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تتواصل  الـيوم  االربعـاء مباريات
اجلولـة الرابعة عـشرة من مـسابقة
ـمتـاز بـكرة الـقـدم عنـدما الـدوري ا
ـيـنـاء تــقـام مـبـاراتـ االولى بـ ا
والـديـوانـيـة واالخـرى بـ احلدود
والــديـــوانــيـــة  عــلى ان تـــســتـــمــر
ــبـاريـات يـوم غـد اخلـمـيس الـذي ا
يشهد اقامة اربع مباريات جميعها
حتـمل الـكـثـيـر من األهـمـيـة لـلـفرق
ـتـباريـة التـي تعـود بامـال الـلعب ا
ـنافـسـة  والدفـاع عن حـظوظـها وا
في الـبطـولـة منـهـا حتاول الـهروب
ـــــؤخـــــرة واالخــــرى من مـــــواقـع ا
لتحـسينهـا ومواصلة الـرحلة التي
لم تظهرسهلة امام  اكثر الفرق في
ــالــيــة واإلصــابــات ــشــاكل ا ظل ا
والـــــتـــــاخــــر فـي الـــــتــــرتـــــيب
والسعي والعمل لتفادي كل
ــشــاكل الـــتي تــعــتــرض ا
سـيـرهـا  وتـنـتـظـر ثـقـتـهـا
بـالعـــبـــيـــهــــا في تـــقـــد
ـطلوبة  كما ستويات ا ا
يامل اجلمهور ان تعكس
الفرق رغبة اللعب  بروح
عــالــيــة  وقــوة  ألهــمــيــة
تــأثــيــر الــنـقــاط فـي هـذه
الفترة وفي  كل وقت  مع
ـرحلة  اقتـراب نهـاية ا
االولـــــــــــــى   والن
احلــــــــصـــــــة
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ـنـتخـب الوطـني ريـبـ سـوالقا مـن التـوقـيع لـصـفـوف فريق الـشـحـانـيـة القـطـري في االنـتـقاالت اقـتـرب مـدافع ا
الشتوية اجلارية.

نـتخب الوطـني ريبـ سوالقا اتـفق مبـدئياً مع وقال مصـدر مقـرب من الالعب في تصـريح صحفي إن "مـدافع ا
وسم اجلاري". ادارة فريق الشحانية لتمثيل الفريق في ا

ؤمل واضـاف أن "اجلانـبـ اتفـقـا على جـمـيع بنـود الـعقـد وتـبقى فـقط االعالن الـرسمي عن الـصـفقـة الـتي من ا
ـنتـخب الـوطني في بـطولـة كأس آسـيا االخـيرة. قـبلـة". يذكـر ان سوالقـا شارك مع ا االعالن عـنهـا خالل االيـام ا
ـوسم اجلـاري إال إن إدارة الـنـادي فسـخـت عقـدهـا مع ومـثل سـوالقـا فـريق اخلـور الـقـطـري خالل مـنـافـسـات ا

ركز التاسع في دوري جنوم قطر برصيد 16 نقطة. الالعب بالتراضي.ويحتل الشحانية ا AZZAMAN SPORT
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ــوقع الـرابـع والـبــحث  عن دعـمه ا
عــبـر نــتــائج  الــفـوز الــتي يــسـعى
فـريق احلـسـ الـى عـرقـلـتـهـا امام
ـــتـــاخــــر والـــعـــمل عـــلى ـــركـــز ا ا
االبـــــتــــعــــاد عـــــنه  الن غـــــيــــر ذلك
ــهـمـة امـام قـدرات ســيـصـعب من ا
العبي الفريق الذي يان من النتائج
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وتـخرج مـفـارز الشـرطـة الى مديـنة
ـــواجـــهـــة أصـــحـــاب الـــســـمــــاوة 
الضيافـة   في مهمة تـتطلب اللعب
بـخـيـار الـفـوزالن غـيـر ذلك قـديـلـزم
الـفــريق عــلى تـرك الــصــدارة الـتي
ســيــبــذل الالعــبــ كل مــا عـنــدهم
لــتـعــزيـزهــا   لـكن دومــا مـا تــكـون
واجـبــات الــذهـاب صــعــبـة  مع كل
الـفـوارق الـفـنـية الـتـي تـتمـتـع بـها
الـــشـــرطـــة الـــتي تـــدرك طـــبـــيـــعـــة
مــبـاريــات الــذهـاب خــصــوصـا في
ملعب السمـاوة  والصعوبات التي
خـــلــقــهــا امــام  كـل الــضــيــوف في
عـرقـلة مـرور الـشـرطة  عـبـر ظروف
اللعب حيـــــــث  االرض واجلمهور
ـهـمة الـذي سـيـحضـر بـقوة لـدعم ا
والنه اكـــــثــــــــــــر مـــــا  يـــــــــــهـــــتم
ــبــاريــات الــفــرق اجلــمــاهــيــريـة
واالهـم  عـنـدمـا يـفـوز فــــــــــريـقـهم
ــتــــــــطـــلع لــتــحــقــيق اجنـــــــــاز ا
ـــــوسم ـــــرحـــــلــــــة االولى  البـل ا ا

