
(أ.ف.پ)  اآلمال معلقة على هداف البحرين إسماعيل عبداللطيف في دك شباك أستراليا 

 البحرين.. «يا خال يا بوثنتين» 
حتى اآلن أمام كوريا اجلنوبية 

والهند.
  قدمت اســــتراليا في املقابل 
عرضــــني جيدين حتــــى اآلن، 
فبعد ان تخطت الهند بسهولة 
برباعية نظيفة، كشفت خطورتها 
خصوصا في الهجمات املرتدة 
العالية  العرضية  والتمريرات 
أمام كوريا اجلنوبية في مباراة 
تعتبر األفضل فنيا في البطولة 
حتى اآلن. وظهرت خطورة عدد 
من الالعبني االســــتراليني أمام 
كوريا اجلنوبية كهاري كيويل 
وتيم كاهيــــل ومايل جيديناك 

ولوكاس نيل وغيرهم.
ان اســــتراليا تغلبت    يذكر 
البحرين ذهابا وايابا في  على 
تصفيات مونديال جنوب افريقيا 

.٢٠١٠

  كوريا الجنوبية ـ الهند

الكوري  املنتخــــب    يدخــــل 
اجلنوبــــي مباراته ضد نظيره 
الهندي وهو مرشح فوق العادة 
النتزاع النقــــاط الـ ٣ وبالتالي 
بطاقة التأهل بعد ان تأكد للجميع 
أن املنتخب الهندي جسرا تعبر 
عليه املنتخبات األخرى بدليل 
خسارته أمام استراليا برباعبة 
نظيفة، وأمام البحرين ٢ـ  ٥ بينها 
رباعية إلسماعيل عبداللطيف.

  وقدم املنتخب الكوري بقيادة 
جنم مانشستر يونايتد بارك جي 
سونغ الذي سيعتزل على األرجح 
بعد النهائيات احلالية أداء رفيع 
املستوى في مباراتيه حتى اآلن، 
فحقق الفوز على البحرين ٢ـ  ١ 
في مباراته االولى، وتقاسم نقاط 
املباراة مع استراليا بتعادله معها 
١ـ  ١. وكان املنتخب الكوري تفوق 
على نظيره االسترالي في تلك 
املباراة واســــتحوذ على الكرة 
بنسبة كبيرة لكن يبقى عيبه 
عدم استغالل الفرص التي تسنح 
له وقلة األهداف التي يسجلها.

اما املنتخب الهندي فأثبت انه 
أضعف منتخبات البطولة وقد 
تلقى دروسا قاسية في فنون 
اللعبة حتــــى اآلن حيث دخل 
مرمــــاه ٩ أهداف ولم يســــجل 

سوى هدفني.

البحريني الذي سجل خماسية 
أظهــــرت نزعتــــه الهجوميــــة 
وكان بطلها املهاجم إســــماعيل 
عبداللطيف الذي بات ثالث العب 
في القارة يسجل ٤ أهداف «سوبر 
هاتريك» وأول العب عربي يحقق 
هذا اإلجناز، فتصــــدر ترتيب 

الهدافني من مباراة واحدة.
  لكن العرض الهجومي ترك 
ثغرات دفاعية فادحة كاد املنتخب 
الهندي املتواضع فنيا يستفيد 
منها في مناســــبات عدة فنجح 
في تسجيل هدفني وأهدر عددا 
من الفرص أمام مرمى احلارس 

محمد منصور.
  املنتخب البحريني سيفتقد 
ورقة مهمة ضد استراليا بغياب 
املشاكس واملتخصص في الكرات 
الثابتــــة فوزي عايــــش لنيله 
إنذاريــــن مــــن دون مبرر وفي 
غضون دقيقتني فقط. وسجل 
عايش هدفني مــــن ركلة جزاء 

عيسى الذي لم يكن قد تعافى 
من اإلصابة، فضال عن تعرض 
املدافــــع حســــني بابــــا إلصابة 
اضطرت املدرب سلمان شريدة 
الى استبداله في وقت مبكر جدا 

من املباراة.
  لكن عودة عيســــى وإجراء 
بعض التعديالت على التشكيلة 
املنتخب  الــــى  الــــروح  أعادت 

تعني ضمان استراليا وكوريا 
اجلنوبية تأهلهما.

