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فهد طالب يحمي مرمى الصقور
من جديد
بغداد  -الجورنال

ع��اد حار���س مرم��ى ن��ادي الق��وة اجلوي��ة ،فه��د طال��ب ،اىل التدريبات
اجلماعي��ة لل�صقور من جديد بعد انتهاء ف�ترة العقوبة التي فر�ضها عليه
االحتاد اال�سيوي.
وكان االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم ،قد قرر �إيقاف طالب ملدة �أربعة �أ�شهر،
لتناوله حبوب التنحيف بكانون الثاين من العام املا�ضي.
وذك��ر ن��ادي الق��وة اجلوي��ة ع�بر موقع��ه الر�سم��ي �أن "فهد طال��ب يعود
لتدريبات ال�صقور بعد �أنتهاء فرتة الإيقاف الآ�سيوي".
وكان االحت��اد العراقي لكرة القدم ،ق��د ا�سبتعد طالب من قائمة املنتخب
الوطني يف مع�سكر الدوحة قبيل ك�أ�س �آ�سيا االخرية ،ب�سبب تنبيه االحتاد
اال�سيوي ،لتناويل منحف خالل بطولة ك�أ�س االحتاد اال�سيوي.

تعرف على حكام مباريات اياب ربع
نهائي دوري االبطال
بغداد  -الجورنال

ك�ش��ف االحتاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ،ع��ن حكام مباريات �إياب
ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
ويح��ل مان�ش�س�تر يونايت��د �ضيف�� ًا عل��ى بر�شلون��ة مبلعب "كام��ب نو"،
وي�ستقب��ل يوفنتو�س نظريه �أياك�س على ملع��ب "�آليانز �ستاديوم" ،اليوم
الثالثاء.
ام��ا يوم االربعاء� ،سيواجه بورتو �ضيف��ه ليفربول على ملعب "دراجاو"
مبدين��ة "بورت��و" الربتغالي��ة ،بينم��ا يالع��ب مان�ش�س�تر �سيت��ي �ضيف��ه
توتنهام ملعب "االحتاد" مبدينة "مان�ش�سرت" ب�إجنلرتا.
مباراة بر�شلونة ومان�ش�سرت يونايتد
اخت��ار "يويفا" �صافرة �أملاني��ة ،ويدير املباراة احلك��م فيليك�س بري�ش،
واحلكم امل�س�ؤول عن تقنية الفيديو " "VARهو با�ستيال دانكريت.
مباراة يوفنتو�س و�أياك�س
يديره��ا احلكم الفرن�سي كليم��ان توربان ،و�سيكون نيكوال�س رينفيل هو
امل�س�ؤول عن تقنية الفيديو "."VAR
مباراة ليفربول وبورتو
و�أ�سن��دت جلنة احلكام بـ"يويفا" ،مب��اراة ليفربول وبورتو لطاقم حتكيم
هولن��دي بقي��ادة داين ماكيلي ،ويعاونه ك ًال م��ن ماريو ديك�س وهي�سيل
�ستيج�س�ترا ،م��ع وج��ود اليون��اين تا�سو���س �سيديربولو���س كحك��م رابع
باملب��اراة ،و�إدارة غرف��ة الـ VARمن خالل احلك��م الهولندي بول فان
بويكل.
مباراة مان�ش�سرت �سيتي وتوتنهام
يديره��ا طاق��م حتكيم ترك��ي بقيادة خوني��ت �شاكري ،ويعاون��ه ك ًال من
باهات�ين دوران وط��ارق �أوجن��ون ،م��ع وج��ود الربتغ��ايل �أرت��ور دياز
كحك��م رابع باملباراة ،و�إدارة غرفة الـ VARمن خالل احلكم الإيطايل
ما�سيماليانو �إرياتي.

