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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 

الجمهور األهالوي بال راحة ل� 60 دقيقة
العريض  الجمهور األهالوي  ] لم يتوقف 
الهدير  عن  النهائية  المباراة  حضر  الذي 
الطابع  ذات  المعروفة  األهالوية  باألهازيج 
فقد  العشاءين وإال  إال وقت صالة  الحماسي 
كان يتفاعل مع األداء القوي الذي ظهر عليه 
إلى  الدفاع  في  سواء  الملعب  في  الالعبون 
الهجوم رغم مرحلة التكافؤ في الشوط األول 

قبل أن ينهي الشوط بفارق 3 أهداف.

حضر  الذي  النجماوي  الجمهور  وأما   
المدرج المخصص له على يمين  مبكرا ومأل 
المنصة الرئيسية فقد توقف وتوقفه منطقيا 
ما  بالفريق  ألم  الذي  المتراجع  األداء  بعد 
الشوط  األول، وطوال  الشوط  بعد منتصف 
الثاني كان الهدوء في المدرج النجماوي رغم 
تقليص الفارق مع الدقائق العشر األولى إلى 

3 أهداف.

محمد عبدالحسين... الجندي المجهول
الدولي  الحارس  لعب   [
عبدالحسين  محمد  المتألق 
المجهول  الجندي  دور 
والواقع  المباراة  ــوال  ط
الرئيسية  األسباب  من  أنه 
في  ــالوي  األه التفوق  في 
األول  الشوط  منذ  النتيجة 
النتيجة  تعكسه  لم  والذي 
وأبدع  الصالة،  ساعة  على 
تصويبات  في  »البرنس« 
كثيرا  الخلفي  ــط  ــخ ال
المواجهات  من  عدد  وفي 
المباشرة من الجناحين على 
ذلك  وكل  الخصوص،  وجه 
األداء  يبدأ  الذي  الوقت  في 
وكان  التراجع،  في  الدفاعي 
وأمان  ثقة  مصدر  بالفعل 
ويواصل  الالعبين  لزمالئه 
منذ  األهلي  مع  الرائع  أداءه 
الجوالت الحاسمة في بطولة 

الدوري.

رغم الخسارة... هشوم 
نجم فوق العادة

هشام  الدولي  الحارس  يبقى  الخسارة،  رغم   [
مباراة  بالفعل  وقدم  المباراة  نجوم  أبرز  من  عبداألمير 
في  الرئيسي  السبب  وكان  النواحي  جميع  من  رائعة 
بقاء فريقه في أجواء المباراة وإال كان األهلي في طريقه 
للوصول لفارق كبير منذ الشوط األول، وقدم »هشوم« 
أداء ممتازا في المواجهات المباشرة مع كل العبي األهلي 
وقدم لقطات رائعة جدا مع صادق علي الذي صوب عددا 
من التصويبات من أوضاع مريحة ولكنه بحسن التوقع 

نجح في التصدي.

الجمهور األهالوي
 يحتفي ب� »الجوكر«

األهلي أول وآخر المسجلين والنجماوي سلمان أول الموقوفين
] أول ضربة بداية في المباراة كانت لصالح 

األهلي.
األهلي  العب  المباراة سجله  في  هدف  أول   -
لزميله  احتسبت  جزاء  ركلة  من  حسين  علي 
على  وسجلها  األولى،  الدقيقة  في  الونه  محمود 

حارس النجمة هشام عبداألمير.
المباراة  حكام  أشهره  أصفر  إن��ذار  أول   -
الدقيقة  النجمة سلمان محمد في  كان على العب 
علي  على  لألهلي  إنذار  أول  كان  بينما  األولى، 

ميرزا في الدقيقة 3:30.
من  كان  متكاملة  لعبة  من  جاء  هدف  أول   -
نصيب النجمة في الدقيقة 2 وسجله العب الجناح 

بالل بشام.
من  كانت  المباراة  في  خاطئة  تمريرة  أول   -
األهلي، بعد تمرير خاطئة من صادق علي لزميله 

علي ميرزا.
- أول مرة احتسب فيها اإليقاف لمدة دقيقتين 
في المباراة كانت على العب النجمة سلمان محمد 
إيقاف  أول  كان  فيما   ،2:30 الدقيقة  في  أيضا 
فخر  حسين  نصيب  من  األهالوي  الفريق  على 

في الدقيقة 5.
نصيب  من  كان  الحراس  من  تصدي  أول   -
األهالوي محمد عبدالحسين بتصديه النفراد من 

جعفر عباس في الدقيقة 4.
- أول تقدم بفارق أكثر من هدف كان للنجمة 

في الدقيقة 5 وبنتيجة 2/4.
المباراة كانت  لعبة سلبية محتسبة في  - أول 

على األهلي في الدقيقة 21.
- أول وقت مستقطع طلبه مدرب النجمة محمد 
األهلي  رفع  بعدما   ،22:30 الدقيقة  في  المراغي 

الفارق لصالحه إلى 3 أهداف 9/11.
- أول هدف في الشوط الثاني كان لألهلي من 

نصيب حسين فخر في الدقيقة 2.

الثاني  الشوط  في  طلب  مستقطع  وقت  أول   -
األهلي  تقدم  والنتيجة   5 الدقيقة  في  للنجمة  كان 

.10/15
في  الثاني  الشوط  في  للنجمة  هدف  أول   -

الدقيقة 6:30 بتسجيل من حسين بابور.
- آخر هدف في المباراة كان من العب األهلي 

حسن السماهيجي.

العميد يهدي قميصه للجماهير األهالوية
السابق  الــدولــي  الــحــارس  ــادر  ب  [
الجماهير  بتحية  أحمد  محمد  النجماوي 
قميص  إهدائهم  خالل  من  وذلك  األهالوية، 
وعلى  بالتحية،  الجماهير  وبادلته  لعبه، 

أنه  إال  المباراة،  دقائق  لعبه  عدم  رغم 
دخل  التي  الجزاء  ركالت  لبعض  تصدى 
هشام  األساسي  للحارس  فيها  بديال 

عبداألمير.

حضر  الذي  العريض  األهالوي  الجمهور  احتفى   [
يعتبر  الذي  حسين  علي  المتألق  بالالعب  األمس  مباراة 
طريقته  على  الجاري  الموسم  في  الالعبين  أفضل  أحد 
الخاصة بعد تسجيل األهداف، والعادة يقوم علي حسين 
أو  بتسجيله  يقوم  هدف  كل  مع  الجمهور  مع  بالتفاعل 
المباراة  حتى مع أي هدف يقوم بتسجيله الزمالء، وفي 
النهائية لبطولة الدوري ردد الجمهور األهالوي »أوووه 
يا كيمو«، وباألمس كانت ليلة علي حسين وكان الشعار 

»حيوووو أبو حسين«.

أولويات المباراة


