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صـري السابق بـتوجـيه الدعوة إلى { القاهرة  –وكاالت : قام كـامل أبو عـلي رئيس النـادي ا
ـدة أسبوع.وحـرص نافـاس في بداية حارس ريال مـدريد كـيلور نـافاس وأسـرته لزيارة مـصر 
صري. ومن تحـف ا الرحـلة علـى زيارة معـالم القـاهرة الـسيـاحيـة بجـانب أهرامـات اجليـزة وا
قرر أن يتـوجه حارس منـتخب كوستـاريكا إلى الـغردقة وشرم الـشيخ الستـكمال بقـية برنامج ا
زيارته. وقـال كـامل أبو عـلي رئـيس جلنـة الـسيـاحـة بكـأس األ األفـريقـيـة في تصـريح صـحفي
"دعوة نـافاس جـاءت لـتنـشيـط السـياحـة في مـصر وتـسلـيط الـضوء من الـصـحافـة واإلعالم على
ي لزيارة مصر صرية". وأضاف أبـو علي أن هذه ليست الدعوة األولى لنـجوم عا السياحة ا
ا مـهـاجم ريال فقـد سـبق له دعـوة البـرتـغـالي كريـسـتـيانـو رونـالدو جنـم يوفـنـتوس وكـر بـنـز

مدريد.
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{ مـدن  –وكــاالت : خـطــوة جــديـدة من
ـــنــتـــظــر أن يـــقــطـــعــهــا الـــبــرتـــغــالي ا
كـريـسـتـيانـو رونـالـدو في طـريـقه نـحو
ه األرجـنـتـيـني تـأكـيـد تــفـوقه عـلى غـر
ـسـتـوى الدولي. لـيـونـيل مـيـسي عـلى ا
وجنح الـــدولي الـــبـــرتـــغـــالي في حـــمل
مـنتـخب بالده إلى نـهائي بـطـولة دوري
األ األوروبــيـة بــعـدمــا سـجل ثـالثـيـة
أمــام ســويــســرا لــيــضــرب مــوعــدًا مع
هــولـــنــدا الــيـــوم األحــد.  وتـــأتي هــذه
ـبــاراة الـنــهـائــيـة قــبل أيـام عــلى بـدء ا
ميـسي مـشواره مع مـنتـخب األرجنـت
في بطـولة كـوبا أمـريكـا التي سـتنـطلق
يـوم  14يــونــيــو/حــزيــران اجلــاري في
الـبـرازيل. وفـي ظل الـصـراع الـتـاريـخي
بـــ قـــطــبـي كــرة الـــقـــدم في الـــعـــصــر
احلديث يرصـد موقع  اخلطوة الـتالية
للدون والـتي ستؤكد عـمليًـا تفوقه على

البرغوث في هذا السباق. 
WO U²²   U³Oš

لم يستـطع ميـسي حتى اآلن الظـفر بأي
لـقب دولي مع مـنـتـخب األرجـنـتـ رغم
اقــتـراب مــســيــرتـه من الــنــهــايـة إال أن
البـرغـوث يواجه دائـمًا انـتقـادات بالـغة
بـــســــبب تـــراجـع مـــردوده مـع راقـــصي
الـــــتـــــاجنـــــو. ولم يـــــتـــــمـــــكـن الـــــدولي
األرجــنـتـيـني نــقل تـألـقه مـع بـرشـلـونـة

اإلســبـــاني إلى مــنــتـــخب بالده في ظل
ـعــتـاد عن حلــظـات احلـسم في غــيـابه ا
باريات النهائية. وعلى مدار مسيرته ا
خـاض ميـسي  4نـهـائيـات مـخـتـلـفة مع
ــنـتــخب األرجـنــتـيــني لـكــنه فـشل في ا
يدالية نصات التتويج لنيل ا الصعود 
الذهبـية.  وخسـر ميسي مع األرجـنت

نهائيات في كوبا أمريكا أعوام 3
كما ذاق من ذات 2016و 2015 2007

الـكـأس في نــهـائي كـأس الـعـالم .2014
واضــطـر مــيــسي لــلــهــروب من جــحــيم
االنــتـــقــادات مــرتـــ بــإعالن اعـــتــزاله
الدولـي بعـد خيـبـة مونـديال  2014قبل
العـودة الحقًا لـيقرر االبـتعـاد فيمـا بعد
شـاركة مـع األرجنـت لـعدة أشـهر عـن ا
عــقـب خـروجـه مــبـكــرًا من ثــمـن نـهــائي
كأس الـعالم .2018 وتبـقى الـنسـخة الـ

