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املدى الرياضي

األردن حيلق عالي ًا وحيقق إجنازًا تارخيي ًا يف أمم آسيا 2004
حقق االردن اجنازا تارخييا بتأهله
اىل ربـع نهـــــائــي كـــــأس االمــم
االسيـويـة الثـالثــة عشـرة لكـرة
القـدم اثــر تعــادله مع االمـارات
صفـر-صفـر يف بكـني الثالثـاء يف
اجلــولـــة الثـــالثــة االخـرية من
منـافسـات اجملمـوعـة الثـانيـة يف
الدور االول.
ويف مبـاراة ثـانيـة ،فـازت كـوريـا
اجلنـوبيـة علـى الكـويت -4صفـر
سجلهــا لـي دونغ غــوك ( 26و)41
وتـشـــا دو ري ( )45واهن جــونغ
هوان (.)76
وتصـدرت كوريا الرتتـيب برصيد
 7نقــــــاط مقـــــابـل  5لالردن و3
للكويت ونقطة واحدة لالمارات.
وقدم االردن الـذي لفت االنظار يف
املـباراتـني االوليتني ،اسـوأ عرض
له وقــد تكــون املبــاراة عمـومـا
احدى اسـوأ اللقـاءات يف البطـولة
حتى االن.
وبـدأ املـنتخـب االردني بـانـدفـاع
هجومي حـذر فتشكلت مـساحات
خالـية وتـباعـدت اخلطـوط مما
سهل مهـمة املـنتخب االمـاراتي يف
االخرتاق والـوصــول اىل املنـطقـة
احملـرمـة اكثـر من مـرة ابـرزهـا
تدخل ناجح للحارس عامر شفيع
وابعــاد الكـــــــــرة من امـــــــــــام
سامل سعد (.)3
وعاد املنتخب االردني اىل االسلوب
الـدفاعـي الذي اتبعـه يف املباراتني
االولـيتني ،واخرتق سـامل مخيس
دفاعاته مرات عدة فموه يف االوىل
وسقـط داخل املنـطقـة فــواجهه
احلكـم اللـبـنـــانــي طلعـت جنـم
بالبـطاقة الـصفراء ( ،)12ثم سدد
يف الثانـية برعونـة فذهبت كرته

عـاليـة ( ،)13ونفــذ بشـري سعيـد
ركلـة حــرة من مــوقع منــاسب
فــذهبـت الكـرة جبــانب القــائم
االمين (.)16
وقـاد نــواف مبــارك هجمــة من
اجلهـة الـيمنـى ورفع الكـرة امـام
املـرمــى االردني سـيطـر عـليهـا
عـامــر شفـيع ( ،)20ورد املــدافع
خالد سعـد باول تسـديدة اردنية
علـى املـرمـى االمـاراتي احنـرفت
قلـيال عـن املــرمــى ( ،)21وكــاد
بدران الشقـران احملرتف يف النادي

الـصفـاقـسـي التـونــسي يفـتتح
التـسجـيل لالردن مـن متــابعـة
رأسية لكـرة عرضيـة لكنه اصاب
الشبكة من اخلارج (.)26
وجنح احلــارس االمــاراتـي وليــد
سـامل هـذه املــرة يف التقـاط كـرة
عرضـية رفـعها مـؤيد سلـيم من
اجلهة اليمنـى ايضا ( ،)29وسيطر
احلــارس االمــاراتـي علــى كــرة
سـددهـا مـؤيــد ايضــا من مكـان
منــاسب ( ،)35وسـدد حـسـونـة
الـشيخ كــــرة مـن مسـافـة تـزيـد

علــى 40مرتا يف احــضــان وليـد
سامل (.)39
وكــاد االردن يفـتتـح التـسجـيل
مرتني يف الدقيقة احملتسبة وقتا
بـدال من الضـائع بتـسديـدة من
اخللف تصـدى هلا وليـد سامل ثم
تـابعها خالد سعـد وسيطر عليها
سامل مرة ثانية.
ويف الشوط الثانـي ،كانت البداية
ايـضا لالمارات وسـدد سامل سعد
كـرة بـرأسه مـن متـابعـة لكـرة
عــرضيـة انقـض عليهـا عـامـر

