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الـثالث ومـجـامـلـتـهم لـلـمـنـتـخـبـات
بـارات ـنافــــــــسـة السيـمـا في ا ا

كسيك.  امام البارغواي وا
W Uý WKŠ—

 تــذكـــرة الــوصـــول الى مـــونــديــال
ـكـسـيـك جـاءت بـعـد رحــلـة شـاقـة ا
ومضنية بدأت من الكويت وانتهت
العب الـدوحة في الطـائف مرورا 
والـشارقـة وعـمّان وكـلـكتـا ودمشق
وكــانت االنـطالقـة االولـى مـواجـهـة
نتـخب اللبـناني ذهابـا وايابا في ا
ــــفــــتــــرضـــة الــــكـــويـت  ( االرض ا
ـــنــتــخـــبــنــا الــوطـــني ) في  اطــار
مـنافـسـات  اجملمـوعـة الفـرعـية ( أ)
من مــجــمــوعــة غــرب اســيــا االولى
والـتـي ضـمت مــنــتـخــبـات الــعـراق
وقــطـــر واالردن ولــبـــنــان وتـــمــكن
مــنــتــخــبــنــا من اجــتــيــاز احلــاجـز
الـلــبـنــاني بـدزيــنـة اهــداف مـوزعـة
ـبــاراتـ حـيث بـالـتــسـاوي عــلى ا
ــــــبـــــاراة االولى ســــــجل اهـــــداف ا

التـمهـيديـة فألول مرة عـلى امتداد
تاريخ البطولة يحرم فريق من لعب
جــمـيع مـبـاريــاته عـلى ارضه وبـ
جـــمـــاهـــيـــره حتت حـــجـج واهـــيــة
ســاقـهــا (الــفــيـفــا) بــداعي حــراجـة
ظــروف الـــعــراق ابــان حـــربه  تــلك
الــفـتـرة في الـوقـت الـذي كـانت فـيه
ـيـة تـتـوافـد عـلى ـنـتـخـبـات الــعـا ا
بــغــداد وتـخــوض مــبــاريــاتـهــا مع
ـنـتـخـبـات الـعـراقـية بـكل الـفـرق وا
ــنــاخـات اطــمـئــنــان ووسط تــلك ا
الــعــســيــرة كــان االبــحــار اجلــريء
ـــســتـــحق صـــوب  اكــبـــر حــدث وا
ـكـسيك كـروي في الـعـالم ضيـفـته ا

في  حزيران من عام 1986.
 UÐU ô« WMF

 دخل مـنـتخـبـنا الـوطـني تصـفـيات
مونديال مـكسيكـو  في الرابع عشر
من  اذار عـام  1985وانــهــاهـا  في
الــتـــاسع والــعـــشــرين مـن تــشــرين
الثـاني من العـام ذاته وحمل تـأهله
ونديالية الرقم 23 الى النهائيات ا
تأهلة تاله نتخبات ا في تسلسل ا
نتخب االسكتلندي الذي كان اخر ا
ــتــأهـــلــ وشــاءت الــصــدفــة ان ا
ــركـز  23في يــحــتل مــنــتــخــبــنــا ا
ـكـسـيـك بـعـد ان خـسر مـنـافـسـات ا
ــبـاريـات الـثالث الــتي لـعـبـهـا في ا
اجملـموعـة الثـانـية  امـام منـتخـبات
ـكــسـيك الـبــارغـواي وبــلـجــيـكــا وا
ــنــتــخب الــكــنــدي تــاركــا خـــلــفه ا
نـتـخب الـعراقي ـتـتبع لـرحـلـة ا وا
يـة يجـد بانـها في الـنهـائيـات العـا
ــنــغــصــات شــهـــدت الــكــثــيــر من ا
ابـرزها االصـابات الـتي طـالت ابرز
جنـوم الفـريق وفي مقـدمـتهم الـسد
الــعــالي عــدنــان درجــال الــذي تـرك
ــعــســكــر الــتــدريــبي الــذي اقــامه ا
نـتـخب في البـرازيل واقفل عـائدا ا
ـهاجـم الكفء حـس الى بـغداد وا
ــبــاراة ســعــيــد الــذي اصــيب في ا
االولى  واحلــال يـنــطـبق عــلى رعـد
حـــمــــودي وكـــر مـــحـــمـــد عالوي
وحــــارس مـــحــــــــــــمـــد وغــــيـــرهم
وبـاخـتـصــار شـديـد لم تــكـــــــــتـمل
ـنــتـخـب في ايـة مــبـاراة صـفــوف ا
لـعـبهـا خالل  تـصفـيـات البـطـــــولة
ونـهائـيتـاهـا فـــــــضال عـلى حتامل
احلـــكـــام الـــذين قـــادوا مـــبــاريـــاته

