العدد ()139الثالثاء  22حزيران 2004
NO ( 139 )Tus. ( 22 )June

SPORT

املدى الرياضي

يف مباراة أرادها الطرفان حرباً

الربتغال هزمت اسبانيا وتأهلت على حسابها
واشرك مكانه نونو غوميش.
وجنح املـنتخب االسـبانـي يف احلد
مـن خطــورة الربتغـال يف مـطلع
الـــشــــوط الـثــــانــي اىل ان جنح
غـوميش يف احـراز هدف الـتقدم
للمنتخب املضـيف عندما وصلته
الكــرة علـى مـشــارف املنـطقـة
فـــاطلقهــا زاحفــة اسـتقــرت يف
الـزاوية البعيـدة ملرمى كـاسياس
لـتنفجـر املـدرجـات بـاالهـازيج
(.)59
وسـنحت امـام اسبـانيـا فـرصـة
الدراك الـتعــادل مبــاشــرة لـكن
راوول فـشل يف تـصــويب كــرته
الـــرأسـيــــة داخل
الــشـبـــاك
ـ
(،)60

لشبونة (أ ف ب) -تغلبت الربتغال
علـى جارتـها اسـبانـيا -1صـفر يف
املبـاراة احلـامســة بيـنهمــا اليت
اقيمت على ملعب جوزيه الفالده
يف لـشبـونة امـام  19474متفـرجا
االحد وتـأهلت علـى حسـابها اىل
الــدور ربع النهـائي مـن بطـولـة
كأس امم اوروبا  2004لكرة القدم
اليت تـستـضيفهــا حتـى  4متـوز
املقبل.
وكـان بطل املبـاراة املهاجم نـونو
غـومـيش الـذي نـزل احتيـاطيـا
مطلع الشوط الثاني ليسجل هدف
املباراة الوحيد يف الدقيقة .57
وختـطـت الـربتغــال بــالـتــالـي
هزميتهـا املباراة االفتتـاحية امام
اليـونـان  ،2-1ثـم سجلت فــوزين
متتـالـيني علـى روسيـا -2صفـر
وعلــى اسبــانيــا لتـضمـن ايضـا
صدارة اجملموعة.
ورفعـت الربتغـال رصيـدهـا اىل 6
نقـاط مقابل  4لليـونان واسبـانيا
و 3لروسيا.
وضــربـت الـربتغــال اكـثــر مـن
عـصفـــور حبجــر واحـــد النهــا
باالضـافة اىل تـاهلهـا حققت اول
فـوز هلا علـى اسبـانيـا يف بطـولة

