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احتفاالت صاخبة في شوارع زغرب

مدرب األسود :ال يمكن
الحديث عن اإليجابيات
وقت الخسارة

�شهدت �شوارع مدينة زغرب العا�صمة الكرواتية
احتفاالت �صاخبة ،بعد ت�أهل املنتخب �إلى املباراة
النهائية لك�أ�س العامل  2018فى رو�سيا ،بعد تغلبه
على منتخب �إجنلرتا بنتيجة  1 – 2فى ن�صف نهائى
املونديال .واحتفلت اجلماهري الكرواتية بطريقة
جنونية بعد ت�أهل منتخب بالدها �إل��ى املباراة

• ساوثجيت

قال غاريث �ساوثغيت ،مدرب
�إن��ك��ل�ترا� ،إن ف��ري��ق��ه بحاجة
ل��ل�����ش��ع��ور ب��امل��ع��ان��اة ،بعد
هزميته �أمام كرواتيا يف الدور
قبل النهائي لك�أ�س العامل،
وفهم الفر�صة التي فرط فيها،
قبل البحث عن �إيجابيات يف
م�سريته الهائلة
وب���د�أت �إنكلرتا ب�شكل جيد يف
حماولة بلوغ النهائي ،لكنها
تراجعت يف ال�شوط الثاين قبل
�أن تخ�رس  2-1يف الوقت الإ�ضايف
با�ستاد لوجنيكي
وبالنظر �إلى �أنها مل تكن مر�شحة
للقب عندما و�صلت �إلى رو�سيا،
ُط��ل��ب م��ن امل���درب �ساوثغيت
احل��دي��ث ع��ن الإي��ج��اب��ي��ات يف
امل�سرية التي بدت �أنها �أ�صلحت
العالقة ال�سيئة بني اجلماهري
االجنليزية ومنتخبها الوطني.
و�أبلغ ال�صحافيني «�أعتقد �أنه
رمبا يحني ذلك بعد عدة �أيام،
لكن يف ال��وق��ت احل��ايل ن�شعر
بالأمل من هذه الهزمية».
وتابع «هل توقعنا �أن نكون يف
هذا املوقف؟ واقعيا ال �أعتقد �أن
�أي منا فكر يف ذلك .لكن عندما
ت�صل �إلى هذا احلد وتلعب ب�شكل
جيد كما فعلنا ،تريد ا�ستغالل
هذه الفر�ص يف حياتك».
و�أ�ضاف «�سن�أخذ بع�ض الوقت
للتفكري يف الإي��ج��اب��ي��ات ،من
ال�����ص��ع��ب يف ال���وق���ت احل���ايل
احلديث عنها يف هذا ال�سباق.

ما زال الوقت مبكرا لأنني �أعتقد
�أن علينا �أن ن�شعر باملعاناة من
هذه النتيجة �أوال».
وبعد خروج العديد من القوى
التقليدية من البطولة و�سهولة
طريق �إنكلرتا يف القرعة ،بلغت
ال��دور قبل النهائي يف بطولة
كبرية للمرة الأولى منذ بطولة
�أوروب�����ا  ،1996ع��ن��دم��ا كان
�ساوثغيت �ضمن العبي الفريق.
و�أ�ضاف «كانت فر�صة رائعة لنا
وال ن�ضمن تكرار ه��ذه الفر�ص
مرة �أخرى .لكننا نريد �أن نكون
الفريق ال���ذي ي�صل �إل���ى دور
الثمانية وال��دور قبل النهائي
والنهائي .هذا ما �سعينا خلفه
منذ ف�ترة طويلة واثبتنا �أنه
ميكن حدوث ذلك».
و�أردف «�أثبتنا لأنف�سنا �إمكانية
ح���دوث ذل��ك و�أثبتنا لبالدنا
�أي�ضا .الآن هناك درجة جديدة من
التوقعات .العديد من الالعبني
يف ه��ذه املجموعة �أ�صبحوا
نا�ضجني و�أنا فخور بهم».
و�أ�شار �ساوثغيت �إلى �أن خو�ض
املباريات الكبرية بانتظام،
لعب دورا يف تطوير العبيه،
و�أن الرتاجع يف ال�شوط الثاين
كان ب�سبب االفتقار للخربة.
وتابع «عندما ت�صل �إل��ى هذه
امل��رح��ل��ة يف ال��ب��ط��ول��ة ،ف���إن
الفارق يكون ب�سيطا ،املناف�س
ا�ستفاد من فر�صتني ح�صل عليهما
ومل ن�ستطع الرد».

www.alshahedkw.com

النهائية لك�أ�س العامل للمرة الأولى فى تاريخه
على ح�ساب منتخب الأ���س��ود الثالثة .ويواجه
املنتخب الكرواتي نظريه املنتخب الفرن�سي،
وذلك بعد تخطي الديوك منتخب بلجيكا بنتيجة
 ،0 – 1يف املباراة النهائية واملقرر لها يوم الأحد
يف اخلام�سة م�ساء على ملعب «لوجنيكي».

