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وجهة نظر

زينل وحكايات األوفياء
خليل جليل
منذ ف�ترة يطل علينا ا�سبوعيا الدكتور عبد ال�ق��ادر زينل �أح��د رموزنا
الريا�ضية التي نفتخر بها ونت�شرف ان نتزود با�صالة ما حتمله من تاريخ
ابداعي عرفته ريا�ضتنا العراقية،بحكايات حتكي عن ا�سماء و�شخ�صيات
مرموقة مل ي�ستطع احد ان يتخلى عنها ومل ت�ستطع الذاكرة ان تبتعد عن
تلك اال�سماء و�سفرها اخلالد مبا قدمته من عطاء ال ينكر وعملت بوفاء قل
نظريه ال يدانيه �أي وفاء.
فمن خالل تلك ال�سري النبيلة لأركان الريا�ضة العراقية التي عك�ست حجم
الوفاء ال�صادق ونبل العمل الريا�ضي ال��ذي الت�صق بتلك اال�سماء منذ
ع�شرات ال�سنني عندما كانت وا�صبحت الريا�ضة تعي�ش يف وجدانهم،
وج��زءا مهم ًا من حياتهم،من خ�لال ه��ذه ال�سري املمتعة نعود اىل حيث
الزمان الغابر واالجماد الذهبية التي عرفتها ريا�ضتنا العراقي بف�ضل تلك
اال�سماء وا�صحابها من عملوا بخدمة الريا�ضة ب�شرف ووفاء.
لقد حتدث ا�ستاذنا واالخ الكبري عبد القادر زينل عن كوكبة المعة من رموز
الريا�ضة بطريقة حتكي كوامن م�شاعر الوفاء لدى زينل ال��ذي عرفناه
حمبا وخمل�صا ومعطا ًء لريا�ضة بلده منذ ع�شرات ال�سنني حتى جاءت
�سل�سلة حكاياته التي ي�ستعر�ض فيها م�شوار وم�سرية انا�س عملوا يف
قلب التجربة الريا�ضية العراقية و�ساهموا يف بنائها املتني على ا�سا�س
االخال�ص وال�شعور بامل�س�ؤولية جتاه مفاهيم العمل الريا�ضي متجردين
عن كل ا�شكال امل�صالح وا�شكال التميز املادي يف فرتات ومراحل �صعبة
متكنت تلك اال�سماء امل�شرفة كيف تعطي للعمل الريا�ضي معنى ودالئل
وم�ضامني جعلتهم ان يكونوا حمط اهتمام واحرتام اجلميع اىل يومنا
هذا.
ان ا�ستذكار تاريخ وم�سرية الرموز احلقيقية للريا�ضة العراقية من الذين
اعطوا وفعلوا وت��رك��وا ب�صماتهم واجنازاتهم الرا�سخة يف الوجدان
وال�ت��اري��خ وج�ن��وا اع�ت��زاز واح�ترام
الآخ��ري��ن ،ي�شكل دع��وة اىل مراجعة
ودرا�سة تلك اال�سماء التي تبنى االخ
زينل ان يلقي ال�ضوء عليها ويعرف
اجياال جديدة مبا اكتنزت تلك اال�سماء
من حب ووفاء لبلدها ولريا�ضته على
مر التاريخ من دون ان تلتفت اىل جاه
وم�صالح وام�ت�ي��ازات يلهث وراءها
الآن م��ن ي��ري��د ان ي���ض��ع ا��س�م��ه يف
جتربة العمل والبناء الريا�ضي.
وم���ا ي �ت �ط��رق ال �ي��ه ا� �س �ب��وع �ي��ا على
��ص�ف�ح��ات (امل� ��دى ال��ري��ا� �ض��ي) الأخ
وال�صديق عبد القادر زينل الذي يقف
يف م�صاف تلك النخبة الطيبة من
رموز الريا�ضة العراقية التي عرفت
مبا قدمته من عطاء ملمو�س،اعتقد انه
يعيدنا اىل الزمن الغابر ن�ستذكر فيه
كل االجماد الذهبية لتلك احلقب عرب
هذا اال�ستذكار املمتع واجلميل الذي
يخفف عنا �أح�ي��ان� ًا وط���أة م��ا نعانيه
ال �ي��وم م��ن غ �ي��اب وا� �ض��ح ملقايي�س
العمل الريا�ضي الذي ا�صبحت حدود
مفاهيمه كما يت�صورها ويعي�شها
االخ � ��رون ال �ي��وم ك��ون �ه��ا ال تتعدى
معطيات الك�سب املادي لي�س �إال.
ك��م نتمنى ون ��أم��ل ان ي�ن�ه��ل اجليل
الريا�ضي احلايل من مفاهيم وجتارب
وخال�صة عمل اولئك اال�سماء التي
افتخر التاريخ ان تتواجد بني طيات
�صفحاته ،وان ي�ستدرك كثريا لطبيعة
العمل الريا�ضي احلقيقي وكيف كان بناة الريا�ضة العراقية و�صناعها من
الذين يتوقف عندهم زينل ا�سبوعيا يف املدى الريا�ضي وحتديدا كل يوم
ثالثاء،وان يقتدي ريا�ضيونا ومن يعمل يف اروقة الريا�ضة العراقية يف
هذا الزمن بتلك التجارب الوفية التي مل جتد امامها �شيئ ًا ت�ستند عليه
�سوى االخال�ص والوفاء من اجل ريا�ضتنا،تلك التجارب التي كانت جتد
احرتام اجلميع لها قائما على ما تقدمه وتعمل من اجله.
ون�أمل يف الوقت ذاته ان متتد �سل�سلة حكايات الوفاء لرجال الريا�ضة
العراقية احلقيقيني الذين عملوا اك�ثر مما حتدثوا ون� ّ�ظ��ورا كما يحلو
للآخرين اليوم ونالوا االح�ترام واالهتمام حتى �صار كل واح��د منهم
م�شروعا للبناء الريا�ضي وعنوانا ازليا ل�لاخ�لا���ص،وان جتد لها هذه
ال�سل�سة الثمينة فر�صة لدى م�ؤ�س�سة املدى التي د�أبت لرعاية و�إحاطة كل
امل�شاريع الإبداعية باالهتمام ،ان ت�أخذ على عاتقها جتميع تلك احللقات
اال�سبوعية يف كتاب ا�ستثنائي بقيمه وم�ضامينه ليكون رافدا ومر�شدا
جليل ريا�ضي جديد يعرف كيف ك��ان يعمل ا�سالفه وي�ؤ�س�س مل�شاريع
الريا�ضة.
ولنا ثقة كبرية بان يجد هذا االم��ر ما ي�ؤكد اهتمام م�ؤ�س�ستنا الراعية
لالبداع واملبدعني.
وكلمة �شكر لوفاء وعطاء واخال�ص زينل ال��ذي ي�شكل امتداد ًا لتجارب
جيله الذهبي.

