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بية امنت معسكرات خارجية ألغلب االحتادات الرياضية التي ستشارك بدورة االلعاب االسيوية التي بية الوطنية حيدر حس علي أن اللجنة االو اكد ام عام اللجنة االو
الكمة بدا معسكره ايضا في قبل . وقال االم العام ان احتاد اجلودو بدأ التحضير في اذربيجان ومنتخب ا تقام في العـاصمة االندونيسية جاكارتا منتصف شهر اب ا
اذربيجان  بـغية رفع قدرات الالعبـ الفنيـة والبدنية قـبل االنخراط في منافـسات دورة االلعاب االسـيوية في جاكارتـا. مشيرا الى ان منـتخب كرة اليـد في حال لم يتم اقامة
ـعسكر في اذربيجـان ايضا . واضاف ان منتـخبات اجلوجيتـسو والسامبو معسكره في تـونس او البحرين ستـتم مفاحتة اجلانب االذري لتـأم مباريات جتريـبية للدخول 
والكوراش تواصل اعدادهـا في العاصمة الـلبنانيـة بيروت استعـدادا لدورة االلعاب االسيويـة فيما سيـبدأ منتخب الـقوس والسهم حتضـيراته في العاصمـة االيرانية طهران
منوها الى ان مـنتخب التجديف يواصل التحضير لدورة االلـعاب االسيوية في العاصمة الفرنسيـة باريس فيما سيدخل منتخب كرة السلة 3™ 3 مـعسكرا داخليا استعداد
ـدرب عبد الـغني شـهد وسـيخوض خالل بي بـكرة القـدم يواصل الـتحـضير فـي اقليم كـردستـان حتت اشراف ا ـنتـخب االو للـدورة االسيـوية .وخـتم االم الـعام قوله ان ا

عسكر مبارات جتريبيت مع نظيره االيراني بغية الوقوف على التشكيل الرسمي الذي سيمثل العراق بدورة االلعاب االسيوية في جاكارتا. ا
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ريـاضـية أن تـدعمـنـا ماديـا ومـعنـويا ألن
ـسـتـقـبل فـاالهـتـمام الـشـباب هم عـمـاد ا
بـهم وحـل مـشــاكـلـهـم يـجــعل الـوطن في
ــنــاسب تــقــدم وتــطــور واضع الــرجل ا

ناسب. كان ا با
{ كيف ترى حال الكرة العراقية?

ـواهـب والـطـاقـات -هـنــاك الـكـثــيـر من ا
الـرياضـية في الـعراق ولـكن التـخبط في
القرارات ووجود فوضى في العمل جعل

من الكرة العراقية في أسوأ حاالتها.
{ هل كـنت تـتـوقع بـأنك سـتصـبح العب وجنم

مشهور?
-نـعم مـنذ الـبـداية كـان لي األصـرار على
ذلك وتخطيت كل الـصعوبات التي كانت
تــقف في طــريــقي ( وأنــا أيــدته فـي هـذا
الـكالم ألني كـنت بـصـحـبـته عـنـدمـا كـان
العب ناشىء وشاهدت كـيف بدأ التسلق

الى عالم النجومية ) .
{ كــلــمــة أخــيــرة من الــكــابـ أحــمــد راضي

جلمهوره وعشاقه?
-أشـكـر اجلـمـيع عـلـى محـبـتـهم وأود أن
أقـــول بـــأني ســـأبــقـى ذلك الـــرجل الــذي
يـــــــخــــــدم وطـــــــنـه بــــــإخـالص وشــــــرف

وتواضــــع.

-نعم أؤمن به 
{ شــعـــورك عــنـــد مــجـيء ولــدك فـــيــصل الى

الدنيا?
-شـعـور ال يوصـف من الفـرح والـسـعادة
خـاصة بـعد وفـاة ولدي مـحمـد الذي كان
مــريض جـدا أثــنــاء والدته وتــوفى بــعـد
سـتـة أشـهـر وطـلـبت من الـله أن يـرزقني
بـطـفل ثـاني يـعـوضني مـحـمـد.. واحلـمد

لله على كل األحوال.
{ هل تتمنى أن يصبح العب كرة قدم مثلك?
نعم أتمنى أن يـكون ولدي العب كرة قدم
وسأسعى جاهدا لتـطوير مواهبه عندما

