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 تعهد هرنيخ خميتاريان العب و�سط مان�س�سرت يونايتد بالتح�سن يف 
ثللاين مو��سمه مع �لنادي قائللًا �إن �لظروف �لتي مر بها جعلته �أكرث 
قوة من �لناحية �لذهنية. وو�سل خميتاريان �إىل �أولد تر�فورد 
مللن برو�سيا دورمتونللد يف بد�ية �ملو�سللم �ملا�سي و�نتظر 
حتللى �أيلول/�سبتمللر لي�سللارك �أ�سا�سيًا مللع فريقه �جلديد 
يف �لللدوري �ملمتللاز �أمام مان�س�سللرت �سيتي قبللل �أن يقوم 
�ملللدرب بتغيريه بن �ل�سوطللن. وحت�سن �أد�ء العب منتخب 
�أرمينيا يف �لن�سف �لثاين من �ملو�سم و�أنهاه بقوة 
وهللز �ل�سبللاك يف �نت�سللار -2�سفللر يف نهائي 
�لللدوري �الأوروبي على �أياك�س �م�سرتد�م. و�أبلغ 
�ساأ�سبللح  "بالطبللع  �ل�سحفيللن  خميتاريللان 
العبللًا �أف�سل بعللد هذه �لتجربللة". وتابع "رغم 
�ل�سعوبات �لتللي و�جهتهللا �ملو�سم �ملا�سي 
فللاإن زمائللي �ساعللدوين كثللري�ً. �أ�سبحت 
�لذهنيللة.   �لناحيللة  مللن  قللوة  �أكللرث 
"�أخرجللت هللذه �لظللروف �أف�سللل 
ما لللدي. عملت بكل جللد الأظهر 
للجميع قدر�تي وما �أ�ستطيع �أن 
�أقدمه للفريق". وقال خميتاريان 
�إن يونايتللد و�سللع �أهد�فللًا كبللرية للمو�سللم �ملقبل 
بعدمللا ح�سد لقبي كاأ�س �لر�بطة و�لدوري �الأوروبي 
يف �أول مو�سللم للمللدرب  جوزيلله مورينيللو يف �أولللد 
تر�فللورد. و�أ�سللاف �لاعللب �لبالغ من 
�لعمللر 28 عامًا "�ملللدرب نف�سه قال 
�إننا نحتللاج �إىل بذل �ملزيد، نعلم �أن 
هللذ� �ملو�سللم �سيكون �أ�سعللب الأننا 
�سنلعللب يف دوري �الأبطللال ولي�س 

�الأوروبي  وهو �أمر خمتلف".�لدوري 
يونايتد،  �لللذي �حتللل �ملركللز �ل�ساد�للس يف وي�ست�سيللف 

�لللدوري �ملو�سللم �ملا�سللي، فريق و�ست هللام يونايتللد يف 13 �آب/
�أغ�سط�س يف �فتتاح م�سو�رهما بالبطولة.

قللرر نادي رومللا �الإيطللايل، �لتخلي عن �لتعاقللد مع �جلز�ئللري ريا�س حمرز، 
العللب لي�سرت �سيتي �الإجنليللزي، موجها بو�سلته نحو �لتوقيع مع العب �آخر يف 
�لدوري �الإجنليزي. وذكر موقع "توتو مريكاتو" نقًا عن "كوريري ديللو �سري�" 
�الإيطاليللة، �أن ر�مللون رودريجيللز "مون�سللي"، �ملدير �لريا�سللي للجيارو�سي، 
��ست�سلللم يف �سفقللة �سم حمرز، خلافة �مل�رصي حممد �سللاح، �ملنتقل حديثًا 
�إىل ليفربللول �الإجنليللزي، وقللرر �لتفاو�س ب�سللاأن �لتوقيع مللع �لفرن�سي �سمري 
ن�للرصي، م�ستغا خروجه من ح�سابات �الإ�سبللاين بيب جو�رديوال، �ملدير �لفني 
ملان�س�سللرت �سيتي، خال �ملو�سم �ملقبل. و�سبق وجنح مون�سي، يف �سم ن�رصي، 

