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املدى الرياضي

NO (159) Wed. (21) July

االردن يفاجيء العمالق الكوري وحيصد نقطته االوىل يف النهائيات
فـاجـأ االردن العـمالق الكـوري
اجلنـوبي رابـع مونـديال 2002
وحــصـــــد نقــطــته االوىل يف
نهـائيات كـأس االمم االسيـوية
لكـرة القدم عـندمـا اسقطه يف
فخ الـتعــادل صفــر-صفــر يف
جـينـان يف افـتتـاح منـافـسـات
اجملمــوعـــة الثـــانيــة ضـمن
النـسخـة الثـالثــة عشـرة اليت
تسـتضيفهـا الصني حـتى  7آب
املقبل.
واملـشاركـة هي االوىل لالردن يف
النهائيات االسيوية.
سـيـطـــر املـنـتخــب الكـــوري
اجلنوبـي على جمريـات الشوط
االول وحترك العـبوه جـيدا يف
الــوسـط واجلـهتـني اليـمنــى
واليـسرى وصـنعوا العـديد من
الفــرص لكنهـم مل يسـتفيـدوا
منها وتأثـروا بالتكتل الدفاعي
االردني الــذي احبـط معــظم
حمـاوالتهم فيمـا تكفل احلارس
عامر شفيع بالفرص االخرى.
وكـــان مـن

الـطبيعي ان يـتفوق الكـوريون
ويـتحكمـون باجملـريات نـظرا
خلربتهـم الطويلـة يف البطـولة،
فيما كان اداء االردنيني شجاعا
فعـمــــدوا اوال اىل محــــايــــة
مـنـطقـتهـم ثـم اىل االنـطالق
بــاهلجمــات كلمــا سنحـت هلم
الفــرصــة لــذلـك ،لكـنهـم مل
يغــــامــــروا كـثـريا بـكـــشف
خطوطهم.
ومل يـكن سـينــاريــو الـشــوط
الثـاني مغـايـرا الن الكـوريني
سعــوا اىل التـسجـيل للخــروج
فـائـزيـن وحصلـوا ايضـا علـى
عـدد من الفـرص دون جدوى،
فـيـمــــا مل تـكــن لالردنـيـني
حماوالت هجومية تذكر.
وفـرض عـامــر شفـيع نفـسه
جنمـا للمـباراة بتـصديـه الكثر
من كـرة خطرة حيث يدين له
الفضل بدرجة كبرية يف خروج
املـنـتخـب بـنقـطــة الـتعــادل
الثمينة.
كــان املنـتخب

الكـوري مهامجـا منـذ البـداية
سعـيا اىل تـسجيل هـدف مبـكر
فالحـت لـه بعـــض الفــــرص
احــسـن الـــدفـــاع االردنـي يف
الـتعــامل معهـا ،فـيمــا اظهـر
االردنيون جـرأة يف مشـاركتهم
االوىل يف الـبـطــولـــة فهــددوا
مـرمى احلـارس الكـوري مرارا
وسنحت هلم فـرصة ذهـبية يف
الــدقـيقــة احلــاديــة
عـشــرة لكـن حممـود
شلـباية مل يتمكن من
وضع الـكــــــرة يف
الشباك.

بـدأ مسلسل الفرص يف الدقيقة
السابعـة بكرة كورية من اجلهة
اليمنى اكملهـا سيول كي هيون
على الـطاير عـالية عـن املرمى
االردني ،ثم انـطلق االردنيـون
بهجـمة حيث الكرّة عـلى اثرها
اىل خـالد سعد يف اجلهـة اليمنى
فـمــررهـــا بعـــرض امللعـب اىل
حممـود شلبـايـة امـام املـرمـى
مباشرة لكنه مل يتمكن
مـنهــا مهـدرا فـرصـة
مثينة (.)11
وازدادت احملـاوالت
الكورية ،فسدد
تـــشـــــونغ

