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أثيرت ضجة في االيام الثالثة االخيرة حول تقرير جديد في املجلة 
االمريكية  فورن بوليسي يؤكد اّن فرصة انقاذ العراق لم يعد لها 
وجود، واّن ادارة الرئيس ترامب تدرك ذلك، وهذا هو سبب وضوح 
بعض االصوات في االدارة االمريكية تدعو لالنسحاب من العراق. 
وتقول املجلة انه بعد االنسحاب االمريكي قبل سنوات أصبح البلد 
رئيس  أّي  واّن  بغداد.  من ضعف  أفادت  إيران  ،واّن  غنائم  نظام 
فعل  يستطيع  ولن   ، السياسية  الكتل  بيد  سيكون  عراقية  حكومة 
فيروس  واقعة تحت ضغط  واشنطن  اّن  الى  التقرير  ولفت  شيء. 

كورونا وانخفاض أسعار النفط، واّن العراق لم يعد أولوية .
فإّن واقع  االمريكية  االدارة  االفكار فعاًل ما يشغل  اذا كانت هذه 
أولى  نتاج  هو  عسكرية  أذرع  من  عليه  زاد  وما  السياسية  الكتل 
الخطوات التي قام بها الحاكم االمريكي الجاهل بول بريمر الذي ، 
إن حسنت النية فيه، لم يفرق بني إزاحة نظام حكم سياسي وتحطيم 
الشرق  الحديثة في منطقة  الدول  أقدم  تعد من  دولة كاملة  كانت 

االوسط ولها ثقل في كل امللفات االستراتيجية .
ُن  ألس على  املرات  ماليني  أعيد  فالكالم  بريمر،  فعله  ما  أعدد  ال 

العراقيني.
 وبرغم ما يدعيه التقرير املشار اليه ،اليمكن لالدارة االمريكية أن 
تدير ظهرها للعراق، ألنها بذلك ستكون قد أدارت ظهرها ملصالحها 
حتى  هرمز  مضيق  من  تمتد  متصلة  ملفات  عبر  االستراتيجية 

اسرائيل  مرورا بملف ايران.
على  شارف  وقد  العراق،  عن  أمريكي  لتخٍل  خطوة  أية  اّن  كما 
االنهيار، ستعود بالفوضى على القرار االمريكي بشأن أية خطوة 
على  واشنطن  في  مفتوحًا   اليزال  ملف  ،وهو  إيران  ازاء  مقبلة 
خيارات كثيرة ويقع العراق في صلب التعامل مع بعض مفرداتها، 
ومن هنا فإّن ايران ذاتها قد تحتاج الى عملية خلط أوراق جديدة 

في العراق لتعّقد املشهد أمام االمريكان .
يتطور  أن  يمكن  ما  وضوح  على  تدل  قياس  وحدة  هناك  ليست 
الغرور  فال   ، املقبل  العام  مطلع  كورونا  فيروس  أزمة  انتهاء  بعد 
وال  القوة،  على  حقيقي  بمؤشر  اليوم  الفرص  وانتهاز  االيراني 
االحباط والتخبط والتردد الذي يطبع خط مسار السياسية االمريكية 
التوقعات بحسب  الشرق االوسط هو مثال دقيق الستمرارية  في 

الالعبني املحليني في العراق أو ايران .

صاَر املقاُل قصًة
ُ شديَد الوضوِح ، ليَس بسبب القنديل الباهت الذي يقف على ساٍق  كاَن املنظر
 ُ طويلٍة نابتٍة بباب الدار ، بل بنعمة ذلك القمر الجميل املكتمل ، الذي يكاد يلمس
رأَس البناء املهجور القائم بمفتَتِح الزقاق ، مثل حارٍس اسطوريٍّ  مجروٍر من 

ملحمٍة منسية .
ُ ببطِنِه . ُ من الصنف الذي يعضُّ العظَم وينام ُ تمامًا ، فصاَر البرد انقطَع املطر

لم أكن في حلٍم أبدًا وال على سكرٍة خراجها من فم زجاجٍة عّتقتها السنني ، 
فصار شاربها مضحكًة مجانيًة ألوغاٍد يسكرون .

