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§  الوسط – محمد عباس

] أوضح أمين السر العام في االتحاد البحريني لكرة السلة عبداالله 
عبدالغفار أن االتحاد يدرس في الوقت الحالي استضافة منتخب الفلبين 
البحرين  في  وديتين  مباراتين  لعب  في  يرغب  ال��ذي  السلة  لكرة  األول 
الثالثة  المقدمة  فرق  ضد  وذلك  المقبل  الثاني  كانون  يناير/  شهر  خالل 

في الدوري.
في  الفلبيني  المنتخب  استضافة  بطلب  الوكالء  أحد  لنا  »تقدم  وقال: 
إلى  طريقه  في  وهو  وديتين  مباراتين  ولعب  معسكر  إلقامة  يناير  شهر 

دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة للعب دورة دولية ودية«.
التوقيت  في  المشكلة  ولكن  مانع  لدينا  ليس  كاتحاد  »نحن  وأض��اف 
غير المناسب لألندية المحلية إذ راسلنا أندية األهلي والمنامة والمحرق 
المنتخب  ضد  للعب  األهلي  النادي  موافقة  على  سوى  نحصل  لم  ولكننا 
لكون  وذل��ك  اللعب،  والمحرق  المنامة  من  كل  رفض  حين  في  الفلبيني 
الكأس  لمسابقة  السداسية  ال��دورة  مع  ويتعارض  مناسب  غير  الوقت 

والتي ستكون في منتصفها حينها«.
وفي  مطروحا  األم��ر  »م��ازال  عبدالغفار  وتابع 
وديتين  مباراتين  على  الحصول  من  التمكن  حال 
استضافة  ب��اإلم��ك��ان  ف��إن  المحلية  األن��دي��ة  ض��د 

المنتخب الفلبيني«. يذكر أن المنتخب 
الفلبينية  ال��ف��رق  وك��ذل��ك  الفلبيني 
الجالية  بين  كبيرة  بشعبية  تحظى 

البحرين،  ف��ي  الكبيرة  الفلبينية 
وت��ت��م��ي��ز م��ب��اري��ات��ه��ا ب��ح��ض��ور 

جماهيري غفير.

عبدالغفار: ندرس استضافة 
منتخب الفلبين في يناير

دوري كبار اليد يبدأ في 23 فبراير بنظام جديد
§  أم الحصم – محمد أمان

إدارة  مجلس  اجتمع   [
األول  أمس  أول  اليد  اتحاد 

وقرر  الحصم  أم  في  بمقره 
األولى  الدرجة  دوري  بدء 

شباط  فبراير/   23 ــوم  ي
األهلي  فراغ  بعد  المقبل 

والشباب من المشاركة 
ـــة  ـــدي فـــي بــطــولــة األن

وسيقام  الخليجية، 
ــــــــــــدوري بـــنـــظـــام  ال

واحد  دور  من  الدوري 
بنظام  لألندية  سداسية  دورة  ثم 

الكؤوس صاحبت المراكز الستة األولى.
المركز  صاحب  يلعب  السداسية  الـــدور  ــال  وخ
المركز  وصاحب  السادس  المركز  صاحب  مع  األول 
المركز  وصاحب  الخامس  المركز  صاحب  مع  الثاني 
فوز  حالة  وفــي  الــرابــع،  المركز  صاحب  مع  الثالث 
بشكل  يتأهلون  األولـــى  ــاث  ــث ال الــمــراكــز  ــاب  ــح أص
ــدور الــنــهــائــي، وفـــي حــالــة فـــوز أصــحــاب  ــل مــبــاشــر ل
والسادس(  الخامس  )الرابع،  المتأخرة  المراكز 
األفضلية  تعطى  بحيث  فاصلة،  مباراة  تقام 
في  األولــى  الــدور  الثاث  المراكز  احتلوا  لمن 

الدور التمهيدي.
السداسية  الدورة  من  االنتهاء  وبعد 
أندية،   3 يتأهل  الكؤوس،  نظام  ذات 
بعضها  مــع  ــة  ــدي األن ــذه  ه فتلعب 

من  ــــــدوري  ال ــام  ــظ ــن ب ــا  ــض ــع ب
بعد  ــن،  دوري
يتحدد  ذلـــك 
الدوري  بطل 
ووصــــيــــفــــه 
ـــــــب  ـــــــاح وص

المركز الثالث.
أن  ـــــــــــــــا  وم
ــــدورة  تــنــتــهــي ال
الـــــســـــداســـــيـــــة، 
تـــبـــدأ  أن  ــــل  ــــب وق
الثاثية،  ــــدورة  ال
ــدأ مــنــافــســات  ــب ــت س
بعد  الــكــأس  بطولة 
غالبية  اتضحت  أن 
يونيو/   1 فــي  الــــدوري  بطولة  وستنهي  الــمــراكــز، 
في  الكأس  بطولة  ستنتهي  فيما  أقصى  كحد  حزيران 

9 يونيو كحد أقصى أيضا.
ناد  كــل  سيلعب  إذ  مضغوطا  ـــدوري  ال وسيلعب 
الدوري  وسيتوقف  الواحد،  األسبوع  خال  مباراتين 
إفساح  ــل  أج مــن  نيسان  ــل/  ــري أب  1 ــوم  ي اضــطــراريــا 
للمشاركة  لاستعداد  الوطني  المنتخب  أمام  المجال 
في  ستقام  التي  األولى  الخليجية  األلعاب  بطولة  في 
النصف الثاني من الشهر ذاته، وسيستأنف في األول 
من مايو/ أيار أيضا، وسيبدأ كا من األهلي والشباب 
 4 بعد  )أي  فبراير   25 ــوم  ي ـــدوري  ال فــي  مبارياتهم 
األندية  بطولة  فــي  المشاركة  مــن  عودتهم  مــن  ــام  أي

الخليجية أبطال الكؤوس التي ستقام في الدوحة(.

»الساحر صادق« باٍق في الطائرة النصراوية
§  الجفير – محمد عون 

صادق  البحرينية  الطائرة  الكرة  »ساحر«  أكد   [
نــادي  إدارة  مــع  نهائي  التــفــاق  تــوصــل  ــه  أن إبــراهــيــم 
النصر بموجبه سيدافع عن ألوان القلعة الزرقاء هذا 
الموسم، وذلك بعد مفاوضات طويلة بدأت منذ إقرار 
أعمارهم  يصل  الذين  الاعبين  انتقال  حرية  قانون 

إلى )30( عامًا فما فوق.
وأضاف »اآلن لم يتبق سوى التوقيع، 
سأكون  اهلل  وبـــإذن  انتهت،  األمـــور  كــل  إذ 
الجديد  للموسم  تدريجي  بشكل  جاهزا 

الذي سيبدأ اليوم«.
اليوم  لقاء  بخوضه  يتعلق  وفيما 

ــاب  ــاب، أج ــب ــش ــه أمـــام ال ــدم ــن ع م
لقاء  أخــوض  أن  أتوقع  »ال  قائا: 
التوقيع،  علي  تبقى  فــاآلن  اليوم 

الثاني  اللقاء  منذ  اهلل  بــإذن  ولهذا 
ــون ضم  ــك ــي ــر س ــدي ــق ــــل ت ــى أق ــل ع

الطائرة النصراوية«.
في  »بقائي  بالقول:  واستمر 

بالنسبة  سيشكل  اآلن  النصر 
لي دافعا إضافيا حتى أكون في 

حالة نفسية ممتازة باإلضافة 
ــات  ــاري ــب ــم ــل ل ــــي  ــــول دخ ألن 

إذ  تدريجي،  بشكل  سيكون 
على  الضغط  ـــاول  أح لــن 

لي  تعود  ال  حتى  نفسي 
اإلصابة من جديد، ولهذا 

بالنسبة  األهم  هي  الموسم  من  الثانية  الفترة  السبب 
مكسب  للموسم  ستحصل  التي  التوقف  وفترة  لي 

بالنسبة لي«.
كما   – البحرينية  الطائرة  الكرة  ساحر  ــح  وأوض
متواصل  بشكل  تدرب  أنه   – تسميته  لعشاقه  يحلو 
باإلضافة  الماضية  الفترة  خــال  النصر  فريقه  مع 
عدة  قبل  األهلي  النادي  ضد  وديًا  لقاء  خاض  أنه  إلى 
على  يتركز  مجهودي  »حاليًا  قائا:  وتابع  أيــام، 
الشق  مــن  أكثر  ــاع  ــدف وال واإلرســـال  االستقبال 
بتوصيات  ــذا  ه ــل  وك ـــداً،  ج الــفــعــال  الهجومي 
التدريجي  الدخول  مني  طلب  الذي  الطبيب  من 
ــذي  ــن نــاحــيــة الــمــجــهــود ال لــلــمــبــاريــات م

أقدمه«.
النصر  بطائرة  يتعلق  وفيما 
ـــم، قـــــال: »الــكــل  ـــوس ـــم هــــذا ال
ــون الــفــريــق  ــك ــى ي ــت يــعــمــل ح
ــي مــســتــوى فــنــي طــيــب مع  ف
ـــم، وفــي  ـــوس ـــم انـــطـــاقـــة ال
بكل  واحدة  بيد  لعبنا  حال 
للمستوى  سنصل  تأكيد 
في  نستمر  يجعلنا  الــذي 
ــاب  ــق ــى أل ــل ــة ع ــس ــاف ــن ــم ال
الموسم«. يذكر أن صادق 
إبراهيم تلقى عدة عروض 
ــرة الــمــاضــيــة  ــت ــف خــــال ال
أنه  إال  األهلي  من  وأبرزها 
تــريــث حــتــى اتــخــذ الــقــرار 

بالبقاء في نادي النصر.

االتحاد القطري يهدد الزمالك 
بالفيفا بسبب حسين ياسر

§  الدوحة - ا ف ب

] هدد االتحاد القطري لكرة القدم اليوم الجمعة باللجوء إلى االتحاد 
عدم  على  إصر  إذا  المصري  الزمالك  ضد  شكوى  لتقديم  )الفيفا(  الدولي 
السماح لالعبه القطري حسين ياسر بالعودة إلى الدوحة اليوم )السبت( 
نهائيات  لخوض  يستعد  ال��ذي  ب��الده  منتخب  صفوف  إلى  واالنضمام 

كاس آسيا 2011 على أرضه من 7 إلى 29 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقال مصدر مسئول باالتحاد القطري انه كان من المفترض وصول 
حددها  التي  القانونية  المدة  بحسب  الدوحة  إلى  )الجمعة(  أمس  ياسر 
صفوف  إل��ى  لالنضمام  المحترفين  الالعبين  أم���ام  ال��دول��ي  االت��ح��اد 
والقارية،  الرسمية  البطوالت  قبل  أسبوعان  وه��ي  بالدهم  منتخبات 
في  الزمالك  مع  اليوم  باللعب  لياسر  القطري  االت��ح��اد  »سمح  مضيفا 
عدم  حال  في  لكن  الدوحة،  إلى  اليوم  والعودة  دجلة  وادي  أمام  الدوري 
االتحاد  إلى  رسميا  بشكواه  سيتقدم  القطري  االتحاد  فان  اليوم  وصوله 

الدولي.
بالعودة  لياسر  السماح  عدم  على  الزمالك  إص��رار  ان  المصدر  وأكد 
األول  كانون  ديسمبر/   30 في  األهلي  مع  القمة  لقاء  حتى  الدوحة  إلى 
أمام  خاسرا  اعتباره  إل��ى  ت��ؤدي  قد  والتي  للعقوبة  سيعرضه  الجاري 

األهلي لو حقق الفوز. كما ان الفيفا سيقرر إيقاف حسين ياسر.
بين  وق��ع��ت  ال��ت��ي  المشكلة  ح��ل  ش��ه��دت  ق��د  الماضية  األي���ام  وك��ان��ت 
باليمن.   20 خليجي  في  القطري  المنتخب  مع  ياسر  لمشاركة  الطرفين 
ووافق االتحاد القطري على دفع 100 ألف دوالر كتعويض للزمالك عن 
كإعارة  الفترة  هذه  واعتبار  ناديه  عن  ياسر  حسين  فيها  غاب  التي  الفترة 

لمنتخب بالده.

