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توخيل مدربا جديدا لبايرن ميونخ
أعلن بايرن ميونخ، أمس الجمعة، رسميا، نهاية رحلة المدرب األلماني جوليان 

ناجلسمان مع الفريق األول، بعد أقل من عامين على توليه المهمة.

وأصدر النادي األلماني، بيانا رسميا جاء فيه: »قرر بايرن ميونخ االستغناء عن 

الرئيس  قبل  من  القرار  هذا  اتخاذ  »تم  وأضاف:  ناجلسمان«.  جوليان  المدرب 

التنفيذي أوليفر كان، وحسن صالح حميديتش عضو مجلس اإلدارة، بالتشاور 

مع رئيس النادي هيربيرت هاينر«. كما أعلن البايرن، في الوقت ذاته، تعيين 

األلماني توماس توخيل مدربا للفريق، خلفا لصاحب ال35 عاما.

2025، ويشرف على  30 يونيو  ونص البيان على: »يوقع توخيل على عقد حتى 

تدريب الفريق ألول مرة يوم اإلثنين المقبل«.

الشيخ تميم بن محمد.. نائب رئيس أم صالل يؤكد لـ الوطن:

هزمنـــا العربي بجـــدارة

محمد  بن  تميم  الشيخ  سعادة  أعرب 

عن  صالل  أم  نادي  رئيس  نائب  ثاني  آل 

ان  بعد  والتأهل  بالفوز  الكبيرة  سعادته 

العربي  النادي  على  الفوز  فريقه  حقق 

بهدفين مقابل هدف والتأهل لنهائي بطولة 

.Ooredoo كأس

 وقال نائب رئيس نادي أم صالل ان فريقه 

في  العربي  أمام  ومثيرة  قوية  مباراة  قدم 

جاسم  استاد  على  اقيمت  التي  المواجهة 

بن حمد بنادي السد… مشيًرا إلى ان فريق 

أم صالل استحق الفوز والتأهل للنهائي.

وأضاف سعادة الشيخ تميم: مواجهة االمس 

مستوى  الصقور  فيها  وقدم  قوية  كانت 

… وتابع سعادته: رغبة  جيدا أمام العربي 

كبيرة..  كانت  والتأهل  الفوز  في  العبينا 

األول  بالشوط  النتيجة  في  تأخرنا  حيث 

األخير  بالوقت  العودة  في  نجحنا  لكننا 

التي بذل فيها العبونا جهدا كبيرا  للمباراة 

نجوم  وتمكن  الثاني  الشوط  في  خاصة 

الهدف  ثم  التعادل  هدف  إحراز  من  الفريق 

المواجهة في  الذي كانت  الوقت  الثاني في 

طريقها إلى ركالت الترجيح.

لن  صالل:  أم  نادي  رئيس  نائب  وأضاف 

نقلل من جهد وتألق العربي الذي قدم مباراة 

مجهودا  بذلوا  شباب  العبون  ولديه  جيدة 

قابله إصرار  ان كل هذا  اال  وتابع:  كبيرا.. 

للمباراة  والعبور  الفوز  تحقيق  على  كبير 

النهائية في البطولة وقد حققنا هدفنا.

وحول مباراة الدحيل في نهائي البطولة قال 

سعادة الشيخ تميم بن محمد آل ثاني: مع 

الدحيل،  لفريق  وتقديرنا  احترامنا  كامل 

ستكون  البطولة  لختام  التأهل  وبعد 

يلعب  فريق  وكل  متساوية  الحظوظ 

سنبذل  جانبنا  ومن  اللقب  تحقيق  ألجل 

التي  البطولة  قصارى جهدنا للتتويج بهذه 

ستمنحنا دافعا كبيرا.

آل  محمد  بن  تميم  الشيخ  سعادة  ونوه 

مشروع  حق  هو  باللقب  الفوز  أن  إلى  ثاني 

وهو  اللقب  إحراز  أجل  من  سيعملون  ولهذا 

ما سيدعم الفريق معنوًيا.

 QNB نجوم  دوري  في  وموقفه  الفريق  وعن 

وتواجده في المراكز المتأخرة في البطولة 

آل  محمد  بن  تميم  الشيخ  سعادة  قال 

يشبه  وال  يشبهنا  ال  الحالي  وضعنا  ثاني: 

من  جهد  بكل  وسنعمل  اليه،  خططنا  ما 

مع  الفريق  تواجد  على  المحافظة  أجل 

فرصة  امامه  الفريق  وان  خاصًة  الكبار 

وال  مصيرنا  يحدد  من  اننا  حيث  جيدة، 

ننتظر مساعدة من احد ونحن قادرون على 

نغادر  تجعلنا  إيجابية  نتائج  نحقق  ان 

مع  موقعنا  إلى  وتعيدنا  االخيرة  المراكز 

أندية الوسط.

هدفنا الكأس أمام الدحيل.. 
ووجودنا في النهائي يؤكد أننا األفضل 

على مستوى المنتخبات.. رونالدو:

»المشاركة األكثر« فخور بـ
البرتغال،  منتخب  قائد  رونالدو  كريستيانو  أعرب 

أمام  حققه  الذي  التاريخي  باإلنجاز  سعادته  عن 

األمم  لكأس  المؤهلة  التصفيات  في  ليشتنشتاين، 

البرتغال  تشكيلة  رونالدو،  ودخل   .)2024 )يورو  األوروبية 

الالعبين  أكثر  ليصبح  ليشتنشتاين،  لمواجهة 

مباراة   197 برصيد  المنتخبات  مستوى  على  مشاركة 

 196 يمتلك  الذي  المطوع  بدر  الكويتي  متجاوزا  دولية، 

مواجهة.

العديد  »لدي  »تويتر«:  على  حسابه  عبر  رونالدو،  وكتب 

من المشاعر الطيبة للعودة للعب مرة أخرى والتسجيل 

فخور  لي..  بالنسبة  خاص  ملعب  وفي  لمنتخبنا 

اإلطالق على مستوى  األكثر مشاركة على  الالعب  بكوني 

على  للفيفا  تابع  رسمي  حساب  وذكر  المنتخبات«. 

موقع التواصل االجتماعي »تويتر«: »197 مباراة بقميص 

يحطم  رونالدو  كريستيانو  الدون  البرتغال..  منتخب 

الرقم القياسي التاريخي لعدد المباريات الدولية«.

روني:

كين األفضل في تاريخ إنجلترا
قال واين روني، نجم الكرة اإلنجليزية السابق، 

إن هاري كين قائد منتخب بالده، يستحق 

أن يكون أفضل مهاجم في تاريخ إنجلترا، 

لألسود  التاريخي  الهداف  أصبح  بعدما 

الثالثة. 

