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اعتبر أن النويدرات لعب بمستوى جيد طوال الموسم

عبدالغني: المنامة تفوق بالجماعية واألهلي خسر بالتغييرات

إنه  إذ  غريب  حاله  فريق  «األهلي  ــاف  وأض
ومن  العناصر  ناحية  ــن  م ــرق  ــف ال أفــضــل  ــن  م
األهلي  يعيب  ما  أن  غير  االحتياط،  دكة  ناحية 
كثرة التغييرات في المباراة إلى جانب طريقة 
مكشوفة  أصــبــحــت  ــي  ــت ال ــة  ــي ــاع ــدف ال الــلــعــب 
دفاع  قــرأوا  األخــرى  الفرق  ومــدربــي  للجميع 
األهلي بشكل جيد ووضعوا الخطط المناسبة 

لكسر هذا الدفاع».
الحلول  لديه  األهلي  أن  أعتقد  «ال  وأضــاف 
في الدفاع والمشكلة أن الفريق يستمر بالدفاع 
في  نجح  اآلخر  الفريق  أن  حال  في  حتى  نفسه 

الرميات الثالثية».
تغيير  على  القدرة  من  لألهلي  «البد  وتابع 
االستمرار  بدل  ظروفها  بحسب  المباراة  رتم 

على الوضع نفسه طوال المباراة».
أحدثها  التي  التغييرات  أن  عبدالغني  وأكد 
من  األخير  الربع  في  وخصوصا  األهلي  مدرب 
في  الفريق  أحرج  ما  وهو  كثيرة  كانت  المباراة 

أوقات حرجة من المباراة.
األهلي  النادي  في  التغييرات  «كثرة  وقال: 
الالعبين  وأفــقــدت  االنسجام  الفريق  أفــقــدت 
الشعور بالثقة في داخل الملعب إذ من دون أن 

يخطئ الالعب من الممكن أن يتم استبداله».
اهللا  مــال  أحــمــد  ظـــروف  أعـــرف  «ال  ـــاف  وأض
أمر  األساسية  التشكيلة  في  وجوده  عدم  لكن 
على  قربان  محمد  اخــراج  أن  كما  مستغرب، 

رغم تميزه يترك أكثر من عالمة استفهام!».

كانوا  مهما  الالعبين  أن  عبدالغني  وبين 
بعض  في  مستواهم  ينخفض  أن  بد  ال  مميزين 
يعد  أن  يــجــب  «الـــمـــدرب  وقــــال:  ــات،  ــاري ــب ــم ال
انخفاض  حال  في  العب  لكل  المناسب  البديل 
ـــؤد بــالــشــكــل الــمــطــلــوب بــدل  ـــم ي ــواه ول ــت ــس م
االستمرار عليه في الملعب». وأضاف «أتوقع 
المقبلة  المباريات  في  تقي  حسين  يشكل  أن 

قوة ضاربة للمنامة».

النويدرات والمحرق
نصف  الـــــدور  فـــي  األولـــــى  الـــمـــبـــاراة  ـــن  وع
والمحرق  ــدرات  ــوي ــن ال بين  ـــى  األول النهائي 
جيدة  كانت  الــمــبــاراة  أن  عبدالغني  فاعتبر 
النويدرات  تفوق  يتوقع  لم  أنه  غير  المستوى 
فيها، وقال: «بعد فوز النويدرات على المحرق 
سيظهر  المحرق  أن  توقعت  األول  القسم  في 
التي  المباريات  جميع  أن  غير  أفضل،  بشكل 
يظهر  لــم  ــم  ــوس ــم ال ـــذا  ه فــي  ــرق  ــح ــم ال لعبها 
بكونه  يليق  والذي  منه  المطلوب  بالمستوى 
أمام  الفريق  مباراتي  باستثناء  للدوري  بطال 

المنامة واألهلي في القسم األول».
سلمان  أحمد  النويدرات  ــدرب  «م ــاف  وأض
ويستغل  ــاراة  ــب ــم ال ــع  م يتعامل  كــيــف  عـــرف 
دفاعية  بطريقة  لعب  أنه  كما  فريقه،  امكانات 
في  المحرق  أمــام  المنافذ  جميع  منها  أغلق 
أمام  الكثيرة  الخيارات  فيه  غابت  الذي  الوقت 

