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 اتب��ع االإيط��ايل مارك��و فريات��ي، الع��ب باري�س �س��ان جريم��ان، طريق 
زميليه، االإيفواري �سريج اأورييه وال�سويدي زالتان اإبراهيموفيت�س، الذي 
انتقل ال�سيف املا�سي اإىل مان�س�سرت يونايتد االإجنليزي. وذكرت �سحيفة 
"�سبورت" االإ�سبانية اأن ظهور الالعبني يف القناة الر�سمية لنادي باري�س 
�س��ان جريمان لالعت��ذار عن ت�رصيح��ات اأحدثت جداًل لي�س��ت فريدة من 
نوعه��ا يف الن��ادي الفرن�س��ي. واأ�ساف��ت ال�سحيف��ة: "�سب��ق 
فريات��ي اإبراهيموفيت���س واأوريي��ه، اإال اأن الالعب االإيطايل 
هو الوحيد الذي اأعلن اأ�سفه على ما بدر من وكيل اأعماله، 
دانات��و دي كامبلي، ولي�س منه". واأ�س��ارت ال�سحيفة اإىل 
اأن اإبراهيموفيت���س اعت��ذر يف مار���س/اآذار 2015 عم��ا 
�رصح ب��ه بعد املباراة لو�سائ��ل اإعالمية باأن فرن�سا 
بلد قذر، ليخرج يف اليوم التايل على �سا�سة "بي اإ�س 

جي" ليعتذر ويو�سح موقفه.
واأو�سح��ت ال�سحيفة اأن اأورييه انتقد املدرب ال�سابق، 
لوران ب��الن، وهاجمه مما دفع الن��ادي يخطط لف�سخ 
عق��ده، ولكن��ه خ��رج واعت��ذر عل��ى القن��اة الر�سمية 
للن��ادي الفرن�س��ي لتتحول العقوب��ة اإىل غرامة 
واإبعاد 6 اأيام ع��ن مع�سكر الفريق الفرن�سي. 
وكان وكي��ل اأعم��ال فريات��ي ق��د ���رّصح اأن 
الالعب يعي���س يف �سجن بالعا�سمة الفرن�سية، 
قبل اأن يعتذر الالعب ويوؤكد �سعادته باال�ستمرار 
يف "حديق��ة االأمراء". وال يزال ن��ادي بر�سلونة 
م���رًصا عل��ى التعاق��د مع فرياتي خ��الل فرتة 
االنتقاالت ال�سيفي��ة احلالية، اإال اأن النادي 
الباري�س��ي متم�س��ك بالالع��ب حت��ى 
االآن. ُيذك��ر اأن فريات��ي، انتق��ل اإىل 
باري�س �س��ان جريمان يف 2012، 
قادًما من بي�سكارا االإيطايل، مقابل 

12 مليون يورو.

