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 زاكيروني: سعيد لتخطي أقوى المنافسين في القارة 
 أعرب مدرب منتخب اليابان االيطالي 
البرتو زاكيروني عن ســـعادته لتخطي 
كوريا اجلنوبيـــة والوصول الى املباراة 

النهائية.
  وقـــال زاكيروني «كانت املباراة قوية 
جدا، في الشوط األول كنا الطرف األفضل 
وخلقنا ٣ فرص خطرة عبر األطراف، وفي 
الثاني كان املنتخب الكوري افضل ونّوع 
في الكرات القصيـــرة والطويلة وكانت 

لياقة العبيه البدنية جيدة».
  وتابع «املنتخب الكوري جيد جدا وقدم 
مباراة كبيرة ولذلك انا سعيد جدا لتأهلنا 
على حسابه النه من أقوى املنافسني في 

القارة اآلسيوية».
  بـــدوره، أكد جنم املنتخـــب الياباني 
شينغي أوكازاكي أن املباراة كانت صعبة 
ومرهقة للغاية بالنسبة لالعبني ولكنهم 
حققوا املهم ووصلوا إلى نهائي البطولة 

اآلسيوية. 
  وأضاف أوكازاكي «أصابنا اإلجهاد في 
أواخر املباراة وفقدنا التركيز في الدقائق 
األخيرة وهو ما حرمنا من حســـم بطاقة 
التأهل مع نهاية الوقت اإلضافي عندما تلقت 
شباكنا هدفا، ولكن عدالة الكرة وضعتنا 
فـــي النهائي عندما جنحنـــا في ضربات 
الترجيح». واعتـــرف «أوكازاكي بوجود 
عدة أخطاء ارتكبها املنتخب الياباني، كما 
أن مستواه تراجع في بعض فترات املباراة 

ولكن املهم حتقق».
  وأضـــاف «خضنا واحـــدة من أقوى 
مباريات البطولة وكان املنتخب الكوري 
اجلنوبي منافسا قويا وعنيدا ولكننا عرفنا 
كيف نتحكم في سير املباراة على األقل في 

اللحظات التي تراجع فيها مستوانا».
  وأوضح «اآلن، يتعني علينا نســـيان 

مباراة كوريا والبدء في االستعداد للنهائي. 
فرصتنا جيدة للفوز باللقب بغض النظر 
عن هوية املنتخب الذي ســـنواجهه في 
النهائـــي. هـــذا األمر ال يعنينـــا بقدر ما 
نســـعى إلى أن نكون في قمة استعدادنا 

يوم املباراة».

  كاواشيما: درست الكوريين

  من جهته، أعرب حارس مرمى املنتخب 
الياباني إيجي كاواشيما عن سعادته البالغة 
بعبور الفريـــق إلى املباراة النهائية بعد 
الفوز على فريق قوي وعنيد مثل منتخب 

كوريا اجلنوبية.
  وأكد كاواشيما أنه شعر بتوتر كبير 
عندما سجل املنافس هدف التعادل ٢-٢ 
مع نهاية الوقـــت اإلضافي الثاني ولكنه 
عرف كيف يستعيد ثقته بنفسه ويركز 

على ركالت الترجيح.
  وعمـــا إذا كان درس طريقة تســـديد 
العبي املنتخب الكوري لضربات اجلزاء 
أو أن احلـــظ خدمه في ضربات الترجيح 
اليوم، قال كاواشيما «إذا خدمك احلظ في 
ركلة جزاء فإنه لـــن يخدمك بالضرورة 

في الثانية».
  وأوضح: «أعـــرف جيدا معظم العبي 
كوريا اجلنوبية. وقبل املباراة، درســـت 
طريقة تســـديدهم لهذه الركالت والقدم 
التي يســـددون بها ووفقت في التصدي 

لركلتني».
  وعن رأيه في النهائي، قال كاواشيما 
«ســـتكون املباراة النهائية قمة آسيوية 
كبيرة.. أمامنا فرصة إلحراز اللقب ولن 
ندخر جهدا في سبيل رفع الكأس وإسعاد 
الشـــعب الياباني الذي ينتظـــر منا هذا 

اإلجناز». 

