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�أر�س��نال  م��ع  التف��اق  �الإ�س��باين  بر�س��لونة  ن��ادي  تو�س��ل 
�الإجنليزي ب�س��اأن عودة هيكتور بيلريين، �لظهري �الأمين 
للمدفعجي��ة، للقلعة �لكتالونية ب�س��فقة ت�س��ل �إىل 50 
ملي��ون جنيه �إ�س��رليني. وذكرت �س��حيفة "ذ� �س��ن" 
�لربيطاني��ة �أن بر�س��لونة تو�س��ل التف��اق م��ع �جلانرز  
ب�س��اأن �لتعاق��د مع بيلريي��ن حلل �أزم��ة �لظهري �الأمين 
�لت��ي عانى منه��ا �لبلوجر�نا خالل �ملو�س��م 
د�ين  �لرب�زيل��ي  رحي��ل  بع��د  �ملن���رم 
�ألفي���س. و�أ�س��ارت �ل�س��حيفة �إىل �أّن 
�لالع��ب يرغب يف �لرحي��ل للقلعة 
�أب��دى موؤخ��ًر�  �إذ  �لكتالوني��ة، 
�س��عادته الهتمام بر�سلونة 
ب�س��مه كم��ا �أ�س��ار �إىل 

عائلت��ه  باالنتق��ال �أن  ترح��ب 
. و�لع��ودة جمدًد�  ني��ا لو لكتا

"ذ� �س��ن"  ملحط��ة ولفت��ت  وفق��ا 
�إىل �أن بيلريين "RAC 1" �الإذ�عي��ة 

�ملدير �سيعقد جل�س��ة مع �آر�سني  فينج��ر 
�لفن��ي الأر�س��نال هذ� �الأ�س��بوع الإقناع��ه باملو�فقة 
عل��ى رحيل��ه لرب�س��لونة.  و�أو�س��حت �ل�س��حيفة �أّن 
��ا م��ع �لظه��ري �الأمين  بر�س��لونة يف مفاو�س��ات �أي�سً
لنادي بنفيكا �لربتغايل نيل�س��ون �ساميدو، �إال �أّن بطل 
�ل��دوري �لربتغايل ل��ن يفرط فيه باأقل م��ن 48 مليون 
�إ�س��رليني. ي�س��ار �إىل بيلريي��ن )22 عاما( بد�أ م�س��ريته 
�لريا�س��ية يف بر�س��لونة، قب��ل �أن ينتقل لنادي �أر�س��نال 
عام 2011، وي�س��بح بعد ذلك من �لالعبني �الأ�سا�س��يني 
يف ت�س��كيل �جلانرز. وكان بيلريين قد �أ�س��ار يف حو�ر مع 
�س��حيفة "مون��دو ديبورتيفو" �لكتالوني��ة، �إىل عدم وجود 
�أي مفاو�س��ات مع��ه النتقال��ه �إىل بر�س��لونة، م�س��يًفا يف 
�لوق��ت ذ�ت��ه "�أتابع كل ما يردد يف هذ� �ل�س��اأن، فاحلديث 
عن �هتمام بر�س��لونة بالتعاقد معي ي�سعدين كثرًي�، ولكن 

م�سريي لي�س بيدي".

رف�س نادي ريال مدريد �الإ�س��باين، بيع مهاجمه �ألفارو مور�تا، لفريقي 
ميالن �الإيطايل ومان�س�س��ر يونايتد �الإجنليزي، مببلغ 60 مليون يورو، 

لرغبته يف �لتخلي عن �لالعب ب�سفقة ت�سل �إىل 90 مليون يورو.
ن وذكرت �س��حيفة "�س��بورت" نقاًل عن "�سكاي �إيطاليا"،  �أ

فلورنتين��و بريي��ز، رئي���س �مللك��ي، ال ميانع بيع 
مور�ت��ا خ��الل ف��رة �النتق��االت �ل�س��يفية 
�ملقبل��ة، ولكّن��ه يرف�س �لعرو���س �ملقدمة، 

لرغبت��ه يف �حل�س��ول على 90 ملي��ون يورو 
لبيع �لالعب.

