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أحمد إبراهيم على أعتاب
الدوري الكويتي

بغداد  -الجورنال

�أف��ادت تقاري��ر �صحفي��ة ،باق�تراب مدافع املنتخ��ب الوطني لك��رة القدم
ون��ادي العربي القطري� ،أحمد ابراهيم ،م��ن االنتقال اىل الدوري الكويتي
يف االنتقاالت ال�صيفية اجلارية.
وانتق��ل �إبراهي��م �إىل �صف��وف العربي القطري قادم ًا م��ن �صفوف االتفاق
ال�سع��ودي يف االنتقاالت ال�صيفية املا�ضي��ة ،حيث انتهى عقد الالعب مع
فريقه القطري ومل تفتح حتى الآن مفاو�ضات جتديد عقده.
وذك��رت م�صادر قطري��ة �أن "املدافع العراق��ي �أحمد �إبراهي��م ،بات قريب ًا
م��ن التوقيع مع الن��ادي العربي الكويتي ،بعد رحيله عن فريق العربي مع
انتهاء عقده يف نهاية املو�سم املا�ضي".
وتابعت �أنه "مل جتر �أية مفاو�ضات مع �إبراهيم لتجديد عقده مع الأحالم،
بع��د مو�سم جيد ق ّدمه يف �أول جتربة ل��ه يف دوري النجوم ،وكان من بني
�أف�ضل  3مدافعني ح�سب تر�شيحات الرابطة القطرية لالعبني"

العراق يصطدم بالسعودية
والكويت في غرب آسيا للناشئين
بغداد  -الجورنال

اجري��ت قرع��ة بطولة غ��رب �آ�سيا للنا�شئ�ين ،يف العا�صم��ة االردنية عمان
مب�شاركة  9منتخبات.
واوقع��ت القرع��ة منتخب العراق يف املجموعة الثالث��ة اىل جانب منتخبي
ال�سعودي��ة والكوي��ت ،يف ح�ين �ضمت املجموع��ة االوىل منتخب��ات لبنان
والبحري��ن و�سوري��ا ،فيم��ا �ضم��ت املجموع��ة الثاني��ة منتخب��ات االردن
وفل�سطني وعمان.
ومت توزي��ع املنتخب��ات امل�شارك��ة يف الدور الأول م��ن البطولة على ثالث
جمموع��ات تلع��ب بنظ��ام ال��دوري من مرحل��ة واح��دة ويف ال��دور الثاين
يت��م توزي��ع املنتخبات عل��ى ثالث جمموع��ات جديدة تعتم��د على ترتيب
املنتخبات يف الدور الأول.
واعتم��د احتاد غرب �آ�سي��ا على ا�ستاد الأمري حممد يف مدينة الزرقاء ملعب ًا
ر�سمي ًا للبطولة التي �ستقام للفرتة من  1-11متز املقبل.
وق��رر االحت��اد الأردين اعتماد كرة "مول�تن" الكرة الر�سمي��ة لبطولة غرب
�آ�سيا للنا�شئني.

الزوراء يواجه القوة الجوية في دور نصف نهائي كأس العراق اليوم
بغداد  -الجورنال

يواجه فريق الزوراءاليوم الثالثاء فريق القوة اجلوية يف
دور ن�صف نهائي ك�أ�س العراق على ملعب ال�شعب الدويل
يف متام ال�ساعة ال�سابعة م�ساء.
وقررت وزارة ال�شباب والريا�ضة اقامة مباراة الكال�سيكو
بني الزوراء والق��وة اجلوية على ملعب ال�شعب الدويل يف
اطار ن�صف نهائي بطولة ك�أ�س العراق.
وق��ال مدي��ر ملعب ال�شع��ب ب�ش�ير جاب��ر ان ادارة ملعب
ال�شعب عقدت اجتماع ًا م��ع وزارة ال�شباب والريا�ضة من
اجل حتديد ملعب��ي مواجهتي ن�صف نهائي ك�أ�س العراق

اليوم الثالثاء ".
واو�ض��ح انه تق��رر خالل االجتماع اقام��ة مباراة واحدة
عل��ى ملع��ب ال�شعب ال��دويل حيث �سيواجه ال��زوراء فريق
القوة اجلوية يف متام ال�ساعة ال�سابعة م�ساء.
وا�ضاف  ":ان مباراة الطلبة والكهرباء� ،ضمن ذات الدور
�ستقام على ملعب ملعب ال�صناعة ب�سبب ان ار�ضية ملعب
ال�شعب ال تتحمل اقامة مباراتني يف اليوم ذاته ".
وت�سبب موع��د الكال�سيكو العراق بارباك اعمال ال�صيانة
اجلارية يف ملعب ال�شعب الدويل.
واو�ض��ح مديل��ر امللع��ب �أن "ادارة امللع��ب ،ارادت
ا�ستغ�لال فرتة توق��ف الدوري من اجل اعم��ال ال�صيانة،

