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  § متابعة :  محمد عون 

علي  الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  إداري  أكــد   [
منتخبنا  وفــد  ــوال  أح أن  الرياضي«  لـ«الوسط  السيد 
الجاري  الوقت  في  فرنسا  في  الموجود  األول  الوطني 
نحو  التحسن  في  ــدأت  ب هناك  تدريبي  معسكر  إلقامة 
ســـواًء  صعبة  ــا  ــام أي المنتخب  عـــاش  بــعــدمــا  ــل  ــض األف
قوية  صــدمــة  شــكــل  ــا  م الــطــعــام  أو  الــســكــن  بــخــصــوص 
يكون  أن  التوقعات  كانت  إذ  والالعبين  الفني  للجهاز 
تأثر  ــي  ــال ــت ــال وب الــمــقــايــيــس،  بــكــل  نــاجــحــا  الــمــعــســكــر 

حصل. ما  جراء  نفسيًا  الالعبون 
في  هو  المنتخب  »سكن  ذلك:  حيال  السيد  علي  وقال 

وأن  المعسكر  تحتضن  التي  بالمدينة  رياضي  مجمع 
صعبا  الوضع  كان  وفعاًل  مختلفة،  درجات  فيه  السكن 
من  القوية  التحركات  خالل  من  ولكن  األولــى  األيــام  في 
يتغير  الوضع  بدأ  الطائرة  للكرة  البحريني  االتحاد  قبل 
اهلل  ــإذن  وب ــدة  واح غرفة  في  اثنين  العبين  كل  وأصبح 

العاجل«.  القريب  في  وأكثر  أكثر  األمور  ستتحسن 
مسألة  مــن  أيــضــًا  نعاني  »كنا  قــائــاًل:  السيد  وتــابــع 
إسالمي  غير  هناك  الموجود  الطعام  غالبية  إذ  الطعام 
وطعامه  مغربي  مطعم  على  حصلنا  يومين  قبل  لكن 
ــــوال فــتــرة  ــرار ط ــم ــت ــاس ــه ب ــع ـــي، وســنــتــعــامــل م ـــالم إس

تأكيد«.  بكل  المعسكر 
للكرة  الــبــريــطــانــي  الــمــنــتــخــب  أن  الــســيــد  ــــح  وأوض

منتخبنا  فيه  كان  الذي  السكن  في  اآلن  يسكن  الطائرة 
منه.  خروجه  قبل 

العودة  أجل  من  فعلية  تحركات  هناك  هل  وسألناه 
المنتخب  إليها  وصــل  التي  للحال  نظراً  البحرين  إلــى 
هناك  »كانت  فقال:  الفترة،  تلك  في  لهم  حصل  ما  جراء 
طمأن  بعدما  ولكن  البحرين  إلى  العودة  في  فعلية  رغبة 
ستتغير  األمور  كل  بأن  الطائرة  للكرة  البحريني  االتحاد 

المعسكر«. سيستمر  تأكيد  بكل  األفضل،  نحو 
المنتخب،  خاضها  الــتــي  ــة  ــودي ال الــمــبــاريــات  ــن  وع
خسرناه  األول  ــط،  ــق ف ــن  ــي ودي ــن  ــاءي ــق ل »خــضــنــا  ـــال:  ق
أن  نضطر  جعلنا  ما  الالعبين  جميع  وصول  عدم  بسبب 
اللقاء  وفي  مراكزهم،  غير  في  الالعبين  ببعض  نلعب 

بنتيجة  فيه  الفوز  حققنا  الصفوف  ترتيب  بعد  الثاني 
 .»)1/3(

تزرع  أن  شأنها  من  اللقاءات  هذه  أن  السيد  وأوضح 
يلعب  لم  المنتخب  ألن  تحديدا  الالعبين  بين  التجانس 

وال مباراة في فترة إعداد في البحرين. 
الثالثة  الــوديــة  مباراته  الوطني  منتخبنا  ــاض  وخ

البريطاني. المنتخب  أمام  أمس  يوم  مساء 
مدينة  فريق  مع  لمنتخبنا  ــى  األول المباراة  وكانت 
ــن الـــدوري  ــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة م نــيــس الـــذي يــلــعــب ف
من  العبيه  ومعظم  الخامس  حاليا  وترتيبه  الفرنسي 
 )1/3( بنتيجة  منتخبتا  على  وتغلب  المحترفين، 
نتائج  ــاءت  وج منتخبتنا  صفوف  اكتمال  عدم  بسبب 

األشواط: 22/25، 19/25، 25/21، 21/25.
فريجوس  فــريــق  ــع  م فــكــانــت  الــثــانــيــة  ــاراة  ــب ــم ال أمـــا 
وقد  الفرنسي  ــدوري  ــال ب الرابعة  الــدرجــة  فــي  ويلعب 
نتائج  وكانت   ،)1/3( بنتيجة  عليه  منتخبنا  تغلب 
أشواط المباراة: 21/25، 15/25، 25/21، 27/29.

