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بغداد - محمد خليل

 اع��رف ن��ادي ري��ال بيتي�س بدخول م�ش��ئويل بر�ش��لونة يف 
مفاو�ش��ات ر�ش��مية من اأجل التعاقد مع العب و�ش��ط الفريق 
االنتق��االت  ف��رة  يف  عام��ا   20 �ش��يبايو�س  داين  ال�ش��اب 
ال�ش��يفية احلالي��ة.  ويعلم كل من ريال مدريد وبر�ش��لونة اأن 
15 ملي��ون يورو قيمة ك�رس عقد �ش��يبايو�س مبلغ منخف�س 
مقارن��ة بق��درات الالعب وتط��وره امل�ش��تمر. ووفقا 
مل�ش��ادر �ش��حيفة"موندو ديبورتيف��و" املقربة 
من البي��ت لكتالوين فاأن �ش��يبايو�س قرر اللعب 
بجوار ليونيل مي�ش��ي ونيمار واآندري�س انيي�شتا 
ولوي���س �ش��واريز يف املو�ش��م املقب��ل فاأف�ش��ل 
الع��ب يف اأوروبا حتت 21 عام��ا جمنون بفكرة 
اللع��ب يف ملعب كامب نو. وف�رس �ش��يبايو�س 
للمقربني من��ه انتقادات��ه لكتالونيا وبيكيه 
يف ع��ام2012 باأنه كان �ش��نه �ش��غري 15 
عام��ا فق��ط واأن��ه كان غا�ش��ب للغاي��ة م��ن 
ا�ش��تهزاء اجلماه��ري الكتالوني��ة م��ن الن�ش��يد 
الوطني االإ�شباين يف نهائي كاأ�س امللك2012 

بني بر�شلونة واأتلتيك بيلباو.
العب و�ش��ط ريال بيتي�س اأخرب وكيل اأعماله 
بالتفاو���س فق��ط م��ع بر�ش��لونة 
وع��دم احلديث م��ع اأي نادي اآخر 
لي�ش��بح عل��ى اأب��واب االن�ش��مام 
لفريق امل��درب اآرني�ش��تو فالفريدي 

يف ال�شيف احلايل.
وكان �ش��يبايو�س قد تاألق مع منتخب اإ�ش��بانيا يف 
كاأ���س االأمم االأوروبية حت��ت 21 عاما يف بولندا 
والت��ي توجت به��ا اأملانيا ونال الع��ب بيتي�س 

جائزة الالعب االأف�شل يف امل�شابقة.
وي�ش��تحوذ �ش��يباوي�س على اهتمام كبار 
الق��ارة العج��وز لك��ن يب��دو ان نادي 
�ش��وطًا كب��رياً يف  بر�ش��لونة قط��ع 

التعاقد مع الالعب.

تق��رر اأن ي�ش��تعني فري��ق مكالري��ن املتع��ر يف بطول��ة العامل ل�ش��باقات 
فورم��وال 1 لل�ش��يارات، بوح��دة طاقة جديدة من اإنت��اج �رسكة هوندا، من 
اأجل جائزة النم�ش��ا الكربى مطلع االأ�ش��بوع املقبل.ويحتل مكالرين، ثاين 
اأك��ر الفرق جناح��ا يف تاريخ فورموال 1 بعد ف��رياري، املركز االأخري يف 
ترتيب بطولة ال�شانعني، وحقق نقاطه االأوىل هذا املو�شم قبل 9 اأيام فقط 
يف اأذربيجان، بف�ش��ل �شائقه االإ�ش��باين فرناندو األون�شو.واخترب مكالرين 
وحدة الطاقة يف التجارب احلرة بباكو، وقال يو�ش��وكي ها�ش��يجاوا مدير 
قط��اع فورموال 1 بهوندا، اإنها �ش��تكون جاهزة يف حلبة �ش��بيلربج.وقال 
"ن�شتطيع تاأكيد حدوث بع�س التطور على �شعيد خمرج الطاقة".واأ�شاف 
"قطعنا خطوات يف امل�شنع با�شتخدام البيانات التي جمعناها، و�شنجلب 
وح��دة الطاق��ة اجلديدة ل�ش��ائقي الفريق يف ال�ش��باق املقبل".واأدى ف�ش��ل 
هون��دا يف االنته��اء من حتديث وح��دة الطاقة قبل �ش��باقني يف كندا، اإىل 
انتق��ادات من اإدارة مكالرين وزاد من التكهنات حول انف�ش��ال الطرفني.
ومل يف��ز مكالري��ن باأي �ش��باق من��ذ 2012 ويع��اين من م�ش��اكل متعلقة 

بالكفاءة و�شعف اأداء املحرك منذ عودته للعمل مع هوندا يف 2015.
وقال اإيريك بولييه مدير ال�ش��باقات يف مكالرين "اأمتنى اأن نكون �ش��من 

فرق الو�شط وقطع خطوات جيدة لالأمام".

