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يف تقريره االسبوعي

احتـــــاد الكـــــرة ينعــــى النجــــم الدولـــي السابـــق ناطـــق هاشـــم
بغداد  -حيدر مدلول

عقـد االحتــاد اجتمـاعه االسبـوعي ونــاقش
املـواضيع املـدرجة يف جـدول أعمـاله واتخذ
بصددها القرارات االتية-:
-1ب ـسـم اهلل ال ــرحـمـن ال ــرحـيـم (ي ــا أيـته ــا
النفـس املـطمـئنــة ارجعي إلــى ربك راضيـةً
مرضية) صدق اهلل العظيم .بقلوب مؤمنة
بـقضـاء اهلل وقــدره تلقـى االحتــاد نبـأ وفـاة
العـب املـنــتخـب الـ ــوطـنـي الـ ـسـ ــابق نـ ــاطق
هــاشم إثـر نـوبــة قلـبيــة يف سلـطنــة عمـان.
لقــد قــدم الفـقيــد (أب ــو احمــد) رحـمه اهلل
الـ ـشـيء الـكـثـيـ ــر للـكـ ــرة العـ ــراقـيـ ــة العـب ـ ـاً
ومـدربـاً وكـان مثــاالً يقتـدى به ..لقـد تـرك
هذا اخلبـر االليم واملصـاب اجللل غصة يف
الــنفــس وح ـس ــرات يف الـقلـب ..ن ـس ــأل اهلل
العلـي القــدي ــر أن يتـغمــد الفـقيــد بــواسع
رحـمــته وأن يـلهــم أهلـه وذويه وأسـ ــرة كـ ــرة
القـدم العــراقيـة الـصبـر والـسلـوان وإنـا هلل
وإنا اليه راجعون.
-2ان ــسج ــام ـ ـاً مع نـهج االحت ــاد يف رع ــاي ــة
الـرمـوز التي سـاهمت يف اثـراء مـسيـرة كـرة
الق ــدم الع ــراقـي ــة فق ــد ب ــادر االحت ــاد إل ــى
إيفـاد املـدرب القـديــر عمـو بـابـا إلـى االردن
لغـ ــرض املع ــاجل ــة وق ــام بـت ـس ــدي ــد جـمـيع
نـفقـ ـ ــات عـالجه يف احـ ـ ــد امل ـ ـس ـت ـ ــشف ـيـ ـ ــات
االردنـي ــة والـتـي جت ــاوزت الـثـم ــانـي ــة آالف

دوالر كـمـ ــا قـ ــرر االحتـ ــاد زيـ ــادة راتــبه إلـ ــى
 1000دوالر اع ـ ـ ـتـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراً مـ ـ ــن 2004 /8 /1
تقــديــراً جلهــوده الـتي بــذله ــا ويبــذلهــا يف
خـدمة الـكرة الـعراقـية مـتمنـني له الشـفاء
التام.
-3االيعـ ــاز إلـ ــى الـلجـن ـ ــة الفـنـيـ ــة وجلـنـ ــة
املنتخـبات باعـداد تقييم لـواقع منتخبـاتنا
الـوطنيـة (األوملبـي  -الشبـاب  -النـاشئني -
االشبـال) من جـميع اجلـوانب مبـا يف ذلك
املالك ــات الـت ــدريـبـي ــة ..كـم ــا ق ــرر االحت ــاد
شـمـ ــول املالكـ ــات الـتـ ــدريـبـيـ ــة يف املـ ــدرسـ ــة
الـك ـ ــرويـ ـ ــة بهـ ـ ــذا الق ـ ــرار وإع ـ ــادة ال ـنـ ـظ ـ ــر
بـاملالكــات التـدريـبيـة اخلـاصـة بهـا واعـداد
دراس ــة لـ ــواقع امل ــدرسـ ــة الك ــرويـ ــة عل ــى أن
ت ـشـمل حتــديــد االرتـب ــاط الفـنـي واالداري
للمدرسة.
-4قيــام جلنـتي املـنتـخبــات والفـنيــة بعقــد
اجتمـاع خـاص ملنــاقشـة معـطيــات مشـاركـة
مـنتخـب النـاشـئني يف الـبطـولــة اآلسيـويـة
االخيرة ورفع تقرير مفصل إلى االحتاد.
-5إن ال ــواجـب ال ــوطـنـي ي ــدع ــون ــا جـمـيعـ ـاً
كعراقيـني أن نقف خلف منتخـبنا الـوطني
ونسخـر جميع االمـكانيـات املتاحـة يف هذه
املرحـلة الـدقيقـة التي يـستعـد فيـها ملـباراة
حــاسـمــة قــد حتــدد مـصـيــره يف تــصفـيــات

