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 قضى بتعيين نواف بن فيصل «غلطة عباس» تمنح العراق فوزًا دراماتيكيًا.. وإيران تأهل 

 أمر ملكي سعودي بإعفاء
   الرئيس العام لرعاية الشباب 

 أصدر خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 
بـــن عبدالعزيز امس أمرا ملكيا بإعفاء الرئيس 
العام لرعاية الشباب األمير سلطان بن فهد بن 

عبدالعزيز من منصبه بناء على طلبه.
  وقضى األمر امللكي الذي أوردته وكالة األنباء 
السعودية بتعيني نائبه األمير نواف بن فيصل 
بن فهد بن عبدالعزيز بدال عنه رئيسا عاما لرعاية 

الشباب مبرتبة وزير.

  وذكرت الوكالة ان القرار جاء وفقا للمادة ٥٨ 
من النظام األساســـي للحكم وبعد االطالع على 
نظام الـــوزراء ونواب الوزراء وموظفي املرتبة 

املمتازة.
  ويأتي هذا القرار في أعقاب خروج املنتخب 
السعودي من الدور األول لبطولة كأس أمم آسيا 
بعد أن مني بخسارتني متتاليتني امام نظيريه 

السوري (١-٢) واألردني (٠-١). 

 أوسيك: مواجهة تليق بسمعة الكرة اآلسيوية

 عبداللطيف يدخل التاريخ

 تشو: أضعنا الفوز على أستراليا من أيدينا

 كاهيل معجب بأداء بارك
ــترالي تيم كاهيل   أشاد العب الوسط األس
بقائد منتخب كوريا اجلنوبية بارك جي سونغ 
عقب املستوى الذي قدمه األخير في املباراة التي 

تعادلت فيها أستراليا مع كوريا اجلنوبية.
  وأعرب العب نادي إيفرتون اإلجنليزي عن 
إعجابه بأداء زميله في الدوري اإلجنليزي والعب 
وسط مان يونايتد، حيث قال: كان ميكن مشاهدة 
ــرعة..  بارك يتدخل لقطع الكرة ثم يتقدم بس
أظهر أنه يلعب كرة القدم بالطريقة الصحيحة، 

وأنه يتفهم مبادئ اللعبة.
  وأضاف: كان امللهم بالنسبة للمنتخب الكوري، 
ــيد بفريقهم، حيث يلعبون  ولكن يجب أن نش

بصورة جيدة.
ــرص التي أضاعها  ــدث كاهيل عن الف   وحت
ــث قال: من احملبط أن  فريقه أمام املرمى، حي
نضيع هذه الفرص، حيث اننا لو استفدنا من 
هذه الفرص التي أتيحت لنا خاصة أنا وهاري 

كيويل أو أي العب آخر، لكنا حققنا الفوز.
  وتابع: أظهرنا أننا منتلك القدرة على العودة 
إلى املباراة خالل الشوط الثاني، وكانت املباراة 
غريبة حيث فوجئنا برؤية أساليب وطرق الفريق 
املقابل.. بصراحة أتيحت لنا العديد من الفرص 
ــم يكن باإلمكان إيقافنا عن صنع املزيد من  ول

الفرص ولكننا أهدرناها. 

 اعتبر تشو كوانغ راي مدرب 
منتخب كوريا اجلنوبية أن فريقه 
أهدر نقطتني فـــي املباراة التي 
تعادل خاللها مع أستراليا ١-١. 
الكوري  املنتخـــب    وتقـــدم 
اجلنوبي في الشوط األول بهدف 
كوو جا-تشيول (٢٤) قبل أن 
تدرك أستراليا التعادل بالشوط 
الثاني عن طريق مايل جيديناك 

.(٦٢)
فـــي املؤمتر    وقـــال تشـــو 
الصحافي بعد اللقاء كان يجب 
أن نحقق الفـــوز، حيث انه من 
مالحظة أداء الفريق كان يجب أن 

نحصل على النقاط الثالث.
الواجب    وأضاف: كان مـــن 
النتيجة أفضل حيث  أن تكون 
تطور فريقي بشكل كبير، ومع 
إدراك أننا نســـتطيع السيطرة 
على املباراة أمام أي فريق آخر 
في البطولة فأنا راض عن وضع 
فريقي، وإذا تطورنا أكثر في هذا 
اجلانب فإن األمور ستكون أفضل 

بالنسبة لنا.
  وكشف مدرب كوريا اجلنوبية 
في الشوط الثاني بدأت أستراليا 
بالضغط أكثر علينا من الناحية 
البدنية، ولهذا باتت األمور أصعب 
من جانب السيطرة على الكرة 
كما كان احلال في الشوط األول 
بالتأكيد كانـــت املباراة صعبة 
للمنتخب األسترالي حيث ضغطنا 
عليهم في الشوط األول وجعلنا 

