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حق��ق منتخبنا الوطني لل�سب��اب بكرة اليد فوزا م�ستحقا 
عل��ى الفريق العم��اين، منظم البطول��ة، �سمن مواجهات 
ال��دور الث��اين للمجموع��ة الأوىل لبطول��ة اآ�سي��ا لل�سباب 
ال�ساد�س��ة ع���رة بكرة الي��د واملقامة حالي��ا يف مدينة 
�سالل��ة الُعمانية، وبرغم البداي��ة القوية ملنتخبنا، لكنه 
�رع��ان مافق��د ال�سيط��رة عل��ى جمريات ال�س��وط الأول 
الذي مالت فيه الكف��ة للفريق الُعماين الذي �سجل تفوقا 
عل��ى منتخبنا الوطني يف اأغلب ف��رات هذا ال�سوط، بعد 
اأداء غ��ر مقنع، وكان��ت الأخطاء الفردي��ة والت�رع يف 
التهدي��ف ال�سمة الأب��رز للفريق لغاي��ة الدقيقة 20 التي 
�سه��دت عودة الفريق لأجواء املب��اراة، ليعادل الكفة مع 
الفريق الُعماين ب�9 اأه��داف، لكنه �رعان مافقد توازنه 
يف الدقائ��ق الأخرة التي اأعلنت تقدم العمانيني بفارق 
ثالثة اأهداف، 15 مقابل 12، ويف �سوط املباراة الثاين، 
وبعد التغيرات الت��ي اأحدثها املدرب خالد عدنان، قدم 
منتخبنا ال�سبابي م�ست��وى مغايرا عما قدمه يف ال�سوط 
الأول، واأخ��ذ زمام املبادرة، ومتكن من معادلة النتيجة 
يف الدقائ��ق اخلم�س الأوىل، وبع��د 3 دقائق و�سع الفرق 
اىل ثالثة اأهداف، 20 مقابل 17 ، وكان اللعب اجلماعي 
واإنهاء الهجم��ات ب�سورة �سحيحة ال�سمة الأبرز للفريق 
يف هذا ال�سوط ال��ذي اإ�ستمر فيه املنتخب بالتفوق و�سط 
اإنكما���س الفري��ق العماين ال��ذي اإ�ست�سلم اأم��ام حتركات 
الأم��ر عل��ي و�سج��اد طال��ب و�سج��اد م�سطف��ى واأكرم 
حمم��د، الذين قدم��وا م�ستوى متميزا خ��الل هذا ال�سوط، 
وتو�سي��ع الف��ارق اىل 10 اأه��داف م��ع نهاي��ة املب��اراة 
لت�سب��ح النتيجة النهائية 34 مقاب��ل 24 هدفا ل�سالح 

املنتخب العراقي.

ك�س��ف كيلي��ان مبابي، جنم منتخ��ب فرن�سا املت��وج موؤخ��ًرا بلقب كاأ�س 
الع��امل، وجائ��زة اأف�سل لعب �ساب بالبطولة، ع��ن قائمة الالعبني الذين 
ير�سحهم حل�سد جائزة الكرة الذهبية لأف�سل لعب يف العامل، هذا العام.
وقال مبابي يف حوار اأجرته معه جملة "فران�س فوتبول" : "اأر�سح نيمار، 
وكري�ستيانو رونال��دو، ولوكا مودريت�س، ورافائي��ل فاران، ومن املمكن 

تر�سيح نف�سي لأكون الالعب اخلام�س".
وا�ستبع��د املهاج��م الفرن�س��ي ال�س��اب بذلك زميل��ه اأنطوان 

جريزمان، والنجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي.
ا: "لق��د ت�ساور نا�ر  وك�س��ف مهاجم بي اإ���س جي اأي�سً

اخلليفي رئي�س النادي معي ب�ساأن اإمكانية التعاقد 
م��ع جنولو كانت��ي، واأبلغت��ه باأن��ه �سيكون 

اإ�سافة قوية لنا".
وا�ستط��رد: "حتدثت م��ع كانتي خالل 

تواجدنا يف كاأ���س العامل ون�سحته 
ببع���س الكلم��ات، ولك��ن راعي��ت 

ع��دم ال�سغط عليه حتى ل يتاأثر 
بع���س  منحت��ه  ب��ل  تركي��زه، 

الر�سائ��ل الت��ي �سيفك��ر بها 
عند عودته اإىل املنزل".