لكوبا أمريكا األمل األخير 46
لــلـبــرغـوث الـذي ســيـكــمل عـامه الـ 32
نهاية الشهر اجلاري ما يدفعه لبذل كل
مــا لـديه من أجـل مـعــانـقــة الـكـأس ألول
مرة قـبل فـوات األوان واقتـصـار جناحه

على برشلونة.
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اسـتـطاع رونـالـدو الـضـغط عـلى مـيسي
بـقـيادة مـنـتخب الـبـرتـغال لـلـظفـر بـلقب
يــورو  2016بـــعـــدمـــا ســــجل أهـــدافًـــا

حــاســمـــة قــادته لــلــوصـــول لــلــمــبــاراة
ــواجــهــة فــرنــســا. أهـداف الــنــهــائــيــة 
رونـالدو احلـاسـمة مـنـعت البـرتـغال من
ـبكر بعـدما سجل ثـنائية في اإلقصاء ا
شبـاك اجملر أهلت مـنتـخب بالده للدور
الثاني قبل أن يحـرز هدفًا ويصنع آخر
أمــام ويــلـز في نــصف الــنــهـائي.  ورغم
ـــبــاراة تـــعــرضـه إلصــابـــة قـــويـــة في ا
الـــنـــهـــائـــيـــة إال أن زمالء رونـــالـــدو لم
يــخــيــبــوا أمــله في حــمل أول كــأس في
تــاريـخ الــبـرتــغــال وهــو مــا حتــقق في
النهاية بالفوز على فرنسا 1-0 ولم تكن
تـلك الـنـتـيـجـة في صـراع بـ الـبـرتـغال
وفــــرنـــســــا فـــحــــسب بل أن رونــــالـــدو
اسـتـطاع الـتـفـوق عـلى مـيسي  0-1 في
ـــســتـــوى الــدولي. صــراعـــهــمـــا عــلى ا
وبــعـدمــا أحــرز ثـالثــيـة مــهــدت طــريق
الـبرتـغـال نـحو نـهـائي دوري األ فإن
هنـاك خطوة واحـدة متـبقيـة أمام الدون
ه إلضافـة الهـدف الثاني فـي مرمى غر
ميـسي حال جنـاحه في إحبـاط هولـندا
. وحــال والــتـــتـــويج بـــلــقـب دوري األ
تـمكن جنم يـوفـنـتوس من قـنص الـلقب
فإنه سـيحصـد بذلك لـقبه الثـاني دوليًا
لــيـتـقــدم عـلى مــيـسي في الــسـبـاق 2-0
ـزيـد من الضـغـوط على وهـو ما يـضع ا

األرجنتيني قبل انطالق كوبا أمريكا.
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ـقبل. وقال اجلاري و 19يـوليـو/ تموز ا
أجــيـــري في حــوار لـــلــمـــوقع الـــرســمي
صري إن اللقب األفريقي الحتاد الكرة ا
لـن يـخـرج عن  5مـنــتـخـبـات هي األقـوى
لـكون من بـينـها مـصر ولـكن الفـراعنـة 
ــيــزة األكــبــر بــإقــامــة الــبــطــولــة عــلى ا
أرضــهم ووسط جـمــاهـيــرهم. وأضـاف:"
صرية بدعم غير أطـالب جماهير الكرة ا
عـادي لـلــفـراعــنـة في الـبــطـولـة الــقـاريـة
نتخب لـتحقيق الهدف والـوقوف خلف ا
ــطـلــوب وهــو حــصــد لــقب كـأس األ ا
األفـريــقــيـة".  وأثــنى أجــيـري عــلى قـرار
تـأجــيل مـبـاريـات الــدوري وكـأس مـصـر
إلى ما بعد بطولة أ أفريقيا مؤكداً أنه
أفـــاد الالعــبـــ بــدنــيـــاً ونــفــســـيــاً قــبل
الـبـطولـة وهـو ما أصـبح واضـحاً خالل
ـدرب مـعـسـكـر اإلعـداد لـلـكـان.  وأشـاد ا
ـكـسـيـكـي بـالالعب نـبـيل عـمـاد دوجنـا ا
جنم وسط بــيـرامـيــدز مـؤكـداً أنـه يـلـعب
ـيز في الضـغط واستخالص بـأسلوب 
الكرة كما أكد أن عبد الله السعيد صانع
نتخب ألـعاب بيراميدز اسـتحق العودة 

مصر بعد تألقه مؤخراً. 

