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قريبًا ..رونالدو في بغداد
بغداد  -الجورنال

يعتزم ا�س��طورة ك��رة القدم الربازيلي��ة "الظاهرة" رونال��دو ،اجراء زيارة
قريبة اىل العا�صمة بغداد خالل االيام القليلة املقبلة.
"الظاه��رة" كم��ا يلقبه ع�ش��اق كرة القدم ،والذي ي�ش��غل من�ص��ب رئي�س
نادي بلد الوليد اال�س��باين ،ت�شجع لفكرة ان�ش��اء اكادميية فريقه اال�سباين
بع��د الزي��ارة االخرية لوفد ريال مدري��د اىل العراق واالتف��اق على اقامة
اكادميية للفريق "امللكي" يف العراق.
وي�س��عى رونالدو الن�ش��اء اكادميية لبل��د الوليد يف عدد م��ن املحافظات
العراقية ،ليكون الفريق اال�سباين الثالث ،الذي ميتلك اكادميية يف العراق
من بعد ا�سبانيول وريال مدريد.
م��ن جانب اخر ك�ش��ف تقرير �ص��حفي برتغ��ايل� ،أن كري�س��تيانو رونالدو
ي�س��اعد نادي��ه يوفنتو���س الإيط��ايل ،عل��ى �إب��رام �ص��فقة ممي��زة ،خالل
املريكاتو ال�صيفي املقبل.
وقالت �صحيفة �أبوال� ،إن كري�ستيانو رونالدو يحاول �إقناع جواو فيليك�س
موهبة بنفيكا ،باالن�ضمام �إىل ال�سيدة العجوز يف ال�صيف املقبل.
و�أ�ش��ارت ال�ص��حيفة �إىل �أن الدون الربتغايل �أعطى موافقته على و�ص��ول
ج��واو فيليك�س لليويف ،خا�ص��ة و�أن رونالدو يعترب العب بنفيكا ،خليفته
يف املالعب.
وتابعت �أن بنفيكا يطلب احل�ص��ول على  120مليون يورو ،للموافقة على
عاما ،خا�صة و�أن فيليك�س يعد مطم ًعا
رحيل الالعب البالغ من العمر ً 19
لأكرب �أندية �أوروبا مثل بر�ش��لونة ومان�ش�سرت �سيتي وريال مدريد بجانب
يوفنتو�س.
ويتطل��ع البيانكونريي �إىل خف�ض �س��عر جواو فيليك�س ،م�س��تغلاً العالقة
اجلي��دة بني الن��ادي الإيط��ايل وخورخي ميندي��ز ،وكيل �أعم��ال الثنائي
رونالدو وجواو فيليك�س.

بغداد تحتضن بطولة دولية للعبة
قتالية ابتكرها بروسلي
بغداد  -الجورنال

ت�ض��يف العا�صمة بغداد مناف�س��ات البطولة العربية االوىل للعبة "جيت
ك��ون دو" القتالي��ة التي تنطلق فعالياتها يوم الـ  26من �ش��هر ني�س��ان
احلايل ،مب�شاركة 10دول.
وقال رئي�س احتاد اللعبة ،عالء كفاح يف بيان لوزارة ال�شباب والريا�ضة،
� ،إن |"وزارة ال�ش��باب والريا�ضة تكفلت بجميع م�ستلزمات اجناح بطولة
الع��رب للعبة اجليت كون دو والتي تقام بن�س��ختها االوىل على ال�ص��عيد
العربي ،اذ وفرت الوزارة جميع االحتياجات من ا�سكان الوفود امل�شاركة
اىل جان��ب تهيئة من�ش���آتها الريا�ض��ية لأقامة املناف�س��ات ،وهو مايدل
عل��ى دع��م الوزارة للريا�ض��ة العراقية ماي�ض��عنا حتت م�س���ؤولية كبرية
لتقدمي كل مالدينا من جمهود وعطاء لتكون ريا�ضتنا يف املقدمة"
وا�ضاف كفاح ان "الدول التي اعلنت م�شاركتها يف البطولة العربية هي
االردن و�س��وريا ولبنان وقطر وتون�س وم�رص وليبيا وال�سودان واملغرب
اىل جان��ب الع��راق البل��د امل�ض��يف" ،مبين��ا ان "لعب��ة اجلي��ت ك��ون دو
وبالرغم من حداثتها بالعراق اذ اعتمدت ر�س��ميا عام  2018من خالل
دخ��ول ع�ض��وية االحتاد العرب��ي للعبة ،اال انه��ا القت رواجا وانت�ش��ارا
�رسيع��ا م��ن خ�لال اعتمادها يف �س��بع حمافظ��ات هي بغ��داد وكربالء
املقد�سة والب�رصة ومي�سان وال�سليمانية ودياىل ونينوى".
وب�ين �أن��ه "مت تنظي��م البط��والت املحلي��ة مطلع الع��ام احل��ايل ب�أقامة
مناف�س��ات للنا�شئني وال�شباب واملتقدمني مب�شاركة  15ناديا من بغداد
واملحافظ��ات ،وحققت فيها اندية الدفاع املدين ومنتدى �ش��باب جميلة
ونادي نينوى نتائج مميزة على �صعيد النا�شئني ،يف حني تفوقت اندية
الكاظمية ومنتدى �ش��باب احل�سينية ومنتدى �شباب جميلة يف مناف�سات
فئتي ال�ش��باب واملتقدمني ،و�س��يكون للعبة �ش���أن كبري يف قادم االعوام
م��ن خالل االقبال الكبري عليها من قبل ال�ش��باب ،وان ابتكار هذه اللعبة
القتالي��ة يع��ود اىل ا�س��طورة الفن��ون القتالية برو�س��لي ال��ذي اعلن عن
انطالقها يف العام ."1967

