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سوي عنوانه  ..علي عدنان
يسجل اول اهدافه في MLS
بغداد  -الجورنال

متك��ن العب املنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايتكاب�س ،علي عدنان ،من
ت�سجيل هدفه االول يف الدوري االمريكي .MLS
فانكوف��ر ا�ست�ض��اف فريق داال�س عل��ى ملعب �سوانغ��ارد� ،ضمن مناف�سات
املجموعة الغربية من الدوري االمريكي.
و�سجل جنم املنتخب الوطني علي عدنان هدفه االول يف الدوري االمريكي،
بعدم��ا ا�ستطاع ان يتجاوز العبني من داال�س قب��ل ان ي�سكن الكرة بيمينه
يف اعلى الزاوية الي�رسى ملرمى داال�س يف الدقيقة  30من عمر املباراة.
فرح��ة علي عدن��ان مل تكتمل ،حيث تعر�ض الالع��ب لال�صابة اجربته على
مغ��ادرة املي��دان يف الدقيق��ة  42ليدخل ب��د ًال عنه الالع��ب فيكتور جريو
وكانت النتيجة ت�شري اىل تقدم فانكوفر بهدفني لهدف.
كالعادة ،اداء عدنان كان مميزاً ،حيث ح�صل على تقييم  7.9من .10
وفيما يلي ارقام الالعب يف املباراة:
الت�سديدات.1 :
ن�سبة اال�ستحواذ.2.3% :
ن�سبة التمريرات الناجحة.100% :
املراوغات الناجحة.1 :
التدخالت الناجحة.2 :

األوكرانية باسترمسكا تتوج بلقب
ستراسبورغ
بغداد  -الجورنال

توج��ت الأوكرانية ديان��ا يا�سرتم�سكا بلقب بطول��ة �سرتا�سبورغ الدولية
للتن���س ،ال�سب��ت ،بفوزها عل��ى الفرن�سي��ة كارولني غار�سي��ا  6-4و5-
7و 7-6يف مب��اراة مث�يرة لتح��رز ثالث �ألقابها عل��ى �صعيد بطوالت
الالعبات املحرتفات.
وتقدم��ت غار�سيا مبك��را يف املجموعة الأوىل ،لك��ن يا�سرتم�سكا قاتلت
من جديد لتتعادل  3-3ب�رضبة قوية �سقطت على اخلط اخللفي.
وزادت الالعب��ة الأوكراني��ة من وت�يرة الأداء لتح�س��م املجموعة مبزيج
يجمع بني تبادل ال�رضبات القوية من اخلط اخللفي والتقدم على ال�شبكة
يف بع�ض الأحيان لتتفوق على مناف�ستها.
وابق��ت ال�رضب��ات الأمامي��ة اله��ادرة ليا�سرتم�سكا عل��ى �سيطرتها على
املجموع��ة الثاني��ة ،وتقدمت  5-3وهو ما منحه��ا الفر�صة لكي تر�سل
حل�سم اللق��ب .و�أنقذت غار�سيا نقطتني حل�سم اللقب ودفعت املباراة نحو
جمموعة فا�صلة بعد خط�أ مزدوج من يا�سرتم�سكا.
وعق��ب نهاي��ة متوت��رة للمجموع��ة� ،سيط��رت يا�سرتم�سكا عل��ى ال�شوط
الفا�ص��ل لتن�ضم �إىل كيك��ي بريتنز وكارولينا بلي�سكوف��ا وبرتا كفيتوفا
باعتبارهن الوحيدات الالئي فزن بلقبني هذا العام.
وقال��ت يا�سرتم�س��كا ملناف�سته��ا "كنتي دوما املثل الأعل��ى يل وا�شكرك
على هذه املب��اراة .ونقلت رويرتز عن النجمة الأوكرانية "كنت هنا قبل
عام�ين وخ�رست يف ال��دور الأول .كدت �أن �أخ�رس يف نقطة ح�سم املباراة
اليوم لكنني �سعيدة بالفوز".

