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لشبونة )أ ف ب(- اعترب مدرب
مـنتخـب انكلـرتا لكــرة القـدم
الـسويدي زفن غوران اريكسون
بـان خـسـارة فـريقه بـركالت
الـرتجـيح 5-6 امــام الـربتغــال
الـدولة املضيفـة وخروجها من
الدور ربع النهائي لبطولة امم

اوروبا 2004 قاس جدا.
وقـال اريكسـون عقب املـباراة:
)اخلسارة بهذه الطريقة قاسية
جــدا، كــان العـبــو فـــريقـي
رائعـني وال استـطـيع ان اوجه

اليهم اي انتقاد(.
وتــابع )مل نـكن حمـظـــوظني
وهذه هي كرة الـقدم(، مضيفا

لـشبـونـة 42-6 )أ ف ب(- قـدمت
الربتغال الـدولة املـضيفة عـرضا
رجوليا مليئا بالكفاح لتزيح من
امـامهــا عقبــة مهمــة متـمثلـة
بــاملنـتخب االنـكليـزي بفـوزهـا
عليه بـركالت اجلزاء 6-5 )الوقت
االصلي 1-1 واالضــايف 2-2( اليـوم
اخلمـيس علـى ملعـب )ال لوز( يف
لشبونـة امام حنو 65 الف متفرج
يف مبـاراة مثـرية ضمـن بطـولـة
امم اوروبـا 2004 يف كـرة القـدم

وبلغت الدور نصف النهائي.
وسجل هـيلـدر بــوستـيغـا )83(
وروي كــــوسـتــــا )110( هــــديف
الـربتغـــال، ومـــايـكل اويـن )3(
وفـــرانك المـبــارد )115( هــديف

انكلرتا.
وكان جنم املبـاراة حارس مـرمى
الربتغـال ريكـاردو الـذي تصـدى

امم اوروبا 2004: الربتغال ازاحت عقبة انكلرتا وبلغت نصف النهائي
تــشجـيع مـنقـطـع النـظـري من
اجلمهـور احمللي واحتـسب احلكم
ركلـة حرة عـلى اجلهـة اليـسرى
ملـصلحــة انكلـرتا رفعهـا بـيكهـام
وسـددهــا اوين بـرأسه صـدتهـا
الـعارضة قـبل ان يتابعهـا كامبل
داخل الـــشـبــــاك لكــن احلكـم
الـســويـســري اورس مــايــر مل
حيتـسـبه ملخــاشنـة جــون تريي

للحارس الربتغالي )89(.
وتــــابع املـنـتخـب الـربتغـــالـي
افضـليته وضـغطه علـى مـرمـى
انـكلرتا لـكنه فـشل يف التــسجيل
وسط بسالة الدفاع االنكليزي اىل
ان جنح روي كـوستـا الـذي نـزل
ايضـا يف اواخــر الشـوط الثـاني
بـالتالعب مبـدافعني انكليـزيني
قبل ان يـطلق كـرة صـاروخيـة
عـــــانقـت شـبــــاك احلــــــارس

االنكليزي )110(.
وظـن اجلـمــيع بــــان املـبــــاراة
سـتنـتهي يف مـصلحــة الربتغـال،
لكن االسد االنكلـيزي اجلريح مل
يلق الـسالح ورفـع بيكهـام ركلـة

وجنـح سكــوالري يف رهـــانه الن
الـفرج جـاء بواسـطة بـوستيـغا
مهاجم تـوتنهام االنكـليزي الذي
تطـاول لكـرة عـرضيـة مـررهـا
سيمـاو داخل املـنطقـة واودعهـا
داخل الـشـبــاك مل حيــرك هلــا

احلارس االنكليزي ساكنا )83(.
ومحـي وطيــس اللـعبــة وسـط

وابعدها ركلة ركنية )30(.
وبدأ الشوط الثاني بتسديدة من
خـارج املنطقة ملـانيش بني يدي

احلارس ديفيد جيمس )46(.
ورفـع ديكو كـرة عرضـية داخل
املـنطقة مررها كوستينيا براسه
باجتاه رونالدو الذي سدد بدوره
بـــرأسه خـــــــــارج اخلــشـبـــات

الثالث )58(.
واستمر الضغـط الربتغالي وسط
تـراجع انـكليـزي وقـام سـيمـاو
مبجهود فردي رائع قبل ان يسدد
كـرة قـويـة من خـارج املـنطقـة
مــــــــــرت اىل جـــانـب القـــائـم

االيسر )65(.
وحـاول فيغـو بتـسديـدة من 25
مرتا ارمتى عليها جيمس وحوهلا
ركنيـة )74( قبل ان يرتك مكانه
اىل هيلـدر بـوسـتيغــا. ومل يكن
فيـغو راضـيا عـن استبـداله فلم
جيلـس علـى مقـاعـد الالعـبني
االحتياطيني بل تـوجه مباشرة

اىل غرف املالبس.