ـــرشح األول حلـــصـــد لــقب جتــعـــلـــهم ا
بـطولة األ األفـريقيـة التي تسـتضيـفها
ـدة ب  21يـونـيو/ حـزيران مـصر في ا

ـكــسـيـكي { الــقـاهـرة  –وكــاالت: يـرى ا
ـنتـخب ـديـر الـفنـي  خـافـيـيـر أجـيـري ا
ـلكون مـيزة واحدة مـصر أن الفـراعنة 
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{ بـاريس  –وكـاالت: أعـلن وكالء جنم كـرة الـقـدم الـبـرازيـلـية
نــيـــمـــار اول امس اجلـــمــعـــة أنه تـــوصل التـــفــاق مـع بــعض
الشـركات الـراعـية بـإيقـاف بعض احلـمالت الـترويـجيـة عقب
اضي. مـزاعم اتهـامه باغـتصـاب امرأة في بـاريس الشـهر ا
وقــالت وكــالــة إن آر ســبــورتـس الــتي تــمــلك حــقــوق اسم
وصورة نيـمار في بـيان إنه لم يتم إلـغاء أي عقـود رعاية.
توضح الوكـالة أي تفاصـيل عن احلمالت الترويـجية التي
زاعم تـوقفت. ونـفى نـيـمار جنم بـاريس سـان جيـرمـان ا
ـرأة حاولت ابـتزازه. ولم يـتسن احلـصول على وقال إن ا
ـرأة الـتي تـتــهم نـيـمــار. وقـالت وكـالـة إن آر تـعـلـيق مـن ا
سـبــورتس في جـزء من الـبــيـان "كل الـشــركـاء وألسـبـاب
ـرأة في واضــحـة يــدركـون األحــداث اجلـاريــة".  وقــالت ا
التـحـقـيـقـات إنـهـا تـعـرفت عـلى نـيـمـار عن طـريق تـطبـيق

إنــســتــجـرام لــلــتــواصل االجــتــمـاعي.
وأعـلن االحتـاد الـبـرازيـلي لـلـعـبـة
في بيان أن نيمار سيغيب عن
مـنـافـسـات كـوبـا أمـريـكـا بـعد
تعرضه إلصابة خطيرة في
الـــكــــاحل خالل الـــفــــــوز
على 0-2 قـطر في مباراة

ودية.
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{ مـدريد  –وكـاالت : قـال اإلسـبـاني رافـائـيل نـادال
ه الــســويــســري روجــيه فــيــدرر هــو "أقـوى إن غــر
مــنـــافس له" طـــوال مــســـيــرته وأنـه حلــسن احلظ ال
يوجد اثنان منه. وفاز نادال على نظيره فيدرر اول
امس اجلــمـعــة في نــصف نــهــائي بــطــولـة روالن
جــروس وأكــد نـــادال "كــنت في مـــواجــهــة أبــرز
باراة منافس لي طوال مسيرتي. وهذا ما جعل ا
خاصة وفـريدة. نـحن نعرف بـعضـنا جيـدًا ولكـننا
لم نتـواجه منـذ مدة طـويلـة. ولكن كالنـا قام بـتغـيير

طـريــقــة لـعــبه". وأشــار اإلسـبــاني إلى أن هــدفه خالل
الـلـعب عـلى األراضي الـتـرابـيـة- الـتي يـقـدم فـيـهـا أفـضل

نتـائجه- هـو القـيـام باألمـور بأفـضل طريـقـة يعـرفهـا.  وبعـدما
صـرح فيـدريـر عـقب خـسـارته بـأنه لم يـجـد شـخـصـاً يـتـدرب معه
ــواجــهــة نــادال ألنه لــيس هــنــاك من هــو قــريب من اســتــعــدادًا 
مستواه رد اإلسباني بنفس الكالم وقال "حلسن احلظ" ال يوجد
اثـنـان من فـيـدريـر. ولم يـرغب نـادال في حتـديـد إذا مـا كـان هـذا
اللقاء هـو األخير بـينه وب فـيدرير بسـبب كبر سـنهمـا أم ال قائلًا
العب. "ال اعتقد أن فيدرير أو أنا سنتحمل  10أعوام أخرى في ا
ـستوى ولكن مـنذ  5سنـوات لم نتـخيل أيـضًا أنـنا سـنصل لـهذا ا

