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ر�س��ح موقع االحتاد اال�س��يوي لكرة القدم، هدف الع��ب املنتخب الوطني مهند 
علي "ميمي" �س��من االأهداف االأجمل خالل البطولة. و�س��هدت البطولة حلظات 
ممتع��ة ومثرية، ت�س��منت العديد م��ن االأه��داف الرائعة، قب��ل اأن يتوج منتخب 
قط��ر باللقب القاري للمرة االأوىل يف تاريخه. و�س��جل "ميمي" هدفًا رائعًا يف 

كرة قوية �سكنت يف الزاوية مرمى اليمن بعدما تخطى املدافعني و�سدد 
جان��ب "ميمي" ر�س��ح الي�رسى للمرم��ى اليمني. واىل 

�س��ونيل االحتاد اال�س��يوي اهداف كل  الهندي  م��ن: 
يل  وو  وال�س��يني  نغوي��ن ت�س��يرتي  والفيتنام��ي 
والياب��اين  ه��اي  �س��يوتاين كوان��غ  ت�سوكا�س��ا 
والقط��ري عب��د العزي��ز واالردين به��اء عبدالرحم��ن 

ومواطن��ه  "هدف��ني"  االخر املعز علي "هدفني ح��امت 
اي�سًا".

ك�س��فت �سحيفة "اأ�س" االإ�س��بانية، عن قراراً جديداً من نادي بر�سلونة 
جتاه حالة قائده ليونيل مي�س��ي ب�س��بب االإ�سابة التي تعر�س لها يف 

مباراة فالن�سيا يوم ال�سبت املا�سي. 
وكان م��ن املنتظر اأن يخ�س��ع االأرجنتيني اليوم للفحو�س��ات الطبية 
ال�س��املة بعد عودته اإىل املدينة الريا�س��ية يف ال�س��باح، لكن �سعوره 

ببع�س االالم اأثار ال�سك يف نفو�س امل�سئولني على الفريق.
وذك��رت ال�س��حيفة اأن "اأطباء بر�س��لونة اتخذوا 

ق��راراً جدي��داً ح��ول الالع��ب وه��و تاأجيل 
الك�سف الطبي ملدة 24 �ساعة".

وا�سافت ال�سحيفة اأن "ال�سك �سي�ستمر 
لدى اجلميع يف الفريق الكتالوين حتى 

اللحظ��ات االأخرية قبل اإع��الن القائمة 
النهائي��ة ملباراة ريال مدريد م�س��اء يوم 

غداً الثالثاء".
عل��ى  االأطب��اء  تاأكي��د  حال��ة  ويف 

يف  للتواج��د  مي�س��ي  جاهزي��ة 
ي��وم  تق��ام  الت��ي  املب��اراة 

عل��ى  املقب��ل،  االأربع��اء 
فالف��ريدي،  اإرن�س��تو 
الالع��ب  م��ع  التح��دث 

واتخاذ الق��رار النهائي 
م��ع  م�س��اركته  ح��ول 

بر�سلونة.

طال��ب االحت��اد الليتواين لك��رة القدم، 
امل�س��اركة يف بطولة ال�سداقة الدولية 
التي �ستقام يف الب�رسة منت�سف �سهر 

اآذار املقبل.
الحت��اد  الر�س��مي  املتح��دث  وق��ال 
الكرة ح�س��ني اخلر�س��اين اإن "املنتخب 
الليت��واين طل��ب من االحت��اد العراقي 
ر�س��ميًا  امل�س��اركة  الق��دم،  لك��رة 
يف بطول��ة ال�س��داقة الدولي��ة الت��ي 
ت�ست�س��يفها الب���رسة خ��الل ال�س��هر 

املقبل".
واو�س��ح اأن "االحت��اد الليت��واين ب��ني 
يف طلب��ه، ان يتحم��ل اجلانب العراقي 

تكاليف االقامة و تذاكر ال�س��فر ذهابًا 
وايابًا".

وم��ن املوؤمل ان تق��ام البطولة للفرتة 
م��ن 18 وحتى ال�26 م��ن اذار املقبل 
مب�س��اركة ثالث��ة ف��رق ا�س��افة للبل��د 

امل�سيف.

