
5رياضة

 �أكللد مهاجم ليفربول، حممد �سللاح، �أنه يرغب يف م�ساعدة فريقه 
علللى �لتتويج بلقب �لدوري �لإجنليزي �ملمتللاز، لأول مرة منذ 29 
عامللًا، مف�سللًا ذلللك على طمللوح �لاعب �لللدويل �مل�للري للفوز 

بدوري �أبطال �أوروبا.
يحتللل ليفربللول حاليًا �ملركللز �لثللاين بر�سيد 73 نقطللة، متاأخر� 
بنقطللة و�حللدة عن مان�س�سللر �سيتي، قبللل 8 مباريات مللن نهاية 

�ملو�سم.
وقللال �ساح يف حللدث ترويجي: "�أريللد �أن �أكون �ريحللًا معكم، 
فالبطولللة �لأبللرز بالن�سبللة يل هللي دوري �لأبطللال، لكللن مدينللة 
ليفربللول و�لنادي يحلمان بالتتويج بلقللب �لدوري، ولهذ� ي�سعدين 
�أن �أ�سحللى بحلمللي من �أجل حتقيق �أحامهللم، ولكن �إذ� جنحنا يف 

�جلمع بني �للقبني �سيكون �أمر�ً ر�ئعًا وهذ� ما نحاول حتقيقه".
و�أ�سللاف: "ليفربللول م�ستعد ذهنيللًا للتفوق علللى مان�س�سر �سيتي، 
�إذ� فقللد �ل�سيتي نقاطًا على طريق �ل�للر�ع على �للقب �ملحلي هذ� 

�ملو�سم".
وتابللع: "�ملناف�سة قوية للغايللة و�أمامنا مباريللات �سعبة، و�أمام 
�سيتللي �أي�سًا مباريات قوية، كل ما ميكننللا عمله حتقيق �لفوز يف 
مبارياتنللا، وناأمللل �أن يخفق �ل�سيتللي يف �إحللدى مبارياته لنتوج 
باللقللب، �أمتتع بالركيز، هناك �سغللوط لكنني قوي ذهنيًا وعلينا 

�مل�سي قدمًا بقوة".
و�ختتللم: "�سللرى ما ميكننا فعله يف نهايللة �ملو�سم لكنني م�ستعد 

ذهنيًا لكل �لحتمالت".

ك�سفللت تقاريللر �سحفيللة �إ�سبانية، �أن مللدرب فريق ريال مدريللد، زين �لدين 
زيللد�ن، يخطللط للتعاقد مع ثاثة لعبللني من �لدوري �لإجنليللزي يف مو�سم 
�لنتقللالت �ل�سيفي �ملقبللل. وعاد �ملدرب �لفرن�سللي �إىل �لنادي �مللكي مرة 
�أخللرى بعللد �ل�ستغنللاء عن خدمللات �سانتياجو �سللولري مللن من�سبه م�ساء 
�لثنللني. وذكرت �سبكللة "دون بالللون" �لإ�سبانية �أن "زيللد�ن �سيح�سل على 
ميز�نيللة �سخمللة من ِقبل رئي�س �لنادي فلورنتينللو برييز يف �ل�سيف �لقادم 
لتعزيللز �سفوف �لفريق". و�أ�سللارت �إىل �أن "تلك �مليز�نية قد ت�سل �إىل حو�يل 

500 مليللون يورو، وهو �لأمللر �لذي دفع زيد�ن للتفكري يف �سم 
ثاثللة لعبني مللن �لربميريليللج". و�أو�سحللت �أن "�لاعب �لأول 
هللو جنم ت�سيل�سي �إدين هاز�رد �لللذي �رتبط مر�ًر� وتكر�ًر� بفكرة 

�لنتقللال �إىل �سانتياجللو برنابيو، و�عللرف �أكرث من مرة 
برغبتلله يف �رتللد�ء قمي�للس �ملرينجللي". و�أفللادت 

�أن "�لقيمللة �ملاليللة ل�سفقة �نتقال هللاز�رد �إىل 
ريال مدريللد قد تبلغ حو�يل 125 مليون يورو". 
و�سيو�جه ريال مدريد �سعوبة يف �إقناع ت�سيل�سي 
بفكللرة بيللع هللاز�رد يف �ل�سيف �لقللادم خا�سة 
بعللد �لعقوبللة �لتي فر�سهللا �لفيفا علللى �لنادي 
بحظللر خو�س �سللوق �لنتقالت ملللدة مو�سمني. 
و�و�سحللت �ل�سبكللة �لإ�سبانيللة، �أن "زيللد�ن يريد 

