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عماد محسن يقود القوة
الجوية لفوز صعب على النجف

بغداد  -الجورنال

ق��اد املهاجم عماد حم�سن فريقه القوة اجلوية ،للفوز على م�ضيفه النجف
 1-0يف املباراة التي اقيمت على ملعب النجف االوملبي �ضمن لقاءات
اال�سب��وع احلادي ع�رش من املرحلة الثاني��ة للدوري العراقي املمتاز لكرة
الق��دم .حم�سن متكن من ت�سجيل هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة  85من
عم��ر املب��اراة ،ليهدي ال�صق��ور ثالث نق��اط ثمينة عززت م��ن موقعه يف
و�صافة الرتتيب.
وبه��ذا الف��وز ،رفع القوة اجلوية ر�صيده اىل النقط��ة  65يف املركز الثاين،
بينما توقف ر�صيد النجف عند النقطة  34يف املركز الثاين ع�رش.

نهائي أبطال أوروبا ..كيف أفطر
"الصائمون الثالثة"؟
بغداد  -الجورنال

�صم��م  3العبني م�سلمني يف ليفرب��ول وتوتنهام عدم الإفطار يف النهائي،
الذي جمع الفريقني يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
وقال��ت �صحيف��ة "�آ���س" الإ�سبانية �إن الأم��ر يتعلق بكل م��ن حممد �صالح
و�ساديو ماين يف ليفربول� ،إىل جانب مو�سى �سي�سوكو يف توتنهام ،م�شرية
�إىل �أن الثالثي لعبوا املباراة بالرغم من ت�أثري ال�صيام.
ومع الدقيقة  41من ال�شوط الأول ،توجه النجم امل�رصي للإفطار بعد علمه
ب�أن موعد الإفطار قد حان ،حيث التقط زجاجة مياه و�رشب منها.
وعق��ب ذلك ،وجد �ص�لاح �أن مناف�س��ه مو�سى �سي�سوك��و يف فريق توتنهام
يتوج��ه للإفطار فقام ب�إعطائ��ه زجاجته ليفطر بدوره ،ث��م تبعهم الالعب
ال�سنغايل �ساديو ماين .وكانت ال�ساعة �آنذاك ت�شري �إىل التا�سعة و 39دقيقة
م�ساء بتوقيت العا�صمة الإ�سبانية مدريد.
ي�شار �إىل �أن اللقاء انتهى ل�صالح ليفربول بهدفني نظيفني� ،سجلهما كل من
�ص�لاح يف الدقيقة الثانية من اللقاء من ركلة جزاء ،قبل �أن ي�ضيف البديل
ديفوك �أوريغي الهدف الثاين قبل النهاية بدقائق.
ودخ��ل الدويل امل�رصي التاريخ ،بعدم��ا جنح يف ت�سجيل ثاين �أ�رسع هدف
يف تاري��خ املباريات النهائي��ة مل�سابقة دوري �أبط��ال �أوروبا ،بعد دقيقة
و 48ثانية.
و�أح��رز �أبناء يورغن كل��وب اللقب الأوروبي ال�ساد���س يف م�سرية ليفربول،
بعدما �ضيعوا الك�أ�س العام املا�ضي يف النهائي �أمام ريال مدريد.

بعد اتهامه للحكومة بـ"الطائفية" ...وزير الشباب يلوح بمقاضاة المستشار القانوني التحاد الكرة
بغداد  -الجورنال

ل��وح وزي��ر ال�شب��اب والريا�ض��ة ،احم��د ريا���ض ،مبقا�ض��اة
امل�ست�ش��ار القان��وين الحت��اد الكرة ،ن��زار احمد ،بع��د اتهامه
للحكوم��ة العراقي��ة بنه��ا طائفي��ة خ�لال حديث��ه مبحكم��ة
النزاعات الريا�ضة "كا�س" ب�سوي�رسا.
وق��ال ريا�ض يف بي��ان ان "هيب��ة ومكانة الدول��ة العراقية
و�سمع��ة الوطن اكرب من امل�سمي��ات وال�شخو�ص ،و�سنحا�سب
كل م��ن يحاول اال�ساءة اىل احلكوم��ة الوطنية التي ا�ستمدت
�رشعيته��ا م��ن م�صادق��ة جمل�س الن��واب الذي ميث��ل ال�شعب
العراق��ي" .وب�ين ريا���ض ان "مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي
تداول��ت �إ�س��اءات واتهام��ات امل�ست�ش��ار القان��وين لالحت��اد
العراق��ي املرك��زي لك��رة الق��دم ن��زار احم��د اىل احلكوم��ة

