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بروية الموضوع هذا نناقش دعونا ]
الرياضي» «الوسط فـ انفعال، دون ومــن
ولــكــن احـــــدا، يــجــامــل  وال  ـــد  أح ضـــد  لــيــس 
المهنة أخــالقــيــات عـــن ــدث ــح ــت ن ــا  ــن ــادم م
يطبق أن فيجب القانون  بتطبيق  ونطالب
مجتمعنا فـــي ــد  ــوج ي فـــال  ــع،  ــي ــم ــج ال ــى  ــل ع
على بني ومــا ــوس» وفــقُّ «خيار  الرياضي

هو القانون. والقانون فهو باطل باطل
اللجنة  عــن صـــادر خبر الــمــاضــي  ــوع ــب األس فــي استوقفني  لقد   
أن المفروض من والتي النسائية اللجنة بتشكيل البحرينية االولمبية
مملكتنا البحرين، في النسائية الرياضة على تشرف أعلى سلطة تكون
الوطني المنتخب العبات إحدى  قبل من اللجنة  ترؤس  نظري ولفت
ولكن أعضاء اللجنة، من اقل خبرة وحنكة اعتقادي وهي في للكاراتيه
حنكتها، أو خبرتها  بشأن ليس  الخالف ألن القصيد، بيت ليس هذا
فاللوائح مهمة. قانونية نقطة مع األمر هذا في تعارض الخالف ولكن
واللجنة الرياضية واالتحادات لألندية األساسية لألنظمة النموذجية
للشباب العامة المؤسسة إلشــراف الخاضعة البحرينية االولمبية
لالتحادات األساسي بالنظام والخاصة بها والمعمول والرياضة 
يجوز «ال  على تنص (34) رقم أساسية مادة فيها توجد الرياضية،
التحكيم أو االتحاد  مباريات في يشتركوا أن اإلدارة مجلس ألعضاء 
التدريب مراكز احد في العبة الفاضلة واألخــت المباريات» هذه في

للكاراتيه. الوطني المنتخب في أساسي وعضو لالتحاد التابعة
االتــحــاد  إدارة مجلس ــي ف عــضــوة تعيينها ــم ت ــاذا ــم ل ــؤال:  ــس ــال ف  
المادة. لنص  صريحة مخالفة  ذلك وفي النفس عن  للدفاع البحريني 
نًاً معيَّ االتــحــاد ــذا ه لكون  القانونية النقطة  ــذه ه عــن تغاضينا وإذا 
للجنة رئيسا  اختيارها تم فلماذا المؤهلة، النسائية الكوادر وتنقصه 
نسائية، رياضية سلطة أعلى وهــي االولمبية اللجنة في النسائية
المهم المركز هذا تتبوأ ألن يؤهلها  قرار  أو فكر صاحبة ليست وهي
أن نتمنى أو نتمناه الــذي الرياضي المجتمع فإن لذلك والحساس؟
تجنيس شاكلة على أو  المحسوبية، أو بالمجاملة يأتي  ال إليه نصل
تمامًا مؤمن - شخصيًا وأنا - تحت الطاولة. من وعدنان وفتاي جون
تخلفنا أسباب أحــد بــأن  خليفة آل راشــد بن عيسى  الشيخ ذكــره بما 
الفردية والقرارات التخطيط، سوء هو التعاون دول في األشقاء عن

وحدها. «الفلوس» وليس المدروسة، غير العشوائية
مثل هذه وتدرس تناقش عليا فنية لجنة تشكيل أطالب لذلك مازلت

