
 حّق��ق املنتخب الفرن�صي انت�ص��اره الثالث يف 
املجموعة اخلام�صة لكاأ�س العامل حتت 20 �صنة 
كوري��ا اجلنوبي��ة FIFA 2017 بف��وزه عل��ى 
نيوزيلن��دا بنتيج��ة 0-2 يف خت��ام مباري��ات 
كاأ���س  ملع��ب  عل��ى  املجموع��ة  يف  الفريق��ن 
العامل يف دايجي��ون. ووا�صل املنتخب الفرن�صي 
تفّوق��ه يف البطول��ة بتحقيق��ه العالم��ة الكاملة 
حي��ث رفع ر�صي��ده اإىل ت�صع نق��اط بينما اأنهى 
املنتخب النيوزيلندي املجموعة باملركز الثاين 
باأربع نق��اط لريافق املنتخب الفرن�صي اإىل ُثمن 

النهائي.
 ثنائية خاّلبة

كان املنتخب النيوزيلن��دي الطرف الأف�صل يف 
الدقائ��ق الأوىل من املب��اراة حيث �صنع فر�صة 
خط��رية للت�صجي��ل يف الدقيق��ة اخلام�ص��ة بع��د 
ك��رة عر�صي��ة من جيم���س ماكج��اري مبا�رشة 
نح��و ماير بيفان ال��ذي تابع براأ�ص��ه الكرة نحو 
الزاوي��ة البعي��دة ولك��ن احلار���س الفرن�صي بول 
برين��اردوين اأبعد الك��رة باأعجوبة.  وعلى الرغم 
م��ن البداي��ة القوي��ة، اإل اأن منتخ��ب نيوزيلن��دا 

تراج��ع اإىل اخللف مما �صم��ح للمنتخب الفرن�صي 
با�صتالم زمام املبادرة وجنح يف ت�صجيل هدف 
التقدم وبطريقة ممي��زة عن طريق اآلن �صانت-

ماك�صيم��ن ال��ذي راوغ بالك��رة قب��ل اأن ُيطل��ق 
ت�صديدة قوية من عل��ى بعد 20 مرتاً يف الزاوية 
الي���رشى للمرمى ليفتت��ح الت�صجيل يف املباراة. 
ويف الدقيق��ة 37، اأ�ص��اف �صانت-ماك�صيم��ن 
هدفه ال�صخ�صي الثاين بطريقة اأروع من الهدف 
الأول بعدم��ا راوغ اأح��د املدافع��ن عل��ى اجلهة 
اليمنى للمرة واأر�صل كرة �صاروخية �صاقطة من 
فوق احلار�س النيوزيلن��دي املتقّدم مايكل وود 

الذي تفاجاأ بالكرة.
 تبادل الهجمات

يف ال�ص��وط الثاين، تب��ادل املنتخبان الهجمات 
يف  كب��رية  نيوزيلندي��ة  رغب��ة  ظه��رت  حي��ث 
تقلي�س الفارق بينم��ا اعتمد املنتخب الفرن�صي 
عل��ى الهجمات ال�رشيع��ة الت��ي كاد اأن يقتن�س 
م��ن اإحداه��ا اله��دف الثال��ث بع��د ت�صدي��دة من 
كري�صتوفر نكونكو و�صلت مبا�رشة اإىل احلار�س 
النيوزيلندي. وكاد منتخب نيوزيلندا اأن يقّل�س 

الف��ارق يف الدقيق��ة 70 بع��د فر�ص��ة �صنح��ت 
اإىل مهاجم��ه ماي��ر بيف��ان الذي اأطل��ق ت�صديدة 
ب��ول  الفرن�ص��ي  احلار���س  اأبعده��ا  اأكروباتي��ة 

برين��اردوين اإىل ركني��ة مل ُتثم��ر كم��ا الفر���س 
التالي��ة لينته��ي اللق��اء بف��وز فرن�ص��ي بهدفن 
نظيف��ن. ويف اإط��ار املجموع��ة ذاته��ا، اأحب��ط 

