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الطالب فـبعد نـكسـة الشرطـة وقبـلها
وقع الثامن  يضع الديوانية وترك ا
الـفـريق امـام حتـديـات  لـقـاءه امـام 
تطـور  والباحث االمانة اجملـتهـد وا
عن الفوز الـثالث تـواليا عـلى حساب
فــريـق جــمــاهــيـــري اخــر خالل ثالث
جـوالت بـعـدمـا اطـاح بـالـزوراء  قـبل
ر بسالم من ملعـبه بعدما قهر  ان 
ـواجـهـة الـنــفط وهـو في اجلـاهــزيـة 
الطالب والـقادر عـلى زيادة مـتاعـبهم
بعدما حتسن االداء والنتائج بسرعة
ويقف عـاشـر التـرتيـب  ويتـطلع الى
الـتــقـدم  بـعـد الكـثــر من مـكـان  ولـو
ـا تسـفر عـنه النـتائج االمر يـتعـلق 
واالول الـفـوز عـلى الـطالب لـلـتـواجد
في صـفـوفـهم ومن ثم االسـتـفـادة من
ـواقع اجلـنوب كـامل الـنـقـاط لـتـقـدم 
ـا الـنـفط وهــو مـا يـضع الـفـريق ور
وسط اكـــثــر من حــافـــز حــيث الــفــوز
ـــرشح له فـــضال عن االمـــاكن الــتي ا
يطمح اليها والنه بـالقادر كثيرا على
حـــسـم االمـــور والنه االفــــضل في كل
شيء لــكن لــدى الــطالب احلــلـول في
ايـقـاف  مسـيـرة االمـانـة عبـر تـعـزيز
صفوفه وطريقـة اللعب ودور عناصر
ــوجـــودة الــتي تـــتــطــلع اخلـــبــرة  ا
الــعــودة بــالــفــريق الـى عــزف نــغــمـة
الـفـوز حتت انــظـار جـمـهـورهم الـذي
يـامل ان يــتـمـكـنــوا من خـطف الـفـوز
ا الـتقدم للـحفـاظ على مـواقعـهم ور
الخــــر افـــضـل وهـــذا يــــتـــوقـف عـــلى
مـســتـوى اداء  الالعــبـ الـذي الزال
بعـيد عن رغـبة جـمهـورهم الذي يرى
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وبـعد خـيـبة الـنـصر األسـيـوية يـعود
الـرابع الـزوراء  لـلـبـطـولـة احملـلـيـة 
والـعـمل عـلـى حتـسـ الـنـتـائج بـعـد

ـهمـة الـصـعـبـة من خالل اسـتغالل ا
الـفـرص والـتــعـامل  مع اقـوى دفـاع
وهجوم  واهمية التعاطي مع اللقاء
من الـبدايـة وعبـر عـناصـر تـلعب من
ـبـاريـات فـتـرة كـمـا رفـعت  نـتـائج ا
ـــعـــنـــويـــة االخـــرى من حـــالـــتــــهم ا
واالنسجـام وفي وضع فني  واضح
تـعــزز من خالل مـا خــرج به الـفـريق
مـن نـــتــــائج ســـاعــــدته في تــــخـــطي
ـشــاركــة الـتي اخــتــلـفت مــشـاكـل  ا
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bG «  U¹—U³

