
٣٠ شوال 143٩ هـ
١٤ يوليو 201٨م

العدد 13٩٠5

السبت

بلجيكاإنجلترا

18.00

طبول 
النهائي 

تدق

موقعة

الترضية



  ٣٠ شوال 143٩ هـ  |  ١٤ يوليو 201٨م | العدد 13٩٠5

السبت 02

قــال كارلــوس ألبيرتــو باريرا، مــدرب منتخب 

البرازيل لكرة القدم األســبق، أمس، إن منتخب 

»راقصــي الســامبا«، صاحــب الرقم القياســي 

مــرات  عــدد  فــي 

العالم  بــكأس  الفوز 

برصيد 5 ألقاب، لن 

أي  قيادتــه  يتولــى 

مــدرب أجنبــي في 

المستقبل.

أضاف باريــرا، الذي 

يرأس حالياً مجموعة 

الفنيــة  الدراســات 

التابعــة لالتحاد الدولي للعبة »فيفا«، إن بعض 

الــدول تضطر للجوء إلى مدربين أجانب لقيادة 

منتخباتها، لكن البرازيل لن تسلك مطلقاً الطريق 

الــذي اختــاره المنتخب اإلنجليــزي، أحد كبار 

منتخبات الكرة في العالــم، الذي تولى قيادته 

الســويدي زفين جوران إيركســون في نسختي 

كأس العالــم عامــي 2002 و2006، واإليطالــي 

فابيــو كابيللو الــذي تولى تدريــب الفريق في 

مونديال 2010.

أوضح باريــرا، الذي توج مع منتخــب البرازيل 

بكأس العالم في نســخة المســابقة عام 1994 

بالواليات المتحدة: »نحن في البرازيل لسنا ضد 

المدربين األجانب«.

وأضــاف المدرب البرازيلي: »عندما يكون هناك 

تغيير فــي مدرب المنتخب البرازيلي فإن هناك 

الكثير من النقاش«.         موسكو - د ب أ

دعا جياني إنفانتينو، رئيس االتحاد الدولي لكرة 

القدم »فيفا«، أمس، العبــي الفريق التايالندي 

الذيــن تم إنقاذهم من كهف غمرته المياه إلى 

حضور حفل توزيع الجوائز السنوي الذي يقيمه 

االتحاد في سبتمبر المقبل.

وكان »فيفا« دعا الـــ12 العباً ومدربهم لحضور 

المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم المقرر 

إقامتها غداً في موســكو، لكن األطباء منعوهم 

مــن ذلك عقب عمليــة اإلنقاذ التي انتهت يوم 

الثالثاء الماضي، بعد أســبوعين من احتجازهم 

في الكهف بعد حدوث الفيضان.

واآلن قال إنفانتينو: »ســندعوهم لحضور حفل 

توزيــع جوائز األفضل«، ولم يســتبعد دعوتهم 

لحضــور نهائي كأس العالــم 2022، حيث قال: 

»دعونــا نرى ما األفكار الجيــدة التي يمكن أن 

نخرج بها«.

ويقــام حفل توزيع جوائز األفضل في لندن يوم 

24 سبتمبر.

وقــال إنفانتينــو: »العالــم كله كان يشــاهد 

ويدعــو حتى خــرج كل الالعبيــن والمدرب. 

لــم يؤثر هذا في كــرة القدم فقط، ولكن في 

العالم كله، لكن دعونا أيضاً ال ننسى الغواص 

الذي توفي«.          موسكو - د ب أ

 أحدثت مشــاركة المنتخب السويســري فــي كأس العالم لكــرة القدم هزة ، 

أمس، عندما اعتذر االتحاد السويسري لكرة القدم عن التشكيك في والء أعضاء 

المنتخب الوطني الذي لديهم جذور أجنبية.

وبــدأت حالــة الجدل عندمــا قام العبا المنتخب السويســري جرانيت تشــاكا 

وشيردان شاكيري باالحتفال بهدفيهما أمام المنتخب الصربي بطريقة تتمثل في 

وضع اليدين متشــابكتين بإصبعي اإلبهام، لتمثيل رمز النسر الطائر- حيث تعد 

هذه اإليماءة رمزاً لشــعار الحركة األلبانيــة ضد صربيا خالل حرب البلقان التي 

اشــتعلت في تســعينيات القرن الماضي، ساخرين من الجماهير الصربية. وبعد 

أن ودع المنتخب السويســري البطولة ، طرح األمين العام لالتحاد السويســري 

ألكسندر ميشر سؤاالً:»هل نحن بحاجة لمزدوجي الجنسية؟«     جنيف - د ب أ

اشــتكى ياري مينا العب الفريق األول لكرة القدم بنادي برشــلونة اإلســباني، 

أمس، من أسلوب المعاملة في النادي الكتالوني بعدما تم الكشف عن التعاقد 

مع المدافع كليمو لينجليه.

وظهر مينا بشــكل جيد في المونديال مع كولومبيا، وســجل ثالثة أهداف في 

ثالث مباريات، ولكن بالده ودعت المونديال أمام المنتخب اإلنجليزي بركالت 

الترجيح من دور الستة عشر.

وانضم المدافع الكولومبي مينا لبرشلونة قادماً من فريق بالميراس البرازيلي في 

يناير مقابل 11.8 مليون يورو )13.7 مليون دوالر(، وشــارك في خمس مباريات 

بالدوري، وكان باستمرار بعيداً عن التشكيلة األساسية التي يعتمد عليها المدرب 

إرنستو فالفيردي.

وقــال مينــا للصحافيين في كولومبيا: »عندما رأيت أننــي ال أتواجد حتى على 

مقاعد البدالء، وأنني لم أكن حتى في االعتبار، بدأت أتدرب وحدي بالمنزل«.

وأضــاف: »من الصعب رؤية زمالئــك بالفريق والمباريات عبــر التلفزيون، إنها 

لحظة صعبة «.

وتابع: »كانت هناك لحظات صعبة للغاية كانت حزينة للغاية بالنسبة لي ألنني 

لم أكن في حالة جيدة«.                   برشلونة - د ب أ

ينوي ريال مدريد التعاقد مع البلجيكي الدولي، تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق 

تشيلســي اإلنجليزي لكرة القدم، الذي ســينتهي عقده مع الفريق اللندني في 

.2019

ويســتعد ريال مدريد لدفع 35 مليون يــورو مقابل ضم حارس مرمى المنتخب 

البلجيكي، وسيفّك شراكته مع حارسه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس.

وكشــف مصادر صحافية أن فريق تشيلســي لن يبيع تيبو كورتوا بأقل من 50 

مليون يورو، وقد رفض الفريق اللندني عرضين من ريال مدريد، 30 و35 مليون 

يورو إضافة إلى 10 ماليين مكافآت.

وســيتعاقد تشيلسي في حال غادر كورتوا أسوار »ســتامفورد بريدج« البرازيلي 

أليسون مع حارس فريق روما.                 د ب أ

باريرا: ال لمدرب 
أجنبي لـ»السامبا«

نجوم تايالند في 
حفل جوائز األفضل

سويسرا تعتذر عن الهجوم 
على الالعبين المهاجرين

ثالثية  مينا في مهب الريح

حارس بلجيكا على رادار »الريال«

أكدت رئيســة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتــش أمس أنها تنتظر بفارغ الصبر 

المباراة النهائية لنهائيات كأس العالم في كرة القدم في روســيا والتي يخوضها 

منتخب بالدها للمرة األولى في تاريخه، عندما يالقي فرنسا غداً في موسكو.

وقالت كيتاروفيتش »ال أعرف كيف سأصمد حتى األحد«.

وتحولــت كيتاروفيتش إلى نجمة مواقع التواصل االجتماعي، مع تداول العديد 

من صورها وهي ترتدي قميص المنتخب بالمربعات الحمراء والبيضاء.

وأكدت  »سأذهب لمشاهدة  النهائي، ليس فقط كسياسية ورئيسة للبالد، ولكن 

كمشجعة شغوفة بكرة القدم الكرواتية«.     زغرب - أ ف ب

Ⅶ  موسكو ـ أ ف ب

اعتبــر رئيس االتحاد الدولي لكرة 

القدم )فيفا( جاني إنفانتينو أمس 

أن مونديــال روســيا 2018 الــذي 

يختتــم غــداً بالمبــاراة النهائيــة بين 

فرنســا وكرواتيا، هو »أفضل كأس عالم على 

اإلطالق« مقارنة بالنسخ العشرين السابقة.

وقــال إنفانتينــو »قبل أعــوام قلــت إن المونديال هذا 

سيكون األفضل في التاريخ، ويمكنني أن أقولها اليوم بقناعة: 

هــذه أفضل كأس عالــم على اإلطالق«، وذلــك في مؤتمر 

صحافي عقده في ملعب لوجنيكي بموســكو، حيث ستقام 

المبــاراة النهائية، وتخلله توجيه تحية إلى الرئيس الروســي 

فالديمير بوتين وبالده.

وأوضح رئيس االتحاد الدولي أن »روسيا تغيرت، أصبحت 

بلــداً حقيقياً لكرة القدم، ليــس فقط مع كأس عالم نظمت 

على أعلى مستوى، لكن أيضاً ألن كرة القدم باتت جزءاً من 

الحمض النووي للبالد بفضل 

وكل  الوطني  المنتخب  أداء 

العمــل الــذي تحقــق على 

مستوى البنى التحتية«.

كان  شــيء  »كل  وأضــاف 

مذهاًل وفعاالً جداً«.

ومنذ 14 يونيو الماضي، اســتضافت 

روسيا كأس العالم للمرة األولى في تاريخها، على 

12 ملعباً فــي 11 مدينة. وعلى الصعيد الكروي، وصل 

منتخبهــا إلى الدور ربع النهائي، حيث خســر أمام كرواتيا 

بــركالت الترجيح )3 ـ 4 بعد التعادل في الوقتين األصلي 1 ـ 

1 واإلضافي 2 ـ 2(، في نتيجة غير متوقعة نظراً ألن المنتخب 

كان صاحــب المركز 70 في التصنيــف العالمي للفيفا، وهو 

األدنى بين المنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال.

واعتبــر إنفانتينــو أن »إرث كأس العالم هذه ســيرفع من 

تصنيف روسيا بين دول كرة القدم. ما تم بناؤه، تم بناؤه من 

أجل المستقبل«، مضيفاً »ما تغير هو النظرة إلى روسيا. نحو 

مليون شخص زاروا روســيا، موسكو وأيضاً كل المدن األخرى 

المضيفة، وأدركوا أنهم في بلد جميل، مضياف، مســتعد ألن 

يظهر للعالم كله أن الواقع ليس ما نعتقد أننا نعرفه«.

وواصل إنفانتينو إشــادته بروسيا التي اعتبر أنها »بلد غني 

بثقافته، بتاريخه، بتاريخ اإلنسانية«.

 كشــف رئيــس االتحاد األوروبــي لكرة القــدم )اليويفا(، 

الســلوفيني ألكسندر تشيفرين، عن انطباعاته حول الجوانب 

التنظيمية لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وقال رئيس »اليويفا« »أود أن أهنئ االتحاد الدولي لكرة 

القــدم )فيفا(، واللجنة الروســية المنظمة لمونديال 2018، 

واالتحــاد الروســي لكرة القــدم.. كنت أعــرف أن البطولة 

ســتعقد على مســتوى عاٍل، ولكن مع ذلــك كنت مذهوالً. 

