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برعاية

النقاطعليهلهخسارةتعادلفوزلعبالفرق

3300309كوريا اجلنوبية

3201826 استراليا

3102153عمان

3003160الكويت

النقاطعليهلهخسارةتعادلفوزلعبالفرق

3300409إيران

3201636اإلمارات

3102353البحرين

3003270قطر

النقاطعليهلهخسارةتعادلفوزلعبالفرق

3300529الصني

3201536اوزبكستان

3102553السعودية

3003270كوريا الشمالية

النقاطعليهلهخسارةتعادلفوزلعبالفرق

3300709اليابان

3201316العراق

3102543األردن

30031110فلسطني

اجلمعة 9 يناير
4 - 1الكويت12أستراليا1

السبت 10 يناير
1 - 0عمان8كوريا اجلنوبية2
1 - 0كوريا الشمالية10أوزبكستان3
0 - 1الصني12السعودية4

األحد 11 يناير
4 - 1قطر10اإلمارات5
2 - 0البحرين12ايران6

االثنني 12 يناير
4 - 0فلسطني10اليابان7
0 - 1العراق12األردن8

الثالثاء 13 يناير
0 - 1كوريا اجلنوبية10الكويت9
0 - 4أستراليا12عمان10

األربعاء 14 يناير
1 - 4السعودية10كوريا الشمالية11
2 - 1أوزبكستان12الصني12

اخلميس 15 يناير
1 - 2اإلمارات10البحرين13
0 - 1إيران12قطر14

اجلمعة 16 يناير
1 - 5األردن10فلسطني15
0 - 1اليابان12العراق16

السبت 17 يناير
0 - 1كوريا اجلنوبية12أستراليا17
1 - 0الكويت12عمان18

األحد 18 يناير
3 - 1السعودية12أوزبكستان19
2 - 1كوريا الشمالية12الصني20

االثنني 19 يناير
1 - 2البحرين12قطر21
1 - 0اإلمارات12إيران22

الثالثاء 20 يناير
2 - 0فلسطني12العراق23
2 - 0األردن12اليابان24

ربع النهائي

اخلميس 22 يناير
2 - 0أوزبكستان10:30كوريا اجلنوبية25
0 - 2استراليا1:30الصني26

اجلمعة 23 يناير
3 - 3 )6-7(العراق9:30إيران27
1 - 1 )4-5(اإلمارات12:30اليابان28

نصف النهائي

االثنني 26 يناير
2 - 0العراق12كوريا اجلنوبية29

الثالثاء 27 يناير
2 - 0اإلمارات12استراليا30

مباراة املركز الثالث اجلمعة 30 يناير
االمارات12العراق31

املباراة النهائية السبت 31 يناير
استراليا12كوريا اجلنوبية32
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إشراف: سمير عبدالكريم بوسعد     إخراج: مصطفى بركات - أحمد حسن

مهدي علي: 
افتقدنا الطاقة الكافية

لم يكن مدرب اإلمارات مهدي علي راضيا 
عن األخطاء التي ارتكبها فريقه في بداية 
املباراة أمام اس���تراليا املضيفة في نصف 
نهائي كأس آسيا، وتسببت بخسارته اللقاء 

بعد ربع ساعة فقط على بدايته.
»هذا درس كبير بالنسبة لنا، نحن بحاجة 
الن نتعلم التركيز طوال 90 دقيقة«، هذا ما 
قاله املدرب االماراتي الذي كان ميني النفس 
بقيادة بالده الى النهائي للمرة الثانية بعد 

1996 حني خسرت أمام السعودية.
وتابع »ليس من السهل ان متنح الفريق 
املنافس هدفني في أول 15 دقيقة من مباراة 
في الدور نصف النهائي بس���بب االخطاء 
خصوصا انك تلعب أمام الفريق املضيف 
وأمام جمهور كبير، كان من الصعب العودة 

للمباراة بعد ذلك«.
وتابع علي الذي خطف والعبوه الشبان 
األضواء في هذه البطولة بعدما جردوا اليابان 
من اللقب: »هذا األمر أثر علينا كثيرا، حاولنا 
ما بوس���عنا العودة للمباراة لكن األمر لم 
يكن سهال، استراليا فازت في املباراة ألنها 

كانت الطرف االفضل«.
وحتدث علي عن اإلره���اق الذي عانى 
منه العبوه »ألننا لعبنا أمام ثالثة خصوم 
أقوياء وهم إيران )0-1 في اجلولة االخيرة 
من الدور االول( واليابان )بركالت الترجيح 
في ربع النهائي بعد التعادل 1-1( وأستراليا، 
جميع هذه املباريات كانت صعبة، لقد عانى 
العديد من الالعبني من االرهاق في مباراة 
اليوم وأعتقد انه لم تكن لدينا الطاقة كافية 

