
بغداد- الزمان6
مـتاز مهـاجم نادي الـشرطة عالء عـبد الـزهرة على اهـتمام يستـحوذ هـداف الدوري العـراقي ا
فريق العدالة السعودي تمهيداً لضمه في االنتقاالت الصيفية اجلارية. وقال مصدر مقرب من
الالعب في تصـريح صحفي ان إدارة الـنادي السعـودي تدرس ملف الدولي الـسابق عالء عبد
ـبـلغ ال يتـجاوز  350ألف دوالر رغـم أنه هداف الزهـرة حـيث إن الالعب عرض عـلى الـنادي 
وسم لـغايـة االن. وأوضح أنه متـوقع أن تنـاقش إدارة العـدالة ملف الدوري الـعراقي في هـذا ا
عالء في حال عـدم الـتوصـل إلى اتفـاق مع الالعب احملـلي الـسعـودي مـحـمد الـسـهالوي الذي
أبدت اإلدارة رغـبة في ضمه دون التوصل معه إلى أي اتفاق حتى اآلن. يذكر ان فريق العدالة

قد فشل في ضم جناح نادي الزوراء احمد جالل في فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية.
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حدد احتاد غرب آسيا يوم العاشر
ـــقـــبل مــــوعـــدا النـــطالق مـن أب ا
بـــــطــــولـــــة غـــــرب آســـــيــــا والـــــتي
ستحتضنـها مدينتا كربالء وآربيل
شـاركة  8منـتخـبات الـعراقـيتـان 
هي الـــكـــويت واألردن والـــبــحـــرين

ولبـنان وسوريا وفـلسطـ واليمن
ـضــيف. بــاإلضــافــة إلى الــعــراق ا
ورغم حتـــــديـــــد مـــــوعــــد انـــــطالق
الـــبــــطـــولـــة إال أن تــــاريخ قـــرعـــة
ــبــاريــات لم يــحــدد لــغــايــة اآلن ا
حيث سيتم حتديده في وقت الحق

من هذا الشهر.  

ــديــر اإلداري لـــلــمـــنــتــخب وقـــال ا
ـدرب الــعـراقي بــاسل كـوركــيس "ا
السلوفيني كاتانيتش سيعول على
مـباريـات غرب آسـيا لـتكـون محـطة
إعـداد مـهـمـة لـلـفـريق قـبـل الـشروع
في تــصـفـيـات كـأس الـعـالم .2022
وبـــ أن مـــبـــاريـــات غـــرب آســـيـــا
ستكون خارج أيام الـفيفا وبالتالي
قـــد ال يــلــتـــحق عــدد مـن الالعــبــ
احملـــتــرفــ بــالــفـــريق وســتــكــون
الفرصـة األخيرة لـعدد من الالعب
احملـلـيــ والـشـبـاب الــذين قـد تـتم

دعوتهم للبطولة.  
وأشــار إلى أن بـطــولـة غــرب آسـيـا
هي احملـــطـــة األخــــيـــرة لـــلـــمـــدرب
لـلــوقـوف عـلى الـقــائـمـة الـنــهـائـيـة
لــلـــمــنــتـــخب الــتـي ســيــدخـل بــهــا
تـصـفـيـات كـأس الــعـالم وبـالـتـالي
ســتـكــون فـرصـة لــلـجــمـيـع إلثـبـات
ـــنـــتـــخب الـــذات.  يـــشـــار إلى أن ا
الـعـراقي خــاض مـبـاراة جتــريـبـيـة
أمـــام تـــونس مـــؤخــرا وخـــســـرهــا

