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 يرتق��ب ن��ادي ت�سيل�س��ي الإجنلي��زي، موق��ف الربازيل��ي داين 
األفي�س، ظهر البيانكون��ري الأمين، خالل مو�سم النتقالت 
ال�سيفي��ة املقبل��ة.  و�ساه��م األفي���س يف و�س��ول يوفنتو���س 
اإىل نهائ��ي دوري اأبط��ال اأوروبا، بعدما �سج��ل هدًفا و�سنع 
اثن��ن يف مباراتي ن�س��ف نهائ��ي الت�سامبيونزليج، اأمام 
موناك��و الفرن�س��ي. وذك��رت �سحيف��ة "ديل��ي ميل" 
الربيطاني��ة، اأّن الإيط��ايل اأنطوني��و كونتي، املدير 
الفن��ي لن��ادي ت�سيل�س��ي، يرغ��ب يف التعاق��د مع 
األفي���س، ال��ذي يتبق��ى يف عق��ده مو�س��م واح��د 
م��ع يوفنتو���س، ب�سبب ق��درة الالع��ب على �سغل 
مرك��زي الظه��ر واجلن��اح الأمين، م��ا ينا�سب 
طريقة لعب ت�سيل�س��ي. واأو�سحت ال�سحيفة اأن 
الإ�سباين بي��ب جوارديول، املدير الفني لنادي 
مان�س�سرت �سيت��ي الإجنلي��زي، ي�ستغل عالقته 
القوي��ة باألفي���س، ال��ذي ت��درب حت��ت اإمرته 
يف بر�سلون��ة، لإقناع��ه بالن�سمام لقلعة 
الحت��اد، كم��ا اأن توتنهام يرتق��ب و�سع 
الالع��ب، متهي��دا للتفاو���س مع��ه. ويقدم 
الفي���س مو�سم��ا ا�ستثنائيا مع فري��ق ال�سيدة 
العج��وز، حيث و�س��ل مع الفريق اىل املب��اراة النهائية 
و�ساهم ب�سناعة العديد من الأهداف لرفاقه يف الدوري 
الإيط��ايل ودوري ابط��ال اأوروب��ا. وق��د فت��ح ال��دويل 
الربازيل��ي احلدي��ث جم��دًدا حول نهائ��ي 1998 ، وقال 
اإن ري��ال مدريد فاز باملب��اراة النهائية يف ذلك العام، 
بهدف ج��اء من ت�سل��ل �سجل��ه ال�رصب��ي مياتوفيت�س. 
ونقلت �سحيفة "م��اركا" الإ�سبانية املوؤمتر ال�سحفي 
لالع��ب قب��ل املب��اراة، وقد ب��داأ احلديث ع��ن مواجهة 
مواطن��ه مار�سيلو حيث قال :"هذا النهائي هو خا�س 
ج��ًدا بالن�سبة يل، اأن اأكون قادًرا على اللعب 
مع لعب��ن كبار فهذا اأمر جيد يل، نحن 
حمظوظ��ون بهذه اللحظ��ة، ونتمنى اأن 

تكون ليلة خا�سة".

 اأملح الفرن�سي اأر�سن فينجر، املدير الفني لنادي اأر�سنال 
الإجنلي��زي، اإىل رغبت��ه يف �سم اجلزائ��ري ريا�س حمرز، 
�سان��ع األع��اب لي�س��رت �سيت��ي، خ��الل مو�س��م النتقالت 

املقب��ل. واأعل��ن ريا�س حم��رز رغبت��ه يف الرحيل 
ع��ن الثعال��ب، بعدما حقق معهم لق��ب الدوري، 

مو�سم 2015 - 2016، لأول مرة يف تاريخ 
النادي.

