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ح�فظ كيلي�ن مب�بي جنم ب�ري�س �س�ن جريم�ن ومنتخب فرن�س� املتوج بك�أ�س 
الع�مل 2018 برو�سي� على مك�نته ك�أغلى العب يف البطوالت اخلم�س الكربى، 
بح�سسسب ت�سنيسسف املركز السسدويل للدرا�سسس�ت الري��سية ب�سوي�سسرا. وقّدر املركز 
قيمسسة مب�بسسي /ع�رون ع�مً� / بسسس /196.1 / مليون جنيسسه ا�سرتليني، وذلك 
يف الن�سسرة االأ�سبوعية التي �سسسدرت االإثنني ". وبف�رق كبسسري عن مب�بي الذي 
يغسسرد وحيداً على قمسسة االأغلى يف الع�مل، حّل هداف فريسسق توتنه�م االإنكليزي 
هسس�ري كني يف املركز الث�ين بقيمة بلغسست/ 179.8/ مليون جنيه ا�سرتليني، 
يليه الربازيلي نيم�ر زميل مب�بي يف �س�ن جريم�ن بقيمة / 176.8 / مليون 
جنيسسه ا�سرتلينسسي ". وجسس�ء جنسسم املنتخب االإنكليسسزي وم�ن�س�سسسرت �سيتي رحيم 
�ستريلنسسغ يف املركسسز الرابسسع / 166.7 / مليون جنيه ا�سرتلينسسي ، يليه حممد 
�سسساح هسسداف ليفربسسول وجنم املنتخسسب امل�سسري/ 165.3 / مليسسون جنيه 

ملنتخسسب ا�سرتلينسسي ". وت�أخر ليونيل مي�سي جنم بر�سلونة  ا و
ال�س�بسسع /153.6/  املركسسز  اإىل  جنيسسه االأرجنتينسسي  مليسسون 

ال ا�سرتلينسسي ، خلسسف االإيطسس�يل ب�ولو  يبسس� د
 154.2  / يوفنتو�سسس  / العسسب 
مليون جنيه ا�سرتليني " . والافت 
لانتب�ه يف الت�سنيف ت�أخر ترتيب 

جنم يوفنتو�س واملنتخب الربتغ�يل 
كري�ستي�نسسو رون�لسسدو للمركز " 19 " 

بقيمة/ 114.1 / مليون جنيه ا�سرتليني ".

اأطلقسست �سديقسسة النجم الربتغسس�يل كري�ستي�نسسو رون�لدو ال�س�بقسسة، وجنمة برن�مج 
"االأخ الكبري"، الربيط�نية ج��سمني لين�رد، ت�ريح�ت مثرية للجدل حول العب 
يوفنتو�سسس االإيط�يل، و�سفتسسه من خالهسس� بس"املري�س عقليسسً�". وق�لت ج��سمني 
يف �سل�سلسسة تغريسسدات عسسرب ح�س�به� علسسى تويرت، اإنهسس� تتعهد بسس�أن تك�سف الاعب 
الربتغسس�يل على حقيقته، بعد اته�مه ب�الغت�سسس�ب من قبل �سيدة اأمريكية. وكتبت 
ج��سسسني اأي�سسسً�: "ال اأحسسد ميلك فكرة مسسن هو رون�لسسدو احلقيقي، لو كنسست تعلمون 
ن�سف احلقيقة الأ�سبتم ب�لذعر.. لذا قررت وبعد تفكري عميق التوا�سل مع ك�ثرين 
م�يورغسس�، مل�س�ندتهسس� يف دعوتهسس� الق�س�ئية �سسسد رون�لدو". يذكسسر اأن م�يورغ� 
اتهمسست رون�لسسدو ب�غت�س�بهسس� يف 2009 مبدينة لو�سسس اآجنلي�سسس االأمريكية، اإىل 
اأن النجسسم الربتغسس�يل نفى ذلك ب�سكل ق�طع، ق�ئًا اإنه "مسس� حدث يف تلك الليلة مل 
يكسسن رغمً� عنه�". وت�بعت ج��سمسسني يف تغريداته� عن رون�لدو: "لن اأقف موقف 
املتفسسرج بعسسد االآن واأن� اأ�سمسسع اأك�ذيبه، �س�أفعل كل م� بو�سعسسي مل�س�عدة ك�ثرين، 
لسسدي ر�س�ئل وت�سجيات �ست�س�عده� يف ق�سيته�، ال اأحد ب�إمك�نه اأن ي�سدق مدى 
خطسسورة مسس� �س�أقوم بن�سسره عن رون�لدو لسسو مل يكن بحوزتي دليسسل ق�طع، لكنني 
فتسس�ة ذكية، واأملسسك العديد من االأدلة". ووفقسسً� ل�سحيفة مسسريور الربيط�نية، ف�إن 
كري�ستي�نو رون�لدو واعد النجمة الربيط�نية قبل 10 اأعوام، م�سرية اإىل اأنه� ك�نت 

