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  إيران لتحقيق الفوز الثاني أمام كوريا الشمالية 
هذا االمر بقولـــه «كل حقبة لها 
العبوها، ومـــع احترامي للجيل 
الذهبي الـــذي قدم الكثير للكرة 
االيرانية، فانه لـــم يفز باللقب 

القاري رغم محاوالت عدة».
  وتابع «املنتخب احلالي شاب 
ومصمم على ان يصبح اعضاؤه 
جنوما على الساحة العاملية وهذا 
االمر مير عبر حتقيق النجاحات 
في البطولة احلالية. انها بطولة 

مثالية البراز مواهبهم».
  وقال: منلـــك ثالثة او اربعة 
العبني يستطيعون ان يصبحوا 
جنوما عامليني، لكن االمر يتوقف 
على تألقهم في البطولة، سنرى ما 

اذا كانوا على قدر املسؤولية».
   في املقابل، لم يقدم املنتخب 
الكوري الشمالي الذي كان احد 
ممثلي آسيا في نهائيات جنوب 
إفريقيا ٢٠١٠، اداء جيدا ضد نظيره 
االماراتي الذي تفوق عليه معظم 
املباراة وكان يســـتحق  فترات 

اخلروج فائزا.
  وتشارك كوريا الشمالية 

القارية  البطولـــة  فـــي 
الثالثة وكانت  للمـــرة 
ابرز نتيجة لها حلولها 
رابعة في الكويت عام 

١٩٨٠، في حني خرجت من 
الدور االول في اليابان عام 

١٩٩٢. يبرز في التشكيلة الكورية 
الشمالية عدد من احملترفني. 

على تعويـــض خيبة االمل تلك 
خالل البطولـــة القارية احلالية 
واحـــراز اللقب للمـــرة الرابعة 
الذي  القياسي  واالنفراد بالرقم 
يتقاســـمه املنتخب االيراني مع 

نظيريه الياباني والسعودي.
  واضاف نيكونام «لقد جعلنا 
الشـــعب االيراني بأكمله يشعر 
باخليبـــة جـــراء الغيـــاب عن 
املونديـــال، لكن الفرصة متاحة 
امامنا العادة البســـمة اليه، انها 
مســـؤولياتنا جميعـــا للعودة 

بالكأس الى الديار».
  وال يضم املنتخب احلالي اي 
جنوم على غرار السنوات االخيرة 
حيث قاد املنتخب االيراني علي 
دائـــي افضل هداف فـــي العالم 
على صعيـــد املنتخبات وعلي 
كرميي وكـــرمي باقري وغيرهم، 
لكن نيكونام ال يقلل من شـــأن 

املنتخـــب االيراني   يســـعى 
املتجدد الى حتقيق فوزه الثاني 
عندمـــا يلتقي نظيـــره الكوري 
الشمالي اليوم في اجلولة الثانية 
من منافسات املجموعة الرابعة.

  وكان املنتخب االيراني الذي 
يضم في صفوفه وجوها جديدة 
واعدة قلـــب تخلفه امام العراق 
حامل اللقب ٠-١ الى فوز مستحق 
٢-١ في اجمل مباراة في البطولة 
حتـــى االن ليؤكد أنه قادم بقوة 
الحراز اللقب الغائب عن خزائنه 

منذ عام ١٩٧٦.
  قدم املنتخب االيراني اداء الفتا 
في مواجهة العراق واثبت العبوه 
القائد املخضرم  الشبان بقيادة 
أنهم متعطشون  جواد نيكونام 
البطولة،  فـــي  للذهاب بعيـــدا 
واظهـــروا قـــوة معنوية كبيرة 
بالعودة الـــى املباراة واخلروج 

فائزين.
  ويؤكـــد نيكونام الذي يلعب 
في صفوف اوساسونا االسباني 
«انا واثق اكثر من اي وقت مضى 
بقدرتنا على احراز اللقب وكسر 
النحس الـــذي الزمنا على مدى 

٣٥ عاما».
  وكان املنتخب االيراني اهدر 
فرصـــة التأهـــل الـــى نهائيات 
افريقيا ٢٠١٠  مونديال جنـــوب 
الصيف املاضـــي، لكن نيكونام 
يؤكد ان العبي الفريق مصممون 

 العراق «المتخم بالمشاكل» يواجه اإلمارات «المستقر»

  أهدر منتخــــب االمارات الفوز 
فــــي املباراة االولــــى على نظيره 
الكوري الشــــمالي اذ كان الطرف 
االفضل على مدار الشوطني واستفاد 
العبوه كثيرا من اهدار الكوريني 
العاشرة،  الدقيقة  ركلة جزاء في 
فحصلوا على فرص عدة خصوصا 
عبر احمد خليل لكنهم لم يتمكنوا 

