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حارس منتخب العراق على رادار
أحد أندية الدوري اإلسباني
بغداد  -خاص

�أب��دى فريق �أو�سا�س��ونا مت�ص��در الدوري الإ�س��باين للدرج��ة الثانية بكرة
الق��دم ،رغبته بالتعاقد مع حار���س منتخبنا ونادي ال�رشطة حممد حميد،
خالل االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وبح�س��ب تقارير �صحافية  ،ف�إن نادي �أو�سا�سونا قد فاحت احلار�س الدويل
العراق��ي ،للح�ص��ول عل��ى خدماته خ�لال ال�ص��يف املقبل ،ولك��ن الأخري
� ّأجل مفاو�ض��اته مع النادي الإ�س��باين لإ�ش��عار �أخر ،حلني انتهاء الدوري
العراقي ،ومناق�شة م�ستقبله مع فريق ال�رشطة بالبقاء من عدمه.
ووا�ص��ل حمي��د ت�ألقه مع ن��ادي "القيثارة" ،ال��ذي يدافع ع��ن �ألوانه منذ
مو�س��م  ،2010بعدم��ا ق��اد فريق��ه لتحقي��ق الف��وز به��دف نظي��ف عل��ى
النفط ،يف اجلولة املا�ض��ية للم�س��ابقة املحلية ،بعدما ت�صدى لركلة جزاء
بالدقائق الأخرية.
ودخلت �ش��باك احلار�س� ،س��بعة �أهداف باملو�س��م احلايل للدوري العراقي،
وحاف��ظ على نظافة �ش��باكه يف خم���س ع�رشة مباراة ،كما ت�ص��دى لركلة
جزاء و�س��اهم ب�ص��ناعة �أحد �أهداف فريقه باجلولة ما قبل ال�س��ابقة ،بعد
�أن مرر كرة طويلة للمهاجم مهند علي ،لي�سجل هدف الفوز يف �شباك نفط
الو�سط.
ي�ش��ار �إىل �أن فري��ق �أو�سا�س��ونا يت�ص��در ترتي��ب دوري الدرج��ة الثاني��ة
الإ�س��باين بر�ص��يد  64نقطة ،وبات مر�ش��ح ًا بقوة للعودة لليغا الإ�سبانية
خالل املو�سم املقبل.

بشار رسن يكشف ما دار بينه وبين
كاتانيتش بعد لقاء أبطال آسيا
ك�ش��ف الع��ب منتخ��ب الع��راق لك��رة الق��دم واملح�ترف ب�ص��فوف فريق
بر�س��بولي�س الإيراين ب�ش��ار ر�س��ن ،عن احلديث الذي دار بينه وبني مدرب
املمنتخب الوطني ال�سلوفيني �سرتي�شكو كاتانيت�ش ،بعد مباراة فريقه مع
الأهلي ال�سعودي يف دوري �أبطال �آ�سيا الثالثاء املا�ضي.
وقال ر�س��ن يف حديث �صحفي "التقيت باملدرب كاتانيت�ش بعد املباراة،
و�س���ألني عن اللقاء ،وفيما �إذا تعر�ض��ت للأذى ب�س��بب التدخالت القوية،
التي كانت حا�رضة يف املواجهة".
و�أ�ض��اف جنم منتخب العراق�" :س���ألت املدرب ع��ن �أقرب مباراة ملنتخب
الع��راق خ�لال الف�ترة املقبل��ة ،و�أكد يل ب���أن منتخ��ب "�أ�س��ود الرافدين"
�س��يقابل نظ�يره التون�س��ي ي��وم ال�س��اد�س م��ن يونيو/حزي��ران املقب��ل،
و�س��نواجه بعدها ليبيا بالعا�رش من ال�ش��هر نف�س��ه" ،مما يعني �أن الالعب
لن يح�صل على الراحة ،بعد انتهاء الدوري الإيراين.
وتاب��ع املدرب" :غالبي��ة الالعبني املحرتف�ين لن يح�ص��لوا على الراحة
مبا�رشة بعد انتهاء دورياتهم ب�س��بب مباراتي تون�س وليبيا" ،فيما �أ�شار
ر�سن �إىل �أن املدرب كان �سعيداً بر�ؤيته ب�شكلٍ مميز يف املباراة.
و�ش��هدت املباراة التي �أقيمت يف دبي ح�ض��ور امل��درب كاتانيت�ش ،الذي
كان يتمت��ع ب�إج��ازة م��ع عائلته هن��اك ،فوز بر�س��بولي�س الإي��راين على
الأهلي ال�سعودي بهدفني دون رد.