و�أو�س��حت �ل�س��حيفة �أن بريي��ز ي���ر عل��ى 
��س��تغالل �س��فقة مور�ت��ا كو�س��يلة لل�س��غط 
عل��ى مان�س�س��ر يونايت��د للمو�فق��ة على بيع 

حار�س��ه ديفي��د دي خي��ا، ولذل��ك طلب 
زي��ادة قيم��ة �ل�س��فقة 30 مليون 

ه��ذ�  مور�ت��ا  وخا���س  ي��ورو. 
�ملو�س��م يف 42 مبار�ة، �سارك 
يف معظمها بدي��اًل، بعد عودته 
ل�س��فوف ري��ال مدري��د مطل��ع 
�ملو�س��م �جل��اري بعد مو�س��مني 

مع �ل�س��يدة �لعجوز.  و�سبق ونفى 
مور�ت��ا �الأخب��ار �ملتد�ولة ب�س��اأن 

ت�ريح��ات  يف  ملي��الن  �نتقال��ه 
لقن��اة "ميديا�س��يت" �الإيطالية عقب 

�لتتوي��ج بدوري �أبط��ال �أوروبا. وقال 
�إيطالي��ا  �إىل  �أع��ود  �أن  �ل�س��عب  "م��ن 

جم��دد�ً، �أعتق��د �أنن��ي م�س��تمر م��ع ريال 
مدريد، قر�أت �أنباء �ن�س��مامي �إىل ميالن 
يف و�س��ائل �الإعالم، ولكن��ي ال �أعلم عنها 
يف  �لوحي��د  فريق��ي  �أّن  كم��ا  �س��يء،  �أي 
�إيطالي��ا هو يوفنتو�س". وقالت �س��حيفة 
تو�ج��د  خ��الل  �إن��ه  "�أ���س" �الإ�س��بانية، 
�لالعب يف ملع��ب �س��انتياجو برنابيو، 
لالحتف��ال بلق��ب دوري �أبط��ال �أوروبا 
لكرة �لقدم، هتفت له، وطالبته بالبقاء 

يف ريال مدريد".

 �س��ارك �لالع��ب �لرب�زيل��ي غابرييل جي�س��و�س �أم�س �لثالث��اء يف تدريبات 
منتخ��ب بالده قبل لقائ��ه �لودي �ملرتق��ب مع نظ��ريه �الأرجنتيني يوم غد 
�جلمعة مبدينة ملبورن �الأ�س��ر�لية. و�سم �ملدير �لفني للمنتخب �لرب�زيلي، 
تيتي، العب مان�س�س��ر �س��يتي �الإنكلي��زي لقائمة �لفريق �الأ�سا�س��ية �ملقرر 
�أن تخو�س مبار�ة كال�س��يكو قارة �أمريكا �جلنوبي��ة �أمام منتخب "�لتانغو 
�الأرجنتيني". وخا�س جي�س��و�س )20 عامًا( �آخر مبار�ة له مع �لرب�زيل يف 
15 ت�رين �لثاين/نوفمرب �ملا�سي �أمام بريو، وهي �ملبار�ة �لتي �نتهت 
بف��وز منتخ��ب "�ل�س��امبا" بهدف��ني نظيفني يف �إطار مناف�س��ات ت�س��فيات 
�أمري��كا �جلنوبي��ة �ملوؤهلة لبطول��ة كاأ�س �لعامل 2018. يذكر �أّن جي�س��و�س 
�لذي يلعب يف مركز �ملهاجم �سّجل �لهدف �الأول للرب�زيل يف تلك �ملبار�ة.
وتعّر�س �لالعب �ل�ساب، �أحد �أبرز �لالعبني �ل�ساعدين يف �لكرة �لرب�زيلية، 
لك�ر يف قدمه �ليمنى خالل �ملبار�ة �لتي فاز فيها مان�س�س��ر �سيتي 2-0 
على بورمنوث يف �لدوري �الإنكليزي. وب�سبب تلك �الإ�سابة، �بتعد جي�سو�س 
الأك��ر م��ن �س��هرين ع��ن �ملالع��ب ومل ي�س��ارك يف مبار�تي �لرب�زي��ل �أمام 
�أوروغ��و�ي وبار�غ��و�ي يف �لت�س��فيات �ملوؤهلة لكاأ�س �لع��امل. وقّرر تيتي، 
�لذي فاز باملباريات �لت�س��ع �لتي قاد فيها �لرب�زيل منذ توليه �مل�س��وؤولية 
�لفني��ة للفري��ق يف �أيلول/�س��بتمرب 2016، من��ح ر�حة للنجم نيم��ار �أمام 
�الأرجنتني ثم �أمام �أ�س��ر�ليا يف �الأ�س��بوع �ملقبل. وتاأتي مبار�ة كال�س��يكو 
�أم��ريكا �جلنوبية يف �إطار ��س��تعد�د�ت �ملنتخبني �لرب�زيل��ي و�الأرجنتيني 
خلو�س �ملر�حل �الأخرية من مناف�س��ات �لت�س��فيات �ملوؤهل��ة لبطولة كاأ�س 

