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مسار  االمور والتحكم فيها   ويبقى
كـل شيء مـــــرهــــون بــــاداء وعــــطــــاء
ـــهــمــة  واهـــمــيــة الـالعــبــ لـــدعم ا
الــكــشف عن قــوة الــفــريق  من خالل
نـوع االداء والــسـيــطـرة عــلى االمـور
الـتي التظـهـر سـهلـة  والن الـضـيوف
عازمون  ايضا عـلى حتقيق اخلطوة
ــطــلــوبــة بـعــدالــعــرض اجلــيـد مع ا
الشـرطة  ويـتوقع ان يـواجه  مشـكلة
الـلـعب  الـتي تـتـطلـب الفـوز من اجل
الـبـقــاء في مـكـانه الــذي اسـتـفـاد من
تاخـر فريـقا الوسط  39 والنفط 38
مـا يـعـكس مـخـاوفه اذا مـا تـاخـر في
مـلــعب االمـانـة وهــو الـذي  فـشل في
اكثر من  اخـتبار امـام  فرق احلس
والسماوة  والديوانية قبل ان ينجح
ـلــعـبـه في الـتــغـلب عــلى اربـيل ثم
التعادل مع الشرطة  لكن الصعوبات
في مبـاريات الـذهـاب التي يـهتم بـها
احـــمــددحـــام   بــعـــد مــعــرفـــة ســبب
الـتـاخـر مع بـدايـة  الـفـتـرة  احلـالـية
واهمية  عبور بوابة االمانةمن خالل
قـدرات الالعـبـ الـتي عـادت لـتـلـعب
وتــقــدم  مــؤخــرا  لــيــتــدارك مـشــاكل
بـاريات واهـمـية جتـاوز االمور من ا
مـلـعب االمـانــة الـنـتـيـجـة لـتي تـخـدم
وقع اهداف الـفتـرة احلاليـة  ودعم ا
من خالل نتيـجة الفوز الـتي  تتطلب
اللعب بقوة وتركيـز وبصفوف فاعلة
تـدنية التي يكر  واستغالل احلالة ا
بــهــا األمـانــة والــلـعب عــلى  احلــالـة
الـنـفـسـيـة لالعـبـ  من خالل تـنـفـيذ
الــواجــبـــات بــاعــلى درجــات الــلــعب
وبـاقل االخطـاء الـتي اكـثر مـا تـظـهر
عندمـا يخرج الـفريق من ملـعبه  ولو
سفـرة اليـوم ستكـون مخـتلـفة بـعدما
حـــصل عــلى اربـع نــقــاط مـن مــلــعب
الــعـمـارة واالهــمـيــة   بـالــتـعـادل مع
الشرطة  النـتيجة التي غـيرت الكثير
من مسار االمور  لـكن  اللعب  خارج
الــعــمـارة يــثــيـر مــخــاوف جـمــهـوره
ــرحــلـة ــتـطــلع الـى اول فـوز  في ا ا
احلـالـيـة من خالل حتـمل مـسـؤولـيـة

