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هـي أقـســـــــــى خــسـارة يــتــــــــــعـرض
لها منـــــــتخب عربي بل هل أعــــــــلى
نـــــتـــــيـــــجــــة تـــــســــــــــــجـل في تـــــاريخ

البطـــــــولة.
ــنــتــخــبــات الــعــربــيــة مــومــاً لــعـــبت ا
مجـتمـعة  204 مبـاريات أولـها مـباراة
الـعـراق مع كوريـا اجلـنوبـيـة في الدور
الـتمـهيـدي لـلنـسخـة اخلامـســـــــــة في
تـــايــلـــنـــد عــام  1972و فـــازت كـــوريــا
بـركـالت الـتـرجـيح  2/3 بـعـد الـتـعـادل
الـســلـبي في الــوقـتـــــــــــ مــنـهـا 50
مـباراة عـربيــــــــــة عربـية  أولـــــــــــها
مباراة الـكويت مع العــــــــراق
فـي نـــــــصـــــــف نــــــــهـــــــائي
الــنــســـخــة الــســادســة في
إيـران  1976يـــــــــــومــهـا
فـــــــاز  2/3 بـــــــعــــــــد وقت

إضافي . 
ــــواجــــهــــات أمــــا آخــــر ا
الـعـربيـة فـكـانت لتـحـديد
ـــــــركـــــــز الــــــــثـــــــالـث في ا
الــنـــــــــســخــة األخــيــرة في
أسـتـرالـيا  2015 وفـــــازت
يومـها اإلمــارات

.2/3

ثالثــة أهـداف وعــلـيه ســبـعــة وطـبــعـاً
غادرت من الدور األول.
5D K

ــنــتــخب الــفــلــســطــيــني ــلك ا كــذلك 
مـشـاركـة واحـدة وكــانت في الـنـسـخـة
الــسـابــقــة في أسـتــرالــيـا  2015حـيث
خاضت ثالث مباريات خـسرتها كلها
وسجـلت هدفاً يـتيمـاً مقابل أحـد عشر
هدفـاً دخل مرماهـا وكان من الطـبيعي

خروجها من دور اجملموعات.
wÐuM'« sLO «

لك مشاركة واحدة لـكنها سيئة بكل
ـقـايـيس بل هي أسـوء مـشـاركة ا
ـنــتـخب عــربي حـيث لــعـبت
مـــبـــاراتـــ في الـــنـــســـخـــة
الــســابـــعــة في إيــران عــام
1976 خســــــــرتهما دون
أن تــــــــســـجـل وكـــانــــت
ـــــــة من الـــــــهـــــــز
صـــــــــــــــاحـب
الـــضــيـــافــة
بــثـــمــانـــيــة
أهـــــــداف بال
مـــــــــــــــقــــــابل

ركز الرابع في النسخة الثالثة عشرة ا
في الص في العام 2004
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لهـا ثالث مشـاركات أولهـا في النـسخة
الـثـالـثـة عــشـرة في الـصـ عـام 2004
ـنـتـخب األردني في الـنـهـائـيـات لــعب ا
أحـد عـشرة مـباراة فـاز بـخمـس منـها
وتــــعــــادل في ثـالث وخــــســــر وهــــزم
ـــثـــلـــهـــا ســـجل العـــبــوه  13هـــدفــاً
واســتـقـبـلـت شـبـاكـهم  9أهـداف أكـبـر
إجنــازات الـــنــشــامى الـــوصــول لــربع

. النهائي مرت
ÊULŽ

نتـخب العـماني ثالث مرات في ظهـر ا
الـنـهـائـيـات كـانت األولى في الـنـسـخة
الثالثة عشرة في الص  2004 خاض
نـتخب العـماني تسـعة مبـاريات فاز ا
باثـنتـ وتعـادل بثالثـة وخسـر أربعة
سـجل سـتــة أهـداف وعـلــيه أحـد عـشـر

هدفاً ولم يتحاوز الدور األول.
ÊUM³

لها مشاركة واحدة وكانت في النسخة
الـثانـية عـشـرة والتي اسـتضـافتـها في
العام 2000 لعبت فيها ثالث مباريات
لم تــفـز بـأي مــنـهـا فــيـمـا تــعـادلت في
مــبـاراتــ وهـزمن بــواحـدة مــسـجــلـة

تــوجـت بـالــلــقب ثـالث مـرات  84 و88
و 1996وحــلـت وصــيـــفـــة ثالث مــرات

 1992و 2000و2007.
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تأهلت أيضاً تسع مرات وكان ظهورها
األول في النسخة الـسابعة في الكويت
عام 1989لـعـبت  38مـبـاراة فـازت في

