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النجمة بالغ في إهدار الفرص فحرم نفسه الفوز في ختام األسبوع )7(

في لقاء بال إثارة… »فتى البديع« أنقذ الحالة من الخسارة
§ عراد - هادي الموسوي

] خطف ثعلب الحالة نقطة ثمينة من فم الرهيب في 
الدوسري  راشد  أحرزه  الذي  التعادل  بهدف   43 الدقيقة 
في مرمى النجمة بعد كان النجمة هو المتقدم من الدقيقة 
20 للشوط األول بالهدف الذي أحرزه علي سعيد، وبذلك 
 7( إلى  رصيده  الحالة  رفع  إذ  النقاط،  الفريقان  تقاسم 

نقاط( والنجمة إلى )14 نقطة(.
ـــال مــجــريــات  ــًا خ ــط ــوس ــت ــان عـــرضـــًا م ــق ــري ــف ـــدم ال ق
معظم  في  فنيًا  األفضل  هو  النجمة  فيه  كــان  الشوطين 
ثمنها  فدفع  المؤكدة  الفرص  من  الكثير  وأضاع  الفترات 

بخروجه متعاداًل.

الشوط األول
الــكــرات  فيه  تكن  ــم  ل إذ  متوسطًا  األول  ــوط  ــش ال جــاء 
األول  النجمة  هــدف  ســوى  الكثيرة  الخطرة  الهجومية 
طال  له  لعبها  عرضية  كرة  اثر  سعيد  علي  أحــرزه  الذي 
يسار  على  الــمــرمــى  ــي  ف ولعبها  ـــه  رأس على  المشعان 

حارس الحالة عند الدقيقة 10، وغير هذا الهدف لم نر من 
محاوالت  سوى  المرمى  أمام  فعلية  خطورة  أية  الفريقين 
تصطدم  ما  دائمًا  ولكنها  الاعبين  من  فردية  ومــبــادرات 
طال  لطلعات  وكانت  الــدفــاع.  عند  الاعبين  من  برتل 
ولكن  المحاوالت،  بعض  اليسرى  الجهة  في  المشعان 
أمام  الكرات  ضبط  في  التركيز  في  جيدة  تقديراته  تكن  لم 

المرمى كما ضبطها عند الدقيقة 10.
في  ــت  ــاف ال ــن  ــك ول  2/4/4 بــطــريــقــة  الــنــجــمــة  لــعــب 
إلى  الهجوم  إلى  المشعان  بطال  زج  انه  لديه  التشكيلة 
جانب راشد جمال مع انه عرف عنه انه مدافع في الظهير 
والطلعات  البصمات  بعض  له  كانت  ذلك  ومع  االيسر، 
الجانبية ولكنها كانت تحتاج إلى انضباط وتركيز. لعب 
حسين عبدالكريم ومحمد سند كالعادة في االرتكاز وعلى 
محمد  اليسرى  الجهة  وفــي  سعيد  علي  األيمن  الجانب 
حربان وفي الهجوم لعب راشد جمال مع المشعان. وكان 
واضحًا عندما يلعب النجمة على الطرفين تظهر خطورته 
وان كانت لم تصل إلى الفاعلية أمام المرمى، اال أنها كانت 
موجودة لسلبية الظهيرين في الحالة، وهذا ما شاهدناه 

عبر الهدف النجماوي الوحيد في الشوط األول.
لعب  إذ  أيضًا،   2/4/4 بطريقة  لعب  فقد  الحالة  اما 
الجهة  وفي  االرتكاز  في  الشروقي  جانب  إلى  خليفة  علي 
وأبوالجي  زويد  يوسف  لعب  فيما  إبراهيم  احمد  اليسرى 

في الهجوم.
منظمًا  يــكــن  ــم  ل إذ  ــط  ــوس ال ــي  ف كــثــيــراً  الــحــالــة  عــانــى 
فغابت  مقطوعة  كراته  معظم  فكانت  معًا  مترابطًا  وال 
السعدون  فيصل  كــرة  باستثناء  الفريق  عن  الخطورة 
إلى  آدم  أبوبكر  أبعدها  المرمى  ــام  أم القوية  العرضية 