وهذه القمة خالل مسيرتنا".
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ــنـــتـــخب حتت قـــيــادة ســـجـــلــهـم ا
كــــومــــان حــــيث ســــجل  8أهـــداف
وصـنع  6آخــرين ويُــجــيــد ديــبـاي
تــنـــفــيــذ الــركالت الــركــنــيــة والــتي
ــدافع مــاتــيــاس دي يـــســتــغــلــهــا ا
لـــيـــخـت.  وجنح كـــومـــان بـــاجلـــيل
احلـالي في تـقـد بـطـولـة أكـثـر من
رائعـة حيث تصـدر اجملمـوعة التي
ضـمت فــرنـسـا بـطـلــة الـعـالم الـعـام
ـانــيـا بـطــلـة مــونـديـال ــاضي وأ ا

2014.  وتخطت الطواح
ــنــتــخب اإلجنــلــيــزي الــذي وصل ا
لــنــصف نــهـائـي مـونــديــال روســيـا
ـاضي ليسـير بخـطى ثابتة العام ا

نصات التتويج. نحو العودة 
Ëb U½Ë— d×Ý

ـــكن أن نُـــطــــلق عـــلى مــــنـــتـــخب
البـرتغـال فريق الـنجم الـواحد في
ظل االعــــــتـــــمـــــاد عـــــلـى قـــــائـــــدهم
كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو والـذي يُـعـد
ـيز لـلمـدرب فرنـاندو مفـتاح لـعب 
سانتوس. ودائمًـا ما يُثبت رونالدو
ـوعـد فـعـلى الـرغم من أنه أنه في ا
لم يــــــشـــــارك في مــــــبـــــاريـــــات دور
اجملموعات مع البرتغال برغبة منه

الهـولـندي جـون هتـينـيـجا لـيتـلقى
بـطـاقة صـفـراء. وانـدلـعت مـشـاجرة
ــلـعب بــعـدمـا جـديــدة عـلى أرض ا
رفض الـــهــولــنــديــون إعــادة الــكــرة
خلــصــومــهم الــذين أخــرجـوهــا من
ــعـاجلــة العب ــلــعب لــلــســمــاح  ا
مصـاب وحصل الـهولـندي ويـسلي
شنـايدر على إنـذار وهو مـا انطبق
على مواطـنه رافائيل فـان دير فارت
بـسـبب السـلـوك الـعـنـيف.  وشـملت
الئــحــة احلـاصــلــ عـلـى الـبــطــاقـة
الصـفـراء ريكـاردو ونـونو فـالـنتي
قـبل أن يـخـرج ديـكـو مـطـرودًا وفي
الـــوقت بـــدل الـــضــائـع حــصـل فــان
بـــرونـــكـــهــــورست عـــلى بــــطـــاقـــته
لعب. الصفـراء الثانـية ليطـرد من ا
ـعــركـة دفـعت الـرئـيس ولـعل هـذه ا
الـســابق لالحتــاد الــدولي جـوزيف
بالتر إلى تـوجـيه انتـقادات عـنيـفة
لــلـحــكم الــروسي قــبل أن يــتـراجع

عنها الحقا.
«bM u¼ WOŽULł

ــنــتــخب الــهــولــنــدي في ويــتــسم ا
الوقت احلـالي بـاجلمـاعيـة حيث ال
يـعتـمـد الـطواحـ عـلى العب مـع

