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 «نسور قاسيون» في مواجهة مصيرية أمام «النشامى»

 «األخضر» لتحقيق فوز شرفي على اليابان

 الجوهر: مباراة قوية.. وزاكيروني يعتبرها صعبة
  قال مدرب السعودية ناصر اجلوهر عن املباراة األخيرة امام اليابان «انها مباراة 
مهمة بالنســـبة لنا، الن الفوز على اليابان يظهر تطور مستوى املنتخب السعودي 
مـــن مباراة الى أخرى، آمال الفوز فيها الننـــا ال نفقد األمل بالفوز رغم خروجنا من 

دائرة املنافسة على التأهل الى الدور املقبل».
  من جانبه، قال الالعب محمد مســـعد «املباراة أمام اليابان تعني الكثير لالعبني 
خاصة أن التوفيق لم يحالفنا للتأهل إلى دور الثمانية، البطولة لم تنته بالنســـبة 
لنا، حيث يجب أن نضع بصمة فيها من خالل تقدمي مستوى جيد وحتقيق نتيجة 

جيدة أمام اليابان».
  بدوره، قرر االيطالي البرتو زاكيروني مدرب منتخب اليابان التعامل مع املباراة 
األخيرة مع الســـعودية بحذر قائال «تنتظرنا مباراة صعبة مع املنتخب السعودي 

الذي يبقى من املنتخبات القوية في آسيا رغم خسارته امام سورية واألردن». 

 االتحاد األردني لم يجدد عقد حمد
 نفى عضو مجلس إدارة االحتاد األردني فايز 
أبو عريضة ان يكون احتاده قد جدد عقد املدرب 
العراقي عدنان حمد املدير الفني ملنتخب االردن 
ــف ابو عريضة املتواجد  حتى عام ٢٠١٥.وكش
حاليا في الدوحة ضمن الوفد اإلداري املرافق 
للمنتخب األردني املشارك في كأس آسيا في 
تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية «مكانة حمد 
ــتوى من مجلس  محفوظة وتقديره عالي املس
إدارة االحتاد وأسرة الكرة األردنية وهي تقدر 
ــهامه الفعال  له عاليا ما أجنزه وحققه أوال بإس
في إخراج املنتخب األردني من حالته في بداية 

التصفيات ثم نقله الى نهائيات كأس آسيا للمرة 
الثانية، فقيادة املنتخب الى نتيجتني مشرفتني 
ــادل مع اليابان  ــوار القاري بالتع في أول املش

والفوز التاريخي على السعودية».
ــد العقد حتى عام    وأضاف «ان نفي جتدي
ــدرب عدنان حمد  ــل من أهمية امل ٢٠١٥ ال يقل
ــننهي عقده في  ــي بالضرورة اننا س وال يعن

مايو املقبل.
ــائل اإلعالم أشارت الى    وكانت بعض وس
ــي لعقد حمد حتى عام  جتديد االحتاد األردن

 .٢٠١٥

االقـــدار ان يتحول   شـــاءت 
طموح املنتخب الســـعودي من 
املنافســـة على لقـــب بطل كأس 
آسيا الى حتقيق فوز شرفي قبل 
ان يحزم العبوه امتعتهم ملغادرة 

الدوحة.
  املباراة االخيرة لـ «االخضر» 
املنتخب  اليوم ســـتكون ضـــد 
الياباني فـــي اجلولة الثالثة من 
منافسات املجموعة الثالثة كانت 
ســـتحمل عنوان «قمة آســـيا او 
املجموعة»، لكن القمة انتقلت الى 
املبـــاراة الثانية فيها بني االردن 

وسورية.
  اليابـــان تتصـــدر املجموعة 
برصيد اربع نقاط من تعادل مع 
االردن ١ ـ ١ وفوز على سورية ٢ 
ـ ١، والســـعودية تتذيل ترتيبها 
من دون رصيد بعد خســـارتني 
غير متوقعتني امام سورية ١ ـ ٢ 

واالردن ٠ ـ ١.
  املنتخب السعودي كان خرج 

من دائرة املنافســـة على احدى 
بطاقتي التأهل الى ربع النهائي 
من اجلولة الثانية، ويبحث عن 
حتقيق الفـــوز على اليابان بعد 
زوال الضغوطات التي كان يعاني 
منها لتجنب خسارة ثالثة على 

التوالي.
  يبقى سجل منتخب السعودية 
في كأس آسيا، البطولة التي كتب 
اسطرا مجيدة في سجالتها،  مهما 
اذ انه وصل ست مرات الى املباراة 
النهائية في ثماني مشاركات فيها، 
فتوج بطال اعـــوام ١٩٨٤ و١٩٨٨ 
و١٩٩٦، ويتقاسم الرقم القياسي 
بثالثة القاب مـــع اليابان (١٩٩٢ 
و٢٠٠٠ و٢٠٠٤) وايـــران (١٩٦٨ 
و١٩٧٢ و١٩٧٦)، وحـــل وصيفـــا 
ثالث مرات اعـــوام ١٩٩٢ و٢٠٠٠ 

و٢٠٠٧.
  وســـتكون املرة الثانية التي 
يودع فيها من الدور االول للبطولة 

بعد نسخة الصني عام ٢٠٠٤.

