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كسر  16عاما من العزلة ..الزمالك
يتوج بكأس االتحاد األفريقي
بغداد  -الجورنال

ت��وج نادي الزمالك امل��صري بك�أ�س االحت��اد الأفريقي لك��رة القدم للمرة
الأوىل يف تاريخ��ه عق��ب فوزه بركالت الرتجي��ح  5-3على �ضيفه نه�ضة
ب��ركان املغرب��ي يف �إياب نهائي امل�سابقة القاري��ة على ملعب برج العرب
مبدينة الإ�سكندرية امل�رصية.
وانته��ى الوقت الأ�صلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف �أحرزه حممود
ع�لاء من ركلة ج��زاء يف الدقيقة الـ ،55وهي نف���س نتيجة مباراة الذهاب
الت��ي ج��رت باملغرب ي��وم الأح��د املا�ض��ي ،ليلج���أ الفريق��ان �إىل ركالت
الرتجيح التي ابت�سمت يف النهاية مل�صلحة الفريق امل�رصي.
وبات الزمالك ثاين الفرق امل�رصية التي توجت بلقب البطولة بعدما �سبقه
غرميه التقليدي الأهلي الذي توج باللقب عام .2014
وتع��د ه��ذه هي البطول��ة الأفريقية الأوىل التي يتوج به��ا الزمالك منذ 16
عام��ا ،حيث ترجع امل��رة الأخرية التي وقف خالله��ا الفريق الأبي�ض على
من�صات التتويج الأفريقية �إىل عام  2003عندما فاز ببطولة ك�أ�س ال�سوبر
الأفريقي على ح�ساب الوداد البي�ضاوي املغربي.

يوفنتوس ينهي الجدل بشأن
التعاقد مع غوارديوال
بغداد  -الجورنال

حت��دث م�س���ؤول يف ن��ادي يوفنتو�س الإيطايل ع��ن التقاري��ر التي ربطت
الن��ادي مبحادثات مع امل��درب الإ�سباين بيب غواردي��وال من �أجل خالفة
ما�سيمليانو �أليغري الذي قاد الفريق لآخر مرة اليوم.
وقال املدير الريا�ضي ليوفنتو���س فابيو باراتيت�شي ل�شبكة "دازن" الأحد
عل��ى هام�ش مباراة فريقه �ضد �سمبدوري��ا يف املرحلة الـ 38الأخرية من
ال��دوري الإيطايل "�إنه عامل غريب ،مل جنر �أي ات�صال بتاتا مع غوارديوال
ومل نفك��ر باملو�ض��وع ،وال �سيم��ا �أن��ه مرتب��ط بعقد" مع ن��ادي مان�ش�سرت
�سيتي.
ويت��وىل غوارديوال قيادة مان�ش�سرت �سيتي منذ  ،2016وقاده هذا املو�سم
�إىل حتقيق الثالثية املحلية لأول مرة يف تاريخ �إجنلرتا ،وذلك باالحتفاظ
بلق��ب ال��دوري املمتاز والتتويج بلقب��ي ك�أ�س االحت��اد الإجنليزي وك�أ�س
الرابط��ة .وي�سعى ن��ادي يوفنتو�س �إىل التعاقد مع م��درب خلالفة �أليغري
ال��ذي ق��اد الفريق قب��ل �أ�سابيع �إىل التتوي��ج بلقب الدوري للم��رة الثامنة
توالي��ا .وف�ش��ل �أليغ��ري ه��ذا املو�سم يف قي��ادة يوفنتو���س �إىل �إحراز لقب
دوري �أبط��ال �أوروب��ا الغائب ع��ن خزائن النادي من��ذ  1996على الرغم
م��ن ان�ضمام الربتغ��ايل كري�ستيانو رونالدو ال�صي��ف املا�ضي قادما من
ريال مدريد الإ�سباين.
و�أكد بارتيت�شي �أن ناديه �سينتظر حتى نهاية املو�سم ليعلن هوية املدرب
ال��ذي �سيخل��ف �أليغ��ري ،علما ب���أن تقاري��ر �صحفية �أ�ش��ارت يف اليومني
املا�ضيني �إىل �أن نادي مدينة تورينو �أبرم اتفاقا مع الإيطايل ماوريت�سيو
�ساري مدرب ت�شل�سي الإجنليزي حاليا ،للإ�رشاف عليه يف املو�سم املقبل،
كما تداولت تقارير �أخرى ا�سم �سيموين �إنزاغي مدرب الت�سيو حاليا .وقال
بارتيت�ش��ي "نريد بناء �أف�ض��ل فريق ممكن و�سنت��صرف بح�سب تو�صيات
املدرب اجلديد� ،سننتظر حتى نهاية املو�سم ،ثمة مناف�سات ال تزال قائمة
ويتعني علينا بالتايل التزام ال�صمت احرتاما للآخرين" .و�أنهى يوفنتو�س
املو�س��م باخل�س��ارة م��ن �سامبدوريا �2-صف��ر يف املرحل��ة اخلتامية من
امل�سابقة اليوم ،وجتمد ر�صيد الفريق يف املقدمة عند  90نقطة.

