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ـذكــورة والــلــقــاء االول الــفــرصـة ا
ـــواتــيـــة لــلـــشــرطـــة في حتـــقــيق ا
اخلـــطــــوة االولى  وعــــكس رغــــبـــة
االنـصار في ان يـقـدم مبـاراة جـيدة
لــتــســهـيـل االمــور الـتـي ســتـحــسم
الـشـهـر الـقـادم عـنـدمـا تـقـام مـباراة
االيـــــــاب في كــــــربـالء  مــــــا يــــــضع
الالعــبــ فـي اهــمــيــة حــسم لــقــاء
الــيــوم الــذي اليــبــدوســهال وفي ان
يـسـتهـل مشـواره  في الـتـفـوق على
بـاراة حيث عاملي االرض ظروف ا
واجلــمـهـور لــلـمـضــيف   احملـفـزان
لالعبـي الشـرطة في تـقد الـعرض
ـــطـــلـــوب وحـــسم االمـــور في ظل ا
تــواجــد جــمـيع الـالعـبــ وهم  في
عـنوية التي يتـمتعون بها احلالة ا
اضي على بعد احلـصول  الشـهر ا
لــقب الــدوري  واألنـظــار سـتــتـوجه
سؤولية على  التشكيل في حتمل ا
 كـمــا يـجب امـام مـهـمـة صـعـبـة في
جمـيع تـفاصـيلـها والن عـقدة فـرقنا
هي مـبـاريـات الـذهـاب لـكن بـامـكان
مـجـمـوعة العـبي الـشـرطـة في تـقدم
مـا عــلــيـهــا  عـبــر االلـتــزام بـطــريـة
الـلعب وتـنفـيذهـا بجـدية  لـتسـهيل
مهمة كسب الفوائد  والنقاط كاملة
الـتي سـيـكون لـهـا تـاثيـر عـلى لـقاء
ـــوسم االيـــاب  البل عـــلى بـــدايـــة ا
عندمـا  يواجه بطل الـكاس الزوراء
في الــســوبــر فـي الــرابع عــشــر من
الـشـهـر القـادم ومـهم جـدا ان يـكون
دور مــؤثـر لـبـطـل الـدوري الـعـراقي
ـهــمـة الـتي في احــدى الـبــطـوالت ا
تـضم افضل الـفـرق العـربـية ابـطال
الدوريات والـكاس وتعـويض خيبة
الزوراء واخلـروج منهـا عبـر ملحق
طـلوب من العـبي الشـرطة طنـجـة ا
تـقـد مـا عـلـيـهم والـتـقـدم في لـقاء
اليوم الدفـعة القويـة خلوض اللقاء
ـراقـب واهل الـقـادم عنـدمـا يجـد ا
الــكــرة احملــلــيــة هــنــا الـقــوة الــتي
يـتــمـتع بــهــا الـفــريق  الـقــادر عـلى
مــــــنـــــافــــــســـــة اصــــــحـــــاب االرض
واحلصـول على نتـيجة الـفوز التي
يـــــبـــــدو لـــــهـــــا االقـــــرب  مـن خالل
ـتـجــانس وبـعــد جـمع الـتــشـكـيـل ا
الـالعـبــ فـي مـعــســكــرين من اجل
حتـقـيـق  ذلك حـيث الـنـتـيـجـة الـتي
ســتـفــتح الــطــريق لالنــتــقــال لـدور
ـهــمــة عـلى ال  16والبــد من اخــذ ا
مـحــمل اجلـد  عـبـر  الـلـعب بـشـعـار
البــديل عـن الــفـوز وسـط  الــظـروف
ــر بـــهــا الـــفــريق اجلـــيــدة الـــتي 
والــتـطــلع الى حتـقي حــسم االمـور
كما يجب   ليدعم فيها لقب الدوري
والـــتــوجـه بــقـــوة الى لـــقـــاء كــاس
الـسـوبـر مع الـغـر الـزوراء   والن
ــشــاركــة احلــالــيـة  تــعــداالفــضل ا
بـسـبب االمـكـانات الـعـالـيـة ووجود
ـهـمــ بـاجتـاه حتـقـيق الالعــبـ ا
اخلطوة االولـى لالسهام في تـعزيز
دور الـفريـق وكسب رضـا جـمـهوره
والـوسط الكـروي الن بـغيـر الـعودة
بـالـنتـيجـة االيـجابـيـة يعـني تـعقـيد
ـكن وضـعـهـا حتت االمـور الـتي ال
الـنـتـيـجـة الـسـلـبـيـة امـام حشـد من
ــثـــلـــون قــوة الالعـــبـــ   الــذيـن 

