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إشراف/ عبدالسالم الدباء

أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري ملباريات خليجي عشرين 
¿ بداأت تلوح يف الأفق حرب الف�صائيات الريا�صية ال�صاعية 
لنقل مباريات خليجي ع�صرين التي ت�صت�صيفها اليمن من ال�22 

نوفمرب وحتى اخلام�س من دي�صمرب املقبل بعد اأن ح�صمت قناة 

اأبو ظبي الريا�صية م�صاألة احلقوق احل�صرية لنقل مباريات 

البطولة .

وكانت قناة اأب��و ظبي الريا�صية قد ا�صرتت حقوق النقل 

احل�صري ملباريات خليجي ع�صرين ب�صعر يعد هو الأعلى يف 

تاريخ دورات اخلليج لكرة القدم منذ انطلق ن�صختها الأوىل 

يف املنامة يف العام 1970م حيث بلغ اإجمايل املبلغ ثلثون مليون 

دولر، اإ�صافة ملبلغ خم�صة مليني دولر لدعم حت�صريات 

منتخبنا الوطني خلو�س مناف�صات خليجي ع�صرين .

وكان مدير قناة »الدوري والكاأ�س« القطرية عي�صى الهتمي 

اأكد يف ت�صريحات �صحافية اأن قناته �صتن�صحب من �صراء حقوق 

»خليجي 20« ب�صبب طلب قناة اأبوظبي مبلغ 5 مليني دولر 

مقابل بيع حقوق 14 مباراة، وهو ما اعتربه الهتمي رقماً مبالغاً 

فيه. يف حني اعترب مدير قناة »اأبوظبي الريا�صية« حممد جنيب 

اأن رفع �صعر بيع حقوق مناف�صات دورة اخلليج ال�20 لي�س 

»مغالة« اأو »ج�صعاً« من اأجل الربح الوفري معتربا باأن قناته 

دفعت مبلغاً �صخماً مقابل �صراء احلقوق من اليمن، وهو ما يفوق 

بكثري ما مّت ر�صده خلليجي 19 التي اأقيمت يف �صلطنة ُعمان، 

وبالتايل كان لبد من رفع قيمة بيع احلقوق .

نافيا يف الوقت ذاته اأن تكون تكون قناة »اأبوظبي الريا�صية« 

رفعت �صعر بيع احلقوق من اأجل تعجيز القنوات القطرية 

مثل قناة »الدوري والكاأ�س« و«اجلزيرة« عن �صراء احلقوق، 

مو�صحاً »ل ن�صع هذا الأمر يف ح�صباننا اإطلقاً، ومل يرتك �صيئاً 

يف نفو�صنا، والدليل على ذلك اأن قناة »اجلزيرة الريا�صية« 

هي اأول قناة متت خماطبتها، ونحن فتحنا املجال اأمام جميع 

القنوات اخلليجية لنقل مناف�صات الدورة، ون�صعى للعمل 

باحرتافية تامة بعيدًا عن اأي �صدامات مع القنوات الزميلة 

الأخرى«.۹
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»امليثاق« تفتح ملف دورات كأس الخليج من املنامة إىل عدن )2-1(

الكويت تنفرد بتحقيق لقب البطولة والعراق استثناء حتى البطولة العاشرة والبداية من البحرين
¿ يرقب عشاق الساحرة المستديرة في اليمن ودول الخليج الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري موعدا لبدء عرس األعراس الخليجية في النسخة 
العشرين التي تستضيفها بالدنا حتى الخامس من ديسمبر المقبل بمشاركة ثمان منتخبات وزعت على مجموعتين ضمت المجموعة األولى منتخب 

اليمن المضيف والسعودية والكويت وقطر في حين ضمت المجموعة الثانية منتخبات سلطنة عمان حامل لقب البطولة والعراق والبحرين واإلمارات.
كأس الخليجي على امتداد عقود مثلت موعدا مع اإلثارة الكروية وسط هوس محبي الكرة في دول الخليج العربي وما شكلته دورات الخليج من إضافة 
نوعية لكرة القدم الخليجية حتى وصلت اليوم إلى ما وصلت إليه فكانت نافذة حقيقية للكرة الخليجية على الكرة العالمية بعد أن كان األزرق الكويتي 
أول منتخبات الخليج وصوال للعالمية في مونديال 1982م والعراق في مونديال المكسيك 1986م ثم األبيض اإلماراتي في مونديال إيطاليا 1990م 

والسعودية في أربع مشاركات على مستوى كأس العالم بدأتها في مونديال أمريكا 1994م ،1998م ،2002م وصوال إلى مونديال ألمانيا 2006م.