درجال يترأس وفدًا الى سويسرا لحضور جلسة "كاس"
بغداد  -الجورنال

توج��ه الالعب ال��دويل ال�سابق ،عدنان درج��ال ،على ر�أ�س
وفد �ضم � 11شخ�ص ًا اىل مدينة لوزان ال�سوي�رسية حل�ضور
جل�س��ة حمكم��ة التحكي��م الريا�ضي��ة "كا���س" املتعلق��ة
بال�شكوى التي قدمها �ضد االحتاد العراقي لكرة القدم.
درج��ال جل�أ اىل "كا�س" كي ي�شكو احتاد الكرة بعد ابعاده
م��ن انتخبات االحتاد وكذلك بع��د رف�ض اال�ستئناف الذي
تق��دم من وحرمانه من مزاولة العمل الريا�ضي ملدة ثالث
�سنوات .وت�ضمن وف��د املعرت�ضني الذي تر�أ�سه درجال كل
من :عالء كاظم ،يون���س حممود ،ن�ش�أت اكرم ،نوزاد قادر،
ج��واد اجلبوري ،طه عبد حالت��ه  -رئي�س جلنة االن�ضباط
ال�ساب��ق  ،حمم��د حيدر  -ع�ض��و جلنة االنتخاب��ات ،عدي

الالم��ي  -ع�ض��و جلنة اال�ستئن��اف ،حممد �سلي��م  -ع�ضو
جلن��ة اال�ستئن��اف ،خالد امله��داوي  -نائ��ب رئي�س جلنة
اال�ستئن��اف .ويام��ل درج��ال يف ك�س��ب الق�ضي��ة من اجل
ازاح��ة احتاد الك��رة والرت�ش��ح النتخابات االحت��اد ،فيما
ي�ؤك��د الط��رف االخ��ر احت��اد الكرة ب��ان الق�ضي��ة �ستكون
ل�صاحله لعدم �صحة ادعاءات درجال.
وع��ن حيثي��ات الدع��وى �أكد درج��ال يف وقت �ساب��ق� ،أن
الدعوى التي رفعه��ا �ضد االحتاد العراقي لكرة القدم لدى
حمكمة "كا�س" مازالت مفتوحة ومل تغلق.
وقال درجال يف بي��ان" ،نظراً لتكرار حماوالت امل�ست�شار
القان��وين لالحت��اد العراق��ي لك��رة الق��دم د .ن��زار احم��د
ت�ضلي��ل الر�أي الع��ام العراقي بخ�صو���ص ق�ضية تر�شيحي
لالنتخابات ودعوت��ي املرفوعة �إىل حمكمة كا�س الدولية

ع�بر ن��شره معلومات غ�ير �صحيحة ،م�ست��د ًال على وثائق
منقو�صة لغاية يف نف�س يعقوب يعرفها القا�صي والداين".
و�أ�ض��اف "�أود �أن �أو�ضح لل�شارع الريا�ض��ي ب�أنني تلقيت
الي��وم الأربع��اء املواف��ق � 30أي��ار  2018ر�سال��ة م��ن
املحام��ي اخلا���ص يف الدع��وى تفي��د ب���أن ق��رار حمكمة
الكا�س الدولية ال�صادر اليوم نف�سه والقا�ضي برف�ض طلب
ت�أجي��ل انتخابات احتاد ك��رة القدم املزم��ع �إقامتها يوم
اخلمي�س  31ال�شه��ر ذاته ،وكذلك عدم دخويل االنتخابات
كمر�ش��ح عن ن��ادي ال��زوراء الريا�ضي ،ال يعن��ي �أبداً غلق
الدع��وى ورف�ضها وع��دم النظ��ر بالق�ضي��ة" �أي �أن كل ما
�أعلن��ه امل�ست�ش��ار القانوين لالحتاد غ�ير �صحيح وينطوي
على نوايا �سلبية بعي��دة عن روح القانون و�أ�صوله ،بدليل
�أن��ه قام بن�رش ورقتني من �أ�ص��ل  24ورقة مت �إر�سالها يل