جاسم  مــن  مكونة  بتشكيلة  منتخبنا  مـــدرب  وبـــدأ   
في  )األنفلونزا(  من  تعافى  الذي  على  وصادق  النبهان 
 )3( مركز  وفــي   )2( مركز  في  عبداهلل  ميرزا   )4( مركز 
األلعاب  صناعة  ــي  وف عباس  وفــاضــل  ضاحي  حسن 

هرونة. أيمن  لليبرو  باالضافه  الحايكي  حسين 
في  الالعبين  لبقية  الفرصة  منتخبنا  مدرب  وأعطى 

المباراة.  من  الثالث  الشوط 

إداري منتخبنا علي السيد من فرنسا: 

بعدما كانت صعبة... أمور المعسكر تتحسن نحو األفضل

فيما فازت أندية النصر وداركليب والبحرين في دوري الشباب للكرة الطائرة

المعامير يواصل نتائجه اإليجابية 
ويفوز على البسيتين بجدارة

 )1/3( بنتيجة  البسيتين  على  مهما  ف���وزًا  المعامير  حقق   [
النصر  فرق  حقق  فيما  النجمة،  رفقه  مجموعته  صدارته  ليواصل 
المحرق  من  كل  على  بيضاء  وبثالثية  الفوز  وداركليب  والبحرين 
صعبا  فوزا  األهلي  حقق  فيما  التوالي،  على  الريف  واتحاد  والشباب 

على عالي بنتيجة )1/3(.
كل  داركليب  ون��ادي  بالجفير  الشباب  مركز  صالتا  واحتضنت 

هذه المباريات.

المعامير يفوز على البسيتين 
واصل فريق المعامير نتائجه االيجابية في مسابقة دوري الشباب 
للكرة الطائرة وذلك عندما فاز على البسيتين في المباراة التي أقيمت 
المباراة  وانتهت  بالجفير،  الشباب  مركز  صالة  في  أمس  يوم  بينهما 
 ،26/24( بواقع:  المباراة  أش��واط  نتائج  وج��اءت   ،)1/3( بنتيجة 
كثيرًا  المعامير  صفوف  في  وتميز   .)22/25  ،20/25  ،16/25

الثنائي حسين علي وحسين أحمد في الشق الهجومي.
أدار المباراة طاقم مكون من الحكم األول الدولي محمد المنصور 

الحكم الثاني عباس عبدالرضا.

فوز سهل لداركليب والنصر والبحرين
اتحاد  ج��اره  على  سريعا  ف��وزًا  داركليب  حقق  أخ��رى،  جهة  من 
التي  المباراة  في   )0/3( بنتيجة  وذل��ك  الغربية  ديربي  في  الريف 
داركليب  ولعب  داركليب،  ن��ادي  صالة  في  أمس  يوم  بينهما  أقيمت 
وغاب  الماضية،  الجولة  في  خسارته  تعويض  أجل  من  المباراة  هذه 
لخوض  فرنسا  في  الموجود  محمد  أمين  الفريق  قائد  صفوفه  عن 

معسكر تدريبي مع المنتخب األول. 
 ،10/25  ،21/25( ب��واق��ع:  ال��م��ب��اراة  أش���واط  نتائج  وج���اءت 
عبدالحميد  علي  م��ن  مكون  دول��ي  طاقم  ال��م��ب��اراة  أدار   .)13/25

وأحمد القيم.

