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تعـاقد نادي نـفط الوسط الـرياضي مع مـحتـرف كولومـبي لتـمثـيل فريق كـرة الصاالت
نـسـق االعالمي لـكـرة الـصاالت ـقـبل بـبـطـولـة االنـديـة االسـيـويـة.  وقـال ا ـوسم ا في ا
الـعـراقـية عـدي صـبار في تـصـريح صـحفي  إن نـادي نـفط الوسـط بدأ حتـضـيراته من
ـقرر اقامـتهـا في مدينـة بانـكوك التـايلـندية شاركـة في بطـولة االنديـة االسيـوية ا اجل ا
ـقــبـل. واوضح صــبــار أن نــفط الــوسط ضم الالعـب الـكــولــومــبي خـالل شــهــر آب ا
اجنولت لـتعزيـز فريـقه في بطـولة االنـدية االسـيوية خـاصة وان مـجمـوعته تـضم اندية
ـقـرر ان تـقام يـرام الـقـيرغـيـزسـتـاني ونـاغـويـا الـيـابـاني وفـامـوس االنـدونـيـسي. ومن ا

قبل. البطولة في مدينة بانكوك التايلندية للفترة من  8 إلى  18 آب ا
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اسـتـجـاب وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة
لـطــلب العب بــالــلــقـاء فـي مـخــيــمـات
ــعــانــات الــنــازحــ من اجل طــرح ا
الــتي يـــواجــهــهـــا عــنــد انـــطالقه في
مــسـيــرته الــريــاضــيــة والـعــمل عــلى
ـســتـطـاع تـذيــيل الـصــعـوبـات قــدر ا
ـهــمـة من النـتــشـال هــذه اخلـامــات ا
الـفـئـات الــعـمـريــة حتت هـذا الـوضع

القاسي.
ويـــاتي ذلـك ضـــمن  مـــنــــهـــاج عـــمل
االدارة اجلديـدة يـعتـمـد على الـفـئات
العـمـريـة الصـغـيرة وجلـمـيع األلـعاب
الـــفـــرديــة واجلـــمـــاعـــيـــة الى جـــانب
اسـتـحـداث الـعاب جـديـدة وتـشـجـيع
الــشــبـــاب عــلى االقـــدام في تــنـــمــيــة
مـــواهـــبـــهم فـي مـــخـــتـــلف االلـــعـــاب
الريـاضـية سـيـما ان الـوزارة  عـقدت
اجتـمـاعـا مـوسعـا لـوضع خـطـة عمل
وآلـيـة جــديـدة لــلـنـهــوض بـالــريـاضـة
وإعـداد الـفـرق الـريـاضـيـة حتـضـيـرا
ـقــبـلــة عــلى صـعــيـد لـلــمـشــاركــات ا
احملافظات في جميع انحاء العراق .
  وذلك ان عمل الـوزارة اسـتـنـد على
 تــشــكـــيل جلــان مـــخــتــصـــة تــتــولى
تشكيل فرق رياضـية جديدة لتوسيع
رقعة اخلـارطة الريـاضيـة في العراق
ــــوذجـــــيــــة في ظـل وجــــود مـالعب 
وقاعات رياضية متعددة األغراض .
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كـــشف مـــصـــدر صـــحـــفي  عـن مـــوعــد
نتخب الـوطني العراقي وصـول جنم ا
ونـادي الشـرطة مهـند عـلي "ميمي" إلى
الـعاصمة الـقطرية الدوحـة للتوقيع مع
نــادي الــدحـيل الــقــطـري. و أن "مــيـمي
سـيصل إلى العاصمـة القطرية الدوحة
نــهـــايــة األســبــوع اجلـــاري تــمــهــيــداً
لــلــتــعــاقــد مع نــادي الــدحــيل بــعـد أن
يــخـــضع لــلــفــحــصـــوات الــطــبــيــة في
ـــــصــــدر أن اســـــبــــيـــــتـــــار". وأوضح ا
"الـطـرف اتـفقـا عـلى كل بنـود الـتعـاقد
الـــرســمي وعـــقب إجــراءات الــتـــعــاقــد
سـيـطـير الالعب الى الـبـرتـغال لـيـنضم
إلى مـعـسـكر الـدحـيل الـذي ينـتـظم فيه
حــالـيـاً اســتـعــداداً لـلـمــوسم اجلـديـد".
ـــهــاجم وســـيــعـــوض مــيـــمي رحـــيل ا
ــغـربي يــوسف الـعـربـي إلى صـفـوف ا
ــبـيـاكـوس الــيـونـاني فـيــمـا سـيـتم او
تـسجيل قيد "ميمي" في القائمة كالعب