الزوراء يواجه النصر الستعادة بريقه في االسيوية من ملعب كربالء الدولي
بغداد  -الجورنال

لا على الزوراء
يحل فريق الن�رص ال�س��عودي �ض��يف ًا ثقي� ً
على �س��تاد كربالء ال��دويل اليوم الثالث��اء ،يف املرحلة
الرابعة �ضمن مناف�سات املجموعة الأوىل لدوري �أبطال
�آ�سيا.و ي�سعى الزوراء �إىل تعوي�ض خ�سارته �أمام الن�رص
وا�س��تغالل عاملي الأر�ض واجلمهور ال�س��يما و�أن فوزه
�س��يقربه كثرياً من الت�أهل خا�صة يف حال خ�رس الو�صل
الإماراتي �أم��ام ذوب �آهن االيراين .وجرى ام�س االثنني

امل�ؤمت��ر التن�س��يقي للمب��اراة الت��ي �س��تقام عل��ى ملعب
كرب�لاء ال��دويل يف ال�س��اعة ال�ساد�س��ة من م�س��اء اليوم
الثالثاء .وخا�ض الزوراء مرانه االخري ام�س يف ال�ساعة
الرابع��ة و 45دقيق��ة على امللعب الرئي�س��ي ،بينما كان
م�ساء.
التدريب االخري للن�رص يف ال�ساعة ال�ساد�سة
ً
و�س�يرتدي ال��زوراء االبي���ض الكام��ل عل��ى ان يرت��دي
احلار���س اال�س��ود الكامل بينم��ا يرتدي الن��صر االزرق
مع ال�شورت اال�صفر على ان يرتدي احلار�س الر�صا�صي
الكامل .وكان الن�رص تفوق يف مواجهة الذهاب ب�أربعة

�أه��داف مقاب��ل ه��دف يف اجلولة املا�ض��ية يف املباراة
الت��ي جمع��ت الفريق�ين يف الريا���ض حل�س��اب اجلول��ة
الثالث��ة ،وبات الن�رص يحتل املرك��ز الثالث ويف جعبته
 3نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن الزوراء الو�صيف.
واتخ��ذ الربتغ��ايل روي فيتوري��ا ،املدي��ر الفن��ي لفريق
قرارا ك�شف عدم تركيزه على م�سابقة
الن�رص ال�س��عوديً ،
دوري �أبطال �آ�س��يا هذا املو�سم ،والتفكري ب�شكل �أكرب مع
البطوالت املحلية يف املو�سم اجلاري.
وف�ض��ل م��درب الن��صر ،اختي��ار قائم��ة م��ن الالعب�ين

ريجيكامب :مباراة ذوب آهن تعد الفرصة األخيرة للوصل
بغداد  -الجورنال

�أكد مدرب الو�ص��ل الإماراتي ،الروماين لورينت
ريجيكامب� ،أن مواجهة ذوب �آهن الإيراين اليوم
الثالث��اء يف دوري �أبط��ال �آ�س��يا ،تعد الفر�ص��ة
الأخرية لفريقه.
وق��ال" :لدينا مباراة مهمة ج��داً �أمام ذوب �آهن
يف اجلول��ة الرابع��ة ،وه��ي تعد مبثابة الفر�ص��ة
الأخ�يرة لنا للت�أهل �إىل الدور التايل يف البطولة
القاري��ة ،لذل��ك يج��ب علين��ا الف��وز يف املباراة
لنحافظ على �أمالنا يف الت�أهل".
و�أ�ضاف" :خ�رسنا املباراة الأوىل �أمام ذوب �آهن

