
(رويترز)   «األحمر البحريني» مدعو لتحقيق انتصار عريض على الهند 

 ميكن اطالق تســــمية املواجهة املونديالية على 
اللقاء الذي يجمع بني اســــتراليا وكوريا اجلنوبية 
اليوم ضمن اجلولة الثانية من منافسات املجموعة 
الثالثة. وكان املنتخبان شاركا في نهائيات جنوب 
افريقيا ٢٠١٠ الصيف املاضي، فبلغت كوريا اجلنوبية 
الدور الثاني للمرة االولى خارج قواعدها، في حني 
خرجت اســــتراليا من الــــدور االول بفارق االهداف 

عن غانا.
  ويدرك املنتخبان ان الفائز منهما سيخطو خطوة 
كبيرة لتصــــدر املجموعة بعــــد ان حققا الفوز في 
مباراتهما االولى حيث تغلبت كوريا اجلنوبية على 
البحرين ٢-١، واســــتراليا على الهند ٤-٠. وضرب 
الثنائي تيم كاهيل وهاري كيويل بقوة في املباراة 

االولى فسجل االول ثنائية والثاني هدفا رائعا.
  واشاد قائد اســــتراليا لوكاس نيل بهذا الثنائي 
مشيرا الى ان اي منتخب يجد اسمي هذين الالعبني 
على الئحة املباراة سيشعر باخلوف، وقال في هذا 
الصدد «ميلك كل من كاهيل وكيويل ســــمعة رائعة 
وبالتالي فان مدافعي املنتخبات املنافسة يحسبون 

لهما ألف حساب».

  واضاف «مراقبة هذين الالعبني 
تفسح املجال في بعض االحيان 
امام العبني اخرين للتسجيل امثال 
بريت اميرتون وبريت هوملان».

كاهيــــل  «ميلــــك    وكشــــف 
وكيويل خبرة كيفية االحتفاظ 
بالكــــرة وتوقيت االنطالق نحو 

الهجوم».
  ويلعب لوكاس نيل الى جانب 
كيويل في صفوف غلطة سراي 
التركي، في حــــني يتألق كاهيل 
في صفوف ايفرتون في الدوري 
االجنليزي املمتاز حيث سجل ٩ 

اهداف هذا املوسم.
  ويشكل نيل ثنائيا دفاعيا صلبا الى جانب ساشا 
اونينوفسكي افضل العب في اسيا العام املاضي ومن 

ورائهما احلارس املتألق مارك شفارتسر.
  وال ميكن احلكم على مستوى املنتخب االسترالي 
في مباراته االولى ضد الهند املغمورة على الصعيد 
القاري، وبالتالي فان االمتحان احلقيقي سيكون في 

مواجهة «محاربي التايغوك».
  في املقابل، يخوض املنتخب 
الكوري املبــــاراة في غياب قلب 
دفاعه كواك تاي هوي الذي طرد 
ضد البحرين عندما تسبب بركلة 
جزاء قلــــص فيها فوزي عايش 
النتيجة الى ١-٢ اواخر املباراة.

  واكد تشو كوانغ راي مدرب 
كوريا انه ال توجد مشكلة في غياب 
هوي ألنه ميلــــك ثالثة مدافعني 
آخرين يستطيع احدهم ان يسد 
الثغرة التي تركها الغائب، وقال 
في هذا الصدد «كان من االفضل 
حتاشــــي البطاقة احلمراء، لكن 

على اي حال املك البديل اجلاهز».
  ويقود الفريق جنم مان يونايتد االجنليزي بارك 
جي سونغ الذي اعرب عن سعادته حلصول فريقه 
على النقاط الثالث في املبــــاراة االولى بقوله «كنا 
اقوياء من الناحية التكتيكية في مواجهة البحرين 

وعرضنا كان جيدا عموما».

