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 عمار �ساطع
نصف الحقيقة 

يخط���اأ م���ن يظ���ن اأن اأوملبيتن���ا الوطني���ة، تعي����ش الي���وم يف 
اأف�س���ل اأوقات عملها، ورمبا يف اأكرث فرتاته���ا ا�ستقرارًا، لأنها 
يف احلقيق���ة مت�س���ي يف "غيبوب���ة" ورمب���ا يعلن ع���ن موتها 

�سريريًا!
عل���ى اأي���ة حال، ف���اإن ما يج���ري يف اللجن���ة الأوملبي���ة، يعك�ش 
واق���ع حال ريا�ستنا املتباين، ورمب���ا املتوا�سع للغاية، ب�سبب 
�سراع���ات الق���وى التي تري���د اأن تفر����ش راأيها ب���اأّي �سكل من 

الأ�سكال بهدف ال�ستحواذ على موقع القرار!
ولأنَّ �سلط���ة الأوملبي���ة ل ت���زال �سعيفة نتيجة غي���اب املركزية 
والحت���كام اىل اجتاه���ات تقل����ش من قدراتها، جن���د اأن هناك 
كتبًا واأوامر تظهر فجاأة وُتلغى بعدها بيوٍم اأو رمبا ب�ساعات، 
مم���ا يعني اأن هناك قوًى وقدرات دخل���ت يف حلبة ال�سراعات 
التي تبعث اإلينا بر�سائل وا�سحة و�سريحة اأنَّ الوملبية ت�سري 

�سوب املجهول!
وحت���ى نك���ون اأكرث و�سوح���ًا، فاإن حّب���ات العقد ال���ذي عا�سته 
الأوملبية يف هذه الدورة النتخابية قد انفرطت بعدما حتّولت 
التوافق���ات اىل متغ���رّيات وتفّوق���ت لغ���ة امل�سال���ح على ك�سب 
الدع���م ملكت���ب تنفيذي اأ�سح���ى موّزع���ًا على كتلة ه���ذا وجبهة 
ذاك، باملقاب���ل بق���اء الريا�سة عاجزة عن حتقي���ق اأهدافها التي 

تاأ�ّس�ست مبوجبها الأوملبية لتكون داعمة وراعية لها!
اإنَّ الأوملبي���ة تعي�ش الي���وم يف �سراعات داخلي���ة و�سغوطات 
خارجي���ة، وه���ي باأم�ّش احلاجة مل���ن ينقذها م���ن واقعها الذي 
اجتاحت���ه الآراء باختالفاتها واأ�ساليب ترف�ش الريا�سة احلقة 
تواجده���ا حتت ظّله���ا الذي يجمع املتخا�سم���ن بقانون يحكم 

اجلميع ويلتزم به اأبناء الريا�سة!
���ُر يف ارها�س���اٍت وترّه���الٍت، واأزم���ة منا�سب  اإنَّ الأوملبي���ة متمَ
وحتّدي���ات لف���رتة انتقالية، و�سل���ت اىل خريٍف مل���وؤه الك�ساد 
والرك���ود بع���د اأ�سهر م���ن التخبط���ات، وافتقر حاله���ا اىل كالم 
احلكماء ورزانة العق���ول و�سفافية التفكري وُبعد النظر للجهة 

امل�سوؤولة عن دّفة هذا املوقع املهم!
ويف الت�سّور الأعمق، فاإنَّ الأوملبية اليوم تدفع �سريبة الفرتة 
الت���ي ت�سب���ق العملية النتخاب���ات التي دائمًا م���ا ت�سهد تقاربًا 
ب���ن جهة واأخرى وتطابقًا يف الروؤى بن قوة وثانية، مبقابل 
اإدراك الكثريي���ن اأنَّ تل���ك العملية اأ�سحت حا�س���رة واأ�سبحت 

