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ـــنـــتـــخــبـــان الـــقـــطــري بـــلغ ا
واليـابـاني نهـائي كأس آسـيا
ـــقـــامـــة في اإلمـــارات حـــيث ا
يــــتـــواجــــهــــان يــــوم غـــد
اجلـــمـــعــة عـــلى
مـــــــــلـــــــــعب
مدينة زايد
الرياضية
. وكـــــــــان
مــنـــتــخب
قـــطـــر قــد
اجـــــتـــــاز
اإلمـارات
بربـاعـية
دون رد
فـــــيــــمــــا
عــــــبـــــرت
الــــيـــابـــان
عقبة إيران
بـــــثـالثـــــيــــة
نــظـيــفـة. ولم
يــــــــــســــــــــبق
ــــنــــتــــخب
قـــــــــطــــــــر
الـــــظـــــفـــــر
بــــالــــلــــقب
الــــــقــــــاري
فيمـا تتصدر
اليـابان قـائمة
األبـطـال حيث
احـــتـــفت به 4

مرات.
ويــســـتــعــرض
الــــــتـــــقــــــريـــــر
حـصــاد نـصف
نـــــــــــــهــــــــــــائـي
الــبــطــولــة. -
أحــــــــــــــــــــــرز
منتخـبا قطر
واليـابان في
نــــــــــــــــــصـف
الــنـــهــائي 7
أهــــــــــــــــداف
لـيـرتـفع عـدد
األهــــــــــــــداف
ــــســـجــــلـــة ا
بـــالـــبــطـــولــة
حــــــــــتـى اآلن
126 إلــــــى 
هــدفـا في 50
مـــــــبــــــاراة. -
توزيع أهداف
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ـقـامة حـالـيـاً في اإلمارات جنـح النـجم اإلسـبـاني تـشافـي هيـرنـانـديـز في توقـعه لـطـرفي نـهـائي بطـولـة كـأس أ آسـيا 2019 ا
نتخبان باراة النهائـية لكأس آسيا وجنح ا تحدة. وتوقع تشافي هيـرنانديز تواجد منتخب اليابـان ومنتخب قطر في ا الـعربية ا
فعالً في حـجز مكان لهـما في النهائي. ويـعتقد تـشافي هيرنانـديز على تتويج “العنابي ”باللـقب اآلسيوي ألول مرة في تاريخه
بـاراة النهائية لكأس أ آسيا يوم غد اجلمعة باراة النهائية. وستقام ا وقد ينجح بهذا التوقع في النهايـة كما جنح في توقع ا
كـرمة  على أرضية مـلعب مدينة زايـد الرياضيـة في أبو ظبي. يذكر أن الـيابان وقطر في الـساعة اخلامسـة مساءً بتوقـيت مكة ا
تـأهال إلى النهائي بفوزهمـا على إيران ومنتخب اإلمـارات.الى ذلك يعتقد العب منتـخب اإلمارات علي سا  بأن العبي بالده
لم يـكـونـوا في مـسـتـواهم خالل مـبـاراة قطـر  الـتي جـمـعـتـهـما فـي نصـف نهـائي بـطـولـة كـأس أ آسـيا 2019.وودع مـنـتخب
اإلمارات منـافسات كأس آسيا من نـصف النهائي  بعـد اخلسارة أمام منتـخب قطر مساء اول امس الـثالثاء. وقال علي سا

ـتوقع في وقت لـعبوا مـباراة صعـبة بـجانب عدم اسـتغالل الـظروف لتـحقيق إن العـبي منتـخب بالده لم يكـونوا في مسـتواهم ا
الـفوز. وكما فعل زمـيله أحمد خلـيل  قدم الالعب اعتذاره جلمـاهير األبيض  بقوله “نعتذر للـجماهير بـعد اخلسارة  لكن كرة

القدم فوز وخسارة.”
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ي ـقـطع من أغـنــيـة لـلـمـغـني الـعـا
فـرانك ســيـنـاتــرا كـشف الـبــرتـغـالي
ـــديــر الـــفـــني كـــارلـــوس كـــيـــروش ا
للمنتـخب اإليراني ضمنـيا عن نهاية
مـسـيــرته مع الـفـريق لــيـبـدأ حتـديـا
جديـدا مع فـريق آخر بـعد  8سنوات
من الـتــحـديـات مع الـكــرة اإليـرانـيـة.
وقال كيـروش: أعتـقد أن أبسط شيء
اآلن هـــــو أن أقـــــول واآلن اقــــتـــــربت
الـنهـايـة (نـقال من األغـنـية الـشـهـيرة

