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كان مهددًا بالخروج من الدور األول فتحول إلى بطل

البرتقالي يستعيد بريق الذهب بتتويج ثالث بدرع السلة

بالفوز  الترشيحات  عــن  تماما  بعيدا  ــان  ك الــحــالــة 
أدنــى  أو  قوسين  ــاب  ق ــان  ك باعتباره  ـــدوري  ال ببطولة 
فريق  مــع  تــســاوى  عندما  األول  الـــدور  منذ  الــخــروج  مــن 
البحرين بالرصيد نفسه من النقاط قبل أن يفوز عليه في 
الثمانية  لدور  المؤهل  الثامن  المركز  ويضمن  مباراة  آخر 

لتبدأ بعدها حكاية الحالة مع لقب الدوري.
الحالة كان وضعه صعبا في دور الثمانية إذ إن النقاط 
وضعه  من  عقدت  األول  القسم  في  جمعها  التي  القليلة 
الثمانية  دور  مــبــاريــات  جميع  يخوض  جعله  مــا  ــو  وه

وكأنها مباريات بطولة.
المنامة  فريق  على  الفوز  من  له  لقاء  أول  في  وتمكن 
سريعا  ويضمن  انتصاراته  بعدها  ليواصل  الكأس  بطل 
على  الحصول  من  تمكن  بل  السداسية  للدورة  الوصول 

المركز الرابع فيها.
الصفر  من  فيه  الفرق  جميع  تبدأ  الذي  السداسي  وفي 
بدأ فريق الحالة يرنو نحو لقب الدوري مقدما مستويات 

مميزة وكاشفا عن نوايا بطولية.
إلى  ــاراة  ــب م مــن  مستواه  تــفــاوت  ــم  رغ على  والــفــريــق 
على  فــقــط  لــيــس  ــا  ــح واض ـــان  ك تصميمه  أن  إال  أخــــرى 

الوصول للمربع الذهبي وإنما للفوز باللقب.
ليالقي  الثالث  المركز  في  الحلول  في  الحالة  ونجح 
الذهبي  الــمــربــع  ــي  ف الــثــانــي  الــمــركــز  صــاحــب  المنامة 
في  ويــنــجــح  متتاليتين  مــبــاراتــيــن  ــي  ف عليه  ويــتــفــوق 
فريق  البطولة  فــرق  أقــوى  لمواجهة  للنهائي  الوصول 

نادي المحرق.
بقوة  ضرب  النهائي  في  األولى  المباراة  ومنذ  الحالة 
المشوار  نصف  قطع  من  مكنه  صريحا  انتصارا  وحقق 

نحو الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.
أمام  الثانية  المباراة  في  خسر  الفريق  أن  رغم  وعلى 
في  توازنه  استعادة  من  تمكن  ما  سرعان  أنه  إال  المحرق 
حسم  من  وتمكن  كبير  بذكاء  ولعب  الفاصلة  المباراة 

األمور في الثواني األخيرة وصوال للفوز في المباراة.
الحداد  صالح  المميز  الوطني  مدربه  وبقيادة  الحالة 
لمنصات  ــودة  ــع ال ــن  م وتــمــكــن  للمستحيل  حـــدا  وضـــع 
عليها  ســـار  محكمة  خططا  رســـم  ــداد  ــح ــال ف الــتــتــويــج، 
ليواصل  عاما   15 منذ  المفقود  باللقب  وتوجوا  الالعبون 
من  خرج  أن  بعد  الكبيرة  الفرق  بين  ــه  دوران السلة  درع 
ثم  ومن  المحرق  ثم  ومن  األهلي  يد  على  المنامة  احتكار 
األهلي مرتين متتاليتين وصوال للحالة الذي فاز باللقب 

أيضا.
مجددا  تحقيقه  من  تمكنوا  السلة  دوري  أبطال  جميع 
السلة  دوري  أن  يؤكد  ما  األخيرة  الخمس  السنوات  في 
كــون  ــازع  ــن م دون  ــن  م وخليجيا  محليا  ــــوى  األق ـــات  ب

المنافسة على بطولته بين 4 فرق وأكثر.
لهذا  ــدا  ــدي ج عــصــرا  سيفتح  بالبطولة  الــحــالــة  ــوز  ف
السنوات  في  المشكالت  من  الكثير  عانى  الــذي  النادي 
ستعود  العافية  فإن  بالبطولة  فوزه  بعد  ولكنه  األخيرة 

فريق الحالة توج بلقب دوري السلة بعد 15 عامًامجددا إلى جسد الحالة.

