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 ل ي�س��تبعد مات���س هوميل��ز، مد�فع باي��رن ميونيخ �لأمل��اين، �لعودة �إىل 
فريقه �ل�سابق، بورو�سيا دورمتوند، يف �مل�ستقبل. و�نتقل هوميلز �ل�سيف 
�ملا�س��ي م��ن دورمتوند �إىل باي��رن مقاب��ل 30 مليون جنيه �إ�س��رليني، 
وذلك بعد 7 �س��نو�ت ون�س��ف ق�س��اها يف قلعة "�س��يجنال �إيدونا بارك".
وقال �لالع��ب �لدويل �لأملاين، يف ت�رصيحات لقن��اة "ZDF" �لأملانية: 
؟ م��ن  �أتخي��ل �لع��ودة �إىل دورمتون��د م�س��تقبالاً "ه��ل 
�لناحي��ة �لنظري��ة نع��م، حتى ل��و مل يك��ن يتوجب 
علي �لرد بهذه بالإجابة، لكني �أقول نعم".وتطرق 
ا للحديث عن �لتفجري�ت �لتي  �س��احب �ل�28 عاماً
��س��تهدفت حافلة دورمتوند، قب��ل مو�جهة 
موناك��و يف ذهاب رب��ع نهائي دوري 
ا: "لقد كان ذلك  �أبط��ال �أوروبا، معقباً
ا للغاي��ة، مل �أك��ن لألعب  � �س��يئاً �أم��راً
ه��ذه �ملب��ار�ة، ففي ه��ذه �حلالة 
�لالعبون يحتاجون �إىل �لر�حة".
وعن عيد �ملي��الد �ل�50 ملدربه 
�ل�س��ابق يف دورمتون��د، يورجن 
"ل  ق��ال:  كل��وب، 
ميكنن��ي �لذهاب؛ 
ميالد  عي��د  لأن 
ياأت��ي  كل��وب 
يف ي��وم ذك��رى 
زو�ج��ي، لذل��ك لن 
�أذهب".ُيذك��ر �أن عق��د هوميلز م��ع بايرن 
ميونيخ �سينتهي يف �س��يف عام 2021.وكان 
هوميلز، قد هناأ فريقه �ل�س��ابق بورو�س��يا دورمتوند على 
فوزه بكاأ�س �أملانيا على ح�س��اب مناف�س��ه �آينر�خت فر�نكفورت.وحقق 
فريق �أ�س��ود �لفي�ستيفال �لنت�سار يف �للقاء بنتيجة )1-2(، ليح�سد لقب 
كاأ���س �أملانيا للمرة �لر�بع��ة يف تاريخه.وقال هوميلز، عرب ح�س��ابه على 
موق��ع �لتو��س��ل �لجتماع��ي "توي��ر": "متاأخ��رة قليالاً ولكن يف �أف�س��ل 
ظرف: تهانينا يارجال، تهانينا �إىل دورمتوند".و�أ�س��اف قائد دورمتوند 

�ل�سابق: "�لردود �لكارهة �آتية، ولكني ل �أهتم".

 قال جاريث بيل، جنم ريال مدريد، �إنه م�س��تمتع بوقته 
م��ع �لفريق �مللك��ي، وملتزم بالبق��اء مع �ملريجني 

يف �مل�س��تقبل. و�أثريت بع�س �ل�سكوك حول م�سري 
�لويل��زي �ل��دويل، بع��د �لإ�س��ابات �لت��ي لحقت��ه 
من��ذ قدومه لري��ال مدري��د. ونقلت هيئ��ة �لذ�عة 

�لربيطاني��ة )بي.بي.�س��ي( عن بي��ل قوله بعد 
فوز ريال مدريد 1-4 على يوفنتو�س يف 

نهائ��ي دوري �لأبط��ال يف كاردي��ف 
"نف��وز باألقاب و�أنا �س��عيد. وقعت 

عقد� طويل �لأمد يف مدريد".
 و�أ�ساف "�أ�رصتي �سعيدة و�أنا 

�س��عيد كذلك.. لذ� �سنو��س��ل 
لق��ب  وكان  نفعل��ه".  م��ا 
دوري �لأبطال �لأخري، هو 
�س��ابع بطولة يحققها بيل 
م��ع �لن��ادي �مللك��ي، وما 

ز�ل �جلن��اح �لويل��زي 
)27 عاما( متعط�سا 

ملزيد من �لنجاح.
 وتاب��ع "له��ذ� �ل�س��بب جئت �إىل 

ري��ال مدري��د.. م��ن �أج��ل �لف��وز بالألق��اب. 
ن�س��تمتع بالفوز بالألقاب يف ه��ذه �للحظة.. 