العراقي��ة واتهام��ه لها باتهامات غري مقبول��ة ،واذا ما ت�أكد
�صح��ة ما تداوله ع��دد من مواقع التوا�ص��ل االجتماعي ف�إن
ال��وزارة لن تقف مكتوفة الأيدي جتاه مو�ضوع يتعلق بهيبة
الدولة وعدالة الق�ض��اء" .واو�ضح �أن "ال�شخ�ص املعني ميثل
احت��اد الكرة ب�صفت��ه م�ست�شارا قانونيا ل��ه ،وهكذا اتهام يف
حمكمة دولية اذا ما مت اثباته فعلى احتاد الكرة بيان موقفه
ال�رصي��ح من اتهام��ات م�ست�ش��اره القانوين ال��ذي يتقا�ضى
�أج��وره م��ن �أموال احلكوم��ة العراقية ،وعلي��ه ان يقدم دليال
قاطعا يعزز موقفه ال�رصيح جتاه هذه االتهامات ،واال ف�إنه
بالت�أكيد �سيتعر�ض للم�ساءلة القانونية".
من جهته ا�صدر رئي�س حركة اال�صالح والتغيري يف الريا�ضة
العراقي��ة� ،صب��اح الكناين ،بيان�� ًا ر�سمي ًا ب�ش��ان ت�رصيحات
امل�ست�شار القانوين الحتاد الكرة ،املحامي نزار احمد.

وقال الكناين" ،ن�ستنكر م��ا �صدر من ت�رصيحات ال �أخالقية
م��ن الأمريك��ي نزار احم��د والتي �أدىل به��ا يف �أكرث من قناة
وموقع وم�ؤ�س�س��ة �إعالمية والتي طالت رم��وزاً عراقية منها
الق�ض��اء العراق��ي و�شخ�صي��ات وطني��ة و�سيا�س��ة وريا�ضية
وقانونية".
واو�ض��ح ان "ه��ذا ان دل على �ش��يء ف�إمنا يدل ب���أن املدعو
احمد مل يجد من يردعه ولكننا وبهمة الغيارى والريا�ضيني
وال�صحفي�ين واالعالميني العراقي�ين الريا�ضيني واحلكومة
العراقي��ة �ست��م اخرا���س ه��ذه الأب��واق التي ال هم له��ا �سوى
زرع الفرق��ة بني �أبناء الوطن الواحد و�سريون فعل العراقيني
وبالقانون الذي نحرتمه".
و�أنهت حمكم��ة الكا�س الدولي��ة ،املخت�صة بف���ض النزاعات
الريا�ضية ،جل�ستها مع املعرت�ضني العراقيني ،يف ما يخ�ص

نجوم عرب توجت بدوري أبطال أوروبا
بغداد – الجورنال

بع��د تتوي��ج ليفربول بلق��ب دوري �أبط��ال �أوروبا يف
ملع��ب وان��دا ميرتوبوليتان��و ،بالف��وز عل��ى توتنهام
� 2-0أم�س ال�سبت ،بات النجم امل�رصي حممد �صالح
ثالث العب عربي يتوج بهذا اللقب القاري.
كما �أن �صالح يعترب خام�س العب عربي ي�صل نهائي
البطولة الأغلى على م�ستوى �أندية �أوروبا ،وحقق هذا
الإجن��از يف العام املا�ض��ي ،الذي يحمل ذكريات غري
جيدة لـ"الفرعون" امل��صري� ،إذ خ�رس فريقه النهائي
� 1-3أمام ريال مدريد ،ف�ض ًال عن خروجه مبكراً من
املباراة ب�سبب �إ�صابة يف الكتف.

