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يعـود فريق الـشرطة لـلواجـهة مرة
أخـرى   والسـعي حملو اثـأر نكـسة
ـلك محـمـد السـادس امام بـطولـة ا
الــشــبــاب الــســعــودي ويــكــون قــد
حـضــر كـمــا يـجـب وبـشــكل أفـضل
لـلـظــهـور بـشــكل مـخـتــلف عن تـلك
البطولة والسيطرة على األمور من
البـدايـة عـنـدمـا  يسـتـهل الـبـطـولة
األهـم  دوري إبـطـال اســيـا عــنـدمـا
يسـتقـبل  نظيـره  استـقالل طهران
ـلعب في الـلقـاء الذي يـجمـعهـما 
فــرانـســو حــريـري في اربــيل عــنـد
السـاعة اخلـامسـة والنـصف مساء
الـيــوم االثـنـ وفي ان يـكـون احـد
ـنــافـســة في مـجــمـوعـته الـفــرق  ا

الـــــتي تـــــضم
أيضـا فريـقا
الـــــوحـــــدة
اإلمـــــاراتي
واألهـــــــــلي
الـــســــعـــودي

وان يـــــــــــكـــــــــــون
منـافسـا مهـما بـعدما

تـوفـرت له فـرصـة الـلعب
ــفـتــرض وفي في مــلــعـبـه ا
ـــــــبـــــــادرة اخــــــــذ زمـــــــام ا
ـــســتــوى واالنـــطالق في  ا
والـنـتـيـجـة عـبـر مـجـمـوعـة
العـــبــــ تــــكـــون حــــاضـــرة
بـــاســــتـــثــــنـــاء كــــرار جـــاسم
لإلصابة التي تـكون قد تعلمت
ـشــاركـة اخملـيـبـة الـدرس بـعـد ا
ـلـك  ومــهم ا ن يــكـون بــبــطــولــة ا
اجلـــهــاز الــفــني قـــد أعــاد تــرتــيب
مـــفــارزه  وهـــو يـــدرك ان الـــفــريق
سـيـواجه فـرق مـدجـجـة بـالالعـب
احملـتـرفـ ولـديـهـا إمـكـانـات
وارتـــقت فـي الـــعــــمل الى
مــــســـــتــــوى االحـــــتــــراف
ـعنى الـصـحـيح وليس بـا

ما يحصل عندنا.
 تفوق الشرطة

  ومــــؤكـــد اذا مــــا ادى الالعــــبـــ
ـطـلـوب واألداء الـفاعل ـسـتـوى ا ا
ســــيـــكــــون له شــــان فـي حتـــقــــيق
ـطلـوبـة  عـبر الـتـعويل الـنـتـيجـة ا
ـــنــتـــخب الـــوطــني عـــلى العـــبي ا

ـــعـــروفــة  والـــتي  واألســـمـــاء ا
تــدعــيــمـهــا بــوجه اخــرى مـحــلــيـا
واحـــتــرافـــيـــا وبــعـــد فـــتـــرة عــمل
مــنـاســبـة مـر بــهـا الــفـريـق  مـؤكـد
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ـقـرر انلـطـاقـها في اعـلن االحتاد الـعـربي لـكـرة القـدم عن طـاقم حتـكـيم مبـاريـات الـبـطولـة ا
باريـات الى احلكم السعـودية نـهايـة شهـر شبـاط اجلاري.وقرر الـعربي انـاطة مـهمـة قيـادة ا
ـساعد أكـرم علي ليـنضم احلكـمان الى قائـمة حكام الدولي الـعراقي واثق محـمد واحلكم ا
سـابقة.وتقام البطولة في مدن الرياض والدمام واخلبر خالل الفترة من 17 شباط احلالي ا
حـتى  5اذار الــقـادم.ويـشـارك في مـنـافــسـات الـبـطـولـة 16 مـنـتـخـبــاً وهي الـعـراق وتـونس
غرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في الثانية وموريتـانيا والكويت في اجملموعة األولى وا
والسـعودية وفلسط واجلزائـر ومصر في الثالث باإلضافـة إلى السودان وليبيا واإلمارات