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

الية. وقال نعمة إنَّ عادن اجلهة الراعية لـلنادي; إلهمالها الفـريق بشكل تام ما جعله يعـاني من األزمات ا انتقد عادل نـعمة مدرب الصناعات الـكهربائية وزارة الصناعـة وا
ـرُّ بعسر مـالي نتيـجة إهمال اجلـهة الراعـية وزارة الصنـاعة بحيث لـم يستلم الـفريق منذ  3أشهـر دينارًا واحـدًا والالعبون يعـانون العوز". وأوضح "الصناعـات الكهـربائية 
ـقـدمة بـ األربـعة الـكـبار دلـيل عـلى أن اإلدارة واجلـهاز الـفـني عمـلـوا بشـكل مـثالي "رغم ذلك فـإن الـفـريق حتدى هـذه الـظروف وقـدم مـباريـات جـيدة بـالـدوري ووجوده في ا

اضية".  والالعب ضحوا خالل األشهر ا
ثل هذه الوزارة بينما جتد وزارات أخرى داعمة لفرقها رغم أنَّ نتائجها سئول في الوزارة متابع للفريق وكأن فريق الصناعات لم  وأضاف "اإلهمال واضح بدليل لم جند ا
ميزة لـلفريق رغم تلك ثل وزارته من جـهة وللنـتائج ا ـا وأن الفريق  متواضعة وال تـرتقي لنتـائج فريقنـا". وطالب نعمـة وزير الصنـاعة بالتحـرك اجلدي إلنهاء هـذا اإلهمال طا
ـالي لنادي ركـز الرابع في الئـحة الدوري بـ7 نـقاط من 3 مبـاريات وله مـباراة مـؤجلة. الى ذلك قـال االم ا عـقدة. يـذكر أنَّ الـصناعـات الكـهربـائيـة يحـتل ا ـاليـة ا الـظروف ا
ـالية الى لؤي الياسري النجف الرياضـي علي هاشم ان تاخير صرف مـستحقات الفـريق يعود الى الوضع العام للـبلد امل بتـيسيرها بعد قـرار نقل الصالحيات االدارية وا

محافظ النجف االشرف والذي له مواقف نبيلة جتاه النادي وجماهيره.
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ــكــسـيك 1986 الـذي ضــيــفـته ا
ايــــضــــا ان يـــــكــــون مـن اجــــمل
ـونـديال الـنـهائـيـات في تاريخ ا
ــــبـــاراة عــــنـــدمــــا تـــقــــابل في ا
الـنـهــائـيــة لـلـبــطـولــة مـنـتــخـبـا
ـــلــعب ــانـــيــا  االرجـــنــتـــ وا
االزتـيك امـام اكـثر من 114 الف
مــــتــــفــــرج وتـــقــــدم مــــنـــتــــخب
االرجــنـــتــ بــقــيــادة مــارادونــا
بــــهــــدف عن طــــريق بــــراون في
الــدقـيــقـة 23 واضــاف فـالــدانـو
الــهـدف الـثـاني في الـدقـيـقـة 65
ـنـتخب واعـتـقـد الـكـثـيـرون ان ا
االرجنتـيني قد حـسم االمر  عند
هذا احلد وضـمن الفوز بـالكاس
الغالية المحالة السيما وقد بقي
ـــبـــاراة ربع ســـاعــة من عـــمـــر ا
ــان اعـادوا تــقـريــبــا بـيــد ان اال
تـــــرتـــــيب اوراقـــــهم عـــــلى وجع
الــســرعــة  فــقــلص الــنــجم ذائع
الـصـيت رومـنـيــغه الـفـارق عـنـد
الدقـيقة 74 ثم احرز فـولر هدف
التعادل  في الـدقيقة 80 وبينما
كـان اجلمـيع يتـأهبـون لشـوط
ـــــا لـــــركالت اضـــــافـــــيــــــ ور
الـــتــرجـــيح  مـن عالمـــة اجلــزاء
واذا بتـمريـرة مارادونـا الرائـعة
تـضع بوروتـشـاجا وجـهـا لوجه
ـاني شومـاخر امام احلـارس اال
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مـا احوج الـهيـئات االداريـة لالنديـة اليـوم الى تشـكيل رابـطة تـنظم
شـؤون عملـها وجتمـعها في الـسراء والضـراء وتبعـد عنهـا مشاكل
ـتـهـا وجتعـل صوتـهـا قـويا مـسـمـوعا كـثيـرة وتـقـوي كلـمـتـهـا وعز
ـالية مهما ضربت كل وصـادحا و مؤثرا وهي ال تخشى االزمات ا
اركـان وجدران الرياضـة العراقـية برغم ان االنديـة هي التي تمثل
هـذه االركان واجلـدران واالسس ومنـهـا تتـطور الـرياضـة وتنـتعش
وتـنفس الـصعداء وتـنطـلق الى االمام مـا احوج هذه االدارات الى
اشـخـاص يـضــعـون نـصب اعـيــنـهم ان الـعـمل عــبـارة عن اخـتـبـار
حـقيقي لنقـاء الضمائر وطـيبة القـلوب وصفاء النـيات واالبتعاد عن
راوغة في احلـديث والتعامل ارسـة ا صـغائر االمـور والتالعب و
مع احملـيط لسنا بـصدد توجيه االتـهامات لهـا والتقلـيل من شانها
واالنـتقاص مـن عملـها ولـكن واقع احلال يـفرض علـينـا جمـيعا ان
نـكـون صـادقــ مع انـفـسـنـا قــبل غـيـرنـا ونـتــحـدث بـشـكل واضح
وصـريح في نادي امانة بغداد العديد من الفعاليات الرياضية ب
فـردية وجـماعـيـة وهي تعـمل بشـكل منـظم وسـهل وبال اية مـشاكل
ـالـيـة بـهـدوء وحـكـمـة ولـكن االدارة حتـاول ان تـتـعـامل مع االزمـة ا
وهي لم تـسرح العبا واحدا من النادي الكثير من االندية ال يوجد
لـديـهـا اكثـر من فـريـقـ او ثالثـة وحـتى اربـعـة اال انـهـا تعـاني من
ــالـيــة قـبل هـذه سـوء هــضم وفـهم في الــتـعـامـل مع هـذه االزمـة ا
الـية كـانت بعض الـهيـئات االداريـة ال تدفع مـستـحقات الـضائـقة ا
دربـ اال بشق االنـفس فكيف تـتعـامل معهم االن في الالعـب وا

