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انطلق��ت ، اأم���س ال�صب��ت ، عل��ى حلب��ة مرك��ز بغ��داد التخ�ص�صي 
تدريبات املنتخب الوطني باملالكمة ا�صتعدادا للدورة الآ�صيوية 

التي من املقرر انطالقها يف اندوني�صيا خالل �صهر اآب املقبل .
و ���رح بذل��ك نائ��ب رئي���س اللجن��ة الوملبية رئي���س الحتاد 
املركزي للمالكمة ب�صار م�صطفى، وقال : " بعد اأن اأمت املنتخب 
القمة التح�صريية الأوىل لالإعداد عرب م�صاركته يف بطولة العرب 
املا�صي��ة ، يبا�ر املنتخب بالقمة التح�صريي��ة الثانية باإقامة 
مع�صك��ر تدريب��ي يف بغ��داد ويلي��ه مع�صكر خارجي م��ن املوؤمل 
اإقامت��ه يف املغ��رب قبل امل�صارك��ة يف بطولة منغولي��ا الدولية 
الت��ي تع��د ثاين حمط��ة ا�صتعداد لل��دورة الآ�صيوي��ة . واأ�صاف : " 
ن�صع��ى خ��الل م�صاركتن��ا يف بطول��ة منغوليا الدولي��ة لتحقيق 
نتائ��ج طيبة ، ف�صال عن الإفادة م��ن اكت�صاب اخلربة ملالكمينا 
ورف��ع امل�صت��وى الفن��ي والب��دين له��م ، اإذ اإن بانتظارن��ا مهمة 
اآ�صيوي��ة كبرية لذلك ن�صع��ى ل�صتغالل الوق��ت وزج منتخبنا يف 

مع�صك��ر  م��ن  وبطولة م��ن اجل حتقي��ق نتائج اأك��ر 
تليق با�صم املالكمة العراقية 
م��دى  عل��ى  كان��ت  الت��ي 
املا�صية حا�رة  ال�صن��وات 
يف البط��ولت الآ�صيوي��ة 
، ون�صع��ى لن نك��ون 
يف  حا�ري��ن 
ال��دورة الآ�صيوي��ة 
ظ��ل  يف  املقبل��ة 
وجود نخبة مميزة 
م��ن املالكمني نتوقع 
يف  النج��اح  له��ا 

الدورة .

ك�صف��ت �صحيفة "ليكيب" الفرن�صية اأن الالع��ب الإيطايل "اأندريه بريلو" املعتزل 
حديث��ًا ق��د يع��اون "روبرتو مان�صين��ي" يف قي��ادة منتخب الأت��زوري. واأ�صارت 
ال�صحيف��ة اأن "بريل��و" �صاح��ب الثامن��ة والثالثني م��ن العمر، قد اأعل��ن اعتزاله 
حديث��ًا بع��د م�ص��وار يف ع��امل ك��رة الق��دم الأمريكية، م��ن خالل قمي���س نادي 
نيوي��ورك �صيتي. املتوق��ع لأ�صطورة الكرة الإيطالية اأن يك��ون م�صاعداً يف جهاز 
امل��درب "روبرتو مان�صيني"، ليقود املنتخب الإيط��ايل يف ت�صفيات كاأ�س الأمم 
الأوروبية املقبلة. واأ�صافت ال�صحيفة اأن هناك ترحيب كبري من لعب يوفنتو�س 
الأ�صب��ق بقب��ول املهمة م��ع "مان�صيني"، ليبداأ جم��اًل جديداً وه��و التدريب، بعد 
�صن��وات من حتقي��ق الإجنازات يف الك��رة الإيطالية. "بريل��و" ح�صل مع منتخب 
اإيطاليا على بطولة كاأ�س العامل يف عام 2006 مع املدرب املخ�رم "مار�صيلو 
ليب��ي"، والت��ي اأقيمت يف اأملاني��ا. وقد اأعلن الحت��اد الإيطايل لك��رة القدم، عن 
تعي��ني املدير الفني روبرتو مان�صين��ي مدربًا ملنتخب الأتزوري بعد نهاية كافة 

