
سالح حامل اللقب «ألماني» في مواجهة إيران

قطبي: نملك فريقًا واعدًا اإلمارات في اختبار «عاصف» أمام كوريا الشمالية

من دون ضجيج او ضغوط، 
يدخل منتخب االمارات املنافسات 
بلقاء غامض مع نظيره الكوري 
الشمالي ضمن منافسات املجموعة 

الرابعة.
ويسعى «االبيض» االماراتي 
الى اجتياز حاجز «تشوليما»، وهو 
لقب املنتخب الكوري الشـــمالي 
نسبة الى حصان خرافي مجنح 
يرمز الى القوة والسرعة في كوريا 

الشمالية.
الفوز على كوريا الشـــمالية 
في احملطة االولى يســـهل مهمة 
االماراتيني كثيرا في املواجهتني 
الصعبتني امـــام العراق وايران، 
لكن املدرب السلوفيني ستريشكو 
كاتانيتش يدرك ان فريقه وقع في 
مجموعة قوية وان عليه فرض 
ايقاع عالي املســـتوى اذا ما اراد 
حجز احـــدى بطاقتي املجموعة 

الى ربع النهائي.
ميتاز منتخـــب االمارات هذه 
املرة مبواهب فرضـــت قدراتها 
الفترة االخيـــرة، خصوصا  في 
الشباب منهم الذين حصدوا نتائج 
باهرة في صعيد منتخب الشباب 
واملنتخب االوملبي، فشكلوا اضافة 
مهمة جدا فضال عن العبي اخلبرة 
الذيـــن خاضوا غمار دورة كأس 
اخلليج في اليمـــن وبلغوا فيها 

نصف النهائي.
الى  منتخب االمارات يتطلع 
جتاوز االخفاقات االخيرة آسيويا 
ومن ثم التحضير جيدا حلضور 

قوي في تصفيات كأس العالم امال 
في التأهل الى مونديال البرازيل 
عام ٢٠١٤ لتكرار اجناز لم يغب 
عن الذاكرة حني قاد جيل موهوب 
يتقدمه عدنان الطلياني املنتخب 

الى مونديال ايطاليا عام ١٩٩٠.
وتألقت االمارات بشكل الفت في 
كأس اسيا خالل فترة التسعينيات 
عندما حلت ثالثة في نسخة عام 
١٩٩٢ في هيروشـــيما بخسارتها 
امام الصني بركالت الترجيح ٣-٤ 
(الوقتان االصلي واالضافي ١-١)، 
وثانيـــة عام ١٩٩٦ فـــي ابوظبي 
امام السعودية في  بخســـارتها 
الترجيح ايضا  النهائي بركالت 
٢-٤ (الوقتان االصلي واالضافي 
٠-٠)، قبل ان تشهد تراجعا مخيفا 

في النسخ التالية.
وفشلت االمارات في التأهل الى 
نهائيات ٢٠٠٠ في لبنان، وخرجت 
من الدور االول في نسختي ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٧، ولم حتقق سوى فوز واحد 
كان على قطر ٢-١ في آخر ست 

مباريات لها في البطولة.
واســـتعد منتخـــب االمارات 
لكأس آســـيا بخـــوض مباراتني 
وديتني، ففاز على سورية ٢-٠ 
ثم تعادال ســـلبا مع استراليا ما 
جعـــل كاتانيتـــش يطمئن على 
جهوزيـــة العبيه خصوصا بعد 
ان دمج املنتخبني االول واالوملبي 

عقب كأس اخلليج.
االبيض شـــارك في «خليجي 
٢٠» بغيـــاب اكثـــر من عشـــرة 

العبني اساسيني بسبب ارتباطهم 
باملنتخب االوملبي في دورة االلعاب 
اآلسيوية وبنادي الوحدة املشارك 
في حينها ببطولة العالم لألندية 

في ابوظبي.
وقدم املنتخب االماراتي عروضا 
جيـــدا في البطولـــة اخلليجية، 
فتعـــادل مع العراق بطل اســـيا 
وعمان بطلة «خليجي ١٩» سلبا، 
ثم فاز على نظيره البحريني ٣-١، 
قبل ان يخسر في نصف النهائي 