 كاواشيما يؤكد أنه درس الكوريين جيدًا

 مدرب منتخب اليابان اإليطالي البرتو زاكيروني محاطا برجال اإلعالم في تدريبات «الساموراي» صباح األمس  (رويترز)

 األستراليون يحتفلون بعيدهم الوطني 
وسداسيتهم التاريخية 

 احتفـــل العبـــو منتخب 
أستراليا بيوم بالدهم الوطني 
باكتســـاح أوزبكستان بستة 
أهداف دون رد فجر األربعاء 
بالتوقيت احمللي ملدينة سيدني 

في الدور نصف النهائي.
  وصادف يوم أمس احتفال 
أستراليا بعيدها الوطني الذي 
يسمى محليا «يوم أستراليا»، 
وهو يوم إجازة رســـمية في 

البالد.
  وعبرت الصحف األسترالية 
عن غبطتها باللحظة التاريخية 
التي تعيشها الكرة األسترالية 
بعـــد الفـــوز الكاســـح على 

أوزبكستان.
  وقالت صحيفة «األسترالي» 
التـــي توزع فـــي كل واليات 
أســـتراليا فـــي موقعها على 
اإلنترنـــت إن حلـــم الفـــوز 
بكأس آسيا أصبح في متناول 

اليـد.
  وأضافـــت الصحيفـــة أن 
الكرة األســـترالية تســـتعد 
لواحدة مـــن أهــم اللحظــات 

في تاريخهــا.
  وحتـــت صـــورة لفرحة 
الالعبـــني كتبـــت صحيفـــة 
«صنـــداي مورنينغ هيرالد» 
واسعة االنتشار «سوكروس 
يحطمون أوزبكستان في نصف 

 سداسية «الكنغارو» األكبر
ــتان  ــرض منتخب أوزبكس   تع
للخسارة األكبر في تاريخ األداور 
اإلقصائية ضمن النهائيات القارية 

بعد سقوطه أمام أستراليا ٠-٦.
  وكانت النتيجة األكبر قبل ذلك 
هي فوز إيران على كوريا اجلنوبية 
ــع النهائي من  ــي الدور رب ٦-٢ ف
ــام ١٩٩٦ في اإلمارات،  البطولة ع
حيث سجل املهاجم علي دائي أربعة 
أهداف. أما النتيجة األكبر في تاريخ 
نهائيات كأس آسيا ككل فقد كانت 
فوز إيران على اليمن ٨-٠ في الدور 
األول من نسخة عام ١٩٧٦، يليها 
فوز إيران على بنغالدش ٧-٠ في 

الدور األول عام ١٩٨٠.

 الصحافة األوزبكية:  
  أين الهند؟!

ــة األوزبكية    أعربت الصحاف
ــن صدمتها  اإللكترونية أمس ع
ــا الثقيلة  ــارة فريقه ــب خس عق
ــتراليا، وقال موقع «اف  أمام أس
كي.اوز» اإللكتروني الشهير في 
منطقة وسط آسيا: ٠-٦ ال تعليق. 
في املقابل قارن «يو اف اف.اوز» 
ــالده باملنتخب الهندي  منتخب ب
حيث قال (٠-٦ أين أنت أيها املنتخب 

الهندي؟!). 
ــول  ــة «فوتب ــت صحيف   وقال
اكسبرس»: صدمة الكنغارو، من 
جهته طالب موقع «تشامبيونات» 
الالعبني واملدرب فادمي أبراموف 
ــال أمام كوريا اجلنوبية من  بالقت
أجل حتقيق املركز الثالث، ونشر 
موقع «سبورت اكسبرس» اعتذارا 

للجماهير من قبل املدرب.

نهائي كأس آسيا».
  مشيرة إلى أن األستراليني 
حققوا فوزا «مذال» في طريقهم 

إلى نهائي البطولة.
  وعبر مدرب «سوكروس» 
األملاني أولغر أوســـييك عن 
سعادته بأداء الالعبني ومتكنهم 

من إحراز ستة أهداف.
  وقال العب وسط منتخب 
أســـتراليا تيم كاهل إن على 
الفريق العمل بجد أمام اليابان 
في املباراة النهائية إذا ما أراد 

حتقيق اللقب.
  ويشارك املنتخب األسترالي 

للمرة الثانية في البطولة بعد 
انضمامه للقارة اآلسيوية قبل 
خمس ســـنوات، وهو ميلك 
فرصة ذهبية لتأكيد زعامته 
اآلسيوية على حساب اليابان 
الفائزة باللقب ثالث مرات من 

قبل. 

