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تـفـتتح الـيوم األحـد مـباريـات اجلولـة الـثالـثة
ـمتاز بـكرة القدم عـشرة من مسـابقة الدوري ا
ـتـصدر الـشـرطة  27نـقـطة بـلـقـاء واحد بـ ا
توقع ان وصـاحب الترتـيب السابع احلـدود ا
يـلعبها الشرطـة يضغط هجومي بعد من اجل
ـواصـلة الـتـسـجـيل بـحـثا عـن الفـوز الـثـمـ 
ـطـلـوبـة ومن ثم مـواصـلـة حتـقـيـق الـنـتـائج ا
الـدفـاع عن الـصـدارة وفك الشـراكـة مع الـكرخ
الـذي سيـكون امـام مهـمة صـعبـة في مواجـهة

القوة اجلوية.
اضي خارج ميدانهما  الفريقان  لعبا الدور ا
عـــنـــدمــا عـــاد احلـــدود بــتـــعـــادل ســلـــبي من
الـسـمـاوة  مـحـقـقـا تـوازن نـتائـجه فـي الوقت
الــذي اجــتــاز الــشــرطــة االخــتــبـار اخلــارجي
الـثـالث   عـلى حـسـاب مضـيـفه اربـيل  بـهدف
مـعـروف يـوسف  د 52قـبل االسـتـمـرار بـنسج
الــــنـــتـــائـج في ظل جتــــانس  مـــفــــارزه الـــتي
اســتـمـرت تـؤدي اصـعب الــواجـبـات بـالـشـكل
درب   البرازيلي  ليبوشا الذي الذي يحدده ا
يــديـر االمـور بــاالجتـاه  الـصــحـيح  من خالل
حتــديــد طـريــقـة الــلــعب وواجـبــات الالعــبـ
والــكل يـخـدم الـكل من خـالل تـقـد مـبـاريـات
نــاجــحـة بــشــكل واضح ومــهم وتــعــكس قـوة
ـوقع لــفـريـق  ومـحــاولـة تــسـيــر االمــور في ا
ــبــاريـات احلــالي  واإلصــرار عــلى   تــقـد ا
ـسـتـوى مـتشـابه  لـتـدارك االخـطاء  لـنـهـاية
ــرحـلــة االولى  من خالل مــوجـود الالعــبـ ا
وتـعـاملـهم مع الـفـرص  احلقـيـقيـة عـبر االداء
ـستـوى  مـا اخذ يـعود ـتـصاعـد وحتـس ا ا
ــشـاركــة وحـام بــالـنــفع الــكـبــيـر عــلى واقع ا
حلـصـول على الـلقب الـذي ابـتعـد عنه الـفريق
لـعـدة مــواسم  رغم انه يـسـتـعـد  بـشـكل جـيـد
ويــنـتـدب  مـجـمــوعـة العـبـ لــكن سـرعـان مـا
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ــشــاركــة وشــهـــدت  بــعض  مــواقـع الــفــرق ا
تـغـيـرات  طـفـيـفـة عـلى  وفـيـهـا اجلـويـة اكـثـر
اخلــاســرين عــنــدمــا  تــراجـع رابــعــا مــتــأثـرا
يـنـاء البـصـري  رغم تـقدمه عن بـتـعـادله مع ا
ـيـناء طـريـق  دوميـنـيك د 26 قـبـل ان يـعـيـد ا
ـبـاراة لـنـقـطـة الـبـداية  مـن قبـل  عالء جواد ا
64 لـيخـرج بنـقطة هـي في كل األحوال افضل
مـن اخلــســـارة وألنــهـــا من اجلــويـــة وفي ظل
ــعـروفــة  جــاءت لــتــعـوض ظــروف الــفــريق ا
ـيــنـاء امـام  الــكـهـربــاء ومـيـسـان خــسـارتي ا
ـوقع  الثـاني عـشر فـيــــــــما وتـقدم بـها الى ا
تـراجع اجلوية رابعا   24 بـعدما تعادل ثالث
مــرات في اجلــوالت األخــيـرة حــيث الــشــرطـة
ــيــنــاء وآخــريـن مــتــتــالــتــ مع  الــنــجف وا
ويــعـكس مــؤشـرا ســلـبــيـا وتــراجع امـاله في
ـوقع االول قـبل كل شيء  وله الـصـراع عـلى ا
مــبـاراة مـؤجـلـة مع نـفـط مـيـسـان لـكن االمـور
ـراجعة وحتـديد االخطاء حتـتاج للـمزيد من ا
عاجلـة  البـعيدة الـتي  اخذت  تـتسع بـوجه ا
لـتي تتـطلب مـن باسم قـاسم القـيام بـها لـلحد
من تــدهــور الـنــتــائج   ولــعـنــة احلــدود الـتي
ـد احلــالي  امــام نـزف كــانت وراء حــصــول ا
الـنقاط بالطريقـة التي أثارت تساؤل جمهوره
شاكـل اإلدارية بأبـعاد مشرف قـبل ان تظهـر ا
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وخـرج الطالب بفرحة كبيرة مع انصارهم إثر
فـوزهم االهم واالفضل لـهم منذ بـداية الدوري
بـتـغـلبـهم عـلى الـنفط بـهـدفـ لواحـد اسـتهل
الـطالب الـلـقـاء بالـتـسـجيل د 30مـن قـبل عـبد
الــقـادر طـارق قـبل ان يــعـززه عـلي قـاسم د55
وبــــعـــد ثـالث دقـــائـق جنح احـــمــــد مــــحـــسن
بـتقـليص الـفارق لـيرفع الطـالب رصيدهم الى
ـوقع الثـامن فيـما جتـد رصيـد النفط  16في ا