 ومل يتأثر الربتغاليون بالصدمة
فـاطبقوا علـى املرمـى االنكليزي
وشكلـوا خطـورة كبـرية يف بعض
االحيـان، وتالعب لـويـس فيغـو
مبـدافعني انكلـيزيني ومـرر كرة
عــرضيــة وصـلت اىل رونــالــدو
فـاستـدار علـى نفـسه وسـددهـا
تصـدى هلـا سـول كــامبل وابعـد
اخلطر )5(، ثم اطلق مانيش كرة
قويـة على الـطايـر حطـت على

الشباك من فوق )8(.
ولعـب بـيـكهــام ركلــة ركـنـيــة
بـسرعة بـاجتاه زميـله السابق يف
مانشـسرت يونـايتد غـاري نيفيل
فـرفعهـا االخـري داخل املنـطقـة
حيث تابعـها املدافع كـامبل فوق
العــارضـــة بقلـيل )21(، وكــرة
رأسيـة من نونـو غوميـش مرت
اىل جــانـب القــائم االيـســر من

املرمى االنكليزي )25(.
وتلقـى املنتخب االنكليزي ضربة
قـوية بـاصابـة مهـامجه املتـألق
واين روني يف الـدقيقـة 62 فلعب
مكــانه داريــوش فــاسل. وكــان
رونـي سـجل اربعـــة اهـــداف يف
الـدور االول تصـدر بهـا تــرتيب
اهلدافـني بالـتسـاوي مع مهـاجم

هولندا رود فان نيستلروي.
واحـتسب احلكم ركلـة حرة على
مشـارف املنطقـة االنكليزيـة اثر
اعـاقة رونالدو املنطلق بقوة حنو
املـرمـى فـانربى هلــا فيغـو فـوق

العارضة )29(.
وتــــألق احلــــارس ريكـــاردو يف
التصـدي لكرة قوية سددها اوين

كــوسـتـيـنـيــا، مـــرر الكــرة اىل
بوتـسيـغا، بـديل فيـغو، لـيسجل
هــدف التعــادل 1-1، ثم تقــدمت
الـربتغـــال 2-1 عرب االحـتيـــاطي
االخـر روي كــوستـا الـذي دخل

مكان املدافع ميغل.
واضـطـــر سكــوالري اىل اجــراء
تغيري وحيـد على تـشيكلته اليت
خــاضـت املبـــاراة االخرية ضــد
اسبـانيـا باشـراك املهـاجم نـونو
غـومـيش مـسجل اهلـدف يف ذلك
اللقــاء مكــان بــدرو بــاولـيتــا
املوقوف، واستغنـى بالتالي للمرة
الثـانيـة علـى التــوالي عن روي
كـوستا وقـائد املنـتخب فرنـاندو

كوتو.
امـا اريكسـون فبقـي جريـا على
عـادته وفـيا لـتشـكيلته الـثابـتة
الـيت مل جير علـيها سـوى تعديل
واحد يف ثالث مـباريـات عنـدما
شارك املـدافع ليدلي كـينغ مكان
جــون تريي املـصــاب يف املبــاراة

االوىل.
وفاجـأ االنكليز املـنتخب املضيف
عنـدما افـتتح التـسجيل مبـكرا
عنـدمـا مـرر احلــارس ديفيـد
جـيمـس كـرة امــاميـة طـويلـة
حاول كوستينيـا ارجاعها برأسه
باجتـاه حارس مـرماه ريـكادرو
لكن مـايكل اويـن ركض حنـوهـا
وغمـزهـا حبـركـة فـنيـة رائعـة
داخل الــشـبـــاك بعـــد مـــرور
دقيقتـني و30 ثانـية بـالتحـديد
مـسجال هدفه السادس والعشرين

يف 59 مباراة دولية.

نـصف النهـائي بعـد عـامي 1984
عندما خسرت امـام فرنسا، وعام
2000 عـنــــدمـــــا سقــطـت امــــام

املنتخب ذاته.
يف املقـــــابل، فــــشل املـنــتخـب
االنكلـيزي يف الثأر خلـسارته امام
الـربتغال يف النـسخة املـاضية 2-3
علـمـــا بــــــان االخــرية ختلفـت

صفر-2.
وجنح مـدرب الربتغـال الربازيلي
لويز فيلييب سكوالري يف التفوق
على مدرب انكلرتا السويدي زفن
غــوران اريكـســون بعـد ان فـاز
عليه عـندمـا كان يـشرف عـلى
املنتخب الـربازيلي بنتجية 2-1 يف
الدور ربع الـنهائي من مـونديال

2002 قبل ان يقود االخري اىل اللقب.
وكــــان سكـــوالري مـــوفقـــا يف
تبـديالته الثالثة اليت اجراها يف
الشـوط الثاني الن سيـماو، بديل

لركلـة ترجيحية قبل ان يرتجم
بـنفــسه الــركلــة االخـرية اليت
فـتحـت ابـــواب الـــدور نــصف