جــاسم وضـرغــام إسـمـاعــيل وعـلي
يـــوسف وبالل خـــضـــيـــر وفــيـــصل
جــاسم ونـــبــيل صــبـــاح وســيــقــود
ــدرب الـصـربي الـفــريق الول مـرة ا
اليكس ايليتش  الذي يضع الفريق
ثـقــته بـه والالعــبــ واغـلــبــهم من
عـروفـة واحلـال للـجـوية األسـمـاء ا
إضـــافـــة الـى تـــواجـــد الـــزوراء في
ـغـرب وقـد يؤثـر ذلك عـلى عـمـلـية ا
ـقـرر لـها ـنـتـخب الـوطـني ا جـمع ا
نتخب غدا اخلميس لتميثل ا
الوطـني استـعدادا خلوض
مــبــاراته إمــام الــبــحـرين
في اخلــامس من الــشــهـر
الــقـادم ضــمن تـصــفـيـات
بــطــولــتـي كــاس الــعــالم

وا اسيا.
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وتـــظـــهــــر االســـمـــاء الـــتي
ســتـــلـــعب لــلـــفــريـق الــتي
جــــلــــبت الــــلــــقب احملــــلي
بـــالـــقــادرة عـــلـى حتــقـــيق
ـنـتـظرة حـيث الـنـتـيـجـة  ا
الـــفـــوز والـــعــودة بـــكـــامل
ـزيد الـنقـاط  من خالل بـذل ا
ستوى من اجلهود  واللـعب با
درب والـطريـقـة التي سـيـحددهـا  ا
اجلديـد في مشـاركة مـهمـة  تتـطلب
ــســتـــوى وعــكس تــقـــد االداء وا
واقع الــشــرطـة كــونه بــطل الـدوري
ويـتــمـتع بـامــكـانـات عــالـيـة  فــيـمـا
ـــوجـــود الـالعـــبــ يـــتـــعـــلق 
وقــدرات الــنــادي كــمــا تــاتي
ضمن مـهمـة اعداد الـفريق
ـقرر ان لـلمـوسم الـقـادم ا
يـــــفــــتــــتـح في الـــــثــــالث
والــعـشــرين من الــشـهـر
ـــقــــبل  لـــلــــدفـــاع عن ا
الـلقـب ويظـهـر الـفريق
مــتــكــامل وقــادر عـلى
ــــــبــــــاراة خــــــوض ا
بــــــاعــــــلـى درجـــــات
احلـالتـ الـنفـسـية
ـعـنـويـة بـعـدما وا
عـــــزز صــــــفـــــوفه
بالالعبـ صفاء
هــادي ومــروان
وحــــــــــســـــــــ
واليعـاني من
أي شــــــــــــيء
ويـــكــون في
اجلـــاهـــزيــة
بــــــعــــــدمــــــا
جتـــــــــــــــــمـع
الالعب في
الـــــبـــــصـــــرة
ومـــــنـــــهـــــا في
الـــكـــويت واالمل
فــي ان يــــــــــــــــدافــع عـن
سمعته والـكرة الراقية
ـثلـهـا الـفريق في ان 
احــسن تــمـــثــيل بــعــد
فــــشـل الــــفـــــرق الــــتي
شـاركات سبـقـته في ا
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ـــشـــاركـــة وتـــظـــهـــر ا

ــــدرب الــــســــابق عــــبـــر جــــهــــود ا
والالعبـ واألغلـبيـة التي سـتمـثله
الــيـــوم فــضال عـن األســمـــاء  الــتي
اضيفت لـقائمة الـفريق التي ضمت
الالعب محمد حميد واحمد باسل
وسـعـد نـاطق وصـفـاء هـادي وعالء
مـــهــاوي وكـــرار مــحـــمــد وفـــيــصل
جـاسم وامـجـد ولـيـد وحـسـام كاظم
وولــيـد ســالم وســعــد عــبــد االمــيـر

