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كشــف العب وســط منتخــب كرواتيــا، إيفان 

راكيتيتش، أنــه كان يعاني من ُحمى في الليلة 

الســابقة لمبــاراة فريقه أمام إنجلتــرا في قبل 

النهائي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. 

وقال العب برشلونة 

الــذي أكــد أنه كان 

يبــذل  أن  عليــه 

رغم  كبيراً  مجهــوداً 

مرضه: »اآلن أشــعر 

بالتعب، كنت أعاني 

الماضية  الليلــة  في 

الحرارة  الُحمى،  من 

 40 إلــى  وصلــت 

درجة ومكثت اليوم بأكمله في الفراش«. 

وأشــار راكيتيتش إلى حالــة اإلفراط بالثقة التي 

كانت تعيشــها وســائل اإلعالم اإلنجليزية قبل 

المباراة. وأضاف: »كانوا يعتقدون أنهم أصبحوا 

فــي النهائي على مواقع التواصــل االجتماعي، 

فليستمروا في عمل ما يجيدونه ونحن سنلعب 

موسكو - د ب أ النهائي«. 

لم يفوت زدرافكو ماميتش، النائب السابق لرئيس 

اتحاد كرواتيــا، والهارب خارج البــالد، الفرصة 

لتقديم التهنئة لمنتخب بالده، بعد وصوله إلى 

نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروســيا، معرباً 

عن ســعادته بهذا اإلنجاز، عبــر مواقع التواصل 

االجتماعي.

كنــت  »إذا  وقــال: 

فضلكم  فمن  أحلم، 

ال توقظوني«.

وأضــاف ماميتــش، 

حالياً  يقيــم  الــذي 

البوســنة  فــي 

والهرسك، عبر موقع 

االجتماعي  التواصل 

»فيسبوك«، قائاًل: »نشكركم يا أبطال«.

ولكن أصدرت محكمة كرواتية الشــهر الماضي، 

حكماً بالســجن ضده وضد شــقيقه وأشــخاص 

آخرين لمدة ســت سنوات ونصف، على خلفية 

إدانتــه باختالس 17 مليون يورو تخص صفقات 

ميديوغوريه- د ب أ انتقال الالعبين.  

يثق ســيمي فرســالغكو مدافع المنتخب الكرواتي لكرة القدم بقدرة فريقه في 

التغلب على المنتخب الفرنســي عندما يلتقيان بعد غٍد في نهائي بطولة كأس 

العالــم. وتأهل المنتخب الكرواتي للمباراة النهائيــة بعد تغلبه على المنتخب 

اإلنجليزي 2 /  1 أول من أمس في الدور قبل النهائي من البطولة.

وقال فرســالغكو عقب المباراة: »ســنفوز بكأس العالم، أعتقد أن بإمكاننا فعل 

هذا«. وأكد: »نعم، أعتقد أننا قادرون على هذا«، مضيفاً أن المنتخب الكرواتي 

قــادر على التعافي من اإلرهــاق بعد خوض الفريق أشــواطاً إضافية في ثالث 

مباريات من أجل التأهل للمباراة النهائية.

وعــن مباراة المنتخب اإلنجليزي قال:»لدينا طاقــة إيجابية للغاية، نحن أقوياء 

موسكو - د ب أ للغاية. لم نمت بعد، كنا نعلم أننا سنفوز بتلك المباراة«. 

قال دانييل سوباسيتش، حارس مرمى كرواتيا: »كرواتيا تحرق وال تحترق )في إشارة 

إلــى لقب المنتخب الكرواتي »الناري«(، ال زال لدينا القوة، نحن كائنات نارية، لقد 

صنعنا التاريخ«. وأوضح مودريتش، المرشح لجائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في 

العالــم والفائز 3 مرات متتالية بلقــب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد: »نخوض 

المبــاراة النهائية من أجل الفوز بها«. وأكــد راكيتيتش، الفائز بكثير من األلقاب مع 

برشلونة: »عندما تخوض المباراة النهائية فإنك تجد الطاقة الالزمة«. موسكو - د ب أ

اجتاح شبح اإلصابات معسكر المنتخب اإلنجليزي قبل مواجهة المنتخب البلجيكي، 

فــي مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في منافســات كأس العالم المقامة حالياً 

فــي روســيا. وكان المنتخب اإلنجليزي قــد أقصي من مباراة نصــف النهائي أمام 

كرواتيــا، بهدفين مقابل هدف واحد. وتشــير العديد مــن التقارير إلى أن المدرب 

الشاب غاريث ساوتغيث قد يفتقد خدمات نجمه قائد ليفربول اإلنجليزي جوردان 

هيندرســون، الذي عانى من إجهاد بدنــي حاد. وكيران تريبيي العب توتنهام، كما 

يحتاج كايل والكر ظهير مان سيتي للراحة بسبب اإلرهاق البدني.

Ⅶ موسكو - يوسف الشافعي 

راكيتيتش
 درجة حرارته 40

»الهارب« يرسل 
برقية تهنئة 

فرسالغكو: 
قادرون على تخطي فرنسا

سوباسيتش: 
كرواتيا تحرق وال تحترق

اإلصابات تجتاح إنجلترا قبل 
مواجهة بلجيكا

أصبحت كرواتيا أصغر دولة من حيث التعداد السكاني تبلغ نهائي بطولة كأس 

العالــم منذ تغلب منتخب أوروغواي على نظيره البرازيلي في المباراة الختامية 

لمونديال 1950. وكان تعداد أوروغواي 2.2 مليون نسمة عندما تغلب منتخبها 

على نظيره البرازيلي في المباراة الختامية لمونديال 1950 بالبرازيل حيث توج 

منتخب أوروغواي وقتها بلقبه العالمي الثاني. 

وكان المنتخــب البرازيلي بحاجة فقط إلى التعــادل في هذه المباراة ولكنه 

خســر اللقاء ليتوج المنتخــب األوروغواياني باللقب على اســتاد »ماراكانا« 

العريق في ريو دي جانيرو لتشتهر المباراة بلقب »ماراكانازو«. واآلن، سيكون 

المنتخــب الكرواتــي ممثاًل ألصغر دولــة من حيث التعداد الســكاني تصل 

لنهائي المونديال منذ 1950. وكانت كرواتيا أعلنت عام 1991 اســتقاللها عن 

موسكو - د ب أ يوغسالفيا السابقة. 

Ⅶ زغرب - وكاالت

غرابار-كيتاروفيتش  كوليندا  قالت 

رئيسة كرواتيا، للصحافيين، أمس، 

إنهــا على ثقة بــأن منتخب بالدها 

لكرة القدم، ســيفوز على فرنســا في 

المبــاراة النهائية بكأس العالــم المقامة في 

روســيا بعد غــٍد. وأضافــت غرابار-كيتاروفيتش، لدى 

وصولها لحضور اجتماع لزعماء حلف شــمال األطلسي في 

بروكســل، أنه لم يتسَن لها مشاهدة مباراة كرواتيا وإنجلترا، 

أول مــن أمــس، األربعاء، بســبب حفل العشــاء مع زعماء 

الحلف، موضحة أنها تابعت المباراة، وستكون في روسيا مع 

الرئيس الفرنسي ماكرون لحضور نهائي كأس العالم.

وقلبــت كرواتيــا، التي تواجه فرنســا، بعــد 20 عاماً من 

هزيمتهــا أمامهــا في الدور قبــل النهائــي، تأخرها بهدف، 

لتتغلب 2-1 على إنجلتــرا بعد وقت إضافي، وتبلغ النهائي 

للمرة األولى في تاريخها. وســاعد فوز أمس األربعاء، كرواتيا 

علــى التقدم خطوة أخــرى عن أفضل إنجاز ســابق لها في 

1998، عندما فازت فرنسا باللقب.

والتقت الرئيسة الكرواتية مع رؤساء دول العالم، وأهدت 

إياهــم قميص المنتخب الكرواتي الملقب بـ »الناري«، مزيناً 

بأســمائهم، تقديراً منهــا للعالقات مع الــدول، وكانت أبرز 

القمصان المهداة للرئيس األميركي دونالد ترامب، ولرئيسة 

الوزراء البريطانية تريزا ماي.

وانتقلــت حمى كرة القدم التي تجتاح كرواتيا في الوقت 

الحالي إلــى حكومتها، التي 

اجتمــع أعضاؤهــا أول من 

أمس، وهــم يرتدون قميص 

الذي  الكرواتــي،  المنتخــب 

نجــح أمس فــي تحقيق إنجاز 

تاريخــي، بالوصــول إلــى نهائي 

بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وعقب انتهاء االجتماع، التقطت صوراً لرئيس 

الحكومة الكرواتية، اندريغ بلينكوفيتش، مرتدياً قميص 

منتخب بالده المميز باللونين األحمر واألبيض.

وقالت صحيفة »غوتارنجي ليست« الكرواتية: »لم يسبق 

أن عقد اجتماع للوزراء بهذا الشكل من قبل«. 

اعتذار
وقــدم المدافع الكرواتي دوماغوي فيدا، اعتذاره مجدداً عن 

تصريحاته المســجلة التي أدلى بها بعد الفوز على روسيا في 

دور الثمانية.

وقال فيدا عبر التليفزيون الروسي، بعد الفوز على إنجلترا 

»لقد كان خطأ، علينا أن نتعلم من أخطائنا«.

وفرض االتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفــا(، غرامة مالية 

قدرهــا 15 ألــف فرنك سويســري )15 ألــف دوالر(، بحق 

المســؤول بمنتخب كرواتيــا أوجنين فوكويفيتش، بســبب 

السلوك غير الرياضي.

وأعفى اتحاد الكرة الكرواتي، فوكويفيتش من منصبه في 

الجهاز الفني للمنتخب، مع إلغاء اعتماده.

وتقدم االتحاد الكرواتي لكرة القدم، باعتذاره إلى روســيا، 

بعد تــداول مقطع فيديو عبر اإلنترنت، يظهر فيه فيدا وهو 

يحتفل بفوز بالده على روسيا في دور الثمانية لكأس العالم، 

من خالل التطرق لألزمة الروسية األوكرانية.

إيقاف النقد
ودفعت حالة النشــوة التي تعيشــها كرواتيا بســبب بطولة 

كأس العالــم 2018 أحــد المواقــع اإلخبارية األكثــر انتقاداً 

لسياسات الدولة إلى اإلعالن أمس أنه سيتوقف عن بث أي 

أخبــار »جدية« حتى انتهــاء البطولة، التي يخوض المنتخب 

الكرواتي صراعا على لقبها مع نظيره الفرنسي بعد غٍد.

وأعلن موقع »اندكس« المعروف بنبرته االنتقادية الحادة 

العــزوف مؤقتا عــن تطبيق أســلوبه المعتاد فــي التغطية 

اإلعالمية.

وقال الموقع بعد أن وضع صورة الحتفاالت الشــعب 

الكرواتــي بفوز منتخب البالد على إنجلترا في الدور قبل 

النهائي للمونديال: »اندكس لن يتحدث عن أي مشكلة«.

وأوضــح الموقــع أن الســبب وراء قــراره هذا »بســيط 

للغايــة«، وأضاف: »في مثل هــذه الظروف ال يمكننا أن 

نكون منطقيين وأن ننشــر أخبارا جدية، سنعود لكشف 

مشكالت كرواتيا بعد 24 ساعة من المباراة النهائية، التي 

ســتفوز بها كرواتيا«. وبعد أن فــازت 2 - 1 على إنجلترا، 

تلتقــي كرواتيا مع فرنســا بعد غٍد في نهائــي مونديال 

2018، حيــث تســعى للثــأر لهزيمتها في نصــف نهائي 

البطولة عام 1998. 