ق��ال زاك ب��راون الرئي���س التنفي��ذي لفريق مكالري��ن املناف�س يف بطول��ة العامل 
ل�سباق��ات فورم��وال 1 لل�سيارات اإن فريقه ال يعار�س فكرة اإعادة النظر يف توزيع 
اإي��رادات البطول��ة به��دف التقليل من متي��ز الفرق الكب��رية كثريا يف ه��ذا اجلانب 
اإ�ساف��ة اإىل من��ح الف��رق ال�سغ��رية فر�س��ة اأك��ر للتناف���س. وعلى هام���س �سباق 
جائ��زة النم�سا الكرى قال براون لل�سحفي��ني: "نحن م�ستعدون لتقدمي ت�سحيات 
ق�س��رية املدى م��ن اأجل ال�سال��ح العام للريا�س��ة على املدى الطوي��ل". واأ�ساف 
ب��راون "هن��اك �سيء من ع��دم الت��وازن )يف توزيع االإي��رادات( وه��و ينعك�س من 
خالل ع��دم التوازن يف نتائج ال�سباقات". وفرق مر�سيد�س وفرياري ورد بول هي 
الف��رق الوحي��دة التي ف��ازت ب�سباقات يف بطولة العامل منذ ف��وز لوت�س يف �سباق 
ا�سرتالي��ا يف مار���س/ اآذار عام 2013. واأك��د براون اأنه ي�س��ع م�سلحة فورموال 
1 يف املق��ام االأول ومكالري��ن يف املرتب��ة الثانية". وردا على �سوؤال حول مدى 
موافق��ة الف��رق االأخرى مع اآرائه قال ب��راون "اأ�سك يف ذل��ك". وحاليا تتلقى فرق 
ف��رياري ومر�سيد�س حامل اللقب ومكالرين ورد ب��ول مبالغ مالية خا�سة �سنويا 
ب�سب��ب جناحاتها ال�سابق��ة واأهميتها للبطولة يف حني يح�س��ل وليامز على مبلغ 
اأق��ل. ويح�س��ل فرياري وهو الفريق الوحيد امل�ستم��ر يف البطولة منذ انطالقها يف 
1950 و�ساحب م�سرية النجاح االأكر على مكافاأة خا�سة تبلغ نحو 68 مليون 
دوالر. ورغم عدم فوزه باأي �سباق منذ 2012 يبقى مكالرين �ساحب ثاين اأف�سل 
�سج��ل يف تاري��خ البطول��ة كما احت��ل املركز ال�ساد���س يف نهاي��ة مو�سم 2016. 
وح�س��ب االأرقام التي ن�رصها موق��ع اأوتو�سبورت يف مايو/ اآيار املا�سي فاإنه من 
املق��رر اأن يح�س��ل مكالرين على 97 ملي��ون دوالر يف 2017 مقابل 72 مليون 

دوالر �سيح�سل عليها فريق فور�س انديا الذي احتل املركز الرابع.

ح�س��م النجم الرتغايل كري�ستيانو رونال��دو مهاجم ريال مدريد م�سريه 
ب�س��كل نهائ��ي يف ظل االأنب��اء التي ت��رددت خالل الف��رتة االأخرية حول 
رغبت��ه يف الرحي��ل ع��ن قلع��ة "�سانتياج��و برينابي��و" خ��الل ال�سي��ف 
احل��ايل. وذك��رت �سحيفة "اآ���س" االإ�سبانية اأن رونالدو ق��رر التخلي عن 
فك��رة الرحي��ل مف�س��اًل ا�ستكمال م�سريت��ه يف ريال مدري��د، لي�سع بذلك 
ح��ًدا لل�سائعات التي انت�رصت خالل الف��رتة االأخرية حول رحيله. وكانت 
تقاري��ر �سحفية برتغالية قد اأ�سارت اإىل اأن جنم امللكي يفكر يف مغادرة 
فريق��ه بعد اتهام��ه بالتهرب ال�رصيب��ي، اإىل جانب تلقي��ه معاملة �سيئة 

م��ن االإع��الم االإ�سب��اين. واأو�سح��ت ال�سحيف��ة االإ�سباني��ة اأن 
ق��رار البقاء يف ري��ال مدريد ال رجعة في��ه بالن�سبة للنجم 
الرتغ��ايل خا�س��ة بعدما خ��رج فلورنتينو بريي��ز رئي�س 
الن��ادي للدفاع عنه يف و�سائل االإع��الم. واأ�سافت "اآ�س" 

اأن ن��ادي ريال مدريد ي�س��ع كري�ستيانو رونالدو يف 
خطط��ه خالل املو�س��م املقبل، موؤك��دة اأن النادي 

امللكي اأبرم العديد م��ن ال�سفقات اجليدة خالل 
ف��رتة االنتقاالت ال�سيفي��ة احلالية. و�سارك 

الالع��ب �ساحب ال�32 عاًم��ا مع منتخب 
ال�سه��ر  الق��ارات  كاأ���س  يف  الرتغ��ال 

املا�س��ي، قبل اخلروج اأم��ام ت�سيلي 
يف ن�س��ف النهائ��ي 3/0 بركالت 

الرتجي��ح، عق��ب انته��اء الوقتني 
بالتع��ادل  واالإ�س��ايف  االأ�سل��ي 
ال�سلب��ي. وكان زميل��ه �سريجي��و 

