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 تاأهل��ت الدمناركي��ة، كارول��ن فوزنياك��ي، امل�سنفة ال�ساد�س��ة اإىل الدور 
النهائي يف البطولة اخلتامية ملو�سم تن�س ال�سيدات املقامة يف �سنغافورة، 
ام���س ال�سبت. ويف اأوىل مباراتي الدور قب��ل النهائي للبطولة التي تناف�س 
فيها اأف�سل ثماين العبات يف املو�سم، فازت فوزنياكي على مناف�ستها 
مبجموعت��ن  الثالث��ة  امل�سنف��ة  بلي�سكوف��ا،  كارولين��ا  الت�سيكي��ة 
متتاليت��ن وبواق��ع 6-7 و3-6، لت�سم��ن املناف�س��ة عل��ى اللقب. 
اختتم��ت اإيلينا �سفيتولينا، م�سوارا حمبط��ا يف اأول م�ساركة لها يف 
البطول��ة اخلتامية ملو�سم تن���س ال�سيدات، بفوز �رشيف على امل�سنفة 
االأوىل عاملي��ا �سيمونا هاليب، 3-6 و4-6، اليوم اجلمعة، واأهدت 
االنت�س��ار جلمهورها لدعمه امل�ستمر خالل املو�سم احلايل. وفازت 
�سفيتولين��ا، ب� 5 األق��اب يف 2017، لتتاأهل الأول م��رة للم�سابقة 
اخلتامي��ة التي ت�سم 8 العبات من ال�سفوة، لكنها اأعطت ملحات 
م��ن التاأل��ق اأم��ام هالي��ب، لتعو���س خ�سارت��ن قا�سيت��ن اأمام 
كارولن فوزنياكي وكارول��ن جار�سيا. وقالت لل�سحفين عن 
املب��اراة، الت��ي دخلته��ا بعد التاأك��د من خروجه��ا "بالن�سبة يل 
اأردت اللع��ب لهدف واحد وهو اإ�سع��اد اجلمهور، مل يكن باإمكاين 
اأن اأ�سعر بالر�سا جتاه الهزمية". واأ�سافت "كنت بحاجة للقيام 
ب�س��يء الي��وم، حاول��ت اللع��ب ب�س��كل �سحيح وفعل م��ا يجب، 
للف��وز على �سيمونا". وتابعت امل�سنف��ة الرابعة عامليا "هذه 
بطولة خمادع��ة، الأنك قد تخ�رش مباراة ث��م تنتف�س لتتاأهل 
لقب��ل النهائي، يج��ب اأن ت�ستعد جيدا ملثل ه��ذه البطوالت. 
وت��رى �سفيتولين��ا اأن الو�سول للت�سني��ف الثالث عامليا 
ه��ذا العام، جعله��ا تدرك اأنها �سم��ن ال�سفوة يف العامل، 

لذا لن ت�سمح لالإحباط باأن يدق بابها.
ووا�سل��ت "ه��ذه خط��وة هائل��ة بالن�سب��ة يل، اأعتق��د اأن 
اجلمي��ع راأى مدى تط��وري ب�سكل كب��ر. كان االأداء قويا 
هذا العام، بالطبع عانيت من هزائم قا�سية لكن ال اأحد يفوز 

با�ستمرار".

اإبراهيموفيت���س، الع��ب مان�س�س��ر يونايت��د  ال�سوي��دي زالت��ان  حت��دث 
االإجنلي��زي، ع��ن عودته للفري��ق، وعالقت��ه بالبلجيكي روميل��و لوكاكو، 
مهاج��م ال�سياط��ن احلم��ر، وف�سل��ه يف حتقي��ق دوري اأبط��ال اأوروب��ا. 
وق��ال اإبراهيموفيت���س يف ح��وار م��ع الفرن�س��ي تي��ري ه��ري، ه��داف 
اأر�سن��ال التاريخي، على �سبك��ة "�سكاي �سبورت���س": "الفريق �سار اأقوى 
خ��الل املو�س��م احل��ايل، والتعاقد م��ع لوكاكو كان اأم��ًرا ناجًح��ا للغاية 
الأّن��ه �ساع��د عل��ى زي��ادة ع��دد االأهداف، وه��ذا يجع��ل مهمتي بع��د ذلك 

