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كرواتيا تقتنص انتصاراً مثيراً على إسبانيا بثالثية
ريا
اقتن�ص املنتخب الكرواتي
انت�صارا مث ً
ً
على منتخب �إ�سبانيا بنتيجة « ،»2-3م�ساء
اول ام�س اخلمي�س� ،ضمن مناف�سات اجلولة
اخلام�سة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.
�سجل �أهداف كرواتيا كراماريت�ش يف الدقيقة
 ،54وج��ي��دايف هدفني يف الدقيقتني «69
و ،»92بينما �سجل لإ�سبانيا داين �سيبايو�س
يف الدقيقة  ،56ورامو�س من ركلة جزاء يف
الدقيقة .78
ورفع منتخب كرواتيا ر�صيده للنقطة الـ 4يف
املركز الثالث ،بينما جتمد ر�صيد �إ�سبانيا
عند  6نقاط يف ال�صدارة ،لت�شتعل ح�سابات
الت�أهل يف املجموعة للت�أهل �إل��ى ن�صف
النهائي.وتُ عد ه��ذه الهزمية هي الثانية
على التوايل للماتادور يف البطولة ،بعد
اخل�سارة يف اجلولة املا�ضية بنف�س النتيجة
�أم��ام �إن��ك��ل�ترا�.أول تهديد يف امل��ب��اراة كان
من جانب �أ�صحاب الأر���ض ،بت�سديدة قوية
من �إيفان بريي�سيت�ش ارتطمت بالقائم يف
الدقيقة .5ووا�صل بريي�سيت�ش تهديده ملرمى
املنتخب الإ�سباين ،بانطالقة يف اجلبهة
الي�رسى ،و�سدد الكرة جتاه مرمى دي خيا
يف الدقيقة .14
وا�ستمرت حماوالت الكروات ،لكن دون �أي
تهديد �رصيح على مرمى املاتادور ،حيث
�أه���در اخل��ط الهجومي لو�صيف مونديال
رو�سيا الفر�ص برعونة �شديدة.
ويف �أول حماولة للمنتخب الإ�سباين ،انطلق

جوردي �ألبا الظهري الأي�رس لالروخا ،و�سدد
كرة ت�صدى لها احلار�س كالينيت�ش يف الدقيقة
37وا�ستمرت حماوالت الالروخا بت�سديد من
�سا�ؤول على ح��دود منطقة اجل��زاء ،لكنها
علت مرمى كرواتيا ،يف الدقيقة 43وت�ألق
احلار�س كالينيت�ش ،يف الت�صدي لأخطر
فر�صة لإ�سبانيا يف ال�شوط الأول ،بت�سديدة
قوية من قبل �إي�سكو يف الدقيقة .45
ومع بداية ال�شوط الثاين ،حاول الطرفان،
افتتاح الت�سجيل بفر�ص على ا�ستحياء دون �أي
خطورة
و�سجل كراماريت�ش الهدف الأول لكرواتيا يف
الدقيقة  ،54م�ستغال خط�أ فادح من �سريجيو
رامو�س و�سريجيو روبريتو يف التمرير.
وبعد دقيقتني فقط ،جنح داين �سيبايو�س يف
ت�سجيل هدف التعادل للمنتخب الإ�سباين،
م�ستغال متريرة �سحرية من �إي�سكو.
وح��اول �إيفان راكيتيت�ش الع��ب خط و�سط
كرواتيا ،ت�سجيل هدف التقدم مرة �أخرى،
حيث �سدد كرة قوية مرت بجانب مرمى دي
خيا يف الدقيقة .60
و�أه��در ياجو �أ�سبا�س فر�صة الهدف الثاين
للمنتخب الإ�سباين ،حيث �سدد كرة قوية
ت�صدت لها العار�ضة يف الدقيقة .62
قرر لوي�س �إنريكي املدير الفني للمنتخب
الإ�سباين ،الدفع ب�أولى �أوراقه يف املباراة،
ب�إ�رشاك ماركو �أ�سين�سيو بدال من رودريغو
مورينو ،ثم �ألفارو موراتا بدال من �أ�سبا�س،