 12منها وتعادلت في  9وخسرت 17
مـبـاراة سـجلـت من األهداف  35هـدفاً
ومـــني مــرمــاهــا بـ  53هـــدفــاً لم تــفــز
بـاللـقب بـعد لـكنـهـا حلت وصـيفـة مرة
واحدة وكانت في نسخة  1996وثالثة
في نــسـخـة 2015 ورابـعــة في نـسـخـة

1992
‚«dF «

ـركز الـثـاني مـكرر بـعـدد مرات حتـتل ا
الظـهـور في الـنـهـائـيـات بـثـمـان مرات

مشاركة مع قطر.
الظهور العراقي األول كان في النسخة
اخلــامــســة 1972 لــعــبت 34 مــبــاراة
فازت  13وتـعادلت في 6 وخـسرت 15
ســجـلت 36 هــدفــاً وتــلـقت 40 حــمـلت
الـلقب مـرة واحدة وكـانت في الـنسـخة
الرابعـة عشرة 2007 فيمـا حلت رابعة

في نسختي  1976و2015.
dD

تـشـارك الـعـراق بـعـدد مـرات اللـعب في
الـنـهـائـيـات بـثـمـان مـرات كان أول في
النسخـة الثامنة في الـكويت أيضاً عام
1980 لعب 28 مباراة حققت الفوز

في ست مــبـاريــات وتــعـادلت فـي تـسع
وخـسـرت ثالثــة عـشـرة مــبـاراة سـجل
العبـوها 29 هـدفاً وتـلقـت شبـاكهم 39
هـدفــاً ولم تـصـل لـلــمـربع الــذهـبي في

تاريخها.
U¹—uÝ

لــعـبت ســوريـا في الــنـهــائـيــات خـمس
مــرات وكــانت أولى مــشــاركــاتــهــا في
الـنـسـخــة الـسـابـعــة في الـكـويت كـذلك
لـعـبت ثمـانـية عـشرة مـبـاراة فازت في
ســبع مـــنــهــا وتـــعــادلت في اثـــنــتــان
وهــزمت في تــسع مــبــاريــات ســجــلت
خمسة عشر هدفاً ومني مرماها بثالث
وعــشــرون هــدفــاً وهي لم تــتــمــكن من
اجتياز دور اجملموعات في مشاركاتها

اخلمس.
s¹d×³ «

شـاركت في الـنـهـائـيـات أربع مـرات من
قـبل أولـهـا في الـنـسـخـة الـتاسـعـة في
اإلمارات 1988 لــعـبت خـمــسـة عـشـرة
مباراة فازت في أربعة منها وتعادلت
في ثالث وخـســرت ثـمــاني مــبـاريـات
سجلت 25 دفاً واستقبـلت شباكها 31
هــدفـاً أمــبـر إجنــازاتــهـا حــلـولــهـا في
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بــاســتـثــنــاء الــنــسخ األربع األولى من
بـطـولـة كـأس أ آسـيـا لـكـرة الـقدم لم
تــــغب شــــمس الــــكــــرة الـــعــــربــــيـــة عن
الــنــهــائــيــات وســيــشــارك أحــد عــشــر
مـنـتخـبـاً عربـيـاً في هذه الـنـسخـة التي
انـطــلـقت في دولـة االمـارات وتـتـواصل
دة من  5كانـون الثـاني ولغـاية خالل ا
ــقـبل وهــو أكـبــر عـدد مــطـلع شــبـاط ا
يشـارك فيهـا بعـد النسـخة السـابقة في
أستـراليا 2015 حيـث شهـدت مشـاركة

عشر منتخبات عربية.
نتخبات وسأستعرض معكم مشاركة ا
العربية فـي وحصيلتهـا في النهائيات
مـــعـــتــــمـــداً في الــــتـــرتـــيـب عـــلى عـــدد

شاركات: ا
X¹uJ «

ــركـز بـ ــنـتــخب الـكــويـتي ا يــحـتل ا
شاركات نتخـبات العربيـة في عدد ا ا
في النـهائيـات بعشـر مشاركـات أولها
في النسخة اخلامسة في تايلند 1976
 وفوق ذلك حقق األزرق أول فوز عربي
في تـاريخ الـبـطـولـة وكـان عـلى حـساب
تــايـــلــنـــد بــهـــدفـــ دون رد في الــدور
ـذكـورة كـما أن الـتمـهـيـدي لـلـنسـخـة ا
جــواد خـلف الــذي سـجـل الـهـدف األول
ــبــاراة هــو اول عــربي يــهـز في تــلك ا
الـشـبـاك في تـاريخ مـشـاركـة الـعرب في

