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بـــورتـــو )الـربتغـــال( )أ ف ب(-
اهــدرت ايـطــاليــا فــوزا كــان يف
متنـاوهلا امـام السـويد فـاكتفت
بالتعادل االجيابي معها 1-1 اجلمعة
يف بـورتو امـام 52 الف متـفرج يف
اجلـولـة الثـانيــة من منــافسـات
اجملمـوعة الـثالـثة ضـمن بطـولة
امـم اوروبـــا 2004 لكـــرة القــدم
املقـامة حـاليا يف الـربتغال.وسجل
انطــونيـو كـاسـانـو )37( هـدف
ايـــطــــــالــيــــــا، وزالتــــــــــان
ابــراهـيمــوفـيتـش )85( هــدف

السويد.
وكــانت الـدمنــارك تغلـبت علـى
بلغـاريا 2-صفـر ضمن اجملمـوعة
ذاتهـا.ورفعت السـويد رصيــــدها
اىل 4 نقـاط يف صـدارة اجملمـوعـة
بفــارق االهــداف عـن جــارتهــا
الدمنـارك، يف حني اصبح رصـيد
ايطاليا نقطتني وبلغاريا ال شيء.
ويف اجلـــولـــة االخـرية الـثالثـــاء
املقبل، تلتقـي ايطاليا مع بلغاريا،

والدمنارك مع السويد.
واجـرى مدرب مـنتخب ايـطالـيا
جــوفــاني تــرابــاتــونـي ثالثــة
تعــديالت علــى التـشـكيلــة اليت

ايطاليا تهدر فــوزا كان يف متناوهلا 
امـام الســـــويد

احلــارس مـن مــرمــاه وحــاول
اسقــاطهــا من فــوقه لـكن احـد
املدافعني ابعدها قبل ان جتتاز خط

املرمى اىل ركلة ركنية )59(.
وكاد قائد ايطـاليا فابيو كانافارو
ان خيدع حـارس مرمـاه عنـدما
حـاول تـشتـيت كـرة عــرضيـة
فـسـددهـا بـاجتـاه املـرمـى لـكن
بــوفــون كــان يقـظــا وابعــدهــا
بــاطــراف اصــــــــــــــابعه ركلــة

ركنية )72(.
وسار هنريك الرسون بالكرة حنو
20 مـرتا قبل ان ميـرر كـرة بيـنيـة
باجتـاه ماتيـاس يونسـون سددها
بقوة وصـدها بوفون برباعة قبل
ان يبعـــــــد كـانـافــارو اخلطـر
نهائيا )78(، ثم مرر الرسون كرة
اخرى بـاجتاه يـونسـون فصـوبها
االخري برأسه فوق العارضة )81(.
وحصل مــا مل يكن يف احلـسبـان
عـندمـا ادركت الـسويـد التـعادل
اثر دربكـة امام املـرمى فـوصلت
الكرة اىل ابراهيمـوفيتش سددها
بكعب القـدم لتـسقط يف الـزاوية
البعيدة رغم وجود فريي على خط

املرمى )85(.

وتــابع فـيريي مــسلــسل اهــدار
الفرص عندما تلقى كرة اكثر من
رائعـة مـن زامربوتـا لـكنه مـرة
جـديـدة سـددهــا رأسيه خـارج

اخلشبات الثالث )33(.
وعانـى الدفـاع السـويدي ضغـطا
مـستمـرا اىل ان متكـن انطـونيـو
كـاسانـو يف افتتـاح التسجـيل بعد
ان تلقى كرة عـرضية اثر جمهود
فـــــردي رائـع للـــظهــري االميــن
كـريـستيـان بـانـوتـشي فغمـزهـا

برأسه داخل املرمى )37(.
وكاد سيناريو اهلدف االول يتكرر
عندما مرر بانوتشي كرة مماثلة
اىل كـاسانـو لكن تـسديـدة االخري
الرأسـية كـان ضعيـفة بـني يدي