البحريني    وجد «األحمــــر» 
صعوبة في مباراته االولى أمام 
كوريا اجلنوبية، وافتقد عددا 
من عناصره بســــبب اإلصابة 
فــــي مقدمتهم محمد ســــاملني 
الذي يغيب عن البطولة ككل، 
واجلناح األيسر السريع سلمان 

 يرفع منتخب البحرين شعارا 
وحيدا هو الفــــوز على نظيره 
االسترالي في مواجهة صعبة 
للغاية اليوم في اجلولة الثالثة 
االخيرة من منافسات املجموعة 

الثالثة.
  تتصدر أســــتراليا الترتيب 
برصيد ٤ نقاط، بفارق األهداف 
أمام كوريــــا اجلنوبية، ومتلك 
البحرين ٣ نقاط، وتأتي الهند 

أخيرة من دون رصيد.
  خســــرت البحرين مباراتها 
االولى أمام كوريا اجلنوبية ١ ـ 
٢ ثم اكتسحت في الثانية الهند 
الضعيفة ٥ ـ ٢، في حني حققت 
استراليا فوزا كبيرا على الهند 
٤ ـ ٠ قبل ان تتعادل مع كوريا 

اجلنوبية ١ ـ ١.
البحريــــن مطالب    منتخب 
بالفــــوز وحــــده اذا أراد حجز 
إحدى بطاقتي املجموعة الى ربع 
النهائي، وأي نتيجة خالف ذلك 

 كونغ راي: لدينا العبون جيدون 
  

  قال مدرب كوريا اجلنوبية تشـــو كوانغ راي، «لدينا العديد من 
الالعبني اجليدين الذين يســـتطيعون تســـجيل األهداف، وسيكون 
األمر أفضل لو ســـجلنا عددا اكبر من األهداف، ونأمل ان نقوم بذلك 

في مواجهة الهند».
  وأضـــاف «العبـون أمثـــال بـارك جي ســــونغ وجي دونغ وون 
ولي تشـــونغ يونغ يســـتـطـيعون تســـجـيل األهـداف للمـنتخب 

الكـوري».
  واشاد املدرب باملهاجم كوو تشا جيول الذي سجل أهداف فريقه 

الثالثة في البطولة حتى اآلن. 

 شريدة: ليس أمامنا إال الفوز 
  

  عزا مدرب البحرين ســـلمان شريدة فوزه على الهند الى الهجوم 
بقولـــه «بطبيعة احلال، فانه يجب فتح اللعب لتحقيق الفوز بعدد 
كبيـــر من األهداف، لقد ضغطنا على حامل الكرة وقمنا بكل شـــيء 
والهدفـــان الهنديان لم يكونا متوقعني لكـــن كل األمور حتصل في 
املباريات». وأضاف «خسرنا فوزي عايش، انه العب جنم ال يعوض 
اثبت وجوده وهو محترف باملعنى احلقيقي، لكننا سنرى من سيكون 
البديل املناسب أمام استراليا، ســـلمان عيسى كان مصابا وخضع 
للعالج والراحة ولن أشركه قبل ان اتأكد من جهوزيته ١٠٠٪»، وعن 
مواجهة استراليا أوضح «ليس أمامنا إال الفوز عليها إذا أردنا التأهل 

الى الدور املقبل».

 كوريا الجنوبية في مهمة سهلة أمام الهند

 البحرين  استراليا 
 ٤:١٥ 

 أبوظبي الرياضية ١ 

 الهند  كوريا الجنوبية 
 ٤:١٥ 

 الجزيرة الرياضية ١ 

 الكوري اجلنوبي بارك جي سونغ مصدر اخلطورة 

 «النشامى» يواجهون أوزبكستان و«الساموراي» يلتقي قطر في ربع النهائي
 األردن تخطى سورية وإقصاء تاريخي لألخضر

(أ.ف.پ) (أ.ف.پ) العبو اليابان مندهشون من الفوز العريض على السعودية   فرحة العبي األردن بالتأهل إلى ربع النهائي 

.(٣٠)
  وانبرى بالل عبد الدائم لركلة 
حرة أبعدها احلارس االردني الى 
ركنية ومنها اطلق سامر عوض 
كرة قوية كان لها شفيع باملرصاد 

ايضا (٥٦).
الثنائي  ارتكب    ومرة جديدة 
علي دياب واحلارس الســـوري 
بلحوس خطأ شنيعا في التقدير 
فاســـتغل عدي الصيفي املوقف 
ليغمـــز الكـــرة داخل الشـــباك 

.(٥٩)

١٩٨٠ وسنغافورة ١٩٨٤ والدوحة 
١٩٨٨ وأبوظبي ١٩٩٦.