فكاأ�س اخلليج كان لها الف�صل الوا�صح يف تطور امل�صتوى الكروي على 

خمتلف املجالت يف دول اخلليج التي �صهدت العا�صمة البحرينية املنامة 

اأول ن�صخ البطولة يف العام 1970م لتتواىل عقبها الدورات حتى بتنا اليوم 

على م�صارف الن�صخة الع�صرين يف اأول دورة خليجية حتت�صنها اليمن 

يف تاريخ م�صاركاتها اخلليجية منذ م�صاركتها الأوىل يف خليجي 16 يف 

الكويت يف العام 2003م.

نبذة تاريخية عن كأس الخليج 
دورة اخلليج العربي كانت حلما راود اأحد اأبناء اململكة العربية 

ال�صعودية ، وبجهود اأبناء اخلليج جميعا راأت هذه ال��دورة النور 

وظهرت اىل حيز الوجود، واأ�صبحت واقعا ملمو�صا يعي�س اأحداثه اأبناء 

هذه املنطقة. فقد بداأت الفكرة من �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خالد 

الفي�صل ويف دورة مك�صيكو �صيتي قام الوفد البحريني بعر�س الفكرة 

على �صتانلي راو�س رئي�س احتاد كرة القدم الدويل اآنذاك. وذلك اأثناء 

اإقامة اأوملبياد »مك�صيكو�صيتي« عام 1968 والذي بدوره رحب بالفكرة 

وايدها وابدى دعمه لها. 

وبعد عودة البحرينيني من مك�صيكو�صيتي، عقد الإحتاد البحريني لكرة 

القدم اإجتماعا مت فيه تدار�س الفكرة من جميع اجلوانب، ومت اإر�صال 

مذكرات اىل اململكة العربية ال�صعودية والكويت وقطر وما هي ال مدة 

وجيزة وتلقى ال�صيخ حممد بن خليفة اآل خليفة رئي�س الإحتاد البحريني 

لكرة القدم ، موافقات كل الدول التي بعث اليها. 

فتم عقد اجتماع مو�صع يوم 19 يونيو عام 1969 مببنى بلدية البحرين 

باملنامة حيث تدار�س املجتمعون بنود اللئحة التي قدمها الإحتاد 

البحريني لكرة القدم، ومت تعديل بع�س الفقرات ومتت املوافقة 

بالجماع على اإقامة دورة اخلليج الأوىل يف الفرتة من 2 مار�س 

اىل الثالث من ابريل من عام1970م. 

وبالفعل ب��داأت دول��ة البحرين ال�صقيقة بذل جهود كبرية 

ل�صت�صافة اأول دورة خليجية، وق��د مثل دول اخلليج يف 

الجتماع كل من:  

- ابراهيم ال�صامي )اململكة العربية ال�صعودية( 

- ال�صيخ حممد بن خليفة اآل خليفة )البحرين( 

- جميل احلب�صي )البحرين( 

- �صيف جرب امل�صلم )البحرين( 

- را�صد ال�صرويف )البحرين( 

- اأحمد الأن�صاري )قطر( 

- عبدالعزيز بو زوير )قطر( 

- اأحمد ال�صعدون )الكويت( 

املنامة والدورة األوىل 1970م
ال��دورة الأوىل انطلقت يف املنامة بالبحرين يوم 

اجلمعة 2> مار�س 1970م وحتى 13ابريل حتت 

رعاية ال�صيخ عي�صى بن �صلمان اخلليفة اأمري البحرين. 