�ألق��اب يف دوري  "ثالث��ة  و�سنو��س��ل ذل��ك". 
�لأبط��ال يف �أربع��ة مو��س��م لي���س �س��يئا عل��ى 

�لإطالق. �أعتقد �أن بو�سعنا �لتح�سن. ما ز�ل �لفريق 
�س��ابا ولدينا ت�س��كيلة ر�ئع��ة". وكان مذ�ق �نت�س��ار 

�ل�س��بت �أك��ر حالوة جلاريث بيل، �لذي �أ�س��بح �س��اد�س 
لعب يفوز بالنهائي �لأوروبي يف م�س��قط ر�أ�سه، كما 
ب��ات �لويل��زي �لوحيد �لذي ينال �للق��ب �لقاري ثالث 
م��ر�ت متفوق��ا على جيجز وج��وي جون��ز. وقال بيل 
"�للعب يف �لنهائي يف م�س��قط ر�أ�س��ك �أمر مذهل لكن 

�لفوز باللقب �أف�سل.. جتربة ر�ئعة".

 �جتمع، �م�س �لثنني، �إرن�ستو فالفريدي، �ملدير �لفني �جلديد لرب�سلونة، 
مع روبرت فرينانديز، �ملدير �لريا�سي للنادي، لبحث �لأ�سماء �ملقرح 

�لتوقيع معها، �إىل جانب �لر�حلني عن �سفوف �لفريق هذ� �ل�سيف.
ا   وتوىل فالفريدي، مدرب �أتلتيك بلباو �ل�س��ابق، تدريب بر�س��لونة خلفاً
للوي�س �إنريكي، �لذي حقق 9 �ألقاب يف 3 مو��سم مع �لنادي �لكتالوين، 
�أبرزه��ا �جلمع بني �لدوري �لإ�س��باين ودوري �لأبطال وكاأ�س �مللك يف 
2015. وذكرت �سحيفة "�آ�س" �لإ�سبانية �أّن فالفريدي ق�سى �أ�سبوعه 
�لأول مع بر�س��لونة، يف �لبحث عن �س��كن منا�س��ب يف �إقلي��م كتالونيا، 
ومدر�س��ة لطفلي��ه. و�أ�س��ارت �ل�س��حيفة �إىل �أّن �إيجاد ظه��ري �أمين على 
قم��ة �أولوي��ات فالف��ريدي، يف �لوقت �لذي ُتط��رح فيه �أ�س��ماء هيكتور 
بيلريين من �أر�س��نال، ونيل�سون �س��اميدو، لعب بنفيكا �لربتغايل. كما 
�سيتم بحث �لتوقيع مع متو�سط �مليد�ن �لإيطايل، ماركو فري�تي، لعب 
باري�س �س��ان جريمان �لفرن�س��ي، و�لإيفو�ري جان �سريي، لعب ني�س، 

� �إمكانية ��ستعادة جري�رد دولوفيو مقابل 12 مليون يورو. و�أخرياً
 و�أو�س��حت �ل�س��حيفة �أّن �لفرن�س��ي جريمي ماثيو و�لركي �أرد� تور�ن 
هما �لأقرب للرحيل عن بر�س��لونة، حيث يقرب �لأخري من �لن�س��مام 
لأر�سنال �لإجنليزي. وينتظر نادي بر�سلونة �لإ�سباين قر�ر �ملدير �لفني 
�جلدي��د �إرن�س��تو فالفريدي لتحديد م�س��ري �لرب�زيلي ر�فيني��ا �ألكانتار� 
� من �لعرو�س �لأوروبية خالل �لفرة �ملا�سية. وترغب  �لذي تلقى عدداً
�أندية �أر�سنال وليفربول �لإجنليزيني ويوفنتو�س وروما �لإيطاليني يف 
�حل�سول على خدمات �لالعب �لذي مل يحظى بدقائق كثرية مع �لنادي 

�لكتالوين خالل �ملو�سم �ملا�سي. 