  وقام جهاد احلسني مبجهود 
فردي في منتصف امللعب ومرر 
كرة ملعوبة بينية باجتاه ملكي 
الذي ســـار بها خطـــوات داخل 
املنطقـــة وأطلقهـــا قوية صدها 
احلارس األردني عامر شفيع من 
دون ان يلتقطها ليتابعها محمد 
زينو داخل الشـــباك من مسافة 

قريبة (١٥).
  وأهدر زينو بعد دقائق فرصة 

ال تهدر عندما وصلته كرة عرضية 
من اجلهة اليمنى واملرمى مشرع 
امامه لكنه ســـدد برأســـه فوق 

العارضة (١٨).
  وجنـــح املنتخب األردني في 
التعـــادل خالفا ملجريات  ادراك 
اللعب عن طريق مدافع سورية 
علي دياب الذي حاول ابعاد كرة 
عرضية لعامر ذيب فحولها داخل 
الشباك من فوق احلارس مصعب 
بلحوس اخلارج عن عرينه والذي 
يتحمل مســـؤولية الهدف ايضا 

  ورمى املنتخب السوري بكل 
ثقله النـــه كان فـــي حاجة الى 
هدفني لينتزع بطاقة التأهل من 
منافسه، وزج مدربه الروماني تيتا 
فاليريو بهدافه فراس اخلطيب 
من اجل تعزيز اجلبهة الهجومية 
منتصف الشـــوط الثاني، وكاد 
االحتياطي مؤيد أبوكشك يسقط 
سورية بالضربة القاضية عندما 
راوغ مدافعا داخل املنطقة قبل ان 
يطلق كرة في الشباك من اخلارج 

 .(٨٣)

 أحلقت اليابان اخلسارة الثالثة 
على التوالي بالسعودية واألقسى 
في تاريخها في كأس آسيا قوامها 
خماسية نظيفة وتأهلت الى ربع 
النهائي امـــس على ملعب نادي 
الريان فـــي الدوحة في اجلولة 
الثالثة األخيرة من منافســـات 
املجموعة الثانية. وسجل شينجي 
اوكازاكي (٨ و١٣ و٨٠) وريويتشي 

مايدا (١٩ و٥١) االهداف.
  ورفعت اليابان رصيدها الى 
٧ نقـــاط في صـــدارة املجموعة 
بعد ان كانت تعادلت مع األردن 
١-١ وفازت على ســـورية ٢-١. 
واخلسارة هي الثالثة على التوالي 
للســـعودية في البطولة بعد ان 
سقطت امام سورية ١-٢ واألردن 

٠-١ في اجلولتني االوليني.
الثاني  املركز    ويحتل األردن 
بفارق األهداف خلف اليابان، في 
حني توقف رصيد سورية عند ٣ 
نقـــاط وخرجت ايضا من الدور 

االول.
  وفي ربـــع النهائـــي، يلتقي 
القطري  اليابان نظيره  منتخب 
صاحب االرض، في حني يلعب 
االردن مـــع أوزبكســـتان في ٢١ 

اجلاري.
  وفي مباراة األردن وسورية 
حيث سجل علي دياب (٣٠ خطأ 
في مرمى منتخب بالده) وعدي 
الصيفي (٥٨) هدفي األردن، بعد 
ان تقدمت سورية بهدف محمد 

زينو (١٥).
املبـــاراة مثيرة في    وجاءت 
مجرياتهـــا النها شـــهدت تقدم 
املنتخب السوري في ربع الساعة 
االول، لكن الهدف الذي ســـجله 
مدافعه خطأ في مرمى فريقه قلب 
املوازين واعاد األردن الى أجواء 
املباراة، قبل ان يحسم املباراة في 

مطلع الشوط الثاني.
  ودخل املنتخب السوري املباراة 
وهو يدرك انه ال بديل له عن الفوز 
اذا ما أراد بلوغ الدور ربع النهائي 
للمرة األولى في تاريخه بعد اربع 
محاوالت فاشلة بعد ان سقط عند 
حاجز الـــدور االول في الكويت 
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 الترتيب النهائي للمجموعة الثانية 
 نقاطه  عليه  له  خسر  تعادل  فاز  لعب  المنتخب 
 ٧  ٢  ٨  ـ  ١  ٢  ٣  اليابان 

 ٧  ٢  ٤  ـ  ١  ٢  ٣  األردن 

 ٣  ٥  ٤  ٢  ـ  ١  ٣  سورية 

 ـ  ٨  ١  ٣  ـ  ـ  ٣  السعودية 

 الدور ربع النهائي 
 اجلمعة 

 ١/٢١
 ٤:٢٥  اليابان ـ قطر 

 ٧:٢٥  أوزبكستان ـ األردن 

 الملك عبداهللا يهنئ حمد
  

ــي عبداهللا  ــرى امللك االردن   اج
ــني اتصاال هاتفيا  الثاني بن احلس
ــالده العراقي  ــب ب ــدرب منتخ مب
ــأ امللك  ــس. وهن ــان حمد ام عدن
ــد باالنتصار  ــدرب حم عبداهللا امل
ــق وطلب منه  ــني» الذي حتق «الثم
ــع افراد  ــى جمي ــه ال ــل حتيات نق
ــي طالبا منهم بذل  املنتخب االردن
املزيد من اجلهود للذهاب بعيدا في 

البطولة القارية. 


