
لكرة  األول  منتخبنا  يلتقي   ]
في  الجنوبي  الكوري  نظيره  القدم 
اليوم  مساء  من  والثلث  الخامسة 
بدبي  الــشــبــاب  ـــادي  ن ــاد  ــت اس عــلــى 
استعدادات  ضمن  ودية  مباراة  في 
ــة  ــس ــام ــخ ــة ال ــول ــج ــل الــمــنــتــخــبــيــن ل
لكأس  الــحــاســمــة  الــتــصــفــيــات  ــن  م
فيها  سيلتقي  والتي   2010 العالم 

منتخبنا مع أوزبكستان.
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البحريني  ـــاد  ـــح االت ـــرر  ق  ]
الغريمين  مباراة  نقل  القدم  لكرة 
ــاع الــمــقــررة غــدًا  ــرف الــمــحــرق وال
االتحاد  ــأس  ك نهائي  نصف  فــي 
الــبــحــريــنــي مــــن اســــتــــاد نــــادي 
ــــى االســـتـــاد  ـــراد إل ـــع الـــمـــحـــرق ب
الثاني  التغيير  في  وذلك  الوطني 

لمكان المباراة خالل 48 ساعة.
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الــــيــــوم  ــــاح  ــــب ص تـــنـــطـــلـــق   ]
لألشبال  الــدولــيــة  الــعــالــم  بطولة 
(جولة  الطاولة  لكرة  والناشئين 
تحتضنها  التي  الثالثة)،  البحرين 
 8 حتى   4 من  الفترة  في  المملكة 
ــاري وتــقــام  ــج ــر/ شــبــاط ال ــراي ــب ف
صباحية  فترتين  على  منافساتها 
ومـــســـائـــيـــة داخــــــل صـــالـــة بــيــت 

التمويل الخليجي.
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[ أكد رئيس اللجنة التنظيمية 
الخليجي  التعاون  مجلس  لــدول 
نصر  السعودي  اليد  ــرة  ك للعبة 
ــط  ــوس ــح  لـــ «ال ــري ــص ـــالل فــي ت ه
التنظيمية  اللجنة  أن  الرياضي» 
للعبة  ــي  ــدول ال ــاد  ــح االت خــاطــبــت 
بشأن تأمين طاقمين دوليين ممن 
كأس  نهائيات  إدارة  في  شاركوا 
العاصمة  في  أقيمت  التي  العالم 

الكراوتية زغرب حديثا.
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ــدو  ــان ــرن ف ــم  ــاج ــه ــم ال ــــان  ك  ]
لورينتي من ابرز أسباب استعادة 
اتليتيك بيلباو لنشاطه مرة أخرى 
كما إن أهدافه األخيرة أمدت الفريق 
بالثقة قبل مباراته في ذهاب الدور 

قبل النهائي لكأس ملك اسبانيا.
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الفتى الذهبي عالء حبيل لـ «}»:

أنا رهن اإلشارة بالعودة للمنتخب... وقلبي مع األحمر
§  الوسط - محمد طوق

[ أكد مهاجم منتخبنا الوطني ونادي أم صالل عالء حبيل أنه رهن 
اإلشارة للعودة لصفوف المنتخب وأنه على أتم االستعداد لمواصلة 
تمثيل األحمر البحريني في مشواره المقبل، وأوضح حبيل أنه لم يتلق أي 
مكالمة هاتفية من الجهاز اإلداري لمباراة أوزبكستان ضمن تصفيات كأس 

العالم والتي ستقام يوم األربعاء 11 فبراير/ شباط المقبل.
صالل  أم  تمرين  من  خروجه  بعد  الرياضي»  «الوسط  ـ  ل حبيل  ــال  وق
للمنتخب  اإلداري  الجهاز  مــن  هاتفية  مكالمة  أي  أتــلــق  ــم  «ل أمـــس: 
إلخباري بالعودة إلى صفوف المنتخب لتمثيله في مباراة 
وأنا  العالم،  كأس  تصفيات  ضمن  أوزبكستان 

رهن اإلشارة للمملكة».
ــا أتــلــقــى أي  ــدم ــن وأضــــاف «ع
أوزبكستان  لمباراة  اتصال 
ــي ســأعــود  ــن بــالــتــأكــيــد ان
ـــاراة  ـــب ـــم ــة ل ــك ــل ــم ــم ــل ل
أوزبـــــكـــــســـــتـــــان، 

وأعود وأقول أنا رهن اإلشارة بالعودة لصفوف المنتخب، وأتمنى بالتأكيد 
أن أعود لصفوفه وأقدم كل ما أملك من فنيات وأتمنى أيضاً أن يقدم زمالئي 

في المنتخب كل ما يملكون ويواصلون  عروضهم القوية».
وتابع حبيل «العبوالمنتخب  قدموا مباراة قوية أمام منتخبي هونغ كونغ 
واليابان، ولعبوا بروح واحدة وأعادوا الثقة بعد إخفاق كأس الخليج األخيرة 
والتي خرجنا من دورها األول، وأتمنى للمنتخب أن يواصل نغمة الفوز وأن 

يحرز النتائج اإليجابية والتأهل مبكراً لتصفيات كأس آسيا».
في  ذكرت  «مثلما  بالقول:  الرياضي»  «الوسط  ـ  ل حديثه  حبيل  وواصل 
الجهاز  من  ــارة  اإلش رهن  وأنا  للمنتخب  العودة  أتمنى  إنني  حديثي  بداية 
الفني واإلداري، وعندما أتلقى أي مكالمة هاتفية بالعودة لصفوف المنتخب 
المقبلة».  المحافل  في  لتمثيله  لصفوفه  وسأعود  أبــداً  أمانع  لن  فبالتأكيد 
وأضاف «لقد شاهدت مباراتي هونغ كونغ واليابان، فمنتخبنا قدم مباراتين 
يقدم  رأيــنــاه  وبعدها  بثالثية،  كونغ  هونغ  يجتاز  أن  واستطاع  قويتين 
مستوى طيبا أمام المنتخب الياباني واستطاع منتخبنا أيضاً أن يجتاز عقبة 
اليابان، فمنتخبنا قادر وبقوة على أن يحرز النتائج االيجابية بوجود هؤالء 
الالعبين المميزين». وتابع «الكثير يتحدث عن العقم الهجومي في منتخبنا، 
وأنا أتساءل أين العقم الهجومي! إذا كان المهاجم ال يتسلم الكرات المناسبة 

للتسجيل فما هو ذنب المهاجم، فالمهاجمون كلما حصلوا على كرات من 
مباراة  وفي  األهــداف،  تسجيل  باستطاعتهم  كان  كلما  المنتصف  العبي 
إلى  يترجموها  أن  استطاعوا  كــرات  عدة  للمهاجمين  وصلت  كونغ  هونغ 
أهداف، ولكن مباراة اليابان لم يحصل المهاجمون فيها على فرص حقيقية 
لعدم وصول الكرات من الوسط، فما أود أن أقوله إن المنتخب ال يوجد لديه 
عقم هجومي أبداً». وعن حظوظ منتخبنا بحجز بطاقة التأهل لمونديال كأس 
العالم قال حبيل: «لن نفقد األمل أبداً على رغم أن األمور أصبحت صعبة إال 
أنه ال يوجد شيء مستحيل، وحجزنا للبطاقة الثالثة لن يكون مستحيال أبداً، 
نحن قادرون على حجز البطاقة الثالثة بعد أن أصبحت أمور البطاقة األولى 
والثانية صعبة، ولكن البطاقة الثالثة أملها موجود وحظوظنا قوية ومنتخبنا 
قادر على أن يحجز البطاقة الثالثة وهذا ما سنسعى إليه... وقلبي مع أفراد 
عروضهم  يواصلوا  أن  وأتمنى  والعبين  وإداري  فني  جهاز  من  منتخبنا 

القوية».
وختم حبيل حديثه : «تلقيت عدة عروض من أندية كبيرة خليجية، وأيضًا 
من نادي الرفاع البحريني، إال أنني فضلت البقاء نظراً لراحتي الكبيرة التي 
أشعر بها في أم صالل، فإدارة أم صالل متعاونة معي لدرجة كبيرة جدًا 

وأنا أشكرهم جزيل الشكر على هذا االهتمام الكبير».
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السابق  االنجليزي  الدولي  الوسط  العب  مدد   ]
الموسم  نهاية  حتى  نيوكاسل  مع  عقده  بات  نيكي 
مسيرته  إلنهاء  يتوجه  الالعب  أن  ويبدو  المقبل، 

نيوكاسل. مع  الكروية 
ــع  ــراب ــالده ال ــي وكـــان بـــات الـــذي احــتــفــل بــعــيــد م
بنيوكاسل  الــتــحــق  ــي،  ــاض ــم ال الــشــهــر  والــثــالثــيــن 
موسم  برمنغهام  الــى  االخير  ــاره  واع  2004 عــام 

خدماته. يستعيد  ان  قبل   2006 -2005
تحت  ــل  ــاس ــوك ــي ن وســـط  مــحــور  بـــات  وأصـــبـــح 
االردايـــس  ســـام  المتالحقين  الــمــدربــيــن  اشـــراف 
االيــرلــنــدي  ــرا  ــي واخ كــيــغــان  وكــيــفــن  رودر  وغــلــيــن 
عنه  تخلى  سونيس  غــريــام  ــان  ك فيما  كينير،  جــو 

اإلعارة. سبيل  على  برمنغهام  لمصلحة 
بات. نيكي  االسم: 

.1975 الثاني  كانون  يناير/   21 المواليد: 
انجليزي. الجنسية: 

نيوكاسل. النادي: 
مانشستر  ـــادي  ن ــع  م ــة  ــروي ــك ال مــســيــرتــه  بـــدأ   -

.1992 العام  في  يونايتد 
وقد   ،2004 الــعــام  حتى  مانشستر  مــع  لعب   -

هدفا.  21 وسجل  مباراة   269 في  معهم  شارك 
االنجليزي  يونايتد  نيوكاسل  نادي  إلى  انتقل   -

.2004 العام 
االنجليزي  سيتي  برمنغهام  نــادي  إلــى  أعير   -

.2006 /2005 الموسم  في 
وسجل  مباراة   24 برمنغهام  نــادي  مع  لعب   -

أهداف.  3
 2006 العام  يونايتد  نيوكاسل  نادي  إلى  عاد   -

نيوكاسل. نادي  مع  أمس  عقده  وجدد 
العام  في  االنجليزي  المنتخب  مع  اللعب  بــدأ   -

.1997
 39 ـــي  ف االنــجــلــيــزي  ــب  ــخ ــت ــن ــم ال ـــع  م ــــارك  ش  -

مباراة.
المنتخب  ـــول  وص ــي  ف كبير  وبــشــكــل  ســاهــم   -

.1998 العام  العالم  لكأس  االنجليزي 
.2004 العام  في  الدولي  اللعب  اعتزل   -

بات نيكي 

أين الوالء من هؤالء؟ 

[ لم يكن أشد المتشائمين يتوقع تلك الحرب الشعواء على نادي المحرق بعدما غادر الالعبون  
متجهين  القدم  لكرة  األول  الفريق  عايش  فوزي  وأخيرا  عمر  عبداهللا  فتاي،  عبداهللا  جون،  جيسي 
لحصد الغنائم التي يتحصلون عليها من أندية خارجية أخرى، وكأن أحدا ما يتربص بهذا النادي، 
فترة  وفي  األربعة  لالعبيه  الجماعية  الهجرة  تلك  مغزى  عن  يتساءل  والبعيد  القريب  أصبح  حتى 
تخيف  تلك  الغريبة  الطريقة  أمست  حتى  بالهروب،  تكون  ما  أشبه  وبطريقة  قصيرة،  قياسية 

النادي من عواقب هروب آخرين وجلب مشاكل ال تحمد عقباها بعد ذلك.
غير أن المتابع لعملية الهجرة هذه، يؤكد أن عناصرها هم أولئك الذين وفرت لهم الدولة الجواز 
األحمر وقامت بتجنيسهم من أجل اللعب باسم البحرين وعبر نادي المحرق، ويبين أن من قاموا 
الصفقة  لقيمة  فقط  وإنما  أجله،  من  يلعبون  الذي  للنادي  الحقيقي  الــوالء  لهم  ليس  العملية  بهذه 
التي يتحصلون عليها والمبالغ التي ستدر عليهم من ورائها، وأن فريق المحرق لم يتم اغتياله إال 
سمة  هي  وهذه  األولى،  هي  الشخصية  المصالح  وإنما  والدولة  الفريق  صالح  لهم  ليس  أناس  عبر 

الالعب الذي يتم تجنيسه فقط من أجل اللعب بعقود ورواتب شهرية.
الكل يعرف أن أكثر العبي الفريق المحرقاوي هم من الهواة الذين ليست لديهم عقود احترافية 
الهروب  خطة  تطبيق  على  قادرون  بالتالي  وهم  «الفيفا»،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  لنظام  مطابقة 
األرض  هذه  أنجبتهم  الذين  الالعبين  لكن  الخارج،  في  أكثر  يدفع  ناد  ألي  واالنتقال  الذكر  السالفة 
وال  ضمائرهم  لهم  تسمح  ال  واإلبداع،  التألق  مرحلة  إلى  وصلوا  حتى  المحرق  أرض  على  وتربوا 
والؤهم بمغادرة الفريق من دون أن يكون المحرق هو البوابة لهذا االنتقال، حتى وإن كان الالعب 

القادسية  إلى  عبدالرحمن  محمود  انتقال  في  رأينا  كما  الخارجي،  االحتراف  في  بشدة  يرغب 
الكويتي وعبداهللا الدخيل سابقا إلى الوحدة اإلماراتي، وسيد محمود جالل إلى السالمية الكويتي 

وغيرهم الكثير.
يحمل  ــذي  ال للفريق  والـــوالء  االحــتــرام  يحمل    أن  إلــى  ماسة  بحاجة  المحترف  فالالعب  إذًا 
لناديهم  يعيروا  أن  دون  من  فقط  والشهرة  المال  أجل  من  بهروبهم  هؤالء  فعله  كما  ال  شعاره، 
أندية  في  باسمها  للعب  البحرينية  الجنسية  يستغلون  فإنهم  ذلــك  من  ــى  واألده بل  أهمية،  أيــة 
للعب  العب  أي  انتقال  تمنع  ال  التجنيس  عملية  أن  صحيح  حسيب،  من  وال  رقيب  من  وال  خارجية 
هؤالء  احتراف  في  البحرينية  الجنسية  األخرى  الدول  تستغل  أن  ولكن  الجديدة،  دولته  خارج 
ألنهم  إال  معها  للعب  وتطلبهم  الالعبين  لهؤالء  تأت  لم  القطرية  األندية  إن  إذ  الكبرى،  الطامة  لهي 
لم  ولو  المحترفين،  الالعبين  من  ممكن  عدد  أكبر  لهم  ستوفر  التي  البحرينية  الجوازات  يحملون 
للدوري  جلبهم  في  طريقة  كل  واستغالل  خطفهم  على  عملوا  لما  الجنسية  هذه  يحملون  يكونوا 

القطري.
ما  على  تعون  ال  أنكم  سيما  وال  الدقة  منتهى  في  القادم  التجنيس  يكون  أن  ــوان  إخ يا  نتمنى 
وعدم  يحملها  التي  للجنسية  الوالء  وأهمها  السليم  الرياضي  للتجنيس  الصحيحة  الطرق  يبدو 

استغاللها فيما يسيء إليها فذلك أهم متطلبات منح الجنسية ألي العب كان.

القناة الرياضية إلى الوراء
خالل  لعبت  التي  المهمة  المباريات  من  لجملة  الرياضية  القناة  نقل  عدم  من  الكثير  استغرب 
السبت،  يوم  اليد  كرة  دوري  في  والنجمة  األهلي  مباراة  من  بدءا  الماضيين،  واألحد  السبت  يومي 
المؤسسة  رئيس  كأس  نهائي  ونصف  السلة  كأس  نهائي  بنصف  والمنامة  األهلي  بلقاء  وانتهاء 

للكرة الطائرة يوم األحد، بعذر اعتبره الكثيرون «أقبح من ذنب».
اليد،  لكرة  العالمي  للمونديال  النهائية  المباراة  بسبب  تنقل  لم  األحد  يوم  مباريات  بأن  قلنا  فإذا 
المحرق  مباراة  بعد  لعبت  التي  وهي  السبت  يوم  اليد  لكرة  والنجمة  األهلي  مباراة  تنقل  لم  فلماذا 
مباريات  ببث  الفضائية  القناة  قامت  ووقتها  تلفزيونيا،  نقلت  والتي  السلة  كأس  في  والنويدارت 
عذر  أن  الكثيرون  يؤكد  األحد  يوم  لمباريات  جئنا  وإذا  الجمعة،  يوم  لعبت  معادة  لليد  العالم  كأس 
العالمي  المونديال  مباراة  أن  يعلمون  القناة  هذه  في  المسئولين  أن  وخصوصا  مبرر،  غير  القناة 
منقولة على الكثير من القنوات المفتوحة، وبالتالي ال داعي لنقلها وخصوصا أن القناة ستعيدها 
للفعاليات  أخــرى  قناة  فتح  أو  المحلية  الفعاليات  نقل  عليها  بالتالي  وكــان  قادمة،  أيــام  في  كثيرا 

المحلية.

االتـــــحـــــاد  إعـــــــــالن   ]
الطائرة  للكرة  البحريني 
ــــــرف مـــكـــافـــآت  ــــــدم ص ع
رئيس  كأس  ألبطال  مالية 
للشباب  العامة  المؤسسة 
سيقام  ـــذي  ال ــة  ــاض ــري وال
المحرق  فريقي  بين  اليوم 
ــب وتــبــريــر ذلــك  ــي ــل ودارك
للبطولة  راع  وجود  بعدم 
وسليم  منطقي  غير  أمــر 
هي  العامة  المؤسسة  ألن 
للبطولة،  الرسمي  الراعي 
بتقديم  قامت  أن  سبق  إذ 
للفائزين.  مالية  مكافآت 
تقديمها  في  الحال  هو  كما 
رئيس  لكأس  أكبر  مبالغ 
لسباق  العامة  المؤسسة 
ــــك كـــان  ــــذل ـــــل... ل ـــــي ـــــخ ال
البحث  باالتحاد  ــرى  األح
بــاســم  لــلــبــطــولــة  راع  عـــن 
مالية  مؤسسة  أو  شركة 
ــدم  ــق ــة وت ــول ــط ــب تـــرعـــى ال
مكافآت مالية لالعبين ألن 
المؤسسة  باسم  التسمية 

العامة لن تغني أو تسمن 
عن جوع!

محمد مهدي
mohammed.mahdi@alwasatnews.com

رئيس االتحاد القطري للدراجات خالد بن علي آل ثاني يسلم البريطاني روجر هاموند كأس بطولة قطر للدراجات         (أ.ف.ب)
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الملعبالمباراةالتوقيت

كأس االتحاد لكرة القدم

استاد المحرقالنجمة × البسيتين18:00

دوري بيت التمويل لكرة اليد

صالة باربارتوبلي × أم الحصم17:45

صالة باربارالبحرين × باربار19:15

كأس رئيس المؤسسة للكرة الطائرة

مركز الشبابداركليب × المحرق19:30

القناةالمباراةالتوقيت

كأس إنجلترا

الجزيرة الرياضية 1+إيفرتون × ليفربول23:10

كأس إيطاليا

ART الرياضية 3يوفنتوس × نابولي22:45

كأس الرابطة الفرنسية

الجزيرة الرياضية 2+سان جيرمان × بوردو22:45

الدوري الهولندي

الجزيرة الرياضية 4+فينورد × روتردام22:45

مباريات دولية ودية - منتخبات

دبي الرياضية 1البحرين × كوريا الجنوبية17:25

مباريات ودية - أندية

الجزيرة الرياضية 3+رينجرز × ميالن22:45

كأس األمير فيصل بن فهد

السعودية الرياضيةالنصر × االتحاد20:05

دوري أبطال أوروبا لكرة السلة

الجزيرة الرياضية 1أونيكاخا × باناثينايكوس22:45

§ توبلي – محمد أمان

[ أكد رئيس مجلس إدارة نادي 
توبلي عبدالشهيد أحمد ناصر في 
الرياضي»  «الوسط  لـ  تصريح  
للشباب  الــعــامــة  المؤسسة  أن 
والرياضة سلمت النادي الصالة 
شيدت  التي  ــراض  األغ المتعددة 
لمختلف  ــــاالت  ص  7 ــن  ــم ض مـــن 
األندية البحرينية، وقال الرئيس 
سيكون  الرسمي  االفــتــتــاح  ــأن  ب
المقبل  آذار  ــارس/  م شهر  بداية 
العامة  المؤسسة  رئيس  برعاية 
وافق  الذي  محمد  بن  فواز  الشيخ 
على   – قــولــه  بحسب   – مــشــكــورا 
سابقا  المحدد  االفتتاح  تأجيل 
في يوم 28 يناير/ كانون الثاني 

الماضي.
شكره  الـــنـــادي  ــس  ــي رئ وقــــدم 

القرية  أهالي  عن  نيابة  الجزيل 
دعمه  على  المؤسسة  رئيس  إلى 
توبلي  ولنادي  عمومًا  للرياضة 
مجلس  أن  إلى  منوها  خصوصا، 
إدارة النادي يتطلع إلى استغالل 
بهدف  األمثل  االستغالل  الصالة 
ــى  ــة بـــالـــنـــادي إل ــب ــع ــل ــر ال ــوي ــط ت

الرياضة  تطور  يؤكد  بما  األفضل 
كرة  لعبة  وخصوصًا  البحرينية 
اليد والتي يسعى له المسئولون 
وفي  البحرين  في  الرياضة  عن 

المؤسسة. رئيس  مقدمتهم 
ــد  ــم ــــــر عــبــدالــشــهــيــد أح وذك
ـــــن تـــدريـــبـــات  ـــا م ـــض ـــع ــــــأن ب ب
ــة إلــى  ــاف ــاإلض ــرق الــســنــيــة ب ــف ال
الصالة  إلى  نقلت  األول  الفريق 
ـــــالل األســـبـــوع  ـــة خ ـــي ـــاض ـــري ال
مع  جــار  التنسيق  وأن  الماضي 
استضافة  ــل  أج مــن  الــيــد  اتــحــاد 
ــات  ــئ ــف ـــات ال ـــاري ـــب ـــن م ــض م ــع ب
الجاري  الموسم  خــالل  السنية 
ــس  ــي رئ ــــــارة  زي أن  ــــى  إل مــنــوهــا 
ــادي  ــن ــل ــى ل ــس ــي ــي ع ــل االتـــحـــاد ع
على  ــاط  ــق ــن ال ــت  ــع وض ـــام  أي قــبــل 
أن  مــؤكــدا  الــشــأن  بهذا  ــروف  ــح ال
النادي  بدعم  وعد  االتحاد  رئيس 

وأمــور  الصالة  ــور  أم يخص  فيما 
أخرى.

الــعــامــة  الــمــؤســســة  أن  ــر  ــذك ي
ــاب والـــريـــاضـــة بــنــت 7  ــب ــش ــل ل
منها  ــة  ــدي األن لمختلفة  ـــاالت  ص
واالتحاد  والبحرين  الدير  أندية 
ــة بــنــاء  ــاس ــي ــن س ــم وتــوبــلــي ض
في  لــلــريــاضــة  التحتية  البنية 
بناء  ـــى  إل ــة  ــاف ــاإلض ب الــبــحــريــن 
المجاورة  الجديد  االتحاد  صالة 
لــصــالــة اتـــحـــاد الــســلــة فـــي أم 
من  فعليا  االنتهاء  وتــم  الحصم، 
الرياضية  خليفة  مــديــنــة  ــاء  ــن ب
جار  والــعــمــل  عيسى  مدينة  ــي  ف
عيسى  الشيخ  مدينة  بناء  على 
يــزال  وال  بــالــرفــاع،  ــة  ــي ــاض ــري ال
الوحيد  الـــنـــادي  االتـــفـــاق  نـــادي 
رياضية  منشأة  يمتلك  ال  الـــذي 

خاصة به.

