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المدى الرياضي

 بغداد /حيدر مدلول

ب ��ات الغاب ��وين بي�ي�ر اميريي ��ك
�أوباميان ��غ ،مهاج ��م فري ��ق
برو�سي ��ا دورمتون ��د الأمل ��اين
البدي ��ل املنا�سب لفري ��ق ار�سنال
االنكلي ��زي يف التعاقد معه خالل
فرتة االنتقاالت ال�شتوية احلالية
مكان الت�شيل ��ي اليك�س �سان�شيز،
ال ��ذي �سيك ��ون خ�ل�ال ال�ساع ��ات
القليلة املقبلة يف قلعة ال�شياطني
احلمر.
وذكرت تقارير �صحفية �إعالمية،
�أن �إدارة النادي و�ضعت مبلغ 45
ملي ��ون يورو ،م ��ن �أجل �ض ّم
�أوباميان ��غ اىل �صفوف ��ه
بنا ًء على رغبة الفرن�سي
فينغر ل�سد الفراغ يف
خط الهجوم ،بعد �أن
ت�أك ��د �أن الت�شيل ��ي
اليك� ��س �سان�شي ��ز
�سيك ��ون خ ��ارج

يخط� ��أ م ��ن يظ ��ن �أن �أوملبيتن ��ا الوطني ��ة ،تعي� ��ش الي ��وم يف
�أف�ض ��ل �أوقات عملها ،ورمبا يف �أكرث فرتاته ��ا ا�ستقرار ًا ،لأنها
يف احلقيق ��ة مت�ض ��ي يف "غيبوب ��ة" ورمب ��ا يعلن ع ��ن موتها
�سريري ًا!
عل ��ى �أي ��ة حال ،ف� ��إن ما يج ��ري يف اللجن ��ة الأوملبي ��ة ،يعك�س
واق ��ع حال ريا�ضتنا املتباين ،ورمب ��ا املتوا�ضع للغاية ،ب�سبب
�صراع ��ات الق ��وى التي تري ��د �أن تفر� ��ض ر�أيها ب� ��أيّ �شكل من
الأ�شكال بهدف اال�ستحواذ على موقع القرار!
ولأنَّ �سلط ��ة الأوملبي ��ة ال ت ��زال �ضعيفة نتيجة غي ��اب املركزية
واالحت ��كام اىل اجتاه ��ات تقل� ��ص من قدراتها ،جن ��د �أن هناك
بيوم �أو رمبا ب�ساعات،
كتب ًا و�أوامر تظهر فج�أة و ُتلغى بعدها ٍ
مم ��ا يعني �أن هناك قوىً وقدرات دخل ��ت يف حلبة ال�صراعات
التي تبعث �إلينا بر�سائل وا�ضحة و�صريحة �أنَّ االوملبية ت�سري
�صوب املجهول!
وحت ��ى نك ��ون �أكرث و�ضوح� � ًا ،ف�إن ح ّب ��ات العقد ال ��ذي عا�شته
الأوملبية يف هذه الدورة االنتخابية قد انفرطت بعدما حتوّ لت
التوافق ��ات اىل متغ�ّي�رّ ات وتفوّ ق ��ت لغ ��ة امل�صال ��ح على ك�سب
الدع ��م ملكت ��ب تنفيذي �أ�ضح ��ى مو ّزع� � ًا على كتلة ه ��ذا وجبهة
ذاك ،باملقاب ��ل بق ��اء الريا�ضة عاجزة عن حتقي ��ق �أهدافها التي
ت� ّأ�س�ست مبوجبها الأوملبية لتكون داعمة وراعية لها!
�إنَّ الأوملبي ��ة تعي�ش الي ��وم يف �صراعات داخلي ��ة و�ضغوطات
أم�س احلاجة مل ��ن ينقذها م ��ن واقعها الذي
خارجي ��ة ،وه ��ي ب� ّ
اجتاحت ��ه الآراء باختالفاتها و�أ�ساليب ترف�ض الريا�ضة احلقة
تواجده ��ا حتت ظ ّله ��ا الذي يجمع املتخا�صم�ي�ن بقانون يحكم
اجلميع ويلتزم به �أبناء الريا�ضة!
�ات ،و�أزم ��ة منا�صب
�ات وترهّ �ل ٍ
�إنَّ الأوملبي ��ة مَت� � ُر يف ارها�ص � ٍ