مهمتهم صعبة.
العديدة  الفـــرص    وحـــول 
التي ضاعت من فريقه كشـــف 
تشو منتلك العديد من الالعبني 
القادرين على التسجيل، وكانت 
األمور ستصبح أفضل لو سجلنا 
املزيد من األهداف، واآلن أعتقد أن 
األمور ستكون أفضل في املباراة 

املقبلة.
  وتابـــع: العبـــون مثل بارك 
جي-سونغ وجي دونغ-وون 
ولي تشونغ-يونغ قادرون على 
تسجيل األهداف لنا. ال أعتقد أن 
نتيجة هذه املباراة ستؤثر على 
أداء الفريق في املباراة أمام الهند، 
فريقي سيلعب بصورة أفضل 
فنحن منتلك الثقة للعب أمام أي 

فريق في هذه البطولة.
  بدوره اعتبر أولغر أوسيك 
مـــدرب منتخب أســـتراليا أن 
فريقه قدم مع املنتخب الكوري 
اجلنوبي مباراة تليق بكرة القدم 
اآلســـيوية وذلك عقـــب تعادل 

الفريقني ١-١. 
  وقال أوســـيك فـــي املؤمتر 
الصحافي بعد اللقاء: أعتقد أننا 

شاهدنا مباراة عالية املستوى، 
كال الفريقني ميتلكان إمكانيات 
عالية كانت املباراة متكاملة، حيث 
حاول كال الفريقني لعب كرة قدم 
جميلة، ولم يكن املستوى فقط 
مثيرا، بل من وجهة نظر تكتيكية 

كانت املباراة جيدة للغاية.
  وأضاف: أنا سعيد جدا بأداء 
فريقـــي، كانت خطتنا أن نغلق 

عليهم في خط الوسط وقد طبقت 
هذه اخلطة بشكل شبه كامل، وكنا 
نعرف نقاط قوة وضعف الفريق 
املقابل، والشيء املشجع بالنسبة 
لي هو أنه أتيحت لنا الكثير من 
الفرص، وخاصة في الشوط األول 

ولكننا لم نستفد منها.
  وكشـــف مدرب أستراليا: لم 
نستســـلم رغم دخول هدف في 

مرمانا، فقد عدنا للمباراة، ولم 
نكتف بـــاألداء القتالي فقط، بل 
حاولنا أن نلعب بصورة جميلة 

أيضا.
  وحـــول االختـــالف في هذه 
املباراة باملقارنة مع اللقاء األول 
أمام الهند أوضح مدرب أستراليا: 
جاءت املقابلة مختلفة، فاملنتخب 
الكوري ميتلك مستوى أعلى.. 

مباراة الهند كانت مهمة لنا من 
أجل الدخول في البطولة، واملباراة 
األولى تكون دائما صعبة بغض 
النظر عن هوية الفريق املقابل، 
وكذلك كنا نعرف من البداية أن 
املنتخب الكوري اجلنوبي سيكون 

األصعب وهذا ما ثبت.
  وتابع: فريقي ظهر بصورة 
جيدة.. الشـــيء الذي يجب أن 
نعمل على معاجلته هو بالتأكيد 
أن منتلك القدرة على احلســـم 
وإنهاء الهجمات بصورة جيدة.

  أما فيما يتعلق باملباراة املقبلة 
أمام البحرين فقال أوسيك: املباراة 
أمام البحرين ستكون مختلفة، 
حيث يلعبون بطريقة مغايرة، 
وقد شـــاهدنا مباراتهم السابقة 
أمام كوريا اجلنوبية، وسنعمل 
على حتليل طريقة لعبهم.وختم: 
مازالت املنافسة محتدمة نظريا في 
املجموعة، ورمبا يكون املنتخب 
الكوري فـــي وضع أفضل منا.. 
أعتقد أن املهم حاليا هو العبور 
للدور ربع النهائي قبل التفكير 
في احلصـــول على املركز األول 
أو الثاني باملجموعة، خاصة أن 
املجموعة الرابعة املقابلة لنا تضم 

منتخبات رائعة أيضا.

