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لشبـونة )ا ف ب(- ختطت انكلرتا
عقبة كرواتيـا بفوزها عليها 2-4
يف طريقها اىل الـدور ربع النهائي
مـن بطـولـة امم اوروبـا 2004 يف
كرة القـدم يف املباراة اليت اقيمت
بيـنهمـا علـى مـلعب  ال لـوز  يف
اجلولـة الثالثة االخرية من الدور
االول ملنافسات اجملموعة الثانية.
وسجل بـول سكـولـز )40( وواين
رونــي )45 و68( وفـــــــرانـــــك
المـبــارد )79( اهــداف انـكلـرتا،
ونـيكـو كـوفـاتـش )5( وايغـور

تودور )73( هديف كرواتيا.
وتـصــدرت فــرنـســـا الرتتـيب
برصيد 7 نقاط تليها انكلرتا ست
نقاط، مقابل نقطـتني لكرواتيا

وواحدة فقط لسويسرا.
وجـدد مــدرب منـتخب انـكلرتا
الـسويـدي زفن غوران اريكـسون
الثـقة بـالتـشكيلـة اليت خـاضت
املبــاراة االخرية ضـد سـويـسـرا

وفازت بثالثة اهداف نظيفة.
يف املقـابل عـاد قـائـد كــرواتيـا
بوريس زيفكوفيتش اىل صفوف
منتخب بـالده ليحل مكان نيناد

بييليتشا.
وختـطــى املنـتخـب االنكـليــزي

.انكلرتا تتخطى عقبة كرواتيا وتبلغ ربع النهائي

الـنتـيجــة نهــائيـا يف مـصلحـة
مـنتخـب بالده عنـدمـا مـرر له
اوين كرة امـامية فكسـر مصيدة
الـتسلل وانفرد بـاحلارس قبل ان
يـسـدد كــــــــــرة مـاكــرة علـى
ميـيـنـه )68(.   وانفــــرد رونـي
بصدارة ترتيب اهلدافني برصيد
4 اهــداف يف 3 مبـاريـات. وخـرج
رونـي قبل نهـايـة املبـاراة بـربع
سـاعـة خـوفـا من تـلقيه انـذارا
ثانيـا يف الدور االول كـان سيعين

غيابه عن الدور ربع النهائي.
وانربى داريـو سرنـا لركلـة حرة
مـن اجلهة اليمنـى داخل املنطقة
تـطاول هلا املـدافع العمالق ايغور
تـــــــودور ووجـهـــــــا اىل سـقـف
الشـــــــــبكة مقلصا الفارق )73(.
وقام جـريارد مبجهود فردي رائع
وراوغ مدافعا داخل املنطقة لكن
احلـارس كـان االســرع اىل الكـرة
منـه )77(، ويف اهلجمــة التــاليـة
ختطى المبـارد مدافعني قبل ان
يــســدد بـيــســـراه علــى ميـني
احلـارس مـسجال اهلـدف الــرابع

ملنتخب بالده )78(.
وكـان املـنتـخبــان التـقيـا يف اب

املاضي وفازت انكلرتا 1-3.

ليـمررهـا برأسه بـاجتاه سكـولز
غمزهـا االخري رأسية ايضا داخل
الشبـاك مسجال اول هـدف دولي
له منـذ ثالث سـنوات )40(.   ويف
الــدقيقـة االخـرية من الـشـوط
االول جنحـت انكـلرتا يف اضــافــة
اهلـــدف الثــانـي عنــدمــا اطلق
مهامجهـا املتألق وايـن روني كرة
صـــاروخـيـــة عجـــز احلـــارس
الكـرواتي عن التصدي هلا لتعانق
شبـاكه.   وبـدأت انكلـرتا الشـوط
الثانـي بتسديدة زاحفـة لسكولز
ارمتــــى علــيهـــــــــــا احلـــارس
الكــرواتي )46(، واخــرى لالعب
ذاته من خـارج املنـطقة طـار هلا
بـوتـينــا وابعـــــــــــدهــا ركلـة
ركـنـيــة )48(.   وشـن املـنـتخـب
االنـكليزي هجمة مـرتدة سريعة
بـداها تريي ومـنه اىل روني الذي
مررها بدوره باجتاه مايكل اوين
انفرد باحلـارس وحاول اسقاطها
من فــوقه لكـنهـا حـطـت علـى
الــشبــاك من فــوق )54(، وكــرة
لـروسـو مــرت بني سـاقـي تريي
لكن جيـمس سيــــــــــطر علـيها
بسهـولة )16(.   وتنفـس االنكليز
الـصعــداء عنـدمـا حـسـم روني