وتتـواصل مبـاريات اجلـولة  عـندما
تقام يوم غد اجلمعة مبارات عندما
يـستـقـبل الـنـفط الـسابع 23 النـجف
ثــــالث عــــشــــر 26 وعــــيــــنــــيه عــــلى
احلــــصــــول عـــــلى  كل الـــــعالمــــات
والـعـودة لـعــزف  نـغـمـة الـفـوز بـعـد
الــتــأخـــر مــبـــاراتــ امــا الـــشــرطــة
واالمانـة وفي موقع مـهدد ومـحاصر
مـن  اجلـــنـــوب والن  الــــبـــقـــاء به 
يتـطلب حتقـيق الفـوز  في لقـاء غير
سـهل  حتت أي ظـروف يـلـعب فـيـها
اصحاب االرض وسط مخاوف تلقي
اخلــســارة الـثــالــثـة تــوالــيـا بــعــدمـا
اهـتــزت وتـراجــعت خـطــوط انـتـاجه
رغم جهـود باسم قـاسم الذي يـعيش
احلرج احلقيقي النه يدرك مسؤولية
الـعـودة بــالـفـريق بــعـد الـتـراجع في
ـــدرب حــسن احـــمــد  الــذي عـــهــد ا
فـضل تـركه بـسبب مـحـنـة الـنـتائج 
لـتي تـواجه قــاسم والالعـبـ والـكل
سيكون حتت ضغط الـنتيجة الن أي
نــتــيـجــة غــيـر الــفــوز  سـيــعــقـد من
االمــور الــتي اخــتــلف بــعــدمـا فــشل
الـالعــبــ في الــتـــصــدي لــلــشــرطــة
واوالد العاصمة وخسارة ستة نقاط
مــرة واحـدة  هــو شيء صــعب جـدا
امـام رغــبـة انــهـاء الـكــسل الـذي لف
الـفـريق  الذي سـيـكـون امـام مـباراة
غـايـة في الـصــعـوبـة  لـقـوة الـنـجف
ـهــمـة وكـله امل في الـذي ســيـدخل ا
الـعـودة بــكـامل الـنـقــاط بـعـد فـوزين
وتــــعـــادل  من ثالث مــــبـــاريـــات مع
رحلـة احلالـة  وتاجـيل لقاء بدايـة ا
الـزوراء  ويـعـد من بـ الـفرق الـتي
تــتـــمـــتع بـــالــقـــدرة عـــلى حتـــقــيق 
الـتـحول في نـسج  الـنـتـائج وتـغـير
ـــصــلــحــته  في ظل مــســار االمــور 
ـرتـفع في الـفـترة  عـطاء الـالعبـ ا
احلـالـيـة بـدلـيل مـا يقـومـون به في 
مواجهات لم تكن سهلة ويسعى الى
حتـــقــيق الــتــوازن بــعــد اكــبــر عــبــر
االستـفـادة من نـتائج  الـذهـاب امام
تـــعـــزيــــز مـــصـــالـح الـــفـــريـق الـــتي
التــتــعـــزز  اال من خالل  مــواصــلــة
بـاريـات حتت انـظار اضـافة نـقـاط ا
ـلـعب ـتـوقع ان يــرافـقه  جـمـهــوره ا
ــؤازرة الالعــبــ ودعم الــصــنــاعــة 
ـباراة جهـودهم  لـلسـيـطرة  عـلى ا
الــتي  تـظـهــر صـعــبـة ايــضـا عـلى 
الــــــــنــــــــجـف رغـم اخــــــــتـالف واقع 
  ويـظهـر الـنجف في حـالة الفـريـق
ـــقـــدوره ان يـــعـــود اســـتـــقـــرار  و
بـالــفـوائـد الــتي يـراهـا ثــائـر جـسـام

