
رموزنا  �أح��د  زينل  �ل��ق��ادر  عبد  �لدكتور  ��سبوعيا  علينا  يطل  ف��رة  منذ 
�لريا�سية �لتي نفتخر بها  ونت�سرف �ن نتزود با�سالة ما حتمله من تاريخ 
�بد�عي عرفته ريا�ستنا �لعر�قية،بحكايات حتكي عن ��سماء و�سخ�سيات 
مرموقة مل ي�ستطع �حد �ن يتخلى عنها ومل ت�ستطع �لذ�كرة �ن تبتعد عن 
تلك �ال�سماء و�سفرها �خلالد مبا قدمته من عطاء ال ينكر وعملت بوفاء قل 

نظريه ال يد�نيه �أي وفاء.
فمن خالل تلك �ل�سري �لنبيلة الأركان �لريا�سة �لعر�قية �لتي عك�ست حجم 
منذ  �ال�سماء  بتلك  �لت�سق  �ل��ذي  �لريا�سي  �لعمل  ونبل  �ل�سادق  �لوفاء 
وجد�نهم،  يف  تعي�ش  �لريا�سة  و��سبحت  كانت  عندما  �ل�سنني  ع�سر�ت 
حيث  �ىل  نعود  �ملمتعة  �ل�سري  ه��ذه  خ��الل  حياتهم،من  من  مهمًا  وج��زء� 
�لزمان �لغابر و�الجماد �لذهبية �لتي عرفتها ريا�ستنا �لعر�قي بف�سل تلك 

�ال�سماء و��سحابها من عملو� بخدمة �لريا�سة ب�سرف ووفاء. 
لقد حتدث ��ستاذنا و�الخ �لكبري عبد �لقادر زينل عن كوكبة المعة من رموز 
عرفناه  �ل��ذي  زينل  لدى  �لوفاء  م�ساعر  كو�من  حتكي  بطريقة  �لريا�سة 
جاءت  حتى  �ل�سنني  ع�سر�ت  منذ  بلده   لريا�سة  ومعطاًء  وخمل�سا  حمبا 
يف  عملو�  �نا�ش  وم�سرية  م�سو�ر  فيها  ي�ستعر�ش  �لتي  حكاياته  �سل�سلة 
��سا�ش  على  �ملتني  بنائها  يف  و�ساهمو�  �لعر�قية  �لريا�سية  �لتجربة  قلب 
�لريا�سي متجردين  �لعمل  �الخال�ش و�ل�سعور بامل�سوؤولية جتاه مفاهيم 
�ملادي يف فر�ت ومر�حل �سعبة  �لتميز  ��سكال �مل�سالح و��سكال  عن كل 
ودالئل  معنى  �لريا�سي  للعمل  تعطي  كيف  �مل�سرفة  �ال�سماء  تلك  متكنت 
وم�سامني جعلتهم �ن يكونو� حمط �هتمام و�حر�م �جلميع  �ىل يومنا 

هذ�.
�ن ��ستذكار تاريخ وم�سرية �لرموز �حلقيقية للريا�سة �لعر�قية من �لذين 
�لوجد�ن  يف  �لر��سخة  و�جناز�تهم  ب�سماتهم  وت��رك��و�  وفعلو�  �عطو� 
و�ل��ت��اري��خ وج��ن��و� �ع��ت��ز�ز و�ح��ر�م 
مر�جعة  �ىل  دع��وة  ي�سكل  �الآخ��ري��ن، 
ودر��سة تلك �ال�سماء �لتي تبنى  �الخ 
ويعرف  عليها  �ل�سوء  يلقي  �ن  زينل 
�جياال جديدة مبا �كتنزت تلك �ال�سماء 
من حب ووفاء لبلدها ولريا�سته على 
مر �لتاريخ من دون �ن تلتفت �ىل جاه 
ور�ءها  يلهث  و�م��ت��ي��از�ت  وم�سالح 
����س��م��ه يف  ي�����س��ع  �ن  ي��ري��د  م��ن  �الآن 

جتربة �لعمل و�لبناء �لريا�سي.
وم����ا ي��ت��ط��رق �ل���ي���ه ����س��ب��وع��ي��ا على 
�ل��ري��ا���س��ي( �الأخ   ���س��ف��ح��ات )�مل����دى 
و�ل�سديق عبد �لقادر زينل  �لذي يقف 
من  �لطيبة  �لنخبة  تلك  م�ساف  يف 
عرفت  �لتي  �لعر�قية  �لريا�سة  رموز 
مبا قدمته من عطاء ملمو�ش،�عتقد �نه 
يعيدنا �ىل �لزمن �لغابر ن�ستذكر فيه 
لتلك �حلقب عرب  �لذهبية  كل �الجماد 
هذ� �ال�ستذكار �ملمتع  و�جلميل �لذي 
نعانيه  م��ا  وط���اأة  �أح��ي��ان��ًا  عنا  يخفف 
ملقايي�ش  و����س��ح  غ��ي��اب  م��ن  �ل��ي��وم 
�لعمل �لريا�سي �لذي ��سبحت حدود 
ويعي�سها  يت�سورها  كما  مفاهيمه 
تتعدى   ال  ك��ون��ه��ا  �ل���ي���وم  �الخ������رون 

