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املدى الرياضي

على سويسرا وينتظر مواجهة ساخنة
تقـدم الفـريق االنـلكيــزي خطـوة
مهمة يف جمـموعته أثـر فوزه مـساء
أمس األول على املنتخب السويسري
بثالثـة أهداف مـقابل ال شيء سجل
فيهــا روني أصغــر العيب الفــريق
هــدفني قـبل اسـتبــدالـه من قـبل
املـدرب اريكسون إلراحته وحتضريه
للـمواجهـة السـاخنـة القادمـة أمام
ال
كرواتيا..شهدت املباراة تسيدًا كام ً
للفـــريق اإلنـكلـيــــزي وحقق أول
أهــدافه يف الـشــوط األول وأضــاف
هـدفني يف الشوط الثـاني الذي أنهاه
املنـتخب السويسـري بعشرة العبني
بعد طرد أحد أعضائه..
املـنـتخـب اإلنـكلـيـــزي وبـــرغـم
سيطـرتـه املطلقـة علـى املبـاراة مل
يقـدم مـستـوى مـرتفعـ ًا وتعـرض
مرماه إىل حماوالت سـويسرية كانت
ضـعيفــة ومتـواضعــة...وتنـتظـر
املنتخب اإلنكليـزي مباراة مـرتقبة
سيجــد فيهـا صعـوبـة كـبرية وهـو
يــواجه كــرواتيــا مـســاء االثـنني
وكالهمـا يبحثـان عن الفـوز وحده
للمـرور إىل الـدور القـادم ..بعـد أن
انتعـشت آمـاهلمـا لـذلك وأحـدهمـا
أقـرب إىل ذلك ..فاملنـتخب الكرواتي
بعـد تعـادله الـصعب أمـام فــرنسـا
وجـد طـريقـ ًا ملـواصلـة املنـافـسـة
للـتأهل إىل الدور القادم بـينما تبقى
حـظوظ املـنتخب الـفرنـسي األكـثر
بــالتــوجه إىل الــدور الالحق وهـو
يـواجه سـويـسـرا يف الـليلـة ذاتهـا.
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سالح الدفاع عنوان اجلولة األوىل ألمم اوروبا
لـشبـونة (أ ف ب) -اظـهرت اجلـولة
االوىل اليت اخـتتـمت يــوم الثالثـاء
بـالنـسبـة اىل اجملمـوعـات االربع ان
الدفـاع هو عنـوان امم اوروبا 2004
لكـــرة القـــدم الـيت ضــيـــــــــفهـــا
الربتغال حتى  4متوز.
وقد استـخدمت املنتخـبات الصغرية
واحلــديثــة العهـد هـذا الـسالح يف
مــواجهــات مـنتـخبــات عــريقــة
ومرشـحة العتالء منصـات التتويج
وجعلتهـا تـرتعـد احيـانـا او حتـى
اسقطتها يف بداية املشوار.
وبـاسـتثنــاء السـويـد يف اجملمـوعـة
الثـالثـة اليت حققـت نتيجـة كبرية
(-5صفــر) علــى حـســاب املـنتـخب
البلغـاري الـذي قـدم عـرضـا جيـدا
رغـم اخلسارة الثقـيلة ،كانـت بداية
املـنتخبـات الطـاحمة الحـراز اللقب
مـضطـربـة يف مـواجهـة منـافـسني
لـعبــوا بكل مــا ميلكــون مـن اجل
اثبات وجودهم بني الكبار.
وقــد بــدا واضحــا ان املـنتـخبــات
الصغـرية مل تكن تفـكر بـاملخـاطرة
اهلجـوميـة ،وامنـا بـاعتمـاد اسلـوب
دفــاعـي حــديــدي واالنــطالق يف
هجمات مرتـدة سريعة كلما سنحت
الفرصة من اجل التسجيل.
واذا مل تكن هذه الـوصفة ناجعة يف
مواجهة التـشيكيني الذيـن تصببوا
عرقـا قبل ان حيولوا ختلفهم صفر-
 1اىل فـوز صـعب  1-2علــى التفيـا يف
اجملمـوعـة الـرابعـة ،فقـد اعـطت
مثارها يف املـباراة االفتتاحية عندما
متـكنت اليـونان مـن احلاق اهلـزمية
بــالـربتغــال املـضـيفــة  1-2ضـمـن
اجملموعة االوىل.
وهكذا ومنذ افتتاح البطولة السبت
املـاضي ،فوجـىء املنتخب الـربتغالي
احد املـرشحني للتويج بـاللقب امام