ركنية في الوقت بدل الضائع.
تكون  أن  دون  من  العرضي  بالتمرير  الفريق  اكتفى 
كــراتــه  ــارت  ــص ف الــفــاعــلــة  الهجومية  الــمــبــادرات  ــه  ــدي ل
هجوم  من  ضغط  حصل  لو  الذي  النجمة  لدفاع  مكشوفة 
األلعاب  صانع  لغياب  كذلك  يكن  لم  ولكن  الرتبك  الحالة 
يلعب  صار  وبالتالي  الحالة،  هجوم  من  القريب  الماهر 
لم  التي  األمامية  والمحاوالت  المجدية  غير  بالفرديات 
الجهة  في  السعدون  من  خصوصًا  مساندة  على  تحصل 

اليمنى.

الشوط الثاني
المتوسط  األداء  في  نفسه  األسلوب  الفريقان  واصل 
اللعب  طريقة  في  جذري  تغيير  هناك  يكون  أن  دون  من 
الـ90  خال  مدرب  كل  أجراها  التي  التبديات  مع  حتى 

دقيقة من عمر هذا الشوط.
واضــحــة  أفضلية  ــوط  ــش ال ــرات  ــت ف معظم  ــدت  ــه وش
الــحــال  ــي  ف تــنــظــيــمــًا  ــر  ــث األك ــه  ــرات ك ـــال  خ ــن  م للنجمة 
من  بإمكانه  كــان  فرصتين  بإضاعة  وبكر  الهجومية، 
في  أحرزه  الذي  الوحيد  لهدفه  آخر  هدف  إضافة  واحدة 

الشوط األول.
الحالة  وســط  حــال  ســوء  من  كثيراً  النجمة  استفاد 
قبضته  يحكم  أن  فاستطاع  والمتباعد  المتجانس  غير 
فيها  كان  التي  األولى  دقيقة  العشرين  خال  وخصوصًا 
بشكل  تحسن  وان  فاعل،  غير  الميدان  وسط  في  الحالة 
التحسن  هذا  ان  اال  األخيرة،  دقيقة  الـــ25  خال  ملحوظ 
لم يكن مؤثراً في الحال الهجومية حتى مع دخول دعيج 
محاوالته  وكانت   20 الدقيقة  في  جبر  وعيسى  ناصر 

فردية وغير فاعلة كما كان في الشوط األول.
ومفتوحًا؛  مكشوفًا  كان  الحالة  لدى  الخلفي  الخط 
فنيا  األمور  ترك  الذي  وسطه  ارتكاز  فاعلية  عدم  بسبب 
هذه  من  النجمة  هجوم  يستفد  ولم  النجمة  أفضلية  إلى 

لصالحه. الوضعية 
يدرك  أن  الحالة  استطاعة  ــر  األم في  الغريب  ولكن 
ولعبها  الدوسري  راشد  بها  توغل  ذكية  كرة  من  التعادل 
لتدخل  النجمة  لحارس  البعيدة  الــزاويــة  في  جانبيه 

.43 المرمى في الدقيقة 
محمد  البديل  النجمة  العب  أضــاع   45 الدقيقة  وفي 
عبدالعزيز اثر كرة عرضية أمام المرمى وهو غير مراقب 
ولكنها  فوقه  لعبها  مــرمــاه  مــن  الــحــارس  ــروج  خ اثــنــاء 
فرصة  مهدراً  جداً  بقليل  األيسر  القائم  بجانب  خرجت 

الثمينة. الفوز 
ــذي  ال عــبــداألمــيــر  عبدالشهيد  الحكم  ــاراة  ــب ــم ال أدار 
واقتدار،  كفاءة  بكل  األمان  بر  وأوصلها  إدارتها  في  نجح 
والحكم  ــر  ــوزي ال يــوســف  ــي  ــدول ال المهمة  فــي  ــده  ــان وس

رابعًا. حكمًا  السماهيجي  علي  والحكم  سبت  إبراهيم 

فرحة العبي الحالة بتحقيق هدف التعادل       )تصوير: عيسى ابراهيم(من لقاء الحاله والنجمة

