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العمالق تميز في مركزه الجديد... ياسين الميل:

استعداداتنا عادية... و«العنيد» ال يستهان به 
لـ  الميل  ياسين  الــمــحــرق  ـــدرب  م مساعد  أكــد   ]
أن  في  تسبب  الوقت  ضيق  أن  الرياضي»  «الوسط 
عادية  النهائي  باللقاء  الخاصة  التحضيرات  تكون 
ــدور  ال مــبــاراة  مــن  فقط  يومين  هناك  ألن  ــداً  ج وعــاديــة 
وقال:  النهائية،  المباراة  إلى  النهائي  نصف 
راحة  الالعبين  فيه  أعطينا  األول  «اليوم 
بعد الجهد الكبير الذي بذلوه في مباراة 
فيما  النجمة،  ـــام  أم نهائي  النصف 
خفيفا  تدريبا  فيه  لعبنا  الثاني  اليوم 
وذلك من أجل التحضير للمباراة ولو 

بصورة سريعة جداً». 
«لعبنا  الميل:  ياسين  وتــابــع 
بعض  على  األخير  التدريب  في 
نطبقها  أن  بد  ال  التي  الخطط 
ــــي الــمــلــعــب لـــكـــي يــتــغــيــر  ف
أسلوبنا على رغم أن أوراق كال 
أن  أعتقد  وال  مكشوفة  الفريقين 
هناك جديدا من قبل كال الفريقين 
األداء  الملعب  ــل  داخ وسيتبقى 

والتوفيق بكل تأكيد».
التدريب  أن  الميل  وأوضـــح 
على  المحرق  فيه  لعب  األخير 
ــوة  ــول إليـــقـــاف ق ــل ــح إيـــجـــاد ال
ــب فــضــال عــن اســتــغــالل  ــي ــل دارك
نقاط الضعف لديه، وقال: «علينا 
أن نقدم كل ما لدينا داخل الملعب 
ستأتي  ـــك  ذل ــد  ــع وب ــــم  األه ـــو  وه

النتيجة». 
منافسه  داركــلــيــب  فريق  ــن  وع
«بكل  قــال:  النهائية،  المباراة  في 
ــب فــريــق صعب  ــي ــل ــة دارك ــراح ص
ألنه  أبداً،  به  يستهان  وال  المراس 
ولديه  متميزين  العبين  يملك 
فريق  ألي  اإلضــافــة  يعطي  ــا  م
وهي  الطائرة  الكرة  لعب  يريد 
بصورة  األولى  الكرة  استقبال 
ــًال عــن قــوة  ــض مــثــالــيــة جــــداً ف
وبالتالي  الخلفي،  ــاع  ــدف ال
يتعبك  ــق  ــري ــف ال هــــذه  ــل  ــث م
إليجاد  عليه  التأقلم  وعليك 
وتحقيق  المناسبة  الحلول 

ما تريد من خالل هذه المباراة».
وعندما سألناه عن التايلندي وانشاي وعدم ظهوره 
قبل  عليه  ظهر  الـــذي  الــمــعــروف  بمستواه  اآلن  حتى 
في  مؤثر  العــب  أنــه  الرغم  على  «نعم،  قــال:  موسمين، 
التشكيلة إال أنه يحتاج للتأقلم أكثر مع أجواء البحرين 
والمحرق، ولكن يجب أن أشير إلى أن وانشاي في اللقاء 
األخير أمام النجمة تحامل على نفسه إذ كان مريضا إال 
أنه لم يخبر أحدا بذلك ولم نعرف بشأن مرضه إال بعد 

اللقاء، وهذه تضحية من قبل وانشاي».
الماضية  المباريات  في  المحرق  جمهور  غياب  وعن 
والذي شكل أكثر من عالمة استفهام، قال: «نعم أنا كذلك 
الفريق  نتائج  ألن  ربما  ولكن  الجمهور،  غياب  أستغرب 
الطموحات،  مستوى  في  تكن  لم  الماضي  الموسم  في 
غير أن هذا الموسم مختلف كليًا فهذا الفريق يلعب اآلن 
هذه  في  قوة  بكل  الجمهور  حضور  ونتمنى  النهائي  في 