توا�سل معه يف االأ�سهر الس18 امل��سية.

اكمسسل اجلهسس�ز االداري يف نسس�دي ال�رطسسة الري��سسسي، االإجسسراءات االداريسسة 
اخل��سسسة ب�لتع�قد مع العب املنتخسسب الوطني �رغ�م ا�سم�عيل وااملحرتف 
ال�سنغسس�يل دومنيك منسسدي. وق�ل مدير العاق�ت يف النسس�دي علي �سيوان يف 
بيسس�ن، اإنسسه "بعد توقيع ادارة الن�دي عقد ان�سمسس�م الاعب �رغ�م ا�سم�عيل 
متسست مف�حتسسة ادارة نسس�دي ريسسزا �سبسسورت الرتكسسي مسسن اجسسل احل�سسسول على 
 )TMS( البط�قسسة الدوليسسة اخل��سسسة به عسسرب نظسس�م الت�سجيل الع�ملسسي االآيل
والتسسي اأ�سبحسست االأن بحسسوزة نسس�دي ال�رطسسة". وبسسني ان "اخلطسسوة ذاته� مت 
اإجراءهسس� بعد توقيع عقسسد ان�سم�م املحرتف دومنيك مينسسدي يوم ام�س الذي 
انخسسرط بتدريب�ت الفريق حت�سرياً ملب�راة الكهرب�ء يف بطولة ك��س العراق". 
وا�سسس�ف ان "املديسسر االداري للفريسسق ه��سسسم ر�سسس� اكمل اإجسسراءات خم�طبة 
االأحتسس�د العراقسسي املركزي لقيسسد الاعبني �سمسسن ك�سوف�ت الفريسسق الر�سمية 
للمو�سم الكسسروي 2019-2018 وتبقى م�س�لة اإ�راكهم� يف املب�ري�ت بيد 

اجله�ز الفني للفريق".

كأس آسيا
 "األحمر" يتربص بـ"األفيال الجريحة و"األبيض" إلصالح األخطاء امام الهند

اسود الرافدين يصلون الشارقة استعدادًا لمواجهة اليمن في  كأس آسيا 2019
و�سسسل وفد املنتخسسب الوطني، قبسسل قليل، اإىل اإمسس�رة ال�س�رقة 
يف دولسسة االإمسس�رات العربيسسة املتحسسدة، ا�ستعسسداداً ملواجهسسة 
نظسسريه اليمني يف ث�ين مواجه�ته ب ك�أ�س اآ�سي� 2019. وتغلب 
املنتخسسب الوطنسسي على نظسسريه الفيتن�مي بنتيجسسة 2-3، يف 
اأوىل مب�ريتسسه بك�أ�سسس اآ�سي�، اأم�س الثاثسس�ء، حيث تن�وب على 
ت�سجيل ثاثية ا�سود الرافدين كل من مهند علي وهم�م ط�رق 
وعلي عدن�ن. و�سيخو�س املنتخب الوطني ث�ين مب�ري�ته يف 
البطولسسة على اإ�ست�د نسس�دي ال�س�رقة يف متسس�م ال�س�عة الرابعة 
والن�سف بتوقيسست بغداد من م�س�ء يوم ال�سبت املقبل. وتنف�س 

