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نحـدر من فوزه علـى السماوة ا
واجلــويــة الــقـادم مـن دون لـعب
ـــاضي النـــســـحــاب في الـــدور ا
هـمة غـاية في الـنجف وتـظهـر ا
الصـعوبـة على الـطرف في ظل
ـتـشابـه في الدوري ظـروفـهـمـا ا
لـــكن االمـــور تــخـــتـــلف تـــمـــامــا
وكـالهـمـا يـبــحث عن فـوز ثـمـ
لـــلـــبـــقـــاء عـــلى  امـــالـــهـــمـــا في
ـقبل واالقتراب االنتقـال للدور ا
كــثـيـرا من الـوصـول الى الـلـقـاء
الـنهـائي ويـسعـى اجلويـة الذي
واجـهات االخيرة في تاثر في ا
الدوري  وتراجع ثالثا استعادة
تـوازنه عــبـر حتـقــيق الـنـتــيـجـة
ـطــلـوبـة في اصـعب مـبـاريـاته ا
ــــــوسـم احلـــــــالي  فـي ظل فـي ا
ــر بـهــا فـنــيـا الـظــروف الـتي  
واداريــا لـكــنه قــادر عــلى حــسم
ـهـمـة من خالل مـا مـوجود من ا
ــدرب العـــبـــ  يـــســـعـــون مـع ا
بــاسم قــاسم  الى تــغـيــر االمـور
ذكور والـعمل بجد عبر الـلقاء ا
لـعـبــور مـواقع الـنـفـط الـصـعـبـة
التي تشكل الـتحدي الكـبير بعد
حتــديـات الـدوري قــبل االنـتـقـال
ـــهــــمـــة الـــتي يـــامل لـــلـــكـــاس ا
جـــمــهـــور اجلــويــة  ان يـــعــكس
الفريق نفسه في الصراع االخر
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وتـظـهـر حـظـوظ الـكـهـربـاء مـرة
اخــرى في  مــواصــلــة مــشـواره
بــعـــدمـــا تــخـــطى اهـم عــقـــبــات
ـرشح لـلـقب الـكـاس ـوسم  وا ا
الشـرطة  عـندمـا يواجه احلدود
ــــنــــاسب  بــــعــــدمـــا الــــفــــريق ا
ابـتـعدمن مـواجـهـة الكـبـار  وقد
ـنـافـسـات بـعـد عـبـور يــواصل ا
احلـــدود الــــتي يـــبـــدو الـــفـــريق
بـالـقـادر عـلـيـهـا بـعـدمـا  جتاوز
االخــتـبــار الــصــعب مــا رفع من
مـعـنـويـات الالعـبـ في خوض
ـذكـور من خالل تـقـد الـلـقـاء ا
اجلــــهــــود واالداء ومــــواصــــلـــة
حتـقيق الـنتـائج الـتي  ستـاهله
الى مـرحـلـة جـيـدة  حـيث الدور
الـربع الـنـهـائي وهـذا بـحد ذاته
يــــعـــــداجنــــاز  والن الـالعــــبــــ
يــعـرفـون من يـواجـهـون بـعـدمـا
تــمــكــنـوا من اقــصــاء الــشــرطـة
قـــبـل مــواجـــهـــة احلـــدود الـــتي
تظهر مختلفة وحتظى باهتمام
عباس عطيـة الذي بدا يغير من
واقع الــكـهـربـاء واخـراجـهـا عن
الـعـمل الـتـقـلـيـدي الـذي اسـتـمر
طـويال  قــبل  الــتـحــول الـكــبـيـر
والــــظـــهــــور االخــــر والـــرغــــبـــة
بـاالطـاحة بـالكـهـرباء مـن اللـقاء
االول الــــذي يــــســــعـى الــــطـــرف
االخر العمل مـا بوسع عناصره
بحثا عن النتيجة التي ستؤمن
 لـه الـشيء الـكــثـيــر عـلى طـريق
احلـــسم الـــذي يـــتــــوقف في كل
االحـول عـلى الـلـقـاء الـقـادم لكن
مهم جدا ان يـاتي االنتصار من
ــواجـــهــة االولـى  ومن خــارج ا
مـلـعـبـك الـتي سـتـعــطـيك  دفـعـة
قـويــة  حلـسم االمـور الـتي مـهم
ان تــدعم من لــقــاء االحــد  الـذي
يشـكل اهميـة للـطرف وبـامكان
احلــدود االخــر الـذي تــطـور في
اجلـــوالت االخــيــرة من الــدوري
قــبل الـــتــقـــدم من دور الخــر في
الـــكـــاس ومـــؤكـــد ان الالعـــبــ
ذكور يهـتمون بـنتيـجة اللـقاء ا
وحتــقـيق خـطــوة عـلى الـطـريق
باراة الصحيح واالهم تام  ا
االولـى وهــــــــــــو مــــا يــــخــــطط
ــــدرب الــــذي غـــــيــــر من  واقع ا
ـتـطــلع لـلـثـار البن لــفـريــــــــق ا
ــكن ان جـــلــدتـه الــشـــرطـــة وال
يــــخـــــرجـــــا ســــويـــــة عــــلـى يــــد
الــكـــــــــــهــربــاء الـــذي يــريــد ان
يــبـقى  طـرف الــرهـان  الـصـعب
وفي احلـــــفـــــاظ عـــــلـى تـــــوازنه