 مشجعات أستراليات يحتفلن بيوم بالدهن الوطني والفوز على أوزبكستان  (أ.پ)

 دموع كورية بعد اخلروج من نصف النهائي  (رويترز)

 بن همام: قطر ستكون أقوى في ٢٠٢٢ 

 إبراموف: ال أدري ماذا حصل!

 تشو: أخطاء الحكام تشّوه الكرة اآلسيوية

 رغم خروج منتخــــب قطر من دور الثمانية في 
النهائيات اآلسيوية أعرب رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم القطري محمد بن همام عن ثقته في مشاركة 

بالده مبنتخب قوي في بطولة كأس العالم ٢٠٢٢.
  وجنح «العنابي» في تقدمي عروض قوية خالل 
البطولة احلالية ليعبر إلــــى دور الثمانية قبل أن 
يــــودع البطولة بالهزمية أمام نظيره الياباني ٢-٣ 
بعد مباراة قوية ومثيرة من الفريقني لم حتسم إال 

في الثواني األخيرة من الوقت األصلي.
  ولكــــن بن همام، الذي ترأس في املاضي االحتاد 
القطري للعبة أكد في مقابلة خاصة مع وكالة األنباء 
األملانية أنه رغم صغر مساحة قطر، سيحاول هذا 
البلد تكوين منتخب قوي. وقال بن همام «بلد صغير 
أو كبير، ليس هذا هو الســــؤال الرئيسي. إذا كانت 
لديك املوهبة، وإذا وفرت لها الرعاية اجليدة، فيمكنك 
أن تفعل ذلك». وأضاف «لم أقل إننا سنفوز بكأس 

العالم، إنه حلم كل مواطن قطري، وحلم كل عربي، 
ولكنني ال أعتقد أننا سنفوز باللقب». جنحت قطر في 
إقناع وإغراء عدد من الالعبني على تغيير جنسياتهم 
للمشاركة باســــم قطر في احملافل الدولية. وذكرت 
وسائل اإلعالم عام ٢٠٠٤ أن املهاجم البرازيلي أيلتون 
تلقى عرضا للعب ضمن صفوف املنتخب القطري. 
وأوضــــح بن همام أنه ال يعتقــــد أن تدخل االحتاد 
الدولي للعبة «فيفا» هو الذي منع أيلتون من ارتداء 

قميص العنابي «بل كانت قطر».
  وقال بن همام «رمبا أعرب بعض مسؤولي االحتاد 
القطري للعبة عن تأييدهم للفكرة ولكنهم قالوا ال.. ال 
أوافق على ذلك كقطري وأعلم أن كثيرين ال يتفقون 
مع ذلك». وأضاف «لكن هناك بعض رؤساء احتادات، 
كرة القدم أو غيرها، يرون أنها طريقة سهلة لتحقيق 
الفوز، ولكنها ليست رؤية، أو وجهة نظر قطر، أو 

احلكومة القطرية. إنها رؤيتهم هم». 

 أعرب مدرب منتخب اوزبكستان فادمي ابراموف 
عن أسفه الشــــديد لنتيجة املواجهة أمام استراليا 
مقدما اعتذاره للشــــعب االوزبكــــي. وقال ابراموف 
«أعتذر جلميع اجلماهير التي جاءت ملساندتنا في 
امللعب، وكذلك لكل الشــــعب األوزبكي، ال ميكنني 
تبرير الطريقة التي لعبنا بها امام استراليا، لقد كنا 
مستعدين ولكننا لعبنا بطريقة سيئة، وهذه مشكلة 

كبيرة فقد ارتكبنا العديد من األخطاء».
  واضاف «أعتقد بأننا كنا قادرين على الفوز على 
أستراليا ومواصلة املشوار حتى النهائي للبحث عن 
اللقب، ولكن ال أدري ماذا حصل، فبعد الهدف الثاني 
أردنا الهجوم ولكننا ارتكبنا العديد من األخطاء في 
املنطقــــة اخللفية، وحتى بعد الطرد ارتكبنا أخطاء 
كثيرة، ورغم تأخرنا ٠-٣ حاولنا الهجوم وهو األمر 