ديدن من يريد العمل يف الو�سط الريا�سي!
ويف اعتقادنا اأي�سًا، اأن الأوملبية تتجه ِلواقٍع غري الذي ر�سمناه 
يف خميلتن���ا، فاملعطي���ات واملوؤ�سرات متنحن���ا فر�سة لتحديد 
امل�س���ري القادم لها، وكل ذلك نتيجة التهافت على املنا�سب وما 
�ستحمل���ه لنا التغيريات التي يتوقعها العديد من اأهل الريا�سة 

ملكتب تنفيذي رمبا يختلف عّما هو عليه الآن!
اأخ���ريًا.. ف���اإنَّ البداي���ات دائم���ًا ما تختل���ف ع���ن النهايات.. 
و"البحبوح���ة" التي عا�ستها الأوملبي���ة يف بداية انتخاب 
مكتبه���ا التنفي���ذي احل���ايل، �ستختل���ف �سئن���ا اأم اأبين���ا 
عن نهاي���ة فرتته���ا النتخابية التي �سّجل���ت مفارقات 
ومفاج���اآت م���ن العي���ار الثقيل، ب���دءًا م���ن اعتبارها 
�سمن الكيانات املنحّلة اىل جانب التاأثريات التي 
�سرب���ت كيانها ثم اختالفات اأّدت اىل ما تعي�سه 
الي���وم من نزاعات اأط���راف كانت حتى فرتة 

ق�سرية متحالفة بو�سوح!

اأوملبية ال�صراعات والتخّبطات!!

الأولمبية َتمُر في ارها�ساٍت 
وترّهالٍت، واأزمة منا�سب وتحّديات 
لفترة انتقالية، و�سلت الى خريٍف 

ملوؤه الك�ساد والركود بعد اأ�سهر من 
التخبطات.

 بغداد/ حيدر مدلول

تنتظ���ر منتخبن���ا الأوملب���ي لك���رة 
الق���دم مواجهة �سعب���ة مع نظريه 
الثاني���ة  بال�ساع���ة  الفيتنام���ي 
والن�سف ظه���ر اليوم ال�سبت على 
ملعب جممع ت�سانغ�سو الريا�سي 
ال�سيني���ة  ت�سانغ�س���و  مدين���ة  يف 
يف اختت���ام مناف�س���ات الدور ربع 
النهائي لبطول���ة كاأ�ش اآ�سيا حتت 
23 عام���ًا املتوا�سل���ة هن���اك حتى 
يوم ال�ساب���ع والع�سرين من �سهر 

كانون الثاين احلايل.
اىل  الأوملب���ي  منتخبن���ا  وتاأه���ل 
للبطول���ة  النهائ���ي  رب���ع  ال���دور 
بع���د ت�س���ّدره ترتي���ب منتخب���ات 
املجموعة  الثالثة بر�سيد 7 نقاط 
من ف���وزه على املنتخ���ب املاليزي 
الأردين  املنتخ���ب  وعل���ى   )1-4(
)1-0( وتعادل���ه �سلبًا مع املنتخب 
ال�سعودي، يف حن اأحرز املنتخب 
الفيتنامي املركز الثاين يف ترتيب 
املجموعة الرابعة بر�سيد 4 نقاط 
من فوزه على املنتخب الأ�سرتايل 
)1-0( وتعادل���ه �سلبًا مع املنتخب 
ال�سوري وخ�سارت���ه من املنتخب 

الكوري اجلنوبي )1-2(.
وق���ال م���درب املنتخ���ب الأوملب���ي 
لكرة الق���دم عبدالغني �سهد، نحن 
�سم���ن  املب���اراة  ه���ذه  اأن  ن���درك 
الأدوار الق�سائي���ة الت���ي �سيكون 
اخلا�س���ر فيه���ا خ���ارج مناف�س���ات 
الن�سخ���ة احلالي���ة من كاأ����ش اآ�سيا 
حت���ت 23 عامًا، والفائ���ز �سينتقل 
فيه���ا اىل ال���دور ن�س���ف النهائ���ي 
ملواجه���ة قطر يوم الثالثاء املقبل، 
ويتوّج���ب علين���ا اأن نحاف���ظ على 

