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 إيران «تقلب الطاولة» على العراق.. وأول نقطة خليجية كسبتها اإلمارات

 قلبـــت إيـــران الطاولة على 
العـــراق حامل اللقـــب وحولت 
تخلفهـــا  ٠ ـ ١ الى فوز ٢ ـ ١ في 
املباراة التي اقيمت بينهما مساء 
امس علـــى ملعب الريان ضمن  

املجموعة الرابعة.
  وســـجل غالم رضا رضائي 
(٤٢) واميان موبعلي (٨٤) هدفي 
إيران، ويونس محمود (١٣) هدف 

العراق.
  وقبل انطـــالق املباراة وقف 
اجلمهـــور دقيقة صمـــت على 
الطائرة اإليرانية  أرواح شهداء 
التي ســـقطت مؤخرا في شمال 
غرب إيران وذهب ضحيتها ٧٧ 

شخصا.
  وجـــاءت املبـــاراة هجومية 
بامتياز ولم تشهد أي فترة جس 

نبض، وبدت واضحة نية املدربني 
عدم إغالق اللعب الن كال منهما 
أشرك ٣ مهاجمني، فزج األملاني 
العراق  فولفغانغ سيدكا مدرب 
بالثالثي يونس محمود وعالء 
عبد الزهـــراء وعماد محمد، في 
حني أشرك افشيت قطبي الثالثي 
املتمثل مبحمد غالمي ومسعود 

شجاعي وغالم رضا رضائي.

املباراة    وعموما تعتبر هذه 
األكثر إثارة في البطولة حتى اآلن 
من خالل احداثها، وقد استحق 
املنتخب اإليراني الفوز ألنه كان 
مستقر املستوى طوال الدقائق الـ 
٩٠ باستثناء ربع الساعة األولى، 
في حني بدأ املنتخب العراقي بقوة 
قبل ان يتراجع معـــدل اللياقة 
البدنية لدى العبيه في الشوط 

الثاني.
  ومرر عـــالء عبدالزهراء كرة 
عرضية عالية داخل املنطقة فشل 
احلارس اإليراني في اخلروج من 
مرماه اللتقاطها فســـددها عماد 
محمد رأســـية باجتـــاه املرمى 
ليتابعهـــا يونس محمود داخل 
الشباك مفتتحا التسجيل (١٣).

املنتخـــب اإليراني    وجنـــح 

التعـــادل عندما مرر  إدراك  في 
اندرانيك تيموريان كرة بينية 
داخل املنطقة فانسل غالم رضا 
رضائي وسددها بعيدا عن متناول 

احلارس العراقي (٤٢).
  واحتســـب احلكم ركلة حرة 
على اجلهة اليســـرى انبرى لها 
اميان موبعلـــي لتتابع طريقها 
نحو الشـــباك خادعة احلارس 

العراقي (٨٤).
  وفي املجموعة نفسها، فتح 
منتخب االمارات ســـجل النقاط 
للمنتخبات اخلليجية بتعادله 
سلبا مع نظيره الكوري الشمالي 

أمس على ستاد نادي قطر.
  وخســـرت جميع املنتخبات 
اخلليجية التي لعبت حتى اآلن، 
قطر املضيفة امــام اوزبكستان 

٠ - ٢، الكويت امام الصني ٠ - ٢، 
الســـعودية امام سورية ١ - ٢، 
والبحرين امام كوريا اجلنوبية 

.١ - ٢
الفوز    وسورية هي صاحبة 
العربي الوحيـــد حتى اآلن، في 
حني ان تعادل االمارات هو الثاني 
للعرب بعد ان كان االردن تعادل 

مع اليابان  ١ - ١.