وامجد عطوان وعلي
فـائــز وشـيـركـو
كــــر وابــــو
بـــكـــر ديــار
ومـــــــروان
حـــــســـــ
وعــــــــــالء
عــــــــبـــــــد
الـــزهـــرة
وكـر
ار
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يفـتـتح بطل الـدوري العـراقي فريق
الـشــرطـة مـبـاريـاته  في مـنـافـسـات
ذهاب  بطولة كاس محمد السادس
 لالنـديـة عـنـد الـسـابـعة والـربع من
ــواجــهـة مـســاء الــيــوم االربـعــاء 
فـريق نـادي الـكـويت عـلى ان يـلعب
فريق اجلوية مباراته االولى بنفس
البـطولة غـدا اخلميس في مـواجهة
ـية عنـد السـابعـة مساء نادي الـسا

على ملعب كربالء الدولي.

وكـان الـشـرطـة  قـد انـهى مـعـسـكره
الـداخـلي في مـديـنـة الـبـصـرة الذي
ـدة اسـبـوع  خـاض خالله اسـتـمـر 
مـبــاراة واحـدة  تــغـلب فــيـهــا عـلى
نفط اجلنوب بهدف لواحد قبل ان
ــاضي  لــلــكــويت يــصل الــســبـت ا
ـعــسـكــر الكـمــال فـتـرة والـدخــول 
ذكور وفي االعداد خلوض الـلقـاء ا
حتــقـيق انــطالقـة جـيــدة وفي اكـثـر
ستـوى والنتـيجة طمـوحا لعـكس ا
كـونه الــفـريق الـذي خـطف الـدوري
باستحقاق  متـوجها برغبة شديدة

شاركة تليق به.  
لقاء مختلف 

لقـاء اليـوم سيـكون مـختـلف وياتي
بــعـــد اخــر مـــبــاراة لـه في الــدوري
احملــلـي امــام الــكــرخ وخــطف
الـلـقـب بـعـدمـا قـدم افـضل
ــسـتــويـات الــفـنــيـة ا
مــنـــحـــته الـــلــقب
بــاســتــحــقــاق
فـي مـــــــوسم
يـــــــبـــــــقى
يـــتــذكــره
األنـصار
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تمـكن مـنتـخب الـعـراق الوطـني لـتـنس كرة الـقـدم (احللم 2022) الـذي يـعده االحتـاد لدورة
األلـعاب اآلسـيوية 2022 وهم بـأعمار ( 12و 13) عـاماً أن يهـزم منـتخب سـريالنكا األول
قامـة حاليـاً في العاصمـة التايالنـدية وبشوطـ لشوط واحد. في بطولـة كأس ملك تـايالند ا
ـشـاركـة ـتـابـعـ واالعالمــيـ والـوفـود ا واسـتـطــاع مـنـتـخـبـنــا نـيل إعـجـاب احلـاضـريـن وا
ـوسوي في بـيان ان واألوساط الـرسمـية في الـبطـولة. وقـال رئيس االحتـاد صفـاء صاحب ا
تـقـدمـ كي ينـال اخلـبرة نـتـخب لـلمـسـتقـبل ويـزجه في بـطـوالت ا احتـاد اللـعـبة يـعـد هـذا ا
وتـتـعزز الـثـقة بـالنـفس ألن الـغـاية الـكبـرى هي دورة األلـعـاب اآلسيـوية وكـذلك دورة األلـعاب

بياً. بية حال ادراج اللعبة أو األو
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لـعب احلبـيبـية ـنفـذة  كـشف مديـر الشـركة ا
ـــوعــد الــنـــهــائي الــدولـي فالح مــنـــفي عن ا
الفـتـتـاح مـلـعب احلـبـيــبـيـة شـرقي الـعـاصـمـة
بـــــغـــــداد. وقــــــال مـــــنــــــفي إنـه  ازالـــــة كل
ـلـعب ـتـحـاوزيـن الـذين كـانـوا يــحـيـطــون بـا ا
وهـذا امر مـهم لـلـغـاية مـشـيـراً إلى أن سـعة
ــلـعب الــرسـمـيــة سـتـكـون  32الف مـتـفـرج ا
ــدرجـــات اجلــديــدة حــال وســيــتـم اضــافــة ا
وصـولــهـا مـن ايـطــالـيــا. واوضح أن افـتــتـاح
ـلـعب سيـكون مـابـ االول واخلامس عـشر ا
ــقـبل مـبــيـنـاً أن من شـهـر تــشـرين الــثـاني ا
نتـخبات الـترتـيبات جـارية لالتـفاق مع احـد ا

