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هاتو  :مفاوضات لعودة عدد من العبي الميناء
لفريقهم واتصاالت جارية مع محترفين
بغداد  -الجورنال

اكد مدرب فريق امليناء عقيل هاتو" ان ال�سفانة يوا�صل ا�ستعداداته
وبجرع��ات تدريبية مت�صاع��دة بعد توقف ال��دوري املمتاز ب�سبب
م�شاركة املنتخب الوطني يف بطولة �أمم ا�سيا .م�شريا اىل ان الفريق
�سيالق��ي فريق اجلوية يف مبارات�ين جتريبيتني يف الب�رصة يومي
الثالثاء واجلمعة املقبلني.
وق��ال هات��و ان "هن��اك مفاو�ض��ات مع ع��دد من الالعب�ين ابناء
الن��ادي لعودته��م للفري��ق و�سد النق���ص يف بع�ض املراك��ز بعد ان
و�صلت املفاو�ضات معهم اىل مراحل متقدمة ليكونوا قوة ا�ضافية
للفري��ق .الفت��ا اىل ان االدارة فتح��ت قن��وات ات�صال م��ع عدد من
املحرتف�ين منهم نيجري واخ��ر يلعب يف ال��دوري االردين حلاجة
الفري��ق خلدماته��م  .م�شريا اىل ان هناك مع�سك��را تدريبيا خارجيا
للفري��ق مل يح��دد بعد ويتخلله �إج��راء مباري��ات جتريبية من اجل
زيادة االن�سجام بني الالعب�ين وتهيئة الفريق للمباريات القادمة
يف الدوري العراقي املمتاز.

اسود الرافدين يواجهون النجوم الذهبية في مستهل مشوارهم بكأس آسيا اليوم
كأس انكلترا :سباعية لمانشستر سيتي في
مرمى روثرهام وخروج ليستر سيتي
بغداد  -متابعة

دك مان�ش�س�تر �سيت��ي �شباك �ضيف��ه روثرهام من الدرج��ة الأوىل ب�سباعية نظيفة
الأح��د وبل��غ ال��دور الرابع من م�سابق��ة ك�أ�س انكل�ترا لكرة الق��دم ،يف حني حقق
نيوب��ورت كاونت��ي م��ن الدرج��ة الثالثة املفاج���أة ب�إخراج��ه لي�س�تر �سيتي بطل
الدوري عام  2016بفوزه عليه .2-1
وللمفارق��ة ،تن��اوب عل��ى ت�سجي��ل الأه��داف يف املب��اراة الأوىل� ،سبع��ة العبني
خمتلف�ين هم رحيم �ستريلين��غ ( ،)12فيل فودن ( ،)43النيج�يري �سيمي �إياجي
( 45خط�أ يف م��رى فريقه) ،الربازيلي غابريال جيزو�س ( ،)53اجلزائري ريا�ض
حمرز ( ،)73الأرجنتيني نيكوال�س �أوتامندي ( )78والأملاين لوروا �ساين (." )85
و�أج��رى مدرب مان�ش�سرت �سيتي جوزيب غوارديوال ثمانية تغيريات على الت�شكيلة
التي تغلبت على ليفربول  2-1يف لقاء قمة اخلمي�س يف الدوري املمتاز".
ويف مب��اراة نيوب��ورت و�ضيفه لي�سرت �سيتي تقدم ا�صح��اب الأر�ض بهدف �سجله
جمي��ل م��ات ( ،)10ورد اجلزائ��ري ر�شيد غزال بهدف التع��ادل للي�سرت قبل نهاية
املباراة بثماين دقائق ،فظن لي�سرت ب�أنه �سيفر�ض مباراة معادة على ملعبه ،لكن
بادري��غ �أموند كان ل��ه ر�أي اخر بت�سجيله هدف الفوز م��ن ركلة جزاء يف الدقيقة
." 85

