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شنيشل :المباريات المقبلة تعد مرحلة
حسم بالنسبة لفريق نفط الوسط
بغداد  -الجورنال

و�ص��ف م��درب فريق نف��ط الو�سط را�ض��ي �شني�شل املباري��ات املقبلة من
ال��دوري ب�أنه��ا تع��د مرحلة ح�سم لتحقي��ق �سقف الطموح��ات قبل انتهاء
املو�س��م احلايل.و�سيالق��ي فريق نف��ط الو�سط اليوم فري��ق امليناء مبلعب
الفيح��اء يف الب��صرة �ضم��ن مناف�س��ات اجلول��ة الثاني��ة والع�رشي��ن من
ال��دوري املمت��از .وقال �شني�ش��ل �أن املباري��ات املقبلة مهم��ة جدا وتعد
مرحل��ة ح�سم جلمي��ع الأندية وكل نادي ي�سعى لتحقي��ق �سقف طموحاته
و�سيك��ون ال��صراع كب�ير يف الأدوار املقبل��ة على خطف النق��اط الثالث
وت�أمني مواقع تلك الأندية يف الئحة الرتتيب.
وبني �أن فريق جاهز ملباراة الغد وو�صل اليوم �إىل مدينة الب�رصة حت�ضريا
ملواجهة امليناء ،وتعد املباراة مهمة حالها حال املباريات املتبقية من
املو�س��م احلايل ،فريقنا جاهز جلميع املباري��ات بالدوري وطموحنا من
املب��اراة احلفاظ على االرتفاع يف اخلط البي��اين للم�ستوى الفني وهدفنا
خطف النقاط الثالث.
و�أ�ش��ار �إىل �أن الفري��ق مكتمل ال�صفوف ومتح�رض للمب��اراة ،لدينا ت�صور
كام��ل عن مفاتيح اللع��ب لفريق امليناء ون�سعى لتجهي��ز الفريق بال�شكل
املث��ايل ،ون�أمل �أن يكون العبينا برتكيز عايل وتقدمي مباراة تليق ب�أ�سم
نادي نفط الو�سط و�أن الأداء املن�ضبط كفيل بتحقيق النقاط الكاملة.
ي�شار �إىل �أن نفط الو�سط يحتل املركز ال�سابع بر�صيد  32نقطة.

الكهرباء يرفع شعار التعويض
أمام الديوانية اليوم
بغداد  -الجورنال

�أو�ضح اجلهاز الفني لفريق الكهرباء �أن �شعار التعوي�ض �سريفعه الفريق
يف مب��اراة الغد �أم��ام الديوانية �ضمن افتتاح اجلول��ة الثالثة والع�رشين
من دوري الكرة املمتاز والتي �ستقام يف ملعب التاجي.
وق��د خ�رس فريق الكهرباء مبارات��ه يف اجلولة املا�ضية �أمام احل�سني يف
واحدة من مفاجئات الدوري بهدفني لثالثة.
وق��ال مدرب كرة الكهرباء عبا�س عطية �أن مباراة اليوم حتدي من نوع
خا���ص بالن�سب��ة لنا ،الفريق تعر���ض لكبوة يف اجلول��ة املا�ضية �أخرت
الفريق كثريا الفرق امله��ددة بالهبوط لي�س بالبعيدة عنا فريقنا مطالب
بالتعوي�ض لأن ال�رضبتني املتتاليتني توجع وقد ت�ضع الفريق يف موقع
ح��رج .وب�ين �أن الفوز وحده ير�ض��ي طموحاتنا ويعي��د الفريق للمناطق
الدافئ��ة ،برغ��م �أننا �سنواجه فريق حم�ترم بحجم الديواني��ة الذي �أعتاد
عل��ى تقدمي م�ستويات متميزة يف العا�صمة بغداد مل يكن �صيدا �سهال يف
املباراة ،ناهيك عن �إ�صابة ثالثة العبني من �صفوف الفريق.
و�أ�ضاف �أن الالعبني الثالثة الذين �سيغيبون عن مباراة الغد هم حار�س
مرم��ى الفري��ق عم��ار علي والالع��ب ح�سن عا�ش��ور وقائ��د الفريق عالء
حم�س��ن ،لكن الغيابات لن تثنينا عن عزميتنا يف تعوي�ض اخل�سارة التي
تعر�ضنا لها يف اجلولة املا�ضية.
ي�شار �إىل �أن الكهرباء يحتل املركز اخلام�س ع�رش بر�صيد  23نقطة.

