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 «األحمر» يتحدى «محاربي التايغوك»
البحرين   يخــــوض منتخــــب 
صاحــــب املفاجــــأة املدويــــة عام 
اليوم في  ٢٠٠٤ اختبارا صعبــــا 
مواجهة نظيره الكوري اجلنوبي 
على ملعب نــــادي الغرافة ضمن 
منافسات املجموعة الثالثة، وتلعب 
استراليا مع الهند على ملعب السد 

في املجموعة ذاتها.
   منتخــــب البحرين في اســــيا 
٢٠١١ ليــــس هو نفســــه في ٢٠٠٤ 
حــــني كان ابرز عناصــــره في عز 
عطائهم فحققوا اجنازا مهما ببلوغ 
الدور نصف النهائي قبل اخلسارة 
الدراماتيكية امام اليابان واحتالل 

املركز الرابع.
   شهد مستوى منتخب البحرين 
تراجعا ملحوظا في االونة االخيرة 
فضال عن عدم اســــتقرار اجلهاز 
الفني، فبعد التشيكي ميالن ماتشاال 
تولى املهمة النمســــوي جوزيف 
هيكرسبيرغر لفترة قصيرة قبل 
ان يترك منصبه للعودة الى الوحدة 
االماراتي، فأسند االحتاد البحريني 

املسؤولية الى سلمان شريدة.
   قاد شريدة املنتخب البحريني 
في دورة اخلليج العشرين بعدن، 
لكنه مر بظروف صعبة فودع مبكرا 
من الدور األول برصيد نقطة يتيمة 
مــــن التعادل مع عمــــان، وجترع 
بعدها خسارتني أمام العراق ٢-٣ 

واإلمارات ١-٣.
   حاول شريدة ترميم التشكيلة 
البحرينيــــة للبطولة االســــيوية 
عبر تدريبات ومباريات ودية لم 
تكن نتائجها ثابتة، ففاز املنتخب 
اوال على االردن ٢-١ وتعادل مع 
امام  اوزبكســــتان ١-١، ثم خسر 
الســــعودية ٠-١ وامــــام كوريــــا 

الشمالية ٠-١.
   واجــــه املــــدرب البحرينــــي 
صعوبــــات كبيرة للثبــــات على 
تشــــكيلة معينة اذ ان االصابات 
كانت جتبره على اجراء تبديالت 

مستمرة في معظم املراكز.
   وشكلت اصابة صانع االلعاب 
محمد ساملني ضربة موجعة آلمال 
البحرينيني في البطولة خصوصا 
انه تــــرك فراغا كبيــــرا في كأس 

اخلليج. وقد تعرض ســــاملني الى 
كسر في مشط القدم في لقاء االردن 

سيبعده عن النهائيات.
   كما غاب عبــــداهللا املرزوقي 
وسلمان عيســــى كثيرا في فترة 
االعداد بسبب االصابة، ومشاركة 
عيسى امام كوريا اجلنوبية غير 

مؤكدة.
  ويعول شريدة في البطولة على 
العبيه احملترفني الذين افتقدهم في 
«خليجــــي ٢٠»، وأبرزهم املهاجم 

   كوريا الجنوبية تحلم باللقب
  فــــي املقابــــل، تعتبــــر كوريا 
اجلنوبية مرشــــحة بارزة الحراز 
الذي تنتظــــره منذ اعوام  اللقب 
طويلة، قد توجت بطلة للنسختني 
االوليني عامي ١٩٥٦ و١٩٦٠ ثم فشلت 
في رفع الكأس مجددا رغم تألقها 

في نهائيات كأس العالم.
  وتشارك كوريا اجلنوبية في 
النهائيات االسيوية للمرة الثالثة 
عشرة بعد اعوام ٥٦ و٦٠ و٦٤ و٧٢ 

ويلعب بانتظام في صفوف مان 
يونايتد االجنليزي.

   والى جانب بارك جي سونغ، 
بإمكان كوريا اجلنوبية ان تعول 
على بارك تشــــو يونغ (موناكو 
الفرنسي) وتشا دو ري (فرايبورغ 
السابق  االملاني) جنل االسطورة 
تشا بوم كون الذي كان من اوائل 
الكوريني الذين انتقلوا الى اوروبا 
وحتديدا الــــى صفوف اينتراخت 
فرانكفــــورت وبايــــر ليڤركوزن 

جيسي جون والعب الوسط عبداهللا 
عمر والعائد من اإلصابة محمود 

عبدالرحمن «رينغو».
   ومن املتوقع أن يعتمد شريدة 
في البطولة على احلارس محمود 
منصور، وعبداهللا املرزوقي وحسني 
بابا وعباس عياد وراشد احلوطي 
وسلمان عيسى وحمد راكع وفوزي 
عايش وعبداهللا عمر وعبداهللا فتاي 
واسماعيل عبداللطيف وجيسي 

جون.

