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واحـدة بعـد فوزه عـلى هـونك كونك
بـهــدفـ دون رد وحتــتل كـمــبـوديـا
ــركــز الــرابع بــنــقــطـة واحــدة من ا
ـركـز مـبــاراتـ ثم هــونك كـونك بــا

االخير. 
وســيـقــود مــبـاراة الــعــراق وهـونك
كــونك فـي الــســاعــة الــســابــعــة من
ـقــبل طـاقم مـســاء يـوم اخلـمــيس ا
حتـــكـــيم امـــاراتي بــقـــيـــادة احلــكم
الدولي عـمار اجلـنيـبي و حتديد
بي في العاصمة سبح االو موقع ا
ـــديــنـــة الــريــاضـــيــة في بــغــداد وا
الـبـصرة لـبيع الـتـذاكر االلـكـترونـية
الــــتـي ســـتــــطــــبق الول مــــرة في

العب العراقية. ا
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ــنــتـخب واخــتــار مـدرب ا
الــــعـــراقي كـــاتــــانـــيـــتش
ـباراتي تشـكيـلة الـفريق 
هــونك كـونك وكــمـبـوديـا
وتتألف من محـمد حميد
ومــحـــمــد صــالـح وفــهــد
طـــــالـب وعالء مـــــهـــــاوي
ومـصــطـفى مـحـمـد وعـلي
عـــــــدنــــــان وضـــــــرغــــــام
إسمـاعيل وأحـمد
إبـــــراهـــــيم
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قـبل.وذكر بيان الحتاد اللعبة نتخبات الوطنـية للمشاركة في بطـولة العالم التي حتتضنـها اسبانيا مطلع شـهر تشرين الثاني ا ركزي لـبناء االجسام تشكيلـة ا اعلن االحتاد ا
إن االحتـاد ارسال دعوات الى ابـطال الـلعـبة للـسنـوات االخيـرة فضال عن الالعبـ اجلاهـزين لغـرض اجراء اختـيار االفـضل من قبل جلـنة االخـتبارات في االحتـاد مبـينا ان
ـاستـر الالعبـ عبـاس فرج واحـمد هـاشم وفؤاد منـتخب بـناء االجـسام لـلمـتقـدم يـضم الالعبـ حمـزة جبـار ومصـطفى كـاظم ومحـمد االسـدي وسمـير عـباس وفي فـئة ا
الشاوي وعلي سـلمان وجناح غا وفاضل نـعمة وآسو ام ومشتـاق العزاوي ولؤي علي ولؤي سـعد. واضاف البيان ان فئـة الفزيك ضمت الالعب غـيث علي وعماد محمد
هـيمن خالـد وامير محـمد كاظم وسـوف يشارك منـتخب الكالسـيك بالالعبـ حس فاضل وامـير سميـر وعلي خالـد ومصطـفى محسن ومحـمد قيس واسـامة صفـاء وعبد ا
وزانا دلـشاد وهـوشيـار عبـد لله وريـدان هاشم ومـصطـفى سلـمان وبفـئة الـشبـاب محـمد مـرشد وامـير ابـو احلسن وعـلي مالك وعـلي مروان. وبـ ان االحتاد الـعراقي لـبناء
ثلنا فـيها الالعبون يـاسر اكرم حسن وعلـي حس فرحان وحـيدر هاشم وبيسـتون خير الله ـنتخب التي سـتشارك في بطولـة اسيا في  الصـ و االجسام اختار تـشكيلة ا