�لعامل 2018.

مونديال الشباب: فنزويال تسعى إلى مواصلة الحلم والثأر يفوح في معسكر إنكلترا

ثمانية أندية لم تتعرض ألي بطاقة حمراء في الدوريات األوروبية
 �نته��ى �ملو�س��م �الأوروب��ي يف �لبط��والت �الأوروبي��ة 
�لكربى بعد مو�س��م �س��اق ومناف�س��ة قوي��ة ولكن هناك 
بع���س �لف��رق �لت��ي متكن��ت من �حلف��اظ على �س��جلها 
�لتقري��ر  ه��ذ�  ويف  �حلم��ر�ء  �لبطاق��ات  م��ن  خالي��ًا 
ن�س��تعر�س �الأندي��ة �لتي مل تن��ل �أي بطاق��ة حمر�ء يف 

�لدوريات �الأوروبية �لكربى.
وميتل��ك �لدوري �الإجنليزي �لعدد �الأكرب من �لفرق �لتي 
مل تتعر�س الأي بطاقة حمر�ء حيث �أن هناك 6 فرق من 
�أ�سل 8 من �لربميريليغ مل تتعر�س الأي بطاقة حمر�ء.

ت�سيل�سي
جنح ت�سيل�سي يف �لتتويج بلقب �لربميريليغ هذ� �ملو�سم 
بعد �الأد�ء �لق��وي �لذي قدمه �لفريق يف �لبطولة فلم 

يتعر���س العب��و �لفري��ق الأي بطاقة حم��ر�ء وكان عدد 
�لبطاقات �ل�سفر�ء �لتي نالها �لالعبون 72 بطاقة.

ليفربول
قدم ليفربول مو�سمًا جيد�ً حتت قيادة �الأملاين يورغني 
كل��وب ومل يك��ن �الأد�ء �الأم��ر �لوحي��د بل �س��جل �لفريق 
�لنظي��ف �خلايل م��ن �لبطاقات �حلمر�ء فق��د نال العبو 

�لفريق 54 بطاقة �سفر�ء فقط.
توتنهام

يتطور �أد�ء توتنهام مو�س��مًا تلو �الآخر فالفريق �أ�س��بح 
يناف���س على لقب �لربميريليغ ب�س��كل كب��ري وكذلك فلم 
يتعر�س �أي من العبي �لفريق للطرد يف هذ� �ملو�سم يف 
�لربميريليغ بالرغم من �أنهم قد نالو 62 بطاقة �سفر�ء.

