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ر�أى وزي��ر �خلارجية �لُعماين، يو�س��ف بن علوي، �أن بالده ال متتلك 
�لوقت �لكايف للتح�س��ر من �أجل ��ست�س��افة بع�س مباريات كاأ�س 
�لع��امل 2022، و�أ�س��ار �إىل �أنه ال يرى ُعمان م�س��تعدة ال�ست�س��افة 

مباريات هذه �لبطولة، وذلك يف حو�ر �أجر�ه مع �سي �إن �إن.
وقال بن علوي عند �س��وؤ�له عما �إذ� كانت ُعمان جاهزة ال�ست�سافة 
بع�س مباريات هذه �لبطولة و�إن كانت �س��تقوم بذلك: "لقد �ُس��ئلنا 
مر�ر�ً عن هذ� �الأمر، و�جلو�ب كان: نحن ل�س��نا جاهزين، نحن ل�سنا 
جاهزي��ن"، عل��ى حد تعبره. ووجهت �أندر�س��ون �س��وؤ�اًل لنب علوي 
عما �إذ� كان باإمكان بالده �لتح�س��ر ال�ست�س��افة هذه �ملو�جهات 
خ��الل �لف��رة �ملتبقية النط��الق �لبطولة، ليجيب وزي��ر �خلارجية 
�لُعماين قائاًل: "مت منح حق ��ست�س��افة هذه �لبطولة الأ�س��قائنا يف 
قطر ويجب �أن تبقى هناك، ويف حال متكنا من �ال�س��تثمار يف هذ� 

�حلدث �لكبر، م�ستقباًل، فلما ال؟ �سنكون �سعد�ء با�ست�سافته".
وق��ال بن علوي �إن �لوقت تاأخر ال�ست�س��افة مباريات كاأ�س �لعامل 
2022، لكن��ه �أردف قائ��اًل: "�إذ� كان هناك �آلية معينة لتتقا�س��م 
�أكرث من دولة تنظيم مثل هذه �ملنا�س��بات، فاإننا نتبع هذه �الآلية، 
ولكن يف حال وجود تق�س��ر ما، ف�س��يكون �الأمر غر عادل"، على 

حد تعبره.
ويعتزم �الحت��اد �لدويل لكرة �لقدم "فيفا" زي��ادة عدد �ملنتخبات 
�مل�س��اركة يف �لبطول��ة �إىل 48 ب��داًل م��ن 32، وقد مت ط��رح فكرة 
�إقام��ة بع���س �ملباري��ات يف ُعم��ان و�لكوي��ت بحال �إق��ر�ر زيادة 

�مل�ساركني، كون �الأمر �سيكون �سعبًا على قطر وحدها.

    ��س��تهل �ل�رشب��ي نوف��اك ديوكوفيت���س �أ�س��بوعه �لع�رشي��ن يف 
�سد�رة ت�سنيف العبي كرة �مل�رشب �ملحرفني �ل�سادر ، مطمئنًا 

على مركزه مع �ال�ستعد�د النطالق دور�ت �ملالعب �لر�بية.
ومل يط��ر�أ �أي تعدي��ل عل��ى �ملر�ك��ز �لع�رشي��ن �الأوىل م��ع تق��دم 
�مل�س��نف �أول عامليًا بفارق 2500 نقطة على �الإ�س��باين ر�فائيل 
ن��اد�ل، فيم��ا يحتل �الأمل��اين �الأمل��اين �ألك�س��ندر زفري��ف �ملركز 
�لثالث متاأخر�ً بفارق كبر عن �ل�رشبي. وينطلق �ملو�س��م �لر�بي 
�الإثن��ني مع دورتي مر�ك���س �ملغربية وهيو�س��ن �الأمريكية.  ولن 
يد�ف��ع ديوكوفيت�س عن �لكثر من �لنق��اط يف �لدورتني �ملقبلتني 

للما�س��رز يف مونت��ي كارل��و )12-13 �أبريل/ني�س��ان( 
ومدري��د )21-3 مايو/�أي��ار( حي��ث �نتهى م�س��و�ره 
�لعام �ملا�س��ي عن��د �لدورين �لثالث و�لث��اين تو�ليًا، 
بخالف ن��اد�ل �لفائ��ز يف �الإمارة، و�لذي و�س��ل �إىل 