الزوراء يواجه بغداد اليوم في اخر مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز
بغداد  -الجورنال

يواج��ه فريق ال��زوراء اليوم نظريه بغداد �ض��من اجلولة
الثالث��ة م��ن املرحل��ة الثانية ل��دوري الك��رة املمتاز ،
و�ش��هدت تدريبات الفريق ام�س ح�ض��ور رئي���س الهيئة
االداري��ة لن��ادي ال��زوراء فالح ح�س��ن ال��ذي حتدث مع
الالعبني وطالبهم بتقدمي االف�ضل خالل الفرتة القادمة
وخ�صو�ص ًا ان الفريق الزال مناف�سا حمليا وا�سيويا.
والف�ترة القادم��ة التتحم��ل اي انتكا�س��ات اذا م��ااراد
الزوراء املناف�س��ة  ،و�س��يغيب عن مواجهة بغداد عبا�س
قا�سم للحرمان وح�سني جويدلعدم اجلاهزية بينما عاد
جالل ح�سن التدريبات اجلماعية مع الفريق.

الزوراء �س��يواجه بغداد حمليا بعد ان عاد من العا�صمة
ال�سعودية الريا�ض بخ�سارة ثقيلة� ،أمام م�ضيفه الن�رص
ال�سعودي  ،4-1يف املباراة التي جمعت الفريقني على
ا�ستاد امللك فهد الدويل �ضمن مناف�سات اجلولة الثالثة
من دور املجموعات بدوري ابطال �آ�سيا.
النوار�س افتتحوا الت�س��جيل او ًال عن طريق احمد فا�ضل
يف الدقيق��ة  ،12لي�ض��غط الن��صر بق��وة وي�س��جل اربع
اه��داف عن طريق عبد اهلل �آل �س��امل يف الدقيقة  24من
عالمة اجلزاء ويحيى ال�شهري يف الدقيقة  29من ركلة
ثابت��ة وعمر هو�س��اوي يف الدقيق��ة  60وجوليانو دي
باوال يف الدقيقة .94
وبه��ذه اخل�س��ارة تراج��ع ال��زوراء اىل و�ص��افة ترتي��ب

املجموع��ة االوىل بر�ص��يد ارب��ع نق��اط ،فيم��ا ارتق��ى
الن��صر اىل املرك��ز الثال��ث بالت�س��اوي م��ع الو�ص��ل
االماراتي بر�صيد ثالث نقاط.
ويتم�س��ك فري��ق ال�رشط��ة ب�ص��دارة ال��دوري العراق��ي
بفوزه م�س��اء اخلمي�س على فري��ق النفط بهدف دون رد
�ضمن مناف�س��ات اجلولة الثانية والع�رشين من الدوري
املمتاز.
ال�رشطة دخل رافعا �شعار الفوز وتعزيز ال�صدارة وقطع
الطري��ق على املناف�س�ين لالقرتاب من��ه وحاول التقدم
وكاد ان يتحق��ق له ذلك لكن كرة مهند علت العار�ض��ة
بينم��ا ح��اول فري��ق النف��ط عرب ولي��د كرمي لك��ن كرته
افتق��دت للدق��ة ويف الدقيق��ة  ٤٢متكن ه��داف مهاجم

كاتانيتش يبدي اهتمامه بمدافعي نفط الوسط
بغداد  -الجورنال

ابدى مدرب املنتخب الوطني لكرة القدم ال�س��لوفيني
�سرتيت�شكو كاتانيت�ش اهتمامه مبدافعي ميني وي�سار
فريق نفط الو�سط خ�رض علي و�صباح عواد  ،بعد الأداء
املمي��ز الذي ظه��ر عليه الالعب��ان منذ ان�ض��مامهما
لفريق نفط الو�سط يف االنتقاالت ال�شتوية.

و�أبل��غ كاتانيت���ش طاقم��ه الفن��ي واملدي��ر االداري
للمنتخب با�س��ل كوركي�س  ،بجمع املعلومات الوافية
ع��ن الالعبني بع��د ت�ألقهما يف مباراة فريقهما �ض��د
النج��ف يف اجلول��ة الثاني��ة والع�رشي��ن م��ن الدوري
املمتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.
ومتك��ن خ�رض علي من �ص��ناعة اله��دف الأول لفريق
نفط الو�س��ط فيم��ا لعب �ص��باح ع��واد دورا بارزا يف

اجلان��ب الدفاع��ي وبن��اء الهجم��ات م��ن اخلل��ف يف
اجلانب الأي�رس ،وبالتايل و�ض��ع كاتانيت�ش الالعبني
�ض��من دائ��رة اهتمامه متهي��دا لدعوتهم��ا يف الأيام
املقبلة حت�ضريا ملباراتي ليبيا وتون�س التجريبيتني.
ي�ش��ار اىل  ":ان الالعب خ�رض علي انتقل لنفط الو�سط
قادما من الزوراء  ،و�صباح عواد قادما من الديوانية
بفرتة االنتقاالت ال�شتوية.

