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من ذكريات الحرب و�أ�ضرارها الريا�ضية
إبراهيم وزنه
في منتصف شهر تموز من العام
 ،2006أمعنت الطائرات الصهيونيّة
ف��ي رم��ي قنابلها المتن ّوعة على
الضاحية الجنوبية لبيروت ،يومها
ل��م ي��و ّف��ر ال��ع��دو الغاشم ب��ش��را ً وال
ح��ج��را ً وال مَعلما ً ري��اض � ّي �اً .كثيرة
هي األض��رار التي لحقت بالرياضة
اللبنانيّة ،فهناك الع��ب��ون قضوا
تحت القصف ،وآخ���رون اض��ط � ّروا
للسفر خ���ارج ال��ب�لاد ،م�لاع��ب ع �دّة
احترقت أرضيّاتها ،وقاعات جديدة
دم ّرت بالكامل ،وأخرى قيد اإلنشاء
زال��ت عن الخارطة ،في ذلك اليوم،
وتوجهت ناحية
حملت كاميراتي
ّ
قاعة ن��ادي الصداقة الواقعة عند
أوتوستراد المطار ،ث ّم تقدّمت ناحية
ملعب األنصار لكرة القدم ،وأثناء
عودتي من مغامرتي التقط ص��ورا ً
لمجمع «اكستريم» الرياضي الواقع
مقابل مستشفى الساحل عند جسر
المطار ال��ذي ك��ان في ذل��ك اليوم قد
تمدّد أرضاً.
على الفور ،ا ّتصلت برئيس نادي

الصداقة الصديق عبدالله عاشور،
ووضعته في أج��واء المجزرة التي
ح��ص��ل��ت ف��ي ال��م��ل��ع��ب ،ليجيبني
وعلى طريقة وع��د السيد نصرالله

بعد تلك الحرب المجنونة ،سنعيد
القاعة أجمل م ّما كانت ،ومضت أيام
«العاصفة»  33ي��وم�ا ً والضاحية
تحت الحديد والنار ،وروائح البارود

تمأل األج��واء ،وما أن هدأت الحرب،
انطلقت مرحلة البناء واستعادة
ال��ب��ري��ق للضاحية ال��ش��م��وس ،في
كل األحياء كانت الحرب قد تركت

بصماتها ،أل��م هنا ،وح��زن هناك،
وصبر دائم يبلسم الجراح .وما هي
إلاّ شهور معدودة حتى ع��اد ملعب
األنصار «أخضراً» ،وقاعة الصداقة
محجة لألصدقاء والرياضيّين
صارت
ّ
والموهوبين ،ال بل ارتفع في مواجهة
صرح الصداقة صرحا ً جديدا ً حمل
اسم السدّ ،وأصبح ملعب العهد أكثر
إشراقا ً وجماالً ،كيف ال؟ وهو يحمل
اسم الشهيد السيد عباس الموسوي،
كما غيّر مجمع اكستريم اسمه إلى
«كالسيكو» وص���ار أج��م��ل وأرت���ب،
وهنا أتذ ّكر أنّ عاشور وأخوته لم
ينتظروا من الدولة وال��وزارة تحديد
حجم ال��خ��س��ارة ،ب��ل س��ارع��وا للر ّد
على همجيّة ال��ع��دوان ببناء صرح
أكبر وأجمل وأروع  ...وهكذا ،كان
ال��ر ّد على العدوان بمزيد من البناء
والتجميل ،أول��س��ن��ا الموصوفين
بأ ّننا كطائر الفنيق ،ينبعث دائما ً من
تحت الدمار ومن قلب الرماد ليحلّق
حضارة وعنفواناً!

ت�صنيف الفيفا ل�شهر تموز (لبنان )149

الأرجنتين في ال�صدارة والبرتغال قفزت درجتين
ح��اف��ظ منتخب األرج��ن��ت��ي��ن على ص��دارة
تصنيف االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في
نسخة شهر تموز  ،2016وشهدت تغييرات في
قائمة العشر األوائل عدا أصحاب مراكز الصدارة
الخمسة.
وصعد منتخب البرتغال من المركز الثامن
إلى السادس بعد أن ُت � ّوج ببطولة كأس أمم
أوروبا (يورو  )2016للمرة األولى في تاريخه،
إثر تغلّبه في النهائي على فرنسا.
وعادت فرنسا إلى قائمة المنتخبات العشر
األوائ���ل ،لتح ّل سابعة بعد وصولها لنهائي
يورو  ،2016لتقفز بذلك عشرة مراكز مقارنة
بالتصنيف السابق.
وتراجع منتخب إسبانيا إلى المركز الثامن