المباراة ألنه عامل رئيسي لتحقيق الفوز واللقب».
الظروف  ضد  لعب  المحرق  أن  الميل  ياسين  وذكــر 

عبداهللا  الثنائي  إصابة  بعد  البطولة  هذه  في 
الـــنـــجـــدي وأحـــمـــد يـــوســـف، وقــــال: 

النجدي  عبداهللا  إصابة  «بالذات 
وبالتالي  ــرج،  ح في  أوقعتنا 

لمركز  عباس  فاضل  حولنا 
ــوة  ــق ال ــي  ــال ــت ــال وب  (2)

قلت   (3) مــركــز  ـــي  ف
يجب  ولكن  نسبيًا، 

أن  إلـــى  نشير  أن 
فــاضــل عــبــاس 

في  كثيراً  وفق 
هــــذا الــمــركــز 

الــــجــــديــــد 
لنسبة  با

إذ  إلـــيـــه، 
أظـــــهـــــر 

درسنا المحرق جيدًا... إبراهيم الورقاء:

علينا القتال والعمل بجد للفوز على خبرة «الذيب»
من  يعاني  ال  كمدرب  أنه  الورقاء  علي  إبراهيم  داركليب  مدرب  أكد   ]
النهائية  للمباراة  التأهل  بعد  وخصوصًا  الجاري  الوقت  في  الضغط 
الثانية  للمرة  نحن  «نعم  ــال:  وق المسابقة،  لهذه  المحرق  لمواجهة 
هذه  مثل  ــوض  خ على  اعــتــاد  والــمــحــرق  نهائية  لــمــبــاراة  فقط  نتأهل 
إال  اللقب  نحقق  أن  وتتمنى  ترغب  داركليب  جماهير  وأن  المباريات 

يشكل  ال  ـــك  ذل بعدما أن  وخــصــوصــًا  كــمــدرب  عــلــّي  ضغطا 
النهائية،  لــلــمــبــاراة  تأهلنا 
يــكــون  أن  وأتــــمــــنــــى 
ــون أيــضــًا  ــب ــالع ال
ــن كــل  ــدي ــي ــع ب
ــن  ـــد ع ـــع ـــب ال
ــــط  ــــغ ــــض ال

ي  هير لجما ا
ـــر  ـــه ـــظ ــــــي ي ــــــك ل
بالمستوى  الفريق 
ـــي الــمــطــلــوب  ـــن ـــف ال
بعد  اللقب  يحقق  لكي 

ذلك». 
ــًال:  ــائ ــع الـــورقـــاء ق ــاب وت
نــســتــغــل  أن  ــا  ــن ــي ــل ع ـــب  ـــج «ي
ال  إيجابيا  ــرا  أم ليكون  الجمهور  حضور 
هذه  مع  التكيف  علينا  وبالتالي  سلبيا 
الحقيقي  مستوانا  نقدم  لكي  األجـــواء 
بمستوى  ظهرنا  حال  وفي  األهم  وهو 
متوجين  سنكون  تأكيد  بكل  طيب 
ـــادي  ن ـــخ  ـــاري ت ـــي  ف األول  ــب  ــق ــل ــال ب

