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مجانًا الجماهير ليس ودخول التنشيطية جدول اليد يصدر اتحاد

والشباب الدير مأزق في الدوليين دون من وباربار لوجه... وجهًا النجمة واألهلي
المحرر الرياضي الوسط - §

ــاد ــح االت أصــــدر ــار ــظ ــت ان ـــول  ط ــد  ــع ب  ]
الـــــدورة جـــــدول ــي لـــكـــرة الـــيـــد ــن ــري ــح ــب ال
األولـــى لــلــدرجــة  التمهيدي التنشيطية
المقبل الــخــمــيــس يـــوم ــــدورة ال وتــنــطــلــق 
ــاري  ــج ال ــي ــان ــث ال تــشــريــن نــوفــمــبــر/   30
 16 فــي تنطلق أن لها مــقــررا ــان ك أن  بعد 
التأخير سبب ويــأتــي الماضي، نوفمبر
في الــجــديــدة االتــحــاد صالة تسلم  لعدم 
الشباب مركز صالة وانشغال الحصم أم
نادي صالة في الصيانة وأعمال بالجفير

باربار.
إليها  مضافا   12 ـــ ال ــة ــدي األن وقسمت 
الـــذي ــن ــي ــئ ــاش ــن ــل ــا الـــوطـــنـــي ل ــن ــب ــخ ــت ــن م
مراحل ـــدى  إح ــي ف الــــدورة  ــي  ف ســيــشــارك 
ــم ــال ــع ال ــــأس ك ـــي ف ــة ــارك ــش ــم ــل إعـــــــداده ل
صيف البحرين في ستقام التي للناشئين
العام دوري بطل وتـــرأس المقبل الــعــام
وضمت األولى المجموعة باربار الماضي
والبحرين والشباب الدير إليه باإلضافة
جاء فيما الناشئين،  ومنتخب الحصم  وأم
نادي الماضي العام دوري بطل وصيف
الثانية الــمــجــمــوعــة رأس عــلــى  الــنــجــمــة 
ــادي ــن ال ــك ــذل ك ــه ــي إل ــة ــاف ــاإلض ــت ب ــم وض
ــاد ــح واالت واالتـــفـــاق ــن ــام ــض ــت ــي وال ــل األه

وتوبلي.
للمجموعتين، بــســيــطــة ــــراءة ق ـــي  وف
ــوة ق ــر ــث أك األولـــــى الــمــجــمــوعــة أن  ــدو  ــب ي
والــديــر، والشباب بــاربــار أنــديــة بــوجــود 
وسيكون المستوى، متقاربة أندية وهي
الدورة هذه في حرجة وضعية في باربار
المنضمين  عناصره ــم أه مــن  4 الفتقاده
للمشاركة يستعد ــذي ال األول للمنتخب
رأسهم وعلى اآلسيوية األلعاب دورة في
وحسن عبدالقادر  جعفر المنتخب كابتن 
تيسير إلى باإلضافة التاجر وأحمد  مدن
الــذي عبدالقادر محمود بخالف محسن

وبالتالي للعين انتقل أنه المفترض من
ضبابيا المجموعة هذه في الموقف فإن
أما المجموعة فيها. واردة والمفاجآت فيها
كرة وقطبا العاصمة فريقا ــإن ف الثانية
األكثر ــي ــل واأله النجمة البحرينية الــيــد

حظوظا.
مباريات فإن  المعلن الجدول بشأن  أما
والجمعة الخميس يومي ستقام الــدورة

وتفتتح بالجفير، الشباب مركز صالة على
الناشئين ومنتخب الــديــر بلقاء ـــدورة ال
األخرى المجموعة وأما األولى. للمجموعة
مبارياتها والبحرين سماهيج فسيفتتح
التنشيطية ـــدورة ال فــي المباريات ــم  وأه
ــي يــوم ف فــتــقــام ــي والــنــجــمــة ــل مــبــاراة األه

