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 ي�صع��ى مي��الن لالنته��اء م��ن �صفق��ات �لفري��ق مبك��ر�ً م��ن �أج��ل 
�ال�صتعد�د بقوة للمو�صم �ملقبل و�لذي ي�صهد عودة �لفريق للبطوالت 
�الأوروبي��ة م��ن بو�بة �لدوري �الأوروبي. ويح��اول ميالن بعد �أن 
�ص��م �لثالث��ي ماتي��و مو�صاكيو وفر�ن��ك كي�ص��ي وريكاردو 
روديجيز، من �إنهاء �لتعاقد مع مهاجم �لفريق، حيث يظهر 
عل��ى �ل�صاح��ة يف �لوقت �حل��ايل كاًل من �الإ�صب��اين دييجو 
كو�صت��ا من ت�صيل�ص��ي �الإجنليزي، و�جلاب��وين �إميرييك بيري 
�أوبامي��اجن الع��ب برو�صي��ا دورمتون��د و�لربتغ��ايل 
�أندري��ه �صيلف��ا مهاج��م بورتو �لربتغ��ايل. وي�صعى 
وكي��ل �صيلفا "خورخ��ي مينديز"، م��ن �إقناع �إد�رة 
�لتنني �لربتغ��ايل بالتخلي عن �لالع��ب مقابل 50 
ملي��ون ي��ورو، ب��داًل م��ن 60، فيما ت�صع��ب مهمة 
�ص��م �جلابوين ب�صب��ب �صعره �ملرتف��ع 80 مليون 
ي��ورو، وطلباته باحل�صول على 10 مليون يورو 
يف �ملو�ص��م. �أم��ا ه��دف مي��الن �الأول �أندري��ا 
بيلوت��ي مهاج��م تورين��و، ف��اأن �إد�رة ميالن 
تقدمت بعر�ض 45 ملي��ون يورو باالإ�صافة 
�إىل العب م��ن كاًل م��ن بريتوالت�صي ونياجن 
والبادوال، لك��ن �إد�رة �لتورو رف�صت عر�ض 
�لرو�صونريي. كما رف��ع ميالن يده عن �صفقة 
�ص��م �ل�صنغ��ايل كيتا بال��دي ب�صب��ب تف�صيله 
ليوفنتو���ض، و�أق��رب م��ن �ص��م �الأرجنتين��ي 
لوكا���ض بيلي��ا من الت�صي��و ملدة ثالث��ة مو��صم 
مبقاب��ل �صن��وي 3.5 ملي��ون لالع��ب، وهناك 
��ا خي��ار �ص��م �لبولن��دي كريت�صوفي��اك  �أي�صً
م��ن باري�ض �ص��ان جريمان. ويع��ود �لالعب 
�الإ�صب��اين جري�ر دولوفيو، م��ن �أجل �لتفكري 
يف �لع��ودة ملي��الن، بع��د �أن رف���ض �لعودة 
لالإيفرتون م��رة �أخرى، و�خل��وف من �لبقاء 
�الإ�صب��اين،  بر�صلون��ة  ب��دالء  لدك��ة  حبي�ًص��ا 
ليح��اول متدي��د تعاق��ده م��ع �لرو�صونريي 

عقب �إعارة �أمتدت �صتة �أ�صهر.

 �أف��ادت و�صائ��ل �إع��الم �أرجنتينية �أّن جنم ن��ادي بر�صلون��ة �الإ�صباين ليونيل 
مي�ص��ي �صيغيب عن �ملبار�ة �لودية ملنتخب بالده �أم��ام �صنغافورة �لثالثاء، 

وذلك لال�صتعد�د حلفل زفافه �ملقرر نهاية �ل�صهر �حلايل.
كم��ا �صيغي��ب ع��ن �ملب��ار�ة زميل��ه يف �ملنتخ��ب نيكوال���ض �أوتامندي 