املنتخسسب الوطنسسي ال�سعسسداء بعد الفسسوز على فيتنسس�م، بعد اأن 
�سعسسر ب�حلسسرج يف اأكرث من مرة عندم� ت�أخسسر اأم�مه “0-1″، 
و”2-1”. وجنح اأ�سود الرافدين، يف تعديل النتيجة، وت�سجيل 
هسسدف الفوز ب�لدقيقسسة “90”، بف�سل الت�سديسسدة املتقنة لعلي 
عدنسس�ن والتسسي اأطلقه� مسسن موقف ث�بت ليخسسرتق به� االأجواء 
الفيتن�مية، ويزرع فرحة الفوز على وجوه اجلم�هري العراقية. 
الفسسوز الثمني للعسسراق واإن و�سعه يف ال�سسسدارة برفقة منتخب 
اإيسسران، ال يسسربر االأخط�ء التي وقسسع فيه� الاعبسسون ب�ملب�راة 

والتي ك�دت تكلفهم اخل�س�رة.
ث�لسسث مواجهة عربية عربيسسة مواجهة عربية جديسسدة �ستكون 
الث�لثة يف البطولة احل�لية، وجتمع بني منتخبي قطر ولبن�ن، 

اليوم االأربع�ء. ويفتتح كذلك منتخب ُعم�ن م�سواره ب�لبطولة، 
حيسسث ي�سسرب موعسسدا مسسع اأوزبك�ستسس�ن. وت�سعسسى املنتخب�ت 
العربيسسة الثسساث اإىل فتح ر�سيده� النقطسسي، عرب حتقيق الفوز 

لك�سب الثقة، وقطع خطوة مهمة نحو الت�أهل.
اأرق�م

– 8 منتخبسس�ت عربية مسسن اأ�سل 11 منتخب� م�س�رك�، لعبت 
مب�راتهسس� يف اجلولسسة االأوىل وهسسي علسسى التسسوايل: االإمسس�رات، 

البحرين، االأردن، �سوري�، فل�سطني، اليمن، العراق، ال�سعودية.
– يعتسسرب فسسوز منتخب ال�سعودية على كوريسس� ال�سم�لية )-4

0(، االأكرب للعرب من حيث عدد االأهداف.
– اأحرزت املنتخب�ت العربية حتى االآن “10” اأهداف يف 6 

مب�ريسس�ت، فيمسس� دخلت �سب�كه� 9 اأهسسداف، منه� 5 يف مرمى 
اليمن.

– مل تنجسسح منتخب�ت �سوري� وفل�سطسسني واليمن يف ت�سجيل 
اأي هدف ب�جلولة االأوىل.

– 3 منتخبسس�ت عربية �ستظهر غداً االأربع�ء يف خت�م اجلولة 
االأوىل لك�أ�س اآ�سي� وهي: قطر ولبن�ن وُعم�ن.

– اأهسسداف العسسرب: اأحمسسد خليل )االإمسس�رات(، حممد الرميحي 
)البحريسسن(، اأن�سسس بنسسي ي��سسسني )االأردن(، مهند علسسي وهم�م 
ط�رق وعلسسي عدن�ن )العراق(، هت�ن ب�هربي وحممد اآل فتيل 

و�س�مل الدو�ري وفهد املولد )ال�سعودية(.
3 انت�س�رات وتع�دلني وخ�س�رة. – حم�سلة ح�س�د العرب: 

بوفون: عانيت من نوبات اكتئاب ورعب مع يوفنتوس

اأو�سسسح احل�ر�سسس االإيطسس�يل العمسساق جي�نلويجسسي بوفسسون 
اأنسسه ع�نسسى مسسن نوبسس�ت اكتئسس�ب ورعسسب خسسال م�سريته مع 
يوفنتو�سسس، وغ�ب عن اإحدى مب�ري�ت "ال�سيدة العجوز" لهذا 

ال�سبب، حني بدت النج�ح�ت بدون معنى.
وك�سسسف ح�ر�سسس مرمسسى ب�ري�سسس �سسس�ن جريمسس�ن الفرن�سي، 
بوفون، اإنه ع�نى من االكتئ�ب خال الفرتة التي توىل فيه� 

مهمة الدف�ع عن عرين يوفنتو�س االإيط�يل.
ويف حسسوار مع جملسسة ف�نيتي فسسري الري��سية قسس�ل احل�ر�س 
االأ�سطورة: "لب�سعة اأ�سهر �سعرت وك�أنه م� من اأحد يهتم بي.. 