وآسو اسماعيل وارسالن كمال وريجوان كاوه ومهدي بدر وعلي مقداد ومحمد عبد احلي.
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رحوم ناطق هاشم عام 1960 ولد ا
في أحـد األحيـاء الـفقـيـرة في مديـنة
الـصدر الـتي عـاش فـيهـا وتـرعرع...
وكـــانت بــدايـــاته عـــبــر الـــســاحــات
هارة منذ تـاز با الشعبـية... فكان 
صــــغــــره... ثم قــــدم الــــكــــثــــيــــر مع
درسيـة هناك... قبل إن نتخـبات ا ا
يبـدأ مشواره الـطويل مع كـرة القدم
مع نادي األمـانـة عام 1978 ليـمـثله
مــوســمــ مـتــتــالــ وحــقق فــيــهـا
جنـاحـا جــعل الـفــرق اجلـمـاهــيـريـة
تـفــكـر فـي ضـمه إلــيـهــا وفي مــطـلع
الـثــمـانـيــنـيــات انـتـقـل إلى صـفـوف
نادي القوة اجلوية وبقي معه حتى
عام 1989 وهي الـفتـرة ذاتـهـا التي
ـــنـــتــخب ارتـــدى فـــيــهـــا قــمـــيص ا
الـــعـــراقي مـــدافـــعـــا عن ألـــوانه في
بـطــوالت عـدة تــرك فــيـهــا بـصــمـات
واضـــحـــة فـــكــــان ابـــرز العـــبي خط
الوسط بقدراته ومـهارته التي عرف
من خاللـهـا بـلـقب بالتـيـني الـعراق.
مـــثل انــديــة (االمــانــة 1983-1980
واجلــيش 1983-1984 والـــرشــيــد
 1984-1986والـــطـــيـــران (الـــقـــوة

اجلـــــــويـــــــة 1991-1986 ونـــــــادي
والــطـيــران(اخلــطـوط)1991-1992
واجلــويــة 1995-1992 فــاز بــلــقب
الــدوري الـعــراقي مــرتـ 1984 مع
نــــــــــادي اجلــــــــــيش 1990 نـــــــــادي

الطيران(القوة اجلوية)
 rýU¼ ‰«e²Ž«

ـرحـوم نـاطق هاشم اعـتـزل اللـعب ا
في مـطـلع الـتسـعـيـنـيات واجته إلى
عـالم الـتـدريب وقـاد فـريـقه الـسـابق
الــقـوة اجلـويــة في أكـثــر من مـوسم
وحقق معه نـتائج طيـبة ثم احترف
العـمل التدريـبي مع نادي الـراسينغ
اللـبنـاني لعامـ بعــــــــــــدها كانت
له جتــــربــــة رائـــــــــــع في الــــدوري
العماني مع نادي صحم حيث تولى
مــهـــمــة قــيــادة الـــفــريق األول مــنــذ
بــــــدايــة عـام 2002 واسـتــطـاع من
ــتـــمــيــــــز ان يــصل خـــــالل األداء ا
ــــــــركـز الـرابع بـفــريق صـحم إلى ا
فـي أول مـــــــشــــــاركـــــــة لـه في دوري

االضواء... 
كـذلك قاد فـريق صـحم بنـجـاح كبـير
في بطـولة كأس الـنخبـة حيث احرز
الفريق مركز الوصـيف بعدها انتقل

لــتــدريب نـــادي صــور ثم كــان آخــر
مـشـواره مع نـادي مـسـقط الـعـمـاني
الـــذي قـــاده لـــيــــحــــــــرز مـــعه لـــقب

الكأس.
V ²M*« l   «“U$«

بــطـولـة كــأس اخلـلـيج الــعـربي عـام
1984 في مـسقط - وبـلـوغ منـتخب
الــعـراق نـهــائـيـات كــأس الـعـالم في
ــكـــســيك عــام 1986وحــمل شــارة ا
الــكـابــ لــلـمــنــتـخب الــوطــني عـام
1990 وفي مـــــوسم 89-88 ســـــجل
 17هدف (وحينها حصل على ثاني
ـوسـم) وحــصل الــطــيـران هــدافـي ا
ــركــز الــــــثــالث وفـي مـوسم عــلى ا
ـــرحـــوم نــــاطـــــق هـــاشم 89-90 ا
سجل  12هدف (وحـينـها حصـــــــل
ـــــــوسم) عـــــــلـى ثـــــــانـي هـــــــدافـي ا
وحـــــــــصـل نــادي الـــطـــيـــران عــلى
ــــــركــــــز األول - مــــــوسم 90 -91 ا
سـجل 17 هــدف (وحــصل حــيــنــهـا
ـوسم) وحـصل عـلـى ثـالث هـدافـي ا
ركز السادس حينها الطيران على ا
وفي موسم 92-93 سجل 24 هدف
(وحـصـل حـيـنـهــا عـلى رابع هـدافي
ــوسم) وحــصــلت الــقــوة اجلــويـة ا