بايرن ميونيخ
متكن بايرن ميونيخ من �حلفاظ على لقب �لبوند�سليغا 
يف هذ� �ملو�س��م وكذلك ف��كان �لفريق �الأمل��اين �لوحيد 
�ل��ذي مل يتعر�س الأي بطاقة حم��ر�ء يف �لبطولة بينما 

نال العبو �لفريق 47 بطاقة �سفر�ء.
كري�ستال باال�س

 بالرغم من معاناة كري�س��تال باال�س يف هذ� �ملو�س��م �إال �أنه 
كان �سمن �لفرق �لتي مل يتعر�س العبوها الأي بطاقة حمر�ء 

يف هذ� �ملو�سم وقد نال العبو �لفريق 77 بطاقة �سفر�ء.
و�ست بروميت�س �ألبيون

 مل يك��ن �أد�ء و�س��ت بروميت���س �ألبي��ون ممي��ز�ً يف ه��ذ� 
�ملو�س��م ولك��ن �لفري��ق جن��ح يف �حلف��اظ على �س��جله 

�خل��ايل م��ن �لبطاقات �حلم��ر�ء بينما قد ن��ال �لفريق 80 
بطاقة �سفر�ء.

يوفنتو�س
متك��ن يوفنتو�س م��ن �حلفاظ على لقب �الإ�س��كوديتو يف 
هذ� �ملو�س��م وكذلك فل��م يتعر�س �أي م��ن العبي �لفريق 
للطرد ولكن قد تعر�س �لالعبون ل70 بطاقة �سفر�ء يف 

مباريات �لفريق يف �لكالت�سيو يف هذ� �ملو�سم.
�سو�نزي �سيتي

كان �سو�نزي �سيتي مهدد�ً بالهبوط يف هذ� �ملو�سم ولكن 
جنح �لفري��ق يف �حلفاظ على مقعده يف �لربميريليغ �إىل 
جان��ب ع��دم تلقي��ه الأي بطاق��ة حم��ر�ء فقد ن��ال العبو 

�لفريق 56 بطاقة �سفر�ء.

ريال مدريد يرفع ثمن موراتا

جوان جيسوس ينضّم للسليساو 
استعدادًا للتانغو

ليبرون جيمس يرفض تهدئة اللعب أمام جولدن ستيت

نادال يتأهل إلى الدور نصف النهائي في روالن غاروس

كافال��ريز،  كليفالن��د  يتمك��ن  مل   
من جم��ار�ة �رع��ة جولدن �س��تيت 
يف  مبار�ت��ني  �أول  يف  وري��ورز، 
نهائ��ي دوري ك��رة �ل�س��لة �الأمريك��ي 
للمحرف��ني، لك��ن �لفري��ق لي���س لدي��ه �أي رغبة يف 
�م���س  �لثالث��ة  �ملب��ار�ة  �للع��ب يف  �إيق��اع  تهدئ��ة 
�الأربع��اء. و��س��تغل وريورز �رعته �لكب��رية ليتقدم 
0-2، يف �سل�س��لة �لنهائي �لتي حت�سم على �أ�سا�س 
�الأف�س��ل يف �س��بع مباريات، لكن كافالريز �أكد �أنه 
لن ي�س��تفيد من تهدئة �إيقاع �للع��ب. وقال ليربون 
جيم���س لل�س��حفيني يف كليفالن��د "ه��ذه لي�س��ت 
طريقتن��ا. ال نلعب باإيقاع بط��يء".  وتابع "نلعب 
ه��ذه  �إىل  و�س��لنا  بطريقتن��ا.  نلع��ب  ب�رعتن��ا. 

�ملرحلة ب�سبب طريقتنا. فزنا بالعديد من �ملباريات 
بطريقة لعبنا لذ� لن نغريها �الآن".

ويلع��ب كافالريز حامل �للقب، باإيقاع �ريع �أي�س��ا، 
�أول  يف  هزميت��ه  يف  ت�س��ببت  �لطريق��ة  ه��ذه  لك��ن 
مبار�تني، لي�س��بح وريورز على بعد �نت�س��ارين فقط 
م��ن �أن يكون �أول فريق يفوز باللقب باالنت�س��ار يف 

جميع مبارياته يف �الأدو�ر �الإق�سائية.
وبد� جيم�س �أف�س��ل �مل�سجلني يف �الأدو�ر �الإق�سائية 
يف �لتاري��خ، ر��س��يا ع��ن �الأد�ء �لب��دين لفريق��ه يف 
�ملب��ار�ة �لثانية، وقال �إنه ل��و جنح �لفريق يف تنفيذ 
خطت��ه على مد�ر 48 دقيقة ف�سيح�س��ل على فر�س��ة 
للفوز. و�أ�س��اف جيم�س �ل��ذي قاد كافالريز للقب يف 
�لعام �ملا�س��ي رغ��م �لتاأخر يف �ل�سل�س��لة 3-1 �أمام 

وريورز "نريد مو��س��لة �للعب كما فعلنا يف �ملبار�ة 
�لثانية".

