
ــف  ــدور نص ــي إىل ال ــب الكروات ــل املنتخ وص
ــني،  ــر املتأهل ــم كآخ ــة كأس العال ــي ببطول نهائ
ــة املنتخب  ــب الضياف ــىل صاح ــا تغلب ع بعدم
ــركالت الرتجيح يف مباراة  ــرويس بنتيجة 3-4 ب ال
ــول عىل بطاقة  ــن املنتخبني، للحص ماراثونية م

التأهل.
ــا  ــكل من فرنس ــي ب ــب الكروات ــق املنتخ ولح
ــي،  الذهب ــع  املرب ــل  ليكم ــرتا،  وإنجل ــكا  وبلجي
ــود الثالثة يوم  ــدا مع منتخب األس ويرضب موع

األربعاء املقبل.
أوروجواي تفتقد كافاني

ــب األوروجواياني كثريا يف مباراته  تأثر املنتخ
ــاب  ــي بغي ــع النهائ ــيس يف رب ــريه الفرن ــد نظ ض
ــان جريمان، إدينسون كافاني  مهاجم باريس س
لإلصابة، خاصة أن بديله كريستيان ستواني لم 

يتمكن من تعويضه.
ــع أمام  ــكل متواض ــواريز بش وظهر لويس س
ــة جزاء  ــل منطق ــس الكرة داخ ــم يلم ــا ول فرنس
ــا يف غياب كافاني "رشيكه يف الهجوم" ويف  فرنس
ــن الثنائي رافائيل  ــاع قوي ومنظم م مواجهة دف

فاران وصامويل أومتيتي.
ــواي يف الحفاظ عىل  ــب أوروج ــل منتخ وفش
ــد املنتخب  ــوي واملنظم ض ــي الق ــقه الدفاع نس
الفرنيس الذي رضبه بهدف من ركلة ركنية وآخر 

من خطأ من موسلريا.
إبداع فرنيس

ــيس يف تقديم عروضه  ــتمر املنتخب الفرن اس
ــب  تغل ــا  بعدم ــة،  اإلقصائي األدوار  يف  ــة  القوي

ــهولة عىل نظريه األوروجواياني بهدفني دون  بس
رد.

وأطاح زمالء مبابي باملنتخب الالتيني الثاني 
ــة "3-4" يف  ــد األرجنتيني بنتيج ــىل التوايل بع ع

دور الـ16.
ــه الفنية الكبرية  ــر الديك الفرنيس قدرات وأظه
ــواريز بعدم  ــس س ــد زمالء لوي ــل ض ــه كبط وثوب
ــي بالحصول  ــب األوروجوايان ــماح للمنتخ الس
عىل الكرة يف منطقة الخطورة، عن طريق تنظيم 
ــامب اإلشادة  ــتحق ديديه ديش دفاعي قوي يس
ــن الحارس هوجو  ــه، بجانب التألق الكبري م علي

لوريس.
واستطاع املنتخب البلجيكي بقيادة الثالثي 

ــة  ــو اإلطاح ــازارد ولوكاك ــن وه ــني دي بروي كيف
ــم القيايس يف  ــب الرق ــل، صاح ــب الربازي بمنتخ
ــوم وعىل  ــج بالنج ــم، واملدج ــكأس العال ــوز ب الف
ــال بفضل  ــع نهائي املوندي ــار من رب ــهم نيم رأس

الهجمات املرتدة الرسيعة.
األول  ــوط  الش ــي  البلجيك ــب  املنتخ ــدم  وق
ــورة مثالية ضد زمالء نيمار الذين لم يظهروا  بص
بمستوى جيد، قبل الصحوة املتأخرة يف الشوط 
الثاني ولكن منعها املستوى الجيد لتيبو كورتوا 

الذي تصدى لكل الكرات الخطرية.
خرج املنتخب الربازييل من البطولة وتكرست 
األدوار  يف  ــة  األوروبي ــات  املنتخب ــد  ض ــه  عقدت
اإلقصائية، بعدما فشل يف الفوز عىل أي منتخب 

أوروبي منذ مونديال 2006.
ــياطني الحمر موعًدا  ــيرضب منتخب الش وس
ــية، يوم غد الثالثاء يف نصف  مع الديوك الفرنس

نهائي املونديال.
خروج املضيف

للمباراة الثانية عىل التوايل، يخوض املنتخب 
الرويس والكرواتي 120 دقيقة ويحتكمان لركالت 
ــبانيا والدنمارك يف  الرتجيح، بعد التفوق عىل إس

دور الـ16 من البطولة.
ــاراة رائعة وقاتل  ــرويس، مب ــدم املنتخب ال وق
حتى نهاية اللقاء عىل بطاقة التأهل، لكن دانييل 
ــيتش الذي تألق يف ركالت الرتجيح رفض  سوباس

عبور أصحاب الضيافة لنصف النهائي.

