
ـتوجـ كاجراءات جلان خـاصة بـفحص الالعـب ا
شطات. تورط بتعاطي ا معتادة لكشف ا

صارع واشار الى ان نتائج الفوحصات اثبتت ان ا
االيراني الذي تغلب على العب منتخبنا الوطني في
نـشـطات دور ربـع النـهـائي كان مـتـورطـا بتـعـاطي ا
لذا  شـطب نتائـجه واُّعتُـبِر خاسـرا وبذلك اصبح
ـركـز الـثـالث ومـتـوجـا العـبـنـا عـلي مـجـيـد فـائـزا بـا
بـالــوسـام الـنـحـاسـي وبـالـفـعل وصــلـنـا الـيـوم وعن
طـريق الـبـريد الـوسـام البـرونـزي لالعب علي مـجـيد
ـــســـتــوى لـــيــضـــاف الى اجنـــازات االحتـــاد عــلى ا

االسيوي.
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مـيــســان  كـمــا يــعـانـي  من ضـعف
الـهــجـوم  وقــلـة االهــداف البـتــعـاد
الــــهـــــداف  حــــمــــادي احـــــمــــد عن
التـسجيل  ومـع كل ذلك  متوقع ان
ــبـاراة لــيس من جـمــهـور تـتــابع ا
الـــــــــوصــــــــيـف بـل  من اآلخـــــــــرين
ـفاجأة لـكتـيبة وتوقـعات حـضور ا
عـجــر الـذي يــرى في قـهــر اجلـويـة
ـثـابـة االجنـاز  الــكـبـيـر   ويـجب
عـــلى اجلــويـــة ان يــقــر  بـــاهــتــزاز
مـستـواه ويـبدو بـسـبب غيـاب عدد
من الالعـبـ لـكن جـمـهـوره اليـقبل
أي  مـســوغـات  كـانت  امـام الـفـوز
والغـــيــر ذلـك امــام فـــارق الــنـــقــاط
ـهـمـة الـتي الـكـبـيـر مع الـشـرطـة  ا
ـدرب حتــتــاج الى دعم كــبـيــر من ا
والـعـنـاصـر واالســمـاء الـتي تـمـثل
خــطـوط اجلــويــة  واهـمــيــة تـدارك
االمــور امـام  ضـغط لــكـرخ  وتـقـدم
الـشــرطــة والن فــريق احلــسـ في
وضع مـــخــتـــلف عن الـــلــقــاء االول
الذي خسره ويرى الـفرصة مواتية
للنـيل من اجلوية وسـيكون احلدث

االبرز   لو حدث ذلك.
Íd×³ «Ë …ËUL «  

ويــشــهــد مــلــعـب الــســمــاوة لــقــاء
رشحان تعثـران وا اجلريحـان  وا
مـتازة حيث ـسابـقة ا بقـوة لترك ا
ـوقع ما قبل اصحاب االرض  في ا
االخير  19ومتذيل الترتيب البحري

را بفترة عسيرة 16 وكالهما 
بعـدما اخذت منـها النـتائج الشيء
الـكـثـيـر وجـعــلت من مـشـاركـتـهـمـا
غايـة بالـصعـوبة  والـتحـدي االكبر
والن الـقبـول بكـل شيء اال الهـبوط
ـظالـيم الـتـجـربة والـلـعب بـدوري ا
ـــرة الـــتي  عـــاشـــاهـــمـــا ســـويــة ا
ـواسم طويـلة دون ان يـظهـر لهـما
ذكـــــر حـــــتـى من انــــــصـــــارهـــــمـــــا
ـتـلك خـصـوصـا الـســمـاوة الـذي 
قـاعــدة جـمـاهـيــريـة كـبـيــرة لـكـنـهـا

