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الـــفــريـق اذا لم تــعـــالج بـــســرعــة
بـاشر عـلى  لقبي ـنافس ا وهو ا
ـشـاركـة الـبـطــولـتـ وحتـديــات ا

األسيوية.
قابل يريد ناظم شاكر مواصلة با
الـبـقـاء في  البـطـولـة الـتي ترشح
ـغمور لهـا على حـساب  الـفريق ا
قـــلــعـــة صــالـح الــذي تـــخــلف عن
ـبـاراة الثـانـيـة  من خالل تـقد ا
االداء الــقـوي  والـعــمل مـا بـوسع
الالعب اليقـاف الزوراء والعودة
بـنـتيـجـة من شـانهـا الـتاثـيـر على
لـقــاء اربـيل احلــاسم   كـمــا يـريـد
ـطلوب الفـريق حتقيـق النتـيجة ا
في الــــعـــاصــــمـــة الـــتـي شـــهـــدت
تراجعه في مباريات الدوري والن
بــطـولـة الـكـاس تـخـتـلف  وجتـعل
منه امـام فـرصة  من خالل جـهود
الـالعـــبــ  فـي اهــمـــيـــة الـــعــودة
بـالنـتيـجة  والـتقـدم خطـوة للدور
الــقـادم  والن الـفــوز عـلى الـزوراء
سـيـجـعل  من وضع شـاكـر افـضل
وهــــو الـــــبـــــاحـث عن اجنـــــاز مع
الــفـريق الــذي  يــأمل ان يـاتي من

خالل بطولة ألكاس.
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وجتــــري بـــنـــفـس الـــوقت  اقـــوى
ذكـور ب واهم مـباريـات الـدور ا
ران الـكـرخ  والـطالب وكالهـمـا 
بـأفـضل احـوالـهـمـا بـعد الـنـتـائج
ــنـاسـبـة  هي االفــضل لـهـمـا في ا
ـشـاركـة احلـالـيـة عـلى مـسـتـوى ا
الــدوري حــيث الــكــرخ الـذي جنح
ـــلـــعـــبه الـــذي يـــريــدان كـــثـــيــر 
ــذكـور في يـســتـغــله في الـلــقـاء ا
مـهـمـة  يـقـدرهـا  الالعـبـ بـسبب
قوة الـطالب التي ظهـرت واضحة
فـي  اجلـوالت االخــيــرة  واهـمــيـة
الـظـهـور الـقـوي واخلطـر من اجل
عـبــورصـفـوفــهم مـرة اخــرى بـعـد
الـتغـلب علـيهم بـالدوري وبـاماكن
الــفــريق حتـقــيق الــفـوز من خالل
عــطـــاء الالعــبـــ وثــقـــتــهـم لــتي
ارتــفـعت بــالـدوري  ولـالن   يـقـدم
ـــســــتـــوى والـــنــــتـــائج الــــكـــرخ ا
والــتـحــدي لـلــفـرق اجلــمـاهــيـريـة
ـهـمـة  مـنـافـسـة ويـدرك طـبـيـعـة ا
اخـــرى  ويـــريــدان يـــحـــدد مالمح
التقدم  من لقاء االرض التي يامل
ان تــــقف مــــعه لــــدعم الــــنـــتــــائج
اجلــيـدة الــتي مــنـحــته الــصـدارة
والـــوصــافـــة  لــفـــتــرة مـن الــوقت
ويريد كـر سلمان تـقد الفريق
ــنـاسب في  الـكـاس ـسـتـوى ا بــا
ـهـمـة  الـتي تـخـتـلف كـثـيـرا عن ا
الدوري ويقف امام خـطوة  تقربه
من الـــصــراع عــلى لــقــبــهــا الــذي
يبـحث عنه الطالب الـذين جنحوا
كثيرا في تغـير مالمح االمور بعد
ســلــســلــة نــتــائج   اخــتــلــفت عن
الـبـدايـة وبـعـد الـفـوز عـلى الـنـفط
وقـبـلـهـا علـى السـمـاوة والـتـعادل
مع الـــزوراء  مـــبـــاريـــات مـــهـــمــة
وطــدت مـن الـعـالقــة مع االنــصـار
ـتـوقع حـضـورهم بكـثـافـة جـريا ا
على العادة لدعم  جهود الالعب
وعد  والفريق في ان يكون على ا
بعدحتسن االداء بسرعة  والتقدم
ــــوقـع وحتــــقـــــيـق شيء من فـي ا
االســتـــقــرار حتت قــيـــادة يــحــيى
عـــلـــوان الــــذي  مـــهـم ان يـــخـــرج

