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وزير الشباب يتسلم وثيقة عمل
للتعاون المشترك مع الجزائر
بغداد  -الجورنال

ت�سلم وزير ال�شباب والريا�ضة �أحمد ريا�ض ،وثيقة عمل تعاون م�شرتك بني
البلدين يف جمايل ال�شبابي والريا�ضي.
وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان� ،إن ذل��ك جاء خ�لال ا�ستقب��ال ريا���ض لل�سفري
اجلزائري يف بغداد عبد القادر بن �شاعة.
وذك��ر ريا���ض ،بح�س��ب البي��ان" :نح��ن ج��ادون يف �إقام��ة العالق��ات مع
جمي��ع البلدان العربي��ة ،وتربطنا روابط م�شرتكة م��ع حميطنا العربي و�إن
ابتع��دت امل�ساف��ات نبقى بلدا واح��دا" ،م�شريا اىل ان "هناك عم� ً
لا �شبابي ًا
وريا�ضي�� ًا متقدم�� ًا يف جزائر ،وعلينا نقل جتربته��م اىل العراق لال�ستفادة
م��ن خرباته��م" .و�أ�ض��اف� ،أن "احلكوم��ة العراقية وال��وزارة جاهزتان يف
تق��دمي �أي��ة خدمة للجزائر وه��ذه الوثيقة تع��د �إحدى اخلط��وات املهمة يف
ت�أري��خ العالقات بني البلدين" .م��ن جانبه قدم ال�سف�ير اجلزائري�" ،شكره
للوزي��ر ملا قدمه من ت�سهيالت من اجل تفعيل املذكرة بني الوزارتني ،وان
يكون هناك تعاون ًا م�شرتك ًا على خمتلف اال�صعدة" ،م�شريا اىل �رضورة ان
"يكون هناك زيارات متبادلة لتفعيل االتفاقية".

الطلبة يرد على أنباء تنصيب
عدنان درجال رئيسًا للنادي
بغداد  -الجورنال

ا�ستغرب��ت الهيئة الإداري��ة لنادي الطلبة الريا�ضي ،ما مت تداوله يف عدد
م��ن و�سائل الإعالم ح��ول تن�صيب النجم ال��دويل ال�سابق عدنان درجال
رئي�س ًا للنادي.
وذك��ر الن��ادي يف بي��ان �أن "م��ن يث�ير ه��ذه املوا�ضيع يح��اول زعزعة
العالقة الطيبة التي تربط رئي�س نادي الطلبة عالء كاظم بالنجم عدنان
درجال كون عالقتهما �أكرب م��ن حماولة �إثارة الأزمات بينهما" ،م�شرياً
�إىل "انهم��ا �سبق و�أن قدما �شكوى يف حمكم��ة كا�س ب�ش�أن اخلروق التي
�شهدتها انتخابات االحتاد العراقي لكرة القدم".
و�أ�ض��اف البي��ان�" ،أما ال�صور املتداولة التي جتم��ع وزير التعليم العايل
ق�ص��ي ال�سهيل والالعب الدويل ال�سابق عدنان درجال مع جمهور الأنيق
يف زي��ارة �سابقة للفريق الطالبي قبل �شه��ر تقريب ًا (ف�إن) �إعادة ن�رشها
يف الوق��ت احل��ايل مع خرب ع��ار عن ال�صح��ة �أهدافها وا�ضح��ة من �أجل
الإث��ارة والت�أثري عل��ى العالقة املتينة بني النجم�ين الدوليني ال�سابقني
عالء كاظم وعدنان درجال".
وتاب��ع البيان" :نو�ض��ح �أن درجال بامل�شورة مع ع�لاء كاظم �سبق و�أن
حت��دث للوزير ع��ن ال�صعوب��ات التي تواجه عم��ل �إدارة الن��ادي وطالب
بتوفري الدعم املايل".
م�ساع عدي��دة لوزير
عن
حتدث��ت
أنباء
�
تناقل��ت
إعالم
يذك��ر �أن و�سائ��ل �
ٍ
التعلي��م العايل والبحث العلم��ي ق�صي ال�سهيل لتن�صي��ب عدنان درجال
رئي�س ًا لنادي الطلبة بدل عالء كاظم.

