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مورينيو يؤيد بقاء
ساوثغيت

• مورينيو

• داليتش يتوسط العبيه

داليتش :ال نسعى لالنتقام من ديوك فرنسا
تغنى زالتكو داليت�ش املدير الفني
للمنتخب الكرواتي بال�شخ�صية
وال��ق��وة ال��ت��ي �أظ��ه��ره��ا العبوه
يف مواجهة ن�صف النهائي �أمام
�إنكلرتا.
وق����ال دال��ي��ت�����ش يف ت�رصيحات
بامل�ؤمتر ال�صحايف عقب املباراة:

قبل  20عاما ،ح�رضت �أول ثالث
مباريات يف املونديال كم�شجع،
اجل��م��ي��ع ي��ت��ذك��ر ن�صف النهائي
�أم��ام فرن�سا عندما �سجل ليليان
تورام هدفني ،وخ�رسنا ،كان هذا
مو�ضوع نقا�ش يف كرواتيا خالل
عاما املا�ضية� ،أتذكر
الع�رشين
ً

عندما احتفلنا بهدف �سوكر».
و�أ�ضاف حول املباراة� :أظهر فريقا
فرن�سا وكرواتيا جودتهما ،نحن ال
ن�سعى لالنتقام من فرن�سا ،هذه هي
كرة القدم ،ما يتعني علينا القيام
به الآن هو الرتكيز على اال�ستعداد
ب�أف�ضل �شكل للمباراة املقبلة يف

البايرن يدخل في أزمة مع

المنتخب األلماني بسبب أوزيل
ك�شفت تقارير �صحافية �أملانية عن وجود �أزمة بني
نادي بايرن ميونيخ واملنتخب الأملاين ب�سبب خط�أ
�إعالين خالل م�شاركة املاكينات يف نهائيات مونديال
رو�سيا.
وبح�سب �صحيفة «�سبورت بيلد» الأملانية ،ف�إن بايرن
ميونيخ دخل يف �أزمة مع راعي الفريق ب�سبب ظهور
اثنني من العبي البافاري على �أحد �إعالنات ال�رشكة
الراعية للمنتخب الأملاين.
و�أ�شارت ال�صحيفة� ،إلى �أن النادي البافاري تقدم
ب�شكوى لالحتاد الأملاين بخ�صو�ص هذه الأزمة.
و�أ�ضافت ال�صحيفة« :بح�سب االتفاقية بني بايرن

واملنتخب الأمل��اين ،فيجب ظهور العب واحد فقط،
ولكن مت انتهاك االتفاق بظهور جريوم بواتنغ وجو�شوا
كيميت�ش يف احلملة.
وتابعت :ظهر هذا اخلط�أ ب�سبب �أزم��ة �صور م�سعود
�أوزيل مع الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان ،حيث
كان يرتبط �أوزيل بعقد مع ال�رشكة الراعية للمنتخب
منذ  2016وكان الوجه الإعالين لها ،ولكن بعد الأزمة
مت نقله من املقدمة �إلى خلفية املل�صقات الدعائية.
وودع املنتخب الأملاين نهائيات مونديال رو�سيا من
دور املجموعات بر�صيد  3نقاط فقط ،ح�صدها من فوز
وحيد على ال�سويد.

داير :ما فعلناه يستحق التشجيع
�أع���رب �إي��ري��ك داي���ر الع��ب ن��ادي
توتنهام واملنتخب الإنكليزي عن
حزنه عقب هزمية منتخب بالده
�أم��ام نظريه الكرواتي ،بنتيجة
 ،2-1يف ن�صف نهائي بطولة ك�أ�س
العامل.
وق�����ال داي�����ر ،يف ت�رصيحات
لل�صحافيني باملنطقة املختلطة
عقب املباراة «كنا نريد العودة
للمباراة ،بعدما �سجل اخل�صم،
هدف التعادل».

و�أ���ض��اف «كرواتيا لعبت ب�شكل
جيد ،ولكننا �أهدرنا العديد من
الفر�ص ،وخا�صة يف ال�شوط الثاين
من عمر اللقاء».
وت���اب���ع «����س�ن�رى الإي��ج��اب��ي��ات
وال�سلبيات يف ه���ذه البطولة
امل�ستقبل ال��واع��د �أم���ام كتيبة
�إنكلرتا ،التي ال زال��ت �صغرية،
أمورا عظيمة يف
�أتوقع �أننا �سنحقق � ً
ال�سنوات املقبلة».
ون��وه داي��ر «لقد �أعطينا البالد،

• احلزن يسيطر على ايريك داير وديلي ألي

�شي ًئا لال�ستمتاع به ،ما فعلناه
ي�ستحق الت�شجيع.
وختم داير ت�رصيحاته بقوله «من
ال�صعب قول �أن البطولة لن تعود
�إل��ى �إنكلرتا م��رة �أخ��رى ،ولكني
�أ�شعر �أننا �سنعود بها مرة �أخرى
للبالد.
وم��ن املنتظر �أن يواجه منتخب
�إنكلرتا ،نظريه البلجيكي ،ال�سبت
املقبل ،يف مباراة حتديد املركزين
الثالث والرابع يف ك�أ�س العامل.