خريف مل� ��ؤه الك�ساد
وحت ّدي ��ات لف�ت�رة انتقالية ،و�صل ��ت اىل
ٍ
والرك ��ود بع ��د �أ�شهر م ��ن التخبط ��ات ،وافتقر حاله ��ا اىل كالم
احلكماء ورزانة العق ��ول و�شفافية التفكري وبُعد النظر للجهة
امل�س�ؤولة عن د ّفة هذا املوقع املهم!
ويف الت�صوّ ر الأعمق ،ف�إنَّ الأوملبية اليوم تدفع �ضريبة الفرتة
الت ��ي ت�سب ��ق العملية االنتخاب ��ات التي دائم ًا م ��ا ت�شهد تقارب ًا
ب�ي�ن جهة و�أخرى وتطابق ًا يف الر�ؤى بني قوة وثانية ،مبقابل
�إدراك الكثريي ��ن �أنَّ تل ��ك العملية �أ�ضحت حا�ض ��رة و�أ�صبحت
ديدن من يريد العمل يف الو�سط الريا�ضي!
ِواقع غري الذي ر�سمناه
ويف اعتقادنا �أي�ض ًا� ،أن الأوملبية تتجه ل ٍ
يف خميلتن ��ا ،فاملعطي ��ات وامل�ؤ�شرات متنحن ��ا فر�صة لتحديد
امل�ص�ي�ر القادم لها ،وكل ذلك نتيجة التهافت على املنا�صب وما
�ستحمل ��ه لنا التغيريات التي يتوقعها العديد من �أهل الريا�ضة
ملكتب تنفيذي رمبا يختلف ع ّما هو عليه الآن!
�أخ�ي�ر ًا ..ف� ��إنَّ البداي ��ات دائم� � ًا ما تختل ��ف ع ��ن النهايات..
و"البحبوح ��ة" التي عا�شتها الأوملبي ��ة يف بداية انتخاب
مكتبه ��ا التنفي ��ذي احل ��ايل� ،ستختل ��ف �شئن ��ا �أم �أبين ��ا
�سجل ��ت مفارقات
عن نهاي ��ة فرتته ��ا االنتخابية التي ّ
ومفاج� ��آت م ��ن العي ��ار الثقيل ،ب ��دء ًا م ��ن اعتبارها
�ضمن الكيانات املنح ّلة اىل جانب الت�أثريات التي
�ضرب ��ت كيانها ثم اختالفات �أدّت اىل ما تعي�شه
الي ��وم من نزاعات �أط ��راف كانت حتى فرتة
ق�صرية متحالفة بو�ضوح!

و�أ�ض ��اف ب ��ارك� ،أنه يتوج ��ب �أن
ن�ستع ��د ب�ص ��ورة جي ��دة ملب ��اراة
اليوم ال�سبت ،و�أال نر ّكز فيها على
الدف ��اع ،ب ��ل يج ��ب �أن نبحث عن
حلول ملحاولة الهجوم ،حيث �أننا
قبل الق ��دوم اىل ال�صني للم�شاركة
يف هذه الن�سخة الثالثة من بطولة
ك�أ�س �آ�سيا حت ��ت  23عام ًا مل يكن
عن ��دي �أيّ معلومات ع ��ن منتخب
الع ��راق الأوملب ��ي ،لكنني �شاهدت
م�ست ��واه يف �أول ث�ل�اث مباريات
وجميع العبيهم ميتازون بالإبداع
والق ��درات الفني ��ة العالي ��ة وه ��م
ي�شكلون منتخب ًا ي�ستحق التقدير
باعتباره م ��ن املنتخبات املر�شحة
للمناف�سة بقوة على اللقب.
وتاب ��ع �إن ال�شيء الأه ��م بالن�سبة
لن ��ا ه ��و �أن نحاف ��ظ عل ��ى ال ��روح
اجلماعي ��ة يف املنتخ ��ب ،وهذا ما
نر ّكز علي ��ه طوال الوق ��ت هنا يف
ال�صني ونح ��ن دائم� � ًا ن�ستعد من
�أجل الفوز ،وبرغ ��م �أن منتخب
الع ��راق ق ��وي ج ��د ًا �إال �أنه مثل
�أيّ منتخ ��ب �آخ ��ر لدي ��ه نق ��اط
�سلبية �سنعمل على ا�ستثمارها
ب�صورة جيدة خالل ال�شوطني.