ريرة والصعبة جدا. هذه الظروف واللحظات ا
تـربطـنا باغـلب الهـيئـات االدارية في االنـدية عالقـات انسـانيـة اكثر
من طـيبة ولكنها لالسف الشديد تعـتقد ان تشخيص حالة سلبية
ـثل خــروجـا عن هــذه الـعالقـة بل هـنـا وتــوجـيه االنــتـقـاد هــنـاك  
ضـربا لها امر طبـيعي ان حتصل االخطاء القـليلة في العمل وهي
ـتعـمـدة وفق برنـامج معـد مسـبـقا ولـكن ان حتصل االخـطاء غـير ا
ـعـاجلات بـشـكل دائم وهي تـكرر في كل مـوسم وتـكـون احلـلول وا
ـوضـوع يــحـتــاج الى وفـقــة جـادة مــنـهـا غـائـبــة دائـمــا فـأن هــذا ا
(االدارات) قــــبل ان تــــطــــالب من وســــائل االعـالم والــــصـــحــــافـــة
ثلبة الـرياضية الكف عن انتقـاداتها ال يكون امرا مفـسدا والهو 
عـليها ان تعـيد حساباتـها وترتب اوراقها من جـديد لالستفادة من
دروس مـاضية لم حتـقق النجـاح فيهـا هناك اكـثر من هيـئة ادارية
تـمـتـلك الــرغـبـة اجلـادة واخملـلـصــة من اجل الـتـحـرك عـلى ادارات
اخـرى وطـرح مقـتـرح تـشكـيل رابـطـة لالنـدية تـرسم خـارطـة طريق
ـشترك فـيما بـينـها هذه اخلـطوة لو حتـققت ستـكون طوق لـلعمل ا
الــنــجــاة الـــدائم لــكل الــهـــيــئــات االداريــة بال
ــالــيــة لــو اســتــمـرت اســتــثــنــاء االزمــة ا
سـتـجـبـر الــكـثـيـر من الـهـيـئـات االداريـة
العالن افالسـهـا بـشـكل صـريـح فـيـما
سـتــخــفف رابــطـة االنــديــة الـكــثــيـر من

