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 قام��ت اإح��دى وكاالت املراهن��ات مبقارن��ة ب��ني النجمني ليوني��ل مي�سي 
والربتغ��ايل كري�ستيان��و رونال��دو وف��ق ع��دة معاي��ر، فمال��ت الكف��ة اإىل 
�سال��ح "الربغ��وث" االأرجنتين��ي. و�سوؤال ال مي��ل من طرح��ه ع�ساق جنمي 
امل�ستدي��رة االأرجنتين��ي ليوني��ل مي�سي والربتغ��ايل كري�ستيان��و رونالدو، 
وباخل�سو���ص حني كان��ا يلعبان يف الدوري االإ�سب��اين لغرميني تقليديني، 
قب��ل انتقال االأخر اإىل يوفنتو�ص االإيط��ايل. وعادة ال تتوقف املقارنة بني 
النجم��ني على امل�ستطيل االأخ�رض، واإمنا تتج��اوز ذلك اإىل و�سائل التوا�سل 
االجتماعي وحجم الرثوة وعدد ال�سيارات يف بع�ص االأحيان. ويبدو اأن هذا 
ما دفع وكالة املراهنات الريا�سية العاملية bet365 اإىل جمع العديد من 
املعطيات االإح�سائية بعيداً عن العواطف، وا�سعة معاير تتعلق باالأهداف 
و�سناعته��ا واحل�س��ول على لق��ب "اأف�سل العب يف املب��اراة". وباخت�سار 
مال��ت الكف��ة اإىل �سال��ح "الربغ��وث" االأرجنتين��ي يف كل ه��ذه املعاي��ر 
م��ن جمي��ع النواح��ي يف املو�سم��ني املا�س��ي )2017/2018( واحل��ايل 
)2018/2019(. واإذا ما األقينا نظرة على اإجنازات النجمني خالل املو�سم 
املا�سي وفق معاير التقييم املذكورة، جند اأن مي�سي متكن من ت�سجيل 34 
هدفًا يف الليغا، بينما مل ي�سجل رونالدو �سوى 26 هدفًا. ومن حيث �سناعة 
االأه��داف �ساهم مي�سي ب�سناع��ة 12 هدفًا، مقابل 5 فقط ل�ساروخ ماديرا. 
لك��ن الفرق يبدو اأكرب يف عدد التمريرات احلا�سم��ة، فبينما ميتلك الربغوث 
االأرجنتين��ي 87 متريرة حا�سمة يف مباري��ات الليغا، قام النجم الربتغايل 
ب���38 فقط. ومهارات مي�سي يف املراوغة انعك�ست اأي�سًا يف التقييم، اإذ قام 
ب�185 مراوغة ناجحة مقابل 31 لرونالدو، كما ُتوج مي�سي ب�لقب "اأف�سل 
العب يف املباراة" يف 22 مباراة، مقابل 7 فقط لرونالدو. لكن على الرغم 
م��ن ذل��ك، فلم متنح هذه االأرق��ام مي�سي اإال املرتبة اخلام�س��ة يف املناف�سة 
عل��ى جائ��زة الكرة الذهبي��ة التي ح�سل عليه��ا الكرواتي ل��وكا مودريت�ص، 
بينم��ا جاء رونال��دو يف املرتبة الثانية. ووفق اأرق��ام املو�سم احلايل الذي 
يدخ��ل االآن مرحلت��ه احلا�سم��ة، يوا�سل مي�س��ي تفوقه عل��ى رونالدو، وفق 

االأرقام التالية: االأهداف يف جميع املناف�سات مي�سي 29 – رونالدو 19
�سناعة االأهداف مي�سي 17 – رونالدو 9 متريرات حا�سمة

ناجحة مي�سي 96 – رونالدو مي�س��ي 89 – رونال��دو 44 مراوغ��ة 
1 33 اأف�سل العب يف املباراة مي�سي  3 7 رونال��دو   –
بعد، لك��ن يجب التذك��ر اأن املو�سم مل  ينته��ي 

وجميع االحتامالت واردة. 

