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يـدخل مـنـتـخـبـنـا الـوطـني بـكـرة الـقدم
مــبـاراته الــثـالـثــة واالخـيـرة في دوري
اجملـموعات بنهـائيات ا اسيا 2019
ــنــتـخـب االيـراني فـي االمـارات امــام ا
بـطــمـوحـات حتـقـيق الـفـوز واالمـسـاك
بـــصــدارة اجملــمـــوعــة الــرابـــعــة بــعــد
نـتخـبـ برصـيد ست نـقاط تـسـاوي ا
غـــيـــر ان فـــارق االهــداف يـــنـــصب في
مــصـلـحـة ايــران وخالل خـمس عـقـود
الـتقى الـعراق وايران في 25 مـواجهة

نستعرضها في التقرير التالي.
ـباراة االولى جــــــرت بتاريخ 01- - ا
06- 1962وديــــــا في الـــــعــــــاصـــــمـــــة
االيـرانيـة طهران عـلى ملـعب األمجديه
ـنــتـخــبـنـا وهي اول مــبـاراة رســمـيــة 
الـوطني الـعراقي ضـد نظـيره االيراني
وانــتـهت بـالـتـعـادل 1- 1 سـجـل هدف
مـنتخـبنا الوطـني يومها جـميل عباس
 –جـمـولي بيـنـما سـجل اليران الالعب
بـرويـز كـوزه كـنـاني يـومهـا مـنـتـخـبـنا

درب هادي عباس. كان بقيادة ا
ـباراة الـثانــــية جـرت بتاريخ 03- - ا
06- 1962وديــــــا في الـــــعــــــاصـــــمـــــة
االيـرانيـة طهران عـلى ملـعب األمجديه
وانــتــهت بــفــوز مــنـتــخــبــنــا الـوطــني

بـــنــتـــيــجــة 2- 1ســـجل اهــداف
مـنـتـخـبـنـا الـوطـني يـومـها
شـاكـر اسـمـاعـيل وقـيس
حــمــيــد بــيــنــمـا ســجل
ــــنــــتــــخب لــــصــــالـح ا
االيــــــــــــــرانــي الـالعـب
بــرويــز كــوزه كــنــاني
يـومهـا منـتخـبنـا كان
ـدرب هـادي بـقـيـادة ا

عباس.
ـــبــاراة الــثــالــــثــة - ا
جــــرت بـــــتـــاريخ 12-
12- 1963ضــمـن ذهـاب
الـتـصفـيـات التـمـهيـدية
ــبــيــاد طــوكــيــو الو
1964 فـــــــــــــــــي

العاصمة
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نتـخبنا الـوطني الالعب حسام سـجل 
فــوزي والالعـب خــالــد مــحــمــد صــبـار
بـينما سجل للمنتخب االيراني الالعب
عـــلي دايي في الــدقـــيــقــة االخــيــرة من
ضـربـة جـزاء وتاهـلـنـا ثالث اجملـمـوعة
كـــافــضـل ثــالـث وبــفـــارق االهــداف عن
الـسعـودية الـتي خسـرنا مـعهـا وايران
الـتي فزنا عـليها وجـاءت اخيرا تـايلند
مـتـرتــبـة الـتـرتـيب والـتي فـزنـا عـلـيـهـا
ايــضـا لــنـتـاهـل ونـخـســر من االمـارات

بدوري الثمانية ونودع البطولة.
ـبـاراة الـثـالثـة عـشـر جـرت بـتاريخ - ا
18-10- 2000 ضمن بطولة كاس ا
ــديــنــة صــيــدا اســيـــا الــتي اقــيــمـت 
الـلـبنـانـية وعـلى اسـتاد صـيـدا الدولي
وبــحـضـور مــا يـقــارب الـثـمــانـيـة االف
ونـصف مشـجع وكان مـنتـخبـنا يـومها
ــدرب الــيــوغــسالفي مــيالن بــقــيــادة ا
ـــبــاراة زيـــفـــادنــوفـــيـــتش وانـــتـــهت ا
بـخسارة منتـخبنا الوطـني بنتيجة 1-
ــنـتــخب ايـران الـالعب عـلي  0 ســجل 
ــبــاراة الـتـي قــادهـا احلــكم دايـي في ا
هـنـا وتاهـلنـا كـثاني الـسـعودي عـمـر ا
اجملـمـوعة الى الـدور الربع نـهائي بـعد
الـفـوز عـلى تـايـلد والـتـعـادل مع لـبـنان
واخلــــســـــارة من ايــــران ثـم نــــلــــتــــقي
الــكـمـبـيــوتـر الـيـابــاني في الـدور الـبع
نـهائي ونـخسـر منه بـاربع اهداف رغم
انــنــا من افــتـتــحــنــا الـتــســجــيل بـاول

خمسة ولنودع البطولة.
ـبـاراة الـرابـعة عـشـر جـرت بـتاريخ - ا
07-09- 2001 ضــــــــــــــمــن ذهـــــــــــــاب
الـتصفيات الـنهائية لـكاس العالم التي
اقـيـمت في الـعـاصـمـة العـراقـيـة بـغداد
احلـبـيـبـة وعلى مـلـعب الـشـعب الدولي
وبــحــضــور مــا يــقــارب االربــعــ الف
ــبــاراة بــخــســارة مــشــجـع وانــتــهت ا
مـنتـخبـنا الـوطني بـنتـيجة 2- 1سـجل
ســجل هـدف مـنــتـخـبــنـا يـومــهـا عـمـاد
مـحمـد بينـما سجل لـلمنـتخب االيراني
ي والالعب الـالعب مــحــمــد عــلي كــر
ـــــبـــــاراة احلـــــكم عـــــلـي دايي وقــــــاد ا
ـكـسيـكي فـلـيبي رامـوس وكـانت هذه ا
ـبـاراة هي االولـى لـلمـدرب الـكـرواتي ا
ـنـتـخب رودلـيـف بـيـلـ الـذي اسـتـلم ا
بـعد اقالـة مدربنـا العراقي عـدنان حمد
الـذي فاز بـالذهـاب على تـايلـند وخـسر

