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قالت �س��حيفة "ديلي ميل" �لربيطانية �إن مان�س�س��ر �س��يتي ي�س��عى 
للتوقي��ع لالعب يو�س��ف ب��"مي�س��ي �جلدي��د"، م�س��رة �إىل �أن قيمته 

�ملالية "مغرية".
و�أو�سح �مل�س��در �أن "مان �سيتي" يقرب من �سم �لالعب �ل�ساب، 
تايغو �أملاد�، �لذي �س��يحتفل بعيد ميالده �ل�18، �لأ�سبوع �ملقبل، 
م�سيفا �أنه يلعب ب�سكل ر�سمي مع  فيليز �سار�سفيلد �لأرجنتيني، 

�لذي يلعب يف �لدرجة �لأوىل.
ومبا �أن �ملدرب بيب غو�رديول حري�ص على �إمتام هذه �ل�سفقة، 
فاإن��ه �أر�س��ل �أح��د مبعوثي��ه �إىل �لأرجنت��ن ملتابع��ة �لالع��ب 

ومفاو�سته ب�ساأن رغبته يف �لنتقال �إىل �لدوري �لإجنليزي.
 وذك��رت "ديلي ميل" �أن �أملاد� يلقى متابعة �إعالمية كبرة يف 
�لأرجنت��ن بف�س��ل مهار�ته وطريق��ة لعبه �ملتمي��زة، مما جعل 
�لبع�ص يطلق عليه ��س��م "مي�سي �جلديد"، يف �إ�سارة �إىل مو�طنه 

ليونيل، مهاجم بر�سلونة.
ويب��دو �أن �إد�رة فري��ق مان�س�س��ر م�س��تعدة لدف��ع 20 ملي��ون 
جنيه �إ�س��رليني )نحو 25 مليون دولر( مقابل �ل�س��تفادة من 
خدمات تياغو، وهو رقم يبدو مغريا بالنظر �إىل موهبة �لالعب 
�لو�عدة، و�ملعدل �لذي بلغته 

�أ�سعار �لالعبن حاليا.
مان�س�س��ر  ويناف���ص 
لق��ب  عل��ى  بق��وة  �س��يتي 
"�لربميرلي��غ"، حيث يحتل 
�ملركز �لثاين ب���86 نقطة، 
خل��ف �ملت�س��در ليفرب��ول 

)88 نقطة(.

ت�س��يف �لعا�سمة بغد�د مناف�س��ات �لبطولة �لعربية �لوىل للعبة "جيت 
ك��ون دو" �لقتالي��ة �لتي تنطلق فعالياتها يوم �ل� 26 من �س��هر ني�س��ان 

�حلايل، مب�ساركة 10دول.
وقال رئي�ص �حتاد �للعبة، عالء كفاح يف بيان لوز�رة �ل�سباب و�لريا�سة، 
، �إن |"وز�رة �ل�س��باب و�لريا�سة تكفلت بجميع م�ستلزمات �جناح بطولة 
�لع��رب للعبة �جليت كون دو و�لتي تقام بن�س��ختها �لوىل على �ل�س��عيد 
�لعربي، �ذ وفرت �لوز�رة جميع �لحتياجات من ��سكان �لوفود �مل�ساركة 
�ىل جان��ب تهيئة من�س��اآتها �لريا�س��ية لأقامة �ملناف�س��ات، وهو مايدل 
عل��ى دع��م �لوز�رة للريا�س��ة �لعر�قية ماي�س��عنا حتت م�س��وؤولية كبرة 

لتقدمي كل مالدينا من جمهود وعطاء لتكون ريا�ستنا يف �ملقدمة"
و��ساف كفاح �ن "�لدول �لتي �علنت م�ساركتها يف �لبطولة �لعربية هي 
�لردن و�س��وريا ولبنان وقطر وتون�ص وم�رص وليبيا و�ل�سود�ن و�ملغرب 
�ىل جان��ب �لع��ر�ق �لبل��د �مل�س��يف"، مبين��ا �ن "لعب��ة �جلي��ت ك��ون دو 
وبالرغم من حد�ثتها بالعر�ق �ذ �عتمدت ر�س��ميا عام 2018 من خالل 
دخ��ول ع�س��وية �لحتاد �لعرب��ي للعبة، �ل �نه��ا لقت رو�جا و�نت�س��ار� 
�رصيع��ا م��ن خ��الل �عتمادها يف �س��بع حمافظ��ات هي بغ��د�د وكربالء 