يكبر
طرب الذين يستمع ألصواتهم { ا

 - كـاظـم الـسـاهـر ,عــبـدالـله الــرويـشـد ,
شيرين عبد الوهاب 

{ هل عرض عليك التمثيل?
-نــعم  عـرض الــتـمــثــيل عـلـى من قـبل
اخملــرجـــة خــيـــريــة مــنـــصــور في فـــيــلم
ريـاضي ولـكـني رفـضت ألن دوري كان ال

يتناسب مع أسمي 
{ إذا أصــــبـــحـت وزيـــر لــــلـــشــــبــــاب مـــا هي

االولويات لعملك?
-أحـاول أن تـكـون لـدى احلـكـومـة ثـقـافة

-ضـد منـتخب أوغـنـدا في نهـائي بطـولة
الـصـداقـة والـسالم أضـعت هـدف مـحقق
ــبـــاراة بـــخــمـس دقــائق قـــبل نـــهــايـــة ا
وبـعـدها فـزنـا بالـبـطولـة بـفارق ضـربات

اجلزاء 
درب عدنان حمد { عالقتك با

-عالقة جيدة تسودها احملبة واالحترام 
درب  { العب مظلوم من قبل ا

-بــدون تـردد الــكـابــ أكـرم عــمـانــوئـيل
ــتــاز ويــعـرف حـيـث يـعــتــبــر مـهــاجم 
ــرمى وتــمــنــيت أن يــكـون طــريــقه الى ا

نتخب. معي في ا
{ عــنــدمــا تــذهب الى قـــطــر لــتــحــلــيل بــعض

? باراة هل تلتقي بعض الالعب السابق ا
-نـعم دائـمـا التـقي بـالالعـبـ السـابـق
وقـبل فتـرة التقـيت الكـاب نـبيل مـعلول
ومـنـصـور مفـتـاح ودار حديـث بيـنـنا عن

الذكريات الرياضية اجلميلة.
{ هل ندمت على صداقتك لبعض االصدقاء?
- نعم الكثير من االصـدقاء والسيما بعد
عام  2003طـعــنـوني من اخلـلف بـالـرغم
من عالقتي الطيبة معهم وذكر لي بعض

األسماء 
{ هل يؤمن الكاب باحلظ? 

من الـنــجـاحــات الـتي حـقــقـتــهـا أثـنــاء تـدريـبك
االندية العراقية 

-الـــتـــدريـب مـــهـــنـــة حتـــرق األعـــصـــاب
وجتـعـلك مـشـدود ومـتـوتـر وعـنـد الـفـوز
اجلمـيع يشاركـونك الفـوز وفي اخلسارة
اجلميع يتخلى عنك وتكون أنت اخلاسر

األكبر 
{ العب ترى نفسك فيه 

-الالعب عالء عـبـد الـزهـرة ومـهـنـد عـبـد
الـرحـيم ولـكـنهـم مع األسف خـاصة عالء
تــراجع مـســتـواه جــدا ومــهـنــد مـا زالت

الفرصة أمامه للتألق 
{ من هـو الالعب الذي كـان يرتـاح الكـاب له

لعب  عندما يكون بجانبه با
- األقــرب هــو الــكــابــ حــســ ســعــيـد
وشاكر مـحمود وبـاسل كوركيس وناطق

هاشم.
ــبــاراة الــدولــيــة الــتي خــاضــهــا { كم عــدد ا

الكاب أحمد راضي 
مباراة  124

{ كم عدد األهداف الدولية التي سجلتها 
هدف  82

{ هدف أضـعـته ومـا زلت تتـحـسر عـليـه كلـما
تتذكره 
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أمــنـيــة كل صــحــفي وأعالمي أن يــجـري
لــقـاء مع الــنـجم الــدولي الــسـابق أحــمـد
راضي سـوى عـنـدمـا كـان جنم من جنـوم
الـــكــــرة أو في الـــوقت احلـــاضـــر وكـــنت
دة سـبعة أيام وأنا محظوظ وأنـا بقربه 
أحـاوره كـل مـا أجـد الــفـرصــة مـنــاسـبـة
وفي الــكــثــيــر من االوقــات عــنــدمــا كــنــا
جنلس سـوية اطرح عـليه بعض األسـئلة
وأن كـــانت مـــتــقـــطــعه ألن حـــواري مــعه
أســتــمـــر طــوال مـــدة بــقــائـي في عــمــان
وأحيـانا اتـذكر سـؤال ونحن في سـيارته
ـقهى أو أي مـكـان اخر وأبـو فـيصل أو ا
ـعـهـودة يـجـيب عـلى جـميع بصـراحـته ا