والسنغال في اجملموعة الرابعة.
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وضم الـوفــد عــبـد اجلــلــيل صـالح
مــديــراً اداريــا وقــحــطــان جــثــيــر
مــدربـــا ويــســاعــده كـل من خــالــد
محمد صبار ومويد جودي واحمد
جــمــعـة والــكــابــ حـســ جــبـار
ـــرمى وارشـــد مـــدربــــا حلـــراس ا
الـــســـاعـــدي مـــنـــســـقـــاً اعالمـــيـــا
والدكتور بدران عـبد الرزاق طبيبا
لـلـفـريق وخضـيـر عـبـاس ورياض
حـسـ معـاجلـ وحـميـد مـحسن
وعــلي بــدر وعـــمــار زهــيــر اداريي
ـرمى احــمـد الـفــريق وحلـراســة ا
شــاكـــر ومـــحـــمـــد حـــسن وحـــسن
حــبــيـب والالعــبــ كـل من نــهــاد
محمـد وعبد الرزاق قاسـم ومنتظر
عــبــد االمـــيــر  ومــنــتـــظــر مــحــمــد
وحـــســـ جـــاسـم وزيـــد حتـــســ
ورضـا فاضـل وحسـ زيـاد وكرار
سـعد وعـباس عـلي مـسلم وحـس
عـبـدالـلـه الونـدي وعبـدالـلـه مـحـمد

وامـيــر غـا وحـسـ خـلف وعـلي
شـوقي وحـسـ حـيـدر ومـصـطـفى
ســعــدون وعــبـــدالــله خــلف وعــلي

s ×  bFÝ

ÂULC½û  …dB³ « qB¹ w½Uſ ·d²×

W½UÒH « o¹d  v ≈
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

وصل امس االحـد  الـى مـطـار الـبـصرة
احملـترف الغاني سـتيفن سارفـو تمهيداً
وسم احلالي. يناء في ا لـتمثيل فريق ا
وقــال عــضــو الــهــيــئــة اإلداريــة لــنـادي
ـيناء طاهر بـلص في تصريح لوكالة/ ا
ـعلومة/ إن “احملـترف الغـاني ستيفن ا
ســارفـــو وصل قـــبل قــلـــيل إلى مـــطــار

ليوث الرافدين
ينهون

استعداداتهم
باراة جتريبية
قبل بطولة كأس

العرب

زميـلي العـزيـز وصديـقي الـوفي واخي احلبـيب د اياد حـمـيد رشـيد
ـاً علـى الشـخص أكثـرُ مِن أن يـسمع نـبأ ليس هُـناك أشـد قـسوةً وأ
وفاةِ صديقٍ كـان أقربُ مِن أخٍ له. خاصـةً إذا ما كان الـصديق وفياً
وت حق على كُلِ صادقَ الوعدِ لهذهِ الصداقة. وعلى الرّغمِ مِن أنّ ا
إنـسان إال أنّـهُ األقسـى واألصعـب واألفـجَع عـلى الـنفـسِ وال يبـقى
لنا سوى تـذكُر الذكريـات التي كانت جتمـعنا معـهُم والدعاء لهم في

قبرهم. 
ولقد انهالت علي الذكريات مع الـدموع منذ ان سمعت اخلبر عصر
ـا وفيـا مخـلـصا فـيه كل صـفات اليـوم كـيف ال وانا افـقـد اخا كـر
الرجـولة بـجانبـيهـا الود واحلب واالخـالص والوفـاء من جهـة والقوة
ـة وحب الــتـضـحــيـة في ســبـيل الـوطـن من جـهـة واالصـرار والـعــز
. اخرى. نـعم لـقـد احـبه كل من عـرفه وتـعـامل مـعه عـلى مـر الـسـن
ولـقـد بدأت عـالقـتي بـأخي احلـبـيب ابـو عـلي مـنـذ ان كنـا نـلـعب في
نـتخب الوطـني طيلـة فترة فريق الكـلية لـكرة اليـد ثم كان العـبا في ا
تميزة تدريبي للمـنتخب وساهم مـساهمة فعـالة في احراز النتـائج ا
تـاز بـاالنـضبـاط وحب الـتـعاون وااللـتـزام وبذل ككـابـ لـلمـنـتـخب 
لعب بحيث كان فعال قدوة لالعب ولقد اقصى اجملهودات داخل ا
كـان أحــسن العب في الــدفـاع فـي وقـتــهـا كــمـا يــصـنـف من ضـمن
أحسـن الالعبـ الـعـرب بـكرة الـيـد. ثم دربـنـا سويـة نـادي الـشـرطة
ـنـتــخب بل انه سـافـر مع وبـعـد ذلك كـان مــسـاعـدا لي في تــدريب ا
ـنتـخب (بـعـد تـعـذر سـفـري) الى احـدى الـدول االوربـية وحـقق مع ا

