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 قال واين روين، هداف مان�س�سرت يونايتد التاريخي، اإّنه مل ين�س اأبًدا 
نادي طفولته، اإيفرتون، ولذلك كان يرتدي منامة حتتوي على �سعار 

لتوفي��ز"  ا كل ليل��ة، طوال م��دة بقائه مع "ال�س��ياطني "
"اآ���س"  �س��حيفة  ونقل��ت  احلم��ر". 
الإ�سبانية ت�رصيحات روين، والتي قال 
فيه��ا: "كنت اأرتدي منامة اإيفرتون كل 
ليل��ة على م��دار ال�13 عاًما املا�س��ية، 
ومل اأكن اأقوم بذلك وحدي، ولكن جميع 
��ا". وق�سى روين 13  اأفراد عائلتي اأي�سً
عاًما يف �س��فوف مان�س�سرت يونايتد، 
منذ ان�سمامه له قادًما من اإيفرتون، 
يف عام 2004. وتابع: "مل اأوقع مع 
اإيفرت��ون فق��ط لأّن��ه فري��ق طفولتي، 
يتق��دم  التوفي��ز  اأرى  لأنن��ي  ولك��ن 
ب�س��ورة جيدة، واأ�سعى لأن اأكون جزًءا 
من م�ستقبل هذا الفريق، واأن اأ�ساعده 
ال�س��غوطات  رغ��م  التط��ور،  عل��ى 
الت��ي تق��ع عل��ى كاهل��ي". وكانت 
ال�س��حافة الربيطاني��ة ق��د ذكرت 
اأن روين ع��ادت لإيفرت��ون، نظ��ًرا 
لرغبته يف امل�س��اركة م��ع منتخب 
كاأ���س  بطول��ة  يف  الثالث��ة،  الأ�س��ود 
الع��امل، ال�س��يف املقب��ل، ولذل��ك رف���س العرو���س 
املقدم��ة له من الدوري الأمريكي وال�س��يني. و�س��جل 
روين 53 هدًفا بقمي�س منتخب اإجنلرتا لي�سبح الهداف 
التاريخ��ي له، كما حق��ق الأمر ذاته مع ال�س��ياطني احلمر، 
بت�س��جيله 253 هدًف��ا يف 559 مب��اراة، حي��ث يتف��وق على 
بوبي ت�س��ارلتون، �س��احب ال�249 هدًفا. وعاد روين ل�س��فوف 

يف م�رصح الأحالم، اإذ �سبق التوفيز بعد 13 مو�س��ًما 
لإيفرت��ون ب��ني 2002 ولع��ب يف الفريق الأول 
 17 و�س��جل  هدًفا.و2004 