مجهـوره ،على يد الـيونان ،يف حني
حققـت اسبــانيــا املهـم يف املبـاراة
الثانيـة بفوزها الصعب على روسيا
-1صفر.
واصطـدم املنتخب الـربتغالـي الذي
خـانه اهلـام جنـومه مـانـويل روي
كـوستـا ولويـس فيغـو ،مبجمـوعة
صـلبــة يف الــدفــاع وقــادرة علــى
االرتداد يف اهلجوم املعاكس السريع،
واسـتطــاع اليـونــانيـون بــالتــالي
احراج الربتغاليني ورمسوا الطريق
الــواجـب اتبــاعهـــا يف املبــاريــات
االخـرى ضمن منـافسات اجملـموعة
االوىل.
ويف الـيوم الثـاني وضمـن منافـسات
اجملـموعـة الثـانيـة ،طبق املـنتخب
االنكليـزي االسلوب الـدفاعـي امام
نظريه الفرنـسي حامل اللقب رغم
انه يـضم عـددا كـبريا من املـواهب
علـى غـرار قـائـده ديفيـد بيكهـام
والعيب الوسط بول سكولز وفرانك
المبارد وجنم اهلجوم مايكل اوين.
وكان رهـان االنكليـز على وشك ان
يـؤتي اكله بعـد ان تقدمـوا بهدف
ومل ميكنـوا منــافسـيهم مـن صنع
فرص كثرية يف الشوط االول.
وقال مدافع منتخب فـرنسا ليليان
تـورام (فـوجـئت حقـا بـاالسلـوب
االنكـليزي .لقد متـركزوا مجيعا يف
اخلطــوط اخللفيـة .هـذا امـر فيه
مبالغة كبرية ،انه رفض للعب).
ومن حـسن حـظ الفـرنـسـيني ان
قائدهم زيـن الدين زيدان متكن يف
الـوقت بـدل الضـائع ومن كـرتني
ثـابتتني (ركلة حـرة وركلة جزاء)
من حتقيق الفوز هلم .1-2
وانـتهـت املـبــاراة الـثــانـيــة بـني
سويسرا وكـرواتيا ضمـن اجملموعة
الثانية بتعادل سليب (حزين) ان ال

امل الي مـنهـمــا بــاحـتالل احــد
املـركـزيـن االولني وختـطي الـدور
االول.
ويف اجملمـوعـة الـرابعـة ،تعــرضت
تـشـيكيـا هلــزات متـواصلــة طيلـة
املـباراة ضـد التفيـا احلديـثة الـعهد
واملـصنفـة  25يف الـتصـنيف العـاملي
لالحتاد الدولي (فيفا).
وكــانت تـشـيكيــا ،وصيفـة بـطلـة
عــــــام  ،1996مرشحة بقوة لتحقيق