لكنن��ا فوجئنا مبباري��ات الك�أ�س ،فامللع��ب اقيمت عليه
مبارات�ين اجلمع��ة ،ب�ين الطلبة ونف��ط مي�س��ان والزوراء
وامانة بغداد".
وا�ض��اف ان "اعم��ال ال�صاينة جارية عل��ى امللعب حتى
االن ،ونحاول ان يكون امللعب جاهزاً ملباراة الكال�سيكو
بالرغم من �صعوبة هذا االمر".
و كان ال��زوراء ق��د تخط��ى امان��ة بغداد يف رب��ع نهائي
الك�أ�س ،فيما متكن القوة اجلوية من عبور النفط يف الدور
املا�ضي.
ومن جانب اخ��ر �أر�سل االحتاد العربي لكرة القدم ،كتاب ًا
�إىل نظ�يره العراق��ي ،يبلغه ع��ن ممثلي��ه يف ك�أ�س حممد

نادال يعلن غيابه عن بطولة ويمبلدون
بغداد – الجورنال

قال بط��ل روالن غارو���س ،الإ�سباين رافائي��ل نادال،
�إن��ه لن يخو�ض م�سابقات على الأرا�ضي الع�شبية قبل
بطولة وميبل��دون هذا العام ،لكنه يثق يف قدرته على
املناف�سة على لقبه الثالث يف لندن.
وح�صد الالعب الإ�سباين لقبه  12يف روالن غارو�س،
بعدما فاز على دومينيك تيم �أم�س الأحد ،لي�صبح على
ُبعد لقبني من الرقم القيا�سي لروجر فيدرر البالغ 20
لقب ًا يف البطوالت الأربع الكربى.
و�سيع��ود الالعب البالغ عم��ره  33عام ًا �إىل مايوركا
للح�صول على ف�ترة راحة ،قبل التوجه �إىل وميبلدون

يف نهاية ال�شهر اجلاري.
وفاز نادال بلقب وميبلدون يف  2008و ،2010لكنه
ميلك �سج ًال متباين ًا منذ ذلك احلني ،رغم الو�صول �إىل
الدور قبل النهائي العام املا�ضي.
وقال ن��ادال ،الذي خ�رس �أمام نوفاك ديوكوفيت�ش يف
ال��دور ن�صف النهائي العام املا�ضي ،لل�صحافيني يف
باري���س�" :أعرف �أين لعبت ب�شكل رائع العام املا�ضي..
كان بو�سع��ي �أن �أك��ون قريب�� ًا م��ن الف��وز بلق��ب �آخر
هناك".
و�أ�ض��اف العب التن�س الإ�سب��اين" :كما يعرف اجلميع
�أنا �أحب اللعب على الع�شب ..وكما يعرف اجلميع لي�س
بو�سعي اللعب لأ�سابيع عديدة متتالية ،كما كنت �أفعل

من��ذ ع�رش �سن��وات �أو ثماين �سنوات ..ل��ذا لن �ألعب قبل
وميبل��دون ..اخلربة تقول �إن اال�ستع��داد اجليد يحتاج
�إىل تدري��ب جيد ،ورمبا خو���ض مباراتني �أو �شيء من
هذا القبيل قبل الذهاب �إىل هناك".
وعان��ى نادال من �إ�صاب��ات يف الركبة خالل م�سريته
وغ��اب ع��ن وميبل��دون يف  2009و ،2016كم��ا
تعر�ض مل�شكالت يف الركبة قبل فرن�سا املفتوحة هذا
العام لكنه لعب وح�صد اللقب.
وقال نادال" :بكل �أمانة يف �آخر عامني يف وميبلدون
�شع��رت �أين �أ�صبح��ت قريب�� ًا م��رة �أخ��رى ..يف الع��ام
املا�ض��ي كنت على بع��د خطوة واحدة م��ن النهائي..
�شع��رت �أن بو�سعي التناف�س يف الفرتة الأخرية فلماذا

