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شأنه  من  تأكيد  بكل  أحداث  من  الموسم  سبق  ما  وكل 
البداية  منذ  الجماهيري  الحضور  فعالية  من  يزيد  أن 
عكس  على  الدوري  بمسابقة  نبدأ  اآلن  أننا  وخصوصًا 
كأس  بمسابقة  فيها  بدأ  كنا  التي  الماضية  السنوات 

المؤسسة.  رئيس 
إذ  لقاءين،  للموسم  االفتتاحي  اليوم  وسيشهد  هذا 
المحرق  اللقب  حامل  مساًء   )6( الساعة  عند  سيلتقي 
اللقاء  سيكون  فيما  الشرقي،  الرفاع  الجديد  الوافد  مع 
ستحتضن  وكالعادة  والشباب،  النصر  بين  الثاني 

اللقاءين. هذين  الجفير  في  الشباب  مركز  صالة 

مغاير  شكل 
مغايراً  للدوري  العام  الشكل  يكون  أن  المنتظر  من 
طرأ  التي  الكثيرة  التغييرات  بعد  ــك  وذل الموسم  هــذا 
الطموح  يعزز  أن  هذا  شأن  ومن  األندية،  غالبية  على 
أن  ــى  ال تشير  الــتــوقــعــات  أن  وخــصــوصــًا  ــاد  ن ــل  ك عند 
أجل  مــن  أنــديــة   )6( بين  محتدمة  ستكون  المنافسة 
قــادرا  منها  البعض  كــان  وإن  الذهبي  للمربع  التأهل 
بهم  المدجج  البارزين  الالعبين  بحكم  ذلك  حسم  على 
ومن  النسيان،  طي  في  ذلك  كل  يجعل  قد  الواقع  أن  إال 
األولية  األهداف  سيحقق  من  هو  الملعب  داخل  سيؤدي 

يرجوها. التي 

الشرقي   × المحرق 
المحرق  فيه  سيسعى  األمسية  هذه  في  األول  اللقاء 

في  تجعله  الــبــدايــة  منذ  إيجابية  انطالقة  يحقق  أن 
المهمة  أن  وخصوصًا  البداية  منذ  الصحيح  الطريق 
للتو  صاعد  فريقا  سيواجه  ألنه  نظراً  صعبة  تكون  لن 
الكبيرة  األندية  من  الرهبة  تكون  وقد  األضواء  لدوري 
 )3( قبل  كــانــوا  الــشــرقــاويــة  ــان  ك وإن  لــديــه،  حــاضــرة 
بنتيجة  المحرق  بهزيمتهم  المفاجأة  صنعوا  مواسم 
المحرق  ظروف  أن  يؤكد  الحالي  الواقع  أن  إال   ،)2/3(
يقدم  أن  ســيــحــاول  الـــذي  الــشــرقــي  مــن  وبكثير  أفــضــل 

الموسم. هذا  المرشحين  أبرز  أمام  إيجابيًا  عرضًا 
المحترف  العبه  دون  من  اللقاء  هذا  سيلعب  المحرق 
بعد،  الدولية  بطاقته  تصل  لم  الــذي  هوساج  غازمند 
المواطنين  الالعبين  من  كامل  بتشكيل  سيلعب  ولهذا 
إذ  المرباطي،  محمد  البدالء  دكة  من  كالعادة  وسيقوده 
صناعة  مركز  في  يوسف  أحمد  يشارك  أن  المنتظر  من 
ــارك  ــب م مـــع  مـــرهـــون  ــي  ــل ع يــلــعــب  أن  ــى  ــل ع األلـــعـــاب، 
سيشغل  فيما   ،)4( مركز  في  حسن  وعيسى  الحايكي 
محمد  الثنائي  وسيلعب  النجدي،  عبداهلل   )2( مركز 
يلعب  أن  على   ،)3( مركز  فــي  مهدي  وصــالــح  مفتاح 

الحر. الالعب  مركز  في  عبدالقادر  هشام 
جناحي  ــد  ــال خ ــه  ــدرب ي ـــذي  ال ــي  ــرق ــش ال الـــرفـــاع  أمـــا 
لقاءه  فيه  خاض  الذي  التشكيل  بذات  تقريبًا  فسيلعب 
العالي  بعارف  سيلعب  إذ  داركليب،  ضد  األخير  الودي 
في  سعيد  وعبداهلل  أحمد  عباس  والثنائي  األعــداد،  في 
في  وليام  وروبينس  األميركي  سيكون  فيما   ،)4( مركز 
علي  وعيسى  القطان  محمد  يشغل  أن  على   ،)2( مركز 

