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دير الفني لنابولي قائمة فريقه التي ستخوض مرحلة اجملموعات بدوري أعلن كارلـو أنشيلوتي ا
ـوسم اجلديد (Æ©2019/2020 وشهـدت قائـمة البـاراتيـنوبي تواجـد الصـفقات أبـطال أوروبا في ا
ــاس لـوزانـو اجلــديـدة لـفــريق اجلـنــوب بـعــدمـا تــواجـد كل من دي لــوريـنــزو مـانــوالس إلـيف إ

رمى: كارنيزيس ميريت أوسبينا. ويورينتي.وجاءت القائمة على النحو التالي:-حراسة ا
خط الـدفاع: دي لـوريـنزو غالم الـسيـد هسـاي كـوليـبالي لـوبـيرتـو ماكـسيـمـوفيـتش مالـكويت
ـاس فابـيان رويـز جـايتـانو زيـليـنسـكي.خط الهـجوم: مانـوالس ماريـو روي.خط الوسط: آالن إ
كاييـخون إنسيني يورينتي لوزانو ميرتينـز ميليك أم يونس.ويتواجد نابولي ضمن اجملموعة
اخلامسـة التي تضم ليفربول حامل لقب البطولـة إلى جوار ريد بول سالزبورج النمساوي وجينك

البلجيكي.
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فـــتح الـــهـــولــنـــدي آريـــ روبن جنم
بـايـرن مــيـونخ الـســابق الـبـاب أمـام
عـودة مـحتـمـلـة لـلـمالعب رغم إعالن
اعـــــتــــزالـه مــــؤخـــــرًا. وقـــــرر الالعب
الهولندي الـبالغ من العمر  35عامًا
تــعــلــيق حــذائه هــذا الــصــيف بــعـد
نـهــايـة عــقــده ورحـيــله عن الـبــايـرن
ـتــكـررة في وذلك بــسـبب إصــابـاتـه ا
الـفـتـرة األخـيـرة. وخالل تـصـريـحات
إلذاعـة " "NPOالـهــولــنــديـة وصف
روبن اعــتـزاله بــالــقـرار األصــعب في
مسيـرته مضـيفًا "لـقد كان قـرارًا بعد
صـراع مع الـعـقل والـقلـب". وبسـؤاله
عن مدى إمكانية عودته من االعتزال
أجـاب روبن "دائــمــا مـا أقــول بـأنه ال
ـكــنك قــول ال عـلـى اإلطالق فـخالل
شــهـــر أو اثــنـــ بــات لـــدي شــعــور
ــارســة كـرة غــريب بــأنــني افــتــقــد 
الـقـدم وأقــول بـداخـلي بـأنـه يـتـحـتم
عــــليّ الــــعــــودة". وأردف روبن "لــــكن

بالطبع األمر ليس بهذه السهولة وال
أعـتـقد بـأن الـفـرصـة كـبـيـرة لـتـحـقيق
هــــذا األمـــر". وأشــــار إلى افــــتــــقـــاده
ـنـافسـة مـضيـفًا العب وا لإلثارة وا

"هـذه األشـياء كـانت مـهـمـة بـالـنـسـبة
لي لـكن الـوضع لم يـعـد مـنـاسبًـا في
ـكـنــني الـعـودة الـوقت الـراهـن فال 
في غـضون أسـابـيع خلـوض مـباراة

فأنا ال أنوي القيام بذلك".
وكـشـفت تـقـاريـر إعالمـيـة أن االحتاد
الــدولي لــكــرة الــقــدم "فــيــفــا" يــدرس
مــقـــتــرحـــا الســتـــبــدال حــكـم الــرايــة
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ـــــســــاعــــد بــــتــــقــــنــــيــــات الــــذكــــاء ا
االصــطــنـاعـي.. فـهـل يــحل الــروبـوت
ـسـاعـد? جـاءت قـريـبـاً مـحـل احلـكم ا
ـسـاعد "الـفار" تقـنـية حـكم الـفيـديو ا
لـلــتـقــلـيل من احلــاالت الـتـحــكـيــمـيـة
ــثــيــرة لــلـــجــدل لــكن رغم الــفــتــرة ا
القليلـة نسبياً مـنذ تطبيـقها إال أنها
ارتبـطت بـبـعض احلـاالت التي زادت
ـشـجـعـ من حـدة هـذا اجلـدل بــ ا