�ملقد�سة و�لب�رصة ومي�سان و�ل�سليمانية ودياىل ونينوى".
وب��ن �أن��ه "مت تنظي��م �لبط��ولت �ملحلي��ة مطلع �لع��ام �حل��ايل باأقامة 
مناف�س��ات للنا�سئن و�ل�سباب و�ملتقدمن مب�ساركة 15 ناديا من بغد�د 
و�ملحافظ��ات، وحققت فيها �ندية �لدفاع �ملدين ومنتدى �س��باب جميلة 
ونادي نينوى نتائج مميزة على �سعيد �لنا�سئن، يف حن تفوقت �ندية 
�لكاظمية ومنتدى �س��باب �حل�سينية ومنتدى �سباب جميلة يف مناف�سات 
فئتي �ل�س��باب و�ملتقدمن، و�س��يكون للعبة �س��اأن كبر يف قادم �لعو�م 
م��ن خالل �لقبال �لكبر عليها من قبل �ل�س��باب، و�ن �بتكار هذه �للعبة 
�لقتالي��ة يع��ود �ىل ��س��طورة �لفن��ون �لقتالية برو�س��لي �ل��ذي �علن عن 

�نطالقها يف �لعام 1967".

يعتزم ��س��طورة ك��رة �لقدم �لرب�زيلي��ة "�لظاهرة" رونال��دو، �جر�ء زيارة 
قريبة �ىل �لعا�سمة بغد�د خالل �ليام �لقليلة �ملقبلة.

"�لظاه��رة" كم��ا يلقبه ع�س��اق كرة �لقدم، و�لذي ي�س��غل من�س��ب رئي�ص 
نادي بلد �لوليد �ل�س��باين، ت�سجع لفكرة �ن�س��اء �كادميية فريقه �ل�سباين 
بع��د �لزي��ارة �لخرة لوفد ريال مدري��د �ىل �لعر�ق و�لتف��اق على �قامة 

�كادميية للفريق "�مللكي" يف �لعر�ق.
وي�س��عى رونالدو لن�س��اء �كادميية لبل��د �لوليد يف عدد م��ن �ملحافظات 
�لعر�قية، ليكون �لفريق �ل�سباين �لثالث، �لذي ميتلك �كادميية يف �لعر�ق 

من بعد ��سبانيول وريال مدريد.
م��ن جانب �خر ك�س��ف تقرير �س��حفي برتغ��ايل، �أن كري�س��تيانو رونالدو 
ي�س��اعد نادي��ه يوفنتو���ص �لإيط��ايل، عل��ى �إب��ر�م �س��فقة ممي��زة، خالل 

�ملركاتو �ل�سيفي �ملقبل.
وقالت �سحيفة �أبول، �إن كري�ستيانو رونالدو يحاول �إقناع جو�و فيليك�ص 

موهبة بنفيكا، بالن�سمام �إىل �ل�سيدة �لعجوز يف �ل�سيف �ملقبل.
و�أ�س��ارت �ل�س��حيفة �إىل �أن �لدون �لربتغايل �أعطى مو�فقته على و�س��ول 
ج��و�و فيليك�ص لليويف، خا�س��ة و�أن رونالدو يعترب لعب بنفيكا، خليفته 

يف �ملالعب.
وتابعت �أن بنفيكا يطلب �حل�س��ول على 120 مليون يورو، للمو�فقة على 
رحيل �لالعب �لبالغ من �لعمر 19 عاًما، خا�سة و�أن فيليك�ص يعد مطمًعا 
لأكرب �أندية �أوروبا مثل بر�س��لونة ومان�س�سر �سيتي وريال مدريد بجانب 

يوفنتو�ص.
ويتطل��ع �لبيانكونري �إىل خف�ص �س��عر جو�و فيليك�ص، م�س��تغاًل �لعالقة 
�جلي��دة بن �لن��ادي �لإيط��ايل وخورخي ميندي��ز، وكيل �أعم��ال �لثنائي 

رونالدو وجو�و فيليك�ص.

