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 اأطاح��ت الأوكراني��ة اإيلينا �سفيتولينا مبناف�سته��ا �سيمونا هاليب املدافعة 
ع��ن اللقب وفازت عليها 1-6 و1-6 لتبل��غ نهائي بطولة تورونتو للتن�س 
لل�سي��دات حيث تواجه الدمنركي��ة كارولني وزنياكي. وح�سل��ت �سفيتولينا 
وهالي��ب على ق�سط قليل م��ن الراحة بعد ح�سم النت�س��ار يف دور الثمانية 
ي��وم ال�سب��ت بعدم��ا ت�سبب��ت الأمط��ار يف تاأجيل مباري��ات. لك��ن الالعبة 
الروماني��ة هالي��ب �سعرت باإره��اق كبري ب�سبب خو���س مواجهة اأخرى يف 
نف���س اليوم وفق��دت اأول جمموعة لها يف البطولة قب��ل اأن تخ�رس اللقاء يف 
56 دقيقة فقط. وا�ستفادت �سفيتولينا امل�سنفة اخلام�سة، التي فازت على 
جارب��ني موجوروزا بطلة وميبلدون 6-4 و4-6 و3-6 يف دور الثمانية، 
م��ن �رسبات اإر�س��ال قوية لتفر�س �سيطرته��ا على اإيقاع 
اللق��اء اأمام هاليب. وحاول��ت هاليب، التي فازت 
عل��ى الفرن�سية كارولني جار�سيا 4-6 و6-2 
يف وق��ت �سابق من ي��وم ال�سب��ت، العودة اإىل 
اأج��واء اللق��اء بعدم��ا اأنقذت نقط��ة خ�سارة 
اللقاء يف ال�سوط ال�ساد�س من املجموعة 
الثاني��ة وك���رست اإر�س��ال 
قب��ل  �سفيتولين��ا 
اأن تتعرث �رسيعا 
بعد ذل��ك. وقالت 
"كانت  �سفيتولين��ا 
مب��اراة �سعب��ة جدا 
الناحي��ة  م��ن  يل 
لأنها كانت  الذهني��ة 
الت��ي  الثاني��ة  امل��رة 
األع��ب فيها عل��ى امللعب 
و�ستلع��ب  الي��وم".  خ��الل 
النهائ��ي  يف  �سفيتولين��ا 
بعدم��ا  كب��رية  بثق��ة  وزنياك��ي  اأم��ام 
حقق��ت فوزي��ن على ه��ذه الالعبة خالل 

مواجهتني �سابقتني.

 ق��ال رونال��د كومان مدرب اإيفرتون، اإنَّ واي��ن روين، الذي هز ال�سباك يف 
عودت��ه للنادي يف الفوز )0-1( على �ستوك �سيت��ي اليوم ال�سبت، ل يزال 
مهاجًم��ا فع��اًل، واأظهر ملاذا ه��و �سفقة ناجحة للن��ادي. وت�سببت عودة 
روين اإىل ن��ادي طفولت��ه، بع��د 13 عاًم��ا ق�ساها يف مان�س�س��ر يونايتد، 
يف انق�س��ام الآراء ب��ني هوؤلء الذي��ن رحبوا بعودته امل�سوب��ة بالعواطف، 
واآخري��ن �سعروا باأنه لي�س الالعب املنا�سب لت�سكيلة كومان اجلديدة. لكن 
يف مبارات��ه الأوىل بال��دوري املمت��از، مل ي�سج��ل روين فقط ه��دف الفوز 
م��ن �رسبة راأ�س رائعة، اإثر متري��رة عر�سية من دومينيك كالفرت ليوين، 

ا كفاءة كب��رية، ون�سًجا طيلة املب��اراة. وقال املدرب  لكن��ه اأظهر اأي�سً
الهولندي "ظهر وكاأنه مل يغب عن الفريق، ودافع عن قمي�س اإيفرتون 
وب��دا من الثاني��ة الأوىل اإىل النهاي��ة مرتاًحا يف امللع��ب". واأ�ساف 
"كل قرارات��ه كانت �سليمة، و�سجل هدًف��ا رائًعا بتمريرة متقنة من 

دوميني��ك. يف اللحظات ال�سعبة اأظهر خربت��ه. لهذا ال�سبب تعاقدنا 
مع واين وتوقعن��ا اأن ينقل خربته اإىل كل زمالئه بالفريق، 

