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جماهير الريال تختار نجم شهر مارس
خاضها  التي  المنافسات  خالل  المفضل  نجمها  مدريد  ريال  جماهير  اختارت 

الميرنجي في شهر مارس/  آذار الجاري. وأعلن الحساب الرسمي لريال مدريد 

فينيسيوس  فوز  السبت،  أمس  »تويتر«  االجتماعي  التواصل  موقع  على 

جونيور بالجائزة. وتفوق فينيسيوس باختيار جماهير الميرنجي على زمالئه 

المرشحين: رودريجو جويس، تيبو كورتوا، ناتشو، وإيدير ميليتاو.

 41 في  اآلن  حتى  الموسم  هذا  مدريد  ريال  مع  جونيور  فينيسيوس  وشارك 

مباراة بمختلف المسابقات، وسجل النجم البرازيلي بقميص الميرنجي 19 

هدفا وصنع 11 أخرى.. ويتواجد فينيسيوس في الوقت الحالي رفقة منتخب 

بالده البرازيل خالل األجندة الدولية، وسيخوض السيلساو مواجهة ودية ضد 

المنتخب المغربي في ملعب طنجة الكبير بمنتصف ليل السبت.

لتحسين صورته مع السد أمام الجماهير

خوانما يستهدف كأس قطر

حدث  الدولية  العناصر  وعودة  الصفوف  اكتمال  بعد  لكن 

ذلك  على  دليل  وأكبر  النتائج،  مستوى  على  أيضا  تذبذب 

الخامسة  الجولة  في  لهدف  بهدفين  األهلي  أمام  الخسارة 

الخسارة  تلك  صعبت  وقد   ،QNB نجوم  دوري  من  عشر 

مع  الفارق  وسعت  حيث  اللقب،  عن  الدفاع  في  الزعيم  مهمة 

الدحيل متصدر الترتيب في الوقت الحالي برصيد 39 نقطة 

32 نقطة مع مباراة  مع مباراة مؤجلة، في حين يمتلك السد 

فيما   10 إلى  تصل  قد  نقاط   7 تعويض  وبالتالي  اضافية، 

تبقى من عمر الدوري أمر أصبح صعبا على خوانما لتحقيقه 

الذي  الدرع  الزعيم  سيفقد  وبالتالي  الموسم،  هذا  السد  مع 

أبدع في التتويج به في آخر موسمين.

لم  فالسد  الدحيل  مع  المباشرة  المنافسة  مستوى  على 

اكتفى  بل  اإلسباني،  المدرب  قيادة  تحت  عليه  يتفوق 

في  الفوز  وكان  الدوري  في  منهم  لكال  بهدفين  معه  بالتعادل 

للمنافسة  العودة  في  الزعيم  حظوظ  سيعزز  المباراة  تلك 

تفوقه  على  الحفاظ  في  ينجح  لم  المدرب  لكن  الدوري  في 

بهدفين طوال الوقت األصلي وأجرى تغيرات بخروج عدد من 

نجوم الفريق في الربع األخير من المباراة مثل بغداد بونجاح 

وبيدرو وحسن الهيدوس وتمكن الدحيل من العودة والتعادل 

للسد  ثمينة  فرصة  لتضيع  األخيرة  اللحظات  في  بهدفين 

للعودة للمنافسة.

كأس  نهائي  نصف  في  الفريقين  جمعت  مواجهة  آخر  وفي 

OOREDOO تفوق الدحيل على السد بثالثة أهداف مقابل 
هدف، ليودع الزعيم البطولة وتضيع فرصة على حصد لقب 

محلي جديد سبق وحصده الزعيم في نسخة 2020-2019، 

لكن فقد المنافسة عليه هذا الموسم.

وتنتظره  الثمانية  لدور  السد  وصل  األمير  سمو  كأس  في 

تعتبر  الغالية  البطولة  هذه  أن  والشك  صالل  أم  أمام  مباراة 

الزعيم إلنقاذ الموسم، بعد  األمل األخير بالنسبة لجماهير 

تعقد الموقف في الدوري، كذلك تنتظر الفريق تحت قيادة 

في  قطر  كأس  نهائي  في  الدحيل  أمام  نهائية  خوانما مباراة 

السادس من شهر أبريل المقبل، ويجب االستعداد لها جيدًا 

الدحيل،  أفضلية  خوانما  قيادة  تحت  السد  يحطم  حتى 

ويحقق الفوز عليه من أجل التتويج بالبطولة والتأكيد على 

إدارة  أن  خاصة  الصحيح،  الطريق  على  يسير  الفريق  أن 

وجلبت  الالزمة  بالصورة  وساندته  الفريق  دعمت  النادي 

الكعبي،  أيوب  المغرب  هو  جيدة  بقدرات  له  جديد  العب 

وعلى المدرب خوانما أن يستغل القدرات الموجودة لديه من 

أجل إسعاد الجماهير التي اعتادت دائما على أن يكون السد 

القطرية  الكرة  نجوم  أبرز  من  نخبة  لوجود  نظرا  القمة  في 

والخليجية واآلسيوية بين صفوفه، وعلى رأسهم النجم أكرم 

عفيف الذي توج من قبل بلقب أفضل العب في آسيا وكذلك 

هداف  ونال  سبق  الذي  بونجاح  بغداد  المخضرم  الجزائري 

دوري أبطال آسيا وغيرهم من النجوم الذين يمتلكون قدرات 

قيادة  تحت  النجاح  لتحقيقهم  الجمهور  ويتطلعون  كبيرة 

خوانما على غرار ما حدث تحت قيادة مواطنه تشافي الذي 

فترة  خالل  تاريخية  إنجازات  بعد  برشلونة،  لتدريب  رحل 

وجيزة قضاها في قيادة الزعيم السداوي.

{ خوانما ليو{ من لقاء السد والدحيل األخير

في األرجنتين

تكريم غير مسبوق لميسي
جورجينيو يخرج 

من حسابات مانشيني

االتحاد البرازيلي ينتظر 

قرار ريال مدريد

يستعد ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، 

للحصول على تكريم استثنائي في األرجنتين نظرا 

لدوره القيادي والفني في التتويج بكأس العالم قطر 

.2022
ووفقا لقناة »tyc sports« األرجنتينية، فإن االتحاد 

األرجنتيني لكرة القدم يستعد لمنح البرغوث تكريما 

من نوع خاص، كونه أعظم رموز راقصي التانجو، بعد 

الفوز بلقب المونديال.

وأضافت أن االتحاد سينظم لقاء بين ميسي وممثلي 

أندية كرة القدم األرجنتينية، الفتة إلى أن ليو سيتناول 

اإلفطار مع القادة والعبي كرة القدم من 28 ناديا بدوري 

المحترفين.

وكشفت أن فكرة الحدث تتمثل في أن يكون ذلك تقديرا 

وتكريما جديدا لميسي، بعد اإلنجاز التاريخي في 

مونديال قطر.

