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لكي لالستحقـاق الرياضي لقائد فريق برشلونة أندرياس إنـييستا وهو أعلى وسام تمنحه احلكومة { مدريد  – وكاالت - مـنح مجلس الوزراء اإلسباني الوسام ا
في مجال الرياضة.

ونال هذا الوسام عدة رياضي من قبل من بينهم تشافي هرنانديز وإيكر كاسياس وفيسينتي ديل بوسكي.
ـتحدث بـاسم احلكـومة ووزير الـتعـليم والثـقافـة والرياضـة إنيـيجو مـينديـز ذلك القـرار من خالل اجمللس األعـلى للريـاضة تـقديرا جملـهودات إنـييسـتا الذي وأكد ا

نتخب الهولندي. أحرز هدف فوز إسبانيا ببطولة كأس العالم  2010 بجنوب أفريقيا في شباك ا
ـنتخب وقال مـينديـز في مؤتـمر صحـفي عقب اجـتماع اجملـلس "أنهى إنيـيسـتا مسـيرته الريـاضيـة في برشلـونة بعـد حتقـيقه البـطولة الـ32  وارتـدي الالعب قميص ا

الوطني في مناسبات عديدة في جميع الفئات العمرية".
وكـان إنييسـتا قد انظم عام  1996إلى بـرشلونة وعـمره ال يتجاوز  12ربيـعاً بعد أن كان يـحلم للعب لنادي ريـال مدريد فيما كـان اول ظهور على الساحـة الدولية منذ

عام  2001فساهم في إحرازه مع فريقه لبطولة كأس األ األوروبية حتت  16عاماً

7 w{U¹— ÂUÝË l —√ U² OO½≈ `MLð UO½U³Ý≈

{  مــــدن –وكـــــاالت - اســــتــــحق
بـــرايــــتـــون ضـــمـــان بــــقـــائه في
ـمـتـاز هـذا الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
ـــوسم إثــر فــوزه عــلى ضــيــفه ا
مـانـشـسـتـر يـونـايـتد ( ?(0-1اول
امس اجلمـعة في افتـتاح اجلولة
الـ ?37وذلك بالنـظر إلى سيطرته

على أغلب مجريات اللقاء.
 ولم يــتــرك بــرايــتـون خلــصــمه
فـرصـة السـيـطـرة عـلى الـكـرة إلّا
في الــدقـائق الــعـشــرين األخـيـرة
بينمـا قدّم يونايتد مـباراة مخيّبة
ــــقــــايــــيـس ولم يــــنــــجح بـــــكلّ ا
الالعـــبــون الــذين شـــاركــوا مــنــذ
الـبـدايـة في اسـتغـالل فـرصتـهم
بل أثــــاروا امـــتــــعـــاض أنــــصـــار

الفريق في أحيان كثيرة.
ـتــفـائــلـ أن ولـم يـتــوقّع أشــد ا
يجمع بـرايتون  40نقـطة بنـهاية
وسم احلالي بل تـكهّن البعض ا

بــإمــكـــانــيــة عــودته إلى الــدرجــة
األولى.

ـــدرب اجملــــتـــهـــد كـــريس لـــكن ا
هوتون خلق االنـسجام والتناغم
بـــ مــــجـــمـــوعـــة مـن الالعـــبـــ
ـتـعـطّـش لـتـحـقيق ـمـيّزين وا ا
الــنـــجــاح األمــر الـــذي أثــمــر عن
مــوسـم قــوي في تــاريخ الــنــادي

تواضع. ا
ــبـاراة وجلــأ هــوتــون في هــذه ا
إلى طـريقـة الـلعب  ?1-5-4فوقف
اخملــضــرم جـــلــ مــوراي كــرأس
سـاندة من العب الوسط حربـة 

الهجومي باسكال جروس.
وتولّى أنتـوني نوكارت وخوسيه
إيـزيـكـويــردو تـنـفـيــذ الـهـجـمـات
السـريعة من اجلـناح فـيما قام
دايل سـتيـفـنـز ودافي بـروبـر مـعا
بـدعم اخلـط اخلـلـفي الـذي تـكوّن
من الــربــاعـي بــرونــو ســالــتــور

وشـــــايـن دوفـي ولـــــويـس دونك
وجايتان بوجن.

