
قوت��ه  عل��ى  دورمتون��د  بورو�سي��ا  �سيع��ول   
الهجومي��ة رغم غي��اب امل�ساب مارك��و روي�س، 
لتعوي���س خ�سارت��ه 0-1 ذهابا، وذل��ك عندما 
ي�ست�سي��ف بنفي��كا يف اإي��اب دور 16 ب��دوري 
اأبط��ال اأوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء. و�سجل 
دورمتون��د 12 هدف��ا يف اآخ��ر ث��اث مباري��ات 
بال��دوري فقط، ويبدو اأنه و�سل اإىل قمة م�ستواه 
يف املو�س��م يف توقي��ت مث��ايل. وق��ال توما���س 
توخي��ل م��درب دورمتوند بعد ف��وزه 2-6 على 
باير ليفرك��وزن يف الدوري يوم ال�سبت املا�سي 
رائع��ة يف  والأج��واء  بالثق��ة  "نح��ن مفعم��ون 
الفري��ق". واأ�ساف "تركيزنا كب��ر ونتعامل مع 
الأم��ر خط��وة بخطوة وه��ذا تطور كب��ر للفريق 
ونحن يف حلظة رائعة بالوقت احلايل". وا�ستعاد 
اأوبامياجن هداف الدوري الأملاين م�ستواه ب�سكل 
كبر، و�سجل هدفني اأمام ليفركوزن بعدما اأهدر 
معظ��م الفر���س وركلة ج��زاء يف �سيافة الفريق 
الربتغايل ال�سهر املا�س��ي. وتابع توخيل "نحن 
ن�سن��ع ع��ددا �سخما م��ن الفر���س يف الأ�سابيع 
الأخ��رة. لك��ن دورمتون��د �سيتعر���س ل�رضب��ة 

بغياب روي�س". وعلق توخيل "ماركو كان يلعب 
بثب��ات يف امل�ست��وى يف الأ�سابي��ع املا�سي��ة.. 
وه��ذه �رضب��ة كب��رة لن��ا اأن��ه ل��ن يلع��ب اليوم 
الأربع��اء". وتعر���س الاع��ب الأمل��اين ال��دويل 
مارك��و روي�س لإ�ساب��ة يف مب��اراة الفريق يوم 
ال�سب��ت املا�س��ي، اأم��ام باير ليفرك��وزن، والتي 
انته��ت بف��وز دورمتون��د بنتيجة عري�س��ة بلغت 
)2-6(. وقال نادي بورو�سيا دورمتوند الأملاين 
يف بي��ان ل��ه ع��رب موقع��ه الر�سم��ي :"بورو�سيا 
دورمتوند �سيكون من دون ماركو روي�س لأربعة 
اأ�سابي��ع، حت��ى بداي��ة اأبريل/ني�س��ان املقب��ل". 
واأ�ساف البيان :"الاعب الدويل الأملاين تعر�س 
لإ�ساب��ة يف الفخذ، و�سيغي��ب عن مباراة الفريق 
اأمام بنفي��كا وعن مباريات ال��دوري اأمام هرتا 
برل��ني واإجنلو�ستات، وعن مب��اراة �سبورتفريند 
لوت��ي، كم��ا �سيغي��ب ع��ن مباري��ات املنتخ��ب 
الأمل��اين الدولية خال ال�سه��ر اجلاري". وعانى 
بورو�سي��ا دورمتون��د م��ن غي��اب لعب��ه ماركو 
روي���س يف العديد م��ن املنا�سبات ه��ذا املو�سم، 
كم��ا غ��اب الاع��ب ع��ن ي��ورو 2016 ال�سيف 

اأي�س��ا ماري��و  املا�س��ي يف فرن�س��ا. و�سيغي��ب 
جوت��زه يف ظ��ل ا�ستبع��اد لع��ب و�س��ط منتخب 

اأملاني��ا من��ذ ال�سه��ر املا�س��ي، ب�سب��ب معاناته 
م��ن ا�سطراب يف التمثيل الغذائي. وقال يورجن 

جوتزه، والد ماريو جوت��زه، �سانع األعاب فريق 
بورو�سيا دورمتوند الأملاين، اإن جنله ل ي�ستطيع 
القي��ام بالكث��ر يف الوق��ت الراه��ن، حت��ى يتم 
و�س��ع برنامج عاجه م��ن م�س��اكل ال�سطراب 