تركيزنا خاللها.
واأ�س���اف يف املوؤمت���ر ال�سحف���ي 
املنظم���ة  اللجن���ة  عقدت���ه  ال���ذي 
للبطول���ة، اأن كل تركيزن���ا من�سب 
حالي���ًا على حج���ز تذك���رة التاأهل 
اىل املرب���ع الذهب���ي، مو�سحًا اأن 
لكل مباراة ظروفها واحلديث عن 
اأ�سل���وب لعب منتخبي يف املباراة 

املقبلة ل يزال مبكرًا.
اأن  اأن���ه يتوج���ب  وك�س���ف �سه���د، 
نك���ون جاهزي���ن ب�س���ورة كامل���ة 
يف ظ���ل ال���روح املعنوي���ة العالية 
الت���ي يتحلى به���ا الالعبون الذين 
النهائي���ة  القائم���ة  يف  اخرتته���م 
املكونة م���ن 23 لعبًا لأّي احتمال 
كان  ال���ذي  فيتن���ام  مب���اراة  يف 
تاأهل���ه اىل ال���دور رب���ع النهائ���ي 
من اأكرب املفاج���اآت، نظرًا لوقوعه 
�سّم���ت  ناري���ة  جمموع���ة  �سم���ن 
وا�سرتالي���ا  اجلنوبي���ة  كوري���ا 

ظ���روف  اأّي  ملواجه���ة  و�سوري���ا 
نحت���اط اإليه���ا من ناحي���ة خو�ش 
�سوطن اإ�سافي���ن اأو اللجوء اىل 
ركالت الرتجي���ح م���ن اأجل حتديد 
املنتخب الفائ���ز ح�سب ال�سوابط 
والتعليم���ات الت���ي مّت و�سعها من 
قب���ل جلنة امل�سابق���ات يف الحتاد 

الآ�سيوي لكرة القدم.
واختتم م���درب منتخبنا الأوملبي 
لك���رة الق���دم كالم���ه: اجلمي���ع يف 
الوف���د �س���واء كان رئي�سه واملالك 
التدريبي والالعبن، ي�سعون اىل 
ح�سم املب���اراة يف 90 دقيقة فقط، 
من اأجل موا�سل���ة حتقيق تطلعنا 
نح���و اإيج���اد ق���دم لن���ا يف ال���دور 
�سيك���ون  ال���ذي  النهائ���ي  ن�س���ف 
املب���اراة  بل���وغ  نح���و  البواب���ة 
النهائي���ة، اأم���اًل يف خط���ف اللقب 
م���رة ثانية بعد اللق���ب الأول الذي 
الُعماني���ة  العا�سم���ة  يف  حتق���ق 

م���ع   2014 ع���ام  بداي���ة  م�سق���ط 
املدرب حكي���م �ساك���ر يف الن�سخة 
الأوىل م���ن كاأ����ش اآ�سي���ا حتت 23 
الن�سخ���ة  يف  وح�سولن���ا  عام���ًا 
الت���ي ج���رت بالعا�سم���ة  الثاني���ة 
 2016 ع���ام  الدوح���ة  القطري���ة 
عل���ى املرك���ز الثال���ث ال���ذي �سمن 
لنا امل�سارك���ة يف اأوملبياد ريو دي 
جان���ريو يف الربازي���ل اآب الع���ام 
ذاته، اىل جان���ب منتخبي اليابان 
وكوري���ا اجلنوبي���ة كممثل���ن عن 

القارة الآ�سيوية.
من جهته ح���ّذر الكوري اجلنوبي 
م���درب  �سي���و   – هون���غ  ب���ارك 
املنتخ���ب الفيتنام���ي لك���رة القدم 
منتخبن���ا  ق���درة  م���ن  لعبي���ه، 
الأوملب���ي عل���ى اللع���ب باأ�سالي���ب 
خمتلفة يف كل مب���اراة يلعبها يف 
مناف�س���ات البطول���ة احلالية نظرًا 
لوجود لعبن ميت���ازون باملهارة 

وال�سرع���ة والق���درة على تنفيذ 
توجيه���ات مدربه���م يف امللع���ب 

كل  م���ن  الت�سجي���ل  واإجادته���م 
اخلطوط ولي�ش الهجوم فقط.

