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تلق��ى النجم الربتغ��ايل، كري�ستيانو رونال��دو، خربا �سارا 
بع��د مر�سوم رئا�س��ي يق�سي بع��دم �سح��ب الأو�سمة التي 
ناله��ا جنم يوفنتو���س الإيطايل تكرميا ل��ه على ما قدمه 

لبالده.
واأعل��ن الق��رار جمل�س الأوام��ر ال�رشفية بن��اء على مذكرة 
مر�سل��ة من جان��ب الرئا�س��ة الربتغالية، وفقا مل��ا نقلته 

�سحيفة "اآ�س" الإ�سبانية.
واأ�س��ار املجل���س اإىل اأن و�س��ع رونال��دو ل يتنا�س��ب م��ع 
الفر�سي��ات ال��واردة يف القانون، الذي يدع��م فتح ق�سية 

لتقييم جتريد الالعب من الأو�سمة التي اأحرزها.
وكان��ت اجله��ات الق�سائي��ة الإ�سباني��ة ق��د اأدان��ت لعب 
يوفنتو�س الإيطايل بالتهرب ال�رشيبي اأثناء لعبه ل�سالح 
ريال مدريد، الأمر الذي جعله مهددا ب�سحب الأو�سمة التي 
نالها من جانب احلكومة الربتغالية خالل الفرتة الواقعة 

بني عامي 2014 و2016.
ووف��ق موق��ع ال�سحيفة الإ�سباني��ة، فقد ح�س��ل رونالدو 
على و�سام "اإنفانت��ي دون هرنيكي" الذي يعد الأرفع يف 
الربتغ��ال ع��ام 2014، ه��ذا اإىل جانب و�س��ام "ال�رشف" 
ال��ذي تقل��ده ع��ام 2016 اإث��ر تتوي��ج منتخب��ه الوطن��ي 

ببطولة اأمم اأوروبا التي اأقيمت يف فرن�سا بذات العام.
و�س��ّوى رونال��دو ق�سي��ة الته��رب ال�رشيب��ي يف كان��ون 
الث��اين يناي��ر املا�س��ي، بقبول دف��ع مبلغ يق��در بحوايل 
21.5 ملي��ون دولر، بالإ�ساف��ة اإىل ال�سج��ن عامني مع 

وقف التنفيذ.
وكان رونال��دو نفى يف ع��ام 2017 التهامات املوجهة 
اإلي��ه بعلم��ه بق�ساي��ا الته��رب ال�رشيب��ي يف الفرتة بني 

العامني 2011 و2014.

ي�ستهل نادي ليفربول م�سواره الكروي يف �سهر �سباط احلايل مبواجهة و�ست 
ه��ام يونايتد غد الثنني مبلع��ب "لندن" الأوملبي �سم��ن مناف�سات اجلولة 
ال��� 25 من عمر م�سابقة الدوري الإنكليزي املمتاز "الربميريليج". و�سيكون 
حمم��د �سالح جنم منتخب م�رش على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل 
م��ع ليفربول خ��الل ال�سهر احلايل يف مواجهة ي��وم الثنني واي�سا مبختلف 

امل�سابق��ات الإنكليزي��ة والأوروبي��ة ". وي�ست�سيف ليفربول 
نظ��ريه بورمنوث مبلع��ب "اأنفيلد" يف التا�س��ع من فرباير/ 
�سب��اط احل��ايل، �سم��ن مناف�س��ات اجلولة ال��� 26 من عمر 

م�سابقة ال��دوري الإنكليزي املمت��از "الربميريليج". ويعود 
ليفرب��ول اإىل اأج��واء مناف�س��ات دوري ابط��ال اوروب��ا عندم��ا 

ي�ست�سي��ف باي��رن ميون��خ الأملاين ي��وم 19 فرباير / �سب��اط احلايل 
مبلع��ب "اأنفيل��د"، يف "ذه��اب" دور ال��� 16 قبل اأن يح��ل �سيفًا على 

مان�س�س��رت يونايت��د ي��وم 24 م��ن ال�سه��ر ذاته 
جتمعهم��ا  الت��ي  الكال�سيك��و  مبب��اراة 