معطيات �لك�سب �ملادي لي�ش �إال.
�جليل  ي��ن��ه��ل  �ن  ون���اأم���ل  نتمنى  ك��م 
�لريا�سي �حلايل من مفاهيم وجتارب  
�لتي  �ال�سماء   �ولئك  عمل  وخال�سة 
�فتخر �لتاريخ �ن تتو�جد بني طيات 
�سفحاته ،و�ن ي�ستدرك كثري� لطبيعة 
�لعمل �لريا�سي �حلقيقي وكيف كان بناة �لريا�سة �لعر�قية و�سناعها من 
�لذين يتوقف عندهم زينل ��سبوعيا يف �ملدى �لريا�سي وحتديد� كل يوم 
ثالثاء،و�ن يقتدي ريا�سيونا ومن يعمل يف �روقة �لريا�سة �لعر�قية يف 
عليه  ت�ستند  �سيئًا  �مامها  جتد  مل  �لتي  �لوفية  �لتجارب  بتلك  �لزمن  هذ� 
�سوى �الخال�ش و�لوفاء من �جل ريا�ستنا،تلك �لتجارب �لتي كانت جتد 

�حر�م �جلميع لها قائما على ما تقدمه وتعمل من �جله. 
�لريا�سة  لرجال   �لوفاء  حكايات  �سل�سلة  متتد  �ن  ذ�ته  �لوقت  يف  وناأمل 
يحلو  كما  ون��ّظ��ور�  حتدثو�  مما  �ك��ر  عملو�  �لذين  �حلقيقيني  �لعر�قية 
منهم  و�ح��د  كل  �سار  حتى  و�الهتمام   �الح��ر�م  ونالو�  �ليوم  لالآخرين 
هذه  لها  جتد  ل��الخ��ال���ش،و�ن  �زليا  وعنو�نا  �لريا�سي  للبناء  م�سروعا 
�ل�سل�سة �لثمينة فر�سة لدى موؤ�س�سة �ملدى �لتي د�أبت لرعاية و�إحاطة كل 
�حللقات  تلك  جتميع  عاتقها  على  تاأخذ  ،�ن  باالهتمام  �الإبد�عية  �مل�ساريع 
ومر�سد�  ر�فد�  ليكون  وم�سامينه  بقيمه  ��ستثنائي  كتاب  يف  �ال�سبوعية 
مل�ساريع  ويوؤ�س�ش  ��سالفه  يعمل  ك��ان  كيف  يعرف  جديد  ريا�سي  جليل 

�لريا�سة.
�لر�عية  موؤ�س�ستنا  �هتمام  يوؤكد  ما  �الم��ر  هذ�  يجد  بان  كبرية  ثقة  ولنا 

لالبد�ع و�ملبدعني.
لتجارب  �متد�دً�  ي�سكل  �ل��ذي  زينل  و�خال�ش  وعطاء  لوفاء  �سكر  وكلمة 

جيله �لذهبي.  

بغداد/ إكرام زين العابدين

�ملوؤمتر  �مل��ا���س��ي  �خلمي�ش  ي��وم  ع�سر  عقد 
�لعر�قي  الحت��اد  �لعامة  للهيئة  �ال�ستثنائي 
�سباب  منتدى  قاعة  على  للجمنا�ستك  �ملركزي 
وريا�سة �لتحدي يف منطقة �الإ�سكان بح�سور 
�ملكونة  �لعامة  �لهيئة  �أع�ساء  44 �سخ�سا من 
و�أع�ساء  رئي�ش  وب��غ��ي��اب  �سخ�سًا   71 م��ن 
و�أع�ساء  رئي�ش  ح�سور  عدم  وكذلك  �الحت��اد 

�ملكتب �لتنفيذي للجنة �الوملبية �لعر�قية .
يف بد�ية �ملوؤمتر رحب �لدكتور عامر �سكر�ن 
ريا�سة  عائلة  بح�سور  �لعامة  �لهيئة  مقرر 
متثيال  يعد  �ل��ذي  �لتجمع  لهذ�  �جلمنا�ستك 

حقيقيًا الأهل �للعبة .
�الحتاد  رئي�ش  �لله  عبد  بعدها حتدث ح�سني 
جميد  �سالح  و�ل��دك��ت��ور  و����س��ط  يف  �لفرعي 
�ل��ت��ي ناق�سها  �ل��ب��ي��ان  ف��ق��ر�ت  �ل���ع���ز�وي ع��ن 

�حلا�سرين و�أبدو� مو�فقتهم عليها .
للهيئة  �لقانوين  �مل�ساور  ذلك  بعد  حتدث  ثم 
�لطرق  ع��ن  فا�سل  �إب��ر�ه��ي��م  �ملحامي  �لعامة 
�ملوؤقتة  �لهيئة  �لتي تنجح يف عمل  �لقانونية 
منها وجود ممثلني للهيئة �لعامة 50 + 1 وبعد 
�لذين  �ملوؤمتر  يف  �حلا�سرين  �أ�سماء  تدقيق 
بلغ عددهم 44 ع�سو� من �أ�سل 71 ع�سو� ما 

�أعطى �ل�سرعية �لقانونية للموؤمتر .
برئي�ش  �ل��ث��ق��ة  ط���رح  عملية  ج���رت  ذل���ك  ب��ع��د 

للجمنا�ستك  �ل��ع��ر�ق��ي  �الحت�����اد  و�أع�������س���اء 
ح��ي��ث مت ���س��ح��ب �ل��ث��ق��ة م��ن رئ��ي�����ش �الحت���اد 
�لنائب  نال  بينما  باالإجماع  �الحتاد  و�أع�ساء 
�حمد  حممد  جا�سم  �الحت���اد  لرئي�ش  �الأول 
و�لدكتور �سعد �لله عبا�ش ع�سو �الحتاد ثقة 