وتابع "�أعتقد �أننا �عتمدنا ب�س��كل �أكرب على �لقوة 
�لبدنية. ��ستخدمنا �أج�سادنا �سد �ملناف�س وعلينا 
فعل ذلك �س��د هذه �ملجموعة م��ن �لالعبني الأننا 

ل��و منحناهم فر�س��ة �لت�رف بحرية �س��تكون 
�الأمور �أكر خطورة".

وبقيادة �س��تيفن ك��وري �لفائ��ز بجائزة 
�أف�س��ل الع��ب مرت��ني وكيف��ن دور�نت 

�أف�سل م�سجل يف �لبطولة �أربع مر�ت، 
فاإن وريورز ميلك �لعديد من �حللول 
ويع��ر على ط��رق للت�س��جيل بغ�س 

�لنظر عن �رعة �أي مبار�ة.

 تاأهل العب �لتن�س �الإ�س��باين ناد�ل، �مل�س��نف 
�لر�بع عامليا، �إىل �لدور ن�سف �لنهائي لبطولة 
روالن جارو�س، ث��اين �لبطوالت �الأربع �لكربى 
هذ� �لعام، �إثر �ن�س��حاب مو�طنه بابلو كارينيو 
بو�س��تا يف �ملجموعة �لثانية بد�عي �الإ�س��ابة. 
وميث��ل ن��اد�ل �أول �ملتاأهلني للمرب��ع �لذهبي، 
بحثا عن لقبه �لعا�ر يف �لبطولة. وكان ناد�ل 
متقدم��ا يف �ملبار�ة بو�ق��ع 2-6 و0-2 ، قبل 
�ن�س��حاب كارينيو، �مل�سنف 21 عامليا، وذلك 
بع��د م��رور 51 دقيق��ة. و��س��تهل "�ملات��ادور" 
�ملجموعة �الأوىل بك�ر لالإر�سال ليتفوق مبكر� 
0-2. لكن كارينيو جنح يف �لعودة، بعدما رد 
�لك���ر لناد�ل لت�س��بح �لنتيج��ة 1-2، قبل �أن 

يكرر �الأخري تفوقه ويعود ليتقدم 1-4، لي�سهل 
ه��ذ� �الأمر طريقه للف��وز باملجموعة 2-6. بعد 
ذلك طل��ب كارينيو وقت��ا للعالج �لطب��ي، لكنه 
مل ي�س��مد �س��وى �س��وطني قب��ل �الن�س��حاب من 
�ملبار�ة، الأمل يف منطقة �لبطن. ويعد هذ� ن�سف 
�لنهائي رق��م 25 لناد�ل يف �لبطوالت �لكربى. 
وبهذ� �ل�س��كل �سيو�جه ناد�ل يف ن�سف �لنهائي 
�لفائز م��ن لقاء �ل�ربي نوف��اك ديوكوفيت�س، 
�مل�س��نف �لثاين عامليا، و�لنم�س��اوي دومينيك 
ثيم، �ل�سابع عامليا. وت�س��ببت �الأحو�ل �جلوية، 
يف تاأجي��ل مناف�س��ات ف��ردي �لرج��ال، حي��ث 
�أقيم��ت جمي��ع مو�جه��ات دور �لثماني��ة �م�س 
�الأربعاء. وكان من �ملفر�س �أن يح�سل ناد�ل 

ونوف��اك ديوكوفيت�س عل��ى ر�حة، لكن 
بعد �إلغاء بع�س �ملباريات �أم�س �الول 
�لثالث��اء تغريت �الأم��ور. وكان منظمو 
بطول��ة فرن�س��ا �ملفتوح��ة للتن���س، قد 
�علن��و� تاأجيل مبار�تي ف��ردي �لرجال 