سترة والمنامة في انطالق األسبوع الثامن للشباب

»األهالوية« يستضيفون التضامن... والحالة والنجمة وجهًا لوجه
§ الوسط - محمد طوق

مساء  من   5.20 الساعة  عند  تنطلق   [
دوري  من  الثامن  األسبوع  منافسات  اليوم 
الشباب لكرة القدم الذي سيشهد مباريات 
قوية من كا المجموعتين األولى والثانية، 
النسور  شباب  األولى  المجموعة  ويتصدر 
نقطة(   16( برصيد  األهلي  فريق  الصفراء 
فريق  الثانية  المجموعة  يتصدر  بينما 

نقطة(.  15( برصيد  المحرق 
يستضيف  ــى  األول المجموعة  وضمن 
صاحب  ــي  ــل األه فــريــق  الترتيب  متصدر 
على  ــن  ــام ــض ــت ال ــق  ــري ف ــع  ــاب ــس ال ــز  ــرك ــم ال
ـــي الـــخـــارجـــيـــة، ويــســعــى  ـــل مـــاعـــب األه
بوابة  عبر  تــصــدره  لمواصلة  ــة  ــاوي األه
ــوز  ــف ال يــحــقــق  أن  ــل  ــأم ي الــــذي  ــن  ــام ــض ــت ال
الصدارة  لركب  مطاردته  ومواصلة  اليوم 
األهلي  بينما  نقاط(،   7( التضامن  ويمتلك 
علي  ــــادق  ص ــر  ــي ــب ــخ ال ـــه  ـــدرب م وبـــقـــيـــادة 
الثاث  النقاط  على  وعينه  المباراة  يدخل 
خسر  أنه  وخصوصًا  الصدارة  لمواصلة 
ويمتلك  النجمة،  أمــام  ــرة  ــي األخ مــبــاراتــه 

نقطة(.  16( األهلي 
فريقا  مباراة  الحد  ملعب  ويستضيف 
نقاط(   6( الحد  ويمتلك  ــاق،  ــف واالت الحد 

نقاط(.  8( االتفاق  يمتلك  بينما 
موقعة  ــف  ــري ال ــاد  ــح ات ملعب  ويــشــهــد 
ــة،  ــال ــح ــا الــنــجــمــة وال ــق ــري ــن ف ــي ـــــارة ب االث
ــه  ــوت ــح ــى لــمــواصــلــة ص ــع ــس ــة ي ــم ــج ــن ال
فريق  تعثر  متمنيًا  اليوم  الفوز  وتحقيق 
حال  فــي  ــدارة  ــص ال يشاركه  حتى  األهــلــي 
 13( النجمة  ويمتلك  الحالة،  على  فــوزه 
 12( الحالة  فريق  يمتلك  بينما  نقطة(، 
ــوز الــيــوم  ــف ـــر ال ــو اآلخ نــقــطــة( ويــســعــى ه

الصدارة. فرق  من  وتقربه 
فريق  على  ضيفًا  البحرين  فريق  ويحل 
فوز  أي  يحقق  لم  البحرين  فريق  البديع، 
ويسعى  البحرين،  انطاقة  منذ  اآلن  حتى 
البديع،  ــة  ــواب ب عبر  انطاقته  تــكــون  أن 
فقط،  واحدة  نقطة  البحرين  فريق  ويمتلك 
نقاط(   9( يمتلك  وهو  البديع  يدخل  بينما 
ــوم حــتــى يــتــقــدم إلــى  ــي ــوز ال ــف ويــســعــى ال

الصدارة. فرق  منطقة 
 13( االتحاد  يلعب  المباريات  آخر  وفي 
على  نقاط(   7( عيسى  مدينة  مع  نقطة(، 

االتحاد. ملعب 

الثانية المجموعة 
ـــة الــتــي  ـــي ـــان ـــث وفـــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة ال
 15 ( برصيد  الــمــحــرق  فــريــق  يتصدرها 
أمام  مباراته  قالي  فريق  يلعب  نقطة( 
ولــم  ــي،  ــال ق ملعب  عــلــى  الــشــبــاب  فــريــق 
حتى  يــذكــر  فــوز  أي  قــالــي  فــريــق  يحقق 
من  ــيء  ش أي  رصــيــده  فــي  يمتلك  وال  اآلن 
اليوم،  األول  فوزه  تحقيق  ويأمل  النقاط، 
النقاط  على  وعينه  الشباب  يدخل  بينما 
ــق الــمــحــرق  ــري ــاث ومــتــمــنــيــًا تــعــثــر ف ــث ال

