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بغ���ض النظ��ر ع��ن جتن��ب رافايي��ل ن��ادال احلدي��ث عالني��ة ع��ن 
املالع��ب الرملي��ة قب��ل املباري��ات الأوىل ببطول��ة مون��ت كارل��و 
لالأ�س��اتذة للتن���ض، اإل اأن��ه يعل��م متام��ًا كي��ف ميك��ن اأن تتده��ور 
امل�س��تقبل. يف  اإنعاك�س��ات  له��ا  ويك��ون  الوق��ت  يف   الأم��ور 
وكم��ا مت تذك��ره بنف���ض الق��در ال�س��هر املا�س��ي، خ��الل بطول��ة 
اإندي��ان ويل��ز، عندم��ا �س��عر ب��اآلم جدي��دة يف ركبت��ه وان�س��حب 
�س��ديقه  م��ع  ملواجهت��ه  تك��رارا  تك��ون  اأن  ميك��ن  كان  مم��ا 
بالبطول��ة. النهائ��ي  قب��ل  ال��دور  يف  في��درر   روجي��ه 

لك��ن  عل��ى و ح�س��وله  بع��د 
ف��رة راح��ة واأ�س��بح 
امللعب  داخل  �س��عيداً 
وخارج��ه، عاد نادال 
اإىل موناكو وهو املر�سح 
باللق��ب،  للف��وز  الأب��رز 
ويع��زز م��ن فر�س��ه للتتويج 
بلقب��ه الثاين ع���ر يف البطولة 
الثن��ن. غ��داً  تنطل��ق   عندم��ا 
وظه��رت ال�رب��ات القوي��ة لن��ادال وهو 
يت��درب ال�س��بت يف اإم��ارة موناكو، وا�س��تناداً 
عل��ى احمائه يف ملعب كورت راييرن الثالث، بدا 
 جاهزاً متامًا لتمديد حقبته كملك للمالعب الرملية.
مما ل�س��ك فيه اأنه عاد مل�ستواه املعهود وهو يبلغ 
32 عامًا، حيث يتحرك مثل �س��خ�ض اأ�سغر بع�ر 
11 انت�س��اراً مقاب��ل  �س��نوات، وحق��ق حت��ى الآن 
هزميت��ن ه��ذا املو�س��م ليحت��ل املرك��ز الث��اين يف 

الت�سنيف العاملي.

ي�س��ارك الالعب العراقي اأودي�سو �ركون، يف بطولة اأكادمييات بر�سلونة 
الر�س��مية يف اإ�س��بانيا متهي��داً ل�س��مه لفرق الفئ��ات العمري��ة يف النادي 

الإ�سباين.
�ركون والذي يبلغ من العمر 9 �سنوات، من مواليد حمافظة دهوك �سمال 
الع��راق، هاجر رفق��ة والديه اىل الوليات املتحدة الأمركية وان�س��م اإىل 

اأكادميية بر�سلونة هناك.
مراقب��و النادي ال�س��باين وخالل زيارته��م لالأكادميية الت��ي يلعب فيها 
�رك��ون، اأب��دوا اعجابه��م ب��ه نظراً مل��ا ميتلكه م��ن مهارة عالي��ة، ليتم 

اختياره من �سمن اف�سل 10 لعبن يف الأكادميية.
وينظم بر�س��لونة بطولة �سنوية ت�سم فرق اأكادميياتها املوزعة يف جميع 
دول العامل، ليتم اختيار الأف�سل بينهم من اأجل �سمهم ل�سفوف الفريق.

وال��د الالعب، اكد ، اأن "جنله خا�ض اوىل مبارياته يف بطولة اكادمييات 
بر�س��لونة، وقدم اداًء جيداً"، مبينًا اأن "امل�س��وؤولن على اكادميية النادي 

ابلغوين باعجابهم ال�سديد به".
واو�س��ح اأن "اودي�سو من املممكن ان ين�سم ل�سفوف بر�سلونة حن يبلغ 
�س��ن ال�13"، موؤكداً اأن "جنله لن يلعب يف امل�س��تقبل �س��وى يف �س��فوف 

املنتخب العراقي".

وافق الحتاد العراقي لكرة القدم، الحد، على م�س��اركة لعب الطلبة عبد 
القادر طارق، �سد فريقه ال�سابق ال�رطة يف املباراة املقبلة من الدوري 

املمتاز.
وذك��ر ن��ادي الطلب��ة يف بي��ان، اأن »الحتاد العراق��ي لكرة الق��دم، وافق 
ر�س��ميًا على م�س��اركة عبد القادر ط��ارق مع نادي الطلبه الريا�س��ي يف 
مب��اراة الطلب��ة وال�رطة التي م��ن املوؤمل اقامتها ي��وم اخلمي�ض القادم 
١٨/٤/٢٠١٩ ال�ساعة اخلام�سة و45 دقيقة على ملعب ال�سعب الدويل«.

