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 أستراليا وكوريا الجنوبية إلى ربع النهائي
 «التايغوك» يواجه إيران.. و«الكنغارو» ينتظر ثاني المجموعة الرابعة 

(أ.ف.پ)  االسترالي مايك جيديناك حلظة تسديده الكرة وتسجيله الهدف في مرمى البحرين  (رويترز)   الكوري اجلنوبي سونغ هيونغ مني في كرة مشتركة مع الهندي ميدفيلدر  

فغابت الفرص اجلدية باستثناء كرة 
من نحو ثالثني مترا لعبداهللا عمر 
سيطر عليها شفارتسر قبل النهاية 
بثالث دقائق، ثم انتهت املباراة على 
وقع كــــرة من عبد الوهاب املالود 
بديل ســــلمان عيسى مرت قريبة 
من القائم األيســــر في الوقت بدل 

الضائع. 

 تأهلت استراليا إلى ربع النهائي 
بفوزهــــا على البحرين ١ـ  ٠ امس 
على ملعب نادي السد في الدوحة 
الثالثــــة األخيرة من  في اجلولة 
منافسات املجموعة الثالثة. وسجل 
مايل جيديناك هدف املباراة الوحيد 
في الدقيقة ٣٧. وفي املباراة الثانية، 
فازت كوريا اجلنوبية على الهند 

٤ ـ ١. وتصدرت استراليا ترتيب 
املجموعة برصيد ٧ نقاط، بفارق 
امام كوريــــا اجلنوبية،  األهداف 
واكتفت البحرين بثالث نقاط، في 
حني لقيت الهند خسارتها الثالثة 

على التوالي.
  وفــــي ربــــع النهائــــي، تلعب 
استراليا مع صاحب املركز الثاني 

  منتخب اســــتراليا يشارك في 
الثانية  البطولة اآلسيوية للمرة 
في تاريخه بعد نســــخة ٢٠٠٧، اذ 
ان احتاده انضم الى كنف االحتاد 
اآلسيوي عام ٢٠٠٦، لكن مشواره 
توقف عند ربع النهائي بخسارته 

امام العراق.
  وخرج منتخــــب البحرين من 

التصفيــــات املؤهلة الى مونديال 
جنوب افريقيا ٢٠١٠. افتقد منتخب 
البحرين الالعب فوزي عايش لنيله 
إنذارين امام الهنــــد، بعد ان كان 
خسر جهود مدافعه حسني بابا الذي 
تعرض الــــى اإلصابة في الدقيقة 
العاشــــرة من املباراة األولى ضد 
كوريا اجلنوبية. شكلت التسديدات 

في املجموعة الرابعة، وتلتقي كوريا 
اجلنوبية مع إيران.

  وبات منتخــــب البحرين رابع 
منتخــــب عربي يــــودع من الدور 
األول بعد الكويتي والســــعودي 
والسوري، بينما جنح منتخبان 
عربيان حتــــى اآلن في بلوغ ربع 

النهائي هما القطري واألردني.

الدور األول كما فعل في النسخة 
املاضية عام ٢٠٠٧، ويبقى اجنازه 
األهم في البطولة القارية وصوله 
الى الــــدور نصــــف النهائي عام 
٢٠٠٤ في الصني قبل ان يخســــر 
بصعوبة امام اليابــــان. يذكر ان 
منتخب استراليا كان تغلب على 
نظيره البحريني ذهابا وإيابا في 

االســــترالية خطورة كبيرة على 
املرمى البحريني وجاء منها هدف 
الســــبق في الدقيقــــة ٣٧ اثر كرة 
طائشــــة مرتدة من الدفاع اطلقها 
مايل جيديناك قوية من نحو ٢٥ 

مترا عانقت الزاوية اليمنى.
  تراجــــع مســــتوى األداء من 
الطرفني مع ارتفاع نسبة اخلشونة 

 حمد يشيد بالروح 
المعنوية لـ «النشامى»