جسام الذي غير الكثير من االمور
خالل فـترة قـصيـرة عـلى استالمه
ـيناء هـمة  قـبل ان تخـرج فرق ا ا
والـبحـري واحلسـ والـصنـاعات

اضي. من الدور ا
وتـظـهـر اهـميـة الـبـطـولـة امام من
يـحــرز لـقـبــهـا في احلــصـول عـلى
ـسـتوى مـشـاركة خـارجـيـة  على ا
االسيوى والـعربي ما يـدفع الفرق
الى بـذل مـا بـوسـعـهـا لـالسـتـمرار
بــهـــا  حــتى الــنــهــايــة ويــذكــر ان
ـذكـور سـتـجري مـبـاريـات الـدور ا
ذهـــابــا وايـــابــا حـــيث مـــبــاريــات
االيــــاب جتـــري في الــــعـــاشـــر من
الـشـهـر نـفــسه  وتـعـدفـرصـة امـام
الـفـرق في مـواصـلـة االعـداد حل
اسـتــئـنــاف الـدوري في الــسـادس
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فـفي مـلـعـبه يـسـتـقـبل الزوراء
اربيـل في مهـمة صـعبـة علال
الـــفـــريـــقــــ  حـــيث يـــريـــد
اصـــحـــاب االرض اخلـــروج
بـالنـتيـجة الـكامـلة  وبـاكبر
عــدد من الهـــداف  لــتــامــ
ــرور من مــلـعـب فـرانــسـو ا
حــريــري بـشــكل يــسـر  والنه
سيـلعب في ظـروف منـاسبة
حــــــيـث عـــــــامـــــــلي االرض
واجلمهور الكبير والتطلع
الى حــــسم االمــــور  عـــبـــر
الـفـوارق الــفـنـيـة الــعـالـيـة
بـــــــ الــــــطـــــــرفــــــ  والن
مـؤشــرات الـلـعب بـالـدوري
تــعــكس  الــتــقــدم الــواضح
لــلــبـــطل والــلـــعب من اجل
حتــقـيـق  لـقب جــديـد  من
خـالل اداء الالعـــــــبـــــــ
والـفـرصـة الـتي يـبـحث
عـنـهـا اوديـشـو في زج
عـــــدد من الـالعـــــبــــ
الــشـبــاب  لــتــعــزيـز
صــفــوف الــفــريق
والــــــــعــــــــودة
بـــــــشــــــــكل
قــــوي الى
مــبــاريـات
الــــــــــــــــــــــــدوري
والــــــتـــــــطـــــــلع
الـــــــــــــعــــــــــــودة
للـصدارة  لكن مـهم ان يسـتمر
في  مـنافـسات  بـطـولة الـكاس
واضـافة الـلـقب السـادس عـشر
مـن  خالل عـــــطـــــاء الالعـــــبــــ
وتــعــزيـــز الــقــوة الــهـــجــومــيــة
والــــــتــــــعـــــــامل مـع الــــــفــــــرص
واسـتـعـادة دوره في الـنتـائج  من
خالل  قيام الالعب بالدور االكبر
واالقــــتــــراب مـن احلــــسـم  عــــبــــر
ــطــلــوب اخلــروج بــالـــنــتــيــجـــة ا
ــدعــومـة مـن جـمــهــوره الـكــبــيـر ا
تـطلع الى ان يهـدي لهم فـريقهم ا
الـــفـــوز االول مـع حـــلــــول الـــعـــام
احلــالي ومــهم ان يــعــكس نــفــسه
بقوه  والتحضير للدوري وبطولة
ــهـمـة االكــبـر الـتي انـديــة اسـيـا ا
يــتــوجب ان يــســتــعــد لــهــا بــقـوة
وتـــركـــيـــز وان تـــظـــهـــر صـــفـــوفه
باجلـهوزية الـكاملـة بعدمـا ظهرت
الـكـثـير من االخـطـاء في مـبـارياته
األخيرة  التي  تشكل مخاطر على
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ـقـبل اخلامس تـقام يـوم الـسبت ا
من الــشــهــر احلـالي  7 مــبــاريـات
ضــمن الــدور ال16 مـن مــســابــقـة
كــاس الـعـراق بـكـرة الـقـدم تـتـوزع
عــلى مالعب الــعـاصــمـة وعـدد من
احملـــــافـــــظــــات و جتـــــري بـــــوقت
واحـدعـنـد الـسـاعـة الـثـانـيـة ظـهـر
ـبـاريـات بـ  الـفـرق وتـنـحـصـر ا
ــمـــتـــازة بــعـــدمـــا خـــرجت فــرق ا
الـدرجـة االولى من الـدور 32 دون
ان حتــــصل  مــــفـــاجــــأة بـــعــــدمـــا
ـــشــاركـــة عــلى عــدد انـــحــســرت ا
مـحدودغـير مـتـوقع من تلك الـفرق
قــبل ان يــنــســحب نــادي الــنــجف
بـعـدمـا تـرشح لـلـدور الـتـالي عـلى
حساب اخلطوط وكانت فرصة ان
يـسـتـمـر الـفريـق بالـبـطـولـة  وكان