 يبدو اأن اإدارة ريال مدريد غري �ش��عيدة ب�ش��بب �ش��مت كري�شتيانو 
رونال��دو، جن��م الفري��ق يف الوق��ت التي تتوات��ر في��ه االأنباء حول 
نيت��ه يف الرحيل عن الفريق امللكي. وكان النائب العام االإ�ش��باين 
قد وج��ه لرونالدو اتهام التهرب من دفع ال�رسائب الأربع �ش��نوات 
بقيم��ة 14.7 مليون ي��ورو. وكان ممثلو رونالدو ق��د اأنكروا بقوة 
اتهام مهاجم ريال مدريد باإخفاء اأرباح واالحتيال على �ش��لطات 

ال�رسائب االإ�شبانية.
رونال��دو ن�رس �ش��ورة ل��ه على ح�ش��ابه اخلا�س مبوقع اإن�ش��تجرام 

خلو���س بقمي���س منتخ��ب الربتغ��ال، ال��ذي ي�ش��تعد 
على مناف�شات كاأ�س القارات، وا�شعًا اإ�شبعه 

�ش��فتيه يف اإ�شارة لل�ش��مت، معلقًا على 
ال�ش��ورة "اأف�ش��ل اإجاب��ة هي ال�ش��مت 
اأحيان��ًا". بالرغ��م من اأن ري��ال مدريد 
ي�ش��عى الحرام خ�شو�ش��ية الالعب يف 

عطلته بعدما عاد من رو�شيا، بعد اخلروج 
م��ع الربتغ��ال م��ن ن�ش��ف نهائ��ي كاأ�س 

القارات على يد ت�ش��يلي، حيث مل ي�شارك 
ل��ريى  والراب��ع  الثال��ث  مب��اراة  يف 

طفليه الذين ول��دا اأثناء البطولة، 
اإال اأن الن��ادي كان يتوق��ع رد 
فعل من الالعب. حيث غ�شب 
الن��ادي من موقفه خا�ش��ة 
اأن الدون ا�ش��تخدم و�ش��ائل 
ري��ال  لتهدي��د  االإع��الم 
مدري��د بالرحي��ل. وتوقعت 
و�ش��ائل االإعالم جل�ش��ة بني 

رونال��دو واإدارة ري��ال مدريد 
اأم��ر  حل�ش��م  االأ�ش��بوع،  ه��ذا 

رحيل��ه. وك��رت يف االأ�ش��ابيع 
االأخ��رية التكهن��ات وال�ش��ائعات 

ح��ول م�ش��ري رونال��دو م��ع ريال 
مديد، بعد اأن قالت �ش��حيفة "اإيه 
رونال��دو  اأن  الربتغالي��ة  ب��وال" 
يرغ��ب يف الرحي��ل عن اإ�ش��بانيا 
بعد اأن اتهم بالتهرب من �ش��داد 
األ��ف يورو  14 ملي��ون و700 
)16 مليون و700 األف يورو( 

ل�شالح ال�رسائب.

الكسندر الكازيت .. أمل آرسنال المنشود منذ رحيل الروبين هود

مينو رايوال.. من صانع بيتزا إلى داهية كروية أرعبت كبار أوروبا

 يف اأغل��ب احل��االت الت��ي يتفاو�س فيه��ا االإيطايل مينو 
رايوال با�شم الالعبني الذين ينوب عليهم، يتمكن من قلب 
الطاولة عل��ى اإدارة النوادي ويدفعها اإىل تغيري �رسوطها 
مل�ش��لحة وكيله، وه��و ما حدث موؤخرا م��ع فريق ميالن 
االإيطايل، عندما كان ي�ش��تعد لتمديد عقد حار�شه ال�شاب 
جيانلويج��ي دوناروم��ا. ويعترب رايوال من اأ�ش��هر وكالء 
الالعب��ني، وي���رسف على عق��ود انتقاالت العب��ني كبار، 
اأمث��ال بوجب��ا واإبراهيموفيت�س، وتخ�ش��اه اأك��رب االأندية 
ب�شبب قدرته الكبرية على فر�س �رسوطه يف املفاو�شات.

