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المكيمي 730 :طالب ًا يمثلون  16جامعة
من دول مجلس التعاون يشاركون في الدورة

• «يد الكويت» �أخفق يف الو�صول للنهائي

نهائي عنابي بنكهة قطرية لـ «اليد اآلسيوية»

«الكويت» ينافس على الميدالية
البرونزية
كتب يحيى �سيف:

تختتم اليوم مناف�سات البطولة
الآ�سيوية الـ 21لكرة اليد التي
ا�ست�ضافها ن��ادي الكويت حيث
ت��ق��ام امل��ب��اراة النهائية بني
ال��دح��ي��ل وال��وك��رة القطريني
على اللقب الآ���س��ي��وي امل�ؤهل
لالوملبياد املقبلة ويخو�ض
العميد مباراة حتديد املركزين
الثالث وال��راب��ع مع ال�شارقة
االماراتي :وو�صل كل من الدحيل
وال��وك��رة �إل��ى ال���دور النهائي
بجدارة وا�ستحقاق بعد فوز االول
على ال�شارقة  24-29وتغلب

الثاين على الكويت . 28 - 31
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن حم���اوالت
الأبي�ض جم��اراة مناف�سه خالل
املباراة �إال �أن فارق امل�ستوى
الفني والأخ��ط��اء التي ارتكبها
العبو العميد رجحت كفة الوكرة
ال��ذي ا�ستغل تلك الأخ��ط��اء يف
قطع الكرة والتحول ال�رسيع
الى الهجمات املرتدة ف�ضال عن
الدفاع املحكم واال�ستفادة من
اخل��ط اخللفي والع��ب الدائرة
يف االخ�ت�راق والت�صويب على
املرمى.
جدير بالذكر �أن كاظمة اختتم
م��ب��اري��ات��ه يف دور الرت�ضية

لتحديد املراكز من التا�سع �إلى
الثالث ع�رش بفوز �سهل على فريق
تي �سبورت الهندي بنتيجة -38
 18وينتظر نتيجة مباراة م�سقط
العماين ودراغ��ون ال�صيني الن
فوز الأول مينحه املركز التا�سع
وبخ�سارته يحتل الربتقايل نف�س
الرتتيب.
وب�رصف النظر عن النتائج التي
حققها ممثال الكويت الأبي�ض
والربتقايل ف ��إن امل�شاركة يف
البطولة الآ�سيوية تعد جتربة
مفيدة خا�صة بعد رفع الإيقاف
عن كرة اليد الكويتية وعودتها
للبطوالت القارية.

في الجولة الـ  18من الدوري اإلماراتي

العين يهزم الفجيرة بثنائية
ويقلص الفارق مع الشارقة
ا�ستعاد ال��ع�ين ف���ارق النقاط
الثماين مع ال�شارقة املت�صدر بعد
ف��وزه على �ضيفه الفجرية 1-2
ال�سبت يف ختام املرحلة الثامنة
ع�رشة من الدوري االماراتي لكرة
القدم.
و���س��ج��ل ال��ي��اب��اين ت�شوكا�سا
���ش��ي��وت��اين « »14وال�برت��غ��ايل
روبن روبريو « »59هديف العني،
واب��راه��ي��م خمي�س « »77هدف
الفجرية.
ورفع العني ر�صيده �إلى  38نقاط
بفارق  8نقاط عن ال�شارقة الفائز
على اجل��زي��رة  2-3يف افتتاح
املرحلة.
�أما الفجرية الثاين ع�رش بر�صيد
 13نقطة ،فبقي �ضمن دائ��رة
املهددين بالهبوط الى الدرجة
الثانية ،حيث تف�صله نقطة واحدة
ع��ن االم����ارات �صاحب املركز
الثالث ع�رش قبل الأخري.
و�صعد الو�صل الى املركز ال�سابع
بفوزه على م�ضيفه الظفرة بهديف
علي �صالح « »23والربازيلي
فابيو دي ليما « »34مقابل هدف
خل��ال��د ب��اوزي��ر «،»84وا�صبح

ر�صيد الو�صل  23نقطة بفارق
االهداف عن الظفرة الثامن.
وابقى دب��ا الفجرية على اماله
باال�ستمرار بني ف��رق الأ�ضواء
بعدما حقق ف���وزه ال��ث��اين هذا
امل��و���س��م ع��ل��ى ح�����س��اب �ضيفه
الن�رص بهدفني �سجلهما االردين
يا�سني البخيت « »33والربازيلي
دي��وغ��و دا �سيلفا « »42مقابل
هدف للربازيلي �سريجيو دوترا
«،»45ورفع دبا الفجرية االخري
ر�صيده الى  8نقاط ،وبقي الن�رص
يف املركز احلادي ع�رش وله 17
نقطة.
ويف مباريات اخ��رى حقق دبا
الفجرية فوزه الثاين يف املو�سم
احلايل على ح�ساب �ضيفه الن�رص
«.»1-2
وعلى ملعب دبا الفجرية ،تقدم
يا�سني البخيت بهدف لأ�صحاب
الأر�����ض ،يف الدقيقة  ،33ثم
�أ�ضاف الربازيلي ديوغو فاريا�س
�أكو�ستا الهدف الثاين ،من �رضبة
جزاء يف الدقيقة .42
وتكفل الربازيلي �سريجيو دوترا
جونيور ،بت�سجيل الهدف الوحيد