مـــــــقـــــــرر ان يـــــــواجه
اجلـويـة  وكـان مهم
ان يـــســــتـــمـــر في
ـــســـابــقـــة بـــعــد ا
الـــتـــحـــسن الـــذي
طـــرا عــلـى وضــعه
الـــــــفـــــــنـي مـــــــنــــــذ
اســــــتالمـه من
قـبل ثـائر
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أكـد وزيـر الشـبـاب والـرياضـة احـمد ريـاض الـعـبيـدي أن وزارته سـتـجعـل االنديـة مـستـثـمـرة بدالً من
نح احلكومية. اعتماهدها على ا

ونشر العبيـدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك": "سيكون عام 2019
عامـا إلقرار القوانـ التي تخدم الـرياضة واألنديـة العراقـية وجعلـها أندية مـستثمـرة بدال من ان تكون

مستهلكة وتعيش على منح احلكومة العراقية".
وفـيـما يـخص مـلعب نـادي الـزوراء نــــــشـر العـبـيدي: "الـعـمل مســــــــتـمر وبـجـهود كـبيـرة في مـلعب
العب الــزوراء من اجـل اجنـازه بــالــوقت احملــدد لــيــكــون عـامـل مـســاعــد في مــلف رفع احلــظــر عن ا

العراقية".
محترف ايراني يصل بغداد لالنضمام الى الزوراء.
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مــــؤهالت الـــبــــطل رغـم وضـــعه
الـــــــــــــصـــــــــــــعـب فـي الـــــــــــــدوري
الـــعـــراقي.واضـــاف ان مـــجـــلس
إدارة الــنـــادي وضع الـــثـــقــة في
قــــدراتـي من أجـل تـــــصــــحـــــيح
سـار أعتقـد أن لقب الدوري ال ا

