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لكي ومهاجم يوفنتوس احلالي معه إلقناعه باالنضمام كشف سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد حقيقة تواصل كريستيانو رونـالدو زميله السابق في ا
يركاتو الصيفي. إلى صفوف البيانكونيري في ا

وقال راموس في تصـريحات لشـبكة "سبورت مـيدياست": "لدي عالقـة رائعة مع كريـستيانـو لكنني واصـلت مشواري مع ريال مـدريد دعنا نـترك شائعات
السوق جانبًا رونالدو لم يتصل بي ألنتقل إلى يوفنتوس".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن البرتغالي رونالدو تدخل إلقناع راموس باالنضمام ليوفنتوس.
دافع ليؤكد استمراره يـرينجي رفضه ذلك كما خرج ا اضية قبـل أن يعلن فلورنتينو بيريز رئيس ا وارتبط راموس بالرحيل عن ريال مدريد في األيام ا
ـوسم بـالدوري اإلسـبانـي تمـكن فيـهـا من تسـجيل 6 في مؤتـمر صـحـفي منـذ عـدة أيام. وشـارك راموس الـبـالغ من العـمر 33 عامًا في 28 مبـاراة هذا ا

أهداف.
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ظل ميشـيل بالتيني الـرئيس السابق
لالحتـــاد األوروبـي يـــعـــارض دائـــمــا
إدخـال الـتـقـنـيـة إلى الـلـعـبـة ألنه كان
ـجـرد أن جتـد الــتـقـنـيـة يـشـعــر أنه 
مــوطئ قــدم لــهــا فــإنــهــا ســتـتــوسع
بسـرعة وسـتغيـر من طابع كـرة القدم

تماما.
 وحذر بالتيـني من فتح بـاب سيكون

ستحيل إغالقه الحقا. من ا
ــســؤول الــفــرنــسي ــا يــشــعــر ا ور
الـسـابق حـالـيـا وبـعـد مـرور سـنـوات
عــدة أن مـا قـاله كـان صـحـيـحـا وهـو
يـرى انـتـشـار اسـتـخـدام تـقـنـيـة حـكم

ساعد. الفيديو ا
وح  طرح هذه الـتقنية في 2016
قــال مـــجــلس االحتــاد الـــدولي لــكــرة
عـني بسن قوانـ اللـعبة إن القـدم ا
الـــهــدف مـن ذلك هــو الـــقــضـــاء عــلى
األخـطـاء الـفـادحـة في الـتـحـكـيم مـثل
الهـدف الذي سـجله ديـيجـو مارادونا

Æ1986 باليد في كأس العالم
ولـكن بـعـد أقل من  18شـهـرا حتـولت
ـساعـد إلى ما تـقـنيـة حكم الـفـيديـو ا
يــبـدو أنـه بـحث عـن طـريــقــة حتــكـيم
مثالية.و إلغاء هدف إلجنلترا بعد
الـعودة لـهذه الـتـقنـية في دوري األ
نافس في البـرتغـال رغم أن الفـريق ا

نفسه لم يشكك في حدوث مخالفة.

األمـــر ذاتـه حـــدث في كــــأس الـــعـــالم
لـلـسـيـدات حـ ألــغى حـكم الـفـيـديـو
ـساعـد هـدفا رائـعـا أحرزته جـريدج ا
مبوك باتي لصالح فرنسا أمام كوريا
اجلنوبية ألن طرف قدمها كان يتقدم
على آخر مدافعـة كورية رغم أن بقية

جسدها كان على اخلط نفسه.
ــشـار إلـيـهـا ورغم صـحـة الـقـرارات ا
يتساءل البعض هل حـقًا تخدم تقنية
الفـيديـو اللعـبة وروح الـقانون مـثلًا
ـصمـمة عـند تـطبـيق قاعـدة التـسلل ا
هاجم بشكل أساسي إليقاف بقاء ا

رمى في انتظار الكرة? أمام ا
بـدئيـة لهذه حـ بدأت االخـتبـارات ا
ـديـر الــتـقـنــيـة قــال ديـفـيــد إلـيــراي ا

الــفــني في مــجــلس الــفــيــفـا إن حــكم
ــسـاعــد "لــيس مــصـمــمـا الــفــيـديــو ا
لـلـقـضـاء عـلى أخـطـاء احلـكـام تـمـاما
لـكن هـذه الـتـقـنـيـة مـعـنـيـة بـاألسـاس
بـالـتعـامل مع األخـطـاء الفـادحـة التي
باراة" تتسبـب في تغييـر خط سير ا
وضرب مثلًا بهدف هنري في أيرلندا