الثاني المقبل. يناير/ كانون 4 الخميس
الجماهير دخول يكون أن االتحاد وقرر

بــتــذاكــر التنشيطية الـــــدورة ــات  ــاري ــب ــم ل
500 فلس.  قيمتها

واإلداريين الالعبين الى بالنسبة وأما
ناد  لكل للدخول بطاقة  20 صرف فسيتم
 6 بصرف االتحاد  سيقوم وكذلك مشارك
منها ثالث األندية لجميع دخول بطاقات
تعميم بحسب  وذلــك الرئيسية، للمنصة

.18 رقم االتحاد

الشباب في دوري وندية حماسًا والتضامن مبارات باربار شهدت

دوري شباب اليد األولى من المجموعة مباريات أجلت فيما

يشاء كيفما بالنجمة يتالعب واألهلي وعناء... بصعوبة التضامن يهزم باربار

التضامن ــدم ق الثانية  الجولة  قمة ــي وف
فيها تناوب المستوى جيدة  مباراة وباربار
أن إال المباراة أجواء على  بالسيطرة الفريقان
أوقات معظم  في األفضل الطرف كان  باربار
في قويا سجاال األول الشوط وشهد المباراة،
حتى  السجال هذا وتواصل منه 10 دقائق آخر
تقدمه على البنفسج وحافظ المباراة نهاية
المباراة في ــى األول الثانية منذ النتيجة  في
المباراة وشهدت فيها، األخيرة الثانية حتى
والوجه جاسم محمد الواعد باربار نجم تألق
علي التضامن من برز فيما عمار محمد الجديد

ميرزا وحسن شهاب.
بداية على القوي أسلوبه باربار وفــرض
عمار محمد الــثــالثــي ــق ــأل ت بفضل ــاراة  ــب ــم ال
الخلفي الخط في عمار ومحمد جاسم ومحمد
الــدفــاع ــى إل بــاإلضــافــة الهجومي الــشــق  ــي  ف
التضامن ــي ــب الع ـــرز أب جــهــة الــمــركــز ــوي  ــق ال
هجوم وتحديداً عمار محمد وقاد ميرزا، علي
المركزة تصويباته عبر بامتياز البنفسج
لدفاع المتكررة واخــتــراقــاتــه المرمى تجاه 
الذي الوقت في  شهاب حسن جهة  التضامن
اللصيقة المراقبة أسير مدن حسام فيه كان
ولم الــمــبــاراة.  بداية منذ عليه فرضت التي 
بــاربــار لمرمى منفذا  التضامن  العــبــو يجد 
على الــخــنــاق  ــار ــارب ب العــبــي تضيق  بسبب 

كما مـــيـــرزا  ــي ــل ع وتـــحـــديـــداً  الــخــلــفــي  ــط  ــخ ال
الهجومية األخطاء وقعت وبالتالي أسلفت
يــزوروا ــم ول التضامن العــبــي ــى إل بالنسبة 
إال مرة واحدة  دقائق 7 في أول مرمى البنفسج
أهــداف   6 بــاربــار فيه سجل ــذي ال الوقت في 

.(1-6) النتيجة لتصبح متتالية
المباراة نسق خف التالية الدقائق وفــي
بعد بــــاربــــار العـــبـــي  ــل  ــب ق ـــن  م وخـــصـــوصـــا 
العبو يستغل لم المقابل وفي الفارق ارتفاع
العبي ــي ف ــور ــت ــف وال الــهــدوء ذلـــك  الــتــضــامــن 
على التضامن حصل ذلك  رغــم  وعلى باربار 
أن إال  الفارق  لتقليل السهلة الفرص من  عدد
التصويب لــرعــونــة تسجل ــم ل ــرص ــف ال تلك 
كذلك التضامن يستغل  ولــم التركيز، وعــدم
خالل باربار لها  تعرض التي النقص  حالتي
البنفسج وحافظ الشوط  من  األول النصف
(6-12) بالنتيجة المستحق تقدمه على