�لدور ربع �لنهائي يف �لعا�سمة �الإ�سبانية.
- ت�سنيف �لع�رشة �الأو�ئل:

1 - �ل�رشبي نوفاك ديوكوفيت�س 11070 
نقطة

8725 2 - �الإ�سباين ر�فائيل ناد�ل 
6040 �ألك�سندر زفريف  3 - �الأملاين 

في��درر  روجي��ه  �ل�س��وي�رشي   -  4
5590

5 - �لنم�س��اوي دوميني��ك تيي��م 
4765

ني�س��يكوري  ك��ي  �لياب��اين   -  6
4200

كيف��ن  �أفريق��ي  �جلن��وب   -  7
�أندر�سون 4115

�س��تيفانو�س  �ليون��اين   -  8
ت�سيت�سيبا�س 3240

9 - �الأرجنتين��ي خو�ن مارتن دل 
بوترو 3225

10 - �الأمريكي جون �إي�سرن 3085

ك�سف تقرير �إخباري ، �أن �الحتاد �ل�سعودي لكرة �لقدم تقدم بطلب 
لالحتاد �لدويل لكرة �لقدم "فيفا" لتنظيم ن�سختي 2019 و2020 
م��ن بطولة كاأ���س �لع��امل لالأندية. وذك��رت �س��حيفة �جلزيرة عرب 
ح�س��ابها �لر�سمي على توير: "�الحتاد �ل�سعودي لكرة �لقدم يتقدم 
بطل��ب تنظي��م كاأ�س �لع��امل لالأندية 2019 و2020 ب�س��كل �رشي 
و�سيتم �لبت يف �جتماع فيفا يف �خلام�س من يونيو )حزير�ن( على 
�أن ي�سارك بطل �لدوري �ل�سعودي يف ن�سخته �حلالية يف �لبطولة".
وتقام كاأ�س �لعامل لالأندية حاليًا مب�س��اركة �أبطال �لقار�ت �ل�س��ت 
�إىل جانب فريق ممثل للدولة �مل�سيفة، وجترى فعالياتها يف �سهر 

دي�سمرب )كانون �الأول( وتعد �أبرز بطولة لالأندية لدى "فيفا".
ويف 15 مار�س )�آذ�ر( �ملا�سي ، �أ�سدر جمل�س "فيفا" قر�ره ب�ساأن 
تو�س��يع حجم مونديال �الأندية لي�س��مل 24 ناديًا بد�ية من 2021 
عل��ى �أن تق��ام �لبطول��ة يف �لفرة م��ن يونيو )حزي��ر�ن( �إىل يوليو 

)متوز(.

صفقات ريال مدريد هذا الصيف.. 820 مليون دوالر تكشف "الحقيقة"

»الجورنال « تكشف حقيقة تسمية المدينة الرياضية بأسم العاهل السعودي

ك�سفت وز�رة �ل�سباب و�لريا�سة، حقيقة ت�سمية �ملدينة 
�لريا�س��ية �ملهد�ة من قبل �ل�سعودية �ىل �لعر�ق با�سم 

�مللك "�سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود".
وكانت وز�رة �ل�سباب و�لريا�سة، قد �علنت �ن �للجنة 
�لتن�س��يقية بني �لبلدين، �ختارت منطقة �ليو�سفية 
جنوبي بغ��د�د، موقعًا للمدينة �لريا�س��ية، �إذ من 
�ملوؤم��ل �ن يب��د�أ �لعمل بها خالل �ال�س��هر �لثالثة 

�ملقبلة.
وق��ال �ملتح��دث �لر�س��مي با�س��م �ل��وز�رة موف��ق عبد 
�لوهاب �إن "�للجنة �لتن�سيقية بني �ل�سعودية و�لعر�ق، 
مل تتط��رق حت��ى �الن �ىل م�س��الة ت�س��مية �مللع��ب وال 
�س��حة لالنب��اء �لتي حتدث��ت عن ذل��ك". و�و�س��ح �أن 
"ت�س��مية �مللعب �ستكون باالتفاق بني �ع�ساء �للجنة 
�لتن�سيقية للبلدين، و�س��تكون هناك �جتماعات مكثفة 
ب��ني �جلانب��ني خ��الل �لف��رة �لقليل��ة �ملقبلة لو�س��ع 
�لرتو�س �لنهائية على �مل�رشوع". وك�س��فت �لوز�رة يف 

وقت �سابق، عن موقع جديد لت�سييد �ملدينة �لريا�سية 
�ملهد�ة من قبل �ل�سعودية �ىل �لعر�ق.

