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 تاأهل روجر فيدري��ر للمباراة النهائية، ببطولة بازل للتن�س، بعدما 
تغل��ب على البلجيكي ديفيد جوفني، 6/1 و6/2، يف �س��اعة واحدة 
فق��ط، يف ال��دور قبل النهائ��ي للبطولة. و�س��يلتقي فيدرير، امل�س��نف 
الث��اين عل��ى الع��امل، م��ع الأرجنتيني خ��وان مارت��ن دل بوت��رو، للمرة 
الثالث��ة يف املب��اراة النهائي��ة، بع��د اأن خ���ر مرت��ني يف ن�س��ختي 
2012 و2013. و�س��يتخذ الالع��ب ال�س��وي�ري قراره 
النهائ��ي، بع��د بطولة ب��ازل، اإذا ما كان �سي�س��ارك 
يف بطولة فرن�س��ا لالأ�س��اتذة اأم ل. وتغلب خوان 
مارت��ن دل بوترو، على مارين �س��يليت�س 6/4 
الثالث��ة يف م�س��رته  و6/4، ليتاأه��ل للم��رة 
للمباراة النهائية للبطولة، بعد اأن حقق فوزه 
ال�س��ابع على التوايل، على مناف�سه �سيليت�س. 
وياأم��ل الالعب الأرجنتين��ي اأن يحقق لقبه 
الثال��ث يف البطول��ة. وق��ال دل بوترو: "ل 
يوج��د الكثر من الالعب��ني، الذين ميكنهم 
التغل��ب على فيدرير، الأعظم يف التاريخ.. 
م��ن الرائع دائم��ا مواجهته، وم��ن املثر 
"اأود  واأ�س��اف:  ب��الده".  يف  مواجهت��ه 
مواجه��ة روجر مرة اأخ��رى يف هذه البطولة، 
اأعل��م اأن اجلماهر تريد م�س��اهدته يف النهائي.. �س��عيد لأنني 
تاأهل��ت للمب��اراة النهائي��ة، اأمتن��ى اأن األعب بطريق��ة جيدة". 
واأك��د دل بوترو اأنه ي�س��عر بثقل لعب ث��الث بطولت متتالية، 
بالإ�س��افة اإىل اأنه �سيخو�س مناف�س��ات بطولة رابعة، وهي 
بطول��ة باري���س لالأ�س��اتذة، التي �س��تقام الأ�س��بوع املقبل. 
النهائي��ة ببطول��ة  وكان دل بوت��رو ق��د و�س��ل للمب��اراة 
�س��نغهاي، وحقق لقب بطولة �س��توكهومل للمرة الثانية هذا 
ال�سهر، حيث يتطلع للم�ساركة يف البطولة اخلتامية ملو�سم 
الرابط��ة العاملية لالعبي التن�س املحرتفني، التي �س��تقام 

بلندن.

 اأ�س��اد الإيطايل ما�س��يمليانو األيجري، مدرب يوفنتو�س الإيطايل بالعبه 
الأرجنتين��ي جونزال��و هيغواي��ن، �س��احب ه��ديف الفوز عل��ى ميالن يف 
�س��ان �س��رو. وق��ال األيجري يف ت�ريحات ل�س��بكة "�س��كاي �س��بورت�س" 
عقب املباراة "مل يكن من ال�س��هل اأبًدا اللعب يف �س��ان �س��رو والفوز فيه، 
حتركنا يف جدول الرتتيب، والآن علينا الرتكيز على مباراة دوري اأبطال 

اأوروبا".
وحول مهاجم ميالن �سو�سو، قال :"ماندزوكيت�س واأ�سامواه 

وكيلين��ي قام��وا بعمل عظيم م��ن اأجل التغطي��ة عليه، اإنه 
واحد من اأف�س��ل الالعبني يف ميالن، لذلك كان على علينا 

احت��واوؤه". وع��ن الأرجنتين��ي هيجواي��ن ق��ال "اإنه 
يف حال��ة جيدة ج��ًدا، هو مهاجم ل ي�س��دق، 