والـتــوازن في االمـور  اذا مـا رغب
ــقــدمـة الــتي الــبــقــاء في مــواقع ا
جتتاح الى االداء الكـبير ومهارات
الالعــبــ والــتــســجــيل  والــدفـاع
الـــقــوي  والــتـــعــامل مـع الــفــرص
وعـدم الـتـفـريط بــالـنـقـاط هـذا هـو
ـطـلــوب من الـفـرق الــتي تـسـعى ا
ـــقـــدمــة لـــلـــتــواجـــد فـي مـــواقع ا
ــنــافـســة  الـتي وطـمــــــــــوحـات ا
تـــتــــغــــيـــر مـع مـــرور الــــوقـــــــــت
ولقاء الـيوم اليخـلوا من اخلطورة
امــام رغــبــة الــوسط  الــذي يــكـون
ـــــــــوعد استعد وان يـكون على ا
 عــــبــــر طـــريــــقــــة الـــلــــعب  الــــتي
سـيـحـددهـا دحـام الحـبـاط مـخـطط
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وجتــري يــوم غــد اخلـــمــيس اربع
مبـاريات اخـرى مهـمة ضـمن نفس
اجلــولـة عــنـدمـا يــسـتــقـبـل الـكـرخ
فـــريـق احلـــســـ   ويــــســـعى الى
تــعـزيـزنــتـائج االرض الـتي الزالت
تقف بقوة معه وكله امل ان يحقق
الـفـوز الـتـاسع في سـجل جـيـد مع
الــعـودة الــنـاجــحـة لــلـفــريق الـذي
اسـتـمـر  يـقـدم نـفـسه بـثـقـة عـالـية
ويـخــطـو خــطـوات حــقـيـقــيـة وكل
ـؤشــرات تـمــنـحه الــفـوز في ظل ا
قدرات كر سلمان ودور الالعب
ـتصـاعد  من جـولة الخـرى حيث ا

مـــواجــهـــات الــفـــرق الــضـــعــيـــفــة
هم الذي وسيكـون امام االختـبار ا
يـحـتـاج الى طـريـقـة لـعب يـحـددها
احمـد دحام وتوظـيف الالعب في
تقـد االداء  وقلب نـتائج الـذهاب
لتحقيق التوازن امام  مرحلة لعب
صـــعـــبـــة وخــــطـــرة  وفي ســـبـــاق
سـيـكـون مـخـتـلف بـعـدمـا  شـهـدت
الــفـرق تـغـيـرات من حـيث الـكـوادر
الفنية والالعب  وكلها تبحث عن
ـوازين ومنـها  ميـسان الذي قلب ا
اســـتــنــفــر جــهـــوده في مــواصــلــة
االعداد عـبر مـباريـات الكـاس التي
ـردود وفي يــنـظـر ان يـقـدم فـيـهـا ا
عــبـور صـفـوف الــطالب واالنـتـقـال
لــلـدور الــنــصف الــنــهـائـي  احلـلم
الذي يرواد الـفريق وجمـهوره بعد
الـــتـــطـــور والـــتـــقـــدم في الـــدوري
ويـكـفـيه فـخــرا تـصـدره لـفـتـرة من
الــوقـت  واســتــمــر يــقــدم نــشــاطــا
لـعبه مصدر واضحا  خـصوصا 
قـوته الـتي يـريــد ان يـعـكـسـهـا في
زيــارته الـيــوم والــعــمل مــا بـوسع
عـناصـره لـلعـودة بـكامل الـعالمات
والتـخلص من مالحـقة الـنفط على
بعد ثالث نقاط قبل ان يدخل لقائه
مـع  الــصـــنــاعـــات  والن مــيـــســان
سـيـحـضــر الى مـلــعب الـنـجف من
اجل الفـوز والبدء بـعملـية   اخرى
ثـلة بتـغير مـسار نتـائج الذهاب