 50 مليونا من �شفقتني:
يتقا�ش��ى راي��وال اأج��را عل��ى كل متديد لعق��ود الالعبني 
الذي��ن ي�رسف عليه��م، لكن ربحه االأكرب يك��ون عند اإبرام 
�ش��فقات االنتقال من ناد اإىل اآخر. ففي ال�شيف املا�شي 
وح��ده ح�ش��ل رايوال عل��ى 50 مليون يورو يف �ش��فقتي 
ب��ول بوجب��ا وهيرني��ك خميتاري��ان. وت�ش��عر الكثري من 
االأندية بالفزع عندما تعلم اأن رايوال هو من ي�رسف على 
عق��ود اأحد العبيه��ا اأو الذين تود التعاق��د معهم، وعا�س 
دورمتون��د ه��ذه التجرب��ة يف ق�ش��ية الالع��ب هيرني��ك 
خميتاري��ان، حيث بذل وكيل اأعمال��ه كل جهده النتقال 

الدويل االأرميني اإىل مان�ش�شر يونايتد.

رايوال ي�شيء ملهنتنا:
طريقة تفاو�س رايوال يرف�ش��ها اأي�شا زمالئه يف املهنة، 
عل��ى غرار جياكومو بيراليتو ال��ذي قال عن رايوال "اإنه 

ُيلوث مهنتنا بالكامل، واأنا اأخجل اأنني زميل له".
دخ��ول رايوال لعامل كرة القدم مل يخل اأي�ش��ا من االإثارة، 
فعندم��ا كان عم��ره عام واحد هاجر م��ع عائلته من من 
اإيطاليا اإىل هولندا، وا�ش��تغل يف �ش��باه و�ش��بابه مبطعم 
"بيتزا"، لذلك ال يزال البع�س من �رسكائه ينادونه حتى 

اليوم ب�"خباز البيتزا" للتقليل من �شاأنه.
لك��ن رايوال ي�ش��حح ه��ذه املعلومة ويق��ول كما ن�رس يف 
موق��ع "فيلت": "هذا االأمر غري �ش��حيح يف جممله، قمت 

بكل �ش��يء يف املطعم، نظفت االأواين وعملت كنادل، لكن 
�شيء واحد مل اأفعله هو اأن اأخبز بيتزا".

يف مطع��م البيتزا ال�ش��غري ال��ذي كان يعمل في��ه رايوال، 
تعلم كل �ش��يء ال��ذي يحتاج��ه يف عمله احل��ايل كوكيل 
لالعب��ني، وحت��ى الي��وم يف�ش��ل اإج��راء مفاو�ش��اته مع 

االأندية يف املطاعم بدل املكاتب.
يظه��ر راي��وال يف الغال��ب بنظ��ارة �شم�ش��ية وقمي�س من 
�رسك��ة بول��و، اأما اأول �ش��فقة عقدها يف ع��امل كرة القدم 
االحرافي��ة فكان��ت عام 1993 عندم��ا اأ�رسف على عقد 
انتق��ال جنم ك��رة الق��دم ال�ش��ابق ديني���س بريكامب من 

اأياك�س اأم�شردام اإىل اإنر ميالن. 

هوندا تدعم ماكالرين بوحدات 
طاقة جديدة

ريال مدريد غاضب من صمت رونالدو

جوارديوال: نحتاج 10 سنوات للوصول إلى مستوى الكبار

وليامز تستمتع ببعض أضواء بطولة ويمبلدون

 ي��رى بي��ب جواردي��وال، املدي��ر الفني 
ملان�ش�شر �ش��يتي االإجنليزي، اأن فريقه 
يحتاج ل�10 �ش��نوات ليكون يف م�شتوى 
عمالق��ة الك��رة يف اأوروبا مثل بر�ش��لونة وريال 

مدريد وبايرن ميونيخ ويوفنتو�س.
 وعا���س جوارديوال، مو�ش��ًما خميًبا ن�ش��بًيا مع 
ال�ش��يتي، اإذ احتل املركز الثال��ث بجدول ترتيب 
الربمييريلي��ج، كما ف�ش��ل يف الفوز ب��اأي بطولة 

على مدار املو�شم.
 وق��ال جواردي��وال، يف ت�رسيح��ات ل�ش��حيفة 
"L'Esportiu": لن اأغري طريقة لعبي، الأنني 