�حلا�سرين.
�لهيئة  ع�سو  �سكر�ن  عامر  �لدكتور  و�سرح 
م�ساركة  �سهد  �مل��وؤمت��ر  �ن  ل��الحت��اد:  �ل��ع��ام��ة 
�أع�ساء  �للعبة �حلقيقيني من  �أهل  و��سعة من 
�لهيئة  �نتخبت  قد  كانت  �لتي  �لعامة  �لهيئة 
�غلب  وروؤ���س��اء  عامني  قبل  لالحتاد  �الإد�ري���ة 
�أرك���ان  بقية  ع��ن  ف�سال  �لفرعية  �الحت����اد�ت 
و�حلكام  �مل��درب��ني  ممثلي  من  �لعامة  �لهيئة 
�سريف  ح�سور  عن  ف�سال  �الإجن��از  و�أ�سحاب 
�للعبة  وموؤ�س�سي  و�أب��ط��ال  خ���رب�ء  لبع�ش 
رئي�ش  قبل  من  وتهمي�سهم  �إبعادهم  مت  �لذين 

�الحتاد �حلايل .
 و�أ�ساف �سكر�ن : �ن �ملوؤمتر �سهد طروحات 
م�سارها  �ىل  �للعبة  الإع���ادة  وعملية  و�قعية 
�ل�سحيح ومت و�سع خارطة طريق �سريعة  يتم 
من خاللها معاجلة كل �خلروقات و�الإخفاقات 

�لتي قامت بها �إد�رة �الحتاد �ل�سابقة .
�ل��ث��ق��ة برئي�ش  ���س��ك��ر�ن: مت ط���رح  و�أو����س���ح 
�لعر�قي  ل��الحت��اد  �الإد�ري����ة  �لهيئة  و�أع�����س��اء 
�لثقة  ط���رح  مت  ح��ي��ث  للجمنا�ستك  �مل��رك��زي 
�ي��اد جنف  �الحت��اد  رئي�ش  بكل من  باالإجماع 

�لكرمي  عبد  للرئي�ش  �لثاين  و�لنائب  �ليا�ش  
مرعي و�مني �ل�سر �إ�سماعيل �إبر�هيم وكل من 
�الأع�ساء عبد �الإله ثامر �سعيد وحممد حممود 
وكرمي زيد�ن فيما �حتفظ كل من �لنائب �الأول 
لرئي�ش �الحتاد جا�سم حممد وع�سو �الحتاد 
باب  و�ن  مبن�سبيهما  ر�سيد  عبا�ش  �لله  �سعد 
�أع�ساء �لهيئة �لعامة  �أدىل  �لنقا�ش فتح حيث 
�لتي  �خللل  مكامن  ت�سخي�ش  ب�ساأن  بدلوهم 
و�حللول  �ملا�سية  �مل��رح��ل��ة  م�سرية  �ع���رت 
�ملنطقية  �لتي ميكن �ن تطرح لتجاوز و��سالح 
�حلال حيث �تفق �جلميع على �همية �لتحرك 
ل�سرح  �جت���اه  م��ن  �ك���ر  ع��ل��ى  ���س��ري��ع  ب�سكل 
وتو�سيح وجهة نظر �لهيئة �لعامة ف�سال عن 
على  �ستاأخذ  �لتي  �لوفود  من  �لعديد  ت�سكيل 
عاتقها متابعة �ملقرر�ت مع م�سوؤويل �حلركة 
وز�رة  يف  و  �الوملبية  �للجنة  يف  �لريا�سية 
�إي�سال  وحتى  �لنو�ب  جمل�ش  يف  و  �ل�سباب 
�لعر�قية  �حلكومة  �إىل  �لعامة  �لهيئة  �سوت 

�لتي نادت والز�لت تنادي باالإ�سالح .
 و�أو�سح  �سكر�ن : �ن �لهيئة �لعامة قد �سوتت 
ت�سمن  �ل��ذي  للموؤمتر  �خلتامي  �لبيان  على 
و�لتو�سيات  و�لنتائج  �مل��ق��رر�ت  من  �لعديد 
 ، �لقادمة  �لفرة  خالل  بها  �لعمل  �سيتم  �لتي 
مبديًا �أ�سفه بالوقت نف�سه على غياب �ي متثيل 
من  ع�سو  �ي  يكلف  مل  �لتي  �الوملبية  للجنة 
�أع�سائها نف�سه باحل�سور �إىل قاعة �الجتماع 

�سرعيتها  وتقييم  �حلا�سرين  مطالب  و�سماع 
من  هم  �حلا�سرين  �ن  هل  ومعرفة  عدمه  من 
�أهل  ه��م  �أو  �جلمنا�ستك  لعبة  على  �ل��دخ��الء 
ومقرر�ت  وقائع  �ن  ،موؤكدً�  �الأ�سليني  �للعبة 
�لتغيري  �أثبتت �ن �جلميع م�سر على  �ملوؤمتر 
�لذي �سي�سب بالتاأكيد يف تطوير و�قع �للعبة 
ب�سكل خا�ش و�لريا�سة �لعر�قية ب�سكل عام. 