الدوري اإلنجليزي :ليفربول يستضيف تشيلسي بذكريات "خيبة "2014
بغداد – الجورنال

ي�ش��هد الدوري الإجنليزي املمت��از موعدين مهمني،
الي��وم الأح��د ،يف ال�س��باق على اللقب ب�ين حامله
مان�ش�سرت �سيتي وليفربول ،بحلول الأول �ضيف ًا على
كري�س��تال باال�س ،ولقاء �ص��عب للثاين �ض��د �ضيفه
ت�شيل�س��ي ،تعه��د مدربه الأمل��اين يورغ��ن كلوب �أال
يكون ا�ستعادة لتجربة مريرة قبل � 5أعوام.
يف اجلول��ة  34م��ن بطول��ة  ،2019يج��د ليفربول
نف�سه يف موقع م�ش��ابه تقريب ًا ملا كان عليه احلال
يف � 27أبري��ل (ني�س��ان)  ،2014يت�ص��در ترتي��ب
ال��دوري املمت��از ،يبحث ع��ن لق��ب �أول يف البطولة
املحلية منذ  ،1990وي�ست�ضيف ت�شيل�سي يف ملعب
�أنفيلد.
يف ذاك الع��ام ،غ�ّي�رّ ت املب��اراة كل �ش��يء ،خ��سر
"احلمر" � ،0-2أحدهما ت�سبب به خط�أ قاتل لقائده
ال�س��ابق �س��تيفن ج�يرارد ،وتب��دل م�س��ار ال��دوري

ب�ش��كل جذري و�صو ًال �إىل التتويج ..مان�ش�سرت �سيتي
باللقب.
ويدخل ليفرب��ول املباراة مت�ص��دراً بفارق نقطتني
عن فريق الإ�س��باين غوارديوال ،لكنه خا�ض مباراة
�أكرث ،ومع تبقي  5جوالت فقط على نهاية الدوري،
�س��يكون �أي تع�ثر مكلف�� ًا لكل��وب وفريقه ،ال�س��يما
و�أنه يواجه مناف�س�� ًا لندني�� ًا يتناف�س مع ثالثة فرق
�أخ��رى ،عل��ى املركزي��ن الثال��ث والراب��ع امل�ؤهلني
مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل.
وي�ش��دد كل��وب عل��ى �أن ب��ال العبي��ه غري م�ش��غول
بالتجربة املريرة لربيع  ،2014ال�سيما و�أن �أنفيلد
ه��و ملعبهم حيث حققوا  13فوزاً وتعادلني يف 15
مباراة �ضمن الدوري املمتاز هذا املو�سم.
كما �سيدخل ليفربول مباراة الغد مدفوع ًا بالنتيجة
الإيجابي��ة التي حققها عل��ى ملعبه الثالثاء ،بفوزه
عل��ى بورتو الربتغ��ايل  2-0يف ذهاب ربع نهائي
دوري �أبطال �أوروبا.

وق��ال كلوب يف م�ؤمتر �ص��حايف قبل ا�ست�ض��افة
ت�شيل�س��ي" :ل�س��ت واثق ًا م��ن �أن جتربة
 2014ت�ش��غل بال �أحد ،ميكنكم
�أن تقول��وا ل��كل امل�ش��جعني
ب���أن يتجاهلوه��ا ،ال عالقة
لها بنا ،هذه ق�ص��ة خمتلفة
متاماً".
و�أ�ض��اف�" :أدع��و كل م��ن
يري��د التح��دث اىل العبي
ب�ش���أن م��ا ح��دث قب��ل
�أع��وام ع��دة� ،إىل ع��دم
القي��ام بذل��ك ،نري��د �أن
نكت��ب تاريخنا اخلا�ص،
�أن��ا ل�س��ت متوتراً� ،أ�ش��عر
بالتناف���س يف البطول��ة،
لكنن��ا ن��رى الإيجابي��ات
حالياً".

