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صديقة رونالدو السابقة تهدد
بنشر وثائق خطيرة
بغداد  -الجورنال

�أطلق��ت �صديق��ة النجم الربتغ��ايل كري�ستيان��و رونالدو ال�سابق��ة ،وجنمة برنامج
"الأخ الكبري" ،الربيطانية جا�سمني لينارد ،ت�رصيحات مثرية للجدل حول العب
يوفنتو���س الإيطايل ،و�صفت��ه من خالله��ا بـ"املري�ض عقلي ً��ا" .وقالت جا�سمني
يف �سل�سل��ة تغري��دات ع�بر ح�سابها عل��ى تويرت� ،إنه��ا تتعهد ب���أن تك�شف الالعب
الربتغ��ايل على حقيقته ،بعد اتهامه باالغت�ص��اب من قبل �سيدة �أمريكية .وكتبت
جا�س�ين �أي� ً
ض��ا" :ال �أح��د ميلك فكرة م��ن هو رونال��دو احلقيقي ،لو كن��ت تعلمون
ن�صف احلقيقة لأ�صبتم بالذعر ..لذا قررت وبعد تفكري عميق التوا�صل مع كاثرين
مايورغ��ا ،مل�ساندته��ا يف دعوته��ا الق�ضائية �ض��د رونالدو" .يذك��ر �أن مايورغا
اتهم��ت رونال��دو باغت�صابه��ا يف  2009مبدينة لو���س �آجنلي���س الأمريكية� ،إىل
�أن النج��م الربتغ��ايل نفى ذلك ب�شكل قاطع ،قائ ًال �إنه "م��ا حدث يف تلك الليلة مل
يك��ن رغم ًا عنها" .وتابعت جا�سم�ين يف تغريداتها عن رونالدو" :لن �أقف موقف
املتف��رج بع��د الآن و�أنا �أ�سم��ع �أكاذيبه� ،س�أفعل كل ما بو�سع��ي مل�ساعدة كاثرين،
ل��دي ر�سائل وت�سجيالت �ست�ساعدها يف ق�ضيتها ،ال �أحد ب�إمكانه �أن ي�صدق مدى
خط��ورة م��ا �س�أقوم بن��شره عن رونالدو ل��و مل يكن بحوزتي دلي��ل قاطع ،لكنني
فت��اة ذكية ،و�أمل��ك العديد من الأدلة" .ووفق ً��ا ل�صحيفة م�يرور الربيطانية ،ف�إن
كري�ستيانو رونالدو واعد النجمة الربيطانية قبل � 10أعوام ،م�شرية �إىل �أنها كانت
توا�صل معه يف الأ�شهر الـ 18املا�ضية.

اسود الرافدين يصلون الشارقة استعدادًا لمواجهة اليمن فيكأس آسيا 2019
بغداد – محمد خليل

الشرطة يكمل إجراءات اضافة ضرغام
ومندي لكشوفاته
بغداد  -متابعة

اكم��ل اجله��از االداري يف ن��ادي ال�رشط��ة الريا�ض��ي ،الإج��راءات االداري��ة
اخلا�ص��ة بالتعاقد مع العب املنتخ��ب الوطني �رضغام ا�سماعيل وااملحرتف
ال�سنغ��ايل دومنيك من��دي .وقال مدير العالقات يف الن��ادي علي �صيوان يف
بي��ان� ،إن��ه "بعد توقيع ادارة النادي عقد ان�ضم��ام الالعب �رضغام ا�سماعيل
مت��ت مفاحت��ة ادارة ن��ادي ري��زا �سب��ورت الرتك��ي م��ن اج��ل احل�ص��ول على
البطاق��ة الدولي��ة اخلا�ص��ة به ع�بر نظ��ام الت�سجيل العامل��ي الآيل ()TMS
والت��ي �أ�صبح��ت الأن بح��وزة ن��ادي ال�رشط��ة" .وب�ين ان "اخلط��وة ذاتها مت
�إجراءه��ا بعد توقيع عق��د ان�ضمام املحرتف دومنيك مين��دي يوم ام�س الذي
انخ��رط بتدريبات الفريق حت�ضرياً ملباراة الكهرباء يف بطولة كا�س العراق".
وا�ض��اف ان "املدي��ر االداري للفري��ق ها�ش��م ر�ض��ا اكمل �إج��راءات خماطبة
الأحت��اد العراق��ي املركزي لقي��د الالعبني �ضم��ن ك�شوفات الفري��ق الر�سمية
للمو�سم الك��روي  2018-2019وتبقى م�سالة �إ�رشاكهما يف املباريات بيد
اجلهاز الفني للفريق".