آســيـوي بـدالً عن الـيـابـاني
نتقل الى شويا ناكاجيما ا
صـفـوف بـورتـو الـبـرتـغـالي.
ـــــنــــتـــــخب واقـــــتـــــرب جنم ا
الـوطني ونـادي الشـرطة مـهند
عــلي "مــيــمي" مـن االنــتـقــال إلى
صــفـوف فـريـق الـدحـيل الــقـطـري

ـقـبل. ـوسم ا لــلـدفـاع عن ألـوانـه ا
ومـيـمي كـان قـد تـلـقى عـروضـاً من
أنـدية أوروبية وعربـية لكنه فضل
االنـتـقـال إلى وصـيف دوري جنوم
ـــطــاف. وقــال قـــطــر في نـــهــايــة ا
مــــصــــدر مــــقــــرب مـن الالعب إن
مــيــمي اتــخــذ قــراره الــنـهــائي
ـقبـلة بـشـأن اختـيـار وجهـته ا
حـــيـث اخــتـــار االنـــتـــقـــال إلى
صــفـــوف الــدحــيل الــقــطــري".
ــصــدر الــذي طــلب وأضــاف ا
عـــدم الـــكـــشف عن اســـمه أن
"الـــنــــادي الـــقـــطـــري بـــاشـــر
بــإصــدار تــأشــيــرة الــدخــول
لـالعب فـي األول من تــــمــــوز
احلـالي والتـي ستنـتهي في
التاسع والعشرين من أيلول
ــصــدر أن ـــقــبل". وبـــ ا ا
"قـيـمـة انتـقـال مـيـمي قاربت
الـ 2مــــلــــيــــون دوالر وهـــو
ــادي الـذي حـدده ــقـابل ا ا
الـــشــرطــة لالســـتــغــنــاء عن
خـــدمــات الالعـب". يــذكــر أن
نــادي الــدحـيـل الـقــطــري قـد
أعــلن رحـيل مـهـاجـمه يـوسف
الـعـربي إلى أولـومـبـيـاكوس

اليوناني.
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ــــغـــــتــــرب في شن الالعـب الــــعـــــراقي ا
ـغـربي لـؤي الــعـاني هـجـومـاً الـدوري ا
عـلى نادي النفط بعـد تملصه عن إكمال
أوراق ضم الالعـب إلى صــفـــوفه. وقــال
العاني  إن نادي النفط سبب لي مشاكل
كـبـيـرة مع إدارة نـادي الـقـنـيـطـري لـعـدم
بلغ التـزامهم بـكلـمتهم بـخصـوص دفع ا
ــالي بــعـد ان طــلــبت االسـتــغــنـاء ! ولم ا
ـغـربي. يــقـدمـوا حـتـى اعـتـذار لـلــنـادي ا
واوضـح أن تــمـــلص إدارة نــادي الـــنــفط
جـعلـني ادفع الثـمن غـاليـا بعـد ان قررت
االدارة اعــــــادتي الـى الــــــرديف ولــــــكن
جـمـاهـيـر الـنـادي كـان لـهـا الـدور االبـرز
في اعادتي للفريق االول حيث استثمرت
الــــفـــرصـــة وثـــبــــتت اقـــدامـي والـــدلـــيل
الــعـروض الـعــديـدة الـتي تــلـقـيــتـهـا.
يـذكــر ان نـادي الــنـفط كــان قـد
اعـــــــلن ضـم الـــــــعـــــــانـي الى
صــــفــــوفه خالل تــــواجـــد
الـالعـب في بـــــــغــــــداد
الكــــــــمــــــــال اوراقه
الـرسمـية لـتمـثيل
بي ـنتـخب االو ا