ركز الثالث. على ا
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- ال نــــنــــسى هــــدفه في 20 مـــارس
 1984عندما فازت العراق 0:1 على
الـبـحـرين في مـلـعب الـشـعب احلـكم
كان حـينـها حـامد حـمدان (عـمان) -
وال نــــنــــسى هـــــدفه في  28مـــارس
 1984عندما فازت العراق بضربات
اجلزاء بـعد أن تـعادلت الـعراق 1:1
مـع قـطــر وانـتــهت ضـربــات اجلـزاء
ـرحوم ناطق بنتـيجة (3:4) سجل ا
هاشم اخر ضربة جزاء معلنأ اللقب

العراقي.
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أول مـــــبــــاراة له عــــلـى مــــســــتــــوى
تصـفـيات كـاس العـالم كانت في 18
آذار 1981 وجــــرت بـــــ الــــعــــراق
وقــطـر وانــتـهت عــراقـيـة (0-1) أول
مـــشــارك لـه في كـــاس الـــعــالـم ضــد
الـبــارغـواي 4 حـزيـران 1986 كـمـا
بـاريات الـتي جرت شارك بـجمـيع ا
ـكــسـيـك واَجـمل بــصــمـاته في فـي ا
كـــاس الـــعــالـم ال نــنـــسى تـــمـــريــرة
ــرحـوم نـاطق هـاشم الــتي قـدمـهـا ا
عـلى طبـق من ذهب لنـجـمنـا الـكبـير
احمد راضي الذي اودعها في شباك

احلارس بفباف.
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نتخب أول هدف دولي للراحل مع ا
ـبــاريـات الـوطــني عــلى مـســتــوى ا
الودية كـان في شباك منـتخب اندية
عـمـان األردني وسـجل فـيـهـا الـهدف
ــبــاراة الـــتي انــتــهت الــثــانـي في ا
عراقـية بـهدفـ دون مقـابل - سجل
الراحـل هدفـا رائعـا في مـرمى نادي
تـوتــنــهــام فـورست اإلنــكــلــيـزي في
مباراة وديـة جرت في بغداد في 11
تـشـرين األول 1985.وفـقــدت الـكـرة
ع العـــبي الـــعـــراقـــيـــة واحـــدا من ا
ـنـتـخب الـعـراقي الـسابـق وصانع ا
ـمــيــز نــاطق هــاشم... في ألـعــابـه ا
العام 2004 حيث توفي في سـلطنة
عمان عـندما كـان يقود نـادي مسقط
اثر تعرضه إلى سكتـة قلبية... شيع
إلى مـثــواه األخـيـر وجـرت مـراسـيم
الــتـشــيـيع فـي مـنــطـقــة الـكــاظـمــيـة

قدسة.  ا
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اكـــد وزيـــر الـــشــبـــاب والـــريـــاضــة
الــدكـتــور احــمــد ريــاض جــهــوزيـة
الـعـراق السـتـقـبـال االشـقـاء الـعـرب
في دورة االلـــعــاب الـــعـــربــيـــة عــام
2021 مـبــيــنـا ان سـت مـحــافــظـات
ــنـافــسـات عـراقــيــة سـتــحـتــضن ا
والعـراق بدء فـعليـا تشكـيل اللـجنة
شرفة على تـنظيم احلدث العربي ا
الــذي يــقــام الول مــرة فـي الــعـراق.
واشــاد وزيــر الـشــبــاب والـريــاضـة
بـعـمق العالقـات األردنـيـة العـراقـية
في اجملــاالت كــافـــة ومن ضــمــنــهــا
اجلانب الرياضي موضحا ان دور
األمــيـــر عـــلي بن احلـــســـ رئــيس
اإلحتاد األردني لكـرة القدم واحتاد
دول غــرب آســيــا كــان واضـحــا في
ـعــانــاة الـتي تـخــفــيف األزمــات وا
مــرت بــهــا الــريــاضــة وكــرة الــقـدم
الـعراقـيـة وإسهـامه في رفع احلـظر
العب الـعــراقـيــة مـسـتــشـهـدا عـن ا
بــــقـــول األمــــيــــر: ان صـــوت األردن
لــلـــعــراق وصـــوت الـــعــراق لألردن
دائـــمــــاً. ونـــحـــرص عــــلى عالقـــات
مــتــمـــيــزة من األشـــقــاء في األردن