املوقـوف وخابي الـونسـو مكان
رمسية.
والـتقى املنـتخبان للـمرة االخرية باراخا وخواكني مكان خوسيبا
يف كأس االمم االوروبية عام  1984اتشيبرييا.
وانتهـت املبـاراة بــالتعـادل  1-1يف وبـدأ املنتخـب الربتغالـي املباراة
الدور االول قبل ان تبلغ الربتغال بقــوة الن الفــوز وحــده كــان
نصف النهـائي واسبـانيا الـنهائي يــؤهله اىل ربع النهـائي والنه ال
حيـث خسرت امام فـرنسا صفر -يـريد تـوديع البـطولـة مبـكرا
 .2امــــا اخـــــر لقــــاء ودي بـني وهـو املـضيـف علمـا بــانه بلغ
املنتخبـني فاسفـر عن فـوز كبري نــصف الـنهـــائـي مـــرتـني يف
السبانيا عـلى الربتغال -3صفر يف مشاركاته الثالث االخرية عامي
عقر دار االخرية يف ايلول املاضي 1984 .و 2000وخـــســـر يف املـــرتـني
واســتجـــاب مـــدرب مـنــتخـب امام فـرنسا الـيت احرزت اللقب
الربتغـال الربازيلي لـويز فـيليب بعد ذلك.
سكـوالري اخـريا اىل طلب الـرأي وحصل املـنتخب املـضيف علـى
العام والصحـافة احملليـة باشراك عدة ركالت ركنيـات يف الدقائق
املهـاجـم الصـاعـد كـريـستيـانـو العشر االوىل مل يستغل اي منها،
رونـالـدو اســاسيـا فلعـب االخري يف حـني اعـتـمــــد املـنــتخـب
مكـان سيماو سابـروسا يف التغيري االسباني علـى اهلجمات املـرتدة
الوحيد الذي طـرأ على التشكيلة مـن دون املخــاطــرة كـثريا الن
االخرية اليت فـازت على روسيا  -2التعادل كان يكفيه.
صفـــر .وكـــذلـك فعل مـــدرب وشكل كـريـسـتيـانـو رونـالـدو
اسبـانيـا اينـاكي سـايـز فـاشـرك خـطـــرا دائمــا علــى الــدفــاع
مهـاجم اتـلتيكـو مدريـد املتـألق االسبـــاني الــذي مل جيــد حال
فرنـاندو توريس مكـان فرناندو لوقفه لـكن زمالءه مل يتمـكنوا
موريـانتيـس .كما اجـرى ثالثة من تـرمجة التمـريرات الكثرية
تبـديالت اخـرى فـزج بـاملـدافع اليت مررهـا باجتاههم خصوصا
خـوانـيتـو بــدال من مـاركـينـا يف الشوط االول.

احـتمــال غيـاب نــدفيـد عـن املبـاراة
ضد الدمنارك
 ذكرت وكـالة االنبـاء التشيـكية انمدرب تـشيكيا كاريل بروكنر ينوي
عـدم اشـراك صــانع االلعـاب بـافل
ندفـيد يف املباراة االخرية ضـد املانيا
االربعاء املقبل يف اجلولـة الثالثة من
منــافسـات اجملمـوعـة الـرابعـة من
بطولة امم اوروبا  2004لكرة القدم.
واوضح املصـدر ان بروكـنر يـرغب
يف منح قـسط من الـراحة لـندفـيد
حتى يكون يف قمـة مستواه يف الدور
ربع النهائي.
وقال بروكنر (منلك جمموعة كبرية
قادرة على تقديم مباراة جيدة ضد
املانيـا) ،مضيفا (ال أعقتد بأن غياب
بعـض الالعبني االسـاسيني سيـؤثر
على جودة لعبنا).
واشارت الـوكالـة اىل احتـمال غـياب
العب الــوسط تـومـاس غـاالسـيك
لتلقـيه انذارا يف املباراة ضـد هولندا
وذلك ختــوفــا مـن تلقـيه االنــذار
الثاني ضـد املانيـا وبالتـالي سيغيب
عن ربع النهائي.
وكـــان املـنـتخـب الـتــشــيكـي اول
املتــأهـلني اىل الــدور ربع الـنهــائي
بفـوزه علـى هـولنـدا  2-3يف اجلـولـة
الثانية أمس السبت.
وحـول هـذا املـوضـوع  -اكـد مـدرب
منتخب املانيا رودي فولر ان التغلب
علـى املـنتخـب التــشيـكي االربعـاء
املقبل لن يـكون سهال ابـدا حتـى لو
عمـدت تـشيـكيـا اىل اراحـة بـعض
العبيهم االساسيني.
وكـــان املـنـتخـب الـتــشــيكـي اول