تضـاعـف غلتهـا عنـدمـا تلقـى
سوكوتا كرة امامية على مشارف
املـنطقـة فـاستـدار علـى نفـسه
وسـدد كـرة قـويـة ارمتـى عليهـا

ديفيد جيمس )23(.
وبـــدأت انكـلرتا تــدخل اجــواء
املبــاراة تــدرجييــا وكــاد العب
وسـط مانـشسـرت يونـايتـد بول
سكـولز يفتـتح التسجيل عـندما
وصلته كرة رائعة داخل املنطقة
لـكــنه ســـــــــــــــدد يف جـــسـم
احلـارس )25(.   وتـابعـت انكلرتا
ضغطها واحتسبت هلا ركلة حرة
يف مـكــــان خــطــري نفــــذهــــا
االخـتـصــاصـي بـيـكهـــام لكـن
احلـائط الكـرواتي صـدها )27(،
وتسديدة رأسية لروني بني يدي

احلارس السويسري )29(.
وتالعـب بـــرشـــو بـــالـــدفـــاع
االنـكليــزي واطلق كـرة قـويـة
زاحفة جنـح يف السيـطرة علـيها

احلارس االنكليزي )38(.
وجنح املنتخـب االنلكيـزي اخريا
يف ادراك التعــادل عنـدمـا مـرر
فرانك المبارد كـرة باجتاه اوين
فـانفرد االخـري باحلـارس وسدد
يف بـطنه وارتـدت مـنه اىل روني

ختلفه بهـدف مبـكر وجنح يف رد
التحيـة يف مدى مخـس دقائق يف

اواخر الشوط االول.
ومــرة اخــرى فــرض املهـــاجم
الـصاعـد واين روني نفـسه جنما
للـمبـــاراة بتــسجـيله هـــدفني
ليـسجل نقـاطـا يف الـسبـاق حنـو
اختيار افـضل العب يف البطـولة
علمـا بــانه مل يتخـط التـاسعـة

عشرة من عمره.
بــدا املنـتخب االنـكليـزي بقـوة
لكـنه فــوجــىء بهــدف مـبكــر
يدخل مـرماه عـندمـا احتـسب
احلكـم ركلة حـرة مباشـرة على
اجلـهة اليـمنى اثـر خطـأ ارتكبه
قـائــد انكـلرتا ديـفيـد بـيكهـام
فــانربى هلــا ميالن رابـايـيتـش
داخل املنـطقة حـاول اشلي كول
تشتـيتها فكاد حيوهلا خطأ داخل
مــرمـــاه لكـن رد فعل احلــارس
االنكليـزي ديفيـد جيمـس كان
سـريعــا تصـدى هلــا من دون ان
يـلتقـطهـا فـتهيـأت امــام نيكـو
كوفاتش تابعها داخل املرمى رغم

تدخل جون تريي )6(.
وكادت كرواتيا اليت كان يتوجب
علـيها الفـوز لبلـوغ ربع النهـائي

طهران )أ ف ب(-
حقق املـنتـخب االيـــراني فــوزا
سـاحقـا علـى نظريه الـسوري 1-7
امـس االول االثـنني يف اجلــولــة
الثـالثـة االخرية مـن منـافـسـات
اجملموعة الثانـية يف بطولة غرب
اسيـا الثـالثـة لكـرة القـدم اليت
تسـتضيفـها العـاصمـة االيرانـية

حتى 25 احلالي.
وسـجــــل علـي دائـي )29( وعلـي
رضــا )30( وارش بــرهـــاني )45
و58( وعلـي كــــرميـي )50 و89(
وفـرهــاد جميــدي )87 من ركلـة
جــزاء( اهــداف ايــران، ومــاهــر

السيد )65( هدف سوريا.
وأكـملت سـوريـا املبـاراة بعـشـرة
العبني بعـد طرد املـدافع يوسف
شـيخ العـشـــرة من قـبل احلـكم
االردني امســاعـيل احلــايف وذلك
لتــسبـبه يف ركلــة اجلــزاء اثــر
اعاقته احد املهامجني االيرانيني