معاناتها.
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نتخب الوطني الى مواصلة نتائجه االيجابية في تصفيات كأس العالم ÿuEŠ∫ يسعى ا
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على مدار 91 عاما  تـابع عشاق
كــرة الـقــدم في مــخــتــلف ارجـاء
ـعمـورة بـكل شغف 21 مباراة ا
نهائية لبطولة كاس العالم  منذ
مــبـــاراة مــنــتـــخــبي االورغــواي
واالرجنت  في الـنسخة االولى
ي الـكبـير لـلـحدث الـكروي الـعـا
الـتي جـرى بـضيـافـة مـونتـفـيدو
عـــــام 1930 وحــــــتى نــــــهـــــائي
مــونــديــال 2018 الــذي احــرزته
فــرنـسـا واتــفـقت االراء عـلى ان
نـهائـي  بطـولـة عام 1970 التي
ـكسـيك ب مـنتـخبي جرت في ا
الــبــرازيل وايــطــالــيــا  كــان هــو
الــنــهـائـي االجــمل عــلى امــتـداد
تــاريخ الـبـطـولـة حـيث حـسـمـته
هارات الـفنيـة البرازيـلية التي ا
هـــزمـت احلــصـــون الـــدفـــاعـــيــة
االيـطالـية بـاربعـة اهداف مـقابل
هـــدف واحـــد  وهـــذه قـــراءة في
باريات النهائية اجمل واسوا ا
لـبـطـولة كـاس الـعـالم من وجـهة
تابع للحدث راقب وا نظر ا

ي. العا
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مـوقـعـة الـبــرازيل وايـطـالـيـا في
عــام  1970ضــــيـــفـــهـــا مـــلـــعب
االزتـيك في الـعـاصمـة مـكسـيـكو

امـام 107 الف مــتـفــرج  وصـال
ـباراة العـبـو البـرازيل في تـلك ا
وجـالوا وافـتـتح النـجم الـشهـير
بـيــلــيه الــربـاعــيــة الــتـاريــخــيـة
نتخب بالده بـراسية رائعة في
ــبـاراة الــدقــيــقـة 18 من عــمــر ا
قـبل ان يـدرك الـطـلـيـان الـتـعـادل
فـي الــــدقــــيــــقـــة 37 عن طــــريق
بونسيـنيا ليـنتهي الشوط االول
ثله وعندما حل متكافئا بهدف 
الـشـوط الـثـاني لـلـمـبـاراة رقص
الــعـالـم الـســامــبــا مع الــبـرازيل
بـهـدف جـيـرسـون عـنـد الـدقـيـقـة
ثم هدف جيرزيـنهو بعد ذلك 66
بخـمس دقائق واختـتم كارلوس
نـتخب الـبرازيلي البـرتو قـائد ا
الرباعية الرائعة  بهدف يعد من
ـونديـاليـة على اجـمل االهداف ا
االطالق عــنــدمــا وصــلت الــكــرة
الـى بـيـلـيه  عـلى حـدود مـنـطـقـة
اجلــزاء االيـطـالـيـة فـمـررهـا بـكل
بـــراعــة الـى كــارلـــوس الــبـــرتــو
ـــنـــدفع  من اخلـــلف بـــســـرعــة ا
ليسدد الـكرة بكل قوة الى داخل
ـنـتـخب مـرمى الـطـلـيـان ونـال ا
الـبـرازيـلي وقـتــهـا لـقب الـفـريق

االجمل على مر التاريخ.
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كـمـا اســتـحق نـهــائي مـونـديـال

شارك في كأس العالم 1986 نتخب العراقي ا pO∫ لقطة ارشيفية جتمع ا J*« ‰U¹b½u  w  wMÞu «

الالعـبـون احـمـد راضي 2 وحس
سـعــيـد  2 وخــلـيـل مـحــمـد عالوي
رحوم نـاطق هاشم فيـما سجل وا
ــبــاراة الــثـــانــيــة احــمــد اهـــداف ا
راضي 3 وحـسـ سـعـيد 2 وكر
مـحـمــد عالوي ودفـعـت الـنـتــيـجـة
ـنـتـخب اللـبـنـاني لالنـسـحاب من ا
الـتصـفـيات فـتم شطـب نتـائجه ثم
فـاز مـنــتـخــبـنـا عــلى االردن ذهـابـا
بـــثالثـــة اهـــداف مــــقـــابل هـــدفـــ
سـجــلــهــا  احــمـد راضـي وومـيض
منـير ونـاطق هاشم وايـابا بـهدف
نـــظــيـــفــ  الحـــمـــد راضي وكــر
مـحــمــد عالوي  ومع قــطــر خــسـر
مــنـتــخـبــنـا مــبــاراة الـذهــاب الـتي
ضـيـفـتـها الـدوحـة بـثالثـية نـظـيـفة
بـيــد انه رد الـدين ايـابـا في مـديـنـة
كلكتا الهندية (ارض محايدة) وفاز
بهدف مقابل هدف واحد سجلهما
احـمد راضي وكـر مـحـمد عالوي
وبـهـذه الـنـتـائج تـرشح مـنـتـخـبـنـا