هذه اخلطة أثـمرت بشكل واضح
بـعـدمــا أحـكم بـرايـتـون سـيـطـرته

ــنــاورة بـســبب عــلى مــنــطــقــة ا
الـــــزيـــــادة الــــعـــــدديـــــة في وسط

ـــــيــــــدان. وتـــــمـــــكن نـــــوكـــــارت ا
وإيـــزيــكــويــردو من الــعــودة إلى
ناسب مع اخللف في الـتوقـيت ا
تــقــدّم جــروس لألمــام لــلــعب في
بــعـض األحــيــان كــمـــهــاجم ثــان
داخل مـنـطــقـة اجلـزاء إلى جـانب
مـوراي الـذي لم يشـكل اخلـطورة
الـتي كـان يتـمـنّـاهـا لـكن الـتزامه
ــوقــعه فــتح اجملـال أمــام تــقـدّم
زمالئه دون الـــتــعـــرّض لــرقـــابــة

حقيقية.
ويجب التـنويه إلى الدور الـكبير
الـذي قام به جـمهـور الفـريق على
مـــلـــعب "أمـــيــــكس" إدراكـــا مـــنه
ألهــمــيــة الــفــوز من أجل ضــمـان
ـــمـــتــازة الـــبــقـــاء في الـــدرجــة ا
إضافة إلى صالبة اخلط اخللفي

بقيادة دونك.
ــقـابــلـة اعــتـمـد وفي الــنـاحــيـة ا
جــوزيه مــوريــنــيــو عــلى طــريــقـة

الــــــلـــــــعب ( ?(3-3-4بـــــــوجــــــود
األرجـنـتيـني مـاركـوس روخو إلى
جانب كريس سـمولينج في عمق
الـدفــاع بـإسـنـاد من الــظـهـيـرين
ن مـاتـيـو دارمـيـان واأليـسـر األ

أشلي يوجن.
ووقف البـلجـيكي مـروان فياليني
إلـى جــانب الــصــربـي نــيــمــانــيــا
ناورة من ماتـيتش في مـنطقـة ا
أجـل الــســمـــاح لــلــفـــرنــسي بــول
بوجـبا بالـتقدّم لألمـام ومساعدة
الـــثالثـي أنـــتـــونـي مـــارســـيـــال
ومـــاركـــوس راشـــفـــورد وخــوان

ماتا.
ـسـتـمـر بـ ـراكـز ا لـكن تــبـادل ا
ثـالثي الـهـجـوم لم يـفـلح رغم أنه
بــدا واضـحـا مــشـاركــة راشـفـورد
كـرأس حــربــة لـتــعــويض غــيـاب

صاب روميلو لوكاكو. ا
كــمـا أن بــوجــبـا كــان بــعــيـدا عن
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النتيجة متقاربة حتى نهاية الشوط
ــصـلـحــة تـورونـتـو) األول ( 63-61
لـكن جيـمس ضرب بـقـوة بتـسجـيله

نقطة في الربع الثالث قبل أن 15
يوجه الضربة القاضية لتورنتو في
األخـيـر بـاضـافـة  10نـقـاط. وسـاهم
كـيفن لـوف الـذي تـعرض النـتـقادات
كثيـرة في اآلونة األخيـرة في الفوز
الـكبـير بـتـسجـيله  31نقـطة مع 11
ــرة الـرابــعـة الـتي مــتـابــعـة. وهي ا
يــتـخـطى فـيــهـا جـيـمس ( 33عـامـاً)
حـاجـز األربـع نـقـطـة مـنـذ انطالق
رة الثالثة مباريات البالي أوف وا
والـعــشـرون الـذي يـحـقق فـيـهـا هـذا
االجنـــــــاز في مــــــبــــــاريــــــات األدوار
االقصائـية. ويحـتاج تورونـتو الذي
ـوسـمـ األخـيـرين ضد خـسـر في ا
نـطـقة كلـيـفالند ( 4-2 في نـهائـي ا
الـــشـــرقــيـــة عــام  2016وفي الــدور
الــثـــاني (صــفــر- 4 عـام  2017إلى
مـعـجـزة لـكي يـقـلب تـخـلـفه فـي هذه
الـســلـسـلــة الـتي يــحـتـاج فــيـهـا أي
فـريـق لـلـفـوز في أربـع مـبـاريـات من
ــنـطـقـة أصـل سـبع لـبــلـوغ نـهـائي ا