 تيتا: قدمنا هدايا 
لألردنيين 

  أشاد مدرب منتخب األردن 
العراقــــي عدنان حمــــد بالروح 
املعنوية العالية لالعبني الذين 
قلبوا تخلفهم ٠-١ أمام سورية 
إلى فــــوز ليضمنوا بلوغ الدور 

ربع النهائي.
   وقال حمد «مفتاح الفوز كان 
في الروح املعنوية العالية جدا 
لالعبي األردن الذين لم يرتبكوا 
بعد الهدف السوري األول، وظلوا 
متماسكني حتى سارت األمور في 
مصلحتنا بعد هدف التعادل».

   وأضاف: «كانت املباراة قوية 
وفي مواجهة منتخب عنيد، لكن 
عموما كنا الفريق األفضل وان 
كان املنتخــــب الســــوري حقق 
انطالقة قويــــة»، وتابع «نريد 
الذهاب بعيدا في هذه البطولة 

ومنلك القدرة على ذلك».
   وعن منافسه في الدور التالي 
منتخب اوزبكســــتان، قال حمد 
«لقد التقينا به وديا مطلع العام 
احلالي في دبي وأسفرت املباراة 
عن تعادلنا ٢-٢، وللمفارقة فقد 
قال لي مدرب أوزبكســــتان بعد 
تلك املباراة إنه يأمل ان نلتقي 
في نهائي البطولة احلالية، لكن 
فريقا واحدا سيستمر في البطولة 

وامل ان نكون نحن». 

 اعتبر مدرب منتخب سورية 
الروماني تيتا فاليريو أن فريقه 
تأثر كثيرا بضعف خط الدفاع 
أمــــام األردن  عقب اخلســــارة 
١-٢.  وقال فاليريو في املؤمتر 
اللقــــاء: كانت  الصحافي عقب 
املباراة صعبة جدا لكال الفريقني، 
وقد قدمنا مستوى جيدا في أول 
٢٥ دقيقة ولكن املنتخب األردني 
جنح في العودة للمباراة من خالل 
خطأ بني حارس املرمى والدفاع 
حيث كان هذا الهدف مبثابة هدية 
من العبينا. وأضاف: في الشوط 
الثاني حاولنا اســــتعادة زمام 
األمور ولكــــن املنتخب األردني 
لعب أيضا بصورة جيدة وأضاف 
الهدف الثاني، وهذه هي كرة القدم 
حيث تفوز أو تخســــر. وكشف 
مدرب سورية: قبل تسلم مهمة 
اإلشراف على الفريق كنت أدرك 
العثور على  وجود مشكلة في 
مدافعني جيدين في سورية، وقد 
عانى الفريق بشكل واضح من 
ضعف املدافعني في هذه البطولة. 
وحول مصير عمله مع منتخب 
أنا  الســــوري أوضح فاليريو: 
ال أفكر فــــي الكرة حاليا، حيث 
سأحصل على عطلة ملدة شهرين 
قبل أن أفكر في املرحلة املقبلة.. 
لن أتخلى عن كــــرة القدم فهي 

تعتبر حياتي. 

نتيجة املباراة الثانية بني االمارات 
وإيران.

  وكان املنتخب العراقي استهل 
مشــــواره في البطولة باخلسارة 
أمام إيران ٢ـ  ١ بعد ان تقدم عليها 
١ـ  ٠، ثم انتظر الوقت بدل الضائع 
ليحقق فوزا بالغ الصعوبة على 
نظيره االماراتي بهدف من نيران 
صديقة سجله مدافع االخيرة وليد 

عباس خطأ في مرمى فريقه.
  وتبع الفوز احتفاالت صاخبة 
العراقية على  في شــــوارع املدن 
غرار ما حصل عندما توج املنتخب 
باللقب القاري قبل ٤ سنوات ضاربا 
عرض احلائط بجميع التوقعات.

