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سوالري يطالب بقواعد أكثر
وضوحًا لحكم الفيديو
بغداد  -الجورنال

�أقر مدرب ريال مدريد� ،سانتياغو �سوالري� ،أنه ال يفهم يف بع�ض الأحيان طريقة
عم��ل التحكي��م بالفيديو "فار" ،وطالب بعد اجلدل الذي ن�ش���أ ب�س��بب ركلة اجلزاء
التي مل حتت�س��ب للربازيلي فين�س��يو�س �أمام ريال �سو�س��يداد بتطبيق "قواعد �أكرث
و�ضوح ًا" .واحتج ريال مدريد على "فار" بعد خ�سارته يف الدوري االحد املا�ضي
�أمام ريال �سو�سيداد.
وت�س��بب دفع �س�يرجيو رامو�س و�س��قوط فين�س��يو�س يف �إثارة العبي ريال مدريد
واجله��از الفن��ي للفريق ،مم��ا دفع رئي���س "امللك��ي" فلورنتينو برييز لالت�ص��ال
برئي�س االحتاد لوي�س روبيالي�س.
وقال �س��والري" :الفار يقوم على �أن القواعد وا�ض��حة ،لو كانت وا�ض��حة �سنعرف
مل��اذا تطب��ق ،ول��و كان��ت يف نف�س الن��وع م��ن الألعاب .وف��روا املعرف��ة للجميع
للريا�ضي وللم�شجع".
و�أ�ض��اف" :كمتف��رج �أحيان�� ًا ال �أفه��م طريق��ة عمله��ا� ،إنه��م يقوم��ون ب�إدخالها
و�س��يحتاجون وقت ًا لكي ت�صبح مثالية ،ما حدث ذلك اليوم مل تكن �شكاوى ولكنه
دفاع عن �أنف�سنا حق �أ�صيل".
ويبد�أ ا�ستخدام "الفار" لأول مرة يف ك�أ�س امللك يف دور ربع النهائي ،حني يواجه
ريال مدريد ذهاب ًا ليغاني�س بعد غد الأربعاء على ملعب �سانتياغو برنابيو.

اسود الرافدين يقتنصون فوزًا ثمينًا امام فيتنام في مستهل مشوارهم بكأس آسيا
بغداد – الجورنال

هدف واحد يفصل ميسي عن رقم "غير
مسبوق" بتاريخ الليغا
بغداد  -متابعة

اق�ترب مهاج��م بر�ش��لونة ،النج��م الأرجنتيني ليونيل مي�س��ي ،من
حتطي��م رق��م قيا�س��ي جدي��د ،مل ي�س��بقه �إلي��ه �أي الع��ب يف تاريخ
الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
وق��ال موق��ع "ليجي��ت" النيج�يري �إن مي�س��ي �س��جل ،االثن�ين،
هدف��ه ال��ـ 399يف الليغا ،ليقود بر�ش��لونة لفوز �ص��عب  2-1على
م�ست�ضيفه خيتايف.
ومن��ح مي�س��ي التقدم للفري��ق الكتالوين يف الدقيق��ة  20من زاوية
�صعبة بعدما �أنقذ احلار�س ديفيد �سوريا ت�سديدته الأوىل.
ويف�ص��ل هدف واحد مي�س��ي ليبلغ  400هدف يف تاريخ "الليغا"،
مما �سيجعله �أول العب ي�صل لهذا الرقم.
وبل��غ العب��ون �آخرون ،مثل الربتغايل كري�س��تيانو رونالدو400 ،
هدف يف كل الدوريات الأوروبية ،لكن ال �أحد منهم حطم هذا الرقم
يف بطولة واحدة.