�سم��ن  تراف��ورد"،  "اأول��د  مبلع��ب 
مناف�سات اجلول��ة ال� 27 من عمر 

م�سابقة الدوري الإنكليزي ".
يف  م�س��واره  ليفرب��ول  ويختت��م 

�سب��اط احل��ايل احل��ايل مبواجه��ة 
واتف��ورد على ملعب "اأنفيلد"، �سمن 

مناف�س��ات اجلول��ة ال��� 28 م��ن عمر 
م�سابقة الدوري الإنكليزي املمتاز 

"الربميريليج".
ليفرب��ول  ان  يذك��ر 

ج��دول  يت�س��در 
ترتي��ب ال��دوري 
ي  نكلي��ز لإ ا
بر�سي��د /61/ 

متفوق��ًا  نقط��ة 
خم���س  بف��ارق 
عل��ى  نق��اط 
ن�س�س��رت  ما

�ساح��ب  �سيت��ي 
الو�سافة".

عاد من جديد كيلور نافا�س حار�س مرمى فريق ريال مدريد لكرة القدم 
للتلمي��ح اإىل اإمكاني��ة مغادرة قلع��ة امللكي ال�سيف الق��ادم، بعد فقدانه 

مكانه يف الت�سكيلة الأ�سا�سية للفريق.
وذك��رت �سحيف��ة "the sun" الربيطاني��ة، اأن احلار���س الكو�ستاريكي 
ارتب��ط ا�سمه بالنتقالت ال�سيفية اإىل ن��ادي اأر�سنال الإجنليزي، بعد اأن 

اأ�سبح دائم اجللو�س على مقاعد البدلء ل�سالح البلجيكي تيبو كورتوا.
ومل ي�س��ارك نافا���س البال��غ 32 عام��ا هذا املو�س��م يف الليغ��ا اإل يف 3 
مباري��ات فقط مع ريال مدريد، ولعب مع الفري��ق مباراته الأخرية اأمام 
جريونا والتي فاز بها املرينغي 1-3 اخلمي�س املا�سي يف مواجهة ربع 

نهائي م�سابقة كاأ�س امللك.
وق��ال نافا�س: "لقد تغري و�سعي كث��ريا يف ريال مدريد، لي�س من ال�سهل 

اللعب كل �سهر ون�سف".
وي�سع��ى اأر�سنال ل�س��م الكو�ستاريكي يف املريكات��و ال�سيفي لدعم مركز 
حرا�س��ة املرم��ى، خا�س��ة بع��د اأن اأعلن بيرت ت�سي��ك اعتزال��ه بنهاية هذا 
املو�س��م، لك��ن يف ح��ال انتقال��ه اإىل فري��ق املدفعجي��ة �سيتوج��ب عليه 
مناف�سة الأملاين بريند لينو الذي يخو�س مو�سمه الأول يف الربميريليغ.

الدوري اإليطالي: يوفنتوس للتحليق بعيدًا في الصدارة

اتحاد الكرة يحسم مصير مدرب أسود الرافدين اليوم  

ك�س��ف م�س��در يف الحتاد العراقي لكرة الق��دم اليوم ال�سبت 
ع��ن اجتم��اع حا�سم �سيعق��ده الحت��اد اليوم الأح��د لتقرير 
م�س��ري املدرب ال�سلوفين��ي �سيرتي�سك��و كاتاني�س يف بقائه 

مع املنتخب العراقي من عدمه.
وق��ال امل�سدر"الحتاد العراقي �سيناق���س غدا الأحد م�سري 
الف��رتة املا�سي��ة بقي��ادة  كاتاني���س، وم�ساأل��ة ف�سل��ه يف 
املنتخ��ب، وه��ل �سيكون قادرا على اأن يق��ود اأ�سود الرافدين 

خالل ال�ستحقاقات املقبلة".
واأ�س��اف: "الآراء داخل الحت��اد متباينة، فهناك من يدعو 

لإقالته وهناك من يتم�سك ببقائه".
وق��ال املتح��دث با�س��م الحت��اد ح�س��ني اخلر�س��اين، 
ان "الحت��اد العراق��ي للعب��ة ملت��زم بعقد م��ع مدرب 
املنتخ��ب الوطن��ي كاتانيت���س مل��دة ث��الث �سنوات، 