§ الوسط - محمد عباس

] احتفلت منطقة الحالة وجماهير نادي الحالة حتى وقت متأخر من مساء أمس األول )االثنين( 
أن  بعد  عاما  منذ 15  األول  واللقب  السلة  لكرة  البحرين  زين  دوري  في  النادي  ألقاب  بثالث  بالفوز 
متكافئة  مباراة  بعد   76/82 بنتيجة  القوي  المحرق  فريق  على  الفاصلة  المباراة  في  الفريق  فاز 

وصعبة حسمها البرتقالي في الثواني األخيرة.

أكد أن الالعبين وعدوه بالفوز بالبطولة

الحداد: سرنا خطوة خطوة نحو اللقب

أحمد علي قائد »أوركسترا« الحالة

الحداد  صالح  الوطني  الحالة  فريق  مدرب  أكد   [
وضع  ف��ي  الفريق  ت��دري��ب  مهمة  تسلم  أن  ومنذ  أن��ه 
الالعبين  من  والترحيب  التعاون  كل  لقي  جدا  صعب 

الذي قالوا له: »نحن رهن اشارتك«.
قلت  الفريق  مع  لي  األول��ى  اللحظة  »منذ  وأض��اف 
علينا  ويجب  خطوة  خطوة  األم��ور  سنأخذ  لالعبين 
كنا  أن  بعد  الثمانية  ل��دور  التأهل  أجل  من  العمل  أوال 

نصارع على الخروج من القسم األول«.
في  فكرنا  الثمانية  ل��دور  وصلنا  أن  »بعد  وتابع 
للمربع  للتأهل  وص��وال  ذلك  في  ونجحنا  السداسي 
وقلت  باللقب  بالفوز  فعليا  فكرنا  وبعدها  الذهبي 
لالعبين أن هذا الموسم ال بد أن نتوج ويجب أن نمتلك 

االصرار الالزم للفوز بالبطولة«.
في  بالخسارة  يتأثر  ل��م  فريقه  أن  ال��ح��داد  وأك���د 
المحرق،  أم��ام  ال���دوري  نهائي  ف��ي  الثانية  ال��م��ب��اراة 
وق����ال: »ب��ال��ع��ك��س ب��ع��د ال��خ��س��ارة ت��ج��اوزن��ا األم���ور 

جميع  وك���ان  التالية  ال��م��ب��اراة  ف��ي  وف��ك��رن��ا  سريعا 
الالعبين مصممين على الفوز باللقب«.

وواص�����ل »ل���م ن��ت��أث��ر ب��ال��خ��س��ارة ألن��ن��ا ل���م ن��ق��دم 
المستوى المأمول وكان أداؤنا ضعيفا ومن الطبيعي 

أن نخسر في هذه الحالة«.
وبينت  بالالعبين  اجتمعت  الخسارة  »بعد  مبينا 
تصحيح  ع��ل��ى  س��وي��ا  وع��م��ل��ن��ا  أخ���ط���اءه  الع���ب  ل��ك��ل 
أن  فقالوا  مني  تريدون  ماذا  لالعبين  وقلت  األخطاء 
وبالفعل  اللقب  سنحقق  ونحن  الملعب  خ��ارج  تقف 

أوفوا بوعدهم«.
أية  في  أفكر  لم  لنا  الثالثة  المباراة  »ف��ي  وأض��اف 
أتوقع  ولم  البطولة  نخسر  أن  الممكن  من  أننا  لحظة 
الخسارة وإنما كنت شبه متيقن من الفوز في النهاية 

لما لمسته من اصرار الالعبين على تحقيق اللقب«.
المحرق  جماهير  كانت  المباراة  بداية  »قبل  وتابع 

تقول بأننا سنخسر وقلت لهم بأننا سنفوز باللقب«.