قد يبدو األمر مضحكاً، ولكن هناك بعض الحقيقة في هذا، 

فحتى رجــال الجمارك على الحدود صاروا يبتســمون، فقد 

رحــب بي الجميع بعبارة: أهال بكم في كأس العالم.. ال أرى 

العدوان، والتطرف، وتهديد المشــجعين، إنه مستوى جيد 

للمونديال«.

إنفانتينو: 
مونديال 2018 األفضل في التاريخ

رئيسة كرواتيا: أنتظر النهائي 

  إرث هذه 
النسخة سيرفع 

تصنيف روسيا بين دول 
كرة القدم

Ⅶ  موسكو- يوسف الشافعي 

أكــد ُتوماس ُمونيي، نجم الُمنتخب البلجيكي ونادي باريس 

ســان جيرمــان الفرنســي، أن تحقيــق المركــز الثالث في 

ُمنافســات كأس العالم الُمقامة حاليا بروسيا ضرورة حتمية 

للشــياطين الُحمر، ُمشــيرا إلى أن »الريمونتادا« أو العودة 

التاريخية في ُمباراة اليابان ُتعتبر أبرز ذكرى له في الُمونديال 

الحالي.

وصــرح ُتوماس ُمونيي في تصريحــات إعالمية قائال:»ُمباراة 

اليابان والعودة الكبيرة التي قدمناها كانت أفضل ذكرياتي 

فــي الُمونديال الحالي، لقد كانت دقائق أظهرنا فيها 

العمل الذي اشــتغلنا عليه ســنوات عديدة ُرفقة 

مارك فيلموتس وروبيرتو مارتينيز خالل سنوات 

عديدة.. لقد قاتلنا من أجل بلدنا«.

االنطباعات  ســوى  أملــك  وأضــاف:»ال 

الجيدة عن مســارنا فــي الُمونديال، ولهذا 

أرى بأن المركز الثالث ُيعد مسألة ضرورية 

وحتميــة، مــن الواجب الفوز بــه، ال أريد 

أن َنعــود إلى منازلنــا بهزيمتين في نفس 

األسبوع«.

وبخصــوص الهزيمة في نصــف النهائي 

أمــام فرنســا، وعن األمــور التي كانــت تنقص 

الُمنتخــب البلجيكي لتفادي اإلقصاء والهزيمة، قال نجم 

نــادي باريس ســان جيرمان:»قبــل ُكل شــيء، َغاب عنا 

التوفيــق لخلق الفارق في الُمبــاراة، بالعودة إلى الُمباراة 

فإنها كانت ُمتكافئة في الُمجمل.. ولكن في بداية الُمباراة 

ســيطرنا في حوالي عشــرين دقيقة كاملة، لكي تفوز في 

هذه الُمباريات عليك أن تهز الشباك في األوقات القوية.. 

وبعدهــا واجهنا ُمنتخباً فرنســياً ُيدافع بشــكل جيد..لقد 

كانوا أكثر ذكاء إلخراج الُمباراة إلى بر األمان«.

واسترســل في الحديث قائال:»عندما تلعب في الُمســتوى 

العالــي، ما يهم هــو النتيجة، في انجلترا قبل موســمين، فاز 

ليســتر ســيتي بلقب الدوري اإلنجليزي بنفــس الُخطة وذلك 

باالعتمــاد على الهجمات الُمرتدة، ليــس ُمهماً القيام باللقب 

الجميل وال تظفر باأللقاب.. بالنســبة لــي، هذا ما أؤمن به.. 

أرسنال ُيقدم كرة جميلة دون ألقاب.. صحيح أن طريقة لعب 

فرنسا قتلت أو كسرت اإلبداع، لكنهم كما أسلفت الذكر كانوا 

أذكياء«.

ووجه نجم الُمنتخب البلجيكي رسالة 

لزميلــه فــي باريس ســان جيرمان 

الفرنســي  الُمنتخــب  ونجــم 

قائال:»لــم  مبابــي  كيليــان 

ُأشــاهده قط فــي باريس 

ســان جيرمــان يقوم بما 

الدقائق  فــي  بــه  قــام 

أمامنا  للمبــاراة  األخيرة 

للوقــت..  إهــدار  مــن 

ولكن أظن أن ذلك ُطلب 

منــه مــن طــرف الطاقم 

التدريبي.. عليه أن يعلم بأن 

ُرونالدو، ميسي وزيدان كانوا لمدة 

طويلة في القمة ألنهم كانوا يتوفرون على 

أســاليب وُسلوك مثالي.. إنه يملك ُكل اإلمكانيات 

الالزمة لدخول نادي األســاطير رفقة هؤالء الالعبين.. 

عليــه أن ُيركز فقــط على ما يفعله وســيالمس المجد حتماً«. 

ُيذكــر أن تومــاس مونيي قد غــاب عن ُمباراة نصــف النهائي 

بداعــي اإليقاف بعد تلقيــه بطاقة حمراء في ُمبــاراة منتخبه 

أمام البرازيل.

ُمونيي: الَمركز الثالث ضرورة َحتمية

 الريمونتادا 
أمام اليابان أفضل 

ذكرياتي في 
المونديال



يبقـــى  إنجلتـــرا  منتخـــب 
المركـــز الثالـــث هو أعظم 
الثالثـــة  لألســـود  إنجـــاز 
منـــذ الفـــوز بلقـــب 1966. 
وســـُيعادل الفريـــق إذا 
مـــا فـــاز مـــا حققـــه منتخـــب 
السيدات اإلنجليزي في مونديال 

كنـــدا 2015.

Ⅶ  سان بطرسبورغ - وكاالت

قــال اإلنجليــزي غاريــث ســاوثغيت المدير 

الفني لمنتخــب إنجلترا عن مباراة اليوم أمام 

المنتخب البلجيكي في لقاء تحديد المركز 

التي يتوقع  البرونزية،  الثالث، والميدالية 

أن يدفــع فيهــا المدربــان بالعبين من 

االحتياطيين، »بصراحــة، إنها مباراة ال 

يرغــب أي فريق بخوضهــا«، من دون 

أن يؤثــر ذلك على مســعى 

إنجلتــرا لتحقيــق أفضل 

نتيجــة لهــا فــي كأس 

العالــم، منــذ تتويجها 

باللقب في 1966.

»األســود  وكان 

يخوضون  الثالثــة« 

النهائي  الدور نصف 

األولــى  للمــرة 

مونديــال  منــذ 

 ،1990 إيطاليــا 

خســروا  عندمــا 

أمام ألمانيا الغربية بــركالت الترجيح، وأنهوا 

البطولة في المركز الرابع بعد خســارتهم أيضا 

أمام البلد المضيف.

وقال: »نريــد أن نقــدم أداء نفخر به، وال 

ريب في ذلك، في كل مرة نرتدي فيها 

قميص المنتخب الوطني نتطلع إلى 

اللعــب بــكل فخر، وســنلعب جيدا 

ونتطلع إلى الفوز«.

 وقــال ســاوثغيت: »فــي هــذه 

اللحظة نشعر كلنا بألم، ال أعتقد أننا 

توقعنــا أن نكــون هنا. ولكن 

ولعبك  تواجــدك  بمجرد 

الجيدة  الطريقة  بنفس 

التــي لعبنا بهــا، فإنك 

تريــد اســتغالل هــذه 

الفرص في الحياة. غرفة 

المالبس يصعب  خلــع 

بعــد  فيهــا  التواجــد 

خسارة كرواتيا، أتمنى 

أن نكــون قد خرجنا 

من حالة اإلحباط«.

Ⅶ  سان بطرسبورغ - وكاالت

قــال المــدرب اإلســباني روبرتــو مارتينيز 

المدير الفني للمنتخب البلجيكي قبل لقاء 

المنتخب اإلنجليــزي في مباراة 

الترضيــة علــى المركزيــن 

الثالــث والرابــع لكأس 

حالياً العالــم 2018 المقام 

إنهاء البطولة فــي روســيا: »نريد 

بمســتوى  ويستحق الحالية  عال، 

الالعبون  إلى هــؤالء  نحتاج  ذلك، 

اختبــار  إحــراز محاولــة  فرصــة 

الثالــث  في نهائيات كأس المركــز 

يحــدث في العالــم. وهــذا ال 

كثير من األحيان«.

أن  »علينــا  أضــاف: 

نفهــم أن هذه المباراة مهمة، 

إال أنني أقر بأنه من الصعوبة التحضير 

لمبــاراة كهذه، بعدمــا كان طموحنا بلوغ 

النهائي ولم نوفق في ذلك«.

إحــراز  األوروبيــة  للمنتخبــات  وســبق 

المركز الثالث في النســخ التســع األخيرة 

مــن النهائيــات. وكان آخرها فــوز هولندا 

علــى الدولــة المضيفة البرازيــل 3 ـ صفر 

فــي 2014، بعدما عانت األخيــرة إحراجاً 

إثر تلقيها خســارة فادحة أمام 

ألمانيــا 1-7 فــي الــدور 

نصف النهائي.

وواصــل المديــر 

اإلسباني للمنتخب الفني 

قائاًل:  »ســنعود مجدداً البلجيكي 

بطرسبورغ فــي مباراة ســان 

علــى  الثالث، وننافــس  المركــز 

تمنينا هو فــي حد ذاته  طمــوح، 

منــه،  البرونزيــة أكثــر  لكــن 

ترضينا حالياً«.

»بعدها  وأضــاف: 

أوراقنا، فنحن  ترتيب  سنعيد 

نهتــم باألجيال الجديــدة ونركز على 

تعزيز قوتنا من بطولة ألخرى.. كرة القدم 

البلجيكية لديها ثروة من المواهب الشابة. 

وأنا أتطلع إلى يورو 2020«.

ساوثغيت: 
مباراة ال نرغب في خوضها

مارتينيز: 
تمنينا أكثر من المركز الثالث

إنجلترا وبلجيكا.. نصف حلم
مباراة تضميد الجراح بالمركز الثالث
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رجال إنجلترا لمعادلة سيداتها

مـــن  األعلـــى  الرصيـــد  صاحـــب 
 2002 مونديـــال  منـــذ  الهدافيـــن 
هـــو البرازيلـــي رونالـــدو الذي 
أهـــداف.  ثمانيـــة  ســـجل 
ولـــم يتمكـــن أي هـــداف 
منـــذ ذلـــك الحيـــن مـــن 
ســـتة  حاجـــز  تخطـــي 

أهـــداف.

ســـيكون قائـــد المنتخـــب اإلنجليـــزي 
موقـــع  فـــي  كايـــن  هـــاري 
جائـــزة  لحســـم  األفضليـــة 
الحـــذاء الذهبـــي ألفضـــل 
هـــداف فـــي مونديـــال 
2018، إذ يتصـــدر الترتيـــب 
 مـــع ســـتة أهـــداف، 

ً
حاليـــا

روميلـــو  البلجيكـــي  يليـــه 
لوكاكـــو مـــع أربعـــة.