 وح�سل اجلزائري على جائزة اأف�سل لعب 
يف الدوري الإجنلي��زي، يف نف�س املو�سم، 
بع��د ت�سجيل��ه 17 هدًفا وقيادت��ه الفريق 
لي�س��رت للف��وز باللق��ب، اإل اأّن��ه مل ي�سج��ل 
ه��ذا املو�س��م �س��وى 6 اأه��داف و�سن��ع 3 
اأخرى. وقال فينجر يف ت�رصيحات نقلتها 

جمل��ة "فور ف��ور ت��و" الربيطاني��ة: "مل نقدم 
��ا ر�سمًي��ا ملحرز، ولكن عل��ى امل�ستوى  عر�سً
ال�سخ�س��ي، اأنا اأحب الالع��ب منذ اأن �ساهدت 
تاأث��ره الكب��ر عل��ى ف��وز لي�س��رت بالدوري 
املو�سم املا�سي". وتابع: "مثل كل الالعبن 
يف لي�سرت، توق��ع منهم اجلميع تقدمي مو�سم 
اأف�س��ل، ولكنه��م مل يحقق��وا ذل��ك ب�سب��ب 
ال�سغ��وط املتوا�سل��ة، وه��ذا ل يقل��ل م��ن 

ق��درات حمرز، ول اأود تاأكيد اأو نفي اإمكانية 
ا ر�سمًيا ل�سمه". وكان الدويل  تقدمين��ا عر�سً
اجلزائ��ري قد اعلن نيت��ه الرحيل عن الفريق 
ه��ذا ال�سي��ف. وتق��ول �سحيف��ة "ذا �سن" 
الربيطانية اإن حمرز طلب من اإدارة لي�سرت 
�سيت��ي تخفي���س ثم��ن انتقال��ه، لت�سهيل 
عمليه رحيله، اإذ يطلب النادي 40 مليون 
اأدن��ى  كح��د  اإ�سرتلين��ي  جني��ه 
للتقاري��ر  ووفًق��ا  عن��ه.  للتخل��ي 
اإجنل��رتا،  يف  املتداول��ة  ال�سحفي��ة 
فاإن اأف�سل لعب بالدوري الإجنليزي يف 
املو�سم قبل املا�سي، مطلوب يف ناديي 

اأر�سنال وتوتنهام اللندنين.

 ق��ال النج��م الأمريكي املعتزل اأندريه اأجا�سي، اإن��ه عاد اإىل التن�س من 
جديد، ب�سبب نوفاك ديوكوفيت�س، لأنه يعتقد اأن الالعب ال�رصبي ل يزال 
ميل��ك القدرات واملهارات الت��ي توؤهله للفوز مبزيد من األقاب البطولت 
الك��ربى.   ويف ماي��و / اأيار املا�س��ي، وافق اأجا�س��ي )47 عاما( على 
تدري��ب ديوكوفيت�س الذي واجه اأزمة ثقة منذ فوزه بلقبه رقم 12 على 
م�ست��وى البطولت الأربع الك��ربى، يف بطولة فرن�س��ا املفتوحة، العام 
املا�س��ي. ويف رده عل��ى �سوؤال ل�سحيف��ة ليكيب الريا�سي��ة الفرن�سية، 
اأك��د اأجا�س��ي اأن "نوف��اك كان م�سدر اإلهام يل. لق��د منحني الرغبة يف 
الع��ودة والقي��ام بهذا اجله��د". واأ�ساف اأجا�س��ي الذي �سب��ق وقال اإنه 
يك��ره التن���س "حاول لعبون كثرون ذلك من قب��ل. ل ميكنني الك�سف 
ع��ن اأي اأ�سم��اء. نوفاك عم��ره 30 عاما وح�س��د 12 لقبا يف البطولت 
الأرب��ع الكربى، واأنا اأعرف اأنه ل ي��زال ميلك القدرة على الفوز باملزيد 
من الألقاب الكب��رة". وكان اأجا�سي، الذي ح�سد ثمانية األقاب كربى، 
اعت��زل مناف�س��ات التن�س يف 2006. واأجا�سي موج��ود يف باري�س مع 
ديوكوفيت���س، الذي يدافع عن لقب البطولة، لكنه �سيغادر لق�ساء عطلة 
م��ع اأ�رصته يف الأ�سبوع املقبل. واأو�سح اأجا�سي "نوفاك �سخ�س لطيف 
وه��و �ساحب قدرات ومواه��ب يف هذه الريا�س��ة، وبو�سعي م�ساعدته. 
واأعتق��د اأنه �سيتح�س��ن يف كل يوم، واأن العمل معه مله��م. اأحيانا يتبع 
امل��رء قلب��ه واأعتق��د اأنه لب��د يل من الهتم��ام بهذا ال�س��اب يف الوقت 

احلايل".