رامو���س، قائ��د ريال مدري��د االإ�سب��اين، اثار 
التكهنات ح��ول م�ستقبل جنم الفريق امللكي 
رونال��دو،  كري�ستيان��و  الرتغ��ايل  االأول 
املرتب��ط بالرحي��ل ع��ن املرينج��ي خ��الل 

فرتة االنتقاالت ال�سيفية احلالية. وقالت 
�سحيفة "موندو ديبورتيفو" اال�سبانية، 
"خالل تواجد رامو�س يف حدث اإعالين 
اإمكاني��ة  اأح��د املرا�سل��ني ع��ن  �ساأل��ه 
ا�ستمرار كري�ستيانو مع امللكي فاأجاب 
قائال: "اآمل ذلك" ثم �سعد اإىل ال�سيارة 

وغادر املكان".

لوكاكو و18 ضحية أخرى لـ"السبيشال ون" حققوا اإلنجازات بقمصان فرقهم الجديدة

الهجوم األقوى وقيادة ساري الحكيمة أبرز عوامل صعود نابولي إلى القمة
 بالرغ��م من رحيل غونزالو هيغواين عن الفريق اإال اأنه ذلك كان 
�سفح��ة جدي��دة للفريق عندم��ا حت�سن هجوميًا ب�س��كل كبري بعد 
اإعتماد �ساري عل��ى البلجيكي دري�س مريتينز يف مركز املهاجم 
الوهمي. احتل نابويل املركز الثالث يف ترتيب الدوري االإيطايل 
يف مو�س��م 2016/2017 بر�سي��د 86 نقطة م��ن حتقيق الفوز 
يف 26 لق��اء والتعادل يف 8 مواجهات وتعر�س الفريق للهزمية 

يف 4 مباريات، م�سجاًل 94 هدفًا واهتزت �سباكه ب39 هدفًا.
الفري��ق مو�سم��ه يف  اأنه��ى   2015/2016 بينم��ا يف مو�س��م 
املركز الثاين بر�سيد 82 نقطة من حتقيق الفوز يف 25 مباراة 
والتعادل يف 7 مواجهات وقد تعر�س الفريق للهزمية يف 
6 مباريات و�سجل الفريق 80 هدفًا واهتزت �سباكه 

ب32 هدفًا. بالرغم من انخفا�س ترتيب نابويل يف هذا املو�سم 
اإال اأنه امتلك عدد نقاط اأكر مما حققه يف مو�سم 2015/2016 
اإىل جان��ب التطور الهجوم��ي املذهل حيث متكن من ت�سجيل 14 
هدف��ًا اأك��ر مما اأح��رزه الفري��ق يف مو�س��م 2015/2016 ومل 
يع��اين الفريق اإال م��ن اإنخفا�س طفي��ف يف االأداء الدفاعي حيث 
اهتزت �سب��اك الفريق ب7 اأهداف اأكر مم��ا ا�ستقبلته �سباكه يف 

مو�سم 2015/2016.
نقاط قوة الفريق:

 اال�ستحواذ على الكرة
اعتمد اأ�سلوب نابويل يف هذا املو�سم على االإ�ستحواذ بن�سبة اأكر 
عل��ى الكرة وت�سدر فيها قائمة اأك��ر االأندية االإيطالية اإ�ستحواذا 

على الكرة حيث و�سلت ن�سبة اإ�ستحواذه عليها اإىل 59%.
القدرات الهجومية والتهديفية

ميتل��ك ناب��ويل خ��ط هج��وم ق��وي فق��د كان اأح��د اأ�سب��اب تاألق 
البارتينوب��ي يف ه��ذا املو�سم فهو اأكر الف��رق ت�سجياًل لالأهداف 
يف الكالت�سي��و فق��د اأحرز العب��و الفريق 94 هدف��ًا اإىل جانب اأن 
ترتيب��ه كان الثاين بني اأكر الفرق يف عدد الت�سديدات حيث كان 