القانونية. االشكاالت
العالي عباس
abbas.alaali@alwasatnews.com

إّشكال قانوني

انطالق دوري اليوم
لالسكواش العامة المؤسسة رئيس

رئيس دوري ــأس ك مــبــاريــات ــوم ــي ال ــن م ــاراً ــب ــت اع تــبــدأ   ]
محمد بن فواز الشيخ والرياضة للشباب العامة المؤسسة
البطولة هذه  وتهدف االســكــواش... في خليفة آل  خليفة بن 
من للكثير  الفرصة وإتاحة االحتكاك وازدياد اللعبة نشر إلى
على ــالوة ع الشريفة، المنافسات  في  للمشاركة ممارسيها
الالعبين.... بين والتآلف المحبة وأواصــر العالقات  تنمية
األنــديــة بين ـــى األول الثالثة بالمراكز  الــفــائــزون سيحصل 
راعي من مقدمة مادية جوائز على المشاركة والمؤسسات
بإقامة  مساء  6.00 الساعة في المباريات تبدأ البطولة. هذه
ملعب على وبتلكو البحري النادي يلتقي إذ مباريات، خمس
دلمون، ملعب على الشباب ونادي ودلمون البحري، النادي
الــنــادي ملعب على الخليج ــدق ــن وف البريطاني والــنــادي 
ملعب على ريتزكارلتون مع الدبلومات وفندق البريطاني،
االسكواش باتحاد الناشئين وفريق والرفاع الدبلومات فندق

بتلكو. ملعب الطائرة على والريشة
أشهر بناء لمدة ثالثة يستمر الذي هذا الدوري تنظيم ويأتي
االتحاد رئيس من بتوجيه بها األعضاء قام سخية جهود على
من رئيس وبدعم خليفة آل خليفة بن عيسى بن الشيخ حسام
األلعاب إمكانات  تطوير على يحرص الذي العامة المؤسسة 

البحرين. مملكة في الفردية
في لالسكواش العموم منتخب  يشارك  ــر، آخ جانب من
الكويت فــي  ستقام التي عشرة  الثامنة  العربية البطولة
الثاني  تــشــريــن نــوفــمــبــر/  26 حــتــى   21 ــن م الــفــتــرة خـــالل 
خليل حسن الالعبون البحرين منتخب يمثل إذ ــاري، ــج ال
قوس المدرب بإشراف إبراهيم وأسامة السماهيجي وإيــاد

الرحمن.

للبولنج كالتكس لبطولة بطًال الشتي

أقيمت والتي  البولنج في كالتكس  بطولة  على الستار أسدل  ]
بطال الشتي محمد الالعب بتتويج العوالي في بابكو  صالة على 
ثالث  من التكافؤ نقاط دون من نقطة 720 مجموع أن لعب بعد لها
أو  الرقم  هذا تحطيم  المشاركين  من  أي  يستطع لم  إذ  محاوالت، 
في عــبــداهللا  حسين الصاعد الــالعــب وجــاء منه. ــراب ــت االق حتى 
يعتبر  وهذا التكافؤ نقاط مع نقطة  813 بمجموع الثاني المركز
ستة من أقل  منذ اللعبة هذه لعب باشر الذي الالعب لهذا انجازًا
الالعب أخرى. وجاء إلى بطولة من مستواه تطوير استطاع  أشهر
 619 بمجموع الشباب لفئة القائمة رأس على سعد أحمد محمد
فئة  رأس  على   573 لمجموع القعود عبداهللا أحمد والالعب  نقطة 
تشرين  أكتوبر/  24 يوم البطولة هذه فعاليات وبدأت الصغار.
إذ  الــجــاري، الثاني تشرين نوفمبر/  10 حتى الماضي األول
وتشكر  محاولة.  528 مجموع لعبوا والعبة العبًا 81 ــارك ش
المستمر دعمه على شفيع  مجيد كالتكس عام مدير  النادي إدارة
مملكتنا في عموما البولنج ولعبة المتنوعة الــنــادي لنشاطات

الحبيبة.

