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فوز منتخب الملك يهنئ
الجولف بالبطولة العربية

آل عيسى بن حمد الملك المفدى البالد عاهل  بعث ]
االتحاد رئيس والماء الكهرباء لوزير تهنئة برقية خليفة
خليفة، آل سلمان بن عبداهللا الشيخ للجولف البحريني 
بالبطولة للجولف البحريني  المنتخب فوز  بمناسبة وذلك
ضّمنها المغربية  المملكة في المقامة للجولف العربية 
إلى يضاف  ــذي ال الرياضي  اإلنــجــاز  بهذا تهانيه خالص 
كما للجولف، البحريني المنتخب حققها التي اإلنجازات
على وإصـــرار  ــرص  ح مــن  المنتخب ـــراد أف ـــداه  أب بما  أشـــاد 

العربي. الرياضي المحفل هذا في بلدهم تشريف
الفائز الحكم سلطان  عبداهللا الالعب البالد عاهل هّنأ كما 
المنتخب حمد العب وكذلك البطولة، هذه الفردي في بكأس

الثالث. بالمركز الفائز العفنان مبارك

والتطوير» «التدريب
للمدربين األول المستوى دورة ينظم

الشئون إلدارة التابع والتطوير الــتــدريــب قسم ينظم  ]
ضمن ــة ــاض ــري وال لــلــشــبــاب ــة ــام ــع ــة بــالــمــؤســســة ال ــي ــاض ــري ال
المدربين ــاءة ــف ك ـــع ورف تطوير إلــى الــرامــيــة استراتيجيتها 
الوطني البرنامج في األول  المستوى دورة ينظم الوطنيين،

الرياضي. المجال في المدربين وتأهيل إلعداد
المقبل  األول كانون ديسمبر/ 7 حتى   3 في الدورة وستبدأ
 8.00 حتى  عــصــرا  4.00 الــســاعــة ــن م المسائية  الــفــتــرة ــي  ف
الرياضي والتطوير التدريب بقسم  المحاضرات بقاعة مساء

الوطني. باالستاد
التخطيط، فــي نظرية مــحــاضــرات على  الـــدورة وتشتمل 
والــتــطــور، النمو الــتــدريــبــيــة، ــدة ــوح ال تخطيط  عملية  ومنها 
وتطوير تحليل الرياضة، في السالمة المدرب، ودور ووظيفة 

البدني. واإلعداد المهارات
على والــحــصــول  بــالــدورة االلــتــحــاق ــي  ف يــرغــب  ــن  م فعلى 
أو ـــرادي ـــع ال بــســعــيــد ـــال ـــص االت األول ــوى  ــت ــس ــم ال ـــادات  ـــه ش
يوم أقــصــاه  بموعد وذلــك أسمائهم، لتسجيل شويطر  وليد 
الرقم  على ــاري ــج ال الــثــانــي  تشرين نوفمبر/   30 الخميس

.(17682382)

حمد بن فيصل بطولة تؤجل األمطار
اللجنة ــس ــي رئ ــــاد أش  ]
المرحوم لبطولة المنظمة
رئيس الثالثة حمد بن فيصل
المنظم الــريــف اتــحــاد ــادي  ن
ــم ــاظ ك ــــداهللا ــــب لــلــبــطــولــة ع
الذي والفعال الكبير  بالدور
جــاللــة ــار ــش ــت ــس يــقــوم بـــه م
والــريــاضــة للشباب الملك 
في هندي بن صالح عيسى

الثالث للموسم للبطولة  النادي تنظيم واستمرارية  دعم
التوالي. على

الشكر عن تقديم يعجز الريف اتحاد إن نادي كاظم وقال
لألنشطة والمتواصل المستمر دعمه على هندي بن إلــى
المغفور بطولة وباألخص النادي ينظمها التي والفعاليات
إقامتها استمرارية على ــرص ح التي حمد بــن  فيصل لــه 
آل حمد بن فيصل الشيخ له المغفور الفقيد لذكرى تخليدا

خليفة.
بن ورعاية دعــم  أن الريف اتحاد ــادي ن رئيس ــاف وأض
ابرز لها النادي ينظمها التي  والفعاليات  لألنشطة هندي 
والشبابية والثقافية الرياضية  الحركة  تطور في ــر األث
من بارزا  المستقبلي  أثره سيكون كما المنطقة، أبناء  لدى 
إلى يهدف  الــذي النادي  لهذه  القوية  اللبنات  وضع خالل
من جــزء يعتبرون الذين  المنطقة شباب  على المحافظة
على قـــادرة وطنية كــكــوادر وتأهيلهم الــوطــن ــذا  ه ثـــروات 

