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  ي�صع��ى ن��ادي ت�صيل�ص��ي الإجنليزي لتح�ص��ن البلجيكي اإيدي��ن هازارد، 
�صان��ع األع��اب الفري��ق اللن��دين، بتق��دمي راتب خي��ايل يجعل��ه الأعلى يف 
الربمييريلي��ج ليبق��ى يف قلع��ة "�صتامف��ورد بريدج" يف ظ��ل رغبة نادي 
ريال مدري��د الإ�صباين يف التعاقد معه. وذك��رت �صحيفة "ديلي 
اإك�صربي���ض" الربيطانية اأّن ت�صيل�صي عر�ض راتًبا اأ�صبوعًيا 
على هازارد ي�صل اإىل 320 األف جنيه اإ�صرتليني لي�صبح 
�صاح��ب اأعل��ى رات��ب يف الربمييريلي��ج، م�ص��رية اإىل اأن 
الفرن�ص��ي ب��ول بوجبا، لع��ب مان�ص�ص��رت يونايتد �صاحب 
الرات��ب الأعل��ي حاليا )290 األف اإ�صرتلين��ي(. واأو�صحت 
ال�صحيف��ة اأّن الالعب الذي يح�ص��ل على راتب 200 
األ��ف اإ�صرتلين��ي اأ�صبوعًيا اأ�صبح مطم��ع للعديد 
ري��ال  واأبرزه��ا  الأوروبي��ة  الأندي��ة  م��ن 
مدري��د الإ�صب��اين ولذلك ي�صع��ى املدرب 
الإيط��ايل اأنطوني��و كونت��ي لالإبقاء 
علي��ه بكل الط��رق. ول يعد هازارد 
�صاح��ب اأعل��ى رات��ب يف البل��وز 
ا، اإذ يح�صل الإ�صباين �صي�صك  اأي�صً
 220 فابريجا���ض عل��ى رات��ب 
األ��ف اإ�صرتليني منذ ان�صمامه 
للفري��ق اللن��دين يف 2014 
بر�صلون��ة  م��ن  قادًم��ا 

املوق��ع الإ�صباين.  م��ع  ح��وار  ويف 
ه��ازارد: الر�صمي لنادي  ���ّرح  ت�صيل�ص��ي، 

"بطولة دوري اأبطال اأوروبا �صعبة للغاية وبها العديد 
م��ن الأندية القوية القادرة على الو�صول لن�صف النهائي 
والنهائ��ي، ولذل��ك لن نتمكن م��ن املناف�صة عليه��ا املو�صم 
املقب��ل دون تدعيم��ات". وتاب��ع "ل نعل��م اإن كن��ا �صن�ص��ري 
بالطريق��ة ذاته��ا املو�ص��م املقب��ل اأم ل، ولك��ن الأكي��د ه��و اأننا 
نحت��اج للتعاق��د مع عدد م��ن الالعب��ن املميزين، 
لأج��ل املناف�صة بقوة على اللقب القاري املو�صم 
املقب��ل، ولو وقف احل��ظ بجوارنا �صنتمكن من 

الفوز باللقب الثاين يف تاريخ ت�صيل�صي".

 تاأه��ل الياب��اين ك��ي ني�صيك��وري امل�صن��ف الثام��ن اإىل الدور 
الراب��ع يف مناف�صات فردي الرجال ببطولة فرن�صا املفتوحة 

للتن���ض. ففي ال��دور الثالث لثاين البط��ولت الأربع الكربى 
ه��ذا العام ف��از ني�صيك��وري على الك��وري اجلنوبي ت�صوجن 
هي��ون بثالث جمموع��ات مقابل جمموعت��ن بواقع 7-5 

و4-6 و7-6 و�صف��ر6- و4-6. و�صه��دت بطول��ة فرن�ص��ا 
املفتوحة للتن�ض ام���ض الأحد، ظهور العديد من النجوم 

اإذ �صيلعب نوف��اك ديوكوفيت�ض حامل اللقب ورفائيل 
ن��ادال الفائ��ز باللق��ب ت�صع م��رات يف ال��دور الرابع 
بينم��ا �صيتعن ا�صتكمال مباري��ات من الدور الثالث 
بعدم��ا توقف اللع��ب ب�صبب الأمط��ار ال�صبت. ولعب 
الإ�صب��اين ن��ادال م��ع مواطن��ه روبرت��و باوتي�صت��ا 