و�ص��ل وفد املنتخ��ب الوطني ،قب��ل قليل� ،إىل �إم��ارة ال�شارقة
يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،ا�ستع��داداً ملواجه��ة
نظ�يره اليمني يف ثاين مواجهاته بك�أ�س �آ�سيا  .2019وتغلب
املنتخ��ب الوطن��ي على نظ�يره الفيتنامي بنتيج��ة  ،3-2يف
�أوىل مباريت��ه بك�أ���س �آ�سيا� ،أم�س الثالث��اء ،حيث تناوب على
ت�سجيل ثالثية ا�سود الرافدين كل من مهند علي وهمام طارق
وعلي عدنان .و�سيخو�ض املنتخب الوطني ثاين مبارياته يف
البطول��ة على �إ�ستاد ن��ادي ال�شارقة يف مت��ام ال�ساعة الرابعة
والن�صف بتوقي��ت بغداد من م�ساء يوم ال�سبت املقبل .وتنف�س

املنتخ��ب الوطن��ي ال�صع��داء بعد الف��وز على فيتن��ام ،بعد �أن
�شع��ر باحل��رج يف �أكرث من مرة عندما ت�أخ��ر �أمامه “،0-1″
و” .”1-2وجنح �أ�سود الرافدين ،يف تعديل النتيجة ،وت�سجيل
ه��دف الفوز بالدقيق��ة “ ،”90بف�ضل الت�سدي��دة املتقنة لعلي
عدن��ان والت��ي �أطلقها م��ن موقف ثابت ليخ�ترق بها الأجواء
الفيتنامية ،ويزرع فرحة الفوز على وجوه اجلماهري العراقية.
الف��وز الثمني للع��راق و�إن و�ضعه يف ال�ص��دارة برفقة منتخب
�إي��ران ،ال ي�برر الأخطاء التي وق��ع فيها الالعب��ون باملباراة
والتي كادت تكلفهم اخل�سارة.
ثال��ث مواجهة عربية عربي��ة مواجهة عربية جدي��دة �ستكون
الثالثة يف البطولة احلالية ،وجتمع بني منتخبي قطر ولبنان،

اليوم الأربعاء .ويفتتح كذلك منتخب ُعمان م�شواره بالبطولة،
حي��ث ي��ضرب موع��دا م��ع �أوزبك�ست��ان .وت�سع��ى املنتخبات
العربي��ة الث�لاث �إىل فتح ر�صيدها النقط��ي ،عرب حتقيق الفوز
لك�سب الثقة ،وقطع خطوة مهمة نحو الت�أهل.
�أرقام
–  8منتخب��ات عربية م��ن �أ�صل  11منتخبا م�شاركا ،لعبت
مباراته��ا يف اجلول��ة الأوىل وه��ي عل��ى الت��وايل :الإم��ارات،
البحرين ،الأردن� ،سوريا ،فل�سطني ،اليمن ،العراق ،ال�سعودية.
– يعت�بر ف��وز منتخب ال�سعودية على كوري��ا ال�شمالية (4-
 ،)0الأكرب للعرب من حيث عدد الأهداف.
– �أحرزت املنتخبات العربية حتى الآن “� ”10أهداف يف 6