ملعب مشابه لملعب توتنهام ...شركة عالمية تنفذ مدينة الملك سلمان الرياضية ببغداد
بغداد  -الجورنال

اتفق م�س�ؤولون �سعوديون مع ال�رشكة العاملي ة PO P
 ULOUSعلى بناء مدينة امللك �سلمان الريا�ضية يف
العا�صم��ة بغداد وامله��داة من ال�سعودي��ة للعراق بقيمة
تتجاوز  400مليون دوالر.
وج��رى االتف��اق على �أن يك��ون امللع��ب م�شابها مللعب
توتنه��ام الإجنلي��زي وب�سع��ة � 85أل��ف متف��رج ،م��ع
اختالفات ب�سيطة ،فيما �سيبد�أ التنفيذ يف يونيو املقبل.

وك��ان رئي���س اللجن��ة امل�رشف��ة عل��ى م��شروع املدينة
الريا�ضي��ة ،عبدالرحم��ن احلرك��ان وقف م��ع م�س�ؤولني
عراقي�ين عل��ى املواق��ع الثالث��ة املر�شح��ة الحت�ض��ان
املدينة الريا�ضية.
وك�شف��ت وزارة ال�شب��اب والريا�ض��ة ،ع��ن موق��ع جديد
لت�شيي��د املدين��ة الريا�ضي��ة املهداة من قب��ل ال�سعودية
اىل الع��راق .وقال مدير عام دائ��رة العالقات والتعاون
ال��دويل يف الوزارة ،احمد املو�سوي� ، ،إن "وزارة ال�شباب
والريا�ضة ،عقدت اجتماعني مع اللجنة الفنية ال�سعودية

لبناء املدينة الريا�ضية املهداة اىل ال�شعب العراقي ".
واو�ض��ح �أن "اللجنة ق��ررت اختيار املك��ان الذي �سيتم
ت�شيي��د املدين��ة الريا�ضية في��ه وهي منطق��ة اليو�سفية
جنوب��ي بغ��داد الطريق امل���ؤدي اىل ابي غري��ب ،بعد ان
و�ضعوا معايري عديدة من �ضمنها املقرتبات واخلائ�ص
اجليولوجية للرتبة".
وب�ين املو�س��وي ،انه "خ�لال اال�شه��ر الثالث��ة املقبلة،
�سيبد�أ العمل باملدينة الريا�ضية املهداة من ال�سعودية".
وب�ش���أن ت�سمي��ة املدين��ة الريا�ضي��ة امله��داة م��ن قب��ل

إريكسن يغازل ريال مدريد

بايرن ميونخ يؤكد إعجابه بمبابي
بغداد  -الجورنال

اعرتف رئي�س نادي باي��رن ميونخ الأملاين لكرة
الق��دم� ،أويل هويني���س ،ب�أن��ه كان ي��ود �ضم جنم
باري�س �سان جريمان الفرن�سي ،الفرن�سي كيليان
مباب��ي� ،إىل �صفوف النادي البافاري ،لكنه �أ�شار
يف الوق��ت نف�سه �إىل �أن قيم��ة الالعب تعد خارج
�إطار ال�سقف املايل لل�صفقات لدى النادي.
وق��ال هويني���س�" :أود ��شراء مبابي عل��ى الفور..
ولكن لي�س لدينا املال املطلوب".
وكان مباب��ي ( 20عاماً) ان�ضم �إىل باري�س �سان
جريم��ان قادم ًا م��ن موناكو يف �صفق��ة قيمتها
 180ملي��ون يورو (6ر 203مليون دوالر) ،بعد
�أن ان�ض��م يف البداي��ة �إىل �س��ان جريم��ان بعق��د

�إعارة يف  .2017ويف الوقت احلايل ،تزيد القيمة
ال�سوقية لالعب على  200مليون يورو.
وك��ان باي��رن ميون��خ �أب��رم �صفق��ة قيا�سية يف
تاريخ��ه بالفعل ل�ض��م املداف��ع الفرن�سي لوكا�س
هريناندي��ز من �أتلتيكو مدري��د الإ�سباين ،ويعتزم
موا�صلة تعزيز �صفوف الفريق.
ولك��ن يف ظ��ل ارتف��اع قيم��ة انتق��ال العديد من
الالعب�ين �إىل �أك�ثر م��ن  100مليون ي��ورو� ،أكد
هويني���س �أن "الن��ادي الباف��اري ل��ن يق��دم على
�صفق��ات جدي��دة به��ذه القيم��ة ،عل��ى الأق��ل يف
الوق��ت احلايل" .وق��ال هويني�س" :ل��ن نقدم على
�صفقات كهذه بالت�أكيد يف العام اجلاري ..وعلي
�أن �أع�ترف ب�أنني مل �أكن �أتخيل قبل ع�رشة �أعوام
�أن �صفقة �ستتجاوز  80مليون" .و�أبدى هويني�س

