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رين »يصعق« أثرياء باريس
رد رين الصاع لضيفه باريس ســان جرمان 
حامل اللقب وكرر سيناريو نهائي مسابقة الكأس 
املوسم املاضي، وذلك بتحويله تخلفه الى فوز ٢-١ 
في ختام املرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.

وأظهر رين الذي أنهى دوري املوسم املاضي 
في املركز العاشر، أنه يتمتع بروح قتالية عالية 
جدا بحســمه اللقاء، محققا فوزه الثاني تواليا 
فيمــا مني فريق املــدرب توماس توخل بهزمية 
أولى مبكرة بعد الفوز الكبير الذي حققه افتتاحا 

ضد نيم )3-٠(.
وافتتــح األوروغويانــي إدينســون كافاني 
التسجيل لباريس )36(، قبل أن يرد رين بتسجيله 

هدفــن عن طريق الســنغالي مباي نيانغ )44( 
ورومان ديل كاستيو )48(.

وأصبــح ريــن الفريــق األكثــر فــوزا علــى 
»الباريســين« في الدوري خالل املواســم الـ ١٠ 
املاضية بتحقيقه انتصاره اخلامس على النادي 
الباريسي من أصل ١٩ مباراة بحسب موقع »أوبتا« 

لإلحصاءات.
وكما كان متوقعا، خاض سان جرمان مباراته 
الثالثة لهذا املوسم )مع كأس األبطال( دون جنمه 
البرازيلــي نيمار الراغب في الرحيل عن النادي 
مع تفضيل العودة الى فريقه السابق برشلونة 

اإلسباني.

وبهدف كافاني، وصل سان جرمان الى الشباك 
للمباراة األربعن تواليا في الدوري الفرنســي، 
معادال بذلك رقم راسينغ كلوب بن ١٩6٢ و١٩64 

بحسب موقع »أوبتا« لإلحصاءات.
وكان فريق املدرب جوليان ستيفان جرد سان 
جرمان من لقب مســابقة الكأس املوسم املاضي 
بعدما حول تخلفه أمامه بهدفن نظيفن الى تعادل 
٢-٢ قبل أن يحسم املواجهة بركالت الترجيح.

لكن النادي الباريسي ثأر لنفسه قبيل انطالق 
املوسم بإحرازه كأس األبطال بالفوز عليه ٢-١ 
بعــد أن كان متخلفا بدوره بهدف قبل أن ينقذه 

كيليان مبابي واألرجنتيني أنخل دي ماريا.

تياغو سيلفا: نيمار بقدم واحدة 
مثل ميسي ورونالدو
شدد قائد باريس سان جرمان، البرازيلي 
تياغو سيلفا، على ضرورة االحتفاظ بخدمات 
زميله ومواطنه نيمار جونيور، الذي يرغب 
في مغادرة جدران النادي الفرنســي هذا 

الصيف.
وقال تياغو في تصريحات نشرتها صحيفة 
لو باريزيــان: »نيمار بقدم واحدة، ميكنه 
أن يفعل أشــياء رائعة مثل ليونيل ميسي 
وكريســتيانو رونالدو«. وأضاف املدافع 
البرازيلي »بالطبع نفتقده كثيرا، لكنه اليزال 
العبا بصفوف الـ )بــي إس جي(، أمتنى 
أن يبقى مع الفريــق، ألنه العب ال ميكن 

تعويضه، وركيزة أساسية«.
وتابع: »إحساسي أن نيمار سيبقى معنا، 
ولكن املوقف معقد، ألنه شأن شخصي«.

وأملح تياغو سيلفا »نحاول أن نتحدث مع 
نيمــار إلثنائه عن الرحيل، ولكن ال ميكن 

التدخل في األمور اخلاصة«.
وأمت تصريحاته بقوله: »العبو باريس سان 
جرمان ينتظرون قراره النهائي، ومستمرون 

في عملهم«.
وأجبر نيمار إدارة النادي الباريسي على 
التفاوض مع مسؤولي برشلونة لبيعه هذا 

الصيف.

