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المسابقات تحدد موعد انطالق
مباريات الموسم المقبل
بغداد  -خاص

�أعلنت جلنة امل�سابقات يف االحتاد العراقي لكرة القدم ،موعد انطالق الدوري
العراق��ي املمت��از  .2019 /2018وقال رئي�س جلن��ة امل�سابقات علي جبار
يف حدي��ث لـ(اجلورنال) �إن "الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم �سينطلق يف
اخلام���س ع�رش من �شهر �أيلول املقب��ل" .و�أو�ضح �أن "الدوري �سيقام مب�شاركة
 20فريق�� ًا كم��ا مت االتف��اق عليه م�سبق��اً" ،الفت�� ًا �إىل �أن "املو�سم الذي يل
املو�سم املقبل ،قد ي�شهد تغيرياً يف عدد الفرق امل�شاركة".وكان وزير ال�شباب
والريا�ض��ة عب��د احل�سني عبط��ان ،اعلن ال�سب��ت املا�ضي� ،أن ال��وزارة �ستغلق
املالع��ب يف �شهر �آيار لأغرا�ض ال�صيانة ب��د ًء من العام املقبل .وبهذا ال�صدد
�أو�ض��ح جبار� ،أن جاهزي��ة امللعب للمباراة من م�س�ؤولي��ة الفرق ،لكن اللجنة
�ستحاول �إنهاء الدوري مبكراً من خالل �إطالقه يف �شهر �أيلول املقبل".
�أجرت جلنة امل�سابقات باحتاد الكرة تعديالت على ثالث مباريات يف اجلولة
املقبلة للدوري املمتاز.
وقال ع�ضو االحتاد نائب رئي�س اللجنة يحيى كرمي يف بيان تلقت (اجلورنال)
ن�سخ��ة منه� ،إن "اللجنة قررت �إقام��ة مباريات ال�رشطة مع اجلوية  ،والزوراء
م��ع نف��ط  ،مي�س��ان وامليناء م��ع النفط  ،يف ال�ساع��ة ال�سابعة م�س��ا ًء بدال من
موعدها املحدد م�سبقا وهو الرابعة وخم�س و�أربعني دقيقة.
و�أ�ضاف �أن "بقية املباريات �ستجري مبوعدها ال�سابق دون تغيري".
وم��ن امل�ؤم��ل ان يتوج ال��زوراء بلقب الدوري املمتاز ي��وم اجلمعة املقبل يف
ح��ال تعرث الق��وة اجلوية امام النفط او يف حال تع��ادل الزوراء مع النفط يف
مباراته يوم ال�سبت املقبل.

تبدأ من المدرب األجنبي

احمد راضي يرسم خارطة وصول المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2022

