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أصـبح الـعـراقي فـرحـان
شــــكـــــور مـــــرشـــــحــــا
لالنــضـمـام لــصـفـوف
الــفــيـصــلي األردني
حـــــيث يُـــــنــــتــــظــــر
اتــضــاح مـــصــيــر
ــفــاوضــات بـ ا
الــــطـــــرفــــ في
غضون الـيوم

. ـــــقــــــبــــــلـــــ ا
ويــــســــتــــطــــيع
شــــــكـــــور (24
عــامـا) الــلـعب
في الـــهـــجــوم
والــــــــــوسـط
وهــــــــو العب
ســـــــــابـق في
ــــــنـــــتــــــخب ا
الــــــــــعــــــــــراقـي
ــــبي كــــمـــا األو
لـعب لــعـدة أنـديـة
فـي بالده. ويـــــســــعى
الفـيـصلي إلى تـعزيـز قدراته
الهجومية في ظل الغموض الذي
يكتنف مصير النيجيري سالمي

ــر الـفــيــصـلي بــحــالـة من وشــيــكـاتــارا. و
التخبط فيمـا يخص تعاقداته مع الالعب

حــــيـث تــــعــــاقــــد كــــذلك مـع الالعب خــــالــــد
العـسولي إال أن األخيـر وقع أمس للـحس
إربـد بـصورة فـاجـأت اجلـميـع. ويُنـتـظر أن
رحوم يدخل الـفيصلي بـعد نهـاية بطـولة ا
الشـيخ سلـطان الـعدوان مـعسكـرا تدريـبيا
استـعـدادا لـلـدور الـتـمـهـيـدي لـدوري أبـطال
آســــيـــــا. ومن جــــهــــة اخـــــرى دعت جلــــنــــة
ــثــلي أنــديـة ــســابــقـات بــاحتــاد الــكـرة  ا
ـمـتـاز إلى احلــضـور في الـسـاعـة الــدوري ا
نـاقشة الواحـدة من بعد ظـهر يوم الـثالثاء 
ـسـابـقة من جـديـد . وقـال نائب اسـتـئـناف ا
رئـيس اللـجـنة يـحيى كـر ان الـلجـنة دعت
ــســابــقـة ــتــبــاريـة فـي ا ــثــلي األنــديــة ا
احلــضــور إلى مــقــر االحتــاد يــوم الــثالثــاء
ـسـابـقـة من ـقـبل لـبـحث إمـكـانـيـة عـودة ا ا
جديد بعـد االستماع الراء األنـدية العشرين.
ـثلي وأضـاف ان الـلجـنـة سـتسـتـمع الراء 
األنديـة للوصول إلى آلـية جديـدة للمـسابقة
ـنـتخب مع األخـذ بـنظـر االعـتـبار مـشـاركة ا
ـبـياد ـؤهلـة ألو ـبي في بـطـولة اسـيـا ا االو
طـوكـيـو. وأشار إلـى اللـجـنـة ستـعـتـمد اسم
جـديـد لـلـدوري يـكون مـتـمـاشـيـا مع احلراك
الـكبـيـر الـذي تـشـهـده مـحـافـظـاتنـا من اجل

