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للكرة واألول الناشئين فريقي يكرم سار
حفل اليوم مساء والرياضي  الثقافي ســار  نــادي يقيم  ]
في وذلــك القدم لكرة األول والفريق الناشئين  لفريق تكريم
نظير  التكريم  هذا ويأتي النادي، مقر في مساء   7.30 الساعة
في مشاركتهم خالل كبيرة  مستويات من الفريقان  قدمه ما 

الصيف الماضي. خالل التي أقيمت البطوالت
المباراة إلى بوصولهم كبيرة إنجازات الفريقان حقق فقد
تمكن إذ للناشئين،  المملكة وبطولة التعارف لدورة النهائية 
في الثاني المركز على  الحصول من القدم لكرة  األول الفريق
هو النهائية للمباراة  الفريق وصول ويعتبر التعارف  دورة
التعارف دورة في مسيرته  طوال  النادي  يحققه  إنجاز أفضل
أحقيته أكــدت رائعة مستويات مشواره خالل الفريق وقــدم
المركز على  والــحــصــول  النهائية الــمــبــاراة ــى  إل بــالــوصــول 

الثاني.
بوصول األول الفريق خطى  على  الناشئين  فريق وســار
للناشئين، المملكة  لبطولة النهائية المباراة إلــى  الفريق
بعدما الترجيح  بضربات النهائية المباراة يخسر أن  قبل
كما البطولة. تابع من كل إعجاب على حازت مستويات قدم
ومفروشات سار نــادي ــدورة ل المنظمة اللجنة  تكريم سيتم 
أقيمت والتي القدم لكرة السادسة الرمضانية شريف أحمد
أيضًا المناسبة وبهذه المبارك. رمضان شهر ليالي خــالل
النادي ألنشطة الداعمة والمؤسسات الشركات تكريم سيتم
شريف. أحمد مطاعم ماكدونالدز ومفروشات وهي: المختلفة

الذهنية األلعاب صغار تدريب برنامج بدء

برنامجه الذهنية لــأللــعــاب البحريني ــاد ــح االت ــل  ــواص ي  ]
في بمقره الشطرنج العبي  لصغار - األولى الحلقة - التدريبي
الثاني تشرين نوفمبر/ شهر طــوال سيستمر ــذي وال المحرق
خلق إلى سعيه ضمن  وذلــك أسبوعيًا، يومين  وبمعدل الجاري 

والموهوبين. الالعبين من بمزيد الشطرنجية القاعدة وإثراء
لألهداف مبسط  شرح و للعبة األساسية  المبادئ  شرح يتم
فيه يتم كما والنهايات. اللعب  وســط االفتتاح، لمراحل  العامة
إلى النقالت، تسجيل وطرق العامة  الشطرنج  بقوانين التعريف
كيفية على تمارين  تشمل بمطبوعات المتدربين تزويد  جانب
تسليم الحلقة  نهاية  في وسيتم مــات». «كش لوضعية الوصول
اإلعــالن سيتم كما ـــدورة، ال حضور شهادة  المشاركين جميع
لهذا التدريبي البرنامج  ضمن الثانية الحلقة موعد  عن الحقًا

الموسم.

الثانوية العمران بمدرسة الطاولة بطولة ختام

العمران أحمد بمدرسة الرياضية التربية قسم نظم ]
للمدرسين الطاولة كرة في  مفتوحة بطولة  للبنين الثانوية
حسن الطالب ــوز ف عــن البطولة نتائج وأســفــرت  والطلبة. 
الطالب الثاني المركز ــرز وأح الطلبة،  ببطولة حسن محمد
العصفور عادل فاز بطولة المدرسين وفي أحمد، محمد عمران
الثاني. المركز المخرق  يوسف ــرز وأح المدرسين ببطولة
الــمــداوي عبداللطيف الــمــدرســة  مدير البطولة راعــي  وقــام 
على وأشــــرف الــصــبــاحــي. ــور ــاب ــط ال ــي  ف الــفــائــزيــن  بتكريم 
األول المدرس بمتابعة الجزيري ومحمد علي عبداهللا البطولة