المجاالت. مختلف في العطاء
عن نيابة هندي البن وتقديره شكره كاظم عبداهللا وقدم
دوام له متمنيا القرية،  وأهالي  اإلدارة  مجلس أعضاء جميع 

المملكة. في والرياضي الشباب القطاع خدمة في التوفيق
هطلت التي الغزيرة األمطار تسببت أخــرى، جهة ومن
مباراة تأجيل في الماضيين  اليومين خالل  المملكة على
منافسات ــن ــم ض ـــس أم ــا ــه ــت ــام إق ــرر ــق ــم ال ـــــزالق  وال ــي  ــال ع
وذلك حمد، بن فيصل له المغفور لبطولة الثانية المجموعة
باألمطار تأثرت  التي الملعب  أرض  صالحية عدم بسبب

الغزيرة.
أن على  الفرق لجميع راحة (االثنين) اليوم سيكون كما

(الثلثاء). غد يوم المباريات تستأنف

بطولة   استحداث
الطاولة المؤسسة لكرة رئيس

[ضمنالسياسةالتييتبعهامجلسإدارةاالتحادالبحريني
الثلثاء اجتمع يوم النسائية الطاولة كرة تطوير الطاولة في لكرة
الالعبات جميع مــع خليفة آل  حمد  بــن أحمد  الشيخ  الماضي
إذ والمحرق، البحرين ناديي من الطاولة كرة للعبة المنتميات
رحبفيهم فيبدايةاالجتماعكماشكرمدربي وإدارييالناديين
إن وقــال  اللعبة، هذه في النسائي العنصر على اهتمامهم على
النسائية الرياضة تطوير في سبيل إمكاناته جميع يضع االتحاد
عربيًا المتقدمة ــدول ال إحــدى البحرين مملكة لتكون اللعبة في 

ولتعتليمنصةالتتويجفيالمحافلالخليجيةوالعربية.
كماتحدثالشيخأحمدبنحمد عنأناالتحادسيقومبتجميع
 12 تحت ثــالث عمرية فئات إلــى لهم  تصنيف وعمل الالعبات
هناك  «ستكون وقال: فوق، فما سنة و15  سنة 15 وتحت سنة
خالل اإلعداد من سيتم لالعبات كما المبدئي للتصنيف مباريات
للبطولة  سنة  12 تحت للبنات فريق  الختيار التصنيف ــذا  ه
األهلي للمنتخب معايير وضــع  سيتم كما المقبلة، المدرسية 
ــادة زي مــن  ــاد ــح االت سيمكن مــا  الفنية، ــزة ــه األج مــع  بالتعاون 
بعض إقــامــة ستتم كما الفئات لجميع الخارجية المشاركات

البطوالت المفتوحة للبنات».
بــطــولــة رئيس ــداث ــح ــت اس ــد «ســيــتــم ــم وأضــــاف الــشــيــخ أح
للبطلة جائزة  رصد وسيتم مرة ألول للبنات العامة المؤسسة
أحمد الشيخ تمنى الختام وفي البطولة». هذه في المقبلة الجديدة
بالعنصر لالهتمام األندية لبقية دافعًا البطوالت هذه تكون أن
من النسائية مسابقاته تطوير من االتحاد يتمكن لكي  النسائي
أصبح الذي  الرجال  بدوري أسوة للبنات، لألندية دوري إقامة

قويًاويحظىباهتماموسائل اإلعالم منصحافةوتلفزيون.

البطولة «إن الحلواجي: وقال
و لها المحدد االتجاه في ســارت
امتدح التنظيم والتسهيالت الكل
المتاحة،واالنطباعالذيلمسناه
والقبول، الرضا  هو الــوفــود  من 
وبحسن بالتنظيم أشـــــادوا إذ 

