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متكن ريال مدريد من خطف فوٍز �ضعب �ضد نظريه ريال بيتي�س خارج القواعد 
بهدفني لهدف، يف اإطارمباريات اجلولة التا�ضعة ع�رشة من الدوري الإ�ضباين.

ففي املباراة التي دارت رحاها على اأر�ض��ية بينتو فياماريان الأندل�ض��ية، اأّمن 
لعب بيتي�س ال�ضابق وريال مدريد احلايل داين �ضيبايو�س، الفوز لفريقه بعدما 
اأن��رى لركل��ة حرة على حافة منطقة اجلزاء يف اآخ��ر الدقائق، حمّولاً اإياها يف 

�ضباك احلار�س لوبيز براعة.
ا  ورف��ع الفري��ق امللك��ي ر�ض��يده اإىل النقطة رق��م 33 باملركز الرابع مت�ض��اوياً

بالنقاط ذاتها مع اإ�ضبيليه لكنه متخلف بفارق الأهداف.
اأح��د تل��ك اللقطات املث��رية للجدل يف اللق��اء كانت ل�ض��ريخيو كانالي�س جناح 
بيتي���س يف لقط��ة الهدف الوحي��د للفريق الأخ�رش بالدقيقة 67، عندما ا�ض��تلم 

ا. الكرة يف موقف اأ�ضبه بامُلت�ضلل ومن ثم اأنق�س واأحرز هدفاً
لعبو ريال مدريد اأبدوا اعرتا�ضهم على �ضحة الهدف، بيد اأن قرار جلنة "الفار" 

كان وا�ضحا ب�رشعيته وقانونيته بعد امل�ضاورة لأكرث من دقيقتني.
�ض��حفي برنامج "ت�ضريجنيتو" ال�ض��ابق نات�ضو تيالدو ن�رش تغريدة عقب اللقاء، 
ُمفادها اأن الفريق يتعر�س لظلم حتكيمي �ضواء مع تقنية الفيديو اأو من دونها، 

ا الذي اأ�ضار لالأمر ذاته. وهو ما لقى اتفاق موقع "ديفين�ضا �ضنرتال" اأي�ضاً
وقال نات�ض��و اأن كانالي�س كان يف و�ض��ع غري قانوين بع�رشة �ض��نتيمرتات عن 
اأق��رب لعب��ي ريال مدريد، وتوج��ب على احلكم هرينانديز اإلغ��اء الهدف، فيما 
اأ�ض��ار املوق��ع املدري��دي اإىل اأن تقنية الفيديو مل تن�ض��ف الفري��ق يف كثري من 

اللقطات هذا املو�ضم.
وتعجب "�ضنرتال" من عدم جلوء حكم املباراة ال�ضابقة بني ريال مدريد وريال 
�ضو�ض��يداد للفيديو، ب�ضاأن لقطة فيني�ض��يو�س جونيور عندما مت عرقلته بو�ضوح 

داخل منطقة جزاء اخل�ضم.

متكن ليونيل مي�ضي جنم بر�ضلونة من ت�ضجيل هدفه رقم 400 يف الدوري 
الإ�ضباين لكرة القدم، بتوقيعه الهدف الثاين للر�ضا يف مرمى �ضيفه اإيبار 

التي فاز بها بثالثية نظيفة.
اله��دف  وج��اء   ،)19( �ض��واريز  ع��ر  الت�ض��جيل  بر�ض��لونة  وافتت��ح 

م��ن  مي�ض��ي  ع��ر   53 الدقيق��ة  يف  ل الث��اين  خ��ال
اله��دف  وه��و  املرم��ى،  اأم��ام  رقم انف��راد 

الدوري  الأرجنتين��ي يف  للنج��م   400
الإ�ضباين.

واأ�ض��اف النجم الأوروغوياين الهدف 
يف  الكاتال��وين  للفرفي��ق  الثال��ث 

الدقيقة 59.
وبلغ لعبون اآخرون، مثل الرتغايل 

كري�ض��تيانو رونالدو، 400 هدف 
الدوري��ات  كل  يف 

الأوروبي��ة، لك��ن ل 
اأح��د منه��م حطم 

يف  الرق��م  ه��ذا 
بطولة واحدة.

