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مبج��رد اإط��اق �سافرة النهاية يف �س��ان �سريو، لتعلن تف��وق ال�سويد على 
اإيطاليا يف امللحق، بداأت التكهنات ب�ساأن تراجع هدافها التاريخي زالتان 
اإبراهيموفيت���س ع��ن االعتزال ال��دويل، لي�سارك يف نهائي��ات كاأ�س العامل 
2018. وتغلب��ت ال�سوي��د -1�سفر على اإيطالي��ا يف جمموع املباراتني، 
رغم اأن ت�سكيلتها تفتق��ر الأ�سماء المعة، وبدون اإبراهيموفيت�س جنحت يف 
احت��ال املركز الثاين يف املجموعة االأوىل، لتطيح بهولندا من الت�سفيات 
كم��ا فازت على فرن�سا قبل التاأل��ق يف امللحق. وقال يان اأندر�سون مدرب 
ال�سويد لل�سحفيني ب�ساأن اإمكانية عودة اإبراهيموفيت�س "هذا اأمر ال ي�سدق، 
توق��ف زالتان عن اللعب دوليا قبل عام ون�سف، ومازلنا نتحدث ب�ساأنه" 
واعت��زل اإبراهيموفيت���س دوليا بعد اخلروج املخيب م��ن دور املجموعات 
يف بطول��ة اأوروب��ا 2016 لينه��ي م�س��رية �سه��دت ت�سجي��ل 62 هدفا مع 

الكث��ري  منه��ا ج��اء بطرق رائع��ة، خال 116 املنتخ��ب، 
 . ة ا ر وبع��د وق��ت ق�س��ري م��ن التعادل مب��ا
اأهداف  يف اإيطالي��ا اأم���س االإثن��ني، ن���ر بدون 

اإبراهيموفيت���س �سورة عرب مواقع 
التوا�س��ل االجتماع��ي ع��رب فيها عن 
فرحت��ه بالتاأه��ل وجذب��ت اأك��ر م��ن 
مليون معجب. لكن اأندر�سون ال يبدو اأنه 
يرحب باحتمالية عودت��ه، وقال يف موؤمتر 
�سحفي مبيان��و الليلة املا�سية "زالت��ان كما اأت�سور 
ه��و اأف�س��ل العب يف ال�سويد على م��ر الع�سور، وهو 
ريا�س��ي مذه��ل ب�ستى الط��رق، لكنه اخت��ار عدم 
اال�ستمرار". واأ�ساف "ه��وؤالء ال�سبان �ساركوا يف 
امل�سرية ولعبوا ب�سكل رائع ومن املحزن اأن جنل�س 
ونتح��دث ع��ن �سخ�س مل يكن معن��ا، لدي جمموعة 
قام��ت بعم��ل رائ��ع وميكنن��ا احلدي��ث عنهم ب��دال من 
ذلك". ويحظى مهاج��م مان�س�سرت يونايتد الذي يتعافى 
حالي��ا من اإ�سابة يف الركب��ة ب�سعبية جارفة يف 
ب��اده، ولطاملا كان موؤث��را يف مباريات 
املنتخ��ب، لكنه واج��ه اأي�سا 
بالتعج��رف  اتهام��ات 

واالأنانية.

 ق��ال كري�ستي��ان اإريك�سن العب الدمنارك، �ساح��ب الثاثية، اإنَّ اأداءه يف 
الف��وز )1-5( عل��ى اأيرلن��دا رمبا يغري حيات��ه بعد التاأه��ل لكاأ�س العامل. 
وبع��د اأن اأه��در ع��دة فر���س يف التعادل ب��دون اأهداف يف ذه��اب ملحق 
الت�سفي��ات يف كوبنهاج��ن، مل ُيخطئ اإريك�سن يف دبل��ن، وقتلت ثاثيته 
االأح��ام االأيرلندي��ة. وق��ال اإريك�س��ن، 25 عاًم��ا: "م��ن املذه��ل اأن تقود 
ب��ادك اإىل كاأ���س العامل بثاثة اأه��داف يف ملحق الت�سفي��ات. هذا يعني 
الكث��ري مل�سريتي وحياتي. اأن��ا �سعيد للغاية بذل��ك". وانت�رت الدمنارك 

