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خــطف مـنــتــخب هـولــنــدا بـطــاقـة
الـتـأهل للـمـربع الـذهبي في دوري
األ األوروبـية بـتعـادل مثـير مع
ـانـيا (2-2) في إطـار مـنـافـسات أ

اجلولة السادسة.
انـيا تيمـو فيرنر وسجل ثنـائية أ
ولـيـروي سـاني فـي الـدقـيـقـت 9
و20 بـــيـــنـــمـــا أحــرز كـــويـــنـــسي
بروميس وفيرجيل فان ديك هدفي
هـــــــــولـــــــــنــــــــــدا في
الــدقــيـقــتـ 85

و90.
وبـــذلك تــأهل
مـــــنــــــتـــــخب
الـــطـــواحــ
إلـى نــــــصف
الـــنــــهــــائي
بـعـد تـصدره
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ـنـتـخب الـكامـيـرون أن الـدولي الـبـرازيلي ـدرب احلـالي  يـرى كالرنس سـيـدورف جنم ريـال مـدريـد السـابق وا

نيمار دا سيلفا أخطأ بالرحيل عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان.
وقـبل مـواجـهـة الـكـامــيـرون الـوديـة مع الـبـرازيل قـال ســيـدورف خالل تـصـريـحـات نـقـلــتـهـا صـحـيـفـة "سـبـورت"
الكتالونية: "مـوهبة نيمار ال شك فيها لكنه يحتاج إلى فـريق يساعده على النمو لكي يقدم أفضل ما لديه ألنه لن

فرده". يحقق ذلك 
ـستوى كنه االسـتمرار بـاللعب في ا وأضاف: "كـان من اخلطأ أن يـرحل عن برشلـونة بهـذه السرعـة حيث كـان 

كنه أن يكون مختلفا لكنه اآلن في باريس سان جيرمان". وسم آخرين.. كان  العالي 
ض نـحه ما يحـتاجه ألنه ال زال صـغيرا ولم  وتابع أسطـورة الطـواح الهـولنـدية: "نيـمار بـحاجة إلى مـدرب 
وقتا طـويال في أوروبا.. يـحتاج لـلعب بجـانب العب أفـضل منه ال أحتـدث عن الناحـية الـفنيـة ولكن عمن حـققوا

همة وتوجوا باأللقاب". العديد من األشياء ا
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{ مدن- وكاالت
قالت رابطة الدوري اإلنكليزي لكرة
الــقـدم الـيـوم االثـنـ إنـهـا وقـعت
ــنح رســمـــيــا عــلى عــقــد جــديــد 
"ســكــاي ســبــورتس" حــقــوق الــبث
ــدة خـمس الـتــلــفـزيــوني احملــلي 
سنـوات بـقيـمة  595 ملـيون جـنيه
إسترليني ( 764.99مليون دوالر).
وتـــشــــرف الــــرابــــطـــة عــــلى دوري
الـدرجة الـثـانيـة إضافـة لـلدرجـت

األدنى.
وذكـرت تـقـاريـر إعالمـيـة أن بعض
أنديـة دوري الدرجـة الثـانيـة كانت
تـعـارض االتـفاقـيـة وأن مـالك لـيدز
يــونــايــتــد أنــدريــا رادريــتــســاني
حتـدث عن احـتــمـال إقـامــة بـطـولـة
منفصلـة باسم "الدوري اإلجنليزي

متاز 2. ا
لـكن وبـعد اجـتـمـاع جمللس اإلدارة
قدم قررت الـرابطة قـبول العـرض ا
من "ســكـــاي ســبــورتـس" الــشــريك

احلالي للرابطة في البث.
وجـاء في بـيان بـهـذا الـصدد "درس

ــواد ذات مـــجـــلس اإلدارة كـــافـــة ا
الصلة وتشمل مراسالت من أندية
تــشـارك بــدوري الـدرجــة الــثـانــيـة
ـتـاحة ـعـلـومـات ا وفي ضـوء كل ا
يـــرى أن مـن األفـــضـل لـــلــــرابــــطـــة
ــدة خــمــسـة الــتــوقــيع عــلى عــقــد 
أعـوام بـقـيـمـة  595 مـلـيـون جـنـيه