للا �لتعاقللد مللع لعللب توتنهللام كري�ستيللان  �أي�سً
�إريك�سللن و�لللذي مل يتو�سللل �إىل �تفللاق حتى �لآن 
مللع �إد�رة �لديللوك ب�سللاأن جتديللد تعاقللده و�لذي 
�سينتهللي ر�سمًيللا يف 2020". و�أدعللت �أن "�سعر 

ا 125 مليون يورو". بيع �إريك�سن �سيبلغ �أي�سً
وح�سللب �ل�سبكللة ذ�تهللا، فللاإن "ريال مدريللد ي�سع 
ن�سللب �أعينلله علللى لعللب �آخر مللن توتنهللام وهو 
�لإجنليزي هاري كني ولكللن �لنادي �لإ�سباين يدرك 
�أنلله من �ل�سعب مو�فقة توتنهام على بيع �ثنني من 
جنومه". وزعمت �ل�سبكة �أن "ريال مدريد �سي�سطر 
بذلللك �إىل توجيلله ر�د�ره جتللاه فريللق ليفربللول، 
�لثنائللي حممللد �سللاح  �رتبللاط  مللن  وبالرغللم 
و�ساديللو مللاين بالفريق �لإ�سبللاين يف وقت �سابق، 
�إل �أن �لاعللب �ملق�سود هنا هو �لرب�زيلي روبريتو 
فريمينيو". و�أكللدت �أن "بطل �أوروبا م�ستعد لتقدمي 
عر�للس مبدئي ل�سم فريمينيللو مقابل 150 مليون 

يورو.

�كللد لعب فريق �لنفط لكرة �ل�سلة، �ملحرف �لمريكي دي ماريو، �أن 
فر�سللة �لنفط ما ز�لت �لقائمة يف �لتتويج ببطولة غرب �آ�سيا �ملقامة 

مناف�ساتها يف بغد�د خال �ل�سهر �جلاري.
وخ�ر �لنفط �مام بيرو�سيمي �لير�ين بنتيجة )67-77( يف �جلولة 

�لثانية من �لبطولة، �لثنني.
وقللال دي ماريو يف ت�ريللح ن�ره �ملوقع �لر�سمي لحتاد �ل�سلة، �إن 
"�ملبار�ة كانت قوية مع فريق كبري له �سمعة قارية وميتلك لعبني 
ببنية ج�سمانية قوية ومتكنا من جمار�تهم ولكن هذه هي كرة �ل�سلة 

حتتاج �لكثري لتك�سب نقاطها".
و�و�سللح �أن "�لفر�سللة بالتتويللج بالبطولللة، لز�لللت ممكنللة، فلدينا 
مبار�تللان مع �جلي�س وفريللق �ير�ين �خر هو �سيميللدور، وبرو�سيمي 
كذلللك وقللد تخدمنا نتيجللة �ملو�جهه بللني �لناديللني �لير�نيني وكل 

�سيء ممكن".

ماذا تغير حتى يوافق زيدان على العودة؟

بمشاركة ثالثة منتخبات.. البصرة تحتضن بطولة الصداقة الدولية 
للمرة الثانية على التوالي

حتت�سللن حمافظللة �لب�رة خللال �ل�سهر �جلللاري بطولة 
�ل�سد�قللة �لدوليللة �ملقللرر �قامتهللا علللى ملعللب �ملدينة 
�لريا�سيللة يف �لب�رة، فيما �علللن �لحتاد �لعر�قي موعد 

و�سول �ملنتخبات �لثاثة �مل�ساركة بالبطولة.
و�ستقللام �لبطولللة يف �لب�للرة مب�ساركللة منتخبللات �لعر�ق 
�آذ�ر  26 مللن  20 ولغايللة  للفللرة مللن  و�سوريللا و�لردن، 

�جلللاري، حيث �سياقي �ملنتخللب �لوطني نظريه �ل�سوري يف 
�فتتاح �لبطولة يف �لع�رين من �ل�سهر �جلاري على �ن جتري 
يف �لثالللث و�لع�ريللن منه مبللار�ة �لردن و�سوريللا وتختتم 
�لبطولللة مببللار�ة �لعر�ق و�لردن �لتي �ستجللري يف �ل�ساد�س 
و�لع�رين منه. و�علللن �لحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم، �لثاثاء، 
موعللد و�سول وفدي �ملنتخبللني �ل�سوري و�لردين �ىل �لعر�ق 
متهيد�ً للم�ساركللة يف بطولة �ل�سد�قة �لدولية �ملقرر �قامتها 
يف �لب�رة �ل�سهر �جلاري. مدرب �ملنتخب �لوطني �سري�سكو 