ا�س��تعدادات مكثف��ة يجريه��ا حالي��ًا الحتاد الأمل��اين لكرة الق��دم من اأجل 
ا�س��تخدام تقني��ة الفيديو يف مو�س��م الك��رة الأملانية اجلديد. ق��ال هيلموت 
كروغ م�س��وؤول التحكي��م بالحتاد الأمل��اين لكرة القدم اإن احل��كام الأملان 
م�س��تعدون ب�س��كل جي��د لبدء ا�س��تخدام تقني��ة الفيدي��و يف ح�س��م القرارات 
التحكيمية باملباريات، يف املو�سم اجلديد، م�ستبعداً اأن تتكرر حالت جدل 
ومعان��اة وتاأخ��ر اللعب مثل التي �س��هدتها بطولة كاأ���س القارات 2017. 
وق��ال كروغ يف ت�رصيحات ن�رصتها جملة "كيكر" الريا�س��ية يف ن�س��ختها 
ال�س��ادرة الي��وم الثن��ني اإن جميع ح��كام الفيديو يجب اأن يخ�س��عوا لعدة 
اختب��ارات خمتلف��ة، وكذلك حكام ال�س��احة اأي�س��ًا. واأ�س��اف ك��روغ، الذي 
يراأ���س م�رصوع حكام الفيديو امل�س��اعدين باأملانيا، اإن اتخاذ القرارات "لن 
ت�س��تغرق بالتاأكي��د مثل ه��ذا الوقت الطوي��ل يف بع�س احل��الت"، مقارنة 
بالو�س��ع يف كاأ�س العامل لل�س��باب )حتت 20 عامًا( وكاأ�س القارات. وتابع 
"يف بداي��ة جت��ارب النظ��ام اجلدي��د لدين��ا، كان��ت القرارات ت�س��تغرق يف 
املتو�س��ط 90 ثانية. والآن باتت ت�ستغرق من ع�رص ثوان اإىل 40 ثانية على 
الأك��ر." واأ�س��ار اإىل اأن احلكام الذين اأداروا مباريات كا�س العامل لل�س��باب 
وكاأ�س القارات خ�س��عوا لتدريبات اأقل وقد اتخ��ذت بع�س القرارات اأوقات 
طويلة، واأحيانًا ما كان ذلك ي�س��يب الالعبني واجلماهر بالرتباك. ويتم 
جترب��ة نظام ال�س��تعانة بتقني��ة الفيديو يف التحكيم، يف ال��دوري الأملاين 
)بوند�سليغا( مع انطالقة امل�س��ابقة يف منت�سف اآب/اأغ�سط�س املقبل، على 
اأن يتخذ الحتاد الدويل للعبة )فيفا( قراره ب�س��اأن التطبيق الر�سمي للنظام 

من عدمه، يف اآذار/مار�س املقبل. 

 عل��ق الربازيلي داين األفي�س، لع��ب يوفنتو�س الإيطايل 
بر�س��لونة  ن��ادي  رئي���س  عل��ى ت�رصيح��ات  ال�س��ابق، 
الإ�س��باين جو�سيب ماريا بارتوميو، والتي حتدث فيها 

عن اأ�س��باب رحيل النجم الربازيلي عن القلعة 
الكتالوني��ة يف 2016. وق��ال بارتومي��و 

يف حوار �س��ابق مع �س��حيفة �سبورت، 
البلوجران��ا  ع��ن  رح��ل  األفي���س  اإن 

لأ�س��باب �سخ�س��ية، ولي�س ب�س��بب 
املداف��ع  اأعل��ن  كم��ا  الإدارة 

الربازيلي. ورد األفي�س على هذا 
الت�رصي��ح عرب ح�س��ابه مبوقع 
توي��رت  الجتماع��ي  التوا�س��ل 

بكلمة واحدة، وهي "كذب" دون 
تفا�سيل.

وكان األفي�س قد حتدث يف حوار �سابق، 
اأن��ه رغب يف ال�س��تمرار مع بر�س��لونة، 

ولك��ن الإدارة ت�س��ببت يف رحيل��ه، كما اأّن 
الفر�س��ة �س��نحت له للعودة للقلع��ة الكتالونية 

يف يناي��ر/ كانون ثان املا�س��ي، ولكن الإدارة 
رف�س��ت ا�س��تعادته. وف�س��خ الالع��ب الربازيل��ي 
عق��ده م��ع يوفنتو���س الإيط��ايل، لي�س��بح غ��ر 

مرتبط بفري��ق يف الوقت، الذي يحاول الإ�س��باين 
بي��ب جواردي��ول، املدير الفن��ي لنادي مان�س�س��رت 

�س��يتي، الجتم��اع م��ع الالع��ب جمددا واحل�س��ول 
عل��ى خدمات��ه، فيم��ا اأ�س��ارت تقاري��ر �س��حفية اإىل 

اقرتابه من باري�س �س��ان جرمان الفرن�س��ي. واأ�سارت 
�س��حيفة )ليكيب(، اإىل اأن نادي باري�س �س��ان جرمان 