وقام ال�صيخ حممد بن خليفة اخلليفة رئي�س الحتاد 

البحريني لكرة القدم ورئي�س اللجنة العليا املنظمة 

للبطولة برفع علم الدورة واتبعها بكلمة الفتتاح 

والتي نذكر منها هذا املقطع يقول: )لقد كانت دورة 

اخلليج العربي لكرة القدم.. هذا املهرجان الذي ترونه اليوم حلماً يف 

خميلة الريا�صيني، مكثوا طويًل ي�صعون اإىل حتقيقه. تراودهم اآمال كبرية 

يف �صرورة اأن ياأتي اليوم الذي يتحقق فيه هذا الإجناز الكبري ويظهر اإىل 

الوجود ما كان طيفاً اأو �صرباً من اخليال(.

ثمانون لعباً

ا�صرتك يف الدورة الأوىل )80( لعباً و)15( اإدارياً وحكماً مثلوا اأربعة 

منتخبات هي: ال�صعودية والكويت وقطر والبحرين، لعبت فيما بينها 

6مباريات و�صجل خللها 19هدفاً.

نتائج املباريات
جاءت مباراة الفتتاح بني البحرين وقطر وقادها احلكم �صبحي ن�صري 

و�ساعده كرجال خطوط يو�سف �سويدان وعبدالرحمن الدهام، وانتهت 

نتيجتها بفوز البحرين. 

)2-1( وفاز الكويت على ال�صعودية )3-1( وتعادل ال�صعودية 

والبحرين �صفر/�صفر، وكان هذا التعادل اأول تعادل �صلبي يف دورات 

اخلليج. ثم فوز الكويت على قطر )4-2( ، وتعادل ال�صعودية وقطر 

1/1واآخر مباراة جمعت الكويت والبحرين وانتهت بفوز الكويت )1-3( 

وبهذا الفوز الذي حققه الكويت على نظريه البحريني على ا�صتاد مدينة 

عي�صى الريا�صية ح�صلت البحرين على �صهادة تقدير من الدول امل�صاركة 

جلهودها التي بذلت وراء جناح هذا التجمع اخلليجي الأول.

الكويت البطل

لي�س من املبالغة اإذا قلنا ان اجلانب الفني للدورة �صاع و�صط الأهداف 

ال�صامية للبطولة.. لقد كان وا�صحاً منذ البداية اأن اأهم اإجناز يجب اأن 

يتحقق هو جناح الفكرة قبل اأي �صيء ثان.. ولئن متكن املنتخب الكويتي 

من الفوز يف جميع مبارياته فذلك يعود اإىل املوؤهلت العري�صة التي يتمتع 

بها لعبوه. يف هذه الناحية تفوق لعبو الكويت وا�صتطاعوا اأن يحققوا 

البطولة بدون خ�صارة بف�صل تاألق جمموعة من اللعبني مثل حممد 

امل�صعود )هداف الدورة( وحمد بوحمد وفاروق اإبراهيم و�صالح عبداهلل 

وجواد خلف وخلف �صطام.

وجاء البحرين يف املركز الثاين وبرز من لعبيه ابراهيم بوجريي 

وحممد الأن�صاري وعبداهلل ال�صريدة وح�صن زيلخ، وح�صل ال�صعودية 

على الثالث وبرز منه النور مو�صى و�صلطان مناحي واأحمد عيد و�صعيد 

غراب. اأما املركز الرابع فكان من ن�صيب قطر الذي برز منه خالد بلن، 

ومبارك فرج، وعي�صى جنم طالب بلن.

 الدورة الثانية الرياض 1972م
الدورة الثانية جرت مناف�صاتها مبدينة الريا�س، وكان امللك في�صل 

يرحمه اهلل قد افتتحها ظهر يوم الأربعاء 15مار�س  1972م مبلعب امللز 

و�صط ح�صور اأ�صحاب ال�صمو امللكي الأمراء والوزراء اإىل جانب 30األف 

متفرج.

وقد �صلم الرئي�س العام لرعاية ال�صباب �صمو الأمري في�صل بن فهد 

مدير ال��دورة درع البطولة لراعي حفل الفتتاح ثم األقى 

كلمة باملنا�صبة واتبعها ق�صم الدورة 

ملنتخب  ا بنت  لكا

ع��ب��دال��رزاق اأب���وداود. 

