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 ذكرت تقارير �صحفية �إيطالية، �أن بايرن ميونيخ يريد 50 مليون يورو، 
من �أجل �لتنازل ع��ن خدمات جناحه �لرب�زيلي دوجال�س كو�صتا، �أحد 
�أهد�ف يوفنتو�س. وقالت �صبك��ة "�صكاي �صبورت �إيطاليا": "يوفنتو�س 
يري��د �صم كو�صتا، لكن بايرن ميونيخ يطل��ب 50 مليون يورو للتنازل 
ع��ن خدمات �ل��دويل �لرب�زيلي". و�أ�صافت �ل�صبك��ة: "يوفنتو�س ما ز�ل 
عل��ى �ت�ص��ال بوكي��ل كو�صت��ا وباي��رن ميونيخ، ورغ��م �ملبلغ 
�ملطلوب، �إال �أن �إد�رة �لبيانكونريي تاأمل يف �إنهاء �ل�صفقة 
م�صتغلة �لعالقة �جليدة بينها، و�إد�رة �لبافاري".وتابع: 
"بعي��ًد� ع��ن �ل�صعر �لذي يطلبه باي��رن، فاإن �لالعب 
�لبال��غ م��ن �لعم��ر 26 عاًم��ا، يطل��ب 7 مالي��ن 
ي��ورو كر�تب �صنوي، وهو م��ا يثري حتفظ �إد�رة 
��ا". ووفًقا مل��ا ذكرته  �ل�صي��دة �لعج��وز �أي�صً
�صحيفة "توتو �صب��ورت" �الإيطالية، فاإن 
يوفنتو���س مقتنع بان مبلغ 26 مليون 
كافي��ة  �صتك��ون  �إ�صرتلين��ي،  جني��ه 
لنق��ل �صاح��ب �ل��� 26 عاًم��ا �إىل 
�حل��ايل.   �ل�صي��ف  تورين��و 
وال ي��رى �الإيط��ايل كارل��و 
�لفن��ي  �ملدي��ر  �أن�صيلوت��ي 
للفريق �لباف��اري، �أن كو�صتا 
م��ن �صمن خمططاته للمو�ص��م �ملقبل، ورمبا 
رغب��ة بيع �لالعب باتت و��صحة يف ميونيخ. 
من جانب��ه يعتقد ما�صميليان��و �أليجري �ملدير 
�لفني لفري��ق يوفنتو�س �الإيطايل، �أن �ن�صمام 
كو�صت��ا للبيانكون��ريي �صيك��ون تدعيم قوي 
للفري��ق �إىل جان��ب ثالث��ي �لهج��وم �حلايل 
ديب��اال وهيجو�ي��ن وماندزوكيت�س.   جدير 
بالذكر، �أن نادي بايرن ميونيخ �أعلن �ليوم 
عن �لتعاقد مع �لنجم �الأملاين �صريج نابري، 
م��ن �صفوف نادي فريدر برمين �الأملاين، �الأمر 
�لذي قد يوؤكد بقوة رحيل كو�صتا عن �لعمالق 

�لبافاري.

 ح�صم��ت �صحيف��ة "مون��دو ديبورتيف��و" �لكتالوني��ة، �جل��دل 
�ملثار حول �هتمام نادي �إيه �إ�س روما �الإيطايل بالتعاقد مع 
العب و�ص��ط بر�صلونة ديني�س �صو�ريز خ��الل فرتة �النتقاالت 

ل�ص��ان  عل��ى  تاأكي��ًد�  �ل�صحيف��ة  ون���رت  �ل�صيفي��ة. 
م�ص��در م�صوؤول بالن��ادي �الإيط��ايل، باأنه ال توجد 

ني��ة للتعاقد مع �صو�ريز، رًد� عل��ى �لتقارير �لتي 
�أ�ص��ارت �إىل رغب��ة مون�ص��ي �ملدي��ر �لريا�ص��ي 
�جلدي��د لن��ادي روم��ا يف �صم �لالع��ب، مثلما 
��صتعاره عندما كان م�ص��وؤواًل بنادي �إ�صبيلية. 
ا �أن ديني�س  و�أك��دت "موندو ديبورتيف��و" �أي�صً
�صو�ري��ز ال يفك��ر من �الأ�صا���س يف �لرحيل عن 
�صفوف �لبار�صا، رغم م�صاركته يف �ملباريات 

