
انفرد ريال مدريد بال�صدارة بفوزه ال�صعب على 
�صيف��ه اتلتي��ك بلب��او 1-2 يف خت��ام املرحلة 
الثامنة من الدوري اال�صباين لكرة القدم م�صتغال 
اخل�ص��ارة االوىل ل�رشيكه ال�صابق ج��اره اتلتيكو 

مدريد امام م�صيفه ا�صبيلية �صفر1-.
ورفع ريال مدري��د ر�صيده اىل 21 نقطة بفارق 
اأم��ام ا�صبيلي��ة ونقطت��ن ام��ام  نقط��ة واح��دة 
بر�صلون��ة الفائز على م�صيفه فالن�صيا 2-3، يف 
ح��ن تراجع اتلتيكو مدري��د اىل املركز اخلام�س 

بر�صيد 18 نقطة.
وعان��ى ريال مدري��د لتحقيق ف��وزه الثاين على 
الت��وايل وال�صاد���س ه��ذا املو�ص��م وانتظ��ر حتى 
الدقيقة 83 لت�صجيله عرب البديل الفارو موراتا.

ومل يظه��ر الن��ادي امللك��ي مب�صت��واه املعه��ود 
الربازيل��ي  الثالث��ي  بغي��اب  تاأث��ره  وا�صتم��ر 
كا�صيم��رو والكروات��ي لوكا مودريت���س والقائد 
�صرخي��و رامو���س ب�صبب اال�صاب��ة، فيما وا�صل 
جنم��ه الربتغ��ايل كري�صتيان��و رونال��دو �صيامه 
عن التهديف وابتعاده عن م�صتواه واأهدر العديد 
م��ن الفر���س ال�صهل��ة اأبرزها انف��راد يف الدقيقة 

االأخرة من الوقت بدل ال�صائع.
الدقيق��ة  يف  الت�صجي��ل  مدري��د  ري��ال  وافتت��ح 
ال�صابع��ة عندما تلق��ى اي�صكو ك��رة خلف الدفاع 
م��ن الربازيلي مار�صيل��و فتوغل داخ��ل املنطقة 
وا�صتغ��ل ف�صل اأحد املدافع��ن لت�صتيتها فتهياأت 
امام��ه ليمررها على طبق من ذه��ب اىل الدويل 
الفرن�ص��ي كرمي بنزمية ال��ذي تابعها بيمناه من 
م�صافة قريبة داخ��ل املرمى. وهو الهدف الرابع 

لبنزمية هذا املو�صم.
ومل ت��دم فرح��ة ري��ال مدري��د �ص��وى 20 دقيقة 
حي��ث اأدرك اتلتي��ك بلب��او التع��ادل بالطريق��ة 
ذاته��ا عندم��ا ا�صتغل ال�صيوف �ص��وء تفاهم بن 
املدافع��ن الفرن�ص��ي رافايل ف��اران والربتغايل 
بيب��ي يف ت�صتي��ت ك��رة فتهي��اأت ام��ام �صاب��ن 
مرين��و الذي تابعه��ا بيمناه م��ن م�صافة قريبة 

داخل املرمى )27(.
ون��زل ري��ال مدريد ب��كل ثقل��ه بحثا ع��ن الفوز 
خ�صو�ص��ا يف ال�صوط الثاين بع��د دخول لوكا�س 

فا�صكيز مكان اي�صكو وموراتا مكان بنزمية.
ملن��ح  ذهبي��ة  ك��رة  وليام���س  ايناك��ي  واأه��در 

التقدم التلتي��ك بلباو عندما تهي��اأت امامه كرة 
داخ��ل املنطقة وجها لوجه م��ع احلار�س الدويل 
الكو�صتاريك��ي كيل��ور نافا���س لكن��ه �ص��دد فوق 

اخل�صبات الثالثة )53(.
وجن��ح البدي��ل مورات��ا يف ت�صجيل ه��دف الفوز 
م�صتغ��ال كرة عر�صية من الويل��زي غاريث بايل 
فتابعه��ا بيمناه بن �صاقي احلار�س الذي خفف 