السيطرة على سوق الشباب والصفقات المجانية السر األكبر خلف نجاح اليوفنتوس

شباب موناكو وأسماء مألوفة ضمن قائمة أفضل العبي دوري أبطال أوروبا
 بعد اإ�سدال ال�ستار على الن�سخة احلالية من دوري ابطال 
اوروبا، فاإنه يجب اإلقاء ال�سوء على العديد من الالعبن 
الذي��ن تاألق��وا بالبطول��ة ه��ذا املو�س��م، ومل يحالفه��م 
التوفي��ق يف الو�س��ول للمب��اراة النهائي��ة. ويج��ب، عند 
احلدي��ث عن جنوم البطول��ة، التوقف عن��د موناكو، الذي 
بل��غ ن�سف النهائي وخ��رج على يد يوفنتو���س؛ حيث برز 
منه جمموع��ة كبرة م��ن الالعبن املميزي��ن. وكان اأبرز 
م��ن ب��زغ جنمه م��ن الفري��ق الفرن�س��ي، املهاج��م �ساحب 
ال���18 ربيًع��ا كيليان مباب��ي، الذي اأح��رز 6 اأهداف يف 9 
مباري��ات، رغم حداثة عه��ده يف الت�سكيلة الأ�سا�سية. كما 
ق��دَّم كل م��ن توما���س ليم��ار، وفابيني��و، اأداًء راقًي��ا مع 

موناكو بالبطولة، اإىل جان��ب الربتغايل املوهوب برناردو 
�سيلف��ا الذي اأمن لنف�سه انتقاًل مريًح��ا اإىل مان�س�سرت �سيتي، 
ا  ا ل�سم املوهوب بنجام��ن ميندي. وبرز اأي�سً ال�ساع��ي اأي�سً
لعب الو�س��ط املدافع تيموي باكايوك��و، املطلوب ب�سدة من 
قب��ل ت�سيل�سي.  وكعادته كان مهاجم اأتلتيكو مدريد، اأنطوان 
جريزم��ان متاألًقا، بيد اأنه ف�س��ل مع فريقه يف اجتياز حاجز 
اجل��ار ريال مدريد يف الدور ن�س��ف النهائي، رغم اإحرازه 6 
ا  اأهداف يف 12 مباراة. وتاألق يف �سفوف اأتلتيكو مدريد اأي�سً
احلار�س يان اأوبالك، والقائد جابي فرنانديز، ولعب الو�سط 
ال�س��اب �س��اوؤول نيجويز. كما ب��رز من بورو�سي��ا دورمتوند، 
جناح��ه الفرن�سي املوهوب عثمان دميبيل��ي، ولعب الو�سط 

املح��وري يولي��ان فيج��ل، لكن النج��م الأب��رز كان املهاجم 
اجلاب��وين بي��ر اإميري��ك اأوبامي��اجن �ساح��ب 7 اأهداف يف 
البطول��ة. وتغلب��ت اخلربة عل��ى ال�سباب يف باي��رن ميونيخ، 
ف��كان الهولندي اأري��ن روبن، ممي��ًزا عن طري��ق انطالقاته 
من الناحي��ة اليمنى التي غالًبا ما تنته��ي بت�سديدة ي�سارية 
حمكم��ة. وكان الفرن�سي فرانك ريب��ري على قدر امل�سوؤولية 
ا، ومتكن روب��رت ليفاندوف�سكي من اإحراز 8 اأهداف يف  اأي�سً
امل�سابق��ة، اإل اأن مباريات الفريق �سهدت تاألًقا لفًتا للمدافع 
مات���س هوميل��ز يف مو�سمه الأول مع الباف��اري.  ومل يخيب 
النج��م الأرجنتين��ي ليوني��ل مي�سي الظن م��ع بر�سلونة، رغم 
اختفائ��ه بربع النهائي اأمام يوفنتو���س، وهو يت�سدر حالًيا 