الذي ســــبب املزيد من املتاعب لنا». ورفض اعتبار 
ان اخلسارة جاءت بسبب غياب احلارس األساسي 
ايغناتي نيستروف بسبب اإلصابة واملهاجم الكسندر 
غينريخ «ال أعتقد أن غيابهما أثر علينا، األخطاء كانت 
من الفريق بأكمله، ال أعرف ماذا حصل، ولكنني أعتذر 
للجماهير األوزبكية». وحول مباراة املركز الثالث 
أمام كوريا اجلنوبية غدا اجلمعة والتي تضمن للفائز 
التأهل للمشاركة في النسخة املقبلة من البطولة عام 
٢٠١٥ في أستراليا قال ابراموف «يجب أن نحاول اللعب 
بصورة جيدة، املشكلة الوحيدة أن األهداف الـ ٦ كانت 
كثيرة وأمتنى أن نستعيد توازننا بسرعة». وختم 
«هناك فرصة بتحقيق الفوز على كوريا اجلنوبية، 
ال ميكنني تغيير اي شيء اآلن لكن أمتنى ان تكون 

األمور مختلفة بعد يومني».

 شكر مدرب منتخب كوريا اجلنوبية تشو 
كوانغ راي جميع الالعبني على ما قدموه في 

املباراة أمام اليابان.
  وقال «انها املباراة الثانية التي يخوضون 
فيها وقتا اضافيـــا، قاتلنا حتى النهاية وكنا 
األكثر ســـيطرة على املجريات وبقينا نحاول 
التسجيل حتى الثواني االخيرة واظهرنا للعالم 

مدى تطور كرة القدم الكورية اجلنوبية».
  وعن ركلة اجلزاء اليابانية، اوضح «اعتقد 
بأن جميع من حضروا املباراة على التلفزيون قد 
تابعوا اإلعادة وميكنهم احلكم. احلكام ميكن ان 
يرتكبوا األخطاء ولكن الغريب ان احلكم احتسب 
اخلطأ اوال خارج املنطقة ثم عاد واحتســـبها 
ركلة جزاء»، مضيفـــا «أخطاء احلكام تعطي 
انطباعا سيئا عن الكرة اآلسيوية وآمل ان يكون 

مستوى التحكيم افضل في املستقبل».
  وأشار الى ان «التغييرات التي اجراها أخذت 
في االعتبار عاملي اخلبرة واللياقة البدنية مع 
احتمال وصول املباراة الى الوقت اإلضافي».

  وعن فشل العبيه في ركالت الترجيح، «لقد 
حتضرنا لها فـــي التدريبات ولكن اعتقد بأن 
الالعبني كانوا مجهدين ورمبا هذا هو السبب 

لعدم جناحهم في التسجيل منها».
  وعن اعتزال عدد من الالعبني دوليا، اوضح 
«ال ميكننـــي احلديث عن هـــذا املوضوع قبل 
انهاء مشاركتنا في البطولة»، مضيفا «لكني 

لـــن اتوقف عن ضخ دماء جديدة في املنتخب 
الكوري اجلنوبي».

  وعما ميكن ان يطوره في املســـتقبل، قال 
«منتخبنا تطور كثيرا من مباراة الى اخرى اذ 
ميكنه السيطرة على املجريات معظم فترات 
املباريات، لكن امورا عدة يجب تطويرها في 
املنتخب خصوصا في الناحية الدفاعية وهذا 
ما يجـــب ان اعمل على حتســـينه في الفترة 

املقبلة».
  بدوره، أكد العب منتخب كوريا اجلنوبية 
يونغ هيونغ تشو أن الفريق ال يستحق الهزمية 
التي مني بها، ألنه قدم مباراة كبيرة لكن احلظ 

خانه في ركالت الترجيح.
  وقال هيونغ تشو «األفضل ال يفوز دائما.. 
كنا أفضل كثيرا من منتخب اليابان الذي عجز 
عن إيجاد احللول أمامنا كما كنا دائما األقرب 
لهز الشـــباك في الكثير من احملاوالت ولكننا 
ارتكبنا بعض األخطاء البسيطة التي كلفتنا 
هدفـــني في مرمانا.. أما فيمـــا يتعلق بركالت 

الترجيح فهي مسألة توفيق وجناح».
  ووجه هيونغ تشو الشـــكر لزمالئه على 
األداء الرائع الذي قدموه مؤكدا أنهم بذلوا كل 

ما بوسعهم ولكن الكرة لم تنصفهم. 
  وأضاف «نطلب من جماهيرنا أن تغفر لنا 
هـــذه الهزمية وعليها أن تتأكـــد أننا اجتهدنا 

وقدمنا ما علينا ولكننا لم نوفق». 