شـــهدته  أهـــداف  عـــدد  أكبـــر 
المركـــز  تحديـــد  مبـــاراة 
الثالـــث والرابـــع مـــّر عليها 
عندمـــا   ،

ً
عامـــا ســـتون 

علـــى  فرنســـا  فـــازت 
منتخـــب ألمانيـــا الغربيـــة 
بنتيجـــة 3-6 وســـّجل منهـــا 
أهـــداف  أربعـــة  فونتيـــن  جوســـت 
ليصـــل إلـــى الرقـــم القياســـي فـــي 
.
ً
ــا ــغ 13 هدفـ ــدة والبالـ ــة واحـ بطولـ
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Ⅶ  سان بطرسبورغ - أ ف ب

يتأهــب المنتخبــان اإلنجليــزي والبلجيكــي 

للمواجهة المرتقبة بينهمــا اليوم على ملعب 

كريستوفســكي بمدينة ســان بطرسبورغ في 

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة 

كأس العالم 2018 لكــرة القدم المقامة حاليا 

بروسيا.

وبعــد أن التقى المنتخبان خالل الدور األول 

في مبــاراة لم تكــن مصيرية، حيــث كان كل 

منهما قد حسم بالفعل تأهله إلى الدور الثاني 

حينذاك، ربما تفتقد مباراة اليوم اإلثارة في ظل 

الصدمة التي يعيشها الطرفان بعد اإلخفاق في 

التأهل للنهائي.

لكــن المؤكد هو صــراع النجــم اإلنجليزي 

كين على حســم لقب هداف المونديال الذي 

يتصدره حتــى اآلن برصيد ســتة أهداف، كما 

ال تــزال الفرصة متاحة أمــام البلجيكي لوكاكو 

الذي ســجل أربعــة أهداف متســاويا في ذلك 

مع الفرنسيين أنطوان غريزمان وكيليان مبابي، 

اللذين يخوضــان المباراة النهائيــة للمونديال 

المقررة بيــن المنتخبين الفرنســي والكرواتي 

مساء األحد في العاصمة موسكو.

وكان كيــن ولوكاكــو قــد غابا عــن مباراة 

المنتخبيــن اإلنجليزي والبلجيكــي في الجولة 

الثالثــة األخيرة من مباريــات دور المجموعات 

في 28 يونيو، للحصول على راحة.

رغبة الفوز
فلم يكن أي مــن روبرتو مارتينيز المدير الفني 

للمنتخب البلجيكي أو غاريث ساوثغيت المدير 

الفني للمنتخب اإلنجليزي يسعى بقوة حينذاك 

إلى الفوز الذي يحسم الفوز بصدارة المجموعة، 

وبالتالي خوض مواجهة محتملة أمام المنتخب 

البرازيلــي فــي دور الثمانية، فــي حالة تخطي 

الدور الثاني.

وحقــق المنتخب البلجيكــي الفوز في تلك 

المباراة بهدف وحيد سجله عدنان يانوزاي.

وبعــد اإلطاحة بالمنتخــب الياباني من دور 

الستة عشر، اصطدم المنتخب البلجيكي بنظيره 

صاحب  البرازيلــي 

في  الخمسة  األلقاب 

المونديــال، في دور الثمانية. وتغلب المنتخب 

البلجيكي على نظيره البرازيلي 2 - 1 في كازان 

قبل أن يخسر أمام المنتخب الفرنسي صفر - 1 

في الدور قبل النهائي.

واســتفاد المنتخــب اإلنجليــزي من هزيمة 

الــدور األول أمام بلجيكا حيث تجاوز المنتخب 

الكولومبــي فــي دور الســتة عشــر ثــم أطاح 

بالســويد من دور الثمانية قبل أن يسقط أمام 

المنتخب الكرواتي 1 - 2 في الدور قبل النهائي 

مساء األربعاء الماضي.

ويقــر المدير الفنــي للمنتخــب اإلنجليزي 

غاريــث ســاوثغيت، أن أي منتخــب ال يحبــذ 

خوض مباراة تحديد المركز الثالث في نهائيات 

كأس العالــم، إال أن مبــاراة منتخبــه اليوم مع 

بلجيكا في سان بطرسبورغ، تشكل فرصة لوداع 

المونديال الروسي بفوز.

الخســارة أمام كرواتيا 1-2 بعد التمديد في 

الدور نصــف النهائــي حرمت إنجلتــرا فرصة 

بلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخها 

واألولى منذ 1966 عندما توج »األسود الثالثة« 

باللقب الوحيد في تاريخهم.

بــدالً من ذلــك، يجد اإلنجليز أنفســهم في 

مواجهــة بلجيــكا ومدربهــا اإلســباني روبرتو 

مارتينيز، بعد خســارتها في نصف النهائي أمام 

فرنسا صفر-1.

مباراة مهمة
بالنســبة إلى بلجيكا وجيلها الذهبي، يتوقع 

أن يتمكــن غالبيــة الالعبيــن المفاتيح من 

العودة للمشــاركة في نهائيــات كأس العالم 

فــي قطــر 2022، على رغم توقــع غياب كل 

من فنســان كومباني ويــان فيرتونغين بداعي 

االعتزال.

ويستطيع مارتينيز الذي مدد عقده مع االتحاد 

البلجيكــي لكــرة القدم فــي مايو إلــى ما بعد 

نهائيــات كأس أوروبا 2020، قيــادة بلجيكا إلى 

تحقيق أفضل نتيجة لها في نهائيات كأس العالم، 

بعدما حلت رابعة في مونديال 1986 بالمكسيك.
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Ⅶ  عواصم - وكاالت

بينمــا كان لوكا ميالنوفيتش مجرد طالب في ثانية ســنواته 

الجامعيــة في زغرب ربمــا كان يهتف فرحاً بوصول منتخب 

كرواتيا إلى نصف نهائي كأس العالم في فرنسا 1998، واآلن 

بعد مرور 20 عاماً بات لوكا أحد أسباب تألق كرواتيا 

ووصولهــا إلى النهائــي المونديالــي ألول مرة 

بعدمــا أصبح مســؤوالً عن الجانــب اللياقي 

لدى العبي الفريق.

ويســتحق ميالنوفيتــش أن يطلق 

عليه لقب »ملك الوقت اإلضافي« 

بعــد أن نجح المنتخــب الذي 

يتولى مسؤولية اإلشراف عليه 

بدنيا فــي التوفق على جميع 

منافسيه في األوقات اإلضافية 

التي خاضها منذ بداية مرحلة 

المباراة  إلــى  اإلقصاء، وصوال 

النهائية غداً.

بداية
مراحــل  اجتــاز  الــذي  لــوكا 

الماجســتير والدكتوراه في كلية 

علــم الحركة بجامعــة زغرب، بدأ أول مهامــه الرياضية مع 

فريق لكرة الســلة في زغرب، ثم أشرف على لياقة منتخبات 

الفئات العمرية في اتحاد الســلة الكرواتي بين عامي 1999 

.2006 -

نجاح
وكانت تجربتــه الوحيدة خارج البالد في 

مصــر مع منتخب كــرة اليد بين عامي 

2007 و2008، ونجــح فراعنــة اليــد 

آنذاك بنيــل لقب إفريقيــا والتأهل 

للمشاركة في ألعاب بكين األولمبية، 

اســتلم أول مناصبه فــي كرة القدم 

في 2014 كمســاعد لمدرب اللياقة 

في المنتخب األول الذي شــارك في 

كأس العالــم قبــل 4 ســنوات وتأهل 

لكأس أوروبا في 2016.

تجربة سابقة
وال يعد لوكا غريباً عن األراضي الروسية بعدما سبق له تولي 

مهــام اللياقة لدى نادي روســتوف في 2015 قبل أن يغادره 

ليصبح جــزءاً من الطاقم التدريبي الــذي وصل مع منتخب 

كرواتيا على بعد مباراة واحدة من رفع كأس العالم.

برنامج
ويشرح ميالنوفيتش فلســفته في تحضير الالعبين لمباريات 

المونديــال في عدة نقاط، وأبرزها أن كل العب يحتاج إلى 

تعامــل فردي وبرنامج مختلف لكن مع إبقاء 

التوازن بشــكل جماعي لكل الالعبين، 

مودريتــش  الالعــب  أن  ويؤكــد 

اللياقــي  ببرنامجــه  مســتمر 

الذي يؤديه في ناديه خالل 

تواجده مع كرواتيا.

ميالنوفيتــش  ويملــك 

أكثــر من 55 بحثــاً علمياً 

منشــوراً وهو بروفيســور 

مساعد في جامعة زغرب 

التــي تنظــر منه غــداً مع 

الكرواتي جلب  الفريق  باقي 

لقب تاريخي للبالد.

وعــرف العالم عبر المونديال الحالي 

القــدرات التدريبيــة المميز جــدا لميالنوفيتش، 

ولــم يكــن أي متابــع للبطولة العالمــي األكبر على 

مســتوى كــرة القدم يتوقــع أن يتمكن منتخبــا في تخطي 

الوقت اإلضافي لثالث مرات على التوالي بنجاح، بل وبتفوق 

ميداني على المنافس.

اضطر دانييل سوباســيتش )33 عاماً(، إلى االنتظار لفترة طويلة قبل 

أن يكسب مكانه كحارس أول لمنتخب كرواتيا، علماً أنه لم يضمن 

لنفســه موطئ قدم في التشــكيلة األساسية، إال بعد اعتزال ستيبي 

بليتيكوســا، الــذي خاض نهائيــات كأس العالم فــي 2002 و2006 

و2014، ولكــن ابن مدينة زادار، لم يخيــب اآلمال المعقودة عليه 

منــذ أن أصبــح الخيار األول في مرمى كرواتيا، وســاهم في وصول 

منتخب بالده إلى نهائي كأس العالم بروســيا، ليصل بمشــواره إلى 

43 مباراة دولية.

لعب سوباسيتش دوراً رئيسيا في مباراة كرواتيا ضد الدنمارك 

فــي دور الـ16، عندما أنقذ ثــالث ركالت جزاء خالل ركالت 

الترجيح، ليتساوى أيضاً في الرقم القياسي للتصدي لركالت 

الترجيح، والذي احتفظ به ريكاردو منذ كأس العالم 2006، 

إال أن هذا األداء لم يكف ليفوز بجائزة رجل المباراة، والتي 

حصل عليها حارس الدنمارك كاسبر شمايكل.

عانى سوباســيتش مــن إصابة طفيفة قبــل انطالقة مباراة 

كرواتيا وروسيا في الدور ربع النهائي، ولكنه رغم هذا لعب المباراة، 

وفــي ركالت الترجيح، أنقذ أول ركلة جزاء من فيودور ســمولوف، 

ليصبح حارس المرمــى الثالث في تاريخ كأس العالم، الذي يتصدى 

ألربع ضربات جزاء في نهائيات المونديال، ويعادل الرقم القياســي 

الذي أدلى به سيرجيو غويكوتشيا وهارالد شوماخر.

على مســتوى األندية، يتألق سوباســيتش بشكل الفت مع نادي 

موناكــو، الــذي انضم إليه من نــادي هايدوك ســبليت عندما كان 

اســمه غير معروف بين الجماهير في عام 2012، ومنذ ذلك الحين، 

ســاعد نادي اإلمارة في الصعود إلى دوري الدرجة األولى الفرنسي، 

وأثبــت نفســه كواحد مــن قادة 

الفريق، ولعــب دوراً حيوياً 

في موســم 2017-2016، 

موناكو  حقــق  عندمــا 

إنجــازاً تاريخياً بإحرازه 

لقب الدوري فضاًل عن 

نهائي  نصــف  بلوغه 

أوروبا،  أبطال  دوري 

في  تألقــه  وخــالل 

تمّكن  اإلمارة،  نادي 

سوباسيتش أيضاً من 

رقم  بالقميص  الظفــر 

1 متغلبــاً علــى منافســيه 

القويَّيــن، األرجنتينــي ســيرخيو روميرو 

والهولندي مارتن ستيكيلنبرغ.