بـاريات كـما  كـان احلال عـليه  من ا
فــتـرة واالبــتــعـاد عـن اخلـطــر  الـذي
بــــات يــــواجـه الــــفــــريـق الــــســــاعي
ـطـلـوبـة  عـلى لـتـحـقـيـق الـنـتـيـجـة ا
حـسـاب مـيـسـان  رغم انـهـا سـتـكـون
مهمة غـير سهـله  ويدرك ذلك جهازه
الــفــني  والــعــمل عــلـى الــرد الــقـوي
بـســرعـة ومن دون تــاخـر الن االمـور
الحتـتــمل بـعــدتـلـقي خــسـارة اخـرى
يـعني الـعـودة لـلـبدايـة الـتي شـهدت
فــشل  الــفــريق فـي الــسـيــطــرة عــلى
االمـــور قــبـل ان يــســـقط كــثـــيــرا في
شـكـلة عـنـدما نـعود مـيدانه  وهـنـا ا
ــقـارنــة نـتــائج الـفــريق بـ نــتـائج
االرض جنـــــدهــــا اقـل واضـــــعف من
همة الذهاب  ومؤكدان حمد يخطط 
ـيـسان اليـوم في احلـاق اخلـسارة 
ــســتـوى الــذي يــخـتــلف من حــيث ا
عندما يخرج للعاصمة ونزف الكثير
من الـنـقـاط لـكن مـهـمـة الـيـوم تـظـهر
مـختـلـفـة  امام الـفـريق الـذي يـسعى
االسـتــفـادةة كـلــمـا امـكن من مــلـعـبه
ـــســـار الــــنـــتـــائج واالهم الـــعــــودة 
ــــشـــــاكل االيـــــجــــابـــــيــــة وتـــــدارك ا
ــعــوقـات الــتي واجــهــته مــؤخـرا وا
وخشـية ان يـتعـرض خلسـارة اخرى
والن االمـور تـتطـلب دفـع اخلطـر عن
ــــهــــدد من نــــفط مــــوقع الــــفــــريـق ا
اجلــــــــنــــــــوب واحلــــــــدود واربــــــــيل
والديـوانـية وسـيكـون االمـر مخـتلـفا
لـــو خــرج الــفـــريق بــكــامـل الــنــقــاط
عــنـــدهــا ســيــتــقــدم اكــثــر من مــوقع
واالهم العودة للـتوازن  الن غير ذلك
ــشـاكل بـوجه سـيــؤدي الى ظـهـور ا
الفـريق  الذي يـعـول على العـبيه في
العودة  من خالل لقاء اليوم السباب
معـروفة واهـميـة تصـعيد دورهم الن
غيـر ذلك يعـني التراجـع بعد في ظل
تـسـاوي عدة فـرق من حـيث  حـاصل
الــنــقـاط  مــا يــخـضع  هــذه الــفـريق
للعب حتت ضـغط النـتيجـة  واللعب
بــاقـل االخــطـــاء ومـــحـــاولـــة حـــشــد
اجلــهـود والــدعم   لــلـســيـطــرة عـلى
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تـتـواصل اليـوم االربـعـاء   مـبـاريات
ـــرحــلــة اجلـــولــة   الـــتــاســـعــة من ا
الــثـانــيـة والــثـامــنــة والـعــشـرين من
مـتاز بـكرة الـقدم مسـابقـة الـدوري ا
ومـــتـــوقع ســـتـــكــــون عـــلى قـــدر من
االهمـية في ظل تـقارب مـواقع الفرق
وحاجز النقاط  وتالش الفوارق عند
بعضـها ما يـضفي  حالـة من  العمل
والـسـعي نحـوحتـقـيق نـتـائج الـفوز
الــشــعـــار الــذي ســتــدخل به الــفــرق
جـمــيـعـهـا  والن احلــاجـة تـدعـو الى
بـذل كل اجلـهــود امـام الـوضع الـذي
ــــســـابــــقــــة واحلــــاجـــة تــــمـــر بـه  ا
التـقلـيـدية دومـا في حتقـيق النـتائج
وبــالـتـالي مــتـوقع ان  يــشـهــدالـيـوم

