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)أ ف ب(- انـقذ املـهاجـم اهلولـندي
رود فان نيستلروي منتخب بالده
من خـسـارة كـان ميـكن ان تكـون
مكلفـة عنـدمـا ادرك التعـادل 1-1
ضـد املانيا يف مباراة مثرية حبست
فيهـا االنفاس حتـى الرمق االخري
علــى ملـعب دراغــاو يف مــدينــة
بــورتــو امــام 25 الف مـتفــرج يف
ختام اجلـولة االوىل مـن منافـسات
اجملموعـة الرابعـة ضمن نهـائيات
بـطـولــة امم اوروبــا 2004 لكـرة

القدم.
وسجل تورسنت فرينغز )30( هدف
املانيـا، ورود فان نيـستلروي )81(

هدف هولندا.
وعلـى الـرغم مـن التعـادل اكـدت
املانيا اليت مل يعطها النقاد اي امل
الحراز اللقب، حضـورها القوي يف
البطوالت الكـربى النها قدمت اداء
خمتلفا متـاما عن عـروضها خالل
املبـاريات الوديـة عندمـا تعرضت
خلـســارتـني كبـــــــــريتني امــام
رومانـيا 1-5 وامـام اجملر صـفر-2،
وذكرت مبستواها السابق اليت مسح
هلـا باحـراز كأس العـامل عام 1990

وكأس االمم االوروبية عام 1996.
وكــان تنـظيـم املنـتخب االملــاني
رائعـا وشل حـركـة اهلــولنــديني
الــذيـن يتـميــزون بــالــسالســة
والفنـيات الـعالـية عـندمـا يتعلق
االمــر بـتـنــاقـل الكـــرة، ففــشل
الربتقـاليون  بـالتالي يف الـسيطرة
علــى جمــريــات خـط الــوسـط

وبالتالي على منطقة املناورات.
وكـان االملـان االفـضل يف الـشـوط
االول بـاعـتمــادهم علـى الكـرات
اهلــوائيــة العــرضيــة اليت وجـد
اهلــولنـديـون صعـوبـة كـبرية يف
التعـامل معهـا وجـاء منهـا هـدف

فرينغز.
وحتسـن اداء املنتخب اهلـولندي يف
الشـوط الثاني لكن سيطرته كانت
خجـولة اىل ان اشـرك املدرب ديك
ادفـوكـات املهــاجم العـمالق بيـار

فان نيستلروي ينقذ هولندا من خسارة مكلفة
احلـارس االملـاني العـمالق اوليفـر

كان )3(.
وكـــانت اول تـســديــدة بــاجتــاه
املـرمــى عنـدمـا سـدد االملــاني
كريـستـيان فـورنز كـرة بيـسراه
ارمتــى علـــــــيهــا فــان در ســار
بـسهـولـة )20(. واسـتغل املنـتخب
االملـانـي هجمـة مـرتـدة سـريعـة
وصـلت الكرة اىل كـورانيي سـددها
قـوية مـن خارج املنـطقة ابعـدها
فـان در سار بـاطراف اصـابعه اىل
ركلة ركنـية ومنهـا ارتقى فـورنز
للكــرة بــرأسه لكـنهــا ارتـطـمت

باالرض وخرجت )22(.
ووجد املـنتخب اهلولنـدي صعوبة
يف التعـامل مع الـكرات الـعرضـية
داخل مـنطـقته، واهـدر فـورنـز
فـرصـة اخـرى عنـدمـا مل حيـسن
السيطرة علـى الكرة وهو يف وضع
جـيد لـلتسـجيل فضـاعت فـرصة

اخرى الملانيا )28(.
وجنحت املانيا يف افـتتاح التسجيل
من كـرة ثــابتــة عنـدمــا انربى
فرينغز لركلة حرة مل يتمكن احد

فون هويـدونك الذي شكل بفضل
طـوله الفـارع عبئـا علـى الـدفـاع
االملـاني وخفف الـضغط علـى فان
نيـستـلروي الـذي سجل هـدفا وال
اروع لـيمنح منتخـب بالده نقطة

مثينة.
وكانـت املفاجـأة استدعـاء اجلناح
بـــودوين زنــدن بــدال مـن العب
ايـاكس ويـسلي سـنايـدر رمبا الن
املدرب ادفوكـات اعترب بان االخري
ميـلك خربة اكـرب من زمـيله، كمـا
اشرك املدافع جون هيتينغا مكان
ميكـايل رايتسيغر الذي مل يتعاف

