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أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري ملباريات خليجي عشرين
¿ بد�أت تلوح يف الأفق حرب الف�ضائيات الريا�ضية ال�ساعية
لنقل مباريات خليجي ع�شرين التي ت�ست�ضيفها اليمن من الـ22
نوفمرب وحتى اخلام�س من دي�سمرب املقبل بعد �أن ح�سمت قناة
�أبو ظبي الريا�ضية م�س�ألة احلقوق احل�صرية لنقل مباريات
البطولة .
وكانت قناة �أب��و ظبي الريا�ضية قد ا�شرتت حقوق النقل
احل�صري ملباريات خليجي ع�شرين ب�سعر يعد هو الأعلى يف
تاريخ دورات اخلليج لكرة القدم منذ انطالق ن�سختها الأوىل
يف املنامة يف العام 1970م حيث بلغ �إجمايل املبلغ ثالثون مليون
دوالر� ،إ�ضافة ملبلغ خم�سة ماليني دوالر لدعم حت�ضريات

منتخبنا الوطني خلو�ض مناف�سات خليجي ع�شرين .
وكان مدير قناة «الدوري والك�أ�س» القطرية عي�سى الهتمي
�أكد يف ت�صريحات �صحافية �أن قناته �ستن�سحب من �شراء حقوق
«خليجي  »20ب�سبب طلب قناة �أبوظبي مبلغ  5ماليني دوالر
مقابل بيع حقوق  14مباراة ،وهو ما اعتربه الهتمي رقماً مبالغاً
فيه .يف حني اعترب مدير قناة «�أبوظبي الريا�ضية» حممد جنيب
�أن رفع �سعر بيع حقوق مناف�سات دورة اخلليج الـ 20لي�س
«مغاالة» �أو «ج�شعاً» من �أجل الربح الوفري معتربا ب�أن قناته
دفعت مبلغاً �ضخماً مقابل �شراء احلقوق من اليمن ،وهو ما يفوق
بكثري ما ّ
مت ر�صده خلليجي  19التي �أقيمت يف �سلطنة عُ مان،

14

وبالتايل كان البد من رفع قيمة بيع احلقوق .
نافيا يف الوقت ذاته �أن تكون تكون قناة «�أبوظبي الريا�ضية»
رفعت �سعر بيع احلقوق من �أجل تعجيز القنوات القطرية
مثل قناة «الدوري والك�أ�س» و»اجلزيرة» عن �شراء احلقوق،
مو�ضحاً «ال ن�ضع هذا الأمر يف ح�سباننا �إطالقاً ،ومل يرتك �شيئاً
يف نفو�سنا ،والدليل على ذلك �أن قناة «اجلزيرة الريا�ضية»
هي �أول قناة متت خماطبتها ،ونحن فتحنا املجال �أمام جميع
القنوات اخلليجية لنقل مناف�سات الدورة ،ون�سعى للعمل
باحرتافية تامة بعيد ًا عن �أي �صدامات مع القنوات الزميلة
الأخرى»۹.

إشراف /عبدالسالم الدباء

«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 1998،م 2002،م وصوال إلى مونديال ألمانيا 2006م.

فك�أ�س اخلليج كان لها الف�ضل الوا�ضح يف تطور امل�ستوى الكروي على
خمتلف املجاالت يف دول اخلليج التي �شهدت العا�صمة البحرينية املنامة
�أول ن�سخ البطولة يف العام 1970م لتتواىل عقبها الدورات حتى بتنا اليوم
على م�شارف الن�سخة الع�شرين يف �أول دورة خليجية حتت�ضنها اليمن
يف تاريخ م�شاركاتها اخلليجية منذ م�شاركتها الأوىل يف خليجي  16يف
الكويت يف العام 2003م.