الغذائي التي يعاين منها.
ويع��اين جوتزه، م��ن مر�س العت��ال الع�سلي، 
وهو مر�س ي�سي��ب األياف الع�سات ما يجعلها 
تفق��د �سابته��ا، وتع��ود اأ�سب��اب ه��ذا املر���س 
لوج��ود م�س��اكل يف عملي��ة التمثي��ل الغذائ��ي. 
وابتعد البالغ من العمر 24 عاًما، عن امل�ساركة 
م��ع دورمتوند يف اآخر 7 مباري��ات للفريق على 
وق��ع ه��ذه الإ�سابة ورغ��م ذلك ل ي��زال توخيل 
ميل��ك ق��وة هجومي��ة كب��رة بوج��ود الاعب��ني 
ال�ساب��ني كري�ستيان بولي�سيت�س وعثمان دميبلي 
وهز كاهم��ا ال�سباك يوم ال�سب��ت املا�سي اأمام 

ليفركوزن.
ويق��دم بنفي��كا م�ستوي��ات ثابت��ة يف اأوروب��ا، 
وقط��ع خط��وة نح��و الو�س��ول اإىل دور الثمانية 
للم��رة الثالثة يف �ست��ة موا�سم. ويعي���س بنفيكا 
حال��ة م��ن التاأل��ق اأي�س��ا، اإذ ف��از يف اآخ��ر �سبع 

مباريات يف كل امل�سابقات، وجنح املهاجم 
كو�ستا���س ميرتوجل��و - �ساح��ب ه��دف الف��وز 
ذهابا - يف اإحراز 18 هدفا يف اآخر 17 مباراة. 
ويت�سدر بنفي��كا الدوري الربتغايل بفارق نقطة 
واح��دة عن غرمي��ه بورتو كما بل��غ نهائي كاأ�س 
الربتغال. وق��ال روي فيتوريا مدرب بنفيكا "ل 
ن�سعر بالقل��ق من الآخرين. تركيزنا ين�سب على 

اأنف�سنا وما ينبغي فعله".
واأ�س��اف "كل مب��اراة يف ه��ذه املرحل��ة تكون 
مب��اراة نهائي��ة. ال�سغ��ط عل��ى بنفي��كا طبيعي 
ويج��ب التعام��ل م��ع الأم��ور به��ذه الطريق��ة". 
ويدخل بورو�سيا دورمتوند املباراة ويف جعبته 
رقم رائع يتمثل بعدم خ�سارته مطلقا على اأر�سه 
يف البطول��ة الأوروبي��ة من��ذ بداية املو�س��م. اأما 
الفريق الربتغ��ايل، ف�سي�سعى لبلوغ ربع النهائي 
للم��رة الثالث��ة خ��ال املوا�س��م ال�ست��ة الأخرة، 
والثاني��ة على التوايل بعد املو�سم املا�سي الذي 
تعر���س في��ه لاإق�س��اء على ي��د باي��رن ميونخ 
عندم��ا ب��ات عل��ى بعد خط��وة من بل��وغ ن�سف 

