
 نهائيات كأس آسيا قطر 2011 من 7 إلى 29 يناير 

 االربعاء
  ٢٦ يناير ٢٠١١   

 49 

 اليابان وأستراليا في نهائي آسيا 

(أ.ف.پ)  املهاجم األسترالي كارل ڤاليري في طريقه لتسجيل الهدف اخلامس 

 بلغ منتخب استراليا املباراة 
النهائيــــة بفوزه الســــاحق على 
نظيره االوزبكي ٦-٠ على استاد 

خليفة الدولية في الدوحة.
  وسجل هاري كيويل (٥) وساشا 
اوغنينوفسكي (٣٤) وديڤيد كارني 
(٦٥) وبريت اميرتون (٧٤) وكارل 
ڤاليري (٨٢) وروبي كروس (٨٣) 

االهداف.
  وتلتقي استراليا في النهائي مع 
اليابان التي تغلبت على جارتها 
كوريا اجلنوبية بركالت الترجيح 
٣-٠ (الوقت االصلي ١-١ واالضافي 

.(٢-٢
املنتخب االوزبكي في    وفشل 
القمة للمرة االولى  بلوغ مباراة 
علما انه يشارك في هذه البطولة 
منذ عام ١٩٩٤، وكانت افضل نتيجة 
حققها سابقا بلوغه ربع النهائي 

في النسختني األخيرتني.
  واخلســــارة ليســــت األقسى 
ألوزبكستان في البطولة القارية 
اذ ســــبق له ان تعرضت لهزمية 
مذلــــة ١-٨ امام اليابان في لبنان 

عام ٢٠٠٠.
  وعلى الرغم من خوض املنتخب 
االســــترالي وقتا اضافيا في ربع 

النهائــــي ضد العراق، فإن مدربه 
األملاني هولغر اوســــييك احتفظ 
التي واجهت  بالتشــــكيلة ذاتها 
اســــود الرافديــــن، مــــا يعني ان 
بريت اميرتــــون الذي لم يخض 
املباراة لوقفه بعد حصوله  تلك 
على انذارين في الدور االول، الزم 
مقاعد الالعبني االحتياطيني قبل ان 
يشركه منتصف الشوط الثاني.

  وكانــــت اول فرصــــة خطرة 
للمنتخــــب االســــترالي عندمــــا 
وصلت الكــــرة الى بريت هوملان 
فسددها طائرة تصدى لها احلارس 
االوزبكي تيمور جوراييف وحولها 

الى ركنية (٣).
  بيد ان افتتاح التسجيل لم يدم 
طويال وجنح املنتخب االسترالي 
في ذلك بعد دقيقتني فقط عندما 
مرر مات ماكاي كرة امامية باجتاه 
هاري يويل فسيطر عليها قبل ان 
يطلقها بيسراه زاحفة بعيدا عن 

متناول احلارس االوزبكي.
  وحــــاول املنتخــــب االوزبكي 
العــــودة الى املبــــاراة وجنح في 
الوصــــول الى مشــــارف املنطقة 
االسترالية، لكن الثنائي لوكاس 
نيل وساشا اوغنينوفسكي، افضل 

العب في اسيا العام املاضي، وقف 
سدا منيعا.

  وجنح املنتخب االسترالي في 
اضافة الهدف الثاني عندما وصلت 
الكرة داخــــل املنطقة باجتاه تيم 
كاهيل فسددها برأسه لتتهيأ امام 
اوغنينوفسكي تابعها االخير داخل 

الشباك (٣٥).
  ولم تتغيــــر األمور كثيرا في 
الثانــــي الن محاوالت  الشــــوط 
املنتخب االوزبكي كانت خجولة 
ولم يتمكن من الضغط بشكل كبير 
على خط دفاع منافسه املتماسك، 
في املقابل اعتمد املنتخب االسترالي 
على الهجمات املرتدة الســــريعة 
ومــــن احداها جنح فــــي اضافة 
الهــــدف الثالث عندما مرر ماكاي 
كرة حاسمة اخرى باجتاه ديڤيد 
كارنــــي لينفرد االخير باحلارس 

ويسدد داخل الشباك (٦٥).
  وكان بإمكان اوديل احمدوف 
تقليص الفارق مباشرة عندما راوغ 
اكثر من مدافع وأطلق كرة صدها 
احلارس االسترالي العمالق مارك 