بعد أن كان سادساً ،وهو الذي ودّع بطولة أمم
أوروبا من ثمن النهائي على يد إيطاليا.
كما تراجع منتخب البرازيل من المركز السابع
إلى التاسع بعد خروجه من دور المجموعات
حسن منتخب إيطاليا
ببطولة كوبا أميركا ،فيما ّ
مكانته مركزا ً واحدا ً ليح ّل عاشراً.
وعلى صعيد المنتخبات العربية ،فقد قفزت
مصر مركزين لتح ّل في المرتبة الـ ،43بينما
واصلت الجزائر تصدّرها للمنتخبات العربية،
في المركز الـ .32أ ّما لبنان فقد تقدّم درجتين
ليصبح ترتيبه .149
ترتيب المنتخبات العشرة األوائل:
 -1األرجنتين.
 -2بلجيكا.

 -3كولومبيا.
 -4ألمانيا.
 -5تشيلي.
 -6البرتغال.
 -7فرنسا.
 -8إسبانيا.
 -9البرازيل.
 -10إيطاليا.
المنتخبات الخمسة األوائل في أفريقيا:
 -32الجزائر.
 -35كوت ديفوار.
 -36غانا.
 -41السنغال.
 -43مصر.

الخمسة األوائل آسيو ّياً:
 -39إيران.
 -48كوريا الجنوبية.
 57اليابان.
 -59أستراليا.
 -65السعودية.
الخمسة األوائل عرب ّياً:
 -32الجزائر.
 -43مصر.
 -45تونس.
 -54المغرب.
 -65السعودية.

�شفاين�شتايغر يرتبط بال�صربية �إيفانوفيت�ش
ويقترب من باري�س �سان جيرمان
ت���ز ّوج الع��ب ك��رة ال��ق��دم األل��م��ان��ي الدولي
باستيان شفاينشتايغر ،الثالثاء الماضي (12
ت ّموز الحالي) ،من العبة التنس الصربية أنا
إيفانوفيتش في مدينة فينيسيا اإليطالية.
وعنونت صحيفة «بيلد» األلمانية في صدر
غالفها« :اليوم ،زفاف في فينيسيا» .كما نشرت
الصحيفة صورا ً لشفاينشتايغر وإيفانوفيتش،
ومقطع فيديو عبر موقع «فايسبوك» للتواصل
االجتماعي لهما في التاكسي المائي بهذه
المدينة التي تشتهر بمساراتها المائيّة.
وكتب نادي بايرن ميونيخ األلماني ،الذي
لعب له شفاينشتايغر قبل انتقاله إلى فريق
مانشستر يونايتد اإلنكليزي« ،تغريدة» على
موقعه الرسمي «تويتر» للتواصل االجتماعي،
جاء فيها« :تهانينا وتم ّنياتنا بحياة زوجية
سعيدة لشفاينشتايغر».
ولم ُ
يدل شفاينشتايغر وإيفانوفيتش بأيّة
تصريحات على شبكات التواصل االجتماعي
عن نبأ زواجهما ،كما ورفض مسؤولو نادي

مانشستر يونايتد الر ّد على استفسار من وكالة
األنباء األلمانية ،واكتفوا بقولهم« :ال تعليق .ال