وقال اإنه �ساه���د املباريات الثالث 
الت���ي لعبها منتخبن���ا الأوملبي مع 
وال�سعودي���ة  ماليزي���ا  منتخب���ات 
والأردن الت���ي ج���رت �سم���ن دور 
املجموع���ات التي متك���ن فيها من 
الأول  املرك���ز  عل���ى  احل�س���ول 
يف النهاي���ة، حي���ث وج���دت اأنهم 
لعبه���م  طريق���ة  بتغي���ري  قام���وا 
ح�سب م���ا يتنا�سب م���ع ا�سلوب 
لع���ب نظرائه���م الالعب���ن م���ن 

وكان  املناف�س���ة،  املنتخب���ات 
م���ن الوا�سح انهم منتخب 

ق���وي وجمي���ع لعبيه���م 
مميزون وق���ادرون على 

التاأقلم م���ع التغيري وفق 
طريقة اللعب بن ال�سوطن.

واأ�س���اف ب���ارك، اأنه يتوج���ب اأن 
ملب���اراة  ب�س���ورة جي���دة  ن�ستع���د 
اليوم ال�سبت، واأل نرّكز فيها على 
الدف���اع، ب���ل يج���ب اأن نبحث عن 
حلول ملحاولة الهجوم، حيث اأننا 
قبل الق���دوم اىل ال�سن للم�ساركة 
يف هذه الن�سخة الثالثة من بطولة 
كاأ�ش اآ�سيا حت���ت 23 عامًا مل يكن 
عن���دي اأّي معلومات ع���ن منتخب 
الع���راق الأوملب���ي، لكنني �ساهدت 
م�ست���واه يف اأول ث���الث مباريات 
وجميع لعبيهم ميتازون بالإبداع 
والق���درات الفني���ة العالي���ة وه���م 
ي�سكلون منتخبًا ي�ستحق  التقدير 
باعتباره م���ن املنتخبات املر�سحة 

للمناف�سة بقوة على اللقب.
وتاب���ع اإن ال�سيء الأه���م بالن�سبة 
لن���ا ه���و اأن نحاف���ظ عل���ى ال���روح 
اجلماعي���ة يف املنتخ���ب، وهذا ما 
نرّكز علي���ه طوال الوق���ت هنا يف 
ال�سن ونح���ن دائم���ًا ن�ستعد من 
اأجل الفوز، وبرغ���م اأن منتخب 
الع���راق ق���وي ج���دًا اإل اأنه مثل 
اأّي منتخ���ب اآخ���ر لدي���ه نق���اط 
�سلبية �سنعمل على ا�ستثمارها 
ب�سورة جيدة خالل ال�سوطن.

كتيبة �صهد حتتاط لألغام فيتنام ب�صالح جديد
 �سي��و: الع��راق مر�س��ح للق��ب ول خي��ار لن��ا �س��وى الهجوم

 متابعة املدى

ب���ات الغاب���وين بي���ري اميريي���ك 
فري���ق  مهاج���م  اأوباميان���غ، 
الأمل���اين  دورمتون���د  برو�سي���ا 
البدي���ل املنا�سب لفري���ق ار�سنال 
النكلي���زي يف التعاقد معه خالل 
فرتة النتقالت ال�ستوية احلالية 
مكان الت�سيل���ي اليك�ش �سان�سيز، 
ال���ذي �سيك���ون خ���الل ال�ساع���ات 
القليلة املقبلة يف قلعة ال�سياطن 