النهائيات اآلسيوية.
شاركات العشر 41 لعبت الكويت في ا
مباراة فازت في خمـسة عشرة مباراة
وتـــعــادلت فـي عــشــر وخـــســرت ســتــة
عـــشـــرة مـــبـــاراة ســـجـــلت 46 هـــدفــاً

. واستقبلت شباكها 48 هدفاً
تـوجت الــكـويت بـلــقب الـسـابــعـة الـتي
استضافـتها عام 1980 وحلت وصيفة
في نـسـخة  1972وثـالـثـة في نـسـختي

 1984و 1996وخرجت من ربع
النهائي في نسخة عام  2000وخرجت
1972 مـن الــــــــــدور األول فـي نــــــــــسـخ 
2015 و 1988و 2004و 2011و
وغـــابت عـن نـــســـخـــتي  1992و2007

وتغيب عن النسخة القادمة.
W¹œuF « 

ركز الثاني نتخب الـسعودي ا يحتل ا
بــتــعـــســة مــشــاركـــات أولــهــا كــان في
النـسخـة الثـامنـة في سنـغافورة 1984
ولم تــغـب عن الــنــهــائــيــات حــتى اآلن
ــنـتــخـبـات لـعـبت  43مـبــاراة كـأكــثـر ا
الـــعـــربـــيــة خـــوضـــاً لــلـــمـــبـــاريــات في
الــــنـــهـــائــــيـــات فـــازت في 18مـــبـــاراة
وتعادلت في  13 وخسرت  12مسجلة

 62 هدفاً وهي األولى من حيث
التسجـيل أيضاً ومسـتقبلة  47 هدفاً

بغداد  –الزمان
نـتـخـبات قال العـب منـتـخب الـعـراق علي عـدنـان إن الـيـمن كانـت ندا لـكـثـير مـن ا
ـبـاراة الفـرصة ـتطـورة مـؤكدا الـلـعب بحـذر كون ا اآلسيـوية ويـعـتبـر من الـفرق ا
األخيرة له.وأضاف عـدنان: "الفوز كان مـهما على فـيتنام وسـنسعى للـفوز في بقية
ـباريـات لـضـمـان االنـتـقـال لثـمن نـهـائي الـبـطـولـة". ونـوه بأن طـريـقـة احـتـفـاله بـعد ا
نتخب الوطني تسجيل هدف الفوز على فـيتنام كانت ردة فعل على االنـتقاص من ا
قـبل الـبـطــولـة. ووصف عـدنـان الـكـرة الــعـراقـيـة بـالـولّــادة قـائال: "إن مـعـدل أعـمـار

الالعب جيد جدا وسيخدمنا مستقبال".
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تـــأهـــلت فـــرق الـــطـــلـــبـــة والـــنـــفط
والـزوراء واالمـانـة واحلـدود ونـفط
مــيــسـان والــشــرطــة واجلــويـة الى
الـدور الربع الـنهـائي لبـطولـة كاس
الـعــراق بـعــدمـا تــمـكــنت من حـسم
ــاضي 16 مــبــاريــاتـهــا فـي الـدور ا
الــتي اخـتـتــمت اول أمس اجلـمـعـة
الـتي شــهـدت إقــصـاء الـشــرطـة من
قـــبل الــكـــهــربـــاء أكــبـــر مــفـــاجــآت
الـبـطـولـة عــلى ان تـقـام مـواجـهـات
ذهــاب الـــدور الــربـع الــنـــهــائي في