الشرقية (نصف نهائي البطولة).

. األمريكي للمحترف
في حـ قــلب بــوســطن سـلــتــيـكس
تـخـلفه بـفـارق كـبيـر أمـام فيالدلـفـيا
سـفــنـتـي سـيــكـسـرز لــيـتــقـدم عــلـيه
بانـتصـارين أيضاً. فـبعـد يوم من
ــتـوقع فــوزه الـصــعب جـداً وغــيـر ا

{ لوس اجنلس  –وكاالت - تعملق
جنم كـلـيـفالنـد كــافـالـيـيـرز لـيـبـرون
جـيـمس وقاد فـريـقه إلى الـفـوز على
تورونتو رابتورز  110-128ليتقدم

صفر ضمن الدور الثاني من-2
بـالي أوف دوري كــــــرة الـــــــســــــلــــــة
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ـدير الـفني ـلك األرجنـتيـني ديـيجـو سيـمـيوني ا { مدريد  – وكاالت - 
لفـريق أتـلتـيكـو مـدريد اإلسـبـاني تاريـخًا سـيـئًا مع احلـكـام منـذ أن تولى
تدريب فريق أتـلتيـكو مدريـد اإلسبـاني.وقالت صحـيفة "مـاركا" اإلسبـانية
إن سيـمـيـوني مـنـذ أن تولى تـدريب أتـلـتـيـكو تـعـرض لـلـطرد  6 مرات و
إيقافه في  20 مبـاراة منـهـا ما لم يـتم تـنفـيـذه بعـد. واخـر طرد تـعرض له
ـوسم في ذهـاب نـصـف نـهـائي الـدوري األوروبي بـعـد الـطـرد كـان هـذا ا
أمام آرسـنال وحـصـوله علـى عقـوبة  4 مبـاريـات نفـذ مـنهـا واحـدة وبذلك
يكـون قـد تعـرض لـلـطرد في  6 منـاسـبـات و إيـقافه في  20 مبـاراة نـفذ

منها  10 وهناك  10 أخرى تنتظر التنفيذ.

ـديـر الـفـني { لـندن  – وكـاالت - انـتـقــد الـبـرتـغـالي جــوزيه مـوريـنـيــو ا
انـشسـتر يـونايـتد اإلنـكـليـزي مهـاجمه الـشاب مـاركوس راشـفورد بـعد
الفشل في تسـجيل أي هدف أمام بـرايتون مسـاء اجلمعة. وقـال مورينيو
في تصـريحات نـقلـتهـا صحـيفة "ذا صن" اإلنـكلـيزيـة عقب اخلـسارة أمام
ـاذا أشـرك لـوكـاكـو دائـمًـا". بـرايـتـون بـهـدف نـظـيف: "اآلن أنـتم تـعـرفـون 
ـبـاراة ولـكن هـنـاك ـكـنـهم أن يـبــدأوا ا وأضـاف: "اعـتـقـدت أن الـبــعض 
ـوسم وإشـراكي لـرومـيـلـو لـوكـاكو ن انـتـقـد خـيـاراتي طـوال ا سـبب اآلن 

دائمًا اآلن لديكم اجلواب".
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جانب من مباراة
فريق مانشستر
يونايتد في
يرليغ البر