الدوحة» «آسياد افتتاح لحفل دعوة يتلقى العاهل
بنا - عيسى مدينة §

استقباله خالل خليفة آل عيسى بن حمد الملك البالد عاهل تلقى ]
الشيخ المملكة  لدى قطر دولــة سفير أمس عصر الصافرية قصر في 
صاحب الشقيقة قطر دولة أمير من خطية رسالة ثاني آل ثامر بن عبداهللا
لحضور جاللته دعــوة تتضمن ثاني آل خليفة بن حمد الشيخ السمو
تنطلق التي اآلسيوية لأللعاب عشرة الخامسة ـــدورة ال افتتاح حفل
كانون ديسمبر/ شهر خالل (الدوحة) القطرية العاصمة في فعالياتها

المقبل. األول
تعزيز في اللقاءات الرياضية تسهم هذه أن مثل اعتبر الملك جهته، من
والشعوب الدول بين عرى الصداقة والتعاون وتمتين والتفاهم التقارب
والنجاح قطر بالتوفيق في األشقاء لإلخوة تمنياته عن معربًا العالم، في

بالمستوى المنشود. الرياضي الحدث إظهار هذا في
على قطر دولــة أمير لسمو  وتقديره  شكره  عن  البالد عاهل وأعــرب 
المتميزة التي األخوية العالقات عمق مؤكدًا الحدث، لهذا الكريمة دعوته
والتسهيالت باإلمكانات مشيدًا الشقيقين، والشعبين البلدين تربط

الدورة. منافسات هذه إلنجاح قطر دولة وفرتها التي

ــــك أوش ـــــي جــــانــــب آخـــــــر، وف
فريقه تدعيم  على كذلك الغزال 
الحارس الشباب نــادي بالعبي
حسين والالعب عبدعلي صادق 
خاطب قد  البحرين وكان حيدر، 
خدمات طالبا رسميا الــشــبــاب 
إنــهــمــا إذ ـــن، ـــي ـــن االث الــالعــبــيــن 
الماضية ــرة ــت ــف ال ــي ف ــان  ــدرب ــت ي
أية اآلخـــر الــطــرف  يــبــِد ــم  ول معه 
رئيسه ـــد  أك حــســبــمــا ــة  ــارض ــع م
لـ خاص تصريح في أحمد ميرزا
إلى مشيرا الرياضي» «الوسط
يتساءل رد بخطاب آخر ناديه أن
منوها الالعبين، انتقال قيمة عن
مانع أي لديه ليس ناديه أن إلى
«إذا ــال ــائ ق ــال ــق ــت االن مــســألــة ــي  ف
من سيستفيدان  الــالعــبــان ــان  ك
وسيكون للبحرين انتقالهما
فلن لــهــم، منفعة  أكــثــر  االنــتــقــال 
داعيا أرى  وال وجههم ــي ف نقف

أصال». لذلك

أنهى الــبــحــريــن ـــادي ن ـــان  وك
إجـــــــــراءات ــــق ــــاب ــــــت س فـــــي وق
الوطني منتخبنا ــب الع انتقال
ونــــادي ــة ــي ــئ ــاط ــش لــكــرة الــيــد ال
عيسى عبداهللا السابق سماهيج
(األخــيــر) مستفيدا  لمصلحته، 
في ــد أســـاســـي ــن ب ــه مـــن ــال ــق ــت الن
بحرية يقضي االتــحــاد ــح ــوائ ل
الحصول دون من الالعب انتقال 
يلعب ـــــذي ال ـــه ـــادي ن إذن  ــى  ــل ع

 40 ــن م أكــثــر ــه  ل يلعب ــم ل إذا  ــه  ل
مجموعة ــن م كنسبة المئة ــي  ف
في فيها ــارك ش التي المباريات 
هــذا وأثــــار  مــاضــيــيــن. موسمين 
السماهيجيين، حفيظة االنتقال
على ــر  أص عيسى عــبــداهللا ولــكــن 
ألجــل ـــدم وق للبحرين ــال ــق ــت االن
رضا نالت طيبة مستويات ذلك
خالد ــري ــص ــم ال ــق  ــري ــف ال مــــدرب 
الطيبة مستوياته وتوجت نوح،

اليد ــرة ك لمنتخب باستدعائه
يومين قبل غادر الذي الشاطئية
العالم في بطولة كأس للمشاركة