التغيير اإليجابي. 
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األندية العربية
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الــفــوز وكـتــابـة مــنــجـز اخــر عــلى طـريق
الــتــقـدم بــثـقــة  لالمــام حلـ مــوعـدلــقـاء
ـقــبل لـكن الــتـفــكـيـر االيــاب في الـشــهـر ا
مـنـصب عـلى مـهـمة الـيـوم  والـفـوز فـيـها
يعـد حتوال كـبيرا امـام االنتـقال  لـلنصف
ــطــلـوب  فـي ان يـلــعب الــنــهــائي وهــو ا
ـــتـــطــورة الـــفـــريق بـــثـــقـــة عـــنـــاصـــره ا
درب الباحث عن مـنجزشخصي ووجودا
 الن الشرطة يعتبر احداهم واقوى الفرق
سـتوى شـاركة   وقـادر في الظـهور  بـا ا
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االهم اليوم  تلـبية رغبة جـمهوره الفريق
الـكـبـيـر الـذي يـتـابع االمـور عن كـثب وله
ثـقـة في ان يـنــتـزع الـفـوز  الـذي يـحـضى
بــاهـتــمــام كـبــيـر  مـن خالل وجـودالــعـدد
ــنـتــخب في صــفـوفه االكــبـر من العــبي ا
اضــافــة النه بـطـل الـدوري  وفـي عـمــلــيـة
تــقـدم والـيــوم اكـثـر تــفـائال  والــرغـبـةفي
مـواصـلـة كـتـابـة الـنـتائـج لـدعن مـسيـرته
والتواصل مـعها البعـدنقطة قـبل التحول
الـى بــطــولــة  مــهـــمــةاخــرى حــيث دوري
ــدرب والالعــبـ ابــطــال اســيـا  ويــجــدا
انفسـهم امام مسـؤولية الـدفاع عن الوان
الفـريق والكـرة  العـراقيـة وعلى الالعـب
همة  امام احداعرق فرق ادارك صعوبة ا
السـعوديـة  الذي حـقق لقب الـدوري ستة
مـرات  وبطـولـتـ علـى مسـتـوى اخلـليج
واربـع الــقــاب عــربـــيــة  ومــرتــ لــدوري
ابـطـال الـعـرب  و مـثـلـهـا لـكـاس الـسـوبـر

مــهـمــته مع الــفـريق  فـي احلـصــول عـلى
لقب الـسوبـر  ويـسعى بـجد مع الالعـب
في  جتــاوز بــوابـة الــشــبـاب الــســعـودي
ـسـانـدة جـمـاهيـري وكل الـذي يـحـضى 
ظروف اللعب تقف الى جـانبه ليجعل من
االمــور صـعـبــة وهـو مــا يـدركه ايــلـتـيش
لك الباحث عن منجز كبير حيث بطولة ا
والـلـعب  بـطــمـوحـات احلـسم ومـواصـلـة
حتـقـيق النـتـائج  وحتـقـيق الـفـوز الرابع
توالـيا  خـصوصـا في لقـاء اليوم الن ذلك
سيـمهـد االمـور   واالقتـراب اكثـر   فاكـثر
ثله ـا  من الصـراع على لقـب البطـولة  
مـن اهـمــيــة اعـتــبــاريـة ومــعــنـويــة  امـام
ــغـــريــة ـــالــيـــة  الــكـــبــيـــرة ا اجلــائـــزة ا
ــــثل اخملـــــصــــصــــة لـــــلــــبـــــطل  امـــــام 
الـكـرةالـعــراقـيـة الـوحـيـد الـشـرطـةبـعـدمـا
خــرج الــزوراء مـن مــلــحق الــبــطــولــة في
غـرب ومن ثم مـغادرة اجلـوية االسـبوع ا
اضي   لكنـه  لالن لم يحقق شيء  امام ا
 عبور ااكويت بصعوبة بعدما خسر لقاء
الذهاب كما لـعب مبارات سهـلت  تقدم
ــوريـتــاني لــكـنه بــهــمـا عــلى نــيـوبــوذا ا
سيـكون امـام االختـبار احلـقيـقي  رغم ما
تلكه من مفارز مدججة  باسلحة  مهمة
ـباراة  واالمـور تـتوقف قادرة عـلى قـتل ا
ــتـلك عــلى جـهــودونـوعــيـة االداء  كــمـا 
الــفـريـق مـفــاتـيـح لـعب قــادرةعــلى ضـبط
االيقاع  وكـان  اداري الفـريق هاشم رضا
قداكـد في تـصريـحات صـحـفيـة  جاهـزية
الالعبـ والفـريق خلوض الـلقـاء  برغـبة

