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رجل أعمال إسرائيلي يشوه
سمعة أتلتيكو مدريد
بغداد  -الجورنال

ب��ات ن��ادي �أتلتيكو مدري��د الإ�سب��اين مهدداً بخ�س��ارة الكثري م��ن �شعبيته
يف الع��امل ب�ش��كل ع��ام ،والوط��ن العرب��ي ب�ش��كل خا���ص ،بعدم��ا توج��ه
"الروخيبالنكو���س" �إىل �إ�رسائي��ل خلو�ض مباراة ودي��ة �أمام نادي بيتار
املحلي اليوم الثالثاء.
ون��شرت �صحيف��ة  elsaltodiarioالإ�سبانية تقريراً عن ت��ورط �أتلتيكو
مدري��د يف العدي��د م��ن الأم��ور البعيدة ع��ن كرة الق��دم ،مو�ضح�� ًا �أن رجل
الأعم��ال الإ�رسائيل��ي �إي��دان عوفر� ،أح��د امل�ساهمني يف الن��ادي الإ�سباين،
متورط يف العديد من الق�ضايا.
و�أ�ضاف��ت" :عوف��ر ال��ذي ا�ستح��وذ عل��ى  32%من �أ�سه��م �أتلتيك��و مدريد،
متورط يف ت�صنيع الف�سفور الأبي�ض واملواد الكيميائية امل�رضة بالبيئة".
و�أ�شارت �إىل �أن عوفر ،الذي يعد �سابع �أغنى رجل �أعمال يف �إ�رسائيل بعدما
كان الأول يف  ،2012م��ن الأ�شخا�ص الذي��ن يدعمون اجلي�ش الإ�رسائيلي،
بينما لديه العديد م��ن الن�شاطات املرتبطة باملجازر التي يرتكبها الكيان
ال�صهويني يف فل�سطني.
وو�صل �أتلتيكو مدريد �أم�س االثنني �إىل تل �أبيب بكامل جنومه� ،إذ ا�ستدعى
املدرب الأرجنتيني دييغو �سيميوين  25العب ًا خلو�ض املباراة التي �ستقام
يف القد�س على ملعب تيدي.

ساني يطلب الرحيل عن
مانشستر سيتي

صراع واشنطن وطهران يتسبب بنقل مباراة ذوب اهن والنصر من ملعب كربالء

بغداد  -الجورنال

ذك��رت جملة كيكر �أن ن��ادي بايرن ميونخ الأملاين دخ��ل يف م�شاورات
فعلية ل�ضم العب مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزين ،لريوي �ساين.،
وح�سب ت�رسيبات موقع �سبورت بيلد الأملاين ،ف�إن ال�رشط اجلزائي الذي
و�ضع��ه �سيتي للتخلي عن �ساين يق��در بحدود  100مليون يورو ،غري �أن
بايرن يرف�ض قطعي ًا دفع كل هذا املبلغ كما �رصح بذلك رئي�س النادي،
�أويل هوني�س ،نهاية الأ�سبوع املا�ضي.
وح�سب كيكر ،ف�إن املفتاح يف هذه ال�صفقة يكمن يف مدرب �سيتي ،بيب
غواردويال ،الذي �سي�سعى �إىل خف�ض قيمة ال�رشط اجلزائي ،رغم �أنه �شدد
اجلمع��ة املا�ض��ي على �أن الن��ادي ي�سعى منذ عام ون�ص��ف لتمديد العقد
ل�س��اين ،وقال" :عندما تكون هناك رغبة يف جتدي��د العقد ،يعني ذلك �أن
هناك رغبة يف االحتفاظ بالالعب".
بي��د �أن ال�صحاف��ة الإجنليزي��ة ك�شف��ت يف الوق��ت ذات��ه �أن الالعب يريد
مغ��ادرة ملع��ب االحتاد ،م��ا يعني �أن م��ن املنطقي ج��داً �أن ي�ضطر مان
�سيتي يف نهاية املطاف �إىل التخلي عن جناحه �إذا ما �أ�رص الأخري على
الرحي��ل .وال�سب��ب يف ذلك يع��ود �إىل �أن لريوي �ساين مل يع��د �أ�سا�سي ًا يف
الآونة الأخرية ،مكتفي ًا بدور "جوكر" مبدع فقط ،ومنذ بداية �شهر فرباير
(�شباط) املا�ضي ،لعب ملرة واحدة  90دقيقة كاملة.
وم��ع ذل��ك كان �ساين يف املباريات الـ 47التي �ش��ارك فيها هذا املو�سم
من الالعبني املفتاح الذين قادوا الفريق للفوز بالثالثية.
يذكر �أن عقد �ساين مع مان �سيتي ممتد �إىل غاية .2021
وكان��ت �صحيفة توت�سب��ورت الإجنليزية �أول من رب��ط ا�سم لريوي �ساين
ببايرن ميونخ وذلك يف �أبريل (ني�سان) املا�ضي ،حني �أوردت �أن بايرن
�إىل جان��ب �آر�سن��ال الإجنليزي مهتمان باحل�ص��ول على خدمات الالعب
البالغ من العمر  23عاماً.