العب فنلندي :أرفض اللعب في قطر ألسباب أخالقية
بغداد  -الجورنال

واجه��ت فنلندا جارتها ال�سوي��د يف مباراة دولية ودية
�أقيم��ت يف قطر الثالثاء ،وك�شفت �صحيفة "غادريان"
الربيطاني��ة �أن الع��ب نادي هل�سنك��ي واملنتخب ريكو
ري�سك��ي ال�سفر �إىل قطر للع��ب مباراة بالده يف الدوحة
"لأ�سباب �أخالقي��ة والقيم التي �أحر�ص عليها" ح�سب

قول��ه ،يف �إ�ش��ارة �إىل ت�ضامن��ه م��ع عم��ال من�ش���آت
مونديال  2022الذي يعانون الويالت يف قطر .تلقيت
دع��وة لالن�ضم��ام �إىل قائم��ة املنتخ��ب ،و�أبلغ��ت �إىل
امل��درب �أنني اتخذت قراري لأ�سباب �إن�سانية و�س�ألتزم
به��ا ولن �ألع��ب يف قطر وقال��ت �صحيف��ة "نيتافيزن"
الرنويجي��ة� ،إن قط��ر تواج��ه انتق��ادات وا�سع��ة عل��ى
امل�ست��وى ال��دويل ،ب�سب��ب انتهاكها حلق��وق الإن�سان،

والف�ضائح التي رافقت ملف �إ�سناد تنظيم بطولة ك�أ�س
الع��امل  2022للدوح��ة ،والظ��روف املرتبط��ة ب�إن�شاء
املالعب .وق��ال ري�سكي ل�صحيفة هل�سنكني �سانومات:
"تلقيت دعوة لالن�ضمام �إىل املنتخب ،ولكني حتدثت
م��ع املدي��ر الع��ام .واملدرب...تفهم��وا موقف��ي ال��ذي
مت�سكت ب��ه .اتخذت قراري لأ�سب��اب �إن�سانية و�س�ألتزم
بها ولن �ألعب يف قطر".

بوفون :عانيت من نوبات اكتئاب ورعب مع يوفنتوس
وكاالت  -الجورنال

�أو�ض��ح احلار���س الإيط��ايل العم�لاق جيانلويج��ي بوف��ون
�أن��ه عان��ى م��ن نوب��ات اكتئ��اب ورع��ب خ�لال م�سريته مع
يوفنتو���س ،وغاب عن �إحدى مباريات "ال�سيدة العجوز" لهذا
ال�سبب ،حني بدت النجاحات بدون معنى.
وك�ش��ف حار���س مرم��ى باري���س �س��ان جريم��ان الفرن�سي،
بوفون� ،إنه عانى من االكتئاب خالل الفرتة التي توىل فيها
مهمة الدفاع عن عرين يوفنتو�س الإيطايل.
ويف ح��وار مع جمل��ة فانيتي ف�ير الريا�ضية ق��ال احلار�س
الأ�سطورة" :لب�ضعة �أ�شهر �شعرت وك�أنه ما من �أحد يهتم بي..

لكن كرة القدم وحدها كانت و�سيلتي للإعالن عن وجودي..
كان وقت ًا �صعب ًا للغاية".
و�أ�ضاف بطل ك�أ�س العامل عام  2006مع املنتخب الإيطايل:
"اجلميع كانوا ي�س�ألون عن بوفون فقط ،وما من �أحد �س�أل عن
جيجي" ،يف �إ�شارة �إىل �أ�سمه الأول" ،واجهت فرتات من عدم
الأم��ان والقل��ق وال�شعور بع��دم االهتمام رغ��م النجاحات".
وق�ض��ى بوفون ( 40عاماً)  17عام ًا م��ع "ال�سيدة العجوز"،
لع��ب خالله��ا  656مب��اراة ،وف��از بت�سع��ة �ألق��اب لل��دوري
الإيطايل قب��ل انتقاله �إىل باري�س �سان جريمان يف .2018
و�أو�ض��ح احلار�س العمالق �أن نقط��ة التحول كانت حني بلغ
ربيعه الـ ،25عندما �أبلغ مدرب حرا�س املرمى يف يوفنتو�س