للتح�ص��ري لزفاف��ه �أي�ص��ًا. وخا���ض �لالعب��ان �جلمع��ة �ملبار�ة 
�لودي��ة �لتي �أقيم��ت يف مدينة ملبورن �الأ�صر�لي��ة وفاز فيها 
�ملنتخب �الأرجنتيني على �لرب�زيل )-1�صفر(، وكانت �الأوىل 

لالأرجنتني بقي��ادة �ملدرب �جلديد خورخ��ي �صامباويل. �إاّل 
�أّن و�صائل �إعالم �أرجنتينية �أفادت �ل�صبت �أّن �جلهاز �لفني 
للمنتخ��ب �صم��ح لالعب��ني مبغ��ادرة �أ�صر�لي��ا لالإ�صتعد�د 
ملر��ص��م �لزف��اف. و�صيحتف��ل مي�ص��ي �ل��ذي يت��م يف 24 
حزير�ن/يوني��و عام��ه �لثالث��ني، بزفاف��ه م��ن �أنطوني��ال 

روك��وزو يف 30 منه يف م�صقطهم��ا مدينة روز�ريو 
�الأرجنتينية. و�أفادت تقاري��ر �صحفية �إ�صبانية 

موؤخ��ر�ً �أّن حف��ل �لزف��اف �صيق��ام يف �أحد 
فن��ادق �ملدين��ة، و�أن��ه مّت حج��ز كامل 

�ل�صي��وف.  الإقام��ة   250 �ل���  غرف��ه 
و�أ�ص��ارت �صحيفة "م��اركا" �إىل �أّن 
الئح��ة �ملدعوي��ن بقي��ت "�رسي��ة" 
�إىل حد كبري، على رغم تاأكيدها �أّن 
مي�ص��ي دعا 21 العب��ًا من زمالئه 
يف بر�صلون��ة و�أع�ص��اء يف �جلهاز 
�لفن��ي للن��ادي، م�صتثني��ًا �ملدرب 
�ل�صاب��ق لوي���ض �إنريك��ه وم�صاعده 
خ��و�ن كارلو���ض �أونث��وي.  ويبدو 
�لنج��م  عق��د  جتدي��د  م�صاأل��ة  �أن 
�الأرجنتين��ي م��ع ن��ادي بر�صلونة، 
�أ�صبح��ت م�صاألة وقت، بع��د تاأكيد 

�لعدي��د من و�صائل �الإعالم �الإ�صبانية 
تو�ص��ل �لطرف��ني التفاق نهائ��ي بهذ� 

�ل�ص��اأن. وبع��د ت�رسيحات مي�ص��ي ل�صبكة 
)�إ�ص��ن(، �لت��ي �أك��د فيها رغبت��ه يف �إنهاء 

م�صريته برب�صلونة، �أفادت �إذ�عة )كادينا 
�ص��ري( �أن �لن��ادي �لكتال��وين يع��د عق��ًد� 
جدي��ًد� لالعب، ي�صتم��ر 3 �أعو�م، مع �آخر 
�ختي��اري، وب���رسط جز�ئ��ي ي�ص��ل �إىل 

400 مليون يورو.

صدام ناري بين نادال وفافرينكا في نهائي روالن غاروس للتنس

أتلتيكو مدريد يواصل نشاطه في سوق االنتقاالت بالرغم من عقوبة "الفيفا"
 تلق��ى �أتلتيك��و مدريد �رسب��ة موجعة ج��ًد� مطلع �صهر 
يوني��و �حلايل حينما رف�صت حمكمة �لتحكيم �لريا�صي 
�ال�صتئناف �ل��ذي تقدم به من �أجل تخفيف عقوبة �لفيفا 
يف حق��ه ومتكينه من ول��وج �ملريكاتو �ل�صيفي، ما يعني 
�أن �لفري��ق لن يكون ق��ادًر� مبدئًيا على �لقي��ام باأية �صفقة 
طيل��ة �ل�صيف �حلايل. لك��ن �لنادي �ملدري��دي، وفور تو�صله 
بق��ر�ر �ملحكمة ن���رس بياًنا ر�صمًيا يوؤكد م��ن خالله �أنه لن 
يتوق��ف عن��د �أم��ر مماث��ل و�صيم�ص��ي قدًم��ا بخ�صو�ض 
خمططات��ه يف �ملريكات��و، و�صيتعاق��د م��ع العبني جدد 
من �أجل تدعي��م �صفوفه على �أن ُي�صجلهم يف �صهر يناير 

