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ايطاليا تودع من الدور االول رغم فوز متأخر على بلغاريا 1-2
املرمـى لكن الـكرة اسـتكملـت حيث
فشل الـدفـاع يف تشـتيتهـا فـوضعهـا
بـريوتـــا يف املـــرمـــى رغــم تكـتل
املدافعني.   ودفع تراباتوني بفيريي
بدال من كـورادي الن نتيجـة املباراة
الثانية بني الدمنارك والسويد كانت
تشـري اىل التعـادل يف الـوقت ذاته مـا
يـعين خـروج ايـطــاليــا من الـدور
االول.   وفـشل املنتـخب االيطـالي يف
فـرض سـيطـرة واضحــة والضـغط
على املرمى البلغاري باستثناء بعض
الفـرص مـن حني اىل آخـر، فـسـدد
بريلـو كـرة قـويـة مـرت علـى ميني
املرمى )54(، وتابع فيريي كرة برأسه
بعـيــــــدا عـن اخلــشـبـــات             
)59(.واسـتعجـل االيطــاليـون متـريـر
الكـرة اىل فيريي الذي احـدث ارتباكا
يف الدفـاع البلغـاري لكن مل تصله اي
كـرة متقـنة الكمـاهلا داخل املـرمى.
ووصلـت كرة اىل كـاسانـو من اجلـهة
اليـمنـى فـارسلهـا سهلــة بني يـدي
احلـارس رغم ان فيريي كان من دون
رقـابة )69(، ثم تطـاول فيريي لكرة
مـن اجلهـــة اليـمنـــى لكـنهــا عـلت
العارضة )73(، وتـوالت كرات فيريي
غـري املركـزة حيـث تابع واحـدة من
ركلـة ركـنيــة من اجلهــة اليـسـرى

فوضعها على يسار املرمى )76(.
وشـدد االيطـاليـون قـبضـتهم علـى
اجملـريـات، وبـلغت املبـاراة الـذروة يف
الــدقيقــة 79 عنـدمــا اغفل احلـكم
ايفانوف احتساب خطأ اليطاليا بعد
ان عـرقل كرييل كـوتـيف االيطـالي
انطونيو كاسانو على حدود املنطقة
من اجلهــة اليـسـرى متـامـا، وسـدد
زامربوتــا كــرة حتــولـت من احــد
املـــدافعـني اىل ركـنـيــة مـن اجلهــة
الـيسـرى )80(.   ولعب تـرابـاتـوني
آخر اوراقه اهلجومية باشراك ماركو
دي فايـو بدال من مـاترياتزي امال يف
تـسـجيل هــدف الفـوز يف الـدقــائق
الثمـاني االخرية.   وابعد بوفون كرة
هــدف ثــان لـبلغــاريــا بــواسـطـــة
بربـاتوف )85(، ثم ابعـد زدرافكوك
كــرة خطـرة مـن رأس اليـسـانـدرو
نـيــسـتـــا )86(، وانفــرد بـرتوف يف
الـدقيقـة الـرابعـة من الـوقت بـدل
الضـائع لكن بـوفون تـصدى لـكرته
برباعــة، ليــأتي هــدف الفــوز غري
اجملـدي اليطـاليـا بعد ثـوان عنـدما
تـابع كاسـانو كـرة من اجلهة الـيمنى

يف سقف الشباك البلغارية.