االفتتاح الرسمي مطلع مارس برعاية فواز بن محمد

المؤسسة العامة تسلم نادي توبلي صالته الرياضية

عبدالشهيد أحمد

تــســلــم  ء  بــــد ـــن  ع ـــة  ـــي ل و ـــد ل ا يــن  لــبــحــر ا ــة  ــب ــل ح عــلــنــت  أ  ]
من  ء  ا ســو م  عــال إل ا ئل  سا لو لمخصصة  ا د  عتما ال ا ت  طلبا
ب  ر لتجا ا » لتغطية  لــك  ذ و لخليج  ا منطقة  من  و  أ ين  لبحر ا
حتى   1 0 من  ة  لفتر ا في  م  سيقا ي  لذ ا  «1 ال مو ر للفو ة  لحر ا
 9 ثــنــيــن  ال ا م  ــو ي ن  ســيــكــو و  ، ي ر ــا ــج ل ا ط  شــبــا  / يــر ا فــبــر  1 9

. د عتما ال ا ت  طلبا لتسلم  م  يو خر  آ هو  ير  ا فبر
مــنــطــقــة  و يــن  لــبــحــر ا ــن  م م  ـــال ع إل ا ــل  ئ ــا س و ة  ـــو ع د ــت  ــم ت و
تـــا  يـــو لـــتـــو ا ق  ـــر ـــف ل ة  لــــحــــر ا ب  ر ـــا ـــج ـــت ل ا ــة  ــي ــط ــغ ــت ل لـــخـــلـــيـــج  ا
تم  ين  لذ ا ن  ميو عال إل ا سيتمكن  ذ  إ  ، ي ر ا لفير ا و  BMW لـ ا و

حلبة  في  مي  عال إل ا كز  لمر ا ل  خــو د من  تهم  ا د عتما ا ل  قبو
ي  لــذ ا  «1 ال ــو م ر ــو ــف ل ا ب  ر ــا ــج ت » لتغطية  لــيــة  و لــد ا يــن  لــبــحــر ا
عة  لسا ا حتى  حا  صبا  8 . 0 0 عة  لسا ا من  حا  مفتو ن  سيكو

. ء مسا  5 . 0 0
تــســلــم  ـــن  م ن  ـــو ـــي م ـــال ع إل ا و ن  فــيــو لــصــحــا ا ــن  ــك ــم ــت ــي س و
في  يــن  ئــر ا لــز ا ل  ســتــقــبــا ا كــز  مــر مــن  فــيــة  لــصــحــا ا تــهــم  قــا بــطــا
جــب  يــتــو و لــمــقــبــل  ا ع  ــو ــب س أل ا ــي  ف لــيــة  و لــد ا يــن  لــبــحــر ا حــلــبــة 
كد  تؤ لتي  ا لشخصية  ا قة  لبطا ا معهم  ا  و يحضر ن  أ عليهم 

. هم د عتما ا لتسلم  يتهم  هو

بدء تسلم طلبات اعتماد وسائل اإلعالم لتجارب الفورموال
رئيس  برئاسة  أمس  يوم  صباح  للجميع  للرياضة  الخليجية  لالتحاد  اإلعالمية  اللجنة  اجتمعت   ]
اللجنة  في  ــوة  اإلخ بذلها  التي  الكبيرة  الجهود  على  أثنى  ــذي  ال الــخــراز  حبيب  جعفر  اإلعالمية  اللجنة 

المشاركة. الوفود  بها  قوبلت  التي  والحفاوة  االستقبال  حسن  لهم  وشكر  للجميع  للرياضة  القطرية 
يتمتع  لما  للجميع  الرياضة  ومفهوم  نشر  في  كبيرة  مساهمات  االعالمية  للجنة  بــأن  الــخــراز  ــاد  وأف
مفهوم  إيصال  خالل  من  والخليج  بلدانهم  في  اإلعالمي  المجال  في  ــة  ودراي خبرة  من   اللجنة  أعضاء  به 
أقرت  االعالمية  اللجنة  أن  وأوضح  اإلعالمي،  الدور  خالل  من  المجتمع  من   شريحة  ألكبر  للجميع  الرياضة 
التي  والموضوعات  األبواب  على  تحتوي  للجميع  الرياضة  لجنة   باسم  تصدر  مجلة  إصدار  اجتماعها  في 
شخصيات  مع  ولقاءات  أخبارا  المجلة  ستتضمن  إذ  للجميع،  الرياضة  عن  الخليجي  الفرد  توعية  تهم 

. ضية يا ر

مجلة نصف سنوية لـ «الرياضة للجميع» الخليجية
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تأخر «عمر» والفريق تدرب بالشباب و«دبي» تنقل المباراة

األحمر بـ«تشكيلة محلية» يواجه قوة كوريا الجنوبية

الكوري  المنتخب  ضيافة  في  دبي  في  المباراة  وتقام 
مباراة  خالله  ولعب  أسبوع  منذ  هناك  يعسكر  ــذي  ال

.1/1 السوري  المنتخب  مع  فيها  تعادل  ودية 
من  الـــواحـــدة  ــي  ف دبـــي  إلـــى  وصـــل  منتخبنا  ـــان  وك
ساعة  نصف  نحو  الطائرة  اقالع  تأخر  بعد  أمس  ظهر 
بفندق  إقامته  مقر  إلى  وصوله  فور  المنتخب  وتوجه 
ـــي الــــذي يــبــعــد عــن اســتــاد نــادي  ــاة ريــجــنــســي دب ــي ح

دقائق. عشر  نحو  المباراة  عليه  ستقام  الذي  الشباب 
الملعب  على  الوحيد  تدريبه  أمس  منتخبنا  وخاض 
ــر ســاعــة ونــصــف  ــم ــت ــاب واس ــب ــش ـــادي ال ـــن ــي ل ــرع ــف ال
مربعات  وتــدريــب  اإلحــمــاء  عــلــى  واشــتــمــل  ــة،  ــاع ــس ال
تم  الملعب  ــاع  أرب ثالثة  على  تقسيمة  ــراء  وإج بالكرة 
من  وهجومية  دفاعية  تطبيقات  على  التدرب  خاللها 
في  الخصم  الفريق  على  والضغط  واألطـــراف  العمق 
التسديدات  على  التدريب  ثم  السريع  واالرتداد  الملعب 
جلسة  المنتخب  برنامج  ويتضمن  العرضية.   والكرات 
االجتماعات  بقاعة  صباحًا  عشرة  الحادية  في  فنية 
باإلضافة  كوريا  لمباراة  الفنية  الخطة  لشرح  بالفندق 
الكوري  المنتخب  تحليل  من  الثاني  الجزء  عرض  إلى 
المحلل  سيقدمه  والـــذي  فيتش  ـــدارت  ال برنامج  عبر 
المنتخب  خالله  ويستعرض  تاج،  خالد  الكابتن  الفني 
وخصوصًا  التصفيات  في  مبارياته  ضوء  في  الكوري 

السعودية. أمام  األخيرة 
دبي  إلى  عمر  عبداهللا  منتخبنا  العب  وصول  وتأخر 
يتمكن  ولم  خاصة  ظروف  بسبب  الماضية  الليلة  حتى 

وصول  اليوم  ينتظر  فيما  التدريب،  في  المشاركة  من 
إلى  خليفة  بن  علي  الشيخ  الكرة  اتحاد  رئيس  نائب 

أمس. السفر  عن  تأخره  بعد  دبي 
محلية  بتشكيلة  اليوم  مباراة  األحمر  وسيخوض 
وبالتالي  المحترفين  جميع  غياب  في  العبًا   18 تضم 
المحليين  لالعبين  فرصة  تعتبر  الــيــوم  تجربة  ــإن  ف
ــاك  ــك ــت ــاب االح ــس ــت الثــبــات وجـــودهـــم وتــهــيــئــتــهــم واك
االستفادة  أن  رغم  على  التجربة  هذه  خالل  من  والخبرة 
بمحترفيه  المباراة  منتخبنا  خــاض  لو  اكبر  ستكون 
قبل  األخيرة  التجربة  هذه  أن  وخصوصًا  االساسيين 

أوزبكستان. مواجهة 
الحارس  اليوم  لقاء  في  منتخبنا  يمثل  أن  ويتوقع 
سيدمحمد جعفر وفي الدفاع عباس عياد وفوزي عايش 
سالمين  محمد  الوسط  وفي  راشد،  وجمال  سعد  وداوود 
وفي  عباس،  ومحمود  الشروقي  وراشــد  عمر  وعبداهللا 
احتمال  مع  سيدعيسى  وعلي  الدخيل  عبداهللا  الهجوم 
مشكلة  سيواجه  المنتخب  أن  علمًا  التغييرات  بعض 
القائمة  في  دفاعية  عناصر  وجود  لعدم  الدفاع  خط  في 
بعض  إشــراك  ماتشاال  الــمــدرب  استدعى  مــا  المحلية 
وتحويل  راشــد  جمال  أمثال  الدفاع  في  الوسط  العبي 

الدفاع. قلب  إلى  عايش  فوزي 

سريعة لقطات 
منتخبنا  مباراة  بنقل  الرياضية  دبي  قناة  ستقوم   -
بعد  اليوم  مساء  مباشرة  الهواء  على  الجنوبية  وكوريا 

للمباراة. الحصري  الحق  على  حصولها 
إماراتي  دولي  تحكيم  طاقم  اليوم  مباراة  سيقود   -
الكوري  االتحاد  مع  تم  الــذي  التنسيق  وفق  «محايد» 

إلى  المعسكر  في  للفريق  الــوديــة  المباريات  باسناد 
إماراتيين. حكام 

غــٍد  يـــوم  دبـــي  ــن  م الـــكـــروي  منتخبنا  وفـــد  ــود  ــع ي  -

اســتــعــداداً  المحلية  تدريباته  لــيــواصــل  «الخميس» 
إليها  سيغادر  التي  أوزبكستان  أمام  المهمة  لمباراته 

المقبل. األحد 

§ متابعة: عبدالرسول حسين

[ يلتقي منتخبنا األول لكرة القدم نظيره الكوري الجنوبي في الخامسة والثلث من مساء اليوم 
الخامسة  للجولة  المنتخبين  استعدادات  ضمن  ودية  مباراة  في  بدبي  الشباب  نادي  استاد  على 
من التصفيات الحاسمة لكأس العالم 2010 والتي سيلتقي فيها منتخبنا مع أوزبكستان وكوريا 

الجنوبية مع نظيرتها الشمالية األربعاء المقبل.

منتخب البحرين

في الطريق إلى نهائي كأس االتحاد

«الرهيب» و«السفينة» في لقاء االقتدار ورد االعتبار
§  الوسط - هادي الموسوي

مــبــاريــات  ـــى  أول ــراد  ــع ب ــرق  ــح ــم ال ـــادي  ن ــاد  ــت اس يشهد   ]
(متصدر  النجمة  يلعب  إذ  االتحاد  لكأس  النهائي  قبل  الدور 
عن  ــداف  األه وبفارق  نقاط)   7 ) برصيد  ــى)  األول المجموعة 
برصيد  الرابعة)  المجموعة  (متصدر  البسيتين  أمام  األهلي 

مساًء.  6.00 الساعة  عند  نقاط)   5 )
ــي الــمــوســم  ــران لــقــاءهــمــا الــبــكــر ف ــذك ــت الــفــريــقــان مــــازاال ي
النجمة  يومها  وخــرج  السوبر  كأس  في  التقيا  يوم  الجاري 
يسعى  وبالتالي  التوالي  على  الثانية  للمرة  اللقب  حاصداً 
بالصدفة  يأت  لم  السابق  الفوز  بأن  التأكيد  إلى  النجماوية 
الخسارة  تلك  تعويض  في  الزرقاء  السفينة  ابناء  يأمل  بينما 
الذي  النادي  هذا  تاريخ  في  النهائي  إلى  للتأهل  اليوم  بالفوز 
وبالتالي  ســابــقــًا)  (الممتاز  األولـــى  ــة  ــدرج ال ــرق  ف مــع  ــل  دخ
في  البطوالت  ثقافة  زرع  إلى  النادي  في  المسئولون  يسعى 
الدافع  لتكون  اليوم  مباراة  خالل  من  الفريق  العبي  نفوس 

المقبلة. البطوالت  في  لهم  األقوى 
من  الكثير  يــجــربــا  أن  أرادا  ــاد  ــح االت كــأس  ــي  ف الــفــريــقــان 
عند  ـــدوري  ال مــبــاريــات  فــي  داعــمــة  لتكون  الــشــابــة  ــوه  ــوج ال
توقف  ــوم  ي النقاط  فــي  الفريقان  تــســاوى  بعدما  استئنافه 
البسيتين  ختم  إذ  األول  كانون  ديسمبر/   15 (الدمج)  دوري 
أمــام  مــتــوقــعــة  ــر  ــي غ ــارة  ــس ــخ ب  (8 ) األســـبـــوع  فــي  ــه  ــارات ــب م
الخروج  مــن  النجمة  استطاع  بينما   (1 ــر/ ــف (ص البحرين 

صفر).  /1 ) االتحاد  أمام  مباراته  في  فائزاً 
خاصة  أسباب  لعدة  مستقرة  غير  فريق  لكل  الفنية  القراءة 
من  الكثير  غياب  من  كثيراً  عانى  البسيتين  إن  إذ  فريق.  بكل 
بين  العبًا   14 إلى  تقريبًا  وصل  والذي  األساسيين  الالعبين 
الغياب  هذا  وبالتالي  االحتياط  في  واحد  رقم  العب  أو  أساسي 
ليتعرض  البداية  في  الفريق  عليه  كان  الذي  التنظيم  أربك 
من  واحــدة  نقطة  بحصده  مباريات  ثالث  آخر  في  نكسة  إلى 
من  بكثير  افضل  وضع  في  اليوم  الفريق  ولكن  نقاط)   9 ) أصل 
امثال  الفريق  في  فعال  عنصر  من  أكثر  عودة  مع  الفترة  تلك 
ولكن  عــاشــور  ومحمد  بشير  جمعة  ومحمد  سلطان  باسل 
خارج  آخر  فريق  إلى  الشيخ  حسونة  رحيل  في  أيضًا  سيتأثر 
الشيخ  مثل  ألعاب  صانع  إلــى  يحتاج  وبالتالي  البحرين 

الضوء  الــمــدرب  يعطي  وقــد  ـــداف،  األه وإحـــراز  مجهوده  فــي 
وسيغيب  المهمة.  هذه  ليتسلم  العفوي  ربيع  إلى  األخضر 
إحدى  في  إصابة  إلــى  تعرض  الــذي  علي  هــادي  الفريق  عن 
إشراك  من  المدرب  يتمكن  ولن  التجريبية.  الفريق  مباريات 
يحتاج  وبالتالي  المالعب  عن  الطويل  لغيابه  نيروز  علي 

العودة. أجل  من  أكثر  زمنية  فترة  إلى 
تحقيق  في  اآلن  المقومات  لديه  عام  بشكل  الفريق  ولكن 

النهائي. إلى  والتأهل  الفوز 
أمام  اليوم  هو  السوبر،  لكأس  حصده  وبعد  النجمة  امــا 
تحقيق  في  آماله  لتجدد  النهائي  إلى  للتأهل  كبيرة  فرصة 
من  الكثير  يــعــانــي  الــفــريــق  ولــكــن  ــم،  ــوس ــم ال ــوالت  ــط ب ثــانــي 
مستحقاتهم  تسلمهم  عدم  على  العبيه  بعض  اعتراض  خالل 
فتأثر  التدريبات  حضور  عن  يتغيبون  جعلهم  ما  المالية 
خــاســراً  منها  ــرج  خ الــتــي  ــاق  ــف االت ــاراة  ــب م فــي  كثيراً  الفريق 
نائب  اجتماع  ولكن  التدريبات  في  معظمهم  انتظام  لعدم 
خصوصًا  نصابها  إلى  األمور  أعاد  إسماعيل  محمد  الرئيس 
إلى  الفريق  يسعى  وبالتالي  الدور  لهذا  التأهل  من  التأكد  بعد 

اليوم. هذا  الفوز 
إيقاف  لعقوبة  تعرض  الذي  نور  محمد  الفريق  عن  يغيب 
أن  كما  مباريات)   5 ) الكرة  باتحاد  االنضباط  لجنة  قبل  من 
واحمد  إلصابته  زمالئه  مشاركة  من  يتمكن  لن  المالود  جاسم 
إلى  تعرض  ــذي  ال جمال  ــد  راش ــا  ام نفسه.  للسبب  إبراهيم 
اختصاصي  مع  منها  وتعالج  األخير  التدريب  قبل  إصابة 
التدريب  في  لوحده  ــدرب  وت هيات  عقيل  الطبيعي  العالج 
وهناك  ــس  أم ــوم  ي التدريب  فــي  زمـــالءه  وشـــارك  األخــيــر  قبل 
بغياب  الــدفــاع  وسيتأثر  الــيــوم.  إشــراكــه  فــي  كبير  احتمال 
ولكن  الــســعــودي  ــد  ــرائ ال فــي  المحترف  عبدالحميد  صــالــح 
محمد  احــمــد  ــال  ــث أم مكانه  للعب  ــاء  ــم أس ــدة  ع ــدرب  ــم ال ــدى  ل
مدرب  يسعى  وبالتالي  آدم  أبوبكر  جانب  إلى  ليكون  أمين 
على  واالعتماد  الدفاعية  الحال  تحصين  إلى  كريسو  الفريق 
علي  انطالقات  خالل  من  السريعة  المرتدة  بالكرات  اللعب 
اليمنى.  الجهة  في  المتقدم  الوسط  في  سيلعب  الذي  سعيد 
إلى  ويتأهل  البسيتين  على  فوزه  تكرار  النجمة  يستطيع  فهل 

؟  ئي لنها ا

فريق  النجمةفريق  البسيتين

مدرب الفريق األول للكرة بالبسيتين عبدالعزيز أمين:

النجمة مرشح للبطوالت وفريقنا جاهز للمرحلة المقبلة
[ قال مدرب الفريق األول للكرة بالبسيتين عبدالعزيز أمين إن الفريق تأثرت نتائجه في آخر ثالثة أسابيع من دوري خليفة بن سلمان 
عليهم  وشكلت  عودتهم  عند  تأثروا  الذين  الجامعة  في  الطلبة  الالعبين  بعض  أخذها  التي  ــازات  واإلج اإلصابات  منها  أسباب  لعدة  (الدمج) 
ضغوطا منعتهم من االنتظام في التدريبات واإليقافات إلى جانب سفر بعض الالعبين إلى أداء فريضة الحج. وبالتالي هناك 14 العباً بعضهم 

كان أساسياً وبعضهم احتياطياً أول غابوا عن الفريق ومهما يكن الفريق يتأثر من هذه الوضعية وانعكس ذلك على النتائج. وأضاف «على رغم 
تلك الظروف الصعبة اال اننا قدمنا عروضًا جيدة حتى المباريات التي خسرنا فيها أمام المالكية والبحرين إذ كنا األقرب إلى الفوز. وفي كأس 

االتحاد قمنا بتجربة أكثر من 6 العبين وقدموا مباريات جيدة»، ونحن لم نضع في اعتباراتنا المنافسة على كأس االتحاد بقدر االهتمام بالفريق 
لتكوين قاعدة قوية في االحتياط تنفعنا عند استئناف الدوري». وتابع: «اعتقد افتقاد الفريق لثقافة البطوالت أن الفريق عندما يصل إلى حد معين من 

الطموح واستطاع فيه التغلب على الظروف فيعني ذلك تحقيق االنجاز ونأمل أن يكون البسيتين كذلك وهو الجديد على الدرجة األولى ويمتد وصوله 
إلى هذه الدرجة قرابة 10 سنوات فقط بعكس بعض الفرق األخرى. المفترض أن يكون البسيتين لنفسه شخصية خاصة به بإحساس وشعور فيه 

روح الفوز وأنا اعتقد أن ليس هناك فريق يمتلك مثل هذه المقومات كالمحرق وهو متعود من زمن بعيد على هذه الظروف وصاحب بطوالت حتى مع 
الوجوه الجديدة». وقال أيضاً: «النجمة من الفرق المرشحة لبطولة الدوري وله مكانته واسمه وسمعته ووزنه ولديه مدرب متميز وكل األمور تصب 

في صالحهم بغض النظر عن خسارتهم أمام االتفاق ويشرفنا اللعب أمامه في الدور قبل النهائي والفائز نقول له مبروك».

قائد الفريق األول للكرة بالنجمة عبدالرحمن عبدالكريم:

سنواجه فريقًا صعبًا وهدفنا الفوز والتأهل للنهائي
الرئيس  نائب  تدخل  بعد  جيد  استعداده  الفريق  أن  عبدالكريم  عبدالرحمن  النجمة  بنادي  للكرة  األول  الفريق  قائد  أكد   ]

لالجتماع بالفريق اثر الخسارة التي تعرض لها الفريق من االتفاق وبعد تغيب أكثر من عنصر عن التدريبات.
وقال: «المدرب كريسو مدرب جيد ونحن مرتاحون جدًا معه كالعبين ووضع طريقة اللعب ونأمل بتطبيقها وخصوصًا 
في  الثاني  المركز  وأحرز  قوي  فريق  والبسيتين  االعتبار  لرد  يسعون  وهم  السوبر  كأس  في  معه  لعبنا  فريقًا  سنواجه  أننا 
لم  االتحاد  كأس  مسابقة  دخولنا  «عند  وأضاف  الفوز».  في  الطموح  لدينا  وبالتالي  أدائه  في  بالتنظيم  ويتميز  الماضي  الموسم 
يكن هدفنا الكأس بقدر ما كان هدفنا إشراك الوجوه الشابة لتكون الدعامة للفريق ولكن ما دمنا وصلنا إلى هذه النقطة فمن الطبيعي 
إلى  سيقودنا  الفرص  استثمار  ولكن  الهجومية  النزعة  ولديه  صعب  فريق  البسيتين  إن  قلت  وكما  بالبطولة.  الفوز  هدفنا  يكون  أن 
الفوز والعكس صحيح». وتابع: «من دون شك نسعى بكل ما نملكه من قدرات فنية أن نجتاز مباراة اليوم إلى النهائي على رغم بعض 

الغيابات في صفوف الفريق، فهدفنا األول هو الفوز ونأمل التوفيق واسعاد الجماهير النجماوية». 
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الغريمين  مباراة  نقل  القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  قرر   ]
االتحاد  كأس  نهائي  نصف  في  غداً  المقررة  والرفاع  المحرق 
البحريني من استاد نادي المحرق بعراد إلى االستاد الوطني 
ساعة   48 ــالل  خ الــمــبــاراة  لمكان  الثاني  التغيير  فــي  ــك  وذل
إلى  األهــلــي  الــنــادي  اســتــاد  مــن  الــمــبــاراة  نقل  تــم  بعدما 

المحرق أمس األول.
الكروية  المسابقات  لجنة  رئيس  وارجـــع 
المحرق  مباراة  نقل  قرار  قمبر  عبدالعزيز 
ــي  ــن ــوط ــــاد ال ــــت والـــــرفـــــاع الـــــى االس
المنشآت  إدارة  إلــى  الثانية  للمرة 
ــاب  ــب ــش ــل بـــالـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة ل
ــاد  ــح ــرت االت ــط ــي أخ ــت ــة ال ــاض ــري وال

ملعب  إلى  المباراة  نقل  تم  وبالتالي  األهلي  استاد  صالحية  عدم  إلى  بداية 
المحرق، ومن ثم جرت اتصاالت أمس وأبدت المؤسسة موافقتها على اقامة 
النهائية  المباراة  اقامة  وكذلك  الوطني  االستاد  على  والرفاع  المحرق  مباراة 

لكأس االتحاد على الوطني.
للشباب  الــعــامــة  الــمــؤســســة  بــيــد  الــمــالعــب  صــالحــيــات  أن  قمبر  ـــد  وأك
ضوء  في  المباريات  أماكن  يــوزع  الــذي  الكرة  اتحاد  بيد  وليس  والرياضة 
موافقة المؤسسة على المالعب مشيراً الى انه ينتظر حصوله على الخطاب 

الرسمي من المؤسسة العامة اليوم ليتم اشعار األندية رسميًا بذلك.
تصريحه  في  ــدى  أب خالد  بن  عبداهللا  الشيخ  الرفاع  ــادي  ن رئيس  ــان  وك
فريقه  مــبــاراة  نقل  على  ناديه  اعــتــراض  عــدم  أمــس  الرياضي»  لـ»الوسط 
والمحرق إلى استاد نادي المحرق تفهمًا منه إلى مشكلة المالعب والحرص 
االستاد  على  المباراة  اقامة  عــدم  عن  تساءل  لكنه  المسابقة  إنجاح  على 
منتخبنا  مباراة  الماضي  األسبوع  واستضاف  جاهزاً  يعتبر  الذي  الوطني 

واليابان.

تقي يتألق في بطولة «زين» للبولنج
[ بدأ العد التنازلي لبطولة «زين البحرين» الخيرية والتي 
تقام على صالة نادي بابكو بعوالي، إذ لم يتبق للمشاركين إال 
يوما وحدا للتأهل، ويأتي الالعب محمد دراج كآخر المتأهلين 

للدور الثاني حتى اآلن بمعدل 215 نقطة.
األدوار  ــى  إل التأهل  مــن  تقي  حميد  الــالعــب  أخــيــرا  وتمكن 
 (239،237،226)  702 لمجموع  تسجيله  بعد  النهائية 
ليصعد إلى المركز التاسع بمعدل 223 ويفوز أيضا بالجائزة 

اليومية المخصصة ألعلى ثالثة أشواط. 
أحمد  رائد  من  كل  تمكن  اليوم  هذا  عن  الستار  إســدال  وقبل 
 691 مجموع  لعبا  أن  بعد  أيضا  التأهل  مــن  حسن  ونــاصــر 
بمعدل  عشر  والثالث  العاشر  المركزين  إلى  ليصعدا  و669 
طرف  من  محاولة  هناك  وكانت  بالتوالي.  نقطة  و220   222
القعود،  أحمد  اآلخر  بالناشئ  لإلطاحة  إبراهيم  بدر  الناشئ 
األخير  المربع  في  المكملة  الضربة  إحراز  عليه  يتطلب  كان  إذ 
من الشوط الثالث ليتخطى القعود ولكنه أخفق وخسر التأهل 

بفارق خشبة فقط (1942 – 1941).
والــذي  محاولة   89 أمــس  يــوم  المشاركون  لعب  أن  وبعد 
المجموع  ــل  وص البطولة  ــدء  ب منذ  اآلن  حتى  األعــلــى  يعتبر 
المشاركين  عدد  ووصل  محاولة.   837 إلى  للمحاوالت  الكلي 

إلى 109 بعد مشاركة العبين جدد

«زين» ترعى دوري الطائرة الهندية البحرينية

األندية  أحد  لجهود  مساندتها  البحرين»  «زين  شركة  قّدمت   ]
الرياضية  الـــروح  دعــم  بــغــرض  ــالد  ــب ال ــي  ف المحلية  الــريــاضــيــة 
من  تقديرا  لقي  ما  الهندية،  الجمهورية  بعيد  االحتفال  بمناسبة 

جانب مشجعي ومحبي رياضة للكرة الطائرة. 
فقد أطلقت بطولة زين للكرة الطائرة الهندية في يوم 26 يناير/ 
كانون الثاني الماضي في النادي الهندي بمناسبة احتفال الجالية 
الهندية بعيد الجمهورية لبالدهم. ستقام المباراة النهائية في هذه 
من  فريقان  سيلعب  إذ  الجاري،  شباط  فبراير/   6 يوم  في  البطولة 
على  للفوز  البطولة  في  شاركت  التي  العشرة  المتأهلة  الفرق  بين 

لقب البطولة.  
الدوليين  الالعبين  البحرين  في  توجد  التي  العشر  الفرق  تمثل 
الخليجي،  التعاون  مجلس  من  أخــرى  دول  البحرين،  الهند،  من 
فرق  بين  ودية  مباريات  أيضا  البطولة  ستشهد  والفلبين.  نيبال 
السيدات التي تضم العبات من الهند، البحرين والفلبين. سيكون 
االشتراك في جميع المباريات التي ستقام في النادي الهندي في 

المنامة من دون مقابل. 
االتصاالت  مديرة  حسين،  سامية  أوضحت  لها  تصريح  في 
هذه  ندعم  أن  البحرين  زين  في  «يسعدنا  قائلة:  العامة  والعالقات 
جزءا  الهندية  الجالية  تشّكل  إذ  االجتماعية،  الرياضية  المبادرة 
البحرين.  تنمية  في  رئيسيون  شركاء  ويعدون  عمالئنا  من  كبيرا 
نعتقد بأن هذه الدورة ستنشر مفهوم قيمة االنتماء لدى الشركة، 
الحياة  بأسلوب  بالعيش  إيماننا  وكذلك  قيمنا  أهم  من  تعتبر  التي 

الصحية من خالل الرياضات الجماعية».

بطل يوم الخامس عشر حميد تقي

من  منافسات الدورة

اتحاد الكرة يرجع قرار التغيير إلى المؤسسة العامة

للمرة الثانية... نقل مباراة الرفاع والمحرق إلى الوطني

§ الوسط - هادي الموسوي

الحالة  بــنــادي  للكرة  األول  الفريق  مدير  ــال  ق  ]
التدريبات  مواعيد  بتنظيم  «نقوم  السعدون:  محمد 
للفئات العمرية للكرة والتي تقام عصر كل يوم حتى 
الساعة 6.00 مساًء، وهو موعد تدريب الفريق األول، 
ــات  أوق ــي  ف ــارض  ــع ت وال  مشكلة  ــة  أي هــنــاك  وليست 

التدريبات لكل الفرق الكروية».
الذي  الملعب  أرضية  من  معاناة  «هناك  وأضــاف 
صيانة  ــى  إل ويحتاج  الحفر  مــن  الكثير  فيه  تــوجــد 
الطبيعي  بالعشب  متماسكة  األرضية  لتكون  أكثر 

للمحافظة على الالعبين من خطر اإلصابات.
تعاقدنا  ــد  وق جــيــدة،  مــن  أكثر  الفريق  فــي  األمـــور 
وسط  يلعب  (توبي)  نيجيريا  من  ثالث  محترف  مع 
كان  إذ  الدولية  بطاقته  قــدوم  ننتظر  ولكن  مهاجم، 
األيــام  ــالل  وخ سيريالنكا،  في  الفرق  أحــد  مع  يلعب 
جاهز  والالعب  البطاقة،  ستصلنا  المقبلة  القليلة 
بن  خليفة  كــأس  دوري  ــي  ف الــفــريــق  ــع  م للمشاركة 

سلمان». 
من  كثيراً  أفــادتــنــا  الـــدوري  تــوقــف  «فــتــرة  وتــابــع 

إذ  الصفراء،  البطاقات  جانب  في  حتى  النواحي  كل 
إيقافه  وتم  اإليقاف  بطاقات  لديه  العب  من  أكثر  لنا 
هذا  من  كثيراً  واستفدنا  االتــحــاد  كــأس  مسابقة  في 

الجانب.
صالح  محمد  الــفــريــق  فــمــدرب  الفنية  ـــور  األم ــا  أم
بجدية  يعمالن  زويـــد  محمد  مساعده  مــع  الدخيل 
المباريات  في  للدخول  األخطاء  عالج  في  وإخــالص 
وتمت  مضت،  مما  أفضل  بــصــورة  االستئناف  بعد 
وخصوصًا  الفريق  في  شاب  عنصر  من  أكثر  تجربة 
أتوقع  وأنـــا  مــهــاجــم،  ــط  وس يلعب  الـــذي  منير  علي 
وواصــل  مستواه  على  حافظ  لو  زاهـــراً  مستقبًال  له 

مواظبته على التدريبات.
سلمان  بن  خليفة  كــأس  دوري  «فــي  أيضًا:  ــال  وق
للدرجة األولى في الموسم المقبل. وشعرت بتحقيق 
عليها  كان  التي  واإلرادة  العزيمة  خالل  من  األمر  هذا 
التجريبية  والمباريات  التدريبات  خالل  الالعبون 
مباراتين،  أســبــوع  كــل  فــي  نلعب  وصــرنــا  ــة.  ــودي وال
ــد الـــفـــوز والـــخـــســـارة بــقــدر الــتــفــاهــم  ــص ــق ولــيــس ال
مع  المنافسة  يستطيع  فــريــق  وخــلــق  والــتــجــانــس 

الفرق القوية والكبيرة».