الذي جنح في تام حركة الفريق.
ومــا يـقــال عن الــنـفـط يـنــطــبق عـلى

الخرى  بفضل وجـود االسماء التي
جـعـلت من الــشـرطـة قـويـا من خالل
الـــلــعب وتـــســجــيـل االهــداف الــذي
يـتــفـوق به فــضال عن قــوة الـدفـاع 
اضافة الى فارق التسع النقاط التي
يــســعى الـى تــوســيــعه  في مــوسم
مـخـتــلف وفي وضع جـيـد  والن كل
نــتــيـجــة لـهــا عالقــة بـالــتي قــبـلــهـا
وبعدها وسط الـلعب بشـعار الفوز 
الذي بـات يجـسـد من خالل النـتائج
ـتابعة الفريق  التي تدفع االنصار 
امــام حــافـــز الــلــقب الــدافع الــقــوي
لالعـب وهم يـقـتـربون بـثـقة كـبـيرة
من دون تــــــوقف وبــــــات الـــــفــــــريق
اخلـــطــيــر امـــام لــكل واليـــفــرق بــ
ـواصلة عـبور بـواباتهم اقرانه اال 
حتت أي عــــنـــوان كـــان مع ان الـــكل
ــشـوار ــني الــنــفس فـي ايــقــاف ا
والــــكل يــــســـعى الــــلـــقـب اخلـــامس
ـشـاركـة خـارجـيـة   وكل والـتـطـلع 
ـتـطـلع ـؤشـرات تــمـنح الـشـرطــة ا ا
ـرحــلـة لــتـكــرار فــوز الـبــصــرة في ا
االولى عـبر جـهـود الالعبـ الـيوم 
واهــمـيــة احلـديـث بـ اهل الــنـادي
ميـز حول حتـقيق النـتيـجة  التي ا
يـتـطـلع لـهـا مـشـجـعـوه في تـسجـيل
رور بسالم الفوز االخر واجلديد وا
من بــوابــة اجلــنـوب  الــتي لـم تـكن
ــر في وضع ســهـــلــة وهــو االخـــر 
مـــــقــــبــــول
ومـــنــا
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ـتـصـدر الـشـرطة 57 نـقـطة يـسـعى ا
مـــواصــــلــــة رحــــلـــتـه في االمــــســـاك
بــالــصـدارة ونــحــو الـتــتــويج بــلـقب
الـــدوري عــنــدمــا يـــضــيف اجلــنــوب
الـثـامن30 في الـلـقــاء الـوحـيـد الـذي
تـشــهـده الـعـاصـمــة الـيـوم اخلـمـيس
عــنـد الــسـاعــة اخلـامــسـة في مــلـعب
الشـعب والعـمل على اخلـروج بكامل
الــنــقـــاط لــتــعــزيــز حــظــوظه في ظل
االفـضلـيـة التي يـتـمـتع بهـا واحلـالة
عنـوية والـنفسـية وتوسـيع الفارق ا
الــذي يــفــصــله مـع الــغــر اجلــويـة
والـكرخ  9نـقـاط  وتظـهـر افـضـلـيته
الكـبيـرة بـعدمـا اثبت قـوته وجدارته
من حـيث حتـقـيق الـنـتـائج والـتـطـلع
بثـقـة كبـيـرة للـخروج بـالـفوز الـثامن
عـشـر واحلـفــاظ عـلى نـظـافـة وانـاقـة
ســـجـــله والــتـــقـــدم خــطـــوة اخــرى 
لـــتـــعــزيـــز دوره الــواضـح والــتـــفــرد
بـالـصـدارة فـي  وضع ايـجـابي عـبـر
ـستـمـر والعالقـة اجلـيدة االهـتمـام ا
ــدرب بـوتـشــيـا والـالعـبـ مــا بـ ا
واجلمـهـور ومن خلـفـهم االدارة التي
ـوسم بوقـتـها تـامل ان يحـقق لـقب ا
وهي تـــــتـــــواصـل فـي دعم جـــــهـــــود
عناصره الـتي تواصل تقـد العطاء
الـواضح الذي مـنح الـفـريق للـنـتائج
همة والصدارة التي سيلعب اليوم ا
ـرور من مواقع من اجل تعـزيـزها وا
نـفط اجلـنـوب في ظل تـصـاعـد االداء
ووجود جـميع الالعـب الـذين باتوا
يــشـــغــلــون خـــطــوط فـــاعــلــة تـــلــبي
طموحات  الـفريق واالنصار  الذين
يـشـعـرون بـثـقة كـبـيـرة فـيـمـا يـتـعلق
ــســـتــمــر مــنــذ بــعــطــاء الـالعــبــ ا
ـرة الـبــدايـة  وتـظـهــر االمـور هـذه ا
ـواسم القـريبة  البل مخـتلـفة  عن ا
االخيـر واالقتـراب من احلصـول على
الـــلــقب الـــذي يــعـــاني مـــنه من عــدة
مـواسم اثــار فـيـهـا غــضب جـمـهـوره
الذي يـقف معه بـقوة ومـؤازرته امام
مـشــوار  يـسـيـر بــنـجـاح من خالل

االداء والـــــنـــــتـــــائج 
واالنـــــســــجــــام
ــــــــــرور مـن وا
بـوابـة الـفـرق
من جـــــولـــــة
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بــحث وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة
الــدكـــتـــور احــمـــد ريــاض والـــوفــد
ــرافق لـه سـبـل تـعــزيــز الــتــعـاون ا
شترك ب العراق ومصر واألردن ا
فـي قــطـاعـيَ الـشــبــاب والــريــاضـة
شـترك وذلك خالل اللـقاء الـثالثي ا
الـــذي  عــــلى هـــامـش إجـــتـــمـــاع
الـدورة الـ 63لــلـمــكـتب الــتـنــفـيـذي
جملـلـس وزراء الـشـبــاب والـريـاضـة
العرب. حيث إلتقى الوزير العراقي
ــصـري الـدكــتـور أشـرف نــظـيـريه ا
صـبـحي واألردني الـدكـتـور مـحـمد
قر سليمان ابـو رمان خالل زيارته 
صـرية وزارة الشـبـاب والريـاضـة ا
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مدرب الشرطة
نيبوشيا

عبـدالفتـاح السـيسي وزراء الـشباب
ــشـاركــ في والــريــاضــة الــعــرب ا
إجــتــمــاع مــجـــلس وزراء الــشــبــاب
والـــــريــــاضــــة الــــعــــرب في قــــصــــر
ــصـريـة االحتــاديـة في الـعــاصـمـة ا
الــقــاهــرة واكـد الــســيـسـي عـلى أن
وزارات الـــشـــبــاب والـــريـــاضـــة في
الـــعــالم الـــعــربـي هي األهم واألقــدر
عــلى تــشــكــيل وعي شــبــابــنـا وشق
ـسـتـقـبل مـطـمـئن الـطـريـق أمـامـهم 