و٨٠ و٨٤ و٨٨ و٩٢ و٩٦، و٢٠٠٠ 
و٢٠٠٤ و٢٠٠٧، في حني انها شاركت 
فــــي نهائيات كأس العالم ٨ مرات 
اعوام ٥٤ و٨٦ و٩٠ و٩٤ و٩٨ و٢٠٠٢ 
و٢٠٠٦ و٢٠١٠، وحققت افضل اجناز 
اســــيوي فيها حتى االن ببلوغها 
نصف النهائي علــــى ارضها عام 

٢٠٠٢ قبل ان حتل رابعة.
   يعتبــــر بــــارك جي ســــونغ 
الالعب الوحيد من الطراز العاملي 
في صفوف «محاربي التايغوك»، 

االملانيني حيث توج مع االخير بطال 
لكأس االحتاد االوروبي عام ١٩٨٨.  
استغنى االحتاد الكوري اجلنوبي 
عن خدمات املدرب هو جونغ مون 
واســــتعان مبدرب محلي آخر هو 
تشــــو كوانغ راي الذي كان العبا 
دوليا في ســــبعينات وثمانينات 
القرن املاضي قبل ان يحقق جناحات 
الفتــــة على صعيــــد التدريب في 
صفوف كلوب سيول حيث قاده 

الى اللقب احمللي ٣ مرات.

 سلمان عيسى يقود «األحمر» في املواجهة القوية أمام كوريا اجلنوبية 

  (أ.پ)  جنما استراليا تيم كاهيل وهاري كيويل خالل استعدادات منتخب بالدهما للقاء الهند 

 علي بن خليفة: هدفنا 
التأهل إلى ربع النهائي

 تشو: المهمة
   لن تكون سهلة

 اعتبـــر نائـــب رئيس احتاد 
الكـــرة البحريني الشـــيخ علي 
ان «مجموعـــة  بـــن خليفـــة 
منتخب بالده في النهائيات هي 
«مجموعة العمالقة»، مشيرا الى 
«قوة املنتخبـــات التي تتواجد 
مع البحرين والســـمعة الطيبة 
التي يتحلى بها منتخبا كوريا 
اجلنوبية واستراليا والترتيب 
املتقدم لهما في التصنيف العاملي، 
فهما مرشـــحان بقـــوة النتزاع 

بطاقتي املجموعة».
   ولفت إلـــى أن الهدف األول 
للمنتخب البحريني «هو التأهل 
الى ربع النهائي كخطوة أولى»، 
متمنيـــا «أن يكـــون املنتخـــب 
البحريني احلصان األسود في 
البطولـــة مثلمـــا كان املنتخب 
النســـخة األخيرة  العراقي في 
ومن قبله البحريني في نهائيات 

الصني ٢٠٠٤».

  قال مدرب كوريا اجلنوبية 
تشـــو كوانغ راي «انه شـــرف 
لي أن أكـــون مدربا للمنتخب. 
لست خائفا من هذه املهمة، لقد 
عملت كثيرا ألكون قائدا جيدا. 
ســـأصنع فريقا يجلب الفرحة 
للشعب الكوري اجلنوبي، وآمل 
ان نتـــوج باللقب القاري الذي 

طال انتظاره».
   وتابع «املهمة لن تكون سهلة 
في البطولة القارية الن املستويات 
متقاربة وميكن خلمسة او ستة 
منتخبات ان تطمح الحراز اللقب، 
لكني واثق من قدرة فريقي على 

الذهاب بعيدا فيها».

 «الكنغارو» يستكشف قوة الهند
 ستكون استراليا التي تشارك 
في بطولة كأس اسيا للمرة الثانية 
منذ انضمامها الى االحتاد االسيوي 
عام ٢٠٠٦، مرشحة فوق العادة 
حلصـــد نقـــاط مباراتها الثالث 
عندما تلتقي مع الهند املغمورة 
اليوم ضمن منافسات املجموعة 

الثالثة. 
   وأكد قائد اســـتراليا لوكاس 
نيل ان فريقه لن يستهتر بالفريق 
املنافس بقوله «اجلميع يرشحنا 
للفوز في املباراة، لكن الكرة علمتنا 
ان املفاجآت واردة، ونأمل اال نكون 
ضحية هذه املفاجآت، نريدها ان 

حتصل في مكان اخر».
   وتابع «قد تكون الهند بلغت 
النهائيات بطريقة مفاجئة، لكن 
اذا اعتمدنا على انفسنا وقدمنا 
املعهـــود ال ارى اي  مســـتوانا 
مشكلة في اخلروج فائزين في 