  واضاف «دائما ما تكون املباراة االولى في غاية 
االهمية في كأس آســــيا وفــــي كأس العالم ذلك الن 
النقاط الثالث االفتتاحية جتعلك تخوض املباراتني 

التاليتني من دون ضغوطات».
  واعتبر ســــونغ بان الوقت قد حــــان لكي ينهي 
فريقه صياما عن اللقــــب دام ٥١ عاما وقال «نؤمن 
بقدرتنــــا على احراز اللقب هذه املرة، ليس انا فقط 
بــــل جميع افراد املنتخــــب. اذا جنحنا في ذلك، فان 
الالعبني الشــــبان يســــتطيعون ان يبنوا على هذا 
االجناز في املستقبل ويؤدون افضل املستويات على 

الصعيد العاملي».
  وكان لسان حال مدربه مماثال عندما قال «وضعنا 
هدفني في البطولة احلاليــــة، احراز اللقب وتغيير 
اجليل الذي شارك في نهائيات كأس العالم تدريجيا». 
وكشف «من اجل حتقيق هذين الهدفني على املديني 
القصير والطويل انا في حاجة الى تغيير اســــلوب 

لعب الفريق».
  وختم «اعتقد بان الالعبني الشبان قاموا بعمل رائع، 
اذا كان لدينا الوقت لتطوير اداء هؤالء فان املستقبل 

سيكون باهرا للكرة الكورية اجلنوبية». 

 «األحمر» في نزهة بمواجهة الهند
 ال ميلك منتخب البحريـــن خيارات كثيرة في 
مواجهة نظيره الهندي املغمور اليوم في اجلولة 

الثانية من منافسات املجموعة الثالثة.
  خســـرت البحرين في اجلولة االولى بصعوبة 
امام كوريا اجلنوبية ١-٢، وسقطت الهند برباعية 

نظيفة امام استراليا.
  قد تكون الفرصـــة الوحيدة ملنتخب البحرين 
خللط اوراق املجموعة والدخول في دائرة املنافسة 
على احدى بطاقتي املجموعة، خصوصا اذا لعبت 
نتيجة مباراة القمة بني استراليا وكوريا اجلنوبية 
في مصلحتها، وذلـــك قبل اجلولة االخيرة في ١٨ 
اجلاري حيـــث تنتظر البحرين مواجهة قوية مع 

استراليا.
  واجه منتخب البحرين مشكلة عدم االستقرار 
في اجلهاز الفني في االشــــهر املاضية، فبعد اقالة 
املدرب التشيكي ميالن ماتشــــاال، تعاقد االحتاد 
النمساوي جوزيف هيكرسبيرغر  البحريني مع 
الذي مكث مع «االحمر» فترة قصيرة قبل ان يفضل 
العودة الى الوحدة االماراتي الذي طلب منه قيادة 
فريقه في بطولة العالم لألندية في ابوظبي الشهر 

املاضي.
  كان ضيق الوقت حائال دون البحث عن مدرب 
اجنبي، فاسند االحتاد البحريني املهمة الى سلمان 
شريدة الذي قاده في دورة كأس اخلليج في اليمن، 
لكن النتائج لم تكن مشـــجعة بخروجه من الدور 
االول برصيـــد نقطة يتيمة من التعادل مع عمان، 

وخسارتني أمام العراق ٢-٣ واإلمارات ١-٣.
  وكما تأثـــر املنتخب البحريني بغياب عدد من 
العبني االساسيني عن «خليجي ٢٠» بسبب االصابات 
وعـــدم حترير انديتهم لهـــم، فانه يعاني اآلن من 
ابتعاد محمد ساملني ابرز العبيه وسيد محمد عدنان 

واحلارس محمد السيد جعفر بسبب االصابة.
  وما زاد الطني بلة اصابة املدافع حسني بابا بشد 
عضلي في الدقيقة العاشرة من املباراة االولى ضد 
كوريا اجلنوبية، اذ ال تبدو مشاركته اليوم مؤكدة، 
كما يأمل املنتخب البحريني باحلصول على خدمات 
العبه املخضرم سلمان عيسى الذي غاب ايضا عن 

املباراة االولى لعدم تعافيه من االصابة.
  ابرز العناصر التي سيعتمد عليها شريدة اليوم 
احلارس محمود منصور وعبداهللا املرزوقي وراشد 
احلوطي وفـــوزي عايش وعبداهللا عمر وعبداهللا 