داخل املـنـطقـــة لكـنه تـبــاطــأ يف
التسديد فحوهلا الدفاع اىل ركنية من
اجلهة اليمنى )29(، ورد برتوف بكرة
بـيسـراه لكن بـوفـون كـان متـيقظـا
وابعدهـا اىل ركنـية ايـضا بعـد ثوان
قلـيلـة، وحـول كـورادي بــرأسه اىل
كاسانو تـابعها االخري مبضـايقة احد
املــدافعني امـام القـائـم االمين )32(.
وغـابت الفرص اخلطـرة للحظات اىل
ان حـصلت ايطـاليـا على ركلـة حرة
انـربى هلا دل بيريو لـكنه ارسل الكرة
سهلـة يف مـتنـاول زدرافكـوف )42(.
ووقعـت ايـطــالـيــا يف احملـظــور يف
الـدقيقـة االخرية مـن الشـوط االول
حـني احـتــســب احلكـم الـــروسـي
فالنتني ايفانوف ركلة جزاء لبلغاريا
اثـر عـرقلـة مـاركـو مــاتريزاتـزي
لدمييتـار برباتـوف فرتمجها برتوف
بنجـاح واضعـا الكـرة بـيسـراه علـى
ميني احلــارس.   وسنـحت فــرصــة
اليطاليـا الدراك التعادل يف الـدقيقة
الثـانيـة من الـوقت بـدل الضـائع مل
يستفد منهـا دل بيريو.   وجاء هدف
التعـادل اليطاليـا يف الدقيقة الـثالثة
من الـشــوط الثـانـي، عنـدمـا مـرر
زامـربوتا كـرة من اجلهـة اليمـنى اىل
كـاسـانــو فسـددهـا قـويـة ارتـطمت
بالعارضة ثم باالرض متجاوزة خط

دخل مــرمـــاهم.   بــادر املـنتـخب
االيـطالـي اىل اهلجوم حبـثا عـن الفوز
فشـكل خطــورة كبرية علـى مـرمـى
منـافسه معـتمدا علـى االخرتاق عرب
اجلنـــاحني، جــانلــوكـــا زامربوتــا
وفيــوري، يف حني كــانت حتـركـات
الـيـســانــدرو دل بـيـريو وكــورادي
وانطونيـو كاسانو يف املقـدمة مقلقة
لـكن املنتـخب البلغـاري سيطـر على
املــوقف وانـطلق بـهجمـات مـرتـدة
شكلت خـطرا عـلى مـرمى بـوفون.
ومل تـشهـد الـدقـائق االوىل حمـاوالت
خطـرة على املرميني حـتى الدقيقة
الـرابعة عشرة اليت سـدد فيها مارتن
برتوف كـرة قـويـة ابعـدهـا احلـارس
االيطالي جانلوجيي بوفون اىل ركنية
من اجلهـة الـيمنــى، لكن بعـد ثـوان
قلـيلــة سـنحـت فــرصــة خـطـرية
اليطـاليا عندما مرر كاسانو كرة من
اجلهـة الـيمنـى وصـلت اىل فيـوري يف
اجلهـة املقابلـة فسددهـا على الـطاير
لـكن احلــارس زدرافكــو زدرافكـوف
ابعدها بـاطراف اصابعه لتـتهيأ امام
دل بيـريو فوضعها علـى ميني املرمى
مباشـرة.   وسدد ايليـان ستويـانوف
كـرة قويـة بيسـراه مرت عـلى ميني
املـرمـى االيـطــالي )24(، ثـم تلقـى
كـورادي كرة عـاليـة فسيـطر علـيها