لـلـتــواجـد في حــفل االفـتــتـاح الـذي ســيـكـون
ــيـزاً لـلــغـايــة. وتـابع سـيــتم انـشــاء مـلـعب
للتـدريب باالضافـة الى مدرسة كـروية وفندق
لعب لم يتسع لـ 75 غرفـة ومازالت تسمـية ا
حتـسم حـتى االن وهـناك ثـالث اسمـاء سـيتم
اخـتيـار احدهـا وهي مـلعب احلـبيـبـية ومـلعب
مديـنة الصدر واستاد العراق الدولي. ويضم
مـشروع مـلـعب احلبـيـبيـة عـددا من القـاعات
ـؤتـمـرات الصـحـفـيـة واالنـتـرنيت اخلـاصـة بـا
واالداريـــة وغـــرف الالعـــبـــ واجملـــمـــوعـــات
الصـحية ويحتوى على (11) مصعدا ومزود
بـاالنـارة اجلانـبـيـة الكـاشـفـة فضال عن اربع

مداخل رئيسية للملعب
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أكـد وزير الـشـباب والـريـاضة د.
احـمـد ريـاض اسـتـعـداد الـعـراق
إلحتضـان النسـخة الثالـثة عشر
من دورة االلــعـاب الــعــربــيـة في
ـقــبل بــعــد اعــتـذار عـام 2021 ا

لبنان عن تضييف الدورة. 
ووجه وزيـر الشـبـاب والريـاضة
الـلـبــنـاني مـحـمـد فــنـيش كـتـابـاً
ـكـتب رســمـيـاً لـرئـيس مـجـلس ا
التنفيـذي جمللس وزراء الشباب
ـــصـــري والـــريـــاضـــة الـــعـــرب ا
أشــرف صـبـحي يــعـتـذر فـيه عن
استضافة دورة االلعاب العربية
فـي لــبــنــان ســنـة 2021 عـلى ان
حتـتـفظ بـحق الـتـنـظـيم بـالدورة
اخلامـسة عشـر سنة 2025 وهو
ــوعــد الـــســابق لــدور الــعــراق ا
بـاســتـضــافـة احلـدث الــريـاضي

العربي الواسع. 
وأشــــار الـــوزيـــر الــــعـــراقي: انه
ه وبــعـد اعــتـذار لــبــنـان وتــقـد
طلـباً رسمـياً بتـقد العــــــــراق
بـدالً عــنه لــتـــــــضــيــيف الـدورة
فـأنــنـا نـعـلـن اجلـاهـزيــة الـتـامـة
لـــتـــنـــظــيـم احلــدث الـــعـــربي في

 Æ2021
وتابـع رياض: ان الـعراق جـاهز
ــــقــــومـــات ــــتــــلـك جـــمــــيـع ا و
اللـوجـسـتـيـة واالمنـيـة والـبـنـية
الـتـحـتيـة لـتنـظـيم دورة االلـعاب
الـعـربـيـة بـشــكل نـاجح سـيـبـهـر
االشـقاء الـعرب ألن رغـبة الـدولة
ــان الــعــراقــيــة كـــحــكــومــة وبــر
ومـؤسسـات حكـوميـة ورياضـية
تــتـــجه بـــشــكل واضـح وصــريح
ـــوقـــعه الـــذي إلعــــادة الـــعـــراق 
يـسـتـحـقـه وهذا يـتـطـلـب تـعاون

