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بـــلـغ مـــنـــتـــخب اإلمـــارات نـــصف
نــهـائي بـطــولـة كـأس آسـيـا 2019
ُـقـامـة عـلى أرضه بــتـغـلـبه عـلى ا
أســتـرالــيــا "حــامل الــلـقب" (1-0)
اول امس اجلــمـــعــة عــلـى مــلــعب
هــزاع بن زايـد فـي آخـر مــبـاريـات

ربع النهائي.
باراة سجَّل عـلي مبـخوت هـدف ا

الوحيد في الدقيقة (68). 
وهـــذه رابع مـــرة تــــتـــأهل فـــيـــهـــا
اإلمـــارات لــنـــصف نــهـــائي كــأس
آسيا بعد أعــــــوام 1996.1992 .

 .2015
علمًـا بأن أفضل مشـاركة لها كانت
بـبــطـولـة عـام  1996عـلى أرضـهـا
عــنــدمـــا وصــلت لـــلــنــهـــائي قــبل
اخلـــــــــــســـــــــــارة أمــــــــــام

السعودية.
وثــــــأر "األبـــــــيض"
اإلمـــــــــــــــاراتـي مـن
نظيره األسترالي
الــــــــــــذي كــــــــــــان
تفـــــــوق عـليه (
0-2)على
أرضـــــه فـــــي
نـــــــــــــصـف
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دفع خـروج كوريـا اجلنـوبيـة من كـأس آسيـا اول امس اجلمـعة الى احـتفـاالت لـيس فقط في قـطر الـتي انتـصرت
بـكرة للـمهـاجم سون (0-1) لـتبـلغ قبل نـهائي الـبطـولة لـكن أيضـا ب جـماهـير تـوتنـهام هـوتسـبيـر بعـد العـودة ا

هيوجن-م لتشكيلة الفريق.
وخففت هذه الفرحـة من متاعب جماهيـر النادي اللندني عـقب غياب القائد هـاري ك وديلي آلي ألكثر من شهر
لإلصـابة لكـنها تأثـرت بشكـوى قائد كوريـا اجلنوبـية من اإلرهاق جراء 12 يومـا قضاهـا في اإلمارات للـمشاركة
مع منـتـخب بالده.وقـال سون لـلـصحـفـي الـكـوري عـقب اخلـسارة أمـام قـطر "لم أسـتـعد لـلـبطـولـة بشـكل سـليم.
أرهقت جسديا. نادرا مـا أشعر بأني في حالة بـدنية جيدة حالـيا. لم أ بشكل جيد. كـان يجب أن أعتني بنفسي
بشـكل أفضل من ذلك".وتـابع "اعتقـدت أني سأبدا في الـشعور بـالتحـسن لكن هذا لم يـحدث. أدرك أن الكـثير من
اجلماهير كانت تـتنظر منا الكثـير".وواصل "شعرت بحالة من اجلنون داخـل نفسي لعدم قدرتي على األداء بشكل

باراة انتهت بهذه النتيجة بسبب أدائي". جيد. أعتقد أن ا
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بلغ منـتخبا اإلمـارات وقطر نصف
نـهـائي كـأس آسـيـا بـعـدمـا جنـحـا
اول امـس اجلـمــعـة فـي الـتــخـلص
من عــقـــبــتـي أســتـــرالــيـــا وكــوريــا
اجلنـوبيـة على الـترتـيب ليـتصدرا
بـــذلك "حـــصـــاد الـــعـــرب".وتـــفـــوق
ـتسلح بـعاملي منـتخب اإلمارات ا
األرض واجلـــمــهـــور عـــلى نـــفــسه
عــنـــدمــا اجـــتــيـــاز "حــامل الـــلــقب"
مـنـتـخب أسـتـرالـيا 0-1 عـبـر جنمه
عـلي مبـخـوت وكان قـبـله بسـاعات
يـقـود عبـدالعـزيـز حا قـطـر للـفوز

على كوريا اجلنوبية 1-0.
وضــمن طــرف عـــربي تــواجــده في
نهائي الـبطولـة وذلك سيتضح في
ـواجـهـة الـعــربـيـة اخلـالـصـة بـ ا