كاتانيت�للس �سيتو�جللد يف بغللد�د يللوم �خلمي�س �ملقبللل، قبل 
�ملغادرة �ىل �لب�رة يوم �لحد �ملقبل، ومن �ملوؤمل �ن ي�سل 
�ملنتخللب �ل�سللوري يوم �ل�سبللت �ملقبل، فيما ي�سللل �ملنتخب 
�لردين، يللوم �لثاثللاء مللن �ل�سبللوع �ملقبللل. و�أعلللن مدرب 
منتخللب �لعللر�ق �لوطنللي لكرة �لقللدم، �ل�سلوفينللي �سري�سكو 
كاتانيت�س، �لقائمة �لر�سمية ملنتخبنا �لوطني �لتي �ست�سارك 
يف بطولللة �ل�سد�قللة �لدوليللة �لثانيللة، و�لتللي �ستحت�سنهللا 
حمافظللة �لب�رة خال �ل�سهر �حلايل يف �لع�رين من �ل�سهر 

�جلللاري . و�سمللت قائمللة كاتانيت�للس 23 لعبللا، هم: جال 
ح�سن وحممد حميللد وحممد �سالح حلر��سة �ملرمى، وللدفاع 
�سامللح �سعيد وعللاء مهاوي وريبني �سولقللا و�حمد �بر�هيم 
و�سعد ناطللق وميثم جبار وح�سام كاظم و�رغام ��سماعيل، 
وللو�سللط �حمللد يا�سني وهمللام طارق و�سفاء هللادي و�جمد 
عطللو�ن وح�سللني علي وب�سللار ر�سن وج�سنت مللري�م وجيلو�ن 
حمللد وكر�ر نبيللل، وللهجوم مهند علي وعللاء عبا�س و�مين 

ح�سني.

كأس آسيا 2019: معاقبة اإلمارات بسبب رمي األحذية في المباراة ضد قطر

 قللال لعللب يوفنتو�للس �لإيطللايل، �لربتغللايل 
�إ�سبانيللا  �إنلله ل يفتقللد  كري�ستيانللو رونالللدو، 
�أو �لربتغللال، رغللم �أنلله تللرك هنللاك �لكثري من 

�لأ�سدقاء، وناديًا كبري�ً مثل ريال مدريد.
 DAZN رح رونالدو يف مقابلة مع حمطة�
�لإيطالية قبل �ملو�جهللة �ملرتقبة �أمام �أتلتيكو 
مدريللد: "لي�س مللن �ل�سعب بالن�سبللة يل �لتاأقلم 
علللى بلد �أو ثقافة خمتلفللة، ل �أفتقد �إ�سبانيا ول 
�لربتغال، من �ملوؤكد �أنني تركت هناك �أ�سدقاء 

كثريين، ورحلت عن ناٍد كبري".
و�أ�سللاف: "رحلت عن فريق منحنللي �لكثري من 

�حلب و�لأ�سدقللاء، لكني ل �أفتقللد �لبلد �إ�سبانيا 
لأن لللدي نف�للس �لأمور هنللا يف �إيطاليا، مل يكن 
�لأمللر �سعبللًا بالن�سبة يل، كل �سلليء كان مثري�ً 

و�سيقًا وتاأقلمت ب�سكل جيد و�أ�سبحت �سعيد�ً".
و�أ�ساف �لنجم �لربتغايل كذلك �أنه يعي�س بعيد�ً 
عن بيته منللذ �أن كان �سغري�ً، ولذلك فاإن تغيري 
�لأجو�ء مل ميثل له �سعوبة: "لطاملا ع�ست بعيد�ً 
عللن د�ري منذ �أن كان عمري 11 عامًا ل �أو�جه 
�سعوبللة يف �لتاأقلم، ذهبللت �إىل �إجنلر� يف عمر 
18 عامللًا و�إىل مدريللد بعمللر 24 و�إىل تورينو 

بعمر 33".
ويو�جه �لاعب حتديللًا كبري� م�ساء �لثاثاء من 
�أجل تعوي�س خ�سارة فريقه ذهابا بهدفني دون 

رد يف مدريللد، م�سللري�ً �إىل �أن فريقلله قللادر على 
حتقيق رميونتاد� �إذ� لعب جيد�ً.