احلارس )45(.
واسـتمــرت ايطـاليـا يف ضـغطهـا
مـطلع الـشـــوط الثـــاني وتــابع
بـانـوتــشي تــألقه علــى اجلهـة
اليمنـى ومرر كـرة اخرى داخل
املنـطقة سـددها فـيريي مرت اىل

جانب القائم االيسر )47(.
ومرر فيريي كـرة اماميـة باجتاه
دل بـيريو فـسـيطــر عليهـا علـى
مـشارف املـنطقـة حلظـة خروج

فـريدي ليونغربغ الـكرة بطريقة
ذكيـة مع زالتان ابراهيـموفيتش
لكـن االخري سـددهـا عــاليــا من

مسافة قريبة )12(.
وجنح انطونيو كاسانو يف خمادعة
الدفاع السويدي ومرر كرة متقنة
داخل املنطقـة تطاول هلـا فيريي

برأسه لكنه سددها عاليا )18(.
وتـوالت الفـرص االيطـاليـة وقام
جـانلوكا زامربوتـا مبجهود فردي
علـى اجلهـة الـيمنـى ومـرر كـرة
رائعة باجتاه اليساندرو دل بيريو
سـددها مـباغـتة مـسحت القـائم

االمين ملرمى السويد )19(.
وكادت الـسويـد تفتتح الـتسجيل
عنـدمــا تلقــى ليــونغربغ كـرة
مـاكــرة من ابـراهـيمـوفـيتـش
فتــوغل داخـل املنـطقــة وسـط
رقــابـــة من مــدافـعني قـبل ان
يـبعــدهــا احلــارس االيـطــالـي

جانلوجيي بوفون )24(.
واستدار دل بيريو على نفسه من
خارج املـنطقة واطلق كـرة قوية
اصطـدمت بـاحـد املـدافـعني ثم
ابـعدها احلـارس السويـدي زاحفا

اىل ركلة ركنية )28(.

وكـان بــوسع ايطـاليـا ان حتـسم
املبــاراة يف مصـلحتهـا يف الـشـوط
االول لكـن مهـــامجهـــا العـمالق
كـريـستيــان فيريي كـان يف بـرج
حنسـه واهدر العديـد من الفرص

السهلة.
وعمـومـا قــدمت ايطـاليـا وجهـا
خمتلفا متـاما عن مبـاراتها االوىل
ضــد الــدمنــارك لـكن احلـظ مل

حيالفها اطالقا.
وسـنحـت لفـيـريي فـــرصـــة يف
الدقيقـة الثالـثة عنـدما سـيطر
علـــى الكـــرة داخل املـنــطقـــة
وختلـص مـن مــدافع ســويــدي
بفـضل قــوته الـبــدنـيـــة لكـن
احلـارس الـسـويـدي ايـزاكـسـون
تـدخل يف اللحظة املنـاسبة وابعد

الكرة ركلة ركنية.
واطلـق اندريـا بريلـو كرة قـوية
بيـسراه من خـارج املنطقـة فشل
احلـارس السـويـدي يف الـسيطـرة
عليهـا فـتهيـات امـام فيـريي لكن
احلـكم اطلق صفـارته الن االخري

كان متسلل )8(.
وشـن املنتخـب السـويـدي هجمـة
مـرتـدة سـريعــة وتبــادل فيهـا

خـــاضـت املـبـــاراة االوىل ضـــد
الـدمنـارك احـدهمــا اضطـراري
بــسـبـب وقف صـــانـع العــــابه
فرانشيـسكو توتي ثالث مباريات
لـبــصقـه يف وجه احــــد العـيب
الـدمنارك، واشـرك مكانه انـدريا
بريلـو، بـاالضـافـة اىل جـينـارو
غـاتوزو وانطـونيو كاسـانو مكان
كـريـسـتيـانـو زانـييت ومـاورو

