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{ موسكو - وكاالت - قررت السلطـات الفرنسية إغالق برج إيفل ونشر  110آالف من أفراد األمن مع تزامن عطلة نهاية األسبوع هناك مع
باراة النهائية في كأس العالم لكرة القدم واحتفاالت يوم الباستيل (العيد الوطني للبالد). ا

وتتوقع الـسلطات الفرنـسية نزول مئات اآلالف إلى الـشوارع من باريس إلى أصغر قرى الـبالد.وأمرت السلطات بـعملية انتـشار واسعة النطاق
لشـرطة مـكافـحة الـشغب واجلـنود وفـرق الطـوار الـطبـية حـيث تشـهد فـرنسـا حالـة تأهب بـسبب احـتمـال وقوع هـجمـات إرهابـية تـستـغل هذه

احلشود في ظل تزامن احلدث الكبيرين.
قـامة في روسـيا بـ فرنـسـا وكرواتـيا الـيوم األحـد حشـودا إما لالحـتفـال بالـفوز أو ـباراة الـنهـائيـة في كـأس العـالم ا تـوقع أن تدفع ا ومن ا

للتنفيس عن اخلسارة.
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{ مــوسـكـو –وكـاالت - يــلـتـقي
ـنـتـخب الـفــرنـسي مع نـظـيـره ا
الـــكـــرواتي الـــيـــوم األحــد  في
مـوقعـة كـبرى بـنـهائي مـونـديال
روســيـا حــيث يــسـعى الــديـوك
إلـى حــصــد الــلــقـب الــثــاني في
تــاريــخــهم واألول لــزمالء لــوكـا

مودريتش.
نـتخب الكرواتي وخالل سعي ا
والـفرنـسي حلصد الـلقب فـهناك
أخــوة أعــداء يــتـنــافــســون ضـد
ـواسم بــعــضـهـم الـبــعض فـي ا
ـــاضــــيــــة عــــلى األلــــقــــاب مع ا
أنــديــتــهم لـــكــنــهم احتــدوا في
منتـخب بالدهم من أجل حتقيق

ونديال.  لقب ا
في التـقريـر الـتالي أبـرز األخوة
األعـــداء في نـــهــائي مـــونـــديــال

روسيا:
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تـنــافس رافـائــيل فــاران مـدافع
ريــــال مـــــدريـــــد مع مـــــواطـــــنه
صـــامــــويل أومـــتـــيـــتي مـــدافع

برشلونة
 في مبـاريات الـكالسـيكـو وعلى
لـــقـب الـــلـــيـــجـــا فـي الـــعـــامـــ
اضـيـ لكـنهـمـا يحـمالن لواء ا
الـديوك الـفـرنسـية فـي مونـديال
روسـيا عـن طريق تـكوين ثـنائي

رهيب في قلب الدفاع.
وكون فاران مع أومـتيتي جدارًا
دفــاعــيًــا أمــام هــوجــو لــوريس
حــــارس تـــوتـــنـــهـــام ولـــذلك لم
ـنتـخب الفـرنسي أي يسـتقـبل ا
ـــــــنـــــــتـــــــخب أهـــــــداف ضــــــد ا
األوروجــــوايـــــاني 0-2 في ربع

الـــنــــهـــائي بـــالـــرغم من وجـــود
الـــهـــداف لـــويـس ســـواريـــز ثم
اســـتــمــر الـــصــمـــود في نــصف

نتخب البلجيكي النهائي ضد ا
( 0-1 بـالـرغم من وجـود كـتـيـبة
الـــنـــجـــوم مـــثل إيـــديـن هــازارد

ورومــيــلـو وكــاكــو وكـيــفـ دي
بروين.