التـفريط بـعدد من نـقاطـها  في ظل
الـظــروف الـصــعـبــة الـتي مــر بـهـا
الــفـريق والـنــادي الـتي اثـرت عـلى
مـــســتــوى مـــشــاركـــته  الــذي لالن
يعـاني في جمـيع مبـارياته وكل ما
حققه  الفـوز في ثالث مباريات من
مـــجــمــوع 13 ويــتـــطــلع جـــمــهــور
الـــفـــريـق االخـــر  وسط  مـــخـــاوف
ـستـمـرة على امل  ان االخـفاقـات ا
تتغير االمور وعلى الالعب تقد
ـــطـــلـــوب وحـــسم مـــبــاراة االداء ا
الــــيـــــوم  في اســـــتــــغـالل ظــــروف
الضيوف التي الحتتاج الى تعليق
لــكـنــهم اليــريــدون االسـتــسالم من
هــــذه األوقـــــات الن كـل شيء واقع
بكرة القدم  ومهم ان تاتي  البداية
بعد اسـتئناف الـدوري التي تشكل
ــقــاربـات الــتـحــدي  امــام ضـغط ا
واألنـــصــار  الن الـــفـــريق أســـاســا
ــؤثــر بــعــده جـرة افــتــقــد لالعب ا
االفــضل مـنــهم  في بــدايـة الـدوري
الـتي  اخذت   تـنـعكس الـيـوم على
ـبــاريــات والــتــخـوف الن مــســار ا
الــــفـــريق الزال يــــعـــاني حــــتى في
مـــكــانه ولـالن لم يـــقــنع مـن حــيث
االداء والـنـتـائج امـام مـهـمـة عـقيل
ــطـالب في تــعــديل االمـور هـاتــو ا
واخــذ الـفــريق مـن مـكــانه احلــالي
وحتـديد مـسـار الـنتـائج الـتي مهم
جـــــدا ان تـــــاتـي من خـالل اجــــواء
ــديــنـــة حــيث االرض مـــبــاريـــات ا
واجلـمـهــور  ومـتـابـعـتــهـا بـجـديـة
واإلمــسـاك بــهــا  من اجـل الــعـودة
ـهـمـة الولى لـلـمـسـار الـصـحـيح  ا
ؤكد اسـتلمت تركة الدارة النادي ا
ثــقـيـلـة  حتت انـظـار اهل الـبـصـرة
الذين يـعيشـون الصدمـة   وخشية
ان يـزيـدهـا الـديوانـيـة الـذي يـكون
قــدخـــطط النــتـــفـــاضــة  لإلطـــاحــة
بأصـحاب األرض بغض الـنظر عن
ـوقع الـذي عـلـيه ظـروف الـلـعب وا
الـفـريق الـراغب بـالعـودة لـتـحـقيق
الـنـتـائج امـام فـرصـة الـبـقـاء الـتي
الزالت قـــائـــمــة وان التـــكـــون مــثل
اضي بـعدمـا استـفاد من وسـم ا ا
عـقــوبـة زاخـو لــيـبــقى في الـدوري
ويـعـاني الـيـوم كــثـيـرا ويـكـفي انه
مـتـذيل الــتـرتـيب بـتــسع نـقـاط من
فـــــوز  وسـت تـــــعـــــادالت وســـــتــــة
خــــســــارات في مــــوقف غــــايـــة في
الصـعوبة  بـعدمـا  واجه من بداية
شاركة بنتائج مخيبة في مشوار ا
الية شكلة ا ملعبه  قبل ان تعود ا
وتـضـرب الـفـريق  في مـوسم يـنذر
بــخـطــورة كــبـيــرة قـدتــتــسـبب في
متازة التي عاد هبوطه  وترك ا
الـــيـــهـــا بــشـق االنــفـس  وهــو
يـــلـــعب بـــعـــيـــدا عن انـــظـــار
ادارتي احملافظة ومـجلسها
 حــتى لم يــخـطــر بـبـال أي
مــســـئــول بــاحملـــافــظــة ان
يــــــكـــــلـف نـــــفــــــسه  ولـــــو
بـــالــســـؤوال حـــتى  امــام
الــتــهــديــد الــكــبــيــر الـذي
يـــــواجـه الـــــفـــــريـق وسط
غـــيــاب الـــدعم واحلـــلــول
وقف الذي امام خطـورة ا
ازاداد صعـوبة امـام فقدان
فــرص الـــنـــتــائج حـــتى في
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ومــبـاراة اخــرى مــهـمــة يــشـهــدهـا
مـلعـب الفـريـقـ الـصـنـاعـة عـنـدما
وقع السابع يلتقي  الصناعات  با
عـــشــر والــنــفط ســـادس الــتــرتــيب
وتـظــهـر قــيـمـة  االنــتـصـار كــبـيـرة
ـنحه مواقع للـصنـاعات  الـذي قد
الـكـهــربـاء الـذي ســيـواجه الـزوراء
والـسـمـاوة الـذي يـضـيف الـشـرطـة
واجلنـوب  عنـدما يـحل ضيـفا على
يناء والنجف  أي الطالب وحتى ا
سيتقدم  خمسة مواقع مرة واحدة
ــصــلــحــة لــكن كـل الــدالئل تــصب 
الــــنــــفط االفــــضل  والــــبــــاحث عن