عل��ى ف��رت�ت متقطعة ط��و�ل �ملو�ص��م �ملا�صي 
حت��ت قي��ادة لوي���س �إنريكي �لذي رح��ل، ليتوىل 

�أن  �إىل  �إرن�صت��و فالف��ريدي ب��داًل من��ه. و�أ�ص��ارت 
�لالعب �ل�صاب يعلم عن��د عودته �إىل بر�صلونة �صيف 

�لع��ام �ملا�ص��ي، �أن م�صاركت��ه �أ�صا�صًي��ا يف �ملباري��ات 
لي�ص��ت م�صمونة، ولكنه ي�صعى لب��ذل �أق�صى جهد الإثبات 

�أحقيت��ه حت��ت قيادة فالف��ريدي. وتاأتي ه��ذه �الخبار مع 
�قرت�ب بر�صلونة من �ص��م ماركو فري�تي، جنم باري�س �صان 

جريم��ان. وقال وكيل �عمال �لالعب دوناتو دي كامبلي، عرب 
�صبكة �صكاي �صب��ورت "لقد نقلنا جميع �أفكارنا، الإد�رة باري�س 

�ص��ان جريمان، ب�صاأن عر�س بر�صلون��ة"، موؤكًد� �أن �إد�رة �لنادي 
�لفرن�ص��ي ال تري��د �لتفري��ط يف �لالع��ب، م�صيًفا "رحي��ل فري�تي 
�صع��ب للغاي��ة". وتاب��ع "لق��د ��صتف���رت ع��ن مدى ق��درة �صان 

جريم��ان عل��ى �لتتويج ب��دوري �الأبط��ال يف �لف��رتة �لقادمة، 
وو�صعنا بع�س �خلطوط �لعري�صة ب�صاأن م�صتقبل �لفريق".

 بع��د �ملعان��اة �لكبرية يف �صب��اق موناك��و، ��صتعاد فري��ق مر�صيد�س 
تو�زن��ه باأف�ص��ل �ص��كل ممك��ن، و�أعلن عن نف�ص��ه بقوة م��ن جديد، يف 
�ملناف�ص��ة �لت��ي يخو�صها م��ع فري�ري ه��ذ� �ملو�صم، عندم��ا ��صتحوذ 
�صائق��اه �لربيط��اين لوي���س هاميلت��ون و�لفنلندي فالت��ريي بوتا�س، 
عل��ى �ملركزي��ن �الأول و�لث��اين، ب�صباق �جلائزة �لك��ربى �لكندي �لذي 
�أقي��م يف مونرتيال. و�الآن يتطل��ع مر�صيد�س �إىل �حلفاظ على �الإيقاع، 
ملو��صل��ة �ملناف�ص��ة بقوة مع ف��ري�ري و�صائق��ه �الأمل��اين �صيب�صتيان 
فيتي��ل. ومل يو�ج��ه هاميلت��ون، �أي معان��اة منذ �نطالقه م��ن �ملركز 
�الأول يف �ل�صب��اق �لكن��دي، ليحقق �ل�صائق �لربيط��اين �لفوز �لثالث له 
ه��ذ� �ملو�ص��م، و�ل�صاد�س له يف مونرتي��ال، كما ع��زز بوتا�س �نت�صار 
�لفري��ق باإحر�ز �ملركز �لث��اين، لتكون �ملرة �الأوىل �لتي ي�صتحوذ فيها 
مر�صيد���س عل��ى �ملركزي��ن �الأول و�لث��اين ب�صباق و�حد ه��ذ� �ملو�صم. 
وقل���س هاميلتون، �لف��ارق �لذي يف�صله عن فيتي��ل مت�صدر �لرتتيب 
�لعام لفئة �ل�صائقن �إىل 12 نقطة. وعانى فيتيل خالل �ل�صباق، حيث 
�صه��د �ملنعطف �الأول �حتكاكا مع �صي��ارة ماك�س فري�صتابن، ليتحطم 
�جلن��اح �الأمام��ي ل�صي��ارة فيتي��ل وكذلك جزء م��ن �أر�صي��ة �ل�صيارة، 
وي�صط��ر للتوق��ف �ملبكر من �أج��ل تغيري �جلناح ليرت�ج��ع �إىل �ملركز 
�لثامن ع�ر. وقال فيتيل "عندما تكون يف �ملركز �الأخري بعد �أربع �أو 
خم���س �أو �صت لفات، فاإن �أي �ص��يء حتققه بعدها يعد مبثابة مكافاأة. 
ولك��ن لو كانت �الأمور قد �صارت ب�صكل مث��ايل، الأنهينا �ل�صباق �صمن 