العراقي.
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ـفــيـد يـقــول عـلي جــبـار نـائب فـي الـوقت غـيــر ا
رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم ورئيس جلنة
ــسـابــقــات في االحتـاد ان االحتــاد اخــطـأ في ا
مــجــامــلــة عــدد من االنــديــة من جــهــة مــنــحــهــا
لتراخـيص اللعب في مالعـب غير مـؤهلة الجراء
باريات الرسمية فيها  واضاف لوسائل اعالم ا
مـحــلــيـة ســيــكـون هــنـاك مــؤتــمـر صــحــفي قـبل
ــوسم الـقـادم 2019 - 2020 سـيـحـدد انـطالق ا
فـيه االحتـاد امور (مـهـمـة) عـديدة تـخص بـطـولة
ـمتازة واشار نائب رئيس دوري اندية الدرجة ا
ـعلـومة التي احتاد كـرة القـدم الى عدم صـحة ا
تـــداولـــتــهـــا بــعض وســـائل االعالم  حــول نـــيــة
ــمــتـاز عــلى االحتــاد في تــوزيع فــرق الــدوري ا
ــوسم الــقــادم . حــول مــنح مــجــمــوعــتــ فـي ا
االحتـاد تــراخــيص غــيــر مــسـتــحــقــة لــعـدد من
لالنديـة اقول  ماذا يـفيد الـندم في هذا الـتوقيت
ـمــتـاز لـلــمـوسم اجلــاري عـلى وشك والــدوري ا
ــشــاركـة فـي بـطــولـة االنـتــهــاء و فـرق االنــديـة ا
ـمتاز  دفعت ثـمن اللـعب في ارضيات الدوري ا
غـيـر صــاحلـة لــلـتــدريب ولـيس الــلـعب بــاهـضـاً
اصابات في صفوف العـبيها وتذبذب في االداء
ــة ,وخــســـائــر مــالــيــة .. ثم ان واخــفـــاقــات مــؤ
االحتاد عندما منح الـتراخيص لعدد من االندية
عــــــلى اسـس غــــــيـــــر واهــــــيــــــة قــــــبل انــــــطالق
موســــــــــــم  2018- 2019 اكـد بـانه ال يـكـترث
ـشـاركـة في بـطـولة للـمـصـلـحـة الـفـنـيـة لـلـفـرق ا
الـدوري  ويـقـدم مــصـلــحـتـه عـلى ايــة مـصــلـحـة
اخــرى .. ثم ان تـــأكـــيــد نـــائب رئـــيس االحتــاد
سابـقات في الوقت عينه على ان ورئيس جلنة ا
االحتــاد (لن) يـلـجــأ الى نـظـام اجملــمـوعـتـ في
قبل  ,مؤشر اخر على وسم ا تسيير مباريات ا
ان االحتاد على اسـتعـداد الن يكرر اخـطاء هذا
ــــواسـم الــــتي ســــبــــقــــته مـن زاويـــا ــــوسم وا ا
اسـتـمـرار مـبـاريات بـطـولـة دوري انـديـة الـدرجة
صالح متازة الى شـهر تموز  وعدم العنـاية  ا
ــدربـ وادارات االنــديــة عــلى حـد الالعــبــ وا
سواء  وعدم دفع مـستحـقات احلـكام في الوقت
ــبـــاريــات احملـــدد لــلـــدفع وهــو بـــعــد انـــتــهـــاء ا
مبـاشرة.. وهنـا يفرض تـساؤل مـهم نفسه  وهو
ـــدرب وادارة الــنــادي كـــيف يــرضـى الالعب وا
ـارس ــمــنــهج الــذي  واحلـكــام بــهــذا الـظــلم ا
ضدهم من قـبل االحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم ..
ــاذا ال تـعـلـن هـذه االطـراف الــرئـيــسـة في كـرة
الـقـدم الـعـراقـيـة معـارضـتـهـا الـعـملـيـة لـسـيـاسة
االحتــاد غـيـر الـواقـعـيـة وتــشـكل مـوقـفـاً حـازمـاً
ـشـروعـة ـطـالـبـهـا ا يـؤدي الى رضـوخ االحتـاد 
متـاز بالكـيفية كلـها وتسـيير مـباريات الـدوري ا
الـتي تـضـمن جنـاح عـناصـر الـلـعـبـة في حتـقيق
اهــدافــهـا. وال اعــرف مـا جــدوى اقـامــة مـؤتــمـر
ـوسم الـريـاضي صـحـفي (مـهـم) قـبل انـطالق ا
ؤتـمـر بـعد انـتـهاء اذا ال يـكـون هـذا ا ـقـبل ..  ا
ـوسم  ,ويـطـرح االحتاد رؤيـته مـنـافـسـات هذا ا
ـقـبل في ادارة شـؤونه لـلـمـوسم ا
ـرونـة الـكـافيـة في لـيـضـمن ا
تــــشــــكــــيـل وتــــعــــديل االراء
ـشــتـركـات لــلـوصـول الـى ا
ــــدرب ويـــــنــــجح الـالعب وا
وادارة الــــــنــــــادي واحتـــــاد
الكرة في حتقيق اهدافهم.
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نــتـائـجه وحــصـد الـنــقـاط كـامــلـة  الـتي
خرج بـها لالن  الـتي ستـقربه بـعد اكـثر
ـــا حـــســـمه  في من حـــسم الـــلـــقب ور
ـذكـور مــبـاشـرة  اذا  مـا جنح ـلــعب ا ا
في قهر اصحـاب االرض وتمكن الزوراء
من الــــفـــوز عـــلى اجلــــويـــة  وعـــنـــدهـــا
سـينـتهي كل شـيء  وليـحتـفل بـطريـقته
اخلــــاصـــة في وقـت يـــامل الــــنـــجف في
نــداوة جــراحه  في حتــقــيق الــنـتــيــجـة
هـمة واالبرز بـعدما تـمكن من الـتعادل ا