غدا ..انطالق الجولة الـ 23لمسابقة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
بغداد  -الجورنال

تنطلق يوم غدا االربعاء املقبل مباريات اجلولة الثالثة
والع�رشي��ن مل�سابق��ة ال��دوري العراقي املمت��از باقامة
مبارات�ين ،يف اللق��اء االول يلتق��ي الكهربا م��ع �ضيفه
الديواني��ة عل��ى ملع��ب التاج��ي ،وعلى ملع��ب الفيحاء
يلتقي امليناء ب�ضيفه نفط الو�سط.
فيم��ا �ستق��ام ي��وم اخلمي���س خم���س مباري��ات حي��ث
يلع��ب فري��ق النج��ف م��ع �ضيف��ه ال��زوراء عل��ى ملعب
النج��ف الأوملبي،كم��ا �سيلع��ب فريق احل�س�ين مع نفط
مي�سان،فيم��ا �سيح��ل فري��ق الك��رخ �ضيف��ا �صعبا على

البحري،فيم��ا ي�ستقب��ل ال�صناع��ات الكهربائي��ة فري��ق
اربي��ل على ملعب التاجي،فيما �ستك��ون ابرز مواجهات
ه��ذه اجلول��ة ب�ين الطلبة وال�رشط��ة على ملع��ب ال�شعب
الدويل يف ديربي بغداد.
وتختت��م اجلول��ة يوم اجلمع��ة املقبل بث�لاث مواجهات
االوىل جتم��ع نفط اجلن��وب ب�ضيفه احل��دود على ملعب
الفيحاء والثانية بني امان��ة بغداد والنفط والثالثة بني
القوة اجلوية وال�سماوة على ملعب ال�شعب الدويل.
ويتم�سك فريق ال�رشط��ة ب�صدارة الدوري العراقي بفوزه
م�س��اء اخلمي�س عل��ى فريق النفط به��دف دون رد �ضمن
مناف�سات اجلولة الثانية والع�رشين من الدوري املمتاز.

وح�صد ثالث نق��اط جديدة رفع من خاللها ر�صيده �إىل
النقطة  ٥٤يف املرك��ز الأول وتوقف ر�صيد الزوراء عند
النقطة  38يف املركز الرابع.
ومتك��ن فريق امانة بغداد ،م��ن الفوز على الزوراء 1-0
يف املباراة التي اقيمت على ملعب ال�شعب الدويل �ضمن
لق��اءات اال�سب��وع الثالث م��ن املرحلة الثالث��ة للدوري
العراقي املمتاز لكرة القدم.
ويدين فريق ابناء العا�صمة بفوزه اىل الالعب م�صطفى
ك��رمي ،الذي �سجل ه��دف اللقاء الوحي��د يف الدقيقة 75
م��ن عالم��ة اجل��زاء ،ليتلق��ى فري��ق النوار���س ،الهزمية
الثالثة له على التوايل هذا املو�سم.

هازارد يهدد مستقبل فينيسيوس مع "الملكي"
بغداد  -الجورنال

ك�شف��ت تقاري��ر �صحافي��ة يف �إ�سبانيا �أن ن��ادي ريال
مدري��د الإ�سباين لك��رة القدم تو�صل التف��اق مع النجم
البلجيك��ي �إي��دن هازارد ل�ضم��ه ل�صفوف��ه يف ال�صيف
املقبل ،ومل يتبق له �سوى خطوة واحدة يف هذا ال�صدد،
تتمثل يف النجاح يف �إقناع نظريه ت�شيل�سي الإجنليزي
بالتخلي عن الالعب .و�أ�ش��ارت �صحيفة �آ�س الإ�سبانية
�إىل �أن مهم��ة ريال مدري��د يف �إقناع ت�شيل�سي بالتخلي
ع��ن هازارد لن تكون �سهل��ة على الإطالق ،رغم �أن عقد
جن��م منتخب بلجيكا ينتهي يف  ،2020مما يحتم على
النادي اللندين الإ�رساع يف بيعه يف ال�صيف املقبل� ،أو

التجديد ل��ه حتى ال يرحل يف النهاية �إىل وجهة �أخرى
جماناً .و�أو�ضحت �آ�س �أن تعاقد ريال مدريد مع هازارد
�سي�ش��كل عقب��ة يف طري��ق النج��م الربازيل��ي ال�صاع��د
فيني�سيو���س جونيور ،الذي قد يت�رضر من وجود النجم
البلجيكي ،الذي �سيحظ��ى بطبيعة احلال ب�أهمية ودور
�أك�بر م��ع الن��ادي "امللك��ي" .و�سج��ل فني�سيو���س منذ
ان�ضمامه لري��ال مدريد �سبعة �أهداف و�صنع  13هدف ًا
�أخري��ن ،وكان ظه��وره الأول م��ع الفري��ق خ�لال فرتة
والية املدرب الأرجنتيني �سانتياغو �سوالري.
وجن��ح فيني�سيو���س يف ا�ستغ�لال فر�ص��ة ال�صع��ود
للفري��ق الأول حتت قيادة �س��والري ب�شكل جيد للغاية،
وق��دم مردوداً رائع��اً ،خا�صة يف اجلان��ب الأي�رس الذي