أنشيلوتي: أرسنال يشعر
بالقلق أمام دروغبا

§  لندن – رويترز

بالقلق  سيشعر  أرسنال  إن  انشيلوتي  كارلو  تشلسي  مدرب  قال   [
في  اإلم��ارات  باستاد  الفريقان  يلتقي  عندما  دروغبا  ديدييه  قدرات  إزاء 

دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم يوم االثنين المقبل.
تعادل  التي  المباراة  من  الثاني  الشوط  في  جيدا  عرضا  دروغبا  وقدم 
أرسنال  ظهر  في  شوكة  وهو  هوتسبير  توتنهام  مع   1/1 تشلسي  فيها 

إذ أحرز 13 هدفا في شباكه في مباريات سابقة.
انهم  »أعتقد  قوله:  انشيلوتي  عن  االنترنت  على  تشلسي  موقع  ونقل 
يشعرون بالقلق إزاء المستوى الجيد لدروغبا ألنه قدم عرضا رائعا من 

قبل أمامهم«.
وأضاف »لكن ذلك لن يحسم نتيجة المباراة 
ما  أفضل  دروغبا  قدم  إذا  بأنه  التسليم  مع 

لديه ستزداد فرصنا في الفوز«.
الثاني  ال��م��رك��ز  ف��ي  أرس��ن��ال  وي��أت��ي 
بفارق  االنجليزي  ال���دوري  قائمة  على 
صاحب  يونايتد  مانشستر  عن  نقطتين 

الصدارة برصيد 34 نقطة.
تشلسي  ع��ن  االن��ت��ص��ارات  وغ��اب��ت 
ص���اح���ب ال��م��رك��ز ال���راب���ع 
ن��ق��اط   3 ب����ف����ارق 
المتصدر  ع��ن 
م��ن��ذ ال��ع��اش��ر 
م����ن ن��وف��م��ب��ر 
ت�������ش�������ري�������ن 
ال�������ث�������ان�������ي 

الماضي.

ليوناردو مدربًا 
جديدًا إلنتر ميالن

§  ميالنو - ا ف ب

البرازيلي  أن  )الجمعة(  أمس  »أنسا«  اإليطالية  األنباء  وكالة  ذكرت   [
االيطالي  ال��دوري  بطل  ميالن  إنتر  لنادي  الجديد  المدرب  هو  ليوناردو 

لكرة القدم في األعوام الخمسة األخيرة خلفا لإلسباني رافايل بينيتيز.
عودة  حول  الثلثاء  تحدثت  اإليطالية  اإلع��الم  وسائل  تقارير  وكانت 
سيرو،  س��ان  إل��ى  ميالن،  لفريق  السابق  المدرب  ليوناردو  البرازيلي 
الطرفان  توصل  حال  في  ميالن،  إنتر  لفريق  كمدرب  المرة  هذه  ولكن 

التفاق حول توقيع عقد تدريبي في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وذكرت صحيفة »توتو سبورت« أن ليوناردو يحظى بمساندة رئيس 

إنتر ميالن ماسيمو موراتي، وأنه سيخلف رافاييل بينيتيز قريبا.
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اختبار لتثبيت أقدام الالعبين في القائمة اآلسيوية

»األحمر« في مناورة جادة أمام األوزبك اليوم على ملعب الوصل

إلثبات  الالعبين  لجميع  الفرصة  منح  إلى  باإلضافة   
الجهاز  مع  إليه  توصل  الذي  االتفاق  مع  سيما  ال  قدراتهم 
الفني األوزبكي من خالل إمكانية مشاركة أكبر عدد ممكن 
اعتمادها  عــدم  بعد  وذلــك  )المناورة(  في  الالعبين  من 
وسيستغل  الــدولــي،  االتــحــاد  قوانين  وبحسب  دولــيــا، 
عند  التركيز  درجــة  لرفع  الــيــوم  ــاراة  ــب م الفني  الجهاز 
على  ــالوة  ع المباريات  أجـــواء  فــي  ــول  ــدخ وال الالعبين 
االطمئنان على الجانبين البدني واللياقي عند الالعبين 

بعد المرحلة األولى من اإلعداد.
التكتيكية  تدريباته  المنتخب  ــس  أم ــوم  ي ـــل  وواص
في  فقط  واحدة  تدريبية  حصة  خوض  خالل  من  والفنية 
المنافسات  انطالق  قرب  اعتبار  على  المسائية  الفترة 
خصصت  الــقــادمــة  ـــــام  األي أن  ــا  ــوص ــص وخ الـــقـــاريـــة، 
للتجارب الودية وتقييم أداء الالعبين في المباريات، من 
أجل تحديد التشكيلة النهائية واألسماء التي ستخوض 
شريدة  سلمان  المدرب  أكــده  ما  وهو  القاري،  المعترك 
سبقت  والتي  أمــس  القصيرة  المحاضرة  في  لالعبين 
التدريب عندما أشار إلى أنها فرصة كبيرة لتثبيت أقدام 
وخصوصا  المباراة  في  فرصته  على  يحصل  العب  كل 
تثبيت  على  التركيز  فيها  سيكون  القادمة  المباريات  أن 
القارية،  المنافسات  ستخوض  التي  والتشكيلة  األسماء 
الفترة  خالل  التركيز  بضرورة  الالعبين  شريدة  وطالب 
ــاد، مــؤكــدا أنه  ــه ــت ــى الــجــد واالج الــقــادمــة، بــاإلضــافــة إل
الخيارات  وفــرة  ظل  في  البقاء  أراد  لمن  ــرز  األب العنوان 

التي يمتلكها حاليا في القائمة.
كبيرة  جدية  المعسكر  أجــواء  تشهد  آخــر،  جانب  من 
التعليمات  تطبيق  على  واضحا  وحرصا  الالعبين  من 
مقر  وكــذلــك  التدريبات  ــالل  خ بالتوجيهات  ــزام  ــت واالل
سريع  انسجام  خلق  على  ساعد  الذي  األمر  وهو  السكن، 
دور  ــه  ل سيكون  الــخــطــوط  بين  وتــفــاهــم  الالعبين  بين 
اليوم،  مناورة  خالل  بدقة  الفني  الرسم  تطبيق  في  كبير 
األخيرة  الفترة  في  شاهدناها  التي  المعطيات  وبحسب 
المراكز  على  الالعبين  بين  قويا  سيكون  التنافس  فإن 

نظرا  التشكيلة  في  مكان  النتزاع  )األحمر(  قائمة  داخل 
لجاهزية غالبية الالعبين والمستوى الفني الجيد الذي 
االختيارات  يوفر  الذي  األمر  األخيرة،  الفترة  في  قدموه 
المؤاتية  التشكيلة  يضع  حتى  الفني  للجهاز  المناسبة 
الشابة  عناصر  من  أو  الخبرة  عناصر  من  سواء  للنجاح 
وبالتالي  ــى،  األول للمرة  آسيا  أمم  كأس  تخوض  التي 
عندهم  ما  أفضل  تقديم  على  الحرص  كل  حريصون  فهم 
رصيدهم  إلــى  جديد  إنجاز  وإضافة  والتألق  والــبــروز 

الخارجية. المشاركات  في  الشخصي 

األحمر تدريبات  في  اآلسياد  كرة   
الماضية  أيام  الثالثة  خالل  الوطني  المنتخب  تدرب 
من  المعتمدة  الخاصة  بــالــكــرات  بدبي  معسكره  فــي 
منافسات  لخوض  القدم  لكرة  اآلســيــوي  االتــحــاد  قبل 
صنع  من  والكرة  القطرية،  الدوحة  في  القارية  الكأس 
الكرة  وتتميز  )نــايــك(،  األميركية  الرياضية  الشركة 
والبرتقالي  األســـود  ــن  م الــمــكــونــة  ــة  ــي ــزاه ال بــألــوانــهــا 
النهائيات  شعار  الكرة  على  وطبع  والــوردي،  واألصفر 
وهو   ،)2011 قطر   - أسيا  )نهائيات  كلمات  اآلسيوية 
على  باعتماده  الدولي  االتحاد  يفعله  لما  مشابه  تقليد 
االتحاد  ومنح  العالم،  كأس  نهائيات  في  خاصة  كرة 
البطولة  في  موقعه  وحجز  تأهل  منتخب  كل  الــقــاري 
أجل  من  المنافسات  انطالقة  قبل  كرة(   15( والنهائيات 
وسرعة  حساسيتها  درجة  وعلى  عليها  الالعبين  تعود 
بعد  الكرات  من  العدد  ذات  المنتخبات  وستتسلم  الكرة، 

للدوحة. وصولها 

للبحرين ويعود  األحمر  يترك  عباس 
والبهجة  الفرح  لحظات  أحمد  عباس  الحارس  عاش 
الدنيا  مأل  ــذي  ال )أحــمــد(  البكر  مــولــوده  ــدوم  ق ببشرى 
طوال  عاشها  التي  الترقب  حــاالت  مع  سيما  ال  سعادة 
المنتخب  أفراد  جميع  معه  وعاش  الماضيين،  اليومين 
موافقة  وبعد  التهاني،  تلقيه  خالل  من  اللحظات  هذه 

هدية  عباس  تلقى  للمنتخب  والفني  اإلداري  الجهازين 
يوم  لــمــدة  للبحرين  بــعــودتــه  بالموافقة  وخــصــوصــا 

دبي. لمدينة  بعدها  يعود  فقط  واحد 
)أم  ــة  ــالم س عــلــى  ــر  ــث أك لــالطــمــئــنــان  ــه  ــودت ع ــي  ــأت وت
ومعبرا  جميال  انطباعا  ترك  ما  وهو  والمولود(،  العيال 
للجميع  وتــقــديــره  شــكــره  عــبــاس  وقـــدم  ــب،  ــالع ال ــدى  ل
اللفتة  هــذه  على  والفني  اإلداري  الجهازين  خصوصا 
إلى  تضاف  تلقاها  جميلة  هدية  ذلك  معتبرا  الكريمة، 
للمنتخب  اإلداري  الجهاز  ــذل  وب بالمولود،  سعادته 
يوم  طوال  لالعب  رحلة  لتأمين  وكبيرة  حثيثة  جهودا 

المطاف. نهاية  في  بالنجاح  تكللت  أمس 

بسيطة إلصابة  يتعرض  بابا   
في  آالم  وجــــود  مــن  ــا  ــاب ب حــســيــن  الــالعــب  ــى  ــك ــت اش

بابا  يشارك  ولم  األول،  أمس  تدريب  بعد  قدمه  مفصل 
مع  مكثف  لعالج  وخضع  زمالئه  مع  األمس  تدريب  في 
ربيع  خليل  للمنتخب  الطبيعي  العالج  اختصاصي 
للمرحلة  وتجهيزه  اآلالم  تلك  تالفي  أمل  على  أمس  يوم 
من  بابا  اإلصابة  تعيق  أن  المتوقع  غير  ومن  القادمة، 
من  الصادرة  التطمينات  ظل  في  اليوم  مباراة  خوض 
الخبرة  أصــحــاب  مــن  المدافع  الــالعــب  ويعتبر  ربــيــع، 
خصوصا  الفترة  هذه  في  المنتخب  عليهم  يعتمد  الذين 
أكثر  في  منها  االستفادة  وإمكانية  الكبيرة  إمكاناته  مع 

مركز. من 

األحمر يزور  علي  بن  عيسي 
آل  خليفة  ــن  ب عــلــي  ــن  ب عيسى  الــشــيــخ  ســمــو  ـــام  وق
أمس  مساء  خالد  الشيخ  سمو  شقيقه  بمعية  خليفة 

