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ُيواجه رافاييل نادال، �رساًعا مع الوقت يف ظل حماوالته للتعايف �رسيًعا 
م��ن اإ�سابة بالركبة للح��اق باآخر بطوالت مو�سم الرابطة العاملية لالعبي 
التن���س املحرتفني، التي تنطلق بع��د 8  اأيام يف لندن. وخ�سع نادال اأم�س 
للك�سف الطبي على يد طبيبه اأنخيل كوتورو، الذي اأقر باأنَّ االإ�سابة بركبته 
اليمن��ى مماثلة لتلك التي تعر�س لها الالعب ال�سهر املا�سي يف �سنغهاي، 
وحرمت��ه من امل�سارك��ة ببطولة بازل. وان�سحب ن��ادال ، من مباراته اأمام 
ال�رسب��ي فيلي��ب كراينوفيت�س يف دور الثمانية لبطول��ة باري�س لالأ�ساتذة 
ب�سبب اآالم الركبة، و�سافر على الفور اإىل بر�سلونة ال�ست�سارة اجلهاز الطبي 
ل��ه. كما يرى اأن "اإنهاء العام يف ال�سدارة يختلف كثريا عن حتقيقه خالل 
املو�س��م"، ولهذا فهو يقدر كث��ريا هذا االإجناز "الهام للغاية". وبهذا ي�سبح 
ن��ادال )31 عاما( هو الالعب االأكرب ال��ذي ينهي العام وهو يف �سدارة 
الرتتي��ب، وهو االأول الذي يحقق هذا االأمر بعد جتاوز �سن ال�30. 
وب�سوؤال��ه ح��ول اإذا م��ا كانت ه��ذه النجاحات تع��ود "لعقليته 
يقدم��ه  بال�سغ��ف مب��ا  يتعل��ق  "االأم��ر  اأن  رد  االنت�ساري��ة"، 
واال�ستيق��اظ كل ي��وم باحلاف��ز املنا�س��ب من اأج��ل الدخول 
للملعب والتح�سن، اأكرث من العقلية االنت�سارية، الأن اجلميع 
يف نهاية املطاف يرغب يف الفوز". وقال كوتورو ل�سحيفة 
"ال ا�سبانيول": "الو�سع لي�س خمتلًفا عن االإ�سابة 
الت��ي تعر���س له��ا خ��الل جولت��ه االآ�سيوي��ة. 
كل االإ�ساع��ات تظه��ر اأن االإ�ساب��ة مماثلة." 
واأ�س��اف "رمبا يكون عاًم��ا �سعبًا، مو�سم 
��ه يعاين من  ب��ه الكثري م��ن املباريات. اإنَّ
اإ�ساب��ة يف االأوتار، لك��ن �سور االآ�سعة ال 
تظه��ر اأي اإ�سابة مغايرة". واأو�سح "لقد 
فعل ال�س��واب بان�سحاب��ه، يف حلظة ما 
علي��ك التفك��ري يف االأه��داف االأخ��رى". 
ن��ادال  يلح��ق  اأن  كوت��ورو  وياأم��ل 
"اإذا  مو�سًح��ا   ، اخلتامي��ة  بالبطول��ة 
تعاف��ى فاإن��ه �سي�س��ارك، واإذا مل يفعل 
لن ي�س��ارك، �سرنى م��دى ا�ستجابته 

خالل االأيام املقبلة".

 ك�س��ف االأملاين يورج��ن كلوب، املدير الفني لن��ادي ليفربول االإجنليزي، 
ع��ن ال�سب��ب وراء غ�سب الربازيل��ي روبرتو فريمينو، مهاج��م الفريق، يف 
مباراة اأم�س اأمام و�ست هام يونايتد رغم الفوز بنتيجة 1-4. وقال كلوب 
يف ت�رسيح��ات نقلتها �سحيفة "ليفرب��ول اإيكو" الربيطانية: "اأحب دائًما 
احلدي��ث عم��ا يقدم��ه الثنائي امل�رسي حمم��د �سالح وال�سنغ��ايل �ساديو 