الـوطني خلـوض منـافسـات احللـقة
ونديالية. الثانية من التصفيات  ا
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في اجلـولة الـثانـيـة من التـصفـيات
واجـه مـنـتـخـبـنـا نـظـيـره االمـاراتي
باراة ذهابا في الشارقة  وانتهت ا
عراقية بثالثـة اهداف مقابل هدف
ســجـلـهـا حــسـ سـعـيـد  2ونـاطق
هـاشم  بـيـد ان مـبـاراة االيـاب التي
ضـــيـــفــــتـــهـــا  مـــديـــنـــة  الـــطـــائف
الـسـعـوديـة شـهـدت مـلـحـمـة كـروية
ـنـتــخب االمـاراتي عـنـدمــا  تـقــدم ا
بــــهـــــدفــــ دون مــــقـــــابل واضــــاع
ا يعني تأهـله للمرحلة ضعفهمـا 
االخيرة من التصفيات على حساب
منتخـبنا بفـارق االهداف حتى جاء
الــفــرج فـي الــوقت الــقـــاتل بــهــدف
خــرافي  لـلــبـديل كــر صـدام  كـان
كـفـيال  بـتـقلـيص الـفـارق وبـالـتالي
تـفـوق الـعـراق بــأفـضـلـيـة االهـداف
ــلــعب اخلــصم وبـذلك ـســجــلـة  ا

ـالقـاة نــظــيـره تــأهل مــنــتـخــبــنـا  
السـوري بطل مـجمـوعة غـرب اسيا
ــنـتــخــبـان في الــثــانـيــة فــتـعــادل ا
دمــشق بـدون اهـداف وفــاز الـعـراق
في مـــديــنــة الــطــائـف الــســعــوديــة
بــثالثـة اهـداف مــقـابل هـدف واحـد
تناوب على تسجيلها حس سعيد
وشــاكــر مــحــمــود وخــلــيل مــحــمـد
عالوي وهـــكــذا كــان خـــتــام رحــلــة
الـتـصـفـيـات مـسـكـا  لـتـبـدا بـعـدهـا
ــكــثـــفــة لــلــحــدث االســـتــعــدادات ا
ي الكبـير الذي شهد احلضور العا
العراقي االول على امتداد التاريخ.
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ــــنــــتـــــخب الـــــعــــراقي اســـــتــــهـل ا
ـــونـــديــال حتــضـــيـــراته اجلـــديـــة 
ــعــســـكــر طــويل في مــكــســيـــكــو 
الــبــرازيل اســتــغــرق شــهــرا كــامال
كـسيك اثـل في ا ـعـسكـر  تـبعه 
فرطة بهدف التكيف مـع اجوائها ا
طر وقـلة االوكـسج بالـرطوبـة وا
الرتـفـاعـهــا عن سـطح الــبـحـر وقـد
ونديالية كشفت  تفاصيل الرحلة ا
من الـفـها الـى يائـهـا بان مـنـتخـبـنا
الـــوطــــني تـــفــــرد بـــكـــونـه االكـــثـــر
استـهالكـا للـمدربـ بعـد ان تناوب
عـــلـى قـــيــــادته في تــــلك الــــرحـــلـــة
ـــدربـــون اكـــرم احـــمـــد ســـلـــمـــان ا
ومـسـاعـده احـمـد صـبـحي ثـم ثـامر
مــحــسن ومــســـاعــديه واثق نــاجي
وحـــــــازم جــــــســــــام نـــــــاهــــــيـك عن
الــبــرازيـلــيــ جــورج فــيــرا وايـدو
عار من االحتاد واخيرا ايفرستو ا
الــقــطـري لــكــرة الــقــدم في مــبـادرة

طيبة من االشقاء.
واشــــار مــــجــــرى االحــــداث الى ان
ايفرستو ركز على اجلانب الدفاعي
بشكل كـبير من اجل احلـصول على
الـتعـادل او اخلسـارة بـاقل عدد من
االهـداف وقــد اعــلـن صـراحــة بــانه
تــســلم مــســؤولــيـتـه مــتـأخــرا  ولم
تسـنح له الفرصـة الكبـيرة للـتعرف
عـلـى  قـدرات العـبـيه وامـكـانـيـاتـهم
بـــــشـــــكـل دقـــــيـق   ومـع ذلك يـــــرى
الكـثيرون بـانه كان باإلمـكان افضل
ــــا كـــــان الن الــــقــــرعـــــة اوقــــعت
ــنــتـخب الــوطــني في مــجــمــوعـة ا
ســهــلــة نــســبــيــا مــقــارنــة بــبــقــيـة