متــامـــا امتـص به
محاس االيطـاليني
وقـام بعمل جيد يف
الدفاع اىل ان حصل
علــى ركلــة جــزاء
عقدت املوقف اكثر
علـــى مـنـــافــسه.
وغلب التوتـر اكثر
ـــــــــــــــى اداء عــل
االيــطــــالـيـني يف
الــشــوط الـثــانـي
وعجـزوا عن فرض
افـضليـتهم متـامـا
وقلـــت الفـــــرص
اخلــطــــرة علــــى
املـرمـى الـبلغـاري
رغم دخـول فيريي
بـــدال من كــورادي
فلم حيـدث فـرقـا
واضحا خصوصا ان
الــتــمـــــريــــــرات
العـرضية والعـالية
كانت عشوائية، لكن
يف املقــــــابـل جنح
العـبـــو املـنـتخـب
البـلغاري يف احلفاظ
على هـدوئهم رغم
اهلـدف املبكـر الذي
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 وبــات املـنتـخب االيـطـــالي ثـــاني
منـتخب كبري خيـرج من الدور االول
بعـد اسبـانيـا عن اجملمـوعـة االوىل.
شهـدت التشكيلـة االيطاليـة مفاجأة
حـيـث فــضل املـــدرب جـــوفـــانـي
تراباتـوني اشراك بـرناردو كورادي
يف خـط اهلجــوم بــدال مـن العـمالق
كـريـسـتيـان فـيريي الـذي مل يقـدم
شيئـا يـذكـر يف املبـاراتـني االوليني،
كمـا اسـتمــر غيـاب صـانع االلعـاب
فـرانشيـسكو تـوتي تنفـيذا لعقـوبة
االحتــاد االوروبـي بـــايقـــافه ثالث
مبـاريـات لبـصقه علـى الـدمنـاركي
كـريـسـتيـان بـولـسن، وغـاب العب
الـوسـط جينـارو غـاتـوزو والقـائـد
فـابيـو كـانـافـارو لنـيلهمـا انـذارين
ولـعب مكــانهمـا سـتيفـانـو فيـوري
ومـــاركـــو مـــاتـريازي.   ومل تــنفع
املـنتخـب االيطـالي سـيطـرته علـى
اجملريات يف الشوط االول الن التسرع
وعـدم الدقـة طبع متريـرات العبيه
قابلهـا نظريه الـبلغاري بـاداء هادىء

غـيمــارايـش )الـربتغــال( )أ ف ب(-
ودعت ايـطــاليــا بـطلــة عــام 1968
ووصيفـة بطـل النسخـة االخرية من
الـدور االول لكـأس االمـم االوروبيـة
لكـرة القدم املقـامة يف الـربتغال رغم
فـوزها املتـأخر علـى بلغاريـا 2-1 يوم
الثالثـاء يف غـيمـارايـش يف اجلـولـة
الثالثة االخرية من منافسات اجملموعة
الثالثة، وذهبت البطاقتان اىل السويد
والدمنـارك اللتني تعـادلتا             2-
2.   وسجل سـيـمــونـي بـريوتــا )48(
وانـطــونيــو كــاســانــو )90( هــديف
ايطاليا، ومارتن برتوف )45 من ركلة

جزاء( هدف بلغاريا.
وتصـدرت السويد اجملمـوعة برصيد
5 نقـاط وهو الـرصيد ذاته للـدمنارك
وايطـاليا اليت فازت علـى بلغاريا 1-2،
بيـــد أن التــأهل كـــان من نـصـيب
املنـتخبـني االسكنـدنـافـيني بفـارق
االهــداف املــسجلــة يف املـــواجهــات
املبـاشـرة حبــسب قــوانني االحتـاد
االوروبي اخلـاصة بتـساوي اكـثر من
منتخبني نقـاطا، فيما منيت بلغاريا
خبسـارتها الـثالثـة على التـوالي بعد

االولـيـني امـــام
السويد صفر-
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والدمنارك
صفر-2.

ويف ربـــــــع
الــنهــــائــي،

ــــــي تـلــــتـق
السـويـد مع ثـاني
اجملمـوعة الـرابعة
)املـانيا او هـولندا
او التفيـا(، فـيمـا
تلعب الـدمنـارك
مع تــشـيكـيــا.
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 بورتو )الربتغال( )أ ف ب(-
أعلـن مدرب مـنتخب الـدمنارك
مـــورتـن اولــسـن أن اي اتهـــام
بتــواطــؤ فــريقه والـســويــد
بــالتعـادل 2-2 يف مبــاراتهمـا يف
بورتو يف اجلولـة الثالثة االخرية
من منـافسات اجملمـوعة الثـالثة
ضـمن بطـولة امـم اوروبا 4002
لكـرة القـدم املقـامـة حـاليـا يف
الــربتغــــال سـيـكــــون  مـثـريا

للسخرية .
وقـال اولـسن يف مـؤمتـر صحـايف
كل من شـاهـد املبـاراة سيـعترب
االتهامـات مثرية للـسخريـة، لن
أرد ابدا علـى هذه االسـئلة، كـنا
نرغب يف الفوز باملباراة الننا كنا