ردت احلكوم��ة االإماراتي��ة، االربع��اء، عل��ى التقاري��ر التي حتدثت ع��ن اإلقاء 
القب���ص عل��ى �س��اب بريطاين بتهم��ة اإب��داء التعاطف م��ع قطر خ��الل بطولة 
كاأ���ص االأمم االآ�سيوية لكرة الق��دم التي ا�ست�سافتها موؤخرا. واأ�سدرت احلكومة 
االإماراتي��ة بيان��ا، نف��ت فيه �سحة ه��ذه التقارير، وقالت اإن��ه "متهم بالتقدم 
بب��الغ كاذب لل�رضط��ة يتعل��ق بتعر�س��ه العت��داء"، وذل��ك وفق��ا ل�"رويرتز". 
وكان��ت �سحيفة "الغارديان" الربيطانية، ذكرت اأن "ال�ساب علي عي�سى اأحمد 
احتج��ز بتهمة اإبداء التعاطف مع قطر ب�سبب ارت��داء قمي�ص املنتخب القطري 
خالل مباراة يف البطولة". وذكر البيان، اإن "اأحمد، الذي يحمل اأي�سا اجلن�سية 
ال�سوداني��ة، توجه اإىل مرك��ز لل�رضطة يف اإمارة ال�سارق��ة لالإبالغ عن تعر�سه 
مل�سايقات واعتداء م��ن م�سجعني للمنتخب االإماراتي". واأ�ساف ان "ال�رضطة 
نقلت��ه اإىل م�ست�سفى حيث خل�ص الطبيب الذي فح�س��ه اإىل اأن االإ�سابات التي 
اأمل��ت ب��ه ال تتوافق مع روايته ب�ساأن االأحداث ويب��دو اأنها ناجمة عن اإ�سابته 
لنف�س��ه". وا�س��ار البيان اىل ان "اأحم��د اعرتف يف وقت الحق ب��االإدالء ببالغ 
كاذب واإ�ساعة وقت ال�رضطة بعد توجيه االتهامات له يوم 24 كانون الثاين، 

م�سيفا اأنه �سيمثل للمحاكمة اأمام الق�ساء االإماراتي".

لن��ادي  االداري��ة  الهيئ��ة  اأب��دت 
الق��وة اجلوية الريا�س��ي، االأربعاء، 
ا�ستغرابه��ا من ت�رضيح��ات مدرب 
فريق ك��رة القدم با�س��م قا�سم، بعد 
تقدميه تقري��راً حول طلب��ه باإنهاء 
عقده بالرتا�سي، وعدم البقاء على 
راأ�ص الهرم الفني للمالك التدريبي.
وقال نائب رئي���ص الهيئة االدارية 
لنادي الق��وة اجلوية ولي��د الزيدي 
يف بيان للنادي ، "ال توجد م�ساكل 
اإدارية ومالي��ة يف الفريق، والدليل 
باأن املدرب با�سم قا�سم ت�سلم اأكرث 

من ن�سف الدفعة املالية من عقده، 
بينم��ا امل��الك التدريب��ي امل�ساعد 
عقوده��م،  م��ن   )%  50( ت�سل��م 
اإ�ساف��ة اىل ت�سلم جمي��ع الالعبني 
دفعتهم املالي��ة االأوىل وق�سمًا من 
الدفع��ة الثاني��ة، واالأم��ور طبيعية 
ج��داً". واأ�س��اف الزي��دي، "نتفه��م 
نف��ط  مب��اراة  بع��د  امل��درب  ق��رار 
الو�س��ط، وقد تك��ون نتيجة �سغوط 
اجلماه��ر، واملدرب �سيقود الفريق 
االوزبك��ي  يف مب��اراة باختاك��ور 
يوم الثالث��اء املقب��ل �سمن ملحق 
الأبط��ال  الث��اين  التمهي��دي  ال��دور 

اآ�سيا".