احلمر.
وذكرت تقارير �سحفية اإعالمية، 
اأن اإدارة النادي و�سعت مبلغ 45 

ملي���ون يورو، م���ن اأجل �سّم 
�سفوف���ه  اىل  اأوباميان���غ 

بناًء على رغبة الفرن�سي 
فينغر ل�سد الفراغ يف 

خط الهجوم، بعد اأن 
الت�سيل���ي  اأن  تاأك���د 

اليك����ش �سان�سي���ز 
خ���ارج  �سيك���ون 

�سف���وف املدفعجي���ة لرغبت���ه يف 
مان�س�س���رت  األ���وان  ع���ن  الدف���اع 
يونايتد اأماًل يف نيل اأحد الألقاب 

املو�سم  يف  الإنكليزية 
الكروي احلايل.

اأن  وتابع���ت 
اأوباميان���غ 

يعي����ش 
فًا  و ظر

غ���ري 

فري���ق  م���درب  م���ع  �سعي���دة 
الأمل���اين  دورمتون���د  برو�سي���ا 
طال���ب  ال���ذي  �ستوغ���ر،  بي���رت 
اإدارت���ه بفر����ش غرام���ة مالي���ة 
عل���ى الأول بع���د اإبع���اده ع���ن 
املب���اراة الأخ���رية التي لعبها 
مع فريق فولف�سبورغ الأحد 
املا�س���ي، نتيج���ة تخّلف���ه عن 
ح�س���ور الجتم���اع الفن���ي 
مّت  حي���ث  للفري���ق، 
ا�ستقطاع مبلغ 100 
م���ن  ي���ورو  األ���ف 
راتب���ه من قبل 

الإدارة.

 بغداد/ املدى

يحت�س���ن ملعب ال�سع���ب الدويل 
ال�ساع���ة   يف  بغ���داد  بالعا�سم���ة 
ال�ساد�س���ة م�س���اء الي���وم ال�سبت، 
يجم���ع  جدي���دًا  ناري���ًا  ديربي���ًا 
فريق الزوراء مت�س���در الرتتيب 
و�سيف���ه  نقط���ة   27 بر�سي���د 
ال�سرط���ة الو�سي���ف بر�سي���د 23 
نقط���ة، �سم���ن مناف�س���ات ال���دور 
العا�سر من جولة الذهاب لدوري 
الك���رة املمت���از الذي ي�س���ارك فيه 
20 فريق���ًا. وُتع���د ه���ذه املب���اراة 
يف غاي���ة الأهمية ل���كال الفريقن 
اللذي���ن يتنازع���ان عل���ى املو�س���م 
وبخا�س���ة  احل���ايل،  الك���روي 
الزوراء الذي يطمح اىل احلفاظ 
عل���ى م�سل�سل النت�س���ارات التي 
حققه���ا خ���الل الأدوار الت�سع���ة 
املا�سي���ة ب�س���كل و�سعت���ه يف 
املركز الأول ب���دون تعادل اأو 
خ�سارة، حيث يعتزم تو�سيع 

ف���ارق النق���اط اىل 7 نق���اط برغم 
الظ���روف ال�سعبة الت���ي ميّر بها 
امل���درب اأي���وب اأودي�س���و ب�سب���ب 
غي���اب ثماني���ة لعب���ن اأ�سا�سين 
)ح�سن علي و�سفاء هادي وعلي 
رحي���م واإبراهي���م باي����ش وجالل 
ح�سن وحيدر عب���د الأمري واأمري 
�سباح وم�سطفى جودة ( نتيجة 
لتواجد اأربع���ة منهم يف �سفوف 
املنتخب الأوملب���ي امل�سارك حاليًا 
يف بطول���ة كاأ����ش اآ�سيا حتت 23 
عامًا، وعدم اكت�ساب ال�سفاء التام 
ثالثة منهم اإ�سافة اإىل احلرمان.