ماين، ولكن ال يجب اأن نن�سى املباراة الرائعة التي لعبها فريمينو".
وتاب��ع "فريمين��و كان غا�سًبا الي��وم رغم تقدميه مل�ست��وى جيد للغاية، 
وبع��د املباراة قلت ل��ه )يا له من اأداء رائع( فرد عل��ّي )ولكني مل اأ�سجل(، 
ولذل��ك مل يكن �سعيًدا". ووا�سل "من اجلي��د اأّن ي�سعر الالعبون يف الفريق 
بالتق�س��ري ملجرد الغياب عن ت�سجيل االأهداف، فرمبا تقدم اأف�سل مباراة 
يف م�سريت��ك ولكن ت�سعر بعد ذلك اأن م��ا فعلته مل يكن كافًيا، فهذا يجعل 
الالع��ب يط��ور من نف�س��ه وال يتوقف مطلًق��ا". وحتدث كل��وب عن ثنائية 

م��ن حمم��د �س��الح اأم��ام و�س��ت ه��ام بقول��ه: "�ساه��دت  �س��الح 
قب��ل يف روما وكنت معجًبا ب��ه، وفريق املراقبني 
تابع��ه با�ستم��رار وبالت��ايل تعاقدنا مع��ه، واأكد 

ال�سحي��ح".  الق��رار  كان  �سم��ه  اأّن  مبهارات��ه 
وق��ال كل��وب، يف ت�رسيحات نقلته��ا �سحيفة 
"اإك�سربي�س" الربيطانية: "لقد فقدنا قائدنا يف 
ع�سية و�سحاها، ومل يك��ن من املقرر اأن يلعب 
فاينال��دوم، الأن��ه مل يح�رس اأحذيت��ه اإىل هنا". 
واأ�س��اف: "كنا نظن اأنه لي�س لديه فر�سة للعب، 

لق��د جلبن��اه معنا اإىل هنا، لكي يك��ون اأقرب اإىل 
اأم�س��رتدام، كان �سيط��ري اإىل هناك من اأجل 

روؤية الطبيب، لكنه لعب 90 دقيقة". وعن 
�سحب��ه لالعب �ساديو م��اين، بعد الهدف 

الع��ب  "�سادي��و  ق��ال:  الث��اين، 
اأن  ميكن��ه  كان  طبيع��ي، 
يلع��ب 90 دقيقة، بعد دورة 

تدريبية واحدة فقط".
وتاب��ع: "اأ�سع��ر باالرتياح 
ب�سبب النتيج��ة، لقد غرينا 
نهجن��ا، كان لدين��ا هجوم 
مث��ايل، وحاولن��ا  م�س��اد 
ا�ستخ��دام �رسعتن��ا، الهدف 
االأول كان رائًع��ا جًدا، كان 

لدينا بع�س اللعب الرائع".

ي�ستع��د مان�س�سرت يونايتد االإجنليزي، للتفاو�س م��ع ريال مدريد االإ�سباين، ب�ساأن 
التعاق��د مع جنم و�سط ميدان الفريق امللك��ي، وذلك بعد تراجع م�ستوى املريجني 
خالل املباريات االأخرية. وذكرت �سحيفة "ديلي �ستار" الربيطانية، اأن مان�س�سرت 
يونايت��د يرغب يف ا�ستغ��الل غ�سب زين الدين زيدان املدي��ر الفني لريال مدريد، 
م��ن هبوط م�ست��وى االأملاين توين كرو���س، من اأجل احل�سول عل��ى خدمات العب 
املان�سافت. واأو�سحت اأن مورينيو بداأ بالفعل، التوا�سل مع النجم االأملاين، ب�ساأن 
اإمكاني��ة ان�سمام��ه اإىل م�رسح االأح��الم، معقل ال�سياطني احلم��ر. واأ�سارت اإىل اأن 
الفرن�س��ي زي��ن الدين زيدان، ، ي�سع��ر بالغ�سب من تراجع م�ست��وى مار�سيلو وثيو 