�ملر�كز �لثالث �الأوىل".
ويف �لوق��ت �ل��ذي كان ي�صاب��ق في��ه فيتي��ل، �لزم��ن لتج��اوز د�نييل 
ريت�صاردو �صائق ريد بول، من �أجل �نتز�ح �أحد �ملر�كز �لثالثة �الأوىل، 
كان فري��ق مر�صيد���س وخا�ص��ة �صائقه هاميلت��ون قد ب��د�أ �الحتفال 

بالفعل.
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كريستيانو رونالدو متهم بالتهرب الضريبي وريال مدريد يرفض التعليق
 �تهمت نيابة �لعا�صمة �الإ�صبانية مدريد، �لربتغايل كري�صتيانو 
رونالدو، مهاجم ريال مدريد، بالتهرب �ل�ريبي بقيمة 14.7 
��د". و�أ�ص��ارت �لنياب��ة يف بالغها  ملي��ون ي��ورو ب�ص��كل "متعمَّ
�ملق��دم �ص��د كري�صتيان��و للمحكم��ة �ملخت�ص��ة، �أن �لربتغايل، 
مته��م ب�4 جر�ئ��م �رتكبها بن عام��ي 2011، و2014 ومتثل 
تهرًبا �ريبًي��ا بقيمة �إجمالية قدرها 14 مليوًنا، و768 �ألًفا، 
رت يف دعوتها بحكم  و897 ي��ورو. و�أو�صحت �لنيابة، �لتي ذكَّ
�ملحكم��ة �لعليا �ل�ص��ادر �صد مهاج��م بر�صلون��ة �الأرجنتيني 
ليوني��ل مي�ص��ي، �أن كري�صتيان��و ��صتغ��ل �رك��ة تاأ�ص�صت يف 
ع��ام 2010، ك��ي ُيخف��ي �لدخل �ل��ذي حقق��ه يف �إ�صبانيا 

نظ��ري حقوق ت�صويق �صورت��ه، وهو ما يعني عدم �لتز�مه ب�صكل 
د" بو�جباته �ل�ريبية يف �إ�صبانيا. ورف�س  "طوعي"، و"متعمَّ
ريال مدريد �لتعليق، بينما مل ترد �لوكالة، �مل�صوؤولة عن متثيل 
رونال��دو، على حماوالت للتو��صل. وق��ال �الدعاء، �إن رونالدو 
تهرب من �صلطات �ل�ر�ئب مببلغ 1.4 مليون يورو يف 2011، 
و1.7 مليون ي��ورو يف 2012، و3.2 مليون يورو يف 2013، 
و8.5 ملي��ون ي��ورو يف 2014. و�أ�ص��اف �لبي��ان �أن رونالدو، 
�أ�صب��ح مقيًم��ا يف �إ�صباني��ا ويدفع �ل�ر�ئب بد�ي��ة من يناير/
د يف نوفمرب/ت�رين �لثاين 2011  كانون �لثاين 2010، وتعهَّ
باتب��اع نظ��ام �ل�ر�ئ��ب �لذي يطب��ق على �الأجان��ب �لعاملن 

يف �إ�صباني��ا. وكان كري�صتيانو ق��د �حتفظ ب�صد�رة الئحة جملة 
"فورب���س" للريا�صي��ن �الأعل��ى دخاًل يف �لع��امل للعام �لثاين 
على �لتو�يل. وقدرت �ملجلة، عائد�ت رونالدو، 32 عاًما، ب�93 
ملي��ون دوالر، موزع��ة عل��ى 58 مليوًن��ا من كرة �لق��دم، و35 
مليونا م��ن �إير�د�ت �أخ��رى منها عقود �لرعاي��ة. وتاأتي الئحة 
فورب�س للريا�صين �الأغنى يف �لعامل، بعد �أيام من قيادة �لنجم 
�لربتغايل ريال مدريد �إىل �الحتفاظ بلقب دوري �أبطال �أوروبا، 
�إث��ر �لفوز على يوفنتو�س �الإيط��ايل 1-4 يف �ملبار�ة �لنهائية. 
وتق��دَّم ليربون جيم�س، الع��ب فريق كليفالن��د كافاليريز بطل 
�ل��دوري �الأمريكي للمحرتفن يف كرة �ل�صل��ة للمركز �لثاين يف 