ويـجــاور فـاران وأومــتــيـتي في

دفاع فرنـسا لوكاس هـيرنانديز
ا العب أتـلتيـكو مدريـد الذي طا

واجههم في صراع األندية.
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ثــنــائي رهــيب يــلــعب في وسط
ـنـتــخب الـفـرنـسـي يـتـمـثل في ا
بــول بــوجـبــا جنم مـانــشـســتـر
يـونــايـتــد مع صـاحـب اجملـهـود
الـوفيـر جنولـو كانـتي متوسط

ميدان تشيلسي.
وسـاهم هذا الـثـنـائي في ظـهور
الديـوك يظـهر بـصورة قـوية في
ــــونــــديــــال اجلــــاري بـــفــــضل ا
الــتــكــامل بــيــنــهــمــا في األدوار

الدفاعية والهجومية.
وكــون كــانــتي مع بــوجــبــا هـذا
االنــســجــام الــقــوي بــالــرغم من
الــــعـــــداوة بــــ تـــــشــــيـــــلــــسي

نـافسة ومانـشستـر يونـايتـد وا
بـــيـــنــــهـــمـــا عـــلـى األلـــقـــاب في
ـوسـم ـيـيـرلـيج خالل ا الـبـر
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ـنتخب الكـرواتي ثنائيًا لك ا
رائــعًــا فـي الــوسط يــتــكــون من
لـــــوكـــــا مــــودريـــــتش وإيـــــفــــان
راكــيــتـــيــتش الــلـــذين يــقــدمــان
مــسـتــويــات جـيــدة لـلــغــايـة في

مونديال روسيا.
وتنـاسى صاحب الرقم ( (10كل
ــنــافـســة والــشــد واجلـذب في ا
مبـاريات الـكالسـيكـو رفقـة ريال
ـه إيـــــفـــــان مــــــدريـــــد مـع غـــــر
راكيـتـيتـش جنم برشـلـونة من
أجل قــيـادة كـرواتــيـا إلى احلـلم
الـكــبـيـر بــالـوصــول إلى نـهـائي
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بــيــرتــوني" اإليــطــالــيــة ويــعــطى
لـــلـــمــنـــتــخـب الــفـــائــزة بـــالـــلــقب
لالحـتفـاظ به فيمـا يحـتفظ "فـيفا"

بالنسخة األصلية. 
أمــا الـــكـــأس احلــقـــيــقـــيـــة الــتي
صممها النحـات اإليطالي سيلفيو
غازانيـغا عام  ?1971فتـتكون من
ئة الذهب اخلالص بنسبة  75با
وتبلغ قيمتها  13.2مليون دوالر. 
ويحـتفظ الـفيـفا بـالكـأس الثـميـنة
فـي مـــتـــحـف "عـــالم كــــرة الـــقـــدم"

بزيوريخ في سويسرا.
 وتـسـلّم الكـأس األصـليـة لألبـطال
ليلة رفع الـكأس لكنهـا تبقى ملكا
لـلـفيـفـا فـيـما تـعـطى نـسـخة "جي
ـقـلدة" لـلـدولة أي دي بـيـرتوني" "ا

احلاصلة على اللقب. 
ويـبــلغ ارتــفــاع الـكــأس الــذهـبــيـة
 36.8سـنـتـيـمـتـرا كـمـا تـزن أكـثـر
بقليل من  6كيلـوغرامات وتـعتبر
تــقــلــيــدا دقــيــقــا جــدا لــلــنــســخـة
األصلية. وتستغرق عملية صناعة
نسـخـة كـأس الـعـالم ثالثـة أشـهر
تــشـمـل الـنــحت الــدقـيـق والـطالء

الذهبي.

طـلي بذهب 18 وتـصنع الـكـأس ا
قيـراط في بلدة بـاديرنو دوغـنانو
مـن قــــــــــبل شــــــــــركـي "جي دي أي

مـن كـأس الــعــالم حــتى يــرفــعــهـا
ــونـــديـــال الـــذي يـــخـــلــده بــطـل ا

التاريخ.

موسكو  –وكاالت 
عـرض االحتاد الـدولي لـكرة الـقدم
"فـيـفـا" اول امس اجلـمـعـة الـكأس
األصــلــيــة الــتي ســتــسـلـم الــيـوم
باراة الـنهائية األحد للـفائز في ا
ـونـديـال روسـيا والـتي سـتـجمع

ب منتخبي فرنسا وكرواتيا.
جـاء عـرض الـنـسخـة األصـلـية في
مؤتمر احلفل اخلتامي الذي نظم
مثل األمريكي بحضور  وشهده ا
ويـل ســـــمــــــيث وفــــــيــــــلـــــيــــــكس
مــيـخــايـلـوف مــخـرج حــفل خـتـام
ــغــني الــنـــهــائي ونـــيــكي جـــام ا
ـــغـــنـــيـــة ايـــرا الـــكـــولـــومـــبي وا

