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بع��د غياب ع��ن �لنهائيات من��ذ 2010، يعود منتخ��ب بنني �إىل 
�لظه��ور يف بط��ولت كاأ�س �لأمم �لأفريقية، به��دف حتقيق �لفوز 
�لأول للفريق، و�ملناف�سة على �لتاأهل للدور �لثاين، خالل �لن�سخة 

�ملرتقبة �لتي ت�ست�سيفها م�رص خالل �لأ�سابيع �لقليلة �ملقبلة.
ف�س��ل منتخ��ب بن��ني يف جت��اوز �ل��دور �لأول بنهائي��ات كاأ���س 
�لأمم �لأفريقي��ة خالل م�ساركاته �لثالث��ة �ل�سابقة �أعو�م 2004 
و2008 و2010، علم��ًا باأن��ه �أحرز نقط��ة و�حدة فقط كانت يف 
ن�سخة 2010 باأنغول، فيما خ�رص جميع �ملباريات �لأخرى �لتي 

خا�سها يف �مل�ساركات �لثالث.
و�أ�سب��ح هدف �لفري��ق خالل نهائيات كاأ���س �أفريقيا �ملقبلة يف 
م�رص، هو حت�سني �سورته وحتقيق فوز تاريخي ميهد له �لطريق 

�إىل �لتاأهل للدور �لثاين يف �لبطولة.
ويدرك منتخب بنني �سعوبة موقفه يف �لنهائيات، حيث يخو�س 
�ل��دور �لأول للبطول��ة �سمن �ملجموعة �ل�ساد�س��ة �لتي ت�سم معه 
منتخب��ي �لكامريون وغانا، كما ت�س��م �ملجموعة منتخب غينيا 

بي�ساو �لذي كان من �أبرز �ملفاجاآت يف �لت�سفيات.
ويت�ساب��ه �ملوقف م��ع م�ساركته يف ن�سخ��ة 2010 �لتي خا�س 
فيه��ا �ل��دور �لأول، �سم��ن جمموع��ة �سم��ت منتخب��ات م���رص، 
ونيجرييا، وموزمبي��ق �لذي كان �أي�سًا �أبرز مفاجاآت �لت�سفيات 
وقته��ا. ولك��ن م��ا يطمئ��ن منتخ��ب بن��ني ه��ذه �مل��رة، ومينحه 
حما�سًا �إ�سافي��ًا، �أن �لن�سخة �جلديدة مع �رتفاع عدد �ملنتخبات 
�مل�سارك��ة فيها �إىل 24 منتخبًا، �ستتي��ح فر�سة جيدة لأ�سحاب 
�مل�ست��وى �ملتو�س��ط مثل منتخب بنني وغيني��ا ب�سياو للعبور �إىل 
�ل��دور �لث��اين، حال ك��ان �أي من ه��ذه �ملنتخبات �سم��ن �أف�سل 
�أربع��ة منتخب��ات حتت��ل �ملرك��ز �لثال��ث يف �ملجموع��ات �ل�ست 

بالدور �لأول للبطولة.

ع��زز تقرير �سادر من �لرب�زيل �ل�سائعات حول عودة مهاجم باري�س �سان 
جريمان، �لنجم �لرب�زيلي نيمار، �إىل فريقه �ل�سابق بر�سلونة.

�أ�سارت قناة غلوبو �إي�سبورتي، �إىل مفاو�سات متقدمة بني بر�سلونة و�سان 
جريمان، ل�ستعادة �ملهاجم �لدويل )27 عامًا(، و�لغائب عن بطولة كوبا 

�أمريكا �لتي ت�ست�سيفها بالده ب�سبب �لإ�سابة.
وياأت��ي �لتقرير �لرب�زيلي بعد �آخر ل�سحيفة ليكي��ب �لفرن�سية، �أ�سارت فيه 