خبشونة.
وصـمــد املـنـتخـب الــســوري 29
دقيقــة قبل ان تـتلقــى شبـاكه
هــدفني يف دقـيقـة واحــدة عرب
دائي، الذي عزز موقعه يف صدارة
اهلدافني برصـيد 4 اهداف، وعلي
رضــا، قبل ان يـضيف بـرهــاني

هدفا ثالثا يف الدقيقة 45.
وتابعت ايران افضليتها يف الشوط
الثـاني وسجل كرميي، بديل دائي
يف الشوط الـثاني، اهلدف الرابع يف
الــدقـيقــة 50، قـبل ان يــسجل
بـرهانـي هدفه الـشخصي الـثاني
واخلـــامــس ملـنــتخــب بالده يف

الدقيقة 58.
وقلص الـسيـد الفـارق بتـسجيله
هــدف الـشــرف لـســــــوريــا يف
الدقيقة 65، بيد أن جميدي اعاده
اىل سـابق عهــده برتمجـته ركلـة
جــــزاء اىل هــــــدف ســــادس يف
الدقيقة 87، قبل ان خيتم كرميي
املهـــرجـــان بهــــــدف ســـابع يف

الدقيقة 89.
وهـو الفـوز الثـاني اليـران بعـد
االول علـى لبنـان 4-صفر فـانهت
الدور االول يف صـدارة اجملمـوعة
بــرصيـد 6 نقـاط، فـيمــا جتمـد

بطولة غربي اسيا: ايران تسحق سوريا وتالقي 
العراق يف نصف النهائي

الذهيب يف النسخة الثانية.
وهــــــو الفــــــوز االول لالردن يف
البـطــولــة بعــــــد تعـــادله مع
فلـســطني 1-1 يف اجلــولــة االوىل،
فـرفع رصيـده اىل 4 نقـاط منهـيا
الـدور االول يف الصـدارة مقـابل 3
نقـــاط للعــراق مـن فـــوز علــى
فـلسـطني 2-1 يف اجلـولـة الثـانيـة
الـسبت.   وكان املنـتخبان االردني
والعـراقي ضــامنني تــأهلهمـا اىل
دور االربعـة.   ومل يـرق الـشـوط
االول اىل املـستوى املنـتظر قبل ان
تـتغري االمـور يف الـشـوط الثـاني
الـذي ندية واثارة واستهله االردن
بهـدف مبكر مـن تسديـدة لسليم
خدعت احلارس سعد ناصر )47(،
قبل ان يعزز شلباية، بديل بدران
الشقـران، بهـدف ثان بـتسـديدة

قوية من داخل املنطقة )84(.
واخـتـري سلـيـم أفــضل العـب يف

املباراة.

رصيـد سـوريــا عن 3 نقـاط من
فوزها على لبنان 1-3.

يـذكـر ان سـوريـا وايـران كـانتـا
مـتــــأهلـتـني اىل الـــدور نــصف

النهائي.
ويف دور االربعــة تلعب ايـران مع
العـراق حامل اللقب، وسـوريا مع

االردن متصدر اجملموعة االوىل.
وكان االردن تغـلب على العراق 2-

صفر  وتصدر اجملموعة االوىل.
وسجل مؤيـد سليم )47( وحممود

شلباية )84( اهلدفني.
وهــو الفـــوز االول لالردن علــى
العراق يف تـاريخ مشـاركاتهـما يف
بطولـة غربي اسيـا اليت انطلقت
قــبل 4 اعــــوام حـيـث الــتقــــى
املـنــتخـبــــان 3 مــــرات يف اول
بطــولتني عــامي 2000 يف عمـان
و2002 يف دمشق، فـتعادال سـلبا يف
الدور االول للنسخة االوىل قبل ان
يفوز العراق 4-1 يف مـباراة حتديد
املركـز الثـالث، وثم 3-2 بـاهلدف

كـــوميربا )الـربتغـــال( )أ ف ب(- فك
املهاجـم تيريي هنـري النحـس الذي
الزمه يف بـطـولــة امم اوروبـا 2004
لكرة القدم املقـامة حاليا يف الربتغال
وقـاد منـتخب بالده فـرنسـا حـامل
اللقـب اىل الفوز علـى سويـسرا 3-1 يف
كوميربا يف اجلولة الثالثة االخرية من
منافسـات اجملموعة الـثانية ووضعه