شفـيع بنجـاح ( ،)47ونفـذ راتب
العـواضـات ركلـة حـرة جبــانب
القـــائـم االيــــمـن للـمـــرمـــى
االمـاراتي ( ،)49وواحـدة اخـرى
لبشـار بين ياسـني يف املكان ذاته
وذهـبـت يف املكـــان نفــسه ()53
وعكـس سامل سعـد كرة خـطرة
جـدا داخل املنطقـة االردنية مل
جتـد من يتـابعهـا ( ،)62وامسك
شفـيع كـــرة محـيـــد فـــاخـــر
املعكـوسة من اجلهة الـيمنى على
دفعتني (.)64
ومل يـكـن املــصــــري حمـمــــود
اجلـوهـري مـدرب االردن راضيـا
عن اداء رجـاله ،وادخل السـريع
انس الـزبون بـدال من الـشقران
فـتحرك اهلجـوم بشكـل ملحوظ،
وارسل الـزبـون كــرة من اجلهـة
الـيمنـى بعـد ان مـر من مـدافع
تابعـها خالد سعـد بتسرع وفوت
افـــضل فــــــــرصــــة لالردن يف
اللقاء (.)67
ومل تـستمـر الطفـرة اهلجومـية
االردنية طويال وعادت الكرة اىل
مـنـتــصف املـلعــب يف معــظـم
الفـرتات مـن الــوقـت الـبــاقـي،
وعكـس الـزبـون كـرة جـديـدة
سـيـطــــر عــــــلـيهـــا حـــارس
االمارات ( ،)76وحاول االردنيون
قتل الوقت يف ربع الساعة االخري
بـعد ان اطـمأنـوا اىل فوز كـوريا
الكـبري علـى الكـويت ،وجلـأوا اىل
الـتمــريــرات العــرضيــة جلــر
منـافسـيهم اىل اخللف واالنطالق
يف اهلـجمــات ،من الــوسـط ومن
احـداهـا ارسل الـزبـون كـرة اىل
هيثم الشبول بـديل مؤيد سليم
فلم يستغلها كما جيب (.)88

الســعودية مـن كــابوس إىل كــابوس

اذا كانـت الكرة الـسعوديـة عاشت
اخفـاقا مـؤملا يف كـأس العامل 2002
يف كـوريا اجلنوبية والـيابان ،فانها
مل تكـن افـضل حــــــاال يف كــأس
اسيــا  2004يف الصـني اليت شـكلت
كابوسا حقيقيا هلا.
فلـلمــرة االوىل يف تــارخيه ،يــودع
املنتخب الـسعودي نـهائيـات كأس
اسيا من الدور االول بعد ان فرض
ذاته واحـدا من افـضل املنتخـبات
االسيـوية منذ بدء مـشاركته فيها
عـام  ،1984فكـان طـرفـا يف املبـاراة
النهائية للدورات اخلمس املاضية،
وظفر بـاللقب ثالث مـرات اعوام
 1984و 1988و ،1996وخــــــــســـــــــــره
مـرتني امـام اليـابـان عـامي 1992
و.2000
وهذا احلـضور املميـز لـ(االخضر)
يف البـطولـة االسيويـة جعل طعم
اخلـروج من الدور االول مـرا على
الـسعــوديني الــذين رفـضــوا ان
يتـقبلـوه بـسهـولـة ،فكــانت ردة
الفعل االوىل اقـالـة اجلهــاز الفين
وعلــى رأسه املــدرب اهلـــولنــدي
جريارد فـان درليـم ،والطلـب من
جلـنة املنتخـبات دراسة املـشاركة،
فــضال عـن مــســـاءلــــة بعــض
الالعبني.
ويأتـي (كابـوس) اسيـا  ،2004بعد
عــامـني متــامــا مـن (اخفــاق)
املنـتخب الـسعــودي يف اهم حمفل
دولـي اقيـم علــى مقــربـــة من
الصني ،وحتـديدا يف الـيابـان اليت
احتـضنت مـباريـاته يف جممـوعة
ضمـته اىل املـــانيــا ومجهــوريــة
ايرلنـدا والكامريون ،وكـان حينها
بـقيــادة املــدرب احملـلي نــاصــر
اجلوهر.
ومحلت املـباراة االوىل امـام املانـيا
ذكـرى مـؤملـة جـدا لن متحـى من
الـذاكرة حيث خـسرت السعـودية
صفر ،8-وجـاء وقع املباراة الثانية
امام الـكامريون اخف وطـأة حيث
خسـر فيها صـفر 1-مع انه سنحت
له بعض احملـاوالت للتسجيل فيها،
وكــانت املبـاراة الثـالثـة من بـاب
تأديـة الواجـب بعد ان خـرج من
دائرة املنافسة على بطاقة للتأهل
اىل الـدور الثـاني ،وخـسرهـا امام
ايرلندا ايضا صفر.3-
واراد السـعوديـون ان تكـون كأس
اسـيــا حمـطــة هلـم حملــو االثــار
السلبيـة اليت خلفتـها املشـاركة يف
مـونديـال  2002رغم انهم اعلـنوا
ان املـنتـخب يف (مــرحلـــة بنــاء
للمستقبل وهدفه التأهل اىل كأس
العـامل يف املـانيـا عـام  2006للمـرة
الرابعة على التوالي).
وفعال ،ضـمت تـشـكيلـة املنـتخب