نبذة تاريخية عن كأس الخليج

دورة اخلليج العربي كانت حلما راود �أحد �أبناء اململكة العربية
ال�سعودية  ،وبجهود �أبناء اخلليج جميعا ر�أت هذه ال��دورة النور
وظهرت اىل حيز الوجود ،و�أ�صبحت واقعا ملمو�سا يعي�ش �أحداثه �أبناء
هذه املنطقة .فقد بد�أت الفكرة من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد
الفي�صل ويف دورة مك�سيكو �سيتي قام الوفد البحريني بعر�ض الفكرة
على �ستانلي راو�س رئي�س احتاد كرة القدم الدويل �آنذاك .وذلك �أثناء
�إقامة �أوملبياد «مك�سيكو�سيتي» عام  1968والذي بدوره رحب بالفكرة
وايدها وابدى دعمه لها.
وبعد عودة البحرينيني من مك�سيكو�سيتي ،عقد الإحتاد البحريني لكرة
القدم �إجتماعا مت فيه تدار�س الفكرة من جميع اجلوانب ،ومت �إر�سال
مذكرات اىل اململكة العربية ال�سعودية والكويت وقطر وما هي اال مدة
وجيزة وتلقى ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة رئي�س الإحتاد البحريني
لكرة القدم  ،موافقات كل الدول التي بعث اليها.
فتم عقد اجتماع مو�سع يوم  19يونيو عام  1969مببنى بلدية البحرين
باملنامة حيث تدار�س املجتمعون بنود الالئحة التي قدمها الإحتاد
البحريني لكرة القدم ،ومت تعديل بع�ض الفقرات ومتت املوافقة
باالجماع على �إقامة دورة اخلليج الأوىل يف الفرتة من  2مار�س
اىل الثالث من ابريل من عام1970م.
وبالفعل ب��د�أت دول��ة البحرين ال�شقيقة بذل جهود كبرية
ال�ست�ضافة �أول دورة خليجية ،وق��د مثل دول اخلليج يف
االجتماع كل من:
 ابراهيم ال�شامي (اململكة العربية ال�سعودية) ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة (البحرين) جميل احلب�شي (البحرين) �سيف جرب امل�سلم (البحرين) را�شد ال�شرويف (البحرين) �أحمد الأن�صاري (قطر) عبدالعزيز بو زوير (قطر)� -أحمد ال�سعدون (الكويت)

والذي كان قاب قو�سني من حتقيق لقب البطولة لوال خ�سارته للمباراة
الفا�صلة �أمام املنتخب الكويتي الذي توج بلقبه الرابع بعد فوزه على
املنتخب العراقي بنتيجة (.)2-4
وحقق الالعب الكويتي جا�سم يعقوب هداف الدورة بر�صيد ت�سعة
�أهداف ولقب �أف�ضل العب يف حني اختري احلار�س البحريني املت�ألق حمود
�سلطان �أف�ضل حار�س يف الدورة .

الدورة الخامسة يف بغداد 1979م

واحت�ضن ملعب ال�شعب الدويل بالعا�صمة العراقية بغداد للمرة الأوىل
مناف�سات الدورة اخلليجية اخلام�سة التي انطلقت يف الـ 23من مار�س
عام 1979م وفيها ح�صد املنتخب العراقي �ألقاب البطولة بعد �أن توج
بطال للبطولة للمرة الأوىل يف تاريخه بر�صيد  12نقطة حيث مل يتعادل �أو
يخ�سر �أي من مبارياته ال�ست التي لعبها.
وفقد املنتخب الكويتي يف هذه الدورة لقبه للمرة الأوىل بعد �أن كان بطال
لدورات اخلليج لأربع مرات متتالية يف �إجناز غري م�سبوق ليحل يف املركز
الثاين يف حني جاء املنتخب ال�سعودي ثالثاً.
وحقق مهاجم املنتخب العراقي ح�سني �سعيد لقب هداف الدورة
واختري الع��ب منتخب العراق ف�لاح ح�سن �أف�ضل الع��ب يف ال��دورة
واحلار�س العراقي رعد حمودي �أف�ضل حار�س يف البطولة اخلام�سة.

امليثاق  :محمد القيداني
 ۹قبل بدء مباريات البطولة الثالثة كانت الآراء جمتمعة يف ترجيح كفة
الفريق الكويتي للفوز بك�أ�س الدورة الثالثة وهذا ما ح�صل بالفعل فقد نال
الكويت الك�أ�س خا�صة و�أنه يلعب يف �أر�ضه وبني جماهريه.

غراب� .أما املركز الرابع فكان من ن�صيب قطر الذي برز منه خالد بالن،
ومبارك فرج ،وعي�سى جنم طالب بالن.