�ملقب��ل يف قو�ئمه، وهو �أمر ال يبدو هّيًنا مبدئًيا من �لناحية 
�لقانونية، فكيف باإمكان �لنادي �ملدريدي �أن يربم تعاقد�ت 
يف �ملريكات��و �ل�صيف��ي �حل��ايل؟ �أول �ص��يء يج��ب �أن نتف��ق 
حول��ه ه��و �أن �أتلتيكو مدري��د ال ي�صتطيع �لتعاق��د مع العبني 
يف �لوق��ت �حلايل و�إعارتهم حتى �صهر يناير �ملقبل، فاللو�ض 
كولت�صونريو�ض ممنوعون من ت�صجيل �أي العب يف ك�صوفاتهم 
�إىل غاي��ة يناي��ر �ملقبل، وم��ن �أجل �إعارة �أي الع��ب يجب �أن 
متتل��ك عق��ده قبل ذل��ك، و�الأتلت��ي ال ي�صتطيع �لقي��ام بعملية 
مماثل��ة. باملقابل، �صيتعامل �أتلتيكو مدريد مع كل حالة على 
ح��دة من �أج��ل تدعيم �صفوف��ه، ففي و�صع �صان��درو ر�مرييز 

يب��دو �أن �لنادي لن يج��د م�صكلة يف �إقن��اع ملقة باالحتفاظ 
بالالع��ب حت��ى يناير �ملقبل ث��م نقله الأتلتيكو مدري��د، �إذ �أن 
�للو���ض كولت�صونريو���ض �صاأنه��م �ص��اأن كل �ملهتم��ني بالعب 
بر�صلونة �ل�صابق م�صتعدون لدفع �ل�رسط �جلز�ئي �لذي يبلغ 6 
ماليني يورو، لكنهم يقدمون ميزة �إ�صافية للنادي �الأندل�صي 
و�ملتمثلة يف تركه يلعب يف �صفوفهم لن�صف مو�صم �إ�صايف.
عك���ض �صاندرو ر�مرييز، فاإن فيتولو ال ي�صتطيع �ملو��صلة يف 
�إ�صبيلي��ة لن�صف مو�صم قب��ل �لتعريج نحو �أتلتيك��و مدريد، �إذ 
�أن �لن��ادي �الأندل�ص��ي ُي�ص��ارك يف دوري �أبط��ال �أوروبا، و�إن 
لع��ب بقمي�ض �لفري��ق يف �أوروبا، فاإنه لن يك��ون قادًر� على 

�مل�صارك��ة م��ع �الأتلت��ي يف رحلت��ه نحو ذ�ت �الذن��ني �الأوىل 
يف تاريخ��ه، ما جعل م�ص��ريي �لنادي يفك��رون يف حل �آخر. 
الكازي��ت مل ي�صتبعد بدوره �النتق��ال الأتلتيكو مدريد و�نتظار 
�صهر يناي��ر �ملقبل من �أجل �للعب، رغ��م تاأكيده على تف�صيل 
�لتفك��ري يف خي��ار �آخ��ر يخ��ول ل��ه �للع��ب يف دوري �أبط��ال 
�أوروبا و�للعب من��ذ بد�ية �ملو�صم �حلايل، ومع ظهور �هتمام 
ليفرب��ول، ف��اإن �ل�صفق��ة مه��ددة بالف�ص��ل. �الأتلت��ي ل��ن يجد 
م�ص��اكاًل يف �لتو�صل التفاق مع ليون �لفرن�صي، لكن �مل�صكلة 
�الأكرب تبقى يف �إقناع �لالعب بالبقاء دون مناف�صات ر�صمية 

الأربعة �أ�صهر. 

