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»األخضر« و»العنابي«..
 التاريخ يعيد نفسه بعد 12 عاماً

يعيد التاريخ نفسه اليوم 
في مباراة القمة بني منتخبي 
الس���عودية وقطر بنهائي 
دورة كأس اخللي���ج ال� 22 
لكرة القدم في الرياض بعد 
12 عاما على سيناريو مشابه 
توج عل���ى أثره »األخضر« 
بط���ا ل���� »خليج���ي 15«. 
النسخة اخلامسة  وأقيمت 
عشرة على ستاد امللك فهد 
الدول���ي بالري���اض، حيث 
الي���وم، ولكن  يقام نهائي 
الواحد قبل  ال���دور  بنظام 
الدورة  اليمن )في  انضمام 
التالية بالكويت عام 2003( 
وعودة العراق )في خليجي 
17 بقطر عام 2004(. وجمعت 
التي كانت  املباراة األخيرة 
مبنزلة النهائي بني منتخبي 
السعودية وقطر، وكان يكفي 
األخير التعادل إلحراز اللقب 
وهو تقدم بهدف حتى ربع 
الساعة األخير قبل أن يسجل 
أصح���اب األرض 3 أهداف 

ويتوجوا بالكأس.
الثان���ي  اللق���ب  وكان 
دورات  ف���ي  للس���عودية 
كأس اخلليج بعد األول في 
»خليجي 12« باإلمارات عام 
1994، وقب���ل »خليجي 16« 

بالكويت في 2003.
ل���م يذق  وم���ن حينها 
الكويت���ي طعم  املنتخ���ب 
التتوي���ج، لي���س فقط في 
بطولة اخللي���ج، بل ايضا 
في كأس آس���يا التي شكل 
لنحو عقدين من الزمن أحد 

أعمدتها.
ولكن »األخضر« وصل 

الهولندي  السعودي فيها، 
فرانك راي���كارد، الذي أقيل 
بعد اخلروج من الدور األول 
ليتبني الحقا دفع مبالغ طائلة 
وصلت الى نحو 90 مليون 
ريال )نحو 24 مليون دوالر( 

إللغاء عقده.
والتذكير برايكارد يقود 
الى تس���ليط الضوء على 
امل���درب احلالي االس���باني 
خوان لوبيز كارو الذي قاد 
املنتخب الى نهائيات كأس 
آسيا في أستراليا مطلع 2015، 
والى نهائي الدورة اخلليجية، 
وبرغم ذلك فإنه تعرض الى 
انتق���ادات الذعة الى حد ان 
بعض الصحف السعودية 

الى املباراة النهائية مرتني في 
اآلونة األخيرة، في »خليجي 
20« بعدن عام 2010 قبل ان 
الكويت بهدف  أمام  يخسر 
بعد التمديد، و»خليجي 19« 
بعمان ع���ام 2009 قبل ان 
يخسر أمام أصحاب األرض 

بهدف ايضا.
الدورة  لكن نتائجه في 
املاضي���ة بالبحرين مطلع 
2013 كانت سيئة، حيث خرج 
من الدور األول بخس���ارته 
العراق 0-2 والكويت  أمام 
0-1، وفوز وحيد على اليمن 

.0-2
وأحدثت هذه الدورة ضجة 
كبيرة تتعلق مبدرب املنتخب 

حتدثت عن إقالته بعد التعادل 
في مباراة االفتتاح مع قطر 
1-1، قبل ان يضطر رئيس 
االحتاد السعودي احمد عيد 

الى تأكيد الثقة به.
ولم يسلم لوبيز كارو من 
االنتقادات حتى مع حتسن 
أداء »األخضر« ووصوله الى 
نهائي »خليجي 22«، وإذا لم 
يتحدث البعض عن النتائج، 
الى أخطاء  فإنهم يشيرون 
في اختيار التشكيلة أو في 

التبديات.
في املقابل، فإن املنتخب 
القطري الذي لم يحقق نتائج 
جيدة في الدورات السابقة، 
دخل الدورة احلالية مرشحا 