و�س��وف يتح�س��ن مع م��رور املو�س��م، اأحرز 
هدف��ني عظيمني اليوم، اإن��ه بطل حقيقي، 

وناأمل اأن يك��ون يف نف�س حالته اليوم، 
"�س��غطوا  واأ�س��اف  الثالث��اء".  ي��وم 
علينا ب�س��كل جيد يف بداي��ة املباراة، 
وكن��ا نتعر���س للهج��وم م��ن ناحية 
رودريجي��ز،  ري��كاردو  ع��ر  الي�س��ار 

ولك��ن بعد ذل��ك حت�س��نا، كم��ا اأن بوفون 
ق��ام بعمل عظيم اأم��ام كالينيت�س". واختتم 
:"نحن نتح�س��ن ولكن ناب��ويل واإنرت ميالن 
يلعب��ون ب�س��كل ق��وي وكب��ر، ماتوي��دي 

وبرناردي�س��كي ودوجال���س كو�س��تا ميكن 
اأن يفعلوا �س��يًئا جي��ًدا يف نظامي، ولكن علينا 

اأن نبق��ى يف مرحل��ة الت��وازن، له��ذا ال�س��بب ل 
يلعب��ون دائًما". فيما مدح جيانلويجي بوفون، 
بالفري��ق،  زميل��ه  الإيط��ايل،  يوفنتو���س  قائ��د 
جونزال��و هيجواي��ن، بع��د تاألق��ه يف كال�س��يكو 
اإيطاليا، واإحرازه له��ديف الفوز على ميالن، يف 

الكالت�سيو.
وق��ال بوف��ون، يف ت�ريح��ات نقلته��ا �س��بكة 
"يوفنتو�س نيوز"، التابعة ل�سحيفة "لجازيتا 
ديلل��و �س��بورت" الإيطالي��ة: "هيجواي��ن يخطط 

دائًم��ا للت�س��جيل، وي�س��اعد الفري��ق عل��ى ح�س��م 
املباريات".

هها له��م اأنطوني��و كونتي مدرب   حت��دَّث لعب��و ت�سيل�س��ي عن الر�س��الة الت��ي وجَّ
البلوز، بني �س��وطي مباراة بورمنوث يف اجلولة العا���رة من الدوري الإجنليزي. 
وق��ال �س��يزار اأزبيليكويتا، مدافع البل��وز يف ت�ريحات نقلتها �س��حيفة "مرتو" 
الريطانية: "كونتي طلب منا الرتكيز يف م�س��األة اإنهاء الهجمات". واأ�ساف "كما 
ا ال�ستمرار يف النهج الهجومي املتوا�سل، وحماولة ال�سغط على مفاتيح  طلب منَّ
لع��ب بورمنوث؛ ملن��ع بناء هجمة مرتدة، وهذا ما ح��دث ومتكنَّا من جلب النقاط 
الث��الث". فيم��ا قال البلجيكي اإدين هازارد: "لعبنا �س��وًطا اأول جيد للغاية، لكننا 
مل نرتج��م ال�س��يطرة لأه��داف، وبالتايل اأ�س��بحت الأمور اأ�س��عب، وطل��ب كونتي 
م��ن اجلميع حماولة ت�س��جيل هدف �ريع واإ�س��افة الثاين، ول ن�س��تقبل اأهداًفا". 
وتابع: "�س��نعنا العديد م��ن الفر�س، وكان من املمكن زي��ادة غلة الأهداف؛ لأن 
الف��وز به��دف نظي��ف يجعل��ك قلًقا طوال املب��اراة وتخ�س��ى اأن يخط��ف املناف�س 
هدًف��ا بالدقائ��ق الأخ��رة ونتعادل، لكنن��ا كنا منتلك خ��ط دفاع ق��وي للغاية". 
م��ن جانبه، اأكد كونتي ت�ريح��ات الالعبني، بقوله: "يف ال��دوري الإجنليزي اإن 
مل ت�س��جل اأهداًفا، ت�س��بح الأمور اأكرث �س��عوبة، لذلك طلبت منهم الفعالية الأكر 
لنا هدًفا، وحاولنا  على املرمى وال�س��غط على مدافعي بورمنوث". واأ�س��اف "�سجَّ
الدفاع ب�س��ورة جيدة حتى ل ن�س��تقبل اأي اأهداف". و�س��جل هازارد من �س��ناعة 
الإ�س��باين األف��ارو موراتا، ه��دف الفوز على بورمنوث، لي�س��ل البل��وز للنقطة 19 