وعاد �ص�لاح �أم�س ال�سبت لنهائي دوري الأبطال مرة
�أخ��رى ،وق��اد فريق��ه بف�ضل هدف��ه املبكر م��ن ركلة
ج��زائ للتتويج باللقب الأوروبي للم��رة ال�ساد�سة يف
تاري��خ ليفربول .اجلزائري راب��ح ماجر هو �أول عربي
و�أفريق��ي يتوج بدوري �أبط��ال �أوروبا ،وكان ذلك مع
بورت��و الربتغ��ايل مو�س��م  ،1986-1987حني فاز
"التنانني" على بايرن ميونيخ الأملاين .2-1
ويف تل��ك املباراة مل يكتف ماج��ر بالتمثيل امل�رشف
للع��رب ،ب��ل �أح��رز هدف�� ًا �شه�يراً� ،سيظل حمف��وراً يف
�أذهان ع�شاق كرة القدم ،كما �صنع الآخر.
املغربي �أ�رشف حكيمي
ت��وج حكيمي مع فريق��ه ريال مدريد الع��ام املا�ضي

بك�أ�س البطولة ،رغم ع��دم م�شاركته يف النهائي ،بعد
�أن فاز عل��ى ليفرب��ول  1-3يف العا�صمة الأوكرانية
كييف.
جنوم بلغت النهائي
وم��ن الالعبني الذين و�صلوا مع فرقهم لنهائي دوري
�أبط��ال �أوروبا ،يربز املغرب��ي املهدي بن عطية ،الذي
وبع��د ع��ام واحد م��ن ان�ضمامه �إىل ن��ادي يوفنتو�س
الإيط��ايل قادم ًا من بايرن ميونخ الأملاين ،و�صل مع
فريقه �إىل النهائي �أمام نادي ريال مدريد الإ�سباين.
وبالرغ��م م��ن اعتم��اد يوفنتو�س علي��ه يف العديد من
ف�ترات املو�سم� ،إال �أن بنعطي��ة مل ي�شارك يف النهائي
الذي خ�رسه فريقه .1-4

سيرينا تودع بطولة فرنسا في خروج درامي
بغداد  -الجورنال

توقفت م�ساعي الأمريكية �سريينا وليامز نحو معادلة
الرق��م القيا�س��ي عل��ى �صعي��د ع��دد �ألق��اب البطوالت
الأرب��ع الكربى ،والبالغ  24لقبا ،ال�سبت ،عقب خروج
امل�صنف��ة الأوىل عل��ى العامل �سابقا م��ن الدور الثالث
لبطول��ة فرن�س��ا املفتوح��ة للتن���س بخ�سارته��ا 6-2
و� 7-5أمام مواطنتها �صوفيا كينني.
وف�شل��ت �سريين��ا يف مط��اردة الرق��م القيا�س��ي ع�بر
الع�ص��ور وامل�سج��ل با�س��م مارغري��ت �سمي��ث كورت
وال��ذي حققت��ه عرب ع��صري الهواي��ة واالحرتاف ومل
تتعاف من املجموعة الأوىل ال�سيئة على ملعب فيليب
�شاترييه.
ويف املباراة الأوىل التي جتمع بني الالعبتني ،دفعت

كينني امل�صنفة  35عل��ى العامل ب�سريينا عرب جنبات
امللع��ب وا�ستف��ادت من الأخط��اء ال�سهل��ة ملناف�ستها
لت��ضرب موع��دا يف دور  16م��ع الأ�سرتالي��ة �أ�شل��ي
بارتي امل�صنفة الثامنة.
وف��ازت �سريين��ا ب�آخ��ر �ألقابه��ا  23عل��ى �صعي��د
البطوالت الكربى يف �أ�سرتاليا املفتوحة عام ،2017
وعانت من �أكرث خروج مبكر لها من بطولة كربى منذ
وميبلدون .2014
وقال��ت كين�ين ،الت��ي تعر�ض��ت ل�صيح��ات ا�ستهجان
م��ن قبل جمموع��ة قليلة من اجلماه�ير بينما غادرت
�سريينا امللعب يف ظل ت�صفيق حار من قبل اجلماهري
له��ا "هناك الكث�ير م��ن امل�شاعر فهي العب��ة عظيمة
وبطلة حقيقية واحرتمها ب�شدة.
"اللع��ب �أم��ام �سريين��ا يجعل��ك تقات��ل عل��ى كل.