الريال يضرب بقوة ويوجه تحذيرا لبرشلونة قبل الكالسيكو

جدل في الوسط الرياضي حول مصير كاتانيتش

انق�سمت االآراء حول املدرب ال�سلوفيني �رسيت�سكو كاتانيت�س، 
املدير الفني للمنتخب العراقي، ما بني ا�س��تمراره يف تدريب 

اأ�سود الرافدين، اأو اإقالته.
واكتف��ى املنتخب العراقي، بالو�س��ول اإىل ثمن نهائي كاأ�س 
اآ�س��يا، بعدم��ا خ���رس به��دف نظي��ف اأمام قط��ر الت��ي اأكملت 

امل�سوار، وتوجت باللقب.
وا�س��تطلع ، راأي العديد من اخلرباء، حول ا�ستمرار كاتانيت�س 

مع املنتخب من عدمه، وجاء ذلك على النحو التايل:

مدرب جيد
وراأى العدي��د من اخلرباء، اأنَّ كاتانيت�س مدرب كفء، واالأداء 
ال��ذي ظهر عليه املنتخب العراقي، يف كاأ�س اآ�س��يا جيد، وفق 
ه توىل املهمة  ما قدمه يف مبارياته االأربع بالبطولة، رغم اأنَّ

قبل وقت قريب.
وو�س��ف ه��وؤالء اخل��رباء، اخل��روج اأم��ام قط��ر بالطبيع��ي، 
وف��ق معطي��ات املباراة، واالإ�س��ابات التي �رسب��ت الفريق، 
والتغي��ريات اال�س��طرارية التي اأجربت امل��درب على التغيري 

لت�سحيح وفق خيارات حمدودة.
اال�ستقرار واجب

وي��رى ه��وؤالء اخل��رباء، اأنَّ بق��اء كاتانيت�س، ���رسورة كونه 
ل��الآن مل ياأخ��ذ الوقت ال��كايف للتعرف عل��ى الفريق، ويطبق 
جميع اأفكاره الفنية. واأ�س��اروا اإىل اأنَّ املدرب مل يعد بتحقيق 
��د منذ البداية اأن البطولة، فر�س��ة لالإعداد  نتائ��ج مميزة، واأكَّ
لت�س��فيات كاأ���س الع��امل 2022 يف قطر، وبالت��ايل مل يكن 

هناك ق�سور بحق عمله، واجتهد يف مهمته.
�سعيف ال�سخ�سية

م��ن ناحية اأخرى، راأى بع�س اخلرباء، اأنَّ كاتانيت�س، مهزوز 
و�سعيف ال�سخ�سية، م�سريين اإىل اأنَّ القائمة �سهدت تدخالت 

من بع�س م�سوؤويل االحتاد العراقي.

وارتك��ز ه��وؤالء اخل��رباء، عل��ى دع��وة امل��درب لالعب��ني مل 
ي�س��رتكوا يف اأي مباراة على مدى 4 اأ�سهر، مثل اأمين ح�سني، 
وكذلك عدم فر�س االلتزام يف مع�سكر الفريق اأثناء البطولة.

حل و�سط
وراأى طرف ثالث، اأن يتم االإبقاء على املدرب مبن�سبه، على 
اأن يت��م اإع��ادة النظر يف اجله��از التدريبي املع��اون، وكذلك 
اجلهاز الطبي. ويبني هذا الطرف، راأيه ب�س��بب عدم جاهزية 
بع�س الالعبني، وكذلك االإ�س��ابات التي تكررت يف املباراة 
االأخ��رية والق�س��ور الوا�س��ح يف اجلان��ب الب��دين لالعب��ني، 

باالإ�سافة لبع�س املالحظات حول اأداء حار�س املرمى.