وق��ال مدير عام د�ئرة �لعالق��ات و�لتعاون �لدويل يف 
�لوز�رة، �حمد �ملو�سوي، �إن "وز�رة �ل�سباب و�لريا�سة، 
عق��دت �جتماعني مع �للجن��ة �لفنية �ل�س��عودية لبناء 

�ملدينة �لريا�سية �ملهد�ة �ىل �ل�سعب �لعر�قي ".
و�و�س��ح �أن "�للجنة قررت �ختيار �ملكان �لذي �س��يتم 
ت�س��ييد �ملدينة �لريا�س��ية فيه وهي منطقة �ليو�سفية 
جنوب��ي بغ��د�د �لطري��ق �مل��وؤدي �ىل �بي غري��ب، بعد 

�ن و�س��عو� معاي��ر عدي��دة م��ن �س��منها �ملقرب��ات 
و�خلائ�س �جليولوجية للربة".

وب��ني �ملو�س��وي، �نه "خالل �ال�س��هر �لثالث��ة �ملقبلة، 
م��ن  �مله��د�ة  �لريا�س��ية  باملدين��ة  �لعم��ل  �س��يبد�أ 

�ل�سعودية".
وكان وزير �لنفط، ثامر �لغ�س��بان يف موؤمتر �س��حفي 
م�سرك مع وزير �لتجارة �ل�سعودي ماجد �لق�سبي، قد 
�علن يف وقت �سابق ، �أن �ملدينة �لريا�سية �ملهد�ة من 
قبل �ل�س��عودية �س��تقام يف مدينة ب�سماية لكن �لوز�رة 

تعادل نابولي يؤجل تتويج يوفنتوس بلقب الدوري االيطالي

�أك��د جن��م هج��وم فري��ق ليفرب��ول �الإجنلي��زي لكرة 
�لقدم، �ل�س��نغايل �لدويل �س��اديو ماين، �أن �مل�س��اركة 
يف دوري �أبط��ال �أوروب��ا كان حلم��ًا له منذ �ل�س��غر 
و�أن��ه حتق��ق من خالل م�س��رته مع ليفربول م�س��ر�ً 
�إىل �أن��ه يب��ذل ق�س��ارى جهده م��ع �لفري��ق لتحقيق 
�له��دف �لذي ي�س��بو �إليه �لن��ادي وهو �لف��وز بلقبي 
�ل��دوري �الإجنليزي ودوري �الأبط��ال. وقال ماين يف 
ت�رشيح��ات ن�رشها موق��ع �الحت��اد �الأوروبي للعبة 
"يويفا" "�أحاول بذل كل ما بو�س��عي الأ�ستطيع رفع 

كاأ�س �لبطولة )دوري �الأبطال( يومًا ما".
�لربتغ��ايل يف  م��ع بورت��و  ليفرب��ول غ��د�ً  ويلتق��ي 
�الأوروب��ي  �الأبط��ال  ل��دوري  �لثماني��ة  ذه��اب دور 

علم��ًا ب��اأن ليفرب��ول �أط��اح بنف���س �لفريق م��ن دور 
�ل���16 للبطولة نف�س��ها يف �ملو�س��م �ملا�س��ي عندما 
�س��جل ماين نف�س��ه 3 �أهد�ف )هاتريك( ليقود �لفريق 
�إىل �لف��وز �ل�س��احق 0-5 عل��ى بورت��و يف عقر د�ره 
ذهابًا فيما تعادل �لفريقان �سلبيًا يف مبار�ة �الإياب 
عل��ى ملعب ليفربول. وعن ه��ذ� �لهاتريك، قال ماين: 
"كانت حلظة عظيمة ومن �أروع �لليايل يف م�سرتي 
�لكروي��ة، �للع��ب يف دوري �الأبط��ال مينحك �س��عور�ً 
ممي��ز�ً، ت�س��جيل هاتري��ك يف مب��ار�ة به��ذه �لبطولة 
يعني �لكثر بالن�س��بة يل، وكنت �س��عيد�ً بالفعل كما 
�س��عدت لفوز �لفري��ق يف �ملبار�ة، ه��ديف �لثالث يف 
هذه �ملبار�ة كانت �الأف�س��ل يل، لعبن��ا كفريق وكنا 