بف�س��ل هدفني اآخرين م��ن اأندريا���س كري�ستين�سن، ال��ذي األغى تقدم 
�س��ني دايف املبك��ر ب�ربة راأ�س الأيرلندا، وم��ن ركلة جزاء قرب 
النهاي��ة نفذها نيكا�س بندت��ر، لكن اإريك�سن ���رق االأ�سواء. 
وق��ال بندت��ر لل�سحفي��ني: "ال ميك��ن اأن نتجاه��ل اأن اإريك�سن 

ق��دم اأداء مذهًا، ورمبا لعب اأف�س��ل مباراة دولية له يف راأيي". 
ورغ��م اإ�سادة زمائه، ودوره الكبري يف االنت�سار، كان اإريك�سن 

متوا�سع��ا كاملعت��اد. وق��ال "ه��ذا �سع��ور جمن��ون. كنا 
نكاف��ح �سوًيا لفرتة طويلة منذ بداية الت�سفيات". ومل 

ت�سعر الدمنارك بالقل��ق، عندما تقدم دايف الأيرلندا 
وم��ن ركل��ة ركني��ة مر بي��ون �سي�ستو م��ن هاري 

ارت��ر قب��ل اأن ير�س��ل متري��رة عر�سي��ة و�سلت 
اإىل كري�ستين�س��ن ال��ذي �سدد ك��رة ا�سطدمت 

مبداف��ع اأيرلندا �ساير���س كري�ستي، و�سكنت 
ال�سب��اك قب��ل م��رور ن�سف �ساع��ة. وقال 
اإريك�س��ن العب و�س��ط توتنهام هوت�سبري: 

"بعد ت�سجيل الهدف االأول تلقت اأيرلندا 
�رب��ة قوي��ة. اأ�سبحن��ا اأك��ر ثق��ة، 
وبداأنا نلع��ب ب�سكل جي��د". واأ�ساف 
اإريك�س��ن، اله��دف الث��اين للدمن��ارك، 

واأ�سب��ح التاأهل بعيد املن��ال بالن�سبة 
الأيرلندا بعد مرور �ساعة تقريًبا من اللعب قبل 

اأن يكمل ثاثيته.
واأ�س��ار اإريك�س��ن، ال��ذي اأح��رز 21 هدًف��ا 

اأنَّ املزي��د  اإىل  75 مب��اراة دولي��ة،  يف 
م��ن االأه��داف �ستاأت��ي م��ن املنتخ��ب 

الدمناركي يف رو�سيا. 

 ك�سف��ت م�سادر �سحفية، اأن ن��ادي بر�سلونة االإ�سباين، اأ�سبح قريًبا من 
اإب��رام �سفق��ة مميزة، خال ف��رتة االنتقاالت ال�سيفي��ة املقبلة. وذكرت 
�سحيف��ة "مون��دو ديبورتيفو"، اأن ن��ادي بر�سلونة تو�س��ل التفاق �سبه 
نهائ��ي م��ع الفرن�سي اأنط��وان جريزم��ان، جن��م اأتلتيكو مدري��د، ل�سمه 
ال�سي��ف املقب��ل. واأو�سحت ال�سحيف��ة، اأن اإدارة بر�سلون��ة كانت ت�سعى 
ل�س��م املهاجم الفرن�سي خال ال�سيف املا�سي، لكن مغاالة االأتلتي يف 
املطال��ب املالية، اأدى اإىل تاأجيل اإنه��اء ال�سفقة. وياأمل البلوجرانا، يف 
التعاق��د م��ع الاعب الفرن�س��ي )26 عاما( خال ال�سي��ف املقبل، حيث 
�سيرتاجع ال�رط اجلزائي يف عقده اإىل 100 مليون يورو، بداًل من 200 
ملي��ون ي��ورو يف الوقت احل��ايل. واأ�سارت ال�سحيف��ة، اإىل اأن هناك اأكر 
م��ن م�سدر �سحفى، اأكد تل��ك املعلومات مثل اإذاعة "RAC1"، وراديو 
كتالونيا، باالإ�سافة ملوقع Le10sport. وي�سعى بر�سلونة، ال�ستغال 
الظ��روف ال�سيئة التي يعي�سها جريزمان م��ع اأتلتيكو مدريد، ب�سبب عدم 
�سع��وره بالراح��ة ورغبت��ه يف الرحي��ل، لين�سم لقلعة الكام��ب نو، رفقة 
الثاث��ي مي�سي ولوي���س �سواريز وعثم��ان دميبلي، واللع��ب حتت قيادة 
امل��درب اإرن�ستو فالفريدي. ويري النادي الكتالوين اأن �سفقة جريزمان 
�ستكون خمتلفة عن انتقال دميبلي، حيث يتمتع النجم الفرن�سي باخلربة 
املطلوب��ة التي ت�ساع��د بر�سلونة، على ح�س��د االألقاب. يذك��ر ان تقارير 
�سحفي��ة فرن�سية، ع��ن حترك نادي بر�سلونة، خ��ال االأ�سابيع املا�سية 
من اأجل التعاقد مع جنم اأتلتيكو مدريد االإ�سباين، لتدعيم �سفوف الفريق 