ال�رشطة ال�ش��اب مهند علي من ت�س��جيل ه��دف املباراة
الوحي��د يف الدقيق��ة  ٤٢لينته��ي ال�ش��وط الأول به��ذا
الهدف.
ويف ال�ش��وط الث��اين ح��اول النف��ط الع��ودة �إىل املباراة
وكاد �أن يع��دل النتيج��ة يف اكرث من منا�س��بة اخطرها
ركل��ة اجل��زاء الت��ي اهدرها الالع��ب م��ازن فيا�ض يف
الدقيقة  ٦٢من املباراة فيما ا�ضاع فريق ال�رشطة كرة
خطرة كاد �أن ي�ضاعف النتيجة،.
وحاف��ظ املت�ص��در عل��ى تقدم��ه حت��ى نهاي��ة املباراة
ليح�صد ثالث نقاط جديدة رفع من خاللها ر�صيده �إىل
النقط��ة  ٥٤يف املرك��ز الأول بينما جتمد ر�ص��يد النفط
عند النقطة .٣٢

"اإلصابة الخامسة" تثير
الشكوك بشأن "كاحل كين"
بغداد_ الجورنال

يفتقد توتنهام هوت�س��بري الإجنلي��زي خدمات هدافه الدويل هاري
ك�ين حت��ى نهاية املو�س��م ،ب�س��بب تعر�ض��ه لإ�ص��ابة بالغة يف
الكاحل ،خالل مواجهة مان�ش�س�تر �سيتي يف ربع نهائي
�أبطال �أوروبا.
و�أقر الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو مدرب توتنهام
ب�ص��عوبة عودة مهاجمه الدويل وهدافه �إىل �ص��فوف
الفريق قبل نهاية املو�سم احلايل.
و�أ�ص��يب ك�ين ( 25عام��ا) يف الكاح��ل الأي�رس خالل
ذه��اب ال��دور رب��ع النهائ��ي ل��دوري �أبط��ال �أوروب��ا،
الثالثاء� ،أمام مان�ش�س�تر �س��يتي (�1-ص��فر) ،مم��ا �أعاد
اىل �أذهان م�ش��جعي الفريق اللندين ذكريات �إ�ص��ابة
مماثل��ة تعر���ض لها املهاجم مطل��ع هذا العام
و�أبعدته لنحو �شهر.
وهي املرة اخلام�س��ة الت��ي يتعر�ض فيها
قائ��د املنتخ��ب الإجنلي��زي اىل �إ�ص��ابة
على م�ستوى الكاحل ،منذ
ان�ضمامه �إىل توتنهام
يف الع��ام ،2016
مما ي�شكك يف احلالة
البدنية لالعب.
وق��ال بوكيتين��و يف
م�ؤمتر �صحايف ع�شية ا�ست�ضافة
هادر�س��فيلد يف املرحل��ة  34م��ن
ال��دوري املمت��از� ،إن ك�ين "كان غا�ض��با جدا بعد
املب��اراة (�ض��د �س��يتي) ،كانت حلظة �ص��عبة جدا
عليه".

مهمة زيدان صعبة للتعاقد مع بوغبا
بغداد  -الجورنال

لي���س ��سراً �أن زين الدين زيدان واف��ق على العودة �إىل
تدري��ب ريال مدري��د مبجموعة من ال��شروط� ،إذ يريد
امل��درب الفرن�س��ي جت��اوز �أخط��اء واليت��ه التدريبية
الأوىل م��ع "املرينغي" ،واحل�ص��ول على �ص�لاحيات
وا�س��عة ت�س��مح له بفر���ض ر�ؤيت��ه الكروية ،م��ن �أجل
�إع��ادة قطار "امللكي" �إىل الطريق ال�ص��حيح ،واعتالء
من�صات التتويج حملي ًا وقارياً.
لكن يبدو �أن مهمة زيدان لن تكون �سهلة ،ال�سيما و�أن
رئي���س ري��ال مدري��د ،فلورنتينو بريي��ز ،ال يزال ي�رص
على التدخل ورمبا بقوة يف �س��وق انتقاالت "الأبي�ض
امللكي".
و�أورد موق��ع ل��و � 10س��بورت الفرن�س��ي� ،أن برييز ال
يريد التعاقد مع جنم مان�ش�سرت يونايتد بول بوغبا يف
فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
و ُيع��د زين الدي��ن زيدان ،من املعجبني ب�ش��دة بالنجم
الفرن�س��ي ،حيث يعت��زم املدرب تعزيز �ص��فوف ريال