واحمللل الرياضي على حد سواء.
ويـنـشــغل مـسـؤولــو االحتـاد الـدولي
لكرة الـقدم "فـيفا" في الـفتـرة األخيرة
بدراسة مـدى فائـدة تقـنيـة "الفار" في
منـافسـات كرة الـقدم األوروبـية. وإذا
كــــانت الــــنــــتــــائـج تـــمــــضـي نــــحـــو
اإليجابـية فـإن حكام اخلط بـراياتهم
ـاضي كما قد يصـبحـون ضرباً من ا
نقـلت صـحـيـفة "مـيـرور" الـبريـطـانـية
عن مـصادر من داخـل الفـيـفـا. وتـنقل
الصـحيـفة عن مـصدرهـا قوله: "أنـشأ
الفـيفـا بالـفـعل قسـماً خـاصاً لـدراسة

جانب من
مشجعات
نتخب ا

الهولندي بكرة
القدم
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األفــــضل في الــــعـــالم وأن كــــاحـــله
تــــعــــافـى تــــمــــامًــــا من اإلصــــابــــات
ـــتــكــــــــــــررة بـــاإلضـــافــة إلى أن ا
حـيـاته االجــتـمـاعـيــة لن تـؤثـر عـلى

أدائه.
وشــددت عــلى أن بــرشــلــونــة لــيس
مصابًا باجلـنون قد يقرر اآلن بأنه
ســيـتــعـاقــد مع نـيــمـار في الــصـيف
قبل ويلزم نـفسه بتخصيص 170 ا
مـــلـــيـــون يــورو لـالعب الـــبــرازيـــلي
(قـيمـة التـعـويضـات لسـان جيـرمان
مـقابل فـسخ الـتعـاقـد وفقًـا لقـوان

الفيفا).
وذكـرت أن نـيــمـار إذا قـدم مــوسـمًـا
عـــاديًــــا مع ســــان جـــيـــرمــــان عـــلى
وسـم السابقـــــــــ شـــــــاكلة ا

فـــإن مــــنـــتـــقــــدي هـــذه الـــصــــفـــقـــة
ســـيــزدادون بـــســـبب مـــخـــاطـــرهــا

الرياضية واالقتصادية.
وقــالت الـصــحـيــفـة اإلســبـانــيـة إن
فــشل نـيـمــار في الـعـودة إلى جنـوم
الــصف األول في الــعـالم قــد يـجـعل
الفني في برشـلونة يراهنون على
ــقـــبل ـــوسـم ا مـــهـــاجم آخـــر في ا
خـصوصـا إذا غـادر لويس سـواريز
ـا يصـبح الـنـادي الكـتـالوني في ر

ماركو
أسينسيو

كـــريـــســــتـــــــــــــيـــان إريــــكـــســــــن من
توتنهام.

وارتـبط إريـكسن بـاالنـتقـال إلى أنـدية
ريـال مــدريـد ومــانـشـســتـر يـونــايـتـد

لندن- وكاالت
أكـد تـقـريـر صـحـفي بـريـطـاني الـيـوم
األربـعـاء أن نـاديًـا جـديـدًا اقـــــــــتـحم
ـــــــــــــــــاركي صـــــــــراع ضــــــــم الــــــــد
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بالغ للتعاقد مع الالعب œuIŽ∫ القارة االوربية انفقت عدد كبير من ا
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خـرج العب مانـشــــــــستـر يـونـايتــــــــــد الـشاب
ـنــتــخب اإلنـكــلــيــــــــزي بــسـبب من قــائـمـــــــــة ا
ـقـــــــــــام حالـيًا عـــــــــسـكر ا اإلصـابة ضـمن ا
اســتـعـــــــــدادا لــلـمــــشــاركـة في تـصــفـيــــــــــات

Æ2020 يورو
ن وأعـلـن احتـاد الـكـرة اإلنـكـلـيـزي أن الـظـهـيـر األ
آرون وان بــيـســاكــا غـادر مــعـســكــر بالده وعـاد إلى
مديـنة مـانشـستر ولن يـتم استـــــــــدعاء العب آخـر بدلًا

منه.
لك ـنتـخب اإلنكلـيزي  وبات جـاريث ساوثـجيت مدرب ا
ظـهـيـرين فـقط في اجلـهـة الـيـمـنى وهم تـريـنت ألـكـسـاندر
أرنـولـد العب لـيــفـربـول وكـيـران تــريـبـيـيـر العـب أتـلـتـيـكـو

