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وفد ألعاب القوى في فنلندا
للمشاركة ببطولة العالم
بغداد  -خاص

و�ص��ل منتخب �شباب الع��راق ب�ألعاب القوى اىل مدين��ة تامبريي يف فنلندا
للم�شارك��ة يف بطول��ة العامل بن�سخته��ا الع�رشين ،واملق��رر انطالقها يوم غد
الثالث��اء يف ا�ستاد تامبريي  ،مب�شاركة وا�سع��ة من املنتخبات العاملية التي
حقق��ت االرق��ام امل�ؤهلة للدخول به��ذه البطولة .وم��ر الوف��د العراقي برحلة
مرهق��ة ج��دا  ،حيث انطلق م��ن مطار بغ��داد اىل مطار انق��رة  ،وا�ستقر هناك
يوم�ين  ،لإكم��ال ت�أ�شريات الدخ��ول واحل�صول عل��ى (فيزا) البل��د امل�ضيف ،
وابدت ال�سفارة الفنلندية يف انقرة تعاونا كبريا لإكمال الت�أ�شريات خالل يوم
واحد ،ومنحها للوفد م�ساءا  ،بعد ان قدم االحتاد االوراق اخلا�صة للت�أ�شريات
ي��وم  20م��ن ال�شه��ر املقب��ل ،وبالت��ايل مت اكم��ال كل املتعلق��ات ومغادرة
ال�سف��ارة م�سا ًء ،واجته الوفد �صباح اليوم الثاين اىل مدينة ا�سطنبول من اجل
املغ��ادرة اىل فنلندا ،وبق��ي الوفد ليلة يف ا�سطنبول قب��ل ان ي�شد الرحال اىل
مطار هل�سنكي  ،ومن ثم انتقل اىل مدينة تامبريي برا يف البا�ص املخ�ص�ص
م��ن اللجنة املنظمة  ،حي��ث ا�ستغرق الوقت �ساعتني ب�ين العا�صمة واملدينة
املنظم��ة .ويف كل حمط��ة من الرحلة ،اجته��د رئي�س الوف��د العراقي ،الدكتور
زي��دون ج��واد ،من اجل ت�أم�ين الوح��دات التدريبية لالعب�ين ،واحلفاظ على
جاهزيته��م البدنية � ،سيما وان الفري��ق كان مع�سكرا قبل االنطالق يف مدينة
ال�سليماني��ة ،ومن اجل احلفاظ على اجلاهزي��ة مت ت�أمني وحدتني تدريبيتني
يف انقرة  ،االوىل كانت ترويحية حتت ا�رشاف املدرب رعد عبد اهلل  ،والثانية
اكم��ل م��ن خاللها الالعب��ون االم��ور التكتيكية ح�س��ب منهاج االع��داد الذي
ي�ضعه مدرب كل العب ،