بهدف دون رد.
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والنتيجـة التي  نالت رضا االنصار
النهـا اتت عـلى الطالب وقـهرهم في
الــنـتـيــجـة الـقــاسـيـة والن االمـور لم
تـــكن  بــــالـــســــهـــلـــة امــــام الـــطالب
احمليرون جلمهورهم  في ظل تباين
الـنـتـائج الـتي اخـذت مـنـهـم الـكـثـير
قــبل  ان يــتــراجع لـلــمــوقع احلـادي
ــة الـتي عـشــر بــســبب  ثـقـل الـهــز
ــدرب نــزلت بـــقــوة عــلـى نــفــوس  ا
والالعـــبـــ واالنــــصـــار لـــكن الـــكل
تـنــافــسـوا الــصــعـداء بــعــدمـا جنح
الـفـريق في االنـتقـال لـلـدور الـنصف
النـهـائي وسط طمـوحات الـلعب في
نــهـائي بـطـولـة الــكـاس  الـتي يـركـز
درب النها ستكون عليها الفـريق وا
احلـدث ونـقـطـة التـحـول الـكـبـير في
مـــســار مـــشــاركـــاته  الكـــثــر من 15
مــوسم تــوقف فـيــهـا كل شيء  بــعـد
مـشـاركات جـمـيعـهـا فاشـلـة  قبل ان
الـيـة  متـزامـنة مع تـظهـر أالزمـات ا
كل مـشــاركـة  لـكن الـتـرشح لـنـهـائي
الـكــاس  ســيــكـون بــالــشيء اجلــيـد
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وجتنب نـفط ميـسان مالحـقة الـنفط
في خـطف مـكانـه قبل احلـفـاظ عـليه
اثــر تــعــادله في الـــوقت الــقــاتل مع
ــيـنـاء الـبــصـري لـيـتـرفع مـضـيـفه ا
رصيده الى  44نقـطـة  كمـا استـفاد
مـن اخلـــدمــــة لــــتي اســــداهـــا نــــفط
اجلـنـوب بـتـغـلـبه عـلى نـفط الـوسط
الــفـريق الــذي يـعــاني من مــبـاريـات
الـذهـاب قبل ان يـتـراجع سـابـعا في
صراع مستمر ب اهل النفط عندما
تقدم الـنفط سادسا اثـر عودته بفوز
مهم مـن ملـعب السـماوة بـهدف  في
نــتـــيــجـــة عــززت من حـــضــوره  في
الفترة احلالية  بـعدما تراجع كثيرا
وفـرط بـالـعديـد من الـنـقـاط ويـسعى
ــدرب اجملــتـــهــد بــاسـم قــاسم الى ا
االستفادة من اخـر مباريات الدوري
ـتـبـقـيـة وسـيــكـون امـام لـقـاء مـهم ا
الدور القادم عندمـا يحل ضيفا على
الــــطالب فـي الــــوقت الــــذي يــــعـــود
لعبه لـيستقـبل الكرخ وكله ميسـان 
ديـنة  التي امل في  تعـزيز نتـائج ا
لالن جنح فـــيــهــا  وقـــدم مــبــاريــات
مـشـهـودة  ابـقـته في مـكـانه احلـالي
في وقـت تـمــكن اجلــنـوب من الــفـوز
عـــلـى نـــفط الـــوسط لــــكـــنه مـــقـــابل
الـنـتـيـجـة االيجـابـيـة تـراجع مـوقـعا
لــــكن مــــهـم ان يـــعــــود مــــرة اخـــرى
لـلتـعامل بـثـقة وتـركيـز مع مبـاريات
وسم البـصرة والـعمل عـلى انهـاء ا
في موقع  ضـمن فرق الـنصف االول
 ويعلم عادل ناصر اهمية الفوز الن
ـواجهة الفـريق سيـخرج لـلعاصـمة 
الـزوراء فـي لـقـاء غـايـة بـالـصـعـوبـة
وهو الـذي بـقي يعـاني من مبـاريات
الـذهـاب  لـكـنه يـريـد حتـقـيق ضـربة
ــوسم في وقـت يـســتــقـبـل الـوسط ا
الـــصـــنـــاعـــات عـــلى امل تـــعـــويض
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وحـقق المـانـة فوزا مـتـوقـعـا على
حـساب فـريق احلسـ بـالتـغلب
عـلــيه بـاربــعـة اهــداف لـهــدفـ
واخلروج باعلى نـتيجة له في
ـوسم قـبل ان يـضيـف كامل ا
الـنـقـاط الـتي تـقـدم فـيـهـا الى