لسيناترا)". 
نتخب اإليراني أمام نظيره وخسر ا
اليـاباني عـلى مـلعب "هـزاع بن زايد"
في الـعـ لـيــودع الـفـريق الـبـطـولـة
ويتأجل حلم استـعادة اللقب الغائب
عــنه مــنـــذ فــوزه بــلــقــبه الــثــالث في
الـــــبـــــطـــــولـــــة عــــام 1976. وأوضح
كـيـروش: "أشعـر بـالـسـعـادة والـفـخر
الـــشـــديـــديـن ألنـــني أديت مـــهـــمـــتي
بـــطـــريـــقـــتي". ولـم يـــؤكـــد كـــيــروش
ـنتخب بصراحـة رحيـله عن تدريب ا
اإليراني الذي يتولى مـسؤوليته منذ
2011 ولكن مستقبل كيروش
ســيـكــون بـالــتــأكـيــد مع فــريق آخـر.

وتهـرب كـيـروش من الـرد عـلى سؤال
ـتوقع قـبـلة ولـكن ا بشـأن وجـهتـه ا
ـدرب الــبـرتـغـالي بـشـدة أن يــتـولى ا
ـنـتخـب الكـولـومـبي في مـسـؤولـيـة ا
ـــقـــبـــلـــة. وودع كـــيــروش الـــفـــتـــرة ا
ــصـنف األول ـنــتـخـب اإليـراني ا وا
عــلـى الــقــارة اآلســيــويــة الــبــطــولــة
احلـاليـة مـرفـوع الـرأس بـعـد عروض

قـــويــة عــلـى مــدار الـــبــطــولـــة كــانت
ــا قـدمه الــفـريق في امـتــدادا رائـعـا 
بطـولـة كأس الـعالم 2018 بروسـيا.
ورغم تـــصـــريــحـــات كـــيـــروش الــتي
سـبقت الـبـطـولة بـأن الـفـريق يـسعى
ربع الذهـبي وهو ما حتقق لبلـوغ ا
بالفعل يشعـر اإليرانيون بألم شديد
لعدم اسـتعادة الـلقب القـاري الغائب
عن الفريق منذ أكثر من  4عقود.وما
يضاعف من آالم اجلانب اإليراني أن
الفـريق قـدم عروضـا قـوية عـلى مدار
البطـولة أثبت بهـا صحة وجـهة نظر
مــنـتــقــدي كـيــروش الـذيـن هـاجــمـوه
بشـدة قبـــــل بـداية الـبطـولة بـسبب
تصريـحاته التي لم يـشر خاللها إلى
أن الـهــدف هـو الــفـوز بــالـلــقب.وقـال
ــبــاراة في غــايــة كــيــروش: "كــانـت ا
التكافؤ والتـوازن ب الفريق حتى
تـــســبـب خــطـــأ بـــســيـط وســاذج من
فــريــقـي في تــدمــيــر العـــبي الــفــريق
نـفسـيـا". وأبـدى كـيـروش حزنـه على
انشغـال فريقه بـاالحتجـاج على قرار
ــنـــتــخب احلـــكم فـــيــمـــا اســتـــأنف ا
اليابـاني اللـعب وسجل هدف الـتقدم
بعـدها بـثوان. واعـترف كـيروش بأن

هـذه الـلـحـظـة كـانت نـقـطة حتـول في
ـبــاراة وقـال: "بــعـدهــا كـان هــنـاك ا
ـلـعب وهـو فـريق واحـد عــلى أرض ا
نتخب الياباني". ورغم هذا الهدف ا
لم يــســتــســلم كــيــروش حـيـث أجـرى
تــغــيـــيــره األول ولــكن ضــربــة جــزاء
احتـسبت للـمنـتخب الـيابـاني بسبب
ـسـة يـد وجـاء مـنـهـا الـهدف الـثـاني
ـــبــــاراة تـــمــــامــــا لـــصــــالح أنــــهـت ا
الـــســـامـــوراي الـــيـــابـــاني. وأضـــاف
كــــيــــروش: "فـــــاز الــــفــــريق األفــــضل
واستحق الفـريق األفضل أن يتواجد
في الـنـهائي... ولـكـنـني أوجه تـهـنـئة
خـاصة وشـكـرا هـائال لالعـبي فـريقي
عـــلى كل مـــا قــدمـــوه في الــســـنــوات
ـاضـيـة... مع األخـذ بـعـ االعـتـبـار ا
الصعوبات والشدائد والظروف التي
مـــر بــهـــا الــفـــريق ســتــــــــــظل هــذه
اجملموعة من الالعبـ في قلبي بقية
قبلـة ستظهر حياتي". ولكن الفـترة ا
ما إذا كان كـيروش سـيظل هـو أيضا
. وبـــذل فـي قـــلــــوب اإليــــرانـــيــــ