ُ خّدي  ُ خمس أصابع نابتات راسخات ، وقرصت ُ كفي أمام عيني فوجدت أشهرت
فساح دمي بماعوٍن مبني .

ُ في ما رأيت ، جمَع قطٍط في الزقاق القصير ، تموء وتهرهر وتتغنوج وتحّك  رأيت
ظهورها في الحوائط التي اخشوشنت بزخيخ األيام وعلى باب الحاوية الكبرى ، 
 ُ ُ أذني وبوصلت كما لو أنها قد اشتبهت بني الشّباط واللّباط والرّباط ، وإذ فررت
رأسي ورميت الحشد الهائج بسؤال اليقني ، زاد الهرير واتصل املواء باملواء ، 

فعدت الى عقلي بخفّي بهلول !!
يميني  وتسانَد   ، الشمال  ابطي  تحت   ُ ُه ووضعت املنعش  ُ صباحي  أنني شلت ثم 
وكبيرهم  الكسالى  القوم  على   ُ وسلمت  ، مني  ذراعني  قبل  املقهى  دخل  بعّكاٍز 
 ، نتانة  بائٍت على بعض  الرحيم متثائبًا وردَّ عليَّ بهواٍء  الذي فتح فمه  السمني 
ُ بقّص رؤياي عليه والدائرة التي تسّور عمود املكان ،  ُه ُ واستمزجت ُ لصَقه فجلست
ُ العريض وصاَح بي ، ألم أنصحَك من قبل ومن بعد بأْن ال تقصص  ُه فاكفهرَّ وجه
هلوساتك على صحبك فيضحكون بهّز األكتاف ويتململون بتدوير العجائز ، ثم 
يقومون على طولهم الفارع ، فيشيلونك من لحيتك ومن سالفيك ويلعبون برأسك 
طوبًة ليس فيها منجى من ركلة على الخاصرة ، بل ما هي إال بعارير سفهاء ، 

فابلع لسانك واحفظ مقامك وفز بالصمت والفائدة .
ُ معلمي على  سكتُّ ولم أقل أّفًا وال مثقال آٍخ ، وتركت
ُخرج من جيبه الغائر مخيط الخياط  رسله وراحته وهو ي
ُذني ، فيصير مكانًا آمنًا لقرط النصيحة  ويغرسه في أ

الذهب !!
 

ياسمني صبري تقع في مقلب رامز

تجمعت   - ب(  ف  -)أ  آباد  عشق  اباد-   اسالم 
عشق  في  الخيول  لسباق  مضمار  في  حشود 
أباد عاصمة تركمانستان وهي واحدة من الدول 
بفيروس  اإلصابات  من  خلوها  أعلنت  التي 
كورونا، وفق ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون 

الرسمي األحد في "يوم الحصان".
ويعّد هذا اليوم من التواريخ املهمة في التقويم 

الوطني لهذا البلد الغني بالغاز.
وقد ترأس السباقات التي أجريت بهذه املناسبة 
الرئيس قربان قلي بردي محمدوف الذي يحب 
أن يصور نفسه على أنه رياضي بارع، خصوصًا 
تلوح  الحشود  وكانت  الفروسية.  مجال  في 

بأعالم البالد متجاهلة التباعد االجتماعي.
تركمانستان  في  االستبدادي  النظام  ويتجاهل 
ملواجهة  العالم  أنحاء  في  املتخذة  التدابير 
للصحة  العاملي  اليوم  وفي  كورونا.  فيروس 

أحداثا  البالد  نظمت  نيسان/أبريل،  أوائل  في 
من  كبيرا  عددا  ضمت  جماعية  رياضية 
الجماهير، حتى أنها أعادت إطالق موسم كرة 

