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 اليابان على عرش آسيا مرة رابعة
 فازت على أستراليا بهدف قاتل 

 ابطال اليابان يحتفلون بفوزهم بالكأس                                          (أ.ف.پ) 

(رويترز)   احلارس الياباني كاواشيما انقذ مرماه اكثر من مرة  

(أ.ف.پ)   الياباني تاداناري حلظة تسجيله الهدف  

 انفردت اليابان بالرقم القياسي 
بأربعــــة القاب في كأس آســــيا 
لكرة القدم بعد ان توجت بطلة 
للنسخة اخلامسة عشرة بفوزها 
على استراليا ١-٠ بعد التمديد 
مساء امس في املباراة النهائية 
على ســــتاد خليفة الدولي في 
الدوحة. وسجل تادناري لي هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة ١٠٩.

حضر املباراة نحو ٣٧ الف متفرج 
تقدمهم ولي عهد قطر الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني، ورئيس االحتاد 
الدولي السويســــري جوزيف 
بالتر، ورئيس االحتاد االوروبي 
الفرنسي ميشال بالتيني، ورئيس 
االحتاد اآلسيوي القطري محمد 

بن همام.
اليابان توجت بطلة    وكانت 
آلسيا اعوام ١٩٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠٠٤، 
فانفردت بالرقم القياسي بعد ان 
كانت تتســــاوى مع السعودية 
وايراني بثالثة القاب لكل منها.

ولم تخســــر اليابان اي مباراة 
نهائيــــة في البطولة حتى االن. 
استراليا التي تشارك في البطولة 
للمرة الثانية منذ انضمامها الى 

كنف االحتاد اآلسيوي عام ٢٠٠٦، 
كانــــت خرجت من الــــدور ربع 
النهائي قبل اربع سنوات وامام 
النهائي  اليابان بالذات في ربع 

بركالت الترجيح.
  وتأهلت اليابان واســــتراليا 
معا الى جانب كوريا اجلنوبية 
التي حلت ثالثــــة بفوزها على 
اوزبكســــتان ٣-٢ الى نهائيات 
النسخة املقبلة عام ٢٠١٥ املقررة 
بالذات.وستمثل  في اســــتراليا 
اليابان القارة اآلسيوية في بطولة 
القارات املقررة في البرازيل عام 

.٢٠١٣
  دفع االيطالي البرتو زاكيروني 
بالالعبني الذين اعتمد عليهم منذ 
بداية البطولة وابرزهم شينجي 
اوكازاكي وريويشــــي مايدا في 
الهــــدوم ومايا يوشــــيدا العائد 
من االيقاف وكييسوكي هوندا 
ايندو في الوسط  وياسوهيتو 

ويوتو ناغاتومو في الدفاع.
  وافتقــــد املنتخــــب الياباني 
مهاجمــــا بــــارزا يحتــــرف في 
دورمتوند االملاني هو شينجي 

كاغاوا بسبب االصابة.

املنتخبــــان مجريات    خالف 
املباريــــات النهائية التي يغلب 
عليهــــا احلــــذر الدفاعي بعض 
الشيء فاندفعا الى الهجوم وكانت 
لهما محاوالت عدة طوال املباراة 
بوقتيها االصلي واالضافي. شهد 
الشــــوطان االضافيان فرا وكرا 
ومتريــــرات مقطوعة بســــبب 
االرهاق الذي حل بالالعبني، لكن 
الفرص لــــم تغب عن املجريات 
واخطرها كــــرة حضرها هاري 
كيويل الى مات ماكاي ســــددها 
بيسراه على ميني املرمى مباشرة 
(١٠٢)، ثم واحدة من رأس روبي 
كروز بديل كيويل في اول ملسة 
للكرة لكن احلارس ابعدها ببراعة 
(١٠٤)، ورد كييسوكي هوندا بكرة 
قريبــــة جدا من القائم االيســــر 
مــــاكاي بواحدة  اتبعها   ،(١٠٥)
قوية جــــدا بعد ثــــوان قليلة.

وخطفت اليابان هدف الفوز عبر 
البديل تاداناري لي الذي تلقى 
كرة من اجلهة اليسرى فتابعها 
بطريقة استعراضية بيسراه في 
الزاوية اليمنى ملرمى شفارتسر 

في الدقيقة ١٠٩. 