أضــافــوا ســتــة نــقــاط لــرصـيــدهم
والـــتـــقــدم مـن ذيل الـــتــرتـــيب الى
ـوقع الـثـامـن عـشر وبـات يـتـطـلع ا
لـلنتـيجـة الثالـثة بـفضل عـلو كعب
عنويـة العالية الالعب واحلالـة ا
ــضي بـثــقـة في حتــقـيق افـضل وا
ـوسم واالبـتعـاد بـعد نـتـيجـة في ا
ـؤخـرة والــدور يـبـقى عن مــواقع ا
مرة اخـرى على طـريقـة عادل عـجر
وتطبيقها من قبل الالعب  بعدما
تـطــاولـوا عـلى اقـرانـهم مـرتـ في
حتـول سـريع  وانـعـكاس ذلـك على
مــردود الالعـبــ الـيــوم الن الـفـوز
يـــعــادل كل مـــا جــمــعـه  من نــقــاط
والن الفوز  على اجلوية  مهماكان
مـــوقــعه  له طـــعم خــاص  وحالوة
لــكن  هــلي يــقــدر شــبــاب الــفــريق
الـواعـد من االطاحـة بـاجلويـة بـعد
اكـتــسـاب الـثــقـة واحلـديث بــالـغـة
الــفــوز وين الــكل يــريــدون تــقــد
مــبـاراة وحــسم اجلـولــة  الــثـالــثـة
تـوالــيـا وسط شــعـور الــفـوز الـذي
يــسـود مــجـمــوعـة الـالعـبــ الـتي
ـوسم والـبـقاء في تـسـعى النـقـاذ ا
اهم الـبطـوالت والكل يـتذكـر  الذي
حـصل بــعـدمـا هــبط الـفــريق  قـبل
العـودة الشـاقة والـتواجـد الصعب
بــــســـــبب نـــــقص االمـــــوال  الــــتي
انـــســـحـــبت عـــلى عـــقـــود ورواتب
الالعـبـ  الـذين يـبـحثـون عن اهم
واجــمل وأفــضل فـوز  لــكن هل هم
بقـادرين عـلى حتقـيقه حتت انـظار
جــــمــــهـــــور  األزرق الــــذي يــــعــــلم
ـضـيف  ما بـالـتـطـور الـذي عـلـيه ا
يـجـعل من الـلــقـاء بـاالمـر الـصـعب
وســتــكــون مــواجــهــة مــهــمـة بــكل
الـتـفـاصـيل  في تـاثـيـره بـاالبـتـعاد
عن الـكــرخ  وتـقــلـيص الــفـارق مع
الــشـرطــة  واالسـتــمـرار بــتـحــقـيق
الـنــتـائج الـتي يــرغـبـهــا جـمـهـوره
الكـبـيـر الـذي سـيـحـضـر لـلـمؤازرة
النه يــقـدر ظـروف الـلـعب امـام  أي
عـــنــــوان  كــــان في ظل تــــصــــاعـــد
ـنافـسات التـي تغـيرت واختـلفت ا
كـــمــا  يـــقــوم به أصـــحــاب االرض
طالب باللعب وتوعدهم اجلوية  ا
بـحـذر واخـذ االمـور بجـديـة عـالـية
رغم انـه فـــاز في اخـــر مـــبـــاريـــاته
ويــتــمــتع بــفــوارق  عــالــيــة لــكــنه
ابتـعد عن مـستـواه كفـريق منافس
على اللقب   قبل ان تختلف االمور
على اوديشو حيث االول  مواصلة
الـــعـــمل بـــجـــديـــة واســـتـــغالل كل
ـــــتـــــاحـــــة  من خالل الـــــفــــرص  ا
مـجـمـوع الالعـبـ وتعـزيـز ثـقـتهم
امــام مــسـتــقــبل الــفــريق  من اجل
مالحقة الغر الشرطة وهذا االمر
يـتـوقف عـلى نـوع النـتـائج وتـعـثر
الـــشـــرطـــة  وكالهـــمـــا  صـــعـــبــان
واجهات خصوصـا فيمـا يتعـلق 
ـسـتـوى الـفـريق  بـعـد الـتـبـاين بـا
ونزف الـنـقاط  كـما حـصل مع نفط