Æ2010 ونديال الذي أهل فرنسا 
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وفـي وقت ســــابق هــــذا الــــعــــام قـــال
روبرتو روسيتي رئيس جلنة احلكام
في االحتــاد األوروبي لـكــرة الـقـدم إن
الــلـــعــبــة يـــتم مــراجــعـــتــهــا إذا رأى
مـسؤولـو التـقنـية بـشكل واضح أنـها
تـــضـــمــنـت حــدوث خـــطـــأ فــادح وان

القرار ال يرجع ببـساطة إلى الالعب
درب أو اجلماهير. أو ا

وأصـبح مـطــلـوبـا اآلن مـن مـسـاعـدي
ـبادرة بـرفع الـراية عـند احلـكم عدم ا
كن الـشك في حـدوث تـسـلل بـحيـث 
ـجـرد انـتـهـائـهـا مـراجـعـة الـلــعـبـة 
وهــو مـــا يـــعـــني الـــتــقـــلـــيل من دور

مساعد احلكم بشكل كبير.
وفي بـعض األحـيـان تـتـسـبب تـقـنـيـة
ـساعـد في إثارة جدل حكم الـفيـديو ا
مـشـابه لـلـقـرارات الـعـاديـة مـثل ركـلـة
اجلـــزاء الـــتي احـــتــــســـبت لـــصـــالح
إجنـلـتـرا في كـأس الــعـالم لـلـسـيـدات
اضي بـسبب أمـام اسكـتلـندا األحـد ا
ـسـة يــد عـلى نـيــكـوال دوكـورتي في
ح لم يكن هـناك أي فرصـة أن تبعد

الالعبة يدها من أمام مسار الكرة.
وهـو مـا تـكـرر أيــضـا في ركـلـة جـزاء
احــتــســبت لــصــالـح ســويــســرا أمـام
الــبـرتـغــال في دوري األ األوروبـيـة
ح سقط ستيفن تسوبر بعد التحام

بسيط مع نيلسون سيميدو.
ــــاضـي حــــذر احلــــكم وفي الــــعــــام ا
أرنالدو سـيزار كويلـيو الذي سبق له
إدارة مـبـاراة نـهـائي كـأس العـالم من
أن إعـادة الــلـعــبـة من خالل شــاشـات
ـكن أن جتـعـل األخـطاء الـتـلـفـزيـون 
سـات الـيـد تـبـدو وكأنـهـا مـتـعـمدة و
حتى لـو لم تكن كذلك وقـال: "احلركة
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كـــرم مــنـــتــخب إســـبــانـــيــا قـــائــده
سـيـرجـيـو راموس قـبـيل مـواجـهة
السـويد اليـوم االثن عـلى ملعب
(ســـانــــتـــيـــاجـــو
بـــرنـــابـــيــو)
ضــــــــــــــــــــمــن
الــتــصـفــيـات
ـــــــؤهــــــلــــــة ا
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أكـد فـيلـيب كـوتيـنـيو جنـم منـتـخب البـرازيل ونـادي برشـلـونة أن مـوسـمه كان سـيـئًا
للغاية وذلك قبل أيام قليلة من انطالق بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل.

واعترف صـانع ألعاب برشـلونة الـذي رشحته تـقارير عديـدة للرحـيل عن النادي هذا
الـصيف أنه لم يقـدم أفضل مـواسمه. وقال كـوتيـنيو قي تـصريـحات نقـلتـها صحـيفة
ــا "مـــاركــا" اإلســـبــانـــيــة: "لم أقـــدم مــوســـمــا جـــيــدا.. أدائي كـــان أســوأ بـــكــثـــيــر 
توقعت".وأضـاف جنم برشلونة: "الطريقة الوحيـدة الستعادة الثقة من جديد تأتي من
خالل العمل اجلـاد وأنا أقوم بـذلك".وارتبط اسم كوتـينيـو بالرحيـل عن كامب نو هذا
الصـيف بعـدما قـدم مسـتويـات متواضـعة لـلغـاية وتـعرض لـصافـرات استـهجان من
ـيـركـاتـو قـبل جـمـاهـيـر الــبـارسـا.وأبـدى أكـثـر من نـادٍ اهـتـمـامه بــضم كـوتـيـنـيـو في ا

الصيفي مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي.