امل�صن��ف 17 على بطاقة الظه��ور يف دور الثمانية 
األ��ربت  الإ�صب��اين  ديوكوفيت���ض،  �صيلتق��ي  بينم��ا 
رامو�ض. ويف مناف�صات ال�صيدات واجهت الإ�صبانية 

جاربن موج��وروزا املدافعة عن اللقب الفرن�صية 
مالدينوفيت���ض  كري�صتين��ا  ال�صعبي��ة  �صاحب��ة 
يف ملع��ب �ص��وزان لنج��ن و�صتلتق��ي فينو���ض 
وليام��ز امل�صنف��ة العا���رة، ال�صوي�رية تيميا 

با�صين�صك��ي. و�صهد الدور الثال��ث اأي�صا ا�صتكمال 
املواجهة الفرن�صي��ة التي يتقدم فيها جايل مونفي�ض 
امل�صن��ف 15 بنتيج��ة 5-6 يف املجموع��ة الأوىل 
عل��ى مواطنه ري�صار جا�صكي��ه بينما خ�ر الأمريكي 

ج��ون اإي�ص��ر امل�صن��ف 21 املجموع��ة الأوىل اأم��ام 
الرو�ص��ي كاري��ن خات�صان��وف و�صيح��اول التعوي�ض. 
و�صينبغ��ي اإقامة اأربع مباريات اأي�صا يف الدور الثالث 
ملناف�ص��ات ال�صي��دات ومنه��ا مواجه��ة ب��ن الت�صيكية 

كارولين��ا بلي�صكوف��ا امل�صنفة الثاني��ة والأملانية 
كارينا فيتوفت واأخ��رى بن الأوكرانية اإيلينا 

�صفيتولين��ا امل�صنف��ة اخلام�ص��ة والبولندية 
ماجدا لينيت.

ينتظ��ر ن��ادي بر�صلون��ة الإ�صب��اين ق��رار املدير الفن��ي اجلدي��د اإرن�صتو 
فالف��ريدي لتحدي��د م�ص��ري الربازيل��ي رافيني��ا األكانت��ارا ال��ذي تلقى 
ع��دًدا من العرو�ض الأوروبية خالل الف��رتة املا�صية. وذكرت �صحيفة 
"�صبورت" الإ�صبانية اأّن بر�صلونة ل ميانع بيع رافينيا ولكّنه لن يوافق 
عل��ى اأي عر���ض اأقل م��ن 30 مليون ي��ورو. واأ�صارت ال�صحيف��ة اإىل اأّن 
الن��ادي الكتالوين ينتظر قرار فالفريدي ب�صاأن الالع��ب، اإل اأّنه الأقرب 
للرحيل عن �صفوف الفريق الكتالوين يف حال وجود تدعيمات يف خط 
الو�ص��ط. و�صبق ونفى والده ووكيل اأعمال��ه مازينيو األكانتارا وجود اأي 
مفاو�صات مع يوفنتو�ض الإيطايل اأو فالمنجو الربازيلي موؤكًدا ا�صتمرار 
جنل��ه يف �صفوف بر�صلونة. وتخ��رج رافينيا يف اأكادميية لما�صيا قبل 
اأن يرح��ل ل�صفوف �صيلتا فيج��و الإ�صباين على �صبيل الإعارة ليعود مع 
لوي���ض اإنريكي يف 2014 للقلع��ة الكتالونية. وذكرت تقارير �صحفية، 
األكانت��ارا، مطلوب يف العديد من الأندية يف اإيطاليا، واإجنلرتا، ال�صيف 
املقب��ل. وقال ال�صحفي ج��ريارد رومريو، اخلب��ري يف الأخبار املتعلقة 
برب�صلون��ة، يف ت�ريحات نقلها موقع "fichajes"، اإن ناديي روما، 
وليفرب��ول، مهتم��ان ب�صدة ب�ص��م الربازيلي، ال�صيف املقب��ل.  واأو�صح 
رومريو، اأن "روما وليفرب��ول، م�صتعدان لتقدمي عرو�ض مثرية لالعب، 
خالل الفرتة املقبلة، على اأمل احل�صول عليه من بر�صلونة".  من ناحية 
اأخرى، ياأمل الالعب الربازيلي، يف موا�صلة م�صريته مع بر�صلونة، رغم 

اأنه مل ي�صارك يف الكثري من املباريات، خالل املو�صم املنتهي. 
وتبدو فر�ض بقاء الالعب يف الفريق �صعيفة، خا�صة بعد رحيل املدرب 

لوي�ض اإنريكي، الذي كان الداعم الأول له خالل املو�صم املا�صي.