هرينانديز، باالإ�سافة لثالثي خط الو�سط كا�سيمريو ولوكا مودريت�س وكرو�س.
و�س��ددت ال�سحيف��ة عل��ى اأن زيدان "مل ول��ن يطلب من رئي�س الن��ادي، فلورنتينو 
بريي��ز، بيع كرو���س"، اإال اأن مورينيو يحاول اإقناع الالع��ب بطلب املغادرة، ولن 
ي�ست�سلم قبل احل�سول على توقيعه. فيما اأكدت �سحيفة "�سبورت بيلد" االأملانية، 
اأن مان�س�سرت يونايتد ر�سد مبلغ 91 مليون يورو، من اأجل اإقناع النادي االإ�سباين 
بالتخل��ي ع��ن خدمات كرو�س. وان�سم كرو�س اإىل ري��ال مدريد يف 2014 وحقق 
مع��ه دوري اأبطال اأوروبا مرتني وال��دوري االإ�سباين وكاأ�س العامل لالأندية مرتني 
وال�سوب��ر االأوروبي واملحلي. وخ�رس ريال مدريد مباراتني وتعادل يف مثلهما يف 
ال��دوري االإ�سباين وميتلك 20 نقطة بف��ارق 11 نقطة عن بر�سلونة املت�سدر، كما 

لديه مباراة الليلة، االأحد، اأمام ال�س باملا�س.

ألكاسير ينقذ برشلونة من مأزق إشبيلية وفالفيردي يوضح سبب استبداله

بايرن ميونيخ يهزم دورتموند بثالثية في "السيجنال إيدونا بارك"
 وا�س��ل باي��رن ميوني��خ �سل�سل��ة انت�سارات��ه حت��ت قيادة 
مدرب��ه ي��وب هاينك���س، بعدما ف��از عل��ى دورمتوند )-3
1( بالكال�سيك��و االأمل��اين عل��ى ملع��ب "�سيجن��ال اإيدونا 
��ل اأهداف  ب��ارك"، باجلول��ة ال���11 م��ن البوند�سليجا. �سجَّ
باي��رن ميوني��خ كل م��ن اآري��ني روب��ن )17(، وروب��ريت 
ليفاندوف�سك��ي )37(، ودافيد اأالبا )67(، فيما اأحرز مارك 
بارت��را ه��دف دورمتون��د )88(. ارتف��ع ر�سي��د الباي��رن، 
اإىل 26 نقط��ة يف �س��دارة ترتي��ب ال��دوري، بينم��ا تقهقر 
دورمتون��د للمرك��ز الثال��ث، بعدما جتمد ر�سي��ده عند 20 
نقط��ة. واعتمد بايرن ميونيخ، عل��ى خطته املعتادة )-4
1-3-2(، م��ع الدفع بخامي�س رودريجيز مبركز الو�سط 

املهاج��م، اإال اأنَّ اخلط��ة كانت تتح��ول اإىل )4-1-4-1(، 
اأحياًن��ا مع تق��دم تياجو األكانت��ارا. ومن��ح خامي�س مزيًدا 
م��ن املرون��ة لو�س��ط امللعب حيث ق��ام بع��دة اأدوار مركبة 
خ��الل مواجهة الي��وم، مث��ل التغطية خلف روب��ن وتقدمي 
الدع��م لكيميت�س للحد من خطورة كري�ستي��ان بولي�سيت�س، 
اأف�س��ل العب��ي دورمتوند اليوم. كم��ا كان خامي�س يتبادل 
االأدوار مع تياجو األكانتارا باالإ�سافة اإىل رجوعه مل�ساندة 
الدف��اع، ورمب��ا تل��ك االأدوار التي ت�سببت يف ع��دم ظهوره 
هجومًي��ا كث��رًيا با�ستثن��اء �سناعته لله��دف االأول. ومتتع 
باي��رن بفعالي��ة اإيجابي��ة على املرم��ى عك���س دورمتوند 
ال��ذي اأهدر العديد من الفر�س املحققة خالل �سوطي اللقاء 