متو�سط ت�سديداته 17.7 يف املباراة.
احلفاظ على تقدمه يف النتيجة

 جن��ح ناب��ويل يف التق��دم يف النتيج��ة يف املباري��ات يف 30 
منا�سب��ة وجنح يف حتقيق الف��وز يف 26 منها وتعادل يف 4 ومل 
يتعر���س الأي هزمية ليك��ون �سمن فرقتني فقط يف الكالت�سيو مل 

يتعر�سا الأي هزمية بعد تقدمهم يف النتيجة.
املدير الفني:

 كان ماوريزي��و �س��اري ه��و املدي��ر الفن��ي للفري��ق يف مو�س��م 
2016/2017 حي��ث ق��اد الفري��ق يف 38 مب��اراة وجن��ح يف 
حتقي��ق االإنت�س��ار يف 26 مواجه��ة وتع��ادل يف 8 مباري��ات 
وتعر���س للهزمي��ة يف 4 مواجه��ات و�سج��ل الفري��ق 94 هدف��ًا 
واهت��زت �سباك��ه ب39 هدف��ًا. ت��وىل ماوريزي��و �س��اري االإدارة 
الفني��ة للفريق يف مو�سم 2015/2016 فق��اد البارتينوبي يف 
38 مباراة وحقق الفوز يف 25 مواجهة وتعادل يف 7 منا�سبات 
وتعر���س للهزمي��ة يف 6 مباري��ات و�سج��ل الفري��ق 80 هدف��ا 

واهتزت �سباكه ب32 هدف.

مكالرين يعلن رأيه بإعادة 
توزيع إيرادات فورموال 1

كرستيانو يحسم مصيره مع الريال

NBA هيوستون ُيبقي على هاردن بأغلى عقد في تأريخ الـ

ديوكوفيتش يعول على حماسه للتتويج ببطولة ويمبلدون

 تو�سل هيو�ست��ون روكت�س املنتمي لدوري كرة 
ال�سلة االأمريكي للمحرتفني اإىل اتفاق على متديد 
عق��د جنمه جيم�س ه��اردن يف عقد �سخم ذكرت 

تقارير اأنه االأغلى يف تاريخ امل�سابقة.
ونقل��ت �سبك��ة )اأي.اإ�س.بي.اإن( ع��ن م�سادر يف 
رابط��ة ال��دوري قوله��ا اأم���س ال�سب��ت اإن العق��د 
�سي�سم��ن له��اردن احل�س��ول عل��ى 228 مليون 

دوالر حتى مو�سم 2022-2023. 
وقال هاردن يف بيان ن�رصه روكت�س "هيو�ستون 

مثل بيتي". 
واأ�ساف اأن لي�سلي األك�سندر مالك روكت�س "اأظهر 
كام��ل رغبته يف الف��وز و�ساأوا�س��ل مع زمالئي 
العم��ل بجدي��ة كبرية م��ن اأج��ل املناف�س��ة على 

اللقب".
ويرتبط هاردن، �ساحب املركز الثاين يف قائمة 
اأف�س��ل العب بامل�سابقة املو�س��م املا�سي، بعقد 
م��ع روكت�س لعام��ني اآخرين مقاب��ل 59 مليون 
دوالر بينما تبلغ قيمة العقد اجلديد حوايل 170 

مليون دوالر الأربع �سنوات.
وع��ّزز روكت���س ت�سكيلت��ه بالتعاق��د م��ع كري�س 
ب��ول من لو�س اأجنلي�س كلي��رز كما يحاول �سم 

كارميلو اأنطوين العب نيويورك نيك�س.
ويف �سي��اق مت�س��ل، مدد كاي��ل الوري عقده مع 
تورونت��و رابت��ورز، ثال��ث املنطق��ة ال�رصقية يف 
يف  للمحرتف��ني  االمريك��ي  ال�سل��ة  ك��رة  دوري 
املو�سم املن�رصم، لثالث �سنوات، يف حني ان�سم 

الكندي فن�س كارتر اىل �ساكرامنتو كينغز ملو�سم 
واحد.

