
FRIDAY 10 JUNE 2016 Ο ΚΟΣΜΟΣ48 ΣΠΟΡ

4 Carrington Rd, Marrickville NSW 2204 • Tel.: (02) 9558 8555

Διατίθεται στην Kebia, σε επιλεγμένα καταστήματα τροφίμων, και delicatessen.           
                  Eπίσης διατίθεται στα καταστήματα Woolworths.  

ΣΕΛ.ΔΙΝΕΙ ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΝΤΟΣ Ο 
ΜΑΡΚΟ ΣΙΛΒΑ 35

•  ΣΕΛ.38-39

ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ 
ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥΣ 

•  ΣΕΛ.40

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ -ΒΑΛΕΝΘΙΑ

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 1- 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

47
ΣΕΛ.ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΛΥΜΠΙΚ, ΣΑΝ 
ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ 
ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ.. 

Ο ΔΟΜΆΖΟΣ ΜΙΛΆΕΙ  
ΓΙΆ ΒΆΡΔΙΝΟΓΙΆΝΝΗ, 
ΠΆΤΕΡΆ, ΓΙΆΝΝΆΚΟΠΟΥΛΟ 
ΚΆΙ ΠΟΛΕΜΗ •  ΣΕΛ.41

■ ΡΕΤΡΟ / ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ

Πολλοί είναι αυτοί που 
ανυπομονούν να δουν τις πιο 
όμορφες και εντυπωσιακές 
WAGs στις κερκίδες των 
γηπέδων της Γαλλίας...

ΟΙ ΚΑΛΛΟΝΕΣ 
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ 
ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ... 
ΜΠΑΛΑ ΣΤΟ EURO 16

E
I
Δ
Η
Σ
Ε
Ι
Σ

ΕΞΑΠΑΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΕΘ*

ΘΈΛΈΙ ΝΑ 
ΈΠΙΣΤΡΈΨΈΙ ΣΤΗ 
ΜΑΝΤΣΈΣΤΈΡ 
ΓΙΟΥΝΑΙΤΈΝΤ   
Ο ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ

Ο ισπανικός Τύπος ασκεί δριμύ-
τατη κριτική στους "μερένγκες" με 
τον Κριστιάνο Ρονάλντο να βρίσκε-
ται (μαζί με τους Γκάρεθ Μπέιλ και 
Ζινεντίν Ζιντάν) στο επίκεντρο αυτής.
Ο Πορτογάλος ωστόσο, σύμφωνα 
με την εκπομπή "El Larguero" του 
ραδιοφωνικού σταθμού "Cadena 
Ser" δεν έχει το μυαλό του στην 
ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας. 
Αντίθετα, θέλει να επιστρέψει στη 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Στην ομάδα, δηλαδή, στην 
οποία πήγε το 2003 κι από 
την οποία μετακινήθηκε στη 
Ρεάλ Μαδρίτης το 2009. 
Γιατί εμφανίζονται αυτές 
οι τάσεις επιστροφής στο 
μυαλό του Κριστιάνο Ρονάλ-
ντο; 
Ο Ίβηρας, σύμφωνα με το 
συγκεκριμένο ρεπορτάζ που 
κοσμεί την πρώτη σελίδα 
της "AS", αισθάνεται εξα-
πατημένος από τον πρόεδρο 
της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, 
για την υπόσχεση που δεν 
εκπληρώθηκε σχετικά με 
την ανανέωση του συμβο-
λαίου του (το τρέχον εκπνέ-
ει το 2021).
Η υπόσχεση αυτή δόθηκε 
μετά τη λήξη του περυσινού 
τελικού του Champions League και 
μέχρι σήμερα δεν έχει τηρηθεί. 
Ο Κριστιάνο έχει επαναλάβει ότι 
θέλει να "κρεμάσει" τα παπούτσια 
του στη Ρεάλ, ενώ σαφέστατα ρόλο 
παίζει και το οικονομικό σκέλος, 
καθώς οι απολαβές του είναι μικρό-
τερες από αυτές των Λιονέλ Μέσι 
και Νεϊμάρ. 

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να επιστρέψει στη 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθώς νιώθει εξαπατημένος 
από τον πρόεδρο της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, για 
την υπόσχεση που δεν εκπληρώθηκε σχετικά με την 
ανανέωση του συμβολαίου του.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΛΈΝΤΟ
Στα γραφεία του Παναθηναϊκού βρέθηκε τη 
Δευτέρα (15/1) δύο φορές ο Ροντρίγκο Μολέντο, 
προκειμένου να συζητήσει με τους ανθρώπους 
των "πρασίνων" το θέμα του δανεισμού του 
στον ΠΑΟΚ. Το "τριφύλλι" ως γνωστόν έχει συμ-
φωνήσει με τον Δικέφαλο του Βορρά για την 
παραχώρηση του Βραζιλιάνου στόπερ, το θέμα 
όμως παραμένει ανοιχτό!

Από τον Παναθηναϊκό λέγεται ότι σήμερα επρό-
κειτο να συμφωνήσει οριστικά ο παίκτης με τους 
Πράσινους, αλλά στις συζητήσεις του με τα στε-
λέχη της ΠΑΕ εμφανίστηκε και πάλι αναποφάσι-
στος, μιλώντας και πάλι για την προοπτική επανα-
πατρισμού του στη Βραζιλία!

*Ρεπορτάζ του ραδιοφωνικού 
σταθμού "Cadena SER" 
υποστηρίζει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης 
θα κινηθεί για την απόκτηση του 
Νεϊμάρ μετά το Παγκόσμιο 
Κύπελλο, προσφέροντας τον 
Κριστιάνο Ρονάλντο ως 
αντάλλαγμα.

 ΡΕΆΛ ΜΆΔΡΊΤΗΣ ΚΆΤΡΆΚΥΛΆΕΊ, ΚΆΘΏΣ Η ΆΠΟΤΥΧΊΆ ΔΊΆΔΕΧΕΤΆΊ Η ΜΊΆ ΤΗΝ ΆΛΛΗ