وأتمت القناة بأن ممثلي األندية سيستغلون اللقاء مع 

ميسي لتقديم العديد من الهدايا المختلفة له، مثلما 

فعل رئيس ريفر بليت مع ليو قبل مباراة بنما، بملعب 

المونومينتال التي انتهت بفوز التانجو )-2 0( في اللقاء 

الذي وضع ميسي بصمته عليه بتسجيله للهدف 

الثاني.

الفني  المدير  أفاد تقرير صحفي بأن روبرتو مانشيني 

أمام  جديدة  بعناصر  للدفع  يستعد  إيطاليا،  لمنتخب 

مالطة.

ويحل منتخب إيطاليا، ضيفا على مالطة، اليوم األحد، 

ليورو  المؤهلة  التصفيات  من  الثانية  الجولة  إطار  في 

.2024
ووفقا لصحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«، فإن جورجينيو 

العب وسط إيطاليا، لم يعد من ركائز مشروع األزوري.

يؤثر  لم  »جورجينيو  وأضافت 

أمام  إيطاليا  لعب  طريقة  في 

إنجلترا، وسيكون على دكة 

البدالء في مباراة مالطة«.

»جورجينيو  وتابعت 

51 لمسة فقط ضد  صنع 

لن  وإيطاليا  إنجلترا، 

تعتمد على ذكائه الكروي، 

خاصة  مبدعا  يعد  لم  ألنه 

بعد يورو 2020«.

أكد تقرير صحفي إيطالي أن كارلو أنشيلوتي، 

سيكون هو المدرب الجديد لمنتخب البرازيل.

وأعلن االتحاد البرازيلي، رحيل تيتي عن تدريب 

السيليساو، عقب توديع مونديال قطر من الدور 

يد  على  النهائي،  ربع 

كرواتيا.

صحيفة  وبحسب 

ديلو  جازيتا  »ال 

اإليطالية،  سبورت« 

البرازيلي،  االتحاد  فإن 

رحيل  انتظار  في 

تدريب  عن  أنشيلوتي 

أجل  من  مدريد،  ريال 

تعيينه مدربا.

تنطلق الخميس المقبل

»لونجين هذاب« إعالن جدول الجولة »13« لـ

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة جوالت قطر للفروسية لونجين 

التي   13 الـ  الجولة  منافسات  جدول  السادسة،  هذاب   -

الخميس  تنطلق  متتالية  أيام  ثالثة  مدار  على  ستقام 

المقبل، على ميدان لونجين الخارجي في الشقب - 

عضو مؤسسة قطر الذي ينظم البطولة بالتعاون 

والخماسي  للفروسية  القطري  االتحاد  مع 

الحديث. وتبدأ أول أيام هذه الجولة بمنافسات 

على  المستقبل  فرسان  لفئة  األول  المستوى 

للفئة  الثاني  المستوى  ثم  سم(،   80( ارتفاع 

اليوم  وفي  سم(،   90( ارتفاع  على  نفسها 

الثاني الجمعة المقبل تتواصل المنافسات 

منافسة  في  »الصغرى«،  األولى  بجولتين 

بارتفاع  الساعة  ضد  واحدة  جولة  من 

ثم  سم(،   115 إلى   100( من  حواجز 

من  »المتوسطة«،  بالجولة  تختتم 

جولة واحدة ضد الساعة بارتفاع 

سم(   135 إلى   120( من  حواجز 

لفئتي الفردي والفرق.

من   13 الـ  الجولة  وتختتم   

بإقامة  المقبل  السبت  البطولة 

ارتفاع  على  »المفتوحة«،  الجولة 

تعقبها  سم(،   125 إلى   115( حواجز 

المنافسات  ختام  في  الكبرى  الجولة 

من  سم(   145 إلى   130( ارتفاع  على  وتقام 

{ ميسيجولة واحدة مع جولة تمايز حاسمة.

كتب         عادل النجار

خسارة نصف نهائي كأس 
Ooredoo تزيد الضغط 

على المدرب اإلسباني

لم يظهر السد بصورته المعتادة هذا 
الموسم تحت قيادة المدرب اإلسباني 

خوان مانويل ليو »خوانما«، فالزعيم 
الذي توج بدرع الدوري في آخر موسمين 

دون أي خسارة، يعاني بصورة كبيرة 
في بطولة الدوري هذا الموسم، وربما 

يلتمس البعض العذر للفريق أنه 
لعب عدد من المباريات دون العناصر 

الدولية في بداية الموسم بسبب تواجد 
الدوليين مع المنتخب الوطني في 

معسكره استعدادا لكأس العالم 2022.

{ جورجينيو

{ أنشيلوتي

جيمس يغادر 
معسكر إنجلترا
قرر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، 

األسود  معسكر  من  تشيلسي  العبي  أحد  استبعاد 

الثالثة، بسبب اإلصابة.

أوروبا،  الالعبين في  انتقاالت  رومانو خبير  فابريزيو  وكتب 

على حسابه بموقع التواصل تويتر »عاد ريس جيمس إلى 

تشيلسي بسبب تعرضه إلصابة طفيفة في أوتار الركبة«.

لفحوصات  جيمس  ريس  »سيخضع  رومانو  وأضاف 

جديدة من قبل الجهاز الطبي لنادي تشيلسي«.

وكان منتخب إنجلترا قد تفوق على إيطاليا بنتيجة 

من  األولى  الجولة  في  الماضي،  الخميس   -1  2
التصفيات المؤهلة إلى كأس األمم األوروبية.

ويلتقي منتخب األسود الثالثة مع أوكرانيا، اليوم 

من  الثانية  الجولة  منافسات  ضمن  األحد، 

تصفيات يورو 2024.

في  مجموعته  إنجلترا،  منتخب  وتصدر 

نفس  وهو  نقاط،   3 برصيد  التصفيات 

رصيد مقدونيا الشمالية، أما إيطاليا 

نقاط  فبال  ومالطة  وأوكرانيا 

حتى اآلن.

}

ريس جيمس

}
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مـنتخبـنـا للشــاطئيـة
يـودع »تيبـيـك«

مكسيكو سيتي-    قنا- أنهى المنتخب 

الشاطئية  الطائرة  للكرة  القطري 

شريف  الثنائي  من  المكون  للرجال، 

المصنف  تيجان،  وأحمد  يونس 

بطولة  في  مشاركته  عالميا،  الثالث 

المكسيك،  في  المقامة      / »تيبيك« 

على  المصنفين  أفضل  بمشاركة 

المنتخب  وخاض  العالم.  مستوى 

دور  في  مباريات  ثالث  القطري 

المجموعات ضمن المجموعة األولى، 

»مول  النرويجي  الثنائي  ضمت  التي 

عالميا،  األول  المصنف  وسوروم« 

والثنائي اإليطالي كوتافافا ونيكوالي، 

وإنريكو  لوبو  دانييل  ومواطنيهما 

في  المنتخب  يوفق  ولم  روسي.. 

