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 «العنابي» في امتحان عسير أمام «الساموراي»
 يبحث املنتخب القطري عن إجناز تاريخي عندما 
يلتقي نظيره الياباني القوي اليوم على ملعب نادي 

الغرافة في ربع النهائي.
  تفصل بني املنتخبني هوة كبيرة من حيث االجنازات 
في البطولة القاريـــة، ففي حني يبقى أفضل إجناز 
قطري فيها وصوله الى ربـــع النهائي بالذات مرة 
واحدة قبل اآلن كانت في النســـخة الـ ١٢ في لبنان 
عام ٢٠٠٠، توج منتخـــب اليابان بطال لها ٣ مرات 

أعوام ١٩٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠٠٤.
  بدأ املنتخب القطـــري البطولة بطريقة كارثية 
بخســـارته مباراة االفتتاح أمام نظيره األوپيكي ٠ 
ـ ٢، لكن املباراة الثانية رفعت معنويات القطريني 
من احلضيـــض الى القمة بعد الفـــوز الالفت على 
الصني بهدفني جميلني ليوسف احمد، قبل ان يفرض 
«العنابي» أفضليته على «األزرق» بثالثية نظيفة 
في املباراة الثالثة ويحجز بطاقته الى ربع النهائي 

للمرة الثانية في تاريخه.
  مـــن جهته، بداية منتخب اليابـــان في البطولة 
احلالية كانت عادية ايضا اذ خطف تعادال ثمينا من 
االردن فـــي الوقت بدل الضائع، قبل ان يحقق فوزا 
صعبا على سورية ٢ـ  ١ ويلتهم السعودية بخماسية 

نظيفة في مباراته الثالثة.
  ويراود املنتخب القطري وجنومه واجلهاز الفني 
حلم الوصول الى نصف النهائـــي، بل الى املباراة 
النهائية وتكرار اجناز املنتخب االوملبي الذي حقق 
امليدالية الذهبية للمرة االولى في تاريخه في آسياد 

الدوحة ٢٠٠٦.
  اســـتعد املنتخب القطري جيدا ملواجهة اليابان 
وعمد ميتسو الى التركيز على االنضباط الدفاعي 
وحسن التمركز، كما طلب من الالعبني تنفيذ الركالت 
من نقطة اجلزاء حتسبا لوصول املباراة الى ركالت 

الترجيح.
  واستبعد ميتســـو الالعب حسني ياسر آمال في 
تركيز الفريق والالعبني أكثر على املنافس الياباني 
القوي بعيدا عن اي مشاكل سطحية حتى لو كانت 
املشكلة تتمثل في رغبة اي العب في اللعب ضمن 

التشكيلة األساسية او حتى في الشوط الثاني.
  التقى املنتخبان في التصفيات املؤهلة الى مونديال 
جنوب أفريقيا الصيف املاضي، ففاز الياباني ٣ ـ ٠ 
في الدوحة وانتزع القطري التعادل في طوكيو، كما 
تعادال سلبا في الدور األول لكأس آسيا ٢٠٠٠، ثم ١ 

ـ ١ في النسخة املاضية عام ٢٠٠٧.

 شركات وهمية حرمت الجماهير 
   من مساندة منتخباتها !

 «النشامى» لكتابة تاريخ جديد 
  بمواجهة أوزبكستان

 العربية.نت: استاء منظمو 
البطولة اآلسيوية من احلضور 
الـــذي لم ميأل  اجلماهيـــري 
مدرجات العديد من املباريات، 
واتضح وجود فراغ كبير في 
أماكن اجلماهير، خصوصا في 
املباريات اجلماهيرية  بعض 
وتواجـــد كثير منهـــم خارج 
امللعـــب دون أن يتمكنوا من 
الدخول لنفاذ كميات التذاكر.

