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رغم التأهل الصعب، للمنتخب الكرواتي، إلى نهائيات 
كأس العالم 2018، في روسيا، عن طريق امللحق األوروبي، 
والتفوق على اليونان، فإنه يظل مرشًحا قوًيا لتحقيق 
املفاجآت في امل��ون��دي��ال. وفيما يلي حقائق عن منتخب 

كرواتيا قبل كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا..
تصنيف الفيفا: 18 )حتى السابع من يونيو(

البطوالت السابقة
تأهلت كرواتيا إلى 5 من آخر 6 بطوالت لكأس العالم 
كدولة مستقلة منذ انفصالها عن يوغوسالفيا السابقة 
ف��ي 1991، وغ��اب��ت فقط ع��ن ك��أس العالم 2010 في 

جنوب إفريقيا.
وكانت أفضل نتيجة حققتها في مشاركتها األولى في 
1998، عندما بلغت الدور قبل النهائي واحتلت املركز 

الثالث بعد انتصارها 2-1 على هولندا.
وخ��رج��ت م��ن دور املجموعات ف��ي 2002 و2006 
و2014 بعدما أخفق جيل م��وه��وب م��ن الالعبني في 

االرتقاء إلى مستوى التوقعات.

املدرب: زالتكو داليتش
يبلغ امل��درب املولود في البوسنة من العمر 51 عاًما، 
وسبق له اللعب لعدة أندية في يوغوسالفيا السابقة 
وكرواتيا. تولى مقعد القيادة في أكثر فترة صعوبة في 
مشوار كرواتيا املضطرب بالتصفيات املؤهلة لكأس العالم.

وحل بدال من انتي شاتشيتش الذي توترت عالقته 
بالعبي الفريق واالحت��اد الكرواتي لكرة القدم، بعدما 
ت��راج��ع��ت ك��روات��ي��ا م��ن امل��رك��ز األول إل��ى ال��ث��ال��ث في 

مجموعتها. وانتزعت كرواتيا بطاقة التأهل مللحق 
التصفيات بالفوز 2 -صفر خارج ملعبها على أوكرانيا 

في املباراة األخيرة باملجموعة.

أهم الالعبني
لوكا مودريتش: يبلغ صانع اللعب من العمر 32 عاما. 
رمبا يكون قد ابتعد عن أوج مجده لكن وجوده ال يزال ال 
غنى عنه مع ناديه وبالده. جنح مودريتش في االحتفاظ 
مبوقعه في ريال مدريد ومنتخب كرواتيا بسبب تعدد 

مهاراته خاصة دقته في التمرير.
إيفان راكيتيتش: يتمتع العب وسط برشلونة بقدرات 
هائلة فيما يتعلق باالستحواذ على الكرة والتمرير 
الدقيق تتزامن مع رؤي��ة ثاقبة للملعب والتوغل في 

منطقة اجلزاء.
وستعتمد كرواتيا بشدة على هذا الثنائي في محاولة 

لبلوغ مراحل خروج املهزوم في كأس العالم.
م��اري��و ماندزوكيتش: تفاخر كرواتيا ب��ث��روة من 
املواهب في خط الهجوم مثل نيكوال كالينيتش واندريه 

كراماريتش واجلناح السريع إيفان بريسيتش.
لكن ماندزوكيتش املهاري طويل القامة هو الذي يبث 
الرعب في قلوب املدافعني بقدرته الفائقة على هز الشباك 
وخلق املساحات لزمالئه إذ يتمتع بروح رياضية عالية 

ال تعرف األنانية.

املستوى احلالي
ستكون املواجهة الودية أمام البرازيل في ليفربول، في 
الثالث من يونيو ، مقياًسا ملدى طموح كرواتيا في كأس 

العالم عقب انتصارها )2 -صفر( على بيرو، و)1 -صفر( 
على املكسيك، في مباراتني وديتني في مارس.

وجاء ذلك بعد فوزها )4-1( في النتيجة اإلجمالية 
مللحق التصفيات على اليونان عقب انتصار )2 -صفر( 

على أوكرانيا أهل منتخب كرواتيا للملحق.

طريقة التأهل
احتلت كرواتيا املركز الثاني في مجموعة متكافئة 
بالتصفيات خلف أيسلندا متفوقة على أوكرانيا وتركيا 
لتتأهل مللحق التصفيات. وفازت على ضيفتها اليونان 

4-1 قبل أن يتعادال بدون أهداف في أثينا لتحجز مكانها 
في كأس العالم.