ـــلــعـب هــدفـــنــا إعــادة زال في ا
الــثـــــــــقـة لالعـبـي الـفـريق كـمـا
نــخـــطط لــلـــتــعـــاقــد مـع العــبــ
مــحـتــرفــ يــقـدمــــون اإلضـــافـة
ـطـلـوبـة.وتابـع ان نفـط الوسط ا
لــديه إدارة قـويــة ومــلــعب جــيـد
خلـــوض الــتـــدريـــبــات بـــجــانب
رغـبـة اجلمـيع في إعـادة الـفريق
نصـات التتـويج من جديد.ومن
جــــهـــة اخــــرى وصل احملــــتـــرف
االيراني ميالد نوري الى بغداد
قــبـل قــلـــيل بـــغــيـــة االنــضـــمــام
لصفوف الزوراء وتمثيل الفريق
ـؤمل ــوسم اجلــاري.ومن ا في ا
ان يـــــوقـع نـــــوري عـــــلـى عـــــقـــــد
انـضــمـامـه لـلــزوراء رسـمــيـاً من
اجـل االنـــخــــراط في تـــدريــــبـــات
الــــنــــوارس وتــــمـــــثــــيــــلـــــهم في
ـــقــبــلــة. ومن االســـتــحــقــاقــات ا
ــــــؤمـل ان يــــــصل احملــــــتــــــرف ا
االيــراني االخـر فــرهـاد حــاتـمي
.من جانب قبل خالل اليوم ا
اخـــر وصل احملـــتـــرف االيـــراني
مــيالد نــوري الي بــغــداد بــغــيــة

االنظمام الي نادي الزوراء.
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الـطـريق على مـرور نـفط اجلـنوب
والـعــمل عــلى حــسم الــلـقــاء ولـو
بـنـتـيجـة الـتـعـادل النه يـظـهـر في
ـــنـــاسب حتت انـــظـــار الـــوضـع ا
ستفيدة جمهوره   واحد الـفرق ا
كـثــيــرا من لــقــاءات االرض  الـتي
دعـمت مـشــاركـة الـدوري وتــظـهـر
ــســافـة اطــمــاعه في ألــكــاس   وا
الــقـــصــيــرة في حتـــقــيق االجنــاز
رحلة الـصعبة نتـظر وتخـطي ا ا
ــثـلـة في مـواجـهـة اجلـنـوب في
مـواقعه الـتي التـزال مهـددة  لـكنه
ـرة يـريــدان يـظـهــر مـؤثــرا هـذه ا
لـتـدارك تـداعـيات الـنـتـيـجـة  التي
هي من تــفـتـح االبـواب لالنــتــقـال
همة للدور القادم   رغم صعوبة ا
الن مــيـسـان قـدم مـبـاريـات افـضل
ــؤهل خلـــطف الــفــوز  مع وهــو ا
دخــول الـعـام اجلـديــد الـذي يـريـد
اجلـــنـــوب  الـــتـــغـــيـــر من  مالمح
مـبـاريات االرض بـعـدمـا عـجز في
الــذهـاب  عـلى عــكس مـا يـقـوم به

ميسان.
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ويــامل جــمــهــور مــتـذيـل الـدوري
الـديـوانـيـة الـظـهـور اخملتـلف  في
لـــقــاء الـــكـــاس عــنـــدمـــا يـــضــيف
ــثــابـــر احلــدود في اجملـــتــهـــد وا
ـعـنـوية خالل حتـقـيق الـنـتـيجـة ا
فـــتـــرة الــتـــوقـف وعـــلى وقـــعـــهــا
مــواصـلــة االســتــعـداد الســتــنـاف
قبل  النه الفائدة الدوري الشهر ا
 حـتى مـع احـراز لـقب الـكـاس اذا
كـبــرت مـخــاوف الـلـعـب بـالـدوري
وفـــقــدان الــســـيــطــرة حـــتى عــلى
ـدينـة  وان يسـتمر في مبـاريات ا
مــوقــعه وقــد يــفــقــد ابــواب االمل
بالبـقاء  اما حـالة التـراجع بعدما
زادة االمــــور  تـــدهــــورا وتــــفـــاقم
ــؤكـد ــشـهــد  امـام جــمــهـوره  ا ا