اأنهت جلنة التعاقدات بنادي القوة اجلوية الريا�ض��ي تعاقدها الر�ض��مي مع 
لعب��ني حمرتفني لتعزيز �ض��فوف فريق كرة القدم خالل ف��رتة النتقالت 
ال�ض��توية احلالي��ة، حت�ض��ريا لال�ض��تحقاقات املقبل��ة واملهمة الت��ي تنتظر 

الفريق.
وذكرت جلنة التعاقدات بالنادي يف بيان اأن الهيئة الدارية للنادي اكلمت 
تعاقدها الر�ضمي مع املهاجم النيجريي }وليام اكوركيت{ لعب النتاج 
احلرب��ي امل���رشي وهو من املهاجم��ني اجليدين والذي خط��ف النظار يف 

الدوري امل�رشي، والآن الالعب ا�ضبح �ضمن �ضفوف القوة اجلوية".
واأو�ض��حت اللجن��ة اأن "الدارة تعاقدت اتفقت مبدئيااً م��ع النيجريي الخر 
}ايدو مو�ض��ي�س{ لعب حر�س احلدود امل�رشي والذي يجيد اللعب ك�ضانع 
لعب يف و�ض��ط امللعب، بانتظار التوقيع الر�ض��مي معه خالل اليام املقبلة، 
وهذه ال�ض��فقتان �ض��تكون ا�ض��افة قوية ل�ض��قور القوة اجلوية خالل الفرتة 

املا�ضية".

كأس إسبانيا: برشلونة لرد االعتبار.. وريال مدريد لتأكيد العبور

المنتخب الوطني يرفع وتيرة تحضيراته لموقعة فك الشراكة مع ايران في كاس اسيا 
يلتقي منتخبنا الوطني يوم غد الربعاء، نظريه اليراين 
يف اجلولة الثالثة �ض��من نهائيات كا�س ا�ض��يا، املقامة 
حالي��ا يف الم��ارات، يف لق��اء ف��ك �ض��دارة املجموع��ة 

اخلام�ضة، بقيادة  �ضافرة اوزبكية.
واج��رى منتخبن��ا الوطني ام���س الثنني، ث��اين وحداته 
التدريبية على ملعب ال�ضباط يف دبي حت�ضريااً ملواجهة 

املنتخب اليراين يوم الربعاء املقبل .
ورافق املنتخب الإيراين منتخبنا الوطني اإىل دور ال�16 
م��ن بطولة كاأ���س اآ�ض��يا 2019 لك��رة القدم، بع��د فوزه 

على اليمن 0-3 ال�ض��بت املا�ضي يف اجلولة الثانية من 
مناف�ضات املجموعة الرابعة.

و�ض��جل مهند علي كاظم )11( وب�ضار ر�ضن )19( وعالء 
عبا�س )1+90( اأهداف العراق.

وحق��ق العراق فوزه الثاين بع��د الأول على فيتنام 3-2 
لريف��ع ر�ض��يده اإىل 6 نقاط بف��ارق الأهداف ع��ن اإيران 
املت�ض��درة والتي �ض��منت تاأهلها ال�ض��بت اأي�ضااً بفوزها 

على فيتنام 2-0.
اأما اليمن فبقي يف املركز الأخري من دون ر�ض��يد بعدما 

تعر�س خل�ضارته الثانية بعد الأوىل اأمام اإيران 0-5.
واعل��ن الحتاد ال�ض��يوي لك��رة القدم، عن حك��م مباراة 

الع��راق واي��ران يف ال��دور الثال��ث م��ن دور املجموعات 
ببطولة كاأ�س اآ�ضيا ب المارات 2019.

