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النهائيات اآلسيوية   كشفت 
هوة شاســـعة في املستوى بني 
بعض منتخبات شـــرق آســـيا 
ومنتخبات غـــرب القارة بدليل 
فشل اي منتخب عربي في حجز 
مكانه الى الدور نصف النهائي. 
  وهي املرة االولى التي ال يتمثل 
فيها العرب في دور االربعة منذ 
الدورة اخلامسة في تايلند عام 
١٩٧٢، التي شهدت دخول العرب 

الى منافسات البطولة.
  وشـــكلت دورة تايلند نقطة 
حتول مهمة في تاريخ البطولة 
اآلسيوية النها شهدت املشاركة 
العربية االولى فيها بعد ان جنحت 
االحتـــادات العربية فـــي ابعاد 

اسرائيل عن االحتاد اآلسيوي.
الكويت    وخـــاض منتخبـــا 
النهائيـــات لكنهما لم  والعراق 
يوفقا فـــي الوصـــول الى دور 

االربعة. 
  وكانـــت الفرصـــة مثاليـــة 
لكي حتقـــق املنتخبات العربية 
طموحاتها في البطولة احلالية 
التي تقـــام علـــى ارض عربية 
انها جميعها حظيت  خصوصا 
مبـــؤازرة جماهيرية جيدة وان 
كانـــت متفاوتـــة بـــني منتخب 

وآخر.
  وكان احد ممثلي العرب طرفا 
في النهائي في جميع البطوالت 
الســـابقة التي استضافتها دول 
عربية مبا فيها النسخة التاسعة 

في الدوحة ايضا.
  كما ان احد املنتخبات العربية 
كان طرفا في املباراة النهائية منذ 
عام ١٩٨٠ وحتى ٢٠٠٧ باستثناء 
الدورة الثالثة عشرة في الصني 
عام ٢٠٠٤ حني توقف مشـــوار 
البحريـــن مفاجأة البطولة عند 
النهائي بخسارته  الدور نصف 
بصعوبة امـــام نظيره الياباني 
الـــذي احرز اللقـــب الثالث في 
تاريخه على حســـاب اصحاب 

االرض ٣-١.

التوالي وحقق فوزه اليتيم على 
الهند ٥-٢ بقيادة مدربه سلمان 

شريدة.
ابرز  الســــوري كان    املنتخب 
اخلاسرين العرب في الدور االول، 
فبعد بداية قوية جدا بالفوز على 
السعودية ٢-١، سقط بصعوبة امام 
اليابان ١-٢، وشكلت مباراته الثالثة 
مع نظيره االردني قمة خاصة كانت 

الغلبة فيها لالخير ٢-١.
  اما املنتخب االماراتي، فخرج 
بتعادل سلبي مع كوريا الشمالية 
العراق، بهدف  امام  وخسارتني 
ملدافعـــه وليد عباس عن طريق 
اخلطأ في الثواني القاتلة، وامام 
ايران ٠-٣ ما فتح نقاشا واسعا 
في االمارات حول العقم الهجومي 
التعاقد  ومسؤولية االندية في 
مع مهاجمني اجانب وعدم اعطاء 

الفرصة للمحليني.
  وبرغم كل ذلك، بقيت االمال 
العربيـــة معلقة علـــى الثالثي 
القطري والعراقي واالردني في 
ربع النهائي، االول خرج بصعوبة 
امام اليابان ٢-٣ رغم انه تقدم 
مرتني ولعب نحو نصف ساعة 
متفوقا بعدد الالعبني بعد طرد 
مايا يوشـــيدا، والثاني كان ندا 
قويا الستراليا قبل ان يفقد لقبه 
التمديد،  بســـقوطه بهدف بعد 
والثالث وقع ضحية تألق مهاجم 
اوزبكي هو اولوغبك باكاييف الذي 
خطف هدفني في الدقائق اخلمس 

االولى من الشوط الثاني.
  قد تكـــون الـــدروس كثيرة 
من مشاركة املنتخبات العربية 
في هذه البطولة، ســـوء االعداد 
والتخطيـــط وغيـــاب ذهنيـــة 
االحتراف لدى الالعبني واخطاء 
املدربني واالصابات وما شـــابه، 
لكن االكيد ان فارق املستوى مع 
منتخبات شرق آسيا بدأ يتسع ما 
يتطلب معاجلات جذرية الستعادة 
فـــي كأس آســـيا وفي  االلقاب 

تصفيات كأس العالم ايضا.