الالعبون كل مـا بوسعهم
حتـت قــــــــــيـــــــــادة

كــــيــــروش
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ـــاني "ال بـــديل أمـــامـــنــا ن األ بـــر
ســوى الـفــوز في الـنــهـائي ال شيء
أهم من الـنـتـيـجـة". ويـعـد أوسـاكو
28 عاما من ب العناصر األكثر
نـتـخب الـيـابـاني الذي خـبـرة في ا
وصل إلى دور الـسـتة عـشـر بـطـولة
كـأس الــعـالم 2018 بـروســيـا. ومن
نتخب ب الالعب ال23 بقائمـة ا
الـيابـاني يـتواجـد سـبعـة العـب ال
تتـجـاوز أعـمارهم 25 عامـا ويضم
الــفـــريق مــحــتـــرفــ في إنـــكــلــتــرا
انيا وتركيا وفـرنسا والبرتغال. وأ
وقال مورياسو "العديد من الالعب
ــرة الـــذين اخـــتـــرنـــاهم فـي هـــذه ا
تـلكـون خبـرة محـدودة اختـرتهم
ــــنـــتــــخب عــــلى أمـل بـــنــــاء هــــذا ا
بأنـفـسهم والـكـفاح من أجل الـلقب".
وكــــان مـــوريــــاســــو تـــولـى تـــدريب
ـنــتـخب الـيــابـاني في أواخـر عـام ا
2018 وقد حقق جناحا وإن لم
يـكن مبـهرا في الـبـداية بـدأ بقـيادة
مــنـــتــخب حتت  23عــامــا في دورة
نـتخب األلعـاب اآلسـيويـة. وحـقق ا
اليـاباني الـفوز في جـميع مـبارياته
بدور اجملمـوعات أمام تـركمنـستان
 2 / 3وعمان  / 1صفر
وأوزبكـسـتان  1 / 2 ثم تـغلـب على
مـنـتـخب الـسـعـوديـة  / 1صـفر في
دور الستة عشر ومـنتخب فيتنام 1
 /صفر في دور الثمانية. وفي
مبـاراته بالـدور قبل الـنهائي واجه
ـنــتــخب الــيــابـانـي مـعــانــاة أمـام ا
نـــظــيـــره اإليـــراني خـالل الـــشــوط
األول وكــادت شـبــاكه أن تـهــتـز في
أكثر من مـرة كما أخـفق في ترجمة
الـــفــرص الـــتي أتــيــحـت أمــامه إلى
نتخب الياباني حقق أهداف. لكن ا
بــدايــة قـــويــة في الــشـــوط الــثــاني
ـواجــهـة بــثالثـة وجنح في حــسم ا
أهـداف نظـيـفـة ليـصـعـد عن جدارة
إلـى الـنــهــائي. وقــال مــوريــاسـو "ال
أعتـقد أننـا تغيـرنا مقـارنة بطـريقة
بـاريات الـسابـقة ولكن لعـبنـا في ا
ما قام به العـبونا هـو تقد أفضل
مــا لـديــهم بـشــكل فـردي وجــمـاعي
واإلصــرار عــلـى حتــقــيق نـــتــيــجــة

إيجابية".
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تأهل منـتخب قطـر إلى نهائي كأس
آســـيــا لــلــمــرة األولى في تــاريــخه
بعـدمـا تغـلب على نـظيـره اإلماراتي
برباعـية نظيـفة اول امس الثالثاء
ــبـاراة الـتي جــمـعت بـيــنـهـمـا في ا

الــــبـــطـــولـــة الـ 36 :126هـــدفـــا في
اجلــولــة األولى و30 هــدفــا في كل
من اجلولت الثانـية والثالثة و17
هـدفـا في ثـمن الـنـهائي و 6في ربع
النـهائي و 7في نصف الـنـهائي. -
مـواجـهـتـا نصف الـنـهـائي حـسـمـتا
في الوقت األصـلي حـيث لم يحـتكم
ــتــنـافــســون ألشـواط إضــافــيـة أو ا
لــركـالت تــرجـــيح. - ضـــربـــة جــزاء
واحدة احتسـبت في نصف النهائي
لـصـالـح الـيـابــان وتـرجــمـهــا يـويـا
أوساكـو بـنجـاح في مـرمى إيران. -