العشرين من الشهر
ومتوقع ان يحـدد من يلعب  نهائي
البطولة خالل الفترة احلالية وقبل
انــطالقــة الـدوري في الــسـادس من
ـقـبل  وهـو امـر في غـاية الـشـهـر  ا
األهــمـــيــة ولــو يـــظــهــر  الـــشــرطــة
ـتضـرر االكبـر من اقامـة مبـاريات ا
الــبــطــولــة خالل الـفــتــرة احلــالــيـة
بــســبب مــشـاركــة اغــلب عــنــاصـره
نـتـخب الوطـني ما األسـاسيـة مع ا
سـرع بخـروجه  من الـبطـولـة  التي
ـــني الـــنــفـس في ان يـــبــقى كـــان 
يـصـارع علـيـهـا لألخـير  واالمل في
ــوسم احلـالي ان  يــخـرج بــلـقـبي ا
حيث يـتصدر الـدوري   وكان فريق
الـكـهربـاء قـدت غـلب على  الـشـرطة
في  لــقــاء الــذهــاب بــهــدف قــبل ان
يتمـكن من التعـادل في لقاء احلسم
بــهـــدف  ويــنـــتــقل لـــلــدور الـــقــادم
مسـتـفـيـدا من نـتـيـجـة الـلـقاء االول
وسم احلالي محققا افضل نتائج ا
بـعـيـدا  عن التـشـكـيلـة  الـتي مـثلت
الــشــرطــة الــفـريـق الــذي كـان عــلى
جـــهــازه الــفـــني اخــذ االمـــور عــلى
محمل اجلـد امام  العدد الـكبير من
الالعـبـ الـذين  انـتـدابـهم خالل
ــــوسم احلـــالي الــــذين مـــنـــحـــوه ا
الـصـدارة قــبل ان يـخـرج مـنــحـنـيـا
ــــوسم مـن ثــــانـي اهم بــــطـــــوالت ا
وفــوائـــدهــا  الـــتي تــمـــنح الـــبــطل
مـشـاركــة  خـارجـيـة كــان  الـشـرطـة
افـتقـد اليهـا وحرم   مـنهـا  من مدة
طــــويــــلــــة  وسـط رفض انــــصــــاره
ـذكـورة الـتي قـد تـمـنح لـلـنـتـيـجة ا
لـلـكـهـربـاء الـتـقـدم  لـلـدور الـنـصف
النهائي امام خطوة  تظهر مناسبة

عنـدما يـواجه   احلدود  في فـرصة
ـكـن ان يـعــبــر فـيــهـا مــنــاسـبــة   
الـطــرف االخـر  وان جـهـود الـفـريق
مؤكـد تنـصب على تـقد مـا بوسع
الالعب  وحتقيق الـتحول ببطولة
الـكاس وتـعـويض مشـاركـة الدوري
الـتي بـدا يـغـيـر من مالمـحـهـا بـعـد
النتيجة االخـيرة  التي حققها على
الــكــهــربــاء  بــالــفــوز عــلى الــوسط
ـيناء والظهور اجليد وقبلها على ا
من فــــتــــرة ألخــــرى عـــلـى مــــســـرح
ــدرب عــبـاس ــوسم كــمــا يـريــد ا ا
عـطـيـة ان  يـخـرج مع الـفـريق الذي
عــــاديه مــــرة اخــــرى في حتــــقــــيق
االجنـاز الـشـخـصي ولـلـفـريق الذي
اســتـــعـــاد تــوازنـه قــبـل ان يــقـــهــر
ويــفــطـر قــلــوب جـمــهــور الـشــرطـة
الــوحـيــد من الـفــرق اجلـمــاهـيــريـة
ــذكــورة الــذي خــرج بــالــطــريــقــة ا
والـــتي قــد تــلـــقي  بــظاللـــهــا عــلى
الـعالقة  مع انـصـاره لكن هـذا حال
بـطولـة الكـاس  واجمل مـا فيـها ان
ـفـاجـآت  مـا  يـنـعـكس عـلى تـأتي ا
ــنــافــســـات والــرغــبــة في مـــســار ا
متـابـعـتهـا وفي مـشـاركـة للـنـسـيان
ـــتــصـــدر الــدوري الــذي عـــلــيه ان
ـر  من يــتــعــلم من درس اخلــروج ا
ـضي قـدمـا بـبـطـولـة الدوري اجل ا

الـتي ال تـظــهـر سـهـلـه امـا مالحـقـة
الثنائي  الزوراء  و اجلوية

وجنح الـبــطل  الـزوراء  في  عـبـور
كــمــ اربــيل بــعــدمــا قــلب تــأخـره
ـبـاراة التي بـهدف د 5عـلى بـدايـة ا
ـــلـــعب فـــرانـس  حـــريــري جـــرت 
عـنــدمـا تــمــكن  احـمــد جالل اعـادة
بـاراة لنـقطـة البـداية  د 23قبل ان ا
همة د 60من يحسم  احـمد فاضـل ا
باراة  والتـحول الى الدور القادم ا
 في مـهـمـة تـعـامل مـعـهـا الالعـبـ
بـشـكل مــقـبـول رغم ظــروف الـلـعب
حــيث عــامـــلي االرض واجلــمــهــور
واالهمية التي كانت تـنطوي عليها
في ان يـــتـــمـــكن اصـــحــاب  االرض
االسـتـفادة مـنـها قـبل ان يـخرج من
الــبـاب الــضــيق  ويـواصـل تـعــثـره
امـام الــفـرق اجلــمـاهـيــريـة عــنـدمـا
خــــســـر قــــبل ايــــام مـن الـــشــــرطـــة
بالدوري ولألن لم يظـهر شخصيته
ويــعـاني في مــلـعـبـه وخـارجه عـلى
حد السواء  فيـما تمكن الزوراء من
 الــعــودة بـكـل فـوائــد الــلـقــاء عــبـر
عـــنــاصــره الـــتي جــمـــعت اخلــبــرة
والــشــبـاب الــتي قــدمت الــنـتــيــجـة
همـة  وانتقال بـالفريق الى الدور ا
االكــثـر اهــمـيـة   وزاد مـن حـظـوظه
في مـواصــلـة تـقــد نـفـسـه بـشـكل