جنم فريق
لكيفالند بكرة
السلة ليبرون

جيمس
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{ مدريد  – وكاالت - كـشفـت تقـارير
صـحــفـيــة إســبـانــيــة عن اسـتــقـرار
الــــفــــرنـــسـي زين الــــديـن زيـــدان
مــدرب ريـــال مــدريـــد عــلـى بــديل
لكي في رافاييل فاران مدافع ا
لـقـاء الـكالسـيـكـو ضـد بـرشـلـونة

اليوم األحد .
وبـــحـــسب صــــحـــيـــفـــة "مـــونـــدو
ديــبــورتـيــفــو" الــكــتــالــونــيــة فـإن
ـلك فـرصـة خـيـسـوس فـايـيــخـو 

كبيـرة للمـشاركة في دفـاع ريال مدريد
بجوار راموس بدال من فاران.

وأوضــــحت الــــصـــحــــيــــفـــة أن نــــاتــــشـــو
فـيـرنـانـديــز سـوف يـبـقى حــتى الـلـحـظـات
ن عرفة موقفه من اللعب كظهير أ األخيرة 

أو قلب دافع ضد برشلـونة في ظل إصابة داني
كارفاخال.

{ مدن  –وكـاالت - يــسـتـعــد عـشـاق
كـــرة الــقــدم عــلى مـــســتــوى الــعــالم
ـــتـــابـــعـــة كالســـيـــكـــو األرض بـــ
قرر إقامته برشلونة وريال مدريد ا
الـيـوم األحـد  عـلى مـلعـب كامـب نو

في إطار اجلولة الـ  36من الليجا.
وتـمـكَّن بـرشــلـونـة من الـتـفـوق عـلى
ريال مـدريد بـثالثـية نـظيـفة في عـقر
داره سانتـياجـو برنابـيو بكالسـيكو
الـــذهــاب ويـــأمل في تـــكــرار الـــفــوز
مـــجـــددًا في حــ يـــســـعى الـــفــريق
ــلـكي لالنــتـقــام من تـلـك اخلـسـارة ا
القاسـية. وضرب فـيروس اإلصابات
الـعــديـد من الالعــبـ في الـفــريـقـ

ختـلف البطوالت طوال مشوارهـما 
وسم. هذا ا

وتــعــرض  17العــبًــا مـن بــرشــلــونــة
ـوسم احلـالي أبرزهم لإلصابـة في ا
ـبــلي األكــثـر الــفــرنـسي عــثــمــان د

غيابًا عن الفريق الكتالوني.
ــقـــابـــلــة حـــاصــرت عــلى اجلـــهـــة ا
اإلصـابات  18العبًـا في ريـال مـدريد
عــلـى رأســهم خــيــســوس فــايــيــخــو
ومـاتيـو كـوفـاسـيـتش وجـاريث بيل
ــــوسم الــــذيـن غــــابــــوا طـــويـالً في ا

احلالي.
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وتـتـواجـد الـعـديد مـن األهداف عـلى
ـديـر طـاولــة إرنـسـتـو فـالــفـيـردي ا
الفني لـبرشلـونة قبل كالسـيكو
األرض أمــــام ريـــال مــــدريـــد
الــيــوم األحــد  حلــســاب
اجلـــــــولـــــــة الـ 36من
الــــلــــيــــجـــا عــــلى
مـــلـــعب كـــامب
نــــــــــو رغـم
حــــــــــــــــسـم

ـســابـقــة. ويُـتـوقع أن فــريـقه لـلــقب ا
يـواصل فـالــفـيـردي إعـطـاء الـفـرصـة
لنـجـمه البـرازيـلي فيـليب كـوتـينـيو
ـسـتـوى اجلـيـد الـذي ظهـر به بـعـد ا
خالل نهـائي كأس ملك إسـبانـيا أمام
إشـبـيـلـية (0-5عـنـدمـا شـارك بـجوار
مـــيـــسـي وســـواريـــز فـي الـــهـــجـــوم
الـكتـالـوني. وهو مـا جـعل فالـفـيردي
يــدفـع به مــجــددًا خـالل لــقــاء حــسم
الـليـجـا أمـام ديبـورتـيـفو الكـورونـيا