إسترليني".
ـتـد الـعـقد الـذي قـالت الـرابـطة و
ئـة مقارنة إنه يشـهد زيادة  35 با
بــالـقــيـمـة احلــالـيــة حلـقــوق الـبث

حتى مايو أيار 2024.
ــؤقـت لــلــرابــطـة وقــال الــرئــيس ا
ديـبي جـيـفـانـز إنـهـا كـانت عـمـلـية

صعبة.
ــفــاوضـات وأضــاف "إتـمــام هــذه ا
ـثل حتـديـا حـقـا خـاصـة في كـان 

عنية". ظل تعدد األطراف ا
ـــنح الـــعـــقــد شـــبـــكـــة "ســـكــاي و
سبورتس" حق بث مباريات دوري
نتصف األسبوع الدرجة الثانية 

عبر خدماتها التفاعلية.
وتـضم الــرابـطــة مـسـابــقـتي دوري

الــدرجـة الــثــالـثــة ودوري الــدرجـة
الـــرابــعــة وكــأس رابـــطــة األنــديــة
اإلنــــكــــلــــيــــزيــــة وكــــأس الــــدوري
اإلجنــلـيــزي الـذي يـضـم أنـديـة من
آخــر درجـتــ في الــدوري إضـافـة
إلى  16 فـــريـــقـــا لـــلــنـــاشـــئـــ من
ــمــتــاز ودوري الــدرجــة الــدوري ا

الثانية.
وأبـرمت "سـكـاي سـبـورتس" أيـضـا
اتــفــاقـــا جــديــدا مع رابــطــة دوري
احملتـرف االسكـتلـندي لكـرة القدم
ـــدة خـــمس ســـنـــوات بـــدايـــة من

موسم 2020-2021.
ولـم تكـشف الـرابـطـة االسـكـتـلـنـدية
عن قـــيــمـــة الــعـــقــد لـــكن تـــقــاريــر
لـوسـائل إعالم مـحـليـة ذكـرت أنـها
تــقــدر بــنــحــو  30 مــلــيــون جــنــيه

وسم الواحد. إسترليني في ا
ويــخـطـط مـيـالن اإليــطـالـي إلبـرام
صفقـة من صفوف تـشيلسي خالل
فترة االنتقاالت الشتوية في يناير/

قبل. كانون ثان ا
وبـحـسب صحـيـفة "كـوريـري ديلـلو

ســبــورت" اإليــطــالــيـة فــإن مــيالن
يضع جـاري كاهـيل مدافع الـبلوز
ـطلـوب لـضمه في ضـمن قائـمة ا

الشتاء.
وسم  وينتهي عقد كاهيل بنهاية ا
اجلــــاري وخــــرج من حــــســــابـــات
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بالتعادل (2-2).
وهــبط مــنــتـخـب سـلــوفــاكــيـا إلى
ــســتـــوى الــثــالث لــدوري األ ا
األوروبــيــة بـــعــد خــســارته أمــام
مضيفه التشيكي  0/1 في اجلولة
األخــيـرة من مـبــاريـات اجملـمـوعـة

األولى للمستوى الثاني.
وسجل باتريك شيك مهاجم روما
اإليــطــالي هــدف الــفــوز لــلـفــريق

التشيكي في الدقيقة 32.
ـنـتـخب الـتشـيـكي رصـيده ورفع ا
ــــركــــز إلـى ســـــــت نــــقــــاط في ا
الـثـاني وظـلت سلـوفـاكـــــــــيا في
ـــــــــركز الثـالث واألخير بثالث ا
نــقــاط لـــتــهــبط لــلـــمـــــــــســتــوى