اقتحم املفاو�س��ات الدائرة بني األفي�س ومان�س�سرت �سيتي 
الإجنليزي، لي�س��د ثغ��رة اجلبه��ة اليمنى، التي طل��ب اأوناي 

اإميري املدي��ر الفني للفريق الباري�س��ي، ب�رصورة دعمها 
ب�س��فقة م��ن العيار الثقيل. واأ�س��افت اأن �س��ان جرمان 
حاول �س��م الالعب الربازيل��ي املخ�رصم، بعد رحيله عن 
�س��فوف بر�س��لونة �س��يف العام املا�س��ي، اإل اأنه ف�سل 

النتقال اإىل يوفنتو�س الإيطايل. 

ميركاتو تشيلسي: صفقة روديجر تكشف خبايا خطط كونتي للموسم المقبل

الغموض يزداد في ريال مدريد قبل السفر إلى معسكر أميركا
 ع��اد ري��ال مدري��د للتدريب��ات الي��وم ا�س��تعداداً خلو�س 
املع�س��كر الإع��دادي قبل خو���س غمار املو�س��م املقبل 
ال��ذي �س��يبداأ �س��اخنًا ومث��راً ج��دا. ري��ال مدريد هذا 
ال�س��يف �س��يواجه مان�س�س��رت يونايت��د الإنكليزي فى 
ال�س��وبر الأوروبي و�سيواجه بر�س��لونة ذهابا واإيابا 
فى ال�سوبر الأ�سباين. حتى الآن ريال مدريد �سيطر 
للولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة وه��و مع��ه األفارو 
موراتا جنم منتخب اأ�س��بانيا وخيمي�س رودريغيز 
جنم منتخب كولومبيا ومل يتم ح�سم موقفهما من 
البق��اء اأو البي��ع . الثنائ��ي يريد الرحيل ل�س��مان 
امل�س��اركة اأ�سا�س��يني للعب كاأ�س العامل املقبلة 

برو�سيا وقد د�س��نت �سحيفة املاركا اإ�ستفتاء بخ�سو�س من 
الالعب��ني الزائدين عن حاجة ريال مدري��د . اجلمهور اإختار 
خيمي���س اأك��ر الالعبني الزائدين عن حاج��ة الفريق لذا فاإن 
خيمي�س ورمبا موراتا �س��يكونا الأقرب لرتك مع�س��كر اأمريكا 
والرحيل لفرق اأخرى. وي�سعى فلورنتينو بريز، رئي�س نادي 
ريال مدريد الإ�س��باين، اإىل اإدخال خامي�س رودريجيز، لعب 
امللكي، يف �س��فقة تبادلية حمتملة، لقتنا�س هدف غرميه 
التقليدي بر�سلونة. وذكرت �سحيفة "ديلي �ستار"، اأن نا�رص 
اخلليفي، رئي�س باري�س �س��ان جرمان، يرغب يف احل�س��ول 
عل��ى خدم��ات رودريجيز م��ن ري��ال مدريد، ولذل��ك يحاول 
امللكي ا�س��تغالل املوقف، للتعاقد م��ع املدافع ماركينيو�س 

يف �س��فقة تبادلي��ة، بعدم��ا كان املداف��ع هدًفا لرب�س��لونة. 
ويقف رودريجيز، �س��احب ال��� 25 عاًما، على حافة الرحيل 
ع��ن قلع��ة "�س��انتياجو برنابي��و"، بع��د م�س��اركته يف 13 
مباراة فقط اأ�سا�س��ًيا هذا املو�سم يف الدوري الإ�سباين، وعدم 
اقتناع الفرن�س��ي زين الدين زي��دان، املدير الفني للملكي، به 
لدرج��ة اإخراج��ه من قائمة نهائي دوري اأبطال اأوروبا �س��د 