ده�شت��ه �إزاء االنتق��ادات الت��ي وجه��ت لبايرن
ميون��خ من قبل البع���ض يف �أملانيا� ،إث��ر �إبرام
�صفقة �ضم هرينانديز .وقال هويني�س" :قيل يف
الف�ترة املا�ضي��ة �أن بايرن لي���س لديه فر�صة
مل�ضاه��اة �أندية القم��ة يف �إجنلرتا
و�إ�سباني��ا وكذلك باري�س �سان
جريم��ان يف ظ��ل �سيا�سته
احل��ذرة يف �صفق��ات
االنتق��االت ..والآن بع��د
�أن �أجنزن��ا ذل��ك ب�إب��رام
�صفق��ة هريناندي��ز،
��صرخ النا���س 'كي��ف
تدفع��ون  80ملي��ون
ل�ضم العب؟'".

ما سر زيارة مورينيو لميونخ؟
بغداد – الجورنال

يف الوق��ت ال��ذي ي�شغ��ل في��ه م�ستقب��ل جوزي��ه
موريني��و ب��ال العدي��د م��ن متابعي ك��رة القدم،
حطت طائرة ُتق��ل على متنها املدرب الربتغايل
الرح��ال يف مطار ميونخ ،فم��ا هو يا ترى �سبب
زيارة «الداهية» مورينيو مليونخ يف هذه الفرتة
بالذات؟.
من��ذ �إقالت��ه من تدري��ب مان�ش�س�تر يونايتد قبل
�أ�شه��رُ ،توا�صل ال�شائعات التكهن بوجهة جوزيه
موريني��و التدريبي��ة ،فاملدرب الربتغ��ايل يريد

الع��ودة �إىل التدريب يف �أقرب وقت ممكن ،ورفع
�أ�سهم��ه من جدي��د يف بور�ص��ة املدربني ،بعدما
تراجع��ت ب�ش��كل كب�ير يف حمطت��ه التدريبي��ة
الأخرية مع «ال�شياطني احلمر».
وقب��ل �أ�سابي��ع ،ق��ال «الداهي��ة» الربتغ��ايل �إنه
يري��د التدريب يف دوري مل ي�سب��ق له العمل فيه
م�سبقاً ،ما يعني �أن الدوري الفرن�سي �أو الأملاين
ه��و الوجهة املقبلة جلوزيه مورينيو ،الذي درب
�سابق ًا يف الربتغال و�إجنلرتا و�إ�سبانيا و�إيطاليا.
و�أم�س االثنني ،حطت طائرة قادمة من العا�صمة
الإجنليزية لندن الرحال يف مطار ميونخ.

ال�سعودية اىل العراق با�سم امللك "�سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود".
قال املتح��دث الر�سمي با�س��م وزارة ال�شباب والريا�ضة
موف��ق عبد الوهاب �إن "اللجنة التن�سيقية بني ال�سعودية
والع��راق ،مل تتطرق حتى االن اىل م�سالة ت�سمية امللعب
 .واو�ض��ح �أن "ت�سمي��ة امللع��ب �ستك��ون باالتف��اق بني
اع�ض��اء اللجن��ة التن�سيقي��ة للبلدي��ن ،و�ستك��ون هن��اك
اجتماع��ات مكثفة ب�ين اجلانبني خالل الف�ترة القليلة
املقبلة لو�ضع الرتو�ش النهائية على امل�رشوع".

الطائ��رة كان��ت تق��ل
امل��درب الربتغ��ايل
جوزي��ه موريني��و ،وفق
م��ا �أوردت �صحيف��ة بيل��د
الأملاني��ة وا�سعة االنت�ش��ار .وت�شري بيلد
�إىل �أن �سب��ب الزي��ارة ال يرتبط بوظيفة
تدريبي��ة يف �أملاني��ا ،بل يتعل��ق الأمر
مبوع��د م��ع �رشك��ة �أديدا���س ،الرائ��دة
يف جم��ال املالب���س الريا�ضي��ة ،يف بلدة
«هرت�سوغ��ن �آوراخ» ،وذل��ك به��دف تقدمي
جمموعتها اجلديدة.