تحقيق أي فوز في هذه البطولة، التي 

ستختتم منافساتها اليوم/   األحد/   .

منتخب  أمام  المنتخب  وخسر 

شوط  مقابل  بشوطين  النرويج 

و21-16   19-21( نتائج  بواقع 

إيطاليا  منتخب  وأمام  و11-15(، 

نيكوالي  الثنائي  من  المكون   )1(

بواقع  رد  دون  بشوطين  وكوتافافا 

وأمام   ،)21  -  12 و   21  -  18( نتائج 

الثنائي  من  المكون  إيطاليا  منتخب 

بنتيجة  روسي  وإنريكو  لوبو  دانييل 

نتائج  بواقع  شوط  مقابل  شوطين 

)21 - 18 و 16 - 21 و 12 - 15 ( .

القطري  المنتخب  أن  إلى  يشار 

بالتصنيف  الثالث  المركز  في  يحل 

الدولي  االتحاد  أصدره  الذي  العالمي 

    /7,220   / برصيد  حديثا،  للعبة 

هولندا  منتخب  ثنائي  خلف  نقطة، 

برصيد  الثاني  وميوسن  بروير، 

/   7,380/    نقطة، بينما يتصدر الثنائي 
التصنيف  وسوروم«  »مول  النرويجي 

برصيد )9,120( نقطة.

المتوج  القطري،  المنتخب  وحقق 

أولمبياد  في  البرونزية  بالميدالية 

النتائج  من  العديد   ،2020 طوكيو 

األخيرة،  السنوات  في  المتميزة 

شريف  المتميز  الثنائي  بقيادة 

قدما  إذ  تيجان  وأحمد  يونس 

وجعلت  الجميع،  أبهرت  مستويات 

العالم  منتخبات  أوائل  من  المنتخب 

في التصنيف العالمي.

بحضور سعدون صباح الكواري

أكاديمية فيم الرياضية 
تكرم اتحاد السلة

الرياضية  فيم  أكاديمية  كرمت 

على  السلة  لكرة  القطري  االتحاد 

من  الثانية  النسخة  ختام  هامش 

المعسكر التدريبي للمدربة العالمية 

مالعب  في  المقام  براون  جيجي 

القطري لكرة السلة وبرعايته  االتحاد 

بمشاركة اكثر من مائة العب والعبة 

الشارقة  جامعة  سيدات  فريق  منهم 

في إطار جهود االتحاد لتطوير اللعبة. 

حمودة  أحمد  المهندس  قام  وقد 

المدير العام ألكاديمية فيم الرياضية 

الكواري  سعدون  األستاذ  بتسليم 

األمين العام التحاد السلة القطري درع 

االتحاد  لجهود  وعرفانا  شكرا  التكريم 

وهذا  عامة  السلة  كرة  للعبة  ودعمه 

المعسكر خاصة. 

حمودة  أحمد  المهندس  أكد  وبدوره 

الدور  وتقدر  تثمن  فيم  أكاديمية  أن 

القطري  االتحاد  به  يقوم  الذي  الفعال 

ودعم  اللعبة  تطوير  في  السلة  لكرة 

سيسهم  مما  الخاصة  األكاديميات 

للعبة  العام  بالمستوى  االرتقاء  في 

مزيد  لتنظيم  تطلعه  عن  معربا 

االتحاد  رعاية  تحت  الفعاليات  من 

ضوء  في  خاصة  السلة  لكرة  القطري 

هذه  مثل  من  والفائدة  الكبير  النجاح 

الفعاليات. 

السلة  لكرة  القطري  االتحاد  أن  يذكر 

الرياضية  بالتعاون مع أكاديمية فيم 

نظم مباراة ودية ما بين فريق سيدات 

القطري  والمنتخب  الشارقة  جامعة 

المباراة  هذه  شهدت  وقد  للسيدات 

ندية وإثارة من الفريقين.. وقد أعرب 

المسؤولون عن الفريقين عن رضاهم 

والفائدة  التجربة  هذه  عن  التام 

االحتكاكات  هذه  مثل  من  المستفادة 

وتبادل الخبرات متطلعين لمزيد من 

المستقبل  في  المباريات  هذه  مثل 

القريب.

الدوحة           $

مدينة خليفة أمام الكاس.. والوجبة يالقي لحويلة

دوري شباب قطر يصل نصف النهائي
المواجهات  من  مثيرة  جوالت  بعد 

المختلفة،  المراحل  في  القوية، 

من  النهائي،  نصف  الدور  إلى  وصوال 

من  السابعة  النسخة  منافسات 

القدم،  لكرة   2023 قطر  شباب  دوري 

االتحاد  عليها  ويشرف  ينظمها  والتي 

التابع  للجميع  للرياضة  القطري 

وتقام  والشباب،  الرياضة  لوزارة 

مبارياتها على مالعب التدريب بنادي 

السد الرياضي، وصل قطار البطولة 

خالل  من  الحسم  محطة  إلى  أخيرا 

سعيا  النهائي  نصف  الدور  مباراتي 

النهائية،  المباراة  إلى  للوصول 

تقام  وسوف  البطولة،  بلقب  والظفر 

النهائي  نصف  مرحلة  في  المباراتان 

تجمع  حيث  القادم،  األربعاء  يوم 

األولى بين فريقي مدينة خليفة وقناة 

التاسعة  الساعة  تمام  في  الكاس، 

فريقي  الثانية  تضع  بينما  مساًء، 

عند  لوجه  وجها  ولحويلة  الوجبة 

العاشرة مساء.

إلى  األربعة  الفرق  هذه  وصلت  وقد 

مشوار  عقب  النهائي،  نصف  الدور 

استمرت  قوية،  ومواجهات  طويل 

ألكثر من 9 جوالت على مدى الشهرين 

دور  مباريات  شهدت  وقد  الماضيين، 

لقاءات  الماضي  األربعاء  الثمانية، 

صعبة تميزت بالقوة والتحدي، كما 

على  أثرت  إدارية،  تطورات  شهدت 

نتائج المباريات، حيث قررت اللجنة 

المنظمة، لبطولة دوري شباب قطر، 

المقدم  االحتجاج  على  االطالع  وبعد 

من فريق مدينة خليفة،

فريق  ومن  برزان،  فريق  حق  في 

الوجبة على فريق الناصرية، بسبب 

إشراك العبين ال يحق لهم المشاركة 

النهائي،  ربع  الدور  مباريات  في 

النتائج  احتساب  يتم  أن  تقرر  فقد 

باعتبار فريق مدينة خليفة فائزا على 

فريق برزان 3/  0، وفريق الوجبة على 

الناصرية 0/ 3.