واناط ال�ض��يوي مهمة قيادة املباراة التي �ض��تقام على 
ا�ض��تاد اآل مكت��وم بن��ادي الن���رش اىل احلك��م الوزبكي 

راف�ضان يدير، ليقود �رشاع القمة بني املنتخبني.
من جهته ع�ض��و اإحتاد الكرة كامل زغري اكد ان املباراة 
املقبل��ة اأمام اإيران مهمة رغم تاأهل  الفريق اإىل دور ثمن 

نهائي كاأ�س اآ�ضيا. 
وقال زغري ان اهمية املباراة تكمن يف نقاطها ، فالفوز 
 �ضيمنحنا �ض��دارة املجموعة ما يعني اأن الفريق �ضيكون 
م�ض��اره اأ�ض��هل يف الأدوار املقبلة من  البطولة ومواجهة 

اأحد املتاأهلني من اأربع اأف�ضل ثوالث يف ثمن النهائي" 
واأ�ض��ار اإىل اأن��ه يتوقع يف ح��ال الفوز على اإي��ران ، فاأن 
املنتخ��ب �ضي�ض��ل اإىل ن�ض��ف النهائ��ي،  لفت��ا اىل :" ان 
تل��ك التفا�ض��يل يفهمه��ا الالعب��ون وعليه ف��اأن التاأهل 
لثم��ن نهائي البطول��ة لن يقلل م��ن  اندفاعنا ملوا�ض��لة 

النت�ضارات". 
وارتفعت ا�ض��عار تذاك��ر مباراة العراق واي��ران يف كاأ�س 
اآ�ض��يا، بع��د نفاذها من ال�ض��واق متامااً قبل ا�ض��بوع من 
املواجه��ة. و�ض��يتواجه الفريق��ان على ا�ض��تاد اآل مكتوم 
بنادي الن�رش يف اإمارة دبي يف ال�ض��اعة ال�ض��بعة م�ض��اءاً 

بتوقيت بغداد.

سيف سلمان: السوشيل ميديا تؤثر على معنويات الالعبين

توق��ع لعب الطلبة واملنتخب ال�ض��ابق، �ض��يف �ض��لمان، 
مب��اراة الع��راق واإي��ران ي��وم الأربع��اء املقب��ل يف قمة 
مباري��ات اجلولة الخ��رية للمجموع��ة الرابع��ة ببطولة 

اآ�ضيا املقامة يف الإمارات.
وق��ال �ض��لمان ان "مباراتن��ا م��ع اي��ران �ض��تكون وفق��ا 
حل�ض��ابات املدرب و�ض��تكون �ض��عبة على العراق وكذلك 

نارية حتى وان كانت النتيجة حم�ضومة للمنتخب".
واأ�ضاف ان "جميع لعبي املنتخب حمرتفون وامل�ضتوى 
الفني لهم بداأ يت�ضاعد" م�ضريا اىل ان "املنتخب مل يلعب 

�ض��ابقااً باأ�ضلوب 2-3-5 وهو اأ�ضلوب دفاعي بني نقاط 
ال�ضعف على املنتخب يف العمق".

واأ�ض��ار �ض��لمان اىل ان "اأحم��د ابراهي��م وعل��ي فايز من 
الالعب��ني املميزي��ن" لفت��ا اىل ات "البع�س ت�ض��ور ان 
التبديل يف مباراة فيتنام هو من �ض��نع الفوز واحلقيقة 

ان تغيري الأ�ضلوب هو من �ضنع الفوز".
وتاب��ع، ان "املنتخ��ب العراق��ي احرتم خ�ض��مه اليمني" 
منوه��ا اىل ان "اخللل يف مباراة فيتنام مت تاأ�ض��ريه اأين 

واملدرب مل يخطئ لكنه بداأ باأ�ضلوب ومت ت�ضحيحه".
واأو�ض��ح "انا بعيد عن اللقاءات وكنت راف�ض��ا لأي لقاء 
لكن عندم��ا علمت ان لقاء الفرات دعم��ا للمنتخب قبلت 

به وانا ابن املنتخب �ض��واء كنت م�ضاركا يف الت�ضكيلة او 
خارجها ففي النهاية هم زمالئي".