نأمل في الوقت
ذاته ان تمتد
سلسلة حكايات
الوفاء لرجال
الرياضة العراقية
الحقيقيين الذين
عملوا اكثر مما
ونظورا
تحدثوا ّ
كما يحلو لآلخرين
اليوم ونالوا
االحترام واالهتمام
حتى صار كل واحد
منهم مشروعا
للبناء الرياضي
وعنوانا ازليا
لالخالص

مقررات مهمة للمؤتمر االستثنائي للهيئة العامة التحاد الجمناستك

سحب الثقة من رئيس االتحاد وعدد من األعضاء
وتجميد أنشطته الحالية

بغداد /إكرام زين العابدين
عقد ع�صر ي��وم اخلمي�س امل��ا��ض��ي امل�ؤمتر
اال�ستثنائي للهيئة العامة الحت��اد العراقي
املركزي للجمنا�ستك على قاعة منتدى �شباب
وريا�ضة التحدي يف منطقة الإ�سكان بح�ضور
� 44شخ�صا من �أع�ضاء الهيئة العامة املكونة
م��ن � 71شخ�ص ًا وب�غ�ي��اب رئي�س و�أع�ضاء
االحت��اد وكذلك عدم ح�ضور رئي�س و�أع�ضاء
املكتب التنفيذي للجنة االوملبية العراقية .
يف بداية امل�ؤمتر رحب الدكتور عامر �سكران
مقرر الهيئة العامة بح�ضور عائلة ريا�ضة
اجلمنا�ستك لهذا التجمع ال��ذي يعد متثيال
حقيقي ًا لأهل اللعبة .
بعدها حتدث ح�سني عبد الله رئي�س االحتاد
الفرعي يف وا��س��ط وال��دك�ت��ور �صالح جميد
ال �ع��زاوي ع��ن ف �ق��رات ال�ب�ي��ان ال�ت��ي ناق�شها
احلا�ضرين و�أبدوا موافقتهم عليها .
ثم حتدث بعد ذلك امل�شاور القانوين للهيئة
العامة املحامي �إب��راه�ي��م فا�ضل ع��ن الطرق
القانونية التي تنجح يف عمل الهيئة امل�ؤقتة
منها وجود ممثلني للهيئة العامة  1 + 50وبعد
تدقيق �أ�سماء احلا�ضرين يف امل�ؤمتر الذين
بلغ عددهم  44ع�ضوا من �أ�صل  71ع�ضوا ما
�أعطى ال�شرعية القانونية للم�ؤمتر .
ب�ع��د ذل��ك ج��رت عملية ط��رح ال�ث�ق��ة برئي�س

