
 تلق��ى املنتخ��ب الأرجنتين��ي لك��رة الق��دم، بعد 
�ساع��ات قليل��ة م��ن اللطم��ة الت��ي ناله��ا الفري��ق 
باإيق��اف قائده ليونيل مي�سي، �سفعة اأخرى قوية، 
ته��دد م�سريت��ه يف الت�سفيات املوؤهل��ة ملونديال 
الأرجنتين��ي،  املنتخ��ب  و�سق��ط   .2018 رو�سي��ا 
يف ف��خ الهزمي��ة )0-2( اأمام م�سيف��ه البوليفي، 
باجلولة ال�14 من ت�سفيات قارة اأمريكا اجلنوبية 
املوؤهلة ملونديال 2018 يف رو�سيا. وجتمد ر�سيد 
التاجن��و، عند 22 نقطة، ليظ��ل يف املركز الثالث، 
موؤقًت��ا فيما رف��ع املنتخب البوليف��ي، ر�سيده اإىل 
10 نقاط، يف املركز التا�سع، قبل الأخري، بجدول 
الت�سفي��ات. واأنه��ى املنتخ��ب البوليف��ي، ال�س��وط 
الأول ل�ساحل��ه به��دف �سجل��ه خ��وان كارلو���س 
الث��اين،  ال�س��وط  الدقيق��ة )31(. ويف  اآر�س��ي، يف 
حق��ق مار�سيل��و مارتين��ز مهاجم بوليفي��ا، حلمه 
ل هدف  يف ه��ز �سب��اك التاجنو جم��دًدا، حي��ث �سجَّ
الطمئن��ان للمنتخب البوليف��ي يف الدقيقة )52(. 
كان مارتين��ز، �سج��ل هدف��ا يف �سب��اك التاجن��و، 
خ��ال املباراة التي انته��ت بالتعادل )1-1( بني 
الفريقني على ملعب املنتخب الأرجنتيني، يف 11 

ت�رشي��ن ثان/نوفم��ر 2011 �سم��ن الت�سفيات. 
وكان الحت��اد الدويل لكرة الق��دم )فيفا( اأعلن يف 
وق��ت �سابق اأم���س معاقبة مي�س��ي بالإيقاف اأربع 
مباريات يف هذه الت�سفيات وتغرميه ع�رشة األف 

فرنك �سوي�رشي لإهانته اأحد احلكام.
وذك��ر الفيف��ا يف بي��ان : "الاع��ب ليوني��ل مي�سي 
ارتك��ب خمالفة بانتهاكه امل��ادة 57 من الائحة 
التاأديبي��ة للفيفا، بعد اأن تلفظ بكلمات مهينة �سد 
احلك��م امل�ساع��د". واأ�ساف : "وبن��اء على هذا ، مت 
اإيق��اف الاعب ليونيل مي�س��ي 4 مباريات ر�سمية 
كما مت تغرميه ع�رشة اآلف فرانك �سوي�رشي". ويعد 
قرار الفيفا �رشب��ة قا�سمة للمنتخب الأرجنتيني، 
حا�س��م  وق��ت  يف  لعبي��ه  اأف�س��ل  فق��د  ال��ذي 
بالت�سفي��ات اإ�سافة لل�سك��وك الكثرية، التي حتيط 
بامل�ستوى الفن��ي للفريق حتت قيادة املدير الفني 
اإدج��اردو ب��اوزا. وبداأ مي�س��ي يف تنفي��ذ العقوبة، 
حي��ث غاب عن مباراة الأرجنتني اأمام بوليفيا يف 
لب��از بخاف غيابه عن ثاث مباريات اأخرى يف 
الت�سفيات اأم��ام اأوروجواي وفنزويا وبريو. ويف 
�سوء هذا القرار ، �سيتبقى ملي�سي املباراة الأخرية 

لاأرجنتني يف الت�سفيات اأمام الإكوادور. وارتكب 
مي�س��ي املخالف��ة ، التي ا�ستح��ق مبوجبها عقوبة 