اك��د وزي��ر ال�سب��اب والريا�سة احمد 
ريا�ص العبيدي، ان اتفاقية التعاون 
م��ع االردن �ستنعك���ص ايجاب��ا على 
القط��اع ال�سبابي. وذكر بيان ملكتب 
العبي��دي، اأن االخ��ر "ا�ستقبل وزير 
حمم��د  االأردين  وال�سب��اب  الثقاف��ة 
و�س��ل  ال��ذي  رم��ان  اب��و  �سليم��ان 
م�س��اء الثالث��اء، اىل العا�سمة بغداد 

لتوقي��ع اتفاقية تع��اون بني العراق 
واالردن".

ان  البي��ان،  بح�س��ب  الوزي��ر  واك��د 
االردن  م��ع  التع��اون  "اتفاقي��ة 
القط��اع  عل��ى  ايجاب��ا  �ستنعك���ص 
ال�سباب��ي"، مبينًا ان��ه "�سيتم خالل 
االتفاقي��ة تب��ادل اخل��ربات واعادة 
العمل يف خمتلف االن�سطة الريا�سية 
وال�سبابية والفنية والثقافية، والتي 
�ستكون منهاجنا لل�سنوات املقبلة".

ن��ور  العراق��ي  املرم��ى  حار���ص  ق��دم 
اعت��ذاره  االربع��اء،  �س��ربي، 

نادي��ه،  جمه��ور  اىل 
الهجر ال�سعودي، على 

ت��ردي النتائ��ج يف 
الدوري.

�س��ربي  وق��ال 
تغري��دة  يف 
مبوق��ع  ل��ه 
 ، " ي��رت تو "
كب��رة  "حتي��ة 

ن��ادي  جلمه��ور 
هج��ر وكل حمبني 

ه��ذا الن��ادي، اق��دم 
ع��ن  نياب��ة  اعت��ذاري 

�س��وء  ع��ن  الن��ادي  يف  الالعب��ني  جمي��ع 
النتائج والو�سع ال�سيء الذي مررنا به".

وا�س��اف "نعدك��م اأنن��ا �سنظه��ر ب�سكل 
االأي��ام،  ق��ادم  يف  خمتل��ف 
م�ساندتك��م  امتن��ى 
والوق��وف مع الفريق 

يف هذا الظرف".
ي�س��ار اىل ان نور 
اعت��زل  �س��ربي 
ال��دويل  اللع��ب 
وم��ن  موؤخ��راً، 
ثم اح��رتف مع 
هج��ر  ن��ادي 
بع��د  ال�سع��ودي، 
نادي  من  انتقاله 
نفط الو�سط العراقي 

لكرة القدم.

هبوط القيمة المالية لنجوم برشلونة وريال مدريد

الدوري العراقي.. الشرطة يبتعد بالصدارة
 والجوية يتعادل مع نفط الوسط واربيل ينعش اماله بالفوز على الميناء

ابتع��د ال�رضطة ب�سدارة ترتيب ال��دوري العراقي، بفوزه 
على اأمانة بغداد بهدفني مقابل هدف واحد يف املباراة 
الت��ي اأقيمت يف ملع��ب بغداد حل�ساب اجلول��ة اخلام�سة 

ع�رض من البطولة.
وافتت��ح ال�رضط��ة الت�سجي��ل ع��رب مهند عل��ي ميمي يف 
الدقيق��ة 47، وع��زز تقدم��ه عرب ع��الء عب��د الزهرة يف 
الدقيق��ة 71 وقل�ص النتيجة الأمان��ة بغداد حممد �سالم 

يف الدقيقة 78.

ويف الدقائ��ق االأخرة من املب��اراة تعر�ص العب اأمانة 
بغداد اأمين رزيج، للطرد.