فوز  المرحلة  مباريات  بقية  وشهدت 

فريق  نظيره  على  الكأس  قناة  فريق 

فوز  هناك  كان  كما   ،1  /2 المايدة 

الفت لفريق لحويلة على فريق كلية 

األربعة  الفرق  لتتأهل   ،1   /3 الشرطة 

نصف  الدور  إلى  وتصعد  الفائزة 

النهائي لدوري شباب قطر.

»QNB« بمشاركة »4« صحف.. على كأس

»سوبر جرايد« على خط االنطالق.. اليوم

التاسعة  النسخة  اليوم  تنطلق 

على  جرايد  سوبر  بطولة  من 

كأس QNB والتي تستمر بدعم 

بمشاركة  الوطني  قطر  بنك  من 

لها  المؤسسة  األربع  الصحف 

والشرق  والراية  العرب  وهي 

النادي  ضيافة  في  وتقام  والوطن 

في  مالعبه  فتح  الذي  العربي 

أنشطة  الستقبال  رمضان 

العام  منذ  اإلعالمية  المؤسسات 

مع  ذلك  في  مستمر  وهو   2010
هو  يقدم  الذي  األهلي  النادي 

رمضان  في  المالعب  هذه  أيضا 

فيها  ليمارسوا  لإلعالميين 

المختلفة  الرياضة  األنشطة 

وعلى وجه الخصوص البطولتان 

وبطولة  جرايد  سوبر  الكرويتان 

الرمضانية. الصحافة 

وسوف يجمع اليوم األول للبطولة 

الشرق  جريدة  مع  العرب  جريدة 

على  الثاني  للعام  اللقب  حامل 

التوالي الساعة 2:45، فيما تجمع 

جريدة  فريق  الثانية  المباراة 

لقب  على  سابقا  الحاصل  الراية 

الوطن  جريدة  فريق  مع  البطولة 

سوبر  بلقب  الفوز  له  سبق  الذي 

مرات   4 منها  مرات  خمس  جرايد 

متتالية.

حسين  علي  الزميل  أكد  وقد 

عبدالله مدير بطولة سوبر جرايد 

من  الدعم  كل  تلقى  البطولة  أن 

الزميل  المنظمة  اللجنة  رئيس 

ونائب  المعرفي  عبدالعزيز 

الزميل  المنظمة  اللجنة  رئيس 

مشكور  وبدعم  عيسى  علي 

ومقدر ومستمر من البنك الوطني 

.QNB
هذه  إقامة  من  الهدف  إن  وقال 

في  العاملين  مشاركة  البطولة 

بخالف  فقط  األربع  الصحف 

الرمضانية  الصحافة  بطولة 

نسختها  في  تنطلق  سوف  التي 

الحادية عشرة بمشاركة ثماني 

فيها  ويسمح  إعالمية  مؤسسات 

من  محترفين  بمشاركة  النظام 

خارج المؤسسة وإعالميين وأبناء 

العاملين في المؤسسات  وإخوان 

اإلعالمية.

الدوحة           $

رئيس جهاز الكرة بالغرافة أهداه قميص النادي

كيروش يواصل زياراته لألندية

بن  محمد  الشيخ  سعادة  وأهدى 

الكرة  جهاز  رئيس  ثاني  آل  جاسم 

تذكارية  درعا  كيروش  كارلوس 

عليه  الغرافة  نادي  قميص  بجانب 

اسم المدرب.

الغرافة  بنادي  األول  الكرة  فريق  أدى 

الملعب  على  أمس،  مساء  تدريبا، 

للمواجهات  استعدادًا  الفرعي 

.QNB المقبلة من دوري نجوم

وشهد المران تواجد مدرب المنتخب 

الذي  كيروش  كارلوس  الوطني 

مع  وتحدث  المران  من  جزءًا  تابع 

مدرب الفريق.

كارلوس  البرتغالي  المدرب  ويعد 

المدربين  بين  من  كيروش 

الخبرة  وأصحاب  المخضرمين 

للمرة  حضورهم  سجلوا  الذين 

الرابعة في مونديال قطر 2022، وهو 

الذي كان له شرف قيادة المنتخب 

بمونديال   2010 عام  البرتغالي 

جنوب افريقيا، ثم مونديال البرازيل 

االيراني،  المنتخب  مع   2014 عام 

ويتأهل  المنتخب  نفس  ليقود 

 ،2018 معه إلى مونديال روسيا عام 

البرتغالي  للمدرب  باالمكان  وكان 

كانت  خامسة  مشاركة  يحقق  ان 

التدريبي،  سجله  في  ستكتب 

افريقيا  قاد منتخب جنوب  لو  وذلك 

2002 الذي أقيم بكوريا  في مونديال 

سيكون  وكان  واليابان،  الجنوبية 

مشاركة  المدربين  أعلى  بين  من 

في البطولة العريقة.

جنوب  منتخب  كيروش  وقاد 

وأهله  التصفيات  في  افريقيا 

من  أيام  قبل  واعتذر  للمونديال 

استقالته  وقدم  البطولة  انطالق 

مشاركة  أول  نفسه  على  ليضيع 

عام  حتى  لينتظر  بالمونديال  له 

2010 ويقود منتخب بالده البرتغال 
كوكبة  مع  ويظهر  القاري  للمحفل 

من المدربين.

عامه  بلغ  الذي  البرتغالي  خاض 

السبعين في األول من آذار /  مارس، 

أربع  العالم  كأس  نهائيات  غمار 

وثالث  بالده  منتخب  مع  مرة  مرات، 

عليها  أشرف  التي  إيران  مع  مرات 

لعقد من الزمن على فترتين.

كيروش  المدرب  سجل  وان  وسبق 

زيارات لعدد من األندية، منها أندية 

ظل  في  والدحيل..  والسد  العربي 

في  البرتغالي  المدرب  سياسة 

التعرف على االجهزة الفنية ومعرفة 

قدرات وامكانيات العبي األندية قبل 

توليه  بعد  األولى  للقائمة  اختياره 

للمنتخب  الفني  المدير  منصب 

خلفا  القدم  لكرة  األول  القطري 

خاض  الذي  سانشيز  لالسباني 

بطولة  األول  الوطني  منتخبنا  مع 

نتائجه  وجاءت  قطر2022  مونديال 

غير مرضية.

قام البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني 
للعنابي بزيارة لنادي الغرافة ومتابعة تدريب 

الفهود، في إطار زياراته الميدانية لألندية 
القطرية. 

كتب        عوض الكباشي

بعد خوض »3« مباريات

اليوم ختام
منافسات
البطولة
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المايدة يفوز على الوجبة ولحويله يتخطى حامل اللقب

المفاجآت تظهر ببطولة الكاس

نسختها  في  الرمضانية  الكاس  بطولة  في  اإلثارة  تواصلت 

الثالثة عشرة والمقامة حاليا على مالعب أسباير )ملعب رقم 

5( وسط أجواء مثيرة وحضور جماهيري كبير.
بداية  لحويلة  فريق  حقق  الحديدة  الرابعة  المجموعة  ففي 

افتتاح  في  اللقب(  )حامل  المعمورة  فريق  على  بالفوز  قوية 

عمير  الالعب  سجله  رد  دون  بهدف  المجموعة،  مباريات 

41، وأدار المباراة صالح الحربي وساعده  عيسى في الدقيقة 

مامادو وعلى حسين والحكم الرابع مالك جودة.