وكيل اعمال عالء عباس يعلق على انباء انتقال موكله
بغداد  -الجورنال

عل��ق االي��راين ،به��روز دزهب��ود ،وكيل اعم��ال العب
املنتخ��ب الوطني ونادي ال��زوراء ،عالء عبا�س ،على
انب��اء العرو�ض التي تلقاها الالع��ب وم�س�ألة انتقاله
يف املريكاتو ال�صيفي.
وج��ذب عبا���س االنظ��ار يف بطولت��ي ك�أ���س �آ�سي��ا
باالم��ارات ودوري ابط��ال �آ�سي��ا  ،2019ب�سب��ب
امل�ستوي��ات الكب�يرة الت��ي قدمها الالع��ب يف جميع
املباريات التي �شارك بها خالل البطولتني.
وق��ال دزهبود � ،إن "انباء العرو�ض التي تلقاها عالء

عبا���س من عدة ف��رق عربية ،لي�س��ت بال�شيء اجلديد،
فالالع��ب لدي��ه بالفع��ل عرو���ض م��ن اخللي��ج ومن
اوروبا".
واو�ضح �أن "عبا�س قدم م�ستويات رائعة خالل العام
احل��ايل ،مما دفع العدي��د من االندي��ة اىل اال�ستف�سار
ح��ول �ضم��ه" ،مبين ًا ان��ه "يعمل على اقن��اع الالعب
باالنتقال اىل اوروبا".
ومل يك�ش��ف بهروز عن العرو�ض التي تلقاها الالعب،
م�ؤك��داً �أن "اندية خليجي��ة واوربية اب��دت اهتمامها
ب�ضم الالع��ب� ،سننتظر حتى نهاي��ة املو�سم من اجل
البدء باملفاو�ضات".

م��ن جهت��ه اك��د مهاج��م ن��ادي ال��زوراء واملنتخب
الوطن��ي ع�لاء عبا���س� ،أن الو�سي��ط االي��راين به��روز
دزهبود ،لي�س وكيله وال ترتبطه اي عالقة به.
وق��ال عبا���س� ،إن "الو�سيط االيراين به��روز دزهبود،
لي�س وكيل اعمايل وال تربطني به اي عالقة".
واو�ض��ح بالقول" ،عقدي مع النوار���س ميتد ل�سنتني،
ويف ح��ال اراد اي فري��ق التعاق��د مع��ي ،فعلي��ه
التفاو�ض ب�شكل مبا�رش مع ادارة الزوراء ح�رصاً".
عبا���س �سج��ل يف دوري �أبطال �آ�سي��ا  6اهداف يف 6
مباري��ات ،فيما �سجل  12هدف�� ًا بعد مرور  29جولة
من الدوري املمتاز.

أسطورة "التانغو" يتهم ميسي باألنانية
بغداد – الجورنال

مل يرتدد �أ�سطورة املنتخب الأرجنتيني ماريو كيمب�س
يف توجيه النقد ملواطنه ليونيل مي�سي� ،إذ قال الفائز
بك�أ���س الع��امل م��ع منتخ��ب "التانغ��و" يف مونديال
� 1978إن جن��م الن��ادي الكاتال��وين "�أ�صب��ح �أك�ثر
�أنانية يف لعبه فوق امل�ستطيل الأخ�رض".
ومن��ذ �سنوات ،وجن��م بر�شلون��ة الأول ليوني��ل مي�سي
يب��دع ب�سح��ره الك��روي ف��وق امل�ستطي��ل الأخ��ضر،
ف�أح�س��ن العب يف العامل خم�س مرات حطم عدة �أرقام
قيا�سية يف عامل ال�ساحرة امل�ستديرة ،واعتلى من�صات
التتوي��ج امللحي��ة والقاري��ة يف �أك�ثر من م��رة .و�إىل
جان��ب مهارت��ه الكب�يرة يف �إنهاء الهجم��ات وو�ضع
الك��رة يف ال�شباك ،ي�شته��ر ال��دويل الأرجنتيني كذلك