مباريات قوية الكثر من سبب
ـــبـــاريــات الـــيـــوم عــنـــدمــا وعــودة 
يــسـتــقـبل االمــانـة اخلــاسـر لـلــقـائي
ــــتــــراجع الــــدوريـن األخــــيــــرين  وا
لـــلــمـــوقع الــعـــاشــر 33 فــريـق نــفط
مـيــســان اخلـامس 40 واخلـارج من
تـعــادل جـيـد مـن الـشـرطــة  ويـسـعى
اصـحـاب االرض الـعـودة واحلـضور
ــنـــافــســات الــتي تــوقف عــنــدمــا وا
بشكل غير متـوقع مرت تواليا امام
 الــنـفط والــكـهــربـاء  مــا اضـعف من
دوره بــشــكل واضـح بــعــد ســلــســلـة
ــرحــلـة نــتــائج مــهــمـة امــتــدت من ا
االولى تــقـدم  فـيــهـا قـبل ان يــخـسـر
ويــثـيــر االنـتــبـاه بــعـدمــا كـان قــويـا
ومـتـمـاسـكـا من خالل قـوة عـنـاصره
الــتي قــدمت مــبـاريــات كــبـيــرة مــنـذ
درب عصام حمدالساعي مع تسلم ا
الالعبـ اليقاف حـالة الـتداعي على
ـر خصـوصا   في خلـفيـة السـقوط ا
مــلـعــبه امـام الــنـفط قــبل ان يـتــلـقى
صعقة الـكهربـاء  ودخول الفريق في
درب وضع  اختلف كثيرا ما يضع ا
ــثل والالعـــبـــ امـــام وضع اخـــر 
بـالـعـودة لـتـحـقـيق الـنـتـائج وعـكس
ـنـافـسـة سـيـما الـتـواجـد في دائرة ا
ـــتــلـك الــقــدرة  عـــلى خــوض وانه 
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التـقى خلـيل السـالم أم عـام احتاد غـرب آسيـا لكرة الـقدم مـع األم العـام لالحتاد األردنـي سيزار
قبل. صوبر وذلك لبحث استعدادات استضافة بطولة الناشئ التي تقام بالفترة من 11-1 تموز ا
ويــشــارك في بـطــولــة احتـاد غــرب آسـيــا الــسـابــعـة لــلــنـاشــئـ 9 مـنــتــخــبـات هي إلـى جـانب األردن

البحرين الكويت فلسط العراق لبنان والسعودية. ستضيف: عمان سوريا  ا
وفي بدايـة االجتمـاع توجّه السـالم بالشكـر لالحتاد األردني علـى االستضافـة مشيـداً بتضـافر جهود

تواصل إلجناح البطولة. االحتادي والتنسيق التام وا
قـبل موعداً سابـقات في غـرب آسيـا بالـتشـاور مع االحتاد األردني يوم 9 حزيـران  ا وحـددت جلنـة ا
شاركة ضمن نفس اجملموعة في لسحب قرعة البطولة التي ستكون موجّهة نظراً لوقوع بعض الدول ا

.( ؤهلة لبطولة آسيا للناشئ (دون 16 عاماً التصفيات ا
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االقليمية القلقة".
يــــذكــــر أن االحتـــاد اآلســــيــــوي نـــقل
مــبـاريــات األنــديـة الــســعـوديــة أمـام
اإليــرانـيــة إلى مالعـب مـحــايــدة قـبل

ثالث مواسم.
واخـتــار الـنــصـر ذهــابـاً مالقـاة ذوب
آهن فـي دبي فــيــمـــا اخــتــارت إدارة
الـفــريق اإليـرانـي الـلــعب في كـربالء
قـبل أن تلـغي قـراراهـا ذلك اعـتـراضاً
منـها عـلى أحـداث صاحـبت مواجـهة
ذوب آهن فـي كـــربـالء أمـــام الـــزوراء

الـعـراقي. يـذكـر أن االحتـاد اآلسـيوي
نقل مبـاريات األنديـة السعـودية أمام
اإليــرانـيــة إلى مالعـب مـحــايــدة قـبل

ثالث مواسم.
واخـتــار الـنــصـر ذهــابـاً مالقـاة ذوب
آهن فـي دبي فــيــمـــا اخــتــارت إدارة
الـفــريق اإليـرانـي الـلــعب في كـربالء
قـبل أن تلـغي قـراراهـا ذلك اعـتـراضاً
منـها عـلى أحـداث صاحـبت مواجـهة
ذوب آهن فـي كـــربـالء أمـــام الـــزوراء

العراقي.
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قدمة الى التفوق من اجل اعتالء صدارة الترتيب مواجهات: يسعى فريق ا
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علق مستشـار رئيس الوزراء لشؤون
الــريــاضــة ايــاد بــنــيــان عــلى قــرار
االحتـاد االسـيـوي بـنـقل مـباراة ذوب
آهـن والــنـــصـــر الــســـعـــودي بــدوري