 17سادس الترتيب
ـسـتـوى  ولـلــمـرة الـثـانـيـة يــعـكس الـطالب  ا
اجلــيـد بـعـد لـقـاء الــزوراء قـبل تـقـد مـبـاراة
نـاجـحة بـكل ما تـعـنيـة الكـلـمة وحـسمـها  من
خـالل  الـــضـــغط الـــهـــجـــومي  الـــذي مـــنـــحه
تــســجــيل هــدفـ خالل   53د   بـــعــدمــا ادى
الـالعـبـ  دورا واضـحـا مـن خالل الـسـيـطـرة
عـلى الـكرة والـتصـرف بـها  من خالل صـفوفه
الــتي كـانـت بـيـومــهـا ولــعـبت من اجـل الـفـوز
عـبـر اداء قوي  مـنحـهم الـتقـدم  الذي رفع من
روحــيـــة الالعــبــ في انــهــاء الــشــوط  االول
ـصلحتهم وكان لهم وجلمهورهم الذي  خرج
بـسعادة عـالية  فـيما خيـم احلزن على  العبي
باراة الـنفط الذين حـاولوا كثيـرا  من إعادة ا
لـلـتـعـادل بـعدمـا  اسـتـفـاقـوا  والحت  امـامهم
عـدة فرض احتاجت لـلتركيز فـيما قدم حارس
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تـغـزل نـادي رومـا االيـطـالي بـأسـطـورته فـرانـيـشـسـكـو تـوتي عـبـر حـسـابه الـعـربي الـرسـمي عـلى مـوقع الـتـواصل
االجتماعي "تويتر".

ونشر النادي عبر "تويتـر" صورة لتوتي علق عليها: "تسألني احـبك ليش بعيني تعيش ابدلك بيش.." وهي كلمات
لألغنية العراقية "عمري وغالي انت" للفنان العراقي سيف نبيل.