ه��ي العب��ة �صعب��ة للغاية� .أن��ا �سعي��دة للغاي��ة بهذا
االنت�صار".
ومل تق��دم �سريينا ما يكفي ما �سمح لكينني بال�سيطرة
على اللقاء وفر�ض �إيقاع لعبها.
لك��ن يف ال�ش��وط ال�ساد���س ،ا�ستطاع��ت �سريين��ا يف
النهاي��ة ك�رس �إر�س��ال مناف�ستها لتتع��ادال  3-3فيما
�أظه��رت كين�ين املزيد من عالم��ات التوتر وعار�ضت
عدة قرارات للحكم ومراقبي اخلطوط.
ومع ذلك ،كانت هذه هي الو�سيلة لها للبقاء يف اللقاء
وا�ستطاع��ت انتزاع ك�رس حا�س��م لتتقدم  6-5ب�إعادة
يف غاي��ة ال�رسع��ة للإر�س��ال �أبقى�سريين��ا يف حال��ة
ده�شة.
و�أ�ضاع��ت كين�ين �رضب��ة �أمامي��ة يف النقط��ة الأوىل
حل�س��م املباراة ،وكانت �سريينا ه��ي من �أهدتها الفوز

الطع��ن وال�شكوى بانتخاب��ات االحتاد العراق��ي لكرة القدم،
الت��ي �أقيم��ت يف الواحد والثالثني من ماي��و� /أيار يف العام
املا�ضي.
وا�ستم��رت اجلل�س��ة مل��دة يوم�ين ،بع��د اال�ستم��اع ل�شه��ادة
املعرت�ض�ين الذي��ن مثله��م ع��دد م��ن الالعب�ين الدولي�ين
ال�سابق�ين بح�ض��ور عدنان درج��ال ،وعالء كاظ��م ،ون�ش�أت
�أك��رم ،ويون�س حممود ،بالإ�ضافة �إىل ممثلي عدد من الأندية
وجلان االحتاد العراقي ال�سابقني.
ويداف��ع عن ق�ضي��ة املعرت�ضني حمامون م��ن �إيطاليا ،فيما
يداف��ع عن ق�ضية االحتاد العراق��ي لكرة القدم املحامي نزار
�أحم��د ،لتقرر حمكمة الكا�س الدولي��ة ،بعد اال�ستماع ل�شهادة
الطرف�ين� ،أنها �ست�ص��در احلكم النهائ��ي بالق�ضية يف نهاية
�شهر �أغ�سط�س� /آب املقبل.