بينهما قبل  13عامًا وأطلق عـليها
تـســمـيـة "مـعـركــة نـورمـبـرج". وكـان
نتـخبـان قد تأهال إلى ثـمن نهائي ا
ـانـيـا  2006 وتـنـافـسـا مـونـديـال أ
ـــؤهـــلـــة إلى دور عـــلـى الـــتــذكـــرة ا
الــثــمــانــيــة في مــديــنــة نــورمــبـرج.
ــبــاراة بــعض األحـداث وشــهـدت ا
الـدرامـيـة الـتي كـان بـطـلـهـا احلـكم
الـروسـي فـالـنــتـ إيـفــانـوف الـذي
أشـهـر الـبـطـاقـة الـصـفـراء  16مرة
والبطاقة احلمراء  4مرات. وانتهت
ـنـتـخب الـبـرتغـالي ـبـاراة بـفـوز ا ا
بــهــدف نــظـيـف أحـرزه مــانــيش في
الــدقــيــقـة  23 وهــو الالعب نــفــسه
الــذي ســـجل هـــدف الــفــوز  1-2في
مــرمى هـــولــنــدا في نــصف نــهــائي
كـأس أوروبـا .2004 وفي الـدقــيـقـة
الــثــانــيــة من عــمــر الــلــقــاء حــصل
الهـولنـدي مارك فان بـومل على أول
بـطــاقـة صـفـراء وقــبل الـهـدف نـال
مواطـنه بـوحلروز إنـذارًا بـعد خـطأ
عنيف ضـد كريسـتيانـو رونالدو
ــــــلـــــعب الــــــذي خـــــرج من ا
مـــــصـــــابًـــــا. ولـم يـــــكن
ـنـأى عن مـانـيـش 
اإلنــــــــــــــــــــــذارات
فـــــحــــــصل هـــــو
اآلخــــــــر عــــــــلى
بـطـاقـة صـفـراء
في الدقـيقة 19
وبـعــد الــهـدف
انضم الـبـرتـغالي
كــوســتـيــنـيــا إلى قــائـمــة الالعــبـ
احلاصل على اإلنذارات بعد خطأ
ضـد فيـلـيب كـوكـو ثم نال الـبـطـاقة
الثانية قبل نهاية الشوط األول إثر
ـــســة يــد لــيـــكــون أول من يــغــادر
لعب مطرودًا. وبدأ الشوط الثاني ا
بـحـصــول الـبـرتـغـالـي بـيـتـيت عـلى
إنذار وحلق به إلى قائـمة أصحاب
الـبـطـاقات الـصـفـراء لـويس فـيـجو
وجــيــوفــاني فــان بــرونــكــهــورست.
وكــان يــفــتــرض أن تــكــون عــقــوبــة
فيـجو أغـلظ بعـدما بدا وكـأنه نطح
نتخب فان بومل علمًـا بأن مدرب ا
الـبــرتـغـالي حـيــنـهـا لـويــز فـيـلـيـبي
ــشــاحــنــة ســكــوالري اشــتــرك في ا
وهـرب من الـعــقـوبـة. وفي الـدقـيـقـة

غادرين 63 كان بوحلروز ثاني ا
لــلــمــلـعـب بـعــد خــطــأ ضـد فــيــجـو
وتــــدخـل احلــــكـم الـــــرابع مـــــاركــــو
رودريـــجـــيــز لـــفض اشـــتــبـــاك بــ
بـوحلـروز ومـواطـنه أنـدر أوييـر مع
الـبـرتـغـالي سـيـمـار سـابـروزا ودكـة
البـدالء الـبرتـغـاليـة وبعـدهـا بقـليل
ارتـكب ديـكـو مــخـالـفـة خـشـنـة عـلى

{ مدريد  –وكاالت : حسم نادي ريال مدريد اول امس اجلمعة صفقته
نـتـظـرة بإعالن ضم الـبـلـجيـكي إيـدين هـازارد جنم تـشيـلـسي.  وأصدر ا
ـلكي بـيـانًا رسـمـيًا عـبـر موقـعه يـعلـن خالله توصـله التـفاق مع النـادي ا
تشيلسي على ضم الدولي الـبلجيكي.  وأوضح نادي العـاصمة اإلسبانية
دة  5مواسم لـينتـهي في صيف في بيـانه أنَّ هازارد سـيوقع عـلى عقـد 
قرر أن يتم تقد هازارد للجماهير ووسائل اإلعالم داخل.2024  ومن ا
مـلـعب سـانـتـيـاجـو بـرنـابـيـو فـور اجـتـيـازه الـفـحـوصـات الـطـبـيـة بـنـجـاح.
وأشارت تقارير صحفية إلى اتـفاق الريال مع تشيلسي على ضم الالعب

مقابل  130مليون جنيه إسترليني شاملة احلوافز اإلضافية.