عـــــدد ضــــربـــــات اجلــــزاء الـــــتي 
احـتسـابهـا بالـبـطولـة حتى اآلن 16
 تـرجــمـة 14 مـنــهـا بــنـجـاح. - 7
مــــبـــــاريــــات من أصل 50 انــــتــــهت
بـنتـيجـة التـعادل مـنهم مـواجهـتان
في دور الـ16  حـسمـهـمـا بركالت
ـعــز عـلي عــبـد الـله الــتـرجــيح. - ا
مهاجم قطر بات األقرب حلسم لقب
هــداف الــبـــطــولــة حــيـث يــتــصــدر

الالئحة برصيد 8 أهداف.
ÊUÐUO « ÿuEŠ

ـنـتـخب الـيـابـاني 5 بـعـد أن حـقق ا
انـتـصـارات مـتـتالـيـة بـبـطـولـة كأس
قامـة حاليا األ اآلسيوية 2019 ا
بــاإلمــارات وجتـاوز عــقـبــة نـظــيـره
اإليــرانـي في الــدور قــبل الــنــهــائي
وبــات الـــفــريق عـــلى بــعـــد خــطــوة
واحـدة من اعـتالء منـصـة الـتـتويج
ـــديـــر الــــفـــني وهـــو مــــا وعـــد بـه ا
هــاجــيــمي مـوريــاســو قـبـل انـطالق
نـتخب الـبطـولة. وقـال موريـاسـو "ا
رة الـيـاباني لـم يتـوج بـالـلـقب في ا
األخــيــرة ســنــســتــعـيــد لــقـب كـأس
آسيـا". وسجل يويـا أوساكـو هدف
في الـــشـــوط الــــثـــاني من الـــلـــقـــاء
وأضاف جـينكي هـاراجوتـشي هدفا
فـي الـــــوقـت احملـــــتــــــسب بــــــدال من
ـنتخب الـياباني الضـائع ليتـغلب ا
عــلى نــظــيـــره اإليــراني الــذي كــان
مــرشــحـا قــويــا لــلــقب حتـت قــيـادة
درب البـرتغالي كـارلوس كيروش ا
بنتـيجة 3 صفـر. وفي حالـة حتقيق
ـقررة بـاراة الـنـهائـيـة ا الـفـوز في ا
يوم غد اجلمعـة في أبو ظبي يتوج
ـنـتــخب الـيـابـاني بـلـقب الـبـطـولـة ا
اآلســيــويــة لــلــرة اخلــامــســة وذلك
خالل 8 نــسـخ وقــد كــان الــتــتــويج
األول لــلــيــابـــان في نــســخــة 1992
عندما كان موريـاسو العبا بصفوف
ـــنــــتـــخـب. وقـــال أوســــاكـــو العب ا
ــنـتــخب الـيــابـاني وفــريق فـيـردر ا
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أشـاد فيـلكس سـانشـيز مـدرب قطـر بالعبـيه بعـد الفوز 0 -4 على اإلمـارات صاحـبة

الـضـيـافـة في نـصف نـهـائي كـأس آسـيـا اول امس الـثالثـاء. وقـال سـانـشـيـز في
بـاراة كانت صعبـة وحتلى الالعبون بـاالحترافية باراة: "ا مؤتـمر صحفي بعـد ا
والتـركيز". وأضاف: "حتلـينا بالـنظام والصالبة في الـدفاع وأظهرنـا فاعلية في
رتدة". وواصل: "بـذلنا جهدا هائال وحافظنا على التنظيم والتركيز الهجمات ا
ونـدرك أن احلفاظ عـلى نظافـة الشـباك يعـطينـا فرصا أكـبر في الهـجوم وهذا
من أبـرز أسبـاب الـوصـول للـنـهـائي". وأكـمل: "نعـتـمـد على مـنـظـومة جـمـاعـية
ـعـز هو مـهـاجمـنـا األساسي ونـركـز على اإلجنـاز اجلـماعي ولـيس الـفردي. ا
ومـهــمـته الــرئـيــسـيــة هي تـرجــمـة الــفـرص إلى أهــداف وهـذا يــأتي بـعــد عـمل