كيـونغ هـو كـرة قـويـة مـرت
علـى يـسـار املـرمــى االردني
( ،)18ثـم تلقــى تـشــونغ هــو
نفـسه كرة مـن اجلهة اليـمنى
فـارتقـى هلــا واكملهـا بـرأسه
علـى ميني املـرمـى مبـاشـرة
( ،)22وبعـــد دقـيقـــة واحـــدة
ابعـد احلـارس عـامـر شـفيع
برباعة كـرة قويـة من حدود
املـنطقـة اطلقهـا اهن جـونغ
هوان.
اخطـر فـرص املبـاراة كـانت
عنـدمـا تالعـب اهن مبـدافع
كـــوري يف اجلهـــة الـيـمـنـــى
للمنطقة ومررهااىل كي هيون
غري املـراقب لـكنه اطـاح بهـا
فوق املرمى (.)30
وكـثف الكـوريـون ضغـطهم
لكـنه واجهـــوا تكـتال
دفــاعـيــا جـيــدا
وانــطالقــــات
ـ
مرتدة من
حــــني
اىل

آخر مـن االردنيني ،وسدد لي
دونغ غــوك كــرة مـن ركلــة
حـرة سـيطـر عـليهـا شـفيع
( ،)32رد علـيه حسـونـة الـشيخ
بكـرة قويـة من حنـو  25مرتا
مـرت قريبـة جدا مـن القائم
االمين للحارس لي جاي (.)37
ومـــرر اهن كــرة مـن اجلهــة
الـيمنى اىل سيـول هيون لكنه
مل يلحق بهــا وهي متـر علـى
بـاب املـرمـى مبـاشـرة وذلك
قـبل دقـيقـتني مـن نهــايــة
الشوط االول.
وبدأ الشوط الثاني على نفس
الـوترية ،هـجوم كـوري ودفاع
اردني ،ومل يتـأخر الكـوريون
يف تهديـد مرمى عـامر شفيع
الـــذي افلـت مـن هــدفـني يف

زيكو (اليابان من اقوى املرشحني)
اعتـرب الربازيلي زيـكو مـدرب منـتخب اليـابان
لكــرة القــدم ان االخـري من اقــوى املــرشـحني
الحراز لقب بطـل كأس االمم االسيويـة الثالثة
عـشــرة اليت تـسـتضـيفهــا الصـني حتـى  7آب
املقبل.
وقــال زيكـو (ان مـنتخـب اليـابــان من اقـوى
املرشحني الحـراز اللقب) ،مضـيفا (اننـا ندافع
عن اللقب وانـا متأكـد من ان مجيع املنـتخبات
اليت ستواجهنـا ستعتمد اسـاليب خاصـة ضدنا
لـكننا سـنجد الطـريقة للـتعامل معـها وحتقيق
الفوز).
وتـابع (اننا نـتطلع ملشـاركتنا يف هـذه البطـولة
االسيويـة وجيب علينـا ان حنسن بعـض النقاط
فيها كـالتمركـز اجليد لالعـبني النهم يزدادون
ثقـة بانفسهـم ،كما جيب اال يفقـدوا ايقاعهم يف
املبـاريات ،فـانهم يعتقـدون انهم قـادرون على
الفـوز علـى اي منتخـب يف البطـولة اذا قـدموا

مستواهم بنسبة مئة باملئة).
وابدى زيكو تفهمه النسحاب املهاجم اتسوشي
يانـاغيسـاوا ( 27عامـا) الذي فـضل االلتزام
بتدريبات فريقه ميسينا االيطالي بقوله
(طلـب مين تـرك املـنتـخب لالخنـراط
بتـدريبـات فـريقـه ووافقت له علـى
ذلك ،فـانــا كنـت العبــا وميكـنين
تفهم هذه االمور).
وتـسلـم زيكـو تــدريب املـنتـخب
الـيابـاني خلفـا للفـرنسي فـيليب
تـروسييه (مـدرب قطـر حالـيا)
بعد نهائـيات كأس العامل  2002يف
كوريا اجلنوبية واليابان.
وكـانت اليابـان توجت بطلـة السيا
يف الـنسخة املاضية يف لبنان عام 2000
بفـوزهـا علـى الـسعـوديـة -1صفـر يف
املباراة النهائية.