بعد مزاعم االغتصاب ..ناجيال توجه "تهمة مشينة أخرى" لنيمار
بغداد  -الجورنال

يف ر�سائل على تطبي��ق "وات�ساب" بني ناجيال ترينداد،
الفت��اة التي تته��م جنم كرة الق��دم نيم��ار باغت�صابها،
وحماميه��ا ال�ساب��ق ،قال��ت عار�ضة الأزي��اء �إن الالعب
الربازيلي "يدمن املخدرات".
وح�صل��ت �صحيفة "م��اركا" الريا�ضي��ة الإ�سبانية على
الت�سجي�لات ،وفيه��ا تق��ول ناجي�لا �إنه��ا "مل تتخي��ل
�أنه��ا �ستع��ود �إىل املن��زل على قي��د احلياة" ،بع��د واقعة
االغت�صاب املزعومة.
و�أ�ض��اف"" :كن��ت �س�أبل��غ عن��ه يف باري���س لكني كنت
خائفة م��ن عواقب ذلك .يا �إله��ي � ،إنه جمنون� .رضبني
واغت�صبن��ي ،كان خمم��ورا وخم��درا ،وقد ق��ال ذلك يف
الر�سائل".

وتابعت الربازيلية ناجيال�" :إنه عنيف ومدمن خمدرات،
ويحتاج �إىل القب�ض عليه �أو �إر�ساله لإعادة الت�أهيل .يف
حالت��ه احلالية ه��و ي�شكل خطرا عل��ى املجتمع وتهديدا
لنف�سه".
ورد حماميه��ا ال�سابق ،الذي اق�ترح عليها ف�ضح نيمار،
قائ�لا�" :إذا كان لديك �ص��ور ف�سيكون القانون يف �صفك
و�سيحميك .عندما تهد�أين ار�سلي يل املادة".
وبع��د ذل��ك ،ردت ناجي�لا عل��ى املحام��ي ،قائل��ة �إنها
"�سنت��شر فيديو" ،حيث "ال �أري��د �أن يعي�ش بحرية و�أنا
�أع��اين"� ،إال �أن املحام��ي �أخربه��ا حينئ��ذ بالبح��ث عن
حمام �آخر ،فيما مل تك�شف "ماركا" �سبب ذلك.
ويب��دو �أن ناجيال كانت ت�شري �إىل الفيديو الذي ن�رش قبل
�أي��ام ،ويظه��ر ا�شتباكا ج�سدي��ا مع الع��ب باري�س �سان
جرمان الفرن�سي.

ويواج��ه نيم��ار تهمة اغت�ص��اب ناجيال بغرف��ة فندقية
يف العا�صم��ة الفرن�سي��ة باري���س يف  15مايو املا�ضي،
وينف��ي الالع��ب هذه التهم��ة ،ويقول �إنه التق��ى ترينداد
"بالرتا�ضي".
وج��رى ت�رسي��ب مقط��ع فيدي��و ،مدت��ه  7دقائ��ق ،يظهر
ال�شابة ،التي تعمل عار�ضة للأزياء ،وهي ت�رضب نيمار
بالأيدي ،قبل �أن ي�شتبك معها بعنف.
وقال��ت ترين��داد ،خالل التحقي��ق معه��ا يف مدينة �ساو
باولو الربازيلية� ،إن هذا الفيديو متت �رسقته بعد اقتحام
�شقته��ا� ،إال �أن هذا الت�رصيح تبني فيم��ا بعد �أنه "ادعاء
كاذب" ،على ما يبدو ،ح�سب ال�صحيفة.
فق��د فح���ص رج��ال ال�رشط��ة ب��اب �شق��ة ترين��داد ،فلم
يعرثوا على �أي ب�صم��ات "جمهولة" ،با�ستثناء ب�صمات
"ال�ضحية" نف�سها ،وعاملة نظافة.

ال�ساد���س للأندي��ة الأبط��ال (الأندي��ة العربي��ة) للمو�سم
.2020 /2019
و�أبلغ االحتاد العربي نظريه العراقي ب�أن فريقي ال�رشطة
والق��وة اجلوي��ة� ،سيمث�لان الع��راق يف البطول��ة ،حي��ث
�ستجرى قرعة دور الـ 32يومي  23و 24متوز املقبل.
و�ستنطل��ق مباريات ذه��اب دور الـ 32يوم��ي  20و21
�آب املقب��ل ،فيما �ستقام مباريات االياب يومي  27و28
من ال�شهر ذاته .و�سيح�صل كل نادٍ يف مباراة ذهاب على
� 25ألف دوالر �أمريكي ،واملبلغ ذاته يف مباراة الإياب،
و�سيح�صل الفري��ق املت�أهل �إىل دور الـ 16على مبلغ 50
�ألف دوالر.