�إ�سبيليللة �الإ�سباين، �ملو�سم  �ملا�سللي علللى �سبيل �الإعللارة، وي�سعى �إىل 
مع روما. ورف�س حمللرز، مغادرة لتكللر�ر �الأمر هللذ� �ملو�سم 

و�للعللب  ل�سالللح رومللا، مف�سللا �نتظار �لرميريليللج، 
�أر�سنللال  مللن  عر�للس 

�الإجنليزي.
حمللرز،  ريا�للس  وكان 

طلب من �لثعالب، �ل�سماح 
�لفريللق  مبغللادرة  للله 

�ل�سيف �جلاري،  خال 
خلو�للس جتربة جديدة 

يف �ملو�سم �ملقبل.
مللع  حمللرز  وحقللق 

لقللب  �سيتللي  لي�سللرت 
�ملو�سللم  �لرميريليللج، 

الأول  �ملا�سللي،  قبللل 
مللرة يف تاريللخ �لنللادي، 

كمللا ح�سللل علللى جائللزة 
�أف�سللل العللب يف �لللدوري �الإجنليللزي يف 
�ملو�سللم ذ�تلله. وذكللرت �سحيفللة "�لديلي 
ال  �سيتللي  مان�س�سللرت  العبللي  �أن  ميللل"، 
يعرفللون �سبللب وجللود ن�للرصي يف مع�سكر 
�ل�سيتللي، مللع �لعلللم باأّنلله معرو�للس للبيع 

وخرج مللن ح�سابات �ملللدرب �الإ�سباين بيب 
جو�رديللوال، للمو�سم �جلديد. ونقلللت �ل�سحيفة 

ت�رصيللح �أحللد �لاعبللن، رف�للس ذكر ��سملله، عن 
ن�للرصي بقوللله "�لفريللق ال يعللرف ملللاذ� يتو�جد 

ن�للرصي معنللا يف �أمريللكا، �إّنلله غللري حمبللوب 
بيننللا، نتمنى لللو يغللادر �ملع�سكر ويعللود �إىل 

مان�س�سرت".

 �أ�سللاد كارلللو �أن�سيلوتي، �ملديللر �لفني لبايللرن ميونيخ �الأملللاين، مبناف�سه 
ت�سيل�سللي بطللل �لرميللري ليللغ، فيما �أعللرب عن �منيتلله باأن ال يفللوز �لفريق 
�للنللدين بللدوري �البطال.  وقللال �أن�سيلوتللي، يف �ملوؤمتللر �ل�سحفي �خلا�س 
باملبللار�ة: "ال �أمتنى الأنطونيو كونتي، �أن يفوز بدوري �أبطال �أوروبا، ولكن 
ت�سيل�سللي بالطبللع �سيكللون مناف�ًسللا على �للقللب". و�أ�ساف مللدرب ت�سيل�سي 
�الأ�سبق: "لقد ��سرتو� العبن جيدين، ت�سيل�سي �أ�سبح �أف�سل مقارنة باملو�سم 
�ملا�سللي، �لللذي كان ر�ئًعا للفريللق والأنطونيو". وتابللع: "كونتي متكن من 
تغيللري عقليللة �لفريق، �أ�سلوب �للعب وكل �سيء بللات على ما ير�م، ولذلك هم 
ذ�هبللون للمناف�سة حًقا، �لفوز؟ ال �أعرف، وال �أمتنى ذلك". و�أكمل: "�أعتقد �أن 
�أنديللة �لرميريليج و�جهت بع�س �مل�ساكل يف �ل�سنو�ت �الأخرية، لكني �أعتقد 
�أنهللم ميلكون فرًقا جيدة حًقا هذه �ل�سنللة يف دوري �الأبطال، مثل ت�سيل�سي، 
ليفربول، مان�س�سرت �سيتي، مان�س�سرت يونايتد وتوتنهام". و�أمت: "معهم دوري 
�الأبطللال �سيكون تناف�سللي �أكرث هذ� �ملو�سم، كانت هنللاك فرتة ال تبلغ فيها 
�لفللرق �الإجنليزيللة، �ملر�حللل �لنهائيللة بدوري �الأبطللال، ولكن هللذه �لفرتة 
�نتهت". وبد�أ بايرن ميونيخ ��ستعد�د�ته �ل�سيفية، يف غياب عدد من جنومه 
�أمثللال روبن وبو�تنيللج ونوير لاإ�سابة، وفيللد�ل وكيميت�س و�سويل ورودي 
للر�حللة. ومع ذلك ف�سل عدد من �لاعبن ��ستعادة م�ستو�هم و�لظهور ب�سكل 
جيللد خال جولللة �لفريق �الآ�سيوية، وعلللى ر�أ�سهم توما�س مولللر، �لذي فقد 
رمتلله متاًما حتت قيادة �أن�سيلوتي، �إ�سافة ريناتو �سان�سيز ور�فينيا وخو�ن 