مع الزوراء  اجلمعة في لقاء مؤجل.
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وسم وحقـق السـمـاوة اهم فـوز له في ا
جــاء بـوقـتـه ومـحـله  عــنـدمـا تــمـكن من
الــتــفــوق عــلى فــريق االمــانــة بــهــدفــ
لــواحــد لــيـرفـع رصـيــده الى   31وبـات
بوضع منـاسب وسط متـابعاته من اجل
الـبـقـاء الـذي اقتـرب مـنه كـثـيـرا  بـعـدما
عـزز من نـقاطه فـي نتـيـجـة تبـقى عـالـقة
ـوسم ــنـقـذة   في االذهـان وقــد تـكـون ا
ـتـعـثـر كـثـيـرا  بـعـد فـقـدان الـسـمــاوة  ا
السـيـطرة عـلى مـباريـات االرض قبل ان
يـــعـــود بــاول ثـالث نـــقـــاط ذهـــابــا  31

نقـطـة التـحول اليـقـاف معـاناته
ـــــــرحب وجـــــــمـــــــهـــــــوره ا
بــالــنــتـيــجــة كــثــيـرا النه
يــــدرك أهـــــمــــيـــــتــــهــــا
وطـبيـعـتـها وتـأثـيـرها

الـدرجـة االولى والـعودة يـعـني الـنـهـاية
ـثلة بـتقليص امام متـغيرات  الدوري 
ـفـتـرح  بــان تـصـبح سـتـة عـدد الــفـرق ا
عـشر فـريـقا.  ويـسـتـقبل فـريق احلـس
مــــا قـــبـل االخـــيـــر   23الــــتـــاسـع نـــفط
الوسط 44وكالهـمـا  تـعـرضـا لـلـنـتـائج
اخملـيبـة داخل وخـارج ملـعـبهـمـا بعـدما
ســقط  اصــحـاب االرض اخــر مــرة امـام
الــبــحـري فـي وقت تـلــقى االخــر ضــربـة
اجلـويـة  اخلسـارة الـثـالـثة تـوالـيـا بـعد
الــكـهـربــاء ومـيـسـان لــيـتـجــمـد رصـيـده
ـتـدنـيـة ـذكـور بـسـبب واقع الـنـتـائج ا ا
وتــواصل الــفـشـل في عـدم الــقــدرة عـلى
حتـقيق ايـة نتـيـجة ايـجابـيـة كانت مـنذ
ـرحلة الثـانية الـتي شهدت  قبل بداية ا
الــتـوجـه لـلــعـاصــمـة في مــهـمــة  اخـرى
ـركـز الـذي يـحـتـله التـبـدو  سـهـله رغم ا
ــضـــيف  والن الــوسط لم يـــتــمــكن من ا
الـــعـــودة  بـــكـــامل  نـــقـــاط من  جـــمـــيع
مــبــاريـــاته اخلــارجــيــة الــتي  زادت من
مــشـاكـله الــفـنــيـة  ولـوال  مــا جـمـعه من
رحـلة احلـالـية لـتراجع الى نقـاط قـبل ا
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وتـخـتـتم مـبـاريـات اجلـولـة نـفـسـهـا غـد
الـثالثـاء  بـاقـامـة اهم مـبـاراتـ عـنـدمـا
ـلعب الـنجف في مـهمة يخـرج الشـرطة 
صــعــبــة جـدا امــام  رغــبــة حتـقــيق اهم

االستقرار  التي عليها  الالعب  والكل
يشعـر بالسـعادة بعـد الذي حتقق خالل
فــتـرة قـصـيــرة  وحـرصـهم عــلى الـلـعب
ـوقف و اسـتغالل حـالة بـتركـيز  لـدعم ا
ـــوقع االخـــيــر 23 الــضـــيــوف  حـــيث ا