ريال مدريد يخطط لالحتفاظ بمودريتش حتى اعتزاله

بعد اأن كان قاب قو�سني اأو اأدنى من الرحيل اإىل الدوري االإيطايل، 
بات الالع��ب الكرواتي لوكا مودريت�س على قناعة تامة ب�رسورة 

اإنهاء م�سريته بني جدران نادي ريال مدريد االإ�سباين.
ويعت��رب مودريت�س اأحد اأك��ر الالعبني قربًا لرئي���س ريال مدريد، 
فلورينتينو برييز، ولذلك اأعطى االأخري اأوامره ب�رسورة متديد عقد 
الالعب الفائز بالكرة الذهبية ملو�س��مني اإ�سافيني، ح�سبما ذكرت 

�سحيفة اآ�س االإ�سبانية اليوم االإثنني.
وينته��ي العقد احلايل لالع��ب الكروات��ي يف 30 يونيو )حزيران( 
2020، اأي عن��د بلوغ��ه الرابعة والثالثني م��ن العمر، مما يعني 

اأن جتدي��د التعاق��د ملو�س��مني اإ�س��افيني �س��يمد يف عم��ر م�س��رية 
مودريت�س مع ريال مدريد حتى بلوغه ال�ساد�سة والثالثني.

واأو�س��حت اآ���س اأن اجلميع داخل ريال مدري��د يتطلع اإىل اأن ينهي 
مودريت���س م�س��ريته مع ك��رة القدم وه��و يرتدي قمي���س النادي 

"امللكي".
كما ك�س��فت اأن العقد اجلديد �سيت�س��من بنوداً تتيح لقائد املنتخب 
الكرواتي احل�س��ول على مزايا مالية اأف�س��ل ب�س��كل م�ساو لالعبي 

ال�سف االأول.
واأو�س��حت اآ���س اأن مودريت���س كان يرغ��ب يف الرحي��ل عن ريال 
مدريد يف �سيف 2019، لاللتحاق ب�سفوف اإنرت ميالن االإيطايل، 

ولكن اإدارة النادي االإ�سباين اأقنعته بالبقاء.

واأ�س��ارت ال�س��حيفة اأي�س��ًا اإىل اأن فوز مودريت�س موؤخ��راً بالكرة 
الذهبي��ة دفع��ه اإىل الع��دول ع��ن راأيه، بعدم��ا اأدرك اأهمي��ة اللعب 

ل�س��الح نادي كبري مثل ريال مدريد، االأمر الذي �ساعده كثرياً يف 
احل�سول على هذه اجلائزة الثمينة.

وان�س��م مودريت�س لريال مدريد يف مو�سم 2013-2012 قادمًا 
من �سفوف توتنهام االإجنليزي، و�سارك منذ ذلك الوقت يف 287 

مباراة، و�سجل 16 هدفًا، و�سنع 44 هدفًا اآخرين.
هذا باالإ�سافة اإىل اأنه اأ�سبح اأحد اأبرز العبي ريال مدريد م�ساهمة 
يف اإحراز االأخري لالألقاب خالل ال�سنوات ال�سبع االأخرية )4 األقاب 
يف دوري اأبط��ال اأوروبا، 4 األقاب يف بطولة كاأ�س العامل لالأندية، 
3 األق��اب يف كاأ���س ال�س��وبر االأوروب��ي، لق��ب واح��د يف الدوري 
االإ�س��باين، لق��ب يف كاأ���س ملك اإ�س��بانيا، لقبني يف كاأ�س ال�س��وبر 

االإ�سباين(.

وجه ري��ال مدريد "ر�س��الة قوية" اإىل غرمي��ه اللدود 
قبل لقائهما املرتقب يوم غد االأربعاء با�س��تاد كامب 

يف ذهاب ن�سف نهائي كاأ�س امللك.
فق��د حقق ريال مدريد رابع انت�س��ار ل��ه على التوايل 
يف اآخ��ر اأرب��ع مواجهات لعبه��ا يف الليغا، لي�س��تعيد 
تاألق��ه ال��ذي غاب عنه فرتة طويلة هذا املو�س��م، على 
اأمل اأن يتابع م�سريته املظفرة بالكاأ�س والو�سول اإىل 

النهائي بعد جتاوز عقبة البلوغرانا ال�سعبة.
 وكان ك��رمي بنزمي��ة ق��د اأح��رزه هدفه ال�س��اد�س يف 
اأرب��ع مباري��ات ليق��ود "املرينغ��ي" للفوز -3�س��فر 
على �س��يفه اأالفي�س يف الدوري االإ�سباين لكرة القدم، 
ويقل�س الفريق الفارق مع بر�س��لونة املت�س��در اإىل 8 