م��ن اأ�سه��ل". وتاب��ع: "خ��الل املو�سم املا�سي كن��ا نعاين كثًرا 
م�ساأل��ة ت�سجيل االأه��داف، وهذا االأمر تغ��ر كثًرا االآن، 
وه��ذا ي�سع��دين، كم��ا اأّن لوكاكو جائ��ع للمزيد ويرغب 
يف اإح��راز الكثر من االأهداف، وه��ذا ي�سب يف �سالح 

ب��دوري  "الف��وز  ووا�س��ل:  احلم��ر".  ال�سياط��ن 
اأبط��ال اأوروبا اأمر عظي��م دون �سك، واجلميع 

ل��و يرغ��ب يف حتقي��ه كل مو�سم، ولكن 
كامل��ة  لل�س��ورة  نظرن��ا 
اأم��وًرا خمتلفة، فلن  �سنجد 
 33 ال���  با�ستب��دال  اأقب��ل 

بطول��ة التي حققتها مقابل 
اأن��ا  الت�سامبيونزلي��ج،  مب��ا لق��ب  �سعي��د 

حققت��ه، كم��ا اأّن اأغلب الفرق الت��ي رحلت عنها 
ح�سل��ت عل��ى اللقب بع��د مو�سم واح��د فقط من 
مغادرتي، وهذا يعن��ي اأنني كنت اأحتاج بع�س 
احلظ للفوز به��ا". واأردف: "اأنا يف حالة بدنية 
جي��دة، وميك��ن اأن األعب غ��ًدا واأ�ستطيع الرك�س 
مل�ساف��ات طويلة، ولكني اأعاين ن�سبًيا يف تغير 
اجتاهي يف امللعب، ولذل��ك اأعتقد اأنني بحاجة 
لبع���س الوقت، كما اأّن القرار بن املدير الفني، 
جوزيه مورينيو". واختتم: "مل اأكن اأ�سك مطلًقا 
يف اإمكاني��ة عودت��ي، ولك��ن االأمر ب��دا حتدًيا 
جدي��ًدا بالن�سب��ة يل، فه��ي امل��رة االأوىل الت��ي 
اأتعر�س فيها الإ�سابة كبرة، ومع عامل ال�سن 

بات االأمر �سعًبا، ولكني تغلبت عليه".

 اأكد الربتغايل جوزيه مورينيو، املدير الفني لنادي مان�س�سر يونايتد االإجنليزي، 
رغبت��ه يف ت��ويل تدريب اأح��د املنتخب��ات يف امل�ستقبل وخو���س مباريات كاأ�س 
الع��امل واأمم اأوروب��ا. وق��ال موريني��و يف ح��وار م��ع �سبك��ة "�س��كاي �سبورت���س" 
الربيطاني��ة: "ي��وم ما اأرغب يف قيادة اأحد املنتخب��ات، الأمتكن من حتليل قدرات 
الالعب��ن ب�سورة اأكرب ونخو���س مباريات اأقل، كما اأرغب يف جتربة كاأ�س العامل 