وكان��ت املفاو�ص��ات ح��ول العق��د، خلف��ًا للم��درب جيامب��ريو  فينت��ورا. 
ج��د التقاري��ر من��ذ �صاع��ات �صابقة قد اأ�ص��ارت نحو  ا تو

ق��ع مان�صين��ي يف العا�صمة الإيطالية روما حتى  يو
الحتاد عل��ى العق��ود الر�صم��ي، وه��و م��ا يعل��ن عنه 

ن الإيطايل ر�صميًا. وقال الحتاد الإيطايل يف  بيا
ىل ر�صمي، "يعلن الحتاد الإيطايل عن التو�صل  اإ
مان�صين��ي،  روبرت��و  امل��درب  م��ع  ن اتف��اق  ليكو
الفن��ي  يد املدي��ر  جلد ا

للمنتخب الوطني". وا�صاف "�صيقدم 
مان�صين��ي ي��وم غ��داً الثالث��ي يف 
موؤمتر �صحف��ي يف متام ال�صاعة 
روم��ا  بتوقي��ت  ع���ر  الثاني��ة 
مبقر الحت��اد الإيطايل". ووقع 
منتخ��ب  م��ع  عق��داً  امل��درب 
اإيطالي��ا حت��ى نهاي��ة بطولة 
الأوروبي��ة  الأمم  كاأ���س 

املقبلة يف عام 2020.

اأعل��ن الحت��اد العراقي لك��رة ال�صلة، ت�صمي��ة خالد يحي��ى، م�صاعداً ملدرب 
املنتخ��ب الوطن��ي، الرتك��ي م�صطفى داري��ن ا�صتع��داداً لت�صفي��ات كاأ�س 
الع��امل 2019. ون�ر الحتاد ع��رب �صفحته على "في�صبوك" �صورة ليحيى 
كتبت عليها: "خالد يحيى م�صاعداً للرتكي دارين لقيادة املنتخب الوطني 
يف ت�صفي��ات كاأ���س العامل". يذك��ر اأن يحيى توج مع النف��ط بلقب الدوري 
العراق��ي املمت��از لكرة ال�صل��ة للمرة الثانية عل��ى الت��وايل. وي�صعى احتاد 
ال�صل��ة، اإىل ال�صتف��ادة من خربات امل��درب خالد يحي��ى خا�صة وهو على 
عالق��ة جيدة بعد من لعبي املنتخب الذين يلعبون يف النفط، خا�صة وان 
نادي النفط، هيمن على جوائز املو�صم، حيث فاز مدرب النفط خالد يحيى 
كاأف�ص��ل م��درب يف ال��دوري. فيما اخت��ار الحتاد لعب النف��ط الأمريكي 
دمياري��و مايفيل��د كاأف�صل لعب يف ال��دوري، واختار اأي�ص��ًا لعب النفط 
قتيب��ة عبد اهلل كاأف�صل لعب حمل��ي يف امل�صابقة. واأعلن الحتاد العراقي 
لكرة ال�صلة، الأربعاء، عن ت�صكيلة املنتخب الوطني لبطولة البحرين الودية 
املق��رر اإقامتها للف��رتة 25-22 اأيار اجلاري. و�صم��ت القائمة الالعبني 
املدرج��ة ا�صمائه��م ادن��اه: دي ماري��و مايفيلد وعلي عب��د اهلل حمد وكرار 
جا�ص��م حمزة وح�صن �صالح مه��دي وعلي موؤيد اإ�صماعي��ل ونور�س �رار 
ظاف��ر و ذو الفق��ار فا�صل حم��ودي وح�صان علي عب��د اهلل و جا�صم حممد 
جب��ار و ذو الفقار فاهم عب��د ال�صادة وحممد امني عبد اخلالق وعلي حامت 
حمي��د وحي��در جمعة عبا�س وتيم��ور ح�صني �صكور وايه��اب ح�صن عبادي 
. يذك��ر ان هذه البطول��ة �صتكون بروفة حت�صريية لت�صفي��ات كاأ�س العامل 
والت��ي �صيواج��ه فيه��ا ا�ص��ود الرافدي��ن منتخ��ب كازخ�صت��ان يف التا�صع 

والع�رين من �صهر حزيران املقبل.