من البحرين والسعودية.
ـباراة اخلامسة عـشر جرت بتاريخ - ا
12-10- 2001ضـمن اياب الـتصـفيات
الـنهائـية لكـاس العالم الـتي اقيمت في
الـعاصمة االيرانية طهران وعلى ملعب
ازادي وبـحضور جماهـيري كبير قارب
ـئة الف متفرج وكان منـتخبنا بقيادة ا
ـــدرب عــــدنـــان حـــمـــد وهـــو االكـــثـــر ا
حـضـورا في تـاريخ اللـقـارات العـراقـية
ــبـاراة بــخـسـارة االيــرانـيــة وانـتـهت ا
مـنتـخبـنا الـوطني بـنتـيجة 2- 1سـجل
هـدف منـتخـبنـا يومـها الالعب قـحطان
جـثيـر بيـنما سـجل للـمنـتخب االيراني
الـالعب مــهــدي مـهــدوي كــيــا والالعب
باراة احلكم ي وقاد ا مـحمد علي كـر
الـكوري اجلـنوبي كـيم يـوجن جو وبذك
خـرج منـتخـبنـا من التـصفـيات بـعد ان
تـعـادل مع تايـلنـد في االياب وفـاز على
البحرين وخسر من السعودية وايران.
ـباراة السادسة عـشر جرت بتاريخ - ا
05-09- 2002ضـــمـن بـــطـــولـــة غــرب
اسـيـا الثـانـية الـتي اقـيمت بـالـعاصـمة
الــــســـــوريــــة دمــــشـق وعــــلى مـــــلــــعب
الــعـبـاسـيـ وكــان مـنـتـخـبــنـا بـقـيـادة
ــدرب عـدنــان حـمـد وفــاز مـنــتـخــبـنـا ا

االول لـنـهـائـيات كـاس اال االسـيـوية
وبــحـضـور مــا يـقـارب اخلــمـسـ الف
ــبــاراة بــخــسـارة مــشــجع وانــتــهـت ا
درب مـنتـخبـنا بـنتـيجة 2- 0بـقيـادة ا
الـــيــوغــسـالفي كــاكـــا وســجل اهــداف
ــــنـــتـــخـب االيـــراني الـالعب نـــاصـــر ا
نـــوراي والالعب حـــسن روشــان وادار
الــلــقــاء احلـكم الــيــوغــسالفي مــاريـان
راوس ووقع مـــنــتــخــبــنــا يــومــهــا في
اجملـــمــــوعـــة االولى الـــتـي ضـــمت الى
ـتـصـدر مـنـتـخب الـيمن جـانب ايـران ا
اجلــنــوبــيــة مــتــذيل الــتــرتـيـب والـذي
اســتـطـعـنـا مـن الـفـوز عـلــيه ولـنـتـاهل
بــعــدهـا لــنالقي الــكــويت في الــنـصف
نـهـائي ونخـسـر منه بـالـوقت االضافي
بـعـد التـعـادل بالـوقت االصـلي بهـدف
لـكل فـريق والـنخـسـر من الـص فـيـما
ـركــز الــثـالث ـبــاراة حتــديــد ا بــعــد 
ــرتــبــة الـــرابــعــة في لــنـــحــتل بــذلـك ا
الـــبــــطـــولـــة الـــتـي شـــاركــــت بـــهـــا 9
منتخــبات.  50 الف على ملعب محمد

رضا بهلوي ( ملعب ازادي ).
ـباراة الـعاشـرة جرت بـتاريخ 05- - ا
11- 1989ضـــمن بــطــولـــة الــصــداقــة
والــسـالم الــتي اقــيــمـت بــالــعــاصــمــة
الـــكــويـــتــيـــة الــكـــويت وعــلـى اســتــاد
الـصداقة والسالم وبحـضور ما يقارب
ـباراة الـثالثـة االف مـشـجع وانـتـهت ا
بــتـعــادل مـنـتــخـبــنـا الــوطـني بــقـيـادة
ــدرب انـــور جــســام بــنــتــيــجــة 0-0 ا
وبــادارة احلــكم الــســويـســري فــريـدي
فــيــلــبــورك وكـان هــذا الــتــعــادل كـافي
ـنتخبنا ليـتاهل للدور الثاني النصف
نــهــائي من الــبــطــولــة بــعــد ان خــسـر
مـبـاراته االولى امـام غـيـنـيا عـن طريق
ركـلة جزاء بالدقيـقة االخيرة ضد عماد
هـاشم وفـاز بـالـثانـيـة بـنـتيـجـة كـبـيرة
عــلى الــيــمن والــيــتــغـلـب في الــنـصف
ضيفة واليتغلب نـهائي على الكويت ا
عـلى اوغنـدا في النـهائي بـعد الـتعادل
بــــهـــدف لـــهــــدف في الـــوقـت االصـــلي
لـيـحـسـمـهـا عـمـاد هـاشم بـصـد ركلـتي
لـلعـراق في ركالت اجلـزاء التـرجيـحية
والــيـحــصـد ايـضــا احـمــد راضي لـقب
هــداف الـبــطــولـة الــتي شــاركت فـيــهـا

سبعة منتخبات.
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ـبـاراة احلاديـة عشـر جرت بـتاريخ - ا
22-10- 1993ضـــمـن الـــتـــصـــفـــيــات
الـنهائيـة لكاس العـالم التي اقيمت في
العاصمة القطرية الدوحة وعلى ملعب
خــلـيـفـة الـدولي وبــحـضـور مـا يـقـارب
الـثالثـ الف مـتـفـرج وكـان مـنـتـخـبـنا
ــدرب عــمــو بــابــا وانــتــهت بــقــيــادة ا
باراة بفوز منتخبنا الوطني بنتيجة ا
2- 1سـجـل اهـداف مـنـتـخـبـنـا يـومـهـا
احـمد راضي وعالء كـاظم بينـما سجل
لـلمـنتخب االيـرانيي الالعب علي دايي
ـبــاراة احلــكم الـرومــاني ايـون وقــاد ا
كـراسـيونـسـكو وخـرج الـعراق بـعد ان
ـرتـبـة الـرابـعـة من خـسارة من احـتل ا
كــوريـا الـشـمـالـيــة والـفـوز عـلى ايـران
والـــتــعــادل مع الـــســعــوديـــة وكــوريــا