طفرة انجليزية
ــب  املنتخ ــن  م ــة  الدقيق ــيات  الرأس ــل  بفض
اإلنجليزي لم يكمل املنتخب السويدي مغامرته 
يف مونديال روسيا بالخسارة من األسود الثالثية 

بهدفني من توقيع هاري ماجوير ودييل آيل.
ــدة  ــاراة جي ــزي مب ــب اإلنجلي ــدم املنتخ وق
ــرك  وت ــي  الدفاع ــم  التنظي ــث  حي ــن  م ــة  للغاي
ــاحات لالعبي املنتخب السويدي، لرضبهم  مس

يف الهجمات املرتدة.
ومنح التنظيم الدفاعي والرأسيات، املنتخب 
ــف النهائي  ــور الثالث يف نص ــزي، الظه اإلنجلي
ــع الكرواتي  ــرضب موعًدا م ــد 1966 و1990 وي بع

يوم األربعاء املقبل.
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ــم 2018م لكرة  ــة كأس العال ــي من بطول ــدور ربع النهائ ــى ال انته
ــا إىل نصف النهائي، حيث فازت األوىل  ــدم، بتأّهل إنجلرتا وكرواتي الق
ــح 3-4، بعد  ــركالت الرتجي ــيا ب ــويد 0-2، والثانية عىل روس ــىل الس ع

انتهاء الزمنني األصيل واإلضايف بالتعادل 2-2.
ــات من مباراتي أمس  ــيل مجموعة من األرقام واإلحصائي وفيما ي

األول:
كرواتيا × روسيا

ــّجل هدًفا  ــابع الذي يس ــدري كراماريتش الالعب الس ــح أن -أصب
ملنتخب كرواتيا يف النهائيات الحالية، ووحدها بلجيكا تتفّوق يف هذا 

األمر (9 العبني).
ــات  ــداف يف النهائي ــيف 4 أه ــس تشريش ــرويس ديني ــّجل ال - س
ــال 1994م)  ــداف يف موندي ــالينكو (6 أه ــده أوليج س ــة، ووح الحالي
ــاب  ــرويس يف بطولة واحدة (بحس ــرث للمنتخب ال ــا أك ــّجل أهداف س

مشاركات منتخب االتحاد السوفيتي).
ــات كأس  ــخ نهائي ــب يف تاري ــي منتخ ــو ثان ــا ه ــب كرواتي - منتخ
ــركالت  ــة ب ــني يف األدوار اإلقصائي ــني متتاليت ــاز مبارات ــم، يجت العال

ــح، بعدما فعلت األرجنتني األمر ذاته يف مونديال 1990م (أمام  الرتجي
يوغوسالفيا وإيطاليا).

ــز يف الدقيقة 115 (14:11)،  ــذي أحرزه ماريو فرناندي - الهدف ال
هو الهدف األكرث تأّخرا يف تاريخ املشاركات الروسية بكأس العالم مع 

حساب مشاركات منتخب االتحاد السوفيتي.   
ــب الرويس  ــباك املنتخ ــي تلّقتها ش ــل 20 الت ــن أص ــا م - 14 هدًف
ــات كأس العالم،  ــوفيتي يف نهائي ــتقل عن االتحاد الس كمنتخب مس

جاءت من كرات ثابتة.
إنجلرتا × السويد

ــي املونديال للمرة الثالثة فقط يف  ــت إنجلرتا إىل نصف نهائ - تأّهل
مسريتها، بعد نسختي 1966 و1990م.

ــب اإلنجليزي من كرات  ــة التي أحرزها املنتخ ــداف الثماني - األه
ــدة، منذ أن  ــب يف بطولة كأس عالم واح ــي األكرب ألي منتخ ــة، ه ثابت

حقق املنتخب الربتغايل اإلنجاز نفسه يف مونديال 1966م.
- خرست السويد 3 من آخر 4 مباريات لها أمام إنجلرتا، علما بأن 

سّجلها خاٍل من الهزائم أمامها يف آخر 12 مباراة قبل ذلك.