ريا �سو�سو بدال من �سا�ؤول.
و�أخ ً
و�سجل تني جيدفاي الهدف الثاين ملنتخب
كرواتيا ،يف الدقيقة  ،68بر�أ�سية على ي�سار
احلار�س دي خيا ،م�ستغال متريرة عر�ضية
من القائد لوكا مودريت�شو�أهدر ريبيت�ش
فر�صة قتل املباراة ،حيث انفرد باحلار�س
دي خيا ،لكن ت�سديدته ا�صطدمت باحلار�س،
لتخرج �إلى ركلة ركنية يف الدقيقة .72
وعلى اجلانب الآخر� ،أ�رشك زالتكو داليت�ش
املدير الفني لكرواتيا ،فال�سيت�ش بدال
م��ن �إي��ف��ان راكيتيت�ش ،ث��م بريكالو بدال
أخ�ي�را بيات�سكا ب��دال من
م��ن ريبيت�ش ،و�
ً
كراماريت�ش.
وت�ألق فري�ساليكو مدافع منتخب كرواتيا يف
الت�صدي بفدائية لفر�صة خطرية لكرواتيا،
عرب املهاجم موراتا يف الدقيقة .74
فوز قاتل
و�سجل القائد �سريجيو رامو�س هدف التعادل
لإ�سبانيا يف الدقيقة  ،78من ركلة جزاء،
بعدما مل�ست الكرة يد املدافع فري�ساليكو.
وحاول ديان لوفرين ت�سجيل هدف الفوز،
بكرة ر�أ�سية قوية م�ستغال عر�ضية من لوكا
مودريت�ش ،لكن دي خيا تدخل للت�صدي
للكرة يف الدقيقة .89
واقتن�ص تني جيدفاي الهدف الثالث لكرواتيا
يف الدقيقة  ،92م�ستغال ارتداد الكرة من �أيدي
دي خيا ،ليمنح بالده  3نقاط غالية.

• العب كرواتيا مسجالً الهدف القاتل

بوسكيتس :فعلنا الكثير
في الشوط الثاني

إنريكي :ال نستحق الخسارة
�أثنى لوي�س �إنريكي ،املدير الفني ملنتخب �إ�سبانيا،
على �أداء العبيه ،رغم الهزمية �أمام كرواتيا « ،»2-3اول
ام�س اخلمي�س ،يف دوري الأمم الأوروبية معتربا بان
فريقه مل ي�ستحق اخل�سارة باي حال من االحوال .
وقال مدرب بر�شلونة ال�سابق ،يف ت�رصيحات نقلتها
�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية« :علينا �أن
ن�شاهد املباراة مرة اخرى ،للوقوف على الأخطاء التي
وقعنا فيها».
وتابع« :وهذا رغم �أنني �شاهدت � ً
أمورا �أحببتها،
أي�ضا � ً
خا�صة �أداء الالعبني بعد الت�أخر يف النتيجة».
و�أ�ضاف« :يف ال�شوط الثاين �أظهرنا رغبة يف الفوز..
علينا االنتظار الآن حتى مباراة كرواتيا و�إنكلرتا ،على
ملعب وميبلي ،لأن يف حال انتهائها بالتعادل� ،سنظل
على ر�أ�س املجموعة».
وا�ستطرد �إنريكي« :كنا نرغب يف حتقيق الفوز منذ الدقيقة
الأولى ،لكن الكرة بدت ك�أنها ترف�ض دخول املرمى..
اليوم ميكننا القول �إن كرة القدم مل تكن عادلة».