اجلنوبية واليابان.
ـبـاراة الـثانـيـة عـشر جـرت بـتاريخ - ا
05-12- 1996ضـمن بطـولة كاس ا
ـــديـــنـــة دبي اســـيــــا الـــتي اقـــيـــمـت 
االمــاراتــيــة وعـلـى اسـتــاد ال مــكــتـوم
وبــحـضـور مـا يـقــارب اخلـمـسـة عـشـر
مـتـفرج وكـان منـتخـبـنا يـومهـا بقـيادة
ـباراة ـدرب يـحيى عـلـوان وانتـهت ا ا
بـفوز مـنـتخـبنـا الوطـني بنـتيـجة 1-2

خــسـر جـمـيـع مـبـاريـاتـه !! فـخـسـر من
نـادي سـبـارتـاك مـوسـكوالـروسي ومن
ـثـله ــنـتـخـب االيـراني ( الـذي كــان  ا
مــنــتــخب طــهــران نـفــسه ) ومـن نـادي
مــيــرســ ادمــان يـوردو الــتــركي ومن

نتخب الباكستاني !! ا
ـباراة السادسـة جرت بتاريخ 09- - ا
05-1972 في الــعـاصـمـة الـتـايـلـنـديـة
بـانـكـوك وعلى اسـتـاد بانـكـوك الدولي
ضــمن اجملـمــوعـة االولى لـبــطـولـة ا
اسـيــا وبـحـضـور مـا يـقـارب اخلـمـسـة
بـاراة بخسارة االف مـشجع وانتـهت ا
درب مـنتـخبـنا بـنتـيجة 3- 0بـقيـادة ا
عـبد االله محمد محسن وسجل اهداف
ـــنـــتــخـب االيــرانـي يــومـــهـــا الالعب ا
حــســ كــاالني هــاتــرك ثـالثــة اهـداف
اليزي سيفاراالن وادار الـلقاء احلكم ا
كـاثيـرافالي ووقع مـنتـخبـنا يـومها في
اجملــمــوعــة االولى الــتي ضــمت ايـران
ــدافـع عن الــلــقب وتــايــلــنــد الــدولــة ا
ـضـيــفـة الـتي تـعـادلـنـا مـعـهـا ايـضـا ا
لـنخـرج من هذه البـطولـة التي شاركت

فيها 8 فرق.
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ـباراة الـسابـعة جـرت بتاريخ 13- - ا
09- 1974فـي الــعــاصــمــة االيــرانــيــة
طـــهــران وعــلى مـــلــعب ازادي احلــالي
ضــــمن اجملـــمـــوعــــة االولى من الـــدور
الــــنــــصف نــــهــــائي لــــدورة االلــــعـــاب
االســـيـــويـــة وبـــحـــضـــور مـــا يـــقــارب
اخلــمــســـة والــثــمــانــون الف مــتــفــرج
ـبـاراة بـخـسـارة مـنـتـخـبـنـا وانـتـهت ا
ـدرب ثــامـر بــنــتـيــجـة 1- 0 بــقـيــادة ا
نتخب االيراني محسن وسجل هدف ا
يـــومــهـــا الالعب حـــسن روشــان وادار
الــلــقــاء احلـكـم الـيــابــاني يــوشــيـوكي
مـارويـامـا ووقع مـنـتـخـبـنـا يـومهـا في
اجملــمــوعــة االولى الــتي ضــمت ايـران
ركز ـتصـدر ومالـيزيا الـتي احتـلت ا ا
الـثاني وتـعادلـنا يومـها مـعهـا وكوريا
اجلــنـوبــيـة مــتـذيــلـة الــتـرتــيب والـتي
تـعادلنا معهـا ايضا وقد جاء الوصول
ــرحـلــة بــعـد الــتــاهل كـاول الى هــذه ا
اجملـموعـة الثانـية من الـدور االول بعد
الـفـوز عـلى كـوريـا الشـمـالـيـة والـص
والـهـند ويـعتـبر هـذا الظـهور االول
ــنـــتــخــبــنــا في دورة االلـــــــعــاب

االسيوية .
ـباراة الثامـنة جـــرت بتاريخ - ا
24-08- 1975ضــــــــــــــــــــــــــــمــن
ــبــيــة لــدورة الــتــصــفــيــات االو
االلــعــاب االسـيــويــة الـســابــعـة
الــــتي جـــرت فـي الـــعــــاصـــمـــة
االيـرانـية طـهـران وعلى مـلعب
ــــــبـــــاراة ازادي وانــــــتــــــهت ا
بـخـسـارة مـنـتـخـبـنـا الوطـني
ـدرب ثـامـر مـحـسن بـقـيـادة ا
بــنــتـيــجـة 1- 0 ســجل هـدف
ـنتـخب االيراني الالعب علي ا
باراة رضـا خورشيدي وكانت ا
بـــــقــــيــــادة احلـــــكم االيـــــطــــالي
سـيرجـيو جـونيال يـومهـا احتل
ــركــز الـثــالث ولم مــنــتـخــبــنـا ا
يـتاهل بعد ايران والكويت التي
فــزنـا عــلـيـهــا !! في حـسـن فـزنـا
باراة االخرى عـلى البحـرين في ا
من الـــتــصــفــيـــات وخــســرنــا امــام

السعودية.
ـباراة الـتاسـعة جـرت بتاريخ 03- - ا
06- 1976فـي الــعــاصــمــة االيــرانــيــة
طـــهــران وعــلى مـــلــعب ازادي احلــالي
ضــمن اجملــمــوعــة الـثــانــيــة من الـدور
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نـتخب الـعراقـي ونادي اتالنـتا اإليـطالي بـكرة الـقـدم علي عـدنان إنه اسـتفـاد كثـيـراً من جتربـته في الدوري اإليـطالي »الـكالـتشـيو «حـيث كان خـاض ثالث سنـوات مع فريق قـال جنم ا
أدونيزي وحالياً يلعب في اتالنتا. 