أسئلتي.
عاشق النوارس

{ اجلــمـهــور الـريــاضي يــعـرف عــنك الــكـثــيـر
والسـبب مـحبـته لك وعشـقـهم للـنورس اجلـميل

فما هي مباراتك األولى مع األبيض?
- أول مباراة لـعبتـها في دوري الكرة مع

الزوراء ضد نادي القوة اجلوية
{ أول مباراة دولية 

-ضد منتخب األردن 
{ أفضل مباراة محلية 

-ضـد الـطـلـبـة وفـزنـا ب  3مـقـابل هـدف
وسجلت هدف 

{ أفضل مباراة دولية 
-ضـــد مـــنـــتـــخب أوغـــنـــدا فـي بـــطـــولــة
الصداقة والسالم في الكويت عام 1989
{ هدف تمنيت أن يكون لك سجله العب اخر
-هـدف عــدنــان درجـال في مــرمى كــوريـا

اجلنوبية عام  1984
{ أفضل مدافع واجهته  

-عدنان درجال
{ مدرب له الفضل في مسيرتك التدريبية 

ـرحوم عـمو بـابا -كـثيـرون ولـكن يبـقى ا
صاحب الفضل األكبر 

{ أفضل مدافع عربي واجهته 
-مـدافع مـنـتـخب تـونس في الـثمـانـيـنات

خالد بن يحي 
{ أفضل منتخب عربي 

-منتخب مصر 
{ وهــنــا ســألــته ســؤال خــطــر بــبــالي مــا هي

نتخب العراق  أفضل تشكيلة 
-ال أسـتــطـيع أن أحــدد العـبــ بـعــيـنـهم
ـنـتـخب الذي ولـكن أسـتـطـيع القـول ان ا
مـثـل الــعـراق مـن ســنـة  1988الى ســنــة

هم االفضل  1993
{ مـــا رأيك بــالالعب الــدولـي الــســابق يــونس

محمود 
-سأختصر بكلمة واحدة (العبمقاتل)

ـاذا تركـت التـدريب ولم تـسـتـمـر به بـالرغم  }
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النجم السابق
احمد راضي
يتكلم عن مسيرته
 الكروية احلافلة
باالجنازات
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مـا من حـلـم بال جـذر ارضي فـاخلـيـال أحـيــانـا واقع اعـيـد انـتـاجه
ـثــالـيـته ــهـارة واتـقــان لـكـنه يــبـقى عـصـي عـلى الـتــطـبـيـق لـيس 
ـا لـقـلـة الـرجـال الـشـجـعـان الـذين يـؤمـنـون بالـوطن الـشـديـدة وا
واهـمـيـة الـقـضيـة فـيـبـادرون الى انـقـاذ ما تـبـقى مـنه ويـصـحـحون
البوصلة لنبحر جميـعا الى مرافئ األمان والتقدم بعد ان تتخلص

السفينة من السراق والصعاليك وشذاذ االفاق.
وامام الرياضة اليوم فرصة جديدة ال نزعم انها تاريخية فالتاريخ
صائـره الهوية أصبح في ذمـة الله اذ اغتـالته اجلغـرافية وعبـثت 
ذهبـية والطائفـية واالثنية لـكن نتمنى ونأمل من اجلـميع والسيما ا
قراصنة االنتخابات ان يفكروا لـلحظة واحدة ويختاروا ولو بنسبة

ئة شخصيات كفؤة ونزيهة تنفخ الروح برياضة العراق 25 با
التـي ماتـت منـذ زمن واقـبـرت وكـتب عـلى شـاهـدتـها  –لم يـحـبني

ابنائي ليوم واحد..
صـناديـق االحتادات الـريـاضـيـة تشـرع أبـوابـهـا الستـقـبـال أصوات
الـناخـب في بدايـة نتـطلع ان يـكون فيـها تـغييـر إيجـابي فليس من
ـهيـمنـون على مـقدرات الـرياضـة العـراقية من عقـول ان ال يتـعلم ا ا
التـجارب الفاشـلة على مـدى عقدا من الزمـن وال يصححـون طريقة
تفكيرهم ويفرزون الصالح من الطالح ويختارون وجوه قادرة على
إعـادة هـيـكـلـيـة الـريـاضـة وحتـطــيم األرقـام الـقـيـاسـيـة اخلـالـدة في