أفضل  بعد النتيجة التي زادت من
اهـــتـــمـــامـه  وزيـــادة حـــظـــوظه في
الـدفاع عـن لقـبه بـعدمـا تـخلص من
ملعب صعب  واكـثر ما تواجه فرق
الــــعـــــاصـــــمـــــة  مـــــشـــــاكـل مالعب
احملافـظات قـبل ان يتـوازن الزوراء
ـيـنـاء بـشـكل واضـح بـعـد نـكــسـة ا
الـــبــصــري ويـــســتـــعــيــد دوره  في
حتــقـيق االنـتـصـارات فـيـهـا واالهم
ــبـاراة  الــتي الــفــوز عـلـى اربــيل ا
بــقــيت تــشــكل مــخــاوف حـقــيــقــيـة
االنـــصـــار الـــزوراء بـــعـــدمـــا فـــشل
الــفــريق في لــقــاء االرض وزاد  من
صــعــوبــات االمــور قــبل ان يــنــجح
اوديشيـو في تقد الـفريق بأفضل
ـهــمــة  بــالــشـكل طــريــقــة وحـسـم ا
ــــطـــلــــوب  والـــبــــقــــاء في دائـــرة ا
نافسة وكله امل في ان  يتواصل ا
مـع الــــنــــجـــــاحــــات الـى  االخــــيــــر
والـهــدف هـو حتـقــيق الـلــقب الـذي
قـربه اكــثـر  بـفــضل نـتـيــجـة اربـيل
الـتي دعمـت حظـوظه في ان  يـكون
قبل على حسمها الطرف القوي وا
 عـبـر جــهـود العـبـيـه الـذين عـبـروا
بالـفريق من بـوابة صعـبة   قبل ان
تـنـعــكس قـدراتــهم ومـهــاراتـهم في
ــطــلــوب واســتــطــاعت ان الــوقت ا
تـقـدم  مـا لـديـهــا في مـهـمـة لم تـكن
سهلـة قبل ضمـان االنتقال الى دور
مـهم بـعـد خـطـوة من الـتـقـدم لـلدور
ـؤدي الى النـهـائي كـما احلـاسم وا
ـباريات عـندما استـفاد من جدول ا
ــلــعــبه ســيالعب فــريق االمــانــة  
وهـو مــا يـعـطي  الــفـريق مــحـاولـة
الـتـقـدم مـنه  لــتـحـقـيق  االفـضـلـيـة
ومــواصـــلــة الـــتـــقــدم  عـــبــر االداء
رشـح طـلوب وألنه واحـد من ا ا
لـلـقب الـكـاس الـذي بـات يحـسب له
بـحـسـابـات احلـسم عـبـر الـنـتـيـجـة
التي  طمأنت جمهوره الكبير الذي
اسعـدها كثيـرا  والفوائـد التي عاد
بـهـا الـبـطل حـيث احلـسم  والـتألق
وحرم اصحاب االرض من مواصلة
مــشـوارهم بـالــبـطـولـة  الن الـزوراء
قــدر االمــور ولــعب من اجل الــفــوز
ستوى واقناع جمهوره في عكس ا
والنتائج في فـترة التوقف من اجل
االسـتـعـداد للـدوري وبـطـولة دوري
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انديـة اسيـا  في ان يقـدم   النـتائج
ــنــافــســات الــتي تــدعم دوره في  ا
الثالث  ويجدا  لـقب الكاس االقرب
في ان يـــبــلغ الـــنـــهــائـي   بــعـــدمــا
اســـــتـــــعـــــاد  تـــــوازنـه في الـــــوقت
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وقـــادم روان حـــســــ الـــطالب الى
ـهم علـى حسـاب الكرخ االنتـصار ا
الـــقــــوي قـــبل ان يــــثـــار خلـــســـارة
ـهـمـة الــدوري  ويـواصل نـتـائـجه ا
ويـتـقـدم خـطـوة في  الـكـاس ويرفع
مـن حـــظــــوظه في ان يــــكـــون احـــد
اطراف الصراع على  اللقب في ظل
ـــســتـــوى  والـــنـــتــائج تـــصــاعـــد ا
وجتــاوز  مــحــطــة الــكــرخ  قــبل ان
ـيـسـان في الـعـمـارة في يـصـطـدم 
الـلـقــاء االول في  اجلـولـة الــقـادمـة
في مــهـــمــة تــبـــدو مــنــاســـبــة بــكل
تـفـاصـيـلــهـا  ولـو ال تـوجـد مـبـاراة
سـهـله الـيوم لـكن مـواجـهة مـيـسان
تـــعــــد اســـهل من  مـالقـــاة  اقـــرانه
االخــرين  ولـو انه الزال يــعـاني من
مــواجـــهـــات الــذهـــاب رغم تـــغـــيــر
مستواه ونتـائجه وتماسك صفوفه
الـــتي احـــدثـت الـــتـــطـــور من خالل
قـيـادة يـحـيى عـلـوان الـذي هدء من
االمور والعاصفة اجلماهيرية التي
ظـهـرت مع الـبدايـة وخـصـوصا في
خـسـارة الكـرخ بـعدمـا كـان متـقـدما
بـهـدف  وجتاوزهـا قـبل ان يـتـحول
ـنـافـسـات الـصـحـيـحة الى مـسـار ا
ويـتـقـدم في الـسلم  فـي وقت فرض
ــنــافس الــواضح هــنـا في نـفــسه ا
الكـاس البـطولة الـتي ال تقل اهـمية
من الـدوري من حـيث الـفـوائد والن
الـفـريق بــحـاجـة مــاسـة الن يـعـانق
االلــقــاب الــتي غــاب عـنــهــا لــفــتـرة
طـويـلـة  ويـخـطـو خـطـوة بـاالجتـاه
الصحيح عندما تخلص  من الكرخ
  ويـســتـعــيـد جــزء من عـافــيـته في
ـطلـوب ويوطـد من العالقة الوقت ا
مع  جمهوره الذي يشعر بالسعادة
اليوم الن الالعب يقدمون االشياء
الـسـهـلـة ويـنـسـجـون الـنـتـائج  في
مـرحلـة صعبـة سواء عـلى مـستوى
الـدوري  والــبـطــولـة االخــرى الـتي
يريـد ان يسـتمـر فيـها  بـعدما جنح