باملركز الرابع، بفارق 9 نقاط عن مان�س�سرت �سيتي يف ال�سدارة. 

إنكلترا تكتسح إسبانيا بخماسية وتتوج بمونديال الناشئين

ميالن يتخذ قراره بشأن مونتيال ومدرب روما يعلق على مواجهة نجله
 اتخدت اإدارة ميالن املناف�س بالدوري الإيطايل لكرة 
القدم، قراًرا ب�س��اأن م�س��تقبل املدير 
الفني الفريق، فينت�س��ينزو مونتيال، 
عقب اخل�س��ارة م��ن يوفنتو���س اأم�س 
مباري��ات  �س��من  نظيف��ة،  بثنائي��ة 
اجلول��ة 11 م��ن الكالت�س��يو. ونقلت �س��بكة 
"فوتبول اإيطاليا"، تقارير عدة م�سادر �سحفية 
يف اإيطالي��ا، اأف��ادت ب��اأن اإدارة مي��الن اجتمع��ت مع 
مونتي��ال لأك��رث م��ن �س��اعتني عق��ب اخل�س��ارة اأمام 
يوفنتو���س، ليل��ة ال�س��بت، واتخ��ذت ق��رار جتدي��د 
الثقة يف املدرب. ومير مونتيال، مبرحلة �س��عبة 

للغاية مع الرو�س��ونري، حيث اأثبت ف�س��له حتى الآن 
يف قي��ادة الفريق للعودة اإىل م�س��اف كب��ار اإيطاليا، 
وتعر���س لنتق��ادات عدي��دة ب�س��بب الأداء والنتائج. 
واأمام مونتيال حتديات كرى �س��د نابويل و�سا�سولو 
واأتالنت��ا  فرون��ا  وهيال���س  وبينيفنت��و  وبولوني��ا 
وفيورنتين��ا، م��ن اأج��ل اإثب��ات اأن��ه قادر عل��ى قيادة 
الفري��ق. واأ�س��ارت التقاري��ر اإىل وج��ود 3 مر�س��حني 
لتدريب ميالن هم "باولو �سوزا وماتزاري وجاتوزو" 
يف حال مت��ت اإقالة مونتيال م�س��تقبال. وابتعد ميالن 
ع��ن منطقة التاأهل اإىل دوري اأبطال اأوروبا يف جدول 
الرتتيب ب�12 نقطة. فيما علق اإيزبيو دي فران�سي�سكو 

، املدي��ر الفن��ي لروم��ا الإيطايل عل��ى مواجهة جنله، 
فيديريك��و، خ��الل لقاء ال�س��بت، اأمام بولوني��ا، موؤكًدا 
اأن��ه كان اأخط��ر لعب��ي اخل�س��م. وح�س��م روم��ا لقاء 
اجلولة 11 من الدوري الإيطايل لكرة القدم، ل�س��احله 
بهدف نظيف عن طريق الإيطايل �س��تيفان ال�سعراوي، 
لي�سبح ر�سيد الفريق 24 نقطة يف املركز الرابع، وله 
مباراة موؤجلة اأمام �سامبدوريا ل�سوء الأحوال اجلوية. 
ونقلت �سبكة "ميديا�س��ت" الإيطالية، ت�ريحات دي 
فران�سي�سكو، عقب انتهاء اللقاء، قائاًل "اإبني اإىل روما 
يف امل�س��تقبل؟ عندما اأذهب بعيًدا �س��يكون قادًرا على 
املج��يء، لأنني اأرى اأنه من ال�س��عب تدريب جنلك يف 