افتت��ح املنتخ��ب العراقي م�س�يرته يف بطولة ك�أ�س �آ�س��يا
 2019بفوز �صعب على نظريه الفيتنامي  ،3-2الثالثاء،
مبلعب مدينة ال�شيخ زايد الريا�ضية يف �أبوظبي ،يف اجلولة
الأوىل للمجموع��ة الرابع��ة بالبطول��ة الت��ي ت�ست�ض��يفها
الإمارات.
وجاء ه��دف فيتنام الأول بنريان �ص��ديقة عرب علي فائز
ال��ذي �س��جل عن الطريق اخلط�أ يف مرم��اه يف الدقيقة 24
م��ن عم��ر املباراة ،قب��ل �أن يتمك��ن "�أ�س��ود الرافدين" من
�إدراك التع��ادل يف الدقيق��ة  35ع��ن طري��ق مهن��د عل��ي

كاظم.
ومتكن املنتخب الفيتنام��ي الذي يعول على جمموعة من
الالعب�ين املحليني من ت�س��جيل الهدف الث��اين عن طريق
كونغ فيونغ نغوين (.)42
وجن��ح همام فرج من �إدراك التعادل للعراق ،قبل �أن مينح
على كاظم العراق فوزا طال ثمينا ()90
و�أح��رز عل��ي عدن��ان هدف��ا م��ن ركل��ة ح��رة يف الدقيقة
الأخ�يرة ليق��ود العراق لف��وز مثري  3-2عل��ى فيتنام يف
افتتاح م�ش��وار الفريقني يف املجموعة الرابعة بك�أ�س �آ�سيا
لكرة القدم يف �أبوظبي اليوم الثالثاء.
ونف��ذ عدن��ان ركل��ة ح��رة م��ن خ��ارج منطقة اجل��زاء يف

الدقيقة  90بت�س��ديدة رائعة بقدمه الي�رسى �سكنت الزاوية
العليا ملرمى فيتنام ،ليتوج �سيطرة املنتخب العراقي على
مباراة ت�أخر فيها مرتني يف ال�شوط الأول.
ويتف��وق املنتخب العراقي يف تاريخ لقاءاته �ض��د فيتنام
خ�لال  3مواجه��ات ر�س��مية جمعتهم��ا ،حيث ف��از على
فيتنام يف �أمم �آ�سيا  2007بثنائية يون�س حممود يف ربع
النهائي ثم تعادال بهدف لكل منهما يف فيتنام بت�صفيات
ك�أ�س العامل  2018وف��از املنتخب العراقي بهدف نظيف
يف �إيران.
وح�ص��د الع��راق بذلك نقاط اللق��اء الث�لاث ،ويحتل مركز
الو�ص��افة يف املجموع��ة الرابع��ة ،بف��ارق الأهداف خلف

مصر تفوز بحق استضافة كأس أمم أفريقيا 2019
بغداد  -الجورنال

ق��رر االحتاد الأفريقي لكرة الق��دم (كاف) ،اليوم الثالثاء،
�إ�س��ناد تنظي��م بطول��ة ك�أ���س الأمم الأفريقية يف ن�س��ختها
احلادية والثالثني ،املقررة يف ال�صيف املقبل� ،إىل م�رص.
وكان كاف �أعل��ن يف ال�ش��هر املا�ض��ي �س��حب ا�ست�ض��افة
البطول��ة م��ن الكام�يرون ،الت��ي كان من املق��رر �أن تنظم

امل�س��ابقة ،ب�س��بب الب��طء يف ا�س��تعداداتها لتجهي��ز البنية
التحتي��ة الالزمة ،ليفتح املجال �أمام دول القارة ال�س��مراء
لني��ل ��شرف التنظي��م .وتقدم��ت م��صر وجن��وب �أفريقي��ا
مبلفيه��ا ال�ست�ض��افة امل�س��ابقة ،قب��ل �أن تخت��ار اللجن��ة
التنفيذي��ة التابعة لكاف ب�لاد "الفراعنة" للح�ص��ول على
حق التنظيم .وتعد هذه هي املرة اخلام�سة التي ت�ست�ضيف
خاللها م��صر �أجمد البط��والت الأفريقي��ة ،بعدما نظمتها

�أع��وام  1959و 1974و 1986و ،2006لتع��زز رقمه��ا
القيا�س��ي ك�أكرث ال��دول ا�ست�ض��افة لأمم الأفريقية .وللمرة
الأوىل يتم �إقامة البطولة يف ف�ص��ل ال�ص��يف ،بعدما كانت
تق��ام يف يناي��ر (كان��ون الث��اين) كل عام�ين ،وذلك عقب
�ش��كوى الأندية الأوروبية من عدم اال�س��تفادة من خدمات
العبيه��ا خ�لال تلك الفرتة ،مم��ا دفع كاف التخ��اذ القرار
ب�إقامتها �صيفا بعد انتهاء بطوالت الدوري ب�أوروبا.

