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 خيبة أمل في الصحف القطرية 

 حمد بن خليفة: مصير ميتسو يتحدد األسبوع المقبل 

 ماجد يغيب أسبوعين بسبب اإلصابة

 أكد رئيس االحتاد القطري الشيخ حمد بن خليفة 
ان بقاء املدرب الفرنســــي برونو ميتسو على رأس 
املنتخب من عدمه سيتحدد بشكل نهائي خالل اجتماع 
مجلس ادارة االحتاد االسبوع املقبل. وقال الشيخ 
حمد ان االجتماع «سيناقش موقف املنتخب والتجربة 
مع ميتسو، وهذا ما اكدناه بعد خليجي ٢٠ على ان 
يكون هناك اجتماع حاســــم بعد كأس آسيا لتحديد 

مصير ميتسو». 

  واضاف «سواء استمر ميتسو أو رحل، فاالحتاد 
يجب أال يهدم ما مت بناؤه حتى اآلن واملنتخب يضم 
عناصر متميزة من الالعبني خاصة الشباب، ونطمح 
الى املزيــــد دائما ويجب أن نعمل كثيرا في املرحلة 
املقبلة. هناك هدفان سعى اليهما املنتخب اولهما أن 
يظهر بالشكل املرضي ويتأهل الى األدوار النهائية، 
والثاني أن تخرج البطولة بالشكل األمثل من حيث 

التنظيم واألجواء». 

 أعلن السد القطري امس ان العبه الدولي ابراهيم 
ماجد سيغيب عن املالعب ملدة ال تقل عن اسبوعني 
بعد تعرضه لالصابة في مباراة املنتخب القطري 

ونظيره الياباني. وذكر املوقع الرسمي للسد ان 
ابراهيم ماجد «سيغيب عن تدريبات الفريق الصابته 

بشد في العضلة اخللفية للقدم اليسرى». 

(أ.ف.پ)   مشجعة قطرية تبكي بحرقة بعد خروج العنابي  

 خيبة أمل كبيرة سيطرت على اجلماهير القطرية 
بعد خسارة منتخبها أمام اليابان ٢ـ  ٣ امس األول 

في ربع النهائي.
  احلزن كان باديا كون املنتخب القطري كان على 
بعد خطوات من إجناز تاريخي بالوصول للمرة 
االولى في تاريخه الـــى نصف النهائي للبطولة 
بعد ان تقدم مرتني على املنتخب الياباني، اضافة 
الى طرد احد العبي اليابان في الدقيقة ٦٣، وهي 
ظروف كانـــت متهد للفوز والتأهـــل الذي ضاع 

بالهدف الياباني الثالث في الوقت القاتل.
  في املقابل، حتسرت الصحف القطرية الصادرة 
أمس على اخلسارة وعلى وداع البطولة وضياع 
فرصة االجناز التاريخي الذي كان قريبا من الفريق 
القطري، وأكدت على ان الفريق والالعبني قدموا 
مباراة كبيرة لكن قلة اخلبرة واألخطاء الفردية 
أهدت اليابان بطاقة املرور الى نصف النهائي وهي 

تلعب بـ ١٠ العبني.
  كتبت «الوطن» عنوانا رئيسيا «وداع حزين»، 
وقالت ان «العنابي ودع البطولة في الوقت القاتل 
والفريق لم يكن يستحق اخلسارة واألخطاء الفردية 

هي التي سهلت األهداف اليابانية».
  وكان عنوان الراية «كســـبنا رجاال وخسرنا 
الصعود» مضيفة «العنابي يتقدم مرتني ويودع 
بســـيناريو حزين، واملنتخب قدم مباراة مثيرة، 

والالعبون أبدعوا رغم األخطاء الفردية».
  وقالت «الشـــرق» حتت عنوان خروج مؤلم 
«العنابي حبس أنفاس اليابـــان لكنه اخفق في 
اقتحام نصف النهائي وودع البطولة»، اما صحيفة 
العرب فكتبت «املنتخب ودع كأس آسيا بشرف 
واخلبرة هي التي وقفت في طريقنا وأهدت اليابان 

بطاقة التأهل».
  وأبرزت الصحف القطرية أيضا التصريحات 
التي أدلى بها املسؤولون القطريون عقب اخلسارة 
والتي امتزجت باأللم واحلسرة وأيضا باإلشادة 

مبستوى الفريق والالعبني.