و�أع�����ض��اء االحت� ��اد ال �ع��راق��ي للجمنا�ستك
ح�ي��ث مت ��س�ح��ب ال�ث�ق��ة م��ن رئ�ي����س االحت ��اد
و�أع�ضاء االحتاد بالإجماع بينما نال النائب
الأول لرئي�س االحت ��اد جا�سم حممد احمد
والدكتور �سعد الله عبا�س ع�ضو االحتاد ثقة
احلا�ضرين.
و�صرح الدكتور عامر �سكران ع�ضو الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�لاحت��اد :ان امل ��ؤمت��ر �شهد م�شاركة
وا�سعة من �أهل اللعبة احلقيقيني من �أع�ضاء
الهيئة العامة التي كانت قد انتخبت الهيئة
الإداري��ة لالحتاد قبل عامني ور�ؤ��س��اء اغلب
االحت� ��ادات الفرعية ف�ضال ع��ن بقية �أرك��ان
الهيئة العامة من ممثلي امل��درب�ين واحلكام
و�أ�صحاب الإجن��از ف�ضال عن ح�ضور �شريف
لبع�ض خ�ب�راء و�أب �ط��ال وم�ؤ�س�سي اللعبة
الذين مت �إبعادهم وتهمي�شهم من قبل رئي�س
االحتاد احلايل .
و�أ�ضاف �سكران  :ان امل�ؤمتر �شهد طروحات
واقعية وعملية لإع��ادة اللعبة اىل م�سارها
ال�صحيح ومت و�ضع خارطة طريق �سريعة يتم
من خاللها معاجلة كل اخلروقات والإخفاقات
التي قامت بها �إدارة االحتاد ال�سابقة .
و�أو� �ض��ح � �س �ك��ران :مت ط��رح ال�ث�ق��ة برئي�س
و�أع���ض��اء الهيئة الإداري���ة ل�لاحت��اد العراقي
امل��رك��زي للجمنا�ستك ح�ي��ث مت ط��رح الثقة
بالإجماع بكل من رئي�س االحت��اد اي��اد جنف

اليا�س والنائب الثاين للرئي�س عبد الكرمي
مرعي وامني ال�سر �إ�سماعيل �إبراهيم وكل من
الأع�ضاء عبد الإله ثامر �سعيد وحممد حممود
وكرمي زيدان فيما احتفظ كل من النائب الأول
لرئي�س االحتاد جا�سم حممد وع�ضو االحتاد
�سعد الله عبا�س ر�شيد مبن�صبيهما وان باب
النقا�ش فتح حيث �أدىل �أع�ضاء الهيئة العامة
بدلوهم ب�ش�أن ت�شخي�ص مكامن اخللل التي
اع�ت�رت م�سرية امل��رح�ل��ة املا�ضية واحللول
املنطقية التي ميكن ان تطرح لتجاوز وا�صالح
احلال حيث اتفق اجلميع على اهمية التحرك
ب�شكل ��س��ري��ع ع�ل��ى اك�ث�ر م��ن اجت ��اه ل�شرح
وتو�ضيح وجهة نظر الهيئة العامة ف�ضال عن
ت�شكيل العديد من الوفود التي �ست�أخذ على
عاتقها متابعة املقررات مع م�س�ؤويل احلركة
الريا�ضية يف اللجنة االوملبية و يف وزارة
ال�شباب و يف جمل�س النواب وحتى �إي�صال
�صوت الهيئة العامة �إىل احلكومة العراقية
التي نادت والزالت تنادي بالإ�صالح .
و�أو�ضح �سكران  :ان الهيئة العامة قد �صوتت
على البيان اخلتامي للم�ؤمتر ال��ذي ت�ضمن
العديد من امل�ق��ررات والنتائج والتو�صيات
التي �سيتم العمل بها خالل الفرتة القادمة ،
مبدي ًا �أ�سفه بالوقت نف�سه على غياب اي متثيل
للجنة االوملبية التي مل يكلف اي ع�ضو من
�أع�ضائها نف�سه باحل�ضور �إىل قاعة االجتماع