  كان املنتخب السعودي احلدث 
االبرز في البطولة حتى االن، فكان 
وقع خسارته املفاجئة امام نظيره 
السوري في اجلولة االولى قويا 
وادى الى اقالة املدرب البرتغالي 
جوزيه بيسيرو واسناد املهمة الى 
ناصر اجلوهر في جتربة مماثلة 
ملا حصل في لبنان عام ٢٠٠٠ حني 

خلف التشيكي ميالن ماتشاال.

  لم حتدث الصدمة االيجابية 
مفعولها كما حصل في لبنان حني 
نظم اجلوهر صفوف «االخضر» 
بعد اخلسارة الثقيلة امام اليابان 
١ـ  ٤ وقـــاده الى املباراة النهائية 
قبل ان يخســـر امامه ٠ـ  ١، اذ ان 
كرة اردنية سكنت شباكه بطريقة 
غريبـــة يتحمل احلـــارس وليد 
عبداهللا جزءا كبيـــرا بدخولها، 
فانحصر االهتمام مبباراة اليابان 

االخيرة.
  تركت اخلسارة الثانية تداعيات 
اكبر على املنتخب السعودي متثلت 
بقرار ملكي باعفاء االمير سلطان بن 
فهد من منصبه وتعيني نائبه االمير 

نواف بن فيصل بدال منه.
  وفي ظل كل ما احيط مبشاركة 
املنتخب السعودي في هذه البطولة 
حتــــى اآلن، فانــــه يواجه ضغطا 
آخر يتمثــــل بتحقيق الفوز على 
نظيره الياباني الذي يعد «غرميه 
التقليدي» من شرق القارة كونهما 

ســــيطرا على البطولــــة منذ عام 
١٩٨٤ حتى ٢٠٠٤، قبل ان يسجل 
العراق حضوره بفوز صعب على 
السعودية بالذات في نهائي ٢٠٠٧ 

بنتيجة ١ ـ ٠.
  وال ينسى املنتخب السعودي 
ان اللقـــب اآلســـيوي افلت منه 
مرتني امـــام اليابان بالذات،  في 
نهائي الدورة العاشرة في اليابان 
حتديدا ٠ ـ ١، وفي نهائي الدورة 
الثانية عشرة في لبنان بالنتيجة 
ذاتها، علما بأن املهاجم السعودي 
حمزة ادريس اهدر ركلة جزاء لـ 

«االخضر» في ذلك النهائي.
  قد ال يكون احلديث عن االمور 
الفنية والتغييرات في التشكيلة 
الســــعودية دقيقــــا بعــــد احداث 
اجلولتني االوليني، لكن مباريات 
املنتخبني شــــهدت اثــــارة كبيرة 
الســــعودية على  فــــوز  وآخرها 
اليابــــان ٣ ـ ٢ فــــي نصف نهائي 

نسخة ٢٠٠٧.  

 اعتبر النقاد قبل انطالق البطولة ان مباراة 
سورية واالردن في الجولة الثالثة من النهائيات 
القارية ستكون لتأدية الواجب لوجود منتخبي 
اليابان والســـعودية المدججين بســـتة القاب 
بالتساوي معهما ضمن المجموعة الثانية، لكن 
الجارين قلبا التوقعات رأســـا على عقب حتى 
ان جمهور المنتخبين ال يجد بطاقات لشرائها 

لمتابعة هذه المباراة المصيرية.
  وكانت سورية فجرت المفاجأة االولى عندما 
الحقت الهزيمة بالســـعودية ٢-١ في مباراتها 
االولى، بعد ان حقق االردن نصف مفاجأة بتعادله 
مع اليابان ١-١ علما بان االخيرة ادركت التعادل 

في الوقت بدل الضائع.
  واستمر المنتخب االردني في تقديم عروض 
قوية وتغلب على نظيره السعودي ١-٠ ليضعه 
خارج حلبة المنافسة، في حين سقط المنتخب 
السوري امام الساموراي ١-٢ بصعوبة بالغة.