يف ربع النهائي.
وسـجل هــنــــــــــري هــــــدفــني يف
الــدقيـقتـني 76 و84، بعــدمــا مـنح
القـائـد وصـانع االلعـاب املتـألق زين
الــدين زيــدان التقـدم لفـرنـسـا يف
الـدقيقـة 20، قبـل ان يدرك يـوهان
فــونالنثـني التعـادل لـسـويـسـرا يف

الدقيقة 26.
وبـرغم تسجيله هـدفني فان هنري،
أفـــضل العـب يف انـكلـرتا وهــــداف
الـدوري االنكليـزي )30 هدفـا(، كان
غـائبا متـاما مثل املـباراتني االوليني
ضد انكـلرتا وكرواتيـا، وباءت مجيع
حمـاوالته ومراوغـاته بالفـشل حتى
انه مل يكن مـوفقا يف التمـرير ومرر

هنري يفك صيامه عن التهديف ويقود فرنسا اىل ربع النهائي
 وردت فـرنسـا بتسـديدتني لـزيدان

وبرييــس بني يـدي احلـارس
سـتـيل، وأخــرر لـبـرييــس

جبوار القائم االيسر )62(.
ودفع سـانتيـين باملهـاجم
لـــويــس ســـاهـــا مكـــان
تـريـزيـغيه فـنجح االول
مـن اول ملـــســـة لـلكـــرة

بتحـويلها بـرأسه اىل هنري
املـتـــوغل داخل املـنـطقــة

 ورد ليـزاراتزو بتسديـدة قوية من
18 مرتا بني يدي احلارس ستيل )12(.

وتالعب ياكـني بليزاراتـزو وتوغل
داخل املنـطقة لـكن فضل مـواصلة
املــراوغــة بــدل متــريـــر الكــرة
لفــونالنثـني فتـدخل سـيفليـسرت

وابعد اخلطر )15(.
وحــاول هنـري فـك النحـس الـذي
الزمه بعـد هز الشـباك حتى االن يف
الـبطـولـة وجـرب حـظه من ركلـة
حـرة مبـاشـرة ابعـدهـا احلـائط اىل
ركنية نفذها برييس وتابعها زيدان
بـــرأسه داخل مـــرمـــى احلـــارس

السـويسـري )20( رافعا رصـيده
اىل ثالثة اهداف يف البطولة.

وتــــوغل هـنــــري داخل
املـنـطقــة ومــرر كــرة
عـرضيـة ابعـدهـا احـد

املـــدافعـني اىل ركـنـيــة مـن امــام
تريزيغيه )23(.

وادرك يـوهان فـونالنـثني التـعادل
عنـدمـا تلقـى متـريـرة بـينيـة من
ريكـاردو كابـاناس داخـل املنطـقة
فسددها عكـسية يف الزاويـة اليمنى
الـبعيــدة لبــارتيـــز الـذي خـرج
ملالقاته )26(، فبات اصغر العب )18
عـامـا و4 اشهـر و20 يـومـا( يـسجل
هـدفا يف النـهائيـات بعد اربعـة ايام
فقط عـن حتطيـم االنلكيـزي واين
روني رقـم اليـوغــوساليف دراغـان

ستويكوفيتش املسجل عام 1984.
وخـرج احلارس يف تـوقيت منـاسب
البعـاد الكـرة من امـام هنـري الذي

كسر مصيدة التسلل )31(.
ومرر زيدان كرة عرضية على طبق
من ذهب اىل هـنري املـنفرد تـابعها
برأسه خارج اخلشبات الثالث )44(.

وتـــدخــــــل بـرييــس يف تــوقـيـت
منـاسب البعـاد متـريـرة عـرضيـة

لكاباناس )48(.

مكـان القائـد مارسيل دوسـايي الذي
كـان ارتكـب خطـأ فـادحـا تـسبب يف
اهلـدف الثـاني لكـرواتيـا يف اجلـولـة
الثـانية، كما غاب وليام غاالس ولعب
مكـانه ويلي سانيـول قبل ان يضطر
االخري بسبب االصابة اىل ترك مكانه

لالول.
وعاد كلود مـاكيليلي بعد تعافيه من
االصابـة ولعب روبري برييس اساسيا،
فكـانت التشكيلة الفرنـسية متكاملة
لكنها عجـزت امام السويسريني الذي
بقـوا واثقـني من امكــانيــة حتقيق
الفـــوز والتــأهـل حتــى الــدقـيقــة