الكتالوين يف الفرتة املقبلة.

ألمانيا تحافظ على سجلها الناصع في "2017" بتعادل قاتل مع فرنسا

ساوثغيت يشيد بمدافعي فريقه وتيتي يبرز المكاسب الفنية 
صحف إنجلترا تشيد بصمود منتخبها أمام البرازيل

 اأعطى جاريث �ساوثجيت، مدرب منتخب اإجنلرتا، انطباًعا 
جي��ًدا ع��ن تعادل فريق��ه ال�سلبي اأمام الربازي��ل يف الودية 
الت��ي جمع��ت بينهما، موؤك��ًدا اأنَّ كبح "راق�س��ي ال�سامبا" 
يف موندي��ال رو�سيا �سيكون اأمًرا "جمه��ًدا للغاية". ويف 
ت�ريح��ات �سحفي��ة عق��ب املب��اراة الت��ي اأقيمت على 
ملع��ب وميبلي، ق��ال �ساوثجيث "واجهن��ا اأف�سل منتخب 
بالع��امل، وحققنا تع��اداًل جيًدا. كب��ح الربازي��ل �سيكلفنا 
الكث��ري يف كاأ���س العامل املقب��ل". وُتنهي اإجنلرتا 
بذلك ف��رتة التوقف الدولية بتعادلني �سلبيني، 
اأم��ام مناف�سني عل��ى م�ستوى ع��ال، اأملانيا، 
والربازيل. واأ�ساف "اإنهم��ا اأف�سل منتخبني 

هما يلعب��ان بطريقة  بالع��امل، ال ي��زاال متفوقني علين��ا الأنَّ
وا�سح��ة من��ذ وق��ت طويل. اأم��ام اأملاني��ا، كن��ا اأف�سل يف 
اال�ستح��واذ على الكرة، ومع الربازيل كن��ا متوترين بع�س 
ال�س��يء لك��ن يجب االإ�س��ادة بدفاعنا". وتاب��ع "من املوؤكد 
اأنَّ الربازي��ل، كان الفري��ق االأك��ر خط��ورة، لك��ن مل تهت��ز 
�سباكن��ا �س��واء اأم��ام الربازي��ل، اأو اأملانيا، وه��ذا يعني اأن 
النظ��ام يعمل ب�سكل جيد. لدينا اأم��ور علينا حت�سينها، لكن 
ا اأمور اإيجابي��ة". اأ�ساد اأدينور ليوناردو بات�سي  لدين��ا اأي�سً
"تيت��ي"، م��درب منتخب الربازيل، ب��اأداء العبيه يف اأمام 
منتخب اإجنل��رتا والتي انتهت بالتع��ادل ال�سلبي. وقال يف 
ت�ريحات �سحفية عقب املب��اراة التي اأقيمت على ملعب 