ميسي يغيب عن األرجنتين 
تحضيرًا لزواجه

إبراهيموفيتش يرد على قرار مانشستر يونايتد

NBA: كليفالند يؤجل تتويج غولدن ستايت وينهي سلسلة انتصاراته

�إبر�هيموفيت���ض،  زالت��ان  �ل�صوي��دي  ن���رس   
العب مان�ص�صر يونايت��د �الإجنليزي، مقطًعا 
للفيدي��و ع��رب ح�صاب��ه مبوق��ع "�إن�صتجر�م"، 
ه��و �الأول بعد قر�ر مان�ص�ص��ر يونايتد عدم 
توقي��ع عق��د جدي��د مع��ه. وق��رر مان�ص�صر 
يونايتد عدم جتديد عقد �ل�صويدي زالتان 
�إبر�هيموفيت���ض، عق��ب ع��ام و�ح��د من 
�ن�صمام��ه للفري��ق. وظه��ر زالت��ان يف 
�لفيدي��و جال�ص��ا عل��ى فر��ص��ه ويرت��دي 
ح��ذ�ًء ريا�صًيا، ما �أث��ار �لت�صاوؤالت حول 
�لر�صالة �لتي �أر�د �أن يبعث بها من خالل 
هذ� �ملقطع. وف���رست �صحيفة "مريور" 
�لربيطاني��ة، مقطع �لفيدي��و باأنه �إ�صارة 

م��ن زالت��ان �إىل �أّن م�صريته يف �ملالع��ب مل تنته 
بعد، ونف��ي لل�صائع��ات �لتي تفي��د باعتز�له كرة 
�لق��دم. و�ن�ص��م �إبر�هيموفيت�ض مل���رسح �الأحالم 
�ل�صيف �ملا�صي باملجان قادًما من باري�ض �صان 
جريم��ان �لفرن�صي، وجن��ح يف ت�صجيل 28 هدًفا 
لل�صياط��ني �حلمر، قب��ل تعر�ص��ه لالإ�صابة بقطع 
يف �لرباط �ل�صليبي �أمام �أندرخلت �لبلجيكي يف 
�إياب ربع نهائي �لدوري �الأوروبي. و�نهالت على 
�ل�صويدي زالت��ان �إبر�هيموفي�ض، العب مان�ص�صر 
يونايت��د �الإجنليزي، �لعرو���ض �لغريبة من �أندية 
مغم��ورة، بع��د مطالبته��م ه��د�ف باري���ض �صان 
جريمان �لفرن�ص��ي �لتاريخي، بالق��دوم لفرقهم. 
و��صتغن��ى مان�ص�صر يونايت��د ر�صميا عن خدمات 

�ل�صوي��دي زالت��ان �إبر�هيموفيت���ض، عق��ب ع��ام 
و�حد من �ن�صمامه للفريق. و�أبدى كال من نادي 
�صام��و� نيور �لفرن�صي وتبع��ه نادي هريتا برلني 
�الأمل��اين وكذل��ك ن��ادي تيلي�صت��ار �لهولن��دي، 
�إبر�هيموفيت���ض.  م��ع  �لتعاق��د  يف  رغبته��م 
و�ن�صم �إبر�هيموفيت�ض مل�رسح �الأحالم �ل�صيف 

�ملا�ص��ي باملجان، قادًما م��ن باري�ض �صان 
جريم��ان �لفرن�ص��ي، وجن��ح يف ت�صجيل 

قب��ل  �حلم��ر،  لل�صياط��ني  هدًف��ا   28
تعر�ص��ه لالإ�صاب��ة بقطع يف �لرباط 

�ل�صليبي �أم��ام �أندرخلت �لبلجيكي 
�ل��دوري  نهائ��ي  رب��ع  �إي��اب  يف 

�الأوروبي.

