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مازالت اأ�سداء رغبة ليفربول يف �سم مهاجم ريد بل �سالزبورغ النم�ساوي 
ومنتخب اإ�رسائيل، موؤن�س دبور، م�س��تمرة يف ال�سحافة الإجنليزية، ب�سبب 
تواج��د املحرتف امل�رسي حممد �س��اح. وذكرت تقاري��ر خمتلفة توجيه 

�ساح �سدمة لليفربول حال التعاقد مع الاعب بالرحيل عن "الريدز".
ونقلت �س��حيفة م��رور الربيطانية ع��ن تقارير اإ�رسائيلية رف�س �س��اح 
ان�سمام دبور للفريق. وكانت �سبكة �سكاي �سبورت�س بالنم�سا، اأ�سارت اإىل 
تواجد ك�س��اف فريق ليفربول باري هانرت، ملراقبة موؤن�س دبور للتفاو�س 
ل�س��مه كبديل قوي لروبرتو فرمينو. وكان دبور �س��ارك يف ت�س��جيل 33 
هدف��ًا يف 65 مباراة �س��ارك به��م مع ناديه النم�س��اوي، و�س��بق له اللعب 

وماكاب��ي  ال�س��وي�رسي،  غرا�س��هوبرز  اأبي��ب لأندي��ة  ت��ل 
م��ع الإ�رسائيلي. و�س��بق لاعب دبور امل�ساركة 

مب��اراة   13 يف  الإ�رسائيل��ي  املنتخ��ب 
دولية. ونقلت �سحيفة مرو عن �سحيفة 

جروزاليم بو�ست، اأنها اأحد التقارير التي 
اأكدت رغبة �ساح يف الرحيل حال اإمتام 

�سفقة �سم دبور. كما اأ�سار التقرير 
اإىل اأنه بناء على م�س��ادر مقربة 
م��ن حمم��د �س��اح نف�س��ه اأن��ه 
ل يهت��م مب��ن يتعاق��د نادي��ه 
يف �س��وق النتقالت. و�س��بق 
لليفرب��ول التعاقد مع لعبني 

اإ�رسائيليني عرب تاريخه اأمثال 
اآيف كوهني، رنوي رو�سينثال، 

ويو�سي بن عيون.

اأحرز �س��انتياغو �سولري لقب كاأ�س العامل لاأندية مع ريال مدريد قبل اأيام، لكن 
م�س��تقبل املدير الفني الأرجنتيني ال�س��اب على راأ���س "املرنغي" ل يبدو ماأمونا 

متاما، ومعه، يف مفارقة غريبة، قائد الفريق �سرخيو رامو�س.
التهديدات املفرت�س��ة ل�سولري ورامو�س م�س��درها ا�سم واحد، ل يزال يبدو حتى 
الآن بعيدا عن اأ�س��وار "�س��انتياغو برنابيو"، اإل اأنه من املوؤكد يبدو مرتب�س��ا بل 
وميكن ال�ستعانة به ب�سهولة يف حال تغرت الأحوال. يقدم �سولري نتائج طيبة 
مع ريال مدريد حتى الآن، لكن تقارير عدة يف ال�س��حافة الإ�س��بانية تن�رس، رغم 
ذل��ك، تقاري��ر عن احتمال ع��ودة الربتغايل جوزيه مورينيو لقي��ادة ريال مدريد، 
ل�سيما اإن تعرث الفريق خال الفرتة املقبلة. ووفقا ملوقع �سحيفة "اآ�س" مل ي�سدر 
النادي امللكي رداً على هذه التقارير بالنفي اأو التاأكيد، ولكن املوؤكد اأن مورينيو 
توا�سل مع اإدارة "املرينغي" وقدم �رسوطه يف حالة توليه تدريب النادي امللكي. 
ويف هذا ال�س��ياق ك�س��فت �س��حيفة "موندو ديبورتيفو" اأن القائد رامو�س �سيكون 
اأول الراحلني يف حالة تويل مورينيو تدريب الريال، وال�سبب العاقة ال�سيئة التي 

تربطه بالربتغايل حني توىل تدريب الفريق بني 2010-2013.