بغــداد (ا ف ب) -فقــدت الكــرة الع ــراقيــة واح ــدا من
املع العبـي املنـتخب العـراقـي السـابق وصـانع ألعـابه
املـمـيــز ن ــاطق هــاشـم الــذي ت ــويف يف سلـطـنــة عـمــان
حـيـث يقــود نــادي مــسقـط اث ــر تع ــرضه إل ــى سكـتــة
قلبية.
ولـد هاشم عـام  1960يف أحد األحـياء الفقيـرة الذي
يعــرف االن مبــدينــة الـصــدر وتــرعــرع فـيه واظهــر يف
س ــاحـ ــاته ال ــشعـبـيـ ــة مهـ ــاراته املــبك ــرة قـبل إن يـب ــدأ
مـ ـشـ ــواره ال ـطـ ــويـل مع ك ـ ــرة القـ ــدم مــن خالل أحـ ــد
األنـديــة البغـداديـة يعــرف بنـادي األمـانـة عـام 1978
لـيمثله مـوسمـني متتـاليـني حقق فيهـا جناحـا جعل
الفرق اجلماهيرية تفكر يف ضمه.
ويف مــطلع الـثـمــانـيـنـيــات انـتقل إلــى صفــوف نــادي
القـوة اجلويـة احد اعـرق األنديـة احملليـة وبقي معه
حتى عـام  ،1989وهي الفتـرة ذاتها الـتي ارتدى فـيها
قـمـيــص املـنـتخـب الع ــراقـي مـ ــدافع ــا عـن ألـ ــوانه يف
بطـوالت عدة تـرك فيهـا بصمـات واضحـة فكـان ابرز
العبي خـط الوسط بقدراته ومهـارته التي عرف من
خاللها بلقب بالتيني العراق.
س ــاهم هــاشـم مع املـنتـخب يف صـنع إجنــازات كـثيــرة
مـنه ــا بـط ــول ــة ك ــأس اخللــيج الع ــربـي ع ــام  1984يف
مــسقـط ،ويف بلــوغ مـنـتخـب الع ــراق نهــائـيــات كــأس
العالم يف املكسيك عام 1986.
واعتـزل اللعـب مطلع الـتسعـينيـات واجته الـى عـالم
التـدريب وقـاد فـريـقه السـابق القـوة اجلـويـة يف اكثـر
مـن م ــوسـم وحـقق مـعه نـتـ ــائج طـيـب ــة ،ثـم احـت ــرف
العــمل الـتـ ــدريـبــي مع نـ ــادي الـ ــراسـيـنـغ اللـبـنـ ــانـي
لعـامـني قبل إن يقـود نـادي مـسقـط العمـاني ويحـرز
معه لقب الكأس يف املوسم املاضي.

جنم املنتخب
الوطني السابق
ناطق هاشم

ك ــأس الع ــالـم وه ــذا ب ــالـطـبع يـتــطلـب مـن
جـمـيـع املعـنـيـني عـ ــام ـ ــة والع ـ ــاملـني حتـت
خـيمـة االحتـاد خـاصـة تهـيئـة املنــاخ املالئم
وتوفير مستلزمات النجاح له يف مهمته..
وقـ ــد فـ ــوجـئ االحتـ ــاد ولـألسف الـ ـشـ ــديـ ــد
بـالتصـرف الذي بـدر من الكـابنت عـمو بـابا
عنـدما قام بـسحب االهداف املتحـركة التي
يـستخـدمهـا املـنتخب الـوطني يف تـدريبـاته
يف ملعب الشـعب على الـرغم من قيـام عدة
اطـراف مـن اللجنـة االوملـبيـة بــاالتصـال به
واعـالمه بحــاجــة املـنـتخـب الــوطـنـي لهــذه
االهداف لعدم توفر اهداف ثابتة يف ملعب
الــشعـب بع ــد رفعهــا خالل صـيــانــة ارضـيــة
امللـعب .واالحتــاد إذ يـشخـص هــذه احلــالــة
لـم يجــد تفــسيــراً لهــذا التـصـرف وقـد قـام
االحت ــاد ب ــاســتخ ــدام االه ــداف املــتح ــرك ــة
لـن ــادي الك ــرخ ونـقله ــا إل ــى ملعـب الــشعـب
لكي يواصل منتخبنا الوطني تدريباته!!!
-6قـيـ ــام جلـنـ ــة املـ ـس ـ ــابق ـ ــات بفــتح دورتـني
مل ـش ــريف املـب ــاري ــات وذلـك يف مق ــر االحت ــاد
وكما يأتي-:
أ-الدورة االولـى الساعة العاشرة صباح يوم