التصنيف العالمي :بطلة روالن
غاروس تصعد للوصافة
بغداد_ الجورنال

حافظ��ت اليابانية نعومي �أو�ساكا على �ص��دارة جدول الت�صنيف
العامل��ي لتن���س ال�سي��دات ال�صادر الي��وم الإثنني ،بينم��ا �صعدت
الأ�سرتالية �آ�شلي بارتي للو�صافة بعد تتويجها للمرة الأوىل بلقب
بطولة روالن غارو�س الكربى.
وارتق��ت بارتي �ست��ة مراكز دفعة واح��دة لتحل م��كان الت�شيكية
كارولينا بلي�سكوفا التي تراجعت للمركز الثالث.
فيما كان��ت الرومانية �سيمون��ا هاليب ،امل�صنف��ة الأوىل �سابقا،
�صاحب��ة �أك�بر تراج��ع يف "قائم��ة �أف�ض��ل ع�رش العب��ات" بعدما
ت�أخرت خم�سة مراكز لتحل ثامنة.
كم��ا ارتق��ت البيالرو�سية �آرين��ا �سابالينكا لتدخ��ل قائمة �أف�ضل
العبات بحلولها عا�رشة على ح�ساب الأمريكية �سريينا ويليامز.
وفيما يلي قائمة �أف�ضل ع�رش العبات بالت�صنيف:
 1اليابانية نعومي �أو�ساكا  6486نقطة. 2اال�سرتالية �آ�شلي بارتي .3650 3الت�شيكية كارولينا بلي�سكوفا .5685 4الهولندية كيكي بريتن�س .5345 5الت�شيكية برتا كفيتوفا .4925 6الأملانية �أجنليه كريبر .4675 7الأوكرانية �إلينا �سفيتولينا .3967 8الرومانية �سيمونا هاليب .3963 9الأمريكية �سلوان �ستيفنز .3682 10-البيالرو�سية �آرينا �سابالينكا 3565

فيتل :سرقوا مني الفوز بـ"فورموال  "1لصالح هاميلتون
بغداد  -الجورنال

حق��ق لوي���س هاميلتون فوزا مثريا للج��دل يف �سباق
جائ��زة كندا الكربى ببطولة العامل ل�سباقات فورموال
 1لل�سيارات اليوم الأحد بعدما عرب �سيبا�ستيان فيتل
�سائ��ق ف�يراري خ��ط النهاي��ة يف املرك��ز الأول لكنه
عوقب ب�إ�ضافة خم�س ثوان �إىل زمنه.
وع�بر فيت��ل ،ال��ذي ب��د�أ م��ن مرك��ز �أول املنطلق�ين،
خ��ط النهاي��ة �أم��ام هاميلتون لكن مل تك��ن هناك �أي
احتفاالت يف مر�أب فرياري بعد �إنزال ال�سائق الأملاين
�إىل املرك��ز الثاين بع��د عقوبة ب�سبب ع��ودة غري �آمنة
على احللبة بعد اخلروج عن امل�سار.
وم��ع تعر�ض��ه لل�ضغط من هاميلتون خ��رج فيتل عن
امل�سار يف املنعطف الثالث يف اللفة  48وعندما عاد
كان �أم��ام ال�سائق الربيطاين مبا�رشة الذي �أجرب على
اخلروج عن م�سار احللبة.
وا�ستم��ر ال�سباق مع فتح حتقيق ب�ش���أن الواقعة وبعد
ذلك بعدة لف��ات مت �إبالغ فيتل بقرار العقوبة لينفجر
بط��ل العامل �أربع م��رات غا�ضبا عرب دائ��رة االت�صال