نجوم كرة القدم يستذكرون انجازات إنييستا في حفل تكريم مؤثر

سقوط "األنيق" ال يسر عدو وال "صديق".. فمن سينقذ "الفريق؟

أسوء مواسمه على اإلطالق

ب��ات الطلبة الذي كان ي�صنف دائم��ًا �صمن الأربعة الكبار، من 
الف��رق التي ت�صارع من اجل البقاء يف ال��دوري املمتاز ب�صبب 
�صل�صل��ة نتائج��ه املخيب��ة يف ال��دوري املمت��از خ��الل الأعوام 

الأخرية.
وبال اأدنى �صك، فاأن هذا املو�صم يعد الأ�صوء يف تاأريخ "الأنيق"، 
فل��م ي�صب��ق له اأن تواجد يف املركز الراب��ع ع�ر من �صلم ترتيب 

الدوري املمتاز.
م��ن ي�صدق اأن "الأني��ق" يبتعد عن متذي��ل الرتتيب بفارق 10 
نق��اط فق��ط ! ، بعد اأن كان يناف�س على ال�صدارة جنبًا اإىل جنب 
مع الزوراء والقوة اجلوية وال�رطة، لكن لالأ�صف هذا واقع حال 

الفريق اليوم الذي ل ي�ر عدو ول �صديق.
بال اأدنى �صك فاأن احلال الذي و�صل اإليه الطلبة اليوم هو ب�صبب 

ال�صائق��ة املالية، فبالرغ��م من حماولت الالعب��ني اللعب من 
اج��ل �صعرا النادي، اإل اأن ذلك مل يعد كافيًا اليوم، فهل ت�صتطيع 

ال�صيارة اأن ت�صري من دون بنزين؟.
ال�صائق��ة املالي��ة ت�صبب��ت با�صتب��دال خم�ص��ة مدرب��ني يف هذا 
املو�ص��م فقط، بدًء بالرومانيو تيتا فال��ريو مروراً بع�صام حمد 
وحممد كاظم وعادل نعمة والن �صادق �صعدون الذي �صي�صتمر 

لنهاية املو�صم.
وت�صبب��ت كذل��ك بهج��رة عدد م��ن لعب��ي الفري��ق كان اآخرهم 
الالع��ب اأركان عمار، ف�صاًل عن ال�صتحقاقات املالية لعدد من 

الالعبني الذي �صبق ان مثلوا النيق يف املوا�صم ال�صابقة.
ويف ظ��ل ه��ذا امل��اأزق، �صلم��ت الهيئ��ة الإداري��ة دفع��ة مالي��ة 
لالعب��ني يف ال�20 من �صهر ني�صان املا�ص��ي، لكن ذلك مل يكن 
كفياًل يف حل الأزم��ة، فكلما حاولت الهيئة الإدارية حل اإحدى 

الأزمات خرجت له اأزمة جديدة.

ويف ه��ذا ال�ص��دد ، ف��اإن "الأنيق" ب��ات مهدداً بع��دم امل�صاركة 
يف اأي ن�ص��اط ك��روي املو�ص��م املقب��ل بق��رار م��ن الحتادي��ن 
ال��دويل والآ�صي��وي. وقال م�صدر يف احتاد الك��رة ل�)اجلورنال( 
اإن "ن��ادي الطلب��ة، بات مه��دداً ب�صك�ل ر�صم�ي بع��دم امل�صاركة 
ف���ي اأي ن�ص��اط ك�روي للمو�ص���م املقب�ل بق�رار م���ن الحتادين 
الدول�ي والآ�صيوي ب�صب�ب ك�ص�ب ع�دد م�ن الالعبي��ن املحليي��ن 