يوفنتو�س الإيطايل.
واأعلن باري�س �س��ان جرمان، متدي��د عقد ماركينيو�س حتى 
2022، ليقطع الطريق على الأندية التي ترغب يف التعاقد 
مع��ه. ولع��ب الربازيلي ماركينو�س 161 مب��اراة مع النادي 
الفرن�سي، م�س��جاًل 13 هدًفا، كما حقق امليدالية الذهبية مع 

منتخ��ب ب��الده يف اأوملبياد ري��و دي جانرو ع��ام 2016. 
وك�س��فت �سحيفة "�سبورت" اأن خورخي مينديز وكيل اأعمال 
الالعب، يحاول عر�س��ه على كبار اأندية اأوروبا القادرة على 
دفع مبلغ 75 مليون يورو، املحدد من قبل اإدارة ريال مدريد 
لال�س��تغناء ع��ن الالع��ب. وقام خورخ��ي موؤخراً بالإت�س��ال 
مب�س��ئويل يوفنتو�س، بعدما حتدث خالل الفرتة املا�سية مع 
م�س��ئويل امليالن ومان�س�سرت يونايتد وباري�س �سان جرمان 
وت�سيل�سي ومان�س�سرت �س��يتي. واأو�سحت ال�سحيفة اأن م�سر 
ال�س��فقة �س��يتوقف يف الأ�س��ا�س على قدرة اإدارة يوفنتو�س، 
على ح�سم �س��فقتي دوجال�س كو�س��تا لعب بايرن ميونيخ، 

وفيدريكو برناردي�سكي لعب فريق فيورنتينا. 

حكام ألمانيا يتأهبون 
الستخدام تقنية الفيديو

الفيس: رئيس برشلونة "كاذب"

فورموال 1: الجماهير البريطانية تحفز هاميلتون لالنتفاض

ليندل يراهن على صمود موراي في ويمبلدون

 بع��د اأن ات�س��ع الفارق ال��ذي يتاأخر به عن غرميه 
الأملاين �سيب�س��تيان فيتيل، وبات مهدًدا من قبل 
زميله فالتري بوتا���س، يتطلع الربيطاين لوي�س 
هاميلت��ون اإىل النهو���س م��ن كبوته، وا�س��تعادة 
توازن��ه م��ن جدي��د يف بطول��ة العامل ل�س��باقات 
�س��يارات فورمول 1، من خ��الل املرحلة املقبلة 
املتمثلة يف �س��باق اجلائزة الك��ربى الربيطاين، 
م�س��مار  عل��ى  املقب��ل  الأح��د  ي��وم  املق��رر 
�سيلفر�س��تون. وتوج بوتا�س، زمي��ل هاميلتون 
يف فريق مر�سيد�س، ب�سباق اجلائزة 
الك��ربى النم�س��اوي، ال��ذي اأقيم، 
م�س��مار  عل��ى  الأح��د،  اأم���س 
يف  موقع��ه  ليع��زز  �س��بيلربج، 

املرك��ز الثال��ث بالرتتيب الع��ام لفئة ال�س��ائقني 
يف بطول��ة الع��امل، ويقل�س الفارق الذي يف�س��له 
ع��ن هاميلتون، �س��احب املرك��ز الث��اين. واأحرز 
فيتي��ل، �س��ائق ف��راري، املركز الثاين يف �س��باق 
اأم���س، ليو�س��ع ف��ارق النق��اط ال��ذي يف�س��له يف 
�س��دارة الرتتي��ب الع��ام اأم��ام هاميلت��ون، الذي 
اأنهى �س��باق النم�س��ا يف املركز الرابع ليغيب عن 
املن�س��ة. وبداأت معاناة هاميلتون يف وقت مبكر 
من فعاليات ال�س��باق النم�س��اوي، حي��ث كان قد 
احت��ل املركز الثالث يف التجارب الر�س��مية، لكنه 
عوقب بالرتاجع خم�س��ة مراكز ب�س��بب تغير غر 
م���رصح به ل�س��ندوق الرتو�س ب�س��يارته، لينطلق 
يف ال�س��باق من املركز الثامن. اأما زميله بوتا�س 