االشقاء العرب. واضاف: ننتظر
االعالن الـرسـمي ولـذلك أجـريـنا
ــكـــــــــــثـــفـــة مع اتـــصـــاالتـــنـــا ا
االشـــقــاء الــعـــرب ونــعـــمل عــلى
تـثـبـيـت حق الـعـراق بــتـضـيـيف
الـــدورة لـالنـــطـالق بـــتــــشــــكـــيل
الـــلــــجـــان لــــوضع خـــطــــة عـــمل
متكاملة والهدف الذي نسعى له
هــــو تــــنـــــظــــيم أكــــبــــر عــــدد من
الـــريــاضـــات بــالـــدورة ولــديـــنــا
الــقـدرة عـلى احـتـضـان وتـنـظـيم
مـــســــابـــقـــات جـــمــــيع االلـــعـــاب
ــعــتـمــدة لــثـقــتــنـا الـريــاضــيـة ا
الــعـــالــيــة بـــقــدراتــنـــا كــجــهــات
حكومية ورياضية ومؤوسسات
سـانــدة ومـوارد بــشـريــة. وخـتم
ريــاض حـديـثه بــأهـمـيـة احلـدث
العربي لـلشعب الـعراقي التواق
ــا له من إلحــتــضــان اشــقــاءه و
فــوائــد ريــاضــيــة ومـجــتــمــعــيـة
تــنـعــكس عـلى الــبـلــد ومـحــيـطه

العربي.
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نتخب ركـزي للفروسية امس الثـالثاء مشاركة ا اعلن االحتاد العراقي ا
الوطني لـلعبـة في الدورة العسـكرية االولى. وقال رئـيس االحتاد العراقي
ـركزي لـلفـروسيـة حيـدر اجلمـيلي ان االحتـاد سيـبدأ اعـتباراً من 15 من ا

باشرة بنشاطات الفروسية. قبل ا شهر ايلول ا
وأوضح اجلـمــيـلـي ان الـعــراق سـيــشـارك في الــدورة الـعــسـكــريـة األولى
قرر ان تنطلق في األردن يوم السابع من شهر اللتقاط االوتاد التي من ا
ـقـرر ان يـشـارك خـمـسـة فـرسـان ـقـبل. ونـوه الى انه من ا تـشـرين االول ا

ذكورة. عراقي في البطولة ا

ملعب
احلبيبة
صرح

جديد في
بغداد 
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ÿuEŠ∫ يسعى فريق الشرطة الى وضع بصمته في بطولة االندية العربية االبطال

مباراة  االرض. 
وكــــان الـــكــــويت قــــد بـــلغ نــــهـــائي
الـــبـــطــولـــة في عــام 2003 قــبل ان
ـلـعـب الـتـونـسي كـمـا يــخـسـر من ا
حـقق عـشـر بـطـوالت في اخـر ثالثـة
مــوسم ويــتــمـتع فـي قـدرت ونــظـام
احتراف عـزز من دوره في  مختلف
ــشـــاركــات حــيث  بـــطــولــة كــاس ا
االحتــاد األســيـــوي ويــرتـــكــز عــلى
قـدرات فـنـية وإداريـة وبـنى حتـتـية

منذ تاسيسه في عام 1960.
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ويخوض فريق القوة اجلوية لقاءه
االول فـي نـفـس الـبــطــولــة يــوم غـد
ية الكويتي عند امام مضيفه السـا
الـسـاعـة الـسـابعـة مـسـاءا ويـتـطلع
العودة بالـفوز الهميـة ذلك وتاثيره
ـــشـــاركــة وحتـــقـــيق رغـــبــة عـــلى ا
جـمــهــوره الـكــبـيــر في ان يــعـوض
خــسـارة لــقب الـدوري وان يــنـطـلق
ـــــــواجه الـــــــتي مـن خـالل  هــــــذه ا
اســتــعــدلــهــا في لــبــنــان لـلــمــوسم
اجلـديــد وتـعـود مـشـاركـات طـويـلـة
لــلـمـضــيف عـنـدمــا خـرج من الـدور
الــــنــــصف الــــنــــهـــائـي عـــام 1999
بــخــســـارته من اجلـــيش الــســوري
بـهــدفـ لــواحـد وكــانت  مـشــاركـة
الـزوراء في طـنـجـة مـخـيـبـة بـعـدمـا
ـــــنـــــافـــــســــات خـــــرج من دائـــــرة ا
اثرخـسارة اللـقاء الـثاني من احتاد

طنجة.