ـهــمــة الـتي والـســعي لــلـبــقــاء امــام   ا
كن قاييس  وال التظهر سهـلة في كل ا
جتــاوز اصـــحــاب االرض   اال من خالل
تــنــظـيـم الـصــفــوف واالسـتــحــواذ عـلى
ـطلـوبة   بـعدما الكـرة وطريـقة الـلعب ا
تـلــقى  الـفـريق جـرعــة مـتـأخـرة بـالـفـوز
على فـريق احلـس وخـرج بثالث نـقاط
غالية رفـعت من معنـويات الالعب  في
الـتـوجه برغـبـة الـفـوز في مهـمـة التـبدو
ـرة  الن غـيـر ذلك  سـيـزيـد من سـهـله بـا
معـاناتـه بعـداكثـر  وليس امـامه بعـد ما
يـخـسـره بعـدمـا أكـلـته الـنـتائـج  وفريق
احلس والن االمـور  التتيح الـتعويض
الـكـبيـر لـتـلك النـقـاط والـتراجـع للـمـركز
االخــيـر الــذي يـشــكل حــمال ثـقــيال امـام
الصراع الـنفسي والـبدني  مع الالعب
ـوسم ـدرب ومـن يـقـدر عــلى انـقــاذ ا وا
بـعــد احلـالـة الـتي وضع الــفـريق نـفـسه
فـيـهـا والـتي الحتـتـاج الى تـعـلـيق  لـكن
مـهم ان تاتـي النـتـيجـة الـيوم وسـتـكون
في افضل اوقاتـها البل افضل مـا يقدمه
الالعــبـــ لــلـــفــريـق  الــذي  عـــاد بــشق
االنـفس  بـعـد فتـرة الـلـعب الـطـويـلة في
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تتواصل اليوم االثن  مباريات اجلولة
ـمـتـاز بـكرة  35 من مـسـابـقـة الـدوري ا
الـقـدم حـيـث تـقـام مـبـاراتـ األولى بـ
الــديـوانــيـة  والــبـحــري   واألخـرى بـ
فـريقـي  احلسـ ونـفط الـوسط. يـسعى
الـديـوانـيـة الـذي انـتـقل لـلـموقـع الثـالث
ــهم عــلى الــكـرخ عــشـر 40اثــر فــوزه  ا
ـواصلـة صـحوته ـيـناء   وقـبلـهـا على ا
وانــــطالقـــتـه االخـــيــــرة  بـــعــــد أربـــعـــة
ادوارجـمع مــنـهـا  8نـقــاط الى  حتـقـيق
ـؤكد فـضـلة لـدى جمـهوره ا الـنتـيجـة ا
ـهـمة سـيـتابع الـلـقـاء باهـتـمام   لـدعم ا
الــتي يـكــون حـضــر لـهــا جـهـازه الــفـني
الـذي حقق نـقـلة كـبيـرة وواضـحة  وفي
ـتـفائـل حتـول كبـيـر لم يتـوقـعه اشد ا
بالفريق الذي تغيـر منذ  تسلمه من قبل
رزاق فرحـان وتـغيـر  كثـيـرا وابتـعد عن
مــواقع اخلــطــر عــنــدمـا تــواجــدفي  في
ــشــاركـة مــوقع مــنــاسـب رغم  ظــروف ا
التي واجـهـته منـذ البـداية  الـتي اثارت
الــقــلق بــ كل اهل الــديــوانــيــة  الـذين
يعشون اليوم وضعا مختلفا مع الفريق
ـوسم في الــذي يـحث اخلــطى النــهــاء ا
مـكـان افـضل  امـام  اخـر اربع مـبـاريات
ويــظــهــر األقـرب حلــسـم مــهــمــة الــيـوم
وإضــافــة الـنــقـاط كــامــلـة  امــام ظـروف
الـلـعب حـيث االرض واجلـمـهـور وحـالة