بغداد  -الجورنال

انعك�س��ت االو�ض��اع االقليمي��ة القلقة بني اي��ران وامريكيا
عل��ى الريا�ض��ة اال�سيوي��ة ب�ش��كل مبا�رش فقد ق��رر االحتاد
الآ�سي��وي لكرة القدم ،عدم �إقام��ة مباراة ذوب �آهن االيراين
�أم��ام الن��صر ال�سع��ودي يف دوري �أبطال �آ�سي��ا على ملعب
كربالء الدويل و�إقامتها على ملعب �آخر.
مدير ملعب كربالء الدويل مهند اجلراح قال "ات�صلت مبدير
فري��ق الكرة بن��ادي الن��صر ،و�أبلغن��ي ب�أنه تلق��ى ات�صا ًال
هاتفي�� ًا من قب��ل االحتاد الآ�سي��وي لكرة الق��دم يبلغه ب�أن
املباراة لن تقام يف موعدها املحدد".
و�أو�ض��ح �أن "الفري��ق ال�سع��ودي �أكد ب�أن االحت��اد اال�سيوي
�أبلغه ب�أن املباراة لن تقام على ملعب كربالء الدويل وامنا

�سيتم تغيري ملعب املباراة وموعد �إقامتها".
وك�شف��ت وزارة ال�شب��اب والريا�ض��ة العراقي��ة ،اال�سب��اب
احلقيقي��ة وراء تاجي��ل اقام��ة مب��اراة ذوب �آه��ن االي��راين
والن�رص ال�سعودي بدوري ابطال �آ�سيا ،التي كان من املقرر
اقامتها على ملعب كربالء الدويل ،ام�س الثالثاء.
وق��ال املتحدث با�سم وزارة ال�شب��اب والريا�ضة موفق عبد
الوهاب �إن "بع�ض مواقع التوا�صل االجتماعي ن�رشت انبا ًء
تفي��د بان نقل املباراة من ملعب كرب�لاء الدويل ،يعود اىل
ا�سباب �سيا�سية وهذا االمر منايف للحقيقة متاماً".
واو�ض��ح ان "االحت��اد اال�سي��وي ،وافق عل��ى طالب االحتاد
العراق��ي بتغيري ملع��ب املباراة ب�سبب االو�ض��اع االقليمية
القلقة".
واخت��ار الن��صر ذهاب�� ًا مالق��اة ذوب �آه��ن يف دب��ي ،فيما

اخت��ارت �إدارة الفري��ق الإي��راين اللعب يف كرب�لاء ،قبل �أن
تلغ��ي قراراه��ا ذل��ك اعرتا�ض ًا منه��ا على �أح��داث �صاحبت
مواجهة ذوب �آهن يف كربالء �أمام الزوراء العراقي.
من جهت��ه علق م�ست�شار رئي���س الوزراء ل�ش���ؤون الريا�ضة،
اي��اد بنيان ،على قرار االحتاد اال�سي��وي بنقل مباراة ذوب
�آه��ن والن�رص ال�سعودي بدوري االبط��ال ،من ملعب كربالء
الدويل.
وقال بنيان �إن "احتاد الكرة ،ا�ست�شار رئا�سة الوزراء ب�ش�أن
نق��ل مباراة ذوب �آهن والن��صر ال�سعودي من ملعب كربالء
الدويل".
واو�ض��ح �أن "جمل�س ال��وزراء ايد قرار احت��اد الكرة بابالغ
االحت��اد اال�سيوي بنق��ل املب��اراة ب�سبب االو�ض��اع العامة
التي تعي�شها املنطقة وال يوجد ما يدعو للقلق".