وتمكن فريق المايدة من تحقيق أولى مفاجآت البطولة بالفوز 

على الوجبة 2/  1، في مباراة مثيرة ظلت نتيجتها معلقة حتى 

اللحظات األخيرة.

وتقدم فريق الوجبة بهدف عن طريق فهد الكربي في الدقيقة 

في  الله  عبد  سلمان  طريق  عن  بالتعادل  رد  المايدة  لكن   ،5
لفريق  الفوز  منح  في  علي  خالد  يسهم  أن  قبل   ،17 الدقيقة 

في  نقاط   3 أول  على  ليحصل   ،31 الدقيقة  في  المايدة 

المجموعة األولى يتساوى بها مع فريق الشحانية الذي تغلب 

مالك  المباراة  وأدار  البطولة،  من  األول  اليوم  في  صالل  أم  على 

صالح  الرابع  والحكم  حسن  وعلي  مامادو  وساعده  جودة  أبو 

غاية  في  مواجهتين  اليوم  األولى  المجموعة  وتشهد  الحربي. 

األهمية حيث يلتقي الشحانية مع الوجبة في مباراة التأكيد 

التعويض  ومباراة   ،2-4 صالل  أم  على  فاز  الذي  للشحانية 

للوجبة خاصة أن الخسارة تعني وداع البطولة رسميا، فيما 

يلعب أم صالل مع المايدة حيث يسعى المايدة للفوز الثاني 

على التوالي في الوقت الذي السبيل أمام أم صالل سوى الفوز.

الرميلة  كشر  الثانية  المجموعة  ضمن  ثالثة  مباراة  وفي 

افتتح  أن عنيزة  وبالرغم من   1-8 أنيابه واكتسح عنيزة  عن 

إال أن  7 عن طريق يحيى سعد  الدقيقة  التسجيل مبكرا في 

الرميلة عاد بمهرجان أهداف عن طريق مشعل قاسم 4 أهداف 

وعبدالعزيز   )48  ،41  ،40  ،38( الدقائق  في  هاتريك«  »سوبر 

 )45( علي  وعبدالعزيز   )23( محمد  وعبدالرحمن   )12( علوي 

من  مكون  تحكيم  طاقم  المباراة  وأدار   ،)47( جاسم  ومحمد 

عبدالرحيم  وبلقاسم  شيكوزي  ومساعديه  براحة  محمد 

والحكم الرابع سعيد محسن.

أمام برزان في مباراة يبحث فيها برزان  اليوم  الرميلة  ويلتقي 

عن فوزه األول بعد تعادله في الجولة األولى مع مدينة خليفة 

جدارته  إلثبات  جديدة  فرصة  أمام  الرميلة  سيكون  بينما 

بالفوز الكبير الذي حققه على برزان.

من جانبه أشاد علي جاسم المفتاح مدير البطولة بالمستوى 

نسختها  في  البطولة  منافسات  عليه  ظهرت  الذي  المميز 

»شاهدنا  وقال:  كبير،  بنجاح  تتواصل  والتي  الحالية، 

مباريات قوية في اليوم الثاني للبطولة ورأينا كرة قدم رائعة 

المستوى  على  سواء  مستوى،  أعلى  على  العبين  وظهور 

الخططي أو البدني.

وأشار إلى أن اختيار الفرق الـ 16 المشاركة في البطولة يأتي 

ظهور  سبب  وهو  البطولة  في  للمشاركة  التقديم  بأسبقية 

أسماء جديد ويعد ذلك أمرا جيدا للبطولة، ولدينا فريق ثابت 

هو فريق الكاس المستضيف للبطولة، فيما يتم اختيار باقي 

الفرق باإلضافة إلى تواجد 3 فرق على قائمة االنتظار في حال 

شرق  فريق  مع  حدث  ما  وهو  المشاركة  عن  فريق  أي  تراجع 

فريق  مشاركة  نتمنى  وكنا  الدفنة،  فريق  منه  بدال  وشارك 

جماهيرية  قاعدة  له  أن  خاصة  النسخة  بهذه  خالد  عين 

كبيرة.

وأشار المفتاح إلى أن النسخة الحالية لن تشهد أي مفاجآت 

باللقب،  المعمورة  بتتويج  الماضية  النسخة  حدث  مثلما 

سيتوج  من  هو  حقيقية  قدم  كرة  سيقدم  الذي  والفريق 

باللقب، مشيرا إلى أنه حاليا يصعب التوقع بالفائز باللقب 

سنرى  وبالتالي  اآلن  حتى  تلعب  لم  الفرق  أغلب  أن  خاصة 

يكون  أن  يستحق  الذي  الفريق  على  لنتعرف  الفرق  مستوى 

مرشحا بقوة للفوز باللقب هذا الموسم.

 البلوشي: المايدة الحصان األسود 
كبيرة  سعادة  المايدة  فريق  مدرب  البلوشي  سعيد  أبدى 

للغاية بالفوز على الوجبة وقال: الحمد لله على الفوز وأشكر 

بالفوز  تكلل  والذي  قدموه  الذي  الكبير  الجهد  على  الالعبين 

باللقب،  للفوز  بقوة  المرشح  الوجبة  مثل  قوي  فريق  على 

المباراة  ولكن  كامل  بشكل  مستوانا  نقدم  لم  أننا  صحيح 

كانت صعبة أمام فريق وصل مرتين إلى النهائي.

وأضاف: »الفريق سيظهر بصورة أفضل في المباريات المقبلة 

وهدفنا التأهل للدور المقبل ومواصلة المشوار، ونعد أن يكون 

المايدة الحصان األسود في البطولة«.

علي المفتاح: الفريق األفضل سيتوج باللقب

»3« مباريات في افتتاح المنافسات اليوم بحديقة أسباير

$ الدوحة

{ علي جاسم المفتاح

البطولة متواصلة في نسختها السادسة واألربعينبمشاركة »12« فريقا

الجالية السودانية تواجه األردنية بدورة صالح صقرانطالق بطولة »إكبس« الشاطئية الرمضانية

اليوم  أسباير  حديقة  تشهد 

بطولة  من  األولى  النسخة  انطالق 

»إكبس« للكرة الطائرة الشاطئية 

ستقام  التي  الرمضانية، 

فريًقا.   12 بمشاركة  منافساتها، 

حتى  مارس،   26 من  الفترة  خالل 

 3 مطلع أبريل المقبل. وتقام اليوم 

مباريات يلتقي الزبارة مع الريان في 

الشعب  مع  ومريخ  مساًء،  الـ9:00 

مع  والوكرة  مساًء،  الـ10:00  في 

الـ11:00  في  المعلومات  تحدي 

من  األولى  النسخة  وتأتي  مساًء. 