و�سوري ��ا ملواجه ��ة �أيّ ظ ��روف
نحت ��اط �إليه ��ا من ناحي ��ة خو�ض
�شوطني �إ�ضافي�ي�ن �أو اللجوء اىل
ركالت الرتجي ��ح م ��ن �أجل حتديد
املنتخب الفائ ��ز ح�سب ال�ضوابط
والتعليم ��ات الت ��ي ّ
مت و�ضعها من
قب ��ل جلنة امل�سابق ��ات يف االحتاد
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 والالعبني ،ي�سعون اىل
ح�سم املب ��اراة يف  90دقيقة فقط،
من �أجل موا�صل ��ة حتقيق تطلعنا
نح ��و �إيج ��اد ق ��دم لن ��ا يف ال ��دور
ن�ص ��ف النهائ ��ي ال ��ذي �سيك ��ون
البواب ��ة نح ��و بل ��وغ املب ��اراة
النهائي ��ة� ،أم�ل ً�ا يف خط ��ف اللقب
م ��رة ثانية بعد اللق ��ب الأول الذي
حتق ��ق يف العا�صم ��ة العُماني ��ة

م�سق ��ط بداي ��ة ع ��ام  2014م ��ع
املدرب حكي ��م �شاك ��ر يف الن�سخة
الأوىل م ��ن ك�أ� ��س �آ�سي ��ا حتت 23
عام� � ًا وح�صولن ��ا يف الن�سخ ��ة
الثاني ��ة الت ��ي ج ��رت بالعا�صم ��ة
القطري ��ة الدوح ��ة ع ��ام 2016
عل ��ى املرك ��ز الثال ��ث ال ��ذي �ضمن
لنا امل�شارك ��ة يف �أوملبياد ريو دي
جان�ي�رو يف الربازي ��ل �آب الع ��ام
ذاته ،اىل جان ��ب منتخبي اليابان
وكوري ��ا اجلنوبي ��ة كممثل�ي�ن عن
القارة الآ�سيوية.
من جهته ح� � ّذر الكوري اجلنوبي
ب ��ارك هون ��غ – �سي ��و م ��درب
املنتخ ��ب الفيتنام ��ي لك ��رة القدم
العبي ��ه ،م ��ن ق ��درة منتخبن ��ا
الأوملب ��ي عل ��ى اللع ��ب ب�أ�سالي ��ب
خمتلفة يف كل مب ��اراة يلعبها يف
مناف�س ��ات البطول ��ة احلالية نظر ًا
لوجود العبني ميت ��ازون باملهارة

بديل �سان�شيز جاهز للتوقيع مع املدفعجية
 متابعة املدى

 عمار �ساطع

�أوملبية ال�صراعات والتخ ّبطات!!