ريال مدريد يفتح خزائنه لضم إيركسن
وكاالت  -الجورنال

يب��دو �أن نتائ��ج ري��ال مدري��د املخيبة يف هذا املو�س��م �س��تدفع
الفري��ق �إىل النزول بكل ثقله يف فرتة انتق��االت الالعبني� ،إذ بد�أ
"املرينغي" التحرك من �أجل �ض��م جنم ُي�س��يل ُلعاب عدة �أندية
�أوروبي��ة ،فيما ق��د تقبل �إدارة "ال�س��بريز" بعر�ض ري��ال مدريد.
م��ع تراجع م�س��توى ري��ال مدريد كثرياً ه��ذا املو�س��م ،وابتعاده
عن مت�ص��در الدوري الإ�س��باين لكرة القدم بر�ش��لونة بـ  10نقاط
كامل��ة ،ي�س��تعد "املرينغ��ي" �إىل �إج��راء تغي�يرات كب�يرة ،وذلك
م��ن �أجل �ض��خ دم��اء جدي��دة يف فري��ق العا�ص��مة الإ�س��بانية،
وموا�ص��لة الوق��وف على من�ص��ات التتوي��ج القاري��ة واملحلية.

وير�ص��د رادار ريال مدريد عدة �أ�س��ماء به��دف التعاقد معها يف
�أق��رب وق��رب ممك��ن ،ال�س��يما و�أن جماهري "امللك��ي" الزالت مل
ته�ض��م بعد رحي��ل كري�س��تيانو رونال��دو املفاجئ ع��ن الفريق،
يف فرتة االنتقاالت ال�ص��يفية املا�ض��ية �إىل يوفنتو�س الإيطايل.
و�أو�ض��حت �ص��حيفة الإندبن��دت �أن ري��ال مدري��د م�س��تعد لفتح
خزائنه ،من �أجل التعاقد مع جنم توتنهام هوت�س��بري كري�س��تيان
�إيرك�س��ن ،م�ض��يفة �أن ريال مدريد �س��يعر�ض  100مليون جنيه
�إ�س�ترليني عل��ى �إدارة "ال�س��بريز" به��دف �إقناعه��ا التخل��ي عن
الدويل الدمنارك��ي املوهوب .وتابعت ال�ص��حيفة الربيطانية �أن
�إمكانية ري��ال مدريد للظفر بخدمات �إيرك�س��ن ( 26عام ًا) تبدو
ممكنة ،خا�ص��ة و�أن متو�س��ط ميدان "ال�س��بريز" مل ي��رد بعد على

عر�ض �إدارة النادي ،التي ت�س��عى �إىل متدي��د عقد الالعب ،وقطع
الطري��ق عل��ى باق��ي الف��رق الأوروبي��ة الراغب��ة يف �ض��مه .هذا
وكانت �ص��حيفة �إك�س�بري�س الربيطانية� ،أ�شارت قبل �أيام �إىل �أن
ريال مدريد وبر�ش��لونة يراقبان و�ض��ع كري�س��تيان �إيرك�سن عن
كث��ب ،يف حماولة للح�ص��ول على خدماته يف ف�ترة االنتقاالت
ال�ص��يفية املقبل��ة ،فيما قد يج��د الدويل الدمناركي �ص��عوبة يف
رف�ض فر�ص��ة اللعب يف الدوري الإ�س��باين بقمي�ص "البلوغرانا"
�أو "املرينغي".
ي�ش��ار �إىل �أن عقد كري�س��تيان �إيرك�س��ن ،ينتهي م��ع توتنهام يف
�ص��يف  ،2020ما قد يدفع النادي اللندين �إىل بيعه يف ال�ص��يف
املقبل خمافة رحيله جمان ًا بعد نهاية عقده مع النادي اللندين.