يجدد كل �سنة".
املنتخب��ات  جلن��ة  تقري��ر  ينتظ��ر  "الحت��اد  ان  واأو�س��ح 
ب�س��اأن درا�س��ة م�ساركة الع��راق يف بطولة ا�سي��ا، ب�سلبياتها 
وايجابياتها، لأجل ت�سخي�س الخطاء التي رافقت املنتخب 
الوطن��ي يف البطول��ة"، م�ستبع��دا "نهائي��ًا" اقال��ة امل��درب 

كاتانيت�س من مهمته.
واأك��د الحت��اد ال�سبوع املا�س��ي انه �سيق��وم بت�سكيل جلنة 
حتقي��ق على خلفي��ات تقارير �سحافية حتدث��ت عن ت�رشب 
لعبني من املنتخب الوطني من مقر اإقامة البعثة امل�ساركة 

ببطولة كاأ�س اآ�سيا يف الإمارات لل�سهر يف ناد ليلي.
وق��ال الحت��اد يف بي��ان اإنه "ن��زول اىل ماطرح��ه العالم 
الريا�سي يف الي��ام القليلة املا�سية وللوقوف على حقيقة 
ماح�س��ل فاننا قررن��ا ت�سكيل جلنة لتق�س��ي احلقائق التي 
طرحه��ا العالم الريا�سي ودع��وة كل الطراف املعنية من 

اأجل احقاق احلق".

وا�س��اف انه "لن يتوانى يف معاقب��ة اي �سخ�س يف البعثة 
ا�س��اء ل�سمعة العراق فيما لو ثبت��ت ادانته وفق الدلئل التي 
�ستت��م املطالب��ة بها وبخالفه فاننا اي�س��ا �سنقا�سي اجلهة 
التي كان وراء ماح�س��ل". وتابع اأن "ماح�سل بعد اخلروج 
جنزم انه ا�س��د وا�سواأ من ماح�سل بايام البطولة لنه عك�س 
�س��ورة م�سببة عن العالقة التي تربطنا بالعالم الريا�سي 
ال��ذي نطالبه دائما بت�سخي���س الخطاء وحتليل المور عرب 
نوافذ املهنية املعروفة من غري ان ي�سيء لهذا العنوان اوذلك 
الالع��ب تقربا ملن�سات التباعد الت��ي لتعري اهتماما كبريا 
ب�سمع��ة الوطن بق��در اهتمامه��ا بتحقيق رغب��ات �سخ�سية 
�سيق��ة". وكان��ت و�سائ��ل اإعالم حملي��ة ومواق��ع التوا�سل 
الجتماع��ي اأ�سارت يف وقت �ساب��ق، اإىل اأن عددا من لعبي 
املنتخ��ب الوطني اأقدم��وا على مغادرة مق��ر بعثة املنتخب 
بعد و�سولها اإىل اأبو ظبي يف الإمارات، عقب مباراة العراق 
م��ع اإيران الت��ي انتهت بتعادل �سلبي ب��ني املنتخبني �سمن 

املجموعة الرابعة، لق�ساء �سهرة يف اأحد النوادي الليلية يف 
املدينة من دون علم اإدارة البعثة.

م��ن جانبه قال مدي��ر املكت��ب الإعالمي لالحت��اد العراقي 
لك��رة الق��دم حمم��د خل��ف، يف ت�رشي��ح لوكال��ة ال�سحافة 
الفرن�سية،"نح��ن ننتظ��ر اأن تق��دم هذه اجله��ات التي اأثارت 
املو�س��وع اأدلته��ا ح��ول ذلك، ويف ح��ال اإثباته��ا �سيعاقب 
كل م��ن ارتك��ب ه��ذه الت�رشفات. اأم��ا خالف ذل��ك، �سنقوم 

مبقا�ساتها قانونيا ب�سبب الت�سهري والإ�ساءة".
جدي��ر بالذكر اأن املنتخ��ب الوطني �س��ارك يف بطولة كاأ�س 
اآ�سي��ا وتاهل اإىل الدور الثاين، حيث غادر مناف�سات البطولة 
م��ن دور ال���16، بع��د خ�سارت��ه اأم��ام قطر به��دف من دون 
مقاب��ل. يذك��ر اأن املنتخ��ب العراقي خرج م��ن بطولة كاأ�س 
اآ�سي��ا 2019 م��ن الدور الث��اين بعد خ�سارت��ه بهدف نظيف 
اأم��ام املنتخ��ب القط��ري ال��ذي ت��ّوج بلق��ب البطول��ة الت��ي 
ا�ست�سافته��ا الإمارات اأم�س، بتغلب��ه على املنتخب الياباين 