برينات.

تعرف إلى المهاجمين الذين استغنى عنهم "الفيلسوف" خالل السنوات الماضية

قبل مودريتش.. أسماء المعة حملت القميص "10" مع ريال مدريد
�أعلللن نادي ريللال مدريد �الإ�سبللاين، عر موقعلله �لر�سمي، 
�أرقللام �لقم�سللان �جلديللدة لاعبللي �مللكللي بعللد خللروج 
خامي�للس رودريجيز و�ألفارو مور�تا وماريانو دياز وبيبي 
من قلعة "�سانتياجو برينابيو". ون�رصت �سحيفة "ماركا" 
�الإ�سبانيللة �أن �لكرو�تللي لللوكا مودريت�للس �سيح�سللل على 
�لقمي�للس رقللم "10" �لذي بللات لعنة يف �لنللادي �مللكي 
الأكللرث مللن العللب مثللل روبينيللو وم�سعللود �أوزيل 
وحتللى رودريجز. كما ح�سللل خي�سو�س فاييخو 
 ،)3( بيبللي  �لرقللم �خلا�للس بالرتغللايل  علللى 
فيمللا حمل ماركو�س ليورنتللي �لقمي�س �خلا�س 
مبارينللو "18" بينمللا �رتدى بورخا مايللور�ل �لرقم 

21 و�لللذي حمله مور�تا، كما ح�سللل �لو�فد �جلديد، د�ين 
�سيبايو�س، على �لقمي�س رقم "24". ونعر�س عليكم بهذه 
ا  �ملنا�سبللة �الأ�سماء و�لنجللوم �لتي �سبقته و�رتللدت قمي�سً
بهذ� �لرقم �ملميز: )مايكل الودروب | �جلن�سية: دمناركي | 
حمل �لقمي�س رقم 10 مع �لريال ما بن 1994-1996، 
كارين�للس �سيللدورف | �جلن�سية: هولنللدي | حمل �لقمي�س 
رقم 10 مع �لريال ما بن 1999-1996، لوي�س فيجو | 
�جلن�سيللة: برتغايل | حمل �لقمي�للس رقم 10 مع �لريال ما 
بن 2005-2000، روبينيللو | �جلن�سية: بر�زيلي | حمل 
�لقمي�للس رقللم 10 مللع �لريال مللا بللن 2005-2008، 
وي�سلللي �سنايللدر | �جلن�سية: هولندي | حمللل �لقمي�س رقم 

10 مللع �لريللال ما بللن 2009-2008، ال�سانا ديار� | 
�جلن�سيللة: فرن�سللي | حمل �لقمي�س رقللم 10 مع �لريال ما 
بللن 2011-2009، م�سعللود �أوزيللل | �جلن�سيللة: �أملللاين 
| حمللل �لقمي�للس رقللم 10 مللع �لريال ما بللن -2011
2013، خامي�للس رودريجيز | �جلن�سية: كولومبي | حمل 
�لقمي�للس رقللم 10 مللع �لريال مللا بللن 2014-2017، 
لللوكا مودريت�للس | �جلن�سية: كرو�تي | حمللل �لقمي�س رقم 
10 مع �لريال ما بن -2017؟؟، و�أ�سماء تاريخية �أخرى 
كفرينت�للس بو�سكا�للس | �جلن�سية: هنغللاري، جونرت نيتزر | 
�جلن�سيللة: �أملللاين، جورجللي حاجللي | �جلن�سيللة: روماين، 
روبريت برو�سينت�سكي | �جلن�سية: كرو�تي. ويعد مودريت�س 