�إىل �أن نادي �لعا�سمة �لفرن�سية جاهز للتخلي عن نيمار هذ� �ل�سيف.
يف وق��ت �أكد رئي�س �لنادي �لباري�سي �لقط��ري نا�رص �خلليفي يف مقابلة 
مع جملة فر�ن���س فوتبول ن�رصت كاملة �ليوم �لثالثاء: "�لباب لي�س مقفاًل 
�أم��ام �أي لع��ب، �إذ� مل ينخ��رط يف �مل���رصوع"، موجه��ًا �نتق��اد�ت لذعة 

لنيمار حتديد�ً.
ونقل��ت غلوبو عن م�س��ادر قريبة من �مللف، �أن رئي���س بر�سلونة جو�سيب 
بارتومي��و �ق��رح عل��ى �س��ان جريم��ان 100 مليون ي��ورو ز�ئ��د لعبني 
�إ�سافي��ني، على غ��ر�ر �لفرن�سي��ني عثمان دميبل��ي، و�ساموي��ل �أومتيتي، 
و�لكرو�تي �إيفان ر�كيتيت�س، ما يقلل من �لقيمة �ملالية �لجمالية لل�سفقة 
يف ن��اٍد يعاين من �لدي��ون، ويحاول تعوي�س خروج��ه �ملخيب من ن�سف 

نهائي دوري �أبطال �أوروبا �أمام ليفربول �لإجنليزي.
لكنه��ا ذك��رت �أن �لالعب ل ي��ز�ل يف نز�ع ق�سائي م��ع �لفريق �لكاتالوين 
لع��دم ت�سديد مكافاأة متديد عقده يف 2016، قب��ل �نتقاله لحقا �ىل �سان 

جريمان، مقابل �سفقة قيا�سية عاملية بلغت 222 مليون يورو.

حق��ق �ملنتخب �لأملاين �نت�ساره �لثالث على �لتو�يل يف �ملجموعة �لثانية 
بالدور �لأول لبطولة كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم لل�سيد�ت و�سحق منتخب جنوب 

�أفريقيا 4 / �سفر، ، يف �جلولة �لثالثة �لأخرية من مباريات �ملجموعة.
وع��زز �ملنتخب �لأمل��اين �سد�رته للمجموعة بر�سيد ت�س��ع نقاط من ثالثة 
�نت�س��ار�ت متتالي��ة، ووج��ه �إن��ذ�ًر� �سديد �للهج��ة �إىل باق��ي مناف�سيه يف 
�لبطول��ة فيما ودع منتخ��ب جنوب �أفريقيا �لبطولة �سفر �ليدين حيث مني 

بالهزمية �لثالثة على �لتو�يل وظل قابًعا يف قاع �ملجموعة.
وح�س��م �ملنتخب �لأمل��اين �ملبار�ة متاًما يف �سوطه��ا �لأول بثالثية نظيفة 
�سجلته��ا ميالين ليوبولز و�س��ارة د�بريتز و�ألك�سندر� ب��وب يف �لدقائق 14 

و29 و40 .
ويف �ل�س��وط �لثاين، �أ�سافت لينا ماغول �له��دف �لر�بع للفريق يف �لدقيقة 
58 . وكان �ملنتخب �لأملاين �سمن �لتاأهل للدور �لثاين قبل �ملبار�ة ولكنه 
كان بحاجة �إىل �لتعادل على �لأقل ل�سمان �سد�رة �ملجموعة بغ�س �لنظر 
ع��ن نتيج��ة �ملبار�ة �لأخ��رى باملجموعة ب��ني منتخب��ي �إ�سبانيا و�ل�سني 

و�لتي �أقيمت يف نف�س �لتوقيت.