تخلفة عن العالم. العراق.. ا
ان تـســمــيـة جلــنــة خــارجـيــة مــشـرفــة عــلى انــتـخــابــات االحتـادات
الــريـاضـيــة خـطـوة بــاالجتـاه الـصــحـيح تـضــمن حـيــاديـة الـعــمـلـيـة
ـقراطـيـة وتـبـدد الشـكـوك وتـبعـد االقـاويل اجملـتـرة عن تـرتيب الـد
صلحة األمور وراء الكواليس وحتت الـطاولة وتصب في النـهاية 
بيـة التي تمرغت سمـعتها في الـوحل بعد ان باتت فرق اللجـنة األو

النزاهة في اروقتها مقيم دائم.
دقة اخـتيار أعضـاء جلنة االنـتخابات اخلـارجية وتهـيئة مسـتلزمات
ـاكـثـون االبديـون في االحتـادات بـجدوى ـان ا عمـلـيـة االقـتراع وا
التـغيـير في الـهيـئـات اإلدارية وتـثقـيف اجلمـعيـات العـمومـية وحث
ـصـالح الــشـخـصـيـة الـنــاخب عـلى تـقــد مـسـتـقـبـل الـلـعـبـة عــلى ا
والـعـالقـات الـنـفـعـيـة يـضـمـن الـوصـول الى خط الـشـروع لـريـاضـة

اإلجناز.
الوجوه اجلديدة والدماء الشابة والـكفاءات العلمية والشخصيات
ـهـمـلـة من الـرجـال والـنـسـاء يـفـترض ان ـيـة واخلـبـرات ا االكـاد
بـية تـكـون لهم مـقاعـد في اإلدارات اجلديـدة إذا حتـلت اللـجنـة األو
بـاجلـراءة وكـانت جـادة في الـنـهـوض من رقـادهـا الـذي طـال امده
وأضـحى عـالمـة فـارقـة ومـصـمـمـة عــلى اسـتـبـدال الـواقع الـرديء
ـبــيـة في عــمـلـيــة الـتـغــيـيـر بــحـاضــر مـشـرق. ان دعم الــلـجــنـة األو
ـنظومـة الريـاضة بكل تـفاصـيلهـا فيـد بيد لـنعـ الربان مسؤولـية ا
عـلى الـتـخـلص من احلـمـولـة الـثـقيـلـة الـتي قـصـمت ظـهـر الـريـاضة

واالبـحـار بـعـيـدا لـلـحـاق بـاألخـرين نـحـو شـواطئ
اإلجناز فـالسفـينـة لم تصنع لـلموانئ بل ان
قــدرهــا عـــرض الــبــحــر كـــمــا انــهــا دعــوة
للصحـافة الرياضيـة لتقول كلـمتها بعد ان
فـقدت الـهيـبـة وغدت مـجرد حـروف باهـتة

وأشالء ورق.
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مع انـتـهـاء مونـديـال روسـيا 2018
الـذي اكــد هـيـمــنـة الـكــرة االوربـيـة
عــلى حـــســاب الــكـــرة االمــريـــكــيــة
اجلـنــوبـيـة وفــوز اربع مـنـتــخـبـات
ــراكـــز االربـــعــة االولى يـــكــون بـــا
مسرح نهائيـات كاس العالم ينتظر
ـقـبلـة في قـطر ?2022 الـنـمسـخة ا
وسجـلت روسيـا جناحـا باهرا دفع
رئـيس االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم
(فيـفا) انفـاتينـو الى اعتبـار نسخة
روســــــيــــــا هي االفــــــضـل مـن بـــــ
الــنــهـائــيــات الـتـي انـطــلــقت عــــام