املنتخ��ب الهندورا�صي اآمال نظ��ريه الفييتنامي 
يف التاأه��ل اإىل مرحل��ة خروج املغل��وب لكاأ�س 
الع��امل حتت 20 �صن��ة كوري��ا اجلنوبية 2017 
FIFA بف��وزه علي��ه بنتيج��ة 0-2 يف ختام 
اخلام�ص��ة  املجموع��ة  الفريق��ن يف  مباري��ات 
للبطول��ة. وجن��ح منتخب هندورا���س يف حتقيق 
فوزه الأول يف البطولة لريفع ر�صيده اإىل ثالث 
نق��اط يف املركز الثال��ث باملجموعة ولكنها مل 
تك��ن كافية من اأج��ل التاأهل اإىل ُثم��ن النهائي 
ليخرج م��ن املناف�صة مع املنتخ��ب الفييتنامي 
الذي احت��ل املركز الأخري بُنقط��ة واحدة. بداية 
خجولة مل يرتق الأداء يف املباراة اإىل امل�صتوى 
املطل��وب يف الدقائق الأوىل م��ن املباراة حيث 
ن��ع فر�س حمققة  عان��ى املنتخبن من اأجل �صُ
على املرمين على الرغم من الأف�صلية الطفيفة 
ملنتخ��ب فيتنام الذي ف�ص��ل يف حتويل �صيطرته 
اإىل اأه��داف بينم��ا اعتم��د منتخ��ب هندورا���س 
على الهجم��ات املرتدة. ارتف��اع الإثارة حت�ّصن 
اأداء املنتخب��ن يف ال�ص��وط الثاين حي��ث اندفع 
املنتخ��ب الفييتنامي اأكرث اإىل الأمام بعد الدعم 

الكبري الذي حظ��ي به من اجلمهور احلا�رش 
يف املب��اراة بينم��ا كان��ت هجم��ات املنتخ��ب 
الهندورا�ص��ي هي الأف�صل وكاد م��ن اإحداها اأن 
يفتت��ح الت�صجيل يف الدقيق��ة 59 ولكن ت�صديدة 
بايرون رودريجيز اأبعدها احلار�س الفييتنامي. 
اإل اأن �صغ��ط هندورا���س اأثمر ع��ن الهدف الأول 
بع��د ك��رة عر�صي��ة اأر�صي��ة من اجله��ة الي�رشى 
تابعه��ا البديل �صينديل كروز يف املرمى لُيعطي 
التقدم ملنتخب بالده.  وحاول منتخب فييتنام 
ه��دف  ي�صّج��ل  اأن  وكاد  اللق��اء  اإىل  يع��ود  اأن 
التعادل يف الدقيقة 85 بعدما تقّدم كواجن هاي 
جنوي��ن بالك��رة وراوغ اأح��د املدافع��ن قبل اأن 
ُيطل��ق ت�صديدة قوية من م�صاف��ة بعيدة ارتطمت 
بالقائ��م الأي���رش. ويف اللحظ��ات الأخ��رية التي 
كان يح��اول فيه��ا منتخب فييتن��ام العودة اإىل 
املب��اراة، باغت��ه منتخ��ب هندورا���س باله��دف 
الثاين بعدما ا�صتلم خورخي األفاريز الكرة داخل 
منطقة اجلزاء و�صّدد كرة اأر�صية قوية على مين 
احلار���س الفييتنام��ي يف الدقيق��ة الثالث��ة من 

الوقت بدل ال�صائع 
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 اأك��د مينو رايول، وكي��ل اأعمال ال�صوي��دي زلت��ان اإبراهيموفيت�س، 
لع��ب مان�ص�صرت يونايتد، اأن موكله باٍق يف اأوروبا، نافيًا يف الوقت 

