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حقق فوزًا مستحقًا في النهائي التاريخي وأمن بطاقة البطولة الخليجية

محطم األرقام القياسية... يكسب كالسيكو كرة اليد البحرينية... ويتوج بالثنائية
ع������ادة وطبيعة ل����ه  ال����ذه����ب  ال���ط���ل���ي���ع���ة...  ف����ي  دائ����م����ا  ال����ب����دي����ع����ة...  ب��ف��ن��ي��ات��ه  األه����ل����ي  ه�����ذا 

§ أم الحصم – محمد مهدي، محمد أمان

] ضرب النادي األهلي الرقم القياسي في عدد 
المسجل  الرقم  المسجلة محليا متخطيا  البطوالت 
باسم غريمه التقليدي النجمة بـ18 بطولة دوري 
بعد فوزه المستحق على الغريم نفسه في المباراة 
 ،20-26 بنتيجة  باألمس  الكأس  لبطولة  النهائية 
أقيمت  التي  المباراة  من  األول  الشوط  وانتهى 
الحصم وسط حضور  بأم  اليد  اتحاد  على صالة 
 ،10-13 بنتيجة  أيضا  لصالحه  كبير  جماهيري 
للبطولة  ويصل  كأس  بطولة  لـ19  يصل  وبذلك 
لكرة  تاريخه ويعلن عن نفسه ممثال  43 في  رقم 

اليد البحرينية في البطولة الخليجية المقبلة.
مباراة  والنجماوي  األهالوي  الفريقان  وقدم 
الفريق  تسيدها  عام،  بشكل  المستوى  جيدة 
النجماوي في الدقائق العشر األولى غير أن األهلي 
تسيدها فيما تبقى من وقت باألداء الدفاعي القوي 
محمد  الحارس  وتألق  الدفاعية(  الطرق  )مختلف 
في  التصرف  حسن  إلى  باإلضافة  عبدالحسين 
الشوط الثاني وإال فإن الحارس هشام عبداألمير 
االنفرادات  في  محققة  أهالوية  كرة   20 نحو 
عدم  وسط  الخلفي  الخط  وتصويبات  المباشرة 
الذي  عبدالحسين  محمد  وجد  فيما  الدفاع  تعاون 

يعينه في معظم األوقات.
الثاني  الشوط  بداية  منذ  واضحا  ــان  وك
الفوز  لحصد  الطريق  في  األهالوي  الفريق  أن 
النجمة  ظل  أن  بعد  الكأس  ببطولة  والتتويج 
الخبرة  ما يلعب بالعب واحد وهو صاحب  أشبه 
التركيز  البقية تاهوا وسط  هشام عبداألمير فيما 
الدفاع )الدفاع األمامي(،  العالي لالعبي األهلي في 
ولواله )أي هشوم( النتهت المباراة فعليا منتصف 
الشوط الثاني على األكثر، والمستوى الذي قدمه 
المباريات، ولعل  أفضل  تكتيكيا وفنيا من  األهلي 
من أحد أهم األسباب تألق علي ميرزا الالفت، وما 
التنظيم  ذو  الذكي  الدفاع  عام  بشكل  األهلي  ميز 

العالي والبعيد عن العقوبات.
وبالعودة ألحداث المباراة فقد بدأ األهلي مدافعا 

النجمة  وبدأ  فخر،  حسين  بتقدم   1/2/3 بطريقة 
مدافعا بطريقة 6/صفر بين قوسي الستة والتسعة 
الباكين  على  بالضغط   2/4 إلى  تتحول  أمتار 
األهالوية،  الهجمة  أثناء  ميرزا وصادق علي  علي 
من  المباراة  في  التسجيل  حسين  علي  وافتتح 
متتاليين  بهدفين  النجمة  ورد  أمتار   7 الـ  عالمة 
عبر بالل بشام وحسين البابور، وشهدت الدقيقة 
3 حصول سلمان محمد على عقوبة اإليقاف لمدة 

دقيقتين.
واستفاد األهلي من النقص العددي بأقل ما يمكن 
2-2، ومن مجهود  التعادل  له صادق علي  وأدرك 
فردي سجل علي عيد الهدف الثالث وكسب إيقاف 
النجمة  واستفاد  فخر  حسين  على  دقيقتين  لمدة 
 3 إلى  الفارق  النقص خير استفادة ورفع  من هذا 
أهداف 5-2 مع حلول الدقيقة السابعة وسط تألق 
الحارس هشام عبداألمير الذي تألق في التصدي 