بي يعسكر في الدوحة االو
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اكـد اإلحتاد الـعـراقي لكـرة الـقدم أن
االجــراءات االداريـــة ارجـــأت ســـفــر
ـبي من يــوم الـسـبت ــنـتـخـب االو ا
ـاضـي الى امس االثـنــ لـلـدخـول ا
ـــعـــســـكـــر تــدريـــبـي في الـــدوحــة
اسـتــعـدادا لـنــهـائــيـات كــأس اسـيـا
ـقـبـل.  وقـال حـسـ مــطـلع الـعــام ا
اخلرساني الـناطق االعالمي إلحتاد
ـبي غـادر ــنـتــخب االو كــرة الـقـدم ا
امـس االثـــنـــ بـــعـــد اتـــمـــام كـــافــة
ـــالـــيــة مـن قــبل وزارة االجــراءات ا
الـــشــــبـــاب والــــريـــاضــــة بــــحـــسب
الــضـوابط اجلـديـدة بــسـفـر الـوفـود
والتي تصـدر من اللـجنة اخلـماسية
اخلـاصــة بـقـرار 140 حـيث كـان من
بي نـتخب االو ؤمل ان يتـواجد ا ا
في الدوحة مطلع االسبوع احلالي.
ـــبي ـــنــــتـــخب األو  وقـــال مـــدرب ا
العراقي عبد الغني شهد إن وضع
الفريق "ال يـسر" قبل خـوض بطولة

آســـيـــا حتت 23 عـــامًـــا "نـــنـــتـــظـــر
االهـتــمـام بـالـفـريق وال بـد من عـقـد
جلسة ودية واضحة يكون أطرافها
وزارة الـشـباب والـريـاضـة واللـجـنة
ـبـيـة واحتـاد الـكرة وبـدعم من األو
اإلعـالم احملـــلي ألن وضع الـــفـــريق
احلالي ال يـسر أي محب لـلمـنتخب
ووفق هــذه الـظـروف لن نــتـمـكن من
ـــرور إلى الـــدور الــثـــاني. وتــابع: ا
األولى أن نهـتم بتـحضـير منـتخـبنا
قبل الـنظر لـلمـنتخـبات األخرى ألن
ـتـأهـلـة قـويـة.. فـفي جـمـيع الـفـرق ا
مــجـمـوعـتـنـا االولى تـايالنـد الـبـلـد
ــنــظم ومــنــتــخب أســتــرالــيــا من ا
ـمـيـزة في الـقـارة أما ـنـتـخـبـات ا ا
ــبي الــبـحــريــني فــيــضم ســتـة األو
ـنــتـخب األول. وطـالب العـبــ من ا
ــسـؤولــة بـتــوفـيـر شـهــد اجلـهـات ا
ظــروف إعـــداد جــيـــدة لــلــمـــنــتــخب
تـبقي ـبي معـتبـرًا أن الـوقت ا األو

غير كاف للتحضير.