رئيسة كرواتيا تهدي زعماء العالم 
قميص »الناري«

كرواتيا أصغر دولة تصل للنهائي

Ⅶ موسكو - د ب أ

يبدو أن المنتخب الفرنســي يخشــى »الحســد«، حيث رفض 

العبــو »الديوك« اعتبار فريقهم المرشــح األوفر حظاً في الفوز 

بنهائــي بطولة كأس العالم 2018 بروســيا أمام كرواتيا والمقرر 

إقامته بعد غٍد.

وقال بول بوغبا، العب وسط المنتخب الفرنسي في مؤتمر 

صحافي أمس في مقر معســكر المنتخب الفرنســي في مدينة 

استرا القريبة من العاصمة الروسية موسكو: »ال نفكر في هذا«.

ومن جانبه قال المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، صاحب 

هدف الفوز لفرنســا فــي مباراتها أمام بلجيكا في نصف نهائي 

المونديــال: »لقد أظهرت هــذ البطولة أنــك يمكن أن تكون 

مرشحاً وتتعرض لإلقصاء، ال نضع أنفسنا تحت هذا الضغط«.

ووصــل المنتخب الفرنســي إلــى نهائي المونديــال حاماًل 

صفــة المرشــح األوفــر حظــاً للفــوز باللقب علــى األقل من 

الناحيــة النظرية بعد أن أقصى منتخبات من العيار الثقيل مثل 

األرجنتين وأوروغواي وبلجيكا.

وعلى الجانب اآلخــر، احتاج المنتخب الكرواتي إلى خوض 

األشــواط اإلضافية ثالث مرات متتالية حتــى يصل إلى مباراة 

حسم اللقب.

وســيخوض المنتخــب الكرواتــي المباراة النهائيــة بعد أن 

يحصل على فترة راحة أقل بيوم واحد عن منافســه الفرنسي، 

وذلك بعد أن لعب أمس األربعاء مباراته في الدور قبل النهائي 

أمام إنجلترا وتغلب عليها بنتيجة 2 / 1 في الوقت اإلضافي.

وكانــت فرنســا قد تغلبت على بلجيــكا 1 / صفر أول أمس 

الثالثاء خالل الوقت األصلي للمباراة.

وال يعتقد الالعبون الفرنســيون أن حصولهم على فترة راحة 

أطول أمراً مميزاً، وعن هذا تحدث بوجبا قائاًل: »هم حاسمون 

للغايــة، عندمــا فزنا علــى ألمانيا )في قبل نهائــي أمم أوروبا 

2016( كنا نعتقد أننا حصدنا اللقب، لن نرتكب هذا الخطأ مرة 

أخرى، سنخوض هذه المباراة بطريقة مغايرة«.

وأعلــن قصر اإلليزيــه أول من أمس أن الرئيس الفرنســي، 

ايمانويل ماكرون، سيســافر بعد غٍد للعاصمة الروســية موسكو 

لمــؤازرة منتخــب بالده األول لكــرة القدم فــي نهائي بطولة 

كأس العالم 2018 بروسيا. وحضر ماكرون برفقة زوجته الثالثاء 

الماضي المباراة التي فاز بها منتخب فرنسا »الديوك« 1 - صفر 

على بلجيكا في الدور قبل النهائي للمونديال. وتلتقي فرنســا، 

الفائز بالمونديال في 1998، في النهائي مع المنتخب الكرواتي 

اللياقــة البدنيــة العاليــة، والــذي صاحب 

لعــب 460 دقيقة كاملة في 

مبارياته الثالث األخيرة.

لــم  جانبــه،  ومــن 

المتحــدث  يســتبعد 

الكرمليــن،  باســم 

بيســكوف،  ديميتري 

هنــاك  يكــون  أن 

ماكرون  بين  محادثات 

الروســي  والرئيــس 

علــى  بوتيــن  فالديميــر 

هامش نهائي المونديال.

بيســكوف  وقــال 

»انترفاكس«  لوكالة 

»هذا  لألنباء: 

ممكن«.

العبو فرنسا يخشون الحسد
بوغبا: لن نرتكب خطأ يورو 2016

 اإلليزيه 
يعلن حضور ماكرون 
النهائي من المدرجات

٢٩ شوال 143٩ هـ  |  ١٣ يوليو 201٨م | العدد 13٩٠٤

الجمعة

 مجلس 
الوزراء الكرواتي 
يجتمع بقمصان 

المنتخب



03

اختــار االتحــاد الدولي لكرة القــدم »فيفا«، كاًل من المدافع األلماني الســابق 

فيليــب الم، بطــل العالــم مع منتخب بــالده في مونديــال 2014، الذي أقيم 

بالبرازيل، وعارضة األزياء الروســية ناتاليا فوديانوفا، ليحمال 

كأس العالــم لملعب لوجنيكي، قبل دقائق من انطالق 

نهائي مونديال روسيا 2018، بعد غٍد، بين المنتخبين 

الفرنسي والكرواتي.

وســيتم نقل الــكأس إلــى الملعب داخــل حقيبة 

خاصــة، من تصميــم دار األزياء الفرنســي »لويس 

فويتون« الشهيرة.

 6.17 وتــزن  ســنتيمتراً،   36 الــكأس  طــول  ويبلــغ 

كيلوغرامات، ومصنعة من ذهب عيار 18.

وقالت العارضة الشــهيرة فوديانوفا، إن »الشعب الروسي سعد كثيراً باستضافة 

كأس العالم. أشــعر بالفخر بتمثيل بالدي في ذلــك اليوم، وبالحلم الذي يمثله 

كأس العالم األصلية«.

نقلت وكاالت أنباء روسية، نقاًل وزارة الداخلية، 

قولها أمس، إن الشــرطة الروســية عثرت على 

مشــجع بريطاني تم اإلبالغ عن تغيبه بواسطة 

أقاربه.

مورتــون،  دوغــالس  أقــارب  ونشــر 

مناشــدة عبر وســائل التواصل 

االجتماعــي، قالوا فيها إنهم 

لــم يعلموا بــأي أخبار عنه 

منذ عدة أيام.

وشــوهد مورتــون آلخر مرة 

قبل فقــده في مدينة ســمارا، 

حيــث كانــت إنجلترا تلعــب أمام 

السويد في دور الثمانية بنهائيات كأس العالم 

لكرة القدم.

وذكرت وكاالت أنباء روســية، أنه تم العثور 

عليه في فندق في موســكو. ولم يتسَن على 

الفور الوصول للسفارة البريطانية أو الشرطة 

الروسية للتعليق.        موسكو - رويترز 

هاجــم المدافــع الدولــي الكرواتــي ديان 

لوفرين، منتقديه خالل الفترة الماضية، التي 

وصلت إلى حد وصف الصحف له بالضعف.

وقال لوفريــن في تصريح نقلته صحيفة »الـ 

ماركا« اإلســبانية، أمس: »وصلت إلى نهائي 

دوري أبطــال أوروبا مع فريقي، مع ليفربول 

اإلنجليزي، واآلن أنــا في نهائي كأس العالم 

مع منتخب بالدي كرواتيــا، كل من تحدثوا 

عني بالهراء من 

قبــل عليهم أن 

أننــي  يدركــوا 

أفضــل  مــن 

في  المدافعين 

العالم«.

لوفريــن  وكان 

أهــم  أحــد 

الركائز األساسية 

منتخــب  فــي 

وأسهم  كرواتيا، 

فــي القوة الدفاعية لبالده، كما كان من أبرز 

العبي ليفربول الموسم الماضي، حيث شارك 

في 29 مباراة بالدوري، فضاًل عن كل مباريات 

دوري األبطال.

قال ميشيل ديلبيش، قائد شرطة باريس، إنه سيتم نشر نحو 12 ألف شرطي في 

العاصمة باريس لتأمين احتفاالت يوم الباستيل غداً، ومشاهدة المباراة النهائية 

في بطولة كأس العالم لكرة القدم في اليوم التالي.

ومن المقرر أن يتم غلق برج إيفل في العاصمة الفرنســية في كال اليومين، في 

ظل اســتعدادات السلطات ليوم الباســتيل الذي يتخلله إطالق األلعاب النارية 

التقليدية، كما ســيتم توفير شاشة عمالقة لعرض نهائي المونديال بين منتخبي 

فرنسا وكرواتيا. وسوف يتمكن متنزه شون دي مارس العامة، الواقع على سفح 

البرج، من اســتضافة 90 ألف مشــجع لمتابعة المباراة من خالل عدة شاشــات 

عمالقة، حسبما أفادت سلطات المدينة.

ووضعت الســلطات الفرنســية قواعــد صارمة لتأمين أي عرض عــام لمباريات 

المونديال ضد خطر الهجمات اإلرهابية. وأشــارت السلطات إلى أن التهديدات 

بشــن هجمــات إرهابية ما زالــت قائمة، وُقتل ثمانية أشــخاص خالل عمليات 

إرهابية محدودة منذ بداية العام الماضي.      باريس - د ب أ

ســّجل منتخب كرواتيا مســيرة مذهلة في األدوار اإلقصائية للمونديال، حيث 

فاز على الدنمارك في دور الســتة عشر بركالت الجزاء الترجيحية، ثم فاز بنفس 

الطريقة على روســيا في دور الثمانية، ليضطــر بعدها الفريق إلى خوض وقٍت 

إضافي أمام األسود الثالثة قبل حسم الفوز بهدف ماندزوكيتش.

ونجــح المنتخب الكرواتي في قلب تأخره بهدف مبّكر أحرزه كيران تريبيير في 

الدقيقة الخامسة، بعدما أدرك العبه إيفان بيريسيتش التعادل في الدقيقة 68، 

قبل أن يتكفل النجم المخضرم ماريو ماندزوكيتش، بتسجيل هدف الفوز القاتل 

في الدقيقة 109، بعدما اضطر الفريقان لخوض وقٍت إضافي مدته نصف ساعة 

مقسمة بالتساوي على شوطين، عقب تعادلهما 1-1 في الوقت األصلي.

خالل آخر ثالث مباريات في المونديال حســم الفريــق الكرواتي الفوز بعد 

أو خــالل الوقــت اإلضافي، ما يعني أن الفريق شــارك فــي 90 دقيقة أكثر 

من نظيره الفرنســي الــذي يواجه في المباراة النهائية بعد غٍد على اســتاد 

لوجنيكي في موسكو. كما أن منتخب كرواتيا حصل على يوم راحة أقل من 

نظيره الفرنســي الذي تغلب على بلجيكا 1-صفر مســاء الثالثاء الماضي في 

المباراة األخرى بالمربع الذهبي.     موسكو - وكاالت

الم يحمل كأس 
العالم للملعب

العثور على مشجع 
بريطاني مفقود

لوفرين: أنا األفضل 
في العالم

12000

90 دقيقة أكثر من الفرنسيين
Ⅶ  موسكو- يوسف الشافعي 

وّدع لوكا مودريتش، قائد المنتخب الكرواتي ونجم ريال مدريد اإلســباني، زميله السابق 

في النادي الملكي كريستيانو رونالدو، مؤكداً أنه كان يتمنى استمراره، شاكراً إياه على ما 

قدمه للنادي، متمنياً له التوفيق في مسيرته باستثناء مواجهاته لريال مدريد.

وصرح لوكا مودريتش لوســائل اإلعالم بعد ضمان التأهل إلى نهائي مونديال روســيا 

قائاًل: »في الحقيقة، كنت أتمنى اســتمرار كريستيانو رونالدو في ريال مدريد؛ ألنه العب 

فريد واستثنائي، من المؤسف أنه رحل عن النادي الملكي«.