يف دبي ،لك��ن بر�أيي مل نكن حمظوظني ،بجانب
�أنن��ا ارتكبن��ا ع��دد م��ن الأخط��اء يف املب��اراة،
و�أعطينا املناف�س فر�صة للت�سجيل والتقدم ،لكن
مب��اراة الثالثاء ه��ي مباراة �أخ��رى مل تبد�أ بعد،
و�أظ��ن �أن الفريق�ين ميتلكان فر�ص مت�س��اوية".
وتاب��ع" :ذوب �آه��ن يع��د م��ن الف��رق اجليدة يف
البطول��ة� ،أن��ه ميتل��ك الأف�ض��لية كونه �ص��احب
الأر�ض واجلمهور ،لكننا قمنا باال�س��تعداد جيداً
للمباراة و�سنقاتل يف املباراة من �أجل الفوز".
و�أكم��ل ريجيكام��ب حديث��ه قائ�لاً :كل الع��ب
يف الفري��ق مهم جداً بالن�س��بة لن��ا ،ويف مباراة
ذوب �آه��ن �س��يغيب ع��ن الفريق فابي��و دي ليما

ب�س��بب الإيق��اف بجان��ب تعر�ض عدد
من الالعبني للإ�ص��ابة لكن هذا لي�س
مهم�� ًا يف الوقت احل��ايل ،نحن نثق
بكل الالعبني يف الفريق و�أعتقد �أن
الالعب�ين الذين �س��يبد�ؤون املباراة
�سيبذلون ق�صارى جهدهم
و�س��يقدمون كل م��ا
لديه��م م��ن �أج��ل
حتقيق الفوز.

البطل يوفنتوس يسعى للتتويج باللقب التاسع
الموسم المقبل
بغداد – الجورنال

ف��از يوفنتو�س على فيورنتينا  ،2-1ليتوج بلقب
دوري الدرج��ة الأوىل الإيط��ايل للم��رة  8عل��ى
التوايل ،قبل  5مباريات من ختام املو�سم.
قال م��درب يوفنتو�س ،ما�س��يميليانو �أليغري� ،إن
هدفه املو�س��م املقبل �سيكون ال�س��عي للفوز بلقب
الدوري الإيطايل للمرة  9على التوايل.
وق��ال" :اللق��ب �س��يكون ه��دف الفريق� ،سن�س��تعد
ملناف�س��ة قطب��ي ميالنو ،كم��ا �أن ناب��ويل يتطور
با�س��تمرار ،روم��ا والت�س��يو ب�إمكانهم��ا تعزي��ز

قوتهم��ا خالل فرتة ال�ص��يف ،لن ن�س��مح لأحد �أن
يقل��ب الطاول��ة ،علين��ا تطوي��ر كف��اءة الالعب�ين
واكت�س��اب خربة �أف�ض��ل يف التعامل مع الأحداث
واملواق��ف غ�ير املتوقع��ة ،لأن املواق��ف ميك��ن
�أن حت��دث تغي�يراً كب�يراً يف الدوري".و�أ�ض��اف:
"�س���ألتقي م��ع �إدارة النادي لرنى م��ا ب�إمكاننا
فعل��ه لتح�س�ين الأم��ور ،رمب��ا �أج��رب بع���ض
الالعب�ين يف �أداء �أدوار خمتلف��ة كم��ا فعل��ت
م�ؤخ��راً ،حني �أدى اميري ت�ش��ان دوراً يف قلب
الدفاع� ،أو يلعب فيدريكو برنارد�س��كي وخوان
كوادرادو يف خط و�سط من ثالثة العبني.

املحليني ،وا�س��تبعاد الرباعي الأجنبي الذي اختاره من
قبل لال�س��تحقاق الآ�س��يوي ،م��ن القائم��ة التي توجهت
�إىل الع��راق ملالق��اة الزوراء .ويحت��ل زوب �آهن الإيراين
�ص��دارة املجموع��ة الأوىل بر�ص��يد  7نق��اط ،مقاب��ل 4
نق��اط للزوراء ،و 3لكل من الو�ص��ل والن�رص ال�س��عودي.
وا�س��تبعد فيتوري��ا الرباع��ي املك��ون م��ن املغربي عبد
الرزاق حمد اهلل ،والربازيليني مايكون برييرا ،وجوليانو
دي ب��اوال ،والأ�س�ترايل ب��راد جون��ز ،من قائم��ة الن�رص
ملواجهة الزوراء.