واقع ميسان. التقدم 
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ويـســتـقــبل الـنــجف اربـيل وعــيـنه
عـلى حتــقـيق الــفـوز   الــرابع بـعـد
ـدرب ثـائـر الــتـطـور الـذي احــدثه ا
جـــســام  والـــعـــمل عـــلى تـــوطـــيــد
الـعـالقـة مع األنـصـار عـبـر حتـقـيق
طلوبة التي يبحث عنها النتيجة ا
مـدرب الـنجـف السـابق الـذي يـقود
اربـــيـل الـــيـــوم   نـــاظم شـــاكـــر في
حتقيق  النتـيجة االيجابية ووضع
حـد لـتراجـع مبـاريـات الـذهاب  من
خـالل مـلـعب الـنــجف الـذي اليـبـدو
سـهال اطالقـا بـعـدمـا اخـذ  الـفـريق

يتصدى للضيوف .

و/4صــــــــفــــــــر و1/3 و1/2 عـــــــــلى
التوالي.
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ألول مـــرة في تـــاريخ الـــبـــطـــولــة
يـــحــدد الـــبـــطل من خالل مـــبــاراة
نـهائـيـة  حيث اسـتضـافـها مـلعب
السـاي في الـعـاصـمـة الـتـايـلـنـدية
بانـكوك  يوم اجلـمعـة في التاسع
عشر من أيار مايو  1970وجمعت
بــ مـــنــتـــخــبـي إيــران و كـــوريــا
الـيزي اجلـنـوبيـة بقـيـادة احلكـم ا
ـنتخب كاثـيرافـيل وانتهت بـفوز ا
اإليـــراني بــهــدفـــ لــهــدف  بــعــد
الـتـمـديـد ألشـواط إضـافـيـة  حيث
انـــتـــهى الـــوقـت األصــلـي بـــهــدف
لـهدف  سـجل إليـران علي جـباري
و ح كــأول مــنــتــخب عــربي يــصل
لـــلــنــهـــائي  وجــرت عــلـى مــلــعب
أريامهر في طهران يوم  األحد في
الـثـالث عـشـر مـن يـولـيـو حـزيـران
 1976وبــــــــصــــــــافــــــــرة احلــــــــكم
الـسـويسـري جـان دوبـاش  وأمام
جمهور كبير بلغ حوالي  115ألف
ـنـتـخب اإليراني مـتـفـرج احتـفظ ا
بـلـقبه  بـفـوزه بهـدف نـظيف
ســجـله قــائــد الــفـريـق عـلي
بروين في الـدقيـقة  71من