املباراة».
   وكشف «يجب علينا ان نضع 
املنتخـــب الهندي حتت الضغط 
منذ بداية املباراة لتسجيل هدف 
الهندي مجهول  مبكر. املنتخب 
بالنســـبة الينا وبالنســـبة الى 
الالعبني  العالم، لديهم بعـــض 
الذين قد يتركون بصمة بعد انتهاء 
البطولة لكني امل اال يكون ذلك 

على حسابنا».
   وتابع «املهم ان نفوز في تلك 
املباراة لندخل املباراة الثانية ضد 
كوريا اجلنوبية من موقع قوي، 
واذا جنحنـــا فـــي التغلب على 
االخيرة نكون قد قطعنا شوطا 

كبيرا لتصدر املجموعة».
   ويأمل املنتخب االسترالي في 
الذهاب بعيدا في البطولة خالفا 
ملا كانت عليه احلال في باكورة 
مشاركاته قبل اربع سنوات عندما 
خرج من الدور ربع النهائي على 
يد اليابان بعد ان كان مرشـــحا 
قويا الحراز اللقب ويقول اونيل 
في هذا الصدد «نريد الذهاب ابعد 
من النسخة االخيرة، لكن تركيزنا 
منصـــب حاليا على املباراة ضد 
الهند. جميع الالعبني يتطلعون 
للمشاركة في هذه البطولة ومنلك 
فرصة كبيرة للتتويج باللقب».
   وســـتكون نسخة قطر ٢٠١١ 
مناسبة جيدة الســـتراليا لكي 
فـــي باكورة  تعـــوض اخفاقها 
مشاركاتها في البطولة القارية، 
خصوصا ان الطقس ســـيالئم 
العبيهـــا كثيرا خالفـــا ملا كانت 
عليـــه احلال في الـــدول االربع 

البطولة  التي اســـتضافت هذه 
وهي تايلند وڤيتنام واندونيسيا 
وماليزيا حيـــث كانت احلرارة 
مرتفعة وكذلك معدالت الرطوبة 
ما اثر ســـلبا علـــى اداء العبي 
«سوكيروس»، وهو لقب املنتخب 

االسترالي.
   وكان االحتـــاد االســـترالي 
استعان بخبرات املدرب االملاني 

العبا يحترفون خارج استراليا، 
١٢ منهـــم خاضوا غمار نهائيات 
مونديال جنوب افريقيا الصيف 

املاضي.
الهند للمشاركة في     وتعود 
نهائيات كأس اسيا احلالية بعد 
غياب دام ٢٧ عاما وحتديدا منذ 
نســـخة عام ١٩٨٤، وقد انتزعت 
بطاقتهـــا فـــي العـــرس القاري 

هولغر اوسييك مساعد القيصر 
فرانتس بكنباور عندما قاد االخير 
منتخب بـــالده الى الفوز بكأس 

العالم ١٩٩٠.
املدرب     وحل اوسييك مكان 
الهولندي تيم فيربيك الذي استقال 
من منصبه بعد نهائيات مونديال 

جنوب افريقيا.
   وسيعتمد اوسييك على ١٩ 

بإحرازها كأس التحدي عام ٢٠٠٨.  
التحدي بطولة  وتعتبـــر كأس 
للمنتخبات التي ال يســـمح لها 
القاري باملشاركة في  تصنيفها 
التصفيات، لكنها تشكل فرصة 
لها لكي تبلغ النهائيات واملشاركة 
الـــى جانب صفـــوة املنتخبات 
االسيوية وتكتســـب املزيد من 

اخلبرة واالحتكاك.

 اليابان تستدعي موريواكي وناغاتا

 اللجنة المنظمة ال تخشى التراجع الجماهيري

 «اآلسيوي» يعلن حكام مباريات اليوم وغدًا

 «سامسونغ» تطلق حملتها الترويجية

 اضطرت اليابان التــــي تعاني اإلصابات إلجراء 
تغييرين متأخرين في تشــــكيلتها قبل ساعات من 

مباراتها األولى في البطولة.
  واستدعى االيطالي البرتو زاكيروني مدرب اليابان 
الثنائي الدفاعي ريوتا موريواكي وميتسورو ناغاتا 

ليحال محل املصابني جوتوكو ســــاكاي وتومواكي 
ماكينو.

  وتسمح قواعد كأس آسيا للفرق بإجراء تغييرات 
على تشكيلتها التي تضم ٢٣ العبا في موعد أقصاه 

ست ساعات من انطالق املباراة األولى لكل فريق.