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

قالت �ص��حيفة "ديلي ميل" الربيطانية �إن مان�ش�س�تر �س��يتي ي�س��عى
للتوقي��ع لالعب يو�ص��ف بــ"مي�س��ي اجلدي��د" ،م�ش�يرة �إىل �أن قيمته
املالية "مغرية".
و�أو�ضح امل�ص��در �أن "مان �سيتي" يقرتب من �ضم الالعب ال�شاب،
تايغو �أملادا ،الذي �س��يحتفل بعيد ميالده الـ ،18الأ�سبوع املقبل،
م�ضيفا �أنه يلعب ب�شكل ر�سمي مع فيليز �سار�سفيلد الأرجنتيني،
الذي يلعب يف الدرجة الأوىل.
ومبا �أن املدرب بيب غوارديوال حري�ص على �إمتام هذه ال�صفقة،
ف�إن��ه �أر�س��ل �أح��د مبعوثي��ه �إىل الأرجنت�ين ملتابع��ة الالع��ب
ومفاو�ضته ب�ش�أن رغبته يف االنتقال �إىل الدوري الإجنليزي.
وذك��رت "ديلي ميل" �أن �أملادا يلقى متابعة �إعالمية كبرية يف
الأرجنت�ين بف�ض��ل مهاراته وطريق��ة لعبه املتمي��زة ،مما جعل
البع�ض يطلق عليه ا�س��م "مي�سي اجلديد" ،يف �إ�شارة �إىل مواطنه
ليونيل ،مهاجم بر�شلونة.
ويب��دو �أن �إدارة فري��ق مان�ش�س�تر م�س��تعدة لدف��ع  20ملي��ون
جنيه �إ�س�ترليني (نحو  25مليون دوالر) مقابل اال�س��تفادة من
خدمات تياغو ،وهو رقم يبدو مغريا بالنظر �إىل موهبة الالعب
الواعدة ،واملعدل الذي بلغته
�أ�سعار الالعبني حاليا.
مان�ش�س�تر
ويناف���س
�س��يتي بق��وة عل��ى لق��ب
"الربميرلي��غ" ،حيث يحتل
املركز الثاين ب��ـ 86نقطة،
خل��ف املت�ص��در ليفرب��ول
( 88نقطة).

في  5مباريات ..بنزيمة يحقق إنجازا غير مسبوق في ريال مدريد
بغداد  -الجورنال

حق��ق جن��م ري��ال مدريد ك��رمي بنزمي��ة �إجن��از فريدا
م��ن نوع��ه مل يحقق��ه �أي الع��ب �آخر يف ري��ال مدريد
ع�بر تاريخه ،مب��ن فيهم زميله ال�س��ابق كري�س��تيانو
رونالدو ،وفقا ل�صحيفة "ديلي �ستار" الربيطانية.
فق��د متك��ن الالع��ب الفرن�س��ي م��ن �إح��راز � 8أه��داف
متعاقب��ة لفريق��ه ،دون �أن ينج��ح �أي الع��ب �آخ��ر يف
ريال مدريد ،يف �إحراز �أي هدف بني هذه الأهداف.
و�أ�صبح كرمي بنزمية �أول العب يف ريال مدريد يحرز
ه��ذا العدد من الأه��داف املتتالية ب�لا مقاطعة ،وهو
بح��د ذاته �إجن��از فري��د مل يتحقق يف تاري��خ النادي
املمتد على مدى  117عاما.
وب��د�أ بنزمي��ة هذه ال�سل�س��لة قبل  4مباري��ات ،عندما
�أح��رز ه��دف الفوز الأخ�ير لفريقه �أمام هوي�س��كا يف
املب��اراة الت��ي انته��ت بف��وز الفري��ق امللك��ي بثالثة
�أهداف لهدفني.
ثم �س��جل الالعب الفرن�س��ي هدف فريقه الوحيد �أمام