رة هي الـثانـية الـتي ينـشر فـيهـا نادٍ اوروبـي بالـلهـجة الـعراقـية بـعدمـا قام لـيفـربول االنـكلـيزي بـاستـخدام وهـذه ا
كلمـات اغنـية "حـبك يدك بالـراس" للـفنـان العـراقيـ محـمد الـفارس ونور الـزين عقب تـأهل "الريـدز" لثـمن نهائي
اضي.يـذكر أن فرانـشيسكـو توتي يعـد اسطورة نـادي روما ومن اوفى الالعب في دوري ابطال واوربـا الثالثاء ا

كرة القدم حيث مثل فريق العاصمة طوال مسيرته االحترافية التي امتدت منذ عام  1993حتى 2017.
ويعـد "ملك روما" كـما يـلقـبه اجلمـهور ثـاني أفضل هـداف على اإلطالق في تـاريخ الدوري اإليـطالي بـرصيد 250

سجلة في دوري الدرجة األولى لالعب في نادي واحد. عظم األهداف ا هدفاً ويحمل الرقم القياسي 
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بغداد  – الزمان
فك الـــــدولي الـــــعـــــراقي ضـــــرغــــام
إســمــاعــيل ارتــبــاطـه بــنــادي ريـزا
سـبـور التـركي بـالتـراضي بـعد أن
ــالــيــة تــنــازل عـن مــســتـــحــقــاتـه ا
لــيـصـبح حـرا فـي االنـتـقـال ألي نـاد

بدون شروط.
وأعلن إسـماعـيل عبـر حسـابه على
مواقع التـواصل االجتمـاعي نهاية
مــشــواره مع ريــزا ســبــور بــعـد أن
ــشــاركـة مع أبـعــدته اإلصــابـة عن ا

فـــريــقـه بــالـــدوري الــتـــركي والــتي
ـوسم مــا تــطـلب حلــقت به خـالل ا

تدخال جراحيا قبل أشــــــهر عدة.
ر ضرغام بحـــــــالة االستشفاء و
ويـــخـــوض تـــدريـــبــات تـــأهـــيـــلـــيــة

العب. استعدادا لعودته إلى ا
وقال مـصدر مـقرب من ضـرغام في
تــصـــريح خــاص ل: "هـــنــاك اتــفــاق
أولـي بــــــــ الـالعـب وإدارة نـــــــادي
الــشــرطـة لــعــودتــــــــه لــصـــــفـوف
الفريق إذ غادر للدوري التركي من
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العب ريا سبور
ضرغام
اسماعيل
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اتـاح لي صـديق تـوفـرت له فـرصـة الـسـفـر لـدولـة االمـارات الـعـربـية
جـمـوعة من اضي بـتـزويـدي بعـد ايـابه  تـحـدة مـطلع االسـبـوع ا ا
الـصحف الـصـادرة هـناك خـصـوصا تـلك الـتي تـتـخصص بـالـشأن
الريـاضي لتـضيء لي تلك اجملـموعـة من الـعنـاوين الصـحفـية افـكار
ـا يـتعـلق بـهدف االعالم واراء اسعـى لالستـفـادة منـهـا وتوظـيـفـها 

نشود.. الرياضي ا
وفي البداية كانت سمـة تلك الصحف اجتاهها بـشأن تهيئة الشارع
ـثال بــاسـتـضـافـة االمـارات ي  الـريـاضي لـلــمـحـفل الـكـروي الــعـا
ـباريـات كاس الـعالم لألنديـة ومشـاركة االنـدية البـطلـة لقـاراتها في
هذا احملفل الذي رغم كونه ذا مظهر كرنـفالي مقارنة برسميته التي
ـبـاريـات وانتـظـار الـقـطب االقوى تـغـيب عن طـريـقة هـيـكـلـية اجـراء ا
ثال بـفريق نادي ريـال مدريد االسـباني لدورين من ادوار الـبطولة
ـؤمل لـتـسـنح له الــفـرصـة بـالـظــهـور في مـبـاراة نـصـف الـنـهـائي وا