�آن��ذاك قبل �أحد مباريات ال��دوري الإيطايل بعدم قدرته على
خو�ض مباراة يف الدوري.
وق��ال بوف��ون" :ذهبت �إىل �إيفان��و بوردون وقلت ل��ه �إيفانو
دع �أنطوني��و ت�شيمينت��ي (احلار���س الثاين) يج��ري الإحماء
ويلعب ..لن �أ�ستطيع امل�شاركة ..كنت �أعاين من نوبة ذعر ومل
�أكن جاهزاً للعب متاماً� ،إذ مل �أكن مررت بهذه التجربة وتلك
ال�سحابة التي ت�سببت يف ا�ضطرابات يل".
ورغ��م �أعوامه الأربعني �إال �أن بوفون يق��ول �إنه حالي ًا ي�شعر
ب�أنه يف ربيعه الع�رشين ما �أن يدخل �إىل امل�ستطيل الأخ�رض،
�إذ يكون مفعم ًا بالأحالم والطموحات الكبرية التي راودتني
�صبياً.

مباري��ات ،فيم��ا دخلت �شباكها � 9أه��داف ،منها  5يف مرمى
اليمن.
– مل تنج��ح منتخبات �سوريا وفل�سط�ين واليمن يف ت�سجيل
�أي هدف باجلولة الأوىل.
–  3منتخب��ات عربية �ستظهر غداً الأربعاء يف ختام اجلولة
وعمان.
الأوىل لك�أ�س �آ�سيا وهي :قطر ولبنان ُ
– �أه��داف الع��رب� :أحم��د خليل (الإم��ارات) ،حممد الرميحي
(البحري��ن)� ،أن���س بن��ي يا�س�ين (الأردن) ،مهند عل��ي وهمام
طارق وعل��ي عدنان (العراق) ،هتان باهربي وحممد �آل فتيل
و�سامل الدو�رسي وفهد املولد (ال�سعودية).
– حم�صلة ح�صاد العرب 3 :انت�صارات وتعادلني وخ�سارة.

مبابي األغلى في العالم..
وصالح خامسًا
بغداد  -الجورنال

حافظ كيليان مبابي جنم باري�س �سان جريمان ومنتخب فرن�سا املتوج بك�أ�س
العامل  2018برو�سيا على مكانته ك�أغلى العب يف البطوالت اخلم�س الكربى،
بح�س��ب ت�صني��ف املركز ال��دويل للدرا�س��ات الريا�ضية ب�سوي��سرا .وق ّدر املركز
قيم��ة مباب��ي /ع�رشون عام ًا  /ب��ـ  / 196.1/مليون جني��ه ا�سرتليني ،وذلك
يف الن��شرة الأ�سبوعية التي �ص��درت الإثنني " .وبفارق كب�ير عن مبابي الذي
يغ��رد وحيداً على قم��ة الأغلى يف العامل ،ح ّل هداف فري��ق توتنهام الإنكليزي
ه��اري كني يف املركز الثاين بقيمة بلغ��ت /179.8 /مليون جنيه ا�سرتليني،
يليه الربازيلي نيمار زميل مبابي يف �سان جريمان بقيمة  / 176.8 /مليون
جني��ه ا�سرتلين��ي " .وج��اء جن��م املنتخب الإنكلي��زي ومان�ش�س�تر �سيتي رحيم
�ستريلن��غ يف املرك��ز الراب��ع  / 166.7 /مليون جنيه ا�سرتلين��ي  ،يليه حممد
�ص�لاح ه��داف ليفرب��ول وجنم املنتخ��ب امل��صري / 165.3 /ملي��ون جنيه
و ا ملنتخ��ب
ا�سرتلين��ي " .وت�أخر ليونيل مي�سي جنم بر�شلونة
ملي��ون جني��ه
الأرجنتين��ي �إىل املرك��ز ال�ساب��ع /153.6/
د يب��ا ال
ا�سرتلين��ي  ،خل��ف الإيط��ايل باولو
/
الع��ب يوفنتو���س 154.2 /
مليون جنيه ا�سرتليني "  .والالفت
لالنتباه يف الت�صنيف ت�أخر ترتيب
جنم يوفنتو�س واملنتخب الربتغايل
كري�ستيان��و رونال��دو للمركز " " 19
بقيمة / 114.1 /مليون جنيه ا�سرتليني ".