ويمتلك  الثانية،  المجموعة  يتصدر  حتى 
عن  نقطتين  وبفارق  نقطة(   13 ( الشباب 

المحرق. فريق  المتصدر 
المحرق  فريق  المتصدر  ويستضيف 
الشرقي،  الرفاع  فريق  بعراد  ملعبه  على 
بينما  ــة(،  ــط ــق ن  15 ( ــرق  ــح ــم ال ويــمــتــلــك 
ويأمل  نقاط(،   10 ( الشرقي  الرفاع  يمتلك 
والتحليق  ــوم  ــي ال ــوز  ــف ال الــمــحــرق  فــريــق 
الرفاع  يسعى  بينما  الصدارة،  في  وحيداً 
عليه  الفوز  عبر  المتصدر  إليقاف  الشرقي 

اليوم.

ــب  ــي ــرت ــت ـــــل ال ـــــرق ذي ــــاراة ف ــــب ـــــي م وف
فريقي  مباراة  المنامة  ملعب  يستضيف 
لها  يتوقع  موقعة  فــي  وســتــرة  المنامة 
لــتــقــارب  ــراً  ــظ ن ــرة  ــي ــث وم ــة  ــوي ق ــون  ــك ت أن 
فريق  ويمتلك  بينهما،  والنقاط  المستوى 
فريق  يمتلك  بينما  ــاط(،  ــق ن  7 ( المنامة 

نقاط(.  6 ( سترة 
البسيتين  يلعب  المباريات  آخر  وفي 

نقاط(.  4 ( المالكية  مع  نقطة(   11 (
ــة  ــان ـــي خ وســيــكــون فـــريـــق الـــرفـــاع ف

الجولة. هذه  في  الراحة 

من منافسات دوري الشباب

الشباب ينفرد بصدارة األولى في دوري األشبال

النجمة يغرد وحيدًا في صدارة الثانية
§ الوسط - المحرر الرياضي

صدارته  مواصلة  ف��ي  المالكية  فريق  فشل   [
بعد  الشباب  فريق  م��ع  مشاركة  األول���ى  للمجوعة 
على  الشباب  وف��وز  الشرقي  ال��رف��اع  مع  تعادل  أن 
ق��ال��ي ض��م��ن م��ن��اف��س��ات األس���ب���وع ال��ع��اش��ر من 
عزز  الثانية  المجموعة  وضمن  األش��ب��ال،  دوري 
على  فاز  أن  بعد  للمجموعة  صدارته  النجمة  فريق 
فريق  ش���ارك  الثالثة  المجموعة  وف��ي  التضامن، 
البسيتين  فاز  أن  بعد  األهلي  مع  الصدارة  البسيتين 

على المنامة.
فريق  فشل  األول���ى  المجموعة  منافسات  ف��ي 
فريق  منعه  أن  بعد  الصدارة  مواصلة  في  المالكية 
الرفاع الشرقي من ذلك وأجبره على التعادل بهدف 
بينما  نقطة(   17( إلى  رصيده  المالكية  ورفع  لمثله، 
نقطة(،   14( إل���ى  رص��ي��ده  ال��ش��رق��ي  ال��رف��اع  رف���ع 
وسجل هدف المالكية العبه حسن علي، بينما سجل 

هدف الرفاع الشرقي أحمد حسين من ركلة جزاء.
وع����وض ف��ري��ق س��ت��رة خ��س��ارت��ه ال��ث��ق��ي��ل��ة في 
الجولة  هذه  في  الفوز  في  ونجح  الماضي  األسبوع 
وبهذا  مقابل،  دون  م��ن  بهدف  االت��ف��اق  فريق  على 
 8( إل��ى  رصيدهم  سترة  فريق  أش��ب��ال  رف��ع  ال��ف��وز 
على  حصوله  على  االتفاق  فريق  فشل  بينما  نقاط(، 
أي  يمتلك  ال  أن��ه  وخصوصًا  تقدير  أق��ل  على  نقطة 
الوحيد  المباراة  ه��دف  وسجل  رص��ي��ده،  في  نقطة 