فيالبان يقدم اعتذاره للصينيني
قدم امني عام االحتاد االسيوي ،املاليزي بيرت
فيالبـان ،اعتذاره للصينـيني بعد ان اتهمهم
بقلــة التهـذيـب عقب افـتتـاح كـأس االمم
االسيوية الثالثة عشرة لكرة القدم يف بكني.
وقــال فيالبـان انـا آسف اذا كـنت جــرحت
مشـاعر اجلمهـور بتعليقي الـذي هدفت من
خالله اىل حثهم علـى احلضور بكثـافة اكثر
اىل امللعب .
وكـان فيالبان محل على بكـني بسبب غياب
مجهورهـا عن حفل االفتتـاح واملباراة االوىل
بني الــصني والـبحـــرين وانــذرهــا بعــدم
استـضافـة اي بطـولة اسيـوية يف املـستقبل،
ووصف مجهـورهـا بــانه غري مهـذب بعـد
صـافرات االسـتهجان الـيت اطلقها لـدى القاء
مسؤولني صينيني كلمتيهما يف احلفل.
كما ذهب فيالبـان بعيدا باعتقاده بان بكني
ال ميكـن ان تنظـم العابـا اوملبـية جــــــــيدة
عام .2008
وتـابع  ،قـال لـي بعض املـشجعـني ان هنـاك
خلال فـنيا ادى اىل تـأخري وصول الـصوت اىل
اجلمهـور وهلـذا الـتبـس علي االمـر بعـد ان
مسعت صفـري االستهجان لـدى القاء الـكلمات
االفتتاحية يف احلفل .
وتوجه عدد من الـصينيني اىل الفندق الذي
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يقـيـم فـيه فـيالبـــان لالحـتجـــاج علـــى
تصرحيه.
واضــاف (اذا كـنـت قــد جــرحـت شعــور
الصينيني فانـا اقدم اعتذاري هلم  ،مشريا يف
الـوقت ذاته اىل انه ليس لـديه اي شك حول
قـدرة بكني علـى استـضافـة اوملبـياد ،)2008
مـعتـربا ان العــاب بـكني سـتكــون االفـضل
بـارادة الـشعـب واحلكـومـة ،سـتكــون فعال
رائعة).
وخـتـم  ،ادلـيـت بـتـصــرحيـي بعـــد حفل
االفـتتاح واملـباراة االوىل اليت كـانت منقـولة
اىل اكثر مـن مئة دولة يف احنـاء العامل ،وماذا
رأينا ،مدرجات نصف خالية .
وكان االحتـاد الصيـين لكرة القـدم طلب من
فـيالبان االعتـذار بعد وصفه مجهـور بكني
بانه غري مهذب.
وقال امني عام االحتـاد الصيين زهانغ هينغ
(منذ ان حصلنا على فـرصة استضافة كأس
اسيــا  2004وحنن نعـمل جبهـد لـالستعـداد
جـيدا هلـا ،فبعـد حفل االفتتـاح كنـا سعداء
جـدا واعتقدنا اننا قـدمنا حفال جيدا جدا،
ولكـن بعـــد املـبـــاراة االوىل بـني الــصـني
والبحرين ،قال فيالبـان كلمات تتعدى كأس
اسيا ومتس بشعب بكني).

