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كيربر تودع بطولة مدريد المفتوحة
بغداد  -الجورنال

قال��ت �أنغلي��ك كريب��ر� ،إنه��ا ا�ضط��رت �إىل االن�سح��اب من بطول��ة مدريد
املفتوح��ة للتن�س بعد �إ�صابة امل�صنفة الرابع��ة يف الكاحل �أثناء التدريب
قبل مواجهة برتا مارتيت�ش يف دور .32
وكان��ت الالعب��ة الأملاني��ة واحدة من �أب��رز املر�شح��ات ملناف�سة نعومي
�أو�س��اكا امل�صنف��ة الأوىل عامليا على اللقب يف العا�صم��ة اال�سبانية هذا
الأ�سب��وع وكان لديه��ا فر�ص��ة النت��زاع املرك��ز الأول يف الت�صني��ف من
الالعبة اليابانية.
و�إ�صاب��ة الركبة لطمة جديدة لكريبر بطل��ة وميبلدون  2018التي غابت
لأ�سبوعني عن مو�سم البطوالت املقامة يف املالعب الرملية بعد �إ�صابتها
بوعك��ة �صحي��ة يف مونت�يري ال�شه��ر املا�ض��ي وكانت ت�أم��ل يف العودة
للمناف�سات يف الوقت املنا�سب خلو�ض بطولة ايطاليا املفتوحة الأ�سبوع
املقبل.
و�أبلغ��ت كريبر م�ؤمت��ر �صحفيا "�أعتقد انه �أ�سو�أ مو�س��م للبطوالت املقامة
عل��ى مالعب رملي��ة خالل م�سريت��ي�" ،أمتنى �أن �أكون جاه��زة للبطوالت
املهمة املقبلة� .أمتنى امل�شاركة يف روما".

بيل ..عبء على ريال مدريد وغير
مرغوب به من كبار أوروبا
بغداد  -الجورنال

مل يع��د غاريث بيل �ضمن خمططات املدي��ر الفني لريال مدريد الإ�سباين
زي��ن الدين زي��دان يف املو�س��م املقبل ،ح�سبم��ا �أفادت تقاري��ر �صحفية
حملية ،لكن التخل�ص من "القاطرة الويلزية" ال يبدو بالأمر الهني.
وي��صر بيل على البقاء يف "�سانتياغو برينابيو" ،مع وجود عرو�ض من
�أندية كربى قد ترغب ب�ضمه ،وفقا ل�صحيفة "ماركا" املقربة من النادي
امللكي ،لكن راتبه املرتفع يقع عائقا �أمام ال�صفقة.
ويتقا�ضي بيل حاليا راتب �سنويا يقدر بـ 17مليون يورو ،علما �أن �أندية
قليل��ة ق��ادرة على دفع مثل هذا املبلغ الكبري ،ومنه��ا مان�ش�سرت يونايتد
الإجنليزي.
لك��ن ف�شل "ال�شياطني احلم��ر" يف احل�صول على مقع��د يف دوري �أبطال
�أوروبا خالل املو�سم املقبل� ،سيجعل النادي بن�سب كبرية ي�رصف النظر
عن العب توتنهام هوت�سبري الإجنليزي ال�سابق.
وكان متوقع��ا كذلك �أن يكون بي��ل �ضمن خطط بايرن ميونيخ الأملاين،
ال��ذي ي�سع��ى لتجدي��د فريقه م��ع تقدم كثري م��ن جنوم��ه يف العمر ،لكن
العمالق البافاري مل يبد �أي اهتمام حتى الآن.
ويب��دو �أن خي��ارات بيل باتت حمدودة ،وعلى الأغل��ب لن يتم ا�صطحابه
يف اجلولة الأمريكية لريال مدريد بعد انتهاء املو�سم ،وفقا لـ"ماركا".