ــباك السويد جاءت من رضبات  - 6 من أهداف إنجلرتا الـ11 يف ش
ــتيفن جريارد  ــول كامبل وس ــية، وذلك عن طريق 6 العبني هم س رأس

وجاريث باري وأندي كارول وهاري ماجواير ودييل آيل.
ــىل املرمى أمام  ــديدتني فقط ع ــني من تس ــّجلت إنجلرتا هدف - س
ــديدة عىل املرمى يف  ــويد، علما بأنها أحرزت 11 هدفا من 13 تس الس

البطولة.
ــة كأس عالم للمرة الثانية فقط،  ــّجلت إنجلرتا 11 هدفا يف بطول - س
علمت بأنها حققت ذلك أيضا يف مونديال 1966م عندما أحرزت اللقب.
ل هدفا ملنتخب  ــجّ - أصبح دييل آيل ثاني أصغر العب إنجليزي يس
ــد مايكل أوين  ــم (22 عاما و87 يوما)، بع ــات كأس العال ــالده يف نهائي ب

(18 عاما و190 يوما، أمام رومانيا يف مونديال 1998م).
ــب اإلنجليزي يف  ــا للمنتخ ــّجل أهداف ــب يس ــس الع ــو خام - آيل ه
النهائيات الحالية، وهو أكرب عدد من الالعبني املسّجلني لألسود الثالثة 

يف نهائيات واحدة باالشرتاك مع نهائيات 1954 و1998 و2002م.
ــّجل هدفه الدويل  - أصبح هاري ماجواير أول العب إنجليزي يس
ــكأس العالم، منذ أن  ــاألدوار اإلقصائية ل ــريته، يف مباراة ب األّول بمس

فعل ريو فرديناند األمر ذاته عام 2002م أمام الدنمارك.
ــورد بـ3  ــزي جوردان بيكف ــى املنتخب اإلنجلي ــارس مرم - قام ح
ــى يحافظ عىل  ــاراة، ليصبح أصغر حارس مرم ــات يف هذه املب تصّدي
ــدة بنهائيات كأس  ــب اإلنجليزي يف مباراة واح ــباك املنتخ نظافة ش

العالم (24 عاما و122 يوًما).
ــويد يف كل  ــخ لقاءاتها مع الس ــرتا يف تاري ــع فوز إلنجل ــذا تاس - ه

املناسبات مقابل 9 تعادالت و7 هزائم.

الكرات الثابتة سر تألق إنجلرتا  .. ونقطة ضعف روسيا

قرر األرجنتيني هيكتور كوبر، املدير 
ــرص، تأجيل  ــب م ــابق ملنتخ ــي الس الفن
ــاه لقيادة  ــذي تلق ــرض ال ــىل الع ــرد ع ال

هندوراس، يف املرحلة القادمة.
ــن كوبر، أن كوبر  وأكد مصدر مقرب م
ــازة يف األرجنتني،  ــيض حالياً، فرتة إج يق
ــم بعد مسألة قيادة هندوراس،  ولم يحس
بعدما أكد املحامي الخاص به ووكيله، أن 

هناك اهتمام من أحد األندية الصينية.

أي  ــق  يتل ــم  ل ــر  كوب أن  إىل  ــار  وأش
ــب  ــب أي منتخ ــمية لتدري ــروض رس ع
ــات منتخب  ــا أن مفاوض عربي، موضح
ــفوية وال ترتق  ــرد أمور ش ــر، مج الجزائ

ملسألة العرض الرسمي.
ــادة  قي ــن  ع ــل  رح ــد  ق ــر،  كوب وكان 
ــة  ــروج الفراعن ــد خ ــرص، بع ــب م منتخ
ــم، دون حصد أي  ــة كأس العال من بطول

نقطة.

العرض الصيني يوقف مفاوضات كوبر مع هندوراس

طعظثغالغاتطعظثغالغات

ــادا عىل املاكينات،  ــابق، هجوما ح ــن أوليفر كان، حارس مرمى املنتخب األملاني الس ش
بعد اإلقصاء من دور املجموعات لنهائيات مونديال روسيا.