4-2.
وفي ظل جتــهـيــز كـوتــيـنـيــو خلالفـة
النجم اخملـضرم أندريـاس إنييـستا
ـــقــــبل ســــيــــكـــون من ـــوسـم ا في ا
ــدرب اإلســبــاني أن الــواجب عــلى ا
يسـمح لالعـبه الـبرازيـلي بـقدر أكـبر
من االندماج واالنسجام مع الفريق.

lMI  “u
كــمــا يــسـعـى فـالــفــيـردي لــتــحــقـيق
انتصار مقنع في الـكالسيكو خاصةً
بعدما تـعرض للكثـير من االنتقادات
ـتحفظ وسـم بسبب أسـلوبه ا هذا ا
ـــبــاريــات خـــاصــةً ضــد في أغـــلب ا
الـفرق الـقـوية فـي اللـيـجا وال سـيـما
بـــعــد الــســـقــوط أمــام رومــا (0-3في

دوري أبطال أوروبا.
ـدرب أيــضًــا احلــفــاظ عـلى ويــريــد ا
ســـجل الــــفـــريق بــــعـــدم اخلـــســـارة
لــلــمــبـاراة الـ 42 عــلى الــتــوالي في
الــدوري إلى جــانب مــنح جــمــاهــيـر
الـــبــــارســـا بـــعض الـــتـــعـــويض عن
اخلــــروج األوروبي بــــيـــنــــمـــا وصل
ــيـــريــنــجي إلى نــهــائي الــبــطــولــة ا

القارية الكبرى.
WHOE½ „U³ý

يعـانى برشـلونـة من مشـاكل دفاعـية
خــاصـــةً عــنــدمـــا يــلـــعب نــيـــســلــون
سـيـميـدو في اجلـبـهـة الـيمـنى وفي
ظـل غــيــاب بـــيــكـــيه وأومــتـــيــتي عن
ـعهـود وهـو مـا جتلى مـستـواهـمـا ا

في لقاء ديبورتيفو الكورونيا.
وقــد هـــدد فــريق كـالرنس ســيــدورف
نـــظـــيـــره الـــكـــتـــالـــوني في ظل أداء
مـخـيـب من دفـاع الـبـلــوجـرانـا جـعل
مـارك تـيـر شـتـيـجن حـارس الـفـريق
يـــتـــراجع أكـــثــر فـي ســبـــاق جـــائــزة
"زامـورا" ألفضل حـارس في الـلـيـجا
حــيث تـــلــقت شــبــاكه  21هــدفــا في
ـسابـقـة حـتى اآلن مـقابل  18فقط ا
حلارس أتلتيكو مدريد يان أوبالك.
وســيــتــوجب عــلى زمـالء احلـارس
اني أن يساعدوه للحفاظ على األ
نظـافـة شبـاكه أمـام ريال مـدريد
نافسة من أجل التمسك بآمـال ا
عـلى جــائـزة "زامــورا" الـتي لم
يــحــصـدهــا تــيـر شــتــيـجن من

مستواه األمر الذي أوجد تباعدا
بـــ خــطـي الــوسـط والــهـــجــوم
خــصـوصــا أن فـياليــني قـدّم أداءً
لـلـنـســيـان في الـشـوط األول في
ظل عـدم تـمـكّـنه من تـوفـير الـدعم

اتيتش. الالزم 
ـوريـنيـو أنه أشرك لـكن يـحسب 
مــجــمـوعــة كــبــيــرة من الالعــبـ
البـدالء خصـوصا من هم بـحاجة
لـدقائق لـعب هـذه األيـام لـتـعـزيز
ــــــشـــــاركــــــة مع فــــــرصـــــهـم في ا
مـــنـــتـــخـــبـــات بـالدهم في كـــأس
الـــعـــالم  ?2018مـــثل راشـــفـــورد

وروخو ومارسيال وفياليني.
إال أن هـذا األمــر ال يـنـطــبق عـلى
لـــوك شــو الـــذي شــارك فـــقط في
الـــشــوط الـــثــانـي بــدال من غـــيــر
ـــوفّق دارمــــيـــان الـــغـــائب عن ا
ـونديال لـفشل منـتخب إيطـاليا ا

في التأهّل.