بغداد_ الجورنال

ك�شف��ت تقاري��ر �إخباري��ة �أن ن��ادي توتنه��ام الإجنليزي ق��د يعر�ض
جن��م خط و�سط��ه ،الدمنارك��ي كري�ستيان �إريك�س��ن ،للبيع
يف ال�صي��ف املقب��ل لال�ستف��ادة م��ن املقاب��ل
امل��ادي وراءه ،خا�صة و�أن عق��ده �سينتهي مع
"ال�سبريز" يف �صيف .2020
وذك��رت �صحيف��ة دايل��ي �إك�سربي���س
الربيطاني��ة �أن رئي���س الن��ادي اللن��دين،
دانيي��ل ليف��ي �سيك��ون م�ستع��داً لبي��ع
�إريك�سن ( 27عام��اً) مقابل  100مليون
ي��ورو بد ًال م��ن الإبقاء علي��ه ملو�سم �آخر
ورحيله بدون مقابل.
و�أ�ضاف��ت �أن �إريك�س��ن �سيك��ون علي��ه
االختي��ار ب�ين نادي��ي ري��ال مدري��د
ومان�ش�س�تر يونايت��د ،الراغب�ين يف
احل�ص��ول عل��ى خدماته به��ذا املقابل،
م�ش�يرة �أن الالع��ب قد يف�ض��ل االنتقال
ل�صف��وف "امللكي" ،خا�ص��ة و�أنه العالقة
ب�ين توتنهام و"ال�شياطني احلم��ر" متوترة منذ عام
 2008عندم��ا رحل دمييت��ار بريباتوف للعب يف
�أولد ترافورد مقابل  26مليون يورو.
وا�ستف��اد ريال مدريد بالفعل م��ن توتر العالقات
ب�ين النادي�ين ،وح�ص��ل عل��ى خدم��ات العب�ين
�أمث��ال جاري��ث بي��ل ولوك��ا مودريت���ش� ،أف�ضل
العبي العامل يف .2018
وك��ان �إريك�س��ن انتق��ل ل�صف��وف "ال�سبريز" يف
�صي��ف  2013قادم�� ًا م��ن �أياك���س �أم�س�تردام،
وخا���ض م��ع الفري��ق ه��ذا املو�سم اجم��ايل 42
مباراة �سجل فيها ثمانية �أهداف و�صنع .16

أبطال أوروبا :السيتي يتسلح بطموح "الرباعية" أمام توتنهام "المغامر"
بغداد  -الجورنال

يتطلع مان�ش�سرت �سيت��ي الإجنليزي �إىل حتقيق �أق�صى
ا�ستف��ادة م��ن عامل��ي الأر���ض واجلمه��ور عندم��ا
ي�ست�ضي��ف مواطنه توتنهام الي��وم الأربعاء يف �إياب
دور الثماني��ة م��ن دوري �أبط��ال �أوروبا لك��رة القدم،
وذل��ك بع��د �أن انته��ت مب��اراة الذهاب بينهم��ا بفوز
توتنهام � / 1صفر.
ورمب��ا يكون ال�سالح الأبرز ل��دى مان�ش�سرت �سيتي يف
مب��اراة اليوم ،طموح��ه لتحقيق �إجناز غ�ير م�سبوق،
حي��ث ال ي��زال الفري��ق ال��ذي يدرب��ه املدي��ر الفن��ي
جو�سي��ب جواردي��وال ب�إمكانه �إنه��اء املو�سم متوجا
ب�أربعة �ألقاب.
وال �ش��ك يف �أن ال�سيت��ي �سيخو���ض مب��اراة الغد بثقة
كب�يرة عل��ى ملعب "االحت��اد" الذي �شه��د جناحه يف
حتقي��ق  24انت�ص��ارا خ�لال  26مباراة عل��ى �أر�ضه
خالل هذا املو�سم يف كل امل�سابقات.
و�أب��دى النج��م اجلزائ��ري ريا���ض حم��رز مهاج��م