ذاته اإمكانية رحيل الالعب للدوري الأمريكي اأو ال�صيني.
واق��رتب عقد اإبراهيموفيت�س م��ن النتهاء مع مان�ص�صرت يونايتد مع 
نهاي��ة ال�صهر احلايل، و�صيجل���س الالعب مع اإدارة الفريق للبحث 
ع��ن اإمكانية التجديد ملو�صم اآخر، بع��د ت�صجيله 28 هدًفا يف 
املو�ص��م اجلاري. وقال راي��ول يف ت�رشيحات ل�صبكة "�صكاي 
�صبورت���س" الربيطانية:"هن��اك ع��دد من العرو���س املقدمة 
لإبراهيموفيت���س م��ن اأندي��ة اأوروبي��ة، وهو ق��ادر على 
اللع��ب ملو�ص��م اأو اثن��ن اآخرين باأف�ص��ل م�صتوياته، 
و�ص��وف اأح��اول البح��ث م��ع مان�ص�ص��رت يونايت��د 
ا م��ع عدة اأندية  بق��اء الالع��ب، لأّنه ميتلك عرو�صً
اأخرى". وح�صل اإبراهيموفيت�س على لقب الدوري 
الأوروب��ي وكاأ���س الرابط��ة وال��درع اخلريية مع 
مان�ص�ص��رت يونايت��د، يف اأول موا�صم��ه مع الفريق 
كم��ا اأّنه �صب��ق ولعب ل�صال��ح بر�صلون��ة الإ�صباين 
وكان  اإيطالي��ا.  يف  واإن��رت  ويوفنتو���س  ومي��الن 
اإبراهيموفيت���س، ق��د رف���س الك�صف ع��ن م�صتقبل��ه يف املو�صم 
املقب��ل، حيث اأن عق��ده ينتهي مع مان�ص�ص��رت يونايتد بنهاية 
املو�ص��م احل��ايل، كم��ا يع��اين الالع��ب م��ن اإ�صاب��ة خطرية 
�صتبع��ده ع��ن املالعب لع��دة اأ�صهر. ونقل��ت �صحيفة "ديلي 
مي��ل" الربيطاني��ة ت�رشيح��ات لالع��ب ق��ال فيه��ا: "يف 
غ�ص��ون اأ�صابي��ع �صاأع��ود اإىل اأر�س املي��دان، اأين؟ دعونا 
ن��رى ذل��ك". واأو�صح��ت ال�صحيف��ة اأن عق��د الالع��ب م��ع 
مان�ص�ص��رت يونايت��د، كان �صيت��م جتدي��ده تلقائًيا يف حال 
�صارك اأ�صا�صًيا يف 31 مباراة بالدوري الإجنليزي، اإ�صافًة 
لإنه��اء الفري��ق ال��دوري يف املراك��ز الثالث��ة 
الأوىل، لكن الالع��ب بداأ 27 مباراة فقط، 
ومان�ص�ص��رت يونايت��د اأنهى ال��دوري يف 

املركز ال�6.

 اأ�صبح خافي��ري هرنانديز "ت�صيت�صاريتو"، اله��داف التاريخي ملنتخب 
اأم��ام كرواتي��ا،   1-2 املك�صي��ك، بعدم��ا �صج��ل هدف��ًا يف اخل�ص��ارة 
لي�صبح ر�صي��ده 47 هدفًا، ويجتاز مواطنه خاري��د بورغيتي. وارتقى 
مهاج��م باير ليفركوزن لك��رة عالية من ركلة ح��رة و�صجل براأ�صه قبل 
4 دقائ��ق م��ن نهاية اللق��اء، بعدما تقدمت كرواتي��ا بهديف ديو كوم 
وف��ران تودور يف ال�ص��وط الأول. و�صجل هرنانديز، ال��ذي ي�صتهر با�صم 
ت�صيت�صاريت��و، الهدف بعدما �ص��ارك كبديل يف الدقيقة 66 من املباراة 

الودي��ة الت��ي اأقيم��ت يف لو���س اأجنلي�س. وق��ال خوان 
كارلو���س اأو�صوري��و م��درب املك�صي��ك عق��ب اللقاء: 

"اأعتق��د اأن خافي��ري من اأف�صل لعب��ي العامل يف 
اإنه��اء الهجمات". وتاأت��ي املب��اراة الودية �صمن 
ا�صتعدادات املك�صي��ك للم�صاركة يف كاأ�س القارات 
برو�صي��ا ال�صه��ر املقب��ل. وكان م��درب املك�صي��ك 
خوان كارلو���س اأو�صوريو، قد دافع يف وقت �صابق 

عن مهاجم��ه خافي��ري هريناندي��ز "ت�صيت�صاريتو" 
اإزاء النتق��ادات "الظامل��ة" الت��ي يواجهها. 