ق� � � �ب � � ��ل ل�� � � �ق� � � ��اء روف � � � � � ��رز

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

بغداد /طه كمر

�شدد �صانع �أل�ع��اب فريق �أرب�ي��ل لكرة القدم ح�سني عبد
الواحد على �ضرورة االنتقال اىل دور الثمانية من خالل
حتقيق الفوز على فريق تامبين�س روفرز ال�سنغافوري يف
املباراة التي �ستجمع الفريقني يوم الثالثاء املقبل املوافق
� 24آي��ار احل��ايل على ملعب فران�سوا حريري يف مدينة
�أربيل .
وق��ال عبد الواحد ل�ـ(امل��دى الريا�ضي) :ان ه��ذه املباراة
تعد مهمة للغاية وت�ستمد �أهميتها كون نظام هذا الدوري
يق�ضي بخروج املغلوب وت�أهل الفائز اىل دور الثمانية �أي
انها ال تقبل الق�سمة على اثنني ا�ضافة اىل عدم توفر �أية
معلومات عن هذا الفريق الذي �سنالقيه خالل هذه املباراة
فقط اننا نعرف انه ي�ضم يف �صفوفه مهاجم ًا �صربي ًا وهو

هداف الدوري ال�سنغافوري وكذلك ي�ضم نخبة من العبي
منتخب �سنغافورة .
و�أ�ضاف:ان هذه املعلومات املتوا�ضعة التي نحملها عن
الفريق ال�سنغافوري لن تثنينا عن عزميتنا و�إ�صرارنا على
حتقيق الفوز عليه خ�صو�صا وان االمور ت�صب ب�صاحلنا
بعد توفر �أهم عن�صرين من عنا�صر حتقيق الفوز وهما
الأر���ض واجلمهور ال��ذي وق��ف معنا يف �أحلك الظروف
وعودنا على االلتفاف حولنا خ�صو�صا يف املباريات التي
حتمل طابع الإثارة والندية .
و�أ��ش��ار عبد ال��واح��د اىل ان من حُ �سن حظنا ان مباراة
واحدة تف�صلنا عن الت�أهل اىل دور الثمانية وهذا يعني
اننا اذا ماحققنا الفوز ولو بهدف واحد يعني االنتقال اىل
الدور الذي �سيقربنا من املباراة النهائية .
و�أكد عبد الواحد ان اال�ستعدادات لهذه املباراة املرتقبة

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
جانجوان /لؤي عمران موفد االتحاد العراقي
لصحافة الرياضية

مل ي�شفع ال �ف��وز ال�ك�ب�ير وامل�ستحق ال ��ذي حققه
منتخبنا الوطني لل�صم بكرة ال�ق��دم على نظريه
االوزبكي بالت�أهل اىل الدور ن�صف النهائي لبطولة
�آ�سيا الثانية عندما متكن من التغلب عليه ب�سبعة
اهداف مقابل هدفني يف املباراة التي جرت �ضمن
مباريات اجلولة الثالثة للمجموعة االوىل لنهائيات
�آ�سيا لل�صم بكرة ال�ق��دم املقامة حاليا يف مدينة
جاجنوان الكورية اجلنوبية وذل��ك ب�سبب تغلب
املنتخب الياباين على م�ضيفه الكوري اجلنوبي
بهدفني مقابل ه��دف واح��د ما و�ضع منتخبنا يف
الرتتيب الثالث يف املجموعة .

حسابات التأهل .

دخل منتخبنا الوطني مباراته وكان ر�صيده من
النقاط نقطة واحدة من مباراتني حيث تعادل يف
االوىل مع اليابان وخ�سر يف الثانية امام كوريا
اجلنوبية وك��ان يتوجب عليه ال�ف��وز يف لقائه
الثالث على املنتخب االوزبك�ستاين بفارق خم�سة
�أهداف مقابل خ�سارة اليابان امام كوريا اجلنوبية
حتى ي�صبح ر�صيده �أرب��ع نقاط ويت�أهل بفارق
الأه��داف مع كوريا اجلنوبية لكن ذلك مل يتحقق
بعد ان متكن ال�ساموراي الياباين من ح�صد نقاط
مباراته املهمة التي جمعته مع الكوري اجلنوبي
م��ن خ�لال ف��وزه وبنتيجة ه��دف�ين ل�ه��دف جعلته
يت�صدر املجموعة بر�صيد �سبع نقاط مقابل �ست
نقاط للفريق الكوري بينما ا�صبح ر�صيد منتخبنا
اربع نقاط ويف املركز الثالث .
ت�شكيلة منتخبنا الوطني .