مع ارتـــكـــاز الـــوسط ســـيـــرجـــيـــو
بـوسـكــيـتس. اسـتـســلم الـضـيـوف
تمـاما للـخسـارة دون أي محاوالت
للخروج بنقطة التعادل على األقل
ليـنقض اإلسبـان على منـافـــــسهم
ويستغلون الـفرصة بإحراز هدف
في أقل من دقيقتـ أللفارو موراتا
من ركـلــة جـزاء حــصل عـلــيـهـا ثم
تـالعب أوريـــــازابـــــال بـــــالـــــدفـــــاع
السـويدي قـبل أن يسـدد كرة قـوية
فـي الــزاويـــة الــيــمـــنى لـــلــحــارس

السويدي.
وقال إميليو ألفاريز مدرب حراس
مـرمى مـانـشسـتـر يـونايـتـد الـيوم
االثـن إن أي حـارس كـان سيـجد
صعـوبة في خالفـة إيكر كـاسياس

في منتخب إسبانيا.
واضاف ألفاريـز خالل تصريحات
نقلها "راديـو ماركا" اإلسباني: "كل
مـن كــان ســـيـــتــبع كـــاســـيــاس في
حراسة مرمى إسبانيا كان سيجد

صعوبة".
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الـــبـــطـــيــئـــة في
اللعبة ال تظهر حقيقة

مــا جــرى ألنـــهــا ال تــعــكس
السرعة احلقيقية للعبة".

وأثارت واقـعة تسـوبر سؤاال مـحرجا
راجعة آخر عن توقيت توقـف اللعب 
اللعبة بعد أن شنت البرتغال هجوما
ــقــصــودة ســريـــعــا بــعـــد الــلــعــبـــة ا
وحــصــلت عــلى ركــلــة جــزاء بــســبب
مـخــالـفـة ضـد بــرنـاردو سـيــلـفـا. لـكن
احلـكم قـرر االسـتـعـانـة بـتـقنـيـة حـكم
ـراجـعـة اخملـالـفة ـسـاعـد  الـفـيـديـو ا
الـتي حــدثت ضـد العب سـويـسـرا في

البداية ليمنحها ركلة جزاء.

رفائيل
نادال

أما ديـوكوفيـتش البالغ من الـعمر 32 عـامًا
فقـد ظل محتفظـا برقمه بإحراز 15 لـقبا في
الـبـطـوالت األربع مـتـأخـرا بـثالثـة ألـقـاب عن
نادال بـعد أن أضاع فرصة اجلمع ب كافة
ألقاب البطوالت األربع الكبرى في مناسبت
.وأحـرز هذا الثالثي معا 53 لقبا منـفصلت
في الـبــطـوالت األربع الــكـبــرى من آخـر 64
بـطـولـة لـعـبوا فـيـهـا يـعـود تـاريـخـها إلى أول
ـبـلـدون في انـتـصـار حــقـقه فـيـدرر بـلـقب و
2003 ح كان يبلغ من العمر  21عاما.
واألدهى مـن ذلك أن هـــذا الـــثالثي تـــقـــاسم
آخـر عـشــرة ألـقـاب فـي الـفـتــرة الـثــالـثـة من
تـاريخ هـيـمـنـتـهـم عـلى لـعـبـة الـتـنس بـعـد أن
أحـرزوا 11 لـقبـا مـتتـالـيا في الـفـترة مـا ب
2010 و2012 سبقها 18 لقـبا متتاليا في
الـفترة ب 2005 و200.ويـحتل تـيم الذي
ــركــز الـرابع يــبـلغ مـن الـعــمـر 25 عــامـا ا
ـيا لـكـنه لم يـحـرز أي لـقب في الـبـطوالت عـا
األربع الــكــبـرى حــتى اآلن.وقــال الالعب
الــنـمـسـاوي إنه سـيــعـمل جـاهـدا عـلى
حتــســ مــســـتــواه بــشــكل
أفـــضل لــكـــنه يـــعــلم أن

وإيسكو إال أن احلارس السويدي
روبن أولـسـون أنقـذ مـرمـاه وخرج

بشباك نظيفة.
كـمــا لم يـهــنـأ رودريــجـو مــوريـنـو
بـهـدف سـجـله حـيث ألـغـاه احلـكم