إسترافي.
وسيـتنافس مـنتخب فـرنسا (التي
تــــوجت بـــــالــــلــــقب مــــرة واحــــدة
 ?(1998ومـنـتـخب كـرواتـيـا الذي
تــأهـل لــلــمــرة األولى في تــاريــخه
ــونـديــال عــلى مــلـعب لـنــهــائي ا
لـوجـنــيـكي بـالـعـاصـمـة الـروسـيـة

موسكو.
ويــــكـــلـف االحتـــاد الــــدولي كل 4
أعوام شـركة إيـطاليـة قرب مـدينة
مـيالنـو بصـنـاعـة نـسـخـة جـديدة
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درب إلخراجه في الشوط الثاني. ا
بـركـان كـالـيـنــيـتش كـان خـامـدا في
كسـيك التي ظل فيها على مباراة ا
دكــة الـبــدالء لــتـأتـي ردة فـعــله في
مـبـاراة الـبـرازيل الـتي رفـض فـيـها
ـشاركـة بالـدقائق األخـيرة بـسبب ا

مشاكل في الظهر.

ـونـديـال ـدة الـتـحـضـيــريـة قـبل ا ا
ـا يـكـفي فـقـد خـسـرت من جــيـدة 
بـيرو ثم الـبرازيل بـهدفـ نظـيف

كـسيك بـنتـيجة بـينمـا فازت عـلى ا
بـاريات شارك  ?0-1ومن ب تـلك ا
كـالـينـيـتش في مبـاراة واحـدة أمام
ا دفع بيرو وقدم مسـتوى سيئًا 
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أخبار النجوم

{ مـوسـكـو  –وكـاالت  - تـبـادل مــنـتـخـبــا كـرواتـيـا
ـــزاح عــبــر مــوقع "تــويـــتــر" لــلــتــواصل وفــرنــســا ا
ـرتقـبـة في نـهـائي كأس ـواجـهـة ا االجـتـماعـي قبل ا
نـتخب الـكرواتي العـالم اليـوم األحد. وبـدأ حسـاب ا
ـزاح مــوجـهـا حـديــثه حلـسـاب الــديـوك الـفــرنـسـيـة: ا
"مرحـبـا مـنتـخب فـرنـسـا فقـط للـتـأكـد ليـلـيـان تورام
لــيس مــوجـودًا فـي هـذا الــفـريـق صـحــيح?". والــتـقى
ــنـتــخــبــان في نــصف نــهــائي كــأس الــعـالم 1998 ا
ـبـاراة بهـدفـ مـقابل واسـتطـاعت فـرنـسـا أن تفـوز بـا
ـنــتـخب ـدافـع لـيــلـيـان تــورام. ورد ا هـدف بــتـوقــيع ا
زحة الكرواتية بقوله: "مرحبا منتخب الفرنـسي على ا
كـرواتـيـا إذا وعـدتـمـونـا أن دافـور سـوكـر لن يـلـعب
فــسـنــقـنـع تـورام بــعــدم الـلــعب ومع ذلك فــإن بــديـله

(بنجام بافارد) يسعى إلى التسجيل أيضا.
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{ مــوسـكـو - وكـاالت  - حـدد أنـطـوان جـريـزمـان مـهـاجم
منـتخب فرنسا أولوياته قبل مواجهة كرواتيا اليوم األحد في

نهائي كأس العالم.
وقال جـريزمان في مـؤتمر صـحفي اول امس اجلمـعة: "ال أفكر
في الكـرة الذهبـية بل الـتتويـج بلقب كـأس العـالم أمامنـا فرصة
ــبـاراة ثــمــيـنــة حلـصــد الـكــأس وسـأبــذل قــصـارى جــهـدي في ا

النهائية اليوم األحد".
ؤتمر الصحفي اول هاجم الفرنسي نوعا من البهجة في ا وأشاع ا
ـازح ـنـتــخب خـارج مـوســكـو وكـان  امس اجلـمـعــة في مـعـســكـر ا
الــصـحــفـيــ إلى جــانب فـيــلـيب تــورنـو مــسـؤول الــصـحــافـة واإلعالم