البطولة.
وتابع« :ما فعله العبونا والقوة
ال��ت��ي �أظ��ه��روه��ا وال���ق���درة على
رائعة ،لقد
�ورا
ً
التحمل ،كانت �أم� ً
�أردت �أن �أج��رى تبديالت لكن ال
�أح��د �أراد اخل���روج ،اجلميع كان
يقول �أنا جاهز ،لقد لعب البع�ض

ب�إ�صابات».
واخ��ت��ت��م «ع��ن��دم��ا ب���د�أت حت�ضري
الالعبني الأ�سا�سيني للمباراة مل
يرغب �أحد يف اال�ست�سالم ،ال �أحد �أراد
�أن يقول �أين مل �أكن م�ستع ًدا للوقت
الإ�ضايف ،وهذا يدل على �شخ�صية
فخورا.
عظيمة ،ويجعلني
ً

أربيلوا يشيد
بإبداع مودريتش

�أكد الربتغايل جوزيه مورينيو،
املدير الفني لفريق مان�ش�سرت
يونايتد� ،أن ال�شعب الإنكليزي
يجب �أن ي�شعر بالتفا�ؤل رغم
خروج املنتخب من ن�صف نهائي
ك�أ�س العامل  2018برو�سيا.
وق���ال مورينيو يف ت�رصيحات
نقلتها �شبكة «�سكاي �سبورت» :لدى
�إنكلرتا �سبب للبكاء لأنها كانت
قريبة جد ًا من الو�صول �إلى نهائي
ك�أ�س العامل ،لكن لديها � ً
أي�ضا
�سبب للتفا�ؤل.
ريا
و�أ�ضاف :لقد حت�سن الفريق كث ً
باملقارنة بال�سنوات ال�سابقة،
�إن��ه فريق �شاب� ،سيلعب معظم
الالعبني يف ك�أ�س العامل املقبل
مع املزيد من اخلربة».
وعن م�ستقبل جاريث �ساوثغيت،

• مودريتش

وجه الإ�سباين �ألفارو �أربيلوا العب ريال مدريد ال�سابق ر�سالة
�إ�شادة ودعم للكرواتي لوكا مودريت�ش ،بعدما قاد الأخري
منتخب بالده ،لبلوغ نهائي بطولة ك�أ�س العامل ،التي تقام
حال ًيا يف رو�سيا.
وق��ال �أربيلوا عرب ح�سابه ال�شخ�صي على موقع التوا�صل
االجتماعي تويرت «نحن ال نعرف من �سيفوز بلقب ك�أ�س
العامل.
وتابع «ولكن هناك العب يف البطولة ،حفر ا�سمه يف قلوب
اجلميع� ،إنه لوكا مودريت�ش.

تريبير دخل تاريخ المونديال
�أ���ص��ب��ح ال��ظ��ه�ير الأمي����ن ملنتخب
�إنكلرتا ،ك�يران تريبري� ،صاحب
�أ�رسع هدف ،يف مباراة بن�صف نهائي
�إحدى بطوالت ك�أ�س العامل ،منذ 60
عاما.
وافتتح تريبري النتيجة ل�صالح
«الأ�سود الثالثة» ،بعدما هز �شباك
كرواتيا من ركلة ح��رة ،قبل متام
الدقيقة اخلام�سة للمباراة.
و�أ�صبح هذا راب��ع �أ��سرع ه��دف ،يف
تاريخ مباريات ن�صف نهائي بطوالت
ك�أ�س العامل ،حيث ي�أتي يف �صدارة
القائمة ذلك الذي �أحرزه ال�سويدي،
�آرنه نيربج يف �شباك املجر ،بعد 35
ثانية فقط من بداية اللقاء ،الذي
جمع املنتخبني يف ن�سخة .1938
وي�أتي يف املرتبة الثانية ،الهدف
الذي �سجله فافا ملنتخب ال�سامبا،
يف �شباك فرن�سا ،بعد دقيقتني فقط
م��ن ب��داي��ة ن�صف نهائي مونديال
 ،1958يليه ه��دف اليوغو�ساليف
دي�����وردي ف��وك��ادي��ن��وف��ي��ت�����ش ،مع
حلول الدقيقة الرابعة ،يف �شباك
�أوروغواي ،بن�سخة .1930

• تدخل قوي من تريبير على سترينك

املدير الفني للمنتخب الإجنليزي،
قال« :لو كنت م�س�ؤو ًال عن االحتاد
الإجنليزي فلي�س هناك �شك يف �أنني
�س�أبقي عليه و�س�أمنحه الفر�صة
لقيادة املنتخب يف بطولة اليورو
وك�أ�س العامل املقبل.
ووا�صل :الالعبون والفريق وكل
امل�شاركني يف املونديال لديهم
�سبب لأن ي��ع��ودا لبالدهم وهم
ي�شعرون بالفخر ،بعد تقدميهم
كل �شيء لوطنهم».
وتابع :بالرغم من الهزمية من
ك��روات��ي��ا ول��ك��ن �إجن��ل�ترا ظهرت
ب�شكل رائع.
و�أمت :م��اح��دث �إجن���از للمنتخب
ال��ك��روات��ي لأن ال���دوري املحلي
�صغري ومعظم الالعبني يلعبون
خارج كرواتيا.