فـــيه كـــثـــيـــرا لــكـن مــهـم ان يــنـــجح
الالعـــبـــ فـي حـــسم االمـــور الـــتي
خــطط لــهــا اوديــشــيــو الــذي يــدرك
نافسة على اللقب ولو كل صعوبة ا
شيء  مــتــوقع بــكــرة الــقــدم  وهــذا
يتـوقف على اداء الالعـب وحتـقيق
ــبـاريــات  الـقــادمـة نـتــائج بـقــيـة  ا
التي مؤكـد ستصـطدم بنـتائج فريق
الـــشــرطــة الـــذي يــســيـــر بــاالجتــاه
الـــصـــحـــيح  لـــكن مـــهم ان يـــظـــهــر
اجلـويــة  بـشـكل مـقـبـول في الـفـتـرة
االخـيــرة بـعــد حتــقـيق الــفــوز عـلى
الـنجف ومـن ثم  الفـوز عـلى  الـنفط
في  نـتـيــجـة مـهــمـة وطـيـبــة  نـقـلت
الفـريق  لنصف نـهائي الـكاس الذي
يــكــون قـــد لــعــبـه امس مع الــزوراء
وقـد تـنـقـله لـنـهائـي البـطـولـة  فـيـما
رفع رصــيـده الى   65بــعـدمــا حـقق
الـــفـــوز الـــتـــاسع عـــشـــر ويـــتــطـــلع
ــيـنـاء الـبـصـري لــلـعـشـرين  امـام  ا
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وعزز الكرخ  مـوقعه الثالث  45رغم
تـــعـــادله  مع الـــكــهـــربـــاء بــهـــدفــ
مــســـتــفــيـــدا من فــارق الـــنــقــاط مع
مالحقه الزوراء ومستفيد من نتائج
االرض رغم ان كل الـــتـــرشـــيـــحـــات
ـصـلحـته  لـكن مهم ان كـانت تصب 
ر يتجـنب اخلسارة  الن الكـهرباء 
بـــأفـــضل ابـــامـه  وكـــاد  ان يـــخــرج
بـنـتـيـجـة الـفــوز لـكن الـتـعـادل امـام
الـكـرخ لم يـكن بـالـشيء الـسـهل  اذا
مــا اخـذنـا  عـدد حــاالت الـفـوز الـتي
ـلــعــبه والـتي ــضــيف  حـقــقــهـا  ا
منـحته األفـضلـية والتـفوق والـتقدم
في مـوسم مــهم  وسـيـخـرج الـفـريق
ـواجـهـة نـفط مـيـسان الى الـعـمـارة 
في الـــوقت الـــذي بـــقي الــكـــهـــربــاء
ـكـانه الـثـالث عـشـر مـسـتـفـيدا من
الـنــقــطـة الــغــالـيــة. وحــقق الـزوراء
ــوسم عـلى اإلطالق افـضـل نـتـائج ا
عـندمـا تمـكن من قـهر الـطالب وهدم
صـفـوفــهم خـمس مـرات في نـتـيـجـة
مــعـنـويـة  لـيس اال  بــعـدمـا اسـتـمـر
كانه الرابع على بـعد خمس نقاط
من الــكــرخ  والزال  اكــثــر من مــطب
امــام تــقــدمه لــكن  لــنــتــائـج الــفـرق
اجلــمــاهـيــريــة حــســابــات  خــاصـة
والنـها حتـضى باهـتـمام جـماهـيري
والن الــزوراء خـالف كـل الـتــوقـعـات
ـررفي فتـرة تباين في النه استـمر 
ــسـتـوى والـنـتــائج قـبل ان تـظـهـر ا
ردة فـعــله الـقــويـة وفي اخلـروج
بـفـرحـة مع جـمـهـوره  الذي
يـــامل ان يـــســتـــمــر في
حتـــــقــــيـق الــــنـــــتــــائج
ـا تبـقى  له ـطـلـوبـة  ا
من مــبـاريـات التــظـهـر
ـؤجـلة سـهلـة  مـنـها ا
مع  اجلــويـة لــكن في
ـذكـورة امر الـعـودة ا
غايـة في االهـمـية في
ان يـــتــالق الـالعــبــ
ويــــــقــــــدمـــــون االداء
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شــهــدت اجلــولــة  30من مــســابــقــة
ــمـــتــاز بـــكــرة الـــقــدم  8 الـــدوري ا
تفجيرات سلبية وايجابية  في سلم
 الـتـرتيب الـفـرقي   مـتأثـرة بـنـتائج
ذكورة  التي حافظت فيها اجلولة ا
الفرق السـبعة االولى علـى مواقعها
مــنــذ فــتـــرة طــويــلــة  عــنــدمــا جنح
الــشـرطــة بــإضــافـة الــفــوز  الــثـاني
والــعـشـرين  رافــعـا رصـيــده نـقـاطه
الى  73وعلى نفس فارق النقاط مع
الوصـيف اجلوية  8مواصال جهود
ـثلة الصـراع على حـسم االمور    
ـــرشح الـــقــوي له بــلـــقب الــدوري ا
ــــا االحــــتــــفـــال بـه  قــــبل ثالث ور
جـوالت اذا مـا اسـتـمـر الوضـع على
حـــاله في ظل الـــفـــارق الـــقـــائم  من
جولـت مع اجلـوية  وسـيكـون امام
مباريات منـاسبة قادر على اخلروج
بفـوائـدها من خالل حـالة الـسيـطرة
واللعب بخـطوط فاعلـة تؤدي بشكل
ـهـمة جـيد  وحتـث اخلطى الجنـاز ا
ـطـلوب الـتي لالن تـسـيـر بـالـشـكل ا
وسط ارجــحـيـة  كـبــيـرة  وواضـحـة
مـن خالل وجـود مــجـمــوعـة العــبـ
تلـعب بـانسـجام وقـوة وتركـيز وفي
سجـل  هو االفـضل في كل شيء من
حـيث عـدد نـتـائج الـفـوز  واألهـداف
سجـله له وعليه وفي احلـالة التي أ
يـــريــدهـــا االنــصـــار الــذي يـــجــدون
االمور تـسيـر كما يـتمـنون ويـأملون
في ان يــواصل الالعــبــ تـقــد مـا
بوسعهم  وسط ما تبقى للفريق من
مــبـاريــات في ظل حــالـة االســتـقـرار
واالنـسـجـام والـتـطـور والـعالقـة مع
ــدرب الـبــرازيــلـي  الــذي يــريـد ان ا
يــتـــرك بــصــمـــة في ســجـل الــفــريق
والــدوري الــعــراقي  قــبل االنــتــقــال
لـــنــادي الــصـــفــاقـــصي الــتـــونــسي
الـشــرطـة سـيــسـتــقـبل اربــيل الـدور
الـقادم في مـهمـة لم تـكن سهـله امام
تـطــور اربـيل مــنـذ تــسـلــمه من قـبل
اكــرم مـحـمــد سـلـمــان الـذي يـريـدان
يـضــيف اخلـسـارة الـثـانـيـة  لـسـجل
الـشـرطـة بـعـد نـكـسـة اجلـويـة  لكـنه
سيكـون امام اختبـار قوي جدا امام
رغـبـة الـشـرطـة في بـذل كل اجلـهـود
وعـدم الــتـوقف بــايـة مــحـطــة كـانت
ــؤديـة ومــواصــلـة قــطـع الــطـريـق ا
لـنــاصـيـة الـتـتـويج. وحـافظ الـغـر
اجلــويــة عــلى مــكــانه الــثــاني بــعـد
الـعــودة من الـنـجف بــفـوز طـيب من