الحداد يتحدث إلى الوسط الرياضي

مال اهلل: رزقت على قدر نيتي

الخاجة: عملنا بجد 
للفوز باللقب

المخضرم  الالعب  للبطولة  النهائية  والمباراة  الحالة  فريق  نجم  عّلق   [
بعد  الــدوري  ببطولة  التوالي  على  الثالثة  للمرة  تتويجه  على  اهلل  مال  أحمد 
أصبح  وأنه  الحالة  مع  الموسم  وهذا  األهلي  النادي  مع  الماضيين  الموسمين 

والبطولة وجهين لعملة واحدة، بقوله: »على قدر نياتكم ترزقون«.
األم  ناديي  مع  التتويج  هذا  على  اهلل  وأحمد  أوال  اهلل  من  فضل  »هذا  وأضاف 

الحالة بعد كل هذه السنوات«.
الفوز  على  مصمما  الفريق  وكان  بالبطولة  الفوز  شخصيا  »توقعت  وتابع 

بها منذ الوصول للمربع الذهبي«.
وعن المستوى المميز الذي قدمه في المباراة النهائية بعد أن لعب بصورة 
متواضعة في المباراة الثانية، قال مال اهلل: »كان أدائي الغير جيد في المباراة 
الثانية دافعا لي لتقديم أفضل ما لدي في المباراة األخيرة وبالفعل نجحت في 
أحمد مال اهلل فرحا بالفوز بالدرعمعظم المحاوالت كما أن الفريق كان في مستوى مميز أهله للفوز في النهاية«.

الفريق  أن  الخاجة  عبداهلل  الحالة  فريق  نجم  أكد   [
الذي  باللقب  الفوز  أجل  من  جماعية  وبصورة  بجد  عمل 

ابتعد عن الحالة منذ سنوات طويلة.
وقال: »على رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق 
الطريق  إلى  العودة  من  تمكن  أنه  إال  الموسم  بداية  في 

الصحيح وتمكن من التتويج في النهاية باللقب«.
وأضاف »فزت في السابق بالبطولة مع األهلي وهذه 
بعد  الحالة  مع  بالبطولة  فيها  أفــوز  التي  األولــى  المرة 

انتقالي للفريق في بداية الموسم«.
جماعية  بصورة  باللعب  نجحنا  أننا  »أعتقد  وتابع 
أدوارهــم  الالعبين  جميع  أعطى  للفريق  الفني  والجهاز 
الجهود  لتتكامل  جيد  بشكل  طبقوها  التي  المطلوبة 

للفوز باللقب«.
ــه بــالــتــتــويــج مــجــددا  ــادت ــع ــن س ــة ع ــاج ــخ ــــرب ال وأع
تركه  بعد  ــرق  ف لــعــدة  انتقل  أن  بعد  الـــدوري  ببطولة 

األهلي وصوال للعب مع الحالة. عبداهلل الخاجة

الحالة  ف��ري��ق  ن��ج��م   [
وص���ان���ع أل���ع���اب ال��ف��ري��ق 
أح��م��د ع��ل��ي ح��س��ي��ن ك��ان 
في  للحالة  الفصل  كلمة 
المباريات  وف��ي  النهائي 
في  وخ��ص��وص��ا  ال���ث���الث 
ال��م��ب��ارات��ي��ن ال��ل��ت��ي��ن ف��از 

فيهما الفريق.
هو  ال���الع���ب  ه����ذا  أداء 
ترمومتر الفريق باعتباره 
والقادر  األوركسترا  قائد 
على تغيير مجريات اللعب 
وت��ط��ب��ي��ق أف���ك���ار م���درب 
ال���ف���ري���ق ص���ال���ح ال���ح���داد 
من  ك��واح��د  نفسه  م��ق��دم��ا 
في  األلعاب  صناع  أفضل 

الدوري المحلي.
أحمد علي عندما يكون 
ف����ي م���س���ت���واه ال��م��ع��ه��ود 
أن  بمكان  الصعوبة  فمن 
ما  وه���ذا  ال��ح��ال��ة،  يخسر 
الفريق  ج��م��اه��ي��ر  ت��ع��رف��ه 
ج����ي����دا وه������و م����ا دف��ع��ه��ا 
كبيرة  الف��ت��ة  وض���ع  إل���ى 
ف���ي ال��ص��ال��ة ب��ه��ا ص���ورة 
ال�����الع�����ب ك���ت���ب ع��ل��ي��ه��ا: 
أحمد علي حسين متوجًا بالدرع»إيفرسون أنت األفضل«.