بتمريراته ال�ساحرة ،الت��ي تفك �شفرة �أقوى الدفاعات
وت�ساع��د باقي جنوم الفريق عل��ى ت�سجيل الهدف تلو
الآخ��ر .ورغ��م موهب��ة ليونيل مي�س��ي الكب�يرة� ،إ ّال �أن
�سه��ام االنتقادات تنهال عل��ى �صاحب القدم الي�رسى
ال�ساح��رة ب�ين الفين��ة والأخ��رى� ،إذ ق��ال �أ�سط��ورة
املنتخ��ب الأرجنتيني ماري��و كيمب�س يف ت�رصيحات
ن�رشته��ا �صحيفة �إك�سربي���س الربيطانية �إن��ه "�سابق ًا
كان ي��رى مي�سي يلعب بطريقة جماعية� ،أما الآن فهو
�أكرث �أنانية يف �أفعاله" .و�أو�ضح ماريو كيمب�س ،الذي
ف��از بك�أ�س العامل مع منتخ��ب "التانغو" �سنة 1978
�أن "كري�ستيانو رونال��دو �أ�صبح عك�س ليونيل مي�سي،
�إذ يلع��ب الآن النج��م الربتغايل كث�يراً ل�صالح الفريق
�أكرث مما يلعب لنف�سه هو فقط" .وتابع كيمب�س حديثة
ع��ن مي�س��ي قائ�لاً�" :س�أخ�برك ب�شيء �آخ��ر ..نحن يف

الأرجنت�ين ننتقد
مي�س��ي لأنه واحد
من��ا (يخ�صن��ا)،
ر�أين��اه يفع��ل كل
�شيء ف��وق �أر�ضية
امللع��ب ،لكنني �أراه
الآن يري��د فع��ل املزيد
من الأ�شياء مبفرده".
ونوه العب الأرجنتني ال�سابق:
"ما يفعل��ه اخل�صم �أو ال يفعله
لي���س هو امله��م ،فعندم��ا يكون
مي�س��ي عل��ى �أر�ضي��ة امللع��ب علي��ك
اال�ستعداد لأن��ك ال تعرف اللحظة ،التي
�سيعبث بك بها".

وله من قبل حمكمة كا�س الدولية" .و�أو�ضح بالقول" ،كنت
قد طلبت من حمكمة كا�س الدولية ت�أجيل االنتخابات �إىل
ح�ين ح�سم الدع��وى ذاتها �أو دخ��ويل االنتخاب��ات ،فيما
طل��ب امل�ست�ش��ار القانوين لاحتاد كرة الق��دم من املحكمة
املذك��ورة ع��دم النظ��ر يف الدعوى لأنها لي�س��ت من �ضمن
تخ�ص�صه��ا ( وف��ق الفق��رة  4م��ن املادة  ) 12م��ن قواعد
ّ
االنتخاب��ات و (وف��ق امل��واد  62و 63و ) 64م��ن النظام
الأ�سا�س��ي للعام  ٢٠١٧وذكر �أي�ض�� ًا �أن هذه الدعوى كان
يفرت�ض �أن تقدم خالل مدة �أ�سبوع وفق قواعد االنتخابات
لعام ."2010
وتاب��ع درج��ال" ،يف �ض��وء طل��ب امل�ست�شار ن��زار ،قررت
حمكم��ة كا�س الدولية رف�ض كل ما جاء فيه  ،م�ؤكدة �أنها
خمولة يف النظر بالدعوى ،و�أن ملفها �سيبقى مفتوحاً.
ّ

