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نفى ممثل عن العب كرة القدم االجنليزي ديڤيد بيكام ادعاءات بأن النجم الشهير 34
م����ارس اجلنس مع عاهرة محترفة. وج����اءت االدعاءات في مجلة »إن تاتش« من 
جانب عاهرة تطلق على نفسها »ميس نيسي« وتقول إنها تتقاضى 10 آالف دوالر 
في الليلة مقابل هذا النشاط. وقالت للمجلة إنها مارست اجلنس مع بيكام في أحد 
فنادق نيويورك بعد فترة قصيرة من انضمامه إلى نادي لوس اجنيليس جاالكسي 
في أغسطس 2007، ثم بعد شهر في فندق كالريدجز في لندن. ونفى ممثل بيكام 

تلك االدعاءات بشدة، واصفا إياها بأنها »غير صحيحة باملرة وسخيفة متاما«.

اشترى الفرنسي املخضرم تييري هنري، العب نيويورك ريد 
بولز األميركي، مسكنا من ثالثة طوابق في حي سوهو الفاخر في 

والية نيويورك مقابل 15 مليون دوالر.
وأشار موقع »كوربد« األميركي املتخصص في العقارات إلى أن 
منزل النجم الفرنسي يقع في شارع كروسبي، حيث تسكن املغنية 
األميركية إليشيا كيز واملمثلة نيكول كيدمان، موضحا أنه يضم 

حديقة مزروعة بأشجار البامبو مبساحة 420 مترا مربعا.

ممثل عن بيكام ينفي تورطه في فضيحة جديدة هنري يشتري منزاًل في نيويورك بـ 15 مليون دوالر

ي�س���ر جمل����س اإدارة نادي فتي���ات القري���ن الريا�سي دع���وة ال�سادة 

اأع�س���اء اجلمعي���ة العمومي���ة للن���ادي حل�سور اجتم���اع اجلمعية 

العمومية غري العادية املقرر عقده يف متام ال�ساعة اخلام�سة من 

م�ساء يوم اخلمي����س املوافق 2010/11/11 مبقر النادي بالقرين 

وذلك ملناق�س���ة تعدي���ل املادة الأوىل من النظام الأ�سا�س���ي للنادي 

وذلك لتغيري م�سمى نادي فتيات القرين الريا�سي . 

كم��ا ينوه جمل�س الإدارة باأن الجتم��اع يقت�ضر على الأع�ضاء 

العاملني امل�ضددين للتزاماتهم املالية حتى نهاية يوم الثالثاء 

املوافق 2010/3/2 وفقًا لتعميم الهيئة العامة لل�ضباب والريا�ضة 

رقم 7 ل�ضنة 2010 واأحكام املادة 51 من النظام الأ�ضا�ضي للنادي 

والذين م�ضت على ع�ضويتهم �ضنة ميالدية واحدة فاأكرث ووفق 

اأحكام املادة 27 من النظام الأ�ضا�ضي للنادي.

واهلل ويل التوفيق،،،

مالحظة: يجب اإح�ضار البطاقة املدنية الأ�ضلية اأو �ضهادة اجلن�ضية الأ�ضلية حل�ضور الجتماع.

جمل�س الإدارة

نادي فتيات القرين

اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية

ليبي يؤكد عدم رغبته في تدريب روما

إبراموڤيتش يقلص االستثمارات في تشلسي

الشماخ: بوردو سيظل في قلبي وانتظروا تألقي مع ڤينغر

 ذك����رت صحيفة »ال ريبوبلي����كا« اإليطالية في 
نس����ختها اإللكترونية أن مدرب املنتخب اإليطالي 
السابق مارتشيللو ليبي أكد أنه لم يعد يعمل في كرة 
القدم وذلك ردا على مزاعم مدرب نادي روما كالوديو 

رانييري اقتراب ليبي من تدريب الفريق.