� سي��و :الع��راق مر�ش��ح للق��ب وال خي��ار لن��ا �س��وى الهجوم
تنتظ ��ر منتخبن ��ا الأوملب ��ي لك ��رة
الق ��دم مواجهة �صعب ��ة مع نظريه
الفيتنام ��ي بال�ساع ��ة الثاني ��ة
والن�صف ظه ��ر اليوم ال�سبت على
ملعب جممع ت�شانغ�شو الريا�ضي
يف مدين ��ة ت�شانغ�ش ��و ال�صيني ��ة
يف اختت ��ام مناف�س ��ات الدور ربع
النهائي لبطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا حتت
 23عام� � ًا املتوا�صل ��ة هن ��اك حتى
يوم ال�ساب ��ع والع�شرين من �شهر
كانون الثاين احلايل.
وت�أه ��ل منتخبن ��ا الأوملب ��ي اىل
ال ��دور رب ��ع النهائ ��ي للبطول ��ة
بع ��د ت�ص� �دّره ترتي ��ب منتخب ��ات
املجموعة الثالثة بر�صيد  7نقاط
من ف ��وزه على املنتخ ��ب املاليزي
( )1-4وعل ��ى املنتخ ��ب الأردين
( )0-1وتعادل ��ه �سلب ًا مع املنتخب
ال�سعودي ،يف حني �أحرز املنتخب
الفيتنامي املركز الثاين يف ترتيب
املجموعة الرابعة بر�صيد  4نقاط
من فوزه على املنتخب الأ�سرتايل
( )0-1وتعادل ��ه �سلب ًا 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 �شهد ،نحن
ن ��درك �أن ه ��ذه املب ��اراة �ضم ��ن
الأدوار االق�صائي ��ة الت ��ي �سيكون
اخلا�س ��ر فيه ��ا خ ��ارج مناف�س ��ات
الن�سخ ��ة احلالي ��ة من ك�أ� ��س �آ�سيا
حت ��ت  23عام ًا ،والفائ ��ز �سينتقل
فيه ��ا اىل ال ��دور ن�ص ��ف النهائ ��ي
ملواجه ��ة قطر يوم الثالثاء املقبل،
ويتوج ��ب علين ��ا �أن نحاف ��ظ على
ّ
تركيزنا خاللها.
و�أ�ض ��اف يف امل�ؤمت ��ر ال�صحف ��ي
ال ��ذي عقدت ��ه اللجن ��ة املنظم ��ة
للبطول ��ة� ،أن كل تركيزن ��ا من�صب
حالي� � ًا على حج ��ز تذك ��رة الت�أهل
اىل املرب ��ع الذهب ��ي ،مو�ضح ًا �أن
لكل مباراة ظروفها واحلديث عن
�أ�سل ��وب لعب منتخبي يف املباراة
املقبلة ال يزال مبكر ًا.
وك�ش ��ف �شه ��د� ،أن ��ه يتوج ��ب �أن
نك ��ون جاهزي ��ن ب�ص ��ورة كامل ��ة
يف ظ ��ل ال ��روح املعنوي ��ة العالية
الت ��ي يتحلى به ��ا الالعبون الذين
اخرتته ��م يف القائم ��ة النهائي ��ة
املكونة م ��ن  23العب ًا لأيّ احتمال
يف مب ��اراة فيتن ��ام ال ��ذي كان
ت�أهل ��ه اىل ال ��دور رب ��ع النهائ ��ي
من �أكرب املفاج� ��آت ،نظر ًا لوقوعه
�ضم ��ن جمموع ��ة ناري ��ة �ض ّم ��ت
كوري ��ا اجلنوبي ��ة وا�سرتالي ��ا

نصف الحقيقة

�صف ��وف املدفعجي ��ة لرغبت ��ه يف
الدف ��اع ع ��ن �أل ��وان مان�ش�س�ت�ر
يونايتد �أم ًال يف نيل �أحد الألقاب
الإنكليزية يف املو�سم
الكروي احلايل.
وتابع ��ت �أن
�أوباميان ��غ
يعي� ��ش
ظروف ًا
غ�ي�ر

�سعي ��دة م ��ع م ��درب فري ��ق
برو�سي ��ا دورمتون ��د الأمل ��اين
بي�ت�ر �ستوغ ��ر ،ال ��ذي طال ��ب
�إدارت ��ه بفر� ��ض غرام ��ة مالي ��ة
عل ��ى الأول بع ��د �إبع ��اده ع ��ن
املب ��اراة الأخ�ي�رة التي لعبها
مع فريق فولف�سبورغ الأحد
املا�ض ��ي ،نتيج ��ة تخ ّلف ��ه عن
ح�ض ��ور االجتم ��اع الفن ��ي
للفري ��ق ،حي ��ث ّ
مت
ا�ستقطاع مبلغ 100
�أل ��ف ي ��ورو م ��ن
راتب ��ه من قبل
الإدارة.