نتخب الذي سيتقاعد بعد البطولة. وقاطع جريزمان صحفيا اخملضرم في ا
كـان يطـلب تـعقـيبـه على انـتقـادات تـيبـو كورتـوا حـارس مرمى بـلجـيـكا الـتي قال
فـيهـا إن فـرنسـا كـانت تـلعب بـطـريقـة سـلبـيـة في مـباراة الـدور قـبل النـهـائي ب
ـاضي.  وقال جـريـزمان "ال ال ال دعـنـا نتـجاوز هـذه الـنقـطة الـفـريقـ الـثالثاء ا
فـأنـا ال أهـتم بـالـطـريـقـة الـتي فــزنـا بـهـا ويـجب عـلى كـورتـوا أن يـتـوقف عن ذلك
(االنـتـقــادات) فـهل فـريـقـه تـشـيـلــسي يـلـعب بــالـطـريــقـة نـفـســهـا الـتي يــلـعب بـهـا
ا برشـلونة?". وأكد "أنا فخـور ألنني فرنسي وهذا ال يقـال في كثير من األحيان 

فيه الكفاية. فرنسا بلد جميل وتملك منتخبا جيدا"

q¼ ∫WOð«Ëd  WŠe
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تــعـــديال عـــلى قــائـــمــة الـالعــبـــ الــتي
شاركت في مونديال  2014بالبرازيل.

ـديـر الـفـني علـى عنـاصـر شـابة وراهن ا
ودمــاء جـديـدة لــيـكـون فــريـقًـا نــشـيـطًـا
كـــسب مــعـــظم ســـبـــاقــات الـــســـرعــة في

ونديال. ا
كـمـا قـدم ديـشـامـب جنـومـا جـديـدة مـثل
الـظـهــيـرين بـنـجـامــ بـافـارد ولـوكـاس
هرنـانـديـز اللـذين أبـهـرا زميـلـهـما بـلـيز
مـــاتــويـــدي بــســـرعــة انـــســجـــامــهـــمــا
وتعـويضهمـا لبنجـام ميـندي وجبريل

سيديبيه.
W²ÐU¦ «  «dJ «

لك منتخب الـديوك سالحا فتاكا وهو
الـكرات الـثابـتـة التي قـهر بـها خـصومه
أكـثـر من مـرة فـي مـشواره نـحـو نـهـائي

مونديال .2018
ويـأتي ذلـك في ظل إجـادة ودقـة أنـطـوان
جـريزمـان في إرسـال الكـرات الـعرضـية
والتمركـز الرائع لقلـبي الدفاع صامويل
أومـــتــيــتـي الــذي ســجل هـــدف الــتــأهل
لـلـنهـائي أمام بـلـجيـكـا ورافائـيل فاران
الـــذي فـك طالسم دفـــاع أوروجـــواي في

دور الثمانية.

مــرمـى تــوتــنــهــام اخلــبــيــر واخملــضـرم
هـوجـو لـوريس خـاصـةً أنه الـوحـيـد في
ـنـتـخب الفـرنـسي احلـالي الـذي شارك ا

في  3نسخ متتالية لكأس العالم.
ويــعــول ديــشـامـب كـثــيــرا عــلى خــبـرات
لـوريس وتـألـقه طـوال مـشـوار مـونـديال
 ?2018خاصـةً بعدمـا لعب احلارس 103
مـبــاريـات دولــيـة ارتــدى خاللـهــا شـارة

القيادة  79مرة.
U³łuÐË w²½U

يـبـدو هذا الـثـنائـي وكأنه ال يُـقـهر خالل
ـونـديـال فـيـمـا يرى هـذه الـنـسـخـة من ا
رئــيس االحتــاد الـفــرنــسي لـكــرة الــقـدم
نـويـل لـو جـريه أن جنـولـو كـانـتي جنم
تـشيـلـسي هـو أفضل العب في مـونـديال

2018.
أمــا بــول بــوجــبــا فـــلم يــخــذل ديــديــيه
ـــا دافع عــــنه في ديـــشـــامـب الـــذي طــــا
مـنـاسـبـات عـديـدة قـبل الـبـطـولـة حـيث
شـكل العب مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد ثـنـائـيا
ـثـابـة سـد مـتـفــاهـمـا مع كـانـتـي كـان 