فري��ق واحد". واأ�س��اف "اأعتقد اأن��ه كان اأخطر لعبي 
بولونيا، لديه قدرة كبرة على ا�س��تغالل امل�س��احات، 
يف املب��اراة كان خ�س��مي، وبعده��ا ع��اد ابن��ي مرة 
اأخ��رى".  وع��ن الفوز باملب��اراة، علق قائ��اًل "اأرف�س 
و�سف على اللقاء بالفوز القبيح، لأننا �سكلنا خطورة 
وخلقنا العديد من الفر�س". وي�ستعد روما ل�ست�سافة 
ت�سيل�سي على ملعب "الأوملبيكو" يوم الثالثاء القادم، 
�س��من مباري��ات اجلول��ة الرابع��ة م��ن دوري اأبط��ال 
اأوروب��ا، وكان لقاء اجلول��ة الثالثة الذي جمع بينهما 
انته��ى بالتع��ادل الإيجابي بثالثة اأه��داف لكل فريق 

على ملعب "�ستامفورد بريدج" بلندن.

فيتيل ينطلق من المركز األول في المكسيك

 اأح��رز اأنط��وين ديفيز 30 نقطة، وه��و اأعلى معدل له هذا 
املو�س��م ليق��ود فريقه ني��و اأورليانز بليكان��ز للفوز على 
�س��يفه كليفالند كافالرز )101-123( يف دوري كرة 
ال�س��لة الأمريك��ي للمحرتف��ني . واأحرز ديفي��ز 10 نقاط 
خ��الل دقيقتني فق��ط يف الربع الراب��ع والأخر يف حني 
اأحرز زميله دمياركو�س كازينز �سابع ثالثية من الأرقام 
املزدوج��ة خالل م�س��رته الحرتافية عندما �س��اهم يف 
ف��وز فريق��ه باإح��راز 29 نقطة، وال�س��يطرة على 12 كرة 
مرتدة، ومترير 10 كرات حا�سمة لزمالئه. واأ�ساف جرو 
هولي��داي لعب بليكان��ز 27 نقطة كما مرر �س��بع كرات 
حا�س��مة لزمالئ��ه. وه��ذا هو ثالث ف��وز يحقق��ه بليكانز 
ه��ذا املو�س��م مقاب��ل ث��الث هزائ��م. وعو���س ديرتوي��ت 
بي�س��تونز تاأخره بفارق 13 نقطة يف الربع الثالث، وفاز 

)87-95( عل��ى م�س��يفه لو���س اجنلي�س كليرز بف�س��ل 
جه��ود لعب��ه اندري��ه دورمون��د ال��ذي �س��جل 15 نقطة 
و�س��يطر على 17 كرة مرتدة. ويف مباري��ات اأخرى، فاز 
فيالدلفيا �س��يفنتي �س��يك�رز خارج ملعب��ه على دال�س 
مافريك�س )110-112(، وفاز اأوكالهوما �سيتي ثاندر 
ل داميان  على م�س��يفه �س��يكاجو بولز )69-101(. �سجَّ
ليارد 25 نقطة، واأ�س��اف �س��ي جي ماكولوم 23 نقطة، 
ليقودا بورتالند للفوز على فينك�س �سنز )-114 107( 
واأح��رز  الأمريك��ي للمحرتف��ني.  ال�س��لة  يف دوري ك��رة 
ل  جوزي��ف نوركيت���س 17 نقط��ة، و9 متابع��ات، و�س��جَّ
ب��ات كوناوتون 13 نقطة لفريق بورتالند. وظهر �س��نز 
مب�س��توى اأف�س��ل كثًرا م��ن الذي ظهر به خ��الل هزميته 
القا�س��ية على يد بورتالن��د )-76 124( يف 18 ت�رين 