المهمة الصعبة تحاصر رجال الطوارئ بالدوري العراقي
بغداد  -متابعة

�أ�صبح��ت التغي�يرات امل�ستم��رة بالطواق��م الفني��ة� ،سم��ة
�أ�سا�سي��ة وم�ألوف��ة بال��دوري العراق��ي املمت��از ،ففي كل
مو�س��م ي�شهد ال��دوري لعبة كرا�س��ي مو�سيقية بني مدربي
الدوري وفق اختالف طموحات الأندية.
املو�سم احلايل �شهد تغيريات عديدة بني املدربني ،يف ظل
تهافت الأندية للهروب من �شبح الهبوط و�أخرى ترغب يف
�إحداث الفارق للمناف�سة على اللقب.

الأملاين وجوقي

�إدارة ن��ادي ال�صناعات الكهربائي��ة والتي �أقالت مدربها
ال�ساب��ق مظفر جبار و�ضع��ت ثقتها باملدرب ال�شاب �أحمد
عب��د اجلب��ار وامللق��ب بـ (الأمل��اين) والذي كان ف��ر ًدا من

الطاق��م الفني لك��ن الإدارة منحته الثق��ة الكاملة بقيادة
الفريق.
مهم��ة الأمل��اين مل تك��ن �سهل��ة �إطال ًق��ا لكن��ه جن��ح يف
�إع��ادة اال�ستقرار للفريق ن�سبيا رغم الع��وز املايل وت�أخر
م�ستحق��ات الالعبني وتوا�ضع �إمكاني��ات النادي ،وحقق
نتائ��ج جي��دة �أبع��دت الفريق للمرك��ز ال��ـ 14بر�صيد 27
نقطة.
احل��ال ينطبق على امل��درب رزاق فرحان (جوقي) بعد �أن
تده��ورت نتائج الفريق نتيجة ال�ستقال��ة املدرب ال�سابق
علي ها�شم الذي عانى من الأزمة املالية وغادر الفريق.
وخ�لال الف�ترة االنتقالي��ة م��ا ب�ين عل��ي ها�ش��م ورزاق
متاما قبل �أن ت�سند املهمة للمدرب
فرحان تراجع الفريق ً
رزاق فرحان وم�ساعده ح�سام فوزي ليحققا نتائج باهرة

أي�ضا،
قادت الفري��ق �إىل املركز الـ 15بر�صي��د  27نقطة � ً
ويبتعد نوعا ما عن املناطق اخلطرة.

عطية وداعي احلق

م��ر عبا�س عطية ،مدرب الكهرب��اء ،مبرحلتني يف جتربته
بقيادة الزوراء خلفًا للمدرب ال�سابق خالد حممد �صبار.
املرحلة الأوىل كانت مميزة ونتائجها باهرة ،لكن الفريق
تراج��ع يف الدور الثاين ليع��ود �إىل املركز الـ 16وبر�صيد
 26نقطة.
ورغ��م �أن الكهرب��اء تراج��ع يف الأدوار الأخ�يرة لكن��ه
مازال تنتظره عد ًدا م��ن املباريات ولدية الفر�صة للتقدم
وبالت��ايل الكهرب��اء انتقل م��ن ذيل القائم��ة �إىل و�سطها،
قريبا من املناطق املُهددة بالهبوط.
لكنه مازال ً
�أم��ا مدرب ال�سماوة ميثم داع��ي احلق ،الذي ا�ستلم املهمة

نشأت أكرم :بالشريط الالصق كنا نخفي أسماء الشركات على قمصان المنتخب
بغداد  -الجورنال