�أقوياء على كل �مل�ستويات هجوميًا ودفاعيًا".
وعن رحلته مع دوري �الأبطال، قال �لنجم �ل�سنغايل: 

"كنت �أحر�س على م�ساهدة مباريات دوري �الأبطال 
عندم��ا كنت �س��بيًا وكن��ت �أحلم وقتها بامل�س��اركة 
يف ه��ذه �لبطولة يومًا ما، وحتقق �حللم". و�أ�س��اف: 
"�ساهدت نهائي �لبطولة عام 2005 برفقة �سديق 
يل ي�س��جع مي��الن، وعندما تقدم مي��الن 0-3، قال 
يل �س��ديقي: �ملو�جه��ة ح�س��مت متام��ًا ولكن ل�س��وء 
حظه �أن �ملبار�ة �نتهت ل�س��الح ليفربول )�لذي قلب 
�لطاولة على ميالن يف �ل�سوط �لثاين(، كانت مبار�ة 
ال ميك��ن تخيله��ا، و�الآن، �ألع��ب لفري��ق ليفرب��ول". 
و�أ�س��ار: "�أ�س��تمتع بكل حلظة يل يف �لبطولة، �أحاول 
بذل كل ما بو�سعي للم�ساهمة يف رفع كاأ�س �لبطولة، 
حلم �أي العب هو �أن يتح�س��ن م�ستو�ه من عام الآخر، 
�إنها فرة ر�ئعة بالن�س��بة يل و�أ�سعر بال�سعادة الأنني 

�أ�ساعد �لفريق". 

�سي�س��طر يوفنتو���س لالنتظ��ار الأ�س��بوع و�ح��د على 
�الأقل حل�س��م لقب دوري �لدرجة �الأوىل �الإيطايل لكرة 
�لقدم للمرة �لثامنة على �لتو�يل بعدما تعادل نابويل 
�س��احب �ملركز �لث��اين 1-1 مع �س��يفه جنوة �لذي 
�أكمل �ملبار�ة بع���رشة العبني يف �ملبار�ة �لتي جرت 
�لليلة �ملا�س��ية يف نابويل . وكان يوفنتو�س بحاجة 
�إىل فوز جنوة ليحقق رقما قيا�س��يا بح�سم �للقب قبل 
�س��بع مباريات من �لنهاية وكان جنوة قاب قو�س��ني 

من �النت�س��ار على غ��ر �ملتوقع رغم طرد �س��تيفانو 
�س��تور�رو يف �لدقيقة 28. ويحت��اج يوفنتو�س، �لذي 
يت�س��در بف��ارق 20 نقط��ة ويتف��وق يف �ملو�جه��ات 
�ملبا���رشة عل��ى ناب��ويل، �إىل نقط��ة و�ح��دة ليم��دد 
ف��رة هيمنت��ه على �للق��ب ملو�س��م �آخر. و�س��يخو�س 
�للق��اء �لقادم خارج ملعبه �أمام �س��بال يوم �ل�س��بت. 
وكان جن��وة، �لفري��ق �لوحي��د �ل��ذي ه��زم يوفنتو�س 
يف �ل��دوري هذ� �ملو�س��م، �الأخطر منذ �لبد�ية و�س��دد 
ج��ور�ن بانديف بجو�ر �ملرمى كما ت�س��دى �حلار�س 
�أوري�س��تي�س كارنيزي���س ملحاول��ة �أخ��رى م��ن نف�س 

�لالعب. وحتى بعد طرد �ستور�رو، ب�سبب تدخل عنيف 
�س��د �آالن عندما قرر �حلكم تغير قر�ره من �إنذ�ر �إىل 
ط��رد بعد ��ست�س��ارة حك��م �لفيديو �مل�س��اعد، و��س��ل 
جنوة �ل�سغط وت�سدى كارنيزي�س لفر�سة كري�ستيان 
كو�م��ي. وو�س��ع دري���س مرتنز ناب��ويل يف �ملقدمة 
بت�س��ديدة منخف�س��ة م��ن خ��ارج منطق��ة �جل��ز�ء يف 
�لدقيقة 34 لكن جنوة مل يهتز. وبعد �أن �س��دد �ملد�فع 
ك��ور�ي جونر يف �لقائم من ركلة ركنية �أدرك د�ركو 
الزوفيت�س �لتعادل يف �لوقت �ملحت�س��ب بدل �ل�سائع 

لل�سوط �الأول بت�سديدة مبا�رشة بعد متريرة بانديف.