البرازيل. في الشاطئية
وإذاوفقناديالبحرينوأنهى
الــتــاجــر ــاح ــم س ــال ــق ــت مــســألــة ان
حيدر، عبدعلي وحسين وصادق

ــوة وق ــة  ــام دع سيمثل ـــك ذل ـــإن  ف
ــد، ــدي ــج ال ــم ــوس ــم لــلــفــريــق فــي ال
بعودة عرفنا  مــا إذا وخصوصا
حــمــود بـــو ــــد رائ ــق ــري ــف ــن ال ــت ــاب ك
نادي من  قادما الفريق لصفوف 
مع الــتــعــاقــد ــالف ــخ الــنــجــمــة، ب
الفريق نجم  وتعافي  علي  عبداهللا 

فإنه ــة، ــاب اإلص مــن ــدن م حسين 
البحرين يظهر أن  المنتظر مــن
به ظهر الــذي مــن أفضل بمظهر
قاده والذي الماضي الموسم في
الترتيب، سلم في  الثامن  للمركز
مع يتناسب  ال  الذي المركز وهو

كرة اليد. لعبة في تاريخ النادي

كذلك وحسين حيدر عبدعلي الشبابيان صادق

الغزال االنتقال لصفوف من قريب التاجر سماح البنفسج حارس
أمان - محمد الوسط §

البحرين نادي إلى االنتقال من التاجر قريبا باربار سماح نادي في الحارس الثاني بات ]
أن على وباربار، البحرين بين المبدئي االتفاق حسب وذلك فقط، واحدا موسما معه للعب
بعد على  الطرفان 2008/2007 ولم يتفق الرياضي في الموسم من جديد للبنفسج يعود
الغزال، ومن يرتدي شعار عندما الذي سيتقاضاه التاجر الشهري وال الراتب االنتقال قيمة

حد. أقصى على (الثلثاء) غدا أو اليوم الغزال تدريبات التاجر يشارك أن المنتظر

األحمدي التاجرأحمد سماح

سلمان حسين

ــي  ــب الع أن  إلــــى ـــود ـــع ت واألســــبــــاب   
مستمر تطور في الخليجية المنتخبات
ويعطونها اللعبة على يركزون أنهم كما
القطري فالمنتخب الــكــافــي،  االهــتــمــام
فيها حــديــث  ــه أن مــع اللعبة فــي  متطور 
أصــال ــري ــط ــق ال ــام االتـــحـــاد ــم ــت وذلـــك اله
في  للعبة نــصــيــب  ـــود ـــوج ول بــالــلــعــبــة 
كما قطر،  في العالمية أسباير أكاديمية
بلعبة مهتم أيضا السعودي المنتخب أن
المنتخب ـــى  إل ــة ــاف ــاإلض ب ـــواش  ـــك االس
البطولة يحتكر ــا ــم دائ ـــذي  ال الــكــويــتــي 

البطولة أيضا. هذه على والذي سيطر
تحت فئة ــي: ــاآلت ك النتائج ــت ــان وك
أوال  الكويت كانت  الفرق بطولة  عاما 19
وبطولة ثالثا، وقطر ثانيا والسعودية
الكويت  كانت عاما  15 تحت فئة الفرق
وفي ثالثا،  والسعودية ثانيا وقطر أوال 
أحرزت  تحت 19 عاما فئة بطولة الفردي
إلى باإلضافة الــثــالث المراكز  الكويت

عاما. 15 تحت فئة الفردي
عدم ــاب ــب أس ــن  م أن ــان ــخ ال ـــاف  وأض
أن ــا ــض أي ــاز ــج ان ألي منتخبنا تحقيق 

الستة يتعد ــم ل ــره ــم ع اإلدارة  مجلس 
لتحسين ــه ــق ــري ط ـــي ف ومــــــازال أشـــهـــر 
أن ــا ــم ك ـــا، ـــض ـــون أي ـــب ـــالع وال ـــه ـــاع أوض
باإلضافة جددا، مازالوا الالعبين بعض
تقيم الــخــلــيــجــيــة الــمــنــتــخــبــات أن  ـــى  إل

