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بثالثية نظيفة وبفضل اإلرسال المؤثر وحوائط الصد 

»الطائرة النصراوية« تبدأ الموسم بنجاح بإطاحتها بالشرقاوية
§ مدينة عيسى - محمد عون

] بدأت »الطائرة النصراوية« موسمها في دوري الدرجة 
حققت  بعدما  جداً  إيجابية  بطريقة  الطائرة  للكرة  األولى 
الشرقي بنتيجة )3/صفر(، في مباراة  الرفاع  االنتصار على 
قدمه  الذي  الثاني  الشوط  باستثناء  النصر  عليها  سيطر 
صده  حوائط  بفضل  جداً  جيدا  فنيا  مستوى  منافسه  فيه 
بالذات. وجاءت نتائج أشواط اللقاء بواقع: )16/25، 23/25، 

.)19/25
ويدين النصر بالفضل لهذا الفوز لحوائط الصد واإلرسال 
صانع  عليها  عول  التي  الجماعية  إلى  باإلضافة  المؤثر 

األلعاب عيسى عباس.

اللقاء  مجريات 
الفريقين  من  متكافئة  بداية  األول  الشوط  انطالقة  شهدت 

النقاط في الشق الهجومي تارة،  وذلك بسبب تبادل تحقيق 
في  والهجوم  اإلرسال  مهارة  في  األخطاء  بعض  وارتكاب 

أخرى.
بفضل  األفضلية  أخذ  من  سريعاً  تمكن  النصر  أن  غير 
تنظيم حوائط الصد أمام النيجيري ماثيو الذي كان الالعب 
حسن  برع  إذ  الشرقاوية،  التشكيلة  في  الوحيد  المهاجم 
أمامه كثيراً،  ضاحي وكذلك يونس عبدالكريم وحسن عقيل 

ومعهم أيضاً حسين خلفية. 
أبرز  إبراهيم ويونس  كان صبيح  الدفاعي...  التألق  ومع 
المخلصين هجومياً بالنسبة لصانع األلعاب عيسى عباس، 
فيما عانى الشرقي كثيراً من األخطاء في االستقبال والهجوم 
وكذلك التغطية الدفاعية، ليحسم رفاق حسن ضاحي الشوط 

سريعاً )16/25(.
بداية  السيناريو،  ذات  النصر  واصل  الثاني،  الشوط  في 
قوية بفضل الصد واإلرسال المؤثر الموجه على مركزي )1 

و5( لتعطيل الضربات الهجومية لماثيو )3/7(.
من  النصر  تمكن  بالعودة  الشرقي  محاوالت  رغم  وعلى 
بالنتيجة،  متفوق  وهو  الشوط  من  الثاني  النصف  دخول 
غير أن محمد جعفر وماثيو برزا بشكل الفت جداً في تشكيل 
حوائط الصد أمام حسن ضاحي ويونس عبدالكريم بالذات 
تعديل  من  الشرقي  فريقهم  مكنت  سريعة  انطالقة  يحققوا 

النتيجة )12/12(.
الفريقين  تبادل  مع  التكافؤ  من  مرحلة  في  الشوط  دخل 
األمامية  المنافذ  إغالق  من  الشرقي  تمكن  إذ  النقاط،  تحقيق 
لضربات حسن ضاحي وفشل بإيقافها من المناطق الخلفية، 
المرات إال أن  الهجوم في بعض  وعلى رغم نجاح ماثيو في 
بعدها  لينجح  حالة  من  بأكثر  إيقافه  في  نجح  النصر  دفاع 
خليفة  حسين  ومعهما  عبدالكريم  ويونس  إبراهيم  صبيح 

في تحويلها لنقاط متتالية )18/22(.
مع  النتيجة  تقليص  في  تدريجياً  ونجح  اجتهد  الشرقي 