ومزهر .
جولة في مركز شباب اجلزيرة

نــظــمت وزارة الـشــبــاب والـريــاضـة
ـــصــريـــة بـــرنـــامج زيـــارة لــوزراء ا
الـشـباب والـريـاضـة الـعـرب  الحد 
اهم مراكز الشباب في القاهرة وهو

مـركز شـبـاب اجلزيـرة الـواقع  قرب
برج اجلزيرة بالقاهرة.
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أحــيـت أوركــســتــرا وزارة الــشــبـاب
ــلــتـقى والـريــاضــة حـفل افــتــتـاح ا
الــــعــــربي واألفـــريــــقي لــــلـــشــــبـــاب
ــتـطــوعـ ورواد االعــمـال والـذي ا
تــنـظـمه وزارة الــشـبـاب والــريـاضـة
ــصـــريــة بـــالــتــعـــاون مع االحتــاد ا
الـعـربي لـلـتـطـوع خــــــــالل الـفـترة
من (26- 19) أبـــــــريـل اجلــــــــــاري

بالقاهرة. 
وقدمت األوركسترا كوكبة من أجمل
ة بـاإلضافة ـصريـة القـد االغاني ا
إلى أوبــريـت وطــني حــبــيــبي حتت
ـايـســتـرو الـدكـتــور مـحـمـد قــيـادة ا

الــدفـاع عن الــتــقـدم  لــكن الــكل كـان
بـعـيـدا عـن مـسـتـواه   قـبل ان يـبـدا
الــنــصـر بــقــوة وتــركـيــز وجنح في 
اخـــتــراق دفـــاعــات الــزوراء بـــفــضل
مـهــارات الالعـبـ الـعـالــيـة وتـمـريـر
ـــــســـــاحــــات الـــــكـــــرة من اضـــــيـق ا
واستـغالل الـتـراجع البـدني لالعـب
والــــظــــهــــور الــــواضح من اجلــــهــــة
اليسـرى الفـاعلة لـتثمـر عن  حتقيق
ثيـر  للـجدل بـعدما هدف الـتعـديل ا
حـاول جالل حـسـن االمـسـاك بـالـكـرة
التي سـقطت من يـديه اثر اصـطدامه
مع مـــهــاجم الــنــصــر  لــيــســجل من
خاللـــهـــا يـــحـــيي الـــشـــهـــري هـــدف
الـتــعـديل د �56ولم تــظـهــر ردة فـعل
لـــلــــزوراء بل ظــــهــــر االرهـــاق عــــلى
  وفي حـالـة غـيـر مـتـوقـعـة الالعـبـ
ـسـتـوى الـهـزيل اطالقـا خـصـوصـا ا
ـعـروفـة الــتي كـان يـعـول لالسـمــاء ا
عــلــيــهــا في حــسـم االمــور  لــكــنــهـا
استـمرت في عزلـة تمـاما   فـتكررت
نفس السيـطرة وبشكل اكـبر  بعدما
نافذ امام محاوالت غلق النصر كل ا
الزوراء اخلـجـولـة وعدم الـقـدرة على
نــقل الــكــرة كـــــــــمــا يـجـب بـســبب 
انعـدام التركـيز  بـاستـثـناء مـحاولة
عالء عــبـاس الـراســيـة الـقــويـة الـتي
ردهــــا احلــــــــــــارس فــــيــــمـــا واصل
النصـر السـيطرة عـلى مسار الـلقاء 
ومن خـالل احلــــــلــــــول الــــــفــــــرديـــــة
والـتـغـيــرات الـنـاجـحـة لـلـمــــــــــدرب
بــزج عــدد مـن الــوجــوه الــشـــــــــابــة
الـتي عـززت من تــفـوق الـفـريق الـذي
كــان  بــيــومـه البل قــدم مــا بــوســعه
وقدم مباراة كبيـرة  بعـــــــدما تمكن
من حـــسم الـــنـــتـــيـــجــة فـي الـــثــوان
األخــــــــيـــــــرة عـن طــــــــريـق  نـــــــواف

البرشاني.