 مدرب الهند: لم نستسلم أمام البحرين
 أكد مدرب منتخب الهند بوب هاوتون أن فريقه 
أثبت أنه ال يستسلم وذلك عقب اخلسارة التي 

تعرض لها أمام البحرين ٢ ـ ٥.
  وقال هاوتون في املؤمتر الصحافي بعد املباراة: 
كانت املباراة صعبة مثلما كانت املباراة املاضية 
أمام أســـتراليا صعبة، وكذلك ســـيكون احلال 
في املباراة الثالثة أمام كوريا اجلنوبية، حيث 
كنـــا نعرف منذ البداية أننا نلعب في مجموعة 

قوية جدا.
  وأضاف: أهنئ منتخب البحرين على حتقيق 
الفوز.. أثبت فريقي أنه ال يستسلم، فرغم اخلسارة 
في املباراة االولى وتأخره ١ـ  ٤ في الشوط االول 
اال أنه ظهر بصورة ممتازة في الشـــوط الثاني 
وجنح فـــي تقليص الفارق وفرض ســـيطرته 

لبعض الوقت.
  وتابع: قدمنا مستوى أفضل من املباراة املاضية 

أمام أستراليا، وقد أتيحت لنا مجموعة من الفرص 
للتسجيل، ونحن نحترم املنتخب البحريني الذي 

استحق حتقيق الفوز.
  وحول فوائد هذه املشاركة لفريقه قال املدرب: 
هذه املشـــاركة مفيدة جدا للفريق ولكرة القدم 
فـــي الهند، وذلك النها جتلـــب االنتباه الى كرة 
القدم في البالد، وتشجع على تعزيز االمكانيات 

املتاحة للعبة.
  أما بخصـــوص فرص املنتخـــب البحريني 
في املنافســـة لبلوغ الدور ربـــع النهائي فقال: 
فرصة املنتخب البحريني تتوقف على حتقيق 
الفوز أمام أســـتراليا، وهذا أمر غير مستبعد، 
فأنا أعرف أن أفراد املنتخب االسترالي يذكرون 
دائما فوزهم الشـــاق أمـــام البحرين في املنامة 
بهدف جاء في الوقت بدل الضائع ضمن تصفيات 

كأس العالم. 

 أهدى املدافــــع اإلماراتي وليد 
عباس منتخب العراق حامل اللقب 
فوزا ثمينا عندما سجل خطأ في 
مرمى منتخب بالده هدف املباراة 
الوحيد في وقت قاتل أمس على 
الدوحة  الريان في  ســــتاد نادي 
في اجلولة الثانية من منافسات 

املجموعة الرابعة.
  وجاء الهدف عندما مرر يونس 
محمود كرة عرضية من مســــافة 
قريبة حاول عباس تشتيتها لكنه 
تابعها داخل مرمى احلارس ماجد 

ناصر.
  وكانت ايران تغلبت على كوريا 
الشمالية  بهدف وحيد سجله كرمي 
انصاري (٦٢)، في املجموعة ذاتها 
وباتت اول منتخب يحجز بطاقته 
في الدور ربــــع النهائي ورفعت 
رصيدهــــا الى ٦ نقــــاط، في حني 
رفــــع العراق رصيده الى ٣ نقاط 
في حني جتمد رصيد االمارات عند 
نقطة واحدة شأنه في ذلك شأن 

كوريا الشمالية.
املقررة    وفي اجلولة االخيرة 
األربعاء املقبل يلتقي العراق مع 
كوريا الشــــمالية، واإلمارات مع 
ايران. ويحتاج العراق الى نقطة 
واحدة للحــــاق بإيران الى الدور 
املقبل بغض النظــــر عن نتيجة 

املباراة االخيرة مع اإلمارات.
  ودخل املنتخب العراقي املباراة 
أمــــال في تعويض خســــارته في 
مباراتــــه األولى امام ايران ولكي 
يبقي علــــى آماله في بلوغ الدور 
الثاني، وضغط منذ البداية سعيا 
وراء حتقيــــق هدفــــه وجنح في 
الوصول الى منطقة جزاء احلارس 
اإلماراتي ماجد ناصر لكن من دون 

خطورة تذكر.
  وبعد سيطرة عراقية بال نتيجة 
فــــي الدقائق العشــــرين االولى، 
الــــى اإلمارات  املبــــادرة  انتقلت 
وسنحت ابرز فرصة في هذا الشوط 

لها فــــي الدقيقة ٢٢ عندما ارتقى 
حمدان الكمالي لكرة أتته من ركلة 
ركنية وسددها باجتاه املرمى لكن 
القائم األمين تصدى لها ثم تهيأت 
امام وليد عباس وسط كوكبة من 
مدافعــــي العراق، لكنه تعثر قبل 
التســــديد فضاعت فرصة ذهبية 

الفتتاح التسجيل. 
العراقي    ثم استفاق املنتخب 
وأطلق نشأت اكرم كرة قوية على 

الطاير ابعدها احلارس االماراتي 
ببراعة ركلة ركنية (٣٨)، ومنها 
وصلــــت الكرة الى عمــــاد محمد 
عند القائم الثانــــي فأعادها امام 
باب املرمى ليسددها أكرم برأسه 
فنابت العارضة عن احلارس هذه 
املــــرة لكن الكرة تهيأت امام علي 
رحيمة الذي لم يحسن استغاللها 