هم ـعز بـالفـاعلـية وظهـر بأداء رائع لـكن ا جـماعي". وأردف: "تـمتع ا
أن يسجل الـفريق ونـحتفل جـميـعا باألهـداف". وضربت قطـر موعدا
مع اليابان األكـثر تتويجا باللقب برصيد 4 مرات في النهائي يوم
غد اجلـمعة. وتـابع سانشيـز: "اليابـان من فرق الصـفوة وفازت بكل
مبارياتهـا وأظهرت مدى براعتهـا في آخر مباراة ضد إيران (فازت
تازة أمامها". وواصل: "نسعى 0 -3) ويجب أن نلعب مباراة 
لـلتـعـافي سريـعـا خالل يومـ فـقط وسنـخـوض التـحـدي بكـثـير من
الثقة". ويـواجه الفريـقان فرصة اسـتثنائـية مع إمكـانية حتقـيق لقب

قـاريـ إذ يـنـافـسـا فـي كـأس كـوبـا أمـريـكـا بـبـطـاقـتي دعـوة الـصـيف
قبل. وقـال سانشيـز: "نركز في مـباراة اجلمـعة حاليـا وبعدهـا سنبدأ ا
نافسة مع أفضل فرق أمريكا التفكير في كوبا أمريكا. نحن فخورون با

اجلنوبية وهي جتربة رائعة لنا".

وتــواصـل ضــغط أصــحــاب األرض
وكاد البـديل أحمد خـليل أن يقلص
الـنــتـيــجـة مـن ضـربــة رأسـيــة لـكن
احلــارس الـقـطـري أبـعــدهـا بـبـراعـة
إلى ركنيـة. وبدأت قطـر في االعتماد
ــرتـــدة في ظل عــلـى الــهـــجــمـــات ا
استحواذ اإلمارات على الكرة طوال
الــشــوط الـثــاني. وأثــمـرت مــرتـدات
العـنـابي عن هدف ثـالث قـبل نهـاية
الـــوقـت األصـــلي لــــلـــمـــبـــاراة بـ10
دقــائق بــعــدمــا انــفــرد الــهــيــدوس
بـخـالد عـيـسى ووضع كـرة سـاقـطة
إلى داخـل الــــشــــبــــاك. ولم يــــكــــتف
نـتخب الـقطـري بتقـدمه بل حاول ا
تـعزيـز تقـدمه بـهدف رابع مـسـتغـلًا
االنـدفــاع اإلمـاراتي نـحــو الـهـجـوم.
وفي الـــدقــــيـــقـــة األخــــيـــرة من زمن
ــبــاراة ارتــكب إســمــاعــيل أحــمـد ا
مــخـالــفـة بــضـرب أحــد العـبـي قـطـر
ــرفق لـيــحــتـكم احلــكم لـتــقـنــيـة بـا
الـفـيديـو لـيـشهـر الـبـطاقـة احلـمراء
فـي وجـه الـالعـب اإلمــــــــاراتـي. وفي
ــبــاراة الــلــحـــظــات األخــيـــرة من ا
اسـتـطــاع الـبـديل حـامـد إسـمـاعـيل
تعزيز تقدم قطر بهدف رابع من أول
ــسـة لـه في الـلــقـاء قــبل أن يــطـلق
احلـكم صـــــــــافــرة الــنـهــايــة بــفـوز

العنابي (4-0).

على ملعب محمد بن زايد في الدور
نــصف الـنــهـائـي. وسـجل الــربـاعي
ـعـز عـلي حـسن خـوخي بـوعـالم ا
الهيدوس وحامـد إسماعيل أهداف
قطر في الدقائق 22و37 و 80 و93
ـنـتـخب الـقـطـري مـوعـدًا لـيـضـرب ا
ـــبـــاراة نـــاريًــــا مع الـــيـــابــــان في ا

النهائية يوم غد اجلمعة.
‰Ë_« ◊uA «

ســاد الـــتــوتـــر في الــدقـــائق األولى
وفـشل العـبـو الـفـريـقـ في تـشكـيل
ـرمــيـ خـطــورة حـقــيـقــيـة عــلى ا

حيث غابت دقة اللمسة األخيرة في
الــثـــلث الــهـــجــومـي. وجــاءت أولى
الــفـــرص احلــقــيـــقــيـــة من اجلــانب
القـطـري بعـد مرور 12 دقيـقـة على
بـاراة بتسديـدة قوية لسالم بداية ا
الهـاجري من خارج مـنطـقة اجلزاء
تـصـدى لـهـا احلـارس خـالـد عـيـسى
نتخب ببراعة. واستمـرت سيطرة ا
الـــقــطــري الــذي ضــغط عــلى دفــاع
صـاحب األرض عـلى أمل مـبـاغـتته
بهدف مبكر في الربع ساعة األولى.
وجنـحـت قــطــر في تــنــظـيـم مــرتـدة
ســريــعــة في الــدقــيــقـة 22 لــتـصل
الــكـرة إلى بــوعالم لـيــنـطــلق حـتى
ـنطـقة جـزاء اإلمارات قبل وصوله 
أن يـسدد كـرة أرضـية فـشل عـيسى

