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فيما نال المحرق برونزية دوري »شباب الطائرة«

داركليب يجدد تخطيه لـ »النصراوية« ليؤكد محافظته على »الثنائية«
§الرفاع – محمد عون

 ] حصد نادي داركليب بطولته الخامسة في الفئات العمرية للكرة الطائرة وذلك 
غريمه  حساب  على  وذلك  الكأس  إلى  الشباب  دوري  درع  األمس  يوم  ضم  بعدما 

التقليدي النصر. إذ فاز عليه بذات نتيجة نهائي الكأس وهي )3/صفر(.
فيما فقد النصر فرصة تحقيق أول ألقابه بالفئات العمرية لتكون هذه المرة األولى 

التي ال يحقق فيها »النصراوية« لقباً في الفئات العمرية منذ العام 2006.
محسن  جعفر  من  مكون  دولي  طاقم  أداره  الذي  اللقاء  أشواط  نتائج  وجاءت 

وعبدالخالق الصباح بواقع: )15/25، 22/25، 22/25(.
وممثل  كاظم  ومحمد  جاسم  محمد  اإلدارة  مجلس  عضوا  توج  المباراة  وبعد 
الشركة الراعية »بتلكو« فريق داركليب بلقب البطولة. إذ سلموا قائده درع الدوري 
وقلدوا الالعبين الميداليات الذهبية. فيما تم تقليد العبي النصر الميداليات الفضية. 

والمحرق الميداليات البرونزية.
النجمة بنتيجة  المحرق على  الثالث والرابع. فاز  المركزين  إذ في مباراة تحديد 
عباس  من  مكون  دولي  طاقم  أداره  الذي  اللقاء  أشواط  نتائج  جاءت  إذ   .)1/3(

عبدالرضا وعبداهلل حبيب بواقع: )22/25، 24/26، 25/23، 20/25(.

مجريات النهائي
أدائه  البداية من فرض  النهائي، نرى أن داركليب نجح منذ  وبالعودة لمجريات 
القوي على منافسه. إذ يعود ذلك لقوة اإلرسال الذي عول عليه محمود عبدالواحد 
والذي لخبط حسابات المدرب حسن علي وهذا ساهم في ارتكاب النصراوية لبعض 
األخطاء المباشرة. طبعاً دون نسيان فعالية أيمن عيسى بالصد والهجوم السريع 

.)5/10(
حافظ داركليب على هذه األسبقية على رغم المحاوالت التي أظهرها علي سلطان 
عبدالواحد ومحمد  )4( محمود  مركز  ثنائي  المرحلة  بهذه  تميز  إذ  وحسين خليفة. 

يعقوب )9/17(.
ومع استمرار معاناة النصر وارتكابه ألخطاء مباشرة تمكن رفاق أيمن عيسى من 

حسم الشوط سريعاً بنتيجة )15/25(.
في الشوط الثاني، بدأ النصر بشكل أفضل والفضل يعود لفعالية حسين خليفة 
في الصد والهجوم من مركز )2( فيما عانى داركليب من أخطاء العبه فاضل عباس 
)1/4(. وعلى رغم الرد الذي قدمه أيمن عيسى سريعاً إال أن علي حسن فرض نفسه 
نجماً مع دخوله كأساسي بهذا الشوط من خالل ضرباته الهجومية من مركزي )2 و4( 

دون نسيان فعالية عيسى عباس بالصد )5/9 ثم 8/13(.

هذه األسبقية لم يحسن النصراوية استثمارها ألنهم عانوا مرة أخرى من ضعف 
شديد بالكرة األولى وهذا أثر على الشق الهجومي، إذ قدم محمد يعقوب نقاط متتالية 

لمصلحة فريقه بعد استبسال كبير لعلي جعفر في الدفاع الخلفي )15/16( للنصر.
واصل داركليب ضغطه بتقوية اإلرسال، ما جعل النصر يعاني نسبياً بالهجوم. إذ 
عاد حسن عباس لتقديم نفسه من مركز )3( بشكل جيداً مستغاًل تفكك الخطوط عند 
منافسه فيما شكل دخول سيدهاشم دوراً فعاالً في تقوية الصد. وبهذه األثناء احتج 

النصر بشدة على وجود خطأ إعداد لكن الحكم أصر على صحة قراره. 
حافظ داركليب على تفوقه مع دخول أيمن مجدداً بشكل فاعل بوسط الشبكة إما 

بالهجوم أو الصد لينتهي الشوط داركليبياً بنتيجة )22/25(.
في الشوط الثالث، كانت البداية فيه متكافئة لحد بعيد الن الفريقان تبادال تحقيق 
أخطاء  النصر من  استفاد  فيما  التنويع هجومياً  كان يعول على  فداركليب  النقاط. 
فاضل عباس المباشرة وكذلك عودة حسين خليفة لفعاليته الهجومية من األطراف 

.)6/6(
النصر نجح بعد ذلك من التفوق بالنتيجة بعد بروز علي حسن الالفت هجومياً 

بعدما ترجم استبسال ميثم سلطان بالدفاع لنقاط متتالية وسط تفكك كبير بحوائط 
الصد »البنفسجية« )6/9(.