والد نيمار يرد على اتهام
نجله باالغتصاب
بغداد_ الجورنال

�أك��د نيم��ار دا �سيلف��ا �سانتو���س والد ووكي��ل �أعمال العب ك��رة القدم
الربازيل��ي نيم��ار� ،أن جنل��ه وق��ع �ضحية ملحاول��ة ابتزاز م��ن جانب
ال�سيدة التي تتهمه باغت�صابها يف باري�س.
وق��ال �سيلف��ا �سانتو�س يف ت�رصيح��ات لربنامج يف �شبك��ة تليفزيون
 Bandeirantesالربازيلي��ة �إن "نيم��ار تع��رف عل��ى ال�سيدة التي
تتهم��ه عرب �إن�ستغ��رام ،ودعاها لل�سفر �إىل باري���س ،و�أقام معها عالقة
جن�سية مبوافقتها".
و�أ�ض��اف �سيلف��ا �سانتو���س يف الوق��ت ال��ذي يوج��د جنل��ه يف مع�سكر
منتخ��ب الربزي��ل ا�ستع��داداً لبطولة كوب��ا �أمريكا �أن "نيم��ار �أدرك يف
نف�س الليلة �أن تلك ال�سيدة ن�صبت له فخ ًا وكانت حتاول ابتزازه".
و�أك��د والد الالع��ب" :حاولوا ابت��زازه ولكننا م�ستع��دون ملواجهة هذا
املوق��ف رغ��م �أننا مل نتوقعه ..يف احلقيق��ة ال توجد �أي جرمية ونيمار
�ضحية ملحاولة ابتزاز ..لدينا كل الأدلة التي تثبت ذلك".
و�أ�ش��ار والد نيمار �إىل �أن �أ�شخا�ص ًا قالوا �إنهم ميثلون �صاحبة الدعوى
حاول��وا التوا�صل معه يف الربازيل ملطالبته باملال مقابل عدم تقدمي
الدعوى ،الأمر الذي رف�ضه ب�شدة.
وق��ال وال��د نيمار" :بحثوا عن��ي يف �ساو باولو وجت��ر�أوا على الذهاب
�إىل من��زيل وقال��وا يل �إنهم يريدون امل��ال� ..شكراً لل��رب ،فهو (نيمار)
احتفظ بكل الر�سائل لأننا نعرف امل�شكالت التي ميكن �أن ت�سببها هذه
املواقف".
و�أ�شار �إىل �أنه "�سيتخذ كل الإجراءات القانونية الالزمة حلماية �صورة
ابنه" ،و�أ�ضاف" :هي (املدعية) �سوف ت�ضطر لدفع تعوي�ض عما قالته
والق�ضاء �سيحل الأمر يف �أ�رسع وقت ممكن".
وقدم��ت ال�سي��دة التي تته��م نيمار بالغ�� ًا يف ق�سم �رشط��ة مدينة �ساو
باول��و الربازيلي و�أكدت �أنه اغت�صبها يف  15مايو (�أيار) املا�ضي يف
باري�س ،التي �سافرت لها بدعوة من العب باري�س �سان جريمان.

محمد صالح ..أصبح الحلم حقيقة
بغداد  -الجورنال

عندم��ا كان الطفل حممد �ص�لاح يلعب كرة القدم من
خ�لال �ألع��اب الفيدي��و ،كان يخت��ار ن��ادي ليفربول
الإجنلي��زي ليك��ون فريق��ه ،فبع��د  18عام��اً ،يتق��دم
"الفرع��ون" كل العبي "الريدز" ليتوج بك�أ�س دوري
�أبط��ال �أوروب��ا ،بعدما ق��اد الفريق للتتوي��ج باللقب
للم��رة ال�ساد�س��ة يف تاري��خ الن��ادي والأوىل من��ذ
.2005
كان اجلمي��ع ينتظ��ر ت�أل��ق جن��م وه��داف توتنه��ام
وقائ��د املنتخ��ب الإجنليزي لكرة الق��دم ،هاري كني،
لك��ن "مو" ��سرق الأ�ضواء وق��اد فريق��ه �إىل التتويج،
�إذ و�ض��ع الـ"ري��دز" على طريق الظف��ر باللقب الأغلى
يف م�سريت��ه االحرتافي��ة بافتتاح��ه الت�سجي��ل بع��د
دقيقة و 48ثانية من ركلة جزاء ح�صل عليها الفريق
الأحم��ر عند حماول��ة ال�سنغ��ايل �ساديو م��اين مترير
كرة عر�ضية ،مل�ست ي��د العب الو�سط الفرن�سي مو�سى
�سي�سوكو داخل املنطقة.
كان فري��ق ليفربول ب�أكمله يع��ول على �صالح ،الذي

�سج��ل ا�سم��ه ب�أح��رف م��ن ذه��ب عل��ى ملع��ب واندا
ميرتوبوليتان��و بالعا�صم��ة الإ�سباني��ة مدريد ،فهذه
املرة مل يخلف الدويل امل�رصي املوعد وانربى لركلة
اجل��زاء و�سدده��ا قوية داخ��ل املرمى م�سج� ً
لا هدفه
اخلام�س يف امل�سابقة هذا املو�سم ،وثاين �أ�رسع هدف
يف تاري��خ املباري��ات النهائي��ة للم�سابق��ة القاري��ة
العريق��ة ،بعد مداف��ع ميالن ال�سابق باول��و مالديني،
ال��ذي �سج��ل بع��د  50ثانية ،كم��ا �أ�صبح ث��اين العب
عرب��ي يف التاري��خ ي�سج��ل يف نهائ��ي دوري �أبطال
�أوروب��ا بعد اجلزائري رابح ماجر يف مو�سم 1986-
.1987
كان اله��دف كافي�� ًا ملنح ليفربول لقب��ه ال�ساد�س يف
امل�سابقة وحم��و "م�أ�ساة كيي��ف" يف نهائي الن�سخة
املا�ضي��ة ،عندم��ا تعر�ض �ص�لاح لإ�صابة مبكرة يف
املواجه��ة مع ريال مدريد الإ�سب��اين� ،إ ثر تدخل قوي
للمدافع �سريجي��و رامو�س فرتك امللعب وخ�رس فريقه
.1-3
و�أكد حمم��د �صالح بعد املباراة الت��ي ح�سمها فريقه
�أم��ام توتنه��ام � ،2-0أن��ه �ضح��ى بالكثري م��ن �أجل