بداعي التسلل.
لـم يـتــغــيـر ســيــنــاريـو الــلــقـاء في

الشوط الثاني.
 هــــجــــوم ضــــاغط لـإلســــبــــان من
الـــظــهـــيـــرين ألـــبــا وكـــاربـــاخــال
واســتـسالم تــام لــلـضــيــوف حـتى
فض سـيـرجـيـو رامـوس االشـتـباك
بـتــسـجـيـل الـهـدف األول مـن ركـلـة

جزاء.
حتـرك إنـريكي لـتـنـشيط الـصـفوف
حيث أشرك ألفارو موراتا وميكيل
أوريــازابـــال مــكـــان أســيـــنــســـيــو
ومــوراتــا بــيــنــمــا لم يــقــدم بـدالء
الــــســـــويــــد ألــــكـــــســــنــــدر إيــــزاك
وكــريـســتــوفــر أولـســون اإلضــافـة
طلوبة في ظل تماسك قلبي دفاع ا
إسبانيا راموس وإيـاجو مارتينيز

فـيدرر ونـادال وديوكـوفيـتش سيـفعـلون األمر
نـفـسه.وهـذه الـرغـبـة احلـثـيـثـة في الـبـقـاء في
طـليـعـة محـتكـري األلـقاب هي الـسبب في أن
سبـعة العب آخـرين فقط جنـحوا في انتزاع
ألـقـاب في البـطـوالت األربع الكـبـرى في آخر
 16عاما.وبـاستثـناء البريـطاني أندي موراي
والـسويـسري ستـانيـسالس فافريـنكـا اللذين
فـاز كل مـنـهــمـا بـثالثـة ألــقـاب. هـنـاك أربـعـة
العــبــ آخــرين فــاز كل مـنــهم بــلــقب وحــيـد
بينـما فاز مارات سـاف بلقـبه الثاني الـكبير
ــفـتــوحـة .2005كـمــا ذكـر في اســتــرالـيــا ا
اضي "االنتـماء لهذا ديوكوفـيتش األسبـوع ا
العـصر يجـعل من الصعب على أي العب أن
ا حققناه نحن الثالثة. اثال  يحقق إجنازا 

األسترالي الذي انضم من ريد بول نهاية
اضي "بالتأكيد نتمتع بقوة دفع وسم ا ا
في الـوقت احلالـي وكان الـسـباق األخـير
أفــــضل وقــــدمــــنـــا أداءً أقــــوى ســــنـــزود
الــــــــســـــــــيـــــــــارة بــــــــبـــــــــعـض األجــــــــزاء
اجلـديدة".وأضـاف ريـتشـيـاردو أنه يشـعر
باحلـماس لـلتفـوق على فـالتيـري بوتاس
ــركــز ســائـق مــرســيــدس الــذي يــحــتل ا
الــثـاني فـي الـتــرتـيب الــعــام بـعــد لـويس
هـامــيـلــتـون زمـيــله في الـفــريق في عـدة
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يــأمل األســتــرالـي دانــيـيـل ريــتــشــيـاردو
ســائق ريــنــو أن يـقــدم عــرضــا قــويـا في
سباق جـائزة فرنسـا الكبرى هـذا الشهر
بـعـد أن ضـاعف ريـنـو إجـمـالي حـصـيـلته
ـوسم في سـبـاق كـندا من الـنـقـاط هـذا ا
ـــاضي ضـــمن بـــطــولـــة الـــعــالم األحــد ا

فورموال  1للسيارات.
وقـــال ريــتـــشـــيـــاردو لـــشـــبـــكـــة "ســـكــاي
سـبــورتس": "كـان الـســبـاق رائـعــا بـشـكل
عــام انـطــلـقت رابــعـا وأنــهـيت ســادسـا".
ــوسـم أحــرز ســائــقــا وألول مــرة خالل ا
ريـنـو نـقاطـا مـعـا في ختـام سـبـاق األحد
ـاضي. واكــد سـيـريـل ابـيـتــبـول رئـيس ا
الـفريق لـلـصـحـفـي فـي مونـاكـو الـشـهر
ـاضي إن ريـنـو عـالج مـشكـلـة أسـاسـية ا
في احملــرك تـــســبــبت في إبــطــاء ســرعــة
ريتشياردو وهولكنـبرج ليستعيد الفريق
اآلن كـــــــامـل قــــــوتـه.واوضـح الــــــســـــــائق
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وتـــعـــرض دي خـــيـــا النـــتـــقـــادات
شــديـدة بــعــد كــأس الــعـالم 2018
وهـو مــا جـعل ألــفـاريـز يــخـمن أن
وسائل اإلعالم في إسبانيا تفضل
الـالعــبـــ الـــذين يـــنـــشــطـــون في