ونتائجه.
W¹u'«Ë jHM «

ــذكـور واهم مــبـاريــات الــدور ا
ســـتــجــري بـــ فــريــقـي الــنــفط

مــهـمــة الـطالب الــصــعـبــة  لـكن
يـبـقى الـبـحث عـن الـفـوز الـقادر
عـــــلى حتــــقــــيـــــقه اســــتــــمــــرارا
لـلـنـجـاحــات الـسـابـقـة  وتـامـ
ــؤديـة لــلـدور نـصف الــطــريق ا
ــطـلـوب ـقــبل عـبــر الـظــهـور ا ا
والـعـمل مـا بـوسع الالعـب في
تـــقـــد االداء والــــضـــغط عـــلى
ــهـمـة الــطالب  من اجل حـسم ا
لــيس من جــانـب الــفــوز حــسب
وامــكـانـيــة زيـادة عـدد االهـداف
لــتـعــزيـز ثــقل الـفــريق في لــقـاء
الـعاصـمة والن  مـيـسان يـعاني
من الـلـعب ذهابـا والنه سـيـكون
امـــام  مـــبـــاراة صــعـــبـــة من كل
جـــوانــبـــهـــا لــكن  االول تـــامــ
نتيـجة اللـقاء االول االمر توقف
عــــلى عـــطـــاء الـالعـــبـــ الـــذين
ــهــمــة لـتي يــدركــون طــبــيـعــة ا
ـكن الــتــفـريط بــهـا الن غــيـر ال
االنــتــصــار يــعــني اخلــروج من
الـبــطـولـة الــتي يـطــمح الـطالب
الــبـقــاء فـيــهــا الى ابـعــد نـقــطـة
البل العـمل عـلى احلصـول على
لــقـبــهــا  في ظل الــتــطــور الـذي
يـشـهدهـا الـفـريق على مـسـتوى
الــنـتــائـج في الــدوري والــكـاس
واالنـتـقـال  عـلى حـسـاب الـكرخ
الى العـمـارة  في مواجـهة  اهل
الـدار في مـبــاراة التـبـدوســهـلـة
رغم االهـتــمـام الــكـبـيــر من قـبل
جـهــاز الــطالب الـفــني والــعـمل
عــــلى انـــهـــاء االمــــور من لـــقـــاء
االحـــد عــبـــر الـــصـــفـــوف الـــتي
تـــعــزيــزه في الـــفــتــرة االخــيــرة
خـصـوصا في  الـفـوز عـلى احد
الــفـرق الــصــعــبـة حــيث الــكـرخ
ــــذكـــور واالنــــتــــقــــال لــــلــــدور ا
والــتـطــلع لــتــجـاوزه  الــفــرصـة
هـمة في التـقدم خـطوة لالمام ا
لصـلة ذلك بـاحلصـول على لقب
ـنافـسة الـبطـولـة  امام اجـواء ا
والـظـهـور اخملـتـلف لـلـفـريق من
فـتـرة الخـرى ويـكـون عـلـوان قـد
جـهـز الالعـبـ من اجل خـوض
ــبــاراة بـاعــلى درجــات احلـذر ا
والنه الــــــفــــــريق االخــــــر الـــــذي
يـتخـوف من مواجـهات الـذهاب
الـتي تـشـكل الـتـحـدي احلـقـيقي
لــــلـــفــــريق الــــذي يــــعـــول عــــلى
ـوسم االسـمـاء الـتي انـتـدبـهـا ا
احلــــالي  الــــتي زادت من ثــــقـــة
الـــــــــفــــــــــريق فـي خــــــــــــــــــوض
مبـارياته بـقوة وتـركيـز  ومؤكد
ان حـسم لـقـاء الـعـمـارة سـيدعم
االمــور كــثــيـــرا عــنــدمـــا يــلــعب
الــطـالب لــقـــاء احلــــــــــــسم في
مـلعـبـهم  وتمـثل فـرصة الـبحث
عن حـــــجــــزمــــقــــعــــد في الــــدور
الـنــصف الـنـهـائي أي االقـتـراب
خـطــوة كـبـيــرة من بـلــوغ  لـقـاء