«الجورنال » تنشر قائمة المنتخب لودية تونس

المنتخب الوطني يغادر مطلع الشهر المقبل الى تونس للقاء منتخبها وديا
بغداد – محمد خليل

اكد املدير االعالمي يف االحت��اد العراقي لكرة القدم حممد
خل��ف ان" وف��د منتخبن��ا الوطن��ي �سيغ��ادر اىل تون�س يف
الثال��ث من �شهر حزي��ران املقبل ملواجه��ة منتخبها �ضمن
ا�ستعدادات��ه للم�شارك��ة يف ت�صفيات �آ�سي��ا امل�ؤهلة لبطولة
ك�أ���س الع��امل  2022يف قط��ر وبطولة ك�أ���س �آ�سيا 2023
يف ال�ص�ين ،فيما ك�شفت م�ص��ادر لـ«اجلورنال » عن قائمة
املنتخب الوطني ملواجهة تون�س وديا.
وقال��ت امل�ص��ادر ان القائم��ة الت��ي �ضمت حلرا�س��ة املرم
:جالل ح�سن ،حممد حميد ،حممد �صالح وخلط الدفاع:عالء
مه��اوي� ،سام��ح �سعي��د ،ح�سام كاظ��م �رضغ��ام ا�سماعيل،
م�صطفى حممد جرب ،احمد ابراهيم� ،سعد ناطق ،ميثم جبار،

ع��دي �شه��اب وخل��ط الو�س��ط :احم��د يا�سني ،هم��ام طارق،
ح�س�ين علي احمد جالل ،ج�ستني مريام ،اجمد عطوان ،كرار
نبيل وخلط الهجوم :مهند علي ،عالء عبا�س ،امين ح�سني
وب�ين املدي��ر االعالم��ي يف االحت��اد العراق��ي لك��رة القدم
حمم��د خلف �أن" منتخ��ب اال�سود �سيج��ري تدريباته هناك
مل��دة ثالثة اي��ام قبل ملب��اراة الودي��ة التي م��ن املقرر ان
تق��ام يف ال�ساب��ع م��ن ال�شه��ر نف�س��ه م�ؤك��دا ان" مواجه��ة
املنتخ��ب التون�س��ي �أ�صبح��ت يف غاي��ة الأهمي��ة ملنتخبنا
الوطن��ي لك��ون نقاطها الث�لاث �سرتفع من ر�صي��د نقاطنا
يف الت�صني��ف اجلدي��د �سعي ًا ليك��ون �أ�س��ود الرافدين �ضمن
املنتخب��ات الثماني��ة االوىل �ضم��ن الق��ارة الآ�سيوية التي
�سترت�أ�س املجاميع الثمانية خالل حفل مرا�سم �سحب قرعة
الت�صفيات امل�شرتكة امل�ؤهلة ملونديال  2022وك�أ�س �آ�سيا

 2023الت��ي حتت�ضنه��ا العا�صم��ة القطري��ة الدوحة يوم
ال�سابع ع�رش من �شهر متوز املقبل".
م�ش�يرا اىل ان"مناف�س��ات ال��دوري املمت��از �ستتوق��ف بعد
اجلول��ة  30لل�سم��اح لالعبني املحلي�ين االن�ضمام اىل وفد
منتخبنا الوطني لودية تون�س تزامنا مع ايام الـ"فيفا دي"
التي ت�شهد توقف جميع دوريات كرة القدم يف العامل ".
و�سيغي��ب ثنائ��ي املنتخ��ب العراق��ي �أ�سامة ر�شي��د وريبني
�سوالق��ا ب�شكل ر�سمي عن مع�سك��ر �أ�سود الرافدين يف تون�س
خلو�ض مب��اراة ودية مع ن�سور قرطاج يف ال�سابع من �شهر
يونيو/حزيران املقبل.
وق��ال املدي��ر الإداري للمنتخ��ب العراقي با�س��ل كوركي�س
�إن "جمي��ع العب��ي املنتخ��ب الذي��ن مت��ت دعوته��م يف �أمت
اجلاهزية ملباراة تون�س الودية ،با�ستثناء اعتذار املحرتف