الجشي. سلمان

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

مجموع 528 محاولة.  لعبوا والعبة العبًا 81 شارك

الفني الجهاز الطائرة للكرة الشواطئ مجلس رئيس وضع ]
في اآلسيوية األلعاب دورة  في للمشاركة يستعد  الذي للمنتخب
الفريق قائمة المحلية الصحف إلحدى أعلن  عندما محرج موقف
اآلسياد، في الشاطئية الطائرة مسابقة منافسات ستخوض التي
ولم يخوضون التدريبات الذين الالعبين غياب إلى أدى الذي األمر
في الفريق مدرب وضع ما فقط العبين سوى  التدريبات  يحضر

الالعبين. بقية مع محرج موقف
بطولة أي إلى المغادر قبل القائمة  عن  يعلن الفني الجهاز وكان
اختيار قبل لالعبين ذلك الفني بتوضيح الجهاز واحد، ويقوم بيوم

الالعبين!

المؤسسة رئيس  رعاية تحت  وذلك
الشيخ والرياضة  للشباب العامة 
وبحضور خليفة  آل محمد بن  فواز

فيوز الرفاع لشركة التنفيذي الرئيس
الواليات وسفير  براوننج ريستشارد 

مونرو ويليام األميركية المتحدة
الشيخ الكويت دولة سفير ونائب

ماليزيا سفير ونائب الصباح مبارك
نادي ورئيس غزير أنور بالبحرين

حيدر. يوسف للتنس البحرين

نوتورن التايلندي الــالعــب وحقق
في ــه ــق ــأل ت ــد ــع ب ــة ــول ــط ــب ال ــا  ــن ــاي ــش ــان ت
المرشح على وفوزه النهائية  المباراة
سانتوس لوس خوان الماليزي األول
ـــاراة  ـــب م فــــي   4 /6 و 2 /6 ــة ــج ــي ــت ــن ب
من كــبــيــرة أعــــداد  تــابــعــهــا جــمــاهــيــريــة 
نادي مالعب بهم اكتظت المشاهدين

للتنس. البحرين

فازت اآلنــســات ــردي ف مسابقة  وفــي 
بالمركز راينا أنكيتا الهندية الالعبة
مــنــافــســتــهــا عــلــى ـــا  ـــوزه ف بــعــد  األول 
األميركية الــالعــبــة الــبــطــولــة  مــفــاجــأة 

.4 /6 و 4 /6 بنتيجة ريزفي ناتاشا
عريف رحــب الــمــبــاراة  انتهاء وبعد 
ثم بالحضور، الشهابي محمود الحفل
كلمة حيدر يوسف النادي رئيس ألقى
باستضافة ســعــادتــه  عــن فيها أعــرب 
التي ــة ــاري ــق ال الــبــطــولــة  لــهــذه  ــادي  ــن ال
البحرين، مملكة في األولى للمرة تقام
مثل تنظيم في النادي  استمرار  مؤكدا
الكبير ــاح ــج ــن ال بــعــد ــوالت ــط ــب ال هـــذه 
األول، عامها في البطولة حققته الذي
لشركة التنفيذي الرئيس تــحــدث ثــم 
معربا براوننج،  ريتشارد فيوز الرفاع 

تنظيم مــن شــاهــده ــا ــم ب ــاره  ــه ــب ان عــن 
دعــم اســتــمــرار ــدا ــؤك م للبطولة، رائـــع 
ثــالث لــمــدة  الــبــطــولــة لتنظيم  ــادي  ــن ال
تنظيم ــوي ــن ت ــة ــرك ــش ال وأن  ســنــوات 
لدعم المقبلة الفترة في أكبر بطوالت
من المملكة وأبناء البحريني التنس