وأضــاف: »أريد أن أتوجه له بالشــكر الجزيل على كل ما قدمــه للنادي الملكي، لقد 

فعل أشياء رائعة من أجل ريال مدريد، أتمنى له التوفيق إال عندما يواجه ريال مدريد«.

من جهة أخرى، أبدى نجم المنتخب الكرواتي األول لوكا مودريتش، ســعادته الكبيرة 

بالوصــول إلى نهائي المونديال رفقة منتخب بالده قائاًل: »التواجد في النهائي أمر مميز 

للغاية، نحن فخورون بذلك.. من الناحية الجسدية والبدنية نحن في القمة، إن فزنا بلقب 

المونديال.. فإننا سنقوم بصبغ شعرنا«.

ووجــه »األمير« الكرواتــي انتقاداً الذعاً لإلعالم اإلنجليزي قائــاًل: »لقد أظهرنا للناس 

عكــس ما كان ُيقال، خاصة في اإلعالم اإلنجليزي.. لقد قللوا من شــأننا كثيراً وذلك كان 

خاطئاً«.

وأضاف: »لقد ُكنا نقرأ ما يكتبونه ونقول فيما بيننا سنرى من سيشعر بالتعب.. يجب 

عليهم التحلي بالتواضع، واحترام الخصوم كيف كان نوعهم«.

وبخصــوص مبــاراة نصف النهائــي أمام إنجلترا، قــال مودريتش: »لقد ســيطرنا على 

المباراة بدنياً وذهنياً.. كان يجدر بنا أن نقتل المباراة قبل الوصول إلى الوقت اإلضافي«.

وأضاف: »إنه أكبر نجاح كروي في تاريخ كرواتيا، نحن فخورون للغاية.. إنه إنجاز رائع 

وكأن الُحلم أصبح حقيقة«.

وأنهى حديثه لوســائل اإلعالم قائاًل: »إنها أحد أفضل لحظات مسيرتي الكروية إن لم 

تكن األفضل.. وسيكون األمر رائعاً لو ُفزنا باللقب يوم األحد«.

ُيذكر أن المنتخب الكرواتي قد نجح في التأهل إلى نهائي منافسات مونديال روسيا، 

بعــد تجاوزه للمنتخــب اإلنجليزي بنتيجــة )2-1(، بعد احتكام الفريقين إلى األشــواط 

اإلضافية، بهدفي إيفان بيريسيتش ومهاجم يوفنتوس اإليطالي ماريو ماندزوكيتش.

Ⅶ  موسكو- يوسف الشافعي 

كمــا عهدناه، واثق الُخطوة يمشــي رغم قصــر قامته.. هادئ 

الطباع بعدما تقدمت به الســن قليــاًل.. صفات ومالمح »قائد 

الجيش« ُتالزمه دائماً.. شعره االنسيابي لم َتنل منه السنون.. 

َرد التحية بدفء وابتســامة هادئة، وهــو الذي كان ُيرهب 

وَيخــاف منه الصديق قبل العدو. »الفــأر« أو »الُجندي«.. قائد 

الُمنتخــب األرجنتيني الســابق روبيرتو أياال َفتح قلبه لـ 

»البيان الرياضي«.

أياال مرحباً بك.. ما تعليقك على مستوى 

المنتخبات العربية في الُمونديال ؟

فــي حقيقة األمــر، لَم أَُكــن ُمتتبعاً 

جيداً مشــوار المنتخبــات العربية 

لكــن  الُمونديــال،  هــذا  فــي 

الُمشاركة في الُمونديال في حد 

ذاتها ُتعــد بمثابة نجاح للعديد 

من الُمنتخبات ســواء العربية أو 

من قارات أخرى..

العربية،  للمنتخبــات  بالنســبة 

أعتقــد أن عليهــا أن تســتفيد مــن 

الُحضور في الُمونديــال، وتعيد الُمحاولة 

مرات ومــرات.. ومن بعــد ذلك تأتــي المطالب 

بتحقيــق شــيء ما، أمــا الحديث عن ُمطالبتهــم بتحقيق 

نتائــج جيــدة اآلن، أعتقد أن ذلك غير طبيعــي.. خاصة أنهم 

يملكون العبين لم يسبق لهم الُمشاركة في الُمونديال من قبل.. 

الُمونديال ُمسابقة تحتاج إلى الخبرة..

وماذا عن الُمستوى العام لُنسخة ُروسيا؟

باســتثناء الُمنتخبات الالتينية، يبدو أن الُمنتخبات األوروبية 

قــد أظهرت ُعلو كعبها، وأبانت عــن أنها تتوفر أو تملك هوية 

خاصــة بهــا، وهو األمر الــذي مكنهم من الوجــود في الُمربع 

الذهبي.. نصف النهائي »أوروبي«، هذا ُيوضح الفوارق.. 

بالنســبة لنا، نحن ُمنتخبات أميركا الجنوبية.. أو بالخصوص 

منتخبنــا الوطني األرجنتيني، لقد افتقدنا الهوية.. ال نتوفر على 

نهــج لعب خاص بنا، وهو مــا افتقدناه ُهنا، وهو ما منعنا من 

ُمواصلة التواجد في هذا الُمونديال القوي..

بخصــوص الالعبين.. من ُترشــح لجائــزة األفضل في 

الُمونديال؟

فــي الحقيقــة، لكي أكــون صادقــاً، من 

الصعب االختيار في أحقية واحد على 

حســاب آخر، َكان ُهناك العديد من 

الالعبيــن الذين تألقــوا في هذه 

الُنسخة.. أولهم إيدين هازارد في 

بلجيكا، الذي أبان عن ُمســتوى 

.. وفي إنجلترا ُهناك  كبير وعــاِلِ

هاري كين، وواعــد قادم بقوة، 

هو كيليان مبابي..

كما ال يجب أن َننسى ما قدمه 

كل من مودريتش، وراكيتيتش.

ســؤال أخير أياال.. ما تعليقك بخصوص 

قــرار كريســتيانو رونالــدو بالرحيل عــن ريال 

مدريد؟

هي قرارات يتخذها المرء أو اإلنسان في حياته، ُهو قرار غير 

مفهــوم بالمرة، خاصة أنه كان يظهر لنا بأن البيت الملكي هو 

المــكان الذي يعيش فيه رونالدو، وال ُيمكــن أن ُيفارقه.. لكن 

يبدو أن ُهناك شــيئاً ما حصل ليحدث ذلك الشــرخ الذي جعله 

يتخذ ذلك القرار..

 انتقال 
رونالدو ليوفنتوس 
قرار غير مفهوم 

بالمرة

أياال لـ »         الرياضي«: 
منتخبات أوروبا تملك هوية

مودريتش
يوّدع رونالدو.. 
ويرد الدين 
لإلعالم اإلنجليزي

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أمس أن كل الفحوص التي أجراها قبل 

وخالل نهائيات كأس العالم المقامة حالياً في روسيا والتي بلغت أكثر من 2000 

فحص، جاءت نتائجها سلبية.

 وأشــار االتحاد في بيــان إلى أنه »في الوقت الذي تقتــرب فيه نهائيات كأس 

العالم في روســيا مــن نهايتها، أصبــح الفيفا اليوم قادراً علــى اإلعالن عن أن 

نتائج تحاليل كل فحوص كشف المنشطات التي أجريت قبل المنافسة وخاللها 

سلبية«.

 ومنــذ يناير الماضي، تم إجراء 2037 فحصاً من قبل الفيفا وســلطات مكافحة 

المنشــطات في البلدان المعنية واالتحادات القارية فــي إطار »البرنامج األكثر 

شموالً الذي أقيم من أجل كأس للعالم«.    موسكو - أ ف ب

كأس العالم خاٍل من المنشطات
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Ⅶ  موسكو - د ب أ

أكد أندي روكسبرغ مدرب منتخب اسكتلندا السابق أن 

المدرب اإلســباني بيب غوارديــوال رغم عدم ظهوره 

في مونديال روسيا لكنه له أثر كبير على البطولة.

وقال روكسبرغ »أعتقد أن بيب غوارديوال أحدث 

أثراً في أوروبا، أوالً مع برشــلونة ثم بايرن ميونخ 

ومانشســتر ســيتي، لديه تأثير علــى كثير من 

الناس، الالعبين والكثير من المدربين«.

وعقــدت مجموعة االتحــاد الدولي لكرة 

القدم )فيفا( للدراسات الفنية والمشكلة من 

خبراء كرة قدم معروفيــن يقومون بتحليل 

جميــع مباريــات نهائيــات كأس العالــم 

فــي ملعب لوجنيكي  مؤتمراً صحفياً 

بمدينة موسكو امس.

وتضم مجموعة »فيفا« للدراسات 

الفنيــة كارلوس ألبرتــو باريرا )رئيس 

المجموعة( وماركو فان باســتن وبورا 

ميلوتينوفيتش وإيمانويل امونيكي وأندي روكسبرج.

ونقل الموقع الرسمي لـ»فيفا« عن روكسبرغ قوله »كان 

بإمكاننا مشــاهدة المرونة التكتيكية للمنتخبات من مباراة 

لمبــاراة ولكن أيضاً خــالل المباريات وعلى ســبيل المثال 

مباراة بلجيكا والبرازيل«.

 وأضاف»فــي هــذه البطولة، يمكن مشــاهدة 

الضغــط الكبير وهو ما ُيمكــن القول عليه 

تأثيــر بيــب غوارديــوال إلــى جانــب 

االختالف الكبير في األســاليب التي 

جعلــت مشــاهدة المباريات أمراً 

ُممتعــاً. الــركالت الثابتــة أيضاً 

كانــت ذات أهميــة كبيرة في 

كأس العالم هذه«.

ومن جانبــه أوضح كارلوس 

ألبرتــو باريرا »خــالل كل هذه 

الســنوات، كان هنــاك الكثيــر 

مــن التغييــرات داخــل وخــارج 

الملعب. األمر الوحيد الذي لم يتغّير 

هــو الموهبــة والنوعية والشــغف باللعبة. 

الموهبة هي أقوى سالح قد يمتلكه أي فريق. ولكن 

إذا كان األمــر متعلقــاً بالموهبة، كانت البرازيل ســتفوز 

باللقــب أكثر من خمس مرات. فــي كأس العالم، يجب أن 

تكون مستعداً في الوقت المناسب وأن ُتظهر التزاماً ورغبًة 

وشغفاً للفوز«.

 وأشــار ماركو فان باســتن »نّظمت روسيا بطولة جميلة 

ونحــن نتطلــع إلى نهائــي رائــع. منتخب كرواتيــا يملك 

العبيــن لديهم خبرة كبيرة. لــوكا مودريتش يقرأ 

اللعبة جيداً ويوّجه فريقه ووجوده في أي 

فريق يأخــذك بعيداً. قوة كرواتيا هي 

الــروح القتالية وأظهــروا ذلك في 

كل مباراة. الالعبون الفرنســيون 

يلعبــون فــي أنديــة أوروبية 

أن  المنطقــي  ومــن  كبيــرة 

المرحلة في  إلى هذه  يصلوا 

البطولــة. النهائي دائماً مميز 

واألمور الصغيــرة هي ما قد 

يشّكل الفارق«

أمونيكــي  إيمانويــل  وقــال 

مخيبــة  العالــم  كأس  »كانــت 

للمنتخبات األفريقيــة ألن التوقعات كانت 

أكبر. كرة القدم تطّورت كثيراً وســتواصل التغّير. إذا 

لــم نقم بتطويــر الفئات العمرية ومواصلــة الحلم فقط، 

فإننــا لن ننجــح. الموهبة الخام ال تجلب لــك نتائج جيدة. 