1930. 
ـنتـخب الـعراقي ويـبقى  وصـول  ا
الول مـرة  الى نـهـائـيـات  مـونـديال
مـكـســيـكـو  حـدثـا تــاريـخـيـا فـريـدا
الســيـمــا وقــد حتـقق خــارج نــطـاق
ـتعـارف علـيهـا والتي لم ـعايـير ا ا
ـــنــــتـــخــــبـــات االربع تـــالــــفـــهــــا  ا
والـعــشـرين  االخـرى فـالـتـاهل  الى
ي  في زمن احلــدث الــكــروي الــعــا
احلــرب  مع ايـران  اجنــاز اليـفـوقه
اجنـــــاز الســـــيــــــمـــــا وقـــــد ضـــــرب
الــعــراقـيــون رقـمــا قــيـاســيــا حـيث
ـنــتـخــبـات الـذي كـانــوا من اكـثــر ا
ـــكــســـيك تـــرحــاال في ذهـــبت الى ا
الـتصـفـيات الـتمـهـيديـة فالول مرة
عـلى امـتداد تـاريخ الـبـطولـة يـحرم
فــريق  من لــعب جــمــيع مــبــاريــاته
عــلى ارضه وبــ جــمـاهــيـره حتت
حــجج واهــيـة ســاقـهــا -الــفـيــفـا -
بداعي حـراجة ظـروف العـراق ابان
حـربه تـلك الفـتـرة  في الـوقت الذي
ــيـة ــنـتــخــبــات الــعــا كـانـت فـيـه ا
تــتـــوافـــد عــلـى بــغـــداد وتـــخــوض
ـنـتـخـبات مـبـاريـاتـهـا مع الـفرق وا
العراقية بـكل اطمئنان ووسط تلك
ـنــاخـات الـعــسـيـرة كــان االبـحـار ا
ــســتــحق صــوب  اكــبـر اجلــر وا
حــدث كـــروي في الــعــالـم ضــيــفــته
ـــكـــســـيـك في حـــزيـــران  من عـــام ا

1986 .
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دخل منتخب العراق  تصفيات 

مونديال  مكسيكو  في الرابع عشر
من  اذار عـام   1985وانـهــاهـا  في
الـــتــاسع والــعـــشــرين مـن تــشــرين
الـــثــــاني من الـــعــــام  ذاته  وحـــمل
ـونديـالـية تـاهـله الى النـهـائيـات  ا
ـنـتـخـبـات الرقم  23فـي تـسـلـسل ا
ـنتـخب االسكتـلندي تـاهلة تاله ا ا
ـتـاهـلـ وشـاءت الــذي كـان اخـر ا
ـــنـــتـــخب الـــصـــدفـــة ان يـــحــــتل  ا
ـركـز  23في مــنـافـسـات الـعــراقي ا
ـبـاريات ـكـسـيك بـعـد ان خـسـر  ا ا
الـثالث الـتـي لـعـبهـا فـي اجملـمـوعة
الثانـية  امام مـنتخبـات البارغواي
كـسـيـك  تاركـا خـلـفه وبـلـجـيـكـا وا
ـتتـبع لـرحـلة ـنـتـخب الكـنـدي وا ا
ـنـتـخـب العـراقـي  في الـنـهـائـيات ا
ـيـة يجـد انـهـا شـهدت الـكـثـير العـا
ـنـغــصـات ابـرزهــا االصـابـات من ا
التي طالت ابـرز جنوم الفريق وفي
مــقــدمــتــهـم الـســد الــعــالـي عــدنـان
عسكر التدريبي درجال الذي ترك ا
ـنـتـخب في الـبـرازيل الـذي اقــامه ا
ـهـاجم واقــفل عـائـدا الى بــغـداد وا
الـكفء حسـ سعـيد  الـذي اصيب
بـاراة االولى  واحلال يـنطبق في ا
عــلى رعـد حــمــودي وكـر مــحــمـد
عالوي وحــارس مـحــمــد وغــيـرهم
نتخب في اية ولم تكتمل صفوف ا
مــبــاراة لــعــبــهــا خالل تــصــفــيــات
الـبـطـولـة ونـهائـيـاتـهـا  فـضال على
حتـــــامل احلـــــكـــــام الـــــذيـن قــــادوا
مــبــاريـــاته الــثـالث ومــجــامـــلــتــهم
ـنـافـسه السـيـما في لـلمـنـتـخـبـات ا
ـــــبــــاراتــــ امــــام الــــبــــارغــــواي ا
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تـــذكـــرة الـــوصـــول الى مـــونـــديــال
ـكـسـيك  جـاءت بـعـد رحـلـة شـاقـة ا
ومـــضــــنـــيــــة  بـــدات من الــــكـــويت
وانــــتـــــهت  فـي الــــطـــــائف مــــرورا
العب الـدوحـة والـشـارقـة وعـمّان
وكـلـكتـا ودمـشق وكـانت االنـطالقة
نـتخب اللـبناني االولى  مواجـهة ا
ذهـابـا وايـابـا في الـكويت ( االرض
ـفتـرضة لـلـمنـتخب الـعراقي ) في ا
اطار منافسات اجملموعة الفرعية (