م��ن �رشعتها وحاول االنق�صا���س عليها بيد ان 
موراتا �صبقه اليها وتابعها داخل املرمى اخلايل 
)83(. وك��رم ت�صيل�صي وف��ادة مان�ص�صرت يونايتد 
ومدرب��ه ال�صاب��ق الربتغ��ايل جوزي��ه موريني��و 
وبرباعية نظيفة على ملعب "�صتامفورد بريدج" 
يف لن��دن يف ختام املرحلة التا�صعة من الدوري 

االنكليزي لكرة القدم.

وكان موريني��و ت��وىل اال���رشاف عل��ى تدري��ب 
اىل   2004 ع��ام  م��ن  االأوىل  مرت��ن  ت�صل�ص��ي 
2007 وق��اده اإىل خم�ص��ة األق��اب بينه��ا لق��ب 
الدوري مرتن، ثم عاد لتدريبه عام 2013 بعد 
جتربتن مع ان��رت ميالن االيطايل وريال مدريد 
اال�صباين وقاده جمدداً اإىل اللقب املحلي قبل اأن 
ي�صتهل املو�صم املا�صي ب�صكل �صيء فدفع الثمن 
غالي��ًا باإقالت��ه م��ن من�صب��ه. وا�صتل��م مورينيو 
تدري��ب مان�ص�صرت يونايتد خلفا للهولندي لوي�س 
فان غ��ال وحقق انطالقة قوية بف��وز فريقه يف 
مباريات��ه الث��الث االأوىل، لكن��ه تعر���س لكبوة 
ب�صقوط��ه على اأر�ص��ه اأمام مان�ص�ص��رت �صيتي يف 
درب��ي املدينة ال�صمالية، ثم �صق��ط اأمام واتفورد 
3-1 قبل اأن يتعادل مع �صتوك على اأر�صه 1-1.
بي��د اأن الع��ودة بالتعادل م��ع الغ��رمي التقليدي 
ليفربول من ملعب اأنفيلد ثم الفوز العري�س على 
فرنبغ�ص��ه 1-4 يف ال��دوري االأوروب��ي )يوروبا 
لي��غ( اخلمي���س املا�صي اأع��اد التف��اوؤل الأن�صار 
الفري��ق بقدرته عل��ى املناف�صة، بي��د اأن ال�صقوط 
امل��دوي �صيدفع��ه اإىل اعادة ترتي��ب اأوراقه. ومل 

يتاأخ��ر ت�صيل�ص��ي يف افتتاح الت�صجي��ل وحتديدا 
بع��د 30 ثانية مل يلم�س فيه��ا العبو "ال�صياطن 
احلم��ر" الكرة اإثر هجمة من�صق��ة من خط الدفاع 
م��رر م��ن خالله��ا املداف��ع اال�صب��اين كاركو�س 
الون�ص��و كرة خل��ف الدفاع انطل��ق مواطنه بدرو 
رودريغي��ز ب�رشعة م�صتغاًل ت��ردد الهولندي دايل 
بلين��د وكري���س �صمولين��غ يف ت�صتيته��ا ف��راوغ 
مواطن��ه دافي��د دي خيا وتابعه��ا داخل املرمى 
اخل��ايل. وع��زز ت�صيل�صي تقدمه به��دف ثان عرب 
مدافعه العمالق غري كايهل الذي ا�صتغل دربكة 
اأم��ام املرم��ى اثر ركلة ركنية ف�ص��دد الكرة بقوة 
على الطائر داخ��ل املرمى )21(.وكان ت�صيل�صي 
�صاح��ب االف�صلية طيلة ال�ص��وط وكان باإمكانه 