 5أسباب وراء ضياع حلم الزوراء آسيويا
بغداد  -الجورنال

�ش��كَّل خروج الزوراء من دوري �أبط��ال �آ�سيا �صدمة كبرية
للك��رة العراقية ،خا�ص��ة و�أنه كان املمث��ل الوحيد للعراق
بعد توديع القوة اجلوية ،البطولة من امللحق.
ولع��ب ال��زوراء 5 ،مباري��ات يف البطولة ،ف��از يف واحدة،
وتع��ادل يف �إثنتني ،وخ�رس مثلهم��ا ،ليحتل املركز الثالث
يف جمموعته ،ويودع البطولة من دور املجموعات.
وكان وراء خ��روج ال��زوراء ،م��ن البطول��ة ،ع��دة �أ�سب��اب
نر�صدها كالتايل:
الأزمة املالية
عان��ى ال��زوراء م��ن �أزم��ة مالية خانق��ة؛ حي��ث مل يت�سلم
الالعب��ون كام��ل حقوقه��م ع��ن املو�س��م املا�ض��ي رغ��م

تتويجه��م بلقب ال��دوري .وامتدت الأزم��ة للمو�سم احلايل
بحي��ث مل يت�سل��م الالعب��ون الكث�ير م��ن قيم��ة عقوده��م،
وتراكمت الديون على النادي ،وبد�أ الالعبون يتذمرون ،ما
�أنعك�س ب�شكل معنوي على �أداء الفريق �آ�سيويا.
الغيابات املتكررة
عان��ى ال��زوراء م��ن الإ�صاب��ات ،والإيقاف��ات يف جمي��ع
مباريات��ه بالبطول��ة وج��اءت الإ�صاب��ات ب�سب��ب ط��ول
املناف�س��ة يف ال��دوري املحل��ي ،وه��و م��ا �أره��ق الفريق،
ناهي��ك عن ثقافة الالع��ب يف التعامل مع �إجهاد الدوري،
واال�ست�شفاء ال�رسيع.
كما عانى الزوراء من الإيقافات؛ حيث خ�رس يف املباريات
الثالث الأخرية  5العبني يف كل مباراة ما �أثر �سلبيا على
خيارات املدرب.

توا�ضع م�ستوى املحرتفني
مل تك��ن خيارات الزوراء مثالية لالعبني املحرتفني؛ حيث
يعد العب الزوراء املحرتف دون م�ستوى املحلي ،فتعاقد
ال��زوراء م��ع املغربي عمر الن�ص��وري ،ال��ذي مل ي�ضف �أي
�شيء للفريق.
كما مل ي�ستفد من التعاقد مع ال�سوري ح�سني اجلويد ،حيث
�إن الفريق كان بحاج��ة للحلول باملنطقة الأمامية ولي�س
بالدفاع ،كما مل ي�ستثمر الزوراء ،فر�صة زج حمرتف ثالث
وعدم التعاقد قد يكون لأ�سباب مالية.
اال�ضطراب الفني
مل يع���ش فريق الزوراء ،اال�ستق��رار الفني هذا املو�سم حيث
بد�أ مع املدرب �أيوب �أودي�شو ،ومل تكن العالقة بني املدرب
والإدارة مثالي��ة ،وا�ضطرت الإدارة للبح��ث عن بديل قبل

جستن ميرام ينضم لصفوف اتالنتا يونايتد
بغداد  -الجورنال

اعل��ن ن��ادي اتالنت��ا يونايتد االمريك��ي� ،ضم الع��ب املنتخب الوطن��ي العراقي
ون��ادي كوملبو���س كرو االمريكي ،ج�س�تن مريام يف اليوم االخ�ير من انتقاالت
الدوري االمريكي .MLS
وذكر النادي عرب موقعه الر�سمي� ،إن "�أتالنتا يونايتد �ضم على العب خط الو�سط
جو�ستني مريام من فريق كولومبو�س كرو �إ�س �سي ،مقابل  100000دوالر من
�أموال التخ�صي�ص العام (.")GAM
وق��ال نائب الرئي���س واملدير الفني للفريق ،كارلو���س بوكانيجرا" :جا�سنت ذات
قيمة ثابتة يف  MLSوي�رسنا �أن نرحب به يف �أتالنتا".