اجملموعات.
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طـــــــــلـب االحتــــــــاد
الدولي لكرة القدم
(فـــــــيـــــــفــــــــا) من
االحتاد الـعراقي
لكرة القدم امس
االربـــــــــــعـــــــــــاء
اخــتــيـار ارض
مـــــــحـــــــايـــــــدة
ـــــــــبــــــــــاراتي
ـــــــنـــــــتـــــــخب ا
العـراقي امام ايران
والــــبــــحـــــرين بــــســــبب
الـــتـــظـــاهـــرات والـــلـــتـــ
تـــــــنـــــــدرجـــــــان ضـــــــمن
مــنــافــســات اجلــولــتـ
اخلـامــسـة والـسـادسـة
في الــــتـــــصــــفـــــيــــات
ـــؤهــلــة ــزدوجــة ا ا
الى نـهـائـيـات كـاس
الـــعـــالم في قـــطـــر
2022 وكاس ا
اسيـا في الص
2023 حيث كان
مـــــــــقـــــــــررا ان
سـيــضـيف في
الـــرابع عـــشــر
مـن شــــــــهـــــــر
تــــــــــشــــــــــرين
الــــــــــثــــــــــاني
اجلـــــــــــــــــاري
ـــــنـــــتـــــخب ا
االيرانـي على
ملعب الـبصرة
الــدولي 65 الف
مــتــفـــرج فــيــمــا
ـنـتخب يـسـتقـبل ا
الـــبـــحـــريـــني عـــلى
ـــــلـــــعـب في نـــــفـس ا
الـــــتـــــاسع عـــــشـــــر من

الشهر نفسه.
 وفي تطـور اعلن رئيس
االحتـاد الــعـداقي لـكـرة
الـــقـــدم عــبـــد اخلـــالق
مــســعــود ان االحتــاد
اخـتار االردن مـلـعـباً
لــــلـــــمــــبـــــاراتــــ .
ويـتــربع مـنـتـخـبـنـا
عــــــــــلــى صــــــــــدارة

اجملمـوعة االسيـوية الـثالثـة بسبع
نـقـاط مـتـقـدمـا بـفارق االهـداف عن
ـنــتـخب الــبـحــريـني فــيـمــا يـقف ا
ركز الثالث نتخب االيراني في ا ا
بــــسـت نــــقـــاط ثـم هــــونك وكــــونك

وكمبوديا.
ويـعـول مـدرب الـعـراق كـاتـانـيـتش
ـعـسـكـر الـتـدريـبي اليـصـال عــلى ا
ـطـلـوبة الالعـبـ الى اجلـاهـزيـة ا
واخلـروج بـنـتـيـجـة ايـجـابـيـة امام
ـنـتـخب ايــران تـعـزز من حـظــوظ ا
ـرحلة الـثانية من في التاهل الى ا
خالل الــتـشــكـيــلـة الــتي اخـتــارهـا
الــتي تــضم مــجــمــوعــة من جنــوم
الـدوري احملـلي واحملـتـرفـ فضال

عن عاملي االرض واجلمهور. 
وضـمت الـتـشكـيـلـة الالعـب جالل
حـسن ومـحـمـد حمـيـد وفـهـد طالب
ــــرمى وعـــلي عـــدنـــان حلـــراســـة ا
وضـــرغــــام إســــمـــاعــــيل واحــــمـــد
إبـراهـيم وسـعـد نـاطق وعـلي فـايز
ورب سـوراقا ومـيثم جـبار وعالء
مـهـاوي ومـصـطفـى محـمـد لـلـدفاع
وإبــراهــيم بــايش وحــسن حــمــود
وامـــجــد عـــطــوان وصـــفــاء هــادي
وبشار رسن ومحمـد قاسم ومحمد
رضــا وهـمـام طـارق وشــريف عـبـد
الكـاظم لـلوسط ومـهنـد علي وعالء
عباس وعالء عبد الـزهرة للهجوم.
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ـنـاسـبـة تـصــفـيـات مـونــــديـال و
قـطر 2022 تـعود بـنـا الـذاكرة الى
ـشـاركـة الــعـراقـيــة الـوحـيـدة في ا
هـذا احلـدث الـكـوني الـكـبـيـر حيث
يـبـقى وصول  مـنـتـخبـنـا الول مرة
الى نـهـائـيات  مـونـديـال مكـسـيـكو
حـدثا تـاريـخيـا فريـدا السـيمـا وقد
ـــعـــايـــيــر حتــقـق خــارج نـــطـــاق ا
ـتعـارف علـيهـا  والتي لم تـالفـها ا
ـــنــتـــخــبـــات االربع والــعـــشــرين ا
ـشـاركة في الـبطـولة ذلك االخرى ا
الوقت قبل ان يرتفع العدد الى 32
فـــريـــقـــا فـــالـــتــــاهل  الى احلـــدث
ي في زمن احلرب مع الكروي العا
ايران اجناز اليفوقه اجناز السيما
وقد   ضرب منتخبـنا رقما قياسيا
الزال قــائــمــا حــتى االن حــيث كـان
ـنـتـخـبـات  الـذي ذهـبت من اكـثـر ا
كسيك ترحاال في التصفيات الى ا

