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ديشان على بعد ساعات
من كتابة التاريخ

فرساليكو يكشف سر

إسقاط األسود الثالثة
ك�شف �سيمي فر�ساليكو العب املنتخب الكرواتي �سبب االنت�صار على
�إنكلرتا ،بنتيجة  ،1-2يف �إطار ن�صف نهائي مونديال رو�سيا.
وقال فر�ساليكو ،خالل ت�رصيحاته ل�شبكة �سكاي �سبورت�س «املفهوم
العام للإنكليز يف الوقت احلايل� ،أنهم غريوا من طريقتهم يف ا�ستغالل
الكرات الطويلة» .و�أ�ضاف «حني �ضغطنا عليهم �أثناء املباراة ،تبني
�أنهم ال ي�ستطيعون ا�ستغالل الكرات الطويلة ،وبالتايل جنحنا يف �إبطال
مفعول قوتهم» .وت�ألق فر�ساليكو يف املباراة ،حيث قام ب�إنقاذ خيايل،
حني �أبعد كرة من جون �ستونز بر�أ�سه ،من على خط املرمى يف ال�شوط
الإ�ضايف الأول .ومن املقرر �أن يواجه منتخب كرواتيا ،نظريه الفرن�سي،
الأحد املقبل ،يف نهائي بطولة ك�أ�س العامل ،على ملعب لوجنيكي،
بالعا�صمة الرو�سية مو�سكو.

FIFA WORLD CUP
�سيطر بلوغ منتخب فرن�سا امل�شهد اخلتامي يف املونديال الرو�سي
على واجهات غالبية ال�صحف الفرن�سية والعاملية التي �أ�شادت
مب�ستوى الالعبني وحتديدا ،املدرب ديديه دي�شان ،الذي �صار على
بعد �ساعات من كتابة التاريخ ،بعد �أن �أ�صبح رابع العب يتوج بك�أ�س
العامل كالعب ويقود منتخب بالده �إلى النهائي كمدرب ،مكررا �إجناز
الربازيلي ماريو زغالو والأملانيني بكامباور ورودي فولر.
وال يريد دي�شان االكتفاء بهذا القدر بل يطمح لرفع الك�أ�س الذهبية
مرة ثانية ،مكررا ما فعله الثنائي زاغالو وبكنباور ليبقى الإجناز
با�سميهما لغاية الآن.
وكان الفوز على بلجيكا وبلوغ نهائي املونديال الرو�سي
قد �أخ��رج الفرن�سيني �إل��ى �ساحات ال�شانزليزيه يف
م�شهد م�شابه مرت عليه  20عاما ،وقتها احتفلت فيه
اجلماهري مع زين الدين زي��دان ورفاقه ب���أول لقب
عاملي.
وخلفت ليلة الفوز على بلجيكا فرحة ه�ستريية
يف كل امل��دن الفرن�سية التي رق�ص وغنى فيها
امل�شجعون ل�ساعات طويلة ،معربين عن فرحتهم
بطريقتهم اخلا�صة.
وغادر منتخب «الديوك» بعد �أن �أجنزوا مهمة بلجيكا
بنجاح ،مقر الإقامة يف مدينة �سان بطر�سبريغ باجتاه
مو�سكو ،و�سط ت�شجيعات واحتفاالت جماهريية على
�أمل �أن تتوا�صل بعد املباراة النهائية.
الفرن�سيون ورغ��م ما قدمه منتخبهم من نتائج
وم�ستويات يف هذا املونديال� ،إال �أنهم بقوا يف
خوف من لعنة ركالت الرتجيح التي مل يحالف
احلظ فيها منتخبهم يف نهائي مونديال � 2006أمام
�إيطاليا ،نقطة رمبا يكون قد نظر �إليها املدرب
دي�شان خا�صة و�أن فريقه مل مير بتجربة �سل�سلة
ركالت الرتجيح يف رو�سيا بعد �أن جتاوز كل
الأدوار دون اللجوء حتى �إلى �شوطني �إ�ضافيني
بعك�س خ�صمه يف اللقاء النهائي.

لينكر وشيرر يشيدان بمشوار
إنكلترا في المونديال
�أ�شاد الالعبان الإنكليزيان ال�سابقان ،جاري
لينكر واالن �شرير ،ب���الأداء الكبري ملنتخب
بالدهما يف بطولة ك�أ�س العامل  2018برو�سيا
رغم �سقوطه � 2 - 1أمام كرواتيا يف الدور قبل
النهائي.
وق��ال �شرير عرب موقع التوا�صل االجتماعي
«تويرت»« :التوقعات كانت كبرية للغاية ،قامت
�إجنلرتا بعمل جيد و�أي�ضا جاريث �ساوثجيت،
لقد ت�ألقا ومنحانا متعة كبرية ،لقد وجدوا
النهج ال�سليم و�أعطونا الأمل».
ومن جانبه قال جاري لينكر� ،أحد �أ�ساطري الكرة
الإنكليزية�« :أ�شعر بال�صدمة ولكن هذا الفريق
ال�شاب قدم كل �شيء� ،إنها خطوة كبرية للأمام
وميكنها �أن تقودنا ل�شيء �أف�ضل يف امل�ستقبل،
يحق لهم �أن يبقوا الر�أ�س مرفوعة ،لقد جعلوا
بالدنا ت�شعر بالفخر ،تهانينا لكرواتيا».
ويف نف�س ال�سياق ،حتدث بع�ض امل�س�ؤولني
وال�شخ�صيات العامة يف �إنكلرتا عن املباراة،
حيث قالت رئي�سة وزراء بريطانيا ترييزا ماي