مللن �هللم �لاعبللن يف مركللز خللط �لو�سللط، حيللث ي�سعى 
نللادي ميللان ال�ستغال �قرب فر�سللة للتعاقد مع �لاعب. 
وذكللر موقع "فوتبللول �إيطاليللا" نقًا عن �سحيفللة "�آ�س" 
�الإ�سبانيللة، �أن ميللان يعتللزم �سم �لللدويل �لكرو�تي، لوكا 
مودريت�للس. و�أو�سحللت �ل�سحيفللة �أن �لريللال ال ينوي بيع 
�لاعب، كمللا �أن جنم توتنهام �ل�سابق ال يرغب يف �لرحيل 
عن �ملريينجللي، �إال �أن و�سوله لعامه �لللل32 يف �سبتمر/
�أيلللول �ملقبل، رمبا يوؤثر على م�ساركاته يف �لفرتة �ملقبلة 
مللع فريقه. و�عترت "�آ�للس" �أن و�سع �لاعب �لكرو�تي يف 
�لريللال، قد يتغري خال �الأ�سهللر �الأوىل من �ملو�سم �جلديد، 

وعندها فاإن ميان �سينق�س حماواًل �لظفر به. 

نصري يقترب من روما

أنشيلوتي يكيل المديح لمواطنه كونتي

موراي يواصل تصدر التصنيف العالمي لالعبي التنس

فيلبس يخسر المبارزة مع القرش األبيض

مل ت�سهللد �لن�سخللة �جلديللدة من �لت�سنيللف �لعاملي 
لاعبللي �لتن�للس �ملحرتفللن �لتللي �سللدرت �ليللوم 
�لع�للرصة،  �الأو�ئللل  �أي تغيللري يف قائمللة  �الثنللن، 
وظللل �لريطللاين �آندي مللور�ي على �لقمللة. ويحتل 
�الإ�سبللاين نللاد�ل، �ملركللز �لثاين يليلله �ل�سوي�رصي 
روجر فيدرير �لفائز ببطولللة وميبلدون �الأ�سبوع 
�لبطللوالت  �ألقابلله يف  عللدد  لريفللع  �ملا�سللي، 
�ل�رصبللي  وجللاء   .19 �إىل  �لكللرى  �الأربللع 
نوفاك ديوكوفيت�للس يف �ملركز �لر�بع، يليه 
�ل�سوي�للرصي �ستاني�سا�للس فافرينكا. و�أكمل 
و�لنم�سللاوي  �سيليت�للس  ماريللن  �لكرو�تللي 
دومينيللك ثيم و�ليابللاين كي ني�سيكللوري و�لكندي 
ميلو�للس ر�ونيت�س و�لبلغللاري جريجور دمييرتوف 

قائمة �الأو�ئل �لع�رصة على �لرتتيب. وي�ستعد مور�ي 
للدفاع عن لقب بطولة �ل�سن �ملفتوحة، بح�سب ما 
�أعلنه �مل�سئولون. و�سافر �الأ�سكتلندي مور�ي، �لذي 
عانللى من �إ�سابة يف �لفخذ خال بطولة وميبلدون 
قبل خروجه من دور �لثمانية �إىل �سوي�رص� ملدة يوم 
و�حد �الأ�سبللوع �ملا�سي للخ�سللوع للك�سف �لطبي، 
للل  وهللو ينتظللر نتائللج �لفحو�سللات حالًيللا. و�سجَّ
مور�ي ��سملله يف بطولة �ل�سللن �ملفتوحة للرجال 
و�ل�سيللد�ت �لتي تقام خال �لفرتة من �لثاين وحتى 
�لثامن من ت�رصين �أول/�أكتوبر �ملقبل. وفاز مور�ي 
�لعللام �ملا�سي بلقللب �لبطولللة �ل�سينية يف حملته 
القتنا�س �سد�رة �لت�سنيف �لعاملي، وهو ما حتقق 
له يف �آخر مبار�ة باملو�سللم ليزيح �ل�رصبي نوفاك 