وبطولة اأمم اأوروبا، فهذه اأمور متثل اإح�سا�س اآخر خمتلف متاًما عن اأي �سيء".
وتاب��ع: "بالن�سبة للبع�س، بطول��ة دوري اأبطال اأوروبا ه��ي االأهم على االإطالق، 
ويتعاملون معها على اأنها اأف�سل من لقب الدوري املحلي، ولكني اأتفق مع الراأي 
ال��ذي ميي��ل اإىل اإن الفوز بال��دوري يعني اأن م�ست��وى الفريق ط��وال املو�سم كان 
عظيًم��ا". واأو�س��ح: "ال��دوري مناف�سة متتد لع���رشة اأ�سهر، وت�سب��ه املارثون الذي 
يج��ب عليك اأن تتعامل فيه مع كل االأمور اجليدة وال�سلبية طوال ال�سباق". واكمل: 
"فزت من قبل بالدوري يف 4 بلدان خمتلفة توليت تدريب فرقها، ويف كل مرة 
كن��ت اأ�سعر بالفخ��ر ب�سبب احلالة التي و�س��ل اإليها فريقي". واختت��م حديثه: "ال 
اأح��ب احلدي��ث عن الالعبن امل�سابن وتاأثره��م يف املباريات، وبالتايل ال اأحد 
ي�ساألن��ي ع��ن غياب ه��اري كن، فل��و حتدثنا يف م�ساأل��ة االإ�ساب��ات، فمان�س�سر 
يونايت��د يع��اين م��ن غي��اب زالت��ان اإبراهيموفيت���س، وم��روان فيالين��ي، وب��ول 
بوجب��ا، وماركو�س روخ��و، ومايكل كاريك". وحقق موريني��و الدوري االإجنليزي 
م��ع ت�سيل�س��ي واالإ�سب��اين مع ريال مدري��د والربتغايل م��ع بورت��و واالإيطايل مع 

اإنرنا�سيونايل.

األوروغوياني كافاني يتصدر أغلفة الصحف الفرنسية بعد ثنائيته في نيس 

كريستيانو رونالدو يواجه تحديًا جديدًا أمام جيرونا في الليغا 
 يواج��ه الربتغ��ايل كري�ستيان��و رونالدو، ه��داف ريال 
مدري��د التاريخ��ي، حتدًي��ا جدي��ًدا اأم��ام جرون��ا، يف 
املباراة التي جتم��ع بينهما غًدا االأحد، يف اإطار اجلولة 
العا���رشة من الدوري االإ�سب��اين. وذكرت �سحيفة "اأ�س" 
االإ�سباني��ة، اأّن كري�ستيانو رونال��دو لعب يف 32 ملعبا 
برنابي��و"،  "�سانتياج��و  اإىل  باالإ�ساف��ة  اإ�سباني��ا،  يف 
ويع��د ملع��ب "مونتيليفي"، اخلا���س بجرونا رقم 33 
ل��ه، ويرغ��ب يف ت�سجي��ل هدفه الث��اين يف الليجا خالل 

املو�سم اجلاري، واالأول له اأمام الفريق الكتالوين.
واأو�سح��ت ال�سحيف��ة اأّن رونالدو لدي��ه �سجل �سيء يف 
املالعب التي يلعب فيها للمرة االأوىل، اإذ مل ي�سجل �سوى 

يف 18 مب��اراة فقط بن�سبة جن��اح بلغت %43.75، اإال 
اأّن فريقه جنح يف حتقيق الفوز يف 25 مباراة من اأ�سل 
32، وكان��ت اأب��رز املباري��ات التي خ�رشه��ا �ساروخ 
مادي��را يف اأول زيارة مللع��ب اخل�سم اأمام بر�سلونة يف 
"كام��ب نو" واأتلتيك بيلباو على ملعب "�سان مامي�س 

القدمي".
واأ�س��ارت ال�سحيف��ة اإىل اأّن هناك بع���س املالعب التي 
تاأل��ق فيه��ا رونال��دو يف اأول مب��اراة ل��ه، مث��ل ملع��ب 
"رام��ون �سان�سي��ز بيزخوان" اخلا�س بفري��ق اإ�سبيلية، 
وال��ذي �سج��ل في��ه الربتغ��ايل رباعي��ة يف اأول مباراة 
2011. وميتل��ك جن��م   �  2010 مو�س��م  علي��ه  لعبه��ا 

ن��ادي ري��ال مدريد االإ�سب��اين، مارك��و اأ�سين�سيو، �سجاًل 
تهديفًي��ا جيًدا مع الفريق امللكي ه��ذا املو�سم، اإذ متكن 
م��ن ت�سجي��ل 6 اأهداف جعلت��ه يف املرك��ز الثاين خلف 
ه��دايف  قائم��ة  يف  رونال��دو  كري�ستيان��و  الربتغ��ايل 