وعلي يـوسف  ومـهم ان يظـهـر متـماسـكا
ومركزا الن  حـسم لقاء الـسعوديـةسيوفر
درب الكثير من االشيـاء االيجابية والن ا
يــكـــون قـــدتـــعــرف عـــلى واقـع الالعـــبــ
اضي بعدفـترة عـمل  بدات من الـصيف ا
وسيعتمد على تشكـيلة  متفاهمة القادرة
ــطـلـوب من خالل عـلـى الـقـيـام بــالـعـمل ا
الضـغط  عـلى حـامل الـكرة  وفي تـطـبيق
ــدرب في  تـطــبـيق  خــطـة تــوجـيــهـات  ا
الـلـعـب واهـمـيـة االسـتــحـواذ عـلى الـكـرة
ـنطقة الـفريق االخر والنزول الى ونقلها 
مـنطـقـة الـوسط  عـبر اجلـانـبـ والوسط
وهو قادر من خالل وجـودالعبـ مهارين
ـباريـات االخيرة وفي تركـوا بصـمة في ا
خطوط متكاملة تتـمتع بالفاعلية  وقادرة
على خلق الـفرص  والـتعامل مـعها  وفي
ان تـثــمـر عن الـتــسـجـيل النـهــا مـواجـهـة
احملــاوالت واالســتــفــادة مــنــهــا  عــلى ان
يـؤدي خط الدفـاع دورا ايـجـابيـا والـلعب
من دون اخطـاء من خالل وجـود  عنـاصر
اخلــبـرة حــيث  عـلـي فـائــز  وسـعــدنـاطق
وولـيـد سـالم   وعالء مـهـاوي   وضـرغـام
اســمــاعــيل اضــافـة الـى تـواجــدعــنــاصـر
ــنــطــقــة الــوسط حــيث الــنــجم مــؤثــرة 
ســعــدعــبــداالمــيـر  وامــجــد ولــيــد وكـرار
تالق جاسم  رغم انه سيتفتقد خلدمات ا
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كمـا يامل ايـلتـيش  في  مواصـلة حتـقيق
الـنــتـائج والـلــقب االخـر  بـعــدمـا اسـتـهل

نصب عينـيه  حتقيق الفـوز   الهمية ذلك
عـلـى مـوقف الــفـريق في  وضع قــدمـا في
الــدور الــقــادم   وهــو االهم الن مــشــكــلــة
فــرقــنـا اخملــتـلــفــة اكـثــر مــا تـتــنـازل  عن
مباريات الذهاب كما حصل للجوية الذي
خرج بشـكل مخـيب  كثـيرا    وقبـلها  مع
الشـرطة نفـسه عنـدما خسـر لقـاء الكويت
الكويتي ذهـابا بثالثة اهـداف لواحد قبل
ان يــعـالج االمــوررفي كــربالء بــصـعــوبـة
بــالـغــة  لـكن كل شـيء يـبــقى خـلف ظــهـر
الـفــريق واحلـديث مــنـصب  عــلى مـبـاراة
الــيــوم الــتي تــمــثـل حتـديــا  كــبــيــرا  في
ــثل هـكـذا اخـتــبـار يـامـل ان يـضع حـدا  
مواجهات في ظل وجود مـجموعة العب
ــنــتـخـب الـوطــني  الــتي تــمــثل ركــيــزة ا
شـاركة االخيرة تتمـتع بوضع فني  بـعدا
ـزدوجـة وخـلـيـجي 24 في الـتـصـفــيـات ا
تـلـكون ـن  فـضال عن  بقـيـة الالعـب 
خبـرة كروية   كـما خاض الـفريق الـعديد
ـــبــاريـــات الـــتـــجــريـــبـــيـــة مع فــرق من ا
الــعـاصــمـة  وســيـلــعب بـكــامل عــنـاصـره
ن الــتي يــعـتــمـدعــلـيــهـا كــثـيــرا مـرورا 
يـــجــلس عــلـى دكــة االحــتـــيــاط أي فــريق
مــتــكــامل مــا يــتــوجب ان يــلــعب بــاعــلى
درجـات الـقـوة والتـركـيـز واحلـذر لـلـدفاع
عن ســـمــعــتـه كــونه بـــطال لــلــدوري  وان
يعكس  نـفسه كمـايجب  واهمـية ان يقدم
الفـريق كرة هـجومـية افتـقدت  لـها فـرقنا
ــنـــتــخب الــتي جلـــات لــلـــدفــاع  حـــيث ا
الـوطــني واجلـويـة  والن الـشــرطـة تـغـيـر
تـلكه من العبـ واسماء كثيـرا عبـر ما 
ـــاضي ـــوسم ا مـــعــــروفـــة ظـــهـــرت من ا
وجنـحت بـخـطف لـقب الـدوري الـذي دفع
الفريق الى مشاركت خارجيت مهمت
 في عــمل مــهم   لـالدارة وسط امــكــانـات
مالـية عـالـية  دفـعتـها لـعقـد انتـدابات مع
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ــدرب ســيـــخــتــار االبــرز من ومـــؤكــدان ا
جنوم الفريق للتصدي للمهمة  كما يجب
 الن بغير حتقيق الـنتيجة االهم  سيضع
الفريق امـام وضع قلق وهو  امـام فرصة
مـناسـبـة وان يـظهـر الـفـريق بـاداء افضل
ونديـة اكبـر  لـلسـيطـرة على االمـور  امام
مــنـــافس ســيــكــون قـــويــا  والنه صــاحب
جتـربـة كـبـيـرة ومـسـتـمـرة في الـبـطـوالت
اخلارجـيـة اخملتـلـفة كـما يـظـهر من خالل
ســجــلـه   وسـيــلــعـب هــو االخــر بــشــعـار
البـديـل عن الـفـوز وسـط تـقـديــر اصـحـاب
همة االخرى االرض لنتيجة اليوم  امام ا