بغداد – الجورنال

يواج��ه املنتخ��ب الوطن��ي العراقي لك��رة القدم ،الي��وم الثالثاء،
نظ�يره الفيتنامي يف �أوىل مبارياته بك�أ���س �آ�سيا  ،2019وقرر
م��درب ا�سود الرافدي��ن �سرتي�شكو كاتانيت�ش ب��دء املباراة بخطة
لع��ب  ،3-4-3حي��ث �سيب��د�أ بالت�شكيل الت��ايل :حرا�سة املرمى:
ج�لال ح�سن .خ��ط الدفاع :فران���س �ضياء واحم��د ابراهيم وعلي
فائز .خط الو�سط :علي عدنان ووليد �سامل و�صفاء هادي و�أ�سامة
ر�شي��د .خ��ط الهج��وم :ح�سني عل��ي ومهند عل��ي واحم��د يا�سني.
و�ستق��ام املب��اراة على ا�ست��اد مدينة زاي��د الريا�ضي��ة يف متام
ال�ساعة الرابع��ة والن�صف بتوقيت بغداد ،و�أعرب مدرب املنتخب

ال�سلوفين��ي كاتانيت���ش عن ثقت��ه بالعبيه يف مب��اراة الغد �أمام
منتخ��ب فيتن��اميف �أفتت��اح م�شوارهما يف بطول��ة �أ�سيا 2019
املقامة يف الإمارات .وقال كاتانيت�ش يف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي
اقيم االثنني وح�رضه �أي�ضا الالعب �أحمد �إبراهيم �أنهيعد بتقدمي
كل طاقتن��ا يف مباراة الغد �أم��ام فيتنام واعرف جيدا �أن ال�شعب
العراق��ي حمب لكرةالقدم ولدي��ه حما�س ،ولدي الثقة بالالعبني
لتقدمي كل مالديهم ،الفتا �أنه بات على درايةبالعبيه و�سيختار
الت�شكيل��ة املثالية للمباراة .و�أو�ض��ح �أنه يركز على مباراة اليوم
دون التفك�ير يف املبارات�ين املقبلتني �أمام اليم��ن و�إيرانفلكل
مب��اراة �سيك��ون حت�ض�ير خا���ص بها و�سنخت��ار الت�شكي��ل �ألذي
�سيقدم الأداء الأف�ضل ون�سعىلتقدمي مباراة كبرية وم�ستوى جيد.

و�أك��د �أن الأجواء جيدة يف مع�سكر �أ�س��ود الرافدين م�ؤكدا ال �أ�شعر
بال�ضغط وهدفن��ا تقدمي مباراةجيدة ت�ؤك��د امكانيات املنتخب
العراق��ي .من جهته �أكد العب املنتخب �أحمد �إبراهيم ركزنا على
الفري��ق الفيتنامي ونعرف جيداطريق��ة لعبه وركزنا على نقاط
ال�ضع��ف التي ن�سعى ال�ستغاللها يف مباراة الغد ونطمح لتحقيق
النق��اط الث�لاث وت�سجي��ل بداية طيب��ة .و�أو�ضح نح�ترم الفريق
املناف���س وطموحات��ه ،لكنن��ا عازم��ون على حتقي��ق الفوز كون
فريقناجاهز للبطولة وهدفنا الظهور ب�شكل مميز وت�سجيل بداية
�إيجابية .وانهى منتخبنا الوطني ،مع�سكره التدريبي الناجح يف
الدوح��ة بوحدة تدريبية �صباحية ،اعلن فيها املدرب كاتانيت�ش
انته��اء املرحل��ة التدريبية والدخول من��ذ الآن ب�أج��واء البطولة

هداف القوة الجوية يفسخ عقده مع فريقه اليوناني
بغداد  -الجورنال

ق��رر �صانع �ألعاب الزمال��ك املعار ل�صفوف
�أبول��ون �سمرين��ى اليونان��ى ،حمم��ود عب��د
الرازق "�شيكاب��اال" ،ف�سخ تعاقده مع ناديه
خالل الفرتة اجلارية من �أجل خو�ض جتربة
جدي��دة بداية من �شهر كانون الثاين اجلاري

املقبل خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية.
"�شيكاب��اال" ال��ذي يع��د هدف�� ًا لن��ادي
الق��وة اجلوي��ة العراقي وع��دداً م��ن الأندية
امل�رصي��ة� ،سيح�س��م وجهت��ه املقبل��ة خالل
فرتة االنتقاالت ال�شتوية اجلارية.
وذك��ر موقع "الي��وم ال�سابع" امل��صري� ،أن
"الالع��ب ا�صطح��ب جمي��ع متعلقات��ه م��ن

اليون��ان �إىل القاه��رة ف��ى رحلت��ه الأخرية
و�أخط��ر املقرب�ين من��ه �إن��ه ل��ن يع��ود �إىل
جمددا وهو ما ت�أكد ب�شكل
الفري��ق اليونانى
ً
نهائ��ى خ�لال ال�ساع��ات املا�ضي��ة حي��ث
ق�ض��ى الأبات�شى �إجازته ف��ى �أ�سوان ثم عاد
�إىل القاه��رة ف��ى ال�ساع��ات املا�ضية حل�سم
وجهته املقبلة".