وق��ال اأو�صوريو خ��الل موؤمتر �صحفي 
مبدين��ة نيويورك للرتوي��ج للمباراة 

الودي��ة التي �صتخو�صه��ا املك�صيك 
اأمام اأيرلندا اأول يونيو/ 

حزي��ران املقب��ل عل��ى 
"ميتالي��ف  ملع��ب 

نيو  �صتاديوم" بولية 
"خافي��ري  جري�ص��ي 

املهاجمن  اأف�صل  اأحد 
اأن  ونعتق��د  الع��امل  يف 

توج��ه  الت��ي  النتق��ادات 
له ظامل��ة". و�ص��دد املدرب 

الكولومبي املخ�رشم على اأن 
"مهاج��م باير ليفركوزن الأملاين 

يع��د "اأح��د اأف�ص��ل الالعب��ن يف العامل" 
واأب��دى قناعت��ه باأنه "�صيع��ود لت�صجيل 
الأهداف يف حلظة م��ا"، مثل ذلك الذي 
�صجل��ه اأمام كو�صتاري��كا يف ت�صفيات 
لنهائي��ات  "الكون��كاكاف" املوؤهل��ة 

كاأ�س العامل 2018 برو�صيا.

فرنسا ونيوزيلندا يعبران سويًا دور المجموعات في كأس العالم للشباب 2017

إنريكي يطمئن الجماهير: "البرغوث" األرجنتيني سيبقى مع برشلونة لسنوات طويلة
 طم��اأن لوي���س اإنريك��ي املدي��ر الفن��ي لن��ادي بر�صلون��ة 
ال�صب��اين، جماه��ري الفري��ق ب��اأن ال�صاح��ر الأرجنتين��ي 
ليوني��ل مي�ص��ي �صيبق��ى يف الن��ادي الكتال��وين ل�صن��وات 
طويلة مقبلة.  وبعد التتويج بلقب كاأ�س ملك ا�صبانيا عرب 
الفوز على ديبورتيفو األفي�س 1-3 يف املباراة النهائية، 
�صئ��ل اإنريك��ي عن تتوي��ج مي�صي بثالثن لقب��ًا يف الوقت 
الذي يبلغ فيه عامه الثالثن ال�صهر املقبل. وقال اإنريكي 
الذي اأعلن رحيله عن تدريب بر�صلونة "ثالثن لقبًا 

يف ثالثن عامًا، لي�س بالأمر ال�صيء".
وتاب��ع "مي�ص��ي �صيبق��ى معك��م ل�صن��وات 
ال�صتمت��اع مبهارات��ه  طويل��ة، ميكنن��ا 

ل�صن��وت كثرية مقبلة". واأ�ص��ار "البقاء يف القمة ل يتطلب 
فق��ط اأن ين يكون لديك قدرات، ولكن ق��وة ج�صدية اأي�صًا، 
ومي�ص��ي لدي��ه ذلك". وو�ص��ف اإنريكي لعب��ه مي�صي باأنه 
"ظاه��رة" بع��د اأن �صج��ل هدف��ًا و�صنع اأخر خ��الل فوز 
بر�صلونة على ديبورتيفو األفي�س 3-1. ولدى �صوؤاله حول 
ما اإذا كان فوزه بلقب جديد يجعله يندم على قرار الرحيل 
ع��ن بر�صلون��ة، رد بالق��ول "ل اأحت��اج اإىل ذل��ك والفريق 
اأي�ص��ًا، ه��ذه الدوائ��ر القوي��ة لثالث��ة اأو اأربعة اأع��وام اأمر 
مث��ايل". واأ�ص��ار: "الرحيل بهذه الطريق��ة يجعلني �صعيداً، 
بالتاأكي��د ل اأ�صعر باحلزن عندما اأفكر يف الألقاب الت�صعة 
التي ف��زت بها من اأ�صل 13 لقبًا على مدار ثالثة اأعوام". 

وعّو�س بر�صلونة خ�صارت��ه لقب الدوري الإ�صباين ل�صالح 
مناف�ص��ه ري��ال مدري��د وخروجه م��ن ربع نهائ��ي دوري 
اأبط��ال اأوروب��ا اأم��ام يوفنتو���س الإيطايل عندم��ا حافظ 
على لق��ب كاأ���س اإ�صبانيا. و�صّج��ل مي�صي ه��داف الدوري 
الإ�صب��اين هدفًا و�صنع اآخر ل�صال��ح بر�صلونة يف املباراة 
الت��ي اأقيمت عل��ى ملعب في�صنت��ي كالدي��رون يف مدريد. 
ودّون مي�ص��ي اأول اأه��داف املب��اراة م��ع الدقيقة الثالثن 
م��ن ت�صديدة جميلة قبل اأن يدرك الفرن�صي ثيو هرينانديز 
التعادل بعدها بثالث دقائق من ركلة حرة مبا�رشة عجز 
الهولن��دي �صيلي�صن ع��ن الت�صدي له��ا. وا�صتغل بر�صلونة 
انخفا�س تركيز ديبورتيفو األفي�س يف اآخر دقائق ال�صوط 