دور الــــنـــصـف الـــنـــهــــائي وفي
االخـير حتـقيق الـفوائـد  للـبطل
ـشاركـة باحـد البـطوالت حيث ا
األسـيـويـة او الـعـربـيـة مـا يدفع
الــفـــرق الــثــمـــانــيــة الـــعــمل مــا
بـوسـعهـا النـهـا مبـاريـات االحد

بافضل طريقة.
ـــبـــاريــات وســـيــتـم من خالل  ا
الـدخــول  الهم ادوار الــبــطــولـة
التـي اقصي مـنهـا  الشـرطة من
اضي قبل الـكهربـاء في الدور ا
وسم بـعدما لـيفـقد احد لـقبـي ا
ـؤشـرات تمـنـحه الـبـقاء كـانت ا
نافسات لالخير  لكنه كان في ا
ــتـــضـــررين من مـــوعــد اكـــثـــر ا
ــبــاريــات الــبــطـــولــة واقــامـــة ا
ـنـتخب بـالتـزامن مع مـشـاركة ا
الـــوطــني بـــبــطــولـــة ا اســيــا
اجلــاريـــة حــالــيـــا في دولــة
االمارات الـعربـية وتـفرغ
الـــــــعـــــــدد االكــــــبـــــــر من
عــــنـــاصــــره لـــلــــعب مع
ــنـــتـــخب لــكـن فــريق ا
مثـل الشـرطة ان يـقدر
االمــور ويــعـمـل عـلى
مـــــــواصـــــــلــــــة دوره
رحلـة متقـدمة  لكن
الـــــشيء فـي نـــــفس
الــــــــوقت مــــــــهم ان
تــشـهــد مـنــافـسـات
الــكـــاس حـــصــول
ــــــفــــــاجــــــآت في ا
مـبـاريـات خـرجت
عـن مـــــــــســــــــارات
مواقف الفرق في

الدوري.
نـــــفط مـــــيــــســــان

والطالب
فـــــفي مــــــلـــــعـــــبه
يــــســــتــــقــــبـل نــــفط
مـــــيـــــســـــان الـــــطالب
ويــــــبـــــــحـث عن حـــــــسم
الـــنـــتـــيـــجـــة وامـــكـــانـــيـــة
تسجـيل  عدد من االهداف
فـي ظل ظـــــروف الــــــلـــــعب
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــث االرض
واجلـمــهــورالـتـي اسـتــفـاد
مـنـها كـثـيـرا ويظـهـر افضل
فـرق احملـافـظـات فـائدة من
مــــــبــــــاريــــــات االرض والن
االمـور تـخـتـلف هـنا ورغم
ــتــلــكه الالعــبـ من مـا 
ثـقة عـند خـوض مبـاريات
فـريـقـهم في الـعـمـارة لـكن
تـــبـــقى مـــبـــاراة  الـــكــاس
صـعـبـة امـام لـقـاء الـذهاب
احلـــاسم وهـــو مـــايـــشـــغل
تـــفــكـــيــر احــمـــد دحــام في
اهــمـيــة ادارة االمـور عـلى
افـــضل مـــا يــكــون
واخلـــــــــــــــروج مـن
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ــســـابــقــات في حــددت جلـــنــة ا
ـــقــــبل احتـــاد الــــكــــرة االحــــد ا
الـعــشــرين من الــشـهــر اجلـاري
مــوعـــدا إلقــامــة مـــبــاريــات دور
الـربع الــنـهــائي لــبـطــولـة كـاس
الـعراق الـتي تـشهـد اقـامة اربع
مباريات ومتوقع ان تكون قوية
ومــهــمـــة جلــمــيع الــفــرق  امــام