�لت��ي كانت مق��ررة �م���س �الول �لثالثاء 
�إىل �م�س �الأربعاء ب�س��بب هطول �الأمطار. 
�الإ�س��باين  يو�ج��ه  �أن  �ملق��رر  م��ن  وكان 

رفائي��ل ن��اد�ل �لبطل ت�س��ع م��ر�ت مو�طنه 
بابل��و كاريني��و بو�س��تا بينم��ا كان 

ديوكوفيت���س  نوف��اك  �ل�رب��ي 
حام��ل �للق��ب ي�س��تعد ملو�جه��ة 

�لنم�ساوي دومينيك تيم.

�الأوىل  جتربته��ا  �خلمي���س،  فنزوي��ال،  تخو���س   
يف ن�س��ف نهائ��ي كاأ���س �لع��امل لل�س��باب ملا دون 
تلتق��ي  عندم��ا  �جلنوبي��ة،  كوري��ا  يف  عام��ًا   20
�الأوروغ��و�ي، فيم��ا تتطل��ع �نكل��ر� �إىل �لث��اأر م��ن 

�إيطاليا.
�س��وون،  �الأح��د يف  �لنهائي��ة  �ملب��ار�ة  و�س��تجمع 
منتخب��ني �أحدهما م��ن �أوروبا و�الآخر م��ن �أمريكا 
�جلنوبية، يف تكر�ر لنهائي �لن�سخ �لثالث �ملا�سية، 
بينها ن�سخة 2015 �الأخرية �لتي �أحرزتها �ربيا 
بفوزه��ا عل��ى �لرب�زيل 1-2 بع��د �لتمديد.. ي�س��هد 
ن�س��ف �لنهائي لقاًء متجدد�ً ب��ني �إيطاليا و�إجنلر� 
بعد مو�جهتهما يف نف�س �ملرحلة �سمن بطولة �أمم 

�أوروبا لهذه �لفئة �لعمرية
�أحد�ث �ليوم – �أ�س��بحنا على م�س��ارف خط نهاية 
بطول��ة كاأ�س �لعامل حتت 20 �س��نة كوريا �جلنوبية 
�لذهب��ي  �ملرب��ع  �سي�س��هد  حي��ث   ،FIFA  2017
�جلنوبي��ة  �أمري��كا  م��ن  منتخب��ني  ب��ني  مو�جه��ة 
وموقع��ة حامية �لوطي�س ب��ني عمالقني �أوروبيني، 
علمًا �أن �لفريقني �لفائزين �س��يتقبالن وجهًا لوجه 

يف �لنهائي �لكبري.
و�ست�ست�سيف د�يجون �ملبار�ة �الأوىل �ملرتقبة بني 
�أوروجو�ي وفنزويال ع�ر �خلمي�س، بينما �ستكون 
جيوجن��و م�رح��ًا للموقع��ة �لثاني��ة ب��ني �إيطاليا 
و�إجنلر� يف وقت الحق من م�ساء �ليوم نف�سه، على 
�أن يك��ون م�س��ك �خلت��ام مبدينة �س��وون معقل كرة 
�لقدم يف �لدولة �مل�س��يفة، حيث �ستكون �جلماهري 
عل��ى موع��د م��ع �لنهائ��ي ومب��ار�ة حتدي��د �ملركز 

�لثالث يوم 11 يونيو/حزير�ن.
يف ح��ال ف��وز منتخ��ب �أوروج��و�ي عل��ى فنزويال، 
ف��اإن بطل �أمري��كا �جلنوبية �س��يحقق ثال��ث ظهور 
ل��ه يف نهائ��ي كاأ���س �لع��امل حت��ت 20 �س��نة بع��د 
ن�س��ختي 1997 و2013. لكن من �ملثري لالهتمام 
�أن ه��ذه �لبطول��ة مل ت�س��هد يف تاريخه��ا �أي فري��ق 
ي�س��اهي ال�سيلي�س��تي يف ع��دد م��ر�ت �لتاأهل عرب 
ركالت �لرجيح. �س��حيح �أن �رب��ات �حلظ كانت 
ق��د ح�س��مت �للق��ب ل�س��الح فرن�س��ا عل��ى ح�س��اب 
�أوروجو�ي يف نهائي تركيا 2013، لكنها �بت�سمت 
هذه �مل��رة الأبناء �أمريكا �جلنوبي��ة يف موقعة ربع 

�لنهائي �أمام �لربتغ��ال. وجدير بالذكر �أن منتخب 
ال�سيلي�س��تي خا���س ركالت �لرجي��ح ثماين مر�ت 

يف تاري��خ هذه �مل�س��ابقة، علم��ًا �أن �لفوز كان من 
ن�سيبه يف خم�س منها.