نتخب مستوى رائع. ا
اضافة الى كل ذلك فقـد امتاز بـالنشاط الـعلمي حـيث أحرز شهادة
الدكتوراة وقام بـتدريس الدراسات االوليـة والعليا كـما اجنز العديد
من البـحوث وأشـرف عـلى العـديد مـن طلـبة الـدراسـات العـليـا كان
رحمه الله كتـلة من النشـاط واحليويـة في اجلانب العمـلي والنظري.
اضـافة الـى العـمل سـويـة في االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـيـد وتـسـنمه
عضـويـة احدى جلـان االحتـاد االسيـوي لـكرة الـيـد. هذه بـعـضا من

ذكريات جميلة احملها معي للدكتور الغالي ابو علي.
 واخيرا ال يبقى لـنا اال ان ندعو اللـه الرحمن الرحيم ألخـينا الغالي
فنقول: اللـهم اغفر له وارحمه وعـافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع
اء والثـلج والبرد ونـقه من الذنوب واخلطـايا كما مدخله واغسـله با
ينـقى الـثـوب األبـيض من الـدنس الـلـهم جـازه باحلـسـنـات إحـسـانا
وبـالسـيـئـات عـفـوا وغـفـرانا الـلـهم عـبـدك أن كـان مـحـسـنـا فزد في
حـسـنـاته وأن كـان مـسـيـئـا فـتـجـاوز الـلـهم عن إسـاءته ,اللـهم افـتح
أبــواب الــسـمــاء لــروحه وأبــواب رحــمــتك وأبــواب جــنــتك أجــمــعـ

              . برحمتك يا أرحم الراحم
. اللهم واظله حتت اللهم تغمد اخي اياد برحمـتك يا ارحم الراحم
عـرشك يـوم ال ظل اال ظـلك وال بـاقي اال وجــهك. الـلـهم بـيض وجـهه
ن كتابه. اللهم وثبت قدمه يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه. الـلهم 
يوم تـزل فـيـها االقـدام. الـلـهم اكتـبه عـنـدك من الـصاحلـ واالخـيار
واالبرار. اللـهم اكتـبه عندك من الـصابـرين وجازه جزاء الـصابرين.
اللـهم انـقـله من ضـيق الـلـحود ومن مـراتع الـدود الى جـنـاتك جـنات
اخللود ال إله اال انت يا حنان يا منان يا بديع السماوات واالرض.
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WLN∫ فريق الشرطة في مهمة صعبة امام االستقالل االيراني في دوري ابطال اسيا

بغداد- الزمان 
دخل منتخبنـا الشبابي لكرة القدم
مــعــســكــرا تـدريــبــيــا في الــدمـام 
ـــنـــتـــخب الـــســـعـــودي ويـــواجه ا
لـلشـباب في مـباراتـ وديتـ يوم
١٠-٢ و ١٣-٢ عـلـى اسـتـاد االمـيـر
محمـد بن فهد في الدمـام حتضيراً
لـبـطولـة كاس الـعـرب التـي ستـقام
في الـــســـابـع عـــشـــر من الـــشـــهـــر
ــمـــلــكـــة الـــعــربـــيــة اجلــاري فـي ا

السعودية.
ــنـتـخب قــحـطـان جــثـيـر مـدرب ا
أكـــد: أن وفــد مــنـــتــخب الـــشــبــاب
يـتــوجه ظـهــر الـيـوم  الــسـبت إلى
الـسـعــوديـة لـلـدخـول فـي مـعـسـكـر
تد عـلى مدار سبعة ايام تدريبي 
نــــخــــوض من خـالله مــــبــــاراتــــ
ــنــتـخـب الـســعـودي وديــتـ مع ا
لـلــوقـوف عـلى جــاهـزيــة الالعـبـ
الـبـدنـية والـفـنيـة قـبل الـدخول في

قامة مصـاف بطولـة كاس العـرب ا
في السعودية.