فقد حقق الفوز الثاين له هذا املو�س��م، متفوقا يف 
�سباق اأم�س على فيتيل، ليتحول ال�رصاع الثنائي 
يف الرتتي��ب الع��ام ب��ني فيتي��ل وهاميلت��ون اإىل 

�رصاع ثالثي، ي�سمل بوتا�س اأي�سا.
 ويت�س��در فيتي��ل الرتتي��ب الع��ام بر�س��يد 171 
نقطة، وبفارق 20 نقطة اأمام هاميلتون. وكانت 
م�س��كلة يف م�س��ند الراأ���س ب�س��يارة هاميلتون قد 
اأعاقته اأي�س��ا خالل �س��باق اأذربيجان، الذي اأقيم 

يف باك��و قبل اأ�س��بوعني لت�س��يع عليه فر�س��ة 
الفوز حينذاك، لكنه الآن يتطلع اإىل ال�سباق 

الربيط��اين اآم��ال يف اأن ي�س��اعده الدع��م 
اجلماه��ري يف بالده، على ا�س��تعادة 

توازنه من جديد.

قال ايفان ليندل، الفائز بثمانية األقاب يف البطولت 
الأرب��ع الك��ربى للتن���س، اإن كبار الالعب��ني يتفوقون 
عل��ى غره��م ب�س��بب قدرته��م عل��ى مواجه��ة وح��ل 
امل�سكالت وجتاوز العقبات وال�سعاب، التي تعرت�س 
طريقه��م مث��ل الغي��اب لوق��ت طوي��ل ع��ن املالع��ب. 
واأ�س��اف ليندل، الذي يتوىل حاليا تدريب الربيطاين 
موراي امل�س��نف الأول عامليا، اإن ال�سوي�رصي فيدرير 
وال�س��باين ن��ادال وال�رصب��ي ديوكوفيت���س متكن��وا 
م��ن ال�س��تمرار يف قمة تن���س الرجال، ب�س��بب قوتهم 
وتاب��ع  الع��رات.  عل��ى جت��اوز  وقدرته��م  الذهني��ة 
لين��دل يف ت�رصيح��ات اإعالمي��ة "الكب��ار ه��م كب��ار 
لأنه��م اأف�س��ل يف التعاط��ي مع خمتلف ال�س��ياء من 
غره��م". واأو�س��ح الالعب الأمريكي املعتزل "�س��واء 

تعل��ق الأم��ر مب�س��كلة اأو بالغياب ع��ن املالعب لفرتة 
طويلة اأو مب�س��ادر الت�ستيت خارج امللعب فاإن هوؤلء 
ال�س��خا�س يعرف��ون كيفي��ة التعام��ل مع مث��ل هذه 
الأمور".  واأو�س��ح ليندل "نعم ميكن لهوؤلء الالعبني 
اأن يخ�رصوا ب�سورة غر متوقعة اأمام لعبني اآخرين، 
لك��ن اإذا لعب��وا 100 م��رة فاإنهم �س��يفوزون يف اأكر 
من الن�س��ف". واأ�س��ار ليندل اإىل اأن م��وري العائد من 
الإ�س��ابة، والذي تاأهل ل��دور 16 يف ثالث البطولت 
الأرب��ع الك��ربى للمو�س��م احل��ايل، لدي��ه الق��درة على 
ال�س��مود عندم��ا ل ت�س��ر الأم��ور يف �س��احله. وقال 
لين��دل عن ذل��ك "هذه ه��ي الطريق��ة التي يف��وز بها 
البع���س بالبطولت الكربى. بالقتال. الفوز ل يتحقق 
ب�س��هولة. لأنك ل تكون دوما يف اأف�سل �سورة وعليك 

جتاوز هذه احلالة، والقتال هو �س��من 
الو�سائل للتغلب على هذا الو�سع".
ويظ��ل الربيط��اين اأن��دي موراي 