الضيافة».
ــى إل ــة ــول ــط ــب ـــــار مــديــر ال وأش
العليا الــمــنــظــمــة ــة  ــن ــج ــل ال «أن 
أكــثــر ــود ــوف ــل ل ــت ــدم لــلــبــطــولــة ق
منظم  كبلد منها مطلوب هو  مما
بمسابقات التنظيم الئــحــة ــي  ف
متعاونين كنا إذ العربي، االتحاد
جميع وسهلنا ــد،  ح أقصى ــى إل
طــلــب ــــي ف ــــــور الــمــنــتــخــبــات أم
أمور وتسيير  اإلضافية الغرف
ــز ــرك ــز م ــي ــه ــج الــــمــــواصــــالت وت
الحاسوب بأجهزة مزود أعالمي

ــس، ــاك ــف وال ــت ــرن ــت ــوط االن ــط وخ
ــى األول تعد  البطولة أن  لــدرجــة
لنقل سيارات توفير في بالمنطقة
توفير في واألولى الوفود رؤساء 
أعضاء ــى إل ــاالت ــص االت خدمات
غير األمور  وهذه االحتكام، لجنة
وتوفيرها، بتنفيذها مطالبين
كل توفير فــي منا رغــبــة  ولكنها 
الوفود لراحة والخدمات السبل
من وذلــك اللجان،  عمل  وتسهيل
البحرين تميز على الحافظة اجل
والضيافة التنظيم حــســن ــي  ف

الغاية». هذه بلغنا أننا واعتقد
ــــر الـــبـــطـــولـــة ــــدي م ــــف ــــش وك
الــتــي ــوى الــوحــيــدة ــك ــش بـــأن ال
بالناحية تتعلق كانت تلقاها
بعض ـــــدت أب إذ ــة، ــي ــم ــي ــك ــح ــت ال
سوء جراء استياءها  المنتخبات 

للمباريات، الحكام بعض أدارة
لم للبطولة مدير «بصفتي وقال:
أي استلم  ولم قصور بأي أحس 
يتعلق بما ــد وف رئيس  مــن تذمر 
استياء هناك كان أنما بالتنظيم،
التحكيمية، بالناحية يتعلق
المنظم البلد التخص أمور وهذه
من ولسنا بها معني هو وليس
لجنة بــهــا تعنى ــل ب يعالجها،
ــة، ونــحــن ــول ــط ــب ــام فـــي ال ــك ــح ال
سوء من  أيضا عانينا منظم كبلد 
ــراء ج ضـــرر  ــا ــن ــاب وأص التحكيم 
قضاة قبل من التقديرية القرارات

المباريات». بعض
يكون أن الحلواجي ورفـــض
المنتخبات بعض إعداد تواضع
الشابة بالوجوه مشاركتها أو
المستوى على  أثـــرت والبديلة
«إن وقــــــال: ــة، ــول ــط ــب ــل ل ـــام  ـــع ال
استعدت المشاركة المنتخبات
أنــنــا ــم ــك ــح ــة، وب ــول ــط ــب ــل جــيــدا ل
أن  ـــــرى ن الــــفــــرق مــــن  قــريــبــيــن 
معسكرات ــت ــام أق المنتخبات
تحضيرية مــبــاريــات ــت  ــاض وخ
منتخب حتى للبطولة، استعدادا
إذ جيدا، تحضيره كان السودان
المملكة في تدريبيا  معسكرا  أقام

وبعض ــة، ــودي ــع ــس ال الــعــربــيــة 
والسعودية قطر مثل المنتخبات
جــــاءت وتــــونــــس والــــجــــزائــــر
في استعدت أن بعد للبحرين
العماني المنتخب كذلك ــا أوروب

القاهرة». في للبطولة استعد
منتخبات ــد ــوج ت «ال ــع ــاب وت
ماعدا الثاني، بالصف شاركت
شارك الــذي التونسي المنتخب 
لمشاركته نظرا الرديف  بالفريق
العالم ببطولة األساسي  الفريق 
الفريق يكن لم ذلك ومع باليابان،
حقق انه بدليل بالسيئ الرديف
منتخبنا ويــعــد الــبــطــولــة،  لــقــب 
حظا المنتخبات اقـــل الــوطــنــي
للبطولة، االستعداد ناحية  من
المعسكر على  إعــداده اقتصر إذ 

ــات ــاري ــب ــض م ــخ ـــم ي الــمــحــلــي ول
قليلة بأيام البطولة  قبل  إال ودية