ــذي  ال الــتــدريــب  ــي  ف الــوطــنــي  المنتخب  ــارة  ــزي ب األحـــد 
مدينة  في  األهلي  للنادي  الفرعي  الملعب  على  جــرى 
لخوض  االستعدادي  المعسكر  حيث  اإلماراتية  دبــي 
الشهر  فعالياتها  ستنطلق  التي  آسيا  كأس  نهائيات 
سموهما  والتقى  الدوحة،  القطرية  العاصمة  في  القادم 
الــزيــارة  أثــنــاء  والالعبين  واإلداري  الفني  الجهازين 
الحديث  على  وحرص  التدريب،  من  كبير  جزء  وتابع 
قبل  الالعبين  وكــذلــك  واإلداري  الفني  الجهازين  مــع 
من  المزيد  بذل  على  خاللها  من  وحثهم  التدريب  بداية 
في  المشرف  الظهور  أجل  من  الفترة  هذه  خالل  الجهد 
مؤكدا  عاليا،  المملكة  اسم  ورفــع  آسيا  كأس  نهائيات 
آسيا  بطولة  في  مغاير  بشكل  بالظهور  ثقة  على  أنــه 
النتائج  تنتظر  المملكة  جماهير  جميع  أن  وخصوصا 

للتألق. جديد  من  والعودة  المنتخب  لهذا  االيجابية 

الالعبون يستعدون إلجراء التدريبات الصباحية في المعسكر اإلماراتي

§  دبي – يونس منصور

المنتخب  نظيره  مع  جادة  )مناورة(  بخوضه  مهما  اختبارا  اليوم  الوطني  المنتخب  يخوض   [
أسيا  كأس  لنهائيات  تحضيراته  إطار  في  زعبيل  بمنطقة  الوصل  نادي  ملعب  على  األوزبكستاني 
لكرة القدم ومعسكره التحضيري في مدينة دبي اإلماراتية، ومن المنتظر أن يكون اختبار اليوم 
لتنفيذها  يسعى  التي  الفنية  واإلستراتيجية  األطر  لوضع  الفني  للجهاز  ومناسبة  مثالية  فرصة 

في المرحلة القادمة.

ضمن منافسات المرحلة األولى من طواف الخليج

منتخبنا للدراجات الهوائية يحقق المركز األول في الفردي والفرق
§  المنامة – اتحاد الدرجات الهوائية

البحرينية  ـــات  ـــدراج ال نــجــم  ـــدى  أه  [
للبحرين  األول  الــمــركــز  خليل  سيدأحمد 
ضد  فـــردي  ــاق  ــب س ــي  ف المستحق  ــوزه  ــف ب
ــوم أمس  الــســاعــة الـــذي أقــيــم فــي صــبــاح ي
طواف  من  األولى  المرحلة  منافسات  ضمن 
من  انطلق  ــذي  ال الثالث  التعاون  مجلس 
المملكة  عبر  ــواره  ــش م ــل  ــواص وي الــكــويــت 
عمان  قطر،  البحرين،  السعودية،  العربية 
تحتضن  التي  المتحدة  العربية  واإلمــارات 
الخليج  بطل  وتمكن  األخــيــرة،  المرحلة 
 8 لمسافة  أقــيــم  ـــذي  ال الــســبــاق  ــاء  ــه إن ــن  م
و11  دقــائــق   10 بلغ  ــن  زم فــي  كيلومترات 
ـــــداء  وارت األول  ــز  ــرك ــم ال مستحقا  ــة  ــي ــان ث
الثاني  المركز  في  وجــاء  األصفر،  القميص 
القطري  الــفــردي  منافسات  مستوى  على 
أحمد البرديلي وفي المركز الثالث اإلماراتي 

بدر ميرزا.
في  تميزه  البحريني  ألمنتخب  وواصــل 
بالمركز  بفوزه  الخليجية  التظاهرة  هــذه 
مستوى  على  أقيم  الــذي  السباق  في  األول 
منافسات الفرق لمسافة 80 كيلومترا وسط 
يمثلون  العبا   45 جمعت  شديدة  منافسة 

سلطنة  وباستثناء  التعاون  مجلس  دول 
المشاركة  عــدم  ــن  ع ــذرت  ــت اع الــتــي  عــمــان 
وبهذا  األزرق،  القميص  بذلك  مستحقين 
يشارك  الذي  البحرين  منتخب  يتقدم  الفوز 
ــــام نحو  ـــى األم ــوة إل ــط بــعــشــرة العــبــيــن خ

تحقيق اللقب الثالث في طواف الخليج.
ومن المقرر أن يستمر طواف الخليج في 
إقامة المرحلة الثانية اليوم داخل األراضي 

العربية  بالمملكة  مـــرورا  أيضا  الكويتية 
الثانية  المرحلة  تحتضن  التي  السعودية 
يحط  أن  ــل  ــب وق الــمــقــبــل  ــن  ــي ــن االث ـــوم  ي ــي  ف
البحرين  مملكة  في  رحالهم  المتسابقون 
التي تنظم المرحلة الثالثة في عطلة نهاية 
خاصة  استعدادات  وسط  المقبل  األسبوع 
ــاد  ــح االت ــي  ف المنظمة  اللجنة  بــهــا  ــت  ــام ق

البحريني للدراجات الهوائية.

الالعبون كانوا في المستوى 
أعرب عضو مجلس اإلدارة يوسف جواد 
الكويت  في  حاليا  المتواجد  الوفد  رئيس 
يرى  التي  النتيجة  بهذه  سعادته  بالغ  عن 
الفني  للمستوى  حقيقي  انعكاس  أنها  فيها 
المستوى  على  البحرين  ألبــنــاء  المتميز 
التزام  الوقت  نفس  في  وتعكس  الخليجي 
والتزامهم  المدربين  بتعليمات  الالعبين 
ــي الــــذي ســبــق هــذه  ــب ــدري ــت بــالــبــرنــامــج ال
الــذي  الــفــوز  ــذا  ه أهمية  مــؤكــدا  المشاركة، 
يعزز من إمكانية إنهاء الطواف في الصدارة 

والعودة إلى البحرين باللقب.
ومــا  الــالعــبــيــن  أداء  عــلــى  ـــواد  ج ــى  ــن وأث
السباقين  ـــالل  خ كــبــيــر  جــهــد  مــن  قــدمــوه 
خليل  سيدأحمد  الــالعــب  بعطاء  ومشيدا 
مستواه  على  بطولة  كل  في  يحافظ  ــذي  ال
على  أثنى  كما  خليجيا،  المتقدم  ومــركــزه 
مجلس  في  االخوة  يقدمها  التي  التسهيالت 
اإلدارة للمنتخب في هذه المشاركة وغيرها 
الشيخ  اإلدارة  مجلس  رئيس  رأسهم  وعلى 
على  كــان  ـــذي  ال خليفة  آل  حمد  ــن  ب خــالــد 
للمزيد  لالعبين  ومحفزا  معهم  دائم  اتصال 

من الجهد والمثابرة.

سيد أحمد خليل فوق منصة التتويج

الجودر يواصل جوالته لألندية بزيارة الشرقي
§  أم الحصم – المؤسسة العامة

للشباب  ــة  ــام ــع ال الــمــؤســســة  ــس  ــي رئ واصــــل   [
التفقدية  جولته  الــجــودر  محمد  هشام  والــريــاضــة 
الرفاع  نــادي  إلــى  بزيارة  قــام  إذ  الرياضية  لألندية 

الشرقي التقى من خاللها أعضاء مجلس اإلدارة. 
ـــارات  ـــزي ال أن  ـــودر  ـــج ال ــف  ــش ك الـــزيـــارة  ــــالل  وخ
العامة  المؤسسة  ــود  وف بها  تقوم  التي  المنتظمة 
رئيس  تطلعات  مع  تماشيا  تأتي  والرياضة  للشباب 
اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  البحرينية  االولمبية 
خليفة في الوقوف على واقع األندية الوطنية، وذلك 
لتطوير  المستقبلية  االستراتيجيات  بناء  بهدف 
على  مبنية  حقيقية  معطيات  على  الوطنية  األندية 
للندية  الفعلية  االحتياجات  أساسها  الواقع  ارض 
للشباب  الــعــامــة  الــمــؤســســة  أن  ــدا  ــؤك م الــوطــنــيــة، 

حصر  على  ــارات  ــزي ال ــالل  خ ــن  وم تعمل  والــريــاضــة 
األندية  مع  جنب  إلى  جنبا  والعمل  االحتياجات  تلك 
مسيرة  تعترض  التي  التحديات  تخطي  ــل  اج مــن 

األندية. 
الرامية  والــبــرامــج  الخطط  على  الــجــودر  واطــلــع 
أهالي  خدمة  فــي  المحوري  الــنــادي  ــدور  ب لالرتقاء 
ــوى الــريــاضــي لــفــرقــه  ــت ــس ــم ــر ال ــوي ــط الــمــنــطــقــة وت
الرياضية، كما استمع إلى شرح مفصل عن المشاريع 
ــم خـــالل الـــزيـــارة اســتــعــراض  ــة، كــمــا ت ــاري ــم ــتــث االس
وصيانة  بالنادي  القدم  كرة  ملعب  تطوير  مشروع 
أكد  إذ  للنادي،  التابعة  واإلدارية  الرياضية  المرافق 
والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  أن  الــجــودر 
وصيانة  تــطــويــر  ــات  ــروع ــش م تنفيذ  عــلــى  ستعمل 
المقبلة  الفترة  خالل  النادي  في  الرياضية  المنشآت 
والتي تساعد النادي على القيام بادوار في احتضان 

والرياضية. الشبابية  الحركة 

الجودر لدى حضوره نادي الرفاع الشرقي

سباق العيد الوطني الدولي للقدرة ينطلق صباح اليوم لمسافة 120 كلم
§  عوالي – المكتب اإلعالمي

] تحت رعاية رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ينطلق في الساعة السادسة والنصف من 
صباح اليوم السبت سباق بطولة العيد الوطني، وذلك على ميدان قرية 

البحرين الدولية للقدرة.
في  المشاركين  بالفرسان  حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  سمو  ــب  رح ــد  وق
حرصت  التي  البحرينية  اإلسطبالت  لكل  تقديره  عن  معربا  البطولة، 
العيد  بمناسبة  يقام  ــذي  ال السباق  هــذا  في  والمشاركة  التواجد  على 
والحماسة  العالية  بالروح  مشيدا  البحرين،  لمملكة  المجيد  الوطني 
المحلية،  السباقات  كافة  نجاح  على  وحرصهم  المشاركين  كل  قبل  من 
باإلضافة إلى االهتمام الكبير الذي توليه اإلسطبالت للبطوالت المحلية 
من خالل االستعداد الجيد والظهور بالصورة المشرفة، متمنيا سموه كل 

التوفيق لجميع المشاركين وتحقيق أفضل وأبرز النتائج.
البطولة  فــي  العاملة  اللجان  ألعــضــاء  الكبيرة  بالجهود  ــاد  أش كما 
انطالق  قبل  والتجهيزات  االستعدادات  كافة  من  االنتهاء  على  وحرصهم 
في  واالحترافية  الكبيرة  الخبرة  على  يدل  وهــذا  كفاية،  بفترة  السباق 

العمل من قبل أعضاء االتحاد واللجان المنظمة للسباقات.
جرت  إذ  الجمعة،  أمس  ظهر  بعد  بدأت  قد  البطولة  فعاليات  وكانت 
إشراف  تحت  وذلك  سباق  في  المشاركة  للجياد  البيطري  الفحص  عملية 

اللجنة البيطرية التي اعتمدتها اللجنة المنظمة.
كم   120 مجموعها  البالغ  السباق  مراحل  المنظمة  اللجنة  واعتمد 