الدورة الثانية الرياض 1972م

نتائج الدورة

الدورة الثانية جرت مناف�ساتها مبدينة الريا�ض ،وكان امللك في�صل
يرحمه اهلل قد افتتحها ظهر يوم الأربعاء 15مار�س 1972م مبلعب امللز
و�سط ح�ضور �أ�صحاب ال�سمو امللكي الأمراء والوزراء �إىل جانب �30ألف
متفرج.
وقد �سلم الرئي�س العام لرعاية ال�شباب �سمو الأمري في�صل بن فهد
مدير ال��دورة درع البطولة لراعي حفل االفتتاح ثم �ألقى
كلمة باملنا�سبة واتبعها ق�سم الدورة
لكابنت املنتخب

 ۹الأدوار التمهيدية:
الكويت الإمارات �/2صفر
ال�سعودية قطر �/2صفر
البحرين عمان �/4صفر.
ثم ق�سمت الفرق �إىل جمموعتني ـ املجموعة الأوىل:
عمان الكويت �صفر5 /
عمان قطر

الدورة السادسة يف اإلمارات 1982م

وانطلقت ال��دورة ال�ساد�سة يف ال��ـ 19مار�س 1982م يف الإم��ارات
ومتكن املنتخب الكويتي من ا�ستعادة لقبه بعد حتقيقه لقب البطولة
بر�صيد  8نقاط يف حني حل املنتخب البحريني ثانيا بر�صيد �سبع
نقاط والإمارات ثالثا بر�صيد �ست نقاط يف حني ان�سحب املنتخب
العراقي من هذه الدورة ليتم �شطب جميع نتائجه بعد ان�سحابه
امام املنتخب الإماراتي.
توج �أربعة العبني هدافني للدورة �سجل كل منهم � 3أهداف
وهم :
ال�سعودي ماجد عبداهلل
الكويتي يو�سف �سويد
البحريني ابراهيم زويد
البحريني �سامل خليفة
�أف�ضــل العب  :مل يتم اختيار �أف�ضل العب يف هذه الدورة
اف�ضـل حار�س مرمى  :االماراتي �سعيد �صلبوخ

الدورة السابعة يف سلطنة عمان 1984م

وحقق املنتخب العراقي ثاين �ألقابه اخلليجية يف الدورة
ال�سابعة التي ا�ست�ضافتها العا�صمة العمانية م�سقط يف الـ9
من مار�س 1984م ليتوج املنتخب العراقي بطال للدورة
بعد مباراة فا�صلة مع نظريه القطري لتحديد بطل الدورة
يف حني حل منتخب قطر ثانيا واملنتخب ال�سعودي ثالثا.
وحقق لقب هــداف الدورة مهاجم املنتخب العراقي
ح�سني �سعيد بر�صيد< �أهداف يف حني اختري الالعبان
العراقي ح�سني �سعيد والعماين غالم خمي�س �أف�ضل
العبني يف الدورة ونال احلار�س العراقي فتاح ن�صيف
لقب �أف�ضل حار�س

املنامة والدورة األوىل 1970م

ال��دورة الأوىل انطلقت يف املنامة بالبحرين يوم
اجلمعة  <2مار�س 1970م وحتى 13ابريل حتت
رعاية ال�شيخ عي�سى بن �سلمان اخلليفة �أمري البحرين.
وقام ال�شيخ حممد بن خليفة اخلليفة رئي�س االحتاد
البحريني لكرة القدم ورئي�س اللجنة العليا املنظمة
للبطولة برفع علم الدورة واتبعها بكلمة االفتتاح
والتي نذكر منها هذا املقطع يقول( :لقد كانت دورة
اخلليج العربي لكرة القدم ..هذا املهرجان الذي ترونه اليوم حلماً يف
خميلة الريا�ضيني ،مكثوا طوي ًال ي�سعون �إىل حتقيقه .تراودهم �آمال كبرية
يف �ضرورة �أن ي�أتي اليوم الذي يتحقق فيه هذا الإجناز الكبري ويظهر �إىل
الوجود ما كان طيفاً �أو �ضرباً من اخليال).
ثمانون العباً
ا�شرتك يف الدورة الأوىل ( )80العباً و(� )15إدارياً وحكماً مثلوا �أربعة
منتخبات هي :ال�سعودية والكويت وقطر والبحرين ،لعبت فيما بينها
6مباريات و�سجل خاللها 19هدفاً.