لما  المحرق  فــي  كنت  ــو  «ل وتــابــع  الــمــحــرق». 
روبرت  األميركي  مثل  محترف  لالعب  احتجت 
داخل  في  يلعب  لمحترف  بحاجة  المحرق  ألن 
محمد  أمثال  لالعبين  امتالكه  ظل  في  المنطقة 
ـــدوي  حــســن ومــحــمــد عــبــدالــمــجــيــد وأحــمــد ال
للمباراة  نظرته  ــن  وع المنطقة».  خــارج  فــي 
النهائية التي تجمع المنامة والنويدرات، قال 
كافراد  أفضل  المنامة  الورق  «على  عبدالغني: 
مستوى  ولكن  وجماعيا،  احتياط  وكالعبي 
منه  جعل  الموسم  ــوال  ط الثابت  النويدرات 
ــاف  وأض ــرق».  ــف ال جميع  على  خطيرا  فريقا 
«غالبية العبي النويدرات سبق أن وصلوا إلى 

هولدن  جمال  األميركي  أمثال  نهائية  مباريات 
جناحي  وأحمد  الخباز  وابراهيم  األهلي  مع 
والحالة  سترة  مع  مهدي  وصادق  المحرق  مع 

الفريق  مدرب  وكذلك  سترة  مع  ابراهيم  ومراد 
«صحيح  وتابع  المنامة».  مع  سلمان  أحمد 
ــن قــبــل إلــى  ــم يــصــل م ــدرات ل ــوي ــن ــق ال ــري أن ف

أن  لها  سبق  عناصره  أن  غير  نهائية  مــبــاراة 
خبرة  تمتلك  بالتالي  وهي  نهائيات  في  لعبت 

النهائيات».

§  الوسط – محمد عباس

زين  لكأس  النهائي  نصف  الدور  في  األهلي  على  تفوق  المنامة  أن  عبدالغني  علي  السلة  كرة  في  الوطني  المدرب  أكد   ]
بفضل الجماعية التي لعب بها الفريق والتي افتقدها في الدور نصف النهائي.

يفتقد  كان  فالمنامة  الموسم،  هذا  مباريات  أفضل  من  تعد  مباراة  في  األخيرة  الثواني  في  إال  تحسم  لم  «المباراة  وقال: 
الجماعية في القسم األول غير أنه لعب باسلوب جماعي مميز أمام األهلي».

 علي عبدالغني

 من لقاءات نصف النهائي

تأخير نهائي كأس
 «زين» السالوي نصف ساعة

«الزعيم» اكتسح في الثالثيات و«الريباوند»

المنامة اعتمد على خمسة ساعدهم ثالثة واألهلي بالعكس
[ مباراة األهلي والمنامة التي انتهت بفوز األخيرة 81/84 بصعوبة 
كانت بحق من أفضل مباريات هذا الموسم وأكثرها اثارة ومتعة نظرا لما 

احتوته من لمحات فنية مميزة.
وبنظرة على احصاءات المباراة التي جمعت الفريقين في الدور نصف 
النهائي لمسابقة الكأس يمكن أن تتضح الصورة للفريق الفائز والخاسر 
لقب  حامل  المنامة  فريق  لصالح  النتيجة  هذه  إلى  أدت  التي  والعوامل 

مسابقة الكأس في الموسم الماضي بالفوز في النهائي على المحرق.
المنامة فاز في المباراة من خالل اعتماده على خمسة العبين بحسب ما 
يتضح من احصاءات عدد الدقائق لكل العب، إذ ركز مدرب المنامة سلمان 
دقيقة)،   40) جــارد  دافيد  األميركي  من  المكون  الخماسي  على  رمضان 
غلوم  محمود  دقيقة)،   27) عبدالعزيز  أحمد  دقيقة)،   37) حسين  محمد 
كان  الخماسي  جانب  وإلى  دقيقة)،   22) عبدالرضا  عمران  دقيقة)،   32)
حسين  دقيقة)،   17) نجف  نوح  من  كل  هم  ساعدوهم  العبين  ثالثة  هناك 
شارك  هــؤالء  جانب  وإلــى  (دقــائــق)،  ابراهيم  وحسن  دقيقة)،   11) تقي 
ومهدي  دقائق)،   5) علم  هاني  من  كل  وهم  الدقائق  من  قليل  لعدد  العبون 