نسعى اىل صدارة اجملموعة .
وتـابع  كـان بـامكـاننـا تـوجيه
الضـربـة القـاضيــة للسـويـد يف
الــدقـــائق العـشــريـن االخرية
عنـدمـا تقـدمنـا 2-1، لـكننـا مل
نـنـجح يف ذلـك وخــــرجـنــــا
مـتعــادلني وانــا سـعيــد بهــذه
النـتيجـة رغـم اننـا كنـا نـأمل

الفوز .
وشـــاطـــر املهـــاجـم يـــون دال
تـومـاسـون، صـاحـب ثنــائيـة
الدمنارك يف مـرمى السويد، رأي
مـــدربه، وقــال  اذا شــاهــدمت
الثــوانـي االخرية مـن املبــاراة
فـسرتون بـاننـا كنـا نبـحث عن

اليوم: يف الدور ربع النهائي المم اوروبا
املضيف الربتغالي يالقي انكلرتا

يلتقي الـيوم يف الـعاصـمة لـشبـونة مـنتخبـا الدولـة املضيـفة
الربتغــال وانكـلرتا يف لقـاء حـاسـم سيـسفــرعن خـروج احـد

املنتخبني الكبريين من هذا الدور.
وتعـول الربتغـال كـثريًا علـى عـاملـي االرض واجلمهـور الـذين
سيقفـان اىل جانبهـا يف هذه املبـاراة وكذلك تعـول على جنـومها
الكبـار امثـال لـويـس فيغـو وروي كـوستـا ورونـالـدو الـصغري
وغريهـم من الالعبـني الكبـار وسيحـاول سكـوالري ان يـضمن
الفـوز يف هـذه املبـاراة ليـنتقل اىل املـربع الـذهيب ولـيصعـد يف

الوقت نفسه من اوراقه التدريبية.
أمـا كتيبة اركـسون االنكليزيـة فستحاول ان تفـوز بهذه املباراة
اعتمـادًا علـى جنـومهـا وعلـى رأسـهم املتـألـق بيكهـام وكـذلك
الصاروخ االنكلـيزي اجلديـد روني وغريهم من النجـوم الكبار،
نتمـنى ان نـشاهـد مبـاراة كبـرية يف هذا الـدور متتع اجلمـهور

املشاهد.

غيمـارايش )الـربتغال( )أ ف ب(-
قال مدرب منتخب ايـطاليا لكرة
القـدم جـوفـاني تـرابـاتـوني ان
فـريقه خرج مـرفوع الـرأس من
الــدور االول لـنهــائـيــات امــــم
اوروبا 2004 لـكرة الـقدم املقـامة

حاليا يف الربتغال.
وودعت ايـطالـيا مـن الدور االول
رغم فـوزهـا علـى بلغـاريـا 2-1 يف
اجلولـة الثالثـة االخرية من الدور
االول الن بـطــاقـيت اجملمــوعــة
ذهـبتـا اىل الـسـويـد والـدمنـارك
اللتني تعادلتا 2-2 وتقدمتا عليها
بفــارق االهـــداف يف املبــاريــات

املباشرة بني املنتخبات الثالثة.
وقـال ترابـاتوني  تـودع ايطـاليا
مـرفـوعـة الـرأس خصـوصـا انهـا
كانت تـستحق الـفوز يف مبـاراتها

السابقة ضد السويد )1-1( .
ومل يتـطــرق تــرابــاتـــوني اىل
التـحكيم قـائال  ال اريـد ان اقول
شيـئا النـين مل اشاهـد االعادات،
رمبـا سـاراهــا الحقـا ، مـضيفـا
تلقـينـا هـدفــا من ركلـة جـزاء
لكنـين رأيت خطـأين علـى االقل
كـان ميـكن لــو احتـسبــا لنـا ان
مينـحانـا فرصـة الدراك التـعادل
)عنـدما كـانت الـنتيـجة 1-صـفر