االبطال من ملعب كربالء الدولي.
وابلغ نـادي الـنصـر السـعودي مـدير
ملـعب كـربالء الـدولي مهـنـد اجلراح
بان االحتـاد االسيـوي ابـلغه بـتلـقيه
توجيه من االحتـاد االسيوي بـتأجيل
مـبــاراته امـام ذوب آهـن ونـقـلــهـا من

ملعب كربالء الدولي.
وقــال بـنــيــان في حــديث صــحـفي إن
"احتـــاد الـــكـــرة اســـتـــشـــار رئـــاســة
الـوزراء بـشـأن نقـل مبـاراة ذوب آهن
والنصـر السـعودي من مـلعب كربالء

الدولي".
واوضح أن "مجلس الـوزراء ايد قرار
احتاد الكرة بابالغ االحتاد االسيوي
بـاراة بسبب االوضـاع العامة بنقل ا
ـنـطـقة وال يـوجـد ما الـتي تعـيـشـها ا

يدعو للقلق".
ومن جـهـتــهـا كـشـفت وزارة الـشـبـاب
والريـاضـة االسبـاب احلـقيـقـية وراء
تــــاجــــيل اقـــامــــة مــــبـــاراة ذوب آهن
االيـراني والـنصـر الـسـعـودي بدوري
ــقـرر ابــطــال آســيــا الــتي كــان من ا
اقـامـتـهـا علـى ملـعب كـربالء الـدولي

غداً الثالثاء.
وابلغ نـادي الـنصـر السـعودي مـدير
ملـعب كـربالء الـدولي مهـنـد اجلراح
بان االحتـاد االسيـوي ابـلغه بـتلـقيه
توجيه من االحتـاد االسيوي بـتأجيل
مـبــاراته امـام ذوب آهـن ونـقـلــهـا من

ملعب كربالء الدولي.

ـتـحـدث بـاسم وزارة الـشـباب وقـال ا
والــريـاضــة مـوفق عــبـد الــوهـاب في
تــصــريح صــحـفـي إن "بـعـض مـواقع
الـتــواصل االجـتـمـاعـي نـشـرت انـبـاءً
ــبــاراة من مــلــعب تــفــيــد بــان نــقل ا
كــربالء الـــدولي يــعــود الى اســبــاب
سياسـية وهذا االمـر منافي لـلحقـيقة

تماماً".
واوضح ان "االحتـاد االسـيوي وافق
علـى طالب االحتـاد الـعراقي يـتـغيـير
ــبـــاراة بـــســـبـب االوضــاع مـــلـــعـب ا

جانب من احدى مباريات فريق الزوراء في ابطال آسيا

صــعـــوبــات امــام عـــزم العــبي فــريق
احلـــســـ عـــلى بـــلـــورة االمـــور النه
لـــيس امــامـــهم بـــعــد مــا يـــخــســروه
بعدالـفشل  في  15 مبـاراة وهوعدد
كبير بعدما حقق الفوز في  4لكنه لم
يفقد االمل   امـام موقف زاد صعوبة
 وحتديات الفوز الذي ابتعد عنه في
االربع جــوالت االخــيـرة مــا عــقـد من
ـني الـنــفس  الـبـقـاء االمـور  لـكــنه 
مــوسم اخـر  وكــان نـفس ســيـنــاريـو
وسم االخـير يظـهر مـرة اخرى لكن ا
بشكل اصعب بعدما ابتعد عن  اقرب
مـالحــقــيـه  بــست نـــقــاط  ويـــخــشى
مالحـقـة الـديـوانـيـة  والـكـهربـاء  في
وقت ســيــدعـم نـفــسـه بــالــفــوز  امـام
التـقدم اكثـر من موقع  امـام  حضور
نـفـس   الـنـقــاط مع الـفـرق اخلــمـسـة
الــتي تـقف فــوقه مــا يـجــعـله الــلـعب
بـحـوا فـز  مــهـمـة وجتـاوز تـداعـيـات