وكان رانيي����ري قد صرح بأن ليبي رمبا يحاول 
االستيالء على منصبه كمدرب لروما بعدما تناقلت 
وس����ائل اإلعالم اإليطالية شائعات إس����ناد املهمة 
التدريبية في نادي العاصم����ة اإليطالية إلى ليبي 

مبجرد بيع النادي.

صرف تشلسي في السنوات السبع قبل استحواذ 
الروسي رومان ابراموڤيتش عليه 106 ماليني جنيه 
استرليني في سوق انتقاالت الالعبني وكان متوسط 
حضور مبارياته 39784 مشجعا، لكن منذ وصوله 
إلى ستامفورد بريدج صب ابراموڤيتش 457 مليونا 
في سوق االنتقاالت وارتفع معدل حضور اجلماهير 
إلى 41423 ش���خصا. والفارق هنا 1639 مش���جعا 
أو 278.828 جنيها اس���ترلينيا لكل منهم، لذا فال 

عجب إذا كان احلديث اآلن في األوساط اإلعالمية 
االجنليزية على أن ابراموڤيتش بدأ يقلم استثماراته 
ويتخذ التدابير خلفض التكاليف ويقلل من ميزانية 
االنتقاالت في س���تامفورد بريدج، لكن يجب على 
املرء أال ينسى أبدا أن تشلسي فاز في زمن الروسي 
ثالث م���رات بلقب الدوري املمت���از ومثله بكأس 
االحتاد االجنليزي ومرت���ني بكأس رابطة األندية 

للمحترفني.

رغم حالة التألق التي يعيشها النجم املغربي، 
مروان الشماخ، مع ناديه أرسنال اإلجنليزي، إال 
أن���ه لم يتردد في االعتراف بأن ناديه الس���ابق، 
بوردو الفرنسي، سيظل في قلبه على الدوام.وفي 
تصريحات أدلى بها ملوقع االحتاد األوروبي لكرة 
القدم على ش���بكة اإلنترنت، قال الدولي املغربي 
»هيمنت علي حالة من اخلوف على مدار أسابيع 

قبل أن أخوض آخر مبارياتي على ملعب بوردو. 
كنت أعرف أن ذلك سيثير عاطفتي، وقد تكون هناك 
بعض الدم���وع، لكني لم أكن متأكدا من الطريقة 
التي سيتفاعل من خاللها اجلمهور«. وتابع حديثه 
في هذا السياق بالقول »كان بوردو مبثابة األسرة 
الثانية بالنسبة لي. فقد كنت طفال عندما انضممت 

إليه، وقد مررت بكل شيء هناك.

برشلونة يصالح جماهيره في »كامب نو«.. وأتلتيكو مدريد يفرمل ڤالنسيا
فوز ساحق لمان يونايتد وخروج تشلسي وليڤربول ومانشستر سيتي من كأس الرابطة.. وإنتر ميالن ينفرد بالصدارة

فرحة جنم إنتر ميالن ميليتو بهدفه في مرمى باري  )أ.پ( )أ.ف.پ( مهاجم برشلونة داڤيد ڤيا تألق أمام خيخون وسجل هدف الفوز  

غيابات بالجملة عن مباراة تشلسي ومانشستر سيتي هودجسون يعتذر من جماهير ليڤربول بعد الخروج
ستشهد مباراة تشلسي املتصدر 
ومانشستر سيتي غيابات باجلملة 
لالعبي الفريقني بسبب االصابات 
غدا السبت في قمة املرحلة السادسة 
من بطولة اجنلترا. وكان تشلسي 
بطل الثنائية سقط أمام نيوكاسل 
وخس���ر بعض العبيه بس���بب 
االصابة، كما خسر مانشستر سيتي 
أمام وست بروميتش البيون 1 - 2. 
وتعرض العبا الوس���ط العاجي 
سالومون كالو ويوسي بنعيون 
لالصابة خالل مباراة نيوكاس���ل 
باالضافة الى املهاجم الفرنس���ي 