مرة أخرى لم يفلح النصر بالحفاظ على هذه األسبقية والسبب األخطاء المباشرة 
وتواضع استقبال الكرة األولى. وبالجهة المقابلة تحسن أداء اإلرسال عند داركليب 
فاضل عباس  الفترة عودة  إذ شهدت هذه  الخلفي.  بالهجوم  ثم  الدفاع ومن  وكذلك 
للنجاح الهجومية واستمرار فعالية أيمن عيسى من وسط الشبكة ومحمود عبدالواحد 

من األطراف )14/14(.
تتألق  الصد  حوائط  بدأت  إذ  مجدداً  األسبقية  ألخذ  داركليب  قادت  العودة  هذه 
بقيادة أيمن عيسى وبمساعدة محمود تارة وسيد هاشم في أخرى. إذ عانى علي 
سلطان وعيسى عبداهلل الذي برع بكرة هجومية قبل ذلك من تحقيق المطلوب إليقاف 

المد »البنفسجي« )18/21(.
حاول النصر أن يضغط على منافسه لكي يعود لكي سياسة التسريع وتألق محمد 
يعقوب قاد داركليب لتحقيق المطلوب وهو الحفاظ على األسبقية حتى حسم فاضل 

عباس اللقاء بكرة هجومية من مركز )2( )22/25(.

فريق داركليب بطل دوري الشباب للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2013/2012   

منتخب المعاقين يستعد للمشاركة في بطولة العالم بفرنسا األحمر البحريني يشارك في البطولة العربية 33 للجولف
§الرفاع – اتحاد المعاقين

البحريني  االتحاد  رئيس  عّبر   [
اللجنة  رئيس  المعاقين  لرياضة 
بدول  المعاقين  لرياضة  التنظيمية 
بن  أحمد  الشيخ  التعاون  مجلس 
وسعادته  فخره  عن  خليفة  آل  سلمان 
المنتخب  العبين  مشاركة  لضمان 
المعاقين   – القوى  أللعاب  البحريني 
ستقام  والتي  العالم  بطولة  في 
الفرنسية ليون  المدينة  منافساتها في 

المقبل. 14-30 يوليو  الفترة من  في 
الشكر  بجزيل  سعادته  ــه  ووج
األعلى  المجلس  لرئيس  والعرفان 
اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب 
الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية 
وجميع  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر 
البحرينية  األولمبية  اللجنة  منتسبي 
البحريني  االتحاد  يلقاه  ما  على 

ومساندة  دعم  من  المعاقين  لرياضة 
والتي  وأنشطته  برامجه  لجميع 
هذه  أن  وخصوصا  فيها  يشارك 
المشاركة جاءت بدعم اضافي من قبل 

البحرينية. األولمبية  اللجنة 
سلمان  بــن  أحمد  تقدم  وكما 

بالتوفيق  لالعبين  الصادقة  بأمنياته 
المشاركة  هذه  في  البحرين  وتشريف 
سابقا  عودونا  كما  الوطني  والتمثيل 
وجه  كما  المختلفة،  المحافل  في 
القائمين  القديرين  الوطنين  المدربين 
البحريني  المنتخب  أفراد  تدريب  على 
خطة  وضع  على  العمل  بضرورة 
أجل  من  وتنفيذها  متكاملة  تدريبية 
خالل  من  كفاءتهم  رفع  على  العمل 
المتنوعة  التدريبية  البرامج  هذه 
بإذن  المرجوة  األهداف  بلوغ  ثم  ومن 

تعالى. اهلل 
لذوي  منتخبنا  أبطال  أن  يذكر 
للمشاركة  تام  استعداد  على  اإلعاقة 
سبقه  لما  الدولية  التظاهرة  هذه  في 
مدربينا  كافة  من  مسبق  إعداد  من 
السر  أمين  بذلك  صرح  الوطنيين. 
لرياضة  البحريني  باالتحاد  العام 