واع��رب الوري يف ايار/ماي��و ع��ن رغبت��ه يف 
االنتق��ال اىل ناد اآخر بهدف احراز لقب البطولة، 
لكنه قرر اخريا البقاء مع تورونتو لثالث �سنوات 

مقابل 100 مليون دوالر.
و�سارك الوري ثالث مرات يف مباراة كل النجوم 
الت��ي جتم��ع �سنوي��ا جن��وم املنطق��ة ال�رصقي��ة 
م��ع نظرائه��م يف املنطقة الغربي��ة، ويعتر اأحد 
مفاتي��ح اللعب يف فريق تورونت��و و�سجل معدال 
و�سطي��ا يف الدوري املنتظ��م 18.2 نقطة و6.8 
متري��رات حا�سم��ة و4.7 متابع��ات يف املباراة 

الواحدة.

 كان م��ن ال�سعب جمادلة نوف��اك ديوكوفيت�س، 
يف اأن��ه ا�ستع��اد حما�س��ه بعد اأن وب��خ احلكم يف 
البداي��ة، قبل اأن ينظر لل�سم��اء وي�رصخ مع فوزه 
بال�س��وط الفا�س��ل، يف املجموع��ة الثالث��ة، على 
امللعب الرئي�سي. ووا�سل الالعب ال�رصبي، البطل 
ث��الث مرات، الظهور مب�ستوى يقرتب من م�ستواه 
الق��دمي، وتعاف��ى من تع��ر مبكر ليه��زم الالتفي 
اإرن�ست�س جولبي�س، 4-6 و1-6 و6-7 ، ويحجز 
مكانه يف الدور الرابع ببطولة وميبلدون للتن�س، 
للم��رة العا�رصة.  واأبل��غ ديوكوفيت�س )30 عاما( 
ال�سحفي��ني: "بالتاأكيد عندما تلعب جيدا �ست�سعر 
باأن��ك على ما ي��رام، و�سيكون احلاف��ز واحلما�س 

اأكر لرتى اإىل اأي مدى ت�ستطيع الو�سول".

يف  بيك��ر،  بوري���س  ال�ساب��ق،  مدرب��ه  وق��ال   
تعليق��ه على املب��اراة لهيئة االإذاع��ة الريطانية 
به��ا  يتمت��ع  الت��ي  احليوي��ة  اإن  )بي.بي.�س��ي(، 
ديوكوفيت�س، يف امللعب دليل على خروج الالعب 
ال�رصب��ي احلا�سل عل��ى 12 لقب��ا يف البطوالت 
االأرب��ع الك��رى، من حال��ة خم��ول ا�ستمرت 12 
�سهرا، وبداأت عقب الفوز ببطولة فرن�سا املفتوحة 

.2016
 وتاب��ع ديوكوفيت���س، ال��ذي �سيواج��ه الفرن�سي 
ادريان مانارينو، امل�سنف 51 عامليا، يف الدور 
التايل: "بوري�س يعرفني جيدا، لذا فهو على حق، 
عندما يق��ول اإن حما�س��ي عاد، اأ�سع��ر باأنني يف 

حالة اأف�سل يف امللعب".

ال�س��وط  يف  اإر�سال��ه  ديوكوفيت���س،  وفق��د 
الثالث، بعد 3 �رصب��ات ناجحة من جولبي�س، 

ومل يك��ن �سعي��دا ب��اأداء احلك��م االأمريك��ي جي��ك 
جارن��ر، وكان ميك��ن بو�س��وح �سم��اع الالع��ب 

ال�رصبي، وهو يطلب منه "الرتكيز".
 واأ�س��اف ديوكوفيت�س: "رمبا لي�س من املنا�سب 
اأن اأفع��ل ذلك واأنا اأعت��ذر، يحاول القيام مبهمته 

باأف�سل طريقة، واأنا اأي�سا".
وق��ال جولبي���س، ال��ذي �سب��ق ل��ه دخ��ول قائمة 
االأوائل الع���رص عامليا، وامل�سن��ف 589 عامليا 
عل��ى  الف��وز  بع��د  االإ�ساب��ات،  ب�سب��ب  حالي��ا 
االأرجنتين��ي خ��وان مارتن ديل بوت��رو، اإنه االآن 
ي�ستقل "اأخر قطار" يف �سعيه للعودة لقمة اللعبة.