واملحرتفي��ن الدع�وات املرفوع��ة من قب�لهم لدى الفيفا".
واأو�صح انه "يتوجب ع�لى اإدارة الطلبة اأن تقوم بالبدء بت�صوية 
ت�ل��ك املبال��غ املالي��ة واإ�صعار الحت��اد الآ�صي��وي والدويل قبل 
موع��د ال� 30 من �صه��ر حزيران املقب��ل اإىل الأول م�ن �صه�ر اآب 
وبخالفه ل��ن ي�صمح لنادي الطلبة من امل�صاركة يف املناف�صات 

الريا�صية للمو�صم 2019-2018 ب�صكل ر�صمي".
امل�ص��اكل تت��واىل على الفري��ق، فالطالب دخل��وا يف نفق مظلم 
وغاب��ت احللول ع��ن اإدارة الفري��ق، لذلك حاول رئي���س النادي 

عالء كاظم اإيجاد احللول لكنه عجز عن ذلك.
وم��ن �صم��ن املقرتح��ات التي حاول كاظ��م اللج��وء اليها، هو 
اأع��الن الن��ادي، عن اإج��راء انتخابات الهيئ��ة الإدارية اجلديدة 

للنادي منت�صف �صهر اأيار املقبل. 
وقال النادي يف بيان تلقت )اجلورنال( ن�صخة منه، اإن "الهيئة 
الإداري��ة لن��ادي الطلبة الريا�ص��ي، حددت منت�ص��ف �صهر اأيار 

اجلاري موعدا لإجراء انتخابات هيئة اإدارية جديدة".
واأو�ص��ح البي��ان، اأن "خط��وة اإقام��ة انتخاب��ات ن��ادي الطلبة 
الريا�ص��ي تاأتي من اأجل ت�صكيل هيئة اإدارية جديدة وا�صتجابة 

لطلب وزير ال�صباب والريا�صة عبد احل�صني عبطان".
يف ظل هذه الأزمات التي و�صعت الفريق يف املركز الرابع ع�ر 
بر�صي��د 26 نقطة ح�صدها من 7 انت�صارات و5 تعادلت و13 
هزمي��ة، يبقى ال�ص��وؤال مطروحًا.. من �صينت�ص��ل الفريق من هذه 

احلالة؟. 

مدرب الفراعنة يكشف سر تطور صالح

بتلق��ي  ال��زوراء، مه��دداً  ن��ادي  ب��ات جمه��ور 
عقوب��ات من قب��ل جلنة الن�صب��اط يف الحتاد 
العراق��ي لك��رة الق��دم ب�صب��ب لفت��ة م�صيئة يف 
مباراة الفريق الأخرية امام زاخو مبلعب ال�صعب 
ال��دويل. ورفع ال��زوراء ر�صي��ده اإىل النقطة 61 
يف �صدارة الرتتيب، فيما جتمد ر�صيد زاخو عند 

النقطة 15 يف قاع الرتتيب.
وق��ال م�ص��در يف احتاد الك��رة ل�)اجلورنال( اإن 
"جلن��ة الن�صباط ب�صدد اإ�ص��دار عقوبة قا�صية 
بحق جمه��ور الزوراء ب�صبب الالفتة التي رفعها 

الفريق يف مباراة الفريق الأخرية اأمام زاخو".
واأو�ص��ح اأن "الإ�ص��اءة مل تكن بح��ق فريق زاخو 
واإمن��ا بحق ن��ادي ال�رط��ة، حيث كت��ب عليها 
األفاظ ح��ذر الحتاد من ا�صتخدامه��ا وترديدها 
يف املدرج��ات". ويف بي��ان �صاب��ق اأكد الحتاد 
بالق��ول، "بغي��ة من��ع ظاه��رة الت�صجي��ع غ��ري 
الأ�صخا���س  بع���س  يطلقه��ا  الت��ي  احل�ص��اري 
املح�صوب��ني على جماهري اأندية ب��الد الرافدين 
احلبيب��ة، ولغر���س الوق��وف بح�صم و�ص��دة �صد 
ه��ذه الظاهرة ال�ص��اذة والدخيلة عل��ى مالعبنا، 
ومن مب��داأ تطبيق اللوائح اخلا�صة بالحتاديني 
ال��دويل واملحلي، قرر احتاد الكرة منع جماهري 