وتابع هيـنغ  ،بالتـأكيد،
وحتـى لـو مل يكـن حفل
االفتتـاح وكل مـا قمنـا به
غـري كــــامل ،فــــان ذلـك ال
يــشكل سـببــا لـكي يـشـكك
فيالبـان بقدرة بكني على اسـتضافة االلعاب
االوملبية  ،مضيفا ان فيالبان صديقي ولكن
جيب ان اقول ان تعليقاته كانت خمطئة .
واكـد  ،بصـفيت امني عـام االحتـاد الـصيين،
اطلب من فيالبان شرح موقفه واالعتذار من
مجهور الكرة يف بكني واملسؤولني عنها .
واوضح املسـؤول الـصيـين ال افهم ملـاذا قـال
هـذه الكلمـات ،انهـا غـري مسـؤولـة ومجهـور
بكني مـذهول ،فقـوله ان بكني ال ميكـنها ان
تنظم االوملبياد مس مشاعرنا وحنن نطالبه
بقـوة ان يعتـذر واذا مل يفعـل سيكـون غري
مرغوب فيه يف بكني .
واعترب احـد املسـؤولني يف اللجنـة الصيـنية
املنـظمــة ان اجلمهـور مل يـطلق صـافـرات
االستهجـان ضد احـد بل بـسبب عـطل فين
حيث تأخر الصوت حنو عشر ثوان.
وكانت نصف مدرجات استاد العمال يف بكني
خـاليـة يف املبـاراة االفتتـاحيـة بـني الصني
والبحرين وهي تتسع لنحو  65الف متفرج.

دقـيقتـني متتــاليتـني عرب لي
دونغ غــوك ،يف االوىل عنـدمـا
ارتـقى لكرة من اجلهـة اليسرى
وتـابعهـا بـرأسه لـكن ردة فعل
احلـارس كــانت سـريعـة جـدا
فـنـجح يف ابعـــادهـــا ( ،)47ويف
الثـانية عندمـا خدع املدافعني
وارسل الكرة بيسراه لكنها علت
العارضة بسنتيمرتات قليلة.
وحتمل شفيع واملـدافعون عبئا
كـبـريا اليقــاف املـــد الكــوري
املسـتمر وحاول املدرب املصري
حمـمــود اجلــوهــري تــدارك
الـوضع فـاشــرك انس الـزبـون
الــســـريع بـــدال مـن فـيــصل
ابراهـيم حملاولـة الضغـط على
الالعـبـني الـكــــوريـني مـن
منتصف امللعب.
وارتكـب االردنـيـــون خـطـــأ
تكـتــيكـيـــا خبـــروجهـم مـن
منـطقتهم سعيـا اىل بناء بعض
اهلجمـات الن الكــوريني كـادوا
يــستـفيــدون من املـسـاحـات
اخلالية اليت خلفـوها خصوصا
مع انطالقاتهـم السريعة ،ومن
واحدة منها احبط شفيع مرة
جـديدة مفعـول كرة سـددها
اهن من داخل املنطقة (.)63
ومل جيـــد الكـــوريـــون حـــاال
الخـرتاق املنـطقـــة االردنيــة
فـعمدوا اىل التسـديد من خارج
املنـطقـة ،فـاطـللق سيــول كي
هيـون كـرة قـويـة لكـن شفيع
كان باملرصاد (.)78
وازداد الوضع سوءا بالنسبة اىل
كوريـا بعد طرد املـدافع تشوي
جني تشـول قبل نهايـة املباراة
بـسبـع دقائق اثـر نيـله االنذار
الثـاني لتـدخله العـنيف علـى
حسنة الشيخ.
وحـاول االردنيــون االستفـادة
من الـنقص العـددي للكـوريني
يف الـــدقــــائق االخـرية امال يف
خطف هدف الفـوز فوصلوا اىل
املـنطقـة اكثـر من مـرة اال ان
النتيجة بقيت على حاهلا.