كامورانيزي على التوالي.
امـا يف صفوف املـنتخب السـويدي
فـكان التعـديل الوحيـد مشـاركة
كـريـستيــان فيلهلـمسـون مكـان

تيدي لوسيتش املصاب.
وبدات املـباراة بـسرعـة من قبل
املنتخـبني يف حماولـة لكل منـهما
يف توجيه ضربـة معنوية مبكرة
لالخـر وكـانت االفـضليـة طـوال
الشـوط االول للمنتخـب االيطالي
الـســاعـي اىل تعــويـض عــرضه
املخـيب لالمــال يف املبـاراة االوىل
حـيث كــان حمظـوظــا للخـروج
بالتعـادل السليب، فمـارس ضغطا
كبريا علـى منافـسه الذي اعـتمد
على اهلجمـات املرتدة من دون ان

يشكل خطرا.

كرمية كامل
يسعى منتخـب الربتغال مضيف بطولـة أمم أوروبا احلالية إىل
إنقــاذ نفسـه من عنق الـزجـاجـة عنـدمــا يالقي أسبـانيـا يف
الساعة الثامـنة من مساء اليوم بتـوقيت بغداد ويتوجب على
الربتـغال الفـوز لضـمان الـصعود لـدور الثمـانيـة فيمـا يكفي
األسبان التعـادل إذ ميلك أصحاب األرض ثالث نقاط فقط بعد
خـسارة مدويـة يف االفتتاح أمـام اليونـان بهدفـني هلدف وفوز
منـطقي علـى روسيـا بهـدفني نـظيفـني فيمـا يقف رصيـد
األسبـان عند أربـع نقاط كسـبوها مـن فوز صعب علـى روسيا
بهـدف وحيد وتعـادل إجيابـي بهدف لكل طـرف أمام اليـونان
اليت ستخوض هي األخرى مباراة مصريية اليوم أمام روسيا يف
السـاعة العـاشرة ومخس وأربـعني دقيقة قـد يكون هلـا القول
الـفصل يف حتـديـد هـويـة أول فـريقني يف الـدور الثـانـي من
البطولـة علمًا أن الفريق الروسي فقد كل فرصة له خبسارتيه

السابقتني ومباراة اليوم بالنسبة له تأدية واجب ال أكثر.

اليوم
الربتغال يف حماولة اإلنقاذ أمام أسبانيا

واليونان تسعى إلكمال املفاجأة أمام الروس

لـشبـونـة )أ ف ب(- يف مــا يلي
هـدافـو امم اوروبـا 2004 لكـرة
القـدم اليت تستضـيفها الربتغال
من 12 حـزيـران/يــونيـو اىل 4

متوز:
- هـدفــان: زين الــدين زيـدان
)فـرنـســا( وهنــريك الرسـون
)السويد( وواين روني )انكلرتا(
وزالتــان ابــراهـيـمــوفـيـتـش

)السويد(
- هــــدف واحــــد: انـغلــــوس
خـــاريــسـتـيـــاس ويـــورغـــو
كاراغونيس وانغلوس باسيناس
)اليـونان( وكريستيانو رونالدو
وديكو وروي كوسـتا )الربتغال(
وخـوان فــالريون وفـرنـانـدو

اهلدافون: أربعة يتنافسون
بهدفني لكل منهم

مـوريانتيس )اسبـانيا( وفرانك
المـبــــارد وسـتــيفـن جـريارد
)انـكلرتا( وفـريــدي ليــونغربغ
ومـاركــوس البـاك )الـسـويـد(
وميالن بـاروش وماريك هـاينز
)تـــشـيـكـيـــــا( ومـــــاريـــس
فريبــاكــوفـسـكيـس )التـفيــا(
وتورسنت فرينغز )املانيا( ورود
فــان نيـسـتلــروي )هــولنــدا(
وميالن راباييتـش ودادو برشو
)كـرواتيـا( ودافيـد تـريـزيغيه
)فرنـسا( ويـون دال تومـاسون
ويـسرب غـرونكـيار )الـدمنارك(