دي  لفريق  الفني  المدير  روني،  وكتب 

صحيفة  في  األميركي،  يونايتد  سي 

صعب  كين  أن  الجمعة،  أمس  »تايمز« 

المستقبليين  المهاجمين  على  المهمة 

في  رغبته  مقارنا  اإلنجليزي،  للمنتخب 

روبرت  البولندي  بالنجم  األهداف  تسجيل 

ليفاندوفسكي. 

وأضاف: »حينما حطمت الرقم القياسي في تسجيل األهداف بقميص 

هاري  كان   ،2015 عام  سبتمبر  في  سويسرا  أمام  اإلنجليزي  المنتخب 

كين أول العب يحتفل معي بذلك الهدف«.

{ واين روني

عوض الكباشي كتب

العنابي بالتصنيف الرابع

»30« مارس.. قرعة 
كأس آسيا للناشئين
حدد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 30 مارس الجاري 

موعدا إلقامة حفل قرعة كأس آسيا للناشئين تحت 

17 عاما 2023، والمقرر في العاصمة التايالندية 
بانكوك.

وتقام البطولة في مدينتي بانكوك وتشونبوري 

بتايالند على مدار 18 يوما من 15 يونيو إلى غاية 2 

يوليو المقبلين.

وبحسب نظام القرعة سوف يتم توزيع المنتخبات 

الـ16 المتأهلة إلى نهائيات النسخة الـ19 من البطولة 

القارية على أربع مجموعات، حيث تم تصنيف 

المنتخبات المشاركة وفقا لترتيبها النهائي في 

النسخة الماضية في ماليزيا مع وضع تايالند 

المضيفة في المستوى األول.

وصنف المنتخب العنابي في المستوى الرابع 

بجانب كال من الصين وأوزبكستان والوس، عقب 

عودتهم إلى نهائيات البطولة القارية بعد أن غابوا عن 

النسخة األخيرة.

وستتواجد اليابان الفائزة ثالث مرات باللقب في 

المستوى األول إلى جانب الدولة المضيفة، وينضم 

إليهما مفاجأة نسخة 2018 التي احتلت الوصافة 

طاجيكستان، وكوريا الجنوبية التي احتلت المركز 

الثالث في النسخة التي جرت في كوااللمبور منذ ما 

يقرب من خمس سنوات.

أما أستراليا، التي تأهلت إلى قبل النهائي في أعوام 

2010 و2014 و2018، فقد احتلت مكانها في المستوى 
الثاني، إلى جانب إيران بطلة نسخة 2008، واليمن 

الوصيفة عام 2002 والهند التي استضافت نسخة 

.2016
وجاء في المستوى الثالث المتأهلين لربع نهائي 

2014، ماليزيا وفيتنام باإلضافة إلى أفغانستان التي 
ستظهر للمرة الثانية فقط في البطولة، والسعودية 

الفائزة باللقب مرتين.

في أول مباراة للتانجو بعد تتويجه بمونديال قطر 

فرحة ودموع في احتفاالت األرجنتين
أيرس  بوينوس  العاصمة  وشهدت 

نارية  ألعاب  إطالق  مع  مؤثرة،  أمسية 

التاريخي  مونومنتال  ملعب  فوق 

الذي غّص بـ83 ألفًا من المحظوظين 

التذاكر  على  الحصول  من  تمكنوا 

لمشاهدة  طلب،  مليون   1.5 بين  من 

بعد  بالدهم  لمنتخب  األولى  المباراة 

الترجيح  بركالت  فرنسا  على  الفوز 

التعادل  في نهائي مونديال قطر بعد 

.3-3
ليونيل  والمدرب  ميسي،  دخل 

الالعبين  من  والعديد  سكالوني 

إلى  أطفالهم  مع  األرجنتينيين 

البكاء،  حافة  على  وبدوا  الملعب، 

بانسجام  المشجعون  غّنى  حيث 

نشيد  »موتشاتشوس«،  أغنية  تام 

في  المتّوج  األرجنتيني  المنتخب 

مونديال قطر قبل ثالثة أشهر باللقب 

العالمي للمرة الثالثة في تاريخه بعد 

1978 و1986.
االحتفاالت،  تواصلت  المباراة،  وبعد 

تشكيلة  من  العب  كل  تسليم  مع 

العالم  كأس  عن  نسخة  المونديال، 

محاطين بعائالتهم.

هدفه  ميسي  ليونيل  النجم  وسّجل 

وقاد  الزاخرة  مسيرته  في  الـ800 

ضيفتها  على  الفوز  إلى  األرجنتين 

شهدت  ودية  مباراة  في   ،0  2- بنما 

»ألبي  بإحراز  صاخبة  احتفاالت 

للمرة  العالم  سيليستي« لقب كأس 

الثالثة في تاريخه.

من  دقيقة  قبل  رائعة  حرة  بركلة 

أفضل  ميسي،  ختم  الوقت،  انتهاء 

مباراة  مرات،  سبع  العالم  في  العب 

التسجيل  فيها  افتتح  »استعراضية« 

 ،)78( عامًا   21 البالغ  ألمادا  تياغو 

مباراة  ثالث  في  األول  هدفه  مسجاًل 

دولية.

األرجنتين  منتخب  حارس  وخطف 

اإلنجليزي،  فيال  أستون  وفريق 

مجددًا،  األضواء  مارتينيز،  إيميليانو 

هذه المرة خالل مشاركته في المباراة 

الودية التي خاضها أبطال العالم ضد 

منتخب بنما.

 30 العمر  من  البالغ  الحارس  وقّدم 

الجماهير  مع  مثيرًا  عرضًا  سنة 

خروجه  وبعد  إذ  األرجنتينية، 

ملعب  انفجر  اإلحماء،  عملية  إلجراء 

لتشجيع  بالكامل  »مونومينتال« 

بين  من  واحدًا  كان  الذي  مارتينيز، 

تتويج  في  المساهمين  الالعبين  أهم 

كأس  بلقب  األرجنتيني  المنتخب 

العالم للمرة الثالثة بتاريخه.

فريق  مرمى  حارس  واستجاب 

لهتاف  السابق  اإلنجليزي  أرسنال 

باإلشارة  عليهم  ورد  المشجعين، 

على  الموجودة  الثالث  النجوم  إلى 

كما  األرجنتيني،  المنتخب  قميص 

بها  قام  التي  الشهيرة  الرقصة  كرر 

المنتخب  ضد  النهائية  المباراة  في 

خط  العب  تضييع  إثر  الفرنسي، 

لركلة  تشواميني،  أوريلين  الوسط، 

الترجيح.

ذرفها  التي  الدموع  ألهبت  كما 

مباراة  افتتاح  مراسم  خالل  مارتينيز، 

حماس  الودية،  وبنما  األرجنتين 

أثناء  بحرقة  بكى  إذ  المشجعين، 

لمنتخب  الوطني  النشيد  عزف 

منتصرًا  الخروج  في  نجح  الذي  بالده 

بنتيجة هدفين دون مقابل، سجلهما 

وليونيل  ألمادا،  تياجو  من  كل 

ميسي.