املتــأهلني اىل الــدور ربع النهـائي يف
بـطولـة امم اوروبـا  2004كمـا ضمن
املركـز االول يف اجملموعة وقد يشرك
الالعـبني االحتـياطـيني يف مبـاراته
االخرية ضد املانيا ،لكن فولر ذكر ان
املـنتخب االملاني خسـر خالل بطولة
اوروبـا املـاضيـة يف ظـروف ممـاثلـة
امام الربتغال.
وقال فولر اليوم االحد خالل مؤمتر
صحـــايف (:لــسـت مهـتـمـــا اذا اراح
املـنتخـب التـشيـكي بـعض العـبيه،
متلك تشيكيا منتخبا جيدا وجيب ان
نتـذكـر املبـاراة ضـد الربتغـال قبل
اربع سـنوات عـندمـا اراح بعضـا من
جنومه).
وكـان املـنتخـب الربتغــالي بالعـبيه
االحتيـاطيني اقصـى منتخب املـانيا
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بـقيــادة املــدرب اريك ريـبيـك من
بطولة اوروبا  2000بعد ان هزمه -3
صفر وكـان املنتـخب االملانـي حيتاج
اىل الفوز للبقاء يف البطولة).
ويتــوجب علــى املنـتخب االملــاني
الفـــوز يف مـبـــاراته االخـرية ضـــد
تشيكـيا بعد سقـوطه يف فخ التعادل
السليب مع التفيـا ليضمن التأهل اىل
الدور ربع نهائي.
وقد يكـون صانع العـاب يوفـنتوس
االيـطالي بـافل ندفيـد والعب خط
وسـط بوروسـيا دورمتـوند االملـاني
تــومـــاس روزيتـسـكي وتــومــاس
غـاالسـيك احلـائــز علـى بـطـاقـة
صفـــراء ،مــن الالعـبـني الـــذيـن
سيرتكون على مقاعد االحتياط.
واوضح فولـر (:جيب ان نركـز على
نقـاط قــوتنــا وعلـى االمــور اليت
نـسـتطـيع القيـام بهـا ،انهـا مبـاراة
حامسة كما توقعناها ،جيب ان نفوز
بهـا وانــا متفـائل يف قـدرتنـا علـى
النـصــر .سـيعــطي الـالعبــون كل
طاقاتهم،استطيع ان اضمن هذا).
ويعـتقــد فــولــر ،مهـــاجم رومــا
ومرسيلياالسابق ،ان مفتاح الفوز يف
املبـاراة للمنتـخب قد يـكمن يف منح
مايكل باالك دورا هجوميا اكرب (من
املهـم جـــدا ان يــشـــارك بـــاالك يف
اهلجـوم ،لعـب جيـدا امــام املنـتخب
الالتفي لكنه مل يـشكل خطـرا على
املـرمى .اذا تـواجد اكـثر يف منـطقة
اجلـزاء سيكـون االمـر مـن مصلحـة
املانيا).

وركــــز الــربتغــــالـيــــون
هجماتـهم على اجلـناحني
بواسـطة رونالـدو ولويس
فيغو ،وعندما كانوا يشنون
اهلجمـات يف العمق كـان ديكو
يقوم باملهمة.
واطلق جــورجي انـدراده كـرة
قوية من داخل املنطقة طار هلا
احلارس ايكر كاسياس ( ،)20ثم
كـانت اخـطر فـرصة السـبانـيا
عنـدمـا رفع خـوانـيتـو ركلـة
ركـنيــة تطـاول هلـا فـرنـانـدو
توريـس برأسـه فوق العـارضة
بقليل (.)42
ومرر فيغو كرة عرضية ارتقى
هلا رونالدو فـوق اجلميع فمرت
اىل جانب القائم االيسر (.)44
واخـرج سكـوالري مهـامجه
بدرو باوليتا الذي مل
يفعل شيئا طوال
الـبـطــولــــة