نعلّق على الحياة الخاصة لالعبينا».
من جانب ك��روي ،فقد أ ّك��دت صحيفة «ذا

�سوق االنتقاالت م�شتعل في �أوروبا

الألماني دراك�سلر �صفقة �آر�سنال الأغلى
سعى نادي آرسنال اإلنكليزي إلى التعاقد مع النجم
األلماني جوليان دركسلر العب نادي فولفسبورغ ،والذي
يُعتبر أبرز المواهب األلمانيّة في الوقت الحالي ،وظهر ذلك
واضحا ً خالل الموسم الماضي وفي مشاركاته مع منتخب
المانشافت في يورو .2016
وربما يكون الجناح األلماني الشاب الصفقة األغلى في
تاريخ النادي اللندني ،حيث تتحدّث الصحف اإلنكليزية
عن عرض بلغ  55مليون جنيه إسترليني من أجل قدوم
الالعب إلى ملعب اإلمارات.
ويأتي ذلك االهتمام برغبة من المد ّرب الفرنسي آرسين
فينغر المدير الفني للغانرز ،والذي يستهدف أيضا ً المهاجم
األرجنتيني غونزالو هيغواين العب نادي نابولي اإليطالي
الذي أعلنت إدارة آرسنال عن استعدادها لدفع  42مليون
يورو مع االستغناء عن العبها جيرود.
باإلضافة إلى خسارة النجم اإلنكليزي داني ويلبيك
بسبب اإلص��اب��ة التي ستجعله يغيب لفترة طويلة،
وكذلك خسارة صفقة المهاجم جيمي فاردي نجم ليستر
سيتي الذي جدّد عقده مع فريقه هذا الصيف.
وم��ن المتو ّقع أ ّن��ه في جميع األح���وال ،سيشهد هذا

الصيف الصفقة األغلى في تاريخ الغانرز ،حيث يعود
الرقم القياسي بالوقت الحالي لصفقة األلماني مسعود
أوزي��ل ال��ذي انض ّم إلى النادي اللندني قادما ً من ريال
مدريد مقابل  42مليون جنيه إسترليني.
ومن جانب آخر ،ربطت بعض الصحف النادي اللندني
بالمهاجم اإلسباني ألفارو موراتا العب النادي الملكي
الذي قد يتجاوز سعره  70مليون يورو هذا الصيف بعد أن
تأ ّلق مع يوفنتوس اإليطالي ،وعلى خط يوفنتوس أيضا ً
فقد ص ّرح مصدر مسؤول في النادي اإليطالي أنّ إدارة
آرسنال رفضت االستغناء عن العبها سانشيز لمصلحة
يوفنتوس.
يُذكر أنّ المدرب الفرنسي يخوض فرصته األخيرة مع
الغانرز ،حيث طالبته من الجماهير بالرحيل بعد الفشل
في الفوز بالدوري اإلنكليزي الممتاز منذ  12عاماً ،ولكن
إدارة الفريق جدّدت الثقة به.
وبالرغم من المستوى الرائع الذي قدّمه من قبل مع
جيل آرسنال الذهبي ،إلاّ أنّ تلك الثقة لن تبقى كثيرا ً إن لم
يفز بالبريميرليغ الموسم المقبل ،خاصة بعد إنفاق الكثير
في سوق االنتقاالت الصيفيّة الحالي.

صن» البريطانية ،أنّ المد ّرب البرتغالي جوزيه
مورينيو المدير الفني الجديد لنادي مانشستر
يونايتد ،لن يضع في حساباته نجم الوسط
األلماني باستيان شفاينشتايغر في الموسم
الجديد.
وقالت الصحيفة عبر موقعها اإللكتروني
الرسمي ،أنّ العب بايرن ميونخ السابق يقترب
من الرحيل إل��ى ن��ادي العاصمة الفرنسيّة
باريس سان جيرمان ،مقابل  14مليون جنيه
إسترليني في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأش��ارت إلى أنّ نجم المنتخب األلماني،
سعيد للغاية مع الفريق اإلنكليزي وال يسعى
إلى الرحيل نهائيا ً في الفترة الحاليّة ،ويريد
القتال من أجل حصد األلقاب.
وأضافت« :كان لديه محادثات مع المد ّرب
جوزيه مورينيو بشأن مستقبله في مسرح
األح�لام ،إلاّ أ ّنها ال ت��زال غير مؤ ّكدة في هذه
المرحلة ،فخالل األسابيع القليلة القادمة
سينكشف عن مصيره».