غايل كاكوتا. وقال املدرب االيطالي 
كارلو أنشيلوتي »يعاني كاكوتا من 
مشكلة في ساقه اليسرى، وبنعيون 
في ربلة س���اقه وكالو في فخذه، 
سيبتعدون عن املباريات القليلة 
املقبل���ة«، وقال االيطالي روبرتو 
مانشيتي مدرب مانشستر سيتي 
انه يعاني من »مش���اكل كبيرة« 
اليجاد اربعة العبني في خط الدفاع، 
اذ ميلك ثالثة العبني فقط جاهزين 
خلوض املب���اراة هم االرجنتيني 
بابلو زاباليتا البلجيكي فنس���ان 
كومباني والعاجي كولو توريه، 

وق���د يعود ميكا ريتش���اردز في 
الوقت املناسب لشغل مركز الظهير، 
وبحال عدم ابالل���ه من االصابة، 
الى ارجاع  سيضطر مانش���يني 
غاريث ب���اري، جاميس ميلنر أو 
آدم جونسون الى هذا املركز، وقال 
مانشيني »لدينا مشاكل كبيرة، آمل 
أن يستعيد ميكا ريتشادرز عافيته، 
اذا لم يعد فال أدري من سيلعب في 
مركز الظهير«. ويعاني مانشيني 
م���ن غيابات الصربي ألكس���ندر 
كوالروف، االملاني جيروم بواتنغ 

وواين بريدج.

تقدم م���درب ليڤربول روي 
هودجسون باعتذار من جماهير 
النادي بعد خ���روج االخير من 
مس���ابقة كأس رابط���ة االندية 

اإلجنليزية احملترفة.
اللقاء  وخاض هودجس���ون 
في »انفيلد« بتشكيلة من الصف 
الثاني لكنه شدد على ان هذا االمر 
ال يش���كل عذرا يفسر اخلسارة 
امام منافس متواضع، معترفا بان 
الضغط اصبح اكبر عليه خصوصا 
ان فريق »احلم���ر« حقق ايضا 

بداية س���يئة في الدوري احمللي 
حيث يحتل املركز السادس عشر 
برصيد 5 نقاط من 5 مباريات. 
واضاف هودجسون »اردنا حتقيق 
نتيجة جي���دة في كأس الرابطة 
لكننا ل���م ننجح ف���ي ذلك، لقد 
القرعة ألنها وضعتنا  اسعفتنا 
في مواجهة فريق يلعب دوري 
ادنى منا في ثالث درجات، وكان 
من املتوقع منا ان نحقق الفوز 
لكن عندما ال تنجح في ذلك فيجب 
ان تتوقع االنتق���ادات من رأس 

الهرم حتى القاعدة«. وتابع »انها 
خيبة كبيرة للنادي. كأس الرابطة 
تعتبر مسابقة بامكاننا حتقيق 
نتائج جيدة فيه���ا وكنا نواجه 
منافسني من الدرجات الدنيا. مهما 
حصل، فان لم تنجح في حتقيق 
الفوز فستكون العواقب سلبية 
وضربة للنادي. انها من الضربات 
العديدة التي نواجهها في الوقت 
احلالي«، واعترف هودجس���ون 
بانه يستحق ان يوجه اليه القسم 

االكبر من اللوم.

و63 معززا موقعه في صدارة الئحة 
الهدف���ني برصيد 5 اهداف، قبل ان 
يختتم ميليتو املهرجان بهدف رابع 

في الدقيقة 87.
ورفع انتر ميالن رصيده الى 10 
نقاط وانفرد باملركز االول مستغال 
السابق تشيزينا  خسارة شريكه 
في بداية املوسم والصاعد حديثا 
ال���ى دوري االض���واء والذي مني 
بهزميته االولى وكانت امام مضيفه 
كاتانيا بهدفني نظيفني س���جلهما 
االرجنتينيان ماتياس سيلڤيستر 
)23( وماكسيميليانو غاستون لوبيز 
)58(.وارتقى كاتانيا الى املركز الرابع 
بفارق االهداف امام تشيزينا الذي 
تراجع الى املركز اخلامس.واستفاد 
كل من كييڤو وبريشيا من خسارة 
تشيزينا وارتقيا الى املركز الثاني 
برصيد 9 نقاط ل���كل منهما بفوز 
االول على مضيفه نابولي بثالثة 
اهداف لسيرجيو بيليسيه )22 و74( 
والسويسري جيلسون فرنانديز 
)58( مقابل هدف لباولو كاناڤارو 
)9(، والثاني على ضيفه روما بهدفني 
للفنلن���دي بربارمي هيتيماي )13( 
واندريا كاراتشيولو )65 من ركلة 
جزاء( مقابل هدف ملاركو بورييلو 
)84(. وتابع ميالن نتائجه املخيبة 
وسقط في فخ التعادل امام مضيفه 