فالن�سيا يف املباراة التي خ�رسها ريال مدريد بهدف
لهدف�ين .ث��م �أحرز بنزمي��ة هديف فريق��ه يف املباراة
التي انتهت بفوز الريال على �إيبار.
وع��اد و�أحرز هدف التع��ادل �أم��ام ليغاني�س االثنني
املا�ضي.
ويف املب��اراة الأخرية �أمام �أتلتيكو بلباو� ،أحرز كرمي
بنزمية ثالثية "هاتريك".
وبه��ذه الأه��داف ،يك��ون بنزمية ق��د �أح��رز � 8أهداف
متتالي��ة ،فيم��ا كان �آخ��ر العب �آخر يف ري��ال مدريد
يحرز هدفا هو الالعب داين �سيبايو�س.
ي�ش��ار �إىل �أن بنزمية متكن هذا املو�س��م من �إحراز 30
هدف��ا ،خ�لال  50ظه��ورا له م��ع فريق��ه يف خمتلف
املناف�سات.
ويحت��ل بنزمي��ة حالي��ا املرك��ز الث��اين ب�ين ه��دايف
الدوري الإ�سباين ،بر�صيد  21هداف ،وي�سبقه يف ذلك
جنم بر�ش��لونة ليونيل مي�سي بر�صيد  33هدفا ،بينما
يحل لوي�س �سواريز ثالثا بر�صيد  20هدفا.
وبع��د �إنق��اذ فريقه من ف��خ الهزمية� ،أم��ام ليغاني�س

يف اجلولة  32من الدوري الإ�س��باين لكرة القدم ،لقي
مهاجم ريال مدريد ،كرمية بنزمية� ،إ�ش��ادة كبرية من
املدرب زين الدين زيدان.
وب���أداء باه��ت ،تعادل الري��ال  1-1مع م�ست�ض��يفه
ليغاني���س ،يف �أحدث حلقة ب�سل�س��لة النتائج املحبطة
خالل مو�سم كارثي لبطل �أوروبا.
وكان الفريق امل�ض��يف �سباقا للت�س��جيل يف الدقيقة
 45عن طريق جوناثان �سيلفا ،قبل �أن يعدل بنزمية
النتيجة يف الدقائق الأوىل من ال�شوط الثاين.
وه��ذا هو اله��دف اخلام�س لل��دويل الفرن�س��ي يف �آخر
�أرب��ع مباريات ،والثامن ع��شر يف جمموع مباريات
"الليغا" هذا املو�سم ،مما جعله "املنقذ اجلديد" لريال
مدريد بعد رحيل كري�ستيانو رونالدو.
وي�أت��ي ت�ألق بنزمية ،خالل الف�ترة الأخرية ،يف وقت
ت��روج فيه تقاري��ر �إعالمية رغبة الن��ادي امللكي يف
التعاق��د م��ع مهاج��م جديد خ�لال ف�ترة االنتقاالت
ال�صيفية القادمة.
وع�ّب� م��درب الفريق ،زين الدين زيدان ،عن �س��عادته
رّ

ب���أداء مواطنه بنزمية ،قائال �إنه "يلعب مو�س��ما جيدا
للغاية خا�صة فيما يتعلق بالأهداف ..يف النهاية �إنه
الع��ب رائع وهذا العام تغري ،وهو ما يعني املزيد من
الأهداف".
وردا على �س���ؤال ب�ش�أن تفاعل بنزمية مع �أخبار جلب
مهاجم جديد� ،أو�ضح زيدان "لقد اعتاد على مثل هذه
الأخب��ار ،لكن بالن�س��بة له ف�إن الأم��ور مل تتغري ..لقد
�أظهر �شخ�ص��يته وه��ذا كل �ش��يء� ..إنه جيد بالن�س��بة
للفريق ويحقق الكثري من الأهداف� ،أنا �سعيد".
وجنح الفرن�س��ي كرمي بنزمية يف �إع��ادة ريال مدريد
�إىل طريق االنت�ص��ارات ،بت�سجيله � 3أهداف مقابل ال
�ش��يء ،على �ض��يفه �أتليتيك بيلباو ،يف دوري الدرجة
الأوىل الإ�سباين لكرة القدم ،الأحد.
ورف��ع بنزمية ر�ص��يده �إىل  21هدف��ا يف الدوري هذا
املو�س��م ،ليحقق هذا الإجناز للمرة الأوىل منذ مو�س��م
 ،2015-2016وفق ما �أوردت وكالة "رويرتز".
ويت�أخ��ر ري��ال مدريد بفارق  13نقطة عن بر�ش��لونة
املت�صدر و�أربع خلف �أتليتيكو مدريد.