للن�رص ،يف ال��ث��واين الأخ�ي�رة
من ال�شوط الأول ،لكنه مل ينقذ
فريقه من تلقي خ�سارته الرابعة
على التوايل ،يف الدوري.
وبذلك ،ارتفع ر�صيد دبا الفجرية
�إلى  8نقاط ،يف املركز الأخري،
بينما ت��وق��ف الن�رص عند 17
نقطة ،يف امل��رك��ز الـ،11ويف
مباراة �أخرى بذات اجلولة ،حقق
الو�صل الفوز « »1-2على �ضيفه
الظفرة.
ورف��ع الو�صل ر�صيده �إل��ى 23
نقطة ،يف املركز التا�سع ،بينما
جتمد الظفرة عند  23نقطة ،يف
املركز ال�سابع،وافتتح الو�صل
الت�سجيل يف الدقيقة  ،23عن
طريق علي �صالح ،بعد عر�ضية
من كايو.
و�أ�ضاف فابيو دي ليما الهدف
الثاين بر�أ�سية ،من ركلة حرة
غ�ير م��ب��ا��شرة ،لعبت عر�ضية
يف الدقيقة ،34و�سجل خالد
باوزير الهدف ال�رشيف للظفرة،
يف الدقيقة  84مبجهود فردي،
م�ستغال غياب تركيز مدافعي
الو�صل.

�أكد رئي�س اللجنة املنظمة للدورة
الريا�ضية الثامنة للجامعات
والتعليم ال��ع��ايل ب���دول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية
د .ح�سني املكيمي ان الكويت
ترحب بالأ�شقاء يف بلدهم الثاين
كويت ال�صداقة وال�سالم حتت �شعار
وطننا واحد.
وا���ض��اف يف امل ��ؤمت��ر ال�صحايف
املخ�ص�ص للحديث عن ما مت من
اجن��ازات وبداية انطالق الدورة،
ف�أ�شاد برعاية �سمو رئي�س جمل�س
ال����وزراء ال�شيخ جابر املبارك
ل��ل��دورة ووزي���ر الرتبية ووزي��ر
التعليم العايل د.حامد العازمي
وت�شجيعه للجان العاملة ،كما
ا�شاد مبدير ع��ام الهيئة د .علي
امل�ضف ود .جا�سم اال�ستاد نائب
رئي�س اللجنة املنظمة العليا.
و�أ�ضاف املكيمي ان هناك 16جامعة
ت�شارك يف الدورة ميثلها اكرث من
 730طالب ومت توفري الفنادق
وامل�لاع��ب .وا���ض��اف ان اللجنة
املنظمة دعت رئي�س االحتاد العربي
للريا�ضة اجلامعية ونوابه حل�ضور
فعاليات ال��دورة ،و�شكر املكيمي
ال�رشكات الداعمة للدورة وهي بيت
التمويل وزين لالت�صاالت واخلطوط
اجلوية الكويتية و�رشكة املطاحن،
«ون��ف��ت��خ��ر ب��ت��ع��اون ال����شرك��ات
الكويتية ورعايتها للدورة» و�شكر
د� .سلمان حاجي مدير الدورة ود.
حممد �صالح رئي�س اللجنة الفنية

• ح�سني املكيمي يتو�سط امل�شاركني بالدورة

على اجلهود الوا�ضحة التي يقومون
بها من اجل اجناح العر�س اخلليجي
وجتمع اال�شقاء.
و�أ���ض��اف ان ال���دورة ت�شمل ثالثة
لعبات جماعية ه��ي ك��رة القدم
الع�شبية وداخل ال�صاالت وخم�سة

لعبات فردية هي التن�س وكرة
الطاولة وال�سباحة و�ألعاب القوى
واخرتاق ال�ضاحية.
وا�ضاف املكيمي �أن الكويت تقدمت
باقرتاح �إلى االمانة العامة لإقامة
دورة للجامعات ،للطالبات ومتت

املوافقة على االقرتاح وانه �سيتم
تكرمي الوفود امل�شاركة يف حفل
خ��ا���ص .و�شكر رج��ال ال�صحافة
واالع�ل�ام على جهودهم يف ابراز
الوجه احل�ضاري للكويت ،ومتنى
التوفيق للجميع.