ـطلوبـة  بعد بالـفريق بـالنتـيجة ا
الـفـوزين الـكـبــيـرين  عـلى  الـكـفل
ــواصـــلــة الــعالقـــة مع االنــصــار
الــذين يـشـعـرون الـيـوم  بـتـحـسن
الوضع الـفـني  اخملتـلف ليس عن
الـبــدايـة حــسب بل عن  مــشـاركـة
ـــــاضي ومــــــا حـــــصل ـــــوسـم ا ا
لـلــفــريق الــذي يـبــحث الــيـوم عن
مــكــان يــنــاسب ســمــعــته وفي ان
يــعــود مـــنــافــســا يـــشــار له بــعــد
ــــواسـم االخـــــيــــرة نـــــكـــــســـــات ا
واالبـتـعـاد كـثـيرا عـن اقرانـه  قبل
ان يــســـتــعــيــد تـــوازنه  من خالل
اداء الالعــــبـــ واالســـمـــاء الـــتي
انـتدبـهـا علـوان  الـتي باتت تـقدم
دورا هــجـومـيـا ودفــاعـا قـويـا  بل
رفع من قدرات  وعطـاء  الصفوف
ـواجهـة كل االحـتمـاالت رغم  ما  
يـقـدمه عـلى نـحـو كـبـيـر من حـيث
ستوى والنـتائج  واكثر ما يهم ا
االنـــصــــار هـــو حتــــقـــيـق الـــفـــوز
ـرور بـسالم مـن مـنـطـقة لـتـامـ ا
الــــكــــرخ  النه ســــيــــدعـم جــــهـــود
االنــتـقــال لـلـدور الــقـادم  في وقت
يريـد الكـرخ  احلفـاظ على  نـظافة
ســـــجـل مــــــبـــــاريــــــات االرض في
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و يــجـــد مــدرب الــشـــرطــة الــوقت
مناسبا لـدعم قوة الفريق عبر زج
اكـبـر عـدد من  الـبـدالء لـسـدغـياب
ــــنــــتـــخـب الـــوطــــني ــــثل ا من 
بـبـطـولة ا اسـيـا  اكـبـر عدد من
بـ عــمـوم الـفــرق   لـكـنـه بـنـفس
الوقت يخشى ان  اليـقوموا باداء
الـواجـبات كـما يـريـدها فـي مهـمة
التــــظـــهــــر ســـهــــلــــة  رغم وجـــود
الــفــوارق الــفــنـيــة الــتـي عــلــيــهـا
الـشـرطـة  مـتـصـدر الـدوري  الـذي
وسم يـسـعى الى حتـقـيق لـقبـي ا
مـرة واحـدة  بـفـضل ارتـفـاع  اداء
وثقة الالعـب والتـشكيل االفضل
بـ عــمـوم الــفــرق   الـذي مــنـحه
لـصدارة  قـبل الدخـول  بالـبطـولة
الـثـانـيـة والــعـمل الثـبـات جـدارته
كــفـريق مــنــافس عــلى لـقــبــهـا في
مــوسم يـظــهـر بــهـر قــويـا مــؤثـرا
مـســتـقـرا بــفـضل مــسـتـوى االداء
والــنـتـائج والن مـبـاراة الـكـهـربـاء
حتـضى باهـتمـام  جـمهـوره الذي
يـامل ان يواصل مـسـيرته بـسجل
نـظـيف عـلى مـسـتوى الـبـطـولـت
وان يـــحــسم االمـــور في الـــتــقــدم
لــلـدور الــقـادم عــبــر الـلــقـاء االول
ـستوى االفضل وجعل االمر في ا
حلـــــ مــــوعــــد الـــــلــــقــــاء االخــــر
واالهم[   [WU1هــنـا  ان تــظـهـر
قـــــدرات الــــبـــــدالء   وســـــد فــــراغ
الالعـبـ األسـاسـ وتـعـويـضهم
عبر  حتقيق النتيجة التي يبحث
الـكـهـربـاء الـذي تـنـفـس الـصـعداء
بـالـفـوز االخـيـر عـلى نـفط الـوسط
مــا حــسـن من مــوقـــعه  ومــهم ان
ـــذكــورة قــبل تــاتي الــنـــتــيــجــة ا
ـــرشــحــ مـــواجــهـــة احــدابــرز ا
لــلـقـبي الـدوري والـكـاس وعـنـدمـا
يــجـد عــبــاس عـطــيــة الـفــريق في
وضع اخــر فــانه   ســـيــطــلب  من
ـــســتــوى الـالعــبـــ االرتــقـــاء بــا
وحتــقـيق افـضل بــدايـة في الـعـام
اجلــــديــــد فـي قــــهــــر  الــــشــــرطـــة