�أنها ت�شعر بالفخر مبا قدمه املنتخب
الإنكليزي الذي جنح يف الو�صول �إلى
ال��دور قبل النهائي للمونديال للمرة
الأولى منذ  28عاما.
و �أ�ضافت ماي قائلة« :كانت رحلة رائعة
ملأت البالد بالفخر� ،سرنفع العلم يوم
ال�سبت» ،يف �إ�شارة ملباراة �إنكلرتا �أمام
بلجيكا غدا لتحديد هوية �صاحب املركز
الثالث يف املونديال.
وم��ن جانبه ق��ال الأم�ير ويليام ،دوق
ك��ام�بري��دج�« :أع����رف �أن��ه��م ي�شعرون
ب�إحباط كبري ،ولكنني فخور للغاية
بهذا الفريق ويجب عليكم �أن تكونوا
كذلك �أي�ضا».
و�أ�ضاف قائال« :لقد قدموا بطولة
مذهلة ،لقد كتبوا التاريخ ومنحوا
اجلماهري �شيئا لي�ؤمنوا به ،نعرف
�أن هذا الفريق الإنكليزي �سيحقق
املزيد من الأ�شياء».
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مفاجئ في المونديال

�شهدت بطولة ك�أ�س العامل  2018برو�سيا ،العديد من النجوم الذين
ظهروا ب�شكل مفاجئ والذين قد يكون لهم م�ستقبل رائع بعد املونديال من
خالل االنتقال �إلى �أندية جديدة ،وذلك بعد الأداء الرائع الذي ظهروا عليه
و�أثبتوا من خالله �أنهم �سيكونوا م�ستقبل منتخباتهم.
هندر�سون جنم و�سط انكلرتا.
لعب جنم و�سط املنتخب الإنكليزي وقائد فريق ليفربول دورا حموريا فى
و�صول منتخب الأ�سود الثالثة للمربع الذهبي ،وبالرغم من �أن زميل حممد
�صالح يف �صفوف الريدز كان مثار �سخرية اجلماهري يف بع�ض املباريات� ،إال
�أنه ت�ألق ب�شدة يف املونديال احلايل رغم ان كل العيون تتجه للالعبني يف
مركز اجلناح مثل ديلي �آيل وخي�سي لينغارد واملهاجم هاري كني.
جريو مهاجم فرن�سا

ي�صنف البع�ض مهاجم ت�شيل�سي و�أر�سنال ال�سابق �أوليفيه جريو على انه من
�أ�سو�أ مهاجمو الربميريليج� ،إال �أنه مع املنتخب الفرن�سي الذى ت�أهل معهم �إلى
نهائي ك�أ�س العامل له �ش�أنا �آخر ،فى ظل الثقة التى ينالها من مدرب الديوك
ديديه دي�شامب ،ورغم عدم ت�سجيله لأى هدف حتى الآن �إال �أن دوره كان بارزا
للغاية فى قدرته كالعب م�ستهدف بني املدافعني فى «�سحب» �أكرث من العب معه
و�إتاحة الفر�صة لغريه فى الت�سجيل مثل اجلناحني غريزمان ومبابي.
مروان فياليني العب و�سط بلجيكا

العب و�سط منتخب بلجيكا ومان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي ،كان مفاجاة كبرية
للبع�ض رغم اعرتا�ض اجلمهور البلجيكي على �ضمه لقائمة ك�أ�س العامل فى ظل ا�ستبعاد
العب بحجم رادجا ناينغوالن ،ولكن بعدما قلب الطاولة لل�شياطني احلمر �أمام ال�سابان
يف دور الـ 16وت�سجيله هدف التعادل  2-2قبل الفوز � ، 2-3أ�صبح �أ�سا�سيا فى مباراة ربع
النهائي �أمام الربازيل والذي قدم خاللها مباراة رائعة ،وكذلك �أمام منتخب فرن�سا يف ن�صف
النهائي قبل خروج بالده.
�أندري كراماريت�ش

قد يكون �أكرث امل�صدومني من �أداء مهاجم منتخب كرواتيا جمهور الدوري الإنكليزي الذي �شاهد
الالعب مع لي�سرت �سيتي يف املو�سم الذي ح�صلوا خالله على لقب الربميريليغ ،حيث مل يقدم
العب هوفنهامي احلالى وقتها �أي �شيء يذكر ،لكنه مع منتخب كرواتيا يف املونديال يقدم �أداء رائع
وجنح يف قيادتهم �إلى نهائي املونديال بالرغم من �أن ا�سمه لي�س كبريا مثل مودريت�ش ،راكيتيت�ش،
ماندزوكيت�ش وبروزوفيت�ش.
• جيرو

• هندرسون

�إيجور �أكينفيف

حار�س مرمى منتخب رو�سيا وفريق �س�سكا مو�سكو من الالعبني الذين خطفوا الأ�ضواء ب�شدة بالرغم من
�أن ا�سمه ال يقارن بحرا�س �آخرين مثل هوغو لوري�س ،مانويل نوير ،بيكفورد ،كورتوا وغريهم من
الذين خا�ضوا املونديال ،ولعل �أبرز مباريات احلار�س �صاحب الـ 32عاما �أمام �إ�سبانيا
فى دور الـ 16بعدما ت�صدى لركلتي ترجيح �أمام كوكي و�إياجو �إ�سبا�س العبا منتخب
املاتادور ،ولكن احلظ مل يحالفه يف ربع النهائي خالل ركالت الرتجيح �أمام
كرواتيا.
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