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رياضة

رياضة
فيتشر

مغتصب...
مغتصب ،غير
رونالدو
ِ
ِ

استلهمت مايورغا
هذه الخطوة من
حملة MeToo#
الشهيرة

فيلم أميركي طويل!
في  29أيلول/سبتمبر الجاري،
ّ
هز ٌ
خبر صادم الشارع الكروي
بأسره .رونالدو المنتقل حديثًا
إلى يوفنتوس اإليطالي،
وجد نفسه متهمًا بفضيحة
قد تهدد مسيرته الكروية.
كريستيانو «اغتصب» سيدة
أميركية .انتشر الخبر كالنار في
متى ،أين
الهشيم .كيفُ ،
ولماذا ،أسئلة كثيرة طرحت
وعالمات استفهام ارتفعت.
األميركية كاثرين مايورغا
أعادت رونالدو إلى واجهة
الصحف العالمية ،بعدما
كانت صفقة انتقاله من
ريال مدريد تتصدر المشهد
الكروي لفترة طويلة
زهراء رمال

ال دليل
قاطعًا
على تورط
رونالدو
حتى اآلن
(أرشيف)

ب ـعــد  9سـ ـن ــوات ع ـلــى وق ـ ــوع حــادثــة
االعـتــداء ،استفاقت مايورغا وقــررت
فضح الالعب البرتغالي .في دعوى
م ــن  32صـفـحــة ت ـقــدمــت ب ـه ــا ،تـســرد
األميركية تفاصيل ما ّ
تدعي أنه جرى
بينها وب ــن رون ــال ــدو بـعــد لقائهما
مـســاء  12حــزيــران/يــونـيــو  2009في
م ـل ـهــى «رايـ ـ ـ ــن» ف ــي فـ ـن ــدق ب ــامل ــز فــي
ّ
الس فيغاس .أشــارت املدعية إلــى أن
رونالدو دعاها مع أشخاص آخرين
الستكمال األمسية في جناحه املطل
عـلــى أجـ ــزاء كـبـيــرة مــن املــدي ـنــة التي
تعرف بأماكن السهر والكازينوهات.
وخ ــال وجــودهــم فــي جـنــاح الفندق،
دف ـع ـهــا رونـ ــالـ ــدو إلـ ــى غ ــرف ــة ال ـن ــوم.
وال ـ ـب ـ ـق ـ ـيـ ــة ت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي .وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ن ــص
الــدعــوى« :عـنــدمــا أنـهــى كريستيانو
رونـ ــالـ ــدو اع ـ ـتـ ــداءه ال ـج ـن ـســي بـحــق
املــدعـيــة ،سمح لها بـمـغــادرة الغرفة
بعدما قــال لها إنــه آســف ،وإنــه عادة
ً
ما يكون رجال محترمًا» .طبعًا ،فمن
ش ـي ــم الـ ــرجـ ــال امل ـح ـت ــرم ــن االعـ ـت ــداء
ث ــم االعـ ـ ـت ـ ــذار! وأف ـ ـ ــاد املـ ـح ــام ــون فــي

فضيحة بماليين الدوالرات!
مع الشهرة ،تأتي املآزق .ومما ال شك فيه ّأن
تداعيات الحادثة ستتعدى النزاع القانوني بني
رونالدو ومايورغا ،لتصل إلى تشويه سمعته
وبالتالي تكبيده خسائر بماليني الدوالرات .إذا
تمت إدانة النجم البرتغالي ،فإنه سيخسر الكثير
من الرعاة ،كما أنه سيتعرض للضرر على مستوى
عالمته التجارية الخاصة  ،CR7وهو ما سيكلفه
مبالغ طائلة قد تصل إلى مليار باوند .عقود الرعاية
الضخمة التي وقعها العب يوفنتوس تشمل عقدًا
طويل األجل تصل قيمته لعدة ماليني من الدوالرات
مع شركة نايكي ،وعمالق التغذية  ،Herbalifeو
 Tag Heureباإلضافة إلى شركة حقائب السفر
األميركية  .Touristerوعقب الفضيحة ،عبرت
شركة نايكي عن قلقها «إزاء املزاعم املقلقة،
وسنستمر في متابعة الوضع من كثب» .والشركة
مرتبطة بعقد رعاية مدى الحياة مع رونالدو بما
يقارب مليار دوالر ( 24مليون سنويًا) ،وهو أحد
ثالثة أشخاص يرتبطون بمثل هذه األنواع من