رسمياً .. إعارة كوتينيو إلى »العمالق الباڤاري«
أعلن نادي برشلونة االسباني إمتام صفقة إعارة 
العبه البرازيلي فيليبي كوتينيو الى بايرن ميونيخ 
االملاني ملوسم ٢٠١٩- ٢٠٢٠ مقابل 8.5 مالين يورو.

وأضاف النادي الكاتالوني في بيان »ينطوي هذا 
االتفاق أيضا على خيار شــراء نهائي من قبل بايرن 

مقابل ١٢٠ مليون يورو«. 
فــي املقابل، اكد بايرن امتام الصفقة على موقعه 
الرســمي »خضع الالعب الدولي البرازيلي للفحص 

الطبي الروتيني االحد ووقع عقده«. 
وأشــاد كوتينيو بانتقاله الى العمالق الباڤاري 
بالقول »بالنسبة لي، ميثل هذا االنتقال حتديا جديدا في 
بلد جديد مع أحد أبرز االندية االوروبية، أنا متشوق 
لرؤية ذلك، وعلى غرار بايرن املك طموحات كبيرة«. 
وهنأ كارل هاينتس رومينيغيه الرئيس التنفيذي 
لبطل الدوري األملاني لكرة القدم في املواسم السبعة 
األخيــرة فريقه على امتام الصفقة بالقول »نشــكر 
برشلونة لقبوله عرض االنتقال، مع فيليبي، يصل 
الى بايرن العب ســيدعم خياراتنا الهجومية بفضل 

إبداعه وأسلوبه التقني«. 
وعنونت صحيفة »سبورت« الكاتالونية الرياضية 
اليوميــة امس منتقدة الالعب البرازيلي »كوتينيو، 
قصة كارثة كبيرة«.  وانضم كوتينيو )٢7 عاما( الى 
برشلونة قادما من ليڤربول االجنليزي عام ٢٠١8 مقابل 

١٢٠ مليون يورو، إضافة إلى 4٠ مليونا كحوافز.

فاينالدوم: ردة فعل أدريان أهم من اخلطأ

بالوتيلي يدافع عن ألوان بريشيا

أياكس لتجاوز أبويل في تصفيات »األبطال«

دافع العب وسط ليڤربول، الهولندي 
جورجينيو فاينالدوم، عن خطأ زميله 
حــارس املرمى أدريــان خــالل املباراة 
األخيرة أمام ســاوثمبتون، مبنافسات 
اجلولــة الثانية من الدوري االجنليزي 

املمتاز.
وقال فاينالدوم، في تصريحات أبرزتها 
صحيفة »ديلي إكسبرس« البريطانية: 
»هذا النوع من األشياء يحدث مع حارس 
املرمى، في العام املاضي، حدث نفس األمر 
مع أليســون ضد ليستر سيتي وكذلك 

في الفترة التحضيرية«. 
وأضــاف »أعتقد أن ردة فعل أدريان 
ستكون أهم من اخلطأ نفسه، كل شخص 

ميكنه أن يخطئ حتى احلارس«. 
وتابع: »كل شخص يحتاج إلى وقت 
مــن أجل التكيف، إنــه دخل مع الفريق 
بعد انضمامه مباشــرة، لذلك علينا أن 

نتكيف مع بعضنا بعضا«. 
وختم »اآلن علينا فقط نستغل الوقت 
ونتدرب معا لنعرف بعضنا بعضا بشكل 
أفضل، ألن كل شخص يحتاج إلى وقت 
للتكيف، وهذا حدث معي عقب انضمامي، 
أعتقد أن اجلميع كانوا كذلك عندما وقعوا 
مع ليڤربول، لذلك سيكون على ما يرام«. 
وأخطــأ أدريــان وتســبب في هدف 
لساوثمبتون، باملباراة التي انتهت بفوز 
»الريدز« بنتيجة )٢-١( السبت املاضي. 
وانضم أدريــان إلى ليڤربول، خالل 
فتــرة االنتقاالت الصيفيــة، في صفقة 
انتقال حر، بعد رحيل سيمون مينيوليه، 
وشــارك أمام نوريتش باجلولة األولى 
عقب إصابة احلارس األساسي أليسون 
وخروجه من اللقاء، كما لعب دورا بارزا 
في تتويج فريقه بالسوبر األوروبي على 

حساب تشلسي.