اجراؤها في الثامن عشر من كانون االول (ديسمبر) اجلاري..
وقد قـامت اغلب الـصحـف بتـهيـئة الـشـارع الريـاضي للـوقوف وراء
ذكورة مدونة على صفحات تلك ثل الكرة االماراتية في البطولة ا
ـنافـسـة احلقـيقـية في الصـحف تاريـخـية نـادي العـ وقـدرته على ا
خـضم البـطولة الـتي تعد جتـربة مـهمة لألنـدية اخلـليجـية باالحـتكاك
تميـز في بطولة من الـعيار الثـقيل تتمـنى كل اندية العالم والظـهور ا
ـبـاريات ـا تـنـطوي عـلـيه قـوة تـلك ا بـروزهـا في مـثل هـكذا بـطـوالت 

شارك فيها السيما فريق الريال.. والنجوم ا
كـمـا الـتـفــتت تـلك الـصـحف لــلـبـطـوالت اخلـلـيــجـيـة الـتي جتـري في
مالعب االمـارات فـضال عن دوري اخلـلـيـج الـعـربي ولم تـتـخـصص
في لـفت نظـر القـراء نـحو مـوهبـة وامكـانـيات الـنجـوم احملـليـ فيـها
البل الــتــفــتت الى احملــتــرفــ لــتــســالـهـم عن وجــهــات نـظــرهم ازاء
انـتـــــــقـادات اجلمـاهيـر  بشـان غيـابهم عن تـسجـيل االهداف وهي
ـهـمة الـتي ينـبـغي للـصـحـــــــافـة من االستـعـانة بـها ال ان اط ا اال
تـكــون لـقـاءات الالعــبـ مــجـرد مـشــاريع صـحــفـيـة نــابـعـــــــــة من
اجملاملة  او تدوير اسئلة تقلـيدية  ال تمت لإلمكانية  التي يتمتع بها
ذلك الالعب لـكن مـــــــــسؤولـيـة الـصحـافـة تـرتـكز عـلى قـدرتـها في
ـعـتمـة  سـواء بـشـان عالقة ـنـافـذ اجملهـولـة وا اضـاءة الـكثـيـر من  ا
درب  رغــــــم ان اثارة مثل الالعب بناديه او بزمالئه او حـتى مع ا
ــواضــيع وخـصــوصــا في الـتــطــــــــــرق لـعـالقـة الالعــــــــب تــلك ا
درب اال بتقبل دربه تثير الكثيـر من االستـــــــــفزازات وال تدفع ا
كن ان الـراي االيـجـابي دون االخــــــــذ بـالراي الـشـخـصي الـذي 
يـثـيـره الالعب في انـتـــــــــقـاده من اجل مـصـلـحـة الـنـادي بـالـدرجة

االولى ..
وفي الـنظـر الى الـصـحف اخلـليـجـيـة جند ان اهـتـمامـهـا  ال يـنصب
على اللعـبة الشعبـية فحسب بل نرى ان هنـالك توجها كبيـرا لتغطية
الفعاليـات  الرياضية التي تـتركز في اخلليج ومنـها سباقات الهجن
التي تفرد لها الصـحف هنالك تغطيات مطولـة ويتخصص بها نخبة
من الـصحفيـ في التغـطيات واثـارة الكثـير من احلقـائق التي تدور
طـاولة  بـالدرجة حـول هذا الـنمط من الـرياضات الـتي تعـتمـد على ا
االسـاس  كـمـا تـهـتم  بـعض تـغـطـيـات الـصـحف اخلـلـيـجـيـة  في ان
ـرتـقـبـة لـدولــة االمـارات لـبـعض االنـشـطـة تـصـدي لالسـتـضـافــات ا
الرياضيـة دون التحــــــــديد بقـرب انطالق مثل تلك الفـعاليات فعلى
بياد ثال  اصـدت صحيـفة اماراتـية  عبـر ملف موسع لـألو سبـيل ا
ذكورة في ربيع ؤمل ان تســــــــتضيفه الدولة ا اخلاص الذي من ا
ـتابـــــة مـنافـذ االجنـــــــــاز او قـــــــــــبل  ولم تـكتــــــــف  الـعـام ا
ـتخصـص بهـذا اجملال فحسب استـقراء بعض سـير الريـاضي ا
بل اسـهـمت ايضـا بـأثارة الـنـازع االنســــــــاني في الـكــــــشف عن
خبايا ذوي االحتـــــــياجات اخلاصة والتي استبدلت دولة االمارات
ـعـروفـة السم ذوي الـهـمـــــــم في تــسـمـيـتـهم بـتـلك الـتـســمـــــــــيـة ا
اشــــــــــارة لتـشجيع تلك الشريـحة  ودمجها مع بـيئتها ومـجتمعها
وهـذا ان دل عـلى شـــــــــيء فهـو يـدل على احـتـــــــــضان  اجلـميع
ـكن ان يـنــطـلق من نـظـرة وعــدم اثـارة الـتـمــيـيـز واالخـتالف الــذي 
ـعاق او  الـذي يـشكـو من اصـابة انسـان مـعافى جتـاه نـظـــــــيـره ا

