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 أهداف مختلفة بين «الساموراي» و«الكنغارو» لخطف اللقب القاري
 كوريا تحتل المركز الثالث وتتأهل إلى النسخة المقبلة.. واليابان لالنفراد بالرقم القياسي وأستراليا إلحراز باكورة ألقابها

(أ.ف.پ)   فرحة العبي كوريا باملركز الثالث وتأهلهم للنسخة املقبلة من البطولة 

(أ.ف.پ)   مدرب اليابان اإليطالي البرتو زاكيروني يتحدث في املؤمتر الصحافي إلى جانب ماكوتو هاسيبي 

(أ.پ)  كيسوكي هوندا وياسوهيتو أندو وشينجي أوكازاكي «مثلث الرعب» في كتيبة املنتخب الياباني 

Japan

 اليابان  استراليا 

 ٦ 
 الثالثة الرياضية 

عاما) الذي سينفرد بالرقم القياسي 
في عدد المباريات الدولية لبالده 
فيعتبر ان فريقه تعلم الدرس من 
اكثر  الســــابقة واصبح  البطولة 
جهوزيــــة الحراز اللقــــب القاري 
وقال في هذا الصدد «لقد اصبحنا 
على دراية اكبر بالكرة اآلسيوية 
ومنتخباتها من خالل مشاركاتنا 
بالتصفيات اآلسيوية والعالمية 
في السنوات الثالث االخيرة، وقد 
الحالية ونحن  البطولــــة  خضنا 
نعــــرف الكثير عــــن المنتخبات 
المنافسة لنا خالفا لما كانت عليه 
اربع ســــنوات عندما  الحال قبل 
خضنــــا البطولة وكانت مجهولة 

بالنسبة الينا». 
  وسيخوض شفارتسر مباراته 
الدوليــــة رقم ٨٨ لينفــــرد بالرقم 
القياســــي الذي كان يتقاسمه مع 
اليكس توبين الذي دافع عن الوان 
منتخب بالده من ١٩٨٨ الى ١٩٩٨. 

واالضافي ٢-٢.
  وتلقى المنتخب الياباني ضربة 
قوية باصابة مهاجمه شــــينجي 
كاغاوا بكسر في ساقه في المباراة 
ضد كوريا الجنوبية حيث خضع 
لعملية جراحيــــة ويرجح غيابه 
ايضا عن صفوف ناديه بوروسيا 
دورتموند متصدر الدوري االلماني 

حتى نهاية الموسم الحالي.

 حضور على أعلى مستوى
  

  تشهد املباراة النهائية اليوم بني اليابان واستراليا حضور مجموعة 
من أبرز كبار الشخصيات، ويأتي على قائمة كبار الشخصيات في النهائي 
أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس وزراء ماليزيا جنيب 
تون رزاق احلاصل على جائزة ماسة االحتاد اآلسيوي لكرة القدم للعام 
املاضي. كما يتابع املباراة رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم ميشــــيل 

بالتيني ورئيس احتاد كونكاكاف جاك وارنر.  

 نقل تلفزيوني غير مسبوق
  

  يتوقع أن يتابع أكثر من ١٠٠ مليون متفرج عبر شاشات التلفزيون 
املباراة النهائية، حيث ســــيتم تغطية هـذه املبــــاراة بطريقة وتقنيات 
ممـــيزة وغـير مســـــبوقة في تاريخ البـث التلفزيوني. فللمرة األولى 
في تاريخ بث مباريات كرة القدم ســــيتم اســــتخدام ٥١ كاميرا من أجل 
تغطية أحداث املباراة النهائية بني اليابان وأستراليا. وستقوم أكثر من 
٤٠ محطة توزيع وشــــبكة بث تلفزيونية بنقل وقائع املباراة النهائية 
وبحيث تتضمن هذه التغطية أكثر مــــن ٦٠٠ قناة تلفزيونية مختلفة 

في جميع أرجاء العالم. 

باننا سندخل المباراة النهائية وكل 
الترشحيات تصب في مصلحتنا، 
النتيجة التي حققناها في نصف 

النهائي ال اهمية لها».
  وسجل المنتخب االسترالي ١٣ 
هدفا في البطولة ايضا، وفاز في 
اربع مباريات وتعادل في واحدة 
مع كوريا الجنوبية ١-١. اما نظيره 
الياباني فسجل ١٣ هدفا ايضا لكن 

دخل مرماه ستة اهداف.
  ويملك المنتخب االسترالي في 
شــــخص مدربــه األلماني هولغر 
اوسييك سالحـا قويا نظرا لخبرته 
في الكــرة اليــابانية بعد ان اشرف 
على تدريب اوراوا ريد دايموندز 
وقــاده الى احراز لقب دوري ابطال 
آسيا عام ٢٠٠٧، وبالتالي يعرف 
تماما نقاط القوة والضعف فيها.