عالء عبد
الزهرة

واحمد عبد الرزاق وحس
جبـار ومـحمـد قـاسم ومراد
مـــحـــمــد وعـــلي احلـــمــادي
ومـــحـــمــد مـــزهـــر وصــادق
زامل ومحـمود احـمد وعلي

رياض.
واضاف كـر انه  اكـمال
جـــــمــــيـع االمــــور االداريــــة
واحلجـوزات للـمشـاركة في
البـطـولة وسـنـخوض اولى
مبـارياتـنا امام
 اوزبـكس
تـــــــــــــــــــان
االســبــوع

قبل. ا

عبد الغني
شهد مدرب
بي االو
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ــــــؤمـل ان يــــــتـــــــوجه مـن ا
ـــبي بـــكــرة ـــنــتـــخب االو ا
القـدم الى امارة دبي الـيوم
اخلــمــيس لــلــمــشــاركــة في

بطولة االمارات الدولية.
ــــنــــتــــخب وقــــال مــــديــــر ا
ـــبـي مـــهـــدي كـــر ان االو
بــطـــولــة االمــارات مــحــطــة
مهمة للوقوف على جاهزية
الالعب قبل خوض
ـؤهلة التـصفـيات ا
ـبـيــاد طـوكـيـو الو
واخـــــتـــــار 2020
ــنــتــخب مــدرب ا
عبـد الـغني شـهد

تـشـكــيـلـة تـتـالف
من عـــــلي كـــــاظم
وحـــســام مـــهــدي
ومـصــطـفى زهــيـر
وجنــم شـــــــــــــــــوان
ومــنــتــظــر ســتـار
وعــبــد الــعــبـاس
ايـاد وعـمــر عـبـد
الـرحـمن ومـهـنـد
جــــــعـــــــاز وعالء
رعـــــد واحــــمــــد
عـــبــــد الـــرضـــا
وحـــــسن رائـــــد
ومنـتـظر عـبد
الـــــــــســـــــــادة
ولـؤي مـاجد
وامـيـر فؤاد
ومــــــهــــــدي
حــــــمـــــيـــــد
وحــــــيــــــدر
عـــــــــــبــــــــــد
الـــــــــــسـالم
واحــــــمــــــد
حـــــــــــــسـن
وايـــهـــاب
جـــــــريــــــر
وعـــبـــاس
بـــــــــــــــــديـع

ــرمى فـــلم يــتــردد بــايـــداعــهــا ا
مـسـجـال هـدف الـبـطـولـة الـثـم

. لالرجنت
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اما الـنهـائي االسوا فـقد  صـنفه
اهل الـــشــان عـــلى انـه كــان  في
بطولة عام 1990 التي ضيـفتها
ـــنـــتـــخـــبـــ ايـــطـــالـــيـــا بـــ ا
ــانـي حــيث االرجـــنــتـــيـــني واال
ـبـاراة الـنـهائـيـة فـقـيرة جـاءت ا
جدا من النـاحية الـفنيـة وخالية
مـن االثــارة واحلــمـــاســة الى ان
ـــكــســـيـــكي احــتـــسـب احلــكـم ا
كــوديـسـال ركـلــة جـزاء  لـصـالح
ــانـــيــا  قـــبل انـــتــهـــاء الــوقت ا
االصلي لـلمـباراة بـخمس دقائق
اثـيـرت حـولهـا الـشـكـوك وسجل
ه هــدف مــنـــهــا انــدريـــاس بــر
انـيا الـفـوز الوحـيد  لـتـحصـل ا
ي لـلمرة الثالثة على اللقب العا
فـي تـاريـخـهـا ويــنـافس نـهـائي
مـونــديـال 1994 الــذي اقـيم في
تحـدة االمريكـية ب الواليـات ا
نـتخـب الـبرازيـلي وااليطالي ا
على لقب اسـوا النهـائيات حيث
كـــان اول نـــهـــائي في الـــتـــاريخ
يــنــتـــهي بــالـــتــعــادل الـــســلــبي
نـتـخبـان الى اللـجوء فـاضطـر ا
لـــركالت الـــتــــرجـــيح من عالمـــة
اجلـزاء التي مـالت بـكفـتـها  الى
الـــبـــرازيـل وادارت بـــظــــهـــرهـــا
لـلطـليـان الذين خـذلهم الالعـبان
باريزي وروبرتو بـاجيو  ففازت