وكان الطلب��ة، ق��د ق��دم طلب��ًا لحتاد الك��رة من اج��ل التاكد م��ن موقفه 
القانوين، ب�ساأن ا�راك طارق يف مباراة ال�رطة املقبلة، نظراً لوجود بند 
يف العقد املربم بن الفريقن، ي�س��رط عدم ال�س��ماح لالعب بامل�س��اركة 
ام��ام ال�رطة يف حال تقابل الفريقان، اإل ان الحتاد وافق ر�س��ميًا على 
ا�راكه كون الحتاد الدويل ين�ض على ان ال�س��تغناء يكون من دون قيد 

او �رط.

اأعل��ن اجله��از الفني لفري��ق الطلب��ة، اأن التدريبات �س��تكون مغلق��ة اأمام 
و�سائل يوم غد الثالثاء ، اذ ي�ستعد الفريق ملواجهة ال�رطة �سمن اجلولة 
الثالث��ة والع�رين ل��دوري الكرة املمت��از واملقرر اأقامته��ا يوم اخلمي�ض 

على ملعب ال�سعب الدويل.
وذك��ر م���رف الفري��ق حي��در عبد ال��رزاق يف بي��ان للن��ادي اأن "املالك 
التدريبي قرر اأن تكون تدريبات الفريق يوم الثالثاء مغلقة اأمام و�س��ائل 

الإعالم، وبالإمكان تغطية التدريبات يف باقي الأيام".
وب��ن عب��د الرزاق، اأن��ه "باإمكان و�س��ائل الإع��الم والزمالء ال�س��حفين 
التن�س��يق ح�را مع املكت��ب الإعالمي للنادي، من اأج��ل تاأمن دخولهم 

ل جامعة بغداد مكان تدريبات الفريق".

زيدان: الصفقات الجديدة لن تكرر ما فعله رونالدو

الدوري العراقي.. امانة بغداد يلحق الهزيمة الثالثة بالزوراء والشرطة متمسك بالصدارة

متكن فريق امانة بغداد، من الفوز على الزوراء 1-0 
يف املب��اراة الت��ي اقيمت عل��ى ملعب ال�س��عب الدويل 
�س��من لقاءات ال�س��بوع الثالث من املرحل��ة الثالثة 

للدوري العراقي املمتاز لكرة القدم.
ويدي��ن فري��ق ابن��اء العا�س��مة بف��وزه اىل الالع��ب 
م�س��طفى كرمي، الذي �س��جل هدف اللق��اء الوحيد يف 
الدقيقة 75 من عالمة اجلزاء، ليتلقى فريق النوار�ض، 

الهزمية الثالثة له على التوايل هذا املو�سم.
بهذه اخل�س��ارة توقف ر�س��يد الزوراء عند النقطة 38 
يف املركز الرابع، بينما ارتفع ر�سيد امانة بغداد اىل 

النقطة 26 يف املركز ال�12.

الح��د،  ال��زوراء،  لن��ادي  الداري��ة  الهيئ��ة  وق��ررت 
ت��دين  بع��د  الالعب��ن  م��ن عق��ود   10% ا�س��تقطاع 

م�ستوياتهم يف الونة الخرة.
وذك��رت الدارة يف بي��ان اأن "ادارة ن��ادي ال��زوراء، 
ق��ررت ا�س��تقطاع %10 م��ن عق��ود لعب��ي فريقه��ا 
الكروي ب�س��بب تدين م�س��توى الالعبن يف املباريات 

الخرة".
ومل يحق��ق الزوراء الفوز يف اخر خم�ض مواجهات من 
ال��دوري املمتاز، فيما خ���ر امام الن�ر ال�س��عودي 

بدوري ابطال اآ�سيا، يوم الثنن املا�سي.
ويتم�س��ك فري��ق ال�رط��ة ب�س��دارة ال��دوري العراقي 
بفوزه م�س��اء اخلمي���ض على فريق النف��ط بهدف دون 
رد �س��من مناف�س��ات اجلول��ة الثاني��ة والع�رين من 

ال��دوري املمت��از. وح�س��د ث��الث نقاط جدي��دة رفع 
من خاللها ر�س��يده اإىل النقط��ة ٥٤ يف املركز الأول 
وتوقف ر�س��يد ال��زوراء عن��د النقط��ة 38 يف املركز 