قياس���ا بأدائه في املباريات 
الودية التي تغلب فيها على 
عدد من املنتخبات اجليدة 

كأستراليا وأوزبكستان.
القطري  املنتخ���ب  وبدأ 
رحل���ة البحث ع���ن اللقب 
الثالث ف���ي دورات اخلليج 
بعد »خليجي 11« عام 1992 
و»خليجي 17« عام 2004 على 
أرضه بتعادل مع السعودية 
بهدف لكل منهما بعد عرض 
جيد كان فيه األفضل واألقرب 

للفوز.
العنابي فش���ل في  لكن 
حتقي���ق الفوز ف���ي الدور 
األول وتأهل جامعا 3 نقاط 
فقط بعد تعادلني آخرين مع 

اليمن والبحرين س���لبا، ما 
أثار انتق���ادات كبيرة حول 
العقم الهجومي الذي اعترف 
به املدرب اجلزائري جمال 
بلماض���ي بقول���ه صراحة 
»نحصل على فرص كثيرة 
ولك���ن مش���كلتنا أنن���ا ال 
نتمكن من التس���جيل«. إال 
انتظر  القطري  املنتخب  ان 
النهائي  الدور نصف  حتى 
لكي يظهر إمكاناته الهجومية 
بتسجيله 3 أهداف في مرمى 
العماني في نتيجة  نظيره 
الفتة خصوص���ا بعد فوز 
األخير الكاسح على الكويت 
بخماسية نظيفة في اجلولة 

األخيرة من الدور األول.
وتألق في نصف النهائي 
أكثر من العب كمشعل عبداهلل 
واس���ماعيل محم���د وعلي 
اسد الذي دخل في الشوط 
الثاني ب���دال من خوخي بو 
عام وسجل الهدفني الثاني 

والثالث.
ولفت أس���د علي إلى أن 
جمال بلماضي أخبره قبل 
املباراة بأن وقت���ه للتألق 
ق���د ح���ان وهو م���ا حدث 
بالفعل بتسجيله هدفني في 
مرمى احلارس الكبير علي 

احلبسي.
وتابع أسد علي: »املنتخب 
ان���ه قوي  أثبت  القط���ري 
وقادر على حتقيق الفوز في 
البطولة، والفوز على املنتخب 
العماني الفائز على الكويت 
ب� 5 أهداف يؤكد ان العنابي 
فريق منافس على اللقب ولم 

يأت فقط للمشاركة«.

لوبيز: تفاصيل صغيرة 
ستحسم النهائي

اعتبر مدرب منتخب السعودية لكرة القدم االسباني 
خوان لوبيز كارو ان تفاصيل صغيرة ستحسم املباراة 
النهائية ل� »خليجي22« مع املنتخب القطري اليوم وأن 

هدفه إحراز لقب البطولة.
وقال لوبيز كارو: »املباراة النهائية ستكون صعبة 
جدا وس���تتميز بالندية، وبالنس���بة الى فريقنا فإنه 
سيكون ملزما بتقدمي كل ما لديه من اجل حسم النزاالت 
الثنائية، فاملباراة ستلعب على تفاصيل صغيرة حتدد 

نتيجتها«.
وتاب���ع: لدينا ثقة كبيرة باعبين���ا لتقدمي مباراة 
كبي���رة، وأمتنى ان نوفق في حتقي���ق هدفنا بإحراز 
اللقب وإسعاد اجلميع، فاألهم بالنسبة لي هو حتقيق 

الهدف أي احراز الكأس.
وحتدث مجددا عن االنتقادات التي تواجهه بقوله: 
»سبق وفي مرات عدة ان قلت إنني ال افكر في مستقبلي 
اآلن، فما يش���غلني حاليا هو مساعدة فريقي والقيام 
بعملي بأفضل ما ميكن، ولذلك سأحاول القيام مبا هو 
افضل للكرة السعودية والاعبني ولألشخاص الذين 

وضعوا ثقتهم بي«.
وأوض���ح لوبيز كارو: »املب���اراة نهائية ويجب ان 
نتعامل معها بطريقة خاصة، فاجلانب النفسي مهم جدا 
في مثل هذه املباريات، ال بل ان كل العوامل التكتيكية 
والفنية والبدنية والذهنية ستلعب دورا حاسما فيها«، 
مضيفا: »لقد بذل املنتخب���ان جهودا كبيرة للوصول 
إلى هذه املرحلة، والثقة س���يكون له���ا دورها أيضا، 
فاملباراة تشكل فرصة جيدة جلميع الاعبني للتألق، 
فهم يستحقون املشاركة فيها وكلهم جاهزون، ولكن 

في النهاية هناك 11 العبا فقط ميكنهم ذلك«.