 كأس الخليج كاهيل يدعو للتبرع إلى ضحايا فيضانات «كوينزالند»
  في أول اسبوعين

  من العام ولجنة لتفقد 
استعدادات البصرة

 تعديل جديد
  في قائمة «األبيض»

اتـحــــــادات دول   اقـــرت 
اخلليج والعراق واليمن لكرة 
القدم اقامـــــــة دورات كــأس 
اخلليج في االسبوعني االولني 

من العام.
  واتخذ القرار بعد اجتماع امناء 
سر هذه االحتادات على هامش 
كأس آسيا، على ان يتم التنسيق 
مع االحتاد اآلسيوي للعبة بشأن 
موعد كأس آسيا ٢٠١٥ التي ستقام 
في استراليا لتجنب تضارب موعد 

اقامة الدورتني.
  واكد امني سر االحتاد القطري 
ســـعود املهندي انـــه مت خالل 
االجتماع مناقشة ملف استضافة 
العراق خلليجي ٢١ في البصرة 
عام ٢٠١٣ حيث قام مســـؤولو 
االحتاد العراقي بعرض عدد من 
الصور حـــول األعمال اخلاصة 
بالبطولـــة، ونال امللف العراقي 

استحسان اجلميع.
انـــه مت االتفاق على    واعلن 
تأليـــف جلنة مصغـــرة تضم 
مندوبني مـــن قطـــر والكويت 
وعمان واليمن لبحث ما توصل 
العراقي وستقوم  إليه العرض 
بزيارة إلى البصرة في ٣٠ ابريل 
املقبل للوقوف على ما مت إجنازه 
في الفترة املاضية على ان تكون 
هناك زيارة اخرى في ٣٠ مايو 

ملتابعة العمل.
  واضـــاف تضمـــن العرض 
العراقي مدينة رياضية متكاملة 
تشتمل على ملعب رئيسي يتسع 
لـ ٦٥ ألـــف متفرج وملعب آخر 
يتسع لـ ١٠ آالف متفرج باإلضافة 
إلى وجود ٨ مجمعات مخصصة 
الستضافة الوفود املشاركة، كما 
تضمن امللـــف ٤ مالعب أخرى 
إلى تخصيص فنادق  باإلضافة 
للجماهير واإلعالميني ورؤساء 

الوفود اخلليجية. 

 أقدم االحتاد اإلماراتي لكرة 
القدم أمس على إجراء تعديل في 
القائمة النهائية بعد أن أعلن عن 
ضم محمد أحمد بدال من محمد 

فوزي.
املنتخب اإلماراتي قام    وكان 
بإجراء ثالثة تغييرات على القائمة 
أمس األول من خالل ضم محمد 
فوزي مكان الالعب محمد أحمد 
وسعيد الكاس مكان عبدالعزيز 
البلوشي وعمر عبدالرحمن مكان 

الالعب أحمد جمعة.

 كرنڤال هندي في الدوحة

 عندما سجل االسترالي تيم كاهيل ثنائيته في 
املباراة التي فاز بهـــا منتخب بالده على نظيره 
الهندي، احتفل بطريقة غريبة، حيث انطلق ناحية 
الراية الركنية واخذ يدفعها قبل ان يشير وكأنه 

يضع هاتفا على اذنه.
  واوضـــح كاهيل عقب املباراة ان تلك االمياءة 

كانت مبنزلة نداء للناس من اجل التبرع لضحايا 
الفيضانات املدمرة في والية كوينزالند االسترالية، 

وكذلك االعالن عن مساهمته في ذلك.
  واكد كاهيل ان فيضانات كوينزالند تبدو مدمرة 
في استراليا، وانه توصل الى هذه الفكرة مبساعدة 

االعالميني والعاملني مع املنتخب.