خا�سة عن طريق يارمولينكو واأوبامياجن. وتاألق نيكال�س 
�س��ويل، الذي حل حمل جريوم بواتين��ج غري اجلاهز، ورغم 
بني��ة الالع��ب ال�سخم��ة وبطئ��ه الن�سب��ي، اإال اأن مترك��زه 

ويقظته كانت مثالية.
بينم��ا كان هن��اك عالم��ات ا�ستفه��ام عديدة ح��ول الدفع 
مبداف��ع كظهري اأمين خلف اأن��دري يارمولينك��و الذي كان 
بحاج��ة لظهري يزيح عن كاهله الدور الدفاعي اأو يقلل عنه 

الرجوع اإىل اخللف بقدر االإمكان.
ودخ��ل دورمتون��د اللق��اء بخط��ة )3-3-4( تتح��ول اإىل 
)1-5-4( يف احلال��ة الدفاعي��ة، لكن��ه ظهر عاج��ًزا على 
م�ست��وى اأظهرت��ه بف�س��ل الهج��وم املتوا�س��ل للبايرن من 

على االأطراف ف�ساًل عدم االن�سجام بني اخلط اخللفي، ومع 
اإ�سابة �سوكراتي�س ازداد االأمر �سوًءا.

الطولي��ة  الك��رات  عل��ى  االعتم��اد  يف  دورمتون��د  وجن��ح 
املفاجئ��ة من اخللف التي �سببت امل�س��اكل لدفاعت بايرن 
بف�سل �رسعة اأوبامياجن وبطء قلبي دفاع الفريق البافاري 
ن�سبًي��ا، اإال اأن ال��دويل اجلاب��وين مل ينج��ح يف ت�سجي��ل اأي 

فر�سة من التي �سنحت له خالل اللقاء.
كان كري�ستي��ان بولي�سيت���س النقط��ة امل�سيئ��ة لدورمتوند 
خ��الل مواجه��ة اليوم حي��ث �سنع عدي��د الفر���س لفريقه 
ف�س��اًل ع��ن كون��ه م�س��در االإزع��اج االأخطر عل��ى للبايرن 

باملباراة. 

سلة مينسوتا تواصل التألق في الدوري األميركي للمحترفين

 اأعل��ن الربازيل��ي فيليب��ي ما�س��ا �سائ��ق فري��ق وليامز 
اأن��ه �سيعتزل �سباق��ات فورموال 1 لل�سي��ارات يف نهاية 
املو�س��م احل��ايل. وكان م��ن املق��رر اأن يعت��زل ما�س��ا 
)36 عام��ا( يف املو�س��م املا�س��ي لك��ن الفري��ق طل��ب 
من��ه اال�ستمرار بع��د انتقال الفنلن��دي فالتريي بوتا�س 
لفري��ق مر�سيد�س عقب ق��رار االعت��زال املفاجيء الذي 
اتخذه االأملاين نيكو روزبرج اثر فوزه بلقب البطولة يف 

املو�سم املا�سي.
وبع��د وداع موؤثر يف �سب��اق الربازيل يف العام املا�سي 
ع��اد ما�س��ا لل�سباق��ات بع��د اأ�سه��ر قليلة. وق��ال �سائق 
فرياري ال�سابق يف ت�سجيل م�سور عرب و�سائل التوا�سل 
االجتماع��ي "كما تعلمون فقد اأعلنت االعتزال يف العام 

املا�س��ي لكنن��ي تراجع��ت عن الق��رار ا�ستجاب��ة لرغبة 
فريق وليامز وقررت اال�ستمرار ملو�سم اآخر.