ديوكوفيتش وأوساكا
يواصالن هيمنتهما على
صدارة التصنيف
بغداد_ الجورنال

يوا�ص��ل ال�رصب��ي نوف��اك ديوكوفيت���ش والياباني��ة نعوم��ي �أو�ساكا
�سيطرتهم��ا على الت�صنيف العاملي للتن���س يف ن�سخته اجلديدة ،وذلك
م��ع انطالق بطولة روالن غارو�س يف فرن�سا .وينفرد
ديوكوفيت���ش بزعام��ة ت�صني��ف الرج��ال متفوق�� ًا
ب�أك�ثر م��ن � 4آالف نقط��ة ع��ن �أق��رب مالحقي��ه،
الإ�سب��اين رافائي��ل ن��ادال ،ومبا يزيد ع��ن � 6آالف
نقطة ع��ن ال�سوي�رسي روجر فيدري��ر الثالث ،الذي
ا�سته��ل م�ش��واره يف البطول��ة الرتابي��ة بانت�ص��ار.
ومل ت�شه��د باق��ي املراك��ز االوىل �أي تغيري� ،إذ
يح��ل النم�س��اوي دومينيك تي��م رابعاً،
يلي��ه الأمل��اين �ألك�سن��در زفريي��ف.
وكان �أول تغي�ير ه��و �صع��ود
الرو�س��ي كاري��ن خا�شان��وف
مرك��زاً ليح��ل يف املرتب��ة ،11
مكان الإيط��ايل فابي��و فونيني.
�أما يف ت�صني��ف ال�سيدات ،فظلت
الت�شيكي��ة كارولين��ا بلي�سكوف��ا
و�صيف��ة لأو�س��اكا للأ�سب��وع الثاين
توالي��اً ،وت�أت��ي خلفهم��ا الروماني��ة
�سيمون��ا هالي��ب ،ث��م الهولندي��ة كيك��ي
بريتن��ز رابعة ،فالأملانية �أجنليكه كريبر
خام�سة ،والتي ودعت روالن غارو�س من
الدور الأول.

طوارئ بعد الخيبة ..ثورة في برشلونة تطيح بتسعة العبين
بغداد  -الجورنال

ت�سارع��ت الأح��داث يف بي��ت ن��ادي بر�شلون��ة بع��د
اخل�س��ارة املفاجئ��ة � 2-1أم��ام ن��ادي فالن�سيا يف
نهائي ك�أ�س ملك �إ�سبانيا ال�سبت.
وذكرت �صحيفة �سبورت الإ�سبانية �أن رئي�س النادي
جز�سي��ب بارتوميو ا�ستدعى اجتماعا عاجال ملجل�س
الإدارة ملناق�ش��ة تط��ورات الأو�ض��اع بع��د اخل�سارة
املخيب��ة للق��ب ك�أ���س امللك و�ضي��اع حل��م التتويج
بلق��ب دوري �أبطال �أوروبا بع��د اخلروج املهني �أمام
ليفربول يف ن�صف نهائي امل�سابقة.
و�أو�ضح��ت ال�صحيف��ة �أن االجتماع ناق���ش عددا من
الق�ضاي��ا ،م��ن بينه��ا املطال��ب املتزاي��دة م��ن �أجل
التخل��ي عن امل��درب �إرن�ست��و فالفريدي ال��ذي تلقى
انتق��ادات وا�سع��ة ب�سبب خياراته خ�لال املواجهات
الأخرية للنادي.
م��ن جانب �آخر ،حتدث��ت ال�صحيفة ع��ن ح�سم م�صري
ت�سعة العب�ين �سيغ��ادرون القلع��ة الكتالونية خالل
الأي��ام املقبلة لف�سح املجال �أمام العبني �سي�ضخون

دماء جديدة يف الفريق بداية من املو�سم املقبل.
و�أ�ش��ارت ال�صحيف��ة �إىل �أن القائم��ة ت�ض��م احلار�س
�سيلي�س�ين واملدافع �صامويل �أومتيتي والعب الو�سط
�إيف��ان راكيتيت���ش واملهاجم�ين فيلي��ب كوتيني��و
وج�يروم بواتين��غ� ،إ�ضافة �إىل فريمال�ين وموريليو
ورافينيا ومالكوم.
وبع��د فقدان بر�شلونة لقب ك�أ�س مل��ك �إ�سبانيا ،الذي
كان��ت جماه�ير الفري��ق متن��ي النف�س ب��ه لتعوي�ض
خيب��ة دوري �أبط��ال �أوروبا ،ك�شف��ت �صحيفة "�أ�س"
عم��ا �سمته "حال��ة طوارئ" داخ��ل احلافلة التي تقل
الفريق.
وتلقى البار�س��ا �رضبة موجعة ،بخ�س��ارة ك�أ�س ملك
�إ�سباني��ا عل��ى ي��د فالن�سي��ا بنتيج��ة  ،2-1ليكتفي
الفري��ق الكتال��وين بلقب الدوري بعدم��ا كان حمبوه
يطمعون بتحقيق ثالثية تاريخية.
وقالت "�أ���س" �إن حافلة بر�شلون��ة �شهدت "اجتماعا
طارئ��ا" عق��ب اخل�س��ارة �أم��ام فالن�سي��ا ،بطل��ب من
جنوم ال�صف الأول يف الفريق ،ليونيل مي�سي ولوي�س
�سواريز وجريارد بيكيه.