النتائج السلبية وهو مرشح لها.
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ويحتدم الصـراع ب الوسط والنفط
 الـتـقـدم لـلـموقـع اخلامـس  وكالهـما
ـنـيـان الـنـفس بـالـفـوز وان يـخـسر
نـفط مـيــسـان  امـام االمـانـة في لـقـاء
مـهم جـدا  وسـيـلـعـبـان بـشـعار لـيس
بديال عن الـفوز الـذي ينـشده الوسط
في ظـل ظــروف الــلـــعب  الـــتي تــقف
مـعه   وبـعـداالداء اجلـيـد الذي قـدمه
مع الزوراء مفرطا بفوز كاد ان يكون
االفضـل  ب جـمـيع نتـائـجه االخرى
الــتي  تـبــايـنت في الــفـتــرة االخـيـرة
والزال من  دون فــوز ذهــابــا قــبل ان
يتفوق عـلى البحري  لـكن لقاء اليوم
ســيــكــون مــخــتــلــفــا  امــام  اهــمــيـة
الـنـتـيجـة ومـا تـتـطلـبه مـهـمـة الـنفط
ــبــاراة  من ــا تــفـــرضه ا ـــعــقــدة   ا
تـــقــد االداء والـــلـــعب  الـــقــوي من
ـباراة خالل اداء الالعبـ وحـوافز ا
وبـعـد الـتـاخـر في اجلـوالت األخـيـرة

سعـدون وتزداداالمـور اكثـر صعـوبة
ـكن لــلـحـدود ان يـقـلـلـوا من لـكن ال
ـنــافس   ومــحـاولــة  الــلـعب شــان ا
بقوة وحذر لتدارك  الهبوط بالدرجة
االدني لـعـدم قـدرة الـفـريق في تـغـيـر
الــنــتــائج الــتي  تــوالت فـي الــفــتـرة
االخــيـر مــا جــعل من االمــر مـتــوتـرا
امـام ضــعف وتـاخـر الـنــتـائج  الـتي
نـالت الـكـثــيـر من قـوة الـفـريق  عـلى
خلفيـة تراجع االداء وفشل محاوالت
طلـوبة بعدفوزين العودة  للنـتائج ا
متتال  على البحري  وميسان قبل
ان تـتـوالى الـنـتـائج اخملـيـبـة وفـشل
الـالعــبــ جتـــنــبــهـــا قــبل ان تــزداد
االزمـــــة  خــــــطــــــورة  وسط تــــــوقف
االجنــــاز  وتــــقـــبـل اخلـــســــارات في
ملـعبه وخـارجه  حـتى اتسع الـفارق
مع السماوة الى 6 نقاط والتردد في
تــــقــــد االداء  والـــــنــــتــــائـج الــــتي
اســـتــهــدفت الــفـــريق  الــذي اليــريــد
الــبـقــاء عـلى تــقـبل االمــور احلـالــيـة
والعـمل عـلى تداركـهـا    بعـدم تغـير
الـكـثـيـر من  االشـيـاء  بوجـه الفـريق
الــذي يــكــون قــداعــد الــعــدة لــعــبـور
احلـدود الــذي   قـدم  مــبـاراة جــيـدة
امام اجلويـة وكاداقـرب للتـعادل منه
لــلــخـســارة   الــتي تــاثـر بــهــا حـيث
التراجع لـلموقع احلـالي والعمل من
خالل لقاء اليوم  عـلى العودة لعزف
نغمة النتائج وهو قادر على ذلك اذا
ما القـينـا نظرة عـلى  واقع الفـريق
وتــظـهـر االرجــحـيــة لـلــحـدود  الـذي
الزال يـقـدم مـبـاريـات مـقـبـولـة ولـقاء
ثل فـرصة لـلعـودة للـنتائج اليـوم  
االيـجـابـيــة في ظل الـفـوارق الـفـنـيـة
وفي ظل الـوضـع الـنـفـسـي  لـلـطـرف
ــوقع االخــر فــضال  عــلى حتــسـ ا
وترسخ تواجده من اجل البقاء وهو
االهـم  وهـــذا مـــتـــوقف عــــلى حـــسم
ــتــوقع ان يــواجه فــيــهـا ــبــاراة  ا ا