وتابع "لكن هذه املرة �سيكون ال�سباق املقبل اأخر �سباق 
يل يف فورموال 1 يف الربازيل ومن بعده �سيكون �سباق 
اأبوظب��ي اآخ��ر ظه��ور يل يف ال�سباق��ات". واأ�س��اف بعد 
اأن وج��ه ال�سكر الأ�رست��ه وم�سجعيه والرع��اة "اأمتنى اأن 
ت�ستمروا يف دعم��ي وت�سجيعي يف العام املقبل اأو رمبا 

يف امل�ستقبل يف �سباقات اأخرى ويف فئات اأخرى".
ومل يك�سف وليامز حت��ى االآن عن �سائقيه للعام املقبل 
يف ظل وجود عدة مر�سحني من بينهم البولندي روبرت 
كوبيت�س��ا بينم��ا يرجح ا�ستمرار الكن��دي ال�ساعد الن�س 
�سرتول مع الفريق. وتوج ما�سا مع فرياري باألقاب 11 

�سباق��ا بينما احتل وبف��ارق نقطة واحدة املركز 
الثاين يف 2008 بعد البطل لوي�س هاميلتون 

ال��ذي ت��وج باللقب العامل��ي للم��رة الرابعة 
االأحد املا�سي..

وكان اآخر فوز ملا�سا على حلبة 
الربازي��ل يف 2008 ح��ني حاز 
عل��ى اعج��اب واح��رتام املزي��د 

م��ن امل�سجع��ني ب�سب��ب �سلوك��ه 
الريا�سي بعدما انتزع هاميلتون 
املرك��ز  باحت��الل  من��ه  اللق��ب 
اخلام�س يف املنعطف االأخري من 

اللفة االأخرية.

 �سج��ل كارل اأنتوين تاون��ز 31 نقطة و12 متابعة، 
واأ�ساف اأندرو ويجين��ز 23 نقطة، ليقودا 
عل��ى  للف��وز  تيمربولف��ز  مين�سوت��ا 
 ،99  -  112 مافريك���س  داال���س 
م�ساء ال�سبت، يف دوري كرة ال�سلة 
وحق��ق  للمحرتف��ني.  االأمريك��ي 
مين�سوتا 4 انت�سارات متتالية 
 5 نح��و  من��ذ  االأوىل  للم��رة 
اأع��وام، وحتديدا منذ دي�سمرب/ 
و�سج��ل   .2012 اأول  كان��ون 
هاري�س��ون بارن���س 17 نقطة 
لفريق مافريك�س الذي تعر�س 

الأ�س��واأ م�س��رية يف دوري ال�سل��ة االأمريك��ي من��ذ مو�سم 
10 مباريات مقابل فوز  1994/1993، حيث خ�رس 
وحي��د يف اأول 11 مواجهة له. وفاز ممفي�س جريزلي�س 
عل��ى لو�س اأجنلي�س كلي��ربز 113 - 104، حيث �سجل 
ماي��ك كونل��ي 22 نقطة واأ�س��اف م��ارك جا�سول 21 
نقط��ة مقاب��ل 20 نقط��ة لترييكي اإيفان��ز. وتكفل بليك 
جريف��ني بت�سجي��ل 30 نقطة لكلي��ربز واأ�ساف باتريك 
بيف��رييل 23 نقطة. ويف باقي املباريات فاز ديرتويت 
بي�ستون��ز عل��ى �ساكرامنت��و كينج��ز 108 - 99، ونيو 
90، وجول��دن   - 96 اأورليان��ز عل��ى �سيكاغ��و بول��ز 
 .108  -  127 دنف��ر جنت���س  عل��ى  واري��ورز  �ستي��ت 
تاأل��ق الثنائ��ي الرائع كيف��ن دورانت و�ستيف��ن كوري، 

ليف��وز جول��دن �ستي��ت وري��ورز، عل��ى دنف��ر ناجت�س، 
بنتيج��ة 108-127، يف دوري ك��رة ال�سل��ة االأمريكي 
للمحرتف��ني، اأم�س ال�سب��ت. و�سجل دوران��ت 25 نقطة، 
واأ�س��اف ك��وري 22 نقطة، كما م��رر 11 كرة حا�سمة. 
واأح��رز دراميوند جري��ن 15 نقطة لوري��ورز، واأ�ساف 
زميل��ه كالي طوم�س��ون الع��دد ذات��ه، ليف��وز وري��ورز 
للم��رة الثالثة على الت��وايل، وللمرة ال�ساد�سة يف اآخر 7 
مباري��ات. وخ�رس دنفر، للمرة الثانية على التوايل على 
اأر�س��ه، رغ��م اأن العبه وي��ل بارتون �سج��ل 21 نقطة، 
وا�ستح��وذ عل��ى 8 ك��رات مرت��دة، كم��ا اأ�س��اف زميله 

اإميانويل مودياي 15 نقطة. 