لدينا مســؤولية من أجل تدريب المواهــب ولكن أيضاً من 

أجل تعليم الالعبين الشباب على قراءة اللعب«.

رغــم أن اإلنجليزي هاري ماغواير ارتقى إلى الفريق األول في نادي 

شــيفيلد يونايتد بعد شــهر من االحتفال بعيد ميالده الثامن عشر، 

فإنه اضطر للتحلي بالصبر طوياًل بانتظار أول استدعاء لالنضمام إلى 

منتخــب »األســود الثالثة«، ونال فرصته األولى في ســبتمبر 2017 

عن عمر يناهز 24 ســنة، وخاض باكورة مبارياته مع منتخب إنجلترا 

بعدها بشــهر، عندما ســاعدها على االحتفاظ بشــباك نظيفة ضد 

ليتوانيا في المباراة األخيرة ضمن تصفيات كأس العالم، بيد أن رزانة 

أسلوبه وعروضه المبهرة في ليستر سيتي، مّكنته من الحصول على 

مقعــد في رحلة الفريق إلى روســيا، والمشــاركة في المباريات 

الخمس التي خاضها منتخب بالده حتى اآلن في المونديال.

ال شــك أن غاريــث ســاوثجيت، مدرب إنجلتــرا، الحظ أن 

إمكانيــات ماغواير الجســمانية ال تنقص من مهاراته بالكرة 

وإيقاعــه الســريع، وأظهر قلــب الدفاع قــدرة هائلة على 

التقــدم بهــدوء إلى األمــام، وإضفاء قوة إضافيــة ومبادرة 

هجومية على وسط الملعب عند الحاجة، وهي سمة تتماشى 

بشــكل جيد مع نظام ســاوثجيت المفضل الذي يقــوم على ثالثة 

مدافعيــن فــي مركز الخط الخلفــي، لكن وعلى غــرار العديد من 

الالعبيــن الذين يشــكلون جــزءاً من قصة نجاح »األســود الثالثة« 

حتى اآلن في كأس العالم، شــخصيته المتواضعة والمحبوبة، والتي 

جعلتــه يحظى باالحترام والتقدير واإلعجاب في أوســاط الجماهير 

اإلنجليزية.

يملــك ماغواير حّســاً فكاهيــاً يقربه إلــى زمالئــه الالعبين، وفي 

أغســطس الماضي، وصل إلى أول حصــة تدريبية له مع المنتخب 

اإلنجليــزي حاماًل حذاءه في كيس بالســتيكي مخصــص للقمامة، 

وغــرد على حســابه الشــخصي في »تويتــر«، بعد الفــوز على 

الســويد في ربع النهائي، بالظهور في صورة مع شــريكته فيرن 

هوكينــز، وكتب عليها تعليقــاً يقول لها إن تطلب من 

الجيران إخــراج القمامة خالل ما تبقى من أيام 

هذا األسبوع، في إشــارة إلى استمرار بقاء 

المنتخــب اإلنجليــزي فتــرة أطول في 

المونديال.

ســاهمت إنجازات ماغواير في قلب 

األمور رأساً على عقب، وبفضل رأسيته 

القويــة ضد الســويد، منــح صاحب 

القميــص رقــم 5 التقــدم لمنتخب 

إنجلترا، مســاهماً في إحداث تغيير 

في الديناميكية، وتمّكن هو وزمالؤه 

فــي فريــق »األســود الثالثــة« من 

الحفاظ على رباطة الجأش بعد بداية 

تميزت بنديــة قوية، ليفوز المنتخب 

اإلنجليــزي، ويتأهل إلى الدور نصف 

النهائــي، بعدما شــارك مــع منتخب 

بــالده في 435 دقيقة، موزعة على 5 

مباريات، وقطــع خاللها 43 كيلومتراً، 

ومنهــا 16.6 مســافة مقطوعــة مــن 

االستحواذ على الكرة، و15.7 كيلومتر 

مسافة مقطوعة دون استحواذ على 

دبي - البيان الرياضي الكرة.  

خبراء »فيفا«: بصمة واضحة لغوارديوال في مونديال روسيا ماغواير ..
وكيس القمامة

Ⅶ  موسكو- يوسف الشافعي

عــادت ظاهرة »الســوق الســوداء« لتطفو على 

ســطح األحداث فــي آخر منعرجات منافســات 

كأس العالم المقامة حالياً بروســيا، بعد التعرف 

على العريســين اللذين ســيتصارعان على الظفر 

بالــكأس الغالية، بعد غد، فــي ملعب لوجنيكي 

بالعاصمة الروسية موسكو

ومباشــرة بعــد تحقيــق المنتخــب الكرواتي 

التأهــل إلى المباراة النهائية للمونديال لمواجهة 

ديكة فرنســا، التي كانت قد حققت التأهل على 

حســاب الشــياطين الُحمر لبلجيكا، بــدأت فئة 

عريضة مــن الجماهير الكرواتية تســأل وتبحث 

عن منفذ أو مسلك ُيوصلها إلى اقتناء تذاكر أهم 

مباراة في تاريخ الُمنتخب الكرواتي.

وعاينت »البيان الرياضي«، مباشرة بعد تجاوز 

الكــروات لمنتخب األســود الثالثة فــي المربع 

الذهبي، ُدخول الجماهير الكرواتية في ُمحادثات 

جــادة مع بعــض ُمروجــي التذاكر في الســوق 

السوداء، الذين ُيعد ُجلهم من جنسية روسية.

وكشفت مصادر خاصة لـ »البيان الرياضي« في 

عين المــكان، عن االرتفاع الُمهــول والصاروخي 

ألسعار تذاكر الُمباراة النهائية، إذ من الُمتوقع أن 

تتجاوز قيمة عشرة آالف ُيورو للتذكرة الواحدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجماهير الكرواتية 

علــى وجه الخصوص لم تكن تضع في ُحســبانها 

ُوصــول رفاق القائد لــوكا مودريتش إلى الُمباراة 

النهائية ليتجاوزوا جيل التاريخي دافور سوكر في 

فرنسا 1998.

ومــع اقتــراب موعد الُمبــاراة النهائيــة، التي 

ســُتجرى بعد غد في ملعب لوجنيكي بموسكو، 

ســيرتفع ثمن التذاكر في الُســوق السوداء، التي 

ستعرف رواجاً كبيراً في آخر 48 ساعة عن موعد 

اللقاء.

وأشــارت المصادر ذاتها لـــ »البيان الرياضي«، 

إلــى أن عــدداً كبيراً مــن تذاكــر النهائي توجد 

في حوزة جماهيــر المنتخبات الالتينية، وأبرزها 

البرازيــل واألرجنتيــن، إذ كانت تلــك الجماهير 

تنتظر وجود منتخباتها في النهائي »الُحلم«.

ومــن الُمتوقــع أن تعمل الجماهيــر الالتينية 

على دخول السوق السوداء، خاصة يوم المباراة، 

للرفع من ثمن التذاكر واستغالل حاجة الجماهير 

الكرواتية والفرنسية القتنائها.

وتدفقــت الجماهيــر اإلنجليزيــة بكثافة إلى 

الروســية موســكو لمســاندة منتخب  العاصمة 

بالدها في نصف نهائــي البطولة أمام المنتخب 

الكرواتي، حيث تواجدوا بأعداد هائلة في محيط 

ملعــب الُمباراة قبل ســاعتين من موعد انطالق 

المباراة.

وكما أشرنا إليه من قبل في »البيان الرياضي«، 

فإن الغالبيــة العظمى للجماهيــر اإلنجليزية لم 

َتكــن تتوفــر على تذكــرة الولوج إلــى الملعب 

لمساندة منتخب األســود الثالثة، إذ قاموا برفع 

الفتات وأوراق بحثاً عن شراء التذاكر في الُسوق 

السوداء.

وَعاينت »البيان الرياضي«، سيطرة المواطنين 

الُروس على الســوق الســوداء، إذ كانوا يبيعون 

التذاكر ُقــرب ملعب لوجنيكي ســتاديوم، الذي 

احتضن مبــاراة إنجلترا وكرواتيا في نصف نهائي 

المونديال.

وقامت »البيان الرياضي«، بُمفاتحة أحد الباعة 

الروس حول ثمن التذاكر الخاصة بالمباراة، وأكد 

لنا ُبلــوغ ثمن التذكرة الواحــدة قيمة 10 آالف 

يورو.

وقال لـ »البيان الرياضي«: »لقد حضر اإلنجليز 

بأعداد كبيرة ُهنا، الُكل يســأل عن تذاكر للبيع.. 

نحن نبيــع تذاكرنــا ألن ُمنتخبنا خــرج من ُربع 

النهائي أمام كرواتيا«.

وأضــاف: » لقد تراوح ثمــن التذكرة الواحدة 

بيــن 8 و10 آالف يــورو، اإلنجليز يقتنون التذاكر 

فهو يوم تاريخي بالنســبة لهــم.. على الرغم من 

أنني أتمنى لهم الهزيمة اليوم«.

وأَلهبت الجماهير الروســية الســوق السوداء 

بمحيط ملعب لوجنيكــي، إذ تهافتت الجماهير 

اإلنجليزية على شــراء التذاكــر منهم، وهو ما 

َرفــع قيمة التذاكــر، نظــراً لُوجود طلب 

متزايد وكبير.

اإلنجليزية  الجماهيــر  وَتواصل ُحضــور 

طيلة الـ 24 ساعة األخيرة، إذ تلونت العاصمة 

الروسية ُموسكو بألوان األعالم اإلنجليزية.

ولَــم َتُقــم الجماهيــر اإلنجليزية بــأي أعمال 

َشــغب ُتذكر، بل قاموا بتشجيع ُمنتخبهم بشكل 

حضاري، القى استحسان جميع الحاضرين.

تنوع
وشهدت ُمباراة كرواتيا وإنجلترا في نصف نهائي 

منافسات كأس العالم الُمقامة في ُروسيا، ُحضوراً 

جماهيرياً من ُمختلف األلوان واألعراق.

كبيراً  وَعاينــت »البيــان الرياضــي« تواجــداً 

للجماهيــر الالتينيــة، علــى الرغــم مــن إقصاء 

  ٢٩ شوال 143٩ هـ  |  ١٣ يوليو 201٨م | العدد 0413٩٠٤

الجمعة

سنة 
أولى 

مونديال

  أمونيكي: 
مونديال مخيب 

للمنتخبات األفريقية

أسعار خيالية لتذاكر النهائي

»السوق 
السوداء« 



Ⅶ  موسكو - د ب أ 

 أكد زالتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا أن الشــخصية 

والطموح لدى العبيه هما الســبب الرئيســي في تحقيق 

الفــوز الثالث علــى التوالي بعد وقــت إضافي في كأس 

العالم.

وواصل منتخب كرواتيا صناعة التاريخ في بطولة كأس 

العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا، بعدما التأهل 

للمبــاراة النهائيــة للمونديال للمرة األولــى في تاريخه، 

عقــب فوزه المثير 2 - 1 علــى منتخب انجلترا في الدور 

قبل النهائي للمسابقة.

 وأوضــح داليتش »ما قــام به الالعبــون أمر مذهل.. 

أردت إجــراء تبديل في الوقــت اإلضافي لكن لم يرغب 

أي من الالعبين في مغادرة الملعب، لم يستسلم أحد«.