وميبل��ي: "كانت مباراة بني اأ�سلوب��ني خمتلفني ومدر�ستي 
لعب خمتلفتني. جلاأت اإجنل��رتا اإىل اأ�سلوب ال�سغط". وتابع 
"كان��وا يف انتظار ارتكابن��ا خلطاأ ويبحثون عن هجمات 
مرت��دة. حظين��ا بقلي��ل م��ن الفر���س ع��ن لق��اءات اأخرى، 
لك��ن هم تقريًب��ا مل يخلقوا اأي فر�س خط��رية". ومل تتمكن 
الربازيل التي فازت )3-1( على اليابان اجلمعة املا�سية، 
م��ن هز �سب��اك اإجنل��رتا وانتهى اللق��اء بالتع��ادل ال�سلبي. 
واأ�سار تيتي اإىل اأنه "اإذا كان هناك فريق ي�ستحق الفوز يف 
ه��ذه املباراة فهو الربازيل. تعلمن��ا اليوم من نواحي فنية 
يف اللع��ب اأم��ام خط دفاعي مكون م��ن 5 العبني". وحول 
الف��رق ب��ني منتخب��ي اإجنل��رتا، والياب��ان، ردَّ تيت��ي "هما 

فريقان لهم��ا �سمات خمتلفة: اإجنل��رتا تتمتع مبهارة فنية 
وبدني��ة، بينما الياب��ان اأكر �رعة وحرك��ة وبرودة. هما 
خمتلف��ان متاًما". رك��زت ال�سحف االإجنليزي��ة، ال�سادرة، 
عل��ى تع��ادل منتخب االأ�س��ود الثاثة، �سلبًيا م��ع الربازيل، 
يف مب��اراة ودي��ة ب��ني املنتخب��ني، حت�س��رًيا لنهائي��ات 
كاأ���س العامل. وخرجت �سحيفة "ديل��ي اإك�سربي�س" بعنوان 
"االأ�سود الثاثة تتعادل جمددا"، واأ�سافت "�سباب املدرب 
جاري��ث �ساوثجيت مينع��ون نيمار ورفاقه م��ن الت�سجيل، 
لكنه��م ف�سل��وا يف تهدي��د الربازي��ل". وتناول��ت ال�سحيفة، 
اأي�سا خ��روج اإيرلندا م��ن الت�سفيات بعن��وان "الدمناركي 

اإريك�سن ُينهي احللم االأيرلندي".

فيدرير يشيد بمستوى ألكسندر زفيريف

 قد يكون �سائ��ق جهاز املحاكاة املقبل يف مكارين 
املناف���س يف بطول��ة الع��امل فورم��وال 1 لل�سي��ارات 
رج��ًا مل ي�سبق له قيادة �سيارة م��ن قبل، ناهيك عن 

املناف�سة يف احللبات.
فالقائمة املخت�رة التي ت�سم 12 رجًا ل�سغل الدور 
ت�س��م طبيًب��ا دمناركًي��ا �سغوًفا مبمار�س��ة ال�سباقات 
االفرتا�سي��ة عل��ى تطبيق��ات اآيب��اد، اإ�ساف��ة اإىل اأب 

فرن�سي لطفلني يبلغ من العمر 41 عاًما.
وكذلك موظف يف وزارة العمل الربيطانية، 23 عاًما 

يحمل فقط رخ�سة قيادة موؤقتة.
وياأم��ل مكارين، ال��ذي يدافع فرنان��دو األون�سو بطل 
الع��امل مرتني ع��ن األوان��ه ويفاخر ب�سائق��ني رائعني 
على م��دار م�سريته مثل اإيرتون �سين��ا واالآن برو�ست، 

يف ا�ستقط��اب مواهب من عامل ال�سباقات االفرتا�سي 
للعامل احلقيقي.