النهائي.
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 ك�س��ف وكيل اأعمال ماركينيو�س، مدافع باري�س �سان جرمان، عن 
تعرث املفاو�سات مع النادي لتمديد عقد الاعب الربازيلي. وينتهي 
عق��د الاعب، البالغ م��ن العمر 22 عاًما، مع بطل الدوري الفرن�سي، 
يف يونيو/حزيران 2019، وكانت تقارير ربطته برب�سلونة ال�سيف 
املا�سي. وقال جوليانو برتولوت�سي، وكيل اأعمال ماركينيو�س، 
يف ت�رضيح��ات نقله��ا موق��ع "ف��ور ف��ور ت��و" الإجنليزي: 
"ماركينيو���س مل يجدد حت��ى الآن. منذ 5 اأ�سهر م�ست، 
توقف��ت".  املفاو�س��ات  باري���س،  م��ع  نتح��دث  مل 
واأ�س��اف: "رئي���س �سان جرم��ان، نا���رض اخلليفي، 
رف���س التخلي عن الاع��ب املو�س��م املا�سي، لكنه 
رغم ذل��ك توقفت مفاو�سات التجدي��د". وتابع :"ل 
توج��د اأي مفاو�س��ات الآن م��ع بر�سلون��ة. ال�سيف 
ا  املا�س��ي، رف���س باري�س �سان جرم��ان، عر�سً
بقيم��ة 60 مليون ي��ورو". لكن وكي��ل الاعب، 
مل ي�ستبع��د اأن يرحل موكل��ه للدوري الإ�سباين، 
م�ستقب��ًا، قائ��ًا: "الليج��ا، مث��رة لاإعجاب، 
وبر�سلون��ة فري��ق كب��ر"، م�س��ًرا اإىل اهتمام 
��ا بالاع��ب. وا�ستدرك  اأندي��ة اإجنليزي��ة اأي�سً
وكي��ل اأعم��ال الاع��ب الربازيل��ي: "ولك��ن 
ماركينيو���س يرتبط بعاق��ة قوية للغاية 
م��ع نيم��ار جوني��ور مهاج��م بر�سلون��ة، 
ولننتظر، هل �سيك��ون ذلك كافًيا لإقناع 
الاع��ب بالنتق��ال اإىل �سفوف نادي 
البار�س��ا  اإدارة  وكان��ت  بر�سلون��ة". 
حاول��ت يف وق��ت �ساب��ق التعاق��د 
م��ع ماركينيو���س، اإل اأن املداف��ع 
الركائ��ز  اأح��د  ب��ات  الربازيل��ي 

�سي��ة  �سا لأ ب�سفوف باري�س �سان جرمان ا
خا�س��ة  املو�س��م،  بعد رحيل مواطنه دافيد لويز ه��ذا 

اإىل  جم��دًدا  ع��اد  �سفوف ت�سيل�سي الإجنليزي.ال��ذي 

بوروسيا دورتموند يتحدى غياب رويس أمام بنفيكا في دوري األبطال

برشلونة يتمسك باألمل أمام باريس سان جيرمان في موقعة الكامب نو اليوم
يتحدث كثرون عن العودة التاريخية عندما يدور احلوار 
ع��ن اإمكاني��ة حدوث معج��زة على ملعب كام��ب نو، الذي 
ي�ست�سيف مباراة الإياب بني بر�سلونة الإ�سباين، وباري�س 
�س��ان جرمان الفرن�سي، يف م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا 

لكرة القدم.
فق��د �سق��ط العم��اق الكتال��وين يف ملعب حديق��ة الأمراء 
بالعا�سم��ة الفرن�سي��ة برباعي��ة نظيفة، ويتع��ني عليه اأن 
يح��رز مثله��ا كي ي�س��ل اإىل ركات الرتجي��ح، اأو يحرز 5 
اأه��داف ليتاأه��ل اإىل دور الثمانية مبا���رضة، مع احتفاظه 
بطبيع��ة احل��ال ب�سباك نظيف��ة طوال ال���90 دقيقة، وهي 
مهم��ة �سديدة ال�سعوبة ترتق��ي اإىل درجة امل�ستحيل، لكن 
ال�ساح��رة امل�ستدي��رة ل تع��رتف بامل�ستحي��ل، واإن كانت 

موؤخرا اأ�سبحت متيل اإىل املنطق ب�سكل اأكرب.
 وم��ا مين��ح م�سجع��ي بر�سلونة جرع��ة من التف��اوؤل قبل 
املباراة اأن الفريق الكتالوين ا�ستفاق تدريجيا من �سدمة 
رباعي��ة الذه��اب، لدرجة اأنه هزم �سيلت��ا فيجو بخما�سية 
نظيفة يف "كامب نو"، وهي النتيجة التي تاأمل اجلماهر 

اأن يكررها رفاق ليونيل مي�سي يف موقعة اليوم.
 يف املا�سي القريب، وبالتحديد يف بطولة 2013، واجه 
بر�سلون��ة نف���س املوقف، فق��د �سقط اأمام باي��رن ميونيخ 
الأمل��اين يف ملعب األيان��ز اأرينا برباعي��ة نظيفة، وانتظر 
البع���س حلم الع��ودة التاريخي��ة، اإل اأن احلل��م حتول اإىل 
كابو�س م��رّوع اآخر، و�سقط البار�س��ا بثاثية نظيفة اأمام 

اأكرث من 90 األف متفرج يف كامب نو.