االث ـنــني  10 /4وي ـ ـشـ ـ ــارك ف ــيهـ ـ ــا اعـ ـضـ ـ ــاء
االحتـ ـ ــاد ورؤسـ ـ ــاء االحت ـ ـ ــادات الفـ ـ ــرع ـيـ ـ ــة
واحلكـام الـدوليـون املتقـاعـدون من اعضـاء
جلان االحتاد.
ب-الـدورة الثـانيــة السـاعـة العـاشـرة صبـاح
ي ــوم االربع ــاء  10 /6وي ـش ــارك فـيه ــا ن ــواب
وأمـن ــاء س ــر االحتـ ــادات الف ــرعـيـ ــة وحك ــام
الـدرجـة االولــى املتقـاعـدون وبـاقـي اعضـاء
جلان االحتاد.
-7ي ـتـق ـ ـ ــدم االحت ـ ـ ــاد بـخ ـ ـ ــالـ ــص الـ ـ ـشـك ـ ـ ــر
والتقـديـر إلـى جلنـة الـسيــد حسـني سعيـد
وعـضــويــة الـسـيــديـن أحـمــد عـبــاس وعـبــد
اخلـالق مـسعـود ملنـاقـشـة ميـزانيـة االحتـاد
ملوسم 2005. - 2004
-8ي ـتـق ـ ـ ــدم االحت ـ ـ ــاد بـخ ـ ـ ــالـ ــص الـ ـ ـشـك ـ ـ ــر
والتقـديـر إلـى جلنـة احلكـام املـركـزيـة علـى
جهــودهــا يف اسـتخــدام املعــايـيــر الــدقـيقــة
وعلـ ــى علـمـيـ ــة وعــملـيـ ــة تـ ــرشــيح احلـكـ ــام
الدوليني لعام 2005.
-9لـغ ـ ـ ــرض حتـف ـي ـ ـ ــز احلـك ـ ـ ــام ال ـ ـ ــدول ـيــني
احلـ ــالـيـني لـت ـطـ ــويـ ــر امـكـ ــانـيـ ــاتهـم وخـلق
منـافـسـة مـشـروعــة حلكـام الـدرجـة االولـى