وكان ه��ذا مهًم��ا حًقا". ويعود تاري��خ اآخر اأهداف روين 
مع اإيفرت��ون يف اإ�ستاد جودي�سون ب��ارك اإىل 13 اآذار 
2004 عندم��ا اأح��رز هدف الفوز �س��د بورت�سموث. 
والفج��وة التي تبل��غ 4869 يوًما ه��ي الأطول بني 

الأهداف مع الفريق ذاته يف الدوري املمتاز.
وهدف��ه اليوم من �رسب��ة راأ�س يع��د م�ساركته رقم 
300 يف ه��دف بالدوري املمتاز، اإذ �سجل 199 
هدًف��ا، و�سن��ع 101 ه��دف، و�ساه��م اآلن �سرير، 

324 فق��ط يف اأهداف اأك��رث. وان�سم اإىل �سرير 
وفران��ك لمبارد باعتباره��م الالعبني الأكرث 

ت�سجياًل لالأه��داف باجلولة الأوىل بالدوري 
بواق��ع 8 اأه��داف. ول يث��ق كوم��ان فق��ط 

يف ق��درة روين على تنفي��ذ خططه ب�سكل 
ا  مث��ايل يف اإيفرتون، لكن��ه يعتقد اأي�سً
اأن��ه اأبع��د ما يكون ع��ن املهاجم الذي 
اأم��ر �سع��ر  انته��ت �سالحيت��ه، وه��و 

كثريون اأنه حتول اإليه يف يونايتد.

 ب��داأ الأملاين يورجن كلوب املدي��ر الفني لنادي ليفربول الإجنليزي رحلة 
البح��ث عن �سان��ع األعاب جديد، حت�سًبا لرحي��ل الربازيلي فيليب كوتينيو 

خالل فرة النتقالت ال�سيفية احلالية.
واأب��دى ن��ادي بر�سلون��ة الإ�سب��اين اهتماًم��ا كب��رًيا بالنج��م الربازيل��ي، 
لتعوي���س رحيل مواطنه نيم��ار اإىل باري�س �سان جريمان، ولكن ليفربول 

ل يزال يتم�سك بوجود الالعب.
ويخط��ط كل��وب، للتعاقد مع لورين��زو اإن�سين��ي، لعب ناب��ويل الإيطايل، 
حي��ث ذكرت �سحيف��ة "م��ريور" الربيطانية اأن الأمل��اين معجب بالالعب 
�ساح��ب ال� 26 عاًم��ا ويحاول التعاقد معه مببل��غ 60 مليون اإ�سرليني، 

لكن نابويل الإيطايل اأعلن من قبل اأن �سانع األعاب الفريق لي�س للبيع.
واأ�س��ارت ال�سحيفة اإىل اأن ليفربول يف انتظار احل�سول على 100 مليون 
اإ�سرلين��ي م��ن بر�سلون��ة قيمة �سفق��ة كوتينيو لزي��ادة العر���س املقدم 

لإن�سيني وحماولة اإقناع نابويل بالتخلي عن الالعب.
و�ساهم اإن�سيني يف ح�سول نابويل على املركز الثالث بالدوري الإيطايل، 

املوؤهل لدوري اأبطال اأوروبا باإحرازه 20 هدًفا.
واأو�سح��ت ال�سحيف��ة اأنه حال ف�سل التعاقد مع اإن�سين��ي، �سيلجاأ ليفربول 
لالأملاين ماك�س ماير الذي رف�س متديد تعاقده مع �سالكه ولديه 12 �سهرا 

فقط متبقية يف عقده.
وتاأل��ق ماير مع منتخب بالده يف بطول��ة كاأ�س العامل للقارات يف رو�سيا 
من��ذ اأك��رث من �سه��ر و�ساهم يف ح�س��د البطولة، كما ارتب��ط الالعب لفرة 
طويل��ة بالنتق��ال اإىل الريدز.واأو�سح��ت ال�سحيفة اأن جولي��ان بريندات، 
لع��ب باي��ر ليفركوزن الأملاين، �سمن القائمة اأي�س��ا، اإل اأنه اأ�سبح قريًبا 

من الن�سمام لبايرن ميونيخ.