حتـــقـــيق فـــرصـــة
االنـــــــتــــــقــــــال
لـلـدور االخر
ــــهم الـــذي ا
يــــــــــــتــــــــــــرك
الـــــــطــــــــريق
مــــفــــتــــوحـــا
لـــبــلــوغ
ال
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أكـد مـدرب نـادي الــنـفط حـسن احــمـد امس االربـعـاء أن غــيـاب هـداف الـفــريق مـحـمـد داود
سيكون مؤثراً في مباراة فريقه امام القوة اجلوية بربع نهائي كأس العراق.

ـميـزين في مـركـزه ودائـمـاً مـا يربك ـهـاجم مـحـمد داود يـعـد من الالعـبـ ا وقال احـمـد إن ا
باريات التي يشارك فيها. دفاعات اخلصوم في ا

واوضح أن غـيـاب داود سيـؤثـر عـلى اداء الـنـفط بـكل تـأكـيد فـي مواجـهـة الـقـوة اجلـويـة بـثمن
نهائي كـأس العراق لكن في الـوقت ذاته اثق بقدرات بـقية الالعـب ونطـمح في حتقيق نـتيجة

باراة. ايجابية في ا
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ـبي لـكرة أكـد مـدرب مـنتـخـبنـا االو
الـقـدم عبـد الـغني شـهـد ان اهم ما
يـعـرقل عـمـله هـو صـعـوبـة جتـمـيع
الالعبـ خصوصـا بعد اسـتئناف
مـــبـــاريـــات الــــدوري بـــعـــد عـــودة
مـنـتـخبـنـا الـوطـني مـن بـطـولة أ
آسيا اجلارية حاليا في االمارات.
وقــال شــهــد في مــؤتــمــر صـحــفي
ــبــاراة الــوديــة امـام عــقــده بــعــد ا
بي الـسوري ان هذه نـتخب االو ا
ــبـــاراة االولى الــتي يـــخــوضــهــا ا
ـــبي الـــفـــريق ضـــد مــــنـــتـــخب او
ـبـاريــات الـتي لـعـبـنـاهـا وجـمـيع ا
كـــانـت ضـــد انــــديــــة عـــلـى عـــكس
ـبـي الـســوري الـذي ـنــتــخب االو ا
لـعب اربع مبـاريات ضـد منـتخـبات
بيـة.واضاف ان تشـخيص نقاط او

الـــضــــعف والـــقـــوة فـي فـــريـــقـــنـــا
ـباراتـ امام سـيتـحدد اكـثر بـعد ا
بي الـلت نـتخب السـعودي االو ا
ستجريان نهاية الشهر اجلاري".
وبـ ان اهم مـا يـعـرقل عـمـلـنـا هو
صـــــعــــوبــــة جتــــمــــيـع الالعــــبــــ

خـصوصـا بعـد استـئنـاف مبـاريات
الــدوري بــعـــد عــودة مــنــتـــخــبــنــا

الوطني من بطولة اسيا.
وتـابع شــهــد حتــدثت مع اعــضـاء
االحتـاد فـيـمـا اذا اردنـا ان يـتـبـلور
الـعـمل لـنحـصـد مـا زرعنـاه فـيجب
قبلة تفريغ الالعب خالل الـفترة ا
لـيـتسـنى لـنا الـعـمل معـهم بـصورة
مــكـثـفــة.وأردف اقـدر وضع االنـديـة
ـثـلهـا الالعـبـون لـكن اغلب الـتي 
الالعـــبــ هـم بــدالء فـي انــديـــتــهم
. باستثناء اربعة الى خمسة العب