يز ويـعد من األفضـل في أوروبا واللـعب فيه يحـتاج إلى قوة بـدنية وسـرعة باإلضـافة إلى اجلـوانب الفنـية أعتـقد أنني اسـتفدت كـثيراً من واضـاف عدنان ان الـدوري اإليطالي قـوي و
نـتخب وأتـطلع لـتقـد األفـضل دائمـاً مع منـتخب بالدي. وأوضح أن العـبي (أسود الـرافدين) التـجربـة وصقـلت موهـبتي بـصورة جـيدة وأتـمنى أن أنـقل ذلك من خالل مـشاركـتي مع ا
نتخب قبلة أمام إيـران يوم غد في اجلولة الثالـثة من اجملموعة الرابعـة في نهائيات كاس ا اسيا 2019 في االمارات رغم صـعوبتها مشيراً إلى أن ا باراة ا عازمون على الفـوز في ا

نتخبات القوية والفوز عليه يتطلب مضاعفة اجلهود واللعب بقوة أكبر. اإليراني من ا
قبلة رحـلة ا هم وتأهـلنا إلى ا نتـخب العراقي ان ثقتـنا بأنفسـنا كبيرة حلـسم النتيجـة وتقد مباراة كـبيرة أعتقـد أن في مثل هذه البطـوالت النتائج أهم من األداء حقـقنا ا وب جنم ا
. وحـافظ منتخب إيران عـلى صدارة ترتيب اجملمـوعة برصيد  6 نقـاط من مبارات بفـارق األهداف أمام العراق في ح شوار نحـو اللقب ما زال طويالً ولـكن علينـا مواصلة العـمل فا

بقي رصيد فيتنام واليمن خالياً من النقاط حيث ضمن منتخبي إيران والعراق التأهل إلى دور الـ16. 
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يشـكل عـقبـة صـعبـة امـام الفـرق على
مخـتلف تـسمـياتـها وعـناويـنهـا وهو
مــايـجــعل  وضع الــتــكـهــنــات جـنــبـا
بــعــدمــا خـســرت اســتــرالــيــا  بــطــلـة
النـسخـة االخـيرة من االردن  وتـعادل
ـــــنــــظـم مع الـــــبــــحـــــرين الـــــبـــــلــــد ا
والـصـعـوبـات الـتي واجـهت الـيـابـان
واحلـال لـكــوريـا  لـكن تـبــقى الـعـبـرة
بالنتيـجة التي شكلت مـفتاح النجاح
ووضع الـفــريق عـلـى بـدايـة الــطـريق
الــصــحــيح  في احلــصــول عــلى اول
ثالث نــقــاط غـايــة بــاالهــمــيــة دعـمت
عنوية لالعب قبل ان تاخذ احلالة ا
ــــدرب الـى وضع اإلصــــبـع عــــلى بــــا
اخللل   فـيـما يـتـعلق بـطـريقـة الـلعب
والــتــشــكــيـل والــرجل اعــتــرف بــذلك
وهـذا امـر  جـيـد نـادرا مـا يـعـلن عـنه
اخـــريـن  وهـــو الـــذي  اعــــلن في اول
ـــنــــتــــخب تــــصــــريح لـه انه يــــعــــد ا
قـبلة  لـكنه لنـهائـيات  كـاس العـالم ا
في الـنــهـايـة يــبـحث عن مــوقع يـلـيق
بسـمعـته في احملـفل االسيـوي بعـدما
جــيـــأ به  لــتـــغــيـــر واقع احلــال وفي
ـنـتخـب وتـغـير اظـهـار  شـخـصـيـة  ا
صـورته وروحـيـته وهـويـته واالقـبال
ــشـاركــة بــرغــبـة وقــوة وثــقـة عــلى ا
والبـدايـة ان تاتـي من حالل البـطـولة
احلــالـــيــة ونـــقــطـــة االنــطـالق نــحــو
ـنــافـســة االكــبـر حــيث كـاس الــعـلم ا
ــــمــــكـن الــــوصــــول الــــيـه من خالل ا
مـوجــود الالعـبــ   حـيـث وجـد عـدد
كـبـيـر من احملـتـرفـ  قـابـلـة لـلـزيـادة
ومحـل مـهمـ وفي تولـيفـة وجدها
ــدرب الـــذي يــريــدان يـــعــكس دوره ا
ـهنـي  عبـر فـرصـة الـعـمل  احلـالـية ا
ـــــنــــتــــخب  واالخـــــذ به نــــحــــو مع ا
ـه احـد ــهــمـة  وتــقــد ــشــاركــات ا ا
الفـرق األسيـوية الـقوية وفـي إظهاره

بافضل حال امام عمل طويل.
ومــــا بــــعــــد الــــتــــاهل الى دور الـ16

فالطـريق التبدو  سـالكة  اذا لم نـعبر
ايران ونتصدر اجملموعة وهنا تظهر
الـفوارق واألفـضـلـيـة بـ ان تـتـصدر
وان تاتي ثـانـيا في اجملـمـوعة  وهـنا
تـظـهـر االهـمـيـة وسـيـكـون مـنـتـخـبـنا
ـطالب امام مـبـاراة قويـة وصـعبـة وا
بــاظـــهــار مـــســتـــواه احلــقـــيــقي النه
ـهم  وعـليه سـيكـون امـام االخـتـبـار ا
ان يــنـــسى الــفـــوزين عـــلى فــيـــتــنــام
والـيــمن والــتـفــكـيــر بـلــقـاء االربــعـاء
الـشـغل لـلـكل والــبـحث عن الـنـتـيـجـة
االيجابـية  فعـندمـا يتمـكن من  الفوز
على ايران يعـني التحول الـكبير  في
ـرور الــتــقـدم بــثــقــة اكــبــر لالمــام وا
بسـهوله لـلدور النـصف النـهائي النه
في هذه احلـالـة سـيالعب احـد افضل
ثــــوالث اجملــــمــــوعــــات اخلــــامــــســـة
والـــــســــادســــة والـــــســــابــــعـــــة لــــكن
ـا نواجه الصـعـوبات والـتـعـقيـد ور
اخلـروج من الـبــطـولـة اذا لم نــتـمـكن
من صـدارة اجملــمـوعــة  والن احـتالل
ـركـز الـثـاني  يـعـني مـواجـهـة بـطل ا
اجملـمــوعـة اخلـامــسـة  امــام قـطـر او
السـعـودية  ومـن يحـتل الـصدارة في

