
اأنهى ريال مدري��د ا�ستعداداته خلو�ض 
مباراة الكال�سيكو اأمام غرميه بر�سلونة 
اليوم الأربعاء يف ذهاب ن�سف نهائي 
بطول��ة كاأ�ض ملك اإ�سباني��ا لكرة القدم 
على ملع��ب كامب ن��و. ويحظى مدرب 
الفريق "امللك��ي"، �سانتياغو �سولري، 
حت��ت  الأول  الفري��ق  لعب��ي  بجمي��ع 

اإمرت��ه، با�ستثن��اء خي�سو���ض باييخ��و، 
ال��ذي يقرتب من الع��ودة للمالعب. اأما 
احلار���ض الثالث للفريق، ل��وكا زيدان، 
فيعال��ج هو الآخر م��ن اإ�سابة ع�سلية، 
الأول.  الفري��ق  عل��ى  يوؤث��ر  ل  لكن��ه 
و�سارك يف تدريب الفريق الأول جميع 
الالعبن املتاح��ن، اإ�سافة اإىل خابي 
دييغ��و  ال�س��اب  واحلار���ض  �سان�سي��ز، 

األتوبي من الرديف.

5رياضة

 �سه��دت �سعبي��ة يوفنتو���ض الإيط��ايل يف ال�س��ن �سع��وداً �ساروخيًا على 
ح�س��اب عم��الق اإ�سباني��ا واأوروبا ريال مدري��د، وذلك عل��ى خلفية تعاقده 
م��ع جنم الأخ��ر الربتغ��ايل كري�ستيانو رونال��دو ال�سي��ف املا�سي مقابل 
قرابة 110 مليون ي��ورو. وارتفعت �سعبية يوفنتو�ض بن�سبة 68،5 % على 
موق��ع التوا�سل الجتماعي ويبو ال�سيني، امل��وازي لتويرت، يف الفرتة بن 
يولي��و )متوز( ودي�سم��رب )كانون الأول( املا�سين، وذل��ك بح�سب ما ك�سف 
بط��ل الدوري الإيط��ايل يف املوا�سم ال�سبع��ة املا�سية. ول يب��دو اأن التهمة 
التي وجه��ت اإىل النجم الربتغايل ،الذي يحتفل الثالثاء بعيد ميالده الرابع 
والثالثن، من قبل عار�سة اأزياء �سابقة باغت�سابها قبل نحو ع�رشة اأعوام، 
اأثرت على �سعبيته يف ال�سن. ومن املوؤكد اأن امل�ستوى الذي يقدمه رونالدو 
من��ذ قدوم��ه من ريال املتوج معه لقب دوري اأبط��ال اأوروبا اأربع مرات يف 
املوا�س��م اخلم�س��ة املا�سي��ة، �ساهم اأي�س��ًا يف تعزيز �سعبي��ة يوفنتو�ض يف 
ال�س��ن، اإذ اأ�سب��ح اأول لعب م��ن فريق "ال�سيدة العج��وز" ي�سجل 17 هدفًا 
اأو اأك��ر يف 22 جول��ة من ال��دوري، منذ الفرن�س��ي ديفي��د تريزيغيه مو�سم 
2006-2005 )اأنهاه ب�23 هدفًا(، بعد اأن �سجل ال�سبت يف مرمى بارما 
)3-3( ثنائية. وتظه��ر الأرقام حجم تاأثر رونالدو على �سعبية يوفنتو�ض 
يف ال�س��ن، من خالل الأ�سبوع الأول الذي تل��ى انتقاله اإىل عمالق تورينو 
يف يولي��و )مت��وز(، اإذ اأ�س��اف "بيانكون��ري" 308000 متاب��ع ل��ه ع��رب 
ويب��و وو�سائل التوا�سل الجتماعي، وتطبيق��ي الر�سائل ويت�سات والفيديو 
دووين، املعروف يف اأمكنة اأخرى با�سم تيكتوك، بح�سب ما اأفاد يوفنتو�ض. 
واملزيد من امل�سجعن، يعني يف نهاية املطاف املزيد من املال، وفجاأة مل 
يع��د املبلغ الذي اأنفقه يوفنتو�ض ل�سم رونالدو باهظًا جداً. وي�سف اخلرباء 
ال�س��ن باأنه��ا "�س��وق اأيقون��ات"، لأن ع�ساق ك��رة القدم مييل��ون اإىل دعم 
الأف��راد عو�س��ًا عن الفرق، وبالتايل عندما انتق��ل رونالدو من ريال مدريد 
اإىل يوفنتو���ض، اأخذ معه اآلف امل�سجع��ن ال�سينين يف العامل الفرتا�سي. 
ومك�سب يوفنتو�ض كان خ�سارة لريال مدريد يف ال�سن، التي تعد اإىل جانب 
الولي��ات املتحدة �سوقًا رئي�سي��ة يف اخلارج لأندية كرة الق��دم الأوروبية. 