فـوز عريـض على منـافسـتها قيـاسا
علـى نتـائجـها يف الـتصفـيات وعـلى
الكم الـكبري من الـنجوم يف صفـوفها
ابــرزهـم قــائــدهــا العـب وسـط
يـوفنـتوس االيـطالـي بافـل ندفـيد
الــذي اختري افـضل العب يف اوروبـا
العام املاضي.
لكـن رفاق نـدفيـد اصطـدموا عـلى
البساط االخـضر بدفـاع التفي قوي
ومنــظم ســـاهم يف هــز الــشبــاك
التشيـكية اوال يف الوقت بدل الضائع
من الـشــوط االول ،قبل ان يـتبـدل
الـوضع يف الثاني ويؤمـن التشيكيون
فوزا صعبا بشق النفس.
واعـرتف ندفيـد قائال (اهلـدف الذي
جــاء يف الــوقت بــدل الـضــائـع من
الشـوط االول ومـن هجمـة مـرتـدة
قـطع ارجلنا .لقـد شككت احيـانا يف
امكانيـة التعويض ،لكـن قمنا بعمل
صعب يف الشوط الثاني).
من جــانبه ،قـال مـدرب تـشـيكيـا
كاريل بروكنر (دافعت التفيا بشكل
جيـد واخافتنا لفرتات طويلة خالل
املباراة).
وصبت النـتيجة بالـطبع يف مصلحة
تشيـكيا بعد تعادل املانيا وهولندا -1
 1يف مبـاراة تقـاسـم فيهـا املنـتخبـان
الــسيـطــرة علـى اجملـريــات فكـان
التعادل عـادال حسب رأي املـسؤولني
مـن اجلانبني.ويف اجملمـوعة الثـالثة،
جعـلت السـويد ،بعـد فوزهـا الكبري
علـى بلـغاريـا ،مبـاراتهـا املقبلـة مع
ايطـاليا اجلمعة يف بورتو اكثر اثارة،
علمـا بـان املـنتخـب االيطــالي هـو
الــوحيــد بني املــرشحني الـذي مل
يـسجل يف مرمى منـافسه الدمناركي
الـذي قـدم عـرضـا قـويـا دفـاعـا
وهجومـا وخرج بنقـطة مثيـنة من
تعادل سليب.

امم اوروبا  :2004الربتغـال جتدد آمـاهلا وروسيـا حتـزم حـقائـبها
لشبونة (أ ف ب) -انعشت الربتغال
املـضيفة اماهلـا يف بلوغ الدور ربع
النهــائي مـن بطـــــــــــولــة امم
اوروبا  2004لكـرة القدم بفـوزها
على روسيا -2صفر يف املباراة اليت
اقيمت االربعاء املاضي على ملعب
(ال لـوز) امـام  62الـف متفـرج يف
ختام اجلولة الثانية من منافسات
اجملـموعـة االوىل يف حني سيـحزم
املنتخب اخلـاسر حقـائبه مـبكرا
ليصبح اول فريق خيرج رمسيا.
وسـجل مـــانـيــــــــش ( )7وروي
كوستا ( )88اهلدفني.
وكــانـت اسبـــانيــا تعــادلـت مع
اليونان  1-1يف افتتاح اجلولة.
وتتصدر اليـونان اجملموعة االوىل
برصيـد  4نقاط بفـارق االهداف
عن اسبانيا ،تليهما الربتغال وهلا 3
نقاط مقابل ال شيء لروسيا.
ويف اجلولة الثـالثة االخرية ،تلعب
الربتغال مع اسبانيا ،واليونان مع
روسيا غدًا األحد.
واجرى مـدرب املنتخب الربتغالي
الربازيلي لـويز فيلـييب سكوالري
اربعـة تغيريات عن التشكيلة اليت
لعبت املـباراة االوىل والـيت شهدت
خسـارة الفريق امـام اليـونان 2-1
وطالـت قائـد املنتخـب فرنـاندو
كـــوتـــو واملـــدافع روي جـــورج
والـظهـري االميـن بــالــو فـرييــرا
والعـب الــوسـط روي كــوسـتــا،
واشرك مكـانهم ميغيل وكـارفالو
ونــونــو فـــالنـيت وديكــو علــى
التـوالـي .وبني الالعـبني اجلـدد
ثالثة من بورتو بطل اوروبا.
يف املقابل خـاضت روسـيا املـباراة
مـن دون مهـــامجهـــا املخـضــرم

