
 نهائيات كأس اسيا قطر 2011 من 7 إلى 29 يناير 

 الخميس
  ٢٠  يناير ٢٠١١ 

 52 

كاتانيتـــش مـــدرب اإلمارات 
فاعتمد على األســـماء املعتادة 
معوال على اسماعيل مطر واحمد 

خليل في الهجوم.
  وكان منتخب اإلمارات الطرف 
األفضل في الشوط األول حيث 
بدا على العبيه التصميم على 
إال ان  البداية  التســـجيل منذ 
الهدف افلت مـــن احمد خليل 
واســـماعيل مطر في اكثر من 
إيران  مناسبة. وتأثر منتخب 
التي  املقابـــل بالتغييرات  في 
التشكيلة  املدرب على  أجراها 
فلم يشكل خطورة كبيرة على 
املرمى باستثناء بعض احملاوالت 

اخلجولة.
 

عقيلي ومحمد نصرتي جواد 
نيكونام وبيجمان نوري واميان 
مبعلي محمد رضا خلتعبري 
وكرمي انصاري الذين لعبوا دورا 

مهما في الفوزين األولني.
  اما السلوڤيني ستريشكو 

 ٢ـ  ٤ بعد انتهاء الوقتني األصلي 
واإلضافي ٠ ـ ٠.

  وأجرى مدرب منتخب إيران 
افشني قطبي تغييرات كثيرة في 
التشكيلة فأراح احلارس مهدي 
رحمتي وجالل احلسيني وهادي 

النهائية. وتبقى أفضل نتيجة 
املقابل  فـــي  ملنتخب اإلمارات 
النســـخة  الى نهائي  وصوله 
التي أقيمت فـــي ابوظبي عام 
١٩٩٦ قبل ان يخسر امام نظيره 
الترجيح الســـعودي بركالت 

في البطولة حتى اآلن.

  ثالثية إليران

  وحصـــدت إيـــران العالمة 
الكاملة بتحقيق فوزها الثالث 
على التوالي وجاء على حساب 
اإلمارات ٣ـ  ٠ على ملعب نادي 

قطر.
  وســـجل اراش اڤشني (٧٠) 
ومحمد نوري (٨٣) ووليد عباس 
(٩٠ خطـــأ في مرمـــى فريقه) 

األهداف الثالثة.
  وسبق إليران ان توجت بطلة 
لكأس آسيا ٣ مرات اعوام ١٩٦٨ 
و١٩٧٢ و١٩٧٦، وفشلت من حينها 
حتى في الوصول الى املباراة 

بعد ان تقدم عليـــه، بيد انه 
استعاد توازنه وتغلب على 
اإلمارات بصـــعوبـــة ١ ـ ٠ ، 
قبل ان يسجل النتيجة ذاتها 
الكوري  في مواجهة منافسه 
الشمالي مقدما افضل عروضه 

بوجوده اكثر صالبة، كما انه 
غالبا ما ساند زمالءه في خط 

الهجوم.
  وكان املنتخـــب العراقـــي 
البطولة باخلسارة  اســـتهل 
امـــام نظيره اإليرانـــي ١ ـ ٢ 

 تابع العراق مشوار الدفاع عن 
لقبه بطال آلسيا ببلوغه الدور 
ربع النهائي من النسخة احلالية 
بتغلبه على كوريا الشـــمالية 
١ـ  ٠ امس على ستاد نادي الريان 
الثالثة األخيرة  ضمن اجلولة 
من املجموعة الرابعة. وسجل 
كرار جاسم هدف املباراة الوحيد 

في الدقيقة ٢٢.
  وتصـــدرت إيـــران التـــي 
حققـــت فوزهـــا الثالث على 
التوالـــي وكان على اإلمارات 
٣ ـ ٠ ، هذه املجموعة برصيد 
٩ نقاط، مقابل ٦ نقاط للعراق، 
ونقطة لكل من اإلمارات وكوريا 

الشمالية.
  وللمفارقـــة، فإن منتخبي 
اإلمارات وكوريا الشمالية فشال 
في التسجيل في ثالث مباريات 

في الدور األول.
  ويلتقي العراق مع استراليا 
متصدرة املجموعة الثالثة في 
٢٢ احلالي، في إعادة ملباراتهما 
في الدور األول من النســـخة 
املاضية والتي انتهت بفوز الفت 
للعـــراق ٣ـ  ١ في بانكوك. في 
حني تلتقي إيران في اليوم ذاته 