بن همام (البطل لن يتأهل
مباشرة اىل النهائيات)
اكد رئيس االحتـاد االسيوي لكرة
القـدم ،القطـري حممد بـن همام،
ان بـطل كــأس اسيـا لـن يتــأهل
مبـاشـرة اىل نهــائيــات النـسخـة
التــاليــة من االن وصــاعــدا بل
يــتـعــني عـلــيـه ان خيـــــــوض
التـصفيــات كجمـيع املنـتخبـات
االخرى.
وقـال بن همـام يف مؤمتـر صحايف
الـسـبت يف بـكني ان بـطل كـأس
اسيــا لـن يتــأهـل مبــاشــرة اىل
النهــائيــات املقبلـة وجيـب عليه
خـــوض الـتــصفـيـــات كجـمـيع
املنتخـبات االخـرى ،وحنن نـقول
هذا قـبل انتهاء البـطولة احلـالية
يف الـصني وكان مهـما لنـا ان نعلن
هـذا قبل معرفة الـبطل ،وهذا ما
يعـمل به الـفيفـا حــاليـا حـيث
سـيـــشــــارك بــطـل العــــامل يف
التصفيات).
واعـترب بـن همـام ان كــأس اسيـا
جيب ان تكـون مهـرجـانـا لكـرة
القــدم وهـي حتتــاج اىل الـــدعم
الكـبـري مـن اجلـمـيع اجلـمهـــور
واالعـالم واملســؤولني ،وان خيـار
اسنــاد التـنظـيم اىل الـصني هـو
افـضل القـــرارات اليت اختــذهــا
االحتـاد االسيـوي حتـى االن النها
حمـط انظـار اجلـميع ليـس فقط
علــى الـصـعيــد الــريــاضـي بل
االقتصادي ايضا).
وجـدد بـن همــام فكــرته حـول
كــأس اسيـا املـقبلـة قــائال (كمـا
تعلمـون فان كأس اسيا ستقام من
االن وصاعـدا يف االعوام الفـردية

لتجنب وقوعها مع كأس اوروبا او
االلعـاب االوملـبيـة يف عـام واحـد،
وبالـتالـي فانـي البطـولة املقـبلة
سـتقــام عـــام  2007يف منـطقــة
االسيان ،وهناك اربع دول تقدمت
برتشيحاتها هـي تايالند وماليزيا
واندونيسيا وفيتنام).
وتــابع يف هــذا الـصــدد سـيعـلن
االحتـاد االسيوي اسم الـدولة اليت
ستسـتضيف النهـائيات يف الـسابع
من آب املقبل).
وكــان بـن همــام اكــد سـيقــدم
اقرتاحــا اىل اللجنـة التـنفيـذيـة
القامـة النهائيـات يف الدول االربع
علــى ان تــسـتـضـيف كل دولــة
احدى اجملمـوعات االربع وان يتم
اختيـار مكـان االفتتـاح واخلتـام
مسبقا.
وحتدث بن همام ايضا عن املردود
املـادي لالحتــاد االسيـوي بقـوله
عـام  1992كـانت عـائـدات االحتـاد
صفـرا ،لكنها ستصل عام  2008اىل
مثـانـني مليـون دوالر) ،مـضيفـا
(نعـمل على اجيـاد صيـغة ملكـافأة
املنتخـبات االسـيويـة وخصـوصا
الـــذي يفـــوز بــــاللقـب والـــذي
سـيخـــوض مبــاراتـني مع بـطل
اوقيـــانيــا ،ومـثلـهمــا مع بـطل
افريقـيا ،واشري هنـا اىل ان االحتاد
االسيوي يتحمل تكـاليف مشاركة
املنتخـبات من سفر واقـامة اىل ما
شابه).
وجدد تأكيده على وجود مشكلة
ادارة يف اسيا واذا مل تعاجل ال ميكن
حتقيق تطور كبري).