  واستشاط املنظمون غضبا 
عندما أدركوا ان هناك شركات 
وهمية اشـــترت تذاكر بعض 
املباريات في وقت سابق دون 
تفعيلهـــا بنية قتل حماســـة 
البطولة من خالل عدم متكني 
احلضـــور اجلماهيري بلوغ 
املدرجات، وتسعى جهات سرية 
مت تكليفهـــا من قبـــل اللجنة 
املنظمة ملتابعة تذاكر املباريات 
بدقة ومالحقة الشركات التي 
أقدمت على ذلك التصرف، ومن 
املتوقع أن تفـــرض عقوبات 
وغرامـــات صارمـــة على من 
يتم ضبطهم شـــركاء في ذلك 

العمل.

  وكانت مصادر عدة داخل 
اللجان العاملة كشفت أن اللجنة 
املنظمة وقعت في حرج كبير 
خاصة مع قيام شركات جتارية 
خاصة بشراء مجموعات كبيرة 
من تذاكر املباريات قبيل انطالق 
االســـتحقاق القاري في ثوبه 
اجلديد في قطر أدت لنفاذ تلك 
التذاكر من منافذ البيع الرئيسية 
املوجـــودة بجـــوار املالعب 
واملراكـــز التجاريـــة الكبيرة 
وفي أماكن تدريب املنتخبات 
وعبر الشبكة العنكبوتية، وهذا 
الرياضية  ما جعل اجلماهير 
العربية  املساندة للمنتخبات 
تشتكي وتعاني من عدم توفر 
تذاكر لدخول مدرجات مباريات 
منتخباتهـــا. وأضاف املصدر 
التي  الشـــركات  ان  «الغريب 
قامت بشراء التذاكر قبل انطالق 
البطولة لم تفعلها ولم يحضر 
إال مجموعات بسيطة جدا وهذا 
ما جعلنا ندخل في إحراج من 
تلك اجلماهيـــر الكبيرة التي 
ساندت املنتخبات العربية في 
البطولة وجـــاءت إلى مقرات 

املالعب قبل انطالق املباريات 
الدخول ولكن دون  بحثا عن 

جدوى لعدم توفر التذاكر.
  من جهتـــه رفـــض مدير 
الياباني ســـوزوكي  البطولة 
واملتحدث الرسمي باسم اللجنة 
املنظمة اخلوض في مشـــاكل 
التذاكر حتـــى تتضح الرؤية 
كاملة، مؤكدا أن املباريات املقبلة 
ستشهد تزايدا أكبر على شراء 
التذاكر بعد أن وصلت مباريات 
البطولة إلى نظام احلسم بالفوز 

واخلسارة.
  فيما أكد نقاد كثر متنياتهم 
فتـــح املدرجات مجانـــا أمام 
اجلماهيـــر أو على أقل تقدير 
التي ال  املنتخبـــات  مباريات 
حتظى بحضـــور جماهيري 
كونهم يعتبـــرون احلضور 
اجلماهيـــري يحقـــق جناحا 
للبطولة. واستند محللون كثر 
إلى بطولة «خليجي ٢٠» التي 
سجلت حضورا الفتا لألنظار 
أمام  املدرجات  من خالل فتح 
اجلماهير والتي كانت ســـببا 

قويا في جناح البطولة. 

 يقف األردن على بعد ٩٠ 
او ١٢٠ دقيقة من كتابة تاريخ 
جديد في النهائيات األسيوية 
عندما يلتقي بنظيره االوزبكي 
اليوم في الدور ربع النهائي.

الهاشمي    وحقق املنتخب 
افضل نتائجه في هذه البطولة 
القارية في مشـــاركتني كانت 
االولى عـــام ٢٠٠٤ في الصني 
عندما بلغ الدور ذاته وتقدم 
على اليابان ١-٠ حتى اواخر 
املباراة قبل ان يدرك الساموراي 
التعادل ١-١، ثم تقدم املنتخب 
االردني بركالت الترجيح ٢-٠ 

قبل ان يحسم منافسه األمر في مصلحته.
  وللمفارقة فقد خاض األردن حتى اآلن ٧ مباريات 
في البطولة لم يخسر في اي منها ألن سقوطه امام 
اليابان ال يعتبر خسارة في السجالت الرسمية، 
وقد فاز حتى االن في ٣ مباريات وتعادل في ٤.