ترتي��ب ه��دايف البطولة ب���11 هدًف��ا. لكن النج��م الأبرز يف 
�سف��وف بر�سلون��ة بالبطول��ة، كان الربازيل��ي نيم��ار، الذي 
ق��اد ث��ورة الفري��ق التاريخية، اأم��ام باري�س �س��ان جرمان 
يف ثم��ن النهائ��ي، وقاده للف��وز )1-6( يف مب��اراة الإياب. 
وظه��ر �ستيف��ن نزونزي، كعالم��ة بارزة يف م�س��رة اأ�سبيلية 
ال��ذي خ��رج على ي��د لي�سرت �سيت��ي بثمن النهائ��ي. وبرز من 
الفريق الإجنليزي، حار�سه الدمناركي كا�سرب �سمايكل، الذي 
ق��ام بت�سدي��ات مذهلة. ول��و وا�سل باري�س �س��ان جرمان، 
طريق��ه يف البطولة ل��كان مهاجمه الأوروجوي��اين اإدين�سون 
كاف��اين، مت�سدًرا لرتتيب الهدافن بعدما اأحرز 8 اأهداف يف 

8 مباريات. 

محرز يقترب من اآلرسنال

أجاسي: عدت إلى التنس 
بسبب ديوكوفيتش

"الملكي" و "الشياطين الحمر" يخططان للصفقة األضخم في التأريخ

الـNBA: غولدن ستايت يواجه كليفالند في النهائي الثاني اليوم

 فت��ح نادي ري��ال مدريد الإ�سباين، ب��اب التفاو�س مع 
مان�س�س��رت يونايت��د الإجنلي��زي، من اأجل بي��ع الويلزي 
جاري��ث بيل، خالل �سوق النتق��الت ال�سيفية املقبلة. 
وذك��رت �سحيفة "اإندبندن��ت" الربيطاني��ة اأّن م�سادر 
له��ا يف النادي��ن، اأكدت فت��ح ب��اب املفاو�سات حول 
اإمكاني��ة �س��م يونايت��د لبي��ل، يف الوق��ت ال��ذي يرغب 
في��ه امللك��ي باحل�سول عل��ى 100 ملي��ون اإ�سرتليني، 
للموافق��ة على بيعه، وذلك لك��ي يتمكن من التعاقد مع 
الفرن�س��ي كيلي��ان مبابي، م��ن موناك��و، اأو البلجيكي، 
اإيدين هازارد، �سان��ع األعاب ت�سيل�سي الإجنليزي.  واإذا 
مت��ت ال�سفقة، باملقابل الذي يطلب��ه ريال مدريد، فاإن 
بيل �سي�سب��ح ال�سفقة الأغلى يف التاريخ، متفوقا على 
بول بوجبا، الذي �سمه مان�س�سرت يونايتد من يوفنتو�س 

بح��وايل 89 ملي��ون جني��ه اإ�سرتلين��ي. وان�س��م بي��ل 
ل�سف��وف ريال مدري��د يف 2013 قادًما م��ن توتنهام 
الإجنليزي مببلغ 86 مليون اإ�سرتليني، يف الوقت الذي 
كان قريًب��ا في��ه م��ن مان�س�سرت يونايت��د، ورغم اقتناع 
فلورنتين��و بريز، رئي�س امللك��ي، بالالعب، اإل اأّن كرثة 
اإ�سابات��ه قد تعجل برحيله. وتعر���س بيل لإ�سابة يف 
نوفمرب/ ت�سرين الث��اين املا�سي، اأبعدته عن املالعب 
3 اأ�سه��ر، ليتعر�س لإ�سابة اأخرى اأثناء مباراة بايرن 
ميون��خ الأمل��اين يف ذهاب رب��ع نهائ��ي دوري اأبطال 
اأوروب��ا، قب��ل اأن تتج��دد اأمام بر�سلون��ة يف الكال�سيكو 
اأبريل / ني�سان املا�سي، ومازالت م�ساركته يف نهائي 
الت�سامبيونزلي��ج م�س��اء اليوم، ال�سبت، �س��د يوفنتو�س 
الإيط��ايل، حم��ل �س��ك. واأ�س��ارت ال�سحيف��ة اإىل اأّن بيل 

اأخ��رب زمالءه باإمكانية الرحي��ل ل�سفوف ال�سياطن 
احلم��ر، واأنه ل ميانع يف النتق��ال اإليهم مببلغ اأقل 
من ذل��ك، اإل اأّن امللكي يرغب يف ا�ستغالله لإجبار 

مان�س�س��رت يونايتد على بي��ع احلار�س ديفيد 
دي خيا.