أسباب تدفع توتنهام للتعاقد مع كوتينيو
بغداد  -الجورنال

جترب��ة فيليب��ي كوتيني��و م��ع بر�شلون��ة كان��ت الأ�سو�أ
بالن�سب��ة للمهاج��م الربازيلي حت��ى الآن ،وبات رحيله
عن كامب نو م�س�ألة وقت فقط.
ب��ات معلوم�� ًا �أن ن��ادي بر�شلونة يح�رض لث��ورة تغيري
خلف الأبواب املغلقة ،وذلك عرب �صفقات جديدة تنه�ض
بالفريق ،وقبل ذلك �سوف يتخل�ص بالطبع من �صفقات
غري ذي جدوى ك�صفق��ة الربازيلي فليبي كوتينيو .قدم
ه��ذا املهاج��م مو�سم�� ًا �سيئ ًا للغاي��ة ،حتى ب��ات هدف ًا

ل�صاف��رات اال�ستهج��ان ب�ش��كل متوا�ص��ل .ويف مب��اراة
الإي��اب �أمام ليفربول والتي خرج عل��ى �إثرها بر�شلونة
م��ن م�سابق��ة دوري �أبطال �أوروبا بع��د هزميته ب�أربعة
�أه��داف رغم فوزه يف مب��اراة الذه��اب بثالثية نظيفة،
حت��ول كوتينيو �إىل وجه للأزمة يف بر�شلونة كما علّقت
ال�صح��ف الإ�سبانية �آنذاك .وفق تقارير �صحافية عديدة
ف�إن كث�يراً من الأندية مهتم��ة باحل�صول على خدمات
املهاجم الربازيلي ،من بينها نادي توتنهام الإجنليزي
ال��ذي �سيناف�س ليفرب��ول يف الأول من يونيو (حزيران)
املقب��ل على لقب دوري �أبطال �أوروبا لهذا املو�سم .ويف

حقيقة الأمر هناك ثالث��ة عوامل تب�رش ب�أن انتقاله �إىل
توتنه��ام بالذات و�إن مت ف�سوف يكون نقي�ض ما ح�صل
ل��ه يف بر�شلونة:ومن املنتظر �أن يطل��ب نادي بر�شلونة
م��ا ال يق��ل ع��ن  100مليون ي��ورو مقاب��ل التخلي عن
كوتيني��و .وهذا املبلغ ب��ات ن�سبي ًا يف متن��اول النادي
الإجنليزي بعد اجلرعة املالية التي ح�صل عليها بت�أهله
م��ن جهة �إىل نهائ��ي الأبطال ،ومن جه��ة �أخرى لكونه
مل يعق��د �أي �صفق��ة يف فرتات االنتق��االت ال�شتوية� ،إذذ
خ�ص���ص عائداته كلها لإمتام ملعبه اجلديد والذي بات
�أكرب ملعب يف العا�صمة الإجنليزية لندن.

واخت��ار الن��صر ذهاب�� ًا مالق��اة ذوب �آه��ن يف دب��ي ،فيما
اخت��ارت �إدارة الفري��ق الإي��راين اللعب يف كرب�لاء ،قبل �أن
تلغ��ي قراراه��ا ذل��ك اعرتا�ض ًا منه��ا على �أح��داث �صاحبت
مواجهة ذوب �آهن يف كربالء �أمام الزوراء العراقي.
وطال��ب االحت��اد اال�سي��وي لك��رة الق��دم ،ن��ادي ذوب �آهن
االيراين بتحديد ملعبه ملواجهة الن�رص ال�سعودي يف اجلولة
االخرية من دور املجموعات بدوري �أبطال �آ�سيا.
وبح�س��ب املعلومات ال�صحية ،ف�إن االحت��اد اال�سيوي لكرة
القدم ،طلب من نادي ذوب اهن االيراين حتديد ملعب جديد
حماي��د ملباراته امام الن�رص ال�سع��ودي على ان جتري يوم
 26او  27او  28من �شهر حزيران اجلاري.
يذك��ر �أن االحتاد الآ�سيوي نق��ل مباريات الأندية ال�سعودية
�أمام الإيرانية �إىل مالعب حمايدة قبل ثالث موا�سم.

