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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