البرازيل 2 – 3.
W bB « wzUNM «

امـا لـقب ( الــنـهـائـي الـصـدمـة )
فـيــســتــحــقه نــهــائي الــبــطــولـة
الرابـعة الـتي ضيفـتهـا البرازيل
لعب عام 1950 حيث احتـشد 
مـاركـانـا الـشـهـيـر اكـثر من 205
الف متفـرج  استعـدوا لالحتفال
نتخـب البرازيلي باللقب بفوز ا
ــــونــــديـــــالي الول مـــــرة عــــلى ا
حـــســــاب مـــنــــتــــخب اورغـــواي
الطرف الثاني للمباراة النهائية
فـي تــلـك الـــبــطـــولـــة وتــقـــدمت
الــبـــرازيل بــهــدف فـــريــاســا في
الــــدقــــيــــقــــة 47 بــــيــــد ان العب
االورغــــواي شـــيـــافــــيـــنـــو ادرك
التعادل في الدقيقة 66 بعد ذلك

اضــاف جـيـجـيـا الـهـدف الـثـاني
لالورغواي فـتبـخرت معه احالم
رجـال الـســامـبـا لـلـفــوز بـالـلـقب
حــيث هــزمـهم مــنــافــسـهـم عـلى
مــراى ومـســمع من جـمــاهـيـرهم
الغفيرة التي خرجت جتر اذيال
ــلـــعـب ويـــذكــر اخلــيـــبـــة مـن ا
الــــــتـــــاريـخ ان هـــــدف الــــــفـــــوز
لالورغــــواي تـــســــبب بــــحــــالـــة
اكـــتـــئــــاب شـــديـــدة لـــلـــحـــارس
الـبرازيـلي بابـربوزا الـذي وافته
ــونـديـال ــنـيــة بـعــد انـتــهـاء ا ا
بــعـدة سـنـوات حــيث كـان يـقـول
بــان الــهـدف االورغــويــاني بـقي

يطارده في كل مكان.
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 تـــــبـــــادلت اوربـــــا وامـــــريـــــكــــا
اجلـنـوبـيـة الـفـوز بـلـقب الـعرش
ي منـذ تنظـيم بطـولة كاس العـا
الـعـالم لـلـمـرة االولى عام 1930
ولم تسـتطـع القـارتان االسـيوية
واالفريقية خرق هذا التفرد على
الــــرغم مـن احلـــضــــور الــــقـــوي
لـبـعض مـنـتخـبـات الـقـارت في
فــتــرات مــتــبــاعــدة  اخــرهــا في
مــونـــديــال كــوريـــا اجلــنـــوبــيــة
والـــيــابـــان عــام 2002 عـــنــدمــا
بــلـغت كـوريـا اجلـنـوبـيـة  الـدور
نــــصف الــــنـــهــــائي  من دون ان
باراة النهائية تنجح في بلوغ ا
وحتـقــيق اجنـاز غــيـر مــسـبـوق
لـلـقـارة الـصـفـراء  وعـلى الـرغم
من بزوغ  جنوم القـارة السمراء
ـهاراتهم الفنية الذين نافسوا 
 الـــفـــائــقـــة اقـــرانــهـم من اوربــا
وامـريـكـا  عـلى حـصـد  اجلـوائز
الــفـرديــة الفــضل العــبي الــعـالم
فــان الــنــجـــاح عــلى الـــصــعــيــد
اجلــمــاعي  كــان بــعــيـدا  وبــقي
ـــنـــتــــخـــبـــات مــــحـــصـــورا  بــــا
ـنــضــويــة  حتت  لــواء قـارتي ا
اوربـــا وامــريـــكــا اجلــنـــوبــيــة 
وتــتــقـــاسم ثالثـــة مــنــتـــخــبــات
االلــقــاب الــتــســعــة في امــريــكــا
اجلــــنــــوبــــيــــة  هـي الــــبــــرازيل
واالورغـواي واالرجـنـت بـيـنـما
يــبــدو االمــر مــغـايــرا فـي اوربـا
بـوجـود اربعـة مـنتـخـبات فـائزة
ـانيـا  وايطـاليـا  وانكـلترا هي ا

وفرنسا.
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