عبدالوهاب. علي  عيسى  الحر  والالعب   ،)3( مركز 

الشباب   × النصر 
مثالية  فرصة  أمام  النصر  سيكون  الثاني،  اللقاء  في 
الــصــراع  بــقــوة  يــدخــل  يجعله  بــفــوز  الــمــوســم  الفــتــتــاح 
يعاني  ــاب  ــب ــش ال مــنــافــســه  أن  ــًا  ــوص ــص وخ الــمــحــتــدم 
عن  وغيابها  األساسية  عناصره  اكتمال  عدم  من  كثيراً 
يشكل  أن  المنتظر  ومن  الماضية،  الفترة  خالل  الفريق 
لمباريات  وأكــثــر  أكثر  الفريق  لتجهيز  فرصة  اللقاء 

المقبل. الموسم 
مستوى  يقدم  ال  قد  الشباب  أن  يعني  ال  هــذا  طبعًا، 
ذكــرنــاه  بما  يشير  والمنطق  ــع  ــواق ال أن  إال  طيبا  فنيا 

أعاله.
الوطني  مدربه  بقيادة  اللقاء  هذا  النصر  وسيلعب 
حسين  من  تتكون  أن  المتوقع  من  بتشكيلة  علي  رضا 
حسن  وأحــمــد  إبــراهــيــم  وصبيح  االعــــداد،  فــي  مــتــروك 
في  عبدالكريم  ويونس   ،)4( مركز  في  سلطان  وعلي 
ضاحي  حــســن  الــثــنــائــي  ــارك  ــش ي أن  عــلــى   ،)2 ( مــركــز 

 )3( مركز  في  عبدالنبي  وعبدالوهاب  خليفة  وحسين 
طاهر. حسين  الحر  والالعب 

عدم  بحكم  كثيراً  غامضة  فهي  الشباب  تشكيلة  أما 
المدرب  أمام  متاحين  سيكونون  الذين  الالعبين  معرفة 
عادل  مشاركة  المتوقع  من  إذ  ضيف،  مصطفى  المصري 
 ،)2( مركز  في  عبدالحسين  وأحمد  ــداد،  األع في  محمد 
ومن   ،)4( مركز  فــي  الخباز  ومحمود  الخباز  ومحمد 
في  محمد  حيدر  وكذلك  الخباز  عباس  مشاركة  الممكن 

.)3( مركز 

فريق المحرق

§  الوسط – محمد عون 

الطائرة  للكرة  األول���ى  ال��درج��ة  م��وس��م  ال��ي��وم  ي��ب��دأ   [
بمسابقة الدوري، وبهذا ستبدأ اإلثارة والحماس والندية 
سوق  وحركة  للتعزيزات  بالنظر  اإلطالع  على  التنافسية  المواسم  أبرز  من  يكون  قد  موسم  في 
البحرينية  الطائرة  للكرة  والمتتبعون  النقاد  بات  إذ  الموسم،  انطالقة  قبل  حدثت  التي  االنتقاالت 
يؤكدون أن هذا الموسم سيكون مغايرًا من نواٍح عدة وخصوصًا الجانب الفني الذي كان مهزوزًا 

في بعض فترات الموسم الماضي.

األهلي األكثر إنجازًا للصفقاتعلي مرهون يوقع لطائرة المحرق

سوق انتقاالت ملتهبة سبقت انطالقة »أولى الطائرة«
الخاصة  االن��ت��ق��االت  س��وق  شهدت  ال��ع��ادة،  غير  على   [
حرية  إق��رار  بعد  وذل��ك  كبيرًا،  التهابًا  المحليين  بالالعبين 
ف��وق،  فما  ع��ام��ًا   )30( إل��ى  أعمارهم  يصل  ال��ذي��ن  الالعبين 
محموم  ص��راع  في  للدخول  األندية  من  العديد  شجع  وه��ذا 
بل  ذل��ك،  على  األم��ور  وليتوقف  خدماتهم،  على  للحصول 
له  يشهد  لم  وضع  في  بالجملة  انتقاالت  أيضًا  السوق  شهد 

مثيل دورينا خالل السنوات الماضية.
ولهذا السبب قرر »الوسط الرياضي« سرد كل االنتقاالت 

التي حصلت حتى اللحظة في هذه المساحة:
- يعتبر حامل لقب الدوري والكأس في الموسم الماضي 
أجل  من  السوق  استغلت  التي  األندية  أبرز  من  المحرق  نادي 
صفقات،   )5( المحرقاوية  أب��رم  إذ  الفريق،  صفوف  تعزيز 
وه���ي: )ع��م��اد س��ل��م��ان، ع��ل��ي م��ره��ون وص��ال��ح م��ه��دي من 

العافية  محمود  وكذلك  حر،  بانتقال  حسن  وعيسى  النجمة، 
من اتحاد الريف(.