  وأهدى العب وســــط منتخب 
العراق نشأت أكرم الفوز للشعب 
العراقي بقوله «انا فخور بالفوز 
ألنني أحب بالدي وســــاهمت في 
إعادة السعادة الى وجوه الشعب 
العراقــــي بأكمله الــــذي آزرنا في 
املباراة ضد اإلمارات وكان يطالبنا 

بالفوز فيها».
  وأضاف «كنــــا محظوظني في 
الهدف الذي جاء في وقت متأخر 
لكــــن في الوقــــت ذاته لــــم نكن 
محظوظني خالل مجريات املباراة 
القائــــم والعارضة  حيث تصدى 

لتسديدتني لنا».
  وال شــــك ان الفــــوز رفع من 
معنويات منتخب أسود الرافدين 
الذين سيدخلون املباراة ضد كوريا 
الشــــمالية بثقة كبيرة بالنفس، 
خصوصا ان املنتخب املنافس لم 
يقدم عروضا جيدة حتى انه فشل 

في التسجيل حتى اآلن. 

بوجود جيل من الشــــباب تعول 
عليهم االمارات كثيرا في التصفيات 
املؤهلة الى اوملبيــــاد لندن ٢٠١٢ 

ومونديال البرازيل ٢٠١٤.
  وشكل كاتانيتش منتخبا مؤلفا 
من العبي االوملبي واملنتخب األول 
الــــذي حقق نتيجــــة جيدة أيضا 
ببلوغه نصــــف نهائي «خليجي 
٢٠» في اليمن قبل ان يخسر أمام 
السعودية ٠ـ  ١، فكانت اآلمال كبيرة 

في البطولة اآلسيوية.
  وسيصطدم منتخب االمارات 
اليوم بنظيره اإليراني الباحث عن 
لقب ما يزال يبحث عنه منذ ١٩٧٦، 
اذ انه فشــــل من حينها حتى في 

الوصول الى املباراة النهائية.
  وكانت ايران تســــيدت القارة 
اآلسيوية في ٣ بطوالت متتالية 

أعوام ١٩٦٤ و١٩٦٨ و١٩٧٢.

  العراق يواجه كوريا الشمالية

  املنتخب العراقي حامل اللقب 
يدخل مباراته ضد كوريا الشمالية 
وهو في وضع جيد للتأهل ذلك ألن 
التعــــادل يكفيه بغض النظر عن 

طريقــــه الى فقدان لقبه بنســــبة 
كبيرة.

  وتالزم منتخب االمارات مشكلة 
العقم الهجومي حيث فشل إسماعيل 
مطر واحمد خليل في هز الشباك 
حتى اآلن، وهو ما كان يعاني منه 
الى درجة  «األبيض» منذ فتــــرة 
دفعت املدرب السلوڤيني سريتشكو 
كاتانيتــــش الى القــــول بوضوح 
«نعاني من مشكلة تهديفية، لكنني 
ال اســــتطيع ان أغير الكثير اآلن 
اثناء البطولة وآمل فقط ان ينجح 

املهاجمون في التسجيل».
  ال بديل لكاتانيتش عن أسلوب 
هجومي أمام إيران منذ البداية ألن 
الفوز بعدد من األهداف هو احلل 
الوحيد أمام فريقه إلبقاء فرصته 
قائمة في االســــتمرار بالبطولة، 
وهو يدرك في الوقت ذاته ان كشف 
خطوطه أمام منتخب متمكن مثل 
املنتخب اإليراني سيؤدي الى تعقيد 

األمور.
  جاء منتخب االمارات الى الدوحة 
بآمال عريضة فــــي الوصول الى 
ابعد مرحلــــة ممكنة من البطولة 

 يجد منتخب االمارات نفســــه 
أمام موقف صعب جدا أمام نظيره 
اإليراني اليوم في اجلولة الثالثة 
االخيرة من منافســــات املجموعة 

الرابعة.
  ويلعب العراق حامل اللقب مع 
كوريا الشمالية ضمن املجموعة 

ذاتها اليوم ايضا.
  تتصدر ايران ترتيب املجموعة 
برصيد ٦ نقاط، أمــــام العراق ٣ 
نقاط، ومتلك كل من االمارات كوريا 