وقال: "�ستكون مبار�ة �سعبة، �أتلتيكو بلغ نهائي 
دوري �لأبطللال مرتني يف �ل�سنو�ت �لأخرية، هو 
فريق مر�سللح للفوز بل"�لت�سامبيونز"، نعلم جيد�ً 
مللدى �سعوبة �ملو�جهة، لكن �إذ� لعب يوفنتو�س 

جيد�ً �سنتاأهل".
وعللن بطولة �لدوري �لإيطايل، �أبدى كري�ستيانو 

�نبهاره مب�ستو�ها �لكبري.
وقللال لعب ريللال مدريد �ل�سابللق: "�إنني �سعيد 
يف �إيطاليللا يف م�سابقللة تناف�سيللة للغاية، �إنها 
بطولة �سعبللة، ل �سيما بالن�سبة للمهاجمني، مل 

�أكن �أتوقع �أن �لدوري �لإيطايل بهذه �جلودة".

فر�س �لحتاد �لأ�سيوي لكرة �لقدم على �لإمار�ت 
خو�للس مبللار�ة و�حللدة دون جمهللور مللع غر�مة 
ماليللة بقيمللة/ 150 / �لللف دولر ب�سبللب رمي 
�لأحذية ومقذوفات �أخرى يف مبار�ة ن�سف نهائي 

كاأ�س �آ�سيا 2019 �لتي خ�رتها �أمام قطر.
 وح�سللب �لقللر�ر �لللذي �تخذتلله جلنللة �لن�سباط يف 
�لحتللاد �لآ�سيوي يف وقللت متاأخر �لإثنللني، �ستلعب 
�لإمللار�ت مللن دون جمهور �أول مبللار�ة على �أر�سها 

�سمن ت�سفيات كا�س �آ�سيا 2023.

وتلقت �لإمار�ت �لتي نظمت �لن�سخة �لأخرية، هزمية 
قا�سيللة برباعية نظيفة على ملعب حممد بن ز�يد يف 
�أبوظبللي يف 29 كانون �لثاين �ملا�سي، على يد قطر 
�لتللي توجت لحقا بطلة لآ�سيا علللى ح�ساب �ليابان 

.3-1
وبعللد ت�سجيل معظم �لأهد�ف، رمللت جماهري �لدولة 
�مل�سيفة �أحذية وعبو�ت مياه على لعبي "�لعنابي" 
�ملحتفلني بالفوز. وبللد�أ رمي �لحذية و�لقو�رير بعد 
ت�سجيل �ملهاجم �ملعز علي و�حتفاله بالهدف �لثاين 
ملنتخللب قطر يف �ل�سوط �لول. لكن مدير كاأ�س �آ�سيا 
2019 عللارف �لعللو�ين عللرب عن عدم ر�سللاه على 

�لحللد�ث �لتي ر�فقت �ملبللار�ة، م�سري� �ىل �أن قلة من 
�جلماهللري ت�سببللت بها وعللدم تطبيق حكللم �ملبار�ة 

�لقو�نني �ملرعية ".
و�أعلن �لحتاد �لآ�سيوي يف �ليوم �لتايل �جر�ء حتقيق 
�سامللل بالحللد�ث موؤكللد� "يجري �لحتللاد �لآ�سيوي 
حتقيقللا �ساما يف �لأحد�ث. مبجللرد �نتهاء �لتحقيق 

�سيتخذ �لحتاد �لآ�سيوي �خلطو�ت �ملنا�سبة".
و��ستقبللل نحللو 38 �لللف متفللرج �ملنتخللب �لقطري 
ب�سفللر�ت �ل�ستهجان خللال عزف �لن�سيللد �لوطني، 
فيمللا غابللت جماهري قطللر عللن �لبطولة �لتللي توج 

منتخبها بلقبها للمرة �لأوىل يف تاريخه".