نامي. محمد  المعاقين 

§الوسط – المحرر الرياضي

للجولف  البحرين  منتخب  غادر   [
الجاري  يونيو   22 السبت  ــوم  ي
البطولة  منافسات  في  للمشاركة 
التي  الرجال،  لمنتخبات  الـ33  العربية 
يونيو   28  -  23 الفترة  خالل  ستقام 
»منتجع  جولف  مالعب  على  الجاري 
في  أكتوبر«   6« مدينة  في  الند«  دريم 

العاصمة المصرية القاهرة.
علي  البحريني  الوفد  قائمة  وضمت 
للوفد وعادل  النعيمي رئيساً  بن صقر 
علي الفياض إدارياً، وكاًل من الالعبين: 
سلطان  الحكم،  سلطان  عــبــداهلل 
صالح،  يعقوب  ناصر  الحكم،  عبداهلل 
المدرب  بقيادة  العفنان  مبارك  وحمد 

االيرلندي ستيفين هووي.
االتحاد  لرئيس  الثاني  النائب  وأكد 
هذه  فــي  المنتخب  ــد  وف ورئــيــس 

أن  النعيمي  صقر  بن  علي  البطولة 
الالعبين جميعاً في جاهزية فنية عالية 
أن  مبينا  البطولة،  هذه  في  للمشاركة 
بطوالت  في  شاركوا  كافة  الالعبين 
أكسبهم  ما  المملكة  خارج  للجولف 
خبرة واستعداداً فنياً جيداً، الفتاً إلى أن 
القائمة ضمت العبين خبرة، قائاًل: »كل 
مشاركاتنا نضعها في خانة المشاركات 
الهامة والطموحة على مستوى تحقيق 
وما  العبينا  بإمكانات  إلدراكنا  اللقب 
واسعة  ميدانية  خبرة  من  يمتلكون 
وقدرة على المنافسة بقوة على اللقب، 
العربية  البطولة  في  مشاركتنا  وتبقى 
ونأمل  الذهب  معانقة  بطموح  دائما 
المشاركة  هذه  في  التوفيق  لمنتخبنا 
والقدرة على عكس الصورة الطيبة عن 
الجولف البحريني وما يحمل من تاريخ 

ورصيد من البطوالت« .

للجولف  البحريني  االتحاد  أن  يذكر 
إدارتــه  مجلس  رئيس  بنائب  دفــع  
لمنصب  مرشحا  النعيمي  صقر  علي 
العربي  االتحاد  لرئيس  األول  النائب 
التنفيذي،  المكتب  ولعضوية  للجولف 
الجديد  اإلدارة  مجلس  انتخاب  وأن 
االنتخابية  للفترة  العربي  لالتحاد 
الجمعية  جلسة  خالل  سيجري  المقبلة 
العربي  لالتحاد  العادية  العمومية 
البطولة  هامش  على  تعقد  والتي 

العربية الثالثة والثالثين.  
االتحاد  باسم  النعيمي  علي  وقدم 
البحريني للجولف بالغ الشكر والتقدير 
للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس 
األولمبية  اللجنة  ورئيس  والرياضة 
البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد 
الجولف  بمنتخب  الهتمامه  خليفة  آل 

وما قدمه من دعم ورعاية.

أحمد بن سلمان

اكتمال عقد المشاركين في »البارح الدولية 20 للشراع«
§بالج الجزائر - اتحاد الرياضات البحرية

والفرق  المنتخبات  عقد  اكتمل   [
الدولية  البارح  في بطولة  المشاركة 
تحتضنها  والتي  للشراع  العشرين 
االتحاد  ويقيمها  البحرين  مملكة 
خالل  البحرية  للرياضات  البحرين 
الجاري  يونيو   29  –  25 من  الفترة 
ببالج  االتحاد  مقر  ساحل  مياه  على 
توافد  أمس  يوم  وشهد  الجزائر، 
الفترة  منذ  البطولة  في  المشاركين 
القطري  المنتخب  وكان  الصباحية 
حامال  البحرين  إلى  الواصلين  أول 
في  النتائج  أفضل  تحقيق  حلم  معه 
تفاصيلها جيدا  يعرف  التي  البطولة 
فيها  المشاركة  على  حرص  فطالما 
من  وأصدقائه  إخوانه  جانب  إلى 
ومن  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

الدولي العربية والعالمية.
للبطولة  العام  البرنامج  وبحسب 
تبدأ  المنظمة  اللجنة  أعدته  والذي 