ــاء  ش إن  داركــلــيــب 

اهللا». 
قال:  المحرق،  أمام  النهائية  المباراة  إلى  العبيه  جاهزية  مدى  وعن 
من  يملك  فريق  المحرق  أن  خصوصًا  جداً  صعبة  ستكون  «المواجهة 
المباراة  هــذه  مع  نتعامل  أن  علينا  وبالتالي  الكثير  الشيء  الخبرة 
واجهناها  التي  الفرق  عن  كليًا  مختلف  فريق  الذيب  إن  آخر،  بأسلوب 
في  الخبرة  يملك  ال  فقط  واحــدا  عنصرا  هناك  ألن  الماضية،  الفترة  في 
بكل  الالعبين  ــالءه  زم ولكن  الحايكي  مبارك  وهو  الحمراء  التشكيلة 
ويليه  عباس  فاضل  على  كثيراً  يعول  والمحرق  سيدعمونه،  تأكيد 
هذه  إيقاف  أجل  من  جهدنا  قصارى  بذل  وسنحاول  وانشاي  التايلندي 
مفتاحنا  سيكون  واللقاء  الملعب،  في  التركيز  أمور،  عدة  خالل  من  القوة 

تحقيقه».  نريد  للذي 
األول  واللقب  الفوز  تحقيق  على  داركليب  العبي  مقدرة  مــدى  وعــن 
الفوز  بأن  «أكرر  قال:  النخاع،  حتى  الطائرة  الكرة  تعشق  التي  للقرية 
ليس مستحيال، ولن نكون صيدا سهال للمحرق وكذلك المحرق صاحب 
تقديم  علينا  وبالتالي  لنا،  سهال  صيدا  يكون  لن  والتاريخ  االنجازات 
وسنحاول  جيداً  المحرق  درسنا  ونحن  الفوز،  أردنــا  ما  إذا  نملك  ما  كل 
إن  أقول  ولهذا  قوة،  نقطة  كل  وإيقاف  لديه  ضعف  نقطة  كل  استغالل 
أداء  على  متوقف  ذلك  وكل  الفوز،  تحقيق  على  قادرين  سنكون  اهللا  شاء 
حليفنا  التوفيق  يكون  أن  ونتمنى  الملعب،  داخل  والالعبين  المدرب 
للقاء،  جاهزا  فريقه  كان  إذا  ما  إلى  وبالعودة  الصعب».   اللقاء  هذا  في 
اللقاء  صالح  في  يكون  لن  ربما  أمر  وهذا  فقط  واحد  ليوم  «تدربنا  قال: 
ألفضل  نصل  لم  لــآلن  أصــًال  ونحن  فيه،  دوره  يلعب  ربما  ــاق  اإلره ألن 
مستوياتنا بسبب تأخر انظمام العبي المنتخب إال أنهم وبالفعل قدموا 
التي  أخطائنا  ــدارك  ت وعلينا  الماضية  الفترة  خالل  طيبة  مستويات 
داخل  والقتال  الحماس  أن  وأعتقد  الماضية،  اللقاءات  في  ارتكبناها 
الملعب  داخل  لدينا  ما  أفضل  لتقديم  رئيسيًا  مفتاحًا  سيكون  الملعب 
بكل  والتشجيع  للحضور  مدعو  والجمهور 
هادئين  نكون  أن  «يجب  وواصل  قوة». 
يملك  المحرق  ألن  الملعب،  داخل 
هذه  على  معتاد  وهو  كبيرة  خبرة 
سيكون  وبــالــتــالــي  الــنــهــائــيــات، 
ــق مـــيـــرزا عـــبـــداهللا ومــحــمــود  ــات ــى ع ــل ع
كبير  ــل  ــم ع هــرونــة  وأيــمــن  ــن  ــس ح
الفريق  تــهــدئــة  ــي  ف
ــب  ــع ــل ــم داخــــــل ال
ـــوا  ـــاض ألنـــهـــم خ
مع  عدة  نهائيات 

الوطني».  المنتخب 

طموحنا تحقيق اللقب... عيسى حسن:

نحترم المحرق
 كثيرًا لكن ال نخافه

العـــــب  ــــــــــد  أك  ]
ــى  ــس ــي داركــــلــــيــــب ع
استعدادت  أن  حسن 
فريقه لم تكن بصورة 
للنهائي،  جــداً  قوية 
ـــــــــال: «اكــتــفــيــنــا  وق
فقط  ـــد  واح بــتــدريــب 
النهائية  المباراة  قبل 
ــا  ــن ــع ــم ــج ــت ــــي س ــــت ال
ولكن  ــرق،  ــح ــم ال مــع 
أننا  الــقــول  بإمكاني 
ألننا  للقاء  جــاهــزون 
كنا جاهزين للبطولة 
ــم  ــى رغ ــل ــا ع ــه ــل ــم ــأك ب
عــــــــــــدم خــــوضــــنــــا 
ـــص تــدريــبــيــة  ـــص ح
ــــع العــبــي  ـــرة م ـــي ـــث ك
ـــن  ـــذي الـــمـــنـــتـــخـــب ال
ــن  ــري ــأخ ــت وصـــلـــوا م

بعد مشاركاتهم الدولية مع المنتخب الوطني».
لم   (4) مركز  العــب  محمد  وعلي  أنــا  أكــون  «ربما  قائًال:  حسن  وتابع 
حسن  محمود  األساسي  األلعاب  صانع  مع  المثالية  بالصورة  نتأقلم 
عن  محمود  غياب  فترة  طوال  البديل  األلعاب  صانع  مع  نلعب  كنا  ألننا 
نتائج  وحققنا  جيدة  بصورة  الفريق  ظهر  بل  يؤثر  لم  ذلك  أن  إال  الفريق 
هذا  سنلعب  ألننا  للنهائي،  جاهزون  أننا  وأعتقد  البطولة  طــوال  طيبة 
ولنا  داركليب  لنادي  لقب  أول  تحقيق  أجل  من  وقتالية  فدائية  بكل  اللقاء 
كالعبين، وبالتالي نتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في هذا اللقاء». وذكر 
عيسى حسن أن فريقه سيكون جاهزا أيضًا من ناحية البدالء، وقال: «هذا 
دخولهم،  حال  في  الفارق  إحداث  على  قادرين  بدالء  العبين  نملك  الموسم 

فضًال عن مدرب قدير قادر على قراءة المباراة بصورة ذكية».
اإلنــجــازات  صاحب  المحرق  ــام  أم اللقاء  ــذا  ه داركليب  ــوض  خ ــن  وع
مستمرة،  بصورة  النهائية  المباريات  خوض  على  اعتاد  والذي  الكبيرة 
قال: «ال نخاف المحرق ألن لدينا ثقة كبيرة في إمكاناتنا، ولكننا نحترمه 
ألنه فريق قوي مما الشك فيه وحقق إنجازات كبيرة في الماضي، وعلينا 
أردنا  ما  إذا  نملك  ما  كل  لتقديم  ويحتاج  صعبا  سيكون  اللقاء  أن  نعي  أن 
واجهناها  التي  الفرق  عن  كبير  بشكل  قوة  يزيد  ال  المحرق  الفوز،  تحقيق 
القوة  مكمل  ألنهما  إيقافهما  سنحاول  متميزين  العبين  على  يعتمد  لكنه 

وهما فاضل عباس والتايلندي وانشاي».
وعن الضغط الجماهيري الذي يشكل عليهم نظراً إلى رغبتها بتحقيق 
اللقب  لتحقيق  تطمح  أن  الجماهير  حق  «من  قال:  لداركليب،  إنجاز  أول 
ضغطا  ستشكل  الجماهير  أن  أعتقد  ال  وبالتالي  له،  متعطشة  ألنها  األول 
حصل  ما  أنسى  ال  وأنا  اهللا،  بإذن  إيجابيا  عامال  ستمثل  بل  إلينا  بالنسبة 
لي في اللقاء الماضي أمام األهلي عندما خرجت من أجواء اللقاء وبعدها 
لذلك  أفــضــل،  بمستوى  ــدت  وع أزري  مــن  ــدت  وش الجماهير  شجعتني 
في  القوي  حضوره  ونتمنى  تأكيد،  بكل  سلبي  ال  إيجابي  عامل  الجمهور 

النهائي أيضًا».