قال إن طموح النادي البقاء ضمن العشرة الكبار... السعدون:

تعاقدنا مع محترف نيجيري وننتظر بطاقته الدولية

فريق الحالة

 § الوسط - محمد عون

إلى  متوجهًا  البحرين  اليوم  صباح  من  العاشرة  في  للناشئين  الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  يغادر   ]
االتحادين  بين  المعتمدة  الناشئين  لمنتخبات  المحبة  بطولة  في  للمشاركة  الــدوحــة  القطرية  العاصمة 
البحريني والقطري للكرة الطائرة.  ويتكون وفد المنتخب من رئيس الوفد محمد الفردان، والجهاز الفني المكون 
من عامر خليل ورمزي أحمد واإلداري عبداهللا المحروس واختصاصي العالج الطبيعي مأمون الخطيب و(24) 
العبًا، وهم: منتخب (أ) ناصر صالح، صادق هرونة، دعبل عبداهللا، علي رشدان، أحمد حسن، علي عبدالواحد، 

احمد الذوادي، بدر عبدالوهاب، علي سلطان، محمد عبدالجبار، حسين خليفة، حسين علي.
فيما يتكون منتخب (ب) من محمود علي، أحمد األحمد، حسن يحيى، خالد مرزوق، احمد القعود، علي حسن 
منتخبنا  مدرب  وأكد  يوسف.  محمد  وحمد  أحمد  مهدي  الخباز،  علي  عبدالنبي،  حسين  المالود،  ابراهيم  عبداهللا، 
إذ  االختبارات  فترة  من  كثيراً  «عانينا  وقال:  جداً،  قليلة  تعتبر  للبطولة  االستعداد  أيام  أن  خليل  عامر  للناشئين 

تدربنا فقط (6) أيام لهذه البطولة، وبالتالي لم نستعد بالصورة المثالية والتي نتمناها».
مع  ودية  مباريات   (3) الفترة  هذه  خالل  وخضنا  تدريبية،  حصة   (13) على  اقتصر  «تدريبنا  قائًال:  وتابع 

شباب النصر، ونادي الشباب الكويتي، وشباب نادي البحرين».
وعندما سألناه هل ستكون النتائج أفضل في هذه البطولة بعدما كانت سيئة بالبطولة الماضية التي كانت 
تلك  انتهاء  منذ  التدريب  واصلنا  ألننا  البطولة  هذه  في  أفضل  مستوانا  سيكون  تأكيد  «بكل  قال:  البحرين،  في 

البطولة وبدأ مستوى العبينا يتحسن».
هذه  «سأستغل  وأضاف  اللعبة،  هذه  في  المستقبل  لها  األشبال  فريق  من  أسماء  عدة  ضم  المنتخب  أن  وأكد 
البطولة ألخذ معلومات أكثر عن الالعبين من أجل االستعداد بعد ذلك إلى البطولة العربية للناشئين، ونحن لن 

نتوقف عن إقامة التديبات بعد هذه البطولة، بل سنستمر لكي نصل لدرجة جيدة من الجاهزية». 
يذكر أن البطولة ستبدأ من 5 إلى 7 فبراير، وسيخوض كل منتخب (3) مباريات.

للمشاركة في مهرجان المحبة للكرة الطائرة

منتخب الناشئين يغادر للدوحة صباحًا 

منتخب الناشئين للكرة الطائرة

 § المنامة - نادي البحرين للشطرنج

الدولية  آركابيتا  بطولة  فعاليات  رائعة  احتفالية  في  اختتمت   ]
للشطرنج بتنظيم من نادي البحرين للشطرنج حضرها كبار المسئولين 
في بنك آكابيتا يتقدمهم عيسى زينل وياسر الراعي بمرافقة رئيس نادي 
وعضو  الحداد  أحمد  الرئيس  ونائب  العوضي  خالد  للشطرنج  البحرين 
والجوائز  للفائزين  الكؤوس  تقديم  فيها  تم  العمادي  علي  اإلدارة  مجلس 
البلجيكي  الدولي  الالعب  حقق  فقد  البطولة،  في  األوائل  للعشرة  المالية 
للقب  وبــجــدارة  بانتزاعه  ومستحقا  كبيرا  انتصارا  ماالخاتكو  فاديم 
الحدث  في  المالية  والجائزة  للشطرنج  الدولية  آركابيتا  بطولة  وكأس 
إثبات  ثاني  في  للشطرنج  البحرين  نــادي  عالية  وبمهنية  نظمه  الــذي 
عملي لقدرته التنظيمية على خوض غمار تنظيم البطوالت الدولية على 

أرض البحرين وبمستوى عالمي لم يشهد له مثيال من قبل.
نقاط  سبع  تحقيق  من  مالخاتكو  فاديم  البلجيكي  الالعب  واستطاع 
وقدرها  األول  للمركز  المرصودة  المالية  الجائزة  على  وحصل  ونصف 
أربعة آالف دوالر أميركي، ويعد الالعب البلجيكي من المشاهير بأدائهم 
لعب  وبــدأ  ضعفه  نقاط  تحديد  يصعب  ــه  أن قوته  نقاط  ــن  وم القتالي 
جاري  السوفيتي  البطل  بين  لمباراة  متابعته  بعد  بجدية  الشطرنج 
وكان  التسعينيات،  بداية  في  كاربوف  أناتولي  خصمه  مع  كاسباروف 
البلجيكي ماالخاتكو (33 سنة) أوكراني المولد يحتاج إلى التعادل فقط 
البطولة،  كسب  لضمان  فالينتين  إيتوف  البلغاري  منافسيه  أقرب  مع 
وقد  للبطولة،  الوصيف  المركز  لضمان  الثاني  مع  الحال  هو  كان  كما 
التنافس  ساحة  لتترك  مبكرا  للتعادل  الطرفين  بقبول  النتيجة  ظهرت 
قائمة  في  والوصيف  بالبطل  سيلحقون  الذين  لالعبين  أشدها  على 
والتي  النقدية  للجوائز  المستحقين  اآلخرين  األوائل  للثمانية  الترتيب 
اإليراني  الدولي  الالعب  حقق  فقد  أمريكي،  دوالر  ألف  عشر  ستة  تبلغ 
إليشان مردآبادي فوزا مستحقا ضد مواطنه الجراندماستر أمير باقري 
ليلحق بالالعب البلغاري إيتوف فالينيتن برصيد سبع نقاط، إذ وضعه 
وليتقاسم  إيتوف  البلغاري  بعد  الثالث  المركز  في  التعادل  كسر  نظام 
حصل  حيث  والثالث  الثاني  للمركزين  المالية  الجائزة  مجموع  معه 

السبعة  بقية  حصل  فيما  أميركي،  دوالر  ومائتي  ألفين  على  منهما  كل 
في  هــؤالء  ليتساوى  ونصف  نقاط  ست  وهو  النقاط  مجموع  نفس  على 
بمعدل  العاشر  المركز  وحتى  الرابع  المركز  من  المالية  الجائزة  تقاسم 
التعادل  كسر  نظام  أفضى  وقد  العــب،  لكل  دوالرا  وثمانون  وستة  ألف 
بعد  الــرابــع  المركز  على  الــعــرب  وبطل  المصري  الــالعــب  حصول  ــى  إل
روي  الهندي  الخامس  المركز  في  وجاء  فرحات  علي  مواطنه  على  تغلبه 
على  وحصل  إبراهيموف  رسول  األذربيجاني  مع  تعادله  بعد  شودري 
الفرنسي  على  ــوزه  ف بعد  أنتون  فيليبوف  األوزبــكــي  الــســادس  المركز 
بعد  إبراهيموف  رسول  األوزبكي  السابع  المركز  في  وحل  شوكر  سامي 

يليه  جوجوا  دافيت  الجورجي  ثامنا  وجاء  شودري  الهندي  مع  تعادله 
جمعت  التي  المباراة  في  تعادال  أن  بعد  الجندي  عصام  المصري  تاسعا 
ميخائيل  ــي  ــران األوك على  ــوزه  ف بعد  عدلي  أحمد  عاشرا  وحــل  بينهما 

جوليبوف.
أفضل  ـــارات  اإلم حققت  فقد  األخـــرى،  العرب  الالعبين  نتائج  وعــن 
المركز  في  حل  الذي  حسن  عبداهللا  الدولي  أستاذها  يد  على  لها  نتيجة 
الغسرة  علي  البحريني  على  مستحق  فــوز  بعد  والعشرين  الــحــادي 
لالعبين  نتيجة  أفضل  وجــاءت  والثالثين  الثامن  المركز  في  حل  الذي 
المركز  فــي  حــل  ــذي  ال السليطي  علي  الــالعــب  طريق  عــن  البحرينيين 

نتيجة  أفضل  على  الغسرة  دالل  الالعبة  حصلت  كما  والثالثين،  السابع 
متواضعا  البحرينيين  الالعبين  أداء  كان  فقد  وعمومًا  بحرينية،  لالعبة 
الشاهق  االرتفاع  بسبب  وذلك  الشديد  والتذبذب  الضعف  إلى  ويميل 
البحرينيين  الالعبين  مستويات  يــفــوق  ـــذي  وال البطولة  لمستوى 
طوال  الممتدة  الــدولــيــة  الــمــشــاركــات  ــم  رغ وعــلــى  شاسعة  بمسافات 
أقل  يبقى  البحريني  الالعب  أداء  أن  إال  طويلة  سنوات  مدى  على  وعرضا 
مشاركات  في  أموال  من  الدولة  عليه  صرفت  ما  مع  مقارنة  المستوى  من 
عن  للمسئولين  يؤكد  الذي  األمر  وهو  ربما  عدها  عن  منهم  الكثير  يعجز 
إيجاد  بــضــرورة  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  في  الرياضة 
الذين  البحرينيين  الالعبين  من  جديد  جيل  لخلق  الفعالة  الوسائل 
واضحا  ــات  ب الــذي  الــوقــت  فــي  أفضل  بــصــورة  فيهم  االستثمار  يمكن 
انحسار فرص رعاية المواهب الجديدة وتالشيها ألسباب التخفى على 
المسئولين في تأكيد على استمرار مسلسل هدر الفرص في تنظيم وفتح 
ورعايتها  الشطرنج  لعبة  مجال  في  الجديدة  للوجوه  االنضمام  مجال 

صحيحة.  بصورة 
الكبير  للنجاح  سعادته  عن  للشطرنج  البحرين  نادي  رئيس  وعبر 
والتقدير  الشكر  مقدما  للشطرنج  الدولية  آركابيتا  بطولة  حققته  الذي 
الكبير  الدافع  لها  كان  والتي  الداعمة  الدولة  وألجهزة  آركابيتا  لبنك 

إلنجاح الحدث.
كما حرص تلفزيون البحرين على تصوير وقائع حفل الختام عالوة 
يفتح  مما  االفتتاح  لحفل  وتصويره  المميزة  اليومية  التغطية  على 
الفكرية  اللعبة  هذه  لدعم  البحرين  تلفزيون  مع  للتعاون  كبيرا  مجاال 
وأعضاء  المتطوعين  جميع  خالد  وشكر  المنظور  المستقبل  في  الراقية 
على  حرصهم  يؤكد  خــارق  جهد  من  بذلوه  ما  على  التنظيمية  اللجنة 
طويلة  ســنــوات  بعد  الشطرنجية  الساحة  فــي  ــذري  ج تغيير  ــدوث  ح
تزخر  البحرين  أن  مؤكدا  المالحظ،  واالنغالق  المستمر  التراجع  من 
المصداقية  ينقصها  التي  الصغار  من  الحقيقية  الشطرنجية  بالمواهب 
في  الشطرنج  للعبة  يمكن  طريقها  عن  والتي  واالهتمام  الرعاية  في 
المستقبل  في  متواصلة  بصورة  التطور  من  مراحل  تتجاوز  أن  البحرين 

القريب.

مهنية نادي البحرين أعادت الهيبة للبحرين

مالخاتكو يخطف بجدارة كأس بطولة آركابيتا للشطرنج

الفائزون بكأس  بطولة آركابيتا الدولية للشطرنج
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ويشارك منتخب البحرين في البطولة بثمانية العبين 
فئة  تضم  بحيث  الفئتين  على  مقسمين  العبات  وثماني 
فئة  في  ومثلهم  العبات  وأربــع  العبين  أربعة  الناشئين 
حسن  صالح  القدير  الوطني  المدرب  واختار  األشبال، 
جمعة،  حسن  الالعبين  تضم  التي  النهائية  التشكيلة 
عبدالرسول  علي  محفوظ،  سيدعلي  بوشليبي،  محمد 
صالح، لؤي جمال معوض، محمد عباس صالح، سلمان 
قائمة  ضمت  بينما  البوفالسة،  ويوسف  صديقي  شكيب 
الياسي،  كلثم  القاسمي،  مريم  البحرينيات  الالعبات 
زينة  الحايكي،  فاطمة  القاسمي،  فاطمة  الزياني،  حصة 

الزياني، نادين أبو جميع وزين الجابر.

 مشاركة نسائية من قطر
وللمرة األولى في تاريخ البطولة تشارك الشقيقة قطر 

الالعبات  القطري  المنتخب  يضم  إذ  النسائي،  بالعنصر 
هذه  وتعد  أحمد،  وخلود  األنــصــاري  آيــة  فــرمــرزي،  مها 
تشهد  التي  البطولة  مستوى  على  الفتا  تطورا  المشاركة 
اآلسيوية  الـــدول  مــن  النسائي  العنصر  مشاركة  ــادة  ع
النسائي  بالعنصر  العام  هذا  في  وتشارك  واألوروبية، 
برفوك  كاتسرينا  بالعبتين  بيالروسيا  مــن  كــل  أيضا 
وماريا كوتشوك، مصر بخمس العبات دينا مشرف، ريم 
ــدوغ،  ال عالية  يسري،  نهى  ناصر،  جليلة  الشوباري، 
والعبتان  لي  تشنغ  وآن  كا  يي  العبتان  كونغ  هونغ  ومن 
من كوريا الجنوبية إيون ها يونغ وتشونغ مين كيم، أما 
إيزابيال  سايون  هي  واحدة  بالعبة  فتشارك  سنغافورة 

ورومانيا بالعبتين كرستينا هيريشي وأناماريا سيبي.
الحدث  النــطــالق  ومهيأة  جــاهــزة  ـــور  األم كــل  وبــاتــت 
ومتميزا  مثيرا  يــكــون  أن  ــه  ل والــمــتــوقــع  المهم  ــي  ــدول ال

من  كبير  عدد  بوجود  قياسا  العالي  الفني  بالمستوى 
اللعبة  ــي  ف والمتميزين  ــا  ــي دول المصنفين  الالعبين 
المبكرة  االستعدادات  إلى  ونظرا  العالم  مستوى  على 
البطولة  ــي  ف الــعــامــلــة  الــلــجــان  ــن  م الــجــيــد  والتجهيز 
لكرة  الــبــحــريــنــي  االتــحــاد  ــي  ف المسئولين  ومــتــابــعــة 
االتــحــاد  إدارة  مجلس  رئــيــس  ــم  ــه رأس وعــلــى  الــطــاولــة 

خليفة  آل  حمد  بن  أحمد  الشيخ  الطاولة  لكرة  البحريني 
المجلس. أعضاء  بقية  وبتعاون 

يوم  طــوال  الخليجي  التمويل  بيت  صالة  وشهدت 
العبة  و25  العبا   55 لـــ  ــاص  خ ــوع  ن مــن  ــا  ــام إزدح ــس  أم
فترات  على  مدربيهم  مع  تناوبوا  البطولة  في  مشاركين 
عدة من أجل تأدية المران األخير والحصص التدريبية، 
التي  للقاءات  استعدادا  للغاية  حماسية  جــاءت  التي 
الــدولــي  ــاد  ــح االت ممثل  وإشـــراف  بحضور  الــيــوم  تــبــدأ 
المسئولين  مــن  ــدد  ع ـــود  ووج كــولــن  راؤول  اإلســبــانــي 

البحرين. وضيوف  الرياضيين 

كونغ هونغ  مواجهة  في  البحرين   
والــتــي  الــقــرعــة  للبطولة  المنظمة  اللجنة  ـــرت  أج
في  (أ)  للناشئين  الوطني  منتخبنا  وقوع  عن  أسفرت 
وتونس  ــر(ب)  ــط ق مــن  كــل  بــجــوار  الثالثة  المجموعة 
للناشئين  منتخبنا  فيه  وقع  الــذي  الوقت  في  والهند، 
(أ)  قطر  منتخبات  ــع  م الثانية  المجموعة  ــي  ف (ب) 
 9.00 الساعة  فــي  الــيــوم  المباريات  وتــبــدأ  وبلجيكا، 
الفترة  وتنطلق  ظــهــراً،   12.00 الساعة  حتى  صباحا 
الساعة  وحــتــى  ــراً  ــص ع  4.00 الــســاعــة  ــي  ف المسائية 

مساًء.   7.00
األولــى  المجموعة  في  (أ)  للفتيات  منتخبنا  ــع  ووق
صعيد  وعلى  والمصري،  الروماني  المنتخب  بجوار 

(أ)  منتخبنا  ــوع  وق عــن  القرعة  أســفــرت  األشــبــال  فئة 
الشمالية  كوريا  منتخبات  مع  ــى  األول المجموعة  في 
في  (ب)  لــألشــبــال  منتخبنا  كـــان  بينما  واإلمــــــارات، 

الثانية. المجموعة 

الحكام اجتماع 
الدولية  الــطــاولــة  لبطولة  الفنية  اللجنة  وعــقــدت 
الثالثة لألشبال والناشئين اجتماع للحكام المشاركين 
في البطولة برئاسة الحكم العام السوري سمير سويد، 
وتطرق االجتماع إلى األمور الفنية التي تخص البطولة 
وتــوزيــع  الــمــبــاريــات،  توقيت  على  ــاق  ــف االت بينها  مــن 
االجـــراءات  إلــى  إضافة  البطولة،  ــدول  ج وفــق  الحكام 
الفرق  مباريات  في  بها  االلتزام  الحكام  على  يجب  التي 
مضارب  على  التدقيق  بينها  مــن  الــفــردي  ومنافسات 
ضرورة  على  والتشديد  ونصحهم،  الالعبين  وتوجيه 
عملية  وتنظيم  الحكام  قبل  مــن  اإلشــــارات  استعمال 

وخروجهم. الالعبين  دخول 
إذ  حكما،   21 البطولة  مباريات  إدارة  في  وسيشارك 
إلى  إضافة  سيدتان،  بينهم  حكمًا   14 البحرين  يمثل 
وحكم  ـــارات  اإلم مــن  واثنين  الكويت،  مــن  حكام  ثالثة 
حكمًا  سويد  سمير  السوري  الحكم  سيكون  فيما  قطري، 
الخليجيين  غير  الحكام  غياب  ويالحظ  للبطولة،  عاما 

عن إدارة مباريات البطولة.

بمشاركة 55 العبًا و25 العبة يمثلون 14 دولة

فواز بن محمد يفتتح بطولة البحرين الدولية لكرة الطاولة

منتخب الناشئينمنتخب األشبال

 § أم الحصم - أسامة الليث، اتحاد الطاولة

البحرين  (جولة  الطاولة  لكرة  والناشئين  لألشبال  الدولية  العالم  بطولة  اليوم  صباح  تنطلق   ]
الثالثة)، التي تحتضنها المملكة في الفترة من 4 حتى 8 فبراير/ شباط الجاري وتقام منافساتها 
على فترتين صباحية ومسائية داخل صالة بيت التمويل الخليجي في مجمع أم الحصم الرياضي 
تحت رعاية رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة بمشاركة 
قطر،  الباراغواي،  كوريا،  إيران،  الهند،  كونغ،  هونغ  مصر،  بلجيكا،  بيالروسيا،  هي:  دولة   14

رومانيا، سنغافورة، تونس، اإلمارات والبحرين البلد المضيف.

فواز بن محمد

مها  القطري  الفتيات  منتخب  ـــة  إداري أعــربــت   ]
القطري  المنتخب  لمشاركة  سعادتها  عــن  الــمــاس 
العالمية  البحرين  بطولة  في  الطاولة  لكرة  النسائي 
قوية  دفعة  المشاركة  ــذه  ه أن  مــؤكــدة  للناشئين، 
تحسين  ـــي  ف ــم  ــاه ــس ي ـــا  م ــات  ــي ــج ــي ــل ــخ ال لــالعــبــات 
لـــ»الــوســط  تصريح  ــي  ف ــاس  ــم ال ـــال  وق مــســتــواهــن، 
لهذه  ــداد  ــع ــت واالس التحضير  ــا  ــدأن «ب ــي»:  ــاض ــري ال
ــاط  ــب االرت ــو  ه والــســبــب  قصيرة  فــتــرة  منذ  البطولة 
ــة  ــدراس ــام ال ــظ ــك ن ــذل ــات لــالعــبــاتــنــا وك ــان ــح ــت ــاالم ب
في  والحكومية  الخاصة  ــدارس  ــم ال بين  المختلف 

دولة قطر».
هذه  في  «نشارك  القطري  الوفد  ــة  إداري وأضافت 
ونتوقع  البحرين  مملكة  في  ــى  األول للمرة  البطولة 
نتائج  العباتنا  وتحقق  فيها  ثقيل  وجود  لنا  يكون  أن 
متقدمة، كما ان هذه البطولة جاءت في وقت مناسب 
بطولة  فــي  للمشاركة  العباتنا  مستوى  لرفع  ــداً  ج
بعد  تقام  التي  للناشئين  الطاولة  لكرة  الدولية  قطر 
جيدة،  إعداد  محطة  وهي  مباشرة،  البحرين  بطولة 
من  االمــكــان  ــدر  ق العباتنا  تستفيد  أن  نطمح  ونحن 
خالل االحتكاك مع العبات الدول األخرى المشاركات 
خالل  ومن  منهم  الخبرة  وكسب  نفسها  البطولة  في 
االتحاد  إلى  وبالنسبة  سيخوضنها،  التي  المباريات 
القطري لكرة الطاولة فهو يدعمنا بشكل كبير ويسهل 
لتطوير  برنامج  لدينا  العام  هذا  ففي  أمورنا،  جميع 
وإيصاله  النسائي  المستوى  على  اللعبة  مستوى 

هذا  في  لدينا  ستكون  كما  كثيراً،  أعلى  لمستويات 
والخارجية  الداخلية  المشاركات  من  الكثير  العام 
العربية  واإلمــارات  والكويت  إيــران  في  بطولة  منها 

المتحدة».
المنتخب  العبات  جميع  أن  الى  الماس  ــارت  وأش
المنتخب  يمثل  الالتي  األصــل  قطريات  هن  القطري 

القطري في جميع المشاركات.
ووجهت الماس شكرها الجزيل لالتحاد البحريني 
للمشاركة  الفرصة  هذه  لهم  أتاح  الذي  الطاولة  لكرة 
واالستعداد  التنظيم  بحسن  أخرى  جهة  من  مشيدة 

لهذه البطولة العالمية.
لكرة  الــنــســائــي  الــقــطــري  المنتخب  ــات  ــب الع أمـــا 
ومها  عبدالرضا  وخــلــود  مــجــدي  ــة  آي فهن  الــطــاولــة 
األولى  لمشاركتهن  سعادتهن  عن  أعربن  إذ  فالمرزي 
للناشئين  الطاولة  لكرة  الدولية  البحرين  بطولة  في 
رفع  فــي  كثيراً  ستفيدهن  البطولة  ــذه  ه أن  مــؤكــدن 
مستوى  إلى  مشيرن  الخبرة  وكسب  العام  مستواهن 

الالعبات البحرينيات والذي هو في تحسن مستمر.
مشاركة  يتمنون  كانوا  «إنهن  فــالمــرزي:  وقالت 
مستوى  على  سينعكس  ما  البطولة  في  أكثر  فتيات 
بالنسبة  وكبير،  ايجابي  بشكل  الخليجية  الالعبة 
باللعبة  كبير  اهــتــمــام  فهناك  قطر  ـــة  دول ــي  ف إلينا 
فأكثر،  أكثر  وتكبر  تتسع  بــدأت  النسائية  والقاعدة 
مع السنوات المقبلة أتوقع ان يكون لدينا وجود على 

مستوى الدول العربية.