احلاسمة الصعبة.
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ويــعـول الــشــرطــة عـلى
احلارس محمد حميد
فـي الــــــــدفــــــــاع عن
نظافة  الشباك  ثم
  هـــداف الــدوري
عالء عبد الزهرة
ومــروان حــسـ
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تـنـتـظـر فـريق الـشـرطـة  مـواجـهـة لـيـست
ســهــلـة عــنــدمـا يــحل ضــيـفــا عــلى فـريق
الـشـبـاب الــسـعـودي في مـبـاراة     تـاتي
ضمن ذهاب دور  الربع  النـهائي لبطولة
ـلك مـحـمـد الـسـادس بـكـرة الـقدم الـتي  ا
جتـري الـيـوم االثــنـ  وفي  الـسـعي الى
قــطـع اكـــثــر مـن نـــصف الـــطـــريق نـــحــو
الـوصــول الى الـدور  الـنـصـف  الـنـهـائي
وذلك سيـكون احد احلـلول امـام االقتراب
من حتقيق طمحـوحات اللعب  في نهائي
الــبـطــولــة الـتي يــسـيــر بــهـا لالن بــشـكل
مقـبـول رغم انه جتـاوز خصـمـا سهال في
ـــاضي وتــقـــدم بــشـــكل يـــســيــر الــدور  ا
مــؤكـــدســيـــعـــمل مــا بـــوســـعه   عــنـــدمــا
سيصطدم باحدالفـرق القوية التي تمتلك
ـتلك  الـقوة والالعـبـ احملتـرفـ  كمـا 
تـــاريـــخــا كـــرويـــا طــويـال  ويــســـعى الى
تعقيدمهمة الشرطة في ظل ظروف اللعب
الن جـهـازه الفـني يـدرك اهـمـية الـنـتـيـجة
وانعـكاسـها وتـاثيـرها عـلى مشـاركته في
وضع متشابه للشرطة  وكالهما يتمتعان
بالعـــبــ جنــحـــوا في تــخـــطي الــدورين
ـاضـ    كمـا  يـدركـان صـعوبـة  مـهـمة ا
الــيـوم والــقـدرة عــلى الـذهــاب الى الـدور
الـربع نهـائي والـدفع بـاالمور كـلـمـا امكن
سـتوى اجليـد بعدمـا  كبرت عبر تـقد ا
طـمـوحـاتـهـمـا  وكالهـمـا مـطـالب بـاثـبات
قـــدراته حـــيث الـــشــرطـــة في ظل الـــلــعب
ـنـتخـب الوطـني ـجـمـوعـة تـمـثل قـلب ا
بـعدمـا ظـهرت مـؤثـرة بوضـوح  والـبحث