لسباق العيد الوطني و80 كم للسباق التأهيلي، إذ وزعت مسافة السباق 
باللون  كم   30 لمسافة  األولى  المرحلة  ستكون  إذ  مرحل   5 إلى  الرئيسي 
األحمر، والمرحلة الثانية لمسافة 30 كم باللون األزرق والمرحلة الثالثة 
لمسافة 25 كم باللون األخضر والمرحلة الرابعة لمسافة 20 كم باللون 

األصفر فيما ستكون المرحلة الخامسة لمسافة 15 كم باللون األبيض.
مراحل  ثالث  إلى  كم   80 البالغة  التأهيلي  السباق  مسافة  وزعت  فيما 

هي 30 كم باللون األحمر و30 كم باللون األزرق و20 كم باللون األصفر. 
مراحل ومسافات اعتيادية

وسباقات  للفروسية  البحريني  االتــحــاد  إدارة  مجلس  عضو  ــد  وأك
القدرة رئيس لجنة خط السير فهد ماجد الرميحي أن المراحل لن تختلف 
وأن  خصوصا  المسافات  هذه  مثل  على  تعودت  اللجنة  وأن  السابق  عن 
معظم سباقات الموسم تبلغ مسافتها 120 كم، مشيدا بالتعاون الكبير 
وزارة  وخصوصا  المختصة  الجهات  مختلف  من  اللجنة  وجدته  الذي 

األشغال التي وضعت كافة إمكاناتها من أجل تسهيل عمل اللجنة. 
وبشأن توقعاته للمنافسة في السباق أكد الرميحي أن السباق سيشد 
منافسة قوية وشريفة بين كل الفرسان واإلسطبالت المشاركة، ويتوقع 
أن يكون السباق سريعا، ومعدالت السرعة ستجتاز المعدالت السابقة، 
مشيرا إلى أن كل الفرسان سيطمحون إلى الخروج فائزين بلقب السباق، 
فالبطولة تهم الجميع وهي تقام في مناسبة عزيزة وسعيدة على قلوب 
الجميع. خصوصا وأن الموسم في بدايته والكل متحفز للفوز والصعود 
إلى منصة التتويج، وعلى ضوء هذه المعطيات يتوقع أن يكون السباق 

قويا والتنافس فيه شديداً.
جاهزية  الخاطري  خالد  األصــايــل  اسطبالت  قائد  أكــد  جهته،  ومــن 
جميع  أن  إلى  مشيرا  الوطني،  العيد  كأس  سباق  في  للمشاركة  فريقه 
المشاركة  بعد  االستعدادات  من  متقدمة  مرحلة  بلغوا  والفرسان  الجياد 

الفاعلة في السباق األخير ببطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
في  الــقــويــة  مشاركته  ســيــواصــل  ــل  ــاي األص أن  الــخــاطــري  وأوضـــح 
أن  مضيفا  المتقدمة،  المراكز  على  بقوة  والمنافسة  المحلية  السباقات 
األصايل يطمح إلى الوصول للمستوى المأمول وتحقيق أفضل النتائج 

والمراكز.

خالد بن حمد ومتابعة مستمرة 
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اعتماد مغادرة المنتخب بـ 20 العبًا لمعسكر المجر وسلوفينيا
§ أم الحصم – محمد أمان

أمس  أول  اجتماعه  في  اليد  اتحاد  اإلدارة  مجلس  اعتمد   [
لدورة  التنظيمية  اللجان  رؤساء  الحصم  أم  في  بمقره  األول 
في  البحرين  فــي  ستقام  الــتــي  ـــى  األول الخليجية  ــاب  ــع األل
على  التكليفات  ــاءت  وج المقبل،  أبريل  من  الثاني  النصف 

عيسى  علي  ــاد  ــح االت رئــيــس  اآلتـــي:  النحو 
التنفيذية،  الــلــجــنــة  لــرئــيــس  نــائــبــا 

ــداهلل  ــب ــي ع ــان ــث ــس ال ــي ــرئ ــب ال ــائ ن
االستقبال  للجنة  رئيسا  الحاج 
السر  أمين  العامة،  والــعــاقــات 
للجنة  رئيسا  ناجم  خالد  العام 
العاقات  رئــيــس  الــســكــرتــاريــة، 

ــردان  ــف ــــام جــاســم ال ــام واإلع ــع ال
السكن  للجنة  رئيسا 

والـــــضـــــيـــــافـــــة، 
لجنة  رئــيــس 

ت  بقا لمسا ا

رضا  والماعب،  النظام  للجنة  رئيسا  اإلسكافي  عبدالواحد 
عبداألمير  ميثم  والتتويج،  المراسم  للجنة  رئيسا  سبت 
مديرا  سويد  عيسى  االتــحــاد  ومدير  الطبية،  للجنة  رئيسا 

للبطولة )الموقع(.
الدولية  الــدورة  في  المشاركة  أيضا  اليد  اتحاد  قــرر  كما 
مسقط  العمانية  الــعــاصــمــة  ــي  ف ســتــقــام  ــي  ــت ال للمدربين 
المقبل،  الثاني  كــانــون  يناير/   19 ــى  إل  15 مــن  الفترة  فــي 
لترشيح  المجال  لاتحاد  التابعة  المدربين  لجنة  وأعطى 

المشاركين في هذه الدورة.
الجهاز  طلب  على  الموافقة  اإلدارة  مجلس  وارتـــأى 
وسلوفينيا،  المجر  لمعسكر  العبا   20 بـ  بالسفر  الفني 
ومساعده  أورليك  الدنماركي  المدرب  إلى  باإلضافة 
علي العنزور وإداري المنتخب 
وطبيب  الخثان  فهد 
المنتخب األلماني 
ـــان  ـــي ـــت ـــس ـــاب س
اإلداريين  وأحد 

اآلخرين.

الليلة في مقر اتحاد اليد بأم الحصم

الدنماركي أورليك يلتقي اإلعالم قبل معسكر المجر
اليد  ل��ك��رة  األول  الوطني  منتخبنا  م���درب  يقيم    [
مساء  من  والنصف  الخامسة  في  أورليك  الدنماركي 
من  س��اع��ة   24 قبل  صحافيا  مؤتمرا  )ال��س��ب��ت(  ال��ي��وم 
ال��ذي  وسلوفينيا  المجر  لمعسكر  المنتخب  م��غ��ادرة 
ستقام  التي  العالم  كأس  نهائيات  في  المشاركة  يسبق 
من  ال��ف��ت��رة  ف��ي  ستوكهولم  ال��س��وي��دي��ة  العاصمة  ف��ي 

13-30 يناير/كانون الثاني المقبل.
 ومن المؤمل أن يستعرض مدرب المنتخب ما وصل 
الوقت  حتى  والبدني  الفني  الصعيد  على  المنتخب  إليه 
ومن  اآلسيوية  األلعاب  دورة  في  المشاركة  بعد  الحالي 
اآلن،  حتى  العودة  أعقبت  التي  المكثفة  التدريبات  ثم 
لالستفسارات  أجوبة  المدرب  يقدم  أن  المفترض  ومن 
اليد  كرة  للعبة  المتابع  الرياضي  الشارع  في  تثار  التي 
 20 ال�  لقائمة  بالنسبة  الموجودة  الخيارات  يخص  فيما 

العبا التي ستغادر للمعسكر.
من:  كال  تضم  الحالية  المنتخب  قائمة  أن  إلى  يشار   
سعيد جوهر، ماهر عاشور، صادق علي، محمد ميرزا، 
الزيمور،  رضي  عبداهلل  الونة،  محمود  شهاب،  حسن 
حسن  ع��ب��اس،  جعفر  عبدالنبي،  محمد  أح��م��د،  محمد 
مدن،  حسن  عبدالقادر،  جعفر  م��دن،  مهدي  محمود، 
أحمد  يوسف،  علي  م��ي��رزا،  علي  عبدالحسين،  محمد 

الدنماركي أورليك يتحدث للالعبينعباس، حسين الصياد ومحمد المقابي.

أكد أن طموح المدينة أكبر في القسم الثاني لدوري السلة

قاروني: فريقنا يتدرب بشكل جيد والصفوف مكتملة
§ الوسط - محمد عباس

نادي  في  السلة  كرة  جهاز  رئيس  أوضح   [
يتدرب  فريقه  أن  قاروني  غسان  عيسى  مدينة 
بسيطة  لــفــتــرات  إال  يتوقف  ــم  ول جيد  بشكل 

بسبب عطلة عاشوراء.
راحة  أخــذ  مباراة  آخــر  منذ  »الفريق  ــال:  وق
في  أيــــام   3 ــف  ــوق ت ـــك  ذل ــد  ــع وب يــومــيــن  ــدة  ــم ل
تحت  طبيعي  بشكل  للتدريب  وعاد  عاشوراء 

قيادة المدرب أحمد سلمان«.
ــق مــكــتــمــلــة وال  ــري ــف ـــــاف »صـــفـــوف ال وأض

ــي الــوقــت  ــن إصــابــات ف نــعــانــي م
نستمر  أن  ونتمنى  الجاري 

ــه  ــس ــف ـــى الــــوضــــع ن ـــل ع
الموسم  نــهــايــة  حــتــى 
ــــد  ــــواج مــــــن خـــــــال ت
في  ــن  ــي ــب ــاع ال جــمــيــع 

وجديتهم  التدريبات 
تحسين  في  ورغبتهم 

نتائج الفريق«.
وبـــــــّيـــــــن قــــــارونــــــي 

ــق  ــري ــف ال مـــحـــتـــرف  أن 
ـــي  ـــرون ـــي ـــام ـــك ال

جيدة  مــبــاريــات  ــدم  ق الــذي  سايكوم  بــوريــس 
خال الجوالت الماضية قد سافر إلى الواليات 
 20 إلــى   9 من  الفترة  في  األميركية  المتحدة 
ديسمبر/ كانون األول الجاري وهو عاد مؤخرا 

إلى البحرين ويتدرب بجدية مع الفريق.
الاعب  قــدمــه  عما  ـــون  راض »نــحــن  ـــال:  وق
المحترف حتى اآلن وراضون كذلك عن سلوكه 
التزامه  ــال  خ مــن  الملعب  وخـــارج  ــل  داخ فــي 

الكامل مع الفريق وحماسه مع الاعبين«.
وأضاف »سايكوم مرتاح أيضا في صفوف 
اإلجــازة  من  العودة  بعد  وخصوصا  المدينة 
من  الــثــانــي  القسم  ــي  ف الكثير  منه  ونتطلع 

الدوري«.
فريقه  مـــبـــاراة  أن  قـــارونـــي  وأكــــد 
ــة  ــع ــاس ــت ــة فـــي الـــجـــولـــة ال ــل ــب ــق ــم ال
ــدوري  ل األول  القسم  مــن  ــرة  ــي واألخ
مباراة  السلة  لكرة  البحرين  زيــن 
تؤثر  ولـــن  ــات  ــاري ــب ــم ال بقية  مــثــل 
سواء  الفريق  وضعية  على  كثيرا 
التأهل  فــي  أو  الــكــأس  مسابقة  فــي 
أهميتها  رغــم  على  الـــدوري  لسداسي 

للفريقين.
ــر  ــظ ــن ــــن ن ــــح وقـــــــــال: »ن
ـــاراة بـــهـــدوء  ـــب ـــم ـــل ل
ــا  ــه ــب ــع ــل ــن وس
لعبنا  ــا  ــم ك

الحظ  يقف  أن  نتمنها  وما  السابقة  المباريات 
إلى جانبنا لنتمكن من تحقيق الفوز ألن الفريق 
يقدم مباريات جيدة من ناحية المستوى ولكن 

