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الكويت وقطر.. حضور 
دائم في كأس اخلليج

لم تغب شمس منتخبي الكويت 
وقطر عن بطولة ك��أس اخلليج منذ 
انطالقها عام »1970«، وهما يتأهبان 
لتدشني مشاركتهما رقم »24« على 

التوالي.
وحصد منتخب الكويت على امتداد 
مشاركاته املتواصلة، »10« ألقاب 
ليتصدر قائمة األبطال، في حني اكتفى 

منتخب قطر بالتتويج ب� »3« ألقاب.
وتوج منتخب الكويت بآخر لقب له 
عام »2010« ، فيما كان آخر لقب ظفر 

به منتخب قطر في نسخة »2014«.
ويعتبر الكويت املنتخب الوحيد 
الذي ظفر باللقب ألربع مرات متتالية، 
وكانت في النسخ األرب��ع األول��ى من 
عمرالبطولة، فيما حل وصيفاً مرة 

واحدة عام »1979«.
وي��س��ل��ط ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر، ال��ض��وء 

على أبرز محطات مشاركة منتخبي 
الكويت وقطر في البطولة .

ش��ارك منتخب الكويت أول مرة 
بكأس اخلليج في النسخة األول��ى، 
وتوج نفسه كأول بطل للبطولة بعدما 
حقق ال��ف��وز على جميع املنتخبات 

املشاركة .
ودشن منتخب الكويت مشاركته 
الثانية في البطولة عام »1972« ، 
وظفر باللقب بفارق األهداف فقط عن 

السعودية »املستضيف«.
واستضاف منتخب الكويت نسخة 
»1974« واستطاع احملافظة على لقبه 
للمرة الثالثة على التوالي، حيث فاز 
في املباراة النهائية على السعودية 

.»0-4«
وفي نسخة »1976« التي أقيمت 
في قطر، حافظ منتخب الكويت على 

لقبه للمرة الرابعة على التوالي، 
بالفوز في مباراة فاصلة على العراق، 
حيث تساويا بالرصيد »10 نقاط لكل 

منهما«.
وفقد منتخب الكويت اللقب أول 
مرة في نسخة »1979«، قبل أن يعود 
ويتوج به للمرة اخلامسة بتاريخه 

عام »1982« في اإلمارات.
وفي نسخة »1984« التي أقيمت 
في ُعمان، حل األزرق في املركز قبل 
األخ��ي��ر، ق��ب��ل أن ي��ع��ود ف��ي نسخة 
»1986« التي أقيمت في البحرين، 

ويسترد اللقب للمرة السادسة.
وح���ل منتخب ال��ك��وي��ت باملركز 
اخل��ام��س ف��ي نسخة »1988« التي 
أقيمت في العراق ، لكنه عاد سريعاً 
وتوج بكأس البطولة للمرة السابعة 
ف��ي نسخة »1990« ، حيث تصدر 

الترتيب برصيد »7 نقاط«، وحلت 
قطر وصيفة برصيد »4 نقاط«.

وف��ي نسختي »1992 و 1994« 
ج��اء منتخب ال��ك��وي��ت ب��امل��رك��ز قبل 
األخير، قبل أن يستعيد لقبه للمرة 
ال��ث��ام��ن��ة ف��ي ت��اري��خ��ه ف��ي نسخة 

»1996« التي أقيمت في ُعمان.
وت���وج منتخب ال��ك��وي��ت باللقب 
ل��ل��م��رة ال��ت��اس��ع��ة ف��ي ن��س��خ��ة ع��ام 

»1998« التي أقيمت في البحرين.
وبعد ذلك عجز منتخب الكويت عن 

الفوز باللقب خلمس نسخ متتالية، 
قبل أن تشهد نسخة »2010، عودته 
الح���راز اللقب للمرة العاشرة بعد 
ف���وزه على السعودية ف��ي امل��ب��اراة 

النهائية »0-1«.
قطر

توج منتخب قطر بكأس البطولة 
»3« مرات بعد »23« مشاركة، وهو 
يطمح للعودة ملنصات التتويج في 
خليجي »24« التي تقام في أرضه 

وبني جماهيره.
وأح��رز منتخب قطر اللقب أعوام 
»1992، 2004، 2014«، وج��اء 
وصيفاً »4« م��رات أع���وام »1984، 

.»2002 ،1996 ،1990
وت��وج منتخب قطر باللقب عام 
»1992«، بعدما حصد »8« نقاط، 
وحل منتخب البحرين وصيفا ب� »6« 

نقاط.
وحسم منتخب قطر لقب »2004«، 
بعد ف��وزه في املباراة النهائية على 

منتخب ُعمان بفارق ركالت الترجيح 
.»4-5«

وأح���رز »العنابي« لقبه الثالث 
ع��ام »2014« على حساب منتخب 
السعودية، حيث فاز عليه في املشهد 

النهائي »1-2«.
ولعل ال��الف��ت ف��ي مشاركة قطر، 
أنها في النسخ العشرة األولى لكأس 
اخلليج لم تستطع فك طالسم اللقب، 
حيث ظفرت به الول مرة في النسخة 

ال� »11«، وحتديداً عام »1992«.