م��ع فريقه .وق��ال فيتل الغا�ضب "�أي��ن من املفرت�ض
�أن �أذهب حقا� .إنهم ي�رسقون الفوز مني".
و�أ�ضاف "ال ال ال .حقا يجب �أن تكون �أعمى متاما لكي
جتعلني �أتركه يتجاوزين وال ا�سيطر على ال�سيارة� .أين
من املفرت�ض �أن �أذهب؟.
"هذا خط�أ فادح .هذا ظلم".
ويف الوق��ت ذات��ه طل��ب مر�سيد���س م��ن هاميلت��ون
احلفاظ على مكانه "بالق��رب من فيتل" وتقبل الفوز
بهدوء.
وقال هاميلتون الذي حقق فوزه اخلام�س هذا املو�سم
وعادل رق��م مايكل �شوماخر باالنت�ص��ار �سبع مرات
يف كن��دا "لي�ست الطريقة التي �أردت حتقيق الفوز بها
بالت�أكيد".
وبغ���ض النظر ع��ن مر�سيد�س ب��دا الغ�ضب على قطاع
كبري م��ن اجلماه�ير و�أطلق��ت �صيح��ات اال�ستهجان
�ض��د هاميلتون خالل احتفاالت التتويج وبدا ال�سائق
الربيطاين متفاجئا.
وق��ال هاميلتون ال��ذي حاول �أن يجع��ل فيتل ين�ضم
�إلي��ه �أعلى من�ص��ة التتويج "كل م��ا �أ�ستطيع قوله هو

�إنن��ي مل �أتخ��ذ ه��ذا الق��رار ل��ذا ال �أعلم �إىل م��ن توجه
اجلماهري �صيحات اال�ستهجان .رمبا �ضد القرار".
و�سم��ح ق��رار معاقب��ة هاميلت��ون بتمدي��د �سيط��رة
مر�سيد���س على املو�سم بعدم��ا حقق فوزه ال�سابع يف
�سبع��ة �سباقات م��ن بينه��ا خم�سة ح�ص��ل فيها على
املركزي��ن الأول والث��اين .وج��اء الفنلن��دي فالتريي
بوتا�س زميل هاميلتون يف املركز الرابع.
وح�ص��د فرياري مكانني على من�ص��ة التتويج �إذ جاء
فيتل ثانيا �أمام زميله �شارل لوكلري.
وبع��د ال�سباق خ��رج فيتل م��ن �سيارت��ه وانطلق نحو
مكت��ب مراقب��ي ال�سب��اق مبا��شرة وعرب ب�لا �شك عن
�شعوره مرة �أخرى.
وعندم��ا عاد �إىل م��كان انتظار ال�سي��ارات �أزاح "رقم
 "1الذي تقف �أمامه �سيارة املنت�رص من �أمام �سيارة
هاميلتون وا�ستبدله بالرقم .2
و�أو�ضح فيتل �أنه لي�س غا�ضبا من هاميلتون لكن من
مراقبي ال�سباق .وقال "ال يجب على اجلماهري �إطالق
�صيح��ات اال�ستهجان �ضد هاميلت��ون لأنهم �شاهدوا
م��اذا حدث .ال �أعتقد �أنه كانت هن��اك �أي نية للإيذاء.

واجه��ت م�شكلة للبق��اء على م�س��ار احللبة
لك��ن اجلماهري يج��ب �أال تطلق �صيح��ات اال�ستهجان
�ض��د هاميلت��ون .ل��و هن��اك ما يج��ب �أن يع�بروا عن
غ�ضبهم جتاهه فهو القرارات امل�ضحكة".
بد ًال م��ن اال�ستمتاع مبذاق الف��وز ب�سباق جائزة كندا
الك�برى ببطول��ة الع��امل ل�سباقات فورم��وال ،1جترع
لوي���س هاميلتون م��رارة ،بعد هج��وم اجلماهري على
ال�سائق الربيطاين عقب فوز مثري للجدل ،م�ستفيداً من
عقوبة زمنية �ضد �سيبا�ستيان فيتل.
وحق��ق هاميلت��ون ف��وزه ال�ساب��ع يف �سب��اق كن��دا،
مع��اد ًال رقم مايكل �شوماخر ،لكن االنت�صار جاء بعد
معاقب��ة فيتل �سائق فرياري ،الذي ت�صدر ال�سباق منذ
البداية وحتى النهاية ،ب�إ�ضافة خم�س ثوان �إىل زمنه
ليرتاجع للمركز الثاين.
وعوقب ال�سائ��ق الأملاين ب�سبب ع��ودة غري �آمنة على
احللبة بعد اخلروج ع��ن امل�سار ،فمع تعر�ضه لل�ضغط
م��ن هاميلتون خ��رج فيتل عن امل�س��ار يف اللفة ،48
وعندم��ا ع��اد كان �أم��ام ال�سائق الربيط��اين مبا�رشة
لي�ضطر مناف�سه للخروج عن م�سار احللبة.