نقاط.
وحول املهاجم الفرن�س��ي متريرة عر�سية من الظهري 
االأي�رس االإ�س��باين �س��ريجيو ريغويلون يف ال�سباك من 
مدى قريب بعد مرور ن�سف �ساعة من البداية ليفتتح 
الت�س��جيل يف مرمى اأ�الفي���س املنظم الذي تغلب على 

ريال مدريد-1�سفر يف وقت �سابق هذا املو�سم.
وب��دا فري��ق امل��درب �س��انتياغو �س��والري غ��ري قلق 
رغم تاأخره يف �س��مان الفوز ع��رب الربازيلي املتاألق 
فيني�س��يو�س جونيور قبل النهاية بع�رس دقائق ليحرز 

اأول اأهدافه يف الدوري.

واألغى احلكم هدفا للدويل االإ�سباين األفارو اأودريوزوال 
بداعي الت�سلل لكن البديل ماريانو دياز اأكمل الثالثية 

ب�رسبة راأ�س من الو�سع طائرا.
ورفع ريال مدريد، الفريق الوحيد بني ثالثي املقدمة 
ال��ذي انت���رس يف هذه اجلولة، ر�س��يده اإىل 42 نقطة 
متاأخ��را بفارق نقطتني عن اأتليتيكو مدريد �س��احب 
املركز الثاين الذي خ�رس -1�س��فر عل��ى ملعب ريال 

بيتي���س وثماني��ة ع��ن بر�س��لونة الذي تع��ادل 2-2 
خارج اأر�سه مع بلن�سية.

وخ�س��ع العبو الفري��ق امللكي لتدريبات ا�ست�س��فائية 
يف احل�س��ة التدريبي��ة، عق��ب الفوز عل��ى ديبورتيفو 
اآالفي���س بثالثة اأهداف دون رد، �س��من اجلولة ال�22 

من الليجا.
و�س��مل املران قيام الالعبني امل�ساركني يف املباراة 

بالرك���س حول امللع��ب، باالإ�س��افة للقي��ام ببع�س 
التدريبات داخل املرافق الريا�سية.

و�س��ارك الالعب��ون الب��دالء وامل�س��تبعدون يف املران 
اجلماع��ي، ال��ذي ت�س��من تدريب��ات على الت�س��ديدات 
البعي��دة، واللعب يف م�س��احات �س��يقة، واال�س��تحواذ 

على الكرة وال�سغط العايل على املناف�س.
و�س��هد امل��ران عودة املداف��ع خي�س��يو�س فاييخو اإىل 

املران اجلماعي بعد تعافيه من االإ�سابة، حيث اأ�سار 
املوق��ع الر�س��مي للن��ادي اإىل م�س��اركته يف جزء من 
التدريب��ات، قبل اأن يوا�س��ل العمل ب�س��كل منفرد من 

اأجل رفع كفاءته البدنية.
واأ�سادت ال�س��حف االإ�سبانية ال�س��ادرة بالعب ريال 
مدري��د االإ�س��باين، الربازيل��ي فيني�س��يو�س جوني��ور، 
وذل��ك بع��د تاألقه يف مب��اراة فريق��ه التي ف��از فيها 

بثالثية نظيفة على �سيفه اأالفي�س يف بطولة الدوري 
االإ�سباين )الليغا(.