36 يف �س��دارة  اإىل النقط��ة  ورف��ع ال�رضط��ة ر�سي��ده 
الرتتي��ب، فيما جتمد ر�سيد اأمانة بغداد عند النقطة 11 

يف املركز التا�سع ع�رض.
ويف مباراى اخرى تعادل نادي القوة اجلوية مع نظره 
نفط الو�سط، بهدف ملثله، على ملعب ال�سعب الدويل، يف 

اإطار الدوري العراقي املمتاز.
افتتح نفط الو�س��ط النتيجة بهدف يف الدقيقة العا�رضة، 
براأ�سي��ة �سال��ح �سدي��ر، فيما تع��ادل الق��وة اجلوية عن 

طريق علي يو�سف يف الدقيقة 66.
و حقق الكرخ، ف��وًزا ثميًنا على الديوانية )0-2( اليوم 
الثالثاء، �سم��ن اجلولة ال�15 من الدوري العراقي لكرة 

القدم.
افتت��ح الت�سجيل للك��رخ علي �س��الل يف الدقيقة )18(، 
وع��زز ميث��م جب��ار النتيج��ة بت�سجي��ل اله��دف الث��اين 
قب��ل النهاية ب���5 دقائق، ليوا�سل الفري��ق �سغطه على 
ف��رق املقدمة برغ��م �سبابية ت�سكيلت��ه مقارنة باالأندية 
االأخ��رى. ورف��ع الك��رخ ر�سي��ده اإىل النقط��ة )33( يف 
املرك��ز الثالث، فيما جتمد ر�سي��د الديوانية عند النقطة 

العا���رضة. و خط��ف فريق اأربيل ف��وزا ثمينا، من �سيفه 
امليناء، به��دف دون رد، يف املباراة التي اأقيمت م�ساء 
الي��وم، عل��ى ملعب فران�س��وا حريري، �سم��ن مناف�سات 

اجلولة اخلام�سة ع�رض من الدوري.
اله��دف الوحي��د ج��اء يف الدقائ��ق الع���رض االأخرة من 
املباراة، عن طريق الالعب برزان �سرزاد، ليمنح فريقه 

3 نقاط ثمينة.
ورفع اأربيل ر�سي��ده اإىل النقطة 19 يف املركز التا�سع، 
فيم��ا جتمد ر�سي��د امليناء عند النقط��ة 14، يف املركز 

الثاين ع�رض.

كمبيوتر خارق حدد بطل البريميرليغ.. ليفربول أم مانشستر سيتي؟

بعي��دا عن رغب��ات وعواطف املحلل��ني الريا�سيني 
واملتابع��ني لل�س��اأن الك��روي يف اإجنل��رتا، متك��ن 
كمبيوت��ر خ��ارق من توق��ع الفريق الفائ��ز ببطولة 
ال��دوري االإجنلي��زي املمت��از لك��رة الق��دم املو�سم 
"م��رور"  ذك��رت �سحيف��ة  م��ا  بح�س��ب  احل��ايل، 
الربيطاني��ة. وي�سه��د ال��دوري االإجنلي��زي، االأك��رث 
م�ساه��دة يف العامل، �سباقا حمتدما حاليا للفوز به 
وهناك عل��ى االأقل 3 فرق مر�سح��ة الإنهاء ال�سباق 
يف ماي��و املقبل يف �س��دارة الرتتيب، هي ليفربول 
ومان�س�سرت �سيتي وتوتنهام. وبعد 25 جولة يت�سدر 
ليفربول الرتتيب بر�سيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط 
عن مط��ارده، مان�س�س��رت �سيتي، و5 ع��ن توتنهام، 
فيم��ا يح��ل ت�سل�س��ي يف املركز الراب��ع بر�سيد 50 
نقط��ة، مما يبعده عملي��ا عن املناف�س��ة. وا�ستطاع 
الكمبيوت��ر اأن يحدد، م��ع بقاء 13 جولة من نهاية 