األكثر  يعتبر  فهو  األهلي،  النادي  التقليدي  غريمه  فيما   -
وهي  ص��ف��ق��ات،   )6( اآلن  حتى  أب���رم  إذ  للصفقات،  إج���راء 
مشعل  الحايكي،  راشد  عبداهلل،  عبداإلله  نصيف،  )إبراهيم 
ع��ام��ًا  ال��ث��الث��ي��ن  ل��س��ن  وص��ول��ه��م  بسبب  ه���ؤالء  وك���ل  ت��رك��ي 
موسم  لمدة  عبدالقادر  أحمد  مع  التعاقد  تم  فيما  ف��وق،  فما 
من  اإلعارة  سبيل  على  عيد  حمد  مع  التعاقد  وتم  حر،  بانتقال 

البسيتين(.
استطاع  ال��ع��اص��م��ة،  أن��دي��ة  م��ن  اآلخ���ر  ال��ط��رف  وع��ل��ى   -
الفريق  وضع  تصحيح  بهدف  صفقات  عدة  يبرم  أن  النجمة 
من  سعيد  )سيدخضر  وه��ي  صفقات،   )5( أب��رم  إذ  األول، 
محمود  الشباب،  من  اإلعارة  سبيل  على  سعيد  أكبر  األهلي، 

سعيد من داركليب، خليل عبدالنبي بانتقال حر، علي حسين 
بانتقال حر(.

ع��زز  صفقتين  ع��ق��د  م��ن  ال��ش��رق��ي  ال��رف��اع  واس��ت��ط��اع   -
البقاء  وه��و  األول���ي  ال��ط��م��وح  تحقيق  ب��ه��دف  بهما  صفوفه 
من  مستفيدًا  العالي  )عارف  هما  والصفقات  الهبوط،  وعدم 
عباس  ومحمد  عامًا،  الثالثين  أصحاب  الالعبين  حرية  قرار 

بانتقال حر(.
متروك  حسين  الثنائي  على  يحافظ  أن  النصر  استطاع   -
ومحمود علي على رغم وجود بند يمكنهما من الرحيل، فيما 

مازال النصراوية يبحثون اإلبقاء على صادق إبراهيم.
استعدادًا  اللحظة  حتى  واح��د  العب  مع  الشباب  تعاقد   -
االنتقال  ح��ري��ة  يملك  ال���ذي  ال��خ��ب��از  محمود  وه��و  للموسم 

للنادي الذي يريد بعدما توقف لفترة تزيد عن موسمين.

)4( محترفين في القسم  األول لدورينا حتى اآلن
الالعب  مع  التعاقد  إج��راءات  أندية   )4 ( أنهت   [
لالعبين  األول��ى  التسجيل  فترة  خ��الل  المحترف 
يناير/كانون   10 في  ستنتهي  والتي  المحترفين 
البسيتين،  األه��ل��ي،  ه��ي  واألن��دي��ة  المقبل،  األول 
بقية  ف��ي��م��ا  ال��م��ح��رق،  وأخ���ي���رًا  ال��ش��رق��ي،  ال���رف���اع 

الآلن. حتى  تتعاقد  لم  األندية 
التعاقد  إج��راءات  أنهى  ن��اد  أول  يعتبر  فاألهلي 
من  ال��الع��ب  ه��ذا  يعتبر  إذ  ب��ت��روس،  ال��ي��ون��ان��ي  م��ع 
خصوصًا  األه��الوي��ة،  الطائرة  في  البارزة  النقاط 
أن����ه ش��ك��ل ق����وة ض���ارب���ة خ����الل ت��ج��رب��ت��ه األول����ى 
األهالوية  تأهل  في  وساهم  موسمين،  قبل  معهم 
ل��ل��م��ب��اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل���ل���دوري، وس��ي��ك��ون ب��إم��ك��ان 
إجراءات  انتهاء  بعد  لقاء  أول  في  المشاركة  بتروس 