القدم.
فيما  واجه داعية باكستاني معروف انتقادات 
التزام  عدم  إّن  قال  بعدما  ساخرة  وتعليقات 
انتشار  في  جزئيا  ساهم  الحشمة  النساء 

فيروس كورونا املستجّد في البالد.
خيري  برنامج  في  جميل  طارق  موالنا  وشارك 
خان  عمران  الوزراء  رئيس  مع  تلفزيوني 
الشرائع  مختلف  وشرح  املاضي،  األسبوع 
اإلنسانية  أّن  إلى  وأشار  اإلسالمية  الدينية 

عوقبت في املاضي لخرقها.
التبرعات  لجمع  حملة  خالل  جميل  وتساءل 
للتصدي لفيروس كورونا استضافها خان "من 
بنات  يجعل  الذي  من  بلدي؟  في  الحشمة  دمر 

أن  ثيابهن؟ من يجب  يقصر  من  يرقصن؟  األمة 
يتحمل املسؤولية؟".

من  ردودا  اإلسالمي  الداعية  تعليقات  وأثارت 
فيما  خان،  حكومة  في  ووزيرة  بارزين  نشطاء 
االجتماعي  التواصل  وسائل  مستخدمو  شّن 
هجوما حادا عليه لتجاهله دور جماعته الدينية 

في نشر الفيروس.
 وجميل عضو بارز في جماعة تبليغي الدعوية 
التي حملت مسؤولية نشر الوباء في باكستان 
ألف  مئة  فيه  شارك  تجمع  عقدها  خالل  من 
انتشار  تبني  بعدما  آذار/مارس  في  شخص 

الفيروس.
مزاري  شيرين  اإلنسان  حقوق  وزيرة  وكتبت 
يدعي  أن  السخف"  "من  أنه  تويتر  موقع  على 
النساء  ارتداء  نتيجة  هو  الوباء  أن  شخص 
يعكس  ببساطة  "هذا  وكتبت  قصيرة.  أكماما 

إما جهال بالجائحة واما عقلية كراهية النساء. 
األمر غير مقبول على اإلطالق".

بدورها، حّذرت لجنة حقوق اإلنسان الباكستانية 
من أن التصريحات التي صدرت في بث مباشر 
"تزيد من كراهية النساء الراسخة في املجتمع".
 وجميل هو أحد الدعاة البارزين في باكستان. 
محطات  على  واسع  نطاق  على  خطبه  وتبث 
الباكستانية  والخاصة  الحكومية  التلفزيون 

خالل شهر رمضان.
ماليني   3.5 يوتيوب  موقع  على  قناته  ولدى   

مشترك.
 واحتلت باكستان املرتبة 136 في مؤشر انعدام 
املتحدة  األمم  لبرنامج  الجنسني  بني  املساواة 
من  أسوأ  يجعلها  ما   ،2018 العام  في  اإلنمائي 

معظم جيرانها في جنوب آسيا.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

حشود يوم احلصان تتجاهل كورونا
داعية باكستاني يتهم النساء بالتسبب بالفيروس

فيروس  أفرغ   - ب(  ف  واشنطن-)أ 
شاحنات  من  واشنطن  كورونا 
عزل  أن  منذ  الشهيرة  الطعام 
أنفسهم  الرئيسيون  زبانئها 
البقاء،  أجل  ومن  املنازل...  في 
الضواحي  إلى  مشغلوها  تبعهم 
عبر  الطلبات  يتلقون  وأصبحوا 
اإلنترنت بعد اإلعالن عن خدماتهم 
الجديدة على الشبكات االجتماعية.
املشغلني، جيسون  بني هؤالء  ومن 
الذين  الشركاء  أحد  وهو  تيبتون 
ساوث  "ديرتي  شاحنة  يملكون 

ديلي".
شاحنته  أخيرا  تيبتون  أوقف 
شمال  في  سكني  حي  في  الزرقاء 
تم  شطائر  وسلم  واشنطن  شرق 
على  قناعا  واضعا  مسبقا  طلبها 
بعض  طلبات  يلبي  وهو  وجه، 

الزبائن الجدد.
لوكالة  عاما(   42( تيبتون  وقال 
جيدة  مفاجأة  "انها  برس  فرانس 
انه أمر جميل. اليوم كان هناك عمل 
املؤسسة  هذه  إلى  بالنسبة  كثير". 

