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قرارات حاسمة للجنة االنضباط
بغداد  -الجورنال

ا�ص��درت جلن��ة االن�ض��باط ع��دد م��ن الق��رارات املهم��ة وق��رت اللجن��ة
حرم��ان الع��ب الق��وة اجلوي��ة ابراهي��م باي���ش مب��اراة واح��دة بع��د
الأح��داث الت��ي ج��رت يف مب��اراة احل��دود ،كم��ا ا�س��تدعاء الع��ب الق��وة
اجلوي��ة حم��ادي احم��د وم��شرف فري��ق ك��رة الطلب��ة حي��در عب��د الرزاق
باحل�ض��ور اىل مق��ر االحت��اد ي��وم الثالث��اء  ١١من �ش��هر حزي��ران املقبل
كم��ا ق��ررت رد اعرتا�ض نادي النا�رصية على �س��وق ال�ش��يوخ حيث �أبقيت
النتيجة على حالها بفوز الأخري بنتيجة () ١-٢

العراق يتلقى دعوة لمشاركة ببطولة
تايلند الدولية للمنتخبات االولمبية
بغداد  -الجورنال

تلق��ى االحت��اد العراقي لك��رة القدم دع��وة ر�س��مية من نظ�يره التايلندي
للم�ش��اركة يف بطول��ة  m-150الدولي��ة للمنتخب��ات االوملبي��ة املزمع
اقامتها مب�شاركة �ست منتخبات �شهر كانون االول املقبل.
وق��ال املدي��ر االداري للمنتخ��ب مهدي ك��رمي يف بيان الحت��اد الكرة� ،إن
"االحت��اد تلق��ى اليوم االحد دعوة ر�س��مية من االحت��اد التايلندي للعبة
للم�ش��اركة يف الن�سخة الثالثة لبطولة  m-150التي �ستجري هناك �شهر
كان��ون االول املقب��ل مب�ش��اركة منتخبات ه��ي ايران والبحرين و�س��وريا
واالردن وتايلن��د ف�ض�لا على العراق" ،مبينا ان "االحت��اد التايلندي حدد
املدة من  ٢٩-٢٠كانون االول موعدا القامة البطولة".
وا�ض��اف ك��رمي ان "االحت��اد ار�س��ل الدع��وة للمدي��ر الفن��ي للمنتخب عبد
الغني �ش��هد لدرا�س��ة اجلدوى الفنية من امل�شاركة فيها ،ال�سيما انها تاتي
قب��ل ايام قليلة من امل�ش��اركة يف بطولة ا�س��يا للمنتخبات االوملبية التي
�ست�ضيفها تايلند اي�ضا".
ي�شار اىل ان قرعة النهائيات اال�سيوية �ستجري يف متوز املقبل.

مدرب بلجيكا يعلق على أنباء
قيادة برشلونة
بغداد  -الجورنال

رد املدي��ر الفن��ي ملنتخ��ب بلجيكا ،روبرت��و مارتينيز ،عل��ى التقارير التي
ربطته بتدريب بر�شلونة يف املو�سم املقبل خلفًا لإرن�ستو فالفريدي.
وق��ال امل��درب الإ�س��باين يف ت�رصيح��ات ل�ص��حيفة "Het Laatste
 "Nieuwsالبلجيكي��ة" :مل �أعطِ موافقتي على �أي �ش��يء حتى الآن ،لأن
علي التحدث مع االحتاد البلجيكي".
و�أ�ش��ارت �ص��حيفة "�س��بورت" الكتالوني��ة� ،إىل �أن "عق��د مارتيني��ز مازال
�س��اري ًا م��ع بلجي��كا حت��ى حزي��ران  ،2020بع��د النجاح ال��ذي حققه مع
منتخب ال�شياطني احلمر يف ك�أ�س العامل االخرية يف رو�سيا وح�صوله على
املركز الثالث".
وكان الإ�س��باين �أحد �أهداف نادي ريال مدريد يف العام املا�ضي بعد �إقالة
"جول�ين لوبيتيجي" من تدريب الفريق ب�س��بب النتائج ال�س��لبية ،لكن يف
النهاية مل تنجح املفاو�ضات معه.
ويعمل حالي ًا مارتينيز على برنامج مع�س��كر املنتخب البلجيكي يف نهاية
�ش��هر ماي��و ا�س��تعدا ًدا خلو�ض ت�ص��فيات ي��ورو  2020ملواجه��ة منتخبي
كازاخ�ستان وا�سكتلندا.