حظي المنتخب األرجنتيني باستقبال تاريخي من 
جماهيره التي احتشدت في الملعب لساعات 
طويلة من أجل االحتفال، بالتانجو الذي لعب 

أولى مبارياته في األرجنتين، منذ تتويجه بلقب 
بطولة كأس العالم قطر 2022، إثر فوزه في 

النهائي على المنتخب الفرنسي قبل حوالي 3 
أشهر.
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في ثاني جوالت البطولة الدولية الودية اليوم

العنابي األولمبي يواجه تايالند

أن  بعد  الفوز  لتحقيق  العنابي  ويسعى 

أمام نظيره اإلماراتي بهدف دون رد في  خسر 

التي جرت بينهما على استاد  األولى  المباراة 

عبد الله بن خليفة ضمن منافسات الجولة 

االفتتاحية.

البحث عن الفوز

الفني  الجهاز  على  وسيكون 

البرتغالي  بقيادة  للعنابي 

السعي  ميجيل  برونو 

الثانية  الجولة  في  للفوز 

اليوم  تايلند  أمام 

تحقيق  أجل  من 

من  المرجوة  االستفادة 

وكذلك  المنافسات، 

الفرصة للبعض  منح 

اآلخر المنضم حديثا 

من منتخب الشباب 

االستعداد  بغية 

األمثل 

خوض  في  تتمثل  والتي  القادمة  للمرحلة 

مطلع  انطالقتها  المزمع  القارية  النهائيات 

العام المقبل في الدوحة.

برونو  المدرب  أمام  فرصة  البطولة  وتعتبر 

ميجيل لتطبيق أفكار جديدة وكذلك الوقوف 

األساسية  والركائز  العناصر  جاهزية  على 

مع الدفع بعناصر جديدة، من أجل استكمال 

عملية التطوير ومواصلة العمل على الوصول 

التحدي  أجل  من  ممكنة  جاهزية  ألقصى 

الحلول  من  الكثير  المدرب  ويمتلك  المقبل، 

المنشودة  الطموحات  تحقيق  على  القادرة 

خاصة أن االسماء الموجودة لديها القدرة على 

تحقيق األهداف والظهور بالصورة المرجوة.

احتكاك قوي

أمام  فرصة  تعتبر  الدوحة  في  البطولة  إقامة 

من  قوي  احتكاك  لتحقيق  المنتخب  عناصر 

خالل التركيز فقط على تقديم أفضل مستوى 

التقلل  اإلمارات  أمام  المتعثرة  والبداية  ممكن، 

يتواصل  الذي  والعمل  بذل  الذي  الجهد  من 

وكان  النتائج،  وليس  االحتكاك  هو  فالهدف 

الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني تحت 23 عامًا 

منافسات  ستخوض  التي  القائمة  أعلن  قد 

برونو  البرتغالي  قرر  حيث  البطولة، 

 23 إختار  منتخبنا  مدرب  ميجيل 

العبا هم: خالد علي ومحمد سراج 

وأسامة الطيري وتميم منصور 

اليزيدي  عبدالله  )الريان( 

وعبدالرحمن راشد )السد( 

السليطي  عبدالله 

وأمير  جابر  وجاسم 

حسن )العربي( إيليس 

وعبدالرحمن  حميد 

محمد )أم صالل(.

محمد  عبدالعزيز 

ومحمد  هارون  ودياب 

علي   ) الدحيل   ( عماد 

المناعي  ومحمد  المري 

)المرخية(  حسن  ومحمد 

خالد  ومحمد  نادر  علي 

حسن  الدين  سيف  )الوكرة( 

وعبدالله يوسف )الغرافة( فيصل 

محمد ويوسف بليدة )الشمال(.

منتخبنا يتطلع للفوز.. 
وميجيل يبحث عن
 االستفادة القصوى

يلتقي منتخبنا العنابي األولمبي في العاشرة 
مساء اليوم، على استاد عبدالله بن خليفة 

مع نظيره التايالندي في الجولة الثانية 
من منافسات البطولة الودية الدولية التي 
تستضيفها الدوحة حتى 28 الشهر الجاري 
بمشاركة عشرة منتخبات، وهي إلى جانب 

العنابي كل من: السعودية والكويت، 
واإلمارات، والعراق، وسلطنة ُعمان وكوريا 

الجنوبية، وتايالند، وفيتنام، وقيرغيزستان.

منافس قوي

استفادة كبيرة

المنتخب  مع  تعادل  قد  التايلندي  المنتخب  وكان 

التي جمعتهما  المواجهة  السعودي بهدفين لكل منهما في 

التايالندي  المنتخب  وبالتالي  خليفة،  بن  حمد  استاد  على 

الذي قدمه  األداء  اليوم بعد  العنابي  أمام  لن يكون منافسًا سهاًل 

من  مميزة  أسماء  يمتلك  أنه  خاصة  السعودي،  المنتخب  أمام 

وسيكون  خيمدي،  وجوناثان  بويفيماي  تيراساي  الثنائي  بينهما 

للمباراة،  الالزمة  بالصورة  االستعداد  االولمبي  األدعم  عناصر  على 

حيث عمل المدرب خالل الحصة التدريبية األخيرة على رفع الجاهزية 

بأفضل صورة استعدادا للظهور بصورة أفضل وتعويض الخسارة األولى 

أمام اإلمارات بالفوز أمام المنتخب التايالندي اليوم.

وتقام منافسات البطولة الودية الدولية ضمن 

استعدادات المنتخبات لخوض تصفيات 

والمؤهلة  سنة   23 تحت  آسيا  كأس 

المقبلة في  األولمبية  األلعاب  إلى دورة 

العاصمة الفرنسية باريس 2024.

األولمبي  منتخبنا  ويتطلع   

بالصورة  البطولة  من  لالستفادة 

مقعد  حجز  عن  بحثا  الالزمة؛ 

تستضيفها  التي  النهائيات  في 

الدوحة مطلع العام المقبل 2024، 

العنابي  المنتخب  ضمن  وقد 

بصفته  النهائيات  في  الظهور 

أن  يحاول  لذا  المستضيف، 

خالل  من  القصوى  االستفادة  يحقق 

مدارس  من  منتخبات  مع  االحتكاك 

جاهزية  ألقصى  للوصول  مختلفة 

الهامة  المرحلة  قبل  ممكنة 

القادمة.

خمس مواجهات باألسبوع السادس للبطولة اليوم

الدحيــل والسـد.. قمــــة بــــدوري اليــــد
دوري  منافسات  اليوم  تستأنف 

كرة اليد للرجال لكرة اليد للموسم 

تقام  حيث   ،2023   /2022 الرياضي 

الجولة  لحساب  مباريات  خمس 

مع  الدحيل  تجمع  السادسة 

والريان  قطر،  مع  والعربي  السد، 

األهلي،  مع  والوكرة  الغرافة،  مع 

والشمال مع الخور.