بايرن ميونخ
يبحث عن إعادة البناء

ميسي ،غريزمان ،ديمبيلي ..مثلث الرعب الجديد لبرشلونة
بغداد – الجورنال

بع��د مو�سم �آخ��ر اكتف��ى في��ه بال�سيطرة املحلي��ة ،بات
التوج��ه احل��ايل لن��ادي بر�شلون��ة نح��و �إع��ادة ترتيب
�أوراق الفري��ق ،وبناء خ��ط هجوم قوي ،قادر على �إعادة
الكاتالوين ملن�صات التتويج الأوروبية.
فعل��ى الرغم من الأه��داف الغزيرة الت��ي ي�سجلها جنمه
الأول الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،يبقى بر�شلونة بحاجة
ملهاجم ق��ادر على م�ساندة "الربغوث" ،وخالفة الوي�س
�سواري��ز ،الذي �شهد م�ستواه تراجع ًا كبرياً ،خ�صو�ص ًا يف
دوري �أبط��ال �أوروب��ا� ،إذ اكتفى الأوروغوي��اين ب�إحراز
هدف�ين فق��ط ،م��ع العل��م �أن الرب�س��ا و�ص��ل دور ن�صف
النهائي.
وم��ع ت�أكي��د �صحيف��ة لوباريزي��ان الفرن�سي��ة على �أن
بر�شلون��ة تو�ص��ل التف��اق نهائ��ي م��ع مهاج��م �أتلتيكو
مدري��د ،الفرن�س��ي �أنط��وان غريزم��ان ،و�أن ال �شيء بات

يعيق طريق النجم الفرن�سي يف االنتقال �إىل البار�سا.
ويعن��ي ذل��ك �أن �إدارة الن��ادي الكاتال��وين وافق��ت على
دف��ع قيمة ال��شرط اجلزائي البالغ��ة  120مليون يورو،
املتواجدة يف عقد غريزمان املمتد �إىل غاية .2023
ومل تكن هذه هي املرة الأوىل التي ي�سعى فيها بر�شلونة
ل�ض��م غريزمان ،فف��ي املو�سم املا�ض��ي كان قريب ًا جداً
م��ن ح�سم ال�صفق��ة� ،إال �أن الالعب الفرن�س��ي ن�رش مقطع
فيدي��و ع�بر و�سائ��ل التوا�ص��ل االجتماع��ي� ،أك��د بقاءه
ملو�سم �آخر مع "الروخيبالنكو�س".
وهذا الإ�رصار على �ض��م الفرن�سي يدل على �أن بر�شلونة
ي��رى يف غريزم��ان ال�ضل��ع املفق��ودة يف مثل��ث رعب��ه
الهجوم��ي .و�سيج��اور غريزم��ان ومي�س��ي يف خ��ط
املقدمة الفرن�س��ي �آخر عثمان دميبيل��ي ،الذي وبالرغم
م��ن الإ�صابات التي حلقت به ،ق��دم مو�سم ًا جيداً ،ك�سب
خالله ثقة جماهري كامب نو.
ومتك��ن دميبيل��ي م��ن حج��ز مقع��ده الأ�سا�س��ي م��ع

"البلوغران��ا" عل��ى ح�س��اب الربازيل��ي فيليب
كوتينيو (�أغلى العب يف تاريخ النادي) ،الذي
ف�شل يف الت�أقلم مع الأجواء الإ�سبانية.
وي�سع��ى بر�شلون��ة حالي�� ًا للتخل���ص م��ن
كوتينيو ( 26عاما) ،الذي حتول بعد هزمية
البار�س��ا �أمام ليفرب��ول يف املربع الذهبي
للأبط��ال� ،إىل عن��وان الأزم��ة بالفري��ق
الكاتالوين.
ومتني جماهري بر�شلونة النف�س يف �أن
يعيد غريزم��ان بجانب ليونيل مي�سي
وال�ش��اب الفرن�س��ي عثم��ان ديبميلي،
ذكري��ات الثالث��ي الهجوم��ي ال��ذي
ت�ش��كل م��ن "الربغ��وث" والربازيلي
نيمار (�سان جريمان) والأوروغوياين
لوي���س �سواري��ز ،وال��ذي ق��اد الرب�س��ا
للهمينة على الكرة الإ�سباين والأوروبية.