املرينجي مبختلف البطوالت.
وياأت��ى تاأل��ق اأ�سين�سي��و يف ظل رحي��ل األف��ارو موراتا 
مطل��ع املو�س��م اجل��اري اإىل ت�سيل�سي بحًث��ا عن دقائق 
اأك��ر للع��ب، اإذ متك��ن موراتا من ت�سجي��ل 7 اأهداف يف 

اأول 16 مباراة مع ريال مدريد املو�سم املا�سي.
وغ��اب اأ�سين�سي��و عن ري��ال مدريد مباراة واح��دة اأمام 
اأبوي��ل يف دوري االأبط��ال، حي��ث �سج��ل 3 اأه��داف يف 

الليج��ا، وهدف��ن يف كاأ���س �سوب��ر اإ�سباني��ا، ثم هدف 
يف مرم��ى فوينالب��رادا من �رشبة ج��زاء يف كاأ�س ملك 

اإ�سبانيا مبجموع 15 مباراة.
ورغ��م ال�سجل التهديف��ي اجليد الأ�سين�سي��و، اإال اأن اأرقام 
موراتا تعترب اأف�سل، فق��د لعب مهاجم ت�سيل�سي احلاىل 
655 دقيق��ة، كان معدل ت�سجيله هدف واحد لكل 93 
دقيق��ة، اأما اأ�سين�سي��و فلعب 878 دقيق��ة مبعدل هدف 
ل��كل 147 دقيق��ة. ولكن ما يربز قيم��ة اأ�سين�سيو ب�سكل 
اأك��رب، هى ت�سجيله هذا املع��دل من االأهداف وهو ي�سغل 
مركز �سانع االألعاب اأو اجلناح، على عك�س موراتا الذي 

يلعب يف مركز املهاجم ال�رشيح.

انضمام ريتشياردو لفريق مرسيدس يسعد هاميلتون

 ح��ول فريق جول��دن �ستيت واريورز، تاأخ��ره بفارق 18 
نقط��ة اأم��ام �سيف��ه وا�سنطن وي��زاردز، اإىل الف��وز 120 
�سم��ن  الفريق��ن،  جمع��ت  الت��ي  املب��اراة  يف   ،117  �

مناف�سات دوري كرة ال�سلة االأمريكي للمحرفن.
ويدي��ن واري��ورز، حام��ل اللق��ب، بف�سل كب��ر يف الفوز 
للنج��م كيفن دورانت، الذي �سجل للفريق 31 نقطة و11 

متابعة و6 متريرات حا�سمة.
و�سه��دت املب��اراة طرد دراميوند جري��ن، العب واريورز، 
وب��راديل بيل، العب وي��زاردز، اإثر وقوع م�س��ادة بينهما 

قبيل انتهاء الن�سف االأول من املواجهة.
و�سج��ل �ستيف��ن كاري 20 نقطة، وق��ام بثماين متريرات 
حا�سمة لواري��ورز، وتاألق خالل الرابع الثالث، كما تاألق 

كالي طوم�س��ون ودورانت خالل الربع االأخر، وقد اأنهى 
طوم�سون املباراة م�سجال 18 نقطة.

ورف��ع واريورز ع��دد انت�ساراته ه��ذا املو�س��م اإىل اأربعة 
مقاب��ل هزميت��ن، بينم��ا كان��ت الهزمي��ة ه��ي الثاني��ة 

لويزاردز مقابل ثالثة انت�سارات.
وحق��ق هيو�س��ن روكت���س االنت�سار اخلام���س له مقابل 
هزمي��ة واح��دة، حي��ث تغل��ب عل��ى م�سيف��ه ت�سارل��وت 
هورينت���س، 109 � 93 م�ستفيدا من تاألق جيم�س هاردن 
ال��ذي �سج��ل للفري��ق 27 نقط��ة، و10 متابع��ات و11 