وأوقعت القرعة كرواتيا في املجموعة الرابعة الصعبة 
التي تضم األرجنتني ونيجيريا وأيسلندا لكنها متلك فرصة 

لبلوغ دور الستة عشر ورمبا الذهاب بعيدا في البطولة.

املنتخب الفرنسي مرشحا بقوة للمنافسة على لقب املونديال

اجليل الذهبي يعزز فرصة كرواتيا في كأس العالم

املنتخب الكرواتي ميلك العبني لديهم خبرة دولية

آمال فرنسا في مونديال روسيا بني وفرة هجومية وأزمة دفاعية

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو جنم ريال 
مدريد للعام الثالث على التوالي قائمة الرياضيني 
األكثر شعبية في العالم متفوقاً على األميركي ليبرون 

جيمس العب كرة السلة وغرميه ميسي.
وضمن القائمة التي تضعها شبكة )اي.اس.بي.إن(، 
اختير رونالدو مهاجم ريال مدريد احلائز على جائزة 
أفضل الع��ب في العالم خمس م��رات كأكثر رياضي 
يحظى بشعبية في العالم على أساس عدد متابعيه 
عبر مواقع التواصل االجتماعي واتفاقات الرعاية 
اخلاصة به وع��دد م��رات كتابة اسمه عبر محركات 

البحث على االنترنت.
 واحتفظ ليبرون جيمس بطل دوري السلة األمريكي 
للمحترفني ثالث مرات باملركز الثاني في القائمة بينما 

حل ميسي ثالثا بعد حصوله على تاسع ألقابه في 
الدوري مع برشلونة. 

 وجاء في املركز الرابع البرازيلي نيمار الذي أصبح 
أغلى العب كرة قدم في العالم بعد انتقاله مقابل 222 
مليون يورو )261.6 مليون دوالر( من برشلونة إلى 

باريس سان جيرمان في أغسطس.
وحل السويسري روجيه فيدرر أحد أكثر الالعبني 
تتويجا باأللقاب في تاريخ التنس خامساً متفوقاً على 
كيفن دورانت جنم دوري السلة األميركي للمحترفني 

والعب التنس االسباني رافائيل نادال.  
وحلت أيقونة التنس األمريكية سيرينا وليامس 
بدالً من بطلة الفنون القتالية املختلطة روندا راوزي 

في صدارة قائمة األكثر شعبية في رياضة السيدات.  

نيمار يعترف بالضغط على جنمي البرازيلكريستيانو رونالدو األكثر شعبية في العالم

كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد األكثر قيمة 
بني أندية كرة القدم

أظهرت دراس��ة أعدتها شركة »ك��اي بي أم جي« املالية أن نادي 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي لكرة القدم هو األكثر قيمة بني أندية 
كرة القدم العاملية هذا املوسم، متقدماً على العمالقني اإلسبانيني ريال 

مدريد وبرشلونة.
وبحسب الدراسة، زادت قيمة »الشياطني احلمر« بنسبة خمسة 
باملئة عما كانت عليه في العام 2017، لتصل الى 3،2 مليار يورو، 
متقدماً على ريال الثاني )2،9 مليار يورو( وبرشلونة الثالث )2،8 

مليار يورو(.
وأوضح رئيس قسم االستشارة في قطاع الرياضة في الشركة جاك 
بوسوغ »نحتسب أصول كل ناد، إذا كان ميلك ملعباً على سبيل املثال، 
قيمة الالعبني، لكن أيضاً قيمة العالمة التجارية أو الصورة من ناحية 

العقود االعالنية وانتشارها على مواقع التواصل االجتماعي«.
ومن بني ال� 32 نادي التي مت تقييمها، حل بايرن ميونيخ األملاني 
رابعاً بقيمة 2،55 مليار ي��ورو، ويوفنتوس اإليطالي تاسعاً )1،3 
مليار يورو(، في حني حل باريس سان جرمان في املركز احلادي عشر 

بقيمة 1،14 مليار يورو.
وفي املجموع، بلغت القيمة املالية لألندية التي شملتها الدراسة، 

32،5 مليار يورو، بزيادة قدرها تسعة باملئة عن العام 2017.