منيع أمام جميع منافسي فرنسا.
…b¹bł ¡U œ

أجرى ديشـامب في البطولـة احلالية 17

لــيـــلــيــان تــورام. وســجل دافــور ســوكــر
الرئـيس احلـالي لالحتاد الـكرواتي لـكرة

باراة. القدم هدف بالده في تلك ا
إجمـاال التـقى الفـريقـان خمس مرات ولم
تـخـسر فـرنـسـا حتى اآلن أمـام الـكروات.
وفـــازت في ثـالث مـــبــــاريـــات وانــــتـــهت
مـباراتـان بالـتـعادل من بـينـهمـا مواجـهة

في بطولة أوروبا  2004بنتيجة (.(2-2
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وتـتـنــوع أسـلـحـة مـنـتــخب فـرنـسـا قـبل
مـواجـهــة كـرواتـيـا في نــهـائي مـونـديـال
 ?2018الـيـوم األحـد  مـا يـجـعل حـظـوظ
ي. الديوك أقوى في الظفر باللقب العا
ـديـر الـفني ويـتـمـثل الـسالح األول في ا
ديـديـيه ديـشـامب الـذي يتـمـتع بـخـبرات
كــبـيــرة سـواء كالعب أو مــدرب إضـافـة
إلـى عــامل االســتــقــرار بـــفــضل قــيــادته

ا يقرب من  6سنوات. نتخب بالده 
كــمــا تــتـوافــر فـي ديــشــامب شــخــصــيـة
البطل الـتي ينقـلها لالعـبيه حيث سبق
أن تـوج كـالعب بـبــطــوالت كـبــيــرة مـثل

مونديال  1998ويورو .2000
f¹—u  ułu¼

ويبرز أيـضًا في صفـوف الديوك حارس

 270دقيقة فقط في ثالث مباريات بأدوار
غلوب لتبلغ النهائي. خروج ا

بعـد تـصـدر مـجمـوعـتـهـا تفـوقت فـرنـسا
عـلى األرجـنـتـ وأوروجـواي وبـلـجـيـكـا
لـتبـلغ النـهـائي لكـنهـا لم تكن في حـاجة
ألكــثــر من  90دقــيــقــة من الــلــعب في كل

مباراة.
سـجــلت فـرنــسـا ســبـعـة أهــداف في تـلك
ــبـــاريـــات الــثالث أكـــثـــر من إجـــمــالي ا
حـــصــيــلـــتــهــا (ثالثـــة أهــداف) في ثالث

مباريات بدور اجملموعات.
حـصـلت فـرنـسـا عـلى يـوم راحـة إضـافي
بـعـد الـفـوز عـلى بـلـجـيـكـا  0-1في الدور
قـبل الـنـهـائـي. وفـازت كـرواتـيا  1-2بـعد

وقت إضافي أمام إجنلترا .
هذا ثـاني نـهـائي بـطـولـة كبـرى لـفـرنـسا
في عــامـ بــعــد بــلــوغ نــهــائي بــطــولـة
أوروبا  2016على أرضـها قـبل اخلسارة

أمام البرتغال.
يـتــصـدر العـب الـوسط لــوكـا مــودريـتش
وثـنـائي الــهـجـوم مـاريــو مـانـدزوكـيـتش
وإيفان بريـسيتش قائمـة هدافي كرواتيا
في كأس العالم برصيد هدف لكل منهم.
توسط في وسجلت كرواتيـا هدف في ا
بـاراة الواحدة حـيث هزت الـشباك 12 ا

مرة في ست مباريات حتى اآلن.
بذل مودريتش ( 32عاما) الذي سـيكسر
الــرقم الــقـيــاسي الــكــرواتي ألكــثـر العب
ظــهـورا في مــبــاريـات بــنـهــائـيــات كـأس
الــعـالم ( 11مـبــاراة) لــو لـعب الــنــهـائي
مـــجـــهـــودا أكــــثـــر من أي العب آخـــر في
البطولة حيث ركض  63كيلومترا إجماال

طبقا إلحصائيات الفيفا.
يــتــصـدر أنــطــوان جـريــزمــان وكـيــلــيـان
مبـابي هدافي فـرنسـا بثالثـة أهداف لكل
منـهـمـا. وسـجـلت فـرنـسـا عـشـرة أهداف
إجـمـاال لـكن شـباكـهـا اهـتـزت أربع مرات