تفاصيل اللقاء

ق��دم منتخبنا الوطني �أف�ضل م�ستوى ل��ه خالل
جمريات البطولة حتى الآن و�أ�ستطاع من اللعب

و�سماع مطالب احلا�ضرين وتقييم �شرعيتها
من عدمه ومعرفة هل ان احلا�ضرين هم من
ال��دخ�لاء على لعبة اجلمنا�ستك �أو ه��م �أهل
اللعبة الأ�صليني ،م�ؤكد ًا ان وقائع ومقررات
امل�ؤمتر �أثبتت ان اجلميع م�صر على التغيري
الذي �سي�صب بالت�أكيد يف تطوير واقع اللعبة
ب�شكل خا�ص والريا�ضة العراقية ب�شكل عام.
ويف ما يلي مقررات امل�ؤمتر اال�ستثنائي:
�أو ًال :عدم االعرتاف بالهيئة الإدارية لالحتاد
ال�سابق وطرح الثقة عنهم ما عدا النائب االول
لرئي�س االحتاد جا�سم حممد احمد والع�ضو
الدكتور �سعد الله عبا�س .
ثانيا  :عدم االن�صياع جلميع قرارات االحتاد
ال�سابقة والالحقة وعدم خ�ضوع االحتادات
الفرعية امل�شاركة �ضمن الهيئة العامة املتكونة
من  44ع�ضو ًا واملكتملة الن�صاب القانوين
وعدم خ�ضوعها ل�سيا�سة االحتاد املالية .
ثالثا  :اع ّد الأندية املحرومة من امل�شاركة يف
الهيئة العامة ال�سابقة معتمدة ل��دى الهيئة
العامة يف االحتاد .
راب�ع��ا  :مطالبة اللجنة االومل�ب�ي��ة والأمانة
العامة للجنة االوملبية العراقية ب�إيقاف جميع
ن�شاطات االحتاد وجتميد �أمواله حلني �إجراء
انتخابات جديدة .
خام�سا  :ع��دم االع�ت�راف ب��االحت��اد الفرعي
ملحافظة بغداد كون انتخاباته غري �صحيحة

جانب من اجتماع الهيئة العامة للجمنا�ستك
وخمالفة للوائح والأنظمة املعمولة .
ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي ال� ��� �ص ��ادر م ��ن امل� ��ؤمت ��ر
اال�ستثنائي للهيئة العامة للجمنا�ستك جاء
فيه :
نحن �أ�سرة اجلمنا�ستك وهيئتها العمومية
املجتمعة (اليوم اخلمي�س) التا�سع ع�شر من
�شهر �أي��ار اجل��اري نعرب عن رغبتنا ووفق
ما تن�ص عليه اللوائح واالنظمة والقوانني
واملمار�سات الدميقراطية التي كفلها الد�ستور
العراقي وبكل �شفافية مت اق��رار ط��رح الثقة
برئي�س االحتاد العراقي املركزي للجمنا�ستك
بالإجماع بالإ�ضافة �إىل هيئته الإدارية ما عدا
النائب الأول جا�سم حممد احمد والدكتور
�سعد الله عبا�س.
�إ�ضافة �إىل ذل��ك اعتبار االحت ��ادات املجمدة
واملنحلة احتادات فاعلة و�ضمن الهيئة العامة
وع ��دم االع�ت��راف بجميع ق� ��رارات االحت ��اد
ال�سابقة وال�لاح�ق��ة و�إي �ق��اف جميع �أن�شطة
االحتاد العراقي املركزي للجمنا�ستك وجتميد
�أمواله وقراراته .
كما ي�شيد البيان اخلتامي باجلهد الطيب
وال �ث �ن��اء وال �ع��رف��ان ل�ل��دك�ت��ور اح �م��د توفيق
رئي�س االحت��اد ال�سابق ملا قدمه من خدمات
جليلة لريا�ضة اجلمنا�ستك .
وع �ل��ى ه��ذا ال�ب�ي��ان ��ص��ادق��ت الهيئة العامة
بالإجماع .