 وبعد الفوز على الدنمارك في دور الستة عشر بركالت 

الجزاء الترجيحية ثم الفوز بنفس الطريقة على روسيا في 

دور الثمانيــة، اضطر منتخب كرواتيا لخوض وقت إضافي 

أمام األسود الثالثة قبل حسم الفوز بهدف ماندزوكيتش.

وأوضــح داليتش »ربما تكون تلك مشــكلة في النهاية 

ألننــا لن نحصل على الوقــت الكافي للتعافي، لكن ليس 

هناك أعذار، ســنخوض المبــاراة النهائية كما لو أنها أول 

مباراة لنا في البطولة.

ودخــل داليتــش للمؤتمــر الصحفي للمبــاراة مرتديا 

القميص رقم 18 لمنتخب كرواتيا، والذي يخص المهاجم 

انتي ريبيتش، من الصعب تخيل أن ديدييه ديشان مدرب 

فرنسا قد يفعل شيئا مماثال.

وشدد داليتش أن فريقه لن يكون في مهمة ثأرية يوم 

األحــد »ربمــا يمنحنا الرب القدرة علــى تحقيق النتيجة 

المطلوبة«.

 وأوضح«مــا نفعله حاليا ونحققه لبلدنا وللمنطقة أمر 

مذهــل«. وتابع»مــا فعله الالعبون، القــوة، القدرة على 

التحمل، مســتوى الطاقة، أردت إجــراء بعض التغييرات 

لكن لــم يرغب أحد في مغادرة الملعب، بعض الالعبين 

لعبوا بإصابات طفيفة، اثنان لعبوا بنصف قدم، لم يشــأ 

أحد القول لست جاهزا«.

 مودريتش، راكيتيتش، ماندزوكيتش، بيرســيتش وباقي 

الالعبين يســتعدون حالية للمواجهة النهائية أمام فرنسا، 

التــي تمتلك أمثال انطوان جريزمان وكيليان مبابي وبول 

بوجبا.

وقــال داليتــش »نريــد أن نقدم أفضل مبــاراة لنا في 

البطولة«.

 ومــن جانبه أوضح بيرســيتش »لقد شــاهدنا تقريبا 

كل مباريات فرنســا، لقد فعلوا ما يستحقون 

معــه التأهــل مــن دور المجموعات، 

وارتفــع أداء الفريق وقدموا 

أداء صلبــا فــي المربــع 

الذهبي أمام بلجيكا، كما 

بشــكل  الدفاع  بإمكانهم 

جيد«.

 ويرى المدافع سيمي 

فرســاليكو أن منتخــب 

الفرصة  لديــه  كرواتيــا 

لكتابة التاريخ، مشــيرا 

بإمكاننا  أن  »أعتقــد 

المهمــة،  إنجــاز 

للفــوز  ســنذهب 

بهذه النســخة من 

كأس العالم«.

على الرغم من موهبته التي ال تشــوبها شــائبة، اضطر البرازيلي 

فيليبــي لويس، لالنتظار طويــاًل حتى اللحظة األخيرة لمعرفة ما إذا 

كان ســيكون حاضراً في قائمة البرازيل المشاركة في نهائيات روسيا 

2018، ولألســف وّدع منتخــب بــالده البطولة مــن دور الثمانية، 

ولــم يحقق لويــس أمله بحمل كأس العالم فــي ظهوره األخير في 

الحــدث العالمي، بعد خيبات األمل فــي االنضمام لقائمة البرازيل 

في اللحظات األخيــرة قبل نهائيات مونديال جنوب أفريقيا 2010، 

والبرازيل 2014.

قبيل انطالق نســخة مونديال جنــوب أفريقيا، ابتعد لويس 

عن قائمة »السامبا«، بسبب كسر في الكاحل األيمن، وحتى 

في الطريق إلى روسيا، تعرض مرة أخرى للكسر في قصبة 

الساق اليسرى، كادت أن تحرمه من جديد من المشاركة 

في أم البطوالت، لكــن العب أتلتيكو مدريد تعافى في 

50 يومــاً فقط، حتى أنه قال عندمــا وصل غرفة تبديل 

المالبس على نقالة: »لدي الوقت، وســأتعافى في الوقت 

المناسب للحاق بالمونديال«.

اعتبــر تيتي مــدرب المنتخب البرازيلي، أن لويــس بديل لزميله 

مارســيلو، ولذا تم اســتدعاؤه 8 مرات في المباريات العشر األوائل 

في التصفيات المؤهلة للمونديال الروسي، وخاض 5 مباريات منها، 

وحمل شــارة الكابتن ضــد فنزويال، وفاز لويس بــكأس القارات مع 

البرازيل، عندما اســتضافت بالده البطولة عام 2013، ولعب كذلك 

مع منتخب بالده في بطولتي كوبا أميركا عامي 2015 و2016.

وصلــت حصيلة مشــوار لويــس الدولي مع منتخــب بالده، 35 

مبــاراة وهدفين، ولعب 170 دقيقة في المونديال الحالي، موزعين 

علــى مباراتين فقط من خمس مباريات خاضها المنتخب البرازيلي، 

وقطع خاللها 19.3 كيلومتراً، ومنها 7.6 كيلومترات مع االســتحواذ 

علــى الكرة، و8.2 كيلومترات بدون كــرة، ومرر 115 تمريرة، ومنها 

99 تمريــرة ناجحــة، موزعــة بيــن 37 قصيرة، و56 متوســطة، و6 

طويلــة، ونجح في اســترجاع خمس كرات، وإبعــاد خطورة ثالث 

فرص للمنافسين. 

لعب لويــس )32 عامــاً(، معظم حياتــه المهنية في 

إســبانيا، ابتداًء من ديبورتيفو، الذي قضى معه أربعة 

مواســم، وفي عــام 2010 انضم إلــى أتليتيكو 

مدريد، وفــاز بالعديد مــن الجوائز، بما في 

ذلك بطولــة الدوري اإلســباني عام 2014، 

وانتقل إلى تشيلسي موسم 2015-2014، 

مقابــل 15.8 مليــون جنيه إســترليني، 

أوروبية  إلى أســرة  الالعب  وينتمــي 

الجــذور، إذ هاجــر أجــداده إلى 

البرازيل، بســبب ظروف الحرب 

العالميــة األولى فــي أوروبا.    

دبي - البيان الرياضي

فيليبي .. زالتكو: الشخصية والطموح وراء اإلبهار الكرواتي
االنتظار الطويل

ســابقة  أدوار  مــن  بلدانهــم  ُمنتخبــات 

فــي الُمونديــال، إذ كان ُحضــور الجماهير 

المكســيكية خاصة ُمنقطــع النظير، وَتغنوا 

ُمطوالً بأهازيجهم في الُمدرجات.

وُقبيــل الُمبــاراة بمــا يزيد على ســاعة، 

َصادفت »البيان الرياضي«، ثالثة ُمشــجعين 

البوليفــي،  الُمنتخــب  قمصــان  يرتــدون 

ويحملــون أعــالم بلدهم، علــى الرغم من 

غيابه التام عن الُمنافسات.

وَكانت ُأسرة ُمكونة من أب وزوجته ُرفقة 

ابنتهــم، وقــال األب لـ »البيــان الرياضي«: 

»هــذا ُعرس عالمــي بهيج بكل مــا تحمله 

الكلمة من معنى، َنعلم ُمســبقاً أن ُمنتخبنا 

من شــبه الُمستحيل أن يوجد ُهنا.. لكن من 

حقنا أن نعيش مثل هذه األجواء«.

وأضــاف: »لقد حضــرت إلى ُهنــا رفقة 

زوجتي وابنتنا.. نفتخر بوطننا ونحمل أعالمه 

ونرتــدي قميص الُمنتخــب البوليفي، وهذا 

فخر كبير لنا«.

وأنهــى حديثه:»لو لم َنُكــن نرتدي هذه 

األلــوان لما تحدثت إلينا أنــت.. ُكرة القدم 

وكأس العالم للجميع«.

ُيذكر أن َجماهير أميــركا الجنوبية كانت 

موجودة بأعداد كبيرة، ســواء البرازيلية، أو 

األرجنتينية، وكذلك الُكولومبية.

إثارة
ُقوتهــا  اإلنجليزيــة  الجماهيــر  وأظهــرت 

التشــجيعية، عندما ألهبــوا ُمدرجات ملعب 

لوجنيكــي ســتاديوم، الذي احتضــن ُمباراة 

ُمنتخبهــم أمــام كرواتيا، في نصــف نهائي 

الُمونديال بالعاصمة الروسية موسكو.

وألهبــت الجماهير اإلنجليزيــة ُمدرجات 

الملعــب الكبير بالنشــيد الوطني لبالدهم، 

إذ أظهــروا من خالله وجودهــم الكبير في 

الُمدرجــات التــي عرفــت وجــود جماهير 

مــن ُمختلف الجنســيات. وَتغنت الجماهير 

اإلنجليزيــة طيلة دقائــق الُمبــاراة بأغانيها 

الشــهيرة، خاصــة تلــك التي َيطلبــون فيها 

المنــزل  إلــى  الرحيــل  وعــدم  االســتمرار 

.»Please don.t take me home«..بُعنوان

وَقدمــت الجماهيــر اإلنجليزيــة ُصــورة 

حضارية في التشــجيع، عكس ما كان ُيعرف 

عنهــم، خاصة أن الُشــرطة الروســية كانت 

على ُأهبة االســتعداد لتأمين الحدث وإبعاد 

العناصر الُمتسببة في إحداث الشغب.

ُيذكر أن ُمباراة كرواتيا وإنجلترا قد ُلعبت 

أمام ُمدرجات دون أي مكان شــاغر، إذ ُقدر 

عدد الُحضور الجماهيري بـ 78011 ُمتفرجاً.
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الجمعة

ال يختلف اثنان على أن العصر الكروي الحالي يعد أكثر العصور نّدية 

وقطبيــة، فــال أحد يجرؤ على مقارنة أي العــب بما يقدمه كل من 

ميســي ورونالدو في أحد أكثر مسلسالت التشويق الكروي على مّر 

التاريــخ، أرقام ظلت صامدة منذ عرفت الكرة التدوين تهاوت اليوم 

تحــت أقدام عديمي الرحمة، حتى جائزة الكرة الذهبية التي كانت 

فــي وقت ليس بالبعيد كحبة الكرز التي توضع على الكعكة، ترّصع 

بها مسيرة النجوم لمرة واحدة أصبحت ماركة مسجلة باسميهما، 5 

كرات لكل واحد منهما في تحدٍّ سافر لقانون الملكية.

وعلى كوكب األرض هــذه المرة، وفي ظل كل هذا العبث بالتاريخ 

واألرقــام، لم تكن الفرصة ســانحة لبعض نجــوم الكرة الجميلة من 

صعود منصات الجوائز الفردية، فاالســتحقاق لم يعد سؤاالً بل غدا 

حتميــة تاريخيــة بين يدي جالدين. مّر الكثيرون مــن هنا، بيرلو أو 

مايــكل أنجلو الكــرة والذي قال عنه غاتوزو: »في كل مرة أشــاهد 

بيرلو يداعب الكرة أتســاءل: هل أنا العب كرة قدم؟«، نجم إيطاليا 

الذي تعشــق العين رؤيته ال يختلف اثنان على موهبته وعلو كعبه، 

ومــن نفــس الطريق مّر تشــافي نجم نجــوم برشــلونة والمنتخب 

اإلســباني، تمريرات ميليميتريــة، رؤية غير عاديــة للملعب، روبن 

الجناح الهولندي الطائر، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج 

بكأس العالم لوال القليل من الحظ وهدف الرســام أنيستا الذي كان 

بدوره آخر المغادرين بعد مســيرة المعة اســتحقت عرفاناً أكثر من 

عالم الكرة.