..وهونيس يتنحى عن رئاسة بايرن ميونيخ
أكد أولي هونيس تنحيه عن رئاسة نادي 
بايرن ميونيخ بطل الدوري االملاني في 
املاضية، وعدم ترشحه  السبعة  املواسم 
لوالية جديدة في االنتخابات املقبلة املقررة 
في نوفمبر املقبل. وأفاد هونيس )67 عاما( 
صحيفة »بيلد« األملانية على هامش دورة 

للغولف انه سيبقى في مجلس االشراف 
على النادي ولكن »سأتخلى عن رئاستي 
عندما يحني الوقت«.  ويعقد بايرن اجتماعه 
الســنوي في نوفمبر املقبــل، على أن 
تنتخب اجلمعية العمومية رئيسا جديدا 
للعمالق البافاري. ويترك هونيس منصبه 

كرئيس لبايرن ميونيخ بعد أكثر من 40 
عاما، لصالح هيربرت هاينر الذي شغل 
منصب املدير التنفيذي لشركة »أديداس« 
للمستلزمات الرياضية بني 2001 و2016 
وتولى مؤقتا بالنيابة منصب رئيس النادي 
البافاري عام 2014، وهو حاليا نائبه في 

مجلس االشراف على النادي.
ويأتي تنحي هونيس مع عودة احلارس 
الدولي السابق أوليفر كان الى بايرن اعتبارا 
من 2020 حتضيرا خلالفة كارل هاينتس 
رومينيغه في منصب الرئيس التنفيذي 

للنادي البافاري في 2021.

عاد املهاجم »املشاكس« ماريو بالوتيلي 
الــى مدينته للدفاع عن ألوان بريشــيا، 
العائد مجددا الى الدرجة األولى اإليطالية 

لكرة القدم.
ووقــع بالوتيلي »عقــدا لعدة أعوام« 
بحســب ما أفاد بريشــيا الذي أشار الى 
أنه ســيقدم العبه اجلديد الحقا، مضيفا 
»ماريــو يعود الى موطنــه، العودة الى 
إيطاليا بعد غياب 3 أعوام أصبحت ممكنة 
بفضل تصميم ماريو وحماسه للعودة الى 

بريشيا، املدينة التي نشأ فيها«. 
وتابع البيان »منذ أن كان طفال، متيز 

مبهاراته اجلسدية والتقنية«. 
وأشارت التقارير الى أن بالوتيلي الذي 
ولد في صقلية لكــن مت تبنيه وتربيته 
بالقرب من بريشــيا، وافــق على توقيع 

عقد لثالثة أعوام مع بطل دوري الدرجة 
الثانية بعدما افترق عن مرسيليا الفرنسي 

في يونيو املاضي.
لكن مشاركة بالوتيلي مع بريشيا قد 
تتأجل ألربع مباريات بسبب اإليقاف، ما 
يعني بأنه لن يدافــع عن قميص فريقه 
اجلديد حتى مباراة ٢5 ســبتمبر املقبل 
ضد يوڤنتوس بطل الدوري في املواسم 

الثمانية األخيرة.
وذكرت شــبكة »ســكاي ســبورتس 
إيطاليا« أن بالوتيلي سيتقاضى 3 مالين 
يورو عن املوسم األول، إضافة إلى 3 مالين 
أخــرى في حال بقــي الفريق في الدرجة 
األولى، ثم سيحصل على 6 مالين في كل 
من املوســمن اآلخرين في عقده مع بقاء 

شرط اللعب في الدرجة األولى.