ـــنــتـــخب بــعــد حـــيث ابــتـــعــد عن ا
نهـائـيات مـونـديال روسـيـا لكن في
أول مــبـــاراة له في الــبـــطــولــة ضــد
سويـسـرا في نصف الـنـهائي جنح
في تسجـيل ثالثية قـاد بها مـنتخب
بالده لـتـحـقـيق االنـتـصـار والـتـأهل
دير للنهائي. وحذر رونالد كومان ا
الــفــني لــلـمــنــتـخـب الـهــولــنـدي من
رونـــــالـــــدو حـــــيث صـــــرح قـــــائال:
"ســـويــــســـرا كــــانت األفــــضل لــــكن
الــبــرتــغــال لــديـــهــا كــريــســتــيــانــو
رونــالـدو". ورشح كــومــان مـنــتـخب
الـــبــرتــغـــال حتت قــيـــادة رونــالــدو
لـلـتـتـويج بـالـنـسـخـة األولى لـدوري
األ األوروبية عـلى حسـاب فريقه
حـيث انـتـقـد العـبـيه رغم االنـتـصـار
بثالثـية مـقـابل هدف عـلى إجنلـترا.
وسيتوجب على كومان فرض رقابة
لصيـقة على رونـالدو لقـتل خطورة
البرتغـال على الرغم من أن "الدون"
ـكن لـكي يـتـوج سـيـفـعل كل شيء 
بلقـبه الثـاني مع منتـخب بالده بعد
حتـقــيق يـورو  2016ولـكي يُــحـيي
فـــرصه مـــرة أخـــرى فـي الــتـــتـــويج

بالكرة الذهبية.

{ روما  –وكاالت: اقـترب مـاوريسيـو ساري مـدرب تشـيلـسي من تولي
اسيميليانـو أليجري الذي رحل عن الفريق عقب تدريب يوفنتوس خلفًـا 
ـنـصـرم. وقـال مـوقـع "كـالـتـشـيـو مـيـركـاتـو" اإليـطـالي إنَّ ـوسم ا نـهـايـة ا
سـاري قــام اول امس اجلــمــعـة بــجــمع مـتــعــلـقــاته من مــنــزله في لــنـدن
اسـتـعـدادًا لـلـسـفـر إلـى تـوريـنـو لـلـتـعـاقـد مـع يـوفـنـتـوس. ويـنـتـظـر سـاري
احلصـول عـلى الـضوء األخـضـر لـلرحـيل عن تـشـيلـسي من أجل الـسـفر
إليـطالـيـا والـتـوقـيع علـى عقـود تـدريب الـسـيـدة العـجـوز. وأشـارت تـقـارير
إجنليزية إلى أن تشيلسي ال يرفض رحيل سـاري لكنه ينتظر أن يستقر
على بديله. ويفاضل تشيلسي حاليًا ب الثنائي فرانك المبار قائد البلوز
السـابق ومـدرب ديـربي كـاونتي احلـالي وألـيـجـري مدرب يـوفـنـتوس

توقع أن يـتولى ساري تدريب يوفـنتوس مقابل 7 السابق. ومن ا
ـوسم.  وأنـهى سـاري مـوسـمه الـوحيـد مع ماليـ يـورو في ا
ـركز الـثـالث في الـدوري اإلجنـلـيزي تشـيـلـسي بـاحـتالل ا

والفوز بلقب اليوروباليج على حساب آرسنال.
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ـنـتخب { مدن  –وكاالت : يـلـتقي ا
الـهـولــنـدي مع نـظـيــره الـبـرتـغـالي
الــيــوم األحــد  في نــهــائي بــطــولـة
دوري األ األوروبـيـة عــلى مـلـعب
ــكن أفـــونــســـو هــنـــريــكـــيس. وال 
ـواجهات السـابقة ب استعراض ا
نتخب دون تسليط الضوء على ا
ــــــــوقـــــــــعــــــــة ا
الــشـــهــيــرة
الـــــــــــــــــتـي
جــــمــــعت