مبينا: أن منتخبنا الشبابي خاض
مــبـاريــات وديــة عـديــدة مع انــديـة
ــــمـــتـــاز  في األســـابـــيع الـــدوري ا

اضية. ا
وتمنى جـثير حتقيق العـبيه نتائج
ايـجـابـيـة مـفـرحـة في ظـل الـظروف
ــر بــهــا بــلــدنـا الــصــعــبــة الـتـي 

احلبيب.
وأضــاف: ان العـبــيــنـا يــتــمـتــعـون
ؤهالت جيدة تمكنهم من حتقيق
نـتـائج إيجـابـيـة   في بطـولـة كاس

العرب.
بـاريات الوديـة القادمة وبيّن: أن ا
ـــنــتــخب الــســعــوديــة ســوف مع ا
تــكـون االخــيــرة من اجـل الــوقـوف
عــــلى مــــســــتــــويــــات العــــبــــيــــنــــا
ــشــاركـة في وجــاهـزيــتــهم قــبـيل ا

بطولة كاس العرب للشباب.

واحـــدة  وهــــذا مـــهـم في تـــأثــــيـــر
جـمهـور اربيل في  الـتـشجـيع  لكن
كل شيء يبـقى متـوقف علـى جهود
ـهــمـة  عــبـر الالعـبــ في حتــمل ا
ـهاري األداء اجلـمـاعي والظـهـور ا
ــنــتــخب في خــصــوصــا لالعــبي ا
حتــــــــقــــــــيـق  اخلــــــــطــــــــوة األولى
واحلــصــول عــلـى اول ثالث نــقــاط
سـيـكون لـها تـأثـير عـلى مـعنـويات
الالعب والفريق في خوض اللقاء
ـقبل في الـسابـع عشـر من الشـهر ا
احلـالي امــام  الـوحـدات اإلمـاراتي
هم في  اربـيل  وهـذا يعـد بـاألمـر ا
اذا مـا جنح الفـريق في لـقاء الـيوم
وخـرج بفـوائـده ما سـيـدعم خوض
قبـل بأريحـية   وان الفرق اللـقاء ا
اكـــثــــر مـــا تــــراهن وتـــعــــول عـــلى
مـــبـــاريـــات األرض ومـــطــلـــوب من
الــــشـــرطــــة ان تـــســــتـــغـل هـــاتـــ
ـــبــــاراتــــ لـــكـن االول حتـــقــــيق ا
همة النـتيجة االيـجابيـة  البدايـة ا
وان يــــكـــون الــــفـــريق فـي الـــوضع
ـــــكـن قــــــبـــــول أي ــــــثــــــالـي وال ا
تــسـويـغــات امـام أي فـشل كـان الن
الـــلــــعب ســــيـــكــــون وسط ظـــروف
ايـجـابـية جـدا  وان يـكـون منـافـسا
صـعـبــا من اول لـقـاء إمــام مـشـوار
صــعب في جـمـيع مــبـاريـاته سـواء
التي جتري في الداخل او اخلارج.
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 لـــكن  مـــبـــاريـــات اإليـــاب  تـــمـــثل
الــتــحــول الــكــبــيــر في الــبـقــاء في
مـنــافـســات الـبـطــولـة  وان يــشـعـر
الـفـريق انــصـاره ومـنـافــسـيه بـانه
ــنــافــســات  من اجل قــوي ودخل ا
االجنـاز وانه حـضـر لـلـمـهـمـة عـبـر
جــهـود مـشـتــركـة لإلدارة واجلـهـاز
الـفـني واجلــمـهـور لـفــريق مـطـالب
بـــالــدفـــاع عن ســـمـــعـــته  والـــكــرة
الـعـراقـية في مـحـفل أسـيوي كـبـير
يجـمع فرق محـترفة لهـا باع طويل
في مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة والن
الــشــرطــة يـؤمن ان  يــظــهــر بــقـوة
ويقدم ما عليه  وان يكون على قدر
الـتــحـدي وان يــكـون بــوضع  فـني
ومزاج  جيـد حصرا في لـقاء اليوم
ــنــتـــظــرة من جــمــهــور الــبــدايــة ا
الـفــريق الـذي الزال يــعـيش خــيـبـة
ـشـاركة األمـور   في كل شيء اثر ا
الـــعــربـــيــة وكـــان ايــلـــتش قــد راى
اإلرهــاق الـذي كـان عـلــيه الالعـبـ
ــرة الن وان يــكـــون مــؤثـــرا هــذه ا