ليفربول مهتم بضم راموس! ،لكن ماذا عن صالح؟
بغداد  -الجورنال

�أول��ت ال�صحافة الإ�سبانية والإجنليزي��ة اهتمام ًا كبرياً
بالتقاري��ر الت��ي ت�ؤك��د رغب��ة ليفربول يف �ض��م مدافع
وقائد ريال مدري��د� ،سريجيو رامو�س ،خالل فرتة �سوق
االنتق��االت ال�صيفي��ة املقبل��ة ،لكنها طرح��ت يف نف�س
الوقت عالم��ات ا�ستفهام حول موقف الع��ب "الريدز"،
امل�رصي حممد �صالح من هذه ال�صفقة.
وكان��ت �صحيف��ة �آ�س �أك��دت �أن رامو���س يدر�س بجدية
م��ا �إذا كان �سي�ستمر مع الفري��ق� ،أم �سيبحث عن وجهة

�أخرى يف �أحد الدوريات الأوروبية الكربىن م�شرية �إىل
�أن نادي��ي ليفرب��ول ومان�ش�سرت يونايت��د �أبرز املهتمني
ل�ضم العب "الروخا".
ولكن ما يثري ت�سا�ؤول الكثريين هو مالمح العالقة التي
�ستك��ون ب�ين رامو���س والنجم امل�رصي حمم��د �صالح،
الذي كان �ضحي��ة "املاتادور" يف نهائي دوري �أبطال
�أوروبا املو�سم املا�ضي.
وكان رامو�س ت�سبب ب�إ�صابة خطرية يف الكتف ل�صالح
يف نهائ��ي دوري الأبط��ال  2018يف كيي��ف� ،أجربته
على اخلروج باكي ًا من املباراة ،التي خ�رسها فريقه يف

النهائ��ي بنتيج��ة  ،1-3ما ت�سبب مبوج��ة غ�ضب جتاه
املداف��ع الإ�سباين ،الذي اتهمته جماهري ليفربول بتعمد
�إ�سق��اط �صالح ،الذي كان متوهج ًا ب�شكل ا�ستثنائي يف
ذاك احل�ين .ومل يقف احل��د عند ذلك ،بل حملت جماهري
املنتخب امل��صري م�س�ؤولية تراجع م�ستوى �صالح يف
مونديال رو�سيا ل�سريجيو رامو�س.
وحينه��ا دافع رامو�س عن نف�سه بالق��ول �إن هذا الأمور
حت��دث يف امللع��ب ،وهي جزء من كرة الق��دم ،لكن ذلك
مل ي�ش��ف للمدافع الإ�سب��اين ،والآن بات م��ن املمكن �أن
يزامل �صالح يف �صفوف ليفربول.

5صفقات ستقلب موازين "الميركاتو"
بغداد – الجورنال

م��ع اقرتاب �سوق االنتق��االت ال�صيفية من فت��ح �أبوابه،
ت�شتع��ل املناف�سة ب�ين �أندية �أوروبا عل��ى الظفر بنجوم
خطف��وا الأ�ضواء يف املو�سم املا�ض��ي ،ومن املتوقع �أن
ن�شهد �صفقات ب�أ�سعار خيالية.
ويف �إ�سباني��ا يبح��ث ريال مدري��د عن ا�ستع��ادة هيبته
املحلي��ة والأوروبي��ة ،م��ع ع��ودة مدرب��ه الفرن�سي زين
الدي��ن زي��دان ،الذي و�ضع��ت �إدارة الن��ادي مبلغ ًا يفوق
الـ 600ملي��ون يورو للإنفاق يف "املريكاتو" ال�صيفي،
الأم��ر ال��ذي ين��ذر ب�صفق��ات قيا�سي��ة قادم��ة ل�صفوف
"امللكي".
وال يعت�بر ذل��ك �أم��راً م�ستغرب��اً ،ف�سب��ق و�أن قل��ب ريال
مدري��د ،حت��ت �إدارة فلورينتين��و بريي��ز ،العدي��د م��ن
املوازي��ن يف �س��وق االنتق��االت ،وخ�ير دلي��ل على ذلك
الويل��زي غاري��ث بي��ل يف  91( 2013ملي��ون ي��ورو)،