خالفــاً لما يعتقــد الكثير، فاالحتــكار الذي عرفتــه الجوائز الفردية 

طوال الســنوات األخيرة من طرف الــدون والبرغوث، والذي ورغم 

استحقاقيته في مجمل األوقات، كان في بعض األحيان على حساب 

مواهب اســتثنائية حصدت األخضر واليابس خالل سنة، وفي األخير 

بقيت دون حضور وازن على منّصات التتويج الفردي، الشــيء الذي 

أضر كثيراً بمواهب وجدت نفســها حبيســة نظريــة كوكب رونالدو 

وميســي. والحقيقــة أن جوائز مثل الكرة الذهبيــة تحكمها عوامل 

أخــرى غيــر رياضية في بعض األحيــان كالمستشــهرين والعالمات 

التجارية الرياضية.

بالفعــل لــم يتبق الكثير وتنتهي حقبة الكوكــب ذي القطبين، ربما 

ســتعود الكرة فــي الســنوات القليلــة المقبلة لمكافئــة الالعبين 

بنــاًء علــى ما قدمــوا دون الرجوع ألولويات أخضعــت فيما مضى 

العديد من التجارب الرائعة لمعايير غير كروية، ما ســاهم في نقص 

المواهب الكروية ذات المســتوى العالي القــادرة على فّك الحصار 

المفروض على عالم الكرة.

ومــن قلب الحصار هذه المرة، حيث الدمــار والخراب ربما تنبعث 

أول نسمات األمل، طفل نحيف آٍت من حرب البلقان، يملك موهبة 

قادته رغم الصعوبــات ألعلى مراتب التفوق الكروي. بعد البدايات 

الجيــدة، رحل صوب الدوري اإلنجليزي، تم اســتصغاره في البداية، 

كيــف لفتى ال يملــك المقومات البدنية الكافيــة اللعب في دوري 

األقوياء، قبل لوكا التحدي، فأصبح أهم العب وسط ميدان في بالد 

اإلنجليــز قبل أن تمتد إليه يد بيريــز ليصنع أفراح مدريد في حقبة 

ُوصفت باألزهى في تاريخ الملكي، وبعد الكأس ذات األذنين، يقود 

لوكا جيل كرواتيــا الذهبي في أول محاولة لتحقيق اللقب العالمي 

في بالد الروس، فهل سيفعلها ويكون أول اسم يسحب البساط من 

تحت أقدام القطبين؟

نهاية حقبة 
ميسي ورونالدو

فؤاد الشافعي

المونديال 
األخير

  10 آالف يورو 
   مهر بطاقة 

دخول قمة فرنسا 
وكرواتيا

  مشجعون من مختلف 
الجنسيات يحلمون 

بحضور مسك الختام

  الجماهير الالتينية تتصدر االحكتار 
وتشعل األسعار



Ⅶ زغرب - أ ف ب

انقســمت الصحف الكرواتيــة واإلنجليزية 

الصادرة أمس بين اإلشادة بمنتخب األولى 

الــذي حقق »الُحلــم« وبلــغ نهائي كأس 

العالــم في كــرة القدم، والثانيــة التي لم 

تخِف خيبتها رغم دور »األسود الثالثة« في 

»توحيد« إنجلترا.

وفــاز المنتخــب الكرواتي علــى نظيره 

اإلنجليزي 2-1 بعد التمديد )الوقت األصلي 

1-1(، في المباراة التي أقيمت بينهما 

األربعاء علــى ملعب لوجنيكي 

فــي موســكو، ضمن نصف 

نهائــي مونديال روســيا. 

المباراة  وبلغت كرواتيا 

األولى  للمرة  النهائية 

فــي تاريخهــا، بينما 

كانــت إنجلترا تمّني 

النفس ببلوغها للمرة 

بعــد عــام  الثانيــة، 

توّجت  عندمــا   1966

على أرضها.

األولى  الصفحــة  وتصــدر 

لصحيفــة »سبورتســكي نوفوســتي« 

الكرواتيــة عنــوان »ُحلــم، حلــم، حلــم! 

كرواتيا في النهائي. ال تســتيقظوا، ســنكرر 

ذلك!«، في إشارة إلى توقع الصحيفة إحراز 

المنتخــب اللقب عندما يالقي فرنســا في 

المبــاراة النهائية للمونديال الروســي التي 

تقام بعد غد في موسكو.

أسطورة
واعتبــرت الصحيفــة أن مــدرب المنتخب 

زالتكــو داليتــش بــات »أســطورة«، وأن 

المنتخب ســيكون أمام فرصــة »الثأر« من 

خسارته 1-2 أمام فرنسا المضيفة في نصف 

نهائي مونديال 1998، عندما بلغت كرواتيا 

هذا الدور للمرة الوحيدة )قبل 2018(، في 

مشاركتها األولى كدولة مستقلة.

واعتبــرت الصحيفــة أن ثالثــة عوامل 

هــي  الكــروي،  اإلنجــاز  فــي  ســاهمت 

»المعنويات الكرواتية التي ال تكسر، نوعية 

الالعبيــن، والخطــوات الصحيحة للمدرب 

داليتش«، متوقعة أن تكون المباراة النهائية 

األحد »مواجهة كبرى بين الفريقين اللذين 

قدما األفضل في كأس العالم«.

خطوة
من جهتها، رأت صحيفة »يوتارنيي ليست« 

أن كل ما يتبقى اآلن هو »خطوة إضافية 

نحو اللقب«، ناشرة صورة كبيرة للمهاجم 

ماريــو ماندوزيكتش الذي ســجل الهدف 

الكرواتــي الثانــي في الشــوط اإلضافي 

»فيســيرنيي  وتوّجهــت صحيفــة  األول. 

ليست« إلى الالعبين »األساطير« بالقول: 

»اآلن، اسعوا إلى الذهب«.

ونقلت الصحــف المحلية عن المدرب 

السابق ميروســالف بالزيفيتش الذي قاد 

المنتخب إلى نصــف نهائي 1998، قوله 

إنــه ســعيد للغاية هــذه إحــدى أجمل 

اللحظات في مسيرتي في كرة القدم.

ورفض المــدرب البالغ مــن العمر 83 

عامــاً، التعليق على المبــاراة المقبلة ضد 

فرنســا، قائــاًل: »أريــد أن أســتمتع بهذه 

اللحظة. ســنتحدث عن فرنســا في األيام 

المقبلة. ســقط اإلنجليــز، إيماننا بقدرتنا 

على القيام بذلك كان حاســماً«. واحتفل 

عشرات اآلالف من المشجعين الكرواتيين 

في العاصمة زغرب ومدن أخرى لساعات 

طويلة فــي الليل بفــوز منتخب بالدهم 

وبلوغــه المبــاراة النهائيــة األولى له في 

كأس العالم.

خيبة
فــي المقابل، طغت الخيبة على وجوه 

عشــرات اآلالف مــن المشــجعين في 

لندن والمــدن اإلنجليزية، الســيما أن 

أتــت بعــد تقــدم منتخب  الخســارة 

بالدهم بهدف مبكر في الشــوط األول 

من المباراة.

بقــدرة  أشــادت  الصحــف  أن  إال 

المنتخــب على توحيــد البالد في ظل 

أزمة سياســية على خلفية »بريكست« 

)الخروج من االتحاد األوروبي(، وخطة 

مثيــرة للجــدل للعالقة بيــن المملكة 

المتحدة واالتحاد في المراحل المقبلة.

صــن«  ذا   « صحيفــة  وكتبــت 

اإلنجليزيــة: »أمتنا المقســمة توّحدت 

بفضــل رجــل إنجليــزي مهــذب وهو 

المــدرب غاريث ســاوثغيت ومجموعة 

من الشــبان العاديين«، في إشــارة إلى 

العبي المنتخب ذي التشــكيلة الشابة. 

وأضافت الصحيفة: »انســوا مانشســتر 

يوناتيد، وســت هام يونايتد، نيوكاسل 

يونايتد. حالياً، نحن إنجلترا، خلف أمل 

التتويج باللقب، واآلن بعد الخسارة«.

فــي حيــن، رأت »ديلي ميــرور« أن 

ســيالقي  الذي  اإلنجليــزي  المنتخــب 

نظيــره البلجيكي غداً في مباراة المركز 

الثالث، سيدخل العبوه برؤوس مرفوعة 

لعلمهم أنهم فخورون بأنفسهم، وأنهم 

رسموا ابتسامة على وجه بلد متعارض.
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 وّدع االنجليز بحــزن وفخر، منتخب بالدهم لكرة 

القدم الذي خســر أمام كرواتيــا 1-2 بعد التمديد 

)الوقــت األصلي 1-1( فــي الدور نصــف النهائي 

لــكأس العالم في روســيا، ما حرمه بلــوغ النهائي 

للمرة األولى منذ 1966. وعلق االنجليز آماالً كبيرة 

على تشــكيلة المــدرب غاريث ســاوثغيت، والتي 

تمكنت من بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثالثة 

فقط في تاريخ بالدها بعد 1966 و1990، على رغم 

صغر ســن العبيها وخبرتهم الدولية المحدودة، إال 

أن الخســارة أمام كرواتيا على ملعب لوجنيكي في 

موسكو، بخرت األحالم االنجليزية بلقب عالمي ثان 

بعد انتظار 52 عاما.  وتجمع نحو 30 ألف مشــجع 

في متنزه هايد بــارك في لندن، حيث خيم الحزن 

والوجــوم علــى وجوههم 

لورا  الخســارة. وقالت  بعد 

روســون )31 عاما( »أنا حزينة 

جــدا إال أننــي ال أزال فخــورة بهم 

.»% 100

إنجاز
 وغادرت غالبية المشــجعين بشكل سريع المتنزه 

الشــهير فــي العاصمة بعــد الخســارة، بينما بقي 

البعــض متســمرين أمام الشاشــات العمالقة التي 

تابعوا عبرها المباراة، وهم يصفقون تحية لالعبين.

 وكانت آمال المشجعين ببلوغ النهائي تضاعفت 

مع تســجيل انجلترا هدف التقــدم عبر ركلة حرة 

لكيران تريبيير في الدقيقة الخامســة من الشــوط 

األول، إال أن اإليجابيــة تراجعت بعد معادلة ايفان 

النتيجة  بيريشيتش 

 ،68 الدقيقــة  فــي 

بعد  الوجــوم  وخيــم 

هــدف ماريــو ماندزوكيتش 

في الدقيقة 109.

 وكان المشــجعون قد بــدؤوا االحتفال 

منذ الهدف األول، الســيما وأن المشــاركة في 

الــدور نصــف النهائي للمرة األولــى منذ 28 عاما، 

هي انجاز لــم يكن يتوقع أن يحققه المنتخب في 

المونديال الروسي.

 وقال المشــجع مراد حسينوف )23 عاما( الذي 

لف نفسه بالعلم االنجليزي األبيض واألحمر »هذه 

المرة األولى في حياتي التي أرى فيها انجلترا تصل 

إلى مرحلة متقدمة كهذه، أشــعر بأنني في حضرة 

التاريخ«.

 انتقد النجم الهولندي السابق ماركو فان باستن، 

مبالغة المهاجم البرازيلي نيمار بالسقوط خالل 

مونديــال روســيا 2018 في كرة القــدم، والتي 

خرج »سيليساو« من دورها ربع النهائي.