 �أنع���ض لي��ربون جيم���ض وكاي��ري �يرفين��غ �الآمال 
�ل�صئيل��ة لكليفالند كافاليريز حام��ل �للقب و�أجال 
تتوي��ج غولدن �صتايت ووريرز، عندما قل�صا نتيجة 
�لنهائ��ي �إىل 3-1، �جلمع��ة يف نهائ��ي دوري كرة 

�ل�صلة �الأمريكي للمحرفني.
و�صج��ل جيم���ض ثالثي��ة مزدوج��ة "تريب��ل دب��ل" 
)31 نقط��ة و11 متري��رة حا�صم��ة و10 متابعات( 
و�يرفين��غ 40 نقطة و7 متابعات، ليحقق كليفالند 
ف��وزه �الأول يف �لنهائ��ي 116-137، على ملعبه 
"كويك��ن لون��ز �أرينا" يف كليفالن��د �أوهايو و�أمام 

20562 متفرجًا.
وحق��ق جيم���ض �ل��ذي يخو���ض �لنهائ��ي �ل�صاب��ع 
تو�لي��ًا و�لثال��ث مع كليفالن��د، ثالثيت��ه �ملزدوجة 

�لتا�صع��ة يف م�صريت��ه يف �لنهائي، فانف��رد بالرقم 
�ل��ذي كان يتقا�صم��ه م��ع �أ�صط��ورة ليك��رز �ل�صابق 
ماجي��ك جون�ص��ون. وال يز�ل غول��دن �صتايت يتقدم 
بفارق كب��ري )1-3( ومبقدوره ح�ص��م �للقب �لثاين 
يف ث��الث �صن��و�ت �الثنني على �أر�ص��ه يف �أوكالند، 
علم��ًا باأن �لفائز يف 4 م��ن �أ�صل 7 مباريات يحرز 
�للق��ب. و�صج��ل للخا���رس هد�فه كيف��ن دور�نت 35 
نقط��ة و�كتفى �مل��وزع �صتيفن كوري ب���14 نقطة. 
وكان �لرب��ع �الأول و�ل�ص��وط �الأول �الأغ��زر نقاط��ًا 
يف تاري��خ �لنهائ��ي فتق��دم كليفالن��د 33-49 ثم 
68-86. وه��ذ� �لنهائي �لثال��ث على �لتو�يل بني 
�لفريق��ني فت��وج غول��دن �صتاي��ت يف �مل��رة �الأوىل 
)2015(، وتق��دم يف �لثاني��ة 1-3 قب��ل �أن يفق��د 

�للقب ل�صالح مناف�ص��ه �لذي فاز يف �ملباريات 
�لث��الث �الأخ��رية يف �صابق��ة مل حت��دث من قبل 

يف تاريخ �ل��دوري. وفاز غولدن �صتايت ووريرز 
عل��ى �أر�ص��ه يف �ملبار�تني �الأولي��ني 113-91 

و113-132، وح�ص��م �لنتيج��ة فيهم��ا م��ع نهاية 
�لرب��ع �لثالث، ثم رف��ع �لنتيح��ة �إىل -3�صفر على 
�أر���ض كليفالند 113-118. وتوج غولدن �صتايت 
�رب��ع مر�ت يف 1947 و1956 و1975 و2015. 
وه��ذه �أول خ�صارة لغول��دن �صتايت )67 فوز� و15 
خ�صارة يف �لدوري �ملنتظم( يف �الأدو�ر �الإق�صائية 
"ب��الي �أوف" بعد 15 �نت�صار�ً متتاليًا، وف�صل يف 
�أن ي�صبح �أول فريق يف �لتاريخ يحقق 16 �نت�صار� 

يف �لبالي �أوف من دون هزمية.

