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بعد تعادل خميب للآمال، خرج جنم يوفنتو�س كري�ستيانو رونالدو مدافعا عن 
فريقه الذي عانى من االنتقادات موؤخرا بعد النتائج "املتذبذبة".

ين��و وتع��ادل يوفنتو���س اأم��ام بارما "املتوا�س��ع" يف  ر تو
ن ب�ال��دوري االإيط��ايل بنتيج��ة 3-3، بع��د اأن  كا

التع��ادل  وياأت��ي   ،3-1 بنتيج��ة  بع��د متقدم��ا 
"امل��ذل"  اخل��روج  م��ن  من اأي��ام 

بطولة كاأ�س اإيطاليا على يد اأتاالنتا.
وبع��د اللقاء قال رونالدو: "ه��ذه كرة القدم، 

اأن��ا �س��عيد بت�س��جيلي االأه��داف ولك��ن لي���س 
للتعادل، بارما انتظر اأخطاءنا، وبالنهاية هذه 
كرة القدم". وع��ن االنتقاد قال "الدون": "الكل 

يراق��ب يوفنتو���س الأن��ه الفري��ق 
االأف�س��ل. علينا بالهدوء، هل 

ن�س��عر بالقل��ق؟ ال، فنح��ن 
نث��ق بالفري��ق واملدرب 

والطاقم التدريبي".
ويت�سدر رونالدو هدايف 

ال��دوري االإيطايل بر�س��يد 
فريق��ه  ويق��ود  17 هدف��ا، 

اجلدي��د ل�س��دارة الدوري 
 9 بف��ارق  االإيط��ايل 
امللح��ق  ع��ن  نق��اط 

نابويل.

بعد قطيعة �س��هرية ا�ستمرت 7 �سنوات، فتح �سقيق رايان غيغز باب ال�سلح مع 
اأ�سطورة مان�س�سرت يونايتد االإجنليزي، رغم خروج العلقة بني النجم الويلزي 

مع زوجة �سقيقه اإىل العلن.
وق��ال رودري غيغز، �س��قيق راين االأ�س��غر، اإن��ه قد يتحدث اإىل �س��قيقه الكبري 
بعد 7 اأعوام من اخل�س��ام، منذ ظهرت اأخبار علقة راين بزوجته ناتا�س��ا يف 

.2011
وبالرغ��م من حماوالت رايان غيغز للعتذار ل��رودري وتربيره للخيانة، فاإن 

طيل��ة رودري رف���س احلديث مع م��درب منتخب ويلز احلايل 
ال�س��نوات املا�س��ية، لكن يبدو اأن القطيعة يف طريقها 

اإىل النهاية.
وقال رودري يف ت�رشيحات ن�رشتها �س��حيفة 

"ديلي �س��تار" الربيطانية: "كان االأمر 
�س��عبا يف البداي��ة )احلدي��ث م��ع 

�س��قيقه(، حتدثن��ا بع��د عودته 
م��ن اإ�س��بانيا، مل نخ�س يف 

التفا�س��يل لكنه ق��ال اإنه 
مل يك��ن يفك��ر بطريق��ة 

�سحيحة".
 41( واأ�س��اف رودري 
قبل��ت  "لق��د  عام��ا(: 

اعت��ذاره. علي��ه االآن اإثب��ات 
االعتذار باالأفعال ال االأقوال"، ورد على 

�س��وؤال ب�س��اأن اإذا م��ا كان �س��يجيب على 
ات�س��ال من راي��ان، قائ��ل: "رمبا ال )لن 

اأرد( ورمبا نعم )�ساأرد(".
وكانت ناتا�س��ا زوج��ة رودري على علقة 
برايان غيغز ملدة 8 اأعوام، قبل اأن ينك�سف 
املو�س��وع يف ال�س��حافة الربيطاني��ة ث��م 
تع��رتف بها عل��ى امل��لأ، مم��ا اأدى خللف 

كب��ري يف عائل��ة اللع��ب االأع���رش، قب��ل اأن 
تنتهي علقة رودري بزوجته بالطلق بعدها 

ب�س��نتني. ويعد غيغز اأحد اأكرب اأ�ساطري مان�س�سرت 
يونايت��د يف الت�س��عينات، وبع��د اعتزال��ه اجت��ه اإىل جم��ال 

التدريب حتى اأ�سبح املدير الفني ملنتخب ويلز.

