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 الثالثة الرياضية 

املتواضعة  الهند  ان تفوز على 
٤-١ في الــــدور االول، وحققت 
فوزا صعبا على ايران ١-٠ بعد 

التمديد في ربع النهائي.
  أسباب كثيرة جتعل مباراة 
اليابانــــي والكوري  املنتخبني 
اجلنوبي قمة خاصة انهما من ابرز 
املرشحني للقب، كما انهما يضمان 
عددا وافرا من النجوم احملترفني 
في اوروبا، ويعتمدان معا على 
الســــرعة في األداء واالنضباط 

التكتيكي في الدفاع والهجوم.
  يبرز فــــي املنتخب الكوري 
املتألق بارك جي سونغ واملدافع 
الفذ تشا دو ري ولي يونغ راي 
وكوو جا تشــــيول وجي دونغ 
الياباني  املنتخــــب  وون، وفي 
شينجي كاغاوا، الذي يتردد عن 
تلقيه عرضا مــــن مان يونايتد 
االجنليزي حيث يحترف بارك 
جي سونغ، وشينجي اوكازاكي 
وكيســــوكي هونــــدا وماكوتو 

هاسيبي وياسوهيتو ايندو. 

وتغلبت بصعوبة على سورية 
٢-١ واكتسحت السعودية ٥-٠ 
في الدور االول، ثم عانت كثيرا 
قبل ان تتغلب على قطر املضيفة 
في ربــــع النهائي ٣-٢ رغم انها 
لعبت نحو نصف ساعة بنقص 

عددي بعد طرد مايا يوشيدا.
  أما كوريا اجلنوبية فتغلبت 
على البحرين بصعوبة ٢-١، ثم 
تعادلت مع اســــتراليا ١-١ قبل 

كبيرا في هذه البطولة فاكتفى 
بالوصول الى نصف النهائي عام 
٢٠٠٠ في لبنــــان وخرجت امام 
السعودية، و٢٠٠٧ في جاكرتا 

وخسرت امام العراق.
الى نصف  املنتخبني    طريق 
النهائــــي كان مختلفا، فخاضت 
اليابان ٤ مواجهات ضد منتخبات 
عربية حتى اآلن، فتعادلت مع 
االردن ١-١ فــــي الثواني القاتلة 

اآلن، فقد التقيا مرتني فقط في 
نهائياتها، االولى في النســــخة 
التاسعة في الدوحة وفاز فيها 
الكــــوري بهدفني نظيفني ضمن 
منافسات الدور االول، والثانية 
في النسخة العاشرة في اليابان 

عام ١٩٩٢ وتعادال ١-١.
املنتخب    وفي مقابل سطوة 
الياباني منذ دورة ١٩٩٢، سجل 
املنتخب الكوري اجلنوبي تراجعا 

عام ١٩٧٢ في ايران امام منتخب 
البلد املضيف ١-٢، وعام ١٩٨٠ 
امام الكويــــت ٠-٣، وعام ١٩٨٨ 
في الدوحة امام السعودية ٣-٤ 
بركالت الترجيح بعد تعادلهما 
في الوقتــــني األصلي واإلضافي 

.٠-٠
  صحيــــح ان تاريخ البطولة 
لــــم يجمع املنتخبــــني الياباني 
والكوري اجلنوبي كثيرا حتى 

١٩٧٦ في ايران، والســــابعة عام 
١٩٨٠ في الكويت، والثامنة عام 

١٩٨٤ في سنغافورة.
  أما املنتخب الكوري اجلنوبي 
فمــــازال يبحث عــــن لقب طال 
انتظاره اذ انه تــــوج بطال في 
النسختني األوليني عامي ١٩٥٦ 
و١٩٦٠ وفشــــل الحقــــا في رفع 
الكأس رغم انــــه كان قريبا في 
٣ مناسبات خسر فيها النهائي، 

فعليا فــــي البطولة تأخرت الى 
النسخة التاسعة عام ١٩٨٨ في 
قطر بالتحديــــد حني خرج من 

الدور االول.
  كانت اليابان خاضت تصفيات 
البطولــــة الرابعة في ايران عام 
١٩٦٨ لكنهــــا فشــــلت في بلوغ 
النهائيــــات، وغابــــت كذلك عن 
نهائيات الدورات اخلامسة عام 
١٩٧٢ في تايلند، والسادسة عام 