شفارتسر على دفعتني (٦٦).
  وتعقدت مهمة اوزبكســــتان 
اكثــــر واكثــــر عندما طــــرد لها 

احلكم االماراتي علي حمد العبها 
اولوغبيك باكاييــــف بعد دقيقة 
البطاقة  واحدة حلصوله علــــى 
الصفــــراء الثانيــــة (٦٧) لتكمل 

املباراة بـ ١٠ العبني.
  وتبــــادل االحتياطيان روبي 
كروس وبريت اميرتون الكرة داخل 
املنطقة قبل ان يسددها األخير في 

املرمى اخلالي (٧٤).
  ولم يكتف املنتخب االسترالي 
بالرباعيــــة واضــــاف هدفني في 
الدقائق الـ ٨ االخيرة األول عبر 
ڤاليــــري الذي تبــــادل الكرة مع 
كروس ليتابعها في الشباك (٨٢)، 
ثم اضاف األخير الهدف السادس 
بتمريرة اخرى مــــن ماكاي احد 

جنوم املباراة (٨٣).
  من جهة اخرى، قطع املنتخب 
الياباني شوطا كبيرا نحو استعادة 
لقبه اآلسيوي بتأهله إلى املباراة 

النهائية.

  «الساموراي» تأهل بالترجيح

  وأصبح املنتخب الياباني على 
بعد خطوة واحدة من الفوز بلقبه 
الرابع لينفرد بالرقم  اآلسيوي 
القياســـي في عدد مرات الفوز 

باللقب والذي يقتســـمه حاليا 
إيران والسعودية  مع منتخبي 

برصيد ثالثة ألقاب لكل منها.
  وقدم املنتخبان عرضا قويا 
ورائعا على مدار شوطي املباراة 
األداء بالســـرعة  اتســـم  حيث 
واحلماس وكان املنتخب الياباني 
هو األفضل نســـبيا في العديد 
من فترات الشوط األول وخاصة 
في الدقائق العشر األخيرة من 
هذا الشوط بينما فرض املنتخب 
الكوري سيطرة شبه تامة على 
مجريـــات اللعب في الشـــوط 

الثاني.
الشـــوط األول من    وانتهى 
املباراة بالتعادل حيث تقدم كي 
سونغ يونغ للمنتخب الكوري 
بهدف من ضربة جزاء وتعادل 
ريويشي ماييدا للمنتخب الياباني 

في الدقيقة ٣٦.
  وفي الشـــوط الثاني، فشل 
املنتخـــب الكوري فـــي ترجمة 
تفوقه الواضح والفرص العديدة 
إلـــى أهداف  التي ســـنحت له 
ليســـتمر التعادل قائما بينهما 
ليخوضا وقتا إضافيا ملدة نصف 
ساعة مقســـمة بالتساوي على 

شوطني.
  وجنح الالعب البديل هاجيمي 
هوسواي في تسجيل هدف التقدم 
٢-١ للمنتخب الياباني في الدقيقة 
٩٨ من متابعة جيدة لضربة جزاء 
سددها زميله كيسوكي هوندا 

وتصدى لها احلارس الكوري.
املدافـــع هوانغ جاي    ولكن 
وون سجل هدف التعادل الثمني 
للمنتخب الكوري مع نهاية الوقت 
اإلضافي الثاني ليحتكم الفريقان 

إلى ضربات الترجيح.
  وفي ضربات الترجيح، سجل 
لليابان كل من كيسوكي هوندا 
وشينجي أوكازاكي وياسويوكي 
كونو وأخفق يوتو ناغاتومو في 
التسجيل، ولم يسجل املنتخب 
الكوري أي ضربة حيث أخفق 
كوو جا تشيول ولي يونغ راي 

وهونغ جيونغ هو.
الياباني    وســـبق للمنتخب 
الفـــوز بلقـــب البطولـــة ثالث 
مرات أعوام ١٩٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠٠٤ 
حيث جنح في جميع املباريات 
النهائية الثالث التي تأهل إليها 
في اقتناص اللقب ويحلم بتكرار 

ذلك في البطولة احلالية.