معينة ..
عمومـا ان جتربـة الصـحافـة اخلليـجيـة مهـمة جدا بـرغم استـعانـتها
بــنــخب من خــارج االمـــارات الســتــكــتــابــهم وابــراز
ــهــمـــة الــتي تــعـــكس عــمق جتـــربــتــهم آرائــهـم ا
ـهـمـة وسـكــبـهـا في عـالـم يـتـزامن مع الــقـدرة ا
لدفع عجلة الريـاضة في تلك البالد الى مديات

اوسع واهم..

صفوف األخير".
ـقـبـلـة سـتـشـهد وأوضح أن األيـام ا
انــــضـــمـــام الالعب بــــشـــكل رســـمي
للـفريق وسيـكون ضمن قـائمته في

فترة االنتقاالت الشتوية.
يــشـــار إلى أن ضــرغــام إســـمــاعــيل
ـنتـخب العـراقي في بـطولة شارك ا
ــــاضـــــيــــة 2015  في آســـــــــــيـــــا ا
أستـراليـا لكن اإلصـابة أبـعدته عن
ـقــبـلـة ـــــــشــاركـة في الــنـســخـة ا ا

التي ستقام في اإلمارات 2019.

الــطالب دورا في حـسم  الــنـتـيـجــة بـتـصـديه
لـلـكـرات اخلـطرة  امـام انـدفـاع  العـبي الـنفط
في مـحـاولـة ألدراك  الـتـعـادل  لـكـنـهم فـشـلوا
تعاقبة  قبل رغم خـطورة وسهولة الفـرص  ا
ان حتـــــسـم االمـــــور لـــــلـــــطـالب  في احلـــــاق
اخلــسـارة االول بـكـتـيـبــة حـسن احـمـد  الـتي