موفد املدى  -اكرام زين العابدين
جنان محمد
لـم يكـن الي ــوم االول ملنــافـســة الــدورة الــري ــاضيــة الع ــربيــة
العاشرة املقامة يف اجلزائر ينتهي من دون ان يعتلي رباعنا
املبدع محمد عبد املنعم منصة التفوق لتتألأل اوسمة
الـذهب يف صـدره بعـد نـيله ثالثـة أوسمـة ذهـبيـة يف رفعـات
ال رقـمـ ـ ًا
اخلــطف والـنـت ــر واجملـم ــوع يف وزن  56كغـم م ــسج ً
عربيـ ًا جديد ًا يف رفعـة النتر عنـدما متكن من رفع  143كغم
نـاسخ ًا الـرقم الـسابق وقـدره  142.5كغم يف حـني متكن من
خطف  120كغم وجمع  263كغم.
وكــان الــوســام الفـضـي من نـصـيب الــربــاع الـسعــودي علــى
حـسـني خلف الـذي خـطف  102.5فـيمــا حصـل مصـطفـى
رمــو من سـوريـة علـى الـوســام النحــاسي بخـطفـه  100كغم
اما الوسـام الفضي يف النتـر فكان ملصـطفى رمو مـن سوريا
 130كغم ونـال احمد سعد مـن مصر الوسـام النحاسي 130
كغـم أم ــا يف اجملـمـ ــوع فك ــان ال ــوس ــام الفـضـي مـن نـصـيـب
مـصـطفــى رمــو مـن ســوريــة الــذي جـمع  230يف حـني نــال
الوسام النحاسي زكي عبد اهلل من لبنان جامع ًا  230كغم.
وحضـر مــراسيـم تتـويج الـبطـل محمــد عبــد املنعـم رئيـس
اللجنـة االوملـبيـة احمــد احلجيـة وقــد الهب اجنــاز محمـد
عبد املنعم حماس احلاضرين الذين آزروه وشجعوه وقد رد
محمد املنعم على تشجيعهم وهو يطوف يف القاعة ويحي
مـحمــد بــالـنقــاط  17 - 25وجــاء ت ــأهل املالكـمني ضــرغــام
اجلمهور.
نـ ـ ــاج ــي يف وزن  75كغــم وسـ ـ ــراقـ ـ ــة ص ـب ـيـح يف وزن  57كغــم
مالكمونا يؤكدون تفوقهم
ويف حلبـة صـالـة حـرثـة اكــد مالكمـونـا تفــوقهم يف نـزاالت مباشرة.
فوز وخسارة لالعبينا يف التنس
اليــوم االولــى التـي اسفــرت عن تــأهل اربعــة مالكـمني إلــى
الدور شبه النهـائي ،ففي وزن  48كغم استـطاع املالكم جناح انـطلقـت صبـاح الــسبـت منـافـســات فعــاليـة الـتنـس والـتي
صالح مـن ترجمـة تفوقه عـلى املالكم الـسوري امجـد عودة جــرت يف ملعب الـتنـس االوملـبي مبجـمع محمـد بــوضيـاف
بتحقيق الفـوز بالنقـاط  12 - 17يف حني تغلب وسـام جبار مب ـش ــارك ــة العـبـني مـثل ــوا ع ـش ــر دول هـي املغ ــرب وت ــونــس
علـى اللبنانـي محمد سلوم يف وزن  69كغـم بالنقاط  4 - 13والكــويت وجـيبـوتـي وعمـان ومــوريتــانيـا وقـطـر والـسـودان
ويف وزن  91كغـم ف ــاز علـي خلــيل عل ــى ال ـس ــوري شـيخ ــوي واجلــزائــر اضــافــة إلــى العــراق وقــد اسـتحق العـبنــا حيــدر

أن جمعت  22وسام ًا منها ستة اوسمة ذهبية وتسعة اوسمة
فضية وسبعة اوسمة نحاسية.
وكان أول وسام ذهبي للـدورة من نصيب الالعبـة اجلزائرية
نــور الهــدى بـلمــدنـي التـي انت ــزعت ذهـب سبــاق الـســرعــة
(فردي بـالدراجات) قاطعـة مسافة السبـاق املقدرة بخمسة
عشـر كيلـو متـر ًا بـزمن قـدره  24.44.13دقيقـة ومبعـدل 37
كـيل ــو متــر ًا يف الـســاعــة يف حـني سجل الــسبــاح اجلــزائــري
سفيـان دايــد اول رقم عــربي جـديـد يف الـدورة يف تـصفيـات
فعــاليــة 200م سبـاحـة علــى الصــدر عنـدمـا قـطع املـسـاحـة
بــزمـن  2.20.15دقـيقــة محـطـم ـ ًا الــرقـم العــربـي ال ـســابق
امل ــسجل ب ــاسـم امل ـسـب ــاح املـص ــري اميـن خـط ــاب 2.23.32
دقـيقــة والــذي سـجله يف ال ــدورة العــربـيــة الـت ــاسعــة الـتـي
اقيمت يف االردن عام 1999.
محمد عبد املنعم :عوضت مافاتني يف اثينا
وقـد اكـد ربـاعنـا محمـد عبـد املـنعم سعـادته بـتحقيقه هـذا
االجناز وقال:
لقــد وفقـت يف تعــويـض مــا فــاتـني يف دورة اثـينــا االوملـبيــة
الحقق هـذا االجنـاز الـذي يـاتي تـأكيـد ًا لقـدراتي ورد ًا علـى
مـن شـكـك بهـ ــا وامتـن ـ ــى أن يع ـ ــزز زمالئـي االخـ ــرون هـ ــذا
االجناز بنتائج متميزة تعيد بريق رفع االثقال.