لكن كرة القدم وحده� ك�نت و�سيلتي لاإعان عن وجودي.. 
ك�ن وقتً� �سعبً� للغ�ية".

واأ�س�ف بطل ك�أ�س الع�مل ع�م 2006 مع املنتخب االإيط�يل: 
"اجلميع ك�نوا ي�س�ألون عن بوفون فقط، وم� من اأحد �س�أل عن 
جيجي"، يف اإ�س�رة اإىل اأ�سمه االأول، "واجهت فرتات من عدم 
االأمسس�ن والقلسسق وال�سعور بعسسدم االهتم�م رغسسم النج�ح�ت". 
وق�سسسى بوفون )40 ع�مً�( 17 ع�مً� مسسع "ال�سيدة العجوز"، 
لعسسب خالهسس� 656 مبسس�راة، وفسس�ز بت�سعسسة األقسس�ب للسسدوري 
االإيط�يل قبسسل انتق�له اإىل ب�ري�س �س�ن جريم�ن يف 2018. 
واأو�سسسح احل�ر�س العماق اأن نقطسسة التحول ك�نت حني بلغ 
ربيعه الس25، عندم� اأبلغ مدرب حرا�س املرمى يف يوفنتو�س 

اآنسسذاك قبل اأحد مب�ري�ت السسدوري االإيط�يل بعدم قدرته على 
خو�س مب�راة يف الدوري.

وقسس�ل بوفسسون: "ذهبت اإىل اإيف�نسسو بوردون وقلت لسسه اإيف�نو 
دع اأنطونيسسو ت�سيمينتسسي )احل�ر�سسس الث�ين( يجسسري االإحم�ء 
ويلعب.. لن اأ�ستطيع امل�س�ركة.. كنت اأع�ين من نوبة ذعر ومل 
اأكن ج�هزاً للعب مت�مً�، اإذ مل اأكن مررت بهذه التجربة وتلك 

ال�سح�بة التي ت�سببت يف ا�سطراب�ت يل".
ورغسسم اأعوامه االأربعني اإال اأن بوفون يقسسول اإنه ح�ليً� ي�سعر 
ب�أنه يف ربيعه الع�رين م� اأن يدخل اإىل امل�ستطيل االأخ�ر، 
اإذ يكون مفعمً� ب�الأحام والطموح�ت الكبرية التي راودتني 

�سبيً�.

بكثسسري من التف�وؤل امل�سسسوب ب�حلذر ، يخو�س املنتخب 
البحرينسسي لكرة القدم اختب�ره الثسس�ين يف بطولة ك�أ�س 
اآ�سيسس� 2019 املق�مسسة ح�ليسسً� يف االإمسس�رات، اإذ يلتقي 
نظريه الت�يانسسدي غداً اخلمي�س علسسى اإ�ست�د اآل مكتوم 
بنسس�دي الن�سسر يف دبسسي، وذلسسك ب�جلولسسة الث�نيسسة من 

مب�ري�ت املجموعة االأوىل يف الدور االأول للبطولة.
وك�ن املنتخسسب البحريني )االأحمر( ا�ستهل م�سريته يف 
البطولسسة بتع�دل ثمني للغ�يسسة مع نظريه االإم�راتي يف 
املب�راة االفتت�حيسسة للبطولة، لرتتفع معنوي�ت الفريق 
ب�سكل ه�ئل قبل مب�راة ت�ياند غداً، والتي يبحث فيه� 
االأحمسسر البحرينسسي عن الت�أهسسل املنطقي للسسدور الث�ين 
قبسسل مواجهة املنتخب الهنسسدي يف اجلولة االأخرية من 

مب�ري�ت املجموعة.
ومنحت نقطة التع�دل يف املب�راة االفتت�حية املنتخب 
البحرينسسي قدراً كبرياً من التفسس�وؤل قبل مواجهة نظريه 
الت�يانسسدي )اأفي�ل احلسسرب(، الذي منسسي بهزمية ثقيلة 
4-1 اأم�م نظريه الهندي يف بداية م�سواره ب�لبطولة.
الفنسسي  مديسسره  بقيسس�دة  البحرينسسي  املنتخسسب  وقسسدم 
الت�سيكسسي مريو�ساف �سوكوب عر�سً� قويً� يف املب�راة 