  وشاءت الصدف ايضا ان يكون املدرب عربيا في 
النسخة السابقة قبل ٧ سنوات وحتديدا بإشراف 
املدرب املصري الشهير محمود اجلوهري الذي بقي 

مستشارا في االحتاد االردني حتى اآلن.
  وفاجأ املنتخب االردني اجلميع باملستوى الراقي 
الذي ظهر به في البطولة احلالية علما بأن جميع 
الترشـــيحات كانت تصب في مصلحة املنتخبني 
الياباني والسعودي واالخير خرج من الدور االول 

بخفي حنني وبخسارة تاريخية 
امام نظيره الياباني ٠-٥ في 

اجلولة الثالثة.
  أمـــا االردن، فـــكاد يحقق 
مفاجأة مدوية فـــي مباراته 
االولى ضد اليابان حيث تقدم 
عليها بهدف حتى الوقت بدل 
الضائع قبل ان يدرك الساموراي 
التعادل. بيد انه اســـتمر في 
تقدمي افضل العروض فتغلب 
على السعودية ١-٠، ثم على 
سورية ٢-١ ليضرب موعدا 
مع نظيره االوزبكي، علما بان 
املنتخبني التقيا وديا في دبي 

في ٢ اجلاري وتعادل ٢-٢.
املباراة مدججا  املنتخب االردني    وسيخوض 
باإلصابـــات ابرزها طالت مهاجمـــه املتألق عدي 
الصيفي الذي اصيب بتمزق في العضلة اخللفية 
في املباراة ضد ســـورية وســـيغيب عن املالعب 

عدة اسابيع.
  من جهتـــه، يعول مدرب اوزبكســـتان فادمي 
ابراموف على الثنائي ماكسيم شاتكسيخ افضل 
هداف في تاريـــخ بالده علما بانـــه لعب لفترة 
طويلة في صفـــوف دينامو كييڤ األوكراني في 
املسابقات االوروبية وحتديدا دوري ابطال اوروبا، 
وعلى ســـيرفر جباروف افضل العب في اســـيا 

عام ٢٠٠٨. 

 وظلم ذوي القربى..
 إبراهيم مطر

ــجل هدفا وبعدها يبكي حسرة وأملا إال ان يكون    نادرا ما ترى العبا يس
هذا الهدف قد أحرزه باخلطأ في مرمى فريقه، ورمبا يتسبب هذا الهدف في 
ــيا وأثره شديدا على  ــارة لقب او اإلقصاء من بطولة، فيكون وقعه قاس خس
ــاعر العربي القدمي طرفة بن العبد: «وظلم ذوي  النفس، ما يذكرنا بقول الش

القربى أشد مضاضة .. علّي النفس من وقع احلسام املهند».
  وتاريخ كرة القدم يسجل لنا أهدافا كثيرة ومواقف من هذا 

القبيل تكون مضحكة أحيانا، ما دفع البعض إلى تسميتها 
أهدافا بـ «نيران صديقة».

  وأول هدف في مسابقة رسمية سجله العب باخلطأ 
في مرمى فريقه كان في ٨ سبتمبر ١٨٨٨ عن طريق 
املدافع اإلجنليزي جيرشوم كوكس العب أستون 

ڤيال ضد ولڤرهامبتون.
ــام    بينما كان بطل أول ثنائية باخلطأ هو س
واين مع نادي أودلهام أثلتيك في ٦ أكتوبر ١٩٢٣ 
ــجل في شباك فريقه هدفني ملصلحة مان  اذ س
يونايتد، كما أنه سجل هدفني في شباك األخير 
من ركلة حرة وركلة جزاء لتنتهي املباراة بالتعادل 
٢ـ  ٢، واألهداف الـ ٤ حتمل توقيع الالعب نفسه 
وحمل العب أستون ڤيال اإليرلندي ريتشارد دان 
رقما قياسيا إجنليزيا ال يحسد عليه اذ سجل 
أكبر عدد من األهداف في مرمى فريقه، ما دفع 

ــي جيرار هوييه ليقول له: «انس  مدربه الفرنس
األمر هذه األمور حتصل في كرة القدم».

