رياضة

االحد  28نيسان  2019العدد 588
Sun.28 Apr. 2019 issue 588

5

صربيا تخاطب العراق إلقامة مباراتين
وديتين في البصرة
بغداد  -الجورنال

�أعل��ن االحتاد العراق��ي لكرة القدم ،تلقيه طلب ًا م��ن �رشكة عاملية لتنظيم
املباري��ات الدولية الودية ،ب�إقامة مبارتني وديتني بني العراق و�رصبيا
يف الب�رصة خالل �شهر حزيران املقبل.
وذك��ر االحت��اد يف بيان �أن "�رشك��ة عاملي��ة لتنظيم املباري��ات الدولية
الودي��ة ،قدم��ت طلبا �إىل االحتاد العراق��ي لكرة القدم� ،أب��دت فيه رغبتها
ب�إقام��ة مباراتني وديتني ملنتخب �رصبيا �أم��ام منتخبنا الوطني جتري
بينهما يف الب�رصة حزيران املقبل".
واو�ض��ح �أن "الطل��ب ال�رصبي �أحي��ل على املدرب� ،سرتي�شك��و كاتانيت�ش،
ال��ذي يب��دو �أنه وافق على �إقامة مباراة واح��دة فقط ،جتري يف الأول من
حزيران ،ت�سبق وديتي تون�س وليبيا".
وتاب��ع� ،أنه "م��ن امل�ؤمل �أن ت�شه��د االيام القليلة املقبل��ة و�ضع اللم�سات
الأخرية على االتفاق الذي يق�ضي ب�إقامة املباراة مبوعدها املحدد".
يذك��ر �أن املنتخ��ب ال�رصبي يحت��ل الرتتيب الثام��ن والع�رشين بت�صنيف
االحتاد الدويل "فيفا".

أنباء سارة بشأن نجم وسط الصقور
بغداد  -الجورنال

عاد العب فريق القوة اجلوية لكرة القدم ،كرار نبيل� ،إىل تدريبات الفريق،
وذلك بعد غيابه لأكرث من ع�رشة �أيام بعد �إجرائه لعملية جراحية �أبعدته
عن �أخر ثالث مباريات للفريق بدوري الكرة املمتاز.
و�أج��رى الالع��ب كرار نبيل عملي��ة جراحية ب�سبب الته��اب يف املجاري
البولي��ة قب��ل مباراة نف��ط مي�سان باجلول��ة الثالثة من املرحل��ة الثانية
لل��دوري العراق��ي ،ليغيب ع��ن مباريات نف��ط مي�سان وال�سم��اوة وفريق
احل�س�ين .وق��ال الالع��ب كرار نبي��ل يف ت�رصي��ح ن�رشه املوق��ع الر�سمي
للن��ادي" ،لقد ع��دت لتدريبات الفريق ب�ش��كل طبيعي بع��د �شفائي التام
م��ن العملية اجلراحي��ة التي �أجريتها قبل ع�رشة �أي��ام ،ومنذ يومني وانا
�أوا�صل التدريبات من �أجل التح�ضري لقادم املباريات".
و�أ�ض��اف�" ،أ�شعر ب�صحة جيدة ،و�أ�سعى ال�ستعادة لياقتي البدنية والفنية
لكي �أكون جاهزاً خلو�ض مباريات الفريق خالل اجلوالت املقبلة".

ليفربول يعتلي صدارة
البريميرليج مؤقتًا

حصدت ذهبية العالم بالجيوجيستو

العراقية عشتار العزاوي :مرضت قبل البطولة بايام وبكيت من الفرحة بعد التتويج
بغداد – محمد خليل

بالرغ��م من ح�ص��د امليدالية الذهبي��ة� ،إال ان البطلة العراقية
ع�شت��ار العزاوي ،بكت بعدما ح�صل��ت على امليدالية الذهبية
�ضم��ن فعاليات بطولة الع��امل ملح�تريف اجلوجيت�سو والتي
اقيمت يف دولة االمارات العربية املتحدة.
ع�شت��ار رفع��ت ا�س��م الع��راق عالي�� ًا يف البطولة الت��ي �ضمت
اك�ثر من  70دولة ،لكن ه��ذا االجناز مل ي���أتِ ب�سهولة وامنا
بع��د معاناة وظروف �صعبة لتج�س��د املقولة التي تقول "من
رح��م املعاناة يولد النجاح" .بنت ب�لاد الرافدين ،ا�ستطاعت
ان تتف��وق عل��ى مناف�ستها من كازاخ�ست��ان يف الدور ن�صف