ولـفت الى ان واحـدة مـن مـعـانـاتـنا
مع الالعـبـ في هـذا الـتـجـمع هي
ان من يلعب جاء اليـنا منهكا ومن
لم يـكن اســاسـيــا مع نـاديـه جـاءنـا
مـحـبطـا فتـطـلب منـا الـعمل بـشكل
باراتي مضاعف من اجل تهيئتهم 
.واكـد شـهد انه ال سـوريـا الوديـتـ
ـــــكـن ان نــــبـــــخس حـق الــــدوري
الحـــظـــات الـــعــــراقي مع بـــعـض ا
عــلـــيه خــصـــوصــا مـن الــنـــاحــيــة
الــتــنــظــيــمــيــة من تــرتــيـب جلـدول
ـبـاريـات والـتـوقـفـات واالهـتـمـام ا
العب بـاإلضـافة الى الـتـحـكيم بـا
كل هـذه االمــور تـنــتج لــنـا نــوعـيـة
نـتخبات جيـدة من الالعب لـرفد ا
الـوطــنـيـة.ولــفت الى انه دائــمـا مـا
نــتــحــدث عن ان الــكــرة الــعــراقــيــة
بــطــيــئــة خــصـــوصــا في الــفــتــرة

السابـقة لكن اآلن االمـر اختلف مع
تـــوفــر مالعب بـــدرجــة كـــبــيــرة من
اجلـودة وهـنـا يـأتي دور الـتـحـكيم
بـالــتـشـديـد عــلى حـاالت الــتـأخـيـر
وعـدم الـسـمـاح لالعـبـ بـالـسـقوط
ـتـكـرر خـصـوصـا بـعـد ان يـتـقدم ا
الـفـريق لــنـراه يـتــصـنع االصـابـات
والــــــســــــقــــــوط من اجـل قــــــتل ر
ــهـمـة ـبــاراة.وقـال ان صـعــوبـة ا ا
تـكـمن بتـأهل اول اجملـموعـة وهـنا
علـينا الـتفكيـر بكيـفية حـسم بطاقة
الـتـأهل بشـكل مـبـاشر دون انـتـظار

احلسابات االخرى.
ــبي ــنـــتــخـب االو يـــشــار الـى ان ا
تــمــكن يــوم اول امس الــثالثــاء من
الفـوز على نظـيره السـوري بهدف
دون رد في مباراة ودية جرت على

ملعب كربالء الدولي.
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ـسـابقـات في احتاد طـالبت جلـنة ا
الـكرة االربـعاء انـديـة ثالثة انـدية
بــتـــحـــديــد مالعـــبـــهــا فـــيــدور ربع
النهائي بـبطولة كـأس العراق لكرة
الـقـدم.وقــال مـديـر الـلــجـنـة شـهـاب
احمد إن مباريات ذهاب ربع نهائي
كـأس الـعـراق سـتـقام في الـ 21من
كـــانـــون الـــثــــاني اجلـــري فـــيـــمـــا
ستنـطلق مبـاريات االياب في الـ26

من الشهر ذاته.
 واضــــــاف احــــــمـــــــد أن جلــــــنــــــة
ـسـابـقـات طـالــبت انـديـة الـطـلـبـة ا
واحلــــدود والــــزوراء بــــتــــحــــديـــد
مالعـبـهـا في بـطـولـة كـأس الـعراق
كــونـــهــا لم حتــدد مـالعــبــهــا حــتى
الـلـحـظة مـبـينـاً أن الـلـجنـة امـهلت
ـــقــبل االنـــديــة حــتـى يــوم االحــد ا

كموعد نهائي لتحديدها.
يذكر أن اندية نفط ميسان والطلبة
والكهرباء واحلدود والنفط والقوة
اجلــويـة وبــغـداد والــزوراء تـأهـلت

الى دور ربع النهائي.