لكي نعود الى اجواء املباراة«.
ورأى املدرب االماراتي ان العبيه الشبان 
كسبوا خبرة كبيرة جراء اللعب أمام منافسني 
أقوياء، مضيفا »لكن يجب علينا التركيز 
في اللحظات احلاسمة، خاصة في أول 15 
دقيقة من املباراة وفي نهاية الشوط االول 
وبداية الشوط الثاني، لكننا فقدنا التركيز 

في أول 15 دقيقة وتلقينا هدفني«.
وتابع »جئنا الى هنا مع هدف الوصول 
الى الدور نص���ف النهائي وقد جنحنا في 
حتقيق���ه لكن ذلك لم يك���ن حلمنا االكبر، 

حلمنا االكبر كان الفوز باللقب«.

بوستيكوغلو يتطلع إلى رؤية 80 ألف متفرج في »ستاديوم أستراليا«
أكد مدرب أستراليا املضيفة اجني بوستيكوغلو انه يتطلع 
لرؤية 80 ألف متفرج في مدرجات »س����تاديوم أستراليا« في 
سيدني السبت املقبل عندما يتواجه منتخبه مع نظيره الكوري 
اجلنوبي في نهائي النس����خة السادسة عشرة من كأس آسيا 

لكرة القدم.
»نأمل ان تكون األمة بأكملها خلفنا في األيام القليلة املقبلة 
ألننا سنكون بحاجة الى ذلك«، هذا ما قاله بوستيكوغلو، مدرب 
منتخب الناشئني السابق الذي تسلم مهامه مع »سوكيروس« في 
أكتوبر املاضي بعد إقالة االملاني هولغر اوسييك اثر خسارتني 

ساحقتني 6-0 أمام كل من البرازيل وفرنسا.
وأضاف املدرب البالغ من العمر 49 عاما: »ال� 80 ألف متفرج 
)الذين سيحتشدون في ستاديوم أستراليا( سيشكلون الفارق، 
نتطلع لرؤية اجلميع يؤازرنا، لقد عمل الش����بان بجهد كبير 

وأريدهم ان يستمتعوا باأليام القليلة املقبلة«.
وواصل مدرب بريزبن رور السابق: »هذه البطولة أظهرت 
انه بإمكاننا التسجيل من كل االماكن، هذه إشارة جيدة جدا، 
الفارق في مباراة السبت سيكون الطاقة االضافية التي سيزودنا 
بها اجلمهور، لن نغير في خططن����ا في مباراتنا املقبلة، كنا 
راضني عن األداء الذي قدمناه أمام كوريا )في لقاء الدور االول(، 
قدمنا أداء جيدا في هذه البطولة ولم أشعر أن أي فريق سيطر 
علينا في أي مباراة حتى اآلن«. وعن املباراة أمام االمارات، قال 
بوستيكوغلو: »علمنا ان البداية ستكون مهمة للغاية، غايتنا 
كانت ان نضعهم حتت الضغط، نحن أمام فرصة لتحقيق شيء 
هائل، سنكون أمام مدرجات ممتلئة متاما، نهائي كأس آسيا 

سيكون من اعظم املباريات في تاريخ بالدنا«.
وحتدث صاحب الهدف األول ألستراليا جيسون ديفيدسون 

عن املباراة، قائال: »علمنا ان االمارات س����تكون مرهقة« جراء 
خوضها شوطني اضافيني وركالت الترجيح أمام اليابان حاملة 
اللقب في الدور ربع النهائي، مضيفا »هدفنا كان التسجيل في 
أسرع وقت ممكن، كانت غايتنا تسجيل اكبر عدد من األهداف 

في وقت مبكر من املباراة«.
وتطرق ديفيدس����ون )23 عاما( الى شعوره بعد تسجيله 
هدفه االول بقميص املنتخب الوطني، قائال: »لطاملا كان حلمي 
ان أدافع عن ألوان املنتخب، ان اسجل وأقود بالدي الى نهائي 

كأس آسيا، فهذا حلم يتحول الى حقيقة«.
وترك ديفيدسون )23 عاما( أستراليا عام 2009 للدفاع عن 
ألوان باك����وش فيريرا البرتغالي ثم انضم لهيراكليس امليلو 
الهولندي )2012 حتى 2014( قبل االلتحاق بوست بروميتش 

في أغسطس املاضي.