 واأو�سح��ت ال�سحيف��ة اأن الربتغايل 
جوزي��ه موريني��و، املدي��ر الفن��ي 

ملان�س�س��رت يونايت��د، يرغب يف 
التعاق��د مع مهاج��م �رصيح، 
عل��ى  للح�س��ول  ويخط��ط 
روميلو  البلجيك��ي  خدم��ات 

لوكاك��و م��ن اإيفرت��ون مببلغ 
اإ�سرتليني. 90 مليون 

 ا�سته��ل غول��دن �ستايت ووريرز ال��دور النهائي 
لل��دوري الأمرك��ي يف ك��رة ال�سل��ة للمحرتفن، 
بف��وز كب��ر عل��ى �سيف��ه كليفالن��د كافالي��رز 
حام��ل اللقب بف��ارق 22 نقط��ة 91-113 يف 
املب��اراة الأوىل من �سبع ممكن��ة، حيث �سيقابله 
يف اللق��اء الثاين م�س��اء اليوم. واأم��ام 19596 
متفرج��ًا احت�س��دوا يف قاع��ة "اأوراكل اأرين��ا"، 
مل ي��رتك غول��دن �ستاي��ت ووريرز بط��ل 2015 
اإذ  ملقارعت��ه،  كافالي��رز  لكليفالن��د  الفر�س��ة 
تف��وق علي��ه يف كل الأرب��اع، ومتك��ن كليفالند 
م��ن تقلي�س الفارق يف نهاي��ة ال�سوط الأول اإىل 
8 نق��اط 60-52، اإل اأّن غولدن �ستايت افتتح 
الربع الثال��ث بت�سجيل 13 نقطة دون رد. وكان 

اأف�سل م�سجل لغولدن �ستايت كيفن دورانت 38 
نقطة )رقم قيا�سي �سخ�سي يف البالي اأوف( مع 
�سبع متابعات و�سبع متريرات حا�سمة، و�ستيفن 
ك��وري 28 نقط��ة بينه��ا �س��ت رمي��ات ثالثي��ة 
م��ع �س��ت متابع��ات وع���رص متري��رات حا�سم��ة. 
ولكليفالن��د "املل��ك" ليربون جيم���س 28 نقطة 
اإىل 15 متابع��ة وثماين متري��رات حا�سمة، لكنه 

خ�رص الكرة ثماين مرات.
واأ�ساف ك��ري اإيرفينغ 24 نقطة، وكيفن لوف 
15 نقطة اإىل 21 متابعة. ورفع غولدن �ستايت 
انت�ساراته يف الأدوار الإق�سائية اإىل 13 تواليًا، 
مع��ززاً رقم��ه القيا�س��ي يف ال��دوري، وخا���س 
املب��اراة من دون مدربه �ستيف كر )51 عامًا( 

ال��ذي ل ي��زال يعاين م�ساعف��ات ت�سمل 
الآلم وال��دوار م��ن عمليت��ن جراحتن 

يف الظهر خ�س��ع لهما يف 2015. وتقام 
املباراة الثانية يف القاعة عينها منت�سف 

لي��ل الأح��د الثن��ن ت غ )م�س��اء الأح��د 4 
حزيران/يونيو بتوقي��ت الوليات املتحدة(. 

وكان كليفالند خ�رص املباراة الأوىل من الدور 
النهائ��ي لعام��ي 2015 و2016 اأم��ام غولدن 
�ستاي��ت، وخ���رص النهائ��ي الأول 4-2، قب��ل اأن 
يقل��ب تخلف��ه 3-1 يف النهائي الث��اين اإىل فوز 
3-4 حم��رزاً لقب��ه الأول يف تاريخ��ه. واأظه��ر 
غول��دن �ستاي��ت اأهليت��ه يف املب��اراة ك�ساحب 

اأف�سل ر�سيد يف الدوري املنتظم منذ 2015.