وا�ضاف �أنه "خالل فرتة وجوده يف كولومبو�س� ،أثبت جو�ستني نف�سه كواحد من
�أف�ضل العبي الهجوم يف الدوري ونتوقع منه �أن ي�أتي ويتناف�س على الفور".
ومن جانبه ،علق ج�سنت مريام على ان�ضمامه ل�صفوف اتالنتا قائالً�" :سعيد الن
اكون هنا يف هذا النادي ومتحم�س جداً لهذه الفر�صة ،ال ا�ستطيع االنتظار للعب
عل��ى ملعب مر�سيد�س بينز وامام ان�ص��ار اتالنتا و�ساحاول دعم الفريق باف�ضل
�ش��كل ممك��ن" .ودع م�يرام فريقه ال�ساب��ق كوملبو�س كرو ،بتغري��دة عرب ح�سابه
الر�سم��ي على "توي�تر" قائالً" :اال�صفر واال�س��ود اىل االبد� ..شك��راً على ال�سنوات
الت�س��ع الرائعة م��ع بع�ضنا البع�ض" .ومن امل�ؤمل ان يخو���ض مريام اول مباراة
م��ع فريق اجلديد ام��ام تورنتو على ملعب مر�سيد�س بن��ز يف ال�ساعة الثانية من
فجر اليوم اخلمي�س.

الـ"رمسيس" أليسون يخطف لقب "الفرعون" من صالح
بغداد – الجورنال

ل��ن ين�س��ى بر�شلونة مطلق��ا �ألي�س��ون بيك��ر ،فاحلار�س
الربازيل��ي �أ�صب��ح ه��و مل��ك "الرميونت��ادا" ،بعدما قاد
روم��ا وليفرب��ول خ�لال مو�سم�ين متتالي�ين للإطاحة
برب�شلون��ة م��ن دوري �أبط��ال �أوروبا بطريق��ة درامية،
لي�صبح كابو�س ًا للفريق الكاتالوين.
ف�ألي�س��ون ه��و �أح��د الأبط��ال املجهول�ين له��ذه الليلة،
ليل��ة جديدة ت�شهد �سقوط ًا غري منتظ��راً لرب�شلونة ،الذي
كان ق��اب قو�س�ين �أو �أدن��ى م��ن بل��وغ نهائ��ي الك�أ�س
ذات الأذن�ين يف ملعب وان��دا مرتوبوليتانو �سعي ًا للقب
ال�ساد�س ،وكان ميتلك كل الأدوات الالزمة لذلك.
وبعدم��ا ف��از فري��ق �إرن�ستو فالف�يردي عل��ى "الريدز"
 3-0يف ذه��اب ن�ص��ف نهائ��ي دوري �أبط��ال �أوروبا
بكام��ب نو ،حق��ق فريق املدرب الأمل��اين يورغن كلوب