. شئين لنا ا
كمال البطولة مدير  أكد  جانبه، من
مــرت الــبــطــولــة أن كلمته ــي  ف خــنــجــي 
في اإليمان أن إال جــدا صعبة  بمراحل
الواحد الفريق  بــروح  والعمل قدراتنا
من تحقق  مــا كــل فــي ــر  األث أكبر لــه  ــان  ك

. ت حا نجا
التــحــاد ــس الــتــنــفــيــذي ــي ــرئ ــي ال ــق وأل
كلمة شــارمــا مــوهــان للتنس  اآلســيــوي 
على للتنس البحرين نــادي فيها شكر

وأفــــاد الــبــطــولــة، ــه لـــهـــذه ــت ــاف ــض ــت اس
الــجــهــود يــثــمــن اآلســـيـــوي االتـــحـــاد  أن 
التنظيم في النادي بذلها  التي الكبيرة
متمنيا ــن، ــي ــارك ــش ــم ال لــكــل والــرعــايــة 
وأن النهج ــذا ه فــي ــادي ــن ال يستمر  أن 
الـــبـــطـــوالت مــــن ـــد ـــزي ـــم ــف ال ــي ــض ــت ــس ي
األسيوي االتحاد أن مؤكدا اآلسيوية،

النادي. الى ممكن دعم كل سيقدم
شركة قامت الكلمات انتهاء وبعد
ــن ــي ــئ ــاش ــن ال ـــوز بــتــكــريــم ـــي ــــاع ف ــــرف ال
مبلغ قدمت إذ  المميزين، البحرينيين 
بــحــريــنــي  العــــب كـــل الــــى  ديـــنـــار   100
 6 ومجموعهم البطولة  في شارك  مميز
للتنس البحرين نادي كرم كما العبين،
في لجهوده خنجي كمال محمد الناشئ

البطولة. عن كامل مصور عرض إعداد

األول المرشح على فوزه بعد

للتنس فيوز الرفاع يحقق كأس نوتورن التايلندي

فيوز الرفاع كأس بطولة المشاركين في الالعبين تكريم

الرياضي المحرر - الجفير §

الختامي والحفل النهائية الــمــبــاراة للتنس البحرين ــادي ن ــام  أق  ]
اآلسيوية البحرين بطوالت سلسلة  ضمن فيوز  الرفاع كأس لبطولة
حتى   6 من  الفترة خالل  النادي استضافها التي عاما 14 سن للناشئين

الثاني الجاري،. نوفمبر/ تشرين 12

اإلعالمي المكتب - القدرة اتحاد §

للفروسية الــمــلــكــي االتـــحـــاد ــس  ــي رئ ـــد  أك  ]
حمد بن ناصر  الشيخ سمو  الــقــدرة وسباقات
للقدرة ــد ــدي ــج ال بــالــمــوســم ــه ــاؤل ــف ت خليفة  آل 
ــان ــرس ــف ال ـــدادات ـــع ـــت ـــل اس ـــي ظ ــا ف ــوص ــص وخ
حققه الذي الرائع الفوز بعد وذلك واالسطبالت،

افتتاح الموسم. وتحقيقه كأس
«إننا الموسم: افتتاح بكأس فوزه بعد وقال
المدروسة والخطط التفاؤل على نعتمد دائما
مصدرنا هو  التفاؤل  كان  إذ  حصل، ما  هو  وهــذا

للفوز». تخطيطنا وكذلك ووجدناه للفوز
الــجــواد ــادة ــي عــلــى ق وأشـــار إلـــى أنـــه حـــرص
الشيخ سمو معه  حقق  أن سبق  الـــذي  فــيــروز
سمو له  المغفور  كأس خليفة آل حمد بن  خالد 
الموسم فــي خليفة آل حمد بــن فيصل الشيخ
اسطبالت في الجيدة الجياد من ويعد الماضي