مبابي منزعج من نيمار والفيس
�أبدى الالعب الدويل كيليان مبابي مهاجم منتخب فرن�سا ونادي باري�س
�سان جريمنا غ�ضبه من الثنائي الربازيلي نيمار دا �سيلفا و داين �ألفي�س
ب�سب��ب معاملتهما ال�سيئة ل��ه .و�أفادت �صحيف��ة "�آل باي�س" الإ�سبانية
ب�أن "الالع��ب الفرن�سي ال يتقبل مزاح الالعبني الربازيليني ،ب�سبب
تهكماتهم��ا �ضده ب�سب��ب �شكله ،وكان الثنائ��ي ينادي عليه
با�س��م "دوناتيل��و" �أحد �شخ�صيات الر�س��وم املتحركة يف
فيلم �سالح��ف النينجا" .وزعم التقري��ر �أي�ض ًا �أن "نيمار
و�ألفي���س ي�ؤك��دان �أن مباب��ي لي�س لديه �س��وى ال�رسعة
فق��ط ،ويعتم��د عليه��ا بعيداً ع��ن قدرت��ه يف ال�سيطرة
عل��ى الك��رة" .ويح��اول الن��ادي الفرن�س��ي �أن ينقل
رغبت��ه جلمي��ع الالعب�ين مبحاول��ة دع��م بع�ضهم
البع���ض �أم��ام الإع�لام وال�صحاف��ة ،لينعك�س ذلك
عل��ى م�ستوى الفري��ق يف املو�سم املقب��ل .و�أفادت
ال�صحيف��ة �أن "هناك �أنباء عن قل��ق ت�شعر به �أ�رسة
مباب��ي ونقلته ه��ي الأخ��رى �إىل �إدارة باري�س �سان
جريمان ملحاول��ة ت�صحيح العالقات ب�ين الالعبني".
ي��رى �إيدي��ن ه��ازارد جن��م املنتخ��ب البلجيك��ي� ،أن
الفرن�س��ي ال�ش��اب كيلي��ان مباب��ي لدي��ه الق��درة
عل��ى التتوي��ج بجائزة الكرة الذهبي��ة ك�أف�ضل
الع��ب يف الع��امل .وق��ال ه��ازارد ،خ�لال
ت�رصيح��ات نقلته��ا �صحيف��ة "�إك�سربي�س"
الربيطاني��ة" :بن��اء عل��ى م��ا يقدم��ه ،من
الوا�ض��ح �أن مباب��ي قادر عل��ى التتويج
بالكرة الذهبي��ة" .و�أ�ضاف" :بالن�سبة
لإمكانيات��ه ،وقدرات��ه ،بالن�سبة يل
نع��م ،ه��و ي�ستح��ق بالفع��ل ه��ذه
اجلائ��زة" .وتاب��ع" :لق��د حتدثت
مع��ه عل��ى الهاتف ع��دة مرات،
وكان ي�شاه��د يل لقط��ات حني
كان طف�لا ،والآن �أن��ا �أ�شاه��د
له لقط��ات" .و�أمت�" :أحرتم ما
يقدمه مبابي يف هذا ال�سن،
ويف ك��رة القدم احلديثة
مل نرى مثل هذا".

محمد خليل

و�ض��ع النجم ال��دويل ال�سابق ،احم��د را�ضي،
ا�سرتاتيجية �أمام االحتاد العراقي لكرة القدم
م��ن اج��ل و�ص��ول املنتخ��ب الوطني
�إىل نهائي��ات ك�أ���س العامل يف قطر
 .2022وق��ال را�ض��ي يف بي��ان
تلقت (اجلورنال) ن�سخة منه" ،قبل
ان �أتلق��ى ات�صال من رئي�س احتاد
الكرة عبد اخلالق م�سعود لتوجيه
الدع��وة يل لأكون �ضم��ن اللجنة
اال�ست�شاري��ة لالحت��اد ،كان��ت
ل��دي الرغبة مبفاحتة احتاد كرة
الق��دم لتق��دمي مل��ف مونديال
 2022يف قط��ر" .و�أو�ضح �أن

"هذا امللف اال�سرتاتيجي الكبري �س�أخت�رصه ب�سطور عري�ضة،
ويب��د�أ بتق��دمي مل��ف وف��ق درا�س��ة ج��دوى هند�سي��ة وفني��ة
للحكوم��ة العراقية اجلديدة وبع��د ت�شكيلها ويكون هذا امللف
حت��ت رعاي��ة الدولة ب��كل م�ؤ�س�ساته��ا لدعم��ه ،ويكون هدف
ا�سرتاتيج��ي يتم من خالله دعم الكرة العراقية والو�صول بها
�إىل نهائي��ات كا���س العامل ويت��م امل�صادقة عل��ى هذا امللف
م��ن قبل جمل���س ال��وزراء وحتدي��د ميزانية مالية مل��دة �أربع
�سن��وات وتهيئة كل الأم��ور اللوج�ستية لغر���ض تطبيقه على
ار���ض الواق��ع" .و�أ�ضاف �أن "اه��م متطلبات ه��ذا امللف ،هو
تخ�صي�ص ار�ض منا�سبة وبناء م�رشوع مركز تدريبي الحتاد
كرة القدم خا�ص بتدريبات املنتخبات الوطنية ي�ضم مالعب
ك��رة قدم وفندق منا�سب وقاعة �ألعاب وم�سبح داخلي ومركز
طب ريا�ض��ي وقاعات لتطوير الإداري�ين واملدربني" .وتابع
بالق��ول" ،ث��م التعاقد مع فري��ق عمل �أجنبي ممي��ز للتدريب،
ير�أ�س��ه م��درب املنتخ��ب الوطن��ي لتدريب املنتخ��ب الوطني