مدريد.
وكان سـاوثجيـت قد استـبعد ظـهيره األسـاسي كايل ووكر
العب مـانـشــسـتـر سـيـتـي إلعـطـاء الـفـرصــة لـلـشـابـ وان

بيساكا وألكساندر أرنولد.
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ـدير الفـني السـابق لبرشـلونة عـلق الهولـندي لـويس فان جال ا
علـى أداء مواطـنه فـرينـكي دي يـوجن مع الفـريق الـكتـالـوني هذا

وسم. ا
وقـال فـان جال خالل تـصـريـحـات نـقـلـتهـا صـحـيـفـة "مـوندو
ديبورتيفو" اإلسبانية: "برشلونة ال يستغل قدرات دي يوجن

واألمر يتعلق بتأقلمه مع طريقة اللعب".
ـشـاركته وكان دي يـوجن قـد صـرح مـؤخـرًا أنه سـعـيـد 
وسم باريات الثالث األول للبارسا هذا ا أساسيًـا في ا
لـك مسـتـوى أفضل يـسـعى للـظـهور به خالل وأكـد أنه 

قبلة. باريات ا ا
وفي نفس الـسياق عـلق فان جال عـلى موقف مـاتياس
دي لـيــخت في يـوفـنــتـوس قـائال: "نــفس األمـر يـحـدث
معه فـهي ثـقافـة أخرى وبـيـئة مـختـلـفة وطـريقـة أخرى

للعب كرة القدم".
واختـتم: "يـعتــــــــــقـد النـاس أن األمـر سهل بـالـنسـبة
لـــهـم لـــكـــنه لـــيـس بـــهـــــــــــذه الـــســـهـــولـــة الــــــــــتي

يتوقعوها".

هـــذه اجملـــاالت بـــدقــة مـــتـــنـــاهـــيــة".
ــصــدر بــأنه "في يــوم مـا ويــضـيف ا
كن أن حتل الكامـيرا والكومـبيوتر
ــســاعـــدين تـــمــامــاً مــحـل احلــكـــام ا
لـتـحــديـد حـاالت الـتـســلل والـرمـيـات

اجلانبية". 
وعـلى الـرغـم من أن األمـر ال يـزال في
ـقترح لـكن االحتماالت طور مسودة 
تــبـــقى مـــفــتــوحـــة خالل الـــســنــوات
ـــقــبـــلــة خـــصــوصـــاً وأن جـــيــاني ا
إنـفــانـتـيــنـو رئـيـس االحتـاد الـدولي
ـؤيدين لكـرة الـقدم "فـيـفا" من أشـد ا
سـاعد "الفار". لتقنـية حكم الفـيديو ا
وفي هذا السيـاق يعتقـد رئيس حكام
تقـنيـة "الـفار" في الـدوري اإلجنلـيزي
ـمـتــاز نـيل شـاربــريك أنه عـاجالً أم ا
آجالً سـيـتـعـود جـمـيع مـتـابـعي كـرة
الـقدم ومـحـبـيـها عـلى الـفـكـرة وعلى
"تـقــنـيـة الــفـار الـتـي تـضـفي أحــيـانـاً
بـاريات" متـعـة أكبـر عـلى مجـريـات ا

على حد قوله.

األخيرة.
قدار 0.9 مليار ويزيد هذا الرقم 
يـورو عن الـرقم الـقـيـاسي الـسابق
ــســجل في 2018 حــيث أنــفــقت ا
ـمـتـاز أنـديـة الـدوري اإلجنـلـيـزي ا

1.55 مليار يورو.
وأنــفـقت أنـديــة الـدوري اإلسـبـاني
1.37 مليـار يورو متـجاوزة حاجز
ليار يورو ألول مرة بينما أنفقت ا
أنــــــديـــــة دوري الــــــدرجــــــة األولى
اإليطالي 1.17 مليار يورو وأندية
اني 740 دوري الدرجـة األولى األ
مليـون يورو وأنديـة دوري الدرجة
األولـى الـــفـــرنـــسي 670 مـــلـــيـــون
يورو. وكلها أرقام قياسية جديدة.
وقال دان جـونز الـشريك في وحدة
اإلحـصــاءات الـريـاضــيـة الـتــابـعـة
لـديــلـويت: "بـلــغت مـعــدالت إنـفـاق
األنــديـة في بــطـوالت الـدوري الـ 5
الـكـبــرى في أوروبـا مـســتـويـات ال
سابق لـها ف فـترة االنـتقـاالت هذا