بوفون يرشح فرنسا للفوز
وج��ه جيانلويج��ي بوف��ون ،احلار���س اجلدي��د لباري�س �س��ان جريمان،
ر�سالة �إىل زميله ،الربازيلي نيمار ،بعد خروج ال�سامبا ،من دور الثمانية
لك�أ���س الع��امل .وقال بوفون ،فف��ي امل�ؤمتر ال�صحف��ي لتقدميه للإعالم،
اليوم الإثنني ،بالعا�صمة الفرن�سية باري�س "كل الالعبني مروا بلحظات
حزينة ،ولكن طاملا يواجهها الإن�سان ب�شجاعة و�إيجابية� ،سيكون قادرا
على جتاوز �أي م�صاعب" .و�أ�ضاف احلار�س الإيطايل املخ�رضم "�أعتقد
�أن العب��ا بطال مثل نيمار� ،شعر بخيب��ة �أمل يف مونديال رو�سيا ،ولكنه
�سيع��ود �أق��وى وبروح �أخ��رى ويحقق ذات��ه ويفكر يف الأم��ر ب�إيجابية،
ويرتجم ذلك ب�إيجايبة" .و�أ�شاد قائد يوفنتو�س ال�سابق ،بالفرن�سي بليز
ماتوي��دي ،قائال "لقد لعب مع��ي يف �صفوف اليويف ،فهو �شخ�ص مميز،
وكان��ت عالقتن��ا رائعة" .و�أو�ض��ح بوفون "لق��د قال ماتوي��دي يل� ،إن
باري���س �س��ان جريم��ان ،يحت��اج العبا مثلي يك��ون قائ��دا لغرف خلع
املالب���س ،لأن اجلمي��ع �سيق��درين ويحرتمني بف�ضل خربات��ي الدولية".
وق��ال "�سعي��د جدا بالتواج��د يف هذه املدين��ة اجلميلة ،الأج��واء رائعة
هدفا،
يف باري���س ،لقد حاول��ت الفوز ب��دوري الأبطال ،وكان
ولكن��ه لي�س هاج�س��ا بالن�سب��ة يل �أو لباري�س �سان
جريم��ان" .و�أردف "ق��ررت االن�ضم��ام لب��ي �إ�س
جي لك��ي �أحت�سن ك�شخ�ص وكالع��ب ،وامل�ساهمة
يف تط��ور الفريق على �أر���ض امللعب حلد ما ،رمبا
�أ�ستطي��ع الو�ص��ول لأهدايف وحتقي��ق �ألقاب
مهم��ة ،وال �أري��د اخت�ص��ار كل �ش��يء
يف دوري الأبط��ال ،ف�أن��ا ل�س��ت
جمنونا" .وك�ش��ف" :باري�س كان
يالحقني منذ � 3سنوات ،وكنت
�أتابع��ه باهتمام ،فهو فريق
ي�ض��م العب�ين موهوب�ين،
وحق��ق قف��زة نوعي��ة يف
الأداء ،و�أف��اد ك��رة القدم،
فه��و يق��دم �أداء خمتلف��ا
منذ ب�ضع �سنوات و�أرى �أنه
يف حت�س��ن م�ستم��ر ،و�ساه��م
�أي�ضا يف تط��ور م�ستوى �أندية
فرن�سي��ة �أخ��رى مث��ل موناك��و
وليون و�سانت �إيتيان".

أدلة جديدة

الوكرة القطري يخاطب اتحاد الكرة ويؤكد قانونية أوراق درجال للترشح لرئاسة االتحاد
محمد خليل

�أر�س��ل نادي الوكرة القطري ،كتب�� ًا ر�سمية لالحتاد العراقي
لك��رة الق��دم ،ت�ؤك��د في��ه �أن النج��م ال��دويل ال�ساب��ق عدنان
درج��ال �شغ��ل من�ص��ب مدي��ر فن��ي و�إداري وم�ست�ش��ار فني
يف الن��ادي القط��ري .وذك��ر ن��ادي الوكرة يف كتاب��ه الذي
�أر�سل��ه الحت��اد الكرة /جلن��ة االن�ضباط" :بن��ا ًء على الطلب
التحري��ري املق��دم من ال�سي��د /عدنان درج��ال مطر -الينا
بتاريخ  07/07/2018والذي يطلب فيه خماطبة االحتاد
العراق��ي لك��رة الق��دم /جلن��ة االن�ضب��اط لغر���ض تو�ضيح
الكت��ب ال�صادرة م��ن قبلنا اىل االحتاد العراق��ي لكرة القدم
بخ�صو�ص طبيعة عمل ال�سيد عدنان درجال مطر يف نادينا
للف�ترات ال�سابق��ة واملرفق ن�سخة منها طي��ه نود ان نو�ضح
ما ي�أتي:
�أوالً :ان ال�سيد عدنان درجال مطر كان قد عمل بنادي الوكرة