يونس محمود ونشأت أكرم يلتحقان بركب عدنان درجال إلى سويسرا لحضور جلسة "كاس" غدا
بغداد  -الجورنال

غ��ادر الالعبان الدوليان ال�س��ابقان ،يون�س حممود ون�ش���أت
�أك��رم� ،إىل مدين��ة ل��وزان ال�س��وي�رسية ،لاللتح��اق بوف��د
املعرت�ض�ين عل��ى انتخاب��ات احتاد الكرة وح�ض��ور جل�س��ة
حمكمة النزاعات الريا�ضية "كا�س".
وتوجه الالعب الدويل ال�سابق ،عدنان درجال ،فجر االثنني،
�إىل مدينة لوزان ال�س��وي�رسية حل�ضور جل�سة حمكمة التحكيم
الريا�ض��ية "كا���س" املتعلق��ة بال�ش��كوى الت��ي قدمها �ض��د
االحتاد العراقي لكرة القدم.
وغ��ادر م�س��اء �أم���س عدد �آخ��ر من املعرت�ض�ين ،م��ن بينهم
�أع�ض��اء الهيئ��ة الإداري��ة لنادي الق��وة اجلوية ولي��د الزيدي
ور�شا طالب ،ورئي�س نادي الطلبة عالء كاظم.

�أما وفد احتاد الكرة ،فتوجه هو الآخر �إىل �س��وي�رسا حل�ض��ور
جل�سة املحكمة املقرر انعقادها غدا اخلمي�س.
ومن املقرر �أن يكون جدول �أعمال اجلل�سة على النحو الآتي:
1تبد�أ غد اخلمي�س وت�ستمر للجمعة2حمامي كل طرف له  30دقيقة لتقدمي كلمة االفتتاح3بعد ذلك ،يديل ال�ش��اهد ب�ش��هادته يتبعها ا�ستجوابه منحمامي الطرف الثاين.
4يف خت��ام اجلل�س��ة كل حمامي لدي��ه  30دقيقة لتقدميمناف�شاته القانونية.
5الق�ض��ايا تخ�ص��م وفقا للدفوعات اخلطية التي قدمتهاالأطراف.
6ال يحق للمحامني وال�ش��هود طرح اي مو�ضوع مل يدونيف الدفوعات اخلطية واالفادات اخلطية لل�شهود.

وتوج��ه الالع��ب الدويل ال�س��ابق ،عدنان درج��ال ،على ر�أ�س
وفد �ض��م � 11شخ�ص�� ًا اىل مدينة لوزان ال�س��وي�رسية حل�ضور
جل�سة حمكمة التحكيم الريا�ضية "كا�س" املتعلقة بال�شكوى
التي قدمها �ضد االحتاد العراقي لكرة القدم.
درجال جل�أ اىل "كا�س" كي ي�شكو احتاد الكرة بعد ابعاده من
انتخب��ات االحت��اد وكذلك بعد رف�ض اال�س��تئناف الذي تقدم
من وحرمانه من مزاولة العمل الريا�ضي ملدة ثالث �سنوات.
ويامل درجال يف ك�س��ب الق�ضية من اجل ازاحة احتاد الكرة
والرت�شح النتخابات االحتاد ،فيما ي�ؤكد الطرف االخر احتاد
الكرة بان الق�ض��ية �س��تكون ل�ص��احله لعدم �ص��حة ادعاءات
درج��ال .وعن حيثيات الدعوى �أكد درجال يف وقت �س��ابق،
�أن الدعوى التي رفعها �ض��د االحتاد العراقي لكرة القدم لدى
حمكمة "كا�س" مازالت مفتوحة ومل تغلق.