فنزويال تواصل كتابة التأريخ وإيطاليا تواجه زامبيا في ربع نهائي مونديال الشباب

ريال مدريد يضيء "عصر الظلمات" وكرستيانو رونالدو يسكت منتقديه 
كان��ت اأغلب جماهري اأندية اأوروبا الكبرية جتادل نظرائها 
يف ريال مدريد باأن هذا الأخري حاز على الر�صيد الأكرب من 
األقابه يف دوري اأبطال اأوروبا يف اخلم�صينات وال�صتينات، 
بعي��داً عن الإعالم. ويف ظل م�صتوى ك��روي متدين عامليًا.  
وحت��ى يف الع�ر احلدي��ث وبعد التتويج باأجم��د الكوؤو�ض 
يف 2002، البع���ض ق��ال اإن الن��ادي امللك��ي ح�ص��ل على 
العا���رة يف ل�صبون��ة 2014 بف�صل ثواٍن م��ن احلظ اأمام 
ج��اره اأتلتيكو مدريد، ثم ع��ام 2016 بف�صل ركالت احلظ 
نف�صها �صد اأتلتيكو اأي�صًا.  واإىل ليلة اأم�ض كان باإمكان 
اأي م�صج��ع لري��ال مدري��د اأن يج��د جم��ادًل ل��ه حول 
اأحقي��ة جن��م الن��ادي امللك��ي الربتغ��ايل كري�صتيانو 
رونال��دو باأن يح�صل على ه��ذه الهالة الكبرية التي 
حوله، وكان��ت كلمات مثل "املنته��ي" و"املنفوخ" 

تزخ��ر به��ا و�صائ��ل التوا�ص��ل الجتماعي مالحق��ًة الدون 
اأمنا ذه��ب. ولكن بعد مو�صم ملكي خ��رايف؛ من ميلك جراأة 
الت�صكيك باأحقية ريال مدريد يف جمع الثنائية التي غابت 
عن��ه منذ اأكرث من ن�صف قرن من الزم��ن؟، العر�ض امللكي 
مل يك��ن فقط ليل��ة اأم�ض، بل بداأ منذ بداي��ة املو�صم، وانتهى 

تتويجًا يف ويلز.
 رونالدو اإىل اأعلى مبالغ املجد

 وبالتاأكي��د ل��ن يحتاج كري�صتيانو ليذّك��ر جماهري الأندية 
الأخ��رى ب�صطوت��ه عل��ى اأوروب��ا، ول��ن يحت��اج ليطلب من 
جماه��ري ريال مدري��د بالذات األ ت�صفر ل��ه بعد اليوم، لأن 
اأول لق��اء ب��ن رونال��دو وجماه��ري فريق��ه يف �صانتياغ��و 
برنابيو �صيكون بال �صك زاخٌر بالعاطفة والعرفان، كيف ل 
ف باملنتهي و�ُصكك باإمكانياته يف املباريات  ولع��ب ُو�صِ

النهائي��ة م��راراً وتك��راراً هو من ق��اد ناديه للمج��د الثاين 
ع�ر، وهو الوحيد الذي �صجل يف  3 نهائيات دوري اأبطال 
اأوروبا منذ زم��ن، اإ�صافة لع�رات الأرق��ام القيا�صية التي 
انحن��ت اأم��ام جربوته. تاألق ال��دون مل يقت���ر على حفلة 
كارديف، بل �صبقه هاتريك يف ن�صف النهائي �صد اأتلتيكو 
مدريد، وقبله خما�صية �صد عمالق ا�صمه بايرن ميونيخ يف 