مان�ش�سرت �سيتي تفا�ؤال �إزاء فر�ص الفريق يف موا�صلة
امل�ش��وار بالبطولة الأوروبية ،حيث �رصح قائال عقب
مباراة الذهاب �أمام توتنهام "ن�ؤدي ب�شكل رائع على
ملعبنا� .سنقدم كل ما لدينا و�أ�شعر ب�أننا قادرون على
الفوز".
و�أ�ض��اف "لن نخف���ض ر�ؤو�سنا �أبدا (ل��ن ن�ست�سلم) .ال
يزال يتحتم علينا الفوز باملباراة على ملعبنا".
وت��وج ال�سيتي بالفعل بلقب ك�أ���س رابطة املحرتفني
الإجنليزي��ة وو�ص��ل �إىل نهائ��ي ك�أ���س االحت��اد
الإجنلي��زي� ،إىل جان��ب مناف�ست��ه بقوة م��ع ليفربول
على لقب الدوري الإجنليزي املمتاز هذا املو�سم.
وارتفع �سقف طموح��ات جماهري ال�سيتي حيث ت�أمل
يف �إنه��اء املو�سم ب�أربعة �ألقاب ،رغ��م �أن جوارديوال
اعترب �أن هذ الأمر "م�ستحيل".
وم��ع ذلك ،يع��د التتوي��ج الأوروبي هدف��ا مهما طال
انتظ��اره بالن�سبة ملان�ش�س�تر �سيتي ،وت�ش��كل مباراة
الغد واحدا من االختبارات الأكرث �صعوبة للفريق.
وق��ال كيف��ن دي بروي��ن العب خ��ط و�س��ط مان�ش�سرت

�سيت��ي "�ستك��ون مب��اراة هائل��ة ،و�سط �أج��واء جيدة.
ونتمن��ى �أن نق��دم عر�ض��ا جي��دا� ...إنه��ا بالن�سبة لنا
فر�صة لتحقيق كل �شيء �أو فقدان كل �شيء".
ويتطل��ع مان�ش�س�تر �سيت��ي �إىل تعوي���ض الفر���ص
ال�ضائع��ة يف مب��اراة الذه��اب والت��ي ك��ان �أبرزه��ا
�رضبة اجل��زاء التي �سددها �سريجيو �أجويرو وت�صدى
لها احلار�س هوجو لوري�س.
وك��ان له��ذا الت�ص��دي دورا وا�ضح��ا يف تعزي��ز ثق��ة
توتنه��ام الذي قدم انطالق��ة مل يوقفها حتى اخلروج
ال�ص��ادم للنجم والهداف هاري ك�ين يف الدقيقة 58
ب�سبب �إ�صابته يف الكاحل.
ودف��ع ال�سيتي ثم��ن الفر�ص ال�ضائع��ة حينها عندما
�سج��ل �س��ون هيوجن م�ين ه��دف الف��وز لتوتنهام يف
الدقيقة  ، 78لتزداد ال�ضغوط على ال�سيتي يف مباراة
الإياب.
وقال جوارديوال بعدها "�إنها مباراة بدوري الأبطال،
والنتيجة هي الأمر املهم ...قدمنا �أداء جيدا و�سيطرنا
عل��ى املب��اراة� ...أتيح��ت لن��ا الفر�ص ومنه��ا �رضبة

اجل��زاء ولكنه��ا م�سابق��ة دوري الأبط��ال وحتم��ل
التحديات".
والآن ،ب��ات التحدي يف ذروته بالن�سبة لل�سيتي حيث
�أن مباراة الغد �ستحدد م�صريه يف البطولة الأوروبية
هذا املو�سم.
و�أب��دى جواردي��وال ثقة هائلة بالفري��ق وقدراته قبل
مب��اراة الغد ،و��صرح قائال "لو �س�أل��ت عما �سيحدث،
�أق��ول �إنن��ا �سنت�أهل �إىل ال��دور قبل النهائ��ي .هذا ما
�أ�شعر به الآن".
و�أ�ض��اف "ه��ذا كما كنت �أ�شعر به �أي�ض��ا بعد املباراة
الأوىل وخ�لال تقييمي للمب��اراة ...رمبا �أكون خمطئا
ولك��ن م��ا �أ�شع��ر ب��ه الآن هو �أنن��ا �سنك��ون يف الدور
قب��ل النهائ��ي ".و�أ�سند االحتاد الأوروب��ي لكرة القدم
للحكم الرتك��ي جونيث �شاكري �إدارة مباراة مان�ش�سرت
�سيت��ي �أمام توتنهام ،كما ق��رر تعيني الهولندي داين
ماكيل��ي لإدارة مباراة بورت��و وليفربول ،حيث تلعب
املباراتان بعد غ��د الأربعاء يف �إطار مناف�سات �إياب
دور الثمانية لبطولة دوري �أبطال �أوروبا.