الفيف��ا ، خال املب��اراة التي فازت بها الأرجنتني 
1 / �سف��ر على ت�سيلي يوم اخلمي�س املا�سي يف 

بوين�س اآير���س. ويحتل منتخ��ب "التاجنو" املركز 
الثال��ث يف الت�سفي��ات بر�سيد 22 نقط��ة ، ولكنه 
يقع حتت �سغط كبري نظرا للفارق ال�سئيل للنقاط 
ب��ني املنتخبات ، التي حتتل املراكز من الثاين اإىل 
ال�ساب��ع مم��ا يعني اأنه ينتظر خروج��ه من املراكز 
الأربع��ة الأوىل م��ع انتهاء مباريات ه��ذه اجلولة 
بالت�سفي��ات. وتتاأهل املنتخبات اأ�سحاب املراكز 
الأربع��ة الأوىل يف الت�سفيات للمونديال مبا�رشة، 
يف حني يخو�س املنتخب �ساحب املركز اخلام�س 

دورا فا�سا اأمام بطل اأوقيانو�سيا حل�سم التاأهل.
وه��ذه هي امل��رة الثانية فق��ط الت��ي يحتفظ فيها 
املنتخ��ب البوليف��ي بنظاف��ة �سباك��ه يف اآخر 39 
مباراة خا�سه��ا يف تاريخ م�ساركات��ه بت�سفيات 
املوندي��ال. وكان��ت املرة الأخ��رى يف الت�سفيات 
احلالية اأي�سا عندما تغلب على منتخب باراجواي 

1 / �سفر يف ت�رشين ثان/نوفمر املا�سي.
ومن جانبها، ا�ستغلت كولومبيا هزمية الأرجنتني 
املفاجئة اأم��ام بوليفيا، عندما هزم��ت الإكوادور 
وثبتت موقعه��ا يف اأحد املراك��ز املوؤهلة مبا�رشة 
اإىل كاأ���س الع��امل 2018. وجنح��ت كولومبي��ا يف 

اأم��ام  امل�ساعف��ة  النق��اط   انت�س��ار  خط��ف 
ال���14  0-2 يف املرحل��ة  م�سيفته��ا الإك��وادور 
م��ن ت�سفيات اأمريكا اجلنوبي��ة املوؤهلة اإىل كاأ�س 
العامل يف رو�سي��ا. وافتتح خامي�س رودريغيز جنم 
ري��ال مدري��د الإ�سب��اين الت�سجيل بطريق��ة غريبة 
)20( عندم��ا ارتطم��ت الك��رة ب��ه وعانق��ت �سباك 
دري��ر حار���س اأ�سح��اب الأر���س. وع��اد خامي�س 
ليفر���س نف�س��ه جنم��ًا للق��اء ب�سناعت��ه اله��دف 
الث��اين لزميله كوادرادو متو�س��ط ميدان يوفنتو�س 

الإيطايل )34(.
وط��رد كاي�سي��دو من ط��رف الإك��وادور اإث��ر تلقيه 
الإن��ذار الأ�سفر الث��اين )61(. وتخط��ت كولومبيا 
به��ذا النت�س��ار منتخ��ب الأرجنتني بع��د هزميته 
املفاجئ��ة اأم��ام بوليفيا 0-2، حي��ث �سار ر�سيد 
كوملبي��ا 24 نقطة يف املركز الث��اين بفارق نقطة 
ع��ن الأوروغ��واي الثالث��ة التي خ���رشت من بريو 
اخلام���س  للمرك��ز  الأرجنت��ني  وتراجع��ت   ،1-2
ال��ذي يفر�س على �ساحبه خو�س امللحق املوؤهل 
للمونديال. وجتّمد ر�سيد الإكوادور عند 20 نقطة 