ربع النهائي ثنائية يف الذهاب وهاتريك يف الإياب. 
زيدان "املحظوط"

 متهم��و ري��ال مدري��د باملحظوظ كان��وا ي�صلط��ون ال�صوء 
كث��رياً عل��ى الفرن�ص��ي زي��ن الدي��ن زي��دان كون��ه يخو�ض 
مو�صمه الث��اين فقط كمدرب، م�صددين اأن��ه ورغم اأ�صطورته 
كالع��ب ل يزال "غ��راً" وراء دف��ة القيادة، ولك��ن الفرن�صي 
املتوا�ص��ع بطبع��ه مل يع��ر وقت��ًا لل��رد عل��ى املنتقدي��ن 

بالطريق��ة ذاتها، بل كما يفعل الفر�ص��ان الأ�صداء كان رده 
يف �صاح��ات الوغ��ى. وقد يكون لزي��دان يف جتربته الأوىل 
كمدرب )مو�صم ون�صف( العدي��د من الأخطاء التي اأخفاها 
النج��اح خ�صو�ص��ًا يف املو�ص��م املا�صي، ولك��ن تاأثري هذا 
الرج��ل املعن��وي والنف�ص��ي كان بادي��ًا ج��داً عل��ى كتيب��ة 
النادي امللك��ي. واإل مباذا نف�ر "عودات" رامو�ض ورفاقه 
يف العدي��د م��ن املباريات بعد التاأخ��ر اأو التعادل؟ الإعداد 
الب��دين املمت��از كان اأحد اأهم الفوارق الت��ي �صنعها زيدان 
عل��ى مناف�صه األيغري، اإ�صافة لتطوير قدرات لعبيه الفنية 

وال�صتفادة الق�صوى من الحتياطين قبل الأ�صا�صين.
زيدان وّحد الفريق بطريقة مل ي�صهدها منذ �صنوات، م�صتفيداً 
من خربة العمل مع الإيطايل كارلو اأن�صيلوتي ومن خمزونه 

الهائل يف املالعب. ومزاملته لبع�ض الالعبن.

نيشيكوري إلى الدور الرابع 
في روالن غاروس

فالفيردي يحدد مصير رافينيا 
في برشلونة

غريزمان يؤكد بقاءه مع "الروخو بالنكوس"

فورموال 1 تعتزم زيادة عدد سباقاتها

وتاأت��ي ت�ريح��ات غريزم��ان اأي�صا 
بع��د اأيام من �ص��دور قرار من حمكمة 
اأبق��ت  )كا���ض(،  الريا�ص��ي  التحكي��م 
الن��ادي  حرم��ان  عقوب��ة  مبوجب��ه 
حت��ى  التعاق��دات  م��ن  ال�صب��اين 
 ،2018 الثاين/يناي��ر  كان��ون 
واملفرو�صة عليه من قبل الحتاد 
ال��دويل لكرة الق��دم )فيفا(. وقال 
غريزم��ان الح��د ملحطة "تي اف 
"�صدر  الفرن�صية  1" التلفزيوني��ة 
ميكن��ه  ل  واتلتيك��و  كا���ض  ق��رار 
اجراء تعاقدات. قررت مع م�صت�صاري 
الريا�ص��ي اري��ك اولهات�ض البق��اء. هذا 

وق��ت �صعب للن��ادي و�صيك��ون الرحيل الن 
الم��ر  ""ناق�صن��ا  اأ�ص��اف  ق��ذرا".  ت�رف��ا 
م��ع امل�صوؤول��ن يف الن��ادي و�صننطل��ق من 
جديد املو�صم املقب��ل". ومنع اتلتيكو مدريد 
وج��اره ري��ال مدري��د م��ن �ص��م اي لع��ب 
لفرتت��ي   2016 الثاين/يناي��ر  كان��ون  يف 
انتق��الت )الف��رتة ال�صتوي��ة وال�صيفي��ة يف 
2017( ب�صب��ب خمالف��ات يف تعاقداتهم��ا 
م��ع الالعبن القا�رين. لكن كا�ض خف�صت 
عقوبة ريال اىل فرتة واحدة. وكانت تقارير 
�صحافي��ة ا�ص��ارت اىل ان اتلتيك��و يريد بيع 
غريزمان و�ص��م مواطنه الك�صن��در لكازيت 
م��ن لي��ون الفرن�صي ب��دل من��ه. وكان النجم 