العقود جنبًا إلى جنب مع مايكل جوردان وليبرون
جيمس .أما شركة  EA Sportsلأللعاب اإللكترونية،
والتي تستخدم النجم البرتغالي كوجه إعالمي،
أزالت صوره عن أغلفة مواقع التواصل االجتماعي.
وقالت« :نحن نراقب الوضع عن كثب ،حيث نتوقع
من الرياضيني والسفراء التعامل بطريقة تتفق مع
قيم  .»EAإلى جانب ذلك ،يحصل رونالدو على
الكثير من األموال من خالل نشره على حساباته
في مواقع التواصل االجتماعي ،إذ نشر 580
مرة على حساباته الشخصية خالل الـ  12شهرًا
الفائتني ،وهو ما جعل حجم الرعاية يصل إلى 700
مليون باوند .ولن يكون رونالدو الرياضي األول
الذي يخسر الرعاة في حال إثبات تهمة االغتصاب،
فاألميركي النس أرمسترونغ ،النجم األسطوري
لطواف فرنسا  ،Tour de Franceلم تسحب نايكي
فقط رعايتها له ،وإنما جميع رعاته اآلخرين تقريبًا
بعد فضيحة تعاطيه املنشطات التي َّ
هزت عالم
الدراجات .وقيل حينها َّإن خسارته وصلت إلى

خسر املالكم مايك تايسون
 195مليون دوالر .كما َّ
ً
ثروة هو اآلخر عندما تخلت عنه بيبسي بعد ظهور
مزاعم بإساءته معاملة زوجته السابقة عام .1988
رونالدو لم يكن الوحيد الذي تضرر بفعل الفضيحة،
إذ انعكست اتهامات االغتصاب على ناديه
يوفنتوس ،مع تراجع أسهمه في البورصة أمس ،غداة
إبداء شركات راعية له قلقها من تفاعالت القضية.
وعكست بورصة ميالنو أمس غيوم القلق التي بدأت
تلوح في سماء تورينو ،إذ خسرت أسهم النادي
اململوك من عائلة أنييلي  5,07باملئة من قيمتها في
التداوالت .ويأتي ذلك بعدما حققت أسهم الفريق
مكاسب تصاعدية منذ انضمام رونالدو إلى صفوفه
صيف العام الحالي .وفي أواخر آب/أغسطس املاضي،
تخطت القيمة السوقية ألسهم يوفنتوس عتبة املليار
يورو للمرة األولى منذ إدراجه في البورصة ،بفضل
رونالدو» .إال ّأن
ما اعتبرته الصحف املحلية «تأثير
ُ
هذا التأثير قد يندثر في حال وقع األسوأ ،وأثبت ّأن
البرتغالي مغتصب!

