

لكسب  برودريجو  ودفعت  فقط، 

ووضعت  الهجومية،  القوة  من  المزيد 

3 العبين جدد في خط الوسط لكسب 
الطاقة«.

{ أنشيلوتي

إصابة مقلقة لـ »أراوخو«
الفوز  خالل  إلصابة،  برشلونة  صفوف  في  البارزين  الالعبين  أحد  تعرض 

على ريال مدريد )2-1(، ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا.

فوفقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، عانى رونالد أراوخو مدافع 

برشلونة من آالم في عضلة المقرب، أثناء خوض الكالسيكو.

أثناء  البدالء  مقاعد  إلى  إشارة  أرسل  أراوخو  أن  الصحيفة  وأوضحت 

أداًء  وقدم  النهاية  حتى  صمد  لكنه  إصابة،  من  يعاني  بأنه  المباراة، 

رائًعا.

وسيجري  اإلصابة،  مكان  على  ثلًجا  األوروجواياني  المدافع  ووضع 

فحوصات طبية بالرنين المغناطيسي، لمعرفة سبب هذه اآلالم.

أنه  إلى  ديبورتيفو«  »موندو  معرفة وأشارت  الضروري  من 

أراوخو  إصابة  مدى 

مستدعى  ألنه  بدقة، 

مباراتين  لخوض 

خالل  أوروجواي  مع 

الدولي  التوقف 

اليابان  ضد  المقبل، 

وكوريا الجنوبية.

{ أراوخو

بعد فوزه ببطولة إنديان ويلز ألساتذة التنس

ألكاراز يستعيد صدارة التصنيف العالمي

بطولة  بلقب  ألكاراز  كارلوس  اإلسباني  توج 

إنديان ويلز ألساتذة التنس، بفوزه في المباراة 

ميدفيديف  دانييل  الروسي  على  النهائية 

و11  ساعة  في  و2-6،   3-6 ساحق  بشكل 

في  األولى  بالمجموعة  ألكاراز  وفاز  دقيقة. 

تسديداته  بفضل  دقيقة،   35 غضون 

 2 مقابل   10 إلى  وصلت  التي  القاضية 

المجموعة  4-0 في  أن يتفوق  للروسي، قبل 

اللقاء  لحسم  األفضلية  منحه  ما  الثانية، 

واستعاد  التصنيف.  صدارة  واستعادة  واللقب 

التصنيف  صدارة  الشكل  بهذا  عاما(   19( ألكاراز 

العالمي من الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، كما 

أضاف لدوالب ألقابه في األساتذة الكأس الثالثة 

بعد ميامي ومدريد، باإلضافة لفوزه بلقب جراند 

سالم )أميركا المفتوحة(. وجاء هذا اإلنجاز على 

التنس  العبي  أفضل  أحد  ميدفيديف،  حساب 

قبل  انتصر  قد  كان  والذي  األخيرة،  اآلونة  في 

نهائي إنديان ويلز في آخر 19 مباراة.

{ ألكاراز

أمام إنجلترا

إيطاليا مهددة بفقدان كييزا
الفني  المدير  أليجري،  ماسيميليانو  كشف 

السيدة  نجم  كييزا  فيديريكو  موقف  ليوفنتوس، 

أمام  أمس  أول  لقاء  من  مصابا  خرج  بعدما  العجوز، 

إنتر ميالن.

يوفنتوس  وانتزع 

معقل  من  صعبا  فوزا 

بهدف  النيراتزوري 

شهدت  مباراة  في  نظيف، 

كالعب  كييزا  مشاركة 

قبل   ،66 بالدقيقة  بديل 

 83 بالدقيقة  يستبدل  أن 

لإلصابة.

في  أليجري  وقال 

موقع  نقلها  تصريحات 

»إنه  إيطاليا«:  »فوتبول 

باألوتار  التهاب  من  يعاني 

إنه  فترة،  منذ  به  أصيب 

يوجد  ال  لكن  قليال،  خائف 

شيء خطير«.

ركبته  في  تكمن  كييزا  مشكلة  أن  إلى  الموقع  وأشار 

فيها  خضع  التي  الركبة  ليست  أنها  إلى  الفتة  اليمنى، 

لجراحة بالرباط الصليبي األمامي في يناير 2022.

بالده  منتخب  مباراتي  عن  الغياب  خطر  كييزا  ويواجه 

اإليطالي أمام إنجلترا ومالطا، بالتصفيات المؤهلة لكأس 

األمم األوروبية 2024، األسبوع المقبل.

{ كييزا

موسياال يغادر معسكر المانشافت
األلماني، مع  المنتخب  رحل جمال موسياال عن معسكر 

في  خفيف  لتمزق  تعرضه  بسبب  مشاركته  استبعاد 

الفخذ.

وال يتوقع أن يستدعي هانز فليك، مدرب المنتخب، العبا 

بديال ليحل مكان العب خط الوسط موسياال، 20 عاما.

المنتخب  ويلتقي 

البلد  ممثل  األلماني، 

األمم  لكأس  المستضيف 

 ،»2024 »يورو  األوروبية 

منتخب بيرو في ماينز يوم 

يلتقي  ثم  المقبل  السبت 

في  البلجيكي  المنتخب 

أيام،   3 بـ  بعدها  كولونيا 

في مباراتيه الوديتين.

ويعمل فليك على تجديد 

مسار  وتصحيح  دماء 

األلماني  المنتخب 

دور  من  الخروج  بعد 

المجموعات بكأس العالم 

للنسخة   2022 قطر 

التوالي،  على  الثانية 

ويتوقع أن يكون موسياال العب بايرن ميونخ من الوجوه 

البارزة للمنتخب.

ويلتقي بايرن ميونخ، غريمه بوروسيا دورتموند في مباراة 

قمة بالدوري األلماني في أول أبريل المقبل.

{ موسياال

رئيس التسيو منفعال على مورينيو:

من أنت ..؟!
المدير  مورينيو،  جوزيه  اشتبك 

لوتيتو،  كالوديو  مع  لروما،  الفني 

انتهاء  عقب  األحد  التسيو،  رئيس 

 )0-1( النسور  به  فاز  الذي  الديربي 

اإليطالي،  الدوري  منافسات  ضمن 

بحسب تقرير صحفي.

وبحسب صحيفة »الجازيتا ديلو سبورت« 

استمر  الطرفين  بين  التوتر  فإن  اإليطالية، 

حيث  المالبس،  غرف  الفريقين  دخول  بعد 

أمام  التسيو  مدافع  رومانيولي  أليسيو  احتفل 

من  عنيف  فعل  رد  في  تسبب  ما  وهو  روما،  غرفة 

جيانلوكا مانشيني، العب الذئاب.

وكان مفوض االتحاد اإليطالي لكرة القدم قد سمح لمدرب 

المالبس بعد  روما، جوزيه مورينيو، بالتواجد داخل غرفة 

أمام  طرده  بعد  لمباراتين  معاقبته  رغم  المباراة، 

لوتيتو،  مورينيومع  واشتبك  كريمونيزي. 

لرئيس  حديثه  البرتغالي  وجه  حيث 

ليجيب  تنظر؟«،  ماذا  »إلى  قائال:  النسور 

أنت؟  من  التسيو..  رئيس  »أنا  لوتيتو: 

هذا منزلي ويجب أال تكون هنا«.
{ مورينيو