من التسجيل.
  ويعول كاتانيتش على العبني 
جيدين امثال احلارس ماجد ناصر، 
وخالــــد ســــبيل ويوســــف جابر 
وحمدان الكمالي وعامر عبدالرحمن 
واسماعيل احلمادي واسماعيل مطر 

واحمد خليل.
  املدرب السلوڤيني اعرب عن 
ارتياحــــه ألداء فريقه في املباراة 
االولى، آمال اخلروج بنتيجة جيدة 

امام العراق في الثانية.
  خاض منتخب االمارات حتت 
قيادة كاتانيتش منذ ان حل في 
١٠يونيو ٢٠٠٩ بديال للفرنسي 
دومينيك باتنيـــه، ١٩ مباراة ما 
بني رســـمية وودية، فلم يعرف 
اخلسارة اال في ٤ مناسبات في 
حني فاز ٩ مرات وتعادل ٦ مرات 
(سجل ٢٣ هدفا ودخل مرماه ١١ 

هدفا). 

ســــيلعب امامه مهاجما بحثا عن 
الفوز لتعويض خسارته امام ايران، 
وال شك ان مدربه السلوڤيني الهادئ 
ستريشكو كاتانيتش وضع اخلطة 
املناســــبة للتعامل مــــع مجريات 

املباراة.
  منتخب االمارات كان تعادل مع 
نظيره العراقي فــــي الدور االول 
من «خليجي ٢٠» في اليمن، رغم 
افتقــــاده اكثر من عشــــرة العبني 
اساســــيني جــــراء انضمامهم في 
حينها الى املنتخب االوملبي الذي 
نال فضية دورة االلعاب االوملبية 
فــــي غوانزو الصينية بخســــارة 
صعبة امام نظيره الياباني، والى 
صفــــوف فريق الوحدة الذي مثل 
االمارات في بطولة العالم لالندية 
في ابوظبي. ويبقى افضل اجناز 
ملنتخب االمارات في كأس آســــيا 
وصوله الى نهائي النسخة احلادية 
عشرة على ارضه قبل ان يخسر 
بصعوبة امام نظيره الســــعودي 
بركالت الترجيح ٢-٤ بعد انتهاء 
الوقتني االصلي واالضافي ٠ ـ ٠.

  يذكــــر ان منتخــــب االمارات 
له جتربــــة مونديالية ايضا حني 
تأهل الــــى كأس العالم عام ١٩٩٠ 

في ايطاليا.

وغيرهم.
  لكن «االبيض» االماراتي يدرك 
بدوره ان منتخب اسود الرافدين 

من يونــــس محمود الى هوار مال 
محمد ونشأت اكرم وقصي منير 
وعلي رحيمــــة، عالء عبد الزهرة 

امام االمارات الن الفوز عليها يشكل 
مفتاح التأهل الى الدور ربع النهائي، 
لكن عليهم تقــــدمي اداء جيد بدءا 

العراق    أظهر العبــــو منتخب 
حماسا كبيرا في التدريبات امس 
واعلنوا انه يسعون الى التعويض 

ان االمور تسير جيدا، اال ان مساعد 
املــــدرب ناظم شــــاكر فضل بعد 
اخلســــارة امام ايران االبتعاد من 

منصبه «السباب شخصية».
  وقال شاكر الذي عني مساعدا 
لسيدكا لدى تعيني االخير الصيف 
املاضي «هناك اســــباب شخصية 
وراء هذا االعتذار وقد تفهم االحتاد 
العراقي واملسؤولون االسباب التي 
دفعتني الى اتخاذ هذا القرار وال 

ميكن ان استمر في ظلها».
  يذكــــر ان العالقة بني شــــاكر 
واملدرب االملاني توترت في الفترة 
االخيرة قبل انطالق البطولة بسبب 

اختالف وجهات النظر بينهما.
العراقية  البعثة    نائب رئيس 
عبداخلالق مســــعود قال «طوينا 
املدرب املساعد  الصفحة واعتذار 
ناظم شاكر عن عدم االستمرار في 
مهمته امر طبيعي ولن يؤثر على 
مسيرة املنتخب، وليس صحيحا 
ان االمر مت بناء على رغبة سيدكا»، 
مؤكدا ايضــــا «ال توجد فتنة بني 
العبي العراق وما حدث مع الالعب 
باســــم عباس مت جتاوزه، العراق 
عائلة واحــــدة، واالحتاد العراقي 
راض متاما عن عمل املدرب سيدكا 

النه يقوم بدوره».

