
Peluang terbaik balas dendam jumpaSingapura
Ii-A R.IA'"
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Aks; pemaln Malays;a, An Najwa Az;zan (tengah) cuba melepasi halangan pemain Brunei, Nur
Syuhaidah Fahriyana Sukri (kiri) pada aksi separuh akhir, semalam.

Kuala Lumpur: Hanya tinggal se-
langkah lagi buat skuad bola jaring
merealisasikan impian emas pada
temasya Sukan SEAKuala Lumpur
(KL2017)apabila melakar kemena-
ngan mudah 70-28 ke atas Brunei
untuk mara ke final.
Malaysia akan bertemu Singapura

.selepas musuh tradisi itu menun-
dukkan Thailand 55-43 dalam satu
lagi aksi separuh akhir yang ber-
langsung di Stadium Juara Bukit Kia-
ra, semalam.
Pertemuan dua musuh ketat di

pentas akhir itu bagaikan ulangan
dan ia adalah peluang terbaik buat
negara membalas dendam
dan kembali merampas
emas yang 'dipinjamkan' ke-
pada Singapura apabila te-
was tipis 43-46 dua tahun
lalu. .

"Semua pemain akan memberi-
kan yang terbaik kerana hanya
emas yang menjadi impian semua
pemain dan ia adalah hadiah untuk
negara," katanya yang menjadi ju-
rulatih kepada atlet junior negara
di Sekolah Sukan Bukit Jalil.
Mengulas mengenai strategi yang

akan dipraktikkan apabila turun ber-
depan Singapura itu, Peh San yang
beraksi di posisiWA(wing attack) itu
berkata, dia serahkan kepada juru-
latih untuk membuat percaturan.
Sementara itu, Malaysia yang me-

lakarkan kemenangan 64-27ke atas
Brunei pada aksi kelayakan sebelum

inimudah menjinakkan ba-
risan lawan yang gagal me-
ngekang serangan negara.
Nyata ketinggian yang di-

miliki pemain negara bim-
bingan Tracey Robinson
memberi kelebihan untuk
Malaysiamudah mendahu-
lui suku pertama i5-4 dan
terus melebarkan kedudu-

kan 39-12pada suku kedua dan 53-21,
70-28masing-masing untuk suku ke-
tiga dan terakhir.
Kaliterakhir Malaysiameraih emas

pada temasya dwi tahunan itu ada-
lah pada 2001ketika negara menjadi
tuanrumah.

Hadiali untuK negara
Bagi pemain negara, Puah
Pei San kemenangan me-
ngatasi Brunei menjadi motivasi
terbaik mereka untuk misi mem-
balas dendam kekalahan negara ke-
pada Singapura.
"Ini adalah peluang terbaik saya

untuk membantu negara meraih
emas selepas dua tahun lalu tidak
disenaraikan dalam pasukan. Oleh Aida Adilah Mat