اأي فري��ق تثب��ت علي��ه هتاف��ات عن�ري��ة او 
م�صيئة من مرافقة فريقه ملدة �صبع مباريات".
واأ�ص��اف ان "العقوب��ة �صتك��ون اأ�ص��د يف حال 
تك��رار املخالف��ة وذل��ك متا�صي��ا م��ع ال��روح 
الريا�صي��ة والنب��ل والأخ��الق ال�صامية التي 

هي ر�صالة كرة القدم بالدرجة الأ�صا�س".
وطال��ب الحت��اد يف بيانه، جمي��ع جماهري 

ال�صل��وك  عل��ى ح�ص��ن  ب�"املحافظ��ة  الأندي��ة 
والت��زام مب��ا يليق يف ال��ذوق الع��ام والت�صجيع 
احل�صاري لإجن��اح اللعبة كون اجلماهري هي 
العن���ر الأ�صا���س يف اإجن��اح ودف��ع عجل��ة 

كرتنا اإىل الأمام".

ي��رى امل��درب الأرجنتين��ي "هيكتور كوب��ر" املدير 
الفن��ي للمنتخ��ب الوطن��ي، اأن �صب��ب تط��ور الالعب 
"حمم��د �ص��الح" جن��اح منتخ��ب م���ر،  ال��دويل 
واملحرتف يف �صف��وف نادي ليفرب��ول الإجنليزي، 
تع��ود اإىل ال�صعوب��ات التي واجهه��ا عندما كان يف 
ت�صيل�ص��ي. ويق��دم "موم��و" مو�صًم��ا ا�صتثنائًي��ا م��ع 
ليفرب��ول هذا املو�ص��م، حيث اأح��رز 44 هدًفا خالل 
هداًف��ا  وت��وج  امل�صابق��ات،  مبختل��ف  مب��اراة   55
للربميريلي��ج، كم��ا ح�ص��ل عل��ى لق��ب لع��ب العام 
حمقًقا جناحات كبرية على امل�صتوى الفردي. وقال 

كوب��ر يف ت�ريحات ن�رتها جمل��ة "وورلد �صوكر" 
"كان ل�ص��الح تط��ورات دراماتيكي��ة  الربيطاني��ة: 
بف�ص��ل زي��ادة جه��وده، ويرج��ع ذل��ك اأ�صا�ًص��ا اإىل 
التج��ارب الت��ي اكت�صبه��ا يف �صوي���را وت�صيل�صي". 
وتابع: "لق��د كان �صغرًيا جًدا وليزال كذلك، يف كل 
ن��اٍد لعب له كانت هن��اك مطالب خمتلفة، وهو جنح 
يف التعامل مع كل هذا ب�صكل جيد". واأ�صاف: "حممد 
�صالح رج��ل متوا�صع جًدا، وب�صيط ج��ًدا، وعادة ما 
ين�صت ب�صكل جيد، وي�صتمع كثرًيا على الرغم من اأنه 
لعب مهم ج��ًدا للفريق". واأنه��ى ت�ريحاته قائاًل: 
"ولك��ن خلف كل لع��ب عظيم، فريق جيد، ل ميكن 
لأي لعب القيام بكل �ص��يء، لدينا فريق رائع، مثله 