همـة والعودة بـفوائدهـا التي يرى ا
فــيـهــا  الالعـبــ االهـمـيــة الـكــبـيـرة
ـوقع اخلامس مـحددة بـالـبـقـاء في ا
الــذي يـامل  الــبـقــاء به البـعــدنـقــطـة
بـعـدمـا تـنـفس الـصـعـداء ويكـون في
اجلاهزية  للبدء باضافة نقاط اللقاء
ـــــثل الـــــتــــحـــــدي الى حــــد الــــذي 
بـعيـدالهل الـعـمارة ويـعـد االخنـتـبار
احلـقـيـقي لالعـبـ  واهـيـة الـظـهـور
حتت اعالم الـــعــاصــمــة   والــكل في
دينة  سيتابع  امال لتحقيق الفوز ا
الــذي ســيــكــون اكــثـر مـن مـهـم امـام
كان احلديث الذي البقاء في نـفس ا
يدور بـ الالعبـ والـشغل الـشاغل
ــتــوقع مــنـهـم ان يـرافق لألنــصــار ا
رحــلــة  الــيــوم بـعــد الــتــحــول الـذي
حتقق في اخر جولت   والن االمور
تــــغــــيـــرت واقــــتـــرب مـن الـــكل والن
النتائج االيجـابية وحدها من حتقق
االســتـقــرار  الــذي يـنــشــده مـيــسـان
الذي عكس حالة  اللعب والنتيجت
ـلـعبه الـذي تـاثر االخـيرتـ لـيعـود 
في بدايـة احلصـة الثـانيـة بعدد  من
الــلـقـاءات لــكن تـبــقى االمـور عــالـقـة
عـلى  مـباريـات الـذهـاب الـتي تـشكل
ضــــغــــطـــــا عــــلى الـالعــــبــــ   والن
ــواجــهـة ســتـكــون مـخــتــلـفــة عـلى ا
الـفـريقـ حـيث االمـانـة والـتـخـطيط
للعودة  واالستـفادة من التوقف قبل
لـقــاء الـزوراء مـطــلع الـشــهـر الـقـادم
وطـموحـات احلـصـول عـلى اول لقب
مـنــذ وصـول الـفــريق لـلـمــمـتـازة في
وقت يـامل مـيـسـان الـلـعب بـقـوة من
اجل النقاط والتحول  من خالل لقاء

سكون غاية في االهمية.
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ـــوقع الـــثــالث ويـــتــواجـه صــاحب ا
عشـر احلدود 32 مع فريق احلـس
مــا قــبل  االخــيــر  19 ولــيس بــديال
امــامــهـــمــا غـــيــر اخلــروج بـــالــفــوز
خــصـــوصــا لــفــريق احلــســ الــذي
تــعـــرض الربع خــســارت مــتــتــالــيــة
درب صادق اخرها من  اربـيل  مع ا

وجــود عـدد من الـالعـبــ الــواعـدين
الــقـادرين عــلى صــنع الــفـارق   كــمـا
قامـوا بذلك فـي عدد  من  مـباريـاتهم
بايقـاف  نتائج الـكرخ  وباسـتطاعته
درب الـعودةبـالـفوز الـذي يـعـمل له ا
بــــــــاسـم قــــــــاسـم الــــــــذي يــــــــامل ان
يعودبالفريق الى مكانه الطبيعي في
مـوسم اخـتـلـف عن االخـيـرين كـثـيـرا
قـدمة ولو الـفـارق كبـيـر مع رباعـي ا
واهـميـة ان يـقـدم النـفط مـا عـليه في
لقاء اليـوم  وسط حسابات االمل في
نتظر من ان يخسر ميسان اخلدمة ا
  االمانة في ان يعود  لـلسير بطريق