اأول/اأكتوبر اجلاري، لكنه 
خ���ر اأم��ام مناف�س��ه للمرة 

الثانية على التوايل.
ويف مب��اراة اأخ��رى �س��جل 
كو�س��ين�س  دمياركو���س 
النقاط،  م��ن  اأك��رث  اأو   10
احلا�س��مة  والتمري��رات 
واملتابعات وعاد اأنتوين 
الإ�س��ابة  م��ن  ديفي��ز 
ليحرز 30 نقطة ليقودا 
نيو اورليانز للفوز على 
كافالي��رز  كليفالن��د 

.)101 123-(

 اأح��رز الأملاين �سيب�س��تيان فيتيل، �س��ائق فري��ق فراري ، 
مرك��ز النط��الق الأول ل�س��باق جائ��زة املك�س��يك الكرى، 

�سمن بطولة العامل ل�سباقات �سيارات فورمول1.
وج��اء الهولن��دي ماك�س فر�س��تابن، �س��ائق ري��د بول، يف 
املرك��ز الث��اين، يلي��ه الريطاين لوي���س هاميلتون، �س��ائق 
مر�س��يد�س، ومت�س��در الرتتي��ب الع��ام لفئة ال�س��ائقني، يف 
املرك��ز الثالث. وميكن لهاميلتون ح�س��م تتويجه بالبطولة 
للمرة الرابعة يف م�س��رته، باإح��راز املركز اخلام�س، اأو اأي 
مرك��ز اأف�س��ل منه، يف ال�س��باق ، بغ���س النظر ع��ن نتائج 
مناف�س��يه، حيث ل يحتاج �س��وى ت�س��ع نقاط فقط ليح�س��م 
اللق��ب. ويتف��وق هاميلتون بف��ارق 66 نقطة، يف �س��دارة 
الرتتي��ب الع��ام لفئ��ة ال�س��ائقني بالبطول��ة، اأم��ام اأق��رب 

مناف�سيه، فيتيل، الذي تراجعت نتائجه عقب التوقف خالل 
الإجازة ال�س��يفية. وقد ح�س��م مر�س��يد�س بالفع��ل لقب فئة 
ال�س��انعني، للمو�س��م الرابع على التوايل، من خالل �س��باق 
اجلائ��زة الك��رى الأمريكي، يوم الأحد املا�س��ي. ورغم اأن 
ال���راع عل��ى لق��ب بطول��ة الع��امل ل�س��باقات فورمول 1 
لل�س��يارات انتهى تقريبا، يف انتظار الإعالن النهائي، فاإن 
�سيبا�س��تيان فيتل �س��ائق ف��راري جنح يف انت��زاع املركز 
الأول على خط النطالق، للمرة 50 يف م�سرته، باملك�سيك 
الليلة املا�س��ية. و�س��اح الأملاين يف �س��عادة بعدما انتزع 
�س��دارة املنطلق��ني يف �س��باق الأحد، متفوق��ا على ماك�س 
فر�س��تابن �س��ائق رد بول. و�س��يبداأ لوي�س هاميلتون �سائق 
مر�س��يد�س، الذي يحتاج لنهاء ال�سباق يف املركز اخلام�س 

فقط م��ن اأجل احراز لقب��ه الرابع يف فورمول 
1، م��ن املركز الثالث خلف ال�س��ائق الوحيد 
ال��ذي مازال بو�س��عه اللحاق ب��ه، حتى رغم 
تاأخ��ر فيتل بفارق 66 نقطة وراء مناف�س��ه 
الريط��اين م��ع تبق��ي �س��باقني فق��ط عل��ى 

النهاية. وقال ال�س��ائق الأملاين ال�سعيد، الذي 
اأحرز بالفع��ل لقب بطولة العامل 4 مرات مع رد 

ب��ول، عن انطالق��ه من املقدمة 
�س��يء  "اإن��ه   50 للم��رة 

حق��ا  اأدري  ل  كب��ر، 
م��اذا اأق��ول، اإن��ه رقم 

�سخم".