الليجا.
واوضح في هـذا الصـدد: "إذا لعب
دي خــــــيـــــــا مع أحـــــــد األنــــــديــــــة
اإلســبـانــيـة فــأنـا مــتـأكــد أنه كـان
ـزيــد من الـدعم سـيــحـصل عــلى ا

في حلظات معينة".
وعن غـيـاب دي خيـا لـصالح كـيـبا
في انطالقـة تصفـيات يورو 2020
أجـاب ألـفاريـز: "ال شيء يـفـاجـئني
في كـرة الــقــدم.. يـجـب أن نـحــتـرم

درب". قرار ا
جديـر بالـذكر أن مسـتقـبل دي خيا
مع مــانـــشــســتــر يــونـــايــتــد غــيــر
مــضـــمـــون حــيث يـــنـــتــهي عـــقــد
وسم احلـارس اإلسبـاني بنـهايـة ا
ــقـبل وال يـرغـب في جتـديـده مع ا

الشياط احلمر.

 ôU Ë ≠5 dÐ

عـبر الـتشـيلي أرتـورو فيـدال العب وسط برشـلونـة اإلسباني عـن رغبته
في الـلعب بـجـوار الكـولومـبي خامـيس رودريجـيز صـانع ألعـاب ريال
ـدة مـوسم ضـمن مـدريــد مـجـددًا.ولـعب رودريـجـيـز بــجـوار فـيـدال 
ـانـي قـبل رحــيل األخـيــر إلى الـبــارسـا صـفــوف بـايــرن مـيــونخ األ
اضي. وخالل تصريحـات لشبكـة "فوكس سبورت" قال الصـيف ا
فـيدال: "أتـمـنى أن يلـعب خـاميس بـجـانبي مـجـددًا هذا مـا أريده
لكن ينـبغي عليه اتخاذ القرار األفضل بالنسبة له".وامتدح الدولي
التشـيلي زميله السابق قائلًا: "إنه العب استثنائي وأينما يذهب
ــســتـوى جــيــد".ورغم رغــبــة فـيــدال في الــلــعب بــجـوار يــظـهــر 
رودريجيـز إال أن هناك صـعوبة بـالغـة في اجتمـاعهمـا سويًا في
ه ـلكي على بـيع العبه لغر برشلـونة الستحـالة موافـقة النادي ا
توقع رحيل رودريجـيز عن الريال هذا الصيف التقـليدي. ومن ا
وسم بـعـدمـا عـاد لـلـنادي عـقب انـتـهـاء إعـارته لـبـايـرن بـنـهـايـة ا
ـاضـي.وتـبـدو فـرص الــدولي الـكـولــومـبي في الـلــعب بـصـفـة ا
درب الفرنسي زين أساسـية شبه معدومة حتت قـيادة ا

الدين زيدان.

لـفــات قـبل أن يــبـذل الـســائق الـفـنــلـنـدي
جهدا لتـجاوزه على احللـبة.واردف أعتقد
أن الـتـفـوق عـلى بـوتـاس لـعـدة لـفـات كان
أمــرا مــشــجـعــا كــانـت ســرعـتــنــا أفــضل
ـسـتـقـيـمـة هـنـاك بـالـتـأكـيــد في الـطـرق ا
ــكن الــكـــثــيـــر من اإليـــجــابـــيــات الـــتي 
االستـفـادة مـنـهـا.. سنـرى كـيف سـتـصـير
األمـور فـي فـرنـسـا نأمـل أن نـقـدم سـبـاقا
جـيدا مـرة أخرى أمام جـمهـور ومشـجعي