في عـبــور مـحــطـة الــكـرخ
والـــزامه اخلـــروج مـــنـــهــا

بـــعــدمــا واجـه  لــقــاءا حـــاســمــا لم
يـتـمكن من  جتـاوزه لـلمـرة الـثانـية
ألنه افتقد لـطريقة الـتعامل في لقاء
االرض الـــذي انـــتـــهى بـــالـــتـــعــادل
بــهـــدفــ  فـــيــمـــا خــســر  الـــثــاني

ويخرج من البطولة.
jHMK  …dO³  W−O²½  

ـنـافـسة وواصل الـنـفط تـألـقـه في ا
بعدمـا حقق النتـيجة  الكـبيرة على
حـساب الـسـماوة  مـكـررا انتـصاره
الـــثـــاني بـــأربـــعـــة اهــداف دون رد
الـنتـيـجة االكـبـر في مبـاراة  االياب
بـعـدمـا كـان قد هـزم  ضـيـفه  ذهـابا
بهـدف  قـبل  انهـاء لقـاء العـاصمة
برباعـية  وينـتقل الى الدور االقوى
والــــســــعي الـى جتــــاوزه من خالل
باراة تخطي بوابة القوة اجلوية ا
ـــوسم وان تـــمـــكن االقـــوى له في ا
صـلحته ذكـور  من  انهـاء الدور  ا
ـــبـــاراة ســـيــــقـــتـــرب  من بــــلـــوع ا
النـهائـية وهـو  ما يخـطط له حسن
احمد الـذي عاد ليقدم لـفريق بشكل
واضح  رغم غياب افـضل عنصرين
في التـشكـيل  مازن فـياض ومـحمد
داود فــيــمــا واجه الــســمــاوة  مــرة
اخـرى  مــشـاكل مــبـاريــات الـذهـاب
والـفـشل فـيـهـا جمـيـعـا قـبل تـوديع