وسعد ناطق وريبـ سوالقا وميثم
جــبــار وعـــلي فــائــز وهــمــام طــارق
وجـــيــلــوان حــمــد وأحــمــد يــاســ
وصـــفـــاء هـــادي وأمـــجـــد عـــطــوان
وبـــــشــــار رسـن ومــــحـــــمــــد قـــــاسم
وإبراهـيم بايش ومـهنـد علي وعالء

عباس وعالء عبد الزهرة.
ويـعـول اجلـهاز الـفـني عـلى مـباراة
هـونك كونك كـونـها احلـضور االول
الســود الـرافــدين امــام اجلـمــاهــيـر
ـشاهدة جنـومها العـراقية الـتواقة 
فـوق اد ملـعب البـصـرة وستـكون
حـــاضــرة بــقـــوة من خالل اقـــتــنــاء
ـبـاراة الـتـي حـدد مـبـلـغـهـا تـذاكـر ا
بـــخـــمـــســـة االف ديـــنـــار ومـــؤازرة
العبـيـنـا وحـثـهم وتـشـجـيـعهـم على
ـسـتوى الـذي يـلبي تـقد االداء وا
طـــمــــوحـــات الــــشـــارع الــــريـــاضي
واخلـــــروج بـــــالـــــنـــــقـــــاط الـــــثالث
وبــحــصــيــلــة جــديــدة من االهــداف
ـنافسة بقوة على حتى نتمكن من ا
ـــقـــعـــد االول او احلـــصـــول عـــلى ا
ــركــز افــضل نــتـــيــجــة لــصـــاحب ا

الثاني.
ـواجـهـة في غـايـة االهـمـيـة وتـعـد ا
لـكـتـيـبـة االسـود بـعـد الـظـهـور غـير
ـقـنع امـام الـبـحـرين رغـم اخلروج ا
بنقطة الـتعادل وستكون الـتشكيلة
ـــنــافس لــيس عـــلى احملك رغم ان ا
بـالـقوة الـتي ستـعـيق منـتـخبـنا من
زيـــارة شــبـــاكه الســـيـــمـــا بـــوجــود
الــثــنــائي مــهــنــد عــلي وعـالء عــبـد
الـــزهــرة هـــداف الـــدوري الـــعــراقي
الـذي  اسـتـدعائه مـؤخـرا لـيـشكل
قــوة ضــاربـة في خـط الـهــجـوم الى
جـانب خط الـوسط الـذي يـقع عـلـيه
ـهـاجـمـ بـالـكـرات واجــبـات دعم ا
ـهام الـدفـاعيـة لـتعـزيز الى جـانب ا

خط الدفاع.
p½u  p½u¼ VF  »uKÝ«

وسـيركـز كـاتانـيـتش خالل اليـوم
ـقـبـلـ عـلى دراسـة قـوة مـنـتـخب ا
هــــونك كــــونك بــــعـــد االطـالع عـــلى
اســلـوب لــعــبه في مــبــاراتي ايـران
الـــتي خـــســـرهـــا بـــهـــدفـــ وامـــام
كــمـبــوديـا الـتـي انـتــهت بـالــتـعـادل
ـــتـــاز اداء ــــثـــله حــــيث  بـــهـــدف 
ـنـتـخب الـضـيف بـالـلـعب الـسريع ا
رتدة اذ واالعتمـاد على الهجـمات ا

يـتــوقع ان يـلــعب بـاســلـوب دفـاعي
ــسـاحـات ـنـافــذ وتـقــلـيل ا وغـلـق ا
لـلـخـروج باقل اخلـسـائـر ويـتوجب
بـاراة بوقت عـلى منـتخـبنا حـسم ا
مـبكـر حتى نـبتـعد عن الـضغـوطات
ـكن ان تــواجه العـبــيـنـا في الــتي 

حال تاخر تسجيل هدف السبق.
ويـطـمح اجلـهـاز الــفـني لـلـمـنـتـخب
الـعـراقـي الى ايـصـال الالعـبـ الى
طلوبـة وتهيئة جنومنا اجلاهزية ا
نـــفـــســيـــا وبــدنـــيـــا قــبـل اخــتـــيــار
التـشكيلـة النهـائية الـتي ستخوض
الـلقـاء والـتي يعـول علـيـها اجلـميع
في حتقـيق النـتيجـة االيجابـية قبل
الـسـفـر الى كـمبـوديـا وخـوض لـقاء
اجلـولـة الرابـعـة في السـادس عـشر