واأق��رَّ كيلي��ان مباب��ي باأن 
ولعب��ي  الفن��ي  اجله��از 

اإ�سابت��ه  اأخف��وا  فرن�س��ا 
له��ا  تعر���س  الت��ي  املوؤمل��ة 

يف العم��ود الفق��ري قب��ل مب��اراة 
بلجي��كا، بن�س��ف النهائ��ي حت��ى ل 

ي�ستغله��ا لعب��و املناف�س، خا�س��ة واأن 
ح�سا�س��ة  منطق��ة  يف  كان��ت  الآلم 

للغاية.
وتطرَّق كيلي��ان مبابي حلديث �ري 
جمع��ه برئي�س فرن�س��ا، اأثناء التواجد 
"طالبن��ي الرئي�س  مبو�سك��و، قائ��اًل: 
ماك��رون باللعب لأوملبيك مار�سيليا 
اأنن��ي  اإل  امل�ستقب��ل،  يف  م��ا  يوًم��ا 
قل��ت ل��ه )م�ستحيل(!"؛ حي��ث اإنه من 

و�س��ل اىل حمافظة اربيل، م�ساء الحد املا�س��ي، وفد منتخبنا الوملبي 
بك��رة الق��دم حت�سرا للدخ��ول يف مع�سكر تدريبي ميتد مل��دة �سبعة ايام 
يواج��ه م��ن خالل��ه نظره الي��راين عل��ى دفعت��ني يف اط��ار حت�سرات 

املنتخبني لبطولة اللعاب ال�سيوية يومي ال�25 وال�28.
وقال املدير الفني للمنتخب الوملبي عبدالغني �سهد: و�سل وفد املنتخب 
الوملبي م�ساء ام�س الحد اىل حمافظة اربيل قادما من العا�سمة بغداد 
ا�ستع��دادا للدخ��ول يف مع�سك��ر تدريبي ق�س��ر تتخلل��ه مواجهتان امام 
الوملب��ي اليراين يف اطار حت�سراتنا لنطالق فعالية كرة القدم �سمن 

مناف�سات دورة اللعاب ال�سيوية يف اندوني�سيا.
وا�س��اف: خ�سنا الثنني وحدتن��ا التدريبية الوىل عل��ى ملعب فران�سوا 
حري��ري حي��ث �سيتم الركيز عل��ى مف��ردات تدريبية ب�سيط��ة بعيدة عن 
التحمي��ل التدريب��ي بحك��م ان اغلب الالعب��ني قادمني م��ن مو�سم �ساق.
وب��ني: املنتخب �سيفتق��د خلدمات �سبعة من لعبيه مم��ن ميثلون ناديي 
النف��ط والق��وة اجلوي��ة حي��ث ل��ن يك��ون مبقدوره��م اللتح��اق بتجم��ع 
املنتخ��ب يف عم��ان ان مت، كون��ه مهددا باللغاء اىل جان��ب الغياب عن 
املب��اراة التجريبي��ة الخ��رة قب��ل التوج��ه اىل اندوني�سيا ام��ام كوريا 
اجلنوبي��ة يف �سيئول ب�سبب ارتباطهم مع نادييهما يف مناف�سات اجلولة 
الوىل لبطول��ة الندي��ة العربية على ان ينخرط��وا فعليا مع الوملبي يف 
جاكارتا.واو�س��ح: قد يكون هناك لب�س يف الو�سط الريا�سي حول بع�س 
ال�سماء التي مت اختيارها فوق ال�سن القانونية اخلا�سة بقائمة الع�رين 
وه��م “جالل ح�سن وهم��ام طارق و�سع��د ناطق”، فيم��ا مت ا�ستبعاد كل 
م��ن “خ���ر علي واحمد ج��الل ومنار طه” ع��ن القائم��ة النهائية التي 

�ست�سارك يف البطولة. 