النتائج.
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وسيكون الطالب امـام  اختبار سهل
ــا في مـــتـــنــاول الـــيـــد عــنـــدمــا ور
يـسـتـقبـلـون الـبـحـري  وعـيـنهـم على
كامل النـفاط لتـعويض  نكـسة الكرخ
ــطـلـوبـة والن اخلـروج بــالـنـتــيـجـة ا
كانهم الثامن  و وجتنب ستبقيهم 
الحــقــة الــشـديــدة لــفــرق الــنـجف  ا
واالمانـة  اجلـنـوب واربـيل واحلدود
والـديـوانـيـة مـا يـضع الالعـبـ امام
الــلـعب بــقـوة واهــتـمــام  بـعــيـدا عن
تعب ر بهـا البحري ا احلالة التي 
نـهك لكـنه اليـريد االسـتسالم رغم وا
ـصـلـحة ان كل الـتـرشـحـيـات تـصب 
الـــطالب لـــيس النـــهـم اقــويـــا بل الن
ــر بــاســوء ايــامه لــكــنه الــبــحــري 
يـــبـــحث عـن الـــبـــقـــاء حــــتى الـــرمق
االخير  وتظهر االمور قـــــــلقة بوجه
ـطـالب بتـحـقيق الـفوز  ثائـر احـمد ا
حتت أي مـــســوغ واخـــراج صــفــوف
الــطالب مـن حــالـة الــقــلـق  الــشــديـد
بســـــبب تبـاين النــــــــتائج   وحتى
اليوم لم تكن مضمونة في ظل حاجة
الـــبـــحــــري لـــلــــنـــــــــقـــاط عــــلى امل
ــوسـم بــعــدمـــا حــقق اســـعـــــــــاف ا

التعادل.

مـا يــجـعـله ان يـلـوي  االهــمـيـة عـبـر
طريقة اللعب التي سيحددها راضي
شـنـيشـل الذي يـعـلم قـيـمة الـنـتـيـجة
ــشـاركـة والن وانــعـكــاسـهـا عــلى   ا
التقدم للموقع اخلامس امر في غاية
ـنح الـفريق قـوة مضـافة االهمـية و
الحـقـة الـزوراء لـكن االول  حتـقـيق
ـرحـلـة الـنـتـيــجـة االهم مـنـذ بـدايـة ا
احلـاليـة وتـعـثر  في اكـثـر من مـلعب
قــبـل الــظــهــور اجلــيــدامــام الــزوراء
وشكل الـتـعادل مع الـبطـل  النـتيـجة
الـتـي فـرط بـهـا وســيـبـقى يــتـذكـرهـا
الالعــبـ بــحـســرة  الن الـفــوز عـلى
الــزوراء شــكـل اخــر وثــاني عــنــدمــا
تـــهــزمـــة امـــام جـــمـــهـــوره  قـــبل ان
تتـنازل في اخـر الثوان  لـكن الوسط
وجد نفسه ويذكر  بنتائجه مع وقت
درب للفريق  التي يريد ان استالم ا
واقع يعـززها في الوصـل الى احد ا
الـــطـــمـــوحـــة  مـن خالل تـــصـــعـــيـــد
ـــســـتـــوى وجـــعـل االمـــور بـــاقــدام ا
ومــهـارات الالعــبــ الـذين يــدركـون

اهمية اللقاء وحتيات االمور.
من جــانــبه لم يــســتـقــر الــنـفـط عـلى
سـتوى وواقع الـنتـائج بعـدما عاد ا
بتعـادل بطـعم اخلسارة من الـبحري
بعدمـا خسر نقـطت  كـادا ان يتقدم
بـهـمـا الى مــواقع نـفط مـيـسـان بـعـد
تعـادله مع الشـرطة  وتـعادل الوسط
مع الـزوراء الـفـرصـة الـتي فـرط بـهـا
ويــــبـــدو انه اســـتـــخف بـــاصـــحـــاب
االرض   الــذين عـقــدوا االمــور  قـبل
اخلــــروج الــــيــــوم الى الــــنــــجف في
واجب  مــــهم جـــدا واالصـــعب امـــام
الـفوائـد الـتي سـيجـنـيهـا  بـشرط ان
ينـتصـر  في لقـاء غيـر عادي  يـتطلع
ـــضــيـف   وســتـــكــون الـى نــقـــاطه ا
نتـيجـة رائعـة لكالهـما امـام الفـوائد
التي  يبحثان عـنها والن النفط قادر
عــلى احــبــاط مــخــطط الــوسط عــبـر
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