اأبط��ال اأوروب��ا م��رة اأخ��رى، �سحيح اأن ريال فاز بلقب دوري 
اآلف   8 قراب��ة  خ���رش  متابع بعد رحي��ل رونالدو، لكن��ه 
موؤخراً عن �رشكة الت�سويق بح�سب ما جاء يف تقرير �سدر 
من �سنغهاي مقراً الرقمي "مايلمان" التي تتخذ 

ي��د له��ا. وم��ع ذل��ك، ل ي��زال ريال  ر مد
يتمت��ع ب�سعبي��ة كب��رة يف 

ال�س��ن، ول ي��زال النادي 
رقم واحد عل��ى الإنرتنت 
يف الب��الد، وفق��ًا لتقرير 
"البطاقة احلمراء" الذي 
"مايلم��ان"  اأ�سدرت��ه 

هذا العام.
املا�س��ي،  والع��ام 

النج��م  اأ�سب��ح 
الربتغ��ايل اأي�س��ًا �سف��ر عالمة 
ال�سي��ارات  ل�رشك��ة  جتاري��ة 

ال�سينية واي، معززاً 
مكانته يف البالد.

ك�سف��ت تقاري��ر �سحفي��ة اإيطالي��ة، ع��ن اأن اأندية م��ن الكالت�سي��و تهتم ب�سم 
املهاج��م القطري املع��ز علي. اأ�سبح املع��ز علي �ساحب الرق��م القيا�سي يف 
ع��دد الأه��داف التي اأحرزها لع��ب واحد بن�سخة واحدة باإجم��ايل 9 اأهداف. 
كم��ا عادل رقم علي مبخ��وت الإماراتي وناوهرو تاكاهارا الياباين بر�سيد 
9 اأهداف كثالث اأف�سل هداف يف تاريخ كاأ�ض اآ�سيا، بعد علي دائي الإيراين 
ب��� 14 هدف��ا ويل دونغ غوك الك��وري اجلنوبي ب�10 اأه��داف. واأفاد موقع " 
كالت�سي��و مركاتو" الإيطايل، باأن هداف املنتخب القطري املعز العلي، دخل 
حم��ل اهتمام العمالق الإيطايل ميالن وكذلك ذئاب روما. ويف نف�ض ال�سدد، 
اأ�س��ارت ل�سبك��ة "فوك���ض �سبورت���ض" اإىل اأن املع��ز عل��ي �س��وف يح�سل على 
عرو���ض كبرة من الأندية الأوروبية خا�سة مع اقرتاب كاأ�ض العامل 2022. 
وت��وج املنتخب القط��ري بالبطولة بت�سكيلة �سابة يقوده��ا املدرب الإ�سباين، 
فليك���ض �سان�سي��ز، بعد اأن حقق �سبع��ة انت�سارات على كل م��ن لبنان، كوريا 
ال�سمالي��ة، ال�سعودية، العراق، كوريا اجلنوبي��ة والإمارات يف ن�سف النهائي 
باأربع��ة اأه��داف، والياب��ان يف النهائي بثالثة اأهداف له��دف، ليق�سي خالل 
البطول��ة ثالث��ة اأبطال �سابق��ن لأمم اآ�سيا ه��م ال�سعودية والياب��ان والعراق. 
ويعت��رب منتخ��ب قط��ر الأول عاملي��ا م��ن حيث ع��دد م��رات الف��وز املتتايل، 

يف  متتالي��ة  انت�س��ارات   7 حق��ق  �سابقة حي��ث 
تاريخي��ة بالن�سب��ة للمنتخب��ات حول 