 ،MSN البار�س��ا ميلك هجومًا ناريًا يتمث��ل يف الثاثي
مي�سي، ولوي�س �سواريز، ونيمار دا �سيلفا، وا�ستعاد النجوم 
الثاث��ة بريقه��م التهديف��ي موؤخ��را يف الليج��ا، خا�س��ة 
ال�ساح��ر مي�س��ي، وه��و ما ميك��ن اأن يلعب دوراً ب��ارزاً يف 
احللم املنتظر، ولكن هذا يتطلب اأن يكون الثاثي يف قمة 
التوفيق، واقتنا�س اأن�س��اف الفر�س اأمام دفاع باري�سي 
مل تهت��ز �سباك��ه �س��وى 19 مرة يف 28 مب��اراة بالدوري 
الفرن�س��ي، وهو الأكرث �ساب��ة دفاعيًا يف الليج 1.  ويرى 
كث��رون اأن اأزم��ة بر�سلون��ة تكم��ن يف دفاع��ه، و�سع��ف 
الرت��داد وامل�سان��دة الدفاعي��ة م��ن لعبي الو�س��ط، وهو 
ما ت�سب��ب يف الرباعية املذلة يف باري���س، وبالتايل فاإن 
املهمة التي �ستقع على عاتق املدرب لوي�س اإنريكي تكمن 

يف كيفي��ة احلف��اظ اأوًل عل��ى نظافة �سباك��ه قبل التفكر 
يف اإح��راز الأه��داف. عل��ى اجلان��ب الآخ��ر، ف��اإن املدرب 
الإ�سباين اأوناي اإميري ميلك اأوراقًا هجومية ت�ستطيع قتل 
املباراة مبكراً، من خ��ال ا�ستغال الندفاع املتوقع من 
لعب��ي بر�سلونة لتعوي�س الفارق الكبر، وميكن اأن يلعب 
العام��ل النف�سي دوراً كبراً يف تل��ك املباراة، حيث يدخل 
بر�سلون��ة املوقعة وه��و يعلم جيداً اأن كلت��ا قدميه خارج 
البطول��ة بن�سبة تفوق %90، يف الوقت الذي رمبا ي�سيب 
ال�سرتخاء لعبي البي اإ�س جي يف �سوء رباعية الذهاب، 
وبالت��ايل ف��اإن من مي�س��ك بزم��ام املب��ادرة يف املباراة 
من��ذ بدايتها، ويك��ون الفعل ولي�س رد الفع��ل، �سيكون هو 

�ساحب اليد العليا يف النهاية.

بيرلو يكشف عن خليفته 
في المنتخب اإليطالي

أربعة مرشحين جدد لشراء ميالن إن فشلت صفقة بيعه

فالنسيا يصف العبيه بـ"الميتين" و"عديمي الروح"

الإيطالي��ة  �سبورت���س  قن��اة برميي��وم  ك�سف��ت 
ال�سه��ر  الإيط��ايل  الأعم��ال  اململوك��ة لرج��ل 
"�سيلفي��و برلو�سك��وين"، مالك ن��ادي ميان، 
ع��ن اأنه بالرغم م��ن ت�رضيحات الأخ��ر ب�ساأن 
Sino-E -  موافقت��ه عل��ى من��ح جمموع��ة
ال�سينية مهلًة  rope Sports ال�ستثماري��ة 
جدي��دًة ل���رضاء اأ�سهم النادي، بعدم��ا مت تاأجيل 
املهل��ة الأخ��رة يف ال���3 من مار���س اجلاري، 
اإل اأن ه��ذا ل ينف��ي وجود 4 ُمر�سح��ني اآخرين 
ل���رضاء الن��ادي، اإن تعقدت �سفقة بي��ع النادي 
للم�ستثمري��ن ال�سينيني.وبح�س��ب التقرير، فاإن 
اأول ه��وؤلء امُلناف�س��ني املحتمل��ني ه��و رج��ل 