مقابل خمس مرات لكرواتيا.
سيـغيب العب واحـد عن مـباراة النـهائي
في صفوف كـرواتيا ولن يـكون حتى ب
الــبـدالء وهـو نــيـكــوال كـالــيـنـيــتش الـذي
عـسـكر بـعـد رفضه الـلعب اسـتـبعـد من ا
ــبـــاراة االفـــتــتـــاحــيـــة أمــام بــديـال في ا

نيجيريا.
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فازت فرنـسا على كـرواتيا  1-2في الدور
قبـل النـهائي لـكأس الـعالم  1998بهدفي

{ مـدن  –وكــاالت   - تــلـعب فــرنــسـا مع
كـرواتـيـا فـي نـهـائي كــأس الـعـالم في
موسـكو اليـوم األحد  عـلى ملعب
لـوجـنيـكي في مـوسـكـو والذي

يتسع إلى  80ألف متفرج.
حــقـــائق رئــيـــســيــة حــول

باراة: ا
فرنـسا تـظهـر في نهائي
كـــأس الــعـــالم لـــلـــمــرة
الــثـالـثـة في تـاريـخـهـا
بــعـد فــوزهـا بــالـلـقب
عـــــلى أرضـــــهـــــا في
 1998واخلـــــســــارة
أمــام إيـطــالـيـا في

نسخة .2006
لـم يــــــــــســــــــــبـق
لـكــرواتـيـا بـلـوغ
نــهــائـي بــطــولـة
كـبـرى. وصـعـدت
لـــــــلــــــــدور قــــــــبل
الـــنــهـــائي في أول
ظــهــور لـهــا كــدولـة
مـسـتقـلـة بعـد تـفكك
يـوغـوسالفـيا الـسـابـقة في
كأس العالم  ?1998لكنها
خسرت  1-2أمام فرنسا
الــتي تـــوجت وقـــتــهــا

باللقب.
احــتـــاجت كـــرواتــيــا
وقتا إضـافيا وركالت
تـرجــيح لــلــفــوز عـلى
ـــــــارك في دور الـــــــد
الـسـتة عـشـر وروسـيا
في دور الثـمانيـة. كما
خـاضت وقـتا إضـافـيا
لـتـطـيح بـإجنـلـتـرا في

الدور قبل النهائي.
لعبت كرواتـيا أكثر من
 360دقـــــــــيــــــــقـــــــــة في
ــــبـــــاريــــات الــــثالث ا
بــــــاالضـــــافــــــة إلى
الـــــــوقـت الــــــذي
اســـــتــــغـــــرقــــته
ركـــــــــــــــــــــــــــالت
الـــتــرجـــيح في
. مــــــبــــــاراتـــــ
ولـعـبت فـرنـسا

جانب من
تدريبات
كرواتيا

واجهة نهائية ب فرنسا وكرواتيا VIK∫ يسدل الستار اليوم على مونديال روسيا  « WNł«u

{ موسكو- وكاالت 
  يــتـــخـــذ الالعـــبــون الـــعـــديــد من
قـــــرارات اخلـــــاطـــــئـــــة في بـــــعض
األحــيــان والــتي قــد تــتــســبب في
الــشـعــور بــالـنــدم لــبـعـض الـوقت
شاركة ولكن عندما يتـعلق األمر با
في نهائي كأس العالم فإن الكارثة
هنـا تكـون مضاعـفة لـذلك استحق
الــكــرواتي نــيــكـــوال كــالــيــنــيــتش
مـهـاجم مـيالن لـقب صـاحـب أسوأ

قرار في مونديال روسيا.
ـا يـعـد هذا الـقـرار هـو األسوأ ور
في مــســيـرة الالعـب عـلى اإلطالق
بــعــد أن جنح مــنـــتــخب بالده في
حتــقــيق مـــفــاجــأة في الـــبــطــولــة
ـونــديـال والـوصــول إلى نــهـائـي ا

أمام منتخب فرنسا اليوم األحد.
فـعـلى الـرغم من مـوسمـه السئ في
ـــدرب زالتـــكــو إيـــطـــالـــيــا إال أن ا
دالـيـتش قـرر استـدعـاء كـاليـنـيتش
لـقائـمة مـنتـخب كرواتـيا الـنهـائية
ـشــاركـة في كــأس الـعــالم ضـمن ا
اجملـــمــوعــة الـــرابــعــة الـــتي تــضم