اإلمارات وقـطر بـعد غـدا الثالثاء 
حــيـث ســيــواجه الــفــائــز مــنــهــمـا

تأهل من لقاء إيران واليابان. ا
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ـــنـــتـــخب اإلمـــاراتي أفـــضل قـــدم ا

لـقاءاته بـالـبطـولة أمـام أسـترالـيا
باراة لينجح حيث قاسمه فـرص ا
من إحــــدهــــا عـــلـي مــــبـــخــــوت في
اسـتـثـمـار خـطــأ دفـاعي سـجل مـنه
هدف الفـوز الذي كان كـافيا إلطالق

األفراح.وتمكن األبـيض من الظهور
بــثــوب فــنـي مــقــنع إذ تــعــامل مع
ــبـــاراة كـــمـــا يــجب مـــعــطـــيـــات ا
وظـهــرت رغـبـة الالعــبـ لـتــرجـمـة
ـــتــمــثــلـــة بــعــبــور طــمـــوحــاتــهم ا

ـواجهـة األصعـب والتي تـزايدت ا
بحثـا عن إجناز تاريخي بـالتتويج

بلقب البطولة ألول مرة.
WI¦Ð wCLð dD

واصل مـنــتــخب قـطــر انـتــصـاراته

wzUNM « bNA*« o³ ð WMšUÝ WO−OKš WNł«u

…—UI «  U UM  œUBŠ

أخبار النجوم
X u « w  ”—b « UMLKFð ∫qOÐU

QD)«

w² —UA  s  r¼√ “uH « ∫dD  

اخملــضـــرم إســـمـــاعـــيل مـــطـــر في
تشكيلة صاحب األرض.

وارتكب الالعب األسترالي ميلوس
ديجـينـيك هفوة قـاتلـة بعد تـمريرة
فـاشـلـة لـلوراء اقـتـنـصهـا مـبـخوت
لـيـراوغ احلـارس رايـان ويـضـعـهـا

في الشباك اخلالية بالدقيقة 68.
وشـــــابـت الـــــعـــــشــــــوائـــــيـــــة أداء
األســتـــرالــيــ فـي الــدقــائق الـ20
األخـــــيــــرة رغـم دخـــــول الــــنـــــجم
الـــســـودانـي األصل أويـــر مـــابـــيل
واخملـضرم مـاثيو لـيكـي علـما بأن
احلـكـم احـتـسب  10دقــائق كـوقت
تكرر بدل ضائع نتـيجة السـقوط ا
لالعــبــ اإلمـــاراتــيــ عــلى أرض

لعب.    ا
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ـباراة األولـى تأهل مـنـتخب وفي ا
قطـر إلى نـصف نهـائي كأس آسـيا
لـلـمـرة األولى في تـاريـخـه بـالـفوز
على نظيـره الكوري اجلنوبي 1-0
لعب مدينة  اول امس اجلمعة 
زايــــد الــــريــــاضـــيــــة في دور الـ8
قامة حاليا باإلمارات. بالبطولة ا
أحرز عـبدالـعزيـز حا العب قـطر
هـدف الـلـقـاء الوحـيـد فـي الـدقـيـقة
.79
ـسـتـوى ـبـاراة جـيـدة ا وجــاءت ا

اضية. نهائي البطولة ا
ويلـتقي منـتخب اإلمارات يـوم بعد
غــدا الــثالثــاء  مع قــطـــــــــر الــتي
كانت تفـوقت على كوريا اجلـنوبية
(0-1) فـي وقـت ســــــــــــابـق مـن اول

امس اجلمعة.
‰Ë_« ◊uA «

أول تـهـديـد لـلـمــنـتـخب األسـتـرالي
جـاء في الـدقــيـقـة الـرابــعـة عـنـدمـا
قـابـل تـريـنـت سـايـنــسـبــوري ركـلـة
ركــنـــيــة نـــفــذهـــا مــواطـــنه كــريس
رمى إيكـونومـيديس بـرأسه فوق ا

اإلماراتي.
وفي الدقيقة 15 ذهبت محاولة من
ـدرجات جـاكـسـون إيـرفـ نـحـو ا
ورد اإلمــاراتـيــون في الـدقــيـقـة 20
بـعدمـا اختـرق إسمـاعيل احلـمادي
من الـناحـيـة اليـمـنى قبل أن يـسدد
كـــــرة تـــــصــــــدى لـــــهـــــا احلـــــارس