فتاي وجيسي جون واسماعيل عبد اللطيف.
  واوضح شريدة «سننظم صفوفنا ملواجهة الهند، 
امامنا مباراتان والكرة ما تزال في امللعب، وسنحاول 
ضد الهند واســـتراليا التعويض واملنافسة على 
بطاقة للتأهل مع ان اجلميع يرشـــحون استراليا 

وكوريا اجلنوبية عن هذه املجموعة».
  وحتدث عن االصابات قائال «ازعجتني اصابة 
حسني بابا، وهي مشكلة عانينا منها باصابة محمد 

ساملني وسلمان عيسى وسيد محمد عدنان».
  فـــي املقابل، بـــدا منتخب الهنـــد قليل احليلة 
والتجربة في مباراته االولى امام استراليا، ويشكل 
احللقة االضعف في هذه املجموعة ان لم يكن في 

البطولة ككل.
  الهند تعود للمشاركة في نهائيات كأس اسيا بعد 
غياب دام ٢٧ عاما وحتديدا منذ نسخة عام ١٩٨٤، 
وتشارك مباشرة من دون خوض التصفيات بعد 
فوزها بـــكأس التحدي عام ٢٠٠٨ بناء على لوائح 
البطولة. وكانت الهند شـــاركت للمرة االولى في 

البطولة عام ١٩٦٤ وحلت وصيفة.
  وتعتبر كأس التحدي بطولة للمنتخبات التي ال 
يسمح لها تصنيفها القاري باملشاركة في التصفيات، 
لكنها تشكل فرصة لها لكي تبلغ النهائيات واملشاركة 
الى جانب صفوة املنتخبات اآلســـيوية وتكتسب 

املزيد من اخلبرة واالحتكاك.
  يقود املنتخب الهندي املدرب االجنليزي بوب 
هاوتون منذ اعوام والذي سيحاول اخلروج بأقل 
االضرار امام البحرين، خصوصا انه كان واضحا 
قبل انطالق البطولة بالقول انه يريد جتنب هزائم 

ثقيلة امام منتخبات املجموعة.
  وميكن مقارنـــة نتائج املباريـــات الودية مع 
منتخبات خليجية قبيل البطولة ملعرفة املسار الذي 
ستسلكه مباراة اليوم ضد البحرين، اذ خسرت الهند 

امام العراق ٠-٢ والكويت ١-٩ واالمارات ٠-٥. 

 رئيس االتحاد القطري 
  يتطلع لمواجهة «األزرق»

  
  أعرب رئيس االحتاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة عن 
سعادته الكبيرة بالفوز على الصني ٢ - ٠ ضمن منافسات املجموعة 
األولى. وأشاد الشـــيخ حمد بن خليفة باالداء واملستوى الذي ظهر 
به املنتخب وحتقيقه لفوز مهم ليحافظ على آماله في التأهل للدور 

الثاني من البطولة واملنافسة بقوة على احرازها.
  واكد ان «العنابي» تخلص من الضغوط التي تعرض لها في مباراة 
االفتتاح، متمنيا ان يكرر املنتخب اجناز عام ٢٠٠٦ عندما فاز بلقب 
دورة االلعاب اآلسيوية من اجل اسعاد الشعب القطري. وأوضح «ان 
الفوز على الكويت في اجلولة االخيرة سيكون مفتاح الوصول الى 

الدور الثاني وستكون اصعب مباراة بالنسبة للعنابي». 

 غرامة مالية ضد ميتسو
  

  تعرض الفرنسي برونو ميتسو املدير الفني للمنتخب القطري 
لغرامة مالية قدرها ألفـــي دوالر بعد رفضه اجراء مقابلة صحافية 
مع منظمي البطولة، عقب الهزمية أمام اوزبكستان ٠ - ٢ في مباراة 
االفتتاح. وقال مدير البطولة الياباني توكواكي سوزوكي أن ميتسو 
رفض حضور اللقاء الصحافي الذي يستمر دقيقة واحدة مع املوقع 
الرسمي للبطولة، كما تنص لوائح البطولة. وحضر ميتسو املؤمتر 

الصحافي عقب انتهاء املباراة امام اوزبكستان.
  وكذلك أكد سوزوكي أن جلنة االنضباط تبحث رفض السلوڤيني 
سريشـــكيو كاتانيتش املدير الفني للمنتخب اإلماراتي الوقوف في 

املنطقة اإلعالمية عقب تعادل فريقه مع كوريا الشمالية سلبيا. 

