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بمناسبة العيد الوطني
 مهرجان منوع باتحاد التنس

االتـــــحـــــاد  يــــنــــظــــم   [
مهرجان  للتنس  البحريني 
العيد الوطني وعيد جلوس 
بن  حمد  الملك  البالد  عاهل 
يوم  وذلك  خليفة  آل  عيسى 
ديسمبر/  مــن   15 االثنين 
على  الجاري  األول  كانون 
البحرين  بجامعة  مالعبه 
بمشاركة  عيسى  بمدينة 
البحريني  المنتخب  العبي 

للتنس والعبي األندية.
ــان  ــرج ــه ــم ــن ال ــم ــض ــت وي

الناشئين  لالعبين  وفعاليات  الترفيهية  الــفــقــرات  مــن  عــددا 
التنس  اتحاد  وحرص  التنس،  مسابقات  من  وعــددا  والشباب 
على أن تكون المسابقات ممتعة وحماسية لالعبين المشاركين، 

كما تم رصد جوائز مغرية للفائزين بهذه المسابقات.
من  العــبــون  البحرينيين  الالعبين  جانب  ــى  إل يــشــارك  كما 
وجهت  دعــوة  على  بناء  السعودية  العربية  بالمملكة  أرامكو 
التنس  العبي  من  الكثير  تمتلك  أرامــكــو  أن  وخصوصًا  إليهم، 
البحريني  التنس  اتــحــاد  ويسعى  والمتميزين،  الموهوبين 
مباراة  إلقــامــة  للتنس  السعودي  المنتخب  العبي  جلب  ــى  ال
والسعودي  البحريني  الشقيقين  المنتخبين  بين  استعراضية 
الوطني  العيد  مهرجان  على  ــارة  واإلث المتعة  من  نوع  إلضافة 

باتحاد التنس البحريني.
ويأتي تنظيم هذه المهرجان بدعم ورعاية المؤسسة العامة 

للشباب والرياضة.

»البحرين للجولف« 
ينظم »شيفرون البحرين« 

اليوم  تقام  بالحنينية  للجولف  البحرين  ن��ادي  مالعب  على   [
في  يشارك  إذ  البحرين،  شيفرون  لشركة  السنوية  البطولة  السبت 

هذه البطولة 54 العبا يتنافسون فيها على كأس البطولة.
وبهذه المناسبة يتقدم نائب رئيس نادي البحرين للجولف ذياب 
ممثلة  البحرين  شيفرون  لشركة  والتقدير  الشكر  بخالص  النعيمي 
مثل  إقامة  على  شفيع  مجيد  البحرين  شيفرون  شركة  عام  مدير  في 
وتسهم  مستوياتهم  رفع  على  الالعبين  تحفز  والتي  البطوالت  هذه 
به  تقوم  الذي  المتميز  بالدور  أشاد  أنه  كما  بينهم،  فيما  التنافس  في 
شركة شيفرون البحرين تجاه الرياضة والرياضيين لنشر مفهوم 
من  تعتبر  إذ  العمرية،  الفئات  جميع  على  مجتمعنا  في  الجولف  لعبة 

أقدم البطوالت المحلية التي دأب النادي على تنظيمها.

»المدرسين« يفوز 
بدوري الصاالت بـ»ثانوية حمد«

بمدرسة  الرياضية  التربية  قسم  مــدرســي  فريق  تمكن   [
القدم  لكرة  المدرسة  مدير  بكأس  الفوز  من  الثانوية  حمد  مدينة 
داخل الصاالت والتي أقيمت يوم الخميس الماضي في الفسحة 
بعد مباراة دراماتيكية حافلة باإلثارة مع فريق 5 علم2 إذ افتتح 
أن  إال   2 علم   5 لصف  عبدالرضا  محمد  الطالب  المباراة  أهــداف 
أثار  جميل  بهدف  للمباراة  المدرسين  فريق  أعاد  النشيط  محمد 
مرة،  من  أكثر   2 علم   5 صف  العبي  احتجاجات  لتتكرر  المباراة 
علي  الطالب  لطرد  الناصر  احمد  المباراة  حكم  اضطر  الذي  األمر 
المباراة  ــادت  ع وحين  دقــائــق،   5 لمدة  المباراة  لتوقف  هيات 
المدرسين  لفريق  منسقة  هجمة  من  الهدي  رضا  تمكن  للدوران 
بثالث  الــمــبــاراة  نهاية  قبل  لفريقه  الــفــوز  ــدف  ه اقتناص  مــن 