مع   ،»LOOM« شركة  تنظيم 

االتحاد القطري للرياضة للجميع، 

الرعاة  زون  أسيابر  وأكاديمية 

 Sport Acceleratorو الرسميين، 

Qatar Business District، والمدينة 

 ،OUTBOXو لإلعالن،  الرياضية 

وكيوبيك،  العمادي،  ومجموعة 

 ،SOCAST البالتيني،  الراعي 

وألوان الخليج، وباس للتوصيل، و

kobeco concept، وapplab، الراعي 
الشريك  الخيرية  وقطر  الذهبي، 

اإلنساني.

12 فريقا
للبطولة  المنظمة  اللجنة  أعلنت 

والتي  األولى  النسخة  قرعة  عن 

أربع  على  الـ12  الفرق  تقسيم  تم 

المجموعة  ضمت  مجموعات، 

األولى فرق: الريان، والزبارة، وكلية 

الثانية  والمجموعة  الشرطة، 

ومريخ،  الشعب،  فرق:  ضمت 

الثالثة  والمجموعة  وزكريت، 

المعلومات،  تحدي  فرق:  ضمت 

أما  الذهبي،  والصقر  والوكرة، 

فرق:  فضمت  الرابعة  المجموعة 

المرقاب، والرسمي، والعزم.

مباريات الغد
غدًا  البطولة  مباريات  وتستكمل 

مباريات  ضمن  مباريات   3 بإقامة 

يلتقي  حيث  المجموعات،  دور 

الـ9:00  في  المرقاب  مع  الرسمي 

الزبارة  مع  الشرطة  وكلية  مساًء، 

مع  وزكريت  مساًء،  الـ10:00  في 

مريخ في الـ11:00 مساًء، وفي اليوم 

مع  الذهبي  الصقر  يلتقي  التالي، 

والعزم  مساًء،  الـ9:00  في  الوكرة 

مساًء،  الـ10:00  في  الرسمي  مع 

في  الريان  مع  الشرطة  وكلية 

المقبل،  واألربعاء  مساًء،  الـ11:00 

في  الشعب،  مع  زكريت  يلتقي 

الذهبي  والصقر  مساًء،  الـ9:00 

الـ10:00  في  المعلومات  تحدي  مع 

في  المرقاب  مع  والعزم  مساًء، 

الـ11:00 مساء.

دورة  منافسات  تتواصل 

الرمضانية  صقر  صالح 

 46 رقم  نسختها  في 

على  يوميا  تقام  والتي 

الدوحة  استعد  مالعب 

في  اليوم  يلتقي  حيث 

الجالية  األولى  المباراة 

الجالية  مع  السودانية 

االردنية.

الثانية  المباراة  وفي 

جانبيها  فريق  يلعب 

قطر  نانيس  فريق  مع 

المجموعة  ضمن 

وكانت  الثالثة.. 

األول  اليوم  مباريات 

فوز  عن  اسفرت  قد 

الصومالية  الجالية 

ال  مقابل  بهدفين 

حساب  على  شيء 

في  لبنان  سيدارز 

والتي  األولى  المباراة 

كبيرا  تفوقا  شهدت 

وندية  للفريقين 

مدار  على  مثيرة 

ان  اال  اللقاء  شوطي 

فريق  اللقب  حامل 

الجالية الصومالية 

تحقيق  استطاع 

الفوز بهدفين.

للجالية  األول  الهدف  أحرز 

عبدالله  احمد  الالعب  الصومالية 

الهدف  أحرز  فيما   24 الدقيقة  في 

الدقيقة  في  ديابي  ابوبكر  الثاني 

الصومالية  الجالية  ليحصد   )60(

اول نقاط نقاط المجموعة األولى.. 

وفي المباراة الثانية

بهدفين  الفوز  مشيرب  فريق  حقق 

فريق  حساب  علي  شي  ال  مقابل 

الالعب  األول  الهدف  أحرز  الماسة. 

الهدف  ووأحرز  تيدي  إيفانس 

حبار  الدين  صالح  الالعب  الثاني 

من  للمباراة  االخيرة  الدقيقة  في 

البطولة  في  ويشارك  جزاء.  ركله 

 4 إلى  الفرق  وقسمت  فريقا.   16
مجموعات تضم المجموعة األولى 

الصومالية  الجالية  من:  كال 

والماسة  اللبنانية  الجالية 

ومشيرب وتضم المجموعة الثانية 

والجالية  كافود  شركة  من:  كال 

الموريتانية  والجالية  الكينية 

الثالثة  والمجموعة   R.T.Cو

السودانية  الجالية  من  كال  تضم 

 Matesو االردنية وجامبيا  والجالية 

Qatar Hindia والمجموعة الرابعة 
السورية  الجالية  من  كال  تضم 

وفريق  اليمنية  والجالية  وأوزيل 

صالح،  عمران  وأكد  النصر. 

أن  البطولة،  على  العام  المشرف 

اإلثارة  من  تخلو  لن  المنافسات 

المشاركة  الفرق  قوة  ظل  في 

التي  الفرق  أو  الجاليات  من  سواء 

والشركات،  الجهات  بعض  تمثل 

البطولة  أن استمرارية  إلى  مشيرا 

واعتبر  أهدافها.  أهم  أحد  هي 

صالح  لبطولة  بات  أنه  صالح، 

في  كبير  إرث  الرمضانية  صقر 

طويلة  سنوات  مدار  وعلى  قطر، 

قدمت البطولة الكثير من الالعبين 

والثانية،  األولى  الدرجتين  لفرق 

من  كبير  باهتمام  تحظى  حيث 

الذين  األندية  في  الكشافين  قبل 

مبارياتها،  متابعة  على  يحرصون 

البطولة  جماهيرية  جانب  إلى 

بالشكر  متوجها  منافساتها،  وقوة 

على  القدم  لكرة  القطري  لالتحاد 

السبل  وكافة  الموفر،  الدعم 

على  الحفاظ  أجل  من  المقدمة 

استمرارية هذه البطولة.

عوض الكباشي كتب
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أ.ف.ب - تبحث إنجلترا عن فوزها الثاني تواليًا 

القدم،  كرة  في   2024 أوروبا  كأس  تصفيات  في 

تنوي  فيما  األحد،  اليوم  الجريحة  أوكرانيا  أمام 

ويطمح  لمالطا،  زيارتها  في  التعويض  إيطاليا 

في  رونالدو  كريستيانو  المخضرم  البرتغالي 

تعزيز أرقامه القياسية.