الثالث.
جتـــدر اإلشـــارة إلى أن مـــنــتـــخب
ــســتـوى أوكــرانــيــا صــعــد إلى ا
األول عن هــذه اجملـــمــوعـــة الــتي

يتصدرها برصيد تسع نقاط.
وواصل مـنـتـخـب بـولنـدا نـتـائـجه
اخملــيـــبــة فـي الــفـــتــرة األخـــيــرة

لتسكن الشباك.
وحـاول سـيرجـي جنـابـري جتـربة
حــظه بـتـسـديــدة قـويـة من خـارج
مـنـطــقـة اجلـزاء لـكن ســيـلـيـسـ

رة. تصدى لها هذه ا
ـــــاني في ـــــنـــــتـــــخـب األ وجنح ا
احلـفاظ عـلى تقـدمه بـهدفـ حتى
أطلق احلكم صافرة نهاية الشوط

األول.
ــبـــاراة في واشـــتـــعـــلت أجـــواء ا
الـشــوط الـثــاني وكــاد فـيــرنـر أن
يـــضـــيف الـــهـــدف الـــثـــاني لـــكن

رمى. تسديدته حادت عن ا
وبــدأ لــوف في إجــراء تــغــيــيـرات
عــلـى الــتــشــكــيل بــعــد مــرور 18
دقـيقـة على بـداية الـشوط الـثاني
بــإقـحــام الــثــنــائي مــاركـو رويس
وتـومــاس مـولــر بــدالً من فـيــرنـر
وجــنــابــري لــتــنــشـــــــيط هــجـوم

انيا. أ
ومــــنح رويـس لــــزمــــيــــلـه ســــاني
تــمـــريـــرة حــريـــريـــة أمـــام مــرمى

جملــمــوعـــته بــرصــيــد  7 نــقــاط
منهيا احللـم الفرنسي بعد تراجع
مـنـتـخب الـديـوك لـلـمركـز الـثـاني
بنفس الرصيـد ولكن التفوق جاء
ـواجـهــات بـيـنـمـا لألول بـفـارق ا
ــان في ذيل الــتــرتـيب اســتـقــر األ
بـــنـــقــطـــتـــ فـــقط والـــذي هـــبط

للمستوى الثاني.
ـانـيـا بــدأ يـواكـيم لــوف مـدرب أ
ـبـاراة بـتـشـكــيـلـة تـضم كال من: ا
نويـر هوميـلز روديجـير سولي
كـيـرير كـيـمـيتش كـروس شـولز

ساني جنابري وفيرنر.
أما رونالـد كومان فـدفع بتشـكيلة
تـضـم كال من: سـيـلـيـسـ تـيـتي
دي لـيــخت فـان دايك بـلـيـنـد دي
يــــوجن فـــــايــــنـــــالــــدوم دي رون

بروميس بابل وديباي.
ــان رغــبــة واضــحـة في أظــهـر األ
ـبـاراة االنـتــصـار مــنـذ انـطـالق ا
وهو ما ترجمه فيرنر بعد مرور 9
دقـائـق فـقط بـتـسـديـدة من خـارج
مــنــطــقــة اجلــزاء ســكــنت شــبـاك
احلـارس الـهــولـنـدي سـيــلـيـسـ

انشافت بهدف. ليتقدم ا
 واسـتفـز الهـدف الضـيوف لـيبدأ
درب رونـالد كومان في رجال ا
ـــان فـي عـــقــر مـــهــاجـــمـــة األ
دارهم لـــــيــــنـــــجــــحـــــوا في
احلــصــول عــلى مــخــالــفـة
عـلى حـدود منـطـقـة جزاء
ـــانــــشـــافت لـــيـــفـــشل ا
ــــفـــيـس ديـــبــــاي في
حتـــويــلــهــا إلى داخل