لعب سوباســيتش، خمس مباريات مع منتخب 

كرواتيــا في مونديال روســيا، بجملــة 540 دقيقة، 

وقطع خاللها 22.8 كيلومتراً، ومنها 8.3 كيلومترات 

مع االســتحواذ على الكرة، و6.3 كيلومترات بدون 

اســتحواذ علــى الكرة، ومــرر 183 تمريــرة، ومنها 

142 تمريــرة ناجحــة، موزعة بيــن 3 قصيرة، و95 

متوســطة، و44 طويلة، ونجح في إبعاد 8 كرات، 

وتصدى لـ12 فرصة خطرة، بنسبة تصدي وصلت 

75%.       دبي - البيان الرياضي

ميالنوفيتش.. ملك الوقت اإلضافي سوباسيتش.. 
نجم ركالت الترجيح

Ⅶ  عواصم ــ وكاالت

يفصــل يوم واحد العالم عن حرب النجوم، المباراة النهائية لكأس 

العالــم في كرة القدم، وســيكون لطرفيها فرنســا وكرواتيا، فرصة 

للتحضير والحلــم بنجمة ثانية للديوك الزرق، أولى تاريخية للجيل 

الموهوب للبلد الكرواتي الصغير.

راحة لالعبين قبل المباراة على ملعب لوجنيكي في موســكو؟ 

بالــكاد فرصــة اللتقاط األنفاس قبل موعــد يترقبه مئات الماليين 

حول العالم، لختام شهر من محطات متواصلة مع كرة القدم، بكل 

ما فيها من آمال وأحالم وخيبات ودموع وتعب.

المبــاراة فيها من ثأر كرواتيا لخســارتها أمام فرنســا في نصف 

نهائــي مونديــال 1998 علــى أرض األخيرة، بقدر مــا فيها من ثأر 

فرنســا مع نفسها لخسارتها نهائي كأس أوروبا 2016 بضيافتها أمام 

البرتغال.

بالنســبة للجيل الفرنســي، النجمة التي تزين قميصهم منذ 20 

عامــا، ال تكفي. لم يســاهموا بها، وغالبيتهم لــم يكونوا قد ولدوا 

يوم رسمت. قالها بول بوغبا الخميس »الكروات ال يحملون نجمة، 

يريدون واحدة. قدموا مساراً جمياًل جداً، يريدون الفوز، مثلنا. أنا ال 

أحمل نجمة، موجودة على القميص إال إنني لم أفز بها، وأنا أرغب 

في الحصول عليها، مثلي مثل كل الالعبين«.

يريد بوغبا، أن يكون على ضفة »االبتسامة« مع انطالق صافرة 

نهايــة المبــاراة التــي انتقى االتحــاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( 

األرجنتيني نستور بيتانا لقيادتها.

يومــان من الراحة لن تفارق فيهما الذكريات العبي المنتخبين. 

أفــاض بوغبــا الخميس في الحديث عن معاناة 2016. بعد مســار 

قــوي وصــوالً إلى النهائي شــمل التفوق في نصــف النهائي على 

ألمانيا بطلة العالم في حينه )2- 0 (، دمرت معنويات الفرنســيين 

في نهائي أمام برتغال لم تكن مرشحة بارزة للقب.

كمــا كرواتيا، كان منتخب كريســتيانو رونالدو يومها يبحث عن 

نجمــة، عن لقب أول كبير. نال ما كان يصبو إليه، بهدف يتيم في 

وقت إضافي.

صورة حزينة
ال يريد الفرنسيون تكرار صورة الخيبة على ملعب ستاد دو فرانس. 

ال يريــدون صــورة 2016، بل صورة تتويــج 1998، والتي تحققت 

بعد صــورة أخرى على الملعب نفســه: نصــف النهائي، منتخب 

كرواتي يتقدم 1- 0، ويقترب من بلوغ النهائي في مشاركته األولى 

كدولة مســتقلة. احتاج الفرنسيون يومها إلى منقذ، وكان اسمه 

ليليان تورام.

وتتوقع ســلطات العاصمة الفرنســية تجمع 90 ألف 

شخص في »الجادة الخضراء«، منطقة شان دو مارس، 

حيث ســتنصب أربع شاشــات عمالقة للمشــجعين 

الراغبيــن بمتابعة المباراة، إحداها بمســاحة 103 

أمتار مربعة.

وأوضــح بوغبــا »لــم نصل إلى هــذا الحد 

البعيــد لنتراخــى. أعرف طعم الخســارة في 

مبــاراة نهائيــة. لن يتكرر مــا حصل في كأس 

أوروبا 2016، نريد فعاًل أن ننهي بشكل جيد«.

أســلحة فرنســا؟ تشــكيلة لعلها األفضل 

منذ جيل 1998. يقودها ديدييه ديشــامب 

الالعب  قــاد ديشــان  المــدرب، بعدمــا 

تشــكيلة التســعينات على أرض الملعب. 

معــه اآلن انطوان غريزمان، كيليان مبابي، 

نغولو كانتي، أوليفييه جيرو.

المعجزة الكرواتية
ال يقــل المنتخب الكرواتي شــأناً. 

لــم يتوقع كثيــرون وصوله لهذه 

نجومه،  الجميــع  رأى  المرحلــة. 

الموهوب  مودريتش،  لوكا  القائد 

ايفــان راكيتيتــش، المهاجــم الفذ 

إيفان  القنــاص  ماندزوكيتــش،  ماريــو 

بيريشــيتش... إال أن قلة قليلة توقعت أن دولة 

صغيرة ال يزيد عدد سكانها عن 4.1 ماليين نسمة، 

وباستقالل لم ينجز سوى في مطلع التسعينات، قادرة 

على جعل عزيمتها ســنداً لألقدام المتعبة لالعبيها الذين 

خاضــوا ثــالث مباريات تواليــاً من 120 دقيقــة، بدالً من 

منافسيهم الذين اكتفوا بـ 90 دقيقة.

أقر المدرب الكرواتي زالتكو داليتش بضخامة التحدي ضد 

فرنســا، ألن العبي المنافس »يشــكلون خطورة في الهجمات 

المرتدة )...( لن يكون من السهل الدفاع أمامهم، لكن تضامننا، 

صالبتنا، ضغطنا الجيد ونشاطنا خالل خسارتنا للكرة ستكون 
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Ⅶ  ُموسكو - يوسف الشافعي 

قــام االتحــاد الُدولي لكرة القــدم »الفيفــا« بتعيين الحكم 

األرجنتيني ِنيســتور ِبيَتانا إلدارة نهائي المونديال بين فرنسا 

وكرواتيا غداً.

ويعــد بيتانا الذي تطلق عليه وســائل اإلعالم في 

أميــركا الالتينيــة لقــب »الكاوبــوي« أو راعي 

البقر على طريقة الغــرب األميركي القديم، 

بسبب طريقته في التدخل وسط الالعبين 

والسيطرة المطلقة على المباراة، بحيث 

ال يمنــح أية فرصة لالعبين مهما كانت 

مكانتهم في النادي أو المنتخب بالتأثير 

عليه. 

وَكان بيتانا قد ســبق لــه قيادة أربع 

ُمباريــات في الُمونديــال الحالي، إذ كان 

األرجنتيني هــو الحكم الــذي أدار الُمباراة 

االفتتاحية للُمونديال بين ُروسيا والمملكة العربية 

السعودية، التي انتهت لصالح الروس بخماسية نظيفة.

وَسبق للحكم األرجنتيني قيادة ُمباراة واحدة في الُنسخة 

الحاليــة مــن الُمونديال لُمنتخبي فرنســا وكرواتيــا، إذ قاد 

ُمباراة رفاق القائد »الملكي« ُلوكا مودريتش إلى ُعبور كمين 

الدنمارك في ثمن نهائي الُمونديال، بينما كان َحاضراً في فوز 

فرنسا أمام األوروغواي في محطة ُربع النهائي.

غضب 
وَكان اإلعــالم الفرنســي قــد تهجــم بشــدة علــى الحكم 

األرجنتينــي بيتانا بعد تعيينه في وقت ســابق إلدارة ُمباراة 

األوروغوياني  ونظيــره  الفرنســي  المنتخب 

فــي ُربع نهائي الُمونديال. وجاء غضب 

اإلعالم الفرنســي وبعض الُمقربين 

مــن الُمنتخب الفرنســي بداعي 

أميــركا  مــن  حكــم  تعييــن 

الجنوبيــة إلدارة ُمبــاراة بيــن 

فرنســا وُمنتخب التيني. وَكان 

الحكــم األرجنتينــي بيتانا قد 

قاد ُمباراة فرنســا واألوروغواي 

بــُكل حكمــة، إذ لــم ُتؤثر فيها 

المسلطة  والضغوطات  االنتقادات 

من طرف وسائل اإلعالم الفرنسية.

خوف
َ
ت

يَتخوف الُجمهور الفرنســي من تكرار سيناريو نهائي كأس العالم 

في ُنســخة ألمانيا ســنة 2006، إذ كان الحكــم حينها من دولة 

األرجنتين وُهو »التاريخي« أوراسيو إليزوندو، الذي خسرت معه 

فرنســا نهائي الُمونديال أمام إيطاليا. وَتشــاء الُصدف أن َيكون 

حكــم النهائي من األرجنتيــن وهو الذي قاد ُمباراة االفتتاح، في 

ســيناريو ُمماثل لما يحدث اآلن مع ُمواطنه نيستور بيتانا. وَكان 

الحكم األرجنتيني أوراســيو إليزوندو قــد قاد ُمباراة االفتتاح 

في ُمونديال 2006 بين ألمانيا وكوستاريكا، وتم اختياره 

حينها لقيادة النهائي بين فرنســا وإيطاليا بالضربات 

الترجيحية. واشتهر الحكم أوراسيو إليزيندو حينها 

بطــرده لقائــد الُمنتخب الفرنســي زين الدين 

زيــدان بعــد واقعــة النطحة الشــهيرة في 

حــق اإليطالي ماتيــرازي. لِغرابة الصدف، 

كان الحكــم األرجنتينــي إليزونــدو قد 

قــاد خمــس ُمباريــات فــي ُمونديال 

ألمانيــا، وهو نفس عــدد الُمباريات 

التــي ســيحكمها ُمواطنه نيســتور 

بيتانــا باحتســاب النهائــي بيــن 

فرنســا وكرواتيا. ُيذكر أن الحكم 

األرجنتيني أوراســيو إيليزوندو 

قد اعتــزل التحكيــم وتمت 

تسميته في العاشر من شهر 

مايــو 2007، ســكرتير دولة 

من  الرياضية  الشــؤون  في 

طرف الُحكومة األرجنتينية.

يعتبر آشلي يونغ، من الالعبين اإلنجليز القالئل الذين يزيد عمرهم 

عن 30 ســنة، وشــهد هذا الالعــب المتألق، انتفاضــة حقيقية في 

مسيرته الكروية بعد أن اضطلع بمركزه الجديد كظهير في الفريق، 

وظهر بمســتوى جيد مع »األسود الثالثة« في نهائيات كأس العالم 

بروسيا في مونديال الوداع لالعب.