والنـهـا في غـايـة االهمـيـة امـام صـعـوبة
ـبـاريـات  خالفـا عن بـقـيـة الـفـرق اخـر ا
امام تهديد البقـاء  من فترة توالت فيها
النـتائج السـلبيـة قبل ان يـتمكن  سـمير
كـاظم من ايـقـاف نـزف الـنـقـاط في ثـالث
مـبـاراة صــعـبـة حـيث خـسـارة الـشـرطـة
والـــتــعــادل مع نــفـط اجلــنــوب  قــبل ان
يخرج من بـاب االمانة  العـريض بفرحة
كبيرة  واقـناع جمهوره    الـسعيد امام
انفـراج االمـور التي تـعقـدت كـثيـرا  لكن
مـــهـم ان يـــاتي االجنـــاز والـــفـــوز الــذي
اليـوازيه ثـمـن  وبـانـتـظـار حـسم االمـور
نــهـائــيـا   عـنــدمـا يـضــيف الـصــنـاعـات
الـدور الـقـادم في مهـمـة مـنـاسـبـة  حيث
النقـطة الوحيـدة ستكفل الـبقاء  وحسم
وسم  من جانبه يبدو األمانة لم ياخذ ا
االمور على محـمل اجلد  بسبب الوضع
ـرتــبك واخلـوف الـذي يــلف الـسـمـاوة ا
قــبل ان يــقــلب كل الــتــوقــعــات ويــقــهــر
اوالدالـعـاصـمـة  والزامـهم عـلى تـرك كل
الــفـوائــد  لـلـســمـاوة  الــذي  صـحى في
ـهم  واالهم ان ـطــلـوب وهــو ا الــوقت ا
ــشــاركـة يــســتــفــيــد من درس ا
احلـــالــيــة الــتـي  انــقــذهــا
الالعبـ ومن خـلـفهم
ـدرب سـمــيـر كـاظم ا
الـــــذي ســـــيـــــتـــــرك
بـصـمـة اخرى  لـكن
رة مـع فريق هـذه ا
الــســـمــاوة بــعــدمــا
ـــــــــــــــــــوسـم جنــح ا
ـــاضي  في انـــقــاذ ا
مـــــــــــــــــــــــــــوســم