توقف  قد  اليد  كرة  دوري  وكان 

بعد الجولة الخامسة التي أقيمت 

بسبب  الماضي،  فبراير   26 في 

بطولة  في  العربي  فريق  مشاركة 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

أبطال  لألندية  والثالثين  التاسعة 

أقيمت  التي  اليد  لكرة  الكؤوس 

 8 من  الفترة  خالل  البحرين  في 

ومشاركة  الجاري،  مارس   17 إلى 

اليد  لكرة  القطري  المنتخب 

اآلسيوية  البطولة  في  الشاطئية 

اليد  لكرة  للرجال  التاسعة 

الشاطئية )تصفيات بطولة العالم 

جزيرة  في  أقيمت  التي   )2024
/ بالي/  اإلندونيسية، من 10 إلى 19 

من الشهر ذاته.

برصيد  الدوري  الغرافة  ويتصدر 

15 نقطة، يليه الدحيل في المركز 
يأتي  ثم  نقطة،   13 برصيد  الثاني 

الريان في المركز الثالث بالرصيد 

الرابع  المركز  في  والوكرة  نفسه، 

في  والعربي  نقطة،   12 برصيد 

ذاته،  بالرصيد  الخامس  المركز 

السادس  المركز  في  واألهلي 

برصيد 9 نقاط، والسد في المركز 

أيضا،  الرصيد  بنفس  السابع 

 7 برصيد  الثامن  المركز  في  وقطر 

التاسع  المركز  في  والخور  نقاط، 

برصيد 5 نقاط، وأخيرا الشمال في 

المركز العاشر بالرصيد نفسه.

الموسم  هذا  اليد  كرة  دوري  ويقام 

يختتم  أن  على  قسمين،  من 

القسم األول في السادس من أبريل 

فلم  الثاني  القسم  أما  المقبل، 

يحدد موعده حتى اآلن.

الرقم  يمتلك  الريان  أن  إلى  يشار 

الفوز  مرات  عدد  في  القياسي 

 14 اللقب  أحرز  حيث  بالدوري، 

ألقاب،  بتسعة  السد  ويليه  مرة، 

والجيش  األهلي  به  فاز  حين  في 

والعربي  مرات،  أربع  والدحيل 

وقطر مرتين، والغرافة والوكرة مرة 

واحدة لكل منهما.

وكان الدحيل قد أحرز لقب الدوري 

الرابعة  الماضي للمرة  الموسم  في 

في  الوكرة  حل  فيما  تاريخه،  في 

المركز الثاني، وحصل الريان على 

{ ارشيفية من لقاء سابق للدحيل والسدالمركز الثالث.

تعويض الخسارة

مباريات قوية

األولى  المباراة  خسر  قد  منتخبنا  وكان 

الهجومية  الفاعلية  عنه  غابت  أن  بعد 

على المنتخب اإلماراتي الذي بدأ المباراة 

على نحو مثالي، فارضا أفضلية واضحة 

السريعة  الهجومية  التحوالت  خالل  من 

المنتخب  مرمى  تهديد  من  مكنته  التي 

بدأها  المناسبات،  عديد  في  العنابي 

سيطر  قوية  بتسديدة  خلفان  عيسى 

عليها الحارس يوسف عبد الله، قبل أن 

يسجل المنتخب اإلماراتي هدف السبق 

كرة  وسدد  خلفان  عيسى  انطلق  عندما 

أمام  وتهادت  الحارس  من  ارتدت  قوية 

من  الكثير  يجد  لم  الذي  فوزي،  أحمد 

الدقيقة  في  الشباك  إيداعها  في  العناء 

من  العنابي  المنتخب  يتمكن  17..ولم 
إيجاد الحلول رغم االستحواذ الكبير على 

الهجومية  الفعالية  غياب  بسبب  الكرة، 

العمليات،  منطقة  من  البناء  في  والبطء 

فرصة  اليوم  تايلند  مباراة  أن  والشك 

لتصحيح األوضاع.

تتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة 

المنتخب  يلعب  حيث  الثانية،  الجولة 

الثامنة  في  فيتنام  منتخب  مع  اإلماراتي 

بن  حمد  استاد  على  مساء  والنصف 

نفسه  التوقيت  في  ويلتقي  خليفة، 

الكوري  نظيره  مع  العراقي  المنتخب 

حمد،  بن  سحيم  استاد  على  الجنوبي 

نظيره  العماني  المنتخب  ويواجه 

الساعة  عند  قيرغيزستان  منتخب 

الحادية عشرة، فيما يلعب في التوقيت 

نظيره  مع  السعودي  المنتخب  نفسه 

الكويتي على استاد سحيم بن حمد.

وُتقام البطولة على ثالث جوالت، وتشمل 

الجولة األولى خمس مباريات، ومثلها في 

الجولة الثانية، وبناًء على نتائج الجولتين 

األولى والثانية ستتحدد المراكز من 1 إلى 

واألخيرة  الثالثة  الجولة  لقاءات  ومعها   10
لتحديد المراكز النهائية.
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اليوم عبر مباراتين

بطولة الوجبة على خط االنطالق

منافسات  اليوم  مساء  تنطلق 

الوجبة  بطولة  من  الـ21  النسخة 

بإقامة  القدم  لكرة  الرمضانية 

مباراتين، المباراة األولى تجمع بين 

فريق الوجبة وفريق لبصير في تمام 

مساء،  والنصف  الثامنة  الساعة 

الثانية  المباراة  ستجمع  بينما 

مع  بركة  أم  فريقا  اليوم  نفس  في 

التاسعة  الساعة  تمام  في  لخويا 

مباريات  ضمن  وذلك  والنصف، 

فرق  تضم  التي  األولى  المجموعة 

بركة  وأم  والوكير  ولبصير  الوجبة 

الثانية  المجموعة  وتضم  ولخويا، 

ومريخ  وشرق  والريان  الشقب  فرق 

تتنافس  وسوف  الشرطة،  وكلية 

المجموعات  دور  في  العشرة  الفرق 

يتأهل  أن  على  القوية  البطولة  من 

فريقين عن كل مجموعة إلى الدور 

قبل النهائي ومن ثم المنافسة على 

التأهل للمباراة النهائية.

المجموعة  عن  مباراتين  وتقام   

يلتقي  حيث  األحد  غدا  يوم  الثانية 

فريق  مع  الشرطة  كلية  فريق 

الثامنة  الساعة  تمام  في  شرق 

مع  الريان  مواجهة  وتليها  والنصف، 

بأقامة  المنافسة  وتستمر  مريخ، 

األنتهاء  لحين  يوم  كل  مباراتين 

البطولة  من  المجموعات  دور  من 

الفرق  لتحصل  رمضان،   12 بتاريخ 

النهائي  نصف  الدور  إلى  المتأهلة 

يقام  ثم  رمضان،   13 يوم  راحة  على 

الدور قبل النهائي بتاريخ 14 رمضان 

المتأهالن  الفريقان  بعده  ويحصل 

إلى المباراة النهائية على راحة لمدة 

النهائية  المباراة  تقام  أن  على  يوم 

أبريل  من  السابع  الجمعة  يوم 

المقبل الموافق 16 من شهر رمضان 

الفضيل. 