بطل «الترايتلون» الإ�سباني غوميز
خارج الأولمبياد
أعلنت اللجنة األولمبية اإلسبانية أنّ خافيير غوميز نويا ،بطل العالم
وأوروبا في منافسات الثالثي «ترايتلون» ،اعتذر عن المشاركة في أولمبياد
ريو دي جانيرو عقب إصابته بكسر في ذراعه اليسرى نتيجة حادث دراجة.
وفي التفاصيل ،فقد تع ّرض بطل العالم  5مرات للسقوط بشكل عمودي في
نهاية تدريباته بالدراجة بمقاطعة لوغو ،الواقعة شمال غرب إسبانيا ،حسبما
أفاد بعض المق ّربين منه.
وأض��اف أحد المتحدّثين باسم الالعب اإلسباني« :بعد أن نهض شعر
ببعض اآلالم في الذراع األيسر ،م ّما استدعى نقله إلى المستشفى ،وأثبتت
عمليّات الفحص باألشعة عن إصابته بكسر وخلع في المرفق ،وهو ما تطلّب
خضوعه لعملية جراحيّة أمس الخميس ،م ّما أ ّكد غيابه عن المشاركة في دورة
األلعاب األولمبية».
وكان غوميز نويا ،وهو الوحيد في منافسات «الترايتلون» الذي نال خمسة
ّ
المرشحين للفوز بالذهبية في أولمبياد ريو هذا العام
ألقاب عالمية ،ضمن
عقب نيله الفضية في لندن .2012
وكتب غوميز نويا على حساب اللجنة األولمبية اإلسبانية على «تويتر»:
«ل��س��وء الحظ ف��إنّ ه��ذا أجبرني على االنسحاب م��ن ري��و .أري��د أن أك��ون
واقعياً ..ال يوجد أي وقت لالستعداد ولكي أكون في أنسب وضع عند انطالق
األولمبياد».
ّ
مؤخرا ً أرفع الجوائز الرياضيّة على مدار مسيرته ،وهي
ونال غوميز نويا
جائزة أميرة أستورياس بسبب «إنجازاته الباهرة».

�أجمل هدف في اليورو
زولتان في �شباك البرتغال
اختار الموقع الرسمي لالتحاد األوروبي لكرة القدم «يويفا» ،هدف المدافع
الهنغاري زولتان غيرا في شباك المنتخب البرتغالي في دور المجموعات،
كأفضل هدف في بطولة «يورو .»2016
واعتمد «يويفا» في اختياره للهدف على التصويت ال��ذي فتحه أمام
الجماهير منذ يومين ،وعرض خالل التصويت خمسة أهداف ،بواقع أفضل
هدف عن كل مرحلة من مراحل البطولة.
وكان المخضرم زولتان غيرا ( 37عاماً) قد أحرز هدف التقدّم لبالده خالل
المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة األخيرة من دور المجموعات،
وانتهت بتعادلهما ( ،)3-3بتسديدة بعيدة من خارج منطقة الجزاء استق ّرت
في الزاوية اليسرى من مرمى الحارس روي باتريسيو.

منتخب النا�شئين في كرة ال�سلة
هزم الجزائر وت� ّأهل �إلى بطولة �آ�سيا
واصل منتخب لبنان للناشئين في
كرة السلة (تحت  18سنة) في تقديم
العروض القويّة في بطولة العرب
التي ُتقام في اإلسكندرية (مصر)،
وذل��ك إث��ر تحقيقه ف��وزه ال��راب��ع في
مباراته الرابعة على التوالي ،وهذه
المرة كان الضحيّة منتخب الجزائر
ال��ذي سقط بفارق  15نقطة (-77
.)62
وج��اءت نتيجة األرب��اع لمصلحة
المنتخب اللبناني ك��اآلت��ي-23( :
-77( ،)41-69( ،)26-47( ،)11
.)62
وسيخوض منتخب األرز مباراته
الخامسة في الدور األول ض ّد منتخب
مصر (اليوم الجمعة).
وسبق للمنتخب اللبناني أن فاز في
البطولة على العراق وتونس وليبيا،
وكانت الجزائر ضحيّته الجديدة.

ويأتي االستحقاق العربي في إطار
اس��ت��ع��دادات المنتخب اللبناني
للناشئين للمشاركة في بطولة آسيا
(تحت  18سنة) التي ستستضيفها
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العاصمة اإليرانيّة طهران بين 22
و 31تموز الحالي ،والمؤهّ لة إلى
بطولة العالم لهذه الفئة العمريّة في
العام .2017

فعال ّيات اليوم الثالث لبطولة التن�س في الك�سليك
تتابعت فعاليات الدورة السنوية المفتوحة في التنس
التي ّ
ينظمها النادي اللبناني للسيارات والسياحة على
مالعبه في الكسليك ،تحت إش��راف االت��ح��اد اللبناني
للّعبة.
وجاءت نتائج اليوم الثالث كاآلتي:
 14سنة وما دون :فاز فادي بيدان على إليو خوري
(6ـ  )0و( ،)1-6وإدوار لحود على أليكس شاهو ()1-6
و( ،)1-6وبيار دجروي على مايكل جو شاهو ()0 6-
و( ،)0 6-وتيمور عواد على أريك شمعة بالتغيّب.