اضي عـلى السـمـاوة  الدور قـبل ا
قـبل ان يـعـود من البـصـرة  بـكامل
نـقـاط البـحـري  ويـكون اعـد الـعدة
لـلـقـاء اليـوم عـبـر جهـود عـنـاصره
ـواصـلة الـتي تـرى اهـمـيـة الـفـوز 
الــضـــغـط عــلـى اجلـــويــة بـــنـــفس
الـرصيـد  وعكـس  دوره في تعـزيز
نتـائج االرض  من خالل السـيطرة
عــلى مــجــرى االمــور الــتي الزالت
ـستـويات تقـف معه  وفي تـقد ا
اجلـيدة  واثـبتـت انهـا األفضل في
مـيـدانهـا الـذي ساعـدهـا  البل وفر
لـــهــــا  كل االشـــيــــاء وجنـــحت في
اضافة اغـلب نقاط مبـاريات الفرق
اذا لم تـكن جــمـيـعـهـا  بــاسـتـثـنـاء
خــسـارة  اربــيل قـبل ان يــعـود مع
بــدايـة الــنـصف الــثـاني واخلـروج
بالفـوزاالول على حسـاب السماوة
النتيجة الـتي اكدت مستوى وقوة
الـفــريق  في احلـفـاظ عـلى نـوعـيـة
االداء وواقع الــنـتـائج والــتـحـسب
لالمـــور امـــام طـــمـــوحــات خـــطف
ــوقع الــثــاني  احلــافــز الــكــبــيـر ا
والــلـعب مـن اجل الــفـوز وتــعــزيـز
احلـــــاصل  من خـالل  اســــتـــــغالل
ــــتـــــدنــــيــــة لــــلــــزوراء احلــــالــــة ا
بـعدخـسارة  االمـانة وتـاجيل لـقاء
الـنـجف مـا سـيــزيـد الـضـغط عـلى
الــبـطل الـذي ابـتــعـدعن  الـصـدارة
نافـسة على وكل ما يـعمل علـيه  ا
وقع الـثانـي الذي يـشهـد صراعا ا
مــســتــمــرا بــ الــكــرخ واجلــويــة
وكـل مــنــهــمـا
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جتـــري الــــيـــوم األربــــعــــاء خـــمس
مــواجــهـــات ضــمن اجلــولــة  24من
متـاز بكرة القدم مسابقـة الدوري ا
وتكون الفرق قد  جهزت عناصرها
  خلـوض  مبـاريـاتهـا  حـيث سعي
الـبـعض مواصـلـة حتـقيق الـنـتائج
االيــجـــابــيـــة وخــطـــوات  الــتـــقــدم
والهـــمــيـــة احلــديـث عن الــنـــتــائج
ـواقع  امـام تـصـاعد االيـجـابـيـة وا
ـــنـــافـــســـات  في الـــوقت نـــفـــسه ا
حتـاول الــبـقــيـة الـرد عــلى  االمـور
الـــتي تــــراجـــعت  وســـبــــبت لـــهـــا
ــعـانــاة واعـاقت من الـنــكـســات وا
ـشـاركـة الـتي تـتـطـلب هـذه االيام ا
االجــــتـــــهــــاد   امـــــام مــــبـــــاريــــات
تعـداالقوى واالهم  وتوفـير وسائل
ــطـلــوبـة والـتــعـامل مع الـنــتـائج ا
الـفــرص بــاجتـاه حتــســ  االمـور
ــكــنــهــا   من صــنـع الــفـارق ــا 
بـــاجتـــاه حتـــقـــيق هـــدف الـــبـــقــاء
الــشـعــار الـذي رفــعـتـه الـعــديـد من
الـفـرق الــتي   تـعـرف قـدر نــفـسـهـا
وتـرى في ذلك االهــمـيــة الـقــصـوى
ومن خـالل الـــــــرغـــــــبـــــــة في االداء
والنتائج  خصوصا وان التغيرات
ومن فــتـرة لــيـسـت قـصــيـرة تــطـال
مــواقـع الـنــصـف االخـر  نــزوال الى
ـؤخـرة   في سـبـاق مـحـموم وفي ا
مـبـاريـات مخـتـلـفـة تـمـامـا  في ظل
الـوضع الـذي تـمـر به اغـلـب الـفرق
اذا مـا اســتـثـنـيــنـا فـريـق الـشـرطـة
الـذي امن الـغـطـاء الـكـبـير لـتـقـدمه
وانفراده  وهو يغرد خارج السرب
 مـع اجلـــــــوالت  وبــــــــذل اقــــــــصى
اجلـهـود للـخـروج بكـامل الـعالمات
كـمـا يـفـعل فـريق احلـسـ ومـعه
الــصــنــاعـات وقــبــلــهــمـا من
فــــــتــــــرة االمـــــــانــــــة  في
جنـــــاحـــــات  واضـــــحـــــة
واالهم  ان تنـعكس والن
مــــا يــــعــــزز االمــــور هي
الـنتـائج االيجـابيـة التي
تـــــفـــــتح االبـــــواب امــــام
التـقدم  الـذي ينـشده الكل
 وهــو مـا يـنــطـبق عـلى كل