الشرطة يعزز صدارته للدوري الممتاز
بغداد – الجورنال

عزز فريق ال�رشطة �ص��دارته للدوري العراقي املمتاز،
بتغلب��ه على فري��ق احل�س�ين  2-0يف املب��اراة التي
جمع��ت الفريقني على ملعب الـ 5االف متفرج �ض��من

مناف�سات اجلولة العا�رشة من املرحلة الثانية للبطولة.
وتن��اوب عل��ى ت�س��جيل ثنائي��ة القيث��ارة اخل��ضراء
كل م��ن ع�لاء عب��د الزه��رة يف الدقيق��ة 60
ومهن��د عل��ي "ميم��ي" يف الدقيق��ة  ،70لتنته��ي
املواجه��ة بف��وز ال�رشط��ة بثنائي��ة نظيف��ة.

الف��وز ع��زز �ص��دارة ال�رشط��ة بر�ص��يد 70
نقط��ة ،فيم��ا اوقف��ت اخل�س��ارة فري��ق احل�س�ين
عن��د النقط��ة  21يف املرك��ز قب��ل االخ�ير.
ويف مب��اراة اخرى اقيم��ت يف ذات التوقي��ت ،تعادل
الديوانية مع احلدود �سلبي ًا من دون اهداف.

بغداد  -الجورنال

�شهدت ن�س��خة مو�سم  2018-2019من دوري اخلليج
العربي ا�س��تمرار تفوق الالعبني الأجانب يف الفوز بلقب
هداف امل�سابقة ،بعدما ح�سم العب الوحدة ،الأرجنتيني
�سيبا�س��تيان تيغايل ،اللقب بر�صيد  26هدفاً ،بينما فاز
باللق��ب يف املو�س��م املا�ض��ي ،الع��ب العني ،ال�س��ويدي
ماركو�س بريغ.
وعل��ى م��دار تاري��خ ال��دوري الإمارات��ي م��ر العديد من
الأ�س��ماء من الالعبني الأجانب ،الذين �س��طروا �أ�سمائهم
ب�أح��رف من ذه��ب� ،إذ �أ�س��هم  4مهاجم�ين �أجانب على
تغيري خريطة الكرة يف الإمارات ،كالتايل:
تيغايل
كت��ب �سبا�س��تيان تيغ��ايل تاريخ�� ًا جدي��داً يف املو�س��م
احل��ايل ،بعدم��ا رفع ر�ص��يده �إىل  137هدف�� ًا بفارق 5
�أهداف عن �أقرب مناف�س��يه (حمم��د عمر وعلي مبخوت)
بينم��ا قل�ص الف��ارق مع فهد خمي�س اله��داف التاريخي
�إىل  30هدف��ا ،لي�ؤك��د خ�لال  6موا�س��م �أم�ض��اها م��ع
"�ص��احب ال�سعادة" �أنه هداف من طينة الكبار ،وذهب
�أ�صيل ال ي�صد�أ �أبداً مهما تقدم العمر.

إنتر ميالن ينهي اتفاقه مع
لوكاكو ..وينتظر الحسم مع
مانشستر يونايتد
بغداد_ الجورنال