ال اأعرف كيف اأنفذ اأفكاري بطريقة اأخرى".
 واأ�ش��اف م��درب بر�ش��لونة وباي��رن ميوني��خ 

ال�ش��ابق: "احل��ال هن��ا كاأي م��كان اآخ��ر، ك��رة 
الق��دم هي 11 العًبا �ش��د 11 العًبا، ويف نف�س 

امل�شاحة".
 وتابع: "اأمتنى اأن اأوؤدي ب�ش��كل جيد، كما فعلت 
يف املو�ش��م االأول؛ الأنن��ي ا�ش��تمتعت ب��ه، هناك 
بع�س النا�س يقولون اإن مو�ش��منا مل يكن جيًدا، 

لكن اال�شتثناء هو ما قمنا به حتى االآن".
 ووا�شل: "يف ال�شنوات ال�شبع االأوىل يل كمدرب، 
لق��د ف��زت ب���6 بط��والت دوري مع بر�ش��لونة و 
بايرن ميوني��خ، ودائًما كنت يف ن�ش��ف نهائي 
دوري االأبط��ال، بينما هذا الع��ام مل نكن هناك، 
ولكن بر�شلونة نف�شه مل ي�شتطع الو�شول اإىل هذا 
ال��دور كل مو�ش��م".  واأمت: "ال�ش��يتي فريق كبري، 

لق��د كان��ت يف دوري االأبطال عل��ى مدار خم�س 
�شنوات متتالية، وهو الفريق الوحيد يف اإجنلرا 
ال��ذي فع��ل ذل��ك، لك��ن الو�ش��ول اإىل بر�ش��لونة 
وري��ال مدريد، باي��رن، ويوفنتو�س، اأمر �ش��عب 

جًدا، اأنت يف حاجة لعقد من زمن لفعلها".
ويحاول املدرب االإ�شباين اأن يحل مع�شلة راأ�س 
احلربة، يف ظل ميله لال�ش��تعانة ب�ش��كل اأ�شا�شي 
بالربازيلي جابرييل جي�شو�س، ما يعني جلو�س 
اله��داف االأرجنتين��ي �ش��ريجيو اأجوي��رو عل��ى 

مقاع��د الب��دالء، وه��و م��ا ال ي�ش��تطيع كثري 
م��ن النق��اد تف�ش��ريه، ك��ي يتمكن من 

الع��ودة اىل املناف�ش��ة عل��ى لقب 
الربميريليغ.

 ا�ش��تمتعت �ش��ريينا وليام��ز، امل�ش��نفة االأوىل 
عامليا �ش��ابقا، ببع�س اأ�شواء بطولة وميبلدون 
للتن���س، رغم اأنها لي�ش��ت قريبة باأي �ش��كل من 
مالع��ب لن��دن الع�ش��بية. وم��ع بدء مناف�ش��ات 
اليوم االأول يف ثال��ث البطوالت االأربع الكربى 
هذا العام، ن�رست �ش��ريينا ت�ش��جيال م�شورا يف 
ح�ش��ابها على اإن�ش��تجرام، وهي ت�شدد �رسبات 
خلفية على ملعب باأر�ش��ية رملية، رغم غيابها 
عن اللعب منذ فوزها ببطولة اأ�شراليا املفتوحة 

يف يناير/كانون ثان املا�شي، ب�شبب احلمل.
وكتب��ت �ش��ريينا بطل��ة وميبل��دون 2016 يف 
ر�ش��الة حلوايل 6.1 مليون متاب��ع "وميبلدون 
جعلتني اأفكر يف اأداء تدريب �شهل هذا ال�شباح". 

ورغ��م غياب �ش��ريينا ع��ن املالعب حل��وايل 6 
اأ�ش��هر، فاإنها ال تزال جتذب االأ�شواء يف التن�س. 
واالأ�ش��بوع املا�شي ا�شتخدمت �شريينا ح�شابها 
عل��ى توير ملطالب��ة جو مك��رنو "باالحرام"، 
بعدما قال الفائز ب�ش��بعة األق��اب يف البطوالت 
االأربع الكربى، اإن مواطنته االمريكية �ش��يكون 
ت�ش��نيفها ال� 700 على العامل، اإذا �ش��اركت يف 
مناف�ش��ات الرج��ال. ويعترب غياب �ش��ريينا عن 

وميبلدون، خ�شارة لبع�س امل�شجعني.
وردت متابع��ة ل�ش��ريينا عل��ى م��ا كتبت��ه على 
اإن�ش��تجرام "ال اأ�ش��اهد حتى مناف�شات ال�شيدات 
يف وميبلدون بدونك. لن اأ�ش��تطيع اأن اأفعل ذلك 

واأنتظر عودتك".