الحظ يعانده في الكثير من األحيان«.
في  الفريق  قدمه  الذي  »المستوى  وأضاف 
نحن  ــدوري  ال في  السابقة  الثمان  المباريات 
بالرضى  لسنا  ولكننا  عنه  ـــون  راض كـــإدارة 
طموحنا  إن  إذ  تحققت،  التي  للنتائج  نفسه 
أكبر من ناحية النتائج ولكن الحظ عاندنا في 
الكثير من المباريات التي خسرناها بصعوبة 
والجهاز الفني والاعبين قدموا كل ما يملكون 
ولكن في بعض األحيان تحدث أشياء خارجة 
على  مصممون  »نــحــن  ــع  ــاب وت اإلرادة«.  ــن  ع
الدوري  من  الثاني  القسم  في  نتائجنا  تحسين 
السداسية  الــــدورة  ــي  ف مــوقــعــا  نضمن  لــكــي 
ــم  ــوس ــم ـــي ال ــــدث ف ــا ح ــم ــــــدوري ك ــة ال ــول ــط ــب ل
هذا  في  السداسي  يتجاوز  وطموحنا  الماضي 
الاعبين  أن  »أعتقد  قاروني  وختم  الموسم«. 
السابقة  المباريات  خال  أكثر  خبرة  اكتسبوا 
وسيظهرون بشكل أفضل في القسم الثاني من 

الدوري«.
حاليا  يحتل  عيسى  مدينة  فريق  أن  يذكر 
برصيد  الـــدوري  ترتيب  في  الــســادس  المركز 
والخسارة  مباريات   4 في  الفوز  من  نقطة   12
مع  نفسه  بالرصيد  متساٍو  ــو  وه مثلها،  فــي 
االتحاد  فريق  المقبلة  الــمــبــاراة  فــي  منافسه 
المدينة  ويتقدم  أيضا  نقطة   12 يملك  ــذي  ال
يعني  ما  المباريات  في  التسجيل  نقاط  بفارق 
أن مواجهتهم المقبلة ستكون حاسمة لتحديد 
الفائز  يتقدم  وربما  السادس  المركز  صاحب 
مواجهة  نتيجة  حسب  على  الخامس  للمركز 

سترة والنويدرات.

فيما تم تشكيل اللجان العاملة لبطولة الخليج للناشئين والرجال 

اتحاد السلة يتعاقد مع المدرب األميركي رشاد
§ أم الحصم – اتحاد السلة

السلة  كـــرة  ــاد  ــح ات إدارة  مجلس  عــقــد   [
رئيس  برئاسة  واألربعين  الخامس  اجتماعه 
العسومي  عــبــدالــرحــمــن  ــن  ب ـــادل  ع االتــحــاد 

بحضور أعضاء مجلس اإلدارة.
السر  أمين  عبدالغفار  عبداإلله  بذلك  صرح   
نظام  اعتمد  المجلس  بــان  بين  ــذي  وال العام 
الدور  التالى:  النحو  على  الفضي  المربع  لعب 
الثاني  والدور  دوري  نصف  من  مسابقة  االول 
الرابع  مع  الترتيب  في  االول  الفريق  يلعب 
يتأهل  واحـــدة  ــاراة  ــب م الــثــالــث  ــع  م ــي  ــان ــث وال
النهائية  ــاراة  ــب ــم ال الــى  ــزان  ــائ ــف ال الــفــريــقــان 
باالضافة  المسابقة  كأس  على  الفائز  يحصل 

المجلس  اقرها  التى  المالية  الجوائز  الــى 
وهى 1000 دينار للمركز االول و500 دينار 
اقامتها  المقرر  ومن  الثاني  المركز  لصاحب 

خال النصف الثاني من شهر مارس/آذار.
 كما اقر المجلس تشكيل اللجان الخاصة 

بالبطولة الثانية لمنتخبات الناشئين لدول 
اقامتها  والمقرر  التعاون  مجلس 

الفترة  خال  المملكة  في 
فبراير/  21  –  19 من 
ــل وذلـــك  ــب ــق ــم شــبــاط ال

ــــة  ــــاس بـــــإســـــنـــــاد رئ
ــة الــمــنــظــمــة  ــن ــج ــل ال

للبطولة  الــعــلــيــا 
ــاد  ــح ــس االت ــي ــرئ ل

ــــن  ــــــــــــــــــادل ب ع
ــن  ــم ــرح ــدال ــب ع

ــي  ــوم ــس ــع ال
ومـــــهـــــمـــــة 

ــــــــر  ــــــــدي م

على  العاملة  واللجان  عباس  لحميد  البطولة 
عصام  والضيافة  السكن  لجنة  التالي  النحو 
العزيز  عبد  المواصات  ولجنة  حسن  احمد 
لطفي  عــصــام  السكرتارية  ولجنة  الــســمــاك 
حسن  علي  والتتويج  المراسم  ولجنة  على 
العامة  والعاقات  االستقبال  ولجنة  الخاجة 
عبد  والماعب  النظام  ولجنة  اهلل  مــال  طــال 
في  االجــتــمــاع  يتم  ـــوف  وس الــســمــاك  الــعــزيــز 

اللجان.  اعضاء  لتسمية  فرصة  اقرب 
رسالة  المجلس  ناقش  اخري  ناحية  ومن 
اللجنة االولمبية البحرينية والخاصة بدورة 
فى  ستقام  والتي  ــى  االول الخليجية  االلعاب 
مملثين  تسمية  وتقرر  المملكة 
على  الــلــجــان  ــي  ف االتــحــاد 

التالي:  النحو 
ــب  ــائ ــة ن ــم ــه ـــاد م ـــن اس
التنفيذية  اللجنة  رئيس 
ــب رئــيــس  ــائ ــن ـــدورة ل ـــل ل
السندي  ــم  ــاس ج االتــحــاد 
مهمة  ـــاد  ـــن واس

عبداالله  ــاد  ــح االت ــر  س ألمــيــر  الفعالية  مــديــر 
العاملة  اللجان  الى  بالنسبة  أما  الغفار  عبد 
عصام  من   كل  الى  اللجان  مهام  اسناد  تم  فقد 
وعبد  والضيافة  السكن  لجنة  حسن  احمد 
ولجنة  ــات  ــواص ــم ال لجنة  الــســمــاك  الــعــزيــز 
لجنة  على  لطفي  وعصام  والماعب  النظام 
لجنة  ــة  ــاج ــخ ال حــســن  ــي  ــل وع ــة  ــاري ــرت ــك ــس ال
لجنة  اهلل  مـــال  ـــال  وط والــتــتــويــج  ــم  ــراس ــم ال

العامة.  والعاقات  االستقبال 
ــر الـــعـــام لــاتــحــاد  ــس ــن ال ــي ــا اوضــــح ام ــم ك
األمور  ناقش  المجلس  أن  عبدالغفار  عبداالله 
وقد  القادمة  والمباريات  بالحكام  الخاصة 
حكمين  جــلــب  عــلــى  الــمــوافــقــة  المجلس  قــرر 
زين  كأس  مباريات  اقامة  فترة  خال  دوليين 
على  االعــبــاء  تخفيف  اجــل  من  ــك  وذل للرجال 
ضم  على  ايضا  المجلس  وافــق  كما  حكامنا 
ونعيمة  المارحي  حميد  حامد  الجدد  الحكام 
سلك  ــى  ال شمس  محمد  وهــانــى  يوسف  داود 
ناقش  اخرى،  ناحية  ومن  باالتحاد.  التحكيم 
الفئات  ــي  ــدرب م لتطوير  بــرنــامــج  المجلس 
خال  تدريبية  دورة  اقامة  وستكون  السنية 
ــاون مــع الــمــدربــيــن  ــع ــت ــال ــة ب ــادم ــق ــرة ال ــت ــف ال
الخطوة  هى  باالندية  المتواجدين  االجانب 
وتــقــرر  ــوات  ــط ــخ ال ــن  م ــد  ــزي م يتبعها  االولــــى 
عباس  وحميد  الخاجة  على  مــن  كــل  تكليف 
باقامة  المتعلقة  لــامــور  التنسيق  ــل  اج مــن 

الدورة.
لتنظيم  االتـــحـــاد  اســـتـــعـــداد  اطـــــار  ــــى  وف
تقرر  للرجال  البحرين  ــن  زي ــأس  ك مــبــاريــات 
بيع  على  بــاالشــراف  الجمري  مهدى  تكليف 
في   10 مقابل  والمنصة  للمدرجات  التذاكر 

المئة من االيراد. 

بعد منافسات قوية في السباق السابع للخيل

ال مفاجآت والجياد المرشحة تخطف الكؤوس وتألق »الصفار«
§ الصخير – نادي الفروسية 

الفروسية  ــادي  ن نظم  ــام  اإلع شئون  هيئة  رئيس  رعاية  تحت   [
السباق  أمس  ظهر  بعد  خليفة  آل  محمد  بن  فواز  الشيخ  الخيل  وسباق 
المجيد  الوطني  العيد  كــأس  على  أقيم  ــذي  وال الموسم  لهذا  السابع 
على  ــك  وذل الــحــواج  شركة  وكــؤوس  اإلعــام  شئون  هيئة  من  المقدم 

بالصخير. الرفة  منطقة  في  بالنادي  السباق  مضمار 
الجماهيري  الحضور  معها  تفاعل  قوية  منافسات  السباق  وشهد 
المرشحة  الجياد  حققتها  التي  الكؤوس  أشواط  في  أقواها  وكان  الجيد 
المنافسة  ــم  رغ على  ــو«  ــغ ــودي ــراك-ه ــاب ــاب ــدروك-ك أن »كــامــي-بــلــوز 
للحصان  الافت  الفوز  كان  فيما  الفوز  الى  طريقها  في  واجهتها  التي 

المرشحة. الجياد  عل  بتفوقه  الثاني  الشوط  بكأس  »رسمي« 
 3 بتسجيله  الصفار  حسن  الفارس  تألق  استمرار  السباق  وشهد 

والرابع. والثالث  الثاني  األشواط  في  انتصارات 
الوطني  العيد  ــأس  ك على  أقــيــم  ــر  ــي واألخ ــادس  ــس ال الــشــوط  وكـــان 
والجائزة  متر   2400 مسافة  »مستورد«  االولى  الدرجة  لجياد  المجيد 

جياد. سبعة  دينار.وبمشاركة   4000
الناصرية  السطبل  »هوديغو«  االول  المرشح  الحصان  واستطاع 
في  قوية  انطاقة  مسجًا  بالكأس  الفوز  تحقيق  هايند  غاري  وبقيادة 

المرسم. هذا  األولى  مشاركته 
المقدمة  في  »زنديتو«  الحصان  وضع  بعدما  تكتيكيًا  الشوط  وكان 
انطلق  ثم  البداية  في  بقوته  أحتفظ  الذي  »هوديغو«  الحصان  لصالح 
الحصان  منافسة  مع  قوي  ثنائي  صراع  في  دخل  و  المستقيم  خط  بعد 
حسم  »هويغو«  الحصان  واستطاع  متر   200 أخر  في  فاير«  »سغنال 

الطول. ارباع  ثاثة  بفارق  لصالحه  الصراع 
الدرجة  لجياد  الــحــواج  شركة  كــأس  على  الخامس  الشوط  وأقيم 

دينار.   2000 الجائزة  و  مستقيم  متر   1200 مسافة  )مستورد(  األولى 
جواداً.  13 وبمشاركة 

الشيخ  سمو  ملك  بــراك«  »كابا  األول  المرشح  الحصان  واستطاع 
تأكيد  الصفار  علي  وبقيادة  خليفة  آل  عيسى  بــن  عــبــداهلل  بــن  محمد 
الثانية  مشاركته  في  انتصاراته  أولى  وتحقيق  بالترشيحات  جدارته 

الموسم. هذا 
التوازن  سباق  لجياد  الحواج  شركة  كأس  على  الرابع  الشوط  وأقيم 
 14 .وبمشاركة  دينار   1000 والجائزة  متر   1800 مسافة  )مفتوح( 

جواداً.