 تتج��ه �الأنظار �الأحد �ص��وب �لعا�صمة �لفرن�صية 
باري���ض ملتابعة نهائي بطول��ة فرن�صا �ملفتوحة 
لك��رة �مل�رسب �إح��دى �لبط��والت �الأربع �لكربى 
"غر�ن��د �صالم" على مالعب روالن غارو�ض بني 
�ملات��ادور �الإ�صباين ر�فاييل ن��اد�ل "31 عامًا" 
�مل�صن��ف �الأول على �لعامل �صابقًا و�لر�بع حاليًا 
و�ل�صوي���رسي �صتاني�صال���ض فافرين��كا �مل�صنف 

�لثالث عامليًا و�لبالغ من �لعمر 32 عامًا.
رميونتاد� ناد�ل وتفوق فافرينكا

و�صه��د ه��ذ� �لعام ع��ودة ك��ربى للنج��م �لعاملي 
ناد�ل �ل��ذي �بتعد عن م�صتو�ه لفرة طويلة حيث 
توج بثالثة �ألق��اب منذ بد�يته �إذ حمل �ألقاب كل 
م��ن بطول��ة مدري��د للما�ص��رز ذ�ت �الأل��ف نقطة 
للم��رة �خلام�ص��ة يف تاريخ��ه "رق��م قيا�صي" ثم 
بطول��ة بر�صلون��ة للم��رة �لعا���رسة يف تاريخ��ه 
مع��زز�ً رقم��ه �لقيا�ص��ي يف ع��دد م��ر�ت �لتتويج 
بلق��ب �لبطول��ة �الإ�صباني��ة ثم فاز بلق��ب مونتي 
كارل��و لالأ�صاتذة ذ�ت �الألف نقطة للمرة �لعا�رسة 
�أي�ص��ُا، وه��و م��ا جع��ل �لبط��ل �الإ�صب��اين ن��اد�ل 

يتفاءل جد�ً بتاأهله �إىل نهائي روالن غارو�ض �إذ 
�أن��ه حمل �ألقاب �لبطولة ت�صع مر�ت �صابقة �أعو�م 
 ،2010  ،2008  ،2007  ،2006  ،2005(
�إىل  �أ�ص��ف   ،)2014  ،2013  ،2012  ،2011
ذل��ك ��صتهالل �ملاتادور للمو�ص��م �حلايل بتاأهله 
لنهائي بطول��ة �أ�صر�ليا �ملفتوحة قبل �أن يخ�رس 
�أمام مناف�صه و�صديقه روجيه فيدرر يف �ملبار�ة 
�لنهائي��ة، كما تاأهل ناد�ل �أي�ص��ًا �إىل نهائي كل 
م��ن بطول��ة ميام��ي ذ�ت �الأل��ف نقط��ة وبطولة 
�أكابولكو، وهو ما جعلنا �أمام رميونتاد� حقيقية 
يق��وم به��ا ن��اد�ل بحث��ًا ع��ن ��صتع��ادة مكانته 

�ل�صابقة يف عامل كرة �مل�رسب.
من جانبه يبحث فافرين��كا عن مو��صلة �لتفوق 
و�لنتائج �لر�ئعة يف بطوالت �لغر�ند �صالم و�لتي 
جعلت��ه يف �صنو�ت قليلة �أحد �الأ�صماء �لكربى يف 
عامل ك��رة �مل�رسب، حيث ح�ص��د 3 �ألقاب غر�ند 
�ص��الم يف �ل�صن��و�ت �لث��الث �ل�صابق��ة )-2016
2014( بف��وزه بلق��ب ��صر�لي��ا �ملفتوحة عام 
 2015 ع��ام  ذ�ته��ا  غارو���ض  وروالن   2014