وفق �أ�سلوب جديد ر�سمه املالك التدريبي للفريق ومب�ساندة الريح حيث متكن من �أع��ادة املباراة منتخبنا ،ه��ذه التوجيهات ترجمها الالعبون
ال��ذي لعب بتكتيك مغاير ملا �سبق و�إن لعب فيه اىل ال �ت��وازن م��ن ج��دي��د ب�ع��د �أن �سجل العبوه اىل حقيقة ومتكن منتخبنا الوطني م��ن فر�ض
خالل مباراتيه ال�سابقتني �أم��ام اليابان وكوريا هدفني عادال بهما النتيجة وكان ذلك يف الدقائق �سيطرته الكاملة ولوال الت�سرع وعدم الدقة يف
و�أ�ستطاع فر�ض �سيطرته الكاملة على �أجواء (  ) 28 – 23وعن طريق زهروف وكردا�ش عاد التهديف للكثري من الفر�ص التي �سنحت لالعبينا
املباراة منذ بدايتها عندما متكن من حتقيق هدف بعدها فريقنا الوطني اىل ممار�سة �ضغطه من لكانت النتيجة �أكرث من ذلك بكثري.
ال�سبق الذي �سجل عن طريق ركلة جزاء منحت جديد على املرمى االوزبكي و�أ�ضاع با�سم هادي ال�ضغط العراقي �أث�م��ر يف الدقيقة الثالثة من
لفريقنا الوطني نتيجة �إعثار متعمد من املدافع فر�صة ال تعو�ض للتقدم و�أحراز هدف ثالث لكنه ال�شوط ال�ث��اين ع��ن �أح ��راز ه��دف التقدم الثالث
االوزب�ك��ي لالعب علي ك��رمي �إن�برى لها مرت�ضى ت�سرع بالت�سديد و�أر�سل كرته �إىل اخلارج بدال من الذي �أحرزه نوار وليد بعد متابعته لكرة عر�ضية
حممد و��س��دده��ا اىل داخ��ل ال�شباك معلنا تقدم ايداعها املرمى اعلنت بعدها �صفارة احلكم نهاية داخل منطقة جزاء الفريق الأوزبكي �أعقبه با�سم
العراق بهدف رد عليه املنتخب االوزبكي بهجمة �أحداث ال�شوط االول بالتعادل االيجابي بهدفني هادي بت�سجيله هدفا رابعا للعراق وكان ذلك يف
الدقيقة الثالثة وال�ستني بعد هجمة مرتدة انفرد
خطرة لكن كرة دافز مارك مرت بجوار القائم  .لكال الفريقني .
الدقيقة الثالثة ع�شرة �أعلنت عن والدة هدف عراقي ومع بداية ال�شوط الثاين �أعطى املالك التدريبي من خاللها با�سم بالكرة مع احلار�س االوزبكي
ثان ٍ وذل��ك بعد �أن مرر با�سم ه��ادي كرة عر�ضية للفريق توجيهاته اىل الالعبني ال�ت��ي ت�ضمنت �أودعها بكل ذكاء داخل �شباكه .
اىل املهاجم نوار وليد الذي مل يتوان يف ايداعها القيام بالهجوم من جميع املحاور وخلق الفراغات الهدف ال��راب��ع لفريقنا اوج��د حالة من احلما�س
داخل �شباك احلار�س االوزبكي اكزاموف بعد ذلك داخ��ل العمق الدفاعي واللعب بحرية �أك�ثر عرب واالندفاع لالعبينا لت�سجيل املزيد من االهداف
انتابت حالة من الفتور العبي الفريق العراقي ما الأجنحة م�ستفيدين من انخفا�ض م�ستوى اللياقة بعد ان ا�ست�سلم العبو الفريق اخل�صم للهجمات
�أعطى اندفاعا وا�ضحا للفريق الأوزبكي للهجوم البدنية للفريق اخل�صم وم�ساندة الريح ل�صالح الكثرية التي �شنت عليهم وهذا اال�ست�سالم ادى
بدوره اىل متكن مهاجم املنتخب با�سم هادي من
ترجمة انفراده باملرمى من و�سط امللعب اىل هدف
خام�س �أعقبه علي كرمي ب�أ�ضاعته لفر�صة ال ت�صدق
امام املرمى اخلايل من حار�سه  .الدقيقة التا�سعة
والثمانني �شهدت اح��راز العراق لهدفه ال�ساد�س
عن طريق ن��وار وليد �أي�ضا ثم ع��اد با�سم هادي
ليتوج جمهود فريقه بالهدف ال�سابع ملنتخبنا
وال�ث��ال��ث ل��ه �إث��ر ان �ف��راده ب��احل��ار���س االحتياطي
للفريق االوزب�ك��ي بعد خ��روج احلار�س اال�صلي
لإ�صابته وكان ذلك يف الدقيقة الثالثة من الوقت
ب��دل ال�ضائع �أطلق بعدها حكم امل�ب��اراة �صفارة
النهاية معلنا عن تفوق عراقي م�ستحق وبنتيجة
كان قوامها �سبعة �أهداف مقابل هدفني.
امل�لاك التدريبي للفريق عبرّ عن ارتياحه للأداء
الذي كان عليه العبو الفريق يف هذه املباراة حيث
متكن �أغلب الالعبني من تطبيق الواجبات املناطة
بهم خ�صو�ص ًا يف �شوط املباراة الثاين ب�صورة
منتخبنا الوطني لل�صم والبكم يفق فر�صة الت�أهل للدور الثاين �صحيحة مكنته من حتقيق الفوز مع �أداء جميل .