التسيو 1 - 1. وكان ميالن البادئ 
الدولي  بالتس���جيل عبر مهاجمه 
السويدي زالتان ابراهيموڤيتش في 
الدقيقة 66 اثر متريرة من الهولندي 
املخض���رم كالرنس س���يدورف، 
ورد التس���يو مدركا التعادل عبر 
سيرجيو فلوكاري في الدقيقة 81 
اثر متريرة من البرازيلي اندرسون 

هرنانيس.

المانيا

صعد بوروسيا دورمتوند الى 
املركز الثاني من بطولة املانيا بفوزه 
الكاسح على كايزرسلوترن العائد 
حديثا الى دوري االضواء 5-صفر 
في ختام املرحلة اخلامسة. ورفع 
بوروس���يا دورمتوند رصيده الى 
12 نقط���ة وراء املتصدر ومفاجأة 
املوسم ماينتس الذي ميلك 15 نقطة 

من 15 ممكنة.
وتابع ڤولفس���بورغ بطل عام 
2009 صحوته، وحقق فوزه الثاني 
على التوالي بعد ثالث هزائم على 
مضيف���ه هامب���ورغ 3-1 تناوب 
على تس���جيلها مهاجمه البوسني 
العمالق ادين دزيكو )15( والبرازيلي 
غرافيتي )71 و78(، في حني سجل 
الكاميروني ايريك شوبو موتينغ 

)27( هدف هامبورغ الوحيد.

وحقق شالكه وصيف املوسم 
املاضي اول نقاطه هذا املوسم بعد 
اربع هزائم متتالية، اثر تغلبه على 
فرايبورغ 2 - 1 خارج ملعبه. وسقط 
بوروسيا مونشنغالدباخ على ارضه 
امام سانت باولي 1 - 2. وظن املهاجم 
الدولي االملاني البرازيلي االصل كاكاو 
انه منح فريقه شتوتغارت نقطة 
عندما ادرك له التعادل ضد نورمبرغ 
)1 - 1( في الدقيقة 85. وكان االخير 
تقدم بواسطة جوليان تشايبر بعد 
مرور 3 دقائق، لكنه خاض الدقائق 
ال� 25 االخيرة بعشرة العبني اثر 
طرد العبه اندرياس وولف. بيد ان 
نورمبرغ ضحك اخيرا عندما سجل 
له االرجنتيني خافيير هوراسيو 
بينوال هدف الفوز في الوقت بدل 
الضائع.وانت���زع باير ليڤركوزن 
الفوز في الثواني االخيرة في مباراة 
ض���د اينتراخت فرانكفورت 2 - 1 
عندما س���جل له التشيلي ارتورو 
فيدال هدف الفوز من ركلة جزاء. 
وكان الرس بندر منحه التقدم بهدف 
سجله في الدقيقة 9 قبل ان يدرك 
املهاجم اليوناني الدولي ثيوفانيس 
غيكاس التعادل لفرانكفورت )18(. 
ويلتقي اليوم كولن مع هوفنهامي 

في افتتاح املرحلة السادسة.