يعت�بر مرك��زه املف�ض��ل ال��ذي ينطل��ق
من��ه وي�صن��ع الأه��داف .ومل يلع��ب
فيني�سيو���س يف مرك��ز املهاجم الثاين �إال
يف مباراة واحدة ،عندما التقى ريال مدريد
م��ع ليجاني���س يف دور ال�ست��ة
ع��شر لبطول��ة ك�أ���س ملك
�إ�سباني��ا ،ولكن��ه ف�ش��ل
ف�ش� ً
لا ذريع ًا يف تقدمي
�أي �شيء مفيد لفريقه
من خالل هذا املركز
يف ال�شوط الأول من
اللقاء،

العبان من برشلونة وأربعة من اليونايتد مهددين
بااليقاف في دوري األبطال
بغداد – الجورنال

ك�شف��ت �صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية ،عن
�أزم��ة قد يواجهها بر�شلونة يف حال��ة �صعوده للدور
ن�صف النهائي لبطولة دوري �أبطال �أوروبا.
وي�ست�ضي��ف البالوجران��ا اليوم الثالث��اء على ملعبه
"كام��ب ن��و" مناف�س��ه مان�ش�سرت يونايت��د يف الدور
رب��ع النهائي م��ن امل�سابقة ،و�أمل��ه يف ح�سم الت�أهل
للمرحل��ة املقبل��ة بع��د حتقيق��ه الف��وز بالأ�سب��وع
املا�ضي مبلعب "�أولد ترافورد" بنتيجة .0-1

وذك��رت ال�صحيفة اال�سباني��ة ،انه "يف حال ح�صول
ك ًال من �سريجي��و بو�سكيت�س ونيل�سون �سيميدو ،على
بطاق��ة �صفراء يف املباراة� ،سيت��م �إيقافهما من قبل
االحت��اد الأوروب��ي لرتاك��م البطاق��ات ع��ن مب��اراة
الذهاب باملربع الذهبي".
وبينت �أن "هناك اربعة العبني من مان�ش�سرت يونايتد
مهددين بالإيقاف يف حالة ح�صولهم بطاقة �صفراء
ثاني��ة مبب��اراة الغد� ،إذا م��ا ت�أهلوا لن�ص��ف النهائي
وه��م �أ�شل��ي ي��وجن ،نيماني��ا ماتيت�ش� ،أندي��ر هرييرا
و�أنطونيو فالن�سيا".

ووفقً��ا لقوان�ين "يويف��ا" ،حت��ذف
البطاق��ات ال�صف��راء الفردي��ة م��ن
�سج��ل الالعب�ين ال��ذي ي�صل��وا مع
فرقه��م �إىل الدور ن�ص��ف النهائي،
ولك��ن يف حال��ة وج��ود عقوب��ات
�إداري��ة بالإيق��اف عل��ى �أح��د
الالعب�ين ،تطب��ق عليه��م ب�ش��كل
طبيع��ي �س��واء م��ن خ�لال تراكم
البطاق��ات �أو يف حال��ة احل�صول
على بطاقة حمراء مبا�رشة.

به��ذه اخل�سارة توق��ف ر�صيد ال��زوراء عن��د النقطة 38
يف املرك��ز الراب��ع ،بينما ارتفع ر�صي��د امانة بغداد اىل
النقطة  26يف املركز الـ.12
ويت�ص��در ال�رشط��ة بر�صي��د  54نقط��ة ،والق��وة اجلوية
باملركز الثاين بر�صيد
،45و الك��رخ باملرك��ز الثال��ث بر�صي��د ،42وم��ن ث��م
ال��زوراء باملرك��ز الرابع بر�صي��د  ،38ومل ت�شهد �صدارة
قائمة الهدافني تغيرياً حي��ث بقي ال�رصاع حمتدم ًا بني
مهاجم الطلبة مروان ح�سني ومهاجم ال�رشطة عالء عبد
الزهرة بر�صي��د  14هدفاً ،يليهما مهاجم ال�رشطة مهند
علي ومهاجم النفط حممد داود بر�صيد  13هدفا.