متاًما، ويقدم الكثري".
ويف �صي��اق مت�ص��ل، ي�صع��ر اجله��از الفن��ي ملنتخب 
م���ر، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بال�صتياء 
م��ن رامز ج��الل، مقدم برنامج املقال��ب خالل �صهر 
رم�ص��ان. وقام رامز جالل، بتقليد �صخ�صية هيكتور 
كوب��ر، خ��الل احللق��ة الأوىل م��ن برنام��ج املقالب 

اخلا�س به، من اأجل ا�صتدراج امل�صاهري لتخويفهم.
وقال م�صدر باحتاد الكرة، يف ت�ريحات �صحفية، 
اإن "اجله��از الفني للمنتخب ُم�صتاء من ت�رف رامز 

جالل ب�صاأن الت�صبه بهيكتور كوبر يف برناجمه".
واأو�صح امل�صدر اأن "م�صئويل احتاد الكرة، يرف�صون 

التحدث متاًما عن الأمر، �صواء بينهم اأو بالإعالم".

ودع بر�صلون��ة جنم��ه اأندري���س اإنيي�صتا، يف حفل 
تك��رمي موؤثر اأقيم على ملعب "كامب نو"، حيث مت 
ا�صتعرا�س العقد الأخري املليء بالنت�صارات الذي 

حققه الفريق الأول من خالل لعبه الأ�صطوري.
ومل يغ��ب اأحد عن هذا احلدث ال��ذي نظمه النادي 
الكاتال��وين عل��ى ملعب��ه لتك��رمي م�ص��رية لع��ب 
الو�ص��ط، ال��ذي �صيخو���س غ��داً الأحد اأم��ام ريال 
�صو�صيي��داد اآخ��ر مباراة له بقمي���س الرب�صا، الذي 
ارت��داه على م��دار 16 عامًا بني �صف��وف الفريق 

الأول.
واأقيم احلفل يف ح�صور نحو 300 �صخ�س، بينهم 
جميع لعبي الفريق، وكافة اأع�صاء اجلهاز الفني 
احلايل واملدراء وروؤ�صاء النادي ال�صابقني، وزمالء 
قدامى لعبوا اإىل جان��ب اإنيي�صتا، مثل الكامريوين 
�صاموي��ل اإيتو، وت�صايف هرنانديز، بالإ�صافة اإىل 
ريا�صي��ني كاتالونيني معروفني، مثل لعبي كرة 
ال�صل��ة ب��او وم��ارك غا�ص��ول، وكذل��ك ممثلني عن 
اأندية اأخرى من اأبرزهم مدير العالقات املوؤ�ص�صية 

لريال مدريد، اإمييليو بوتراغينيو.

واعترب ه��ذا الأخري اأن "اإنيي�صتا لعب كل اإ�صبانيا 
وكل الع��امل"، مربزاً: "نحن �صع��داء بوجودنا هنا 
لأننا نعتقد اأن اإنيي�صتا لعب له م�صرية ا�صتثنائية 

على كل امل�صتويات".
واأ�ص��اف: "اأبع��د م��ن التناف�صي��ة هن��اك احرتام، 
وبالن�صب��ة لإنيي�صت��ا، لطامل��ا كان �صخ���س غاية 
يف الح��رتام"، م�ص��رياً اإىل اأنه "م��ن ال�صعب جداً" 

العثور على لعب مثله "ملا ميثله من قيم".
ولع��ب ال�صح��ايف الكاتال��وين املع��روف جوردي 
اإيف��ويل دور منظ��م احل��دث يف ه��ذه الليل��ة، التي 
ا�صتمرت عل��ى مدار �صاعة ون�ص��ف ال�صاعة، حيث 
ت�صاط��ر زم��الء حالي��ون و�صابقون لالع��ب، مثل 
�صريجيو بو�صكيت�س وت�صايف هرنانديز و�صامويل 
اإيت��و وج��ريارد بيكي��ه وج��وردي األب��ا ذكري��ات 

عا�صوهوا مع اإنيي�صتا.
وقال لعب الو�صط ال��دويل يف حفل الوداع: "هذه 
ال�صاع��ات الأخ��رية لي�صت �صهل��ة بالن�صبة يل. من 
ال�صعب علي حتملها والتفكري يف اأن اللحظة التي 
�صاأودع فيها النادي قد جاءت، اأحاول ال�صتمتاع 

به��ذه اللحظ��ات الأخرية لأق�صى درج��ة، ل �صيما 
الأحد املقبل حني اأودع املكان الذي كان بيتي".