ومنتخب��ات الفئ��ات العمري��ة ويك��ون ه��ذا العقد مدت��ه �أربع
�سن��وات ومن خالل ه��ذا الفريق التدريبي يت��م و�ضع رزنامة
�سنوية مكثفة لتدريب املنتخبات ومع�سكراتهم وم�شاركاتهم
الدولي��ة" .وب�ين �أن "هناك �أم��ور فنية كث�يرة يطول �رشحها
وخا�ص��ه يف مو�ض��وع ال��دوري وع��دد الأندي��ة امل�شارك��ة
يف ال��دوري وم��دة ا�ستم��رار ال��دوري وق��رارات حتمي العبي
املنتخب��ات" .واختتم را�ضي بيانه بالقول�" ،أخريا يتم و�ضع
حملة �إعالني��ة كبرية لهذا امل�رشوع ليك��ون هدف وطني يتم
من خالله حتفيز اجلهود الإعالمية واجلماهريية وم�ؤ�س�سات
الدول��ة واعتب��ار اجلميع ه��و م�ش��ارك وداعم له��ذا امل�رشوع
و�أم��ا بالن�سب��ة ملوقف��ي م��ن الإخ��وان يف االحت��اد� ،أنا كنت
دائم��ا �أو�ض��ح �أين انتقد عمله��م وال انتقد �شخو�صه��م واليوم
ومن خالل هذا املل��ف هناك فر�صة كبرية لتعديل م�سار كرة
القدم وبالتعاون مع الإخوان يف االحتاد والإعالم واحلكومة
واجلماه�ير� ،أما مو�ضوع اال�ست�ش��ارة باعتقادي ال ي�سمن وال

اتحاد المالكمة يبحث عن مدرب أوزبكي
خاص

اك��د رئي���س االحت��اد املركزي للمالكم��ة ،علي
تكلي��ف :انه �سيتوجه اىل اوزبك�ستان مبعية اخلبري
الدكت��ور مو�سى جواد ،للتعاقد م��ع مدربني لال�رشاف
عل��ى منتخبي النا�شئني وال�شب��اب ،لالرتقاء بواقع اللعبة،
ونقل اخلربات االوزبكية اىل مالكمينا.
وق��ال تكلي��ف :ان دول��ة اوزبك�ستان من
ال��دول املتقدمة يف فن��ون املالكمة،
وبالت��ايل ف��ان التعاق��د م��ع
الكف��اءات التدريبي��ة االوزبكي��ة
�سيلق��ي بظالله على واق��ع اللعبة
حملي��ا ،واالرتق��اء باملواه��ب

الواع��دة �سعيا لتحقيق االجنازات عل��ى جميع امل�ستويات،
وع��ودة �أل��ق وبريق العبين��ا يف اال�ستحقاق��ات اخلارجية
املقبلة.
عل��ى �صعيد مت�ص��ل ،ك�شف رئي���س االحتاد ،ع��ن م�شاركة
املدرب�ين ح�س�ين حلو وط��ارق حممد ،واحلكم�ين غ�ضنفر
خلي��ل وك��رمي قا�س��م ،بال��دورة التدريبي��ة �ست��ار  2يف
العا�صم��ة االندوني�سي��ة جاكارتا ،فيما ي�ش��ارك احلكمان
فرا���س �سهي��ل وجا�سم ج��واد بالدورة التحكيمي��ة �ستار 3
اجلارية يف العا�صمة التايلندية بانكوك.
وختم تكليف حديثه :ان املدربني طارق احللو وماجد نعيم
و�صادق ح�سني �سي�شاركون اي�ضا يف الدورة التدريبية فئة
�ست��ار  2التي �ستنطل��ق يف العا�صمة االردنية عمان مطلع
اال�سبوع املقب��ل .مبينا :ان االحتاد جاد ب�إ�رشاك املدربني

واحل��كام يف جميع الدورات الت��ي تقام بغية االطالع على
جمي��ع امل�ستج��دات التي تخ��دم واقع اللعبة الت��ي نريد ان
ننه���ض بها اىل االف�ضل ،وموا�صلة الطريق خدمة لريا�ضة
العراق ب�شكل عام ،واملالكمة ب�شكل خا�ص.