 تتجه األنظار اليوم الى القمة 
الكالسيكية اخلاصة بني منتخبي 
اليابان وكوريا اجلنوبية على 
الغرافة في نصف  ملعب نادي 

النهائي.
  املنتخبان الياباني والكوري 
اجلنوبي أكدا انهما األفضل في 
القارة اآلســــيوية فــــي األعوام 
املاضية كمــــا انهما باتا ممثلني 
ثابتــــني لها فــــي نهائيات كأس 

العالم.
  وحققت كوريا اجلنوبية افضل 
اجناز آسيوي في املونديال حتى 
اآلن بوصولها الى نصف النهائي 
في النسخة التي استضافتها مع 
اليابان بالذات قبل ان تخسر امام 

أملانيا وحتل رابعة.
  يتفــــوق املنتخــــب الياباني 
على نظيــــره الكوري اجلنوبي 
في بطولة كأس آســــيا، فتوج 
بطال ٣ مرات أعوام ١٩٩٢ و٢٠٠٠ 
و٢٠٠٤ وفــــرض ذاته مرشــــحا 
دائما للقب رغم ان مشــــاركته 

 اعتبر مـــدرب منتخـــب اليابان 
االيطالي البرتو زاكيروني أن كوريا 
اجلنوبية استعدت للنهائيات بصورة 
أفضل مـــن فريقه قبيـــل املواجهة 
املرتقبة بينهما اليوم في الدور نصف 

النهائي.
  وأضاف: هـــذه املباراة مهمة جدا 
بالنسبة لنا وهي تعتبر مبنزلة دربي 

مثل مواجهـــة أملانيا مع إيطاليا في 
البطوالت األوروبية. املباراة ستكون 
القدرات  متقاربة جدا وبالتالي فإن 
الفردية لبعض الالعبني مهمة جدا من 
أجل تفكيك أوراق اخلصم وبالتالي 
فإن كيســـوكي هونـــدا وبارك جي 
ســـونغ رمبا يكون لهما دور حاسم 

في النتيجة. 

 يخوض قائد منتخب كوريا اجلنوبية وجنم 
مان يونايتد بارك جي سونغ مباراته الدولية رقم 
١٠٠ عندما يواجه فريقه نظيره الياباني اليوم.

  واعرب سونغ عن ســــعادته وفخره للدفاع 
عن ألوان منتخب بالده لهــــذه الفترة الطويلة 
بقولــــه انه امر رائع ان اخوض املباراة رقم ١٠٠ 
مــــع املنتخب الوطني في بطولة رئيســــية مثل 

نهائيات كأس آسيا. 

 كشـــفت اللجنة املنظمة لبطولة 
آسيا، ان املنتخبات التي حتتل املراكز 
البطولة احلالية،  الثالثة االولى في 
ستتأهل مباشـــرة الى النهائيات في 
اســـتراليا عام ٢٠١٥. وفي حال كان 
املنتخب االسترالي احد هذه املنتخبات 
الثالثة، فانه لن يتم تصعيد املنتخب 

الذي يحتل املركز الرابع. 

 الثالثة األوائل يتأهلون  بارك يخوض المباراة الـ ١٠٠  زاكيروني: الكوريون استعدوا أفضل

 بن همام يمتدح التنظيم القطري 

 األندية تالحق نجوم البطولة 

 مراد ضمن حكام نصف النهائي 

 شفارتسر يعادل الرقم القياسي األسترالي 

 أشاد رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم محمد بن 
همام مبستوى األداء الذي شهدته النهائيات القارية. 
وقال بن همام «شــــهدت البطولة ظهور العديد من 
املنتخبات مبستويات جيدة، على األقل كان هنالك ١٠ 
منتخبات قدمت مستوى جيدا. أوزبكستان لم تكن 
مفاجأة حيث قدمت أداء مميزا إلى جانب اليابان وكوريا 
اجلنوبية وأســــتراليا التي شاركت في كأس العالم 

وكانت من بني أفضل املنتخبات في البطولة». 
  وأضاف «قطر لعبت بشكل جيد أيضا إلى جانب 

إيران والعراق واألردن وســــورية، هناك العديد من 
املباريات التي جاءت مبستوى مميز».