من تقلص عضلي.
ويف اجلـانب االملـاني ارتـأى املدرب
رودي فولـر اللعب مبهـاجم واحد
هـو كـيفن كـورانـيي وعــزز خط
الوسـط خبمسـة العبني لـلحد من
خطـورة اهلـولنـديـني يف خطـوة

دفاعية.
ومرر كـوكو كـرة امامـية بـاجتاه
فــان نيــستلـروي فــشل االخري يف
الـسـيطـرة عـليهــا وسبقـه اليهـا

فـان در مـايـده الكـرة من املـدافع
االملـاني فابـيان ارنسـت من اجلهة
اليـمنـى ومـررهـا بـاجتـاه فـان
نيـسـتلــروي املــراقـب من قـبل
فـورنز لـكن االخري سـددها عـلى
الـطـايــر وظهـره اىل املـرمـى يف
الزاويـة البعيـدة ملرمـى احلارس
كـان الـذي تـابعهـا بـاسـى وهي يف
طـريقهـا باجتـاه الشبـاك مسجال
هـدفا اخلـامس عشـر يف 31 مباراة

دولية.
ومحي وطـيس اللعـبة وتـشنجت
االعصاب وخشي املنتخبان من اي
خطـأ قد يكلف غاليـا، وكاد كوكو
مينـح التقـدم هلــولنــدا عنـدمـا
وصلـته الكــرة من ركلـة ركـنيـة
سـددها بـرأسه لكـن كان طـار هلا
وحـوهلـا ركلـة ركـنيـة اخـرى مل

تثمر )85(.
واللقاء هو السادس والثالثون بني
املنـتخـبني ويـتفــوق املـنتـخب
االملاني ب13 فـوزا مقابل 13 تعادال

و10 هزائم.

من خـارج املنطقـة جاءت عـالية
)51(.   وكـــاد كـــورانـيـي يـضـيف
اهلـدف الثـاني اثـر تـردد املـدافع
العمالق يـاب ستام واحلـارس فان
در سـار يف تـشـتيـت الكـرة لـكن
تـسديدة االخرية الـرأسية اصابت

الشباك من اخلارج )68(.
ولعب ادفـوكـات ورقـته االخرية
بـاشـراكه املهـاجـم العمالق فـان
هـويــدونك. واطلق اوفـرمـارس
كرة قـوية علـى الطـاير ابعـدها

اوليفر كان بقبضة يده خارج 

ـة املـنطق
.)74(
ـــــــــاء وج
ـــــــرج الف
اهلولندي
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مـن التصـدي هلا داخـل املنطـقة
فــارتـطـمت بــالقــائم االيـســر
وتهــادت داخل الـشـبــاك )30(.
وكـانـت اخطـر فـرصـة هلـولنـدا
عندمـا تهيأت الكـرة امام رافايل
فــان در فــارت داخـل املنـطقــة
فـاستـدار علـى نفـسه وسـددهـا
بيـسـراه مـرت مبحـاذاة القــائم

االيسر ملرمى املانيا )41(.
واضـطــر ادفــوكــات اىل اجــراء
تبـديلني يف مطلع الشـوط الثاني
فـــاشـــرك سـنـــايـــدر ومـــارك
اوفـرمارس مكـان زندن وادغارد
دافيـدز، لكن االمـور مل تتغري اىل
االفـضل كثريا الن العيب هـولندا
فشلـوا يف اخرتاق الـدفاع االملـاني

سواء من اجلناحني او يف العمق.
وعمـوما خال الـشوط الثـاني من
الفــرص احلقـيقــة علــى بــاب
املـــرمـيـني علـــى الـــرغـم مـن
الـسـيطـر اخلجـولـة للـمنـتخب
الربتقــالي  الـذي حـاول مـرارا

وتكرارا من دون ان ينجح.
واطلق بـاالك كرة قـوية بيـسراه

برغم فرضهم سيطرة شاملة على املباراة
فــوز صـعب لتشــيكيــا عـــلى التـفيـــا  1-2

افيريو )أ ف ب(- حققت تشيكيا فوزا
صعبـا علــى التفيـا 2-1 يف افـيريو يف
افتتـاح منافـسات اجملمـوعة الـرابعة
ضمن الـدور االول من نهـائيـات امم

اوروبا 2004.
وسجل ميـالن باروش )73( ومـاريك

ركلـة ركـنيـة فـــــــاصــاب القــائم
االيسر )57(.