  اما مدافع ماينتس نيكولتش نوفيسكي فأحرز 
ــني في مرمى فريقه في ٣ دقائق في ١٩ نوفمبر  هدف

٢٠٠٥ خالل مباراة فريقه مع اينتراخت فرانكفورت (٢ 
ـ ٢) في الدوري األملاني.

ــي كرمي حاجي سجل هدفني من ٣ دخلت    وكذلك التونس
مرمى فريقه هانوڤر أمام بوروسيا مونشنغالدباخ في الـ «بوند 

سليغه» موسم ٢٠٠٩ـ  ٢٠١٠. وباألمس القريب وفي كأس اخلليج األخيرة 
باليمن حرم مدافع وقائد املنتخب القطري حامد شامي بالده من التأهل الى 
ــعودي باخلطأ  الدور نصف النهائي عندما أحرز هدف التعادل لألخضر الس
في مرمى منتخبه ليتأهل األخضر بهذا التعادل. وفي املباراة التي حملت أول 

فوز للعنابي في تاريخها على مصر أهدى وائل جمعة هدفا ألصحاب األرض 
ــيد. وفي بطولة آسيا احلالية، جاءت أهداف  في مرمى زميله عبدالواحد الس
كثيرة بنيران صديقة بسبب تغيير اجتاه الكرة حيث تصطدم بأحد الالعبني 

فيذهب احلارس في اجتاه وتدخل الكرة في االجتاه اآلخر بسهولة.
  ففي ثاني مباراة في البطولة التي جمعت األزرق مع الصني ارتطمت الكرة 
ــني فاضل وتهادت داخل مرمى نواف اخلالدي، وبعدها في  بحس
ــها،  ــاراة االردن واليابان جاء هدف األردن بالطريقة نفس مب
ثم في لقاء السعودية وسورية أحرز السوري عبدالرزاق 
احلسني هدفني بالطريقة نفسها ارتطمت الكرة في األول 
بعبداهللا الشهيل وفي الثاني بأسامة هوساوي. وفي 
ــاراة كوريا اجلنوبية مع البحرين أحرز كوو جا  مب
ــول هدفه األول في مرمى البحرين بالطريقة  تش
ــها، إذ سدد الكرة لتصطدم باملدافع عبداهللا  نفس
ــدع احلارس وتتهادى في داخل  املرزوقي وتخ

الشباك.
  وفي لقاء العراق مع االمارات، كانت املباراة 
ــن اجلميع ان كل  ــها االخيرة وظ تلفظ أنفاس
ــيحصل على نقطة واحدة، بيد ان  منتخب س
ــع اإلماراتي وليد عباس كان له رأي آخر  املداف
ــباك  ــا اصطدمت الكرة بقدمه وهزت ش عندم
املرمى األبيض مهديا «أسود الرافدين» فوزا على 
طبق من ذهب، والغريب ان الالعب نفسه كررها 
مرة أخرى في مباراة منتخبه مع إيران أول من 
ــيا  امس ليدخل بهذين الهدفني تاريخ بطوالت آس
ولكن من الباب اخللفي، حيث لم يسبق لالعب في 
البطوالت الـ ١٤ املاضية ان أحرز هدفني في منتخب 

بالده كما فعل عباس.
ــورية واألردن أهدى املدافع السوري    وفي مباراة س
علي دياب هدفا لألردن صعب مهمة «نسور قاسيون» وكلفه 
اخلروج من البطولة، ليبلغ عدد األهداف التي أحرزها الالعبون 
ــداف حتى اآلن. فهل من  ــذه البطولة في مرمى منتخباتهم ٩ أه في ه
ــماء اخرى لتدخل هذه النسخة من  املمكن ان تطول القائمة وتنقش فيها أس
كأس آسيا موسوعة «غينيس» لألرقام القياسية في عدد األهداف التي أحرزها 