.18 الدقيقة عند
ـــواء أج ــل ــدخ ي ـــدأ الــتــضــامــن ـــك ب ــد ذل ــع وب
بالنسبة الدفاعية  الحال وتحسنت المباراة 
بــدا ـــذي ال وهـــو مــلــحــوظ  بشكل ــق  ــري ــف ال الـــى 
عمار محمد ــة ــاب رق ــن ــس وأح جـــدا متماسكا 
على يعتمدان كانا لم  اللذين  جاسم ومحمد
دونــمــا ولــكــن  الخلفي الــخــط ــن  م الــتــصــويــب 

الدفاعي التطور ذلك فإن المقابل وفي جدوى،
بالنسبة الهجوم مستوى على شيء يقابله لم
األيمن لجناحه واضح تألق عدا التضامن الى
ومن هدف من أكثر سجل الذي منصور حسن
وما الفارق تقليص في بهم ساهم صعبة زوايا

لم  األخيرة دقيقة 12 الـ خالل  باربار أن يؤكد
التضامن  وأنهى فقط أهداف  4 سوى يسجل 

.(13-16) ممكن فارق بأقل الشوط بذلك
بــقــوة الــثــانــي ـــوط ـــش ــن ال ــام ــض ــت وبـــــدأ ال
والحماس بالقوة ــار ــارب ب وقابله  وحــمــاس

المستوى الى البنفسج  عاد وبذلك  نفسهما
األول الشوط من األول النصف في قدمه الذي 
قوة البداية لهذه الواضحة السمة وكانت
الحراسة تألق مع الهجوم  مقابلة  في الدفاع
-18) متقاربة النتيجة وبقيت  الفريقين في

ولــكــن ــة  ــس ــام ــخ ال ــة  ــق ــي ــدق ال ــول  ــل ح مـــع   (14
تمكن إضافية قــوة أظهر ذلــك بعد البنفسج
المباراة على  سيطرته فرض في خاللها  من
على النشيط وحميد جاسم  محمد تألق مع
من الفــت وتألق الهجومي  الشق  في الــدائــرة
تسرع وسط علي جعفر باربار عبداهللا حارس
الذي األمر  الهجمة إنهاء في التضامن العبي
المتكررة الهجومية  ــاء ــط األخ ــي ف أوقــعــهــم
الفارق تعميق الى  بالتالي البنفسج  ليعود

.15 الدقيقة مع (17-24) أهداف 7 إلى
الشوط في تكرر األول الشوط في حدث وما
فــارق على بــاربــار  يحافظ فلم  كذلك  الثاني 
وحسن ميرزا علي تألق ومع أهداف السبعة
التضامن حراسة وتألق  الهجوم  في شهاب
 6 إال هي ما يوسف إبراهيم علي في المتمثلة
وقلص بالنتيجة  التضامن  ولحق  إال دقائق
بــروز  ولـــوال جــديــد ـــداف مــن 3 أه ــى ــارق إل ــف ال
التضامن لكان جعفر عبداهللا البنفسج حارس
في ـــرة م ألول النتيجة ــة ــادل ــع م ـــى  ال أقــــرب 
حصول كثرة كذلك باربار أتعب وما المباراة
دقيقتين لمدة ــاف ــق اإلي عقوبة  على العبيه
بأربعة الــفــارق  تقليص قبل لعب  ــه ان حتى 

فقط. العبين
األخيرة مراحلها المباراة دخلت ذلك وبعد
لحق بالبنفسج الفريقين بين إثارة وشهدت
للحاق نفسه بتألق محمد جاسم بنفسه وعاد
التضامن به تأثر  الذي الوقت في المباراة  في
أوقــفــت ــي ــت ال ــات ــاف ــق اإلي ــرة بــتــعــدد ــم هـــذه ال
أي يــطــرأ ــم ول النتيجة معادلة فــي طموحه 
ذلك رغم على النتيجة في الفارق على تغيير
عبدالواحد اللقاء (29-26)،أدار انتهت حتى

اإلسكافي ونادر البزاز.