م�صاعفة غلته يف اكرث من منا�صبة.
وحت�صن اأداء مان�ص�صرت يونايتد يف ال�صوط الثاين 
وكان االأك��رث ا�صتحواذاً على الكرة دون اأن ينجح 
يف ت�صكي��ل خطورة على مرم��ى احلار�س الدويل 
البلجيك��ي تيبو كورتوا با�صتثن��اء ت�صديدة قوية 
جلي�ص��ي لينغ��ارد ابعدها احلار���س العمالق اإىل 

ركنية.
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ا�صت�ص��اف مقر االحتاد امل���رشي لكرة القدم 
مرا�ص��م توقي��ع ا�صت�صافة املرحل��ة النهائية 
للبطولة العربية لك��رة القدم املزمع اإقامتها 
يف الفرتة ما بن 21 متوز/يوليو واخلام�س 
م��ن اآب/اأغ�صط���س 2017 القادم��ن. ومثل 
االحت��اد العرب��ي يف مرا�ص��م توقي��ع العقود 
االأم��ر تركي ب��ن خالد رئي���س االحتاد فيما 
مث��ل االحت��اد امل���رشي املهند�س ه��اين اأبو 
ريدة رئي�س االحت��اد. ويح�صل الفريق الفائز 
بلق��ب البطول��ة عل��ى ع���رشة مالي��ن ري��ال 

�صع��ودي يف الوقت الذي مل يت��م الك�صف فيه 
ع��ن باقي اجلوائ��ز ولكن ت��ردد اأن كل فريق 

م�صارك �صيح�صل على 200 األف دوالر.
وواجه��ت البطول��ة العربية �صعوب��ات مالية 
بالغ��ة مم��ا اأثر عل��ى ا�صتق��رار البطولة حيث 
ج��رت الن�صخ��ة االأخ��رة م��ن دوري اأبط��ال 
العرب يف 2009 قبل اأن تعود البطولة حتت 
م�صم��ى جديد ه��و كاأ�س االحت��اد العربي يف 
مو�ص��م -2012 2013 لكنه��ا توقف��ت مرة 

اأخرى.

اأح��رز �صن داون��ز اجلنوب اأفريقي لق��ب م�صابقة 
دوري اأبط��ال اأفريقيا لك��رة القدم على الرغم من 
خ�صارته اأمام م�صيف��ه الزمالك امل�رشي �صفر-
1 على ملعب برج العرب يف االإ�صكندرية يف اياب 

الدور النهائي.

و�صج��ل النيج��ري �صتانل��ي اأوهاووت�ص��ي هدف 
املباراة الوحي��د يف الدقيقة 64.وكان �صنداونز 
ف��از -3�صف��ر ذهاب��ًا مطل��ع االأ�صب��وع املا�صي 
يف بريتوريا.وه��و اللق��ب االأول ل�ص��ن داونز يف 

امل�صابقة القارية العريقة.

اأح��رز الربيط��اين لوي���س هاميلت��ون �صائ��ق 
�صب��اق  يف  االأول  املرك��ز  مر�صيد���س  فري��ق 
جائ��زة الوالي��ات املتحدة الك��ربى، املرحلة 

18 من بطولة العامل للفورموال واحد.
وتقدم هاميلت��ون بطل العامل على زميله يف 
الفري��ق االأمل��اين نيكو روزب��رغ، و�صائق ريد 

بول اال�صرتايل دانيال ريكياردو.
وه��و الف��وز ال50 لهاميلت��ون يف م�صرت��ه 
االحرتافي��ة وال�صابع هذا العام واخلام�س يف 
الواليات املتح��دة والرابع يف او�صنت فقل�س 
الف��ارق اىل 26 نقط��ة بين��ه وب��ن روزبرغ 
مت�ص��در الرتتي��ب الع��ام قب��ل 3 مراحل من 
نهاية املو�صم: املك�صيك والربازيل واأبو ظبي، 
يف اأط��ول مو�ص��م فئة اأوىل من��ذ 1950 على 

مدى 21 �صباقا.
وجن��ح هاميلت��ون يف رهانه واأح��رز املركز 
االأول بعدما انطلق من ال�صدارة للمرة ال58 

يف م�صرته االحرتافية والتا�صعة هذا املو�صم 
فاأنع�س اآماله يف الدفاع عن اللقب العاملي.