في الساعة التاسعة من صباح اليوم 
العشرين  النسخة  وفعاليات  أنشطة 
من البارح الدولية بعقد االجتماع العام 
فيه  تسلط  والذي  المشاركة  للفرق 
اللجنة المنظمة ورئيس لجنة الحكام 
الدولي اإليطالي الشهير لوكا بابيني 
الضوء على خط سير السباق ونظام 
الظهيرة  فترة  تشهد  كما  السباقات، 
التدريبات  من  جوالت  اليوم  لهذا 

النطالقها  تمهيدا  الحرة  والسباقات 
في التاسعة من صباح الغد بمشاركة 
فرق  وهي   12 يمثلون  العب   100
اإلمارات،  قطر،  الكويت،  ومنتخبات: 
الجزائر،  المغرب،  تونس،  عمان، 
الهند  كازاخستان،  باكستان،  مصر، 
وموناكو  إندونيسيا  من  وفريقين 
للمرة  البطولة  في  يشاركان  والذين 
البحرين  منتخب  إلى  إضافة  األولى، 

والمشاركة  للبطولة  المضيف  البلد 
الشراع  رياضة  لنجمة  األولــى 

الفلسطينية إيمان أبو يوسف.
البطولة  تشهد  أن  المتوقع  ومن 
بين  عالية  وندية  قوية  منافسة 
الدول  مختلف  من  اللعبة  نجوم 
تقام على  أنها  المشاركة وخصوصا 
المتميزة  البحرين  مملكة  سواحل 
النوع  هذا  لمثل  المناسبة  بطبيعتها 
البالد  تشهده  وما  السباقات  من 
البارح  رياح  من  األيام  هذه  خالل 
الموسمية والتي من شأنها أن تسهم 
بشكل مباشر في منح البطولة أجواء 
تنافسية خاصة، إضافة إلى ما يمكن 
منه  االستفادة  البحرين  لضيوف 
حيث اإلعداد المتميز للجنة المنظمة 
لمقر  والنموذجي  الحديث  والموقع 
االتحاد في بالج الجزائر والتسهيالت 
للمشاركين  تقدم  التي  الفائقة 
واالرتياح  الساعادة  وتمنحهم 

النفسي.

منتخب البحرين للشراع

اإلثارة تتواصل بدوري البنوك والمؤسسات المصرفية لكرة القدم
§الوسط – المحرر الرياضي

ـــارة  اإلث تــواصــلــت   [
البنوك  بــدوري  والحماس 
والمؤسسات المصرفية على 
كأس بيت التمويل الخليجي 
الثاني  يومها  في  القدم  لكرة 
والتي تقام على صالة نادي 
النجمة النموذجي، فقد شهدت 
التمهيدي  الدور  منافسات 
بإقامة 4 مباريات والتي ظهر 
فيها فريق بنك مسقط الدولي 
)BMI( بالمارد الحديدي الذي 
ضرب بقوة في أولى ظهورا 
مصرف  فريق  منافسه  له 
بثمانية   )AL-Salam( السالم 
الحدث  وهو  نظيفة  أهداف 

األبرز في منافسات الدوري.
التي  اللقاءات  أول  وكان 
انطلقت من المجموعة الثالثة 
 )Benefit (بين شركة بينفيت
بنك  تشارتد  وستناتدرد 

فيها  استطاع  والتي   )SCB(
على  الفوز  تحقق  بينفيت 

تشارتند بنك بنتيجة 1/3.
بنفس  الثاني  اللقاء  أما 
بنك  جمع  الذي  المجموعة 
ومصرف  الدولي  مسقط 
كاسحا  فوزا  شهدت  السالم 
 8( ـــ  ب ــي  ــدول ال لمسقط 
مقابل  دون  نظيفة(  أهداف 
في  مسقط  العبو  تناوب 
شوطي  مدار  على  التسجيل 
بعد سيطرتهم على  المباراة 

مجرياتهما.

من  الرابعة  وبالمجموعة 
يعتبر  الذي  الثالث  اللقاء 
القوية  اللقاءات  أقوى  من 
الذي  اآلن  حتى  والمثيرة 
جمع فريقي مصرف البحرين 
المركزي )CBB( وبنك األهلي 
وانتهى   )AUB( المتحد 
بالتعادل بينهما بنتيجة 5/5.

وفي اللقاء الرابع واألخير 
استطاع بنك البحرين الوطني 
منافسه  على  الفوز   )NBB(
 E&Yانديونغ ايرنست  شركة 

برباعية نظيفة.

من منافسات البطولة