  وأشاد بن همام بنجاح قطر في تنظيم البطولة 
بعد شهر من حصولها على حق استضافة نهائيات 

كأس العالم ٢٠٢٢.
  وأضاف «مت تنظيم البطولة بصورة جيدة للغاية 
من قبل قطر على الرغم من اننا نبتعد ١٢ عاما عن 
عام ٢٠٢٢ فإن هذه البطولة كانت جتربة جيدة لتلك 

النهائيات». 

 بدأت وسائل اإلعالم اآلسيوية وخاصة بالدول املشاركة 
في النهائيات اآلسيوية بتناقل أخبار متنوعة عن عروض 
مقدمة إلى العديد من الالعبني الذين تألقوا في البطولة.

  وكان العبو منتخب أوزبكستان واألردن من بني أكثر 
الالعبـــني الذين مت تناقل أنباء عن احتمال التعاقد معهم، 
حيث حتدثت الصحافة الســـعودية عن أنباء بخصوص 
انتقال جنم خط الوســـط األوزبكـــي أوديل أحمدوف إلى 

صفوف أحد أندية القمة.
  كما كشفت الصحافة القطرية ان العروض انهالت على 
األوزبكي الثاني سيرفر جباروف أفضل العب في آسيا عام 

٢٠٠٨ من العديد من األندية في السعودية واإلمارات وقطر 
واليابان وكوريا اجلنوبية وأحد األندية األوروبية.

  وشـــملت قائمة الالعبني املطلوبني في منتخب األردن 
حارس املرمى عامر شفيع، حيث كشف نادي الوحدات أنه 
تلقى عرضا من أحد األندية األوروبية دون الكشـــف عن 
هويته، مشيرا إلى أن هذا العرض يعتبر األكبر في تاريخ 

كرة القدم األردنية.
  وعلى الرغم من أنه مازال يرتبط بعقد مع نادي الكي 
القبرصي، إال أن عدي الصيفي تلقى أيضا عروضا من عدد 

من األندية اخلليجية. 

 عهد االحتاد اآلسيوي لكرة القدم الى احلكمني 
العربيني الســـعودي خليل الغامدي واالماراتي 
علي البدواوي مهمة االشراف على مباراتي الدور 
نصـــف النهائي اليوم. ويقـــود الغامدي املباراة 
املرتقبة بني اليابان وكوريا اجلنوبية على ملعب 

نادي الغرافة، ويساعده في مهمته االيراني حسن 
قمرانيفار ومواطنه رضا سوكاندان، في حني سيقود 
البدواوي املباراة الثانية بني اوزبكستان واستراليا 
على ستاد خليفة الدولي، على ان يساعده مواطنه 

صالح املرزوقي، وياسر مراد. 

 يخوض حارس مرمى منتخب استراليا مارك 
شفارتســـر مباراته الدولية رقم ٨٧ في مواجهة 
اوزبكستان اليوم، وسيعادل بالتالي الرقم القياسي 
االسترالي املسجل باسم اليكس توبني الذي دافع 

عن ألوان منتخب بالده من ١٩٨٨ الى ١٩٩٨.

  وسيتمكن شفارتسر (٣٨ عاما)، حارس مرمى 
فوالم االجنليزي من حتطيم الرقم القياسي لتوبني 
بغض النظر عن نتيجة فريقه في نصف النهائي، 
النه حتى في حال اخلسارة سيلعب مباراة املركزين 

الثالث والرابع. 

 حلم النهائي األول يداعب «الكنغارو» وأوزبكستان 
 لم يسبق ملنتخبي استراليا 
او اوزبكســـتان ان بلغا نهائي 
الكأس اآلسيوية سابقا كون االول 
يشارك في البطولة القارية للمرة 
الثانية، في حـــني بدا املنتخب 
الثاني املشاركة فيها بعد انهيار 
االحتاد الســـوفييتي في مطلع 

التسعينيات.
  لكن الفرصة متاحة امامهما 
خلوض مباراة القمة للمرة االولى 
عندما يلتقيان اليوم على ستاد 
خليفة الدولي في الدور نصف 