 5مواجهات حاسمة للهالل والنصر
تحدد اسم بطل الدوري
تتبقى  5ج���والت على نهاية
دوري ك��أ���س الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان للمحرتفني ،يخو�ض
خاللها الن�رص وال��ه�لال5 ،
م��ب��اري��ات للتناف�س على 15
نقطة� ،ستكون فا�صلة يف ح�سم
املناف�سة ل�صالح �أي منهما.
ويعتلي الن�رص� ،صدارة الرتتيب

بر�صيد  ،58بفارق نقطة عن
الهالل �صاحب الـ 57نقطة ،بعد
الفوز الثمني  ،2-3يف ديربي
الريا�ض ،يف مباراة حل�ساب
اجلولة اخلام�سة والع�رشين.
وير�صد املباريات املتبقية لكل
من الفريقني ،ملعرفة م�شوار
كل منهما يف املنعطف الأخري

مل�سابقة الدوري ال�سعودي.
يبد�أ الن�رص مبارياته اخلم�س
املتبقية ،بالذهاب �إلى بريدة
ملواجهة الرائد يوم اخلمي�س
امل��ق��ب��ل ،يف اف��ت��ت��اح اجلولة
الـ ،26بينما يحل الهالل �ضيفا
على احل���زم ال���ذي �أحل���ق �أول
هزمية بالهالل هذا املو�سم.

• جانب من لقاء الن�رص والهالل

ويف اجلولة الـ ،27ي�ست�ضيف
�أهلي جدة ،الهالل يف كال�سيكو
�سعودي ،مطالب فيه الأهلي
بردة فعل ال�ستعادة ثقة جماهريه
بعد اخل�سارة املذلة  ،5-4من
الرائد يف اجلولة الـ.25
فيما ي�ست�ضيف الن�رص ،احتاد
جدة ،يف كال�سيكو �آخر ،ممنوع
فيه على الأخ�ي�ر التفريط يف
نقطة لإنقاذ م�صريه يف دوري
املحرتفني ،خا�صة بعد خ�سارة
الفي�صلي.
و�سيكون الهالل على موعد مع
اختبار �صعب يف اجلولة الـ،28
عندما ي�ست�ضيف التعاون� ،أحد
�أف�ضل فرق الدوري هذا املو�سم
تنظيما ول��ع��ب��ا وان�ضباطا
تكتيكيا ،و�صاحب ثاين �أقوى
هجوم بت�سجيل  54هدفا.
يف املقابل ي�ست�ضيف الن�رص،
ال��ف��ت��ح ،حل�����س��اب اجل��ول��ة
نف�سها ،وال��ف��ت��ح يف منطقة
الأم���ان ولي�س ل��ه ط��م��وح يف
املناف�سة على اللقب،ويف
اجلولة الـ ،29يتجه الن�رص
ملواجهة احلزم ،بينما ي�ستقبل
االتفاق ،الهالل.
ويختتم الفريقان الدوري ،حيث
يخو�ض الهالل مباراة ديربي من
العيار الثقيل ،عندما يلتقي
مع ال�شباب ،بينما ي�ست�ضيف
الن�رص ،الباطن،الباحث بكل
قوة عن �أي نقطة للهروب من
�شبح خطر الهبوط.

في المرحلة الـ  20من الدوري القطري

السد يقترب من حسم اللقب بعد التعادل مع الدحيل

• فرحة العبي العني بالفوز على الفجرية

السعدي :االحتكاك الدولي هدف السويق
من المشاركة اآلسيوية
ق��ال �أم�ين ��سر ن��ادي ال�سويق العماين،حمدان
ال�سعدي�،إن جاهزية فريقه ملباراة العهد اللبناين،
�أكرب من مباراتي القاد�سية واملالكية.
و�أ�ضاف ال�سعدي �أن فريقه ال ي��زال نا�شئا حيث
�سيواجه فريقا كبريا مثل العهد املدجج بالنجوم.
ووا�صل «من حقنا �أن ن�سعى للفوز بوجود عنا�رص
�شابة ،حيث ميتلك الفريقان مواهب جيدة».
واعترب ال�سعدي �أن تاريخ املواجهات بني الفرق
اللبنانية ونظريتها العمانية ،ال تعك�س امل�ستوى
احلقيقي عند الطرفني.

وتابع« :الأندية اللبنانية متمر�سة يف بطولة ك�أ�س
االحتاد الآ�سيوي ولها �صيت كبري يف البطولة».
و�أ�شار �إلى �أن االجهاد �سي�ؤثر على بع�ض الالعبني
الدوليني والذين �شاركوا يف مباريات املنتخب
الأوملبي حيث �سيكون االحتكاك الدويل عامل خربة
يتمنى ال�سعدي �أن ينعك�س على �أداء العبيه.
و�أك��د ال�سعدي �أن طموحات فريقه هي االحتكاك
ال��دويل مع الأندية العربية ،حيث يفكر الفريق
بتطوير م�ستقبلي ،م�شددا على �أن الفوز �أمر مهم
بالن�سبة ملجل�س �إدارة النادي.