م�سريت��ه ،وقال�" :أنا �سعيد جداً ،لأن هذا �أمر ال يحدث
كث�يراً يف احلي��اة ..ه��ذا حل��م طف��ل �صغ�ير كان يف
ال�سابع��ة �أو الثامن��ة من عمره" .وقال �ص�لاح �أي�ضاً:
"اجلميع �سعيد الآن� ،أنا �سعيد لأنني خ�ضت النهائي
الثاين توالي ًا ومتكنت من لعب  90دقيقة".
و�شب��ه النج��م امل��صري  ،هدف��ه يف مرم��ى توتنهام
بهدفه من عالمة اجلزاء يف مرمى الكونغو ،الذي اهل
م�رص اىل مونديال رو�سيا .2018
و�سج��ل �صالح ه��دف ليفربول االول م��ن ركلة جزاء
يف نهائ��ي دوري ابط��ال اوروب��ا ،ال��ذي انتهى بفوز
ليفرب��ول على توتنهام  2-0يف املباراة التي اقيمت
على ملعب "وانداميرتو بوليتانو" ،م�ساء ال�سبت.
وق��ال �صالح"فخ��ور ج��داً بت�سجيلي له��دف مهم يف
نهائ��ي دوري ابط��ال اوروب��ا واحم��د اهلل عل��ى ه��ذا
االجناز".
وا�ض��اف النج��م امل��صري� ،أن "ركل��ة اجل��زاء الت��ي
�سددته��ا كان��ت م�شابه��ة للركل��ة الت��ي �سجلته��ا مع
منتخ��ب م��صر وت�أهلن��ا به��ا اىل موندي��ال رو�سي��ا،
اعتدت على هذه الركالت".

وبني بالق��ول" ،اتطلع اىل ان اكون الالعب
العرب��ي االول ال��ذي يت��وج ب��دوري ابط��ال اوروب��ا
ملرت�ين ،ل�سنعم��ل بج��د للمو�س��م املقب��ل ل�نرى ماذا
�سنفعل يف املو�سم القادم".
ويع��د �ص�لاح �أول م��صري ي�ص��ل �إىل نهائ��ي دوري
�أبط��ال �أوروبا� ،إذ �سجل املو�سم املا�ضي نقاط ًا مهمة
يف �سباق املناف�سة على جائزة الكرة الذهبية.
ور�أى "الفرعون" �أن التتويج جعله فخوراً مبا حققته،
م�ؤكداً طموحه ب�أن يتمكن من �إحراز اللقب مرة ثانية
توالي�� ًا يف املو�س��م املقبل ،وق��ال�" :سن�سع��ى لإحراز
البطولة يف املو�سم املقبل".
وعندما �أحرز حممد �صالح الهدف الأول ،طغت �أجواء
الفخر عل��ى �ش��وارع العا�صمة امل�رصي��ة القاهرة� ،إذ
عم��ت الفرحة عل��ى امل�رصيني الذين كان��وا يتابعون
املباراة داخل املنازل وخارجها.
وانف��رد ليفرب��ول باملرك��ز الثال��ث التاريخ��ي بع��دد
�ألق��اب البطول��ة ،بع��د ري��ال مدري��د الإ�سب��اين ()13
ومي�لان الإيط��ايل ( ،)7بعدم��ا كان يت�س��اوى م��ع
بر�شلونة الإ�سباين وبايرن ميونخ الأملاين.