أمان كرزكان - محمد §

شباب دوري في الثانية  المجموعة ــدارة  ص على األهلي النادي تربع   ]
النجمة  شباب على والسهل المستحق فــوزه بعد  وذلــك نقاط  3 برصيد اليد
على  صعبا فوزا اآلخر هو حقق الذي باربار مع  متساويا ( 28-46) بنتيجة
ألغيت فيما  المسجلة األهـــداف بــفــارق ولكن   (26-29) بنتيجة التضامن
أمطار لهطول النجمة ملعب صالحية عدم بسبب األولى  المجموعة مباريات

المملكة. على الخير

والتضامن باربار لقاء من

(4) األسبوع في المقبل األحد يوم إلى والبحرين االهلي مباراة تأجيل

(3) األسبوع من المؤجلتين المباراتين موعد الثلثاء
الرياضي المحرر - الوسط §

موعد ــدم  ــق ال لــكــرة البحريني ــاد  ــح االت ــدد  ح  ]
لــدوري  (3 ) االســبــوع من المؤجلتين المباراتين
الغزيرة االمــطــار بسبب سلمان بــن خليفة ــأس  ك
وستلعب ـــد، االح ــوم ي المملكة على هطلت الــتــي 
المباراة فــي يلعب  اذ الثلثاء غــد يــوم المباراتان
مساًء،   5.30 الساعة النجمة امــام االهلي االولــى

الشرقي امـــام الــمــحــرق الثانية  ــي ف يلعب  بينما 
االســتــاد  على والــمــبــاراتــان مــســاًء   7.30 الــســاعــة

. طني لو ا
في والــبــحــريــن ــي  ــل االه ــاراة ــب م تأجيل  ــم  ت فيما 
ديسمبر/ من االول  الجمعة يوم من نفسه الدوري
ــد االح يـــوم إلـــى  الــمــقــبــل الــشــهــر ــن  م االول  ــون  ــان ك
على  مساًء  7.00 الساعة نفسه الشهر من الثالث

الوطني. االستاد 

الثمانية بوعريريج يتأهل لدور أهلي
أهلي ــادي  ن فريق صعد  ]
دور إلــــى ـــري ـــزائ ـــج ال ـــرج  ـــب ال
ــال ــط أب دوري ـــي ف ــة ــي ــان ــم ــث ال
ــوزه ــف ب ـــدم ـــق ـــرب لـــكـــرة ال ـــع ال
على  الــجــزاء بــضــربــات  3/5
ـــادي ـــن ال ـــق ـــري ــه ف ــف ــي ــض ــت ــس م
الوقت انتهاء بعد اإلسماعيلي
ــودة ــع ال ـــاراة ـــب األصـــلـــي مـــن م

الــفــريــقــيــن  ــن  ــي ب  16 الـــــ لــــدور 
ملعب على مساء أمس (األحد)
بالتعادل العرب» «المقاولون
لقاء نتيجة (وهــــي  الــســلــبــي
نفسها). بالجزائر الذهاب

    
من الضيف  للفريق سجل 
ــل من ك ـــزاء ج ــات ــرب خــمــس ض

وبــشــيــر ــق ــح ــدال ــب ــور ع ــص ــن م
ــــواري ــــه ال ـــد وعـــلـــى ـــدي ـــوش ب
وحارسالمرمىنجيبطوغان
ــل ــج وس ــــر خـــــــــــدارة... ــــي وزه
عبدربه حسني لإلسماعيلي
ــف ــوس وي ــد ــي ــع ــس ـــداهللا ال ـــب وع
إذ حمص، محمد وأخفق جمال

القائم. من كرته ارتدت