العبات قطر يطمحن بتسجيل نتيجة مشرفة في المشاركة األولى 

الماس: العباتنا سيكون لهن وجود قوي في المنافسات

منتخب قطر لكرة الطاولة

[ أعلن االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
البحرين  بــطــولــة  رعــــاة  ــن  ع ـــس  أم ــاء  ــس م
التي  للناشئين  ــة  ــاول ــط ال لــكــرة  ــة  ــي ــدول ال
من   8 حتى   4 من  الفترة  خالل  تستضيفها 
خالل  ــك  وذل الــجــاري  شباط  فبراير/  شهر 
ـــذي أقــيــم بــاألمــس  الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي ال
رجال  بحضور  الحصم  بــأم  االتــحــاد  بمقر 
الــصــحــافــة واالعـــــالم ومــمــثــلــي الــشــركــات 

الراعية.
االتحاد  رئيس  أعرب  المؤتمر  بداية  وفي 
بن  أحمد  الشيخ  الطاولة  لكرة  البحريني 
لثقة  الكبيرة  سعادته  عن  خليفة  آل  حمد 
االتحاد الدولي للسنة الثالثة على التوالي 
للناشئين  العالمية  البطولة  هذه  بإقامة 
مؤكداً أن العالقة بين االتحادين البحريني 
والدولي لكرة الطاولة باتت قوية ومازالت 
ــور  األم سيسهل  مــا  ــو  وه مستمر  تطور  فــي 
لــكــرة  لــلــشــبــاب  ــم  ــال ــع ال ــة  ــول ــط ب لتنظيم 

الطاولة في العام 2010 المقبل.
«منذ  حديثه:  فــي  حمد  بــن  أحمد  ــال  وق
نسختها  في  البطولة  الستضافة  إعالننا 
الطاولة  كرة  اتحاد  يسعى  يكن  لم  الثالثة 
ـــن خـــاللـــهـــا، بل  ــة م ــي ــح ــرب ــل ــي ل ــن ــري ــح ــب ال
ــة وبـــنـــاء الــعــالقــات مع  ــراك ــش ــل يــســعــى ل
الـــشـــركـــات والـــمـــؤســـســـات وذلـــــك لــبــنــاء 
الظروف  رغم  وعلى  البحريني،  المجتمع 
االقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم 
وجودها  تؤكد  مازالت  الشركات  هذه  فإن 
البحريني  المجتمع  ناحية  المهم  ودورهــا 
وأنشطة  ولــبــرامــج  لنا  المتسمر  ودعمها 
شركة  أن  أعلن  هنا  ومن  المختلفة،  االتحاد 
(بتلكو)  والالسكية  السلكية  االتــصــاالت 
جيبك  شركة  من  كل  وتأتي  بالتينيًا،  راعيًا 
األبراج  ومطعم  رسميين،  رعاة  وشيفرون 
للبطولة  رعاة  البحرين  وديار  المنهل  وماء 

أيضًا».
وامتنانه  شكره  حمد  بــن  أحمد  ــه  ووج
والمؤسسة  الراعية  للشركات  الجزيلين 
دعمها  على  والــريــاضــة  للشباب  الــعــامــة 
وبرامج  للبطولة  ــدود  ــح ــالم وال المستمر 
االتحاد، كما وجه شكره لتلفزيون البحرين 
على  ــة  ــي ــاض ــري ال الــبــحــريــن  بــقــنــاة  مــمــثــًال 
البطولة،  منافسات  لنقل  الكبيرة  الجهود 
شكره  البحريني  االتحاد  رئيس  أوصل  كما 

الحيوي  دورهــا  مؤكداً  المحلية  للصحافة 
في دعم البطولة من خالل المتابعة اليومية 

تفاصيلها. وجميع  أخبارها  ونشر 
هنأ  توفيقي  زهير  جيبك  شركة  ممثل 
الطاولة  لكرة  البحريني  االتــحــاد  رئيس 
للناشئين  العالم  بطولة  استضافة  على 
أهمية  مؤكداً  التوالي  على  الثالثة  للسنة 

المستوى  عــلــى  ــي  ــاض ــري ال ــدث  ــح ال هـــذا 
«لقد  كلمته  ــي  ف توفيقي  وقـــال  ــي،  ــدول ال
لكرة  البحريني  االتحاد  في  اإلخــوة  أثبت 
وكفاءتهم  جدارتهم  ومنتسبوه  الطاولة 
ـــذه الــبــطــولــة  ــة ه ــاف ــض ــت فــي تــنــظــيــم واس
من  كبير  عدد  فيها  يشارك  التي  العالمية 
دول  مختلف  ــن  م ــات  ــب ــالع وال الــالعــبــيــن 

راعية  كشركات  ــا  ــدورن ب ونحن  الــعــالــم، 
والبطوالت  األنشطة  هذه  دعم  في  نساهم 
البحريني  المجتمع  دعم  شأنها  من  التي 
متفق  سياسة  وهــي  شبابه،  شــأن  ــع  ورف
ـــم األنــشــطــة  عــلــيــهــا فــي شــركــاتــنــا فــي دع
التي  والثقافية  واالجتماعية  الرياضية 
مسئولية  وهي  الوطن،  صالح  في  تنصب 

وطنية».
ــة  ــرك ش إدارة  ــس  ــل ــج م ـــس  ـــي رئ ـــــد  وأك
العالقة  أن  شفيع  عبدالمجيد  شيفرون 
البحريني  باالتحاد  تجمعهم  التي  الطيبة 
أنهم  كــمــا  ــر،  ــم ث خــيــر  ــي  ه ــة  ــاول ــط ال ــرة  ــك ل
تنظم  الــتــي  البطولة  ــذه  ه لــدعــم  ــداء  ــع س
البحرين  مملكة  أرض  على  الثالثة  للمرة 
خالل  من  عالية  مستويات  الى  ووصولها 
أما  بها،  تحظى  التي  الواسعة  المشاركة 
في  أنهم  فأكدت  نادية  بتلكو  شركة  ممثلة 
االقتصادية  الــظــروف  ــم  رغ وعلى  بتلكو 
عن  يتخلوا  لم  أنهم  إال  العالم  بها  يمر  التي 

الرياضي. القطاع  دعم  في  سياستهم 

الكشف عن الرعاة في المؤتمر الصحافي

جيبك وشيفرون «رعاة ذهبيين» وبتكلو الراعي البالتيني

من المؤتمر الصحافي إلعالن الرعاة

عبدالمجيد شفيعزهير توفيقي
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§ الوسط – محمد أمان

مجلس  لـــدول  التنظيمية  اللجنة  رئــيــس  ــد  أك  ]
نصر  السعودي  اليد  كرة  للعبة  الخليجي  التعاون 
أن  الرياضي»  «الوسط  لـ  خــاص  تصريح  في  هــالل 
للعبة  الــدولــي  االتــحــاد  خاطبت  التنظيمية  اللجنة 
إدارة  في  شاركوا  ممن  دوليين  طاقمين  تأمين  بشأن 
العاصمة  ــي  ف أقيمت  الــتــي  الــعــالــم  ــأس  ك نهائيات 
ال  التنظيمية  أن  إلى  منوها  حديثا،  زغرب  الكراوتية 
الدولي  االتحاد  على  محددة  أسماء  فرض  تستطيع 

وأن األخير هو من يحدد الطاقمين.
قال  البطولة،  في  الخليجي  التحكيم  يخص  وفيما 
هالل: «خاطبنا االتحادات الوطنية الخليجية بشأن 
دولي  طاقم  ترشيح 
قــــــــاري  أو 

خالل  وننتظر  البطولة،  مباريات  إدارة  في  للمشاركة 
لـ  ســؤال  وفي  الترشيحات»،  وصــول  المقبلة  ــام  األي
التنظيمية  اللجنة  كانت  إذا  عما  الرياضي»  «الوسط 
في  حدث  كما  االتحادات  على  معينة  أسماء  ستفرض 
األلعاب المصاحبة، أجاب هالل «األلعاب المصاحبة 
اللجنة  رفض  بعد  إلينا  بالنسبة  خاصة  حالة  كانت 
جرت  كما  محايدين  طاقمين  استدعاء  طلب  المنظمة 
ــادات  ــح االت فــي  الحكام  أفضل  طلبنا  لذلك  ــادة،  ــع ال
األندية  بطولة  في  مختلف  الوضع  ولكن  الخليجية، 

لوجود الطاقمين المحايدين».
وبالنسبة للجنة الحكام التي شكلت ألول مرة في 
الحكام  أحد  تضم  أن  وإمكان  الماضية  جدة  بطولة 
ستشكل  «اللجنة  هالل:  قال  السابقين،  البحرينيين 
أسماء  ثالثة  وستضم  أيضا،  الشارقة  بطولة  خالل 
من  متأكدا  لست  جدة،  بطولة  في  حدث  كما  خليجية 
الترشيحات بصراحة، ولكن االتحادات التي شاركت 
في لجنة جدة لن تشارك في بطولة الشارقة وذلك من 
باب توزيع األدوار وإعطاء كل االتحادات الفرصة في 
الحكم  الحكام  لجنة  عضو  ــأن  ب علما  الــمــشــاركــة»، 
لجنة  فــي  شــارك  المدني  إبــراهــيــم  السابق  ــي  ــدول ال
من  أيــا  تضم  لن  الشارقة  لجنة  فــإن  وبالتالي  جــدة 

المراقبين البحرينيين.
ــة تــصــريــحــه لـ  ــاي ــه ــر هـــالل فـــي ن ــص ـــــار ن وأش
كافة  أنهت  اللجنة  ــأن  ب الــريــاضــي»  «الــوســط 
بالبطولة  ــة  ــاص ــخ ال ــــــة  اإلداري ــات  ــب ــي ــرت ــت ال
ـــي االتـــحـــاد  ــن ف ــي ــول ــئ ــس ــم ـــع ال بــالــتــنــســيــق م
ــــة الـــــذي  ــــارق ــــش اإلمـــــــاراتـــــــي ونـــــــــادي ال
سيستضيف البطولة على صالته، وذكر 
الــشــارقــة  إن  الــهــولــيــدي  فــنــدق  بـــأن 
الخليجية  األندية  سيستضيف 
البطولة  في  المشاركة  الثمانية 
اللجنة  ــضــاء  وأع الحكام  فيما 
الــفــنــيــة ســيــقــيــمــون فـــي فــنــدق 

اإلنتركونتنتال.

التنظيمية تركت حرية اختيار الحكام لالتحادات

هالل: طلبنا من الدولي طاقمين من مونديال كرواتيا

§ القضيبية - المحرر  الرياضي

اليوم  النجمة  بنادي  اليد  لكرة  األول  الفريق  يدخل   ]
إطار  في  بالسنابس  الشباب  بيوت  في  داخليا  معسكرا 
ــة  ــدي ــة األن ــول ــط ــات ب ــس ــاف ــن اســـتـــعـــداده لــلــمــشــاركــة فـــي م
مدينة  األحمر  البحر  عروس  في  ستقام  التي   12 اآلسيوية 
لعبة  مدير  الرياضي»  لـ»الوسط  ذلك  أكد  السعودية،  جدة 
الفريق  أن  إلى  أشار  الذي  البلوشي  خالد  بالنادي  اليد  كرة 
السعوديين  والخليج  النور  مع  ودية  مباريات   4 سيلعب 

باإلضافة إلى األهلي القطري وكذلك األهلي البحريني.
الذي  الخليجي  بالالعب  يتعلق  فيما  البلوشي  ــر  وذك  
حتى  تحول  المادية  األمور  أن  البطولة  في  الفريق  سيدعم 

المعسكر  في  للمشاركة  الالعب  مع  التعاقد  اتمام  اللحظة 
لتأمين  الــنــادي  ــل  داخ جــار  العمل  أن  إلــى  منوها  الداخلي 
إال  اسمه،  عن  الكشف  ذاته  الوقت  في  رافضا  التعاقد  مبلغ 
أن «الوسط الرياضي» علم بأن الالعب من الكويت، وأشار 
في  سيلتحق  علي  صـــادق  ــي  ــدول ال ــي  ــل األه ــب  الع أن  ــى  إل
على  سيعمل  أنه  إذ  (الخميس)  غد  يوم  الداخلي  المعسكر 

إنهاء العقد الرسمي اليوم كحد أقصى.
تدريبات  ــي  ف محمد  جــاســم  الــســابــق  ــي  ــدول ال ـــارك  وش
قبل  لــهــا  ــرض  ــع ت ــي  ــت ال اإلصــابــة  بــعــد  مـــرة  ألول  الــفــريــق 
الديربي أمام األهلي وأثبت جاهزيته للمشاركة مع الفريق 
الفريق  يشارك  لم  أنــه  العلم  مع  الخليجية،  البطولة  في 
منافسات  ضمن  لعبها  الــتــي  الثماني  الــمــبــاريــات  ــالل  خ

فقد  ذاتــه،  اإلطــار  وفي  العملية،  ارتباطاته  بسبب  الــدوري 
الفريق  كابتن  لها  خضع  التي  األخيرة  الفحوصات  أكدت 
الى  أسبوعين  من  أكثر  إلى  يحتاج  عبدالنبي  محمد  الدولي 
لها  تعرض  التي  اإلصابة  مرحلة  لتعدي  الطبيعي  العالج 
خالل  مكثف  لعالج  سيخضع  وذلــك  االتفاق  مباراة  أثناء 

األيام المقبلة لتأمين مشاركته في البطولة.
عبدالمحسن  الــفــريــق  العـــب  مــشــاركــة  عـــدم  ــدت  ــأك وت
العالقة  المشكلة  بسبب  الفريق  مع  البطولة  خالل  حبيب 
على  الــبــعــض  ــدات  ــي ــأك ت رغـــم  عــلــى  الــنــادي  ــن  ــي وب بــيــنــه 
السيد  ــى  إل سينضم  وبالتالي  البطولة،  فــي  مشاركته 
يشاركا  لن  اللذين  محمد  وعبدالرحمن  الموسوي  مجيد 

البطولة. في  الفريق 

محمد عبدالنبي ليس جاهزًا بعد للمشاركة

النجمة يدخل معسكر اآلسيوية الداخلي ببيوت الشباب

فريق النجمة لكرة اليد

§ الوسط - محمد مهدي

[ تتواصل مباريات الجولة الثامنة من دوري االتحاد وبيت التمويل 
نادي  صالة  على  مباراتين  بإقامة  (األربعاء)  اليوم  اليد  لكرة  الخليجي 
باحتضان  النشغالها  التمويل  بيت  صالة  من  نقلهما  تم  ان  بعد  باربار 
الثاني  من  الفترة  في  الطاولة  لكرة  للناشئين  الثانية  الدولية  البطولة 

وحتى 8 فبراير/ شباط الجاري.
الساعة  فــي  الحصم  وأم  توبلي  فريقا  األولـــى  الــمــبــاراة  فــي  ويلتقي 
و15  السابعة  في  باربار  مع  البحرين  لقاء  تليها  دقيقة،  و45  الخامسة 

دقيقة.
الفوز  لتحقيق  يسعيان  فريقين  بين  صراعا  األولى  المباراة  ستكون 
وأم  هزائم   7 توبلي  فيها  تلقى  جــوالت،   7 بعد  الـــدوري  في  لهما  األول 
الجولة  في  االتــحــاد  مع  واحــدة  مــبــاراة  في  وتــعــادل  خسائر   6 الحصم 

األخيرة.
نظرا  المتكافئة  الــلــقــاءات  ــد  أح ــه  أن على  الــلــقــاء  ــى  إل ينظر  الجميع 
الذي  وهو  نسبيا  األفضل  الحصم  أم  كان  وإن  اإلمكانات،  في  لتساويهما 
حقق أول تعادل له في 3 سنوات من عودته للمشاركة في دوري كرة اليد، 
الوطني  المدرب  قيادة  تحت  المباريات  بعض  في  طيبة  صــورة  قدم  إذ 
من  الصاعدين  الالعبين  من  كبيرة  بمجموعة  حظى  الــذي  عباس  فــؤاد 

نادي األهلي سابقا.
الذي  وهو  فوز  أول  لتحقيق  يسعى  الثانية  الناحية  في  أيضا  توبلي 
اليوم  المباراة  وستكون  األخير،  المركز  في  ويقبع  مبارياته  جميع  خسر 

المدرب  يقوده  الــذي  وهو  المرتبة،  هذه  عن  لالبتعاد  األخيرة  الفرصة 
الوطني وابن النادي قاسم طاهر.

البحرين × باربار
إلى  العودة  في  بحرينية  رغبة  بين  مواجهة  ستكون  الثانية  المباراة 
بتحقيق  باربارية  أمنيات  وبين  مدة،  منذ  فقدها  التي  االنتصارات  نغمة 
المركز  واستعادة  السداسية  ـــدورة  ال لمصاف  التأهل  وضمان  الفوز 
الثاني في الترتيب من الدير بعد فوزه أمس االول على االتفاق، والحفاظ 

بالتالي على سلسلة االنتصارات األخيرة التي حققها.
الفريق  عن  كليا  تتفوق  التي  بــاربــار  فريق  إمكانات  الكل  يجهل  وال 
والمنتخب  الدوري  في  الالعبين  ألفضل  الكبير  الوجود  ظل  في  المنافس، 
مدن  حسن  وزمياله  عبدالقادر  محمود  الطائر  الجناح  يتقدمهم  الوطني 
رشيد  الخبير  الجزائري  المدرب  ويقودهم  محسن،  تيسير  والحارس 
فوز  لتحقيق  اإلمكانات  هــذه  كل  من  لالستفادة  سيسعى  ــذي  ال شريح 

سادس مقابل خسارة واحدة من المتصدر األهلي.
المرحلة  عند  توقفه  بعد  الثالث  ــوزه  ف تحقيق  فيأمل  البحرين  أمــا 
وتالفيها  الــســابــقــة  الــخــيــبــات  تــعــويــض  ــل  يــأم ـــذي  ال وهـــو  الــخــامــســة، 
وخصوصا بعد استقالة المدرب السابق خالد الحدي من تدريب الفريق 
العبين  يمتلك  الــذي  وهو  مصطفى،  احمد  المصري  إلى  المهمة  وإسناد 
أمثال  البارباري  الفريق  وإحراج  المستويات  أفضل  تقديم  على  قادرين 

حسين مدن وعبداهللا الحاج والحارس صادق عبدعلي.   

«البنفسج» يواجه البحرين في طريق التأهل لعمالقة اليد

فريق باربار

§ الصخير - نادي الفروسية

الموسم  لهذا  عشر  السادس  السباق  (الجمعة)  غٍد  بعد  يوم  الخيل  وسباق  الفروسية  نــادي  ينظم   ]
بن  راشد  بن  نواف  الشيخ  وسمو  خليفة  آل  عيسى  بن  راشد  بن  عبداهللا  الشيخ  سمو  كأس  على  سيقام  والذي 

خليفة. آل  عيسى 
صباح  النهائية  التداخيل  إجراء  بعد  للسباق  السبعة  االشواط  في  جواداً   66 مشاركة  السباق  وسيشهد 
أقوى  يعتبر  الذي  السابع  الشوط  في  وخصوصًا  قوية  بمنافسات  توقعات  وسط  السباق  بمكتب  أمس 
فيما  مونكي»،  بلو  إنفيجن،  براك،  «كابا  وأبرزها  القوية  الجياد  من  عدد  مشاركة  إلى  نظراً  السباق  أشواط 

السادس. الشوط  بكأس  للفوز  بقوة  مرشحة  «تليدا»  المعروفة  الفرس  ستكون 
المبتدئات  من  الشوطين  في  المشاركة  الجياد  لكون  والخامس  الرابع  الشوطين  على  الغموض  ويسيطر 

الجديدة. والجياد 
اآلتي: النحو  على  السباق  في  المشاركة  للجياد  النهائية  القائمة  وجاءت 

ويشارك  مستقيم  متر   1000 مسافة  (الواهو)  في  المسجلة  العربية  الجياد  من  للمبتدئات  األول  الشوط 
.1249 ملولش   ،1269 المصنة   ،588 الجالبية   ،1290 ملوشان   ،1238 ملوشان  فيه: 

 1700 والجائزة  متر   1800 مسافة  محلي)  (إنتاج  والمبتدئات  الدرجات  جميع  لجياد  الثاني  الشوط 
كامي. واسم،  موديل،  سوبر  ساحق،  صارم،  إمبيشن،  بيرننغ  سينامون،  فيه:  ويشارك  دينار 

ويشارك  دينار   1000 والجائزة  متر   1200 مسافة  محلي)  (إنتاج  التوازن  جياد  لسباق  الثالث  الشوط 
زهر. رنان،  أزهر،  الن،  روزن  كايدا،  وينغ،  روجر  غود  تانغو،  تانغو  ميلودي،  غزالي،  برنس،  أكوا  فيه: 

ويشارك  دينار   1000 والجائزة  مستقيم  متر   1000 مسافة  (مستورد)  المبتدئات  للجياد  الرابع  الشوط 
هارتس. ونيسم  فاير،  سيزلنغ  آرت،  روشان  نتورك،  نيازك،  كلمرنوك،  كرنفال،  كابتن  أثار،  فيه: 

دينار   1000 والجائزة  مستقيم  متر   1000 مسافة  (مستورد)  المبتدئات  للجياد  الخامس  الشوط 
شهاب،  نيف،  لوف  غلوري،  أوف  هايت  نيس،  اليك  دو  فويس،  ديستتكتف  إكزكتف،  يهاما  فيه:  ويشارك 

تورنيفر. ويجن،  ويلوي  ذا  تايغرس،  ايه  اليك   ، كامب  هني  شو،  غانغ  ستار،  تنس 
الثانية  الفئة  لجياد  خليفة  آل  عيسى  بن  راشد  بن  نواف  الشيخ  سمو  كأس  على  يقام  السادس  الشوط 
غزوة،  دليلة،  كابريكورن،  تليدا،  فيه:  ويشارك  دينار   5000 والجائزة  متر   1200 مسافة  محلي)  (إنتاج 

ثروة.
الثانية  الفئة  لجياد  خليفة  آل  عيسى  بن  راشــد  بن  نــواف  الشيخ  سمو  كأس  على  يقام  السابع  الشوط 
فندر،  إنفيجن،  مونكي،  بلو  براك،  كابا  فيه:  ويشارك  دينار   7000 والجائزة  متر   1600 مسافة  (مستورد) 
وان  كنغ  يركسكا،  براندين،  ريدي،  أولويز  المعتز،  برافو،  ريفر  أوغلفي،  معربن،  بالنت،  هاندسم  حفيف، 

شيب. سن  ستار،  سيكنغ  بست،  ريغال  ماكيسمو،  أوبتيمو  إمبرور، 

§ الوسط - المحرر الرياضي

األولمبياد  بعثة  (الثلثاء)  أمس  فجر  المنامة  غادرت   ]
عاصمة  بويزي  مدينه  إلــى  متوجهة  البحريني  الخاص 
العالمية  األلــعــاب  في  للمشاركة  األميركية  أيــداهــو  ــة  والي
 13 حتى   7 من  الفترة  في  تقام  والتي  التاسعة  الشتوية 
جانب  إلى  البحرين  فيها  وتشارك  الجاري  شباط  فبراير/ 
100 دولة، يمثلها 3000 العب والعبة، يتنافسون في سبع 
بويزي  مدينه  إلى  البعثة  وصول  وعقب  شتوية،  رياضات 
باأللعاب  الخاص  األمل  شعلة  تكون  أديهو  والية  عاصمة 
توقفت  العالم  حول  قطعتها  رحلة  بعد  األخرى  هي  وصلت 
خاللها في عشر مدن وكان من بينهم مدينتا دبي وأبوظبي 

من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
برئاسة  ــرة  ــاه ــق ال اإلقــلــيــمــيــة  ــة  ــاس ــرئ ال وفـــد  ـــادر  غ كــمــا 
لمنطقة  ــي  ــدول ال ــاص  ــخ ال لألولمبياد  اإلقليمي  الــرئــيــس 
ويضم  عبدالوهاب  أيمن  إفريقيا  وشمال  ــط  األوس الشرق 
ومديرة  الفولي  شريف  والمسابقات  األلعاب  مدير  الوفد 
مدينه  إلى  سيصلون  إذ  الغندور،  سلمى  الصحي  البرنامج 
ثم  دانفر  إلى  طريقهم  يأخذوا  أن  قبل  األلمانية  فرانكفورت 

إلى مدينه بويزى.
يرأس وفد البحرين المدير الوطني محمد حسن المعتوق 
ــن الــالعــبــيــن في  ــه ويــشــارك م ــد نــائــبــا ل ــم ــا أح ــرض ــدال ــب وع
جعفر  حسين  عبداهللا،  عبداألمير  عقيلة  الجليد  على  الجري 
عبدالرازق  ناتاشا  ــري،  ــدوس ال سعد  خميس  العصفور، 
والمدربون  محمد،  سيدقاسم  حسان،  ميرزا  علي  أمين، 

وفيقة خليل جراح، فوزية حسان مكي وناصر محمد قواز.
الشعلة  استقبال  مراسم  فبراير   7 يوم  صباح  وستجرى 
ويقام حفل االفتتاح في مركز إيداهو بنامبا. وكانت اللجنة 
تستمر  والتي  المنافسات  ــداول  ج أعلنت  لأللعاب  الفنية 
وفق  التقسيم  بمباريات  وتبدأ  فبراير،   12 حتى   8 يوم  من 
قواعد األولمبياد الخاص، إذ سيقام التزلج الفني في منطقة 
علي  الجري  مسابقات  تقام  بينما  بويزي،  أرينا  كويست 
الجليد في منطقة بندروسا ستات بارك، ومسابقات التزلج 
االنحداري  والتزلج  ماونتين  دوالر  منطقة  في  باأللواح 
والتزلج  ببويزي  ماونتين  باسن  بوجاس  منطقة  في 
ببويزي،  فالي  صن  منتجع  في  الضاحية  اخــتــراق  فى 

ايداهو  اكزبو  بمنطقة  يقام  فسوف  األرضــي  الهوكي  أما 
فى  فسيقام  السرعة  التزلج  إلى  بالنسبة  أما  ببويزي، 

ببويزي.  وورد  ايس  ايداهو 
الفعاليات  ــن  م الكثير  المنظمة  اللجنة  ـــدت  أع كــمــا 
في  سيقام  كبير  احتفال  فهناك  األلعاب  ستشهدها  التي 
ستشهدها  التي  ـــداث  األح ــن  وم بــبــويــزي،  ــالزا  ب ــروف  ج
ويوم  ببويزي  بويزي  مركز  في  الرياضة  تجربة  األلعاب 
صغار  الالعبين  تجربة  هناك   11 حتى شباط  فبراير/   9
في  مرة  ألول  تقام  والتي  ببويزي  بويزي  مركز  في  السن 
اإلقليمية  األلعاب  وكانت  الشتوية،  العالمية  األلعاب 
لالعبين  برنامجا  مرة  وألول  شهدت  بأبوظبي  السادسة 

ثالثة  ــدى  م وعلى  ســنــوات   7 وحتى   3 مــن  السن  صغار 
الشباب  مــؤتــمــر  سيعقد  فــبــرايــر   12 حــتــى   10 ــن  م أيـــام 
وهناك  ببويزي،  أرينا  بيل  ببتاكو  منطقة  في  العالمي 
وعلى  ببويزي،  بــالزا  جــروف  فى  سيقام  خاص  احتفال 
استعراض  هناك  فبراير   9 وحتى   4 من  أيــام  ستة  مــدى 
سيقام  كما  ببويزي.  بويزي  مركز  في  الرياضة  لتجربة 
لصالح  وسبيرهيد  فارانتي  مايكل  العالمي  للفنان  حفل 
فبراير   10 يوم  نيتنجفاكتوري  في  الخاص  األولمبياد 
بويزي  مركز  في  لألنشطة  التدريبي  البرنامج  وهناك 
إيداهو  مركز  في  الختام  حفل  ويقام  فبراير،   13 ببويزي 

مبا. بنا

بعثة البحرين لألولمبياد الخاص غادرت أمس

 التزلج على الجليد

في السباق السادس عشر للخيل

منافسات قوية على كأسي
عبداهللا ونواف بن راشد
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كرة الطائرة6

هدفهما تحقيق اللقب وتمثيل المملكة في اآلسيوية

كأس رئيس المؤسسة يتأرجح... بين «الدار» و«المحرق»

هــذه  بالجفير  الــشــبــاب  ــز  ــرك م ــة  ــال ص وستحتضن 
المؤسسة  رئــيــس  سيرعاها  الــتــي  النهائية  ــاراة  ــب ــم ال
آل  محمد  بن  ــواز  ف الشيخ  والرياضة  للشباب  العامة 

خليفة.

األفضل  النهائي 
بالمحرق  داركــلــيــب  سيجمع  الــذي  النهائي  اللقاء 
المباراة  ستنتهي  كيف  يعلم  أحد  وال  جداً  مثيراً  سيكون 
سواًء  المسابقة  في  مميزة  نتائج  حقق  الفريقين  كال  ألن 
وبالتالي  النهائي  نصف  الــدور  أو  التمهيدي  الــدور  في 
وبكل  اللذين  المدربين  كال  أمــام  مكشوفة  كلها  األوراق 
تأكيد حضرا للمباراة وكل على طريقته، وما تبقى سوى 
الجماهير  ستحضرها  التي  المباراة  بدء  صافرة  انطالق 
البحرينية  الطائرة  والكرة  للفريقين  العاشقة  الكبيرة 
فالكل  بالجفير،  الشباب  مركز  صالة  بها  ستكتظ  والتي 
الموسم  ــي  ف لــقــب  أول  ســيــذهــب  ــن  م إلـــى  مــعــرفــة  يــريــد 

لداركليب؟  أم  للمحرق  الجديد، 
في  ــرة  ــائ ــط ال الــكــرة  متتبعي  مــن  ــرون  ــي ــث ــك ال وأكــــد 
المسابقة  لهذه  األفضل  يعد  النهائي  هــذا  أن  البحرين 
فالمحرق  فيها،  الفريقان  قدمها  التي  المستويات  بعد 
حساب  على  التمهيدي  الــدور  في  انتصارات   (3) حقق 
/3) ثانيًا  الشباب  وعلى   ،(1/3) بنتيجة  أوًال  األهلي 
البسيتين  الجار  حساب  على  الثالث  كان  فيما  صفر)، 
ــوزه  ف بعد  للنهائي  تأهله  وجـــاء   ،(1/3) وبنتيجة 
النجمة  على  البحرينية  الطائرة  كالسيكو  في  الصعب 

.(1/3) بنتيجة 
تحقيق  وهي  البداية  منذ  نواياه  أكد  فقد  داركليب  أما 
فحقق  الطائرة،  الكرة  تعشق  التي  القرية  لهذه  لقب  أول 
بنتيجة  النجمة  حساب  على  اآلخر،  هو  انتصارات   (3)
بيضاء،  بثالثية  عالي  حساب  على  ثم  ومــن   ،(2/3)
الدور  وفي   ،(1/3) بنتيجة  النصر  حساب  على  وأخيراً 

نصف النهائي تفوق على األهلي بنتيجة (1/3).

تاريخ في مواجهة الطموح
الكثير  التاريخ  من  يملك  فريق  بين  اللقاء  هذا  يعتبر 
المحرق  وهو  أيضًا  الكثير  اإلنــجــازات  ومن  العراقة  من 
وسيلعب  تاريخه،  في  بطولة   (30) يقارب  ما  حقق  الذي 
أول  لتحقيق  شبابه  يطمح  فريق  أمام  اللقاء  هذا  المحرق 
عندما  عامين  قبل  الفرصة  أضاع  بعدما  تاريخه  في  لقب 
اللقاء  هذا  سيكون  وبالتالي  النجمة،  أمــام  اللقاء  خسر 

بين التاريخ والعراقة واالنجازات وفريق شاب طموح.