35 ناديًا بالتالعب  اتهام أوكراني لـ 
بنتائج مباريات لكرة القدم

اتهمت السلطات األوكرانية الثالثاء 35 ناديا بالضلوع في 
عمليات تالعب بنتائج مباريات لكرة القدم، في عملية أتاحت 

للمستفيدين منها حتصيل ماليني الدوالرات.
وأش��ارت الشرطة األوكرانية الى ان ثلثي عدد األندية في 
درج��ات املقدمة في البالد تورطت في هذه العملية التي يأتي 
الكشف عنها قبل أيام من استضافة العاصمة كييف نهائي دوري 
أبطال أوروبا في كرة القدم بني ريال مدريد االسباني حامل اللقب 
وليفربول االنكليزي في 26 مايو. وكتب وزير الداخلية أرسني 
أفاكوف على صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك للتواصل ان 
»خمس جماعات )اجرامية( منظمة تضم 35 ناديا لكرة القدم 
من عشر مناطق تعمل لسنوات في أوكرانيا«. وأشار الى أن »ثمة 
رؤساء أندية، العبون سابقون وحاليون، حكام، مدربني وهيئات 
جت��اري��ة«، متورطني في الفضيحة التي يصل ع��دد املشاركني 
فيها الى 320 شخصا. ورغم هذه االتهامات لم يتم اعتقال أي 
شخص بحسب ما كشف نائب رئيس الشرطة الوطنية إيغور 

كوبريانيتس خالل مؤمتر صحافي.

أعرب قائد املنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، عن 
أمله في أن يكون لزميليه، دورا حاسما خالل بطولة 

كأس العالم.
وق��ال جن��م ب��اري��س س��ان جيرمان، خ��الل مقابلة 
الثالثاء، مع قناة الالعب البرازيلي السابق، زيكو، 
على »يوتيوب«: »آم��ل أن يكون هذا الثالثي )نيمار 
وخيسوس وكوتينيو( حاسما، أقوم بالضغط على 

كوتينيو وجابرييل خيسوس«.
وخالل حواره مع زيكو، أحد أبرز العبي البرازيل 

عبر تاريخها، مت توجيه أسئلة إلى نيمار، عن بعض 
األشياء املفضلة بالنسبة له، وكان عليه االختيار بني 

بعض اخليارات.
وفضل نيمار الفوز ب��دوري أبطال أوروب���ا، على 
التتويج بكأس ليبرتادوريس، فيما لم يفصل في 
التفضيل، بني الفوز على أملانيا أو األرجنتني، واختار 
الفوز على كليهما. وبدأ املنتخب البرازيلي استعداداته 
للمونديال، أول أم��س االث��ن��ني، في مركز »جاراجنا 

كوماري« للتدريبات، مبدينة ريو دي جانيرو.
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أحرزت فرنسا لقب كأس العالم عام 1998، بسبب وجود خط 
دفاع صلب، لكن بعد 20 عاما قد تفعل العكس متاما، إذ متتلك 
قوة هجومية هائلة، مليئة بالالعبني أصحاب املهارات واملواهب، 
وستحاول أن تنجح بهذه التشكيلة في حتقيق إجن��از، خالل 

مونديال 2018.
ووج��ود مثل هذه الوفرة الهجومية، جعلت امل��درب ديدييه 
ديشامب، ال يفتقد غياب الع��ب مثل ك��رمي بنزميا مهاجم ريال 

مدريد، الذي لم ينضم لتشكيلة بالده منذ عام 2015.
وعلى النقيض متاما، يعاني خط دف��اع فرنسا من مشكالت 

عديدة.
ولم يكن صمويل أومتيتي أو رفائيل فاران، مقنعني بالشكل 

الكافي مع فرنسا، إذ رغم اشتراكهما معا في مباراتني، من بني 
آخر ثالث مباريات دولية، فإن املنتخب الوطني استقبل ستة 

أهداف.
وما يزيد من املخاوف غياب لوران كوسيلني مدافع آرسنال، 
عن كأس العالم بسبب اإلصابة، لتتقلص اخليارات املتاحة أمام 

املدرب.
وهناك عالمات استفهام أيضا حول العب فرنسا األبرز، بول 
بوجبا، بعد موسم متذبذب مع مانشستر يونايتد، حيث لم 
يعد مدربه جوزيه مورينيو يشركه باستمرار، في التشكيلة 

األساسية.
لكن فرنسا رغم ذلك متتلك األسلحة الالزمة، لتجاوز دور 

املجموعات، إذ ستلعب ف��ي املجموعة الثالثة ض��د أستراليا 
والدمنرك وبيرو، مع مواجهة محتملة في دور الثمانية، أمام 

إسبانيا، أو البرتغال بطلة اوروبا.
وبينما يعاني بوجبا، أصبح بليز ماتويدي من أهم عناصر 
يوفنتوس األس��اس��ي��ة، ف��ي موسمه األول م��ع عمالق ال��دوري 
اإليطالي، كما تطور مستوى كورينتني توليسو كثيرا مع بايرن 

ميونخ.
وميكن ف��ي النهاية لديشامب االعتماد على توليسو، في 
التشكيلة األساسية، إلى جانب ماتويدي، على حساب بوجبا، أو 

رمبا حتى جنولو كانتي.
وفي الهجوم، من املرجح أن يلعب جريزمان أساسيا، بعد 

موسم قوي آخر، وتتيح له سرعته وقوته القدرة على اختراق 
أي دفاع.