تراباتوني: ايطاليا خرجت 
مرفوعة الرأس

لبلغاريا( .
وأضاف  كـان الشـوط االول صعبا
وأرضية امللعب مل تسـاعدنا كثريا
بسبب املـطر، لكننا نستحق الفوز
، واضـاف:  قمنـا بعمل جيـد وانا
متفائل كثريا بـالنسبة للمستقبل

الن لدينا العبني شباب .
وقال  املبـاراة االوىل يف كل بطولة
تكـــون صعـبـــة، وقـــد عـــانـت
منـتخبـات أخـرى يف مبـاريـاتهـا
االوىل يف الـبطـولــة، ويف الثــانيـة
سنـحت لنا فـرص عدة للـتسجيل
لكننـا فشلنـا يف ترمجتهـا وهو ما
أثــريف نفــسيــة الالعـبني، لـكن
عمـوما قـام الالعبـون مببـاريات
جيـدة .   وخبصـوص مـستـقبله
بعدمـا انتهـى عقده مـع املنتخب
االيـطالي، قـال ترابـاتونـي  دائما
تكـــون عـــروض جـــديـــدة يف
املسـتقبل. حققـت جناحـات على
صعيد االندية لكين ال اعرف ملاذا
مل يكن االمـر كذلك مـع املنتخب
الــوطين . امــا مــدرب بلغــاريــا
بالمن ماركوف، فقال  اني مستاء
كـثريا من هـذه اخلسـارة. أعتقـد
بـان نقـص اخلربة كـان سـببـا يف
خروجنا من الدور االول، فاخلربة

ضرورية يف البطوالت الكربى .

اولسن: اتهام الدمنارك والسويد بالتواطؤ سيكون مثريا للسخرية

مـن املانيـا والنمسـا عام 1982 يف
مونديال اسبـانيا عندما اتفقتا
على فـوز االوىل على الـثانـية 1-
صفـر وكـان الـضحيـة املنـتخب
اجلــزائــري الــذي كــان فجــر
مفـاجـأة مـدويـة بتـغلبه علـى
املـانيـا الغـربيـة 2-1 يف مبـاراته

االفتتاحية.
وأكـــــد االحتـــــاد االوروبــي أن
الدمنارك والسويد سيلعبان دون

تواطؤ.

يونسون هلدف التعادل، كان ذلك
ال يصدق .

يــذكــر ان تعــادل الــدمنــارك
والسـويد بـنتيـجة 2-2 او أكـثر
كان سيؤهلهما معا اىل الدور ربع
النهائي بغض النظر عن نتيجة

مباراة ايطاليا وبلغاريا.
وكــان املـنـتخـب االزرق ابــدى
ختــــوفه مـن تــــواطــــؤ بـني
املنتخـبني االسكندنـافيني على
غـرار املؤامـرة اليت حاكـتها كل

املبـاراة، فـسيالحـظ املنـافـسـة
القوية اليت شهدتها املواجهة .

وأضاف  اذا كانت ايطاليا خرجت
مـن الــــدور االول، فال جيـب ان

تنتقد اال نفسها .
وتابع  واجهنا صعوبات يف بداية
املبـاراة، لكن انطالقا من الشوط
الثـاني سـنحت لنـا فـرص عـدة
للـتـــسجـيل وفــضال عــن ذلك

فرضنا سيطرتنا .
وأضاف  سعـدت كثريا بتـسجيل

اليت لعب بـها املـنتخبـان ، وقال
اذا شاهـد جوفـاني تـراباتـوني
)مدرب ايطـاليا( شريـط فيديو

الفوز .
وشــدد مــدرب الـســويــد الرس
الغربايك على  الروح الرياضية

لـنـــدن )أ ف ب(- احــتل مهـــاجـم
مـنتخب انـكلرتا املتـألق واين روني
الـــصـفحـــــات ااُلول يف الـــصـحف
االنكليـزية واليت افـردت مسـاحات
واسعة للتحـدث عنه ووصفته بانه