بـحـاجة الـى  تداركـهـا  الن الـفريق
ســيــكــون إمــام مـبــاريــات صــعــبـة
وقويـة   وأهمية ان يـظهر بـالشكل
الالئـق  ومـــــتـــــوازن فـي جـــــمـــــيع
ـباريـات   لتـخـطي اجملمـوعة الن ا
مـا وراء ذلـك سـتـأتي فـرص مـهـمـة
عبر اللقاءات الـفاصلة  ويتألق في
تــشــكــيــلــة الـــفــريق  عــدة العــبــ
يعلمون  انـهم  ليس امام  صعوبة
همـة وحدها حـسب بل في تقد ا
ـــواجـــهـــة األمـــور األداء  اجلـــدي 
وحتـــقــيق الـــفــوز الــذي ســـيــمــنح
ـنافـسة الـفريق  ويـدعم تـطلـعات ا
ــهــمــة فـي اجملــمــوعــة اخلـــطــوة ا
خـصــوصـا في أول مـبـاراة  في ان
تـأتي النـتـيجـة  الـتي تسـعد
األنصـار وألنهـا ستـكون
مــفـتـاح  الــسـيـر عـلى
طـــــريـق الـــــصــــراع
والـــــــبــــــقــــــاء في
الــبـطـولــة البـعـد
نـقـطـة من خالل
تــغــيـر أســلـوب
وطـريقـة الـلعب
وخوض الـلـقاء
بــــــحــــــمــــــاس
وتــــركــــيــــز
واالستحو
اذ عــــــــــلـى
الــــــــــكــــــــــرة
وخـــلق الـــفـــرص احلـــقـــيـــقـــيــة
والـلـعب بـخـطـوط مـتـقـاربـة   عـبـر
ـطـلـوب  عـبر اختـيـار الـتـشـكـيل  ا
العبـ  ينـظرون لـلمبـاريات بـتحد
كـبـيـر   مـن اجل حتـقـيق الـنـتـيـجة
األولى  وبـعث الـطمـأنـينـة ألنـصار
الفـريق الكـثر الـذين لالن يعـيشون
ــــدو امـــام صـــدمــــة  الـــســــقـــوط أ
الـشـبـاب الـسـعـودي والن الـشـرطـة
بـــطل الــدوري ويـــضم مــجـــمــوعــة
ــنــتــخب العــبــ تــمــثل مــرتــكــز ا
الوطني كمـا  ترغب بقيـة العناصر
الــــظـــهـــور األفـــضـل حتت أنـــظـــار
نـتخب الوطني كـاتانيتش مدرب ا
لـلـحـصـول عـلى دعـوة  لـلـمـنـتـخب
إضــافــة الى ظـروف  الــلــعب حـيث
ــتـوقع قــسـمـا األرض  واجلــهـور ا
كـبيـرا سـيـرافق الفـريق الى مـلعب
ــبـاراة   والــتــطـلع الـى جـمــهـور ا
اربـيل في  مـسـانـدته  بـعد الـتـغـير
الــــذي حــــصـل في الــــيــــة الـــدوري
ـرحـلـة وإقـامـته بـطـريـقـة الـدوري 

في ان تــلـعب وان تـكــون عـلى قـدر
سؤولـية وقبلـها العودة همـة وا ا
الـى سـكـة الـنــتـائج  واإلسـهـام في
إعادة التوازن للفريق عبر مستهل
الـبـطـولـة األخـرى الـتي يـنـظـر لـها
من الــكل امــام فــراغ الــشــارع  من
ــبــاريــات بــعــد تــوقف مــخــتــلف ا
الـدوري والن الــشـرطـة وحـيـدا في
اهم مــــشـــاركــــة خــــارجـــيــــة عـــلى
مستوى األنديـة التي كان قد خرج
منها الزوراء  بنكـسة غير متوقعة
 مـا يــجــعل من األنـظــار ان تــتـجه
نحـو ملعب فـرانسو واألمل في ان
يــكــون الـــشــرطــة عــنــد حــسن ظن
اجلـــمــــيع في  صـــنـــاعـــة االجنـــاز
وجتــاوز الــفــتــرة احملـبــطــة وسط
اهـــتـــزاز ثـــقـــة جـــمـــهـــوره  الــذي
سـيـديـر ظـهــره لـلـنـكـسـات  اذا مـا
جنح الـفريق في الـلـقاء األول بـعد
ـهمـة  ومهم ان الـعودة لـلبـطـولة ا
يـدخـل الـلـقـاء األول بـثـقـة وتـركـيز