منتخب العاب القوى يشارك
في بطولة أسيا
بغداد_ الجورنال

ي�ستع��د املنتخب العراقي لألعاب الق��وى للدخول مبناف�سات
بطول��ة �أ�سي��ا الت��ي �ستحت�ضنه��ا العا�صم��ة القطري��ة
من  21ولغاية  25من ال�شهر
الدوحة للفرتة
اجلاري.
وق��ال الأم�ين امل��ايل
لالحتاد الدكت��ور زيدون
جواد �أن املنتخب �سي�شارك
يف بطول��ة �أ�سي��ا لألع��اب
الق��وى الت��ي �ستحت�ضنه��ا
العا�صمة القطري��ة الدوحة للفرتة
من  21ولغاي��ة  25من ال�شهر اجلاري
 ،وتعد البطولة يف غاية الأهمية لأنها م�ؤهلة
لبطول��ة الع��امل الت��ي �ستق��ام �أي�ضا يف قط��ر ب�شهر
�أيلول املقبل.
وب�ين �أن االحتاد �أعتم��د ب�شكل ر�سم��ي �أ�صحاب
الأو�سم��ة يف البطول��ة العربية الت��ي اختتمت
م�ؤخ��را يف م��صر بالإ�ضاف��ة �إىل �إقام��ة
اختب��ارات لبع���ض الفعالي��ات ومنحه��م
فر�ص��ة يف امل�شارك��ة يف ح��ال حقق��وا
الأرقام الت�أهيلية.
و�أو�ض��ح �أن رئي���س الإحت��اد العراق��ي
الدكت��ور طال��ب في�ص��ل �سي�ش��ارك يف
انتخاب��ات االحتاد الأ�سيوي و�سري�شح على
املن�صب ال��ذي ي�شغله الآن وه��و نائب رئي�س
الإحت��اد الأ�سي��وي والت��ي �ستق��ام �أي�ض��ا يف
الدوحة على هام�ش البطولة.

أبطال أوروبا :يوفنتوس يتسلح بـ"الحرس القديم" أمام شباب أياكس في موقعة الثالثاء
بغداد  -الجورنال

�سي�ش��كل النج��م الربتغ��ايل كري�ستيانو رونال��دو ر�أ�س
حربة احلر�س القدمي لفري��ق يوفنتو�س الإيطايل ،الذي
�سيح��اول �إجناز املهمة �أمام �شب��اب �أياك�س �أم�سرتدام
الهولن��دي لدى ا�ست�ضاف��ة الأخري الي��وم الثالثاء على
ملعبه �أليانز �ستاديوم يف تورينو يف �إياب ربع نهائي
دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم.
ويري��د كل م��ن الفريقني ك�رس الي�أ�س ال��ذي �أ�صابه يف
ال�سن��وات الأخرية امل�أ�سوي��ة على ال�صعي��د الأوروبي،
وحتديداً يف امل�سابقة الأوىل ،التي تقت�رص م�شاركتهما
عليه��ا ك��ون الأول يهيم��ن عل��ى اللق��ب يف ال��دوري
الإيطايل ،بينما يتبادل �أياك���س حامل الرقم القيا�سي
( 33لقباً) التتويج مع �آيندهوفن الثاين ( 24لقباً).
وكان فريق "ال�سيدة العج��وز" قريب ًا من احل�سم حملي ًا
نهاية الأ�سبوع املا�ض��ي يف اجلولة الثانية والثالثني
وحتقي��ق اجناز غري م�سبوق قبل �ست مراحل من نهاية
البطول��ة� ،إال �أنه ت�أجل مرتني بخ�س��ارة فريقه الرديف