لكنه تلقى ثالث هزائم ايضا امام 
الصني ٠-٢ (شهدت املباراة اخطاء 
حتكيمية فادحة) واوزبكستان 

١-٢ وقطر ٠-٣.
  منتخب البحرين كان ضحية 
املجموعـــة الثالثـــة القوية الى 
جانب كوريا اجلنوبية واستراليا 
املرشحتني الحراز اللقب، فخسر 
امامهما بصعوبة ١-٢ و٠-١ على 

نظيريه االيراني والياباني الرقم 
القياسي برصيد ثالثة القاب، اثر 
تلقيه ثالث هزائم امام سورية 
١-٢ واالردن ٠-١ واليابان ٠-٥، 
فاقيل مدربه البرتغالي جوزيه 
بيســـيرو بعد اخلسارة االولى 
واسندت املهمة الى ناصر اجلوهر 
الذي لم ينجح هذه املرة في تعديل 
االمور، كما ادت هذه النتائج الى 

ملهاجمه يونس محمود.

  خيبة كبيرة

العربية كانت    الطموحـــات 
كبيرة جدا فـــي الدورة احلالية 
بوجـــود ٨ منتخبـــات عربيـــة 
ومؤازرة الفتة من جماهيرها، لكن 
خمسة من الفرسان العرب سقطوا 
في الدور االول هم الســـعودي 

قرار ملكي بتعيني االمير نواف 
بن فيصل بدال من االمير سلطان 
بن فهد الذي استقال من جميع 

مناصبه الرياضية.
  منتخب الكويت املتوج بطال 
للخليج للمرة العاشرة في تاريخه 
خرج بخفي حنني ايضا رغم وجود 
اسماء توقع لها كثيرون التألق 
العنزي،  آسيويا خصوصا فهد 

والكويتي والبحريني واالماراتي 
والسوري، في حني توقف مشوار 
الثالثة االخرين عند حاجز ربع 
النهائي وهم العراقي والقطري 

واالردني.
  ولكل منتخب قصة وحكاية 
في هـــذه البطولة خصوصا في 
الدور االول وكان جنمه املنتخب 
الســـعودي الذي يتقاســـم مع 

  عاد العرب بقوة في النسخة 
املاضية عام ٢٠٠٧ عبر منتخبي 
العراق والسعودية، فاقصى االول 
كوريا اجلنوبية وتخطى الثاني 
اليابان في نصف النهائي ليكون 
النهائـــي عربيـــا ـ عربيا للمرة 
الثانية في تاريخ البطولة بعد عام 
١٩٩٦، وحسمه املنتخب العراقي 
للمرة االولى في تاريخه بهدف 

 أكد مدرب منتخـــب العراق األملاني فولفغانغ 
سيدكا أن املواجهة أمام أستراليا جاءت قوية ومثيرة 
من اجلانبني على مدار الوقت األصلي واإلضافي 
ولكن خطأ بسيط تسبب في حسم األمور وتأهل 

الفريق االسترالي إلى املربع الذهبي.
  وقال ســـيدكا «احلظ وقـــف بجانب املنتخب 
األسترالي بشكل واضح وقال كلمته األخيرة وقد 
أضعنا فرصا كثيرة على امتداد األشـــواط الـ ٤ 
التي لعبناها ولو متكن أحد الالعبني من استغالل 
إحدى هذه الفرص النقلبت املعطيات رأسا على 
عقب وألصبح اجلميع يهنئ العراق على تأهلها 