أ) من مـجـمـوعـة غـرب اسـيا االولى
والــتي ضـمت مــنــتـخــبـات الــعـراق
وقـــطــر واالردن ولـــبــنــان وتـــمــكن
ــنـــتــخب الـــعــراقـي من اجــتـــيــاز ا
احلـاجـز الـلـبـنـاني بـدزيـنـة اهـداف
بـارات مـوزعة بـالـتسـاوي عـلى  ا
تـقـاسـمـهـا احـمد راضي  5وحس
ســـعــيــد  4والـــراحل نـــاطق هــاشم
وخليل محمد عالوي وشقيقه كر
نـتخب اللـبناني ودفعت الـنتيـجة ا
لالنــســحــاب من الــتـصــفــيــات فـتم
شطب نـتائـجه ثم فاز الـعراق على
االردن ذهـابـا بثالثـة اهـداف مـقابل
هــدفـــ ســجـــلــهـــا  احـــمــد راضي
ووميض منير وناطق هاشم وايابا
بــهــدفــ نــظــيــفــ الحــمــد راضي
وكــر مـحــمــد عالوي  ومـع قــطـر
خــســـر الــعـــراق مـــبــاراة الـــذهــاب
بــثـالثــيــة نــظــيـــفــة ورد الــدين في
مدينة كلـكتا ( ارض محايدة ) وفاز
بهدف مقابل هدف واحد سجلهما

احـمـد راضي وكـر مـحـمد عالوي
ـنــتـخب وبــهـذه الــنـتــائج تـرشـح ا
الــعـــراقي لــلــحـــلــقــة الــثـــانــيــة من

التصفيات .
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في اجلولـة الثانـية  من التـصفيات
نتخب االماراتي واجه العراقيون ا
باراة ذهابا في الـشارقة وانـتهت ا
عراقية بثالثـة اهداف مقابل هدف
سـجـلــهـا حـســ سـعـيـد  2ونـاطق
هـاشـم  بـيــد ان مــبــاراة االيـاب في
الــطــائف شــهــدت مـلــحــمــة كــرويـة
ـنـتــخب االمـاراتي عـنــدمـا  تـقــدم ا
بــــهـــــدفــــ دون مــــقـــــابل واضــــاع
ضــعـفــهــمـا  حــتى جــاء الــفـرج في
كن نسيانه الوقت القاتل بهدف ال
 لــلـبــديل كــر صــدام  كــان كــفـيال
بـتـقـليـص الـفـارق وبـالتـالـي تـفوق
ــسـجـلـة الـعـراق بــفـارق االهـداف ا
ــنـتـخب ــلـعب اخلــصم وتـاهل  ا
القــاة نـظــيـره الــسـوري الـعــراقي 

بـطل مجـمـوعة غـرب اسيـا الـثانـية
نتخـبان في دمشق بدون فتعـادل ا
اهــداف وفـاز الــعــراق في  مــديــنـة
الـطـائف السـعـودية بـثالثـة اهداف
مــقــابـل هــدف واحــد تــنــاوب عــلى
تـسـجيـلهـا  حـس سـعـيد  وشـاكر
مـحـمـود وخـلـيل مـحمـد عالوي ثم
ـكثفة  للحدث تبدا االستعدادات  ا
ي الـــكــبـــيـــر  الـــذي شـــهــد  الـــعـــا
احلــــضـــور الـــعــــراقي االول  عـــلى

امتداد التاريخ .
 التحضيرات الى مكسيكو

ـــــنــــتــــخـب الــــعــــراقي اســــتــــهل ا
ـــونـــديــال حتــضـــيـــراته اجلـــديــة 
ـــعــســكــر طــويل في مــكــســيــكــو 
الــبــرازيل اســتــغــرق شــهـرا كــامال
كـسيك ـاثل في ا ـعسـكر  تـبعه 
بـــهـــدف الـــتـــكـــيف مـع اجـــوائـــهــا
ـطـر وقـلـة ـفـرطــة بـالـرطـوبــة  وا ا
االوكــسـجـ الرتـفــاعـهـا عن سـطح
البـحر وقد كشـفت  تفاصـيل الرحة