األسترالي ماثيو رايان.
وواصل األسـتـرالـيون أفـضـلـيـتهم
فـــراوغ إيــكـــونــومـــيــديـس قــبل أن
يـســدد كــرة ارتــدت من الــدفـاع في
ي الــــدقــــيــــقـــة 25 وتـــلــــقى جــــا
مـاكالرين تمـريـرة من روبي كروس
قبل أن يسدد كرة ضعيفة لم تشكل

رمى اإلماراتي. خطرا على ا
ــنــتـخب وتـصــدى حــارس مـرمى ا
اإلمــــاراتـي حملــــاولـــة األســــتــــرالي
أبـوسـتـولـوس جيـانـو في الـدقـيـقة
40 وأهدرت اإلمارات أخطر فرص
الشـوط في الوقت بـدل الضائع عن
طــريق عــلـي مــبــخــوت الــذي عــلت
رأسـيــته الـعــارضـة وهــو قـريب

رمى. من ا
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وارتـدت تــسـديــدة جـيــانـو من
الـدفاع اإلمـاراتي في الـدقيـقة
49 وكادت أستراليا أن
تفتتح التـسجيل في الدقيقة
 59 لكن رأسية إيرف

رمى. ذهبت فوق ا
وألـــــــغـى احلــــــكـم هـــــــدفــــــا
ألســتـرالـيـا فـي الـدقـيـقـة 63
بـعـد االســتـعـانـة بــتـقـنـيـة
ـساعـد حيث الـفيـديو ا
ثــبت تــســلل جــيــانــو
صـــاحـب الــــهـــدف
ودخل مــــحــــمــــد
عـــبــدالـــرحــمن
ـــلـــعب أرض ا
بـــــــــــــــــــدال مـن
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ـة أمـام قــال الـدولي األســتـرالي أويــر مـابـيـل إنَّ مـنـتــخب بالده تــعـلم درسًــا من الـهــز

اإلمارات (0-1) اول امس اجلمعة في ربع نهائي كأس آسيا 2019. 
باراة بـحضـور مراسل : "أعتـقد أننـا تعـلمنـا اليوم وأوضح مابـيل في تصريـحات عـقب ا

درسًا جيدًا لكنه لسوء احلظ جاء في الوقت اخلطأ ألنه كلفنا اإلقصاء من البطولة".
قبلة.. دة ا ـضي ونتحلى بالهـدوء خالل ا واستدرك: "لكن هـذه هي كرة القدم يجب أن 

لك بعض الالعب صغار السن". ستقبل ألننا  ال زالت لدينا فرصة في ا
ا حدث ـشاركة ألول مـرة بهـذه البطـولة وسـنحاول االسـتفـادة  وواصل: "سعـيد حقـا با
ـقـبلـة.. كـونهـا أول مـشاركـة لي جـعلـني أشـعر بـالـتوتـر لـكني تـعـلمت اآلن أن بـالنـسـخة ا

نافسات". بعض األخطاء الصغيرة تكلفك اخلروج من ا
وخـتم مـابيل (23 عـامًـا): "تـعـلـمت عـدة أشيـاء سـأسـتـفـيد مـنـهـا أيـضًـا في مـسيـرتي مع

النادي من أجل الفوز بالعديد من األلقاب".

ـنـتـخب الـكـوري أن يـسـجل وكـاد ا
أول أهدافه عندمـا انطلق م كيم
بــالـكــرة من الــيــــــــمــ واســتـغل
ســـقــوط خـــوخي بـــوعالم وتـــقــدم
بــالـــكــرة داخـل مــنـــطــقـــة اجلــزاء
وانـفـرد بــاحلـارس الـقـطــري لـكـنه
ســدد كــرة ضــعــيــفــة تــصــدى لــهـا

الشيب.
ووسـط الــــضــــغط الــــكــــوري ومن
هجـمة منـظمة لـقطر وصـلت الكرة
ألكـــــرم عـــــفـــــيـف الـــــذي مـــــررهــــا
لـعـبدالـعـزيز حـا لـيتـقـدم حلدود
مـــنـــطـــقـــة اجلـــزاء ويـــســـدد كـــرة
صـــاروخـــيـــة ســــــكـــنت الـــشـــبـــاك
الـكـورية مـسـجال الـهدف األول في