جارية على قدم و�ساق و�ست�شهد املباراة تفوق ًا ميداني ًا
وا�ضح ًا لالعبينا الذين عدّوا العدة جيدا ال �سيما ان جميع
خطوط الفريق متكاملة من دون �أي ا�ستثناء وال توجد
�أية غيابات تذكر ما ي�سهل من مهمتنا هذه و�سيكون الفوز
حليفنا باذن الله من خالل ت�صاعد اخلط البياين لفريقنا
من مباراة اىل �أخرى بعد �أن ظهر خالل مناف�سات مرحلة
الذهاب لبطولة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي مب�ستوى ال يليق
با�سمه وت�أريخه من خالل الأداء املتوا�ضع لالعبينا الذي
جنينا م��ن ورائ ��ه خم�س نقاط فقط م��ن ث�لاث مباريات
بعد �أن حققنا الفوز على العهد اللبناين وتعادلنا �أمام
العروبة العماين والكرامة ال�سوري لكن وبعد �أن ت�صاعد
ايقاع اللعب لالعبينا متكنوا من حتقيق الفوز يف جميع
مباريات املرحلة الثانية وبح�صيلة جيدة من االهداف ما
جعلنا نت�صدر جمموعتنا بفارق من النقاط والأه��داف

وهذا ما �سهل مهمتنا �أكرث لنخو�ض مباراتنا �أمام الفريق
ال�سنغافوري على ملعبنا الذي �سي�سهل من مهمتنا كثريا .
و�أو��ض��ح عبد الواحد ان امل�ب��اراة الأخ�يرة التي خا�ضها
فريقنا �أمام فريق الكرامة ال�سوري كانت مبثابة حت�صيل
حا�صل ك��ون نتيجتها ال ت�ؤثر على مركز الفريق �ضمن
ت�سل�سل املجموعة اخلام�سة ما ح��دا مب��درب فريقنا اىل
عدم ا�شراكنا �أنا وزميلي ل�ؤي �صالح كوننا نحمل البطاقة
ال�صفراء وجتنبا لتعر�ضنا اىل بطاقة جديدة لكن الآن
الأم��ور ت�سري على مايرام وتب�شر بخري من �أجل حتقيق
فوز غال ٍ ير�ضي طموحنا كالعبني وطموح امل�شرفني على
النادي وبالتايل فالفوز هو با�سم العراق كون ان املهمة
وطنية منا�شد ًا اجلماهري العراقية الوقوف مع فريقنا
يف هذه املهمة التي نتطلع اىل خطف بطاقة الت�أهل من
خاللها.

بداية متعثرة لمصارعينا ومنتخبنا يأمل
استعادة توازنه في نزاالت اليوم
طشقند /قاسم حسون الدراجي موفد االتحاد
العراقي للصحافة الرياضية
افتتحت يف قاعة يون�س �آباد يف العا�صمة االوزبكية ط�شقند
اخلمي�س املا�ضي فعاليات بطولة �آ�سيا بامل�صارعة للمتقدمني
مب�شاركة اثنني و ع�شرين بلد ًا �آ�سيويا من بينها منتخبات
متقدمة يف جمال اللعبة مثل �أوزبك�ستان وال�صني واليابان
وكوريا ال�شمالية وكازاخ�ستان وكوريا اجلنوبية و�إيران
والهند والعراق و�سوريا والأردن وقرغيز�ستان ومنغوليا
والفلبني و ال�صني تايبيه والإمارات وتايلند وطاجكي�ستان
والفلبني وقطر وال�سعودية وتركمان�ستان .