ونديالية من الـفها الى يائها بان ا
ــنــتـــخب الــعــراقي تــفــرد بــكــونه ا
االكـثـر استـهالكـا للـمـدرب بـعد ان
تناوب على قيـادته في تلك الرحلة
ـــدربـــون اكـــرم احـــمـــد ســـلـــمـــان ا
ومـسـاعـده احـمـد صـبـحي ثـم ثـامر
مــحــسن ومــســـاعــديه واثق نــاجي
وحــــــازم جــــــســـــــام نــــــاهــــــيـك عن
الــبــرازيــلـيــ جــورج فــيــرا وايـدو
عار من االحتاد واخيرا ايفرستو ا
القطـري لكرة الـقدم ويشـير مجرى
االحداث الى ان ايفرستو  ركز على
 اجلـانب الـدفـاعي بـشـكل كـبـيـر من
اجل احلـــصــول عــلى الـــتــعــادل او
اخلــســارة بــاقـل عــدد من االهــداف
وقـــد اعـــلن صـــراحـــة بــانـه تــســـلم
مـسؤولـيـته مـتاخـرا  ولم تـسنح له
الفرصة الكبـيرة على معرفة قدرات
العـبيه  وامـكـانيـاتهـم  بشـكل دقيق
ومع ذلـك يـرى الـكـثـيـرون بـانه كـان
ـــا كـــان  الن بـــاالمـــكــــان افـــضـل 
نتخب العراقي في القرعة اوقعت ا
مـجـموعـة سـهـلـة نـسـبـيـا   مـقـارنة

ببقية اجملموعات .
مباراة البارغواي 

في الــرابع من حــزيــران عـام 1986
وضع الوطن العربي واسيا امالهم
ــنــتـخـب الـعــراقي  في مــبـاراته بـا
االولى امام  مـنتـخب بارغواي  في
ـهــمـة اجملــمـوعــة الـثــانــيـة ولــكن ا
ا يـتوقع الكـثيرون كانت اصـعب 
امام منـتخب يسـمونه ظل البرازيل
ــتـلك بــ صـفــوفه افـضل العب و
في امـريكـا اجلنـوبـية وهـو خولـيو
ســـيــــزار رومــــيــــرو احملـــتــــرف في
صـفوف نـادي فـلومـنـزة  البـرازيلي
والـذي تكـفل بـتسـجـيل هدف الـفوز
ـرمى رعد ـنتـخب بالده  الـوحيـد 
رحـمودي عـند الـدقيـقة  37من عمر
احلــصـة االولـى  اثـر كــرة قــوســيـة
مـــــــرت من فـــــــوق راس احلـــــــارس
الــعــراقي الــذي لم يــحــسن تــقــديـر
وقف وفي الوقت الـذي شعر فيه ا
 الـعـراقـيـون ان بامـكـانـهم الـتـعادل
ــبـاراة بــيــكـون من حـرمــهم حــكم ا
مـورشيـوس  من ذلك الشـعور  بـعد

ان الغى هدفا صحيحا الغبار عليه
سجله احـمد راضي من ركلـة ركنية
قـبل انــتــهـاء الــشـوط االول بــثـوان
مـــعـــدودات  بـــداعي انـــتـــهـــاء زمن
نتخب العراقي  كل الشوط وقدم ا
بـاراة واستطاع ماعنـده  في هذه ا
ان يـــــجــــاري خـــــصــــمـه  بــــيــــد ان
ـشــجع  الــذي قـدمه لم ـســتــوى ا ا
يـــصل به الـى الـــتـــعـــادل  في االقل
ـباراة لصالـح البارغواي لتـنتهي ا
نتخب بهدف  دون مقابل و لعب ا
:  رعد بتشـكيلـة مؤلفـة من الالعب
حــمـودي وســمــيــر شـاكــر  وخــلـيل
مــــحـــمــــد عـالوي وغـــا عــــريــــبي
وحــارس مـحــمــد ( رحـيم حــمــيـد )
وبــاسـل كـوركــيس ( بــاسم قــاسم )
ونـــاطـق هــاشـم وحــســـ ســـعـــيــد
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فـي الــثـــامـن من حـــزيـــران  خـــســر
ـنـتخب الـعـراقي مبـاراته الـثانـية ا
امــام مــنـتــخب بـلــجــيـكــا  بـهــدفـ
مقابل هدف واحد فـي ملعب تالوكا
ــبـاراة االولى وامـام الــذي ضـيف ا
غـتـربـ الذين جـمـوع الـعراقـيـ ا
تـوافـدوا لـتشـجـيع مـنتـخب بالدهم
من كـل دول االمـريـكـيـتـ وتـقـاسم
ـبـاراة  حـيث ــنـتـخـبـان شـوطي ا ا
فـرض البـلـجـيـكـيـون هـيـمـنتـهم في
احلصة االولى وسجـلوا هدف عن
طـــريق شـــيــفــو  فـي الــدقـــيــقــة 15
وكالوسن في الدقيقة  31فشل رعد
مــودي في تــفــاديــهــمــا وأد  بــهــمـا
الـبـلـجـيك  ايــة  انـتـفـاضـة عـراقـيـة
محتملة  في الوقت الذي سارت في
مجريات االمور اغلب الوقت  خالل
احلـصــة الـثـانــيـة  لـصــالح تالمـذة
افرستو  وسجل احمد راضي هدفا
تاريخيا  في الدقيقة  57بيد انه لم
يكن كافـيا لتحقـيق نتيجـة ايجابية
امـا فـريق كـبيـر كـان مـفاجـاة الـكرة
االوربـيـة ابــان تـلك الـفــتـرة وفـوق
ذلك كله سـاهمت الـعصـبيـة الزائدة
لالعـبـ الــعـراقـيــ بـطـرد الالعب
بــاسل كــوركــيس وحــصـول زمالءه
عــــلى خــــمــــســــة انــــذارات ومــــثل