الرابع.
وعقب مباراة الزوراء وامانة بغداد انتهت مناف�س��ات 
اجلول��ة الثالثة م��ن املرحل��ة الثاني��ة )22( للدوري 
العراق��ي املمت��از، باقامة مباراة واح��دة جمعت بن 
الزورءا وامانة بغداد والتي انتهت بفوز الخر بهدف 

نظيف.
ومل ت�س��هد �س��دارة قائمة الهدافن تغي��راً حيث بقي 
ال���راع حمتدمًا ب��ن مهاجم الطلبة مروان ح�س��ن 
ومهاجم ال�رطة عالء عبد الزهرة بر�س��يد 14 هدفًا، 
يليهم��ا مهاج��م ال�رطة مهن��د علي ومهاج��م النفط 

حممد داود بر�سيد 13 هدفا.
وفيم��ا يل��ي ترتيب املراك��ز ال�10 الوىل م��ن قائمة 

الهدافن:
مروان ح�سن )الطلبة( 14 هدفًا

عالء عبد الزهرة )ال�رطة( 14 هدفًا
مهند علي "ميمي" )ال�رطة( 13 هدفًا

حممد داود )النفط( 13 هدفًا
علي كرمي )فريق احل�سن( 11 هدفًا

و�سام �سعدون )نفط مي�سان( 11 هدفًا
عالء عبا�ض )الزوراء( 11 هدفًا

حممود خليل )الكرخ( 10 اهداف
عالء حمي�سن )الكهرباء( 8 اهداف

�ريف عبد الكاظم )احلدود( 8 اهداف

غوارديوال: لدي فضول لفعل أشياء أخرى قبل أن أموت

فوت الن�ر فر�س��ة ا�س��تعادة ال�س��دارة من غرميه 
3-2 يف  اأم��ام �س��يفه الحت��اد  اله��الل ب�س��قوط 
املرحل��ة ال�س��ابعة والع�رين من بطولة ال�س��عودية 

لكرة القدم.
واأحرز اأهداف الحتاد ال�ربي األك�ساندر بريوفيت�ض 
)23 و43( وفه��د املول��د )87(، فيما �س��جل هديف 

الن�ر املغربي عبدالرزاق حمداهلل )69 و74(.
وبه��ذه النتيج��ة رفع الحت��اد ر�س��يده اإىل 28 يف 
املرك��ز الثاين ع���ر يف الدوري ال�س��عودي، وجتمد 
الن�ر بر�س��يد 61 يف مركز الو�سافة خلف الهالل 
ب���63 نقط��ة والفائ��ز عل��ى الأهل��ي خ��ارج ملعبه 

-1�سفر يف هذه املرحلة.
الذي��ن  الأر���ض،  لأ�س��حاب  الأف�س��لية  وج��اءت 
حت�س��لوا عل��ى فر���ض مل ترج��م و كان اأخطره��ا 
انف��راد املغربي، عبدال��رزاق حم��د اهلل مبرمي فواز 

القرين )18(. ومع مرور الوقت، بداأ الحتاد ا�س��تالم 
زم��ام املبادرة، وح�س��ل عل��ى الفر�س��ة الأخطر له 
عرب ت�س��ويبة مهاجمه ال�رب��ي بريوفيت�ض )23(، 
واأه��در النيج��ري اأحم��د مو�س��ي فر�س��ة افتت��اح 
الت�س��جيل للن�ر، حيث ت�سدى القرين لكرته )25(، 
وم��رر الت�س��يلي كارلو�ض فيالنويفا ك��رة للربازيلي 
روماري��و اأم��ام مرم��ى الن�ر تباطاأ يف ت�س��ديدها 

ليتابعها بريوفيت�ض هدفا اأول لالحتاد )32(.
وعق��ب اله��دف ظه��ر الرتب��اك على لعب��ي الن�ر 
وم��ن اإحدى الكرات اخلاطئ��ة، انطلق فهد املولد من 
منت�س��ف امللعب، وم��رر كرة حم�س��نة لربيوفيت�ض، 
الذي �سدد بقوة م�سجال الهدف الثاين لفريقه )43(.