بغداد_ الجورنال

يخط��ط بر�شلون��ة الإ�سباين ،للتوقي��ع مع مهاجم
جدي��د يف ف�ترة االنتق��االت ال�صيفي��ة املقبل��ة،
بخ�لاف موا�صلته ال�سع��ي جللب الفرن�س��ي �أنطوان
جريزمان جن��م �أتلتيكو مدري��د ،والهولندي ماتيا�س
دي ليخت ،من �أياك�س.
كم��ا �إن بر�شلون��ة ي�سع��ى للتعاق��د
م��ع العب يف مرك��ز ر�أ�س احلربة
ال�رصي��ح ،ك��ي مين��ح لوي���س
�سواري��ز ،الق��در ال��كايف م��ن
الراحة خالل املو�سم ،يف ظل
عدم وجود بديل له.
ورغ��م �أن البار�س��ا ،ب��ات
قري ًب��ا م��ن التعاق��د م��ع
جريزمان بنهاية املو�سم اجلاري ،بعدما �أعلن
باري���س �س��ان جريم��ان الفرن�س��ي ،ومان�ش�سرت
�سيت��ي الإجنليزي ،عدم وجود ني��ة ل�ضمه� ،إال
�أن �إرن�ست��و فالفريدي املدير الفني لرب�شلونة
يريد التعاقد مع العب �آخر.
ويجيد جريزمان ،اللعب يف مركز املهاجم
ال�رصيح ،حيث �أدى هذا الدور مع �أتلتيكو
مدري��د واملنتخ��ب الفرن�س��ي م��ن قب��ل،
لك��ن فالفريدي ووفقً��ا للتقارير ،ي�سعى
لال�ستف��ادة من��ه يف مرك��ز اجلن��اح،
م��ع ليوني��ل مي�س��ي ودميبل��ي ،يف ظل
�إمكانية رحيل كوتينيو.

نجوم خيبت اآلمال الموسم الماضي
بغداد  -الجورنال

يف مو�س��م �شه��د خالله ب��زوغ �أ�سماء جدي��دة خطفت
�أنظار ع�ش��اق كرة القدم ،كانت اخليب��ة عنوان مو�سم
الكث�ير م��ن النج��وم ،الذي��ن ف�شل��وا يف تق��دمي ما هو
معهود عنهم ،و�أ�صبحوا مادة لالنتقادات الالذعة.
فيم��ا يلي �أبرز الأ�سماء التي خيبت الآمال يف املو�سم
املا�ضي:

كوتينيو

جترب��ة فيلي��ب كوتينيو م��ع بر�شلون��ة كان��ت الأ�سو�أ
بالن�سبة للمهاج��م الربازيلي حتى الآن ،وبات رحيله
عن كامب نو م�س�ألة وقت فقط.
وق��دم كوتينيو مو�سم ًا �سيئ�� ًا للغاية ،حتى بات هدف ًا
ل�صاف��رات اال�ستهجان ب�شكل متوا�صل��ن ففي مباراة
الإياب �أمام ليفربول والتي خرج على �إثرها بر�شلونة
م��ن م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا بعد هزميته ب�أربعة
�أهداف رغم ف��وزه يف مباراة الذهاب بثالثية نظيفة،
حت��ول كوتيني��و �إىل وج��ه للأزم��ة يف بر�شلون��ة كما
علّقت ال�صحف الإ�سبانية �آنذاك.

وكان بر�شلون��ة ��صرف مبلغ�� ًا طائ�ل ًا ( 160مليون
ي��ورو) للتعاق��د مع النج��م الربازيلي ،ال��ذي قدم كرة
قدم رائعة يف �صفوف ليفربول ،لكنه ف�شل يف الت�أقلم
مع الكرة الإ�سبانية.