مهاجمين أجانب غيروا خريطة الكرة في اإلمارات
وم��ن اخلط��وات اجليدة الت��ي قام��ت به��ا �إدارة الوحدة
ت�أكيدها قبل �أيام ا�ستمرار تيغايل مع الفريق يف املو�سم
املقبل ،وهي خطوة حت�سب للنادي خا�صة بعد �أن �سجل
الالع��ب الأرجنتين��ي ا�س��مه ك�أف�ض��ل الع��ب يف تاريخ
الوح��دة مب��ا قدمه من عط��اء ،ومن املفارق��ات الغريبة
�أن تيغ��ايل الذي اعتاد �أن ي�س��جل بكثافة يف املباريات
يف موا�س��مه ال�س��ابقة ،احتفل للمرة الأوىل هذا املو�س��م
ب�إحراز �أول "الهاتريك" يف الدوري.
جيان
يع��د الالعب الغ��اين �أ�س��امواه جيان من �أب��رز الالعبني
الأجانب يف تاريخ نادي العني� ،إذ كان �أول العب �أجنبي
يتخط��ى حاجز ال��ـ  100هدف يف الدوري ،وو�ص��ل �إىل
 101هدف ًا بعد ان�ض��مامه �إىل النادي الأهلي� ،إذ �أحرز
جي��ان � 6أه��داف يف  14مب��اراة خا�ض��ها م��ع الأهلي،
وقبلها �س��جل  95هدف ًا يف  83مب��اراة مع العني يف 4
موا�س��م من مو�س��م � 2011-2012إىل مو�سم 2014-
 ،2015ليكون ثاين �أف�ضل هداف يف تاريخ نادي العني
خلف�� ًا لالع��ب ال�س��ابق �أحم��د عب��د اهلل �ص��احب الـ117
هدفاً .كما جتاوز الالعب ال�سابق ماجد العوي�س بر�صيد
 85هدفاً ،وحطم جيان الرقم التاريخي ،وهو  99هدفاً،

وقال درج��ال يف بيان" ،نظ��راً لتكرار حماوالت امل�ست�ش��ار
القان��وين لالحت��اد العراقي لكرة القدم د .نزار احمد ت�ض��ليل
الر�أي العام العراقي بخ�صو�ص ق�ضية تر�شيحي لالنتخابات
ودعوت��ي املرفوع��ة �إىل حمكم��ة كا���س الدولي��ة ع�بر ن�رشه
معلومات غري �ص��حيحة ،م�ستد ًال على وثائق منقو�صة لغاية
يف نف�س يعقوب يعرفها القا�صي والداين".
و�أ�ض��اف "�أود �أن �أو�ض��ح لل�ش��ارع الريا�ض��ي ب�أنن��ي تلقيت
اليوم الأربعاء املوافق � 30أيار  2018ر�س��الة من املحامي
اخلا���ص يف الدعوى تفي��د ب�أن قرار حمكم��ة الكا�س الدولية
ال�صادر اليوم نف�سه والقا�ضي برف�ض طلب ت�أجيل انتخابات
احت��اد كرة الق��دم املزمع �إقامته��ا يوم اخلمي�س  31ال�ش��هر
ذات��ه ،وكذل��ك ع��دم دخويل االنتخاب��ات كمر�ش��ح عن نادي
الزوراء الريا�ضي ،ال يعني �أبداً غلق الدعوى ورف�ضها.

الذي �سجله الربازيلي �أندر�سون مع ال�شارقة والو�صل يف
 7مو�سم بداية من مو�سم  ،2004-2005قبل �أن يرحل
جيان عن الأهلي للعب يف الدوري الرتكي.
فابيو ليما
�أثب��ت الربازيل��ي فابي��و ليم��ا �أن��ه �أف�ض��ل
الع��ب �أجنب��ي يف تاري��خ الو�ص��ل،
بعدما و�صل ر�ص��يده �إىل  91هدف ًا
يف ال��دوري ،وب��ات اله��داف
التاريخ��ي لالعبني الأجانب
يف "الإمرباط��ور" بع��د �أن
متك��ن م��ن تخط��ي رقم
املح�ترف الإي��راين
ال�س��ابق يف �ص��فوف
فره��اد
الو�ص��ل،
جمي��دي ،ال��ذي يف
ر�صيده  67هدفاً.
و�س��يكون �أم��ام الالع��ب
الربازيل��ي فر�ص��ة كب�يرة
لدخول ن��ادي املئة يف املو�س��م
املقبل.