واحـــداث الــــتـــحــــول في مــــســـار
ـوسم   وحتـقيق مـفـاجـأة الدور ا
ــذكــور واالحـتــفــال بـالــنــتـيــجـة ا
حتت انظـار جمـهور الـشرطة  من
خالل جـهـود مــجـمـوعــة الـشـبـاب
الــتي ســبق لــهــا وجتـاوزت عــلى
ـاضي ــوسم ا ـتــصـدر ا مـفــارز ا
ولـو االمـور مــخـتـلـفــة الـيـوم لـكن
عبور الشـرطة يعد بالـعمل الكبير
لـلكـهرباء  الـتي عـادت للعـمل ولو
من بــعــيـــد بــعــد بــدايـــة كــارثــيــة
ويــامل جـهــازهـا الـفــني ان  تـاتي
االمور كـما يريـد في لقاء الـشرطة
ــــخـــاوف  غــــيـــاب والـــشــــعـــور 
األسـاسـ وعـدم قـدرة الـبدالء في
ـذكـور تـدارك االمـور  من الـلـقـاء ا
لـعب التاجي  الذي قبل االنتـقال 
قديظـهر صعـبا  مع ان كل الدالئل
 تـؤكــد الـشــرطــة االفـضل بــحـسم
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ويـلتـقي في  البـصرة فـريقـا  نفط
اجلـنــوب ومــيـســان   في مــبـاراة
تــمــثل صــعـوبــة لــلــفـريــقــ امـام
حتــديـــات الــفـــوز الــذي يـــتـــطــلع
اجلنـوب العـودة لنـتائج مـباريات
االرض الـتي  خـسـر فـيهـا الـكـثـير
من الــنـقـاط فـي الـدوري والبـد من
ايـقـاف  حـالـة الـتـداعي  والهـمـيـة
بـطـولــة الـكـاس وتـعــزيـز الـبـدايـة
الـــتي جتــــاوزهـــا عـــلـى حـــســـاب
سـامــراء قــبل ان يــواجه جــيـرانه
في مـــهــــمـــة يـــحــــاول اســـتـــغالل
ظــروفـــهــا  كــلــمــا امــكن  لــتــدارك
مـشـاكل لـقـاء الـعـمـارة والنه فـشل
في الكثير من مباريات الذهاب ما
يـــجــعل من عـــادل نــاصـــر تــامــ
نــتـيــجـة الــبـصــرة الـتي يــريـد ان
يفسدها ميسان  عبر تقد االداء
والـــتـــعــامـل مع  الـــفــرص وقـــطع
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ـبي ــنــتـخـب األو أثـنى مــدرب ا
الـعراقي عـبد الـغـني شهـد على
قـام في قـطر مـعـسكـر الـفـريق ا
مـــؤكــدا أنه مــحــطـــة مــهــمــة في
ســعــيه لــزيــادة االنــســجــام بــ

. الالعب
 وقـــال شـــهــد فـي تــصـــريـــحــات
عسكر يساهم في صحفية  إن ا
زيــادة االنـســجـام بــ الالعـبـ
السيـما وأنهم يـفتـقدون للـخبرة
ويـلـعـبـون كـبـدالء مع فـرقـهم في