ذوي الفنيـات العالية امـثال فيغو
وديكو وسابروسا.
وحترك فيغو كعادته يف كل مكان
وشكل عبئـا على الدفـاع الروسي
لـكن بـــرغم محـــاس زمالئه مل
يسجـلوا اي خـطورة تـذكر عـلى
مرمـى احلارس الـروسي سريغي
اوفشينيكوف.
وسدد دمرتي لوسكوف كرة قوية
من 40مرتا مرت اىل جـانب القائم
االيسر (.)35
واحتسبت ركلة حرة مباشرة اثر
عرقلـة دمرتي الييـنتشـيف على
مشـارف املنطـقة نـفذهـا اندري
كارياكا عالية (.)43
وطــرد احلكـم النــروجـي تريي
هاوغه حـارس مرمى روسـيا اثر
كـرة مشرتكـة بينه وبـني مهاجم
الربتغال بـدرو باوليتا معتربا بان
االول ملــس الكـــرة بيــده خــارج
املـنطقـة لكن االعــادة اثبت بـان
احلارس مل يلمس الكرة (.)43
ونــزل احــد انـصــار املـنـتخـب
الروسي اىل ارض امللعب يف حماولة
لالحتجـاج على احلكم لكن رجال
الـشرطة سـيطروا علـيه.واضطر
مدرب روسيا يارتسيف اىل اخراج
يفغـيـين الـــدونـني لـيــشـــرك
احلـارس االحتـياطـي مالفـاييف.
وانربى فيغو للـركلة احلرة فمرت
اىل جانب القائم االمين (.)45
وتابع املـنتخب الربتغـالي ضغطه
يف الشـوط الثاني مـستغال النقص
العددي يف صفوف منافسه واطلق
نونـو فالـنيت كرة قـوية بيـسراه
تصدى هلا احلارس برباعة وحوهلا
ركلة ركنية (.)51

الكـسندر مـوستوفـوي ( 35عاما)
الـذي طــرده اجلهــاز الفين اثـر
اتهـامه مـدرب املنـتخب سـريغي
يـارتـسيف بـانه ارهق الالعـبني
الـــــروس خالل فـرتة االعــــداد
معـتـربا بــــان ذلك كـــان سـبـب
اخلسـارة امام اسـبانـيا يف املـباراة
االوىل.
وقـدمـت املنتـخب الربتغـالي اداء
جـيدا متـيز بـالرجـوليـة خالفا
للمسـتوى املهزوز الـذي ظهر فيه
يف مبــاراته االفـتتـــاحيــة لـكن
مــسـتـــواهــــا الفـين بقـي دون
املـستــوى ،كمـا عــانت االمــرين
طوال الشوط الثاني لزيادة غلتها
من االهـــداف واليت قــد تكــون
حــامســة يف اجلــولـــة الثـــالثــة
االخـرية ،وانـتــظــــرت حـتــــى
الــدقـيقــة  88الضــافــة اهلــدف
الثاني.
وبدأت املباراة بسرعة قصوى من
قبل املنتخبـني خصوصا املضيف
املــدعــوم مـن مجهــور غـفري يف
حمـاولـة لتـسجيل هــدف مبكـر
يــريح اعـصــابه خـصــوصــا ان
خـسـارته كـانـت تعين خـروجه
مبكرا من املنافسة.
واحـتاج ديـكو اىل  7دقـائق فقط
لـيؤكـد ثقة املـدرب فيه عنـدما
مرر كـرة متقنـة داخل املنـطقة
وصلت اىل مــانيــش سيـطـرهـا
عـليهــا قبل ان يـسـددهـا داخل
الشـباك وسـط فرحـة هستـريية
يف املدرجات.
ووجـد العبـو روسيـا صعـوبة يف
وقف انـدفاع الـربتغال فـلجأوا اىل
اخلشونة خصوصا على الالعبني