مـلـعب سـبق وتـعـثر به
مــــــرات ونـــــزف
الــــــنــــــقــــــاط
وتــــــاثـــــر
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وجــهت إدارة نــادي الــزوراء كــتــابـاً
الى االحتـــادين الـــعـــربي والـــعــراقي
شاركة في يشكو فيه مظلومية عدم ا
بـطولـة االنـدية الـعـربيـة كـأس محـمد
الــســادس لـالنــديــة االبــطــال.  وكــان
االحتاد العـربي لكرة الـقدم قد ارسل
كتابـاً إلى نظيـره العراقي يـبلغه عن
ــثــلـيه فـي كـأس مــحــمـد الــسـادس
لألنـديــة األبـطـال (األنـديــة الـعـربـيـة)
للموسم  2020 /2019وهما الشرطة
والـقوة اجلـويـة. وقال عـضـو الهـيـئة
االدارية لـنـادي الـزوراء عبـد الـرحمن
رشيـد في تـصريح صـحفي إن ادارة

نـادي الـزوراء وجـهت كـتـابـاً رسـمـيـاً
الى االحتــاد الـــعــراقي والى االحتــاد
العـربي وضحت فـيه مظـلومـية نادي
الزوراء فـي عدم تـرشيـحه لـلـمشـاركة
في بطولـة االندية الـعربية.  واوضح
أن الــزوراء لن يـشــارك في الــبـطــولـة
رغم فـوزه بـبـطـولـة الـدوري الـعـراقي
لكرة القدم للمـوسم السابق مبيناً أن
االخــتــيـار يــكــون من جــانب االحتـاد
الـعـراقي لـكـرة الـقـدم وبـانـتـظـار الرد
من قــبل االحتــاد الــعــراقـي واالحتـاد
الـــعــربـي. يــذكـــر ان الــقـــوة اجلــويــة
ـاضية والنـفط شاركا فـي النسـخة ا
من البطولة العربية لالندية االبطال.
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لقطة للمنتخب الوطني العراقي بكرة القدم