أكد أنه وعد الجميع بالبطولة قبل المباراة

جوادي: التتويج ال يوصف في أول نهائي لي
بقوة  القادم  والنجم  الحالة  فريق  نجم  أوضح   [
أن  ــوادي  ج عباس  البحرينية  السلة  كــرة  سماء  في 
مع  له  موسم  أول  في  يخوضه  ــذي  ال األول  النهائي 

الفريق األول كان هذا النهائي ضد المحرق.
وقال: »التتويج باللقب في اول نهائي لي شعوره 
يطمح  ـــذي  ال للفريق  كبير  ــاز  ــج إن ـــذا  وه يــوصــف  ال 

لمواصلة االنتصارات والفوز بالبطوالت«.
وقلت  باللقب  بــالــفــوز  متفائال  ــت  ــن »ك وأضــــاف 
في  وحتى  بالبطولة  سنفوز  أننا  أصحابي  لجميع 
البالك  بخدمة  هاتفي  فــي  كتبت  للمباراة  الطريق 
لهم  ــدرع  ال وجلب  بالبطولة  للفوز  ذاهــب  أنــي  بيري 

وقد تحقق هذا األمر«.
ــر فــي ظــهــوره بــالــمــســتــوى نــفــســه في  ــس ـــن ال وع

الفريق  في  الوحيد  الالعب  وهــو  الثالث  المباريات 
يشهد  أن  دون  ــن  م نفسه  بــالــمــســتــوى  لــعــب  الـــذي 
التي  الثانية  المباراة  في  حتى  تراجع  أي  مستواه 
للعب  كثيرا  متحمسا  »كنت  وقــال:  الفريق،  خسرها 
المباراة النهائية ولعبت بحماس كبير وهو ما مكنني 

من تقديم المستوى نفسه في جميع المباريات«.
من جانب آخر، بين جوادي أن التتويج باللقب مع 

الفريق األول ال يضاهيه الفوز به مع أي فريق آخر.
قدم  الفريق  أن  باللقب  الفوز  في  »الحالوة  وقــال: 
األول  الدور  من  الخروج  من  قريبا  وكان  جدا  بعيد  من 
وهو  والالعبين  واإلداري  الفني  الجهاز  اصـــرار  لــو 
للفوز  وصــوال  الصحيح  الطريق  إلى  الفريق  أعــاد  ما 

بالبطولة«. عباس جوادي فرحًا بالتتويج بالدرع السالوي

حمد علي: البطولة هدية لألب الروحي رشدان
حسين  علي  حمد  الــالعــب  الحالة  فريق  نجم   [
الروحي  األب  إلى  الدوري  ببطولة  الفوز  إنجاز  أهدى 
جاسم  النادي  ورئيس  الحالة  نادي  في  السلة  لكرة 
في  السلة  لــكــرة  ويــقــدمــه  قــدمــه  ــا  م ــل  ك على  ـــدان  رش
باللقب  الفوز  يستحقون  »الحاالوية  وقال:  النادي. 
النهاية  حتى  الفريق  خلف  وقف  الذي  الجمهور  وهذا 
بالبطولة  الفوز  يستحق  الدوري  قاع  في  كان  أن  بعد 

أيضا«.
أن  فيها  كــدنــا  صعبة  ظـــروف  ــي  ف »كــنــا  ـــاف  وأض

نخرج من الدور األول قبل أن نتمكن بصورة تدريجية 
من تحسين المستوى ولعب المباراة النهائية والفوز 
الفريق  مدرب  طلبها  التي  التعليمات  وعن  باللقب«. 
الحداد  منا  »طلب  ــال:  ق الفريق،  من  الــحــداد  صالح 
في  االستعجال  ــدم  وع بــهــدوء  اللعب  على  التركيز 
إنهاء الكرات كما كلف كل العب بأدوار محددة دفاعية 

وهجومية«.
وأضاف »لعبنا بحماس كبير وقتالية عالية وكنا 

حمد علي حسين فرحا بالتتويج بدرع الدوريمصرين على الفوز على رغم قوة الفريق المنافس«.