دقائق.
المدرسين  فريق  رحمة  على  محمد  المدرسة  مدير  ــوج  وت
المركز  على   2 علم   5 فريق  وحصل  المباراة  نهاية  بعد  باللقب 
التربية  قسم  به  يقوم  الذي  الكبير  بالنشاط  أشاد  والذي  الثاني 
متمنيا  الطالب  فــراغ  ــات  أوق واستغالل  بالمدرسة  الرياضية 
استمرارية األنشطة الرياضية المختلفة خالل الفصل الدراسي 

المقبل.

الليلة إجراء قرعة »زين البحرين« 
المفتوحة لناشئين التنس

البحرين  بنادي  السبت  اليوم  مساء  من   )8.30( في  تجرى   [
المفتوحة  السادسة  البحرين  زي��ن  بطولة  مباريات  قرعة  للتنس 
إلى    13 من  الفترة  خالل  النادي  ينظمها  والتي  التنس  في  للناشئين 
28 ديسمبر/ كانون األول 2008  ضمن احتفاالت مملكة البحرين 
وقال  المفدى،  البالد  عاهل  جلوس  وعيد  المجيد  الوطني  بالعيد 
الجداول  إع��داد  لجنة  إن  كمال  خالد  للبطولة  المنظمة  اللجنة  رئيس 
الفترة  انتهاء  بإعالن  اليوم  مساء  من   )8.00( الساعة  في  ستقوم 
الالعبين  وتوزيع  تحديد  يتم  وبعدها  الالعبين  لتسجيل  المحددة 
في  حققها  التي  والنتائج  الع��ب  ك��ل  تصنيف  بحسب  المصنفين 
تجرى  ذلك  وبعد  األخرى،  البطوالت  وباقي  الماضي  العام  بطولة 
الجداول،  على  الالعبين  باقي  توزيع  نتائجها  ضوء  في  يتم  قرعة 
المسابقات  جداول  إعداد  في  مهماتها  الجداول  إعداد  لجنة  تبدأ  ثم 
  ،  8 س��ن  ال��ف��ردي  مسابقات  وه��ي  البطولة  تضمها  التي  الثمانية 
سنة   18  ،  16  ،  14  ،  12 وس��ن  وبنات  أوالد  مشترك  سنوات   10
 18  ،  14 س��ن  اآلن��س��ات  ف��ردي  مسابقتي  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  ل���أوالد 
البطوالت  كل  كعادة  تحظى  البطولة  أن  اللجنة  رئيس  وأضاف  سنة، 
فيها  ويشارك  الناشئين  من  كبيرة  بمشاركة  النادي  ينظمها  التي 
المقيمة  الجاليات  وأبناء  البحرين  مملكة  أبناء  من  التنس  ناشئي  كل 

بالمملكة.
ي��وم  ص��ب��اح  إع��الن��ه��ا  سيتم  ال��م��ب��اري��ات  ج����داول  أن  وأوض����ح   
الخميس المقبل وبعد عطلة عيد األضحى المبارك مباشرة، وتنطلق 
نهاية  في  األول  كانون  ديسمبر/   13 السبت  يوم  عصر  المباريات 
المناسبة  بهذه  للتنس  البحرين  نادي  ينظمه  الذي  الكبير  المهرجان 

ويشارك فيه أكثر من 70 ناشئا وناشئة مع أولياء أمورهم.