الصيف.
ـــــــــعـــــــــدالت وأردف: "هــــــــــذه ا
الـقــيـاســيــة يـقف وراءهــا عـدة
عـــــوامـل مـــــنـــــهـــــا اإليــــرادات
اإلضافية التي حققتها األندية
من حـقـوق الـبث الـتـلـفـزيـوني
لــلــمــوسم اجلــديــد واألمــوال
الـــتي حـــصــلت عـــلــيـــهــا من
ـــشــاركـــة في مـــســابـــقــتي ا

األندية في أوروبا".
وأشــار جــونــز إلى عــوامل
أخـرى مـتــعـلـقــة بـاألنـديـة
ذاتــهـا مــثل الــتـغــيــيـرات
اإلداريــــــــة وحتــــــــســــــــ
تشـكيالت الفـرق لتـحقيق
األهـــــــــداف عــــــــــلى أرض

لعب. ا
وأضــــاف: "حتــــسن األداء
ــالي لألنـديــة األوروبـيـة ا
قلل من حاجتـها لبيع أفضل
العـبـيـهـا".وضم أتــلـيـتـيـكـو مـدريـد
ـهـاجم جـواو فـيـلـكس اإلسـبــاني ا
(19 عـاما) من بـنفـيـكا مـقابل 126
هاجم ملـيون يـورو بيـنمـا انتـقل ا
الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان
إلى بـرشلونـة من أتلـيتـيكـو مقابل

120 مـــلـــيـــون يــورو.وجنـح ريــال
مـدريـد بـعـد محـاوالت مـضـنـية في
ضم اجلــنـــاح الــبـــلـــجــيـــكي إيــدن
هـازارد من تــشــيـلــسي في صـفــقـة
قـدرتـهـا وسـائل إعالم بـنـحـو 100
مـلـيـون يـورو.يـستـعـد ريـال مـدريد
ويـوفـنتـوس لـلـتفـاوض من جـديد
مـع مــانــشــســتـر يــونــايــتــد لــضم
الـفــرنـسي بـول بــوجـبــا في فـتـرة

قبلة. االنتقاالت الشتوية ا
ـوقع "كـالـتـشيـو مـيـركـاتو" ووفـقًـا 
اإليـطـالي فـإن الـنــاديـ مـهـتـمـان
بخدمات النجم الفرنسي وخاصة
ريــال مـدريــد حـيث وضــعه زيـدان
ــــيــــركــــاتـــو كــــهــــدف أول له فـي ا
الـصيـفي إال أن مغـاالة مانـشسـتر

يونايتد منع إتمام الصفقة.
نفس األمر ينطبق على يوفنتوس
الـــذي حـــاول إعـــادة بـــوجــبـــا إلى
صفـوفه من جـديد بـعد رحـيله بـ3
مواسم من أجل تكوين فريق قوي

قادر على حتقيق دوري األبطال.
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بـدأ ماركـو أسيـنسـيو جـناح ريـال مدريـد اخلطـوات األولى في برنـامجه الـتأهـيلـي بعد أن
أجــرى جـراحــة من اإلصــابــة بـقــطع في الــربــاط الـصــلــيــبي الـداخــلي وفي

الغضروف اخلارجي بالركبة اليسرى.
وكان أسـيـنـسـيو قـد تـعـرض لـهذه اإلصـابـة اخلـطـيرة في  يـولـيـو / تـموز
ـاضـي خالل مــبـاراة أرســنــال اإلجنــلــيــزي ضــمن فــتــرة اإلعـداد ا
لـلـمـوسم اجلـديــد.وبـدأ أسـيـنـسـيـو الـبـرنــامج الـتـأهـيـلي من أجل
ـشي داخل حـمـام السـبـاحـة لتـقـوية الـعودة لـلـمالعب بـتـدريبـات ا