أو أسـماء مـحـددة. ويـعتـمـد رونـالد
ــديــر الــفــني لــلــمــنـتــخب كــومــان ا
ـيـزة الـهــولـنـدي عـلى مـجــمـوعـة 
ومتنـوعة بـ الشبـاب مثل فـرينكي
دي يـــوجن ومـــاتـــيـــاس دي لـــيـــخت
ــــفــــيـس ديــــبــــاي وأصــــحــــاب و
اخلـبـرات أمثـال دالي بـلـيـنـد وريان
بـــابل وفـــيـــرجــيـل فــان ديـك.  تــألق
فـــريــنـــكي دي يـــوجن في مــواجـــهــة
اإلجنـــلـــيــز حـــيث قـــدم تــمـــريــراته
ساته الـسحريـة وانتصر تقـنة و ا
لبالده في معركة خط الوسط حيث
حتــكم في إيــقـاع الــلــعب واســتـغل
ســرعـــات ديــبــاي لــضــرب دفــاعــات
إجنــلـتــرا بــالـهــجـمــات الـعــكـســيـة.
ستوى الدفاعي فإن ثنائية وعلى ا
فان ديك وماتياس دي ليخت أثبتت
جنـاحـهـا الـكـبـيـر ورغم أخـطاء دي
ليخت لقلة خبراته لكنه يُعد سالحًا
ـــيـــزًا في ضــربـــات الـــرأس وقــد
يــســتــفــيــد بـه كــومــان كــثــيــرًا ضـد
ـفيس البـرتغـال.  وهـجومـيًا يُـعد 
ديــبـــاي أحــد أهم أســلــحــة رونــالــد
نتخب الهولندي حيث كومان في ا
شـــارك في  14من أصل  23هـــدفـــا
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نتخب مصر دير الفني  كسيكي خافيير أجيري ا ا
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الدولي البرتغالي ينجح في حمل منتخب بالده إلى نهائي بطولة دوري األ األوروبية

نتخب الهولندي مع نظيره البرتغالي في نهائي بطولة دوري األ األوروبية على ملعب أفونسو هنريكيس. ½wzUN »_3∫ يلتقي ا

الـتي اجتـمـعت يومي الـثالثاء واألربـعاء
في بـاريس بـشـكل مـفـاجئ إعـادة مـباراة
إيــاب الـــدور الــنـــهــائـي لــدوري أبـــطــال
ـغـربي أفـريـقـيـا بـ الـتـرجي والـوداد ا
ــعــلب رادس بــتــونس في الــتي دارت 
بـلــد مــحــايـد بــعــد نــهـائــيــات كـأس أ
باراة أفـريقـيا وذلك بـسبب أن ظـروف ا
والسالمة لم يتم توفيرها. وكان اخلالف
ـــبــاراة يـــحــوم بـــشــكل الـــذي أحـــاط بــا
أسـاسي حول غيـاب تقنـية حكم الـفيديو
ـسـاعـد (فـار) واحـتـجـاج العبـي الوداد ا
عــلـى عــدم احـــتــســـاب هــدف فـي مــرمى
الــتــرجي ومن ثم رفــضــهـم اســتــئــنـاف
الـلـعب قـبل اللـجـوء إلى "الـفـار".  وأنهى
احلـــكـم اجلــامـــبي بـــاكـــاري جـــاســـامــا
ـبــاراة بـ الــفــريـقــ بـعــد تـوقف دام ا
لـنحو ساعة ونصف الساعة منذ الدقيقة
0ـ  1عـنـدمــا كـان الـتـرجـي مـتـقـدمـا  60
لــيــحــتــسب حــيـنــهــا الــنــهــائي لــصـالح

الترجي بانسحاب الوداد.

{ تـونس - وكـاالت: قـال رئـيس الـلـجـنة
الـقـانـونـيـة بـالـتـرجي الـتـونسـي رياض
الـتـويتي اول امس اجلـمـعة إن الـفريق
سـيــعــيــد كــأس دوري أبــطــال أفــريــقــيـا
ـيـدالـيات إلى االحتـاد األفـريـقي لـكرة وا
الـقدم (كاف) وسيجـهز ملف شكواه إلى
احملـكــمــة الــريـاضــيــة الـدولــيــة (كـاس).
وأوضح ريـاض التـويتي رئـيس اللـجنة
في تـصـريــحـات خـاصـة لــوكـالـة األنـبـاء
ــانــيــة (د.ب.أ) أن الــنــادي ســيــتــقـدم األ
لف شكـواه إلى "كاس" للطعن مـباشرة 
عـلى قرار جلنـة الطـوار بالكـاف بشأن
أحـداث مباراة الدور النهائي ضد الوداد
ـغـربي.وقال: "تـأكـد لـنا أن الـبـيضـاوي ا
ـكــتب الــتــنـفــيـذي مـصــدر الــقـرار هــو ا
لـلـكـاف وبـالـتـالي سـنـلـجـأ مـبـاشـرة إلى
سؤول :"لم نحصل بعد الكاس". وتابع ا
عـلى خطاب رسمي ولكننـا سنعيد اللقب
ـيـداليـات إال إذا أصدر االحتـاد قرارا وا
بـوقف الـتنـفـيذ". وقـررت جلـنة الـطوار
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