الع��امل. ويلي قطر يف اأطول �سل�سلة 
انت�س��ارات متتالية للمنتخبات 

كن��دا   ،"6" الربازي��ل  حالي��ا: 
"4"، كوبا "4"، م�رش "4"، 
اإنكلرتا "3"، ال�سنغال "3"، 
وا�ستطاعت   ."3" كورا�ساو 
الرق��م  متح��ي  اأن  قط��ر 
ال�سلبي للعنابي يف بطولة 
كاأ���ض اآ�سي��ا بالف��وز يف 7 

مباريات من اأ�سل 7، حيث 
مل ي�ستطع خ��الل م�ساركاته 

ال�سابقة يف بطولة كاأ�ض اآ�سيا 
الف��وز �سوى يف 6 مباريات من 
اأ�سل 32 مباراة خالل البطولة.

الق��وة  فري��ق  حم��رتف  و�س��ل 
ولي��ام  النيج��ري  اجلوي��ة 
اكوركيت،الثالث��اء، اإىل العا�سم��ة 
بغداد، وذل��ك لتمثيل الفريق خالل 
الف��رتة املقبل��ة يف ال�ستحقاق��ات 

املحلية واخلارجية.
وا�ستقب��ل الالعب ال��دويل ال�سابق، 
وم���رشف فري��ق كرة الق��دم جا�سم 
غ��الم، الواف��د اجلدي��د ولي��ام منذ 
و�سول��ه اإىل مطار بغ��داد وو�سوًل 

مبقر اقامة الالعب.
وذكر غ��الم اأن "النيج��ري وليام 

اكوركيت هو اخر �سفقات ال�سقور، 
ومت التعاق��د مع��ه ب�س��كل ر�سم��ي 
م�سبق��ًا، م�سراً ب��اأن الالعب �سوف 
لن يكون جاه��زاً ملباراة اليوم مع 
نفط الو�س��ط، ولكن الالعب �سيكون 
�سم��ن ك�سوف��ات الفري��ق ملب��اراة 
ملح��ق  يف  الأوزبك��ي  باختاك��ور 

ابطال اآ�سيا يوم الثالثاء املقبل".
الق��وة  فري��ق  م���رشف  واأ�س��اف 
اجلوية، اأن "املحرتف وليام يلعب 
ق��ادم  املهاج��م، وه��و  يف مرك��ز 
امل���رشي،  احلرب��ي  الإنت��اج  م��ن 
م��ع   )30( الرق��م  و�سرت��دي 

ال�سقور".

الكالسيكو.. لقاء الغريمين يتجدد في كأس إسبانيا

اتحاد الكرة يتخذ جملة قرارات جديدة ويستدعي كاتانيتش

عقدت جلن��ة املنتخبات اجتماعها اخلا���ض من اجل مناق�سة 
م�ساركة املنتخب الوطني يف بطولة امم ا�سيا، والتي اختتمت 
موؤخ��را يف المارات، والت��ي خرج منها منتخبن��ا من دور ال� 
16 بع��د خ�سارت��ه امام منتخ��ب قطر الفائز بلق��ب البطولة. 
وقدم رئي�ض جلنة املنتخبات، فالح مو�سى، تقريراً مف�ساًل عن 
م�سارك��ة املنتخب يف البطولة والذي مت��ت مناق�سته من قبل 
اع�س��اء اللجنة، التي م��ن املقرر ان جتتمع مب��درب املنتخب 
كاتانيت���ض، خ��الل الفرتة املقبل��ة والتي �سيق��دم فيها تقريرا 
مف�ساًل منذ اليوم الول لت�سلمه مهمة تدريب املنتخب الوطني 

ولغاية النتهاء م��ن بطولة كاأ�ض ا�سيا، وال�ستماع اىل وجهة 
نظ��ره حول ما قدمه للمنتخب خالل الفرتة ال�سابقة. وناق�ست 
اللجنة، خ��الل اجتماعها، ق�سية وجود حملل فني واح�سائي 
م��ع املنتخ��ب الوطن��ي، بال�ساف��ة اىل وجود م�ست�س��ار فني 
وطبي��ب نف�س��ي يراف��ق املنتخ��ب الوطن��ي خ��الل البط��ولت 
وال�ستحقاق��ات املقبلة. وقال رئي�ض جلن��ة املنتخبات، فالح 
مو�س��ى: ان اللجن��ة، وعل��ى م��دى يوم��ن، ناق�س��ت م�سارك��ة 
املنتخب الوطني يف بطولة ا�سيا ب�سكل كامل من اجل الوقوف 
عل��ى كل التفا�سيل التي عجلت مبغ��ادرة البطولة، خ�سو�سًا 
بع��ذ الداء اجليد الذي ظهر عليها منتخبنا يف مباريات الدور 
الول. وانق�سم��ت الآراء ح��ول امل��درب ال�سلوفين��ي �رشيت�سكو 