الصغيرة التي تضم أربعة موظفني، 
فإن  العزل،  حالة  في  منهم  اثنان 
هو  الجديدة  الظروف  مع  التكيف 

مفتاح البقاء.
حاليا  "لدينا  تيبتون  وأوضح 
لتلقي  اإلنترنت  على  تطبيق 
على  جوالتنا  عن  ونعلن  الطلبات، 
األحياء  مجموعات  وفي  +تويتر+ 
على  نعتمد  كما  +فيسبوك+  على 
خالل  من  الشفوي"  التسويق 

االحاديث املتداولة بني السكان.
في  جدد  زبائن  تيبتون  ووجد 
جامعة  قرب  واشنطن  ضواحي 
أساتذة  يعيش  حيث  ميريالند 

وطالب.
وقالت أستاذة املوسيقى إليز بليك 
)37 عاما( "نحن نستمتع بالطهو في 
املنزل لكننا نفتقد مجموعة متنوعة 

من مطاعم العاصمة".
 37( موري  ديفيد  وأضاف صديقها 
"إنها  أيضا  موسيقي  وهو  عاما( 
فكرة ذكية أن تأتي شاحنات الطعام 
السكان  يتمكن  لم  إذا  األحياء  إلى 

من الذهاب إلى العاصمة".
بدا تيبتون راضيا عن عمل اليوم. 
من  يكفي  ما  جمعنا  "لقد  وقال 
الدخل  بني  تعادل  لتحقيق  املال 

والنفقات".
قاتما. وتابع  أن املستقبل يبدو  إال 
فقط  علينا  بمفردنا،  "نحن  تيبتون 

كسب املال".
ويفضل الشركاء في "ديرتي ساوث 
لفترة  االمر  بهذا  القيام  ديلي" 
هو  الوحيد  البديل  ألن  الوقت  من 

اإلغالق.
يتقدم  لم  أنه  إلى  تيبتون  وأشار 
مساعدة  على  للحصول  بطلب 
فدرالية وال يعرف ما إذا كان سيتم 
إلى  قدمه  الذي  القرض  طلب  قبول 

املدينة.
الفيروس غير كل شيء 

في  العصرية  الشوارع  أحد  في 
واشنطن، أوقف كاديم تود ودنفيل 
نايت"  "جيركات  شاحنتهما  ميري 
الذي  املطعم  أمام  الطعام  لتقديم 
الوقت  في  افتتاحه  ينويان  كانا 

فيروس  فيه  تفشى  الذي  نفسه 
اللذان  الشريكان  ودخل  كورونا. 
في  القطاع  هذا  عاما   28 يبلغان 
مصنوعة  أطباق  ببيع   2012 العام 
جامايكا،  من  عضوية  مواد  من 
جامعة  حرم  في  األصلي،  بلدهما 

هوارد يونيفرسيتي.
شاحنة  اشتريا  األعمال،  نمو  ومع 
قررا  أشهر،  ثمانية  وقبل  ثانية، 

افتتاح مطعمها الخاص.
وقال تود "كوفيد 19 غير كل شيء"، 
العمل  عن  توقفا  انهما  إلى  الفتا 
إعالن  بعد  ألسبوعني  كامل  بشكل 

اإلغالق في 18 آذار/مارس.
على  حسابهما  بفضل  لكن 
اإليجابي  والكالم  "إنستغرام" 
بدأت  خدماتهما،  عن  للزبائن 

األعمال تزدهر مجددا.
خارج  املتوقفة  الشاحنة  تستلم 
مطعمهما طلبات الوجبات الجاهزة 
فيما يجوبان في شاحنتهما الثانية 
عن  للبحث  األسبوع  في  مرتني 
زبائن محتملني حول جامعة هوارد 

ميريالند  والية  في  سكني  ومجمع 
القريبة.