إيطاليا تقلب الطاولة على زامبيا وتهزمها بـ10 العبين في مونديال الشباب

تعرف على تفاصيل نهائي كأس السوبر األوروبي بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد
� مع مان�س�س��ر يونايتد يف كاأ�س   �رصب ريال مدريد موعداً
�ل�س��وبر �لأوروب��ي، بع��د �أن توج �لأول بلق��ب دوري �أبطال 
�أوروب��ا على ح�س��اب يوفنتو���س، بعد 10 �أي��ام من تتويج 
�لث��اين بلقب �ل��دوري �لأوروبي على ح�س��اب �أياك�س، وهو 
م��ا ُيعني مو�جه��ة جوزيه مورينيو لفريق��ه �لقدمي بقيادة 
مو�طن��ه كري�س��تيانو رونال��دو.  و�س��يكون كاأ���س �ل�س��وبر 

�لوروبي لعام 2017 هو �لن�سخة �ل�42 للبطولة.
 موعد �ملبار�ة

 م��ن �ملق��رر �أن تق��ام �ملب��ار�ة ي��وم �لثالث��اء 8 
�أغ�س��ط�س �لق��ادم، �أي قب��ل �أي��ام قليلة م��ن بد�ية 
�ملو�س��م �جلدي��د �س��و�ءاً يف �ل��دوري �لإ�س��باين �أو 

�لدوري �لإجنليزي.
 مكان �ملبار�ة

 �س��تقام �ملب��ار�ة عل��ى ملع��ب »فيلي��ب �لث��اين �أرين��ا« يف 
�س��كوبيه، عا�س��مة مقدونيا، للمرة �لأوىل �لتي ت�ست�س��يف 
فيه��ا نهائ��ي بطولة �أوروبية، ويت�س��ع �مللع��ب حلو�يل 33 

�ألف متفرج.
 و�س��يحتاج موريني��و ومان�س�س��ر يونايتد لل�س��فر 1.237 
مي��الاً، يف رحل��ة �ست�س��تغرق 3 �س��اعات ملقدوني��ا �لت��ي 
ت�س��ارك 4 بلد�ن يف حدودها �لربية وهي �ليونان و�ألبانيا 

وبلغاريا و�رصبيا.
 �لطق���س:  م��ن �ملتوق��ع �أن تق��ام �ملب��ار�ة يف طق�س حار، 
فعادة ما ت�س��ل درجات �حلر�رة يف مقدونيا يف منت�س��ف 

�أغ�سط�س �إىل 32 درجة مئوية.
  تاريخ كاأ�س �ل�سوبر

 يف �لف��رة م��ن 1972 �إىل 1999، �أقيم��ت �ملب��ار�ة 

ا بني بطل��ي كاأ�س �أوروب��ا )دوري �أبطال �أوروبا  �س��نوياً
بامل�سمى �جلديد( وبطل كاأ�س �لكوؤو�س �لأوروبية، لكن 
بعد توقف م�سابقة كاأ�س �لكوؤو�س �لأوروبية، لعبت بني 
بطل دوري �أبطال �أوروبا وبطل م�س��ابقة كاأ�س �لحتاد 
�لأوروبي، �لتي مت تغيري ��س��مها �إىل �لدوري �لأوروبي 

عام 2009.
ا  �لفرق �لأكر جناحاً

ري��ال مدريد هو حام��ل لقب كاأ�س �ل�س��وبر بفوزه على 
مو�طنه �إ�س��بيلية 3/2 يف �لعام �ملا�سي، �إل �أن غرميه 
بر�س��لونة بجان��ب ميالن هما �لأجن��ح يف تاريخ كاأ�س 
�ل�س��وبر ب�5 بطولت ل��كل منهما، فيم��ا ياأتي ليفربول 
وريال مدريد يف �ملركز �لثاين ب�3 بطولت لكل منهما.
 وخا���س ريال مدريد كاأ�س �ل�س��وبر 5 م��ر�ت، فاز يف 

3 منا�سبات )2002، 2014، 2016(، وخ�رص مرتني 
.)2000 ،1998(

  خطى فريج�سون �أمام مورينيو
 ف��از مان�س�س��ر يونايتد بكاأ�س �ل�س��وبر مرة و�حدة من 
قب��ل، عندما تغل��ب على بطل �أوروبا ريد �س��تار بلجر�د 