في 5 مباريات.. بنزيمة يحقق إنجازا غير مسبوق في ريال مدريد

الزوراء يواجه النصر الستعادة بريقه في االسيوية من ملعب كربالء الدولي

يحل فريق �لن�رص �ل�س��عودي �س��يفًا ثقي��اًل على �لزور�ء 
على �س��تاد كربالء �ل��دويل �ليوم �لثالث��اء، يف �ملرحلة 
�لر�بعة �سمن مناف�سات �ملجموعة �لأوىل لدوري �أبطال 
�آ�سيا.و ي�سعى �لزور�ء �إىل تعوي�ص خ�سارته �أمام �لن�رص 
و��س��تغالل عاملي �لأر�ص و�جلمهور ل�س��يما و�أن فوزه 
�س��يقربه كثر�ً من �لتاأهل خا�سة يف حال خ�رص �لو�سل 
�لإمار�تي �أم��ام ذوب �آهن �لير�ين. وجرى �م�ص �لثنن 

�ملوؤمت��ر �لتن�س��يقي للمب��ار�ة �لت��ي �س��تقام عل��ى ملعب 
كرب��الء �ل��دويل يف �ل�س��اعة �ل�ساد�س��ة من م�س��اء �ليوم 
�لثالثاء. وخا�ص �لزور�ء مر�نه �لخر �م�ص يف �ل�ساعة 
�لر�بع��ة و45 دقيق��ة على �مللعب �لرئي�س��ي، بينما كان 

�لتدريب �لخر للن�رص يف �ل�ساعة �ل�ساد�سة م�ساًء.
و�س��رتدي �ل��زور�ء �لبي���ص �لكام��ل عل��ى �ن يرت��دي 
�حلار���ص �ل�س��ود �لكامل بينم��ا يرتدي �لن���رص �لزرق 
مع �ل�سورت �ل�سفر على �ن يرتدي �حلار�ص �لر�سا�سي 
�لكامل. وكان �لن�رص تفوق يف مو�جهة �لذهاب باأربعة 

�أه��د�ف مقاب��ل ه��دف يف �جلولة �ملا�س��ية يف �ملبار�ة 
�لت��ي جمع��ت �لفريق��ن يف �لريا���ص حل�س��اب �جلول��ة 
�لثالث��ة، وبات �لن�رص يحتل �ملرك��ز �لثالث ويف جعبته 

3 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن �لزور�ء �لو�سيف.
و�تخ��ذ �لربتغ��ايل روي فيتوري��ا، �ملدي��ر �لفن��ي لفريق 
�لن�رص �ل�س��عودي، قر�ًر� ك�سف عدم تركيزه على م�سابقة 
دوري �أبطال �آ�س��يا هذ� �ملو�سم، و�لتفكر ب�سكل �أكرب مع 

�لبطولت �ملحلية يف �ملو�سم �جلاري.
وف�س��ل م��درب �لن���رص، �ختي��ار قائم��ة م��ن �لالعب��ن 

�ملحلين، و��س��تبعاد �لرباعي �لأجنبي �لذي �ختاره من 
قبل لال�س��تحقاق �لآ�س��يوي، م��ن �لقائم��ة �لتي توجهت 
�إىل �لع��ر�ق ملالق��اة �لزور�ء. ويحت��ل زوب �آهن �لإير�ين 
�س��د�رة �ملجموع��ة �لأوىل بر�س��يد 7 نق��اط، مقاب��ل 4 
نق��اط للزور�ء، و3 لكل من �لو�س��ل و�لن�رص �ل�س��عودي. 
و��س��تبعد فيتوري��ا �لرباع��ي �ملك��ون م��ن �ملغربي عبد 
�لرز�ق حمد �هلل، و�لرب�زيلين مايكون برير�، وجوليانو 
دي ب��اول، و�لأ�س��ر�يل ب��ر�د جون��ز، من قائم��ة �لن�رص 

ملو�جهة �لزور�ء. 

