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كرة الطائرة6

هدفهما تحقيق اللقب وتمثيل المملكة في اآلسيوية

كأس رئيس المؤسسة يتأرجح... بين «الدار» و«المحرق»

هــذه  بالجفير  الــشــبــاب  ــز  ــرك م ــة  ــال ص وستحتضن 
المؤسسة  رئــيــس  سيرعاها  الــتــي  النهائية  ــاراة  ــب ــم ال
آل  محمد  بن  ــواز  ف الشيخ  والرياضة  للشباب  العامة 

خليفة.

األفضل  النهائي 
بالمحرق  داركــلــيــب  سيجمع  الــذي  النهائي  اللقاء 
المباراة  ستنتهي  كيف  يعلم  أحد  وال  جداً  مثيراً  سيكون 
سواًء  المسابقة  في  مميزة  نتائج  حقق  الفريقين  كال  ألن 
وبالتالي  النهائي  نصف  الــدور  أو  التمهيدي  الــدور  في 
وبكل  اللذين  المدربين  كال  أمــام  مكشوفة  كلها  األوراق 
تأكيد حضرا للمباراة وكل على طريقته، وما تبقى سوى 
الجماهير  ستحضرها  التي  المباراة  بدء  صافرة  انطالق 
البحرينية  الطائرة  والكرة  للفريقين  العاشقة  الكبيرة 
فالكل  بالجفير،  الشباب  مركز  صالة  بها  ستكتظ  والتي 
الموسم  ــي  ف لــقــب  أول  ســيــذهــب  ــن  م إلـــى  مــعــرفــة  يــريــد 

لداركليب؟  أم  للمحرق  الجديد، 
في  ــرة  ــائ ــط ال الــكــرة  متتبعي  مــن  ــرون  ــي ــث ــك ال وأكــــد 
المسابقة  لهذه  األفضل  يعد  النهائي  هــذا  أن  البحرين 
فالمحرق  فيها،  الفريقان  قدمها  التي  المستويات  بعد 
حساب  على  التمهيدي  الــدور  في  انتصارات   (3) حقق 
/3) ثانيًا  الشباب  وعلى   ،(1/3) بنتيجة  أوًال  األهلي 
البسيتين  الجار  حساب  على  الثالث  كان  فيما  صفر)، 
ــوزه  ف بعد  للنهائي  تأهله  وجـــاء   ،(1/3) وبنتيجة 
النجمة  على  البحرينية  الطائرة  كالسيكو  في  الصعب 

.(1/3) بنتيجة 
تحقيق  وهي  البداية  منذ  نواياه  أكد  فقد  داركليب  أما 
فحقق  الطائرة،  الكرة  تعشق  التي  القرية  لهذه  لقب  أول 
بنتيجة  النجمة  حساب  على  اآلخر،  هو  انتصارات   (3)
بيضاء،  بثالثية  عالي  حساب  على  ثم  ومــن   ،(2/3)
الدور  وفي   ،(1/3) بنتيجة  النصر  حساب  على  وأخيراً 

نصف النهائي تفوق على األهلي بنتيجة (1/3).

تاريخ في مواجهة الطموح
الكثير  التاريخ  من  يملك  فريق  بين  اللقاء  هذا  يعتبر 
المحرق  وهو  أيضًا  الكثير  اإلنــجــازات  ومن  العراقة  من 
وسيلعب  تاريخه،  في  بطولة   (30) يقارب  ما  حقق  الذي 
أول  لتحقيق  شبابه  يطمح  فريق  أمام  اللقاء  هذا  المحرق 
عندما  عامين  قبل  الفرصة  أضاع  بعدما  تاريخه  في  لقب 
اللقاء  هذا  سيكون  وبالتالي  النجمة،  أمــام  اللقاء  خسر 

بين التاريخ والعراقة واالنجازات وفريق شاب طموح.