الالعبون في مرمى فرقهم؟ 

 يبحث املنتخب القطري عن إجناز تاريخي عندما 
يلتقي نظيره الياباني القوي اليوم على ملعب نادي 

الغرافة في ربع النهائي.
  تفصل بني املنتخبني هوة كبيرة من حيث االجنازات 
في البطولة القاريـــة، ففي حني يبقى أفضل إجناز 
قطري فيها وصوله الى ربـــع النهائي بالذات مرة 
واحدة قبل اآلن كانت في النســـخة الـ ١٢ في لبنان 
قطري فيها وصوله الى ربـــع النهائي بالذات مرة 

واحدة قبل اآلن كانت في النســـخة الـ 
قطري فيها وصوله الى ربـــع النهائي بالذات مرة 

، توج منتخـــب اليابان بطال لها ٣ مرات 
٢٠٠٠ و٢٠٠٤.

  بدأ املنتخب القطـــري البطولة بطريقة كارثية 
بخســـارته مباراة االفتتاح أمام نظيره األوپيكي ٠
، لكن املباراة الثانية رفعت معنويات القطريني 
من احلضيـــض الى القمة بعد الفـــوز الالفت على 
الصني بهدفني جميلني ليوسف احمد، قبل ان يفرض 
«العنابي» أفضليته على «األزرق» بثالثية نظيفة 
في املباراة الثالثة ويحجز بطاقته الى ربع النهائي 

للمرة الثانية في تاريخه.
  مـــن جهته، بداية منتخب اليابـــان في البطولة 
احلالية كانت عادية ايضا اذ خطف تعادال ثمينا من 
االردن فـــي الوقت بدل الضائع، قبل ان يحقق فوزا 
١ـ  ١ـ  ١ ويلتهم السعودية بخماسية  ٢صعبا على سورية ٢صعبا على سورية ٢

نظيفة في مباراته الثالثة.
  ويراود املنتخب القطري وجنومه واجلهاز الفني 
حلم الوصول الى نصف النهائـــي، بل الى املباراة 
النهائية وتكرار اجناز املنتخب االوملبي الذي حقق 
امليدالية الذهبية للمرة االولى في تاريخه في آسياد 

  اســـتعد املنتخب القطري جيدا ملواجهة اليابان 
وعمد ميتسو الى التركيز على االنضباط الدفاعي 
وحسن التمركز، كما طلب من الالعبني تنفيذ الركالت 
من نقطة اجلزاء حتسبا لوصول املباراة الى ركالت 

  واستبعد ميتســـو الالعب حسني ياسر آمال في 
تركيز الفريق والالعبني أكثر على املنافس الياباني 
القوي بعيدا عن اي مشاكل سطحية حتى لو كانت 
املشكلة تتمثل في رغبة اي العب في اللعب ضمن 

التشكيلة األساسية او حتى في الشوط الثاني.
  التقى املنتخبان في التصفيات املؤهلة الى مونديال 
جنوب أفريقيا الصيف املاضي، ففاز الياباني ٣ ـ ٠

في الدوحة وانتزع القطري التعادل في طوكيو، كما 
تعادال سلبا في الدور األول لكأس آسيا ٢٠٠٠، ثم ١

 في النسخة املاضية عام ٢٠٠٧.

 يبحث املنتخب القطري عن إجناز تاريخي عندما 
يلتقي نظيره الياباني القوي اليوم على ملعب نادي 

الغرافة في ربع النهائي.
  تفصل بني املنتخبني هوة كبيرة من حيث االجنازات 
في البطولة القاريـــة، ففي حني يبقى أفضل إجناز 
قطري فيها وصوله الى ربـــع النهائي بالذات مرة 

واحدة قبل اآلن كانت في النســـخة الـ 
قطري فيها وصوله الى ربـــع النهائي بالذات مرة 

واحدة قبل اآلن كانت في النســـخة الـ 
قطري فيها وصوله الى ربـــع النهائي بالذات مرة 