ويف ما يلي مقرر�ت �ملوؤمتر �ال�ستثنائي:
�أواًل: عدم �العر�ف بالهيئة �الإد�رية لالحتاد 
�ل�سابق وطرح �لثقة عنهم ما عد� �لنائب �الول 
و�لع�سو  �حمد  حممد  جا�سم  �الحتاد  لرئي�ش 

�لدكتور �سعد �لله عبا�ش .
ثانيا : عدم �الن�سياع جلميع قر�ر�ت �الحتاد 
�الحتاد�ت  خ�سوع  وعدم  و�لالحقة  �ل�سابقة 
�لفرعية �مل�ساركة �سمن �لهيئة �لعامة �ملتكونة 
�لقانوين  �لن�ساب  و�ملكتملة  ع�سوً�   44 من 

وعدم خ�سوعها ل�سيا�سة �الحتاد �ملالية .
ثالثا : �عّد �الأندية �ملحرومة من �مل�ساركة يف 
�لهيئة  ل��دى  معتمدة  �ل�سابقة  �لعامة  �لهيئة 

�لعامة يف �الحتاد .
و�الأمانة  �الومل��ب��ي��ة  �للجنة  مطالبة   : ر�ب��ع��ا 
�لعامة للجنة �الوملبية �لعر�قية باإيقاف جميع 
ن�ساطات �الحتاد وجتميد �أمو�له حلني �إجر�ء 

�نتخابات جديدة .
�لفرعي  ب��االحت��اد  �الع����ر�ف  ع��دم   : خام�سا 
�سحيحة  غري  �نتخاباته  كون  بغد�د  ملحافظة 

وخمالفة للو�ئح و�الأنظمة �ملعمولة .
�ل���ب���ي���ان �خل���ت���ام���ي �ل�������س���ادر م���ن �مل���وؤمت���ر 
جاء  للجمنا�ستك  �لعامة  للهيئة  �ال�ستثنائي 

فيه :
�لعمومية  وهيئتها  �جلمنا�ستك  �أ�سرة  نحن 
من  ع�سر  �لتا�سع  �خلمي�ش(  )�ليوم  �ملجتمعة 
ووفق  رغبتنا  عن  نعرب  �جل��اري  �أي��ار  �سهر 
و�لقو�نني  و�النظمة  �للو�ئح  عليه  تن�ش  ما 
و�ملمار�سات �لدميقر�طية �لتي كفلها �لد�ستور 
�لثقة  ط��رح  �ق��ر�ر  مت  �سفافية  وبكل  �لعر�قي 
برئي�ش �الحتاد �لعر�قي �ملركزي للجمنا�ستك 
باالإجماع باالإ�سافة �إىل هيئته �الإد�رية ما عد� 
و�لدكتور  �حمد  حممد  جا�سم  �الأول  �لنائب 

�سعد �لله عبا�ش.
�ملجمدة  �الحت���اد�ت  �عتبار  ذل��ك  �إىل  �إ�سافة 
و�ملنحلة �حتاد�ت فاعلة و�سمن �لهيئة �لعامة 
�الحت���اد  ق�����ر�ر�ت  بجميع  �الع�����ر�ف  وع���دم 
�أن�سطة  جميع  و�إي��ق��اف  و�ل��الح��ق��ة  �ل�سابقة 
�الحتاد �لعر�قي �ملركزي للجمنا�ستك وجتميد 

�أمو�له وقر�ر�ته .
�لطيب  باجلهد  �خلتامي  �لبيان  ي�سيد  كما 
ل��ل��دك��ت��ور �ح��م��د توفيق  و�ل��ث��ن��اء و�ل��ع��رف��ان 
خدمات  من  قدمه  ملا  �ل�سابق  �الحت��اد  رئي�ش 

جليلة لريا�سة �جلمنا�ستك .
�لعامة  �لهيئة  ���س��ادق��ت  �ل��ب��ي��ان  ه���ذ�  وع��ل��ى 

باالإجماع .
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حققه  �ل���ذي  و�مل�ستحق  �ل��ك��ب��ري  �ل��ف��وز  ي�سفع  مل 
نظريه  على  �ل��ق��دم  بكرة  لل�سم  �لوطني  منتخبنا 
�الوزبكي بالتاأهل �ىل �لدور ن�سف �لنهائي لبطولة 
ب�سبعة  عليه  �لتغلب  من  متكن  عندما  �لثانية  �آ�سيا 
�لتي جرت �سمن  �ملبار�ة  مقابل هدفني يف  �هد�ف 
مباريات �جلولة �لثالثة للمجموعة �الوىل لنهائيات 
مدينة  يف  حاليا  �ملقامة  �ل��ق��دم  بكرة  لل�سم  �آ�سيا 
تغلب  ب�سبب  وذل��ك  �جلنوبية  �لكورية  جاجنو�ن 
�جلنوبي  �لكوري  م�سيفه  على  �لياباين  �ملنتخب 
يف  منتخبنا  و�سع  ما  و�ح��د  ه��دف  مقابل  بهدفني 

�لرتيب �لثالث يف �ملجموعة . 