محمد  جاسم  ملك  اندروك«  »بلوز  األول  المرشح  الحصان  واستطاع 
الشوط  بكاس  بالفوز  جــدارتــه  تأكيد  الصفار  حسن  وبقيادة  مهدي 
حقق  ما  بعد  الموسم  هذا  الثالثة  مشاركته  في  تألقه  الحصان  ليواصل 

الثاني. و  االول  المركزين 
جميع  لــجــيــاد  ــواج  ــح ال ــة  ــرك ش كـــأس  عــلــى  الــثــالــث  ــوط  ــش ال ــم  ــي وأق
والجائزة  متر   1400 مسافة  محلي(  )نتاج  والمبتدئات  الــدرجــات 

جياد. تسعة  دينار.وبمشاركة   1000
بن  محمد  الشيخ  سمو  ملك  »كامي«  المرشح  الحصان  واستطاع 
جدارته  تأكيد  الصفار  حسن  وبقيادة  خليفة  ال  عيسى  بــن  عــبــداهلل 

الموسم  هذا  الثانية  مشاركته  في  األول  فوزه  بانتزاع  بالترشيحات 
المتقدمة. نتائجه  ليواصل 

المبتدئات  للجياد  الحواج  شركة  كأس  على  الثاني  الشوط  وأقيم 
دينار.وبمشاركة   1000 والجائزة  متر   1200 مسافة  محلي(  )نتاج 

16 جواداً.
بن  حمد  الشيخ  سمو  ملك  ــي«  ــم »رس للحصان  الفــتــًا  ـــوزاً  ف وشــهــد 
سجل  ـــذي  وال الــصــفــار  حسن  وبــقــيــادة  خليفة  ال  عيسى  ــن  ب ــداهلل  ــب ع
المرشحة  الجياد  على  متفوقًا  الثالثة  مشاركته  في  انتصاراته  اولى 
الثالث  و  الثاني  المراكز  في  جاءت  التي  و  –تيجان«  – راوي  »ياقوتة 

الرابع. و 
العربية  الجياد  من  والمبتدئات  الرابعة  للدرجة  األول  الشوط  وأقيم 
خمسة  وبمشاركة  مستقيم.  متر   1200 مسافة  )الواهو(  في  المسجلة 

جياد.
بقيادة  و  جميل  السطبل   »1348 »الجابي  الحصان  واستطاع 
للحصان  الثاني  الفوز  تحقيق  كيرتون  شارلوت  البريطانية  الفارسة 

مشاركاته. سجل  في 
ضيوف  قبل  من  الحواج  شركة  كؤوس  تسليم  تم  السباق  ختام  وفي 
الى  االول  الحواج  كأس  المصري  السفير  قدم  إذ  الفائزين  الى  الشركة 
السفير  قدم  فيما  خليفة  ال  عيسى  بن  عبداهلل  بن  عيسى  الشيخ  سمو 
بن  عبداهلل  بن  عيسى  الشيخ  سمو  الى  الثاني  الحواج  كأس  االيراني 
الى  الثالث  الحواج  كأس  العماني  السفير  قدم  فيما  خليفة  ال  عيسى 
جواد  الحواج  شركة  عام  مدير  قدم  فيما  هاشم  أسامة  الفائز  المضمر 
عبداهلل  بن  عيسى  الشيخ  سمو  الى  الشركة  كأس  الحواج  عبدالوهاب 
البحرين  تلفزيون  مدير  بأعمال  القائم  قدم  ثم  خليفة،  ال  عيسى  بن 
شئون  هيئة  مــن  المقدم  الوطني  العيد  ــأس  ك الرميحي  محمد  علي 

خليفة. ال  عيسى  بن  محمد  بن  سلمان  الشيخ   سمو  الى  االعام 

تسليم كأس الحواج
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شأنه  من  تأكيد  بكل  أحداث  من  الموسم  سبق  ما  وكل 
البداية  منذ  الجماهيري  الحضور  فعالية  من  يزيد  أن 
عكس  على  الدوري  بمسابقة  نبدأ  اآلن  أننا  وخصوصًا 
كأس  بمسابقة  فيها  بدأ  كنا  التي  الماضية  السنوات 

المؤسسة.  رئيس 
إذ  لقاءين،  للموسم  االفتتاحي  اليوم  وسيشهد  هذا 
المحرق  اللقب  حامل  مساًء   )6( الساعة  عند  سيلتقي 
اللقاء  سيكون  فيما  الشرقي،  الرفاع  الجديد  الوافد  مع 
ستحتضن  وكالعادة  والشباب،  النصر  بين  الثاني 

اللقاءين. هذين  الجفير  في  الشباب  مركز  صالة 

مغاير  شكل 
مغايراً  للدوري  العام  الشكل  يكون  أن  المنتظر  من 
طرأ  التي  الكثيرة  التغييرات  بعد  ــك  وذل الموسم  هــذا 
الطموح  يعزز  أن  هذا  شأن  ومن  األندية،  غالبية  على 
أن  ــى  ال تشير  الــتــوقــعــات  أن  وخــصــوصــًا  ــاد  ن ــل  ك عند 
أجل  مــن  أنــديــة   )6( بين  محتدمة  ستكون  المنافسة 
قــادرا  منها  البعض  كــان  وإن  الذهبي  للمربع  التأهل 
بهم  المدجج  البارزين  الالعبين  بحكم  ذلك  حسم  على 
ومن  النسيان،  طي  في  ذلك  كل  يجعل  قد  الواقع  أن  إال 
األولية  األهداف  سيحقق  من  هو  الملعب  داخل  سيؤدي 

يرجوها. التي 

الشرقي   × المحرق 
المحرق  فيه  سيسعى  األمسية  هذه  في  األول  اللقاء 

في  تجعله  الــبــدايــة  منذ  إيجابية  انطالقة  يحقق  أن 
المهمة  أن  وخصوصًا  البداية  منذ  الصحيح  الطريق 
للتو  صاعد  فريقا  سيواجه  ألنه  نظراً  صعبة  تكون  لن 
الكبيرة  األندية  من  الرهبة  تكون  وقد  األضواء  لدوري 
 )3( قبل  كــانــوا  الــشــرقــاويــة  ــان  ك وإن  لــديــه،  حــاضــرة 
بنتيجة  المحرق  بهزيمتهم  المفاجأة  صنعوا  مواسم 
المحرق  ظروف  أن  يؤكد  الحالي  الواقع  أن  إال   ،)2/3(
يقدم  أن  ســيــحــاول  الـــذي  الــشــرقــي  مــن  وبكثير  أفــضــل 

الموسم. هذا  المرشحين  أبرز  أمام  إيجابيًا  عرضًا 
المحترف  العبه  دون  من  اللقاء  هذا  سيلعب  المحرق 
بعد،  الدولية  بطاقته  تصل  لم  الــذي  هوساج  غازمند 
المواطنين  الالعبين  من  كامل  بتشكيل  سيلعب  ولهذا 
إذ  المرباطي،  محمد  البدالء  دكة  من  كالعادة  وسيقوده 
صناعة  مركز  في  يوسف  أحمد  يشارك  أن  المنتظر  من 
ــارك  ــب م مـــع  مـــرهـــون  ــي  ــل ع يــلــعــب  أن  ــى  ــل ع األلـــعـــاب، 
سيشغل  فيما   ،)4( مركز  في  حسن  وعيسى  الحايكي 
محمد  الثنائي  وسيلعب  النجدي،  عبداهلل   )2( مركز 
يلعب  أن  على   ،)3( مركز  فــي  مهدي  وصــالــح  مفتاح 

الحر. الالعب  مركز  في  عبدالقادر  هشام 
جناحي  ــد  ــال خ ــه  ــدرب ي ـــذي  ال ــي  ــرق ــش ال الـــرفـــاع  أمـــا 
لقاءه  فيه  خاض  الذي  التشكيل  بذات  تقريبًا  فسيلعب 
العالي  بعارف  سيلعب  إذ  داركليب،  ضد  األخير  الودي 
في  سعيد  وعبداهلل  أحمد  عباس  والثنائي  األعــداد،  في 
في  وليام  وروبينس  األميركي  سيكون  فيما   ،)4( مركز 
علي  وعيسى  القطان  محمد  يشغل  أن  على   ،)2( مركز 

عبدالوهاب. علي  عيسى  الحر  والالعب   ،)3( مركز 

الشباب   × النصر 
مثالية  فرصة  أمام  النصر  سيكون  الثاني،  اللقاء  في 
الــصــراع  بــقــوة  يــدخــل  يجعله  بــفــوز  الــمــوســم  الفــتــتــاح 
يعاني  ــاب  ــب ــش ال مــنــافــســه  أن  ــًا  ــوص ــص وخ الــمــحــتــدم 
عن  وغيابها  األساسية  عناصره  اكتمال  عدم  من  كثيراً 
يشكل  أن  المنتظر  ومن  الماضية،  الفترة  خالل  الفريق 
لمباريات  وأكــثــر  أكثر  الفريق  لتجهيز  فرصة  اللقاء 

المقبل. الموسم 
مستوى  يقدم  ال  قد  الشباب  أن  يعني  ال  هــذا  طبعًا، 
ذكــرنــاه  بما  يشير  والمنطق  ــع  ــواق ال أن  إال  طيبا  فنيا 

أعاله.
الوطني  مدربه  بقيادة  اللقاء  هذا  النصر  وسيلعب 
حسين  من  تتكون  أن  المتوقع  من  بتشكيلة  علي  رضا 
حسن  وأحــمــد  إبــراهــيــم  وصبيح  االعــــداد،  فــي  مــتــروك 
في  عبدالكريم  ويونس   ،)4( مركز  في  سلطان  وعلي 
ضاحي  حــســن  الــثــنــائــي  ــارك  ــش ي أن  عــلــى   ،)2 ( مــركــز 

 )3( مركز  في  عبدالنبي  وعبدالوهاب  خليفة  وحسين 
طاهر. حسين  الحر  والالعب 

عدم  بحكم  كثيراً  غامضة  فهي  الشباب  تشكيلة  أما 
المدرب  أمام  متاحين  سيكونون  الذين  الالعبين  معرفة 
عادل  مشاركة  المتوقع  من  إذ  ضيف،  مصطفى  المصري 
 ،)2( مركز  في  عبدالحسين  وأحمد  ــداد،  األع في  محمد 
ومن   ،)4( مركز  فــي  الخباز  ومحمود  الخباز  ومحمد 
في  محمد  حيدر  وكذلك  الخباز  عباس  مشاركة  الممكن 

.)3( مركز 

فريق المحرق

§  الوسط – محمد عون 

الطائرة  للكرة  األول���ى  ال��درج��ة  م��وس��م  ال��ي��وم  ي��ب��دأ   [
بمسابقة الدوري، وبهذا ستبدأ اإلثارة والحماس والندية 
سوق  وحركة  للتعزيزات  بالنظر  اإلطالع  على  التنافسية  المواسم  أبرز  من  يكون  قد  موسم  في 
البحرينية  الطائرة  للكرة  والمتتبعون  النقاد  بات  إذ  الموسم،  انطالقة  قبل  حدثت  التي  االنتقاالت 
يؤكدون أن هذا الموسم سيكون مغايرًا من نواٍح عدة وخصوصًا الجانب الفني الذي كان مهزوزًا 

في بعض فترات الموسم الماضي.