نظ�يره الإي��راين ،ال��ذي حقق فوزا عري�ض��ا على مناف�س��ه
اليمني بخما�سية ،االثنني.
ولع��ب م��درب املنتخ��ب الوطن��ي� ،سرتي�ش��كو كاتانيت�ش،
بالت�شكيلة الر�س��مية ال�س��ود الرافدين يف مواجهة فيتنام
ب��اوىل مباريات��ه بك�أ�س �آ�س��يا  ،2019بخط��ة 3-4-3
حيث جاءت الت�شكيلة كاالتي:
حرا�سة املرمى :جالل ح�سن.
خط الدفاع :علي فائز ،احمد ابراهيم ،فران�س بطر�س.
خط الو�س��ط :علي عدنان ،ا�سامه ر�شيد� ،صفاء هادي،وليد
�سامل.
خط الهجوم :ح�سني علي ،مهند علي ،احمد يا�سني.

بوكيتينو يريد البقاء في
توتنهام  20عامًا
بغداد  -الجورنال

ذك��رت هيئ��ة الإذاعة الربيطانية "بي.بي�.س��ي"� ،أن م��درب توتنهام
هوت�س��بري ،ماوري�س��يو بوكيتينو ،يريد البقاء مع الن��ادي لـ 20عام ًا
مقبلة ،ورمبا ينهي م�سريته يف النادي الواقع يف �شمال لندن.
ونقل��ت هيئة الإذاعة الربيطاني��ة عن بوكيتينو قوله" :يحدوين الأمل
و�أمتنى�أن �أكون هنا  20عاماً ،و�أن �أقرر �أن اتخلى �أو �أنهي م�س�يرتي
هنا� ،أنا يف غاية الرتكيز هنا ،و�أريد �أن �أ�س��اعد النادي يف حتقيق ما
يرغب فيه تاريخياً".
و�أ�ض��اف�" :س��يكون الأم��ر رائع��اً� ،أن��ا يف غاي��ة
ال�س��عادة لأن �أكون هنا� ،أنا �س��عيد للغاية للعمل
يف ظل هذا ال�ضغط ،وملا ال؟".
وي�أم��ل بوكيتينو يف معادلة الفرتة الطويلة التي
ق�ضاها فينغر يف تدريب �آر�سنال قبل رحيله.
وت��وىل فينغ��ر تدري��ب الغ��رمي اللندين لآر�س��نال
مل��دة ( 22عاماً) ،قب��ل �أن يرحل يف نهاية
املو�سم املا�ضي.
وق��ال" :لكنن��ي ال �أعل��م و�أري��د �أن
�أ�س��ال فينغ��ر يوما ما ب�ش���أن ما
�إذا كنت �أمتلك الإمكانية ،وهل
كان �س��عيداً بالطريق��ة الت��ي
�أنهى بها م�سريته".

كأس آسيا

"األحمر" العماني يصطدم بـ"الذئاب البيضاء" واليابان أمام تركمانستان في لقاء السهل الممتنع
بغداد  -الجورنال

يتطل��ع املنتخ��ب العم��اين لكرة الق��دم �إىل احلف��اظ على
�س��جله اجلي��د يف املواجه��ات م��ع منتخب �أوزبك�س��تان،
عندم��ا يلتق��ي الفريقان غ��داً الأربعاء على �إ�س��تاد نادي
ال�ش��ارقة ،يف اجلول��ة الأوىل م��ن مباري��ات املجموع��ة
ال�ساد�س��ة بال��دور الأول لبطول��ة ك�أ���س �آ�س��يا 2019
املقامة حالي ًا بالإمارات.
ورغ��م �ص��عوبة املواجهة م��ن الناحي��ة النظرية يف ظل
امل�س��توى الرائ��ع للمنتخ��ب الأوزبكي على مدار �س��نوات
طويل��ة يف العقدي��ن الأخريي��ن ،تب��دو فر���ص الفريق�ين
متكافئ��ة يف حتقي��ق الف��وز يف ه��ذه املب��اراة يف ظ��ل
الأ�سلحة التي ميتلكها كل منهما.
ويحظ��ى املنتخ��ب العم��اين بتفوق وا�ض��ح عل��ى نظريه
الأوزبكي يف �سجل املواجهات بينهما� ،إذ حقق املنتخب
العم��اين الف��وز يف �أرب��ع مباري��ات مقاب��ل ف��وز واح��د
للمنتخب الأوزبكي خالل مواجهاتهما ال�سابقة.
ومين��ح هذا ال�س��جل دفع��ة هائلة من التف��ا�ؤل واحلما�س
للمنتخ��ب العم��اين قب��ل املواجه��ة ب�ين الفريق�ين غداً،
ال�س��يما و�أن الفري��ق الأوزبك��ي مل يع��د مثلم��ا كان قبل
�سنوات وهو ما ظهر جلي ًا من م�سريته متو�سطة امل�ستوى