العضالت.
نـتظر أن تـتراوح فترة غـياب صاحب الـ 23 عـامًا ب 6 ومن ا
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كشـفت ديـلويت
أن إجــمــالي مــا
أنــفــقـــته أنــديــة
كـــرة الــــقـــدم في
5 أكــــــــــــــبــــــــــــــر 
مسابقات للدوري
في أوروبا بلغ 5.5
مــلـــيـــار يــورو (6.13
مـلــيـار دوالر) خالل
فترة االنـتقاالت

بلغ ورحب يوفنتوس بدفع نفس ا
الـذي حــصل عـلـيه عـنـد بـيـعه (89
مليون يورو) مقابل استعادته من
جـديــد لـكن مـانــشـسـتـر يــونـايـتـد
طـلب 120 مــلــيــون يــورو قـبل أن
يرفع طلبه إلى 150 مليون يورو.
وواجه الالعب الفرنسي انتقادات
عــديـدة من جــمــاهـيــر مـانــشـســتـر
يونـايتد هذا الـصيف بعـدما طلب
صراحة الرحـيل عن أولد ترافورد
بــاإلضــافــة لــتـراجـع مــسـتــواه في

يرليج. مباريات البر
وتوقع الـكثـيرون أن يـرحل بـوجبا
عن مـانشـستـر يونـايتد جـراء تلك
االنـتـقـادات الـتي واجـهـها مـن قبل
اجلــمـهـور خــاصـة في ظل إصـرار
ريـــال مــدريــد ويـــوفــنـــتــوس عــلى
ضمه لكنه في النـهاية استمر ب

جدران أولد ترافورد.
ربط الــفـرنـسي بـول بـوجـبـا العب
وسـط مانـشـسـتـر يـونـايـتـد نـفسه
بــاالنـتــقــال إلى ريــال مــدريـد رغم

ـيـركـاتـو الـصيـفي أمس انـتـهـاء ا
.وكتب أحد مـتابعي بـوجبا اإلثنـ
عــــــلـى حــــــســــــابه فـي شــــــبــــــكـــــة
"إنستجرام": "من فضلك انضم إلى
ريال مدريد".وقام الالعب الفرنسي
بـاإلعـجــاب بـالـتـعـلــيق الـذي كـتـبه
ــلـــكي.وذكــرت مـــشــجـع الــنـــادي ا
صــحــيــفــة "مــونـدو ديــبــورتــيــفـو"
اإلســـبــانـــيـــة أن تــصـــرف الالعب
يــكــشف عن نــوايــاه وأنه ال يــزال
يـحـلم بـاالنـتـقـال إلى "سـانـتـيـاجو
بـرنـابـيو".وسـبق أن صـرح بـوجـبا
أنه يتطلع خلـوض حتدٍ جديد هذا
ــوسم خـارج "أولــد تـرافـورد" إال ا
أن الــيـــونــايــتــد بـــالغ في شــروطه
اديـة للموافـقة على رحـيل النجم ا

يركاتو الصيفي. الفرنسي في ا
يـسـتـعـد يـوفـنـتـوس إلبـرام صـفـقة
مـــجـــانـــيـــة جــديـــدة خـالل فـــتــرة
قـبلة بعدما االنتقاالت الصـيفية ا
يـركـاتو الـصيـفي األخـير انـتـهى ا
بــصــفـقــات قــويـة أبــرمــهــا عـمالق

إيـطـالـيـا.وبحـسب صـحـيـفـة "ديلي
مـيل" الـبريـطـانيـة فـإن يوفـنـتوس
يـسـعى لــضم الـبـرازيــلي ويـلـيـان
والذي ينتهي تـعاقده مع تشيلسي
ـقـبـل.وحاول تـشـيـلـسي الـصـيف ا
مؤخرًا جتـديد عقـد ويليان إال أن
ـا مــحــاوالته لم تــؤت ثــمــارهــا 
يــجــعــلـه هــدفًــا ســهــلًــا لــلــســيــدة
الـعـجــوز.وال يـشـارك ويــلـيـان (31
عامًا) بشكل أساسي مع تشيلسي
وحتـديدًا مـنذ تـولي فرانك المـبارد
سؤولـية.ويعـتبر يوفـنتوس أحد ا
أكـثـر األنديـة حـصـولًا عـلى العـب
بشكل مجاني بعد انتهاء عقودهم

مع أنديتهم.
ري وكـان اليـوفي قـد تعـاقـد مع إ
كـــان قــادمًــا من لــيـــفــربــول الــعــام
ــاضـي بــعــد انــتــهــاء عــقــده مع ا
الـريـدز وفي الـصـيف احلـالي ضم
آرون رامـسي وأدريـان رابـيـو بـعـد
نهـاية عـقديهـما مع آرسـنال وسان

جيرمان على الترتيب.