"انتفا�ض��ة رائع��ة" و�أ�سقط العبوه كتيب��ة الأرجنتيني
ليوني��ل مي�س��ي  ،4-0ليح�سموا بطاق��ة الت�أهل لنهائي
احللم الذي ي�سعون فيه �أي�ض ًا للتتويج باللقب ال�ساد�س.
وتك��رر الأمر بنف�س ال�شكل املو�سم املا�ضي ،عندما كان
�ألي�سون حار�س ًا لروما يف الدور ربع النهائي ،غذ احتفل
بـ"الرميونتادا" لفريقه الذي قلب خ�سارته ذهاب ًا 4-1
يف كام��ب ن��و �إىل انت�صار للتاري��خ  3-0يف العا�صمة
الإيطالي��ة ،يف مب��اراة �شه��دت هدف�� ًا رائع�� ًا لليون��اين
كون�ستانتينو�س مانوال�س.
وخ�لال العامني ق��دم �ألي�س��ون نف�س امل�ست��وى تقريباً،
فف��ي مباراتي الذهاب �سواء م��ع روما �أو ليفربول ،كان
متذبذب��اً ،وا�ستقبلت �شباكه �أهداف�� ًا عديدة ،لكنه �صالح
جماه�ير الفريق�ين يف الإي��اب ب�أداء مت�أل��ق وتدخالت
حا�سم��ة ليحافظ عل��ى نظاف��ة �شباكه وي�ساه��م ب�شكل
كبري يف قيادة "االنتفا�ضة" �ضد الرب�سا.

وهن���أ جمه��ور �آنفيل��د حار�س��ه يف ليل��ة
"الرميونت��ادا" بالت�صفي��ق ل��ه ،بعدما
كان حائط ًا �أمام الفر�ص القليلة التي
�سنحت لرب�شلونة يف املباراة.
فف��ي ال�ش��وط الأول ،جن��ح �ألي�س��ون
يف الت�ص��دي لفر�ص��ة لليوني��ل
مي�س��ي و�أخ��رى لكوتينيو ،وعاد
يف ال�شوط الث��اين لينقذ مرماه
م��ن ك��رة لـ"الربغ��وث"
الأرجنتني،.

افتتاح م�شوار الفريق يف بطولة �آ�سيا بـ� 7أيام.
وتعاق��دت الإدارة مع حكيم �شاكر ،ال��ذي طفت على �سطح
عالقات��ه بالالعبني بع�ض امل�شاكل �آخرها توجيه �أ�صابع
االته��ام لبع���ض الالعبني بادعاء الإ�صاب��ة ،وتهربهم من
خو�ض املباريات.
قلة اخلربة
تعد قلة خربة الفريق بدوري �أبطال �آ�سيا ،مقارنة بالأندية
الأخرى من العوامل التي �ساهمت يف خروج الفريق ،بدليل
�أن��ه مل يحافظ عل��ى بدايته املثالية ،وت�ص��دره للمجموعة
بعد مرور جولة واحدة ،و�رسعان ما تراجع.
ومل ميل��ك ال��زوراء ،نف���س املقاومة باحلف��اظ على تقدمه
�أم��ام الن�رص ال�سع��ودي ،وذوب �آه��ن �أ�صفه��ان بالدقائق
الأخرية من املباراة.

فينالدوم ..رابط بعيد بين
"عريس الريمونتادا" وريال مدريد
بغداد_ الجورنال

لف��ت جورجيني��و فينال��دوم الأنظار ب�ش��دة ،عندم��ا �سجل هدفني
لفريق��ه ليفربول الإجنليزي يف �شباك بر�شلونة الإ�سباين ،الثالثاء،
ليق��ود فريق��ه �إىل نهائ��ي دوري �أبطال �أوروب��ا للمو�سم
الثاين عل��ى التوايل .و�ساعد هدف��ا فينالدوم ،الذي
ح��ل بديال لأندي روبرت�سون يف ال�شوط الثاين،
يف الف��وز الكبري ال��ذي حقق��ه ليفربول على
بر�شلون��ة برباعي��ة نظيفة ،غط��ت اخل�سارة
يف ذهاب ن�صف النهائي بنتيجة �صفر.-3
وم��ع ت�أل��ق فينالدوم بت�سجيل��ه هدفني يف
دقيقت�ين� ،سلط��ت �صح��ف �إ�سباني��ة ال�ضوء
على "رابط بعيد" ب�ين العب الو�سط الهولندي
�صاحب الـ 28عاما وريال مدريد ،غرمي بر�شلونة
املحل��ي الرئي�س��ي .وقال��ت �صحيف��ة "ماركا"
الإ�سباني��ة �إن فينال��دوم ه��و اب��ن ع��م
روي�ست��ون درينت��ي ( 32عام��ا) ،الع��ب
و�سط الفريق امللكي يف الفرتة بني عامي
 2007و ،2012التي �أعري يف �أواخرها
مرتني �إىل هريكولي��ز الإ�سباين و�إيفرتون
الإجنلي��زي .ومر فينال��دوم ودرينتي على
ف��رق ال�شب��اب بن��ادي فاين��ورد الهولندي،
وانتهى املطاف بالأول يف ليفربول ،والثاين
مع �سبارت��ا روتردام الهولن��دي حاليا .ي�شار
�إىل �أن �شقي��ق جورجينيو ،جيليان��و فينالدوم
يلع��ب مل�صلح��ة �سبارت��ا روتردام �أي�ض��ا برفقة
درينتي.