يف املركز ال�ساد�س.
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 ع��رف ال��دويل الرتغ��ايل "اأندري��ه جومي���س" 
بداية ج��د معقدة مع ناديه اجلدي��د بر�سلونة، 
حتى اأن جماه��ري "الكامب نو" نفد �سرها 
م��ن م�ستويات��ه املتوا�سع��ة وانهالت عليه 
ب�ساف��رات ال�ستهج��ان خ��ال الأ�سابي��ع 
القليل��ة املا�سي��ة. الاع��ب الق��ادم خال 
م��ن  املا�سي��ة  ال�سيفي��ة  النتق��الت 
��ا م��ن انتق��ادات  فالن�سي��ا مل ي�سل��م اأي�سً
بع��د  اأوجه��ا  بلغ��ت  والت��ي  ال�سحاف��ة 
اخل�س��ارة املذل��ة )0-4( يف مواجه��ة 
اأبط��ال  دوري  نهائ��ي  ثم��ن  ذه��اب 
اأوروب��ا اأم��ام باري�س �س��ان جريمان، 
لك��ن قائد الفري��ق "اأندري���س اإنيي�ستا" 
دافع عن��ه موؤخ��ًرا موؤكًدا اأن��ه موهوب 
ج��ًداأ ول يلزم��ه �سوى مزيد م��ن الوقت 
ليبه��ر اجلمي��ع. فف��ي حديثه م��ع قن��اة "�سبورت 
ت��ي يف" الرتغالية قال "لأندري��ه مميزات عديدة 
وه��و قادر با �سك اأن ي�سب��ح عن�رًشا جوهرًيا يف 
فري��ق كبري، �سيتطور بالعمل املتوا�سل كما �سيمتع 
اجلمي��ع حينه��ا"، لفتًا اىل انه "يتوج��ب على ال�سباب 
القادم��ني للنادي اأن يج��دوا الأجواء املنا�سب��ة للتح�سن، 
عليه��م ال�سعور بالراح��ة التامة لإظهار اأف�س��ل ما لديهم" 
وعم��ا تعر�س له من قبل اجلماهري الكتلونية، قال الر�سام 
األ يوجهوا  اأن ما فعلوه لن يفيد يف �سيء، عليهم  "اأعتقد 
اأ�سابعهم نحو الوافدين اجلديد، فذلك غري جمد اأبًدا وم�رش 

بالاعب وكذلك النادي"
بر�سلون��ة،  �سف��وف  اإىل  فالن�سي��ا  م��ن  جومي��ز،  وانتق��ل 
مقابل 35 ملي��ون يورو، بالإ�سافة ل���15 مليون كحوافز 
لفالن�سي��ا، بعد مناف�سة �رش�سة بني ري��ال مدريد والبار�سا 

على خدماته.

ُيعتر الاعب نيمار دا �سيلفا مهاجم وجنم نادي بر�سلونة الإ�سباين الهدف 
الأكر لنادي مان�س�سرت يونايتد الإنكليزي من اأجل التعاقد معه خال فرتة 
النتق��الت ال�سيفي��ة امُلقبلة. تقاري��ر �سحفية بريطانية تق��ول اأن جوزيه 

موريني��و املدير الفن��ي لل�سياطني احُلمر قد طلب من اإدارة النادي التعاقد 
م��ع الاعب ال��دويل الرازيلي الذي ميتل��ك �رشطًا جزائي��ًا يف عقده ُيقدَّر 

ب���173 ملي��ون جنيه ا�سرتلين��ي. ولعل رحيل نيم��ار عن ملعب 
ع��ب ليوني��ل مي�سي  كام��ب ن��و ُتعد رغب��ة غ��ري ُمعلنة لاَّ

مهاج��م وجن��م الباوغران��ا -ح�سبما اأ�س��ارت بع�س 
التقاري��ر القادم��ة م��ن اأ�سبانيا- نظ��راً للُم�ستوى 

الرائ��ع ال��ذي يظه��ر علي��ه نيم��ار وي�سح��ب ب��ه 
الب�س��اط من حتت اأق��دام مي�سي يف ملعب كامب 
ن��و.  لكن الاع��ب كري�ستيانو رونال��دو مهاجم 

ه �رشبة  وجنم ن��ادي ريال مدريد الإ�سب��اين وجَّ
قا�سي��ة اإىل الرغ��وث الأرجنتيني مي�سي ونادي 