هالي��ب  ل�ش��يمونا  بالن�ش��بة  لك��ن 
امل�ش��نفة الثانية عامليا، بات غياب 

�شريينا معتادا.
وقال��ت هالي��ب بعد فوزه��ا يف الدور 

االأول اأم�س االثنني "مل ن�ش��اهد �شريينا 
من��ذ اأ�ش��راليا املفتوحة. اأن��ا ال اأفكر يف 

�ش��ريينا عندما اأ�ش��ارك يف البطول��ة، الأنها 
غ��ري موج��ودة بالفع��ل من��ذ خم�ش��ة اأو �ش��تة 

اأ�شهر".
لك��ن بالن�ش��بة لفينو���س وليام��ز، ف��اإن غياب 
زوج��ي  مناف�ش��ات  يف  و�رسيكته��ا  �ش��قيقتها 

ال�ش��يدات ع��ن وميبل��دون م��ن ال�ش��عب 
حتمله.

 مو�شم بعد اآخر، وهداف ليون األيك�شاندر الكازيت 
ُي�ش��يل لعاب عمالق��ة اأوروبا وُيدي��ر نحوه الرقاب 
بف�شل م�ش��توياته املرموقة رفقة ناديه ومنتخب 
ب��الده، لي�ش��طع جنم��ه اأكر واأك��ر، وٌي�ش��بح اأحد 
اأب��رز املهاجمني على ال�ش��احة االأوروبية. وكوفئ 
الكازي��ت يف نهاية الطريق على م�ش��ريته الرائعة 
رفق��ة ليون، باإع��الن رئي���س الن��ادي اقرابه من 
االن�شمام الآر�شنال، وهذا االأخري �شيكون حمظوًظا 
بان�شمام هداف مثل الكازيت ل�شفوفه، وحمظوظ 
اأكر ب�ش��بب العقوبات التي فر�ش��ت عل��ى اأتلتيكو 
مدريد الذي كان ي�شتعد هو للح�شول على خدمات 
االعب. �ش��نحاول يف هذا املو�شوع ت�شليط ال�شوء 
م��ن كل اجلوانب على الكازيت الذي �ش��ار حديث 
و�ش��ائل االإعالم الفرن�شية والعاملية. ولد الكازيت 
يف 28 ماي��و ع��ام 1991 يف مدينة ليون لعائلة 
كروي��ة، حي��ث لع��ب �ش��قيقه االأك��رب يف فريق يف 
دوري الدرجة الثانية ال�ش��وي�رسي قبل اأن ي�ش��بح 
مدرًب��ا، بينم��ا كان اب��ن عم��ه روموال��د الكزي��ت 
العًبا يف فريق ميونيخ 1860 يف اأملانيا. ود�شن 

الكازيت حكايته مع الكرة يف فريق الهواة لنادي 
اإي��الن �ش��بورتيف، واأثار م��ردود املهاج��م الواعد 
اإعج��اب م�ش��وؤويل لي��ون، الذي��ن اأ�رسع��وا ملنح��ه 
عق��ًدا احراًفي��ا ملدة 3 �ش��نوات يف يونيو 2010. 
ما جع��ل ليون ُيدرك اأنه ميتل��ك موهبة رائعة، هو 
تاألق الكازيت عام 2010 يف بطولة اأوروبا حتت 
19 عاًم��ا التي حققها رفقة املنتخب الفرن�ش��ي، 
وقد �ش��جل هدًف��ا مبهًرا اأمام اإ�ش��بانيا يف املباراة 
النهائية، وفازت به فرن�ش��ا 2/1. ووقع الكازيت 
على اأول اأهدافه مع ليون يف الدوري الفرن�ش��ي يف 
اأكتوبر 2010 يف �شباك �شو�شو، ومنذ هذه اللحظة 
وه��و ُيبه��ر اجلميع بنجاعت��ه التهديفي��ة الكبرية.  
مل يع���س الكازي��ت املوا�ش��م الت��ي احتك��ر فيه��ا 
لي��ون ريادة الكرة الفرن�ش��ية، اإذ حق��ق مع الفريق 
بطولت��ني فقط، كاأ�س فرن�ش��ا وال�ش��وبر الفرن�ش��ي. 
�ش��جل الكازي��ت 28 هدًف��ا يف اللي��ج 1 املو�ش��م 
املا�ش��ي، و37 هدًفا يف جميع امل�ش��ابقات، وهو 
اأف�ش��ل مو�ش��م له يف م�ش��ريته حتى االآن. �شيغادر 
الالعب ليون كاأف�شل هداف له يف ال�شنوات ال�30 