الربازيل���ي  ي�سع���ى  جهت���ه،  م���ن 
باكيتا اىل حتقي���ق انت�سار ثمن 
يبقي ال�سرطة يف مركز الو�سافة، 
ويقن���ع جماه���ريه الغف���رية التي 
�ستح�سر اىل امللعب لدعمه، كونه 
من املدربن الكبار الذين ي�سعون 
ب�سماتهم يف اللق���اءات ال�ساخنة 
ولهم القدرة عل���ى ح�سم نهاياتها 
يف ظل تواج���د جمموعة متميزة 

من لعبي املنتخبات الوطنية يف 
ت�سكيلت���ه متكن���ت اإدارة الن���ادي 
م���ن التعاق���د معها قبي���ل انطالق 
املناف�س���ات �سعيًا لع���ودة الألقاب 

املحلية اىل خزانتها من جديد.

ويحل فريق القوة اجلوية الرابع 
بر�سي���د 15 نقط���ة، �سيف���ًا ثقياًل 
عل���ى نفط اجلن���وب الب�سري يف 
املب���اراة التي �ستق���ام على ملعب 
الزبري يف مهمة جديدة يفكر فيها 

امل���الك التدريب���ي بقي���ادة را�سي 
�سني�س���ل، للعودة اىل بغداد بنيل 
ث���الث نقاط غالية م���ن اأجل القفز 
اىل املركز الثالث يف اإطار رحلته 
للدف���اع عن اللق���ب ال���ذي اأحرزه 
الفريق يف املو�سم املا�سي، حيث 
ينتظ���ر اأن يزج ب�سان���ع الألعاب 
هم���ام طارق بعد عودته من رحلة 
احرتافي���ة يف تركي���ا مل تتجاوز 

اأ�سبوعًا.
و عل���ى ملعب عف���ك، يلتقي فريق 
الديواني���ة ال�ساب���ع ع�سر بر�سيد 
بغ���داد  اأمان���ة  فري���ق  نق���اط،   8
نقط���ة، يف  بر�سي���د 13  الثام���ن 
اختبار ياأمل منه اأن�سار الأول اأن 
ي�ستعي���د األقه بع���د الإخفاقة التي 
تعّر�ش لها من فريق ال�سماوة يف 
الدور الأخري، وخا�سة اأنه يلعب 
عل���ى ملع���ب ي�ستّمد من���ه النتائج 
مناف�س���ًا  جعلت���ه  الت���ي  الرائع���ة 
عني���دًا لبقي���ة الفرق الت���ي تلعب 

معه يف عفك.

بديل �صان�صيز جاهز للتوقيع مع املدفعجية

 بغداد/ املدى

جن���ح منتخبن���ا الأوملب���ي يف ت�س���ّدر جمموعته 
الثالث���ة يف نهائي���ات كاأ�ش اآ�سيا حت���ت 23 �سنة، 
ج���ز مقعٍد ل���ه يف الدور رب���ع النهائي بعد اأن  وحمَ
اأنه���ى مبارياته الث���الث بانت�سارين على ماليزيا 
والأردن وتعادل مع املنتخ���ب ال�سعودي وباأداء 
ت���راوح بن النطالق���ة القوي���ة والرتاجع املقلق 
يف لقائه الثاين ثّم ت�ساعد وحت�ّسن نوعي اأنهى 

ب���ه مهمته يف مرحلة املجموع���ات، ومعها برزت 
اإ�س���ارات لب���د من الوق���وف عليه���ا والبحث عن 
اإيجاد احللول له���ا، اإن اأرادت كتيبة �سهد معانقة 