القطري». المنتخب مع
منتخبنا ألداء تقييمه وعـــن
مــنــافــســات والـــــمـــــدرب خـــــالل
المنتخب «إن ــــال:  ق ــة ــول ــط ــب ال
كبيرة ومــبــاريــات مستوى ــدم  ق
فرق جميع على الفوز من وتمكن
منتخباتها وتــصــدر مجموعته
نطمح ــا ــن «ك ــع  ــاب وت ـــدارة»،  ـــج ب
ولكن اكبر كــان وهدفنا لألفضل
أداء ــن ع راضــــون  كــاتــحــاد نــحــن 
إن إذ له، قدم لما قياسا المنتخب
ولم بالدعم يحظى لم منتخبنا
واقتصر إعداده السبل له كل توفر
أننا لدرجة محلي، معسكر على
الالعبين، تفريغ مــن نتمكن لــم
ــم وه ــون ــب ــع ــل ي ــم ــه ــض ــع ب إن  إذ 
وبدراستهم بأعمالهم مرتبطون
من قصورا ليس وهذا  الجامعية
الجهات به تعنى وإنما االتحاد
الالعب أن والمفترض المعنية،
مهمة ــي وف وطنيا واجــبــا يــؤدي 
األجدر وكــان البحرين، تشريف
ويــتــعــاون الــجــهــود تتضافر  أن 
العمل ــاب  أرب يهيئ وان الجميع
ينتمي التي  التعليمية والجهة 

والــظــرف ــاخ ــن ــم ـــب ال ـــالع ــا ال ــه ل
للمدرب بالنسبة وأما المناسب،
لمناقشة جلسة هناك فستكون
مشاركة وسلبيات ايــجــابــيــات
وحدي «لست وتابع المنتخب»،
فهناك ـــدرب ـــم ال أداء  يــقــيــم مـــن 
ــار ــب ــت االع فـــي ــع ــوض ــي ــات س ــه ج
ــرة ك فـــي ــون ــي ــن ــف رأيـــهـــا مــنــهــم ال
ورجـــال ــرة والــمــتــابــعــون ــائ ــط ال

الصحافة».
ــره ــك ش ـــي ـــواج ـــل ـــح ـــل ال ـــج س
جهدا قــدم شخص  لكل  وتقديره 
ــرا إلنــجــاح ــي ــس أوي ســــواء كــبــيــرا
إلــى ــدم بــالــشــكــر ــق ــة، وت ــول ــط ــب ال
المؤسسة ــى وال الــدولــة وزارات 
والـــريـــاضـــة ــاب ــب ــش ــل الـــعـــامـــة ل
ورجـــــــال الـــصـــحـــافـــة واإلعــــــالم
الــلــجــان ــن وأعـــضـــاء ــي ــب ــراق ــم وال
اللجنة في  اإلخوة وإلى العاملة
قدمت الــتــي العليا التنظيمية 
ـــة ـــراح ــالت وال ــي ــه ــس ــت ــع ال ــي ــم ج
العقبات  جميع وذلــلــت  للوفود
في البحرين إنجاح في وسعت
جميع فإن  لذلك البطولة،  تنظيم 
شعروا المشاركة الــوفــود أفـــراد
ــذا وه تــمــامــا، ــي بــلــدهــم بــأنــهــم ف

أهل البحرين. ديدن

بالتنظيم وأشادت التحكيم اشتكت العربية الوفود أن أكد

له ُقدم لما المنتخب قياسًا عن أداء راضون الحلواجي:

العربية البطولة أبطال يتوج االتحاد الطائرةرئيس البحرين للكرة منتخب

العالي جعفر - الوسط §

العربية البطولة ومدير البحرين االتحاد سر أمين أكد ]
فراس الطائرة للكرة الرجال لمنتخبات عشرة الخامسة
أي نتلق ــم  ول يــرام مــا على ــار  س ــيء ش كــل ــأن  ب الحلواجي 
إقــامــة ــي ف ســـواء وفـــد ــس ــي رئ ــن م أو  منتخب  ــن  م ــوى  ــك ش
والتدريب المباريات  مالعب في  أو المشاركة  المنتخبات
في إال تفكر لم الوفود كل بأن واعتقد المواصالت، في  أو

المباريات.
الحلواجي فراس

هادي الموسوي الوسط - §

للكرة األول  للفريق الحالة دفــاع نجم تعرض  ]
الفريق تدريبات إحدى في  إلصابة  عبدالنبي محمد
األسبوع في التاريخية  المحرق مباراة سبقت  والتي
إثرها على نقل سلمان، بن خليفة كأس لدوري الـ(2)
رض بأنها  فيه وشخصت السلمانية مستشفى إلى 

