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برعاية

»سوكيروس« يلحق بكوريا الجنوبية إلى النهائي

رحلة اإلمارات تنتهي عند محطة أستراليا
استغل املنتخب االسترالي 
عاملي االرض واجلمهور على 
اكمل وجه وبلغ نهائي كأس 
آسيا للمرة الثانية على التوالي 
بفوزه على نظيره االماراتي 
2-0 أمس في نيوكاسل ضمن 
النهائي من  ال���دور نص���ف 

النسخة السادسة عشرة.
ويدين »سوكيروس« بتأهله 
الى النهائي للمرة الثانية على 
التوالي في ثالث مشاركة له 
فقط منذ انضمامه الى عائلة 
االحتاد اآلسيوي عام 2006، الى 
مدافعيه ترنت ساينسبوري 
وجيسون ديفيدسون اللذين 
حسما اللقاء في ربع الساعة 
االول بع���د ان افتت���ح االول 
التس���جيل في الدقيقة 3 قبل 
ان يع���زز الثاني النتيجة في 

الدقيقة 14.
وض���رب رج���ال املدرب 
االسترالي اجني بوستيكوغلو 
النهائية  املب���اراة  موعدا في 
املق���ررة الس���بت املقبل على 
»س���تاديوم اس���تراليا« في 

سيدني، مع كوريا اجلنوبية 
التي فازت االثنني على العراق 
2-0 ايضا، وذل���ك في اعادة 
ملواجهتهما في اجلولة االخيرة 
من الدور االول للنسخة احلالية 
حني خسر اصحاب الضيافة 

0-1 وتنازل���وا ع���ن صدارة 
املجموع���ة االول���ى ملصلحة 

»محاربي تايغوك«.
وفي املقابل، سيكتفي فريق 
املدرب مه���دي علي بخوض 
الثالث اجلمعة  املركز  مباراة 

في نيوكاسل ضد العراق على 
أمل اخلروج بجائزة الترضية 
كمكافأة ال ترتقي الى طموحات 
»االبي���ض« خصوصا بعد أن 
جرد اليابان من لقبها بالفوز 
عليها في ربع النهائي بركالت 

الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

بداية أسترالية 

وكان���ت بداية اس���تراليا 
افتتح���ت  اذ  صاروخي���ة، 
التسجيل منذ الدقيقة 3 عبر 
ستاينسبوري الذي ارتقى عاليا 
اثر ركلة ركنية من ماسيمو 
لوونغو وحول الكرة برأسه 
في ش���باك حارس االمارات 
ماجد ناصر، مفتتحا رصيده 
التهديفي م���ع منتخب بالده 

بافضل طريقة ممكنة.
وكان االمارتيون قريبني 
جدا من اطالق املباراة من نقطة 
الصفر مجددا عندما مرر عمر 
عبدالرحمن الكرة على اجلهة 
اليمنى لعبد العزيز الصنقور 
املندفع من اخللف، فتقدم بها 
االخير قبل ان يعكسها الحمد 
خليل الذي تلقفها مباش���رة، 
لكن احلظ عانده بعدما ارتدت 
تس���ديدته من القائم االيسر 

ملرمى مات راين )10(.
وجاء الرد االسترالي قاسيا 

اذ عزز اصحاب الضيافة تقدمهم 
بهدف ثان عبر ديفيدسون الذي 
افتتح ايضا سجله التهديفي 
الدولي اثر عرضية من روبن 
كروز احدثت معمعة في املنطقة 
بعد محاولتني فاش���لتني من 
تيم كايهل وماثيو ليكي قبل 
ان تسقط الكرة امام لوونغو 
الذي انقض عليها وحضرها 
ملدافع وست بروميتش البيون 
االجنليزي الذي اودعها على 
مي���ني احل���ارس االمارات���ي 

.)14(
وحاول رجال علي تدارك 
املوقف قبل فوات االوان، لكن 
التنظيم الدفاعي الس���تراليا 
حرمه���م من الوص���ول الى 
مرمى راين خصوصا في ظل 
الضغط والرقابة اللصيقة على 
عمر عبدالرحمن من ميليغان 
والقائد ميلي يديناك، فيما بدا 
احمد خلي���ل الالعب الوحيد 
الق���ادر على زعزع���ة الدفاع 
االسترالي بفضل قوته البدنية، 
لكنه افتقد الى اللمسة االخيرة 

وكانت تس���ديداته ضعيفة 
احداه���ا ف���ي الدقيقة 36 من 
خ���ارج املنطقة لم يجد راين 

صعوبة في التعامل معها.
وبق���ي الوضع على حاله 
الش���وط االول،  حتى نهاية 
الثان���ي اجرى  وفي بداي���ة 
علي تبديل���ه االول بإدخال 
اس���ماعيل احلمادي بدال من 
محمد عبدالرحمن )46( على 
امل ان مينحه العب وس���ط 
الالزم في خط  الدفع  االهلي 
الوس���ط من اج���ل االنطالق 
الذي  املرمى االسترالي  نحو 
كاد ان يهتز من كرة صاروخية 
اطلقها احمد خليل من خارج 
املنطقة لكن محاولة مهاجم 
االهلي مرت قريبة من القائم 

االيسر )51(.
وكادت االمارات ان تخطف 
ه���دف تقليص الف���ارق في 
الدقيقة االخي���رة من الوقت 
االصلي عبر علي مبخوت لوال 
تدخل في الوقت املناسب من 

ستاينسبوري. الكرة تغطي وجه جنم االمارات عمر عبدالرحمن وسط مالحقة األسترالي ليكي    )أ.ف.پ(حارس املنتخب اإلماراتي ماجد ناصر يبعد الكرة قبل وصول االسترالي كاهيل