ك�ش��فت تقاري��ر �ص��حفية �أن املهاج��م البلجيك��ي روميل��و
لوكاك��و ،الع��ب مان�ش�س�تر يونايت��د الإجنلي��زي،
اق�ترب كث�ي ًرا م��ن ن��ادي �إن�تر مي�لان الإيط��ايل
يف ف�ترة االنتق��االت ال�ص��يفية اجلاري��ة.
و�أ�شارت �ص��حيفة ”غازيتا ديلو�سبورت“ الإيطالية
�إىل �أن لوكاك��و التق��ى م�س���ؤويل �إن�تر مي�لان لبحث
تفا�ص��يل عق��ده رفق��ة النريات��زوري ،ووافق على
تقلي��ل مطالب��ه املادي��ة لت�س��هيل انتقال��ه
�إىل �س��ان �س�يرو يف املو�س��م اجلدي��د.
و�أك��دت ال�ص��حيفة ،يف تقري��ر
ن�رشت��ه الي��وم الثالث��اء� ،أن �إدارة
الإن�تر تنتظ��ر الآن املفاو�ض��ات
احلا�س��مة م��ع ن��ادي مان�ش�س�تر
يونايتد الإجنلي��زي ،قبل الإعالن
الر�س��مي ع��ن �إمت��ام ال�ص��فقة
وتوقع��ت �أن يتم�س��ك م�س���ؤولو
املانيو باحل�صول على  70مليون
يورو لبي��ع لوكاكو �إىل �إنرت ميالن.
و�ش��ارك لوكاك��و ه��ذا املو�س��م يف
 45مب��اراة� ،أحرز خالله��ا  15هدفًا
و�صنع � 4أخرى ،عل ًما �أنه انتقل �إىل �أولد
تراف��ورد م��ن �إيفرتون مقاب��ل  75مليون
�إ�سرتليني ،بعقد ي�ستمر حتى عام .2022

الدوري األوروبي :مواجهة فريدة بين آرسنال وتشيلسي
بغداد  -الجورنال

رمبا تت�سم املواجهات بني �آر�سنال وت�شيل�سي دائم ًا
ببع�ض الإثارة ،لكونها من مباريات الديربي املهمة
يف كل �أنح��اء الع��امل ،لكن الديرب��ي اللندين املرتقب
اليوم الأربعاء �س��يكون مواجهة فريدة من نوعها� ،إذ
يلتقي الفريقان خارج احلدود.
وال يف�ص��ل ب�ين النادي�ين يف العا�ص��مة الربيطانية
لندن �س��وى  12كيلومرتاً ،ولكنهما �س��يلتقيان اليوم
عل��ى بع��د  4600كيلومرت من لندن ،حيث ي�ص��طدم
الفريقان يف نهائي م�س��ابقة الدوري الأوروبي على
الإ�ستاد الأوملبي يف باكو عا�صمة �أذربيجان.
ومع امل�س��افة الكبرية التي تف�ص��ل مقر الناديني عن
مقر املوقعة النهائية اليوم والتكلفة الباهظة للرحلة
من لندن �إىل باكو خا�ص��ة م��ع عدم توافر العديد من
الرحالت �إىل باكو ،تت�س��م مباراة الغد ب�أنها مواجهة
فريدة من نوعها.
كم��ا ينتظ��ر �أال ت�ش��هد مب��اراة الغ��د ح�ض��وراً هائ ًال
للجماه�ير الإجنليزي��ة رغم ك��ون النهائ��ي مواجهة

�إجنليزية خال�صة.
وواج��ه االحت��اد الأوروب��ي لك��رة الق��دم (يويف��ا)
انتق��ادات عديدة بعدم��ا قدم �س��تة �آالف تذكرة فقط
للنادي�ين م��ن �إجم��ايل � 64أل��ف مقع��د ،ه��ي �س��عة
الإ�ستاد الأوملبي يف باكو.
ولكن ال�س��تة �آالف تذكرة تبدو �أي�ض�� ًا ع��ددا كبرياً� ،إذ
�أ�شارت �صحيفة ذي �صن الربيطانية �إىل �أن الناديني
�أعادا �أكرث من ن�صف هذا العدد من التذاكر �إىل يويفا.
وفيم��ا ميكن ليويفا �أن يدافع عن نف�س��ه ب�ش���أن حقه
يف �إقام��ة املباري��ات النهائي��ة مل�س��ابقاته يف �أي
م��كان داخ��ل الق��ارة الأوروبي��ة ،يبدو من ال�ص��عب
على املتابعني التغا�ض��ي عن �سفر �آر�سنال �إىل باكو
ب��دون العب خط و�س��طه الأرمين��ي املوهوب هرنيك
ميختاريان.
ويغيب ميختاريان ( 30عاماً) عن �آر�س��نال يف هذه
املباراة ب�س��بب املخ��اوف على �س�لامته �إزاء النزاع
ال�سيا�سي بني �أذربيجان و�أرمينيا.
وعلى امل�س��توى الريا�ض��ي ،ال يحتاج �آر�سنال للفوز
باللق��ب فقط من �أجل �إنهاء املو�س��م الأول له بقيادة