متريرة حا�سمة.
وت�سدر اأورالندو ماجيك جمموعة املنطقة ال�رشقية، بعد 
اأن حق��ق االنت�س��ار الثالث له على الت��وايل، بتغلبه على 

�سان اأنطونيو �سبرز 114 � 87 .
وكان��ت الهزمية ه��ي االأوىل ل�سبرز يف 

املو�سم مقابل اأربع��ة انت�سارات، كما رفع 
ماجي��ك ع��دد انت�سارات��ه اإىل اأربعة مقابل 

هزمية واحدة.
، تغل��ب نيوي��ورك  اأخ��رى  ويف مباري��ات 
نيك���س عل��ى بروكل��ن نت���س 107 � 86، 
ودنفر ناجت�س على م�سيفه اأتالنتا هوك�س 
105 � 100، وميني�سوتا تيمربوولفز على 

 116  �  119 ثان��در  �سيت��ي  اأوكالهوم��ا 
، وتورونت��و رابت��ورز عل��ى م�سيف��ه لو���س 

اأجنلو�س ليكرز 101 � 92 .

 اأب��دى لوي���س هاميلت��ون �سعادت��ه بان�سم��ام دانييل 
ريت�سياردو اإليه يف فريق مر�سيد�س املناف�س يف بطولة 
الع��امل ل�سباق��ات فورموال 1 لل�سي��ارات يف اأحد االأيام 
لكن��ه �سدد على اأن ال�سائق االأ�سرايل يجب اأن يركز اأوال 
عل��ى تفوق��ه على زميل��ه يف رد بول الهولن��دي ماك�س 
فر�ستاب��ن. و�سينته��ي عقد ريت�سي��اردو بنهاية املو�سم 
املقبل وقال موؤخرا اإنه يحب اأن يكون زميال لهاميلتون 
ال��ذي اقرب م��ن ح�سد لقب��ه الرابع يف بطول��ة العامل 
يف املك�سي��ك هذا االأ�سب��وع. وميلك الفنلن��دي فالتري 
بوتا���س عقدا م��ع مر�سيد���س يف 2018. وب�سوؤاله عن 
ت�رشيح��ات ريت�ساردو قال هاميلت��ون لل�سحفين اإنه 
ال يهت��م بهوي��ة زميل��ه لكنه يق��در ال�سائ��ق االأ�سرايل 

كث��را. واأ�س��اف: "كن��ت زميال لالأف�س��ل ويف راأيي هو 
فرنان��دو )الون�س��و(. واأكم��ل: "دانييل لدي��ه زميل رائع 
للغاي��ة ل��ذا عليه العم��ل بق��وة ملوا�سلة التف��وق عليه. 
يج��ب اأن تتغل��ب عل��ى زميل��ك اأوال قب��ل املناف�سة �سد 
اآخري��ن والتف��وق عليه��م". وتابع: "لك��ن دانييل �سائق 
رائ��ع و�سي�سع��دين اأن يك��ون زمي��ال يل. لدي��ه �سخ�سية 

رائعة وهو ين�رش الكثر من االإيجابية يف الفريق". 
وفاز كل من ريت�سي��اردو وفر�ستابن ب�سباق هذا املو�سم 
لك��ن ال�سائ��ق اال�س��رايل ميلك 192 نقط��ة مقابل 123 
لزميل��ه البال��غ عم��ره 20 عام��ا. وعان��ى فر�ستابن من 
م�س��اكل يف املح��رك اأك��ر م��ن زميله اال�س��رايل. وقال 
هاميلت��ون اإن بوتا�س زميل رائع جلب اأجواء اأكر راحة 

يف الفري��ق بع��د رحي��ل املعت��زل نيك��و روزب��رج 
بط��ل الع��امل 2016. ومل تك��ن العالق��ة ب��ن 

هاميلت��ون وروزب��رج جي��دة يف مناف�ستهما 
على اللقب. وقال هاميلت��ون: "هناك العديد 
من ال�سائق��ن الرائعن الذين اأحب وجودهم 

معي يف الفريق". ووا�سل: "طاملا اأظهرت 
كيف ت�ستطي��ع املحافظة على احلالة 

املعنوي��ة اجلي��دة يف الفري��ق يف 
اخ��ر  فري��ق  �س��د  املناف�س��ة 

ف��اإن ه��ذا التجان���س مه��م 
للغاي��ة للجمي��ع م��ن اأجل 

اال�ستمتاع مبا يفعلونه".