خالف بين زيدان وبيريز بسبب نيمار ومبابي.. من ينتصر؟

كربالء واربيل يستعدان الحتضان بطولة غرب اسيا في شهر آب المقبل
جتري �ل�ستعد�د�ت يف ملعبي كربالء و�ربيل �لدوليني 
لحت�س��ان بطولة غرب ��سيا �لتي حددها �حتاد غرب 
�آ�سي��ا لك��رة �لق��دم يف �سه��ر �آب / �غ�سط���س  �ملقب��ل 
مب�سارك��ة ثماني��ة منتخب��ات ه��ي �لكوي��ت و�لأردن 
و�لبحرين ولبنان و�لأردن و�سوريا وفل�سطني و�ليمن 

بال�سافة �ىل �لعر�ق �مل�سيف. 
مدير ملعب كربالء �لدويل مهند �جلر�ح قال �ن ملعب 
كرب��الء �لدويل يك�سي��ه �لع�سب �ل�ست��وي �لذي يتحمل 
درجات حر�رة ما دون 25 درجة مئوية وهذ� �لع�سب 
غ��ري مه��يء لال�ستم��ر�ر خالل ف��رة �ل�سي��ف، حيث 

تتج��اوز درجات �حل��ر�رة 50 درجة مئوي��ة"، مبينًا 
�ن �لعملي��ات �ستكون فيزيائية مث��ل ق�س �لع�سب �ىل 
م�ست��وى متدين جد� وكذلك �ست�سم��ل عمليات �لتثقيب 

ورفع �لكب�سولة وعمليات �لق�س �لعمودي".
و��س��اف "ك��ان م��ن �ملق��رر �ن يت��م زر�ع��ة �لع�س��ب 
وب�سب��ب  �ملا�س��ي،  ني�س��ان  �سه��ر  مطل��ع  �ل�سيف��ي 
�رتباطات �مللعب مبباريات �لزور�ء يف دوري �أبطال 

�آ�سيا مت تاأجيل عملية �لزرع".
وتابع �جل��ر�ح "نحن مقبلون عل��ى ��ست�سافة بطولة 
غ��رب �آ�سي��ا يف �سه��ر �آب �ملقبل، لذل��ك ت�ستمر �عمال 
�ل�سيانة �خلا�س��ة بامللعب ملدة ��سبوع كامل، مبينًا 
�ن �لعملي��ات �ستك��ون فيزيائي��ة مث��ل ق���س �لع�س��ب 

�ىل م�ست��وى مت��دين ج��د� وكذل��ك �ست�سم��ل عملي��ات 
�لتثقي��ب ورف��ع �لكب�سولة وعمليات �لق���س �لعمودي 
وكذلك عمليات ر�س �لب��ذر و��سافة طبقة من �لرمال 
لتخ�سيب �لربة وبعدها �ستتم �لعمليات �لكيمياوية.

من جهته قال �ملدير �لد�ري للمنتخب �لعر�قي با�سل 
كوركي���س:" �ن �ملدرب �ل�سلوفيني كاتانيت�س �سيعول 
على مباري��ات غرب �آ�سيا لتكون حمط��ة �عد�د مهمة 

للفريق قبل �ل�رصوع يف ت�سفيات كاأ�س �لعامل ". 
و��س��اف :" �ن مباري��ات بطول��ة غرب �آ�سي��ا �ستكون 
خ��ارج �ي��ام �لفيف��ا ، وبالتايل قد ل يلتح��ق عدد من 
�لالعبني �ملحرفني و�ستك��ون �لفر�سة �لأخرية لعدد 
من �لالعبني �ملحليني و�ل�سباب �لذين قد تتم دعوتهم 

للبطول��ة ". و�علن رئي�س �لحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم، 
عب��د �خلالق م�سع��ود، مطلع �لعام �جل��اري �أن بطولة 
غرب �آ�سيا �ستقام يف حمافظتي �ربيل وكربالء خالل 

�سهر �آب من �لعام �ملقبل.
وق��ال م�سع��ود "وقع��ت مع رئي���س �حتاد غ��رب �آ�سيا 
�لم��ري علي ب��ن ح�سني عل��ى مو�فقة �حت��اده لقامة 
�لع��ر�ق مب�سارك��ة ثماني��ة  �آ�سي��ا يف  بطول��ة غ��رب 

منتخبات".
و�و�س��ح �أن "�لبطولة �ستقام للفرة من 2 وحتى 14 
�آب م��ن �لعام �ملقبل، حيث �ستقام مباريات جمموعة 
�لع��ر�ق يف حمافظة كرب��الء، فيما �ستق��ام مباريات 

�ملجموعة �لثانية يف �ربيل".