جانب من فرحة العبي فريق الزوراء

جنح الصـناعـات في اآلونة األخـيرة
عـاجلة االمـور عبـر حتقيـق نتائج
مقبولة والتقـدم للموقع احلالي يعد
بالشيء اجليد وشيء مهم ان تظهر
قــــدرات الالعــــبــــ في اهـم اوقـــات
الـــدوري وامـــام اخــــر مـــســـافـــة من
صــراع الـدوري. و تــغــيــرت نــتــائج
ـــوسم ارض الـــســـمــــاوة كـــثـــيـــرا ا
احلــالي  عـنــدمـا خــسـر الــعـديـد من
ــــبـــاريــــات واخـــرهــــا مع الــــنـــفط ا
ـرفـوضـة من جـمـهـوره الـكـبـيـر مـا ا
ـــشـــاركـــة الـــتي زاد من مـــعـــانـــاة ا
تــعــقــدت من الــبــدايــة  واســتــمــرت
مهزوزة  امام فرق  6نقاط مع فريق
احلــــســــ  في وضع صــــعـب جـــدا
ــهــمــة حتــتـاج الـى  عـمـل افـضل وا
ــواجــهــة عــنــدمــا يـــخــرج الــفــريق 
احلـــــدود فـي لــــقـــــاء لـــــيس ســـــهل.
مباريـبات اجلولة 31 وتقام السبت
أربع مــبــاريــات وفـيــهــا  يــســتـقــبل
ـيـنـاء الـبـصـري  ويـلـتـقي اجلـويـة ا
الــكــهــربــاء والــبــحــري ويــســتــقــبل
الزوراء اجلـنوب  وتخـتتم مـباريات
ــذكــورة بــلـــقــاء الــطالب اجلــولـــة ا

والنفط.

ماليـة  مالزمة  منـذ عودته للـممتاز.
ــيـنـاء الـبـصـري  بـفـوز كـان وفـرط ا
ـتـنـاول بـعـدم فـرط بـتقـدمه  عـلى بـا
ميسان حتى الدقيقة االخيرة عندما
 فــرض الــضــيــوف الــتـعــادل  وسط
غضب جـمهوره الـذي كالن بانـتظار
ان يـخرجـفريـقهـم بكـامل النـقاط من
ـتــاخـر اجـل االبـتــعـاد عـن مـكــانه  ا
اذي الزال يثير مخاوف االنصار في
ان تــاتي  بــقـــيــة نــتــائج مــبــاريــات
الـفــريق  سـلــبـيــة او غـيـر مــتـوازنه
وهو الـذي بـدا يعـاني داخل وخارج
مــلـعـبه  وفـرط بـالـعـديـد من الـنـقـاط
لـتي يـتـحـسـر عـليـهـا الـيـوم  بـسبب
اسـترر الـفـشل حتى مع الـفـرق التي

ستواه  او اقل منه. هي 
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وجنح الصناعات في الـتقدم للمركز
اخلــامس عــشــر بــفــضل فــوزه عـلى
الـبـحري بـثالثـة اهـداف لـهـدف في
نــتـيــجــة مــتـوقــعــة  في ظل تــدهـور
أحوال البحري وتـفككه وعدم قدرته
عــــلى الـــلـــعـب قـــبل ان تــــنـــال مـــنه
الـنـتـائج  ذهابـا وايـابـا وبـات اقرب
لــلــهـــبــوط  بــشـــكل واضح في وقت