وسبق  أخرى  مرة  جعفر  محمد  بقيادة  الصد  حوائط  تألق 
إال ن يونس عبدالكريم  إرسال مؤثر من محمد عبداهلل،  ذلك 
برز في النقاط األخيرة ومعه صبيح إبراهيم ليحسم الشوط 

للنصراوية )23/25(.
اإلرسال  بفضل  بقوة  الشرقي  بدأ  الثالث،  الشوط  في 
لدى  الهجومي  التخليص  وغياب  عبداهلل  لمحمد  المؤثر 
النصر، إال أن كتيبة حسن علي رجعت سريعاً بفضل إرسال 
في  وصبيح  ضاحي  ونجاح  عبدالكريم  يونس  من  مؤثر 

تنفيذ حوائط الصد أمام ماثيو وعباس أحمد )6/6(.
المؤثر  بإرساله  مستمراً  القوي  اندفاعه  النصر  واصل 
ليحقق  الشرقي  مفاتيح  أبرز  أمام  صده  حوائط  وتنظيم 
لدى  األداء  مستوى  في  كبير  هبوط  وسط  متتالية  نقاطا 
في  ورفاقه  ضاحي  حسن  مأمورية  سهل  ما  ورفاقه،  ماثيو 
حسم الشوط بسهولة )19/25(. أدار اللقاء طاقم دولي مكون 

من جعفر المعلم وراشد جابر.

ضربة ساحقة سريعة لالعب النصر من مركز ثالثةضربة ساحقة من محترف الشرقي تمر من حائط الصد النصراوي

اعتبر المحرق فائزًا... طائرة »الغزال« تتخلف عن الحضور

اليوم ختام الجولة األولى من »أولى الطائرة«

لقاء مرتقب بين داركليب والنجمة... وآخر بين األهلي والبسيتين

المباراة  حضور  عن  البحرين  نادي  تخلف   [
درجته  في  الطائرة  الكرة  لموسم  االفتتاحية 
األولى كما كان متوقعاً لدى الكثيرين، وخصوصاً 
لم  والالعبين  اإلدارة  بين  الحاصلة  اإلشكاالت  أن 

يتم حسمها حتى اآلن.
المسابقة في يومها  على  أثر سلباً  التخلف  هذا 
القرارات  أهم  يترقبون  المراقبين  وجعل  األول، 
التي ستصدر من بيت »طائرة الغزال« إثر ذلك، إذ 
المباريات  الغياب في  يتكرر هذا  أن  هناك تخوف 
المقبلة مما سيجعل شكل المسابقة بعيدا نوعاً ما 

عن المثالية المنتظرة.
القانوني  الوقت  انتهاء  وبعد  المباراة  طاقم 
)3/صفر(  بنتيجة  فائزاً  المحرق  فريق  اعتبر 

وبنتائج أشواط )25/صفر( في جميعها. 
المنافس  الفريق  غياب  المرباطي  واستغل 
وخاص حصة تدريبية عبارة عن تقسيمه كما فعل 
البحرين  طائرة  اعتذرت  عندما  تقريباً  شهر  قبل 

رسمياً عن عدم المشاركة في كأس االتحاد.
العجالن  جاسم  البحرين  مدرب  قال  جهته،  من 

التزام  بعد  وخصوصاً  حصل  ما  يتوقع  لم  أنه 
الالعبين في الحصص التدريبية األخيرة، وأضاف 
»المفاجأة بالنسبة إلي كانت عدم حسم هذا الملف 

مع الالعبين ولهذا السبب لم يحضروا للمباراة«.

وتابع قائال: »سأجلس مع اإلدارة خالل اليومين 
غير  من  ألنه  التطورات،  آخر  لمعرفة  المقبلين 
المباريات  النوح في  المعقول االستمرار على هذا 

المقبلة«.