عب��ارات  كاف��اين،  اإدين�س��ون  االأوروجوي��اين  احتك��ر   
االإ�س��ادة بال�سح��ف وو�سائ��ل االإع��الم الفرن�سي��ة، بعد 
ت�سجيل��ه هدف��ن ليقود فريق��ه باري�س �س��ان جرمان، 

للفوز على ني�س بثالثية نظيفة يف الدوري.
ون�رشت �سحيفة ليكيب �سورة كبرة الإدين�سون كافاين، 
وحتته��ا عن��وان "الالعب ال��ذي ال غنى عن��ه"، واأ�سارت 
للمهاج��م  بالف�س��ل  يدي��ن  الباري�س��ي  الفري��ق  اأن  اإىل 
االأوروجوي��اين الذي �سجل ثنائية يف ظ��ل غياب نيمار 

لالإيقاف وامل�ستوى الهزيل لكيليان مبابي".
واأ�سافت جملة فران�س فوتب��ول: "للمباراة الثانية على 
الت��وايل، يدين باري�س �سان جرم��ان بالف�سل لكافاين 
يف حتقي��ق نتيج��ة اإيجابي��ة والف��وز عل��ى ني���س ب��كل 

�سهولة".
اأم��ا اإذاع��ة )رادي��و مون��ت كارل��و(، فقال��ت: "كاف��اين 
يتقم���س دور املنق��ذ لباري���س �س��ان جرم��ان يف ظل 
غياب نيمار لالإيقاف، وتعطل خطورة كيليان مبابي".

ورف��ع كاف��اين بالثنائي��ة التي �سجله��ا يف مرمى ني�س 
ر�سي��ده اإىل 11 هدًف��ا يف بطولة الدوري ه��ذا املو�سم، 
بخالف احلف��اظ على معدله التهديف��ي القوي بت�سجيل 

64 هدًف��ا يف اآخ��ر63 مب��اراة للفري��ق الباري�سي بكل 
البطوالت املحلية واالأوروبية.

يف املقابل �سلطت �سحيف��ة )لو بروفان�س( ال�سوء على 
ديرب��ي ال�سم��ال ب��ن اأوملبي��ك مار�سيليا ولي��ل، �سمن 

مناف�سات اجلولة 11 من الدوري الفرن�سي.
وع��رب اإدين�س��ون كاف��اين، ع��ن �سعادت��ه الكب��رة بفوز 
فريقه باري�س �سان جرمان، على �سيفه ني�س، بثالثية 
نظيفة، يف ملع��ب حديقة االأمراء، م�س��اء اليوم اجلمعة، 
يف افتت��اح مناف�س��ات اجلول��ة ال� 11 من عم��ر الدوري 

الفرن�سي.
وكتب كافاين، عرب ح�سابه الر�سمي على موقع التوا�سل 
االجتماعي توير "اأمامنا م�سوار طويل، علينا موا�سلة 
العمل بجدية واحلف��اظ على هذا االأداء، اأحييكم جميًعا، 

حتيا باري�س".
و�ساه��م كافاين بق��وة يف انت�سار العم��الق الباري�سي، 
حيث �سج��ل هدفن و�سن��ع الثالث، لرف��ع ر�سيده اإىل 
11 هدًف��ا يف م�سابق��ة الدوري الفرن�س��ي هذا املو�سم، 
ويوا�سل مطاردة فال��كاو مهاجم موناكو الذي يت�سدر 

قائمة الهدافن بر�سيد 13 هدًفا.