وعن م�ض��وار العراق يف بطولة اآ�ضيا، قال �ضلمان "التوقع 
�ض��عب بالو�ض��ول اىل م�ض��توى معني ولك��ن املباريات 
التي خا�ضها املنتخب يعطي اإنطباعااً جيدااً ويف ت�ضاعد 
م�ض��تمر والالعب��ني العراقي��ني يحب��ون اللعب ال�ض��عب" 

م�ضريا "لي�س لدينا الثقافة الكروية لحرتام اخل�ضم".
واأكد ان "املنتخب الوطني عليه �ضغط املباريات لأهمية 
البطولة واغلبهم �ضباب ولي�س لديهم اخلرة الكافية رغم 
لعبهم الرائع" منوها اىل ان "الالعب �ض��فاء هادي كان 
لعب��ااً متمي��زااً وق��دم م�ض��تويات جي��دة ول يحت��اج اىل 

خرة".
الجتماع��ي  التوا�ض��ل  "مواق��ع  ان  بالق��ول  واأ�ض��تطرد 
وال�ضو�ض��يل ميدي��ا يوؤث��ر ب�ض��كل مبا�رش عل��ى معنويات 
الالعبني" موؤكدا ان "اأغلب لعبي فريق الطلبة ي�ضتحقون 

متثيل املنتخب الوطني".
وق��ال، ان "العم��ال الفني��ة ت�ض��يف الكث��ري الالعب��ني 
وحاف��زااً كبريااً للتاأثري على اللعب وانا �ض��ورت كليب مع 
فنان �ضابق لكن املدرب وحكيم �ضاكر اعرت�س على ذلك 

ولن ان�ضى ف�ضله ابدااً".
و�ض��دد على ان "مبداأ الت�ضقيط وا�ضح يف بلدنا والفعال 

ال�ضلبية حتفز اىل تقدمي الأف�ضل".

ياأمل بر�ضلونة حامل اللقب وبطل الدوري اأن يتجنب 
اخل��روج م��ن ال��دور ثم��ن النهائ��ي مل�ض��ابقة كاأ���س 
اإ�ض��بانيا لأول م��رة منذ ع��ام 2010، وذل��ك عندما 

ي�ضت�ضيف ليفانتي اخلمي�س اإيابااً.
ورغ��م خ�ض��ارة الذه��اب على ملع��ب "�ض��يوتات دي 
فالن�ض��يا" بنتيج��ة 2-1، يب��دو م�ض��تبعدااً اأن يذهب 
بر�ض��لونة �ض��حية لليفانت��ي الذي اأف��اد اخلمي�س من 
ق��رار املدرب اإرن�ض��تو فالف��ريدي باراح��ة عدد كبري 
من جنومه، وعلى راأ�ض��هم الأرجنتيني ليونيل مي�ضي 
والأوروغوي��اين لوي�س �ض��واريز، من اأجل ح�ض��م لقاء 

الذهاب.
وعاد مي�ض��ي و�ضواريز اإىل ت�ضكيلة النادي الكاتالوين 
الأح��د يف الدوري، و�ض��اهما بفوزه ال�ض��اد�س تواليااً 
على ح�ض��اب ايب��ار )0-3(، بعدما ع��زز الأول رقمه 
القيا�ض��ي كاأف�ض��ل هداف يف تاريخ الليغا بت�ضجيله 

هدفه ال�400، فيما �ضجل الثاين ثنائية.
وان�ض��م مي�ض��ي الأح��د اإىل غرمي��ه ال�ض��ابق يف ريال 
مدري��د جن��م يوفنتو���س الإيط��ايل حالي��ااً الرتغايل 
كري�ض��تيانو رونالدو، كثاين لعب فقط يف البطولت 

الأوروبية اخلم�س الكرى )اإ�ضبانيا، اإنكلرتا، اإيطاليا، 
اأملانيا وفرن�ضا( ي�ضل اإىل عتبه الهدف ال�400.