ال�سب��ت �أم��ام م�ضيفه �سب��ال  ،1-2ثم بف��وز مالحقه
وو�صيفه نابويل على م�ضيفه كييفو  3-1الأحد حيث
كان يكفيه التعادل يف �أي من املباراتني.
ب��دوره ،يحت��ل �أياك���س املرك��ز الث��اين يف ال��دوري
الهولن��دي ( 71نقطة) بفارق ثالث نقاط خلف غرميه
�أيندهوف��ن ال��ذي لعب مب��اراة �أكرث ،وه��و يتفوق عليه
يف املوا�س��م الثماني��ة الأخرية باعت�لاء املن�صة �أربع
م��رات مقابل ثالث (�أحرز فيين��ورد روتردام اللقب يف
 ،)2017لكن تتويجه الأخري يعود اىل عام .2014
وكان��ت مب��اراة الذه��اب عل��ى ملعب يوه��ان كرويف
�أرين��ا يف �أم�س�تردام الأربعاء املا�ض��ي انتهت بتعادل
الفريق�ين � ،1-1إذ من��ح رونال��دو التق��دم ليوفنتو�س
يف نهاية ال�شوط الأول ،وادرك الربازيلي دافيد نريي�س
يف الدقيق��ة الأوىل من الثاين التع��ادل ل�شباب �أياك�س
الذين لفت��وا الأنظار بعدما وا�صل��وا انطالقتهم القوية
والتي متثلت بتجريد ريال مدريد الإ�سباين بطل الن�سخ
الث�لاث الأخرية ،من اللقب يف ثم��ن النهائي (الذهاب
 1-2يف �أم�سرتدام ،والإياب  4-1يف مدريد).

وميل��ك يوفنتو���س اف�ضلي��ة الت�سجي��ل خ��ارج �أر�ض��ه
بف�ض��ل اله��دف  125لرونال��دو ،اله��داف التاريخ��ي
امل�سابق��ة ،لك��ن تعادلهما يف الذه��اب يعك�س �صعوبة
املهم��ة ويعيد اىل الأذه��ان نتيجتي النهائ��ي بينهما
يف ن�سخت��ي  1973عندما فاز �أياك���س �1-صفر على
ملع��ب النجم الأحم��ر يف بلغ��راد ،و 1996عندما فاز
يوفنتو�س بركالت الرتجيح  4-2بعد تعادلهما 1-1
على امللعب الأوملبي يف روما.
ويبدو مدرب يوفنتو���س ما�سيميليانو �أليغري مطمئنا
اىل اللقب املحلي وم�صمما على احراز اللقب الأوروبي
الغائ��ب عن��ه من��ذ  23عام��ا ورف��ع ع��دد �ألقاب��ه يف
امل�سابق��ة اىل ثالثة بعد �أن توج لأول مرة عام 1985
على ح�ساب ليفربول الإنكليزي (�1-صفر).
و�أراح اليغ��ري معظ��م عنا��صره الأ�سا�سي��ة �ض��د
�سب��ال حت�سب��ا حل�س��م لق��اء الع��ودة م��ع �أياك���س مثل
رونال��دو ،املداف��ع ليوناردو بونوت�ش��ي ،الفرن�سي بليز
ماتوي��دي ،الربازيلي �أليك�س �سان��درو ،الكروتي ماريو
ماندزوكيت�ش والبو�سني مرياليم بيانيت�ش.

وق��ال بعد اخل�س��ارة الثانية ه��ذا املو�س��م يف البطولة
املحلي��ة "ال�سكوديت��و (اللقب املحل��ي) �سي�أتي عاجال
�أم �آج�لا .لو كنا و�ضعن��ا كل ثقلنا يف املباراة حل�سمنا
النتيج��ة ب�سهول��ة ،لك��ن ثم��ة هدف��ا �أ�سم��ى ينتظرن��ا
الثالثاء" يف مواجهة �أياك�س.
ويتابع ال�شاب مويز كني ( 19عاما) ت�ألقه ،و�سجل يف
املب��اراة �ضد �سبال هدفه ال�ساد���س يف �ست مباريات،
لكن يوفنتو�س �سيحرم على الأرجح من قائده جورجو
كييلين��ي ( 34عاما) الذي يتعافى من �إ�صابة يف ربلة
ال�ساق ،و�سيحل حمله دانييلي روغاين.
ويبقى رونالدو ( 34عام��ا) ال�سالح الأم�ضى بالن�سبة
لفري��ق "ال�سيدة العجوز" ال��ذي ا�شرتاه من ريال مدريد
مقابل نح��و  100مليون يورو م��ع راتب �سنوي ي�صل
اىل  31مليون��ا به��دف امل�ساهم��ة يف اح��راز الك�أ���س
الطويل��ة الأذن�ين بع��د �أن ح��ل و�صيف��ا للبط��ل �سب��ع
مرات (رق��م قيا�سي) �آخرها عامي ( 2015خ�رس �أمام
بر�شلون��ة الإ�سباين  )1-3و( 2017خ��سر �أمام ريال
.)1-4