الدورة الثامنة تعود للمنامة 1986م

ع��ب��دال��رزاق �أب���وداود.
ثم بد�أت العرو�ض التي قدمها طالب املدار�س
االبتدائية وعددهم 125طالباً وقد تخللها اطالق الألعاب النارية،
كما �أطلقت احلمائم البي�ضاء احتفاء بهذه املنا�سبة.

الفرق املشاركة

< ا�شرتك يف هذه الدورة خم�سة فرق وهي :الكويت ـ ال�سعودية ـ
الإمارات ـ قطر ـ البحرين� ،أي 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 �أربعة �أهداف
حيث كان لها 12هدفاً وال�سعودية �8أهداف.
وجاء منتخب الإم��ارات يف املركز الثالث بعد فوزه على قطر فيما
احتل قطر املركز الرابع بدون تعادل وال فوز� .أما الفريق البحريني فقد
�ألغيت نتائجه ب�سبب ان�سحابه من الدورة وبالتحديد �أثناء مباراته مع
ال�سعودية قبل نهاية ال�شوط الأول وكان حينها خا�سر ًا �/2صفر ،فيما فاز
قبل ان�سحابه على قطر ( )2-6واالمارات �/2صفر وخ�سر من الكويت
�/2صفر.

نتائج املباريات

جاءت مباراة االفتتاح بني البحرين وقطر وقادها احلكم �صبحي ن�صري
و�ساعده كرجال خطوط يو�سف �سويدان وعبدالرحمن الدهام ،وانتهت
نتيجتها بفوز البحرين.
( )1-2وفاز الكويت على ال�سعودية ( )1-3وتعادل ال�سعودية
والبحرين �صفر�/صفر ،وكان هذا التعادل �أول تعادل �سلبي يف دورات
اخلليج .ثم فوز الكويت على قطر ( ، )2-4وتعادل ال�سعودية وقطر
1/1و�آخر مباراة جمعت الكويت والبحرين وانتهت بفوز الكويت ()1-3
وبهذا الفوز الذي حققه الكويت على نظريه البحريني على ا�ستاد مدينة
عي�سى الريا�ضية ح�صلت البحرين على �شهادة تقدير من الدول امل�شاركة
جلهودها التي بذلت وراء جناح هذا التجمع اخلليجي الأول.
الكويت البطل
لي�س من املبالغة �إذا قلنا ان اجلانب الفني للدورة �ضاع و�سط الأهداف
ال�سامية للبطولة ..لقد كان وا�ضحاً منذ البداية �أن �أهم �إجناز يجب �أن
يتحقق هو جناح الفكرة قبل �أي �شيء ثان ..ولئن متكن املنتخب الكويتي
من الفوز يف جميع مبارياته فذلك يعود �إىل امل�ؤهالت العري�ضة التي يتمتع
بها العبوه .يف هذه الناحية تفوق العبو الكويت وا�ستطاعوا �أن يحققوا
البطولة بدون خ�سارة بف�ضل ت�ألق جمموعة من الالعبني مثل حممد
امل�سعود (هداف الدورة) وحمد بوحمد وفاروق �إبراهيم و�صالح عبداهلل
وجواد خلف وخلف �سطام.
وجاء البحرين يف املركز الثاين وبرز من العبيه ابراهيم بوجريي
وحممد الأن�صاري وعبداهلل ال�شريدة وح�سن زيلخ ،وح�صل ال�سعودية
على الثالث وبرز منه النور مو�سى و�سلطان مناحي و�أحمد عيد و�سعيد

نتائج الدورة الثانية

< ال�سعودية الكويت 2 / 2
الإمارات قطر �/1صفر
ال�سعودية الإمارات �/4صفر
الكويت قطر �/5صفر
البحرين الإمارات �/2صفر
ال�سعودية قطر �/4صفر
ال�سعودية البحرين (�ألغيت الن�سحاب البحرين).
�شارك يف الدورة 100العب و �31إدارياً وحكماً و�سجل فيها 40هدفاً منها
16للكويت و 12لل�سعودية فالبحرين �9أهداف وقطر هدفان ثم الإمارات
هدفاً واحد ًا.
< بلغت تكاليف الدورة مليوين ريال �سعودي.
< اختري فاروق �إبراهيم العب الكويت ك�أح�سن العب يف الدورة
و�سعيد غراب هدافاً بر�صيد < �أهداف و�أحمد عيد ك�أح�سن حار�س.