بداية جيدة للكويت بفوزها على االمارات 1-3
حققـت الكــويت بـطلـة  1980بـدايـة
جيـدة بفـوزهـا علـى االمـارات  1-3يف
جينـان اليوم االثـنني يف ختام اجلـولة
االوىل من منـافسات اجملمـوعة الثـانية
لكـأس االمم االسيـوية الثـالثة عـشرة
لكـرة القـدم اليت تـستـضيفهــا الصني
حتى  7آب املقبل.
وسجل بشار عبداهلل ( )25وبدر املطوع
( 40مـن ركلــة جــزاء) وبــشـري سعـيــد
( 45خـطــأ يف مــرمــى مـنـتخـب بالده
اهـداف الكـويـت ،وحممـد سـرور ()47
هدف االمارات.
وتصـدرت الكـويت تـرتيب اجملمـوعة
بــرصـيـــد ثالث نقــاط امــام االردن
وكوريـا اجلنوبيـة ولكل منهمـا نقطة
بعد تعادهلما سلبا اليوم ايضا.
وتقام اجلولة الثـانية للمجموعة
يف  23احلـالي ،فتلعب الـكويت
مع االردن ،واالمـــارات
مع كـــــوريـــــا
اجلنوبية.
يـــــذكـــــر ان
الكـويت كـانت
بلغـت الـــدور
ربع النهائي يف الدورة املاضية يف لبنان
قـبل ان ختسر امـام السعوديـة باهلدف
الـذهـيب  ،3-2يف حني فـشلت االمـارات
يف اجتياز التصفيات.
وكـانت املـباراة سـريعة مـن بدايـتها
حيـث سعى الـطرفـان اىل اهلجوم
فكانت احملاوالت عديدة ،ومع
ان املنتخب االمـاراتي كان
املبـادر بتهديـد املرمى،
فان الكوييت هو الذي
افـتتح التـسجيل يف
الـدقيقـة  25عرب
بشـار عبـداهلل،

قبـل ان يضـيف الثــاني عـرب املطـوع،
ويعزز تقـدمه يف الوقـت القاتل خبـطأ
من املدافع بشري سعيد.
وهـــامجت االمــارات طــوال الـشــوط
الثــاني فـسـجلت هـدفـا واحــدا رغم
غـزارة الفــرص اليت سـنحت هلــا لكن
تـعاقب على اهدارهـا سامل سعد وسامل
مخيـس وسبـيت خـاطـر وامســاعيل
مطر.
وكـانت اجلهة اليمنـى لدى االماراتيني
نشطة يف البداية وعربها انطلق سبيت
خاطر قبل ان يسدد كرة قوية ابعدها
احلـارس شهـاب كنكـوني ( ،)4ثـم كرر
سامل سعد نفس احملاولة تقريبا وجنح
كنكوني يف السيطرة عليها (.)10
وكـانت اخطـر احملاوالت االمـاراتية يف
الــدقيقــة  22عنـدمـا اخـرتق سبـيت
خاطر املنـطقة الكويـتية وختلص من
احـد املـدافعـني قبل ان يـسـدد الكـرة
بـيسراه لـكن احلارس ابعـدها فـارتدت
اليه وتـابعهـا من جـديد فـمرت عـلى
مقربة من القائم االمين مباشرة.
وجاء اهلدف الـكوييت بعد ثالث دقائق
حني وصلت كرة اىل بشار عبداهلل على
مـشـارف املـنطقـة فـسـددهـا مـن بني
مــدافعني علـى ميني احلـارس مجعـة
راشد الـذي ارمتى اللـتقاطهـا من دون
جدوى.
وانربى املـدافع الكـويـيت مسـاعـد نـدا
لتنفـيذ ركلـة حرة عـلى بعـد حنو 25
مرتا لكن احلـارس سيـطر عـلى الـكرة
بسهـولة ( ،)29واضافـت الكويت اهلدف
الثـاني قـبل مخس دقـائق من نهـايـة
الـشـوط االول عنـدمـا تعـرض بـشـار
عبـداهلل لعـرقلـة من قبل راشـد عبـد
الرمحن فانربى هلا بـنجاح بدر املطوع
الــذي اخـتري افـضل العـب يف اللقــاء،