روزب��رغ  ب��ن  ال�صائق��ن  لق��ب  وانح���رش 
وهاميلتون ويت��وج االأول بطال اإذا حل ثانيا 
خلف الربيطاين يف املراحل الثالث االخرة.

وميل��ك االأمل��اين 331 نقط��ة مقاب��ل 205 
نقاط للربيطاين.

وت�ص��ب االح�ص��اءاآت يف م�صلح��ة روزب��رغ 
اذ مل ي�صب��ق الأي �صائ��ق ان اأح��رز 9 �صباقات 
خ��الل املو�ص��م دون اأن يت��وج بط��ال للعامل، 
ويف الواقع لي�س هن��اك �صوى ثالثة �صائقن 
يتفوقون على ال�صائق االأملاين من حيث عدد 
االنت�ص��ارات يف مو�صم واح��د وهم مواطناه 
ميكاي��ل �صوماخ��ر )13 يف 2004 و11 يف 
2002( و�صيبا�صتيان فيتل )13 يف 2013 
2011( وزميل��ه هاميلت��ون )10  و11 يف 

يف 2014 و11 يف 2015(.

مصر تستضيف البطولة العربية لكرة القدم العام المقبل

صن داونز يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا

هاميلتون يحرز المركز األول في الواليات المتحدة

 جميع الالعبن واجلهاز  الفني، واأعتقد اأننا مل نكن مركزين 
يف اأول 25 دقيقة ثم بداأنا نلعب ب�صورة اأف�صل، ويف ال�صوط 
الث��اين مل نكن مركزين واأعتقد اأنن��ا كنا الطرف االأف�صل يف 
ال�صوط الثات��ي ويف الوقت االإ�صايف".واأ�ص��اف عطية "كنا 
منتلك بع���س املعلومات عن املنتخب ال�صعودي وكنا ندرك 
اأنه��م فريق جيد، خا�صة يف خ��ط الو�صط ويف االأطراف، وقد 
حاولنا اإيقاف عنا�رش قوته��م والرتكيز على عوامل قوتنا، 
اأعتقد اأننا كنا الطرف االأف�صل، ولكن منتخب ال�صعودية كان 
جيد جداً"وتابع مدرب منتخب ال�صباب " قمنا باإعداد قائمة 
لتنفي��ذ ركالت الرتجيح قبل املب��اراة وكنا جاهزين نف�صيا 
وبدني��ًا، �صاأل��ت الالعب��ن وق��د اأك��دوا يل جاهزيته��م، واأنا 
فخ��ور بالعبي فريق��ي، خا�صة واأننا ا�صتعدين��ا ع�رشة اأيام 
فق��ط، بع�س الفرق االأخرى ا�صتعدت الأكرث من عام، واأود اأن 
اأ�صك��ر اجلميع ويج��ب ان اذكر امرا يف غاية االهمية اال وهو 

ان م��ن يتحم��ل م�صوؤولية خ��روج املنتخب خ��ايل الوفا�س 
م��ن النهائيات اال�صيوي��ة وعدم التاأه��ل اىل نهائيات كاأ�س 
الع��امل املقبل��ة الت��ي �صتق��ام يف كوري��ا اجلنوبي��ة الع��ام 
املقب��ل انا ولي�س الالعب��ن". وجنح منتخ��ب ال�صعودية يف 
بل��وغ الدور قب��ل النهائي وحج��ز بطاقة التاأه��ل اإىل كاأ�س 
الع��امل عق��ب ف��وزه عل��ى الع��راق بف��ارق ركالت الرتجي��ح 
5-6 بع��د تعادل الفريقن يف الوقتن االأ�صلي واالإ�صايف 
2-2 اول اأم���س االأحد على �صت��اد مدينة خليفة الريا�صية 
يف املنام��ة، �صم��ن ربع نهائ��ي بطولة اآ�صي��ا لل�صباب حتت 
19 عام��ًا 2016 يف البحري��ن. ويف الوقت االأ�صلي تقدم 
منتخ��ب ال�صعودية بهدفن عن طري��ق راكان العنزي )65( 
وعبدالرحم��ن اليام��ي )69(، قبل اأن ي��درك العراق التعادل 
بوا�صط��ة هديف �صجاد ح�صن )76( ومازن فيا�س )80(.ثم 
يف ركالت الرتجي��ح �صجل منتخب ال�صعودية �صت حماوالت 
ناجح��ة من اأ�صل �صبع ركالت، يف حن �صجل العراق خم�س 
حماوالت ناجحة وت�صدى حار�س ال�صعودية اأمن البخاري 