االخيرة.
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 تــقـلــصت حــظـوظ فــريق الـزوراء 
نافسة على  وتراجعت  اماله في ا
ـقـعد الـثـاني   لـلـتـاهل لـلدور 16 ا
ــوقف بـــعــدمــا  وضـع نــفــسـه في ا
الصعب اثـر خسارته  اخملـيبة امام
نــظـيــره الـنــصـر الــسـعــودي بـهـدف
  الــتي جــرت امس  االول لــهــدفـــ
لعب كربالء ضمن اجلولة الرابعة
من دوري ابـطـال اســيـا بـكـرة الـقـدم
حـيـنـمــا ظـهـر مـخـيـبـا فـكـان االداء 
ـتوسط وانـعدمت اجمـاال اقل من  ا
الـفرص بـاسـتثـنـاء لعـبـة هدف عالء
عــبـاس د 30عــكس مــجــرى الــلــعب
الذي بدا فيه النصر بـسيطرة كبيرة
واضـــحـــة في نـــقـل الـــكــرة بـــفـــضل
هـارات الـفرديـة والـلعب اجلـماعي ا
ـــســـتــوى وتــقـــد الـــواجـــبـــات وا
الــــذهـــــني والــــبـــــدني مــــا مـــــنــــحه
االستحواذ على الكرة  والتنقل بها
الـى مــنـــطـــقــة جـــزاء الـــزوراء الــتي
اسـتـمرت مـسـرحـا لـطلـعـات الـنـصر
وحـصل عـلى  عـدة كـرات ثـابتـة من
الـبـدايـة ومـحـاولـة تـعـديل  نـتـيـجـة
الـشـوط االول التي خـرج بـعـنـوانـها
فقط الزوراء بعـدما فشل في  تقد
ــنـافس وكـان  نـفــسه في مـجـاراة ا
ضعـيفـا في الهـجوم واحلـال للـدفاع
الـــــذي حتـــــمـل عبء  اداء الـــــوسط
ـصــلـحـة الـســلـبي الن كل شـيء مـر 
الـنـصـر الــذي شـكل خـطـورة كـبـيـرة
وكاد ان  ان يحقق الـسبق وان يهز
شـبـاك الـزوراء لـوال الـظـهـور اجلـيـد
لــلــحــارس جالل حــسن الــذي جــنب
الفريق اخلروج بـخسارة ثـقيلة رغم
خروج الزوراء متقدما بالهدف الذي
توقع ان يكون محفزا  لالعب في 

يناء نكسة االمـانة  عندمـا يواجه ا
في لــقــاء تــفــوح مــنه رائــحــة الــثـار
خلــــســـارة الـــبـــصـــرة  في مـــبـــاراة
مختلفـة لتضميـد  جراحه  محليا 
ـسـتـوى بـشـكل عـام  بـعـد اهـتـزاز ا
بـسـبب الـلـعب حتت ضـغط الـنـتائج
وما حصل امس االول في  كربالء 
  اال الــعـودة ولن يــشــفع  لـالعــبــ
لسـكة االنـتصـارات  وتفـادي االمور
الـــتي تـــغــيـــرت مــرة واحـــدة بــوجه
درب واالدارة اثـر اخلـسـار الثـالـثة
تــوالـيــا الــتي تـعــرض لــهـا الــفـريق
مـــرتـــ مع الـــنـــصـــر واالخـــرى من
االمـانــة  وفـارق الـســبع  نـقـاط من
الـكــرخ واجلـويـة و 19من الـشــرطـة
هـمة صـعـبة امـام تقـليص وتظـهـر ا
الـفــارق مـا يـتــطـلب الـلــعب  جـمـيع
مـبـاريـاته بـشـعـار الـفـوز وهـو االمـر
ــعـنــويـات الــصـعب  امــام تـراجع ا
وغـيـاب احلـمـاس والـتـركـيـز  فـيـمـا
ــيــنـــاء الــفــرصــة مـــنــاســبــة يــرى ا
لالطاحـة مرة اخـرى بالـبطل في ظل
ــــــر به الـــــوضـع اخملــــــيب الــــــذي 
الــزوراء  واســتــغـالله كــمــا يــجب 
الـنـتـيـجـة الـتي سـيـعـيد الـعالقـة مع
جــمــهــوره بــعــد الــفــتــرة  االخــيـرة
اخملـيبـة لـلـفـريق  في مـلـعبه وحتت
انظار جمهـوره.ويامل اربيل العودة
لــعــزف نــغــمـة الــفــوز عــلى حــسـاب
الــكـــهــربــاء بــعــد خــســارتي الــنــفط
والصناعات وال يـوجد حل  لتعديل
االمـور اال من خالل  حتـسـ االداء
في  ملعبه وب انصاره بعدما فقد
مـكـانه في الــسـلم مـتـراجـعـا لـلـوراء
واحلــال لــلـــكــهـــربــاء الــذي افـــتــقــد
لــلـــتــركـــيــز وواصل نـــزف الــنـــقــاط
والــتـــراجع 15 وفي وضع مـــهـــزوز
رات بعدمـا  تعرض لـلتوقف  في ا