مان�س�سرت يونايتد ب�ساأن رغبتهما يف اإخراج نيمار 
من بر�سلونة. موقع "غ��ول دياريو" الإ�سباين يقول 

اأن الاعب الدويل الرتغ��ايل قد قام بتقدمي ن�سيحة 
لنيم��ار برف�س فكرة الرحيل ع��ن الفريق الكاتالوين 
اإىل ملع��ب اأولد تفارود، وذلك م��ن اأجل التفوق على 

مي�سي. وذكر املوقع اأن �ساروخ ماديرا الذي لعب 
م��ع يونايتد �ست �سنوات ما بني 2003 - 2009 

قام بتحذير نيم��ار، واأخره اأن بقاءه يف بر�سلونة 
�سُيع��زز ُفَر�س ح�سوله على الك��رة الذهبية كاأف�سل 

لع��ب يف العامل م�ستقبًا، واأكرث من حظوظه يف حالة 
انتقاله اإىل يونايتد.

تابع غولدين �ستايت ووريرز انت�ساراته املتتالية واأعاد م�سيفه هيو�سنت 
روكت���س اإىل اأر�س الواقع عندما تغل��ب عليه 106-113  يف دوري كرة 

ال�سلة الأمريكي للمحرتفني على الرغم من تاألق جنمه جيم�س هاردن.
عل��ى ملع��ب "تويوتا �سن��رت" واأم��ام 18055 متفرج��ًا، مل تنفع هيو�سنت 
روكت���س ثالث املنطق��ة الغربية الثاثي��ة املزدوجة "تريب��ل دبل" ال�20 
ه��ذا املو�سم وعجز ع��ن مقارعة جنوم غولدن �ستاي��ت ووريرز الذي حقق 
الف��وز الثامن على التوايل وال���60 يف 74 مباراة حتى الآن وعزز موقعه 
يف �س��دارة الدوري واملنطقة الغربي��ة قبل 3 اأ�سابيع على الأقل من بداية 
الب��اي اأوف.وكان غولدن �ستايي��ت ووريرز الذي يوا�سل اللعب يف غياب 
جنم��ه كيفن دورانت الذي تعر�س ل�سابة يف ركبته مطلع ال�سهر احلايل، 
�ساحب الأف�سلية منذ البداية وكان متقدمًا بفارق 17 نقطة مطلع ال�سوط 
الثاين بف�سل �ستيفن كوري، اأف�سل م�سجل يف املباراة )32 نقطة مع 10 
متابع��ات و7 متريرات حا�سم��ة( وكاي طوم�سون )25 نقطة( ودراميوند 
غري��ن )19 نقطة(.وجن��ح هيو�سنت روكت���س يف تقلي�س الف��ارق اإىل 10 
نقاط قبل دقيقتني من نهاية املباراة ولكن ذلك مل يكن كافيًا بالإ�سافة 
اإىل اأن لعب��ي ال�سي��وف كان��وا يق�س��ني ومتاألقني يف مقدمته��م كوري.
واأنه��ى هاردن املباراة بت�سجيله 24 نقطة م��ع 11 متابعة و13 متريرة 
حا�سم��ة ولكنه عل��ى غرار زمائه افتقد اإىل الدقة يف اأغلب فرتات املباراة 
)8.38 % فق��ط(، وبالتايل مني بخ�سارت��ه الثالثة والع�رشين مقابل 51 
ف��وزاً. وعلق ك��وري على الفوز قائًا: "كان يتع��ني علينا احلذر من جميع 
التفا�سيل واأن نع��رف من �سي�سدد منهم خ�سو�سًا يف مراحل نقل الكرة"، 
م�سي��داً بالفعالي��ة الدفاعي��ة لرفاق��ه. واأ�س��اف: "حاولن��ا ازعاجهم قدر 
امل�ستط��اع خال رمياتهم باجت��اه ال�سلة وخ�سو�س��ًا الرميات الثاثية".  
ومن��ح لعب��و ووريرز الفوز ال�200 ملدربهم �ستي��ف كري يف 238 مباراة 

وهو اجناز مل يحقق اأي مدرب بهذه ال�رشعة �سابقًا.