وتق��ام نهائيات "اأ�رع مت�ساب��ق �سباقات افرتا�سية 
يف العامل" يف مقر مكارين يف ووكينج هذا االأ�سبوع، 
و�سيح�سل الفائز على عقد لعام واحد للعمل على اأحد 

اأجهزة املحاكاة املتقدمة التي ميتلكها الفريق.
وم��ن بني االأ�سماء الامعة يف ه��ذا املجال الهولندي 
بون��و هو���س، 23 عاًم��ا، ال��ذي ح�س��ل عل��ى جائزة 
يناير/كان��ون  األ��ف دوالر يف   200 تبل��غ قيمته��ا 
ث��ان املا�سي بع��د فوزه ب�سباق ناف���س فيه مت�سابقو 
األعاب افرتا�سية، و�سائقون من �سل�سلة "فورموال اإي" 

لل�سيارات الكهربائية.
وهن��اك اأ�سماء مغمورة مثل الطبيب الدمنركي هريك 

الفرن�س��ي  واالأب  درو،  كري�ستي��ان 
ديفي��د ل��و ج��ارف، 

املوظ��ف  وكذل��ك 
هاري  الربيط��اين 

مل  ال��ذي  ي�سب��ق له قيادة جاك���س 
اإن��ه �سي��ارة حقيقية. وقال  مكاري��ن، 

يبح��ث بجدي��ة ع��ن �سح�س ميكن��ه اأن ميث��ل اإ�سافة 
حقيقية لفريق يقاتل للخروج من م�ساكله، كما متثل 
فر�سة له لتعظيم مكا�سبه املالية يف هذه الريا�سة.

وقال زاك ب��راون املدير التنفيذي الذي اأ�سبح فريقه 
موؤخ��ًرا اأول فري��ق يع��ني مدي��ًرا لقط��اع ال�سباق��ات 
االفرتا�سي��ة "نح��ن ملتزمون ج��ًدا بالوجود يف هذه 

ال�سباقات".

 اأ�ساد الع��ب التن�س ال�سوي�ري، 
باالأمل��اين  فيدري��ر،  روجي��ه 
األك�سندر زفرييف، الأنه يرى اأنه 
يعمل م��ن اأج��ل امل�ستقبل، كما 
ل��و كان اأكرب من عمره احلايل )20 
عام��ا(. جاءت ه��ذه الت�ريح��ات الليلة 
املا�سي��ة، بعد ف��وز فيدرير عل��ى زفرييف 
 )8-6( 7-6 مبجموعت��ني لواح��دة، بواق��ع 
بوري���س  جمموع��ة  �سم��ن  و6-1،  و5-7 
ملو�س��م  اخلتامي��ة  البطول��ة  يف  بيك��ر 
املحرتف��ني.  التن���س  العب��ي  رابط��ة 
واأ�سار فيدري��ر "يعجبني ما راأيته من 

زفريي��ف، اأرى �سخ�س��ا يعم��ل من اأج��ل امل�ستقبل، 
ح��ان وقت حتقي��ق النجاح��ات وه��و بالفعل توج 
بروم��ا ومونرتي��ال". واأ�س��اف ال�سوي���ري اأن ما 
يعجب��ه يف زفريي��ف ه��و "اأن��ه يعمل كم��ا لو كان 
عم��ره 23 اأو 24 عام��ا �سواء م��ن الناحية البدنية 
اأو االن�سب��اط اأو التنظيم. اأعتقد اأن كل هذه االأ�سياء 
فيدري��ر  رد  امل�ستقب��ل،  وح��ول  للغاي��ة".  جي��دة 
"اأعتق��د اأن ال�سب��اب بوجه ع��ام يحتاجون للمزيد 
من الوق��ت، يعجبني اأن اأرى ديني���س �سابوفالوف 
يقرتب��ون  بالطب��ع  وزفريي��ف،  كرييو���س  وني��ك 
م��ن الاعب��ني الكبار". وك�س��ف ال�سوي���ري اأن ما 
يعجب��ه يف زفرييف ه��و "اأنه يجم��ع كل �سيء. هو 