النهائي قبل ان تتوج بالذهب يف النزال النهائي على ح�ساب
العبة كولومبية .وقالت ع�شتار يف حديث لـ«اجلورنال » � ،إن
"التح�ضريات لبطولة العامل كانت �صعبة للغاية ،كنت اعاين
م��ن املر�ض خ�لال اال�سبوعني املا�ضي�ين وقبل يومني فقط
من انطالق البطولة ،عدت اىل التمرينات جمدداً".
وا�ضاف��ت �أن "مدربي ابلغني ب��ان امل�شاركة �ستكون �صعبة
بالن�سبة ايل ومن االف�ضل عدم امل�شاركة ،لكن ا�رصاري على
املناف�س��ة كان اك�بر من الظروف واحلم��د هلل دخلت البطولة
وعدت حمملة بالذهب".
واو�ضح��ت الع��زاوي� ،أن "التح�ضريات كان��ت �صعبة للغاية،
مل اج��د م��ن يدعمن��ي واعتم��دت عل��ى نف�سي ،فل��م ادخل اي

مع�سك��رات تدريبي��ة وامن��ا تدربت ب�ش��كل يوم��ي و�شاق يف
الن��ادي و�صال��ة "كوماندو ك��روب" باالم��ارات ،فهم كانوا
الداع��م احلقيق��ي و�ساع��دوين ب�ش��كل كب�ير يف حتقي��ق ه��ذا
االجناز".
وعن بكائها بعد التتوي��ج بالذهب ،بينت ع�شتار" ،مل امتالك
نف�س��ي ومل ا�ستطع اخفاء دموع��ي وعدم البكاء ،احلكم ابت�سم
وقال يل انتي الفائزة ملاذا تبكني؟ ،قلت له انها دموع الفرح،
ح�ص��دت الذه��ب بعد تع��ب وجهد كب�ير لعدة ا�شه��ر ومر�ض
وغريها من الظروف الت��ي رافقت مرحلة التح�ضري" .وبينت
بالق��ول" ،من اجل التح�ضري ملثل هذه البطوالت ،احتاج اىل
الدع��م املايل ،لذلك اعم��ل �صباح ًا من اج��ل ك�سب املال كي

زيدان يقول كلمته بشأن
فاران وبيل ولورينتي

ابرزها النوراس والكناري..

بغداد  -الجورنال

اكت�س��ح ليفرب��ول نظ�يره هدر�سفيل��د بخما�سية نظيفة يف املب��اراة التي
جمع��ت بينهما �ضم��ن اجلولة  36من ال��دوري الإجنلي��زي املمتاز على
ملع��ب �أنفيلد .بداية �رسيعة م��ن ليفربول عن طريق نابي كيتا يف هدف
بالدقيقة الأوىل ،بل بعد  16ثانية ليدخل التاريخ باعتباره �أ�رسع هدف
يف تاريخ ليفربول بالربميرليج.
يف الدقيق��ة  23عر�ضي��ة رائعة م��ن روبريت�سون يرتجمه��ا �ساديو ماين
لي�سجل هدفه الـ 19ويعادل رقم حممد �صالح ويعزز نتيجة الريدز.
حممد �ص�لاح مل يهد�أ ،وظل ي�سعى من �أجل ت�سجيل الهدف وجاء بالفعل
الهدف يف الدقيقة  45قبل �أن يدخل الفريقني لغرف خلع املالب�س.
يف ال�شوط الثاين� ،سجل ماين من جديد هدفه الثاين والرابع لليفربول يف
الدقيقة  ،66لكن �صالح عاد لريد عليه من جديد يف الدقيقة  83ويكمل
اخلما�سية يف مرمى الهابط هدر�سفيلد.
به��ذه النتيج��ة ي�صب��ح ر�صي��د ليفرب��ول  91نقط��ة يف �ص��دارة الدوري
الإجنلي��زي املمتاز بفارق نقطتني عن مان�ش�سرت �سيتي ،بينما هدر�سفيلد
ال حول له وال قوة بر�صيد  14نقطة يف م�ؤخرة جدول الرتتيب.