، توج منتخـــب اليابان بطال لها 
٢٠٠٠

  بدأ املنتخب القطـــري البطولة بطريقة كارثية 
بخســـارته مباراة االفتتاح أمام نظيره األوپيكي 

، لكن املباراة الثانية رفعت معنويات القطريني 
من احلضيـــض الى القمة بعد الفـــوز الالفت على 
الصني بهدفني جميلني ليوسف احمد، قبل ان يفرض 
«العنابي» أفضليته على «األزرق» بثالثية نظيفة 
في املباراة الثالثة ويحجز بطاقته الى ربع النهائي 

للمرة الثانية في تاريخه.
  مـــن جهته، بداية منتخب اليابـــان في البطولة 
احلالية كانت عادية ايضا اذ خطف تعادال ثمينا من 
االردن فـــي الوقت بدل الضائع، قبل ان يحقق فوزا 

صعبا على سورية 
نظيفة في مباراته الثالثة.

  ويراود املنتخب القطري وجنومه واجلهاز الفني 
حلم الوصول الى نصف النهائـــي، بل الى املباراة 
النهائية وتكرار اجناز املنتخب االوملبي الذي حقق 
امليدالية الذهبية للمرة االولى في تاريخه في آسياد 

  اســـتعد املنتخب القطري جيدا ملواجهة اليابان 
وعمد ميتسو الى التركيز على االنضباط الدفاعي 
وحسن التمركز، كما طلب من الالعبني تنفيذ الركالت 
من نقطة اجلزاء حتسبا لوصول املباراة الى ركالت 

  واستبعد ميتســـو الالعب حسني ياسر آمال في 
تركيز الفريق والالعبني أكثر على املنافس الياباني 
القوي بعيدا عن اي مشاكل سطحية حتى لو كانت 
املشكلة تتمثل في رغبة اي العب في اللعب ضمن 

التشكيلة األساسية او حتى في الشوط الثاني.
  التقى املنتخبان في التصفيات املؤهلة الى مونديال 

جنوب أفريقيا الصيف املاضي، ففاز الياباني 
في الدوحة وانتزع القطري التعادل في طوكيو، كما 

تعادال سلبا في الدور األول لكأس آسيا 
 في النسخة املاضية عام 

 نجم المنتخب القطري

   سيبستيان سوريا مطالب بإنهاء صيامه 

  عن تسجيل األهداف بمواجهة اليابان 

 قطبي يتطلع لمواجهة كوريا الجنوبية
  أبدى مدرب منتخب ايران افشــــني قطبي سعادته البالغة لتحقيق 
النقاط الكاملة في الدور األول بعد الفوز على االمارات ٣-٠ في مباراة 

منح فيها الفرصة لبعض الالعبني للمرة االولى.
  وقال قطبي «انا ســــعيد جدا لتحقيق الفــــوز الثالث على التوالي 
فــــي الدور االول ولألداء الذي قدمه الالعبون في املباراة ضد اإلمارات 
خصوصا ان العديد منهم خاضوا مباراتهم الدولية االولى، فقد أحببت 
ان امنحهم الفرصة وكانوا على قدر التحدي». وتابع «اتطلع الى املباراة 
املقبلة ضد كوريا اجلنوبية واعتقد أنها ســــتكون مباراة مثيرة جدا 
خصوصا اننا غالبا مــــا نتواجه معها في هذه البطولة، فال مباريات 

جيدة في كأس آسيا اذا لم تتواجه ايران وكوريا اجلنوبية». 

 الرميثي: المنظمون أثروا على معنويات العبينا
  اعتبر رئيس االحتاد اإلماراتي لكـــرة القدم محمد الرميثي أن 
الهزمية الثقيلة التي تعرض لها منتخب بالده أمام نظيره اإليراني 
٠ـ  ٣ قضـــت على املســـتوى املتميز الذي ظهر بـــه العبو الفريق 

اإلماراتي في املباراتني األولى والثانية باملجموعة.
  وقال الرميثي: «الالعبون لم يقدموا أي شيء يشفع لهم ويؤهلهم 
حتى للخروج بنقطة التعادل.. بصراحة كان املستوى متواضعا 
للغاية خاصة في الشوط الثاني من املباراة أمام إيران وسيطرت 
روح االستســـالم على الالعبني وغابو تقريبـــا عن أحداث اللقاء، 
النتيجة تعد ثقيلة ونحن نطلب الصفح من جماهيرنا التي كانت 

تعلق علينا آماال عريضة». 