البطول��ة  يف  الأول  امل�س��نف 
اأن  ورغ��م  ا�س��تفهام،  عالم��ة 
الفائ��ز بالبطول��ة مرتني يبدو 
اإ�س��ابته يف  اأن��ه تغل��ب عل��ى 

الفخذ ويحقق انت�سارات، ولكنه 
الالع��ب الوحيد من امل�س��نفني الأربعة الكبار 

الذي خ�رص يف جمموعة حتى الآن.
ويلتق��ي م��وراي م��ع الفرن�س��ي بن��وا بير 

ال��ذي ف��از علي��ه يف املبارات��ني اللتني 
جمعتهما.

 اأث��ار تعاقد ت�سيل�س��ي مع قلب دف��اع املنتخب 
الأملاين، اأنطونيو روديجر، ت�ساوؤلت حول خطط 
امل��درب الإيط��ايل كونت��ي، قبل بداية املو�س��م 
اجلديد، الذي �سي�س��هد ع��ودة الفريق اللندين اإىل 
دوري اأبط��ال اأوروبا، عق��ب فوزه بلقب الدوري 
الإجنليزي املمتاز، املو�سم املا�سي. ويف وقت 
ل يب��دو فيه دفاع الفريق بحاجة لتعزيزات من 
العي��ار الثقي��ل، عك�س خط��وط اللع��ب الأخرى، 
ظفر ت�سيل�س��ي بخدمات مدافع روما مقابل 34 
ملي��ون جني��ه اإ�س��رتليني، بعد يوم��ني فقط من 
خ�س��ارته معركة احل�سول على توقيع مهاجمه 
ال�س��ابق، روميل��و لوكاكو، الذي اخت��ار التوجه 
اإىل مان�س�س��رت يونايت��د قادًم��ا م��ن اإيفرت��ون. 
م��ن يتذك��ر جمريات املو�س��م املن���رصم، يدرك 
اأن دف��اع ت�سيل�س��ي كان اأقوى خط��وط الفريق، 
لطريق��ة  كونت��ي  انته��اج  ظ��ل  يف  ��ا  خ�سو�سً
اللع��ب 3-4-3، بوج��ود الثالث��ي دافي��د لويز 
وجاري كاهيل و�س��يزار اأزبيليكويتا يف العمق 
الدفاع��ي، م��ن اأجل من��ح حري��ة النطالق نحو 

الأمام للظهرين، فيكتور مو�سي�س ووماركو�س 
األون�س��و. واإ�س��افًة اإىل هذا الثالثي، تواجد على 
دكة البدلء اأ�س��ماء لها وزنها، مثل قائد الفريق 
ال�س��ابق، جون تري، والفرن�س��ي ك��رت زوما، 
اإ�س��افًة اإىل الهولندي ال�س��اب ناثان اأكي، الذي 
ع��اد للفريق يف منت�س��ف املو�س��م، بعدما لعب 
مع��اًرا م��ع بورمن��وث، قب��ل اأن يع��ود لالأخ��ر 
مقابل 20 مليون جنيه اإ�سرتليني هذا ال�سيف. 
وبرحي��ل اأكي وانتق��ال تري اإىل اأ�س��تون فيال، 
تفتقر دكة ت�سيل�سي اإىل الإحتياطيني املنا�سبني 
يف عم��ق الدفاع، لكن من غ��ر املعقول اأن يتم 
���رصاء مداف��ع دويل مقاب��ل مبلغ كب��ر، ليكون 
بدياًل جاهًزا يف حال اإ�سابة اأي من الأ�سا�سيني 
الثالث، وهو ما يزيد التكهنات حول عدم ر�س��ا 
كونت��ي عن اأح��د الأ�سا�س��يني، على اأق��ل تقدير. 
يتحلى روديجر بقوة ج�س��مانية مرعبة، ودائًما 
م��ا ت�س��فر املواجه��ات الثنائية عل��ى الكرة عن 