�لالئح��ة بعائد�ت و�صل��ت �إىل 86.2 مليون دوالر، بعد �أن كان 
يف �ملرك��ز �لثامن ع���ر �لعام �ملا�صي. وح��ل جيم�س "�مللك" 
يف �ملركز �لثاين بداًل من �الأرجنتيني ليونيل مي�صي، �لذي بات 
ثالًث��ا ب�80 مليون دوالر. وج��اء جنم كرة �مل�رب �ل�صوي�ري 
روجي��ه فيدرر ر�بًعا، 64 مليونا، وجن��م جولدن �صتايت وويرز 
لك��رة �ل�صلة �الأمريكي��ة كيفن دور�نت خام�ًص��ا )60.6 مليوًنا(. 
كانت جنمة ك��رة �مل�رب �الأمريكية �صريين��ا وليامز �ملتوجة 
ب���23 لقًبا �مل��ر�أة �لوحيدة يف �لالئحة بعائ��د�ت ت�صل �إىل 27 
ملي��ون دوالر، 19 منه��ا م��ن عقود �لرعاي��ة، وحلت يف �ملركز 

�ل�51.

روما يوضح حقيقة مفاوضاته 
مع سواريز

مرسيدس يتطلع إلى مواصلة 
المنافسة أمام فيراري

نادال: لست أسطورة ولن أخاطر مثل فيدرر

"NBA"غولدن ستايت يتوج بطال للـ

 ُت��وِّج �الإ�صب��اين ر�فاييل ن��اد�ل بلقبه 
�لعا���ر يف بطول��ة فرن�ص��ا �ملفتوحة 
ليح�ص��ل  جارو���س"،  "روالن  للتن���س 
عل��ى "كاأ�س �لفر�صان" بعدم��ا �أ�صبح �أول العب 
بتاري��خ �للعب��ة يت��وج بلق��ب �إح��دى بط��والت 

�جلر�ند �صالم 10 مر�ت.
وقب��ل �ال�صتع��د�د خلو�س بطولة ك��ربى �أخرى، 
وميبل��دون، �أف�صح ناد�ل �ملج��ال لعدد مقت�صب 
من �ل�صحفين الإجر�ء مقابلة معه، حيث التز�ل 

ن�صوة �لتتويج باللقب �لغايل حا�رة.
وقال ناد�ل لل�صحفن "مل �أ�صع نهاية مل�صو�ري 
�لريا�صي قبل 6 �أ�صهر ول�صت العًبا عظيًما بهذ� 
�لق��در، ال �أبال��غ كثرًي� يف �لفرح��ة عندما �أحقق 

نتائ��ج جي��دة، �أو �أعظ��م �الأم��ور عندم��ا يحدث 
�لعك�س".

و�أ�ص��اف "�إذ� �صاهدن��ا فيديو يل ع��ام 2013، 
و�آخ��ر ب�2008 ف�صرتون �أنني ل�صت العًبا بدنًيا. 
كن��ت �ألع��ب بكثافة �أكرب الأنني كان��ت لديَّ هذه 
�الإمكانية. لكن حتى مع �للعب بكثافة ال ت�صمن 

�لفوز بكل ما حققته خالل تلك �لفرتة".
وتاب��ع "كل �صخ���س يقوم مبا يعتق��ده �الأف�صل 
له، هذ� �لعام مل �أذهب �إىل روترد�م عقب نهائي 
�أ�صرت�لي��ا، م��ا فعله في��درر خماط��رة، ميكن �أن 
ينت��ج عنه��ا نتائ��ج جي��دة؛ الأنه ي�ص��ري يف خط 
مرتفع للغاية ويلعب مب�صتوى ر�ئع، لكن عندما 
تك��ف ع��ن �للعب ل���3 �أ�صهر ال يكون م��ن �ل�صهل 