شمس األرجنتين تغرب بغياب ميسي وكولومبيا تستغل تعثر التانغو بأفضل طريقة

البرازيل تجتاز البارغواي وتقطع أولى تذاكر السفر إلى األراضي الروسية
حق��ق املنتخب الرازيل��ي لكرة الق��دم، انت�س��اًرا �سهًا 
عل��ى باراج��واي، فجر الم���س الأربع��اء، بنتيجة ثاثة 
اأه��داف لهدف، لي�سب��ح بذلك اأول املنتخب��ات املتاأهلة 
2018 يف رو�سي��ا. تاأكي��د  الع��امل  اإىل كاأ���س  ر�سمًي��ا 
التاأه��ل للرازيل جاء بع��د �سقوط منتخب��ي الأرجنتني 
واأوروجواي، �سمن مناف�سات اجلولة الرابعة ع�رشة من 
ت�سفي��ات اأمري��كا اجلنوبية، اأم��ام بوليفيا وبريو 
عل��ى الرتتي��ب. وتاأث��ر منتخ��ب التاجن��و بغياب 
جنم��ه الأول ليوني��ل مي�س��ي، بع��د ق��رار الحتاد 
الدويل "فيف��ا" باإيقاف��ه 4 مباريات، نتيجة 
لتوجيه��ه بع���س عب��ارات ال�سب��اب للحكم 
وتراج��ع  ت�سيل��ي.  مب��اراة  يف  امل�ساع��د 

ترتي��ب املنتخب الأرجنتيني يف ج��دول الت�سفيات اإىل 
املرك��ز اخلام���س، بعدما جتم��د ر�سيده عن��د 22 نقطة، 
وهو املرك��ز الذي ل يوؤهل مبا���رشة اإىل نهائيات كاأ�س 
الع��امل، اإل بعد خو�س مباراة فا�سلة مع اأحد منتخبات 
منطق��ة الأوقيانو���س. بينما تراجع منتخ��ب اأوروجواي 
اإىل املرك��ز الثال��ث، بر�سي��د 23 نقط��ة، بف��ارق نقط��ة 
وحي��دة خلف كولومبي��ا �ساحبة املركز الث��اين، والتي 
ف��ازت عل��ى الإك��وادور بهدفني نظيف��ني. ويف املقابل، 
ا�ستم��ر منتخ��ب ال�سامبا يف التحليق بال�س��دارة، بعدما 
رف��ع ر�سيده اإىل 33 نقط��ة، ليو�سع الف��ارق بينه وبني 
الأرجنت��ني �ساحب��ة املرك��ز اخلام���س، اإىل 11 نقط��ة، 
قب��ل 4 ج��ولت فقط من نهاية م�س��وار الت�سفيات.  كما 

اأن الفارق بني الرازي��ل، واأوروجواي وت�سيلي، �ساحبا 
املركزي��ن الثال��ث والراب��ع عل��ى الرتتي��ب، اأ�سب��ح 10 
نق��اط. وح�سابيًا، فاإنه يف حالة خ�سارة الرازيل جميع 
مبارياته��ا القادم��ة، ف�س��وف تك��ون يف املرك��ز الرابع 
عل��ى الأق��ل، والذي يوؤه��ل مبا�رشة اإىل نهائي��ات كاأ�س 
الع��امل. والفي�سل يف تل��ك العملية احل�سابي��ة هو وجود 
مباراة حا�سمة ب��ني الأرجنتني واأوروجواي، يف اجلولة 
القادمة م��ن الت�سفي��ات، لذلك لن ي�ستطي��ع املنتخبان 
احل�س��ول على ال���12 نقطة املتبقي��ة وتعوي�س الفارق 
مع الرازيل. لذلك فاإن منتخًبا وحيًدا منهما قد ي�ستطيع 
ح�سابًي��ا، تخط��ي الرازي��ل، يف حال��ة الف��وز بجمي��ع 
املباري��ات، وبذلك يكون منتخب ال�سامبا قد �سمن على 