الفرن�صي الذي اخت��ري اأف�صل لعب يف كاأ�ض 
اوروبا 2016 التي ا�صت�صافتها بالده، اأملح 
قب��ل نحو ا�صبوع��ن اىل امكانية انتقاله اىل 
مان�ص�صرت يونايتد، موؤكدا ان احتمال ذلك هو 
"6 م��ن 10". ان�صم غريزم��ان اىل اتلتيكو 
مدري��د ملدة 5 موا�صم �صي��ف 2014 قادما 
 ،2016 م��ن ري��ال �صو�صيي��داد. ويف ع��ام 
وبع��د خ�صارة نهائ��ي دوري ابط��ال اوروبا 

م��ع نادي��ه ونهائ��ي كاأ���ض اوروب��ا م��ع 
منتخ��ب بالده، ح��ل ثالث��ا يف ترتيب 

الكرة الذهبية لف�صل لعب يف العامل 
خلف الربتغايل كري�صتيانو رونالدو 

والرجنتيني ليونيل مي�صي.     

 ق��ال �ص��ون برات���ز، مدي��ر الإدارة التجارية لبطولة 
الع��امل ل�صباقات فورم��ول 1 لل�صي��ارات، اإن البطولة 
تري��د اإقامة اأكرث من 21 �صباًق��ا يف العام، و�صت�صعى 
لإقام��ة �صباقات يف مناطق جديدة ب��دًل من انتظار 
تقدم م�صت�صيفن حمتملن بطلبات. واأ�صاف برات�ز 
لروي��رتز اأن البطول��ة ت�صع��ى لإقام��ة ع��دد اأق��ل من 
ال�صباق��ات يف اأ�صبوع��ن متتالي��ن، وحتدي��د جدول 
البطول��ة عل��ى اأ�صا�ض امل�صاف��ات بن ال��دول. واأ�صار 
امل�ص��وؤول الأمريك��ي اإىل اأن �صباقي فرن�ص��ا واأملانيا، 
واللذين لن يقاما ه��ذا املو�صم، �صيعودان يف املو�صم 
املقب��ل، حيث اأنهما من الأ�صواق "التي ل نريد تركها 

على الإطالق".
 وق��ال برات���ز: "نري��د العم��ل بال�صرتاك م��ع الفرق 

فيم��ا يخ�ض حتدي��د اأماك��ن ال�صباقات، لك��ن روؤيتنا 
تتمثل يف اإقامة اأكرث من 21 )�صباًقا(".

 وتاب��ع برات�ز مو�صًح��ا اأن املو�صم املقب��ل �صي�صهد 
اإقام��ة 21 �صباًق��ا ب��دًل م��ن 20 يف الع��ام احل��ايل، 
حي��ث �صين�ص��م �صباق��ا فرن�ص��ا واأملاني��ا، بينم��ا لن 
يق��ام �صب��اق ماليزي��ا. وق��ال برات���ز، ال��ذي يعم��ل 
البطول��ة، لتحدي��د  اإدارة  ب��راون، مدي��ر  م��ع رو���ض 
ج��دول ال�صباقات، اإن درا�ص��ة اقت�صادية �صتبحث يف 
املكا�ص��ب التي �صتعود على امل��دن والدول من اإقامة 
"عندم��ا نب��داأ يف  1. واأ�ص��اف:  �صباق��ات فورم��ول 
حتديد جدول مث��ايل للبطولة، ن�صتطي��ع اجللو�ض مع 
امل�صوؤول��ن ع��ن ال�صباق��ات، واإي�ص��اح كل �صيء بدًل 
م��ن انتظار عرو���ض ا�صت�صافة ال�صباق��ات".  وو�صع 

ب��ريين ايكل�صتون، م�صوؤول احلق��وق التجارية 
ال�صاب��ق، جدول البطول��ة يف العام احلايل، 

لكن جمموعة "ليربت��ي ميديا" الأمريكية 
ا�صتح��وذت عل��ى فورم��ول 1 يف يناير/
كانون الث��اين، وقامت بتعي��ن ت�صاي�ض 
التنفي��ذي.   الرئي���ض  كاري يف من�ص��ب 
وتري��د ليربت��ي زي��ادة ع��دد ال�صباقات 
يف الوليات املتحدة، والتي ت�صت�صيف 
حالًي��ا �صباًق��ا واح��ًدا يف تك�صا���ض. ومل 
ي�صب��ق اأن زاد عدد ال�صباق��ات يف مو�صم 

واحد ع��ن 21 �صباًقا، حيث وقفت الفرق، 
الت��ي يجب احل�ص��ول عل��ى موافقتها، �صد 

هذا الأمر.

