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§ الرفاع - عبدالرسول حسين

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