الشمالية نقطة واحدة.
  وكان منتخب ايران أول املتأهلني 
الى ربع نهائي البطولة بعد ان جمع 
العالمة كاملة في اجلولتني األوليني، 
وقد ضمن أيضا صدارة املجموعة 
ألن املنتخب العراقي هو الوحيد 
الذي يستطيع ان يجمع ٦ نقاط، 

لكنه خسر أمام ايران.
  ال بديــــل لإلمــــارات عن الفوز 
بفارق مريح من األهداف شــــرط 
خسارة العراق أمام كوريا الشمالية 
إذ سيتعادل مع االخيرة في هذه 
احلال برصيد ٤ نقاط لكل منهما 
وسيتم اللجوء الى فارق األهداف 
بعد انتهاء مباراتهما معا بتعادل 

سلبي.
  وكان منتخــــب االمــــارات في 
طريقه الى تعادل سلبي ايضا مع 
العراق يبقي حظوظه قوية المكان 
حجز إحدى بطاقتي املجموعة في 
اجلولة الثالثة، لكن هدفا قاتال في 
الثواني االخيرة سجله املدافع وليد 
عباس خطأ في مرمى «االبيض» 
قلب األمور رأسا على عقب، فعقد 
مهمة االمارات في التأهل وجعله 
أقــــرب الى العراق الــــذي كان في 

 «األخضر» يبحث عن مدرب عالمي

 أكد الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس االحتاد 
الســــعودي لكرة القدم األمير نــــواف بن فيصل أن 
مشاركة املنتخب في كأس آسيا انتهت اآلن بخروجه 

من الدور األول بنتائج سلبية مؤسفة.
  وأوضح االمير نواف الذي خلف قبل يومني عمه 
االمير ســــلطان بن فهد، في بيان «حرصا منا على 
ظهور املنتخب مبســــتوى أفضل مستقبال خاصة 
ان أقرب مناسبة ملشــــاركة املنتخب على املستوى 
العربي والقاري والدولي لن تكون بعيدة، ســــيبدأ 
االحتاد السعودي فورا البحث عن مدير فني عاملي 
يتم التعاقــــد معه ومن يحتاجهم ملعاونته لالطالع 

على مجريات مسابقات الدوري».
  واضاف ان املدير الفني اجلديد «سيتولى مسؤولية 
إعداد وتدريب املنتخب خالل الفترة املذكورة بحيث 
يتم إجراء مباريات وديــــة مع منتخبات عاملية مع 
املشاركة في جميع أيام فيفا، وذلك ليكون املنتخب 
مستعدا للمشاركات التي تتم مستقبال، حيث سيتم 
توفير جميع اإلمكانيات املطلوبة إلنفاذ هذا املشروع 
والتي تشمل تطوير أعمال االحتاد السعودي لكرة 

القدم فنيا وإداريا».
  وأشار األمير نواف الى قبول استقالة فهد املصيبيح 
من عمله كمدير للمنتخب السعودي وزمالئه العاملني 
معه في إدارة املنتخب، وإنهاء مهمة املدرب احمللي 
ناصر اجلوهر الذي خلف البرتغالي جوزيه بيسيرو 

بعد اخلسارة االولى أمام سورية.
  وأكد انه «ستتم إعادة هيكلة إدارة املنتخب بحيث 
تكون قادرة على حتمل مســــؤولية برامج التطوير 
بواســــطة عدد من ذوي القدرة والكفاءة املتميزة»، 
مشيرا الى انه يجري اآلن اإلعداد الجتماع مع ذوي 

االختصاص ومسؤولي األندية ملناقشة كل األوضاع 
اخلاصة بكرة القدم وفيما يخص بالذات املنتخب األول 
ولوضع آلية جديدة تتعلق بأسلوب املكافآت لالعب 
املجد واحلسومات لالعب الذي يكون أداؤه متواضعا 

وفق أنظمة االحتراف الدولية واحمللية».
  ومتنــــى االمير نواف في ختــــام بيانه «أن يعي 
الالعبون أهمية ارتداء شعار الوطن وأن من ال يتحمل 

املسؤولية لن يكون له مكان في املنتخب».
  وكانت السعودية خسرت مبارياتها الـ ٣ ضمن 
املجموعة الثانية في الدور األول أمام ســــورية (١ ـ 

٢) واألردن (٠ ـ ١) واليابان (٠ ـ ٥).