ن��شر العب املنتخ��ب العراقي ال�سابق ن�ش���أت �أكرم على ح�ساب��ه يف "�إن�ستغرام"
�ص��ورة له من مب��اراة منتخب بالده �أم��ام نظريه الربتغايل والت��ي انتهت بفوز
�أ�سود الرافدين  4-2يف �أوملبياد �أثينا .2004
وعل��ق �أك��رم عل��ى ال�ص��ورة قائ�لا" :نح��ن املنتخ��ب الوحي��د يف ه��ذه
البطول��ة ال��ذي لب���س قم�ص��ان �أك�ثر م��ن �� 5شركات للألب�س��ة الريا�ضي��ة
" ،"jack&jones".."jako".."mizunoوقمي���ص م��ن حاف��ظ القا�ض��ي
(�شارع بيع املالب�س الريا�ضية يف بغداد)".
لك��ن ماي�س�ترو خط الو�سط ،مل يك�ش��ف عن ال�رشكة اخلام�سة وطل��ب من متابعيه

�س�ؤال مهاجم املنتخب العراقي ال�سابق يون�س حممود وهوار املال حممد و�صالح
�سدير و�أحمد مناجد ،بالإ�ضافة �إىل احلار�س نور �صربي عن هوية هذه ال�رشكة.
وج��اء رد حار�س مرمى املنتخب العراقي نور �صربي كا�شفا �أن العبي املنتخب
كان��وا يرتدون قمي�ص املنتخ��ب الإيطايل خالل املب��اراة مو�ضحا" :يف مباراة
الع��راق والربتغ��ال و�ضع��وا علم الع��راق على قمي���ص املنتخب الإيط��ايل ،وبعد
املباراة طلبه منا حار�س املنتخب الربتغايل".
و�أ�ض��اف �أكرم �ساخ��را" :جننا املنتخبات ب�سبب ارتدائن��ا يف كل مباراة ل�رشكة
خمتلف��ة ع��ن الأخرى ،كان��وا ي�ضع��ون ال�رشيق الال�ص��ق على �أ�سم��اء ال�رشكات
لإخفائها" .يذكر �أن منتخب العراق قدم �أداء رائعا يف تلك البطولة� ،أحرز خاللها
املركز الرابع بعد خ�سارته من املنتخب الإيطايل بهدف دون رد.

 10أرقام ترصد صراع الزمالك مع أندية المغرب
بغداد – الجورنال

�رضب الزمالك موع��داً مع فريق نه�ضة بركان املغربي
يف نهائ��ي بطول��ة الكونفدرالي��ة الأفريقي��ة ،وذلك بعد
تخطيه عقبة النجم ال�ساحلي التون�سي يف ن�صف نهائي
البطولة.
ي�سع��ي فري��ق الزمال��ك بقوام��ه احل��ايل املك��ون م��ن
جمموع��ة م��ن �أف�ض��ل و�أمه��ر الالعبني ملالم�س��ة احللم
الأفريق��ي والتتوي��ج بالبطول��ة الأفريقي��ة الغائب��ة عن
دوالب "القلع��ة البي�ض��اء" من��ذ � ،2002آخ��ر تتوي��ج
لفر�سان ميت عقبة بدوري �أبطال �أفريقيا.
عادة م��ا تكون مواجه��ات الزمالك والأندي��ة املغربية
حافل��ة بالندي��ة والإث��ارة ،وحتمل ف��ى مكنونها هدايا
قيم��ة للفري��ق "الأبي���ض" ،و�أبرزه��ا التتوي��ج ببطول��ة
دوري �أبطال �أفريقي��ا على ح�ساب الرجاء عام ،2002
وبعده��ا الفوز بال�سوب��ر الأفريقي على ح�س��اب الوداد.