حــاجـة لــلـبـحث عـن العب جـديـد في
هاجم الصريح. مركز ا

وافترضت الصحيفة أنه إذا انفجر
ا لن وسم ر بلي هذا ا عثمان د
يلجأ برشلـونة إلى ضم نيمار حتى
ال تــتم إعــاقـة طــريق تــطــور الالعب
الـفــرنـسي واألمــر ذاته يـنــطـبق

عــلى الــواعــد أنــســو
فــــــــــاتـي ألن جنـم
ســان جـيــرمـان
لــن يـــــــــــــــأتـي
لــــلــــجــــلـــوس
عـــلى مــقــاعــد
الـــــــــــبـــــــــــدالء.

ـيـركاتـو الصـيفي ويـوفنـتوس خالل ا
نقضي. ا

ووفـقًا لصـحيـفة "مـيرور" البـريطـانية
فـإن إنـتــر مـيالن بـات مـهـمــتًـا لـلـغـايـة
بــالـتــعـاقــد مع إريـكــسن وقـد يــنـقض
ـيـركـاتـو الـشـتوي علـى الصـفـقـة في ا
ـقـبـل إذا لم يـوقع الالعب عـلى عـقـد ا

جديد رفقة سبيرز.
وينتهـي عقد إريكسن مـع توتنهام في
ــقـبل ولــذلك فـإن يـونــيـو/ حــزيـران ا
إدارة الـنــادي الـلــنــدني لن تــمـانع في
رحــيل الالعب بـرسـوم مــنـخـفـضـة في

قبلة. انتقاالت الشتاء ا
وجــاء قـــرار اقــتـــحــام إنـــتــر لـــصــراع
الـتـعـاقـد مع إريـكـسن بـنـاء عـلى رغـبة
ــديـر اإليــطــالي أنــطــونـيــو كــونــتي ا
الـفـني للـنـيـراتزوري الـذي بـات يضع
الالعب فـي مقـدمـة أهـدافه لـلمـيـركـاتو

الشتوي.
يـــذكــر أن تـــوتــنـــهــام ســـبق أن حــاول
احلـــفـــاظ عـــلى خـــدمــــــات إريـــكـــسن
وعــرض عـــلــيـه احلــصـــول عــلى راتب
أســـبـــوعي يـــقـــدر بـ 200 ألف جـــنـــيه
إســتــرلـيــني لـلــمــوافـقــة عـلى جتــديـد
عــقــده إال أن عـرض الــســبــيــرز قـوبل

بالرفض. نتخب االنكليزي جانب من احدى مباريات ا

 نيمار دا
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أكد تـقريـر صحفـي إسباني امس 
أن بـــاريـس ســـان جــــيـــرمــــان مـــنح
بـرشـلـونـة فرصـة ذهـبـيـة قـبل إبرام
الــتــعـاقــد مع الــبــرازيـلي نــيــمـار دا

سليفا.
وكـانت مــغــاالة سـان جــيــرمـان في
ــــاديـــة أعــــاقت طــــريق الـــشــــروط ا
بـرشـلــونـة لـلـحـصــول عـلى تـوقـيع
ـــيــركـــاتــو الــصـــيــفي نــيـــمــار في ا

نتهي. ا
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"
اإلســبـانــيــة فـإن تــأجـــــــــيل عـودة
ـــــنح نـــــيـــــمــــار إلـى "كــــامـب نــــو" 
بـرشلـونة فـرصة أن يـختـبر الالعب
دة موسم مدى البرازيلي ويراقب 
الـــتــطــور الــفـــني والــبـــدني له قــبل

شرائه.
وأشــارت إلى أن الــصــفــقــة قـد تــتم
قبل يركـاتو الشتوي ا أيضًا في ا
إذا سمح سان جيرمان بذلك وفتح
الــــبــــاب أمــــام عــــودة نـــيــــمــــار إلى

كتالونيا.
وأوضـحت الـصــحـيـفــة أن الـرهـان
حالـيًـا يـعـتـمـد عـلى نـيـمـار وقدرته
عـلى إثـبات أنه فـنـيًا يـصـنف ضمن
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