ـباراة ـنـتـخب الـعـراقي في تـلـك ا ا
الالعــبــون : رعـــد حــمــودي ونــاظم
شاكر وخليل محمد عالوي وسمير
 شـــاكـــر  وغـــا عــريـــبي  وبـــاسل
كـــوركـــيس ونـــاطق هـــاشم  وعـــلي
حــسـ شــهــاب   وحـارس مــحــمـد
وكــــر صـــدام ( رحـــيـم حـــمـــيـــد )
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وفي احلادي عـشر من  الـشهر ذاته
ـنـتــخب الـعـراقـي  مـونـديـال ودع ا
مـكـسـيـكــو بـخـسـارة ثـالـثـة  جـاءت
ـضـيف ـنــتـخب ا ـرة امـام ا هــذه ا
امـــام اكـــثــر من  110الـف مــتـــفــرج
غصت بـهم مدرجـات ملـعب االزتيك
بـهـدف دون مقـابل  سـجـله كـيراري
ــبـاراة في الــدقـيــقـة  53من عــمـر ا
الـتـي قـادهــا احلــكم الــيـوغــسالفي
تـيـروفيـتش وجـامل فـيهـا اصـحاب
ــنــتـخب االرض كــثـيــرا وخــاض ا
بـاراة بـغـياب  عـدد غـير الـعـراقي ا
قـلــيل من العـبــيه االسـاســيـ وهم
رعـــد حـــمـــودي وحـــارس مـــحـــمـــد
وبـاسل كــوركـيس  وســمـيــر شـاكـر
وكاظم مـطشـر وحسـ سعـيد ولم
ـنــتــظـر ــنـتــخــبــان االداء ا يــقــدم ا
ـلة في اكثر منهـما وقدمـا مباراة 
جـوانـبـهـا  كـمـا عـجـز افـرسـتـو عن
ـكان اخـتـيـار الالعب االنـسب فـي ا
ـناسب فـيـما خـضع احـمد راضي ا
لـرقــابـة لــصـيـقــة افـقـدتـه خـطـورته
كـسـيك ـباراة لـصـالـح ا لـتـنتـهـي ا
ـنتخب بهدف دون مـقابل  ويودع ا
ــونـديــال من دون نـقـاط الــعـراقي ا
بــــســـبـب افـــتــــقــــاده الى اخلــــبـــرة
واالحــتــكـاك  لــكــنه تــرك انـطــبــاعـا
حـسـنـا حـول الـظـروف التـي رافقت
تــاهـله وبــعض الــعــروض اجلــيـدة
الـتي قـدمـهـا في الـنـهـائـيـات ومثل
ـــبـــاراة االخـــيــرة ــنـــتـــخـب في ا ا
الالعــبــون :عــبــد الــفــتــاح نـصــيف
ومــعـــد ابــراهــيم  وخــلــيل مــحــمــد
عالوي وناظـم شاكـر وغا عـريبي
وعلي حسـ  وناطق هاشم وكر
صدام  وعـناد عـبد ( شـاكر مـحمود

) واحمد راضي  شارك في كأس العالم 1986 نتخب الوطني بكرة القدم ا ا