�سوبرك��ورة ي�سل��ط ال�ضوء فى ال�سط��ور التالية على 10
�أرقام من مواجهات الزمالك والأندية املغربية:
 1الزمالك واجه الأندية املغربية  15مرة يف �أدغال�أفريقيا
 2الزمالك جنح يف الفوز بـ 9لقاءات 3الزمالك تعادل �أمام �أندية املغرب يف  4لقاءات 4الزمالك خ�رس مواجهتني �أمام الأندية املغربية 5الزمالك �سجل  25هدف ًا يف �شباك الأندية املغربية 6تلقت �شباك الزمالك  12هدف ًا من �أندية املغرب 7الزمال��ك جن��ح يف �إح��راج الأندي��ة املغربية بعقرداره��ا مرت�ين ،الأوىل كان��ت عل��ى ح�س��اب املغ��رب
الفا�س��ي  ،2-0حتت قيادة ح�س��ن �شحاتة عام ،2012
كم��ا متكن م��ن التغلب عل��ى الفتح الرباط��ي  3-2يف
الكونفدرالية الأفريقية .2015
� 8أك�بر ف��وز للزمال��ك عل��ى الأندية املغربي��ة �أمامال��وداد  4-0يف ال��دور ن�ص��ف النهائي ل��دوري �أبطال

افريقيا  ،2016قب��ل �أن يتلقى خ�سارة ثقيلة بنتيجة
 2-5يف مواجهة الإياب.
 9الزمال��ك تقاب��ل م��ع احت��ادطنج��ة يف البطول��ة احلالي��ة
ب��دور  32املكرر ،وانتهى لقاء
الذه��اب بالتع��ادل ال�سلب��ي،
فيما تف��وق الزمالك يف برج
العرب .3-1
 10الزمال��ك واج��هح�سني��ة �أغادي��ر ف��ى رب��ع
نهائ��ي البطول��ة احلالي��ة،
وانته��ت مواجه��ة الذهاب
بالتع��ادل ال�سلبي ،قبل �أن
يح�س��م الفري��ق "الأبي�ض"
مواجه��ة الإي��اب ل�صاحله
.1-0

والفري��ق بح��ال ال يح�س��د عليه متكن م��ن حتقيق النجاح
بدرج��ة جيدة وانتقل بالفريق للمركز الـ 17وبذات ر�صيد
الكهرباء  26نقطة ،ليحقق نقلة نوعية.

مهمات معقدة

ُتعد مهمة �صادق �سعدون ،الذي ا�ستلم قيادة كرة احل�سني
اعتب��ارا م��ن اجلولة
ؤخ��را و�سيخو���ض �أول حت��دي ل��ه
ً
م� ً
املقبل��ة عندما يواج��ه فريق �أربيلُ ،معق��دة بع�ض ال�شيء
كون الفريق مل يح�صد �سوى  20نقطة باملركز الـ.19
بينم��ا تعد مهمة م��درب البحري عبد اليم��ة ورور معقدة
ج ًدا خا�صة �أن��ه تلقى  5هزائم ثقيلة بعد ا�ستالمه املهمة
والفريق يقبع باملركز الأخري بر�صيد  16نقطة.
وق��د يك��ون البح��ري �أول الهابط�ين �إن مل يحق��ق ورور
معجزة ل�ضمان بقاء الفريق يف دوري الكبار.