 ريع مباراتي نصف النهائي
  لصالح ضحايا الفيضانات 

 غياب العرب شّل الحركة
  في المركز اإلعالمي  

 إشادة أسترالية بالتنظيم القطري 

 قرر االحتاد اآلسيوي لكرة القدم بالتعاون مع االحتاد القطري للعبة 
التبرع مبداخيل مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة اآلسيوية لصالح 
املنكوبني من ضحايا الفيضانات في كل من استراليا وتايلند وسريالنكا. 
ودعا كل من رئيس االحتاد اآلســــيوي محمد بن همام ورئيس االحتاد 
القطــــري للعبة رئيس اللجنة احمللية املنظمة الشــــيخ حمد بن خليفة 
الــــى تضافر اجلهود لرفــــع املعاناة عن ضحايــــا الفيضانات في الدول 

اآلسيوية الثالث. 

 العربية.نت: تســـبب خروج املنتخبـــات العربية وبالتحديد 
املنتخب السعودي من املنافســـة على اللقب اآلسيوي، في شل 
احلركـــة داخل املركز اإلعالمي الرئيســـي للبطولة في أكادميية 
اسباير للتفوق الرياضي، بعد أن غادر الكثير من اإلعالميني مع 
منتخباتهم فور خروجها من دائرة املنافسة على اللقب القاري، 
ولم يتبق سوى أعداد بســـيطة ال تتواجد بشكل متواصل، مما 
ســـاهم في خلق نوع من الرتابة الطاغية على األجواء التي كان 

يعيشها املركز منذ انطالق البطولة.
  الى ذلك، أكد مدير املركز اإلعالمي عيسى آل إسحاق أن مغادرة 
املنتخب السعودي ساهمت في غياب العديد من اإلعالميني العرب 
خاصة الســـعوديني الذين كانوا الســـبب الرئيسي في احلركة 
واحلماس داخل املركز، وقال: احلقيقة أن اإلعالم السعودي خاصة 
اجلانب الصحافي سجل حضورا واضحا، وخسرناه بعد مغادرة 
األخضر البطولة كونه منتخبا كبيرا بنجومه وإعالمه. وتابع آل 
إسحاق حديثه «من الطبيعي أن تتقلص األعداد كون البطوالت 
دائما ما تشـــهد زخما كبيرا ومن ثم يبدأ بالتالشـــي، على الرغم 
من أنه ال زال من يتواجد لتغطية البطولة على مستوى األشقاء 
العرب». وعن االنتقادات التي واجهها املركز اإلعالمي خالل املرحلة 
املاضية، قال: «نعم نعترف بأننا صادفنا العديد من املشاكل في 
األيام األولى للبطولة، بعد أن تأخر عدد كبير من اإلعالميني في 
التســـجيل عبر املوقع الرســـمي اإللكتروني، ولكننا جنحنا في 

جتاوز املرحلة وحرصنا على أن نقدم ما يرضيهم». 

 اشاد جنما املنتخب االسترالي لوكاس نيل ومارك شفارتسر بالتنظيم 
القطري والتسهيالت التي وضعت بتصرف جميع املنتخبات املشاركة 
مانحني بذلك الدولة املضيفة دعما كبيرا بعد خيارها املثير الستضافة 

نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢.
  وكانت استراليا احدى الدول التي نافست قطر للحصول على شرف 

استضافة مونديال ٢٠٢٢ لكنها خرجت من الدور االول.
  وإذا كان قائد استراليا نيل أصيب بخيبة جراء عدم حصول بالده على 
شرف تنظيم كأس العالم بعد ١١ عاما، فانه وبعد مضي ثالثة أسابيع على 
وجوده في الدوحة أعرب عن اعجابه مبا شاهده حتى اآلن من منشآت 
رياضية وبنى حتتية، وقال في هذا الصدد: «التسهيالت املتوافرة لهذه 
البطولــــة من الدرجة األولى والتنظيم يجري بسالســــة، وأنا واثق من 

انهم سينظمون كأسا عاملية رائعة بعد ١١ عاما».
  وكان لســــان حال حارس املرمى مارك شفارتسر مماثال وهو أعرب 
عن اعجابه مبا شاهده في الدوحة بقوله: «لقد لفتت نظري التسهيالت 
كثيرا هنا فــــي قطر، انها رائعة. مالعب التدريب وأرضية املالعب التي 
تقام عليها املباريات واملالعب من مستوى عال جدا واستطيع ان أقارنها 

بسهولة مبا أشاهده في أوروبا».
  وأضاف: «كما ان املسافات بني مختلف املرافق الرياضية قريبة جدا 

من بعضها البعض وال يتوجب علينا تغيير الفنادق وهذا امر رائع». 