  ويؤكد اوسييك ان اساس الفوز 
لدى فريقه هو صالبة الدفاع وقال 
«لدينا هيكلية معينة، فتضييق 

طرفي المبــــاراة النهائية المقررة 
اليوم بين اليابان واستراليا، ذلك 
الن االولى تسعى لالنفراد بالرقم 
القياســــي من حيث عدد االلقاب، 
في حين تأمل الثانية في التتويج 

بباكورة القابها القارية.
  وتتساوى اليابان بعدد مرات 
الفوز باللقب اآلسيوي مع السعودية 
واليابان ولكل منها ٣ القاب، وقد 
اللقب  الســــاموراي  رفع منتخب 
عاليا اعوام ١٩٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠٠٤. 
اما استراليا فتشارك في البطولة 
للمــــرة الثانية منذ انضمامها الى 
كنف االتحاد اآلسيوي عام ٢٠٠٦، 
وكانــــت خرجت من الــــدور ربع 
النهائي في مشاركتها االولى قبل 
اربع سنوات وعلى يد اليابان بالذات 
في ربع النهائي بركالت الترجيح، 
ما يعني ان مباراة اليوم ستكون 

ثأرية بالنسبة اليها.
  وسيكون الفوز بالبطولة بمثابة 

المساحات يبدأ من المهاجمين الذين 
يحاولون احبــــاط بناء الهجمات 

للمنتخب المنافس». 
  وحل اوســــييك مكان المدرب 
الهولندي تيم فيربييك الذي استقال 
من منصبه بعد نهائيات مونديال 
جنوب افريقيا، وهو اعتمد في هذه 
البطولة على ١٩ العبا يحترفون 
خارج استراليا، ١٢ منهم خاضوا 
غمار نهائيــــات مونديال جنوب 

افريقيا الصيف الماضي.
  واكد مهاجم المنتخب االسترالي 
تيم كاهيــــل ان زمالءه يتطلعون 
الى خــــوض المبــــاراة النهائية. 
وقال «الجميع متحمسون لخوض 
النهائي، انها اهم جائزة متاحة امام 
اســــتراليا في تاريخها، وهي اخر 
فرصة للجيل الذي تخطى الثالثين 

من عمره لكي يحصد اللقب».
  أما حــــارس مرمى اســــتراليا 
المخضرم مارك شفارتســــر (٤٠ 

جواز ســــفر للمنتخــــب المتوج 
باللقب لكي يمثل اسيا في بطولة 
القارات المقررة في البرازيل عام 
٢٠١٣ وتعتبــــر تجرية مفيدة قبل 
كأس العالم عام ٢٠١٤ في البرازيل 

ايضا.
  يذكر ان المنتخب الياباني خاض 
ثالثة نهائيات قارية ولم يخسر 

ايا منها.
  وتدرج اداء المنتخب الياباني في 
البطولة، فبعد بداية متعثرة امام 
االردن عندما انتزع التعادل ١-١ في 
الوقت بدل الضائع، ارتقى مستوى 
الساموراي مع تقدم ادوار البطولة، 
فحقق فوزا ساحقا على السعودية 
٥-٠، وعلى سورية ٢-١ بعشرة 
العبين، وعلى قطر الدولة المضيفة 
٣-٢ بعشرة العبين ايضا، قبل ان 
يتخطى جــــاره الكوري الجنوبي 
بركالت الترجيح ٣-٠ في مباراة 
مثيرة انتهــــى وقتها االصلي ١-١ 

  وكان كاغاوا لعب دورا اساسيا 
في تربع فريــــق المدرب يورغن 
كلوب على صدارة الدوري االلماني 
بتسجيله ٧ اهداف في ١٨ مباراة، 
علما انه انضــــم للفريق االصفر 
واالسود هذا الموسم قادما من فريق 
الدرجة الثانية في بالده سيريزو 

اوساكا مقابل ٣٥٠ الف يورو.
اليابــــان االيطالي    لكن مدرب 
البرتــــو زاكيروني يعــــول على 
المتألق كيسوكي  صانع االلعاب 
هوندا احد نجوم البطولة الحالية، 
والمهاجم شــــينجي اوكازاوا في 