 فرحة عارمة للجماهير القطرية
  

  خرجـــت اجلماهير القطرية إلى الشـــوارع للتعبير عن فرحتها 
بالفوز الذي حققه «العنابي» على نظيره الصيني.

  ورفعت اجلماهير األعالم القطرية من نوافذ الســـيارات وتغنى 
اجلميع بالعنابي الذي جنح في إعادة البسمة إلى شفاه أنصاره بعد 
خيبة األمل التي أصابتهم بسبب عثرة املباراة االفتتاحية أمام املنتخب 
األوزبكي. وغابت أعداد كبيـــرة من اجلماهير القطرية عن التواجد 
في مدرجات ســـتاد خليفة الدولي بسبب حالة القلق التي سيطرت 
عليها اثر البداية املتعثرة في كأس أمم آسيا. ولكن الالعبني جنحوا 

في استعادة ثقة املشجعني ليتنفس اجلميع الصعداء.
  وأعرب مسؤولون باالحتاد اآلسيوي للعبة عن تخوفهم في وقت 
سابق من عدم قدرة منتخب البلد املضيف على التأهل للدور الثاني 
وما سيترتب على ذلك من ضعف اإلقبال اجلماهيري على مباريات 
البطولة. ولكن رئيس االحتاد اآلسيوي محمد بن همام طمأن اجلميع 

عندما أشار أن عملية بيع التذاكر تسير على أفضل ما يرام. 

 مدرب الصين يعترف بأفضلية «العنابي»
  

  اعترف املدير الفني للمنتخب الصيني جاو هونغ بو بأن املنتخب 
القطري اســـتحق الفوز على فريقه ٢-٠ ضمن منافسات املجموعة 

األولى.
  وقال جاو «أتقدم بالتهنئة للمنتخب القطري الذي استحق حتقيق 
الفوز.. لقد جنحوا في تنظيم هجماتهم، ولم ننجح في الضغط عليهم 

بشكل كاف، كما أن فريقي لم يهاجم بالصورة املطلوبة».
  وتابع «شـــكلت هذه املباراة جتربة مفيدة لفريقي، حيث لعبنا 
أمام حشـــد كبير من اجلماهير، ولم يسبق لبعض العبينا الشباب 

أن لعبوا خارج أرضهم أمام جمهور بهذا احلجم».
  وأكد «أتينا إلى هنا من أجل التعلم واحلصول على اخلبرة، ولكن 
في كرة القدم اجلميع يطمح الى حتقيق الفوز، ونحن كذلك ال نختلف 

عن غيرنا في البحث عن االنتصارات والرغبة في املنافسة».
  وأشـــار جاو «جميع الالعبني الـ ٢٣ الذين جـــاءوا معنا إلى هنا 
ميتلكـــون القدرة على متثيل املنتخب، وبالتالي فإننا في كل مباراة 
نختار التشكيلة وفقا للطريقة التي سنعتمد عليها. بالتأكيد سنقوم 
في املباراة املقبلة بإجراء بعـــض التعديالت اجلديدة على القائمة، 
حيث اننا في كل مباراة نقوم بتجربة طريقة لعب مختلفة، ونسعى 
ملنح الفرصة ألكبر عدد من الالعبني». وأوضح «أحترم منتخبي قطر 

والكويت، وهما متشابهان من الناحية الفنية». 
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(أ.ف.پ)  الكوري اجلنوبي بارك جي سونغ عنصر اخلطورة في تشكيلة منتخب بالده  الدفاع الكوري اجلنوبي مطالب باحلد من حتركات االسترالي تيم كاهيل 

 «محاربو التايغوك» يسعون الصطياد «الكنغارو» 