ديوكوفيت�للس عللن عر�س �لتن�س �لعاملللي.  وي�سارك 
مللور�ي يف بطولة �ل�سن �ملفتوحللة للمرة �لر�بعة 
يف �آخللر �سبعللة �أعللو�م. وقللال مللور�ي يف بيان له 
"حتيتللي لللكل جماهللري بطولة �ل�سللن �ملفتوحة. 
�أود �أن �أخركللم باأننللي �ساأعللود جمللدًد� هللذ� �لعام 
للم�ساركللة يف بطولة �ل�سللن �ملفتوحة يف ت�رصين 
�أول/�أكتوبر". و�أ�ساف "�أمتنى �أن �أ�ساهدكم جميًعا 

�أن تتمكنللو� مللن  يف �مللعللب �ملا�سللي. �أمتنللى 
�لقدوم و�مل�ساهدة. �سكًر� جمدًد� على دعمكم. 

�أر�كللم قريًبا".  وي�سللارك يف بطولة �ل�سن 
للا �الإ�سبللاين ر�فاييل ناد�ل  �ملفتوحللة �أي�سً
�حلائللز على 15 لقًبللا يف بطوالت �جلر�ند 

�سام �الأربع �لكرى.

وجللد مايكل فيلب�س �أ�سطللورة �ل�سباحة �الأمريكية، 
مللن هو �أ�للرصع منه يف �ملياه: حامللل 23 ميد�لية 
ذهبيللة �أوملبية مل يتمكن من �لتفللوق على �لقر�س 

�الأبي�س، يف "مبارزة" �سمن برنامج تلفزيوين.
وبثللت قناة "دي�سكفللري" �الأمريكية، �سمن �سل�سلة 
"�سللارك ويك" )�أ�سبوع �لقر�س( �لتي تبثها دوريًا، 
مبللارزة �نتهللت ل�سالللح �لقر�للس �الأبي�للس بفارق 
مناف�سللات  �عتللزل  �لللذي  فيلب�للس  عللن  ثانيتللن 
�ل�سباحللة بعللد م�ساركتلله يف �أوملبيللاد ريللو دي 

جانريو 2016.
�إال �أن �لريا�سللي �الأكرث تتويجًا يف تاريخ �الألعاب 
�ملرتقبللن  �مل�ساهديللن  �آمللال  خيللب  �الأوملبيللة، 
متابعللة برنامللج "فيلب�س �سللد �لقر�للس، �ملبارزة 

من �أجللل �لتفللوق يف �ملحيللط"، ومنهللم �ملنتخب 
�الأمريكي �مل�سللارك يف مونديال 2017 لل�سباحة 

�ملقام حاليًا يف بود�ب�ست.
ومل ي�سبح فيلب�س )32 عامًا( "�إىل جانب" �لقر�س، 
بللل مت ت�سوير كل منهما على حللدة قبالة �سو�حل 

جنوب �فريقيا.
و�سبللح فيلب�للس �لللذي تللزود "بزعانللف" لزيللادة 
�ل�رصعللة، يف �إ�للرص�ف خللر�ء وغطا�سللن، قاطعللًا 
�مل�سافللة نف�سهللا �لتللي قطعهللا �لقر�للس. وبف�سللل 
موؤثللر�ت خا�سللة تظهرهمللا يت�سابقللان جنب �إىل 
جنللب وال يف�سللل بينهما �سوى خللط عائم كما يف 
حو�للس �ل�سباحة �الأوملبي، تو�جه فيلب�س و�لقر�س 
نظريللًا. وك�سللف �ل�سباح �إنه "مل نكللن يف �ملاء يف 