 إبراموڤ: باكاييڤ 
تحول إلى بطل قومي

  
مــــدرب منتخــــب     أشــــاد 
ابراموڤ  اوزبكســــتان فادمي 
بالنجــــم اولوغ بــــك باكاييڤ 
واعتبر انه حتول الى بطل قومي 
وبات اجلميع يعرفونه اآلن في 
اوزبكستان بعد تسجيله هدفي 
الفوز في مرمى االردن (٢ - ١)، 
وقاد املنتخب الى نصف نهائي 
البطولة اآلسيوية للمرة االولى 

في تاريخه.
  وقــــال ابراموڤ «اجل، كان 
باكاييڤ احتياطيا في البداية، 
انه العب ميلــــك خبرة كبيرة 
وانا اعرفــــه جيدا، لقد منحته 
الفرصة فسجل هدفني ودخل 
الى بطـــل  التاريخ وحتـــول 
وبــــات اجلميــــع يعرفـــه في 

اوزبكستــان».
  وتابع «بالتأكيد ان جميع 
االوزبكيني سعداء بتأهلنا للمرة 
االولى الى نصف نهائي كأس 

آسيا».
  مضيفا «كانت مباراة صعبة 
جــــدا ألنها في بدايــــة املرحلة 
الثانيــــة من البطولة حيث ان 
املنتخب االوزبكي لم يسبق له 
ان اجتاز ربع النهائي من قبل 
ولذلك شعر بعض الالعبيـــن 

باخلـــوف قليـــال».
  وتابع «منذ البداية قلت ان 
منتخب اوزبكستان يشارك في 
البطولة من اجل املنافسة على 
اللقب ولم اغير قناعتي حتى 

اآلن». 

 شفيع: الغيابات
   أثرت على «النشامى»

  
املنتخب    أكد حارس مرمى 
ان  األردنــــي عامــــر شــــفيع 
الفائز  القدم لعبــــة فيها  كرة 
واخلاســــر «ومثلمــــا فرحت 
اجلماهير األردنية لالنتصارات 
التي حتققت فعليها أن تقبل 

الهزمية».
  وعن تأثيــــر الغيابات على 
«النشامي» قال شفيع: «بالطبع 
تأثرنا لغياب ٤ عناصر أساسية 
لها وزنها في التشكيل، كما اننا 
شعرنا باإلرهاق بسبب املجهود 
البدني الذي بذلناه، وفي ظل 
كل هذه العوامــــل كان صعبا 
علينا ان نظهر بشــــكل أفضل 

مما قدمناه». 

  مدير املنتخبات القطرية فهد الكواري أوضح 
ان «املنتخب سيبدأ اإلعداد مبكرا لتصفيات كأس 
العالم ٢٠١٤»، وأملح أيضا «الى استمرار ميتسو 
بقوله انه كان عند حســـن الظن به بعد أن جنح 
في التعامل مع املباراة، والدليل على ذلك تفوقه 

رغم فارق اخلبرة».
  وأكد الكواري «ان ما تردد عن تولي االسباني 
جوســـيب غوارديوال تدريـــب املنتخب القطري 
اجتهادات صحافية اســـبانية وشـــائعات ليس 

أكثر». 

 ميتسو وحمد يركزان على الجانب المشرق

 انضم منتخبا قطر الدولة املضيفة واألردن الى قافلة املنتخبات 
العربية التي ودعت النهائيات اآلســـيوية من الدور األول حيث 
فشـــلت ٧ من أصل ٨ منها في تخطي ربع النهائي، لكن مدربي 
العنابي والنشامى الفرنسي برونو ميتسو والعراقي عدنان حمد 
ركـــزا على النواحي االيجابية التي جناها املنتخبان على الرغم 

من خيبة اخلروج.
  وفرط املنتخب القطري بفوز كان في متناوله ألنه تقدم على 
نظيـــره الياباني مرتني وخاض نصف الســـاعة األخير متفوقا 
عليه من الناحية العددية بعد طرد املدافع مايا يوشيدا، بيد ان 
الساموراي عرف كيف يخطف الفوز وبطاقة التأهل الى نصف 
النهائي حارما منافســـه من بلوغ هذا الـــدور للمرة االولى في 

تاريخه.
  وأعرب ميتسو عن إعجابه بشجاعة العبيه وبسالتهم وقال 
في هذا الصدد «كانت املباراة مثيرة طوال دقائقها الـ ٩٠ واعتقد 

اننا قدمنا أداء جيدا»».
  وأضاف «لقد بذل الالعبون قصارى جهودهم وكانوا يريدون 
فعال الفوز على اليابان ولم نحرج امام هذا املنتخب العريق على 

اإلطالق ال بل جنحنا في خلق املتاعب له».
  وتابع «يجب ان تكون واقعيا في بعض األحيان، فعندما ترى 
عـــدد الالعبني املوجودين في اليابـــان والعدد املوجود في قطر 
وتقارن بني مستوى قطر في مواجهة منتخب كبير مثل اليابان، 