فاروق جنجون يبكي فرحاً

حسـن كاظم الفوز بجدارة على العـماني سليمان الرواحي
مبجموعـتني مقابـل مجموعـة واحدة (- 6( )7 - 6( )4 - 6
.)4
وقد جـرت املباراة يف جـو ممطر ورطـوبة عـالية فـيما خـسر
العـب ــون ــا اك ــرم عـبـ ــد الك ــرمي ام ــام املغ ــربـي علــي العل ــوي
مجموعتني مقابل ال شيء  - 6صفر و 1. - 6
وشهــدت بقيـة مبـاريـات اليـوم االول تفـوقـ ًا لالعـبي املغـرب
واجلزائر مهد لهم الطريق للتنافس على االوسمة.
وتصدرت اجلزائر تـرتيب االوسمة بانتهاء اليوم االول بعد

ولم يـستطـع مدرب مـنتخبـنا بـاملالكمـة من اخـفاء فـرحته
الغــامــرة مب ــا حققه مـالكمــون ــا يف منــافـس ــات اليــوم االول
لتنهـمر دموع فـرحه وقد خلص انطـباعاتـه حول ما حتقق
قائالً:
إن النتـائج املتميـزة التي حتـققت متهد الـطريق لنـيل اكثر
من وس ــام مثـلمــا متـنح بـقيــة مـالكمـينــا الـثقــة وتــدفعـهم
لــتحقـيق االنـتـص ــارات ومع ــروف عـن املالكـم الع ــراقـي انه
شجاع فوق حلبات املالكمة).
واع ــرب املالكـمــون جن ــاح صالح ووســام جـب ــار وعلـي خلـيل
وضــرغــام ن ــاجي وســراق ــة صبـيح ومـجي ــد كيـط ــان وزهيــر
خضير عن سعيهم لتحقيق الفوز املكلل باالوسمة.

رئيس نادي القوة اجلوية سمير كاظم:

فوز معطر برذاذ موهبة مسلم مبارك..

فتيــة مطنــش ..مرغــوا أحفــاد شمشمــون يف وحــل كواالالمبــور

برحيل ناطق هاشم فقدنا واحد ًا
من ابناء النادي االوفياء
متابعة  -خليل جليل

كتب  /اياد الصاحلي
يـوم االحد املـاضي ،كل شيء فـيه كان
مبـارك ـاً ،هطــول املطــر يف ليلـة عـرس
عـراقيـة يف ملعـب العاصـمة املـاليـزية
(كـواالالمبور) كـان نذيـر خير لـشباب
العـ ــراق يف م ـ ــواجهـ ــة شـبـ ــاب كـ ــوريـ ــا
اجلنــوبيـة ابـطــال النـسخــة االخيـرة
الـتي جــرت عــام  ،2002وكــذلك تــألق
ال ـشــاب االسـمــر مــسلـم مـبــارك وهــو
ي ـ ـ ـ ـ ــرش رذاذ م ـ ـ ـ ـ ــوه ـ ـب ـ ـتـه يف اول درب
ميـضيـه مع املنـتخبـات الـوطـنيـة قـد
صنع الفـوز املبـارك الذي مـرغ احفاد
شـمـ ـش ـ ــون يف وحل هـ ــزميـ ــة مـ ــريـ ــرة
قــوامهــا ثالثــة أهــداف ،سجل مـسـلم
اثـنـني مـنه ــا وت ــرك الـث ــالـث ل ــزمــيله
فريـد مجيد يف الوقت القاتل ليختم
به آخــر سـطــر مـن رســالــة الـتهــديــد
لف ــرق اجملمــوعــة الــرابعــة بــان الكــرة
العـراقيـة تواقـة للقب آسيـوي سادس
تنفـرد به بــامتيـاز عـربي يف الـبطـولـة
القـاريــة التـي سبق أن ارتــوى ظمـأنـا
لالجنــاز مـن كــؤوس اعــوام  75و  77و
 78و  89و 2000.
ثالث نقاط مهمـة وصدارة مـؤقتة يف
م ــسل ــسل الـب ـطـ ــولـ ــة  ،34 /تعـنـي أن
ف ـت ـيـ ـ ــة مـ ـط ـن ـ ــش مـ ـ ــاضـ ـ ــون ب ــثقـ ـ ــة
وتخـ ـط ـيـ ــط سل ـي ــم نحـ ـ ــو اس ـتـغالل
فورتهـم وتصاعـد درجات اسـتعدادهم
يف اول اخ ـت ـب ـ ــار ج ـ ــدي ولــم يع ـط ـ ــوا
للـمـن ــافــس احل ــري ــة ب ــالـت ـص ــرف يف
ساحتهم وذلك ما جتلى يف املباراة إذ
اعـتمــد منـتخـبنــا علــى يقـظــة وســام
كـاظم (كـابنت الفـريق) وسعـد عـطيـة
وعلــي ح ـ ـســني رح ـي ـم ـ ــة يف ت ـ ـشـك ــيل
مثلـث متحـرك خلـف العبي الـوسط
حلـصـ ــار الهجـ ــوم الك ــوري وتـنـظـيف
منطـقتهم من الكرات اجلـانبية التي
اجــاد نقلهــا الكـوريــون اكثــر من مـرة
بفضل اتقانهم تنفيذ الكرات الثابتة
واقـتـنـ ــاص الك ــرات ال ـط ــائ ــرة ب ــرأس
املهــاجـم لـي ك ــانغ الــذي كــاد يـصـيـب
ب ــاح ــداه ــا م ــرم ــان ــا يف ال ــدقـيق ــة 42