الدقيقة 79.
وبعد الـهدف حاول منـتخب كوريا
جـاهدا إلدراك الـتعـادل فـيمـا أهدر
نـظــيـره الــقـطــري أكـثـر مـن فـرصـة

رمى. حقيقية على ا
وعـــاد مـــنـــتـــخب كـــوريـــا إلحـــكــام
سـيطـرته تمـاما ونــــــــــظم الكـثير
من الـهـجـمـات لـكن بـسـالـة الـدفاع
الـــــقـــــطــــري حـــــالـت دون إحــــرازه
لـــلــتـــعــادل عـــلى األقـل لــتـــنـــتــهي
ـــــواجــــهـــــة بـــــفــــــــــــــوز قـــــطــــر ا
وتـــأهـــــــــــلـــهــا لـــقـــــــــبل نـــهــائي

البطولة.
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قلَّل إسـماعـيل مـطر قـائد مـنـتخب اإلمـارات من أهـميـة مشـاركتـه بالـتشـكـيلـة األساسـية
خالل الفوز على أستراليا (0-1) اول امس اجلمعة في ربع نهائي كأس آسيا 2019.
وقال مطر في تـصريحات صحفية بحضور مراسل "": "لعبت أم لم ألعب ال يهم. األهم هو

ـنـتخب.. لـقـد ارتديت قـمـيص اإلمارات مـنـذ كان عـمري 19 عـامًـا وشاركت فوز ا
في نحو 125 مباراة دولية".

وشارك مطر أساسـيًا أمام منتخب "الـكنغر" قبل أن يتـرك مكانه حملمد عبد
الرحمن في الدقيقة 52.

وحول إمكانـية فوز اإلمارات باللقب اآلسيوي قال: "قبل البطولة لم نعتبر
; ألن هـنـاك فـرقًـا أفـضل مـنا لـكـنـنـا الـيوم فـي نصف أنـفـسـنـا مـرشحـ
ـبـاراة الــنـهـائـيـة وبـإذن الـله الـنــهـائي وتـتـبـقى لـنــا خـطـوة واحـدة قـبل ا

سنحاول التأهل".
ـدرب ألـبيـرتـو زاكيـروني وسط اإلصـابـات قال مـطر: وعن طريـقـة لعب ا
ـدرب هـو من يـضع اخلـطة ونـحن عـلـيـنا "ظـروف اإلصـابـات صعـبـة وا

التنفيذ".
ـلـعب احلــمـاسـيــة والـتــشـجـيع الــكـبــيـر من جـمــاهـيـر وبــشـأن أجــواء ا
اإلمارات خالل موقعـة أستراليا أجاب: "اجلمهـور يعطينا الدافع دائمًا

وهو سبب الروح القوية التي ظهرنا بها".

وسـيـطـرت كـوريـا اجلـنـوبـيـة عـلى
الكثيـر من فتراتهـا في ح لعبت
قــطـــر بـــتــحـــفظ واعـــتــمـــدت عــلى
ـرتـدة ولكـنهـا جنحت الـهجـمات ا
فـي الــنــهـــايــة في حتــقـــيق الــفــوز

والتأهل.
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باراة شـهدت تفـوقا كوريا بدايـة ا
خالل الدقائق األولى بعدما امتلك
الفـريق منطـقة الوسط وبـدأ ينظم
رمى القطري لكن الهجمات على ا
دون خـطـورة حـقـيــقـيـة تـذكـر عـلى

مرمى سعد الشيب.
وواصل مـنـتخب كـوريـا اجلنـوبـية
الـسـيــطـرة عـلى مــجـريـات األمـور
لـكـنه فـشل في اختـراق دفـاع قـطر
في ظل تنظـيم جيد للـعنابي الذي
ـرتدة عبر اعتمـد على الهـجمات ا
ـــعـــز عــلي حـــسن الـــهـــيــدوس وا
ولكنها لم تـشكل أيضا أي خطورة