االخرية.
ويف صفـوف سـويـســرا لعب املـدافع
ستيفـان هنـشوز مكـان برنـت هاس
الـــذي طـــرد ضـــد انـكلـرتا، ولعـب
ريكـاردو كـابـانــاس مكـان فــابيـو
سيليستيين، ويوهان فونالثني مكان
الكـسنـدر فـري الـذي اوقفه االحتـاد
االوروبـي 15 يـــومـــا علـــى سـبـيل
االحـتيــاط بـــانتـظــار االجــراءات
التأديبية اليت سيتخذها حبقه التهام
بــالبـصق علـى العـب وسط انـكلرتا
ستيفن جـريارد يف مباراة املـنتخبني

اخلميس املاضي.
وكــان التعــادل يكـفي الفـرنـسـيني
للتـأهل اىل الـدور الثـاني، بيـد انهم
حاولـوا حتقيق الفـوز لتفـادي تلقي

هدف يكلفها غاليا.
وكاد هـاكان يـاكني يفتتـح التسجيل
اثـر متريـرة عرضيـة من غيغـاكس
لكـرزها بقـدمه اليمنـى لكنهـا مرت
جبوار القائم االيـسر لفابيـان بارتيز

.)10(
وأنقذ بارتيز مرماه من هدف حمقق
عنـدما أبعـد تسـديدة قـوية هلـاكان
ياكني من ركلـة حرة اىل ركلة ركنية
نفذها اللعب نفـسه بني يدي بارتيز

.)12(

كرات خاطئة عدة.
ومل يـكن مــستــوى هنــري وحــده
متواضعا بل اداء منتخب بالده أيضا
حـيث عـانـى االمـرين جمـددا امـام
منـتخب هــو االضعف يف الـبطـولـة
حتــى االن ومل يــسجل اي هــدف يف
مباراتني بـيد انه اليـوم كان متـألقا
ووقف نـدا امـام الفـرنـسـيني وكـان
قــاب قــوسني او ادنــى مـن حتقـيق
الفوز لـوال استسالمه يف ربع الـساعة
االخري بعدما نال التعب من العبيه.
ومل تقـدم فـرنـسـا الـسـاعيـة اىل ان
تـصبح اول دولــة حتتفـظ بلـقبهـا
ومعـادلة الـرقم القـياسـي من حيث
عـدد االلقاب املـسجل باسم املـانيا )3

القاب(، ما يشفع هلا بتحقيق ذلك.
وهو الفوز الـثاني لفرنـسا بعد االول
علــى انكـلرتا 2-1 مقــابل تعــادل مع
كـرواتيـا 2-2 فـتصـدرت اجملمـوعـة
برصـيد 7 نـقاط بفـارق نقطـة عن
انكلرتا اليت تغلبت على كرواتيا 2-4.

وعـاد املدافع بيكسـنيت ليزاراتزو اىل
تشكيلـة الفرنسيني بعـدما غاب عن
املـباراة االخـرية ضد كـرواتيـا ولعب

ـأها فهي
لنـفسه وسـددهـا
زاحفـــة يف الـــزاويـــة
الـيـمـــــــــنـــى للحــارس
سـتـيل )76(.   وهــو اهلــدف
االول هلنري يف سبع مباريات
وحتديدا منذ هدفه يف مرمى

املــانيــا يف تـشــريـن الثــاني
املاضي. 

وأهدر هنري فـرصة ذهبية
الضـافـة اهلــدف الثــالث
عندما تلقى كرة عرضية
علـى طـبق من ذهـب من

برييـس فسددهـا برأسه
ضعــــــيفـــة بني يــدي

ستيل )83(. 
وعـوض هنـري عنـدما

انــطلق مـن مـنـتــصف
املـلعــب وتـــــوغـل داخل
املـنطقة وتالعب باملدافع
مراد ياكني قبل ان يسدد
كـرة زاحفـة يف الـزاويـة

اليـمنــى للحــــــــــــــارس
ستيل )80(.