الاعب الستراوي محمد عبدالجليل.
وفي آخر المباريات انفرد فريق الشباب بصدارة 
على  مريحًا  ف���وزًا  حقق  أن  بعد  األول���ى  المجموعة 
ليرفع  ه��دف  مقابل  أه���داف  ب��أرب��ع��ة  ق��ال��ي  ف��ري��ق 
على  قالي  فريق  ويبقى  نقطة(،   19( إلى  رصيده 

رصيده السابق )11 نقطة(.

النجمة يعزز صدارته للثانية
النجمة  ف��ري��ق  ع���زز  ال��ث��ان��ي��ة  ال��م��ج��م��وع��ة  وف���ي 
على  معنويًا  فوزًا  حقق  أن  بعد  للمجموعة  صدارته 

ليحلق  هدف  مقابل  أه��داف  بثاثة  التضامن  فريق 
ويبقى  نقطة(،   19( برصيد  ال��ص��دارة  في  وح��ي��داً 

فريق التضامن على رصيده السابق )11 نقطة(.
ماحقته  بمواصلة  المحرق  ف��ري��ق  يفلح  ول��م 
لركب الصدارة بعد أن خرج من مباراته أمام البديع 
المحرق  ورف��ع  لمثله،  بهدف  اإليجابي  بالتعادل 
رصيده  قالي  رفع  بينما  نقطة(،   14( إلى  رصيده 
حسين  العبه  المحرق  هدف  وسجل  نقاط(،   4( إلى 

الما، بينما سجل هدف البديع عيسى عبداهلل.
وف��ي آخ��ر ال��م��ب��اري��ات ف��از ف��ري��ق االت��ح��اد على 
إلى  رصيده  االتحاد  ورفع  يتيم،  بهدف  الحد  فريق 
وسجل  النقاط،  من  خاليًا  الحد  بقى  بينما  نقاط(،   7(

هدف المباراة الوحيد العب االتحاد محمد حسن.

البسيتين يعادل األهلي بالنقاط
وضمن منافسات المجموعة الثالثة نجح أشبال 
المجموعة  متصدر  معادلة  ف��ي  البسيتين  فريق 
على  البسيتين  ف��از  عندما  بالنقاط  األه��ل��ي  ف��ري��ق 
البسيتين  ل��ي��رف��ع  ه���دف  م��ق��اب��ل  بهدفين  ال��م��ن��ام��ة 
المجموعة  وي��ت��ص��در  ن��ق��ط��ة(   19( إل���ى  رص��ي��ده 
نفسه،  بالرصيد  األهلي  نسور  أشبال  مع  مشاركة 
)نقطة  ال��س��اب��ق��ة  ن��ق��اط��ه  ع��ل��ى  ال��م��ن��ام��ة  ب��ق��ى  بينما 

واحدة(.
بهدف  الحالة  فريق  على  بصعوبة  الرفاع  وفاز 
ي��ت��ي��م وي���واص���ل ال���رف���اع ب��ذل��ك م��اح��ق��ت��ه ل��رك��ب 
نقطة(،   17( إلى  رصيده  الرفاع  ورف��ع  الصدارة، 
نقاط(،   7( السابقة  نقاطه  على  الحالة  بقى  بينما 

وسجل هدف الرفاع الوحيد العبه تركي مبارك.
عيسى  مدينة  فريق  حقق  المباريات  آخر  وفي 
عقبة  تجاوز  أن  بعد  الموسم  ه��ذا  له  الثاني  ف��وزه 
البحرين بهدفين مقابل الشيء، ورفع فريق مدينة 
فريق  بقي  بينما  ن��ق��اط(،   6( إل��ى  رص��ي��ده  عيسى 
وسجل  نقاط(،   8( السابق  رصيده  على  البحرين 
ومهدي  عادل  يوسف  العباه  عيسى  مدينة  هدفي 

عبدالفتاح.

فريق اشبال الرفاع الشرقي