وانطونيو كاسانو )ايطاليا(
- االهداف املسـجلة خطـأ: ايغور

تودور )كرواتيا(

براغا )الربتغال( )أ ف ب(- أعلن مدرب الدمنارك مورتن اولسن ان فريقه قدم
مبـاراة جيـدة ومل يسـتخف خبصـمه البلغـاري )2-صفـر( اجلمـعة يف اجلـولة
الثـانية من منـافسات اجملـموعة الثـالثة ضمن بـطولة امـم اوروبا 2004 لكرة

القدم املقامةى حاليا يف الربتغال.
وقال اولسـن )قدمنـا شوطـا اول جيدا، ضغـطنا علـى البلغار وكـان متركـزنا
جيـدا يف الـدفـاع. استغـلينــا اللعب بعـرض امللـعب وسنـحت لنـا فـرص عـدة

للتسجيل(.
وتابع )مل نستخف ببلغاريا برغم خسارتها امام السويد صفر-5(.

وأضـاف )اصيب رومـيدال يف الـدقيقـة 23 واضطـررت اىل اشراك غـرونكـيار
مكانه برغم انـي كنت اعرف بان االخري ال ميكنه لعب مباراة بكاملها بيد انه

كان رائعا وهذا شىء جيد بالنسبة اليه واىل املنتخب(.
اما مـدرب بلغاريا بالمن مـاركوف، فقال )ال نـستحق اخلسارة بهـذه النتيجة،
بيد ان ذلك ال يقلل مـن أهمية الدمنـارك اليت نعرف جيدا بـانها منتخب من

الطراز العاملي(.
وتابع )مل نقدم مـباراة سيئة خصوصـا يف الشوط الثاني(، مضـيفا )انا جاهز
ملـواجهة عـواقب اخلسـارتني ضد الـسويد والـدمنارك. أعرف مـا الذي حيصل

عندما تكون مدربا وذلك منذ توقيع العقد، وأنا لست خائفا(.

اولسن : )قدمنا مباراة جيدة
ومل نستخف باخلصم(

براغـا )الربتـغال( )أ ف ب(- وضع
يــون دال تــومــاســون ويــسـرب
غرونكيار الدمنارك على الطريق
الصـحيح بتسجـيلهما هـديف الفوز
يف مرمى بـلغاريا 2-صفـر اجلمعة
يف براغا يف افتتاح اجلـولة الثانية
من منـافسـات اجملمـوعة الـثالـثة
ضـمـن امـم اوروبـــا 2004 لكـــرة
القـدم اليت تـستـضيفهـا الربتـغال

حتى 4 متوز.
وسـجل تـــــومــــــــاســـــون )44(
وغرونكيـار )90( اهلدفـني، فصار
رصيـد الـدمنـارك 4 نقـاط بعـد
تعـــادهلـــا يف املـبــــاراة االوىل مع
ايـطــاليــا صفــر-صفـر، وبــاتت
بلغــاريــا ثــاني مـنتـخب يــودع

البطولة بعد روسيا.
وتلعب اليـوم ايطالـيا مع السـويد
يف ختام اجلولة الثانية للمجموعة

الثالثة.
ومل تـــرق املبــاراة اىل املــستــوى
املتوقع من اجلانبني خصوصا من
جانـب الدمنـاركيـني، واجرى كل
مـن املدربـني تعديال واحـدا على
التشـكيلة االسـاسية الـيت شاركت
يف اجلـولـة االوىل، وكـانـا يف خـطي
الـدفاع فـعاد تـوماس غـرافيـسن
الـذي كـان مـوقـوفـا اىل تـشكيلـة
الـدمنارك، واشرك مـدرب بلغاريا
الـذي اسـتقبـلت شبـاكه 5 اهـداف