وقال تود "أبقتنا تطبيقات التسليم 
نستطيع  ال  لكننا  نسبيا  بمأمن 
لفترة  النحو  هذا  على  االستمرار 
عدد  خفض  أنه  مضيفا  أطول"، 

موظفيه من 13 إلى سبعة.

التركيز على احلاضر
اتحاد  رئيس  غرايبيل،  زاك  يأمل 
الذي  اإلقليمي  الطعام  شاحنات 
يمثل حوالى 100 مشغل، بأن تنتهي 
األزمة بحلول حزيران/يونيو لكنه ال 

يريد أن يكون متفائال للغاية.
الجمعية  ألعضاء  استطالع  وأظهر 
 % و35  يعملون  ال  منهم   %  15 أن 
يحاولون توصيل الطعام بأنفسهم 
أو من خالل التطبيقات و"معظمهم 

يتجول بني املباني السكنية".
"دي  لـ  مشارك  مدير  هو  غرايبيل 
طعام  شاحنة  وهي  ساليسز"  سي 
والية  في  أرلينغتون  في  مقرها 

فيرجينيا تبيع البيتزا.

شاحنات الطعام جتوب أحياء
واشنطن للبحث عن زبائن
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القاهرة -الزمان 
صبري  ياسمني  املصرية  الفنانة  وقعت 
في  جالل،  رامز  الفنان  ملقلب  ضحية 
رسمي”،  مجنون  “رامز  الجديد  برنامجه 
وسط احاديث جانبية  تتكرر كل عام عن 
والذي   ، الضيوف   مع  مسبق  تنسيق 
قناة  شاشة  على  االفطار  بعد  يعرض 
وجهت  الحلقة  بداية  في  مصر.   MBC
الفنانة أروى أسئلة لياسمني صبري حول 
حيث  هشيمة،  أبو  بأحمد  عالقتها  بداية 
جمعهما،  لقاء  أول  من  أحبته  أنها  أكدت 
أنه  لقاء  أول  من  شعرت  أنها  وأوضحت 

سيحدث بينهما شيء.
وعن أكثر شيء جذبها ألبو هشيمة، قالت 
قائلة:  الخفيف،  دمه  أنه  املصرية  الفنانة 
بـ  يناديها   أنه  إلى  الفتة  “بيضحكني”، 

“ياسمينتي”.
بزوجها  املقلب  خالل  استنجدت  ياسمني 
رجل األعمال أحمد أبو هشيمة وهو طليق 
سابق لهيفاء وهبي ، ورفضت االستجابة 
“مش  بقولها:  له  رسالة  بتوجيه  لرامز 

عايزاه”، لتستبدلها قائلة: “أل عايزاه”.
وكانت الفنانة ياسمني صبري قد احتفلت 
أبو  أحمد  األعمال  رجل  إلى  قرانها  بعقد 
وسط  إبريل،   17 الجمعة  مساء  هشيمة، 
اقتصر  حيث  بسيطة،  عائلية  أجواء 
نظرا  األسرتني،  أفراد  على  الحضور 
انتشار  من  للحد  املتبعة  لإلجراءات 

فيروس “كورونا”.
أبيض  بفستان  الحفل  في  أطلت  ياسمني 
ما  أي  دوالرا،   ٢٣٢٧ سعره  بلغ  بسيط، 
مصري،  جنيه  ألف   37 من  أكثر  يعادل 
ونسقت معه حذاء بنفس اللون، من توقيع 
 920 ثمنه  بلغ   ،Christian Louboutin دار 
جنيه  ألفا   14 أكثر  يعادل  ما  أي  دوالرا، 

مصري.