!BBV إلى BBC بعد رحيل كرستيانو.. ريال مدريد لوبيتيجي يتحول من

الزوراء يغربل العبيه ويكمل أولى تعاقداته في الميركاتو الصيفي
استعدادًا للموسم المقبل

ب��داأ نادي الزوراء ا�ستعداداته للمو�سم املقبل، من خالل ابرام 
العدي��د من التعاقدات لتدعيم الفريق خالل مناف�سات املو�سم 
املقب��ل. وبح�سب املعلومات التي ح�سل��ت عليها )اجلورنال( 
فاإن مدرب الفريق اأيوب اودي�سو قدم قائمة باأ�سماء الالعبني 

للتعاقد معهم خالل فرة النتقالت ال�سيفية اجلارية.
و�سرك��ز مركات��و ال��زوراء عل��ى خ��ط الدفاع، حي��ث قررت 
الإدارة جتدي��د خ��ط الدف��اع بالكام��ل من خالل ع��دم جتديد 
عق��ود ع��دد م��ن الالعبني م��ن بينهم ن��درمي �سب��اغ و�سالم 
�ساك��ر وحمم��د عب��د الزه��رة والتعاقد م��ع مداف��ع امليناء 
هي��دي �سيامند ومدافع النج��ف خ�ر علي واملدافع 
جن��م �سوان بعد جترب��ة اعارت��ه يف رودار فيليني 

ال�سلوفيني.
وطال��ب اودي�س��و بانهاء عقد جمي��ع املحرفني 

احلاليني با�ستثناء املدافع ال�سوري ح�سني جويد، حيث و�سع 
ثالث��ة اأ�سماء للتعاقد معهم خالل املركاتو ال�سيفي احلايل، 

بال�سافة اىل عدد من الالعبني املحليني.
وانته��ى ام���س الأول، اجتماع��ا جم��ع ادارة ن��ادي ال��زوراء 
برئا�س��ة ف��الح ح�سن مع م��درب فري��ق الكرة اي��وب اودي�سو 

لبحث م�ستقبل الفريق يف املو�سم املقبل. 
وج��رى خالل الجتماع مناق�سة ا�سراتيجية اودي�سو للمو�سم 
املقب��ل وال��ذي �سي�سه��د ع��ودة النوار���س للم�سارك��ة بدوري 
ابط��ال ا�سيا ف�سال عن البطولت��ني املحليتني الدوري املمتاز 
وكاأ���س العراق.  و�سيتم خالل اليوم��ني املقبلني ح�سم م�ساألة 
التعاق��دات م��ع الالعب��ني ح�سب رغب��ة اودي�سو ال��ذي اعطته 
الدارة ال�س��وء الخ���ر وال�سالحي��ة املطلق��ة يف اختي��ار 
الالعب��ني وفق ما يتنا�س��ب مع خططه الت��ي و�سعها للفريق 

يف املو�سم املقبل.
واأعل��ن نادي الزوراء، تعاقده م��ع متو�سط ميدان نادي زاخو 

�ستار يا�سني لتدعيم �سفوف النوار�س املو�سم املقبل.
وذكر ن��ادي عرب موقعه الر�سمي اإن "نادي الزوراء تعاقد مع 

لعب زاخو �ستار يا�سني لتمثيل الفريق يف املو�سم القادم".
جت��در الإ�س��ارة اإىل اأن يا�س��ني اأوىل �رب��ات النوار���س يف 
املركات��و ال�سيفي اجل��اري، حيث ي�سعى الفري��ق اإىل تدعيم 
�سفوف��ه للدف��اع ع��ن لقب��ه يف املو�س��م املقب��ل وم��ن اج��ل 