عن الوصول عن الهدف.
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وكـــان وفــدالـــفــريـق قــد وصل اخلـــمــيس
ـاضي الى  الـى الـسـعـوديـة   لــتـكـثـيف ا
فـــتــــرة االعـــداد   لـاليـــام الــــتي تــــســـبق
ــذكـور  لــكن رغـم تـوقف مــوعــدالـلــقــاء  ا
قـرر ان ينـاقش من قبل االحتاد الدوري ا
واالندية  يـوم غدالـثالثاء لتـحديد مـصير
سـابقـة  عبـر االليـة التي سـيتم االتـفاق ا
عليـها بعدمـا ضغطت وطـلبت االندية من
سـابـقات واالحتـاد  ايجـادصيـغة جلنـة ا
تــضــمن حق الــفــرق الــتي  اعــلــنت انــهـا
ــــوسم خـــســــرت االمــــوال  فـي بـــدايــــة ا
والباس ان تـقام مـنافسـات البـطولـة باية
طـريـقـة يـتــفق عـلـيـهـا  الن  االمـر مـتـعـلق
بـارزاق ومـصدر مـعـيـشـة الالعـبـ  وهو
طلـوب  ومؤكـد ان ذلك  ترك تاثـير على ا

اجلانب  الفني وعملية االعداد.
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ـعــنـويـات الــشـرطـة  ســيـدخل الـلــقـاء   
عــالــيـــة عــقب الـــفــوز الـــكــبــيـــر عــلى
ـوريــتـاني بــخـمـسـة نـيــوبـوذو ا
اهــداف نــظــيــفــة   مــتــجــاوزا
الــدور 16من دون مـــشـــاكل
وبــــــاقـل اجلــــــهــــــود  وفي
اريـحـيـة كـبـيـرة  عـلى امل
االنتـقال بـثقـة  الى الدور
ـقـبل  وهـو يـضع االهم ا
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اعلن نادي الع االماراتي تسمية مدرب فـريقه الرديف العراقي غازي فهد مدرباً مؤقـتاً للفريق بعد اقالة موكله
ايفـان لـيكـو. وذكـر النـادي عـبر مـوقـعه الـرسمي أن مـجـلس إدارة شركـة نـادي العـ لـكرة الـقـدم قرر
عاون له من مهمته في قيادة اإلدارة الفنية إعفاء الكرواتي إيفان ليكو مدرب الفريق واجلهاز الفني ا
لـلـفـريق األول. واضـاف أن اجملـلس قـرر تـكـلـيـف الـعـراقي غـازي فـهـد مـدرب الـفـريق الـرديف فـريق
دير الـفني اجلديد. حتــت  21 سنة بتـولي مهمـة تدريب الفريق األول مـؤقتاً وذلك إلى حـ تسميـة ا
قبلـة امام دبا احلصن يذكر ان فهـد قاد اول وحدة تدريـبية للـفريق  وسيقـود الفريق في مبـاراته ا

في دور الـ 16 من بطولة كأس رئيس الدولة.
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السيما ابـطال التظاهـرات الشعبية
الـسـلـمـيـة مــشـيـدا في الـوقت ذاته
بــدعم وأهــتـمــام ومــتـابــعــة رئـيس
انية جلنة الـشباب والـرياضة البـر
الـنــائب عـبـاس عــلـيــوي الـذي كـان
ــنــتــخب اول بـأول مـتــواصال مع ا
وكـــذلك بــــالـــســـيـــد رئـــيس جلـــنـــة
القرار  140 الدكـتـور اكرم عـطوان
على أكمال أجناز معامالت األحتاد
ـالـيـة في الـفـترة ـبـالغ ا وأسـتالم ا

األخيرة لألحتاد".
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ذكــر مــدرب مـــنــتــخــبـــنــا الــوطــني
لــلــمـــواي تــاي عـــلي ســاهـــر عــبــد
الـواحـد ان الـعراق دائـمـا مـا يـكون
ملح البطوالت الدولية التي يشارك
بـيــهـا ومـنـهــا الـبـطـولــة األسـيـويـة
احلالية. وأضـاف ساهر: "منـتخبنا
قــدم اداء طـيب لــكن نـقـص اخلـبـرة