الملكي. الفريق
بعناية ــدم  ــق ــت ال عــلــى حــريــصــا  «كــــان ــــاف  وأض
وجـــاءت الــســبــاق ــل ــراح م خـــالل معينة  وبــســرعــة 
واجتاز مرحلة  كــل  مــع للغاية  ناجحة الــخــطــوات
الفارق وجاء مرحلة كل بعد  البيطرية الفحوصات
المسافة حيث من الفرسان بقية  وبين  بينه  كبيرا 
بالمشاركة نفسه ــت ــوق ال ــي ف مــشــيــدا ـــن»،  ـــزم وال
مؤكدا واالســطــبــالت، الفرسان لجميع اإليجابية
الــداخــلــي المستويين عــلــى ــات ــارك ــش ــم ال هـــذه  أن 

افــتــتــاح ــاق ــب س إنــجــاح والــخــارجــي ســاهــمــت فــي
الموسم.

المقبل للموسم تــوقــعــاتــه ــن ع ــوه  ــم س وأعــــرب 
وأن االســطــبــالت لجميع  نــاجــح  بموسم وتــفــاؤلــه 
إن إذ جــدد، فرسان وجــود ستشهد التتويج منصة 

سعادتنا. مصدر على المنصة هو األبطال تنوع
عن خالد الشيخ سمو  ــرب أع المناسبة وبــهــذه 
ناصر الشيخ سمو شقيقه بفوز العامرة سعادته
الرائع المستوى إلى مشيرا  الموسم،  افتتاح بكأس
السباق االفتتاحي الشيخ ناصر في قدمه سمو الذي

إلــى قـــوة بــكــل  ـــاءت ج ــه ــودت ع أن  ــدا  ــؤك م لــلــمــوســم، 
واحد. لموسم الخارج في بقائه بعد القدرة سباقات
متابعة على حرص إنه خالد  الشيخ سمو وقال
متفائال وكـــان الــســبــاق ــالل خ نــاصــر الشيخ  سمو 
تقدم ــذي ال الــفــارق ثــم القوية  البداية  بعد للغاية 
المسافة ناحية من الفرسان بقية على سموه به

والزمن.
مع تدفعنا الــقــويــة الــبــدايــة هــذه «إن  وأضـــاف 
المقبلة السباقات في ناصر الشيخ سمو مشاركة
نجاحات ــى إل إضــافــة المشاركة ــذه ه تكون  حتى 

ــان ــرس ــف مـــع بــقــيــة ال ـــدرة فـــي الــمــمــلــكــة ـــق ــم ال ــوس م
واالسطبالت.

باإلسطبل والــمــدرب ــارس  ــف ال قــال جــانــبــه،  ــن  م
جيدة بنتيجة تفاءل إنه قــدوري عبدالحق  الملكي
ناصر الشيخ سمو رغبة إلى نظرا وذلك السباق في
للسباق ما نوعا جاهزا كان الذي فيروز الجواد قيادة

ونصف. شهر نحو تدريبه على أشرفت أن بعد
في ــاء وج جيدا ــان  ك السباق أن الرويعي  ــد  وأك
للسباقات الجياد ــداد إع مرحلة مع السباق بداية
ستشهد المقبلة السباقات  أن إلى مشيرا  الكبيرة،

والفرسان. االسطبالت استعداد 
أصعب هو  الليلي السباق «إن الرويعي وأضاف 
معه تعاملنا ولكننا للفارس النهارية السباقات من

واقتدار». جدية بكل
الخاطري هالل عبداهللا الفارس قال جانبه، من
إن الناشئين بطولة فــي األول المركز حقق ــذي  ال
تعودنا إذ إسطبلنا لفرسان  البطوالت  هــذه  مراكز
المتقدمة والمراكز  النتائج من الكثير تحقيق  على

القدرة. سباقات خالل
وشهد جيدا  كان السباق «إن الخاطري وأضاف 
االنطالقة في ونجحت  الناشئين بين قوية  منافسة
إلى الــبــدايــة مــن السباق ــت ــل وواص جيدة  بــصــورة 