لـنيل الـشـارة الــدوليـة قـرر االحتـاد االيعـاز
إلى جلـنة احلكـام إلعداد دراسـة حول آلـية
الـت ــأهل لـنـيل ال ـش ــارة ال ــدولـي ــة للـم ــوسـم
القــادم بحـيث تـؤدي إلـى تـطـويـر قــابليـات
وإمك ــانـيـ ــات احلك ــام ال ــدولـيـني احل ــالـيـني
ورفـ ــد االحتـ ــاد بـ ــدمـ ــاء جـ ــدي ـ ــدة للـت ـ ــأهل
للشارة الدولية.
-10يـ ـ ــؤك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد االحت ـ ـ ـ ــاد علـ ـ ــى ج ـمـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
ف ــروعه إرســال مـيــزانـي ــاتهـم ومـن ــاهجه ـ ـ ــم
ملوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  2005 - 2004خالل هـذا االسبوع
لغرض مناقشتها واقراراها.
-11بــسبـب التـصــرف الــذي بــدر مـن العب
الق ـ ــوة اجل ـ ــوي ـ ــة ه ـ ــوار مـال محـم ـ ــد خالل
مباراة الـقوة اجلويـة  -الشرطـة التي جرت
يف اربيل قـرر االحتـاد معـاقبـة املـذكـور علـى
ال ـ ــرغـم مـن قـي ـ ــامه ب ـ ــاالعـت ـ ــذار عـن ذلـك
التصرف مبا ياتي-:
أ-حـ ـ ــرم ـ ـ ــانه مــن الـلع ــب ألربع م ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات
متتالية من الدوري.
ب-غرامة مالية ( )500الف دينار.
ويف حـ ــالـ ــة تـكـ ــرار مــثل هـ ــذه الـت ـصـ ــرفـ ــات
م ـ ـ ـسـ ـتـقـ ـبـالً سـ ـت ـكـ ـ ـ ــون الـعـقـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــة أشـ ـ ـ ــد.

ثالثـــة أوسمــــة ذهبيـــة عـراقيــــة باالثقـــــال

وفاة نجم املنتخب العراقي
السابق ناطق هاشم

تغرمي هوار مال محمد نصف مليون دينار وحرمانه اربع مباريات محلية

أبـ ــدى رئـي ــس الهـيـئـ ــة االداريـ ــة لـنـ ــادي
القوة اجلوية سمير كاظم أسفه وحزنه
لـوفــاة العب املـنتـخب العــراقي الـسـابق
وجنم نـادي القـوة اجلـويـة نـاطق هـاشم
أث ــر تع ــرضه إل ــى سكـت ــة قلـبـيــة م ـســاء
االحــد امل ــاضي ،يف مــسقــط حيـث يقــود
هـنـ ــاك نـ ــادي م ــسق ــط العـمـ ــانـي أحـ ــد
انـديـة املقـدمـة الـذي يعـمل معه مـدربـاً
للموسم الثاني على التوالي.
وق ـ ـ ـ ــال إن رحـ ـيـل الـالع ــب امل ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ــوقواملــدرب الــطمــوح نــاطق هــاشـم يعكـس
فقـدان الكـرة العـراقيـة لـواحـد من ابـرز
اسـم ــاء صفحــاتهــا املـشــرقــة والــزاخــرة
بعطائه الـثر حيث تـرك عليها بـصماته