 أحمد بن محمد 

الفريق الفائز بدوري الصاالت

§ الوسط - محمد عباس

وذلك  )السبت(؛  اليوم  مساء  وطارئا  عاجال  اجتماعا  السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  يعقد   [
لمناقشة تصريحات مدرب النويدرات أحمد سلمان بحق االتحاد وأعضائه والتي تجاوز فيها كل 
حضور  عن  الالعبين  بعض  تغيب  مناقشة  جانب  إلى  االتحاد،  أعضاء  أحد  أوضح  كما  الحدود، 

تدريبات المنتخب الوطني األول بعدما تم اختيارهم إلى القائمة.
يتعلق  فيما  صبره  نفد  قد  العسومي  عادل  النائب  االتحاد  رئيس  أن  الرياضي«  »الوسط  وعلم 
بتغيب بعض الالعبين، وأنه لن يتهاون في عملية تمثيل الوطن في المحافل الخارجية، ما يعني 
أعذار  دون  من  التدريبات  عن  المتغيبين  بحق  ورادعة  قوية  قرارات  اتخاذ  على  مقبل  االتحاد  أن 

مقبولة.
أو  بالمنتخب  المتعلقة  المهمة  القضايا  من  عددا  االتحاد  يحسم  أن  أجل  من  االجتماع  ويأتي 
من  جدا  مستاءة  االتحاد  أجواء  ان  تبين  إذ  النويدرات،  وبنادي  سلمان  أحمد  بالمدرب  المتعلقة 

تصريحات المدرب سلمان.
لمدة  سلمان  المدرب  إيقاف  عقوبة  على  ــادق  ص قد  السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  أن  يذكر 
فضل  المدرب  أن  إال  التنشيطية،  البطولة  في  اإليقاف  ينفذ  أن  المفترض  من  وكــان  مباريات،   4

االستقالة وهاجم االتحاد بقوة على خلفية هذه القرارات.

لمناقشة تصريحات سلمان ومعاقبة الالعبين المتخلفين

بعد نفاد صبره... اتحاد السلة يعقد اجتماعًا طارئًا اليوم

من االجتماع األول التحاد السلة

§ الشاخورة - مركز الشاخورة

شباب  ومركز  فخرو  يوسف  بن  علي  المرحوم  بطولة  بختام  الخميس  األول  أمس  مساء  احتفل   [
الشاخورة  شباب  مركز  رئيس  القى  الحفل  بداية  وفي  الشطرنج  للعبة  عشرة  الحادية  الشاخورة 
علي محسن سبت كلمة رحب من خاللها بالحضور، وقال: »بأالمس القريب احتفلنا وإياكم بافتتاح 
بطولة المرحوم علي بن يوسف فخرو ومركز شباب الشاخورة الحادية عشرة للشطرنج وها نحن 
البطولة  هذه  وحاضن  راع  عن  تحدثنا  بأالمس  العشرة،  أبطالها  وتتويج  وتكريم  بخاتمها  نحتفل 
المواعظ  من  الكثير  منه  تعلمنا  فقد  البحرين،  وشعب  لوطنه  وحبة  وتواضعه  أخالقه  نبل  وعن 
والحكم والدروس أثناء اللقاءات التي جمعتني به شخصيًا فهو شخصية فذة لها بصماتها الواضحة 
على تاريخ اقتصاد البحرين وعلى المستوى االجتماعي والثقافي والرياضي، وتعتبر هذه البطولة 

متنفسا حقيقيا لعشاق الشطرنج في البحرين ونحن كمسئولين سنواصل دعمنا إلقامتها«.
وبارك سبت لالعب المتميز )علي السليطي( شرف تسجيل اسمه بطاًل لهذه البطولة.

رئيس  سبت  علي  قبل  من  ومعنويًا  ماديًا  للمركز  والمساندين  الداعمين  تكريم  تم  الحفل  نهاية  في 
ممدوح  جواهري،  علي  احمد  حسن،  علي  محمد  العصفور،  عبدالحسين  الشيخ  محمد  وهم:  المركز 

قاروني، جابر القطان، جواد محسن سبت، الفنان راشد العريفي.
وجاء توزيع جوائز البطولة على النح اآلتي: 120 دينارا وكأس البطولة إلى صاحب المركز األول 
المركز  وكأس  دينارا  و70  عياد،  جليل  ماهر  إلى  الثاني  المركز  وكأس  دينار  و100  السليطي،  علي 

الثالث إلى احمد عبداللطيف.