كأس آسيا

"األحمر" يتربص بـ"األفيال الجريحة و"األبيض" إلصالح األخطاء امام الهند
بغداد  -الجورنال

بكث�ير من التفا�ؤل امل�ش��وب باحلذر  ،يخو�ض املنتخب
البحرين��ي لكرة القدم اختباره الث��اين يف بطولة ك�أ�س
�آ�سي��ا  2019املقام��ة حالي ً��ا يف الإم��ارات� ،إذ يلتقي
نظريه التايالن��دي غداً اخلمي�س عل��ى �إ�ستاد �آل مكتوم
بن��ادي الن��صر يف دب��ي ،وذل��ك باجلول��ة الثاني��ة من
مباريات املجموعة الأوىل يف الدور الأول للبطولة.
وكان املنتخ��ب البحريني (الأحمر) ا�ستهل م�سريته يف
البطول��ة بتعادل ثمني للغاي��ة مع نظريه الإماراتي يف
املباراة االفتتاحي��ة للبطولة ،لرتتفع معنويات الفريق
ب�شكل هائل قبل مباراة تايالند غداً ،والتي يبحث فيها
الأحم��ر البحرين��ي عن الت�أه��ل املنطقي لل��دور الثاين
قب��ل مواجهة املنتخب الهن��دي يف اجلولة الأخرية من
مباريات املجموعة.
ومنحت نقطة التعادل يف املباراة االفتتاحية املنتخب
البحرين��ي قدراً كبرياً من التف��ا�ؤل قبل مواجهة نظريه
التايالن��دي (�أفيال احل��رب) ،الذي من��ي بهزمية ثقيلة
� 1-4أمام نظريه الهندي يف بداية م�شواره بالبطولة.
وق��دم املنتخ��ب البحرين��ي بقي��ادة مدي��ره الفن��ي
الت�شيك��ي مريو�سالف �سوكوب عر� ًضا قوي ًا يف املباراة

االفتتاحي��ة ،وكان الب��ادئ بالت�سجي��ل ولكن املنتخب
الإمارات��ي �صاح��ب الأر���ض انتزع التع��ادل يف نهاية
املباراة بهدف من ركلة جزاء.
وبره��ن املنتخ��ب البحرين��ي عملي ً��ا على �أن��ه ال يزال
ق��ادراً على املناف�سة على بلوغ الأدوار النهائية ب�رشط
معاجل��ة بع���ض الأخط��اء وال�سلبيات الت��ي ظهرت يف
املباراة االفتتاحية.
ورمب��ا تك��ون مب��اراة الغ��د فر�ص��ة جيدة لع�لاج هذه
الأخط��اء وو�ضع �أك�ثر من جمرد قدم يف ال��دور الثاين
(دور ال�ست��ة ع��شر) خا�ص��ة م��ع ت�أه��ل �أف�ض��ل �أربع��ة
منتخبات من بني املنتخبات التي حتتل املركز الثالث
يف املجموعات ال�ستة بالدور الأول للبطولة.
ولك��ن ،عل��ى الرغم م��ن هزمي��ة املنتخ��ب التايالندي
يف املب��اراة الأوىل �أمام الهند ،قد ي�ش��كل الفريق عقبة
قوي��ة يف مواجهة املنتخب البحرين��ي غداً ال�سيما و�أن
الفري��ق ي�سع��ى مل��داواة جراح��ه من خ�لال حتقيق �أي
نتيج��ة �إيجابية يف مباراة الغ��د قبل مواجهة املنتخب
الإمارات��ي وجماهريه يف اجلولة الأخرية من مباريات
املجموعة.
كم��ا يخو���ض املنتخب التايالن��دي مب��اراة الغد بفكر
خططي خمتل��ف ن�سبي ًا عن املباراة �أم��ام الهند ،والتي