 ح�س��د بر�سلون��ة 3 نقاط مهمة، بعد الف��وز على اإ�سبيلية 
بهدف��ني له��دف، عل��ى ملع��ب الكام��ب، يف مب��اراة كان 
باك��و األكا�سري هو رجلها االأول بت�سجيله ثنائية. ووا�سل 
البلوجران��ا م�سل�س��ل نتائجه املمي��زة يف الليجا، وتعزيز 
�سدارته جل��دول الرتتيب، و ا�ستط��اع فالفريدي اخلروج 
بالنتيج��ة الت��ي يريده��ا م��ن املب��اراة، وه��و احل�س��ول 
عل��ى الث��الث نق��اط، ولك��ن يف ظ��ل اأداء متو�س��ط عل��ى 
م��دار ال�سوطني. ومل يظه��ر عنا�رس بر�سلون��ة اأي �رسا�سة 
هجومية، خا�سة بعد هدف األكا�سري االأول، كما مل ي�ستغل 
الثنائي مي�سي و�سواريز خط الدفاع املتوا�سع الإ�سبيلية، 

وخرجا من املباراة بدون ت�سجيل اأهداف.
ومازال يعاين خط و�سط الفريق الكاتالوين من بطء �سديد 
يف التح��ول �سواء م��ن العملي��ة الهجومي��ة اإىل الدفاعية 
اأو العك���س، وذل��ك يف ظ��ل ع��ودة اإني�ست��ا م��ن االإ�سابة، 

باالإ�سافة ال�ستمرار ابتعاد راكيتيت�س عن م�ستواه.
واحتف��ل جمه��ور البلوجران��ا بو�س��ول ليوني��ل مي�س��ي 
يف  بر�سلون��ة  م��ع  تاريخ��ه  يف   600 رق��م  للمب��اراة 
جمي��ع البط��والت، ليك��ون ثال��ث اأك��رث الع��ب يف تاريخ 
الن��ادي م�سارك��ة بعد اأندري���س اإني�ست��ا )642( وت�سايف 

هريناندي��ز)767(. ويعي���س اإ�سبيلي��ة اأج��واء �سعبة بعد 
خ�س��ارة اليوم، والتي تعد الرابعة ه��ذا املو�سم خالل 11 
مب��اراة، وي�سبح املدرب االأرجنتيني اإدواردو بريزو على 
م�س��ارف الرحي��ل بعد ك��رثة التع��رثات �س��واء االأوروبية 
اأو املحلي��ة. كم��ا ت�ستم��ر عق��دة الفري��ق االأندل�س��ي اأمام 
بر�سلونة على ملعب الكامب، نو فقد خ�رس يف 12 مباراة 

وتعادل يف 2 يف اآخر 14 زيارة لرب�سلونة.
واأ�رسك امل��درب فالفريدي باكو الكا�س��ري، كمهاجم ثان 
بجان��ب لوي�س �سواريز، به��دف اإعطائه املزيد من احلرية 
للتح��رك يف مناط��ق اإ�سبيلي��ة، وم��ع ذل��ك ف�س��ل النج��م 
االأوروجواي��اين يف ا�ستع��ادة م�ست��واه املعهود الأكرث من 
مب��اراة يف الفرتة االأخرية. وح�سم باك��و األكا�سري مباراة 
اليوم ام��ام خ�سم �سعب مثل اإ�سبيلي��ة، واكد لفالفريدي 
اأحقيت��ه يف احل�س��ول عل��ى فر���س اأك��رث بعدم��ا ف�س��ل 