امام السعودية ٠-١.
وكان املنتخب االوملبي يسطر 
في خط متواز انتصارات الفتة في 
طريقه الى نهائي اسياد غوانزو، 
فأخرج املنتخبني الكوريني الشمالي 
واجلنوبي، ثم فرض سطوته على 
اليابانـــي معظم فترات  نظيره 
املباراة النهائية فأهدر عددا كبيرا 
من الفرص واهتزت شباكه بهدف 

في الدقائق اخلمس االخيرة.
الذي  جيل املنتخب االوملبي، 

يعتبر مستقبل كرة االمارات ويتم 
اعداده للمشـــاركة في تصفيات 
اوملبيـــاد لندن ٢٠١٢، ســـبق ان 
احرز كأس آســـيا للشباب عام 
٢٠٠٨، وتأهـــل الى دور الثمانية 
من كأس العالم للشباب عام ٢٠٠٩ 

في مصر.
املتوقـــع ان يشـــرك  ومـــن 
كاتانيتش امام كوريا الشمالية كال 
من احلارس ماجد ناصر، وخالد 
سبيل ويوســـف جابر وفارس 
جمعـــة (او وليد عباس في حال 
الكمالي في  جهوزيته) وحمدان 
الدفاع، وســـبيت خاطر وعامر 
الوهيبي  عبدالرحمـــن وعلـــي 
(اســـماعيل احلمادي) ومحمود 
خميس في الوســـط، واسماعيل 

مطر واحمد خليل في الهجوم.

حسن التنظيم

في املقابل، اســـتعد املنتخب 
الكوري الشـــمالي الـــذي انتزع 

بطاقته مباشـــرة الـــى نهائيات 
مونديال ٢٠١٠ في جنوب افريقيا 
على حســـاب نظيره السعودي، 
خلوض غمـــار النهائيات للمرة 
الثانية فـــي تاريخـــه بعد عام 

.١٩٦٦
وميتاز الكوريون الشماليون 
التنظيـــم والتكتكل  بحســـن 
الدفاعي الذي ظهـــر جليا امام 
منتخب البرازيـــل حامل الرقم 
القياسي بخمسة ألقاب في كأس 
العالم حني حافظوا على نظافة 
شباكهم في الشوط االول قبل ان 
يتلقوا هدفني في الشوط الثاني، 
ثم قلصوا الفارق قبيل صافرة 

النهاية.
الدفاعي للكوريني  التنظيـــم 
الشماليني امام البرازيليني انهار 
متاما امام منتخب البرتغال الذي 
دك شباكهم بسبعة اهداف نظيفة، 
قبل ان تكشـــف ســـاحل العاج 
مســـتواهم احلقيقي بثالثية في 

املباراة االخيرة.
وتشارك كوريا الشمالية في 
النهائيات اآلسيوية للمرة الثالثة، 
فقد بلغت ربع النهائي في الكويت 
عام ١٩٨٠ قبل ان حتل رابعة، ثم 
خرجت من الدور االول في اليابان 

عام ١٩٩٢.
تضم التشكيلة احلالية مزيجا 
مـــن العبني ولـــدوا فـــي كوريا 
الشمالية وآخرين ولدوا في اليابان 
مثـــل آن يونغ-هاك العب اوميا 

أردييا الياباني.
ويبرز في التشكيلة الكورية 
الشمالية عدد من احملترفني هم آن 
يونغ-هاك (أوميا أردييا الياباني)، 
وريانغ يونغ-جـــي (فيغاليتا 
سانداي الياباني) وقائد املنتخب 
هونـــغ يونغ-جو (روســـتوف 
الروسي)، في حني انتقل جونغ 
تاي-سي من كاوازاكي فرونتال 
الياباني الى بوخوم االملاني عقب 

مونديال ٢٠١٠.
يقود املنتخب الكوري الشمالي 
املـــدرب جو تونغ ســـوب الذي 
خلـــف كيم جونغ-هـــون عقب 

املونديال.
وقد استعد املنتخب الكوري 
الشـــمالي خالل املنطقة العربية 
خالل االسبوعني املاضيني، فأقام 
معســـكرا في القاهرة التقى فيه 
نظيره الكويتي مرتني، فخســـر 
امامه ٠-٢ ثم تعادل معه ٢-٢، ثم 
فاز على قطر والبحرين بنتيجة 

واحدة ١-٠.