مع كوريا اجلنوبية.
  وبات العراق ثالث منتخب 
عربي يبلغ الدور الثاني بعد 
قطر عـــن املجموعـــة األولى 
واألردن عـــن الثانيـــة، فـــي 
حني ودعت ٥ منتخبات عند 
الـــدور األول وهي:  حاجـــز 
الكويت والسعودية واإلمارات 

والبحرين وسورية.
  وأجرى مدرب العراق األملاني 
فولفغانغ سيدكا ٣ تعديالت 
على تشـــكيلته فأشرك كرار 
جاســـم ومصطفى كرمي على 
حساب هوار مال محمد وعماد 
محمد فمنحـــا حيوية كبيرة 
خلط الهجوم وخففا الضغط 
عن الهداف يونس محمود، في 
حني شارك الظهير األيسر باسم 
عباس للمرة األولى بعد ابالله 
من اإلصابة، فكان خط الدفاع 

(رويترز)  اإلماراتي إسماعيل احلمادي بني اإليرانيني فارشيد طالبي ـ الى اليسار ـ وخسرو حيدري                         (رويترز)  العراقي كرار جاسم يحاول تخطي الكوري الشمالي جونغ تاي سي         

 سليمان عيسى في غاية احلسرة بعد خروج «األحمر البحريني»  (رويترز) 

 شريدة: 
راٍض 

  عما قدمه 
«األحمر»

 اعتبر مدرب منتخب البحرين ســــلمان 
شــــريدة ان فريقه قدم مبــــاراة جيدة أمام 

استراليا لكنه لم يتمكن من التسجيل.
  وقــــال شــــريدة «نبــــارك للمنتخب 
الثاني،  الدور  الى  االســــترالي صعوده 
منتخب البحرين كما رأيتهم قدم مباراة 
جيدة وكان الفريق األفضل ووصل الى 
املرمى ولكنه أهــــدر العديد من الفرص 
ونعرف ماذا يعني إهدار الفرص في مثل 
هذه املباريات في ظل حاجتنا الى النقاط 

الـ ٣».
  وتابــــع «راض كل الرضــــا عما قدمه 
املنتخب البحريني في هذه املباراة وعن 
العمل الذي قمت به في الشهرين املاضيني، 
فاملنتخب االسترالي استفاد من تسديدة 

من خارج املنطقة».

  وأوضح شــــريدة «مستوى منتخب 
البحرين تدرج من مبــــاراة الى اخرى، 
اما أمام اســــتراليا فلم يكن أمامنا سوى 
اللعب من اجل الفوز وبتوظيف قدرات 

الالعبني لتحقيق هذا الهدف».
  وعن ســــبب تأخره بإخراج سلمان 
عيســــى قال «كنت انتظر منه ان يحقق 
شيئا ما في اي حلظة ولم يخطر ببالي 
ان اســــتبدله قبــــل ان فعل فــــي أواخر 

املباراة».
  وحتدث عن قوة املجموعة قائال «شاهدنا 
ان املنتخبني االسترالي والكوري اجلنوبي 
من املنتخبات التي لها قوتها وشخصيتها 
وموقعها في الكرة اآلسيوية، واعتقد اننا 
لو وقعنا في مجموعة اخرى لكان الضغط 

علينا اقل بطبيعة احلال».

  وعما اذا كان ســــيواصل مشواره مع 
املنتخب قال «يشــــرفني ان أكون مدربا 
ملنتخب بالدي في هذه الظروف الصعبة 
التي متر بها الكرة البحرينية، عملت في 
فترة قصيرة واجلميع رأوا اننا تخطينا 
الكثير من املشاكل التكتيكية داخل امللعب، 
وانا سعيد ملا قدمته تدريجيا من مباراة الى 
مباراة، واعتقد بأنه اذا وجد من تقصير 
فإنه يعود الى قصر الفترة التي توليت 
فيها املهمة»، مؤكدا «مستعد لالستمرار 
مع املنتخب والقيام بــــأي عمل خلدمة 