 2016 ع��ام  يف  �ملفتوح��ة  �أم��ريكا  وبطول��ة 
بجان��ب تاأهله �إىل رب��ع نهائي وميبلدون مرتني 

عام��ي 2014 و2015. وخ��الل �ملو�صم �حلايل 
ح�ص��د فافرينكا لق��ب بطولة جيني��ف فقط فيما 

تاأه��ل �إىل نهائ��ي �إندي��ان ويل��ز لالأ�صات��ذة ذ�ت 
�الأل��ف نقطة. و�ملرك��ز �لثالث لفافرين��كا حاليًا 
ه��و �الأف�ص��ل يف م�صريت��ه �الحر�في��ة علم��ًا �أنه 
دخل نادي �لع�رسة �الأو�ئل على الئحة �لت�صنيف 
�لعامل��ي للمحرف��ني الأول م��رة يف �لثالث ع�رس 

من �أيار-مايو عام 2013.
ناد�ل  - فافرينكا وجهًا لوجه

 �لتق��ى ن��اد�ل وفافرين��كا وجه��ا لوج��ه يف 18 
مو�جهة �صابق��ة، فاز �ملاتادور �الإ�صباين يف 15 
مبار�ة بن�صبة فوز بلغت %83، �نت�رس فافرينكا 
على ناد�ل يف 3 مباريات فقط بن�صبة فوز بلغت 
%17، �أول مو�جهة جمعت بني �لالعبني كانت 
ع��ام 2007 يف دور �ل���32 من بطول��ة �أ�صر�ليا 
�ملفتوحة و�نت�رس ن��اد�ل وقتها ب3 جمموعات 
دون رد، �آخ��ر مو�جه��ة جمع��ت ب��ني �لكبريي��ن 
كان��ت يف ربع نهائي بطول��ة مونتي كارلو عام 
2016 وف��از ناد�ل مبجموعت��ني دون رد )-1
6( )6-4(، ط��و�ل م�صريتهما مع كرة �مل�رسب 
تو�ج��ه �لالعب��ان م��رة و�ح��دة فق��ط يف روالن 

غارو���ض وكان ذل��ك يف ربع نهائ��ي ن�صخة عام 
2013 وف��از ن��اد�ل وقته��ا بث��الث جمموعات 
ن��اد�ل  1-6(، ميتل��ك   ،  6-3  ، دون رد )6-2 
ط��و�ل تاريخه 72 لقبًا يف ع��امل �لكرة �ل�صفر�ء، 
فيم��ا حتتوي خز�ئ��ن فافرين��كا عل��ى 16 لقبًا، 
ح�ص��د فافرينكا جو�ئز مالي��ة طو�ل م�صريته مع 
ك��رة �مل�رسب وحتى قبل نهاي��ة روالن غارو�ض 
�حلالي��ة بلغ��ت �أكرث م��ن 29 ملي��ون دوالر فيما 
كان��ت ح�صيلة ناد�ل م��ن جو�ئزه �ملالية منذ �أن 
�ح��رف ك��رة �مل�رسب وحت��ى �الآن �أكرث من 83 
ملي��ون دوالر، هذ� هو �لنهائ��ي �لر�بع لفافرينكا 
يف بط��والت �ل��� "غر�ند �صالم" و�ملث��ري �أن ن�صبة 
جناح��ه يف نهائي��ات �لبطوالت �الأرب��ع �لكربى 
 2017 ع��ام  يف  م�صريتهم��ا  خ��الل   ،100%
وحت��ى �الآن خا�ض ناد�ل 42 مو�جهة يف جميع 
�لبط��والت �لتي �صارك فيها فاز يف 36 وخ�رس 6 
بن�صبة ف��وز بلغت %85.7 فيم��ا لعب فافرينكا 
28 مب��ار�ة ف��از يف 20 وخ���رس 8 بن�صب��ة فوز 

بلغت 71%.
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