الفرق.
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ــيــز الـكــرخ الــثـالث 45 مـا 
هو نسج النتائج  في ملعبه
 الـــذي يــــســـعى لـــلـــثـــار من
خـسارة الـنـجف امام نـظـيره
الـــــــوسـط الــــــســــــادس  33في
واصلة السير رحلة االولى  ا
بـطريق الـنـتائج الـتي عاد

لــهـــا بــقـــوة بــعــد
الــــتـــغـــلب
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ـرحـلة الـثـانـية اعلـن االحتاد الـعـراقي لـكـرة اليـدال امس ثالثـاء عن جـدول مـبـاريات اجلـولـة احـاديـة عشـر واالخـيـرة من ا
متاز. للدوري ا

ـسابقـات في االحتاد الـعراقي لكـرة اليد نـسق االعالمي لالحتاد حـسام عبـد الرضـا في تصريـح صحفي جلـنة ا وقال ا
رحلة الثانية. اصدرت جدول مباريات الدور احلادي عشر األخير من ا

سـيب على قـاعة نادي الـسليـمانيـة يوم اجلـمعة فـيما يالعب الـكوت فريق واوضح عـبد الـرضا أن السـليمـانية سـيواجه ا
قبل وفي ذات اليوم سيواجه الكرخ فريق الفتوة على قاعة نادي الكرخ. كربالء على قاعة نادي الكوت يوم السبت ا

قـبل ح يواجه الـبلديـة فريق ديالى عـلى قاعة نـادي نفط اجلنوب واضاف أن مبـاريات اجلولـة ستستـكمل يوم االثـن ا
قبل ح يواجه فريق اجليش نظيره الشرطة على قاعة نادي الكرخ. فيما ستختتم اجلولة يوم اخلميس ا
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ـصري رئيس الشـباب والريـاضة ا
ــكـتـب الـتــنــفــيــذي جملـلس وزراء ا
الـشبـاب والريـاضـة العـرب أشرف
صــبـــحي يــفــتــتح الــيــوم اعــمــال
الدورة (42) جمللس وزراء الـشباب
ـشـاركـة وزيـر والـريـاضـة الـعـرب 
الـشـبـاب والـريـاضـة احـمـد رياض
ـقر االمـانـة العـامة والـتي تنـعـقد 

جلامعة الدول العربية.
واوضح ان فعاليات اعمال الدورة
تـشمل عـرض نشـاط االمانـة الفـنية
بـــــ دورتـي اجملـــــلس (42 – 41)
وتـــكـــر رئـــيـس اجملـــلس االعـــلى
لــشــؤون االســـرة بــدولــة اإلمــارات
ـتـحدة ورئـيس مؤسـسة الـعربـية ا
ـرأة الـشـيـخـة الـشـارقـة لـريـاضـة ا
جــواهــر بــنت مــحــمــد الــقــاســمي
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اعـلنت وزارة الـشبـاب والريـاضة
امس الــثالثــاء ان الــوزيــر احــمــد
ريـــاض حــضــر افــتـــتــاح اعــمــال