الجدير بالذكر أن الفرق المشاركة 

على  حرصت  الوجبة  بطولة  في 

للغاية  جيد  بشكل  االستعداد 

من  البطولة  منافسات  لخوض 

واقامة  اليومية  التدريبات  خالل 

 , ت ا لمعسكر ا

المدربين  بخبرات  واالستعانه 

جاهزية  أتم  في  تكون  لكي  الفنية 

وأن  خاصة  الكبير  للتحدي 

مرتفع  للبطولة  الفني  المستوى 

للغاية. 

المنظمة  اللجنة  راعت  كما 

الجماهيري  الحضور  للبطولة 

ملعب  بتجهيز  المباريات  لمتابعة 

الراحة  وسائل  بكل  البطولة 

ممتعة  متابعة  لتوفير  للجماهير 

البطولة  وان  خاصة  المدرجات،  من 

يحرصون  كثر  بمتابعين  تحظى 

يومية  بصفة  التواجد  على 

المباريات  بمشاهدة  لالستمتاع 

حيث  المشاركة،  الفرق  وتشجيع 

سبل  كافة  المنظمة  اللجنة  وفرت 

الراحة للجميع لكي تخرج البطولة 

معتاد  هو  كما  صورة  أفضل  في 

دائما عىل مدار تاريخ البطولة خالل 

السنوات الماضية.

$ الدوحة

في ثاني أيام البطولة

مباراتـــــان اليـــــــوم 
بـــــدورة صالـــــح صقــــــر

تقام اليوم مباراتان ضمن 

مــنــافــســات دورة صــالــح 

في  الرمضانية  صـقـر 

نسختها 46، حيث يلتقي 

فريق  األولى  المباراة  في 

كافود وكينيا اف سي.

الثانية  المباراة  وفي 

سي  أي  ار  فريقا  يلتقي 

الموريتانية..  والجالية 

وكانت منافسات البطولة 

الجمعة  أمس  بدات  قد 

جماهيري  حضور  وسط 

حرص  حيث  مميز 

جماهير  من  كبير  عدد 

لمتابعة  الجاليات 

تاريخ  في  االقدم  البطولة 

الرمضانية  البطوالت 

صقر  صالح  دورة  وتعد 

أقدم  هي  الرمضانية 

في  رمضانية  بطولة 

طن  لو ا

عام  انطالقها  منذ  العربي 

اللجنة  ان  كما   ،1974
صالح  برئاسة  المنظمة 

قد  البوعينين  صقر 

ولوائح  شروطا  وضعت 

تلتزم  كى  للمشاركين 

خالل  الفرق  جميع 

والخروج  المنافسات 

مميز  بشكل  بالبطولة 

السنوات  في  كان  كما 

الماضية.

مدير  صالح  صقر  وقاَل 

حريصون  إننا  الدورة: 

على تقديم بطولة مميزة 

الجميع  بها  يستمتع 

صالح  دورة  وان  خاصة 

عناصر  تفرز  دائما  صقر 

فالكل  وبالتالى  قوية 

حريص على المشاركة.

 16 البطولة  في  ويشارك 

الفرق  وقسمت  فريقا. 

تضم  مجموعات   4 إلى 

كال  األولى  المجموعة 

الصومالية  الجالية  من: 

اللبنانية  الجالية 

ومشيرب  والماسة 

المجموعة  وتضم 

شركة  من:  كال  الثانية 

الكينية  والجالية  كافود 

و الموريتانية  والجالية 

والمجموعة   R.T.C
من  كال  تضم  الثالثة 

السودانية  الجالية 

والجالية االردنية وجامبيا 
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والمجموعة الرابعة تضم 

السورية  الجالية  من  كال 

اليمنية  والجالية  وأوزيل 

وفريق النصر.

{  صالح صقر مدير البطولة

الوجبة يواجه لبصير.. 
و»أم بركة« ضد لخويا

للخيل العربية األصيلة

»نزوة« تفوز 
بـ »كأس الوكرة«

فازت المهرة »نزوة« ملك مربط الشحانية 

العربية  للخيل  الوكرة  كأس  بلقب 

الرئيسي،  الخيل  سباق  خالل  األصيلة 

والفروسية  السباق  نادي  نظمه  الذي 

سنوات   4 عمر  إناث  األصيلة  للخيل 

المدرب  بإشراف  1600م،  لمسافة 

لوكاس  الخيال  وبقيادة  نيربون،  رودي 

دولوزييه.

وأقيم خالل السباق ستة أشواط أسفرت 

عما يلي:

في الشوط األول بدأ سباق كأس الوكرة 

بشوط الخيل العربية األصيلة المبتدئة 

عمر 3 سنوات لمسافة 1400م، وحقق فيه 

والمدرب  الجريان  مربط  والمنتج  المالك 

ثنائية  العطية  خليفة  حمد  محمد 

والثاني،  األول  المركزين  بإحراز  رائعة 

حيث تفوق المهر )إيه جيه إس لطام( في 

المهر  زميله  وبين  القوية بينه  المنافسة 

الفوز  ليحرز  جساس(  إس  جيه  )إيه 

بفارق عنق. 

)إس  الجواد  واصل  الثاني  الشوط  وفي 

حمد  علي  وإنتاج  ملك  ركان(  كيه 

في  جاء  فبعدما  الجيد،  أداءه  العطية 

عاد  مشاركات   3 آخر  في  متقدمة  مراكز 

ليفوز هذه المرة وفي خامس مشاركاته 

المهجنة  الخيل  بشوط  عام  بشكل 

 -  4 عمر  المبتدئة  محلي  إنتاج  األصيلة 

طول  بفارق  1600م،  لمسافة  سنوات   6
حمد  بن  محمد  المدرب  بإشراف  وربع 

العطية، وبقيادة الخيال سفيان سعدي.

مثيرة  أخرى  نهاية  الثالث  الشوط  وفي 

األصيلة  العربية  الخيل  شوط  شهدها 

لمسافة  سنوات   6  -  4 عمر  المبتدئة 

صاحبي  بين  الفرق  كان  حيث  1600م، 

وكان  فقط،  عنقا  والثاني  األول  المركز 

حسن  خليفة  ملك  حمزة  للمهر  الفوز 

بإشراف  مشاركاته،  ثاني  في  الجهني 

الخيال  وبقيادة  الرمزاني،  هادي  المدرب 

اللحظات  في  تقدم  لوكاسك،  توماس 

تايا  الوصيفة  من  الفوز  لينتزع  األخيرة 

)داحس(.