شــارك يونغ في خمس من مباريات منتخب إنجلترا في مونديال 

روســيا، رغم أنه عقب خوضه مباراتــه الدولية األولى مع المنتخب 

ســنة 2007، نــادراً ما كان يظهر في التشــكيلة األساســية لكتيبة 

»األســود الثالثة«، وقبلها كان عنصراً في تشــكيلة المنتخب 

لبطولــة هامة واحــدة خاضها المنتخــب اإلنجليزي عندما 

ظهر أساســياً في المباريات األربع لفريقه في كأس األمم 

األوروبية 2012. 

بعــد مشــاركة يونج فــي التصفيــات المؤهلة لكأس 

العالــم 2014، لــم يتــم اســتدعاؤه طيلة أربع ســنوات 

للمنتخــب األول، إال أن المدرب غاريث ســاوثغيت ارتأى 

اختيــاره لمركز العــب ظهير أو جنــاح في مبــاراة ودية أمام 

البرازيــل في نوفمبر 2017، وبعد أن كان العب جناح، يجد نفســه 

حاضــراً وبقوة في مركــز الظهير على أي من طرفي الملعب، ليصل 

مع نهاية مشــواره مع منتخب بالده في المونديال، إلى 39 مباراة، 

وسجل خاللها 7 أهداف.

لعــب يونغ خالل المباريات الخمســة التــي خاضها مع منتخب 

بالده في المونديال، 462 دقيقة، وقطع 47.9 كيلومتراً، ومنها 17.7 

كيلومتراً مع اســتحواذ على الكرة، و17.4 كيلومتراً بدون اســتحواذ 

على الكرة، ومرر 194 تمريرة، ومنها 160 تمريرة ناجحة، موزعة بين 

36 تمريرة قصيرة، و105 متوسطة، و19 طويلة.

بدأ يونغ مســيرته الكروية مع نادي واتفورد في عام 2002، 

ولعب معهم حتى عام 2007، وشارك معهم في 101 مباراة، 

وســجل 20 هدفــاً، ومنذ عام 2007 حتــى 2011 لعب مع 

نادي أستون فيال، ووقع في 23 يونيو 2011 عقداً مع نادي 

مانشســتر يونايتد، لمدة 5 ســنوات، ودعا يونغ للمنتخب 

اإلنجليزي للمرة األولى في 31 أغســطس 2007، لمواجهة 

روسيا في التصفيات المؤهلة لكأس األمم األوروبية 2008، 

وتمــت دعوته مرة أخرى لتصفيات كأس األمم األوروبية 

2008 لمواجهة استونيا وروسيا، ولكنه خاض أول 

مباراة دوليه له في 16 نوفمبر 2007، عندما 

شارك في الشوط الثاني كبديل لمنتخب 

إنجلترا في مباراة ودية ضد النمسا.

أما أول مباراة رســمية خاضها 

منــذ البداية كانــت في 12 

أكتوبر 2010، وكانت في 

يــورو 2012  تصفيات 

ضــد الجبل األســود، 

وســجل أول هــدف 

دولي له فــي مباراة 

ودية خارج أرضه أمام 

الدنمارك يوم 9 فبراير عام 

ويعتبر  كوبنهاغن،  في   2011

أول العــب كرة قــدم إنجليزي منذ 

وايــن روني، يســجل في أربــع مباريات 

دولية متتالية.            دبي - البيان الرياضي

 لنهائي الُمونديال
ً
انا َحكما

َ
يونغ.. »الكاوبوي« بيت

ينهي االنتفاضة

الوسائل الجيدة لمواجهة 

فرنسا«.

»إنهــا  أضــاف 

في  فريــدة  فرصة 

متأكد  وأنا  الحياة، 

من أننا ســنجد القوة 

والدافــع. )...( دخلنا إلى 

صفحات كتــب التاريخ بكوننا 

أصغــر دولــة تتأهــل إلــى المباراة 

النهائية لــكأس العالم، مــع األوروغواي 

)التي فازت باللقب عامي 1930 و1950(، 

وإذا نظــرت إلــى البنية التحتيــة لبلدنا، 

نحن معجزة«.

حلم
الكرواتيــة  الصحــف  تنفــك  لــم 

تكرر مفــردة »الحلــم«. قالتها 

بعــد ثمــن النهائــي، وربعــه، 

ونصفــه. صدر الصفحــة األولى 

لصحيفة »سبورتســكي نوفوستي« 

كان »حلــم، حلم، حلــم! كرواتيا 

في النهائي. ال تســتيقظوا، سنكرر 

ذلك!«، نثق فــي قدرتنا في الفوز 

على فرنسا.

أول القادرين على تحويل األحالم 

الكرواتيــة إلــى واقع هــو مودريتش، 

ســاحر خط الوسط وحامل شارة القائد، الذي يفرض نفسه 

تدريجياً كأبرز مرشــح لجائزة الكــرة الذهبية ألفضل العب 

في العالم.

بالنســبة لداليتــش، قائــد تشــكيلته »أفضــل العب في 

البطولة ويســتحق الفوز« بالكرة الذهبية. قبل ذهب الكرة 

التــي تمنح في نهاية العام، ســتكون عينــا مودريتش على 

ذهــب آخــر: كأس العالم. أربعة ماليين كرواتي ســيحلمون 

حتى مساء األحد بهذه الكيلوغرامات.

 تفاؤل
وقبل المواجهة يتقاســم الفريقــان العديد من العناصر التي 

تدعو للتفاؤل وتعزز اآلمال في اعتالء منصة التتويج باللقب.

ويتطلع المنتخب الفرنســي للفوز بلقب المونديال للمرة 

الثانية، بعد أن أحرز نســخة 1998 علــى أرضه، بينما يحلم 

نظيــره الكرواتي بإحراز اللقــب األول له في المونديال بعد 

أن حقق إنجازاً غير مسبوق في تاريخه بالوصول إلى النهائي.

وأدرجت صحيفة »ليكيب« الفرنسية أمس تسعة أسباب 

تمنح التفاؤل باعتالء المنتخب الفرنســي منصة التتويج مع 

نهاية المباراة النهائية بالعاصمة الروسية موسكو.

وكان مــن بين أغــرب عناصر التفاؤل التــي ذكرتها، فوز 

األســطورة األلماني مايكل شوماخر بســباق الجائزة الكبرى 

البريطانــي لســباقات فورموال-1 قبــل 20 عاما ثــم تتويج 

مواطنه سيبستيان فيتيل بالسباق نفسه مساء األحد الماضي.

كذلــك ذكرت الصحيفة أنه في عامــي 1998 كان العب 

بالمنتخب الفرنسي، وهو بيسنتي ليزارازو، مرتبطاً بعقد مع 

بايرن ميونخ األلماني، واآلن يرتبط العب المنتخب كورنتين 

توليسو بعقد مع الفريق نفسه.

وأضافــت الصحيفة أن ريال مدريد اإلســباني توج بلقب 

دوري أبطال أوروبا في 1998 ثم توج به في 2018.

أما زالتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي فربما 

يجد الفأل الحسن في أن كأس العالم تشهد بطاًل جديداً كل 

20 عامــاً منذ مونديال 1958، وبذلك قــد يكون اللقب في 

النسخة الحالية لكرواتيا، بعد أن توجت البرازيل أول مرة في 

1958 وتوجت األرجنتين أول مرة في 1978 وفرنســا كذلك 

أول مرة في 1998.

ومع ذلك، لم يبد داليتش اهتماماً باألمر وإنما صرح قائال: 

»ال أهتم كثيــراً باإلحصائيات واألرقام، وإنما أهتم فقط بما 

نقدم من عمل«.
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السبت 06

Ⅶ  إسترا - أ ف ب

يتولى ديدييه ديشامب تدريب المنتخب الفرنسي 

لكــرة القــدم منذ 6 أعوام، مــع 82 مباراة، وهو 

رقم قياســي علــى رأس اإلدارة الفنية لمنتخب 

»الديوك«.

 قائُد التشــكيلة التي تّوجت بلقب مونديال 

1998 علــى أرضها يســتعد لقيــادة المنتخب 

األحــد في نهائــي مونديال روســيا 2018 ضد 

كرواتيــا، وهــو النهائــي الثاني له فــي بطولة 

كبــرى، بعدما خســر أمام البرتغــال في كأس 

أوروبا 2016.

وتولى ديشــامب مهمته خلفــاً للوران بالن 

بعد كأس أوروبا 2012. الدولي السابق المتحدر 

من إقليم الباسك اختبر أسوأ بداية لمدرب على 

رأس المنتخــب الفرنســي منــذ 50 عاماً: خمس 

خسارات وأربعة تعادالت في 13 مباراة )11 هدفاً 

لصالحه مقابل 13 في مرماه(، منها خسارة بثالثية 

نظيفة ضد البرازيل خالل مباراة ودية على هامش 

جولة للمنتخب في أميركا الجنوبية.

ملحق أول 
وخاضت فرنسا الملحق األوروبي المؤهل إلى 

مونديال 2014 في البرازيل. خسرت الذهاب 

بنتيجــة صفر-2 فــي كييــف، إال أن مباراة 

اإلياب تعد محطة فاصلة في مسيرة ديشامب 

مع المنتخب، وفاز على أرضهم 3-صفر.

في مونديــال البرازيل 2014، وصلت فرنســا 

إلــى الدور ربع النهائي قبل أن تخســر أمام ألمانيا 

صفر-1. فاز ديشــامب برهانــه األول، وهو إعادة 

فرنســا الحتالل موقع بيــن المنتخبــات الكبيرة، 

السيما طّي الصفحة السوداء لكنيسنا، مقر معسكر 

المنتخــب فــي مونديال جنــوب إفريقيــا 2010، 

وإضراب الالعبيــن دعماً لزميلهم نيكوال أنيلكا في 

وجه المدرب ريمون دومينيك.

قضية بنزيما 
فــي نوفمبــر 2015، ُوّجه االتهــام للمهاجم كريم 

بنزيمــة باالبتــزاز لزميله فــي المنتخب ماتيو 

فالبوينا.

 بعد أشهر، لم يستدع ديشامب بنزيمة إلى 

تشكيلة المنتخب التي ســتخوض كأس أوروبا 

2016 علــى أرضهــا. وجه المهاجــم الجزائري 

األصل لنادي ريال مدريد اإلســباني، انتقادات 

عنيفة للمدرب في تصريحات لصحيفة »ماركا«، 

متهماً إياه بالخضوع لضغط من »جزء عنصري 

من فرنسا«. بعد يومين، تعرض منزل ديشامب 

في كونكارنو لتخريب وكتبت عبارة »عنصري« 

على أحد جدرانه. رد المدرب بالتشــديد على 

أن »أحداً ليس له حق التعرض لعائلتي«.

 علــى خلفية هذه القضيــة، لم يعد بنزيمة 

إلى تشــكيلة المنتخب، على رغم أن ديشامب 

يشــدد دائماً على أن الخيار بشأنه هو رياضي، 

وأن قرار إبقائه بعيداً هو لصالح المنتخب.

تصالح المنتخب مع مشجعيه بعد أدائه في 

مونديــال 2014 الذي تلتــه بطولة كبرى على 

األراضي الفرنسية هي كأس أوروبا 2016. وصل 

المنتخب إلى المباراة النهائية حيث خسر أمام 

البرتغال بهدف يتيم في الوقت اإلضافي. 