واللعب بطموحات الفوز.
 احـد انـصـار الـفـريق قـال خـسارة
لك كانت قاسية الشباب ببطـولة ا

الــتــعـــثــر في دوري إبــطــال أســيــا
ــهــمــتـه وســيــخـرج ســيــضع حــد 
ـلك واحلديث بـنفـسه بـعد نـكـسة ا
ستمر عنها وألنه لم يتغير شيء ا
ــــدرب لـالن وهــــنـــــا ســـــيــــكـــــون ا
والالعــــبـــــ وحــــتى اإلدارة حتت
ضــغط الـنـتـيـجـة  الن بـدون الـفـوز
يعـني الفـشل الكبـير امـام  الشارع
الـذي يــريــد من الـفــريق الــوصـول
لــــلـــنــــهــــايـــة  مـن خالل مــــوجـــود
الالعـبــ  واألســمـاء الــتي تــلـعب
لـلفـريق ( محـمـد حمـيد وعالء عـبد
الـزهرة وعالء مـهـاوي وعلي  فـائز
وسعد ناطق  وصفاء هادي ومازن
فياض وضرغام إسـماعيل وحسام
كـاظم وكــرار مـحــمـد وولـيــد سـالم
وامـــجـــد ولـــيـــد ومـــروان حـــســ
وآخــرين) وهي أســمــاء  قـادرة عل
ــنـافــسـ تــشـكــيل اخلـطــر امـام ا
الــقــادمــ وان يــســعــد جــمــهـوره
بـالنـتائج  عـبر الـتعـامل مع األمور
بشكل جيد   على  الالعب  تقد
  عــمل كـبـيـر يـتـركـز في احلـصـول
عــلى كـامل الـنــقـاط  وألنـهـا تـرغب

أولـــــهـــــا 1970 وأخـــــرهـــــا 2009
وكــاس إيـران  ســتــة مــرات اولــهـا
1969 واخــــرهـــا  2009 وحــــصل
عـــلى لــقب  إبــطـــال أســيــا مــرتــ
1970 و 1991ويـــــشــــرف عـــــلــــيه
ـدرب عـبـد الـصـمـد مـرفـاوي جنم ا
مـنـتـخب  إيـران  في الـتـسـعـيـنـات
وهــــو األخــــر يــــســــعى لــــلــــعـــودة
بـالـنــتـيـجـة الـتـي يـخـطط لـهـا  الن
جـــهـــازه الـــفـــني يـــدرك طـــبـــيـــعــة
مباريـات  الذهاب وكـيفيـة التعامل
مـعـهــا وهـو مـا تـعـمـل عـلـيه النـهـا
جتـد صـعـوبات فـيـهـا والن الـفريق
اإليراني  يعد من الفرق القوية في
الـدوري اإليــراني  وعـلى مـسـتـوى
دوري إبــطــال أســيــا  ومــتــوقع ان

يكون منافسا قويا.
وجتــري في اجملــمــوعـة  الــثــانــيـة
وعند الساعة السادسة و 35دقيقة
مبـاراة الـوحدة اإلمـاراتي واألهلي
السعـودي وستكون مـواجهة قوية
في ظل تـواجــد العـبـ مــحـتـرفـ
وسط قدرات وإمكـانات كبـيرة لكال
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وقـــال اخلــبـــيــر الـــفــني األســـيــوي
حــــمــــيــــد مـــــــــخــــيف ان مــــهــــمــــة
الـشــــــــــرطـة ليـست بـالـسـهـلة  مع
ــعــروفـــــــــ مــوجــود الالعــبــ ا
ــنــتــخب الــوطــني ــثــلــون ا ن 
واآلخرين من أصحاب اخلبرة لكنه
مــــــــــؤكــد يــعــول  عـــلى الــكل  في
مهـمة التـحدي الكـبــــــــير لـلمباراة
الــتي تـأتي مـبــاشـرة بـعـد اخلـروج
ـــــــلك. الــــصـــــعـب من بـــــطـــــولــــة ا
ومـــتــابــعــاتـــنــا لــلـــفــريق جنــــــــــد
اجلـهاز الـفني قـام بـخطـوات مهـمة
عـلى طـريق مـعاجلـة األخـطـاء التي
رافـقـت  الـفـريق في اخــر مـبـاراتـ
ـشـــــــــاركـة الـعربـيـة  من قبل في ا
اجلــهـاز الــفــني لــكي يــكــون طــرفـا
مــنــافــســـا مــــــــــؤثــرا وقــادر عــلى
حتقـيق  الــــــــفـوز في مهـمة الـيوم
باراة وأهمـية التـعامل مع فرصـة ا
بــــعـــد  إقـــامـــة الـــلــــقـــاء في اربـــيل
وســيـلــعـب بــحـضــور عـــــــــــدد من
جــــمـــهـــوره لــــكن كــــــــل األشـــيـــاء
تــتــوقف عـلـى جـهــود الالعــبـ في
ستوى التألق  في األداء  وعـكس ا
طلوب  في عـمل يأمل ان يقوموا  ا
 به ويـظــهـر قـويــا عـبـر عــنـاصـــره