في  التفوق  كان  الرابع  الشوط  وفي 

األصيلة  المهجنة  للخيل  التكافؤ  شوط 

تصنيف 90 وأقل عمر 3 سنوات لمسافة 

مربط  ملك  ستيبل  مستر  للمهر  1600م 
الخيال  من  متميزة  وبقيادة  هجاج،  آل 

حمد  المدرب  بإشراف  لوبين،  دو  أرنو 

يعود  وهو  أداؤه  تحسن  الجهني، 

قبل،  ذي  من  أطول  لمسافة  للمشاركة 

رملية،  أرضية  على  مشاركاته  أولى  وفي 

قام باندفاعة متأخرة حقق بها الفوز بفارق 

نصف طول.

الجواد  فاز  الخامس  الشوط  وفي 

بثالث  ريسنغ  وذنان  ملك  تراكر  زولو 

الرابع  الفوز  مشاركاته في قطر، مضيفا 

ربع  إال  طول  بفارق  بفوزه  لرصيده، 

األصيلة  المهجنة  للخيل  التكافؤ  بشوط 

تصنيف 75 - 95 عمر 4 سنوات فما فوق 

لمسافة 1600م، بإشراف المدرب ألبان دو 

ميول، مهديا الخيال سفيان سعدي فوزه 

الثاني في السباق.

تعاون  أثمر  السادس  الشوط  في  وأخيرا 

دو  أرنو  والخيال  الجهني  حمد  المدرب 

لوبين عن فوز ثان في السباق لكل منهما، 

بوزول  دو  إمبيدور  الجواد  استمر  فمعهما 

الهاجري  سعد  الهادي  عبد  محمد  ملك 

مشاركاته  في  الجيد  األداء  تقديم  في 

للخيل  التكافؤ  بشوط  وفاز  األخيرة، 

عمر  وأقل   95 تصنيف  األصيلة  العربية 

بفارق  1850م  لمسافة  فوق  فما  سنوات   4
طول وربع.

$ الدوحة

تعادل مدينة خليفة مع برزان والدفنة مع أم األفاعي

الشحانية يهزم أم صالل ببطولة الكاس
اليوم  ضمن  مباريات  ثالث  اليوم  تقام 

في  الرمضانية  الكأس  بطولة  من  الثالث 

في  يلتقي  حيث  عشرة،  الثالثة  نسختها 

لحساب  الوكرة  مع  الخور  األولى  المباراة 

الساعة  تمام  في  وذلك  الثالثة  المجموعة 

التاسعة والربع مساء، تعقبها مباراة قناة 

المجموعة  لحساب  زكريت  مع  الكأس 

الثانية في تمام الساعة العاشرة وخمس 

الثالث  اللقاء  وفي  دقيقة،  وعشرين 

لحساب  عنيزة  مع  خليفة  مدينة  يلتقي 

الساعة  تمام  في  الثانية  المجموعة 

دقيقة.  وثالثين  وخمس  عشرة  الحادية 

ملعب  على  تقام  المالعب  جميع  أن  يذكر 

تشهد  أن  المتوقع  ومن   .»5 »رقم  اسباير 

وتنافسا  كبيرة  إثارة  اليوم  مباريات 

شديدا بين الفرق من أجل حصد اول ثالث 

بالبطولة  مشوارهم  مستهل  في  نقاط 

في  البقاء  في  حظوظهم  على  والمحافظة 

الطموح  هذا  ولتحقيق  المنافسة.  دائرة 

بكامل  مدرب  كل  يدفع  أن  المنتظر  فمن 

أوراقه من أجل التسجيل المبكر واالبتعاد 

المنافس،  يحضرها  قد  مفاجأة  أي  عن 

األكبر  السالح  سيكون  التركيز  أن  كما 

عن  واالبتعاد  الفرص  استغالل  أجل  من 

هذا  نسخة  في  وتبرز  النفسي.  الضغط 

حيث  المميزة  األسماء  من  العديد  العام 

بالعبين  صفوفه  تعزيز  فريق  كل  حاول 

البطولة  غمار  خوض  أجل  من  مميزين 

بصورة مختلفة وتقديم أداء جيد.

اليوم  مباريات  شهدت  أخرى  جهة  من 

جيدة،  ومستويات  كبيرة  إثارة  األول 

تفاعل  غفير  جماهيري  حضور  وسط 

زاد  ما  وهو  كبير،  بشكل  المباريات  مع 

المتعة  وكانت  الالعبين  حماس  من 

المباريات  في  حاضرتين  والتشويق 

األولى  المواجهة  شهدت  حيث  الثالث، 

كبيرة  غزارة  والشحانية  صالل  أم  بين 

لفريق  فيها  الغلبة  وكانت  األهداف  من 

عرف  حيث   ،2/  4 بنتيجة  الشحانية 

ويحقق  النتيجة  في  تأخره  يقلب  كيف 

فوزا مثيرا حيث تعامل العبوه مع مجريات 

العالمة  ليحصد  جيد،  بشكل  المباراة 

على  للمحافظة  جيدة  خطوة  في  الكاملة 

سجل  القادم..  الدور  بلوغ  في  حظوظه 

أهداف أم صالل كل من مهنا شاهين د/18، 

أهداف  سجل  فيما  د/ 38،  محمد  وخليفة 

 ،21 د/  عيسى  علي  من  كل  الشحانية 

سعد  وذياب   ،50  2  ،28 د/  فارس  ومحمد 

د/ 39.

خليفة  مدينة  بين  الثانية  المباراة  وفي 

السلبي  بالتعادل  انتهت  فقد  وبرزان 

السيطرة  الفريقان  فيه  تبادل  لقاء  في 

أي  دون  من  ولكن  الكرة  على  واالستحواذ 

اللمسة  في  التسرع  كان  حيث  جدوى 

وعدم  الشباك  هز  عدم  سبب  األخيرة 

الفريقان  ليتقاسم  الفرص  استغالل 

التي  الثالثة  المباراة  وفي  المباراة.  نقاط 

جمعت بين فريقي الدفنة وام األفاعي فقد 

انتهت هي األخرى بالتعادل السلبي، لكن 

أهدر  األفاعي  أم  فريق  إن  القول  نستطيع 

فوزا كان في المتناول بالنظر إلى الفرص 

العديدة التي أتيحت له.

العب  المسند  عبدالله  أكد  جانبه  من 

أمام  مباراة  أول  في  التعادل  أن  األفاعي  أم 

الدفنة كان بطعم الخسارة، وقال: الحمد 

جيد  بشكل  لعبنا  حال،  كل  على  لله 

لألسف  لكن  الفرص  من  العديد  وصنعنا 

الشديد لم نستغلها بالشكل الصحيح.

مرمى  على  كثيرة  كرات  سددنا  وأضاف: 

التسجيل،  في  نوفق  لم  لكن  المنافس 

أن  إلى  باإلضافة  الكرة  حال  هو  وهذا 

من  مرماه  أنقذ  المنافس  مرمى  حارس 

أهداف كثيرة، وسنسعى إن شاء الله إلى 

التعويض في اللقاء المقبل.