لــدى بـعض الالعـبـ وعـدم تـوفـيـر
معسكرات تدريـبية خارجية بسبب
قــطع األمــوال بــالــفـتــرة الــســابــقـة
والـظـروف الـصعـبـة الـتي يعـيـشـها
بـلـدنــا احلـبـيب وصــعـوبـة وصـول
الالعب الى قاعة الـتدريب القريبة
من سـاحة الـتحـريـر لكن بـرغم تلك
ا حققه الظروف شخـصيا سعـيد 
العــبــيــنــا األبــطــال وايــضـا اود ان
اتـقـدم بالـشـكـر والـتـقـديـر لـلـكـباتن
عالء فاضل مـدرب منـتخب الـشباب
والى الكاب مرتـضى عناد مساعد
ــدرب األول وجلــمــيـع من ســاعــد ا
وساهم وذلل الصعاب السيما األب
الـــروحي لـــلــمـــواي تــاي الـــكــابــ

مصطفى جبار علك".
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قــال رئــيس جلــنــة احلــكــام حــيــدر
الــبـهــادلي ان احلـكــمــ الـدولــيـان

مـحـمـود هـاشم وحيـدر حـمـيـد قادا
أكـثـر نزاالت الـبـطـولـة وسط أشادة
أسـيـويـة مـن قـبل جلـنـة الــتـحـكـيم.
وتـــابع الــبـــهــادلي: "الـــعــراق لــديه
ـيـزة من احلــكـام الـلـذين كـوكـبــة 
أســتــطـاعــوا الــتــواجــد في جــمـيع
الـبـطــوالت الـدولـيـة وهــذا يـضـيف
وسـام أخـر لألوسـمـة الـتـي حـقـقـها
الـــعـــراق فـي احملـــافل الــــدولـــيـــة".
العـراق االسيـويه تاي الـتايـالندية
بـطـوله مـصـطـفى جـبـار علـك علي
سـاهــر عـبــد الـواحــد عالء فـاضل
مــرتــضـى عــنــاد مــحــمــود هــاشم
ـركــزي عـبـاس االحتــاد الـعــراقي ا
عـلـيـوي عـبـد الـهـادي مـردان عـبـد
الــلـه فــؤاد حــسن هـــادي فــريــدون
قــادر جــون حــسـ مــحــمــد عــبـد
الــواحـد الـبـهـادلي صـالح صـيـاح

ميدان التحرير أكرم عطوان.
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أخـتـتم مـنتـخـبنـا الـوطني لـلـمواي
تــاي مـشــاركــته في بــطـولــة آســيـا
للـمواي تـاي والتي جـرت أحداثـها
في الـعـاصمـة األمـاراتيـة ابـو ظبي
للفترة من  21-16 من كانون األول
ثلون26  شاركة 303  اجلاري 
دولة حـيث تمكـن العب مـنتخـبنا
الــــوطـــنـي من احلـــصــــول عـــلى8 
مـــيــدالــيـــات مــلـــونــة من أصل10 
العب شاركوا في البطولة. وحقق
كـل من (مـحــمـد عـلـي مـشـجل) وزن

كغم و(هادي فريدون قادر) 54
وزن  67 كــغـم من حتــقــيق الــذهب
لـلعـراق فيـمـا حصل كل من (سالم
صـــــالح صـــــيــــاح) وزن  51 كـــــغم
و(شــاكـر رعــد الـتــكـريـتي) وزن71 
كـغم و(عــبـد الـله فـؤاد حـسن) وزن

يداليات الفضية واياد 91 على ا
عـبـد الـهـادي مـردان وجـون حـس
مـحـمـد ومـصـطـفى رعـد الـتـكـريـتي