ختام »المرحوم علي بن يوسف فخرو« و»الشاخورة« للشطرنج

تكريم الفائزين في بطولة يوسف فخرو والشاخورة للشطرنج

§ دبي- أحمد عنان

] سقط سائق فريق »GFH iSport« البحريني 
األول  الــســبــاق  ــي  ف ــادث  ــح ل ضحية  ــردان  ــف ال حمد 
 »GP2 الـ« بطولة  لمنافسات  الثانية  الجولة  من 
»دبي  حلبة  على  فعالياتها  تقام  والتي  اآلسيوية 
كانون  يناير/   6 حتى   4 من  الفترة  في  اوتودروم« 

الجاري. الثاني 
بعد  حمد  يشتهيه  ال  بما  السباق  سيناريو  وجاء 
فيها  تخطى  مجنونة،  بانطالقة  منافسيه  فاجأ  أن 
بسيارة  يطيح  أن  قبل  ـــدة  واح دفــعــة  ــارات  ــي س  6
الثانية  اللفة  في  وثالثة  ــى  األول اللفة  في  ــرى  أخ
 10 بــذلــك  متخطيًا  الــتــاســع  الــمــركــز  ــى  إل ليتقدم 

. ت ا ر سيا
فريق«فيسكيال  سائق  به  تسبب  ــادث  ح ــدد  وب
الثالثة،  اللفة  في  زوبير  اندريس  سبورت«  موتور 
السائقين  ضمن  السباق  إنهاء  في  حمد  طموحات 
الكبير  التأقلم  بعد  وخصوصًا  ــل،  األوائ العشرة 
خالل   ،»GP2 الـ« سباقات  فئة  في  عليه  بدا  الذي 
الجاري. العام  بطولة  من  الثانية  الجولة  تجارب 

ينقض  أن  أتوقع  »لم  الحادث:  بعد  زوبير  وقال 
أنا  الحقيقة  في   )..( السرعة  بهذه  علّي  الــفــردان 
وهذه  الحادث  عن  له  اعتذاري  أقدم  لكنني  أره  لم 

السيارات«. رياضة 
عشر  التاسع  المركز  من  أنطلق  الفردان  وكــان 
الــتــجــارب  خــالل   1:42.367 زمــن  تحقيقه  بــعــد 
األول  ــز  ــرك ــم ال ــب  ــاح ص ــن  ع ــداً  ــي ــع وب الــتــأهــيــلــيــة، 
في  جيدا  مستوى  قدم  أن  بعد  فقط  ثانية   1.276 بـ
الوصول  من  قريبًا  وكان  الحصة  من  األول  النصف 

األولى. العشرة  المراكز  أحد  إلى 
السباق  في  نتيجته  لتعويض  الفردان  ويسعى 
والذي  الثاني  السباق  في  فرصته  خالل  من  األول، 

ظهراً. عشر  الثانية  الساعة  في  اليوم  يقام 
ضمن  الثانية  تجربته  يخوض  الفردان  أن  يذكر 
في  مشواره  بدأ  أن  بعد   ،»GP2 الـ« سباقات  فئة 
الصينية. شنغهاي  حلبة  على  األولى  للمرة  الفئة 

فريق  ــق  ــائ س ــل  ــت اح الــمــقــدمــة  مــســتــوى  ــى  ــل وع
المركز  كوبياتشي  كــامــوي  الياباني  ـــاس«  »دام
متقدمًا  ــة  ــاع س  1:00:26.349 زمـــن  ــي  ف األول 
ــي دايــفــيــد  ــال ــط ـــو« اإلي ـــغ ــق »دران ــري ــق ف ــائ عــلــى س
ــز الــثــالــث  ــرك ــم ــل ال ــت ــن اح ــي فــيــلــيــســيــتــشــي، فــي ح
رولــدان  االسباني  جي.بي«  »بيكيه  فريق  سائق 

. يغيز ر د و ر
ــًا  ــدان ــي ـــــــودروم« م ــــي أوت ــون حــلــبــة »دب ــك ــت وس
الثاني  الــســبــاق  تــتــويــج  منصة  عــلــى  للمنافسة 
 »GP2 الـ« سباقات  سلسلة  من  الثانية  للجولة 
بالد  من  العام  هذا  انطلقت  والتي  اليوم،  اآلسيوية 