باراة . ا
الــنــسـخــة الــســابــعـة في

الكويت 1980
بـاراة الـنهـائـية جـمـعت ا
بــ مــنــتـــخــبي الــكــويت
وكــوريـــا اجلــنــوبـــيــة يــوم

ــبـاراة الــصــ في ا
الــنــهـائــيــة بــهــدفـ
نــظـيــفـ ســجــلـهــمـا
شايع النفـيسة وماجد
عــــــبـــــــد الـــــــلـه في
الـدقيـقـت 11و47
بـاراة احلكم أدار ا
الـــيــابـــاني تـــاكــادا
وأقـيـمت عـلى مـلعب
ســنـغـافــورة الـوطـني
يـــــوم األحـــــــــــــــد في
الـــــــــسـادس عـشر من
ديـــــــســـــــمـــــــبــــــر 1984
وحــــــضــــــرهــــــا  25ألف

متفرج.
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1988
ــبــاراة الــنـــهــائــيــة جـــرت ا
والـــتي جــــمـــعت مــــنـــتـــخب
السـعوديـة وكوريـا اجلنـوبية
عـلى اســتـاد حــمـد بـن خـلــيـفـة
اخلـــاص بـــالــنـــادي األهـــلي في
الدوحة يـــــــــوم األحد في الثامن
عـــــشـــــر من ديـــــســـــمـــــبـــــر 1988
نـتخب السـعودية من واستـطاع ا
اإلحتفـاظ بلقـبه بفوزه 3/4 بفارق
ركـالت الــــــتــــــرجــــــــــــيـح بــــــعـــــد
نـتـــــــخبـ ســـــلـبياً تـــــــعـادل ا
فـي الـوقــتــ األصـلـي واإلضـافي
ـــبــاراة احلــكم الـــفــرنــسي وقــاد ا
الــشــــــــهــيــر مـيـــــــــــيل فــوتـرو 
وحـــــضــــــــــــرهـــــا عـــــشـــــرين ألف

متــــــفرج .

عـقــر الـدار  مــا زاد لـضـغــوط عـلى
ــنـي الــنـــفس ان الـــفـــريق الـــذي 
يعود بـكامل العالمـات من البصرة
واالمـل فـي ان يـــــــعــــــــود لــــــــوسط
ـنـافـسـات بـعـد الـغـيـاب الـواضح ا
جـملها لم تـكن سهلة هـمة  لكن ا
بـــعــــدمـــا دخـل الـــفــــريق فـي نـــفق
النتائج   وال اثرللمعاجلات بسبب
ـاليـة بعـدما افـتقـد الفريق االزمة ا
لتـقد االداء ووضع حـدا للـنتائج
اخملــيـبــة الــتي يــخـشى جــمــهـوره
الكـبير  ان تسـتمر الـى فترة اطول
بـــعـــدمـــا  بــــات  مـــعـــبـــرا القـــرانه
ويالزمه الفـشل  اينـما يـلعب  امام
وضع يـــحـــتــاج الـى عـــمل كـــبـــيــر
النـقاذ مـوسم الفـريق الـساعي الى