�أثارت عودة جنم كللرة �لقدم �لفرن�سي، زين �لدين زيد�ن، 
�إىل تدريللب فريق ريللال مدريد �لإ�سبللاين، ف�سول عارما 
ب�سللاأن �لأ�سبللاب �حلقيقية �لتللي �أدت �إىل �لتحاقه جمدد� 
بالنللادي �مللكللي. وبح�سللب ما نقللل موقع "غللول"، فاإن 
�أول �سبللب يف�للر هللذه �لعودة هللو �لعاقة �ملميللزة �لتي 
ظلللت تربط رئي�س ريال مدريد، فلورنتينو برييز، بزيد�ن، 
ولذلللك، متكن مللن �إقناعه بالرجوع بعدمللا و�جه �لفريق 

�مللكي �أياما �سعبة يف �ملو�سم �حلايل.
وذكللر �مل�سللدر �أن �لرجلللني يقللدر�ن بع�سهمللا �لبع�س، 
كما �أنهما يحبان فريللق �لريال ب�سكل كبري، وبف�سل هذ� 
�ل�سغف، عاد �ملدرب �لذي قاد �لريال �إىل ثاثة �ألقاب يف 

دوري �أبطال �أوروبا بعد ثمانية �أ�سهر فقط من �لرحيل.
لكللن �لعاقللة �لد�فئللة مللع برييز لي�سللت �لعامللل �لوحيد 
للعللودة، وذكللر موقع "غللول"، �أن ما تغري هللو �أن زيد�ن 
�سيحظللى �لآن ب�سلطللة كبللرية يف م�ساألللة �سللم �لاعبني 

و�نتقالهم.
وكانللت تقاريللر �أ�سللارت �إىل �أن مغللادرة زيللد�ن للنادي 

�مللكللي جللاءت ب�سبب خافللات مع رئي�للس �لنادي حول 
�نتد�ب بع�س �لاعبني.

وي�سيللف �مل�سللدر �أن �إ�سناد مهام كربى مللن هذ� �لقبيل 
�إىل مللدرب �لفريق لي�س �أمر� ماألوفللا يف كرة �لقدم، لكنه 
ح�سل يف حالة زيد�ن �لذي خلفت عودته �رتياحا و��سعا 

و�سط م�سجعي �مللكي.
ورحللل زيللد�ن عن ريال مدريللد يف يونيللو �ملا�سي لأنه 
وجللد نف�سه غللري قادر علللى �إحللد�ث تغيللري�ت مهمة يف 
ت�سكيلللة �لفريللق، وهذ� �لأمللر �سيتغللري يف �مل�ستقبل لأن 
�ملللدرب �حلللايل معللروف بدفاعلله عن منللح �ساحيات 

و��سعة ملن يتوىل �لإد�رة �لفنية.
و�سيتعزز موقع زيد�ن على نحو �أكرب لأنه �سيكون �ملدرب 

�لأعلى �أجر� يف �لعامل، بح�سب "غول".
ويحللل زيللد�ن )46 عاما( حمللل �لأرجنتينللي �سانتياغو 
�سللولري مبوجب عقد ميتد حتللى 2022 مع حتد يتمثل 
يف �إعللادة �مللكللي بعللد �أن خ�للر يف مبار�تللي كا�سيكو 
علللى �أر�سه �أمام غرميه بر�سلونة �لذي �أخرجه من ن�سف 
نهائللي �لكاأ�س �ملحلية و�بتعد عنلله بفارق 12 نقطة يف 

�سد�رة �لدوري.

وجللاء بعد ذلللك �سقوطه �ملللدوي على ملعبلله �سانتياغو 
برنابيللو �أمام �أياك�س �أم�سرد�م �لهولندي 4-1 يف �إياب 
ثمللن نهائللي دوري �أبطللال �أوروبللا بعد �أن تقللدم ذهابا 
1-2، ليفقد �للقب ويرتفع عدد هز�ئمه �لبيتية �ملتتالية 
�ىل �أربعللة بعد �سقوطلله يف �ملرحلة 24 من �لدوري �أمام 

جريونا 1-2.
وبح�سللب موقللع "goal" �لريا�سللي فاإن �أبللرز �لر�بحني 
مللن عودة "زيزو" �إىل �ملريغني هو قائد �لفريق �سريخيو 
ر�مو�للس �لللذي كان خروجلله �سبلله موؤكللد بعللد �مل�ساكل 
�لكبرية �لتللي عانى منها موؤخر� مع رئي�س �لنادي، وبعد 
�أنبللاء عللن ��سللر�ط �ملدرب �لربتغللايل جوزيلله مورينيو 

رحليه حتى يقبل بتدريب �لريال.
ومللن �لفائزيللن كذلللك �لظهري �لأي�للر للفريللق مار�سيلو 
و�لللذي فقللد مكانلله كاعللب �أ�سا�سللي يف �لفريللق بعد �أن 
توىل �لأرجنتني �سانتياغو �سولري دفة �لقيادة، �إذ بات 
�لأخللري يف�سل �سريجيو ريغليون �لللذي ��ستطاع �أن يقدم 