اختـذ قرار اقـالته مـباشـرة بعد
املباراة االثنني.
ومل يكـن املـنـتخـب الــسعــودي
مقـنعا يف مـباريـاته الثالث رغم
ان الـالعبني بـذلـوا جهــدا كبريا
فيهـا ،وظهـر انـه افتقــد اخلربة
واالحتكـاك قبل البـطولـة وهي
ثغرة الفتة يف مرحلة اعداده الن
املـدرب فـان درلـيم كـان يفـضل
دائمـا عـدم اقـامــة مبـاريـات
جتــريـبيــة قــويــة واالكـتفــاء
مبــواجهــة الفــرق املغمـورة مـا
انعكـس سلبـا علــى املشـاركـة يف
البطولة.
واذا كانت نـكسة املونديال جاءت
امـام منتـخبات قـوية ،وحتـديدا
اخلسارة الكبرية كانت امام املانيا،
احدى اعرق الدول يف كرة القدم،
فان التأهل اىل مونديال  2006قد
يعــوض ذلك ،امــا اخلـــروج من
الــدور االول يف كــأس اسيــا فـلن
يكون امرا يـسهل هضمه بسرعة
بـالنـسبـة اىل السعـوديني الـذين
يعـتربون ان مـنتخـبهم (تــزعم
اسيا طوال عشرين عاما).

كوريا جتتاز عقبة الكويت بسهولة
وتتصدر اجملموعة
فكت كوريا اجلنـوبية بطلة 1956
و 1960عـقدة الكـويت بـطلة 1980
وفـازت عليهــا بسهـولـة تـامـة -4
صفر يف جينـان يف اجلولة الثالثة
االخـرية ضـمـن مـنـــافـــســـات
اجملموعة الثـانية لكأس امم اسيا
الـثالـثة عـشرة لـكرة القـدم اليت
تـستـضيفهــا الصـني حتـى  7آب
املقبل.
وسجل لـي دونغ غــوك ( 26و)41
وتـشــا دو ري ( )45واهن جــونغ
هوان ( )76االهداف.
ورفـعت كوريـا رصيدهـا اىل سبع
نقـــاط مـن فـــوزيـن وتعـــادل
وضمـنت صــدارة اجملمـوعـة ،يف
حني حل االردن ثــانيــا خبمـس
نقاط.
وخــرجـت الكــويـت ( 3نقــاط)
واالمــارات (نقـطــة) من الــدور
االول.
وختلـصت كـوريـا اجلنـوبيـة من
عقدة املنتخب الكـوييت الذي فاز
علـيها يف الـدورتني املـاضيتني يف
االمـارات  1996ولبـنان  ،2000كـما
كـان تفـوق عـليهــا يف املبـاريـات
العـشــرة املــاضيــة بــرصيــد 6
انتصارات مقابل  3هزائم وتعادل
واحد.
وبـان الفـارق واضحـا يف مسـتوى
املنـتخبـني خصـوصـا يف الشـوط
االول الذي حـسم فيه الكـوريون
النتيجة بتسجيلهم ثالثة اهداف
وحصــوهلم علـى فـرص اخـرى
ايضا مقابل فرصة واحدة فعلية
للكـويت اليت حـاولـت يف الشـوط
الثانـي تسجيل هـدف على االقل
فحـصلـت علــى فــرص عــدة يف
بــدايـته مل حيــسـن العـبــوهــا
اسـتغالهلا ،بينما اضاف الكوريون
هـدفــا رابعـا وكـان بــامكــانهم
تـسـجيل املـزيـد لـكنـهم فقـدوا
احلماس يف الدقائق االخرية.
وشهـدت املبـاراة بـدايـة كـوريـة
قـويـة نـتج عنهـا سـيطـرة شبه
تامـة على اجملـريات يف الـدقائق
الـ 25االوىل وتـــركــــزت معـظـم