النهائي.
  سجل املنتخبان في البطولة 
متشابه، ألن املنتخب االوزبكي 
فاز في ثالث مباريات على قطر 
الدولة املضيفة ٢ - ٠، والكويت 
٢ - ١، واالردن ٢ - ١ ايضـــا، 
فـــي حني تعادل مع الصني ٢ - 
املقابل، حقق االسترالي  ٢. في 
الفـــوز في ثالث مباريات ايضا 
على الهنـــد ٤ - ٠، والبحرين 
١ - ٠، والعراق بالنتيجة ذاتها 
بعد التمديد فـــي ربع النهائي، 
باالضافة الى التعادل مع كوريا 

اجلنوبية القوية ١ - ١.
  وضرب املنتخب االوزبكي، 
الذي يحتل املركـــز الـ ١٠٨ في 
التصنيف العاملي وراء منتخبات 
مغمورة امثال هايتي وغرينادا 
وحتـــى انتيغوا، بقوة في هذه 
البطولة من خالل بلوغه الدور 
نصف النهائي للمرة االولى في 

تاريخ مشاركاته.
  وعلى الرغم من ضمه بعض 
النجوم امثال ماكسيم شاتكسيخ 
وسيرفر جباروڤ افضل العب 
في آسيا عام ٢٠٠٨، فإن املنتخب 
االوزبكي بقيـــادة مدربه فادمي 
ابراموڤ الذي تســـلم منصبه 
في ابريل عام ٢٠١٠، يعتمد على 
اللعب اجلماعي وموهبة بعض 
العبيه وخبرتهـــم في املالعب 
الروســـية  االوروبية وحتديدا 

واالوكرانية.
  ويعترف املـــدرب االوزبكي 

بتخوفه مـــن مواجهة املنتخب 
االســـترالي الذي ميلك العبوه 
خبرة في ابرز البطوالت االوروبية 
وحتديدا الـــدوري االجنليزي، 
ويقول في هـــذا الصدد «جنح 
املنتخب االسترالي في تخطي 
عقبة العراق حامل اللقب بفضل 
خبرة العبيه الكبيرة خصوصا 

ان االخير فريق قوي».
  واضاف «ســـتكون مباراتنا 
ضد استراليا صعبة للغاية». 
بيد ان املدرب قلـــل من اهمية 
اعتماد اســـتراليا علـــى عامل 
اللياقة البدنيـــة، وقال في هذا 
الصدد «هـــذا العامل ال يقلقني 

املباراة االخيرة  الكدمات خالل 
ضد االردن.

  ويعول املدرب االوزبكي ايضا 
على صاحـــب هدفي املباراة ضد 
االردن اولوغبيك باكاييڤ، وقال 
في هذا الصدد «لقد اصبح بطال 
قوميا في اوزبكستان بعد تسجيله 

الهدفني في مرمى االردن».
  واضـــاف «قلت فـــي بداية 
البطولة بأني اعتمد على جميع 
الالعبني  العبـــي فريقـــي وان 
االحتياطيـــني لديهم دور كبير 
يقومو به خـــالل هذه البطولة 
وهذا ما اكده باكاييڤ ضد االردن. 
لقد منحته الفرص واســـتغلها 

على االطـــالق، انه امر ثانوي، 
عندما تدخل املباراة بذهنية قوية 
فانك تســـتطيع الفوز على اي 

منتخب».
  وفـــي ســـؤال عمـــا اذا كان 
املنتخب االوزبكي تخطى اآلمال 
التـــي وضعهـــا ببلوغه نصف 
النهائـــي، قال املـــدرب «عندما 
انطلقت البطولة قلت اننا جئنا 
الحراز اللقب، لكن لم يصدقني 

احد».
  واكد ابراموڤ ان حارس املرمى 
اينياتي نيســـتيروڤ واملهاجم 
الكســـندر غينريخ سيتماثالن 
الشفاء بعض تعرضهما لبعض 

افضل استغالل».
  في املقابل، يعود الى صفوف 
منتخب استراليا جناح بالكبيرن 
االجنليزي بريت اميرتون الذي 
غاب عن املباراة ضد العراق لوقفه 
إثر نيله بطاقتني صفراوين في 

الدور االول.
  بيد ان املنتخب االســـترالي 
تعرض لضربـــة قوية باصابة 
العب وســـطه املؤثر جايسون 
كولينا فـــي ركبته ولن يتمكن 
من املشـــاركة في املباراة ضد 
اوزبكستان او في اللقاء النهائي 
في حال جناح فريقه في تخطي 

عقبة منتخب وسط آسيا. 