ريجيكامب: مباراة ذوب آهن تعد الفرصة األخيرة للوصل

ف��از يوفنتو�ص على فيورنتينا 1-2، ليتوج بلقب 
8 عل��ى  للم��رة  �لإيط��ايل  �لأوىل  �لدرج��ة  دوري 

�لتو�يل، قبل 5 مباريات من ختام �ملو�سم.
قال م��درب يوفنتو�ص، ما�س��يميليانو �أليغري، �إن 
هدفه �ملو�س��م �ملقبل �سيكون �ل�س��عي للفوز بلقب 

�لدوري �لإيطايل للمرة 9 على �لتو�يل.
وق��ال: "�للق��ب �س��يكون ه��دف �لفريق، �سن�س��تعد 
ملناف�س��ة قطب��ي ميالنو، كم��ا �أن ناب��ويل يتطور 
تعزي��ز  باإمكانهم��ا  ولت�س��يو  روم��ا  با�س��تمر�ر، 

قوتهم��ا خالل فرة �ل�س��يف، لن ن�س��مح لأحد �أن 
يقل��ب �لطاول��ة، علين��ا تطوي��ر كف��اءة �لالعب��ن 
و�كت�س��اب خربة �أف�س��ل يف �لتعامل مع �لأحد�ث 
و�ملو�ق��ف غ��ر �ملتوقع��ة، لأن �ملو�ق��ف ميك��ن 
�أن حت��دث تغي��ر�ً كب��ر�ً يف �لدوري".و�أ�س��اف: 
�إد�رة �لنادي لرنى م��ا باإمكاننا  "�س��األتقي م��ع 

فعل��ه لتح�س��ن �لأم��ور، رمب��ا �أج��رب بع���ص 
�لالعب��ن يف �أد�ء �أدو�ر خمتلف��ة كم��ا فعل��ت 
موؤخ��ر�ً، حن �أدى �ميري ت�س��ان دور�ً يف قلب 

�لدفاع، �أو يلعب فيدريكو برنارد�س��كي وخو�ن 
كو�در�دو يف خط و�سط من ثالثة لعبن.

�أكد مدرب �لو�س��ل �لإمار�تي، �لروماين لورينت 
ريجيكامب، �أن مو�جهة ذوب �آهن �لإير�ين �ليوم 
�لثالث��اء يف دوري �أبط��ال �آ�س��يا، تعد �لفر�س��ة 

�لأخرة لفريقه.
وق��ال: "لدينا مبار�ة مهمة ج��د�ً �أمام ذوب �آهن 
يف �جلول��ة �لر�بع��ة، وه��ي تعد مبثابة �لفر�س��ة 
�لأخ��رة لنا للتاأهل �إىل �لدور �لتايل يف �لبطولة 
�لقاري��ة، لذل��ك يج��ب علين��ا �لف��وز يف �ملبار�ة 

لنحافظ على �أمالنا يف �لتاأهل".
و�أ�ساف: "خ�رصنا �ملبار�ة �لأوىل �أمام ذوب �آهن 

يف دبي، لك��ن بر�أيي مل نكن حمظوظن، بجانب 
�أنن��ا �رتكبن��ا ع��دد م��ن �لأخط��اء يف �ملب��ار�ة، 
و�أعطينا �ملناف�ص فر�سة للت�سجيل و�لتقدم، لكن 
مب��ار�ة �لثالثاء ه��ي مبار�ة �أخ��رى مل تبد�أ بعد، 
و�أظ��ن �أن �لفريق��ن ميتلكان فر�ص مت�س��اوية". 
وتاب��ع: "ذوب �آه��ن يع��د م��ن �لف��رق �جليدة يف 
�لبطول��ة، �أن��ه ميتل��ك �لأف�س��لية كونه �س��احب 
�لأر�ص و�جلمهور، لكننا قمنا بال�س��تعد�د جيد�ً 