حسن دقيقة واحدة.
ركز  إذ  المنامة،  من  معاكسة  بطريقة  اعتمد  فقد  األهلي  فريق  مدرب  أما 
األهلي على ثالثة العبين بشكل متواصل في الملعب إلى جانب 5 العبين 

لعبوا لدقائق متقاربة والعبين اثنين لدقائق معدودة.
 40) جوني  أنتونيو  األميركي  من  المكون  الثالثي  على  اعتمد  فاألهلي 
دقيقة)، حسين شاكر (37 دقيقة)، وميثم جميل (34 دقيقة)، وإلى جانبهم 
 20) سيد هاشم حبيب  من  كل  وهم  متقاربة  خمسة العبين لفترات  شارك 
دقيقة)، محمد قربان (17 دقيقة)، عبدالرحمن غالي (15 دقيقة)، محمود 
أكبر (13 دقيقة)، وأحمد مال اهللا (13 دقيقة)، وإلى جانب هؤالء شارك كل 
من عبداهللا الخاجة (8 دقائق)، مهدي عاشور (دقيقتين)، وهشام جاسم 

(دقيقة واحدة).
من  الثالثية  الرميات  في  كبير  بشكل  المنامة  تفوق  اآلخر  الجانب  على 
أصل  من  منها   6 حسين  محمد  لالعبه  كان  ثالثية  رمية   11 تسجيل  خالل 

27 محاولة للفريق طوال المباراة وبمعدل 40.7 في المئة.

في حين أن األهلي سجل 5 رميات ثالثية فقط من أصل 24 محاولة قام 
بها الفريق طوال المباراة وبمعدل 20.8 في المئة.

وتفوق المنامة كذلك في المتابعات إذ سجل الفريق 34 متابعة منها 9 
متابعات هجومية، كان نصيب األسد فيها لمحترف الفريق األميركي جارد 

بتسجيله 16 متابعة، في حين سجل األهلي 28 متابعة منها 6 هجومية 
كان النصيب األكبر فيها لمحترف الفريق األميركي أنتوني جوني.

الفريقين  لعب  طريقة  توضح  المباراة  من  البسيطة  االحصاءات  هذه 
وأسباب تفوق المنامة فيها على حساب غريمه التقليدي األهلي.

من لقاء لمنامة واألهلي في نصف نهائي كأس اتحاد السلة

فرسان الفريق الملكي يؤكدون استعدادهم لمنافسات البطولة

العلوي: االتحاد الملكي جاهز لسباق ناصر بن حمد للقدرة
§  عوالي – المكتب اإلعالمي

[ أكد أمين السر العام باالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة غالب 
النهائية  لمساتهم  وضعوا  اللجان  وجميع  الملكي  االتحاد  أن  العلوي 
ناصر  الشيخ  سمو  كأس  وبطوالت  منافسات  الستضافة  واألخيرة 
أن  ــى  إل مشيراً  «مــعــالــم»،  برعاية  والــســيــدات  للعموم  حمد  بــن 
التوجيهات المتواصلة من قبل رئيس االتحاد الملكي للفروسية 
ودعم  خليفة  آل  حمد  بن   ناصر  الشيخ  سمو  القدرة  وسباقات 
بن  خالد  الشيخ  سمو  االتحاد  لرئيس  األول  النائب  ومتابعة 
سمو  الــقــدرة  لجنة  رئيس  ومتابعة  ــرص  وح خليفة،  آل  حمد 
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة إلى جانب جهود بقية األعضاء 
ورؤساء اللجان ساهمت في رفع وتيرة االستعدادات والتجهيز 

الستقبال السباق الكبير والمرتقب.
العربية  المملكة  ــن  م لــلــقــدرة  المملكة  فــريــق  مــديــر  وأكـــد 
الشيخ  لطيفة  الفارسة  جاهزية  البرجس  نجيب  السعودية 
ــدات ضمن  ــي ــس ــي مــنــافــســات بــطــولــة ال ــارك ف ــش ــت ــي س ــت ال
لسباق  ــر  ــاص ن الــشــيــخ  ســمــو  ـــأس  ك بــطــولــة  مــنــافــســات 
برعاية  كيلومتر  و100  كــيــلــومــتــراً   120 ــدات  ــي ــس ال
البحرين  قرية  في  السبت  يوم  ستقام  التي  «معالم» 

الدولية للقدرة.