للفرص األهالوية في المواجهات المباشرة.
 11 الدقيقة  5-5 مع  التعادل  األهلي من  وتمكن 
مترجما أفضليته الدفاعية بالتسجيل عبر الهجوم 
أعاد  الفردية  األخطاء  من  سلسلة  وبعد  الخاطف، 
بالل بشام النجمة للمقدمة في الهجوم الخاطف مع 
حلول الدقيقة 13، واستبدل مدرب النجمة الوطني 
عبدالكريم  بعباس  محمود  حسن  المراغي  محمد 
بعد  المنظم  الهجوم  في  الهجومية  الحلول  إليجاد 
علي  وفوت  جديد  ال  أن  إال  التسجيل،  معد  تراجع 
حسين على فريقه التقدم ألول مرة بإهداره رمية 

7 أمتار، وصارت النتيجة التعادل 6-6.
العميد  تصدي  على  عبدالجليل  صالح  ورد 
الهدف  ميرزا  علي  وسجل  أمتار،   7 الـ  لرمية 
عقوبة  وكسب  ناجح  اختراق  من  لألهلي  السابع 
أيضا،  محمد  حسن  على  دقيقتين  لمدة  اإليقاف 
الثاني  اإليقاف  األهلي  األول استغل  اإليقاف  وكما 
بفارق  تقدمه  على  اإلبقاء  من  سوى  يتمكن  ولم 
محمد  سلمان  الصاعد  يسجل  أن  قبل   7-8 هدف 
الذي  الوقت  في  األيمن  الجناح  من  التعادل  هدف 
من  اهلل  مال  عباس  حارما  األمير  عبد  هشام  تألق 

التسجيل.

وعوقب علي ميرزا باإليقاف لمدة دقيقتين مع 
الدقيقة 22 وكانت النتيجة 10-8 لصالح األهلي، 
بعد  المستقطع  الوقت  النجماوي  المدرب  وطلب 
أن لم تنجح التبديالت التي أجراها على مستوى 
الهجومي،  الحلول  إيجاد  في  والعناصر  التكتيك 
األول  الشوط  إنهاء  إلى  األهلي  ميرزا  علي  وقاد 
التماسك  جانب  إلى   10-13 أهــداف   3 بفارق 

الدفاعي الذي ظهر عليه الفريق.
ناقصا حسين فخر  الثاني  الشوط  األهلي  وبدأ 
وبعد مرور أقل من دقيقتين عوقب حسين البابور 
بدأ  الذي  األهلي  وتمكن  دقيقتين  لمدة  باإليقاف 
متماسكا في الدفاع من زيادة الفارق إلى 5 أهداف 
15-10 مع حلول الدقيقة الرابعة األمر الذي أجبر 
المستقطع،  الوقت  طلب  على  النجماوي  المدرب 
الحارس  أن  إال  أهداف   5 بفارق  التفوق  ورغم 
المتألق هشام عبداألمير فوت على األهلي تسجيل 
وتحولت  المباشرة،  المواجهات  في  أهداف  ثالثة 
 12-16 لـ  الفرصة  النتيجة وسط تبادل إلضاعة 

مع الدقيقة التاسعة.
غير  إيجاد حلول هجومية  األهلي  مدرب  وأراد 
التصويب من الخط الخلفي، فدفع بحسن رمضان 
بدال من عباس مال اهلل ونقل الونة للجناح األيمن، 
في  الموفق  غير  علي  صادق  استبدل  ذلك  وبعد 
المدرب  دفع  المقابل  في  مدن،  بمحمد  التصويب 
بدال  الخلفي  الخط  في  علي  بمحمود  النجماوي 
ولذلك  الدائرة  لمركز  نقل  الذي  عيد  علي  من 
بدأت الكفاءة تعود للنجمة الذي نجح في مجاراة 

األهلي.
عبدالحسين  محمد  بتألق  بقوة  األهلي  وضرب 
في الحراسة وعلي حسين في الهجوم المنظم على 
الدائرة وتمكن من استعادة الفارق ولكن بفارق 6 
كامل  تفوق  18 وسط  الدقيقة  مع   16-21 أهداف 
يجري  المراغي  المدرب  جعل  نجماوي  وتوهان 
سلسلة من التبديالت في مختلف المراكز للعودة 
تفوق  وسط  النتيجة  وتحولت  المباراة،  ألجواء 
تنتهي  أن  قبل   25 الدقيقة  مع   17-25 لـ  أهالوي 

المباراة بنتيجة 20-26.