ّ
الدعوى أن مايورغا تقدمت بشكوى
فــي الـلـيـلــة نفسها أم ــام الـشــرطــة من
دون أن تكشف اســم املعتدي عليها،
وأنـ ـه ــا خ ـض ـعــت ل ـف ـح ــوص ف ــي أح ــد
مستشفيات املدينة في أعقاب حادثة
ت ـس ـب ـبــت ل ـه ــا بـ ـ ـ «إص ـ ــاب ـ ــات نـفـسـيــة
وج ـســديــة ،وح ــال ــة اك ـت ـئــاب عـمـيـقــة».
وبـ ـحـ ـس ــب زع ـ ـ ــم م ـ ــاي ـ ــورغ ـ ــا ،ف ــإن ـه ــا
قامت بـ «تسوية القضية لقاء دفعة
بقيمة  375ألــف دوالر أميركي» لئال
تتحدث فــي املــوضــوع وذلــك بضغط
ّ
ّ
من أشخاص وكلهم رونــالــدو .إال أن
ّ
مـحــامـيـهــا اع ـت ـبــروا أن ه ــذا االت ـفــاق
غير نافذ ألنها «كانت في حــال غير
م ــؤه ـل ــة وت ـف ـت ـقــد الـ ـ ـق ـ ــدرات الـعـقـلـيــة
لـلـمـشــاركــة فــي م ـفــاوضــات وتـســويــة
نـظـرًا إل ــى اإلص ــاب ــات الـتــي تعرضت
ل ـهــا خ ــال االع ـ ـتـ ــداء» .وامل ــده ــش أنــه
بعد أقــل من أسبوع من نشر الخبر،
ظهرت ادعاءات جديدة من قبل ثالث
ّ
نساء اتهمن البرتغالي باغتصابهن
في وقــت سابق ،حيث كشفت إحدى
ال ـن ـس ــاء أن ـه ــا ت ـعــرضــت لــاغـتـصــاب
ّ
بعد حفلة ،وتقول أخرى إن رونالدو
اعـتــدى عليها جنسيًا ،بينما ذكــرت
الثالثة أنها اغتصبت ووقـعــت على
اتفاق عدم إفشاء.
ب ـعــد تـفـشــي ال ـخ ـبــر ،ق ــام الـبــرتـغــالــي
بـ«هجمة مرتدة» ونفى بشكل قاطع
كل االتهامات املوجهة إليه ،وذلك في
تـغــريــدة عـبــر حـســابــه الــرسـمــي على
تويتر .وقال« :االغتصاب هو جريمة
مشينة وتناقض كل ما أؤمن به .بقدر
مــا قــد أكــون تــواقــا إلــى تبرئة اسمي،
أرفض تغذية االستعراض اإلعالمي
ال ــذي يخلقه أش ـخــاص يـسـعــون إلــى
الترويج ألنفسهم على حسابي» .ثم
تــابــع« :ضـمـيــري املــرتــاح سيتيح لي
تاليًا االنتظار بطمأنينة ،نتائج أي
تحقيق وكــل التحقيقات» .وتـســاءل
الكثيرون عن سبب صحوة مايورغا
املتأخرة وقرارها فضح االعتداء بعد
م ــرور س ـنــوات طــويـلــة عـلــى حــدوثــه.
إال أنـهــا تعتبر أنـهــا استلهمت هذه
ال ـخ ـط ــوة م ــن ح ــرك ــة ( MeToo#أن ــا
أيـ ـض ــا) ،وهـ ــو ه ــاش ـت ــاغ بـ ــرز ال ـعــام
املاضي بعد عشرات االتهامات التي
ُوج ـ ـهـ ــت ل ـل ـم ـن ـتــج ال ـف ـن ــي األم ـي ــرك ــي
هارفي واينستني بقيامه بانتهاكات
جـ ـنـ ـسـ ـي ــة ،وان ـ ـت ـ ـشـ ــر عـ ـل ــى ش ـب ـك ــات
التواصل االجتماعي ليتخطى أسوار