فرانكفورت-)أ ف ب( - وقعت عائلة 
على  أملانيا  في  مقيمة  عراقية 
مفاجأة سارة تمثلت بالعثور على 
الطريق  قارعة  عند  خياطة  آلتي 
خصوصا في ظل الحاجة لكمامات 
الوقاية  إطار  في  الصنع  منزلية 
املفاجأة  أن  غير  كوفيد19-.  من 

داخل  العثور  كانت  الحقيقية 
يورو  ألف  على  اآللتني  إحدى 
نقدا كان قد تركها مالكها السابق 

ونسي أمرها.
وقال شيرزاد أحمد )21 عاما( لوكالة 
فرانس برس االثنني "اتصلنا فورا 
وقد  املالك"  تعقبت  التي  بالشرطة 

"كان في منتهى السعادة". وحصل 
األملانية  مورسباخ  قرية  في  ذلك 
الصغيرة األربعاء الفائت، على ما 

أعلنت الشرطة في بيان.
وكان املالك البالغ 56 عاما قد أخفى 
املال في آلة الخياطة خالل زيارته 
مندوبا  بصفته  امليالد  عيد  سوق 

تجاريا متجوال العام املاضي، لكنه 
وفق  هذا  السري"  "املخبأ  نسي 

الشرطة.
وأكد شيرزاد أحمد الذي انتقل إلى 
قبل  وشقيقتيه  والديه  مع  أملانيا 
أربع سنوات أنهم لم يفكروا البتة 

في االحتفاظ باملال.

وقال ضاحكا "ال ال ال"، مشيرا إلى 
أن صاحب آلة الخياطة قدم مكافأة 

قدرها 200 يورو للعائلة األمينة.
كما  اآللتني  شيرزاد  والد  وأصلح 
دار  في  تعمل  التي  والدته  أن 
لصنع  مذاك  تستخدمهما  للعجزة 

كمامات واقية.

مهاجر   200 أصبح   - ب(  ف  )أ  اثينا- 
حريق  نشوب  بعد  مأوى  بال  االثنني 
املزدحم  ساموس  جزيرة  مخيم  في 
حيث تضررت عدد من الخيم، حسبما 
اليونانية.  الهجرة  وزارة  أفادت 
األمني  لوغوتيس  مانوس  وصرح 
عن  املسؤول  الهجرة  لوزارة  العام 

استقبال الالجئني لوكالة فرانس برس 
مأوى". بدون  شخص   200 "أصبح 
يسفر  لم  األولية،  املعلومات  وبحسب 
وأوضح  ضحايا.  وقوع  عن  الحريق 
مساء  اشتعلت  النيران  أن  لوغوتيس 
)املخيم  داخل  مشادات  "خالل  األحد 
حريق  اللجوء(".واندلع  طالبي  بني 

بني  املواجهات  تجدد  في  اإلثنني  آخر 
وفق  وأفارقة"  العربية  باللغة  "ناطقني 
وأكد  املحلية.  الشرطة  في  مصدر 
املصدر أن "الحوادث بدأت ليل األحد. 
وتم إخماد الحريق منتصف الليل، لكن 
اليوم كان هناك مزيد من التوتر ورشق 
مكافحة  عناصر  وحضر  الحجارة". 

أشخاص،  سبعة  توقيف  وتم  الشغب 
بحسب مصدر الشرطة. ولم ترد تقارير 
منظمة  وذكرت  إصابات.  عن  فورية 
الحكومية  غير  ساموس"  "متطوعي 
حريقني  أن  االلكتروني  موقعها  على 
اندلعا تباعا في ساموس األول "خلف 
التجهيزات الطبية" والثاني في املساء 

"اشتعلت النيران في العديد من  حيث 
الحاويات والخيم".