يتصدر أياكس أمســتردام الهولندي، 
الــذي تأهل في النســخة املاضية لنصف 
نهائــي دوري أبطال أوروبا، قائمة الفرق 
الـ ١٢ التي تتنافس على 6 مقاعد في دور 
املجموعات بالبطولة األعرق على مستوى 

األندية في »القارة العجوز«. 
ويستعد أياكس ملواجهة مضيفه أبويل 
القبرصي اليوم، في لقاء الذهاب من الدور 
الفاصــل املؤهل الى مرحلــة املجموعات 
مــن دوري ابطال اوروبــا، على أن يعود 
ملواجهتــه مجددا في هولنــدا يوم ٢8 من 

الشهر اجلاري.
ويطمــح بطل الــدوري الهولندي الى 

معادلة إجناز العام املاضي بعد سنوات من 
الغياب عن املشهد على املستوى القاري، 
وذلك دون اثنن من أبرز جنومه، قلب الدفاع 
ماتيــس دي ليخت الــذي انتقل لصفوف 
يوڤنتوس اإليطالي والعب الوسط فرينكي 

دي يونغ الذي رحل إلى برشلونة.
كما يتواجه اليوم أيضا، كلوب بروج 
البلجيكي مع السك لينز النمساوي، وسالڤيا 
براغ التشــيكي مع كلوج الروماني، على 
أن حتسم هوية املتأهلن لدور املجموعات 

بحلول يوم ٢8 من الشهر اجلاري.
وستجرى قرعة دور املجموعات بدوري 

األبطال يوم ٢٩ في موناكو.

مدڤيديڤ يحرز لقب »سينسيناتي« ويتقدم في التصنيف
الروســي دانييــل  دخــل 
مدڤيديڤ نادي اخلمسة االوائل 
في تصنيف رابطــة الالعبن 
احملترفن الصادر امس للمرة 
االولــى في مســيرته، بعد أن 
حقق لقب دورة سينسيناتي 

االميركية للماسترز للتنس.
واحرز مدڤيديڤ )٢3 عاما( 
لقبه االول في دورات املاسترز 
لأللــف نقطــة علــى حســاب 
البلجيكي داڤيد غوفان بنتيجة 
7-6 )3/7( و6-4 ليتقدم ثالثة 
مراكز في الترتيب ويصبح في 

املركز اخلامس.
وحافــظ الصربــي نوڤاك 
الــذي أقصاه  ديوكوڤيتــش، 
مدڤيديــڤ مــن الــدور نصف 
النهائي في سينسيناتي السبت 
املاضي، على صدارة التصنيف 
امام كل من االســباني رافايل 
نــادال والسويســري روجيه 
فيدرر والنمســاوي دومينيك 

ديوكوڤيتــش ١١685 نقطــة، 
اإلسباني رافايل نادال 7٩45، 
السويســري روجيــه فيدرر 
6٩5٠، النمســاوي دومينيــك 
تييم 4٩٢5، الروســي دانييل 
األملانــي   ،4١٩5 مدڤيديــڤ 
 ،4٠٠5 زفيريــف  ألكســندر 
اليابانــي كــي نيشــيكوري 
4٠٠5، اليوناني ســتيفانوس 
تسيتسيباس 3455، الروسي 
 ،٢8٩٠ خاتشــانوڤ  كارن 
واالسباني روبرتو باوتيستا 

.٢575
وفــي تصنيف الســيدات، 
عادت االميركية ماديسون كيز 
الى نادي العشر االوليات بعد 
فوزها بلقب دورة سينسيناتي 
االميركيــة، فيمــا حافظــت 
اليابانية ناومي أوســاكا على 
الصــدارة رغم انســحابها من 
الــدور ربــع النهائــي للدورة 
االميركيــة بداعــي اصابة في 

تييم قبل أســبوع على موعد 
انطالق بطولة اميركا املفتوحة 
رابــع  ميــدوز«  »فالشــينغ 

البطوالت االربع الكبرى.
التصنيف تراجع  وشــهد 
اليابانــي كــي نيشــيكوري 

مركزين الى املرتبة الســابعة 
بعد خروجه املفاجئ في دور 
الـ 3٢ من سينسيناتي على يد 
مواطنه يوشيهيتو نيشيوكا.