 وعــن ســقطات العــب باريس ســان جرمان 

الفرنســي المتكــررة، والتــي اعتبرهــا كثيرون 

انها أشــبه بحركات تمثيل اســتدعت الكثير من 

األشــرطة الســاخرة عبر مواقــع التواصل، قال 

عضــو مجموعــة الدراســة الفنية فــي االتحاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا( »اذا كان هناك الكثير 

من العروض المســرحية، فهذا لن يســاعدك«. 

وأضاف بطل كأس أوروبا 1988 »من الجيد دوما 

أن يكــون لديــك القليل من الحــس الفكاهي، 

وإذا اســتخدمه الناس فهذا إيجابــي... إذا كان 

هنــاك الكثير من العروض المســرحية فهذا لن 

يساعدك، يجب أن يفهم نيمار هذا األمر«.

 ويعد فان باستن )53 عاما( من أفضل الالعبين 

في تاريخ هولندا وقد نال الكرة الذهبية ألفضل 

العــب أوروبي في أعوام 1988 و1989 و1992. 

وتقــوم مجموعة الدراســة الفنية باختيار أفضل 

موسكو - أ ف ب العب في مونديال 2018«. 

أعلــن االتحــاد البولنــدي لكرة القــدم، أمس، 

تعيين الدولي الســابق يرزي برزنتشــيك، مدرباً 

للمنتخب، خلفاً آلدم نافالكا، وذلك بعد الخروج 

مــن الدور األول لكأس العالم في روســيا. وكان 

برزنتشــيك البالغ مــن العمر 42 عامــاً، والذي 

خــاض 42 مباراة دولية ســجل فيها 4 أهداف، 

ضمن المنتخب الحاصل على الميدالية الفضية 

في دورة األلعاب األولمبية الصيفية في برشلونة 

عام 1992.

وسبق له اللعب في عدد من األندية البولندية، 

منها ليــش بوزنــان، وأيضاً النمســاوية، تيرول 

اينسبروك وشــتورم غراتس وإف ســي كارنتن. 

وبدأ برزنتشــيك مسيرته التدريبية عقب اعتزاله 

اللعــب في 2009، وكان يتولى منذ عام 2017، 

تدريــب فيســال بلوك، الــذي حل خامســاً في 

الدوري البولندي الموسم الماضي.

وسيقدم المدرب الجديد للمنتخب البولندي إلى 

وســائل اإلعالم في مؤتمر صحافي في 23 يوليو، 

على أن تكون المباراة األولى له في الســابع من 

ســبتمبر ضد إيطاليــا، ضمن البطولــة الجديدة 

لدوري األمم األوروبية.  وارسو - أ ف ب

المشجعون اإلنجليز.. بين الحزن والفخر فان باستن ينتقد 
»مسرحيات« نيمار

يرزي برزنتشيك 
 لبولندا

ً
مدربا

Ⅶ موسكو - أ ف ب

حقــق جيل لوكا مودريتش ما عجز عنه أي 

منتخب كرواتي، وبلــغ نهائي كأس العالم 

في كرة القدم لمالقاة فرنســا بعد غٍد على 

ملعب لوجنيكي بموســكو، فــي مواجهة 

سيتناول فيها الكرواتيون طبق ثأر عمره 20 

عامــاً. األن منتخب كرواتيــا أعلنها صراحة 

لنظيره الفرنسي: ها قد عدنا يا تورام.

لم ينــس الكرواتيون الثامــن من يوليو 

1998 علــى ملعــب اســتاد دو فرانس في 

ضاحية سان دوني الباريسية. تقدموا يومها 

بهدف في مطلع الشوط الثاني عبر هدافهم 

ســوكر، الرئيس الحالي التحاد اللعبة، قبل 

أن يظهر بطل فرنســي غير متوقع ويسجل 

هدفيــن وهو الظهير األيمــن ليليان تورام. 

يذكر الكرواتيون اسمه جيداً. قالها المدرب 

العبــارة: »تورام..  داليتــش بصريح  زالتكو 

كان موضوع نقاش طوال األعوام العشرين 

الماضية«.

 في 12 يوليو 1998 أحرزت فرنسا لقبها 

األول والوحيد في المونديال، متفوقة على 

البرازيــل في النهائي 3-صفــر. قبلها بأيام، 

أقصــى »الديوك« في نصــف النهائي جياًل 

كرواتيــاً يقــوده دافور ســوكر، كان يحمل 

أحالم منتخب يشــارك للمرة األولى كدولة 

مستقلة.

بعــد 20 عامــاً، يعــود جيــل الورثــة، 

لــوكا مودريتش وإيفــان راكيتيتش وماريو 

ماندزوكيتــش، لمواجهــة فرنســا مجدداً، 

بعدمــا تفّوق األول في نصف النهائي على 

إنجلتــرا 2-1 بعد التمديد )1-1 في الوقت 

األصلــي( غداة تفوق الثانــي على بلجيكا 

1-صفر.

أنهــت كرواتيــا مونديــال 1998 ثالثة، 

وتطمح في روســيا إلى لقــب عالمي أول 

لدولــة ال يتجاوز عدد ســكانها 4,1 ماليين 

نســمة، في مواجهة منتخــب طموح بلغ 

النهائي للمــرة الثالثة )1998 و2006 حين 

خسر أمام إيطاليا(.

نسيان
فرنســا لم تنــَس الظهير األيمــن الذي 

عبر بهــا إلى النهائي للمــرة األولى في 

تاريخهــا، وكرواتيــا لــم تغفــر لهدفين 

حرماهــا حلــم التتويــج بــأول ألقابها، 

واالحتفال بحضورها الكروي المســتقل 

عن يوغوسالفيا. ثمة اسم آخر لن تنساه 

على األرجح، وهو قائد فرنسا 1998 هو 

مدربها الحالي ديدييه ديشان.

الجيــل الكرواتــي الحالــي كان على 

وشــك تجّرع الكأس المريرة نفسها ضد 

إنجلترا وتشــكيلتها الشابة ليلة أول من 

أمــس. تقدم »األســود الثالثــة« بهدف 

لكيــران تريبييــر في الدقيقة الخامســة 

مــن ركلة حرة مباشــرة. هيمن اإلنجليز 

على بداية اللقاء على حســاب منتخب 

القادمين  كرواتي ُمتعب وضائع. عزيمة 

من البلد الصغيــر كانت أقوى، واإلرادة 

علــى أرض الملعــب كانــت أصلب من 

اإلنجليزية  الكروية  اإلمبراطورية  ســعي 

للعودة إلــى النهائي للمــرة الثانية في 

تاريخهــا، واألولى منذ لقبها الوحيد عام 

.1966

انتفضت كرواتيا وحققت التعادل عبر 

إيفان بيريشيتش في الدقيقة 68. كانت 

قــاب قوســين أو أدنى مــن الفوز بعد 

محاولة لالعب نفسه ارتدت من القائم، 

إال أنهــا تمّكنــت من جّر المبــاراة إلى 

وقــت إضافي، وفيــه كان ماندزوكيتش 

حاســماً في الدقيقة 109، بهدفه الثاني 

في المونديال الروسي.

طاردت ذكرى 1998 الكرواتيين على 

أرض الملعــب. بدا أنهم يركضون خلف 

الذكريات  مــن  الكرة، ويركضــون هرباً 

لحظة أخــرى كانت تؤرقهــم أن يالقي 

جيلهم الذهبي مصيــر الجيل البلجيكي 

الذي ُأقصي على يد فرنسا، ليودع إدين 

هازار وروميلو لوكاكو وكيفن دي بروين 

المونديال.

لم يرغب الكرواتيــون في أن يفّوتوا 

الفرصــة. اآلن أو ربمــا انتظــار لعقود. 

قبــل 20 عامــاً، تواجد ســوكر وروبرت 

وأليوشا  بيليتش  وسالفن  بروسينيتشكي 

أسانوفيتش وزفونيمير بوبان. في 2018، 

مودريتــش وراكيتيتــش وماندزوكيتــش 

وبيريشيتش... متى يأتي الجيل المقبل؟ 

ال أحد يعرف.

كرواتيا لفرنسا: ها قد عدنا يا تورام

� ماندزوكيتش وفيدا العبا كرواتيا يحتفالن بالفوز  |  أ ب    

� حسرة إنجليزية بعد الخسارة أمام كرواتيا  |  أ ب 

صحف كرواتيا تشيد باإلنجاز.. وإنجلترا تتحسر

 األحالم 
اإلنجليزية تتبخر 

ًبلقب ثاٍن بعد انتظار 
52 عاما

 » ذا صن«: 
»أمتنا توّحدت بفضل 
ساوثغيت ومجموعة 
من الشبان العاديين«

٢٩ شوال 143٩ هـ  |  ١٣ يوليو 201٨م | العدد 13٩٠٤

الجمعة

� عناوين الصحف الكرواتية أشادت باإلنجاز الكبير       
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 جعل المنتخب اإلنجليزي الشــاب والجريء، الذي شارك في نهائيات 

مونديال روســيا، الماليين من مشجعيه يؤمنون باحتمال عودة الكأس 

الذهبيــة إلــى مهد كرة القــدم، بيد أن اإلخفاق الــذي رافق منتخب 

»األســود الثالثة« في النســخ الســابقة، عاد ليقض مضجعهم، بعدما 

فشــلوا فــي بلوغ النهائي للمرة الثانية فــي تاريخهم، واألولى منذ 52 

عاماً.  كانت األمسية الطويلة التي انتهت بخسارة إنجلترا أمام كرواتيا 

1-2 بعد التمديد، قد بدأت بشــكل مثالي لمنتخب »األسود الثالثة«، 

بعدما منحهم كيران تريبيير هدف الســبق من ركلة حرة مباشرة، بعد 

مــرور خمس دقائق فقط، رافعاً عدد األهداف التي ســجلها المنتخب 

اإلنجليزي في المونديال الروســي إلى 12 هدفاً، أتت تســعة منها من 

ركالت ثابتــة.  كانت الركالت الثابتة جــزءاً من تفاصيل دقيقة، اعتمد 

عليها المدرب غاريث ساوثغيت، ساهمت في بلوغ المنتخب اإلنجليزي 

الدور نصف النهائي للمرة األولى منذ 28 عاماً، باالعتماد على منتخب 

شــاب، لم يكن العديد من العبيه قد ولدوا بعد يوم خســرت إنجلترا 

الغربية  ألمانيــا  أمام 

بــركالت الترجيح في 

مونديال  نهائــي  نصف 

لها  1990، في آخــر ظهور 

في دور األربعة.

تطور
يمكن  ســينكب ســاوثغيت على محاولة معرفة النقاط  التــي 

تحسينها في صفوف فريقه، وتحديداً في صناعة اللعب من اللعب 

المفتوح والهجمات المنظمة، ليبني على التطور الذي شهده فريقه 

الشاب في األسابيع األربعة الماضية، استعداداً لكأس أوروبا 2020، 

علمــاً بأن الدورين نصــف النهائي والنهائي مــن البطولة القارية، 

سيقامان على ملعب ويمبلي اللندني.

 ولم يكن مهاجم إنجلترا هاري كين هداف المونديال حتى اآلن 

برصيد 6 أهداف، في أفضل أيامه، بعدما أهدر فرصتين متتابعتين 

فــي مباراة ملعب لوجنيكي في موســكو.   كان ذلك نقطة تحول 

فــي المباراة، ذلك ألن منتخب كرواتيا بدا في الشــوط 

األول مفتقداً للحيوية، بعد خوضه مباراتين ماراثونيتين 

مــن 120 دقيقة، احتاج في نهايتهما لالحتكام إلى ركالت 

الترجيح، لتخطي الدنمارك ثم روســيا في ثمن النهائي وربع 

النهائي توالياً.