بهدف بريان ماكلري يف عام 1991.
 �ملفارق��ة �أن ه��ذه �لبطولة كانت ه��ي �لثالثة للمدرب 
�لأ�س��طوري �س��ري �أليك���س فريج�س��ون رفقة مان�س�س��ر 
يونايت��د، و�س��تكون كذلك بالن�س��بة ملوريني��و �إن حقق 
�لنت�سار يف مقدونيا بعد تتويجه بلقبي كاأ�س �لر�بطة 
��ا يف نهائي  و�ل��دوري �لأوروبي. وظهر �ليونايتد �أي�ساً
كاأ�س �ل�س��وبر مرتني يف عام��ي 1999 و 2008 لكنه 

خ�رص �أمام لت�سيو وزينيت على �لتو�يل. 

بيل يلمح إلى لبقاء في ريال مدريد

فالفيردي يحدد أهداف 
الميركاتو

NBA: غولدن ستايت يقطع نصف الطريق بفوز ثان

نادال يتهم حكمًا باســتهدافه في روالن غاروس

 قطع غولدن �ستايت ووريرز ن�سف 
�لطري��ق �إىل لقب دوري كرة �ل�س��لة 
�لأمريكي للمحرفني هذ� �ملو�سم، 
بف��وزه يف �ملب��ار�ة �لثانية على 
حامل �للقب كليفالند كافاليريز 

.132-113
وبنتيج��ة �ملبار�ة �لت��ي �أقيمت 
�لأح��د  )م�س��اء  �لإثن��ني  فج��ر 
�ملتح��دة(،  �لولي��ات  بتوقي��ت 
بات غولدن �ستايت بطل 2015، 
�لنهائ��ي،  يف  -2�س��فر  يتق��دم 
�إىل فوزي��ن لإح��ر�ز  ويحت��اج 
�ل��ذي  �لفري��ق  لك��ون  �للق��ب 

ي�س��بق مناف�س��ه �إىل �لفوز يف �أربع مباريات 
من �سبع ممكنة، يتوج بطالاً.

ويدي��ن غول��دن �س��تايت بالف��وز �إىل جنميه 
كيف��ن دور�ن��ت و�س��تيفن ك��وري، �إذ �س��جل 
�لأول 33 نقط��ة وحق��ق 13 متابع��ة، بينما 
حق��ق �لث��اين ثالثية مزدوج��ة "تريبل دبل" 
 10 �إليه��ا  �أ�س��اف  نقط��ة،   32 بت�س��جيله 
متابعات و11 متريرة حا�س��مة، يف �ملبار�ة 
�لتي �س��هدت عودة مدرب �لفريق �ستيف كري 
�إىل �مللع��ب بع��د غياب��ه 11 مب��ار�ة ب�س��بب 

م�ساكل �سحية.
وبف��وزه �لثاين عل��ى كليفالند خ��الل �أربعة 
�أي��ام، ب��ات يف ر�س��يد غول��دن �س��تايت 14 

�نت�س��ار�اً متتاليااً يف �لأدو�ر �لإق�سائية هذ� 
�ملو�سم، وهو رقم قيا�سي، علمااً �أّنه مل يخ�رص 

�أّي مبار�ة يف "�لبالي �أوف".
�أم��ا ل��دى كليفالند، ف��كان لي��ربون جيم�س 
�لأف�س��ل م��ع 29 نقط��ة و11 متابعة و14 
متريرة حا�سمة، ليحقق �أي�سااً "تريبل دبل"، 
ه��ي �لثامنة ل��ه يف �لنهائي خالل م�س��ريته 
�لقيا�س��ي  �لرق��م  وليع��ادل  �ل��دوري،  يف 
�ل�س��ابق  ليك��رز  �جنلي���س  لو���س  لأ�س��طورة 

ماجيك جون�سون.
�أم��ا زميل��ي جيم���س كيف��ن ل��وف وكاي��ري 
�يرفين��غ، ف�س��جال 27 نقطة و19 نقطة على 

�لتو�يل.