 18سنة وما دون :فاز جميل علي الحسن على حسين
مهنا ( )0-6و( ،)0-6ورال��ف طعمة على إيلي شهاب
( )1-6و(.)2-6
القدامى  45سنة وما فوق :فاز إيلي حايك على فادي
جعارة ( )2-6و( ،)2-6ومحمد سبليني على نبيل
معلولي ( )2-6و(.)4-6
القدامى  50سنة وما فوق :فاز نعيم راباي على توفيق
أبي اللمع ( )4-6و( ،)4-6وجان الهاشم على محمد عبد
الخالق بالتغيّب.

بطولة لبنان في الكرة الطائرة ال�شاطئ ّية
تواصلت مباريات بطولة لبنان
«أك��س أكس أل» في الكرة الطائرة
ال��ش��اط��ئ � ّي��ة ل��ل��رج��ال وال��س��ي��دات
ع��ل��ى م�لاع��ب  bvbن��ه��ر إب��راه��ي��م،
و bvsال��ب��ت��رون ،وال��ت��ي ّ
ينظمها
االتحاد اللبناني للكرة الطائرة.
وجاءت نتائج اليوم الرابع على
الشكل اآلتي:
ال��رج��ال :ف��از غ��ازي فنج وأحمد
األسعد على أسعد يزبك وأنطوني

عون ( ،)0 2-فراس السعيد وعبد
ال��ق��ادر ص � ّف��ار على ع��م��اد ساسين
وج���اك مينا ( ،)0 2-غ���ازي فنج
وأحمد األسعد على فراس السعيد
وعبد القادر ص ّفار ( .) 0 2-وفاز
ن���ادر ف���ارس وج��وزي��ف ن��ه��را على
مروان جرداق وإيلي الرحباني (2-
 ،)0وعلى هشام زع��رور ويوسف
بو شلحا ( ،)0-2وعلى روني فرح
ورواد بو يونس ( .)0 2-كما فاز

زخ��ي��ا م��ح��ف��وظ وج���و ه��اش��م على
ه��ش��ام ج���رداق وإي��ل��ي الرحباني
( 2ـ .)0
وأش��رف على المباريات رئيس
لجنة المسابقات في االتحاد اللبناني
ال��ي��اس الطايع ،وق��اده��ا الحكمان
ال��دول��ي��ان شبل ض��رغ��ام وجوني
اللقيس ،والح ّكام االتحاديون جوال
ال��ق��وب��ا وم��ي��ري��ل�لا س��ع��د ،وسعيد
قبريانوس.

ليفربول ومد ّربه وجماهيره ي�أملون التحاق �ساكو
تتواصل متاعب الفرنسي مامادو ساكو عقب إعالن
األلماني يورغن كلوب م��د ّرب ناديه ليفربول اإلنكليزي
غيابه بداية الموسم المقبل .وسبق لساكو ( 26عاماً)،
أن غاب عن نهائي مسابقة ال��دوري األوروب��ي لالشتباه
ّ
منشطات وفق ما أعلن االتحاد األوروب��ي لكرة
بتناوله
القدم خالل تثبيته عقوبة اإليقاف لمدة  30يوما ً بحق
الدولي الفرنسي في شهر نيسان الماضي ،ونهائيّات
كأس أمم أوروبا ( 2016بقرار المد ّرب ديديه ديشامب)،
والتي خسر لقبها الديوك في األمتار األخيرة أمام منتخب
البرتغال.
ويعاني قلب دفاع الريدز من إصابة في الوتر األخيلي،
وفق كلوب« :يعاني ماما من إصابة على مستوى الوتر
األخيلي .ويحتاج اآلن لحوالى أربعة أسابيع بغية عودته
إلى التدريبات».