األرجنت ونيجيريا وأيسلندا.
لم تكن نتائج مـباريات كرواتيا في

مونديال روسيا.
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ـنتـخب الكـرواتي يضم هـجوم ا
عـنـصـرين رائـعـ وهـمـا إيـفـان
بـيـريـسـيـتش العب إنـتـر مـيالن
ومـاريـو مـانـدزوكــيـتش مـهـاجم
يـوفنـتوس والـلـذين تسـبـبا في
ـنتخب اإلجنـليزي عـبور عقـبة ا
في نـصف النـهائي بـنتـيجة (-2
ــــبـــاراة  ?(1والــــتـــواجــــد في ا

النهائية.
وتـنافس بـيريـسيـتش مع ماريو
ــاضــيـــة عــلى في الـــســنـــوات ا
األلقـاب احمللـية في الـكالـتشـيو
لـكــنـهـمـا الـيــوم األحـد يـقـاتالن
مــعًـا من أجل قــمــيص كـرواتــيـا
وحلصـد اللقب لـلمرة األولى في

تاريخ منتخب بالدهما.
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نـتخب الكرواتي إن { موسـكو - وكاالت  - قال إيـفان راكيـتيتش العب وسط ا
زميـله في الفريق لوكا مودريـتش يستحق الفـوز بالكرة الذهـبية هذا العام

قامة ـنتخب خالل بطـولة كأس العـالم ا ـتميز مع ا بعـد مستواه ا
في روسيـا. وأضاف في تـصريحـات صحـفية: "يـجب أن يكون
صاحب الـكرة الذهبية كرواتي وقائدنا مودريتش يستحق ذلك
أنا مـتأكد أن الفـيفا سوف يخـتاره كما أن هـناك العب آخرين
ثالية لـكننا ال نريد من كرواتـيا يجب أن يكونوا فـي التشكيلـة ا
ذلك تهـدف فقط إلى الـفوز بـالكـأس". وحول احلـكم األرجنـتيني
باراة النهائية قال راكيتيتش:"سعيد ألنه سيقود الذي سـيقود ا
ـارك في ثمن النهائي بـاراة كانت لدينا جتـربة معه أمام الد ا
ـبـاراة إال أن عـالقـته كـانت بــغض الـنـظــر عن فـوزنــا في ا

ـلـعب وأتـمـنى أن يـهـنـئني جيـدة مع جـمـيع من في ا
بالفوز بعد اللقاء".

تـكـررت الـواقـعــة نـفـسـهـا في أولى
ـنـتخـب أمام نـيـجـيـريا مـبـاريـات ا
حــــــيث قــــــرر دالــــــيــــــتـش إشـــــراك
كاليـنيتش قبل الـنهاية بـ  5دقائق
ولـكن األخـيـر رفض بـسـبب مـشاكل
في الـــظــهـــر عـــلى الــرغـم من عــدم
صدور أي شـكـوى منه قـبل انطالق

باراة. ا
درب كثيرا ففي اليوم ولم ينتظر ا
ـبـاراة أعـلن اسـتـبـعاد الـتـالي من ا
مـهــاجـمه وتــرحـيــله إلى كــرواتـيـا
لـــيــعـــلق عـــلى قــراره قـــائال: "أريــد
العـــبـــ جــاهـــزيـن ومـــســتـــعـــدين
ـفــتـرض أن لـلــمـشــاركـة كــان من ا
يجـري عملـيات اإلحمـاء في الشوط
الثاني ولكـنه رفض بسبب مشاكل
في الـظــهـر األمــر تـكـرر أيــضـا في

مباراة البرازيل".
قــرار دالـيـتش كـان يــحـمل خـطـورة
عــلى فـريــقه الــذي يـســيـر بــخـطى
جــيـدة مــنــذ انــطالق الـبــطــولـة إذ
اخــتــار أن يـخــســر مـهــاجــمــا عـلى
الــرغم من عــدم إمـكـانــيـة ضم العب
جـديـد لـلـقـائمـة بـاإلضـافـة إلصـابة
ماركو بياتسا في مباراة أيسلندا.