ــة: "لقد الحظنا  ــبورت بيلد" األملاني ــا صحيفة "س ــالل ترصيحات نقلته ــال كان، خ وق
العجز والالمباالة عىل الفريق يف نهائيات كأس العالم".

ــؤدي إىل قرارات  ــكار مختلفة، وهذا ي ــأن الالعبني لديهم أف ــعور ب وأضاف: "كان لدي ش
مختلفة وتغيري يف شكل الفريق".

وتابع: "لم يضع املنتخب معايري واضحة الختيار الالعبني، فنوير غاب 8 أشهر ثم تدرب 
بضعة أسابيع وشارك أساسيا".

ــني؟ هل هو األداء؟ أم  ــها بضم الالعب ــا هي املعايري التي قام لوف عىل أساس وأردف: "م
مكافأة بعض الالعبني لكونهم أبطال العالم يف 2014".

ــيتي، وفيليب  ــرت س ــاني، العب مانشس ــه كان من الرضوري ضم لريوي س ــار إىل أن وأش
ماكس من أوجسبورج لقائمة املاكينات يف املونديال.

وأتم: "ال أعرف هل كان من الحكمة تجديد عقد يواكيم لوف، فهذا يثري التساؤالت".

ــدرب منتخبه الوطني تيتي البقاء يف منصبه  ــرض االتحاد الربازييل لكرة القدم عىل م ع
ــرتة ال تقل عن أربعة أعوام، وذلك رغم الخروج من الدور ربع النهائي لكأس العالم 2018  لف

الذي تستضيفه روسيا.
ــة إعادة  ــذ 2016، وقاد عملي ــيل من ــب الربازي ــا) تدريب املنتخ ــي (57 عام ــوىل تيت ويت
ــتضافته الربازيل،  ــاو يف مونديال 2014 الذي اس ــوار السيليس ــه بعد النهاية املذلة ملش بنائ

بالخسارة يف نصف النهائي أمام أملانيا 1-7.
ــدور ربع  ــكا 2-1 يف ال ــيل أمام بلجي ــب الربازي ــرس املنتخ ــيا 2018، خ ــال روس ويف موندي

النهائي، علما أن هذه الخسارة كانت األوىل للسيليساو منذ 13 شهرا.
ــيا روجريو  ــة الربازيلية يف مونديال روس ــو" قام رئيس البعث ــب صحيفة "أو غلوب وحس
ــارة أمام  ــرض لتيتي بعد الخس ــة، بتقديم ع ــاد اللعب ــة اتح ــيتوىل رئاس ــو والذي س كابوكل

بلجيكا، للخوض يف "مرشوع يمتد ألربعة أعوام عىل األقل كمدرب للمنتخب الوطني".

كان ينتقد املاكينات

االتحاد الربازيلي يتمسك بمدربه 

ــيتش، حارس مرمى كرواتيا، لتحقيق إنجاز تاريخي مع بالده يف  يتطلع دانييل سوباس
كأس العالم، بعد التأهل ملالقاة إنجلرتا يف الدور قبل النهائي.

ــة (ليكيب)  ــات أبرزتها صحيف ــيتش يف ترصيح وقال سوباس
ــا حققناه يف  ــل مم ــاز أفض ــق إنج ــعى لتحقي ــية: "نس الفرنس

ــا يف  ــل مواجهة فرنس ــن األفض ــيكون م ــال 1998، وس موندي
املباراة النهائية".

ــة الربونزية عام 1998،  ــد منتخب كرواتيا امليدالي وحص
ــاركاته باملونديال، علما بأنه  كأفضل إنجاز له يف تاريخ مش
ــارة (2-1) أمام فرنسا،  خرج من الدور قبل النهائي بالخس

مستضيف البطولة حينها.
ــا 4 أيام  ــى موناكو: "أمامن ــارس مرم وأضاف ح

ــدور قبل  ــرتا يف ال ــة إنجل ــري ملواجه للتحض
ــة  صعب ــة  مواجه ــتكون  س ــي،  النهائ

للغاية، إال أن التأهل للنهائي فرصة 
ال تتكرر كثريا".