سيدكا: المسؤولية
 على عاتق المحترفين

سجل جيد لكاتانيتش 

البحرين تسقط أمام كوريا الجنوبية
أستراليا تسحق الهند برباعية نظيفة

 ســــجلت البحرين اخلســــارة العربية الرابعة حتى اآلن في 
البطولة بسقوطها امام كوريا اجلنوبية ١ـ  ٢ امس على ملعب نادي 
الغرافة ضمن منافسات املجموعة الثالثة. وسجل كو جا شيول 
(٤٠ و٥٢) هدفي كوريــــا اجلنوبية، وفوزي عايش (٨٦ من ركلة 
جزاء) هدف البحرين. وكانت استراليا اكتسحت الهند الضعيفة 

بأربعة اهداف نظيفة ايضا في املجموعة ذاتها.
وتصدرت اســــتراليا الترتيب برصيد ٣ نقاط بفارق األهداف 
امــــام كوريا اجلنوبية، وتأتي البحرين ثالثة والهند رابعة. وفي 
اجلولة الثانية اجلمعة املقبل، تلعب البحرين مع الهند، وأستراليا 

مع كوريا اجلنوبية.
وبات البحرين رابع منتخب عربي يلقى اخلسارة في مباراته 
األولى بعد قطر واألزرق والسعودية، في حني ان املنتخب السوري 
هو صاحب الفوز العربي الوحيد حتى اآلن (على نظيره السعودي 

٢ ـ ١)، اما األردن فتعادل مع اليابان ١ ـ ١.
ســــيطر املنتخب الكوري على الشــــوط االول متاما وحصل 
علــــى عدد من الفرص كان لها احلارس محمود منصور باملرصاد 
باستثناء واحدة أثمرت هدفا، وامتاز العبوه بالسرعة في الوصول 
الى منطقــــة البحرين الذي اعتمد خطــــة دفاعية واضحة ووجد 
في بعض الفترات صعوبــــة في إغالق منطقته، وكانت مبادراته 
الهجومية شبه معدومة وتوقفت على االنطالقات املرتدة والكرات 

الثابتة عبر ابراهيم املشخص وفوزي عايش.

وبقيت أفضلية منتخب كوريا في الشوط الثاني اذ أهدر عددا 
من الفــــرص وعزز النتيجة بهدف ثان، وكان البحرينيون اخطر 
في الدقائق العشــــر األخيرة فقلصوا الفارق وحال احلارس دون 

إدراك البحرين التعادل قبل النهاية بدقيقتني.
وفي مباراة أستراليا والهند، سجل ألستراليا  تيم كاهيل (١١ 
و٦٥) وهاري كيويل (٢٥) وبريت هولمان (٤٦) االهداف ليحقق 

المنتخب االسترالي اعلى نتيجة في البطولة حتى االن.
ودخلت استراليا التي تشارك في البطولة القارية للمرة الثانية 
منذ انضمامها الى كنف االتحاد اآلسيوي عام ٢٠٠٦، المباراة وهي 
مرشحة فوق العادة لتسجيل عدد وافر من االهداف وبالفعل نجحت 
فــــي ذلك امام منتخب ال حول له وال قــــوة، بلغ النهائيات بفوزه 

ببطولة كأس التحدي عام ٢٠٠٨ على حساب منتخبات نامية.
واعتمدت استراليا على عناصر خبيرة ومجربة ابرزها المهاجم 
المخضرم كيويل وقائد المنتخب لوكاس نيل باالضافة الى مهاجم 

ايڤرتون االنجليزي كاهيل.
 وبدا واضحا فارق الخبرة بين الطرفين حيث استحوذ المنتخب 
االسترالي على الكرة معظم فترات المباراة وشكل ضغطا مستمرا 
على المرمى الهندي الذي تمتع بمؤازرة جمهور كبير نظرا للعدد 
الكبير للجالية الهندية فــــي قطر، وقد اضفوا رونقا خاصا على 
المباراة حيث اشاعوا اجواء حماسية عند كل حركة فنية او فرصة 

خطرة لالعب هندي.