�إمي��ري ب�ش��كل جي��د ،ولكنه يحت��اج �أي�ض�� ًا للقب من
�أج��ل امل�ش��اركة يف دوري �أبط��ال �أوروبا باملو�س��م
املقبل بعدما حل خام�س�� ًا يف الدوري الإجنليزي هذا
املو�سم ليخ�رس فر�صة الت�أهل �إىل دوري الأبطال عرب
امل�سابقة املحلية.
و�ش��ارك �آر�س��نال يف دوري الأبط��ال عل��ى مدار 19
مو�س��م ًا متتالي�� ًا قب��ل �أن يف�ش��ل يف الو�ص��ول �إليها
خالل �آخر مو�سمني.
ويفتقد �آر�س��نال �أي�ض�� ًا يف هذه املباراة جهود العبه
�آرون رام��زي ب�س��بب الإ�ص��ابة لك��ن قائم��ة الفري��ق
�ست�ض��م املهاجم داين ويلبك العائد ل�ص��فوف الفريق
بع��د تعافي��ه م��ن �إ�ص��ابة الكاح��ل الت��ي �أبعدته عن
املالعب منذ نوفمرب (ت�رشين الثاين) املا�ضي.
وق��د تكون املب��اراة مواجهة خا�ص��ة حلار�س مرمى
�آر�س��نال ،الت�شيكي بيرت ت�ش��يك ،الذي ي�ستطيع قيادة
الفريق للفوز باللقب على ح�ساب فريقه ال�سابق.
وخالل  11مو�سم ًا ق�ضاها مع ت�شيل�سي قبل االنتقال
لآر�س��نال يف � ،2015أحرز ت�ش��يك �ألقاب  13بطولة
منها لقب الدوري الأوروبي يف .2013

وكان ت�شيك انتقل �إىل ت�شيل�سي يف 2004
بع��د �ش��هور قليلة م��ن جن��اح ت�شيل�س��ي يف الإطاحة
بفري��ق �آر�س��نال م��ن دور الثماني��ة ل��دوري �أبط��ال
�أوروب��ا يف املواجه��ة الأوروبي��ة الوحيدة ال�س��ابقة
ب�ين الفريق�ين .ومل يحقق �آر�س��نال �أي فوز يف �س��ت
مواجهات �أوروبية �سابقة �أمام مناف�سيه الإجنليز.
ويف املقاب��ل ،يخو���ض ت�شيل�س��ي املب��اراة الي��وم
ب�أع�ص��اب �أكرث ه��دوءاً� ،إذ �ض��من الفريق امل�ش��اركة
يف دوري الأبط��ال الأوروب��ي املو�س��م املقبل بعدما
�أنه��ى املو�س��م املحلي يف املرك��ز الثال��ث بالدوري
الإجنليزي.
وق��د يفتق��د الفري��ق يف مب��اراة الغ��د جه��ود الع��ب
خط الو�س��ط جنولو كانت��ي الذي �أ�ش��ارت تقارير �إىل
تعر�ض��ه لإ�ص��ابة يف الركبة خ�لال تدريبات الفريق
يوم ال�س��بت املا�ض��ي .ويفتقد ت�شيل�س��ي جهود العب
خط الو�س��ط روبن لوفت�س ت�ش��يك ،الذي �أ�صيب بقطع
يف وت��ر �أخيل خالل مباراة ودية بالواليات املتحدة
الأ�سبوع املا�ضي ،كما يعاين كالوم هود�سون �أودوي
من �إ�صابة م�شابهة.