سيتي بفوزه عليه 2 - 1 حيث تقدم 
مانشستر عبر مهاجمه البرازيلي جو 
)19(، لكن وست بروميتش البيون 
رد بهدفني سريعني في الشوط الثاني 
عبر زويفرلون )55( وكوكس )57(. 
ومنح العبو اس���تون ڤيال مدربهم 
اجلديد الفرنسي جيرار هوييه الفوز 
في مباراته الرسمية االولى بفوزهم 
على بالكبي���رن 3 – 1 حيث تقدم 
اخلاسر بهدف سجله عبر الفرنسي 
جيفي���ه )39(، ورد ڤي���ال بثالثة 
اهداف في الشوط الثاني بواسطة 
اميل هيس���كي )59( وآشلي يونغ 
)75 و77(. وتأهل ويغان بتغلبه 
على بريس���تون بهدفني لالسباني 
خوردي غوميز )84( والفرنس���ي 
شارل نزوغبيا )90( مقابل هدف 

لتريسي )23(.

إيطاليا

اللقب  انتر ميالن حامل  انفرد 
بالصدارة بفوزه الكبير على ضيفه 
باري 4-صفر في افتتاح املرحلة 
الرابعة من الدوري االيطالي. ويدين 
انتر مي���الن بفوزه مرة اخرى الى 
جنم���ه الكاميروني صامويل ايتو 
الذي صنع الهدف االول لالرجنتيني 
دييغو ميليتو )27( وسجل هدفني 
من ركلتي جزاء في الدقيقتني 50 

بكرة رأسية.
وف���ي املب���اراة الثانية، خاض 
سكانثورب املباراة في مواجهة مان 
يونايتد م���ن دون اي عقدة نقص 
وس���يطر على مجريات اللعب في 
مطلع املباراة وجن���ح في افتتاح 
التس���جيل عبر رايت من تسديدة 
رائعة من خارج املنطقة )19(. لكن 
فرحة فريق الدرجة الثالثة لم تدم 
ادرك  طويال ألن دارن غيبس���ون 
التع���ادل بعد ثالث دقائق من كرة 
س���اقطة فوق احلارس. ثم سجل 
املدافع العمالق كريس س���مولينغ 
ه���دف التق���دم مل���ان يونايتد من 
مس���افة قصيرة. واضاف املهاجم 
املخضرم مايكل اوين الهدف الثالث 
)49( ثم الك���وري اجلنوبي بارك 
جي سونغ الهدف الرابع )54( قبل 
ان يضيف اوين هدفه الش���خصي 
الثاني واخلامس لفريقه )71(، ثم 
سجل وولفورد هدفا شرفيا ثانيا 

لسكانثورب.
ولم تكن حال ليڤربول افضل من 
تشلسي وودع املسابقة بخسارته 
امام ضيفه نورثابتون تاون بركالت 
الترجيح 2 - 4 بعد انتهاء الوقتني 
االصلي واالضافي بالتعادل 1 - 1 
و2 - 2. وحقق وس���ت بروميش 
البيون مفاجأة باخراجه مانشستر 

حافظ مان يونايتد حامل اللقب في 
املوسمني املاضيني على سجله خاليا 
من الهزائ���م في 14 مباراة في هذه 
املس���ابقة بفوزه على سكانثورب 
5 - 2. في املباراة االولى، ال ميكن 
لتشلس���ي ان يتحجج بانه شارك 
بالفريق الرديف الن نيوكاسل قام 
باملثل وخرج فائزا. وجاءت املباراة 
مثيرة في مجرياتها الن تشلس���ي 
تقدم مبكرا، ورد نيوكاسل بثالثة 
اهداف، قبل ان يعود الفريق اللندني 
الكلمة  التعادل 3-3، لكن  ويدرك 
االخي���رة كانت للفريق الش���مالي 
اللندني  الفري���ق  الش���رقي.تقدم 
الهولندي الصاعد  بواسطة العبه 
باتريك ڤان انهولت )6(، لكن نايل 
رينجر ادرك التعادل لنيوكاس���ل 
)27( ثم منحه راين تايلور التقدم 
من ركلة حرة رائعة )33(، واضاف 
شوال اميوبي الثالث )49(. ورمى 
تشلسي بكل ثقله وجنح في تقليص 
الفارق اوال عبر الفرنس���ي نيكوال 
انيلكا )70(، قبل ان يدرك الالعب 
نفس���ه التعادل من ركلة جزاء اثر 
اعاق���ة املداف���ع البرازيلي اليكس 
داخل املنطقة )86(، وظن اجلميع 
ان تشلسي سيحس���م االمور في 
مصلحته لكن املفاجاة جاءت عبر 
هدف الميوبي في الدقيقة االخيرة 