ــيا يف  وعن تجاوز عقبة روس
ــار الحارس  ــة، أش دور الثماني

ــب  منتخ أن  إىل  ــي  الكروات
ــل،  التأه ــتحق  اس ــالده  ب
ــض  ــعر ببع ــه ش ــدا أن مؤك
ــوط  الش ــة  نهاي يف  اآلالم 
ــه أرص عىل  ــي، إال أن الثان
ــتكمال اللقاء، وطالب  اس
ــو  زالتك ــي  الفن ــر  املدي

داليتش بعدم استبداله.
ــل  ــول: "التأه بالق ــيتش  ــم سوباس واختت
بركالت الرتجيح جزء من النجاح، إال أن عامل 

الخربة يف التصدي لها ال يمكن إغفاله".
ــي بركالت الرتجيح  وعرب املنتخب الكروات
ــد تعادله مع  ــني يف املونديال الجاري، بع مرت
الدنمارك 1-1 يف الدور الثاني ثم روسيا 2-2 

يف ختام منافسات دور الثمانية، السبت.

ــاميدوف، اعتزاله  ــندر س ــرويس ألكس ــط املنتخب ال ــط وس ــن العب خ أعل
ــب دوليا بعد خروج منتخب بالده من الدور ربع  اللع
ــرة القدم 2018،  ــة كأس العالم لك ــي لبطول النهائ

املقامة حاليا يف روسيا.
ــات  ــاميدوف يف ترصيح ــندر س ــال ألكس وق
ــا: "أنا قررت كل  ــني بعد مباراة كرواتي للصحفي
يشء بالنسبة لنفيس بأن الوقت قد حان. كانت 

هذه املباراة األخرية يل مع املنتخب الوطني".
ــندر  ألكس ــق  فعل ــاراة  للمب ــبة  بالنس ــا  أم
ــا  ــل، لكنن أم ــة  ــاك خيب ــال: "هن ــاميدوف قائ س
ــا بأنه يمكن االفتخار بمنتخبنا لقد أظهرنا  أظهرن
ــدث هكذا.  ــف أن األمر ح ــن املؤس ــا م أداء الئق
ــاعر عظيمة.  ــدة، ومش ــاراة جي ــت مب كان
ــح ... فاآلن  ــلة ركالت الرتجي ــا سلس أم
ــول أي يشء عنها. أنا  ــب ق من الصع
ــوة من  ــىل بعد خط ــا ع ــج. كن منزع

الدور قبل النهائي".
ــاميدوف  ــندر س ألكس ــع  وداف
ــبارتاك  س ــق  فري ــا)،  عام  33)
ــب  ــوان املنتخ ــن أل ــكو، ع موس
الرويس، منذ العام 2011، يف 53 

مباراة، وأحرز 7 أهداف

ساميدوف يعتزل اللعب دوليا
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حارس كرواتيا يفضل مواجهةمواجهة فرنسا يف النهايئ
ــة (ليكيب) ــات أبرزتها صحيف ــيتش يف ترصيح وباس

ــا حققناه يف  ــل مم ــاز أفض ــق إنج ــعى لتحقي  "نس
يف

ــا يف  ــل مواجهة فرنس ــن األفض ــيكون م ، وس
يف

199
هائية".

ــة الربونزية عام 1998،  د منتخب كرواتيا امليدالي
ــاركاته باملونديال، علما بأنه  جاز له يف تاريخ مش

م
ــارة (2-1) أمام فرنسا،  دور قبل النهائي بالخس

 البطولة حينها.
أيام  ــا 4 ــى موناكو: "أمامن ــارس مرم  ح

ــدور قبل ــرتا يف ال ــة إنجل ملواجه
ــة  صعب ــة  مواجه ــتكون  س

ن التأهل للنهائي فرصة
ريا".

ــيا يف  جاوز عقبة روس
ــار الحارس  ــة، أش ي

يف
ــب  منتخ أن  إىل 

ــل، التأه ــتحق 
ــض  ــعر ببع  ش
ــوط  الش ــة  هاي
ــه أرص عىل   أن
للقاء، وطالب 
ــو  زالتك ــي  فن

دم استبداله.
ــل ــول: "التأه بالق ــيتش  م سوباس

م
جيح جزء من النجاح، إال أن عامل 

م
تصدي لها ال يمكن إغفاله".

ــي بركالت الرتجيح  نتخب الكروات
ــد تعادله مع ملونديال الجاري، بع
-1 يف الدور الثاني ثم روسيا 2-2

افسات دور الثمانية، السبت.