طرق مختلفة 
سيشهد اللقاء طرقا مختلفة من كال الفريقين لتحقيق 
وأخرى  معينة  مراكز  في  قوة  نقاط  يملك  فريق  فكل  الفوز، 
المحرق  أن  هو  المعروف  أن  غير  المراكز،  ببعض  ضعف 
والتايلندي  عباس  فاضل  الثنائي  على  كثيراً  سيعول 
كان  فيما  األربــعــة،  ــاءات  ــق ــل ال ــي  ف حصل  كما  ــاي  ــش وان
فاضل  تحول  إلى  نظراً  كثيراً  أقل   (3) مركز  في  الهجوم 
عباس لمركز (2) في هذه البطولة، وربما يتأثر المحرق 
لغياب  نظراً  األولــى  الكرة  استقبال  في  األخطاء  ببعض 
حصل  كما  المستقبلين  الالعبين  بين  المهام  تــوزيــع 
عليه  بدا  المحرق  ولكن  النجمة،  أمــام  مثًال  لقاء  آخر  في 
التحسن كثيراً بعدما عاد إليه المدرب المخضرم والقدير 
األحمر  نجوم  ليقدم  إليه  الــروح  لتعود  المرباطي  محمد 

مستويات طيبة قادتهم للتأهل للنهائي عن جدارة.
ويتمنى محمد المرباطي أن يرى حوائط صد المحرق 

المحرق  يحقق  لم  إذ  سنوات،  قبل  عليه  كانت  كما  تعمل 
في  عليه  ــان  ك كما  الــصــد  حــائــط  ــن  م الــنــقــاط  ــن  م الكثير 

السابق رغم فارق الطول الذي يميزه عن بقية الفرق.
مرة  وألول  شاب  مدرب  المقابلة  الجهة  في  وسيكون 
الــذي  علي  إبراهيم  ــو  وه لداركليب  األول  الفريق  يقود 
األول  اللقب  بتحقيق  ذهــب  من  اسمه  تسطير  في  يرغب 
ــدرب  م بين  المواجهة  ستكون  إذن  ــب،  ــي ــل دارك لقريته 
مخضرم وحقق من االنجازات الكثير وآخر شاب ويطمح 

ألول لقب في تاريخ ناديه على مستوى الرجال.
في  وخصوصًا  قــوة  نقاط  ــر  اآلخ هو  داركليب  ويملك 
حبيب  ومحمد  عبداهللا  ميرزا  الثنائي  يشكل  إذ   (3) مركز 
أو  الصد  حائط  من  النقاط  تحقيق  في  ســواًء  الفريق  ثقل 
الشق  في  محمد  علي  مستوى  تطور  أن  ناهيك  الهجوم 
الهجومي بالذات، ويعاني داركليب هو اآلخر من تذبذب 
يخيف  قد  ما  وهــذا  نفسها  بالمباراة  العبيه  مستوى  في 
الفرق  أقوى  أحد  داركليب  ويعتبر  كثيراً.  إبراهيم  مدربه 
لوجود  نظراً  الخلفي  والدفاع  األولى  الكرة  استقبال  في 

أفضل العب حر في الخليج أيمن هرونه.

لقاءات سابقة 
 (4) ــي  ف الــمــاضــي  بــالــمــوســم  الفريقين  ــال  ك ــه  ــواج ت
كل  ــي  ف ــارز  ــب ال الــعــنــوان  ــو  ه التكافؤ  وكـــان  ــات،  ــه ــواج م
وداركليب  انتصارين  المحرق  حقق  إذ  الــلــقــاءات،  هــذه 
الماضي  الموسم  للمحرق  ــوز  ف أول  ــان  وك انتصارين، 
في  والثاني  (3/صفر)  بنتيجة  وذلك  الثاني  القسم  في 

ــدوري  ال بمسابقة   (3) المركز  على  الترتيبية  المباراة 
الممتاز وجاءت النتيجة بواقع (1/3). أما فوز داركليب 
األول فكان في القسم األول من الدوري وذلك بنتيجة (3/
رئيس  كأس  مسابقة  في  الثاني  الفوز  كان  فيما  صفر)، 

المؤسسة وذلك بنتيجة (1/3).