 ُين�س��ب الكث��ر م��ن الف�س��ل يف ث��ورة ناب��ويل يف 
ثمانين��ات وت�سعين��ات الق��رن املا�س��ي لأ�سطورته 
دييج��و مارادون��ا، ول يتح��دث اجلميع ع��ن ميالن 
الذهب��ي يف الت�سعين��ات اإل وُيذك��ر امل��درب اأريج��و 
�ساك��ي، ول ميكن الإ�سادة برب�سلونة بيب جوارديول 
اإل ويتغزل اجلميع بالثالثي مي�سي وت�سايف واإني�ستا، 
لك��ن من هو ال�رص خلف جن��اح يوفنتو�س املبهر بعد 
ال�سق��وط لل�سري بي عقب ف�سيح��ة الكالت�سيوبويل. 
البع���س كان يتحدث ع��ن اأنتونيو كونت��ي وعقليته 
يف التدري��ب، والبع���س اأ�س��اد كث��ًرا باأندريا برلو 
ال��ذي منح الفري��ق الكثر من ال�سخ�سي��ة والإ�سافة 
الفني��ة لكن رح��ل الثنائي ومل ي�ستم��ر يوفنتو�س يف 
م�س��واره الت�ساع��دي فقط ب��ل قفز خط��وات لالأمام 
ب��اأن وا�سل �سيطرت��ه املحلية وتوغ��ل يف الأرا�سي 
الأوروبي��ة لي�س��ل مرت��ن لنهائ��ي دوري الأبط��ال 
خالل 3 موا�سم. ما ���رص كل هذا النجاح؟ باعتقادي 
اأنه��ا الإدارة بقيادة اأندريا اآنييل��ي وبيبي ماروتا .. 
الإدارة الت��ي ردمت ما فعلته الإدارة ال�سابقة بقيادة 
كوب��ويل جيل��ي وب��داأت م��ن جدي��د �سي��ف 2010. 

بداي��ة مل تك��ن اإيجابي��ة باحت��الل املرك��ز ال�ساب��ع 
مو�س��م 2011-2010 بقي��ادة دل نري اأدت لقرار 
�سج��اع باإقالته والتعاقد م��ع اأنتونيو كونتي والذي 
ب��داأت معه احلكاية. ما ال��ذي فعلته الإدارة وما اأبرز 
قراراته��ا واإيجابيتها خالل تلك الرحل��ة؟  ال�سباحة 
عك���س التي��ار واختيار األيج��ري خلالف��ة كونتي قد 
يك��ون اختي��ار كونت��ي لتدري��ب يوفنتو���س �سي��ف 
2011 قراًرا عادًيا مقارنة لكونه كان ال�سم الأكرث 
طلًب��ا بن جماه��ر اليوفنتو�س وقته��ا، لكن اختيار 
خليفته "األيجري" كان القرار ال�سجاع اجلريء الذي 
عار�س��ت به الإدارة جل اجلماهر البيانكونرية، اإذ 
مل يكن مدرب ميالن ال�سابق يحظى باإعجاب وتقدير 
تل��ك اجلماه��ر وق��د انتق��دوا القرار م��راًرا وتك��راًرا 
وجعل��وا من امل��درب والإدارة مث��ار �سخرية. الإدارة 
حتدت اجلميع ومنحت األيجري الفر�سة الذهبية ومل 
ُيهدره��ا املدرب وفاج��اأ اجلميع باأداء ق��وي للغاية 
وبقي��ادة الفري��ق لنهائ��ي دوري اأبط��ال اأوروبا يف 
اأول موا�سم��ه، ث��م اخل��روج م��ن ن�س��ف النهائي يف 
املو�س��م التايل ومن ثم الع��ودة للتواجد يف النهائي 

هذا املو�سم، م��ع تقدمي اأداء قوي وموا�سلة ال�سيطرة 
املحلية وامتدادها لت�سمل بطولة الكاأ�س كذلك.