ه ــول ـي ــوود وي ـط ــال ق ـطــاعــات أخ ــرى.
وأدت االدعاءات بالتحرش واالعتداء
الجنسي من قبل النساء املتضامنات
في هــذه الحملة إلــى إقالة واستقالة
ش ـخ ـص ـيــات ش ـه ـيــرة م ــن ع ــال ــم الـفــن
والرياضة واإلعالم ،إلى جانب رجال
أعمال نافذين وسياسيني فاعلني في
جميع أنـحــاء الـبــاد .لكن الــافــت في
ّ
األم ــر أن الـحـمـلــة انـطـلـقــت مـنــذ عــام،
فما الذي دفع باألميركية إلى إفشاء
سرها اآلن ،وفــي توقيت يتزامن مع
انتقال رونالدو إلى ايطاليا وبروزه
األقوى على الساحة األوروبية؟
عـ ـق ــب الـ ـفـ ـضـ ـيـ ـح ــة ،ح ـ ـ ـ ــاول ال ــاع ــب
الدولي مللمة أوراقه وأصدر محاميه
بيانًا ناريًا أوضح فيه أن املستندات
املــزعــومــة الـتــي نشرتها مجلة «ديــر
شـبـيـغــل» األملــان ـيــة ب ـشــأن مــا يتعلق
بـقـضـيــة االغـ ـتـ ـص ــاب ،ع ــاري ــة تـمــامــا
من الصحة وتم تعديلها وفبركتها،
ق ـب ــل ب ـي ـع ـهــا إلـ ـ ــى وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام.
وك ــان ــت امل ـج ـل ــة األمل ــانـ ـي ــة ه ــي ال ـتــي
أجرت الحوار مع مايورغا وفضحت
ف ـي ــه م ــا جـ ـ ــرى ،إل ـ ــى ج ــان ــب ن ـشــرهــا
عــددًا مــن الوثائق إلدان ــة البرتغالي.
ّ
وجــاء في البيان أن «رونــالــدو ينفي
ّ
كــل االتـهــامــات فــي تلك الــواقـعــة ،وأن
م ــا قـ ــام خـ ــال ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ال
يتماشى بما تتكلمون عنه ،الوثائق
التي يزعم أنها تحتوي على بيانات
من رونالدو وتم تداولها في وسائل
اإلعـ ــام هــي ش ــيء سـبــب اإلش ــاع ــات.
ليس لها أساس من الصحة» .وتابع:
«لكني على ثقة بأن ما حدث في عام
 2009بني رونالدو والطرف اآلخر كان
بموافقتهما ولـيــس إكــراهــا مــن قبل
موكلي البرتغالي» .وما كان من دير
شبيغل إال بالرد على البيان للدفاع
ع ــن مـ ـص ــادره ــا .ف ـن ـشــر كــري ـس ـتــوف
وينترباخ محرر املجلة األملانية ردًا
ً
مـطــوال عبر حسابه الشخصي على
ً
تويتر ،قائال« :لقد رأينا ذلك من قبل،
ال ـب ـيــان يـمـثــل ال ـطــريــق امل ـع ـتــاد ال ــذي
يتخذه السيد رونالدو ومحاموه في
املاضي حني ال ينجحون في القتال
ضد تحقيقاتنا» .وأضــاف« :قصتنا
تـ ــم الـ ـتـ ـح ــري ع ـن ـه ــا ب ــدق ــة ش ــدي ــدة،
ون ـم ـت ـل ــك مـ ـئ ــات ال ــوث ــائ ــق مـ ــن ع ــدد
مــن امل ـصــادر والـتــي تــؤكــد تقاريرنا،
ول ـي ــس لــدي ـنــا أي س ـبــب يـجـعـلـنــا ال
نصدق أن الوثائق ليست أصلية».
ـف «مـعـسـكــر» الــاعــب حصول
ول ــم ي ـنـ ِ
ع ــاق ــة تـ ـل ــك ال ـل ـي ـل ــة بـ ــن ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
ّ
واألميركية .إال أن ما دار بني رونالدو
وم ــاي ــورغ ــا ج ــاء بــرضــى كــامــل مـنـهــا،
بحسب ما كشفه أحد محاميه .وأشار
ّ
إلـ ــى أن رونـ ــالـ ــدو واف ـ ــق ع ـل ــى ال ـق ـيــام
ب ــاالت ـف ــاق« ،ل ـكــن امل ـس ـت ـنــدات ال ـتــي من
املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـت ـض ـم ــن ت ـص ــري ـح ــات
ل ــرون ــال ــدو وال ـت ــي ن ـشــرت ف ــي وســائــل
اإلع ـ ـ ــام ه ــي م ــن ن ـس ــج الـ ـخـ ـي ــال» .إال
ّ
أن هـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق ال ي ـع ـنــي االعـ ـت ــراف
أو اإلق ـ ــرار ب ــاالع ـت ــداء ،فـكــل م ــا ق ــام به
رون ــال ــدو هــو األخ ــذ بــالـنـصــائــح التي
أسداها له مستشاروه لوضع حد لهذه
االت ـه ــام ــات الـفــاضـحــة املــوج ـهــة ضــده
والتي تشوه سمعته .حتى اآلن ،ال أحد
يعلم حقيقة ما جرى بني كريستيانو
وك ــاث ــري ــن س ــواه ـم ــا .يـ ـح ــاول مـحــامــو
األخ ـي ــرة قـلــب ال ـطــاولــة عـلــى رونــالــدو
وت ـل ـط ـي ــخ س ـم ـع ـت ــه بـ ــال ـ ـعـ ــار ،ب ـعــدمــا
جعلوه لقمة سائغة بــن أقــام النقاد
وال ـص ـحــاف ـيــن .وإن ك ــان مــذن ـبــا ،فهو
يستحق أكثر من ذلــك .فمن املعيب أن
يستغل سلطته وقوته كالعب مشهور
مشني كهذا ،ثم محاولته
بفعل
لإلتيان
ٍ
ٍ
االعـ ـت ــذار وط ـم ــس الـقـضـيــة ل ـهــو أش ـ ّـد
ّ
وض ــاع ــة .م ــن امل ـع ــروف أن الـبــرتـغــالــي
يشتهر بمصاحبة الجميالت ،ولطاملا