قبل لقاء احلسم اخلميس ا
ــراقــبــون يــجــدون من الــفــوز عــلى ا
تـوقع اذا ما فيـتنـام واليـمن باالمـر ا
اخـذنـا الـفـوارق الـفـنـيـة   وارجـحـيـة
اللـقـاءات السـابقـة رغم الـتطـور الذي
عليه فيتـنام التي قدمت مـباراة طيبة
ســـواء امــامـــنـــا ومع ايـــران وتـــبــدو
رشحـة للـمركز الـثالث عـلى حساب ا
ــعــلـــعل في كل شـيء لــكــنه الــيـــمن ا
يــســـتــحق الـــتــحــيـــة في ظل ظــروف
عروفة لـلكل  لكن شاركة (WUl) ا ا
االمر  يختلـف في مواجهة  ايران من
كل اجلـــوانب   النه فـــريق مـــتـــكــامل
وشـارك في بــطـولــة كـاس الــعـالم في
درب روسـيـا  ومـسـتقـر عـلى نـفـس ا
تلك خـبرة كبـيرة حيث  سبق الذي 
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ولد الـفـوز عـلى اليـمن والـتـأهل لدور
الــثـمــانــيـة  عن اجملــمــوعـة الــرابــعـة
ضـمن مــبـاريـات اجملــمـوعـة الــرابـعـة
لبطولة ا اسيـا بكرة القدم اجلارية
 حــالــيــا بــدولــة اإلمــارات الــعــربــيــة
االرتيـاح في الـشـارع الـريـاضي وب
من كــان يـتــابع الــلـقــاء مـيــدانــيـا في
ـيز  بـلغ عشرة حضور جـماهـيري  
االف مــتـــفــرج مــنـــهم  جتــشـم عــنــاء
الـسفـر من دول بـعـيـدة  من اجل دعم
ـنـتخب  واالمل في ان يـحقق مهـمة ا
طلوب منه ورد اعتبار الكرة نجز ا ا
العراقـية  بـعد اخلـروج من تصـفيات
كــــاس الــــعــــالـم واالجنــــاز  االول في
احلـصـول عـلى لـقب الـبـطـولـة 2007
من خالل جيل جديد من  العبي الكرة
ـطـلوب العـراقـية  وأهـمـية الـظـهور ا
هــنـا فـي ا اسـيــا نــقــطــة االنـطالق
قبل في نحو تصـفيات كاس الـعالم ا

قطر.
كـمـا  ابــدى الـكل  رضـاهم عن  االداء
الــذي لم يــخــلـوا مـن االخــطـاء حــيث
الـتـراخي بــعض االوقـات  والـتـراجع
كـمــا ظـهــر ضـعف الــلـيـاقــة الـبــدنـيـة
عـنـدبــعض الالعـبـ  لــكن احملـصـلـة
النـهايـة هـو  وضع كاتـانيـتش  الذي
بــــات افــــضـل من أي وقـت اخــــر رغم
الـفـتـرة الـقـصـيـرة عـلى تـسـلم مـهـمـة
ــــنــــتــــخـب  في ظل وضـع مــــرتــــبك ا
ومــــشــــاكـل  مــــتــــعــــددة  والــــعالقــــة
سـتويات  و تـشنـجة عـلى جمـيع ا ا
ي ـــســتــويـن الــعــا الــتـــراجع عــلى ا
والـقــاري قــبل الــضـجــة الـتـي تـعــمـد
افتـعالـهـا الكـثيـرون والـنظـر للـمدرب
بـعـ عــدم الـرضـا والـطــعن بـقـدراته
وكانهم يتمنون له الفشل  من البداية
ـنـتـخب رسـمـيـا  قـبل ان يـظـهـر مع ا
هم ويحـقق اخلطـوة االولى بالـفوز ا
جانب من لقاء العراق مع اليمن في نهائيات اسياعلى فيـتنـام في  اول لقـاء الذي دوما

والـالعب مـحـمــد غالمي وطـرد يــومـهـا
العب مــنـتـخـبـنـا الــوطـني مـحـمـد عـلي
ــبـاراة احلــكم هــاجــيـمي كــر وقــاد ا
مـاتسو من اليابـان وجاء التاهل للدوؤ
الــــنـــصـف نـــهــــائي بـــعــــد تـــصــــدرنـــا
مـــجـــمـــوعـــتــنـــا الـــتي ضـــمـت الــيـــمن

وفلسط بعد الفوز عليهما
ــبـاراة الــثـالــثـة والــعـشــرون جـرت - ا
ضـــمـن كــاس بـــطـــولـــة ا اســـيـــا في
العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 11-
01- 2011وعـلى مـلعب احـمـد بن علي
ـاني ـدرب اال بـنــادي الـريـان بـقـيـادة ا
ســـيـــدكـــا انـــتـــهـت بـــفـــوز ايــران 2/1
ســجـلـهــا يـونس مــحـمـود  لــلـعـراق ...
ــان مـبــعــلي وغـالم رضـا رضــائـي وا

اليران .....
ــبـاراة الــرابـعــة والـعـشــرون كـانت - ا
وديـه في 1/4/ 2015 اســــــتــــــعــــــداداً
لنهائيات ا اسيا انتهت 0 / 1اليران
ـهـاجم الـشاب سـردار ازمون بـتـوقيع ا
 (55)فـــيـــمـــا اضـــاع والــنـــجم يـــونس
مـــحــمـــود ضــربـــة جـــزاء لــلـــعــراق في
ـــبـــاراة اخلــامـــســة الـــدقــيـــقــة 62.- ا
والـعشرون جرت في العاصمة القطرية
الــــدوحه في 1/23/ 2015  حلـــســـاب
دور الــثــمـانــيه لــنــهــائـيــات ا اســيـا
وانـتهى وقـتهـا االصلـي بالـتعادل 3/3
حـــيث ســـجــلت ايـــران اوالً بــواســـطــة
مــهـــاجــمــهــا الــشــاب (ســردارازمــون )
لـيــعـادل احـمـديـاسـ الـكـفـة لـلـعـراق 
بـعـدهـا يـتـقدم الـعـراق بـواسـطـة جنمه
يــونس مــحـمــود ثم يــعـادل الــنــتـيــجـة
دافع مرتضى بوركنجي  قبل اليـران ا
ــنح ضــرغــام اســمـاعــيل الــتــقـدم ان 
لـــلــعــراق من ضـــربــة جــزاء  وقــبل ان
ــبـاراة انـفــاسـهـا يــعـادل رضـا تــلـفظ ا
قـوجـان جناد الـنتـيجـة اليران لـيحـتكم
الـفريـقان لـركالت التـرجيح فـينجح في
الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذ لــــــلــــــعــــــراق كـالً من
ضــرغـام اســمـاعــيل عـلي (ولــيـدســالم
عــدنـان يـونس مــحـمـود يــاسـرقـاسم
مـــروان  سالم شـــاكـــر فــيـــمـــا اضــاع
سـعدعبداالمير) اما ايران فقدسجل كالً
مـــن (مــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــضـــى
سـيدجالل جوادنـيـكونـام بـوركـنــــــجي
عــــــلي وريــــــاغــــــفـــــوري حــــــســـــيــــــني
اندرانيك تـيــموريان رضـاجهانـبـخش
واضـــــــــاع الــركــــله االولى احــــــســان
حـاج صافي  واالخـيرة وحيداميـري )

لتنــــــتــــــهي للعراق 6/ 7.