مدري��د ببوغبا ،به��دف �إعطاء قوة �أكرب لو�س��ط ميدان
الفريق ،الذي ظهر مب�ستوى متذبذب هذا املو�سم.
و�أو�ض��ح املوق��ع �أن برييز يرف�ض التعاق��د مع بوغبا
ملجموع��ة م��ن الأ�س��باب ،م��ن بينها �شخ�ص��ية النجم
الفرن�سي القوية ،والتي ظهرت ب�شكل كبري يف �رصاعه
مع مدرب مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق جوزيه مورينيو.
و�أ�ضاف" :رئي�س الريال يف�ضل التعاقد من العبني من
طين��ة �إيدين ه��ازارد� ،إذ �أن ه���ؤالء الالعبني ميتلكون
فر�صة كبرية للتتويج بالكرة الذهبية".
وتابع نف�س امل�ص��در �أن من بني �أ�س��باب رف�ض برييز
التعاق��د مع بوغبا ،وكيل �أعم��ال الالعب مينو رايوال،
الذي ال جتمعه عالقة جيدة مع رئي�س "املرينغي".
وفت��ح جن��اح ري��ال مدري��د لوكا���س فا�س��كيز ،الباب
�أمام احتمالية ان�ض��مام الفرن�س��ي ال��دويل بول بوغبا
من مان�ش�س�تر يونايت��د �إىل "امللكي" ،معت�براً �أن ذلك
"�ص��فقة رائع��ة للغاي��ة" ،وو�ص��ف يف نف���س الوقت
البلجيكي �إدين هازارد هداف ب�أنه "العب رائع".
وقال فا�س��كيز ( 27عاماً) يف مقابلة مع حمطة راديو

ناثيون��ال الإذاعية�" :أعتقد �أن بوغبا �س��يكون �ص��فقة
رائعة للغاية ،هو العب و�س��ط �شاب وقادر على اللعب
يف مركزي الدفاع والهجوم� ،س��نكون �سعداء بوجوده
يف الريال".
وم��ن ناحية �أخرى ،ي��رى جناح الفري��ق "امللكي" �أن
ه��ازارد يعت�بر "العن�رص الأ�سا�س��ي" ال��ذي ينبغي �أن
ي�س��تهدف الريال احل�صول على خدماته يف املريكاتو
ال�صيفي املقبل.
وو�ص��ف فا�س��كيز املهاج��م البلجيك��ي ب�أن��ه "الع��ب
رائ��ع" ،م�ش�يراً �إىل �أن��ه م��ن الطبيع��ي �أن نتحدث يف
الري��ال كل ع��ام عن �ض��م الع��ب �أو �آخ��ر ،وينبغي �أن
ي�أتي �أف�ض��ل الالعبني للنادي ،و�أن��ا �أعتقد �أن هازارد
من بينهم".
و�أو�ض��ح الالع��ب �أنه ال يفكر يف الرحيل عن �ص��فوف
"املريينغي" ،الذي �أ�ش��ار �إىل �أنه �شهد فرتة "معقدة"
خالل املو�س��م احلايل ال��ذي بات ال يناف���س فيه على
�أي �ألقاب.
وحتدث جنم مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي ،بول بوغبا،

عن "حلم ريال مدريد" وعن املدرب زين الدين زيدان،
العائد حديثا �إىل قلعة النادي امللكي.
ونقلت �ص��حيفة "ماركا" الإ�س��بانية ع��ن بوغبا قوله
"ريال مدريد هو فريق يحلم به جميع الالعبني ..لأنه
واحد من �أعظم الأندية يف العامل".
و�أو�ضح ،خالل ندوة �صحفية مع منتخب بالده فرن�سا
"�أرك��ز حاليا على مان�ش�س�تر يونايت��د ،لكن يجب �أن
�أعرتف بقوة ريال مدريد".
وتاب��ع "الآن عاد زيدان �إىل تدريب الفريق ..زيدان هو
مدرب الأحالم بالن�س��بة لكل الالعبني ..لكن �أنا حاليا
مع مان�ش�سرت يونايتد".
وختم حديثه بالقول "ال �أحد يعرف ما الذي قد يحدث
يف امل�ستقبل".
و�أث��ار هذا الت�رصيح تكهنات ب�ش���أن م�س��تقبل بوغبا،
البالغ من العمر  26عاما ،مع الفريق الإجنليزي.
وكانت ال�صحيفة ذاتها ذكرت يف وقت �سابق �أن �إدارة
الفري��ق الريايل ت�س��تهدف التعاقد مع الالعب ال�ش��اب
بوغبا ،لتعزيز خط و�سط النادي.