النهاية».
الخاطري خالد مــدربــه  ــدور ب الخاطري وأشـــاد 
تطوير على يحرص أنه مؤكدا البطولة، تحقيق في

جيدة. وبصورة دائما مستوياتنا

الموسم افتتاح حمد بسباق بن ناصر فوز بعد

االسطبالت استعدادات موسم سباقات القدرة وسط بنجاح كبير تفاؤل

خلف االردن - حسين §

لبطولة التمهيدي الدور  نهاية مع ]
في ــا ــي ــال ح ــة ــام ــق ــم ــم لــلــســنــوكــر ال ــال ــع ال
(عــّمــان) بالعاصمة ــة ــي االردن المملكة 
ـــى أول ـــرة ـــاض ـــح ال ــر ــي ــاه ــم ــج شـــهـــدت ال
الوفد حساب على كانت التي المفاجآت
بالنجم االطــاحــة تمت حين البحريني
الالعب يد على صباح  حبيب  البحريني
األصــل انجليزي (مــوفــلــن) النرويجي
الــعــالــم بــطــولــة  لــنــيــل األول  ــح  ــرش ــم وال

للرجال.
شهدت صباح  سقوط موقعة وكانت 
المتتبعة الــجــمــاهــيــر مــن غــفــيــرا  عــــددا 
كانت إذ للسنوكر، العالمية للبطولة
ــالق ــط ــذ ان ــن م ــة ــه ــواج ــم ـــذه ال مــتــرقــبــة ه
الجميع استمتع وقــد  العالمي، الحدث
باألداء الحسن  بن راشد األمير صالة في
وكان الالعبان، عليه ظهر الــذي الراقي 
على رغم قدم مستوى الفتا صباح حبيب

اللقاء. من خاسرا خروجه

بنتيجة صباح سقوط موقعة انتهت إذ
حقق ــد، واح شــوط مقابل ــواط أش أربعة 
قوامه (بريك)  كبيرا  معدال  خاللها العبنا
الخصم  اآلخر وكذلك متتالية، نقطة  99
كبيرة بشعبية يحظى  الذي  النرويجي
أهلته كبيرة معدالت حقق قد البطولة في

المطاف. نهاية في فائزا للخروج
هذه ــي ف كثيرا صــبــاح  حبيب  ــر  ــأث وت
العاصا) ــب (ت انكسر حين المواجهة،
مهم وقت في وذلك العصا،  مقدمة وهي
األول الشوط نهاية قبل وتحديدا ــدا، ج
منه يخرج  أن المفترض مــن ــان ك ــذي  ال
له تعرضت الذي الكسر لوال فائزا العبنا
تمكن صباح لعدم أدى ما مقدمة العصاء،
حسم الــــذي ــــود األس ــون ــل ــــال ال ــن ادخ م

النرويجي. الخصم لصالح الموقف
األول الشوط في قوية المنافسة كانت
للنرويجي واألفضلية الجانبين بين
كبيرا عددا حقق إذ المواجهة،  بداية في
صباح  تمكن حتى  49 بمعدل النقاط من
حقق حتى منافسة  نتيجة من االقتراب 

الحمراء  الكرات  كل  انتهاء  مع  نقطة  47
اللون على اللعب ــدأ ب حتى والملونة،
الفرصة وكــانــت الــشــوط  لحسم األســـود 
أن اال بكسبه  النــهــائــه  لحبيب مــؤاتــيــة
المكسور). (التب بسبب اهدرت الفرصة

بشكل حبيب ــل دخ الثاني ــوط ــش وال
حقق حين  الجميع  اثره على صفق  ملفت 
أن  دون من نقطة  99 قوامه كبيرا معدال
منافسه يقترب لــم خالله  مــن يتوقف،
الثاني ــوط ــش ال لينتهي ــة،  ــاول ــط ال ــن  م