ظاهرة .
وكان رونـي سجل هدفني رائعني يف
مـرمـى كــرواتيــا يف املبــاراة اليت
حـسمهـا منـتخب بالده 4-2 وحجـز
بــالتــالي بـطـاقـته اىل الــدور ربع

النهائي.
وتصـدر روني ابن الـثامـنة عـشرة
ربـيعا تـرتيـب اهلدافـني برصـيد 4
اهـداف متفـوقا عـلى صـانع الـعاب
مـنتخب فـرنسـااملتـألق زين الـدين

زيدان بفارق هدف واحد.
وقالت صحيفة  ذي غارديان :  كان
من الصعب مغادرة امللعب بعد رؤية
روني يـسحــر بطـولـة امم اوروبـا

جمددا .
واضافت ان بطولة امم اوروبا 2004
اليت تعترب ثاني اضخم حدث كروي
يف العـامل تـشهـد واحــدة من امجل

قصصها .
وتــابعت  تــألق روني بهـذا الـشكل

روني  امللك  حيتل الصفحات االول يف انكلرتا
ختطـى مجيع التوقعات ، واوضحت
لقـد سجل اهدافا اكثر من اي العب

اخر .
واطـلقت صحيفـة  ذي تاميـز  لقب
روني الـظــاهــرة  واعـتربت بــانه
اكتـشــاف عــاملي يف اوروبــا 2004 .
واضافـت  يبلغ من العـمر الـثامـنة
عشرة وهو مـلهم وال احد يستطيع

ان ميسكه، انه ال يقهر .
وتابعت  ميلك روني القوة والفنيات
العالـية لكـن اكثر مـا يلفت النـظر
عنده انه ال خياف اي شيء اطالقا .
واطلقت صحيفة  ديالي مايل  لقب
امللـك الشـاب  علـى روني واضـافت
انكلرتا مل تـطرق بـاب ربع النـهائي
امس فقـط، بل انها دمـرته بفضل
وايـن روني الــذي حــول كـل شيء

يلمسه اىل ذهب .
واعـتربت بــان سعــر رونـي ارتفع
لـيــصـبـح 60 ملـيـــون جـنــــــيه

اسرتليين )110 ماليني دوالر(.
يـذكـر ان رونـي رفع رصيـده اىل 9
اهداف يف 16 مبـاراة دولية خـاضها

حتى االن.

لـشبـونــة )أ ف ب(- اعترب مـدافع
ارسنـال ومـنتخـب انكلـرتا اشلي
كــول انه يعــرف كـيف حيــد من
خطورة مهاجم مانشسرت يونايتد
االنكـليـزي ومـنتـخب الـربتغـال
كريستيانو رونالدو عندما يلتقي
املنتخبان يف لشبونة يف ربع نهائي
كأس االمم االوروبيـة لكرة القدم

املقامة يف الربتغال حاليا.
وقـال كـول الـذي سـبق ان واجه
رونالدو يف مباراة لفريقه ارسنال
مع مانـشسرت يـونايتـد يف الدوري
االنـكليــزي  أعتقـد بـأن تـدخال
قويا سيحد من خطورة رونالدو ،
مـضـيفــا  سـيكــون من الـصـعب
مـراقبته النـه يلعب بثقـة كبرية
لـكنين انـتظـر مـواجـهته بفـارغ
الـصـرب. ففـي املـــوسـم املـــاضـي
راوغين كثـريا كما انين سقطت يف
بعض االحـيان لكنـين جنحت بعد
ذلك يف احلد من خطورته بتدخل
قـوي، وبـدا غـائبـا بعـد ذلك عن

املباراة .
وتابـع  من الصعـب فرض رقـابة
علـيه النك ال تعـرف مـا اذا كـان
سـيـتــــوغل داخل املـنــطقـــة او
خارجـها، لـذلك ال جيب ان تـكون
قـــريبـــا منـه كثـريا النه ميكـنه
اجتيازك بتمويه حبركة قدميه .
واوضح كـول  ال يـعتمـد املنـتخب
الربتغـالي على رونالدو فقط النه
يـضـم العــديــد مـن الالعـبـني

كول: اعرف كيف أقلل من خطورة
كريستيانو رونالدو 

اجليـديـن لكن ثـقتنـا بـانفـسنـا
كبرية .