ت��ع��ادل ن��ادي ال�سد م��ع نظريه
ال��دح��ي��ل بنتيجة  ،2-2على
ملعب عبد الله بن خليفة ،يف
�إطار اجلولة الع�رشين من عمر
الدوري القطري.
�أح��رز املغربي يو�سف العربي
هديف الدحيل يف الدقيقتني 75
و ،85بينما �سجل هديف ال�سد،
اجلزائري بغداد بوجناح ومراد
ناجي مدافع الدحيل باخلط�أ يف
مرماه ،يف الدقيقتني  26و.95
جاءت املباراة جيدة امل�ستوى
م��ث�يرة ،وت��ب��ادل الفريقان،
ال�سيطرة على جمريات الأمور،
وكان ال�سد هو الأف�ضل يف ال�شوط
الأول الذي �أنهاه بهدف نظيف.
بينما حتكم الدحيل يف جمريات
الأمور يف ال�شوط الثاين ،وجنح
يف �إدراك التعادل يف الدقيقة
 ،75قبل �أن يقلب الطاولة على
مناف�سه يف الدقيقة  ،85عندما
�سجل العربي الهدف الثاين من
ركلة ج��زاء� ،إال �أن م��راد ناجي
مدافع الدحيل �سجل هدف التعادل
لل�سد ،باخلط�أ يف مرماه.
وارتفع ر�صيد ال�سد �إلى  51نقطة
يف �صدارة الرتتيب ،لي�صبح قاب
قو�سني �أو �أدنى من ح�سم اللقب
ر�سمياً ،مقابل  47نقطة يف جعبة
الدحيل الو�صيف.
ويف ن��ف�����س اجل���ول���ة اكت�سح
الغرافة �ضيفه الريان «،»2/4
و فاز الأهلي على �ضيفه العربي
«،»1/2وعلى ا�ستاد ث��اين بن
جا�سم ب��ن��ادي ال��غ��راف��ة ،تقدم
الريان بهدف يف الدقيقة ،15
عن طريق رودريغو تاباتا ،من
�رضبة جزاء.

• قمة الدحيل وال�سد انتهت بالتعادل

ورد ال��غ��راف��ة ب��ه��دف�ين ،حمال
توقيع فالدميري فاي�س ومهدي
طارمي ،يف الدقيقتني  22و،28
لكن جيلمني ريفا�س �سجل هدف
التعادل للريان ،يف الدقيقة
.38
وح�سم الغرافة الفوز بهدفني
�أحرزهما لوكا�س مينديز ،يف
الدقيقة  ،56وفالدميري فاي�س
م��ن �رضبة ج���زاء ،يف الدقيقة
،78ورفع الفوز ر�صيد الغرافة
�إل����ى  25ن��ق��ط��ة ،يف امل��رك��ز
ال�سابع ،بينما توقف الريان عند
 33نقطة ،يف املركز الثالث.

م��ن ج��ان��ب��ه �أب����دى الربتغايل
جوزفالدو فرييرا ،مدرب ال�سد،
ر�ضاه بالتعادل « »2-2الذي �آلت
�إليه مباراة فريقه مع الدحيل.
وقال فرييرا يف امل�ؤمتر ال�صحايف
عقب املباراة�« :أعتقد �أن النتيجة
ع��ادل��ة ب�ين الفريقني ،بعدما
تبادال ال�سيطرة على جمريات
الأم��ور ،وتبادال �إه��دار الفر�ص
امل�ؤكدة �أمام املرمى».
و�أ���ض��اف« :ك��ن��ا نعلم �صعوبة
املباراة �أمام فريق لديه العبني
على �أعلى امل�ستويات ،وكلنا
�شهدنا رغبتهم الكبرية يف حتقيق

الفوز».
وتابع« :كنا �أف�ضل من الدحيل
يف ال�شوط الأول .ك��ان��ت لنا
ركلة جزاء �أهدرها �أكرم عفيف،
وا�ستطعنا بعدها ت�سجيل هدف
ال��ت��ق��دم وك��ان��ت ه��ن��اك ك��رة يف
ال��ع��ار���ض��ة و�أ���ض��ع��ن��ا فر�صتني
خ��ط�يري�تن ك���ان ب��الإم��ك��ان من
خاللهما ح�سم النتيجة».
ووا���ص��ل« :يف ال�شوط الثاين،
الدحيل �سيطر على املباراة وال
�أدري �سبب الرتاجع ،وحالفنا
احلظ يف نهاية املباراة بهدف
التعادل يف الدقيقة الأخرية».