ولكن هذا لم يحدث لألسف الشديد».
  وتابع «تعرفون أن لكل مباراة ظروفها املختلفة 
وإذا كان البعض يرى أننـــا لعبنا مباراة كوريا 
الشمالية أفضل من مباراة أستراليا فإنني ال أتفق 
مـــع هذا الرأي ألننا قدمنا مباراة قوية جدا أيضا 
أمام املنتخب األســـترالي وأكبـــر دليل على ذلك 
أفضليتنا الواضحة خالل النصف ساعة األخير 
من زمن املباراة ولكن لألســـف األفضلية وحدها 

ال تكفي وقد خسرنا املباراة».
  وأضـــاف «جميعكم شـــاهد املبـــاراة وأعتقد 
أنكم جميعـــا تتفقون بأنها كانت مواجهة مثيرة 
واستمتعت بها اجلماهير كثيرا وكان من املمكن أن 
يفوز العراق ولكن الفريق األسترالي هو من فاز 
في النهاية ورغم اعترافي بأننا نشعر بخيبة أمل 
كبيرة إال أنني أؤكد في الوقت نفسه على ارتياحي 

ألداء جميع الالعبني في هذه املرحلة».

  وحاول سيدكا التهرب من اإلجابة عن سؤال 
أحد الصحافيني فيما يتعلق مبستقبله مع أسود 
الرافدين، وأوضح «الشـــيء الوحيد الذي أعرفه 
هو أنني ســـأغادر نحو الفنـــدق الذي يقيم فيه 
املنتخب لنيل قســـط من الراحة وبعدها سأفكر 

في اخلطوة التالية».

  يونس: ال نستحق الخروج

  من جهته، رفع جنم املنتخب العراقي يونس 
محمود من معنويات زمالئه عقب خروج بالده، 
مؤكـــدا أن «اجلميع قام بـــدوره على أكمل وجه 
وقدم كل العب ما في وسعه من أجل التأهل ولكن 

التوفيق خان أسود الرافدين».
  واضاف: «يجب أال نحزن كثيرا لهذه الهزمية 
ألننا أدينا ما علينا واجتهدنا ولكن لم يكتب لنا 
التأهل.. صحيح أننا نشعر بخيبة أمل وحزن ألننا 
كنا نحلم بالتواجد في املربع الذهبي والدفاع عن 
لقبنا ولكن هفوة في أواخر املباراة كلفتنا غاليا، ال 
نستحق اخلروج بهذه الطريقة خاصة أن املباراة 
كانت تتجه إلى ركالت الترجيح التي ســـتفصل 

بيننا ولكن علينا أن نقبل مبا حدث».
  بدوره، أكد مدافع املنتخب العراقي علي رحيمة 
أن هزمية بالده بهدف نظيف أمام املنتخب األسترالي 
أحزنته كثيـــرا خاصة وأن جميع الالعبني كانوا 
يأملون في التأهل والتواجـــد في املربع الذهبي 
معتبـــرا أن الهدف الذي جاء في آخر الدقائق من 
زمن الشوط اإلضافي الثاني سببه خطأ دفاعي. 

(رويترز)  مدرب إيران افشني قطبي يهنئ نظيره مدرب كوريا اجلنوبية تشو 

(أ.پ)   مدرب منتخب العراق األملاني فولفغانغ سيدكا ال يعرف مصيره بعد البطولة 

(أ.ف.پ)   العراق حلق بركب املنتخبات العربية املودعة 

 الشرق يفرض المنطق ويبعد الغرب عن مربع الكبار

 يونس يؤكد أن المنتخب العراقي ال يستحق الخروج بهذه الطريقة

 سيدكا: أستراليا تأهلت بالحظ
 أوسيك: أمامنا

  عمل كبير

 اإلصابة تبعد كولينا
  عن «الكنغارو»