واخـرج مـدرب تـشـيكيـا مــدافعني
وادخال العيب وسط لتعزيز سيطرة
رجاله علـى اجملريات، واطاح باروش
بـكرة مناسـبة ارسلها له بـوبورسكي
من اخللـف اىل داخل املنـطقـة )61(،
واهدر باروش فـرصة ادراك التعادل
بعـد دقـيقتـني من كـرة عــرضيـة
عكسهـا بوبـورسكي ايـضا، ثـم سدد
كـولـر كـرة قـويـة يف مكـان وقـوف

احلارس )64(.
وكـاد صــانع اهلــدف االول لالتـفيـا
بـروهوريـنكوفـسكي يضـيف اهلدف
الثـانـي من اول حمـاولـة يف الـشـوط
الثـاني بـتسـديـدة قـويـة ارتـطمت
مبدافع وجانبت القائم االيسر )68(،
وضاعت علـى تشيكيا فـرصة مثينة
من متـابعة قـوية لـندفـيد ابعـدها
احلـــارس برباعــة اىل ركـنيــة )70(،
ومتكـن باروش يف الـنهايـة من ادراك
التـعادل بعـدما تالعـب بوبـورسكي
باملـدافعني وارسل كرة عـرضية من

)28(، ومل يـــنـجـح انـــــــــدريـــــــس
بروهـورينـكوفـس يف متـابعـة كرة
عــرضـيــة مـن روبـنــز يف احــدى
احملــاوالت القلـيلــة لالتـفيــا )30(،
وارمتى احلـارس التشيكي برت تشيك
عـلـــــــى كـــــــرة خــــطــــــــــــرة

لفريباكوفسكيس )32(.
واخـطأ املـدافع الـالتفي ميـخالـيس
زملينسكيس يف ابعاد كرة ثم شتتها
احلارس يف الـوقت املنـاسب مـن امام
كـولر )34( قبل ان يبعـد كرة اخرى
من فـوق راس الـالعب نفـسه بعـد
ثــوان، ومل يكـن روبنــز دقـيقــا يف
التـسـديـد فـذهـبت كـرته جبــانب

القائم االيسر ملرمى تشيكيا )38(.
وسـدد بوبـورسكي كـرة قويـة بعد
خـطــأ دفــاعي فــارتــدت من رأس
مــدافع اخـر وزال خـطـرهـا )44(،
وكـان باروش انانيا واحتفظ بالكرة
مــن اول امللعـب حـتـــى اخـــره ثـم
خطفت مـنه على مـشارف منـطقة
الالتفـيني الـذين ارتــدوا يف هجمـة
معـاكـسـة بـدأهــا ستـيبـانــوفيـس
مبناولة طويلة اىل بروهورينكوفس
يف اجلهة اليـسرى فمرر االخري الكرة
عـرضية امام مـرمى تشيكيـا تابعها
فريبـاكـوفـسـكيـس بعـد ان خـدع
مـراقبه داخل الـشبـاك اخلـاليـة يف

الوقت بدل الضائع.
وبـدأ التشيك الـشوط الثـاني بهجوم
ضاغط وبرأسيـة لندفيد مل يتمكن
كـولر مـن متابعـتها )46( تلتهـا عدة
حماوالت غري نـاجحة بفضل التكتل
الدفـاعي الكـثيف، وتسـديدة قـوية
من نـدفيـد ارتـطمت بقـدم مـدافع
وسيطـر عليها احلـارس )54(، وتابع
بوبـورسكي بـقوة كـرة مرتـدة من

بليـدليـس كرة عـرضيـة من اجلـهة
الـيـــســـــرى ابعــــدهــــا مــــاريـك
يانكولـوفسكي اىل ركنيـة مل تثمر يف

اول حماولة لالتفيا )5(.
وســـدد مـيالن بـــاروش كـــرة غـري
مركـزة من بعيـد )6(، ومرر نـدفيد
نفسـه كرة اىل املدافع يـانكولـوفسكي
الـذي اخرتق املنطقـة وسدد بـيسراه
ابتعدت قليال عن القائم االيسر )8(،
ومتــريــرة رائعـــة من نـــدفيــد اىل
العمالق يـان كـولـر حتــولت من يـد