على مرمى اخلصم.
وانــتــظــر مــنــتـــــــخب قــطــر حــتى
الـدقــيـقـة 32 لــتـظـهــر أول فـرصـة
عـنـدمـا تـبـادل العـبـوه الـكـرة وسط
ـلـعب قبل أن تـصل ألكـرم عـفيف ا
أمـام مـنـطـقـة اجلـزاء لـيـسـدد كـرة
قـويـة تـصـدى لـهـا احلارس وردت
كــوريــا بــتــسـديــدة قــويــة عــبـر إن
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سجل العرب
حضورا الفتا
بتاهل منتخبا
االمارات وقطر
الى الدور نصف
النهائي لبطولة

اسيا
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الــــتي لم تـــتـــوقـف حـــيث اجـــتـــاز
واجهة الـصعبة الـتي جمعته مع ا
كوريـا اجلنـوبية ويـطمح الـعنابي
نـافسـة على أول بـلوغ الـنهـائي وا
لقب في تاريـخه حيث لم يسبق له

الظفر به.
وقدم الـعنـابي أداءً متـزنا وتـعامل
مع قــدرات خـصــمه بــتــركـيــز عـال
واسـتـطاع بـفـضل انـسجـام العـبيه

من خطف هدف الفوز والتأهل.
ÂU —√

- اإلمارات التي لم يسبق له حصد
البـطولـة أقصت أسـترالـيا "حـاملة
الـلــقب" فـيــمـا تـمــكـنت قــطـر الـتي
تـخــلـو خــزائـنــهــا من أي لـقب من
ـتـوجة إقـصـاء كـوريـا اجلـنـوبـيـة ا
بـالـلــقب مـرتـ وهــو مـؤشـر عـلى

نافسة. التغيير في خريطة ا
- مـــواجــــهــــة عــــربــــيــــة عــــاشـــرة
ستشهدها البطولة احلالية عندما
يـلتـقي منـتخـبا اإلمارات وقـطر في

نصف النهائي.
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وقال الراوي في تصريحات صحفية
بعد اللقاء: "كانت مواجهة قوية جدًا
وأمــام مـــنــافس عـــنــيــد لـــكن العــبــو
العـنـابي كانـوا عنـد الـوعد وجنـحوا
في حتـــقــيق الـــفــوز وبـــجــدارة بـــعــد

." مجهود كبير على مدار الشوط
وأضاف: "أكـثر مـا شـغلـني هو إبـعاد
اخلـطـورة عن مـرمـى الـعـنـابي وعـدم
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أرجع علي عفيف العب وسط منتخب
قـطر انـتـصـارات "الـعـنابـي" في كأس
. آسيا لالنسجام الكبير ب الالعب
وقـــال عـــفـــيـــــــف في تـــصـــريـــحـــات
صــحــفــيــة عــقب الــفــوز عـلـى كــوريـا
اجلـنـوبـيـة (0-1) بـربع الـنـهـائي اول
ـنـتخب امس اجلمـعـة: "أغلـب العبي ا
القطري يـلعبون مع بعـضهم البعض
منـذ أكـثر من 7 سنـوات وهـو ما زاد

الثقة والتفاهم بينهم".
وتابع: "حقـقنا فـوزًا مستـحقًا وكانت
رغـبـتـنـا أقـوى في حتـقـيق االنـتـصار
والتـأهل للـمرة األولى بـتاريـخنا إلى

نصف نهائي البطولة القارية".
ــسـيـرة وأضـاف: "أتــمـنى مــواصـلـة ا
بنـجاح حـتى النـهايـة واالنتـصار في
قـبلـة (أمـام اإلمارات) من واجـهـة ا ا

أجل التأهل إلى النهائي".
من جـهـته عـبّـر بـسـام الـراوي مـدافع
مـنـتـخـب قـطـر عن سـعــادته الـكـبـيـرة
بـالــفـوز عــلى كـوريــا اجلـنــوبـيـة اول
امس اجلــمــعـــة والــصــعــود لــنــصف

نهائي بطولة كأس أ آسيا.