 افتتح مدرب منتخب استراليا 
األملاني أوليغر أوسيك حديثه 
في املؤمتر الصحافي عقب الفوز 
على العراق بهدف قاتل والتأهل 
الذهـبـــي بتوجيه  املربع  إلى 
شـــكره إلى جميع العبيه بعد 
األداء اجليد الذي قدموه خالل 
الوقتـــني األصلـــي واإلضافي 

للمباراة.
  وأكد أوسيك أن العبيه بذلوا 
جهودا كبيرة طيلة ١٢٠ دقيقة 
ومتكنوا في النهاية من تتويج 
هذه اجلهود بهـــدف رائع عن 

طريق هاري كيويل.
  وقـــال «أمامنا خطوة مهمة 
جدا قبل التفكير في اللقب وهذه 
اخلطوة تتركز فـــي املواجهة 
الصعبة التي سنخوضها أمام 
منتخب أوزبكستان وهو منتخب 
قوي جدا أيضا ويلعب بأسلوب 
مختلف متاما عن املنتخبات التي 
واجهناها من قبل وبالتالي فإن 
أمامنا عمل كبير يجب أن نقوم 
به خالل الساعات املقبلة حتى 
املواجهة  نكون جاهزين لهذه 

من مختلف اجلوانب». 

 اصيب العب وسط منتخب 
اســـتراليا جايســـون كولينا 
في ركبتـــه ولـــن يتمكن من 
املشاركة في مباراة منتـــخب 
بــالده املقبلة ضد اوزبكستان 
في نصـــف النهائي غدا أو في 
اللقـــاء النهائي في حال جناح 
فريقه في تخطي عقبة منتخب 

وسط آسيا.
  واكد اجلهاز الفني للمنتخب 
االســـترالي ان كوليـــنـــا لن 
يستبدل بأي العب آخر، وقــال 
االملانـــي هولغر اوســــــييك 
مدرب املنتخـــب «كنا نأمل ان 
يكون جايسون جاهزا خلوض 
التقرير  املقبلة لكن  املباريات 
الى عدم قدرته  الطبي اشـــار 
على ان يكون في كامل لياقته 

البدنية».
  واعـــرب كولينا (٣٠ عاما) 
عن خيبة أمله من ترك صفوف 
املنتخب، وقال: بالطبع اشعر 
بخيبة امل لتـــرك زمالئي في 
هذا الوقت مـــن البطولة، لكن 
لالسف ال اســـتطيع ان اكون 
في كامـــل لياقتي البدنية لكي 

اساعدهم.

 تشو ال يخشى مواجهة اليابان

  قطبي: علينا واجبات كثيرة لنصارع منتخبات الشرق

باالستمتاع باملباراة وتقدمي أداء 
جيد من خالل الســـيطرة على 

املجريات».
   وأوضح «املباراة املقبلة مع 
اليابان من املباريات القوية جدا 
التي سنخوضها، أوافق على ان 
مستوى منتخب اليابان يتحسن 
بشـــكل تدريجي من مباراة الى 
أخرى، لكن لم اخـــف ابدا لدى 
مواجهة اليابان حتى عندما كنت 

العبا».    

اجليد والدعم، فمبارياتنا األربع 
في البطولة تظهـــر اننا حققنا 
أمورا مهمة، لم نتلق أهدافا كثيرة 
وخســـرنا بصعوبة امام كوريا 

اجلنوبية».
   امـــا مدرب منتخـــب كوريا 
اجلنوبية تشو كوانغ راي فقال 
«التعاون واإلرادة والتضحية لدى 
الالعبني الكوريني كانت عوامل 
النجاح فـــي حتقيق الفوز على 
إيـــران، اذ كنت أبلغت الالعبني 

نصرتي ألنني اعتقد بأنه قادر 
على لعب دور دفاعي أفضل».