  كت��ب منتخ��ب فنزويال تاريخًا جمي��داً له عندما 
بل��غ ن�ص��ف نهائ��ي كاأ�ض الع��امل حت��ت 20 �صنة 
كوريا اجلنوبية FIFA 2017، اإثر فوزه ال�صعب 
عل��ى نظريه الأمريك��ي )1-2( يف اأوىل مباريات 
ال��دور ربع النهائي، واأتى ه��دف الفوز يف ال�صوط 
ال�ص��ايف الأول. ومل يتاأخ��ر لعب��و فنزوي��ال يف 
تنق�ص��ي  اأن  وقب��ل  الهجومي��ة،  نوايه��م  اإظه��ار 
الدقيق��ة الأوىل كان لو�صين��ا ير�صل ك��رة مبا�رة 
م��ن اجله��ة اليمن��ى داخل منطق��ة اجل��زاء ارتقى 
له��ا ناهويل فرياري�صي ولعبه��ا نحو املرمى لكن 
احلار���ض جوناث��ان كلين�صمان اأبعده��ا بح�صور. 
توا�صل الإيقاع الهجومي الفنزويلي وتكرر م�صهد 
الك��رات الراأ�صي��ة حينم��ا ارتق��ى كوردوف��ا لك��رة 
م��ن اجله��ة الي���رى لكنه لعبه��ا ف��وق العار�صة 
بقلي��ل. ب�صط ممثلوا اأم��ريكا اجلنوبي��ة اأف�صليتهم 
املطلقة عل��ى اأحداث ال�صوط، وظل��وا يبحثون عن 
فر���ض التهديد وجت��اوز حاجز الدف��اع الأمريكي 
املكث��ف، لكن مل يكتب لتلك املح��اولت اأن تثمر، 
ولذل��ك ق��رر اأدالبريت��و بينياراندا ت�صدي��د كرة من 

خارج املنطقة تعامل معها كلين�صمان بتاألق. يف 
ال�ص��وط الثاين �ص��اغ الفنزويلي��ون نف�ض مفردات 
ال�صيناري��و الهجوم��ي، لكنهم اأ�صاف��وا اإليه الكثري 
م��ن اخلطورة املبا�رة على املرمى، و�رعان ما 
عك���ض املتخ�ص�ض لو�صينا ك��رة ركنية ارتقى لها 
رونال��دو �صاكون وحولها بالراأ�ض من بن الدفاع 
لت���رب العار�ص��ة. وج��اء ال��دور عل��ى اجلن��اح 
يف  دوره  لياأخ��ذ  كوردوف��ا  �صريجي��و  املهاج��م 
التهدي��د، وخالل دقائق معدودة كان يجرب حظه 
يف ث��الث منا�صب��ات �صانحة، الأوىل م��ن متريرة 
عميق��ة �رخ��ت الدف��اع وتركت��ه يف املواجه��ة 
لي�ص��دد ك��رة زاحف��ة انقذه��ا احلار���ض. والثاني��ة 
بعدها بدقيقة ع��اد كوردوفا ليتلقى كرة عر�صية 
من لو�صينا ارتقى لها و�صددها راأ�صية قوية ارتدت 
من العار�صة. اأم��ا الثالثة حينما �صدد كرة ماكرة 
م��ن خارج املنطق��ة مرت بجانب القائ��م.  وا�صل 
بينياران��دا  فدخ��ل  اخرتاقاته��م  الفنزويلي��ون 
املنطق��ة واق��رتب كثريا م��ن املرم��ى ليلعب كرة 
عر�صي��ة ق�صد به��ا كوردوفا، لك��ن الدفاع تدخل 