الأقل اإنهاء الت�سفي��ات يف املركز الرابع املوؤهل لكاأ�س 
العامل مبا�رشة. وتنتظر املنتخب الرازيلي 4 مواجهات 
اأم��ام كل من الإك��وادور وكولومبي��ا وبوليفيا وت�سيلي، 
اأم��ام كل م��ن  الأرجنتين��ي  �سيلع��ب املنتخ��ب  بينم��ا 
اأوروج��واي وفنزويا وبريو والإك��وادور، على الرتتيب. 
اأما اأوروجواي، فتنتظرها 3 مواجهات �سهلة ن�سبًيا بعد 
مب��اراة الأرجنتني، حيث �ستواج��ه باراجواي وفنزويا 
وبوليفي��ا، فيم��ا تواج��ه كولومبي��ا كل م��ن فنزوي��ا 
والرازي��ل وباراج��واي وبريو، عل��ى الرتتي��ب. واأخرياً، 
ينتظر زم��اء النجم الت�سيلي األيك�سي���س �سان�سيز، مهمة 
غري �سهلة، بخو���س 4 مباريات اأمام كل من باراجواي 

وبوليفيا والإكوادور والرازيل.

رونالدو يقدم نصيحة صادمة 
لنجم برشلونة

غولدن ستايت يعيد هيوستن 
NBAإلى أرض الواقع في الـ

فافرينكا يودع بطولة ميامي للتنس

إسبانيا تثأر من فرنسا بمساعدة "الفيديو" 

دورة  فافرين��كا  �ستاني�سا���س  ال�سوي���رشي  ودع 
ميام��ي بخ�سارت��ه اأم��ام الأملاين األك�سن��در زفرييف 
ال��ذي بلغ ربع النهائي اإىل جانب ال�سوي�رشي روجيه 
في��درر والإ�سب��اين رافاييل ن��ادال. خ��رج ال�سوي�رشي 
�ستاني�سا���س فافرين��كا امل�سنف اأول م��ن الدور ثمن 
النهائ��ي لدورة ميام��ي الأمريكية يف ك��رة امل�رشب، 
ث��اين بطولت املا�س��رتز األف نقطة للرج��ال، بخ�سارته 
اأم��ام الأملاين األك�سن��در زفريي��ف 4-6 و6-2 و1-6. 
وعك��ر الواع��د زفرييف )19 عامًا( احتف��الت فافرينكا 
بعيد مياده الثاين والثاثني واأوقف م�سواره يف الدورة 
الت��ي كان يرغب يف بلوغ دور الأربع��ة فيها على الأقل 
للث��اأر من مواطن��ه روجيه فيدرر ال��ذي حرمه من الظفر 

بلقب دورة اأنديان ويلز الأحد قبل املا�سي عندما تغلب 
علي��ه يف املب��اراة النهائية. وا�سته��ل فافرينكا املباراة 
ب�س��كل جيد وك�س��ب املجموع��ة الأوىل، لكن��ه انهار بعد 
ذل��ك، وق��ال "قدم��ت �سوط��ًا خميب��ًا ملط��ع املجموع��ة 
الثاني��ة وبع��د ذل��ك ا�ست�سلم��ت متامًا. كان م��ن ال�سعب 
عل��ي القت��ال وايجاد احلل��ول، مل اأحترك كث��رياً ومل اأقدم 
عر�س��ًا جيداً". واأ�س��اف فافرينكا ال��ذي �سنف اأول يف 
غي��اب الريطاين اآن��دي موراي الأول عاملي��ًا وال�رشبي 
نوف��اك دجوكوفيت���س الثاين ب�سب��ب ال�ساب��ة: "انهرت 
بدني��ًا ومعنويًا، قدمت اداء خميب��ًا ومل تكن لدي الطاقة 
للمقاوم��ة". من جهت��ه، علق زفرييف على ف��وزه قائًا: 
"يجب اأن تلعب بقتالية عندما تواجهه وحتاول حرمانه 