توماسون وغرونكيار يضعان الدمنارك على الطريق
الصحيح وبلغاريا تودع

اخنفـضت ليـاقتهم الـبدنـية عـما
كـانـت عليه احلـال امـام ايطـاليـا
)صفـر-صفـر( يف اجلـولـة االوىل،
وخف عطـاؤهم بــشكل ملحـوظ
وكـثــرت االخـطــاء الـيت كــادوا
يدفعـون مثنهـا، واكتفـوا بالـقيام
باهلجوم املرتد دون تهديد مباشر

للحارس البلغاري.
ونفـذ مـارتـن برتوف ركلـة حـرة
ابعـدهـا سـورنـسن بقـبضـة يـده
)80(، وتعــــــرض الـكــــســنــــــدر
كريجاكوف للعرقـلة على مشارف
املنـطقــة فلـم حيتــسب احلـكم
الـربتغالـي باتـيستـا شيئـا ما ادى
اىل اعــرتاض كــثــيف مــن قــبل
الالعبـني البلغـار ونـال قـائـدهم
ستـيليـان برتوف االنـذار الثـاني

وخرج )81(.
وكـاد االحتيــاطي كالوس ينـسن
يستغل النقص العددي يف صفوف
بلغـاريا ويسجل اهلدف الثاني لكن
كـرته احنـرفت قلـيال عن القـائم
االيـسر )86(، وعـوض غرونكـيار
بعـد لعبة مـشرتكة مع تـوماسون
انفـرد االول علـى اثـرهـا وسـدد
داخل الــشبــاك مــسجال اهلــدف
الثاني )90(.وكان ساند على وشك
تـسـجيل اهلــدف الثـالـث بيـد ان
كــرته ارتــدت مـن العــارضــة يف

الوقت بدل الضائع.

بـرتوف غـري املــراقـب فـــانفــرد
االخري وسـدد كــرة ضعيفـة بني

يدي احلارس )41(.
وارتـد الـدمنـاركيـون مهـامجني
علـى الفور واستقرت رأسية ساند
بني يـدي احلارس )42(، ثـم مرر
الالعـب نفسه كـرة اىل غرافـيسن
الذي اطلـقها خلف الـدفاع فكـسر
يـــورغنــسن مــصيـــدة التــسلل
واعـادها عـرضيـة بعـد ان خرج
احلـــارس ملالقـــاته اسـتقــبلهـــا
تـوماسـون املنفرد متـاما وتـابعها
سـهلة داخـل الشبـاك اهلدف االول

للدمنارك يف البطولة )44(.
وبـدأ الشـوط الثـاني بـسينـاريـو
مــشـــابه لالول حـيـث اسـتـمــر
الـضغط الـدمناركـي دون فاعلـية
ايضـا، وكان اول تـهديـد جدي يف
هذا الشـوط بلغاريـا عندمـا ناول
جـورجي بييف الكـرة اىل دمييتار
بــــربــــاتــــوف ومــنه اىل زوران
يـانكـوفـيتـش الـذي سـدد بقـوة
مرت جبوار القائم االمين )55(، ثم
رفـع الالعب نفـسه كــرة خطـرة
امــام املــرمـــى سيـطــر علـيهــا

احلارس الدمناركي )61(.
وبــدأ البلغــار يتحـركـون بـشكل
افضل واستحوذوا على الكرة اكثر
فتـدنت وترية االيقـاع خصـوصا
من جـانب الـدامنــاركيني الـذين

وجنح احلـارس البلغـاري زدرافكو
زدرافكـوف يف السيطـرة على كرة
سـددهـا غــرونكيـار بقـوة )26(،
وغـــــربل نـيـكالس يـنـــسـن 3
مدافعني يف اجلهة الـيسرى بعدما
تنـــاقل الكــرة مع غـــرافيــسن
وارسلـها عـرضيـة عالـية ارتـقى
اليها سـاند برأسه ووضعها جبانب