الكرة البحرينية».
  وختم بالقول «اشــــكر املسؤولني في 
البحرين على الوقفة التي وقفوا بها مع 
املنتخب البحريني في هذه الظروف، وهم 
يقدرون العمل الذي قام به املنتخب في 

هذه الفترة القصيرة».
  اما مدرب منتخب استراليا، األملاني 
اولغير اوسييك، فأوضح بدوره «صحيح 
اننا حصلنا على النقاط الـ ٣، لكن املباراة 
كانت صعبة ومنتخب البحرين اثبت انه 
منافس قوي وقدم أداء جيدا، لكن األهم اننا 

فزنا في النهاية وتصدرنا املجموعة».
  وأضاف «حققنــــا هدفنا بالتأهل الى 

ربع النهائي».
  وعن ســــبب عــــدم ثبات مســــتوى 
املنتخب االسترالي على مدار الشوطني 
قال اوســــييك «اعتقد بأن اداء البحرين 
صعب علينا املهمة في هذه املباراة»، مشيرا 
الى انه «سيحضر املباراة ثانية للقيام 
باالستنتاجات املناسبة عن التشكيلة وعما 

ميكن ان يحضره للمباراة املقبلة». 

 تغريم ٣ العبين سعوديين 
 قررت اللجنة املنظمة للنهائيات اآلسيوية تغرمي 
٣ العبني ســـعوديني ٢٠٠٠ دوالر لكل العب منهم، 
ملخالفتهم السياســـة اإلعالمية للبطولة، بحسب 

وكالة «أسوشييتد برس».
  وقالت الوكالة إن الالعبني الثالثة رفضوا إجراء 
مقابـــالت بعد مباراة األردن التـــي انتهت بهزمية 
املنتخب السعودي، مشيرة إلى أنه مت تغرمي االحتاد 

الســـعودي لكرة القدم ٢٠٠٠ دوالر أيضا لرفضه 
إرسال الالعبني إلجراء مؤمتر صحافي قبل مباراة 

األربعاء املاضي.
  وتقرر أيضا تغرمي االحتاد السوري ٣ آالف دوالر 
بعـــد أن جتاوز عدد البطاقات الصفراء لالعبيه ٥ 
بطاقات في مباراتهم مع اليابان، وهو احلد األقصى 

لكل فريق. 

 أغلق املنتخب القطري ملف املرحلة االولى من 
كأس اسيا وايضا ملف العبه احملترف في الزمالك 
املصري حسني ياسر وبدأ التركيز باملرحلة االصعب 
التي تشهد مواجهة املنتخب الياباني غدا في ربع 
النهائي امال في حتقيق اجناز هو االول من نوعه 

بالوصول الى دور االربعة.
  ويرواد املنتخب القطري وجنومه واجلهاز الفني 
حلم الوصول الى نصف النهائي، بل والى املباراة 
النهائية وتكرار اجناز املنتخب االوملبي الذي حقق 
امليدالية الذهبية للمرة االولى في تاريخه في اسياد 

الدوحة ٢٠٠٦.
  وبدأ املنتخب القطري امس األول االســـتعداد 
ملواجهة اليابان، وكانت البداية بقرار املدرب الفرنسي 
برونو ميتسو باستبعاد الالعب حسني ياسر امال 
في تركيز الفريق والالعبني على املنافس الياباني 
القوي بعيدا عن اي مشاكل سطحية حتى لو كانت 
املشكلة تتمثل في رغبة اي العب في اللعب ضمن 

التشكيلة االساسية او حتى في الشوط الثاني.
  وغاب حسني ياسر عن تشـــكيلة الفريق بعد 
اخلســـارة امام اوزبكستان، وبدأ ميتسو االعتماد 
على وجوه جديدة مثل يوسف احمد ومحمد السيد 

(جدو).
  وقـــال مدير املنتخـــب عبدالرحمن احملمود ان 
«استبعاد حسني ياسر جاء بسبب عدم التجاوب 
املنتظر منه وتقدمي متطلبات التدريبات اليومية»، 
مؤكدا «ان حسني ياسر اذا كان غاضبا لوجوده على 
دكة البدالء فكان يجب عليه ان يقدم املستوى الذي 
يجبر املدرب على اشـــراكه». واوضح ان ميتسو 
«رأى بعد تدريب الثالثاء ان استمرارية ياسر قد 
ال تكون ايجابية للعنابي وميكن استبعاده خاصة 
انه غير قادر على العطاء بنسبة ١٠٠٪ وهو ما قد 
يأتي بنتائج سلبية، ورأى اجلهاز االداري ايضا ان 
استبعاد ياسر افضل للعنابي خاصة ان منتخبنا 
مقبـــل على مباراة هامة مع اليابان في ربع نهائي 
كأس اسيا والالعبون بحاجة الى التركيز من اجل 