االفتت�حيسسة، وك�ن البسس�دئ ب�لت�سجيسسل ولكن املنتخب 
االإم�راتسسي �س�حسسب االأر�سسس انتزع التعسس�دل يف نه�ية 

املب�راة بهدف من ركلة جزاء.
وبرهسسن املنتخسسب البحرينسسي عمليسسً� على اأنسسه ال يزال 
قسس�دراً على املن�ف�سة على بلوغ االأدوار النه�ئية ب�رط 
مع�جلسسة بع�سسس االأخطسس�ء وال�سلبي�ت التسسي ظهرت يف 

املب�راة االفتت�حية.
ورمبسس� تكسسون مبسس�راة الغسسد فر�سسسة جيدة لعسساج هذه 
االأخطسس�ء وو�سع اأكسسرث من جمرد قدم يف السسدور الث�ين 
)دور ال�ستسسة ع�سسر( خ��سسسة مسسع ت�أهسسل اأف�سسسل اأربعسسة 
منتخب�ت من بني املنتخب�ت التي حتتل املركز الث�لث 

يف املجموع�ت ال�ستة ب�لدور االأول للبطولة.
ولكسسن، علسسى الرغم مسسن هزميسسة املنتخسسب الت�ياندي 
يف املبسس�راة االأوىل اأم�م الهند، قد ي�سسسكل الفريق عقبة 
قويسسة يف مواجهة املنتخب البحرينسسي غداً ال�سيم� واأن 
الفريسسق ي�سعسسى ملسسداواة جراحسسه من خسسال حتقيق اأي 
نتيجسسة اإيج�بية يف مب�راة الغسسد قبل مواجهة املنتخب 
االإم�راتسسي وجم�هريه يف اجلولة االأخرية من مب�ري�ت 

املجموعة.
كمسس� يخو�سسس املنتخب الت�يانسسدي مبسس�راة الغد بفكر 
خططي خمتلسسف ن�سبيً� عن املب�راة اأمسس�م الهند، والتي 

اأط�حسست ب�ملسسدرب ال�ربسسي ميلوفسس�ن راييف�ت�سسس من 
تدريب الفريق.

ولهسسذا، يحتسس�ج املنتخسسب البحرينسسي اإىل التع�مسسل مع 
مب�راة الغد بكثري من احلذر خ�سية االنتف��سة املتوقعة 
من اأفي�ل احلسسرب، التي تخو�س هذه املب�راة بحثً� عن 
الفر�سة االأخرية للعودة اإىل دائرة املن�ف�سة على اإحدى 

بط�ق�ت الت�أهل للدور الث�ين من البطولة.
ويف لقسس�ء اخسسر �سيحسس�ول مسسدرب االإمسس�رات، االإيط�يل 
األربتسسو زاكسسريوين، اال�ستفسس�دة مسسن خرباتسسه ال�س�بقسسة 
وحم�ولسسة اإ�سسساح االأخط�ء �ريعً� قبسسل مواجهة الهند 

يف ك�أ�س اآ�سي� لكرة القدم يف اأبوظبي غداً اخلمي�س.
وتعر�س زاكريوين، الذي ق�د الي�ب�ن الإحراز لقب ك�أ�س 
اآ�سي� 2011، النتق�دات بعد بداية متوا�سعة لاإم�رات 
يف البطولسسة املق�مة على اأر�سه� والنج�ة ب�سعوبة من 

اخل�س�رة اأم�م البحرين.
وت�أخسسرت االإمسس�رات بهسسدف حتى �سجسسل البديسسل اأحمد 
خليسسل هدفً� من ركلة جزاء، ك�ن حمظوظً� يف احل�سول 
عليهسس�، قبسسل دقيقتني فقط مسسن نه�ية الوقسست االأ�سلي 
1-1 يف افتتسس�ح امل�س�بقسسة  اللقسس�ء بنتيجسسة  ليخسسرج 

الق�رية ال�سبت امل��سي يف اأبوظبي.
واأعلسسن االحتسس�د االإم�راتي الثاث�ء اأنسسه "يتم�سك ببق�ء 

زاكسسريوين ونفسسى التوا�سل مسسع زالتكو داليت�سسس، الذي 
ق�د كرواتي� اإىل نه�ئي ك�أ�س الع�مل 2018 يف رو�سي�، 
لتويل املهمة يف ك�أ�س اآ�سي� لكن اأي نتيجة �سلبية رمب� 