البطولة، الفائز باللقب، واالأربعة املتاأهلني لبطولة 
دوري اأبطال اأوروبا، "الت�سامبيونزليغ"، كما متكن 
من حتدي��د الفرق الهابطة للدرج��ة االأوىل. وخالل 
االأ�سابيع املا�سية، �س��ارع املحللون وال�سحفيون 
الريا�سيون اإىل تر�سيح ليفربول، الغائب عن اللقب 
منذ 29 عاما، للفوز ببطولة هذا املو�سم، خ�سو�سا 
واأن��ه يتقدم حاليا بف��ارق 3 نقاط عن مان �سيتي، 
حام��ل  اللقب. بينما يرجح خ��رباء فريق مان�س�سرت 
�سيتي لالحتفاظ باللقب للعام الثاين على التوايل، 
يف ح��ني يرج��ح اآخ��رون ف��وز توتنه��ام هوت�س��رب 
بالبطول��ة بع��د �سح��وة ينت��زع من خالله��ا موقع 
ال�س��دارة يف الربميرليغ. ولكن ميكن القول اإن كل 
هذه الرت�سيح��ات تعتمد على العواط��ف والرغبات 
وامل�ساعر والغريزة االإن�سانية، ولكن ما راأي اخلبر 
املج��رد واملن��زه ع��ن ه��ذه العواط��ف وامل�ساع��ر، 
اأي الكمبيوت��ر اخل��ارق يف م�ساأل��ة لق��ب ال��دوري 
االإجنلي��زي؟ باخت�سار، االأم��ر لن ي�رض رفاق حممد 

�س��الح واملدرب االأملاين يورغ��ن كلوب، اإذ معتمدا 
عل��ى البيان��ات واملعلوم��ات وبعملي��ات ح�سابية 
جم��ردة، ق��ال الكمبيوت��ر اخل��ارق كلمت��ه. وج��اء 
تر�سي��ح الكمبيوتر لفري��ق مان�س�سرت �سيتي ومدربه 
االإ�سباين بيب غوارديوال للفوز باللقب على ح�ساب 
ليفرب��ول. ويف املرك��ز الثالث حل فري��ق توتنهام، 
ث��م ت�سل�س��ي، بينما جاء فري��ق مان�س�س��رت يونايتد 
يف املركز الرابع، ث��م اأر�سنال وولفرهامبتون. ومل 
يت�سح ب�سكل وا�سح اإىل م��اذا ا�ستند الكمبيوتر يف 
حتليل��ه االأخ��ر، وم��ا اإذا كان للح�ساب��ات الكروية 
املعتادة ب�ساأن قوة الفري��ق، والبدالء، واملباريات 
املتبقي��ة عالقة باالأم��ر، اأم اأن امل�ساأل��ة ت�ستند اإىل 
ح�ساب��ات اأك��رث تعقيدا ترتب��ط بتاري��خ املتبارين 
ونتائجه��م ومع��دالت اأداء الالعب��ني م��ع توا�س��ل 
املباري��ات. اأم��ا الف��رق املر�سحة للهب��وط، بح�سب 
الكمبيوتر اخلارق فه��ي هدر�سفيلد تاون، وفولهم، 

وكارديف �سيتي.

االإ�سباني��ة  الك��رة  عمالق��ا  يلتق��ي 
بر�سلون��ة وريال مدري��د يف كال�سيكو 
االأر���ص، ايابا، يف ه��ذه امل�سابقة يف 
ال���27 من �سب��اط احلايل عل��ى ملعب 
�سانتياجو برنابي��و يف مدريد، ثم يف 
الدوري املحلي يف 2 اآذار املقبل على 
امللعب ذاته. والتق��ى الفريقان ذهابا 
يف ال��دوري عل��ى ملع��ب كام��ب ن��و 
وخرج بر�سلونة بف��وز �ساحق بنتيجة 
كان  ال��ذي  مي�س��ي  غي��اب  يف   5-1
يع��اين من ك���رض يف ذراع��ه. وبعد اأن 
خ���رض نهائي مو�س��م 2013-2014 
عل��ى يد ريال مدري��د بالذات )1-2(، 