ريال مدريد
يرفض الزج
باسمه
في القضية
أصدر نادي ريال مدريد
الخميس بيانًا مهمًا ،نأى فيه
بنفسه عن قضية االتهامات
باالغتصاب املوجهة إلى نجمه
السابق ،حيث أعلن النادي تقديم
شكوى ضد صحيفة «كوريو
دا مانيا» البرتغالية .وكانت
الصحيفة أشارت إلى أن محامي
الالعب البرتغالي سيجتمعون
به خالل هذا األسبوع في مدينة
لشبونة ،من أجل تنظيم خططهم
الدفاعية أمام اتهام موكلهم
في قضية اغتصاب مايورغا،
وال يستبعدون ّأن رونالدو تم
الضغط عليه من قبل النادي
امللكي للتوقيع على االتفاقية
ودفع قرابة  375ألف دوالر
لها .وكانت فكرة الريال إجبار
رونالدو على إنهاء هذه القضية
من أجل تنظيف صورة الصفقة
الكبيرة وصورة «املرينغي»
قبل مجيئه للنادي امللكي.
وجاء في بيان النادي« :ريال
مدريد يفيد أنه اتخذ إجراءات
قانونية ضد صحيفة كوريو
دا مانيا البرتغالية لنشرها
معلومات كاذبة بالكامل والتي
تؤثر بشكل خطير على صورة
نادينا» ،مطالبًا «بتصحيح
كلي» .وتابع النادي ّأن لديه
«عدم معرفة بأي حقيقة تشير
إلى ما تقوله هذه الصحيفة»
ويضمن أنه لم يكن قادرًا على
ممارسة أي تدخل في موضوع
ال يعرفه «على اإلطالق» .وقال
كارلوس رودريغيز مدير
الجريدة البرتغالية إلذاعة
راديو تي إس إف« :إننا ننتظر
اإلجراءات التي سيتخذها ريال
مدريد وسندافع عن عملنا .تم
التحقق من املعلومات بشكل
صحيح ونحن على ثقة مطلقة
من جودة املعلومات املنشورة».
وأوضحت عدة مصادر قريبة
من طاقم محاماة رونالدو ّأن
«واحدة من الوسائل الرئيسية
التي سيستخدمها رونالدو
في تبرير توقيعه ،هو تعرضه
لضغوط من قبل النادي
األبيض ،بسبب خوفه على
تشوية صورته خاصة بعد
توقيع صفقته الكبيرة مع
الريال ،وزاد قلقه في فترة عطلة
الصيف ،عندما كان في الواليات
املتحدة األميركية وتم تصويره
مع باريس هاملتون» .وحسب
املصادر ،كان رونالدو معارضًا
لفكرة توقيع اتفاقية سرية مع
مايورغا ،حتى تم الضغط عليه
من النادي املدريدي.