مشجعي ليفربول ،الذين يأملون
وطمأن المد ّرب كلوب
ّ
معانقة فريقهم األلقاب في الموسم المقبل إزاء حالة ساكو
الصحية ،بالقول« :ال يحتاج ساكو لعمليّة جراحيّة ،لكنه
ليس قادرا ً على المشاركة في الحصص التدريبية اآلن.
يحتاج لبعض الوقت بغية التعافي ،وهذا أمر مخيّب له،
للنادي والجميع على ح ٍّد سواء».
ويساور القلق بال المدير الفني األلماني كلوب إزاء
الشح على مستوى قلب الدفاع ،إذ غدا المدافع السلوفاكي
ّ
مارتن سكرتل ق��اب قوسين أو أدن��ى من التوقيع على
كشوفات فناربخشة التركي ،بينما منح العاجي كولو
توريه اإلذن بالمغادرة ،بحيث يتب ّقى الكراوتي ديان
لوفرن والكاميروني جويل ماتيب ال��ق��ادم من شالكه
األلماني ضمن القائمة ،إضافة إلى األلماني أميري جان
القادر على شغل مركز قلب الدفاع.

دورانت مع غولدن �ستايت
لمو�سمين بـ  54مليون دوالر
أعرب آدم سيلفر ،مف ّوض الدوري
األم��ي��رك��ي لمحترفي ك���رة السلّة
ع��ن مخاوفه عقب انتقال الالعب
الموهوب كيفن دورانت إلى صفوف
غولدن ستايت ووريرز.
وأ ّكد سيلفر سعيه الحثيث لسنّ
ق��وان��ي��ن وت��ش��ري��ع��ات تفضي إل��ى
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ت���وازن ال��ق��وى بين
األندية.
وذك��ر سيلفر في مؤتمر صحافي
ع��ل��ى ه��ام��ش االج��ت��م��اع ال��س��ن��وي
ل��م��س��ؤول��ي ال����دوري ال��س �لّ��وي في
أميركا« :كي أكون شفافا ً وصادقاً ،ال
أرى أنّ هذا االنتقال مثالي بالنسبة
لموازين القوى في الدوري».
وغ��ادر دوران��ت ،أفضل العب في
ال��دوري األميركي لموسمي 2013
و ،2014أس��وار أوكالهوما سيتي
ث��ان��در لاللتحاق بكتيبة ال��م��د ّرب
ستيف كير ،في عقد لمدّة موسمين

قيمته  54مليون دوالر أميركي.
واعتبر سيلفر ،أنّ االنتقال سليم
ولم يخالف القوانين المرعيّة اإلجراء
في ال��دوري األميركي ،لك ّنه أفضى
إلى ه ّوة بين األندية التي تخوض
غمار الدوري.
وتابع مف ّوض ال��دوري بالقول:
«حسب رأيي ،هناك فريقان كبيران
ف���ي ال���وق���ت اآلن����ي ع��ل��ى مستوى
ال��دوري ،ويجب العمل على إرساء
م��ق��اي��ض��ة ،ول���و ك��ان��ت ج��م��اع��ي��ة،
تسمح بانتقال النجوم إل��ى سائر
األندية».
وذكر سيلفر أنّ مسؤولي الدوري
األميركي لكرة السلّة بصدد إجراء
مفاوضات تهدف إلى إيجاد أرضيّة
بُغية تعزيز مبدأ المقايضة ،وأ ّكد
احترامه الشديد لمبدأ الالعب الحر
(ي��غ��دو ال�لاع��ب ح��� ّرا ً ب��ع��د انتهاء
خص
عقده) ،ولقرار دوران��ت« :بما
ّ

دورانت ،لقد ا ّتخذ قرارا ً مثالياً».
وع���� ّزز ق����دوم دوران�����ت ص�لاب��ة
ووري���رز الساعي الستعادة اللقب
عقب سقوطه ف��ي نهائي الموسم
المنصرم أمام كليفالند كافالييرز في
سلسلة نهائية محتدمة تقدّم فيها
أبناء كاليفورنيا بثالث مواجهات
ل��واح��دة ،قبل أن يتج ّرعوا هزيمة
مد ّوية بطعم العلقم حرمتهم الحفاظ
على أغلى األل��ق��اب في عالم الكرة
البرتقالية.
وما برح العب الجناح يؤدّي على
أعلى مستوى منذ ول��وج��ه أس��وار
متوسط
الدوري عام  ،2007إذ يبلغ
ّ
تسجيله  27.4في المباراة الواحدة،
وسوف يش ّكل قوة ضاربة إلى جانب
س��ت��ي��ف ك����وري ،ك�ل�اي ط��وم��س��ون
ودرايموند غرين المشاغب ،علما ً
بأ ّنه حصد جائزة أفضل ه�دّاف في
 2012 ،2011 ،2010و.2014