 العربية.نت: حتولت مباراة املنتخب الهندي مع 
نظيره األسترالي ضمن مباريات املجموعة الثالثة 
إلى كرنڤال كبير في ظل حضور اآلالف من أفراد 
اجلالية الهندية في الدوحة إلى ملعب نادي السد 
ملتابعة املباراة، إال أن مشاعر اخليبة سيطرت على 

معظمهم بسبب اخلسارة القاسية ٠-٤.
  وكان من الالفت توافد مشجعني هنود من مختلف 
األعمـــار، وقد حرص معظمهم على ارتداء األزياء 
الهندية التقليدية، وعبروا عن سعادتهم ملشاهدة 
منتخب بالدهم في الدوحة التي يوجد فيها جالية 
هندية كبيرة، حيث يعيش بعضهم في هذا البلد 

اخلليجي منذ عقود.
  وفيما كان يستعد للتوجه إلى ملعب املباراة 
متوشحا بعلم بالده، قال إحسان كومار انه سعيد 
وفخور مبشـــاهدة حدث يجمع هذا العدد الكبير 
من أبناء اجلاليـــة الهندية في نفس الوقت، رغم 
أن كثير ممن حضروا ليسوا من هواة كرة القدم 

أو متابعيها.

  وأضاف كومار الذي يعمل في قطر منذ ٥ سنوات 
ويجيد اللغة العربية، أن مسؤولي اجلالية الهندية 
حرصوا خالل الفترة التي سبقت موعد بدء البطولة 
على القيام ببعض الترتيبات التي تضمن حضور 
أكبر عدد ممكن من املشجعني الهنود، مشيرا إلى أن 
املنتخب الهندي بات يحظى مبيزة تكاد ال تتوافر 
في أي منتخب آخر باستثناء البلد املضيف قطر، 
وهي حضور نسبة عالية من اجلماهير، وهو عامل 

من شأنه ترجيح كفته في بعض املباريات.
  لكن وبعكس توقعـــات كومار، فإن احلضور 
اجلماهيري الكثيف لم ينقذ املنتخب الهندي من 
اخلســـارة أمام منتخب أستراليا القوي واملرشح 
للتتويج بلقب البطولة، ورغم ذلك فإن عبداحلميد 
علي الذي يعمل فـــي الدوحة، يؤكد أن اجلماهير 
الهندية لديها الكثير من الواقعية وتؤمن بصعوبة 
مجاراة منتخبات آســـيوية قويـــة، نظرا للفارق 
الشاسع بني مســـتوى منتخبها وغيره من فرق 

القارة.

 مدرب كوريا الجنوبية يشيد بالعبيه

 شريدة: الكرة ال تزال في الملعب 

 الجوهر: قادر على النجاح في مهمتي

الذي كاد يقترب من تســـجيل 
التعادل، ولهذا قمت بإجراء تبديل 
سريع من خالل إشراك مدافع بدال 

من أحد املهاجمني».
الفرق  إلى أن «جميع    وأملح 
الثاني،  للـــدور  التأهـــل  تريد 
وبالتالـــي ال ميكـــن القول اننا 
اقتربنا من التأهل، حيث أن أمامنا 
أمام  مباراتني غاية في األهمية 

أستراليا والهند».
  وشدد: «نتطلع إلى الفوز بلقب 
البطولة، وفي الوقت ذاته نريد 
تقدمي جيـــل جديد من الالعبني 
القادريـــن على املشـــاركة في 

نهائيات كأس العالم ٢٠١٤». 

  وأضاف: «املنتخب البحريني 
لعب مباراة حماسية، وهو مميز 
كما هو احلال ملعظم منتخبات 

غرب آسيا».
  وأكد: «شهدت الدقائق األخيرة 
خطورة من املنتخب البحريني 

األولى لنا فـــي البطولة، ولكن 
يجـــب أن نركز علـــى املباراة 
املقبلة أمام أســـتراليا.. املفتاح 
الرئيسي لنجاحنا في هذه املباراة 
كان وجود تعاون ملحوظ بني 

الالعبني».