اآلخر  هو  سريعا  فوزا  النصر  الموسم  في  البطل  وصيف  وحقق 
المباراة  هذه  وأقيمت   )0/3( بنتيجة  وذل��ك  المحرق  منافسه  على 
في  كبيرة  صعوبة  النصراوية  يلق  ول��م  الشباب.   مركز  صالة  في 
والثالث  األول  الشوطين  في  النقاط  تقارب  رغم  على  الفوز  تحقيق 
نتائج  وج��اءت  الزرقاء،  الطائرة  لمصلحة  واضحًا  كان  التفوق  لكن 
المباراة  أدار   .)20/25  ،13/25  ،21/25( يلي:  كما  األش��واط 

محمد المنصور وعبدالخالق الصباح. 
صدارته  ليواصل  انتصاراته  أخرى  جهة  من  البحرين  وواص��ل 
الشباب  على  أمس  يوم  البحرين  وف��از  بجدارة،  األول��ى  المجموعة 
على  صعبا  فوزًا  األهلي  حقق  المباريات،  بقية  وفي  نظيفة.  بثالثية 
من  مكون  طاقم  ال��م��ب��اراة  ه��ذه  وأدار   ،)1/3( بنتيجة  وذل��ك  عالي 

عبداهلل حبيب حكمًا أول وسامي سويد حكما ثانيًا.
 ،28/30  ،16/25( ب��واق��ع:  ال��م��ب��اراة  أش���واط  نتائج  وج���اءت 

 .)22/25 ،15/25
بنتيجة  األول  ف��وزه  جمرة  بني  حقق  أم��س،  مباريات  آخ��ر  وف��ي 
ال��م��ب��اراة  أش����واط  ن��ت��ائ��ج  وج����اءت  ال���رف���اع،  م��ن��اف��س��ه  ع��ل��ى   )0/3(
)15/25، 19/25، 21/25(. وأقيم هذان اللقاءان في صالة نادي 

داركليب. 

مراقبة المباريات تبدأ اليوم 
مراقبة  ق���رار  أن  ك��اظ��م  محمد  ال��م��س��اب��ق��ات  لجنة  رئ��ي��س  وأك���د 
في  وذلك  اليوم  منذ  مفعولة  سيبدأ  مده  قبل  أصدر  الذي  المباريات 
لقاء الرفاع الشرقي والرفاع ضمن منافسات دوري الدرجة األولى 

للكرة الطائرة. 
بنتيجة  الدير  على  البحرين  ف��وز  احتساب  تم  أخ��رى،  جهة  من 
أن  المتوقع  ومن  المباراة،  من  األخير  انسحب  بعدما  وذلك   )0/3(
فالقرار  دينار،   )800( إلى  تصل  قد  مالية  غرامة  الدير  بحق  تأخذ 

سيكون بيد مجلس إدارة االتحاد البحريني للكرة الطائرة.

من منافسات الجولة  الماضة

في منافسات الجولة الخامسة ألولى الطائرة 

لقاء ملتهب بين الرفاعين... وآخر بين الريف والبحرين
مسابقة  من  الخامسة  الجولة  منافسات  اليوم  مساء  تنطلق   [
دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة وذلك بإقامة )4( لقاءات، بحيث 
قوية  مواجهة  في  الرفاع  مع  الشرقي  الرفاع  الدوري  متصدر  يلتقي 
 )5:45( الساعة  عند  ال��م��ب��اراة  وستنطلق  الجارين  بين  ومنتظرة 
مساًء، وتليها مباشرًة مباراة التضامن مع الدير في لقاء الجريحين. 

وستحتضن صالة مركز الشباب بالجفير هذين اللقاءين.
المعامير  مباراة  بالحنينية  الرفاع  ن��ادي  صالة  ستحتضن  فيما 
وستبدأ  جمرة،  بني  الترتيب  آخر  مع  متتاليين  انتصارين  حقق  الذي 
من  م��ب��اراة  مباشرًة  وتليها  م��س��اًء،   )5.45( الساعة  عند  ال��م��ب��اراة 
مثل  أداء  الريفيون  قدم  حال  في  والندية  باإلثارة  تحفل  أن  المتوقع 
البحرين  بين  ستكون  والمباراة  الماضية،  الجولة  في  قدموه  الذي 

واتحاد الريف.