. تسجيله
جيف  األميركي  لالعب  جدد  فأنه  البسيتين،  أما 
الالعبين  أن��ج��ح  م��ن  ال��الع��ب  ه���ذا  يعتبر  اذ  ب��ات��ك، 
في  ال��خ��راف��ي��ة  ع���روض���ه  ب��ع��د  وذل����ك  ال��م��ح��ت��رف��ي��ن 
يحقق  كان  إذ  الماضي،  العام  للدوري  الثاني  القسم 
المباراة  في  نقطة   30 عن  يقل  ال  اذ  كبير  نقاط  معدل 
لكتيبة  ضاربة  قوة  يشكل  أن  المتوقع  ومن  تقريبًا، 
لقاء  أول  جيف  وسيلعب  ال��ع��ام،  ه��ذا  سعد  ع��ب��داهلل 

األهلي. أمام 
أم���ا ال��ش��رق��ي، ف��إن��ه ت��ع��اق��د م��ع الع���ب أم��ي��رك��ي 
روبينس  الالعب  ويدعى  للمنطقة،  مرة  ألول  يأتي 
 ،)2 ( مركز  في  األميركي  الالعب  يلعب  إذ  وليام، 
الموسم  هذا  الكثير  الشيء  الشرقاوية  عليه  ويعول 
عدم  وهو  األول��ي  الطموح  تحقيق  في  وخصوصًا 
ال��ه��ب��وط م��ن ج��دي��د، وب��ح��س��ب آخ���ر األخ���ب���ار ف��إن 

المحرق  أم��ام  المشاركة  بإمكانه  سيكون  الالعب 
)السبت(. اليوم 

تسجيل  إج����راءات  أن��ه��ى  وال���ذي  ال��م��ح��رق  فيما 
الع���ب���ه األل���ب���ان���ي غ��ازم��ن��د ه���وس���اج ف���ي االت���ح���اد 
ال  أن  المتوقع  م��ن  فإنه  ال��ط��ائ��رة  للكرة  البحريني 
االتحاد  إقفال  والسبب  األقل  على  لقاءين  أول  يلعب 
ال��م��ي��الد  ب��أع��ي��اد  ل��الح��ت��ف��ال  أب��واب��ه  للعبة  ال��دول��ي 
فإن  ل��الع��ب،  وب��ال��ع��ودة  ال��م��ي��الدي��ة،  السنة  ورأس 
 ،)4 ( مركز  في  يلعب  وهو  للمنطقة،  مرة  ألول  يأتي 
وخاض  عامًا،   )23 ( وعمره  مترين،  طوله  ويبلغ 
عليه  ويعول  أي��ام،   )3 ( قبل  النجمة  ضد  ودي��ًا  لقاء 
لبقية  إضافية  ق��وة  يشكل  ب��أن  كثيرًا  المحرقاوية 
ال��ك��ت��ي��ب��ة ح��ت��ى ي��ص��ب��ح ال��م��ح��رق رق��م��ًا ص��ع��ب��ًا ه��ذا 

كعادته. الموسم 

بتروس

مصطفى ضيفدراغانإبراهيم عليرضا عليمحمد المرباطيعبداهلل سعدخالد جناحيفؤاد عبدالواحد

اليوم انطالقة منتظرة لدوري الدرجة األولى للكرة الطائرة 

حامل اللقب المحرق يواجه الشرقي... والنصر يالقي الشباب

األولى  الدرجة  دوري  في  مشاركة   )8( أصل  من  أندية   )6( أعطت   [
لسيطرة  استمرار  في  وذل��ك  الوطني،  المدرب  في  ثقتها  الطائرة  للكرة 
الموسم  سيناريو  ليتكرر  الطائرة،  الكرة  مالعب  في  الوطنيين  المدربين 

الماضي.
محمد  األس��ط��وري  لمدربها  ال��م��ح��رق  إدارة  ج���ددت  ال��م��ح��رق:  أواًل 
الخارجية  تجربته  من  عودته  منذ  التوالي  على  الثالث  للموسم  المرباطي 
مع الشباب اإلماراتي، ومنذ عودته وهو يحقق االنجاز تلو اآلخر لطائرة 
تحقيق  في  االستمرار  أم��ل  على  له  التجديد  تم  السبب  ولهذا  األح���الم، 