تنتظرها مباراة مؤجلة مع الشرطة.
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وعــاد الـزوراء بــفـوز مــهم  من نـفـط اجلـنـوب
بـالـتغـلب عـلـيه بهـدفـ  لواحـد  عـندمـا تـقدم
الــبـطل بــالـهــدف االول  من قـبل عـالء عـبـاس
د32 ومــــر بـه خالل الــــشــــوط االول  قــــبل ان
يـعود للحصة لـلثانية ويضـيف هدف التعزيز
واحلـسم  بعد مرور ستة دقـائق  عندما  ظهر
 مــهـنـد عـبـد الــرحـيم  ويـهــز شـبـاك اجلـنـوب
ويـسـتـمـر في الـتـسـجـيل   لـلـمـبـاراة الـرابـعة
رمى السماوة  والنفط تـواليا عندما سـجل 
والـــطالب  قـــبل ان  يـــقـــلص  مـــرجتى عــادل
الـــفــارق د  79وشـــهـــدت الــدقـــائق االخـــيــرة
احــتـكــاك بــدني من الـطــرفــ اضـطــر احلـكم
إلشــهـار الـبـطـاقـة الــصـفـراء عـدة مـرات وكـاد
اجلــنــوب ان يـحــقق الــتـعــادل بـعــدمــا انـدفع
مـهاجـما  لكـنه احتـاج للـتنظـيم قبل ان يـظهر
ــوقف عـالء كــاطع بــأفـــضل حــاالته وانـــقــذ ا
ـصـلـحـة الـزوراء الـذي سـعى وضـمـن الـفـوز 
وجنـح في تـخــطي عـقــبــة اجلـنــوب في ثـاني
خـروج للـبصـرة  ليتـقدم لـلمـوقع  الثالث  25
فيما تراجع اجلنوب ثالث عشر   13ومهم ان
يـتوازن الـبطل مـن خارج الـديار بـعد تـعادل
مـن الــنـــفط والـــطالب  لــكـــنه لم يـــتـــأخــر مع
ــهـمـة ــواجـهـات ا الــتـجــاوز مع واحـدة من ا
ــهـمـة الــتي جـرت خــارج الـقـواعــد  ويـنـهي ا
بـسالم ويـدعـم موقـفـه  وينـهـي ازمـة النـتـائج
والـعودة بـخطـوة مهـمة مـنتـشي بالـفوز  قبل
ـــــقـــــبل ان يـالعب الـــــصـــــنـــــاعــــات الـــــدور ا
واالسـتعداد لها كما يجب  امام اللعب بشعار
 الــفـوز حتـت أنـظــار جـمــهــوره بـعــدمـا جنح
بـاخلطـوة االيجـابيـة  والتـمسك بـالفـوز الذي
فــقــده مــرة اخــرى عــادل نــاصـر  فـي مــلـعــبه
واهـمية  الوقوف على سبب ذلك ألنه من دون
 تـغير نتـائج مباريات االرض سـيكون الفريق
امـام موقف غاية في الصعوبة وموقعه يشير

الى ذلك.
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 وواصل الـــكــرخ نــتــائــجه اجلــيــدة  بــفــضل
ــدرب كـر تــصــاعــد اداء الالعــبــ وادارة ا
سـلمان الـذي يقدم الفـريق بأفضل حال اذا لم
يـكن افضل اجلميع من خالل مجموعة العب
شـباب جنحت كثيرا في التعامل مع مباريات
االرض عـندمـا اضافت الفـوز اخلامس تـواليا

فـوزه عــلى  فـريق احلـسـ   بـهـدفـ لـواحـد
مــتــقــدمـا د 8عـن طـريـق عــلي رشــيـد قــبل ان
ــبـاراة لــنـقــطـة يــنـجـح  الـضــيـوف بــإعـادة ا
الــبــدايــة  عن طــريق عــلي كـر د 25قــبل ان
صلـحته أصحاب يـحسم معـ احمد األمـور 
األرض  د 30مـحققا الـفوز الثاني تـواليا بعد
االول عــلى حــســاب  مــيــســان وتــعـادلــ مع
الـكـهـربـاء  والـنتـيـجـة االبـرز في الـتـعادل مع
اجلــويــة قـبل ان يــســتـعــيــد تـوازنـه بـســرعـة
ـدرب  ثـائـر جـسـام من تـرتـيب بـعـدمـا جنح ا
االوراق بـالشكل الذي اعاد الفريق الى  بداية

طلوب الطريق ا
 ôœUFð lÐ—√ 

وكــانت أربع مـبـاريــات قـد انـتـهت بــالـتـعـادل
ــذكــورة عـنــدمــا عـاد الــســلـبـي في اجلـولــة ا
احلــدود بـنـقـطـة مــهـمـة من مـلــعب لـلـسـمـاوة
وقع السابع قبل لـيرفع رصيده الى  17فـي ا
قبول متفاديا النتائج ان يـستمر في الوضع 
ـوعـد الـيوم الـسـلـبيـة ويـأمل ان يـكـون على ا
امـام الــشـرطـة في الـوقت الـذي رفع اصـحـاب
ــوقع  13وكـــان عـــلــيه ان االرض الى  12بـــا
ـباريـات عقـر الدار بـعد الـفشل يـهتـم كثـيرا 