كم��ا حاف��ظ كاف��اين، عل��ى معدل��ه التهديف��ي الق��وي، 
بت�سجي��ل 64 هدًف��ا يف اآخر 63 مباراة م��ع الفريق يف 

كافة البطوالت املحلية والقارية.
دخ��ل الثنائ��ي ماري��و بالوتيل��ي، واإدين�س��ون كافاين، 
يف م�س��ادة كالمية حادة خالل مب��اراة فريقي باري�س 
�س��ان جرم��ان وني���س، م�س��اء الي��وم اجلمع��ة، مبلعب 
حديق��ة االأمراء يف افتتاح مناف�س��ات اجلولة ال� 11 من 
ال��دوري الفرن�سي. ففي اأثناء تنفي��ذ ركلة ركنية للفريق 
الباري�سي، تعم��د بالوتيلي ا�ستف��زاز كافاين مب�سكه من 
القمي�س، اإال اأن االأمر مل يتوقف عند هذا احلد، بل و�سل 
االأمر اإىل ا�ستباك لفظ��ي وتبادل ال�سباب بن الالعبن، 
ونظرات غا�سبة متبادل��ة ولكن دون اأي احتكاك بدين، 

لتمر الواقعة دون اأي عقوبة على الالعبن.
وجنح كافاين يف الرد عل��ى املهاجم االإيطايل بت�سجيل 
هدف��ن يف ال�سوط االأول، و�سناع��ة الثالث يف الدقائق 
االأوىل لل�سوط الث��اين. ح�سل نادي �سانتو�س الربازيلي، 
عل��ى ح�ست��ه م��ن �سفقة بي��ع الالعب ال��دويل نيمار دا 
�سيلف��ا، لفري��ق باري���س �س��ان جرم��ان الفرن�س��ي، يف 
ال�سي��ف املا�س��ي قادًم��ا م��ن بر�سلون��ة مقاب��ل 222 

ملي��ون ي��ورو. واأك��د مودي�ستو جوني��ور، رئي���س نادي 
�سانتو���س الربازيل��ي، اأن باري���س �س��ان جرم��ان دفع 
له��م 9 مالين ي��ورو، وهي احل�س��ة الت��ي كان الفريق 
الربازيل��ي يتوقع احل�سول عليها طبق��ا لقواعد االحتاد 

الدويل )فيفا(.
 "ESPN" وق��ال مودي�ست��و، يف ت�رشيح��ات ل�سبك��ة 
الربازيلي��ة، اليوم اجلمعة: "لقد تلقين��ا ماال من باري�س 
�س��ان جرم��ان، ال اأعرف كم املبل��غ تقريًب��ا لكنه نحو 
9 مالي��ن يورو". ووفًقا لنظ��ام الت�سامن يف االحتاد 
ال��دويل )فيف��ا(، ف��اإن الفري��ق الذي ن�س��اأ في��ه الالعب، 
يح�س��ل على مبلغ قد ت�سل ن�سبت��ه اإىل 5 % من جميع 
عمليات بيع��ه م�ستقبال. بينما يواجه مان�س�سر يونايتد 
مناف�س��ة قوية من باري�س �سان جرمان الفرن�سي، الذي 
ي�سع��ى ال�ستغالل تواج��د مواطني كا�سيم��رو، نيمار دا 
�سيلف��ا وداين األفي���س وتياجو �سيلف��ا، الإقناعه بالقدوم 
اإىل "حديقة االأمراء". وميتلك كا�سيمرو عقًدا ينتهي يف 
اإ�سبانية اإىل اإمكانية  2021، واأ�سارت تقارير �سحفية 
متديد عق��ده، وزيادة قيمة ال���رشط اجلزائي قبل انتهاء 

العامل اجلاري.

فوزنياكي تتقدم في البطولة 
الختامية 

إبراهيموفيتش: لوكاكو سهل 
مهمتي

مورينيو يحدد محطته 
التدريبية المقبلة 
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