وتوجت  شانغهاي،  وتحديداً  العظيم«  »السور 
األول  لسباقها  بطاًل  رودريغيز  رولــدان  االسباني 
فيه  احتل  وقــت  فــي  جــي.بــي«،  »بيكيه  فريق  مــن 
فوز  الثاني  السباق  وعرف   .15 الـ  المركز  الفردان 
)دورانغو(  فريق  من  فالسيتشي  دايفيد  اإليطالي 
اآلســيــوي- الفريق  لسائق  الثاني  المركز  تــاركــًا 

بامبر.  إيرل  مهارة«  ميريتوس  »كيو.آي  العربي 
كوباياشي  الياباني  البطولة  ترتيب  ويتصدر 
ــز  ــي ــغ رودري االســبــانــي  ــــام  أم نــقــطــة   22 ــد  ــي ــرص ب
فالسيتشي  عــلــى  مــتــقــدمــًا  نــقــطــة(،   19 ( بــرصــيــد 
بطولة  ــا  أم نقطة(.   15 ( الثالث  المركز  صاحب 
 26 ( بــرصــيــد  دامــــاس  ــق  ــري ف فــيــتــصــدرهــا  ــرق  ــف ال
بـ  ــي«  ــي.ب ج »بيكيه  فــريــق  يــأتــي  وثــانــيــًا  نقطة( 
 15 ( برصيد  دورانغو  فريق  وثالثًا  نقطة(،   19 (

. ) نقطة

عشاق السيارات 

يتهافتون على توقيع حمد
اختارت اللجنة المنظمة لمهرجان السباق الكبير 
لسباقات  الثانية  الجولة  هامش  على  يقام  ــذي  وال
 »GFH iSport« اآلسيوية، سائق فريق »GP2»الـ
التذكارات  توقيع  لفعالية  الفردان  حمد  البحريني 
جانب  إلــى  للجماهير  المحببة  الشخصيات  كأحد 
كاموي   1 للفورموال  التويوتا  فريق  تجارب  سائق 
رولدان  الرينو  بفريق  التجارب  وسائق  كوبياتشي 

سبورت«  موتور  »فيسكيال  فريق  وسائق  رودريغيز، 
للـ«GP2« السائق النمسوي الذي يشارك باسم دولة 
سنوات   3 قضى  ــذي  وال المتحدة  العربية  ــارات  اإلم

متتالية في الفئة نفسها أندريس زوبير.
الترفيهية  الفعاليات  ضمن  التوقيع  حصة  وتقام 
المقام  رايسينغ(  الكبير)غراند  السباق  لمهرجان 
والذي  اإلماراتية  ــودروم«  اوت »دبي  حلبة  في  حاليًا 
الكثير  مع  العائلة،  أفراد  لجميع  ممتعة  أجواء  يوفر 
من الفعاليات الترفيهية المساندة على غرار مسيرات 
والـــدراجـــات  ــارات  ــي ــس ال ــة  ــدي أن لمختلف  متنوعة 
النارية، باإلضافة إلى فترات استعراضية ومعرض 
لعشاق  ذهــبــيــة  ــة  ــرص ف ــر  ــوف ي الـــذي  كـــار«  ــر  ــوب »س
وأقوى  أفخم  على  التعرف  في  الرياضية  السيارات 
السيارات عن كثب. والسحب على سيارة في كل يوم 
من  الكثير  إلى  باإلضافة  الكبير،  السباق  يومي  من 

الفعاليات الترفيهية.
الفعالية  في  قويًا  حضوراً  الفردان  حمد  وسجل 
إلى  لــلــوصــول  ــرب  ــع ال السائقين  ـــرب  أق بــاعــتــبــاره 
وخصوصًا   ،»1 »الفورموال  األولــى  الفئة  منافسات 
أن  منذ  الرياضة  في  التسلسلي  الطريق  انتهج  أنه 
وهي  الكارتينج  سباقات  منافسات  في  سائقًا  كان 

بوابة الدخول لرياضة السيارات.
العرب  أدخل  الذي  السائق  الفردان  حمد  ويعتبر 
من  اآلسيوية   »GP2»الـ سباقات  سلسلة  تــاريــخ 
مع  البطولة  ــذه  ه فــي  مشاركته  مــع  أبوابها  ــع  أوس
فريق »GFH iSport« بدعم كبير من بيت التمويل 

الخليجي، وطيران الخليج.