انطلقت الجولة األولى من التصفيات الخميس، 

وفيما ضمنت ألمانيا المضيفة خوض النهائيات 

يوليو  و14  يونيو   14 بين  أرضها  على  المقررة 

تستمر  تصفيات  منتخبًا   53 يخوض   ،2024
حتى مارس المقبل.

إيطاليا  تخطيه  وبعد  الثالثة،  المجموعة  في 

2-1 الخميس، يستقبل منتخب  في عقر دارها 

التاريخي،  ويمبلي  ملعب  على  الثالثة«  »األسود 

في  األولى  مباراتها  تخوض  التي  أوكرانيا 

التصفيات.

وكان القائد هاري كين قاد إنجلترا إلى الفوز على 

ايطاليا حاملة اللقب بتسجيله الهدف الثاني من 

ركلة جزاء، ليصبح الهداف التاريخي لبالده )54 

هدفًا( بعد فضه الشراكة مع واين روني.

القاري  باللقب  المتوج  أتزورا«،  »سكوادرا  وينتقل 

صيف 2021، إلى مالطا العائدة من خسارة على 

أرض مقدونيا الشمالية 2-1.

كريستيانو مستمر بقّوة 

على غرار كين القياسي، دخل البرتغالي رونالدو 

اللعبة، بانفراده بالرقم القياسي العالمي  تاريخ 

لعدد المباريات الدولية )197(، متخطيا الكويتي 

في  القياسي  الرقم  إلى  فأضافه  المطوع،  بدر 

هدفًا،   120 إلى  عّززه  الذي  الدولية  األهداف  عدد 

على  الكبير  الفوز  في  ثنائية  تسجيله  بعد 

ليشتنشتاين المتواضعة 0-4.

سيكون االختبار الثاني للمدرب الجديد اإلسباني 

لوكسمبورغ  أرض  على  مارتينيز،  روبرتو 

ضمن  سلوفاكيا  أرض  على  سلبًا  المتعادلة 

المجموعة العاشرة.

مبابي يسّجل كالعادة 

في   0-4 هولندا  على  الساحق  فوزها  وبعد 

الجديد  »الكابتن«  بقيادة  فرنسا  تحّل  باريس، 

ضمن  االثنين  أيرلندا  على  مبابي  كيليان 

المجموعة الثانية.

بفوز  التصفيات  قطر  مونديال  وصيف  واستهل 

خمسة  عنها  غاب  التي  هولندا  على  كاسح 

مهاجم  أبرزهم  فيروسية،  عدوى  بسبب  العبين 

بايرن  ومدافع  جاكبو  كودي  اإلنجليزي  ليفربول 

بعد  وذلك  ليخت،  دي  ماتيس  األلماني  ميونيخ 

إصابة العب وسط برشلونة اإلسباني فرنكي دي 

يونج ومهاجم أياكس ستيفن بيرخفين.

عقده  الممّدد  ديشامب،  ديدييه  المدرب  وكان 

مع الزرق، قد عّين مبابي قائدًا بداًل من الحارس 

النسق  على  فحافظ  لوريس،  هوجو  المعتزل 

هداف  لقب  إحرازه  شهد  الذي  التسجيلي 

في  جديدتين  إصابتين  بتوقيع  المونديال، 

الشباك الهولندية.

لكن  أرضنا،  على  الفوز  الهام  »من  ديشامب  قال 

نخوض مباراة أخرى بعد ثالثة أيام. لن نحظى 

وستكون  التالية  المباراة  لتحضير  كاف  بوقت 

من نوع مختلف هناك«.

عام  إلى  فرنسا  على  أليرلندا  األخير  الفوز  ويعود 

1981 في دبلن )2-3(.
في المقابل، تبحث هولندا عن تعويض سريع، 

والتي  المتواضعة،  طارق  جبل  تستقبل  عندما 

األكبر  الجمعة  كاتشارو  لي  العبها  أصبح 

يخوض مباراة في التصفيات القارية عن 41 عامًا 

و176 يومًا.

 ،2024 مارس  حتى  المقررة  التصفيات  ونتيجة 

المجموعات  من  كل  ووصيف  بطل  سيتأهل 

العشر مباشرة إلى النهائيات.

من  فتتأهل  المتبقية،  الثالثة  المنتخبات  أما 

األمم  بدوري  مرتبط  أوف(  )بالي  ملحق  خالل 

األوروبية 2022-2023 ويقام في الفترة من 21 إلى 

26 مارس 2024.

إيطاليا وهولندا يبحثان عن رّد سريع في تصفيات يورو »2024«

إنجلترا وفرنسا يسعيان للفوز الثاني

{ من مباراة إنجلترا وإيطاليا{ من مباراة فرنسا وهولندا

مهاجم 
مانشستر يونايتد:

مارسيال 
منحني الفرصة

مانشستر  مهاجم  فيجهورست  فاوت  اعترف 

استفادة  أقصى  تحقيق  من  تمكن  بأنه  يونايتد، 

أن زميله  إلى  الفريق، الفًتا  إلى  المفاجئ  انتقاله  من 

لإلصابة،  دائًما  معرض  مارسيال  أنطوني  الفرنسي 

بحسب تعبيره.

الدولي  وبدأ 

جميع  الهولندي 

منذ   ،18 الـ  المباريات 

سبيل  على  انتقاله 

مانشستر  إلى  اإلعارة 

فترة  خالل  يونايتد 

الشتوية  االنتقاالت 

األخيرة.

ولم يكن فيجهورست شديد 

بانتظام  لعبه  حول  التفاؤل 

مانشستر  صفوف  في 

قدرة  عدم  لكن  يونايتد، 

االحتفاظ  على  مارسيال 

موقعا  منحه  بجاهزيته 

المدرب  قيادة  تحت  أساسيا 

إريك تين هاج.

في  فيجهورست،  وقال 

صحيفة  نقلتها  تصريحات 

هاج  تين  قاله  ما  »كل  »ميرور«: 

يحتاج  أنه  هو  الفريق(،  )مدرب 

يتناسب  أن  يمكن  مهاجم  إلى 

كما  الصورة  يرسم  لم  أنه  المؤكد  من  اللعب..  في  طريقته  مع 

لكنه  جيد،  بشكل  يعمل  وكان  مهاجمه  مارسيال  كان  اآلن..  هي 

يتعرض لإلصابة دائًما«.

{ فاوت فيجهورست

لوكاكو يرد على منتقديه

{ لوكاكو

بتسجيله  منتقديه  على  رد  قد  يكون  أن  لوكاكو،  روميلو  يتمنى 

هاتريك، في المباراة التي فاز بها المنتخب البلجيكي على السويد 

في تصفيات يورو 2024.