هدف واحدحيث البقاء.
الوسط وميسان

ـركـز الـعـاشر ويـسـتـقـبل صاحب ا
15 نـــفط الــــوسط نـــفـط مـــيـــســـان
اخلــامس 23 في مــبـــاراة يـــســعى
راضـي شـنـيــشل الـعــودة بـالـوسط
الى ســــكــــة االنــــتـــصــــارات بــــعـــد
الــســقــوط فـي مــحــطــة الــكــهــربـاء
حتـديـدا في اجلـولة  13قـبل توقف
الـدوري ويــبـدو ان شــنــيـشل غــيـر
مــســؤول  عن تـلـك  اخلـســارة لـكن
االمـور تـظهـر مخـتـلفـة  الـيوم بـعد
فتـرة عمل منـاسبـة بعدمـا  أتيحت
لـه عـــمـــلــــيـــة انـــتــــداب الالعـــبـــ
وابــعـاداخـرين  وتــاهـيل اخلـطـوط
وتـفـعيـلهـا التـصـدي للـمهـمة بـقوة
ـــدرب وتـــركـــيــــز  امـــام مـــهـــمـــة ا
والــتــعـويل عــلى خـبــرته من خالل
عــــمـــلـه مع  فــــرق جـــمــــاهـــيــــريـــة
نـتخب الوطـني  وسيـكون امام وا
مهمة صعـبة  حيث االختبار االول
 والـسـعي لـتعـطـيل الـضيـوف عـبر
اســـــــتـــــــغالل ظـــــــروف الـــــــلـــــــعب
واالعـــتــمـــاد عـــلى  دوره وجـــهــود
الالعـبـ   لـتـحـقـيق الـفـوز ومـحو
اثـار الـنـتـائـج اخملـيـبـة  خـصـوصا
في مـيدانه  والـتـخلي عـن التـحول
الواضح بعد بداية الدوري قبل ان
ـركـز يـبــحث الـيــوم عن حتـســ ا
في مـهمـة حتـتاج الى تـقد االداء
الـقـوي  وكـان لسـان حـال شـنـيشل
يـقــول يـجب ان نـفـوز الن غـيـر ذلك
يعـنبي الـتاخر فـي كل شيء لفريق
ـشـاركة   بـفضل ـتلك مـقـومات ا
قــــدرات الـــنــــادي الــــذي يـــامل  ان
درب  في حتقيق النتيجة يتمكن ا
االولـى وانـــهـــاء حــــالـــة االحـــبـــاط
والـتراجع  وحتـديـد نقـطـة انطالق
باريات الى جديدة والتـحول في ا
االجتاه الصحيح  وبامكان الفريق
ان يعودعـبر وجود عنـاصر مؤثرة
واسمـاء معـروفة  يعـول علـيها في
قــــلب االمــــور الــــتي تــــاخــــرت في
مـلـعب الـفـريـق الـذي خـسـر ايـضـا
الـــكــثــيــر من  مـــبــاريــات الــذهــاب
لتشهد الفترة القريبة تراجعا  قبل
ان   تــقـوم االدارة  بــالــتــعــاقـد مع
ـهـمـة ــدرب احلـالي الـذي يــبـدا ا ا
امــام مــيـســان الــذي الزال يــتــمـتع
بالقـوة والفاعـلية  وهـواالخر يريد
الـتـغــيـر الـسـريع لــنـتـائج الـذهـاب
الــتي تــاثــر فــيـهــا عــنــدمــا تـراجع
لــلـمــوقع اخلـامس  حــتى فـشل في

االخــرى ســتــكــون مــخــتــلــفـة بــكل
ـبـاريـات الــتـفـاصـيل امـام ضـغط ا
سابقات في االنتهاء وعمل جلنة ا
ـــطــلــوب من الــدوري فـي الــوقت ا
العـمل االهم لـها  بـعد الـذي حصل
ــنـتـخب من ا اسـيـا في خـروج ا
والزال الـبـحث عن ضحـيـة لتـمـرير
األمــور مـثـل كل مـرة ويــبـدو  راس

طلوب. كاتانيتش هو ا
 مباراتا اليوم

ــيــنــاء فــفي مـــلــعــبه يـــســتــقـــبل ا
ـوقع الـثـاني عـشـر الـبــصـري في ا
12 اخر سـلم الديـوانية   9ويبحث
ــركـز عن الــفــوز  امــام حتــديــات ا
وحتسـينه من خالل نـتائج االرض
عـــــــلى االقـل الـــــــتي
شـــــــــــهــــــــــدت
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تســـــــــتـضيف الـعاصمـة العمـانية
مسقط منافسـات بطولة غرب آسيا
لـــــــــرفـع األثـــــــــــــــــــقــــــــــال فــــــي
الـــــــــفــــــــــــــــتـــــــــرة من 29-23 آذار
ـــــــقــبل لـلــفــئـات الــنـــــــــاشــئـ ا
والـــشـــبــاب والـــعـــمـــــــــومـي ذكــور