وقادر على حتقيق الفوز  .

بكل مـعنى الـكلـمة  وكـانت خسارة
ــة واحلــديث عــنـهــا مــســتــمـر مــؤ
وسط حــســرتــنــا الــعــالــيــة  حــتى
نشعـر بالضـيق عند احلـديث عنها
ــحــو الــفـــريق أثــارهــا نــأمـل ان 
اليوم ومداواة جـراحها  ونأمل ان
يقوم الالعبـ بدورهم في مجاراة
ـنــافس  وحــرمــانه  من الــنـقــطـة ا
النــنــا النـــقــبل اال بــالــفــــــــــوز الن
اخلـــروج بــكـــامل الــنـــقــاط يـــعــني
الـتــحـول بــاالجتــاه الـصــحـيح من
ــطــلــوب والــفــوز الــبــدايــة وهــو ا
سيـكون محـفزا خلوض الـلــــــــقاء
الــثــاني بـــــــــعــد أســبـــــــــــوع في
اربيل وهـــــنا يظهر احلــــــــظ الى
جانب الـفريق فـــــــي كل شــــــــيء
لـكن  تبـقى األمـور حتـــــــت جـهود
الالعــــــبــــــــــــ في حتــــــقــــــــــــيق

احلسم.
‰öI²Ýô« o¹d  

ويـظـهـر فـريق االسـتـقالل اإليـراني
احد فـرق إيران والعـاصمـة طهران
الـقـويـة  وكـان قـد حصـل علـى لقب
الـــــدوري اإليـــــراني ســـــبـع مــــرات

عالء عبد
الزهرة

ـــدرب األخـــطــاء صـــحح فـــيـــهـــا ا
الـــــدفــــاعـــــيــــة الـــــتي كـــــانت وراء
ـلك وتــقـبل اخلـروج من بــطـولــة ا
ســبـعــة أهــداف من دون تــســجـيل
فـضـال عن الـعـقم الـهـجـومي حـتى
هداف الـدوري فشل في الـتسـجيل
ومـــهم  تـــغـــيــر تـــلك
األخـطـاء  الـتي
رافـقت الـفـريق
في الــــفــــتــــرة
األخــــــــــيـــــــــرة
والتـــــــــــــــــــزال

جاسم ومحمد  منعم.
يـذكر ان  الـقرعـة أوقعت مـنتـخبـنا
ضـمن اجملــمـوعــة االولى لـبــطـولـة

كـــاس الـــعـــرب لــــلــــــــشـــبـــاب إلى
جــــــــــــانـب تــــــونـس والــــــكـــــــويت

وموريـــتانيا.
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ـاضيـة لتـدريبـات مكـثفة األيام ا
ــدرب األمـيـركي جـوي بــقـيـادة ا
ستايبـينج بهدف تعـزيز عنصر

. االنسجام ب الالعب
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تـفــتـتح مـبــاريـات بـطــولـة كـأس
ــلـك عـــبــدالـــله الـــثـــاني لـــكــرة ا
السلة اليـوم  اإلثن في صالة
ــديـنـة احلـسـ األمـيـر حـمـزة 
ـشــاركـة مـنــتـخـبـات لـلــشـبـاب 
ــسـتــضــيف) ولــبــنـان "األردن (ا

وسوريا والعراق والبحرين". 
ـواجــهـة وتـنــطـلق مــسـاء غــد ا
األولى الـــتي جتــمـع لــبـــنــان مع
الـــبـــحـــرين حـــيث يـــتــطـــلع كال
ـــشــوار الــفـــريـــقــ الفـــتـــتــاح ا
بتحقيق الفوز لتعزيز احلظوظ