طرق مختلفة 
سيشهد اللقاء طرقا مختلفة من كال الفريقين لتحقيق 
وأخرى  معينة  مراكز  في  قوة  نقاط  يملك  فريق  فكل  الفوز، 
المحرق  أن  هو  المعروف  أن  غير  المراكز،  ببعض  ضعف 
والتايلندي  عباس  فاضل  الثنائي  على  كثيراً  سيعول 
كان  فيما  األربــعــة،  ــاءات  ــق ــل ال ــي  ف حصل  كما  ــاي  ــش وان
فاضل  تحول  إلى  نظراً  كثيراً  أقل   (3) مركز  في  الهجوم 
عباس لمركز (2) في هذه البطولة، وربما يتأثر المحرق 
لغياب  نظراً  األولــى  الكرة  استقبال  في  األخطاء  ببعض 
حصل  كما  المستقبلين  الالعبين  بين  المهام  تــوزيــع 
عليه  بدا  المحرق  ولكن  النجمة،  أمــام  مثًال  لقاء  آخر  في 
التحسن كثيراً بعدما عاد إليه المدرب المخضرم والقدير 
األحمر  نجوم  ليقدم  إليه  الــروح  لتعود  المرباطي  محمد 

مستويات طيبة قادتهم للتأهل للنهائي عن جدارة.
ويتمنى محمد المرباطي أن يرى حوائط صد المحرق 

المحرق  يحقق  لم  إذ  سنوات،  قبل  عليه  كانت  كما  تعمل 
في  عليه  ــان  ك كما  الــصــد  حــائــط  ــن  م الــنــقــاط  ــن  م الكثير 

السابق رغم فارق الطول الذي يميزه عن بقية الفرق.
مرة  وألول  شاب  مدرب  المقابلة  الجهة  في  وسيكون 
الــذي  علي  إبراهيم  ــو  وه لداركليب  األول  الفريق  يقود 
األول  اللقب  بتحقيق  ذهــب  من  اسمه  تسطير  في  يرغب 
ــدرب  م بين  المواجهة  ستكون  إذن  ــب،  ــي ــل دارك لقريته 
مخضرم وحقق من االنجازات الكثير وآخر شاب ويطمح 

ألول لقب في تاريخ ناديه على مستوى الرجال.
في  وخصوصًا  قــوة  نقاط  ــر  اآلخ هو  داركليب  ويملك 
حبيب  ومحمد  عبداهللا  ميرزا  الثنائي  يشكل  إذ   (3) مركز 
أو  الصد  حائط  من  النقاط  تحقيق  في  ســواًء  الفريق  ثقل 
الشق  في  محمد  علي  مستوى  تطور  أن  ناهيك  الهجوم 
الهجومي بالذات، ويعاني داركليب هو اآلخر من تذبذب 
يخيف  قد  ما  وهــذا  نفسها  بالمباراة  العبيه  مستوى  في 
الفرق  أقوى  أحد  داركليب  ويعتبر  كثيراً.  إبراهيم  مدربه 
لوجود  نظراً  الخلفي  والدفاع  األولى  الكرة  استقبال  في 

أفضل العب حر في الخليج أيمن هرونه.

لقاءات سابقة 
 (4) ــي  ف الــمــاضــي  بــالــمــوســم  الفريقين  ــال  ك ــه  ــواج ت
كل  ــي  ف ــارز  ــب ال الــعــنــوان  ــو  ه التكافؤ  وكـــان  ــات،  ــه ــواج م
وداركليب  انتصارين  المحرق  حقق  إذ  الــلــقــاءات،  هــذه 
الماضي  الموسم  للمحرق  ــوز  ف أول  ــان  وك انتصارين، 
في  والثاني  (3/صفر)  بنتيجة  وذلك  الثاني  القسم  في 

ــدوري  ال بمسابقة   (3) المركز  على  الترتيبية  المباراة 
الممتاز وجاءت النتيجة بواقع (1/3). أما فوز داركليب 
األول فكان في القسم األول من الدوري وذلك بنتيجة (3/
رئيس  كأس  مسابقة  في  الثاني  الفوز  كان  فيما  صفر)، 

المؤسسة وذلك بنتيجة (1/3).

المحرق بوانشاي وداركليب...!
وهو  محترف  بالعب  المباراة  هذه  المحرق  سيلعب 
التايلندي وانشاي الذي دائمًا ما يصنع الفارق وأظهر هذا 
مواجهة  في  وخصوصًا  عامين  قبل  جيداً  قدراته  اللقاء 
النهائي  نصف  الدور  في  تواجها  عندما  بالذات  داركليب 
فيهما  الغلبة  وكانت  العهد  ولي  وكأس  الدوري  لمسابقة 
وبالتالي  الــقــويــة،  ــاي  ــش وان ضــربــات  وبفضل  لألحمر 
فسيعول  داركليب  أما  محترف،  بالعب  استعان  المحرق 
منهم   (5) مثل  والذين  المحليين  بالعبيه  اللقاء  هذا  في 
العرب  بطولة  حقق  الذي  الطائرة  للكرة  األول  المنتخب 
األخيرة للبحرين ومنهم (3) في التشكيل األساسي وهم 
حصل  فيما  هرونة،  وأيمن  عبداهللا  وميرزا  حسن  محمود 
البطولة  فــي  ضـــارب  أفــضــل  جــائــزة  على  حبيب  محمد 

الخليجية.
وسيساعد التايلندي وانشاي بكل تأكيد فاضل عباس 
الذي استعاد كل عافيته بعد موسمين لم يكن فيهما كذلك 
إذ ساهم هو اآلخر بتحقيق لقب العرب فضًال عن تحقيقه 
جائزة أفضل العب حائط صد، وسيكون متعدد األغراض 

بالنسبة لمحمد المرباطي في هذا اللقاء.

§  الجفير - محمد عون 

نهائيات  أولى  في  والتشويق  اإلثارة  مع  موعد  على  البحرينية  الطائرة  الكرة  عشاق  سيكون   ]
فريقا  سيلتقي  إذ  الطائرة،  للكرة  المؤسسة  رئيس  كأس  نهائي  بإقامة  وذلــك  الجاري  الموسم 
المتوقع  ومن  مساًء،   7.30 الساعة  عند  ستبدأ  التي  النهائية  المباراة  هذه  في  وداركليب  المحرق 
أنه  الكثيرون  وأكد  البطولة  في  الكاملة  العالمة  حققا  أنهما  وخصوصًا  مثيرًا  اللقاء  هذا  يكون  أن 

النهائي األفضل لهذه النسخة. 

فريق داركليبفريق المحرق

علي محمد محمد حبيب محمود سعيد

محمود حسن ميرزا عبداهللا عيسى حسن

مبارك الحايكي محمد مفتاح فاضل عباس

فاضل علي عبداإلله عبداهللا وانشاي

محمد المرباطي راشد الحايكي

ابراهيم علي أيمن هرونة

النجمة حققها مرتين... والمحرق واحدة
األكثر  الــفــريــق  النجمة  فــريــق  يعتبر   ]
تحقيقاً لمسابقة كأس رئيس المؤسسة للكرة 
الرابعة  نسختها  إلى  وصلت  التي  الطائرة 
فقط وذلك بعدما حققها مرتين متتاليتين في 
و2008-2007،   2007-2006 موسمي 
بنتيجة  داركليب  حساب  على  كانت  األولــى 
حساب  على  الثانية  كانت  فيما  (3/صفر)، 
النصر  نادي  العاصمة  في  التقليدي  الغريم 
بنتيجة (2/3) بعد مباراة ماراثونية، وفقد 
الثالثة  للمرة  اللقب  تحقيق  فرصة  النجمة 
نصف  فــي  خسارته  بعد  وذلــك  تاريخة  فــي 
بنتيجة  المحرق  مــن  الموسم  ــذا  ه النهائي 
فريق  أول  الــمــحــرق  يعتبر  فيما   .(1/3)
يحقق البطولة منذ انطالقها وذلك في موسم 
هذه  في  ــوزه  ف بعد  وشـــارك   2006-2005
في  لألندية  آسيا  ببطولة  شـــارك  البطولة 
جمع  من  آنــذاك  البطولة  نظام  وكان  فيتنام، 
للمسابقة.  األولــى  األربعة  الفرق  بين  نقاطا 
وهو  الجديد  بالنظام  النجمة  لقبا  كان  فيما 
النهائي  نصف  ثم  ومــن  المجموعتين  نظام 

والنهائي.
 تتويج فريق النجمة الموسم الماضي

الرياضية تنقل 
النهائي

ــاة  ــن ــق ال قـــــررت   ]
البحرينية  الرياضية 

ــة  ــي ــائ ــه ــن نـــقـــل الــــمــــبــــاراة ال
ـــــأس  ــــة ك ــــق ــــاب ــــس ــــم ل
ـــة  ـــس ـــؤس ـــم رئــــيــــس ال
والتي  الــطــائــرة  للكرة 
ســتــقــام بــيــن فــريــقــي 

ـــك  الـــمـــحـــرق وداركـــلـــيـــب، وذل
الرياضية  القناة  على  مباشرًة  الهواء  على 
بعدما  وذلك  مساًء،   7.30 الساعة  في  وذلك 
نصف  الـــدور  فــي  التلفزيوني  النقل  غياب 
شكل  والذي  الدور  هذا  مباريات  عن  النهائي 

الكرة  متتبعي  ــن  م الكثيرين  اســتــغــراب 
الطائرة البحرينية عن سبب غياب القناة 

الرياضية  القناة  تنقل  ولن  الرياضية. 
مسابقة  من  النهائي  نصف  الدور  مباراة 
الــقــدم  ــرة  ــك ل البحريني  االتــحــاد  كـــأس 

والتي ستقام بين النجمة والبسيتين.

فيما رفض إعالن حكام النهائي... محمد جاسم:

البروتوكول الدولي سيطبق في النهائي
[ أكد رئيس لجنة الحكام في االتحاد البحريني للكرة الطائرة محمد جاسم لـ «الوسط الرياضي» أنه 
من الصعب جداً ذكر أسماء الحكام الذين سيديرون اللقاء النهائي لمسابقة كأس رئيس المؤسسة للكرة 
الطائرة والذي سيقام بين فريقي المحرق وداركليب للصحافة وذلك تنفيذاً للقرار التي اتخذته لجنة 
الحكام قبل انطالقة الموسم الجاري بعدما حصل عدة أمور غير محببة في الموسم الماضي، 
وقال: «في العام الماضي عندنا نعلن أسماء حكام اللقاءات عبر الصحافة غير أن البعض لم 
يحبذ هذا األمر، ولذلك قررنا إبعاد الحكام عن الضغط وهذا ما حصل في الموسم، إذ رفضنا 
إعالن اسم أي حكم من خالل الصحافة». وأوضح محمد جاسم في سياق حديثه أيضًا أنه 
سيطبق البروتوكول الدولي في المباراة النهائية على غرار ما حصل في نهائيات الموسم 
محمد  وذكــر  يوسف.  أحمد  للمباراة  الداخلي  المذيع  وسيكون  الثالثة،  الماضي 
نظراً  المعتاد  قميصه  بلون  سيلعب  الفريقين  كال  أن  حديثه  سياق  في  جاسم 
إلى غياب التشابه بينهما، فداركليب سيلعب باللون البنفسجي والمحرق 

باللون األحمر كالعادة.
كال  العبو  يساعد  أن  حديثه  نهاية  في  الحكام  لجنة  رئيس  وتمنى 
اللقاء  إخراج  أجل  من  اللقاء  سيدير  الذي  التحكيمي  الطاقم  الفريقين 
من  البحرينية  الطائرة  الكرة  تطور  تعكس  التي  المثالية  بالصورة 
ناحية المستوى الفني والتحكيمي، وهذا سينعكس على مصلحة 

الكرة الطائرة البحرينية باإليجاب وبكل تأكيد.
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العمالق تميز في مركزه الجديد... ياسين الميل:

استعداداتنا عادية... و«العنيد» ال يستهان به 
لـ  الميل  ياسين  الــمــحــرق  ـــدرب  م مساعد  أكــد   ]
أن  في  تسبب  الوقت  ضيق  أن  الرياضي»  «الوسط 
عادية  النهائي  باللقاء  الخاصة  التحضيرات  تكون 
ــدور  ال مــبــاراة  مــن  فقط  يومين  هناك  ألن  ــداً  ج وعــاديــة 
وقال:  النهائية،  المباراة  إلى  النهائي  نصف 
راحة  الالعبين  فيه  أعطينا  األول  «اليوم 
بعد الجهد الكبير الذي بذلوه في مباراة 
فيما  النجمة،  ـــام  أم نهائي  النصف 
خفيفا  تدريبا  فيه  لعبنا  الثاني  اليوم 
وذلك من أجل التحضير للمباراة ولو 

بصورة سريعة جداً». 
«لعبنا  الميل:  ياسين  وتــابــع 
بعض  على  األخير  التدريب  في 
نطبقها  أن  بد  ال  التي  الخطط 
ــــي الــمــلــعــب لـــكـــي يــتــغــيــر  ف
أسلوبنا على رغم أن أوراق كال 
أن  أعتقد  وال  مكشوفة  الفريقين 
هناك جديدا من قبل كال الفريقين 
األداء  الملعب  ــل  داخ وسيتبقى 

والتوفيق بكل تأكيد».
التدريب  أن  الميل  وأوضـــح 
على  المحرق  فيه  لعب  األخير 
ــوة  ــول إليـــقـــاف ق ــل ــح إيـــجـــاد ال
ــب فــضــال عــن اســتــغــالل  ــي ــل دارك
نقاط الضعف لديه، وقال: «علينا 
أن نقدم كل ما لدينا داخل الملعب 
ستأتي  ـــك  ذل ــد  ــع وب ــــم  األه ـــو  وه

النتيجة». 
منافسه  داركــلــيــب  فريق  ــن  وع
«بكل  قــال:  النهائية،  المباراة  في 
ــب فــريــق صعب  ــي ــل ــة دارك ــراح ص
ألنه  أبداً،  به  يستهان  وال  المراس 
ولديه  متميزين  العبين  يملك 
فريق  ألي  اإلضــافــة  يعطي  ــا  م
وهي  الطائرة  الكرة  لعب  يريد 
بصورة  األولى  الكرة  استقبال 
ــًال عــن قــوة  ــض مــثــالــيــة جــــداً ف
وبالتالي  الخلفي،  ــاع  ــدف ال
يتعبك  ــق  ــري ــف ال هــــذه  ــل  ــث م
إليجاد  عليه  التأقلم  وعليك 
وتحقيق  المناسبة  الحلول 

ما تريد من خالل هذه المباراة».
وعندما سألناه عن التايلندي وانشاي وعدم ظهوره 
قبل  عليه  ظهر  الـــذي  الــمــعــروف  بمستواه  اآلن  حتى 
في  مؤثر  العــب  أنــه  الرغم  على  «نعم،  قــال:  موسمين، 
التشكيلة إال أنه يحتاج للتأقلم أكثر مع أجواء البحرين 
والمحرق، ولكن يجب أن أشير إلى أن وانشاي في اللقاء 
األخير أمام النجمة تحامل على نفسه إذ كان مريضا إال 
أنه لم يخبر أحدا بذلك ولم نعرف بشأن مرضه إال بعد 

اللقاء، وهذه تضحية من قبل وانشاي».
الماضية  المباريات  في  المحرق  جمهور  غياب  وعن 
والذي شكل أكثر من عالمة استفهام، قال: «نعم أنا كذلك 
الفريق  نتائج  ألن  ربما  ولكن  الجمهور،  غياب  أستغرب 
الطموحات،  مستوى  في  تكن  لم  الماضي  الموسم  في 
غير أن هذا الموسم مختلف كليًا فهذا الفريق يلعب اآلن 
هذه  في  قوة  بكل  الجمهور  حضور  ونتمنى  النهائي  في 

المباراة ألنه عامل رئيسي لتحقيق الفوز واللقب».
الظروف  ضد  لعب  المحرق  أن  الميل  ياسين  وذكــر 

عبداهللا  الثنائي  إصابة  بعد  البطولة  هذه  في 
الـــنـــجـــدي وأحـــمـــد يـــوســـف، وقــــال: 

النجدي  عبداهللا  إصابة  «بالذات 
وبالتالي  ــرج،  ح في  أوقعتنا 

لمركز  عباس  فاضل  حولنا 
ــوة  ــق ال ــي  ــال ــت ــال وب  (2)

قلت   (3) مــركــز  ـــي  ف
يجب  ولكن  نسبيًا، 

أن  إلـــى  نشير  أن 
فــاضــل عــبــاس 

في  كثيراً  وفق 
هــــذا الــمــركــز 

الــــجــــديــــد 
لنسبة  با

إذ  إلـــيـــه، 
أظـــــهـــــر 

درسنا المحرق جيدًا... إبراهيم الورقاء:

علينا القتال والعمل بجد للفوز على خبرة «الذيب»
من  يعاني  ال  كمدرب  أنه  الورقاء  علي  إبراهيم  داركليب  مدرب  أكد   ]
النهائية  للمباراة  التأهل  بعد  وخصوصًا  الجاري  الوقت  في  الضغط 
الثانية  للمرة  نحن  «نعم  ــال:  وق المسابقة،  لهذه  المحرق  لمواجهة 
هذه  مثل  ــوض  خ على  اعــتــاد  والــمــحــرق  نهائية  لــمــبــاراة  فقط  نتأهل 
إال  اللقب  نحقق  أن  وتتمنى  ترغب  داركليب  جماهير  وأن  المباريات 

يشكل  ال  ـــك  ذل بعدما أن  وخــصــوصــًا  كــمــدرب  عــلــّي  ضغطا 
النهائية،  لــلــمــبــاراة  تأهلنا 
يــكــون  أن  وأتــــمــــنــــى 
ــون أيــضــًا  ــب ــالع ال
ــن كــل  ــدي ــي ــع ب
ــن  ـــد ع ـــع ـــب ال
ــــط  ــــغ ــــض ال

ي  هير لجما ا
ـــر  ـــه ـــظ ــــــي ي ــــــك ل
بالمستوى  الفريق 
ـــي الــمــطــلــوب  ـــن ـــف ال
بعد  اللقب  يحقق  لكي 

ذلك». 
ــًال:  ــائ ــع الـــورقـــاء ق ــاب وت
نــســتــغــل  أن  ــا  ــن ــي ــل ع ـــب  ـــج «ي
ال  إيجابيا  ــرا  أم ليكون  الجمهور  حضور 
هذه  مع  التكيف  علينا  وبالتالي  سلبيا 
الحقيقي  مستوانا  نقدم  لكي  األجـــواء 
بمستوى  ظهرنا  حال  وفي  األهم  وهو 
متوجين  سنكون  تأكيد  بكل  طيب 
ـــادي  ن ـــخ  ـــاري ت ـــي  ف األول  ــب  ــق ــل ــال ب

ــاء  ش إن  داركــلــيــب 

اهللا». 
قال:  المحرق،  أمام  النهائية  المباراة  إلى  العبيه  جاهزية  مدى  وعن 
من  يملك  فريق  المحرق  أن  خصوصًا  جداً  صعبة  ستكون  «المواجهة 
المباراة  هــذه  مع  نتعامل  أن  علينا  وبالتالي  الكثير  الشيء  الخبرة 
واجهناها  التي  الفرق  عن  كليًا  مختلف  فريق  الذيب  إن  آخر،  بأسلوب 
في  الخبرة  يملك  ال  فقط  واحــدا  عنصرا  هناك  ألن  الماضية،  الفترة  في 
بكل  الالعبين  ــالءه  زم ولكن  الحايكي  مبارك  وهو  الحمراء  التشكيلة 
ويليه  عباس  فاضل  على  كثيراً  يعول  والمحرق  سيدعمونه،  تأكيد 
هذه  إيقاف  أجل  من  جهدنا  قصارى  بذل  وسنحاول  وانشاي  التايلندي 
مفتاحنا  سيكون  واللقاء  الملعب،  في  التركيز  أمور،  عدة  خالل  من  القوة 

تحقيقه».  نريد  للذي 
األول  واللقب  الفوز  تحقيق  على  داركليب  العبي  مقدرة  مــدى  وعــن 
الفوز  بأن  «أكرر  قال:  النخاع،  حتى  الطائرة  الكرة  تعشق  التي  للقرية 
ليس مستحيال، ولن نكون صيدا سهال للمحرق وكذلك المحرق صاحب 
تقديم  علينا  وبالتالي  لنا،  سهال  صيدا  يكون  لن  والتاريخ  االنجازات 
وسنحاول  جيداً  المحرق  درسنا  ونحن  الفوز،  أردنــا  ما  إذا  نملك  ما  كل 
إن  أقول  ولهذا  قوة،  نقطة  كل  وإيقاف  لديه  ضعف  نقطة  كل  استغالل 
أداء  على  متوقف  ذلك  وكل  الفوز،  تحقيق  على  قادرين  سنكون  اهللا  شاء 
حليفنا  التوفيق  يكون  أن  ونتمنى  الملعب،  داخل  والالعبين  المدرب 
للقاء،  جاهزا  فريقه  كان  إذا  ما  إلى  وبالعودة  الصعب».   اللقاء  هذا  في 
اللقاء  صالح  في  يكون  لن  ربما  أمر  وهذا  فقط  واحد  ليوم  «تدربنا  قال: 
ألفضل  نصل  لم  لــآلن  أصــًال  ونحن  فيه،  دوره  يلعب  ربما  ــاق  اإلره ألن 
مستوياتنا بسبب تأخر انظمام العبي المنتخب إال أنهم وبالفعل قدموا 
التي  أخطائنا  ــدارك  ت وعلينا  الماضية  الفترة  خالل  طيبة  مستويات 
داخل  والقتال  الحماس  أن  وأعتقد  الماضية،  اللقاءات  في  ارتكبناها 
الملعب  داخل  لدينا  ما  أفضل  لتقديم  رئيسيًا  مفتاحًا  سيكون  الملعب 
بكل  والتشجيع  للحضور  مدعو  والجمهور 
هادئين  نكون  أن  «يجب  وواصل  قوة». 
يملك  المحرق  ألن  الملعب،  داخل 
هذه  على  معتاد  وهو  كبيرة  خبرة 
سيكون  وبــالــتــالــي  الــنــهــائــيــات، 
ــق مـــيـــرزا عـــبـــداهللا ومــحــمــود  ــات ــى ع ــل ع
كبير  ــل  ــم ع هــرونــة  وأيــمــن  ــن  ــس ح
الفريق  تــهــدئــة  ــي  ف
ــب  ــع ــل ــم داخــــــل ال
ـــوا  ـــاض ألنـــهـــم خ
مع  عدة  نهائيات 

الوطني».  المنتخب 

طموحنا تحقيق اللقب... عيسى حسن:

نحترم المحرق
 كثيرًا لكن ال نخافه

العـــــب  ــــــــــد  أك  ]
ــى  ــس ــي داركــــلــــيــــب ع
استعدادت  أن  حسن 
فريقه لم تكن بصورة 
للنهائي،  جــداً  قوية 
ـــــــــال: «اكــتــفــيــنــا  وق
فقط  ـــد  واح بــتــدريــب 
النهائية  المباراة  قبل 
ــا  ــن ــع ــم ــج ــت ــــي س ــــت ال
ولكن  ــرق،  ــح ــم ال مــع 
أننا  الــقــول  بإمكاني 
ألننا  للقاء  جــاهــزون 
كنا جاهزين للبطولة 
ــم  ــى رغ ــل ــا ع ــه ــل ــم ــأك ب
عــــــــــــدم خــــوضــــنــــا 
ـــص تــدريــبــيــة  ـــص ح
ــــع العــبــي  ـــرة م ـــي ـــث ك
ـــن  ـــذي الـــمـــنـــتـــخـــب ال
ــن  ــري ــأخ ــت وصـــلـــوا م

بعد مشاركاتهم الدولية مع المنتخب الوطني».
لم   (4) مركز  العــب  محمد  وعلي  أنــا  أكــون  «ربما  قائًال:  حسن  وتابع 
حسن  محمود  األساسي  األلعاب  صانع  مع  المثالية  بالصورة  نتأقلم 
عن  محمود  غياب  فترة  طوال  البديل  األلعاب  صانع  مع  نلعب  كنا  ألننا 
نتائج  وحققنا  جيدة  بصورة  الفريق  ظهر  بل  يؤثر  لم  ذلك  أن  إال  الفريق 
هذا  سنلعب  ألننا  للنهائي،  جاهزون  أننا  وأعتقد  البطولة  طــوال  طيبة 
ولنا  داركليب  لنادي  لقب  أول  تحقيق  أجل  من  وقتالية  فدائية  بكل  اللقاء 
كالعبين، وبالتالي نتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في هذا اللقاء». وذكر 
عيسى حسن أن فريقه سيكون جاهزا أيضًا من ناحية البدالء، وقال: «هذا 
دخولهم،  حال  في  الفارق  إحداث  على  قادرين  بدالء  العبين  نملك  الموسم 

فضًال عن مدرب قدير قادر على قراءة المباراة بصورة ذكية».
اإلنــجــازات  صاحب  المحرق  ــام  أم اللقاء  ــذا  ه داركليب  ــوض  خ ــن  وع
مستمرة،  بصورة  النهائية  المباريات  خوض  على  اعتاد  والذي  الكبيرة 
قال: «ال نخاف المحرق ألن لدينا ثقة كبيرة في إمكاناتنا، ولكننا نحترمه 
ألنه فريق قوي مما الشك فيه وحقق إنجازات كبيرة في الماضي، وعلينا 
أردنا  ما  إذا  نملك  ما  كل  لتقديم  ويحتاج  صعبا  سيكون  اللقاء  أن  نعي  أن 
واجهناها  التي  الفرق  عن  كبير  بشكل  قوة  يزيد  ال  المحرق  الفوز،  تحقيق 
القوة  مكمل  ألنهما  إيقافهما  سنحاول  متميزين  العبين  على  يعتمد  لكنه 

وهما فاضل عباس والتايلندي وانشاي».
وعن الضغط الجماهيري الذي يشكل عليهم نظراً إلى رغبتها بتحقيق 
اللقب  لتحقيق  تطمح  أن  الجماهير  حق  «من  قال:  لداركليب،  إنجاز  أول 
ضغطا  ستشكل  الجماهير  أن  أعتقد  ال  وبالتالي  له،  متعطشة  ألنها  األول 
حصل  ما  أنسى  ال  وأنا  اهللا،  بإذن  إيجابيا  عامال  ستمثل  بل  إلينا  بالنسبة 
لي في اللقاء الماضي أمام األهلي عندما خرجت من أجواء اللقاء وبعدها 
لذلك  أفــضــل،  بمستوى  ــدت  وع أزري  مــن  ــدت  وش الجماهير  شجعتني 
في  القوي  حضوره  ونتمنى  تأكيد،  بكل  سلبي  ال  إيجابي  عامل  الجمهور 

النهائي أيضًا».