محمد صالح األعلى في الدوري اإلنجليزي بعد رقم قياسي جديد يصدم رونالدو
وكاالت  -الجورنال

وا�صل الالعب امل�رصي ،حممد �صالح ،يف ح�صد الأرقام القيا�سية
م��ع فريقه ليفرب��ول الإجنليزي ،بعدم��ا ك�شفت درا�س��ة جديدة عن
حتقيق��ه رقما قيا�سيا جعله الأعلى يف الدوري الإجنليزي "الربمير
لي��غ" .ون��شرت �رشكة "كيه ب��ي �إم ج��ي" الهولندي��ة املتخ�ص�صة
يف الدرا�س��ات االقت�صادي��ة الريا�ضي��ة ،تقييمه��ا ال�سن��وي لأعلى
الالعب�ين قيمة �سوقية يف العامل ،ون�رشت��ه �صحيفة "الديلي ميل"
الربيطانية .واحتل حممد �ص�لاح املركز الأول يف القيمة ال�سوقية
يف ال��دوري الإجنلي��زي والرابع عامليا ،بقيم��ة �سوقية و�صلت �إىل
 168.3مليون يور .وجاء حممد �صالح ،خلف الربازيلي نيمار دا

�سيلفا ،جن��م باري�س �سان جريمان الفرن�سي ،ال��ذي ت�صدر القائمة
بقيمة �سوقية و�صل��ت �إىل  229.1مليون يورو .وجاء زميل نيمار
يف باري���س �س��ان جريم��ان املرك��ز الث��اين بقيم��ة �سوقي��ة 215
مليون ي��ورو ،فيما احتل الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،جنم بر�شلونة
الإ�سب��اين ،املركز الثال��ث بقيمة �سوقية  203.3ملي��ون يورو� .أما
مهاج��م توتن��ام هوت�سرب ،ه��اري ك�ين ،فاحتل املرك��ز الثاين يف
ال��دوري الإجنليزي ،خلف حمم��د �صالح ،واخلام���س على م�ستوى
الع��امل ،بقيم��ة �سوقي��ة و�صل��ت �إىل  151.1ملي��ون ي��ورو ،ج��اء
بعده الع��ب ت�شيل�سي الإجنلي��زي� ،إيدن ه��ازارد ،باملركز ال�ساد�س
عاملي��ا والثال��ث يف ال��دوري الإجنلي��زي بقيم��ة  148.2ملي��ون
يورو .و�شهدت القائمة �صدمة كربى ،بغياب الربتغايل كري�ستيانو

رونالدو ،جنم يوفنتو�س الإيطايل ،عن قائمة �أف�ضل  10العبني يف
الع��امل ،حيث احت��ل املركز الثاين ع�رش بقيم��ة و�صلت �إىل 107.3
ملي��ون يورو .وقاد حممد �ص�لاح ،ناديه ليفرب��ول ل�صدارة جدول
ترتي��ب الربميريلي��غ بر�صيد  54نقطة ،حيث حق��ق الريدز العالمة
الكاملة يف  7مباريات له بال�شهر املا�ضي ،كما �ساعد الريدز على
ال�صع��ود �إىل نهائي دوري �أبطال �أوروبا املو�سم املا�ضي ،وح�صل
عل��ى لقب هداف الربمير ليغ ،و�أف�ضل العب يف املوري الإجنليزي.
كم��ا اختارت �شبكة "�سكاي �سبورت�س" حممد �صالح الالعب الأبرز
يف ع��ام  .2018وف��از �ص�لاح ،بجائزة هيئة الإذاع��ة الربيطانية
"بي بي �سي" ،لأف�ضل العب �أفريقي يف عام  14 ،2018دي�سمرب/
كانون الأول اجلاري ،للمرة الثانية يف تاريخه.