عالجه. يمكن
التشخيص لهذا يطمئن لم  الحاالوي  النجم ولكن
بالذهاب فقام متخصص، وغير عامًا الطبيب لكون
ـــد له أك والــــذي ضــيــف ــم ــاس ب ـــى عــيــادة الــطــبــيــب إل
التأكد وسيتم  الصليبي بالرباط إصابته باحتمال 

األشعة. خالل من
إصابته بعرض عبدالنبي قام التالي، اليوم في

في عبدالغفار  العظام فــي  المختص الطبيب على
يعاني بأنه  له أكد والذي الخاص، النور مستشفى 
الشك مــع عــمــلــيــة،  ـــى إل ــاج ــت ــح وي ــروف  ــض ــغ ال مــن 
لالعب منظار بأخذ فقام الصليبي، الرباط بإصابة
له فأجريت ــة، ــاب اإلص ــذه ه مــن سالمته مــن  للتأكد 
تشرين  14 نوفمبر/ يوم المنظار والغضروف عملية
ليس ولكن مصاب األمامي الرباط بأن فتأكد  الثاني،

المقلقة. بالصورة
طبيعي لــعــالج  يخضع  اآلن  ــاالوي ــح ال والنجم
العالج اختصاصي مع الرياضي الطب في مكثف
 3 ــدة ــم ل ــع ــوض ال هـــذا وسيتسمر ــــي، رام الطبيعي 
و جديد من لتأهيله الطبيعي العالج من  أسابيع 

بالجري. البدء

جديد من طبيعي مكثف لتأهيله خضع لعالج

عملية جراحية للغضروف دفاع الحالة يجري نجم

النبي عبد محمد

اتحاد - عيسى مدينة §
المعاقين

(السبت) األول أمس بدأت ]
ألعاب بطولة افتتاح حفل مراسم
بــالــعــاصــمــة آســيــا لــلــمــعــوقــيــن
الـــمـــالـــيـــزيـــة (كــــوااللــــمــــبــــور)،
مــنــتــخــب ــا ــه ــي والــــتــــي شــــــارك ف
القوى أللــعــاب البحرين مملكة

يمثل  إذ  آسيا،  دول من  دولــة   47 بجانب للمعوقين
المختلفة اإلعاقة فئات ذوي  من مجموعة منتخبنا
ميداليات على بالحصول يشرفونا أن نأمل والذين

المنتخب أفــراد إن إذ ملونة،
ــف ــري ــش ت ــون عـــلـــى ــم ــم ــص م
عاليا علمها ورفـــع  المملكة

البطولة. أجواء في
الحضور ــذا ه جانب ــى إل
يحضر المنتخب ـــراد أف ــن  م
المملكة ــاء  ــن أب ــن م حــكــمــان 
ــم ــي ــك ــح ت ـــة فـــــي ـــارك ـــش ـــم ـــل ل

البطولة. منافسات
الالعب من كل (األحد) أمس وشارك في منافسات
مجيد والالعب مشيمع، أحمد الالعب الحدي،  أيمن

الشيخ.

بحرينية مشاركة وسط

للمعوقين آسيا ألعاب بطولة انطالق

الوسط - المنامة §

شركة إل» إتش «دي أعلنت ]
والـــخـــدمـــات الـــبـــريـــد الـــســـريـــع
أنها عالميًا الرائدة اللوجستية
اللوجستي الــشــريــك ســتــكــون 
راديكال «جلف لكأس الرسمي
الــســيــارات لسباق  ــار» ــرك ــارت ب
فــي عـــــدة دول ـــوب ـــج ي ــــــذي  ال

الخليج.
جلف «كــأس سباق  ويندرج 
ــوالت ــط ــب ال ــن ــم راديــــكــــال» ض
تنظمها التي  للسيارات الوطنية 
للسيارات ــودروم أت دبي حلبة
هـــذا ــا ــه ــت ــع ــوس والــــتــــي تـــمـــت ت
دبي فــي ــوالت ج لتشمل الــعــام