ال �س��وت يعلو يف عامل كرة �لقدم �الآن على �س��وت 
�ل�س��يفي  �ملركات��و  يف  مدري��د  ري��ال  تعاق��د�ت 
�ملقب��ل.. تع��رث �لفري��ق �مللكي هذ� �ملو�س��م فر�حت 
�الأنب��اء و�لتقاري��ر تت��و�ىل ع��ن العب��ني قادم��ني، 
و�س��فقات مرتقبة، وماليني �س��تبعرث دون ح�س��اب 
بغر���س ت�س��حيح �مل�س��ار.  ريال مدري��د �لذي فقد 
لق��ب دوري �أبط��ال �أوروب��ا، و�أق�س��ي م��ن كاأ���س 
�ملل��ك، وخ�رش عمليا لقب "�لليغا" مل�س��لحة غرميه 
�للدود بر�س��لونة يبدو بالتاأكي��د على �أعتاب "حفنة 
تعاق��د�ت" مهمة بهدف �إعادة �التز�ن �إىل �س��فوفه 
بعد �ملو�س��م �لكارثي، لكن 24 �س��اعة من �لتقارير 
عن �سفقات مدوية، وباأرقام فلكية، رمبا تدفع بنا 
�إىل �إع��ادة �لتفك��ر يف �الأمر برمته، فق��ط من �أجل 

متابعة �أكرث �ت�ساقا مع �ملنطق.
�أم���س �الأحد، وبفارق �س��اعات قليلة نقلت و�س��ائل 
�الإع��الم �لريا�س��ية يف �أوروبا 3 �أخب��ار من �لعيار 

�لثقيل: �الأول عن �سفقة "�سبه موؤكدة"، يتبقى على 
�إمتامه��ا �أي��ام قليلة، النتق��ال جنم ت�سل�س��ي �إيدين 
ه��از�رد �إىل "�مللكي"، �أما �ملقابل فرقم فلكي يقدر 
بنحو 275 مليون دوالر، مع ر�تب �أ�س��بوعي مذهل 

يبلغ نحو 460 �ألف دوالر.
وبعده��ا ب�س��اعات ن�س��بت �س��حيفة "م��اركا" �إىل 
م�س��وؤويل "�لفريق �مللكي" �قر�بهم من �سم �ساديو 
ماين من ليفربول، علما باأن قيمة �لالعب �ل�سنغايل 

ال تقل وفق تقدير�ت عدة عن 95 مليون دوالر.
ويف حماولة الإ�س��باغ �مل�س��د�قية على �لنباأ �أكدت 
"�لريدز" ومدربه��م يورغن كلوب قد  "م��اركا" �أن 
بد�أو� فع��ال يف �لبحث عن بديل مل��اين عقب رحيله 
"�ملوؤك��د"، وح��ددت �أ�س��ماء منه��ا مهاج��م لي��ون 

ممفي�س ديباي.
كم��ا نقلت "ماركا" �أي�س��ا، �الأح��د، �أن ريال مدريد 
ب��د�أ فعال "عملية بول بوغبا" من �أجل �س��م �لالعب 
�لفرن�س��ي �ملتالق مع مان�س�سر يونايتد، و�أو�سحت 
مان�س�س��ر  �أن  يف  "تتجل��ى  �ل�س��فقة  �س��عوبة  �أن 

يونايت��د �س��يقوم ب��كل �س��يء م��ن �أج��ل �الحتفاظ 
بخدم��ات بوغب��ا، �إىل جانب قيم��ة �لالعب �ملالية 
�لكب��رة، �لت��ي تف��وق 120 ملي��ون ي��ورو )135 
ملي��ون دوالر(". لك��ن "�س��فقات" ه��از�رد وم��اين 