المحرق بوانشاي وداركليب...!
وهو  محترف  بالعب  المباراة  هذه  المحرق  سيلعب 
التايلندي وانشاي الذي دائمًا ما يصنع الفارق وأظهر هذا 
مواجهة  في  وخصوصًا  عامين  قبل  جيداً  قدراته  اللقاء 
النهائي  نصف  الدور  في  تواجها  عندما  بالذات  داركليب 
فيهما  الغلبة  وكانت  العهد  ولي  وكأس  الدوري  لمسابقة 
وبالتالي  الــقــويــة،  ــاي  ــش وان ضــربــات  وبفضل  لألحمر 
فسيعول  داركليب  أما  محترف،  بالعب  استعان  المحرق 
منهم   (5) مثل  والذين  المحليين  بالعبيه  اللقاء  هذا  في 
العرب  بطولة  حقق  الذي  الطائرة  للكرة  األول  المنتخب 
األخيرة للبحرين ومنهم (3) في التشكيل األساسي وهم 
حصل  فيما  هرونة،  وأيمن  عبداهللا  وميرزا  حسن  محمود 
البطولة  فــي  ضـــارب  أفــضــل  جــائــزة  على  حبيب  محمد 

الخليجية.
وسيساعد التايلندي وانشاي بكل تأكيد فاضل عباس 
الذي استعاد كل عافيته بعد موسمين لم يكن فيهما كذلك 
إذ ساهم هو اآلخر بتحقيق لقب العرب فضًال عن تحقيقه 
جائزة أفضل العب حائط صد، وسيكون متعدد األغراض 

بالنسبة لمحمد المرباطي في هذا اللقاء.

§  الجفير - محمد عون 

نهائيات  أولى  في  والتشويق  اإلثارة  مع  موعد  على  البحرينية  الطائرة  الكرة  عشاق  سيكون   ]
فريقا  سيلتقي  إذ  الطائرة،  للكرة  المؤسسة  رئيس  كأس  نهائي  بإقامة  وذلــك  الجاري  الموسم 
المتوقع  ومن  مساًء،   7.30 الساعة  عند  ستبدأ  التي  النهائية  المباراة  هذه  في  وداركليب  المحرق 
أنه  الكثيرون  وأكد  البطولة  في  الكاملة  العالمة  حققا  أنهما  وخصوصًا  مثيرًا  اللقاء  هذا  يكون  أن 

النهائي األفضل لهذه النسخة. 

فريق داركليبفريق المحرق

علي محمد محمد حبيب محمود سعيد

محمود حسن ميرزا عبداهللا عيسى حسن

مبارك الحايكي محمد مفتاح فاضل عباس

فاضل علي عبداإلله عبداهللا وانشاي

محمد المرباطي راشد الحايكي

ابراهيم علي أيمن هرونة

النجمة حققها مرتين... والمحرق واحدة
األكثر  الــفــريــق  النجمة  فــريــق  يعتبر   ]
تحقيقاً لمسابقة كأس رئيس المؤسسة للكرة 
الرابعة  نسختها  إلى  وصلت  التي  الطائرة 
فقط وذلك بعدما حققها مرتين متتاليتين في 
و2008-2007،   2007-2006 موسمي 
بنتيجة  داركليب  حساب  على  كانت  األولــى 
حساب  على  الثانية  كانت  فيما  (3/صفر)، 
النصر  نادي  العاصمة  في  التقليدي  الغريم 
بنتيجة (2/3) بعد مباراة ماراثونية، وفقد 
الثالثة  للمرة  اللقب  تحقيق  فرصة  النجمة 
نصف  فــي  خسارته  بعد  وذلــك  تاريخة  فــي 
بنتيجة  المحرق  مــن  الموسم  ــذا  ه النهائي 
فريق  أول  الــمــحــرق  يعتبر  فيما   .(1/3)
يحقق البطولة منذ انطالقها وذلك في موسم 
هذه  في  ــوزه  ف بعد  وشـــارك   2006-2005
في  لألندية  آسيا  ببطولة  شـــارك  البطولة 
جمع  من  آنــذاك  البطولة  نظام  وكان  فيتنام، 
للمسابقة.  األولــى  األربعة  الفرق  بين  نقاطا 
وهو  الجديد  بالنظام  النجمة  لقبا  كان  فيما 
النهائي  نصف  ثم  ومــن  المجموعتين  نظام 