وإناث.
وتشارك في البطولة 23 دولة تمثل
دول احتــــــــــاد غــرب آســيـا وهي
ـسـتـضـيـفـة" بــــــــــجـانب عـمـان "ا
اإلمـــــارات وقـــــطــــــــــــر والـــــكـــــويت
والــبـحـرين والــسـعــوديـة وإيـــــــران
والــــعــــــــــــــراق واألردن وســــوريـــا
وفـــــلـــــســـــطــــــــــــ ولـــــبــــــــــــنـــــان

واليـــــــمن.
توقع أن تشهد البطولة التي ومن ا
ســـتــــقـــام عـــلـى صـــالـــة مــــجـــمع
الــســـلـــطــان قـــابـــوس بــبـــوشــر
مـشـاركـة قـرابـة 200 مـتـنـافس

على 10 أوزان.
ــنــتــخب الــعــمـاني ويــواصل ا
تدريباته لـلبطولة كما تواصل
ـنـظـمة حتـضـيـراتـها الـلـجنـة ا

الستقبال احلدث اآلسيوي.
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ظهورهـا األول في النهائـيات بعد

فـوزهــا عـلى
الثالثاء في الثالث
من سـبـتـمـبـر أيـلول
 1980وأدارهـــــــــــــــــا
احلـــكم األنــدونــيــسي

أتش سـوداريـو 
وتمكـنت الكويت
من أن تـكون أول
مــنـــتــخـب عــربي
يــتــوج بــالــلــقب 
عقب فـوزه بثالثـية
نظيـفة  سجل مـنها
فيصل الدخيل هدف

في الــدقــيــقــتــ  34و
 77تاركاً الـهدف الثالث
لـــســـعـــد احلــوطـي الــذي
افـتــتح به الــتــسـجــيل في
الـدقـيقـة الـسـابعـة  أقـيمت
ــبـاراة عـلى مــلـعب صـبـاح ا
الــســالم في الــنــادي الــعــربي
وحـضرهـا عشـرين ألف متـفرج

ـنــتـخب الـكــوري ركـلـة  وأضـاع ا
جزاء في الدقيقة األخيرة .
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احـــــــــتـــــــــفظ
الــــــعــــــرب
بــالــلـقب
وهـــــــذه
ــــــــرة ا
مــــــــــــن
خــــــالل
الـسـعـود
يــــــــــــــة فـي
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يـــعــد تـــاريخ كـــاس اســيـــا حــافال
بـاإلثــارة واجملــد والـشــهــرة حـيث
ـــنــتـــخــبــات حــقـــقت الــعـــدد من ا
الـكـبـيـرة الـلــقب لـلـتـدخل الـتـاريخ
وتــصــبـح ضــمن قــائــمــة الــشــرف
ـباراة الـنـهائـية ـناسـبـة قرب ا و
لـبـطولـة اسيـا بـنسـختـهـا احلالـية
نـســتـعـرض اهم الـدول الـتي فـازن
ــسـابــقـة بــالـكــأس مـنــذ انـطالق ا

وحتى االن.
1956 m½u  m½u¼ w  v Ë_« W M «

أحـــرز الـــلـــقب مـــنـــتـــخـب كـــوريــا
اجلنوبـية بخـمس نقاط من فوزين
على ....  1/2وعلى فيتنام الغربية
 2/5وتعادله مع هونغ كونغ 2/2.
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1960
احتـفظت كـوريا اجلنـوبيـة بلقـبها
بـسـت نـقـاط من ثالثـة انـتـصـارات
على كل من فيتـنــــــــام الغربية /1
 5وعـــلى ..... بــثالثـــــــة أهــــــداف
دون رد وعــــلـى تــــايــــوان بــــهـــدف

نظيف.
الــنــسـخــة الـثــالـثــة في فــلـســطـ
نتخب احملتلة  1960ذهب اللقب 

اسرائيل
1968 Ê«d¹≈ w  WFÐ«d « W M «

ـضـيف ـنــتـخب اإليـرانـي ا تــوج ا
بـالـلـقب بـثـمانـيـة نـقـاط والـعالمة
الكاملة من انتصاره في مبارياته
األربــعـة عــلى كل من هــونغ كـونغ
وتــايــوان وبــورمــا و..... /2صــفـر
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