الشباك.
واسـتـطـاع أصـحاب
األرض مـــبــــاغـــتـــة
الهولنـدي بهدف
ثـان في الـدقـيـقة
20 بعدما تسلم
لــــيـــروي ســـاني
تــمـريـرة بــيـنـيـة
خــارج مـــنــطـــقــة
اجلزاء لـيسـددها
بــــيــــســـراه لــــيــــفــــشل
ســيــلــيــســ في الــتــصــدي لــهــا
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اني دائرة اهـتمامات جوزيه مـورينيو مدرب مـانشستر دخل جنم بوروسيا دورتـموند األ
يونايتد اإلجنلـيزي حتسبًا لضمه مستقبلًـا. ويتعلق األمر بالعب وسط أسود الفيستيفال
الـدولي البـلجـيكي أكـسيل فـيتـسل الذي قـالت شبـكة "سـكاي سـبورتس" إن مـورينـيو بدأ
لك بودوان اخلميس مراقبته في األسـابيع األخيرة. وتواجد مورينيو في مدرجات ملعب ا
راقبـة فيـتسل خالل فـوز بلـجيـكا عـلى أيسـلندا (0-2) بـدوري األ األوروبية. اضـي  ا
ـوسم بعـدما انضم إلى سـتوى رائع مع أسـود الفيـستـيفـال منذ بـداية ا وظهر فـيتـسل 
صـفوف الفـريق قادمًـا من تيـاجن كواجنـيان الـصيـني مقابل  20 مـليـون يورو. وأسهم
فيتسل في احـتالل دورتموند صدارة جدول ترتيب البوندسليجا برصيد  27 نقطة بعد

مرور  11 جولة دون أي خسارة.

ـــته (0/1) أمـــام ضــــيـــفه بـــهــــز
باراة الودية التي التشيكي في ا

دينة جدانسك. جرت بينهما 
وارتــدى جـاكــوب جــانـكــتــو ثـوب
ـباراة بـعـدمـا أحرز اإلجـادة في ا
ـنتـخب التشـيكي الـوحيد هدف ا

في الدقيقة 52.
ـنــتــخب الــبــولــنـدي عن وعــجــز ا
إدراك الـتـعــادل لـيـتـلــقى خـسـارة
جـديــدة قـبل لـقـائه (الـشـرفي) مع
مــضــيــفـه مــنــتــخـب الــبــرتــغــال
ـــقــــبـل في اجلــــولـــة الــــثالثــــاء ا
الـسـادسـة (األخـيــرة) بـاجملـمـوعـة
الـثـالثـة من الـقـسم األول لبـطـولة

دوري األ األوروبية.
وكــان مــنـتــخب بــولــنــدا قــد هـبط
للقسم الثانـي بعدما تذيل ترتيب
اجملـمـوعـة بـرصيـد نـقـطـة واحدة
من ثالث مـباريـات عقب خـسارته
 0/1 أمام ضيفه منتخب إيطاليا
في اجلـــولـــة الــرابـــعـــة الـــشـــهــر

اضي. ا
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رفض الفرنسي أولـيفيه جيرو مـهاجم تشيلـسي رفع راية االستسالم لـعدم مشاركته مع

باريات األخيرة حلساب اإلسباني ألفارو موراتا. تشيلسي في ا
وقال جيرو بحـسب "ديلي ميل" البريطانية "لقد أتيت متأخرًا من كأس العالم وموراتا كان
ـنتخب الوطني أمام هولندا في سبتـمبر جعلني أشعر شعور جيد يشارك ثم بهدف مع ا
ـدرب يـشارك مـوراتا وبـعد الـعـودة لتـشيـلـسي بدأت عـدة مبـاريـات". وأضاف: "الـيوم ا
وهو يقوم بعـمل رائع. هذا صحيح أننا كـنا نعاني على مستـوى الكفاءة ولكنه سجل
واألمـور تــتــحــسن". وتــابع: "هل أفــكـر فـي الـرحــيل من أجـل مـكــاني األســاسي في
ـنـتـخب? أشعـر بـأنـنا عـدنـا بـالزمن عـدة أشـهـر قبل كـأس الـعـالم عنـدمـا كـان يتم ا
توجيه نفس األسـئلة لي ولكن اليـوم أنا هادىء وأستمتع بـلقب كأس العالم وال أريد