تكلف املدرب االإيط�يل من�سبه قريبً�".
وتبسسدو كفة االإمسس�رات نظريً� هسسي االأرجح اأمسس�م الهند، 
التسسي تت�أخسسر بفسس�رق 17 مركسسزاً يف ت�سنيسسف االحت�د 
السسدويل )فيف�( عن اأ�سح�ب االأر�س، لكن الواقع اأن هذا 
املنتخب قدم عر�س� قويً� يف اجلولة االفتت�حية وحقق 

مف�ج�أة ب�لفوز 1-4 على ت�ياند.
الهنسسد  �سيسسرتي مه�جسسم  �سونيسسل  وخطسسف املخ�سسرم 
االأ�سسسواء عندمسس� �سجل هدفسسني ورفع ر�سيسسده اإىل 67 
هدفسسً� دوليسسً�، ومتقدمسسً� بهدفسسني علسسى ليونيسسل مي�سي 

هداف منتخب االأرجنتني.
لكسسن الاعب الب�لغ عمسسره 34 ع�مً� قسس�ل: "ال اأفكر يف 
كل االأرقسس�م القي��سية التي حتققت بهذا الفوز.. تركيزي 
ين�سسسب فقط على املب�راة املقبلة اأم�م االإم�رات والتي 

�ستكون �سعبة جداً".
واأ�سسس�ف �سونيسسل: "نتطلع اإىل هسسذه املبسس�راة رغم اأنن� 
نسسدرك اأنهسس� �ستكسسون �سعبسسة الأن منتخبسس�ت االإم�رات 
وت�يانسسد والبحرين كله� قوية ومتلسسك اإمك�ني�ت فنية 

ع�لية عند اال�ستحواذ على الكرة".

مبابي األغلى في العالم.. 
وصالح خامسًا

صديقة رونالدو السابقة تهدد 
بنشر وثائق خطيرة

الشرطة يكمل إجراءات اضافة ضرغام 
ومندي لكشوفاته

بغداد – محمد خليل

 وكاالت - الجورنال

واجهسست فنلندا ج�رته� ال�سويسسد يف مب�راة دولية ودية 
اأقيمسست يف قطر  الثاث�ء، وك�سفت �سحيفة "غ�دري�ن" 
الربيط�نيسسة اأن العسسب ن�دي هل�سنكسسي واملنتخب ريكو 
ري�سكسسي ال�سفر اإىل قطر للعسسب مب�راة باده يف الدوحة 
"الأ�سب�ب اأخاقيسسة والقيم التي اأحر�س عليه�" ح�سب 

اإ�سسس�رة اإىل ت�س�منسسه مسسع عمسس�ل من�سسس�آت  قولسسه، يف 
موندي�ل 2022 الذي يع�نون الويات يف قطر. تلقيت 
دعسسوة لان�سمسس�م اإىل ق�ئمسسة املنتخسسب، واأبلغسست اإىل 
املسسدرب اأنني اتخذت قراري الأ�سب�ب اإن�س�نية و�س�ألتزم 
بهسس� ولن األعسسب يف قطر وق�لسست �سحيفسسة "نيت�فيزن" 
الرنويجيسسة، اإن قطسسر تواجسسه انتقسس�دات وا�سعسسة علسسى 
امل�ستسسوى السسدويل، ب�سبسسب انته�كه� حلقسسوق االإن�س�ن، 

والف�س�ئح التي رافقت ملف اإ�سن�د تنظيم بطولة ك�أ�س 
العسس�مل 2022 للدوحسسة، والظسسروف املرتبطسسة ب�إن�س�ء 
املاعب. وقسس�ل ري�سكي ل�سحيفة هل�سنكني �س�نوم�ت: 
"تلقيت دعوة لان�سم�م اإىل املنتخب، ولكني حتدثت 
مسسع املديسسر العسس�م. واملدرب...تفهمسسوا موقفسسي السسذي 
مت�سكت بسسه. اتخذت قراري الأ�سبسس�ب اإن�س�نية و�س�ألتزم 

به� ولن األعب يف قطر". 

العب فنلندي: أرفض اللعب في قطر ألسباب أخالقية
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