ويكتظ مخيم ساموس بالالجئني، على 
غرار املخيمات في الجزر الخمس لبحر 
نحو  يعيش  حيث  تركيا،  قبالة  إيجه، 
طاقته  تبلغ  حني  في  شخص  آالف   7

االستيعابية 650 فقط.

األملان معجبون بأمانة عائلة عراقية تشريد 200 مهاجر في حريق خيامهم

اسونسيون-أ ف ب( - اعتبر نجم كرة 
رونالدينيو،  البرازيلي  السابق  القدم 
االثنني، ان سجنه ثم وضعه في االقامة 
الستخدامه  الباراغواي  في  الجبرية 
قاسية  »ضربة  كان  مزّور  سفر  جواز 
في  السابق  املهاجم  وقال  له.  جدا« 
سي«  بي  »إيه  صحيفة  مع  مقابلة 
قاسية  ضربة  »إنها  الباراغواينية 
سأجد  أنني  أبدا  أتصور  لم  للغاية، 
نفسي في مثل هذا الوضع«. وأضاف 
له  علني  تصريح  أول  في  رونالدينيو 
آذار/مارس  أوائل  في  اعتقاله  منذ 
املاضي مع شقيقه روبرتو دي أسيس 
موريرا بعد ساعات من وصولهما إلى 
محاصرا  نفسي  »وجدت  أسونسيون 
تماما على حني غفلة، عندما علمت أن 
جوازي السفير غير صالحني. وأصبح 
بدخول  متهمني  وشقيقه  رونالدينو 
سفر  جوازي  وبحوزتهما  الباراغواي 
خلف  قضاه  شهر  نحو  بعد  مزورين. 
الذهبية  الكرة  حامل  انتقل  القضبان، 
من  السابع  في  وشقيقه،   2005 عام 
نيسان/أبريل إلى فندق باملاغورا املعاد 
تأهيله أخيرا عام 2019، والواقع في 
مبنى مشّيد مطلع القرن العشرين في 
أسونسيون،  الباراغويانية  العاصمة 
بحوالي  مقدرة  مالية  كفالة  دفع  بعد 

1,6 مليون دوالر أميركي.
استعادة  في  البرازيلي  النجم  وأمل 
بعد  ممكن«  وقت  اقرب  »في  حريته 
الشرطة  تحقيقات  مع  الكامل  تعاونه 
جئنا  »لقد  وقال  الباراغواي.  في 
على  كازينو  إطالق  في  للمشاركة 
اإلنترنت ومن أجل نشر كتاب سيرتي 
عن  املسؤولة  الشركة  مع  الذاتية 
الباراغواي«.  في  التسويقية  الحقوق 

أصال  املقرر  من  كان  أنه  إلى  الفتا 
عودته إلى بالده في السابع من آذار/

مارس بمناسبة عيد ميالد ابنه.
بعيد  احتفل  الذي  رونالدينيو،  وتابع 
آذار/مارس،   21 في  األربعني  ميالده 
مغادرتي  بمجرد  سأفعله  شيء  »أول 
الباراغواي هو الذهاب وتقبيل أمي ثم 

معالجة ما خلفه هذا الوضع«.
عقوبة  وشقيقه  رونالدينيو  ويواجه 

سجن قد تصل الى خمس سنوات.
الالعبني  ابرز  من  رونالدينيو  ويعد 
في تاريخ كرة القدم، وقد احرز تقريبا 
كل األلقاب املتاحة له من كأس العالم، 
دوري  القارات،  كأس  أميركا،  كوبا 
االسباني  الدوري  أوروبا،  أبطال 
مثل  كما  الذهبية.  والكرة  وااليطالي، 
هي  األوروبية  األندية  أكبر  من  ثالثة 
اإليطالي  وميالن  اإلسباني  برشلونة 

وباريس سان جرمان الفرنسي.

رونالدينيو:ما حصل معي 
ضربة قاسية جداً