االنجازات وخصوصًا على الصعيد الخارجي.
الفني  الجهاز  على  تغيير  أي  يطرأ  لم  متوقعًا  ك��ان  كما  النصر:  ثانيًا 
الثاني  للموسم  علي  وحسن  رضا  لألخوين  التجديد  تم  إذ  النصراوي، 
األخ��وان  ويعتبر  موسمين،  قبل  األهلي  في  تجربتهما  منذ  التوالي  على 

من الركائز التدريبية المهمة في القلعة الزرقاء بما لهما من خبرة وتجربة 
كبيرتين، وتكفي االنجازات التي تم تحقيقها خالل فترة قيادتهما للفريق 

األول.
مع  تعاقدت  إذ  البسيتين  طائرة  على  جديد  أي  يطرأ  لم  البسيتين:  ثالثا 
من  ليكون  التوالي  على   )10( رقم  للموسم  سعد  عبداهلل  الوطني  المدرب 
الطائرة  الكرة  مالعب  في  متتالي  بشكل  منصبه  في  بقاًء  المدربين  أطول 
على  الزرقاء  اإلدارة  من  الكامل  الرضا  يعني  الثقة  وتجديد  البحرينية، 
صعيد  على  لقاء  أول  لتحقيق  البسيتين  قاد  أنه  ويكفي  البسيتين،  نتائج 
والوصافة  العهد،  ولي  كأس  بتحقيق  وذلك  مواسم   )3( قبل  األلو  الفريق 

في الموسم الذي يليه.
رابعًا داركليب: كعادته داركليب حافظ على استقراره للموسم الثالث 
عمل  الذي  علي  إبراهيم  للمدرب  جديد  من  الثقة  إعطاء  تم  إذ  التوالي،  على 

الفئات  صعيد  على  ولكن  أبنائه  أحد  كونه  النادي  هذا  في  طويلة  لسنوات 
الفترة  خالل  ستتضح  أهداف  عدة  فيها  العام  هذا  الثقة  وتجديد  العمرية، 
المشاركة  فرصة  الشباب  الالعبين  إعطاء  ناحية  من  خصوصًا  المقبلة 

وكذلك تحقيق نتائج إيجابية.
الموسم  في  األم��ري��ن  عانت  التي  النجمة  طائرة  أم��ا  النجمة:  خامسًا 
الماضي، فأكدت أن ما حصل للفريق ال دخل للمدرب فؤاد عبدالواحد فيه 
شيئًا، إذ تم التجديد له للموسم الثاني على التوالي، بهدف إعطائه فرصة 
أكبر إلظهار مواهبه التدريبية، وحاولت اإلدارة أن تدعم صفوف الفريق 
بعدة العبين مهمين بهدف تعزيز قوة الفريق مع انطالقة الموسم ليكون 

حاله أفضل من الموسم الماضي.
سادسًا الشرقي: لم ير المسئولون في طائرة الرفاع الشرقي أي خيار 
بعدما  األول  الفريق  لتدريب  جناحي  خالد  المدرب  في  الثقة  تجديد  من 

نجح في قيادة الفريق للعودة لمصاف أندية الدرجة األولى، وهذه تعتبر 
مكافئة كبيرة بالنسبة له سيحاول جاهدًا استغاللها خير استغالل خالل 

الموسم، إذ الطموح األولي سيكون البقاء وإلغاء قاعدة الصاعد هابط.
سابعًا األهلي: تعاقد األهالوية مع المدرب الصربي دراغان ليخوض 
الصربي  المدرب  ويملك  المحلية،  الساحة  على  له  تجربة  أول  بالتالي 
دراغان  ويعتبر  كثيرًا،  األهالوية  عليه  سيعول  ما  وهذا  جيدة  ذاتية  سيرة 

هو الوحيد التي تعتبر أجواء الكرة الطائرة البحرينية جديدة عليه.
ثامنًا الشباب: لم يحدث أي تغيير على الجهاز الفني للطائرة الشبابية، 
ضيف  مصطفى  المصري  للمدرب  جديدة  فرصة  الشباب  إدارة  أعطت  إذ 
يقدم  فريق  تكوين  بهدف  التوالي  على  الثاني  للموسم  الفريق  لقيادة 
عروض إيجابية خالل الموسم، الشباب نجح الموسم الماضي في تفادي 

الهبوط وقد يكون هذا العام الطموح نفسه مع زيادة في التطلعات نسبيًا.

)6( مدربين وطنيين ودراغان وضيف المدربان األجنبيان في »أولى الطائرة«