 �سلط��ت �سحيف��ة "ليكي��ب" الفرن�سي��ة ال�سوء على 
�سيا�س��ة املدرب الرتغايل جوزي��ه مورينيو املدير 
الفن��ي ملان�س�س��رت يونايت��د االإجنلي��زي يف االأندية 
التي عمل بها، �سواء ت�سيل�سي اأو ريال مدريد اأو اإنرت 

ميالن االإيطايل.
ون���رصت ال�سحيفة الفرن�سية تقري��ًرا مطواًل، ذكرت 
في��ه 19 �سحي��ة ملوريني��و يف �س��وق االنتق��االت، 
وتاألق��وا  اإجن��ازات  حتقي��ق  يف  جنح��وا  ولكنه��م 
بقم�س��ان اأندية اأخ��رى، ومت بيعهم مببالغ �سخمة، 
بل وت��وج بع�سهم باألقاب كب��رية مثل كاأ�س العامل 
ودوري اأبط��ال اأوروبا، اإ�ساف��ة اإىل بطوالت حملية 

مثل الدوري والكاأ�س.
وق�س��م التقري��ر م�سرية موريني��و اإىل اأرب��ع فرتات، 
حيث اأ�سارت اإىل اأنه يف واليته االأوىل مع ت�سيل�سي، 
ف��رط امل��درب الرتغايل يف كل م��ن تياجو مينديز 
اإىل اأوملبي��ك لي��ون، وب��اع اآري��ني روب��ن اإىل ريال 
مدري��د مقاب��ل 35 ملي��ون ي��ورو، ومن��ه انتقل اإىل 
باي��رن ميونيخ، كما مل مينح فر�سة لروبرت هوث، 
الذي �سارك بعد 10 �سنوات يف تتويج لي�سرت �سيتي 

بلق��ب الدوري االإجنلي��زي، كما ا�ستغن��ى عن جلني 
جون�س��ون، ليك��ون م��ن اأف�س��ل العب��ي مرك��زه يف 

الرمييريليج.
وانتق��ل التقري��ر اإىل ف��رتة جوزيه موريني��و مدرًبا 
الإن��رت مي��الن ب��ني عام��ي 2008 و2010، حيث 
ا�ستغن��ى عن ليوناردو بونوت�سي بعد اإعارة ناجحة 
م��ع فري��ق تريفي��زو، لي�سب��ح بعده��ا اأح��د جن��وم 
يوفنتو���س ومن اأف�سل مدافعي الع��امل، اإ�سافة اإىل 
تفريط��ه يف ماك�سوي��ل ع��ام 2009، لينتق��ل اإىل 
بر�سلونة، وي�ساهم يف اإجنازات اجليل الذهبي منها 

التتويج بدوري االأبطال عام 2011.
كان   ،2013 اإىل   2010 م��ن  الف��رتة  وخ��الل 
مورينيو مدرًبا لري��ال مدريد، ا�ستغنى عن الثنائي 
االأرجنتيني اإيزيكيل جاراي وفرناندو جاجو، حيث 
جنح االأول )جاراي( يف حتقيق اإجنازات عديدة مع 

بنفيكا الرتغايل وزينيت الرو�سي.
بينم��ا تع��ر جاج��و ب�سب��ب اإ�سابات��ه العدي��دة اإال 
اأن��ه ا�ستع��اد عافيت��ه بامل�ساهم��ة يف تتويج بوكا 
جوني��ورز بلقب ال��دوري االأرجنتين��ي مرتني، كما 

كان الثنائ��ي �سم��ن الفري��ق ال��ذي و�س��ل لنهائي 
مونديال 2014 وكوبا اأمريكا 2015.