دي فرانشيسكو ومونشي يطمحان إلى إعادة روما لمنصات التتويج 

بايرن ميونيخ يتطلع إلى تعزيز مسيرته القياسية في الدوري األلماني
 و�س��ع كارلو اأن�سيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ، ن�سب عينيه 
لق��ب دوري اأبط��ال اأوروب��ا، كم��ا يري��د كورنت��ني تولي�س��و، 
�ساح��ب ال�سفق��ة القيا�سي��ة، ن�سيب��ه م��ن الألق��اب، بينم��ا 
ي�سته��ل حام��ل لق��ب دوري الدرج��ة الأوىل الأمل��اين لك��رة 
القدم، م�سواره اأمام باير ليفركوزن، يف املباراة الفتتاحية 
للم�سابق��ة ي��وم اجلمعة املقبل. ولدى باي��رن كل احلق يف 
ال�سع��ور بالثق��ة، فالفريق بدون �س��ك يعترب املر�سح 
الأول لإح��راز اللق��ب، رغ��م اعت��زال القائ��د فيليب 
لم، وكذل��ك لع��ب الو�س��ط ت�ساب��ي األون�س��و، بعد 
نهاي��ة املو�سم املا�س��ي. لكن التعاق��د مع ثنائي 
و�سيبا�ستي��ان  �سول��ه  نيكال���س  اأملاني��ا  دف��اع 

رودي، �سينجح يف تعوي�سهما ب�سكل جزئي. و�سيكون بو�سع 
تولي�س��و لع��ب فرن�سا البال��غ عمره 23 عام��ا، واملن�سم يف 
�سفق��ة قيا�سي��ة للنادي مقاب��ل 41.4 مليون ي��ورو )48.7 
ملي��ون دولر(، اأن ي�سخ دم��اء احليوية وال�سباب يف ت�سكيلة 
الفري��ق الذي ي�سم عدة لعبني كب��ار يف و�سط امللعب. ومن 
املفر���س اأن يع��زز خامي���س رودريجيز، املن�س��م من ريال 
مدري��د، اخليارات الهجومية يف ت�سكيل��ة بايرن خالل �سعيه 
حل�س��د الثنائية املحلي��ة والتتويج باللق��ب الأوروبي. وقال 
الإيطايل اأن�سيلوت��ي: "لقد حت�سن م�ستوان��ا مقارنة باملو�سم 
املا�س��ي، و�سنوا�س��ل التفكري يف هدفنا الأك��رب، وهو دوري 
اأبط��ال اأوروبا، لن اأتاأثر ببع�س الهزائم خالل فرة الإعداد". 

وخ���رس بط��ل اأملانيا، الذي ع��زز رقمه القيا�س��ي واأحرز لقب 
ال��دوري للمرة اخلام�سة على التوايل املو�سم املا�سي، خم�س 
مرات يف �ست مباري��ات ودية يف يوليو / متوز، واأغ�سط�س/ 
اآب، لكن��ه ف��از بكاأ���س ال�سوب��ر املحلي��ة عق��ب التف��وق على 
بورو�سيا دورمتوند ليح�سد لقب��ه الأول هذا املو�سم. وق�سى 
دورمتوند فرة �سعب��ة يف ال�ستعداد للمو�سم، و�سط غمو�س 
ح��ول م�ستقبل الهداف بي��ري اإميريك اأوبامي��اجن ا�ستمر لعدة 
اأ�سابي��ع، كم��ا ثارت تكهن��ات موؤخ��را ح��ول اإمكانية رحيل 
عثم��ان دميبل��ي اإىل اإ�سباني��ا، وتعر���س الالع��ب الفرن�س��ي 
ال�س��اب لعقوب��ة ب�سبب الغياب ع��ن امل��ران. ويعترب كثريون 
اأن دميبل��ي ميكنه اأن يكون البديل يف بر�سلونة لنيمار، الذي 

انتق��ل اإىل باري�س �سان جريمان يف �سفق��ة قيا�سية عاملية 
بلغ��ت قيمتها 222 مليون يورو، لكن النادي الأملاين رف�س 

عر�سا لبيعه للنادي الكتالوين.
ويف ظ��ل امل�سارك��ة يف دوري اأبط��ال اأوروبا ف��اإن ليبزيج، 
ال��ذي ع��زز �سفوف��ه باملوه��وب ج��ان كيف��ن اأوجو�ست��ني، 
�سيتعر���س لختب��ار حقيق��ي مل��دى قدرت��ه عل��ى ال�سمود، 

وال�ستمرار يف ظل زيادة الأعباء و�سغط املباريات.
تت��وىل  اإم��راأة  اأول  الأوىل ظه��ور  الدرج��ة  و�سي�سه��د دوري 
التحكي��م يف املباري��ات، وه��ي بيبيان��ا �ستاينهاو���س كما 
وافق��ت رابطة امل�سابقة على وجود حكم الفيديو امل�ساعد يف 

كل املباريات، بداية من اأول املو�سم اجلديد.