حسابات التأهل . 
من  مبار�ته وكان ر�سيده  �لوطني  منتخبنا  دخل 
�لنقاط نقطة و�حدة من مبار�تني حيث تعادل يف 
�مام كوريا  �لثانية  �ليابان وخ�سر يف  �الوىل مع 
لقائه  يف  �ل��ف��وز  عليه  يتوجب  وك���ان  �جلنوبية 
�لثالث على �ملنتخب �الوزبك�ستاين بفارق خم�سة 
�أهد�ف مقابل خ�سارة �ليابان �مام كوريا �جلنوبية 
بفارق  ويتاأهل  نقاط  �أرب��ع  ر�سيده   ي�سبح  حتى 
�الأه��د�ف مع كوريا �جلنوبية لكن ذلك مل يتحقق 
بعد �ن متكن �ل�سامور�ي �لياباين من ح�سد نقاط 
مبار�ته �ملهمة �لتي جمعته مع �لكوري �جلنوبي 
جعلته  ل��ه��دف  ه��دف��ني  وبنتيجة  ف���وزه  خ��الل  م��ن 
�ست  مقابل  نقاط  �سبع  بر�سيد  �ملجموعة  يت�سدر 
نقاط للفريق �لكوري بينما ��سبح ر�سيد منتخبنا 

�ربع نقاط ويف �ملركز �لثالث . 
ت�سكيلة منتخبنا �لوطني . 

تفاصيل اللقاء  
خالل  ل��ه  م�ستوى  �أف�سل  �لوطني  منتخبنا  ق��دم 
�للعب  و�أ�ستطاع من  �الآن  �لبطولة حتى  جمريات 

وفق �أ�سلوب جديد ر�سمه �ملالك �لتدريبي للفريق 
فيه  لعب  و�إن  �سبق  ملا  مغاير  بتكتيك  لعب  �ل��ذي 
وكوريا   �ليابان  �أم��ام   �ل�سابقتني  مبار�تيه  خالل 
�أجو�ء  على  �لكاملة  �سيطرته  فر�ش  و�أ�ستطاع  
�ملبار�ة منذ بد�يتها عندما متكن من حتقيق هدف 
منحت  جز�ء  ركلة  طريق  عن  �سجل  �لذي  �ل�سبق 
�ملد�فع  من  متعمد  �إعثار  نتيجة  �لوطني  لفريقنا 
مرت�سى  لها  �إن��ربى  ك��رمي  علي  لالعب  �الوزب��ك��ي 
تقدم  معلنا  �ل�سباك  د�خ���ل  �ىل  و���س��دده��ا  حممد 
بهجمة  �الوزبكي  �ملنتخب  عليه  رد  بهدف  �لعر�ق 
 . �لقائم  مارك مرت بجو�ر  د�فز  كرة   لكن  خطرة 
�لدقيقة �لثالثة ع�سرة �أعلنت عن والدة هدف عر�قي 
ه��ادي كرة عر�سية  با�سم  �أن مرر  بعد  ثانٍ  وذل��ك 
�ىل �ملهاجم نو�ر وليد �لذي مل يتو�ن يف �يد�عها 
د�خل �سباك �حلار�ش �الوزبكي  �كز�موف بعد ذلك 
�نتابت حالة من �لفتور العبي �لفريق �لعر�قي ما 
للهجوم  �الأوزبكي  للفريق  �ندفاعا و��سحا  �أعطى 

�ملبار�ة  �أع��ادة  من  متكن  حيث  �لريح  ومب�ساندة 
العبوه  �سجل  �أن  ب��ع��د  ج��دي��د  م��ن  �ل���ت���و�زن  �ىل 
�لدقائق  يف  ذلك  وكان  �لنتيجة  بهما  عادال  هدفني 
) 23 – 28 ( وعن طريق  زهروف وكرد��ش عاد 
من  �سغطه  ممار�سة  �ىل  �لوطني  فريقنا  بعدها 
هادي  با�سم  و�أ�ساع  �الوزبكي  �ملرمى  على  جديد 
للتقدم و�أحر�ز هدف ثالث لكنه  فر�سة ال تعو�ش 
ت�سرع بالت�سديد و�أر�سل كرته �إىل �خلارج بدال من 
�يد�عها �ملرمى �علنت بعدها �سفارة �حلكم نهاية 
بهدفني  �اليجابي  بالتعادل  �الول  �ل�سوط  �أحد�ث 

لكال �لفريقني . 
�لتدريبي  �أعطى �ملالك  �لثاين  �ل�سوط  ومع بد�ية 
ت�سمنت  �ل��ت��ي  �لالعبني  �ىل  توجيهاته  للفريق 
�لقيام بالهجوم من جميع �ملحاور وخلق �لفر�غات 
عرب  �أك��ر  بحرية  و�للعب  �لدفاعي  �لعمق  د�خ��ل 
�الأجنحة م�ستفيدين من �نخفا�ش م�ستوى �للياقة 
ل�سالح  �لريح  وم�ساندة  �خل�سم  للفريق  �لبدنية 

�لالعبون  ترجمها  �لتوجيهات  ه��ذه  منتخبنا، 
فر�ش  م��ن  �لوطني  منتخبنا  ومتكن  حقيقة  �ىل 
يف  �لدقة  وعدم  �لت�سرع  ولوال  �لكاملة   �سيطرته 
�لتهديف للكثري من �لفر�ش �لتي �سنحت لالعبينا 

لكانت �لنتيجة �أكر من ذلك بكثري.
من  �لثالثة  �لدقيقة  يف  �أث��م��ر  �لعر�قي  �ل�سغط   
�لثالث  �لتقدم  ه��دف  �أح���ر�ز  ع��ن  �ل��ث��اين  �ل�سوط 
�لذي �أحرزه  نو�ر وليد بعد متابعته لكرة عر�سية 
�أعقبه با�سم  د�خل منطقة جز�ء �لفريق �الأوزبكي 
للعر�ق وكان ذلك يف  هادي بت�سجيله هدفا ر�بعا 
�نفرد  مرتدة  هجمة  بعد  و�ل�ستني  �لثالثة  �لدقيقة 
�الوزبكي  �حلار�ش  مع  بالكرة  با�سم  خاللها  من 