ـلـكي فـيـكـفي لـتـغـيـيـر في صـفـوف ا
اإلشارة إلى أنه خاض  41مباراة في
كل البـطوالت لم يـحافظ عـلى شباكه
سوى في  10مناسبات واستقبل 46

هدفًا.
ـلك حـارسًا ويـتـمـنى زيـدان لـو أنه 
مــثـل أنــدريه تــيــر شـــتــيــجن حــامي
الــعـــرين الـــكـــتـــالـــوني وأحـــد أبــرز
األسـباب الـتي قـادت الـبـارسـا حلسم
لــقب الــدوري بـــعــد رقم قــيــاسي في

ة. باريات بدون هز عدد ا

قـبل مـنـذ قــدومه لـلـفـريق في صـيف
من بوروسيا ?2014

مونشنجالدباخ.
إيقاف رونالدو

كـمــا سـيـكــون عـلى العـبـي الـبـارسـا
إيقـاف كريـستـيانـو رونالـدو مهاجم
ريال مـدريد الـطامح إلى الـتسـجيل
من أجـل مــعـــادلــة رقم ألـــفــريــدو دي
ـلكي سـتـيفـانـو أسـطـورة الـفـريق ا
بـ 18هــدفـا في مــبـاريــات الـقــطـبـ
ليصـبح وصيـفًا لهـدافي الكالسـيكو

خلف ليونيل ميسي ( 25هدفا).
وسيـسـعى فالـفيـردي وفـريقه أيـضًا
نـاسب إلنيـيسـتا في نح الـتكـر ا
آخـــر كالســــيـــكــــو خالل مـــســــيـــرته
الــكـرويــة بـعــد قــراره بـالــرحـيل عن

وسم اجلاري. البارسا في نهاية ا
ــدرب بـ"الـــرســام" مــنــذ وقـــد يــدفع ا
الـــبــدايــة ويـــســتــبــدلـه في الــشــوط
الـثاني حـتى يـنـال تكـر وتـصـفيق

اجلماهير الكتالونية.
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ورغم القوة الكـبيرة التي يـتمتع بها
فريقا برشلـونة وريال مدريد قطبي
الـكـرة اإلسـبانـيـة إال أنَّ لـكل مـنـهـما
نقاط ضعف وقـصور مثل باقي فرق
العـالم تمـثل أهم أسـباب الـفشل في

الفوز ببعض البطوالت.

ـقرر وقـبل كالسـيكـو إيـاب الـليـجـا ا
الــيـوم األحــد نـتــخــيل في الـســطـور
الــتـالــيـة كــيف سـيــكـون الــوضع لـو
أُتـــيـــحت الـــفـــرصـــة لـــريـــال مـــدريــد
وبـرشــلـونـة أن يـكــمال الـنـواقص من

صفوف بعضهما البعض.
سواريز مدريدي

معظم مشجعي ريال مدريد يطالبون
درب زين الدين زيدان بالتعاقد مع ا
مهـاجم سـوبـر خالل مدة االنـتـقاالت
قـبـلـة وال شك أن لويس الـصيـفـيـة ا
ســواريــز هــداف الــبــارســا هــو حل

لكي كثيرًا. شكلة عطلت ا مثالي 
األرقـام تبـرز مـعانـاة ريـال مـدريد في
مركـز رأس احلربـة الـصريح فـقائـمة
الفـريق ال تضـم سوى الـثنـائي كر
ـا وبـورخـا مــايـورال في هـذا بـنــز
ــركــز وكالهــمــا ال يــقــدم اإلضــافــة ا