عيسى حسن

حضور الجمهور مؤكد 

الدخول مجانًا... وبطاقات دعوة للمنصة 
رئيس  كأس  نهائي  في  الجماهيري  الحضور   ]
وداركليب  المحرق  بين  الطائرة  للكرة  المؤسسة 
فيه  يتمتع  لما  نــظــراً  حــاضــرا  سيكون  تأكيد  بكل 
الطائرة،  للكرة  متابع  جمهور  مــن  الفريقين  كــال 
الفترة  في  عديدة  انجازات  حقق  الــذي  فالمحرق 
تقريبًا  لقبًا   (30 ) إلــى  تصل  قد  والتي  الماضية 
ستحضر  الــخــلــيــجــي،  الــصــعــيــد  ــى  ــل ع  (9 ) مــنــهــا 
المباراة  هذه  ألن  تأكيد  بكل  لتشجيعه  جماهيره 
الماضية  اللقاءات  عن  كليًا  وتختلف  نهائية  هي 
رغم  وعلى  الماضية،  الفترة  في  عنها  غابت  التي 
أن  إال  الــغــيــاب  هـــذا  ســبــب  ــن  ع الــكــثــيــريــن  ــاؤل  ــس ت
ولكن  المباراة،  هذه  في  مؤكدا  سيكون  حضورهم 
رابطة  ستحضر  هــل  نفسه  يــطــرح  الــذي  ــؤال  ــس ال

ال؟  أم  المباراة  هذه  محبوب  سعد  بقيادة  المحرق 
جمهور  حضور  سيكون  المقابلة،  الجهة  وفي 
ألنها  النهائية  المباراة  هــذه  إلــى  مؤكدا  داركليب 
الماضية،  اللقاءات  في  وبقوة  حاضرة  كانت  اصًال 

الطائرة  الكرة  تعشق  التي  القرية  هذه  وداركليب 
سنوات  بعد  لتتزين  لقب  أول  تحقيق  فقط  وتنتطر 
في  والخجولة  تارة  الجادة  المحاوالت  من  طويلة 
ستحضر  ــي  ــال ــت ــال وب ــب،  ــق ل أول  لتحقيق  ـــرى  أخ
الــجــمــاهــيــر  رفــقــة  ــا  ــه ــوت ق ــل  ــك ب داركـــلـــيـــب  رابـــطـــة 
ــؤازة  وم تشجيع  ــل  أج مــن  القرية  لهذه  العاشقة 
النهاية،  حــتــى  ــاراة  ــب ــم ال ــة  ــداي ب مــنــذ  ـــدار  ال ــاء  ــن أب

خليل. عادل  رئيسها  داركليب  رابطة  وسيقود 
الفريقين  جماهير  بحضور  المباراة  تكتفي  ولن 
الطائرة  للكرة  العاشقة  الجماهير  ستستقطب  بل 
هو  اللقاء  هذا  إن  قالوا  الكثيرين  ألن  البحرينية، 
المستوى  بعد  النسخة  لهذه  واألنــســب  األفــضــل 
حتى  التمهيدي  الدور  منذ  الفريقين  كال  قدمه  الذي 

النهائي. نصف  الدور 
أن  يوسف  أحمد  المسابقات  لجنة  مقرر  ــد  وأك
في  حصل  كما  مجانيا  سيكون  الجمهور  دخــول 
مخصصة  المنصة  وستكون  الماضية،  اللقاءات 
البحريني  االتحاد  وزعها  التي  الدعوة  لبطاقات 

الطائرة. للكرة 

داركليب منافس صعب... محمد مفتاح:

المرباطي أعاد الروح... واللقب هو الهدف
أن  وخصوصًا  صعبا  سيكون  النهائي  اللقاء  أن  مفتاح  جاسم  محمد  المخضرم  المحرق  العب  أوضــح   ]
للمباراة  التأهل  يستحق  أنه  وأثبت  البطولة  هذه  في  قوية  مستويات  أظهر  الذي  داركليب  فريق  هو  المنافس 
النهائية، وقال: «فعًال اللقاء سيكون صعبا وفي مثل هذه اللقاءات النهائية عليك أن تحضر جيداً للقاء من أجل 
كفتنا  يرجح  هذا  وربما  نهائي  من  أكثر  لعبنا  المحرق  في  نحن  باللقب،  تتوج  ثم  ومن  إيجابية  نتائج  تحقيق 
اآلن  يمثلون  العب  من  أكثر  وهناك  إليها  بالنسبة  لقب  أول  لتحقيق  تطمح  شابة  مجموعة  يملك  داركليب  أن  غير 

المنتخب الوطني، وبالتالي اللقاء سيكون صعبا جداً أمام فريق فعًال استحق التأهل للمباراة النهائية».
اللقاءات،  هذه  مثل  في  صعب  التكهن  فإن  أسلفت  كما  ألنه  النتيجة  توقع  أستطيع  «ال  قائًال:  مفتاح  وتابع 
ثم  ومن  تاريخنا  في  الثانية  للمرة  اللقب  تحقيق  أجل  من  نملك  ما  كل  سنبذل  أننا  غير 
تحقيقها  حال  في  البطولة  هذه  وكذلك  اآلسيوية،  البطولة  في  المشاركة 
للمسابقات  وإدراي  فني  وجهازين  كالعبين  لنا  قويا  دافعا  ستشكل 

المقبلة وهي الدوري الممتاز وكأس ولي العهد».
وعندما سألناه أن مستوى المحرق تغير كثيراً عما كان عليه 
ما  في  دور  المرباطي  محمد  لعودة  وهل  الماضي،  الموسم  في 
المرباطي  محمد  تأكيد  «بكل  ــال:  ق نفسيًا،  خصوصًا  حصل 
التي  الجديدة  اللمسات  عن  فضًال  للفريق،  جديدة  روحا  أعطى 
الحمد  وهللا  للمحرق  مختلفا  أداء  أعطت  والتي  تطبيقها  في  بدأ 
األهم  وهو  تسمتر  أن  نتمنى  إيجابية  نتائج  تحقيق  في  وفقنا 

بالنسبة إلينا». 
الجهاز  واهــتــمــام  الالعبين  لعزيمة  أن  مفتاح  ـــح  وأوض
األحمر  مستوى  تحسن  في  كبير  دور  المحرق  وإدارة  اإلداري 
التي  اإلصــابــات  رغــم  على  الحقيقي  لمستواه  عودته  ــدء  وب
يوسف  ألحمد  العاجل  الشفاء  «نتمنى  ــال:  وق منها،  يعاني 
مما  قوية  إضافة  ستشكل  للفريق  وعودتهم  النجدي  وعبداهللا 

ال شك فيه للذيب األحمر».
قال:  الماضية،  اللقاءات  في  الجمهور  غياب  وبخصوص 
التي  المشكلة  لكن  الذيب،  جمهور  حضور  في  يشكك  أحد  «ال 
والرفاع  المحرق  لقاء  هي  الجماهير  فيها  ستقع 
القدم  لــكــرة  ــاد  ــح االت ــأس  ك مسابقة  فــي 
ارباكا  سيشكل  ــر  األم هــذا  وبالتالي 
حضور  نتمنى  لكنا  لــهــم،  كبيرا 

جمهور المحرق».
ــي إضــافــة  ـــن رغــبــتــه ف وع
لقب جديد لخزانة المحرق 
-والقصد  شخصيًا  ولــه 
تحقيق  ــد  ــع ب ذلــــك  ـــن  م
ــو  ـــة ه ـــول ـــط ـــب ــــــذه ال ه
الــمــنــافــســة وبـــقـــوة 
ــة-،  ــوي ــي اآلس على 
ــر  ــي ــك ــف ــت قــــــال: «ال
ــــب عـــلـــى  ــــص ــــن م
البطولة،  هــذه 
في  والتفكير 
اآلســـيـــويـــة 
ســـــابـــــق 
ــــه  آلون

اآلن».
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اعتبر أن النويدرات لعب بمستوى جيد طوال الموسم

عبدالغني: المنامة تفوق بالجماعية واألهلي خسر بالتغييرات

إنه  إذ  غريب  حاله  فريق  «األهلي  ــاف  وأض
ومن  العناصر  ناحية  ــن  م ــرق  ــف ال أفــضــل  ــن  م
األهلي  يعيب  ما  أن  غير  االحتياط،  دكة  ناحية 
كثرة التغييرات في المباراة إلى جانب طريقة 
مكشوفة  أصــبــحــت  ــي  ــت ال ــة  ــي ــاع ــدف ال الــلــعــب 
دفاع  قــرأوا  األخــرى  الفرق  ومــدربــي  للجميع 
األهلي بشكل جيد ووضعوا الخطط المناسبة 

لكسر هذا الدفاع».
الحلول  لديه  األهلي  أن  أعتقد  «ال  وأضــاف 
في الدفاع والمشكلة أن الفريق يستمر بالدفاع 
في  نجح  اآلخر  الفريق  أن  حال  في  حتى  نفسه 

الرميات الثالثية».
تغيير  على  القدرة  من  لألهلي  «البد  وتابع 
االستمرار  بدل  ظروفها  بحسب  المباراة  رتم 

على الوضع نفسه طوال المباراة».
أحدثها  التي  التغييرات  أن  عبدالغني  وأكد 
من  األخير  الربع  في  وخصوصا  األهلي  مدرب 
في  الفريق  أحرج  ما  وهو  كثيرة  كانت  المباراة 

أوقات حرجة من المباراة.
األهلي  النادي  في  التغييرات  «كثرة  وقال: 
الالعبين  وأفــقــدت  االنسجام  الفريق  أفــقــدت 
الشعور بالثقة في داخل الملعب إذ من دون أن 

يخطئ الالعب من الممكن أن يتم استبداله».
اهللا  مــال  أحــمــد  ظـــروف  أعـــرف  «ال  ـــاف  وأض
أمر  األساسية  التشكيلة  في  وجوده  عدم  لكن 
على  قربان  محمد  اخــراج  أن  كما  مستغرب، 

رغم تميزه يترك أكثر من عالمة استفهام!».

كانوا  مهما  الالعبين  أن  عبدالغني  وبين 
بعض  في  مستواهم  ينخفض  أن  بد  ال  مميزين 
يعد  أن  يــجــب  «الـــمـــدرب  وقــــال:  ــات،  ــاري ــب ــم ال
انخفاض  حال  في  العب  لكل  المناسب  البديل 
ـــؤد بــالــشــكــل الــمــطــلــوب بــدل  ـــم ي ــواه ول ــت ــس م
االستمرار عليه في الملعب». وأضاف «أتوقع 
المقبلة  المباريات  في  تقي  حسين  يشكل  أن 

قوة ضاربة للمنامة».

النويدرات والمحرق
نصف  الـــــدور  فـــي  األولـــــى  الـــمـــبـــاراة  ـــن  وع
والمحرق  ــدرات  ــوي ــن ال بين  ـــى  األول النهائي 
جيدة  كانت  الــمــبــاراة  أن  عبدالغني  فاعتبر 
النويدرات  تفوق  يتوقع  لم  أنه  غير  المستوى 
فيها، وقال: «بعد فوز النويدرات على المحرق 
سيظهر  المحرق  أن  توقعت  األول  القسم  في 
التي  المباريات  جميع  أن  غير  أفضل،  بشكل 
يظهر  لــم  ــم  ــوس ــم ال ـــذا  ه فــي  ــرق  ــح ــم ال لعبها 
بكونه  يليق  والذي  منه  المطلوب  بالمستوى 
أمام  الفريق  مباراتي  باستثناء  للدوري  بطال 

المنامة واألهلي في القسم األول».
سلمان  أحمد  النويدرات  ــدرب  «م ــاف  وأض
ويستغل  ــاراة  ــب ــم ال ــع  م يتعامل  كــيــف  عـــرف 
دفاعية  بطريقة  لعب  أنه  كما  فريقه،  امكانات 
في  المحرق  أمــام  المنافذ  جميع  منها  أغلق 
أمام  الكثيرة  الخيارات  فيه  غابت  الذي  الوقت 

لما  المحرق  فــي  كنت  ــو  «ل وتــابــع  الــمــحــرق». 
روبرت  األميركي  مثل  محترف  لالعب  احتجت 
داخل  في  يلعب  لمحترف  بحاجة  المحرق  ألن 
محمد  أمثال  لالعبين  امتالكه  ظل  في  المنطقة 
ـــدوي  حــســن ومــحــمــد عــبــدالــمــجــيــد وأحــمــد ال
للمباراة  نظرته  ــن  وع المنطقة».  خــارج  فــي 
النهائية التي تجمع المنامة والنويدرات، قال 
كافراد  أفضل  المنامة  الورق  «على  عبدالغني: 
مستوى  ولكن  وجماعيا،  احتياط  وكالعبي 
منه  جعل  الموسم  ــوال  ط الثابت  النويدرات 
ــاف  وأض ــرق».  ــف ال جميع  على  خطيرا  فريقا 
«غالبية العبي النويدرات سبق أن وصلوا إلى 

هولدن  جمال  األميركي  أمثال  نهائية  مباريات 
جناحي  وأحمد  الخباز  وابراهيم  األهلي  مع 
والحالة  سترة  مع  مهدي  وصادق  المحرق  مع 

الفريق  مدرب  وكذلك  سترة  مع  ابراهيم  ومراد 
«صحيح  وتابع  المنامة».  مع  سلمان  أحمد 
ــن قــبــل إلــى  ــم يــصــل م ــدرات ل ــوي ــن ــق ال ــري أن ف

أن  لها  سبق  عناصره  أن  غير  نهائية  مــبــاراة 
خبرة  تمتلك  بالتالي  وهي  نهائيات  في  لعبت 

النهائيات».

§  الوسط – محمد عباس

زين  لكأس  النهائي  نصف  الدور  في  األهلي  على  تفوق  المنامة  أن  عبدالغني  علي  السلة  كرة  في  الوطني  المدرب  أكد   ]
بفضل الجماعية التي لعب بها الفريق والتي افتقدها في الدور نصف النهائي.

يفتقد  كان  فالمنامة  الموسم،  هذا  مباريات  أفضل  من  تعد  مباراة  في  األخيرة  الثواني  في  إال  تحسم  لم  «المباراة  وقال: 
الجماعية في القسم األول غير أنه لعب باسلوب جماعي مميز أمام األهلي».

 علي عبدالغني

 من لقاءات نصف النهائي

تأخير نهائي كأس
 «زين» السالوي نصف ساعة

«الزعيم» اكتسح في الثالثيات و«الريباوند»

المنامة اعتمد على خمسة ساعدهم ثالثة واألهلي بالعكس
[ مباراة األهلي والمنامة التي انتهت بفوز األخيرة 81/84 بصعوبة 
كانت بحق من أفضل مباريات هذا الموسم وأكثرها اثارة ومتعة نظرا لما 

احتوته من لمحات فنية مميزة.
وبنظرة على احصاءات المباراة التي جمعت الفريقين في الدور نصف 
النهائي لمسابقة الكأس يمكن أن تتضح الصورة للفريق الفائز والخاسر 
لقب  حامل  المنامة  فريق  لصالح  النتيجة  هذه  إلى  أدت  التي  والعوامل 

مسابقة الكأس في الموسم الماضي بالفوز في النهائي على المحرق.
المنامة فاز في المباراة من خالل اعتماده على خمسة العبين بحسب ما 
يتضح من احصاءات عدد الدقائق لكل العب، إذ ركز مدرب المنامة سلمان 
دقيقة)،   40) جــارد  دافيد  األميركي  من  المكون  الخماسي  على  رمضان 
غلوم  محمود  دقيقة)،   27) عبدالعزيز  أحمد  دقيقة)،   37) حسين  محمد 
كان  الخماسي  جانب  وإلى  دقيقة)،   22) عبدالرضا  عمران  دقيقة)،   32)
حسين  دقيقة)،   17) نجف  نوح  من  كل  هم  ساعدوهم  العبين  ثالثة  هناك 
شارك  هــؤالء  جانب  وإلــى  (دقــائــق)،  ابراهيم  وحسن  دقيقة)،   11) تقي 
ومهدي  دقائق)،   5) علم  هاني  من  كل  وهم  الدقائق  من  قليل  لعدد  العبون 

حسن دقيقة واحدة.
ركز  إذ  المنامة،  من  معاكسة  بطريقة  اعتمد  فقد  األهلي  فريق  مدرب  أما 
األهلي على ثالثة العبين بشكل متواصل في الملعب إلى جانب 5 العبين 

لعبوا لدقائق متقاربة والعبين اثنين لدقائق معدودة.
 40) جوني  أنتونيو  األميركي  من  المكون  الثالثي  على  اعتمد  فاألهلي 
دقيقة)، حسين شاكر (37 دقيقة)، وميثم جميل (34 دقيقة)، وإلى جانبهم 
 20) سيد هاشم حبيب  من  كل  وهم  متقاربة  خمسة العبين لفترات  شارك 
دقيقة)، محمد قربان (17 دقيقة)، عبدالرحمن غالي (15 دقيقة)، محمود 
أكبر (13 دقيقة)، وأحمد مال اهللا (13 دقيقة)، وإلى جانب هؤالء شارك كل 
من عبداهللا الخاجة (8 دقائق)، مهدي عاشور (دقيقتين)، وهشام جاسم 

(دقيقة واحدة).
من  الثالثية  الرميات  في  كبير  بشكل  المنامة  تفوق  اآلخر  الجانب  على 
أصل  من  منها   6 حسين  محمد  لالعبه  كان  ثالثية  رمية   11 تسجيل  خالل 

27 محاولة للفريق طوال المباراة وبمعدل 40.7 في المئة.

في حين أن األهلي سجل 5 رميات ثالثية فقط من أصل 24 محاولة قام 
بها الفريق طوال المباراة وبمعدل 20.8 في المئة.

وتفوق المنامة كذلك في المتابعات إذ سجل الفريق 34 متابعة منها 9 
متابعات هجومية، كان نصيب األسد فيها لمحترف الفريق األميركي جارد 

بتسجيله 16 متابعة، في حين سجل األهلي 28 متابعة منها 6 هجومية 
كان النصيب األكبر فيها لمحترف الفريق األميركي أنتوني جوني.

الفريقين  لعب  طريقة  توضح  المباراة  من  البسيطة  االحصاءات  هذه 
وأسباب تفوق المنامة فيها على حساب غريمه التقليدي األهلي.

من لقاء لمنامة واألهلي في نصف نهائي كأس اتحاد السلة

فرسان الفريق الملكي يؤكدون استعدادهم لمنافسات البطولة

العلوي: االتحاد الملكي جاهز لسباق ناصر بن حمد للقدرة
§  عوالي – المكتب اإلعالمي

[ أكد أمين السر العام باالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة غالب 
النهائية  لمساتهم  وضعوا  اللجان  وجميع  الملكي  االتحاد  أن  العلوي 
ناصر  الشيخ  سمو  كأس  وبطوالت  منافسات  الستضافة  واألخيرة 
أن  ــى  إل مشيراً  «مــعــالــم»،  برعاية  والــســيــدات  للعموم  حمد  بــن 
التوجيهات المتواصلة من قبل رئيس االتحاد الملكي للفروسية 
ودعم  خليفة  آل  حمد  بن   ناصر  الشيخ  سمو  القدرة  وسباقات 
بن  خالد  الشيخ  سمو  االتحاد  لرئيس  األول  النائب  ومتابعة 
سمو  الــقــدرة  لجنة  رئيس  ومتابعة  ــرص  وح خليفة،  آل  حمد 
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة إلى جانب جهود بقية األعضاء 
ورؤساء اللجان ساهمت في رفع وتيرة االستعدادات والتجهيز 

الستقبال السباق الكبير والمرتقب.
العربية  المملكة  ــن  م لــلــقــدرة  المملكة  فــريــق  مــديــر  وأكـــد 
الشيخ  لطيفة  الفارسة  جاهزية  البرجس  نجيب  السعودية 
ــدات ضمن  ــي ــس ــي مــنــافــســات بــطــولــة ال ــارك ف ــش ــت ــي س ــت ال
لسباق  ــر  ــاص ن الــشــيــخ  ســمــو  ـــأس  ك بــطــولــة  مــنــافــســات 
برعاية  كيلومتر  و100  كــيــلــومــتــراً   120 ــدات  ــي ــس ال
البحرين  قرية  في  السبت  يوم  ستقام  التي  «معالم» 

الدولية للقدرة.

متواصلة،  بصورة  استعداداته  يواصل  المملكة  فريق  أن  إلى  البرجس  وأشــار 
مختلف  في  للمشاركة  التامة  والجاهزية  الفنية  الفورمة  في  البقاء  على  منه  حرصا 
حريص  المملكة  فريق  أن  موضحًا  المنطقة،  في  تقام  التي  والمنافسات  البطوالت 
االتحاد  ينظمها  والتي  بالبحرين  القدرة  وبطوالت  منافسات  في  المشاركة  على 

الملكي للفروسية وسباقات القدرة سواء في فئة العموم أو السيدات.
واحدة  بفارسة  المرة  هذه  القابضة  المملكة  فريق  مشاركة  عن  البرجس  وكشف 
فقط في سباق السيدات، وأن الفارسة مها اعتذرت عن المشاركة لظروفها الدراسية، 
وبالتالي اقتصرت المشاركة هذه المرة على الفارسة الشابة لطيفة الشيخ، مؤكداً 
وخصوصا  السباق،  هذا  في  إيجابية  نتيجة  تحقيق  في  كعادته  متفائل  الفريق  أن 
الخالدية  مهرجان  في  األول  بالمركز  فوزه  عقب  للفريق  العالية   المعنويات  بعد 

للخيول العربية على كأس سمو األمير خالد بن سلطان آل سعود.
السمو  صاحب  توجيهات  إلى  البرجس  نجيب  للقدرة  المملكة  فريق  مدير  وأشار 
بسباقات  القابضة  المملكة  فريق  مشاركة  على  وحرصه  طالل  بن  الوليد  الملكي 
القدرة في البحرين، لما تشكل سباقات البحرين من اهتمام خاص لدى سموه، الذي 

يؤكد باستمرار على التواجد والمشاركة الفعالة في جميع البطوالت البحرينية.
من جهتهم عبر فرسان الفريق الملكي عن جاهزيتهم واستعدادهم للمشاركة في 
منافسات البطولة التي تحمل اسم  قائد الفريق الملكي سمو الشيخ ناصر، مؤكدين 
يوسف  الفارس  يرى  إذ  البطولة،  هذه  في  المراكز  أفضل  وتحقيق  الفوز  في  نواياهم 
ومثيرة  قوية  ستكون  حمد  بن  ناصر  كــأس  بطولة  أن  الملكي  الفريق  من  طاهر 
من  مثيرة  منافسة  تشهد  أن  يتوقع  التي  العموم  سباق  منافسات  مع   وخصوصا 

قبل الفرسان المشاركين.
بصورة  واستعدادته  تدريباته  يواصل  الملكي  الفريق  أن  طاهر  يوسف  وأكــد 
الدعم  بفضل  ومرتفعة  عالية  والفرسان  الفريق  ومعنويات  السباق،  لهذا  يومية 

واالهتمام المتواصل من قبل رئيس االتحاد الملكي سمو الشيخ ناصر بن حمد.

الدوسري: سباق صعب
العموم  سباق  في  المنافسة  أن  الملكي  الفريق  من  الدوسري  غازي  الفارس  أكد 
ستكون قوية وصعبة، وأن الفريق يواصل تدربياته يوميا وبصورة مكثفة من أجل 
البطولة  منافسات  لخوض  واالستعداد  الجاهزية  من  النهائية  للمرحلة  الوصول 
هذا  في  الملكي  الفريق  فرسان  جميع  يسود  التفاؤل  أن  الدوسري  وأوضح  الغالية. 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  حققها  التي  والباهرة  الكبيرة  النتائج  بعد  السباق 
العمالقة  سباق  في  بري  الجراند  بطولة  منافسات  في  حمد  بن  خالد  الشيخ  وسمو 

الذي أقيم في البحرين.
بقية  مشاركة  في  الحقيقية  رغبته  عن  الـــذوادي  محمد  الشاب  الــفــارس  ــرب  أع
الملكي  الفريق  عنها  عرف  التي  القوية  العروض  تقديم  في  الملكي  بالفريق  زمالئه 
النوايا  أن  إلى  وأشار  الموسم.  طوال  تقام  التي  البطوالت  في  مشاركاته  جميع  في 
سالمة  على  تدل  الملكي  الفريق  أفراد  جميع  بها  يتمتع  التي  والبطولية  التنافسية 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  الملكي  الفريق  قائد  قبل  من  الموضوعة  والخطة  النهج 

آل خليفة.

§  أم الحصم - اتحاد السلة

البحريني  االتـــحـــاد  ــذ  ــخ ات  ]
لكرة السلة عدة ترتيبات للمباراة 
النهائية لكأس زين البحرين لكرة 
تحت  الموسم  لهذا  للرجال  السلة 
العامة  المؤسسة  رئيس  رعــايــة 
للشباب والرياضة الشيخ فواز بن 
محمد آل خليفة والتي ستقام على 
الحصم،  بأم  السلة  اتحاد  صالة 
الموسمية  البطاقات  إلغاء  ومنها 
التي أصدرت لألندية يستثنى من 
المباعة  الموسمية  البطاقات  ذلك 
ــوم  ــق ــي ــة وس ــي ــس ــي ــرئ لــلــمــنــصــة ال

االتحاد بإصدار دعوات للمباراة.
ومن المنتظر أن تشهد حضورا 
مشجعي  ــن  م مــمــيــزا  جــمــاهــيــريــا 
به  يتمتع  ــا  ــم ل ــــك  وذل الــفــريــقــيــن 
ـــن مـــهـــارات عــالــيــة  الـــالعـــبـــون م
ومــن  للحضور  المتعة  تضيف 
إذ  قويا،  اللقاء  يكون  أن  المتوقع 

تأهل الفريقان للمباراة بجدارة. 
ــج  ــام ــرن ب ضــمــن  مـــن  أن  كــمــا 
ــــالل  ــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة وخ ــــب ــــم ال
االستراحة بين الشوطين سيقوم 
الـــدوري  هــدافــي  بتكريم  ــاد  ــح االت
 2008/2007 الماضي  للموسم 
ـــة  ـــدرج ال دورى  ــــــداف  ه ــــــم:  وه
مــحــمــود  ــة  ــط ــق ن  436 ــــ  ب األولــــــى 
دورى  ـــداف  ه ــة)،  ــام ــن ــم (ال غــلــوم 
محمد  نقطة   799 بـــ  الشباب 
دوري  وهـــداف  (البحرين)  نبيل 
نورالدين  نقطة   481 بـ  الناشئين 

وفــي  ــن).  ــري ــح ــب (ال جـــالل  محمد 
تتويج  ســيــتــم  الـــمـــبـــاراة  خــتــام 
الميداليات  على  الحاصل  الفريق 
ـــج بــطــل  ـــوي ـــت الـــفـــضـــيـــة يـــلـــيـــه ت
الذهبية  بالميداليات  المسابقة 

وكأس البطولة.

رابطتا  الفريقين
ـــــادي  ـــــة ن ـــــط ــــون راب ــــك ــــت وس
األمامية  المدرجات  في  المنامة 
نادى  ورابطة  الرئيسية  للمنصة 
من  اليسرى  الجهة  في  النويدرات 
وبهذه  اليمنى  والجهة  المنصة 
جمهور  ـــن  م نــتــمــنــى  ــة  ــب ــاس ــن ــم ال
بتعليمات  ـــزام  ـــت االل الــفــريــقــيــن 
ــك بــالــروح  ــس ــم ــت الــمــنــظــمــيــن وال
كما  فرقهم  وتشجيع  الرياضية 
بأحد،  المساس  دون  من  عودونا 
حكام  أو  الفريقين  العــبــي  ســـواء 
كما  المباراة  تخرج  لكي  المباراة 
فنيا  نــاجــحــة  ــورة  ــص ب نتوقعها 

وتنظيميا.
العام  السر  أمين  بذلك  صــرح 
أنه  أكد  الذي  عبدالغفار  عبداإلله 
تم التنسيق مع تلفزيون البحرين 
ــواء  ــه ــاراة عــلــى ال ــب ــم عــلــى نــقــل ال
إلى  المباراة  وستتأخر  مباشرة 
الساعة  ــن  م ــدال  ب  7.30 الــســاعــة 
السابعة، متمنيا أن تظهر المباراة 
التي  ــي  ــراق ال الفني  بالمستوى 
في  السلة  كــرة  مستوى  تعكس 

البحرين.
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عندما يلعبان مع  إشبيلية وبرشلونة

بيلباو ومايوركا يسعيان لمفاجأة في كأس ملك إسبانيا

وجاء أداء لورينتي في الفترة األخيرة لينال 
خواكين  بيلباو  مـــدرب  ــن  م الــثــنــاء  المهاجم 

كاباروس.
هناك  «ليس  للصحافيين:  كاباروس  وقال 
الذي  الوحيد  واألمــر  لورينتي  لمهارات  حدود 

يحتاجه هو تطوير مهاراته في التسديد».
في  يفكر  كان  المباراة  نهاية  «في  وأضــاف 
المواقف التي كان من الممكن أن يتعامل معها 
مكانته  ــد  ــزاي ت يــوضــح  وهـــذا  مختلف  بشكل 

كالعب».
وقت  في  انتقادات  يواجه  كاباروس  وكان 
بيلباو  ــع  ــراج ت بــعــدمــا  ــم  ــوس ــم ال ــن  م ــق  ــاب س
نجح  لكنه  بالهبوط  المهددة  األندية  لمنطقة 
القتالية  ــروح  ال من  النوع  بهذا  العبيه  مد  في 
على  الفريق  بها  اشتهر  التي  بالنفس  والثقة 

مر العصور.
لكن  صعبا  األمـــر  «كـــان  كــابــاروس:  وقـــال 
الفريق  ــذا  ه الجبال.  تحريك  يمكنه  اإليــمــان 
والــفــوز  تــأخــره  تحويل  على  قــدرتــه  فــي  يثق 
المنوال  هذا  على  نستمر  أن  يجب  بالمباريات. 