  وباتت المواجهة بين سورية واالردن مصيرية 

لتحديد هويـــة المتأهل منهما 
الى الدور ربع النهائي علما بان 
التعادل يكفي االردن، في حين 
تحتاج ســـورية الى الفوز وال 

شيء سواه.
  هناك حالة واحدة يستطيع 
الدور  المنتخبـــان بلوغ  فيها 
الثاني سويا هو انتهاء المباراة 
بفوز سورية، وخسارة اليابان 
امام السعودية بفارق هدفين.

المبـــاراة    ونظـــرا لقـــوة 
وحساســـيتها وكونهـــا تقام 
على ملعب نادي قطر الذي ال 
يتسع اال لـ ١٣ الف متفرج، حاول 

مسؤولو المنتخبين الطلب الى اللجنة المنظمة 
نقل المباراة الـــى ملعب اكبر لتقام على ملعب 
نـــادي الغرافة او الريان، لكـــن اغلب الظن بان 

المباراة ستقام على الملعب المقرر.

  ويحوم الشك حول مشاركة 
ثالثـــة العبيـــن مؤثرين في 
صفـــوف المنتخب الســـوري 
فـــراس الخطيب  وهم هدافه: 
وهو لم يتماثل تماما للشـــفاء 
منذ انطالق البطولة وشارك في 
الشوط الثاني من المباراة ضد 
اليابان ونجح في ادراك التعادل 
لفريقه قبل ان يحسم الياباني 
النتيجة فـــي مصلحته اواخر 
المباراة. كما غاب عن التدريب 
في ايام االخيرة عبد القادر دكا 

وبالل عبد الدايم.
المنتخبان على    ويعتمـــد 
الروح المعنوية العالية واالداء القتالي لالعبيهما 
داخل المستطيل االخضر ويتألق في صفوفهما 
على وجه التحديد الحارسان السوري مصعب 
بلحوص واالردني عامر شفيع وكالهما زاد عن 

مرماه ببراعة فائقة.
  اما مسؤولية تسجيل االهداف فتقع على حسن 
عبد الفتاح وعـــدي الصيفي وعبداهللا ديب في 
الجانب االردني، وعبد الرزاق الحسين ومحمد 

زينو في الجانب السوري.
  يذكر ان المنتخب االردني الذي يشـــارك في 
النهائيات للمرة الثانية في تاريخه، كان حقق 
انجازا كبيرا في مشـــاركته االولى في الصين 
عام ٢٠٠٤، عندما بلغ الـــدور ربع النهائي قبل 
ان يسقط بشكل دراماتيكي امام اليابان بركالت 
الترجيـــح بعد ان تقدم عليهـــا ٣-١ في الوقت 
االصلي، ثم بفـــارق ركلتين ترجيحيتين لكنه 

خسر في النهاية امامها.
  في المقابل، يســـعى المنتخب السوري الى 
بلوغ الدور الثاني للمرة االولى في مشـــاركته 
الخامســـة بعد ان سقط عند حاجز الدور االول 
في الكويت ١٩٨٠، وسنغافورة ١٩٨٤، والدوحة 

١٩٨٨، وأبوظبي ١٩٩٦. 

 تيتا: رغبة كبيرة في الفوز 

 حمد: فرصتان لنا إيجابية وسلبية
 اعتبر مدرب منتخب االردن العراقي عدنان حمد ان اللعب بفرصتي 
الفوز والتعادل ســــالح ذو حدين وقال «قد يكون اللعب بفرصتني امرا 
ايجابيا، ورمبا ايضا يكون ســــلبيا.لكننا نخوض املباراة وهدفنا الفوز 
ألنه قد مينحنا ايضا صدارة املجموعة في حال تعادل اليابان او خسارتها 
امام السعودية».واعتبر ان فريقه يسير عل الطريق الصحيح، واوضح 
«لقد تعاملنا بواقعية مع مباراتينا ضد اليابان والسعودية ويبقى علينا 
التركيز في املباراة االخيرة ضد سورية لتحقيق نتيجة ايجابية تعبر 
بنا الى الــــدور الثاني». وتابع «الهدف االول بلوغ ربع النهائي وبعدها 

نفكر في كل مباراة على حدة».

 فضل مدرب سورية الروماني ڤاليريو تيتا عدم احلديث واكتفى 
بالقول ان الالعبني جاهزون وهناك رغبة كبيرة في الفوز وبني هذا 
وذاك تبقى احلقيقة الوحيدة املؤكدة هي واقع امليدان الذي سيفصل 
بينهما حتى وإن كان النشـــامى يلعبون على أكثر من خيار بحكم 
رصيد النقاط الـــذي وصل الى أربع نقاط من فوز وتعادل في حني 
جتمد رصيد السوريني عند ثالث نقاط جنوها من فوزهم في اللقاء 

االفتتاحي ضد السعودية.
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