م�ساركته على ح�ساب ديولوفيو اأو ديني�س �سواريز.
اذ افتتح املهاجم االإ�سباين اأهدافه مع بر�سلونة يف الليجا 
لهذا املو�سم، حمرزا الهدف التا�سع له يف اآخر 9 مباريات 
بداأ فيها كاأ�سا�سي. علَّ��ق االإ�سباين باكو األكا�سري، مهاجم 
بر�سلون��ة، على ف��وز فريقه عل��ى اإ�سبيلي��ة )1-2( اليوم 

االأح��د، باجلول��ة ال���11 من الليج��ا، بعدم��ا �سجل هديف 
الرب�سا يف اللقاء.

وق��ال األكا�سري يف ت�رسيحات نقلتها �سحيفة "�سبورت" 
بع��د املباراة: "املهاجم يعي�س من اأجل ت�سجيل االأهداف. 
يف البداي��ة كان االأمر بالن�سبة يل �سلبي، لكن يف النهاية 
االأه��داف تاأت��ي. علي��ك اأن ت�ستم��ر يف العم��ل، وتنتظ��ر 

الفر�س".
وع��ن دوره يف ف��وز الفريق، قال: "علين��ا اأن ن�ستفيد من 
الفر���س التي يعطيها لنا املدرب��ون. اأنا �سعيد باالأهداف 

بالتاأكيد، لكني �سعيد اأكرث من اأجل النتيجة".
واختتم: "نفعل كل �سيء يف الطريق ال�سحيح من البداية. 
علين��ا اأن ن�ستمر عل��ى هذا اخلط. حققن��ا ال�سيء ال�سعب، 
وه��و الت�سجي��ل يف كل املباري��ات، واالآن علينا اأن نكون 

اأكرث هدوًءا".
وحت��دث اإيرن�ستو فالفريدي، املدير الفن��ي لرب�سلونة عن 
ف��وز فريق��ه اليوم عل��ى اإ�سبيلي��ة بهدفني له��دف، وا�ساد 
بالطريقة التي عاد بها الالعبني بعد هدف التعادل التي 

�سجله الفريق االأندل�سي.
و���رسح فالق��ريدي يف املوؤمت��ر ال�سحف��ي بع��د نهاي��ة 

اللق��اء بالق��ول: "حققنا ف��وزاً مهمًا قب��ل التوقف الدويل 
ونتيجة املباراة كانت انعكا�سا للم�ستوى الذي ظهر عليه 

الالعبني".
وا�س��اف: "اأح��ب اأن ن�ستح��وذ على الكرة ونخل��ق العديد 
من الفر���س واعتقد اأن الطرف االآخر اأي�سا يريد ذلك، يف 
ال�سوط االأول اتيحت لنا اأكرث من فر�سة لكننا مل ن�ستغلها 

بال�سكل اجليد حتى احرزنا الهدف االأول".
وتاب��ع: "يف ال�س��وط الث��اين تراجعن��ا قلي��اًل للخلف مما 
اعطاه��م الفر�سة لدخول اأج��واء املباراة اأك��رث وي�سجلوا 

هدف التعادل".
ووا�س��ل: "ا�سبيلي��ة فريق كبري وهيمنتن��ا على جمريات 
املب��اراة ق��د ال ت�سمن لنا الف��وز به��ا يف النهاية، ولكن 
الفريق قراأ املباراة ب�سكل جيد، وتعاملنا مع الفر�س التي 

اتيحت على عك�س ما حدث يف مباراة اأوملبياكو�س".
واختت��م م��درب بر�سلون��ة: "ق��دم الكا�سري مب��اراة جيدة 
وق��ررت ا�ستبداله عقب ت�سجيله الهدف الثاين بعدما �سعر 
بالتعب بع��د كل هذا اجلهد الكبري، اأي�س��ًا �سواريز اتيحت 
له فر���س للت�سجيل، لدينا مهاجم��ني مميزين واأنا �سعيد 

معهم". 
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