نافسة واللعب بشكل أكبر". أن أشعر بالضغوط وبكل تأكيد أنا أحب ا
وأخـيرًا قال: "سـأقاتل على مـكاني في الـلحظـة احلاليـة وال أفكر في الـرحيل سأظل

في تشيلسي وال تتوقعوا مني االستسالم".
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سـيـلـيــسـ لـكـن سـاني فـشل في
الـتــعـامل مـعــهـا لـتـضــيع فـرصـة

تعزيز التقدم.
وفي الـدقيـقة 77 كان ديـبـاي على
مقربة من تقليص النتيجة بعدما
توغل داخل منطقة اجلزاء وسدد
كـرة أرضيـة زاحـفة أبـعـدها نـوير

بقدمه إلى ركنية.
وقـــبل نــــهـــايــــة الـــوقـت األصـــلي
لــلــمــبـاراة بـ 5 دقــائق اســتــطـاع
بــرومــيس أن يــقــلـص الــنــتــيــجـة
لــــهـــولــــنـــدا بــــهــــدف صـــاروخي
بــتـــســـديــدة من خـــارج مـــنــطـــقــة
ـــبــاراة من اجلـــزاء لـــتــشـــتـــعل ا

جديد.
وفي اللـحظات األخـيرة من الوقت
األصـلي لـلـمـبـاراة جنح فـيـرجـيل
فــــان دايك فـي تــــســــجــــيل هــــدف
الــتـعــادل لـهـولــنـدا بــعـدمــا قـابل
عرضيـة داخل منطـــــــــقة اجلزاء
بــتــســـــــــديــدة عـلـى الــطـائــر إلى
باراة داخل الشباك لتنــــــــتهي ا

اني في دوري اال االوربية نتخب الهولندي يتأهل على حساب نظيره اال q¼Qð∫ ا
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ـــدرب مــــاوريــــســـــــــيــــو ســـاري ا
مـؤخرًا حـيث لم يـشـارك سوى في
مـــــــــبـــــــــاراة واحــــــــــدة فـــــــــقـط في

يرليج. البر
وأشــــارت الــــصــــحــــيــــفــــة إلى أن
جــيـنــارو جــاتــوزو مــدرب مـيالن
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وبــعـــد أن كــان أورالنــدو مــتــقــدمــا
بـفـارق  18نــقـطــة في الـربع األول
تـقــلص الــفـارق إلى نــقـطــة واحـدة

السلة األمـريكي للمحـترف بفوزه
 117-131على نيويورك نيكس في

أورالندو.
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حـقق أورالنــدو مــاجـيـك انـتــصـاره
الـــثـــالث عــــلى الـــتـــوالي في دوري

أوليفيه جيرو

V×Ý lOD² ¹ n¹dO “ ∫5ðd¹u

WI ULF « s  ◊U ³ «
.وقــامت رابــطــة مــحــتــرفي بــعــامــ
التنس (ATP)  بتكر اسم صاحب
الـ 42 عــامـــا حــيـث أطــلـــقــتـه عــلى
إحدى مجمـوعتي البطولـة اخلتامية
لألساتذة بلندن التي اختتمت أمس
األحـد وسلم خـاللهـا الـكـأس للـفـائز
اني ألـكسـندر زفـيريف الـذي فاز األ
يـا الـصربي صـنف األول عـا علـى ا
نــوفــاك ديـوكــوفـيــتش.وفي مــقـابــلـة
جــوجـا 'عن أهم صــحــفــيــة حتــدث '
ذكـريــات مـســيـرته في مـالعب الـكـرة

الـــصـــفـــراء كــــمـــا تـــطـــرق
ـــاني لـــلـــحـــديـث عن األ
الــشـــاب ألــكــســنــدر
زفيـريف الذي أكد
أنـه قـــــــادر عـــــــلى
ســحب الــبــســاط
مـن حتت أقــــــدام
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أعـلن نادي توريـنو اإليطالي الـيوم االثن عن تـمديد عـقد جناحه اإلسـباني ياجو