احلارس )11(.
وقاد الالتفيـون هجمة مرتدة عكس
مـنها فـريباكـوفسـكيس كـرة وصلته
خلف الدفاع يف اجلهة اليمنى مل جتد
مـن يتـــابعهــا امـــــــــــام املــرمــى
الـتــشـيكـي )15(، وابعـــد ايغــورس
ستـيبانـوفس كـرة عرضيـة لكاريل
بـوبورسكـي اىل ركنيــــــة مل يـستفد
منهـا التشيكيـون )17(، ورد اندريس
روبنـز بـرأسيـة ذهبـت بعيـدا عن

املرمى التشيكي )19(.
وسدد توماس روزيـتسكي كرة قوية
ابعـدهـا احلـارس بقـبضيت يـديه اىل
ركنيـة )20(، وحصلت تـشيكيـا على
ركلـة حــرة تبعـد حنـو 20 مرتا اثـر
خطـأ ضـد يـانكـولـوفـسكي نفـذهـا
نـــدفيــد يف احلــائـط )23(، وجــرب
بـوبـورسـكي حـظه بقـذيفــة علت

العارضة بسنتيمرتات )24(.
وتـابع التشيكـيون ضغطهـم واستمر
الالتفـيون يف صـمودهـم، وتسـديدة
جديدة من ندفيـد ارتطمت بالدفاع
وحتـولت اىل ركـنيـة )26(، واصـابت
رأسيـة بـاروش الـشبكـة من االعلـى
)27(، ومل جتـــد رأسـيـــة كـــولـــر مـن
يتــابعهــا داخل املنـطقـة الـالتفيـة

فاز على السويد اليت تأهلت مباشرة
عـن اجملمـوعـة وتعـادل معهـا وحل
ثانيـا، ثم تأهل علـى حساب تـركيا

ثالثة العامل يف امللحق.
وسـيطــر التـشـيكيــون من بـدايـة
املبـــاراة حتــى نهــايـتهــا،
واكــتفـــى الـالتفـيـــون
بـــالـــدفــــاع الكـثـيف
واالرتـداد بـاهلـجمـات
فافتتحـوا التسجيل يف
نهـايــة الشـوط االول
قــبل ان ختــــونهـم
ليـاقتـهم البـدنيـة
يف الثـاني فخـرجوا

خاسرين 2-1.
يف الـــدقـيقـــة
االوىل، رفـــــع
بــــــــــافــل
نــدفـيـــد
الـكــــرة

من 

اجلهــة اليـسـرى حنـو الـزاويـة
اليـسرى للمـرمى فطـالت قليال عن
مـيالن بــاروش بعــدمــا احـــدثت
خـطورة كبـرية، ومل يتمكن نـدفيد
من متابعة كرة عرضية وصلته من
اجلهة اليـمنى )4(، وارسل اميـانتس

ـ
ـ

ـ

هاينز )85( هـديف تشيكيـا، وماريس
فريباكوفسكيس )45( هدف التفيا.

ولـعبـت خربة تــشيـكيــا وتفــوقهـا
البـدني والفـين دورا كبريا يف احلـاق
اهلزميـة مبنـتخب التفـيا الـذي كان

احلصان االسود يف التصفيات حيث

اجلهــة اليـمنـى ارتـدت اىل بـاروش
فــاصلحهـا وتــابعهــا زاحفــة داخل
الشبـاك بعد ان مـرت من حتت ابط

احلارس )73(.
وذهبت رأسية االحـتياطي فالدميري
مسيتشر جبانب املرمى مهدرا فرصة
التقـدم لتشيكيـا )75(، وضاعت على
تـشيكـيا فـرصتـان جديـدتان االوىل
مــشـرتكــة بـني بــاروش وكــولــر
وبـوبورسكي حـيث فشل اي منهم يف
متـابعـة الكـرة )81(، والثـانيـة من
تـسـديــدة للبـديل مـاريك هــاينـز
اصــابت العـارضــة )83( ثم عـوض
االخري بعـد دقيقتـني مستفـيدا من
خـروج خـاطـىء للحـارس ملـواجهـة
بـاروش الذي خـطف الكرة واعـادها
اىل اخللف اسـتــــــغلهـا هـانـز بـشكل

جيد )85(.
وقـبل دقـيقـتني فــوت مسـيتـشــر
فـرصـة هـدف ثـالث لـتشـيكيـا، ثم
سـنحت فـرصـة الستـافيـفس الـذي
سدد بني يـدي احلارس التـشيكي يف

الوقت بدل الضائع.