ملحاولتي علي ح�صن و�صفاء هادي. وعودة اىل املباراة مل 
يقدم املنتخب العراقي امل�صتوى الذي ظهر به يف مناف�صات 
الدور االول والتي ت�ص��در فيها منتخبات جمموعته الثانية 
بر�صي��د �صبع نقاط اثر فوزه على منتخبي االمارات وكوريا 
ال�صمالية وتعادل يف مباراته الثالثة واالخرة امام منتخب 
فيتن��ام، فق��د ا�صتح��وذ املنتخ��ب ال�صعودي عل��ى جمريات 
ال�ص��وط االول وا�ص��اع اكرث من فر�ص��ة وا�صتمر احلال حتى 
الن�صف الثاين من ال�صوط الثاين والذي �صهد هدفن �رشيعن 
للمنتخ��ب ال�صعودي عن طريق العبي��ه راكان العنزي وعبد 
الرحم��ن اليام��ي يف غ�صون ارب��ع دقائق، االم��ر الذي دفع 
املنتخ��ب العراق��ي ملراجع��ة ذات��ه وترتي��ب اوراق خطوطه 
لت�صه��د الدقائق االخ��رة ت�صجيل هدف��ن للمنتخب العراقي 
عن طري��ق الالعبن �صج��اد ح�صن وم��ازن فيا�س لينتهي 
الوق��ت اال�صل��ي بالتع��ادل االيجاب��ي بهدفن ل��كل منهما 
ومل ت�صه��د دقائ��ق ال�صوط��ن اال�صافي��ن �صيط��رة ملنتخب 
عل��ى ح�ص��اب اخر حيث مل يق��دم املنتخب��ن االداء املتوقع 

منهم��ا لتح�صم ركالت الرتجي��ح الفوز للمنتخ��ب ال�صعودي 
ال��ذي تاأهل اىل نهائيات كاأ�س العامل التي �صتقام يف كوريا 
اجلنوبية العام املقبل وليودع املنتخب العراقي املناف�صات 
اال�صيوية من الباب ال�صيق.    وكان املنتخب العراقي ت�صدر 
يف ال��دور االأول ترتي��ب املجموعة الثاني��ة بر�صيد 7 نقاط 
من ث��الث مباريات، حي��ث فاز على االإم��ارات 0-1 وعلى 
كوريا اجلنوبية 0-4 وتعادل مع فيتنام 0-0.يف املقابل 
ح�صلت ال�صعودية على املرك��ز الثاين يف املجموعة الثانية 
بر�صي��د 6 نق��اط من ث��الث مباريات، بعدما خ���رشت اأمام 
البحري��ن 3-2 وف��ازت عل��ى تايالن��د 0-4 وعل��ى كوريا 
16 منتخب��ًا مت  1-2.وي�ص��ارك يف النهائي��ات  اجلنوبي��ة 
تق�صيمها على اأرب��ع جمموعات، و�صمت كل جمموعة اأربعة 
منتخب��ات، وبحيث تاأهل اأول فريق��ن من كل جمموعة اإىل 
الدور ربع النهائ��ي. وحت�صل املنتخبات املتاأهلة اإىل الدور 
قبل النهائي على بطاق��ات التاأهل اإىل كاأ�س العامل لل�صباب 

حتت 20 عامًا 2017 يف كوريا اجلنوبية.