بعــد 20 عاماً من رفعــه كأس العالم كقائد 

لمنتخب فرنســي ضم في صفوفه زين الدين 

زيدان، أعاد ديشــامب فرنســا إلــى نهائي 

مونديال روســيا من كرســّي المــدرب. لم 

يظهر منتخب »الديــوك« بداية في مظهر 

القــادر على الذهاب بعيداً، بعد أداء ممل 

فــي الــدور األول. تبدل الوضــع منذ الدور 

ثمن النهائــي والفوز الكبير علــى األرجنتين 

4-3، وبعدهــا األوروغــواي في ربــع النهائي 

)2-صفر(، والحقــاً بلجيكا وجيلها الذهبي في 

نصف النهائي )1-صفر(.

 يبحث ديشــامب عن النجمــة الثانية على 

قميص المنتخب. وفــي حال نجاحه في ذلك، 

ســيصبح الثالــث فقط فــي تاريخ كــرة القدم 

الذي يحــرز لقب كأس العالم كالعب ومدرب، 

بعــد البرازيلي ماريو زاغالــو واأللماني فرانس 

بيكنباور.

قام الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكرون 

بمبــادرة رائعة، بعدما دعــا الثنائي لوران 

كونســيلي، ودميتري بيات، لحضور نهائي 

مونديال روسيا.

وغاب الثنائي الفرنســي كونسيلي وبيات 

قسراً عن المشاركة في المونديال الروسي، 

بعــد تعرضهمــا لإلصابــة قبيــل انطالق 

فعاليــات البطولــة في الـ14 من الشــهر 

الماضــي، إال أن الرئيــس الفرنســي هيأ 

لهما مفاجأة ســارة، ودعاهما للســفر مع 

بعثته الرســمية إلى روســيا لحضور نهائي 

المونديال، الذي ســيجمع غداً األحد على 

ملعــب لوجنيكي في العاصمة موســكو، 

المنتخب الفرنسي بنظيره الكرواتي.

للتتويج  »الديــوك«  وسيســعى منتخــب 

باللقــب للمــرة الثانية فــي تاريخه )بعد 

مونديــال 1998(، فيما ســيطمح منتخب 

»الناري« )كرواتيا( لمعانقة الكأس الذهبية 

للمرة األولى في تاريخه.   باريس - وكاالت

شــدد العب وســط المنتخب الفرنســي لكرة 

القدم بليــز ماتويدي، أمس، علــى أن مواجهة 

كرواتيــا في نهائي مونديال روســيا هي »مباراة 

حياتنا«، وسيكون مطلوباً بذل كل ما هو ممكن 

فيهــا من أجــل تحقيق الفــوز وإحــراز اللقب 

العالمي للمرة الثانية.

وحــذر ماتويــدي، مــن أن خــوض المنتخــب 

الكرواتي ثالث مباريــات ماراتونية على التوالي 

لن يشكل »عقبة« بالنسبة إلى العبيه.

وقــال ماتويــدي: »علينا أن نلعب بأســلوب 

لعبنا، كما فعلنا حتى اآلن. لقد لعبنا مباريات 

جميلــة جــداً فــي األدوار اإلقصائيــة علــى 

الخصــوص. نحــن فريق يعــرف كيف يدافع 

جيداً بجميع الالعبين، وفي اســتعادة الكرة. 

نحــن أقوياء جــداً لالنطالق فــي الهجمات 

الســريعة، كما أننا نحســن أيضــاً الهجمات 

المنســقة في بعض األحيان. هكذا، يجب أن 

نكــون مركزين ألننا ســنواجه فريقاً كبيراً ذو 

إيسترا - أ ف ب خبرة كبيرة«.  

ديشامب.. 6 أعوام ونهائيان ماكرون يفاجئ 
العَبين فرنسيين

ماتويدي: النهائي 
مباراة حياتنا

نجوم يتصدرون الصراع على جائزة أفضل العب

Ⅶ  موسكو - د ب أ

قبل 48 ســاعة علــى انتهــاء بطولة كأس 

العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، 

فإن الصراع يبدو على أشــده بين أكثر من 

نجــم علــى نيل جائــزة أفضــل العب في 

النسخة الحالية للمسابقة.

ورغم خســارة منتخــب األرجنتين أمام 

نظيره األلماني في المباراة النهائية لنسخة 

البطولة الماضية التي أقيمت بالبرازيل عام 

2014، إال أنهــا لــم تمنع حصول الســاحر 

األرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل 

العب في المسابقة.

وستقوم مجموعة الدراسة الفنية التابعة 

لالتحاد الدولي لكــرة القدم )فيفا( باختيار 

الالعــب الفائــز بالجائــزة عقــب المباراة 

النهائيــة التي تجمع بيــن منتخبي كرواتيا 

وفرنســا غــداً علــى ملعــب )لوجنيكي( 

بالعاصمة الروسية موسكو.

ومع الوداع المبكر لعدد كبير من النجوم 

فــي مقدمتهم ميســي والجنــاح البرازيلي 

نيمار دا سيلفا والنجم البرتغالي كريستيانو 

رونالــدو، الفائــز بجائزة أفضــل العب في 

العالــم في العامين الماضيين، فإن الفرصة 

باتــت مواتية أمــام مجموعــة أخرى من 

النجوم للحصول على جائزة الكرة الذهبية 

ألفضل العب في المونديال.

لوكا مودريتش
بإمكان صانع ألعاب منتخب كرواتيا وفريق 

ريــال مدريد اإلســباني »32 عامــاً« تتويج 

مسيرته - التي تضم بالفعل مجموعة كبيرة 

من األلقاب - بالفوز بكأس العالم غداً على 

حســاب المنتخب الفرنســي، خاصة وأنها 

ربما ســتكون بمثابة الظهــور األخير له في 

كأس العالم، بالنظر إلى تقدمه في العمر.

ووفقاً للموقع األلكتروني الرسمي لـ)فيفا(، 

فــإن مودريتــش هــو أكثــر الالعبيــن قطعا 

للمســافات في مونديال روســيا، حيث ركض 

لمســافة بلغت 63 كيلومترا خالل المباريات 

الست التي خاضها في المسابقة حتى اآلن.

كيليان مبابي
المراهــق الفرنســي الذي تألــق في كأس 

العالــم بســرعته ومهاراتــه. ســجل ثالثة 

أهــداف فــي المســابقة حتــى اآلن، كما 

نجح في صناعة التاريــخ بعدما أصبح أول 

مراهق يســجل هدفين فــي مباراة واحدة 

بالمونديال بعد الجوهرة السوداء البرازيلي 

بيليه.

وفور قيام نجم باريس سان جيرمان الفرنسي 

بتكــرار إنجــاز بيليه قــام األســطورة البرازيلي 

بتهنئة الالعب الصاعد، الذي أشــار، من جانبه، 

إلى أن نجم منتخب السامبا السابق يتواجد في 

»منزلة أخرى« بين العبي الساحرة المستديرة.

هاري كين
يتصــدر نجــم منتخــب انجلتــرا وفريــق 

توتنهام هوتسبير االنجليزي ترتيب هدافي 

المونديال الروســي برصيد ســتة أهداف، 

ويبــدو تأثيــره على منتخب بــالده، الذي 

يتكون من مجموعة العبين صغار الســن، 

ظاهرا للعيان.

ورغــم أن حلــم انجلتــرا في اســتعادة 

لقــب كأس العالــم انتهى بخــروج الفريق 

مــن الدور قبل النهائي أمــام كرواتيا، فإنه 

مازال بإمكان كين تعزيز صدارته لهدافي 

البطولة اليوم.

إيدين هازارد
يمتلــك منتخــب بلجيكا ثــروة من 

المواهــب، في ظل تواجد نجوم بحجم 

كيفن دي برويــن وروميلو لوكاكو ودريس 

ميرتينــز، لكن يظــل صانع ألعــاب فريق 

الرابحة  تشيلســي االنجليزي، هو الورقــة 

األهــم فــي الفريق، ليــس لكونــه قائدا 

لمنتخب بلجيكا ولكن بســبب قدرته على 

التحكــم في إيقــاع الفريق، وهــو ما كان 

واضحا بشــدة خالل فــوز البلجيكيين على 

البرازيل في دور الثمانية بالبطولة.

أحــرز هــازارد هدفين وقــدم تمريرتين 

حاســمتين خالل مشواره في البطولة حتى 

اآلن، وتلقى اإلشــادة من اإلسباني روبيرتو 

مارتينيــز مدرب الفريــق، الذي وصفه بأنه 

»قائد كبير وحقيقي«. أضاف مارتينيز »إنه 

يتصــرف بالكرة بتلقائيــة. إنني أحب ذلك 

حقــا. دائمــا ما يريد الحصــول على الكرة 

دون أن يؤثر بالسلب على سير المباراة«.
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غريزمان: أفض
Ⅶ  إيسترا - أ ف ب

أكد مهاجم المنتخب الفرنســي لكرة القدم 

أنطوان غريزمان أنه يرغب في التتويج بلقب 

كأس العالــم عندمــا يالقي منتخــب بالده 

كرواتيا في نهائي مونديال روسيا غداً، مشيراً 

إلى أنه »إذا فــزت باللقب ال يهمني طريقة 

اللعب«.

ورد النجم الفرنسي على أسئلة الصحافيين 

فــي المؤتمــر الصحافــي الذي عقــده نجم 

أتلتيكــو مدريــد اإلســباني أمس في إســترا 

حيث يعســكر المنتخب الفرنسي منذ بداية 

المونديال:

بعد عامين على خســارة نهائي كأس أوروبا، 

أنت اآلن أكثر انخراطاً في المعركة وتنظيم 

اللعب، وأقل تهديفاً.. هل تشــعر باإلحباط 

بعض الشيء؟

توّجــت هدافاً في كأس أوروبا لكننا خســرنا 

اللقب، قلت: سأسجل عدداً أقل من األهداف 

لنرى ما إذا كنا ســنفوز. أسلوب لعبي يتغير، 

أصبحت أنــا َمْن يفرض إيقــاع اللعب أكثر، 

االحتفــاظ بالكــرة أو تســريع اللعــب. إذا 

ســجلت فذلك جيد، لكننــي أصبحت العباً 

يفّكر في الفريق أكثر من تسجيل األهداف.

هل يمكن لهذه المباراة أن تغير حياتكم؟

 نعــم يمكن أن تغيرهــا، لكننا ال نفكر كثيراً 

في مســاء األحد أو االثنيــن. نريد أن نحضر 

لهذه المباراة، لقد اســترحنا جيداً، وسيرتكز 

التكتيكية. الســاعات  عملنا علــى الخطــط 

المقبلة ستكون مهمة.

كيــف تحققــت روح التضحية التي تســود 

داخل المجموعة؟

أوالً ألننــا نعيش جيداً، يســاعدنا ذلك على 

بــذل الجهود مــن أجل زمالئنا فــي الفريق. 

قلنا جميعــاً إنه يجب علينــا أن نكون كتلة 

صلبــة من الصعب التغلب عليها.. بعد ذلك، 

في خط الهجوم، نعلم أنه يمكننا التســجيل 

في أي وقت.

هل تقوم بإعادة تموضع رفاقك على أرضية 

الملعب؟

لدّي فرصة العمل مــع أفضل مدرب دفاعي 

)األرجنتينــي دييغو ســيميوني فــي أتلتيكو 

مدريــد(، أرى بعــض األمــور علــى أرضيــة 

الملعــب، أحــاول أن أقولهــا، كــي أعلمهم 

مثلما يمكنهم تعليمي بعض األمور الصغيرة 

في الهجوم. اســتفدت مع ســيميوني، لذلك 

نصائح  أعطي 

بخصوص  وحياًل 

الجانب الدفاعي.