�أودعها بكل ذكاء د�خل �سباكه . 
�حلما�ش  من  حالة  �وج��د  لفريقنا  �ل��ر�ب��ع  �لهدف 
�الهد�ف  من  �ملزيد  لت�سجيل  لالعبينا  و�الندفاع 
للهجمات  �خل�سم  �لفريق  العبو  ��ست�سلم  �ن  بعد 
�دى  �ال�ست�سالم  وهذ�  عليهم  �سنت  �لتي  �لكثرية 
بدوره �ىل متكن مهاجم �ملنتخب با�سم هادي من 
ترجمة �نفر�ده باملرمى من و�سط �مللعب �ىل هدف 
خام�ش �أعقبه علي كرمي باأ�ساعته لفر�سة ال ت�سدق 
�مام �ملرمى �خلايل من حار�سه . �لدقيقة �لتا�سعة 
�ل�ساد�ش  لهدفه  �لعر�ق  �ح��ر�ز  �سهدت  و�لثمانني 
هادي  با�سم  ع��اد  ثم  �أي�سا  وليد  ن��و�ر  طريق  عن 
ملنتخبنا  �ل�سابع  بالهدف  فريقه  جمهود  ليتوج 
�إث��ر �ن��ف��ر�ده ب��احل��ار���ش �الحتياطي  ل��ه  و�ل��ث��ال��ث 
�ال�سلي  �حلار�ش  خ��روج  بعد  �الوزب��ك��ي  للفريق 
�لوقت  �لثالثة من  �لدقيقة  ذلك يف  الإ�سابته وكان 
�سفارة  �مل��ب��ار�ة  حكم  بعدها  �أطلق  �ل�سائع  ب��دل 
�لنهاية معلنا عن تفوق عر�قي م�ستحق وبنتيجة 

كان قو�مها �سبعة �أهد�ف مقابل هدفني. 
لالأد�ء  �رتياحه  عن  عرّب  للفريق  �لتدريبي  �مل��الك 
�لذي كان عليه العبو �لفريق يف هذه �ملبار�ة حيث 
متكن �أغلب �لالعبني من تطبيق �لو�جبات �ملناطة 
ب�سورة  �لثاين  �ملبار�ة  �سوط  يف  خ�سو�سًا  بهم 
�سحيحة مكنته من حتقيق �لفوز مع �أد�ء جميل . 

ب����رغ����م ف�������وزه ع���ل���ى أوزب���ك���س���ت���ان 
منتخبن��ا الوطن��ي للص��م يخف��ق ف��ي بل��وغ  نص��ف نهائ��ي آس��يا 

بغداد/ طه كمر

عبد  ح�سني  �لقدم  لكرة  �أرب��ي��ل  فريق  �أل��ع��اب  �سانع  �سدد 
�لو�حد على �سرورة �النتقال �ىل دور �لثمانية من خالل 
حتقيق �لفوز على فريق تامبين�ش روفرز �ل�سنغافوري يف 
�ملبار�ة �لتي �ستجمع �لفريقني يوم �لثالثاء �ملقبل �ملو�فق 
مدينة  يف  حريري  فر�ن�سو�  ملعب  على  �حل��ايل  �آي��ار   24

�أربيل .
�ملبار�ة  ه��ذه  �ن  �لريا�سي(:  ل���)�مل��دى  �لو�حد  عبد  وق��ال 
تعد مهمة للغاية وت�ستمد �أهميتها كون نظام هذ� �لدوري 
يق�سي بخروج �ملغلوب وتاأهل �لفائز �ىل دور �لثمانية �أي 
�أية  �لق�سمة على �ثنني ��سافة �ىل عدم توفر  �نها ال تقبل 
معلومات عن هذ� �لفريق �لذي �سنالقيه خالل هذه �ملبار�ة 
فقط �ننا نعرف �نه ي�سم يف �سفوفه مهاجمًا �سربيًا وهو 

هد�ف �لدوري �ل�سنغافوري وكذلك ي�سم نخبة من العبي 
منتخب �سنغافورة .

عن  نحملها  �لتي  �ملتو��سعة  �ملعلومات  هذه  و�أ�ساف:�ن 
�لفريق �ل�سنغافوري لن تثنينا عن عزميتنا و�إ�سر�رنا على 
حتقيق �لفوز عليه خ�سو�سا و�ن �المور ت�سب ب�ساحلنا 
وهما  �لفوز  حتقيق  عنا�سر  من  عن�سرين  �أهم  توفر  بعد 
�لظروف  �أحلك  يف  معنا  وق��ف  �ل��ذي  و�جلمهور  �الأر���ش 
وعودنا على �اللتفاف حولنا خ�سو�سا يف �ملباريات �لتي 

حتمل طابع �الإثارة و�لندية .
مبار�ة  �ن  حظنا  ُح�سن  من  �ن  �ىل  �ل��و�ح��د  عبد  و�أ���س��ار 
يعني  وهذ�  �لثمانية  دور  �ىل  �لتاأهل  عن  تف�سلنا  و�حدة 
�ننا �ذ� ماحققنا �لفوز ولو بهدف و�حد يعني �النتقال �ىل 