قال مدرب ايران افشني قطبي «منلك فريقا واعدا واستعداداتنا 
جيدة واعتقد أننا سنكون جاهزين خلوض مباراتنا االولى»، مضيفا 
«اعتقد انه بالنســـبة الى دولة مثل ايران متتلك تاريخا مميزا في 
البطولة من خالل الفوز باللقب ثالث مرات، ميكننا التطلع للفوز 
باللقـــب من جديد، توجب علينا االنتظـــار ٣٥ عاما لكن ميكن ان 
يتحقق ذلك اآلن». وتابع «مجموعتنا تعتبر االصعب في البطولة، 
فهناك العراق الذي يســـعى للدفاع عن لقبـــه وميتلك عددا كافيا 
من الالعبني اجليدين الذين ساهموا في الفوز عام ٢٠٠٧، وكوريا 
الشمالية ستجعل االمور صعبة لكل فريق آخر في املجموعة كما 
فعلت امام البرازيل في كأس العالم، ففريقها منظم جيدا في الدفاع 
ويتمتع بالسرعة واخلطورة في الكرات الثابتة والهجمات املرتدة، 
واالمارات متتلك شـــبابا اصحاب قدرات عالية ال ضغوط عليهم 

النهم يستعدون لنهائيات مونديال ٢٠١٤».

قال مدرب العراق االملاني وولفغانغ ســـيدكا عشـــية انطالق 
معركة احلفاظ على اللقـــب «احملترفون االن هم اكثر من غيرهم 
يســـتطيعون حتمل مسؤولية الدفاع عن اللقب، فهم يلعبون في 
اندية خارجية ويتمتعون باخلبرة والتجربة ونأمل ان يعيدوا ما 

حققوه عام ٢٠٠٧».
واضاف «صحيح ان هناك اســـماء شـــابة قليلة العدد وجدت 
طريقهـــا الى املنتخب لكن متأخرة كثيرا ما دفعنا لكي نعول على 

اصحاب اخلبرة الى جانب ضخ الدماء اجلديدة».
وحول جاهزية املنتخب للبطولة قال سيدكا «في الفترة املاضية 
كنا قلقني بعض الشيء لعدم اكتمال فاعلية االداء اجلماعي للمنتخب 
لكنه االن بات على طريق املنافسة من اجل احملافظة على لقبه».

وتابع: «لعبنا مباريات جتريبية عديدة ونتائجنا فيها اخذت 
خطا تصاعديا وحســـن االعـــداد والتحضير انعكس على طبيعة 

االداء».

تعول االمارات كثيرا على فكر املدرب الســـلوڤيني ستريشكو 
كاتانيتش الذي جنح خالل فترة عمله التي جتاوزت الســـنة في 
خلق توليفة مميزة اثبتـــت جناحها في التأهل الى النهائيات في 

صدارة املجموعة الثالثة.
كما جنح كاتانيتش في قيادة االمارات الى الدور نصف النهائي 
في بطولة كأس اخلليج العشرين رغم انه شارك بفريق غاب عنه 

العبو املنتخب االوملبي وفريق الوحدة.
خـــاض منتخب االمارات حتت قيادة كاتانيتش منذ ان حل في 
١٠ يونيو ٢٠٠٩ بديال للفرنسي دومينيك باتنيه، ١٨ مباراة ما بني 
رسمية وودية، فلم يعرف اخلسارة اال في ٤ مناسبات في حني فاز 
٩ مـــرات وتعادل ٥ مرات، وهذا ما يؤكد الفاعلية التي وصل اليها 
«االبيض» في عهد مدربه السلوڤيني وخصوصا من ناحية القوة 

الهجومية والدفاعية (سجل ٢٣ هدفا ودخل مرماه ١١ هدفا).