للمبار�ة و�سنقاتل يف �ملبار�ة من �أجل �لفوز". 
و�أكم��ل ريجيكام��ب حديث��ه قائ��اًل: كل لع��ب 
يف �لفري��ق مهم جد�ً بالن�س��بة لن��ا، ويف مبار�ة 
ذوب �آه��ن �س��يغيب ع��ن �لفريق فابي��و دي ليما 

ب�س��بب �لإيق��اف بجان��ب تعر�ص عدد 
من �لالعبن لالإ�س��ابة لكن هذ� لي�ص 

مهم��ًا يف �لوقت �حل��ايل، نحن نثق 
بكل �لالعبن يف �لفريق و�أعتقد �أن 
�لالعب��ن �لذين �س��يبدوؤون �ملبار�ة 

�سيبذلون ق�سارى جهدهم 
م��ا  كل  و�س��يقدمون 

�أج��ل  م��ن  لديه��م 
حتقيق �لفوز.

حق��ق جن��م ري��ال مدريد ك��رمي بنزمي��ة �إجن��از فريد� 
م��ن نوع��ه مل يحقق��ه �أي لع��ب �آخر يف ري��ال مدريد 
ع��رب تاريخه، مب��ن فيهم زميله �ل�س��ابق كري�س��تيانو 

رونالدو، وفقا ل�سحيفة "ديلي �ستار" �لربيطانية.
فق��د متك��ن �لالع��ب �لفرن�س��ي م��ن �إح��ر�ز 8 �أه��د�ف 
متعاقب��ة لفريق��ه، دون �أن ينج��ح �أي لع��ب �آخ��ر يف 

ريال مدريد، يف �إحر�ز �أي هدف بن هذه �لأهد�ف.
و�أ�سبح كرمي بنزمية �أول لعب يف ريال مدريد يحرز 
ه��ذ� �لعدد من �لأه��د�ف �ملتتالية ب��ال مقاطعة، وهو 
بح��د ذ�ته �إجن��از فري��د مل يتحقق يف تاري��خ �لنادي 

�ملمتد على مدى 117 عاما.
وب��د�أ بنزمي��ة هذه �ل�سل�س��لة قبل 4 مباري��ات، عندما 
�أح��رز ه��دف �لفوز �لأخ��ر لفريقه �أمام هوي�س��كا يف 
�ملب��ار�ة �لت��ي �نته��ت بف��وز �لفري��ق �مللك��ي بثالثة 

�أهد�ف لهدفن.
ثم �س��جل �لالعب �لفرن�س��ي هدف فريقه �لوحيد �أمام 

فالن�سيا يف �ملبار�ة �لتي خ�رصها ريال مدريد بهدف 
لهدف��ن. ث��م �أحرز بنزمي��ة هديف فريق��ه يف �ملبار�ة 

�لتي �نتهت بفوز �لريال على �إيبار.
وع��اد و�أحرز هدف �لتع��ادل �أم��ام ليغاني�ص �لثنن 

�ملا�سي.
ويف �ملب��ار�ة �لأخرة �أمام �أتلتيكو بلباو، �أحرز كرمي 

بنزمية ثالثية "هاتريك".
وبه��ذه �لأه��د�ف، يك��ون بنزمية ق��د �أح��رز 8 �أهد�ف 
متتالي��ة، فيم��ا كان �آخ��ر لعب �آخر يف ري��ال مدريد 

يحرز هدفا هو �لالعب د�ين �سيبايو�ص.
ي�س��ار �إىل �أن بنزمية متكن هذ� �ملو�س��م من �إحر�ز 30 
هدف��ا، خ��الل 50 ظه��ور� له م��ع فريق��ه يف خمتلف 

�ملناف�سات.
ويحت��ل بنزمي��ة حالي��ا �ملرك��ز �لث��اين ب��ن ه��د�يف 
�لدوري �لإ�سباين، بر�سيد 21 هد�ف، وي�سبقه يف ذلك 
جنم بر�س��لونة ليونيل مي�سي بر�سيد 33 هدفا، بينما 