النهائي ملنتخب بالده.
وجـاءت املبـاراة مليـئة بـاالثارة
وسـريعـة مـن الطـرفني وكـانت
الربتغـال االكثـر استحـواذا علـى
الكرة معظـم فرتات املباراة لكنها
فــــشلـت يف اخـرتاق الــــدفــــاع
االنكليـزي بقيادة الـعمالق سول
كامبل على الـرغم من احملاوالت
املـتكــررة مـن لــويــس فـيغــو
وكريستيانو رونالدو اللذين كانا
مصـدر خطـورة دائم خصـوصا
يف الـشوط االول. يف املقـابل وجد
خـط الوسط االنـكليزي صعـوبة
يف الــسيـطــرة علـــى منـطقــة

املناورات.
وهـي املرة الـثالـثة علـى التـوالي
الـيت تبـلغ فيهــا الربتغـال الـدور

ركـنيـة داخل املـنطقـة مـررهـا
تريي بــرأسه بــاجتــاه فـــرانك
المبـارد فاستـدار االخــــــري على
نفسه وســـــــدد داخــــل الشباك
)115(.وظـل التعــادل سيـد املــوقف
بعـــد 120 دقـيقـــة فـــاحــتكـم

املنتخبان اىل ركالت الرتجيح.
واضـاع بـيكهـام الــركلـة االوىل،

نصف النهائي.
والـتقى املـنتخبـان 21 مرة حـتى
االن، فكــان الفـــوز من نـصـيب
انــكلــرتا 9 مــــــرات مقــــــابل 3

للربتغال، وتعادال 9 مرات.
وكان املنتخبان التقيا يف 18 شباط
املــاضي وانـتهت املــواجهــة اليت

اقيمت يف فارو بالتعادل 1-1.

وتقـدم ديكـو وجنح يف حمـاولته
لتتـقدم الربتغـال 1-صفر، وادرك
اويـن الـتعــادل النـكلـرتا، ومـنح
ســــــــيـمـــاو الـتقـــدم جمـــددا
للـربتغـال 2-1، وجنـح المبـارد يف
حمـاولته لـتتعـادل الكفتـان 2-2،
وسـدد روي كـوستــا ركلته فـوق
العارضة، وتقـدمت انكلرتا للمرة
االوىل 3-2 بـواسطـة جـون تريي،
وتعـــادلت الـربتغــال بــواسـطــة
رونـالدو، ومنح اوين هـارغريفز
الـتقـــدم جمـــددا النـكلـرتا 3-4،
وحبـس الربتغــاليـون انفــاسهم
عـندمـا تقدم مـانيـش لتسـديد
ركلـته قبل ان يتـنفس الـصعداء

النه جنح يف حماولته.
وجنح اشلي كول يف حماولته، ورد
عليه بـوستيغـا بطـريقـة فنـية
رائعــة ليـسـتمـر الـتعـادل 5-5.
وانقـذ ريكـادرو حمـاولـة فـاسل
قـبل ان يتقـدم ريكـاردو نفـسه
من الركلة االخرية فـسددها على
ميني احلـارس جـيمــس ليـمنح
منتخـب بالده بطاقـة التأهل اىل

 اريكسون: )اخلسارة بهذه الطريقة قاسية جدا(
ان الفوز علـى االنكليز له نكهة
خاصة وبعد كل ما حصل خالل

املباراة كان االمر رائعا(.
وأضـــاف )يف ركالت الـرتجـيح
بامكـان اي منتخب الفـوز بيد

اننا نستحق هذا التأهل(.
وتـــــــابع )اهــنــــــىء مجـــيع

الربتغاليني(.
وانــتهـــى الـــوقــــــت االصلـي
بالتعادل 1-1 وكذلك االضايف 2-2
قبـل ان يلجــأ املـنتـخبــان اىل
ركالت الرتجيح، فاضاع بيكهام
وفـاسل يف اجلــانب االنـكليـزي
وروي كـــوسـتـــا يف اجلـــانـب

الربتغالي.

سول كـامبل الذي الغاه احلكم،
قال )حدث ذلك معـنا أيضا يف
كــأس العـامل عــام 1998 )ألغي
هـــدف لكــامـبل يف مــرمــى
االرجـنـتـني(. كــــان علـي أن
أسجل اهلـدف بالرأس بيد انين
سددت الكـرة بكتفي فـارتدت
من الـعارضـة. صراحـة، سدد
الربتغـاليـون ركالت الـرتجيح

جيدا(.
يف املقـابل رأى مدرب الـربتغال
الــربازيلـي لـــويـــز فــيلـيـيب
سكــوالري بــان الفــوز علــى
انـكلرتا لـه طعم خـاص وقـال
)مجيع االنتصارات لذيذة بيد

)جنحـت الــربتغــــال يف ادراك
الـتعــادل وفــرض الـتمــديــد،
ولالسف جنحـت يف التفـوق يف
ركالت الرتجيح وحـرمتنا من

بلوغ نصف النهائي(.
وختم )كـانـت الربتغـال أكثـر
استحواذا علـى الكرة بيـد انها
مل تــسـنح هلــا فــرص عــدة

للتسجيل(.
امــا مهــاجم انـكلرتا ومـسجل
اهلدف االول مـايكل اوين فقال
)انهــا خيبـة امـل كبرية، مـرة
أخـــرى خـــرجـنـــا بـــركالت

الرتجيح(.
ويف معرض حـديثه عن هدف