االإداري��ة  الهيئ��ة  تعاق��دت 
م��ع  بغ��داد  اأمان��ة  لن��ادي 
امل���رشي حمم��د  املح��رتف 
�س��بيل  عل��ى  ج��رب  حمم��د 
 االإع��ارة قادم��ًا م��ن ن��ادي 
االحتاد ال�س��كندري امل�رشي 
لتدعيم اخلط الدفاعي لفريقه 

 .
اأمان��ة  وق��ال م��درب فري��ق 
بغداد ع�سام حمد اأن اللعب 
حمم��د  حمم��د   امل���رشي 
ج��رب �س��يخو�س التدريب��ات 
اجلماعي��ة الي��وم ويب��داأ م��ع 

ملب��اراة  حت�س��ريا  الفري��ق 
 اجلول��ة اخلام�س��ة ع���رش من 
الدوري حيث تنتظرنا مباراة 
مهم��ة اأم��ام املت�س��در فريق 

ال�رشطة. 
وب��ني اأن اللع��ب امل���رشي 
نوعي��ة  اإ�س��افة  �س��يكون 
اخللف��ي،  اخل��ط  يف  للفري��ق 
الفري��ق  اإىل  يحت��اج  حي��ث 
تدعي��م اخلط اخللف��ي بلعب 
ميلك موؤهلت وخربة كبرية. 

ع�س��ام حم��د  اأن  اإىل  ي�س��ار 
ا�س��تلم مهم��ة قي��ادة الفريق 
خلفا للمدرب امل�س��تقيل ثائر 

اأحمد. 

باألرقام.. كأس آسيا 2019 األكثر تفاعال في التاريخ

كبار الدوري العراقي يحرصون على ترميم الصفوف

جنح��ت اأندية عراقية يف ترميم �س��فوفها، واإب��رام تعاقدات 
جديدة، خلل فرتة االنتقاالت ال�س��توية املن�رشمة، من اأجل 
ت�س��حيح امل�س��ار، وتدعيم حظوظها يف رحلة املناف�س��ة يف 

الدوري املحلي.
كما كانت فرتة االنتقاالت بالن�س��بة لبع�س االأندية االأخرى، 
اأ�س��به بط��وق جناة، الأنه��ا ج��اءت بتوقف املناف�س��ات ومع 
التعاق��د مع مدرب جديد، ليتمكن من اإجراء التغيري املطلوب 

وفق فل�سفته الفنية والتكتيك الذي يراه منا�سب.

الزوراء
اأب��رم الزوراء عدًدا م��ن التعاقدات التي يراه��ا املدرب اأيوب 
اأودي�س��و، مهمة حت�س��رًيا للدخول مبناف�س��ات بطولة االأندية 
االآ�سيوية وكذلك يف رحلة احلفاظ على اللقب املحلي، واأي�سا 

احلفاظ على لقب كاأ�س العراق يف اآخر ن�سخة.
وتعاق��د ال��زوراء مع املحرتف��ني الغاين �س��ادرك اغان، الذي 
كان يح��رتف اللعب يف هولندا مع نادي تفينتي، وكذلك مع 
اللعب املغربي عمر املن�س��وري، باالإ�سافة اإىل العب نادي 
النجف اأمري �س��باح، بينما غادر الفري��ق كل من خ�رش علي 

و�سجاد ح�سني وعمار جبار وحمزة ح�سني.