ــقــبـــلــة ومن ثم نــتـــيــجــة االيـــاب ا
الـعـبـور لـلـدور الـقـادم من ومـهــــــم
جــدا في ان يــــــظـهــروا بـكل جـديـة
والــلــــــــعب بـرغـبـة الــنـتـيـجـة وكل
االمـل بــــــهـم فـي ان  يــــــعــــــــــــودوا

بالفوز.
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ويعول الفريق الكويتي على عاملي
باراة االرض واجلمـهور وظـروف ا
التي تـقف معه عنـدما يدخل مـلعبه
درب وهو ينشـد للفوز عـبر خبرة ا
ــعــرفـة حــســام الــســيــد  صـاحـب ا
بالعبي الشرطة بعد فترة عمل غير
قـصيـرة مع الفـرق احمللـية  وقـبلـها
دخل الـفـريق معـسـكـرا تدريـبـيا في
ـتـلك عـدد من الالعـب الـتـشـيك و
ـــؤثـــرين احملـــلـــ واحملـــتـــرفـــ ا
ــتـــطــلـع حلــسم االمـــور من خالل ا
مـلـعبه ومـؤازرة انـصـاره النه يـقدر
ـباراة الـثانـيـة ما يـدفعه صـعوبـة ا
الى الــلـعب بـخـيـار الـفـوز والـتـقـدم
خــطـوة مــهـمـة عــلى طـريـق الـتـاهل
لــلـدور الـقـادم  في مــبـاراة سـاخـنـة
تسـيـطـر عـلـيـهـا النـتـيـجـة  الهـمـية
اللـقاء االول الذي سـيضع أي مـنها
على الطريق الصحيح في مواصلة
العمل  الن عكس ذلك ســــــــتتقلص
 احلــظـوظ   مــا يـجـــــــــعل مـنــهـمـا
الــبــحـث عن اول ثالث نــقــاط لــدعم
ـقـبل في خـوض الـلــقـاء  احلـاسم ا
حــســابـات تــعــتــمــد  الــرهـان عــلى

بـسالم  واحلـصـول عـلى اول ثالث
نقاط.
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وقـال احـد انـصـار الـشـرطـة  جنـدد
الثقة بالفريق في ان يقدم الالعب
 اداءا مـقـنعـا وان تـتـكـلل جـهودهم
كن بـالعـودة بـكامل الـعالمـات وال
ضــــــــمـــــــــان أي شـيء اال مـن خالل
اصــــرار الـالعــــبـــ عــــلـى تــــقـــد
ـــســتــوى الــذي يــؤدي الى حــسم ا
ــبـاراة  في ظل وجــود الـتــشـكـيل ا
ـتــكـامل وحــالـة االعـداد من خالل ا
مــعـســكـر الــبـصـرة ومــهم ان تـاتي
الــبـدايــة الـقــويـة في مــوسم جـديـد
يـــــدافـع به عـن الـــــلـــــقب وخـــــوض
الــبــطــوالت اخلــارجــيــة  بــالــشــكل
ـطــلـوب ومـهم ان يـعـود الـشـرطـة ا
لـلـبـطـوالت اخلـارجـيـة ومـنـتـظر ان
يـظــهـر كـمــا يـجب حــيث الـبــطـولـة
ذكـورة بقـدرات عنـاصره االنديـة  ا
بــــعــــدمـــا جنــــحت فـي اســـعــــادنـــا
باحلصول على لقب الدوري ونامل
ان يكون دور مؤثر لـلمدرب اجلديد
ـهــمـة االولى  وفي ان في قــيـادة  ا
تـلـبي رغـبـة جـمـهـور الـفـريق الـذي
يـتـمـتع بكـل مقـومـات الـلـعب  التي
تـــؤمن له عـــبـــور بــوابـــة الـــكــويت
وحتمل االمـور عـلى افضل مـا يرام
وفـي ان يــــــــرتق الـالعـــــــبــــــــ الى
همـة وفي ان يكونو عند مستوى ا
رغـبــتـنــا في حتـقــيق الـفــوز  لـدعم