الواضح ذهابا.
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ومـرة اخـرى يفـشل االمـانة في االسـتـفادة من

عـندما قهرت نفط مـيسان بهدف الالعب ميثم
جــبــار 69 لـــيــبــقى مـــشــاركــا لـــلــشــرطــة 27
والــتـواصل بـاسـتــمـرار في حتـقــيق الـنـتـائج
ـذكورة لم تكن سهله همة  ا اجلـيدة  مع ان ا
لـكن الفـريق يسيـر االمور  بثـقة عالـية وبدعم
ـدرب الــذي يــديــر االمـور الالعــبــ ألفــكــار ا
بـشكل جيد  واللعب بتـركيز ويقدم نفسه احد
ــوقع افـــضل الــفـــرق من حــيـث الــنــتـــائج وا
وعــكس شـخـصـيــته  ويـقـدم الالعــبـ جـهـدا
مـهما انـعكس على سـير النـتائج عنـدما حقق
الــفــوز  الـــثــامن وثالثــة تــعــادالت وخــســارة
واحـدة وما يقدم الكرخ من مستويات ونتائج
عـبـر جهـود الالعـب يـؤكـد قدراته فـي البـقاء
ـنافـسـة على الـصـدارة في هـذه الفـترة عـلى ا
الــتي تـشــهـد تــألـقـا كــبـيــرا ويـعــمل الـكل من
ـدعوم بـالنـتائج احلـفاظ عـلى امال الـفريق  ا
الـتي تغـيرت بـوجه مـيسان   20عـنـدما تـلقى
تي اخلـسارة الـثالثـة  خارج ملـعبه بعـد هز
الـشـرطــة والـنـجف  والـتـوقف بـنـفس مـوقـعه
مـنـذ عـدة جـوالت لكـنه بـات مـهـددا من الـنفط
والـطالب اذا مـا اسـتمـر يـعـول على مـبـاريات
األرض  االخــرى حتـتـاج الى تـامـ ظـروفـهـا

كما يجب.
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وتـقدم الـنجف لـلمـوقع اخلامس عـشر بـفضل

ـتراجع مـبـاريـات مـيدانه واسـتـغالل احلـال ا
ـبـاراة التي لـلـديـوانيـة قـبل تـقـاسم نقـطـتي ا
وقع  16وتراجع ابـقت اصحـاب االرض في ا
الـديـوانـية لـتـذيل الـقائـمـة وسط ظـروف عمل
ــمــتـاز هي االصــعـب مــنــذ عــودته لــلــدوري ا
ـدينة أي وحتـتاج االمـور الى وقفـة من اهل ا
ـسئـول حـتى ال تضـيع فرصـة البـقاء التي ا
تـظـهـر عـلى كـف عفـريـت امـام فـقـدان احلـلول
لألمـانة ومواصلة هـدر النقاط بالـطريقة التي
يــنـــهي فــيــهـــا مــبــاريــاته الـــتي حتــتــاج الى

مراجعة سريعة قبل فوات االوان.
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وتقاسم الصناعات والوسط نقطتي مباراتها
الــتي ضـيـفـهــا مـلـعب الــصـنـاعـة   لــيـسـتـمـر
ـوقف  15واالخـر رابـع عـشر الـوسط تـاسع ا
   11والــنـتــيـجـة تــعـكس مــرة اخـرى تـراجع
الــوسط رغم امــكـانـاتـه الـكــبـيـرة لــكن مـردود
الالعـب بدا ينخفض خـصوصا في مباريات
الـنجف في وقت يظـــــــــهر الصـــــــناعات في
وضع مـتـبايـن كثـيـرا ويسـتـمر بـنـزف النـقاط

والبد من وضع حد للنتائج السلبية.
وفـشل البـحري مـرة اخرى في حتـقيق نـتائج
الــفــــــــــوز رغم ظــروف الــلــعب الــتي تــعـرقل
ـوقع السـابع عـشر مـهـمته كـثـيرا حـيــــــــث ا

فيما تقدم الكهرباء للتاسع عشر.