وقللت و�حللد، و�أعتقللد باأن هللذ� هللو �ل�سللوؤ�ل �لذي 
�سيطرحلله �جلميللع. لقللد كنت يف �أمان تللام، وهذه 
كانللت �أولويتللي �الأوىل"، مقللر�ُ بللاأن �ل�سباق كان 
"�أحللد �أ�سعللب �ل�سباقات" يف م�سريتلله، "ال �سيما 

ب�سبب �حلر�رة �ملتدنية للمياه و�أي�سًا �النتظار".
وتفللوق �لقر�للس يف �الأمتار �الأخللرية عندما غط�س 
�أ�سفللل �ملاء اللتقاط فقمة ثم قفز فوقها ليعر خط 

�لو�سول �لنظري.
و�أحللرز فيلب�س خال م�سريته 28 ميد�لية �أوملبية 
منهللا 23 ذهبيللة، و26 لقبللًا يف بطللوالت �لعامل 
و39 رقمللًا قيا�سيللًا ال تز�ل ثاثة منهللا �سامدة 

حتى �الن يف �سباقات 100 و200 م فر��سة 
و400 م متنوعة.

 �أعللادت �ل�سائعات �لتي ربطللت م�ستقبل �ملهاجم 
�الأرجنتينللي "�سريخيو �أجويللرو" بعيًد� عن ملعب 
�الحتللاد، �إىل �الأذهان تاريخ روؤو�س �حلربة �لذين 
قرر �ملدرب �لكتلوين "بيب جو�رديوال" �ال�ستغناء 
عنهم مع فرقه �ل�سابقللة، وخال م�سريته كمدرب 
�لتللي بد�أت عللام 2008 حتللى وقتنا هللذ�، و�فق 
بيللب علللى بيع �لكثللري مللن �ملهاجمللن، �لبع�س 
منهللم تخل�للس منهللم بطريقللة ُمثللرية للده�سللة، 
و�لبع�للس �الآخللر مل يكن على م�ستللوى طموحاته، 
ويف تقريرنللا هللذ�، �سن�ستعر�للس معكللم تاريللخ 
�ملهاجمللن �لذيللن ر�حللو� �سحيللة �لعبقللري يف 

�ل�سنو�ت �ملا�سية.
تخلللى  �سديللدة،  بغر�بللة   | �إيتللو  �سامويللل   |  1
جو�رديللوال عن �لكامريوين �لقديللر �سامويل �إيتو 
يف عللز جمللده، و�أدخللله يف �سفقللة مبادلللة مللع 
مهاجم �الإنرت �آنذ�ك زالتللان �إبر�هيموفيت�س، رغم 
�أن �إيتللو �أنهللى مو�سمه �الأول مللع جو�رديوال على 
�أف�سل وجلله، بت�سجيل 30 هدًفا من م�ساركته يف 
36 يف �لليجللا، وكان العًبا حا�سًما يف �لثاثية 

�لتاريخيللة، ليذهللب �إىل �أفاعللي جو�سيبي مياتز�، 
وُيكللرر نف�س �الإجناز مللع مورينيللو، باال�ستحو�ذ 
علللى �لثاثية كاعب للمللرة �لثانية على �لتو�يل. 
م�سللري  نف�للس  و�جلله   | جودين�سللن  �إيللدور   |  2
�سامويل �إيتو بعد �لفللوز بالثاثية، لكن بالن�سبة 
لرمللز �ي�سلنللد�، فلم يكللن دوره موؤثللًر� يف ت�سكيلة 
�لكتان، حتى �أنه يف كامب نو، حتول من مهاجم 
�إىل العب و�سط عللدمي �لفائدة، لينتقل �إىل موناكو 
عام 2009. 3 | زالتللان �إبر�هيموفيت�س | ��سطر 
جو�رديللوال للتخل�س من زالتللان �إبر�هيموفيت�س 
لكللرثة �مل�سللاكل بينهللم كمللا �لاعللب يف كتللاب 
�سريته �لذ�تية، رغم �أن بد�ية �إبر� كان ر�ئعة، ويف 
مو�سملله �الأول �سجللل 22 هدًفا مللن م�ساركته يف 
46 مبللار�ة، لكن �سعللوره بتهمي�س دوره مقارنة 
مبي�سللي، جعللله يتمللرد علللى �لنللادي ليعللود �إىل 
�إيطاليللا علللى �سبيللل �الإعللارة، ثم �لبيللع �لنهائي 
مليان، ومنذ رحيله عن كامب نو، متكن �ل�سلطان 
مللن �لفوز بللل17 بطولة مع ميللان، باري�س �سان 
جريمللان ومان�س�سرت يونايتللد يف �ل�سنو�ت �ل�سبع 