الــــــــــدورة الـ42 جملـــــــــــلـس وزراء
الـشـبــاب والـريـاضــة الـعـرب غـداً

االربعاء.
وذكــــر بـــيـــان صـــحـــفي  ان وزيـــر

ـاضي ومـا رافـقـهـا  من االسـبـوع ا
مـــشـــاكل   يـــامل ان يـــتـــجـــاوزهـــا
الالعــبــ عـــبــر الــعـــودة لــســبــاق

طلوبة. النتائج  ا
واخر  مباريات اليوم ستجري ب
ركز الثاني عشر احلدود صاحب ا

24والصناعات السادس عشر  27
وتـظـهــر حـظـوظ الـثــاني قـويـة في
حتــقــيق الــفـوز بــعــد الـغــيــر الـذي
شهـده في اجلـوالت االخيـرة  حيث
الـفـوز عـلى فـريق احلـسـ واربيل
ــــاضي و الـــــتــــعــــادل مع الــــدور ا
الـديـوانـيـة ويـقـدم مـسـتـويـات  من
شـانــهـا  ان تـخـدم عــمـلـيــة الـبـقـاء
ــرهــونــة بــعـطــاء الـالعـبــ   من ا
ـــواصـــلــة خالل تـــقـــد الـــعــمـل  
احلفـاظ علة نوعـية النـتائج ولدعم
االمور من خالل التـقدم لالمام على
حـسـاب الــكـهـربـاء الــذي سـيـخـرج
ـيـناء الـذي يـحل ضـيـفا الربـيل  وا
عـــــلـى الـــــزوراء وهـــــو مـــــا يـــــدفع
الـصـنـاعـات لــلـبـحث بـقـــــــــوة عن
الـفــوز لـتــاكـيــد قـدراته الــتي يـامل
عــادل نــعــمــة ان يــوقــفـــــــــهــا النه
طلوبة تاخر وابتـعد عن النتـائج ا
وحـــان وقت الـــعـــودة لـــهـــا  بـــعـــد
اجلـــنـــوب الـــبـــصــري الـــتـي تـــعــد
مقبولةالنها اتت من الذهاب  والنه
في وضع مشـابه للصـناعات اذا لم
ــــوقع يــــكن افـــــضل  مــــنـه امــــام ا
والـــنـــتــــــــــائـج الـــســـابــقـــة الـــتي
يـســـــــعى استـعـادتهـا  عـبر بـوابة

لقاء اليوم .
وجتــــــري يــــــوم غــــــد اخلـــــمــــــيس
مــــــــــبــاراة واحــدة بــ الــشــرطـة
واجلــنــوب  وســــط اهــتــمـام االول
في حتـــــــقـــيق الـــــــــفـــوز الــثــامن
عـشـــــــــــر والــتـوجه بــقــوة لالمـام
ـنـي اجلـنــوب الــنـفس في فـيــمــا 
احلـــــــــــاق اخلــــــــــــســـــــــــارة االولـى

تـــــــصدر . با

داخل وخـــارج الـــبــصـــرة وتـــبــقى
االمـور  تـســيـر عـلى مــا هـو عـلـيه
وسط فــقـدان امـال الـتـعـديل  الـتي
ـنال  امـام   توقف تـظهـر بـعيـدة ا
عـطـاء الالعـبـ الـذيـن سـيـكـونون
امــام الـوضع احملــيـؤ  الــذي عـلـيه
الـســمـاوة  الــذي  ســيـبــذل مـا في
وســعه  لــلــخـروج بــنــقـاط الــلــقـاء
والـفــوز  مـطـلـب الـفـريــقـ  وسط