مواجهة
ب

االمارات
وقطر في
نصف
نهائي

كاس اسيا

حاملة اللقب.
ورغـم أن ســانــشــيــز كـــان مــفــعــمــا
ــشـــاعــر كـــمــا هــو حـــال بــاقي بــا
العبـيه فإنـه أكد أن الفـريق سـيبدأ
قبلة. باراة ا سريعا التركيز على ا
ـــدرب اإلســــبـــانـي: "يـــجب وقــــال ا
االحـتـفـال بـكل فـوز والـيـوم خـطـوة
واحدة إضافـية واجلميع يـحتفلون

ويهنئون بعضهم البعض".
وخــــــــــتم: "فـي هـــــــــذه
الـلــحــظــة هــنـاك
الــــكــــثــــيــــر من
ـــــــشـــــــاعـــــــر ا
وســنـــحـــتــفل
الــــــــــــيـــــــــــوم
وســـــنـــــبــــدأ
االســتــعــداد
بــــــعــــــد ذلك
لــــلــــمــــبــــاراة
ـــقــبـــلـــة الــتي ا
ســتــكـــون أكــثــر

أهمية".
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آســـــيـــــا 2007 قـــــبل أن يـــــأتـــــــي
االنـتــصـار بـالـنــتـيـجــة ذاتـهـا عـلى

. الكوري
وقال سـانشـيز: "أوجه الـتهـنئة إلى

كل الشعب القطري. 
كـان يومـا كبـيرا لـنا وحـققـنا شـيئا
تـاريخـيا في الـوقت احلـالي وأهنئ

." شجع ا
وأضــاف: "كــمـــا حــدث مع الــعــراق
دافعـنا بشـكل رائع بعـد الهدف
وأعـتـقـد أنـنـا لـعـبـنـا مـباراة
ــيـزة وبـذلـنــا مـجـهـودا
كـبـيرا وأعـتـقـد أن الـفريق
فــعل شــيــئـا كــبــيــرا جـدا

للبالد".
وســتـخـوض قــطـر الـتي
خـــرجت مـــرتــ من دور
الـــثـــمـــانـــيـــة في 2000
و2011 مواجـهة صـعبة
جديـدة في قـبل النـهائي
يوم بعـد غدا الثالثاء مع
اإلمـــــارات صــــاحـــــبــــة
األرض أو أســتــرالــيـا
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أكد عـبدالـكـر حسن العب مـنتـخب قـطر أن فـريقه اسـتـحق الفـوز على
كوريـا اجلنوبية 0-1 اول امس اجلمعـة والوصول لنصف نـهائي بطولة

كأس آسيا.
وقال حـسن في تصـريحـات صحـفيـة بعـد اللـقاء: "كـنا أمـام مواجـهة
ي يلعبون في من العيار الـثقيل أمام منتخب ثقيل ويضم العب عا
أكـبــر األنـديــة بـأوروبــا ومع ذلك لـعــبـنــا أمـامــهم بـكل قــوة وحـقــقـنـا

انتصارا مستحقا".
ــواجــهــة ســهــلــة ونــحن قــاتــلــنــا من أول  وأضــــــــــاف: "لم تــكن ا
دقــيــــــــــقــة بــحــثــا عـن الــفـــــــــــوز وجنـــــــــــحــنــا في ذلك وأهــنئ
زمالئــــــــي وجـــمــــاهـــــــــيـــرنـــا عـــلـى الـــفـــوز الـــذي حتـــقـق بـــفـــضل

االنـضـــــــبـاط الـكـبــــــــيـر مـن الالعـبــــــــــ وتـنـفـيــــــــــذ تـعـلـيــــــــــمـات اجلـــــــــــهـاز
الفني".

واختـتم حــــــــــسن: "طـموحـنا اللـقب ولكن اآلن أمـامنا خـطوة وهي نـصف النـهائي التي
يـجب الـتــركـيـز عـلــيـهـا وعــنـدمـا نـتــخـطـاهــا سـنـــــــــفــكـر في الـنــهـائي وأشــــــــــعـر أن
البـطــــــــــولة سـتكون عـنابـيـــــة بإذن الـله وهذا يـتطـــــــــلب جـهدا كـبيرا في الـلـــــــــقاء

قبــــــــــل". ا

وأهم شيء هـو الـتـنـافـــــــس بـقـوة
في مــثل الــبــطـوالت الــرســمـــــــــيـة
ونــتــمــنى مــواصـلــة الــعــمل بــهـذه

الطريقة".
وردا عـلى سـؤال من رويـتـرز حول
إمــكــانــيــة وصف مــا حــدث لــقــطــر
ـدرب اإلسـباني "ال ـعـجـزة قـال ا بـا
لـــيــــست مــــعـــجـــزة بـل كـــان األمـــر