تعرف على مباريات الجولة المقبلة من الدوري الممتاز
بغداد  -الجورنال

اعلن��ت جلن��ة امل�سابق��ات يف االحت��اد العراق��ي
لكرة القدم ،موعد مباريات اجلولة ال�ساد�سة من
املرحلة الثانية للدوري العراقي املمتاز.
وتنطلق مناف�سات اجلول��ة ،يوم االربعاء املقبل
باقام��ة مبارات�ين ،وت�ستكم��ل ي��وم اخلمي���س
باقام��ة خم���س مباري��ات ،فيم��ا تختت��م ي��وم
اجلمعة باقامة ثالث مباريات.

وفيما يلي جدول مباريات اجلولة:
االربعاء
نفط الو�سط  Xالبحري (ملعب النجف)
الكرخ  Xالزوراء (ملعب الكرخ)
اخلمي�س
فري��ق احل�س�ين  Xال�سم��اوة (ملع��ب 5000
متفرج)
الديوانية  Xالقوة اجلوية (ملعب الديوانية)
النجف  Xالطلبة (ملعب النجف)

ال�صناع��ات الكهربائي��ة  Xال�رشط��ة (ملع��ب
التاجي)
نفط اجلنوب  Xبغداد (ملعب الفيحاء)
اجلمعة
نفط مي�سان  Xاربيل (ملعب مي�سان)
املين��اء  Xالنف��ط (ملع��ب
الفيحاء)
الكهرب��اء  Xاحل��دود
(ملعب التاجي)

مفاجأة الموسم..

تعرف على أكثر فرق بريميرليغ ارتكابا لألخطاء
بغداد – الجورنال

من امل�ؤكد �أن املتابعني لل�ش�أن الكروي يعلمون جيدا �أن
اللجوء �إىل الأخطاء (الفاوالت)� ،أو ارتكابها� ،إمنا يهدف
�أ�سا�س��ا �إىل �إعاقة اللعب و�إرب��اك العبي الفريق اخل�صم،
خ�صو�ص��ا يف حالة الهجمات املعاك�سة واملرتدة ،التي
غالب��ا ما تت�س��م باخلط��ورة ،لكن ما ه��و الفريق الأكرث
ارتكابا للأخطاء يف الدوري الإجنليزي املمتاز؟
ه��ذا ال�س���ؤال يف الواقع جاء بعد ت�رصي��ح ناري ملدرب
مان�ش�س�تر يونايتد �أويل غون��ار �سول�سكاير ،قبل مباراة
الديربي بني فريقي مدينة مان�ش�سرت الأربعاء املا�ضي،

والذي اته��م فيه العبي مان�ش�سرت �سيتي ب�أنهم يعمدون
�إىل اللع��ب غ�ير النظيف للح��د من خط��ورة مناف�سيهم،
وفقا ملا ذكرته �صحيفة "مريور" الربيطانية.
ووفقا ل�صحيفة م��اركا الإ�سبانية ،ف�إن �سول�سكاير قال
"عندما ن�ستحوذ عل��ى الكرة علينا اال�ستعداد ملواجهة
عنفه��م� ،سيقومون ب��ضرب كاحل الأق��دام و�سيقومون
بركلنا ،لن ي�سمح��وا لنا ب�شن الهجمات املرتدة ب�سهولة
لأنه��م �سريتكبون �أخطاء (فاوالت) ،ال �أ�شك يف هذا على
الإط�لاق" .ه��ذه املزاع��م م��ن �سول�سكاي��ر رف�ضها بيب
غوارديوال ،مدرب مان�ش�س�تر �سيتي ،وقال �إن فريقه "ال
يعتمد على مثل هذه الأمور على الإطالق".

اتدرب م�سا ًء" ،مبينة �أن "هذا التعب واال�رصار اتنا�ساه حني
يرفع ا�سم العراق عالي ًا يف املحافل العاملية والدولية" .وعن
م�شاركتها يف البط��والت الدولية ،او�ضح��ت ع�شتار بالقول،
"ال ا�ستطي��ع امل�شاركة يف جميع البطوالت ،فهناك بطوالت
دولي��ة ت�ستغرق عدة اي��ام وال ا�ستطيع امل�شارك��ة فيها ،الن
ظ��روف عمل��ي ال ت�سم��ح يل بالغايب لفرتة طويل��ة ،لذلك لن
امتكن من امل�شاركة يف اغلبها".
وفيم��ا يخ���ص حتديها املقب��ل� ،أك��دت �أن "البطول��ة املقبلة
�ستكون يف ا�سبانيا وتنطلق خالل �شهر �آيار املقبل� ،سا�شارك
فيها من اجل املناف�سة والتتويج باللقب ورفع ا�سم بلدي يف
هذا املحفل االوروبي الدويل".