�ملا�سية. 4 | تريي هرني | �سحيح �لغز�ل �الأ�سمر 
فاز بكل �سيء مللع بر�سلونة، لكنه يعرف �أكرث من 
منتقديلله، �أنلله مل يظهللر مللع �لعمللاق �لكتلللوين 
بن�سللف �ل�سللورة �لتي كان عليهللا يف �أيام جمده 
علللى ملعللب "�لهايبللوري"، وبعللد �أن فقللد مكانه 
يف �لت�سكيلللة �الأ�سا�سيللة لبيللدرو رودريجيز، قرر 
�لذهللاب �إىل �لواليات �ملتحللدة �الأمريكية، ليعود 
للتوهج مع نيويورك ريد بولز، بت�سجيل 52 هدًفا 

من م�ساركته يف 135 مبار�ة.
5 | بويللان كريكيت�للس | قبل قللدوم بيب مبو�سم، 
كان كريكيت�س قد بللد�أ يلعب ب�سفة منتظمة رفقة 
مي�سللي وتريي هللرني و�لبقية وعمللره مل يكن قد 
جتللاوز �لل17 عاًمللا، لكن مع جو�رديللوال، تر�جع 
م�ستللو�ه ب�سورة �سادمللة، ومل ُيقدم نف�للس �الأد�ء 
�لذي كان عليه مع ريكارد، ليبعه بيب بعد �ملو�سم 
�لثالللث بينهما �إىل رومللا مقابل 10 مليون يورو. 
6 | ماريو جوميز | رغم �أنه �سجل 113 هدًفا يف 
174 مبار�ة مع �لبايرن، �إال �أن جو�رديوال مل يكن 
يللر�ه �ملهاجم �ملنا�سب لفل�سفتلله، فكانت �لنتيجة 

بيعلله لفيورنتينا مقابل 17.2 مليللون يورو. 7 | 
ماريللو ماندجوكيت�للس | تخل�س منلله جو�رديوال 
بحجة �إف�ساح �ملجال �أمام روبرت ليفاندوف�سكي، 
وكان �لثمن �حل�سول على 18.7 مليون يورو من 
�أتليتكللو مدريللد. 8 | كاوديو بيتز�رو | بعد رحيل 
�ملهاجللم �لبريوبللي �ل�سهري عن �آليانللز �آرينا عام 
2007، عللاد مرة �أخرى يف �سيف 2012، ويف 
مو�سمه �الأول �أبلى باًء� ح�سًنا، بت�سجيل 13 هدًفا 
مللن م�ساركتلله يف 28 مبار�ة، منهللم هاتريك يف 
ليللل يف بطولة دوري �الأبطللال، و��ستمر مو�سمن 
�آخريللن مع جو�رديللوال �سجل خالهللم 12 هدًفا، 
ليعللود �إىل برمين للمرة �لثالثة عللام 2015. 9 | 
ويلفريللد بوين | رغم جناح �لللدويل �الإيفو�ري مع 
فريقه �ل�سابق �سو�ن�سي �سيتي، �إال �أنه ف�سل يف ترك 
ب�سمللة مع مان�س�سرت �سيتللي، فقط �كتفى بت�سجيل 
�أهللد�ف على مد�ر مو�سمللن، لُيعريه �لنادي   10
�إىل �ستللوك �سيتي يف بد�يللة م�سو�ر جو�رديوال مع 
�لفريللق، على �أمللل �أن ي�ستعيد م�ستللو�ه �لذي كان 

عليه مع فريقه �لويلزي.

مخيتاريان: سأقدم موسمًا استثنائيًا