ـنتـخب الوطـني مـا يضع الـفريق ا
حتت ضغط النتيجة وفي ان يؤدي
الالعب الدور الفني من خالل اول
مهمـة للمـدرب الصربي  واالمل في
ان تــاتي كـمـا يــخـطط لـهــا  عـنـدمـا
يــقـود الــفــريق في مــواجــهــة غــيـر
سهلة ومحاولة  كسب رضا االدارة
درب التي استمـرت تعتمـد على ا
ساعد الفريق في حتقيق األجانب 
لـقب الـدوري مـرة اخـرى فـضال عن
الــدخـول بــقــوة في اســتــحــقــاقـات
ـوسـم الـقـادم حــيث دوري ابـطـال ا
اســيــا والــســـوبــر وكــاس الــعــراق
والدوري احملـلي ويامل ان يـستهل
وسم بالفوز مهمته الغير سهله وا
على االشـقاء  بـعقـر دارهم واهمـية
ـسـتوى الـظهـور اجلـيـد من حيث ا
واالداء وخــلق الـفــرص في مــجـمل
ــتـابــعـ مـبــاريـاتـه بـعــد تـقــيـيم ا
واالشادة بـروحيـة الالعبـ  الذين
علـيهـا مواصـلة الـعطـاء في واحدة
ــهــمــة  والــعــودة من الــبــطــوالت ا
لـــلـــمــشـــاركـــات اخلــارجـــيـــة الــتي
ابـتعـدت عـنهـا الشـرطـة لفـترة غـير
قــصــيــرة  وفي ان يـــعــكس نــفــسه
بــقــوة وبـشــكل ايــجـابي وان يــقـدم
ــــــطــــــلــــــوب امــــــام الــــــكـل االداء ا
حتـقــــــــــــيق الــنـتــيــجـة  وضــمـان
ــنـتــظـر مـن جـمــهـوره الـــــــــفــوز ا
الــذي ســــــــــيــتـــابع الــلـــقــاء الــذي
يـحـضى  بــاهـتــمـام الـكل  لــلـمـرور
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يخـوض منتـخبنـا الوطني لـلشباب
بــكـرة الــقـدم الــيــوم االربـعــاء امـام
االردن مــــواجــــهـــــة الــــدور نــــصف
الــنـهــائي فـي بـطــولــة احتــاد غـرب
آسـيـا األولى لـلـشـبـاب لـكـرة الـقدم
ـقـبل الـتي تـخـتـتم يـوم اجلـمـعـة ا

ـبـاراة الــثـانـيـة فـيــمـا يـلـتــقي في ا
ــنــتــخب الــفــلـســطــيــني مــضـيف ا
ـركز الـثاني في الـبطـولة صـاحب ا
اجملـــــمــــوعــــة االولـى مع االمــــارات
مـتـصدرة اجملـمـوعة الـثـانيـة. وكان
ــركـز الــثـاني مــنـتــخـبــنــا حل في ا
بـاجملموعـة الثـانيـة بيـنمـا تصدرت

االردن اجملــمــوعــة االولى.وتــشـارك
في البـطولـة ستة مـنتـخبات وزعت
عـلى مـجــمـوعـتــ فـضـمت األولى
فــلـســطـ وقــطـر واألردن في حـ
ضـمت الثـانيـة الـبحـرين واإلمارات
والـعـراق. ويـتـأهل أول فـريـقـ من
كل مــــجــــمــــوعــــة إلى الــــدور قــــبل
الـنـهـائي. ويـتـأهل إلى الـنـهـائـيـات
ـــــــركــــــــز األول فـي كل صــــــــاحـب ا
مـــجـــمــوعـــة إلى جـــانب أفـــضل 4
ــركــز مـــنــتــخــبــات حتـــصل عــلى ا
الــثــاني ويـنــضم إلــيــهـا مــنــتـخب
ـضيـفة الـذي يحـصل على الـدولة ا
ـبـاشـر وفي حـالة بـطـاقـة الـتأهل ا
ـضـيـفـة حـصـول مـنـتـخب الـدولـة ا
باشر على إحدى بطاقـات التأهل ا
ــنـتـخب احلـاصل لـلـبــطـولـة فـإن ا
ــركــز اخلــامس بــ ثــواني عــلى ا
اجملـمــوعـات يــحـصل عــلى بــطـاقـة
الـتأهل لـلـنهـائـيات .من جـانب اخر
خسر منـتخبنا الـعراقي بكرة القدم
لـلـناشـئـ اول امس االثـنـ امام