بغداد_ الجورنال

نف��ى مدرب ري��ال مدريد ،زي��ن الدين زي��دان ،التقاري��ر الرائجة
ب�ش���أن مغادرة رافائيل ف��اران والعبني �آخري��ن �صفوف النادي
امللكي ،خالل االنتقاالت ال�صيفية القادمة.
ووفق ما ذك��رت �صحيفة "ماركا" الإ�سبانية ،ف�إن فاران ،البالغ
م��ن العمر  26عاما ،مل يتحدث �أب��دا لزيدان عن نيته يف مغادرة
الريال ،وتابعت "املدرب الفرن�سي �سيكون ال�شخ�ص الوحيد الذي
يقرر ويح�سم م�صري كل الالعبني".
ال�شائع��ات الحقت �أي�ض��ا الالعب ال�ش��اب ماركو�س
لورينتي ،الذي مل يظهر كثريا مع النادي
امللك��ي خ�لال ه��ذا املو�س��م،
خ�صو�ص��ا بع��د ق��دوم
املدرب �صاحب الـ46
عاما.
ذل��ك� ،إال �أن زي��دان
وبالرغ��م م��ن
يف اال�ستغن��اء ع��ن
يب��دو �أن��ه ال يفكر
خدماته� ،إذ قال يف وقت �سابق �إن تواجد لورينتي مهم
داخل الت�شكيلة ،م�ضيفا "حتى لو فكرنا يف بيعه ،ف�إن
العق��د �سيت�ضم��ن خي��ار �إع��ادة ال��شراء" .وبخ�صو�ص
الالع��ب الويل��زي غاري��ث بي��ل ،ف���إن زي��دان ال يزال
م�ترددا ب�ش�أنه ،حي��ث ترجح تقاري��ر �إعالمية مقربة
م��ن الفريق �إمكاني��ة مغادرته ،خ�صو�ص��ا بعد تلقيه
عر�ضني من ال�صني و�إجنلرتا.
وقال��ت "م��اركا" �إن زي��دان �سيعمل م��ع طاقمه ،يف
نهاية املو�سم اجلاري ،على تقييم كل الالعبني ،قبل
�أن يقول كلمته الأخرية ب�ش�أن كل واحد بينهم.

اتهامات صالح تبلغ حد "حمامة ميتة" ..وصورة توثق المشهد
بغداد  -الجورنال

بع��د ي��وم م��ن الف��وز ال�ساح��ق ال��ذي حقق��ه فري��ق
ليفرب��ول �أمام هيدر�سفيلد تاون بالدوري الإجنليزي،
بخما�سي��ة نظيف��ة ،ظهرت �ص��ور لـ"حمام��ة" نافقة
فيم��ا نقلت مواقع تعليقات "غريبة" عن كونها نفقت
ب�سبب النجم امل�رصي حممد �صالح.
ومتك��ن فري��ق ليفرب��ول لك��رة الق��دم م��ن ا�ستع��ادة
�ص��دارة ال��دوري الإجنلي��زي املمت��از م��ن مان�ش�سرت
�سيت��ي مرة ثاني��ة بعد ف��وزه الكبري عل��ى هدر�سفيلد
عل��ى ملعب �أنفيلد� ،أر�ض الريدز ،يف اجلولة الـ 36من
"الربميريليغ"
وح�س��م ليفرب��ول نتيج��ة املب��اراة يف �شوطه��ا الأول
بت�سجيل��ه ثالث��ة �أه��داف ،قب��ل �إكم��ال اخلما�سية يف
الن�صف الثاين.
وفر���ض مهاجم��اه الدوليان حممد �ص�لاح ،و�ساديو
م��اين نف�سيهما جنم�ين للمباراة بت�سجي��ل كل منهما
لثنائية الأول يف الدقيقتني  45+1و ،83والثاين يف