يف مباراة كبرية  . . .الكروات خيطفون نقطة
مثينة من فريق الديوك
يف مباريـات الدور الثـاني من اجملمـوعة الـثانيـة تعادل
فريقا كرواتيا وفرنسا بهدفني لكل منهما.
بدأت املبـاراة قويـة من جانـيب الفريقـني الذين قـدما
مباراة كبرية وخاصـة من جانب الفريق الكرواتي الذي
كاد أن يـنهي املبـاراة لصـاحله لـوال احلظ الـعاثـر الذي
وقف يف وجه مهـامجيه .بـدأت فــرنسـا التـسجـيل من
ضـربة مـباشـرة للمتـألق زين الـدين زيـدان أكمـلها إىل
اهلدف مدافع كـرواتيا يف الدقيقة  25من املباراة وحاول
الفـرنسيني تعـزيز هـدفهم بهدف آخـر إال أن جهودهم
ذهبت أدراج الرياح ألن احلـارس الكرواتي وخط دفاعه
ال أمام تـسجيـل املزيـد من األهـداف وانتـهى
وقفـا حائـ ً
شوط املباراة األول بهذه النتيجة.
يف الشوط الثاني بدأت لعبة املدربني وظهر عزم املدرب
الكرواتي علـى قلب النتيجة وكانت البـداية قوية وبعد
ثالث دقـائـق فقط أحـرز الكـروات هـدف التعـادل من
ضربـة جزاء سعـى بارتيـز جاهـدًا لصـدها لـكنه فشل
وبـعد دقـائق قليلـة ومن جمـهود فـردي سجل املهـاجم
الـكرواتـي روسو الـذي يلعب لنـادي مونـاكو الفـرنسي
هدف التعادل من ضربة قوية ساعده يف إحرازها العب
الوسط الفرنـسي ولتورد واستمـر ضغط الكروات ولكن
خطـ ًا مدافع كـرواتي كـلفه كثريًا عـندمـا قام املهـاجم
ترزيـيغه بسـرقة الـكرة وتـسجيل هـدف التعـادل اليت
انعـشت آمال فرنسـا من جديد واستمـر اللعب قوي ًا من
كال الفريقني ولكـنهم عجزوا عن تسـجيل هدف السبق
وانتهــــــت املبــاراة بصـافـرة احلـكم لـتعلـن النـتيجـة
النهائيـة ( )2-2لكال الفريقني ولـيحصل الفريـقان على
نقطـة واحدة وأصبـح رصيد فـرنسـا أربع نقاط فـيما
بقي رصيد كرواتيا نقطتني.
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االحتاد االوروبي يعترب املنتخب االنكليزي غري
مسؤول عن اعمال شغب انصاره
لشبـونة (أ ف ب) -اعـترب االحتاد
االوروبي لكرة الـقدم ان املنتخب
االنكـليــزي املـشــــــــارك يف امم
اوروبــا  2004يف الـربتغــال ليـس
مسـؤوال عن اعـمال الـشغب اليت
قـام بهـا انصـاره خالل اليـومني
االخريين يف البوفريا.
وصرح مـدير االعـالم يف االحتاد
االوروبـي وليـام غـايـار لـوكـالـة
فـرانس بـرس (حتـى االن ،هذه
االعمال حتدث كل مساء يف نفس
امللهـــى .انهـــا مـن عــمل بعـض
االفـــراد .انهــا مــشـكلـــة تعــود
مـــســــؤولـيــتهـــــا يف االصل اىل
السلطات احمللية وليس اىل هيئات
كرة القدم).
واضـــاف (تـــوجـــد حـــوادث يف
مالهي لندن وهـونغ كونغ كاليت
حتـــدث يف الـبـــوفــريا .ال ميكـن
حتـميل املـســؤوليــة للـمنـتخب
االنكليزي عما حيدث يف العامل).
وتـــابع غـــايـــار قــــائال (علـــى
الشـواطىء االوروبيـة يف الصيف،
ال تـوجد حـاجة لكـرة القدم من
اجل حـــصـــــول حــــــوادث مع
االنكـليــز الــذيـن هم يف حــالــة
سكر).
ومنــذ مـســاء االثـنني ،حتـصل