املا�ش��ية، ورابع اأف�ش��ل هداف يف تاريخ النادي 
الكبري. ويعت��رب الكازيت اأول الع��ب منذ املهاجم 
الفائ��ز بجائزة الك��رة الذهبية جان بي��ري بابان، 

ُي�شجل 20 هدًفا يف الدوري الفرن�شي يف 3 موا�شم 
خمتلفة، اإبراهيموفيت�س نف�ش��ه مل ينجح يف القيام 

بذلك عندما كان رفقة باري�س �شان جريمان.

املتاب��ع اجليد لك��رة الق��دم االأوروبي��ة، يعرف اأن 
الكازيت متيز مب�ش��توياته املت�شقة خالل املوا�شم 
االأخرية، ويف الواقع كري�ش��تيانو رونالدو، ليونيل 
مي�شي، جونزالو هيجواين وروبرت ليفاندوف�شكي 
هم فق��ط من تفوقوا عليه يف احل�ش��يلة التهديفية 
يف البط��والت االأوروبي��ة اخلم���س الك��ربى خالل 

املوا�شم الثالثة املا�شية.
وه��و ما ُيعني اأن الكازي��ت يتفوق على مهاجمني 
مثل زالتان اإبراهيموفيت�س الذي كان ُيناف�ش��ه يف 
اللي��ج 1، اإ�ش��افة لالأرجنتيني �ش��ريجيو اأجويرو، 

وهداف توتنهام هوت�شبري، هاري كني.
وتوح��ي كل االأرق��ام املذك��ورة اآنفًا اأّن الفرن�ش��ي 
العب فذ ميلك موا�ش��فات املهاجم الع�رسي وهو 
ق��ادر على بلوغ املراتب العليا اإذا ما وا�ش��ل على 

نف�س الوترية وبنف�س العزمية.
من اأهم ممّيزات الكازي��ت، اأّنه مهاجم قّنا�س من 
ط��راز فريد وذلك لي�س بغريب عن الكرة الفرن�ش��ية 
الت��ي لطامل��ا اأحتفتنا مبهاجمني اأف��ذاذ على غرار 
اأ�ش��طورة اآر�ش��نال نف�ش��ه تيريي هرني، الذي اأ�شاد 

بالالعب بقوة واعتربه مهاجًما خارًقا.
لك��ن ال�ش��يء االأهم هو جناعت��ه التهديفية الكبرية 
واإنهاء الفر�س من داخل منطقة اجلزاء، فمن اأ�شل 
28 هدًفا له يف الليج 1 املو�ش��م املا�شي، �شجل 
هدفني فقط من خارج منطقة اجلزاء، ولي�س هناك 
داللة على ذلك اأف�ش��ل من الرق��م الذي ذكرناه يف 
الفقرة ال�ش��ابقة باأنه اأف�شل مهاجم يحول الفر�س 

الأهداف يف اأوروبا املو�شم املا�شي.
��ا، هو ق��ارئ ممّيز للعب  م��ن الناحي��ة الفنية اأي�شً
الهجوم��ي، االأم��ر ال��ذي ي�ش��مح ل��ه بجمع حا�ّش��ة 
التهديف القاتلة مع التمريرات و�ش��ناعة الفر�س، 

ا. وهو ما ُينا�شب اأ�شلوب اآر�شنال اأي�شً
من��ذ رحي��ل روب��ني ف��ان بري�ش��ي ع��ن �ش��فوف 
اآر�ش��نال، واالأخ��ري يفتقد للمهاجم اله��داف القادر 

على ت�شجيل 30-20 هدًفا يف املو�شم الواحد.
ومبقارنته مبهاجمي اآر�ش��نال، فح�شيلة الكازيت 
املو�ش��م املا�ش��ي )28 هدًف��ا( اأك��ر مم��ا �ش��جله 
جريو، ثي��و والكوت، لوكا�س بريي��ز وداين ويلبيك 

جمتمعني. 

سيبايوس يختار برشلونة