موقعين لبناء الملعب المهدى من السعودية في بغداد
بغداد_ خاص

ك�شف وزي��ر ال�شباب والريا�ضة عب��د احل�سني عبطان ،عن
م�ص�ير امللع��ب ال��ذي �أهدت��ه اململك��ة العربي��ة ال�سعودية
للعراق ،حمددا موقعني مر�شحني لبنائه يف بغداد.
وق��ال عبط��ان يف حديث��ه لعدد م��ن و�سائل الإع�لام ،من
بينها (اجلورن��ال)" ،نحن كوزارة حددنا موقعني للملعب،
الأول ناحي��ة الوح��دة القريب م��ن ب�سماي��ة والثاين خلف
عل��وة الر�شي��د على طريق احلل��ة ،وانا امي��ل للملعب الثاين
لك��ن جمل���س الوزراء طلب من��ا حتديد مكان�ين" ،مو�ضحا
�أن��ه "توجد جلن��ة تن�سيقية مع اجلانب ال�سع��ودي الختيار

موق��ع امللعب" .و �أ�ضاف عبط��ان� ،أن "الوزارة بعثت قرار
جمل�س ال��وزراء ب�شكل ر�سمي �إىل اجلان��ب ال�سعودي ،حيث
طالبناه اي�ض�� ًا ب�أن يكون له ر�أي يف اختيار مكان امللعب
الن الت�صامي��م حتتاج ملعرف��ة امل�ساحة وفحو�صات تربة
و�أمور �أخرى" ،م�شريا اىل �أنه "يتوجب على ال�رشكة املنفذة
�أن تك��ون مطلع��ة على كل ه��ذه التفا�صيل ،وت�ؤي��د �إقامته
يف اح��د املواق��ع وم��ن ث��م تق��وم بت�صميم امللع��ب بلجنة
م�شرتك��ة" .وب�ين عبطان� ،أن��ه "يوجد اكرث م��ن  15ملعب ًا
يف بغ��داد ،خا�صة مالعب الأندي��ة التي ال يحتاج ت�أهيلها
�إىل مبالغ طائلة ولي�س من ال�رضورة �أن تكون مالعب ذات
موا�صف��ات دولية ،فمن املمك��ن �أن تكون مدرجات جميلة

وذات �أر�ضي��ة و�إنارة جي��دة وتكون حم��ل التدريب وتليق
ب�أي ن��ادي يف بغداد" ،داعيا اىل "��صرف ق�سم من مبالغ
عقود الالعبني ،حتى لو كان ل�سنة او �سنتني ،على املالعب
وت�أهيلها".
وكان��ت احلكوم��ة العراقي��ة �أعلن��ت ،الثالث��اء (� 29آذار
 ،)2018عن حتديد موقعني لتنفيذ م�رشوع امللعب الذي
تربعت به ال�سعودية للعراق.
وكان مل��ك ال�سعودي��ة �سلمان ب��ن عبد العزي��ز اعلن ،ام�س
االثن�ين ،يف ات�ص��ال هاتف��ي م��ع رئي���س ال��وزراء حي��در
العبادي عن �رسوره بنجاح املباراة الودية بني املنتخبني
العراقي وال�سعودي ،فيما اهدى ملعبا للعراق.