يوميـا يف البوفريا مـواجهات بني
رجــال الــشــرطــة وعــدد مـن
االشخـاص معظـمهم مـن انصـار
املنتخب االنكليزي.
واثـارت هـذه احلـوادث املخـاوف
لــدى املنتخـب االنكليـزي من ان

يـضع االحتــاد االوروبـي للـعبــة
تهـديده مـوضع التنفـيذ بـطرد
كل منتخب يقوم انصاره باعمال
الــشغـب داخل وحـــول املالعـب
اليت تستضيف مباريات البطولة
اليت ختتتم يف  4متوز.

وكـانت اخـطر فـرصة للـمنتخب
الــروسي كــرة اطلقهـا كـاريـاكـا
وابعــدهــا احلــارس الـربتغـــالي
ريكـاردو بقبضتـه ( ،)54وحماولة
اخـرى من الالعـب ذاته يصـدهـا
احلارس بالطريقة نفسها (.)57
وسـنحت فـرصـة ذهـبيـة امـام
الربتغـال لتـسجيل اهلـدف الثـاني
عنـدمــا تبــادل ديكـو ونـونـو
غـوميش الـكرة بـطريقـة رائعة
علـى مـشــارف املنـطقــة قبل ان
ميـرر االخري كرة امـامية مـتقنة
بـاجتاه فيـغو سددهـا بيمنـاه بيد
ان احلارس ملـسها لرتتطـم بالقائم
االيـسـر وتـتهيـأ امـام ديكــو من
جديد اطلقها عالية (.)63
وتالعب فيغـو بالـدفاع الـروسي
وسدد كـرة زاحفة سـيطر عـليها
احلارس الروسي بسهولة (.)75
وأشــــرك سكــــوالري مهـــاجـم
مانـشسرت يـونايتـد كريـستيـانو
رونــالــدو مكــان فـيغــو فــشكل
خـطـــورة كبـرية علــى الــدفــاع
الـروسـي بتجـركـاته الـسـريعـة
ومراوغـاته البارعـة ومد زمالءه
بكرات علـى طبق من ذهب ،ومن
احـداهـا تبـادل الكـرة مع ديكـو
بطـريقـة رائعـة ومررهـا االخري
بينية باجتاه نونو غوميش لكنه
تباطأ يف التسـديد واملرمى مشرع
امامه فضاعت فرصة ذهبية على
منتخب بالده (.)84
ومـرر رونـالـدو كـرة عــرضيـة
رائعــة خبــارج قــدمـه اليـمنــى
فتـابعهـا روي كـوستـا بـسهـولـة
داخل املــرمـــــى معـلنــا اهلــدف
الثاني (.)88

اليوم
هولندا تواجه
التيفيا وأملانيا
يف اختبار صعب
أمام التشيك

تسعـى هولـندا حلـصد أول
فـــوز هلـــا يف الـبـطـــولـــة
األوروبيــة اليــوم عنـدمـا
تالقـي التفيـا يف الـسـاعـة
الثـامنــة مسـاءًا بتــوقيت
بغـداد ويعتمد اهلـولنديني
بـــشـكل أســــاســي علــــى
إمـكانيات مهـامجهم الشهري
فان نـستلروي الذي خطف
هلـم نقـطـــة الـتعـــادل يف
مبـاراتهم األوىل أمام أملـانيا
أمــا الالتيف فـسيحـاولـون
اليوم أن يصمدوا كما فعلوا
أمام التـشيك للخروج باقل
اخلسائـر املمكنة أما املباراة
الـثانـية فـستـكون صـراع ًا
حمـتــدمــ ًا بـني فــريقـني
طـــاحمني بـــأدوار كربى يف
البـطــولـــة همــا أملـــانيــا
والـتـــشـيـك وجتــــري يف
السـاعـة العـاشــرة ومخس
وأربعـني دقيقـة بتــوقيت
بغداد.