يحل لوي�ص �سو�ريز ثالثا بر�سيد 20 هدفا.
وبع��د �إنق��اذ فريقه من ف��خ �لهزمية، �أم��ام ليغاني�ص 

يف �جلولة 32 من �لدوري �لإ�س��باين لكرة �لقدم، لقي 
مهاجم ريال مدريد، كرمية بنزمية، �إ�س��ادة كبرة من 

�ملدرب زين �لدين زيد�ن.
وب��اأد�ء باه��ت، تعادل �لري��ال 1-1 مع م�ست�س��يفه 
ليغاني���ص، يف �أحدث حلقة ب�سل�س��لة �لنتائج �ملحبطة 

خالل مو�سم كارثي لبطل �أوروبا.
وكان �لفريق �مل�س��يف �سباقا للت�س��جيل يف �لدقيقة 
45 عن طريق جوناثان �سيلفا، قبل �أن يعدل بنزمية 

�لنتيجة يف �لدقائق �لأوىل من �ل�سوط �لثاين.
وه��ذ� هو �له��دف �خلام�ص لل��دويل �لفرن�س��ي يف �آخر 
�أرب��ع مباريات، و�لثامن ع���رص يف جمموع مباريات 
"�لليغا" هذ� �ملو�سم، مما جعله "�ملنقذ �جلديد" لريال 

مدريد بعد رحيل كري�ستيانو رونالدو.
وياأت��ي تاألق بنزمية، خالل �لف��رة �لأخرة، يف وقت 
ت��روج فيه تقاري��ر �إعالمية رغبة �لن��ادي �مللكي يف 
�لتعاق��د م��ع مهاج��م جديد خ��الل ف��رة �لنتقالت 

�ل�سيفية �لقادمة.
وع��ربرّ م��درب �لفريق، زين �لدين زيد�ن، عن �س��عادته 

ب��اأد�ء مو�طنه بنزمية، قائال �إنه "يلعب مو�س��ما جيد� 
للغاية خا�سة فيما يتعلق بالأهد�ف.. يف �لنهاية �إنه 
لع��ب ر�ئع وهذ� �لعام تغر، وهو ما يعني �ملزيد من 

�لأهد�ف".
ورد� على �س��وؤ�ل ب�ساأن تفاعل بنزمية مع �أخبار جلب 
مهاجم جديد، �أو�سح زيد�ن "لقد �عتاد على مثل هذه 
�لأخب��ار، لكن بالن�س��بة له فاإن �لأم��ور مل تتغر.. لقد 
�أظهر �سخ�س��يته وه��ذ� كل �س��يء.. �إنه جيد بالن�س��بة 

للفريق ويحقق �لكثر من �لأهد�ف، �أنا �سعيد".
وجنح �لفرن�س��ي كرمي بنزمية يف �إع��ادة ريال مدريد 
�إىل طريق �لنت�س��ار�ت، بت�سجيله 3 �أهد�ف مقابل ل 
�س��يء، على �س��يفه �أتليتيك بيلباو، يف دوري �لدرجة 

�لأوىل �لإ�سباين لكرة �لقدم، �لأحد.
ورف��ع بنزمية ر�س��يده �إىل 21 هدف��ا يف �لدوري هذ� 
�ملو�س��م، ليحقق هذ� �لإجناز للمرة �لأوىل منذ مو�س��م 

"رويرز". �أوردت وكالة  2016-2015، وفق ما 
ويتاأخ��ر ري��ال مدريد بفارق 13 نقطة عن بر�س��لونة 

�ملت�سدر و�أربع خلف �أتليتيكو مدريد.

"ميسي الجديد" على أعتاب 
مانشستر سيتي.. والسعر "مفاجأة"

قريبًا.. رونالدو في بغداد

بغداد تحتضن بطولة دولية للعبة 
قتالية ابتكرها بروسلي

البطل يوفنتوس يسعى للتتويج باللقب التاسع 
الموسم المقبل
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