� ۹سجل حممد املغنم �أ�سرع الأهداف مبرمى الإمارات بعد ثانية واحدة
ك�أول الأهداف ،فقد �أحرز جا�سم يعقوب مبرمى ال�سعودية.
 ۹الالعب القطري الكعبي يعترب �أول مدافع يف الدورة ي�سجل هدفاً يف
مرماه �أثناء مباراتهم �أمام الكويت.

الدورة الثالثة يف الكويت 1974م

ا�ست�ضافت الكويت الدورة الثالثة يوم ال�سبت 15مار�س 1974م برعاية
ال�شيخ �صباح ال�سامل �أمري الكويت وجمع كبري من امل�س�ؤولني الريا�ضيني
يف الكويت واخلليج العربي �إىل جانب ح�ضور جماهريي يقدر بـ �25ألف
متفرج غ�صت بهم مدرجات ا�ستاد نادي الكويت بكيفان.
وقد ا�شرتك يف حفل االفتتاح �أكرث من �ألفي �شاب و�شابة و�أكرث من �ألف
وخم�سمائة طفلة �إىل جانب عدد من طالب املدار�س واملعاهد الع�سكرية.
وقد ازداد عدد الفرق امل�شاركة �إىل 6فرق بزيادة املنتخب العماين الذي
ي�شارك لأول مرة بعد �أن مت توزيع الفرق �إىل جمموعتني �ضمت املجموعة
الأوىل ك ًال من (عمان ـ الكويت ـ قطر) املجموعة الثانية �ضمت ك ًال من
(الإمارات ـ البحرين ـ ال�سعودية).

والبطولة للكويت
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أفقياً

 -1مدينة عربية بحرية � -صحيفة
مينية «م».
 -2مدينة عربية بحرية «م»  -جائزة عاملية.
 -3مدينة مي��ن��ي��ة«م» -م��ن �أن��واع
الأ�صدارات ال�صحفية.
 -4م���ن �أ����س���م���اء ال��ت��ج��م��ع��ات يف
التق�سيم الإداري اليمني «م»� -أداة
ا�ستفهام«م» -تنتمي لدولة عربية«م».
� -5شخ�صية فكاهية تاريخية «م»-
مت�شابهان� -أداة ن�صب «م».
 -6مدينة عربية  -مكان للتدريب
والت�أهيل «م».
 -7فيلم م�شهور للفنان الكبري دريد
حلام � -أداة نداء.
 -8مدينة عربية «م» � -شيداء يف
املكاتبات للمذكر «م».
 -9مت�شابهان� -أمني عام �سابق للأمم
املتحدة -جدها يف اللرية.
 -10من م�ستلزمات الكتابة والت�صوير-
مدينة ليبية دون احلرف الأخري.
 -11حمافظة م�صرية � -أخ باللهجه
ال�سودانية «م».
 -12اتفاقية جتارية دولية � -أعداد.

واحت�ضنت العا�صمة البحرينية املنامة مناف�سات الن�سخة الثامنة التي
انطلقت يف الـ 23من مار�س 1986م وا�ستطاع الأزرق الكويتي حتقيق لقبه
ال�ساد�س يف تاريخ دورات اخلليج بعد ت�صدره منتخبات البطولة ال�سبعة
بر�صيد  16نقطة يف حني جاء منتخب الإمارات ثانيا وال�سعودية ثالثا.
وحقق الإماراتي فهد خمي�س لقب هداف الدورة ب�ستة �أهداف يف حني
جاء لقب �أف�ضل العب يف الدورة من ن�صيب العب منتخب الكويت م�ؤيد
احلداد ولقب �أف�ضل حار�س من ن�صيب حار�س منتخب البحرين حممد
�صالح