األزرق يسعى ملواصلة حضوره القوي في كأس اخلليج

2020: الكشف عن  رالي دكار 
مسار النسخة السعودية األولى

كشف منظمو رال��ي دك��ار عن 
مسار نسخة عام 2020 املقرر في 
اململكة العربية السعودية بدءاً من 
اخلامس من يناير املقبل على مدى 

12 يوماً عبر الصحراء العربية.
وينطلق الرالي من مدينة جدة 
وينتهي ف��ي القدية القريبة من 
العاصمة ال��ري��اض، م��ع مسافة 

إجمالية تبلغ 7،800 كلم.
وأع��ل��ن بطل ال��ع��ال��م السابق 
م��رت��ني ف���ي ال���ف���ورم���وال واح���د، 
اإلس��ب��ان��ي ف��رن��ان��دو أل��ون��س��و، 
مشاركته في الرالي بألوان فريق 

تويوتا.
وق����ال امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��رال��ي 

الفرنسي دافيد كاستيرا في حفل 
الكشف عن املسار ال��ذي اقيم في 
باريس »إنها دولة جديدة وقارة 
جديدة للرالي«، معترفا بوجود 
»ت��ردد« قبل اتخاذ ق��رار التحول 

إلى اململكة العربية السعودية.
وكان الرالي في بدايته عبارة 
ع���ن ت��ن��اف��س ب���ني ال��ع��اص��م��ت��ني 
الفرنسية وال��س��ن��غ��ال��ي��ة، ليتم 
بعدها نقله إلى أميركا اجلنوبية 
ن��ظ��راً ل��ت��ردي األوض����اع األمنية 
ف��ي إف��ري��ق��ي��ا، ليأتي ال���دور اآلن 
على شبه اجلزيرة العربية التي 
ستستضيفه في السنوات اخلمس 

املقبلة.

رينارد: الكرة السعودية متتلك مواهب
رائعة وعلينا االستفادة منها باملنتخب

كشف الفرنسي هيرفي رينارد، 
مدرب املنتخب السعودي، سبب 
متسكه ب��خ��وض ب��ط��ول��ة ك��أس 
خليجي 24 امل��ق��ب��ل��ة، بالصف 
األول، مؤكدا على ضرورة اللعب 

أمام منتخبات قوية باستمرار.
وق��ال رينارد في تصريحات 
تلفزيونية: »علينا اللعب أمام 
م��ن��ت��خ��ب��ات ق��وي��ة ع��ل��ى غ���رار 
باراجواي، ألنه هذا مهم للغاية 
ل��الع��ب��ني ال��ص��غ��ار ف���ي ال��س��ن 
لتطويرهم، خصوًصا أن��ن��ا لم 
نلعب ب��ه��م أم���ام أوزب��ك��س��ت��ان 

بالتصفيات اآلسيوية املشتركة«.
وأض����اف: »امل���ب���اراة ال��ودي��ة 
التي خضناها ض��د ب��اراج��واي 
جيدة، وخرجنا منها باالستفادة 
ال���الزم���ة، وأه���ن���ىء ال��الع��ب��ني 
على مستواهم، وقائمتنا بتلك 
املواجهة احتوت على 4 العبني 

أعمارهم 20 عاًما«.
وعن سبب اختيار باراجواي 
ملالقاتها ودًيا، أضاف: »باراجواي 
منتخب قوي يعتمد على تنويع 
اللعب ويقاتل بامللعب ويلعب 
للفوز في أي مباراة مثل بقية فرق 

أمريكا اجلنوبية، ويفضل اللعب 
في العمق لذا وجب علينا اللعب 

على الهجمات املرتدة«.
وتابع: »ك��ان بإمكاننا تقدمي 
األفضل لكننا كنا أقوياء دفاعًيا، 
وف��ي املجمل لعبنا بقوة كبيرة 

وبحثنا عن النتيجة«.
وفيما يخص إص����راره على 
املشاركة في خليجي 24 بالصف 
األول لألخضر، واصل: »ال أحب 
أن أتواجد في بطولة للحضور 
واملشاهدة، هذا الشيء ليس من 
صفاتي، وال يهم مسمى البطولة 

التي تشارك بها ويجب أن نقدم 
كل ما منلك للحصول عليها«.

وأكمل رينارد، بقوله: »علينا 
أن ن��ك��ون ط��م��وح��ني، ون��ح��اول 
التكيف في مباراتنا األولى بكأس 
اخلليج في غياب العبي الهالل، 
ومعتز متبكتي مبشاركته األولى 
مع املنتخب، وعبد الله احلمدان 
وف��راس البريكان وسعود عبد 
احلميد وت��رك��ي العمار ظهروا 
مبستوى جيد، والكرة السعودية 
متتلك م��واه��ب رائ��ع��ة وعلينا 

االستفادة منها باملنتخب«. هيرفي رينارد
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