مباراة هادئة تحكيميًا للطاقم السلوفيني العالمي
للفريقين،  هدية  اللعبة  اتحاد  قدم   [
للطاقم  المباراة  تحكيم  إسناد  خالل  من 
السلوفيني نيناد كرستيتش وبيتر ليوبيتش، 
أفضل طاقم تحكيمي  يعتبران حاليا  اللذين 
في العالم، إذ شاركا في الكثير من البطوالت 
النهائية  المباراة  اللذان أدارا  العالمية، وهما 
لكأس العالم األخيرة التي أقيمت في إسبانيا 

وفازت بها البلد المنظم.

إدارة  في  صعوبة  أية  الطاقم  يجد  ولم 
االحتجاجات  بعض  وجود  رغم  على  اللقاء 
بعد  مباشرة  ينصاعون  الذين  الالعبين  من 
ذلك، وكان لوجود هذا الطاقم إيجاد الهدوء 
الخط  على  معهما  وتواجد  المباراة،  في 
عبدالواحد  الحكام  لجنة  رئيس  المرقبين 
نجيب  السابق  الدولي  والحكم  اإلسكافي 

العريض.

مراسيم أولية يتقدمها العبو األكاديمية
] بدأت المباراة بإجراء بعض المراسيم التي تقدمها دخول كأس 
لباسي  يلبسان  اللعبة،  أكاديمية  من  قبل العبين  من  البطولة محموال 
بصحبة  ذلك  بعد  الفريقان  يدخل  أن  قبل  واألزرق،  األصفر  الفريقين 
أسماء  العصفور  حسين  الزميل  أعلن  وبعدها  األكاديمية،  العبي 

الفريقين، وكان ذلك مصحوبا بأهازيج الجماهير.

علي ميرزا يحوز على نجومية اللقاء وهدافيه
علي  الدولي  الالعب  خطف   [
وقائمة  المباراة  نجومية  ميرزا 
فيها  كان  مباريات  وبعد  هدافيها، 
المباراة  في  وخصوصا  متذبذبا 
الخليجية  األندية  لبطولة  النهائية 
األحمر،  الكارت  فيها  تلقى  التي 
أظهر ميرزا معدنا وحقيقة مستواه، 
وحاز على نجومية اللقاء التي كان 
حسين  علي  زميله  فيها  يزاحمه 
عبداألمير  هشام  والحارسان 
ميرزا  أن  إال  عبدالحسين،  ومحمد 
كان األفضل، وكان موجودا في كل 

دقيقة يحتاجه الفريق.
وقد سجل ميرزا 7 أهداف، وهو 
أعلى معدل تسجيل بين الالعبين، 
الشوط  في  أهــداف   4 سجل  إذ 
الثاني، ويليه زميله  األول و3 في 
علي حسين برصيد 6 أهداف، فيما 
الطرف  في  المسجلين  أفضل  كان 
بابور  حسين  الالعبان  النجماوي 
أهداف،   4 برصيد  محمد  وسلمان 
التهديف  قائمة  في  الغريب  ولعل 
عباس  جعفر  النجمة  العب  غياب 
في  هــدف  أي  يسجل  لم  ــذي  ال

المباراة.

عدواني الكويت في المنصة الرئيسية
المنصة  في  العدواني  قايد  الكويتي  الكويت  نادي  في  اليد  كرة  جهاز  رئيس  شوهد   [
العدواني  والنجمة، ورفض  األهلي  بين  النهائية  المباراة  يتابع  اليد  اتحاد  لصالة  الرئيسية 
الكشف عن سبب تواجده في البحرين في هذه الفترة غير أنه قال إنه يتواجد من أجل المباراة 
النهائية فقط، ومن المتوقع أن يكون التواجد من أجل إتمام صفقة انتقال العب باربار الدولي 
5 مواسم ليلعب هناك كالعب مقيم حاله حال  علي عبدالقادر والذي أعلن عنها مسبقا لمدة 
العب النجمة السابق مهدي مدن الذي انتقل للقرين الكويتي لمدة 5 مواسم أيضا كالعب مقيم.