ثم مـرر الـبيلـدا كـرة امــاميـة
بينيـة باجتـاه فرنـاندو تـوريس
الذي انفـرد باحلـارس الربتغـالي
ريكــاردو لكـنه ســدد يف القــائم
االمين (.)62
وانربى فيغو لركلة حرة مباشرة
طـار هلــا زميله احلـارس يف ريـال
مـدريد كاسـياس وحوهلـا برباعة
ركلـة ركنـية رفعهـا فيغـو جمددا
وسـددها كـوستينـيا بـرأسه لكن
كـاسياس كـان هلا بـاملرصـاد مرة
جديدة (.)68
ومرر لـوكي كرة سـاقطة بـاجتاه
فيـسـنيت واحلــارس الـربتغــالي
بعـيدا عـن مرمـاه لكـن كارفـالو
تـدخل يف اللحظة االخـرية ليبعد
الكرة ركـنية ويـتنفس اجلـمهور
الصعداء (.)75
ولـعب مــدرب اسبــانيــا ورقـته
االخـرية بــادخــال فــرنــانــدو
موريـانتيس واطبـق على نظريه
الـربتغــالي الــذي اعـتمــد علــى
اهلجمات املرتدة.
واهدر كوستينيا فرصة ال تضيع
عندمـا مرر له نونـو فالنيت كرة
رائعة امـام املرمـى املشـرع امامه
لـكنه سدد الكـرة عاليـة بشكل ال
يصدق (.)88
ويف غمرة الضغط االسباني شنت
الربتغـال هجمـة مرتـدة منـسقة
بــداهــا ديكــو ومـنه اىل نــونــو
غوميش ثم نـاوهلا االخري باجتاه
مـانـيش الـذي انفـرد بـاحلـارس
وراوغـه قبل ان يـسـدد بـاجتـاه
املـرمـى لكن راوول بـرافـو انقـذ
املـوقف يف الـلحظـة االخـرية قبل
ان يطلق احلكـم صافـرة النهـاية
وسط اجـواء احتفـاليـة يف
املــــلــــعــــــــــــــــب.

بيكهام:الفوز ببطولة اوروبا اهم
من االلقاب السابقة
(أ ف ب) -كشف ديفيـد بيكهام قائد
املنـتخب االنكلـيزي لـكرة الـقدم ان
احراز بطولة امم اوروبا مع منتخب
بـالده سيكـون اهـم من كل االلقـاب
اليت احـرزهـا مع الفـرق الـيت لعب
هلا.
ويكفي املنـتخب االنكليـزي التعادل
يف مبـاراته االخرية مع كرواتـيا غدا
االثنني للتأهل اىل الدور ربع النهائي
واذا جنحوا يف ذلك تتبقى البناء زفن
غـوران اريكـســون ثالث مبـاريـات
جيـب علـيهـم الفــوز بهــا اذا ارادوا
احراز اللقب االوروبي.
وقال بيكهام (:رحبت الكثري يف مسريتي ،كنت حمظوظا ان لعبت املباراة
النهائـية لدوري ابـطال اوروبا ،ونهـائي كأس انكلـرتا ،واحرزت الدوري
االنكليزي وكنت وصيفـا الفضل العب يف العامل ،لـكن ان احرز لقبا مع
منتخب بالدي سيتفوق على كل هذا).
ويـدرك بيكهـام ( 29عامـا) ان الوقـت بدأ يـداهمه اذا اراد ان ان يـفوز
ببطولـة مهمة مع املنتـخب االنكليزي (:لقد كـررت دائما انين لن اندم
عـلى شيء يف مسـريتي ،لكن سينقـص شيء ما ،وسيكـون امرا مجيال ان
اربح لقبا مع إنكلرتا).
واضـاف جنم ريـال مدريـد االسبـاني (:احب ان احـرز اللقـب ،اشعر ان
انكلرتا تـستحقه كـأمـة ،كمـا ان املـشجعـني االنكليـز يـستحقـونه ،ان
التـشجيع الـذي نلقـاه يف املبـاريات مـذهل،ارغب ان احـرز اللقب الرى
االجواء واستقبال اجلمهور لنا عندما نعود اىل لندن).