القائم االيسر )32(.
وكـانت التسـديدة االوىل لبلغـاريا
بـاجتـاه املـرمـى الـدمنـاركـي عن
طـريق مـاريـان خـريـستـوف يف
الدقيقة 53 لـكنها طاشت وذهبت
عـاليـة بعيـدة، وانطلـق يون دال
تـومـاسـون خلف الـدفــاع وكسـر
مصيـدة التـسلل فـوصلته الـكرة
من الـدفاع وواجه احلـارس الذي
اغلق الــزاويــة فــســدد االول يف
الشبكـة من اخلارج مفـوتا افضل
فرصة للدمنارك حتى االن )39(.

ورد البلغـار بعد اجـراء التـبديل
االول يف دفـاعهم خبـروج ايفالـيو
بــتكـــوف ودخـــول زالتـــومـري
زاغورتشيتش، مرتني متتاليتني
االوىل من كرة عرضية افلتت من
يـــــدي احلـــــارس وســبح هلـــــا
خريـستوف وتابعها برأسه فمرت
جبـــــوار القـــــائـم االميـن )40(،
والثانـية اثر متريـرة بالكعب من
دميـيتـار بـربـاتـوف اىل مــارتن

نظيـفة يف املـباراة ضـد السـويد،
ايليان ستويانوف بدال من بردراغ

بازين.
وبـدأت الـدمنـارك املبـاراة بـشكل
افـضل مـن منـافـستهـا، وقــامت
بعـدة حمـاوالت جـديـة اوهلـا يف
الـدقيـقة اخلـامسـة حني ارسلت
الكرة مـن اجلهة اليـسرى اىل اييب
سـاند يف اليمنى فسـددها مباشرة
ارتـــدت من احلــارس اىل مـــارتن
يــورغـنــسـن الــذي تـبــاطــأ يف
التـسـديــد ومل يتحـكم بـالكـرة

بشكل جيد فانتهت اهلجمة.
وتـابع الـدمنــاركيـون تفــوقهم
امليـداني وعسكـروا امام املنـطقة
البلغـاريـة يف الـدقـائـق العشـرين
االوىل مع حمــاوالت غري جمـديـة
بني الفينة واالخرى خصوصا من

الركنيات اليت حصلوا عليها.
واضطر املـدرب الدمناركي مارتن
اولـسن اىل اجراء تبـديل سريع يف
الــدقـيقــة ديـنيــس روميــدال
الصــابتـه وادخل مكــانه يــسرب
غــــرونكـيـــار العـب تــشلــسـي
االنكـليــزي الـــذي عكـس كــرة
خطـرة من اول ملسـة اخرجت اىل
ركنية واحدث تنفيذها دربكة ثم
مـررها غـرافيسـن عرضيـة امام
املرمـى ابعدهـا الدفـاع وخرجت

اىل ركنية خامسة يف اللقاء )24(.

بورتـو )الربتغـال( )أ ف ب(- اعترب
مـدرب منـتخب ايطـاليـا جوفـاني
ترابـاتوني بـان العبيه قـدموا كل
شيء خالل مـباراتهم ضـد السـويد
واليت انتهت بالتعادل 1-1 اجلمعة يف
بطـولـة امم اوروبـا 2004 املقـامـة
حاليا يف الربتغـال.وقال تراباتوني:
)لقـد بذل الالعبـون جهدا كبريا يف
املبـاراة فـلعبــوا بطـريقـة رائعـة
وخلقـوا العـديـد من الفـرص لكن
حارس الـسويـد تألق يف الـذود عن
مـرماه(.واضـاف )ادركنـا التعب يف

تراباتوني )الالعبون قدموا كل شيء(
مل نـكن مــوفقني وبـدأنــا املبـاراة
بطـريقة سيـئة(، مضيفـا )واجهنا
املشـاكل ذاتهـا ضـد بلغـاريـا مطلع
املباراة(.وتـابع )لكننا عـرفنا كيف
نـرفع مسـتوانـا يف الشـوط الثـاني،
والالعبـون االحتيـاطيـون دخلـوا

بشرعة يف اجواء املباراة(.
وأضـاف )قـدمـت ايطــاليـا أفـضل
عرض يف البطـولة يف الشوط االول،
فقد لـعبت بثقـة كبرية واسـتحواذ

جيد على الكرة(.