والربتغ��ايل كري�ستيانو رونالدو يف  96( 2009مليون
يورو) والكولومب��ي خامي�س رودريغيز يف 80( 2014
ملي��ون يورو) ،ومدرب "امللكي" احلايل حني كان العب ًا
يف  75( 2001مليون يورو).
ولن تكون الأنظار يف �إ�سبانيا موجهة نحو ريال مدريد
فق��ط ،ب��ل �سيك��ون للغرمي التقلي��دي بر�شلون��ة كلمة يف
"املريكاتو" ال�صيفي ،خ�صو�ص ًا و�أن النادي الكاتالوين
يرغ��ب �أي�ض�� ًا يف تعزيز �صفوفه بتعاق��دات جديدة ،ل�سد
التغرات التي ظهرت يف �صفوفه خالل املو�سم احلايل.
�أما يف �إجنلرتا ،فمن املتوقع �أن يكون مان�ش�سرت يونايتد
الالع��ب الأبرز يف �س��وق االنتقاالت ال�صيفي��ة ،من �أجل
و�ضع حد البتعاده عن املناف�سة عن الدوري الإجنليزي
املمت��از ،الذي توج به �آخر م��رة يف  2013حتت قيادة
مدرب الأ�سطوري ال�سري �أليك�س فريغ�سون.
بي��د �أنه ال ميك��ن ا�ستبع��اد الناديني اللندني�ين �آر�سنال
وت�شيل�س��ي ،الذان يطمح��ان لتعزيز حظوظهم��ا للمو�سم

املقب��ل ،من خالل ا�ستقطاب وجوه جدي��دة ،الأمر نف�سه
ينطب��ق على بطل ال��دوري مان�ش�سرت �سيت��ي ،والو�صيف
ليفربول.
وفيم��ا يلي �أبرز ال�صفقات الت��ي �ستحدث قيمتها �ضجة
كبرية يف املريكاتو:
� .1إيدي��ن ه��ازارد ،ري��ال مدري��د �أب��رز املهتمني ب�ضم
الالع��ب البلجيك��ي ،ال�صحف الإ�سب��اين توقعت �أن ت�صل
ال�صفقة لـ 160مليون يورو.
 .2كيلي��ان مبابي ،ريال مدري��د ويوفنتو�س يتناف�سان
على �ض��م النجم الفرن�سي ال�شاب ،ال��ذي قد ت�صل قيمته
�إىل  250مليون يورو
 .3ج��واو فيليك���س ،ترغب العديد من �أندية �أوروبا �ضم
املوهب��ة الربتغالية الواعدة� ،أبرزه��ا مان�ش�سرت يونايتد
وبر�شلون��ة ،فبالرغ��م من �صغر �سنه ( 19عام��اً)� ،إال �أن
م��ن املتوق��ع �أن تتخطى قيمت��ه حاجز ال��ـ 100مليون
يورو.

يف �صفوف �سانتا كالرا �أ�سامة ر�شيد الذي ي�شعر بالإ�صابة
وريب�ين �سوالق��ا العب ال�شحاني��ة القطري لع��دم جاهزيته
البدنية.
و�أو�ض��ح �أن اجله��از الفن��ي مل ي��دع الالعب�ين الذي��ن ق��رر
االحت��اد خالل وق��ت �ساب��ق معاقبتهم على خلفي��ة بطولة
�آ�سيا التي �أقيمت يف الإمارات مطلع العام احلايل.
و�أ�ش��ار �إىل �أن القائم��ة النهائية �ستت�ضم��ن  23العبا �سيتم
الك�ش��ف عنها من قبل املدرب خ�لال الأيام املقبلة على �أن
يتوج��ه املنتخ��ب �إىل تون���س يف الثالث من ال�شه��ر املقبل
خلو�ض املباراة الودية.
ي�ش��ار �إىل �أن منتخ��ب الع��راق �سيخو���ض مب��اراة جتريبية
واح��دة يف تون�س بعد اعتذار منتخب ليبيا ب�سبب الأو�ضاع
الأمنية.