مستحقا".
وأضاف: "قدمنا أداء رائـعا وحققنا
الـفـوز بـشـكل مـسـتـحق فـي أرضـية
ـبـاريـات الـسـابـقة. ـلـعب في كل ا ا
يـجب أن نـتـحلى بـالـواقـعيـة فـنحن
قــدمــنــا أداء رائــعــا وفــزنــا بــشــكل

مستحق".
ثـالـية في وبـدأت قـطر مـسـيرتـهـا ا
الـبـطـولـة بـالـفوز 0 -2 عـلى لـبـنان
قــــــبل أن تـــــــســــــحـــــــق كــــــوريــــــا
الشمـــــــالية 0 -6 وتتغـلب بهدف
عــلـى الــســعــوديـــة في خــتــام دور

اجملموعات.
وفي دور الستــــــة عـشر فازت قطر
بـهـدف عـلى مـنـتـخب الـعـراق بطل

فيلكس
سانشيز
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ـدرب فـيــلـكس ســانـشـيـز يـشــعـر ا
بسعـادة غامرة بعـدما حقق إجنازا
تاريخا بقيادة قطر إلى قبل نهائي
كأس آسيا لـكرة القدم ألول مرة في
تاريخها لـكن رغـــــــم ذلك ال يعتقد
ــــــــكـن وصـف مــــــــا حتـــــــــقق أنـه 

عجزة". "با
وقــال سـانــشـيــز لـلــصـحــفـيـ اول
امس اجلمعة بعد الفوز 0 -1 على
كـوريـا اجلـنوبـيـة في مـلعب مـديـنة
زايد الرياضية في أبوظبي: "أعتقد
ــا أني أســعــد مــدرب في الــعــالم 
فـعـله الالعبـون ولـقد فـعـلوا شـيـئا

رائعا للبالد".
وتــــابع: "لـــكن نـــحـن نـــتـــعـــامل مع
البطولـة مباراة تلـو األخرى وجئنا
إلى هـنا ولـدينـا رغبـة في أن نظـهر
أن بـوســعــنـا الــتــنـافـس مع أفـضل

فرق آسيا".
وواصل: "في الــوقت احلـالي أظـهـر
الالعــبـــون بــالـــفــعـل الــقـــدرة عــلى
الـتـنـافـس وحتـقـيق نــتـائج رائـعـة

- اسـتــطـاع مـنــتـخــبـا اإلمـارات
وقــــطــــر حـــــسم الــــفــــوز أمــــام
أسـتـرالـيـا وكـوريـا اجلـنـوبـيـة
ضــــــــمـن الــــــــوقـت األصــــــــلي
للـمباراة وبـــــــذات النتـيجة
"0-1 ودون االحــــــــتــــــــكــــــــام
ألشـواط إضــافـيـة أو ركالت

ترجيح.
- ارتـفع عــدد األهـداف الـتي
ــنـتــــــــــخــبـات ســجــلـتــهــا ا
الـعـربـيـة في  33مـواجـــــــــهة

إلى  49 هدفا.
- مــــــهـــــــاجم اإلمـــــــارات عــــــلي

مـــبــخـــوت اســـتــعـــاد جنـــومـــيــته
عـهودة عنـدما أحرز هـدف الفوز ا
الـثـمـ ضـد أسـتـرالـيـا وكـان عـند
وعد وبحجم ثـقة اجلماهير التي ا
كــانت تـبـني عـلـيه آمـاال كـبـيـرة في

واجهة. هذه ا
ـنـتـخـب الـعـربي الـوحـيـد - قـطـر ا
الـذي لم تـسـتقـبل شـبـاكه أي هدف

في البطولة.
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ــثل اســتــقـــبــالــنـــا أهــداف; ألن ذلك 
نصف الهدف واحلمـد لله جنحنا في
ذلك وجنح زمـيلـنـا عـبدالـعـزيـز حا

في تسجيل هدف الفوز والفرحة".
وتابع الراوي: "مواجهة منتخب يضم
بــ صــفــوفه جنم كــبــيــر مــثل ســون
هــيــوجن مــ العـب تــوتــنــهــام لــيس
بــاألمــر الــســهل وهــو العب خــطــيــر

يــوجن لـــكن الــكــرة خـــرجت أعــلى
مرمى الشيب.