��صتعادة ح�صا�صية �ملناف�صات".
"�أتعام��ل ب�ص��كل طبيع��ي، ه��ذ� ال  و�و�ص��ح 
يقلقن��ي عل��ى �الإط��الق. �أ�صتمت��ع بت�صجي��ع 
�لنا���س يل ولكل �ملديح �ل��ذي �أتلقاه، مثلما 
ا �إذ�  هن��اك �نتق��اد�ت، و�لت��ي �تقبله��ا �أي�صً
كان��ت يف �إطار من �الح��رت�م. هذ� جزء من 

عاملنا". و�كد بالقول: "�أعلم �أن م�صو�ري 
خا�س، لكن��ي يف عمر �ل���31، وخالل 
�أع��و�م �صاأحتول �إىل مو�ط��ن �آخر لي�س 
�ل�صع��ود  ع��دم  �الأف�ص��ل  م��ن  �أك��ر. 
لالأعل��ى ب�ص��كل كب��ري حت��ى ال يك��ون 
�ل�صق��وط �أكرب. حاول��ت د�ئًما �أن �أكون 

يف م�صتوى �لبحر".

توج غولدن �صتايت ووريرز بطال لدوري كرة �ل�صلة 
�الأمريك��ي للمحرتفن للم��رة �خلام�صة يف تاريخه 
بتقدم��ه عل��ى كليفالن��د كافالي��ريز بط��ل �ملو�صم 
�ملا�صي 1-4 �إثر فوزه عليه �الثنن 129-120 
يف �ملب��ار�ة �خلام�ص��ة من �ل��دور �لنهائ��ي. وكان 
غول��دن �صتايت بط��ل 2015 وو�صيف 2016 فاز 
يف �ملباريات �لث��الث �الأوىل 91-113 و-132
�لفارق  ث��م قل���س كليفالند  113 و118-113، 
بف��وزه يف �ملب��ار�ة �لر�بع��ة 116-137، ملحقًا 
مبناف�ص��ه )حقق �أف�صل �صجل يف �ل��دوري �ملنتظم 
م��ع 67 ف��وز�ً و15 خ�ص��ارة( �خل�ص��ارة �الأوىل يف 
�الأدو�ر �الإق�صائية "ب��الي �أوف" بعد 15 �نت�صار�ً 
متتاليًا. ويح��رز �للقب �لفريق �لذي ي�صبق مناف�صه 

�إىل حتقي��ق �أربع��ة �نت�ص��ار�ت يف �صل�صلة من �صبع 
مباريات.

و�أنه��ى غول��دن �صتاي��ت �الأدو�ر �لنهائي��ة باأف�صل 
ر�صيد يف تاريخ �لبطولة بو�قع 16 فوز�ً وخ�صارة 
و�ح��دة، يف طريق��ه �إىل لقب��ه �خلام�س بع��د �أعو�م 
فيالدلفي��ا(  يف  مق��ره  )كان  و1956   1947
عل��ى  �لثال��ث  �لنهائ��ي  وه��ذ�  و2015.  و1975 
�لتو�يل بن �لفريقن. فاأحرز غولدن �صتايت �للقب 
يف 2015، ورد كليفالند يف �لعام �ملا�صي عندما 
قل��ب تاأخره يف �لنهائ��ي 3-1، �إىل فوز 3-4، يف 
�إجن��از غ��ري م�صب��وق. وتاأل��ق كيف��ن دور�نت جنم 
ووري��رز �لذي �أح��رز �للق��ب �الأول يف م�صريته بعد 
�أن �ن�ص��م �إىل �لفريق من �أوكالهوم��ا �صيتي ثاندر 

يف متوز/يولي��و �ملا�ص��ي 
يف  الع��ب  �أف�ص��ل  و�خت��ري 

�لب��الي �أوف، بت�صجيل��ه 39 نقط��ة، 
و�أ�صاف �إليها 5 متابعات و7 مترير�ت 

حا�صمة. وبات دور�نت �أول العب يف تاريخ 
�لبطول��ة ي�صجل �أكر م��ن 30 نقطة يف خم�س 

مباري��ات متتالي��ة يف �ل��دور �لنهائ��ي منذ �أن 
فعل ذلك �لعمالق �صاكيل �أونيل يف 2000.