 �نتق��د �لإ�س��باين ر�فايي��ل ن��اد�ل �مل�س��نف ر�بع��ااً حك��م 
مبار�ته ومو�طنه روبريتو باوتي�س��تا يف �لدور �لر�بع من 
بطولة فرن�س��ا �ملفتوح��ة لكرة �مل�رصب، ث��اين �لبطولت 
�لأرب��ع �لكربى، �س��اكيااً م��ن �إفر�ط �حلكم يف م�س��ايقته. 
وفاز ناد�ل ب�س��هولة 1-6 و2-6 و2-6 يف �ساعة و51 
دقيقة، �إّل �أّن حكم �لكر�س��ي �لرئي�س��ي �لربتغايل كارلو�س 
ر�مو���س وّج��ه �إلي��ه �إنذ�ري��ن لتاأخ��ره يف تنفي��ذ �رصب��ة 
�لإر�س��ال )�أك��ر م��ن 25 ثاني��ة(. وخاط��ب ن��اد�ل �حلكم 
ر�مو���س �لذي وّجه �أول من �أم�س �إنذ�رين لل�رصبي نوفاك 
: "�سوؤ�يل: عندما �أنهي نقطة على كرة  دجوكوفيت�س، قائالاً
طائ��رة، �أل �أ�س��تطيع �لذه��اب لأحمل من�س��فتي )يف �خلط 
�خللف��ي للملع��ب(. �إذ� كان �جلو�ب ل، فه��ذ� �لأمر يختلف 
لدى �حل��كام �لآخرين، ورّبا يكون كذلك معك".  ثم تابع 

ناد�ل �لكالم من مقعده خالل �ل�سر�حة: "�أعتقد باأنه من 
حق��ي ذل��ك لأين لعبت كرة ��س��تغرقت وقت��ااً، يف حني �أنك 
وّجه��ت �إيّل �إن��ذ�ر�اً وق��ت عودتي. ماذ� عل��ي �أن �أفعل؟ هل 
�أرك�س؟". وتابع �ملاتادور كالمه �لذي �عترب تهديد�اً: "يف 
ه��ذه �حلال، عليك منح��ي �إنذ�ر�ت كثرية خ��الل �ملبار�ة، 
". كذلك تناول  �إفعل �لآن لأنك لن تقود مباريات يل لحقااً
ن��اد�ل �حلادث��ة يف �ملوؤمتر �ل�س��حفي �لذي ت��ال �ملبار�ة 
: "�إّن بع���س �حلكام يحّبون فر�س �سخ�س��يتهم يف  قائ��الاً
�ملب��ار�ة، ول �أعترب ذلك جيد�اً. هناك قو�عد يجب �أن تطّبق 
بدق��ة. وعلى �حلكم حتلي��ل ما يجري عل��ى �أر�س �مللعب. 
ويف حالتي، يجب و�س��ع �ساعات توقيت �لكرونية للفت 
�لإنتب��اه. يف حني هن��اك حكام يختلف��ون يف �أد�ئهم عن 
�لآخري��ن". وو��س��ل ناد�ل كالم��ه فقال: "قب��ل �ملبار�ة، 

و�س��عني ه��ذ� �حلكم حتت �ل�س��غط. و�أق��ول �إن��ه �إذ� �أردنا 
روؤية كرة م�رصب جيدة، فيجب ترك �لالعبني يلتقطون 
�أنفا�س��هم على �مللعب. يجب �أّل يعاملوننا وكاأننا �آلت. 
و�أق��ول بكل �أ�س��ف �إّن هذ� �حلك��م ��س��تهدفني". ويلتقي 
ن��اد�ل يف �ل��دور ربع �لنهائ��ي مو�طنه بابل��و كارينيو 

بو�س��تا �لع�رصي��ن �لذي بل��غ لأول مرة رب��ع �لنهائي 
بع��د �أن تغل��ب يف مب��ار�ة مار�توني��ة ��س��تغرقت 

4 �س��اعات و17 دقيق��ة عل��ى �لكن��دي ميلو�س 
ر�ونيت���س �خلام���س بخم���س جمموع��ات. ومل 

يخ�رص ناد�ل �س��احب 14 لقبااً يف �لبطولت 
يف  �ل�س��نة  ه��ذه  جمموع��ة  �أي  �لك��ربى، 

باري���س، وخ���رص �س��تة �أ�س��و�ط فقط يف 
مبار�تيه �لأخريتني.