حق��ق الع��داء العراقي خ�س��ر عبا�س ارقام��ا مميزة يف ملتقى ا�س��طنبول ال��دويل داخل 
ال�سالت  ، واحرز ذهبية 60 م وذهبية 200م .  وحقق خ�سر زمنا مميزا جدا يف �سباق 
60 م بلغ 6،87 ثانية ليحل اول يف ال�سباق ، و يف �سباق 200م حقق 22،18 ثانية 
ليحرز املركز الأول.  وقال العداء خ�س��ر عبا�س يف حديث �س��حفي ان "ملتقى ا�سطنبول 
داخل ال�سالت فر�سة مميزة للتح�سر للم�ستحقات الدولية املقبلة ، ل�سيما واأن العراق 
يفتقد مل�س��مار ال�سالت وبالتايل �س��عيت لأن  اأثبت وجودي من خال ملتقى ا�سطنبول 
ال��ذي �س��اركت فيه نخب��ة من عدائي ال�رسع��ة ". وبني ان "ذهبي��ة 60 م و200م خطوة 
مهم��ة تدفعن��ي للح�س��اد الدويل ب�س��باقات العاب القوى  داخل ال�س��الت، ل�س��يما وان 
الحت��اد العراقي �س��يدر�س اأمكانية اإعتماد تلك الأرقام قيا�س��ية  على م�س��توى العراق ". 
واأ�س��ار لع��ب فريق ال�رسط��ة اىل ان "الجناز الذي حققه يف ا�س��طنبول يحفزه ملزيد من 
 الجنازات يف قادم اليام ، ل�سيما واأن اأ�ستحقاقات دولية تنتظر العراق يف قادم الأيام 
".  ي�سار اإىل ان خ�سر عبا�س ميثل نادي ال�رسطة مبناف�سات بطولة الأندية املحلية وهو 

من  �سكنة حمافظة بابل بق�ساء املحاويل. 

اعلن��ت جلن��ة امل�س��ابقات يف احت��اد الك��رة عن مدة فت��ح النتق��الت ال�س��توية للدوري 
العراقي بعد  ح�سول موافقة الحتاد الدويل "فيفا" على تغير موعد النتقالت املحلية 
واخلارجية.  واأكد نائب رئي�س جلنة امل�سابقات، يحيى كرمي ان "اللجنة حددت الأول من 
�س��هر كانون الثاين  املقبل موعدا لبدء النتقالت ال�س��توية للدوري العراقي، يف حني ان 
موعد غلق  النتقالت �س��يكون يف الثامن والع�رسين من ال�سهر نف�سه بعد و�سول موافقة 
الحتاد الدويل  على طلب الحتاد العراقي بتغر موعد النتقالت ، لتكون على غرار فرتة 

النتقالت املوجودة  يف اغلب الدوريات الخرى ".
وب��ني ان "اللجن��ة قررت حتديد ف��رتة النتقالت ال�س��توية مبوافقة الحت��اد الدويل من 
اجل منح  اأندية الدوري املمتاز ودوري الدرجة الأوىل الفر�س��ة من اجل تعزيز �س��فوفها 

بالاعبني  املحليني واملحرتفني ".
وا�س��ار اىل ان "اللجنة و�س��عت فريقي الزوراء والقوة اجلوية بعني العتبار خال حتديد 
املدة  لأنهما �س��يمثان العراق يف اهم البطولت على �س��عيد القارة، وهي دوري ابطال 

اآ�سيا ". 

ميسي أم رونالدو؟ هكذا تحسم 2019 "الصراع األبدي"

كاتانيش يختبر تشكيلة "اسود الرافدين" النهائية في ودية فلسطين الجمعة

اطم��اأن املنتخ��ب العراق��ي بط��ل ن�س��خة ع��ام 2007، عل��ى 
جاهزيت��ه للم�س��اركة يف نهائي��ات كاأ���س اآ�س��يا - الإمارات 
2019، حينما حقق الفوز على ال�س��ني بنتيجة 1-2 وديًا 
الثن��ني املا�س��ي، قب��ل ان ياق��ي املنتخب الفل�س��طيني يف 

الربوفا الثانية، غدا اجلمعة.
 ومتك��ن اأ�س��ود الرافدين من حتقيق فوز معنوي على ح�س��اب 
اأح��د اأب��رز املنتخبات املتط��ورة يف القارة، وجن��ح املنتخب 
العراقي يف التفوق على ال�س��ني يف مباراة غلب فيها الطابع 

التكتيك��ي وجتربة اخلطط الفنية، و�س��جل هديف العراق اأحمد 
اإبراهي��م يف الدقيقة 22 ومهند كاظ��م يف الدقيقة 69، فيما 

�سجل وو يل �سجل ال�سني من �رسبة جزاء يف الدقيقة 43.
ويعت��رب ه��ذا اأول فوز للعراق بقيادة ال�س��لوفيني �سرتيت�س��كو 
كاتانيت���س امل��درب ال�س��ابق ملنتخبن��ا الوطن��ي، وحت�س��ل 
متو�س��ط مي��دان ن��ادي ال�رسط��ة واملنتخ��ب الوطن��ي اجم��د 
عطوان، على تاأ�سرة الدخول اإىل الأرا�سي القطرية لالتحاق 

مبع�سكر املنتخب الوطني يف الدوحة.
وق��ال املدي��ر الإداري للمنتخ��ب الوطن��ي با�س��ل كوركي���س 
اإن "الاع��ب اجم��د عطوان حت�س��ل على تاأ�س��رة الدخول اىل 

الرا�س��ي القطري��ة لالتح��اق مبع�س��كر ا�س��ود الرافدي��ن يف 
الدوحة".