فـي الـقــاهــرة وبـحث مــعــهـمــا أبـرز
االمور الـتي من شأنهـا تعـزيز سبل
ــشـــتــرك وفـــتح آفــاق الــتـــعـــاون ا
جــديــدة غــايــتــهــا تــنـمــيــة مــواهب
الشباب وتعزيـز قدراتهم عبر تبادل
اخلــبـرات والـتــجـارب بـ الــبـلـدان
الـــثالثـــة فـــضـالً عن االمـــور الـــتي
تــتــعــلق بــكــيــفــيــة تـنــظــيم الــعــمل
الــريـــاضي عـــلى وفق قـــانـــون عــام
ــؤســسـات وشــامـل يـضـم جــمــيع ا
الــريـاضـيــة وأمـور عــدة ذات صـلـة

بقطاعيَ الشباب والرياضة.
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اختـتـمت وزارة الشـبـاب والريـاضة
صـرية فـعالـيات الـقاهـرة عاصـمة ا
ـــركــز الـــشـــبـــاب الـــعـــربي 2018 
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ــــنـــارة فـي الـــقـــاهــــرة وتـــســــلـــيم ا
العاصمة إلى اجلمهورية التونسية
لـعـام Æ2019وتـضـمـن حـفل اخلـتـام
عــرض فــيــلـــمــاً تــســجــيــلــيــاً حــول
فـعـاليـات الـقاهـرة عـاصـمة الـشـباب
العربي 2018 وكلمـة جامـعة الدول
الـعربـية الـقتـهـا السـفيـرة الدكـتورة
هــيـــفــاء أبـــو غــزالــة األمـــ الــعــام
ــسـاعـد جلــامـعـة الـدول الــعـربـيـة ا
وكــلــمــة الــدكــتــور أشــرف صــبــحي
ـكــتب الــتــنــفــيــذي لـوزراء رئـيـس ا
الشباب والرياضة العرب وعدد من
شاركة الفقـرات الفنـية والغـنائيـة 
الفنـان محمـد احللو والـفنان مـحمد
ثــروت واوركـســتـرا وزارة الــشـبـاب

والرياضة.

يزة  لكن سب بعد سلسلـة نتائج 
الـشـرطـة في الـوضع  اجلـيـد والـكل
يـرى ذلك وسط اغــلب الـتــرشـيـحـات
للـخروج  بالـنتيـجة اجلـيدة لتـعزيز
ســجـله امــام مـهـمــة لم تـكـن سـهـله 
النه سيـكـون حتت ضغط  الـنـتيـجة
التي يتطـلع اليها مع جـمهوره الذي
ـوسم ــني الــنـفس فـي يـنــتــهي  ا
بسـجل خال من ايـة خسـارة واليريد
ني التـفريط بـاي نقـطة.من جانـبه 
فـريـق اجلـنــوب الـنــفس  في احلـاق
اخلسـارة االولى بـالـشـرطة  ووضع
ميـزة بعدم اخلسارة حد للمـسيرة ا
23 مباراة لكن هل يقدر اجلنوب
ـتــصـدر فــعـلــهــا وتـشــويه ســجل  ا
ـهم بعد الـتطور والعودة بـاالجناز ا
الــذي شــهــده  الـفــريق فـي نـتــائج 
مـهـمـة اسـتــطـاع من خاللـهـا الـتـقـدم
ـاضي لــلــمــوقع الــثـامن االســبــوع ا
ـوقع الـنـفط قبل والـتطـلع الـوصول 
توسيع الفارق مع الطالب  واالمانة
  صــعـوبــة مـبـاراة ويـدرك الـالعـبـ
اليوم التي تمثل التحدي بعينه رغم
ما قـدمه من نـتائج ومـستـويات عـبر
سلـسلـة مـباريـات  جنح فيـها داخل
وخـارج مـلــعـبه لـكــنه سـيـواجه قـوة
كبيرة  بـكل معنى الكـلمة الينـقصها
شيء وصـوال لـدكــة االحـتـيـاط  لـكن
ــكن الـتــقـلــيل من شـان اجلــنـوب ال
الـذي يـرى من اللـقـاء قـد جـاء بـوقته
في ظـل الــوضع الـــفــنـي والــنـــفــسي
الذي علـيه الالعب والـفريق ومؤكد
سـيركـز  عـلى لقـاء الـيوم  الهـمـيته
من كـل اجلــــــــوانـب وسط حــــــــالـــــــة
االسـتـقـرار بـعــد مـا حـقق من نـتـائج
في اجلوالت االخـيرة لـكنـها التوازي
النـتـيجـة التي يـكـون خطط لـها اهل
الــبــصــرة الن الـفــوز عــلى الــشــرطـة
شيء اخر  ويعد باالمر اجليد وبعد
مـا قدمه الـفـريق في الـفتـرة االخـيرة
قـدوره في حتقيق ما يبحث يظهر 
عـــــــنه  مـع انـه عـــــــانى مـن اغـــــــلب
مباريات الـذهاب  لكن لـقاء اليوم له
خـصـوصـيـة عـبـر حـافـز الـفـوز الذي
ســيـــدفع بــالـالعــبــ الى
تــــــقـــــد االداء
الــــــــــــــــــــذي 
تـــتـــطــلـــبه
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احـرزت الالعـبـة عـشتـار عـلي كـامل الـوسـام الـذهـبي في مـنـافـسات وزن + 70 كـغم ضـمن فـعالـيـات بـطـولـة الـعالم
شـاركـة اكـثر من 70 دولـة. وقـال رئيس ـتـحـدة  حملـتـرفي اجلـوجيـتـسـو والتي اقـيـمت في دولـة االمـارات العـربـية ا
ة منافستها الكولومبية في النزال احتاد اللعبة الدكتور مخلص حسن ان الالعبة البطلة عشتار علي تمكنت من هز
نافستها عن ة  النهائي الذي اقيم في الـعاصمة ابو ظبي بعد ان سيطرت على النـزال واستطاعت من انزال الهز
جدارة واستـحقـاق كبـيرين. وب حـسن ان عشـتار عـلي سطـرت اروع صور االجنازات بـعد ان اقـصت في طريـقها
مـيـزات في التـصفـيات الـتـمهـيديـة وبـعدهـا اقصت العـبة من نحـو الـتتـويج بالـوسـام الذهـبي العـديـد من الالعبـات ا
ـعدن النفيس على حساب العـبة من كولومبيا. وتابع ان احتاد كازاخستان في الدور نـصف النهائي قبل ان تتوج با
ستلزمات الـتي من شأنها اجناح مشاركـة العراق في بطولة العالم اللعبة بذل جهـودا كبيرة في سبيل تأمـ كافة ا