وال�سرع ��ة والق ��درة على تنفيذ
توجيه ��ات مدربه ��م يف امللع ��ب
و�إجادته ��م الت�سجي ��ل م ��ن كل
اخلطوط ولي�س الهجوم فقط.
وقال �إنه �شاه ��د املباريات الثالث
الت ��ي لعبها منتخبن ��ا الأوملبي مع
منتخب ��ات ماليزي ��ا وال�سعودي ��ة
والأردن الت ��ي ج ��رت �ضم ��ن دور
املجموع ��ات التي متك ��ن فيها من
احل�ص ��ول عل ��ى املرك ��ز الأول
يف النهاي ��ة ،حي ��ث وج ��دت �أنهم
قام ��وا بتغي�ي�ر طريق ��ة لعبه ��م
ح�سب م ��ا يتنا�سب م ��ع ا�سلوب
لع ��ب نظرائه ��م الالعب�ي�ن م ��ن
املنتخب ��ات املناف�س ��ة ،وكان
م ��ن الوا�ضح انهم منتخب
ق ��وي وجمي ��ع العبيه ��م
مميزون وق ��ادرون على
الت�أقلم م ��ع التغيري وفق
طريقة اللعب بني ال�شوطني.

ارها�صات
مر في
الأولمبية َت ُ
ٍ
الت ،و�أزمة منا�صب وتحدّ يات
وترهّ ٍ
خريف
لفترة انتقالية ،و�صلت الى
ٍ
مل�ؤه الك�ساد والركود بعد �أ�شهر من
التخبطات.

ديربي بغدادي ناري يجمع الزوراء وال�شرطة
 بغداد /املدى
يحت�ض ��ن ملعب ال�شع ��ب الدويل
بالعا�صم ��ة بغ ��داد يف ال�ساع ��ة
ال�ساد�س ��ة م�س ��اء الي ��وم ال�سبت،
ديربي� � ًا ناري� � ًا جدي ��د ًا يجم ��ع
فريق الزوراء مت�ص ��در الرتتيب
بر�صي ��د  27نقط ��ة و�ضيف ��ه
ال�شرط ��ة الو�صي ��ف بر�صي ��د 23
نقط ��ة� ،ضم ��ن مناف�س ��ات ال ��دور
العا�شر من جولة الذهاب لدوري
الك ��رة املمت ��از الذي ي�ش ��ارك فيه
 20فريق� � ًا .و ُتع ��د ه ��ذه املب ��اراة
يف غاي ��ة الأهمية ل ��كال الفريقني
اللذي ��ن يتنازع ��ان عل ��ى املو�س ��م
الك ��روي احل ��ايل ،وبخا�ص ��ة
الزوراء الذي يطمح اىل احلفاظ
عل ��ى م�سل�سل االنت�ص ��ارات التي
حققه ��ا خ�ل�ال الأدوار الت�سع ��ة
املا�ضي ��ة ب�ش ��كل و�ضعت ��ه يف
املركز الأول ب ��دون تعادل �أو
خ�سارة ،حيث يعتزم تو�سيع