�صفر4 /
قطر الكويت �صفر1 /
املجموعة الثانية:
ـ الإمارات البحرين 4ـ �صفر.
ـ ال�سعودية الإمارات �/2صفر.
ـ ال�سعودية البحرين ()1-4
* .4/1الدور قبل النهائي:
ـ الإمارات الكويت (�صفر)6 /
ال�سعودية قطر ()1-3
* .3/1الدور النهائي:
ـ املركزان الثالث والرابع
قطر الإمارات ()1-4
النهائي:
الكويت ال�سعودية �/4صفر.
و�أقيمت لأول مرة درا�سات يف قانون كرة القدم حتت �إ�شراف االحتاد
الدويل لكرة القدم وافتتحها �سري �ستانلي راو�س رئي�س االحتاد و�ألقى
حما�ضراتها احلكم ال��دويل امل�صري علي قنديل ع�ضو جلنة احلكام
الدولية.
�سجل يف الدورة 54هدفاً و �6أهداف بالر�أ�س كان ن�صيب الكويت منها
3فيما كان ن�صيب ال�سعودية هدفني والبحرين هدفاً .ومل يدخل مرمى
الكويت �أي هدف.

الدورة التاسعة يف العاصمة الرياض 1988م

وانطلقت مبارياتها يف الثاين من مار�س 1988م بالعا�صمة الريا�ض
وفيها متكن منتخب العراق من حتقيق لقبه الثالث بعد اعتالءه �صدارة
منتخبات الدورة بر�صيد بع�شر نقاط يف حني جاء منتخب الإمارات يف
املركز الثاين بر�صيد ثمان نقاط وجاء منتخب ال�سعودية ثالثا بر�صيد
�سبع نقاط.
وجاء لقب هداف الدورة منا�صفة بني العب الإم��ارات زهري بخيت
والعب العراق �أحمد را�ضي بر�صيد �أربع �أهداف لكل منهما يف حني ذهب
لقب �أف�ضل العب يف البطولة للعراقي حبيب جعفر وجاء لقب �أف�ضل
حار�س للعماين يو�سف عبيد.

الدورة العاشرة يف الكويت 1990م

و�شهدت هذه الدورة حتقيق املنتخب الكويتي للقبه ال�سابع يف حني
مل ي�شارك املنتخب ال�سعودي وان�سحب املنتخب العراقي من الدورة
احتجاجا على التحكيم اعتلى املنتخب الكويتي �صدارة املنتخبات
امل�شاركة يف البطولة بر�صيد ب�سبع نقاط يف حني حل منتخب قطر ثانيا
والبحرين ثالثا بر�صيد �أربع نقاط لكل منهما
وحقق لقب هــداف الدورة العب املنتخب الكويتي حممد �إبراهيم
بر�صيد � 5أه��داف ونال الإماراتي نا�صر خمي�س لقب �أف�ضل العب يف
البطولة يف حني نال حار�س منتخب الكويت �سمري �سعيد منا�صفة لقب
�أف�ضل حار�س مع البحريني حمود �سلطان۹.

الدورة الرابعة يف الدوحة 1976م

الدوحة ت�ست�ضيف العر�س اخلليجي الرابع يف يوم اجلمعة ال�ساد�س
والع�شرين من مار�س 1976م وقد �أعلن ال�شيخ خليفة بن حمد �آل ثاين
بح�ضور امللك خالد بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية ال�سعودية افتتاح
البطولة والتي �أحرز ك�أ�سها املنتخب الكويتي للمرة الرابعة على التوايل
بعد �أن فاز يف مباراته الفا�صلة �أمام املنتخب العراقي.
ويف هذه الدورة �شهدت امل�شاركة الأوىل للمنتخب العراقي لكرة القدم

إعداد /رياض يحيى

حل العدد املاضي

عمودياً

 -1مت�شابهان -اال���س��م املخت�صر
للزعيم جمال عبدالنا�صر  -مت�شابهان.
� -2أحد الثالوث الرهيب «م»  -يف
البيداء «م».
 -3مت�شابهات� -أدى �أح��د �أرك��ان
اال�سالم.
 -4حرف مو�سيقي -جمموعة كتب يف
كتاب -غالب مبعرثة.
 -5ي�ستمر -عا�صمة �أوروبية.
 -6يف اجل�سم «م» -حرف هجائي.
 -7اال���س��م ا لأول ملمثلة م�صرية
كوميدية -دولة افريقية.
 -8من الطيور.
 -9خ�صم «م» -يحب  -تخ�صني.
 -10ا�سم فني ا�شتهر به الفنان دريد
حلام  -حمافظة م�صرية «م».
 -11عقل -عا�صمة �آ�سيوية  -يف
الغناء والطرب «م».
 -12يف ال�صالة  -مت�شابهان.
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