يف الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س العامل  2018برو�سيا.
ولهذا ،قد تكون الفر�ص��ة �س��انحة �أمام املنتخب العماين
لالنق�ض��ا�ض عل��ى منتخ��ب "الذئ��اب" البي�ض��اء يف
مواجه��ة تبدو حا�س��مة ب�ش��كل كبري على ترتي��ب كليهما
يف املجموعة رغم كونها يف اجلولة الأوىل من مباريات
املجموعة.
وم��ع وج��ود املنتخب الياب��اين يف املجموعة ي�س��تحوذ
"حمارب��و ال�س��اموراي" عل��ى معظم الرت�ش��يحات حلجز
بطاقة الت�أهل الأوىل وموقع ال�صدارة يف هذه املجموعة،
فيما �س��يدور ال��صراع بني منتخبي عمان و�أوزبك�س��تان
عل��ى املركزي��ن الث��اين والثال��ث� ،إذا �س��ارت الأم��ور بال
مفاج���آت يف ه��ذه املجموعة التي ت�ض��م �أي�ض�� ًا منتخب
تركمان�ستان.
ويتطلع املنتخ��ب العماين بقيادة مديره الفني الهولندي
بي��م فريبي��ك �إىل ترجم��ة اال�س��تعداد الرائ��ع الذي �س��بق
م�ش��اركة الفري��ق يف البطول��ة �إىل تق��دمي بطول��ة جيدة،
ال�س��يما و�أن بطولة ك�أ�س �آ�س��يا ت�أتي بعد عام واحد فقط
م��ن تتوي��ج الفري��ق بلق��ب ك�أ���س اخللي��ج (خليجي )23
بالكوي��ت ،ما يعني �أن الفريق احلايل الذي يبلغ متو�س��ط
�أعم��ار العبيه نح��و  26عام ًا يتمتع باخل�برة املطلوبة،
�إىل جوار خربة مدربه.

وكان احل��ظ العاث��ر �أوقع املنتخ��ب العماين يف جمموعة
مماثلة بالن�سخة املا�ضية عام  2015ب�أ�سرتاليا ،ليخ�رس
ب�ص��عوبة �أم��ام منتخب كوري��ا اجلنوبية ث��م � 0-4أمام
املنتخ��ب الأ�س�ترايل قب��ل �أن ينهي م�س�يرته يف البطولة
بالف��وز عل��ى نظ�يره الكويتي به��دف وحيد �س��جله عبد
العزي��ز املقب��ايل ،وخ��رج الفريق من ال��دور الأول بعدما
احتل املركز الثالث.
وله��ذا ،ي�س��عى املنتخ��ب العماين �إىل جتنب ه��ذا اخلروج
املبك��ر م��ن البطول��ة يف الن�س��خة احلالية ،ال�س��يما و�أن

�أ�ص��حاب املرك��ز الثال��ث لديه��م فر�ص��ة للعب��ور �إىل
ال��دور الث��اين ،وه��و ما مين��ح الفريق ق��دراً م��ن التفا�ؤل
واالطمئن��ان و�إن كانت رغبته هي الفوز ب�أحد املركزين
الأول والثاين.
ويعتمد بيم فريبيك عل��ى جمموعة متميزة من الالعبني
مثل حار�س املرمى فايز الر�ش��يدي والعب الو�س��ط �أحمد
كانو واملهاجم حممد خ�صيب.
ويف املقاب��ل ،ي�س��عى املنتخ��ب الأوزبك��ي �إىل �رضب��ة
بداية قوية يف البطولة الكت�س��اب الثقة والرد على موجة