نافسة على اللقب. في ا
ــبــاراة وتــتــجه األنــظــار بــعــد ا
األولى مساء اليوم نحو اللقاء
ــثــيــر الـــذي يــجــمع األردن مع ا

سوريا.
ويطمح مـنتخب األردن لـلتتويج
بــالـلــقب ال ســيــمـا أنه يــتــسـلح
بـــعـــامـــلي األرض واجلـــمـــهــور
وســـبق له الـــفـــوز بــالـــبـــطـــولــة
Ë 2011Ë 2007 2004 :أعـــــوام

قــبل أن تــتـوقـف الـبــطــولــة عـلى
امــــتــــداد الــــســــنــــوات الــــتــــسع

اضية. ا
وخــضع مــنــتــخب األردن طــيــلـة

وتـضـم قـائـمـة األردن 15 العـبـا
هم: "مـــحـــمــود عـــابــديـن ومــالك
كنـعان وأمـ أبو حـواس وعلي
الـــزعــبـي وفـــخـــري الـــســـيــوري
ومــــوسى الــــعـــــوضي وأحــــمــــد
حمارشة ومـوسى مطلق وأحمد
عــبـيــد ومـحــمـود عــمـر ومــحـمـد
شـــاهــــر ويـــوسـف الـــعــــوامـــلـــة
وأشــــرف الـــهــــنــــدي وفــــريـــدي

ابراهيم".
ويـأتي تـنـظيـم البـطـولـة في هذا
الـــوقت لــتـــكــون مــحـــطــة إعــداد
لألردن الذي يـستعـد الستـضافة
مـــنــتــخـب ســيــرالنـــكــا يــوم 21
فــبـــرايـــر/شــبـــاط في مـــســـتــهل
مـــشــواره في تـــصــفـــيــات كــأس
آسـيـا عـلى أن يـتـوجه بـعـد ذلك
إلى الـعـاصــمـة الـكــازاخـيـة نـور
ـواجـهـة كــازاخـسـتـان سـلـطــان 
يـــوم 24 من ذات الــــشـــهــــر في
إطار لقاءات اجملموعة السادسة
الـــتي تــــضم أيـــضـــا مــــنـــتـــخب

فلسط .
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الـبـصرة.”وأوضح أن “سـارفـو سـيوقع
رسـمـيـاً عـلـى عـقـد انـضـمـامه لـصـفـوف
الـــســـفــــانـــة الــــيـــوم االحـــد عــــلى امل
االنـــخــــراط في الــــتــــدريـــبــــات من اجل
الــــتــــحــــضــــيــــر لــــلـــمــــوسـم الــــكـــروي
احلـــالي.”يـــذكـــر ان بـــاب االنـــتـــقـــاالت
الـشتوية في العراق سيغلق نهاية شهر
شــبـاط احلــالي.ومن جــانب اخــر تــلـقى
نـادي الـشـرطـة عرضـاً رسـمـيـاً من احد
ـمــتـاز مـقـابل انـديــة الـدوري الـروسي ا
احلـــصــول عـــلى خـــدمــات جنـم وســطه
صـفــاء هـادي في االنـتـقــاالت الـشـتـويـة
اجلـارية.وتقـدم نادي كريـليا سـوفيتوف
الـروسي بـعرض رسـمي من اجل الظـفر
بـخدمات هادي الذي يتواجد حالياً في
روسـيــا ويـنـتــظـر الـضــوء األخـضـر من
إدارة الـــقـــيـــثـــارة اخلـــضـــراء.ويـــدرس
أعـضاء الهـيئة اإلداريـة لنادي الـشرطة
الــعــرض بــجــديـــة قــبل اصــدار الــقــرار
الـنـهائي بـقـبول رحـيل الالعب او بـقائه
في صــفـوف الـفــريق. يـذكــر ان كـريــلـيـا
ركز 13 في الدوري سـوفيـتوف يحـتل ا
ـمتـاز برصـيد 19 نـقـطة بـعد الـروسي ا
مـــرور 19 مـــبــــاراة من عــــمـــر الـــدوري

متاز. الروسي ا

لك عبدالله نتخب الوطني لكرة السلة يشارك في بطولة ا ا

الغاني ستيفن سارفو