وج��اء حفل ال��وداع ال��ذي ح���ره اأي�ص��ًا رئي�س 
الن��ادي جو�صي��ب ماريا بارتومي��و، على م�صتوى 

تاريخ "الر�ص��ام"، وت�صمن عر���س مقاطع فيديو 
ون�س ي�صتعر�س م�صرية الالعب.

وعل��ى من�ص��ة جمع��ت الألق��اب ال���32 التي توج 
Infin -"  به��ا اإنيي�صتا م��ع بر�صلون��ة ور�صال��ة
t8Iniesta" اأو "اإنيي�صت��ا 8 اإىل م��ا ل نهاي��ة" 
با�صتخ��دام رق��م قمي���س الالع��ب 8، ال��ذي ه��و 
اأي�ص��ًا رم��ز الأبدي��ة، مت ب��ث فيديو حت��دث خالله 
مدربون ولعبون و�صخ�صيات ريا�صية اأخرى عن 
�صخ�صية الريا�صي املحبوب يف كل اإ�صبانيا، ومن 
بينهم باو غا�صول وحار�س املرمى اإيكر كا�صيا�س 
ومدربا الرب�صا ال�صابق��ان بيب غوارديول ولوي�س 

اإنريكي.
وعقب م�صاهدة الفيديو الأول، قال اإنيي�صتا: "اإنها 
حلظ��ات موؤثرة للغاي��ة وم�صاهدة كل ه��ذا يجعل 
الأمر موؤثراً ب�صكل اأكرب. كريا�صي اأعترب هذا اأجمل 
�ص��يء ميكن اأن اأحمله معي بعيداً عن الألقاب. من 
ال�صعب احل�ص��ول على احرتام وح��ب النا�س. هذا 

الأمر ل يقدر بثمن".
وبعده��ا، ب��داأ عدد من زمالئ��ه يف رواية ذكريات 

عا�صوها مع اإنيي�صت��ا، مثل ت�صايف الذي قال: "ما 
يتع��ني عليه فعله ه��و ال�صتمتاع ب��كل ما حققه. 
الآن �صيدرك اجلميع كل ما حقق وكل التوتر الذي 
عان��ى من��ه وكم ه��و اأ�صط��ورة. فاز ب��كل هذا عن 

ا�صتحقاق".
وكان ت�ص��ايف بالتحدي��د ه��و اأك��ر من ب��دا عليه 
التاأث��ر ح��ني األقى اإنيي�صت��ا خطاب ال��وداع، الذي 
ا�صتم��ر ل�10 دقائق، و�صك��ر خالله كل الأ�صخا�س 
الذين رافق��وه يف م�صريته الكروية التي بداأت منذ 

22 عامًا يف قلعة النادي الكاتالوين.
وبتاأث��ر وا�ص��ح و�صوت ب��اٍك، قال لع��ب الو�صط 
اإ�صباني��ا  ف��وز  يف  حا�صم��ًا  كان  ال��ذي  ال��دويل 
يل  "يبق��ى   :2010 اأفريقي��ا  جن��وب  مبوندي��ال 
�صعوري بالفخر باأنني تطورت ك�صخ�س وكالعب 
يف ه��ذا الن��ادي، ال��ذي يع��د الأف�ص��ل يف الع��امل 
بالن�صبة يل". وعقب انتهاء خطابه، وقف احل�صور 
لتحي��ة الالعب ال��ذي تلقى هديته الأخ��رية الليلة 
املا�صية من فريق )Estopa( الغنائي الإ�صباين 

الذي قدم اأغنيه من اأجله.
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