الثال��ث على العامل واأعتقد اأنه �سيخرج من البطولة 
اخلتامي��ة بخ��ربة كبرية، بغ���س النظر ع��ن تاأهله 
لن�س��ف النهائ��ي اأم ال". وعند �سوؤال��ه عن ان�سحاب 
نادال من البطولة اخلتامية، قلل فيدرير من اأهمية 
االأم��ر، واأك��د اأن اجلمي��ع ينتظرون ا�ستم��رار النجم 
االإ�سب��اين يف اللعب حتى عمر ال��� 36، ملثما يفعل 
االآن الاع��ب ال�سوي�ري. فيم��ا قال زفرييف : "هو 
الاع��ب االأف�س��ل يف كل الع�س��ور ودائم��ا ما يجد 
طريقة لك�ر اإيقاعك والفوز عليك". واأ�ساف "ك�ر 
اإر�س��ايل يف بداية املجموعة الثالثة وبعدها فقدت 
الرتكي��ز بع�س ال�سيء. لكن بوج��ه عام، اأعتقد اأنها 

كانت مباراة اإيجابية للغاية بالن�سبة يل".

 اأفل��ت املنتخ��ب االأمل��اين م��ن الهزمي��ة االأوىل ل��ه 
يف 2017، بعدم��ا تع��ادل يف الوق��ت القاتل اأمام 
فرن�س��ا )2-2(، يف املب��اراة الودي��ة الت��ي اأُقيمت 
��ل  اإيرج��ي �ستادي��ون". �سجَّ "راي��ن  عل��ى ملع��ب 
األك�سن��در الكازيت ه��ديف فرن�س��ا )33، 71(، فيما 
ل لاأمل��ان تيمو فرين��ر )56(، والر�س �ستيندل  �سجَّ
)93(. اعتم��د منتخ��ب فرن�سا، عل��ى خطة )-4-3
3(؛ حيث ا�ستفاد بال�رعات العالية التي ميتلكها 
خط هجومه، واملتمثل��ة يف الثنائي كليان مبابي، 
واأنت��وين مار�سيال، خا�سة عن��د الهجمات املرتدة. 
ومع تق��دم االأظهرة، �سكل منتخ��ب فرن�سا، خطورة 
كب��رية من االأطراف عرب عر�سياته الكثرية، خا�سة 

يف ال�سوط االأول.
وطبق الدف��اع الفرن�سي، م�سيدة الت�سلل بنجاح يف 
ال�س��وط االأول، والت��ي اأتت بثماره��ا، واأف�سدت اأكر 
م��ن هجمة خط��رة لاأمل��ان. فيما اعتم��د املنتخب 
االأمل��اين على خط��ة )1-3-2-4( على الورق، اإال 
اأن م�سع��ود اأوزي��ل، ودراك�سل��ر، مل يلعبا كجناحني 
ب��ل كمهاجم��ني وهمي��ني يتبادل��ون  �ريح��ني، 

مراكزه��م مع تيمو فرينر. ولعب اإلكاي جوندوجان 
العب الدائ��رة يف االأ�سا�س مبرك��ز الو�سط املهاجم، 
��ه مل يق��دم مردوًدا جيًدا خا�س��ة يف متريراته  اإال اأنَّ
اإىل االأم��ام، ورمب��ا لبع��ده ع��ن املان�ساف��ت الأك��ر 
م��ن ع��ام لاإ�سابة �سبًب��ا يف ذلك. وعان��ت اأملانيا 
م��ن ق�سور ح��اد على م�ستوى االأظه��رة؛ حيث لعب 
اإميري كان، العب الو�سط يف االأ�سا�س كظهري اأمين، 
فيم��ا �سبب مبابي املتاعب لباتنهارت على اجلهة 
د اأوزيل، مرمى فرن�سا يف الدقيقة )3(  االأخرى. وهدَّ
بت�سدي��دة اأر�سية اأبعدها احلار���س �ستيف مانداندا، 
بقدم��ه اإال اأن وق��وع فرين��ر يف موق��ع الت�سلل اأف�سد 