رينو".
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أعـلن الـنــجم الـفـرنـسي تـونـي بـاركـر إسـدال الـسـتــار عـلى مـسـيـرته
االحـترافـيـة مـع عالـم كـرة الـسلـة والـتـي توج خـاللـهـا كبـطـل لـلدوري
األمريـكي لـلمـحتـرف (NBA) أربع مرات مع فـريق سـان أنـطونـيو
سـبيرز.وكـتب صاحب الـ 37عامـا عبر وسـائل التواصل االجـتماعي
شـاعر كبـيرة وبـتأثـر شديـد أعلن نـهايـة مسـيرتي. لـقد عمـلت بكل "
جـهدي وحـصـلت عـلى أشـياء كـثـيـرة. لقـد كـانت مـغامـرة مـذهـلة! لم
أكن أتــخــيل حـتى فـي أحالمي األكـثــر سـذاجــة أنــني سـأعــيش هـذه
اللـحـظات االسـتثـنـائيـة مع منـتـخب فرنـسا وفي الـ(NBA). شـكرا
شـكرا!"ويـأتي إعالن العب الـهـجوم اخلـلفي األفـضل في تـاريخ كرة
السـلة الفـرنسـية عـلى اإلطالق العتـزاله بعـد مسـيرة حـافلـة بالـعطاء

والنجاحات سواء مع فريقه األمريكي أو مع منتخب فرنسا.
وعـلى مدار  17 عـامـا مع سـان أنـطـونـيو سـبـيـرز حـقق بـاركـر لقب
الــــدوري األمـــــريــــكي   4 مــــرات أعــــوام (2003 و2005 و2007
و2014) كـمــا حــصل عــلى أفــضل العب في الــنــهــائي عـام 2007
فضال عن انـضـمـامه لـتشـكـيل فـريق النـجـوم في الـدوري األقوى في
ـنـتـخب حـصـد باركـر لـقب بـطل الـعـالم  7مـرات.أمـا عـلى صـعـيـد ا
أوروبـــا في  ? 2013فـــضال عن جـــائـــزة أفـــضـل العب في أوروبـــا

مرت ( 2013و2014).
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دير الفني للمنتـخب الفرنسي عن نبأ سار حملبي نادي ريال كشف ديديه ديـشامب ا
مـدريـد مشـيـرًا إلى أن األخيـر حـسم صـفقـة فـرنسـية مـهـمة اسـتـعدادًا لـلـموسم
بيك ليـون فيرالند ميندي سينتقل قبل. وقال ديـشامب إن الظهير األيسر ألو ا
إلى ريـال مــدريـد عـلى الــرغم من عـدم إعالن الــنـاديـ عن الــصـفـقــة بـشـكل
ـا ذكـرته صـحــيـفـة "مـونـدو ديـبـورتــيـفـو" الـيـوم اإلثـنـ قـال رســمي. ووفـقًـا 
بـاراة منـتخب فرنـسا وأندورا ي  ـؤتمـر الصحـفي التـقد ديـشامب خالل ا
ـؤهلـة ليورو 2020: ميـندي سـيلعب لـريال مـدريد".وأضاف: بالـتصـفيات ا
"قـبل عامـ كان (مـينـدي) في دوري الدرجـة الثـانيـة وسيـلعب اآلن لـريال
ـكنه اللعب في كال اجلـانب وتطوره كان رائـعًا".واختتم: "نحن مدريد و
في وقت تؤثر فـيه الشائعات على انتقـاالت العديد من الالعب وبعضهم
لـم يتـوقـعـوا ذلك مثل مـيـنـدي الذي سـيـكـون انتـقـاله لـريال مـدريـد حـدثًا
جديدًا بـالنسبة له".يُـذكر أن عدة تقـارير صحفيـة أفادت أن ريال مدريد
عـلى أعـتـاب حـسم هـذه الـصـفـقـة مقـابل 50 مـلـيـون يورو وفـي انـتـظار

اإلعالن الرسمي خالل أيام.

لـبطـولـة أ أوروبـا (يورو 2020)
وذلـك بـعــد أن بــات أكـثــر العب في
الــعـالم حتـقـيـقـا لالنـتـصـارات مع

منتخب بالده.
وتــسـلــمت والــدة قــائــد "ال روخـا"
باكي وزوجـته بـيالر روبيـو درعا
كتكر لالعب على إجنازه الكبير
بتحقيق 122 انتصارا مع منتخب
إســبـــانــيـــا لــيـــتــخـــطى احلــارس

السابق إيكر كاسياس.
و عـرض فــيــديـو عــلى شــاشـات
ـسـيـرة مـلـعب (الـبـرنــابـيـو) 
صــــاحب الـ 33عــــامــــا
الـــــنــــــاجـــــحــــــة مع
ــــــاتـــــــادور" مع "ا
خــلـفــيــة ألغــنــيـة
فـــــرقــــــة كـــــوين
الـبــريــطــانــيـة
Don´t "
stop me