 جودة ال�سفقات املجانية
 العدي��د م��ن الأندي��ة ُت��ربم �سفق��ات جمانية 

خا�س��ة يف اإيطالي��ا، لكن مل ينج��ح اأحد مثلما 
يف  الأخ��رة  ال�سن��وات  يف  يوفنتو���س  جن��ح 
�سفقاته املجاني��ة ! اأندريا برلو وبول بوجبا 
كوم��ان  وكينج�سل��ي  يورينت��ي  وفرنان��دو 

و�سام��ي خ�سرة ونيت��و واأخ��ًرا داين األفي�س ! 
اأ�سم��اء اعتق��د البع���س اأنها لن تق��دم الإ�سافة 
املطلوبة، بع�سه��ا يف نهاية م�سرته وبع�سها 
م��ازال �ساًب��ا للغاي��ة، لك��ن تلك الأ�سم��اء لي�س 
جمرد قدمت الإ�سافة بل اأ�سبحت من العنا�رص 
املوؤثرة للغاية يف الفريق وتركت ب�سمة هائلة 
اأو  الريا�سي��ة  �س��واء  الناجح��ة  م�سرت��ه  يف 
املالي��ة. ورغ��م اأن يوفنتو�س دفع ما يقرب من 
300 األ��ف يورو مقابل احل�س��ول على اأندريا 
بارزايل م��ن فولف�سب��ورج، اإل اأننا ق��د ن�سمها 
لل�سفق��ات املجانية بل وه��ي اأف�سلهم جميًعا 
وق��د حتدثت عنه��ا �سابًق��ا وو�سفته��ا ب�سفقة 
العقد يف اإيطاليا. ه��ذا املدافع املخ�رصم الذي 
ظ��ن البع���س اأن��ه ن�سي ك��رة الق��دم يف اأملانيا 
واأن��ه ل��ن يك��ون �سوى بدي��ل ثال��ث اأو رابع يف 
يوفنتو�س فاجاأ اجلمي��ع بتقدمي اأداء مذهل مع 
ال�سي��دة العجوز بنجاحه م��ع زميليه بونوت�سي 
وكيلين��ي يف �سناع��ة اأقوى دف��اع يف اإيطاليا 

ورمبا يف اأوروبا باأكملها. 

ال�سيطرة على �سوق ال�سباب يف اإيطاليا
اإدارة ماروت��ا لل�سوق ودعم اآنييلي له مل تكن على �سعيد 
ال�سفق��ات اجلاه��زة فق��ط، ب��ل امت��دت ل�س��وق ال�سب��اب 
واملواه��ب الواع��دة يف اإيطالي��ا وق��د امتل��ك يوفنتو���س 
الي��د العليا يف هذا ال�رصاع بعدما ح�س��م عديد ال�سفقات 
ال�ساب��ة ل�ساحله وا�ستفاد منها مالًيا فيما بعد، اإميوبيلي 
وجابيادين��ي وزازا واأخًرا الثنائ��ي كالدارا واأور�سيليني 
ه��م بع�س املواهب الت��ي خطفها يوفنتو���س من اجلميع 
وا�ستف��اد منه��ا فيم��ا بع��د اأو يجهز لذل��ك ... �س��واء على 
ال�سعي��د الفن��ي والريا�سي اأو حتى عل��ى ال�سعيد املايل 
ببيعها وال�ستفادة من هام�س الربح بجانب فائدة اأخرى 

هي حرمان املناف�سن منها !.
 اجلدي��ر بالإعج��اب والتقدي��ر يف تل��ك النقطة ه��و لي�س 
جم��رد اختي��ار يوفنتو�س الناج��ح للمواه��ب ال�سابة، بل 
امتالك ج��راأة دفع مبالغ جيدة ج��ًدا ل�رصائها وامتالكها 
والره��ان عليه��ا، وه��ي النقط��ة الت��ي تف��وق به��ا عل��ى 
مناف�سي��ه يف هذا ال�رصاع، اإذ لي��زال البع�س يف اإيطاليا 
خا�س��ة يعتقد اأنه ق��ادر على �رصاء لع��ب موهوب بعمر 

18عاًما ب�3-2 مليون يورو !.

آلفيس يثير اهتمام كبار البريميرليغ