عيسى حسن

حضور الجمهور مؤكد 

الدخول مجانًا... وبطاقات دعوة للمنصة 
رئيس  كأس  نهائي  في  الجماهيري  الحضور   ]
وداركليب  المحرق  بين  الطائرة  للكرة  المؤسسة 
فيه  يتمتع  لما  نــظــراً  حــاضــرا  سيكون  تأكيد  بكل 
الطائرة،  للكرة  متابع  جمهور  مــن  الفريقين  كــال 
الفترة  في  عديدة  انجازات  حقق  الــذي  فالمحرق 
تقريبًا  لقبًا   (30 ) إلــى  تصل  قد  والتي  الماضية 
ستحضر  الــخــلــيــجــي،  الــصــعــيــد  ــى  ــل ع  (9 ) مــنــهــا 
المباراة  هذه  ألن  تأكيد  بكل  لتشجيعه  جماهيره 
الماضية  اللقاءات  عن  كليًا  وتختلف  نهائية  هي 
رغم  وعلى  الماضية،  الفترة  في  عنها  غابت  التي 
أن  إال  الــغــيــاب  هـــذا  ســبــب  ــن  ع الــكــثــيــريــن  ــاؤل  ــس ت
ولكن  المباراة،  هذه  في  مؤكدا  سيكون  حضورهم 
رابطة  ستحضر  هــل  نفسه  يــطــرح  الــذي  ــؤال  ــس ال

ال؟  أم  المباراة  هذه  محبوب  سعد  بقيادة  المحرق 
جمهور  حضور  سيكون  المقابلة،  الجهة  وفي 
ألنها  النهائية  المباراة  هــذه  إلــى  مؤكدا  داركليب 
الماضية،  اللقاءات  في  وبقوة  حاضرة  كانت  اصًال 

الطائرة  الكرة  تعشق  التي  القرية  هذه  وداركليب 
سنوات  بعد  لتتزين  لقب  أول  تحقيق  فقط  وتنتطر 
في  والخجولة  تارة  الجادة  المحاوالت  من  طويلة 
ستحضر  ــي  ــال ــت ــال وب ــب،  ــق ل أول  لتحقيق  ـــرى  أخ
الــجــمــاهــيــر  رفــقــة  ــا  ــه ــوت ق ــل  ــك ب داركـــلـــيـــب  رابـــطـــة 
ــؤازة  وم تشجيع  ــل  أج مــن  القرية  لهذه  العاشقة 
النهاية،  حــتــى  ــاراة  ــب ــم ال ــة  ــداي ب مــنــذ  ـــدار  ال ــاء  ــن أب

خليل. عادل  رئيسها  داركليب  رابطة  وسيقود 
الفريقين  جماهير  بحضور  المباراة  تكتفي  ولن 
الطائرة  للكرة  العاشقة  الجماهير  ستستقطب  بل 
هو  اللقاء  هذا  إن  قالوا  الكثيرين  ألن  البحرينية، 
المستوى  بعد  النسخة  لهذه  واألنــســب  األفــضــل 
حتى  التمهيدي  الدور  منذ  الفريقين  كال  قدمه  الذي 

النهائي. نصف  الدور 
أن  يوسف  أحمد  المسابقات  لجنة  مقرر  ــد  وأك
في  حصل  كما  مجانيا  سيكون  الجمهور  دخــول 
مخصصة  المنصة  وستكون  الماضية،  اللقاءات 
البحريني  االتحاد  وزعها  التي  الدعوة  لبطاقات 

الطائرة. للكرة 

داركليب منافس صعب... محمد مفتاح:

المرباطي أعاد الروح... واللقب هو الهدف
أن  وخصوصًا  صعبا  سيكون  النهائي  اللقاء  أن  مفتاح  جاسم  محمد  المخضرم  المحرق  العب  أوضــح   ]
للمباراة  التأهل  يستحق  أنه  وأثبت  البطولة  هذه  في  قوية  مستويات  أظهر  الذي  داركليب  فريق  هو  المنافس 
النهائية، وقال: «فعًال اللقاء سيكون صعبا وفي مثل هذه اللقاءات النهائية عليك أن تحضر جيداً للقاء من أجل 
كفتنا  يرجح  هذا  وربما  نهائي  من  أكثر  لعبنا  المحرق  في  نحن  باللقب،  تتوج  ثم  ومن  إيجابية  نتائج  تحقيق 
اآلن  يمثلون  العب  من  أكثر  وهناك  إليها  بالنسبة  لقب  أول  لتحقيق  تطمح  شابة  مجموعة  يملك  داركليب  أن  غير 

المنتخب الوطني، وبالتالي اللقاء سيكون صعبا جداً أمام فريق فعًال استحق التأهل للمباراة النهائية».
اللقاءات،  هذه  مثل  في  صعب  التكهن  فإن  أسلفت  كما  ألنه  النتيجة  توقع  أستطيع  «ال  قائًال:  مفتاح  وتابع 
ثم  ومن  تاريخنا  في  الثانية  للمرة  اللقب  تحقيق  أجل  من  نملك  ما  كل  سنبذل  أننا  غير 
تحقيقها  حال  في  البطولة  هذه  وكذلك  اآلسيوية،  البطولة  في  المشاركة 
للمسابقات  وإدراي  فني  وجهازين  كالعبين  لنا  قويا  دافعا  ستشكل 

المقبلة وهي الدوري الممتاز وكأس ولي العهد».
وعندما سألناه أن مستوى المحرق تغير كثيراً عما كان عليه 
ما  في  دور  المرباطي  محمد  لعودة  وهل  الماضي،  الموسم  في 
المرباطي  محمد  تأكيد  «بكل  ــال:  ق نفسيًا،  خصوصًا  حصل 
التي  الجديدة  اللمسات  عن  فضًال  للفريق،  جديدة  روحا  أعطى 
الحمد  وهللا  للمحرق  مختلفا  أداء  أعطت  والتي  تطبيقها  في  بدأ 
األهم  وهو  تسمتر  أن  نتمنى  إيجابية  نتائج  تحقيق  في  وفقنا 

بالنسبة إلينا». 
الجهاز  واهــتــمــام  الالعبين  لعزيمة  أن  مفتاح  ـــح  وأوض
األحمر  مستوى  تحسن  في  كبير  دور  المحرق  وإدارة  اإلداري 
التي  اإلصــابــات  رغــم  على  الحقيقي  لمستواه  عودته  ــدء  وب
يوسف  ألحمد  العاجل  الشفاء  «نتمنى  ــال:  وق منها،  يعاني 
مما  قوية  إضافة  ستشكل  للفريق  وعودتهم  النجدي  وعبداهللا 

ال شك فيه للذيب األحمر».
قال:  الماضية،  اللقاءات  في  الجمهور  غياب  وبخصوص 
التي  المشكلة  لكن  الذيب،  جمهور  حضور  في  يشكك  أحد  «ال 
والرفاع  المحرق  لقاء  هي  الجماهير  فيها  ستقع 
القدم  لــكــرة  ــاد  ــح االت ــأس  ك مسابقة  فــي 
ارباكا  سيشكل  ــر  األم هــذا  وبالتالي 
حضور  نتمنى  لكنا  لــهــم،  كبيرا 

جمهور المحرق».
ــي إضــافــة  ـــن رغــبــتــه ف وع
لقب جديد لخزانة المحرق 
-والقصد  شخصيًا  ولــه 
تحقيق  ــد  ــع ب ذلــــك  ـــن  م
ــو  ـــة ه ـــول ـــط ـــب ــــــذه ال ه
الــمــنــافــســة وبـــقـــوة 
ــة-،  ــوي ــي اآلس على 
ــر  ــي ــك ــف ــت قــــــال: «ال
ــــب عـــلـــى  ــــص ــــن م
البطولة،  هــذه 
في  والتفكير 
اآلســـيـــويـــة 
ســـــابـــــق 
ــــه  آلون

اآلن».