األهلي األكثر إنجازًا للصفقاتعلي مرهون يوقع لطائرة المحرق

سوق انتقاالت ملتهبة سبقت انطالقة »أولى الطائرة«
الخاصة  االن��ت��ق��االت  س��وق  شهدت  ال��ع��ادة،  غير  على   [
حرية  إق��رار  بعد  وذل��ك  كبيرًا،  التهابًا  المحليين  بالالعبين 
ف��وق،  فما  ع��ام��ًا   )30( إل��ى  أعمارهم  يصل  ال��ذي��ن  الالعبين 
محموم  ص��راع  في  للدخول  األندية  من  العديد  شجع  وه��ذا 
بل  ذل��ك،  على  األم��ور  وليتوقف  خدماتهم،  على  للحصول 
له  يشهد  لم  وضع  في  بالجملة  انتقاالت  أيضًا  السوق  شهد 

مثيل دورينا خالل السنوات الماضية.
ولهذا السبب قرر »الوسط الرياضي« سرد كل االنتقاالت 

التي حصلت حتى اللحظة في هذه المساحة:
- يعتبر حامل لقب الدوري والكأس في الموسم الماضي 
أجل  من  السوق  استغلت  التي  األندية  أبرز  من  المحرق  نادي 
صفقات،   )5( المحرقاوية  أب��رم  إذ  الفريق،  صفوف  تعزيز 
وه���ي: )ع��م��اد س��ل��م��ان، ع��ل��ي م��ره��ون وص��ال��ح م��ه��دي من 

العافية  محمود  وكذلك  حر،  بانتقال  حسن  وعيسى  النجمة، 
من اتحاد الريف(.

األكثر  يعتبر  فهو  األهلي،  النادي  التقليدي  غريمه  فيما   -
وهي  ص��ف��ق��ات،   )6( اآلن  حتى  أب���رم  إذ  للصفقات،  إج���راء 
مشعل  الحايكي،  راشد  عبداهلل،  عبداإلله  نصيف،  )إبراهيم 
ع��ام��ًا  ال��ث��الث��ي��ن  ل��س��ن  وص��ول��ه��م  بسبب  ه���ؤالء  وك���ل  ت��رك��ي 
موسم  لمدة  عبدالقادر  أحمد  مع  التعاقد  تم  فيما  ف��وق،  فما 
من  اإلعارة  سبيل  على  عيد  حمد  مع  التعاقد  وتم  حر،  بانتقال 

البسيتين(.
استطاع  ال��ع��اص��م��ة،  أن��دي��ة  م��ن  اآلخ���ر  ال��ط��رف  وع��ل��ى   -
الفريق  وضع  تصحيح  بهدف  صفقات  عدة  يبرم  أن  النجمة 
من  سعيد  )سيدخضر  وه��ي  صفقات،   )5( أب��رم  إذ  األول، 
محمود  الشباب،  من  اإلعارة  سبيل  على  سعيد  أكبر  األهلي، 

سعيد من داركليب، خليل عبدالنبي بانتقال حر، علي حسين 
بانتقال حر(.

ع��زز  صفقتين  ع��ق��د  م��ن  ال��ش��رق��ي  ال��رف��اع  واس��ت��ط��اع   -
البقاء  وه��و  األول���ي  ال��ط��م��وح  تحقيق  ب��ه��دف  بهما  صفوفه 
من  مستفيدًا  العالي  )عارف  هما  والصفقات  الهبوط،  وعدم 
عباس  ومحمد  عامًا،  الثالثين  أصحاب  الالعبين  حرية  قرار 

بانتقال حر(.
متروك  حسين  الثنائي  على  يحافظ  أن  النصر  استطاع   -
ومحمود علي على رغم وجود بند يمكنهما من الرحيل، فيما 

مازال النصراوية يبحثون اإلبقاء على صادق إبراهيم.
استعدادًا  اللحظة  حتى  واح��د  العب  مع  الشباب  تعاقد   -
االنتقال  ح��ري��ة  يملك  ال���ذي  ال��خ��ب��از  محمود  وه��و  للموسم 

للنادي الذي يريد بعدما توقف لفترة تزيد عن موسمين.

)4( محترفين في القسم  األول لدورينا حتى اآلن
الالعب  مع  التعاقد  إج��راءات  أندية   )4 ( أنهت   [
لالعبين  األول��ى  التسجيل  فترة  خ��الل  المحترف 
يناير/كانون   10 في  ستنتهي  والتي  المحترفين 
البسيتين،  األه��ل��ي،  ه��ي  واألن��دي��ة  المقبل،  األول 
بقية  ف��ي��م��ا  ال��م��ح��رق،  وأخ���ي���رًا  ال��ش��رق��ي،  ال���رف���اع 

الآلن. حتى  تتعاقد  لم  األندية 
التعاقد  إج��راءات  أنهى  ن��اد  أول  يعتبر  فاألهلي 
من  ال��الع��ب  ه��ذا  يعتبر  إذ  ب��ت��روس،  ال��ي��ون��ان��ي  م��ع 
خصوصًا  األه��الوي��ة،  الطائرة  في  البارزة  النقاط 
أن����ه ش��ك��ل ق����وة ض���ارب���ة خ����الل ت��ج��رب��ت��ه األول����ى 
األهالوية  تأهل  في  وساهم  موسمين،  قبل  معهم 
ل��ل��م��ب��اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل���ل���دوري، وس��ي��ك��ون ب��إم��ك��ان 
إجراءات  انتهاء  بعد  لقاء  أول  في  المشاركة  بتروس 

. تسجيله
جيف  األميركي  لالعب  جدد  فأنه  البسيتين،  أما 
الالعبين  أن��ج��ح  م��ن  ال��الع��ب  ه���ذا  يعتبر  اذ  ب��ات��ك، 
في  ال��خ��راف��ي��ة  ع���روض���ه  ب��ع��د  وذل����ك  ال��م��ح��ت��رف��ي��ن 
يحقق  كان  إذ  الماضي،  العام  للدوري  الثاني  القسم 
المباراة  في  نقطة   30 عن  يقل  ال  اذ  كبير  نقاط  معدل 
لكتيبة  ضاربة  قوة  يشكل  أن  المتوقع  ومن  تقريبًا، 
لقاء  أول  جيف  وسيلعب  ال��ع��ام،  ه��ذا  سعد  ع��ب��داهلل 

األهلي. أمام 
أم���ا ال��ش��رق��ي، ف��إن��ه ت��ع��اق��د م��ع الع���ب أم��ي��رك��ي 
روبينس  الالعب  ويدعى  للمنطقة،  مرة  ألول  يأتي 
 ،)2 ( مركز  في  األميركي  الالعب  يلعب  إذ  وليام، 
الموسم  هذا  الكثير  الشيء  الشرقاوية  عليه  ويعول 
عدم  وهو  األول��ي  الطموح  تحقيق  في  وخصوصًا 
ال��ه��ب��وط م��ن ج��دي��د، وب��ح��س��ب آخ���ر األخ���ب���ار ف��إن 

المحرق  أم��ام  المشاركة  بإمكانه  سيكون  الالعب 
)السبت(. اليوم 

تسجيل  إج����راءات  أن��ه��ى  وال���ذي  ال��م��ح��رق  فيما 
الع���ب���ه األل���ب���ان���ي غ��ازم��ن��د ه���وس���اج ف���ي االت���ح���اد 
ال  أن  المتوقع  م��ن  فإنه  ال��ط��ائ��رة  للكرة  البحريني 
االتحاد  إقفال  والسبب  األقل  على  لقاءين  أول  يلعب 
ال��م��ي��الد  ب��أع��ي��اد  ل��الح��ت��ف��ال  أب��واب��ه  للعبة  ال��دول��ي 
فإن  ل��الع��ب،  وب��ال��ع��ودة  ال��م��ي��الدي��ة،  السنة  ورأس 
 ،)4 ( مركز  في  يلعب  وهو  للمنطقة،  مرة  ألول  يأتي 
وخاض  عامًا،   )23 ( وعمره  مترين،  طوله  ويبلغ 
عليه  ويعول  أي��ام،   )3 ( قبل  النجمة  ضد  ودي��ًا  لقاء 
لبقية  إضافية  ق��وة  يشكل  ب��أن  كثيرًا  المحرقاوية 
ال��ك��ت��ي��ب��ة ح��ت��ى ي��ص��ب��ح ال��م��ح��رق رق��م��ًا ص��ع��ب��ًا ه��ذا 

كعادته. الموسم 

بتروس

مصطفى ضيفدراغانإبراهيم عليرضا عليمحمد المرباطيعبداهلل سعدخالد جناحيفؤاد عبدالواحد

اليوم انطالقة منتظرة لدوري الدرجة األولى للكرة الطائرة 

حامل اللقب المحرق يواجه الشرقي... والنصر يالقي الشباب

األولى  الدرجة  دوري  في  مشاركة   )8( أصل  من  أندية   )6( أعطت   [
لسيطرة  استمرار  في  وذل��ك  الوطني،  المدرب  في  ثقتها  الطائرة  للكرة 
الموسم  سيناريو  ليتكرر  الطائرة،  الكرة  مالعب  في  الوطنيين  المدربين 

الماضي.
محمد  األس��ط��وري  لمدربها  ال��م��ح��رق  إدارة  ج���ددت  ال��م��ح��رق:  أواًل 
الخارجية  تجربته  من  عودته  منذ  التوالي  على  الثالث  للموسم  المرباطي 
مع الشباب اإلماراتي، ومنذ عودته وهو يحقق االنجاز تلو اآلخر لطائرة 
تحقيق  في  االستمرار  أم��ل  على  له  التجديد  تم  السبب  ولهذا  األح���الم، 

االنجازات وخصوصًا على الصعيد الخارجي.
الفني  الجهاز  على  تغيير  أي  يطرأ  لم  متوقعًا  ك��ان  كما  النصر:  ثانيًا 
الثاني  للموسم  علي  وحسن  رضا  لألخوين  التجديد  تم  إذ  النصراوي، 
األخ��وان  ويعتبر  موسمين،  قبل  األهلي  في  تجربتهما  منذ  التوالي  على 

من الركائز التدريبية المهمة في القلعة الزرقاء بما لهما من خبرة وتجربة 
كبيرتين، وتكفي االنجازات التي تم تحقيقها خالل فترة قيادتهما للفريق 

األول.
مع  تعاقدت  إذ  البسيتين  طائرة  على  جديد  أي  يطرأ  لم  البسيتين:  ثالثا 
من  ليكون  التوالي  على   )10( رقم  للموسم  سعد  عبداهلل  الوطني  المدرب 
الطائرة  الكرة  مالعب  في  متتالي  بشكل  منصبه  في  بقاًء  المدربين  أطول 
على  الزرقاء  اإلدارة  من  الكامل  الرضا  يعني  الثقة  وتجديد  البحرينية، 
صعيد  على  لقاء  أول  لتحقيق  البسيتين  قاد  أنه  ويكفي  البسيتين،  نتائج 
والوصافة  العهد،  ولي  كأس  بتحقيق  وذلك  مواسم   )3( قبل  األلو  الفريق 

في الموسم الذي يليه.
رابعًا داركليب: كعادته داركليب حافظ على استقراره للموسم الثالث 
عمل  الذي  علي  إبراهيم  للمدرب  جديد  من  الثقة  إعطاء  تم  إذ  التوالي،  على 

الفئات  صعيد  على  ولكن  أبنائه  أحد  كونه  النادي  هذا  في  طويلة  لسنوات 
الفترة  خالل  ستتضح  أهداف  عدة  فيها  العام  هذا  الثقة  وتجديد  العمرية، 
المشاركة  فرصة  الشباب  الالعبين  إعطاء  ناحية  من  خصوصًا  المقبلة 

وكذلك تحقيق نتائج إيجابية.
الموسم  في  األم��ري��ن  عانت  التي  النجمة  طائرة  أم��ا  النجمة:  خامسًا 
الماضي، فأكدت أن ما حصل للفريق ال دخل للمدرب فؤاد عبدالواحد فيه 
شيئًا، إذ تم التجديد له للموسم الثاني على التوالي، بهدف إعطائه فرصة 
أكبر إلظهار مواهبه التدريبية، وحاولت اإلدارة أن تدعم صفوف الفريق 
بعدة العبين مهمين بهدف تعزيز قوة الفريق مع انطالقة الموسم ليكون 

حاله أفضل من الموسم الماضي.
سادسًا الشرقي: لم ير المسئولون في طائرة الرفاع الشرقي أي خيار 
بعدما  األول  الفريق  لتدريب  جناحي  خالد  المدرب  في  الثقة  تجديد  من 

نجح في قيادة الفريق للعودة لمصاف أندية الدرجة األولى، وهذه تعتبر 
مكافئة كبيرة بالنسبة له سيحاول جاهدًا استغاللها خير استغالل خالل 

الموسم، إذ الطموح األولي سيكون البقاء وإلغاء قاعدة الصاعد هابط.
سابعًا األهلي: تعاقد األهالوية مع المدرب الصربي دراغان ليخوض 
الصربي  المدرب  ويملك  المحلية،  الساحة  على  له  تجربة  أول  بالتالي 
دراغان  ويعتبر  كثيرًا،  األهالوية  عليه  سيعول  ما  وهذا  جيدة  ذاتية  سيرة 

هو الوحيد التي تعتبر أجواء الكرة الطائرة البحرينية جديدة عليه.
ثامنًا الشباب: لم يحدث أي تغيير على الجهاز الفني للطائرة الشبابية، 
ضيف  مصطفى  المصري  للمدرب  جديدة  فرصة  الشباب  إدارة  أعطت  إذ 
يقدم  فريق  تكوين  بهدف  التوالي  على  الثاني  للموسم  الفريق  لقيادة 
عروض إيجابية خالل الموسم، الشباب نجح الموسم الماضي في تفادي 

الهبوط وقد يكون هذا العام الطموح نفسه مع زيادة في التطلعات نسبيًا.