اجلوية
فري��ق القوة اجلوية ال��ذي اأبرم تعاقدات ناري��ة قبل انطلق 
املو�س��م احل��ايل، وا�س��تقطب جمموع��ة جي��دة م��ن اللعبني 
بلق��ب  التتوي��ج  ب��ارًزا يف  دوًرا  لعب��وا  والذي��ن  املميزي��ن، 
كاأ���س االحت��اد االآ�س��يوي بن�س��خته االأخ��رية، ا�س��تغنى ع��ن 
الثلث��ي، امل��ايل علي تي��ام، والكروات��ي ماتيو، وال�س��نغايل 
دومينك، فيما تعاقد مع العبني هما ال�س��وري موؤيد العجان 

والنيجريي وليام.
ال�رشطة

ن��ادي ال�رشط��ة ال��ذي دخل املو�س��م احل��ايل بق��وة، وتعاقد 

م��ع امل��درب املونتينجري نيبو�س��ا لقيادة الفري��ق، واأجرى 
تعاق��دات ناري��ة و�س��م نخب��ة م��ن اأب��رز العب��ي ال��دوري 
وحمرتفني على م�س��توى عاٍل جدا، وا�س��ل ترميم الفريق يف 
االنتقاالت ال�س��توية خ�سو�س��ا بعد مغادرة اللعبني حممد 
�سوكان الذي عاد لفريق امليناء واأحمد ناظم الذي تعاقد مع 

النفط.
وا�س��تقطب العبني حمليني هما الدويل ال�س��ابق كرار جا�سم، 
وال��دويل العائد م��ن جتربة احرتافي��ة مع نادي ريزا �س��بور 
الرتكي �رشغام اإ�س��ماعيل، باالإ�س��افة اإىل اللعب ال�سنغايل 

دومنيك القادم من القوة اجلوية.

البطاقات الصفراء تغيب مهدي كامل عن مواجهة بغداد شكوك حول مشاركة ميسي بالكالسيكو.. وفالفيردي يعلق

اأعل��ن ن��ادي ال�رشط��ة الريا�س��ي، االح��د، غي��اب 
العبه مهدي كامل عن �س��فوف فريقه الكروي يف 
مبارات��ه املقبلة ام��ام امانة بغ��داد. وذكر النادي 
عرب موقعه الر�سمي اأن "تراكم البطاقات ال�سفراء، 
يح��رم مه��دي كام��ل م��ن امل�س��اركة اأم��ام امانة 
بغداد". ويت�س��در ال�رشطة ترتيب ال��دوري املمتاز 
بر�س��يد 33 نقط��ة، جمعه��ا م��ن 10 انت�س��ارات 
وثلث تعادالت. و�ستقام املباراة يف متام ال�ساعة 

2:30 ظهراً بتوقيت بغداد يوم غد الثلثاء.

ت�ساربت االأنباء ب�س��اأن قدرة النجم االأرجنتيني 
ليونيل مي�س��ي على امل�ساركة يف الكل�سيكو بني 
بر�س��لونة وريال مدريد ي��وم االأربعاء القادم يف 

اإطار ذهاب ن�سف نهائي كاأ�س ملك اإ�سبانيا.
وكان مي�س��ي ق��د تعر�س ل�رشب��ة قوية يف فخذ 
�س��اقه اليمنى جعلت��ه يغادر ا�س��تاد "كامب نو" 
خ��لل مب��اراة البلوغران��ا م��ع فالن�س��يا �س��من 
مناف�س��ات اجلولة الثاني��ة والع�رشين من دوري 
الدرج��ة االأوىل االإ�س��باين لتلقي الع��لج، قبل اأن 

يع��ود اإىل امللع��ب م��رة اأخ��رى. وف��ور اأن انتهت 
اأج��رى  ملثلهم��ا،  بهدف��ني  بالتع��ادل  املب��اراة 
الطبي��ة  الفحو�س��ات  االأرجنتين��ي"  "ال�س��احر 
االأوىل، واأ�س��ارت بع���س التقاري��ر اأن اللع��ب ال 
يعاين من االإ�س��ابة، واأن ما حدث له هي �رشبة 
قوية فقط يف فخذه االأمين، ومن ثم فاإنه �سيكون 
ق��ادر على خو���س مب��اراة الكل�س��يكو املقبلة. 
ووفقا ملوقع �س��حيفة "اآ�س" فاإن مي�س��ي خ�سع 
ل�سل�س��لة م��ن الفحو�س��ات بداخل غرف��ة ملب�س 
الفري��ق نظ��ًرا المتلك اجله��از الطب��ي بالفريق 
الأجهزة موجات فوق �سوتية حممولة �ساعدتهم 