تورام يعلن اعتزاله دوليا

الـــسعــــودي عــــددا كـبـريا مـن
الالعبني الشبـاب الذين يشاركون
يف الـبطولة االسيـوية للمرة االوىل
كـحمـد املـنتـشـري ورضــا تكـر
ويسـري البـاشـا وعبـد الـرمحن
الـبيــشي ويــاســـر القحـطـــاني
واحلــــارس طــــارق احلــــرقــــان
وغـريهــم ،لكـن بعــض اصحـــاب
اخلربة كـانـوا مـوجـوديـن امثـال
امحد الـدوخي وحممـد الشـلهوب
ومخيـس العـويـران وابـراهـيم
سويد ومرزوق العتييب.
وافتقـد االخضـر العبـني مهمني
حـالت االصابة دون مشاركتهما يف
النهائيات هما حممد نور وعبداهلل
الـواكـد حيـث اصيبـا يف املعـسكـر
االخري يف ماليـزيا قبل التوجه اىل
الصني.
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وال يـشكل هذا عـذرا بالنـسبة اىل
السعوديني النـهم مل يبلغوا الدور
ربع النهــائي علـى االقل مـا كـان
سيحـفظ مـاء الـوجـه هلم ،ال بل
انهـم حلوا يف املركـز الرابع االخري
للمجموعـة الثالثة بنقطة واحدة
فقط من ثالث مباريات.
وانكـشـف عنــوان الـطمــوحــات
السعودية يف البـطولة منذ املباراة
االوىل اليت سقط فيهـا املنتخب يف
فـخ التعادل مع تـركمانـستان 2-2
وذلك بعـد حنـو شهــر من فـوزه
عـليهـا بـسهـولـة تـامــة بثالثـة
اهداف نـظيفة يف اجلـولة الثـالثة
من التصفـيات االسيـوية املـؤهلة
اىل مونديال .2006
وكـانت اخلسـارة امام اوزبكـستان
يف املباراة الـثانيـة صفر 1-قـاسية

اعـــــــــالنات

وزارة النفط /شركة مصايف الوسط (/شركة عامة) بغداد

اعــــــــــــــــــالن

تعلن شركة مصايف الوسط (شركة عامة) عن مناقصة انشاء مسار ملد انابيب املرجل البخاري
ط.ش  2004 /2244ومبوجـب املخطـطات واملـواصفـات اليت ميـكن احلصـول عليهـا من امـانة
الصنـدوق لقاء مـبلغ ( )10000عشـرة آالف دينـار غري قـابلة للـرد ويتحمل مـن ترسـو عليه
املـناقصة اجـور نشر االعالن ،علـى ان ال تقل درجة املقاول عـن الدرجة السـادسة يف تصنيف
املقاولني النافذة.
ان آخر موعد لتقديم العطاءات نهاية الدوام الرمسي ليوم السبت املوافق . 2004 / 8 / 14
دثار حييى اخلشاب
املدير العام

ليـس بنتيـجتها بل بـانعكاسـاتها،
النهـــا وضعـت اجلهـــاز الفـين يف
قفص االتـهام ،حـيث محله االمري
نـواف بـن فيـصل نـائـب رئيـس
االحتـاد الـسعـودي مـسـؤولـيتهـا
بـتحفـظه الـدفـاعـي والتغـيريات
الـيت اجـــراهـــا ،مـع العلـم بـــان
الــسعــوديــة كــانـت اكـتــسحـت
اوزبكستان خبمسة اهداف نظيفة
يف اجلولـة الثالثـة من الدور االول
يف الـــــــــدورة املـاضيــة يف لبنـان
عام .2000
وكــان الـالعبــون واجلهــاز الـفين
حتت الـضغط يف املـباراة الـثالـثة،
فاجتهد فيهـا االخضر للفوز لكنه
سقــط امــــام العــــراق  2-1وودع
الـبطـولـة من الـدور االول ،وودع
معه اجلهــاز الفين بــاكمله حـيث
اعـــــــــــــــــــــالن