و�ض��جل رونال��دو 409 اأهداف، لكن م��ع ثالثة اأندية 
يف البط��ولت اخلم���س الكرى )بواق��ع 84 هدفااً مع 
مان�ض�ضرت يونايتد الإجنليزي، و311 مع ريال، و14 
حت��ى الآن م��ع يوفنتو���س يف ال��دوري الإيطايل هذا 
املو�ض��م(، يف حني اأن اأهداف مي�ض��ي ال�400 �ضجلها 

مع فريق واحد ويف نف�س الدوري.
وبح�ض��ب موقع الحت��اد الأوروبي لك��رة القدم، لي�س 
هن��اك �ض��وى ثالث��ة لعب��ني اآخري��ن �ض��جلوا اأهدافااً 
اأكرث من مي�ض��ي يف بطولة حملية واحدة على �ض��عيد 
"القارة العجوز"، وهم يوزف بيت�ض��ان )500 هدف 
يف ت�ضيكو�ض��لوفاكيا ب��ني 1931 و1955( وجيمي 
ماكغ��روري )410 اأهداف يف اإ�ض��كتلندا بني 1922 
يف  اأه��داف   403( بوبي��ك  و�ض��تييبان  و1938( 

يوغو�ضالفيا بني 1945 و1958(.
وم��ن املتوقع األ يخاطر فالف��ريدي اخلمي�س بابقاء 
مي�ض��ي اأو �ض��واريز على مقاعد الب��دلء، اإذا كان يريد 
جتنيب بر�ضلونة اخلروج من الدور ثمن النهائي لأول 
م��رة من��ذ 2010، حني خ���رش اأمام اإ�ض��بيلية )1-2 
ذهاب��ااً عل��ى اأر�ض��ه و1-0 اإياب��ااً(، قب��ل اأن ينج��ح 

بعدها يف الو�ض��ول النهائي مرتني ون�ضف النهائي 
م��رة واحدة والفوز باللقب خم�س م��رات، بينها اأربع 

يف املوا�ضم الأربعة الأخرية.
وتبدو الفر�ض��ة �ض��انحة اأم��ام ريال مدري��د من اأجل 
الث��اأر م��ن ليغاني�س، الذي اأق�ض��اه من رب��ع النهائي 
املو�ض��م املا�ض��ي، وذل��ك عندم��ا يح��ل �ض��يفااً عليه 

الأربعاء.
وقطع ريال اأكرث من ن�ضف الطريق نحو ربع النهائي 
بفوزه ذهابااً على اأر�ضه بثالثية نظيفة، وهو �ضيدخل 
اإىل لقاء الأربعاء مبعنويات مرتفعة بعد الفوز القاتل 
ال��ذي حققه الأحد على م�ض��يفه ري��ال بيتي�س 2-1 
بف�ض��ل ه��دف ل��داين �ض��يبايو�س من ركلة ح��رة قبل 

دقيقتني على نهاية اللقاء.
لك��ن فرحة الن��ادي "امللكي" بهذا الف��وز ،الذي جاء 
بعد تعادل مع فياريال )2-2( وخ�ض��ارة اأمام ريال 
�ضو�ض��ييداد يف ملعبه )2-0(، مل تكن كاملة اإذ خ�رش 
جه��ود مهاجم��ه الفرن�ض��ي ك��رمي بنزمي��ا يف نهاية 
ال�ض��وط الأول بع��د تعر�ض��ه لك���رش يف اأح��د اأ�ض��ابع 
يده بح�ض��ب ما ك�ض��ف مدربه الأرجنتيني �ضانتياغو 

�ضولري.
ويعاين مدرب ريال مدريد �ض��ولري اأ�ضالاً من غياب 

الويل��زي غاري��ث باي��ل ومارك��و اأ�ضين�ض��يو اللذي��ن 
يعانيان من اإ�ض��ابة يف ربلة ال�ض��اق والفخذ تواليااً، 
كما يغيب احلار�س البلجيكي تيبو كورتوا لالإ�ض��ابة 

اأي�ضااً.
وعلى �ض��ولري التفكري اأي�ضااً باملباراة ال�ضعبة التي 
تنتظر فريقه ال�ض��بت يف الدوري �ض��د اإ�ضبيلية، الذي 
يحت��ل املرك��ز الثال��ث اأمام الن��ادي امللك��ي بفارق 
املواجه��ة املبا���رشة بينهما )فاز النادي الأندل�ض��ي 