فأنا اعتقد انه يتعني على قطر ان تكون فخورة بالعبيها».
  وأوضح «مواجهة اليابان مبثابة االجناز، فقد شارك املنتخب 
لتوه في كأس العالم، ميكن احلديث عن بعض النقاط السلبية، 

لكن هناك العديد من النقاط االيجابية».
  وكشف «الهدف املقبل هو تصفيات كأس العالم التي تنطلق 

فـــي يونيو املقبل، ولدينا الوقـــت الكافي لتخطي آثار اخلروج 
من كأس آسيا من الناحية املعنوية، بعض الالعبني تأثر كثيرا 
باخلســـارة وبعضهم بكى في غرف املالبس، ألن الطريقة التي 
خسرنا بها املباراة كانت قاســـية عليهم من الناحية املعنوية، 

لكن هذه هي كرة القدم».
  وختم «لقد أصبنا بضربة، لكن الالعبني اظهروا قوة شكيمة 

وأنا سعيد بهذا األمر».

  حمد: خرجنا مرفوعي الرأس

  في املقابل، اعتبر مدرب األردن عدنان حمد ان العبيه خرجوا 
مرفوعي الرأس من البطولة، مؤكدا ان اخلبرة التي اكتسبوها في 

هذه البطولة ستساعدهم كثيرا في االستحقاقات املقبلة.
  وقال حمد «يجب على الالعبني ان يشعروا بالفخر ألنهم دافعوا 
عن املنتخب الوطني بكل شجاعة وقتالية، ولدي ملء الثقة ان 

مستقبال رائعا ينتظر هذه املجموعة».
  وحتدث عن مجريات املباراة ضد أوزبكســـتان فقال «فقدنا 
التركيز في مطلع الشـــوط الثاني فنجـــح الفريق املنافس في 
اســـتغالل هذا املوقف لتســـجيل هدفني، جنحنا في العودة الى 
املباراة لكن اللياقة البدنية لالعبني تأثرت في نهايتها خصوصا 

في غياب ٤ أساسيني وقد أثر هذا األمر على النتيجة».
  وتابع «على اي حال، لقد خرج العبو الفريق مرفوعي الرأس 

وقد خدموا بالدهم بشكل رائع».
  وختم «انا مرتبط بعقد مع االحتاد األردني ينتهي في ابريل 
املقبل لكني سعيد بالعمل مع هذه املجموعة التي اكتسبت خبرة 
كبيرة في هذه البطولة وتســـتطيع ان تطور نفسها في الفترة 

املقبلة». 

(أ.ف.پ)   اجلماهير األردنية تبتسم رغم اخلروج من النهائيات اآلسيوية  

 الكوري اجلنوبي لي تشونغ يونغ في صراع طائر مع اإليراني بيجمان نوري            (ا.ف.پ)  االسترالي هاري كيويل يسجل الهدف الوحيد برأسه بني مدافعي العراق  (رويترز) 

 كوريا الجنوبية وأستراليا إلى «مربع الكبار».. والعراق آخر المودعين العرب

 أكمـــل املنتخبـــان الكوري 
اجلنوبـــي واالســـترالي عقد 
املتأهلني للمربع الذهبي بتغلب 
األول على املنتخـــب اإليراني 
١-٠  والثاني على العراق بذات 
النتيجة أمس في آخر مواجهات 

دور الثمانية للبطولة.
  وتقـــدم املنتخـــب الكوري 
بذلك خطوة رائعة على طريق 
استعادة اللقب الغائب عنه منذ 
٥ عقود من الزمان حيث توج 
الفريق بلقب أول بطولتني لكأس 

آسيا في عامي ١٩٥٦ و١٩٦٠.
  وانتهى الشـــوط األول من 
املباراة بالتعادل السلبي بعد 
سيطرة شبه تامة من املنتخب 
الـــذي كان األفضل  الكـــوري 

انتشارا واألكثر هجوما واألخطر 
على املرمى.

  وفي الشوط الثاني، واصل 
الكـــوري تفوقـــه  املنتخـــب 
وســـيطرته نحـــو ٢٠ دقيقة 
وبعدها أصبح األداء سجاال بني 
الفريقني ولكنهما فشال في هز 
الشباك أيضا ليخوضا الوقت 

اإلضافي.
  ومع حلول الدقيقة الثانية 
من الوقت بدل الضائع للشوط 
اإلضافي األول ســـجل املهاجم 
البديل يون بيت جا رام هدف 
املباراة الوحيد ليقود املنتخب 
الكوري إلى الفوز الثمني لتكون 
املـــرة الثالثة فـــي ٥ بطوالت 
متتالية لكأس آسيا التي يطيح 

فيها املنتخب الكوري بنظيره 
اإليراني من دور الثمانية.