• بوسكيتس

�أعرب �سريجيو بو�سكيت�س ،جنم بر�شلونة و�إ�سبانيا ،عن حزنه
بعد الهزمية التي تلقاها منتخب بالده ،اول ام�س اخلمي�س ،على
يد كرواتيا بنتيجة  ،2-3يف اجلولة اخلام�سة من بطولة دوري الأمم
الأوروبية.
ونقلت �صحيفة «ماركا» ،ت�رصيحات لنجم و�سط البلوغرانا ،عقب انتهاء اللقاء،
قائلاً « :من امل�ؤ�سف �أن تنتهي املباراة بهذه النتيجة ،لأننا ال ن�ستحق ذلك خا�صة
يف ال�شوط الثاين».
و�أ�ضاف« :كنا �أف�ضل من كرواتيا و�صنعنا العديد من الفر�ص ،وكلما تلقينا
ً
هدفا كنا نعود ون�سجل التعادل».
وتابع :لقد دخلوا املباراة ب�شكل قوي ولذلك عانينا من م�شاكل يف ال�شوط
فر�صا كثرية يف اللقاء».
الأول ،وعندما تراجع م�ستواهم خلقنا
ً
مربرا ،لقد كنا نلعب يف
و�أمت« :نحن ال ن�ستحق اخل�سارة ،ولكن هذا لي�س
ً
جمموعة �صعبة ونواجه منتخ ًبا عاد ب�أعلى م�ستوى من ك�أ�س العامل ،و�أعتقد
�أننا كنا �أف�ضل فريق يف املجموعة».
يذكر �أن منتخب �إ�سبانيا يت�صدر املجموعة بر�صيد  6نقاط ،بينما �إنكلرتا
معا
وكرواتيا يف املركزين الثاين والثالث بر�صيد  4نقاط قبل مباراتهما ً
يف اجلولة الأخرية.

• لويس إنريكي

البوسنة إلى القسم األول بتعادل
سلبي مع النمسا

�صعد منتخب البو�سنة والهر�سك ر�سم ًيا للق�سم الأول ببطولة دوري
الأمم الأوروبية ،عقب تعادله ال�سلبي مع م�ضيفه النم�ساوي ،اول ام�س
اخلمي�س ،يف اجلولة اخلام�سة باملجموعة الثالثة للق�سم الثاين يف
امل�سابقة.
وارتفع ر�صيد منتخب البو�سنة والهر�سك ،الذي اختتم مبارياته يف
املجموعة� ،إلى  10نقاط من  4مباريات ،يف ال�صدارة ،يف حني ظل
منتخب النم�سا يف املركز الثاين بر�صيد  4نقاط.
وتذيل منتخب �أيرلندا ال�شمالية ،الذي مل ي�شارك يف تلك اجلولة،
الرتتيب بدون نقاط ،وت�أكد هبوطه للق�سم الثالث.
وعجز املنتخبان عن هز ال�شباك على مدار �شوطي املباراة ،واكتفيا
باحل�صول على نقطة التعادل.

تعادل إيجابي بين كازاخستان
والتفيا

خيم التعادل الإيجابي  1-1على
لقاء منتخب كازاخ�ستان مع �ضيفه
التفيا ،اول ام�س اخلمي�س ،يف
اجل��ول��ة اخلام�سة باملجموعة
الأول���ى للق�سم ال��راب��ع ببطولة
دوري الأمم الأوروبية.
وت��ق��دم منتخب كازاخ�ستان
بهدف ،حمل توقيع جافورزهان
�سيومباييف ،يف الدقيقة ،37
وتعادل ديني�س راكيل�س ملنتخب

التفيا يف الدقيقة .49
ب��ت��ل��ك ال��ن��ت��ي��ج��ة ،ظ��ل منتخب
كازاخ�ستان يف امل��رك��ز الثاين
ب�ترت��ي��ب امل��ج��م��وع��ة ،بر�صيد
 6نقاط ،بفارق  6مثلهم خلف
جورجيا املت�صدر ،ال��ذي يحل
�ضيفا على �أندورا ،متذيل الرتتيب
بنقطتني.يف املقابل ،رفع منتخب
التفيا ر�صيده �إل��ى  3نقاط يف
املركز الثالث.