وب��رز يف �صف��وف ووري��رز �أي�ص��ًا �صتيف��ن كوري 
بت�صجيل��ه 34 نقطة مع 6 متابعات و10 مترير�ت 
حا�صم��ة، و�أن��دري �إيغ��ود�ال بت�صجي��ل 20 نقط��ة، 
ولعب در�ميون��د غرين دور�ً دفاعيًا بارز�ً بالتقاط 

12 متابعة.

 �أف��رز لن��ا �لربمييريليج �ملو�ص��م �ملنق�صي �لعديد من 
�ملو�هب و�الأ�صم��اء �ل�صاعدة بقوة، لذلك كان �ختيار 
5 فق��ط �أم��ًر� غاي��ة يف �ل�صعوب��ة. يف ظ��ل تغطيتنا 
�ل�صامل��ة حل�صاد �ملو�صم، نقدم �إليكم �أف�صل 5 العبن 
�صب��اب يف �لبطول��ة وق��د حددن��ا �الختي��ار مب��ن مل 
يتج��اوز �ل�21 من عمره بعد بدء �ملو�صم يف �أغ�صط�س 

.2016
ديلي �آيل – توتنهام

 ه��و �ملوهب��ة �الإجنليزي��ة �الأف�ص��ل عل��ى �الإط��الق، 
و��صتط��اع بف�ص��ل م�صتويات��ه �لت��ي �أ�صال��ت �لكث��ري 
م��ن �حل��رب ه��ذ� �ملو�ص��م يف �أن ينتزع جائ��زة �أف�صل 
الع��ب �ص��اب للعام �لث��اين عل��ى �لت��و�يل. م�صاهمات 
�آيل �لهجومي��ة �أعط��ت �إ�صاف��ة كب��رية لتوتنهام، فقد 
�صج��ل 18 هدًفا وهذ� هو �أف�ص��ل ر�صيد لالعبن غري 

�ملهاجمن يف �لدوري �الإجنليزي �ملو�صم �ملنق�صي.
جابرييل خي�صو�س - مان�ص�صرت �صيتي

 مل يحت��ج �لكثري من �لوقت للتاأقل��م على �أجو�ء �لكرة 
�الإجنليزية بعد قدومه يف يناير �ملا�صي، وفتح تاألقه 
�لكبري باب �لتكهنات حول م�صتقبل �صريجيو �أجويرو، 

فاالأخري ق��د جل�س على مقاعد �الحتياط يف فرتة من 
�لف��رت�ت، قبل �أن ي�صتعيد مركزه �الأ�صا�صي بعد �إ�صابة 
�له��د�ف �لرب�زيل��ي �ليافع �لذي �صاه��م بال�صناعة �أو 

�لت�صجيل يف كل �ملباريات �لتي �صارك فيها.
توم ديفيز – �إيفرتون

 د�ئًم��ا ما تعطين��ا �أكادميي��ة �إيفرتون �أ�صم��اء المعة 
كو�ي��ن روين ورو���س باركل��ي، وه��ذ� �ملو�ص��م قدمت 
توم ديفيز �أحد �أملع �ملو�هب على �ل�صاحة �الإجنليزية 
حالًي��ا. ديفي��ز كان ه��و �ملفاج��اأة �ل�ص��ارة لرونال��د 
كوم��ان، وفر�س نف�صه بق��وة على ت�صكيل��ة �إيفرتون، 
وجن��ح يف ملء �لفر�غ �لذي تركه �إدري�صا جاي عندما 
ذه��ب للع��ب يف بطول��ة �أفريقيا ل��الأمم، ورغ��م �صغر 
�صن��ه لكنه متي��ز ب�صخ�صيت��ه يف �للعب خا�ص��ة �أمام 
�لكب��ار، على �صبيل �ملث��ال توهجه �أم��ام �ل�صيتي يف 
�جلودي�ص��ون ب��ارك م�صج��اًل هدًفا ممي��ًز� من جمهود 
ف��ردي، وتوج بجائ��زة رجل �ملب��ار�ة. �صبك��ة �صكاي 

�ختارته �أف�صل العب يف يناير �ملا�صي.
ماركو�س ر��صفورد - مان�ص�صرت يونايتد

 يف كل م��رة �حت��اج فيها جوزي��ه مورينيو خلدمات 

ماركو���س ر��صف��ورد م��ن عل��ى مقاع��د �لب��دالء كان 
�لالع��ب عن��د ح�ص��ن ظن��ه، مثلم��ا فع��ل يف مب��ار�ة 