كاتانيت�ض، املدي��ر الفني للمنتخب العراقي، ما بن ا�ستمراره 
اإقالت��ه. واكتف��ى املنتخ��ب  اأو  الرافدي��ن،  اأ�س��ود  يف تدري��ب 
العراق��ي، بالو�سول اإىل ثمن نهائي كاأ���ض اآ�سيا، بعدما خ�رش 
بهدف نظيف اأمام قطر التي اأكملت امل�سوار، وتوجت باللقب.

وا�ستطل��ع ، راأي العديد من اخلرباء، ح��ول ا�ستمرار كاتانيت�ض 
م��ع املنتخب من عدم��ه، وجاء ذلك على النح��و التايل: وراأى 
العدي��د من اخل��رباء، اأنَّ كاتانيت�ض مدرب ك��فء، والأداء الذي 
ظه��ر علي��ه املنتخ��ب العراقي، يف كاأ���ض اآ�سيا جي��د، وفق ما 
��ه توىل املهمة  قدم��ه يف مباريات��ه الأرب��ع بالبطولة، رغم اأنَّ
قب��ل وقت قري��ب. وو�سف ه��وؤلء اخلرباء، اخل��روج اأمام قطر 
بالطبيع��ي، وفق معطيات املب��اراة، والإ�سابات التي �رشبت 

الفري��ق، والتغي��رات ال�سطراري��ة التي اأج��ربت املدرب على 
التغي��ر لت�سحيح وف��ق خيارات حمدودة. وعل��ى �سعيد اخر، 
ناق�س��ت جلنة املنتخبات مو�سوع ت�سمية املالكات التدريبية 
ملنتخب��ات الفئات العمرية الت��ي تنتظرها ا�ستحقاقات خالل 

الفرتة املقبلة بعد انتهاء عقود الكوادر التدريبية.
وناق�س��ت اللجن��ة م�سارك��ة منتخب��ي ال�سب��اب والنا�سئن يف 
بطولت��ي ا�سي��ا، والنتائ��ج التي خ��رج منها املنتخب��ان، ومن 
املوؤم��ل ان تر�س��ل اللجن��ة تو�سياتها ب�س��اأن ت�سمي��ة مدربي 
منتخب��ات "ال�سب��اب ، النا�سئ��ن ، ال�سبال" اىل احت��اد الكرة 
م��ن اجل الب��ت باأ�سماء املدرب��ن النهائية الت��ي �سيقع عليها 

الختيار لقيادة املنتخبات الوطنية يف الفرتة املقبلة.

برشلونة يكشف سر الفوز بالموهبة الهولندية دي يونغ

  ك�سف نائب رئي�ض نادي بر�سلونة الإ�سباين جوردي مي�سرتي 
اأن املال مل يكن اأبداً الو�سيلة للفوز بخدمات الهولندي فرانكي 
دي يون��غ، اإذ تقدم باري���ض �سان جرم��ان ومان�س�سرت �سيتي 
بعر�سن اأكرب مما تقدم به بر�سلونة ل�سم املوهبة الهولندية.

واأ�ساف مي�سرتي يف ت�رشيحات ل�سحفية �سبورت الإ�سبانية 
اأن "النجم الهولندي رف�ض عر�سي مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي 
وباري���ض �سان جرمان الفرن�سي، رغم كونهما اأكر اإغراء مما 

تقدم به بر�سلونة ل�سمه".