�أطاح��ت بامل��درب ال�رصب��ي ميلوف��ان راييفات���ش من
تدريب الفريق.
وله��ذا ،يحت��اج املنتخ��ب البحرين��ي �إىل التعام��ل مع
مباراة الغد بكثري من احلذر خ�شية االنتفا�ضة املتوقعة
من �أفيال احل��رب ،التي تخو�ض هذه املباراة بحث ًا عن
الفر�صة الأخرية للعودة �إىل دائرة املناف�سة على �إحدى
بطاقات الت�أهل للدور الثاين من البطولة.
ويف لق��اء اخ��ر �سيح��اول م��درب الإم��ارات ،الإيطايل
�ألربت��و زاك�يروين ،اال�ستف��ادة م��ن خربات��ه ال�سابق��ة
وحماول��ة �إ�ص�لاح الأخطاء �رسيع ًا قب��ل مواجهة الهند
يف ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم يف �أبوظبي غداً اخلمي�س.
وتعر�ض زاكريوين ،الذي قاد اليابان لإحراز لقب ك�أ�س
�آ�سيا  ،2011النتقادات بعد بداية متوا�ضعة للإمارات
يف البطول��ة املقامة على �أر�ضها والنجاة ب�صعوبة من
اخل�سارة �أمام البحرين.
وت�أخ��رت الإم��ارات به��دف حتى �سج��ل البدي��ل �أحمد
خلي��ل هدف ًا من ركلة جزاء ،كان حمظوظ ًا يف احل�صول
عليه��ا ،قب��ل دقيقتني فقط م��ن نهاية الوق��ت الأ�صلي
ليخ��رج اللق��اء بنتيج��ة  1-1يف افتت��اح امل�سابق��ة
القارية ال�سبت املا�ضي يف �أبوظبي.
و�أعل��ن االحت��اد الإماراتي الثالثاء �أن��ه "يتم�سك ببقاء

زاك�يروين ونف��ى التوا�صل م��ع زالتكو داليت���ش ،الذي
قاد كرواتيا �إىل نهائي ك�أ�س العامل  2018يف رو�سيا،
لتويل املهمة يف ك�أ�س �آ�سيا لكن �أي نتيجة �سلبية رمبا
تكلف املدرب الإيطايل من�صبه قريب ًا".
وتب��دو كفة الإم��ارات نظري ًا ه��ي الأرجح �أم��ام الهند،
الت��ي تت�أخ��ر بف��ارق  17مرك��زاً يف ت�صني��ف االحتاد
ال��دويل (فيفا) عن �أ�صحاب الأر�ض ،لكن الواقع �أن هذا
املنتخب قدم عر�ضا قوي ًا يف اجلولة االفتتاحية وحقق
مفاج�أة بالفوز  4-1على تايالند.
وخط��ف املخ��ضرم �سوني��ل �شي�تري مهاج��م الهن��د
الأ�ض��واء عندم��ا �سجل هدف�ين ورفع ر�صي��ده �إىل 67
هدف ً��ا دولي ً��ا ،ومتقدم ً��ا بهدف�ين عل��ى ليوني��ل مي�سي
هداف منتخب الأرجنتني.
لك��ن الالعب البالغ عم��ره  34عام ًا ق��ال" :ال �أفكر يف
كل الأرق��ام القيا�سية التي حتققت بهذا الفوز ..تركيزي
ين�ص��ب فقط على املباراة املقبلة �أمام الإمارات والتي
�ستكون �صعبة جداً".
و�أ�ض��اف �سوني��ل" :نتطلع �إىل ه��ذه املب��اراة رغم �أننا
ن��درك �أنه��ا �ستك��ون �صعب��ة لأن منتخب��ات الإمارات
وتايالن��د والبحرين كلها قوية ومتل��ك �إمكانيات فنية
عالية عند اال�ستحواذ على الكرة".