 شــــدد منظمو بطولة نهائيات آســــيا على عدم 
شعورهم بالقلق حيال املردود الضعيف للبطولة، 
مؤكدين أنهم قدموا كل ما في وسعهم حلث اجلماهير 
على حضور املباريات. وشهدت املباراة االفتتاحية 
للبطولة التي خسرها املنتخب القطري أمام نظيره 
اوزبكستان ٠-٢ اجلمعة املاضي حضورا جماهيريا 
جيدا وان لم تشهد اكتمال السعة القصوى للمدرجات، 
فيما شــــهدت املباراة التي جمعــــت أمس األول بني 
املنتخبــــني الكويتي والصيني في املجموعة األولى 
حضور ٧٤٠٠ مشــــجع فقط في ملعب يتسع ألكثر 
من ٢٢ ألف مشجع، رغم أن التقديرات األولية كانت 
تشير إلى أن احلضور اجلماهيري لن يتجاوز حاجز 
اخلمسة آالف مشجع. وقال مدير العمليات واملتحدث 
الرسمي باسم اللجنة احمللية املنظمة جاسم الرميحي 
أنهم لم يدخروا أي جهد جلذب اجلماهير إلى املالعب 
املستضيفة للبطولة. وفيما يتعلق بتخوف البعض 
من غياب احلضور اجلماهير، أشار الرميحي إلى أن 
اللجنة املنظمة أعدت خطة مالئمة جلذب اجلماهير، 
موضحا أن الدوحة تنتشر فيها العديد من اجلاليات 
العربية املختلفة والتي لن تتوان عن مؤازرة منتخبات 

بالدها.
  ونفــــى الرميحي أن تكون بطولة قطر املفتوحة 
للتنس التي توج السويسري روجيه فيدرر بلقبها، 
لها أثر ســــلبي على تراجع مبيعات تذاكر مباريات 
البطولة. وتابع «إنها بطولة (قطر املفتوحة للتنس) 

سنوية وال اعتقد أن صنعت الفارق».
  ومن جانبه، أوضح مدير بطولة كأس آسيا اليابانى 
توكو واكي ســــوزوكى أنه جرى بيع ١١ ألف تذكرة 
للمباراة التي فاز فيها املنتخب الصيني على نظيره 

الكويتي بهدفني نظيفني.
  وأشار سوزوكي «متوسط احلضور في مباريات 
الدوري القطري في ٢٠٠٩ بلغ ثالثة آالف مشــــجع 
وفي العام املاضي ارتفع إلى اربعة آالف مشــــجع، 
لــــذا نحتاج إلى تشــــجيع اجلماهير على احلضور 

ومشاهدة املباريات».
  وأوضح «نعتقد أن أسعار التذاكر مناسبة للغاية، 
أســــعار التذاكر ليست الســــبب في عدم احلضور 
اجلماهيري». وبلغت أسعار التذاكر لبطولة كأس 
آسيا ٥ ريال قطري (١٫٤ دوالر) لألطفال و٢٥ ريال 
للكبار، فيما تبلغ أعلى شريحة للتذاكر ١٠٠ ريال. 

 أعلن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم حكام مباريات 
اليوم وغدا وهم كالتالي: ملباراة الهند وأســــتراليا، 
االماراتي علي حمد للساحة ومواطنه صالح املرزوقي 
وحكمنا ياسر مراد للراية. للبحرين وكوريا اجلنوبية، 
العماني عبداهللا الهاللي للساحة والقيرغيزستاني 
باقادير كوشكاروف والعماني حمد املياحي للراية. 
وملباريات الغد سيقود املاليزي محمد صالح صبحي 

الدين الســــاحة، ومواطنه محمد صبري والصيني 
مو يوجني الرايــــة في مباراة اإلمــــارات مع كوريا 

الشمالية.
  وفــــي املباراة الثانية التي ســــتجمع العراق مع 
إيران، سيتولى ادارتها االوزبكي رافشان ارماتوف 
للساحة ومواطناه عبدو حميدولو راسولوف ورافايل 

الياسوف للراية. 

 تواصل شركة «سامسونغ» لإللكترونيات، 
الرائدة عامليا في صناعة األجهزة اإللكترونية، 
دعمها جلماهير كرة القدم اآلسيوية عبر شراكتها 
املستمرة مع االحتاد اآلسيوي لكرة القدم في 

كأس آسيا ٢٠١١.
الرســــمي للهواتف  الشــــريك    وبصفتهــــا 

املتحركة وأشباه املوصالت في البطولة، تقدم 
«سامسونغ» جلماهير البطولة نشاطات متنوعة 
داخــــل امللعب وخارجه عبر تقنياتها اخلاصة 
بالهواتف املتحركة وتقنيات اإلنترنت إلثراء 
جتربتهــــم الكروية وتوفير أرقى مســــتويات 

املتعة واإلثارة.

 كوريا الجنوبية  البحرين 
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