مدرب كرة نفط الجنوب: نقاط الديربي مفترق طرق مع النفط

كاأ���س  بطول��ة  �ملقب��ل،  �جلمع��ة  م���رص،  يف  تنطل��ق 
للم��رة  تخا���س  و�لت��ي   ،2019 �لأفريقي��ة  �لأمم 
�لأوىل مب�سارك��ة 24 منتخب��ًا ب��دًل م��ن 16، وياأم��ل 
�مل�رصي��ون يف �أن تعي��د �إحي��اء �حتفالي��ات �لن�س��خ 
�ل�سابق��ة �لت��ي ��ست�سافوه��ا، عل��ى رغ��م �لتحدي��ات 
�لأمني��ة و�لتنظيمي��ة �لر�هنة.�خت��ريت م���رص لتنظيم 
�لبطول��ة للم��رة �خلام�س��ة، و�لأوىل من��ذ 2006، يف 
يناي��ر )كان��ون �لث��اين( �ملا�سي فق��ط، بع��د مناف�سة 
م��ع جن��وب �أفريقي��ا، يف �أعقاب قر�ر �لحت��اد �لقاري 
"كاف"، �سحب �لتنظيم من �لكامريون، ب�سبب �لتاأخر 
يف جتهي��ز �لبنية �لتحتية �لالزم��ة و�لقلق من �لو�سع 
�لأمني.ورغم �سيق �لوق��ت �ملتاح مل�رص منذ �لإعالن 
عن �ختيارها بلد�ً م�سيفًا، �أكدت �ل�سلطات يف �لقاهرة 
م��ر�ر�ً جاهزيتها، ل�سيما م��ن ناحية �ملالعب و�لبنية 

�لأ�سا�سي��ة وتق��دمي �لت�سهي��الت للم�سجع��ني �ملحليني 
و�لز�ئري��ن، م��ن دون �إغف��ال �جل��دل �ل��ذي �أث��ري حول 
�أ�سع��ار �لتذ�ك��ر و�لب��ث �لتلفزي��وين. و�ستح��ل �لبطولة 
�لريا�سي��ة �لأوىل م��ن ه��ذ� �حلج��م �لت��ي ت�ست�سيفها 
م�رص من��ذ ثورة يناي��ر )كانون �لث��اين( 2011، �لتي 
�أطاح��ت بالرئي�س �ل�سابق ح�سني مبارك، بعد �أيام من 
وفاة حممد مر�س��ي "�أثناء ح�س��وره جل�سة حماكمة". 
و�أكدت �ل�سلط��ات ��ستعد�دها لال�ست�سافة يف �ملالعب 
�ل�ست��ة )ثالثة يف �لقاهرة، وملعب يف كل من �ل�سوي�س 
و�لإ�سكندري��ة و�لإ�سماعيلية(، وهو م��ا عك�سه �لحتاد 
�لقاري بقول رئي�س �للجن��ة �ملنظمة �لنيجريي �أماغو 
بيني��ك: "�ملالعب �ل�ست��ة مذهلة على ط��ر�ز عاملي، ل 
تفا�سي��ل للعمل عليها، كل �س��يء جاهز". ويف مقابل 
�جلاهزية �لإن�سائي��ة، �أثارت �أ�سع��ار �لتذ�كر �نتقاد�ت 
و��سع��ة، ل�سيما يف ظل �ل�سعوب��ات �لقت�سادية �لتي 

يو�جهها �مل�رصيون.