بعكس دائـــمـــا خـــارجـــيـــة مــعــســكــرات 
الحالي اإلدارة مجلس لكن منتخبنا،
إلى تــهــدف واستراتيجية خطة ــع  وض
بمستواها واالرتفاع االسكواش تطوير
الخطة ضمن  من إذ العبيها، ومستوى
والبطوالت الخارجية المعسكرات إقامة
رئــيــس ــــأس ك دوري إن إذ ــة،  ــي ــل ــح ــم ال
والرياضة للشباب العامة المؤسسة

أندية. 10 بمشاركة اليوم سينطلق
تحقيق عدم مع أنه إلى الخان وأشار
في ــواش  ــك االس لمنتخبات نتيجة ــة  أي
من االستفادة أن إال الخليجية البطولة
تعرف إذ جدا، كبيرة كانت المشاركة هذه
الالعبونعلىمستوىالعبيالمنتخبات
الخليجية البطوالت الخليجية ومستوى
القوية، المنافسات أجــواء في ودخــلــوا
رفع في  الكبير  ــر األث له سيكون ما ــذا وه

اللعبة. مستوى

باالتحاد المنتخبات مــديــر وتــطــرق
تركيز أن وأكد الطائرة الريشة لعبة إلى
مــدرب جلب على حاليا اإلدارة مجلس
من ـــه إن إذ  الــمــنــتــخــبــات، لــمــســك  للعبة 
وهو ســوري مــدرب مع  االتفاق المحتمل 
ومازالت نفسها،  اللعبة في سابق  بطل
لعقدنا رافـــض لكنه معه الــمــفــاوضــات
إنه إذ  واحدة، سنة  لمدة له  قدمناه الذي 
واالتحاد لسنتين العقد يكون أن طلب
يتم لم وإذا الموضوع، في يبحث مــازال
مــدرب عــن  البحث فسيتم معه ــاق ــف االت

ممكن. وقت أسرع في آخر
مجلس في أنهم أيضا الخان وأوضح
الريشة دوري  تنظيم يبحثون اإلدارة
صيانة من االنتهاء بعد ــك وذل الطائرة 
ــادي ــن ال ومــلــعــب الــضــبــاط ـــادي  ن ملعب 
التي لم يتم اعتماد الفرق كما أنه الهندي،

ستشارك في الدوري أو عددها.

الخليجية البطولة في منتخب اإلسكواش مشاركة في كبيرة فائدة

ينطلق الدوري واليوم كثيرا استفادوا العبونا الخان:
الليث أسامة الوسط- § 

لالسكواش الخليج بطولة في االسكواش منتخب حديثًا شــارك ]
مدير المنتخبات  وأكد الكويت، دولة في التي أقيمت و15 عاما 19 تحت
أن الخان هشام واالســكــواش الطائرة للريشة البحريني االتحاد في 

البطولة. في نتيجة تذكر وأي شيء أي يحقق منتخبنا لالسكواش لم

الخان هشام

الطاولة اتحاد - الحصم أم §

ثالث (األحد) أمس  أقيمت ]
في الناشئين فئة في مباريات
الــعــام ــــدوري ال افــتــتــاح بــطــولــة
األولــى المباراة الطاولة. لكرة
ــن ــري ــح ــب ال ـــــادي ــن ن ــي ــت ب ــم ــي أق
ــادي ن ـــاز وف البسيتين ــــادي  ون
فاز إذ  ،1/3 بنتيجة البحرين 
ــن بــاقــر ــس ــى ح ــل ــد ع ــال مــحــمــد خ
على الماجد راشد وفاز 3/صفر،
وخسر ــر،  ــف 3/ص محمد حسن
محمد حسين من المحميد حمد
خــالــد مــحــمــد ـــر، وأعـــــاد ـــف 3/ص
فــاز إذ الــبــحــريــن، ــق  ــري ف تــــوازن 