احتك��ر بر�سلونة لق��ب م�سابقة الكاأ�ص 
يف املوا�سم االأربعة املا�سية لكنه بدا 
يف طريقه لتودي��ع امل�سابقة قبل دور 
االأربع��ة للمرة االأوىل منذ خروجه من 
ثمن النهائي مو�س��م 2009-2010 
بع��د خ�سارته يف ذه��اب ربع النهائي 
خ��ارج اأر�سي��ه اأم��ام اإ�سبيلية �سفر-
2. لك��ن الن��ادي الكاتال��وين ك�رض اأن 
اأنياب��ه يف االإي��اب باكت�ساحه �سيفه 
االأندل�س��ي 1-6، ليحاف��ظ على اآماله 
يف اإحراز لقب ه��ذه امل�سابقة للمو�سم 

اخلام�ص تواليا.
اأم��ا ري��ال مدري��د فتخط��ى جرون��ا 
بفوزه علي��ه ذهابا واإيابا 2-4 و-3

.1

وفيم��ا يل��ي االأم��ور املالي��ة اخلا�سة 
بكل فريق من حيث القيمة االإجمالية، 

واأغلى العب يف �سفوف كل فريق.
ودخ��ل بر�سلون��ة لقاء االربع��اء وهو 
يتف��وق عل��ى غرمي��ه التقلي��دي ريال 
مدري��د، حي��ث تبل��غ قيمت��ه املالي��ة 
1.17 مليار يورو، بينما تبلغ القيمة 
 973.80 امللك��ي  للفري��ق  املالي��ة 
اأغل��ى الع��ب يف  اأم��ا  ملي��ون ي��ورو. 
فه��و  الكتال��وين،  الفري��ق  �سف��وف 
بالطب��ع النج��م االأرجنتين��ي ليوني��ل 
مي�س��ي، وتبل��غ قيمت��ه املالي��ة 160 
ملي��ون ي��ورو وياأتي خلف��ه الربازيلي 
ملي��ون  ب���140  كوتيني��و  فيليب��ي 
يتواج��د  الثال��ث  املرك��ز  ويف  ي��ورو 

احلار���ص االأمل��اين تر �ستيج��ن ب�80 
ملي��ون ي��ورو، اأم��ا يف ري��ال مدري��د 
فقائمة اأغل��ى العب يتواجد بها ثالثة 
العب��ني وهم رافاييل ف��اران وماركو 
وتبل��غ  بي��ل،  وجاري��ث  اأ�سين�سي��و 
قيمته��م الت�سويقي��ة 80 مليون يورو. 
"تران�سف��ر مارك��ت"  ووفق��ا ملوق��ع 
املتخ�س�ص يف االإح�سائيات والقيمة 
الف��رتة  ت�سه��د  لالعب��ني،  ال�سوقي��ة 
احلالي��ة انخفا�سا يف القيمة ال�سوقية 
الفريق��ني،  العب��ي  م��ن  كب��ر  لع��دد 
بالرغ��م م��ن ارتفاع اأ�سع��ار الالعبني 
يف الفرتة االأخرة والتي �سهدت اإبرام 
�سفقات ل�سم العبني باأرقام خيالية.
وو�سل عدد الالعبني الذين انخف�ست 

قيمته��م املالي��ة ل���19 العب��ا وياأتي 
على راأ�سه��م ليونيل مي�س��ي، بواقع 8 
العبني يف ريال مدريد و11 العًبا يف 
�سفوف بر�سلونة. وفيما يلي الالعبني 

الذين انخف�ست قيمتهم املالية:
بر�سلونة:

 160 اإىل   180 ليوني��ل مي�س��ي م��ن 
ملي��ون ي��ورو، فيليب��ي كوتيني��و من 
150 اإىل 14 ملي��ون ي��ورو، رافينيا 
م��ن 28 اإىل 18 ملي��ون يورو، اأرتورو 
في��دال م��ن 25 اإىل 20 ملي��ون يورو، 
مالك��وم من 45 اإىل 40 مليون يورو، 
لوي���ص �سواريز من 70 اإىل 60 مليون 
ي��ورو، اإيف��ان راكيتيت�ص م��ن 70 اإىل 
65 ملي��ون ي��ورو، �سرج��ي �سام��رب 