من الشهر اجلاري.
وسـنـحت الـفـرصة امـام كـاتـانـيتش
الى مــــشـــــاهــــدة العــــبــــيـــــنــــا وهم
ـمتاز يخـوضون مبـاريات الدوري ا
فـي اجلــولـــتـــ االولى والـــثــانـــيــة
وتـــكــوين فــكــرة عـــلى مــســتــويــات

الالعـــبــ الـــتي من خـاللــهـــا ثــبت
الـتــشـكـيـلــة الـتي نـأمل ان يــسـتـقـر
ـقـبــلـة حـتى عـلــيـهـا في اجلــوالت ا
يستـطيع ايصـال اخلطط التـدريبية
واجلمـل التـكـتـيـكـيـة بـالـشـكل الذي
يـــعـــزز من قـــدرات العــبـــيـــنــا ورفع
ـــســــتـــوى الـى درجـــات كــــبـــيـــرة ا
يـستطـيع من خاللـها حـصد الـنقاط

ركز االول. نافسة بقوة على ا وا
وتـعـول اجلـمـاهيـر الـعـراقـيـة عـلى
درب السلوفيني ستريشكو جناح ا
كــاتـــانـــيـــتش في قـــيـــادة الــفـــريق
لـــلـــمــنـــافـــســة بـــقـــوة عـــلى إحــدى
ـونـديال 2022 ـؤهـلة  الـبـطاقـات ا
الســيــمــا وأن قــرعـــة الــتــصــفــيــات
جمـوعة متوازنة وكانت وضعته 
بطـولة غرب آسـيا التـاسعة لـلرجال
الـــتي اقــيـــمت في الــعـــراق فــرصــة
حــقــيــقــيــة إلكــمــال الــتــحــضــيـرات
لــتــصــفــيـات كــأس الــعــالم رغم أن
الـفـريق لم يـنـجح فـي حـصد الـلـقب
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اشـادت وسائل اعالم ريـاضـية عـديـدة باداء ومـردود مـهاجم
وهـداف منـتخب الـعـراق الوطـني لكـرة القـدم مـهنـد علي  في
بـاراة التـي لعـبهـا مع فريق نـاديه الدحـيل امام فـريق نادي ا
الـسـيـلـيـة في بـطـولـة دوري الـنـجـوم الـقـطـري .. مـهـند سـجل
هـدف الفـوز بـعد فـاصل مهـاري رائع اجـتاز عـلى اثـره ثالثة
مـدافـعـ ثم سـدد كرة ارضـيـة اسـتـقـرت في مـرمى الـفريق
نـافس قبل انتـهاء الـوقت االصلي للـمبـاراة بثالث دقائق .. ا
ـؤتـمر الـصـحفي مـدرب فـريق نادي الـدحـيل فـاريا قـال في ا
ــبــاراة ســعــيــد لــتـألـق مــهـنــد عــلي (مــيــمي) الــذي اعــقب ا
وتـسـجيـل هدف الـفـوز في الـلقـاء وهـو العب جـيد وتـعـاقـدنا
عـرفتـنا بـقيـمتـه الفـنيـة وهو يـلعب حتت ضـغوط من كل مـعه 
االجتـاهـات ألنه لم يـسجل مـن قبل ولـذلك سـعـيـد بتـسـجـيله
في لـقـاء الـسـيلـيـة .. واشـارت وسـيلـة اعالم ريـاضـيـة اخرى
الى جــهـد مـهـنـد وقـيـادته لـلـدحـيل الى فـوز ثـمـنه ثالث نـقـاط
حـيـويــة ابـقت فــريـقه فـي مـواقع الــصـدارة في بــطـولـة دوري
جنوم قطر .. اجلـمهور العراقي سـعيد بعـودة مهند علي الى
ـدة الـزمــنـيـة العب بـعــد االصـابـة الــتي تـعــرض لـهـا فـي ا ا
ـاضـيـة واسـتـعــادة حـاسـة الـتـهـديف هي االهم الــقـصـيـرة ا
بالنسـبة حملبي كرة العـراق إذ ان مهند دحـرج الكرة بشكل
يـز وراوغ ثالثة من مـدافعي فـريق نـادي السيـليـة قبل ان
ـرمى ويسـجل هدف الـفوز لـفريـقه .. اتفق يسـدد كرته الى ا
مع كل من يـقـول ان فـريق نـادي الـسـيـلـيـة هـو ليـس من فرق
كن مـنح مهـند ـقدمـة في الدوري الـقطـري وبالـتـالي (ال)  ا
عـلي عالمـة نوعـية عـالـية من جـهـة التـقـييم الـفـني الى درجة
هـند جتـعـلنـا نـطمـئن بـنسـبـة مطـلـقة عـلى االسـتعـداد الـفنـي 
خلوض مباراة منتـخبنا الوطني امـام منتخب هونغ كونك في
قـابل ال اختلف مع قـبل ولكن في ا البصـرة يوم اخلمـيس ا
الذي يقول ان تالق مهند في مباراة فريق ناديه الدحيل امام
فريق نادي السيلية يـؤشر بال ادنى شك الى جاهزية مهند
دة نتخب الوطـني امام منتخب هونغ كونك  علي للعب مع ا