الأعمال ال�سيني ال�سهر "�سوين وو"، والذ ميتلك 
ا�ستثماراٍت هائلٍة يف جمالت الطاقة املتجددة 
ح��ول العامل.وك�س��ف التقرير اأي�س��ًا عن حفاظ 
امللياردير التاياندي "بي تايت�سابول"، والذي 
كان قاب قو�سني اأو اأدنى من �رضاء اأ�سهم النادي 
يف العام املا�س��ي، على اهتمامه ب�رضاء ح�سٍة 
م��ن اأ�سهم الن��ادي اأي�س��ًا ه��ذا العام.وبخاف 
هذي��ن املر�سحني من جنوب ���رضق اآ�سيا، ياأتي 
ال�سي��خ الإمارات��ي "اآل مكت��وم" كمر�س��ٍح اآخ��ٍر 
لرئا�س��ة الرو�سون��ري بح�س��ب التقرير.اأخ��راً، 
اأو�س��ح التقرير اأن جمموع��ة Fosun التابعة 
لوكي��ل الأعم��ال الربتغ��ايل ال�سه��ر "جورجي 

ميندي���س" تبق��ى اأي�س��ًا م��ن �سم��ن اخليارات 
املطروحة ل���رضاء اأ�سهم الن��ادي يف حال ف�سل 

ال�سفق��ة م��ع امل�ستثمرين ال�سيني��ني، اإل اأن 
التقري��ر ق��د اأو�س��ح يف النهاي��ة اأنه مل 

تت��م اأية حمادثاٍت ر�سمي��ٍة مع اأٍي من 
تلك الأط��راف املذك��ورة، انتظاراً ملا 
�ست�سف��ر عنه تط��ورات الفرتة القادمة 

م��ع جمموع��ة SES الت��ي مازالت 
ُتعاين م��ن �سعوب��اٍت يف نقل 
راأ���س ماله��ا من ال�س��ني اإىل 
اأوروبا، مما يعط��ل من اإمتام 

عملية البيع حتى الآن.

 دوري أبطال أوروبا

بر�شلونة
بورو�شيا دورمتوند

باري�س �شان جريمان
بنفيكا
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مفكرة
    الجورنال 

يف �سابق��ٍة ه��ي الأوىل م��ن نوعه��ا، �س��ن املوقع 
الر�سم��ي لن��ادي فالن�سيا الإ�سب��اين هجومًا حاداً 
جتاه لعب��ي الفريق، متهم��ًا اإياه��م بالعديد من 
التهامات ال�سيئة يف تقريره تعليقًا على املباراة 
املخيبة التي قدمها الفريق اأمام م�سيفه اأتلتيكو 
مدري��د اأم���س الول عل��ى ملعب الأخ��ر فيثينتي 
كالدي��رون، والت��ي انته��ت بف��وٍز كب��ٍر لاأتلت��ي 
بثاثي��ٍة نظيف��ة. وو�سف تقرير املوق��ع الر�سمي 
ال��ذي مل يت��م الإف�س��اح ع��ن اإ�س��م كاتب��ه، فريق 
فالن�سيا ب�"انع��دام التناف�سية وال�رضا�سة، ارتكاب 
اأخطاٍء دفاعيٍة كارثيٍة وانعدام الطموح هجوميًا، 
مقاب��ل تفوٍق وا�سٍح لأتلتيكو من��ذ بداية املباراة 
حت��ى نهايتها". وو�سل الأمر لتهام لعبني مثل 
الظهر الأمي��ن الربتغايل جواو كان�سيلو واجلناح 

البلجيك��ي زكريا البق��ايل ب�"الإ�رضار على اللعب 
كمهاجم��ني لأتلتيكو ولي�س لفالن�سيا"، يف اإ�سارٍة 
للتمري��رات اخلاطئة امل�ستم��رة ل�سالح مهاجمي 
اخل�س��م، والت��ي كادت اأن تزيد م��ن النتيجة لول 
اإخف��اق مهاجم��ي اأ�سح��اب الأر���س جريزم��ان 
وجام��رو يف ا�ستغ��ال تلك الفر���س، بح�سب ما 

جاء يف التقرير.
 وبالرغ��م مما اأُثر عن مطالبة الن��ادي لتو�سيٍح 
من كاتب املقال ب�س��ان تلك النتقادات الاذعة، 
اإل اأن التقري��ر مازال موج��وداً كما هو يف املوقع 
الر�سمي للنادي، ومل يتم تعديل ما جاء فيه حتى 
الآن، يف دليٍل وا�سٍح على الأجواء امللتهبة وغر 
ال�سحي��ة داخ��ل بيئ��ة ن��ادي املي�ستاي��ا، والذي 
ُيع��اين ه��ذا املو�سم م��ن نتائٍج كارثي��ٍة مل حتدث 

م��ن فرتٍة طويلٍة يف تاريخه العريق اأدت لرتاجع 
ال���13 يف ج��دول الرتتي��ب،  ترتيب��ه للمرك��ز 

بف��ارق 10 نق��اٍط فق��ط ع��ن اأق��رب مراك��ز 
الهبوط لل�سيجوندا.