 يحمل منتخــــب العراق حامل 
اللقب مشــــاكله االدارية والفنية 
ملواجهة نظيره االماراتي املستقر 
والباحث عن التقــــدم بهدوء الى 
الدور ربع النهائي ضمن منافسات 

املجموعة الرابعة.
  سقط العراق في اجلولة االولى 
امام ايران ١ـ  ٢، وخرجت االمارات 
بنقطة التعادل السلبي مع كوريا 

الشمالية.
  العراق كان حقق اجنازا تاريخيا 
النســــخة املاضية عام ٢٠٠٧  في 
حني توج بقيادة املدرب البرازيلي 
جورفان ڤييــــرا بطال بفوزه على 
السعودية في املباراة النهائية بهدف 

ملهاجمه يونس محمود.
  لم يقدم منتخــــب العراق في 
مباراته االولى امام نظيره االيراني 
وجه البطل احلقيقي، فظهرت بعض 
املشاكل الفنية في ارض امللعب اذ 
كانت خطوطه مفككة ومتريراته 
غير مدروسة وهجماته عشوائية 
فــــي معظمها، كمــــا ظهرت بعض 
املشاكل االدارية ايضا الى العلن.

  ويبدو ان عالقة املدرب احلالي 
االملاني وولفغانغ سيدكا ليست 
على ما يرام مع عدد من الالعبني 
رغم اعالن البعثة العراقية رسميا 

 عباس يعتذر.. وسيدكا ينتظر شاكر

 كاتانيتش: نسعى لنتيجة إيجابية

 قدم مدافع املنتخب العراقي باسم عباس 
اعتذاره للمدير الفني ملنتخب بالده األملاني 
سيدكا بعد التصريحات النارية التي أطلقها 

ضد األخير في وسائل اإلعالم الرياضية.
  ووصف عباس سيدكا في تلك التصريحات 
التي أعقبت مباراة العراق وإيران والتي غاب 
عنها عباس، بأنه «مــــدرب غير قادر على 
قيادة اسود الرافدين ولم توجد له أي آثار 

تدريبية على املنتخب العراقي».
  وكان املنتخــــب العراقي وحامل اللقب 
اآلسيوي سقط أمام إيران ١ ـ ٢ في مستهل 
مشواره ما ولد صدمة كبيرة لدى الشارع 
الكروي في العراق بسبب هذه الهزمية غير 
املتوقعة وأدت الى استقالة املدرب املساعد 
ناظم شــــاكر من منصبه في اجلهاز الفني 
وعدم إكمال مهمته بســــبب توتر العالقات 

بينه وبني سيدكا.
  على صعيد متصل أكد مدرب املنتخب 
العراقي سيدكا لوكالة الصحافة الفرنسية 
ان «مشاركة املدافع سالم شاكر في مباراة 

اإلمارات لم تتضح بعد».
  وقال ســــيدكا ان «آخر وحدة تدريبية 
ستحســــم أمر مشاركة املدافع سالم شاكر 
من عدمها، فإذا وجدنا بأنه متاثل للشفاء 
من إصابته فســــيكون حاضرا في املباراة 
وخالفا لذلك ســــنضطر إلجراء تغييرات 

بسيطة على منطقة الدفاع».
  وتعرض مدافــــع اخلور القطري وابرز 
مدافعي املنتخب العراقي سالم شاكر إلصابة 
أثناء مباراة منتخبه أمام إيران في اجلولة 
الطبية بأنه  الفحوصات  السابقة وأثبتت 
تعرض إلى إصابة في العضلة الضامة الثانية 

للقدم اليمنى.
  واعتبــــرت األوســــاط الكروية املتابعة 
لنهائيــــات آســــيا ان احد أســــباب هزمية 
املنتخب العراقي من إيران خروج الدولي 
سالم شاكر مصابا في تلك املواجهة وعدم 
متكنه من خوض الشوط الثاني من املباراة 
الذي شهد انهيارا واضحا لصفوف املنتخب 

العراقي. 

 قال مدرب اإلمارات السلوڤيني سريتشكو 
كاتانيتش «انا راض جـــدا عن األداء الذي 
قدمه الالعبون وعـــن الطريقة التي لعبنا 
بها أمام كوريا الشمالية، ولكن لألسف لم 
نستفد من الفرص العديدة التي سنحت لنا 

للتسجيل». وتابع «آمل ان يكمل املنتخب 
على هذا املنوال في املباراتني املقبلتني وهذا 
هو األهم، ونســـعى الى اخلروج بنتيجة 
جيدة امام العراق رغم صعوبة املهمة ألنه 

بطل الدورة املاضية».

(أ.ف.پ)   النجم اإلماراتي إسماعيل مطر مطالب بالتسجيل في شباك العراق 

 كوريا الشمالية  ايران 
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 اإلمارات  العراق 
 ٧:١٥ 

 الجزيرة الرياضية ١ 

(أ.ف.پ)    النجم العراقي يونس محمود يسعى إلعادة التوازن وحتقيق الفوز  

(أ.ف.پ)  قائد إيران جواد نيكونام مصدر اخلطورة  