كريستيانو رونالدو 
متهم بالغيرة !!

من زاوية 
اخرى

اأث��ار كري�صتيان��و رونال��دو، جن��م فري��ق ري��ال مدري��د 
االإ�صب��اين، جداًل وا�صًعا يف ال�صحاف��ة االإ�صبانية بعد رد 
فعل��ه الغريب، عق��ب ت�صجيل األفارو مورات��ا، هدف فوز 
الفري��ق امللك��ي عل��ى اأتلتيك بلب��او، يف املب��اراة التي 
جمعتهما اول اأم�س االأحد �صمن مناف�صات الليجا. ورفع 
رونال��دو يده ونظ��ر اإىل احلك��م امل�صاعد وكاأن��ه ينتظر 
اإ�صارة منه باإلغاء الهدف الذي �صجله موراتا يف الدقيقة 
83 من عمر اللقاء بداعي الت�صلل، وفًقا لتف�صر الكثر 
م��ن و�صائ��ل االإع��الم. واتهم الالع��ب البالغ م��ن العمر 
31 عاًم��ا، باأن��ه كان يريد اأن ي�صج��ل هو هدف الفوز 
لفريق��ه ولي�س مورات��ا، يف املباراة الت��ي انتهت ملكية 
بنتيج��ة 1-2، والتي �صه��دت اإ�صاعة الدويل الربتغايل 
عدي��د م��ن الفر���س وبغرابة �صدي��دة. ويعي���س رونالدو 
ف��رتة �صعبة منذ عودت��ه من االإ�صابة الت��ي امتدت اإىل 
�صهري��ن ون�ص��ف، كم��ا اأن��ه مل ي�صج��ل �ص��وى 4 اأهداف 
لري��ال مدريد فقط يف جمي��ع امل�صابقات ه��ذا املو�صم. 
ولي�ص��ت هذه امل��رة االأوىل التي يبدي فيه��ا كري�صتيانو 
رونالدو ردة فعل غريبة عقب ت�صجيل زمالئه لالأهداف، 
حي��ث �صب��ق واأن ظه��ر حب ال��ذات على جن��م مان�ص�صرت 
ال�صاب��ق يف مواق��ف م�صابهة..فف��ي مب��اراة  يونايت��د 
ري��ال مدريد خيتايف بال��دوري االإ�صباين خالل املو�صم 
املا�ص��ي، ف�صل رونالدو يف ا�صتغالل ك��رة عر�صية بعد 
اأن منع��ه مداف��ع املناف�س لتمر الك��رة اإىل كرمي بنزمية 
ال��ذي اأ�صكنه��ا ال�صب��اك، اإال اأن �ص��اروخ ماديرا جتاهل 
االحتف��ال مع زميله الفرن�ص��ي وذهب اإىل احلكم ليلومه 
عل��ى عدم احت�صابه �رشبة جزاء ل��ه. واتهمت ال�صحافة 
رونال��دو باإظه��ار هذا ال�صلوك االأن��اين الحتالله املركز 
الثالث يف قائمة هدايف ال��دوري االإ�صباين خلف ثنائي 
بر�صلونة الربازيلي نيمار دا �صيلفا واالأورجوياين لوي�س 
��ا يف مباراة  �صواري��ز. قام رونال��دو ب�صلوك غريب اأي�صً
ري��ال مدريد واأملري��ا بالدوري االإ�صب��اين املو�صم قبل 
املا�ص��ي )2014/15( عندم��ا �صج��ل زميل��ه ال�صابق 
األف��ارو اأربيل��وا هدف املرجن��ي الثاين. و�صب��ق اأربيلو، 
رونال��دو الذي كان يقف خلفه لي�صع الكرة يف ال�صباك، 
فيم��ا كان من االأخر اأن ي�ص��دد الكرة ب�صكل غا�صب يف 
ال�صب��اك دون االحتف��ال مع ال��دويل االإ�صب��اين ال�صابق. 
وجنح ريال مدري��د يف اعتالء �صدارة الدوري االإ�صباين 
منف��ردا، بع��د الف��وز القاتل عل��ى �صيفه اأتلتي��ك بيلباو 
بنتيج��ة 1-2، �صم��ن مناف�ص��ات اجلول��ة التا�صعة من 
امل�صابق��ة. تقدم ريال مدريد عن طريق كرمي بنزمية يف 
الدقيقة ال�صابعة، واأدرك �صابن مرينو التعادل لبيلباو 
يف الدقيق��ة 28، لكن البديل األف��ارو موراتا اأحرز هدفا 
قات��ال قبل 6 دقائ��ق على نهاية املب��اراة، منح الفريق 
امللك��ي النق��اط الثالث. الفوز جعل ري��ال مدريد يرتبع 
عل��ى �صدارة ج��دول الليجا بر�صي��د 21 نقطة، متقدما 
بفارق نقطة عن اإ�صبيلية الو�صيف، حيث ا�صتغل الفريق 
امللك��ي خ�ص��ارة ج��اره اأتلتيك��و مدريد على ي��د الفريق 