يغن��ي من ج��وع دون وجود �أهداف وا�ضح��ة وحقيقية" .وقد
ك�ش��ف رئي���س احتاد الك��رة عبد اخلال��ق م�سعود ،ع��ن �أهداف
احتاد الكرة خالل ال�سنوات الأربع املقبلة.
وق��ال م�سعود يف كلمته بانتخابات احت��اد الكرة� ،إن "احتاد
الك��رة جن��ح و�أخفق يف ع��دة جوانب خ�لال ال�سن��وات الأربع
املا�ضي��ة ومنه��ا رفع احلظر ع��ن املالعب وت�أه��ل املنتخب
االوملبي الوملبياد ريو دي جانرييو".
و�أ�ض��اف� ،أن "اخفاق االحتاد يتمث��ل يف عدم ت�أهل املنتخب
الوطني ملونديال رو�سيا  ،"2018م�ؤكدا ان "االحتاد �سيعمل
خ�لال ال�سن��وات االربع املقبل��ة على ت�أهل الع��راق ملونديال
قط��ر" .وق��رر االحت��اد خ�لال اجتماع��ه االول ت�شكي��ل جلنة
للتعاق��د مع مدرب �أجنبي لقيادة املنتخب الوطني يف بطولة
ك�أ�س �آ�سيا بالإمارات .2019
وق��رر �أي�ض�� ًا اال�ستعان��ة مبدي��ر فني يق��ود املفا�ص��ل الفنية
للمنتخبات الوطنية".

اتحاد المالكمة يبحث عن مدرب
أوزبكي
بغداد_ خاص

اكد امني عام اللجنة االوملبية الوطنية ،حيدر ح�س�ين علي� :أن اللجنة
االوملبي��ة ام ّنت مع�سكرات خارجية لأغل��ب االحتادات الريا�ضية التي
�ست�شارك بدورة االلعاب اال�سيوية التي تقام يف العا�صمة االندوني�سية
جاكارت��ا منت�ص��ف �شهر اب املقب��ل .وبني علي :ان احت��اد اجلودو بد�أ
التح�ض�ير يف اذربيجان ،فيما �سيبد�أ منتخب املالكمة نهاية اال�سبوع
اجل��اري مع�سك��ره اي�ض��ا يف اذربيج��ان بغية رف��ع ق��درات الالعبني
الفني��ة والبدني��ة قبل االنخراط يف مناف�س��ات دورة االلعاب اال�سيوية
يف جاكارت��ا .م�ش�يرا اىل :ان منتخ��ب كرة اليد يف ح��ال مل تتم اقامة
مع�سك��ره يف تون�س او البحرين ف�ستتم مفاحتة اجلانب االذري لت�أمني
مباري��ات جتريبي��ة للدخ��ول مبع�سك��ر يف اذربيج��ان اي�ض��ا .وتاب��ع:
ان منتخب��ات اجلوجيت�س��و وال�سامب��و والكورا�ش توا�ص��ل اعدادها يف
العا�صم��ة اللبناني��ة بريوت ا�ستع��دادا لدورة االلع��اب اال�سيوية ،فيما
�سيب��د�أ منتخ��ب القو���س وال�سه��م حت�ضريات��ه يف العا�صم��ة االيرانية
طه��ران .منوه��ا اىل :ان منتخ��ب التجذي��ف يوا�ص��ل التح�ض�ير لدورة
االلع��اب اال�سيوي��ة يف العا�صم��ة الفرن�سي��ة باري���س ،فيم��ا �سيدخ��ل
منتخ��ب ك��رة ال�سلة  3×3مع�سك��را داخليا ا�ستعداد لل��دورة اال�سيوية.
وخت��م علي قول��ه :ان املنتخب االوملبي بكرة الق��دم يوا�صل التح�ضري
يف اقلي��م كرد�ستان حتت ا�رشاف امل��درب عبدالغني �شهد ،و�سيخو�ض
خالل املع�سكر مباراتني جتريبيت�ين مع نظريه االيراين بغية الوقوف
على الت�شكيلة الر�سمية التي �ستمثل العراق بدورة االلعاب اال�سيوية يف
جاكارت��ا .من جانب اخر ،ا�شاد امني �رس احت��اد رفع االثقال ،الدكتور
م�صطفى �صال��ح ،باملع�سكر التدريبي لالعب��ي املنتخب الوطني الذي
اختت��م يف اذربيجان ،م�ؤكدا جناح املع�سكر .وقال �صالح :ان املع�سكر
كان ناجح��ا م��ن جمي��ع اجلوانب ،حي��ث توفرت كل �سب��ل جناحه من
قاع��ات ولقاءات وام��ور لوج�ستية كانت كفيلة برفع ق��درات رباعينا
وو�صوله��م اىل اجلاهزي��ة الت��ي نعول عليها يف قه��ر احلديد يف �سماء
جاكارتا ،وحتقيق اجناز ي�ضاف �إىل �سجل الإجنازات العراقية.