�أنه��ى منتخ��ب �إيطالي��ا م�س��و�ر منتخ��ب ز�مبيا يف 
كاأ���س �لعامل حتت 20 �س��نة كوريا �جلنوبية 2017 
FIFA بف��وزه علي��ه بنتيج��ة 2-3 بعد �لأ�س��و�ط 
�لإ�س��افية يف ربع نهائ��ي �لبطولة على ملعب كاأ�س 
�لع��امل يف �س��وون ي��وم �لإثن��ني. وتاأه��ل �ملنتخ��ب 
�لإيطايل للمرة �لأوىل يف تاريخه �إىل ن�س��ف نهائي 
�لبطولة بينما توّقف م�س��و�ر ز�مبيا يف ربع �لنهائي 
لتكون �مل�س��اركة �لأبرز حتى �لآن له يف م�س��اركته 

�لثالثة بالبطولة. هدف مبكر وفر�س باجلملة
مل ينتظ��ر �ملنتخب �لز�مبي طويالاً من �أجل ت�س��جيل 
هدف �لتقدم حيث باغت �ملنتخب �لإيطايل بافتتاح 
�لت�س��جيل بعد م��رور �أربع دقائق فق��ط على �نطالق 
�ملب��ار�ة �إثر متريرة و�س��لت من �إميانوي��ل باند� �إىل 
بات�س��ون د�كا �لذي دخل �ملنطقة و�س��جل على ميني 
�حلار���س �أندريا ز�كانيو. وو��س��ل �ملنتخب �لز�مبي 
�س��غطه يف �لدقائق �لتالية بحث��ااً عن �لهدف �لثاين 
وكاد �أن ي�س��ّجل يف �لدقيق��ة 15 بع��د ركلة حرة من 
�إميانوي��ل بان��د� �أبعدها �حلار�س ز�كانيو ب�س��اعدة 

�لقائ��م �لأي�رص بينما جاء �ل��رد �لإيطايل يف �لدقيقة 
�أبعدها  �أور�س��وليني  26 بعد ت�س��ديدة من ريكاردو 
�حلار�س �لز�مبي ماجناين باند�. وتلت هذه �لفر�س��ة 
�ملزي��د من �لفر�س لأور�س��وليني �لذي �أهدر فر�س��ة 
32 بع��د ك��رة عر�س��ية م��ن  �لدقيق��ة  خط��رية يف 
جو�س��يبي بانيك��و تابعها �أور�س��وليني بر�أ�س��ه �أمام 
�ملرم��ى قب��ل �أن ُينه��ي �ملنتخ��ب �لإيطايل �ل�س��وط 
�لأول بع���رصة لعب��ني �إثر ط��رد جيو�س��يبي بيتزيال 
بعد خطاأ على م�سارف �ملنطقة لينتهي �ل�سوط �لأول 

بتقدم ز�مبيا بهدف نظيف. �إثارة متبادلة
مع �نطالق �ل�س��وط �لثاين وبعد م��رور خم�س دقائق 
فق��ط، جنح �ملنتخ��ب �لإيط��ايل يف تعدي��ل �لنتيجة 
بع��د ك��رة عر�س��ية م��ن جو�س��يبي بانيك��و تابعه��ا 
�أور�سوليني بر�أ�س��ه يف �ملرمى من م�سافة قريبة يف 

مرمى �حلار�س ماجناين باند�.
 بعد هدف �أور�س��وليني، تق��ّدم �ملنتخب �لز�مبي �إىل 
�لأمام وحا�رص �ملرمى �لإيطايل حيث �س��نع �لعديد 
م��ن �لفر�س �لت��ي كان �أبرزه��ا يف �لدقيقة 59 بعد 
ت�سديدة من بويد مو�س��وند� �أبعدها �حلار�س ز�كانيو 

�لذي �أنقذ مرماه جمدد�اً يف �لدقيقة 66 بعد جمهوند 
فردي مميز من فا�سيون �ساكال ر�وغ على �إثره عدد 
من �لالعبني قبل �أن ي�سدد ولكن ز�كانيو �أبعد �لكرة.  
وب��د� �أن �س��اكال قد �س��ّجل هدف �لف��وز يف �لدقيقة 