الهجمة.
ورد بلي��ز ماتويدي بت�سديدة ي�سارية قوية، ا�ستقبل 
كرت��ه  اأن  اإال  جالي��ت،  كري�ست��وف  عر�سي��ة  به��ا 
م��رت بج��وار القائ��م االأمي��ن لكيفن ت��راب، حار�س 
األك�سن��در  راوغ   ،)19( الدقيق��ة  ويف  املان�ساف��ت. 
الكازي��ت، مداف��ع اأملاني��ا مات�س هوميل��ز، قبل اأن 
ي�س��دد كرة قوية، جنح تراب يف اإيعادها اإىل ركنية. 
وتوال��ت هجم��ات فرن�سا، ع��ن طريق مباب��ي الذي 

تاع��ب بدفاع اأملانيا داخل منطق��ة اجلزاء قبل اأن 
ي�سدد كرة قوية، ولكن ت��راب وا�سل تاألقه وت�سدى 
للكرة يف الدقيقة )32(. و�سهدت الدقيقة )33( تقدم 
املنتخ��ب الفرن�سي عن طري��ق الكازيت الذي ا�ستلم 
متريرة على طبق من ف�سة من زميله مار�سيال بعد 
مراوغ��ة رائعة لنيكا���س �سويل، لي�سعه��ا مهاجم 

اآر�سنال يف ال�سباك اخلالية ب�سهولة.
واأه��در فرين��ر، فر�س��ة حمقق��ة لتعدي��ل النتيج��ة 
الأملاني��ا يف الدقيق��ة )41(، بع��د خطاأ م��ن الدفاع 
الفرن�س��ي، اإال اأن مهاج��م اليبزي��ج مل يتعام��ل م��ع 
الك��رة ب�سكل �سلي��م قبل اأن ي�سدده��ا �سعيفة يف يد 
احلار���س. ويف ال�سوط الث��اين، كاد البديل اأنطونيو 
للمان�ساف��ت،  التع��ادل  ه��دف  ت�سجي��ل  روديج��ر، 
بعدما �سدد عر�سي��ة دراك�سلر مبا�رة، اإال اأن كرته 
جاءت بعيدة عن اخل�سبات الثاثة. وجنح املنتخب 
االأمل��اين يف اإدراك التع��ادل بطريق��ة املرتدات، يف 
الدقيقة 56 عن طري��ق فرينر الذي اأح�سن ا�ستغال 
متري��رة رائع��ة من اأوزي��ل، و�سعته يف انف��راد تام 
متك��ن على اإثره م��ن الت�سجي��ل. وكاد مار�سيال اأن 

ي�سج��ل الهدف الثاين لفرن�س��ا يف الدقيقة )58( من 
ت�سدي��دة قوية من خارج منطقة اجلزاء، اإال اأن تراب 
اأبع��د الكرة اإىل ركنية. وردت عار�سة فرن�سا �ربة 
ح��رة نفذها توين كرو�س باإتقان يف الدقيقة )70(، 
لي�سج��ل بعدها الدي��وك مبا�رة اله��دف الثاين عن 
��ا يف الدقيق��ة )71(. وا�ستلم  طري��ق الكازي��ت اأي�سً
الكازيت، متري��رة رائعة من مباب��ي لينفرد بكيفن 
ت��راب، قبل اأن ي�سع الكرة من ب��ني قددمي حار�س 
باري�س �س��ان جريمان. وكان مار�سي��ال قريًبا من 
ت�سجي��ل الهدف الثال��ث لفرن�س��ا يف الدقيقة )89(، 
بعدم��ا انف��رد بحار���س اأملاني��ا اإال اأن��ه �س��دد ك��رة 

�سعيفة يف يديه.
و�سهدت الث��واين االأخرية من املب��اراة اقتحام اأحد 
امل�سجع��ني للملعب، لك��ن االأمن جن��ح يف االإم�ساك 
ب��ه �ريًع��ا. وخطف البدي��ل الر�س �ستين��دل، هدف 
التع��ادل القات��ل يف الدقيق��ة الثالث��ة م��ن الوق��ت 
ال�سائ��ع م��ن املب��اراة، اإذ ا�ستلم متري��رة رائعة من 
البدي��ل االآخر ماريو جوتزه قبل اأن يعها على ي�سار 

احلار�س.
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