فف��ي �أو�خر �أبري��ل )ني�س��ان(، �أعلنت �للجن��ة �ملنظمة 
�أ�سع��ار�ً لقت �نتق��اد�ت حادة م��ن �مل�سجعني، بعدما 
�سجل��ت تذ�كر مباريات �ملنتخ��ب �مل�رصي، خ�سو�سًا 

مقاعد �لدرجة �لثالثة، �ل�سعر �لأعلى.
ودفع��ت ه��ذه �لنتق��اد�ت �للجن��ة �ىل �إع��ادة �لنظ��ر 
يف �لأ�سع��ار، وخف���س �سع��ر تذ�ك��ر �لدرج��ة �لثالث��ة 
للم�رصيني، لت�سل �إىل 150 جنيهًا )9 دولر�ت(، بدًل 
من 200 جنيه، بينما بقيت �أ�سعار تذ�كر �لدرجة ذ�تها 
حل�س��ور مباري��ات �ملنتخب��ات �لأخ��رى عل��ى حالها 
)100 جنيه(. ويف تعليق على �حلجز �لإلكروين، علق 
�لالع��ب �مل�رصي �ل�سابق ومدي��ر بطولة 2019 حممد 
ف�سل: "�أي جترب��ة تو�جه �سعوبات يف �لبد�ية، قررنا 
كدول��ة وكجهة منظم��ة �أن نخاطر بالتطوي��ر، ونطبق 
�لتذك��رة �أونالين �إلكرونيًا حت��ى نتعلم"، مو�سحًا �أن 
"هوي��ة �مل�سجعني" �لت��ي �عتمدت �أي�سًا يف مونديال 

رو�سيا 2018 ت�سكل طريقة مثالية.

�أك��د مدرب ك��رة نفط �جلن��وب عادل نا���رص �أن نقاط 
مب��ار�ة �لديرب��ي �أم��ام �لنف��ط �ستك��ون مف��رق طرق 
بالن�سب��ة للفريقني كون �ل���رص�ع م�ستعال بني �لأندية 

على بعد جولت قليلة من ح�سم �ملناف�سة.
و�سيخو���س نف��ط �جلن��وب مب��ار�ة مهمة �أم��ام �لنفط 
يف ملع��ب ن��ادي �ل�سناع��ة حل�س��اب �جلول��ة �لثانية 

و�لثالثني من �لدوري.
وق��ال نا�رص �أن فريق نفط �جلن��وب ي�سعى للتعوي�س 

بعد �خل�سارة �أمام �ل��زور�ء يف �جلولة �ملا�سية، لفتا 
�أن �لفريق ��ستقر يف بغد�د ومل يعود �إىل �لب�رصة بحثا 
ع��ن �ل�ستقر�ر ورفع �ل�سغط �لب��دين عن �لالعبني من 

�أجل �لتح�سري �ملنا�سب ملبار�ة �لنفط.
وب��ني �أن �ملب��ار�ة مهم��ة للطرف��ني ب��ل �أنه��ا مبثابة 
مفرق طرق فريقنا يعي �أن �لفوز �سيقربنا من �ملر�كز 
�ملح�سورة من �ملركز �خلام�س �إىل �ملركز �لتا�سع، �أما 
�خل�س��ارة ل �سامح �هلل �ستبعدنا ع��ن مناف�سينا بع�س 
�ل�س��يء وكذل��ك �حلال ينطب��ق على فري��ق �لنفط �لذي 

ي�سعى للتقدم يف �لالئحة.