كرواتيا تتحدى إنكلترا لصناعة المجد في مونديال روسيا
ترتق��ب اجلماه�ير ،املواجه��ة املث�يرة ب�ين منتخ��ب
�إجنل�ترا ،ونظ�يره الكروات��ي ،الأربع��اء ،عل��ى �إ�ست��اد
"لوجنيك��ي" بالعا�صم��ة الرو�سية مو�سكو ،يف ن�صف
نهائ��ي موندي��ال رو�سي��ا .ويتطل��ع منتخ��ب كرواتيا
لإجن��از غري م�سبوق يتمث��ل بالو�صول للنهائي ،للمرة
الأوىل بتاريخ��ه ،بينم��ا ي�أم��ل منتخ��ب �إجنل�ترا ،يف
التق��دم نحو تكرار �أجماد مونديال  1966عندما توج
باللقب .ورغم �إجهاد منتخب كرواتيا الذي تعر�ض له
بخو�ض��ه وق ًتا �إ�ضاف ًيا بثمن ورب��ع النهائي ،يخو�ض
الفريق��ان مب��اراة الغد بثقة عالية ،م��ا ينذر مبناف�سة
�رش�سة من �أجل انت��زاع بطاقة الت�أهل للنهائي املقرر
ي��وم الأحد املقبل .ومن��ذ التتويج باللق��ب الوحيد يف
ن�سخ��ة  1966عل��ى ملعب وميبل��ي  ،مل ت�صل �إجنلرتا
�إىل نهائي املوندي��ال .ومل ي�صل املنتخب الإجنليزي،
�إىل ن�ص��ف النهائي بك�أ���س العامل ،من��ذ هزميته �أمام
منتخ��ب �أملانيا الغربية ب�رضبات اجل��زاء الرتجيحية
يف املرب��ع الذهبي لبطولة ع��ام  1990ب�إيطاليا� .أما
املنتخ��ب الكروات��ي فقد خا���ض الدور قب��ل النهائي،
ب���أول م�شاركة ل��ه باملونديال بع��د اال�ستقالل ،وذلك

يف ن�سخ��ة  1998بفرن�س��ا .وق َّدم املنتخ��ب الكرواتي
عرو�ضا رائعة يف دور املجموعات باملونديال ،حيث
ً
فاز عل��ى نيجريي��ا ،والأرجنتني ،و�أي�سلن��دا ،ما جعله
مر�شحا لدى كثريين باملناف�سة على اللقب.
ً
لك��ن الك��روات ،عان��وا خ�لال دوري ال�ست��ة ع��شر،
والثمانية �أمام الدمنارك ورو�سيا؛ حيث خا�ضوا وق ًتا
�إ�ضاف ًي��ا يف كل من املباراتني قب��ل �أن يح�سم الت�أهل
عرب �رضبات اجلزاء الرتجيحية.
وق��ال زالتاك��و داليت���ش م��درب كرواتي��ا "يف الأيام
ال�س��ت املا�ضي��ة ،بذلن��ا الكث�ير م��ن الطاق��ة .خ�ضنا
مبارات�ين ب�إجمايل  240دقيقة  ،وبالطبع رمبا ميثل
ذلك م�شكلة بالن�سب��ة لنا" .و�أ�ضاف "�سنفعل كل �شيء
م��ن �أجل التعايف و�أنا واث��ق من �أننا �سن�ستعيد الطاقة
ملواجهة �إجنلرتا".
من جانبه ،قال املهاج��م ماريو ماندزوكيت�ش� ،إنه ال
يتوق��ع ت�أثر منتخب بالده بالإجه��اد يف مباراة الغد.
�إننا انتظرنا لأعوام عديدة حتى حققنا ذلك لكرواتيا".
�أم��ا منتخ��ب �إجنل�ترا ،فق��د ح�س��م ت�أهل��ه م��ن دور
مبك��را� ،إثر فوزه على تون���س ،وبنما ،ما
املجموع��ات
ً