م��ن 2.5 اإىل 2 مليون يورو، �سرجيو 
بو�سكيت���ص م��ن 80 اإىل 75 ملي��ون 
ي��ورو، توما�ص فرمايل��ني من 5 اإىل 
3 مليون يورو، جرارد بيكيه من 45 

اإىل 40 مليون يورو.
ريال مدريد:

كيل��ور نافا�ص من 18 اإىل 15 مليون 
ي��ورو، �سرجي��و رامو�ص م��ن 40 اإىل 
30 ملي��ون يورو، نات�سو من 35 اإىل 
30 مليون يورو، فاييخو من 12 اإىل 
10 ملي��ون يورو، اإي�سكو من 90 اإىل 
75 مليون يورو، ماركو اأ�سين�سيو من 

80 ملي��ون ي��ورو، جاريث  اإىل   90
بيل من 90 اإىل 80، ماريانو دياز 

من 22 اإىل 20 مليون يورو.

حين ال تكذب األرقام.. ميسي 
يتفوق على رونالدو

اإلمارات تكشف تفاصيل القبض على شاب 
بريطاني ارتدى قميص منتخب قطر

القوة الجوية يستغرب من تصريحات 
المدرب المستقيل "باسم قاسم"

وزير الشباب: اتفاقية التعاون مع االردن 
ستنعكس ايجابًا على القطاع الشبابي

نور صبري يعتذر لجماهير الهجر السعودي

بغداد - الجورنال 

 وكاالت - الجورنال

اعت��رب الدويل الفنزويلي خ��وان بابلو اأنيور 
'خوانبي' اأن اأ�سطورة كرة القدم االأرجنتيني 
دييغ��و اأرمان��دو مارادون��ا هو اأ�س��وء مثال 
ميك��ن اأن يحظى ب��ه اأي العب �س��اب ب�سبب 
بدعم��ه  من��دداً  وت�رضيحات��ه،  �سلوكيات��ه 
م��ادورو  نيكوال���ص  الفنزويل��ي  للرئي���ص 
ال��ذي يواج��ه غ�سب��ًا �سعبي��ًا كب��راً، و�سط 

اأزمة �سيا�سي��ة واقت�سادي��ة عميقة تع�سف 
بالبالد.

ويف ت�رضيحات لربنامج "اإل تران�سي�ستور" 
عل��ى اإذاعة "اأوندا ثرو" االإ�سبانية، يف يوم 
تقدميه كالعب جديد ب��ني �سفوف اأوي�سكا، 
قال خوانب��ي اإن "مارادونا بعي��د كل البعد 
عن ما يتوقعه منه النا�ص، حني يتحدث عن 
فنزوي��ال يت�سح اأنه ال يع��رف اأي �سيء عما 

يحدث".

يدع��م  مل��اذا  "نعل��م  خوانب��ي:  واأ�س��اف 
مارادونا النظام يف فنزويال، الأن م�سلحته 
مث��ال  اأ�س��وء  االآن  اأ�سب��ح  م��ادورو..  م��ع 
الأي الع��ب �ساب ي�سم��ع اأو ي��رى �سلوكياته 
والت�رضيح��ات التي يقولها.. اأعتقد اأنه اأكرث 

�سخ�سية موؤ�سفة يف تاريخ كرة القدم".
وانتقل الالعب �ساحب ال�25 عاما ل�سفوف 
اأوي�سكا يف املركاتو ال�ستوي االأخر معاراً 

من ملقا حتى نهاية املو�سم اجلاري.

مارادونا أكثر شخصية مؤسفة في التاريخ

 وكاالت - الجورنال

متابعة - الجورنال

 وكاالت - الجورنال
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