قطر تستضيف منافسات بطولة مجلس التعاون العاشرة للناشئين 

علي حصني يبدأ مرحلة العالج في بيروت

  ف��از املنتخ��ب القطري عل��ى نظريه منتخ��ب اليابان 
بثالثة اأه��داف مقابل هدف، يف املب��اراة التي جمعت 
بينهم��ا على ملعب "مدينة زايد الريا�سية"، يف نهائي 
كاأ���س الأمم الآ�سيوية 2019.  انتهى ال�سوط الأول من 
املب��اراة، بتق��دم املنتخ��ب العنابي بهدف��ني نظيفني، 
اله��دف الأول جاء يف الدقيق��ة 12 عرب املعز علي عبد 
اهلل، ث��م يف الدقيق��ة 27 اأحرز عب��د العزيز حامت حممد 

عب��د اهلل، الهدف الثاين للمنتخ��ب القطري. ويف ال�سوط 
الث��اين قل���س تاكومي مينامين��و الف��ارق لل�ساموراي 
الياب��اين يف الدقيق��ة 69، واأنه��ى اأك��رم ح�سن عفيف، 
اآم��ال الياباني��ني بالهدف الثال��ث يف الدقيقة 83 من 
عالمة اجلزاء. وبهذا الفوز يتوج املنتخب القطري بلقب 
الأمم الآ�سيوي��ة لأول مرة خالل تاريخه م�ساركاته يف 
البطول��ة. وهيم��ن لعبو املنتخب القط��ري على جوائز 
الأف�س��ل يف كاأ���س اآ�سي��ا ب الم��ارات 2019. وح�س��د 
لع��ب املنتخب القط��ري املع��ز علي، جائزت��ي اف�سل 

ه��داف واف�س��ل لع��ب يف البطول��ة. ومتك��ن حار���س 
العناب��ي �سعد ال�سيب، من ح�سد جائ��زة اف�سل حار�س 
يف البطول��ة بعدم��ا تلق��ت �سباك��ه هدف��ًا وحي��داً يف 
البطول��ة. و�سجل لعب قط��ر املعز علي هدفًا جديداً يف 
تاري��خ كاأ�س اآ�سيا بعد اأن اأعط��ى فريقه التقدم بنتيجة 
0-1 يف مبارات��ه �سد اليابان يف نهائيات الإمارات 
2019 اجلمع��ة. و�سجل جنم الدحيل البالغ من العمر 
22 عام��ا هدف��ه التا�سع يف البطول��ة يف الدقيقة 12 

على ملعب مدينة زايد الريا�سية. 

ت�ست�سي��ف العا�سمة القطرية الدوح��ة مناف�سات 
للنا�سئ��ني  العا���رشة  التع��اون  جمل���س  بطول��ة 
وال�سابع��ة للنا�سئ��ات لألع��اب القوى خ��الل الفرتة 
م��ن 20 اإىل 22 �سب��اط احلايل عل��ى م�سمار وميدان 
�ستاد �سحيم بن حمد بنادي قطر، والتي ت�سهد م�ساركة 

3 دول ه��ي الكويت و�سلطنة عم��ان وقطر م�ست�سيفة 
البطول��ة اخلليجية". وكان��ت اللجنة املنظم��ة برئا�سة 
رئي���س الحتاد القطري ثاين ب��ن عبدالرحمن الكواري، 
وجه��ت الدع��وة اإىل جمي��ع ال��دول اخلليجية م��ن اأجل 
امل�سارك��ة يف البطول��ة، ولكن الكوي��ت و�سلطنة عمان 
فقط وافقت على امل�ساركة، و�ست�سهد املناف�سات اإقامة 
جمي��ع امل�سابق��ات ". وتعت��رب بطول��ة اخللي��ج لألعاب 

الق��وى للنا�سئني والنا�سئات واحدة من بني 4 بطولت 
قوي��ة لألعاب الق��وى �ست�ست�سيفها الدوح��ة هذا العام، 
حي��ث يعقبها تنظي��م بطولة اآ�سيا للكب��ار خالل الفرتة 
م��ن 20 اإىل 24 ني�س��ان املقبل، وال��دوري املا�سي يف 
3 ماي��و / اي��ار املقبل، بالإ�ساف��ة اإىل احلدث الكبري 
مونديال األعاب القوى خالل الفرتة من 28 ايلول حتى 

4 ت�رشين اول من العام احلايل".