الريا�ضي للف�ترة من عام  2008حتى عام  2014ب�صفته
مدير فني واداري للفريق الأول لكرة القدم كام ورد بكتابنا
رق��م (ن و ر )436/018 /وامل���ؤرخ يف 12/03/2018
واملوج��ه اىل جلن��ة االنتخاب��ات يف االحت��اد العراقي لكرة
الق��دم وقد ج��رى ت�أييد �صحة �ص��دور هذا الكت��اب بكتابنا
رق��م (ن و ر 2018 /869 /وامل���ؤرخ يف 26/5/2018
واملعن��ون اىل االحتاد العراقي لك��رة القدم .وهنا نو�ضح ان
عم��ل ال�سيد /عدنان درج��ال مطر يف نادين��ا كان مبوجب
عقود العم��ل املبينة تفا�صيلها ادن��اه واملرفق ن�سخة منها
طية وهي كاالتي )1( :العقد الأول والذ جرى مبوجبه تكليف
ال�سي��د عدنان درجال مط��ر كمديرفني واداري للفريق الأول
لكرة القدم للفرتة من  28/2/2008حتى .27/6/2008
( )2العق��د الثاين والذي جرى مبوجب��ه تكليف ال�سيد عدنان
درج��ال مطر كمدير فن��ي واداري للفري��ق الأول لكرة القدم
للف�ترة م��ن  1/10/2010حت��ى )3( .31/5/2011

العق��د الثال��ث والذي ج��رى مبوجب��ه تكليف ال�سي��د عدنان
درج��ال مطر كمدير فن��ي واداري للفري��ق الأول لكرة القدم
للفرتة م��ن  1/7/2011حت��ى  )4( .13/5/2012العقد
الراب��ع وال��ذي جرى مبوجب��ه تكليف ال�سيد عدن��ان درجال
مط��ر كمدير فن��ي واداري للفري��ق الأول لكرة الق��دم للفرتة
م��ن  1/7/2013حتى  .31/5/2014ثاني��اً :مت تكليف
ال�سي��د عدن��ان درج��ال مطر بالإ��شراف على الفري��ق الأول
والفريق الرديف ب�صفته م�ست�شار فني بالإ�ضافة اىل تكليفه
بو�ض��ع اال�سرتاتيجي��ة الالزم��ة لتطوي��ر العم��ل يف الفئات
ال�سني��ة بالإ�ضاف��ة اىل التخطيط للفري��ق الأول (بدون �أجر)
وذل��ك اعتب��اراً م��ن  15/7/2014وان ذل��ك كان مبوجب
التعمي��م رق��م ( )6/2014وال��وارد بكتابن��ا رق��م (ن و
ر )1455/014/بتاري��خ  .15/7/2014ثالثاً� :إن العمل
يف ن��ادي الوك��رة الريا�ض��ي يتم ع��ن طريق تخزي��ن الكتب
واملرا�س�لات واالولي��ات يف جه��از احلا�س��ب االيل ب�صيغ��ة

شنيشل يكشف تفاصيل عقده مع الصقور
خاص

ك�ش��ف م��درب ن��ادي الق��وة اجلوي��ة،
را�ض��ي �شني�ش��ل ،تفا�صي��ل عق��ده م��ع
ال�صق��ور وحقيق��ة ا�ستمراره م��ن عدمه
مع الفريق املو�سم املقبل.
وقال �شني�شل لـ(اجلورنال) �إن "عقدي مع
القوة اجلوية ميتد لثالث �سنوات لكني طلبت من
�إدارة الفري��ق عقد اجتماع م��ع نهاية كل مو�سم
لتقييم �أداء املدرب والالعبني والإدارة".
و�أو�ض��ح بالق��ول" :لي�س��ت ل��دي �أي م�شكل��ة يف
اال�ستم��رار م��ع ال�صق��ور و�س�أ�ستمر م��ع النادي
مادام��ت الإدارة توف��ر مقوم��ات النج��اح

والالعب��ون ي���ؤدون م��ا عليه��م داخ��ل �أر�ضي��ة
امللع��ب" .اكد م��درب املنتخب الوطن��ي ال�سابق
ون��ادي الق��وة اجلوي��ة احل��ايل را�ض��ي �شني�شل،
�أن ال�شك��وى الت��ي قدمه��ا �ضد االحت��اد العراقي
لك��رة القدم يف حمكمة "كا���س" الدولية مازالت
م�ستم��رة و�شبه حم�سومة مل�صلحته .وبخ�صو�ص
ال�شك��وى الت��ي قدمه��ا ل��دى حمكم��ة "كا���س"
للمطالب��ة مب�ستحقات��ه املالية عق��ب �إقالته من
تدري��ب املنتخب الوطني خ�لال ت�صفيات ك�أ�س
الع��امل  ،2018ق��ال �إن "�شك��وى كا���س مازالت
م�ستم��رة" ،املحام��ي اخلا���ص بي ابغلن��ي ب�أن
ال قبل ان ت�صدر
حمكمة كا�س ت�ستغرق وقت ًا طوي ً
احلك��م النهائ��ي يف الق�ضايا التي تق��دم اليها".