واأو�س��ح مي�س��رتي: "لو تعل��ق الأمر باملال، مل��ا ح�سلنا على 
توقيع��ه ل�سال��ح بر�سلون��ة، ولكن��ا خ�رشن��ا املناف�س��ة عل��ى 
خدمات��ه، ل ميكن لرب�سلون��ة مناف�سة باري���ض �سان جرمان 
ومان�س�س��رت �سيتي ماليًا.. لكن علين��ا اإقناع الالعبن بطريقة 

اأخرى".
ومل يبدي مي�س��رتي املزيد من التفا�سيل، لكنه ا�ستدرك قائاًل 
اإن "الالع��ب الهولن��دي ال�س��اب طامل��ا متنى اللع��ب يف و�سط 

ميدان القلعة الكاتالونية".
كم��ا ك�سف مي�سرتي اأن �سفقة انتقال فرانكي دي يونغ كانت 
ُح�سمت قبل نحو �سهر من الإعالن عنها ر�سميًا، وقال: "وقعت 

عقد انتقال دي يونغ ب�سحبة رئي�ض النادي واملدير التنفيذي 
يف الي��وم الذي مت تقدمي املدافع جي�سون موريلو"، وكان ذلك 

يف 27 دي�سمرب )كانون الأول( 2018.
لك��ن مل يت��م الإع��الن ع��ن انتق��ال الالع��ب اإل يف 23 يناي��ر 

)كانون الثاين( املا�سي.
ويكل��ف الالع��ب الهولندي فرانك��ي دي يونغ خزين��ة الفريق 
الكاتالوين 75 ملي��ون يورو، لكنه �سيبقى يف �سفوف الفريق 
الهولندي حتى نهاية املو�سم احلايل، لين�سم اإىل بر�سلونة يف 

ال�سيف املقبل.
وتبل��غ م��دة التعاقد مع دي يونغ خم�سة اأع��وام، ورمبا ترتفع 
قيم��ة التعاقد اإىل 86 مليون يورو، وفق��ًا لمتيازات مرتبطة 

باأداء الالعب.

بع��د اأن قل���ض ريال مدري��د فارق 
النقاط الذي يف�سل��ه عن بر�سلونة 
يف ال��دوري الإ�سباين لك��رة القدم، 
يتاأهب الري��ال، الذي يب��دو حاليًا 
يف اأف�س��ل م�ستويات��ه من��ذ بداي��ة 
الكال�سيك��و  ملب��اراة  املو�س��م، 
املرتقب��ة اأم��ام غرمي��ه بر�سلون��ة 
الي��وم الأربع��اء يف ذه��اب ال��دور 
مل��ك  بكاأ���ض  النهائ��ي  ن�س��ف 

اإ�سبانيا.
وت�سه��د املب��اراة الأخ��رى بجول��ة 
الذه��اب، لق��اء ري��ال بيتي���ض مع 
فالن�سي��ا م�س��اء اخلمي���ض، على اأن 
تق��ام جولة الإي��اب يف 27 فرباير 

)�سباط( اجلاري.
وقب��ل مب��اراة اليوم املق��ررة على 
فري��ق  معق��ل  ن��و  كام��ب  ملع��ب 
بر�سلون��ة، تغلب الري��ال مطلع هذا 
الأ�سب��وع على ديبورتيف��و األفي�ض 
0-3، بينما تع��ادل بر�سلونة مع 
الري��ال  لي�سب��ح   ،2-2 فالن�سي��ا 

�ساح��ب املرك��ز الثال��ث، متاأخراً 
بفارق ثماين نقاط خلف بر�سلونة 
مت�س��در ال��دوري، ونقطتن خلف 
اأتلتيك��و مدري��د �ساح��ب املرك��ز 

الثاين.
وكان املدي��ر الفني لري��ال مدريد، 
�سانتياغ��و �س��ولري، من��ح فر�سة 
امل�سارك��ة ملواه��ب �ساب��ة اأمث��ال 

�سرجي��و ريجيل��ون وفيني�سيو���ض 
جونيور، واأثبت��وا جدارتهم بالثقة 
بثالثي��ة  للف��وز  الفري��ق  بقي��ادة 

نظيفة.