م�ساركته اخلارجية يف دوري ابطال اآ�سيا.
وو�س��ع ن��ادي ال��زوراء هداف ن��ادي نفط الو�س��ط واملنتخب 
الوملب��ي عالء عبا�س هدفًا رئي�سي��ًا للتعاقد معه خالل فرة 

النتقالت ال�سيفية اجلارية.
وبح�س��ب املعلوم��ات الت��ي ح�سل��ت عليها )اجلورن��ال( فاإن 
اإدارة ال��زوراء اتفقت على جميع بنود عقد �سم املهاجم عالء 
عبا���س، حيث اب��دى الالع��ب رغبة كب��رة لتمثي��ل النوار�س 

املو�سم املقبل.
وبالرغم من اأن املفاو�سات �سارت على اأف�سل ما يرام، اإل اإن 

هناك عقبة وحيدة تقف اأمام ارتداء عبا�س لقمي�س النوار�س 
وه��ي عقد الالعب مع نفط الو�س��ط، حيث اأم�سى عبا�س عقده 
مل��دة مو�سم��ني ولي���س ملو�س��م واح��د وبالت��ايل ف��اإن عقده 

�سينتهي يف املو�سم املقبل.
وم��ن املوؤم��ل اأن تتو�س��ل الإدارة اإىل �سيغ��ة تر�س��ي جميع 
الأط��راف خ��الل الأي��ام املقبل��ة لكم��ال انتق��ال الالعب اإىل 

النوار�س.
و ا�ستع��اد ن��ادي ال��زوراء مدافع��ه جن��م �سوان بعدم��ا ق�سى 

مو�سمًا يف الدوري ال�سلوفيني.
وق��ال م�س��در ب��اإدارة الن��ادي يف حدي��ث ل�)اجلورن��ال( اإن 
"املدافع جنم �سوان �سيدافع عن الوان الزوراء املو�سم املقبل، 

بعد انتهاء اإعارته لنادي رودار فيليني ال�سلوفيني".
جت��در الإ�سارة اإىل اإن �سوان غادر الزوراء ف فرة النتقالت 
ال�سيفي��ة املا�سية اإىل نادي الظف��رة الإماراتي يف متوز من 
الع��ام املا�س��ي، قب��ل اأن تت��م اإعارت��ه اىل رودار فيليني يف 

مدرب برازيلي تحت مجهر اتحاد الكرة

اقرب مهاجم املنتخب الوطني ونادي اأورلندو �سيتي 
الأمرك��ي ج�س��ن م��رام، من مغ��ادرة فريق��ه احلايل 
ب�سب��ب ع��دم ان�سجام��ه مع لعب��ي الفري��ق يف املو�سم 
احل��ايل. ويع��اين مرام عالق��ة م�سطربة م��ع م�سجعي 
اأورلن��دو، الذين هددوه بامل��وت ومت منحه اإجازة ملدة 
ثالثة اأيام لأ�سب��اب �سخ�سية. وبح�سب املعلومات التي 
ح�سل��ت عليه��ا )اجلورن��ال( ف��اإن فريق ج�س��ن مرام 
ال�ساب��ق كوملبو�س كرو ات�سل بالالع��ب ويرغب ب�سمه 
خالل ف��رة النتقالت ال�سيفية اجلاري��ة. وبال�سافة 
اىل ك��رو، ف��اإن ن��ادي �سين�سينات��ي ال��ذي يتناف�س يف 