.now"
تلك و
قـــــائـــــد
الـفـريق
ـــلــكي ا
مـسـيرة
رائـعـة مع مـنـتـخب إسـبـانـيـا مـنذ
ارتـــداء قــمــيــصه في 2005 حــيث
خــــاض مـــنــــذ ذاك الــــتـــاريخ 164

مباراة سجل خاللها 19 هدفا.
كــمــا تــوج رامــوس مع إســبــانــيــا
بــجــنـوب بــلــقـب مــونــديـال 2010 
إفــريـــقـــيـــا فـــضال عن لـــقـــبي أ

أوروبا في 2008 و2012.
فـاز مـنـتـخب إسـبانـيـا عـلى ضـيفه
الـسـويـدي بـثالثـيـة دون رد الـيوم
اإلثـنــ عـلى مـلــعب سـانـتــيـاجـو
بــرنــابــيــو لــيــتــربع عــلـى صـدارة
اجملـمـوعـة الـسـادسـة لـلـتـصـفـيـات
ـؤهــلـة لـكـأس أ أوروبـا (يـورو ا
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حــقق اإلســبـان الــعالمــة الـكــامــلـة
بــــــرصـــــيـــــد  12 نـــــقــــــطـــــة من 4
انـتصـارات مـتتـاليـة بـينـما جتـمد
ـنـتخب الـسـويـدي عـند 7 رصـيـد ا

ركز الثاني. نقاط في ا
ــنــتـخب اإلســبــاني األفـضل كـان ا
ـرمى عـلى واألكـثـر خـطـورة عـلى ا
مـدار شـوطي الـلـقـاء وقـتـل تـمـاما
مـعـنـويـات مـنــافـسه بـاالسـتـحـواذ
عـلـى الـكـرة في ظل اعـتـمـاد مـدربه

لويس إنريكي على خطة 4-3-3.
ـنــتـخب الـسـويــدي فـاعـتـمـد أمـا ا
مـدربـه يـاني آنـدرسـون عـلى خـطـة
2-4-4 إال أن أسـلـحتـه الهـجـومـية
مــــــاركــــــوس بــــــيـــــرج وكـالســـــون
وفورسبرج كانت غـائبة تماما ولم
تــشـكل أي خــطـورة عــلى احلـارس

اإلسباني كيبا أريزاباالجا.
ـنتـخب اإلسـبـاني أن يـحسم كـاد ا
اللـقاء لـصاحله مـنذ الـشوط األول
بــعــدة مــحــاوالت لــداني بــاريــخـو
وفـــابـــيـــان رويـــز وأســـيـــنـــســـيـــو
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مـــضى أكـــثـــر من 15 عـــامًـــا مـــنـــذ أن بــدأ
الثالثي السويسري روجر فيدرر واإلسباني
رفائـيل نادال والصربي نوفـاك ديوكوفيتش
في فـرض هـيــمـنـتـهم عـلـى ألـقـاب الـبـطـوالت
األربع الكبرى في التنس.وأكثر ما يسوء أي
العب يتطلع إلى التتويج بهذه األلقاب هو أن
هــذا الــثالثـي ال يـزال يــحــكم قــبــضــته عــلى
ألـــقـــاب فـــردي الــرجـــال كـــمـــا كـــان احلــال
دائما.وأثـبت نادال بعد أيام قـليلة من بلوغه
ـــكن إيــــقـــافه في  33عــــامـــا أنه العـب ال 
روالن جــاروس بـعـد أن فـاز بـالــلـقب لـلـمـرة
12 أمس األحــد حــ ســحق الــنــمــســاوي
ـفـرطـة ذاتـهـا دومـيـنـيك ثـيم مــظـهـرًا الـقـوة ا
التـي انتـصـر بهـا عـلى األرجنـتـيني مـاريـانو
بـويــرتـا في  2005لـيــتــوج بـأول ألــقـابه في
فـتـوحة.وقـدم فيـدرر الـذي سيـبلغ فـرنسـا ا
ـــقـــبل أداءً  38عـــامـــا في أغـــســـطس آب ا
رائعًا ليتأهل للدور قبل النهائي قبل أن يبدد
باراة نادال والـرياح التي هـبت على ملـعب ا
آمــال الالعب الـسـويـسـري فـي الـفـوز بـلـقـبه

 21في البطوالت األربع الكبرى.