وان نتمسك بالطموح».
«مجهودا  سيحتاج  انــه  كــابــاروس  ــار  وأش
بأنه  وصفه  الذي  اشبيلية  على  للفوز  خارقا» 
االسباني  الدوري  في  الفرق  أفضل  من  «واحد 

وفي أوروبا».
اشبيلية  مــســتــوى  أن  إال  هـــذا  رغـــم  ــى  ــل وع
أمام  1/صفر  الفريق  هزيمة  بعد  تراجع  في 
مضيفه سبورتنغ خيخون يوم األحد الماضي 
الثانية  الخسارة  لتكون  االسباني  الدوري  في 
ست  بفارق  ليبتعد  المسابقة  في  التوالي  على 

نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
ــوس  ــت ــس ــم أوروغــــــــواي ارن ــاج ــه ـــى م ـــق وأل
الالعبين  إن  وأكد  جانبا  باألحزان  تشيفانتون 
جيدة  نتيجة  تحقيق  في  يثقون  اشبيلية  في 
في  بيتيس  ريــال  على  الــفــوز  ثــم  بيلباو  أمــام 

الدوري األسبوع القادم.
األول  أمس  للصحافيين  تشيفانتون  وقال 
(االثنين): «اآلن نحتاج للنظر إلى ما هو قادم. 
بيلباو  أمـــام  بالسهلة  ليست  ــاراة  ــب م أمامنا 
حتى  فيها  جيدة  نتيجة  لتحقيق  نحتاج  لذلك 
ــال  ري ــاء  ــق ل عــلــى  تــركــيــزنــا  تــحــويــل  نستطيع 

بيتيس».
نهائي  بقبل  ــرى  األخ الــذهــاب  مــبــاراة  وفــي 
مايوركا  ريــال  يحل  (الخميس)  ــدا  غ الــكــأس 
بعدما  ــدوري  ال متصدر  برشلونة  على  ضيفا 
على  مقابل  دون  من  بهدف  معنويا  فوزا  حقق 

مضيفه اوساسونا ليبتعد عن قاع المسابقة.
تييري  الفرنسي  برشلونة  مهاجم  وأكــد 

في  التفكير  إن  (االثــنــيــن)  األول  ــس  أم هنري 
وكأس  االسباني  الـــدوري  ألقاب  بين  الجمع 
زال  ــا  م ــــا  أوروب ــال  ــط أب ودوري  اسبانيا  ملك 

مبكرا للغاية وهو انجاز لم يتحقق من قبل في 
اسبانيا.

«نحتاج  صحافي:  مؤتمر  في  هنري  وقال 

للمستقبل.  والتطلع  الكفاح  فــي  لالستمرار 
نهاية  فــي  الفريق  يحققه  عما  نتحدث  دعنا 
قبل  بالدور  العودة  مباراتا  وستقام  الموسم». 

آذار  مارس/  من  األول  األسبوع  خالل  النهائي 
يوم  فالنسيا  في  النهائي  يكون  أن  على  المقبل 

13 مايو/ أيار المقبل.

§  مدريد - رويترز 

بيلباو  اتليتيك  استعادة  أسباب  ابــرز  من  لورينتي  فرناندو  المهاجم  كان   ]
مباراته  قبل  بالثقة  الفريق  ــدت  أم األخــيــرة  أهــدافــه  إن  كما  ــرى  أخ مــرة  لنشاطه 
اليوم  اشبيلية  أمام  القدم  لكرة  اسبانيا  ملك  لكأس  النهائي  قبل  الدور  ذهاب  في 

(األربعاء).
تشرين  نوفمبر/  في  األولى  للمرة  اسبانيا  منتخب  لتشكيلة  لورينتي  وانضم 
الثاني الماضي وأحرز الهدف الثاني لبيلباو والعاشر له في الدوري هذا الموسم 
الماضي  السبت  ــوم  ي ملقة  على   2/3 والــفــوز  تــأخــره  لتحويل  الفريق  ليقود 

والصعود للمركز التاسع في جدول المسابقة.

لورينتي الورقة الرابحة لفريق بيلباو أمام  إشبيلية

أتلتيكو مدريد يقيل مدربه أغيري
§   مدريد - د ب أ

[ أقال نادي أتلتيكو مدريد األسباني لكرة القدم الذي يمر بعدة مشاكل 
حاليا مدربه خافيير أغيري.

إقالة  أن  و»مــاركــا»  «آس»  لصحيفتي  اإللكترونيتان  النسختان  ــرت  وذك
مدريد  أتلتيكو  مرمى  حــارس  وأن  (الثلثاء)  أمس  رسميا  عنها  أعلن  أغيري 
السابق ومدرب فريق الدرجة الثالثة كاستيلون أبيل ريزينو، هو من سيخلف 

أغيري في تدريب أتلتيكو.
األولى  الدرجة  بــدوري  ينافس  الــذي  مدريد  اتليتيكو  نــادي  رئيس  وقــال 
االسباني لكرة القدم إنريكي سيريزو أمس (الثلثاء) إن ابيل ريسينو سيتولى 
تدريب الفريق بدال من المكسيكي خافيير اغيري الذي رحل بعد االتفاق على 

إنهاء عقده.
وأعلن سيريزو في مقابلة مع محطة كادينا سير اإلذاعية إن النادي توصل 
األمثل  الحل  انه  نثق  ألننا  ابيل  «اخترنا  سيريزو:  وقال  ريسينو،  مع  التفاق 

لموقف الفريق الحالي».
اتفاق  إلــى  توصلنا  لكننا  فائقة  بسرعة  ــور  األم «حدثت  سيريزو:  ــال  وق
مع اغيري القرار هو األفضل لمصلحة النادي وقد فسخنا العقد بالتراضي 
بين الطرفين». وتابع «ريزينو هو ابن النادي وأنا واثق من قدرته على قيادة 
بداية  منذ  انتصار  أي  اتليتيكو  يحقق  ولم  المرجوة».  األهــداف  نحو  الفريق 
العام 2009 وتراجع للمركز السابع في الدوري االسباني بفارق خمس نقاط 
أوروبا  أبطال  دوري  في  للمشاركة  أصحابه  يؤهل  الذي  الذهبي  المربع  عن 
الموسم القادم بعد هزيمة الفريق 1/2 على أرضه أمام ريال بلد الوليد يوم 

األحد الماضي.
وسبق لريسينو (49 عاما) تولي مسؤولية ليفانتي وسيوداد دي مرسية 
مباراة  من  أسابيع  ثالثة  نحو  قبل  التليتيكو  تدريبه  ويأتي  قصيرة  لفترات 

الفريق مع بورتو البرتغالي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.
منصبه  عن  تنحى  انه  (الثلثاء)  أمس  من  سابق  وقت  في  أكد  أغيري  وكان 

بعدما توصل التفاق مع سيريزو.
وقال اغيري لمحطة كادينا سير اإلذاعية: «لقد توصلنا التفاق جيد. أنا أول 
من يتفهم إنني جزء أساسي في المشكلة التي وجد الفريق نفسه فيها. نحن 
أشخاص راشدون واألمر لن يؤثر فينا. هذا هو األمر األسهل للجميع واألقل 

من حيث الخسائر».
مدرب  أول  وأصبح   2006 في  اوساسونا  من  التليتيكو  اغيري  وانضم 
يظل في منصبه مع الفريق ألكثر من موسم منذ عودة النادي لدوري األضواء 

في 2002.
ونجح مدرب منتخب المكسيك السابق اغيري في احتالل المركز الرابع 
مع اتليتيكو في الدوري االسباني الموسم الماضي ليتأهل الفريق للمشاركة 

في دوري أبطال أوروبا للمرة األولى منذ موسم 1997-1996. 
وال  و1995.   1986 عامي  بين  فيما  أتلتيكو  مع  عاما)   49) أبيل  ولعب 
يتمتع حارس المرمى السابق بخبرة كبيرة في تدريب فرق دوري األضواء، 
خالل  نفسه  أتلتيكو  في  فيرناندو  لسيزار  مــدرب  مساعد  عمل  قد  كان  وإن 

موسم 2005/2004 من الدوري األسباني.
وينتهي عقد أبيل الجديد مع أتلتيكو في يونيو/ حزيران المقبل. وسيجدد 
العقد تلقائيا إذا تمكن أبيل من قيادة أتلتيكو، الذي يحتل حاليا المركز السابع 
بترتيب الدوري األسباني، للتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم 
مالئم  تعويض  دفع  حول  كاستيلون  مع  حاليا  أتلتيكو  ويتفاوض  المقبل. 

الستغناء هذا األخير عن أبيل.
وكانت هزيمة أتلتيكو 2/1 على ملعبه من بلد الوليد بالدوري األسباني 
األحد هي المسمار األخير في نعش أغيري مع العلم بأن أتلتيكو لم يحقق أي 

انتصارات منذ ديسمبر/ كانون األول الماضي.

ايفرتون يواجه ليفربول في مباراة معادة بكأس إنجلترا 
§  لندن - أ ف ب

مــلــعــب  عـــلـــى  ـــون  ـــرت ـــف اي ــف  ــي ــض ــت ــس ي  ]
جاره  (األربــعــاء)  اليوم  بــارك»  «غوديسون 
الدور  في  معادة  مباراة  في  ليفربول  اللدود 

القدم. لكرة  انجلترا  كأس  من  الرابع 
في  الفريقين  بين  الثالثة  المباراة  وهــي 
الــدوري  في  التقيا  اذ  األخيرين،  األسبوعين 
ــت  ــه ــت ــب «انــفــيــلــد» وان ــع ــل ــى م ــل ــي ع ــل ــح ــم ال
نفسها  بالنتيجة  ثم   ،1/1 بالتعادل  المباراة 
التعادل  ايفرتون  ليفرض  الكأس  مسابقة  في 

أرضه. على 
ـــاراة مــنــتــشــيــا  ـــب ـــم ـــل لــيــفــربــول ال ـــدخ وي
لهدافه  بهدفين  تشلسي  على  الثمين  بفوزه 
تعرض  حين  في  توريس،  فرناندو  االسباني 
مباريات  تسع  في  له  هزيمة  ألول  ايفرتون 
من  بهدف  يونايتد  مانشستر  ــام  ام بسقوط 

مقابل. دون 
باعتباره  اليفرتون  إنــذارا  توريس  ووجه 
عما  مختلفة  بطريقة  المباراة  يدخل  فريقه  ان 
األخيرتين  المباراتين  في  الحال  عليه  كانت 
له  ــح  ــم س ــــذي  ال تــشــلــســي  ــى  ــل ع الـــفـــوز  ــد  ــع ب
يونايتد  مانشستر  من  مقربة  على  بالبقاء 

. ر لمتصد ا
فريقه  فـــوز  ــي  ــدف ه ســجــل  ــس  ــوري ت ـــان  وك
الدوري  في  ذهابا  التقيا  عندما  ايفرتون  ضد 
سبتمبر/  في  بارك  «غوديسون»  ملعب  على 

الماضي. أيلول 

من  يعاني  الذي  ايفرتون  ضم  المقابل  في 
لويس  الفرنسي  األساسيين  مهاجميه  غياب 
المهاجم  ياكوبو،  يغبيني  والنيجيري  ساها 
مانشستر  ــاره  ج صفوف  من  جو  البرازيلي 
ــى نــهــايــة  ــت ــــــارة ح ــل اإلع ــي ــب ــى س ــل ــي ع ــت ــي س
خوض  مــن  يتمكن  لــن  األخــيــر  لكن  الموسم، 

في  األصلي  فريقه  مع  شــارك  كونه  المباراة 
في  فوريست  نوتنغهام  ضد  المسابقة  هذه 

الثالث. الدور 
مع  ــوم  ــي ال مــبــاراة  ــي  ف ــز  ــائ ــف ال وسيلتقي 
النهائي  ثمن  في  دونكاستر  او  فيال  أستون 

الحالي. و15   14 في  المقرر 

ليفربول وايفرتون يتواجهان مجددا           (رويترز)

يوفنتوس «جريح الدوري» أمام اختبار نابولي في كأس إيطاليا
§  روما - أ ف ب

[ ســيــكــون يــوفــنــتــوس «الـــجـــريـــح» امـــام 
اليوم  نابولي  يستضيف  عندما  صعب  اختبار 
(األربعاء) على الملعب االولمبي في تورينو في 
ايطاليا  كأس  مسابقة  من  النهائي  نصف  الدور 

لكرة القدم.
صعبة  بفترة  العجوز»  «السيدة  فريق  ويمر 
فرصة  تدريجيا  يفقد  بدأ  اذ  المحلي  الــدوري  في 
منافسة إنتر ميالن على الصدارة واللقب بعدما 
سقط في المرحلتين األخيرتين امام اودينيزي 
لـ»نيراتزوري»  سمح  ما   ،3/2 وكالياري   2/1

في االبتعاد عنه بفارق 7 نقاط.
عن  رانييري  كالوديو  المدرب  فريق  وتخلى 
ميالنو  مدينة  قطب  لمصلحة  الثاني  مــركــزه 
/3 التسيو  على  األخير  فــوز  بعد  ميالن  ــر  اآلخ
اهتمامه  سيصب  يوفنتوس  ان  يعني  ما  صفر، 
«هامشية»  يعتبرها  ولن  الكأس  مسابقة  على 
فائزا  للخروج  الوحيدة  فرصته  تكون  قد  ألنها 
بأحد االلقاب هذا الموسم، خصوصا انه يواجه 
مسابقة  نهائي  ثمن  فــي  االنجليزي  تشلسي 
ان  يــوفــنــتــوس  ــل  ــأم وي ـــــا.  اوروب ــال  ــط أب دوري 
بفترة  ــدوره  ب يمر  ــذي  ال نابولي  عقبة  يتخطى 
فرصة  على  يحصل  كــي  ــــدوري،  ال فــي  صعبة 
الظفر بلقب هذه المسابقة للمرة األولى منذ العام 
1/صفر  بارما  على  حينها  تغلب  عندما   1995
بالرقم  مجددا  واالنفراد  إيابا،  و2/صفر  ذهابا 

القياسي من حيث عدد االلقاب والذي يتقاسمه 
حاليا مع روما (9) بعد تتويج فريق العاصمة 
ميالن  إنتر  حساب  على  الماضي  الموسم  بلقب 
(1/2) قبل ان يثأر األخير هذا الموسم ويطيح 
به من الدور ربع النهائي بالفوز عليه بالنتيجة 
ذاتها، ليضرب موعدا في دور األربعة مع ضيفه 
سمبدوريا في المباراة التي ستقام في الرابع من 
نابولي  يأمل  المقابل،  في  المقبل.  آذار  مارس/ 
طعم  يــذق  لم  انــه  اذ  الــدوري  في  محنته  تجاوز 
هزائم   4) األخــيــرة  األربـــع  مبارياته  فــي  الــفــوز 

مع  األخيرة  مباراته  نتيجة  وتكرار  وتــعــادل)، 
يوفنتوس عندما فاز عليه 1/2 في الدوري كي 
يحصل على فرصة المنافسة على لقبه االول في 
على  حينها  تغلب  عندما   1987 منذ  المسابقة 
ليظفر  إيابا  و1/صــفــر  ذهابا  3/صفر  أتالنتا 

بثنائية الكأس والدوري.
وكان نابولي، الفائز بلقب هذه المسابقة في 
مرة  آلخر  النهائي  غمار  خاض  مناسبات،  ثالث 
العام 1997 عندما خسر امام فيشينزا صفر/3 

إيابا بعد ان كان فاز 1/صفر ذهابا.

يوفنتوس يأمل اسستعادة انتصاراته المتوقفة      (رويترز)
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§ لندن - رويترز 

القدم  لكرة  سيتي  مانشستر  نادي  إخفاق  رغم  على   ]
أكثر  له  قدم  أن  بعد  صفوفه  إلى  كاكا  البرازيلي  ضم  في 
عروض االنتقال جرأة نجح النادي االنجليزي الذي يعد 
االنتقاالت  فترة  على  بصمته  ترك  في  العالم  أندية  أغنى 

الشتوية في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي مؤشر واضح على نواياه انفق سيتي 50 مليون 
لتدعيم  الالعبين  من  عــدد  ــراء  ش على  إسترليني  جنيه 
الجريء  ــادي  ــن ال ــرض  ع كاكا  ــض  رف ــم  رغ على  صفوفه 
لضمه  دوالر)  مليون   143.1) يورو  مليون   100 البالغ 

من ميالن االيطالي.
التي  القليلة  ــة  ــدي األن مــن  ـــدا  واح مــدريــد  ريـــال  ويــعــد 
مليون  الخمسين  أن  إال  سيتي  إنفاق  حجم  من  اقتربت 
والسانا  هنتيالر  ــان  ي ــالس  ك لــشــراء  أنفقها  التي  دوالر 
للنادي  سيتي  دفعها  التي  األموال  من  معظمها  جاء  ديارا 
العام  انجلترا  ــى  إل روبينهو  انتقال  مقابل  االســبــانــي 

الماضي.
عن  لالبتعاد  يسعى  الذي  هوتسبير  توتنهام  وانفق 
من  الكثير  الممتاز  االنجليزي  الدوري  في  الهبوط  منطقة 
االنتقاالت  فترة  أنهى  إذ  صفوفه  تدعيم  ــادة  إلع ــوال  األم
ليفربول  من  كين  روبــي  السابق  مهاجمه  مع  بالتعاقد 

لكن بدا أن اتبعت األندية األخرى سياسة تقشفية.
ألمانيا  في  الكبيرة  الصفقات  من  الكثير  هناك  تكن  ولم 
مدريد  ريال  منافسة  فريق  أي  يحاول  لم  بينما  فرنسا  أو 

في اسبانيا.
بــشــراء  سياسته  ــي  ف هوتسبير  تــوتــنــهــام  واســتــمــر 
بعدما  (االثنين)  األول  أمس  أخرى  مرة  السابقين  العبيه 
ينافس  الذي  للنادي  كين  روبي  االيرلندي  المهاجم  عاد 
سبعة  عقب  الــقــدم  لكرة  الممتاز  االنجليزي  ــدوري  ــال ب
أشهر من رحيله الى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 19 

مليون جنيه إسترليني (26.9 مليون دوالر).
توتنهام  لصفوف  عاد  كين  إن  إعالمية  تقارير  وذكرت 
فترته  يستهل  قد  وانه  إسترليني  جنيه  مليون   17 مقابل 
جــاره  أمــام  الــقــادم  األســبــوع  مطلع  الفريق  مــع  الثانية 

أرسنال في الدوري االنجليزي الممتاز.
اندريه  ضم  صفقة  إكمال  وراء  يلهث  أرســنــال  ــان  وك
ــن زيــنــيــت ســـان بــطــرســبــرغ الــروســي بعد  ــن م ــي ــاف ارش

اإلغالق الرسمي لفترة االنتقاالت الشتوية.
وتجاوز ارشافين الكشف الطبي بنجاح في لندن التي 
حول  التفاق  توصال  أنهما  الناديان  وذكر  الثلوج  غطتها 

المقابل المادي أمس (الثلثاء).
أيضا  ـــاد  أع ـــذي  ال توتنهام  إلــى  كين  صفقة  ــت  ــان وك
شيمبوندا  باسكال  والمدافع  ديفو  جيرمين  المهاجم 
اليوم  في  األكبر  هي  الماضي  الثاني  كانون  يناير/  في 
القليل  شهدت  التي  الشتوية  االنتقاالت  فترة  من  األخير 

من عمليات االنتقال ذات المبالغ الضخمة.
ليفربول  إلى  انتقاله  «حلم»  تحول  الــذي  كين  وقــال 
قــرارا  الصيف  في  توتنهام  عن  الرحيل  ــان  «ك لكابوس 
الصحيحة  الــخــطــوة  يــكــن  ــم  ل انـــه  ـــر  األم ــت  ــب اث صــعــبــا. 

بالنسبة لي».
ستشعر  توتنهام  جماهير  بعض  إن  «اعلم  وأضاف 
اضمنه  أن  استطيع  ما  لكن  رحلت  عندما  خذلتهم  إنني 

النادي». لهذا  عندي  ما  كل  سأمنح  إنني  لهم 
مجموعة  تــمــلــكــه  الــــذي  ســيــتــي  مــانــشــســتــر  وكــــان 
األندية  أكثر  والتطوير  لالستثمار  المتحدة  أبوظبي 
الشتوية  ــاالت  ــق ــت االن فــتــرة  ــي  ف تــوتــنــهــام  ــع  م نــشــاطــا 
األول  أمس  الفريق  ابرمها  التي  الوحيدة  الصفقة  لكن 
جو  ــي  ــل ــرازي ــب ال للمهاجم  الــســمــاح  ــت  ــان ك ــن)  ــي ــن (االث
نهاية  حتى  ايفرتون  إلى  اإلعارة  سبيل  على  باالنتقال 

الحالي. الموسم 
ســنــوات  بــعــد  ــاق  ــف اإلن ــن  ع تشلسي  ــام  ــج إح وجـــاء 
رومــان  الــروســي  الملياردير  أمــوال  على  االعتماد  مــن 
لقائمة  بالنظر  كمفاجأة  الــنــادي  مالك  ابراموفيتش 
الفريق  مستوى  وتراجع  منها  يعاني  التي  اإلصابات 
ــي ريــكــاردو  ــال ــغ ــرت ــب ــاح ال ــن ــج ــح فــي ضــم ال ــج لــكــنــه ن
االيطالي  ميالن  إنتر  من  اإلعارة  سبيل  على  كواريسما 

(االثنين). األول  أمس 
إنتر  صفوف  إلى  انتقل  عاما)   25 ) كواريسما  وكان 
البرتغالي  بورتو  من  قادما  الماضي  الصيف  ميالن 
نفسه  فرض  في  فشل  انه  بيد  يورو  مليون   24.6 مقابل 
جوزيه  البرتغالي  المدرب  فريق  تشكيلة  في  أساسيا 
تشرين  نوفمبر/  أواخر  بشدة  انتقده  الذي  مورينهو 
مسابقة  الئحة  من  يستبعده  أن  قبل  الماضي  الثاني 

الحالي. العام  مطلع  أوروبا  أبطال  دوري 
خــارجــيــة  ــة  ــرب ــج ت ـــاض  خ أن  ــا  ــم ــس ــواري ــك ل ــق  ــب وس
-2003 ــم  ــوس م بــرشــلــونــة  ــــوان  أل عــن  دافـــع  عــنــدمــا 
معه  بــدأ  ــذي  ال لشبونة  سبورتينغ  من  قادما   2004
فرض  في  أيضا  يوفق  لم  انه  بيد  االحترافية  مسيرته 
أن  قبل  الكاتالوني  الفريق  تشكيلة  في  أساسيا  نفسه 
مع  المشاركة  من  حرمته  التي  اإلصابة  إلى  يتعرض 
 2004 العام  أوروبــا  كــأس  بطولة  في  ــالده  ب منتخب 

بورتو. إلى  ينتقل  أن  قبل 
المدرب  بإشراف  كواريسما  سيلعب  تشلسي  وفي 
استبعده  كان  الذي  سكوالري  فيليبي  لويز  البرازيلي 
التي  العالم  كأس  نهائيات  في  البرتغال  تشكيلة  من 
توج  انه  من  الرغم  على   2006 العام  ألمانيا  في  أقيمت 

ذاته.  العام  في  البرتغال  في  العب  أفضل 
على  الممتاز  االنجليزي  الـــدوري  أنــديــة  وحصلت 

االنــتــقــاالت  فــتــرة  إغـــالق  قبل  مــشــروط  إضــافــي  تمديد 
الثلوج  انهمار  بسبب  (االثنين)  األول  أمس  الشتوية 
عبر  النقل  أنظمة  تــوقــف  فــي  تسبب  مــا  ــو  وه ــزارة  ــغ ب

. د لبال ا
ــالق  ــن الــمــوعــد الــرســمــي إلغ ــات م ــاع ــالث س وقــبــل ث
رابطة  قــالــت  (االثــنــيــن)  األول  ــس  أم االنــتــقــاالت  فــتــرة 
التسجيل  تمديد  إن  الممتاز  االنجليزي  الدوري  أندية 
البريد  عبر  سترسل  التي  لألندية  مضمونا  سيكون 
عليها  متفق  الصفقة  «بان  تأكيدها  يفيد  ما  االلكتروني 

المبدأ». حيث  من 
الوسط  لالعب  إنقاذ  كجهة  اثليتيك  ويغان  وجــاء 
انه  سابق  وقت  في  أكد  الذي  نزوجبيا  شارل  الفرنسي 
أخرى  مــرة  يونايتد  نيوكاسل  صفوف  في  يلعب  لن 
وصفه  ما  بسبب  كينير  جو  للفريق  مدربا  ظل  طالما 

لالهانة. بالتعرض 
الــذي  تايلور  رايــان  مــع  األمــاكــن  نزوجبيا  وتــبــادل 

نيوكاسل. صفوف  في  للعب  انتقل 
لستوك  كمارا  هنري  المهاجم  عن  ويغان  واستغنى 
بروميتش  وست  دعم  فيما  اإلعــارة  سبيل  على  سيتي 
اإلعــارة  طــريــق  عــن  صفوفه  الترتيب  متذيل  البيون 
جيرمان  سان  باريس  من  مالومبو  يوسف  ضم  بعدما 
ســان  ــن  م مينسيجويز  ــوس  ــارل ك وخـــوان  الــفــرنــســي 

األرجنتيني. لورينزو 
اوليفييه  الــســابــق  فــرنــســا  منتخب  العــب  ــم  ــض وان
ميالن  إنتر  من  ــارة  اإلع سبيل  على  فولهام  إلــى  ــور  داك
المالعب  ــي  ف الــمــعــروفــة  ــوه  ــوج ال ــن  م ــو  وه االيــطــالــي 
ايفرتون  صفوف  فــي  اللعب  لــه  سبق  إذ  االنجليزية 

يونايتد. وليدز 
والسانا  لتوتنهام  ديفو  عن  بورتسموث  واستغنى 
الثاني  كانون  يناير/  في  االسباني  مدريد  لريال  ديارا 
مع  الفائز  باسيناس  انجيلوس  ضــم  لكنه  الماضي 
 2004 العام  األوروبية  األمم  بكأس  اليونان  منتخب 
للدرجة  الهبوط  شبح  تفادي  في  فرصه  تدعيم  اجل  من 

. نية لثا ا

اإلنجليزي الدوري 
الذين  الالعبين  من  كبير  عدد  هناك  كان  انجلترا  وفي 
أندية  من  إسترليني  جنيه  ماليين  خمسة  نحو  تكلفوا 
ليفربول  أن  إال  المسابقة  ــدول  ج مــؤخــرة  فــي  تعاني 
في  االنتقاالت  سوق  خــارج  ظلوا  وأرسنال  وتشلسي 
في  فرصهم  لتعزيز  العبين  ضم  بإمكانهم  كــان  حين 

المفضل. لقبه  عن  يونايتد  مانشستر  إبعاد 
من  والضجيج  الصخب  قلة  فــان  الــصــدد  هــذا  وفــي 

بيان  أفصح  شك  بال  يعد  أوروبــا  في  الكبرى  األنــديــة 
األزمة  تأثير  مدى  يعكس  االنتقاالت  سوق  عن  يصدر 

العالمية. المالية 
يملكه  الـــــذي  ــي  ــت ــي س ــر  ــت ــس ــش ــان م لــــدى  ــن  ــك ي ولــــم 
منصور  الشيخ  ــو  وه أبوظبي  مــن  الــقــادم  الملياردير 
سعي  ظل  في  المشكالت  هــذه  مثل  نهيان  آل  ــد  زاي بن 
بكل  نجح  وقد  الصفوة  فرق  نحو  طريقه  لشق  النادي 
لضم  بعرضه  الكبيرة  األندية  انتباه  لفت  في  تأكيد 

. كا كا
السنوية  الــمــراجــعــة  ـــدار  إص تــحــريــر  رئــيــس  وقـــال 
مؤسسة  تجريها  التي  القدم  كــرة  في  اإلنــفــاق  لحجم 
وواضح  كبير  تأكيد  «انه  لرويترز:  جونز  دان  ديلويت 

سيتي». مانشستر  وعزم  نية  على 
بالتواجد  فقط  يكتفي  لن  انه  سيتي  «أعلن  وأضاف 
قمة  في  مكانا  يريد  بل  الممتاز  االنجليزي  الدوري  في 

المسابقة». جدول 
األمر  هذا  يتحقق  لم  إذا  حتى  انه  سابقا  «قلت  وتابع 
واعتقد  التالي  المستوى  إلى  سيدفعهم  يحدث  ما  فان 