كاأ�ش البطولة للمرة الثانية.
املنتخ���ب الأوملب���ي ذه���ب اىل ال�س���ن مت�سّلح���ًا 
بالعبن ميتلكون من اخل���ربة واملهارة ما تفوق 
الآخري���ن، اأوراق رابح���ة بي���د امل���درب متنح���ه 
الطمئنان يف اأن يراهن عليها يف ال�سيطرة على 
ات التتويج،  مناف�سي���ه، بل والذهاب نح���و من�سّ

اإن اأح�س���ن املناورة بهم وفر�ش اأ�سلوبه و�سارت 
ري���اح احل���ظ والتحكيم مب���ا ت�ستي���ه عدالة كرة 

القدم.
وكما هو متوّقع، فاإن مباريات املجموعات كانت 
متي���ل نحو ا�ستح���واذ كبري من جان���ب منتخبنا 
الأوملبي يف اأغلب الأوقات لعبت املهارة الفردية 
ل�سال���ح  ومداورته���ا  الك���رة  امت���الك  يف  دورًا 
لعبين���ا، اإل اأن الفعالية والتاأث���ري وبخا�سة يف 
مبارات���ي ال�سعودي���ة والأردن كانا دون م�ستوى 

الطموح بع���د اأن كرُث �سياع الفر�ش وطغْت على 
الأداء الفردي���ة، وبخا�س���ة يف منطق���ة اجل���زاء 
وغاب دور املهاجمن بالت�سجيل يف ظاهرة بداأت 

ت�سّكل لغزًا حمرّيًا يف منتخباتنا الوطنية.
الأمر الآخر يتعّلق باجلانب البدين العايل الذي 
بذله الالعبون وميكن اأن ُي�سّبب لهم حالة اإجهاد 
توؤث���ر يف ق���ادم املباريات، فالندف���اع واحلر�ش 
واإن كان���ا مطلوب���ن، فاملخ���زون الب���دين هو من 
يتحك���م بالثبات على امل�ستوى م���ن عدمه ولي�ش 

التن�سي���ق الذهن���ي يف اإنهاك اخل�س���وم وفر�ش 
ال�سيط���رة بفكر اح���رتايف ي�سمن له���م ا�ستغالل 

الفر�ش وح�سم املباراة حتى �سّفارة النهاية.
 يف مباراتن���ا الأخ���رية اأم���ام املنتخ���ب الأردين، 
كدن���ا اأن ن�سم���ح باقتنا����ش هدف التع���ادل برغم 
انفت���اح دفاع���ات ال�سقي���ق الت���ي اأ�سبح���ت مّمرًا 
�سه���اًل لنف���رادات متك���ررة مل ُيح�س���ن لعبون���ا 
ترجمته���ا اىل اأه���داف ب�سب���ب اخت���الل التوازن 

الذهني والبدين ومعه غياب الرتكيز!

ديربي بغدادي ناري يجمع الزوراء وال�صرطة

وداع موؤثر عبرّ عنه جنم املنتخب الوطني 
ونادي الطلبة �سابقًا مهدي كرمي، يف ر�سالة 

رْت �سفحته اخلا�سة )الفي�سبوك( وهو  ت�سدرّ
ي�سكر كل من �سانده و�ساركه رحلة الإجناز القارية 2007 وبقية 

املحطات احلافلة بالتحدي مهما كانت نتائجها، وكذلك مل ين�َس دور 
مدربيه الكبار ومواقف ال�سحافيني معه، وكانت عبارته )هاج�سنا 

اإ�سعاد ال�سعب احلبيب ليتباهى باأ�سود الرافدين( دالة على رقيرّ 
ال مبوازاة ديناميكيته يف امللعب، وناأمل اأن ت�سل ر�سالته  فكره الفعرّ

نوا فيها ويوا�سلوا التمثيل  اىل كل لعبي املنتخبات الوطنية ليتمعرّ
ف للعراق على خطى مهدي وزمالئه من اجليل الذهبي. امل�سررّ

تغريدة فاعليتنا اأمام ال�صعودية والأردن دون م�صتوى الطموح