زمنية ال تقل عن (45) دقيقة.
 وهـذا مـؤشـــــــــر حـيـوي يــؤكـد ان مـهـنـد اسـتــعـاد عـافـيـته
ـناسب  ,وتـخلص والى حـد بـعـيد من الـصحـيـة في الـوقت ا
الـضـغـوط الـتـي كـانــــــت مـسـلـطـة عـلـيه من قــــــــبل االعالم
الـرياضي الـقطـري الذي كـان يطـــــــالـبه بتـسجـيل االهداف
ــؤثــر بـالــكـــــــامـل في خط هــجـوم فــريق نـادي واداء دوره ا

الدحيل .
ـفضل ـسـتقـبل مـهنـد عـلي يؤكـدون ان جنمـهم ا مـتفـائـلون 
يـجب ان يــســعى لـلــعب في بــطــوالت اعـلى مــســتـــــــوى من
بـطـولـة دوري جنوم قـطـر وهم (ال) يـخـتـلـفون
مع مــيــمي في ان اخلــطــوة االحـتــرافــيـة
االولى لـه كــانت مــوفــقــة الى حــد مــا
باللعب لفريق ناديه الدحيل الذي يعد
ثــــاني اقــــوى فـــريــــــــق في الـــدوري

القطري .

وافضل إجنـاز للكـرة العراقـية كان
الـــتــتـــويج بــلـــقب كــأس آســـيــا مع
الــبــرازيــلـي جــورفــان فـــيــيــرا عــام
2007. وبـــعــد ذلـك لم يـــتــمـــكن من
بـــلــوغ مــنـــصــات الــتـــتــويج ورغم
ــنـتــخب من بــطـولــة كـأس خـروج ا
آســــيــــا 2019 فـي االمــــارات لــــكن
احتـاد الـكـرة جـدد عـقـد كـاتـانـيـتش
لـعـام آخـر وسيـسـتفـيـد الـفريق من
ـدرب عـرف عن هــذا االسـتـقــرار فـا
قـرب مـسـتـويات الـالعبـ وكـيـفـية
الـتـعـامل مـعـهم وكـذلـك بـات جنوم
ـــنـــتـــخـب عـــلى درايـــة بـــالـــفـــكـــر ا

التدريبي لكاتانيتش.
ـدرب ــيــز شــخــصــيــة ا واهم مــا 
السـلوفـيني واقـعيـته وتصـريحاته
توازنة وعدم القفز على احلقائق ا
واضـيع التي تطرح حيث يتـناول ا
ـا سواء بـشـكل دقـيق ولم يـكـن حـا
في بـطــولـة كــأس آسـيــا أو الـفــتـرة
التي حلقتهـا رغم أن النتائج تؤكد