والدوحة. والبحرين
جــلــف ويـــــتـــــكـــــون «كـــــــــأس
مــن ــة ــل ــس ــل س ــــن راديــــــكــــــال» م
ــاذج ــم ــن ـــات حــمــاســيــة ل ـــاق ـــب س
الــســيــارات. ــن م مبتكرة ــة  ــي أول
جـــوالت   9 ــات ــاق ــب ــس ال ــم  ــض وت
وواحــدة  ــي دب فــي منها   7 يــقــام
قطر فــي وأخـــرى البحرين فــي 
من  سائقًا  11 بمشاركة وذلــك
وإماراتيان بحرينيان ضمنهم
الــســبــاق ــق ــل ــط ـــودي. وان ـــع وس
ــة ــي ــدول ال ــن ــري ــح ــب ــة ال ــب ــل ـــن ح م
ــن  ــري ــش ت ـــر/ ـــب ـــم ـــوف ن  23 ــــي ف

ذلك وسيعقب الجاري، الثاني
و15  1 ــي ف ـــي دب ــي ف ــان  ــت ــول ج
المقبل، األول كانون  ديسمبر/ 
 26 في قطر جولة  تقام  وأخيرًا 

لوسيل». «حلبة  في  يناير
إل»، إتـــــش «دي  ـــى ـــول ـــت وت
لــوجــســتــيــًا بــصــفــتــهــا شـــريـــكـــًا
السباق ســيــارات نقل للحدث،
ــع  ــط وق إطـــــار و100  الـــعـــشـــر
ــة ــي ــن ــق ــت ال ـــار والــــمــــعــــدات ـــي ـــغ ال
مواقع إلى للسيارات، الالزمة
ــن ــري ــح ــب وال ــاق فـــي دبـــي ــب ــس ال
اإلجمالية الكلفة وتقدر وقطر.
مليون بنحو الــشــحــنــات ــذه  ــه ل

أمريكي. دوالر
في إل» إتش «دي مدير وقال
كوتشمان: فيل األوسط الشرق
جلف كــأس مع اتفاقنا  «يجسد
التي ــدة ــرائ ال المكانة ــال ــك رادي
توفير ــي ف شركتنا بها تتمتع
مــتــكــامــلــة. ــة ــي ــت ــس ــوج حـــلـــول ل
ـــا الـــعـــالـــمـــيـــة ـــن ـــرت ـــب ـــح خ ـــي ـــت وت
بمتطلبات العميقة ومعرفتنا
أرقى تقديم اإلقليمية األسواق

لعمالئنا». الخدمات
سيارات إل» إتش «دي وتنقل
البحرين ــى إل ــي دب مــن السباق 
تــابــعــة  شـــاحـــنـــات  3 بـــواســـطـــة

مــوظــفــوهــا ــوم ــق ي إذ  لــلــشــركــة، 
الرسمية المعامالت بتخليص
ــة ــط ــق ن ــــــول إلـــــــى ــــــوص عــــنــــد ال
معتمدين الــســعــوديــة ــدود  ــح ال
هذا فــي الطويلة خبرتهم على
السيارات نقل وسيتم  المجال.

مشابهة. عملية  في قطر  إلى
«تضع كوتشمان  ـــاف  وأض
إمــكــانــاتــهــا كـــل إل)  إتـــش  (دي 
متطلبات تلبي حــلــول لتأمين
على الشركة وستعمل العمالء.
إلنــجــاح تــســخــيــر كــل طــاقــاتــهــا
ــف ــل ج ـــــــأس ــــة مــــع (ك ــــراك ــــش ال
سيارات نقل وتأمين راديكال)
الــعــالــيــة ــة ــم ــي ــق ال ذات  ــاق  ــب ــس ال
في ــا ــه ــات ــه وج ـــى إل ــا  ــه ــال ــص وإي

عليه». المتفق  التوقيت 
عــام ــر ــدي م ـــال ــه، ق ــب ــان مــن ج
للسباقات» الــخــلــيــج «ريـــاضـــة 
كــأس تنظم الــتــي ـــوب، ه ـــاري  ب
أن «يــســعــدنــا  ـــال: ـــك رادي جــلــف 
إل) إتش  (دي مثل عريقة شركة 
اللوجستي شــريــكــنــا ســتــكــون 
ونحن السباق. هــذا تنظيم في 
مهمتها في ستنجح أنها واثقون
التي الكبيرة  الخبرة إلــى نظرًا
أعمالها تــديــر ــا ــه وألن تمتلكها 

عالية». بمهنية

«دي إتش إل»
للسيارات راديكال لكأس رسميًا شريكًا

البحرين سيارات السباق إلى لنقل استخدمت التي إل» إتش «دي شاحنة سيارات السباق أمام إحدى