أحمد الفردان: 
الدقيقة في الـ»GP2« تساوي الكثير

حمد  البحريني  السائق  ووالــد  أعمال  مدير  قــال 
الفردان، أحمد الفردان، إن بطولة الـ«GP2« اآلسيوية 
كخبرات  اكتسابه  يمكن  مما  الكثير  طياتها  في  تحمل 

عالية في سباقات السيارات أحادية المقعد.
وابنه  يمضيه  الــذي  الــوقــت  أن  ــردان  ــف ال وأعتبر 
من  الكثير  لديهم  يــعــزز   ،»GP2»الـ ســبــاقــات  ــي  ف
رياضة  مع  االحترافي  التعاطي  في  الراقية  المفاهيم 
باالقتراب  الحقيقي  اإلحساس  ويعطيهم  السيارات، 

من الفئة األولى »الفورموال 1«.
وكيفية  السباقات  مع  الفريق  تعامل  أن  وأضاف 
الــعــام  والتنظيم  الــصــيــانــة،  حــظــائــر  ـــل  داخ الــعــمــل 
كما  تمامًا  الفئة،  رقي  على  مؤشرات  تعطيك  للحدث 
وبقية   »GP2»الـ بين  كبير  والــفــارق   ،1 الفورموال 
الــفــئــات الــتــي خــاضــهــا حــمــد ســابــقــًا كــالــفــورمــوال 3 
من  سبقها  ومــا  والنمسوية  واأللمانية  البريطانية 

سلسلة سباقات.
األول  والـــداعـــم  الملهم  الـــفـــردان  ــد  ــم أح ويعتبر 
كان  أن  منذ  مشواره  الزم  أن  بعد  حمد  ابنه  لمسيرة 
سائقًا في بطولة الكارتينج التي لمع من خاللها نجم 
إلى  خاللها  من  وانطلق  الشاب،  البحريني  السائق 

حلمه بالوصول إلى الفورموال1 كأول سائق عربي.

جماهير بحرينية 
تساند الفردان في مسيرته

توافد عدد الجماهير البحرينية، في مقدمتها مدير 
ــذوادي،  ال عبدالعزيز  للسيارات  البحريني  االتحاد 
البطل  مسيرة  لمتابعة  ــودروم«  أوت »دبي  حلبة  إلى 
)غراند  الكبير  السباق  يومي  ــالل  خ ــردان  ــف ال حمد 

رايسينغ( لفئة الـ«GP2« اآلسيوية.
في  الوجود  على  البحرينية  الجماهير  وحرصت 
لتشجيع  الجغرافية،  المسافة  قرب  واستغالل  دبي 
وتحفيز ابن جلدتهم في مهمته العالمية بعد أن بات 
على مقربة من تحقيق حلمه بدخول منافسات الفئة 

األولى »الفورموال 1«.
اقامتها  والمقرر  المقبلة  الجولة  تشهد  أن  ويتوقع 
المقبل،  يناير   24-22 الفترة  ــالل  خ البحرين  فــي 
حضوراً جماهيريًا كبيراً لتشجيع الفردان في مهمته 

الجديدة بالتسابق على أرضه وبين جماهيره.
ويسعى الفردان الكتساب الخبرة وتعزيز قدراته 
في فئة الـ«GP2« خالل هذا الموسم، تمهيداً للدخول 
الترتيب  وسلم  السباقات  على  المنافسة  مرحلة  في 

في الموسم المقبل من البطولة.

بعد أن تخطى 10 سيارات في 3 لفات فقط

»زوبير« يغتال أروع سباقات الفردان

الجماهير البحرينية في حلبة »دبي أوتودروم«