غوادريوال يهزم كلوب ويتوج
بأهم "لقب شخصي"
بغداد_ الجورنال

ح�سم مان�ش�سرت �سيتي لقب الربميريليغ ،بعد �رصاع مرير مع ليفربول
ا�ستم��ر حتى اللحظة الأخرية ،لكن لقب ال��دوري الثامن لبيب
غواردي��وال يف � 10سن��وات مل ميكن اجلائ��زة الوحيدة
للم��درب الإ�سباين الفذ .فقد من��ح الدوري الإجنليزي
املمتاز جائزة "مدرب املو�سم" لغوارديوال ،املدير
الفن��ي ال�ش��اب بعدما ح�س��م فريقه اللق��ب للمو�سم
الث��اين عل��ى الت��وايل .وناف���س غواردي��وال عل��ى
اجلائ��زة  3مدربني ت�ألقوا هذا املو�سم ،هم الأملاين
يورغ��ن كل��وب م��درب ليفرب��ول ،والأرجنتين��ي
ماوري�سي��و بوت�شيتينو م��درب توتنهام ،والربتغايل
نونو �سانتو م��درب وولفرهامبتون .وقال غوارديوال
بعد احل�صول على اجلائ��زة�" :إنه �رشف يل
�أن �أح�ص��ل على هذه اجلائ��زة� .أود �أن
�أ�شاركه��ا م��ع العبي الفري��ق لأنهم
�صناع الإجناز".
و�أ�ض��اف" :لقد حاربنا بقوة �ضد
كل املدربني بالدوري الإجنليزي
املمت��از ،وخا�ص��ة يورغ��ن
كل��وب ،فه��و مناف���س مذه��ل
واجهته حتى النهاية" .وحطم
غواردي��وال الرق��م القيا�سي يف
عدد النقاط بال��دوري ،عندما
و�صل ل��ـ 100نقط��ة املو�سم
املا�ض��ي ،للم��رة الأوىل
بالتاريخ.

مغازلة الغريم تنغص على غريزمان فرحة دخول كامب نو
الجورنال  -متابعة

يف ��سر �أقرب ما يك��ون �إىل املعلن ،وجه��ة الفرن�سي
�أنط��وان غريزمان �ستكون نحو قلع��ة كامب نو ،لكن
الرتحي��ب به هن��اك قد ي�صطدم مبا�ض��ي العالقة مع
جماه�ير بر�شلونة واملُثقل بالرف�ض ومغازلة الغرمي
"امللك��ي" .بع��د �شد وجذب ا�ستمر عل��ى مدى مو�سم
كام��ل ن�ضج��ت طبخة انتقال مهاج��م فرن�سا ونادي
�أتلتيكو مدريد� ،أنطوان غريزمان� ،إىل بر�شلونة.
ومثلم��ا كان �أعل��ن بداية املو�سم اجل��اري بقاءه يف
�صف��وف �أتلتيكو مدري��د بعقد حت��ى  ،2023راف�ض ًا
عر���ض بر�شلونة ،خرج �أم�س الثالثاء يف فيديو جديد
ن�رشه على ح�ساب النادي املدريدي على تويرت معلن ًا
مغادرته الفريق يف نهاية املو�سم.
مل يك�ش��ف غريزم��ان ( 28عام��اً) ع��ن الفري��ق الذي
�سيلعب له املو�سم املقبل ،لكن و�سائل �إعالم �إ�سبانية
حتدثت على نط��اق وا�سع عن ان�ضمامه �إىل بر�شلونة
يف ظل �سع��ي "البلوغرانا" املحموم ل�ضم بديل مميز

للقنا�ص الأوروغوياين لوي�س �سواريز.
مم��ا ال �ش��ك في��ه ف���إن غريزم��ان ه�� ّداف م��ن طينة
�سواري��ز بح��ق ،لك��ن �أن انتق��ال املهاج��م الفرن�س��ي
( 28عام��اً) �إىل بر�شلونة ي�أتي �أي�ض�� ًا كبادرة ح�سن
نية م��ن �إدارة النادي �إىل جماه�ير الفريق الغا�ضبة
بعد الف�ش��ل اجلديد يف نيل اللق��ب الأوروبي املن�شود
واخلروج املذل �أمام ليفربول.
ما�ض قريب لعالقة الالعب
لك��ن من يبحث قلي ًال يف ٍ
الفرن�س��ي برب�شلون��ة� ،سيج��د بع���ض الت�رصيح��ات
القدمي��ة التي ميكنها �أن تنغ�ص عليه ترحيب جمهور
كام��ب ن��و .وك�شف��ت �صحيف��ة �آ���س الإ�سباني��ة ع��ن
ت�رصي��ح قدمي لالع��ب يف حوار مع �إح��دى الإذاعات
الإ�سبانية ،مت توجيه �س�ؤال له عن النادي الذي يرغب
يف االن�ضم��ام ل��ه يف حال تلقيه عر�ض�ين من ريال
مدري��د وبر�شلونة ،ف�أجاب غريزمان وقتها بتف�ضيله
االنتق��ال للن��ادي "امللك��ي" .وقال��ت ال�صحيف��ة
الإ�سباني��ة �إن ه��ذا الت�رصي��ح قد يجر عل��ى الفرن�سي
غ�ض��ب جماهري كامب ن��و ،التي تف�ض��ل العب ًا يحلم