مواجهة استراليا.
  في المقابل اكــــد قائد منتخب 
اســــتراليا لوكاس نيل، ان جميع 
افراد المنتخب حافظوا على هدوئهم 
على الرغم من الفوز الساحق على 
اوزبكستان بستة اهداف نظيفة 
في الدور نصف النهائي وقال في 
هذا الصدد «لن ننجر الى االعتقاد 

 حلت كوريا اجلنوبية ثالثة في 
كأس آسيا بفوزها على اوزبكستان 
٣-٢ في املباراة التي اقيمت بينهما 
على ملعب نادي السد في الدوحة 
لتضمــــن بالتالي مشــــاركتها في 
النسخة املقبلة املقررة في استراليا 

عام ٢٠١٥.
  وســــجل كوو جا شيول (١٧) 
وجي دونغ وون (٢٨ و٣٩) اهداف 
كوريا اجلنوبية والكسندر غينريخ 
(٤٥) من ركلة جزاء و(٥٣) هدفي 

اوزبكستان.
  واعتمد االحتاد اآلسيوي نظاما 
يقضي بتأهــــل املنتخبات الثالثة 
االولى الى النهائيات التالية مباشرة 
اعتبارا من عام ٢٠٠٧ الذي شهدت 
نســــخته تأهل منتخبات العراق 
اللقب ووصيفه السعودي  حامل 
وكوريــــا اجلنوبيــــة الثالثة الى 

النهائيات احلالية.
  وتبدو االهــــداف مختلفة بين 

 الالعبون قادرون على تحقيق اللقب الرابع أوسييك: أوفيت بوعدي بالوصول إلى النهائي

  زاكيروني: نعرف أستراليا جيدًا

 ٤ العبين يتصارعون على «األفضل»
  أعلنت اللجنة املنظمة للنهائيات 
اآلســــيوية ان جائزة افضل العب 
في البطولة انحصرت بني اربعة 
العبني، والالعبون هم: ســــيرفر 
جباروڤ (اوزبكســــتان) ومارك 
شفارتسر (استراليا) وبارك جي 
سونغ (كوريا اجلنوبية) وكيسوكي 

هوندا (اليابان). وكشفت اللجنة 
ان اختيار افضل العب في البطولة 
يخضع ملعايير محددة من جانب 
جلنة فنية تضم عددا من االعضاء 
وهم يراقبــــون مباريات البطولة 
جميعها من اجل تقييم مســــتوى 

الالعبني.

(أ.ف.پ)   مدرب استراليا األملاني هولغر اوسييك يستمع لقائد فريقه لوكاس نيل في املؤمتر الصحافي 

 أكد مدرب منتخب أستراليا األملاني هولغر 
اوسييك أن املواجهة مع اليابان ستكون مثيرة 

وحافلة بالتحديات.
  وقال أوسييك في املؤمتر الصحافي للمباراة 
النهائية أمس: ال يوجد الكثير ألقوله، ولكنني 
أذكركم بوعدي في املرة املاضية بأننا سنتقابل 
هنا في املؤمتر الصحافي قبل املباراة النهائية، 

وبالتالي فقد أوفيت مع الالعبني بهذا الوعد.
  وحول خبرته السابقة في العمل باليابان رد 
اوســـييك: املنتخب الياباني قوي، وهناك جيل 
جديد يظهر على الساحة، ولهذا أتوقع أن تكون 

النهائية مثيرة وحافلة بالتحديات.
  أما فيما يتعلق بغياب املهاجم شينجي كاغاوا 
عن صفوف اليابان في املباراة بسبب اإلصابة 
فقال: ال أحب التركيز على العب واحد في الفريق 
املقابل، ولكن أود أن أشير إلى أن املنتخب الياباني 
يلعب بروح جماعية، ورغـــم أن كاغاوا العب 
مميز ويلعب في الدوري األملاني، إال أنني أثق 

بأن مدربهم ميتلك البديل املناسب.
  وأوضح أن الفريق يلعب بطريقة مختلفة عن 

الطريقة التي كان يلعب بها خالل نهائيات كأس 
العالم ٢٠١٠ في جنـــوب أفريقيا، وذلك نتيجة 
تغيـــر املدرب، مؤكدا ان هـــذه البطولة تعتبر 
مهمة جدا من أجل منح الالعبني الشباب فرصة 
اللعب على املســـتوى الدولي، خاصة بوجود 
العبني أصحـــاب خبرة دولية كبيرة من هاري 