الــتــفـوق بـ (  15ـ 3) هــدف وفـوزه
في مــبـاراة اخلــتــام عــلى اعــداديـة
اجلمهورية بـ (  13ـ11) هدف وهو
يضـم الالعبـون حسن حـامد وامـير
جــبـار جــعـاتي وحــســ عـبــد الـله
وسعد عبد اخلـالق وابراهيم حامد
وحسـ عبـد اخلالق و عـلي يحيى

وعـلي ناصـر حـس وامـيـر شعالن
ـدرب حــسن اخلـزاعي وبــأشـراف ا
وفي خـتام الـبطـولـة وزعت الهـدايا
واجلـوائـز عـلى الـفـرق الـفـائـزة قام
ــشـرف بـتــوزيـعــهـا بــاسم رسـول ا
الـتــربـوي واالســاتــذة عـلي نــشـمي

ورحيم حسن.

UN³Žö  b¹b×²Ð W¹b½_« V UD¹ …dJ « œU%≈

wz«d U « ‚œU  bL×   ≠ œ«bŽ«

اعتباراً من الـنسخـة اخلامسة في تـايلند  1972اعـتمد اخـتيار أفـضل العب في النسـخة بيـنما 
اعتماد أحسن حارس مرمى ابتداءأً من النسخة الثامنة في سنغافورة 1984.

وحجبت جائـزة أفضل العب في النسخة السابعة في الكويت  1980ويأتي العبـو اليابان في طليعة
الالعـبـ الذين حـققـوا لـقب أفضل العب في الـبـطولـة حيث فـاز أربـعة مـنهم بـهـا أولهم كـازيوشي
ميورا في النسخة العاشرة عام  1992ثم هيروشي نانامي في النسخة الثانية عشرة عام 2000 
وشونـسوكي نـاكمورا في الـنسـخة الثـالثة عـشرة عام  2004وأخيراً كـيسوكي هـوندا في النـسخة
ـاضية في قطر  عام  2011.وفاز ثالثة إيرانيـ باللقب أولهم ابـراهيم شنيتـاني في النسخة قبل ا
اخلامسة عام  1972وهو أول فائز باللـقب كما فاز الشهير علي بـروين باللقب الثاني في النسخة
الـسـادسـة عام  1976و أخـيـراً حصـل علـيـهـا خـوداداد عـزيـزي في الـنسـخـة احلـاديـة عـشـرة عام
وفـازت كل من الـصـ و كـوريـا اجلنـوبـيـة والـعـراق وأستـرالـيـا بـلقـب واحد بـواسـطـة جـيا .1996 
شيكـوان في النسخة الـثامنة عام  1984وكيم جو سـوجن في النسخة الـتاسعة عام  1988ويونس
محمـود في النسخة الرابعة عشرة عام  2007 وأخيراً ماسـيـــــــمو لونغو في النســــــخة األخيرة بي يتفوق على شقيقه السوري في مباراة ودية جرت في كربالء نتخب االو u“∫ ا
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اخــتــتم فـي مـحــافــظــة الــديــوانــيـة
اسبوع التـربية الريـاضية باشراف
ديـرية الـعامة لـتربـية الديـوانية ـ ا
ـدرسي قـسم الـنـشـاط الـريـاضي وا
ركز دارس االقضيـة والنواحي وا
وكـان مــسك اخلـتــام اقـامـة نــهـائي
بـــطــــوالت كـــرة الـــيــــد لـــلـــمـــدارس
دارس شاركة (12) فريقا تمثل ا
ـركـزية االعـداديـة: ابن الـنـفـيـس وا
والثـقلـ والديـوانيـة واجلمـهورية
وأبي تراب والصدرين واجلواهري
والغديـر وقتيـبة والتـفوق واسفرت
نتـائج الـبـطـولـة الـنـهـائـيـة عن فوز
فـريق وهران عـلى فـريق الـديوانـية
بـ ( 7ـ 2) هـدف ( ابــتـدائي ) وفـوز
فريق ابن سينـا على فريق اجلزائر
بـ ( 5ـ  2) هـدف (مـتـوسـطـة) وفـوز
اعــــداديـــة قــــتــــيــــبــــة عــــلى فــــريق
اجلــمـــهـــوريــة بـ (  13ـ 11) هــدف
(اعــدادي ) وضـيــفت مـنــافــسـاتــهـا
رحوم رحيم عباس اجلنابي قاعة ا
ـغـلقـة وادارهـا احلـكـام د. يوسف ا
حــســ واحــمــد حـسـن وبــاشـراف
سـعــد كـامل وصــدام حـســ وايـاد
شـــنـــيـع وهـــاشم مــــحـــمـــد ونـــاس
ــبـــاراة الـــتي حـــظــيت وشـــهـــدت ا
ـؤازرة جـمـاهـريـة رائعـة بـالـنـدية