ـ

لندن )أ ف ب(- 
حـققـت الــنجـمــــة االمـريكـيــــة
املخضـرمة مـاريتنـا نافـراتيلـوفا
العـائــدة للمـشـاركـة يف بـطـولـة
وميبلـدون االنكلـيزيـة الدولـية يف
كـرة املضرب ثالث البطوالت االربع
الكربى ضـمن الغـران شيلـيم بعـد
غياب دام 10 اعـوام فوزا سـاحقا يف
مبـاراتها ضد الكـولومبية كـاتالينا
كـاستانـو اليت تصغـرهابـ ـ23 عـاما
 6-صـفـــــــر و6-1 يف الـــــــدور االول
االثـنني.   وتلـتقي نـافــراتيلـوفـا
املـشاركـة ببطـاقة دعـوة يف الدور
املقبل مع الصـربية ييلنا دوكيتش

او االرجنتينية جيزيال دولكو.
وكان الظهور االخري لنافراتيلوفا يف
وميبلدون عـام 1994 عندما خسرت
املبـاراة النهـائيـة امـام االسبـانيـة

بطولة وميبلدون: 
فوز ساحق لنافراتيلوفا العائدة

مباراة جيدة بالنسبة الي.
واضـافت:  بـدأت )كاسـتانـو( تلعب
بــشكل افـضل يف نهــايــة املبــاراة،
اعتقـد انهـا افـضل علــى املالعب
الـرتابيــة بيـنمـا انـا افـضل علـى

املالعب العشبية.
ولـدى سـؤاهلــا عن االنتقـادات اليت
وجهت لتلقيهـا بطاقـة دعوة وهي
يف عمر الـ47 فحرمت بالتالي بعض
الالعبات الصاعدات من املشاركة يف
الـبطـولـة اجـابت نـافــراتيلـوفـا:
يـتــســــاءل بعــضهـم عـن سـبـب
مشاركـيت يف البطولـة بينمـا يقول
اخـــرون ان مـــا اقــــوم به رائع، ال
يتعلق االمـر بالعمر والـرسالة اليت
اريـد ان اوجهها، سواء كـنت شابا ام
متقـدما يف العـمر، هي ان تـستمتع

مبا تقوم به مهما كان.

املفتـوحة، ثـاني البـطوالت االربع
الكـربى، بعد غـيابهـا عنهـا ملدة 10
أعــوام أيـضــا خبــســـارتهــا امــام
االرجـنتينـية جيـــزيال دولكو 6-1

و6-3.
يذكـر ان نافـراتيلوفـا أحرزت 167
لقبا يف الفردي بينها 18 لقبا كبريا،
كـمــا احـــرزت 40 لقـبــا كـبـريا يف

مسابقة الزوجي.
وكـسـرت نـافــراتيلـوفـا ارســـال
كاستانو 3 مرات يف اجملموعة االوىل
لـتنهيـها يف مـصلحتهـا بسهـولة 6-
صفـــر، ثم مــرتـني يف الثـــانيــة

لتكسبها 1-6.
وقـالت نافراتيلوفا:  ال تستطيع ان
تلـعب جيـدا اال بقـدر مـا يـضغط
عليك خصمك، وهي مل تضغط اال
يف اواخر املباراة. لكن عموما كانت

كـونـشيتـا مـارتـينيـز، علمـا بـأن
مـشــاركـتهـــا االوىل يف البـطــولــة
االنكـليــزيــة تعــود اىل عــام 1973
وكــانت مـصـنفـة يف املـركـز 700

عامليا.
وأحـرزت نافـراتيلـوفا )47 عـاما(
بـطــولــة وميـبلــدون 9 مــرات يف

منافسات الفردي.
وكـانت نـافــراتيلـوفـا االمـريكيـة
التـشيكيـة االصل حققـت اول فوز
هلـا يف فئـة الفـردي منـذ عام 1994
عندمـا تغلبت على االيطـالية مارا
سانتاجنـيلو املصنفةالـ78 عامليا 4-6
و6-3 يف الـدور االول من تـصفيـات
دورة ايــسـتـبــورن االنـكلـيــزيــة

الدولية يف 12 حزيران احلالي.
وكانـت نافـراتيلـوفا خـرجت من
الــدور الثــالث لـبطـولـة فـرنـسـا

كـــوميربا )الـربتغــال( )أ ف ب(-
أكــد مــدرب فــرنــســا جــاك
ســانتـيين ان فـريقه عـانـى يف
بعـض فـرتات مبـــاراتنــا ضــد
سـويسـرا )3-1( مسـاء االثنني يف
كــوميربا يف اجلــولــة الثــالثــة
االخرية من منافسـات اجملموعة
الثانية ضمن بطولة امم اوروبا
2004 لكـرة القـدم املقـامـة حـاليـا يف

الربتغال.
وقـال سانـتيين  كـما شـاهدمت،
عـانينـا يف بعض فرتات املـباراة،
وكـنا حبـاجة اىل حتـسني ادائـنا
لتـسجيل هدفني يف ربع الـساعة
االخـري ، مضيفـا  اذا كان هـناك

ســـانتيين: 
عانينــا يف بعــض فتــرات املبـــــاراة

املقـبلـــة لالسـتعـــداد جـيـــدا
ملواجهة اليونان يف ربع النهائي.