يـومــهـا مـنـتـخـبــنـا بـنـتـيـجـة 2- 0 في
ـباراة التي قادها احلكم االردني عبد ا
الـرزاق اسـماعـيل سـجل اليران كال من
الـالعب رضا خونكـدار والالعب مهدي
رجـب زاده وشـمـل مــنــهــاج الــبــطــولـة
اقــامـة مـبـاراة ثـانـيــة بـعـد يـومـ بـ
االردن وايـــران وانـــتـــهت بـــالـــتـــعــادل

السلبي.
ــبـاراة الـعــشـــــرون جــرت بـتـاريخ - ا
16-06- 2007 ضــمن بــطـولــة احتـاد
غـــرب اســيـــا الــرابـــعــة الـــتي اقـــيــمت
بـالعاصمة االردنية عمان وبحضور ما
يــقــارب اخلــمـســة االف مــشــجع وكـان
درب جـورفان فييرا مـنتخبنـا بقيادة ا
ـباراة بالـتعادل الـسلبي 0- وانـتهت ا
ـباراة احلـكم مـحمـود عـباس  0وقـاد ا
من سـوريـا ولـنتـاهل كـثاني اجملـمـوعة
بـعد الفـوز على فلـسط والـنفوز على
ســوريـة بـثالثـيـة نـظــيـفـة في الـنـصف
القــاة ايـران في الــنـهــائي والـنــتـاهل 

النهائي.
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ــبـاراة الـواحـدة والـعـشـرون جـرت - ا
بـتـاريخ 24-06- 2007 ضـمـن نهـائي
بـطولـة احتاد غرب اسـيا الرابـعة التي
اقــيــمت بــالــعــاصـمــة االردنــيــة عــمـان
وبــحـضـور مـا يــقـارب الـثــمـانـيـة االف
درب مـشـجع وكان مـنتـخبـنا بـقيـادة ا
ـــبــاراة جـــورفـــان فــيـــيـــرا وانــتـــهت ا
بـخسـارة منـتخـبنـا الوطـني بنــــتيـجة
2- 1ســـــجـل صــــالـح ســـــديـــــر هــــدف
مـنتـخبـنا الـوطني بـينـما سـجل اليران
كـال من الالعب غالم حــســ بــادامـكي
والـالعب هـاشم بـيك زاده بــيـنـمـا طـرد
ـان مــبــعــلي وقـاد الـالعب االيـرانـي ا
ـــبـــاراة احلــكم رضـــوان غـــنــدور من ا
ـركـز لـبـنــان وبـذلك احـتل مـنـتـخـبـنـا ا
ـنتـخبـها الـثـاني رغم مشـاركة ايـران 
ـبـاراة الـثـانـيـة والـعـشرون الـرديف- ا
جــرت بــتــاريخ 01-10- 2010 ضــمن
نـصف نهائي بطـولة احتاد غرب اسيا
الــســادسـة الــتي اقــيـمت بــالــعـاصــمـة
لـك عبد االردنـية عـمان وعـلى استـاد ا
الـــله الــثــانـي وبــحــضـــور مــا يــقــارب
االربـعـة االف مـشـجع وكـان مـنـتـخـبـنـا
اني سـيدكـا وانتهت درب اال بـقيـادة ا
ـبــاراة بـخـسـارة مـنـتـخـبـنـا الـوطـني ا
بــنـتــيـجـة 2- 1ســجل مـصــطـفى كـر
هـدف مـنـتخـبـنا الـوطـني بـينـمـا سجل
اليــران كال من الالعـب جالل حـســيـني

بـركالت اجلـزاء التـرجـيحـية 6- 5بـعد
انـــتـــهـــاء الـــوقت االصـــلي واالضـــافي
بـنـتـيـجة الـتـعـادل الـسـلبي 0- 0وادار
ـباراة احلكم الـسعودي عـبد الرحمن ا
الـــزيــد ... يـــومـــهــا ســـجــلـت الــركالت
االربـــعــة االولى لـــكل مـــنــتـــخب حــيث
سـجل للعـراق احمد عـبد اجلبـار وعبد
الـوهاب ابو الـهيل وحيدر عـبد اجلبار
وعماد محمد بينما سجل اليران جواد
نــيــكــونــام وسـهــراب بــخــتــيـاري زاده
واضـــاع مــحــرم نـــويــدكــيـــا الــضــربــة
اخلـامـسة لـكن لم يـسـتغل احـمـد كاظم
ذلـك فـــاضــــاع هــــو االخـــر الــــضــــربـــة
اخلـامـسـة وسـجل الـضـربـة الـسـادسـة
مــحـسـن بـيــاتي نـيــا اليـران كــذلك هـو
احلـال لـلـعـراق عن طـريـق نـشـأت اكرم
لـتـضـيع ايـران الـركـلـة الـسـابـعـة الـتي
سـددها حميد عزيز زاده ليسجل باسم
عـباس الركـلة السابـعة بنجـاح لنتاهل
الـى الــنـــهـــائي والـــذي فــزنـــا به عـــلى
االردن لــنــحــقق لــقـب الـبــطــولــة الــتي
اوقـعـتنـا في الـبدايـة بـاجملمـوعـة التي
ضـمت سـوريـا وفـلـسطـ الـلـذان فـزنا