بنزمي��ا  ك��رمي  يق��ود  اأن  وينتظ��ر 
هج��وم ري��ال مدري��د يف مواجهة 
النج��م  و�سيخو���ض  بر�سلون��ة، 
عالي��ة  بثق��ة  املب��اراة  الفرن�س��ي 
بع��د اأن �سج��ل �ستة اأه��داف خالل 
كل  ل��ه يف  مباري��ات  اأرب��ع  اآخ��ر 

امل�سابقات.
وارتفع ر�سيد بنزميا اإىل 18 هدفًا 
ه��ذا املو�س��م يف كل امل�سابق��ات، 
بف��ارق ه��دف واح��د فق��ط خل��ف 
النج��م الأرجنتين��ي ليونيل مي�سي 

لعب بر�سلونة.
اأم��ا ت�سكيل��ة بر�سلون��ة ف�ستعتم��د 
ب�س��كل كب��ر على م��دى جاهزمية 
مي�سي للم�سارك��ة، علمًا باأنه غاب 
ع��ن الفري��ق يف لق��اء الذهاب لكل 
م��ن دوري ال�ستة ع���رش والثمانية 

ببطولة الكاأ�ض.
والآن، ويف ظ��ل �سعوبة املناف�سة 
يف املرب��ع الذهبي لبطولة الكاأ�ض، 
ل ينتظ��ر اأن ي�ستبع��د املدير الفني 
اإرن�ست��و فالفردي اأي��ًا من لعبيه 
يرتق��ب  واإمن��ا  اإراحت��ه،  به��دف 

فقط م��ا �ستك�س��ف عن��ه الفحو�ض 
والختب��ارات الت��ي يخ�س��ع له��ا 
الفخ��ذ،  يف  اإ�سابت��ه  اإث��ر  مي�س��ي 
والت��ي تعر�ض لها خ��الل املباراة 

اأمام فالن�سيا م�ساء ال�سبت.
وق��ال فالف��ردي: "اإذا كان مي�سي 
على ما يرام، ف�سي�سارك، نتوقع اأنه 
ل يع��اين من م�سكل��ة كبرة، ولكن 

علينا النتظار وترقب حالته".
عثم��ان  وزميل��ه  مي�س��ي  وكان 
دميبل��ي، غابا عن تدريب بر�سلونة 
اأم���ض الإثن��ن، لكن اجله��از الفني 
تدري��ب  يف  مي�س��ي  اإ���رشاك  ق��رر 
الي��وم الثالثاء للوق��وف على مدى 

جاهزيته.
وكان �س��ولري اأبدى �سع��ادة اإزاء 
م�ستوي��ات لعبيه عقب الفوز اأمام 
قائ��اًل:  و���رشح   ،3-0 األفي���ض 
املباري��ات  نخو���ض  م��ا  "دائم��ًا 
للف��وز..  حظ��ًا  اأوف��ر  كمر�سح��ن 
ل نع��اين م��ن الإف��راط يف الثق��ة 
ونع��رف اأن علين��ا موا�سل��ة الأداء 

على هذا املنوال".

رونالدو يسرق شعبية ريال 
مدريد في الصين

هداف قطر وأمم اسيا يدخل 
اهتمام عمالقين ايطاليين

محترف القوة الجوية 
"وليام" يصل إلى بغداد

بغداد - الجورنال 

 وكاالت - الجورنال

يوا�س��ل نادي ال��زوراء ا�ستعداده ملواجهة 
نفط مي�س��ان يف اجلولة ال�15 من الدوري 
واملق��رر  الق��دم  لك��رة  املمت��از  العراق��ي 
اقامته��ا الي��وم الربعاء. واج��رى الفريق 
ال�ساجلي��ة،  يف  ملعب��ه  عل��ى  تدريبات��ه 
والت��ي �سه��دت م�ساركة �سام��ال �سعيد يف 
التدريبات اجلماعي��ة للفريق بعد ان غاب 

خ��الل الف��رتة ال�سابق��ة بع��د ان تعر���ض 
ل�ساب��ة يف مب��اراة الكا���ض ام��ام امانة 
بغداد. وبداأ احلار�ض عالء كاطع، تدريباته 
ب�سكل منفرد على امل العودة للفريق خالل 
الف��رتة القادمة، بعدام ا�سي��ب امام امناة 
بغداد اي�س��ًا، بينما ي�ستم��ر غياب الالعب 
عبا���ض قا�س��م والذي تعر���ض ل�سابة يف 
ال�س��در ويحتاج لراحة لف��رتة قبل العودة 

من جديد ل�سفوف الفريق.
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