واضعا الكرة على ميني احلارس.
ومل تـنـفع حمــــاوالت االمــــاراتـيـني
لتـقليص الفارق علـى االقل يف الدقائق
املـتـبقـيــة مـن الــشـــوط االول ،ال بل
ازدادت اوضـاعهم سـوءا يف الوقـت بدل
الضـائع عنـدما رفع بـدر املطـوع كرة
داخل املنـطقـة حـاول املـدافع بــشري
سعيـد ابعـادهـا لكنه حـوهلـا بطـريق
اخلطـأ داخل املـرمـى مهـديـا الكـويت
اهلدف الثالث.
ومل يكن امـام اهلـولنـدي آد دي مـوس
مـدرب منـتخب االمـارات سـوى الـزج
بالعب الـوسط املهـاجم سـامل مخيس
بـدال من املـدافع عبـد الـسالم مجعـة،
وكــان دفع مبهــاجم يف الـشـوط االول
ايضـا هـو حممـد سـرور مكـان نـواف
مبارك.
وضغط االماراتيون بعد صافرة احلكم
مبـاشرة ،وكانت هلم حمـاولة خطرة يف
الــدقيقــة االوىل بكــرة من امســاعيل
مطر لكن شهاب كنكوني ابعدها ،اال ان
اهلـدف مل يتـأخـر وجـاء بعـد دقيقـة
واحدة عـندمـا فشل نهـري الشـمري يف
ابعاد كـرة من داخل املنطقـة فوصلت
اىل حمـمد سـرور املنـدفع من اخللف مل
جيد صعوبة يف ايداعها داخل املرمى.
وحــاول املنـتخب االمــاراتي تـشـديـد
ضغطـه على املرمى الكـوييت مستفيدا
من تــراجع منـافـسه ،وســدد حممـد
قاسم كـرة على ميني املـرمى ( ،)51ثم
ارتقـى ســامل سعــد لكــرة من اجلهـة
اليـمنـى واكـملهـا بـرأسـه بعيــدا عن
اخلـشبـات ( ،)54وارسل سـبيت خـاطر
واحدة يف الـشباك اجلـانبيـة من اجلهة
اليمنى (.)58
وسـيطـر االمـاراتيـون علـى اجملـريـات
ونقلوا الكـرة جيدا وحـاولوا حمـاصرة
املنتخـب الكوييت يف منـطقته وسنحت
هلـم اكثر من فـرصة منهـا كرة وصلت
اىل سامل سعـد وهو امام املرمى لكنه مل
حيـسن السيـطرة عليهـا فانقـض عليها
احلارس ( ،)65ثم تهيأت كرة امام سعد
نفـسه اثــر ركلـة ركـنيــة من اجلهـة
اليـمنــى ارسلهــا بــرأسه علـــى ميني
املرمى وهو على بعد مرتين (.)68
وادرك الكــويـيت حممــد ابــراهـيم ان
عليه تـدعيم خطـوطه اخللفيـة للحد
من الـضغط االمـاراتي فـاشرك حمـمد
الربيكـي بدال مـن بشـار عبـداهلل سعـيا
منه للحفاظ على النتيجة.
وانقـض كنكـونـي برباعـة علـى كـرة
سـبيت خـاطـر ( ،)74ثم اكـمل حممـد
سرور كـرة وصلته مـن اجلهة اليـسرى
برأسه عـالية عـن املرمى ( ،)76وارسل
الالعـب نفـسـه رأسيــة اخــرى بعــد
دقيقتني المست العارضة.
وخف عطـاء االمــاراتيني يف الـدقـائق
االخرية بعـد ان فقـدوا االمل بـادراك
الـتعــادل نتـيجـة الـتكـتل الـدفــاعي
الكوييت.