ثم بداأت العرو�س التي قدمها طلب املدار�س 

البتدائية وعددهم 125طالباً وقد تخللها اطلق الألعاب النارية، 

كما اأطلقت احلمائم البي�صاء احتفاء بهذه املنا�صبة.

الفرق املشاركة
> ا�صرتك يف هذه الدورة خم�صة فرق وهي: الكويت � ال�صعودية � 
الإمارات � قطر � البحرين، اأي بزيادة فريق الإمارات عن الدورة الأوىل.

وللمرة الثانية يحرز املنتخب الكويتي البطولة بفارق الأهداف عن 

ال�سعودية بعد تعادلهما يف عدد النقاط لكنها تفوقت بفارق اأربعة اأهداف 

حيث كان لها 12هدفاً وال�صعودية 8اأهداف.

وجاء منتخب الإم��ارات يف املركز الثالث بعد فوزه على قطر فيما 

احتل قطر املركز الرابع بدون تعادل ول فوز. اأما الفريق البحريني فقد 

األغيت نتائجه ب�صبب ان�صحابه من الدورة وبالتحديد اأثناء مباراته مع 

ال�سعودية قبل نهاية ال�سوط الأول وكان حينها خا�سرًا 2/�صفر، فيما فاز 

قبل ان�صحابه على قطر )6-2( والمارات 2/�صفر وخ�صر من الكويت 

2/�صفر.

نتائج الدورة الثانية
> ال�صعودية الكويت 2 / 2

الإمارات قطر 1/�صفر

ال�صعودية الإمارات 4/�صفر

الكويت قطر 5/�صفر

البحرين الإمارات 2/�صفر

ال�صعودية قطر 4/�صفر

ال�صعودية البحرين )األغيت لن�صحاب البحرين(.

�صارك يف الدورة 100لعب و 31اإدارياً وحكماً و�صجل فيها 40هدفاً منها 

16للكويت و 12لل�صعودية فالبحرين 9اأهداف وقطر هدفان ثم الإمارات 

هدفاً واحدًا.

> بلغت تكاليف الدورة مليوين ريال �صعودي.
> اختري فاروق اإبراهيم لعب الكويت كاأح�صن لعب يف الدورة 

و�صعيد غراب هدافاً بر�صيد > اأهداف واأحمد عيد كاأح�صن حار�س.

۹ �صجل حممد املغنم اأ�صرع الأهداف مبرمى الإمارات بعد ثانية واحدة 
كاأول الأهداف، فقد اأحرز جا�صم يعقوب مبرمى ال�صعودية.

۹ اللعب القطري الكعبي يعترب اأول مدافع يف الدورة ي�صجل هدفاً يف 
مرماه اأثناء مباراتهم اأمام الكويت.

 الدورة الثالثة يف الكويت 1974م 
ا�صت�صافت الكويت الدورة الثالثة يوم ال�صبت 15مار�س 1974م برعاية 

ال�صيخ �صباح ال�صامل اأمري الكويت وجمع كبري من امل�صوؤولني الريا�صيني 

يف الكويت واخلليج العربي اإىل جانب ح�صور جماهريي يقدر ب� 25األف 

متفرج غ�صت بهم مدرجات ا�صتاد نادي الكويت بكيفان.

وقد ا�صرتك يف حفل الفتتاح اأكرث من األفي �صاب و�صابة واأكرث من األف 

وخم�صمائة طفلة اإىل جانب عدد من طلب املدار�س واملعاهد الع�صكرية. 

وقد ازداد عدد الفرق امل�صاركة اإىل 6فرق بزيادة املنتخب العماين الذي 

ي�صارك لأول مرة بعد اأن مت توزيع الفرق اإىل جمموعتني �صمت املجموعة 

الأوىل كًل من )عمان � الكويت � قطر( املجموعة الثانية �صمت كًل من 

)الإمارات � البحرين � ال�صعودية(.