• جانب من احتفاالت اجلمهور الكرواتي

راكيتيتش يكسر رقم ويليان في النهائي

أومتيتي  :سنحاول استغالل
إرهاق الخصم

• راكيتيتش يحتفل مع حارس مرمى منتخب بالده

ا�ستعد ال���دويل ال��ك��روات��ي �إي��ف��ان راكيتيت�ش ،جنم
بر�شلونة ،خلو�ض نهائي بطولة ك�أ�س العامل 2018
برو�سيا ،الأحد املقبل� ،أمام نظريه الفرن�سي .و�أكدت
�صحيفة م��ون��دو ديبورتيفو الإ�سبانية� ،أن �إيفان
راكيتيت�ش ،ي�ستعد خلو�ض مباراته رقم  71هذا املو�سم.
و�أو�ضحت ال�صحيفة� ،أن الدويل الكرواتي� ،سي�صبح �أكرث
ً
خو�ضا للمباريات خالل مو�سم ،2018-2017
الالعبني
حيث لعب  55مواجهة مع البلوغرانا ،و 16مباراة مع
منتخب بالده .وذكرت ال�صحيفة �أن الربازيلي ويليان،

العب ت�شيل�سي ،هو الوحيد الذي لعب  70مباراة خالل
هذا املو�سم ،ولكن �سيتخطاه راكيتيت�ش ،بعد خو�ض
املباراة النهائية �أمام فرن�سا .و�سي�صل لوكا مودريت�ش،
قائد كرواتيا ،للمباراة رقم  59هذا املو�سم ،بعد خو�ض
املباراة النهائية يف املونديال ،حيث لعب  43مواجهة
مع امللكي ،و 16مباراة مع منتخب بالده.
وت�أهل منتخب كرواتيا للمباراة النهائية يف ك�أ�س
العامل ،بعد الفوز على �إنكلرتا ،بهدفني مقابل هدف،
اول �أم�س الأربعاء.

اكد �صامويل �أومتيتي ،جنم املنتخب الفرن�سي� ،أنه ال يدرك
حتى الآن� ،أن منتخب بالده �سيخو�ض نهائي ك�أ�س العامل ،الأحد
املقبل.
وقال �أومتيتي ،يف ت�رصيحات ل�صحيفة فران�س فوتبول «�أحرزت
ً
هدفا يف مرمى بلجيكا ،ولكن البطل يتمثل يف املجموعة ب�أكملها،
جميعا».
لقد عملنا ب�شكل جيد
ً
و�أ�ضاف «�سنخو�ض نهائي ك�أ�س العامل �أمام كرواتيا ،التي متتلك
جمموعة رائعة من الالعبني� ،أمثال لوكا مودريت�ش و�إيفان
راكيتيت�ش وماريو مانذوكيت�ش».
ووا�صل «�أمتنى �أن �أخو�ض نهائي املونديال و�أفوز به ،لدينا حلم
كبري ون�سعى لتحقيقه� ،سنفعل ما بو�سعنا حل�صد اللقب».
وعن نهائي يورو � ،2016أو�ضح «تعلمنا من �أخطائنا ،ون�سعى
لعدم تكرارها مرة �أخرى ،نحن على الطريق ال�صحيح ،وهناك
الكثري من اجلدية ،ال�ستغالل �إره��اق كرواتيا ،التي خا�ضت 3
مباريات مع التمديد للوقت الإ�ضايف».
وعن مباراة فرن�سا وكرواتيا يف مونديال � ،1998أو�ضح «ال
�أتذكرها على الإطالق ،لكنني ا�ستطعت م�شاهدة الكثري من مقاطع
الفيديو عنها ،كانت مباراة خا�صة ج ًدا لكرواتيا».
و�أردف «لقد عرفت بول بوغبا ل�سنوات عدة ،لقد كان دائما قائدا،
لديه ذلك يف داخله ،ميكنه احلديث وتقدمي الن�صائح ،لقد تطور
للغاية يف املونديال».
وعن زميله مبابي ،علق «�إنه ال يحب احلديث عن عمره ،ولكنه
�صاحب �شخ�صية كبرية ،وه��ادئ ويقوم ب�أ�شياء جمنونة يف
امللعب� ،سيبقى جي ًدا لفرتة كبرية من م�سريته».
و�أمت «�إنها بطولة ا�ستثنائية مع جمموعة مثالية من الالعبني ،كنا
واثقني من الو�صول للمباراة النهائية».
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السبت  2018-6-30الساعة 17:00

األحد  2018-7-1الساعة 17:00

االثنين  2018-7-2الساعة 17:00

الثالثاء  2018-7-3الساعة 17:00

الجمعة  2018-7-6الساعة 17:00

السبت  2018-7-7الساعة 17:00

الثالثاء  2018-7-10الساعة 21:00

األرجنتين  -فرنسا

روسيا  -إسبانيا

المكسيك  -البرازيل

السويد  -سويسرا

األوروغواي -فرنسا

السويد -انجلترا

فرنسا  -بلجيكا
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الجمعة  2018-7-6الساعة 21:00
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السبت  2018-7-7الساعة 17:00
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األربعاء  2018-7-11الساعة 21:00
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