ران بها. حالة التوتر التي 
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ـوقع ويـرى فـريق الـديـوانـيـة في ا
الـسـابع عـشر 21الـفـرصة مـنـاسـبة
تدني  لنفط ميسان امام الوضع ا
لـلــنـيـل مـنه  وسط ظــروف الـلــقـاء
حـيـث عـامــلي االرض واجلــمــهـور
والــعــمل  بــكل اجلــهــود لــتــعــديل
االمور الـصعـبة  ولـو من مبـاريات
يدان  وفي  ظل تراجع الضيوف ا
 بــعــد  الــفــشـل مــرتــ والــتــعــثـر
ـباريات االربع على مثلـهماخالل ا
ـرحـلـة احلـالـيـة الـتـي يرد بـدايـة ا
الـديوانـيـة التـعامل بـجـد  لضـمان
البـقاء في مـكانه  بـعيـدا عن تكرار
رة الـسابـقة مـستـفيدا سـيناريـو ا
من الــنـقـاط الـثالث الـتي خـصـمت
من رصــــيــــد دهــــوك الــــتي كــــانت
السبب في بقاء الفريق الذي يعان
ــدربــ لــكــنه الــيــوم مع  تــعــدد ا
اليريـد فقـدان االمل مع ما تـبقى له
من مباريات  لتحديد مصيره  عبر
جـــهــود الالعــبــ  ومـــحــاولــتــهم
االخـيــرة في احلـصـول  نـقـطـة من
هنـا واخرى  من الـذهاب على امل
 حل مـشــلـكـة الــبـقـاء الـتـي تـظـهـر
ــبــاربـات صــعــبــة بــســبب واقـع ا
الــقـــادمـــة والن مــيـــســـان يــشـــعــر
بتـهديـد موقـعه والن احلفـاظ عليه
ولو مؤفتا عبـر العودةبكامل نقاط
ــر بـظـروف لـقــاء الـيــوم ولـوانه 
اخلـــســـارة امـــام فـــريق احلـــســ

اخـتنـقت  بالـنتـائج السـلبيـة التي
امــتـدت الى مــلــعب الــفــريق الـذي
اخـتـلف في الـتـعـامل مع مـبـاريات
ــديـنــة اخملـيــبـة  فــوق مـســتـوى ا
الـتــوقـعـات حـتى انه انـحـنى امـام
ـســتــواه  بـعــد ظــهـور فــرق هي 
الــضـــعف  ســواء عــلـى مــســتــوى
الالعبـ  بسـبب عدم قدرة االدارة
ن ــــعـــــروفــــ  في انـــــتــــداب  ا
ـهـمـة الـتي تـزعـزعت يـتـحـمـلـون ا
كـثــيـرا ومـوقف الــفـريق اليــحـتـاج
الى تــعــلـيـق والنه يـســيــر لــلـوراء
وفشل في ايقاف تداعيات النتائج
 لكنه يبقى يـلعب بحافز واحد هو
الـبـقـاء في مـكـانه   وسط صـعـوبة
االمور التي يراهـا  متغيرة كل من
له عالقة بالفريق الذي يحتاج الى
وقـــفــة ولـــو مـــتــاخـــرة من إدارتي
احملــافـظــة ومـجــلـســهـا النــقـاذ مـا
كن انقاذه   لـكي التضيع فرصة
الــريــاضــة بــاحملــافــظــة الن  الــكل
يـشـجع كــرة الـقـدم الــتي اخـتـزلت
بـقـيـة االلـعـاب  لكـنـهـا تـشـكو االلم
والــعـوز من اهــلــهـا الــذين تــركـوا
االدارة وحــــدهـــــا تــــواجه االمــــور
ومــســتــقـــبل الــبــقــاء حتت ضــغط
الــنــتـائـج   بـعــد تــلــقي اخلــسـارة
الـرابـعــة عـشـرة  وضــعف الـفـريق
بـشــكل عــام والن  الـعــ بـصــيـرة
والــيـــدقــصــيــرة والن الـــفــريق في
انـــحـــدار ســريـع لــلـــوراء لـــكن في
الـوقت  بـقـية قـبل ان يـخـسـر الكل
ـكنه الـعودة بعد النه لو نزل  فال
امـام زيــادة عـدد الـفــرق الـهــابـطـة
ــتـوقع ان يـصل الـى اربـعـة بـداء ا
ـوسم احلــالي الــذي  فــشـلت مـن ا
ادارة الــبـحــري في مـعــاجلـة واقع
فــريــقــهـــا الــذي ســبـق الــســمــاوة
ـواقع  بعـدما لـلتـواجدفي اسـوء ا
اســـتـــمــر يـــعـــاني حتت ضـــربــات
اقـرانـه عـلى مــخـتــلف عــنـاويــنـهم