و�أ�س��ار �إىل �أن �ل�سغ��ط عل��ى فري��ق �لنف��ط �أكرب كونه 
ي�سع��ى ل�ستعادة موقع��ه مقارنة باملو�س��م �ملا�سي 
و�ل��ذي حل به و�سيفا للبطل فيما فريقنا �أحتل مركز� 
مقب��ول يف �ملو�سم �حلايل وف��ق �لإمكانيات �ملتوفرة 
وبالتايل �ل�سغ��ط �سيكون �أكرب عل��ى �لنفط خ�سو�سا 
و�أن مباري��ات �لديرب��ي مع �لأندي��ة �لنفطية د�ئما ما 

تكون مثرية وحما�سية.
ي�س��ار �إىل �أن نف��ط �جلن��وب �سيفتق��د خدم��ات ثالث��ة 
لعب��ني ه��م ح�س��ني ج��و�د لالإيق��اف و�حم��د قا�س��م 

و�سفاء ح�سني لالإ�سابة.

رغم �ل�سفقات �لر�ئعة �لتي �أبرمها فريق ريال مدريد 
��ستع��د�د�ً للمو�س��م �ملقب��ل �ملث��ري، �إل �أن �خلالف��ات 
ماز�ل��ت م�ستمرة ب��ني رئي�س �لنادي بريي��ز، ومدرب 
"�مللك��ي، �لفرن�س��ي زين �لدين زي��د�ن، ب�سبب ثنائي 
باري���س �س��ان جريم��ان، نيم��ار د� �سيلف��ا، وكيليان 

مبابي.
�سبب �خلالف �لأ�سا�س��ي بح�سب �ل�سحافة �لإ�سبانية، 
�أن بريي��ز ي�سع��ى ل�س��م نيم��ار ل�سف��وف �لفريق لأن 
�لتعاق��د معه من �لناحية �ملالية �سيكون �أ�سهل بكثري 
م��ن مباب��ي، �أما زي��د�ن يرغ��ب بالتعاقد م��ع �ل�ساب 
�لفرن�س��ي �ملتاأل��ق، نظ��ر�ً ملوهبته �لعالي��ة، و�سلوكه 

�ملميز. 
ن�سب �جلد�ل بني �ملدرب ورئي�س �لنادي، عندما �أعلن 
رئي���س �سان جريم��ان، نا�رص �خلليفي، ع��ن �إمكانية 
�لتخل��ي عن جنمي �لفريق، عندم��ا قال: "ل �أرغب يف 

مزيد من �لدر�ما �أو �ملغنيات يف غرفة �ملالب�س".
ذل��ك �لت�رصي��ح جعل م��درب �لري��ال و�لإد�رة �سعيدة 

للغاي��ة، بحك��م �أنه��م ي�ستطيع��ون �لآن �لتفاو�س مع 
�لن��ادي �لفرن�سي للظفر بخدمات �أحدهما خالل �سوق 

�لنتقالت �ل�سيفي �ملقبل.
ودخ��ل ليفرب��ول �لإجنليزي على خ��ط �مل�ساعي ل�سم 
جن��م هج��وم باري�س �س��ان جرمان �لفرن�س��ي كيليان 
مباب��ي، بعد تقارير �سحفية �أ�س��ارت �إىل قرب رحيله 

عن "حديقة �لأمر�ء".
وك�سف��ت تقاري��ر بريطانية �أن ليفرب��ول �سيكون على 
�لأغل��ب وجه��ة مباب��ي، يف ح��ال ف�سل ري��ال مدريد 
�لإ�سب��اين يف �سم �لالعب �حلا�س��ل على كاأ�س �لعامل 

"�لديوك". 2018 مع منتخب 
وع��ززت ه��ذه �لتكهنات، لقطات ملباب��ي )20 عاما( 
مع �أ�سط��ورة كرة �ل�سلة لي��ربون جيم�س يف �لوليات 

�ملتحدة، �أحد �مل�ساهمني يف ملكية بطل �أوروبا.
وتز�من لقاء مباب��ي وجيم�س مع زيارة �ملدير �لفني 
لليفرب��ول يورغن كل��وب �إىل �لولي��ات �ملتحدة، مما 
�أعط��ى �ملزي��د م��ن �مل�سد�قي��ة لتقاري��ر مفاو�سات 

�لنادي �لإجنليزي مع �لنجم �ل�ساب.
و�ل�سه��ر �ملا�س��ي، حت��دث مباب��ي ع��ن رغبت��ه يف 