الأول عندم��ا منح��ه الربازيلي نيمار ه��دف التقدم )45( 
م�صتفي��داً من متريرة الربتغايل اأندريه غوميز الذي �صارك 
كبدي��ل لالأرجنتين��ي ما�صكريان��و امل�ص��اب م��ع الدقيقة 
)11(. وع��اد مي�ص��ي للظه��ور جم��دداً مانح��ًا ك��رة ذكية 
لباك��و األكا�صري حيث جن��ح املهاجم القادم م��ن فالن�صيا 
يف اإ�صاف��ة ه��دف بر�صلون��ة الثال��ث )3+45(. ومل يط��راأ 
اأي تغي��ري عل��ى النتيج��ة يف ال�ص��وط الث��اين بالرغ��م من 
حم��اولت الفريقن الكثرية و�صهدت بع�س الدقائق توتراً 
م��ن لعب��ي بر�صلون��ة وديبورتيف��و األفي���س وخا�صة مع 
الدقيق��ة ال�صاد�ص��ة وال�صبعن عندما اأن��ذر كل من اإنيي�صتا 
ومي�ص��ي من بر�صلونة والبديل روب��ن �صوبرينو من طرف 

"تشيتشاريتو" هداف 
تأريخي لمنتخب المكسيك

انطالق بطولة روالن جاروس وسط إجراءات أمنية مشددة

اإلحباط يسيطر على هاميلتون في جائزة موناكو الكبرى

فرن�ص��ا  بطول��ة  انطلق��ت   
ث��اين  للتن���س  املفتوح��ة 
الك��ربى  الأرب��ع  البط��ولت 
اأج��واء  يف  احل��ايل  للمو�ص��م 
�صديدة احلرارة اليوم الأحد يف 
مالعب رولن جارو���س الرملية 
يف العا�صم��ة الفرن�صية. و�صتك��ون برتا كفيتوفا 
الت�صيكي��ة العائ��دة للمالع��ب بع��د تعافيها من 
ح��ادث طع��ن تعر�ص��ت ل��ه يف منزله��ا خ��الل 
عملي��ة �صط��و يف نهاي��ة العام املا�ص��ي طرفا 
يف اأول مب��اراة يف الن�صخ��ة 116 من البطولة 
بو�ص��ريوب.  جولي��ا  الأمريكي��ة  مواجه��ة  يف 

وخ�ص��ع امل�صجعون لتدقي��ق اأمني قبل دخ��ول املالعب 
يف غ��رب العا�صم��ة الفرن�صي��ة يف ظ��ل تطبي��ق قوانن 
الط��واريء يف فرن�ص��ا من��ذ الهجمات الت��ي تعر�صت لها 
يف نوفم��رب/ ت�رشي��ن الث��اين 2015. ويتوق��ع اأن ت�صل 
درج��ة احلرارة يف باري���س الي��وم اإىل 33 درجة مئوية 
ول يتوق��ع هط��ول اأمط��ار يف الي��وم الأول م��ن البطولة 
رغ��م معان��اة البطول��ة م��ن �ص��وء الأح��وال اجلوي��ة يف 
ال�صن��وات القليل��ة املا�صية. ول��ن ت�صهد مباري��ات اليوم 
م�صارك��ة اأي م��ن امل�صنف��ن اخلم�ص��ة الأوائ��ل يف تن�س 
الرجال لكن الإ�صب��اين رفائيل نادال الفائز باللقب ت�صع 
م��رات �صيت��درب �صباح اليوم. كما تدرب��ت �صباح اليوم 
الأملاني��ة اأجنليك��ه كريب��ر امل�صنف��ة الأوىل عاملي��ا يف 