يداليات البرونزية. على ا
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أشــــاد رئــــيس األحتــــاد الـــعــــراقي
ــركــزي لــلـمــواي تــاي مــصــطـفى ا
جـــبــار عــلـك بــأداء العــبـي الــلــذين
قـدمـوه خالل الـبطـولـة مـشـيدا في
الوقت ذاته بـعمل الـكادر الـتدريبي
واألداري للـوفد برئـاسة حيـدر عبد
الــواحـد الــبــهــادلي. وقــال عـلك إن
"الـبـطولـة كـانت صعـبـة للـغـاية من
خالل مشـاركات مـنتخـبات لـها باع
طـويل في مجـال الـلعـبة وبـعدد من
الالعــبـ فـاق  40 العب لــكل وفــد
كــمــنــتــخــبــات تــايالنــد وفــيــتــنـام
وايـران مـبـينـا ان جـمـيع الالعـب
قـدمـوا مـا عـليـهم وكـانـوا عـلى قدر
ـسؤولـية". وخـتم علك حـديثه من ا
بـــالـــقـــول : "نـــهـــدي هـــذا األجنـــاز
لــشــهــداء الــعــراق بــصــورة عــامــة
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جانب من الفائزين في بطولة آسيا للمواي تاي

الــــعـــربـي  كـــمـــا حــــقق كـــاس
الـــكــــؤوس الــــعــــربــــيـــة 2001
ويـكـنى  ( الـليـث االبيـض وشيخ
ـتـلك االنـديـة  وفـخـر االنـديـة)  و
مــلــعـبــا بــســعـة  67الف مــتــفـرج
نـتخب وكان العب الـشرطـة وا
الـوطــني الـســابق نـشـات

اكرم قدلـعب للفريق
 وجـــــــاء تــــــاهــــــله
ـبــاراة الـيــوم اثـر
فـوزه عــلى شــبـاب

الـســاور اجلـزائــري بـثالثـة
اهـداف لـواحـدثـم بـهـدفـ  وعـلى شـبـاب
االردن  بـهــدف ثم تـعـادال بــهـدف. ويـقـول
احد انـصا الـشرطـة  ان فريـقنـا قادر على
حتقيق االجناز من خالل مجموعة العب
قـادرة على الـفـوز والـعودة بـفـوائدالـلـقاء
ــهم والــغـيــر ســهل ونــامل ان يــخـوض ا
الفـريق الـلقـاء بجـدية وقـوة وتركـيز والن
الفـريق يضـم مجـموعـة من االسمـاء التي
بـامــكـانـهـا ان حتــقق الـفـارق والــنـتـيـجـة
همة في ظل حالة االنسجام التي عليها ا
وسم من خالل وجودنـفس االسمـاء من ا
تخب اضي قبل ان تظهر باهتمام مع ا ا
الـوطـني في مـهـمـة غـيـر سـهـلـة ومـهم ان
يقدم الالعبـ ما لديهم  يتـطلب خوضها
بـحمـاس وقـوة وتـركـيز  الن الـفـوز الـيوم
يعني التقدم خطوة كبيرة باجتاه خوض
لـقــاء االيـاب بـاريــحـيـة واهــمـيـة من اجل

قبل. االنتقال  الى الدور ا
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ـنـتـخب الـوطني بـبـدء االسـتـعـداد لبـطـولـة آسـيا 2020 وقـال طـالب االحتاد الـعـراقي لـبـنـاء االجسـام العـبي ا
ـنتخب الوطنـي ببناء االجسام نسق اإلعالمي لالحتـاد هشام الواني في تصـريح صحفي  إنه على العبي ا ا
ركزي قبل. وأوضح أن االحتاد ا أن يعـلموا أن بطولـة قارة اسيا لعام  2020 سـتنطلق في تاريخ  7 نيـسان ا
ـنتخب الوطنـي في هذه البطولـة مبيناً ان االحتـاد سيتحمل كـافة نفقات ؤهلـ لتمثيل ا قـرر تصفيـة الالعب ا
ـراكز الثالث االوائل ـعسكـر التدريـبي لالعب خـارج البالد. وتابع الـواني نهيب بالعـبينـا اصحاب ا الـسفر وا
تـقدمـ التـهيـؤ من االن وبدا اسـتـر وا لـلسـنوات االخـيـرة في بطـوالت العـراق للـشبـاب والـكالسيك والـفيـزك وا

قرر اقامتها في شهر كانون الثاني من العام 2020 .  االعداد حل اعالن موعد التصفيات ا
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