والبطولة للكويت

۹  قبل بدء مباريات البطولة الثالثة كانت الآراء جمتمعة يف ترجيح كفة 
الفريق الكويتي للفوز بكاأ�س الدورة الثالثة وهذا ما ح�صل بالفعل فقد نال 

الكويت الكاأ�س خا�صة واأنه يلعب يف اأر�صه وبني جماهريه.
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النهائي:

الكويت ال�صعودية 4/�صفر.

واأقيمت لأول مرة درا�صات يف قانون كرة القدم حتت اإ�صراف الحتاد 

الدويل لكرة القدم وافتتحها �صري �صتانلي راو�س رئي�س الحتاد واألقى 

حما�صراتها احلكم ال��دويل امل�صري علي قنديل ع�صو جلنة احلكام 

الدولية.

�صجل يف الدورة 54هدفاً و 6اأهداف بالراأ�س كان ن�صيب الكويت منها 

3فيما كان ن�صيب ال�صعودية هدفني والبحرين هدفاً. ومل يدخل مرمى 

الكويت اأي هدف.

 الدورة الرابعة يف الدوحة 1976م
الدوحة ت�صت�صيف العر�س اخلليجي الرابع يف يوم اجلمعة ال�صاد�س 

والع�صرين من مار�س 1976م وقد اأعلن ال�صيخ خليفة بن حمد اآل ثاين 

بح�صور امللك خالد بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية ال�صعودية افتتاح 

البطولة والتي اأحرز كاأ�صها املنتخب الكويتي للمرة الرابعة على التوايل 

بعد اأن فاز يف مباراته الفا�صلة اأمام املنتخب العراقي.

ويف هذه الدورة �صهدت امل�صاركة الأوىل للمنتخب العراقي لكرة القدم 

والذي كان قاب قو�صني من حتقيق لقب البطولة لول خ�صارته للمباراة 

الفا�صلة اأمام املنتخب الكويتي الذي توج بلقبه الرابع بعد فوزه على 

املنتخب العراقي بنتيجة )2-4(.

وحقق اللعب الكويتي جا�صم يعقوب هداف الدورة بر�صيد ت�صعة 

اأهداف ولقب اأف�صل لعب يف حني اختري احلار�س البحريني املتاألق حمود 

�صلطان اأف�صل حار�س يف الدورة .

الدورة الخامسة يف بغداد 1979م
واحت�صن ملعب ال�صعب الدويل بالعا�صمة العراقية بغداد للمرة الأوىل 

مناف�صات الدورة اخلليجية اخلام�صة التي انطلقت يف ال�23 من مار�س 

عام 1979م وفيها ح�صد املنتخب العراقي األقاب البطولة بعد اأن توج 

بطل للبطولة للمرة الأوىل يف تاريخه بر�صيد 12 نقطة حيث مل يتعادل اأو 

يخ�صر اأي من مبارياته ال�صت التي لعبها.

وفقد املنتخب الكويتي يف هذه الدورة لقبه للمرة الأوىل بعد اأن كان بطل 

لدورات اخلليج لأربع مرات متتالية يف اإجناز غري م�صبوق ليحل يف املركز 

الثاين يف حني جاء املنتخب ال�صعودي ثالثاً.

وحقق مهاجم املنتخب العراقي ح�صني �صعيد لقب هداف الدورة 

واختري لع��ب منتخب العراق ف��لح ح�صن اأف�صل لع��ب يف ال��دورة 

واحلار�س العراقي رعد حمودي اأف�صل حار�س يف البطولة اخلام�صة.

الدورة السادسة يف اإلمارات 1982م
وانطلقت ال��دورة ال�صاد�صة يف ال���19 مار�س 1982م يف الإم��ارات 

ومتكن املنتخب الكويتي من ا�صتعادة لقبه بعد حتقيقه لقب البطولة 

بر�صيد 8 نقاط يف حني حل املنتخب البحريني ثانيا بر�سيد �سبع 

نقاط والإمارات ثالثا بر�سيد �ست نقاط يف حني ان�سحب املنتخب 

العراقي من هذه الدورة ليتم �صطب جميع نتائجه بعد ان�صحابه 

امام املنتخب الإماراتي.