االأندل�صي.

هناأ مدرب منتخب ال�شباب 
عبا�س عطية، املنتخب 

ال�شعودي بعد اخل�شارة 
امامه يف ربع نهائي بطولة 

ا�شيا بركالت الرتجيح، 
معربا عن فخره مبا قدمه 

العبيه، فيما اأكد اأنه اأعد قائمة 
ملنفذي الركالت واأكدوا له 

جاهزيتهم. وقال عبا�س عطية 
ال�شعودية  منتخب  "اأهنئ 

واأ�شكر جميع الذين عملوا مع 
منتخب العراق

بغداد- الجورنال

موراتا يقود ريال لصدارة الليغا وتشيلسي يهزم مانشستر يونايتد برباعية
جدل المالعب

وباي��رن  الربتغ��ال  منتخ��ب  الع��ب  متك��ن 
ميوني��خ االأمل��اين، رينات��و �صان�صي��ز، م��ن 
الف��وز بجائزة الفت��ي الذهب��ي يف اأوروبا 
لع��ام 2016، بع��د مناف�ص��ة قوي��ة م��ع 

العديد من الالعبن ال�صاعدين.
ووفق��ا مل��ا ذكرت��ه �صحيف��ة "توت��و 
�صب��ورت" االإيطالية، متك��ن �صان�صيز 
م��ن الف��وز باجلائ��زة متفوق��ا على 
ماركو���س را�صفورد جن��م مان�ص�صرت 
كوم��ان  وكينج�صل��ي  يونايت��د 

الع��ب الفري��ق الباف��اري، بينم��ا ظهر 
جانلويجي دوناروم��ا حار�س ميالن �صمن 

القائمة.
وم��ن املق��رر اأن يت�صل��م اأف�صل الع��ب �صاب 
يف ي��ورو 2016 اجلائ��زة، يف احلف��ل الذي 

�صيقام يف مونت كارلو.
وفق��ا  باجلائ��زة  الفائ��ز  حتدي��د  ويت��م 
الختي��ارات 30 �صحفي��ا يعملون يف كربى 
ال�صحف الريا�صية يف اأوروبا، وكان الفائز 
به��ا الع��ام املا�ص��ي ه��و اأنت��وين مار�صيال 

العب مان�ص�صرت يونايتد.
يذك��ر اأن رينات��و �صان�صي��ز �صاح��ب ال���19 
عاما، فاز مع منتخب ب��الده ببطولة كاأ�س 
اأمم اأوروب��ا االأخرة، اإال اأنه مل ي�صطع جنمه 
بع��د مع باي��رن ميوني��خ مت�ص��در الدوري 

االأملاين.

العب بايرن ميونيخ يتوج
 بجائزة الفتى الذهبي