84 بعد متريرة من �إدو�رد ت�سيلوفيا تابعها �ساكال 
بت�س��ديدة يف �لز�وية �لعلي��ا �لي�رصى ملرمى ز�كانيو 
قبل �أربع دقائق فقط من ت�س��جيل �ملنتخب �لإيطايل 
هدف �لتعادل عن طري��ق �لبديل فيديريكو دمياركو 

بع��د ركلة ح��رة متقن��ة يف �لز�وية �لي���رصى ملرمى 
�حلار���س بان��د� لينته��ي �لوق��ت �لأ�س��لي بالتعادل 
2-2. ويف �لأ�س��و�ط �لإ�س��افية تب��ادل �ملنتخبان 
�لهجم��ات �إىل �أن جنح �لبديل لوكا فيدو يف ت�س��جيل 
هدف �لتقدم للمنتخب �لإيطايل بعد ركلة ركنية من 
دمياركو تابعها فيدو بر�أ�س��ه بقوة يف �ملرمى ليقود 
�ملنتخب �لإيطايل �إىل ن�س��ف نهائ��ي �لبطولة. ويف 
مب��ار�ة �أخرى، تاأل��ق �حلار�س �س��انتياجو ميلي يف 
ركالت �لرجيح ليقود منتخب �أوروجو�ي �إىل ن�سف 
نهائ��ي كاأ�س �لعامل حتت 20 �س��نة كوريا �جلنوبية 
FIFA 2017 بعد �لفوز بركالت �لرجيح بنتيجة 
4-5 عل��ى �لربتغ��ال �إث��ر تع��ادل �لفريق��ني 2-2 
يف �لوق��ت �لأ�س��لي و�لإ�س��ايف.  و�س��ّد ميلي ثالث 
ركالت ترجي��ح ملنتخ��ب �لربتغ��ال ليفر���س نف�س��ه 
جن��م �للق��اء وليتاأه��ل منتخ��ب �أوروج��و�ي للم��رة 
�ل�ساد�سة يف تاريخه بينما خرج �ملنتخب �لربتغايل 
م��ن ربع �لنهائي للم��رة �لثانية على �لت��و�يل. بد�أت 
�ملب��ار�ة ب��دون �أي مقدمات، �س��غط ك�س��اد��س على 
مناف�س��ه و�نت��زع �لكرة ق��رب منطقة �جل��ز�ء مررها 

نح��و ك�س��اندي �س��يلفا ليخ��رق من �لعم��ق ويو�جه 
�حلار�س �س��انتياجو ميلي ثم ي�سدد من فوقه بذكاء، 
ه��دف �لربتغال �لأول )1(. و�أثمر �س��غط �أوروجو�ي 
بعدها �إثر ركينة متقنة عك�س��ها فيديريكو فالفريدي 
نيكول���س  عليه��ا  لينق���س  �حلار���س  جت��اوزت 
�سياباكا�س��ي و�س��ددها لرت��د م��ن �لعار�س��ة �أمام 
�ملرم��ى ليتابعه��ا �س��انتياجو بوينو ويهز �ل�س��باك، 
ديوج��و  ومتك��ن   .)16( �لأول  �أوروج��و�ي  ه��دف 
جونز�لفي���س �أن يخ��رق عر�س��يا ويطل��ق ت�س��ديدة 
�س��اروخية من خ��ارج منطقة �جلز�ء م�س��جالاً هدف 
�لربتغ��ال �لث��اين )41(. مل يتاأخر لعب��و �أوروجو�ي 
يف �لع��ودة لأجو�ء �ملبار�ة يف بد�ية �ل�س��وط �لثاين، 
حيث نفذ فيديريكو فالفريدي ركلة جز�ء بنجاح عن 
مي��ني �حلار�س، هدف �أوروج��و�ي �لثاين يف �لدقيقة 
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ويف ركالت �لرجي��ح، �أثب��ت ميل��ي تفّوق��ه بعدم��ا 
�س��ّد ركالت كل من بيبي وجوزيه جومي�س و�أندري 
ريبريو بينما �سّجل �سانتياجو بوينو �لركلة �حلا�سمة 

ليو��سل منتخب �أوروجو�ي م�سو�ره يف �لبطولة.

هوميلز يفتح أبواب العودة إلى دورتموند