وفيما يأتي ترتيب العشرة 
نوڤــاك  الصربــي  االوائــل: 

الركبة. وحققت كيز )٢4 عاما( 
لقبها اخلامس في مســيرتها 
حســاب  علــى  االحترافيــة 
الروسية سفتالنا كوزنيتسوفا 
مبجموعتن 7-5 و6-7 )7-
5( لتتقدم 8 مراكز الى املرتبة 
العاشرة للمرة االولى منذ ٢5 

يونيو ٢٠١8.
وفيما يأتي ترتيب العشر 
األوليــات: اليابانيــة ناومــي 
أوساكا 66٠6 نقطة، األسترالية 
آشلي بارتي 65٠١، التشيكية 
كارولينــا بليســكوفا 63١5، 
الرومانيــة ســيمونا هاليــب 
إيلينــا  األوكرانيــة   ،4743
ســفيتولينا 44٩٢، التشيكية 
بترا كڤيتوڤا 4485، الهولندية 
كيكي برتنز 43٢5، األميركية 
ويليامــس 3٩35،  ســيرينا 
البيالروسية أرينا سابالينكا 
33٢٠، واألميركية ماديســون 

كيز 3٢67.

مباريات اليوم
١٠beIN SPORTS HD١أبويل ـ اياكس

١٠beIN SPORTS HD٢كلوج ـ سالفيا براغ
١٠beIN SPORTS HD3بروج ـ السك
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»األتلتي« يتجاوز خيتافي بنجاح.. وإشبيلية يهزم إسبانيول
أهدى ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد وصيف البطل 
الفوز في مستهل املوسم على حساب ضيفه وجاره خيتافي 
١-٠ في املرحلة األولى من الدوري اإلسباني، في مباراة أكملها 

الفريقان بـ ١٠ العبن منذ الدقائق األخيرة للشوط األول.
وســجل موراتا هدف فريق املــدرب األرجنتيني دييغو 
سيميوني في الدقيقة ٢3 بكرة رأسية بعد متريرة عرضية 
لإلجنليزي كريان تيربيير القادم هذا املوسم من توتنهام، 
قبــل أن يطرد خورخــي مولينا من خيتافي في الدقيقة 38 
 ،»VAR« بعد تغيير لون البطاقة إثر الرجوع لتقنية الڤيديو
ثم رينان لودي من صاحب األرض في الدقيقة 4٢ حلصوله 

على إنذار ثان.
وكانت الفرصة قائمة أمام موراتا إلضافة هدف ثان من 
ركلة جزاء انتزعها الوافد اجلديد البرتغالي جواو فيليكس، 

لكن احلارس دافيد ســوريا تألق في وجه املهاجم الســابق 
لريال مدريد ويوڤنتوس اإليطالي وتشلسي اإلجنليزي.

إال أن الهــدف الذي ســجله فــي الشــوط األول كان في 
نهاية املطاف كافيا ملنح أتلتيكو فوزه اخلامس تواليا على 
خيتافي الذي لم يذق طعم االنتصار على جاره منذ نوفمبر 

.)٢-3( ٢٠١١
وعلى غرار أتلتيكو، بدأ إشــبيلية مشواره بفوز أيضا 

لكن خارج قواعده على إسبانيول ٢-٠.
وخاض النادي األندلسي مباراته الرسمية األولى بقيادة 
مدرب إسبانيا وريال مدريد السابق جولن لوبيتيغي الذي 
تســلم اإلشــراف عليه في يونيو خلفا لبابلو ماشن املقال 
من منصبه قبل انتهاء املوســم، نتيجة خروج الفريق من 
الدور ثمن النهائي ملســابقة »يوروبا ليغ« على يد سالفيا 

براغ التشيكي.
واســتهل لوبيتيغي مغامرته اجلديــدة بأفضل طريقة 
مع ســادس املوسم املاضي، بفضل الوافد اجلديد سيرخيو 
ريغيلون املعار من ريال مدريد، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 
44، قبل أن يؤكد نوليتو الفوز الرابع تواليا إلشبيلية على 