�لدور �لذي �سيقربنا من �ملبار�ة �لنهائية .
�ملرتقبة  �ملبار�ة  لهذه  �ال�ستعد�د�ت  �ن  �لو�حد  عبد  و�أكد 

ميد�نيًا  تفوقًا  �ملبار�ة  و�ست�سهد  و�ساق  قدم  على  جارية 
و��سحًا لالعبينا �لذين عّدو� �لعدة جيد� ال �سيما �ن جميع 
توجد  وال  ��ستثناء  �أي  دون  من  متكاملة  �لفريق  خطوط 
�أية غيابات تذكر ما ي�سهل من مهمتنا هذه و�سيكون �لفوز 
حليفنا باذن �لله من خالل ت�ساعد �خلط �لبياين لفريقنا 
من مبار�ة �ىل �أخرى بعد �أن ظهر خالل مناف�سات مرحلة 
�لذهاب لبطولة كاأ�ش �الحتاد �الآ�سيوي مب�ستوى ال يليق 
با�سمه وتاأريخه من خالل �الأد�ء �ملتو��سع لالعبينا �لذي  
مباريات  ث��الث  م��ن  فقط  نقاط  خم�ش  ور�ئ���ه  م��ن  جنينا 
�أمام  وتعادلنا  �للبناين  �لعهد  على  �لفوز  حققنا  �أن  بعد 
�لعروبة �لعماين و�لكر�مة �ل�سوري لكن وبعد �أن ت�ساعد 
�يقاع �للعب لالعبينا متكنو� من حتقيق �لفوز يف جميع 
مباريات �ملرحلة �لثانية وبح�سيلة جيدة من �الهد�ف ما 
و�الأه��د�ف  �لنقاط  من  بفارق  جمموعتنا  نت�سدر  جعلنا 

وهذ� ما �سهل مهمتنا �أكر لنخو�ش مبار�تنا �أمام �لفريق 
�ل�سنغافوري على ملعبنا �لذي �سي�سهل من مهمتنا كثري� .

خا�سها  �لتي  �الأخ��رية  �مل��ب��ار�ة  �ن  �لو�حد  عبد  و�أو���س��ح 
فريقنا �أمام فريق �لكر�مة �ل�سوري كانت مبثابة حت�سيل 
�سمن  �لفريق  مركز  على  توؤثر  ال  نتيجتها  ك��ون  حا�سل 
�ىل  فريقنا  مب��درب  ح��د�  ما  �خلام�سة  �ملجموعة  ت�سل�سل 
عدم ��سر�كنا �أنا وزميلي لوؤي �سالح كوننا نحمل �لبطاقة 
�الآن   لكن  جديدة  بطاقة  �ىل  لتعر�سنا  وجتنبا  �ل�سفر�ء 
�أجل حتقيق  ماير�م وتب�سر بخري من  ت�سري على  �الأم��ور 
فوز غالٍ  ير�سي طموحنا كالعبني وطموح �مل�سرفني على 
�ملهمة  �ن  كون  �لعر�ق  با�سم  هو  فالفوز  وبالتايل  �لنادي 
فريقنا  مع  �لوقوف  �لعر�قية  �جلماهري  منا�سدً�  وطنية 
من  �لتاأهل  بطاقة  خطف  �ىل  نتطلع  �لتي  �ملهمة  هذه  يف 

خاللها.

ق�������ب�������ل ل���������ق���������اء روف��������������رز
م��ح��دودة  ال��س��ن��غ��اف��وري  ال��ف��ري��ق  ع��ن  معلوماتنا   : ال��واح��د  ع��ب��د  حسين 

طشقند/ قاسم حسون الدراجي موفد االتحاد 
العراقي للصحافة الرياضية 

�فتتحت يف قاعة  يون�ش �آباد  يف �لعا�سمة �الوزبكية ط�سقند 
�خلمي�ش �ملا�سي فعاليات بطولة �آ�سيا بامل�سارعة للمتقدمني 
مب�ساركة �ثنني و ع�سرين بلدً� �آ�سيويا من بينها  منتخبات 
متقدمة يف جمال �للعبة  مثل �أوزبك�ستان  و�ل�سني و�ليابان 
و�إير�ن  �جلنوبية  وكوريا  وكاز�خ�ستان  �ل�سمالية  وكوريا 
و�لهند و�لعر�ق و�سوريا و�الأردن وقرغيز�ستان ومنغوليا 
و�لفلبني و �ل�سني تايبيه و�الإمار�ت وتايلند وطاجكي�ستان  

و�لفلبني وقطر و�ل�سعودية وتركمان�ستان .