ريهاغل عن تأهل فريقه:

(انه شعور رائع)
(أ ف ب) -اعـترب مـدرب منـتخب
اليونان االملانـي اوتو ريهاغل بان
تــاهل فــريقه اىل ربع الـنهــائي
لبطـولة امـم اوروبا  2004للـمرة
االوىل يف تارخيـه يف بطولـة كبرية
امر رائع.
وقـال ريهـاغل اثـر بلـوغ فـريقه
ربع الـنهــائـي علــى الــرغـم من
خـسـارته امــام روسيـا ( :2-1انه
شعــور رائع ،االمــر املهم بــاننـا
كـافحنا حتـى الرمق االخرية وانا
اريـــد تـــوجــيه الــتحـيـــة اىل
الالعبني).
واضـاف (كل مـا سيـأتي سيـكون
سهـال جدا بـالنـسبـة اليـنا النـنا
سـنلعب من دون ضغـوطات ومن
اجل املتعة).

من جـهته ،قـال مــدرب روسيـا
جورجي يـارتسـيف (قاتلنـا ضد
منـتخب كـان يـسعـى اىل الفـوز
لكسب املزيد من النقاط ،أشركت
بعض الالعبني الشباب وأنا فخور
بفريقي).
وأضــاف (أمتنـى أن تـؤكـد هـذه
املباراة باننا فريق جيد).
وتـابع (كـان هـدفنـا التـأهل اىل
الـدور ربع النهائـي ،بيد أن عملي
مل يـتوج بـهذا االجنـاز) ،مضيـفا
(سـنقـوم بـتحـليـل أسبـاب هـذا
الفشل).
وختـم (بالـنسـبة ملـستـقبلي مع
املنـتخب ،فــان القــرار يعـود اىل
االحتاد الروسي).

االحتــاد االوروبي يربىء فــري الســويسـري
لـشبـونـة (اف ب) -أعلـن االمني
العــام لالحتــاد االوروبـي لكــرة
القدم بيرت جيليـريون يف لشبونة
أن االحتـاد االوروبي بـرأ مهـاجم
املنتخل السويسري الكسندر فري
من تـهمـــة البـصق علـــى العب
وسـط انـكلـرتا سـتـيفـن جـريارد
خالل مبـاراة املنتخبني اخلميس
املاضـي ضمن اجملمـوعة الثـانية
من كأس امم اوروبا  2004املقامة
حاليا يف الربتغال.
وقال جيليريون يف مؤمتر صحايف
بعد اجللسـة اليت عقدتهـا اللجنة
التـأديبية (متـت تربئة الكـسندر
فــري ،ليـسـت هنــاك عقــوبــة
بايقافه والقضية انتهت).
وتـابع (الــدليل القـاطع علـى ان
فـــري بــصـق علـــى جـريارد مل
يقدم).
وكان االحتاد االوروبي نـشر على

مــوقع البـطـولــة علـى شـبكـة
االنـرتنت انه حصل علـى شريط
مصـور من احملطـة االملانـية (زد
دي اف) تظهر ان فري بصق على
جريارد وطـلب تقــديم تقـريـر
حول ذلك.
وقـال فـري يف مـؤمتـر صحـايف يف
برايا دل ري حيث يقيم املنتخب
السـويسـري (لـيس لـدي تفـسري
لـــذلك النـين مل ابــصق علـيه)،
معـتربا ان ذلك اسـاء اليه بقـوله
(ال انام جيـدا واشعر حبزن جراء
ذلك).
وتـابع فـري (قــال جريارد انه ال
يتذكـر شيئـا عن املوضـوع لكنه
غــري رأيه بعـــد اربع ســـاعـــات
واتساءل ملاذا).
وسـيـبـلغ فـــراي اخلـــامــســـة
والعـشـرين الـشهــر املقبل وكـان
احـد افضل املهـامجني يف الدوري