 ١٠ ماليين دوالر اعتباراً من ٢٠١٥ 

 شفارتسر يحطّم الرقم القياسي 

 اليابان.. مشوار صعب

 اكد رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم القطري محمد بن همام ان 
االحتاد القاري سيخصص جوائز مالية للمنتخبات التي حتتل املراكز 
الثالثة االولى اعتبارا من النسخة املقبلة لكأس آسيا ٢٠١٥ في استراليا. 
ولم يسبق لالحتاد اآلسيوي ان خصص مكافآت مالية في البطولة االهم 
قاريــــا على غرار ما هي عليه احلال في كأس العالم، حيث حصل كل 
منتخب يخرج من الدور االول على مبلغ مقداره ٨ ماليني دوالر مقابل 
٣٠ مليون دوالر السبانيا التي توجت باللقب. وقال بن همام «كانت 
ايراداتنا حتى املاضي القريب محدودة ومخصصة للبرامج التطويرية 
وتكاليف املسابقات، لكننا نتطلع الى جوائز مالية في البطولة املقبلة 

عام ٢٠١٥ حيث سنخصص مبلغا مقداره ١٠ ماليني دوالر. 

 خاض حارس مرمى منتخب اســــتراليا مارك شفارتســــر مباراته 
الدوليــــة رقم ٨٨ في مباراة فريقه ضد اليابان في نهائي كأس آســــيا 
٢٠١١ أمس في الدوحة، لينفرد بالتالي بالرقم القياسي االسترالي الذي 
كان مسجال باسم اليكس توبني الذي دافع عن ألوان منتخب بالده من 
١٩٨٨ الى ١٩٩٨. وكان توبني اليزال يلعب للمنتخب االسترالي عندما 
بدأ شفارتســــر مســــيرته في صفوفه عام ١٩٩٣. وال يفكر شفارتسر 
(٣٨ عامــــا) في االعتزال حاليا ورمبا يتخطى الـ ١٠٠ مباراة دولية في 

السنوات املقبلة. 

 من املفارقات العجيبة للمنتخب الياباني انه عندما شارك في كأس 
آسيا عام ١٩٨٨ التي اقيمت في العاصمة القطرية الدوحة خرج من الدور 
االول بعد ان تعادل مع ايران بدون اهداف، وخســــر من االمارات ومن 
كوريــــا اجلنوبية وقطر، واآلن وبعد ٢٣ ســــنة وفي نفس املكان وعلى 
نفس امللعب، توجت اليابان بطال للمرة الرابعة في تاريخها لتســــجل 
الرقم االعلى بني الدول اآلسيوية، رغم انها تعادلت في اولى مبارياتها 
امام املنتخب االردني، وبعد ذلك هزمت سورية بصعوبة ايضا ومن ثم 
السعودية، لتتأهل كأول املجموعة والقت قطر في دور الثمانية، لتتمكن 
من حتقيق فوز صعب ايضا، لتلعب مع كوريا اجلنوبية في الدور نصف 
النهائي وتفوز بركالت الترجيح في مباراة اعتبرها النقاد الرياضيون 

هي االروع واالجمل. وأمس فرضت وجودها بتحقيق إجناز رابع. 
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 بارك جي سونغ
  يعتزل دولياً 

 هوندا أفضل العب

 أعلن قائد كوريا اجلنوبية وجنم 
مان يونايتد االجنليزي بارك جي 
سونغ اعتزاله اللعب دوليا، حسبما 
اكد مدرب املنتخب شو كوانغـ  راي 
بعد فوز بالده على أوزبكستان ٣-٢ 
في مبــــاراة حتديد صاحب املركز 
الثالث. ولم يكن هذا االعالن مفاجئا 
الن والد بارك جي سونغ أملح قبل 
انطالق البطولــــة القارية الى ان 
جنله سيعتزل اللعب مع املنتخب 

الوطني بعد انتهائها.
  وأسدل بارك جي سونغ الستار 
على مسيرته الدولية بعدما خاض 
مباراته الـ ١٠٠ مع منتخب بالده 
خالل الدور نصف النهائي من كأس 
آســــيا والتي خسرها امام اليابان 

بركالت الترجيح. 

اليابان   توج جنم منتخـــب 
وكييسوكي هوندا بلقب أفضل 
العب في البطولة بينما حصل 
الكوري اجلنوبي كوو جا تشيول 
على لقب هداف البطولة برصيد 
٥ اهداف متقدما على البحريني 
اسماعيل عبد اللطيف (٤) اهداف. 
بينما ســـجل ٣ أهـــداف كل من 
شـــينجي أوكازاكي وريويتشي 
مايدا (اليابـــان) وهاري كيويل 
(اســـتراليا) وجـــي دونغ وون 
(كوريا اجلنوبية) والكســـندر 

غينريخ (اوزبكستان)
    