 ُت��ّوج منتخ��ب اإجنل��رتا بلق��ب كاأ���س الع��امل لك��رة القدم 
للنا�سئني »حتت 17 عاًما«، بعدما قلبت تاأخرها بهدفني 
اأمام اإ�س��بانيا اإىل فوز بخم�سة اأهداف مقابل هدفني على 
ملع��ب فيفيكانان��دا بالهن��د. ودخلت اإجنل��رتا منتخبات 
الأبطال، الذي تت�س��دره نيجريا )ب� 5( األقاب، والرازيل 
)3( بعد فوزها ال�سبت املا�سي على مايل -2�سفر، فيما 
ابتعدت اإ�س��بانيا ع��ن التتويج للمرة الرابع��ة بعد حلولها 
1991 و2003 و2007. ب��داأت املب��اراة  و�س��يفة يف 
ب�س��غط قوي من �س��باب اإ�س��بانيا، على دفاع اإجنلرتا ما 
ت�س��بب عنه الهدف الأول لالإ�س��بان، الذي اأحرزه �سرجيو 
جومي��ز بعدما ا�س��تغل خط��اأ مدافع اإجنلرتا �سي�س��يجون، 
ويحول عر�س��ية مراندا داخل ال�س��باك. ودخلت اإ�سبانيا 
املب��اراة اأك��رث اإىل اأن ج��اءت الدقيق��ة )32( لي�س��اعف 
جومي��ز النتيج��ة لإ�س��بانيا، م��ن ت�س��ديدة رائعة �س��كنت 
الزاوي��ة الي�رى حلار���س اإجنلرتا. تراجعت اإ�س��بانيا بعد 
الهدف الثاين، وبداأت اإجنلرتا يف فر�س �سيطرتها الكاملة 
على املباراة، وا�ستطاع ريان بريو�سرت، النفراد ب�سدارة 
ه��دايف البطولة بعدما ا�س��تقبل عر�س��ية املتاألق فودين 

براأ�سه داخل املرمى، ويقل�س الفارق يف الدقيقة )42(.

دخلت اإجنلرتا ال�س��وط الثاين بنف�س تراجع ال�سوط الأول، 
لكن �رعان ما ا�س��تعادت توازنها لتدرك هدف التعادل 
يف الدقيق��ة )58( ع��ن طري��ق مورجن جيب���س وايت من 

عر�سية �سي�سيجون.
ا�س��تغل كلوم هود�س��ون جن��اح اإجنل��رتا احلال��ة البدنية 
ال�س��يئة لالعب��ي اإ�س��بانيا، وانطل��ق من اجلبه��ة الي�رى 
وير�س��ل ك��رة لفودي��ن ال��ذي اأعل��ن ع��ن اله��دف الثال��ث 

لالإجنليز و�سط ذهول من لعبي اإ�سبانيا.
ويف الدقيق��ة )85( اأطلق املنتخب الإجنليزي ر�سا�س��ة 
الرحمة بت�س��جيل الهدف الرابع ع��ن طريق املدافع مارك 

جوبي.
وقبل النهاية بدقيقتني اأ�س��اف فودين الهدف اخلام�س، 

وتنتهي املباراة بفوز اإجنلرتا وتتوج باللقب.
وعا�س��ت الكرة الإجنليزية، حلظات ا�س��تثنائية هذا العام 
بف�س��ل اإجن��ازات غر م�س��بوقة حققه��ا �س��غار منتخب 
الأ�س��ود الثالثة، وعجز عنها املنتخب الأول الذي ل ميلك 
�س��وى اإجناز يتيم بح�س��د بطولة واحدة م��ن كاأ�س العامل 