يخ�س��ع لع��ب القوة اجلوي��ة الدويل عل��ي ح�سني 
اإىل الفحو�س��ات ومبا���رشة الع��الج يف العا�سم��ة 
 اللبنانية بريوت، وذل��ك للتعايف من الإ�سابة التي 
حلقت به مع منتخبن��ا الوطني يف نهائيات بطولة 

اآ�سيا   2019.   وقال الالعب علي ح�سني يف حديث 
�سحفي "بداأت مرحلة العالج يف بريوت  و�ست�ستمر 
ملدة اأ�سبوعني من اجل موا�سلة امل�سوار مع الفريق 
وال�سف��اء م��ن الإ�ساب��ة، وبعده��ا  �سوف اأع��ود اإىل 
العا�سمة بغ��داد للدخول بالوح��دات التدريبية مع 
الفريق حت�سرياً للمباريات  املقبلة.   وبني اأنه ياأمل 

العودة ال�رشيع للمالعب وامل�ساهمة مع زمالئه يف 
رحلة املناف�سة على اللقب،  حيث اأن فريقنا مطالب 
بخطف لق��ب الدوري هذا املو�سم.  ي�سار اإىل اأن علي 
ح�سن��ي تعر�س لإ�ساب��ة يف الع�سل��ة اخللفية يف 

مباراة العراق وقطر يف ثمن  نهائي كاأ�س اأ�سيا. 

ي�س��ع روم��ا ن�س��ب عينيه ه��دف اإزاح��ة ميالن عن 
املرك��ز الراب��ع الأخ��ري املوؤه��ل اإىل دوري الأبطال، 
عندم��ا ي�ست�سيف اليوم الأحد، على امللعب الأوملبي 
يف قم��ة مباري��ات اجلول��ة الثاني��ة والع�رشي��ن من 
ال��دوري الإيطايل لكرة القدم، النادي "اللومباردي" 
احل��امل بالع��ودة بث��الث نق��اط تو�سع الف��ارق بينه 

وبني مطارده املبا�رش.
ويتوج��ب على روم��ا اخلام�س )34 نقط��ة( املتاأخر 
بف��ارق نقط��ة ع��ن مي��الن، اأن يت�سالح جم��دداً مع 
م�سجعيه بعد الهزمية القا�سي��ة على ملعب "اأرتيميو 
فرانك��ي" يف فلورن�س��ا اأمام فيورنتين��ا )7-1( يف 
ال��دور ربع النهائ��ي لكاأ�س اإيطالي��ا، يف وقت يدرك 
فيه مدرب��ه اأوزيبيو دي فران�سي�سك��و اأن مقعده على 

دكة البدلء بات مهدداً يف حال عدم الفوز.
و�سه��دت املب��اراة ط��رد املهاج��م البو�سن��ي اإدي��ن 
دزيك��و، وعل��ى الرغم من اأن الإيق��اف ل ي�رشي على 
مباريات ال�"�سريي اأ"، اإّل اأن م�سري هذا املهاجم هو 

بني يدي الر�سميني يف الحتاد الإيطايل.
و�سواء لعب دزيك��و اأم غاب، ل ميلك دي فران�سي�سكو 

الكث��ري من هام�س التف��اوؤل مبواجهة هجوم ميالن، 
فدف��اع نادي العا�سمة اإنه��ار يف املباريات الثالث 
الخ��رية، وتلقت �سباكه 12 هدف��ًا مبعدل 4 اأهداف 

يف املباراة الواحدة.
وبعدم��ا ق��ّدم دي فران�سي�سك��و اعت��ذاره للجماه��ري 
اث��ر اخل�سارة، اأك��د "لن ا�ستقي��ل.. ت�ساءلت و�سارعت 