وشـهـدت آخـر 10 دقـائق بـالـشـوط
األول بعض احملاوالت من منتخب
ــرمى الـــكــوري لــكن قـــطــر عــلـى ا
السيطرة الكورية كانت غالبة لكن
دون خــطـورة في ظل بــسـالـة دفـاع

العنابي.
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ظهر مـنتخب قطـر بشكل أفضل في
بــدايــات الــشــوط الـثــانـي وحـاول
ــنــاورات ونـظم امــتالك مــنـطــقــة ا
أكثر من هجمة شكلت خطورة على
ــرمى الـكـوري عـبــر أكـرم عـفـيف ا

عز علي. وا
ــنـتــخب الــكــوري فــرصـة وأهــدر ا
خطـيرة عندمـا استغـل جوسيوجن
هـجـمة مـرتـدة وسدد كـرة قـوية من
على حـدود منطـقة اجلـزاء تصدى

لها سعد الشيب ببراعة.
وعـاودت كوريـا الضـغط على قـطر
وبــدأت هـجـمـاتـهـا تـزداد خـطـورة
خاصة من الـيم عـبر لي شوجن
الـذي سـبب ازعاجـا لـلدفـاع بـكراته
ـتــقــنـة ولــكن أيــضـا الــعــرضـيــة ا
فــرص الـــعــنــابي كـــانت حــاضــرة
عـز علي التي وأخطـرها تسـديدة ا

تصدى لها احلارس.

واحلـــمـــد لـــلـه جنـــحـــنـــا في إيـــقـــاف
خطورته مع زمالئه وحققنا الفوز".

واخــتـتـم بـإشــادته بــالــروح الـعــالــيـة
لالعـبي الـعنـابي قـائال: "نـحن لـعـبـنا
بكل قـوة ومنـذ أول لـقاء في الـبطـولة
نـافسـ وهذا سـيكون ونحتـرم كل ا
شعـارنـا في نـصف الـنهـائي من أجل

الوصول للنهائي بإذن الله".
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أعـرب النجم اإلماراتي علي مبخوت عن
فـخره بلقب هداف الـعرب ببطوالت كأس
آســيـــا بــعـــد الــهــدف الـــذي أحــرزه في
شـباك أسـتـرالـيا ومـنح األبـيض بـطـاقة

التأهل لنصف نهائي البطولة.
وبــهـذا الــهـدف أصــبح مـبــخـوت هـداف
الـــعــرب بـــبــطـــوالت آســيــا بـ9 أهــداف
وتـساوى مع الياباني نـاوهيرو تاكاهارا
كـثــالث الـهــدافـ الـتــاريـخــ لـلـبــطـولـة

وبـــــفـــــارق 5 أهــــــداف عـن عـــــلـي دائي
متصدر الترتيب بـ 14هدفًا.

بـاراة إنه "يشـعر  وقـال مبـخوت عـقب ا
بالـفـخـر بـلقـب هداف الـعـرب لـكـنه ليس
طــمــوحه" مـشــيـرًا إلـى أن طـمــوحه هـو
ـنـتـخب الـتـتـويج بـلـقب كـأس آسـيـا مع ا

اإلماراتي.
وعـن دوره احلـــــــاسـم مـع األبـــــــيـض في
الـبطـولـة بـتسـجـيله 4 أهـداف حتى اآلن
أجـاب "أنا في خـدمة بالدي في أي وقت

حتــتـاجــني فــيه".وحـول شــعــوره عـنــدمـا
ـدافع األسـتـرالي اخلـطـأ الذي ارتـكب ا
هـيأ له كـرة الـهـدف ختم بـقـوله "شـعرت

باراة". أنها كرة ا
ــنـــتــخب اإلمـــاراتي بــنـــظــيــره وأطــاح ا
األسـترالي حامل الـلقب من ربع نهائي
كأس آسـيـا بـهـدف نـظيف لـيـكـمل عـقد
ــتـأهــلـ إلى نــصف نــهـائي الــبـطــولـة ا
ويـضـرب مـوعـدًا مع قـطـر يـوم بـعـد غـدا

الثالثاء.

أوير مابيل