و�أو�ض��ح �أن "ال�سبب الأخ��ر لت�أخر ال�شكوى يعود
�إىل تلك���ؤ احتاد الكرة م��ن خالل دفع ر�سوم فتح
املحكم��ة ،لكنن��ي ا�ضط��ررت لدفعه��ا كم��ا فعل
عدنان درجال".
و�أ�ضاف" :الأمر ال��ذي احزنني يف هذه الق�ضية،
هو تواج��دي يف االحتاد ملدة  45يوم ًا كي احل
الق�ضية لكن االحتاد ابلغ املحكمة ب�أنني مل �آتي
لالحتاد كي ابلغه مب�ستحقاتي وبال�شكوى".
لا�" :أنا اعترب هذا الأمر انهزام ومتل�ص
واكد قائ� ً
من امل�س�ؤولي��ة من قبل االحتاد" ،مبين ًا بالقول:
"ل��ن �أتن��ازل عن الق�ضي��ة ،لكن ل��و جل�س معي
�أع�ضاء االحتاد بطريقة ودية لتنازلت عنها بكل
ب�ساطة لكن هذا الأمر مل يحدث".

مروان حسين تحت مجهر أندية مصرية ومغربية وايرانية
بغداد_ خاص

تلق��ى العب ن��ادي �سباهان �أ�صفه��ان الإيراين،
العراق��ي مروان ح�سني ،عرو�ض�� ًا حملية وعربية
لتمثيل �أحد الفرق يف املو�سم املقبل.
وق��ال ح�س�ين لـ(اجلورن��ال) "انته��ى عقدي مع
�سباه��ان �أ�صفه��ان الإي��راين بع��د مو�س��م واح��د
ق�ضيت��ه م��ع الفري��ق" ،الفت�� ًا �إىل �أن "ال��دوري
الإيراين مميز وال ا�ستبعد البقاء فيه ملو�سم �آخر".
و�أو�ض��ح بالق��ول" :تلقي��ت عرو�ض ًا م��ن الأندية
املحلي��ة الك�برى املناف�س��ة عل��ى لق��ب الدوري

املمت��از لتمثي��ل فرقه��ا املو�سم املقب��ل وكذلك
تلقي��ت عرو�ض�� ًا لالح�تراف يف م��صر و�إي��ران
واملغرب" .واختتم حديثه بالقول" ،حالي ًا ادر�س
العرو���ض جيداً و�أقيمها م��ن كل اجلوانب وحتى
اللحظ��ة مل �أحدد وجهتي املقبل��ة بعد لكن خالل
الأي��ام املقبل��ة �س�أتخ��ذ الق��رار املنا�س��ب" .وقد
ان�ضم ح�سني �إىل �صفوف �سباهان يف �آب 2017
قادم�� ًا م��ن �صف��وف ن��ادي ال�رشط��ة ،حيث حل
فريقه يف املركز الراب��ع ع�رش بر�صيد  29نقطة.
وول��د ح�س�ين يف  26/1/1992وب��د�أ م�سريته
كمح�ترف يف املالع��ب م��ع ن��ادي ال��زوراء ث��م

انتق��ل اىل �صفوف ال�رشط��ة عام  2014ومن ثم
اىل ن��ادي اخلليج ال�سعودي وثم عاد اىل ال�رشطة
م��ن جديد وبق��ي مو�سمني قب��ل ان يغادر �صوب
�سباهان الإيراين.
ويعد ح�سني من مهاجمي ر�أ�س احلربة املميزين
الذين ب�إمكانهم اللعب يف منطقة اجلزاء وت�سجيل
الأهداف م��ن كرات هوائية ور�أ�سي��ة ب�سبب طول
قامته والتي تبلغ � 190سم.
ويطم��ح ذو ال��ـ 26عام�� ًا الع��ودة اىل ت�شكيل��ة
املنتخ��ب الوطن��ي للم�شارك��ة يف بطول��ة �آ�سي��ا
املقرر �إقامتها يف الإمارات العام املقبل.