  الجوهر: الخمسة ثقيلة

  أســــف مدرب منتخب السعودية ناصر اجلوهر 
للخسارة القاسية التي لقيها «األخضر» أمام اليابان 

٠ ـ ٥.
  وقال اجلوهر «النتيجة ثقيلة علينا، فلم نقابل 
اليابان بيوم من األيام وكنا بهذا املستوى، بل إننا دائما 

ما كنا نقابل املنتخبات القوية باستعداد قوي».
  وتابع «على كل حال، لم يقدم املنتخب السعودي في 
هذه البطولة ما يشفع بأن يكون ندا قويا للمنتخبات 
األخرى». وأوضح اجلوهر «االستعداد لم يكن طيبا 
لنواجــــه منتخبات كهذا، فصحيــــح انني جئت الى 
املنتخب ولدي خلفية عنه، وكلفت من املســــؤولني 
باملهمة ولســــت جبانا ألرفض تسلمها، فأنا مدرب 
محترف وال أخاف شيئا، ولكن لم نوفق ألن إعدادنا 
لم يكن جيدا». ومتنى «ان تعدل األمور في البطوالت 
املقبلة وان نعود الى منصات التتويج والى املراتب 

احلقيقية للمنتخب السعودي». 

 زاكيروني: قمنا بعمل رائع  
 اعتبر مـــدرب منتخب اليابـــان االيطالي البرتو 
زاكيروني أن فريقه بدأ في الكشـــف عن مســـتواه 
احلقيقي بعد أن اكتســـح نظيره السعودي بخمسة 
أهداف نظيفة. وقـــال زاكيروني: «راض للغاية عن 
النتيجة، حققنا اخلطوة األولى في كأس آسيا من خالل 
العبور إلـــى الدور الثاني، ونحن نتطور من مباراة 
ألخرى في البطولة». وأضاف: «شـــعرت بالقلق من 
ارتكاب األخطاء ولكننا لم نفعل ذلك، فقد قام الالعبون 
بعمل رائع.. في أي بطولة يريد املدرب حتقيق نتائج 
جيدة، وإذا لم يكن الفريق في حالة بدنية أو ذهنية 
جيدة فإنه لن يحقق االنتصارات». وصرح زاكيروني 
بأن «اليابان تتأخـــر عن بقية املنتخبات من ناحية 

االستعداد، ويجب أن نلحق باآلخرين وأن نطور أنفسنا 
في البطولة.. املهاجم شـــينجي كاغاوا يتحسن من 
مباراة ألخرى وهو يقوم بالتضحية من أجل الفريق، 
وأنا أعتقد أنه سينجح في التسجيل خالل املباريات 
املقبلة». وتابع: «املنتخب الياباني فريق شاب، فقد 
قمت باختيار العبني شابني وأنا راض عن املستوى 
الذي يقدمونه حيث يلعبون في بعض األحيان بطريقة 
رائعة». وشدد زاكيروني على قوة الفريق القطري 
قبل مواجهة الفريقني معا بدور الثمانية، قائال: «لقد 
جنحوا في العودة بقوة بعد اخلســـارة في املباراة 
األولى، ولكن املنتخب الياباني يســـير بشكل جيد 

وأتوقع أن تكون املواجهة رائعة».  

(أ.ف.پ)   الصدمة واضحة على وجوه العبي «األخضر» في دكة االحتياط  
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