الدرج��ة الثانية الأمركية اقرب من �سم ج�سن مرام 
م��ن اورلن��دو �سيتي. ويب��دو اأن �سفقة انتق��ال الالعب 
بات��ت و�سيك��ة ج��داً، خا�س��ة اأن اأورلن��دو منفتح على 
بي��ع الالعب لع��دم تاأقلم��ه م��ع اأورلندو ه��ذا املو�سم. 
يذك��ر اأن نادي �سين�سيناتي الأمرك��ي، يجهز ل�سفقات 
كب��رة، حي��ث �سيلع��ب يف ال��دوري الأمرك��ي الأول ال�
MLS املو�س��م املقب��ل، حي��ث يحت��ل �س��دارة دوري 
الدرج��ة الثانية بر�سي��د 44 نقط��ة. و مل ي�سافر ج�سن 
مرام، لعب اأورلن��دو �سيتي مع النادي ملباراته اأمام 
فريق��ه ال�ساب��ق، كولومبو���س ك��رو والتي انته��ت بفوز 
الخ��ر 2-3 يف ال��دوري الأمركي ال���MLS. وغاب 
مرام ع��ن اأورلندو يف املباريات الثالث الأخرة على 

الت��وايل، حث مل يتواجد حت��ى يف الت�سكيلة الحتياطية 
ل�"ال�س��ود". وقال مدرب اأورلندو جيم�س اأوكونور، اإنه 
"ل ي��زال هن��اك مكان جل�سن م��رام يف الفريق، على 
الرغ��م م��ن حقيق��ة اأن اجلن��اح املحا���ر مل يلعب يف 
الآونة الأخرة". واأ�ساف اأوكونور اأن "بع�س الالعبني 
الآخري��ن مل يتم ا�ستدعائهم لرحل��ة كولومبو�س، ولي�س 
م��رام فقط". واأو�سح "نحن ل نتق��دم باأي ت�ريحات 
جريئ��ة ونقول اأي م��ن الالعبني �سيبق��ى يف النادي اأو 
�سيخ��رج منه، اأعتقد اأنه بالن�سب��ة يل ، هناك الكثر من 
التدري��ب اليوم��ي ا�ستعداداً للمباري��ات، وملجرد اأنك مل 
ت�ساف��ر الي��وم ل يعني اأنك ل��ن تلعب اأو ل��ن ت�سارك يف 

الأ�سبوع املقبل".

اق��رب الحت��اد العراقي لكرة الق��دم، من التعاقد 
م��ع امل��درب ال�سوي��دي �سف��ني غ��وران اإريك�سون 

لقيادة املنتخب الوطني يف كاأ�س اآ�سيا 2019.
وق��ال م�س��در يف الحتاد العراق��ي ل�)اجلورنال( 
اإن "اللجن��ة املكلفة م��ن قبل احتاد الك��رة للتعاقد 
م��ع م��درب اجنب��ي، فتح��ت قن��وات الت�س��ال خالل 
الأ�سب��وع املا�سي مع امل��درب ال�سويدي �سفن غوران 

اإريك�سون".
واأ�س��اف ان "اريك�س��ون وافق على تدري��ب املنتخب 

الوطن��ي لك��رة الق��دم، حيث اقتن��ع بعر���س الحتاد 
العراقي الذي قارب املليون دولر".

وتاب��ع امل�سدر الذي ف�سل ع��دم الك�سف عن ا�سمه اأن 
"اللجن��ة ح�سلت على موافقة الحتاد من اجل ح�سم 
التعاق��د مع اإريك�سون"، لفتًا اإىل اأن "اللجنة �ستغادر 

بغداد للتوقيع مع املدرب نهاية الأ�سبوع اجلاري".
جت��در الإ�س��ارة اإىل اأن اإريك�سون ا���رف على تدريب 
املنتخ��ب الإنكليزي وع��دد من الأندي��ة الأوربية من 
بينه��ا مان�س�س��ر �سيت��ي الإنكليزي وروم��ا ولت�سيو 

الإيطاليني وبنفكيا الربتغايل.
و�س��ع الحت��اد العراقي لك��رة القدم، خط��ة بديلة يف 

ح��ال ف�سل املفاو�س��ات مع امل��درب ال�سويدي �سفني 
كوران اريك�سون.