اجلـمـيلــة املـمـتعــة علــى مــدى اكـثــر مـن
عشـرين عـامـاً عـرفنـا من خاللهـا نـاطق
الالع ــب الغ ـي ـ ــور امل ـث ـ ــالــي بـ ـ ــأدبه اجلــم
لـيـتـ ــرك مـ ـسـيـ ــرة حـ ــافلـ ــة بـ ــاالجنـ ــازات
الــراسخــة يف وجــدان وأذهــان جـمهــورنــا
الـكـ ـ ــروي ب ـ ـشــكل ع ـ ـ ــام ومح ـب ــي القـ ـ ــوة
اجلوية بشكل خاص.
يـشـار إلـى أن العـب منـتخـبنـا الـســابقبــدأ م ـش ــواره مع القــوة اجلــويــة مــطلع
الثمـانـينيـات وواصله ملــدة عشـر سنـوات
قـبل اعتـزاله عـام  1992واجتــاهه لعــالم
التــدريب وعـمله مـدرب ـاً لنـاديه الـسـابق
اجلــويــة وعـمل يف لـبن ــان ثم انــضم إلــى
نـادي مـسقـط العمــاني وقـاده إلــى لقب
مـحـل ــي دفـع إدارة الـ ـنـ ـ ـ ــادي الـعـ ـمـ ـ ـ ــان ــي
لتجديد عقده موسماً آخر قبل رحيله.

يف مسعاه لتعزيز الصدارة..

منتخبنا الشبايب يواجه نظريه

لكنها مرت بجوار القائم..
ويف املق ـ ـ ــابل لــم يـ ـ ـس ـتـكــن الـهجـ ـ ــوم
الع ــراقي وحــذر خـصـمه مــرتـني عبــر
تـ ـس ــدي ــدة حـي ــدر صـبـ ــاح ومح ــاول ــة
خلدون ابراهيم يف كرة (لوب) ارسلها
ب ــذك ــاء وم ـسـت الع ــارض ــة وخ ــرجـت.
وجــاء دور مــسلـم مبــارك الــذي تــابع
كـرة سـاقطـة من يـد احلـارس الكـوري
إث ــر ت ـس ــدي ــدة ق ــوي ــة مـن وس ــام زكـي
فــوكــزهــا بح ــرفنــة داخل الــشبــاك (د
.)41
الـشــوط الثـانـي شهـد تــألق احلـارس

محمـد كـاصــد بفـضل إتــزانه وهـدوء
اع ـص ـ ــابه وبـ ـسـ ــالــته بــني القـ ــائـمـني
وانق ـ ــذ م ـ ــرم ـ ــاه مـن غ ـ ــزوات ك ـ ــوري ـ ــة
ت ـص ــاع ــدت وتـيـ ــرتهـ ــا يف ظل ت ـس ــارع
دقـائق الشـوط إذ شهدت الـدقيقة 68
تسـديدة خاطفـة من آهن دي تصدى
لها كـاصد وابعدها إلـى اخلارج ،وهنا
أدرك مــطنـش خـطــورة الـتحــوالت يف
اسل ـ ــوب اخلـ ـصــم ف ـ ــاع ـت ـم ـ ــد م ـب ـ ــدأ
املـوافقـة بـسبعـة العـبني وتـرك ملـسلم
مـبارك وحـده التقـاط الكرات املـرتدة
ب ــالـتـن ـســيق مع حـي ــدر صـب ــاح ال ــذي