إسبانيول بهدف في الدقيقة 86.
ولم يكن الفريق األندلسي اآلخر ريال بيتيس موفقا بقدر 
إشبيلية، إذ سقط على أرضه بلد الوليد بهدف للورين مورون 
)68( مقابل هدفن لسيرجيو غوارديوال )63( وأوسكار بالنو 
)8٩(، متأثــرا بالنقص العددي فــي صفوفه منذ الدقيقة 8 

بعد طرد مدافعه جويل روبليس.
وتغلــب ديبورتيفو أالفيس على ضيفه ليفانتي بهدف 

سجله التشيلي غييرمو ماريبان في الدقيقة 54.

نابولي مينح إيكاردي مهلة أخيرة

»الفيوال« مهتم بريبيري

سانشيز يطلب رقم 
األساطير في »النيراتزوري«

خضيرة: ال أريد الرحيل 
عن »السيدة العجوز«

طالب نابولي اإليطالــي مهاجم إنتر ميالن، األرجنتيني ماورو 
إيكاردي، بحسم موقفه ومســتقبله في ظل رغبة النادي في 

ضمه خالل امليركاتو الصيفي احلالي.
وذكر موقع »كالتشيو ميركاتو« أن »البارتينوبي« يريد تدعيم 
صفوفه بالتعاقد مع إيكاردي حيث يرى فريق اجلنوب أن املهاجم 

األرجنتيني مناسب متاما للفريق.
ولفت املوقع إلى أن العقبة الوحيدة أمام نابولي تتمثل في رغبة 
إيكاردي، السيما انه اليزال ينتظر يوڤنتوس التخاذ خطوة جدية 
بالنسبة له حيث يرغب املهاجم في ارتداء قميص »البيانكونيري«.

وأشارت إلى أن نابولي حدد يوم السبت املقبل موعدا نهائيا أمام 
إيكاردي لتحديد مــا إذا كان مهتما باالنضمام لفريق اجلنوب 

من عدمه.
وختم بأن نابولي على استعداد لتقدمي عقد إليكاردي يحصل 
من خالله على 8 ماليني يورو كراتب سنوي في املوسم الواحد.

أبدى نادي فيورنتينا اإليطالي لكرة القدم اهتمامه بضم العب 
اجلناح الدولي السابق الفرنسي فرانك ريبيري الذي رحل 
مؤخرا عن بايرن ميونيخ بطل الدوري األملاني في املواسم 
السبعة األخيرة، بحســب ما أعلن املدير الرياضي للفريق 

اإليطالي دانييلي برادي.
وقال برادي بعد فوز »الفيوال« على مونزا 3-1 ضمن منافسات 
كأس إيطاليا »ريبيري نحبه كثيرا، ولكن مثل جميع الالعبني 

الكبار، فهو يفكر باالحتماالت«.
وتابع: »نريد التعاقد معه ولكننا ال منلك إمكانية دفع املاليني، 
على غرار األندية العربية او الروسية«، قبل أن يختم »ولكن 
في حال أراد متابعة اللعب على أعلى املستويات، فإن فريق 

فيورنتينا ينتظره«. 

اقترب نادي إنتــر ميالن، من التعاقد مع جنــاح مان يونايتد 
اإلجنليزي، التشيلي أليكسيس سانشيز، خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية احلالية. ووفقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو«، فإن سانشيز 
أبلغ إدارة »النيراتزوري« برغبتــه في ارتداء القميص رقم 7، 
والذي ارتداه بعض أســاطير النادي مثل فرانشيسكو موريرو 
ولويس فيغو. وارتدى املهاجم التشــيلي القميص رقم 7 خالل 

فترته في أرسنال ومن ثم مان يونايتد.
وتشير تقارير صحافية إلى أن سانشيز بات على أعتاب االنضمام 
إلنتر ميالن، حيث يواصل وكيل الالعب وضع الرتوش األخيرة 
على الصفقة، فيما من املتوقع أن يصل التشــيلي إليطاليا غدا، 

كي يخضع للفحوصات الطبية ومن ثم توقيع العقود.
وسينضم سانشــيز لـ »النيراتزوري« في صفقة على سبيل 

اإلعارة مع خيار الشراء في نهاية املوسم.