ّ
كان متعدد العالقات ،إال أن ذلك ليس
سببًا كافيًا للقبول بقصة مــايــورغــا.
ف ـل ـل ـق ـض ـيــة حـ ـلـ ـق ــات مـ ـفـ ـق ــودة ت ـط ــرح
عــامــات اسـتـفـهــام كـثـيــرة حــول صحة
ادع ـ ــاءات األم ـيــرك ـيــة .تـبـعــات القضية
جاءت متنامية بشكل لم يكن متوقعًا،
حيث أثـيــرت فــي توقيت ذكــي ومالئم
تمامًا بالنسبة لها .يعتبر الكثيرون
ّ
ّ
أن م ــا يـ ـح ــدث ل ـي ــس إال ح ـم ـلــة ت ـشــن
ّ
لـتــدمـيــر سـمـعــة ال ــاع ــب ،ال سـيـمــا أن
تحويل وجهته إلــى الــدوري االيطالي
كــانــت سعيًا لتحقيق املـجــد والعظمة
ناد أوروبي ثالث .ولكن حتى اآلن،
في ٍ
رونالدو بريء حتى تثبت إدانته.
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ّ
رباعية أرجنتينية في مرمى العراق
اسـتـهـ ّـل املنتخب األرجنتيني مـشــواره فــي البطولة الـ ّ
ـوديــة
«سوبر كالسيكو» ،التي تقام في مدينتي الرياض ّ
وجدة في
السعودية ،بفوز كبير على املنتخب العراقي برباعية نظيفة،
في املباراة التي شاهدها  18517متفرجًا .وسيطر املنتخب

االمارات تتعادل مع هندوراس وديًا
تعادل املنتخب اإلماراتي مع نظيره املنتخب الهندوراسي
بنتيجة  1-1فــي مـبــاراة دولـيــة وديــة فــي مدينة برشلونة
اإلسبانية ،وذلك ضمن استعدادات اإلمارات لخوض غمار
نهائيات كأس آسيا  2019التي تجري على أراضيها في
الخامس مــن كــانــون الثاني/يناير املقبل .وافتتح روميل
كيوتو التسجيل ّ لـهـنــدوراس فــي الدقيقة  ،15لكن عمر
ّ
عبد الرحمن ،امللقب ب ّ
ـ«عموري» ،تمكن من إدراك التعادل
ً
ملنتخب ب ــاده االمـ ـ ــارات بـعــد ت ـســديــدة مـتـقـنــة ،مستغال
تمريرة رائعة من الالعب املخضرم اسماعيل مطر عند