الت�ش��كيك يف ق��درات الفري��ق بع��د امل�س��توى املتوا�ض��ع
يف ت�ص��فيات املوندي��ال الرو�س��ي من ناحي��ة ،والنتائج
املخيب��ة للآم��ال يف املباري��ات الودي��ة التي خا�ض��ها
الفريق يف ال�شهور املا�ضية.
ويف لق��اء ث��اين وبع��د �أي��ام قليلة عل��ى املفاج���أة التي
�ش��هدها هذا امللع��ب بف��وز املنتخب الهن��دي  4-1على
نظ�يره التايالن��دي� ،س��يكون �إ�س��تاد �آل نهي��ان بن��ادي
الوح��دة يف �أبوظب��ي على موعد مع مواجه��ة مثرية بني
منتخبي اليابان وتركمان�س��تان ،حي��ث يلتقي الفريقان
غ��داً الأربعاء يف افتت��اح مباريات املجموعة ال�ساد�س��ة
بالدور الأول لبطولة ك�أ�س �آ�سيا  2019بالإمارات.
ومن الناحية النظرية ،تبدو املواجهة حم�سومة للمنتخب
الياب��اين �ص��احب الرق��م القيا�س��ي يف عدد م��رات الفوز
باللق��ب الأ�س��يوي (�أربع��ة �ألق��اب) يف مواجه��ة نظ�يره
الرتكم��اين ال��ذي يخو���ض البطول��ة للم��رة الثاني��ة فقط
يف تاريخ��ه .ولك��ن املنتخ��ب الرتكم��اين قد ي�س��عى �إىل
تفج�ير املفاج���أة يف مواجه��ة نظ�يره الياب��اين ،ال��ذي
يخو�ض البطول��ة بفريق يختلف كثرياً عما كان عليه يف
امل�ش��اركات املا�ض��ية� ،إذ ميتلك قدراً �أقل من اخلربة عن
�سابقيه .ولهذا ،يحتاج املنتخب الياباين �إىل ح�سم الأمور
مبك��راً يف هذه املب��اراة ،بعدما ا�س��توعب العبوه الدر�س

جي��داً ب���أن املفاج���آت واردة ،وكان منه��ا الف��وز الكبري
للمنتخب الهندي على نظريه التايالندي ،وفوز املنتخب
الأردين  1-0على نظريه الأ�سرتايل حامل اللقب.
ويتمت��ع املنتخ��ب الياب��اين باحليوي��ة وال�رسع��ة يف
ظ��ل اعتم��اد مدي��ره الفن��ي هاغيم��ي موريا�س��و عل��ى
جمموع��ة متميزة من الالعبني ال�ش��بان بقيادة املهاجم
اخلط�ير يويا �أو�س��اكو ،الذي يعترب �أح��د �أبرز املهاجمني
امل�شاركني يف الن�سخة احلالية من البطولة.
ويتطل��ع املنتخ��ب الياب��اين (حمارب��و ال�س��اموراي) �إىل
الفوز يف بداية رحلة ا�س��تعادة اللقب الآ�س��يوي� ،إذ ي�أمل
يف الفوز باللقب للمرة اخلام�س��ة وتعزيز رقمه القيا�س��ي
رغم عملية الإحالل والتجديد يف �صفوف الفريق.
ويف املقاب��ل ،يتطل��ع املنتخ��ب الرتكم��اين �إىل تفج�ير
املفاج���أة رغ��م اال�س��تعداد الهزي��ل للفري��ق قب��ل بداي��ة
البطول��ة احلالية ،والتي يخو�ض��ها للمرة الثانية فقط يف
تاريخ��ه ،علم ًا ب���أن م�ش��اركته الأوىل يف البطولة كانت
يف  ،2004ومل ت�ش��هد حتقي��ق الف��وز يف �أي مب��اراة� ،إذ
خ��رج من ال��دور الأول بعدما حقق تع��اد ًال وحيداً ومني
بهزميتني .ويدرك منتخب تركمان�س��تان �ص��عوبة املهمة
الت��ي تنتظره يف مباراة الغد �أم��ام �أحد الفرق التي مثلت
القارة الأ�سيوية يف ك�أ�س العامل  2018برو�سيا.