وتابع  أن يـعرف هنـري طريقه
اىل الـشباك أمـر يسعـدنا مجـيعا
خصوصا هـدفه الثاني الذي كان

رائعا.
امـا مدرب سـويسـرا كوبـي كون
فقـــال  قــبل كل شـيء أهـنـــىء
املـنتخب الفـرنسـي. بالتـأكيد ال
جيـب ان نكــون فخــوريـن بعــد
خسـارتنـا 1-3، بيـد ان شبـاكنـا
استقبلت اهلدف االول من هجمة
مـرتـدة يف وقت كـان بـامكـاننـا

التسجيل أكثر من مرة.
وأضـاف  قمنـا ببطـولة جـيدة،
ولــدينـا فـريق شــاب سنحـاول
اعـداده لبطولة امم
اوروبــا 2008 الـيت
نسـتضيفـها مع

النمسا.

اليـونـان سـتكــون صعبـة، الن
التـواجـد يف ربع النهـائـي يعين
انك مـنـتخـب كـبـري، وجيـب اال
ننـسى بان الـيونان تـغلبت على
الـــربتغــــــال 2-1 يف املــبــــــاراة
االفتتـاحية، وساهمت يف خروج

اسبانيا من الدور االول.
مـن جهته، قـال قـائـد فـرنـسـا
وصانع العابها زين الدين زيدان
انـنا مـرتاحـون بامتـام مهمتـنا
على أحسن وجه وتأهلنا اىل ربع
النهـائي بتـصدرنـا اجملمـوعة ،
مــضيفــا  االن جيب ان نـرتـاح
ونــســتغل االيـــام الـثالثـــة او
ـاالربعــة

شيء جيب حتسينه هو الفعالية
امـام املرمـى النه سنح لنـا عدد
ال بـــــــأس به مـــن الفــــــرص

احلقيقية للتسجيل.
وتابع  استعدينا للمباراة وكأنها
مـواجهة يف الـدور مثن النهـائي
ووضعنا امـامنا احتماالت تأهل
املنـتخبـات الثالثـة االخـرى يف

اجملموعة.
وأضاف  كـان املهم بالنسبة الينا
هـــو الـتــــأهل اىل الــــدور ربع
الـنهــائي وقــد حقـقنــا ذلك ،
مـشريا اىل ان  هـدفنـا الـذهـاب

بعيدا يف هذه البطولة.
وختـم  مبـارتنــا املقبلـة ضـد

خيتتم مـساء اليـوم الدور
االول مـن الـبــطــــولــــة
االوروبية الـكروية عندما
يلتقي منتخب هولندا مع
التيفيا يف الساعة العاشرة
والــدقـيقــة اخلــامــســة
واالربعني مسـاًء بتـوقيت

بغداد.
ويلـتقي يف الــوقت نفـسه
مـنتخب املـانيـا والتـشيك
الـذي ضمـن التـأهل بعـد
فــوزيه الـســابقـني علــى
التـيفيـا وهــولنـدا فـيمـا
يــتــــصـــــــارع االملـــــــان
واهلــولنـديـون للـحصـول
علـى البطـاقة الـثانـية يف
اجملموعـة الرابعـة وتبدو
فـرصـة فــريق هــولنـدا
جيـدة بــرغم حـصــوله
على نقطـة  واحدة فقط
مـن تعادل مـع املانيـا لكن
مباراته تبدو أسهل نسبيًا
لكـونه سـيالقي التـيفيـا
فيمـا سيـكون علـى االملان
الـذيـن ميلكـون نـقطـتني
مــن تعـــادلــني  حتقــيق
الفــــوز علــــى الفــــريق
الـتشـيكي القــوي وميتلك
الالتـيف فــرصــة اذا مــا
حققـوا املفـاجأة وهـزموا
زمالء فـــان نــسـتلـــزوي
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