يف اإج��راء ك�س��ف مب��داأي على اللعب. وا�س��تبعد 
اأطباء الفريق احتمالية تعر�س مي�س��ي الإ�س��ابة 
م�س��ريين اإىل اأن اللعب تعر�س ل�رشبة قوية يف 
ع�سلت فخذ �ساقه اليمنى �سببت له كدمة كبرية 
يف املنطق��ة امل�س��ابة. ووفًق��ا لبع���س االأنب��اء 
ال�س��ادرة يف هذا ال�س��اأن، فاإن مي�س��ي �سيخ�سع 
لفحو�س��ات طبي��ة نهائية ي��وم االثن��ني لتقرير 

اإمكانية م�ساركته يف الكل�سيكو ب�سكل حا�سم.
وبعد مباراة فالن�س��يا، قال مدرب الفريق اإرن�ستو 
فالفريدي عن االإ�س��ابة: " ال اأعرف بال�س��بط ما 

هي. ميكن اأن تكون كدمة �سغرية.

حقق��ت بطول��ة كاأ�س اآ�س��يا، االإم��ارات 2019، 
رقم��ًا قيا�س��يًا جديداً بو�س��ولها الأكرب عدد من 
اجلماهري على االإطلق، اإذ تفاعل اأكرث من 710 
مليون �سخ�س مع البطولة من خلل من�ساتها 
للن�س��خة  القيا�س��ي  الرق��م  وتخط��ت  الرقمي��ة، 
ال�س��ابقة يف اأ�س��رتاليا عام 2015، و�س��اعفت 
تقريبًا عدد امل�س��اهدين عل��ى التلفزيون والذي 

بلغ 434 مليون م�ساهد يف تلك البطولة.
وميكن ملحظ��ة التاأثري املذهل للبطولة االأكرب 
عل��ى االإط��لق على جميع من�س��ات التوا�س��ل 
االجتماع��ي، اإذ حقق��ت �س��فحة البطول��ة على 
في�س بوك اأكرث من 145 مليون انطباع بزيادة 
مذهل��ة باأك��رث من 10 اأ�س��عاف من اأ�س��ل 11 

مليون مت الو�سول اإليها قبل اأربع �سنوات.
وعلوة على ذلك، اأو�س��لت اجلماهري اأ�س��واتها 
عل��ى توي��رت، اإذ ت�س��اعفت االنطباع��ات ح��ول 
البطولة لت�س��ل اإىل 52.5 ملي��ون مرة مقارنة 

بثلثة مليني يف الن�سخة االأخرية.
اإال اأن التفاعل االأكرب كان على احل�ساب الر�سمي 
اخلا���س بالبطولة على اإن�س��تغرام، والذي حقق 
جناح��ًا مذه��ًل مل��ا يق��رب م��ن 120 مليون��ًا 
مقارنًة مبليون تفاعل يف ن�سخة اأ�سرتاليا، فيما 

ا�ستقطبت الق�س�س على اإن�ستغرام 50.6 مليون 
تفاعل.

ويف الوق��ت نف�س��ه، كان �س��كل موق��ع االحت��اد 
االآ�س��يوي ال��ذي مت اإع��ادة ت�س��ميمه ح�رشي��ًا 

للح��دث الق��اري قبل �س��هر واحد م��ن انطلقه، 
حمط��ة للجماه��ري وو�س��ائل االإع��لم عل��ى حد 

�س��واء، اإذ حق��ق اأك��رث م��ن 30 ملي��ون زي��ارة 
لل�سفحة، ما �سّكل �سعف عدد الزيارات لن�سخة 

اأ�سرتاليا 2015.
وحقق��ت البطول��ة الت��ي امت��دت على م��دار 28 
يوم��ًا جناحًا كب��رياً على يوتي��وب، حيث متكن 
امل�س��اهدون من الو�سول اإىل 40 مليون دقيقة 
م��ن امل�س��اهدات، كم��ا حقق��ت البطول��ة رواجًا 
كب��رياً يف ال�س��ني حيث توا�س��ل اجلمه��ور مع 
من�س��ة "ويبو" املتنامية باإطراد باأكرث من 31 