كيويل ولوكوس نيل.
  من جهته، أكد قائد املنتخب االسترالي لوكاس 
نيل أن كـــرة القدم في بـــالده متتلك مقومات 
االســـتمرار من خالل األجيال الشابة اجلديدة 
من الالعبني القادرين على شغر مكان أصحاب 

اخلبرة.
  وردا على سؤال بخصوص احتمال خوض 
ركالت الترجيح حيث كانت أستراليا خسرت 
أمام اليابان بســـببها عام ٢٠٠٧ في ربع نهائي 
النسخة املاضية من البطولة، قال نيل: منتلك 
حارس املرمى مارك شفارتسر الذي يتميز بشكل 
كبير في ركالت الترجيـــح، وكذلك فإن العبي 
الفريق ميتلكون القدرة على التسجيل من ركالت 

الترجيح بنجاح. 

 اعتبر مدرب منتخب اليابان االيطالي البرتو 
زاكيروني أن الروح اجلماعية كانت أهم مفاتيح 
جناح فريقه في املشوار نحو املباراة النهائية.
  وقال زاكيروني في املؤمتر الصحافي الذي 
عقد أمس: أنا سعيد بالتأهل إلى املباراة النهائية 
والطريقـــة التي وصلنا بهـــا إلى هذه املرحلة، 
وأمنح كل الفضل في ذلك الالعبني، حيث واجهنا 
اختبارات صعبة في البطولة، وكان مســـتوانا 
يتطـــور من مباراة ألخرى، خاصة في مواجهة 
منتخبات غرب آسيا التي كنا نواجه صعوبات 

في مواجهتها بالسابق.
  وأضاف: كال الفريقني يلعبان بطريقة مختلفة 
كليا، ولكـــن نحن منتاز بصغـــر معدل أعمار 
الالعبني، وكذلك بالروح اجلماعية، ونريد تقدمي 

مباراة جيدة أمامهم.
  وحول غياب املهاجم شـــينجي كاغاوا، قال: 
مـــن احملبط أن يغيب عنا في املباراة النهائية، 
وكذلك فإن هذا أمر مؤســـف بالنسبة له، حيث 
ساهم كثيرا مع الفريق من أجل بلوغ النهائي، 
وكان مستواه يتطور كثيرا في البطولة، عندي 

العب جاهز الستبداله، وأنا أعرف هذا الالعب 
البديل جيدا من خالل متابعته بشـــكل مستمر 

خالل مباريات الدوري الياباني.
  وبخصوص مدرب أستراليا هولغر اوسييك 
واملعرفة التي ميتلكها عن كرة القدم اليابانية، رد 
زاكيروني: اوسيك درب في اليابان مرتني من قبل، 
وال شك أنه يعرف الكثير عن املنتخب الياباني، 
ولكننا في املقابل راقبنا منتخب أستراليا جيدا 

ونعرف الكثير عنه.
  في املقابل قال العب وســـط الفريق ماكوتو 
هاســـيبي: التأهل إلى املباراة النهائية واللعب 
أمام أستراليا في النهائي يجعلني أشعر بسعادة 
كبيرة، ونحن نريد أن نلعب بطريقتنا اخلاصة 

وتقدمي مستوى جيد.
  ورد بخصوص مدرب أستراليا والذي سبق 
له اإلشراف على تدريبه: سبق لي العمل حتت 
إشراف اوسييك في فريق أوراوا ريد داميوندز 
وأكن له االحتـــرام الكبير، ولكن الفريق تغير 
كثيرا بعد رحيله، وأعتقد أن األمور باتت مختلفة 

كثيرا في كرة القدم اليابانية. 

 كولينا يعود إلى أستراليا 
 عاد العب املنتخب األسترالي جايسون كولينا 
إلى بالده أمس األول بشكل مفاجئ بعد أن اكتشف 
عدم قدرته على املشاركة في املباراة النهائية اليوم 

بسبب اإلصابة.
  وأشار التقرير الطبي إلى أن الالعب لم يتعاف 
بشـــكل كامل وليس جاهزا للمشـــاركة حتى من 

مقعد البدالء.

  ويبدو أن نتيجة الفحص أحزنت الالعب كثيرا 
ودفعته إلى اتخاذ قرار العودة إلى أستراليا وعدم 
حضور النهائي املقرر أمام اليابان، نظرا ألنه لن 

يكون ضمن التشكيلة.
  ورغم احملاوالت املتكررة للجهاز الفني واإلداري 
إلقناعـــه بالبقاء، إال أن الالعب أبلغهم بأن القرار 

نهائي.

 السجل الذهبي 
 البطل  العام 
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