بـناء عـلى الـدعوة املـقامـة من قبل
املـدعي يـاسـر اركـان عبـد الكـاظم
الذي يطلب تبديل اسم ابنه القاصر
عبـد الكـاظـم من عبـد الكـاظم اىل
عبد اهلل فمن لديه اعرتاض مراجعة
هذه املـديريـة خالل مـدة اقصـاها
عشرة ايام وبعسكه سوف تنظر هذه
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )21مـن قانـون االحوال املـدنيـة رقم
 65لسنة  1972املعدل.
مديرية اجلنسية واالحوال املدنية العام

اعلـن مدافع املنتخب الـفرنسي لكـرة القدم وفريق
يـوفنتـوس االيطالـي اليوم الـثالثاء اعتـزاله اللعب
دوليا.
وبدأ تورام ( 32عاما) مسريته الدولية يف  17آب 1994
يف نفـس اليـوم مع زين الـدين زيـدان ( 89مبـاراة
دولية) ،وقد لعب  103مـباريات دولية سجل خالهلا
هدفني ،وهو احد ثالثة العبني جتاوزوا نادي املئة
بعـد القائـد املعتـزل مارسـيل دوسايـي ( 115مباراة
دوليـة) والقـائد الـسابـق ومدرب مـوناكـو حالـيا
ديدييه ديشان ( 103مباريات).
وكان دوسايي اعلـن اعتزاله اللعب دوليـا بعد كأس
االمم االوروبية الشهر املاضي يف الربتغال.
وحيـمل تــورام الــرقـم  12يف عــدد احلـبــات الـيت
انفـرطت من عقـد املنتخب الفـرنسي بـطل العامل
عـام  1998حيث اعـتزل  6العبـني بشكل نهـائي هم
ديـشــان ولــوران بالن وبــرنــار المـــا وليــونـيل
شاربـونييه واالن بوغـوصيان وستيـفان غيفارش،
واعـتزل  6منهـم دوليا وهـم فرانك لـوبوف (الـسد
القـطــري) ويــوري دجــوركــايـيف (بــولـتــون
االنكـليــزي) واميــانــويل بــوتـي (من دون نــاد)
ودوسايي (من دون ناد) واخريا تورام (يوفنتوس).
واستـبعد عن تشكيلة مونـديال  98الالعبون برنار
ديـوميـد (من دون نـاد) وفـنسـان كـانـديال (رومـا
االيطالي) وكريستيان كارميبو (من دون ناد).
اما الباقون وعددهم  7فـهم احلارس فابيان بارتيز
(مـرسيليـا الفرنـسي) وبيكـسنيت لـيزاراتـزو (من
دون نـاد) وباتـريك فيـريا وروبري برييـس وتيريي
هنري (ارسنـال االنكليزي) وزيـدان (ريال مـدريد
االسبـاني) ودافيد تريزيغـيه (يوفنتوس) ،وشارك
مجيعهم يف امم اوروبا .2004
ودافع تـورام عن الـوان مونـاكو الفـرنسي ()96-90
وبارمـا االيطالي ( )2001-96ويـوفنتوس (من -2001
) ،واحـرز كـأس العــامل  98مع منتـخب بالده وامم
اوروبـا  2000وبطولـة القارات  ،2003وكـأس االحتاد
االوروبي مع بارمـا ( )96وبطولة الـدوري االيطالي
مع يــوفنتـوس ( 2002و )2003وكـأس ايطـاليـا مع
بارما ( ،)99والكأس السوبر االيطالية ( 99مع بارما
و 2002و 2003مع يوفنتوس).