بحرينيا.
المهمة بــــدأت الــثــالــث ـــوط  ـــش ال ـــن  م
حبيب البحرين ممثل السقاط النرويجية
لصالح ــروف ــظ ال ــل ك وقــفــت إذ  ــاح،  ــب ص
العصا ــة ــدم ــق م ــر ــس ك ــد ــع ب ــي  ــج ــروي ــن ال
رغــم الـــفـــارق عــلــى وتــمــكــن مــن تــوســيــع
المطاف نهاية أن إال له،  صباح مطاردة 
النرويجي، لصالح  تصب دائــمــا  كانت 
الفرصة سنحت الـــرابـــع ــوط ــش ال ـــي  وف
لم انه اال  التعادل الدراك لحبيب الكافية
حد على التب كسر بداعي ذلك، يستثمر

قوله.
يلعب الـــنـــرويـــجـــي ـــب  ـــالع ال وظـــهـــر 
على متأهال لكونه واضــحــة، بأريحية 
ضمت التي الحديدية المجموعة رأس
األخير لعب ظهر  بينما صــبــاح،  حبيب
الــى بــحــاجــة ألنـــه كبير  نفسي  بضغط 
ــل من ــك ش بـــأي ــة ــه ــواج ــم ــب هـــذه ال ــس ك
ال ــا ــم ب ـــاح ـــري ال األشــــكــــال، ولــكــن تــأتــي
صباح حبيب ــر ــأث وت الــســفــن، تشتهيه 
بعض ـــواط ـــأش ب ــة ــوع ــم ــج ــم ال هــــذه  فـــي 
الالعب قبل من وخصوصًا المباريات
في ــي ــراق ــع وال واالســكــتــلــنــدي  الصيني 

األولى. المواجهة
يوم صــبــاح حبيب  نجمنا  لعب كما 
على فيها وتغلب األخيرة مباراته أمس 
بنتيجة لورك) (جون الفرنسي الالعب
كان ـــد، واح ــوط ش مقابل ـــواط أش أربــعــة 
بشوطه المباراة  في المتقدم هو األخير 
تحصيل ــة ــه ــواج ــم ال ــت ــان ك إذ  الــيــتــيــم، 
لعب وبالتالي  حبيب، لالعب حاصل
يكن ــم  ــل ف ــا ــه ــالل خ ــي  ــراض ــع ــت اس بــشــكــل 

في األسهل وهــو قويا منافسا الفرنسي
الحديدية. المجموعة

المجموعة الحديدية على رأس وتأهل
حل ــده ــع ب ومـــن ــن)، ــل ــاف الــنــرويــجــي (م
ــل وائ ــري ــص ــم وال ثــانــيــا ـــو)  (ل الصيني 
ـــون) (ب ــوري ــف ــغ ــان ــس طــلــعــت ثــالــثــا وال
األخــيــر يــتــأهــل  أن الــحــرام ومـــن  رابــعــا، 
من حبيب صباح خالي الوفاض ويخرج
أن األكبر والمفاجأة للهواة، العالم بطولة
(بريك) أعلى حقق من  هو السنغافوري
وقوامه للهواة العالم  بطولة  تاريخ في

نقطة. (149)
كماحققالعبناالصاعدحسينمحمود
على فوزا متأخر وقت في األول أمس يوم 
بأربعة أشواط (هوريا) الالعب الروماني
طوال متألقا حسين خاللها  كان نظيفة،
لمنافسة الفرصة  يمنح لــم المجريات
حسين ــد ــع وي ــر، ــذك ي شـــوط  أي  بــاحــراز 
الالعبين من  قليل عدد  ضمن من  محمود
إذ الرجال، بطولة في المشاركين الصغار

عمره. عشرة من يتعدى الثامنة ال

الخميس الوفد وعودة المنافسة نطاق خارج فوزًا يحقق محمود حسين

األول للقب المرشح يد العالمية على البطولة صباح من سقوط المفاجآت أولى