يســـتهل المنتخب العراقي، الذي حقق 
انجازا تاريخيا في النسخة الماضية بتتويجه 
بطال ضاربا عرض الحائط بالتوقعات، مشوار 
الدفاع عن اللقـــب في مواجهة صعبة ضد 
نظيره االيراني ضمن منافسات المجموعة 
الرابعـــة. وتضم المجموعة ايضا االمارات 

وكوريا الشمالية.
وكان منتخب اسود الرافدين توج باللقب 
القاري للمرة االولى في تاريخه على الرغم 
من الصعوبات التـــي واجهها قبل انطالق 
النسخة االخيرة عام ٢٠٠٧ خصوصا انه جاء 
بعد االجتياح االميركي للعراق عام ٢٠٠٣ 

في ظل اجواء امنية صعبة للغاية.
واذا كانت الكرة العراقية شهدت صوالت 
وجوالت في الثمانينيات عندما بلغ المنتخب 
نهائيات كأس العالم في مكسيكو عام ١٩٨٦ 
بفضل جيل ذهبي قاده حسين سعيد (رئيس 
االتحاد حاليا) واحمد راضي وراضي شنيشل، 
والفوز بكأس الخليج ٣ مرات، يبقى الفوز 

باللقب اآلسيوي اكبر انجاز 
حتى اآلن للكرة العراقية، 
الى جانب حلوله في المركز 
الرابع فـــي دورة األلعاب 
اثينا عام  فـــي  االولمبية 

.٢٠٠٤
العـــراق في  ويعـــول 
الســـابعة على  مشاركته 
انجازه  محترفيه وصناع 
في ٢٠٠٧ بعدما وجد الجهاز 
الفني للمنتخـــب بقيادة 
األلماني وولڤغانغ سيدكا 
ان المنتخب لم يشهد ظهورا 

واضحا للعديد من الالعبين في السنوات 
األربع الماضية.

وادخل سيدكا دورة غرب آسيا في االردن 
قبل اكثر من شـــهرين ضمن االستعدادات 
للبطولـــة اذ لعب المنتخب العراقي ضمن 
المجموعـــة الثالثة ففاز علـــى اليمن ٢-١ 

وفلسطين ٣-٠ وخسره 
امـــام ايـــران ١-٢ وخرج 
من الدور االول، ثم شارك 
المنتخب في «خليجي ٢٠» 
في اليمن وخرج من نصف 
الترجيح  النهائي بركالت 
امـــام الكويـــت (الوقتان 
االصلي واالضافي ٢-٢).

ويعول ســـيدكا على 
المنتخب يونس  هـــداف 
محمود صاحب هدف الفوز 
في مرمى الســـعودية في 
نهائي عام ٢٠٠٧ وافضل 
العب في تلك البطولة، باالضافة الى نشأت 
اكرم وهوار مال محمد وعماد محمد وكرار 

جاسم.
اما ايـــران فال يختلف احد على انها من 
اقوى الدول اآلسيوية على صعيد كرة القدم، 
لكن النتائج على االرض لم تتناســـب مع 

جيل ذهبي اعتزل تدريجيا دون ان يحقق 
اي شيء، وبالتالي لم تحقق هذه المجموعة 
اي لقب قاري في الســـنوات االخيرة على 
الرغم من ضمهـــا العبين كبارا امثال علي 
دائي وخوداداد عزيزي وعلي كريمي وكريم 
باقري، باستثناء المشاركة في نهائيات كأس 

العالم مرتين.
واذا كان المنتخب االيراني أحرز اللقب ٣ 
مرات أعوام ١٩٦٨ و١٩٧٢ و١٩٧٦ بينها لقبان 
على ارضه، فإنه لم ينجح في تخطي الدور 

نصف النهائي منذ لقبه األخير.
وبعد خيبة الغياب عن المونديال األخير 
في جنـــوب افريقيا، بدا المنتخب اإليراني 
يستعيد بعضا من استقراره بقيادة مدربه 

القدير افشين قطبي.
وسيتعين على قطبي تسخير الموهبة 
الطبيعية لالعبيـــن االيرانيين الصاعدين 
فـــي خدمة المنتخب لكي يجعل منه فريقا 

فائزا.

كوو جا تشول يحتفل بهدفه األول في مرمى البحرين                 (ا.ف.پ)
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الكاس: نعرف الكوريين
قال المهاجم االماراتي المخضرم سعيد الكاس «منتخبنا 
يضم مجموعة من الالعبين من فئات متنوعة منهم الشباب 
ومنهم من يمتلكون الخبرة، استعداداتنا للبطولة جيدة، 
ــمالية  ــى مــباراتنا االولى مع كوريا الش ــز االن عل نرك
ــبق ان واجهناها في اكثر  ونعرف الكثير عنهــا فقد س

من مناسبة».

مدرب العراق األلماني وولڤغانغ سيدكا