متواصلة،  بصورة  استعداداته  يواصل  المملكة  فريق  أن  إلى  البرجس  وأشــار 
مختلف  في  للمشاركة  التامة  والجاهزية  الفنية  الفورمة  في  البقاء  على  منه  حرصا 
حريص  المملكة  فريق  أن  موضحًا  المنطقة،  في  تقام  التي  والمنافسات  البطوالت 
االتحاد  ينظمها  والتي  بالبحرين  القدرة  وبطوالت  منافسات  في  المشاركة  على 

الملكي للفروسية وسباقات القدرة سواء في فئة العموم أو السيدات.
واحدة  بفارسة  المرة  هذه  القابضة  المملكة  فريق  مشاركة  عن  البرجس  وكشف 
فقط في سباق السيدات، وأن الفارسة مها اعتذرت عن المشاركة لظروفها الدراسية، 
وبالتالي اقتصرت المشاركة هذه المرة على الفارسة الشابة لطيفة الشيخ، مؤكداً 
وخصوصا  السباق،  هذا  في  إيجابية  نتيجة  تحقيق  في  كعادته  متفائل  الفريق  أن 
الخالدية  مهرجان  في  األول  بالمركز  فوزه  عقب  للفريق  العالية   المعنويات  بعد 

للخيول العربية على كأس سمو األمير خالد بن سلطان آل سعود.
السمو  صاحب  توجيهات  إلى  البرجس  نجيب  للقدرة  المملكة  فريق  مدير  وأشار 
بسباقات  القابضة  المملكة  فريق  مشاركة  على  وحرصه  طالل  بن  الوليد  الملكي 
القدرة في البحرين، لما تشكل سباقات البحرين من اهتمام خاص لدى سموه، الذي 

يؤكد باستمرار على التواجد والمشاركة الفعالة في جميع البطوالت البحرينية.
من جهتهم عبر فرسان الفريق الملكي عن جاهزيتهم واستعدادهم للمشاركة في 
منافسات البطولة التي تحمل اسم  قائد الفريق الملكي سمو الشيخ ناصر، مؤكدين 
يوسف  الفارس  يرى  إذ  البطولة،  هذه  في  المراكز  أفضل  وتحقيق  الفوز  في  نواياهم 
ومثيرة  قوية  ستكون  حمد  بن  ناصر  كــأس  بطولة  أن  الملكي  الفريق  من  طاهر 
من  مثيرة  منافسة  تشهد  أن  يتوقع  التي  العموم  سباق  منافسات  مع   وخصوصا 

قبل الفرسان المشاركين.
بصورة  واستعدادته  تدريباته  يواصل  الملكي  الفريق  أن  طاهر  يوسف  وأكــد 
الدعم  بفضل  ومرتفعة  عالية  والفرسان  الفريق  ومعنويات  السباق،  لهذا  يومية 

واالهتمام المتواصل من قبل رئيس االتحاد الملكي سمو الشيخ ناصر بن حمد.

الدوسري: سباق صعب
العموم  سباق  في  المنافسة  أن  الملكي  الفريق  من  الدوسري  غازي  الفارس  أكد 
ستكون قوية وصعبة، وأن الفريق يواصل تدربياته يوميا وبصورة مكثفة من أجل 
البطولة  منافسات  لخوض  واالستعداد  الجاهزية  من  النهائية  للمرحلة  الوصول 
هذا  في  الملكي  الفريق  فرسان  جميع  يسود  التفاؤل  أن  الدوسري  وأوضح  الغالية. 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  حققها  التي  والباهرة  الكبيرة  النتائج  بعد  السباق 
العمالقة  سباق  في  بري  الجراند  بطولة  منافسات  في  حمد  بن  خالد  الشيخ  وسمو 

الذي أقيم في البحرين.
بقية  مشاركة  في  الحقيقية  رغبته  عن  الـــذوادي  محمد  الشاب  الــفــارس  ــرب  أع
الملكي  الفريق  عنها  عرف  التي  القوية  العروض  تقديم  في  الملكي  بالفريق  زمالئه 
النوايا  أن  إلى  وأشار  الموسم.  طوال  تقام  التي  البطوالت  في  مشاركاته  جميع  في 
سالمة  على  تدل  الملكي  الفريق  أفراد  جميع  بها  يتمتع  التي  والبطولية  التنافسية 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  الملكي  الفريق  قائد  قبل  من  الموضوعة  والخطة  النهج 

آل خليفة.