الفـرنـسي هـذا املـوسـم مع رين
وحـل ثانـيا يف تـرتيب اهلـدافني
( 20هـدفـا) خلف مهـاجم اوكـسري
جربيل سيسيه.
وكـــان االحتـــاد االوروبـي اوقف
العـب مـنــتخـب ايــطــــالـيــــا
فرانشيسكو توتي ثالث مباريات
بعـد ان بـصق علـى الـدمنـاركي
كريستيان بولسن.
ويدين الكرواتي اوليتش
لـشبـونـة (أ ف ب) -أعلن االحتـاد
االوروبي لكـرة القـدم انه ثـبت
تنـاول مهـاجم كـرواتيـا ايفيـكا
اولـيتــش منـشـطــات من مـادة
ميـثيلربنـدنيسـولون احملـظورة
بعد املباراة ضد فـرنسا اخلميس
املـاضي بيد ان الالعب لن يواجه
اي عقوبة.
واعـتـرب مــديــر االتـصــاالت يف
االحتاد االوروبي وليام غايارد ان

اخلطأ ارتكبه اطباء الالعب.
وأوضح املتحـدث بـاسم االحتـاد
االوروبـــــــي ان ـمـــــــــــــــــــادة
مـيثـيلربنـدنيـسـولــون مضـادة
لـالالم وهي ممنوعة يف الـرياضة
من مــستـوى عــال وحتتـاج اىل
مـربر طيب الستعـماهلـا ،مضيـفا
(يف حــال مت الـرتخيـص لـالعب
بـاسـتعمـاهلـا فـانه يـتعني علـى
اطبـائه ابالغ اجلهـات املسـؤولـة
وهـــو مـــا مل يـتـم يف حـــالـــة
اوليتش).
وتـابع غـايـارد (اعتـربت اللجنـة
التـأديبيـة لالحتـاد االوروبي ان
هنـاك خـرق لقـوانني مكـافحـة
املنـشطــات لكن الالعـب مل يكن
خمطـئا الن املـادة املضـادة لالالم
مـنحت له علـى شكل مـرهم من
قبل الـطبـيب املعــاجل وطبـيب
االحتاد الكرواتي).

وأضـاف (باالمكـان استعمـال هذا
النوع من االدوية لكن جيب ابالغ
االحتـاد االوروبي ،لكن االطباء مل
حيرتمـوا القــوانني اجلـاري بهـا
العمـل النهم مل يـبلغـوا االحتـاد
االوروبي برغـم ان املرهم وصف
لالعب كي يستعمله).
يف املقـــــابل ،فــــرض االحتــــاد
االوروبي غرامـة مالية بقيمة 10
االف فــرنك ســويـســري (6600
يـورو) علـى االحتـاد الكــرواتي،
ووبخ الــطـبـيـبـني بـــوريــس
نــــيــــمــــيــــتـــــــــش وزوران
بـاهتييـارفيتـش .وميلك االحتاد
الـكرواتي  3ايـام الستئنـاف قرار
العقوبة.
واوضح غـــايـــارد ان اولـيـتــش
اسـتعمل املـرهم بعـد اصـابته يف
املباراة الـودية ضد الدمنارك يف 5
حزيران احلالي.

فيغــو:
(نـسـتحق الفــوز)