   وعن مستقبله مع املنتخب 
أوضـــح ان «الكـــرة اإليرانيـــة 
حتتاج الى عوامل كثيرة لالرتقاء 
مبســـتواها، اجتمعت كثيرا مع 
احتاد الكـــرة واملعنيني وقدمت 
لهم اقتراحات كثيرة ويعرفون 
رأيي متاما»، مضيفا «الالعبون 
اإليرانيـــون ميلكـــون الـــذكاء 
واملوهبة ويحتاجون الى اإلعداد 

 اعتبر مـــدرب منتخب إيران 
افشـــني قطبي ان علـــى منطقة 
غرب آسيا التعلم من النموذجني 
اليابانـــي والكـــوري اجلنوبي 
القدم  لالرتقاء مبســـتوى كرة 

فيهما.
   وقـــال قطبـــي أوال «اهنئ 
املنتخب الكوري اجلنوبي على 
تأهله إلى نصف النهائي، بالطبع 
انها خيبة أمل، كانت دورة كبيرة 
لنا وانا فخور مبا قدمه الالعبون 
املباريات األربع، فاملنتخب  في 
اإليرانـــي ينتظـــره مســـتقبل 

كبير».
الالعبني     وتابع «اعتقد بان 
لم يقدموا املســـتوى املطلوب 
خصوصا في الشوط األول رمبا 
بسبب نوعية الالعبني الكوريني 
املمتازة. لقد جنح املنتخب الكوري 
في التسجيل في الوقت اإلضافي 
الرد  الثاني  األول، وحاولنا في 

ولم نوفق في ذلك».
   وعما ينقص املنتخب اإليراني 
للفوز مجددا بالبطولة قال «اعتقد 
بأنه عندما نرى املنتخبات األربعة 
املتأهلة إلى نصف النهائي يتضح 
لنا ان ليس من بينها أي طرف 
من غرب آســـيا، وهذا يعني ان 
علينا في هذه املنطقة واجبات 
كثيرة للقيام بها، فدول مثل كوريا 
اجلنوبية واليابان عملت كثيرا 
على مختلف األصعدة لتطوير 
اللعبة وتضمان عددا من الالعبني 
في أوروبا، وعلينا ان نتعلم من 

هذين النموذجني».
   وأضاف قطبي «لألســـف ال 
يحق لنا ان جنري سوى ثالثة 
تغييرات، ولو كنت املك الفرصة 
الســـتبدلت ســـبعة العبني في 
الشـــوط األول ألنهم لم يقدموا 
األداء املطلـــوب، لكنني أجريت 
تبديال بإشراك خوضري مكان 

  هدف ينقذ رضيعًا أردنيًا من الموت
 لعبت العناية اإللهية دورها في إنقاذ الطفل 
األردني الرضيع «بكر عمر» من موت محقق 
على صدر والده الذي تناسى حمله لطفله من 
غمرة تركيزه الشديد في مباراة منتخبي األردن 
وســــورية ليصاب الطفل باالختناق وكاد أن 
يفارق احلياة. وذكرت وكالة األنباء األردنية 
«بترا» انه مع حلظة تســــديد العب املنتخب 

األردني عمر الصيفي كرته في املرمى السوري 
في الدوحة كتبت احلياة ثانية في محافظة إربد 
(٦٥ كيلومترا شمال عمان) للرضيع بكر عمر، 
الذي كاد يختنق على صدر والده وهو مأخوذ 
في غمرة االنشداد للمباراة. ويقول والده عمر 
محمد «بينمــــا كان الرضيع بكر فاقدا للوعي 
ورأسه داخل لفافته، كان الصيفي يصوب هدفه 

في املرمى السوري، ألنهض حلظتها ملتفتا إلى 
أن طفلي الذي لم يتجشــــأ بعد الرضاعة كان 
في وضع صعب، فأخذت أصرخ إلدراكي أني 
لم انتبه للصغير الذي كان رأسه مخفيا وقد 
حجب عنه األكسجني لدقائق يبدو أنها كانت 
صعبة عليه وانتبهت إلى انه كان جثة هامدة 

فحاولت إيقاظه وإذا به فاقدا للوعي». 