أين ميسي؟ األرقام تكشف "ضياع البرغوث" أمام ليفربول
بغداد  -الجورنال

انتظ��رت جماه�ير بر�شلون��ة الإ�سب��اين �أن يت�أل��ق
جن��م الفري��ق ليونيل مي�س��ي كعادت��ه� ،إال �أن الأرقام
تك�ش��ف غياب��ا ن��ادرا للأرجنتين��ي �أم��ام ليفرب��ول
الإجنلي��زي ،الثالثاء .وحقق "الريدز" عودة تاريخية
�أم��ام الفريق الكتالوين بالفوز علي��ه  ،4-0ليعو�ض
خ�سارت��ه ذهاب��ا بثالثية نظيفة ويت�أه��ل �إىل نهائي
دوري �أبط��ال �أوروبا .وكان "الربغ��وث" �شبه غائب
يف املب��اراة على عك���س لقاء الذهاب ال��ذي ت�ألق به
و�سجل هدفني للـ"بلوغرانا" من �أ�صل .3
فط��وال  90دقيقة لعبه��ا مي�سي ،مل ينفذ الالعب الفذ
�سوى  35متريرة ناجحة ،بينما متكن العبو ليفربول
من قط��ع كراته  17مرة .ومل يتف��وق على مي�سي يف
خ�س��ارة الك��رة �سوى جوردي �ألبا ال��ذي خ�رسها 21
م��رة ،كم��ا �أن ال�ساحر الأرجتنني �س��دد فقط  4مرات
باحت��اه مرمى �ألي�سون بيكر ،اثن��ان فقط منها كانت
�ضم��ن القائمني لكن يف متن��اول احلار�س الربازيلي

لليفرب��ول .ي�ش��ار �إىل �أن �آخ��ر ه��دف �سجل��ه مي�س��ي
خارج ملعب بر�شلونة يف ن�صف نهائي دوري �أبطال
�أوروب��ا ،كان يف �شباك ريال مدريد الإ�سباين مبو�سم
 .2010-2011ويق��دم مي�س��ي مو�سم��ا مبهرا مع
بر�شلون��ة ،حي��ث لعب الدور الأب��رز يف تتويجه بلقب
ال��دوري الإ�سب��اين ،و�سج��ل  34هدف��ا يف امل�سابقة
املحلية يت�صدر بها جدول ترتيب الهدافني.
ذك��رت تقارير �صحفية �أن حافل��ة بر�شلونة الإ�سباين
مل تنتظ��ر جن��م الفريق ليونيل مي�س��ي عند مغادرتها
ملعب "�أنفيل��د" ،الثالثاء ،بعدما تكب��د الـ"بلوغرانا"
هزمية قا�سية �أمام ليفربول الإجنليزي.
وبح�س��ب �صحيف��ة "م�ترو" الربيطانية ،ف���إن مي�سي
�شوه��د لوح��ده وه��و يخ��رج م��ن منطق��ة املقابالت
ال�صحفي��ة يف ملع��ب "�أنفيل��د" ،لكن��ه مل ي��دل ب���أي
ت�رصيح وبدا يف حالة من الغ�ضب ال�شديد.
و�أ�ض��اف امل�صدر� ،أن جهدا كبريا مت بذله لأجل جمع
مي�س��ي مع باقي الالعبني وطاقم الفريق قبل العودة
�إىل �إ�سباني��ا ،لك��ن "الربغ��وث" مل يغ��ادر م��ع باقي