كومان يشيد بمستوى روني

كلوب يضع 3 حلول تحسبا 
لرحيل كوتينيو

األسترالية بيرسون تفوز بذهبية 100 متر حواجز 

صراع إنكليزي إيطالي على ويلشير 

 اأكمل��ت ال�سرالي��ة �س��ايل بري�سون واحدة م��ن اأروع 
ق�س���س الع��ودة يف ع��امل الريا�س��ة بعدم��ا جتاوزت 
عام��ني ابتلي��ت خاللهم��ا بالإ�سابات لتف��وز ب�سباق 
100 مر حواجز وعمرها 30 عاما يف بطولة العامل 
لألع��اب الق��وى ي��وم ال�سب��ت. وغابت بري�س��ون، بطلة 
الع��امل يف 2011 والفائ��زة بالذهبي��ة الوملبية عام 
2012، عن اآخر مو�سمني ب�سبب اإ�سابات يف ع�سالت 
الفخذ اخللفية ووتر العرقوب اإ�سافة لك�رس يف املع�سم 
لك��ن عندما �سجل��ت 12.48 ثاني��ة يف اللقاء املا�سي 
يف لن��دن ال�سهر املا�سي، وه��و اأف�سل زمن لها خالل 
خم�س �سنوات، اأدركت اأن بو�سعها املناف�سة بقوة على 
اقتنا���س ميدالية. ومل تكن بري�س��ون بحاجة للرك�س 
به��ذا ال�سكل ال�رسيع يوم ال�سب��ت لكنها انتف�ست لتفوز 

يف 12.59 ثاني��ة قبل اأن ت���رسخ "يا اإلهي" اأكرث من 
م��رة بعد اأن عربت خط النهاي��ة. وقالت بري�سون التي 
حتمل ف�سيت��ني يف الأوملبي��اد وبطولة الع��امل اأي�سا 
"بذل��ت الكث��ري م��ن اجله��د.. ل اأدري ماذا ح��دث. اأنا 
مرهقة ج��دا". وح�سلت دون هارب��ر نل�سون، �ساحبة 
ذهبية اأوملبي��اد 2008 والف�سي��ة خلف بري�سون يف 
األع��اب 2012 وكانت واحدة م��ن اأربع اأمريكيات يف 
النهائ��ي، عل��ى امليدالي��ة الف�سي��ة يف 12.63 ثانية 
متقدم��ة عل��ى الأملاني��ة بامي��ال دوتكيفيت���س الت��ي 
حقق��ت املفاجاأة واقتن�س��ت الربونزية بزمن 12.72 
ثاني��ة. وا�سطدمت املر�سحة الأوىل كيندرا هاري�سون، 
الت��ي �سجل��ت الرق��م العامل��ي يف ا�ست��اد لن��دن العام 
املا�س��ي بعد غيابها عن الألع��اب الوملبية، بالعديد 

من احلواجز مثلما فعلت 
يف قب��ل النهائ��ي لتحت��ل 

املركز الرابع يف 12.74 ثانية. 
وان�سب تركي��ز بري�سون عل��ى ال�سباق 

وجتاوزت احلواج��ز وا�ستغلت خربتها بينما 
تعرثت مناف�ستها هاري�سون.

وو�س��ف كول��ني جاك�س��ون حام��ل الرق��م 
العامل��ي ال�ساب��ق يف �سب��اق 110 اأمت��ار 
حواجز طريق��ة الع��داءة ال�سرالية باأنها 
"ل ت�سوبه��ا �سائب��ة" واأن ه��ذا يتواف��ق 
مع عقليتها املتطلعة للف��وز دائما والآن 
ج�سده��ا بات جاهزا م��رة اأخرى للتوافق 

مع ذهنها ليقودها خلط النهاية.

الإ�سب��اين  ي�سع��ى   
راف��ا بينيتي��ز، املدير 
الفني لنادي نيوكا�سل 
الإجنلي��زي،  يونايت��د 
ج��اك  م��ع  التعاق��د 
اأر�سنال،  ويل�سري، لعب 

ظ��ل  مناف�سة �رس�سة مع 6 اأندية يف 
اأخ��رى حتاول خطفه. وذك��رت �سحيفة "ذا 
م��ع  ويل�س��ري  اأي��ام  اأن  �س��ن" الربيطاني��ة 
اجلانرز باتت معدودة وخا�سة بعد خروج 
الالعب من قائمة الفريق ملواجهة لي�سر 
�سيت��ي ي��وم اجلمع��ة املا�س��ي والت��ي 