إداري المحرق يقوم بتسجيل الالعبين قبل إنهاء المباراة الرسمية 

هرونة يدافع رسميًا عن ألوان »الدار« من جديد
في  الطائرة  الكرة  جهاز  رئيس  ذكر   [
لـ«الوسط  صالح  عباس  داركليب  نــادي 
األول  الوطني  منتخبنا  العب  أن  الرياضي« 
ألوان  الموسم عن  هذا  أيمن هرونة سيدافع 
ناديه داركليب، وذلك بعد موسمين قضاهما 
مع المحرق وحقق معه الكثير من االنجازات.
قوة  ستشكل  الدار  ألبناء  هرونة  عودة 
أفضل  لتقديم  يسعى  الذي  للفريق  إضافية 
في  األول  للتتويج  يصل  حتى  مستوياتهم 
في  يكون حاضراً  أن  المتوقع  تاريخه. ومن 
ومشاركته  النجمة  ضد  اليوم  األول  اللقاء 
يقوده  الذي  الفني  الجهاز  بقرار  مرهونة 
الرابع  المدرب الوطني إبراهيم علي للموسم 

على التوالي.
مركزه  يعتبر  الذي  هرونة  أيمن  أن  يذكر 
اللعب  أيضًا  بإمكانه  الحر  الالعب  الرئيسي 

في مركز )2(.

أيمن هرونة

داركليب والنصر يتأهالن لنهائي دوري الصغار للطائرة
داركليب  فريقا  تأهل   [
المباراة  ــى  إل والنصر 
الصغار  لــدوري  النهائية 
هزما  بعدما  الطائرة  للكرة 
والمحرق  صالح  النبيه 
الــدور  في  التوالي  على 
ليواصال  النهائي  نصف 
في  المتتالية  انتصاراتهما 
الدوري، إذ ستقام المباراة 
النهائية يوم الثلثاء المقبل.

فوز داركليب كان سهاًل 
الشوطين  في  فاز  أن  بعد 
 .)19/25  ،11/25( بنتيجة 
في  الكبير  الفوز  بعد  إذ 
فضل  األول  الــشــوط 
فيكتور  األوكراني  المدرب 
فرصة  العبيه  بقية  إعطاء 
الشوط  فــي  المشاركة 
الثاني وفيه قدم العبو النبيه 
من  أفضل  مستوى  صالح 
طاقم  المباراة  أدار  األول. 
حجاب  يعقوب  من  مكون 

وخالد الشوملي.
الثانية،  المباراة  وفي 
مستحقًا  النصر  فوز  جاء 
في  بعيد  من  عاد  أن  بعد 
كان  إذ  األول،  الــشــوط 
لصالح  يسير  ــشــوط  ال
متفوقا  كان  الذي  المحرق 
لكن   ،)15/19( بالنتيجة 
النصر  لدى  إلرسال  قوة 

النتيجة  قلب  في  ساهمت 
وفي  الــشــوط،  وتحقيق 
سيطرت  الثاني  الشوط 
عليه  سلمان  محمد  كتيبة 

وحققت بكل سهولة. 

شوطي  نتيجة  وجــاءت 
 ،19/25( بــواقــع:  اللقاء 
طاقم  اللقاء  أدار   .)14/25
الشوملي  خالد  من  مكون 

ويعقوب حجاب.

من لقاء النصر والمحرق

الجولة  منافسات  اليوم  تختتم   [
األولى  الدرجة  دوري  من  األولــى 
إذ  لقاءين،  بإقامة  الطائرة  للكرة 
سيلعب في األول النجمة مع داركليب 
ويليه  مساًء،   )6( الساعة  عند 
األهلي  بين  آخر  قوي  لقاء  مباشرًة 
صالة  وستحتضن  والبسيتين. 