�سم��ح للم��درب جاري��ث �ساوثجي��ت ،ب�إراح��ة بع���ض
الالعب�ين يف املب��اراة الثالثة التي انته��ت بالهزمية

�أم��ام بلجي��كا ( .)0-1وبعدها تغلب عل��ى كولومبيا
ب�رضب��ات الرتجي��ح يف دور ال�ستة ع�رش ،قبل �أن يهزم

نظريه ال�سويدي ( )2-0بدور الثمانية .ويعلق الأ�سود
الثالث��ة �آمالهم على ت�ألق النجم ه��اري كني ،مت�صدر
قائم��ة هدايف املوندي��ال بـ� 6أهداف ،لك��ن يتوقع �أن
يواج��ه الالع��ب رقابة ل�صيق��ة من جان��ب العب قلب
الدفاع الكرواتي ديان لوفرين ،العب ليفربول.
وق��ال داليت�ش" :كل التقدير لكني .لقد �سجل � 6أهداف،
لكننا جنحنا يف الت�صدي خلطورة مي�سي ،وكري�ستيان
أي�ضا �أن ن�ستطيع �إيقاف كني".
�إريك�سن ،و�أمتنى � ً
ورمب��ا يتمت��ع املنتخ��ب الكروات��ي ب�أف�ضلية يف خط
الو�س��ط مع تواج��د لوكا مودريت�ش جن��م ريال مدريد،
و�إيفان راكيتيت�ش ،العب بر�شلونة.
وق��ال راكيتيت�ش" :لدينا نقاط القوة ونتمتع بالوحدة
على �أر�ض امللعب .نلعب كقلب واحد وروح واحدة".
و�أ�ض��اف مودريت���ش "نتوق��ع مب��اراة �صعب��ة وندية
للغاي��ة وذات متطلب��ات عالي��ة �أم��ام املنتخ��ب
الإجنلي��زي .هك��ذا كان��ت كل مباراة يف ك�أ���س العامل
احلالية".
وب��دت ال�رضب��ات الثابتة من بني نقاط ق��وة �إجنلرتا؛
حي��ث �أ�سفرت  11ك��رة ثابتة عن � 8أهداف حتى الآن،

من بينها � 3رضبات جزاء.
أي�ضا على
ورمب��ا يعلق املنتخ��ب الإجنلي��زي� ،آمال��ه � ً
ه��ذا اجلان��ب ،خا�صة بع��د �أن اهتزت �شب��اك كرواتيا،
به��دف من �رضبة ثابتة للمنتخ��ب الرو�سي يف الوقت
الإ�ضايف من مباراتهما بدور الثمانية.
وقال مودريت�ش "�سيكون علينا الرتكيز ب�شكل �أكرب يف
الدفاع عند الك��رات الثابتة؛ لأن �شباكنا اهتزت اليوم
(يف املباراة �أمام رو�سيا) من كرة ثابتة .علينا تطوير
هذا اجلانب يف الأداء".
كان��ت �آخ��ر مب��اراة �سابق��ة جمع��ت املنتخب�ين
الإجنلي��زوي والكروات��ي ،يف �أيلول�/سبتم�بر ،2009
وف��ازت �إجنل�ترا (� )5-1ضم��ن الت�صفي��ات امل�ؤهل��ة
لك�أ�س العامل.
وق��ال الع��ب املنتخ��ب الإجنلي��زي �آ�شل��ي ي��وجن� ،إنه
وزمالئه دائ ًما ما كان هدفهم الو�صول للنهائي ،رغم
�أن الكثريي��ن مل يتوقع��وا ذلك بل انده�ش��وا بالعرو�ض
الت��ي قدمها املنتخ��ب .و�أ�ض��اف "لقد كتبن��ا ق�صتنا
أي�ضا العب يف الفريق بال ثقة
ب�أيدين��ا .مل يكن لدين��ا � ً
يف قدرتنا على حتقيق ذلك".