 اعتبر مدرب منتخب البحرين 
سلمان شـــريدة ان الفرصة ال 
تزال سانحة إلمكان حجز إحدى 
بطاقتي املجموعـــة الثالثة إلى 
الدور ربع النهائي رغم اخلسارة 

أمام كوريا اجلنوبية ١-٢.
   وقال شريدة «كنا نطمع في 
حتقيق نتيجة ايجابية لكن رأينا 
قوة ومهـــارة املنتخب الكوري 
اجلنوبي»، مضيفا «لم نركز مبا 
يكفي لنوقف خطورة الكوريني 
وارتكبنا أخطاء فردية أدت الى 
الهدفني ولكننا سننظم صفوفنا 
للمباراة املقبلة».  وتابع «أمامنا 
مباراتان والكرة ال تزال في امللعب، 
وسنحاول أمام الهند واستراليا 
التعويض واملنافسة على بطاقة 
للتأهل مع ان اجلميع يرشحون 
استراليا وكوريا اجلنوبية من 

هذه املجموعة».
   وحتدث عن اإلصابات قائال 
«أزعجتني إصابة حســـني بابا، 
وهي مشكلة عانينا منها بإصابة 
محمد ســـاملني وسلمان عيسى 

وسيد محمد عدنان».
   من جهته، قال حسني بابا الذي 
اضطر إلى اخلروج في الدقيقة 
العاشرة بعد تعرضه الى اإلصابة 
«الكشـــف األولي اظهر إصابتي 
بتمزق في العضلة اخللفية، فقد 
تعرضت لشد عضلي في املكان 
ذاته في املباراة الودية ضد كوريا 

الشمالية قبل أيام».
   وعن املباراة قال «املنتخب 
الكوري كان األفضل ويستحق 
الفوز، سيطر على معظم فترات 
املباراة ونحـــن كنا ندافع ومن 

يدافع يرتكب األخطاء».

  تشو يشيد بالعبيه 

  من جهة أخرى اعترف املدير 
الفني ملنتخب كوريا اجلنوبية 
تشـــو كوانغ راي بـــأن فريقه 
تعـــرض لضغـــوط كبيرة في 

الدقائق األخيرة.
  وقال تشو: «كانت هذه املباراة 

 أكد مـــدرب املنتخب الســـعودي ناصر 
اجلوهر بديل البرتغالي جوزيه بيســـيرو 
املقال من منصبه قدرته على قيادة «االخضر» 
لتحقيق النتائـــج اإليجابية فيما تبقى من 

النهائيات اآلسيوية.
  وأقال االحتاد السعودي بيسيرو وعني 
اجلوهر إلكمال املهمة في البطولة وذلك بعد 
خسارة املنتخب السعودي بطل اعوام ١٩٨٤ 

و١٩٨٨ و١٩٩٦ املفاجئة امام نظيره السوري 
في مباراته االولى ١-٢.

  وقال اجلوهر «انا قادر على قيادة املنتخب 
لتحقيق نتائج ايجابية في البطولة في ظل 
تضافر جهود اجلميع من جهاز إداري وفني 

والعبني واعالميني ايضا».
  واعتبر ان «الالعبني املوجودين حاليا في 
صفوف املنتخب هم صفوة العبي الدوري 

السعودي».
   وعن اسناد املهمة اليه واطالق تسمية 
مدرب الطـــوارئ عليه قـــال اجلوهر «لقد 
استمعت الى هذا احلديث كثيرا من قبل النقاد، 
لكن ليعلم اجلميع بأنني اعمل مستشارا فنيا 
في االحتاد السعودي ووجودي برفقة املنتخب 
امر طبيعي ملا يتطلبه عملي ولي حق الوجود 

في اي مكان يكون فيه املنتخب».

 ترتيب المجموعة الثالثة 
 نقاطه  عليه  له  خسر  تعادل  فاز  لعب  المنتخب 
 ٣  -  ٤  -  -  ١  ١  استراليا 
 ٣  ١  ٢  -  -  ١  ١  كوريا.ج 
 -  ٢  ١  ١  -  -  ١  البحرين 

 -  ٤  -  ١  -  -  ١  الهند 