و�س��غط  الن���ر يف ال�س��وط الث��اين بكل ق��وة على 
مرم��ى الحت��اد بغي��ة تقلي���ض الف��ارق، وت�س��دت 
العار�س��ة لراأ�س��ية حمد اهلل )65(، واأهدر الربازيلي 
رومارينيو فر�س��ة ت�س��جيل الهدف الثالث لالحتاد 

.)67(

عر�س��ية  حم��داهلل  ا�س��تغل  ث��م 
�س��لطان الغنام املثالية مقل�س��ا 
وعق��ب   ،)69( للن���ر  الف��ارق 

5 دقائ��ق عاد الالعب نف�س��ه 
ل��ه  الث��اين  اله��دف  حم��رزا 

ولفريق��ه م�س��تفيدا م��ن ركل��ة 
اجل��زاء ارتكبها دف��اع الحتاد 

على عبداهلل ال�سامل.
واندفع الن�ر بحثا عن هدف 
التق��دم لكنه دف��ع الثمن هدفا 
عندم��ا  �س��باكه  دخ��ل  ثالث��ا 
مرر فيالنويفا الكرة للمنطلق 
من اخللف عبدالعزيز البي�س��ي 
فهياأها الأخ��ر على طبق من 
ذه��ب للمولد فاأودعها �س��باك 
)87( ليحق��ق فريق��ه  الن���ر 

فوزا ثمينا.

اأكد الإ�س��باين بيب غوارديول مدرب مان�س�سر �سيتي، 
اأنه ل يريد ال�س��ر على خطى روي هودج�سون، مدرب 
كري�ستال بال�ض، وذلك قبل لقاء الفريقن اليوم الأحد 
يف مب��اراة هامة للغاية بالن�س��بة للفريق ال�س��ماوي 

على طريق الحتفاظ بلقب الدوري الإجنليزي.

واأو�س��ح غواردي��ول )48 عام��ا( اأنه لن ي�س��تطيع اأن 
يفع��ل م��ا يفعل��ه هودج�س��ون، البالغ م��ن العمر 71 
عام��ا، والذي ل يزال م�س��تمرا يف عامل التدريب حتى 

الآن.
وق��ال غواردي��ول يف ت�ريح��ات �س��حفية اإن م��ا 
يفعله "اأقدم م��درب" يف الدوري الإجنليزي اأمر مثر 
لالإعجاب، م�سيفا: " اأنه اأمر ل ي�سدق. اأعتقد اأن لديه 

�سغفا كبرا للقيام بذلك، و �سيكون من اجلميل روؤيته 
مرة اأخرى يف امللعب".

ونقل��ت "الغاردي��ان" عن امل��درب الإ�س��باين قوله: " 
ل اأ�س��تطيع اأن اأفع��ل ما يفعله، �ساأ�س��تمر يف التدريب 
ل�س��نوات اأخ��رى، ولك��ن بالتاأكي��د لي���ض اإىل عمر 71 
عام��ا، وبا�س��تثناء هودج�س��ون من ال�س��عب اأن جتد 

اأحدا لديه قدرات خا�سة للقيام بذلك."

اأب��دى املدير الفني لريال مدريد، الفرن�س��ي زين الدين 
زيدان، رغبته يف روؤية الربازيلي فيني�سيو�ض جونيور 
يلع��ب ب��ن �س��فوف فريق��ه، م�س��را اإىل اأن��ه يتطل��ع 
ل�ستعادة الالعب ال�ساب "قبل انتهاء املو�سم"، اإل اأنه 

مل يحدد اإطارا زمنيا لعودته.
واأو�س��ك فيني�س��يو�ض، على النتهاء من عملية تعافيه 
م��ن الإ�س��ابة الت��ي تعر���ض له��ا يف اخلام���ض م��ن 
مار�ض/اآذار املا�سي اأثناء مباراة فريقه اأمام اأياك�ض 
اآم�سردام الهولندي يف اإياب ثمن نهائي دوري اأبطال 
اأوروبا، حيث تعر�ض لتمزق يف اأربطة مف�س��ل ال�ساق 

اليمنى.
ويف موؤمتره ال�سحفي الأحد، ع�سية مواجهة ليجاني�ض 
يف اجلولة ال�32 من الدوري الإ�سباين لكرة القدم، اأكد 
"زيزو" اأن الالعب الربازيلي يدخل �س��من ح�س��اباته 
للمو�سم القادم، مذكرا باأنه "واحد من الالعبن الذين 

ان�سموا للفريق هذا املو�سم وهو يافع جدا".

وق��ال: "اأريد ا�س��تعادته قب��ل انتهاء املو�س��م. الأمور 
ت�س��ر ب�س��كل جي��د لأنه اأ�س��بح يت��درب على الع�س��ب 
بالفع��ل واأعتقد اأنه �س��يعود للفريق قريب��ا على الرغم 

من اأنني ل اأ�ستطيع حتديد تاريخ بعينه".
وع��ن مواجه��ة ليجاني���ض، ق��ال: "غ��ًدا �س��نلعب �س��د 
مناف���ض �س��عب ويري��د التغل��ب علينا، نح��ن ملزمون 

بتقدمي مباراة كبرة لتحقيق الفوز".
واأ�ساف: "توين كرو�ض لعب جيد للغاية كما اأنه قدم 
الكثر للنادي خالل ال�س��نوات ال�5 التي ق�س��اها هنا. 