توج اأربعة لعبني هدافني للدورة �صجل كل منهم 3 اأهداف

وهم : 

ال�صعودي ماجد عبداهلل

الكويتي يو�صف �صويد

البحريني ابراهيم زويد

البحريني �صامل خليفة

اأف�ص��ل لعب : مل يتم اختيار اأف�صل لعب يف هذه الدورة

اف�ص�ل حار�س مرمى : الماراتي �صعيد �صلبوخ

الدورة السابعة  يف سلطنة عمان 1984م
وحقق املنتخب العراقي ثاين األقابه اخلليجية يف الدورة 

ال�صابعة التي ا�صت�صافتها العا�صمة العمانية م�صقط يف ال�9 

من مار�س 1984م ليتوج املنتخب العراقي بطل للدورة 

بعد مباراة فا�صلة مع نظريه القطري لتحديد بطل الدورة 

يف حني حل منتخب قطر ثانيا واملنتخب ال�صعودي ثالثا.

وحقق لقب ه��داف الدورة مهاجم املنتخب العراقي 

ح�صني �صعيد بر�صيد>  اأهداف يف حني اختري اللعبان 

العراقي ح�صني �صعيد والعماين غلم خمي�س اأف�صل 

لعبني يف الدورة ونال احلار�س العراقي فتاح ن�صيف 

لقب اأف�صل حار�س 

الدورة الثامنة تعود للمنامة 1986م
واحت�صنت العا�صمة البحرينية املنامة مناف�صات الن�صخة الثامنة التي 

انطلقت يف ال�23 من مار�س 1986م وا�صتطاع الأزرق الكويتي حتقيق لقبه 

ال�صاد�س يف تاريخ دورات اخلليج بعد ت�صدره منتخبات البطولة ال�صبعة 

بر�صيد 16 نقطة يف حني جاء منتخب الإمارات ثانيا وال�صعودية ثالثا.

وحقق الإماراتي فهد خمي�س لقب هداف الدورة ب�صتة اأهداف يف حني 

جاء لقب اأف�صل لعب يف الدورة من ن�صيب لعب منتخب الكويت موؤيد 

احلداد ولقب اأف�صل حار�س من ن�صيب حار�س منتخب البحرين حممد 

�صالح 

الدورة التاسعة يف العاصمة الرياض 1988م
وانطلقت مبارياتها يف الثاين من مار�س 1988م بالعا�صمة الريا�س 

وفيها متكن منتخب العراق من حتقيق لقبه الثالث بعد اعتلءه �صدارة 

منتخبات الدورة بر�سيد بع�سر نقاط يف حني جاء منتخب الإمارات يف 

املركز الثاين بر�سيد ثمان نقاط وجاء منتخب ال�سعودية ثالثا بر�سيد 

�سبع نقاط.

وجاء لقب هداف الدورة منا�صفة بني لعب الإم��ارات زهري بخيت 

ولعب العراق اأحمد را�صي بر�صيد اأربع اأهداف لكل منهما يف حني ذهب 

لقب اأف�صل لعب يف البطولة للعراقي حبيب جعفر وجاء لقب اأف�صل 

حار�س للعماين يو�صف عبيد.

 الدورة العاشرة يف الكويت 1990م 
و�صهدت هذه الدورة حتقيق املنتخب الكويتي للقبه ال�صابع يف حني 

مل ي�صارك املنتخب ال�صعودي وان�صحب املنتخب العراقي من الدورة 

احتجاجا على التحكيم اعتلى املنتخب الكويتي �صدارة املنتخبات 

امل�ساركة يف البطولة بر�سيد ب�سبع نقاط يف حني حل منتخب قطر ثانيا 

والبحرين ثالثا بر�سيد اأربع نقاط لكل منهما 

 وحقق لقب ه��داف الدورة لعب املنتخب الكويتي حممد اإبراهيم 

بر�صيد 5 اأه��داف ونال الإماراتي نا�صر خمي�س لقب اأف�صل لعب يف 

البطولة يف حني نال حار�س منتخب الكويت �صمري �صعيد منا�صفة لقب 

اأف�صل حار�س مع البحريني حمود �صلطان.۹