فريق  أمام  صعبة  مباراة  تنتظرنا  وأوضح: 

حتى  الفوز  هو  طموحنا  ولكن  الخور، 

نضمن خطوة إلى األمام نحو التأهل للدور 

الثاني، السيما أن طموحنا الكبير هو بلوغ 

المباراة النهائية للبطولة.
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قيمة فاتي تنخفض 
»15« مليون يورو

القيمة  أن  الجمعة،  أمس  إسباني،  صحفي  تقرير  أكد 

السوقية ألنسو فاتي، نجم برشلونة، تراجعت كثيرا.

أثر  مما  اإلصابات،  من  الماضية  الفترة  طوال  فاتي  وعانى 

على فرص مشاركاته مع الفريق، وفقد مكانه األساسي.

وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، ونقال عن موقف 

لفاتي  الحالية  السوقية  القيمة  أن  ماركت«،  »ترانسفير 

تبلغ 35 مليون يورو فقط.

في  يورو  مليون   50 قيمته  تجاوزت  الذي  »فاتي  وأضافت: 

وقت من األوقات، أضرت به اإلصابات كثيرا«.

وترددت أنباء قوية خالل األشهر الماضية، حول مستقبل 

بشكل  المشاركة  أجل  من  الرحيل  في  ورغبته  فاتي، 

أساسي.

وارتبط اسم أنسو فاتي بالعديد من األندية الكبرى، سواء 

في البريميرليج، وكذلك إيطاليا وألمانيا.

فاتي  يعتبر  برشلونة  يزال  وال 

يكون  ولن  عالميا،  العبا 

ما  لبيعه  مستعدا 

يحصل  لم 

على عرض 

فلكي.

أوزيل:

مورينيو مدرب القرن

االتحاد البرتغالي 
يندد بتصرف جماهيره

كشف النجم األلماني المعتزل مسعود أوزيل، عن رغبة 

ريال  مفاوضات  توقيت  نفس  خالل  ضمه  في  برشلونة 

مدريد، لكنه فّضل االنتقال للميرنجي.

اإلسبانية:  »ماركا«  صحيفة  مع  مقابلة  في  أوزيل  وقال 

وفي  وبرشلونة،  مدريد  ريال  بين  أختار  أن  يجب  »كان 

األمر  يكن  لم  النهاية 

يتعلق بالمال، ال أعرف 

ما إذا كان هذا معروًفا، 

مدريد  زرت  لكنني 

ذلك  في  وبرشلونة 

االختالف  وكان  الوقت 

هو جوزيه مورينيو«.

قابلني  »لقد  وأوضح: 

صالة  في  مورينيو 

الشخصيات  كبار 

وأخذني  مدريد،  بريال 

وجميع  الملعب  لرؤية 

فازوا  التي  البطوالت 

ذلك  أصابني  لقد  بها، 

بالقشعريرة«.

األفضل  المدرب  وعن 

قال:  مسيرته،  في 

جوزيه  لي،  »بالنسبة 

الناحية  من  فقط  ليس  القرن،  مدرب  هو  مورينيو 

التكتيكية، ولكن أيًضا الطريقة التي يتحدث بها في غرفة 

المالبس، وكيف يحمي فريقه دائًما في وسائل اإلعالم.. 

إنه حًقا من الطراز العالمي«.

التي  االستهجان  صافرات  البرتغالي،  االتحاد  أدان 

مباراة  خالل  ماريو،  جواو  الالعب  إلى  الجمهور  وجهها 

ليشتنشتاين.

وهو  لشبونة،  في  ألفاالدي  استاد  على  المباراة  وأقيمت 

ماريو،  لجواو  السابق  الفريق  لشبونة  سبورتنج  ملعب 

الذي يلعب حاليا للغريم بنفيكا.

وفي بيان أعرب رئيس االتحاد البرتغالي فرناندو جوميز، 

تصرف  من  واشمئزازه«  وحزنه  تصديقه  »عدم  عن 

الجماهير بهذا الشكل مع أحد العبي المنتخب في مباراة 

داخل البرتغال.

العبي  أحد  يتعرض  أن  المقبول  غير  »من  جوميز  وقال 

دخوله  لدى  جماهيره  من  استهجان  لصيحات  المنتخب 

الملعب«.

وشارك جواو ماريو في الدقيقة 89 بدال من برونو فرنانديز، 

ليتلقى صافرات استهجان من الجمهور، في المباراة التي 

المؤهلة  التصفيات  ضمن   0-4 البرتغال  لصالح  انتهت 

لبطولة أمم أوروبا 2024.

أمام ليفربول

شكوك حول مشاركة هاالند

ســكالوني يغــالـــب دمــوعــه
األرجنتين،  منتخب  مدرب  أعرب 

امتنانه  عن  سكالوني،  ليونيل 

الذين  الالعبين  لمجموعة  الشديد 

توجوا بمونديال 2022 في قطر.

منتخب  فوز  عقب  ذلك  جاء 

بهدفين  بنما،  على  األرجنتين 

ودية  مباراة  في  رد،  دون 

وقال  آيرس.  بوينوس  في 

امتناني  عن  »أعرب  سكالوني 

من  المجموعة  لهذه  الشديد 

الالعبين«.

وتابع »هم كرة القدم، ولوالهم لم 

أبطال  نكون  أن  لنستطيع  نكن 

فوز  سكالوني،  ووصف  العالم«. 

األرجنتين في نهائي كأس العالم، 

بأنه »أمر ال يصدق«، وذكر بأن »كل 

يقدمون  القميص،  هذا  يرتدون  من 

أقصى ما لديهم، لكن أحيانا لم يؤت هذا 

هتافات  قاطعته  حديثه  وأثناء  ثماره«. 

مدرجات  في  حضروا  الذين  مشجع  ألف   83
المونومنتال، مما أثار دموع المدرب الذي أكد أن 

أعظم هدية في العالم هي وجود والده في الملعب.

في تصفيات أمم أوروبا »2024« اليوم

»ويلز« كرواتيا تصطدم بـ

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم اليوم، 

نحو مباراة منتخب كرواتيا األول لكرة القدم 

ضد نظيره منتخب ويلز، في تصفيات أمم 

أوروبا 2024.

المجموعة  في  كرواتيا  منتخب  ويتواجد 

برفقة  أوروبا  أمم  بتصفيات  الرابعة 

منتخبات ويلز والتفيا وآرمينيا وتركيا.

حقبة  صفحة  لطي  ويلز  منتخب  ويتطلع 

في  يواجه  عندما  آلن،  وجو  بيل  جاريث 

لوكا  بقيادة  كرواتيا  منتخب  سبليت 

مودريتش.

القائد  رامسي  آرون  أكد  الصدد،  هذا  وفي 

الشاب  الجيل  أن  ويلز،  لمنتخب  الجديد 

الخاص بعد  لبالده بإمكانه كتابة تاريخه 

نهاية حقبة جاريث بيل ورفاقه.