األرجنتيني على مجريات املباراة ،حيث افتتح مهاجم انتر
ميالنو لوتارو مارتينيز التسجيل بكرة رأسية بعد تمريرة
عرضية من مدافع سبورتينغ لشبونة البرتغالي ماركوس
أكــونـيــا .وك ــاد املنتخب الـعــراقــي يـعـ ّـدل النتيجة فــي الـشــوط
ّ
الثاني من تسديدة قوية لعلي عدنان .إال أن األمور لم تسر
بالشكل املطلوب بالنسبة إلى العراقيني ،فقد أضــاف العب
خط وسط واتفورد االنكليزي روبيرتو بيريرا الهدف الثاني
لــأرجـنـتــن بـتـســديــدة قــويــة اسـتـقــرت عـلــى يـســار الـحــارس
جالل حسن بعد تمريرة من نجم فريق يوفنتوس االيطالي
باولو ديباال عند الدقيقة الـ .53واستمر املنتخب األرجنتيني
في تسجيل األهداف ،حيث عزز النتيجة بهدف ثالث سجله
املدافع بيتسيال .واختتم البديل ،سيرفي جناح نادي بنفيكا
البرتغالي ،املهرجان بالهدف الرابع بعد مجهود فردي ّ
مميز
عند الدقيقة ال ــ .90وتشكل هــذه البطولة فرصة للمنتخبني
السعودي والعراقي لإلعداد ملشاركتهما في نهائيات كأس
آسيا  ،2019والتي تستضيفها اإلم ــارات بني الخامس من
كانون الثاني/يناير واألول من شباط/فبراير.
يشارك املنتخب البرازيلي في البطولة بعدد كبير
وفي حني ّ
من نجومه ،لعل أبرزهم نيمار دا سيلفا العب باريس سان
جــرمــان الـفــرنـســي ،يـغـيــب عــن املـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي نجم
برشلونة اإلسباني وقائد املنتخب ليونيل ميسي الــذي لم
يعد بعد إلــى صفوف املنتخب ،بعد الـخــروج مــن دور الــ16
ملونديال روسيا  2018أمام فرنسا.

الدقيقة ال ــ .32وكــان اسماعيل مطر ( 35عامًا) الــذي ّقدم
بداية موسم مميزة مع فريقه الوحدة اإلماراتي ،قد استدعي
إلى صفوف املنتخب ّ
ألول مرة منذ كانون االول/ديسمبر
 ، 2017ودفع به املدرب االيطالي ألبرتو زاكيروني أساسيًا
بسبب غياب مهاجمي الفريق ،علي مبخوت واحمد خليل،
لإلصابة .ويعسكر منتخب االمــارات في مدينة برشلونة
منذ  6تشرين األول/اك ـتــوبــر الـحــالــي ،وسيلعب مباراته
الــوديــة الثانية مــع املنتخب الفنزويلي الـثــاثــاء املقبل في
ختام املعسكر.

السوما يقود سوريا إلى الفوز على البحرين
ق ــاد مـهــاجــم ن ــادي األه ـل ــي ج ــدة ال ـس ـع ــودي ،ال ـس ــوري عمر
ال ـســومــا مـنـتـخــب بـ ــاده س ــوري ــا إل ــى ال ـف ــوز ع ـلــى مـضـ ّـيـفــه
املنتخب البحريني بنتيجة هــدف مــن دون رد ،فــي املـبــاراة
الـتــي احتضنها ملعب الـبـحــريــن الــوطـنــي فــي ال ــرف ــاع ،وذلــك
في صدد مباراة دولية وديــة في إطــار استعدادات املنتخبني
لنهائيات كــأس آسيا  2019فــي االم ــارات والـتــي ستبدأ في
الخامس من كانون الثاني /يناير املقبل .وسجل عمر السوما
الهدف الوحيد في املباراة بعد تلقيه تمريرة طويلة من زميله
أسامة أومري داخل منطقة الجزاء ،ما جعله منفردًا بحارس
املرمى البحريني سيد شبر علوي ،معلنًا ّ
تقدم منتخب بالده
بالهدف األول عند الدقيقة الـ 30من عمر اللقاء .وأهدر العبو
الـبـحــريــن الـعــديــد مــن ال ـفــرص السهلة للتسجيل عـلــى مــدار
الشوطني ،وأبرزها كان عن طريق سيد ضياء علوي وعبد
الله يوسف .وسيخوض املنتخب البحريني مباراة ودية أخرى
أم ــام املنتخب الفلسطيني يــوم الـثــاثــاء املـقـبــل ،عـلــى ملعب
البحرين الوطني في الرفاع ،فيما سيلعب املنتخب السوري
في اليوم ذاته مع مضيفه في الصني في العاصمة بكني.