( )wordوعندم��ا طل��ب من��ا ال�سي��د عدن��ان درج��ال مطر
تزوي��ده بن�سخة من كت��اب التكليف رق��م (ن و ر/1455 /
 )014بتاري��خ  15/7/2014مت طباعة الكتاب املذكور
�أع�لاه م��ن احلا�س��ب عل��ى فورم��ة الن��ادي امل�ستخدمة يف
الوق��ت احلا��ضر من قب��ل الن��ادي ومت تزويد ال�سي��د عدنان
درج��ال مطر بن�سخ��ة منه .رابع��اً :كما ن��ود �إحاطتكم علم ًا
ب���أن ال�سي��د عدن��ان درجال مط��ر كان ا�سمه مدرج�� ًا �ضمن
مل��ف تراخي���ص �رشكة الن��ادي باالحتاد اال�سي��وي ب�صفته
مديراً فني ًا للفريق الأول حتى  2014اما يف الفرتة الالحقة
م��ا بع��د  31/05/2014مل ي��درج ا�سم��ه �ضم��ن ملف��ات
تراخي�ص �رشك��ة النادي ،حيث ان متطلب��ات الرتاخي�ص مل
ت�شم��ل وظيفة (امل�ست�شار الفني) التي عمل بها ال�سيد عدنان
درج��ال ب��دءاً م��ن  ،15/07/2014ن��ود اي�ض�� ًا احاطتكم
علم�� ًا بان النظام االلك�تروين لرتاخي�ص �رشكات الأندية قد
بد�أ منذ عام � 2016أي قبل مو�سمني فقط.

مليارا دينار تنعش خزائن اتحاد
الكرة
بغداد_ خاص

اف��اد م�صدر مطل��ع تلقي االحت��اد املركزي لك��رة القدم منحة
مالي��ة تقدر مبلي��اري دينار من جمل�س ال��وزراء لتغطية اجور
احلكام واطف��اء الديون املرتتبة على االحت��اد .وقال امل�صدر
لـ(اجلورن��ال) مت اي��داع مبل��غ ق��دره ملي��ار دين��ار عراقي يف
ح�س��اب االحتاد املركزي لكرة القدم لدى اللجنة االوملبية من
ا�صل مبلغ اجمايل يقدر مبلياري دينار ،جاء ذلك اثر االجتماع
الذي عقده االحتاد بال�سيد رئي�س الوزراء حيدر العبادي خالل
اال�شهر املا�ضية .وا�ضاف :ان املبلغ املذكور �سيتم تخ�صي�صه
وح�سب ت�رصيحات احتادية لتغطية اجور احلكام البالغة ٥٣٠
ملي��ون دينار عراقي ا�ضافة اىل اطفاء ديون االحتاد املرتبطة
ب�رشك��ة املرج��ان لل�سفر وال�سياحة و�رشك��ة جاكو للتجهيزات
الريا�ضية ،ناهيك ع��ن الديون اخلا�صة ب�سكن عدد من اع�ضاء
االحتاد والوفود الكروية.
واختت��م حديثه قائالً :فقط من اجل ف��ك اال�شتباك احلادث يف
الوق��ت احلايل يف الو�س��ط الريا�ضي فان مبل��غ املليارين غري
مرتب��ط باملنحة املرتبطة باملبلغ املايل املر�صود ال�ستقطاب
مدرب اجنبي .وك�ش��ف النائب الثاين لرئي�س احتاد الكرة ،علي
جب��ار ،ال�سب��ب الرئي�سي وراء تلك�ؤ ت�سديد �أج��ور حكام الدوري
العراق��ي يف كل مو�س��م .وق��ال جبار �إن “االجتم��اع مع جلنة
احل��كام كان فيه اخت�لاف يف وجهات النظ��ر وتوقيتات دفع
�أج��ور احلكام” ،مبين�� ًا �أن “احلق مع احلكام ب��كل ت�أكيد وهذا
املو�س��م ت�أخ��رت م�ستحقاته��م كث�يراً” .وا�ض��اف “ :يفرت�ض
�أن تك��ون هن��اك �آلي��ة عم��ل املو�سم املقب��ل ويج��ب �أن تكون
هن��اك ثواب��ت ت�ضم��ن حقهم م��ن خ�لال ت�سدي��د م�ستحقاتهم
يف مواعيده��ا دون تلك���ؤ” .وبني �أن “�سبب تلك���ؤ ت�سديد �أجور
احل��كام مو�ضوع احلكام هو ارتباط م�ستحقاتهم ب�أجور النقل
التلفزيوين ،لذلك يتلك�أ ت�سديد املبالغ”.