مودريتش فخور بقدرة زمالئه
على الثأر من الروخا
ي�شعر لوكا مودريت�ش ،قائد
منتخب كرواتيا ،بالفخر ال�شديد
بعد الفوز على �إ�سبانيا ،بنتيجة
 ،2-3اول �أم�س اخلمي�س ،يف
�إطار دوري الأمم الأوروبية.
وقال مودريت�ش ،يف ت�رصيحات
�أب���رزت���ه���ا ���ص��ح��ي��ف��ة ���س��ب��ورت
«ف���خ���ورون ج��� ًدا ب��ال��ف��وز على
ف��ري��ق ك��ب�ير م��ث��ل �إ�سبانيا،
اخل�سارة �أمامهم  6-0مل تعرب
عن الوجه احلقيقي لنا ،لعبنا
مباراة رائعة على �أر�ضنا وو�سط
جماهرينا».
و�أ�ضاف «كانت مباراة �صعبة،
املنتخب الإ�سباين ظهر ب�شكل
جيد رغم اخل�سارة ،جنحنا يف
ت�سجيل ه��دف الفوز يف الوقت
القاتل».
وداف���ع مودريت�ش ع��ن م�ستوى
مو�ضحا «مل
املنتخب الإ�سباين،
ً
�أكن �أنظر لإ�سبانيا بخوف ،لكني
ر�أي��ت فريقًا جي ًدا ،يف ال�شوط
ال��ث��اين خلقوا لنا الكثري من
امل�صاعب ،عك�س ال�شوط الأول،
�أعتقد �أننا �أظهرنا �أحقيتنا يف
الفوز».
وعن النقا�ش الذي دار مع داين

���س��ي��ب��اي��و���س ،زم��ي��ل��ه يف ري��ال
مدريد ،علق «هذا جزء من كرة
ال��ق��دم� ،إن��ه ي��داف��ع ع��ن منتخب

خروج راكيتيتش إجراء احترازي
ف�ضل زالتكو داليت�ش ،املدير الفني ملنتخب
ك��روات��ي��ا ،ع��دم املغامرة بالنجم �إيفان
راكيتيت�ش العب بر�شلونة يف مباراة �إ�سبانيا،
التي انتهت بنتيجة  2/3ل�صالح و�صيف بطل
العامل.
ووف ًقا ل�صحيفة «�سبورت» الإ�سبانية ف�إن
داليت�ش �أخرج راكيتيت�ش يف الدقيقة  67من
املباراة ،ليدخل مكانه نيكوال فال�سيت�ش،
بعدما ا�شتكى العب بر�شلونة من بع�ض الآالم
ما جعله يتحدث مع طبيب منتخب كرواتيا
فور خروجه.
ريا قبل
ويقلق هذا الأمر منتخب كرواتيا كث ً
مباراته املهمة مع �إنكلرتا التي �ستقام اال�سبوع
املقبل يف ختام مباريات املجموعة.
وتت�صدر �إ�سبانيا املجموعة الرابعة بر�صيد
 6نقاط ،بينما �إنكلرتا وكرواتيا يف املركزين
الثاين والثالث بر�صيد  4نقاط قبل مباراتهما
مع ًا يف اجلولة الأخرية.
• راكيتيتش

• مودريتش

بالده و�أنا كذلك ،ما حدث يبقى
يف امليدان ،بعد املباراة تبادلنا
التحية.

روني يكشف سر اصطحاب
كين عند تكريمه

ك�شف النجم واي��ن روين ،مهاجم دي �سي
يونايتد الأم�يرك��ي ،ع��ن لفتة طيبة منه،
خالل تكرميه قبل مباراة �إنكلرتا الودية �أمام
الواليات املتحدة الأمريكية ،التي انتهت
ل�صالح الأ�سود الثالثة بثالثية دون رد.وقال
روين ،يف ت�رصيحات نقلتها هيئة الإذاع��ة
الربيطانية «طلبت من هاري كني ،الدخول
معي ال�ستالم اجلائزة ،لأنني �أثق يف �أنه قادر
على تخطي عدد �أهدايف ك�أف�ضل هداف للمنتخب
الإنكليزي بر�صيد  53هدف ًا».وح�صل روين
على تكرمي قبل انطالق املباراة ،كونه �أكرث
العب ي�شارك مع املنتخب الإنكليزي بر�صيد
 120مباراة ،بالإ�ضافة �إلى رقمه القيا�سي
ك�أف�ضل ه��داف يف تاريخ منتخب الأ�سود
الثالثة بر�صيد  53هدف ًا.
و�أ�ضاف روين «من الرائع واملبهر �أنني عدت
للعب �أمام هذه اجلماهري جمددا ،لقد كان �أمرا
مميزا بالن�سبة يل ولعائلتي».
تكرميا
جدير بالذكر �أن هذه املباراة تعترب
ً
لروين ،بجانب �أن عائد اللقاء �سيذهب �إلى
م�ؤ�س�سة الع��ب مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق
اخلريية ،التي �ستوزع على بع�ض اجلمعيات
اخلا�صة بالأطفال.