جانب من
صارعة ا
اآلسيوية
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وصل الى العاصمة بغداد وعن طريق البريد وساما
ركزي للمصارعة. نحاسيا الى مقر االحتاد ا

وقال رئـيس احتـاد الـلـعـبـة شـعالن عـبـد الكـاظم في
ــصـارع الــعـراقي عـلي بـيــان تـصـريـح صـحـفي ان ا
مــجـيـد وزن ٩٨ كــغم شــارك في بـطــولـة اسـيــا الـتي
جـرت احداثـها في قـرغـيزسـتان في شـباط من الـعام
ـاضي وتـمـكن من الـوصـول الى دور ربـع النـهـائي ا
ـواجهـة مع منـافسه االيراني وودع وعنـدها خـسر ا

نافسات خالي الوفاض. بطلنا ا
واضـاف عـبـدالكـاظم بـعـد انـتـهـاء كل بـطـولـة تـقوم

وعـرضــا مـوجـزًا عن دورة االلـعـاب
لألندية العربية للسيدات.

ـغـربيـة تـتـسلم ـمـلكـة ا وبـ أن ا
رئــــاســــة الـــدورة الـ (42) جملــــلس
وزراء الـشـبـاب والـريـاضـة الـعرب
الـى ذلك ســــلم الــــدكــــتــــور أشـــرف
صــبـحـي رايـة ومــفــتـاح عــاصــمـة
الــشــبــاب الــعــربي لــلــجــمــهــوريــة
الـتــونـسـيــة خالل فـعـالــيـات حـفل
خـتــام الـقـاهــرة عـاصـمــة الـشـبـاب
الـعــربي والــذي  تـنــظــيـمه امس

نارة. اإلثن بقاعة ا
واضاف أن فعاليات اخلتام شهدت
حـضـور وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة
احــمــد ريــاض الـى جــانب هــيــفــاء
ــسـاعـد أبـوغــزالـة األمـ الــعـام ا
جلــامـعــة الــدول الــعـربــيــة رئـيس

¡«—“Ë fK: ≤¥ …—Ëb « ‰ULŽ√ ÕU²² ≈ w  d{UŠ ‚«dF «

»dF « W{U¹d «Ë »U³A «

حمادي احمد

قـطاع الـشئـون االجـتمـاعيـة وعدد
مـن وزراء الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة
الــعــرب وعـــدد من ســفــراء الــدول
الــعــربــيــة وشــبــاب من مــخــتــلف

الدول العربية واإلفريقية.
وا ان حـــفـل خــــتـــام الــــقــــاهـــرة
عـاصـمـة الـشبـاب الـعـربي تـضمن
عــرض فـــيـــلـم عن فـــعـــــــــــالـــيــات
الـــقــاهــرة عــاصــمــة الــشــــــــــبــاب
الـعـربي وتـقد عـدد من الـفـقرات
االسـتــــــــعــراضـيـة مـنــهـا تـابـلـوه
"مـــرحــبــا بــكـم يــا عــرب وفــقــرات
غنـائـيـــــــــة لـلـفنـان مـحـمـد احلـلو
والــــفــــنــــان مــــحــــمــــــــــــد ثـــروت
وعــــــــــددا من الـفـقـرات الـغـنـائـيـة
ألوركـــــســـــتــــرا وزارة الـــــشـــــبــــاب

والرياضة.