األندية  مستوى  على  سهل  بشكل  أهدافا  لوكاكو  يسجل  ولم 

هذا الموسم، وعاد لوكاكو إلنتر ميالن، وسجل 3 مرات فقط في 

الدوري اإليطالي، بسبب تعرضه لإلصابة. حيث قال الهداف 

التاريخي للمنتخب البلجيكي »لم تكن مباراة سهلة، نشعر 

بالرضا تجاه األداء«. وأضاف »أنا سعيد بالمشاركة وإظهار 

ما يمكنني فعله«.. وأشار لوكاكو إلى أن العالم الخارجي 

كان مشكلة لبلجيكا في كأس العالم 

قطر 2022، حيث كان يأمل بعد 

من  الخروج  السويد،  مباراة 

دور المجموعات.

تصريحات  في  وقال 

صحيفة  أوردتها 

»كنت  إن  إل  إتش 

للمرة  للغاية.  حزينا 

أنفسنا  نترك  األولى 

العالم  بأصوات  نتأثر 

الخارجي«.

كريستينسن يغيب عن الكالسيكو
مدافعه  مؤخرا  لها  تعرض  التي  اإلصابة  طبيعة  عن  أمس  برشلونة  أعلن 

الدنماركي، أندرياس كريستينسن.

»تويتر«:  على  الرسمي  حسابه  عبر  بيان  في  الكتالوني،  النادي  وقال 

أندرياس  األول،  الفريق  لالعب  أجريت  التي  الفحوصات  »أظهرت 

كريستينسن، أنه مصاب في العضلة النعلية بالساق اليسرى«.

في  متاح  غير  »الالعب  وتابع: 

عودته  وموعد  المباريات، 

يعتمد على إيقاع تعافيه من 

اإلصابة«.

كريستينسن،  كان 

تعرض إلصابة عضلية، 

منتخب  مواجهة  خالل 

مع  الدنمارك  بالده 

ليغيب  فنلندا، 

لقاء  عن  بذلك 

كازاخستان المقرر 

المقبل،  األحد 

التصفيات  ضمن 

ليورو  المؤهلة 

.2024
ويستقبل برشلونة 

غريمه ريال مدريد على ملعب سبوتيفاي كامب 

لحساب  المقبل،  أبريل  من  الخامس  في  نو، 

إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

إن  مؤخرا،  صحفية  تقارير  وقالت 

لفترة  المالعب،  عن  سيغيب  كريستينسن 

يلحق  لن  وبالتالي  أسابيع،  و4   3 بين  تتراوح 

بموقعة الكالسيكو.

{ كريستينسن

إبراهيموفيتش 
يدخل التاريخ

أصبح السويدي زالتان إبراهيموفيتش، ثاني أكبر 

خالل  اليورو،  تصفيات  في  مباراة  يخوض  العب 

خسارة بالده أمام بلجيكا بثالثية دون رد.

السويد  مدرب  ودفع 

أندرسون،  ياني 

في  ميالن  بمهاجم 

من  بدال   73 الدقيقة 

في  وهو  أيزاك،  ألكسندر 

سن 41 عاما و172 يوما.

لي  خلف  إبرا  ويأتي 

كاسكيارو العب جبل طارق، 

منتخب  مباراة  خاض  الذي 

 41 سن  في  اليونان،  أمام  بالده 

عاما و176 يوًما. 

لكن إبراهيموفيتش ال يزال متقدًما 

السابق،  القياسي  الرقم  حامل  على 

زوف  دينو  اإليطالي  المرمى  حارس 

مايو/آيار   29 في  السويد  ضد  لعب  الذي 

1983 بعمر 41 عاما و3 أشهر ويوًما واحًدا.
عاما،   40 من  يقرب  لما  صامدا  زوف  رقم  وظل 

من  طارق،  جبل  العب  كاسكيارو  لي  تمكن  حتى 

تجاوزه. . يذكر أن زالتان إبراهيموفيتش بات أكبر العب يسجل هدفا في الدوري 

اإليطالي، عندما هز الشباك في الخسارة 1-3 أمام أودينيزي.

{ إبراهيموفيتش

أوليفر كان:

إقالة ناجلسمان بسبب النتائج

بايرن  إدارة  مجلس  رئيس  قال 

أمس  كان،  أوليفر  ميونخ، 

السابق  المدرب  إن  السبت، 

ناجلسمان،  يوليان  للفريق، 

تذبذب  بسبب  منصبه  من  أقيل 

خالل  كان،  وأضاف  المستوى.. 

توماس  تقديم  قبل  صحفي  مؤتمر 

الجديد:  الفريق  مدرب  توخيل، 

النجاح  حماية  هي  »مسؤوليتنا 

نتساءل  أن  علينا  وتوجب  الرياضي، 

عن سبب تذبذب مستوى الفريق«.

إثر  عاطفيا،  يكن  لم  القرار  أن  وأكد 

باير  أمام  الماضي  األحد  هزيمة 

تحليل  بعد  جاء  وإنما  ليفركوزن، 

أعقب كل الشهور الماضية.

وواصل: »لو أنه قرار عاطفي، التخذناه 

بعد  اتخذناه  لكننا  االثنين،  يوم 

تحليل وتفكير.. عززنا الفريق، لدينا 

لكن  أوروبا،  في  الفرق  أفضل  أحد 

استمرارية المستوى غائبة«.

تعادالت  بثالثة  العام  »بدأنا  وتابع: 

وفزنا  مباريات  ثالث  وخسرنا 

مع  يتماشى  ال  هذا  بخمس.. 

االستمرارية،  إلى  نطمح  طموحنا.. 

مباراة  مثل  مباريات،  في  ورأينا 

وهو  الفريق  جيرمان،  سان  باريس 

يظهر قدراته فعال«.

{ أوليفر كان وناجلسمان

توخيل يعقد مهمة برشلونة
ضربة  ميونخ،  بايرن  مدرب  توخيل،  توماس  وجه 

الصيف  مميزة،  صفقة  إبرام  تجاه  برشلونة  لمخطط 

المقبل.

بالتعاقد  يحلم  برشلونة  فإن  »سبورت«،  لصحيفة  ووفقا 

مع جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي، المعار حاليا إلى 

بايرن ميونخ، مع أحقية الشراء نظير 70 مليون يورو.

يعيش  كان  كانسيلو  جواو  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 

جوليان  السابق  المدرب  قيادة  تحت  صعبة  فترة 

عن  للرحيل  طريقه  في  كان  لذلك  ناجلسمان، 

بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري.

الفني  الجهاز  تغيير  أن  »سبورت«  وأوضحت 

وقد  الوضع،  سيغير  توخيل،  مع  والتعاقد 

كانسيلو،  بخدمات  البافاري  الفريق  يحتفظ 

كان  برشلونة  أن  وذكرت  المقبل..  الموسم 

راتبه،  خفض  على  كانسيلو  يوافق  بأن  يحلم 

ضمه  مفاوضات  في  الكتالوني  النادي  يدخل  حتى 

من مانشستر سيتي، الصيف المقبل، مستغال توتر 

عالقته مع المدرب بيب جوارديوال.
{ توخيل