نـضـب عـطــاؤه فــاسـتـب ــدله ب ــالالعـب
علـي يــوسف يف الــدقـيقــة  69وبــرغـم
قـصــر قــامــة هــذا الالعـب إال انه كــان
مح ـ ــركـ ـ ـاً ب ـ ــارعـ ـ ـاً لـلج ـن ـ ــاح ال ـي ـمــني
للـمـنــتخـب وصـنـع الهـ ــدف الـثـ ــانـي
ملبـارك يف الــدقيقـة  84بعـد أن سـلمه
هــديــة متـقنــة لـم يتــوان االخيــر من
قبـولهـا بغـبطــة ليهـز الـشبـاك .ومـرة
أخرى جنـح مطنـش يف اختـيار ادوات
الـط ــوارئ ف ــاخ ــرج أحـم ــد عـب ــد علـي
وادخل فـريــد مجيـد يف الــدقيقـة 86
حـيث فــاجــأ مـجيــد الــدفــاع الكــروي
بتـسـلله خلـســة وراء ظهــورهم ولـسع
بـرأسه كـرة جـاءته بـاملقـاس ولم يـرهـا
احل ــارس الكــوري إال وسـط ال ـشـبــاك
يف ال ـ ــدق ــيق ـ ــة ( )91ل ـيـ ـضـ ـ ــاعف اآلم
ويــأس الك ــوريني ال ــذين خــرج ــوا من
املـلعــب وعالمـ ــات الـ ــذهـ ــول تفـتـ ــرس
وجوههم!

ولعل ابـرز حـسنـات هـادي مطـنش يف
الـ ـش ــوط الـث ــانــي انه اوعـ ــز لالعـبــيه
بـاالقـتصـاد يف تـوزيع جهـودهم خالل
الشـوط المتصـاص ضغط الكـوريني
امل ـتـ ـ ــوقع وعـ ـ ــدم االجنـ ـ ــرار ملـ ـص ـيـ ـ ــدة
استـنزاف الـطاقـة التي راهـنوا علـيها
وســارت املبـاراة مـثلمـا ارادهــا شبــابنـا
وكان هذا احد عوامل الفوز الباهر..
مبـارك للمالك التـدريبي املـؤلف من
هـادي مـطنـش وحـميــد سلمـان وبـدر
ش ــاك ــر ولف ــرس ــان الكـتـيـب ــة االبـيـض
الـشــاب مـحمــد كــاصــد ووســام كــاظم
وعـل ــي ح ـ ـ ـس ــني رحـ ـيـ ـم ـ ـ ــة وخـل ـ ـ ــدون
اب ــراهـيـم ووس ــام زكـي وسع ــد عـطـي ــة
وس ــام ــال سعـي ــد واحـم ــد عـب ــد علـي
ومحمد جـديع وعقيل مـحمد وعالء
عـب ــد ال ــزه ــرة وعلـي ي ــوسف وف ــري ــد
مـجيــد وجنـم املبــاراة مـن دون منــازع
مسلم مبارك.

التايالندي اليوم
يف اجلـولـة الثـانيـة ملبـاريـات اجملمـوعـة
الــرابع ــة من اقـص ــائيــات بـطــول ــة آسيــا
حتـت سـن الع ـشــريـن ،يلـتقـي مـنـتخـب
شبـاب العـراق نـظيـره التـايلنـدي اليـوم
يف ملعب العاصمة كواالالمبور ويسعى
فـيه ــا لـت ــأكـي ــد صـ ــدارته للـمجـم ــوع ــة
ومــواصلــة عــروضـه البــاهــرة بعــد فــوزه
الـرائع على كـوريا اجلنـوبية يـوم االحد
املاضي ( - 3صفر).
واكـ ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ـ ــدرب هـ ـ ـ ـ ــادي مـ ـ ـط ــن ـ ـ ــش يف
تـصــريح ــات صحفـيــة يف مــالـيــزيــا أنه
شخـص االخطاء التي وقع فـيها العبو

مـنــتخـبـنـ ــا يف مـب ـ ــاراتهـم االولـ ــى ومت
تـوضيح املعـاجلـات الالزمـة لهـا وسـيتم
اتخ ـ ـ ــاذ بعـ ــض احللـ ـ ــول يف م ـنـ ــطقـ ـ ــة
الـوسـط لتعـزيـز سيطـرة املنـتخب علـى
خصومه يف مبارياته املقبلة.
واسـترسل قـائالً :لدي ثقـة كبيـرة بانـنا
س ـن ـمـ ـضــي إل ـ ــى االدوار الــت ـ ــالــي ـ ــة مــن
البـطولة ونسعـى للمنافسـة على لقبها
بعد أن جتاوزنا أهم عقبة يف مشوارنا.
ومن املـؤمل أن جتـرى املبـاراة بــالسـاعـة
الـث ــانـي ــة بع ــد الــظه ــر ح ـسـب ت ــوقـيـت
بغداد.