.1966
وقدَّمت بطولة مونديال النا�سئني بالهند، وجوًها جديدة 

للكرة الإجنليزية، مثل فيل فودن، لعب مان�س�س��رت �سيتي 
الذي يجيد اللعب يف مراكز خط الو�س��ط واجلناح الأمين، 
وكان له دور كبر يف التتويج بت�سجيل هدفني يف مرمى 
اإ�سبانيا باملباراة النهائية، ليح�سد جائزة الكرة الذهبية 
لأف�س��ل لع��ب يف البطول��ة. كما تاأل��ق رايان برو�س��رت، 
مهاج��م ليفربول، وحقق اإجن��اًزا تاريخًيا خالل م�س��وار 
منتخب ب��الده بالبطولة، حيث ب��ات اأول لعب اإجنليزي 

ي�سجل "هاتريك" يف بطولت كاأ�س العامل للنا�سئني. 
وح�س��د برو�س��رت، جائ��زة احل��ذاء الذهب��ي املخ�س�س��ة 
له��داف كاأ�س العامل للنا�س��ئني ب�8 اأه��داف، متفوًقا على 
كل من املايل ل�س��انا ندياي )6 اأهداف(، والإ�سباين اآبيل 
رويز مهاجم بر�س��لونة )6 اأه��داف(، والأملاين يان فيرت، 

والفرن�سي اأمني جويري )5 اأهداف( لكل منهما.
��ا ممي��زة للغاية يف  كذل��ك ق��دم منتخ��ب اإجنلرتا، عرو�سً
مونديال النا�سئني بالهند، حيث �سجلوا 26 هدًفا، مقابل 
لت  7 اأهداف يف مرماه، وتفوق على منتخبات لطاملا �سكَّ
عق��دة لكب��ار )الأ�س��ود الثالث��ة(، مث��ل الرازيل بن�س��ف 
النهائ��ي، واإ�س��بانيا يف لق��اء التتويج. و�س��يطر املنتخب 
الإجنليزي على جوائز مونديال النا�س��ئني، الذي اأقيم يف 

الهن��د وانتهى اليوم بتتويج �س��غار ال�س��ود الثالثة على 
ح�ساب اإ�سبانيا يف مباراة نهائية مثرة كانت ح�سيلتها 
7 اأهداف. وفاز املنتخب الإجنليزي يف املباراة النهائية 
بنتيج��ة 2-5 بعدم��ا كان متاأخ��ًرا يف النتيج��ة 2-0، 
ليح�س��د املنتخ��ب الإجنلي��زي الف��وز الأول يف مونديال 
حت��ت 17 ع��ام. واأعل��ن الحت��اد ال��دويل ع��ن الفائزي��ن 
باجلوائ��ز الفردية يف البطولة، حيث ح�س��ل الالعب فيل 
فودي��ن، جنم اإجنل��رتا بالكرة الذهبية كاأف�س��ل لعب يف 

البطولة.
وحل ثانيا وح�س��ل على الكرة الف�سية، الالعب الإ�سباين 
�سرجيو جوميز، بينما ح�س��د الرونزية ريان بروي�سرت، 

جنم اإجنلرتا.
كما ح�س��ل حار�س الرازي��ل جابرييل برازو على جائزة 
القف��از الذهبي كاأف�س��ل حار�س يف البطولة، كما ح�س��د 

منتخب بالده جائزة اللعب النظيف.
وت��وج ري��ان بروي�س��رت مهاجم اإجنل��رتا بجائ��زة احلذاء 
الذهبي كاأف�س��ل هداف بعما �سجل 8 اأهداف، وحل ثانًيا 
ل�س��انا ن��داي لع��ب منتخ��ب م��ايل بر�س��يد 6 اأهداف، 
وثالثا اأبيل رويز مهاجم اإ�سبانيا بر�سيد 6 اأهداف اأي�سًا.   

فيدرر يبلغ نهائي بطولة بازل 
للتنس 

إليغري يشيد بهيغواين 

العبو تشيلسي يكشفون عن 
رسالة كونتي

بليكانز يهزم كافاليرز في دوري السلة األميركي
 