حفل االفتتاح 
ق��دم �الوزب��ك��ي��ون و�ح���دً� م��ن �أروع ح��ف��الت �الف��ت��ت��اح يف 
و  ب�ساطته   من  �لرغم   على  �الآ�سيوية  �مل�سارعة  بطوالت 
بهيا  كان  �نه  �ال  �لليزرية �حلديثة  �لتقنيات  ��ستخد�م  عدم 
ور�ئعًا، فقد بد�أ �حلفل  بعزف �لن�سيد �لوطني للبلد �مل�سيف 
للبطولة جمهورية �أوزبك�ستان  ثم تاله ��ستعر��ش الأ�سماء 
�ل�سعبي  �ل��زي  يرتدين  بفتيات  �مل�ساركة  �ل���دول  و�أع���الم 
�لدويل  �الحت��اد  رئي�ش  مارتيليتي  بعدها  �لقى  �الوزب��ك��ي 
�حلكومة  جهود  على  فيها  �أثنى  ق�سرية  كلمة  للم�سارعة  
و�ل�سعب �الوزبكي الحت�سانها �لبطولة �الآ�سيوية معربا عن 
�أمله يف �ن ترتقي �لبطولة �ىل ما يطمح �إليه �الحتاد �لدويل 
و�ن تك�سف �ملزيد من �ملو�هب و�الأ�سماء �جلديدة يف عامل 
�للعبة .  �ألقيت بعدها كلمات رئي�سي �الحتادين �الآ�سيوي و 
�الوزبكي وكلمة �أخرى مل�سرف �لبطولة  ��ساد فيها برئي�ش 
�الحتاد �الوزبكي �سليم بان على حر�سه ومتابعته �لكبرية 
�لعالقات  �و��سر  تعميق  �ىل  ت�سعى  و�ن  �لبطولة  لنجاح 
ومنها  �ل��ري��ا���س��ة  ع��رب  �الآ���س��ي��وي��ة  �ل�����س��ع��وب  ب��ني  �لطيبة 

�مل�سارعة . 
مناطق   ملختلف  �ل�سعبية  لالزياء  عر�ش  �حلفل    وت�سمن 
تخللتها  �مل�ساركة  للدول  �ل�سعبية  و�الأزي���اء  �وزبك�ستان 
�الأزياء  بينها  ومن  �مل�ساركة  �ل��دول  بلغات  غنائية  مقاطع 
و�الأغاين �لعربية  ثم عرو�ش بال�سريك �ملعروف لدى دول 
�لبلقان  مع و�سالت من �لغناء �الوزبكي ملطربني ومطربات 

كبار �ىل جانب عرو�ش ر�ئعة ومميزة لفرق �الطفال �ثارت 
�لقاعة  مدرجات  م��الأت  �لتي  �جلماهري  وت�سفيق  �إعجاب 
�لكبرية و�لتي  تقدر بع�سرة �آالف متفرج ، �أذن بعدها رئي�ش 
�الحتاد �لدويل للم�سارعة ببدء �لنز�الت ح�سب �لقرعة �لتي 

�جريت قبل بدء حفل �الفتتاح . 

 نتائج اليوم االول للبطولة 
جرت يف �ليوم �الأول مناف�سات �مل�سارعة �حلرة وخلم�سة 
�أوز�ن على �أن ت�ستكمل �الأوز�ن �الأخرى وكانت �لنتائج على 

�لنحو �لتايل: 
)وزن 55كغم(  �مليد�لية �لذهبية: كوريا �ل�سمالية �مليد�لية 
�لف�سية:�ليابان �مليد�لية �لف�سية كوريا �جلنوبية و�مليد�لية 

�لربونزية مكرر:�لهند. 
�مليد�لية  كاز�خ�ستان  �لذهبية:  �مليد�لية  كغم(   60 )وزن 
�لف�سية:�إير�ن �مليد�لية �لربونزية:كوريا �ل�سمالية �مليد�لية 

�لربونزية مكرر:منغوليا. 
�مليد�لية  �ل�سمالية  :كوريا  �لذهبية  �مليد�لية  كغم(  )وزن66 
�ل��ربون��زي��ة منغوليا  �مل��ي��د�ل��ي��ة  �أوزب��ك�����س��ت��ان  �ل��ف�����س��ي��ة:  
�مليد�لية �لربونزية مكرر: تايبيه.  )وزن 74 كغم( �مليد�لية 
�مليد�لية  :�ل�سني  �لف�سي  �لو�سام  �لذهبية:�أوزبك�ستان 
مكرر:  �لربونزية  �مليد�لية  �حلنوبية  :كوريا  �لربونزية 
�مليد�لية  �لذهبية:�إير�ن  �مليد�لية  كغم(   84 )وزن  منغوليا. 
:�أوزبك�ستان  �ل��ربون��زي��ة  �مليد�لية  �لف�سية:كاز�خ�ستان 

�مليد�لية �لربونزية مكرر:قرغيز�ستان. 
نز�الت �مل�سارعني �لعر�قيني: 

�مل�سارعة  فعالية  يف  م�سارعني  باأربعة  �ل��ع��ر�ق  ي�سارك 
�حلرة وهم :�منار ر�سيد )55كغم ( وه�سام جميد )74كغم 
( وحممد �سهيل )96 كغم ( ويحيى عبد �لكرمي )120 كغم ( 
وقد �سارك يف مناف�سات �ليوم �الول �مل�سارع �منار ر�سيد 
�لتايلندي  �مل�سارع  �الأول على  �للقاء  �لفوز يف  ومتكن من 
بجولتني لال�سيء �ال �نه خ�سر يف �للقاء �لثاين مع نظريه 
ه�سام  �مل�سارع  مع  �حلال  وكذلك  �لنتيجة  بنف�ش  �ل�سوري 
�أمام �مل�سارع �ل�سيني . ويبقى  �لنز�ل  جميد و�لذي خ�سر 
�لكرمي يف  �سهيل ويحيى عبد  �مل�سارعني حممد  �الأم��ل يف 

حتقيق نتيجة �أف�سل يف نز�الت �مل�سارعة �حلرة. 

بداية متعثرة لمصارعينا ومنتخبنا يأمل 
استعادة توازنه في نزاالت اليوم    

جانب من اجتماع الهيئة العامة للجمنا�ستك

منتخبنا الوطني لل�سم والبكم يفق فر�سة التاأهل للدور الثاين