اتحاد الطائرة هاتين المباراتين.
النجمة × داركليب

أمسية  في  ــى  األول المواجهة 
التفوق  تأكيد  شعار  ستحمل  اليوم 
البطولة  في  انتصاره  بعد  للنجمة 
داركليب  سيرفع  فيما  التنشيطية، 
التفوق  وتأكيد  الدين  رد  شعار 
في  منافسه  على  الفريق  حقق  الذي 
مسابقة الدوري في األعوام األخيرة. 
في  جيد  بأداء  ظهر  الذي  النجمة، 
مستواه  لرفع  سيسعى  التنشيطية 
أكثر وأكثر حتى يقدم مباراة كبيرة 
البداية  منذ  الفوز  لتحقيق  تؤهله 
مرتفعة  المعنويات  تكون  حتى 
المقبلة،  للمباريات  العبيه  لدى 
هذا  كبيرة  طموحاته  أن  وخصوصاً 

الموسم.
جيداً  كان  الــذي  داركليب،  أما 
لقاء  باستثناء  االتحاد  كأس  طوال 
أن  فسيحاول  المربع،  في  النجمة 
حتى  المباراة  على  يفرض سيطرته 
يجعله  مهم  فوز  تحقيق  من  يتمكن 

مع األندية المتنافسة منذ البداية. إذ 
عامين  منذ  مرة  معه ألول  سيشارك 

العب المنتخب أيمن هرونة.
داوود  هشام  النجمة  ــدرب  م
سيلعب بتشكيلة مكونه من: )محمود 
جاسم في صناعة األلعاب، والثنائي 
في  عباس  محمد  مع  جعفر  حسن 
مركز )3(، وسيشغل محمد عبداألمير 
المالود  إبراهيم  والثنائي   ،)2( مركز 
وخليل عبدالنبي مركز )4(، والالعب 

الحر علي حسين(.
علي،  إبراهيم  داركليب  مدرب  أما 
مركز  في  حسن  بمحمود  فسيلعب 

اإلعداد، والثنائي أمين محمد مع علي 
وسيشغل   ،)4( مركز  في  عبدالواحد 
والثنائي   ،)2( مركز  إبراهيم  علي 
مركز  إبراهيم  ومحمد  عبداهلل  ميرزا 

)3(، والالعب الحر علي خير اهلل(.
األهلي × البسيتين

اليوم،  بأمسية  الثانية  المواجهة 
ألنهما  األخــرى،  هي  قوية  ستكون 
يحققا  حتى  الفوز  تحقيق  يريدان 
فريق  على  والفوز  إيجابية،  انطالقة 
منافس من شأنه أن يعزز المعنويات 

لدى أٍي منهما.
صفوفهم  عززوا  الذين  األهالوية 

أنه  يعلمون  الالعبين  من  بالكثير 
بقوة حتى  البدء  جداً  الضروري  من 
الماضي،  العام  سيناريو  يتكرر  ال 
حاضرة  المهزوزة  البداية  كانت  إذ 

لتطيح بالمدرب دراغان آنذاك.
شكله  تغير  الذي  البسيتين  فيما 
على  العبين   4 عنه  سيغيب  كثيراً 
يشكلون  كانوا  الذين  من  األقــل 
األول  القسم  في  األساسي  التشكيل 
رغم  أنه  فيعلم  الماضي،  العام  من 
فنية  مستويات  بتقديم  مطالب  ذلك 
في  عطاءه  أن  وخصوصاً  كبيرة 
وخصوصاً  إيجابياً  كان  التنشيطية 

في المباراة الثانية.
بورويس  محمد  األهالوية  مدرب 
سيلعب بحسين متروك في صناعة 
إبراهيم مع ناصر  األلعاب، وصادق 
صالح في مركز )4(، وسيشغل مركز 
أوليفر  والثنائي  مدن،  محمد   )2(
 ،)3( مركز  في  الصيرفي  علي  مع 

والالعب الحر يونس بورويس.
أما مدرب البسيتين محمد الشيخ 
فتشكيلته من المتوقع أن تتكون من 
في  الفردان(  )محمد  الذوادي  محمد 
اإلعداد، ونايف محمد مع دي سيزار 
في مركز )4(، وحسين عبدالقهار في 
مركز )2(، وسيشغل مركز )3( أحمد 
حمد مع حسين مهدي، والالعب الحر 

جابر عبداهلل.

من لقاء سابق بين األهلي والبسيتين