انتهت بانت�سار اأر�سنال بنتيجة 4-3.
واأو�سح��ت ال�سحيفة اأن الفرن�س��ي اأر�سني فينجر، 
املدي��ر للجان��رز، اأرج��ع ���رس غي��اب ويل�س��ري اإىل 
الإ�ساب��ة، اإل اأن م�س��در مق��رب من الالع��ب اأبلغ 
ال�سحيفة اأن جاك ل يعاين من اأي اإ�سابة ويعي�س 
الآن يف قم��ة م�ستواه، لكن م��درب اأر�سنال ل يريد 
اإ�رساك��ه. وبالإ�ساف��ة لنيوكا�س��ل، ترغ��ب اأندي��ة 
بورمن��وث وكري�ست��ال بال���س وو�س��ت ه��ام يف 
اإجنل��را للتعاق��د معه، كم��ا تتناف���س اأندية روما 
ولت�سي��و ويوفنتو���س يف اإيطالي��ا للح�سول على 
خدمات��ه. ومل ي�ساف��ر ويل�س��ري م��ع اجلان��رز اإىل 
اجلول��ة الآ�سيوي��ة ب�سب��ب ا�ستمرار عملي��ة ال�سفاء 

يف م�ست�سف��ى الن��ادي، اإل اأن الالعب ب��داأ يتماثل 
لل�سف��اء ورغ��م جاهزيت��ه للمباري��ات، خ��رج من 
ح�ساب��ات فينجر بعد تعر�س��ه اإىل 24 اإ�سابة منذ 
2009. ويرغب الالع��ب الإجنليزي يف احل�سول 
عل��ى دقائ��ق للم�سارك��ة ليك��ون موؤه��ال للع��ودة 
ملنتخب الأ�س��ود الثالثة والن�سمام لبعثة الفريق 
امل�سارك��ة يف بطول��ة كاأ���س الع��امل يف رو�سي��ا 
2018. ومل ي�س��ع اجلان��رز ويل�سري �سمن قائمة 
الفريق للمو�س��م املقبل على موقعه الر�سمي، اإذ مل 
يظهر قمي�سه رقم "10"، علما باأن الالعب ق�سى 
املو�سم املا�سي مع��ارا ل�سفوف بورمنوث بعدما 

رف�س الرحيل عن اإجنلرا.

 ب��داأ التح�س��ري للمو�سم اجلديد م��ع املدرب دي 
��ا م��ن  اأن ي�سرج��ع بع�سً باآم��ال  فران�سي�سك��و 
عب��ق روما اجلمي��ل يف �سنوات �سابق��ة بطريقة 
لعب��ه الهجومية ال�رس�سة لأنه م��درب قادر على 
اإعطاء لعبيه تعليمات وا�سحة باللعب املبا�رس 
والتمري��رات الطولي��ة و�سع��ود الالعب��ني م��ن 
اخلل��ف لالأط��راف ب�سكل مكث��ف و�رسيع يتطلب 
ق��وة بدني��ة عالي��ة وحت�س��ري ذهني، ورغ��م اأن 
ه��ذه الأفكار جميلة لك��ن قد ت�سب��ح فا�سدة اإذا 
مل يتم اختي��ار العنا�رس املنا�سب��ة له، لكنه يف 
النهاي��ة من املدربني الذين ترك��وا �سمعة طيبة 
م��ع �سا�سولولو، لديه م�ستقب��ل، كما اأنه ابن لهذا 
الن��ادي. يف الواق��ع ب��داأ دي فران�سي�سك��و ب�سكٍل 
عادل باإعطاء بع�س الالعبني فر�سة امل�ساركة 
يف املباري��ات التح�سريية الوىل مثل كا�ستان 
وجري�س��ون وبع���س لعب��ي فري��ق الربميافريا 
"ال�سب��اب"، وكان يف حاجة لفعل ذلك يف ظل 
تاأخ��ر ان�سمام بع�س الالعب��ني وحدوث خروج 
لبع�س النجوم من الفريق مثل املدافع البوناين 

مانول�س وامل�رسي حممد �سالح وكذلك لعب 
خط الو�سط باريدي�س.