مـــضـــيــفـه االيــرانـي بــهـــدفــ دون
مقابل في اللـقاء الودي الذي جرى
بـيـنـهـمـا في مـديـنـة هـمـدان.وتـأتي
ـــــــبـــــــاراة الـــــــوديـــــــة فـي اطــــــار ا
اســتـعــدادات مـنــتــخـبــنـا الــعـراقي
لـــلـــنـــاشــئـــ لـــتـــصــفـــيـــات كــاس
ــــقـــرر ان يــــخـــوض اســـيــــا.ومن ا
مــنـتــخب الـنــاشـئــ مـبــاراة وديـة
ثـانـيـة امـام منـتـخب ايـران يـوم غد
اخلــمـيس  29من الــشــهــر اجلـاري
قــبل الـدخــول في تــصــفـيــات كـاس
قرر ان تقام في قرغيزستان اسيا ا
ـقــبل. واوقــعت في شــهــر ايــلــول ا
قرعـة تصفـيات كاس اسـيا متـخبنا
الــعــراقـي لــلــنــاشــئــ الى جــانب
مـنـتـخـبـات قرغـيـزسـتـان واالمارات
ولبنـان على ان تنـطلق التـصفيات
في الـثــامن عــشـر من شــهـر ايــلـول
واجـهة مـنتـخب االمارات قـبل  ا
وتـختـتم في الـثاني والـعـشرين من
ـواجـهـة اصـحـاب الـشـهـر نـفــسه 

االرض.
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أعــلن الــبــرتــغـالـي هـيــلــيــو سـوزا
مدرب منتحب البحرين لكرة القدم
ــســتــدعـاة عن قــائــمــة الـالعــبــ ا
ـــواجــــهـــة مــــنـــتــــخـــبي الــــعـــراق
وكـمـبـوديـا استـعـدادًا لـلتـصـفـيات
ـزدوجـة يومي 5 و10 اآلسـيـويـة ا

قبل.  ايلول ا
ويــبــدأ مــنــتــخب الــبـحــرين طــريق
ـؤهلة لكأس زدوجة ا التصفـيات ا
الـعــالم وكـأس أ آسـيـا 5 أيـلـول
ـنـتخب الـعراقي ـواجـهة ا ـقبل  ا
عـــلى مــلــعـب الــبــحــريـن الــوطــني
ـــنـــتــخب لـــيــلـــتـــقي بـــعــدهـــا مع ا
الـــكـــمـــبـــودي يـــوم 10 أيـــلـــول في

كمبوديا. 
وضمت تـشكيـلة األحـمر البـحريني
29 العـبًــا وهم: عــلي مــدن وأحــمـد
عــبـد الــله "الـنــجـمــة" سـيــد ضـيـاء
سـعـيـد "الـنـصــر الـكـويـتي" جـاسم
الـشــيخ "األهـلي" حــمـد الــدوسـري
"احلـالــة" أحـمـد بــوغـمـار ومــحـمـد
ـالود عـبد الـوهاب وعـبد الـوهاب ا

"فـريق احلـد" ســيـد مـحـمــد جـعـفـر
وولــيــد احلــيــام وولــيـد الــشــروقي
وإسـمـاعـيل عـبـدالـلـطـيف "احملرق".
كـمـا ضـمت الـقــائـمـة كال من: سـيـد
رضــا عـيــسى وســيــد شـبــر عــلـوي
وســـيــد مــهـــدي بــاقـــر وعــلي حــرم
وكــمــيل األســود ومــحــمــد مــرهـون
ســيـد هـاشم عـيـسى "الـرفـاع" عـبـد
الـله الــهـزاع وهــزاع عـلي ومــحـمـد
الـــرمـــيـــحي وســـامي احلـــســـيـــني
"الـــرفــاع الــشــرقـي" مــحــمــد عــادل
وأحـــمـــد نـــبـــيل وعـــيـــسـى جـــهــاد
نامـة" عبـد الله وعيـسى موسـى "ا
يــوسف "سالفـيـا بــراغ الـتـشـيـكي"
وأخــيـرًا مــحــمــد احلـردان الــعــائـد

للبحرين.
 وتواصل غـياب جـمال راشـد وعبد
الـــوهـــاب عـــلي العـــبــا احملـــرق عن
الـقائمـة للـمرة الثـانية بـعد غـيابهم
عن التشكـيلة في بطـولة غرب آسيا
األخيـرة باإلضافـة إلستـبعاد العب
األهلي مهدي حـميدان والعب احلد

سيد محمد عدنان.

جنم فريق الشرطة
ضرغام اسماعيل