اال�سيوي��ة ،حيث الرتكي��ز واالهتمام واالبتعاد ع��ن كل ماي�شكل
�ضغطا عل��ى الالعبني  .وبني كاتانيت�ش :ان��ه مطمئن للجاهزية
البدنية والفنية لالعبيه ،حيث �شهدت التدريبات ،خالل املع�سكر،
مناف�س��ة كبرية وحمتدم��ة للح�صول على �رشف ارت��داء الفانيلة
الوطني��ة ،وهذه حالة ايجابية لتق��ارب امل�ستويات ،حيث امتنى
ان اك��ون وفقت يف اختي��ار االف�ضل يف املنتخ��ب العراقي لهذه
البطول��ة  .و�أن��اط االحت��اد الآ�سي��وي لك��رة القدم ،مهم��ة حتكيم
مباراة املنتخ��ب الوطني العراقي �أمام فيتن��ام ،اىل احد احلكام
القطري�ين الدوليني .و�سيقود احلكم القطري الدويل ،عبد الرحمن
اجلا�سم ،املواجهة التي �ستقام يف متام ال�ساعة الرابعة والن�صف
م�سا ًء بتوقيت العا�صمة بغداد اليوم.

ريبري يشتم منتقديه بسبب شريحة
اللحم "الذهبية"
بغداد  -الجورنال

وجه الفرن�سي فرانك ريبريي العب نادي بايرن ميونيخ ال�شتائم عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي ملنتقديه ،ردا على التعليقات التي طالته
لتناوله �رشيحة حلم "ذهبية" يف �أحد مطاعم دبي.
وكان ريب�يري قد ن��شر اخلمي���س املا�ضي على ح�سابات��ه يف تويرت
وان�ستغ��رام فيديو يظهر فيه يف �أحد مطاع��م الطاهي الرتكي ال�شهري
ن��صرت غوك�شيه امللقب بـ"�سالت باي" ،حيث و�ضعت �أمامه �رشيحة
حل��م مغلف��ة بورق الذهب ،قب��ل �أن يقوم الطاه��ي بتقطيعها و�إف�ساح
املجال �أمام الالعب البالغ  35عاما لر�ش امللح عليها ،وهي احلركة
التي ا�شتهر بها الطاهي عرب مواقع التوا�صل.
وانت��شر الفيدي��و عل��ى مواقع التوا�ص��ل االجتماعي و�أث��ار حملة من
االنتقادات الالذعة لالعب الفرن�سي على ت�رصفه "الباذخ".
وح�سب �صحيفة "بيلد" الأملانية ،ف�إن الطبق كان عبارة عن �رشيحة
حلم وزنها  400غرام ،مغلفة بورق الذهب ،ب�سعر بلغ  1200يورو.
ون��شر ريب�يري ر�سائ��ل احتوت عل��ى �شتائم ع�بر توي�تر وان�ستغرام
وجهها ملن و�صفهم باحلا�سدين كما ن�سب لنجم فريق بايرن ميونيخ
قول��ه�" :أن��ا ال �أدين لكم ب�شيء ،جناحي قب��ل �أي �شيء �آخر هو بف�ضل
اهلل".
ومل يعل��ق نادي باي��رن ميونخ خالل مع�سك��ره التدريبي يف الدوحة
عل��ى احلادث ،لكن �صحيفة "بيلد" �أ�شارت �إىل �أن رئي�س جمل�س �إدارة
النادي كارل هاينز رومينيغه ،غا�ضب من ر�سائل ريبريي.