�أدو�ر� دفاعية قوية على �جلبهة �لي�رى.
و�أي�سللا �سيكللون �حلار�للس �لكو�ستاريكي كيلللور نافا�س 
�سعيللد� بعودة �ملدرب �لقدمي �لذي تاألق معه و�أحرزه معه 

لقب �أف�سل حار�للس يف �أوروبا و�لعامل بعد حتقيق دوري 
�أبطللال �أوروبللا ثاثة مر�ت على �لتللو�يل، ورجوع زيد�ن 
قللد ي�ساعده على �لعودة �أ�سا�سيللا بعد �مل�ستوى �ملتذبذب 

للحار�س �لبلجيكللي كورتو� �أو على �لأقل �أن يح�سل على 
فر�للس مت�ساوية، خا�سللة و�أن زيد�ن يتقللن فن �ملد�ورة 

بني �لاعبني.
و�أخللري�، رمبا يكون لعب خط �لو�سط �إي�سكو من �لفائزين 
بعللد �أن بللات مهما علللى دكللة �لحتياط مللع �سولري، 
ولكللن ذلك قللد ل يكون م�سمونللا ب�سكل كبللري� وخا�سة 

و�أنه كان يعاين بع�س �مل�ساكل مع زيد�ن يف �ل�سابق.
ود�عا.. غاريث بيل

�أمللا �خلا�للرون، وبح�سللب موقللع "goal" فياأتللي على 
ر�أ�سهم رئي�س �لنللادي فلورينتينو برييز، و�لذي �عتاد �أن 
يفر�س قر�ره يف م�ساألة �ختيار �لاعبني، و�ملتحكم بكل 
�سيء د�خللل غرفة �ملاب�س، ولكن زيللد�ن عاد هذه �ملرة 
ب�روطه و�لتي مللن بينها �ل�سيطرة �لتامة على �لاعبني 

و�سوق �لنتقالت.
 غاريث بيل من �أكرب �خلا�رين

ومللن �ملوؤكللد �أن �لنجللم �لويلللزي غاريللث بيللل �سيكللون 
مللن �خلا�رين، فهللو كان فكللر بالرحيل نهايللة �ملو�سم 
�ملا�سي لأنه مل ُي�سارك كثرًي�، لكن ��ستقالة زيد�ن جعلته 
يعدل عللن قر�ره وُيو��سللل رحلته مع �لريللال، وقد توقع 

�لعديللد �أن ي�سطللع جنمه بعد رحيللل رونالللدو لكنه خذل 
�جلميللع ومل ُيقدم �مل�ستوى �ملطلوب، ويبدو �أنه بد�أ بحزم 

�أمتعة �لرحيل.
�لكولومبللي خامي�للس  �لنجللم  كذلللك،  �خلا�ريللن  ومللن 
رودريغللز �لللذي كان مينللي �لنف�للس بالعللودة �إىل �لفريق 
�مللكللي بعللد �نتهللاء فللرة �إعارتلله �إىل بايللرن ميونللخ 
�لأملللاين، ولكن �لأمر �ختلف �لآن، لأن عودة زيد�ن ُتغلق 
كل �أبللو�ب �لريال �أمام هد�ف مونديللال �لرب�زيل، و�لذي 
�أ�سبللح لز�ًمللا عليلله �أن يجد فريًقللا ثالًثا يلعللب به حال 
رف�س �لعماق �لبافللاري ��ستمر�ره بني �سفوفه للمو�سم 

�لقادم.
ورمبللا تكون عللودة زيد�ن �سعبللة على بع�للس �ملو�هب 
�ل�سابة �لتي تاألقت مع �سولري مثل فيني�سيو�س جونيور 
وريغيلون ويورينتي وفالفللريدي، وما تبقى من �ملو�سم 
�حلللايل رمبللا يكللون �لفر�سللة �لأخللرية لتلللك �ملجموعة 
لإثبات جد�رتها بالبقاء �سمن �سفوف ريال مدريد، لكن 
بع�سهللم قد يتاأثر بتلك �ل�سغوطات وير�جع ويجد نف�سه 
فجاأة جلي�للس مقاعد �لبدلء ورمبا خللارج �لنادي متاًما 

�ل�سيف �لقادم.
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