الأربع��اء  م�س��اء  باملنتخ��ب  التح��ق  "الاع��ب  اأن  واو�س��ح 
و�س��ينتظم يف التدريبات ا�س��تعداداً ملواجهة فل�سطني الودية 

يوم اجلمعة املقبل".
وم��ن املوؤم��ل اأن يلتح��ق لع��ب �س��انتا كارا اأ�س��امة ر�س��يد 

مبع�سكر ا�سود الرافدين م�ساء اليوم الربعاء.
املنتخ��ب العراق��ي �س��ياقي منتخ��ب فل�س��طني ال��ذي خطف 
فل�س��طني تعادًل لفتًا اأمام اإيران، ورغم اأن املنتخب الإيراين 
كان البادئ بالت�س��جيل بوا�س��طة مهدي طارم��ي يف الدقيقة 

50، فاإن فل�سطني جنحت يف ت�سجيل التعادل عرب جوناثان 
كانتيانا يف الدقيقة 87.

ويخو���س املنتخ��ب العراق��ي مبارات��ه الإعدادي��ة الأخ��رة 
اأمام نظره الفل�س��طيني غد، وذلك قب��ل توجه املنتخبني اإىل 

الإمارات من اأجل امل�ساركة يف احلدث القاري.
واأوقعت قرعة نهائيات اآ�س��يا املقررة من 5 يناير اإىل فرباير 
املقبل��ني، املنتخب العراق��ي يف املجموعة الرابعة اإىل جانب 
اإي��ران وفيتنام واليم��ن، بينما جاء املنتخب الفل�س��طيني يف 
املجموعة الثانية اإىل جانب اأ�س��رتاليا حاملة اللقب و�س��وريا 

والأردن.

الكاف يطلق بطولة كروية غير مسبوقة في أفريقيا

اأك��دت تقارير �س��حفية، ا�س��تعداد الحت��اد الأفريقي 
لك��رة القدم لإطاق بطولة جدي��دة، على غرار دوري 
الأمم الأوروبي��ة، الذي ا�س��تحدثه الحت��اد الأوروبي 

"يويفا" موؤخرا.
وا�سافت:" اإن الحتاد �سيطلق ن�سخة اأفريقية لدوري 
الأمم الأوروبي��ة، الذي انطلقت ن�س��خته الأوىل يف 6 
�س��بتمرب املا�س��ي، م�س��يفا "�ست�س��مى دوري الأمم 

الأفريقية".
وتابع��ت:" اأن اإع��ان اإطاق ه��ذه البطولة "قد يكون 

ي��وم الثام��ن والع�رسي��ن م��ن كان��ون اول احل��ايل 
يف العا�س��مة امل�رسي��ة، القاه��رة.. عل��ى اأن جت��رى 

مباريات اأول ن�سخة ابتداء من اب املقبل ".
و�سي�س��هد ال��دوري م�س��اركة املنتخب��ات الأفريقي��ة 
مبختل��ف م�س��توياتها، يف تواري��خ يحددها الحتاد 
ال��دويل للك��رة، كم��ا ه��و احل��ال بالن�س��بة للن�س��خة 
الأوروبية ". وك�س��فت " اأن الحتاد الأفريقي �سيق�سم 
املنتخب��ات ال�36 امل�س��اركة اإىل 4 م�س��تويات، بناء 
عل��ى الت�س��نيف العامل��ي، و�س��تتناف�س فيم��ا بينها 
بنظام الذهاب والإياب ". وذكرت ان امل�ستوى الأول 
من الت�س��نيف للفرق املتبارية �سيت�س��من ال�س��نغال 

وتون���س و الكونغ��و الدميقراطية،و غان��ا واملغرب و 
الكام��رون و نيجري��ا و بوركين��ا فا�س��و و مايل و 

الراأ�س الأخ�رس و م�رس واجلزائر ".
و�س��يظم امل�س��توى الث��اين ك��وت ديف��وار و غيني��ا و 
الكونغ��و و  و  اأوغن��دا  و  زامبي��ا  و  اأفريقي��ا  جن��وب 
الغابون، و البنني ". اما امل�س��توى الثالث ف�سي�س��تمل 
عل��ى منتخب��ات اأنغول و غينيا بي�س��او ومدغ�س��قر و 

موريتانيا و النيجر و توغو و زميبابو و كينيا ".
وتت�س��من قائمة ت�س��نيف امل�س��توى الراب��ع تنزانيا 
و ج��زر القمر و �سي�س��ل و ليبيا وم��الوي واإثيوبيا و 

ليبريا و �سراليون ".