  وفي املباراة األخرى، اقصت 
استراليا منتخب العراق حامل 
اللقب في النسخة االخيرة، بهدف 
وحيد سجله املهاجم املخضرم 
هـــاري كيويل في الدقيقة ١١٦. 
وبدأ املنتخب االسترالي بهجوم 
ضاغط على املرمى العراقي لكن 
من دون اي خطـــورة، واخطأ 
املدافع سامال سعيد في ارجاع 
الكرة برأســـه باجتاه حارس 
مرمـــاه محمد كاصـــد فانقض 
عليها مات ماكاي لكنه ســـدد 

عاليا (٢٨).
  ومرر ديڤيد كارني الكرة من 
ركلة حرة مباشرة على اجلهة 

االسترالي لكنه سدد الى جانب 
القائم (٥٥).

  وبعد هجمة استرالية منسقة 
وصلت الكرة الى مايل جيديناك 
فاطلقها بيسراه تصدى لها كاصد 

بسهولة (٦٠).
املدافـــع االســـترالي    وكاد 
اوغنينوفسكي يفتتح التسجيل 
عندمـــا تابع كرة برأســـه من 
ركلة ركنية بني يدي احلارسي 
العراقي (٦٥)، رد عليه محمود 
بكرة مماثلة سهلة بيد احلارس 

االسترالي بعد دقيقة واحدة.
  واطلق بريـــت هوملان كرة 
قوية من خارج املنطقة ابعدها 
كاصد ببراعـــة (٨١)، واضطر 
احلارس االسترالي التدخل النقاذ 

املوقف عندما مرر نشأت اكرم 
كرة بينية ماكرة باجتاه يونس 

محمود (٨٧).
  واخـــرج مدرب اســـتراليا 
االملاني هولغر اوســـييك تيم 
كاهيل غير املوفق واشرك مكانه 

سكوت ماكدونالد.
  وكاد البديل عالء عبد الزهراء 
يفتتح التســـجيل فـــي الوقت 
االضافـــي االول عندمـــا انفرد 
باحلارس لكن لوكاس نيل تدخل 

في اللحظة االخيرة (١٠١)
  ورد املنتخب االسترالي بكرة 
رأســـية ملاكدونالد في الشباك 

اخلارجية (١٠٥).
  وسنحت فرصتان اخريان 
للعراق في الشـــوط االضافي 

الثانـــي االولى عندمـــا انتزع 
عالء عبد الزهـــراء الكرة على 
مشارف املنطقة وبدل ان يسددها 
فضل متريرها باجتاه مصطفى 
كرمي الذي لم يتمكن من اللحاق 
بهـــا (١٠٧)، ثم كرة زاحفة من 
نشأت اكرم المست القائم االمين 

.(١٠٨)
  ثم جاءت اللحظة احلاسمة 
املنتخب االسترالي  عندما قام 
بهجمة مرتدة سريعة فوصلت 
الكرة الى هاري كيويل املتربص 
امام املرمى تابعها برأسه على 
يسار احلارس العراقي قبل نهاية 
الوقت االضافـــي (١١٦) ليمنح 
منتخب بالده بطاقة العبور الى 

نصف النهائي. 

 مباراتا نصف النهائي 
 التوقيت  الفريقان  التاريخ 

 ٢٥-١ 
 ٤:٢٥  اليابان ـ كوريا اجلنوبية 
 ٧:٢٥  أوزبكستان ـ استراليا 

اليسرى طار لها املدافع العمالق 
ساشـــا اوغنينوفسكي، افضل 
العب في آسيا عام ٢٠١٠، فوق 
اجلميع فمرت الى جانب القائم 

االمين (٣٧).
  وسنحت فرصتان للمنتخب 
االســـترالي في اواخر الشوط 
االول عندما انفرد مات ماكاي 
باحلارس لكن االخير تصدى 
حملاولته على دفعتني (٤١)، ثم 

تكرر السيناريو مع هاري كيويل 
الذي سدد فوق احلارس املتقدم 

وفوق العارضة (٤٣).
  وحتسن اداء املنتخب العراقي 
في الشوط الثاني، وكان العبوه 
اكثر تفاهما في نقل الكرات فيما 
بينهم وجنحوا في صنع اخطر 
فرصة فـــي املباراة عندما مرر 
يونس محمود كرة بينية باجتاه 
عماد محمد الذي انفرد باحلارس 