وكاد يحولها ل�صباكه اإل اأنها ارتدت من احلار�ض 
وع��ادت اأم��ام نف���ض الالع��ب بينياران��دا لي�ص��دد 
بالعر���ض بعي��دا عن اله��دف امل���رع اأمامه. يف 
اللحظ��ات الأخرية ن�صط املنتخ��ب الأمريكي على 

غري العادة وهدد املرمى وكانت اأخطر الفر�ض تلك 
الراأ�صي��ة التي لعبها باملري ب��راون ومرت بجانب 
القائ��م بقليل، لي�صتمر التع��ادل ويتوجه الفريقن 
ملمار�ص��ة  فنزوي��ال  ع��ادت  الإ�ص��ايف.  للوق��ت 

ال�صغ��ط الهجومي، وبعد دقائق انتزع لعبو اخلط 
الأمامي الكرة من و�صط الدفاع الذي ارتكب اخلطاأ 
لتذه��ب الكرة نحو اجلهة الي�صى اأين انطلق البديل 
�صاموئي��ل �صو�ص��ا ليلع��ب ك��رة عر�صي��ة اأر�صية 
قابله��ا اأدالبريت��و بينياران��دا وحوله��ا لل�صب��اك، 
ه��دف فنزوي��ال الأول )96(. كاد بعده��ا مبا�رة 
اأن ينه��ي كوردوف��ا الأمور عندم��ا واجه احلار�ض 
لك��ن كلي�صنم��ان منع��ه واأبع��د الك��رة بح�ص��ور. 
وا�صتم��ر احل��ال يف ال�ص��وط الث��اين، حي��ث من��ع 
كلين�صمان كوردوفا من الت�صجيل وحول ت�صديدته 
لركني��ة، لكن الفنزويلين وا�صلوا اإ�رارهم حيث 
عك�ص��ت الركني��ة لتم��ر م��ن اجلميع وت�ص��ل حيث 
يتحف��ز ناهوي��ل فرياري�ص��ي ويهز ال�صب��اك، هدف 
فنزويال الثاين )115(. لكن الإثارة بلغت ذروتها 
بع��د ذلك، حيث قل�ض الأمريكيون الفارق من كرة 
راأ�صي��ة ذكية لعبه��ا جريميي اإيبوبي���ض بعيدا عن 
متن��اول احلار���ض ويلك��ر فارينيز، ه��دف اأمريكا 
الأول )117(. وواج��ه املنتخ��ب الإيطايل نظريه 
الزامب��ي يف دور رب��ع النهائي ظه��ر اليوم، حيث 

انت��زع املنتخ��ب الإيط��ايل بطاق��ة التاأه��ل لدور 
الثمانية ببطولة كاأ���ض العامل لكرة القدم لل�صباب 
حتت 20 عاما، املقام��ة حاليا بكوريا اجلنوبية، 
بعدم��ا تغل��ب على نظريه الفرن�ص��ي 2 / 1، خالل 
املباراة الت��ي جمعتهما، يف ثمن نهائي البطولة. 
وتق��دم املنتخب الإيطايل به��دف �صجله ريكاردو 
اأور�صولين��ي يف الدقيق��ة 27، وتعادل جان كيفن 
اأوج�صت��ن للمنتخ��ب الفرن�صي م��ن ركلة جزاء يف 
الدقيق��ة 37، لينته��ي ال�ص��وط الأول بالتعادل 1 

.1 /
 ويف ال�ص��وط الث��اين، وبالتحدي��د يف الدقيقة 53 
�صج��ل جو�صيب��ي بانيك��و ه��دف الف��وز للمنتخب 

الإيطايل.
 وجن��ح املنتخب الإيط��ايل يف الثاأر م��ن خ�صمه 
ال��ذي كان قد تفوق عليه يف نهائي بطولة اأوروبا 
حت��ت 19 �صن��ة برباعي��ة نظيفة لي�ص��ل املنتخب 
الرابع��ة يف  للم��رة  الثماني��ة  اإىل دور  الإيط��ايل 
تاريخ��ه بينم��ا خ��رج املنتخ��ب الفرن�ص��ي للمرة 

الأوىل من دور ال�صتة ع�ر.
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