مالكوم

كوتيني��و مل يك��ن الالع��ب الوحي��د ال��ذي خي��ب �آمال
بر�شلون��ة املو�س��م املا�ض��ي� ،إذ مل ينج��ح الربازيل��ي
مالك��وم ،الق��ادم من بوردو مقاب��ل  40مليون يورو،
يف حج��ز مكان��ة �أ�سا�سية م��ع الرب�سا ،وب��ات حبي�س ًا
ملقاعد البدالء ،لعدم قدرته على حتمل ال�ضغط.
ومل يظه��ر مالك��وم بقمي���ص الن��ادي �س��وى يف 14
مباراة عل��ى م�ستوى الليغا� ،أغلبه��ا كبديل� ،إذ �شارك
 5مباريات ب�صفة �أ�سا�سية ،مل يتمكن خاللها من هز
ال�شباك �سوى يف منا�سبة وحيدة.

دي خيا

مو�سم كارثي ،هذا �أقل ما ميكن قوله عن �أداء احلار�س
الإ�سب��اين ديفي��د دي خي��ا ،الذي لطامل��ا كان احللقة
الأقوى يف �صفوف مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي.
وارتك��ب دي خي��ا العديد م��ن الأخطاء الت��ي ال تليق

بحار���س يف مكانته ،والتي كلق��ت فريقه ثمن ًا غالياً،
لع��ل �أبرزها الهدف الذي تلق��اه �أمام ت�شيل�سي ،والذي
كان الت�ص��دي له كفي ًال بتواج��د فريقه �ضمن الأربعة
الكب��ار ،وحجز بطاق��ة الت�أهل لدوري �أبط��ال �أوروبا
املو�سم املقبل.

تقدمي امل�ستوى املنتظر منه ،يف وقت كان
يونايتد ب�أم�س احلاجة فيه للنجم الفرن�سي.
ووجه العديد من �أ�ساطري مان�ش�سرت يونايتد انتقادات
الذع��ة لبوغب��ا ،مطالب�ين �إي��اه بال�شع��ور بحج��م
امل�س�ؤولية التي تقع على عاتقه يف الفريق.

مل يقدم الالعب الأملاين ما يذكر املو�سم املا�ضي مع
�آر�سنال ،والزم �صاحب الراتب الأعلى يف النادي دكة
الب��دالء ،كما مت ا�ستبعاده ع��ن التك�شيلة يف كثري من
املنا�سبات.
وم��ر بط��ل الع��امل م��ع �أملاني��ا يف  2014ب�صي��ف
ع�صي��ب ،عقب الهجوم ال�شديد الذي �شن �ضده من قبل
�شخ�صيات بارز يف �أملانيا ،ليعتزل اللعب الدويل ،من
�أجل التفرغ للت�ألق مع �آر�سنال ومدربه اجلديد �أوناي
�إميري ،ولكنه ف�شل يف حتقيق ذلك �أي�ضاً.

بالرغ��م م��ن البداي��ة القوية الت��ي �أظهره��ا مار�سيلو
يف بداي��ة املو�سم مع ريال مدري��د� ،إال �أن �رسعان ما
تراج��ع م�ست��وى الربازيل��ي ب�شكل الف��ت ،ويعود ذلك
للإ�صاب��ة الت��ي �أمل��ت به يف مب��اراة "امللك��ي" �أمام
بر�شلون��ة بال��دوري الإ�سباين ،والت��ي خ�رسها فريقه
بخما�سية م�ؤملة.

�أوزيل

بوغبا

بجان��ب تعليقات��ه املث�يرة و�صدامات املتك��ررة مع
امل��درب الربتغ��ايل جوزي��ه موريني��و ،ف�ش��ل �أغل��ى
العب��ي ن��ادي مان�ش�س�تر يونايت��د ،ب��ول بوغب��ا ،يف

مار�سيلو

لوكا مودريت�ش

مل يكن الكرواتي لوكا مودريت�ش امل�س�ؤول الوحيد عن
مو�س��م ريال مدري��د الكارث��ي� ،إال �أن الرتاجع الالفت
يف م�ست��وى �أف�ض��ل الع��ب يف العامل �أث��ر ب�شكل كبري
عل��ى فريق العا�صمة .وب��ات وا�ضح ًا �أن تقدم الالعب
الكروات��ي بجان��ب املجه��ود الب��دين ال��ذي بذل��ه مع
منتخب بالده يف ك�أ�س العامل.