زالتكو :هاجمنا ودافعنا
ككتلة واحدة

احتفى زالت��ك��و داليت�ش،
م���درب منتخب كرواتيا،
بالفوز ال��ذي حققه فريقه
ع��ل��ى ن��ظ�يره الإ���س��ب��اين،
بنتيجة  ،2-3اول ام�س
اخلمي�س ،يف �إط��ار دوري
الأم���م الأوروب���ي���ة ،مهنئا
العبيه على اجل��ه��د ال��ذي
بذلوه.
وق��ال داليت�ش «ال ي�سعني
�سوى تهنئة العبي كرواتيا،
لي�س ف��ق��ط ب�سبب ح�صد
النقاط الثالث ،بل لنجاحهم
• زالتكو
� ً
أي�ضا يف �إمتاع اجلماهري».
و�أ�ضاف «مل تدن لنا ال�سيطرة
ريا لكن هاجمنا ككتلة واحدة وخلقنا عدة فر�ص لت�سجيل
على الكرة كث ً
الأهداف وجرينا مل�سافة  123كيلو مرتًا ،وهو رقم هائل».
ومل يتفق داليت�ش مع لوي�س �إنريكي مدرب �إ�سبانيا حول ا�ستحقاق
منتخب �إ�سبانيا ،للفوز باملباراة ،حيث �رصح «ميكنني �أن �أحتدث
عن فريقي فقط .فعلنا كل ما هو ممكن للفوز بالنقاط الثالث ،لعبنا
ب�شكل خمتلف وهذا االنت�صار م�ستحق».
و�أمت «نعتمد الآن على �أنف�سنا فقط� ،أ�صبح م�صرينا ب�أيدينا ،لأننا
قدمنا مباراة رائعة وانت�صار عن ا�ستحقاق كامل».

راموس خارج معكسر
المنتخب

وافق لوي�س �إنريكي ،مدرب منتخب �إ�سبانيا ،على مغادرة مدافعه،
�سريجيو رامو�س ،مع�سكر الروخا ،عقب الهزمية �أمام كرواتيا «،»3-2
اول ام�س اخلمي�س ،يف دوري الأمم الأوروبية.
ونقلت �صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية ،عن االحتاد الإ�سباين
لكرة ال��ق��دم ،قوله �إن رام��و���س �سيغادر
املع�سكر ،ل�شعوره ب�آالم يف ال�ساق.
وبذلك لن ي�شارك رامو�س مع �إ�سبانيا ،يف
مباراة البو�سنة والهر�سك الودية ،حيث
�سيعود �إلى فريقه ،ريال مدريد ،لأجل
بناء على طلب
الت�أهيل من الإ�صابة،
ً
الالعب.
• راموس
و�إذا �أثبتت الفحو�صات الطبية
قوة �إ�صابة رامو�س� ،سيكون
ريال مدريد يف موقف �صعب،
ب�سبب تعدد الإ�صابات يف
خط دفاعه.
ؤخرا
�
م
�ال
�
�ري
�
ال
وع��ان��ى
ً
م��ن �إ���ص��اب��ة نات�شو،
وري��ج��ي��ل��ون ،بينما
يوا�صل كارفاخال
وم���ار����س���ي���ل���و
وف���اي���ي���خ���و
التعايف.