م��ن فر�س ايقاع تب��ادل الكرات". ويلتق��ي زفرييف يف 
ال��دور املقبل مع الأ�س��رتايل نيك كرييو�س الثاين ع�رش 

والذي تغل��ب على البلجيك��ي دافيد غوفان 
يف  و6-3.   )7-5(  7-6 الثام��ن 

املقاب��ل، ح�س��م في��درر الرابع 
ال�سب��اين  م��ع  مواجهت��ه 

باوتي�ست��ا  روبرت��و 
ع���رش  الراب��ع  اأغ��وت 
بع��د  جمموعت��ني  يف 
الحت��كام اإىل �سوط��ني 

 )7-5( 7-6 فا�سل��ني 
و7-6 )7-4(.

ثاأر املنتخب الإ�سباين من جاره الفرن�سي عندما 
تغلب عليه بهدفني نظيفني يف عقر داره "ا�ستاد 
دو فران���س" يف العا�سم��ة باري���س يف مب��اراة 

دولية ودية يف كرة القدم.
ومن��ح لع��ب و�س��ط و�سان��ع األع��اب مان�س�سرت 
�سيتي الإنكلي��زي دافيد �سيلفا التق��دم لإ�سبانيا 
يف الدقيقة 68 من ركلة جزاء، واأ�ساف مهاجم 
مي��ان الإيط��ايل الواع��د ج��ريار دولوفيو )23 

عامًا( الثاين يف الدقيقة 77.
واألغ��ى احلك��م ه��دف دولوفيو يف ب��ادىء الأمر 
بداع��ي الت�سل��ل لك��ن تقني��ة الفيدي��و التي متت 
ال�ستعان��ة به��ا يف هذه املب��اراة وللمرة الأوىل 
يف فرن�س��ا، اأكدت اأن اله��دف �سحيح خافًا ملا 
جاءت عليه نتيجة مراجعة هدف لفرن�سا �سجله 

اأنط��وان غريزم��ان يف الدقيق��ة 48 لكن��ه األغي 
بداعي الت�سلل بف�سل م�ساعدة الفيديو.

وللمفارق��ة ف��ان م�سجل��ي الهدف��ني دخ��ا يف 
ال�س��وط الث��اين: �سيلفا م��كان لعب و�س��ط ريال 
مدري��د اإي�سك��و )53(، ودولوفي��و م��كان مهاجم 

ت�سل�سي الإنكليزي بدرو رودريغيز )67(.
الت��ي  فرن�س��ا  م��ن  اعتباره��ا  اإ�سباني��ا  وردت 
اأ�سقطتها على امللعب ذات��ه يف املباراة الأخرية 
التي جمعتهما يف اوائل ايلول/�سبتمر 2014، 
اي بع��د اأ�سابيع مع��دودة على تن��ازل "ل فوريا 
روخ��ا" ع��ن لقب��ه العامل��ي ال��ذي توج ب��ه عام 
2010، بخروج��ه م��ن ال��دور الأول لنهائي��ات 

الرازيل 2014.
وكان��ت املب��اراة حت�سريي��ة للمنتخب��ني اللذين 

يف  بثب��ات  ي�س��ريان 
رو�سي��ا  ت�سفي��ات 

.2018
املنتخب��ان  ودخ��ل 
مواجهتهم��ا  اىل 
مبعنوي��ات  الودي��ة 

ف��وز  بع��د  مرتفع��ة 
فرن�سا عل��ى م�سيفتها 

 ،3-1 لوك�سمب��ورغ 
اإ�رشائي��ل  �سيفته��ا  عل��ى  واإ�سباني��ا 

.4-1
وتت�سدر فرن�سا املجموعة الأوىل 

 3 13 نقط��ة وبف��ارق  بر�سي��د 
نقاط عن ال�سويد الثانية.

إنييستا مدافعًا عن غوميز: 
سيبهركم قريبًا