منتخب  قيادة  شارة  على  رامسي  وحصل 

أمم  لكأس  المؤهلة  التصفيات  خالل  ويلز 

في  بيل  اعتزال  بعد   )2024 )يورو  أوروبا 

مسيرة  عقب  الماضي  الثاني/ يناير  كانون 

ظهورًا  األكثر  الالعب  خاللها  أصبح  مذهلة 

بقميص منتخب بالده على مر التاريخ.

كما اعتزل كريس جانتر وجو آلين وجوني 

منتخب  بلوغ  في  مساهمتهم  بعد  ويليامز 

ويلز المربع الذهبي ليورو 2016.

وسجل منتخب ويلز مرة واحدة فقط خالل 

عبر  الهدف  جاء  حيث   ،2022 قطر  مونديال 

انطالق  قبل  وذلك  جزاء،  ضربة  من  بيل 

مشوار التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

مكافأة  على  داليتش  زالتكو  حصل  بينما 

لكرة  الكرواتي  المنتخب  قيادته  بعد 

بطولة  في  الثالث  المركز  الحتالل  القدم، 

عقد  على  بحصوله   ،2022 العالم  كأس 

حتى  الفني  الجهاز  رأس  على  يبقيه  جديد 

مونديال 2026.

تدريب  داليتش  تولى  البداية،  وفي 

 ،2017 عام  في  قصيرة  لفترة  المنتخب 

المنصب،  هذا  في  نجاحه  يثبت  أن  قبل 

حيث قاد الجيل الذهبي لكرواتيا إلى نهائي 

مونديال 2018، لكنه انهزم 2/ 4 أمام فرنسا.

المنتخب  بداية  تكون  أن  داليتش  ويأمل 

التصفيات  انطالقة  مع  قوية،  الكرواتي 

ويلز  يواجه  عندما   ،2024 ليورو  المؤهلة 

وتركيا في وقت الحق من الشهر الجاري.

نهائيات  إلى  تركيزه  يحول  أن  قبل  وهذا 

المنتخب  يلتقي  حيث  أوروبا،  أمم  دوري 

الهولندي في الدور قبل النهائي، خالل يونيو 

المقبل.

يواجه  المجموعة،  نفس  ولحساب 

خارج  األرميني  نظيره  التركي  المنتخب 

ملعبه، لحساب المجموعة الرابعة.

ويسعى األلماني شتيفان كونتس، المدير 

إلى  البسمة  إلعادة  تركيا،  لمنتخب  الفني 

الزلزال  أعقاب  في  جديد،  من  الجماهير 

المدمر الذي وقع الشهر الماضي، وذلك عندما 

يستهل الفريق مشواره بالتصفيات المؤهلة 

لبطولة كأس األمم األوروبية )يورو 2024(.

العالم  كأس  نهائيات  عن  غيابه  وبعد 

العام  قطر  في  أقيمت  التي  األخيرة، 

للتأهل  تركيا  منتخب  يتطلع  الماضي، 

تستضيفها  التي  أوروبا،  أمم  لنهائيات 

ألمانيا العام المقبل.

المنتخب  يحل  أخرى،  مباراة  وفي 

النرويجي ضيفًا على إسبانيا في ملعب »ال 

روساليدا« بماالغا.

عن  الغائبين  أبرز  هاالند  إرلينج  ويعّد 

إذ  2024؛  يورو  تصفيات  من  األولى  الجولة 

بالده  منتخب  تمثيل  من  يتمكن  لن  إنه 

النرويج.

اإلنجليزي  سيتي  مانشستر  نجم  وكان 

االسكندنافي  المنتخب  أسلحة  أبرز 

دفاعه  خط  يشعر  الذي  )الروخا(،  أمام 

هاالند  غياب  بنبأ  معرفته  بعد  باالرتياح 

السيتيزنز  مع  رائعًا  موسمًا  يقّدم  الذي 

اإلسبان  سيضطر  بينما  البريميرليغ،  في 

لمواجهة  غالسغو  إلى  للسفر  بعدها 

اسكتلندا.

إيرلنج  النرويجي  والد  هاالند،  آلف  علق 

إمكانية  على  سيتي،  مانشستر  مهاجم 

مواجهة  عن  النرويجية«  »الدبابة  غياب 

أبريل   1 يوم  إقامتها  المقرر  ليفربول، 

من   29 الجولة  منافسات  ضمن  المقبل، 

اإلنجليزي. الدوري 

نقلتها  تصريحات  في  هاالند،  والد  وقال 

البريطانية:  »تيليجراف«  صحيفة 

المستشفى،  في  العالج  يتلقى  »إيرلنج 

الفخذ،  في  إلصابة  تعرضه  بعد 

إلى  العودة  أجل  من  وسيكافح 

المباريات«.

الريدز،  بمواجهة  لحاقه  إمكانية  وعن 

لكن  طبيًبا،  »لست  الالعب:  والد  أوضح 

أعتقد أنه ال يمكنه إمضاء أسبوعين دون 

تدريب«.

من  الكثير  إلى  يحتاج  »إنه  وواصل: 

تقدم..  هناك  يكون  أن  يجب  العناية، 

مع  مناسب  تدريب  على  يحصل  لم  إذا 

يلعب«. فلن  الفريق، 

استجابته  بكيفية  يتعلق  »األمر  وختم: 

المقبلة«. القليلة  األيام  في  للعالج 

{ أرشيفية من مواجهة كرواتيا وويلز

{ مسعود أوزيل بقميص ريال مدريد

{ جواو ماريو

أبــواب برشـلونة مفتوحـة لميــسي
أكد خوان البورتا، رئيس برشلونة، استعداده المحاولة إلعادة األسطورة ليونيل ميسي إلى »كامب نو«، بدًءا من الموسم 

المقبل.

وينتهي تعاقد النجم األرجنتيني مع باريس سان جيرمان )فريقه الحالي( بنهاية الموسم الجاري.

مع  موسمين  بعد  للمحترفين،  األميركي  للدوري  باالنتقال  أو  الكتالوني،  النادي  إلى  بالعودة  ميسي  اسم  وارتبط 

»سان جيرمان« لم يكونا موفقين إلى درجة كبيرة.. كما أن هناك رغبة من جانب عدة أندية سعودية في ضمه.

وقال خوان البورتا، في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، خبير سوق االنتقاالت في أوروبا: »ميسي يعرف أن 

أبواب برشلونة مفتوحة.. سنرى«.

ميسي  بين  الحالية  العالقة  لتحسين  طريقة  أجد  أن  »يجب  برشلونة:  رئيس  وأضاف 

وبرشلونة«.

البلوجرانا خالل والية البورتا، بعد فشل  جدير بالذكر أن ميسي رحل عن 

النادي في التوصل معه التفاق بشأن التجديد.

{ البورتا البورتا:

{ سكالوني

{ هاالند