والنهائي.
 تتويج فريق النجمة الموسم الماضي

الرياضية تنقل 
النهائي

ــاة  ــن ــق ال قـــــررت   ]
البحرينية  الرياضية 

ــة  ــي ــائ ــه ــن نـــقـــل الــــمــــبــــاراة ال
ـــــأس  ــــة ك ــــق ــــاب ــــس ــــم ل
ـــة  ـــس ـــؤس ـــم رئــــيــــس ال
والتي  الــطــائــرة  للكرة 
ســتــقــام بــيــن فــريــقــي 

ـــك  الـــمـــحـــرق وداركـــلـــيـــب، وذل
الرياضية  القناة  على  مباشرًة  الهواء  على 
بعدما  وذلك  مساًء،   7.30 الساعة  في  وذلك 
نصف  الـــدور  فــي  التلفزيوني  النقل  غياب 
شكل  والذي  الدور  هذا  مباريات  عن  النهائي 

الكرة  متتبعي  ــن  م الكثيرين  اســتــغــراب 
الطائرة البحرينية عن سبب غياب القناة 

الرياضية  القناة  تنقل  ولن  الرياضية. 
مسابقة  من  النهائي  نصف  الدور  مباراة 
الــقــدم  ــرة  ــك ل البحريني  االتــحــاد  كـــأس 

والتي ستقام بين النجمة والبسيتين.

فيما رفض إعالن حكام النهائي... محمد جاسم:

البروتوكول الدولي سيطبق في النهائي
[ أكد رئيس لجنة الحكام في االتحاد البحريني للكرة الطائرة محمد جاسم لـ «الوسط الرياضي» أنه 
من الصعب جداً ذكر أسماء الحكام الذين سيديرون اللقاء النهائي لمسابقة كأس رئيس المؤسسة للكرة 
الطائرة والذي سيقام بين فريقي المحرق وداركليب للصحافة وذلك تنفيذاً للقرار التي اتخذته لجنة 
الحكام قبل انطالقة الموسم الجاري بعدما حصل عدة أمور غير محببة في الموسم الماضي، 
وقال: «في العام الماضي عندنا نعلن أسماء حكام اللقاءات عبر الصحافة غير أن البعض لم 
يحبذ هذا األمر، ولذلك قررنا إبعاد الحكام عن الضغط وهذا ما حصل في الموسم، إذ رفضنا 
إعالن اسم أي حكم من خالل الصحافة». وأوضح محمد جاسم في سياق حديثه أيضًا أنه 
سيطبق البروتوكول الدولي في المباراة النهائية على غرار ما حصل في نهائيات الموسم 
محمد  وذكــر  يوسف.  أحمد  للمباراة  الداخلي  المذيع  وسيكون  الثالثة،  الماضي 
نظراً  المعتاد  قميصه  بلون  سيلعب  الفريقين  كال  أن  حديثه  سياق  في  جاسم 
إلى غياب التشابه بينهما، فداركليب سيلعب باللون البنفسجي والمحرق 

باللون األحمر كالعادة.
كال  العبو  يساعد  أن  حديثه  نهاية  في  الحكام  لجنة  رئيس  وتمنى 
اللقاء  إخراج  أجل  من  اللقاء  سيدير  الذي  التحكيمي  الطاقم  الفريقين 
من  البحرينية  الطائرة  الكرة  تطور  تعكس  التي  المثالية  بالصورة 
ناحية المستوى الفني والتحكيمي، وهذا سينعكس على مصلحة 

الكرة الطائرة البحرينية باإليجاب وبكل تأكيد.