الخبرة باألجواء الفرنسية سالح الشياطين لقهر الديوك في نصف نهائي المونديال
يت�أه��ب منتخبا بلجي��كا وفرن�س��ا ،للمواجهة املرتقبة
بينهم��ا الي��وم الثالثاء ،عل��ى ملع��ب "كري�ستوف�سكي"
مبدين��ة �س��ان بطر�سربج ،يف ال��دور قب��ل النهائي من
بطول��ة ك�أ���س الع��امل ،يف مب��اراة رمب��ا يتمت��ع فيه��ا
املنتخب البلجيكي ب�أف�ضلية درايته الوا�سعة للخ�صم.
و�سب��ق للنجم البلجيكي �إيدي��ن هازارد ،العب ت�شيل�سي
الإجنلي��زي ،اللع��ب لفري��ق لي��ل الفرن�س��ي  ،كم��ا لعب
يانيك كارا�سك��و وثورجان ه��ازارد ومي�شي بات�شواي
يف ال��دوري الفرن�س��ي يف ف�ترات �سابق��ة .ويلع��ب
املداف��ع توما���س مونيي��ه والعب خ��ط الو�س��ط يوري
تيليمان���س ،حالي��ا يف فرن�س��ا لفريق��ي باري���س �سان
جريم��ان وموناكو ،على الرتتيب .وق��ال مونييه الذي
يغيب عن مباراة الي��وم ب�سبب الإيقاف "ب�رصاحة� ،أنا
م�ست��اء قلي�لا �إزاء مواجهة زمالئ��ي و�أ�صدقائي ،ومن
ناحي��ة �أخرى �أتوق��ع مباراة ممتعة" .ورغ��م ح�سا�سية
املواجهة �أمام الأ�صدقاء ،ال بد �أن معرفة مونييه بعدد
من عنا��صر املنتخب الفرن�س��ي� ،ستفيد منتخب بالده
وتعزز �آماله يف الو�صول �إىل نهائي ك�أ�س العامل للمرة
الأوىل .كذلك ال �ش��ك يف �أن الإ�سباين روبرتو مارتينيز

املدير الفني للمنتخ��ب البلجيكي� ،سيحاول اال�ستفادة
م��ن م�ساعده تي�يري هرني ،جن��م املنتخ��ب الفرن�سي
ال�سابق .ويعلق املنتخ��ب الفرن�سي �آماله على ا�ستمرار
ت�أل��ق كيليان مبابي 19 ،عاما ،الذي يتطلع �إىل تكرار
�إجن��از هرني ب���أن يت��وج باللق��ب يف �أول م�شاركة له
ببطولة كب�يرة .ومثلما كانت بداية هرني� ،شق مبابي
طريق��ه ع�بر بواب��ة موناكو ث��م انطلق �إىل ف��رق �أكرب،
ويلعب مبابي حاليا لفريق باري�س �سان جريمان.
وقال مبابي "�سيكون �أمرا رائعا �أن �أرى تيريي جمددا،
�إن��ه �شخ���ص �أحب��ه كثريا ،هن��اك الكثري م��ن االحرتام
بينن��ا ،لق��د كان العب��ا رائع��ا و�ألهمن��ي ،ه��و فرن�سي
و�سيجل���س عل��ى مقاع��د الفري��ق املناف���س ،وه��و �أمر
�سيكون غريبا بالن�سبة له �أي�ضا".
و�سيك��ون ن�صف نهائ��ي بطولة ك�أ�س الع��امل ،املقامة
حالي��ا برو�سي��ا ،موع��دا ال�صط��دام اخل�برة بعن��صر
ال�شباب ،يف كل من مباراتي املربع الذهبي.
ويخو���ض املنتخب��ان الفرن�سي والإجنلي��زي البطولة،
باثن�ين م��ن �أك�ثر الف��رق ال�شاب��ة يف ه��ذا املونديال،
ويلتق��ي الفريق��ان يف املرب��ع الذهب��ي ،نظرييهم��ا