ملع��ب فيلي��ب �صاترييه قبل انط��الق املباري��ات اأي�صا. 
تعود الالعبة الت�صيكي��ة اإىل املناف�صات بعد التعايف من 
اإ�صاب��ات عق��ب تعر�صها لهجوم ب�صك��ن يف منزلها يف 
دي�صم��رب/ كان��ون الأول املا�ص��ي ول تع��رف اإذا كانت 
يده��ا الي���رشى، الت��ي ت�صتخدمه��ا يف اللعب، ق��د عادت 
اإىل قوته��ا ال�صابق��ة.  و�صتلعب كفيتوف��ا الفائزة ببطولة 
وميبلدون مرتن وامل�صنفة 15 بالبطولة مع الأمريكية 
جوليا بو�ص��ريوب، ومع غي��اب اأول خم�صة م�صنفن يف 
مناف�ص��ات الرجال �صتتوجه الأنظ��ار نحو دومينيك ثيم 
ال��ذي �صيواجه الأ�ص��رتايل برنارد توميت���س. ويف الوقت 
ال��ذي بلغ فيه النم�صاوي ثيم قب��ل نهائي البطولة العام 

املا�ص��ي ف��اإن توميت�س مل يعرب ال��دور الثاين 

 ي�صع��ر لوي���س هاميلت��ون �صائق مر�صيد���س باأنه 
"حمط��م" بعد ف�صله يف التاأهل �صمن اأول ع�رشة 
�صائقن يف جائزة موناكو الكربى ببطولة العامل 
ل�صباق��ات فورم��ول 1 لل�صي��ارات الي��وم ال�صب��ت. 
وكان اإحب��اط احت��الل املرك��ز 14 يف التج��ارب 
التاأهيلية، حتى رغم اأنه �صينطلق من املركز 13، 
قويا يف ي��وم م�صم�س هيمن خالل��ه فرياري على 

ال�صف الأول لالنطالق.
وقال بطل العامل 3 مرات، الذي يتاأخر ب�صت نقاط 
ع��ن �صيبا�صتي��ان فيت��ل �صائ��ق ف��رياري مت�صدر 
لبطولة بع��د خم�صة �صباق��ات، لل�صحفين "عادة 
لأجت��اوز الأمور �رشيع��ا لكني كن��ت حمطما بعد 

هذه الفرتة من التجارب.
وتاب��ع: "يف ه��ذه اللحظ��ة مل اأك��ن ق��ادرا عل��ى 

اخل��روج من ال�صي��ارة". واأ�ص��اف ال�صائ��ق الفائز 
مرت��ن يف موناك��و: "ال��كل يف امل�صن��ع يعم��ل 
باجته��اد ويعتم��دون عل��ي للفوز والي��وم مل اأكن 
ق��ادرا". وق��ال هاميلت��ون، ال��ذي تاأه��ل زميل��ه 
فالت��ريي بوتا�س يف املركز الثال��ث خلف ثنائي 
ف��رياري كيم��ي رايكونن وفيت��ل، اإن��ه مل ي�صتطع 
ا�صتخ��راج اأف�ص��ل م��ا يف الإط��ارات عن��د درج��ة 
احل��رارة املطلوب��ة. اأكم��ل هاميلت��ون: "يف ه��ذه 
اللحظ��ة هناك عالمة ا�صتفه��ام كبرية لكن هناك 
الكث��ري م��ن التحلي��ل لالإط��ارات لفهم م��ا حدث. 
عل��ى  اح�ص��ل  الإط��ارات. مل  م�صكل��ة يف  كان��ت 
متا�صك جيد من الإط��ارات". ووا�صل: "كان الأمر 
م�صابه��ا مل��ا ح��دث يف �صوت�ص��ي خا�ص��ة معي". 
واأبدى هاميلتون حريته من كيف ميكن اأن تنجح 

يف  �صيارة الإط��ارات 
تنج��ح  يف ول 
ة  ر ل�صي��ا ا
الأخ��رى ومتنى 

بوتا���س  يف��وز  ا اأن  غ��د
الأحد ليقلل م��ن خ�صائره على حلبة 

من ال�صع��ب للغاية جتاوز املناف�صن 
فيها.  واختتم:"اإنه نف�س ال�صعور عندما 

جتل���س يف ه��ذه ال�صي��ارة. الأمر 
لي���س �صهال لكنه مث��ل التحدي. 

ال�صي��ارات يف املا�صي كانت 
و�صبطه��ا  جميل��ة  قيادته��ا 
ه��ذا  اأح��ب  �صهول��ة.  اأك��رث 

التحدي". 
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