رجوة. ا
ـا خاض بـقمـيص ريال مـدريد فبـنز
ــــــوسم  42مـــــبـــــاراة فـي كل هـــــذا ا
البطوالت سجل  11هدفًا فقط حيث
يــزور الـشــبــاك مـرة كل  261دقـيــقـة
وهـــو مـــعـــدل ال يـــرضي طـــمـــوحــات

جماهير فريق العاصمة اإلسبانية.
عــــلـى اجلــــانب اآلخـــــر ال يـــــحــــظى
مـايـورال بـثــقـة زيـدان لـقـلـة خـبـرته
كـمـا أنه ال يـتـرك بـصـمـة مـؤثـرة عـند

شاركة. احلصول على فرصة ا
وال شك أنَّ سـواريـز سيـشـكل ثـنـائـيًا
مــرعــبــا مع كـريــســتــيـانــو رونــالـدو
ــكــنه إســقــاط أي دفــاع فــمــهــاجم
منـتخب أوروجـواي يتـميـز بالـسرعة
وإجادة ألعـاب الهواء وقـوة الضغط
ـدافــعـ كــمـا أنه يــسـتــطـيع عــلى ا
التـسجـيل من أنصـاف الفـرص وهو
مــا يـفــتـقــده ريــال مـدريــد في الـوقت

احلالي.
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أثــار كــيـلــور نــافــاس حــارس مـرمى
ـدة ـيـرجني حـيـرة زيـدان في ا ا
األخـــيـــرة; بـــســـبـب مـــســـتــواه
ـلكي يـعاني من تـذبذب فـا ا
مـشكـلـة الـفـشل في اخلروج
بـشـباك نـظـيـفـة حـتى أمام
أضعف فـرق الـليـجـا كذلك
يـــــــــــرتـــــــــــكـب احلــــــــــارس
الـــكــوســتــاريـــكي أخــطــاءً
ســــاذجـــــة تــــتــــســــبب في

أهداف.
ورغم تـــألـق نـــافـــاس في
ـــبــاريــات مــثل بــعض ا
مـــواجــهـــة اإليـــاب أمــام
بـــايـــرن مـــيـــونخ إال أن
رمى من مركز حراسة ا
ـــراكــز الـــتي حتـــتــاج ا

بعد التمديد حقق 113-112
ــبـاراة كـلــيــفالنـد فــوزاً ســهالً في ا
الـثـانـيـة ليـقـطع شـوطـاً كبـيـراً نـحو
بــلــوغ الــدور الــتـالـي وذلك بــفـضل
لك" جيـمس الذي سجل  43نقطة "ا
مع  14تــمــريـــرة حــاســـمــة. وظــلت
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{ لـندن  – وكـاالت - أكـد االسـبـاني غـوارديـوال مـدرب
نــادي مـانـشـســتـر سـيــتي بـطل الـدوري االنــكـلـيـزي
مـتاز لـكرة الـقدم ان العب خط الـوسط العاجي ا
ـوسم احلالي يـايـا تـوريه سـيرحل في نـهـايـة ا

بعد ثمانية أعوام ناجحة في صفوفه.
ــتــوقع خالل وأكــد غــوارديــوال الــرحــيل ا
مؤتـمـر صـحـافي عـقـده قـبل لـقـاء فـريقه
أمــام هــادرســلــفــيــد الــيـوم االحــد في
ــمــتـاز لــكـرة الــدوري االنـكــلــيـزي ا
الـقـدم يـأمل سـيتي بـنـتـيـجته ان
يـنـفـرد بـالـرقم الـقـيـاسـي لـعدد
االنـــــتــــصــــارات فـي مــــوسم
واحـــــد (حـــــقق  30 فــــوزا

حتى اآلن).
ـــدرب ان تــوريه وقـــال ا
"لن يــــبـــقى بـــعـــد هـــذا
ــــــــوسـم  مــــــــبــــــــاراة ا
بـرايـتـون سـتـمـنـحه مـا
يـــســتـــحـــقه في أجـــمل
ــــــكن حــــــفــــــلـــــــة وداع 
لــــــــالعـب ان يـــــــحـــــــصل

عليها".