فالكي حتى  30 يونيو/حزيران 2022.
.وجاء في الـبيـان الذي نـشـره "التـورو" عبـر موقـعه الرسـمي على اإلنـترنت
"نادي تورينـو لكرة القدم سعيـد بتمديد عقـد الالعب ياجو فالكي حتى 30

يونيو/حزيران 2022.
.وخاض صاحب الـ 28 عاما  85 مبـاراة مع نادي مدينة تـورينو شمال
إيــطـالــيـا وسـجل  28 هـدفـا وذلك مــنـذ انـضـمــامه له في صـيف 2016

قادما من روما على سبيل اإلعارة. 
من جـانبه كتـب الالعب اإلسباني عـبر حـسابه الرسـمي على شـبكة (تـويتر)
االجتـماعيـة "اليـوم وقعت عـلى جتديد تـعاقـدي مع توريـنو. أنا سـعيـد وفخور
ـسـئـوليـة بـعـد الـثـقـة الـتي وضـعـتـهـا إدارة الـنادي وفي نـفس الـوقت أشـعـر بـا

والرئيس في شخصي. 
شكرا للجميع واألفضل لم يأت بعد".
وسم مع تـورينو وشارك فـالكي هـذا ا

في  10 مـــــبــــاريــــات  9 في
"الــــســــيــــري آ" وواحــــدة في
كـــأس إيــــطـــالــــيــــا وســـجل

. هدف
وبـعــد مـرور  12 جــولـة من
الــــدوري اإليــــطــــالي يــــحــــتل

ـركز تـوريـنو مـنتـصف الـترتـيب (ا
العـاشر) بـرصيد  17نقـطة جمـعها من  4 انـتصارات

و 5 تعادالت و 3 هزائم.
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يــعــد جــوســتــافــو كــويــرتــ االسم
الــبـرازيــلي األبـرز فـي عـالم الــتـنس
وهــو أكـثــر الالعـبــ الـذين مــنـحـوا
بالده ألـقــابـا بـلـغت  20 لـقــبـا عـلى
مــدار مــســيــرته من بــيــنــهـا  3عـلى
مـسـتـوى (اجلـرانـد سالم) في روالن
ــاســتـرز جــاروس ولـقـب في كـأس ا
قـبل  18عــامـا في لــشـبــونـة.كــمـا أن
ــــــولـــــــود فـي مــــــديـــــــنــــــة الـالعـب ا
فــلــوريــانـوبــولــيس عـاصــمــة واليـة
سـانـتـا كــاتـاريـنـا جـلس عـلى عـرش
ي لالعب على مدار التصنيف الـعا
 34أسبوعا ب نهاية عامي 2000
و2001 لـــــيــــصــــبح ثــــانـي العب من
الـقارة الـالتيـنـيـة يالمس هـذا اجملد
بعد التشيـلي مارسيلو ريوس الذي
تـــــصـــــدر الــــتـــــصـــــنــــيـف قـــــبل ذلك

فقط بنهاية الشوط األول.
لكن مـاجيك سجل أول  6 نقاط في
الــربع الـثــالث وحـافظ عــلى تـقـدمه

حتى النهاية.
ـسـجـلـ في وقـاد أرون جـوردون ا
مـاجيك بـرصـيد  31 نـقـطة بـيـنـما
سجل زميله نيكوال فوتشفيتش 28
نـقــطــة واسـتــحــوذ عـلى  10كـرات
مـرتـدة وقدم  9 تـمـريـرات حـاسـمـة

لزمالئه.
وســجل تــيـم هـاردواي  32 نــقــطــة
وأضـــاف زمــيـــله تـــراي بـــيــرك 31
نقـطة لـصالح نـيكـــــس الـذي خسر
لـــلــــمـــبـــاراة اخلـــامــــســــــــــة عـــلى