رومونو: نعرف املنتخب 
السعودي جيداً

مرة جديدة يتغيب مدرب منتخب قطر اجلزائري 
جمال بلماضي عن املؤمتر الصحافي، فحضر بدال منه 

مساعده الفرنسي سيرجيو رومونو.
وق���ال رومونو: بذلنا مجه���ودا كبيرا في البطولة 
للوصول إلى النهائي، ففي املباراة األولى واجهنا املنتخب 
السعودي ونحن نعرفه جيدا ومتفائلون ومنلك إمكانية 
إحراز الكأس. وأوضح ستكون املباراة اليوم مختلفة عن 
مباراة االفتتاح، ولكننا تعلمنا مما حصل معنا، واآلن 
نحن على بعد خطوة من اللقب، ولدينا ثقة بالاعبني 
بالرغم من اننا نعتقد ان املنتخب السعودي افضل منا 
وهو املرشح األول للكأس ألنه يلعب على ارضه وبني 
جمهوره، مضيفا واجهنا املنتخب السعودي في املباراة 
االفتتاحية، وقد تلقينا هدفا في الشوط األول ثم جنحنا 
في ادراك التعادل في الشوط الثاني، وبالتالي نعرف 

قدراتنا، واسلوبنا لن يشهد تغييرا كبيرا.
 وعن عدم حتقي���ق منتخب قطر اكثر من فوز في 
البطول���ة حتى اآلن، قال: منتخب قطر ش���اب تنقص 
العبي���ه اخلبرة، لقد وصل إلى نصف النهائي ومتكن 
فيه من حتقيق الفوز، قد نكون لم نسجل الكثير من 
األهداف ولكننا نثق ف���ي الاعبني لتقدمي األفضل في 

املباراة النهائية.

فيما يلي نتائج اللقاءات السابقة بني منتخبي السعودية 
وقطر في دورات كأس اخلليج لكرة القدم )فازت السعودية 

10 مرات، وقطر مرتني، وتعادلتا 8 مرات(:
٭ الدورة األولى )البحرين 1970(: تعادلتا 1-1

٭ الدورة الثانية )السعودية 1972(: فازت السعودية 0-4
٭ الدورة الثالثة )الكويت 1974(: فازت السعودية 2-0 في 

الدور األول، ثم 3-1 في نصف النهائي
٭ الدورة الرابعة )قطر 1976(: فازت قطر 0-1

٭ الدورة اخلامسة )العراق 1979(: فازت السعودية 0-7
٭ الدورة السادسة )اإلمارات 1982(: فات السعودية 0-1

٭ الدورة السابعة )عمان 1984(: فازت قطر 1-2
٭ الدورة الثامنة )البحرين 1986(: فازت السعودية 0-2

٭ الدورة التاسعة )السعودية 1988(: فازت السعودية 0-1
٭ الدورة العاشرة )الكويت 1990(: لم تشارك السعودية

٭ الدورة احلادية عشرة )قطر 1992(: فازت السعودية 0-1
٭ الدورة الثانية عشرة )اإلمارات 1994(: فازت السعودية 

1-2
٭ الدورة الثالثة عشرة )عمان 1996(: تعادلتا 2-2

٭ الدورة الرابعة عشرة )البحرين 1998(: تعادلتا 0-0
٭ الدورة اخلامسة عشرة )السعودية 2002(: فازت 

السعودية 1-3
٭ الدورة السادسة عشرة )الكويت 2003(: تعادلتا 0-0

٭ الدورة السابعة عشرة )قطر 2004(: لم تلتقيا
٭ الدورة الثامنة عشرة )أبو ظبي 2007(: تعادلتا 1-1

٭ الدورة التاسعة عشرة )اإلمارات 2009(: تعادلتا 0-0
٭ الدورة العشرون )اليمن 2010(: تعادلتا 1-1

٭ الدورة احلادية والعشرون )املنامة 2013(: لم تلتقيا
٭ الدورة الثانية والعشرون )السعودية 2014(: تعادلتا 1-1

تاريخ لقاءات السعودية وقطر في »كأس اخلليج«
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