بية في توفير كل ما كانت حتتاجه الالعبة. واحلمد لله تمكنا ومن خالل تعاون اللجنة االو

جملـلـس وزراء الـشـبــاب والـريـاضـة
 وتـقــدمت وزارة الــشــبـاب الــعــرب
والـرياضـة الـتونـسـية عـرضًـا حول
فـعـالـيـات تـونس عـاصـمـة الـشـباب
الـــعـــربـى لـــعــام 2019 إلى جـــانب
تـــنــفـــيــذ اجـــتـــمــاع مـــجــلس إدارة
الـــصـــنـــدوق الــــعـــربى لألنـــشـــطـــة
الــشـبـابـيـة والــريـاضـيـة. وشـهـدت
فـعــالــيــات الــدورة خـتــام الــقــاهـرة
عــاصــمــة الــشــبــاب الـعــربـى لــعـام
 2018وتسليم العاصمة إلى
اجلـــــمــــهـــــوريـــــة الــــتـــــونــــســـــيــــة
الشقيقة.  كما شارك العراق أيضا
في اجــتــمــاعـات الــلــجــان الــفــنــيـة
ـعــاونـة الــشـبــابـيــة والـريــاضـيـة ا
ـــكــتب والــتـي تــســـبق اجــتـــمــاع ا
الـتــنــفــيــذي ومــجــلس الــوزراء في
الفترة ما ب 20 إلى  24نيسان. 
و مـنـاقشـة تـقريـر األمـانـة الفـنـية
حــول األنـشـطــة الـتى  تـنــفـيـذهـا
ــــاضـى وعـــــرض أبــــرز الـــــعـــــام ا
توصـيات الـلجـنة الـفنـية الـشبـابية
والـــلــجـــنــة الـــفــنـــيــة الـــريــاضـــيــة
ــــعـــاونــــتـــ لــــوزراء الـــشــــبـــاب ا
فــيــمــا يــخص والــريــاضــة الــعــرب
قـترح تنفيذها البرامج واألنشطة ا