dO³∫ حققت قطر فوزاً كبيراً علي االمارات في نصف نهائي اسيا  “u
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واحــدة بـنـهـائـيـات كـأس آسـيـا
وذلك بــــعـــدمــــا ســـجل الــــهـــدف
ـنتـخب بالده في مرمى الثـاني 
اإلمــارات لـيــرفع رصــيـده إلى 8
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عز علي هاجم القـطري ا جنح ا
في معادلـة الرقم القـياسي بعدد
ـســجــلـة في نــســخـة األهــداف ا

قـــبل أيـــام من انــطـالق الــبـــطــولــة
ــــدرب هـــــاجــــيــــمي جــــعـــــلــــــت ا
مــوريـــاســو يــقـــوم بــاســـتــدعــاءه.
واسـتــغل العب الــوسط الــيــابـاني
هـذه الـفـرصة بـأقـصى مـا بـوسعه
حـــيث شـــارك في أربـع مـــبـــاريــات
بالبطولة وجنح في تسجيل هدف
ـبــاراة األخـيـرة صــاروخي خالل ا
بــالــدور األول أمــام أوزبــكــســتـان.
وقــال شـيـوتـاني:  هــنـالك حلـظـات
كــبـــيـــرة فـي حــيـــاتـي وأنـــا أقــدر
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أكد الـيابـاني تسوكـاسا شـيوتاني
ـنــتـخب الــيـابــاني أنه كـان العب ا
يــشـعــر وكــأنه في الــيــابـان خالل
باراة التي فاز بها منتخب بالده ا
عـلى إيـران 0-3 عـلى مــلـعب هـزاع
بـن زايـــد في الـــعـــ ضــــمن قـــبل
نــــهــــائـي كــــأس آســــيـــا 2019 في
اإلمـــارات. ويـــلـــعـب العب الـــوسط
الـيـابـاني في صـفـوف نـادي الـع
ـبـاراة اإلمـاراتي وقــد شـارك في ا
أمـــام إيــــران كـــبـــديل في الـــشـــوط
الـــــــثـــــــانـي. وأعـــــــرب الـالعـب عن
ســعـادته بـاالنـضـمـام إلى صـفـوف
مــنـتــخب الــيـابــان بــعـدمــا أمـضى
عـــــامـــــ في صـــــفــــوف الـــــنــــادي
اإلمــاراتي. وقـال شــيــوتــاني بــعـد
ــكــنــني ــبــاراة أمـــام إيــران: ال  ا
شـرح األمـر هـذه الـبـطـولـة كـبـيـرة
جــــداً حــــيث نــــريــــد أن نــــصــــبح
األبــطـال ولــهــذا فــإن الـتــأهل إلى
الـنهـائي والـتواجـد هـنا هـو أمر ال

كارلوس كيروش
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أهــداف في نــســخــة عــام 2019

التي تقام في اإلمارات. 
ــعـــز الــهــدف الـــثــاني وســـجل ا
لـلـمـنـتـخب القـطـري في الـدقـيـقة
ـبــاراة الــتي انــتـهت 37 خـالل ا
بــــــفــــــوز قــــــطـــــر 0-4 اول امس
الــثالثـاء عـلى مـلــعب مـحـمـد بن
زايــد في أبـو ظـبـي ضـمن الـدور
ـهاجم قبـل النـهائي. وتـساوى ا
القطري مع النجم اإليراني علي
دائي الـذي كـان سجل 8 أهداف
خالل نــــســـــــــــخــــة عـــام 1996
الــــتي أقــــيـــــــــمت فـي اإلمـــارات

أيضاً. 
ـــعـــز عــــلي فـــاز الـــعـــام وكـــان ا
ــاضي بـجـائــزة هـداف بـطـولـة ا
آســـــيــــا حتت 23 عــــامــــاً 2018
. وجـاء الــتي أقـيـمت فـي الـصـ