§  أم الحصم - اتحاد السلة

البحريني  االتـــحـــاد  ــذ  ــخ ات  ]
لكرة السلة عدة ترتيبات للمباراة 
النهائية لكأس زين البحرين لكرة 
تحت  الموسم  لهذا  للرجال  السلة 
العامة  المؤسسة  رئيس  رعــايــة 
للشباب والرياضة الشيخ فواز بن 
محمد آل خليفة والتي ستقام على 
الحصم،  بأم  السلة  اتحاد  صالة 
الموسمية  البطاقات  إلغاء  ومنها 
التي أصدرت لألندية يستثنى من 
المباعة  الموسمية  البطاقات  ذلك 
ــوم  ــق ــي ــة وس ــي ــس ــي ــرئ لــلــمــنــصــة ال

االتحاد بإصدار دعوات للمباراة.
ومن المنتظر أن تشهد حضورا 
مشجعي  ــن  م مــمــيــزا  جــمــاهــيــريــا 
به  يتمتع  ــا  ــم ل ــــك  وذل الــفــريــقــيــن 
ـــن مـــهـــارات عــالــيــة  الـــالعـــبـــون م
ومــن  للحضور  المتعة  تضيف 
إذ  قويا،  اللقاء  يكون  أن  المتوقع 

تأهل الفريقان للمباراة بجدارة. 
ــج  ــام ــرن ب ضــمــن  مـــن  أن  كــمــا 
ــــالل  ــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة وخ ــــب ــــم ال
االستراحة بين الشوطين سيقوم 
الـــدوري  هــدافــي  بتكريم  ــاد  ــح االت
 2008/2007 الماضي  للموسم 
ـــة  ـــدرج ال دورى  ــــــداف  ه ــــــم:  وه
مــحــمــود  ــة  ــط ــق ن  436 ــــ  ب األولــــــى 
دورى  ـــداف  ه ــة)،  ــام ــن ــم (ال غــلــوم 
محمد  نقطة   799 بـــ  الشباب 
دوري  وهـــداف  (البحرين)  نبيل 
نورالدين  نقطة   481 بـ  الناشئين 

وفــي  ــن).  ــري ــح ــب (ال جـــالل  محمد 
تتويج  ســيــتــم  الـــمـــبـــاراة  خــتــام 
الميداليات  على  الحاصل  الفريق 
ـــج بــطــل  ـــوي ـــت الـــفـــضـــيـــة يـــلـــيـــه ت
الذهبية  بالميداليات  المسابقة 

وكأس البطولة.

رابطتا  الفريقين
ـــــادي  ـــــة ن ـــــط ــــون راب ــــك ــــت وس
األمامية  المدرجات  في  المنامة 
نادى  ورابطة  الرئيسية  للمنصة 
من  اليسرى  الجهة  في  النويدرات 
وبهذه  اليمنى  والجهة  المنصة 
جمهور  ـــن  م نــتــمــنــى  ــة  ــب ــاس ــن ــم ال
بتعليمات  ـــزام  ـــت االل الــفــريــقــيــن 
ــك بــالــروح  ــس ــم ــت الــمــنــظــمــيــن وال
كما  فرقهم  وتشجيع  الرياضية 
بأحد،  المساس  دون  من  عودونا 
حكام  أو  الفريقين  العــبــي  ســـواء 
كما  المباراة  تخرج  لكي  المباراة 
فنيا  نــاجــحــة  ــورة  ــص ب نتوقعها 

وتنظيميا.
العام  السر  أمين  بذلك  صــرح 
أنه  أكد  الذي  عبدالغفار  عبداإلله 
تم التنسيق مع تلفزيون البحرين 
ــواء  ــه ــاراة عــلــى ال ــب ــم عــلــى نــقــل ال
إلى  المباراة  وستتأخر  مباشرة 
الساعة  ــن  م ــدال  ب  7.30 الــســاعــة 
السابعة، متمنيا أن تظهر المباراة 
التي  ــي  ــراق ال الفني  بالمستوى 
في  السلة  كــرة  مستوى  تعكس 

البحرين.