اإيزكي��ل  الأرجنتين��ي  اأو�س��ح  وب��دوره 
ج��اراي، مداف��ع فالن�سي��ا، عق��ب اخل�س��ارة 

اأن "الروخيبانكو���س كان الط��رف الأف�سل 
"الأخط��اء  اأن  اإىل  م�س��را  الف��وز"،  وا�ستح��ق 

والبداي��ة ال�سيئة �سب��ب اخل�سارة".وق��ال املدافع 
الدويل بع��د املباراة: "اأتلتيك��و ا�ستحق الفوز ومل 
نلعب نح��ن ب�سكل جيد فكان��ت اخل�سارة، خ�رضنا 
املباراة ب�سبب الأخطاء وب�سبب البدء ب�سكل �سيء 
يف ال�س��وط الأول وا�ستقبلن��ا هدف��ا ونف���س الأمر 

حدث يف ال�سوط الثاين".

 ك�س��ف جن��م الو�س��ط الإيط��ايل ال��دويل ال�ساب��ق ولع��ب ن��ادي نيويورك 
�سيت��ي الأمريك��ي احل��ايل اآندري��ا برلو عن وجه��ة نظره لاع��ب الأف�سل 
يف ك��رة القدم الإيطالي��ة بوجٍه عاٍم �سواًء حالي��ًا اأو م�ستقبًا. ففي مقابلٍة 
م��ع �سحيف��ة ليكي��ب الفرن�سي��ة، ق��ال املاي�سرتو البال��غ عم��ره 37 عامًا 
"فرات��ي لعٌب عظيٌم اإنه لعب احلا���رض و�سيكون لعب امل�ستقبل للكرة 
الإيطالي��ة والأوروبية على م��دار العقدين القادمني". ورف�س لعب ميان 

ال�ساب��ق  و�سع مقارناٍت بينه وبني جوهرة باري�س ويوفنتو���س 
جرم��ان  البالغ عم��ره 24 عامًا، قائًا "اإننا �س��ان 

املرك��ز ب�س��كٍل اأو باآخر، ولكننا نلعب يف نف�س 
كث��راً يف طريق��ة اللع��ب، فهو نختل��ف 

ال�ستح��واذ عل��ى الك��رة كثراً يحب��ذ 
املراوغ��ات، اإن��ه اأف�سل لعبي ويك��رث م��ن 
لي��ا  يطا حاليًا و�سيكون كذلك م�ستقبًا".اإ

ختت��م  ا متذك��راً لعب��ه اإىل جانب و
�سف��وف  يف  فرات��ي 
قائ��ًا  الأدزوري، 
"لق��د حظين��ا بوق��ٍت 
كزم��اٍء  رائ��ٍع 
�سف��وف  يف 
ملنتخ��ب  ا
يط��ايل  الإ
 ، �سابقًا

غ��م  لر با و
اعتق��اد  م��ن 

اأن  البع���س 
ل  املميزي��ن  الاعب��ني 
ي�ستطيع��ون اللع��ب بجانب 
بع�سهم البع�س، اإل اأن الأمر 
ميك��ن اأن ينج��ح كم��ا كانت 
�رضاكتن��ا ناجح��ًة يف و�س��ط 
امليدان، وال���رض هو يف العمل 
اجلماعي بني جميع الاعبني".  
واأ�س��اد النج��م الإيط��ايل اأي�س��ًا 
مبه��ارات متو�س��ط باري���س �س��ان 
حي��ث  رابي��و،  اأدري��ان  جرم��ان، 
ق��ال: "مل اأره اأب��ًدا يلع��ب مبث��ل هذه 
اجل��ودة، وهذا املكر، وه��ذه الأملعية"، 
"رابيو  مو�سحًا بالقول: 
يبدو كاعب �ساحب 
خ��ربة ت�س��ل ل�10 
�سن��وات، على اأعلى 

م�ستوى".

ماركينيوس يقترب مجددًا من 
برشلونة