واالثــارة الـكـبـيــرة ويـذكـر ان فـريق
اعــداديــة قـــتــيــبــة تـــوج بــبــطــولــة
ــهـنــيــة إثـر ــدارس االعـداديــة وا ا
فـوزه عـلى فـرق اعـداديـة الـغـديـر بـ
( 10ـ 1) هــدف و فــوزه عــلى فــريق
اعـــداديـــة اجلـــواهــري بـ (  10ـ 2)
هــدف و فــوزه عـلى فــريق اعــداديـة
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قــادر عــلى  ايــقـــافه في مــيــدانه
وكل الـدالئل تـشيـر الى ذلك النه
في وضـع مـــســــتــــقــــر وجــــاهـــز
لــلــمــواجه عــبــر خـطــوطه الــتي
جنــحت بــتــفــوق كــبــيــر  بــقــهـر
ـلـعـب االمـانة اربـيل واالنـتـقـال 
فـي ظـروف لـعب مـخـتـلـفـة  عـبـر
وجـــود االنــصـــار الـــكــثـــر لــدعم
جـــــهــــــود الـــــفــــــريق والــــــلـــــعب
بـــــطـــــمــــــوحـــــات الـــــفــــــــــــــــوز
والــتـحــلــيق في مــلــعب االمــانـة
الــــذي يـــامل عــــصـــام حـــمـــد ان
ــراد والـــنــتــيــجــة يـــحــــــــــقق ا
ـــــــوســـــــــم  الـــــــتي االهـم فـي ا
ـــــــعاني ستـحمل الـكثـير من  ا
الــذي ســيـنــال مـن قــوة الـزوراء
ــــا يــــؤدي الى مــــرور اوالد ور
العاصمـة من دون مشاكل للدور
ـقــبل بـعــدمـا جنح احلــمـد في ا
تــاهــيل بــعض اخلــطــوط حلــ
اسـتئـناف الـدوري والعـمل على
تــغـيـر االمـور وايـقـاف الـتـراجع
الـكــبــيــر بــعـد ســلــســلــة نــتـائج
ـدرب يـبـحث في مـخـيـبـة لـكن  ا
البطولة االخرى واالمل ان يقدم
نــفـسه بـشـكل مـؤثـر والن الـفـوز
عـلى الـــــــــزوراء سـيـكون ثـمنه
غـال لــكن هل يــقــدر من حتــقـيق

ذلك.

من حيث عـلى حساب الـسماوة
ــهــمــة  الــقــادمــة تــمــثل لــكـن  ا
االخـتـبـار احلــقـيـقي لــلـنـفط في
اثــبــات جــدارته  في ظـل وجـود
اكـــــــثـــــــر من العـب وخـــــــطــــــوط
فــــــــــــعــالـــة ودفــاع قـــــــــــــوي
ومـن مــيـــزات الــنـــفط الــظـــهــور
الـــــــــــــــقـــــوي امـــــام الـــــفـــــريق
اجلـمـاهيـريـة  فـضال عن الـلعب
بـــطـــمـــوحـــات الـــتـــقـــدم لـــلــدور
الـنــصف الــنــهـائي  والــتــسـبب
بــابـــعــاد بـــطل الــنـــســخـــة قــبل
ـرشـحة االخـيـرة واحـد الفـرق ا
ـوسم احلـالي عـلى حد لـلـقبي ا