م��ع غي��اب النجم��ني ليونيل مي�س��ي وكري�س��تيانو 
رونالدو عن من�سات تتويج اجلوائز الفردية، للمرة 
الأوىل منذ 11 عاما، �سيكون العام 2019 حموريا 
يف م�س��وار الاعبني ل�س��تعادة عر�س اأف�سل لعب 
يف الع��امل، ورمبا ح�س��م الن��زاع التاريخ��ي بينهما 

لاأبد.
وب��دا وا�س��حا ه��ذا الع��ام اأن اجلوائ��ز "الفردي��ة" 
الإجن��ازات  اإىل  كب��ر  ب�س��كل  م�س��تندة  اأ�س��بحت 
"اجلماعي��ة"، لذا ف��اأن بع�س البطولت احلا�س��مة 
الت��ي �س��تقام يف 2019 ق��د حت�س��م جائزة اأف�س��ل 
لع��ب للعام املقب��ل. ومع احتكار النج��م الكرواتي 
لوكا مودريت�س جلميع اجلوائ��ز الفردية هذا العام، 
ب�س��بب جناحه الأوروبي مع ريال مدريد يف دوري 
اأبط��ال اأوروبا، وتاألقه العاملي مع منتخب كرواتيا 
يف كاأ���س الع��امل، �س��يتعني عل��ى النجم��ني قي��ادة 

فرقهما لجنازات م�سابهة العام املقبل.
فم��ا ه��ي البط��ولت املحوري��ة الت��ي �س��تحدد من 
�سيح�سل على الكرة الذهبية ال�ساد�سة بني النجمني 

املتعادلني بخم�سة األقاب لكل منهما؟

الدوري المحلي
كا النجمني يبدوان مر�س��حني بق��وة لتحقيق لقب 

ال��دوري املحلي مع فريقيهم��ا يوفنتو�س الإيطايل 
وبر�سلونة الإ�سباين، ففريق "ال�سيدة العجوز" يرتبع 
بف��ارق مريح على قم��ة "الكالت�س��يو" ول يبدو اأنه 
�س��يرتكها اأبدا، اأما بر�س��لونة، فيبدو املر�سح الأكرب 
للمحافظة على لقب "الليغا" مع الرتاجع الكبر يف 

م�ستوى غرميه ريال مدريد يف بداية املو�سم.
وم��ع هذا كله، ف��اأن لقب ال��دوري املحلي قد يكون 
الأقل تاأثرا على جائزة اأف�سل لعب، والأرجنتيني 
مي�س��ي، حقق، لقب "الليغا" املو�سم املا�سي، وحل 

خام�سا يف ت�سنيف الكرة الذهبية.

دوري أبطال أوروبا
�س��تحدد البطول��ة القاري��ة الأهم يف الع��امل مامح 
اأف�سل لعب ب�سكل كبر، ففي اآخر 10 اأعوام، ذهبت 
الكرة الذهبية لاعب حقق دوري الأبطال 7 مرات.

وم��ع "انهي��ار" ري��ال مدري��د ، يبدو �س��باق دوري 
الأبطال مفتوحا ب�س��كل كبر، وتاأتي فرق بر�سلونة 
ويوفنتو�س يف مقدمة ال�سباق، حيث ي�سر الفريقان 
بخط��ى ثابتة يف البطولة، ويعدهم��ا الكثرون من 

املر�سحني الأقوى لتحقيقها.

دوري األمم األوروبية
جاءت بطولة دوري الأمم الأوروبية كن�سمة ربيعية 
يف �سيف النجم الربتغايل رونالدو، الذي �سيحظى 

بفر�س��ة ذهبية لإ�س��افة لقب دويل جدي��د، وباأقل 
جمه��ود. و�س��تخو�س الربتغ��ال، م��ع 3 منتخب��ات 
اأخ��رى، الدور النهائي من البطولة ال�س��يف املقبل، 
عل��ى  و�س��يتوجب  بورت��و.  مبدين��ة  اأر�س��ها  عل��ى 
رونال��دو هزمي��ة �س��وي�رسا يف ن�س��ف النهائي، ثم 
النت�س��ار عل��ى الفائ��ز م��ن هولن��دا اأو اإجنلرتا يف 

املباراة النهائية.