أكد العب وسط يوڤنتوس اإليطالي، األملاني سامي خضيرة، 
أنه ال يرغب في مغادرة »السيدة العجوز«، بالرغم من التقارير 
الصحافية التي تشير لوجوده في قائمة الراحلني هذا الصيف.

وقال خضيرة، في تصريحات أبرزها موقع »توتو ميركاتو«: 
»لم أتفاوض مع أي فريق آخر، أعرف أن النادي ميتلك الكثير 

من الالعبني، وأن عليه أن يبيع البعض«.
وأضــاف: »مع يوڤنتوس كان من الواضح منذ بداية الفترة 

التحضيرية، أنني لن أغادر وال أرغب في الرحيل«.
وختم: »لم ألعــب أبدا من أجل املال، لكن للفوز بالبطوالت، 
أريــد حتقيق حلمي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع 
يوڤنتوس، ألني أحب هذا النادي واملدينة«. وارتبط خضيرة 
بالرحيل عن يوڤنتوس، هذا الصيف، قبل أن تشــير بعض 
التقارير إلى تراجع »السيدة العجوز« عن قرار بيعه، ليبقى 

في الفريق املوسم املقبل.

دييغو فورالن: 
رونالدو أناني ومغرور

قال جنم منتخب أوروغواي السابق، دييغو فورالن، 
إن جنــم يوڤنتــوس اإليطالي واملنتخــب البرتغالي 

كريستيانو رونالدو، شخص أناني ومغرور.
وأضــاف فورالن في تصريحات لصحيفة ميرور: 
»كريستيانو كان شخصا أنانيا في غرفة خلع مالبس 

مان يونايتد، إنه ليس مثل ديڤيد بيكام«.
وتابــع: »رونالــدو أراد دائما أن يكــون قريبا من 
املرآة، كان يقضي اليوم بأكمله وهو ينظر إلى نفسه 

في املرآة«.
ولعــب الثنائي فــورالن ورونالدو معــا بقميص 
»الشــياطن احلمر«، قبل أن يرحل فورالن في صيف 
٢٠٠4 إلــى صفــوف ڤياريــال اإلســباني، بينمــا ظل 
كريســتيانو رونالدو حتى عــام ٢٠٠٩، ثم انتقل الى 

ريال مدريد.

إطاللة أولى مميزة 
أللفيش مع ساو باولو

قــاد البرازيلي املخضــرم داني الفيش 
فريقه اجلديد ســاو باولو للفوز على 
سيارا بتســجيله هدف اللقاء الوحيد 
ضمن منافسات اجلولة ١5 من الدوري 

البرازيلي لكرة القدم.
وخاض ألفيــش )36 عاما( العائد الى 
بالده للمرة األولى منذ موســم ٢٠٠١-

٢٠٠٢ حن كان العبا في صفوف باهيا، 
املباراة في خط الوسط رغم أنه اشتهر 
بلعبه في مركز الظهير األمين مسجال 

هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 4٠.
وكان الظهيــر األمين قد عــاد الى بالد 
»السامبا« من بوابة ساو باولو في الشهر 

اجلاري مبوجب عقد لـ 3 مواســم بعد 
انتهــاء عقده مع باريس ســان جرمان 

الفرنسي الذي لعب معه ملوسمن.
وأمضى ألفيش ١7 موســما في أوروبا 
تنقل خاللها من اشبيليه اإلسباني الى 
مواطنه برشلونة ومن ثم الى يوڤنتوس 
اإليطالي، قبل أن يختتم مسيرته احلافلة 
باأللقاب في القارة العجوز مع النادي 

الباريسي.
وحقق ألفيش في أوروبا 36 لقبا منها ٩ 
ألقاب في الدوريات احمللية، 6 منها مع 
النادي الكاتالوني، وواحد مع يوڤنتوس 

و٢ مع نادي العاصمة الفرنسية.