)أ ف ب(- نددت الصحف البلغارية
باهلزمية الساحقة اليت منيت  بها
بلغـاريـا امـام الـسـويـد صفـر-5
االثـنني يف لــشبـونـة يف اجلـولـة
االوىل مـن منـافـســات اجملمـوعـة

الثالثة ضمن بطولة امم اوروبا.
وظهـرت صحيفة  7 دنـي سبورت
حتت عنـوان  بلغاريـا سحقت ، يف
حني عنـونـت صحيفـة  تـرونـد
احلـزن... ، وصـدرت صحيفـة  24
تـشـاسـا  حتـت عنـوان:  صفـر-5،

وتساءلت، هل حنن سكارى .
اما صحيفة  سـيغا  االكثر انتشارا
فصـدرت بعنوان كـبري:   صفر-5:

السويد حطمتنا .
وعلـقت صحيفـة  7 دني سـبورت
علـى اخلسـارة يف مقـال جـاء فيه
بلغاريـا اصبحت حمط  للـسخرية
يف اوروبا، والعبوها منيوا بهزمية
مـذلـة صفـر-5 ، مـضيفـة  لقـد
اصـبحنـا مـغفلي اوروبـا  بـسـبب

مناسب حاليا للنقد .
واعتـربت صحيفـة  تـرونـد  من
جــانبهـا  ان فــرص التــأهل اىل
الـدور الثـاني ال تـزال قائـمة، يف
حني انتقـدت  24 تشاسـا  احنياز
احلكـم االنكليـزي ريالي وقـالت
ان حكام املبـاراة ساهموا كثريا يف

احلاق اهلزمية القاسية لبلغاريا.

الدفاع الضعيف .
ونقلت الصحـيفة ذاتهـا تصـرحيا
لنجـم املنتـخب البلغـاري السـابق
خـريسـتو سـتويـتشكـوف  اعترب
فيه ان بلغـاريـا مل ختسـر مجيع
فرصهـا الن  بامكـانها الفـوز على
الـدمنارك وايطـاليا  وبـلوغ الدور
ربع النـهائـي. وقال:  الـوقت غري

الصحافة البلغارية تندد باهلزمية الساحقة 
امام السويد

اكـد قـائـد مـنتخب انـكلرتا لكـرة
القــدم ديـفيــد بـيكهـــام اليــوم
الثالثـاء قرب لـشبـونة يف مـكان
معــسكــر املـنـتخـب خالل امـم
اوروبــا 2004 املقـامـة حــاليـا يف
الـربتغال، انه سيـستمر يف تـنفيذ

ركالت اجلزاء.
وقال بيكهـام  عندمـا كنت اضيع
ركالت جزاء مع مانشسرت يونايتد
ومع منـتخب انكلـرتا، كنت اؤكـد
دائما اني ساستمـر يف تنفيذ هذه

الركالت .
وكان بيكهـام اهدر ركلـة جزاء يف
املباراة االوىل ملنتخب انكلرتا الذي
كــان مـتقــدمـــا علــى نـظـريه
الفــرنـسـي 1-صفــر يف افـتتــاح
منافسات اجملـموعة الثانية حيث
متكـن احلارس الفـرنسـي فابـيان
بارتيز من التصدي هلا، ثم انتهى
الـلقاء بـفوز الفـرنسيـني 2-1 بعد
ان سجل قــائــدهـم زين الـــدين

اخفاقة امام بارتيز
بيكهام سيستمر يف تنفيذ ركالت اجلزاء

زيـدان هــدفني يف الــوقت بـدل
الضائع.

واكـد العـب وسط ريـال مـدريـد
االسـبـــانـي  لـــدي ثقـــة كـبـرية
بتـسـديـدهـا، وسـاسـتمـر اذن يف

تنفيذها .
وكان بـيكهام اضـاع ركلة ممـاثلة
يف املبـاراة احلامسـة ضد تـركيا يف
اجلولـة االخرية من التـصفيات يف
11 تــشــريـن االول املــاضـي، لكـنه
تــزحلق يـومهــا عنــد التـنفيـذ
فــذهبـت الكــرة بعيــدا وانتهـى
اللقـاء بتعـادل سليب كـان كـافيـا

ملنح االنكليز بطاقة التأهل.
وقـال  يـوجــد ضغط كـبري عنـد
تنفـيذ ركالت اجلـزاء. الكل يعلم
ذلـك، بدءا من العب نـاد عادي يف
الــدوري اىل دولي يف نهـائي كـأس
العـامل. اجلـميع يـشعـرون بهـذا
الضغط، وساحتمل مسؤولياتي اذا

ما نفذت ركلة جديدة .