التعـادل.وقـال الرسـون: )نـستحق
التعادل الننا جنحنا يف الضغط على
املنتخب االيطـالي يف الشوط الثاني
وسـجلنـا هـدفـا رائعـا بــواسطـة
ابـراهيمـوفيتش(.وتـابع )يستحق
زالتـان اهلدف النه بذل جهدا كبريا
يف املبـاراة(.واضــاف )حنن سعـداء
بالتعادل على الرغم من ان ايطاليا
قــدمـت اداء جيــدا(.امــا مــدرب
الـسـويـد الرس الغـربـايك، فقـال
)لقد تنفـسنا الصعداء، صحيح اننا

الشـوط الثـاني وجنحـوا يف الضغط
علينـا عرب االجنحـة، واعتقـد بان
هنــاك خطـأ علـى زامربوتـا لـدى
تـسجيل ابـراهـيمـوفيـتش هـدف
التعـادل(.وتـابع )اذا لعـبنـا بهـذه
الطريقـة يف مباراتنـا االخرية ضد
بلغاريـا فانـنا منـلك فرصـة كبرية
للـتاهل لكـين ادرك جيدا بـانها لن
تكـون نـزهــة(.يف املقــابل، اعـترب
مهـاجم مـنتخب الـسويـد هنـريك
الرســون بــان فـــريقه يــسـتحق

توتي يقرر عدم استئناف عقوبة االيقاف
الالعـب كريستيـان بولسن، ودرست
جلنة التأديب شريط الفيديو وتبني
هلا ان تـوتي ارتكب خمالفة وفرضت
عليه بالتالي عقوبة تأديبية بوقفه

ثالث مباريات.
ولـن يتمكـن توتـي من املسـاركة مع
منتخـب بالده اال يف حال بـلغ الدور
نـصف الـنهــائي النـه سيـغيـب عن
املبـاراتني املتبقـيتني يف الدور االول
ضـد السـويد وضـد بلغاريـا الثالثاء
املقـبل، وعن الــدور ربع النهـائي يف
حــــال تـــــأهل مـنــتخــب بالده.

ابـديـا رغبـتهمـا يف اعــادة فتح ملق
اإليقاف(.

وأضـافت ان قـرار عـدم االسـتئنـاف
جاء أخـذا بعني االعتبار ان )االحتاد
االوروبـي ابدى تـساحمـا مع الالعب
الن عقــوبــة مـثل املخــالفـــة اليت
ارتكبها هي 4 مباريات، وبالتالي فان
توتي لو استـأنف القرار فانه يواجه

خطر االيقاف ملدة 4 مباريات(.
وكـان االحتاد االوروبي تلقـى شكوى
رمسيــة من الـدمنـارك ضـد تــوتي
تـتهـمه فـيهــا بــانه بــصق يف وجه

لشـبونـة )أ ف ب(- علـم لدى الـوفد
االيطـالـي اجلمعـة أن صـانع العـاب
املنتخب االيطالي فـرانشيسكو توتي
قـرر عـدم اسـتئنـاف قـرار ايقـافه 3
مـباريـات من قبل االحتـاد االوروبي
لـبصقه عـلى احـد العيب الـدمنارك
يف املبــاراة بني املـنتخـبني )صفـر-
صفـر( االثنني يف غـيمارايـش ضمن

اجملموعة الثالثة.
واوضحـت املـلحقــة الــصحــافـيــة
للـمنتخب االيطـالي باربـرا موشيين
انه )ال الالعب وال االحتـاد االيطـالي

.
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