ومل تك�ش��ف ال�صحيفة وا�سعة االنت�شار عما دار خالل
االجتم��اع ،لكنها �أكدت �أنه ا�ستمر �إىل ما بعد و�صول
احلافل��ة �إىل وجهتها ،حيث مل يرتج��ل الالعبون من
�أجل موا�صلة النقا�ش.
ونقلت ال�صحيفة حالة من عدم االرتياح يف �صفوف
العب��ي الـ"بلوغران��ا" ،عق��ب خ�س��ارة لقب��ي دوري
�أبط��ال �أوروب��ا والك�أ���س خ�لال �شهر واح��د ،لينتهي
املو�سم الذي �شهد تتويج الفريق بالدوري ،بانتكا�سة
غري متوقعة.
وكان مي�سي عبرّ  ،قبل لقاء فالن�سيا ،عن �إحباطه من
توديع دوري �أبط��ال �أوروبا من ن�صف النهائي على
ي��د ليفربول الإجنليزي ،وقال �إن "ما حدث يف �أنفيلد
ال يزال يف ذهني" ،يف �إ�شارة �إىل اخل�سارة �صفر.-4
وتاب��ع" :كان انك�س��ارا كب�يرا و�أن��ا ال �أفك��ر يف �أم��ر
�شخ�ص��ي ،لكن فقط يف الع��ودة بك�أ�س مل��ك �إ�سبانيا
والظفر بلقب جديد".
والأح��د دع��ا رئي�س ن��ادي بر�شلونة جوزي��ف ماريا
بورتومي��و� ،إىل اجتم��اع طارئ ملجل���س الإدارة من
�أج��ل مناق�ش��ة و�ض��ع الفري��ق ،بعدم��ا من��ي بهزمية

فالن�سي��ا يف نهائ��ي الك�أ���س ،فيم��ا مل
تت��سرب بعد �أي �أنباء عما �سيت��م اتخاذه من قرارات
خالل االجتماع.
وبح�س��ب تقارير �صحفية ،ف���إن الدعوة جاءت بعدما
خ��سر الفري��ق الكاتال��وين ،بهدف�ين مقاب��ل واح��د،
"مذلة" �أم��ام ليفربول
فيم��ا تلقى ،م�ؤخ��را ،هزمي��ة ُ
الإجنليزي برباعية يف دوري �أبطال �أوروبا.
وم��ن ب�ين الق�ضاي��ا امللح��ة يف الن��ادي ،الأ�صوات
املطالب��ة برحيل امل��درب� ،إرني�ست��و فالفريدي ،على
الرغم من حظوته بدعم رئي�س جمل�س الإدارة والنجم
الأرجنتيني ليونيل مي�سي.
وق��ال مي�سي �إن��ه يعتقد �أن املدرب ق��ام بعمل هائل
من��ذ جميئه �إىل الفريق ،و�أ�ضاف �أنه يدعمه ملوا�صلة
مهمته.
لك��ن الأم��ور �ستح�س��م عل��ى الأرج��ح و�س��ط جمل���س
الإدارة ،وم��ن �س��وء حظ املدرب �أن م��ا قام به ب�شكل
مت�أل��ق حت��ى �أبريل املا�ضي� ،أم��ام الغرمي املدريدي
املتع�ثر ،انه��ار ،م�ؤخ��را ،ب�ش��كل م��دو ،بع��د مغادرة
دوري �أبطال �أوروبا وخ�سارة لقب ك�أ�س امللك.