 اعـترب قائـد منتخـب الربتغاللـويس فيغو بان فريقه استحق
الفـوز علــى اسبــانيـا -1صفـر
وبـــالتــالـي بلــوغ الــدور ربع
النهائـي من بطولـة امم اوروبا
 2004لكــرة القــدم الـيت حتتـضهــا
بالده حتـى الــرابع من متـوز
املقبل.
وقـال فيغو( :كان الضغط كبريا
يشارك يف اول بطـولة كبرية له :علينا ،لكننـا نستطيع ان نكون
(جيب ان خنرج هـذا الصداع من فخـــوريـن بـــالعـــرض الـــذي
تفكرينا ،انا شخص عاطفي ولذا قدمناه).
كنـت حمبطـا كثريا بعـد نهـاية واضاف (بعـد ان سجلنـا اهلدف
حــاولنــا ابطـاء ايقــاعنــا لكن
املباراة).
واضـاف (لـكن زمالئـي اعتـادوا عمـومـا خـضنـا مبــاراة كبرية
علـي وبـــات يـفهـمـــون كـيف ونستحق الفوز).
اتصرف عندما خنسر مباراة) .وتابع (مستوانا حتسن تدرجييا
وتـابع (مل اسـتطع جتـاوز هـذه مـنـــــذ املـبـــــاراة االوىل الـيت
اخلــســـارة خـصـــوصـــا انـين خسـرناهـا بسـبب الضغـوطات
اسـتـمـتعـت بـــاالجـــواء الـيت الكبرية).
احـاطتهـا واعتقـد بانـها كـانت وختم (دعونا نرى ماذا ميكننا
افـضل مباراة يف الـبطولـة حتى ان نفعل يف ربع النهائي).
االن).وبــالــرغـم مـن حــالــة امـا مــدرب الربتغـال الـربازيلي
االحبـاط اليت ميـر فيهـا هـداف لـويـز فيلـييب سكـوالري فـراى
مانـشسـرت يونـايتـد فانـه وعد بـــانه ال ميكـنه الـتكـهن كـيف
مبـواصلـة تـسـجيل االهـداف يف سيظهـر فريقه يف ربع الـنهائي
البطـولة يف املبـاراة املقبلـة ضد وقال (ال ادري صـراحة ،عندما
التفـيا وقـال (سجلت حـتى االن تبلغ االدوار احلـامسة فان االمر
هـدفني واسعـى اىل مواصلـة هز يـتعلق بــاحلـظ يف الـكثـري من
الشـباك ضـد التفيـا).وختم (ال االحيان).
زالت الفـرصـة قـائمـة امـامنـا واضاف (ال يهـمين من سنواجه
للتأهل وسنحاول ان نستغلها) .يف ربع النهائي).

فان نيستلروي حمبط بعد اخلسارة امام تشيكيا

 اعرتف مهـاجم هـولنـدا لكـرةالقدم بانه حمبـط جراء خسارة
منتخب بالده امـام تشيـكيا 3-2
الــسـبـت ضـمـن مـنـــافــســـات
اجملموعـة الرابعـة من نهـائيات
بطولة امم اوروبا .2004
واكد فان نـيستلروي الذي سجل

هـدفني من اصل ثالثـة ملنتخب
بالده حتى االن يف البطولة بانه
ال جيـد تفـسريا هلـذه اخلـسـارة
خـصــوصــا ان فــريـقه تقــدم
بهـدفـني نظـيفني يف الـدقـائق
العشرين االوىل.
وقـال فــان نيـسـتلـروي الـذي

الروسي كرييشنكو يسجل اسرع هدف
يف تاريخ النهائيات
 سجـل املهــــاجـم الــــروسـيدمـرتي كرييشـنكو اسـرع هدف
يف تـاريخ نهــائيـات كــأس امم
اوروبـــا لكـــرة القـــدم مـنـــذ
انـطالقهـا عــام  1960عنـدمـا
سجل يف مـرمـى اليـونـان بعـد
مـــرور دقيـقتـني فقـط علــى

بـداية املـباراة بـينهمـا يف فارو
ضمن منافسات اجملموعة االوىل
يف اجلولـة الثـالثـة االخرية من
الـدور االول.وكـان كرييـشنكـو
خيـوض اول مبـاراة له يف هـذه
النهائيات واستغل عدم تشتيت
املدافع اليوناني قسطنطينوس

كـاتـســورانيـس الكــرة جيـدا
لـيــســدد يف شـبــاك احلــارس
انطـونيـوس نيـكوبـوليـديس،
وسجل االحتاد االوروبي اهلدف
رمســيــــــا يف الــــــدقـــيقــــــة
الثــانيـة.وتفــوق كرييــشنكـو
بـالتــالي علـى اربعـة العـبني

اخـريـن هم االنـكليـزيــان الن
شرير وبـول سكولـز والبـلغاري
خــريــستـــو شتـــويتــشكــوف
والــــروسـي االخــــر سـريغـي
الـينـيكـوف الـذيـن سجلـوا يف
الـدقيقـة الثـالثـة يف مبـاريات
سابق.