للو�سول اإىل اأجوبة �سافية ووا�سحة".
وكان روما �سقط الأ�سب��وع املا�سي يف فخ التعادل 
اأم��ام اأتالنت��ا )3-3(، بعدم��ا تقدم علي��ه بثالثية 
يف ال�س��وط الأول، وبدا متجه��ا لتحقيق فوزه الرابع 
تواليًا والعا�رش هذا املو�سم، لكنه عجز عن الحتفاظ 

بتقدمه.
يف املقاب��ل، جن��ح مي��الن يف الفوز عل��ى روما يف 
اآخ��ر مواجهت��ني، اآخرهم��ا يف اجلول��ة الثالث��ة م��ن 
ذه��اب املو�سم احلايل يف الدوري عل��ى ملعبه �سان 
�س��ريو )جوزيبي ميات��زا( )1-2( يف اأغ�سط�س )اآب( 
املا�س��ي، علم��ًا باأن��ه مل ي�سب��ق ل��ه اأن حق��ق ثالثة 
انت�س��ارات متتالي��ة عل��ى ن��ادي العا�سم��ة منذ اأن 
فع��ل ذلك بني مايو )اأي��ار( 1995 وفرباير )�سباط( 

يعو���س  اأن  املت�س��در  يوفنتو���س  وياأم��ل   .1996
خروج��ه م��ن ال��دور رب��ع النهائ��ي لكاأ���س اإيطاليا، 
عندم��ا ي�ست�سيف ال�سبت عل��ى اأر�سه بارما �ساحب 

املركز الثاين ع�رش.

وج��رد اأتالنتا على ملعبه "اأتليتي اأتزوري ديطاليا" 
يف برغام��و فري��ق "ال�سي��دة العجوز" م��ن لقب بطل 
كاأ���س اإيطالي��ا ال��ذي ت��وج ب��ه يف ال�سن��وات الأربع 
الأخ��رية، بعدما اأ�سقط��ه 0-3، علم��ًا اأن الأخري هو 

حامل الرق��م القيا�سي يف عدد الألقاب يف امل�سابقة 
)13 لقبًا(.

وه��ي اخل�س��ارة الأوىل ليوفنتو���س حملي��ًا يف 23 
بع��د  امل�سابق��ات  خمتل��ف  يف  والثالث��ة  مب��اراة، 

خ�سارت��ني يف دوري اأبط��ال اأوروبا اأم��ام مان�س�سرت 
يونايت��د الإجنلي��زي 1-0، ويونغ بوي��ز ال�سوي�رشي 

.1-2
ويحك��م يوفنتو�س، بطل ال��دوري يف الأعوام ال�سبعة 
الأخرية، قب�سته على ال�سدارة بر�سيد 59 نقطة من 
19 ف��وزاً وتعادلني، متقدم��ا بفارق 11 نقطة عن 

و�سيفه ومطارده نابويل.
ويعتمد فريق "ال�سيدة العجوز" ومدربه األيغري على 
هداف��ه النجم الربتغ��ايل كري�ستيان��و رونالدو الذي 
يحت��ل املرك��ز الثالث يف ترتي��ب الهداف��ني بر�سيد 
15 هدفًا، يف وق��ت اأ�ساف زميله الكرواتي ماريو 

ماندزوكيت�س 8 اهداف.
وتب��دو الفر�سة مهياأة اأم��ام اإنرت ميالن الثالث )48 
نقطة( خ��الل ا�ست�سافت��ه الأحد لبونولي��ا اأحد فرق 
الق��اع، للنهو���س جمدداً بع��د عرثاته الث��الث: اأمام 
ال��دوري،  )1-0( يف  وتورين��و   )0-0( �سا�سوول��و 
واأم��ام لت�سي��و بخروج��ه م��ن رب��ع نهائ��ي الكاأ�س 
يف   1-1 التع��ادل  بع��د   3-4 الرتجي��ح  ب��ركالت 

الوقتني الأ�سلي والإ�سايف.

مرسوم رئاسي برتغالي 
بحق رونالدو

محمد صالح .. مع جدول مباريات 
من العيار الثقيل لليفربول في 
البريميرليج والتشامبيونزليج

حارس ريال مدريد مستاء 
وعينه على أرسنال
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