ف ��ارق النق ��اط اىل  7نق ��اط برغم
الظ ��روف ال�صعبة الت ��ي مي ّر بها
امل ��درب �أي ��وب �أودي�ش ��و ب�سب ��ب
غي ��اب ثماني ��ة العب�ي�ن �أ�سا�سيني
(ح�سني علي و�صفاء هادي وعلي
رحي ��م و�إبراهي ��م باي� ��ش وجالل
ح�سن وحيدر عب ��د الأمري و�أمري
�صباح وم�صطفى جودة ) نتيجة
لتواجد �أربع ��ة منهم يف �صفوف
املنتخب الأوملب ��ي امل�شارك حالي ًا
يف بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سيا حتت 23
عام ًا ،وعدم اكت�ساب ال�شفاء التام
ثالثة منهم �إ�ضافة �إىل احلرمان.
م ��ن جهت ��ه ،ي�سع ��ى الربازيل ��ي
باكيتا اىل حتقي ��ق انت�صار ثمني
يبقي ال�شرطة يف مركز الو�صافة،
ويقن ��ع جماه�ي�ره الغف�ي�رة التي
�ستح�ضر اىل امللعب لدعمه ،كونه
من املدربني الكبار الذين ي�ضعون
ب�صماتهم يف اللق ��اءات ال�ساخنة
ولهم القدرة عل ��ى ح�سم نهاياتها
يف ظل تواج ��د جمموعة متميزة

من العبي املنتخبات الوطنية يف
ت�شكيلت ��ه متكن ��ت �إدارة الن ��ادي
م ��ن التعاق ��د معها قبي ��ل انطالق
املناف�س ��ات �سعي ًا لع ��ودة الألقاب
املحلية اىل خزانتها من جديد.

ويحل فريق القوة اجلوية الرابع
بر�صي ��د  15نقط ��ة� ،ضيف� � ًا ثقي ًال
عل ��ى نفط اجلن ��وب الب�صري يف
املب ��اراة التي �ستق ��ام على ملعب
الزبري يف مهمة جديدة يفكر فيها

تغريدة

فاعليتنا �أمام ال�سعودية والأردن دون م�ستوى الطموح
 بغداد /املدى
جن ��ح منتخبن ��ا الأوملب ��ي يف ت�ص� �دّر جمموعته
الثالث ��ة يف نهائي ��ات ك�أ�س �آ�سيا حت ��ت � 23سنة،
وحَ ج ��ز مقع ٍد ل ��ه يف الدور رب ��ع النهائي بعد �أن
�أنه ��ى مبارياته الث�ل�اث بانت�صارين على ماليزيا
والأردن وتعادل مع املنتخ ��ب ال�سعودي وب�أداء
ت ��راوح بني االنطالق ��ة القوي ��ة والرتاجع املقلق
يف لقائه الثاين ث ّم ت�صاعد وحت�سّ ن نوعي �أنهى

ب ��ه مهمته يف مرحلة املجموع ��ات ،ومعها برزت
�إ�ش ��ارات الب ��د من الوق ��وف عليه ��ا والبحث عن
�إيجاد احللول له ��ا� ،إن �أرادت كتيبة �شهد معانقة
ك�أ�س البطولة للمرة الثانية.
املنتخ ��ب الأوملب ��ي ذه ��ب اىل ال�ص�ي�ن مت�س ّلح� �اً
بالعبني ميتلكون من اخل�ب�رة واملهارة ما تفوق
الآخري ��ن� ،أوراق رابح ��ة بي ��د امل ��درب متنح ��ه
االطمئنان يف �أن يراهن عليها يف ال�سيطرة على
من�صات التتويج،
مناف�سي ��ه ،بل والذهاب نح ��و ّ

�إن �أح�س ��ن املناورة بهم وفر�ض �أ�سلوبه و�سارت
ري ��اح احل ��ظ والتحكيم مب ��ا ت�شتي ��ه عدالة كرة
القدم.
وكما هو متو ّقع ،ف�إن مباريات املجموعات كانت
متي ��ل نحو ا�ستح ��واذ كبري من جان ��ب منتخبنا
الأوملبي يف �أغلب الأوقات لعبت املهارة الفردية
دور ًا يف امت�ل�اك الك ��رة ومداورته ��ا ل�صال ��ح
العبين ��ا� ،إال �أن الفعالية والت�أث�ي�ر وبخا�صة يف
مبارات ��ي ال�سعودي ��ة والأردن كانا دون م�ستوى