وفرمل اتلتيكو مدريد مضيفه 
ڤالنسيا املتصدر السابق وحرمه من 
التوالي  الرابع على  الفوز  حتقيق 
عندما ارغم���ه على التعادل 1 - 1. 
وكان اتلتيكو مدريد في طريقه الى 
احلاق اخلس���ارة االولى بڤالنسيا 
وتقدمي هدية الى جاره ريال مدريد 
باالنفراد بالصدارة عندما تقدم بهدف 
للبرتغالي س���يماو سابروسا في 
الدقيقة 19، بيد ان ڤالنسيا ضغط 
بقوة وسنحت له عدة فرص الدراك 
التعادل بيد ان احلارس داڤيد دي 
خيا تألق ف���ي التصدي جلميعها 
قبل ان ينجح اريتز ادوريز بضربة 
رأس���ية اثر متري���رة عرضية من 
داڤيد البيلدا )83(. ورفع ڤالنسيا 
رصيده الى 10 نقاط بفارق االهداف 
خلف ريال مدري���د مقابل 7 نقاط 
التلتيكو مدريد ال���ذي ارتقى الى 

املركز الرابع.

كأس الرابطة اإلنجليزية

اخ���رج نيوكاس���ل العائد هذا 
املوسم الى الدرجة املمتازة ضيفه 
تشلسي بطل الثنائية املوسم املاضي 
من الدور الثالث لكأس رابطة االندية 
االجنليزية احملترفة بفوزه عليه 
4 - 3 في مباراة مثيرة اقيمت على 
ملعب ستانفورد بريدج. في املقابل، 

واصل برش���لونة حامل اللقب 
صحوته وحقق فوزه الثاني على 
التوالي والثالث هذا املوسم عندما 
تغلب عل���ى ضيفه س���بورتينغ 
خيخ���ون 1 - 0 اول من امس في 
املرحلة الرابعة من الدوري االسباني 
لك���رة الق���دم، وهو الف���وز االول 
لبرشلونة على ارضه هذا املوسم 
في الدوري بعدما سقط في مباراته 
االولى على ملعب »كامب نو« امام 
هيركوليس اليكانتي الصاعد حديثا 
الى دوري االضواء 0 - 2 في املرحلة 
الثانية. ورفع برش���لونة رصيده 
الى 9 نقاط في املركز الثالث بفارق 
نقطة واحدة خلف غرميه التقليدي 
ريال مدريد املتص���در والذي كان 
سحق اسبانيول بثالثية نظيفة في 
افتتاح املرحلة. وضغط برشلونة 
منذ البداية وجنح الفريق الكاتالوني 
في افتتاح التس���جيل عندما مرر 
البرازيلي دانيال الفيش كرة بينية 
الى داڤيد ڤيا الذي كس���ر مصيدة 
التس���لل وتوغل داخ���ل املنطقة 
قبل ان يس���دد الكرة بيمناه داخل 
مرمى اكويار )49(. ولم يحتفل ڤيا 
بتسجيله للهدف ألنه وقعه في مرمى 
فريقه السابق سبورتينغ خيخون 
الذي بدأ مسيرته الكروية معه من 

2000 الى 2003.