الدوري احمللي.
ــعـــســكــر احلــالي وأضــاف أن ا
يـخـتـلف تـمـامـا عن الـتـجـمـعـات
األخرى من حيث تـفهم الالعب
لألفكار الـتكتـيكية بـغض النظر
ـباراة الـودية عن الـنتـيجـة في ا
السـابقـة أمام الفـريق العـسكري
ــــبـــــاراة الــــتي الـــــقــــطـــــري أو ا
ـــنــــتـــخب مع ســـيــــخـــوضـــهـــا ا

مسيمير.
ـقــبـلـة ــرحـلــة ا وأشـار إلى أن ا

من اإلعـداد ستـتـضــــــــمن دعوة
العـــــبــــ جـــــدد وخــــــــــــوض 3
مـبــاريـاـــــــــت جتـريــبـيــة حـيث
ـــبي ـــنــــتـــخب األو ســــيـــواجه ا
الــــــــعــــــــراقـي نـــــــــظــــــــــــــــيــــــــره
الـــــســـــــــــــوري مـــــــــــرتـــــ في

ـــنــــتـــخب الــــعـــراق بــــجـــانـب ا
الســـــــعودي في الرياض.

ــبي ــنــتــخب األو  وخــتم بــأن ا
بــحــاجــة إلى مــا يــقــارب من 10
مـبـاريــات جتـريـبـيــة لـيـكـون في
ؤهلة جاهزية تامة للتصفيات ا

لكـأس أ آسـيا حتت  23 سـنة
قبل. التي ستنطلق في مارس ا
بي ـنـتـخب األو  يـشار إلى أن ا
دخل في مـعـسكـر تـدريبي بـقـطر
في  23 مـن الـــــشــــهـــــر اجلــــاري

قبل. ويستمر حتى 2 يناير ا

دير الفني ا
لفريق
الطلبة
راضي
شنيشل
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كـشف مـدرب نـادي نفـط الوسط
راضـي شــنــيــشل عن اهــدافه مع
عنـدليب الفـرات خالل منـافسات
ـوسـم اجلـاري.وقــال شــنــيـشل ا
ـــــوقع فـي تـــــصـــــريح نـــــشـــــره ا

الــرســمي لــلــنــادي تــلــقـيـت عـدة
عـروض مــحـلـيــة وعـربـيــة لـكـني
فـضـلـت الـعـمل مع نـفط الـوسط
ألن رغـــبـــة إدارة الـــنــادي كـــانت
كـبـيـرة بـضـرورة تـغـيـيـر أحـوال
ــتـــلك الـــفـــريق نـــفط الـــوسـط 