و�س��جل فيني�س��يو�س يف ه��ذه املباراة ه��دف النادي 
.80 اأالفي�س يف الدقيقة  "امللكي" الثاين يف �سباك 

وقال��ت �س��حيفة مون��دو ديبورتيف��و االإ�س��بانية اأن 
الالعب الربازيلي ال�س��اب يتمت��ع بخربة كبرية توؤهله 
للع��ب يف اأق��وى الدوري��ات، رغ��م حداثة �س��نه، واأنه 
يجم��ع بني املوهبة والق��درة الكبرية على التفاين يف 

العمل واالجتهاد من اأجل اإثبات ذاته.
واأ�س��ارت ال�س��حيفة اإىل اأن جماه��ري ري��ال مدري��د 
تعلق اأمالها على النج��م الربازيلي يف مباراة الفريق 
احلا�س��مة اأم��ام غرمي��ه التاريخ��ي بر�س��لونة، املقرر 
اإقامته��ا االأربع��اء املقب��ل يف اإطار مناف�س��ات الدور 

ن�سف النهائي لبطولة كاأ�س ملك اإ�سبانيا.
واأو�س��حت مون��دو ديبورتيف��و اأن جماه��ري الن��ادي 
"امللك��ي" تطال��ب بالدف��ع بفيني�س��يو�س يف مباراة 
االأربعاء منذ الدقيقة االأوىل، اأماًل يف تعوي�س خ�سارة 
فريقها بخما�س��ية يف مباراة ال��دور االأول لليغا اأمام 

النادي الكاتالوين.
ويح��ط الفريق امللك��ي رحاله، االأربع��اء املقبل، على 
ملعب الكامب نو، خلو�س كال�سيكو من العيار الثقيل 
اأمام م�سيفه بر�سلونة، يف ذهاب ن�سف نهائي كاأ�س 
املل��ك، والذي ميثل افتتاحية ث��الث مواجهات جتمع 

الكبريين خالل 30 يومًا.

قذيفة ميمي مرشحة لجائزة أجمل هدف

قرار جديد من برشلونة عن 
حالة ميسي

ليتوانيا تطالب المشاركة في 
بطولة الصداقة بالبصرة

بغداد - الجورنال 

 وكاالت - الجورنال

ت�س��هد قلع��ة اآنفيلد رود موقعة ناري��ة جتمع بني بايرن 
ميونخ وليفربول يف 9 فرباير )�س��باط( اجلاري، �س��من 

اإياب مناف�سات ثمن النهائي لدوري اأبطال اأوروبا.
املب��اراة �س��تكون فر�س��ة للمهاج��م الباف��اري روب��رت 
ليفاندوف�س��كي للق��اء مدرب��ه الق��دمي وامل��درب احلايل 
لليفرب��ول االإجنلي��زي، يورغ��ن كلوب، ال��ذي لعب حتت 
قيادت��ه الأرب��ع �س��نوات عل��ى م��ن �س��فينة دورمتون��د 

االأملاين.
ويف تلك الفرتة فاز الفريق االأ�س��ود واالأ�س��فر ببطولتني 

للدوري وبكاأ�س اأملانيا.
وعل��ى خلفي��ة املب��اراة املقبلة ا�س��تغل ليفاندوف�س��كي 
احل��وار ال��ذي اأج��راه م��ع املوق��ع االإلك��رتوين لالحت��اد 
االأوروب��ي لك��رة الق��دم )يويف��ا(، لالإعراب ع��ن امتنانه 
لهذا املدرب ال��ذي قال عنه اإنه "كان املدرب الذي طبع 
م�س��ريتي ب�سكل اأ�سا�س��ي والذي يعود له الف�سل فيما اأنا 

عليه اليوم.. اإنه اإن�سان ومدرب رائع".

اأما من الناحية الفنية، فيقول ليفاندوف�س��كي عن كلوب 
اإنه "اأمده مبفتاح الو�س��ول اإىل م�س��توى اللعب الرفيع"، 
مو�س��حا اأنه "اأيقظ بداخلي الطم��وح، ويف كل مرة كان 

يقودين اإىل درجة اأعلى اإىل النجاح".
ويف حقيق��ة االأمر مل يك��ن ليفاندوف�س��كي الوحيد الذي 
اأدىل ب�سهادة كهذه بحق يورغن كلوب، لكون اأن القائمة 
طويل��ة وت�س��مل اأ�س��ماء م��ن بينه��ا مهاج��م دورمتون��د 
احل��ايل، ماركو روي�س، وزميله ماريو غوت�س��ه، وقبلهما 

امل�رسي حممد زيدان.

قبل موقعة دوري األبطال.. ليفاندوفسكي ينحني أمام كلوب
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