التوالي.
وهـذا هـو االنــــــتـصـار الـسـابع في
آخـــــــر  9 مـبــاريـات ألورالنـــــــدو
كـمـا فـاز مـاجـــــــــيك في خـمس من
آخــر  6مــبـــاريــات خــاضـــهــا أمــام

نيكس.
ومن جــهــة اخــرى ســجل لــيــبــرون
جيمس  51 نقطـة في أعلى رصيد

ماوريسيو
ساري

متاز نافسات الدوري االنكليزي ا لقطة 

وسم خالل فوز لوس لالعب هذا ا
أجنـــلـــيس لـــيـــكــرز  97-113عــلى
مـيـامي هيت فـي دوري كرة الـسـلة

األمريكي .
وأضـــاف جـــيــمـس الــذي حـــقق 4
ألــقــاب لــلــقــسم الــشــرقـي ولــقــبـ
بدوري احملـتـرف خالل  4سـنوات
مـع هــيت لـــرصــيــده  3تـــمــريــرات
حــاسـمــة واسـتــحـوذ عـلى  8كـرات

مرتدة.
وأحرز جـيمس  19نقـطـة في الربع
األول و 28 نـقطـة في الـشوط األول
وإجــــمــــالي  42  نـــقــــطــــة خالل 3
أربــاع لــيــقــود لــيـــكــرز لــتــحــقــيق
انــــتـــصــــاره اخلـــامـس في آخـــر 6
مـبـاريـات. وسـجل ويـن إلـيـنـجـتون
 19نــقــطــة لـفــريـق هـيـت وأضـاف
زمـيله تـايـلر جـونـسون  17 نقـطة
ــة فـي غــيــاب دون جتـــنب الــهـــز
صـاب جـوران دراجيـتش صاحب ا
أكـثـر تـمـريـرات حـاسـمـة بـالـفـريق
وثاني أكثر العب تسجيال للنقاط. جانب من دوري كرة السلة االمريكي

"جـيل الـعــمـالـقـة".وقـال كـويـرتـ في
تصريحـاته "ما حتقق في عام 2000
ـثابة تـسطيـر كتـاب يحكي كل كان 
اإلجنــــازات والــــذي كــــانـت فــــيه كل
عطيات حاضـرة.. كما أنني أنهيت ا
هــذا الـعــام في صــدارة الـتــصــنـيف
عـــنـــدمـــا كـــنت فـي حـــاجـــة لـــلـــفــوز
باريات لم أكن أتخيل أنه بإمكاني
الـــفـــوز بـــهـــا".كـــمــا حتـــدث الـــنـــجم
الـــبـــرازيـــلـي عن الـــعـــودة الـــقـــويـــة
لـلصـربي نـوفاك ديـوكوفـيـتش الذي
ـوسم في صدارة أنهى ا
الــــتــــصــــنــــيف وفي
جـــعــبـــته أربـــعــة
ألـقـاب (اثنـ في
اجلـــــرانــــد سالم
ومـــثـــلـــهــمـــا في

األساتذة).

يـــرى أن كــاهـــيل ســـيـــكــون احلل
ألزمـة دفـاع الـروسـونـيـري على
ـدى الـقــصـيـر رغم اهــتـمـام ا
مـانـشـستـر يـونـايتـد مـؤخرًا

بالتعاقد معه.
وتــــــــألـق كــــــــاهــــــــيـــــــل
بـقــمـيــــــــــص الـبـلـوز
حـــــــــــــيـث تــــــــــــــــــوج
بـــــــلـــــــقـــــــب دوري
أبـــــطـــــال أوروبــــا
والــــــــــــــــــــــــدوري
األوروبـــــــــــــــي
ولــــــــــــــــــــــقــب
يرليج البر
مــــــــرتــــــــ
وكــــــــــــــأس
االحتـــــــــاد
اإلجنـلــيـز
ي وكأس
رابــــــطـــــة
. احملترف