 كاتانيتش: افتقدنا الحظ للتسجيل 
  اعتبر مدرب منتخب االمارات السلوڤيني ستريشكو كاتانيتش 
ان فريقـــه افتقد احلظ لتســـجيل االهداف في مبـــاراة ايران وفي 

البطولة بشكل عام.
  وقال كاتانيتش «اذا نظرنا الى املباراة، لعبنا جيدا وفي الشوط 
االول لم نكن محظوظني بالتســـجيل وارتدت لنا كرة من القائم، 
حاولت في الثاني منح الفرصة لبعض الالعبني الشباب لكن ايران 

سجلت وصعبت علينا املهمة بعد ان اشركت العبني اقوياء».
  واضـــاف «وقعنا في مجموعة قوية جدا وحاولنا تقدمي افضل 
ما ميكننا فيها، لكن كنا بحاجة الى ٥٪ من احلظ فقط للتســـجيل 

في هذه البطولة». 

 صحف اإلمارات تتحسر
  هاجمـــت صحف اإلمارات الصادرة أمـــس منتخب بالدها بعد 
خروجه من النهائيات اآلسيوية اثر اخلسارة القاسية التي تعرض 
لها على يد ايران ٠-٣. وحتدثت الصحف عن االداء السيئ للمنتخب 
في املباراة التي اقيمت في ختام الدور األول من املجموعة الرابعة 
وقالت صحيفة «االمارات اليوم» في ابرز عناوينها «األبيض يغص 
القلوب بأســـوأ اداء». وتناولت الصحيفة مشكلة العقم الهجومي 
الذي عانى منه املنتخب وعدم إحرازه أي هدف في البطولة واضافت 
اليها مشكلة جديدة وهي ثغرة الدفاع التي جاءت منها اهداف ايران 

الثالثة وقالت «ال هجوم وال دفاع.. ووليد يزيد الهموم».
  وقالت صحيفة البيان في عنوان «األبيض يودع الدوحة بخسارة 
مخيبة لآلمال.. ايران حتقق فوزها الثالث وتضاعف محنة منتخبنا.. 

خسارة قاسية لألبيض من ايران ووداع حزين».
  أما صحيفة االحتاد التي تفرد ملحقا يوميا خاصا بكأس آسيا 

فقالت «ودعنا.. بالثالثة.. العراق يصعد الى مواجهة استراليا». 

 سيدكا يشيد بأداء العبيه االحترافي
  أشـــاد مدرب منتخب العراق األملاني فولفغانغ سيدكا باألداء 
االحترافي لالعبي فريقه خالل الفوز على كوريا الشـــمالية بهدف 
نظيف ضمن اجلولة الثالثة األخيرة من منافسات املجموعة الرابعة. 
ونقل املوقع الرسمي لالحتاد اآلسيوي لكرة القدم عن سيدكا قوله 
«لو كنا سمحنا للفريق الكوري بتطبيق طريقته الهجومية، لكان 
جنح في العودة للمباراة، ولكننا فرضنا أســـلوبنا على مجريات 
اللعب.. سيطرنا على الكرة خاصة في الشوط األول وبالتالي لم 
نسمح للمنتخب الكوري بصناعة الفرص، حيث كانت خطتنا تعتمد 
على مواصلة السيطرة على الكرة وعدم السماح لهم بحرية اللعب». 
من جهته، طالب العب املنتخب العراقي قصي منير زمالءه بعدم 

االحتفال بالتأهل لدور الثمانية ألن الوقت ال يسمح بذلك.
  وأكد أنه يجب نســـيان الفوز الذي حققه الفريق العراقي على 
نظيره الكوري الشـــمالي واالستعداد ملباراة أستراليا التي حتمل 

أهمية كبيرة.  