 حسن: صفقة «ميدو» مهددة 
 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

  تعثـــرت مفاوضات نادي الزمالك املصري مع مهاجم «أياكس 
أمستردام» الهولندي السابق أحمد حسام (ميدو) بسبب األزمة 

املالية التي يعانيها النادي األبيض منذ عدة شهور.
  وكان ميدو قد أكد في تصريحات سابقة لـ «CNN» بالعربية، 
أنه أنهى جميع اتفاقاته مع مسؤولي نادي الزمالك، وأنه سيوقع 
لفريقه الســـابق في بداية األسبوع اجلاري، وهو ما أكده اجلهاز 

الفني للزمالك آنذاك.
  وقال مدير الكرة بنادي الزمالك، إبراهيم حسن، انه عقد جلسة 
مع ميدو اســـتمرت ثالث ساعات ونصف الساعة، حلسم جميع 
التفاصيل الصغيرة في عقده اجلديد مع الزمالك، إال أن اجللسة 
انتهت إلى ال شـــيء بسبب عدم وجود ســـيولة مالية في نادي 

الزمالك لدفع القسط األول من عقد الالعب.
  وأضاف حسن، أن رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس، 
كان قد وعد بتحمل جزء من صفقة عودة ميدو لفريق الزمالك، وهو 

ما دفع اجلهاز الفني للدخول في مفاوضات جادة مع الالعب.
  وتابع: «فوجئنا بخطاب من عباس يشير فيه إلى أنه يتنازل 
عن مليوني جنيه من ديونه لدى النادي، وهي حصته في صفقة 

ميدو»..
  الـــى ذلك، يؤدي الزمالك بقيادة املدير الفني حســـام حســـن 
أول تدريباته في نيروبي على احد املالعب الفرعية، اســـتعدادا 
ملواجهته املرتقبة مع فريق «ســـتارز الكيني» املقرر لها السبت 
املقبل ضمن منافســـات الدور التمهيدي بـــدوري أبطال افريقيا، 
ويختتم تدريباته بعد غد على امللعب الذي ستقام عليه املباراة 

وفي نفس توقيتها.
  من ناحية أخرى أعرب رئيس نادي الزمالك املستشـــار جالل 
إبراهيم عن أسفه الشديد لتراجع رئيس النادي السابق ممدوح 

عباس عن وعده بتمويل مقدم التعاقد مع (ميدو).
   من جهة أخرى، يبدو أن قصة احملترف األجنبي اجلديد الذي 
يبحث عنـــه األهلي في كل مكان قبل غلق االنتقاالت الشـــتوية 
قد اقتربت من نهايتها بعد ترشـــيح البرازيلي غاغا العب نادي 
الوثبة السوري للتعاقد معه، وهو الالعب الذي مت ترشيحه من 

قبل مدرب نادي تشرين السابق هيثم جطل. 
  أعلنت جلنة املســـابقات الرئيسية باالحتاد املصري برئاسة 
عامر حسني في اجتماعها األخير عن قراراتها اخلاصة مبباريات 
األسبوع اخلامس عشـــر من الدوري املصري املمتاز، وكان أول 
هذه القرارات هو رفض طلب االحتاد السكندري بنقل مباراته مع 
مصر للمقاصة ضمن منافسات اجلولة السادسة عشرة للدوري 

خارج ملعب الفيوم. 

 بن همام: طالبوني بالترشح ضد بالتر 

لوقت أطول»، واعتبر بن همام 
أن فترة «من ثمانية إلى ١٢ عاما» 
تبدو مناسبة كأقصى مدة ميكن 
لرئيس الفيفا أن يشغل خاللها 

املنصب.
  وقال «لقد ساندته عامي ١٩٩٨ 
و٢٠٠٢، عندما جرت االنتخابات، 
أمتنى فعال من كل قلبي أن تظل 
هناك منافسة في االنتخابات، 
فذلك ما يجعل املرء يتحسن كي 
يقبله الناس كرئيس، لكن عندما 
تختفي تلك املنافسة، ال يكون 

ذلك أمرا جيدا للمنظمة». 