ستوى الفني. تطور ا
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ـنـتخب الـعـراقي بكـرة الـقدم دخل ا
في مـديـنـة الـبصـرة مـرحـلـة االعداد
ـواجـهـة منـتـخب هـونك كـونك يوم
ـقــبل في الــلــقــاء الـذي اخلــمـيـس ا
سـيقـام على مـلعب الـبصـرة الدولي
65 الف مــتــفــرج في اطــار اجلــولـة
الــثـالـثــة لـلـمــجـمـوعــة االســـــيـويـة
ـشـتـركـة الـثـالـثـة من الـتـصـفـيـات ا
ونديال 2022 وكأس آسيا ؤهلة  ا
ــركـز Æ2023 ويــحـتـل مـنــتـخــبــنـا ا
الـثــالث بـرصــيـد نــقـطــة واحـدة من
ـــنـــتـــخب مـــبـــاراة خـــاضـــهـــا مع ا
ــنــامــة وانــتــهت الــبــحـــريــني في ا

بالتعادل  1-1حيث سجل
مــــهــــنــــد عــــلـي هـــدف
الـتــعـادل في الـدقـائق
االخـيــرة فـيـمـا يـقف
الــــــــبـــــــحــــــــريـن في
الـــــصــــدارة بـــــاربع
نــفـاط من فــوز عـلى
كـمـبـوديـا والـتـعادل
مع الـــــــعــــــراق وفي
ركـز الثـاني يتـواجد ا
ــنـــتـــخب االيـــراني ا
بثالث نـقاط من

مــــبــــاراة

ستريشكو
كاتانيتش
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ــسـتــقــبل بــيـنــنــا مـفــتــوح ولـدي ا
ــيـزة مع وزيــر الـشــبـاب عـالقـات 
الـدكـتـور مـحـمـد ابـو رمان نـأمل ان
ــزيــد من الــتــعـاون نــســتــثــمــرهــا 
ـــشـــاركــات ـــشـــتـــرك وتـــعـــزيـــز ا ا
ــتـبــادلــة لــتـعــود بــالـفــائــدة عـلى ا
الـــقــطــاع الـــريــاضـي في الــبـــلــدين

. الشقيق نتخب في حقبة الثمانيات ناطق هاشم مع ا
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قـاد جنم مـنـتـخـبـنـا الـعـراقي مـهـند
علي "مـيمي" فريـقه الدحيل لـتجاوز
عـقـبـة الـسـيـلــيـة بـنـتـيـجـة 2-1 في
بـاراة التي جـمعت الـفريـق على ا
مـلعب "عـبـد الله بـن خلـيـفة" بـنادي
الــدحــيل في افــتــتــاح مــواجــهــات
األســبــوع الــســادس لــدوري جنـوم
قـطـر لــكـرة الـقــدم. وسـجل جنــمـنـا
هدف االنـتـصار الـثاني لـفريـقه قبل
دقـيــقــة واحـدة مـن نـهــايــة الـلــقـاء
مـهــديـاً الــدحـيل انــتـصــاراً ثـمــيـنـاً
ـسـابـقـة لـيـواصل صـدارة تـرتـيب ا
الـقــطـريـة بـعـدمـا رفع رصـيـده إلى
 14نقـطة من  6 مواجـهـات. وأحرز

ياً بعدما تسلم كرة ميمي هدفاً عا
ـلعب قبل أن يتوغل من منتصف ا
دافع نافس ويتجاوز ا في ساحة ا
األول بطـريقـة مهاريـة ويتالعب من
بـعـدهــا بـالـثـاني ويـرسل كـرته في
ـــرمى أقـــصى الـــزاويـــة الـــيــمـــنى 
الـسـيــلـيـة لــيـطـلق الــعـنـان ألفـراح
جمـاهـير الـدحيل. وكـان "ميـمي" قد
ـاضية غاب عن فـريقه في الـفترة ا
بعد تعرضه إلصابة بقدمه اليسرى
في الــــشـــوط الـــثـــانـي من مـــبـــاراة
الريان بـاجلولة الـثالثـة حيث غاب
دة 3 أسـابيـع قبل أن عـلى أثـرهـا 
يـعــود بــقـوة لــيــسـجـل أول أهـدافه

بقميص فريق الدحيل.

 جنم منتخبنا
العراقي مهند
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