3/صفر. محمد حسن على
فاز فقد الثانية المباراة في أما
سماهيج ــادي ن على ســار ــادي  ن

على مكي جعفر  فاز إذ  3/صفر،
وعلي 3/صـــفـــر،  ــر ــاص ن مــحــمــد 
/3 الحايكي أحمد على الفردان
على عبدالرحيم  وعــلــي صــفــر، 

.2/3 ناصر يوسف
فاز فقد الثالثة المباراة في أما
الشباب فريق على  االتفاق  فريق
جعفر ــد  ــم أح ـــاز ف إذ ـــر،  ـــف 3/ص
ــن ــي ــس ــح ــدال ــب عــلــى مــرتــضــى ع
على سلمان أحمد فاز كما ،1/3
وعلي 3/صــفــر،  عباس عــبــداهللا
حسن ــى ــل ع ـــال)  ـــب (أش ــف  ــوس ي
في ــا أم ــر،  ــف 3/ص عبدالحسين
انسحب فقد الــرابــعــة الــمــبــاراة
عالي فريق أمــام المحرق فريق

3/صفر. اللقاء وخسر
دوري بطولة افتتاح في أمــا

مباريات،   4 أقيمت فقد  العموم 
نادي ــى األول المباراة  في فــاز إذ
بـــاربـــار نــــادي ــى ــل ــن ع ــري ــح ــب ال
خــالــد مــحــمــد فـــاز إذ  ـــر،  ـــف 3/ص

عبداهللا عباس على (ناشئين)
على الــحــداد وعيسى 3/صــفــر،
ومحمد ــر، ــف 3/ص سعيد أحــمــد
عبدالجليل صادق  على  بوكمال

3/صفر.
فقد الثانية الــمــبــاراة فــي  ــا  أم
،2/3 المحرق على الشباب فاز
محمد  عــلــى عــلــي  ــدي ــه م ـــاز  ف إذ 
وحميد ــر، ــف 3/ص عبدالحكيم
ــف ــوس ــى عـــصـــام ي ــل ـــور ع ـــاش ع
ــى ــض ــرت م ـــــر، وخــــســــر ـــــف 3/ص
من ــن) ــي ــئ ــاش (ن عــبــدالــحــســيــن
3/صــفــر، ــن ثــانــي ــم ــرح ــدال ــب ع
عصام ــن م عــلــي ــدي ــه م ــر  ــس وخ
ــيــد حــم وفـــــــاز   ،2/3 يــــوســــف
عبدالحكيم محمد على عاشور

3/صفر.
ــــاز فـــي الـــمـــبـــاراة الــثــالــثــة وف
/3 ســمــاهــيــج عــلــى البسيتين 
على المدني  ماجد  فــاز  إذ صفر،
3/صفر، محمد (ناشئين) أحمد

ناصر يوسف على مكي وحسن
وحسين ــر، ــف 3/ص (ناشئين)
إبراهيم عــبــداهللا على الهاشمي

3/صفر.
ــة ــع ــراب ال ـــاراة ـــب ـــم ال ـــي ف ــــا أم
ــي ــال ع عــلــى ــــاق ــــف ــــاز االت فــقــد ف
الغربال بليغ  ــاز ف إذ ــر، ــف 3/ص
3/صـــفـــر عـــلـــى ســيــدمــحــفــوظ
جاسم على عبداهللا وعبدالجليل
الــغــربــال  وســمــيــح   1/3 محمد

3/صفر. محمد جاسم على
ــم الـــمـــبـــاريـــات ــي ــك ــح ــت قـــــام ب
بشير عــبــداهللا، منصور الحكام
أحمد ميثم، إبــراهــيــم الــعــلــوي،
فريد جعفر، مصطفى ــداهللا، ــب ع
ــداهللا ــب ع داوود، مـــيـــرزا ــد،  ــم ــح م

حسين. وماجد عيسى

واالتفاق وسار للبحرين ثالثية صدارة الطاولة... كرة دوري افتتاح في

دوري الطاولة من