ــــرور بــــوابـــــة بــــاتت ســــهــــلــــة ا
تناول. وبا
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واخـر لـقـاء ب الـسـمـاوة والـنفط
في الـدوري انــتــهى بـفــوز الــنـفط
بــــثالثــــة اهـــداف  بــــعـــدمــــا قـــدم
الـــســـمــاوة اداءا مـــقـــبـــوال وبــقي
مــتـعـادل  الـى مـا قـبل 20 دقـيــقـة
من نـهــايـة الـوقـت  حـيث يــتـطـلع
ـــضـــيف  لـــضــرب عـــصـــفــورين ا
بحجر واحد حيث الثار للخسارة
الــقــريــبـة وقــطـع نـصـف الـطــريق
الى مـا قبل لـقاء الـذهاب الـصعب
والنه اعتـادعلى احـراج الضـيوف
لعبه  واهمية قهر النفط  حتت
انـــظــار انـــصــاره حلـــ   حــلــول
مـوعــد لـقـاء احلــســم فـيـمــا يـريـد
حسن احـمد تعـزيز ســـــــــــيطرته
 على  لقـاءات السماوة  من خالل
مجـموعـة العبـ واعـــــــدة عادت
لـلـمـنـافـسـات بـعد نـكـسـة الـطالب
قبل ان يـتوازن في الـكاس حيـنما
عـوض  خــســارة لــقــــــــــاء ذهـاب
الـدور 32 مع اجلــنـســيــة وقــهـره
بـثالثــيـة نـظــيـــــــــفـة كـمــا تـظـهـر
الــفـرصــة  لـلــدفع  بــبـديــلي مـازن
فياض ومحمد داود  والعمل على
حـسم االمـور من مـلـعب الـسـماوة
وهــو بــالــقــادر عــلى ذلك النــــــــه
ـضـيـــــــــف ولالن لم افـضل مـن ا
يــخـسـر أي من مـبـاريـات الـذهـاب
قـبل ان يـعــود بـخـمـــــــــاسـيـة من
مـــلـــعـب اجلـــنـــوب  فـي اجلـــولـــة
الــثـــالــثـــــــــة عـــشــــــــــرة قــبل ان
يــــذهب لـــــلــــراحــــة اإلجـــــبــــاريــــة
واالعـداد لــلـفــتـــــــــرة الــقــــــادمـة
عبر تاهيل خطــــــوط اللعب التي
شـهـــــــــدت  الـوقــــــــوع بـاخـطـاء
ودفع ثــــمـن فــــاتـــــــــــــورة لــــقــــاء

الطالب.

يــلـوم ادارة احملـافــظـة النـهـا دارة
ظـهرهـا لـلفـريق الـذي يحـتاج الى
دعم اهــله قــبـل ان تــذهب فــرصــة
الــبـــقــاء  فـي اهم الــبـــطــوالت في
الـــوقـت يـــســـعى الـــضـــيـــوف الى
زيــادة مـــتــاعـب اصــحــاب االرض
والعـمل على إبـعادهم وإقـصائهم
من  للقاء االول   وهو في الوضع
الــتـوازن ويـامل الــظـهـور بـاحلـال
االفــضـل في الــبــطــولــة الــثــانــيــة
ويــبـــدو مــرشـــحــا فـي الــعـــوديــة
ــبــاراة  لــعــكس قــوته بــفــوائـــد ا
والنـه اليـــريــــد انــــتــــظــــار  لــــقـــاء
الــعــاصـمــة بل الــتــقـدم بــثــقـة من
ملعب الديوانية الذي  بات معبرا

 القرانه.
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 ويـــــحـــــاول الــــــوسط  الـــــعـــــودة
بـاريات عقـر الدار بعد للحـضور 
ســلــســلـــة  نــتــائج مـــخــيــبــة  في
اجلـــوالت االخـــيــــرة وتـــراجع من
ــــهــــمــــة   واحلــــال في ــــواقع ا ا
بـــطــولـــة الـــكـــاس عـــنــدمـــا واجه
ثنى بالتعادل صعوبات تخطـي ا
مـعـه في  لـقـاء احلـسم مـا يـعـكس
ـؤكــد  تـسـعى ـســتـوى  ا تـدني ا
ادارة بــحـرالـعـلــوم تـاهـيل االمـور
عـبـر فـتـرة الـتوقـف التـي يامل ان
يـعــكس  دوره في بـطـولـة الـكـاس
الـــتـي  يــريـــد االمـــانـــة تــعـــويض
مافـاته في الدوري  قـبل ان يطيح
يناء البصري ويقصيه بسرعة با
ـرور مـن مـلــعب الــوسط ويــامـل ا
مـن خالل جـهــازه الــفـني اجلــديـد
ــواصــلـة بــقــيــادة عــصــام حــمــد 
النـتائج والـتقـدم الى الدور االخر
ـطـلـوبـة وتـوفـيـر فـرصـة االعـدادا
الــتي تـــعــتــمــد عــلى رفع احلــالــة
عنوية واللياقة البدنية والتميز ا
في البطولة الثانية  والعودة  من
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