كأس آسيا :كاتانيتش يقود العراق بذكريات فييرا
بغداد  -الجورنال

ي�ستع��د املنتخ��ب العراق��ي لك��رة الق��دم للم�شارك��ة يف
ك�أ�س �آ�سي��ا  2019ب�إ�رشاف مدربه اجلدي��د ال�سلوفيني
�سرتي�شك��و كاتانيت���ش ،ال�ساع��ي ال�ستع��ادة جترب��ة
الربازيلي-الربتغ��ايل جورف��ان في�يرا ،ال��ذي �أحرز مع
املنتخب لقبه القاري الوحيد بعد �أ�سابيع على تعيينه.
وقب��ل  12عام ًا يف �إندوني�سيا� ،صن��ع "�أ�سود الرافدين"
مفاج���أة ك�برى يف ع��امل اللعب��ة ،ومنح��وا �أه��ل بغداد
واملو�ص��ل والب��صرة و�أربي��ل� ،سبب�� ًا للف��رح يف خ�ضم
احل��رب الطائفية الطاحنة التي �شكل��ت ف�ص ًال دامي ًا يف
كتاب العراق الغارق بنزاعات متتالية منذ الثمانينات.
يومه��ا ،كان للع��راق م��درب حمنك هو في�يرا ،ومهاجم
فت��اك ا�سم��ه يون���س حممود �سج��ل ه��دف النهائي �ضد
ال�سعودية املتوجة بثالثة �ألقاب قارية.
قبل املب��اراة النهائية بني املنتخبني "الأخ�رضين" ،مل
املثخن بدم��اء احلرب على
يك��ن �أحد يتوق��ع �أن يتفوق َ
مناف�سه الذي يعد من الأكرث اقتداراً.
ويف ت�رصيح��ات نقله��ا املوق��ع االلك�تروين لالحت��اد
الآ�سي��وي ،ق��ال في�يرا ع��ن تل��ك احلقب��ة" :العدي��د من
الالعبني كان��وا خ�رسوا �أقاربه��م يف النزاع 6 ..العبني
فقط ح�رضوا احل�صة التمرينية الأوىل".
و�أ�ض��اف م��درب الع��راق ال�ساب��ق�" :أح��د �أف��راد اجلهاز

الطب��ي قت��ل يف انفجار ببغداد قبل يوم�ين من �سفرنا..
عندما كان يف طريق��ه �إىل وكالة ال�سفر ل�رشاء تذكرته..
عند و�صولنا� ،أوقف اثنان من الالعبني لأكرث من ثماين
�ساع��ات من قبل م�س�ؤويل الهج��رة ..اكت�شفت �أنه مل يكن
لدينا جتهيزات ال�ستخدامه��ا يف التمارين� ،أو حتى زي
ريا�ض��ي ..عانين��ا م��ن م�شاكل م��ع الطع��ام ،مع حجز
الفندق ..كان الأمر كابو�س ًا".
وعل��ى رغم ال�صعوب��ات الثقيلة بقدر بع��د امل�سافة بني
الع��راق و�إندوني�سيا� ،صنع "�أ�س��ود الرافدين" املفاج�أة،
ب��دءاً من الدور الأول بت�صدرهم ملجموعتهم التي كانت
ت�ضم املنتخب الأ�سرتايل القوي يف م�شاركته الأوىل بعد
ان�ضمامه لالحتاد الآ�سيوي ،و�صو ًال �إىل النهائي بالفوز
على املنتخب ال�سعودي.
وحتدث الالعب ن�ش�أت �أكرم عن تلك احلقبة قائ ًال" :كان
ل��كل منا قمي�ص واحد ،كان علينا ارتداء القمي�ص نف�سه
عندم��ا نخرج لتناول الطعام وخالل التنقل ..كان لدينا
زي ريا�ض��ي واحد �أي�ض ًا للمباري��ات ..كانت مبارياتنا
يف ال��دور الأول مق��ررة يف  7يوليو (مت��وز) و 13و16
من��ه ،وحجزت تذك��رة العودة يف  17لأنن��ي توقعت �أن
نخرج من الدور الأول".
"خاب��ت" توقعات �أكرم ،وحقق العراقيون لقب ًا ي�أملون
يف تك��راره ه��ذا الع��ام ،ليتوج��وا من خالل ك��رة القدم
�سل�سلة �إيجابي��ات طبعت يومياتهم يف الأ�شهر الأخرية:

�إعالن "الن�رص" على تنظيم داع�ش ،تراجع �أعمال العنف
والتفج�يرات يف بغ��داد واملدن الك�برى ،والأهم كروي ًا،

رفع االحتاد الدويل (فيف��ا) احلظر على �إقامة مباريات
دولية ،و�إن ب�شكل جزئي حتى الآن.