ذهابااً على اأر�ضه 3-0(.
وبعد عودته م��ن كاتالونيا بالتع��ادل 1-1 ذهابااً، 
يبدو اأتلتيكو مدريد مر�ض��حااً لبلوغ ربع النهائي على 
ح�ض��اب �ض��يفه جريونا، حني يلتقيه الأربعاء، فيما 
يتج��دد املوع��د ب��ني اإ�ض��بيلية واأتلتيك بلب��او اللذين 
تواجه��ا الأح��د يف الدوري، وفاز الأخري على اأر�ض��ه 
0-2، بعد اأن خ�رش يف ذهاب ثمن النهائي يف معقله 

اأي�ضااً 3-1 اأمام مناف�ضه الأندل�ضي يوم اخلمي�س.
ويفتت��ح اإياب ثم��ن النهائي الثالثاء، غ��ذ يلتقي بلد 
الولي��د م��ع خيت��ايف )1-0 ذهاب��ااً(، وفالن�ض��يا مع 
�ض��بورتينغ خيخون )2-1(، عل��ى اأن يلعب اخلمي�س 
ريال �ضو�ضييداد مع ريال بيتي�س )0-0(، واإ�ضبانيول 

مع فياريال )2-2(.

اإلعالم المدريدي يشن حربًا على "الفار"

ميسي يسجل هدفه رقم 400 
في الدوري اإلسباني

الجوية يتعاقد مع العبين 
من نيجيريا

بغداد – محمد خليل

بغداد - الجورنال

اعلن��ت وزارة ال�ض��باب والريا�ض��ة، الثن��ني، اأن الوزير احمد 
ريا���س العبي��دي ورئي���س الهيئ��ة العام��ة للريا�ض��ة بدولة 
المارات العربية املتحدة اللواء حممد خلفان الرميثي، اتفقا 
على توقيع اتفاقية تعاون م�ض��رتكة بني البلدين خالل �ض��هر 

اآذار املقبل.
وقالت الوزارة يف بيان، اإن "وزير ال�ض��باب والريا�ض��ة احمد 
ريا�س العبيدي، التقى برئي�س الهيئة العامة للريا�ضة بدولة 

الم��ارات العربية املتح��دة اللواء حممد خلف��ان الرميثي يف 
مقر الهيئة ب� اأبو ظبي".

وا�ض��اف اأنه "جرى خالل اللقاء ال��ذي ح�رشه الوفد املرافق 
للوزي��ر ف�ض��الاً عن ال�ض��فري العراق��ي يف دولة الإم��ارات رعد 
الآلو�ض��ي، بحث �ض��بل التعاون بني البلدين ال�ضقيقني وكيفية 
تعزي��ز التب��ادل يف اخلرات الإداري��ة والفنية، ل �ض��يما وان 
البلدين تربطهما عالقات وطيدة". واكد ريا�س وفقااً للبيان، 
على "ا�ض��تعداده لفتح اآفاق التع��اون لأبعد املديات مع دولة 
الم��ارات العربية املتحدة، والعراق يحتاج اىل دعم كبري من 

ا�ض��قائه يف م�ض��األة رفع احلظ��ر الكلي عن املالع��ب العراقية 
والإ�ضهام يف تنظيم البطولت داخل العراق".

م��ن جانبه ا�ض��ار الرميث��ي، اإىل ان "الإمارات ت�ض��عى لتوقيع 
اإتفاقي��ة تع��اون ب��ني البلدين و�ض��يتم التباحث ب�ض��اأنها بني 
الطرفني ليت��م توقيعها يف العراق و�ض��اأكون على راأ�س الوفد 

الذي يزور العراق خالل �ضهر اآذار املقبل".
واأكد الرميثي على "ا�ض��تعداد بالده لتقدمي الدعم اللوج�ض��تي 
واملايل واأنه �ضي�ضع يده بيد الوزير للو�ضول اىل �ضيغة مثلى 

لتفاقية التعاون او مذكرة التفاهم بني الطرفني".

اتفاقية تعاون رياضية مرتقبة بين العراق واالمارات
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