زمالئ��ه .وقالت تقارير �صحفي��ة �إن حافلة بر�شلونة
غ��ادرت �إىل املط��ار دون مي�سي ،ال��ذي كان مطلوبا
لإج��راء اختب��ار من�شط��ات ،قب��ل �أن يلح��ق بالفريق
الحق��ا .و�شوهد مي�سي يف وقت الح��ق يغادر امللعب
منف��ردا ،متجه��ا �إىل املط��ار للح��اق بزمالئ��ه عل��ى
م��ا يبدو .وتق��دم ليفرب��ول ،الذي غاب عن��ه الثنائي
امل�صاب حممد �ص�لاح وروبرتو فريمينو ،بهدف يف
الدقيقة ال�سابعة عندما �أخفق جوردي �ألبا يف ت�شتيت
الك��رة بالر�أ�س جي��دا لت�صل �إىل ج��وردان هندر�سون
الذي انطلق نحو املرمى و�سدد كرة منخف�ضة ت�صدى
له��ا احلار�س م��ارك �أندريه ت�ير �شتيغ��ن ،لت�صل �إىل
ديفوك �أوريغي الذي تابعها يف ال�شباك.
لك��ن م�س��ار املب��اراة تغ�ير متام��ا بعد ن��زول العب
الو�سط جورجينيو فينالدوم بعد اال�سرتاحة.
و�أح��رز الالع��ب الهولن��دي اله��دف الث��اين م�ستفيدا
م��ن متري��رة عر�ضية منخف�ض��ة من ترين��ت �ألك�سندر
�أرنولد�أخفق تري �شتيغن يف التعامل معها.
وبعده��ا بدقائق ارتقى فينالدوم �أعلى من املدافعني

لي�ستقب��ل متري��رة عر�ضي��ة م��ن �ش�يردان �شاك�يري
ب�رضب��ة ر�أ�س قوية يف ال�شباك ليعادل نتيجة مباراة
الذهاب .وح�سم ليفربول املواجهة بطريقة ا�ستثنائية
عندما �أحرز الهدف الرابع عندما نفذ �ألك�سندر �أرنولد
ركل��ة ركنية �رسيعة باغتت دف��اع بر�شلونة وحولها
�أوريغي يف ال�شباك .وك�شفت التقارير �أن الأرجنتيني
ليوني��ل مي�سي طلب من �إدارة النادي ترميم دفاعات
الفري��ق من خالل التعاقد م��ع الظهري الأملاين يو�شوا
كيمي���ش ،خ�صو�ص ًا بعد امل�ستوي��ات التي قدمها هذا
املو�س��م يف �صف��وف الباف��اري .من امل�ؤك��د �أن ليلة
ال�سق��وط الكبري �أم��ام ليفرب��ول الإجنلي��زي وتوديع
دوري �أبط��ال �أوروب��ا يف �سيناري��و مك��رر �ستدف��ع
امل�س�ؤول�ين يف بر�شلون��ة �إىل و�ض��ع خط��ط جدي��دة
للن��ادي يف اال�ستع��داد للمو�سم املقب��ل ،خا�صة و�أن
الغ��رمي ري��ال مدريد الذي ب��دا هذا املو�س��م �أقرب ما
يكون �إىل فريق من الدرجة الثانية فح�سب ،بد�أ مبكراً
يف تعزي��ز ال�صفوف ملو�سم يريد �أن ي�ستعيد فيه طعم
الفوز بالألقاب.