"خو���س حت��د جدي��د يف مك��ان �آخر، م��ا مل يح�سل 
عل��ى م�سوؤوليات جدي��دة" يف باري�س �س��ان جرمان، 
يف ت�رصي��ح �عترب �إ�سارة د�لة على رغبته يف �لرحيل 
ع��ن �لنادي. وكان مالك ن��ادي باري�س �سان جرمان 
نا���رص �خلليفي، �أكد يف وقت �سابق �أن مبابي �سيبقى 
م��ع بط��ل فرن�س��ا، �إل �أن ه��ذ� �لت�رصي��ح مل ينجح يف 
�إخم��اد �لتكهنات برحيل لعب موناك��و �ل�سابق، بعد 

مو�سمني فقط ق�ساهما يف �لعا�سمة.
وتوؤيد جماهري ريال مدريد، ر�أي زيد�ن، حيث طرحت 
�سحيف��ة مارك��ا ��ستفت��اء ع��رب موقعه��ا �لإلكروين، 
�أب��دى %93 من �مل�ساركني في��ه رغبتهم يف �لتعاقد 

مع مبابي.
وم��ن �ملرج��ح �أن ينت���رص زي��د�ن يف ه��ذه �ملعركة، 
بحك��م ��سر�ط��ه ف��ور عودت��ه لقي��ادة "�مللك��ي" من 
جدي��د، ع��دم تدخل �لإد�رة يف عمل��ه، �سو�ء يف عملية 
�ختي��ار �لتعاقد�ت �جلديدة، �أو يف قر�ر �ل�ستغناء عن 

�لالعبني.
�خل��الف ب��ني زيد�ن وبريي��ز لي�س جديد� فق��د ك�سفت 
تقاري��ر �سحفي��ة �إ�سباني��ة ع��ن وج��ود خ��الف ب��ني 

�لفرن�س��ي زي��ن �لدي��ن زيد�ن �ملدي��ر �لفنى 
لن��ادى ري��ال مدري��د م��ع فلورنتين��و بريي��ز رئي���س 
�ل�س��اب  �لرب�زيل��ى  �لنج��م  �لن��ادى، ح��ول م�ستقب��ل 

فيني�سيو�س جونيور مع �لفريق فى �ملو�سم �ملقبل.
وفقا ل�سحيف��ة "�آ�س" �لإ�سبانية، ف��اإن �لفرن�سي زين 
�لدي��ن زي��د�ن ل ميانع ف��ى خ��روج فينين�سو�س على 
�سبي��ل �لإعارة ف��ى �ل�سيف �ملقبل، م��ن �أجل خو�س 
مزي��د من �ملباريات، وهو �لذى لي�سمنه مع �مللكى، 

خا�سة بعد و�سول �لنجم �لبلجيكي �إيدن هاز�رد.
�أ�ساف��ت �ل�سحيف��ة �أن رئي���س �لن��ادى �مللكى برييز 
يخالف �مل��درب �لفرن�سي فى �لر�أى، وي�رص على بقاء 
�لالعب مع �لفري فى �ملو�سم �ملقبل، باإعتباره لعبا 

��سر�تيجيا ومهما من �لناحية �لت�سويقية للنادى.
و�أ�س��ارت �ل�سحيف��ة �إىل �أن �لالع��ب �ساح��ب �ل���18 
عام��ا ي�سع��ر بخيبة �أمل م��ن تعامل زي��د�ن معه، فى 
خو���س �ملباريات بع��د تعافيه م��ن �لإ�سابة، خالل 
�ملباريات �لأخرية فى �ملو�سم �حلاىل، وهو ما ت�سبب 
ف��ى خروجه من قائم��ة منتخب �لرب�زي��ل فى بطولة 

كوبا �أمريكا.
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العالمة الكاملة لـ"الماكينة 
األلمانية" في مونديال السيدات
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