حفل االفتتاح

ق��دم االوزب �ك �ي��ون واح ��د ًا م��ن �أروع ح�ف�لات االف�ت�ت��اح يف
بطوالت امل�صارعة الآ�سيوية على الرغم من ب�ساطته و
عدم ا�ستخدام التقنيات الليزرية احلديثة اال انه كان بهيا
ورائع ًا ،فقد بد�أ احلفل بعزف الن�شيد الوطني للبلد امل�ضيف
للبطولة جمهورية �أوزبك�ستان ثم تاله ا�ستعرا�ض لأ�سماء
و�أع�ل�ام ال��دول امل�شاركة بفتيات يرتدين ال��زي ال�شعبي
االوزب�ك��ي القى بعدها مارتيليتي رئي�س االحت��اد الدويل
للم�صارعة كلمة ق�صرية �أثنى فيها على جهود احلكومة
وال�شعب االوزبكي الحت�ضانها البطولة الآ�سيوية معربا عن
�أمله يف ان ترتقي البطولة اىل ما يطمح �إليه االحتاد الدويل
وان تك�شف املزيد من املواهب والأ�سماء اجلديدة يف عامل
اللعبة � .ألقيت بعدها كلمات رئي�سي االحتادين الآ�سيوي و
االوزبكي وكلمة �أخرى مل�شرف البطولة ا�شاد فيها برئي�س
االحتاد االوزبكي �سليم بان على حر�صه ومتابعته الكبرية
لنجاح البطولة وان ت�سعى اىل تعميق اوا�صر العالقات
الطيبة ب�ين ال���ش�ع��وب الآ� �س �ي��وي��ة ع�بر ال��ري��ا��ض��ة ومنها
امل�صارعة .
وت�ضمن احلفل عر�ض لالزياء ال�شعبية ملختلف مناطق
اوزبك�ستان والأزي ��اء ال�شعبية للدول امل�شاركة تخللتها
مقاطع غنائية بلغات ال��دول امل�شاركة ومن بينها الأزياء
والأغاين العربية ثم عرو�ض بال�سريك املعروف لدى دول
البلقان مع و�صالت من الغناء االوزبكي ملطربني ومطربات

كبار اىل جانب عرو�ض رائعة ومميزة لفرق االطفال اثارت
�إعجاب وت�صفيق اجلماهري التي م�ل�أت مدرجات القاعة
الكبرية والتي تقدر بع�شرة �آالف متفرج � ،أذن بعدها رئي�س
االحتاد الدويل للم�صارعة ببدء النزاالت ح�سب القرعة التي
اجريت قبل بدء حفل االفتتاح .

نتائج اليوم االول للبطولة

جرت يف اليوم الأول مناف�سات امل�صارعة احلرة وخلم�سة
�أوزان على �أن ت�ستكمل الأوزان الأخرى وكانت النتائج على
النحو التايل:
(وزن 55كغم) امليدالية الذهبية :كوريا ال�شمالية امليدالية
الف�ضية:اليابان امليدالية الف�ضية كوريا اجلنوبية وامليدالية
الربونزية مكرر:الهند.
(وزن  60كغم) امليدالية الذهبية :كازاخ�ستان امليدالية
الف�ضية�:إيران امليدالية الربونزية:كوريا ال�شمالية امليدالية
الربونزية مكرر:منغوليا.
(وزن 66كغم) امليدالية الذهبية :كوريا ال�شمالية امليدالية
ال�ف���ض�ي��ة� :أوزب �ك �� �س �ت��ان امل�ي��دال�ي��ة ال�برون��زي��ة منغوليا
امليدالية الربونزية مكرر :تايبيه( .وزن  74كغم) امليدالية
الذهبية�:أوزبك�ستان الو�سام الف�ضي :ال�صني امليدالية
الربونزية :كوريا احلنوبية امليدالية الربونزية مكرر:
منغوليا( .وزن  84كغم) امليدالية الذهبية�:إيران امليدالية
الف�ضية:كازاخ�ستان امليدالية ال�برون��زي��ة �:أوزبك�ستان
امليدالية الربونزية مكرر:قرغيز�ستان.
نزاالت امل�صارعني العراقيني:
ي�شارك ال�ع��راق ب�أربعة م�صارعني يف فعالية امل�صارعة
احلرة وهم :امنار ر�شيد (55كغم ) وه�شام جميد (74كغم
) وحممد �سهيل ( 96كغم ) ويحيى عبد الكرمي ( 120كغم )
وقد �شارك يف مناف�سات اليوم االول امل�صارع امنار ر�شيد
ومتكن من الفوز يف اللقاء الأول على امل�صارع التايلندي
بجولتني لال�شيء اال انه خ�سر يف اللقاء الثاين مع نظريه
ال�سوري بنف�س النتيجة وكذلك احلال مع امل�صارع ه�شام
جميد والذي خ�سر النزال �أمام امل�صارع ال�صيني  .ويبقى
الأم��ل يف امل�صارعني حممد �سهيل ويحيى عبد الكرمي يف
حتقيق نتيجة �أف�ضل يف نزاالت امل�صارعة احلرة.