امـام مـتـبقـي مبـاريـاته في الـبـطـولة
الــــتي   يــــكــــون قــــد حـــقـق اهـــداف
ــكن ــشــاركــة  حــيث الــبــقــاء وال ا
الـتـقـلـيل من شـان الـفـريق الـذي قدم
بـعض مبـاريـاته باهـتـمام.  وبـسبب
خـسـارته امـام الـشـرطـة بـهـدف فـقـد
تراجع الـديوانـية  لـلمـوقع السادس
يناء الذي عشر على بعد نقطة من ا
ـهـمـة صـعـبـة مع الـزوراء سـيـخـرج 
الباحث عن الثائـر خلسارة البصرة
ــرحــلـة االولى فـي وقت يـســتــقـبل ا
الديوانـية االمانـة ويامل في حتقيق
كانه همة امـام  العودة  النتيـجة  ا
الـسـابـق وهـو االخـر الـذي جنح في
اغـلب مـبـاريـات األرض  واهـمـية ان
يــعـكس  فـوائــدهـا في هـذه االوقـات
مع بدا العد التنازلي للدوري  حيث
ـشـاركـة  هـو  الـوصـول الـى هـدف ا
الــبــقــاء في مــكــانه   وهــو الــفــريق
احملــظــوظ في ذلك عــنـدمــا اسـتــفـاد
ــاضي من قـــرار الــفـــيــفــا ــوسـم ا ا
بخصـم ثالث نقاط من رصـيد دهوك
ـوسـم احلـالي الـذي لم مـا ابــقـاه   ا
يكن افضل من سـابقه لكن االهم هو
االسـتــمـرار بـالـدوري وسط مـعـانـاة

ـواجـهـة فـريق احلـس الـعـاصـمـة 
كن االستهانة به. نهك  لكن ال ا
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وواصل اربـــيل نـــتـــائـــجه اجلـــيــدة
بـــعــدمـــا حــقـق الــفـــوز عــلـى فــريق
احلـدود بـثـالثـة اهـداف دون مـقـابل
حـيث الفـوز الثـاني توالـيا بـعدقـهر
الـسـمـاوة بنـفس الـنـتيـجـة  والـفوز
على فريق احلس والعودة بتعادل
مـن الـديــوانــيــة أي انه جــمع عــشـر
نــقــاط من اربع مــبـاريــات في فــتـرة
درب اكرم تعـد األفضل منـذ تسـلم ا
سلـمان للـمهـمة التي يـديرهـا بشكل
واضـح وسـط اهـــــــتـــــــمـــــــام االدارة
واجلـمــهـور بــعـدمــا تـقــدم لـلــمـوقع
الـعاشـر ويـنتـظر ان يـتـقدم بـعد اذا
مــا واصل صــحـوته   عــنـدمــا يـحل
ضــــيـــفــــا عـــلـى الـــشـــرطــــة في اهم
ــدرب االخــتــبـــارات الــتي تـــواجه ا
ــــكـن ان يـــــعــــود والـالعـــــبـــــ  و
ـطـلـوبــة حتت انـظـار بـالـنــتـيـجــة ا
جــمــهــور الــشــرطــة في وقت واصل
احلدود تراجعه في الـنتائج قبل ان
ــكـــانه  الـــثــلث عـــشــر يـــســـتــمـــر 
وبــحـاجــة الى تـغــيـر مــسـار االمـور

ــــوقع الــــثــــامن  فـي حتـــول مــــهم ا
لــلـفـريق الـذي عـاد لــيـقـدم مـبـاريـات
ـدرب الـرائع عـصام مـهـمة بـقـيادة ا
محمد الذي يدير االمور بهدوء ومن
دون ضجيج وتصريحات رنانه رغم
ما حققه  من تغـير في مسار االمانة
ــــــؤخــــــرة ونــــــقـــــــله مـن مــــــواقـع ا
وســيـنــتــقل الى مــلـعـب الـديــوانــيـة
القــاة اصــحـاب ـقــبـل  اخلـمــيـس ا
االرض مــقـابل ذلك اســتـمــر الـفـريق
اخلـاسـر بـنـزف الـنـقـاط وبـأت اكـثـر
قـربـا من الهـبـوط مـنه لـلبـقـاء  الذي
بـات شــبه مــســتــحــيل امــام تـراجع
الـنتـائج وتـلقي اخلـسارة
في وضـع  مــــــرتــــــبك 17
امـــــام مـــــهـــــمـــــة صـــــادق
سـعـدون. وتـراجع الـنـجف
مـوقــعـا لـلـوراء ثـاني عـشـر
مــتـاثـرا بـخــسـارة اجلـويـة
لعـبه  وب انـصاره قبل
تــلــقي اخلـســارة الــثـانــيـة
تـوالـيـا  بـعـدمـا عـادقـبـلـها
ــة نـفط مـيـسـان  لـكن بـهـز
بــامـكـان الـفـريـق الـعـودة لـعـزف
نــغــمــة  الـفــوز عــنــدمــا يـنــتــقل الى
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