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كتب: حسن بو حسن

بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
لقب  الكويتي  الكويت  نــادي  فريق  حقق  البحرينية  األولمبية  اللجنة 
لكرة  الــكــؤوس  أبــطــال  لألندية  والثالثين  التاسعة  الخليجية  البطولة 
النجمة  نــادي  ضيافة  في  البحرين  مملكة  أرض  على  أقيمت  التي  اليد 
خالل الفترة 8–17 مارس الجاري، واستحق الكويت لقبه األول في هذه 
المسابقة بعد فوزه على فريق نادي النجمة البحريني بنتيجة 29-27 في 
السادسة من مساء أمس على صالة  أقيمت في  التي  الختامية  المباراة 
مدينة خليفة الرياضية وسط حضور رسمي وجماهيري كبير يتقدمهم 
للرياضة  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  عسكر  عبدالرحمن  الدكتور 

وعلي إسحاقي رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد.
انتهى  وقــد  الثاني،  المركز  في  البحريني  النجمة  نــادي  فريق  وحــّل 
شهدت  مباراة  بعد   15-14 بنتيجة  كذلك  النجمة  بتأخر  األول  الشوط 
مــع تقدم  الــشــوط،  فــتــرات  فــي معظم  الفريقين  بين  ونــديــة عالية  إثـــارة 
للنجمة في النتيجة في بادئ المواجهة ومن ثم عودة لفريق الكويت، إلى 
جانب أفضلية فنية نسبية للكويت في الشوط األول وتحضير فني وذهني 
ومكانة  البرازيلي ألهمية  الفريق  للغاية من مدرب  مناسبا  يبدو  وبدني 
وحساسية المباراة، وفي المقابل لم يكن النجمة بقيادة مدربه الوطني 
سيد علي الفالحي بمستواه العالي وسرعته المعهودة، حيث ظهر ممثل 
وكان  جماهيره  عــّود  مما  بكثير  أقــل  فني  بمستوى  البحرينية  اليد  كــرة 
الجودة  نهائي عالي  وكذلك غير متالئم مع  السابقة  عليه في مبارياته 
للبطولة، فقد كانت هناك الكثير من الرعونة في التهديف على المرمى 
وغياب شبه تام لميزة الرجوع السريع »فاست بريك« التي يتميز بها أبناء 

النجمة.
النتيجة 15-15  تعديل  إلى  النجمة سريعا  عاد  الثاني  الشوط  وفي 
اللعب  واستمر  النتيجة،  لمعادلة  الكويت  يعود  أن  قبل  بهدف  والتقدم 
حماسيا والنتيجة سجال بين الفريقين قبل أن يشتعل العبو النجمة في 
حماستهم أمام الجمهور الكبير الذي حضر لمساندته ووسع الفارق إلى 
20-18، بعدها استمرت النتيجة سجاال بين الفريقين حتى الدقيقتين 
األخيريتين من عمر المباراة التي استغل فيها الكويت خطأين مباشرين 
فقد  األســف  شديد  ومــع  لصالحه،  المباراة  وينهى  النتيجة  في  ليتقدم 
حصلت في نهاية المباراة بعض المناوشات بين العبي الفريقين، ولكن 
بفضل وجود رجال األمن الذين سارعوا إلى فض االشتباكات إلى جانب 
تدخل العقالء من الفريقين انتهت االحتفالية الرياضية بالقبالت بين 

األحبة.
وفي المباراة الثانية التي سبقتها في الساعة الرابعة عصرا والخاصة 
بتحديد المركزين الثالث والرابع فاز فريق نادي الشارقة اإلماراتي على 
فريق نادي العربي القطري بنتيجة 32-29، وبهذا الفوز استحق الشارقة 
الــتــتــويــج بــجــائــزة الــمــركــز الــثــالــث واحــتــل الــعــربــي الــمــركــز الـــرابـــع، وقــدم 
الفريقان مباراة جيدة المستوى على أكثر من صعيد فني وحماسي سعيا 
من الفريقين للوصول إلى منصة التتويج التي حجز الشارقة اإلماراتي 

مساحتها البرونزية. 
وحصل الالعب محمد عبدالحسين من نادي النجمة على جائزة 
أفضل حارس في البطولة، والالعب فرناندس من نادي الكويت على 
جائزة أفضل »باك« أيمن، ومحمد ميرزا من نادي النجمة أفضل العب 
جائزة  على  الشارقة  نــادي  من  السالم  صباح  الالعب  وحصل  دائـــرة، 

أفضل العب.

بح�ضور خالد بن حمد املباراة اخلتامية و�ضط ح�ضور جماهريي كبري

الك�يت بطال لخليجية الأندية اأبطال الك�ؤو�س لكرة اليد والنجمة و�صيفا
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