عليهما.
ـبـاراة الثـامـنة عـشـر جرت بـتاريخ - ا
23-06- 2004 ضــمن نــصـف نـهــائي
بـطولة غـرب اسيا الـثالثـة التي اقيمت
بــالـعـاصــمـة االيــرانـيـة طــهـران وعـلى
مــلـــعب ازادي وبــحــضــور مــا يــقــارب
اخلـــمــســة عـــشــر الف مــتـــفــرج وكــان
درب عـدنـان حـمد مـنـتـخـبنـا بـقـيـادة ا
وخــسـرنــا يــومـهــا بـنــتـيــجـة 2- 1في
ــبـاراة الـتي قـادهـا احلــكم الـكـويـتي ا
قـاسم شعبان سجل للـمنتخبنا الالعب
احـمـد مـنـاجد بـيـنـمـا سـجل اليران كال
مـن الالعب جــواد نــيــكــونــام والالعب
اراش بـرهاني ولنلتقي بـعدها منتخب
االردن ونـخسـر معه في مبـاراة حتديد
ـركز الـثالث وجـاء هذا الـتاهـل للدور ا
ركز الـنصف نهائي نتيجـة حللولنا با
ـجــمـوعــــــتـنــا الــتي ضـمت الــثـانـي 
ــتـصــدر وفــلـســطـ مــتـذيــلـة االردن ا

الترتيب.
ـباراة الـتاسعـة عشر جـرت بتاريخ - ا
04-06- 2006وديــــــاً ضــــــمـن كـــــاس
الــسالم بـطــولـة ال جي في الـعــاصـمـة
ـلك عـبد االردنـيـة عمـان وعـلى مـلعب ا
الـــله الــثــانـي وبــحــضـــور مــا يــقــارب
اخلـمـسـمـائـة مـشـجع وكـان مـنـتـخـبـنا
ــدرب اكــرم احــمــد وخــســر بــقـــيــادة ا

ــنــتــخـبــ انــتــهى خلــر لــقــاء بــ ا
ــصــلــحــة  فـــريــقــنــا في دور الــرابع
النـهـائي في  الـنـسخـة األخـيـرة التي
ضيفتها استـراليا ومتوقع ان يعكس
فريقنا قوته  وتقد مزيد من العطاء
 وسـيكـون الـفـوز مـنعـطـفـا كـبـيرا في
ـشـاركـة  وكل االمـور تـتوقف مسـار ا
على اداء الالعب الغـير مستقر لالن
ــــبــــاراتــــ وشــــهـــــد اخــــطــــاء فـي ا
خــصـوصــا الــشـوط لــثــاني من لــقـاء
واتية في زيادة عدد اليمن الفرصة ا
االهــــــداف الهـــــــمــــــيـــــــة ذلك فـي دعم
بـاراة ايـران  الـتي تضع االستـعـداد 
ـدرب عـلى احملك  وان غـيـر نـتـيـجة ا

الفـوز اخلـيار الـوحـيـد الذي سـنـلعب
به يـــعـــني  الـــدخــول في حـــســـابــات
اخرى  ويجب التفـكير بنتـيجة الفوز
الغـير النـه سيـحـدد يـسـتـقـبل الـفريق
عـنــدمــا تـتــاح امـامـه فـرصــة الـتــقـدم
ـبـاراة مـنـاسـبـة  في كل تـفـاصـيـلـهـا
امــام ايـران الــتي  ســتــعــلب بــخــيـار
ـنــحـهــا الـصـدارة الـتــعـادل الــكـافـي 

التي تبحث عنها.
ويــقـول عــضـو الــلــجـنــة الـفــنــيـة في
االحتـاد الـعـراقي لــكـرة الـقـدم حـمـيـد
ـا قام به مخـيف الكل سـعـيد الـيوم 
ــنـتــخب في حتــقــيق الــنــتـيــجــتـ ا
ـطـلـوبـتـ والـتـاهل لـدور لـثـمـانـية ا

ودرب عدد من الـفرق االوربـية والزال
يـعـمل في اجـواء  مـهـمـة مع مـنتـخب
ــرشــحـــ لــلــقب ايــران  احــدابـــرز ا

البطولة.
ـنــتـخب االيـراني ومـؤكـد ان نــظـرة ا
تـغيـرت  عن مـنـتـخـبنـا بـعـد الـترشح
ــقـــبل   وحـــتــمــا والــتـــاهل لـــلــدور ا
هـمـة على مـحـمل اجلد من سيـاخـذ ا
اجل حـسم مــوقف الـصـدارة الهــمـيـة
ـــــوقف في ذلـك وتــــاثـــــيـــــره عـــــلـى ا
مــواجـــهــات الــثـــمن الــنــهـــائي  نــعم
ــكن ان مــنــتــخب ايــران قــوي لــكن 
نـفـوز عــلـيه في مــهـمـة نـعـم سـتـكـون
صعبة لكنـها ليست مسـتحيلة  حيث
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ويبقى علينا  ان  نسـتعد بشكل كبير
ـهم  ونـقـطـة ـبـاراة ايـران الـهـدف  ا
التـحـول  في مسـار االمـور التي لالن
مستقرة لكن منتـخبنا لالن لم يختبر
كمـا يـجب  رغم حالـة االطـمئـنـان ب
ـباراة جمـهوره  لـكنه سـيكـون امام ا
االســتـثــنــائــيـة  مـع ايـران االخــتــبـار
احلــقــيــقـي  الــذي يــحــدد مــســتــقــبل
الفريق الذي عليه ان يحسم الصدارة
نـتظر من خالل تقـد االداء اجليـد ا
من الالعـبـ الـذيـن يـدركـون طـبـيـعـة
ـــهـــمــة لـــتي لـم تــكـن ســهـــله لـــيس ا
بـتــقـديـرات فــنـيــة ومن قـبل جــهـازنـا
ـتابع بـجدية الفنـي بل عند الـشارع ا
ـنـتـخـبـات  ويـعـرفـها عن ـشـاركات ا
ـباراة قرب واهـتمـام ويـقدر طـبيـعة ا
واهـمـيـة تـسـيــرهـا من قـبل الالعـبـ
سـتوى  النـها ويجب عـليـهم تقـد ا
ـــهـــمـــة االصـــعـب  ومـــا حتـــقق من ا
انتصارين  كانا معنويان الاكثر  لكن
ــطـلــوب يــوم غـد عــلـيــنــا الــظـهــور ا
ـؤديـة ــبـاراة والـطــريق ا االربـعـاء  ا
الى ابعد نـقطـة  واخلسارة لـتي يجد
مــنــتـخــبــنــا نــفــسه وسط حــســابـات
ا  تـقود لـلفـشل وعلـينا مخـتلفـة ور
ان نعـترف بـقوة مـنتخـب ايران الذي
ن ـتـلك مـجـمـوعة مـن احملـترفـ 
يلعـبون في دوريـات اوربيـة  متـقدمة
كما هو مستـقر على مدرب واحد منذ
فـتـرة طــويـلـة  وفي وضـع فـني عـالي
وخـرج لـلـتـو من كـاس الـعـالم وحـقق
لقب بطولة اسيـا ثالث مرات متتالية
 لكن كل هـذا اليـشفع له اذا مـا لـعبـنا
بـالــطـريــقـة االفـضـل  وفي الـتــشـكـيل
طـلوب  ومن دون اخـطاء والـضغط ا
على اخلـصم  والـسيـطـرة على الـكرة
واالســــتــــحــــواذ  والـــلــــعـب بـــنــــسق
ــبــاراة مــتــصــاعــدعـــلى طــول وقت ا
وهـو مـرهـون بـلـيـاقـة الالعـبـ الـتي
تظهر مـتذبذبة عـند  البعض وفي كل