ح�سوله عليها، �سواًء كانت اأر�سية اأو هوائية.
ورغم اأنه ل يتمتع مبه��ارات التعامل مع الكرة 

مثل دافيد لويز، اإل اأنه قادر على النطالق بها 
نح��و الأم��ام، كما فعل م��ع روما حت��ت قيادة 

مدرب��ه ال�س��ابق، لوت�س��يانو �س��باليتي. ويحب��ذ 
روديج��ر، ال��ذي انطلق��ت م�س��رته الفعلي��ة مع 

�ستوجتارت، التواجد على طرف امللعب يف خط 
دف��اع يتك��ون من ثالث��ة لعبني. وه��و املكان 
ال��ذي يحتله اأزبيليكويتا عل��ى الناحية اليمنى، 
مقاب��ل وج��ود كاهي��ل عل��ى اجله��ة الي���رصى، 
والأخ��ر يرتب��ك اأحياًن��ا عند مواجه��ة لعبني 
يتحلون مبه��ارات فنية رفيعة، و�رصعة انطالق 
عالي��ة، وق��دوم روديج��ر يزي��د من ال�س��غوط 
عليه لتح�س��ني م�س��تواه. من الناحية النف�س��ية، 
ل��ن يجد روديج��ر �س��احب ال�سخ�س��ية القوية، 
�س��عوبة يف التاأقل��م �رصيًع��ا عل��ى الأجواء يف 
لندن، ل �س��يما اأنه يتح��دث الإجنليزية بطالقة، 
وهو الذي كان مر�س��ًحا لالنتقال اإىل ت�سيل�سي، 
ال�س��يف املا�سي، لول تعر�س��ه لإ�سابة خالل 
ا�ستعدادات اأملانيا للم�س��اركة يف كاأ�س اأوروبا 

.2016
وفاز الالعب، �س��احب الأ�سول ال�س��راليونية، 
موؤخ��ًرا بكاأ���س الق��ارات 2017، وه��و ين��وي 
بالتاأكيد موا�سلة خطه الت�ساعدي، وامل�ساركة 
يف املباريات ب�س��كل م�س��تمر، م��ن اأجل خو�س 

مناف�س��ات كاأ�س الع��امل 2018، رغم �س��عوبة 
اقتح��ام الت�س��كيلة الرئي�س��ية، بوج��ود ثنائ��ي 
بايرن ميونيخ، مات�س هوميلز وجروم بواتنج، 
ما ي�س��ر اإىل اإمكانية ح�س��وله على �س��مانات 
من ت�سيل�س��ي للم�س��اركة ب�سفة اأ�سا�س��ية. واأراد 
روديج��ر، البالغ من العمر 24 عاًما، ترك روما 
بعدم��ا تعر�س لهتاف��ات عن�رصية من اأن�س��ار 
لت�سيو، وهجوم مماثل من لعب الأخر، �سيناد 
لوليت�س، خالل اآذار/مار�س املا�سي، وهو الذي 
ن�س��اأ يف بورو�س��يا دورمتون��د، قب��ل اأن يرف�س 
امل��درب حينها، يورج��ن كلوب، منحه فر�س��ة 
امل�س��اركة م��ع الفريق الأول، لي�س��د الرحال اإىل 
�س��توجتارت. ويف كل الأح��وال، ف��اإن روديج��ر 
��ا اأنه  مل ياأت اإىل ت�سيل�س��ي بدياًل لأحد، خ�سو�سً
كل��ف الفريق اأم��واًل طائل��ة، علًما ب��اأن اإ�رصاك 
الثالث��ي املعتاد يف كاف��ة املباريات املو�س��م 
املقبل، �س��يكون غر منطقي، خا�س��ًة مع عودة 
البلوز اإىل امل�س��اركة القاري��ة، التي غاب عنها 

املو�سم املا�سي.

روني: أنام بشعار إيفرتون