مواصلة االنتصارات».
  وكان حسني ياسر شارك في املباراة االولى امام 
اوزبكستان في افتتاح البطولة والتي خسرها العنابي 
٠-٢، ثم اعتمد ميتسو على عدد من الوجوه اجلديدة 
امثال يوسف احمد ومحمد جدو في مباراتي الصني 
والكويت اللتني فاز بهما املنتخب القطري ٢-٠ و٣-٠ 

على التوالي وتأهل الى الدور ربع النهائي.
  الحالة المعنوية مرتفعة

  من جهة أخرى، تسيطر على املنتخب القطري 
حالة معنوية جيدة قبل اللقاء املرتقب، ويقول فهد 
الكواري مدير املنتخبات القطرية ان «البعض يرى 
في فوز اليابان على السعودية ٥-٠ نتيجة ثقيلة 
تصعب من مهمة املنتخب القطري، لكن هؤالء نسوا 
ان املنتخبني االردني والســـوري احرجا املنتخب 
اليابانـــي، وان االردن كاد يخرج فائزا لوال تعادل 
اليابان في الوقت الضائع، كما ان املنتخب السوري 

قدم مباراة كبيرة وخسر بصعوبة».
  وأملح الكواري «الى التاريخ اجليد الذي يجمع 
املنتخب القطري مع نظيره الياباني والذي حقق 
اول فوز لـــه على قطر ٣-٠ فـــي تصفيات كأس 
العالم ٢٠١٠ في الدوحة، وبعدها استطاع املنتخب 
القطري التعادل معه بهدف لكل منهما في طوكيو»، 
مضيفا «كما ان املنتخب القطري ســـبق له الفوز 
على نظيره الياباني بنتيجة ٣-٠، وتعادل الطرفان 
سلبا في كأس اســـيا ٢٠٠٠ ببيروت، وبهدف لكل 
منهما ايضا في لقائهما في الدور االول لنســـخة 

٢٠٠٧ في ڤيتنام».
  ويقول قائد املنتخب بالل محمد «خسرنا امام 
اليابان في الدوحة ٠-٣ لكننا تعادلنا معها ايضا 
١-١ في طوكيو، واملســـتوى الذي قدمه املنتخبان 
السوري واالردني امام اليابان دافع لكل املنتخبات 
العربية وليس للمنتخب القطري فقط». واوضح 
«اجلميع يحلمـــون بالوصول الى النهائي والفوز 
باللقب لكننا نسير خطوة بخطوة، فقد انتهينا من 
مرحلة الدور االول وتركيزنا االن منصب على مباراة 

اليابان وكيفية الوصول الى نصف النهائي».
  في غضون ذلك، أصبح الالعب مســـعد احلمد 
مرشـــحا بقوة للدخول ضمن التشكيل األساسي 
للمنتخب القطري خالل مبـــاراة الفريق املرتقبة 

أمام نظيره الياباني.
  وينتظر أن يشـــغل احلمد مكان زميله محمد 
كاسوال الذي سيغيب عن مباراة اليابان لإليقاف 
بعد نيلـــه اإلنذار الثاني حيث كشـــفت تدريبات 
املنتخب القطري مبالعب أكادميية «أسباير» للتفوق 
الرياضي أن املدرب ميتسو يفكر بشكل فعلي في 

مسعد احلمد العب السد ليكون بديال لكاسوال. 

 ميتسو يستبعد ياسر نهائياً  
 قطر تركز على االستعداد لمواجهة اليابان
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 ٧٫٢٥  اوزبكستان ـ األردن 

 ٤٫٢٥  استراليا ـ العراق  السبت ١/٢٢ 
 ٧٫٢٥  ايران ـ كوريا اجلنوبية 

 العراق يقصي كوريا الشمالية ويتأهل إلى ربع النهائي
 إيران حصدت العالمة الكاملة بثالثية في اإلمارات