وبح�س��ب املعلومات التي ح�سل��ت عليها )اجلورنال( 
ف��اإن اللجنة املكلفة من قب��ل احتاد الكرة للتعاقد مع 
امل��درب الأجنب��ي غ��ادرت اىل تركي��ا للتفاو�س مع 

املدرب ال�سويدي اريك�سون.
وو�س��ع الحت��اد و�س��ع خط��ة بديل��ة يف ح��ال ف�سل 
املفاو�س��ات م��ع اريك�س��ون، حيث �سيوج��ه بو�سلته 
نح��و امل��درب الربازيلي كارلو�س دونغ��ا، حيث وافق 
الأخ��ر على تدريب املنتخب الوطن��ي يف كاأ�س اآ�سيا 

مطلع العام املقبل.

يبح��ث املدرب الإ�سب��اين "جول��ني لوبيتيجي" املدير 
الفن��ي اجلديد لن��ادي ريال مدريد، ع��ن اخلطة الأمثل 
للنادي امللك��ي يف املو�سم اجلديد، التي �سيتبعها بعد 
رحيل "كري�ستيانو رونالدو" عن اللو�س بالنكو�س، يف 

�سوق النتقالت ال�سيفي احلايل.
وكان "رونال��دو" ق��د قرر ت��رك ريال مدري��د، لين�سم 
للبيانكون��ري مقاب��ل 117 ملي��ون ي��ورو وبرات��ب 
�سن��وي قدره 30 مليون يورو؛ لي�سع حًدا مل�سرته مع 

النادي امللكي التي دامت ت�سع �سنوات.
واأعل��ن ري��ال مدري��د يف يوني��و املا�سي، ع��ن تعيني 
يف  للمرجن��ي  فنًي��ا  مدي��ًرا  "لوبيتيج��ي"  امل��درب 
املو�سم اجلديد، خلًفا لزين الدين زيدان الذي رحل عن 

�سانتياجو برنابيو.
مدري��د،  لري��ال  "لوبيتيج��ي" ثالث��ي جدي��د  ووج��د 
على الأق��ل خالل املو�س��م التح�س��ري، "فيني�سيو�س 
جوني��ور" دخ��ل الفريق بخط��وة حا�سمة وخ��الل اآخر 
دورة جل�س��ة لهذا الأ�سبوع، اأخت��ربه "جولني" بالفعل 
م��ع "بي��ل و"بنزمي��ا" يف الهج��وم ، وفًقا مل��ا ذكرته 

�سحيفة "الربنابيو" الإ�سبانية.

وقال��ت ال�سحيف��ة اأن ري��ال مدري��د 2018/2019 
يجل��ب اأخباًرا هامة ع��ن املوا�سم الأخ��رة، الأول هو 
عدم جلو���س "زيدان" على مقاعدا البدلء، والثاين هو 
اأن هناك خ�سارة كبرة ملدريد  بعد رحيل "كري�ستيانو 

رونالدو" اإىل يوفنتو�س الإيطايل .
وبح�س��ب ال�سحيف��ة، ف��اإن بع��د العديد م��ن التكهنات 
ح��ول ُم�ستقب��ل "جونيور" يف عام��ه الأول يف اأوروبا 
، اأك��د الن��ادي امللكي؛ اأنه �سيلع��ب يف ريال مدريد مع 

الفريق الأول وفريق الكا�ستيا.
وقال��ت ال�سحيفة ال���BBC )رونال��دو، بنزميا، بيل(؛ 
ب��ات بالفعل ما�س��ي يف ريال مدري��د، والثالثي قدم 
الكثر للنادي منذ عام 2013 ، ولكنهم لن يلعبوا يف 

�سانتياجو برنابيو مرة اأخرى.
 BBC�واأ�س��ارت ال�سحيف��ة اإىل اأن م��ع عدم ظه��ور ال
جم��دًدا، �سيك��ون هناك ال���BBV، حيث م��ن املتوقع 
اأن يعو���س "فيني�سيو�س" رحيل "رونالدو" حيث يريد 
املوه��وب الربازيلي يتمن��ى اأن يك��ون اجلالكتيكو�س 
اجلدي��د، ويبدو اأن املدرب ال�ساب��ق للمنتخب الإ�سباين 
يثق به، بعد اأن اأثار "جونيور" ده�سة الطاقم التدريبي 