كوبا أميركا
متثل بطولة كوبا اأمركا كابو�س��ا متكررا و"عقدة" 
مل ي�س��تطع ال�س��احر الق�س��ر ليوني��ل مي�س��ي ف��ك 
طا�س��مها حتى الآن. قائد الأرجنتني خذل منتخب 
ب��اده يف اآخ��ر ن�س��ختني، عندم��ا ق��اد الفريق من 
للنهائ��ي، قب��ل اأن يه��زم مرت��ني عل��ى ي��د اجل��ارة 
ت�سيلي. لن تكون ن�سخة 2019 اأ�سهل من �سابقتها، 
فالبطول��ة ه��ذه امل��رة �س��تقام عل��ى اأر���س "العدو 
التاريخ��ي" الربازي��ل، وتاأت��ي يف وق��ت يعاين فيه 
املنتخب الأرجنتيني ب�سكل كبر.  ولكن من ناحية 
اأخ��رى، ق��د يك��ون لق��ب البطول��ة مفتاح ال�س��عادة 
"للربغ��وث" م��ع منتخ��ب ب��اده، كم��ا ق��د تهديه 
الكرة الذهبية ال�ساد�س��ة. رمبا �سيحمل عام 2019 
الفر�س��ة الأخ��رة للنجم��ني حل�س��م �س��باق الاعب 
الأف�س��ل يف اجليل، فرحل��ة الوداع اقرتب��ت، والعد 

التنازيل انطلق، مع دخول الثنني العقد الرابع.

صالح يصدم ليفربول بالرحيل إذا 
تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل

أيام راموس معدودة في ريال مدريد

العداء خضير عباس يحصد ذهبيتين في 
ملتقى اسطنبول الدولي 

المسابقات تحدد موعد االنتقاالت 
الشتوية

بغداد – محمد خليل

 وكاالت - الجورنال

اقرتب نادي ريال مدريد من عقد ثاث �س��فقات 
خ��ال �س��هر كان��ون الث��اين وف��رتة النتق��الت 
ال�س��توية املقبلة لتدعيم ال�س��فوف حت��ت قيادة 

املدرب �سانتياجو �سولري. 
وذكرت �سحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، 
اأن "ال�س��فقة الأوىل املحتمل��ة وهي الأرجنتيني 
اإيزيكي��ل بال�س��يو�س لع��ب و�س��ط ن��ادي ريف��ر 
بليت، وهو اأقرب الاعبني و�سوًل اإىل �سانتياجو 
اإىل  التو�س��ل  ال�س��هر املقب��ل بع��د  برنابي��و يف 

اتفاق معه خال الأ�س��ابيع املا�س��ية م��ع اإدارة 
ري��ال مدريد، ويتبقى فق��ط التفاق النهائي بني 

الناديني".
وتابع��ت ال�س��حيفة اأن "ال�س��فقة الثاني��ة ه��ي 
الإ�سباين ال�س��اب اإبراهيم دياز لعب و�سط نادي 
مان�س�س��رت �س��يتي، بعد اأن توا�س��ل ري��ال مدريد 
مع وكيله وهناك اإمكانية حل�س��م ال�س��فقة مببلغ 
م��ادي ق��دره 10 ماي��ني ي��ورو، وه��ي فر�س��ة 
كب��رة لبط��ل الع��امل واأوروبا للتعاق��د مع لعب 

واعد للم�ستقبل".
ماري��و  ه��ي  الثالث��ة  "ال�س��فقة  اأن  واأ�س��افت 

هرمو�س��و مدافع ن��ادي اإ�س��بانيول والذي يقدم 
اأداء ممي��ز م��ع فريق��ه ه��ذا املو�س��م يف بطول��ة 
ال��دوري، ويفك��ر ري��ال مدري��د يف التعاق��د معه 
لي�س��بح بدي��ًا جي��داً للثنائي �س��رجيو رامو�س 

ورفائيل فاران".
الن��ادي  رئي���س  بري��ز  فلورنتين��و  ويح��اول 
بالتعاون مع �س��ولري �س��د الثغ��رات التي يعاين 
منه��ا الفري��ق يف الفرتة املا�س��ية، حت��ى يكون 
ل��ه القدرة يف ال�س��تمرار على املناف�س��ة بجميع 
البطولت خا�سة بطولتي الدوري ودوري اأبطال 

اأوروبا وحماولة الفوز بهما.

ثالث صفقات على رادار ريال مدريد في ميركاتو الشتاء
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