حدث». ما  هذا  إن 
في  الـــنـــادي  نــجــح  ــن  ــذي ال الــالعــبــيــن  عــلــى  ويــغــلــب 
الصيت  ذائعي  غير  الالعبين  من  أنهم  معهم  التعاقد 
المنافسة  من  االقتراب  من  النادي  سيساعدون  أنهم  إال 

أوروبا. أبطال  دوري  في  مكان  على 
األلماني  هامبورغ  من  يونج  دي  نيغل  سيتي  وضم 
مليون   22.89 ) إسترليني  جنيه  مليون   16 مقابل 
مقابل  االنجليزي  هام  وست  من  بيالمي  وكريج  دوالر) 
دوالر)  مليون   20.03 ) إسترليني  جنيه  مليون   14
جنيه  مــلــيــون   12 مــقــابــل  تشلسي  ــن  م ــدج  ــري ب وويـــن 
مرمى  ـــارس  وح دوالر)  مليون   17.17 ) إسترليني 
تعزيز  اجل  من  وذلــك  جيفن  شاي  يونايتد  نيوكاسل 

المنافسة. في  فرصه 
ريال  يضم  أن  باإلمكان  كان  عندما  األيام  ولت  وقد 
بهذا.  ويكتفي  موسم  كل  عالمي  طراز  من  العب  مدريد 
سبيل  على  الملكي  الــنــادي  زيـــدان  الــديــن  ــن  زي وكلف 
دوالر)  مليون   84.80 ) يورو  مليون   66 مبلغ  المثال 
العالمي  القياسي  الرقم  هو  هذا  وظل   2001 العام  في 

االنتقاالت. سوق  في 

مدريد  ريال 
االنتقاالت  سوق  غمار  لخوض  مدريد  ريال  واضطر 
برشلونة  مع  المنافسة  إطار  في  يظل  لكي  المرة  هذه 
بشكل  يلعب  والـــذي  بسرعة  ينطلق  ــذي  ال المتصدر 

صفوفه. تدعيم  إلى  يحتاج  وال  للغاية  جيد 
الوسط  خط  العب  لشراء  أمــواال  مدريد  ريال  وانفق 
إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه  ــون  ــي ــل م  20 ــل  ــاب ــق م ــــارا  دي الــقــوي 
إلى  إضــافــة  بورتسموث  مــن  دوالر)  مليون   28.62 )
مدريد  ريال  نجم  نوعية  من  خطير  مهاجم  وهو  هنتيالر 
ــورو  ي مــلــيــون   20 مــقــابــل  وذلـــك  نيستلروي  فــان  رود 

دوالر). مليون   25.70 )
ويمكن أن تنظر إلى الدوري الممتاز االنجليزي لتجد 

السيولة. هذه  مثل  يمتلك  آخر  ناد  أي  يوجد  ال  انه 
بورتسموث  من  ديفو  جيرمين  ضم  توتنهام  وأعاد 
مليون   21.46 ) إسترليني  جنيه  مليون   15 مقابل 
ويــلــســون  ضــــم  اجـــــل  مــــن  كـــثـــيـــرا  ـــى  ـــح وض دوالر) 
فرنسا  مدافع  أيضا  اشترى  كما  ويغان  من  باالسيوس 

سندرالند. من  شيمبوندا  باسكال 
متربعا  يجلس  ــذي  ال يونايتد  لمانشستر  ويمكن 
تبعات  يتحمل  أن  االنجليزي  الممتاز  الدوري  قمة  على 
الشبان  الالعبين  من  اثنين  بضم  المدى  طويلة  رؤيته 
من  ليايتش  وادم  توسيتش  زوران  وهما  الــواعــديــن 
إسترليني  جنيه  مليون   16 مقابل  بلغراد  بارتيزان 

دوالر). مليون   22.89 )

وألمانيا فرنسا  في  ضعيفة  انتقاالت  سوق 

ما،  نوعا  هادئا  فرنسا  في  االنتقاالت  ســوق  ــان  وك
من  بــرانــداو  الــبــرازيــلــي  مرسيليا  اولــمــبــيــك  ــم  ض فــقــد 
في  ويلتورد  وسيلفان  األوكــرانــي  دونيتسك  شاختار 
هناك  لكن  رين  ستاد  من  أشهر  ستة  لمدة  إعارة  عرض 

البارزة. األخرى  الصفقات  بعض 
لنفسه  يونغ  دي  بأموال  اآلن  إلى  هامبورغ  واحتفظ 
ــر  اآلخ ــو  ه يسعى  الـــذي  ميونيخ  ــرن  ــاي ب يــبــدو  بينما 
عن  مستنكفا  دائما  الحال  هو  كما  أمواله  على  للحفاظ 
يمثله  الــذي  التحدي  من  الرغم  على  تشكيلته  تعزيز 

الصاروخ. بقوة  الصاعد  هوفنهايم  فريق 
التكهنات  ذهبت  إذ  ايطاليا  في  مشابها  األمر  ويبدو 
العب  دروغبا  ديديه  لضم  ميالن  إنتر  بعرض  الخاصة 

الرياح. أدراج  تشلسي 
على  بيكهام  ديفيد  ضم  هو  ميالن  صفقات  ابرز  أما 
تمديد  يتم  وقد  األميركي  جاالكسي  من  اإلعــارة  سبيل 

االيطالي. النادي  مع  االنجليزي  النجم  بقاء 
من  الفترة  هذه  يميز  ما  أهم  أن  عن  هذا  كل  ويكشف 
وخــارج  انــه  إال  األحــاديــث  من  الكثير  ــود  وج االنــتــقــاالت 
األموال  من  القليل  فان  االنجليزي  الممتاز  ــدوري  ال إطار 

يتم إنفاقها. 

األندية اإلنجليزية األبرز والريال الوحيد في إسبانيا  

سيتي يترك بصمته على االنتقاالت الشتوية على رغم فشل صفقة كاكا

قائمة بأبرز صفقات 
االنتقاالت الشتوية

ــات فــتــرة  ــق ــف ـــرز ص ـــأب ــة ب ــم ــائ ــي ق ــل [ فــيــمــا ي
األوروبية  القدم  كرة  بأندية  الشتوية  االنتقاالت 

بعد إغالق التسجيل أمس األول (االثنين):
ــوث  ــم ــس ــورت ب ـــن  م ــــــارا  دي ـــا  ـــان الس ــل  ــق ــت ان  -
 20 مقابل  االسباني  مدريد  ريال  إلى  االنجليزي 

مليون جنيه إسترليني.
ــس  ــاك ـــن أي ــالر م ــي ــت ــن ــــان ه ــــالس ي ــل ك ــق ــت - ان
االسباني  مدريد  ريال  إلى  الهولندي  أمستردام 

مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.
من  ليايتش  وادم  توسيتش  زوران  انتقل   -
يونايتد  مانشستر  إلى  الصربي  بلغراد  بارتيزان 

االنجليزي مقابل 16 مليون جنيه إسترليني.
إلى  بورتسموث  من  ديفو  جيرمين  انتقل   -
مليون   15 مقابل  انجلترا  في  هوتسبير  توتنهام 

جنيه إسترليني.
- انتقل نيغيل دي يونج من هامبورغ األلماني 
إلى مانشستر سيتي االنجليزي مقابل 14 مليون 

جنيه إسترليني.
يونايتد  هام  وست  من  بيالمي  كريج  انتقل   -
 14 مــقــابــل  انــجــلــتــرا  ــي  ف سيتي  مانشستر  إلـــى 

مليون جنيه إسترليني.
توتنهام  إلى  ليفربول  من  كين  روبي  انتقل   -
جنيه  مليون   12 مقابل  انجلترا  فــي  هوتسبير 

إسترليني.
ــوس مــن ويــغــان  ــي ــاالس ــون ب ــس ــل - انــتــقــل وي
مقابل  انجلترا  في  هوتسبير  توتنهام  إلى  اثليتيك 

12 مليون جنيه إسترليني.
- انتقل وين بريدج من تشلسي إلى مانشستر 
جنيه  ــون  ــي ــل م  12 ــل  ــاب ــق م ــرا  ــت ــل ــج ان فـــي  ســيــتــي 

إسترليني.
- انتقل سافيو نسيريكو من بريشيا االيطالي 
تسعة  مقابل  االنجليزي  يونايتد  هام  وست  إلى 

ماليين جنيه إسترليني.
ــز نــزوجــبــيــا مـــن نــيــوكــاســل  ــارل ــش - انــتــقــل ت
جنيه  ماليين   6 مقابل  اثليتيك  ويغان  إلى  يونايتد 

إسترليني.
انجليس  ـــوس  ل مــن  بــيــكــهــام  ديــفــيــد  انــتــقــل   -
على  االيطالي  ميالن  ــى  إل األميركي  جاالكسي 

سبيل االعارة.
ميالن  إنتر  من  كواريسما  ريــكــاردو  انتقل   -
سبيل  على  االنجليزي  تشلسي  ــى  إل االيــطــالــي 

اإلعارة.
- انتقل جو من مانشستر سيتي إلى ايفرتون 

في انجلترا على سبيل اإلعارة.
- انتقل اوليفييه داكور من إنتر ميالن االيطالي 

إلى فولهام االنجليزي على سبيل اإلعارة.
يونايتد  هام  وست  من  فوبير  جوليان  انتقل   -
سبيل  على  االسباني  مدريد  ريال  إلى  االنجليزي 

اإلعارة.

كواريسما  يعار إلى  تشيلسيروبيكين عاد  إلى توتنهام

أرشافين انتقل إلى أرسنالهنتيالر إلى ريال مدريد
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لكن  ذاتها  حد  في  سيئة  تاريخي  نهائي  في  والهزيمة 
الخسارة مرتين متتاليتين في اقل من سبعة أشهر أمام 

االحتمال. تفوق  نفسه  الالعب 
القياسي  الرقم  معادلة  في  آماله  تحطمت  إن  وبعد 
لقبا   14 والبالغ  الكبرى  ــع  األرب بالبطوالت  الفوز  في 
مباراة  في  فيدريه  هزيمة  بعد  نــادال  االسباني  يد  على 
الوقت  حان  الماضي  األحــد  يوم  مجموعات  خمس  من 
في  يبدأ  وربــمــا  قـــراره  السويسري  الــالعــب  يتخذ  لكي 

متفرغ. بمدرب  االستعانة 
مبهر  بشكل  الضربات  تسديد  على  قدرته  ظل  وفي 
أفضل  من  يعد  فيدريه  فــان  يحتاجه  ــذي  ال الوقت  في 
التنس  مالعب  أنجبتهم  الذين  الموهوبين  الالعبين 

العصور. مر  على 
البطوالت  في  فرديا  لقبا   13 على  الحصول  ويبدو 
سنوات  خمس  على  قليال  يزيد  ما  خالل  الكبرى  األربــع 

السويسري. النجم  موهبة  على  التأكيد  بمثابة 
خمس  فيدريه  على  الفوز  من  نادال  تمكن  إن  بعد  لكن 
بالبطوالت  بينهما  نهائية  مــبــاريــات  سبع  فــي  مــرات 
عن  البحث  السويسري  الالعب  على  فان  الكبرى  األربع 

جديدة. سبل 
صغيرة  مجموعة  مع  الكبار  الالعبين  اغلب  ويسافر 
تتأزم  عندما  بنصائحهم  يستعينوا  لكي  األصدقاء  من 
عددا  اقل  مجموعة  بصحبة  يسافر  فيدريه  لكن  األمــور 
أيضا  تتولى  التي  فافرينيك  ميركا  صديقته  تتقدمها 
السويسري  بالنجم  الخاصة  اإلعــالم  مديرة  منصب 

المالي. ومستشاره 
لوندجرين  بيتر  بالسويدي  ارتباطه  أنهى  أن  ومنذ 

متفرغ. بمدرب  االستعانة  عدم  فيدريه  فضل   2003 في 
ــه  ــي ــوس ـــي وخ ـــش ــي روت ــون ــت واســـتـــعـــان فــيــدريــه ب
من  يستفيد  حتى  دائـــم  غير  بشكل  لكن  هــيــجــويــراس 

العالقة  لكن  الرملية  بالمالعب  تتعلق  التي  خبراتهما 
ــري في  ــس ــوي ــس ــل الـــالعـــب ال ــش ــد ف ــع ــت ب ــه ــت مــعــهــمــا ان

المفتوحة. فرنسا  بطولة  لقب  على  الحصول 
معلم  مــن  واإلرشــــاد  للنصح  اآلن  فيدريه  ويحتاج 
النجم  مستوى  برفع  فقط  يكتفي  ال  مخلص  ونــاصــح 
السويسري لكن يساعده على اكتشاف مواطن الضعف 

العالم. على  األول  المصنف  نادال  أداء  طريقة  في 
للفرق  ديفيز  كأس  في  األميركي  الفريق  كابتن  وقال 
لم  لــمــدرب.  حاجة  فــي  ــه  «ان ماكنرو:  باتريك  للرجال 
ألنه  ما  أمر  على  يتكيف  أن  قبل  من  فيدريه  على  يتعين 

بمفرده». األمر  اكتشاف  ويستطيع  للغاية  موهوب 
ال  منافسا  يواجه  أن  عليه  أصبح  فجأة  «لكن  وأضاف 

للغاية».  عنيد  فيدريه  عليه.  الفوز  يستطيع 
مباراة   19 في  مرة   13 خسر  الذي  فيدريه  ويستطيع 
البريطاني  بتدريبات  يستعين  أن  ــادال  ن مع  جمعته 
في  النفسي  الطب  بخبراء  واالستعانة  مــوراي  ــدي  ان
ــذي  ال الــذهــنــي  الــحــاجــز  عــلــى  يتغلب  حــتــى  ــة  ــاض ــري ال

االسباني. منافسه  عن  يفصله 
من  تاريخية  ــاراة  ــب م فــي  خسر  الــذي  فيدريه  وقــال 
خمس مجموعات أيضا أمام نادال في بطولة ويمبلدون 
الشعور  ــذا  ه الــهــي  ــا  «ي الــمــاضــي  تــمــوز  يــولــيــو/  ــالل  خ

. « يقتلني

شيء  كل  تعني  إنها  اللعبة.  هذه  أحب  «أنا  وأضاف 
أكثر  تؤلم  الهزائم  مؤلم.  أمر  الهزيمة  لذلك  لي  بالنسبة 
أو  ويمبلدون  في  حدث  مثلما  قريبا  النصر  يكون  عندما 

المفتوحة». استراليا  في 
يوم  المفتوحة  باستراليا  الرجال  فردي  نهائي  وبعد 
من  الساعة  ونصف  ساعات  أربع  عقب  الماضي  األحد 
االربــع  البطوالت  في  القاب  بسبعة  الفائز  قــال  اللعب 
فيدريه.  أمام  وخيمة  «العواقب  فيالندر:  ماتس  الكبرى 
مباراة  في  أخــرى  مرة  ــادال  ن على  التغلب  سيمكنه  هل 

نهائية».
بخاطر  جــال  يكون  أن  يجب  الــذي  السؤال  هو  وهــذا 

الهزيمة. مرارة  يتجرع  وهو  السويسري  الالعب 
الماضي  األحد  يوم  البطولة  كأس  نادال  رفع  وعندما 
االحتماالت  فــي  فكر  وربــمــا  بعيدا  يحدق  فيدريه  ــذ  اخ

النهائي. في  حدث  ما  تجاه  األخرى 
لكسر  فرصتيه  على  حافظ  ما  إذا  سيحدث  كان  ماذا 
إرسال نادال خالل المجموعة األولى وماذا كان سيحدث 
ليهدي  الفاصل  الشوط  خالل  مزدوجا  خطأ  يرتكب  لم  إذا 

الثالثة. المجموعة  في  الفوز  االسباني  الالعب 
من  بأكثر  الــفــوز  مــن  تمكن  إذا  سيحدث  ــان  ك ـــاذا  وم
خالل  فرصة   19 أصل  من  نادال  إرسال  لكسر  نقاط  ست 

اللقاء.

البدنية  بتدريباته  اهــتــم  إذا  سيحدث  ــان  ك ـــاذا  وم
تسونغا  ويلفريد  جو  والفرنسي  موراي  مثل  اكبر  بشكل 

اليسرى. بيده  يلعب  كان  إذا  سيحدث  كان  وماذا 
اللعب  مــن  متمكنا  ــون  أك أن  «وددت  فيدريه:  ــال  وق
في  الكرة  تسديدة  من  أتمكن  حتى  أيضا  اليسرى  بيدي 
الصحيح  الجانب  على  وليس  لــه  المعاكس  الجانب 

اإلرسال». كسر  فرص  خالل 
هذا  مثل  عنيف  ــرار  ــق ل فــيــدريــه  ــاذ  ــخ ات يــكــون  ــا  ــم ورب
نادال  أن  في  الوحيد  السبب  لكن  الشيء  بعض  متأخرا 
توني  وعمه  مدربه  نظر  بعد  هو  اليسرى  بيده  يلعب 
اليمنى  يده  يستخدم  كان  االسباني  الالعب  إن  رغم  على 

والدته. عند 
باليد  اللعب  على  ــادال  ن شقيقه  ابــن  توني  وشجع 
أن  وبدا  مايوركا  في  مهاراته  ينمي  كان  عندما  اليسرى 
اآلن  يحمل  نادال  أن  إذ  للغاية  النظر  بعيدة  الخطوة  هذه 

الكبرى. األربع  البطوالت  بين  من  ألقاب  ثالثة 
لنصيحة  المفتوحة  أميركا  بطل  فيدريه  ويحتاج 
األميركي  ــم  رق معادلة  أراد  مــا  إذا  النظر  بعيدة  ــرى  أخ
في  لقبا   14 على  الحاصل  ســامــبــراس  بيت  المعتزل 
الالعب  فرص  إن  وخصوصا  الكبرى  األربــع  البطوالت 
التغلب  في  تكمن  االنجاز  هذا  تحقيق  في  السويسري 

نادال.  على 

من أجل التغلب على نادال

هل حان الوقت كي يستعين فيدريه بمساعدة خارجية؟ 
   § لندن - رويترز 

بطولة  جوائز  توزيع  مراسم  أثناء  فيدريه  روجيه  عيني  من  انهمرت  التي  الدموع  كشفت   ]
السؤال  وأصبح  السويسري.  النجم  يعيشها  التي  المأساة  حجم  عن  للتنس  المفتوحة  استراليا 
التقليدي  غريمه  أمام  تاريخي  نهائي  في  أخرى  مرة  هزيمته  آثار  من  فيدريه  يتعافى  متى  هو  اآلن 

رفائيل نادال.

§ روما - أ ف ب

الــبــرازيــلــي  المنتخب  ـــدرب  م رضـــخ   ]
ــوس  ــت ــن ــوف ــــا لـــرغـــبـــة ي ــــغ كــــارلــــوس دون
كارفاليو  لمهاجمه  السماح  بعدم  االيطالي 
مع  ــة  ــارك ــش ــم ــال ب امــــــاوري  ــرا  ــي ــف ــي اول دي 
امــام  ــة  ــودي ال الــمــبــاراة  فــي  «السيليساو» 
المباراة  في  العالم  بطل  االيطالي  نظيره 
شباط  ــر/  ــراي ــب ف  10 ــي  ف ــررة  ــق ــم ال ــة  ــودي ال

الحالي على استاد اإلمارات في لندن.
لهذه  ــــاوري  ام اســتــدعــى  ــا  ــغ دون ـــان  وك
اشبيلية  مهاجم  مــن  ــدال  ب ليحل  الــمــبــاراة 
من  الكثير  أثار  ما  فابيانو،  لويس  االسباني 
الجدل الن مهاجم «السيدة العجوز» ينتظر 

االيطالية  الجنسية  عــلــى  حــصــولــه 
«االزوري»  مع  المشاركة  اجــل  من 

عوضا عن المنتخب البرازيلي.
ورأت والدة اماوري، جانيت، 

الى  نجلها  استدعى  دونغا  بان 
الن  ليس  البرازيلي  المنتخب 

خدماته  الى  يحتاج  األخير 
ــد  ــري ي الــــمــــدرب  الن  ــــل  ب

من  االيطاليين  حــرمــان 
«رميه»  ثم  ومن  خدماته 

خارج «السيلساو».
ــت  ــي ــان وأضـــــافـــــت ج

لصحيفة  ــح  ــري ــص ت فـــي 
ــل»:  ــرازي ب دو  «جـــورنـــال 

نجلي  يستدعي  «دونــغــا 
ـــــل الــقــضــاء  ــــن اج ـــط م ـــق ف

مع  يلعب  ان  إمكانية  على 
المنتخب االيطالي».

يوفنتوس  ان  ــدو  ــب وي
ـــره  ـــم ـــض ي ــــــا  م أدرك 

على  وحفاظا  دونغا 
المنتخب  مصلحة 

ــــي، عــلــى  ــــال ــــط االي
عدم  قــرر  ــــح،  األرج
ـــاوري  الــســمــاح الم
ـــام الـــى  ـــم ـــض ـــاالن ب

المنتخب البرازيلي 

بحجة ان االستدعاء جاء متأخرا.
ــاد الــبــرازيــلــي  ــح ـــر االت وقـــد أكـــد هـــذا األم
فيه:  وجــاء  (الثلثاء)  أمس  ــدره  أص ببيان 
لن  يوفنتوس  بان  امــاوري  أعلمنا  «بعدما 
قرر  البرازيل)،  (مع  باللعب  اإلذن  يمنحه 
استدعاء  عدم  سيليساو  في  الفني  الطاقم 
للمباراة  فابيانو  لويس  من  بدال  مهاجم  أي 

امام ايطاليا».
احــد  عــامــا)   28) ـــــاوري  ام ــد  ــع وي

الــدوري  في  المهاجمين  أفضل 
انتقل  ـــو  وه االيـــطـــالـــي، 

الماضي  الصيف 

الى يوفنتوس من باليرمو في صفقة بلغت 
على  انــه  إال  يـــورو،  مليون   22.8 قيمتها 
المنتخب  الى  دونغا  يستدعه  لم  ذلك  رغم 
الوطني ما دفعه الى إبداء رغبته في الدفاع 
حصوله  ينتظر  ــو  وه ايطاليا،  ـــوان  أل عــن 
من  تزوجه  بحكم  ايطالي  سفر  جــواز  على 

ايطالية.
المنتخب  مـــدرب  ــدو  ــب ي وال 
ــو  ــل ــي ــش ــارت االيــــطــــالــــي م
لفكرة  متحمسا  ليبي 
اماوري  استدعاء 
«االزوري»  ــى  ال
مؤخرا  ــه  وج اذ 
لالعب رسالة 
ــة»،  ــط ــب ــح «م
ــــــــــــــــــك  وذل
بـــقـــولـــه 

«نحن نملك الكثير من الالعبين االيطاليين 
من الطراز الرفيع وال نبحث عن العب يحمل 

مزدوجة». جنسية 
بين  اإلمارات  استاد  مواجهة  وستكون 
ايطاليا والبرازيل «بروفة» لكأس القارات 
يــونــيــو/   28 ـــى  ال  14 مـــن  ــام  ــق ــت س ــي  ــت ال
ان  اذ  إفريقيا،  جنوب  في  المقبل  حزيران 
الى  ذاتها  المجموعة  في  وقعا  المنتخبين 
إفريقيا  بطل  المصري  المنتخبين  جانب 

الكونكاكاف. بطلة  المتحدة  والواليات 
لمواجهة  ـــدا  ج متحمسا  لــيــبــي  وبـــدا 
قائال:  شــعــوره  عــن  ــرب  أع ــو  وه الــبــرازيــل 
ينتظرنا  ــذي  ال للتحدي  ــدا  ج متأثر  ــا  «أن
الــمــبــاراة  ــذه  ه انتظر  ــا  أن ــل،  ــرازي ــب ال امـــام 
التي  األولـــى  ــرة  ــم ال ــا  ــه ألن الــصــبــر  ــارغ  ــف ب

الكبير». المنتخب  هذا  فيها  أواجه 
من  أتمكن  ال  ان  غريب  أمر  «انه  وواصل 
في  عاما   40 خــالل  البرازيل  ــام  ام اللعب 
العام  هذا  ان  إال  ومدرب،  كالعب  القدم  كرة 
مناسبتين،  فــي  المنتخب  ــذا  ه سألتقي 
إذ  القارات  كأس  في  والثانية  ودية  األولى 

مرتين». أواجهه  ان  المحتمل  من 
سجله  عــلــى  يــحــافــظ  ان  ليبي  ــل  ــأم وي
للمباراة  المنتخب  مع  الهزائم  من  الخالي 
ــي وهــو  ــوال ــت ــن عــلــى ال ــي ــالث ــث الــثــانــيــة وال
عدد  حيث  من  القياسي  الرقم  حطم  كــان 
«االزوري»  ــع  م ــم  ــزائ ه دون  ــات  ــاري ــب ــم ال
ــزو في  ــوت والــمــســجــل بــاســم فــيــتــوريــو ب
القياسي  الرقم  عادل  كما  الثالثينيات 
ــــي الــــــذي يـــتـــشـــاركـــه مـــدربـــا  ــــدول ال
ألفيو  سابقا  واسبانيا  األرجنتين 
ــر  ــي ــي ــاف ـــي وخ ـــل ـــازي ب
على  كليمنتي 

التوالي.

§ كوااللمبور - أ ف ب

[ أدانت اللجنة التنفيذية لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم بشدة االنتقادات التي وجهها رئيس االتحاد السعودي 
برئاسة  اآلسيوية  التحكيم  للجنة  المطلق  دعمها  مؤكدا  اآلسيوي  التحكيمي  الجسم  الى  فهد  بن  سلطان  األمير 

اإلماراتي يوسف السركال في اجتماعها الذي عقد في كوااللمبور أمس (الثلثاء).
بعد  السركال  باتجاه  قاسية  انتقادات  ووجه  اآلسيوي  التحكيم  على  عنيفا  هجوما  شن  سلطان  األمير  وكان 
المباراة التي جمعت منتخب بالده في مواجهة كوريا الجنوبية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضمن 

خسرها  والتي   2010 مونديال  الى  المؤهلة  اآلسيوية  القارة  تصفيات 
ذلك  من  ابعد  الى  ذهب  انه  حتى  صفر/2،  األخضر  المنتخب 

عندما اتهم االتحاد اآلسيوي بالتآمر ضده.
بن  محمد  القطري  اآلسيوي  االتحاد  رئيس  وقال 

االنتقادات  بشدة  «ندين  االجتماع:  بعد  همام 
ورئيسها  التحكيم  لجنة  الـــى  الــمــوجــهــة 

الجميع  ونناشد  اآلسيويين  والحكام 
احترام مبادئ الروح الرياضية».

الحكم  سجل  ــأن  ب هــمــام  بــن  واكـــد 
عبدالملك  عبدالبشير  السنغافوري 

اختير  وقـــد  ــا  ــالق إط عليه  ــار  ــب غ ال 
بسبب  ـــاراة  ـــب ـــم ال ــــذه  ه لــقــيــادة 

كفاءاته.
التنفيذية  اللجنة  ورفــعــت 
كونغرس  الــى  توصيات  عــدة 
عقده  الــمــقــرر  ــاري  ــق ال ــاد  ــح االت

أيار  مايو/   8 في  كوااللمبور  في 
المقبل ابرزها:

الــقــاري  ــاد  ــح االت رئــيــس  يصبح   -
االتحاد  لرئيس  نائبا  حكما  اآلســيــوي 
كل  تتمتع  ان  على  (الــفــيــفــا)،  ــي  ــدول ال

لها  بممثل  القارة  في  جغرافية  منطقة 
في اللجنة التنفيذية للفيفا.

لمنصب  المرشحين  على  يتوجب   -
لعضوية  او  ـــوي  ـــي اآلس ـــاد  ـــح االت ــس  ــي رئ

ان  الــدولــي  االتــحــاد  فــي  التنفيذية  اللجنة 
يكونوا انتخبوا أعضاء في اللجنة التنفيذية 

كاملة  والية  طوال  وعملوا  اآلسيوي  لالتحاد 
من اربع سنوات.

االتحاد اآلسيوي يدين انتقادات سلطان بن فهد يوفنتوس يبقي الباب مفتوحًا الماوري للعب مع إيطاليا