اهلجمـات عرب االطـراف مـا شكل
اربـاكا للـظهريين االمين وااليـسر
لـدى املنـتخب الكـوييت الـذي مل
يقم بـاي حمـاولـة طـوال هـذه
الفرتة ونادرا ما ختـطى منتصف
امللعب فيها.
وكـانت الفـرص الكـوريــة كثرية
علـى املرمـى الكـوييت ،اوهلـا عرب
كـــرة مـن رأس لـي دونغ غـــوك
سهلـة يف متنـاول احلارس شـهاب
كنكـونـي ( ،)6ثم ابعـد يعقـوب
الطـاهر كرة من امـام تشا دو ري
وهـو يهم مبتابعـتها برأسه داخل
الشباك اىل ركنية (.)10
وكانت احملاولة الكويتية االوىل يف
الـدقيقـة  13اثـر هجمـة مـرتـدة
وصلت منها الكرة اىل بدر املطوع
يف اجلهــة اليـســرى فمـررهـا اىل
حــسني ســراج داخـل املنـطقــة
فسـددها لكن الدفـاع ابعدها قبل
ان تصل اىل احلارس.
وسنحـت فرصـة خطـرة لكـوريا
بعـد ثالث دقـائق عنـدمـا تلقـى
تشا دو ري كرة من اجلهة اليمنى
وهـو علـى مقـربــة من القــائم
االميـن ملرمـى كنكـوني فتـابعـها
لكنهـا مرت امام املرمـى مباشرة،
وارسل الالعب نفـسه كرة برأسه
بني يدي احلارس (.)21
وجـاء اهلـدف الكــوري عرب ركلـة
حـرة على حـديد املـنطقة متـاما
من اجلهـة اليمـنى تصـدى هلا لي
دونغ غــوك ونفــذهــا بــاتقــان
واضعـــا الكــرة فــوق احلــائـط
البـشـري يف الـزوايــة اليـسـرى
للمرمى وارمتى عليها كنكوني من
دون نتيجة (.)26
ومل يكن الكـويتـيون مـوفقني يف
خـروجهم من منطقـتهم حملاولة
الـرد بسرعـة ،اوال الن حماوالتهم
اهلجوميـة كانت خـجولة ،وثـانيا
الن ســرعـــة الكـــوريني كـــانت
مـزعجة ،فارسل بارك جي سونغ
كرة مـن حدود املـنطقـة عالـية
عن املـرمى ( ،)39ثم جـاء اهلدف
الثـاني عرب لـي دونغ غوك ايـضا

الـذي تابع كرة من اجلهـة اليمنى
يف الـشبـاك مبـاشرة رغـم وجود
مدافعني (.)41
وسـدد بشـار عبـداهلل كرة قـوية
مــرت قـــــــــريبــة مـن القــائم
االيسر ( ،)44ثم حسم تشا دو ري
النـتيجة يف اللحـظات االخرية من
الـشوط االول عـندمـا تلقـى كرة
من منـتصف امللعب وسـددها من
مـشـــارف املنـطقـــة من دون اي
رقـابـة دفـاعيـة حـاول كنكـوني
ابعادهـا لكنـها سكـنت الشـباك يف
الزاوية اليسرى.
وانفـرد لي دونغ غـوك بصـدارة
اهلـدافني بـرصيـد ثالثـة اهداف
حـتـــى االن بعــد ان كـــان سجل
اهلدف االول يف مرمى االمارات.
ونزل املنتخب الكوييت مهامجا يف
الشـوط الثانـي وسنحت له فرص
عــدة يف ربع الـســاعــة االول مل
يستفد منها ،وتابع خالد الشمري
كــرة من ركلـة حــرة من اجلهـة
اليـسرى نفذهـا مساعـد ندا فوق
املرمى ( ،)55ثم ارسل حممد فهاد
كـرة من اجلهـة الـيســرى سيطـر
عليها احلارس (.)56
واشرك اهلـولندي جـو بونفـرير
مـدرب كـوريــا اجلنــوبيــة اهن
جونغ هوان بـدال من غوك ،وكاد
مـن اول ملــســة لـلكـــرة يفـتـتح
التسجيل عندما تلقى واحدة من
اجلهـة اليمـنى وهـو امام املـرمى
مبـاشـرة لـكنه مل يـتمكـن منهـا
جيـدا فسـيطـر عليهـا كنكـوني
بسهولة (.)66
لكـن اهـن عـــوض يف حمـــاولـته
الثانية عندما سدد كرة قوية من
حنو  25مرتا ارتكب كنكوني خطأ
يف ابـعادهـا فعـانقت الـشبـاك من
اجلهة اليسرى (.)76
وهـبـط مــسـتـــوى االداء يف ربع
السـاعة االخـري الذي شهـد بعض
احملـاوالت املـتبـادلــة منهـا كـرة
لسـيول كي هيون بيـسراه ابعدها
كنكـونـي اىل ركنيـة يف الـدقيقـة
االخرية.