بطولة الكاس.
وتــمـكـن احلـدود مـن انـهــاء مــهــمـة
الــديــوانـيــة مـرتــكـزا عــلى نــتـيــجـة
الــذهــاب بــتــعــادله بــهــدف بــعــدمـا
انـتـهى لـقـاء بـغـداد من دون اهداف
ويــنـــتــقل لــلــدور االهـم وســيــقــابل
الـكـهـربـاء في فـرصـة مـنـاسـبـة ألنه
فـي وضع مـقـبـول كــمـا تـخـلص من
ـواجهة مواجـهة الشـرطة وتـظهر ا
مـتـوازنة عـلى االثـنـ في ظل تـقدم
احلـــدود مـــؤخــــرا وتـــغــــيـــر وضع
ـهم ـنـجـز ا الـكـهـربـاء الـذي حـقق ا
في قــهـر الــشـرطــة وجـهــاز لـعــبـور
احلـــدود ألنه ال يـــريـــد ان يـــتـــوقف
ويـجـعل من اقصـاء الـشرطـة مـجرد

مفاجأة.
واسـتــطـاع   االمــانـة الـتــحـول الى
الـدور الــقـادم عـلى حـسـاب الـوسط
بــحـسم االمــور بــركالت الــتــرجـيح

بــــأربــــعــــة
اهــــــــــــداف
لــــهــــدفــــ
بـــــعـــــدمـــــا
انـــــــتـــــــهى
الـــلـــقـــاءين
بــالــتــعــادل
الـــســــلـــبي
قـــــــــــــبـل ان
يـــــــــحـــــــــقق
عصـام حـمد
الــــتـــــحــــول
على حساب
راضـــــــــــي
شتيشل
الـــلــذين
تـســلـمـا
ــهــمــة ا
مؤخرا
وجنـــــح
نــــــــــفط
ميـسان
مــــــــــــــن
اقـصـاء
نــــــــــفط
اجلــنـو
ب

بــفـارق
ركــالت
اجلزاء

والــظــهــور
بــقــوة حتت
انـــــــــــظــــــــــار
جــــمــــهـــوره
حـــــيــــنــــمــــا
تغلب بهدف
هي نــــــــــفس
نـــــتــــــيـــــجـــــة
الـــــــبـــــــصــــــرة
للجنوب قبل ان
حتـــــسم االمــــور
بــــركـالت اجلـــزاء
وكــــــان اجلـــــويـــــة
االخــــــــر الـــــــــــــذي
وصـل الـى الــــــــــدور
الـــقــادم بـــدون لـــعب
بـــســــبب انـــســـحـــاب

النجف.

نتخبات ذات حضور تاريخي عريق برغم ان الـقارة االسيوية تملك اسماء كبيـرة 
فاجآت التي حيث تمـتلك ترشيحـات قوية تراهن على مضـيها حملطات ابعـد لكن ا
افـرزتـهـا مـبـاريـات بـطـولـة اال االسـيـويــة اجلـاريـة حـالـيـا في االمـارات الـعـربـيـة
ـبـاريـات تـشـويـقا فـاجـأة وزادت تـلـك ا ـتـحـدة اسهـمـت كـثـيـرا بـأثـارة عـنـصـر ا ا
ـتـابـعة بـعـيـدا عن الـترشـيـحـات الورقـيـة فـأضحى مـلحـوظـا أسـهم بزيـادة نـسـبة ا
ـيـدان الـعـامل الـرئيـسي فـي ابراز عـنـاصـر االثـارة الـكـرويـة الـتي بـاتت تـفـرزها ا

البطولة االسيوية..
ورغم عدم مـراهنة الكرة على  الظهور االول العتبارات بارزة من بينها ان الظهور
ـبــاراة االولى مـرهـون بـعــوامل اجلـانب الـنــفـسي والـتــوجس الـذي يـبـرز مع في ا
كن الدقـائق االولى واحلذر الذي يـشوب تلـك الدقائق فـيبطل اي حـماسة كـروية 
ان يبـرزها منـتخب ما مـهمـا كانت حظـوظه قوية في الـبطـولة وهذا مـا عاش وطأته
باراتها ـنتخبات الـكبيرة التي كـأنها بظهـورها  اغلب منـتخبات البـطولة السيما ا
االولى  تؤكد بـرغبتها بأبعادهـا عن الضغط النفسي ومنهم مـنتخبنا الوطني الذي
ـنتـخب الـفـيتـنـامي  وكلـهـا عوامل عـاش دقـائق صعـبـة  في مـباراته االولى امـام ا
ـباراة جـلها مـن العنـصر الـشبابي نفسـية من بـينـها ان التـشكـيلة الـتي خاضت ا
باراة ـدرب كاتـانيـتش ا باإلضافـة الى عدم اسـتيـعابـها لـلتكـتيك الـذي خاض به ا
وكان لـسان حاله يـقول لنـجرب هذه اخلـطة عسى ان تـؤتي ثمارها دون ادراك ان
ـنتخبات التي شهدت تـطورا ملحوظا  واستـطاعت استقطاب اسماء اخلصم من ا
ـركز الوصـيف في بطـولة كاس شابة مـن  تشكـيلـة منتـخب شبـابها  الـذي حقق ا