ـهمـة صـعبـة لكـنـها لـيست االحوال ا
مسـتحـيلـة بـعدمـا حركت الـنتـيجـت
ـشـاركـة  ووقـفـة األخـيـرتـ اجــواء ا
اجلـمــهـور قــلـبــا وقـالــبـا مع الــفـريق
الـذي مـنح االطـمـئـنـان لـلـشـارع الذي
ــواصــلـة يــنــتـظــر الــهــديــة  يـوم غــد
ـنــافـســات الـتي ســتـخــتـلف في كل ا
شيء اذا  جنحنا عـلى ايران و يعني
ــشـوار بـثــقـة اكــبـر وهـو مـواصــلـة ا

هم. ا
ويقـول  احمـد مكـطوف  رئيـس جلنة
حكام ذي قار لقد حقق الفريق خطوة
مهمة وتـقدم للدور االخـر  واهمية ان
يسـتـعـد اكثـر عـبر مـعـاجلة الـهـفوات
التي رافـقت مسـار لقـاء  اليـمن  التي
ظهرت في الـشوط الـثاني بشـكل غير
مـتــوقع بــعــدمـا قــدم الـفــريق شــوطـا
كـبـيرا مـثـمـرا  حـيث الـتـقـدم بـهـدف
وسط تـــوقــعـــات الــكـل بــزيـــادة عــدد
االهــداف الــتي تـــعــطي دافــعــا اكــبــر
لالعـبــ في دخــول لـقــاء احلـسم مع
ايــران الــذي يــجب ان نــلــعــبه بــقــوة
وتركيز ومزيـد من االنتباه  ومن دون
ـنوعة النـنا سنالعب أخطاء  النـها 
احدالفرق الكبيرة والقوية وتاريخها
يــشـهــد  لــهـا لــكن  عــلــيـنــا ان نــاخـذ
األمـور على مـحـمل اجلـد بـعـدمـا وفر
الـفـوز عــلى الـيـمن األرضــيـة الـقـويـة

واجهة ايران.
يجب  التفكير بلقاء الغد  الذي يعني
الـكثـيـر  لـلمـنـتـخب والـكرة الـعـراقـية
ونحن من هزم ايران في اخر لقاء في
بطولـة استراليـا  مع اختالف ظروف
الـبـطـولـتـ لـكن عـلـيـنـا ان نـسـتـثـمر
االنتصارين على فيتـنام واليمن كلما
 امــكن النــنــا امــام مــهــمــة  حــاســمـة
بــغــيــر الــفــوز   يـعــنـي الـفــشـل وهـو
نتخب ماالنتمناه ونامل ان يـستمر ا
ــــزيـــد من  دون تـــوقـف وان يـــقــــدم ا

النتائج االيجابية.

ستريشكو
كاتانيتش

االيرانية طهران وعلى ملعب األمجديه
ـبــاراة بـخــسـارة قــاسـيـة وانــتـهت بــا
ـنتـخبـنا الـوطني بـنتـيجة 4- 0سجل
ـــنــتـــخب االيـــراني الالعب لـــصـــالح ا
حـميد شـيرزادكان هـاترك ثالث اهداف
بــيــنــمـا ســجل االعب مــصــطــفى عـرب
هــدفـاً واحـدا ً يـومــهـا مـنـتــخـبـنـا كـان

درب شوقي عبود. بقيادة ا
ــــباراة الـرابعة جـرت بتاريخ 13- - ا
01- 1964ضــمـن ايــاب الــتــصــفــيـات
بياد طوكيو  1964 في الـتمهيدية الو
الـعاصمـة العراقـية بغـداد وعلى ملعب
ـبـاراة بــتـعـادل الــكـشـافــة وانـتـهت بــا
مـنتخـبنا الـوطني سلـبيا مع ايران 0-
 0وبـذلك خـرج مـنـتـخـبـنـا الوطـني من
الـتصفيات يومها منتخبنا كان بقيادة

درب شوقي عبود. ا
باراة اخلامـسة بتاريخ 07- - جـرت ا
03- 1969ضمن بطولة الصداقة التي
اقـيـمت في العـاصمـة االيرانـية طـهران
وعـلـى مـلـعب األمـجـديه وبـحـضـور مـا
يقارب اخلمسة والعشرين الف مشجع
ـبـاراة بـخـسـارة مـنـتـخـبـنـا وانـتـهت ا
الــوطـني بـنـتـيـجـة 2-1بــقـيـادة احلـكم
الــبــاكـســتــاني عــالم .. ســجل لــصـالح
مـنتـخبـنا الـوطني الالعـب نوري ذياب
فـي الـــثـــلث االول من الـــشـــوط
االول بــــــيـــــنـــــمــــــا ســـــجل
لـــلـــمــنـــتــخـب االيــراني
بــرويــز قــلــيج خــاني
الـهـدف االول وسجل
االعب اكبر افتخاري
الـهدف الثاني وكان
مــنـتــخـبــنـا يــومـهـا
ــــدرب بـــــقــــيـــــادة ا
الـــــــيـــــــوغــــــسـالفي
الـــراحل لــوبـــومــيــر
كـــــوكــــيــــزا الــــذي لم
يــحـقـق نـتــائج طـيــبـة
بــهـذه الــبـطــولـة فــقـد
ـــرتـــبـــة احــــتل ا
االخـيرة بـعد
ان