واملرمى مشرع امامه (٣٩).
  ودخل املنتخبان الشوط الثاني 

وكالهما مصمم على حسم النتيجة 
ملصلحتــــه ألن التعادل ال يصب 
في مصلحتهما إطالقا. وسنحت 
ارتقى  اول فرصة للعراق عندما 
صامال سعيد غير املراقب برأسه 
لكرة وسددها فوق العارضة من 

مسافة قريبة (٥٤).
  واستغل اســــماعيل احلمادي 
تردد صامال سعيد فانتزع الكرة 
منه وانفرد باحلارس العراقي لكنه 

غمز الكرة بعيدا عن املرمى لتتهيأ 
امام احمد خليل الذي اطلقها على 
الطاير في القائم األيســــر ملرمى 

العراقي (٦٢).
  وعندما كانــــت املباراة تلفظ 
الكرة  أنفاســــها االخيرة وصلت 
الى يونس محمود داخل املنطقة 
فمررهــــا عرضية حــــاول عباس 
إبعادها لكنهــــا حتولت خطأ في 

مرمى منتخب بالده.

 اإلماراتي إسماعيل مطر والعراقي أحمد إبراهيم يتصارعان على الكرة                      (أ.ف.پ)

 البحريني إسماعيل عبداللطيف ثالث العب يسجل «سوبر هاتريك»  (أ.پ) 

 مباراة كوريا اجلنوبية واستراليا قدمت صورة مشرفة للكرة اآلسيوية  (أ.پ) 

 األمير سلطان بن فهد

 بات املهاجم البحريني اسماعيل عبداللطيف ثالث 
العب في تاريخ النهائيات اآلســــيوية يسجل أربعة 
أهــــداف في مباراة واحدة بعــــد أن حقق هذا االجناز 
خــــالل فوز فريقه على الهند ٥ - ٢ على ملعب نادي 

السد في الدوحة.
  وجاءت أهداف عبداللطيف (٢٤ عاما) في الدقائق 
١٦ و٢٠ و٣٥ و٧٧ ليتصــــدر بهــــا ترتيب الهدافني في 

البطولة احلالية.
  وكان االيراني بيهتاش فاريبا نال شرف أن يكون 
أول العب يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة عندما 
دك شباك بنغالديش في دور املجموعات عام ١٩٨٠ في 

الكويت عندما فاز فريقه بنتيجة ٧ - ٠.
  وجنح االيراني الشــــهير علي دائي أفضل هداف 
عاملي على صعيــــد املنتخبات في تكرار هذا االجناز 
عام ١٩٩٦ في اإلمارات عندما سجل رباعية أيضا في 

مرمى كوريا اجلنوبية ٦ - ٢. 

  شريدة: ُعْدنا إلى المنافسة

  أوضح مدرب منتخب البحرين سلمان شريدة ان 
الفوز على الهند أعاد فريقه الى املنافسة على إحدى 
بطاقتي التأهل الى ربع النهائي.وقال شريدة «دخلنا 

املباراة بشــــعار نكون أو ال نكون، والفوز أعادنا الى 
املنافسة على التأهل، لكن تبقى أمامنا مواجهة استراليا 

في املباراة االخيرة».
  وعــــن بعض الثغــــرات الدفاعية قــــال «بطبيعة 
احلال للفوز بعدد من االهداف يجب فتح اللعب، لقد 
ضغطنا على حامل الكرة وقمنا بكل شيء والهدفان 
الهنديان لم يكونا متوقعني، لكن كل األمور حتصل 

في املباريات».
  وتابع «خســــرنا فوزي عايش، انه العب جنم ال 
يعوض أثبت وجوده ومحترف باملعنى احلقيقي، لكننا 
سنرى من ســــيكون البديل املناسب أمام أستراليا»، 
مضيفا «ســــلمان عيسى كان مصابا وخضع للعالج 
والراحــــة ولم أشــــركه قبل ان أتأكد مــــن جهوزيته 

.«٪١٠٠
  وعن املباراة الثالثة قــــال «ليس أمامنا إال الفوز 

ولدينا الوقت لإلعداد لها في االيام املقبلة».
  أما صاحب الرباعية إســــماعيل عبداللطيف فقال 
«مبــــروك ملنتخب البحريــــن ككل، فزنا بثالث نقاط 
كنا نطمح لها، تبقى لنا مباراة مع أستراليا ستكون 
صعبة ألن منتخب استراليا يضم العبني محترفني، 
لكن املنتخب الذي سيؤدي جيدا سيحسم املباراة». 

  األمير نواف بن فيصل