في الفترة القادمة. 
ـعاونة هذا وأقـرت اللجـان الفـنية ا
عـددا من الـتـوصـيـات فـيـمـا يـخص
فلسطـ كان أبرزها اعتـماد مؤتمر
نــصـرة الــقـدس لــيـقــام سـنــويـا في
فـلسـط واعـتـماد الـقـدس عاصـمة
لــلــشــبــاب االسالمـي لــلــعـام 2023
اضــافــة إلى إعـــتــمــاد اقــامــة دورة
عـربـيـة مـتـخـصـصـة بـالـتـشـريـعـات
واالنــظـــمــة الـــريــاضـــيــة تـــقــام في
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ــــصــــري إســــتــــقـــــبل الـــــرئــــيـس ا
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أعلن وزير الشباب والرياضة أحمد
رياض فوز العراق لتضييف الدورة
الرياضـية العـربية (14) عام 2025
واعــتـمـاد بـغـداد عــاصـمـة الـشـبـاب
كتب العربي 2020 عقب اجتـماع ا
الــتــنــفــيــذي جملـلـس مـجــلس وزراء
الشبـاب والرياضـة العرب بـنسخته
(63). وحضر االجـتمـاع الذي جرى
ــصـريــة الــقــاهـرة في الــعـاصــمــة ا
بـرئـاســة وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة
ــصـري الــدكـتــور اشـرف صــبـحي ا
ووزراء الـشـبـاب والـريـاضـة الـعرب
في الــــــعــــــراق واألردن واإلمــــــارات
وتـــونس ولـــيـــبـــيــا والـــســـعـــوديــة
ـغـرب وسـلـطـنـة عـمـان والكـويت وا
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واكــــد الـــوزيــــر احــــمــــد ريـــاض إن
االجـتــمـاع كــان غــيـر تــقـلــيـدي و
التـركيـز فيه عـلى تغـييـر الكـثير من
آلـية الـتعـامل مع فـعالـيـات الشـباب
الــعـربـي وكل مـا يــحــدث من حـوله
إضـافـة الـى انـنـا شــكـلــنـا جلــنـتـ
جــديــدتــ االولى خــاصــة بــاالمـور
ــالـــيــة واالداريـــة والــثــانـــيــة هي ا
دراسة البحوث والدراسات العربية
وكـيفـيـة االسـتفـادة مـنهـا; والـعراق
عـضـو في الــلـجـنـة األولى. وكـشف
وزير الشباب والـرياضة النقاب عن
ما اسفرت عنه الـلقاءات مع نظرائه
في  الـدول الــعـربـيـة عن اتـفـاقـيـات
تـعـاون ثنـائـية سـتـرى الـنور قـريـبا
مـلكة العربـية السعودية منها مع ا
 وعن ومـــصــر وتـــونس والـــكــويت
واقع الـريــاضـة في الـعـراق أكـد أن
واقـع الـريـاضـة الــعـراقـيـة تــقـلـيـدي
ومــكـرر كل عــام وكـأنــنـا مــجـبـرون
عـلى تـنـفـيـذه ولـكـنـنـا قـدمـنـا خـطة

نـفكـر من خاللـهـا خارج الـصـندوق
وستنـعكس مخـرجاتهـا على الواقع
الــريــاضـي إلعــادة بــنــاء الـــلــحــمــة
االجتماعية وإعادة تواصل الشباب
مع أرضـــهم ووطــنــهم عــلى أســاس
االنتماء الوطـني وستكون له نتائج
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وعـن فــوز الــعــراق في اســتــضــافــة
الـدورة  الـريـاضـيـة الـعـربـية ( 14©
الول مـرة من عــمـر تـنـظـيم الـدورات
الـريـاضـيـة الـعـربـية حـيث سـبق ان
استضافت 7 سبعة دول عـربية لها
غرب (مصر ثالث مـرات - لبنـان وا
مــــرتـــ -  واجلــــزائــــر وســــوريـــا
واالردن وقـــطـــر مـــرة واحـــدة ) اكــد
ريـاض انه لـشرف كـبـيـر ان يـضيف
الــعـراق الول مــرة من عـمــر تـنــظـيم
الدورات الرياضية العربية  الدورة
الرابعة عـشر عقب استضـافة لبنان
الدورة (13© عام  2021 وكما تعلم
ـقــرر أن تـقــام الـدورة انه كــان من ا
(13© في بيروت و استـبدال البلد
ضيف لبنان بـناء على طلبه نظرا ا
لـلــظـروف االمــنــيـة لــيــنـتــقل شـرف
ـــغـــرب الـــتي االســـتـــضـــافـــة إلـى ا
بــدورهـا اعــتـذرت عن االســتـضــافـة
وبــــالــــتــــالي  تــــاجــــيــــلــــهــــا إلى
عام 2019 واليـوم  االتـفـاق على
حـصـول لـبـنـان حق اسـتـضـــــــــافـة
الـدورة ( 13) 2021 عــام والــعـراق
حق اســتــضـافــة الـدورة ( 14) عـام

.2025
القدس عاصمة للشباب االسالمي
صرية كما انطلقت  في العاصمة ا
الـقاهـرة  فعـالـيات اجـتمـاع الدورة
42 جملـــــــلـس وزراء الـــــــشــــــــبـــــــاب
والـــريــاضــة الــعــرب والــدورة (63)
الثـالثة والـست لـلمكـتب التنـفيذى