امتحان
 فــي المقابل، تميز المنتخــب اإلنجليزي خالل النســخة الحالية، 

باالســتحواذ على الكرة بشكل جيد، خالفاً للبطوالت السابقة، لكن 

يبدو أن كتيبة ساوثغيت، سقطت في امتحان الرهبة للمرة األولى، 

وتحديــداً في الشــوط الثاني من المباراة، حيث فقدت الســيطرة 

على مجريــات اللعب، ما ســمح للكرواتيين بالعــودة في الوقت 

األصلي، ثم حســم األمــور لصالحهم في الوقــت اإلضافي.  وبدالً 

من أن تحاول إنجلترا حســم المباراة من خالل تســجيل هدف ثاٍن 

في الشــوط الثاني، دانت الســيطرة لخط وســط كرواتيا، ال سيما 

من خالل المايســترو لوكا مودريتش، والنشــيط إيفــان راكيتيتش، 

والمجتهد مارسيو بروزوفيتش.  وبعد أن نجح إيفان بيريشيتش في 

إدراك التعــادل قبــل نهاية المباراة بـ 22 دقيقــة، بدأت قلة خبرة 

العبي إنجلترا تظهر، من خالل التســرع في تبادل الكرة، وبالتالي، 

عدم تســجيل أي خطورة تذكر على مرمى المنتخب المنافس، في 

حين كاد بيريشــيتش يحسم النتيجة لصالح كرواتيا، لوال القائم. ثم 

تدخــل حارس إنجلترا جوردان بيكفــورد، نجم ركالت الترجيح ضد 

كولومبيا في ثمن النهائي، وأفضل العب في المباراة ضد الســويد 

فــي ربع النهائي، في الخروج بشــكل بطولي أمــام ماندزوكيتش، 

لينقــذ مرماه من هدف أكيد في ختام الشــوط اإلضافي األول. إال 

أن الالعب نفســه، نجح في محاولته الثانية، بتســديدة من داخل 

منطقة الجزاء اإلنجليزية بيسراه، بعيداً عن متناول بيكفورد، ليضع 

بالده في المباراة النهائية للمرة األولى في تاريخها.

 ومــع إطــالق الحكم صافــرة النهاية، ســقط العبــو إنجلترا على 

األرض، وبعضهم كان يبكي، لكن ســاوثغيت ســاعدهم على النهوض، 

ليلقوا التحية على اآلالف من مشــجعيهم في مدرجات الملعب الذي 

يستضيف المباراة النهائية.

Ⅶ لندن - د ب أ

 بعــد ســقوطه على أعتاب المباراة النهائيــة لبطولة كأس العالم 

2018 بروسيا، يتعين على المنتخب اإلنجليزي األول لكرة القدم، 

االستعداد للمباراة »التي ال يرغب أحد في خوضها«، حسب تعبير 

المدير الفني إلنجلترا، غاريث ساوثغيت.

 وخســرت إنجلترا مســاء أول من أمس أمام كرواتيا بنتيجة 1/  

2 فــي الوقت اإلضافي لمباراة نصف نهائــي المونديال، ويتعين 

عليهــا في الوقت الراهــن البحث عن الدوافــع الالزمة للتنافس 

علــى المركز الثالث أمام بلجيكا غداً. وقال ســاوثغيت أمس في 

ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروســية موســكو: »إنها المباراة التي 

ال يرغــب أحد في خوضها، لدينا يومين لالســتعداد ونرغب في 

اللعب بفخر كبير«.

وتابع قائال: »في كل مرة نرتدي فيها هذا القميص نشعر برغبة 

في اللعب بشــكل جيد وتحقيق الفوز، ســيكون تحدياً صعباً في 

الحقيقة«.

وتقدمــت إنجلتــرا فــي النتيجة في مبــاراة أمــس األول في 

الدقيقــة الخامســة من ضربة ثابتة نفذها بمهــارة كبيرة الالعب 

كيــران تريبير، ولكن المنتخب الكرواتي نجح في العودة بهدفين 

اليفان بيريســيتش في الدقيقــة 68 وماريو ماندزوكيتش 

في الدقيقــة 109 ليحرم نظيره اإلنجليزي من الوصول 

لنهائي المونديال للمرة األولى منذ العام 1966.

من جانبه، أكد المدافع هاري ماغوير أنه ســيجد 

صعوبة للتعافي من صدمــة اإلخفاق في الوصول 

لنهائــي المونديال، حيث قــال: »الناس لديها أراء 

مختلفة عــن مبــاراة المركزين الثالــث والرابع، 

احتفظ برأيي في هذا الصدد«.

 وأضــاف ماغويــر قائال: »عندما تخســر في 

نصــف النهائي فيكون التحضير للمباراة المقبلة 

هو أصعب شــيء، وخاصة في يومين، ستكون 

مبــاراة صعبة، ال أشــك في هــذا«. وقال العب 

وســط المنتخــب اإلنجليــزي اريك ديــر: »علينا 

أن نســتعد بأفضــل طريقة ممكنة واالســتمتاع 

بالمباراة«. 

وبعــد يوم واحــد من مباراة إنجلتــرا وبلجيكا في 

مدينة ســان بطرســبورغ الروســية، تلتقــي كرواتيا مع 

فرنسا في ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو في 

المباراة النهائية للمونديال.

إنجلترا وبلجيكا.. 
مباراة ال يرغب فيها أحد

طيح بالحلم
ُ
قلة خبرة »األسود الثالثة« ت

 مع إطالق 
صافرة النهاية 

سقط العبو إنجلترا على 
األرض وبعضهم كان 

يبكي

�  قلة خبرة مدافعي إنجلترا وراء الخسارة أمام كرواتيا  |  أ بي ايه

شخصيات إنجليزية:
فريقنا قّدم كل شيء

ساوثغيت: غرفة تبديل 
المالبس صعبة بعد الخسارة

Ⅶ لندن - د ب أ

أشــاد الالعبان اإلنجليزيان الســابقان، 

جاري لينكر، وآالن شيرر، باألداء الكبير 

لمنتخــب بالدهمــا في بطولــة كأس 

العالــم 2018 بروســيا، على الرغم من 

ســقوطه 2 /   1 أمــام كرواتيا في الدور 

قبل النهائي.

وقــال شــيرر عبــر موقــع التواصل 

االجتماعي »تويتــر«: »التوقعات كانت 

كبيرة للغاية، قامت إنجلترا بعمل جيد، 

وأيضــاً، غاريث ســاوثغيت، لقد تألقوا 

ومنحونا متعة كبيرة، لقد وجدوا النهج 

السليم وأعطونا األمل«. 

 مــن جانبه، قال جــاري لينكر، أحد 

»أشــعر  اإلنجليزيــة:  الكــرة  أســاطير 

بالصدمــة، ولكــن هذا الفريق الشــاب 

قدم كل شــيء، إنها خطوة كبيرة لألمام 

ويمكنهــا أن تقودنا لشــيء أفضل في 

المســتقبل، يحق لهــم أن يبقوا الرأس 

مرفوعة، لقد جعلوا بالدنا تشعر بالفخر، 

تهانينا لكرواتيا«.

وفي الســياق نفســه، تحدث بعض 

في  العامة  والشــخصيات  المســؤولين 

إنجلترا عن المباراة، حيث قالت رئيسة 

وزراء بريطانيــا تيريــزا ماي إنها تشــعر 

بالفخر بما قدمــه المنتخب اإلنجليزي، 

الذي نجح في الوصــول إلى الدور قبل 

النهائــي للمونديال للمــرة األولى منذ 

28 عاماً.

Ⅶ موسكو - د ب أ

أكد غاريث ساوثغيت، المدير الفني 

للمنتخــب اإلنجليزي لكــرة القدم، 

أن غرفــة تبديل المالبــس كان من 

الصعب التواجد فيها عقب خســارة 

المنتخــب اإلنجليــزي أمــام نظيره 

الكرواتي 2-1 في الدور قبل النهائي 

ببطولة كأس العالم. 

ولم يتمكن المنتخب اإلنجليزي من 

الحفاظ على تقدمــه عقب التقدم 

بهدف سجله كيران تريبير من ركلة 

حرة، وبدالً مــن مواجهة المنتخب 

الفرنســي فــي المبــاراة النهائيــة 

بموسكو بعد غٍد سيلتقي المنتخب 

البلجيكي  اإلنجليــزي مــع نظيــره 

غداً في ســان بطرسبورغ في مباراة 

تحديد المركز الثالث.

وقــال ســاوثغيت: »فــي هــذه 

اللحظــة نشــعر كلنــا بألــم هذه 

اللحظــة. للحقيقــة، ال أعتقــد أننا 

توقعنــا أن نكون هنا ولكن بمجرد 

تواجــدك ولعبــك بنفــس الطريقة 

الجيــدة التي لعبنا بهــا، فإنك تريد 

اســتغالل هذه الفــرص في الحياة، 

غرفــة تبديــل المالبــس يصعــب 

التواجد فيها«.

وأضــاف ســاوثغيت: »أنــا فخور 

للغايــة بمجموعة الالعبين، رد فعل 

الجماهير مقارنــة قبل عامين ُيظهر 

أن البالد فخورة بالطريقة التي لعبنا 

بها«.

Ⅶ زغرب - د ب أ

أعــرب أســطورة الكــرة اإلنجليــزي 

بوبــي شــارلتون، أمس، عن شــعوره 

بالفخر بمنتخب بالده على الرغم من 

هزيمتــه أمام كرواتيا فــي الدور قبل 

النهائــي لبطولــة كأس العالم 2018 

بروسيا.

بالمونديال  الفائز  وقال شــارلتون، 

»كونــي   :1966 عــام  إنجلتــرا  مــع 

العبــاً ســابقاً إلنجلترا أرغــب في أن 

أقــول إنني فخور بمــا حققه غاريث 

ساوثغيت والفريق في المونديال«. 

وأضاف الالعب اإلنجليزي السابق، 

صاحــب الـ 80 عامــاً: »أنا متأكد من 

أن الالعبين يشــعرون باإلحباط لعدم 

بلوغهم النهائي، ولكــن هناك الكثير 

من األشياء التي تدفعنا إلى األمل في 

المستقبل«.

إنجلتــرا أول من أمس  وخســرت 

1 /  2 أمــام كرواتيــا فــي العاصمــة 

الروســية موسكو لتخفق في الوصول 

إلى نهائــي المونديال للمــرة الثانية 

فــي تاريخها. وكانت المــرة الوحيدة 

التي وصل فيهــا المنتخب اإلنجليزي 

إلى نهائي المونديال في العام 1966، 

عندما فــاز باللقب. وتلتقــي إنجلترا 

مــع بلجيكا بعد غد في مدينة ســان 

بطرسبورغ الروسية في مباراة تحديد 

هوية صاحب المركز الثالث.
� ساوثغيت يحتضن العبي منتخب بالده  |  أ ب

� صراع على الكرة بين اإلنجليزي روز والكرواتي بروزفيتش  |  أ ب     � راشفورد حل بدياًل ولم يقّدم شيئاً  |  أ ف ب
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تمريرات 
مونديالية

 مع احترامي لتقنية الـ »في إيه 
آر«

 اللي اخترعها فيفا لتصحيح القرار 

 الفكرة حلوة لكن عدالتها محصورة..

 ع الحكم، وما يختار. 

 كم من فريق ظلموه..

 واتجاهلوا معاه الـ »فار« 

 وكم فريق جاملوه..

  ألنه من الكبار.

 وبعد ما وضح، إن لكل لعبة خيار

 وحسب الفريق وحجمه، 
   يتعمل االعتبار

 الفيديو ذاته، بقى محل شك..

 وعلى المحك انهار.
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