اإنه لعب هادئ ول يتاأثر حتت ال�سغط".
  وتابع: "كرو�ض م�س��اب بالتهاب يف املعدة و�سرنى 
اإذا كانت �ستتح�سن حالته اليوم اأو غًدا، لكنه مل يتمكن 

من التدريب معنا ".
واأكم��ل: "تاأثر غياب كري�س��تيانو رونال��دو؟ اإنه رحل 
والالعبون الذين �س��نتعاقد معهم ل��ن يقدموا ما فعله 

النجم الربتغايل وهذه هي احلياة".
ووا�سل: "بالطبع �س��تكون هناك تعاقدات يف املو�سم 
املقب��ل، ولكننا لن نغ��ر الفريق باأكمل��ه، ومع نهاية 

املو�س��م �س��تعرفون ذل��ك".  ووا�س��ل: "التح��دث م��ع 
املغادرين؟ مل اأحتدث مع اأي لعب بعد، ولكن �سيكون 

هناك وقت حمدد لهذه الأمور والقرارات".
وا�س��تطرد: "يوجد يف ريال مدريد العديد من الالعبن 
القادرين على تقدمي اأ�س��ياء كثرة للفريق، واإي�سكو هو 

اأحد هوؤلء، واأنا اأحبه".
واأو�سح: "�س��د ليجاني�ض �سبق اأن واجهت اأ�سواأ ذكرى 
يل كم��درب، ولكن هنا يف ري��ال مدريد ل اأحد يختبئ 
واجلمي��ع �س��يقاتل حت��ى يع��ود الن��ادي اإىل مكان��ه 

الطبيعي".
واأ�س��ار زيدان: "الكث��ر من الفرق تلعب ي��وم الإثنن، 
والآن ج��اء دورن��ا، هذا ه��و واقع الأمر حت��ى لو كان 

غريًبا بع�ض ال�سيء".
وحول احلار�ض تيبو كورتوا، قال زيدان: "اإنه ل ي�سعر 
بتح�سن منذ اأن تعر�ض لالإ�سابة الأخرة، ولن اأخاطر 

به يف املباريات".
وب�س��اأن ان�س��مام مهاجم جدي��د اإىل ري��ال مدريد يف 
املو�س��م املقبل، عل��ق زيدان: "بنزمي��ا متوافق مع اأي 

لع��ب، وهذه هي ميزة ل��دى الالعب��ن اجليدين، فهم 
يتوافقون مع اجلميع".

واأفاد مدرب ريال مدريد: "ماركو�ض يورينتي يحتاج 
اإىل اأن يلعب ب�سكل اأكرب يف املباريات، فاأثناء تواجده 

مع األفي�ض لعب ب�سكل م�ستمر وقدم مو�سًما رائًعا".
واأمت: "توقعات��ي ع��ن بي��ل؟ اأتوقع منه مث��ل ما اأتوقع 
م��ن باقي الالعبن، �س��يكون لدين��ا 7 مباريات ومن 
خالله��ا �س��نقوم بالكث��ر من التغي��رات، لأنن��ا نريد 

اللعب بعدة طرق".
ورد الأملاين توين كرو�ض على تقرير ل�س��حيفة "اأ�ض" 
الإ�س��بانية، قال��ت في��ه اإن لع��ب و�س��ط ري��ال مدريد 
الإ�س��باين يرغب ب�س��دة يف الرحيل عن النادي امللكي 

خالل فرة النتقالت ال�سيفية املقبلة.
واأو�س��حت ال�س��حيفة اأن لعب منتخب اأملانيا ي�سعى 
اإىل تغير اأجواء الليغا، م�س��رة اإىل اأن رغبة كرو�ض قد 

تالقي موافقة اإدارة ريال مدريد.
اإل اأن كرو�ض ن�ر اخلرب على ح�س��ابه الر�س��مي مبوقع 

"هذا كاذب متاما". "توير"، معلقا: 

نادال يعود إلى مونت كارلو 
بحثًا عن التويج بلقبه الـ12

األنيق يجري مرانه بعيدًا 
عن أعين اإلعالم

أوديشو سركون.. 
أول العب عراقي في برشلونة

اتحاد الكرة يوافق على مشاركة 
عبد القادر طارق ضد الشرطة

النصر يفشل باستعادة صدارة الدوري السعودي
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