اسيا حتت سن  23عاما ..
ـفـاجـآت االخرى الـتي ابـرزتـها مـبـاريـات  اجلولـة االولى فـسـقوط ولم تـسـتـغرب ا
ــنـتــخب االردني  كـانـت دويـهـا كــبـيـرا ـنــتـخب االســتـرالي امـام ا حــامل الـلــقب ا
نتـخب الذي يـشهد سـتوى الـذي قدمه مـنتخب الـكنـغارو لم يـعزز مكـانة هـذا ا فا
ـونديال مسـتواه تفـاوتا مـا ب بـطولـة واخرى  بـاإلضافـة لتـأثره من نـتائـجه في ا
ـنتـخبـات الكـبـيرة في الـقارة الى الروسي وعـدم ابراز هـويتـه الكـروية  كـونه من ا
جانب مـنتخـبي كوريا اجلـنوبـية واليـابان ونعـود لألخيـر الذي انهى شـوط مباراته
ـوثق لـيـقـلب تـأخـره في االولى في الـبـطـولـة  بـخـسـارة مـفـاجـئـة قـبل ان يـتـدارك ا
باراة امام تركمـانستان  بنتيجة  3اهداف لهدف  كما ان الشـوط االول حاسما ا
نـتـخب الـكـوري اجلنـوبي وجـعـله يـقنع بـهـدف وحـيد ـنتـخب الـفـلـيبـيـني احـرج ا ا
ـســتـوى واالداء الـذي يـعـزز قـدرة ـهـمــة  بـعـيـدا عن ا حـاصـدا  الـنـقـاط الــثالثـة ا
ـرشـحة دومـا لـتمـثـيل الـقارة في احملـفل الـكروي ـنتـخـبـات االسيـويـة الكـبـيرة  ا ا

االبرز ..
نتخبـات في ذهابها ألبعد احملـطات في البطولة تابع بشـأن قدرة ا وتبقـى اراء ا
ـدربـ لـيس بـقـراءة مــا قـدمـته خالل اجلـولــة االولى فـحـسب فـتــبـقى تـصـورات ا
ـأمول لكن االهم ـستوى ا باخلـروج من اجلولة االولـى بأقل اخلسـائر بعـيدا عن ا
نتخب في اجلولة التالية بعيدا عن الهواجس التي تبرزها هو تام حضور هذا ا
درب ـطـلـوب وهـضم الالعـبـ خلـطـة ا طـريـقـة لـعب الـفـريق والـتـنـظـيم الـدفـاعي ا

ناسب ألغلب الالعب طلوب وا بالتمركز ا
رحـلة ـنتـخـبات من مـبـاراتهـا االولى  بصـورة غـير مـناسـبـة  ـا خـرجت اغلب ا ر
باراة الثـانية او الـثالثة نـاسب في ا اعدادها وبـقيت اسيـرة هواجسـها بالظـهور ا
ـرحلة االولى والـتأهل لدور ال 16حـينمـا ستـكون امام لتـحقق طـموحهـا باجتـياز ا
ـكن ان تتـجاوز من خاللـها كل االخـطاء والـهفـوات التي رحـلة احلـاسمـة التي  ا
بـاريات الـثالثة  لـتوظف تلـك الثغـرات  في االستـفادة مـنها في ارتكـبتهـا خالل  ا
ـنتـخبـات كبـيـرة من ان تتـمكن من تالفي اخـطائـها ـا لم يتـسنى  هذه اجلـولة ور
ـهم في الدور التالي لتضحي مفاجأة فابـتعدت بصورة غير مبررة عن احلضور ا
الـبـطولـة وتـشـعل وتـيـرة االحـاديث بشـان جـاهـزيـتـهـا في خـوض البـطـولـة الـقـارية

واالعداد لها بصورة مناسبة ..
وتـبـقى مـبـاريـات الـبـطـولـة االسـيـويـة فـرصـة إلبـراز مـفـاجـئات
جـديـدة من اجل ابـعـاد سـطـوة وحـضـور منـتـخـبـات كـبـيرة
كن ان بعـينها عن االضواء واسـتقبال منـتخبات اخرى 
تـؤدي نــفس الـدور بــإتـقــان يـتــنـاسب خــصـائـص الـكـرة
فاجآت تفقد ـطلوبة فبدون ا واكبة ا وتهـيؤها للتطوير وا

الكرة أحد أبرز عناصر التشويق اخلاصة بها.

ياسر القحطاني

الشرطة تودع كاس العراق بعد اخلسارة امام الكهرباء