السواء.
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ـبـاراة وجتــري بـنـفس الــوقت ا
ـــهـــمــة بـــ بـــطل الـــنـــســـخــة ا
االخـــــيـــــرة وصـــــاحـب الـــــقــــاب
الــبـــطــولــة الـــزوراء واصــحــاب
االرض االمــــــــانــــــــة االول عـــــــاد
العب بـالفـوز الثـمـ من احد ا
الصعـبة بعدمـا حول تاخره مع
اربــيل  بـاول خــمس دقـائق الى
فوز منحه اقـصاء اربيل قبل ان
يـكــون امـام مـواجــهـة مـنــاسـبـة
مع االمــــانــــة رغم حتــــســــنه في
الكاس  بعدمـا تمكن من اقصاء
ــيـنــاء والــوسط لــكـن الـزوراء ا

والـــعـــمل عــلـى حتــقـــيق لـــقــبي
ــــوسم بـــعـــد خـــروج الـــغـــر ا
الـشـرطـة من الـبــطـولـة الـثـانـيـة
ــهـــمــة وحتـــقــيق الـــنــتـــيــجـــة ا
واحـــتــــواء االمــــور  والـــتــــقـــدم
خــطــوة لالمـام  واحلــفــاظ عـلى
ـلعب امـاله بـقوة قـبل االنـتقـال 
ـقبل  فيما الصنـاعة اخلميس ا
يسعى النفط الى عرقلة اجلوية
حتت انـظــار جـمـهــوره الـكــبـيـر
عـبـر جـهـود عــنـاصـره وطـريـقـة
درب الـلـعب الـتـي سـيـحـددهـا ا
حـــــسن احـــــمــــد الـــــذي يــــهـــــتم
ـواجـهــات الـكـبـار الهــمـيـتـهـا
وتـــاثــــيــــرهــــا عـــلـى ســــمـــعــــته
الـشـخـصـيـة والـتـدريـبـيـة ودعم
الـفــريق الــذي اسـتــعــاد تـوازنه
بــســـرعــة بــعــد نــكــســة الــطالب
وجنـح اكـــثــــر من مــــرة ذهــــابـــا
ومــــــؤكـــــدان فـي اجلـــــاهــــــزيـــــة
ـذكورة الـتي يـقدر لـلـمواجـهـة ا
احــــمــــد مــــدى صـــــعــــوبــــتــــهــــا
واهميتها عـلى حتقيق النتيجة
ـطـلوبـة الـتي سـتقـرب الـفريق ا
مـن االنــتـــقــال   لـــلــدور الـــقــادم
وحتــقـيق اول لـقـابه بـاالعـتـمـاد
عـــلـى قــدرات عـــنـــاصـــره حـــيث
دعـوم بـسـتـة اهداف الـهـجـوم ا
الــعــدد االكــبــر بـ ال 16فــريق

عام 2015.
أما جـائـزة أفـضل حـارس مرمـى والتي بـدأ مـنـحـها بـدأً من الـنـسـخة الـثـامـنـة عام  1984فـتـتـفوق
الـص بثالثة ألقـاب كان أولها جلـيانغ هيو جانـغ في النسخة الـتاسعة عام  1977ومـواطنه فو يو

ب في النسخة التي تلتها ثم ج جياجن في النسخة الثانية عشرة عام 2000.
ـا لن تتـكرر حـققت الـسعوديـة لقـب بـواسطـة احلارسـ الشقـيقـ عبـد الله ومـحمد وفي حـالة ر
الـدعـيع  حـيث نـال عـبـد الـله لـقب أحـسن حـارس مـرمى في الـنـسـخـة الـثـامـنـة في سـنـغـافـورة عام
 1984بـينما حـصل محمد علـيها في النـسخة احلاديـة عشرة في اإلمارات عام 1996. كـما فازت
الـيابـان بلـقبـ األول كان في الـنســـــــخـة الثـالثـة عشــــــــرة في الصــــــــ عام 2004 بـواسطة
كــاوا غــوتـشـي والـثــانــيـة في الــنــسـخــة اخلــامـســة عــشـرة فـي قـطــر عـام 2011 من خالل إيــجي

كاواشيما.
وحـصل احلارس الـعراقي نـور صبـري على اجلـائزة في الـنسـخة الـرابعـة عشـرة عام 2007 فـيما
كان احلارس األسـترالي بـات رايان آخـر فائز بـاللـقــــــب في النـسخة اخلـامـــــــسـة عشـــــــرة في

أستراليا عام 2015. 
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