أكد مهاجم برشلونة االس��باني داڤيد ڤيا أنه سعيد للدور 
الذي قام به وقال: »برشلونة قام بعمل رائع وأنا أصبحت جيدا 
من حيث تس��جيل األهداف«. وردا على س��ؤال حول صعوبة 
الفوز على خيخون، اضاف »اخلصم كان صعبا للغاية بفضل 
أدائ��ه اجلي��د والتغطية التي قام بها بش��كل جيد للغاية ولكن 
محاوالت تش��افي وانييس��تا كانت ملحوظة جدا في الشوط 
األول، برش��لونة افتقر ليو ميس��ي ولك��ن لدينا فريق عظيم 
ميكنن��ا املضي به قدما دون حض��وره«. وفيما يتعلق بالقلق 
الناش��ئ لعدم تس��جيله ألي هدف في آخر مباراتني فقد كان 
ڤي��ا صريحا جدا حيث قال »أنا هادئ جدا حول هذه املس��ألة 
ألن الشيء املهم هو أن حتاول التهديف وأن يواصل برشلونة 

الفوز«.

ڤيا: نفتقد ميسي لكن لدينا العبون عظماء

العاب  أك����د صان����ع 
املنتخب الفرنسي السابق 
زين الدين زيدان انه ليس 
لديه تفضيل بني فرنسا 
واس����بانيا بالنسبة الى 
)15 عاما(،  ان����زو  جنله 
أن الصحف  ف����ي ح����ني 
االسبانية تتساءل حول 
نواي����ا مدربي منتخبات 
الفئات العمرية السبانيا 

بخصوص هذا الالعب.
وق���ال زي���دان ف���ي 
في  »تي  لقناة  تصريح 
في  الفرنسية  موند«   5

معرض رده عن س���ؤال عما اذا كان لديه 
تفضيل بني هذين البلدين اللذين من املرجح 
ان يوجها الدعوة ال���ى ابنه انزو للدفاع 
عن الوانهما »ال، ال على االطالق«، مضيفا 
»حتى اليوم لم يتم اس���تدعاؤه من قبل 
اسبانيا أو فرنسا، وذلك أمر جيد«. وردا 
على سؤال حول فنيات ابنه، اعترف زيدان 
بأن »حملاتي الفنية موجودة لديه. صحيح، 
انني عندما اش���اهد حركاته اتذكر نفسي 
واحلركات التي كن���ت اقوم بها«. وتهتم 
وسائل االعالم االس���بانية كثيرا بزيدان 
الصغي���ر الذي يلعب حاليا مع ناش���ئي 
نادي ريال مدريد الذي انهى والده مشواره 
الكروي معه ع���ام 2006. ورأت صحيفة 
»ماركا« الرياضية ان »كل الدالئل تشير 

الى انه س���يتم استدعاء 
انزو الى تش���كيلة حتت 
16 عام���ا التي ال تخوض 
مباري���ات رس���مية  اي 
ومن املبكر ان يلعب مع 
منتخب دون 17 عاما ألن 
االخير يتحضر خلوض 
اوروبا  كأس  تصفي���ات 
بدورها،  املقبل«.  الشهر 
انه  »اس«  رأت صحيفة 
الذي  انزو  بامكان  مازال 
يلعب مع ناش���ئي ريال 
اللعب  يختار  ان  مدريد، 
او فرنسا،  اس���بانيا  مع 
مضيفة »حتى لو لعب مع اسبانيا، سيكون 
بامكانه حتى احلادية والعشرين من عمره 
ان يقرر عن اي قميص س���يدافع بش���كل 
نهائي«. في املقابل، كشف مدرب املنتخب 
االسباني ڤيسنتي دل بوسكي انه ال علم 
له باالخب���ار التي تتحدث عن نية مدرب 
منتخب الناش���ئني غيني���س ميلينديس 
استدعاء جنل زيدان الى التشكيلة، لكنه ال 
يعارض هذا االمر اذ حصل، وقال »اذا كان 
يستحق ذلك فلماذا ال يتم استدعاؤه؟«. 
وكان ميلينديس كشف مؤخرا في حديث 
مع التلفزيون الفرنس���ي »تي اف 1« انه 
سيتحدث مع زيدان حول امكانية استدعاء 
جنله انزو ليلعب مع منتخب دون 16 عاما 

ف���ي   اك�توب���ر املقب���ل«.

زيدان ليست لديه مفاضلة
بين فرنسا وإسبانيا بخصوص نجله أنزو

زين الدين زيدان