 ٥ العبين يغيبون عن ربع النهائي
  أعلنت اللجنة املنظمة للبطولة أمس غياب ٥ العبني عن مباريات 
ربع النهائي بسبب اإليقاف.  والالعبون الـ ٥ هم: اإليراني اراش افشني 
والقطري محمد كســــوال والياباني اتســــوتو يوشيدا واألردني باسم 

فتحي واالسترالي بريت اميرتون. 
  وجتمع مباريات ربع النهائي قطر مع اليابان واألردن مع أوزبكستان 
اليوم، وإيران مع كوريا اجلنوبية والعراق حامل اللقب مع استراليا 
غدا. أوضحت اللجنة ان مباراة قطر واليابان ســــتكون بقيادة احلكم 
املاليزي محمــــد صالح صبحي الدين، في حني يقــــود مباراة األردن 
وأوزبكستان الســــنغافوري عبدامللك عبدالبشير، ومباراة استراليا 
والعراق القطري عبدالرحمن محمد، ومباراة ايران وكوريا اجلنوبية 

األوزبكستاني رافشان ارماتوف.
 

 ميتسو: اليابان «برشلونة آسيا»
  اعتبر مدرب منتخب قطر الفرنسي برونو ميتسو ان فريقه سيواجه أفضل منتخب 

في البطولة عندما يقابل اليابان اليوم. 
  وقال ميتسو «نحن نستعد ملواجهة أفضل فريق في البطولة، ومن خالله مشاهدة 
مباراته مع السعودية ميكن القول ان املنتخب الياباني يعتبر برشلونة القارة اآلسيوية، 
ولكن في ذات الوقت ال ميكن احلكم على نتيجة لقائه مع السعودية وذلك ألن املنتخب 
السعودي لم يكن في أفضل حاالته». وحول املواجهة السابقة للمنتخب القطري مع 
اليابان حتت قيادته في تصفيات كأس العالم أوضح «تابعت منتخب اليابان في هذه 
البطولة ومن الواضح أن مســـتواه مميز للغاية وميكن القول أنه أفضل وأقوى من 

املواجهة السابقة بيننا في تصفيات كأس العالم».
   وعن سبب استبعاد العب الوسط حسني ياسر قال ميتسو: «قمنا باستبعاد العديد 
من الالعبني اآلخرين اجليدين بســـبب اقتصار التسجيل النهائي على ٢٣ العبا، وإذا 

كان هناك العب سيؤثر على معنويات االخرين فانه يجب ان نعزله».

 زاكيروني: قطر تختلف عن السعودية
ــي ان املواجهة مع قطر  ــدرب منتخب اليابان االيطالي البرتو زاكيرون   أوضح م

ستكون مختلفة عن سابقتها مع السعودية. 
  وقال زاكيروني «مواجهة قطر ستكون مختلفة عن مواجهتنا مع السعودية (٥-٠)، 
ــجال جيدا مع اليابان، ولكن ال عالقة بني املاضي واحلاضر  خاصة ان قطر متلك س

في كرة القدم، وبالتالي فإن األداء يتغير بني بطولة وأخرى».
ــاهدت منتخب قطر في البطولة ولكن لم أشاهد مبارياته قبل ذلك،    وأضاف «ش
ــيا يعتبر  ــن ان أحكم عليه، ولكن في بطولة قصيرة مثل كأس آس ــي ال ميك وبالتال

االستعداد الذهني والبدني مهمني للغاية حلسم املواجهات». 
ــعودية من منطقة واحدة ولكن أسلوبهما    وتابع «صحيح ان منتخبي قطر والس
ــاز بالقوة البدنية واحلماس الكبير  ــي اللعب يختلف كليا، فاملنتخب القطري ميت ف

كونه يلعب على ارضه». 

 اليابان  قطر 
 ٤:٢٥ 

 أبو ظبي الرياضية١ 
 اوزبكستان  األردن 

 ٧:٢٥ 
 أبو ظبي الرياضية ١ 