في الـتــصـدي لـهـا لـتـسـكن شـبـاكه
محرزًا الـهدف األول لـلعنـابي. وبعد
مـــــرور  4دقــــــائـق وصل األبــــــيض
اإلمــاراتي إلى مــنــطــقـة جــزاء قــطـر
بفـرصة تهـديفـية أولى بعـدما حول
إسماعيل احلمادي عرضية من جهة
اليسـار برأسية قـوية لكـنها ذهبت
إلى احلارس سعـد الشيب. واسـتمر
الــضــغـط اإلمــاراتي بــعـــد الــتــأخــر
بهدف لـتأتي محاولـة رأسية أخرى
لألبـيض عن طــريق عـلي مـبـخـوت
رمى. وفي لكنها ذهـبت بعيدة عن ا
ـعــز عـلي من الـدقــيـقـة  37 تـمــكن ا
مضاعفة النتيـجة لقطر بعدما تقدم
ـجهـود فـردي واقـترب مـن منـطـقة
اجلــزاء قـــبل أن يـــطــلـق تــســـديــدة
صــاروخــيــة ســكـنـت شــبــاك خــالـد
عــيـسى لـيـتـقـدم الــعـنـابي بـالـهـدف
ـنتخب الـقطري في الثاني. وجنح ا
احلفاظ عـلى تقدمه بـهدف دون رد
حــتى أطــلق احلـكـم صـافــرة نـهــايـة

الشوط األول.
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ودخـل مــنـــتــخب اإلمـــارات الــشــوط
الثاني بضغط هجومي مكثف وكاد
مبخوت أن يقلص النتيجة لألبيض
دى من تسديدة صاروخية بعيدة ا
لــكن الــشــيب أبــعــدهــا إلى ركــنــيـة.
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دخل البـرتـغـالي جوزيـه موريـنـيـو والفـرنـسي زين الـدين زيدان
ـنتخب رشحـ لتدريب ا اني يورجن كـليـنسمـان قائمـة ا واأل
اإليـراني. ونقـلت وكـالة أنـبـاء "أسنـا" اإليـرانيـة عن مـصدر في
قـسم االتـصـاالت بـوزارة الريـاضـة اإليـرانـيـة قـوله إن مـوريـنـيو

وزيـدان وكـلـيـنـسـمـان  تـرشـيحـهـم خلالفـة الـبـرتـغالـي كـارلوس
ـديــر الــفـنـي لـلــمــنـتــخب األول. وجــاءت هـذه كـيــروش في مــنــصب ا

ة ـنـتـخب اإليرانـي من كأس آسـيـا عـبر الـهـز التـرشـيحـات بـعـد خروج ا
ـربع الــذهـبي. ولم يــؤكـد كـيـروش عـلى يـد الــيـابـان بــثالثـيـة نــظـيـفــة في ا
نتـخب اإليراني الذي يـتولى مسؤولـيته منذ بصـراحة رحيله عن تـدريب ا
درب البرتغالي سيكون بالتأكيد مع فريق آخر. 2011 ولكن مستقبل ا
توقع ـقبـلة ولـكن ا وتـهرب كـيروش من الـرد على سـؤال بشأن وجـهته ا
نتخب الكولومبي في الفترة درب البرتغالي مسؤولية ا بشدة أن يتولى ا

قبلة. ا
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سؤول األول عن أكد مدرب منـتخب اإلمارات ألبيرتـو زاكيروني أنه ا
خـسـارة "األبـيض" أمـام قـطـر في الـدور نـصف الـنـهائـي من كـأس آسـيا
2019. وأوضح  زاكــيــروني في مــؤتــمــر صـحــفي: "أعــتــذر لــلـجــمــاهــيـر
اإلمـارتية عن الـنتيـجة كلـنا وقعـنا في أخطـاء ولكن قدمـنا أداء مقـبوال وكنا
ـلعب ولـكن هـذا قـدرنا". وأضـاف: "الروح نسـعى إلسـعاد اجلـمـاهيـر داخل ا
لـعـب اجـتـهدوا وأعـطـوا كـل ما كـانـت عالـيـة بـ الالعـبـ وجـمـيع مـن كـان بـا
لـديـهم من طـاقـة ولـكن لم يـحـالـفـهم احلظ". وتـابع: "الـوصـول لـنـصف الـنهـائي ال
يـعــني شـيـئـا بـالـنــسـبـة لي فـأنـا غـيـر راض وال اجلــهـاز الـفـني وال الالعـبـ وال
القيادة نـفسها". وأشـار: "ارتكبنـا العديد من األخـطاء لكنـنا خسرنـا العديد من
باريات السابقة ويرجع ذلك التمريرات والالعبون لم يعتادوا على ذلك في ا
". وأكـمل: "فخـور جدا بـقيادة إلى الـضغط الـكبـير الـذي كان على الالعـب
ميزين لكن منتخب اإلمارات وتشرفت بتدريب مجموعة من الالعب ا
هــذا هــو حـــال كــرة الــقــدم مــرات نـــفــوز ومــرات نــخــســر". وأردف:
لعب رغم محاولة ـباراة أثرت على أداء الالعبـ داخل ا "حساسية ا
جنـوم الـفـريق بـحمـاسـهم تـقـلـيص الـنتـيـجـة لـكن لألسف لم يـوفـقوا".
واخـتـتم: "قـمت بـالـعـمـل بـكل صـدق وسـخـرت جـمـيع خـبـراتي خلـدمـة