مليون مرة.
وق��ال االأم��ني الع��ام للحت��اد االآ�س��يوي لكرة 
الق��دم دات��و ويند�س��ور ج��ون: "توا�س��ل اأمناط 
امل�س��تهلكني م��ن م�س��جعي ك��رة الق��دم حتوله 
امل�ستمر واملت�س��ارع، وملواكبة هذه املتغريات 
عزز االحتاد االآ�س��يوي عرو�س��ه الرقمية لتلبية 
مطال��ب جمه��ور ك��رة الق��دم يف الق��ارة، ومبا 
االإرث يف  تعزي��ز  م��ع طموحن��ا يف  يتما�س��ى 
كافة البطوالت التي ينظمها االحتاد االآ�سيوي، 
والبناء على منجزات البطوالت ال�س��ابقة، بوما 
يعك���س التطور والتقدم الذي ت�س��هده كرة القدم 
االآ�س��يوية وا�ستعرا�س��ه ملئ��ات امللي��ني م��ن 

جماهري كرة القدم حول العامل".
واأ�ساف: "�سنوا�سل جهودنا الرامية اإىل تعزيز 
من�س��اتنا الرقمي��ة، كما �س��نعمل ب��كل كد على 
حتقي��ق روؤيتن��ا يف التاأكيد عل��ى اأن كرة القدم 

هي الريا�سة ال�سعبية االأوىل يف القارة".

رونالدو: الكل يراقب األفضل

بعد "فضيحة الخيانة".. غيغز 
وشقيقه يقتربان من "القرار الصعب"

امانة بغداد يتعاقد مع المصري 
محمد جبر

بغداد - الجورنال 

بغداد - الجورنال

يف ك�س��ف و�س��فته �س��بكة "فوك�س �س��بورت�س" بامل�سني، 
ق��ال املدرب ال�س��ابق ملنتخب اإيران لك��رة القدم كارلو�س 
كريو�س اإن م�ساركة الفريق االإيراين يف كاأ�س اآ�سيا 2019 
م��ا كان��ت لتتحقق ل��وال امل�س��اعدات املالية الت��ي قدمها 
االحت��اد القط��ري لكرة الق��دم. وعلى م��ر ال�س��نني، اأثارت 
ق�سية قلة املوارد املالية التي تقدمها احلكومة للمنتخب 
الوطني جدال يف اإيران. وبلغ هذا اجلدل ذروته بعد مقابلة 

اأجراها كريو���س مع التلفزيون املحل��ي االإيراين، وحققت 
انت�س��ارا وا�س��عا، وذلك بعد خ��روج املنتخ��ب االإيراين من 
ال��دور قبل النهائ��ي من بطولة اآ�س��يا اأم��ام اليابان. ويف 
املقابل��ة قال كريو�س الذي ا�س��تقال من تدريب اإيران بعد 
نحو ثماين �س��نوات عقب اخل�سارة -3�س��فر اأمام اليابان 
يف قب��ل نهائ��ي كاأ�س اآ�س��يا: "لوال االحت��اد القطري لكرة 
الق��دم، مل يك��ن باإمكانن��ا اإقام��ة املع�س��كرات التدريبية، 
والتح�س��ريات، واملباري��ات الودي��ة. لق��د دفع��وا ثمن كل 
�س��يء". واأ�س��اف كريو�س، املدرب ال�س��ابق لري��ال مدريد 

االإ�س��باين: "يف مباراتنا التح�سريية االأخرية، دفعوا اأجرة 
امللع��ب، ودفع��وا لكل الفريق��ني. لقد دفعت قط��ر ثمن كل 
�س��يء الأن اإيران ال متتلك اأي �س��يء، متتلك �س��فرا". وتابع 
"ينتابني الكثري من امل�ساعر ال�سيئة يف هذه اللحظة. كنت 
بحاج��ة اإىل العم��ل للحفاظ عل��ى هذا الفري��ق واللعبني 
وطاق��م املنتخب. الواق��ع لي�س �س��هل. ال ميكننا اأن ندعي 
اأنه ال توجد م�س��كلة، اجلميع كان يع��اين". وكان كريو�س 
ياأم��ل يف قيادة اإي��ران اإىل اأول لقب قاري منذ 1976 يف 

االإمارات. 
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