الطموح بع ��د �أن كثرُ �ضياع الفر�ص وطغتْ على
الأداء الفردي ��ة ،وبخا�ص ��ة يف منطق ��ة اجل ��زاء
وغاب دور املهاجمني بالت�سجيل يف ظاهرة بد�أت
ت�ش ّكل لغز ًا حميرّ ًا يف منتخباتنا الوطنية.
الأمر الآخر يتع ّلق باجلانب البدين العايل الذي
بذله الالعبون وميكن �أن يُ�سبّب لهم حالة �إجهاد
ت�ؤث ��ر يف ق ��ادم املباريات ،فاالندف ��اع واحلر�ص
و�إن كان ��ا مطلوب�ي�ن ،فاملخ ��زون الب ��دين هو من
يتحك ��م بالثبات على امل�ستوى م ��ن عدمه ولي�س

امل�ل�اك التدريب ��ي بقي ��ادة را�ضي
�شني�ش ��ل ،للعودة اىل بغداد بنيل
ث�ل�اث نقاط غالية م ��ن �أجل القفز
اىل املركز الثالث يف �إطار رحلته
للدف ��اع عن اللق ��ب ال ��ذي �أحرزه
الفريق يف املو�سم املا�ضي ،حيث
ينتظ ��ر �أن يزج ب�صان ��ع الألعاب
هم ��ام طارق بعد عودته من رحلة
احرتافي ��ة يف تركي ��ا مل تتجاوز
�أ�سبوع ًا.
و عل ��ى ملعب عف ��ك ،يلتقي فريق
الديواني ��ة ال�ساب ��ع ع�شر بر�صيد
 8نق ��اط ،فري ��ق �أمان ��ة بغ ��داد
الثام ��ن بر�صي ��د  13نقط ��ة ،يف
اختبار ي�أمل منه �أن�صار الأول �أن
ي�ستعي ��د �ألقه بع ��د الإخفاقة التي
تع ّر�ض لها من فريق ال�سماوة يف
الدور الأخري ،وخا�صة �أنه يلعب
عل ��ى ملع ��ب ي�ست ّمد من ��ه النتائج
الرائع ��ة الت ��ي جعلت ��ه مناف�س� � ًا
عني ��د ًا لبقي ��ة الفرق الت ��ي تلعب
معه يف عفك.

التن�سي ��ق الذهن ��ي يف �إنهاك اخل�ص ��وم وفر�ض
ال�سيط ��رة بفكر اح�ت�رايف ي�ضمن له ��م ا�ستغالل
الفر�ص وح�سم املباراة حتى �ص ّفارة النهاية.
يف مباراتن ��ا الأخ�ي�رة �أم ��ام املنتخ ��ب الأردين،
كدن ��ا �أن ن�سم ��ح باقتنا� ��ص هدف التع ��ادل برغم
انفت ��اح دفاع ��ات ال�شقي ��ق الت ��ي �أ�صبح ��ت ممّر ًا
�سه�ل ً�ا النف ��رادات متك ��ررة مل يُح�س ��ن العبون ��ا
ترجمته ��ا اىل �أه ��داف ب�سب ��ب اخت�ل�ال التوازن
الذهني والبدين ومعه غياب الرتكيز!

وداع م�ؤثر رّعب عنه جنم املنتخب الوطني
ونادي الطلبة �سابق ًا مهدي كرمي ،يف ر�سالة
رت �صفحته اخلا�صة (الفي�سبوك) وهو
ت�ص ّد ْ
ي�شكر كل من �سانده و�شاركه رحلة الإجناز القارية  2007وبقية
ين�س دور
املحطات احلافلة بالتحدي مهما كانت نتائجها ،وكذلك مل َ
مدربيه الكبار ومواقف ال�صحافيني معه ،وكانت عبارته (هاج�سنا
رقي
�إ�سعاد ال�شعب احلبيب ليتباهى ب�أ�سود الرافدين) دالة على ّ
فكره الف ّعال مبوازاة ديناميكيته يف امللعب ،ون�أمل �أن ت�صل ر�سالته
اىل كل العبي املنتخبات الوطنية ليتم ّعنوا فيها ويوا�صلوا التمثيل
امل�ش ّرف للعراق على خطى مهدي وزمالئه من اجليل الذهبي.