لريال مدريد على مدار الأ�سبوع املا�سي.
واختم��ت ال�سحيف��ة تقريره��ا موؤكدة ب��اأن اإذا ا�ستمر 

"فيني�سيو���س" يف التاألق بتدريب��ات النادي امللكي، 
�سيك��ون رهان "لوبيتيج��ي" يف بطولة كاأ�س الأبطال 

"كري�ستيان��و  الربتغ��ايل  ال��دويل  وو�س��ع  الدولي��ة. 
رونالدو" جنم هجوم نادي ريال مدريد الإ�سباين حًدا 
مل�سرت��ه مع الن��ادي امللكي، بعد ت�سع��ة موا�سم جنح 

خاللها يف الفوز بكل �سيء مع اللو�س بالنكو�س.
وق��رر "رونال��دو" خو���س حت��دي جدي��د يف الدوري 
الإيط��ايل؛ بعدم��ا ق��رر الن�سم��ام لن��ادي يوفنتو�س 
الإيط��ايل مقاب��ل 117 ملي��ون ي��ورو؛ بعدم��ا ان�سم 
لأح��د الأندي��ة الت��ي كان ُيحبه��ا عندم��ا كان طف��اًل 
مثلم��ا اأو�س��ح يف وقت �ساب��ق. وير�سد لك��م بطولت 
btolat.com؛ يف ه��ذا التقري��ر 4 اأ�سب��اب دفع��ت 
الهداف التاريخي للنادي امللكي اإىل الرحيل عن قلعة 

"�سانتياجو برنابيو".
ت�ريحات رونالدو

ال��دويل الربتغ��ايل بداأ ُمن��ذ عام بال�سب��ط يف ال�سغط 
على اإدارة النادي امللك��ي، بعدما طالب بزيادة راتبه 
مقارنٍة بالرات��ب الذي يح�سل علي��ه "ليونيل مي�سي" 

جنم نادي بر�سلونة الإ�سباين.
وكذلك األق��ى "رونالدو" باللوم عل��ى اإدارة املرينجي 
هوت�سب��ر  توتنه��ام  ن��ادي  اأم��ام  اخل�س��ارة  عق��ب 

الإجنلي��زي يف دوري الأبط��ال باملو�س��م املا�سي يف 
دور املجموع��ات وقال علًنا كان ل يجب على النادي 
اأن يبي��ع الثالث��ي "خامي���س رودريجيز" ال��ذي انتقل 
لبايرن ميونخ واملدافع "بيبي" الذي ذهب لب�سكتا�س 
الرك��ي وكذلك "األف��ارو موراتا" ال��ذي رحل بعد عام 

من عودته جمدًدا.
ت�ريح��ات "رونال��دو" مل تتوق��ف عن��د ه��ذا احل��د، 
واأث��ارت ت�ريحاته الأخرة بعد نهائي دوري اأبطال 
اأوروب��ا ا�ستياء اإدارة الفريق؛ بعدما قال مبا�رًة عقب 
نهاي��ة املباراة اأنه ل ي�سم��ن ا�ستمراره داخل �سفوف 

الفريق يف املو�سم اجلديد.
�سافرات ال�ستهجان

انتق��د اجلناح الربتغ��ايل جماهر الن��ادي امللكي يف 
اأبريل ع��ام 2017، ب�سبب �سافرات ال�ستهجان �سده 
خ��الل املباري��ات. وق��ال رونال��دو حينه��ا: "ال�س��يء 
الوحي��د ال��ذي اأطلبه من جماه��ر ري��ال مدريد، عدم 

اإطالق �سافرات ال�ستهجان �سدي"
واأ�س��اف: "عل��ى اجلماه��ر األ تطلق ال�ساف��رات، اأنا 

اأحاول دائمًا اأن اأقدم كل ما لدي".
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