الدقيقت�ين  23و ،66فيم��ا افتتح الغين��ي نابي كيتا
الت�سجي��ل يف الثاني��ة اخلام�سة ع�رشة ،ليك��ون الفوز
بنكهة �أفريقية.
وانف��رد �ص�لاح ب�صدارة الئحة الهداف�ين بر�صيد 21
هدف��ا بف��ارق ه��دف واح��د �أمام م��اين ،ال��ذي انتزع
املرك��ز الث��اين بفارق ه��دف �أم��ام مهاج��م �أر�سنال،
الغابوين بيار �إميريي��ك �أوباميانغ ومان�ش�سرت �سيتي،
الأرجنتيني �سريخيو �أغويرو.
ومع اقرتاب املباراة من نهايتها ،التقطت الكامريات
�ص��ورة حمام��ة ملق��اة على �أر���ض امللع��ب ،بالقرب
م��ن مرمى هدر�سفيل��د ،وظهر العب ليفرب��ول دانييل
�ستوريدج ،وهو ينظر �إليها بحزن.
ونقل موقع "فوك���س �سبورت�س" عن رواد على مواقع
التوا�ص��ل االجتماع��ي ،قوله��م �إن طائ��ر احلمام هذا
�سق��ط على �أر���ض امللعب ميت��ا بع��د �أن �أ�صابته كرة
ركلها �صالح خالل املباراة.
م��ن جانبها ،دافع��ت �إح��دى م�ستخدم��ات تويرت عن
�صالح ،قائلة" :احلمامة امل�سكينة!� ..أ�شك يف �أن ركلة

�ص�لاح كانت بالقوة الكافية لقت��ل الطائر امل�سكني..
عل��ى الأغلب مات من كرثة احلما�س��ة .ارقد ب�سالم يا
طائر �أنفيلد".
وقال م��درب ليفربول ،يورغن كلوب� ،إن جناح النجم
امل��صري حممد �صالح يف احلفاظ على م�ستواه طيلة
مو�سم�ين "�إجن��از ال ي�ص��دق" ،كما ك�ش��ف خربا قد ال
يكون �سعي��دا متاما ب�ش�أن روبريتو فريمينو قبل لقاء
"الريدز" الأهم ،الأ�سبوع املقبل.
وت�أل��ق �ص�لاح ب�ش��كل الف��ت ،م�س��اء اجلمع��ة ،ح�ين
�سج��ل هدف�ين وق��اد فريقه للف��وز بخما�سي��ة نظيفة
عل��ى هدر�سفيل��د تاون يف اجلولة ال��ـ  36من الدوري
الإجنليزي املمتاز.
وبات الدويل امل�رصي ثالث العب يف تاريخ ليفربول
ي�سج��ل  20هدفا �أو �أك�ثر يف مو�سمني متتاليني ،كما
انفرد ب�صدارة الئحة هدايف "الربميرليغ" بر�صيد 21
هدفا ،بفارق هدف واحد �أمام زميله �ساديو ماين.
وعق��ب مباراة اجلمعة ،ق��ال كلوب "ما يحققه �صالح
ال ي�ص��دق ..هذه �سنة مهمة بالن�سبة له ،واحلفاظ على

امل�ستوى نف�سه للمو�سم الثاين على التوايل �إجناز كبري
ل�صالح ،وهو �أكرث �أهمية من ت�سجيل  40هدفا املو�سم
املا�ضي" ،وفق ما نقل موقع "غول" الريا�ضي.
ونفى كلوب وج��ود خالفات �سابقة مع �صالح قائال:
مل �أخ���ض يف �أي ج��دال مع (مو) ال�سيم��ا بعد مباراة
ت�شل�سي".
وقبل مواجه��ة هدر�سفيلد راج��ت �شائعات عن وقوع
م��ا ي�شب��ه امل�شاج��رة يف غرف��ة تبدي��ل املالب�س بني
�ص�لاح وكلوب بعد مباراة ت�شل�سي ،وذلك على خلفية
تقدمي امل��صري ما قيل �إنه طل��ب انتقال للرحيل عن
"الريدز" ،وهو ما نفاه كلوب ب�شكل قاطع.
وتاب��ع كلوب�":س�أقوله��ا لك��م ال ت�صدق��وا  3باملئ��ة
مم��ا تطالع��ون عل��ى �صفح��ات و�سائ��ل التوا�ص��ل
االجتماعي".
م��ن جه��ة �أخرى ،رج��ح امل��درب الأملاين ع��دم قدرة
روبريت��و فريمينو على امل�شاركة يف مباراة "الريدز"
املهمة �أم��ام بر�شلونة يف ن�صف نهائي دوري �أبطال
�أوروبا.