هــل اضطــررت إلــى إقنــاع 

الالعبين بمزايا التضحية؟

لم أحــاول جاهــداً أن أقنــع الزمالء في 

الفريــق.. إذا رآنــي كيليان )مبابــي( وجيرو 

أعــود إلى منطقتنا الدفاعيــة، فهما يقوالن: 

لماذا ال نفعل ذلك أيضاً. نفّكر بزمالئنا ونقوم 

بالمجهــود معــاً واألمر ينطبــق على البدالء 

أيضاً. الدفاع بالنســبة لنا، بالنســبة ألسلوب 

لعبنا والالعبين الموجودين في صفوفنا، هو 

األكثــر أهمية. مع المهاجميــن المتواجدين 

في صفوفنا يمكننا القيام بشــيء ما، كيليان 

من خــالل التوغــل، وأوليفييه مــن تمريرة 

عرضية أو أنا من خالل عملية مجنونة بعض 

الشــيء مثل ما يحدث معي من وقت آلخر 

الوقت.

أســلوب لعب فرنســا هو نفســه أســلوب 

أتلتيكو مديد؟

إنه أســلوب اللعب الذي ينهجه 

عليــه،  اعتــدت  النــادي، 

التعامل  كيفية  وأعرف 

معه، أحاول أن أضع 

اللعــب  أســلوب 

االعتبــار،  بعيــن 

أو  التســريع 

عندما  التبطيء 

ذلــك  يكــون 

ضرورياً.

بلمسة  تشعر  هل 

ديشــامب  للمدرب 

مع الفريق؟

يحظى باحترامنا ألنه فاز بكأس 

العالــم، ويعرف الطريــق الذي يؤدي 

إلــى ذلــك. لقد قــام باختيــارات قوية 

بالنســبة للوكاس )هرنانديــز( أو بافار. 

لقد تغير بعد مواجهة األرجنتين، خفف 

الضغــط، وكان ذلك جيداً بالنســبة لنا 

جميعــاً. إنه يحضــر المباريات، ويعرف 

كيفيــة تخطيهــا، نؤمن بــه، ونثق به، 

ونلعب من أجله.

ماذا تبقى من فرحة عام 1998؟

نرى اللقطــات التلفزيونيــة، الصور ومقاطع 

الفيديــو. فــي ماكــون )حيث ولــد( كانت 

االحتفاالت كبيــرة عندما تأهلنا إلى المباراة 

النهائية، نأمل بأن نعيد هذه السعادة. نعلم 

أننا متوترون جداً، لكننا نثق بأنفســنا، لدينا 

اإلمكانيات لفعل شيء رائع ونعود بالكأس.

هــل ستشــعر بالفخر إذا تحدثنــا عن جيل 

غريزمان؟

سيكون ذلك دون شك فخراً في وقت الحق، 

لكننــي دائمــاً أضع نفســي تحــت تصرف 

المجموعة. دونها ال يمكنك فعل أي شــيء. 

نتحــدث عن جيل زيــدان 1998، في 2018، 

ال أعرف من ســيكون، بغــّض النظر عن من 

هو، أريــد فقط أن نقدم مباراة كبيرة والفوز 

بكأس العالم.

انتقــد البلجيكيــون نوعية لعــب المنتخب 

الفرنسي.. فما رأيك في ذلك؟

ال! )ثيبــو( كورتوا لعب فــي أتلتيكو مدريد، 

وكان بطل إســبانيا. وفي تشلسي، يعتقد أنه 

يلعب بأســلوب برشــلونة؟ ال! نحن ال نهتم 

بالطريقة، بل كيف نفوز، وقد فزنا.

هل ســتنزعج في حال تمت تسمية منتخب 

بالدكم ببطل عالم رديء؟

 ال، ال يهمنــي، أريد النجمــة، وإذا كان لدّي 

النجمة، ال يهمني طريقة اللعب!

  أنقل 
ما تعلمته من 

سيميوني إلى زمالئي 
في المنتخب
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السبت

بعد انتشــار فيديو لفريق دفــاع مدني كرواتي 

يســتجيب لنداء حريق أثناء مشــاهدة لحظات 

حاســمة لمباراة فريقــه بالمونديــال، تبين أن 

المقطــع ليس إال مشــهداً تمثيلياً لتوعية الناس 

بشأن مخاطر الحرائق.

ويصور المشــهد رجال اإلطفاء وهم يشاهدون 

مبــاراة كرواتيا وروســيا وهي في مرحلة ركالت 

الترجيــح الحاســمة، قبــل أن تــدوي صفارات 

اإلنــذار معلنــة بوجود حريق، ليســارع الفريق 

إلى ترك مشــاهدة ركلــة الترجيح األخيرة التي 

حســمت انتقــال الفريق الكرواتــي إلى نصف 

نهائي المونديال الروسي.

ويظهر في الفيديو الذي ال تتجاوز مدته دقيقة، 

نحــو 10 رجــال يجتمعــون في محطــة إطفاء 

يشــاهدون مباراة كرواتيا في الدور ربع النهائي 

ضد روسيا.

وجلــس الرجــال العشــرة في كراســيهم حول 

تلفزيــون صغير، قبــل أن ينطلق اإلنذار لإلبالغ 

عــن حريــق، وال يتــردد أحد منهم فــي القفز 

وتجهيز نفســه واالنطالق بأقصى سرعة لركوب 

سيارات اإلطفاء واإلسعاف.

ورغــم أن معظم عمال اإلنقاذ العشــرة صعدوا 

إلى ســيارتهم، بقي 3 أشــخاص لرؤية االنتصار 

الكرواتــي التاريخــي على روســيا والتأهل إلى 

المربع الذهبي.

وحظــي الفيديــو بانتشــار واســع علــى مواقع 

التواصل االجتماعي باعتباره مثاالً لاللتزام بالعمل 

وتلبيــة نــداء الواجــب، لكن المفاجــأة هي أن 

الفيديو ليس إال مقطعاً تمثيلياً بثته هيئة الدفاع 

المدنــي الكرواتيــة للتحذير من االنشــغال بأي 

شــيء عن خطر الحرائق، وكتبــت بجوار الفيديو 

على موقعها في فيســبوك »احذر عند اســتخدام 

المشاعل واأللعاب النارية«.       زغرب - وكاالت

ربمــا يكون لقــب »أتعس العب فــي العالم« 

أفضل وصف يمكن التعبير به عن حالة المهاجم 

الكرواتي نيكوال كالينيتش، الذي قد يكون أيضاً 

أقل الكروات حماســة لبلــوغ »الناريون« نهائي 

مونديال 2018.

فالالعب سافر مع بعثة منتخب بالده للمشاركة 

فــي بطولــة كأس العالــم المقامة في روســيا، 

وتواجــد على دكة البدالء خــالل المباراة التي 

جمعت كرواتيا ونيجيريا في افتتاح مشــوارهما 

فــي كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة، لكن 

تلك المباراة كانــت األولى واألخيرة لكالينيتش 

في المونديال الروسي.

فخالل مجريات مباراة نيجيريا، وبســبب تصرف 

غير الئق، تحول حلم كالينيتش بالمشــاركة في 

المونديــال بطرفة عين إلى كابوس، ســيطارده 

طيلة مسيرته الكروية وربما مدى الحياة.

وطلب المدرب زالتكو داليتش من العبه النزول 

في الدقيقة )85( لدعم خط هجوم فريقه، لكن 

كالينيتش رفض االمتثال ألوامر مدربه، مدعياً أنه 

غير جاهز بدنياً بداعي اإلصابة.

هذا الســلوك اعتبره المدرب الكرواتي تخاذالً، 

فقرر بعد مشــاورات مع االتحاد الكرواتي لكرة 

القدم، اســتبعاد صاحب الـ30 عاماً عن منتخب 

»الناريون«.

وبعد تأهل كرواتيا إلى نهائي مونديال روسيا، 

أثبــت داليتش بأنــه كان محقاً في اســتبعاد 

كالينيتــش؛ ألنــه كان يرغــب في أن يســود 

االنضباط بالمنتخب، ســواء داخل الملعب أو 

خارجه، في المقابل ربما يشــعر اآلن المهاجم 

الكرواتي المســتبعد بحســرة وألم شديدين، 

ويعّض أصابعه ندماً وحزناً على تضييعه فرصة 

حفر اســمه بأحــرف من ذهب في ســجالت 

التاريخ.         موسكو - وكاالت

فيديو اإلطفاء.. 
مجرد تمثيل

كالينيتش »أتعس 
العب في العالم«

Ⅶ  زغرب - أ ف ب

حظي قائد المنتخب الكرواتي لكرة القدم لوكا مودريتش الذي تلطخت سمعته 

التهامه باإلدالء بشــهادة زور في فضيحة فســاد في بالده، بإشــادة كبيرة في 

كرواتيا من قبل الخبراء والرأي العام على السواء، بعدما نجح في قيادة الفريق 

إلى المباراة النهائية لكأس العالم، للمرة األولى في تاريخه.

إنجــاز لدولة صغيــرة يقدر عدد ســكانها بنحــو 4,1 ماليين 

نســمة. قائدها مودريتــش )32 عاماً( يعد مــن أبرز النجوم 

الذيــن أنجبتهم مالعبها منذ 1998، عندما فاجأ المنتخب 

الجميــع ببلوغه نصف نهائي مونديال فرنســا ليخســر 

أمــام المضيف 1-2، في أول مشــاركة لكرواتيا كدولة 

مستقلة.

وقــال ميروســالف بالزيفيتش مــدرب المنتخب 

الذي بلغ نصف نهائــي 1998، في تصريحات نقلتها 

الصحــف المحلية »على مدى 55 عاماً من مســيرتي 

الطويلــة، لم أَر العباً )مودريتش( مثله. لقد أصبح أكثر 

قوة وسرعة في عمره مما كان عليه عندما كان شاباً«.

أضــاف »عبقريته الكروية ال نقاش فيها. نشــعر بالفخر ألن 

الله منحنا العباً ساحراً لم يسبق أن مر في تاريخنا، يضع كل شيء في 

الميزان، يقدر جميع الالعبين الذين حوله، وبفضل ذكائه الحدسي هو ال يمرر 

كرة قد تنشأ عنها حالة خطيرة أو قد ٌتنتزع من زميل له. في المقابل، فهو يقوم 

بخطوة إلى األمام لكي يجد المساحة قبل تمرير الكرة باتجاه هذا الالعب«.

أما المدرب والمدافع السابق سالفن بيليتش فقال »أنا لست متحيزاً عندما 

يتعلق األمر بلوكا.. ال أقول ذلك ألني من أشــد مشــجعيه، لكن االنجليز أيضاً 

يقولــون ذلك. حتى لو لــم نتوج أبطاالً، فإن لوكا يســتحق من خالل عروضه 

التتويج بالكرة الذهبية )ألفضل العب في العالم( ألنه بالنسبة لي هو الالعب 

األكثــر كمــاالً في العالم. بما أنهم منحوا الجائزة إلى فابيو كانافارو عام 2006، 

فأنا أعتقد بان لوكا يستحقها هذه المرة بكل تأكيد«.

وتابــع »بالنســبة لي، لوكا هو أفضل العب وســط في العالــم في األعوام 

الخمسة أو الستة األخيرة«.