وبتعوي���س املدي��ر الريا�س��ي مونت�سي خلروج 
ه��وؤلء الالعبني بالتعاقد م��ع عدة اأ�سماء مهمة 
يف ال�س��وق منه��ا املداف��ع املك�سيك��ي مورين��و 
ولع��ب الو�س��ط الفرن�س��ي جونالنو���س وكذلك 
اجلناح الفرن�سي ديفريل الذي �سبق له العمل مع 
ال��دي .اإي اإف دي فران�سي�سك��و يف ملع��ب مابي 
�ستادي��وم وجل��ب ك��ولروف والالع��ب الركي 
الواع��د جانكيز اأون��در اأ�سبحت هن��اك خيارات 
خمتلف��ة للم��درب الواعد، لكنه��ا ل ترقى بع�س 

لأن تكون خيارات فريق بطل حتى الآن.
الف��رة التح�سريية اأو�سحت نق�س خربة بع�س 
الالعبني وقلة اجلودة يف بع�س املراكز خا�سة 
يف اخلط اخللفي وه��و الأمر الذي �سيتم التعرف 
وك�سف عورته متاًما م��ع بداية اجلولت الأوىل 
م��ن الدوري الإيطايل، والأمر الآخر امُلقلق الذي 
ظهر ه��و اأن املوهبة وحدها ل تكفي ما مل تكن 
ُمدعم��ة بثقافة تكتيكية وهو الأمر امللحوظ يف 

لع��ب مثل جري�سون -واإن كان قد ا�سراه روما 
يف ف��رة املدي��ر الريا�س��ي �ساباتين��ي-، لكن 

الأ�سماء اجلديدة ل تختلف كثرًيا.
لك��ن ال�سوؤال الذي ُيطرح الآن هل هذه ال�سفقات 
ق��ادرة على اأن مت��لء فراغ الالعب��ني الراحلني 
اأم اأنه��ا �ستحت��اج لبع���س الوق��ت، وه��ل ُتغرق 
اإدارة روم��ا يف الرومان�سي��ة باملراهن��ة عل��ى 
دي فران�سي�سك��و واأف��كاره الثوري��ة دون القيام 
مبريكاتو عظيم من الناحية الفنية اأم ل، خا�سة 
واأن الرئي���س جيم�س بالوتا ومن الوا�سح متاًما 
اأن��ه يهت��م باأم��ور امليزاني��ة واملكا�س��ب الت��ي 
�سيحقهها ل��ه املدير الريا�س��ي الذكي مونت�سي 

قبل اأي �سيء اآخر.
وملونت�س��ي ت�رسي��ح اأخ��ري اعرب في��ه عن قلقه 
م��ن "�سب��اق الت�سخ��م" الذي ظه��ر يف �سفقات 
ه ياأم��ل يف األ يتم قتل  ك��رة القدم، م�سرًيا اإىل اأنَّ
"الدجاج��ة التي تبي�س ذهًبا"، وياأتي ذلك يف 
تعليقه على خروج نيم��ار لباري�س، ويقول ذلك 
لعتق��اده ب��اأن املبلغ اخل��رايف ال��ذي ُدفع فيه 

لنتقال��ه مللع��ب حديق��ة الأمراء ق��د ُيف�سد لعبة 
كرة القدم، ولكن هل الب�ساعة -اإذا �سح القول- 
الت��ي جلبها مونت�س��ي لروما حت��ى الآن قادرة 
عل��ى اأن تبي���س لروم��ا ذهًب��ا اأم اأنه��ا ب�ساعة 
اأف�سده��ا اله��وى - كم��ا يقول املمث��ل امل�رسي 
حممود مر�سي يف رائعة ال�سينما امل�رسية "بني 
الق�رسي��ن"، هوى النجاح القت�س��ادي فقط، اأو 
ه��وى ووه��م اأن ابن الن��ادي قادر عل��ى قيادة 

الفريق للمجد.
وم��ا ب��ني الق�رسي��ن، باري���س وروم��ا، توج��د 
ب�سعة اأندية قد تتف��وق بت�سكيلتها احلالية على 
اجليالورو�س��ي مثل يوفنتو���س والإنر ونابويل 
وحت��ى املي��الن، لكن ما يجع��ل بع�س جماهري 
الذئ��اب تتفائل ولو وقتًيا ه��و اأن النادي مازال 
يالح��ق النجم اجلزائري ريا���س حمرز لإ�سافة 
عم��ق اأك��رب يف ت�سكيل��ة خ��ط الهج��وم، اإ�سافة 
لتجديد عقد رادجا ناينجولن وعدم بيع كيفني 
�سرومتان وهذا الثنائي كان مطلوًبا وبقوة يف 

بداية ال�سوق.

سفيتولينا تبلغ نهائي بطولة 
تورنتو 

ً