البرغوث و"الحمار"..
في معركة برشلونة وليفربول
بغداد_ الجورنال

ك�ش��ف العب ليفرب��ول الإجنلي��زي جيم�س ميل�نر �أن جن��م بر�شلونة
الإ�سب��اين ليوني��ل مي�سي نعت��ه بـ"احلم��ار" ،خالل مب��اراة الذهاب
�ضمن ن�صف نهائي بطولة دوري �أبطال �أوروبا� ،شهر �أبريل املا�ضي.
وج��اء ذلك بعد تعر�ض مي�سي ملا يعتقد �أنه عرقلة من جانب ميلرن،
خالل اللقاء بني الفريقني يف ملعب "كامب نو" ،حيث �سارع مي�سي،
ال��ذي يلق��ب بالربغ��وث� ،إىل النهو���ض غا�ضب��ا بع��د العرقلة ووجه
كلمات باللغة الإ�سبانية ملناف�سه.
وق��ال ميلرن ،الذي يتح��دث بالإ�سبانية يف ت�رصي��ح ل�صحيفة "ميل
�أون �صنداي"� ،إن مي�سي "مل يكن �سعيدا".
و�أ�ض��اف �أن النج��م الأرجنتين��ي وا�صل احلدي��ث بالإ�سبانية ،بينما
كان��ا يعربان داخل نف��ق امللعب متجهني �إىل غ��رف تغيري املالب�س
ب�ين �شوطي املباراة .وقال �إن مي�سي قال له �إنه "بورو" ،وهي كلمة
�إ�سبانية تعني "حمار" ،م�ضيفا �أنه بدا وا�ضحا �أن جنم بر�شلونة "مل
يكن يدرك �أنني �أعرف اللغة الإ�سبانية".
وتاب��ع نق�لا عل��ى ل�سان مي�س��ي" :ذلك اخلط���أ ال��ذي ارتكبته بحقي
ب�سب��ب �أنني مررت الك��رة بني قدميك" .و�أ�شار الع��ب فريق ليفربول
�إىل �أنه تركه عند هذا احلد ووا�صل طريقه �إىل غرفة تغيري املالب�س.
و�أو�ضح ميلرن �أنه �إذا حاول الالعب �أن يوقف جنم بر�شلونة ،ف�إنه ال
ميكن��ه �أنن ي�شعر باخلوف من فكرة �أن يب��دو "غبيا" ،وهذا ما حدث
معه عندما جنح مي�سي يف مترير الكرة بني قدميه.
وق��ال هذا الأمر �شاهده ماليني املتابعني عل��ى �شا�شات التلفزيون،
و"�أنا ل�ست الأول ولن �أكون الأخري ..فهو (مي�سي) العب مذهل".
و�أ�ضاف �أنه "مع العبني مثله يجب �أن جتعلهم يدركون �أنك موجود
و�أن��ك لن ت�سمح لهم بالقي��ام بالأمور على طريقته��م .عليك فقط �أن
حتاول �إرباك ن�سقهم يف اللعب".

الدوري اإليطالي :صراع المقاعد األوروبية يدخل منعطفه األخير
بغداد  -الجورنال

ت�شهد اجلولة الثامن��ة والثالثني (الأخرية) من
ال��دوري الإيط��ايل لك��رة الق��دم ،مناف�س��ة بني
�أربع��ة ف��رق عل��ى بطاقت��ي الت�أه��ل �إىل دوري
�أبط��ال �أوروبا املو�س��م املقبل ،فيم��ا تتناف�س
ثالثة ف��رق �أخرى على جتن��ب الهبوط للدرجة
الثانية ،يف مو�سم هيمن عليه يوفنتو�س بفوزه
باللقب للمرة الثامنة على التوايل.
وكان يوفنتو���س ح�سم �سباق الفوز باللقب قبل
�أرب��ع جوالت من نهاية البطولة� ،إذ فاز باللقب
للم��رة الثامنة على التوايل ،وهو رقم قيا�سي ال
مثيل له يف الدوريات اخلم�س الكربى.
وانفرد نابويل باملركز الثاين خلف يوفنتو�س،
فيم��ا يحت��ل �أتاالنت��ا و�إن�تر مي�لان املركزين
الثالث والراب��ع امل�ؤهلني لدوري �أبطال �أوروبا
بر�صي��د  66نقط��ة ل��كل منهم��ا ،لك��ن الآم��ال
الت��زال قائمة مليالن الذي يبتعد عنهما بفارق
نقطة واح��دة� ،إذ يحتل املركز اخلام�س بر�صيد