النظر من أين تأتي».
  ولذلـــك، يطالب بـــن همام 
بتقليص فترة البقاء في املنصب 
بقوله: «البد أن يتم حتديد فترات 
الرئيـــس واملناصب العليا في 
الدولية، ألن  جميع االحتادات 
رأيي الصريح هو أن املرء يبحث 
أوال عن املنصب، وحينها يكون 
اجلميع شرفاء، لكن الفساد يبدأ 
فور ذلـــك، وكلما ظل املرء في 
املنصب، تقل أهمية اللعبة في 
أعمالـــه وتصرفاته، ويتحول 
هدفه إلى: كيف ميكنني أن أبقى 

 يعتقد القطـــري محمد بن 
همام رئيس االحتاد اآلسيوي 
لكـــرة القدم أن االحتاد الدولي 
للعبة (فيفا) يحتاج إلى ضخ 
«دمـــاء جديدة» وأكد أنه طلب 
منـــه الترشـــح ضد رئيســـه 
احلالـــي جوزيـــف بالتر في 
االنتخابات التي جترى في ٣١ 

مايو املقبل.
  وقال بن همام في مقابلة مع 
وكالة األنباء األملانية، متت في 
قطر حيث تقـــام بطولة كأس 
آســـيا «إذا كنت تسألني ما إذا 
كان مسؤولون في عالم الكرة 
طالبوني بالترشح ضد بالتر، 
أقول لك نعم.. لكنني ال أعتقد 
أنني الوحيـــد الذي طلب اليه 
ذلك». ودافع بن همام عن اسلوب 
بالتر، رئيس الفيفا منذ ١٩٩٨، 
في وجه اتهامات بالفساد، غير 
انه اردف «كلما طال املقام باملرء 
في منصب ما، كلما قلت قدرته 
على الدفاع عـــن املنظمة التي 
ينتمي إليها، األفضل للمنظمة 
هو أن حتظى دائما بأناس ودماء 

جديدة».
  وقال بن همـــام (٦١ عاما) 
عضو اللجنة التنفيذية بالفيفا 
«اآلن مضى على بالتر ١٢ عاما 
كرئيـــس لـ «فيفـــا»، رغم أنه 
شخص جاد وأمني في طريقته 
ملكافحة الفساد، سيواجه دوما 
أناسا ال يعتقدون في الطريقة 
التي يدبر بها األمور، لذلك أرى 

أن التغيير ضروري».
  وقال «الرئيس بالتر، مثله 
مثل أي رئيس آخر، يبقى في 
نفـــس املنصب أعواما طويلة، 
يظل عرضة لالنتقادات، بصرف 

 محمد بن همام 

 الحبسي ضمن نجوم الدوري اإلنجليزي 

 اختير احلارس الدولي العماني علي احلبسي 
ضمن التشكيلة األســـبوعية لنجوم الدوري 
اإلجنليزي املمتاز، حيث حاز أعلى عدد من النقاط 
لشغل مركز حراسة املرمى في تشكيلة األسبوع 

الرابع والعشرين من «البرميييرليغ».
  ووفقا لشـــبكة «ســـكاي ســـبورتس» 
البريطانية املتخصصة والتي دأبت أسبوعيا 
على وضع تشـــكيلة من الالعبني املميزين 
خالل األســـبوع، فقد جاء العماني احلبسي 
في الصدارة بعدما أنقذ مرماه من سيل من 

األهداف أمام أرسنال. 
  وقال مراقبون إن احلبســــي حاز أعلى درجة 

تقديــــر لالعب عربي لعب فــــي صفوف األندية 
اإلجنليزية، متفوقا على املصري عمرو زكي الذي 

كان قد نال ٨٫٥ درجات في تقييم سابق.
  وضمت تشكيلة األسبوع الـ ٢٤ كال من: حراسة 
املرمى: علي احلبسي (ويغان). الدفاع: واين بريدج 
(وســــت هام يونايتد)، فابريسيو كولوتشيني 
(نيوكاســــل يونايتد)، ريتشــــارد دان (إستون 
ڤيال)، مارتن كيلي (ليڤربول). الوســــط: كيران 
ريتشاردسون (سندرالند)، سيسك فابريغاس 
(ارسنال)، راؤول ميراليس(ليڤربول)، آرون لينون 
(توتنهام). الهجوم: روبن ڤان بيرسي (ارسنال)، 

دمييتار برباتوف (مان يونايتد). 

 العُماني علي احلبسي يشرف الكرة العربية في إجنلترا 