بارتداء قمي���ص "البلوغرانا" وال يف�ضل عليه الغرمي
ري��ال مدري��د .و�إذا كان ه��ذا الت�رصي��ح خف��ي عل��ى
جماهري "البلوغران��ا" ،فهم ال ين�سون رف�ضه لعر�ض
بر�شلون��ة مطلع ه��ذا املو�سم حني كان��ت كل الدالئل
ت�ش�ير �إىل انتقال��ه ،حت��ى �أن رف�ض��ه ال�ص��ادم دف��ع
بر�شلون��ة للتعجل يف عقد �صفق��ة بديلة ،ارتدى على
�إثره��ا الربازيلي فيلي��ب كوتينيو قمي���ص بر�شلونة،
لكنه ف�شل يف حتقيق املرجو منه.
وخل��ق ه��ذا الرف���ض فج��وة ب�ين الالع��ب الفرن�س��ي
وجماهري الرب�سا ،الت��ي ر�أت يف �أغلبية كبرية حينئ ٍذ
رف�ضه��ا النتقاله م�ستقب� ً
لا �إىل بر�شلونة ،كما ك�شفت
العديد من ا�ستطالعات الر�أي يف �صحف �إ�سبانيا.
ُيذك��ر �أن غريزمان كان ان�ض��م �إىل �أتلتيكو من ريال
�سو�سي��داد يف  2014مقاب��ل  30ملي��ون يورو طبق ًا
لتقارير �إعالمية ،وت�صدر قائمة هدايف الفريق يف كل
مو�س��م من املوا�سم اخلم�سة التي ق�ضاها يف �أتلتيكو.
و�ساع��د �أتلتيك��و على الف��وز بال��دوري الأوروبي يف
 2018بعدما هز ال�شباك مرتني يف االنت�صار 3-0

عل��ى �أوملبيك مر�سيلي��ا يف النهائي ،قب��ل �أن ي�ساعد
الفريق الإ�سباين على الفوز بك�أ�س ال�سوبر الأوروبية.
وف��از غريزمان �أي�ض��ا بك�أ�س ال�سوب��ر الإ�سبانية يف
 .2014ولعب يف نهائي دوري الأبطال  2016الذي
خ��سره �أتلتيكو بركالت الرتجيح �أم��ام ريال مدريد،
واُختري كثالث �أف�ضل العب يف العامل يف ذلك العام.
لكن يبدو �أن الرتحيب غريزمان �سيتغلب على كربياء
جماه�ير البلوغران��ا ،فقنا���ص م��ن طينت��ه �سيكون
ترياق ًا جلراح بر�شلونة الأوروبية املتكررة.
ونف��ى وكيل �أعمال �صانع الألعاب ،فيليبي كوتينيو،
�أن يك��ون الفرن�س��ي �أنط��وان غريزمان بدي� ً
لا للدويل
الربازيلي يف �صفوف بر�شلونة.
�رصح �أندري��ا بريتولوت�شي ل�صحيف��ة �آ�س الريا�ضية
الإ�سبانية" :لي�س حقيق��ي �أن غريزمان �سيكون بديل
فيليبي يف بر�شلونة" ،دون �أن يحدد م�ستقبل الالعب
الربازيل��ي ،ال��ذي يخو���ض مو�سم��ه الث��اين بقمي�ص
الفري��ق الكاتالوين ،و�سجل ه��ذا املو�سم اجمايل 11
هدف ًا يف  53مباراة.