ه��ال �صيتي عندم��ا �صجل هدًف��ا قاتاًل. وعل��ى �لرغم 
م��ن �أن مورينيو �عتم��د كثرًي� عل��ى �لالعب يف مركز 

�جلن��اح يف ظل حجز زالت��ان �إبر�هيموفيت�س للمركز 
�الأ�صا�ص��ي، لكن��ه قدم م�صتوي��ات جي��دة يف �لنو�حي 
�لهجومية، ومتيز بقدرته على �إنهاء �أن�صاف �لفر�س. 
�صيكون على مورينيو �العتناء �أكر مبوهبة ر��صفورد 
وتطويره��ا، و�العتماد عليه يف �ملركز �لذي ُيحقق له 

�ال�صتفادة �لكاملة من قدر�ته �لهجومية �لكبرية.
لريوي �صانيه - مان�ص�صرت �صيتي

 تف��وق �صاني��ه عل��ى نف�ص��ه وتاأقل��م على �أف��كار بيب 
جو�ردي��وال ب�ص��كل �ري��ع، وكان �أحد �أب��رز �لالعبن 
يف �لربميريلي��ج ب�صكل عام ولي���س �لالعبن �ل�صباب. 
ميتل��ك قدم قدم ي���رى ر�ئعة، ويتمتع بق��درة فائقة 
يف �لتف��وق يف �ملو�جه��ات �لثنائية. من��ذ عودته من 
�إ�صاب��ة يف �أوت��ار �لركب��ة �أم��ام توتنه��ام يف يناي��ر 
�ملا�ص��ي، وهو ُيقدم م�صتوي��ات مميزة، حيث �صجل 5 
�أه��د�ف يف 8 مباريات، �إ�صافة �إىل تقدمي 3 مترير�ت 
حا�صم��ة. وم��ن �ملرج��خ �ن ين�ص��م له��وؤالء �ملهاجم 
�لهولن��دي دومينيك كالفريت ليوين، �لذي �أو�صح �إنه 
ياأم��ل �أن ي�صاع��د فوز منتخ��ب �إجنل��رت� بكاأ�س �لعامل 
لل�صب��اب لكرة �لق��دم يف ح�صول �لالعبن على فر�س 

�أكرب مع �أنديتهم يف �ملو�صم �جلديد.
و�صج��ل كالف��ريت، �ل��ذي �ص��ارك يف 12 مب��ار�ة مع 
�ملو�ص��م  �ملمت��از  �الإجنلي��زي  بال��دوري  �إيفرت��ون 
�ملا�ص��ي، هدف فوز �إجنلرت� )0-1( على فنزويال يف 
نهائي كاأ�س �لعامل بكوريا �جلنوبية، �الأحد �ملا�صي.

وق��ال كالفريت ل�صحيفة تليجر�ف "�أنا متاأكد �أن كل 
العب �صيعمل باأك��رب جدية ممكنة خالل فرتة �الإعد�د 

للمو�صم �جلديد؛ ال�صتغالل ما حتقق".
و�أ�صاف "�صنتطلع جميًعا �إىل �للعب مع فرق �مل�صتوى 

�الأول يف �أنديتنا".
وق�ص��ى فريدي وودم��ان، حار���س نيوكا�صل يونايتد 
�ملو�ص��م �ملا�صي على �صبيل �الإع��ارة يف كيلمارنوك 
�الأ�صكتلن��دي وق��ال �إنه ميكن لالعب��ن �حل�صول على 
فر���س خارجي��ة يف ح��ال ع��دم �إمكاني��ة �للع��ب يف 
�ل��دوري �ملمت��از. وق��ال وودم��ان �ل��ذي �أنق��ذ ركلة 
ج��ز�ء يف نهائ��ي كاأ���س �لع��امل: "ال �أعتق��د �أن��ه كان 
بو�صع��ي �لظهور بنف���س �الأد�ء �لر�ئع �لذي قدمته )يف 
كوري��ا �جلنوبية( دون �للعب عل��ى �صبيل �الإعارة يف 

كيلمارنوك".

بايرن ميونيخ يحدد سعر كوستا

ً