كما مينح اوليفييه جيرو خيارات عديدة، في مركز املهاجم 
الصريح، بسبب قوته اجلسدية ومتيزه في ألعاب الهواء.

وسجل مهاجم تشيلسي أهدافا بضربات رأس، أكثر من أي 
العب آخ��ر، في مسابقات ال��دوري اخلمس الكبرى في أوروب��ا، 

خالل آخر ثالثة مواسم.
وآخر مراكز خط الهجوم، سيشغله على األرجح مبابي، الذي 
تطور بشكل ملحوظ، وكان على مستوى التوقعات، بعدما بات 
ثاني أغلى العب في العالم، عقب انتقاله من موناكو إلى سان 

جيرمان.

اخلبرة وطموح الشباب يدعمان الدامنارك
يعتبر املنتخب الدمناركي مرشًحا ب��ارًزا، للتأهل 
إلى دور ال�16 مبونديال روسيا، عبر املجموعة الثالثة 
التي تضم فرنسا وبيرو وأستراليا، بسبب تشكيلته 
التي تضم مجموعة مميزة من الالعبني املوهوبني، 
وعلى رأسهم كريستيان إيركسن، أحد أفضل العبي 
الوسط في العالم. ويتعرض التقرير التالي، مجموعة 

من أهم احلقائق عن املنتخب الدمناركي.
تصنيف الفيفا: 12 )حتى السابع من يونيو(

البطوالت السابقة
شاركت في كأس العالم 4 مرات بداية من 1986. 
كانت أفضل نتائجها التأهل لدور الثمانية في 1998، 
لكنها خرجت من دور املجموعات في 2010، ولم تتأهل 

لبطولة 2014.
وكانت مسيرة املدرب النرويجي البالغ من العمر 64 
عاًما، متواضعة كالعب قبل أن يتحول للتدريب ويفوز 

بألقاب الدوري في النرويج والسويد والدمنارك.
ومهد الوقت الذي قضاه في قيادة ماملو، حيث فاز 
بالدوري السويدي وتأهل لدور املجموعات في دوري 
أبطال أوروب��ا، الطريق أمامه لتولي تدريب املنتخب 

الدمناركي عندما استقال مورتن أولسن في 2015.

أهم الالعبني
كريستيان إريكسن: تطور صانع لعب توتنهام 

هوتسبير ليصبح واح��ًدا من أبرز املواهب الهجومية 
في العالم.

وف��از بجائزة أفضل الع��ب دمناركي أرب��ع م��رات، 
وكان توازنه وقدراته في السيطرة على الكرة ورؤيته 
للملعب عوامل حاسمة في منتخب ال��دمن��ارك، منذ 
مباراته الدولية األولى ضد النمسا عام 2010، وتعد 
األه��داف ال�11 التي سجلها في التصفيات دليال على 

اخلطورة التي يشكلها على دفاعات املنافسني.
كاسبر شمايكل: خرج جنل حارس الدمنارك السابق 
بيتر شمايكل، الفائز بالدوري اإلجنليزي املمتاز مع 
ليستر سيتي، من ظل أبيه ليصبح احل��ارس األول 

لناديه ومنتخب بالده.
وستكون عقلية الفوز التي ميتلكها شمايكل وردود 
فعله السريعة وتوزيعاته اجليدة للكرة عوامل مهمة 

إن أرادت الدمنارك جتاوز دور املجموعات.
سيمون كير: يشعر مدافع إشبيلية باالرتياح في 
املعارك البدنية واخلططية أيضا، وهو أهم العبي خط 
دفاع منتخب الدمنارك. ميتلك حسا ممتازا في التمركز 

ويستطيع مترير كرات طويلة جيدة إلى املهاجمني.
املستوى احلالي:

غاب العديد من الالعبني البارزين عندما خسرت 
الدمنارك أمام السويد واألردن، خالل جولة قام بها 
الفريق في يناير  في أبوظبي، لكن املقياس األفضل 
ملستواها كان الفوز الساحق 5-1 على أيرلندا في دبلن 
في نوفمبر ، وهي نتيجة منحتها بطاقة التأهل لكأس 

العالم.