و�سه��دت الوالي��ة الثاني��ة ملوريني��و م��ع ت�سيل�سي 
التي ا�ستم��رت مو�سمني ون�سف بني عامي 2013 
و2015، مذبحة كبرية فرط خاللها يف العديد من 

الالعب��ني تاألق��وا بقوة م��ع اأندية ودوري��ات اأخرى 
مثل كيفني دي بروين الذي باعه لفولف�سبورج 22 
مليون يورو، ثم عاد جمدًدا للدوري االإجنليزي بعد 
مو�سم ون�سف بقمي�س مان�س�سرت �سيتي مقابل 75 

مليون يورو.

كذلك ا�ستغن��ى املدرب امللق��ب ب�)اال�ستثنائي( عن 
كل من فيليبي لوي�س، ريان برتراند، اأندري �سورله، 
احلار���س املخ�رصم بي��رت ت�سيك، خوان ك��وادرادو، 
فيكت��ور موزي���س ال��ذي انتق��ل اإىل ع��دة اأندية على 
�سبي��ل االإع��ارة قب��ل الع��ودة للبل��وز بع��د رحي��ل 
مورينيو، خوان ماتا، ودافيد لويز الذي عاد جمدًدا 

اإىل ت�سيل�سي ال�سيف املا�سي.
كما كان النجم امل�رصي حممد �سالح اأحد �سحايا 
مورينيو، حيث ا�ستغنى عنه بعد عام، لينتقل معاًرا 
اإىل فيورنتينا ومن��ه اإىل روما االإيطايل مقابل 15 
ملي��ون يورو، ا�ستطاع خ��الل عامني، اأن يكون اأحد 
جن��وم الكال�سي��و، لين�سم اإىل ليفرب��ول هذا ال�سيف 

مقابل 42 مليون يورو.
 اأي�س��ا روميل��و لوكاك��و، الذي ق��رر مورينيو �سمه 
اإىل مان�س�س��رت يونايت��د ب�سفق��ة �سخم��ة للغاي��ة، 
�سب��ق اأن فرط فيه عندما كان مدرًبا لت�سيل�سي رغم 
تاأل��ق الالعب خ��الل اإعارت��ه اإىل و�س��ت بروميت�س 
األبي��ون بت�سجيل 17 هدًفا، ومل يكف لوكاكو تاألقه 
بقمي���س اإيفرتون مع��اًرا، ليتم بيع��ه ب�سكل نهائي 
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هدًفا يف 3 موا�سم.

وعل��ى الرغ��م م��ن الن��رة القوي��ة يف ت�رصيح��ات 
موريني��و ع��ن روميلو لوكاك��و، وو�سف��ه بال�سبي 
الذي يحب الكالم، اإال اأن الت�رصيحات بني الطرفني 

اأخذت منحنى اآخر.
كان جوزي��ه موريني��و وراء رحي��ل لوكاك��و ع��ن 
ت�سيل�س��ي اإىل اإيفرت��ون، لكن امل��درب الرتغايل هو 
نف�س��ه م��ع ُيعيد الالع��ب نف�س��ه اإىل ت�سكيلت��ه، لكن 
باأل��وان مان�س�س��رت يونايتد ليقود خ��ط هجومه يف 

�سفقة قيا�سية.
وقال موريني��و بحق لوكاكو �سابق��ًا: روميلو يحب 
التح��دث، اإن��ه �سب��ي �سغ��ري يح��ب الرث��رة، لك��ن 
ال�س��يء الوحيد الذي ال يقول��ه �رصاحة، ملاذا ذهب 
اإىل اإيفرت��ون عل��ى �سبيل االإع��ارة. هذا ه��و ال�سيء 
الوحي��د الذي ال يقوله. واأ�س��اف "كان اآخر ات�سال 
يل معه، قلت له ملاذا ال تك�سف عن ال�سبب احلقيقي 
لرحيل��ك؟!. عليه اأن يخرج ويك�سف عن االأمر و�سبب 

عدم وجوده يف ت�سيل�سي". 
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