واهب الشابة لذلك أنا راض عن عملي". منتخب اإلمارات وقدمت العديد من ا

ـعــز في مــرمى اإلمـارات هــدف ا
بعدما استلم تمريرة زميله أكرم
عفيف في اجلهة اليسرى وتقدم
بـالـكـرة قـبل أن يـسـدد مـن حـافة
مــنــطــقــة اجلــزاء كــرة ارتــطــمت
بـالـقـائم وتـابـعت طـريـقـهـا نـحو

الشباك. 
ـعـز علـي سجل ويـشـار إلى أن ا
باراة األولــــــى التي هدف في ا
تغلـبت فيهـا قـــــــطر عـلى لبنان
0-2 ثم أربعة أهداف في
ـــبــاراة الــثــانــيــة أمــام كــوريــا ا
الــشــمـــالــيــة (0-6) وهـدفـ في
ـباراة الـثالـثة أمـام السـعودية ا
 .(2-0)

ــــنـــتــــخب الــــوطـــني زمـالئي في ا
. حـــتى زمـــيــلي في ونــادي الـــعــ
لعب من أجل الع كايو كان في ا
مـسـانـدتي. وأوضح: كـان يـتـوجب
عـــلـــيـــنـــا أن نــلـــعـب بــأقـــصـى مــا
بـوسـعنـا وذلك ألن مـنـتـخب إيران
قـوي. ويلـتقي مـنتـخب اليـابان في
ــبـاراة الــنـهــائـيــة مع قـطــر عـلى ا
ملـعب مدينـة زايد الريـاضية وهو
لعب الذي شهد نهائي كأس ذات ا

العالم لألندية.

كن التعبير عنه أنا سعيد جداً.
وشـهدت مـسـيرة شـيـوتاني الـبالغ
من العـمر 30 عامـاً صعـوداً كبـيراً
في غـضــون الـشــهـرين األخــيـرين
وذلـك دون احلـاجـة لـلــسـفـر خـارج
اإلمــارات. فـــقـــد جنح الــفـــريق في
ـسـاهـمـة ببـلـوغ نـادي الـع إلى ا
نــهــائي كــأس الـعــالم لـألنـديــة في
اإلمارات قبل أن يخـسر أمام ريال
مـدريـد اإلسـبـاني. وهـا هـو يـنـجح
ــســاهــمــة بـبــلــوغ الــنــهــائي فـي ا
الـثـاني في فـتــرة قـصـيـرة بـعـدمـا
كــان له دور في تـأهل الــيـابـان إلى
نهائي كأس آسيـا. وكان شيوتاني
لـعب مــبـاراتــ دولـيـتــ فـقط من
قـبل مع مـنـتـخب الـيـابان ولـم يتم
استـدعاءه إلى الـتشكـيلـة النهـائية
للمشــــــاركة في كأس آسيا إال أن
إصــــــــــــابـــــــــــة
ـاسا هـيـد
مـوريــتـا

اليابان
تسعى
للقب

اسيوي
جديد
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ـدرب البـرتغالي ولكن ا
كــــــانـت له صــــــدامــــــات
مــــــتـــــكــــــررة مع االحتـــــاد

اإليــــراني لــــلــــعـــبــــة واإلعالم
اإليـراني. وعـلى مـدار الـسـنـوات

ــاضـيــة كـانـت هـنــاك حلـظــات بـدا ا
فـيهـا أن مـسـيرة كـيـروش مع الـفريق
ـرة انـتـهت ولـكن الـوضــــــــع هـذه ا
يـــبــدو مــحــــــــــســومـــا بــشـــكل شــبه
نـهـائي. وعـمـا يـجب أن تـفـعلـه إيران
ستـقبل قال كـيروش: "احلقـيقة في ا
أنــني عــبـرت عـن آرائي عــلى مـدار 8
سنوات بشأن ما يجب أن يحدث... ال
أرى أن كثيرين يرغبون في االستماع
ـــــبـــــاراة لن آلرائـي. بـــــعـــــد هــــــذه ا

يستمعوا لي".
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