يذكـر ان كريـستيـانو رونـالدو،
النجـم الصـاعـد يف مســاء الكـرة
الـربتغــالـيـــة وأصغــر العـب يف
تشكـيلة الـربتغال يف بـطولـة امم
اوروبا، ميتاز مبراوغاته السريعة
واالستعـراضيـة وال يرتك جمـاال
للمــدافعني لـلتفـكري يف كـيفيـة
ايقافه، كـما ميـتاز بـالتسـديدات
القـويـة والتمـريـرات العـرضيـة

املركزة.

لشـبونـة )اف ب(- افاد مـصدر يف
الشـرطة لوكالة االنـباء الربتغالية
)لـوزا( ان مـشجعـا بـريطـانيـا يف
السابعة والعشرين من عمره قتل
فجـر الثالثاء املاضي بعدما طعنه
نـشال يفرتض انه اوكراني يف حي

روسيو يف وسط لشبونة.
وعــزت املعلـومــات االوليــة اليت
وزعتهـا الشـرطة يف لـشبونـة هذا
االعـتداء اىل مـشجع كرواتـي على
عالقـة بــاملبـاراة احلـامســة اليت
جرت مسـاء االثنني بني منتخيب
انـكلرتا وكــرواتيــا لكـرة القـدم،
للتأهل اىل الدور الربع النهائي من

بطولة كأس االمم االوروبية.
وقــد فـــاز املنـتخـب االنكـليــزي
بـنتـيجــة 4-2 وتــأهل اىل الــربع
النهائي يف حني خرج الكرواتيون

من البطولة.
ووقع احلـــادث قبـيل الـســاعــة
الرابعـة بالتوقيت احمللي )3.00 ت
غ( يف حـــي روســـيـــــــو. ونـقـل
الربيـطاني الـذي طعن يف قلبه اىل

مقتل مشجع بريطاني طعنا يف لشبونة

مستشفـى سان جوزيه يف لشبونة
الذي وصله ميـتا كمـا قال مـدير
قسم الطوارىء كالديرا فراديك.

واعتقل املنفـذ املفرتض للـهجوم،

كما قـالت الشرطة اليت مل توضح
هوية الضحية وهوية املعتقل. 

وقـال هيبـوليـتو كـونها مـسؤول
شرطـة االمن الـوطين  ال عـالقة

للحــادث ببـطـولـة كــأس االمم
االوروبـيـــة. وبـــاالسـتـنـــاد اىل
معلـومـاتنـا، ان مـا حـصل عمل

اجرامي. 

كـوميـربا )الربتغــال( )أ ف ب(- أعلن
اجلهــاز الفين للـمنـتخب الفـرنـسي
لكرة القـدم أن املدافع ويلي سـانيول
سيغـيب عن املبـاريات املـتبقيـة من
نهـائيـات بطـولـة امم اوروبـا 2004
لكرة القدم املقـامة حاليا يف الربتغال
بسبب تعرضه لكسر يف يده اليسرى يف
مبـاراة منـتخب بالده مع سـويسـرا
   )3-1( يـــوم االثـنـني يف كـــوميـربا يف
اجلولة الثالثـة االخرية من منافسات
اجملموعـة الثانـية. وخضع سـانيول
لفحص بـاالشعة يف مسـتشفى سـانتا
تريسو )30 كلـم مشال بورتو( وأكدت
نتــائجه اصــابـته بكـســر يف يــده

اليمنى.
وكان سانيـول اصيب بالكسر ذاته يف
السـادس من آذار املاضـي واضطر اىل

اخلضوع لعملية جراحية.

االصابة قد تبعد
سانيول عن النهائيات
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