كرمية العامل
يواجه املـنتخب اإلنكـليزي اجلـريح يف السـاعة الـثامنـة من مسـاء اليوم
نظريه السويـسري ضمن الدور الثـاني من بطولة االمـم  االوربية املقامة
حالـيًا يف الربتغال اجملموعة (B(وتنتظـر الفريق اإلنكليزي مهمة صعبة
تـتمثـل يف حتقيق الفـوز علـى فـريق لـيس بـالـسهل لـضمـان االستمـرار
باملنـافسـة وتعقبهـا يف السـاعة العـاشرة ومخـس واربعني دقيقـة مباراة
فرنسـا وكرواتيـا إذ تسعى الـديوك لتـأكيد جـدارتها وكـسب ثالث نقاط
جديدة تفتح ابواب الدور الـثاني على مصراعيها يف حني يسعى الكروات
للعب دور هـام وقلب اوراق هذه اجملمـوعة خصوصـًا وان ال بدياًل امامهم

سوى الفوز اذا ما أرادوا االستمرار يف االدوار القادمة من البطولة.

اليوم إنكلرتا تواجه سويسرا
وفرنسا تالقي كرواتيا

 )أ ف ب(- 
ذكـــرت صحـيفــة  نــورديـيــسـكه
الـدمنــاركيــة ان املهــاجم الــدولي
الـدمنـاركي يـسرب غـرونكيـار تـرك
كــوبنهـاغـن لاللتحـاق بـزمالئه يف
املـنـتخـب الـربتغـــال املــشـــارك يف

نهائيات كأس االمم االوروبية.
وكان غـروينكـيار مهـاجم تشـلسي

يسرب غرونكيار يلتحق باملنتخب
الدمناركي

االنكـليزي بقي يف الدمنـارك بالقرب
من والـدته املـريضـة واليت تـوفيت
اخلميس املـاضي بعد اجـراء مراسم
دفـنهـــا امــس االثـنـني. وقـــالـت
الصـحيفة اىل ان الـدالئل تشري اىل ان
غـرونـكيـار قـد يـلعب اســاسيـا يف
املبـاراة ضــد بلغـاريـا يف 18 الـشهـر

احلالي.

موسكو )أ ف ب(- 
ذكـرت وكالة  ايـتار تاس  الـروسية
بـان مهـاجم مـنتخب روسـيا لـكرة
القــــدم املخــضــــرم الكــسـنـــدر
موستـوفوي )35 عـاما( املـشارك يف
نهـائيـات كاس امـم اوروبا املقـامة
حاليا يف الربتغـال طرد من صفوف

املنتخب.
ونقلت الـوكـالـة عن املـديـر العـام
للمنـتخب الكـسنـدر تـشرينـوف ان
اجلهاز الفين للمنتخب  عقد جلسة
طارئة وقرر ان  وجود موستوفوي

داخل الفريق غري جمد .
وكـان مــوستـوفــوي اتهم مـدرب
املنـتخب سـريغي يـارتـسيف بـانه
ارهق الالعبني الـروس خالل فرتة
االعداد معـتربا بان ذلك كـان سبب
اخلسـارة امـام اسبـانيـا يف املبـاراة

االوىل.
ومن املفرتض ان يغادر موستوفوي
الـذي يلعب يف صفـوف سلتـا فيـغو

املنتخب امس.
يف املقــابل انـتقــد نــائـب رئيـس
االحتاد الـروسي فالريي دراغـانوف
اخلطوة ووصـفها بانها  متسرعة  و

غري فعالة .
واضاف  سينعكس الطرد سلبا على
نفسية الالعـبني وكنا يف حاجة اىل
خربة مــوستـوفـوي يف مــواجهـة

الربتغال.
واعترب مـدرب املنتخب يف تـصريح
لـوكالة ايتـار تاس بان مـوستوفوي
اراد عـدم حتمل مسـؤولية مـستواه
املتــواضع خـالل املبــاراة فــالقــى
بـالالئمـة علـى طـريقـة املـدرب يف

اعداد الالعبني بدنيا .

طرد موستوفوي
من صفوف املنتخب

النتقاده املدرب

.

.