وبوغبا رمبا ال ت�س��بع رغبات م��درب ريال مدريد، 
زي��ن �لدي��ن زي��د�ن، وع�س��اق �لفري��ق يف تدعي��م 
�ل�س��فوف باملو�س��م �ملقبل، وهو م��ا  بد� يف �أخبار 
�أ ن���رشت قب��ل �أيام  قليلة عن ��س��تعد�د ريال مدريد 

ل�س��م "جنم �أ�س��طوري" �آخر ه��و �لفرن�س��ي كيليان 
مباب��ي من باري�س �س��ان جرم��ان، ومبقابل مذهل 

�آخر يقدر بنحو 315 مليون دوالر.
 وهكذ� �رتبط ��سم ريال مدريد �لعريق باأ�سماء بر�قة 
و�أرقام ال ميكن، باالعتبار�ت �ملنطقية، ت�سديقها، 
فبح�س��بة ب�سيطة يحتاج ريال مدريد �إىل نحو 820 
ملي��ون دوالر ل�س��م 4 العبني فق��ط، وهو رقم يبدو 
م�س��تحيال بالنظر �إىل �أي �عتبار منطقي، علما باأن 
�أغلى العب يف �لع��امل حاليا، وهو �لرب�زيلي نيمار 

مل تتجاوز قيمته نحو 250 مليون يورو.
ي�س��ار �إىل �أن �أغل��ى العب ��س��ر�ه ري��ال مدريد يف 
تاريخه كان �لويلزي غاريث بيل من توتنهام عام 

113 مليون دوالر. 2013، ومبقابل نحو 
و�أ�س��ارت تقاري��ر �س��حفية، �أن جنم ت�سل�س��ي �إيدين 
هاز�رد، �قرب كثر� من �الن�س��مام ل�سفوف ريال 
مدري��د �الإ�س��باين يف �س��فقة تبل��غ قيمته��ا 210 
مليون جنيه �إ�س��رليني، �أي ما يعادل 273 مليون 

دوالر تقريبا.

و�أب��دى �مل�س��وؤولون يف �لنادي �مللكي ��س��تعد�دهم 
للتوقيع مع �لالعب �لبالغ من �لعمر 28 عاما ملدة 
�س��ت �س��نو�ت، ودفع 110 ماليني جنيه �إ�سرليني 

لالعب، و100 مليون �إ�سرليني لل�"بلوز".
وبح�س��ب ما نقلت �سحيفة "�س��ن" �لربيطانية عن 
تقارير �إ�س��بانية، فاإنه �س��يعلن عن �ل�سفقة "خالل 

�أيام"، عقب تو�سل �لناديني التفاق.
وكان �لالعب �لبلجيكي �أعلن يف �أكرث من منا�س��بة 
عن رغبته يف �للعب �س��من كتيبة �ملدرب �لفرن�سي 
زي��ن �لدي��ن زي��د�ن، حيث ق��ال يف �إح��دى لقاء�ته 
�ل�س��حفية: "ري��ال مدري��د �أف�س��ل ن��اد يف �لع��امل، 

وحلمت باللعب �سمن �سفوفه منذ كنت طفال.

ويف ح��ال �إمت��ام �ل�س��فقة وف��ق �ملبل��غ �ملذك��ور، 
�سيكون هاز�رد �سمن قائمة �أعلى �لرو�تب يف عامل 
كرة �لقدم، حيث �سيح�س��ل على �أجر �أ�سبوعي ي�سل 
ل�350 �ألف �إ�س��رليني )نحو 450 �ألف دوالر( على 

مد�ر �ست �سنو�ت.

عمان ليست مستعدة 
الستضافة مونديال 

2022

مونديال األندية: السعودية تتقدم 
بطلب استضافة نسختي 2019 و2020

تصنيف محترفي التنس: 
ديوكوفيتش بعيدًا في الصدارة

ماني: دوري األبطال كان حلمًا لي منذ الصغر

بغداد – محمد خليل

بغداد - الجورنال

 بغداد – الجورنال 

 بغداد - الجورنال

بغداد - خاص

بغداد_ خاص

Tue.9 Apr. 2019 issue 581
الثالثاء 9 نيسان 2019 العدد 581