الـديـوانيـة. واسـتـعـاد اربيـل توازنه في
ملـعـبه وب جـمـهوره بـعد اربـعة ادوار
مـن دون انــتـــصـــار قــبـل ان يــاتـي عــلى
حساب الكرخ  في نتيـجة مهمة  بتقدمه
لــلــمــوقع الــعــاشــر ويـامـل ان يـنــهي به
وسم  ومهم ان يستعيد دوره  وعكس ا
ـعـاجلــة انـحـداره نــفـسه في عـقــر داره 
الذي سببـه مباريات الـذهاب التي نالت
مـنه الـكــثـيـر من الـنـقـاط وشيء مـقـبـول
عند جمهوره  الذي  مر بفترات متباينة
 مـنـهـا من جـرته لـلـوراء واخـرى دعـمت
مــهـــمـــة  اكـــرم ســلـــمـــان  واالمل في ان
ــقــبل    واضـاف يــســتــمــر  لـلــمــوسم ا
الصناعات ثالث نقـاط مهمة اخرى على
الــتـــوالي فــبـــعــد الـــفــوز عـــلى الــطالب
اضي عـادوا ليـتقـدموا  على األسبـوع ا
اجلنوب  بهدف  ليتقـدم مباشرة للمركز
اخلــامس عــشــر  االفــضل فـي مــشــاركـة
مـرتـبكـة وصـعـبة ومـخـتـلـفة  عن االولى
لكـن مهم ان تـظـهر قـدرات الالعـب  في
ـنافـسات ورغـبة الـفريق احرج اوقـات ا
ـوقع  امـام اخـر الـكـبـيــرة في حتـسـ ا
ثالث مــبـاريـات وكــانه يـكـرر ســيـنـاريـو
اضي  في ظهور واضح عكس وسم ا ا
روحــــيــــة الـالعــــبــــ  فـي  اهم اوقــــات
ـنافـسـات ويضـمن الـبقـاء بتـفـوق قبل ا
ان   يــزيـــد من مــشــاكل اجلــنــوب الــذي
خـيمـت علـيه الـنـتائج اخملـيـبـة  والزامه
وقف  بـعـدمـا فشل الـبقـاء ثـاني عـشـر ا
الالعب في ايقاف مد النـتائج السلبية
ـتــوالـيـة سـواء في الــبـصـرة قـبل ان   ا
يـنحـني  امـام فـرق الـعاصـمـة من جـولة
الخـرى  قـبل ان تــتـرك تـأثـيـراتـهـا  عـلى
هـمة الـتي خـرجت عن مسـارها بـشكل ا
غــيــر مــتـوقع   فـي ظل تـزايــد الــنــتـائج
السـلبيـة.  وانتـهى لقاء الـنفط ومـيسان
بتـعـادلهـما بـهدف لـبرفع  االول رصـيده
ــــوقـع اخلــــامـس قــــبل ان الى  54فـي ا
تتـوقف نـتائـجه االيـجابـية األخـيرة
ــواقع لـــتــحـــرمه من الـــتــقـــدم 
الــــــــكـــــــــرخ  فـي وقـت رفع
مـيـسـان رصيـده الى 52
مــــوســــعـــا الــــفـــارق مع
األمانة الى خمس نقاط
 مواصال نتائجه بشكل
مقبول بـعد الفوز على
الوسط والتعادل مع
الـــزوراء   قـــبل ان
يعـود بنـقطة من
مـــواقع الـــنـــفط
في مـــهـــمـــة لم
تــــكن ســــهـــله
وهــــو االخــــر
الـــــــــذي الزال
يــــــــــــــــــــزاجـه
صــــعــــوبــــات
مــــــبـــــاريـــــات

خارج العمارة.