 أوسييك: كيويل رائع
  

  اعترف مدرب منتخب أستراليا األملاني أولغر أوسييك بأنه فوجئ بالفوز 
الكبيـــر الذي حققه فريقه على أوزبكســـتان ٦ ـ ٠ في نصف النهائي. وقال 
أوسييك «قدمنا مباراة رائعة، بالتأكيد أردنا الفوز والتأهل الى النهائي ولكنني 
لم أتوقع أبدا هذه النتيجة الكبيرة». وأضاف «سر هذا الفوز الكبير كان في 
الطريقـــة التي ظهرنا فيها بامللعب، حيث كنا منظمني بصورة جيدة وبحالة 
رائعة، ولعبنا مبستوى عال وحاولنا اإلبداع، وقدم هاري كيويل مباراة رائعة 
ولغاية اآلن فإن مستواه في البطولة ممتاز، ولكنه ليس الوحيد في الفريق 

الذي قدم أداء مميزا في املباراة بل ان جميع الالعبني قاموا بعمل جيد». 

 «الكأس» تعلن نتائج الملحق الذهبي األحد
  

  أعلن مدير قنوات الدوري والكأس القطرية عيسى الهتمي ان اعالن نتائج 
امللحق الذهبي ألفضل تغطية صحافية في كأس آسيا سيكون يوم األحد املقبل. 
وكشف الهتمي ان جلنة التحكيم واكبت وتواكب بعني االهتمام العمل املميز 
الذي قدمته العديد من الصحف احمللية والعربية لتغطية هذه البطولة. وأكد 
مدير قنوات الدوري والكأس ان حفل توزيع اجلوائز ملسابقتي افضل تغطية 

صحافية في «خليجي ٢٠» وكأس آسيا سيقام في االول من فبراير املقبل. 

 بيو يعتزل دوليًا
  

  أعلن الظهير األيســـر الكوري اجلنوبي لي يونغ بيو اعتزال اللعب 
الدولي بعد خســـارة منتخب بالده أمام اليابان. واعترف الالعب البالغ 
من العمر ٣٣ عاما والذي يلعب في صفوف نادي الهالل الســـعودي، في 
تصريحـــات للصحافة الكورية اجلنوبية بعد املباراة أن الوقت قد حان 

إلنهاء مسيرته مع «مقاتلي تايغوك». 

 هوندا: أوروبا سبب
  تألقنا في البطولة

  
  أكد جنم املنتخب الياباني كيســـوكي هوندا 
ســـعادته بفـــوز منتخب بالده علـــى املنتخب 
الكوري اجلنوبـــي وبلوغهم نهائي كأس القارة 

اآلسيوية.
  وقال وهو مبتهج خالل حديثه لإلعالم: «أعتقد 
أن املنتخبني قدما مبـــاراة كبيرة ومثيرة نالت 
استحسان احلضور واملتابعني، وقد جارينا خصما 
قويا، السيما أنه ميتلك عناصر فنية عالية، وفعال 
كان اللقاء مثيرا حتى أعلن احلكم الســـعودي 

خليل جالل نهايته».
  ولم يخف هونـــدا تخوفه من ضربة اجلزاء 
التي أضاعها وقال: «كنت واثقا من اجتاهها نحو 
الهدف، إال أن احلارس الكوري كان ذكيا ومتيقظا، 
ولو الحظتم أنني وزميلي كنا نتابع الكرة بعد 
أن صدهـــا احلارس، في الوقت الذي كان زميلي 

في وضع أفضل دعاه للتسجيل».
  وأضاف: «كنا قـــد عقدنا العزم على الظهور 
مبســـتوى فني قوي، كوننا نطمح إلى حتقيق 
اإلجنـــازات للمنتخب الياباني، وأن املســـألة ال 
تقتصر على مجرد لقب آسيوي، وهو ما عاهدت 
عليه األجهزة الفنيـــة واالدارية وصناع القرار 
في رياضة بلدي، فنحن نسعى ألن نكون أبطاال 
ألكبر قارات العالم، وأن نصبح أصحاب الهيبة 
األولى فيها إلى أن نتقـــدم في الترتيب العاملي 
للمنتخبات، إضافة إلى تسويق أنفسنا كالعبني 
ونلفـــت أنظار العالم إلى املنتخب الياباني، ألن 
العروض االحترافية ستنهال علينا، وبالتأكيد 
ان الـــدوري اإلجنليـــزي أو اإليطالي طموح كل 

العب آسيوي». 