البلجيك��ي والكروات��ي ،اللذي��ن يت�سم��ان بق��در هائل
م��ن اخل�برة .ويقت�س��م املنتخب��ان الفرن�س��ي بقي��ادة

امل��درب ديدييه دي�شامب والإجنلي��زي بقيادة جاريث
�ساوثجيت ،املركز الث��اين يف قائمة �أ�صغر املنتخبات

�سن��ا ،وذلك خلف نيجرييا ،وذل��ك مبتو�سط �أعمار يبلغ
 26عام��ا .ويف نف���س الوقت يحظ��ى منتخبا بلجيكا
وكرواتي��ا بخ�برة �أك�بر ،حي��ث يبل��غ متو�س��ط �أعم��ار
العبيهما 6ر 27عام و9ر 27عام على الرتتيب.
ويت�س��ع الفارق ب�شكل كبري م��ع اقت�صار املقارنة على
العبي الت�شكيلة الأ�سا�سية لكل فريق ،يف مباراته التي
حقق بها الفوز يف دور الثمانية للبطولة.
وبل��غ املنتخب الإجنليزي املرب��ع الذهبي بالفوز على
نظريه ال�سويدي � / 2صفر معتمدا على ت�شكيلة �أ�سا�سية
بل��غ متو�س��ط الأعم��ار فيه��ا 6ر 25ع��ام ،فيم��ا بل��غ
متو�س��ط �أعمار الت�شكيلة الأ�سا�سي��ة للمنتخب الفرن�سي
يف املب��اراة التي تغلب فيها عل��ى منتخب �أوروجواي
ب��دور الثمانية 1ر 25ع��ام .ويف املقابل ،بلغ متو�سط
�أعم��ار العبي الت�شكيلة الأ�سا�سي��ة للمنتخب البلجيكي
يف املباراة التي فاز فيها  1 / 2على نظريه الربازيلي
يف دور الثماني��ة للبطولة 2ر 28عام ،وو�صل متو�سط
الأعم��ار للت�شكيلة الأ�سا�سية الت��ي تغلب بها املنتخب
الكرواتي على نظريه الرو�سي بركالت الرتجيح 2ر29
ع��ام .ونظ��را لكون املنتخ��ب الإيط��ايل (الآزوري) هو

الفري��ق الوحيد الذي ت��وج باللقب العامل��ي من خالل
فري��ق يف��وق متو�س��ط �أعم��ار العبيه  28عام��ا وذلك
يف موندي��ال  2006ب�أملانيا ،ح�سبما �أفادت �صحيفة
"تيلج��راف" الربيطانية ،ف���إن هذا ي�صب يف م�صلحة
املنتخبني الإجنليزي والفرن�سي.
و�سجل ديلي �آيل الهدف الثاين للمنتخب الإجنليزي يف
مرم��ى ال�سوي��د ،مبباراتهم��ا يف دور الثمانية لي�صبح
ث��اين �أ�صغ��ر الع��ب ي�سج��ل هدف��ا لفريق��ه يف تاري��خ
م�شاركات��ه ببطوالت ك�أ�س الع��امل ،حيث بلغ عمره يف
يوم املباراة  22عاما و 87يوما.
وال يتف��وق علي��ه �سوى النج��م ال�شه�ير ال�سابق مايكل
�أوي��ن ال��ذي �سج��ل هدف��ا للمنتخ��ب الإجنلي��زي يف
موندي��ال  1998وكان عم��ره يوم املب��اراة  18عاما
و 190يوم��ا .ويربز �آيل �ضم��ن جمموعة من الالعبني
الواعدين الذين ي�شارك��ون مع املنتخب الإجنليزي يف
املونديال للمرة الأوىل.
وم��ن بني ه���ؤالء الالعب�ين �أي�ضا كل م��ن هاري كني
وجي�س��ي لينج��ارد وه��اري ماجواي��ر وجميعه��م يف
اخلام�سة والع�رشين �أو ما دونها.