ني النفس بـسقوط االخر  اليوم
لــفك الــشــراكــة   عــبـر الــبــحث عن
الـفـوز الــذي لم يـكن سـهـال لـلـكـرخ
امــــام قــــوة الــــوسط الـــــتي تــــامل
بـاسـتـعـادة توازنـهـا وايـقـاف نزف
الـنــقـاط والــعـودة ودخـول  مــلـعب
الــــكـــرخ وعــــيــــنه عـــلـى الـــنــــقـــاط
واالطاحة بـالكرخ وتـكرار النـتيجة
ــوقع االولى اذا مــا اراد الــتـــقــدم 
ـــتــراجـع والــذي نـــفـط مــيـــســـان ا
ـهمـة صعـبـة للـديوانـية سـيخـرج  
ويـتــوقع ان يـقــدم الـوسط مــبـاراة
ــــلــــعب صــــعب وحتت مــــهـــمــــة 
األضواء ووسـائل اإلعالم والعودة
الـسـريـعـة لتـحـقـيق الـنـتـائج الـتي
ـرحـلـة الثـانـية تـوقـفت مع بـداية ا
ولـو انه ســيــكـون امــام  مـواجــهـة
قويـة تتطـلب التـعامل بحـذر شديد
امــام  قـوة اصـحــاب االرض وهـنـا
درب راضي اهمية ان  يظهر فكر ا
شـــنـــيـــشل الـــذي تـــمــــكن من نـــقل
ــركــز احلــالي وكـان الـفــريق الى ا
بـامــكـانه ان يــتـقــدم بـعـد اكــثـر لـو
تـعــامل مع  مـبـاريـاته الـتي تـخـلى
عن نـقـاطـهـا ويريـد ان يـكـون قـويا
امام وسائل االعالم وضـمان الفوز
الـــذي لم يـــكـن ســـهال الن الـــلـــقــاء
يــــتـــطــــلب الـــلــــعب الــــقـــوي امـــام
احلــصــول عـلـى كل الــنــقـاط الــتي
تـمــثل اهـمــيـة لــلـفــريق  وفي حـال
حتـــقـــيـق ذلك وتـــعـــثـــر مـــيـــســـان
سيضـرب الفريق اكثـر من عصفور
بــحــجـــر حــيث الــتــقـــدم خــامــســا
واالقـــــتـــــراب من  الـــــزوراء  عـــــلى
حساب نـتيجـة اليوم  الـتي يتمنى
جــهـــاز الـــوسط ان تـــكــون في
ـتنـاول امـام حاجـة الـكرخ ا
في  مالحــقـة اجلـويـة في
مهمة تظـهرصعبة على
الــفــريــقــ وهــو حـال
اللـقاءات القـادمة التي
تــعـتــمــد عــلى احلــالـة
ـعـنـويـة  والـنـفـسـيـة ا
والــلـعب حتت عــامـلي
االرض واجلــــمـــــهــــور
الــــتي تـــســــاعـــد عـــلى
ــردود اجلــيـد تــقــد ا
مـن اجـل حتــــــــــســـــــــ
ـــواقع الـــتـي تـــشـــهــد ا
تــغــيــرات مــحــدودة بـ
ؤخرة . فرق الوسط وا
 اجلوية وفريق احلس

 ويسـعى الوصـيف اجلوية
تـخـطي عـقـبـة نـظـيـره  فريق
احلـسـ عـنـدمـا  يـلـتـقـيـان
ـلعب الـثـاني في مهـمة
التبدو سهله  للوصيف
في ظـل حتـــــــــسن
االداء والـنـتـائج
الصــــــــحـــــــاب
االرض

بـــــعـــــدمــــا
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متاز الدوري ا
واجهات تستعد 
جديدة لتحس

وضعها في الئحة
الترتيب