باإم��كان فنزوي��ال �الآن �أن تتنف���س �ل�س��عد�ء بع��د 
�النت�س��اء باأف�س��ل �إجناز له��ا يف كاأ�س �لعامل حتت 
20 �س��نة بو�سولها �إىل ن�سف �لنهائي. ومع ذلك، 
فق��د توق��ف م�سل�س��لها �ملث��ايل �ل��ذي حافظت فيه 
عل��ى نظاف��ة �س��باكها طيل��ة 507 دقيق��ة، بعدما 
�س��جل �الأمريك��ي جريميي �إبوبي�س هدف �لر�س��ية 
لفريق��ه يف �الأنفا���س �الأخرية من عم��ر موقعة دور 
�لثماني��ة، علمًا �أن �س��باك فينوتينتو ظلت نا�س��عة 
�لبيا�س خالل �ملباريات �الأربع �ل�سابقة يف كوريا 

�جلنوبية 2017.
�سيتجدد �للقاء بني �إيطاليا و�إجنلر� يف �لدور ن�سف 
�لنهائي، بع��د �أن تقابل �لفريقان يف نف�س �ملرحلة 
م��ن بطولة �أوروبا حتت 19 �س��نة يف �أملانيا �لعام 
�ملا�سي. ويف تلك �ملنا�س��بة، تقدم �الإيطاليون يف 
�لنتيج��ة ع��ن طري��ق فيديريكو دميارك��و من نقطة 
�جل��ز�ء قبل �أن ي�س��يف �لظهري �الأي���ر يف �لدقيقة 
60 �له��دف �لث��اين لفريقه، بينما �س��جل �الإجنليز 
هدف �لر�سية يف وقت متاأخر من خطاأ يف �لدفاع 

�الإيطايل. فلمن �ستكون �لغلبة هذه �ملرة؟

�سهدت كل من �إجنلر� و�إيطاليا طرد العب و�حد يف 
ربع �لنهائي. فقد تلقى مد�فع �الأزوريني جو�س��يبي 
بيزيال بطاقة حمر�ء يف �ل�س��وط �الأول تاركًا فريقه 
بع���رة عنا���ر طيلة ما تبق��ى من عم��ر �ملبار�ة 

�لتي مل
يح�س��م فيها �لُزرق تاأهلهم �إال بعد �الحتكام للوقت 
�الإ�س��ايف، بينما ُطرد من �لفري��ق �الإجنليزي العب 
�لو�س��ط جو���س �أونوما بعد ح�س��وله عل��ى �لبطاقة 
�ل�س��فر�ء �لثانية �سد �ملك�سيك. و�سيكون من �ملثري 
لالهتم��ام روؤي��ة �لكيفية �لت��ي �س��يتعامل بها كال 
�لفريقني لتعوي�س غياب العَبيهما �الأ�سا�س��يني يف 

ن�سف �لنهائي.
وتوق��ع �مل��درب �الإيط��ايل �ألربيغ��و �إيف��اين مبار�ة 
�س��عبة �أمام �نكل��ر�، ومماثلة لتلك �لتي خا�س��ها 
�ملنتخ��ب �أم��ام فرن�س��ا يف ثمن �لنهائ��ي. وقال �إّن 
العبي �نكلر� "ميلكون مهار�ت فنية، وقد حت�س��نو� 

على �ل�سعيد �لتكتيكي".
وكانت �إيطاليا �أق�س��ت فرن�سا �أحد �ملر�سحني للقب 

يف دور �لثمانية 2-1.
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