تعادل وريال مدريد حبايب 2-2
تعـادل فريـقا بـنفيكـا الربتـغالـي وريال
مدريد االسبـاني  2-2يف املباراة الودية يف
كـرة القـدم اليت اجـريـت بيـنهمـا علـى
ملعب (ال لـوش) يف لـشبـونــة استعـدادا
للموسم اجلديد.
وهي املبـاراة االوىل لريـال مدريـد حتت
قيـادة مدربه اجلديـد خوسيه انـطونيو
كـاماتـشو الـذي واجه الفريق الـذي كان
يدربـه املوسـم املاضـي وقاده اىل املـركز
الثــاني يف الــدوري احمللي واحــراز لقب
كأس الربتغال.
كما هي املباراة االوىل لبنفيكا مع مدربه
اجلـديد االيـطالـي جوفـاني تـراباتـوني
املتعاقـد معه هذا الصيف بعـد استقالته
من االدارة الفنية ملنتخب بالده.
وسجل السلوفيين زالتكو زاهوفيتش ()1
والربازيلـي جيوفاني ( )90هـديف بنفيكا،
والربازيـلي رونــالــدو ( )3وفــرنــانــدو
موريانتيس ( )77هديف ريال مدريد.
وجاءت املبـاراة محاسية منـذ بدايتها اذ
افتتح مهاجم بنفيـكا الدولي السلوفيين
زاهـوفـيتـش التـسجـيل منـذ الــدقيقـة

االوىل بتسديدة قوية من خارج منطقة
اجلزاء استقرت على ميني احلارس ايكر
كاسياس.
ومل يـتأخر رد ريال مـدريد الذي عادل
الـنتـيجــة بعــد دقـيقـتني بــواسـطــة
مهامجه رونالدو الذي تابع كرة مرتدة
من احلارس الفرنسي يانيك بعد رأسية
حمكمة للفرنسي زين الدين زيدان.
واستمـر التعـادل حتـى الشـوط الثـاني
عـندمـا استغل املـهاجـم موريـانتـيس،
بــديل رونـالــدو ،ارتبـاكـا يف الـدفـاع
الربتغالي وسجـل هدف التقدم لريال -2
.1
وانـتظــر بنـفيكــا حتـى الــوقت بـدل
الـضائع حتـى يعادل الـنتيجة بـواسطة
ضــربــة رأسـيـــة ملهـــامجه الـربازيلـي
جيوفاني.
واوضح كاماتشو بعد املباراة انه معجب
بالـطريـقة الـيت نظم بـها تـراباتـوني
فـريقه ،مـعربـا عن امله يف اال يتـواجه
مع بنفيكـا يف املباريـات املؤهلـة لدوري
ابطال اوروبا.

اجلوهري :وصولنا إىل دور
الثمانية إجناز تارخيي
اعترب املـصري حممـود اجلوهـري ان تأهل
مـنتـخب االردن اىل ربع نهـائي كـأس امم
اسيـا لكـرة القـدم يعـد اجنازا تـارخييـا له
سيـمنحه دفعـة كبرية يف تـصفيـات كأس
العامل.
وقــال اجلــوهــري (انه اجنــاز تــأرخيـي
لالردن) ،مضيـفا (لقد حققنا ما خططنا
اليه بالتأهل اىل ربع النهائي).
وتابع (صحيح اننا كنـا نتمنى الفوز على
االمـارات خـاصـة بـوجـود املـلك عبـداهلل
الثـاني لـكن الالعـبني عـانـوا مـن ضغط
نفسي ولذلك اعترب النـتيجة مرضية الن
االهم كان التأهل).
وتابع (حقق املنتخب االردني هدفه واالن
يتطلع اىل متابعـة مشواره يف البطولة ويف

حال مـواجهة الـيابـان او ايران سـتكون
املباراة قوية).
واكـد اجلـوهـري (ان مـا حققه املـنتخب
االردني سيمنحه دفعة قوية يف تصفيات
كأس العـامل اليت سيلـتقي فيهـا ايران يف
اجلـولـة الـرابعــة يف الثـامـن من ايلـول
املقبل).
واوضح (انه اجناز شخـصي لي ايضا النها
جتـربيت االسيـوية االوىل بـعد ان حققت
اجنازات عدة افريقيا العبا ومدربا).
وختم اجلوهـري قائال (ان حـضور امللك
مبـاراة اليـوم اكرب دعم للـكرة االردنـية
وهـذا الـدعـم سيـؤدي يف املــستـقبل اىل
وصوهلا اىل العـاملية بعد ان تـألقت عربيا
واسيويا).