بحسب سالفكو ســتركالي، العامل المتقاعد المتحدر من زادار مسقط رأس 

مودريتش، فاألخير »هو أفضل العب كرواتي«.

أما ماريان بوليات زميل مودريتش سابقا في صفوف ان كاي 

زادار وصديقــه حاليــا فيقول »يملك عقليــة الفوز وهي 

حاسمة لديه، يريد الفوز وتحقيق المزيد كل يوم«.

وتابع »أي شــاب تدرب تحت القصف وترعرع 

في الحرب ال يخاف شــيئاً. من البشع أن تعيش 

هــذه األمور، إال انه أثبت فــي النهاية صالبته 

في ظروف كهذه«.

زاردار  فــي  الســابق  لمدربــه  وبالنســبة 

جوزيب بايلو »أنا وكل واحد في هذه الدولة 

يعرفون بأنه شخص صادق. يتمتع بقوة ذهنية 

وشخصية قويتين«.

أما زميله الدولي الســابق ماريو ســتانيتش الكاتب 

حاليا في صحيفة »سبورتســكي نوفوستي«، فقال عنه »لوكا ال 

يمارس كرة القدم، بل يعظ بها. ال يمكن التعليق على لعبه، بل يجب 

مشاهدته واالستمتاع به«.

أضاف »يملك شــيئا بدأ يضمحل وال نراه إال في ما ندر.. تواضع كروي كبير. 

ال يفكــر بنفســه اطالقا حتى ولــو كان األفضل. هو المدمــاك الذي بنى عليه 

مودريتش مملكته«.

أما رئيسة البالد كوليندا غرابار كيتاروفيتش فقالت لصحافيين عشية المباراة 

ضد روسيا في ربع النهائي »مودريتش يحظى بمساندة مميزة مني. أعتقد بأنه 

سيتألق غداً وسنكون فخورين ليس فقط به بل أيضاً بجميع الالعبين«.

Ⅶ  موسكو - أ ف ب

الصــورة تظهــر أن الفوز بكأس العالم في كــرة القدم يتطلب خطاً 

دفاعيــاً حديدياً بدالً من خط هجومي رهيب. المونديال الروســي 

أكــد أن المنتخبات التي اعتمدت علــى الهجمات المرتدة تفوقت 

بشكل واضح على المنتخبات المعروفة باالستحواذ على الكرة.

المــدرب رينيــه جيرار الــذي قــاد مونبلييه إلى لقــب الدوري 

الفرنســي عــام 2012، قال خالل دور المجموعــات إنه »يجب أن 

تلعــب الكرة، تقدم عروضاً جميلة... لكــن من وقت آلخر، يتعين 

عليك أن تعرف كيف تكون بشعا!«.

في حين دافع النجم الهولندي الســابق ماركو فان باســتن عن 

مباريــات مونديال موســكو قائاًل: »لقد شــاهدنا بعــض المباريات 

الرائعة«.

تنظيم دفاعي
من جهته، كان مدرب باريس ســان جرمان الفرنســي الســابق غي 

الكومب الحظ خالل دور المجموعات ان المنافســة تميزت ببعض 

المباريات التي »شــهدت تنظيماً دفاعيــاً.. بما في ذلك المنتخبات 

الصغيــرة المشــاركة« في المونديال الروســي، مضيفاً »أمر مذهل 

قدمتــه هذا العام كل هذه األمم الصغيــرة التي وضعت التضحية 

بالنفس فوق كل اعتبار«.

وخلقــت التنظيمــات الدفاعيــة لمنتخبــات ايــران والمغرب 

والمكسيك وروسيا مشاكل كثيرة لمنتخبات عريقة هي على التوالي 

اسبانيا والبرتغال والبرازيل والمانيا. لم ينجح اي منتخب من هؤالء 

الكبار في بلوغ المربع الذهبي.

وتابع فان باســتن »شــهدنا مباريات بمدافعين قريبين جدا من 

خط الســتة أمتــار، لدرجة أن العبين مثل ميســي أو نيمار واجهوا 

مشاكل لتخطيها«.

قال المدرب السابق لنانت رينالد دونويكس »بالنسبة للمنتخبات 

المحدودة فنياً، فإن احترام التنظيم الدفاعي يمكن أن يســهم في 

تحقيق نتيجة ايجابية«.

االســتحواذ لم يفرض منطق االســتحواذ نفســه في المونديال 

الروسي، والمنتخبات التي طبقت المبادئ األساسية للعب خرجت 

مبكراً. إسبانيا التي ودعت من الدور ثمن النهائي لم ينفعها أسلوب 

لعبهــا الذي يعتمد على االســتحواذ على الكــرة والذي قادها إلى 

ألقــاب عــدة. كما أن ألمانيا التــي فقدت لقبها مــن الدور األول، 

دفعت ثمن دفاعها العالي جداً.

جازفت ألمانيا كثيراً، ولكن المشكلة بالنسبة إليها كانت اللمسة 

األخيرة إلنهاء الهجمات، في حين أن فرنسا ومدربها ديدييه ديشان 

تخلت طوعاً عن االستحواذ على الكرة، ولم تندفع إلى الهجوم.

الكرواتيون يحتفون بـ»العبقري« مودريتش

الدفاع والمرتدات »الرابح األكبر« في روسيا

 بالزيفيتش:
لم أَر في حياتي 

 مثل لوكا
ً
العبا

  موسكو - أ ف ب

أقــر مدرب المنتخــب الكرواتي لكرة القدم زالتكــو داليتش بقوة 

المنتخب الفرنسي الذي سيالقيه غداً في المباراة النهائية لمونديال 

روسيا، لكنه أشار إلى صفات العبيه وقدرتهم على استغالل الفرصة 

الفريدة من نوعها للتتويج بأول لقب في تاريخهم.

وأعــرب داليتــش فــي مؤتمر صحافي في موســكو عن أســفه 

لالســتهانة بالمدربين الكروات في أوروبا، حيث يحظى 

البعــض بمناصب فــي أندية كبيــرة ألنهم كانوا 

أســماء كبيرة كالعبين، مضيفــاً أقول دائماً، 

أعطونــي فرصة تدريب برشــلونة أو ريال 

مدريد )اإلسبانيين(، وسأحرز األلقاب.

اإلجابة  الكرواتي  المــدرب  وواصل 

بصراحة وهدوء على األســئلة، فجاء 

هذا الحوار:

- هل تعتقدون أن فرنســا ستكون 

أصعب خصم تواجهونه وما رأيك في 

مواجهتك لديدييه ديشان؟

بالطبــع ســتكون أقــوى، ألننــا في 

المبــاراة النهائيــة، واألمــر يتعلــق بأفضل 

منتخبين يبلغان هذا الدور. العبو المنتخب الفرنسي 

يشــكلون خطورة في الهجمات المرتدة، والتحول الســريع 

مــن الدفاع الــى الهجوم بفضــل )كيليان( مبابــي و)انطوان( 

غريزمــان. لن يكون من الســهل الدفاع أمامهــم، لكن تضامننا، 

صالبتنا، ضغطنا الجيد ونشــاطنا خالل خســارتنا للكرة ستكون 

الوسائل الجيدة لمواجهة فرنسا.

- هــل تعتقد أن مودريتش يســتحق أن يتوج أفضل العب في 

البطولة، وربما أيضاً في العالم؟

 بعد موسمه الرائع مع ريال مدريد، وفوزه بثالث كؤوس متتالية 

فــي دوري أبطــال أوروبا، ال يزال مســتمرا فــي الركض لمدة 116 

دقيقة، ويقود الفريق، أعتقد أنه افضل العب في البطولة ويستحق 

الفوز بالجائزة، لن يكون أحد أكثر ســعادة مني إذا فاز لوكا بالكرة 

الذهبية. لقد فاز بكل شــيء مع ناديــه، ولكن هناك هذه الخزانة 

الفارغــة لناحية األلقــاب مع منتخب بــالده. هو في 

ذروة مســيرته، وأنا متأكد من أنه يستحق الفوز 

بالكرة الذهبية.

- لقــد أجبرت على خوض التمديد في 

ثــالث مرات، هل ســتكونون في لياقة 

جيدة في المباراة النهائية؟

 لقد ســلكنا طريقــاً صعباً، نحن 

بالتأكيــد الفريق الوحيد الذي لعب 

ثمانــي مباريــات فــي كأس العالم 

لبلــوغ النهائــي... إنــه أمــر صعب 

للغاية، لقد اســتهلك الالعبون الكثير 

مــن الطاقــة، ولكننــا نقول انــه كلما 

ازدادت الظروف صعوبة، كلما لعبنا بشــكل 

أفضــل. ال يمكن أن تكون هناك أعــذار، إنها فرصة 

فريدة في الحياة، وأنا متأكد من أننا ســنجد القوة والدافع. 

لقــد دخلنا إلى صفحات كتب التاريخ بكوننا أصغر دولة تتأهل 

الى المباراة النهائيــة لكأس العالم، مع األوروغواي، وإذا نظرت 

إلى البنية التحتية لبلدنا، نحن معجزة.

- ماذا تعلمت خالل مسيرتك التدريبية في الشرق األوسط؟

 طــوال مســيرتي، حياتي، اختــرت دائماً الطريق 

األصعــب. ذهبــت إلــى الخارج بمجــرد عثوري 

على وظيفة - في أوروبا لســنا محترمين حتى 

لــو أن المدربين الكروات كانــوا ناجحين. 

فــي أوروبــا، يطلبون األســماء الكبيرة.. 

لقــد بدأت في نــاٍد صغير وقلت لهم 

»اســم كبيــر يســاوي الكثيــر من 

المال سيكون خطأ كبيراً« بدأنا 

في أســفل الســلم، وصنعت 

احد  دربت  اســماً،  لنفسي 

آســيا.  في  األندية  أكبــر 

وعندما  بنفســي  آمنت 

المنتخــب  احتاجنــي 

أشــكك،  لــم  الوطنــي 

حظيــت بالثقــة بعملي 

لكن  فريقــي.  وبالعبــي 

لــم يتم تقديم أي شــيء 

لي على طبق )من ذهب(، 

ليــس مثلمــا هو األمــر في 

أوروبــا، حيث يحصــل البعض 

علــى مناصب في اكبــر األندية 

ألنهم كانــوا العبين كبــاراً. هناك 

مدربــون رائعون فــي كرواتيا، نيكو 

كوفاتش وســالفن بيليتش.. وعادة ما 

أقول، أعطوني فرصة تدريب ريال مدريد 

أو برشلونة، وسأفوز باأللقاب.

أعطوني الريال والبارسا وسأحصد األلقاب

 بدأت من 
الصفر ودربت أكبر 

فريق في آسيا

زالتكو:
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طارق عبد المطلب

 اخترع اإلنجليز كرة القدم

 واهتم األلمان بالبرامج التدريبية 

 واإلسبان باللياقة البدنية 

 وأبدع الالتينيون في المهارات 
الفنية 

 وابتكر الهولنديون الطريقة 
الشمولية

 ووضع الطليان الطرق الدفاعية

 ومزج البرتغاليون الخلطة 
األوروبية بالالتينية

 واستعان الفرنسيون بالنجوم 
اإلفريقية

 وأصبح للبلجيك والكروات بصمة 
خططية

 أما نحن فما زلنا هواة.. 

 ندير مسابقات، ونقول عليها 
احترافية.
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