 65نقط��ة .ويتبقى لدى روم��ا فر�صة �ضئيلة
للت�أه��ل �إىل مرحل��ة املجموع��ات مبا��شرة
بالدوري الأوروب��ي� ،إذ يحتل املركز ال�ساد�س،
ال��ذي ي�صعد ب�صاحبه خلو���ض امللحق امل�ؤهل
ل��دور املجموعات بامل�سابق��ة القارية ،بر�صيد
 63نقطة.
وي�ست�ضيف �أتاالنتا �ضيفه �سا�سولو ،فيما يزور
مي�لان م�ضيفه �سب��ال ،ويختتم روم��ا مو�سمه
مبواجه��ة �ضيف��ه بارم��ا يف مباراة ل��ن ت�شهد
�صعوب��ات كب�يرة ،خا�ص��ة و�أن الفري��ق لي���س
معنيا ب��صراع الهبوط باحتالله املركز الرابع
ً
ع�رش بر�صيد  41نقطة.
وي�ست�ضي��ف �إن�تر مي�لان ،ال��ذي تلق��ى هزمية
�ساحقة  1-4يف اجلولة ال�سابقة �أمام نابويل،
فري��ق �إمب��ويل الذي خ��رج يف نهاي��ة الأ�سبوع
املا�ض��ي م��ن مراك��ز الهب��وط ،بعد ف��وزه على
تورينو .4-1
يف غ�ض��ون ذل��ك ،ف��از �إمب��ويل يف مباريات��ه
الثالث الأخ�يرة بامل�سابقة ،الأم��ر الذي جعله

يتقدم بف��ارق نقطة واحدة عن جنوةى�صاحب
املركز الثامن ع�رش (الثالث من القاع) امل�ؤدي
للهبوط.
و�سيقات��ل جنوى م��ن �أجل البق��اء يف الدوري،
حينم��ا يواج��ه م�ضيفه فيورنتين��ا الذي يحتل
املرك��ز اخلام���س ع��شر بر�صي��د  40نقط��ة� ،إذ
�سيك��ون الفريق امل�ضيف يف م�أمن من الهبوط
حت��ى يف ح��ال اخل�س��ارة �أمام جن��وى ،ب�رشط
عدم فوز �إمبويل على �إنرت.
و�إىل جان��ب املباري��ات احلا�سم��ة� ،ست�شه��د
اجلول��ة اخلتامية من امل�سابق��ة ،وداع عدد من
الالعبني الكب��ار يف الأندية� ،أو الذين لعبوا يف
فرقهم لفرتة طويلة.
و�أعلن قائد روما ،دانييللي دي رو�سي ،الأ�سبوع
املا�ض��ي ،عدم جتديد عقده م��ع النادي بعد �أن
ق�ض��ى ب��ه  18مو�سم��اً ،مم��ا �أ�ص��اب م�شجعي
الفريق ،املتوق��ع ح�رضوهم بكثافة يف امللعب
الأوليمبي بروما اليوم الأحد ،بالإحباط.
ورفع��ت اجلماه�ير الفتات تكرمي ل��دي رو�سي

( 35عام��اً) يف نهاي��ة الأ�سب��وع
املا�ض��ي ،خ�لال مبارات��ي الفري��ق �أم��ام
يوفنتو���س والت�سي��و� ،إذ ت��ردد �أن �إنرت يفكر يف
التق��دم بعر���ض لالع��ب ال��ذي �أك��د رغبت��ه يف
موا�صلة اللعب.
ورمب��ا تك��ون مب��اراة �سامبدوري��ا م��ع �ضيفه
يوفنتو���س ،مبثاب��ة اللق��اء الأخري ال��ذي يلعبه
�أندري��ا بارزايل ( 38عاماً) م��ع فريق "ال�سيدة
العج��وز" ،لينه��ي م�سريت��ه التي �شه��دت فوزه
بلق��ب ك�أ���س الع��امل م��ع منتخ��ب �إيطاليا عام
.2006
وحر�صت جماهري يوفنتو���س �أي�ض ًا على حتية
امل��درب ما�سيمليان��و �أليج��ري ،بع��د �أن ق�ضى
خم�سة موا�سم ناجحة مع الفريق.
ومت تك��رمي مداف��ع ميالن �إغنازي��و �أباتي (32
عام��اً) ،ومهاج��م كييف��و �سريجي��و بلي�سيي��ه
( 40عام��اً) م��ن م�شجعي الفريق�ين يف نهاية
الأ�سبوع املا�ض��ي� ،إىل جانب املدافع �إميليانو
موريتي ( 37عاماً).