ملتهبة بين الجارين
نظرًا  ملتهبا  الرفاع  مع  الشرقي  الرفاع  الجارين  لقاء  سيكون 
ومواصلة  ال��ف��وز  تحقيق  أج��ل  م��ن  األول  لكليهما،  ال��ل��ق��اء  ألهمية 
لسلك  ال��ع��ودة  الثاني  يريد  فيما  ال��ص��دارة،  واع��ت��الء  االن��ت��ص��ارات 
من  الماضية  الجولة  في  خسارة  أول  تلقى  بعدما  وذلك  االنتصارات 

اتحاد الريف في لقاء امتد لخمسة أشواط كاملة.
يملك  وه��و  المباراة  ه��ذه  الشيخ  محمد  الشرقي  م��درب  سيلعب 
فيما  األلعاب،  صناعة  في  الحايكي  بمحمد  نقاط،   )8( رصيده  في 
إذ   )3( مركز  ف��ي  القطان  ومحمد  ماثيو  النيجيري  على  سيعتمد 
من  وخصوصًا  لديه  ما  أفضل  بتقديم  مطالبا  الثنائي  هذا  سيكون 
فيما   - الصد  حوائط  تشكيل  أي   - والدفاعية  الهجومية  الناحية 
سيكون  فيما  الحايكي،  وعباس  أحمد  عباس   )4( مركز  في  سيكون 
في  علي  عيسى  شقيقه  وسيكون   ،)2( مركز  في  علي  عبدالشهد 
األول��ى  ال��ك��رة  ب��ق��وة  التشكيلة  ه��ذه  وتتميز  ال��ح��ر.   ال��الع��ب  م��رك��ز 
هذه  لتألق  نظرًا  فيها  الهجومية  الناحية  وكذلك  األول��ى  بالدرجة 
أسماء  عدة  الشيخ  ويملك  الماضية،  الجوالت  في  الواضح  األسماء 

وعبداهلل  عباس  كفاضل  اإلضافة  تقديم  على  قادرة  البدالء  بنك  في 
سعيد.

توليه  منذ  الرفاع  مع  الخامس  لقاءه  م��رزوق  خالد  سيلعب  فيما 
يملك  إذ  االنتصارات  استعادة  هدفه  وسيكون  تدريبه،  مسئولية 
صناعة  في  عبداهلل  محمد  سيكون  وبالتالي  نقاط،   )7( رصيده  في 
سيكون  فيما   ،)3( مركز  في  عبداهلل  ويوسف  علي  وعيسى  األلعاب، 
مركز  في  وجمال   ،)4( مركز  في  عبدالغني  ورض��وان  علي  حسين 
وسط  من  الهجوم  على  كثيرًا  عبداهلل  األلعاب  صانع  ويركز    .)2(
قوة  ولكن  المركز،  ه��ذا  ف��ي  وي��وس��ف  عيسى  لتميز  ن��ظ��رًا  الشبكة 
طريقة  وبالتالي  تأكيد،  بكل  رض��وان  في  تتشكل  الضاربة  الفريق 
قمة  ستنتهي  كيف  ون��رى  ولننتظر  مختلفة،  الفريقين  لكال  األداء 

الجارين؟.

الميزان في  اللقاءات 
الجراح،  تضميد  لقاء  عن  عبارة  الدير  مع  التضامن  لقاء  سيكون 
إذ يريد الدير تحقيق فوزه الثاني وخصوصًا بعد عرضه المتواضع 
في  ل��ه  ف��وز  أول  تحقيق  التضامن  سيحاول  فيما  المعامير،  أم��ام 
والتكافؤ  رصيدهما،  في  نقاط   )4( يملكان  الفريقين  وكال  المسابقة، 

هو شعار اللقاء بكل تأكيد.
أما اللقاء األول الذي سيكون في صالة نادي الرفاع، من المتوقع 
التوالي  على  ثالث  فوز  لتحقيق  مفتوح  طريق  في  المعامير  يكون  أن 

نظرًا لتواضع مستوى بني جمرة. 
وف��ي آخ��ر ل��ق��اءات ال��ج��ول��ة، س��ي��ك��ون ال��ب��ح��ري��ن ع��ل��ى م��وع��د مع 
على  الشرقي  الرفاع  مزاحمة  في  االستمرار  أجل  من  صعب  اختبار 
أحد  أسقط  الذي  الريف  اتحاد  يواجه  عندما  وذلك  ال��دوري  صدارة 
المتصدرين في الجولة الماضية بفضل أداء قتالي قلب فيه مجريات 
)2/ص��ف��ر(،  بالنتيجة  م��ت��أخ��رًا  ك���ان  ب��ع��دم��ا  لمصلحته  ال��م��ب��اراة 
ما  إذا  وخصوصًا  اإلثارة  مع  موعد  على  ستكون  المباراة  وبالتالي 

علمنا أن الفريقين تبادال الفوز في الموسم الماضي.

من منافسات الجولة الماضية

منتخبنا الوطني في فرنسا