�إال �أن التوقع��ات والآم��ال عل��ى �ضف��ة ،والواق��ع عل��ى
�أخرى ،وبينهم��ا م�سافة قد تكون �أكرب من تلك الفا�صلة
بني �شطري بغداد ،الكرخ والر�صافة.
وح��اول كاتانيت���ش من��ذ و�صول��ه كبح جم��اح الرغبة
العراقي��ة يف تفوق قاري ،وق��ال يف ت�رصيحاته الأوىل
يف بغ��داد �إنه "ال يحمل ع�صا �سحرية� ،أحتاج �إىل الوقت
حتى نتطور ..ك�أ�س �آ�سيا �ستكون حمطة �إعداد لت�صفيات
ك�أ���س الع��امل ..مل �أع��د بالف��وز بك�أ���س �آ�سي��ا ..ه��ديف
الأ�سا�سي هنا هو الو�صول اىل ك�أ�س العامل ."2022
ويب��دو امل�س�ؤول��ون العراقيون على املوج��ة نف�سها مع
امل��درب ال�سابق للمنتخبني ال�سلوفيني والإماراتي ،و�إن
كان��وا يرغب��ون يف �أن ي�سبح��وا عك�س التي��ار ،ومينحوا
العراقي�ين فر�ص��ة لالحتفال يف �ساح��ة التحرير وعلى
ج�رس اجلادرية ،ويف كل زاوية من بالد تن�شد �أي فر�صة
لالحتفال والرق�ص.
وقال رئي�س جلنة املنتخبات يف االحتاد العراقي للعبة
فال��ح مو�س��ى لوكال��ة فران�س بر���س" :نري��د �أن ن�شاهد
منتخبن��ا قوي ًا ومتما�سك ًا يف البطول��ة الآ�سيوية� ..إذا مل
ن�ستطع املناف�سة على اللقب علينا �أن نظهر بقوة وب�أداء
متميز".
ويجد كاتانيت�ش نف�س��ه يف و�ضع م�شابه تقريب ًا لفيريا،
عي
ال�سلوفيني توىل التدريب قب��ل �أربعة �أ�شهر ،وفيريا نّ
قبل نحو �شهرين من ك�أ�س �آ�سيا .2007

و�أت��ى تعي�ين ال�سلوفين��ي البال��غ  55عام�� ًا ،به��دف
�أ�سا�س��ي ه��و التح�ضري لك�أ���س �آ�سيا� ،إذ حظ��ي املنتخب
بف�ترة ا�ستعدادية جي��دة ،ت�ضمن برناجم��ه التح�ضريي
�س��ت مباريات ودية ،ففاز مرت�ين وتعادل ثالث مرات،
وخ�رسة مرة واحدة.
يف ن�سخة  ،2015بلغ العراق الدور ن�صف النهائي قبل
�أن يخرج على يد كوريا اجلنوبية ،ويف  2019يخو�ض
املنتخب العراقي م�شاركت��ه القارية التا�سعة ،و�سيكون
�ضم��ن املجموع��ة الرابع��ة م��ع فيتن��ام الت��ي يخو�ض
�ضده��ا مبارات��ه الأوىل الثالث��اء يف �أبوظب��ي ،و�إي��ران
واليمن.
ويف م�سع��ى من��ه ملحاولة �سد الثغ��رة يف خط الهجوم،
ا�ستدعى كاتانيت�ش يف اللحظ��ة الأخرية مهاجم ًا رابع ًا
�إىل ت�شكيلت��ه هو حمم��د داوود ( 18عام ًا)� ،أف�ضل العب
وهداف نهائي��ات ك�أ�س �آ�سيا للنا�شئ�ين دون  18عام ًا
يف  ،2016عل��ى ح�س��اب املداف��ع مه��دي كام��ل الذي
ا�ستبعد من القائمة.
ويف ت�رصيح��ات خا�صة ملوقع االحت��اد الآ�سيوي ،قال
كاتانيت���ش قبل �أي��ام رداً على �س�ؤال ع��ن املقارنة بني
 2007و�" :2019أن��ا ال �أحت��دث عن الفر�ص لأن كرة
الق��دم لعب��ة غريب��ة ج��داً ..م�ض��ى على وج��ودي معهم
(الالعب�ين) �أربع��ة �أ�شه��ر ..لك��ن م��ا �أعرف��ه ه��و �أنه��م
جمموعة �سعيدة وملتزمون ب�شكل تام".