)6( مدربين وطنيين ودراغان وضيف المدربان األجنبيان في »أولى الطائرة«
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أوضح أنهم ينتظرون مستوى فنيًا كبيرًا هذا الموسم 

الحلواجي: دخول الجماهير للجولة األولى مجانًا
§ الوسط - محمد عون

] أوضح أمين السر العام لالتحاد البحريني للكرة الطائرة فراس الحلواجي 
الدرجة  لدوري  األولى  الجولة  في  الجماهير  دخول  أن  الرياضي«  »الوسط  لـ 
األولى للكرة الطائرة سيكون بالمجان، وأضاف »في حال حدث ترتيب آخر 

سيتم اإلعالن عنه في حينه بكل تأكيد«.
مركز  صالة  على  سيكون  للدوري  األول  »القسم  القول:  في  واستمر 
الحتضان  جاهزة  أصبحت  بعدما  وذلك  الحالي  الوقت  في  الشباب 
الــجــديــدة  ــة  ــال ــص ال تحتضن  أن  الــمــتــوقــع  مــن  فــيــمــا  ــات،  ــاري ــب ــم ال
المخصصة ما تبقى من الموسم في حال تم استالمها كما قيل لنا في 

شهر مارس/آذار من العام المقبل«.
»نأمل  قائال:  علق  كاتحاد،  الجديد  للموسم  توقعاتهم  وعن 
أندية  هناك  إذ  الفنية،  الناحية  من  مميز  الموسم  يكون  أن 
أمر  ــذا  وه للموسم،  جيد  بشكل  واستعدت  اجتهدت 
التي  ــاالت  ــق ــت واالن التحركات  أن  ونتمنى  ـــع،  رائ
مفعول  لها  يكون  الموسم  انطالقة  قبل  حدثت 
للدوري،  العام  المستوى  على  جداً  إيجابي 
بشكل  الفني  المستوى  ظهر  حال  في  ألن 
سيكون  المنتخب  أن  يعني  هــذا  قــوي 
تعطي  أن  الحلواجي  وتطلع  قويًا«. 
لالعبين  المشاركة  فــرصــة  ــة  ــدي األن
المنتخبات  مثلوا  الذين  الصاعدين 

الوطنية.
سيحدث  وهل  التلفزيوني  النقل  وعن 
بيني  »حصلت  ــال:  ــائ ق علق  ــور،  ــط ت فيه 
عبدالعزيز  الرياضية  القناة  مدير  وبين 
أنهم  لنا  ــد  وأك ــاالت،  ــص ات ــدة  ع ـــراف  اإلش
دوري  مــبــاريــات  بنقل  أكــثــر  سيهتمون 
الطائرة، وهذا أمر سيسعدنا بكل تأكيد، 
وأوضحوا لنا أن هناك أستوديو تحليلي 

سيرافق نقل المباريات«. فراس الحلواجي

الدوحة تستضيف أكبر مؤتمر لالستثمار الرياضي

غادر أمس للمشاركة في منافسات اختراق الضاحية

وفد القوى البحريني يشارك في خليجي 22 بدبي اليوم

السماح للمقيمين بالمشاركة في بطولة األندية الوطنية لبناء األجسام

عبدالعال بطل األبطال في بطولة زين البحرين للتنس

§ الوسط – المحرر الرياضي

ــارة  ــي ق ] تــتــرقــب األوســــاط الــريــاضــيــة ف
الذي  الثاني  الرياضي  االستثمار  مؤتمر  آسيا 
سيعقد في الدوحة على هامش كأس أمم آسيا 
 7 مــن  الــفــتــرة  ــالل  خ قطر  ستستضيفها  الــتــي 
والذي  المقبل،  األول  يناير/كانون   29 وحتى 
إذ  المحدودة،  األعمال  أركــان  مجموعة  تنظمه 
والعاشر  التاسع  يومي  المؤتمر  يقام  أن  تقرر 
القدم  لكرة  القطري  االتحاد  رئيس  رعاية  تحت 
نجوم  دوري  لمؤسسة  التنفيذي  الــرئــيــس 
ثاني،  آل  أحمد  بن  خليفة  بن  حمد  الشيخ  قطر 

وتحت مظلة مؤسسة دوري نجوم قطر.
ـــر عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ـــم ـــؤت ـــم وســـيـــحـــضـــر ال
على  ســواء  ــارزة  ــب ال الرياضية  الشخصيات 
على  أو  والــعــربــي  الــخــلــيــجــي  الــمــســتــويــيــن 
الحاضرون  سيتقدم  إذ  العالمي،  المستوى 
الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس االتحادين 
سلطان  األمير  القدم  لكرة  والعربي  السعودي 
القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  ورئيس  فهد،  بن 
االولمبية  اللجنة  عام  وأمين  همام،  بن  محمد 
القطرية الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، 
والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  ورئيس 
مملكة  في  ــالم  اإلع شئون  هيئة  رئيس  سابقا 
خليفة   آل  محمد  ــن  ب ـــواز  ف الــشــيــخ  الــبــحــريــن 
والمشرف  السعودي  اإلعــالم  ــر  وزي ومساعد 
األمير  السعودية  الرياضية  القناة  على  العام 
تركي بن سلطان بن عبدالعزيز، وعضو شرف 
نادي الهالل السعودي األمير عبداهلل بن مساعد 
كما  خالد،  بن  تركي  واألمــيــر  عبدالعزيز،  بن 

االتحادات  ــاء  رؤس من  عدد  المؤتمر  سيحضر 
واألندية الخليجية والعربية واآلسيوية.

وسيشهد المؤتمر طرح عدد من أوراق العمل 
االتحاد  رئيس  المتحدثين  بين  من  سيكون  إذ 
وأمين  همام،  بن  محمد  القدم  لكرة  اآلســيــوي 
سعود  الشيخ  القطرية  االولمبية  اللجنة  عام 
بن  تــركــي  ــر  ــي واألم ثــانــي،  آل  عبدالرحمن  بــن 
السعودي  المنتخب  على  العام  المشرف  خالد 
 F6 مجموعة  إدارة  مجلس  ورئــيــس  ســابــقــًا، 
فهد  ــن  ب فيصل  ــر  ــي األم الــريــاضــي  لالستثمار 
نادي  في  التسويق  ــدراء  م وكبير   ، عبداهلل  بن 
عام  ومــديــر  إنــزويــتــا،  النــدر  سابقا  برشلونة 
ــري  ــص ــح شــركــة )مــيــديــا بـــــرو( الــمــســوق ال
مدريد  ريال  لناديي  التلفزيوني  النقل  لحقوق 

باري  ماريو  االسباني  الــدوري  في  وبرشلونة 
من  تتخذ  التي  للمجموعة  وسبق  وغيرهم. 
السعودية مقراً لها، والتي تعنى بتطوير بيئة 
أن  الخليج  منطقة  فــي  الــريــاضــي  االستثمار 
مملكة  في  الماضي  العام  األول  المؤتمر  نظمت 
المعنيين  مــن  نخبة  فيه  ــارك  ش إذ  البحرين، 
الخليجي  المستويين  على  االستثمار  بشئون 

والعربي وعلى المستوى العالمي. 
ـــان  ــس مــجــمــوعــة أرك ــي ـــد رئ ــه، أك ــت ــه مـــن ج
يتوقعون  أنهم  العبدالوهاب  حسين  األعمال 
نجاحًا باهراً للمؤتمر الثاني التي ستستضيفه 
القطري  االتحاد  رئيس  أن  إلى  الفتًا  الدوحة، 
قد  ثاني  آل  أحمد  بــن  خليفة  بــن  حمد  الشيخ 

وجه بتوفير كل متطلبات النجاح للمؤتمر.

§ الرفاع - اتحاد ألعاب القوى  

البحرين  منتخب  وفد  أمس  مساء  غــادر   [
ــارات  اإلم بدولة  دبــي  إلــى  الضاحية  الختراق 
منافسات  فــي  للمشاركة  المتحدة  العربية 
والشباب  للرجال  والعشرين  الثانية  البطولة 
مجلس  بدول  الضاحية  الختراق  والناشئين 

التعاون الخليجي.
تحت  )الــســبــت(  الــيــوم  البطولة  وتنطلق 
رعاية ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي 
الشيخ  سمو  الرياضي  دبــي  مجلس  ورئيس 
بحديقة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان 
السعودية  منتخبات  بمشاركة  دبي  في  الصفا 
جانب  إلى  والكويت  وقطر  وعمان  واإلمــارات 

المنتخب البحريني.
الشيخ  برئاسة  البحريني  الوفد  ويشارك 
منتخبي  والعــبــي  خليفة  آل  محمد  بــن  ــالل  ط
محبوب  ــم  ه والالعبين  ــاب،  ــب ــش وال ــال  ــرج ال
وحليم  مــبــارك  وطـــارق  منصور  ــالل  وب حسن 
فيما  ــــزار،  ن ودلـــهـــان  ــال  ــم ج ــي  ــوق وش ــري  ــب ج
وآدم  مبارك  اسحاق  من  الشباب  فريق  يتكون 
ومحمد  حسن  الدين  وعز  محمد  وخلف  يونس 

عبده وعمار جبر.
تحقيق  الــى  البحريني  الــفــريــق  ويسعى 
البطولة  في  ايجابية  ونتائج  قوية  مشاركة 
منتخبي  قبل  مــن  قوية  منافسة  تشهد  التي 
ــــــارات  ـــب اإلم ـــان ـــر الــــى ج ـــط الـــســـعـــوديـــة وق

مستضيف البطولة.

 عسكر مراقبًا اداريا
البحريني  االتحاد  رئيس  نائب  وسيشرف   
بعد  إداريــا  البطولة  على  عسكر  عبدالرحمن 
إداريا  مراقبا  المنظمة  اللجنة  قبل  من  تعيينه 
ومميز  كبير  بتقدير  عسكر  ويحظى  للبطولة، 

للكفاءة  نظرا  الخليجية  االتــحــادات  قبل  من 
في  ــه  ــرت ــب وخ بــهــا  يتمتع  ــي  ــت ال اإلداريـــــة 

التي  الوطيدة  وعالقاته  اللعبة  مجال 
الخليجية  والوفود  الفرق  كل  مع  تربطه 

والعربية واآلسيوية.
وســيــقــام عــلــى هــامــش الــبــطــولــة عــدة 

اللجنة  اجتماع  بينها  من  اجتماعات، 
الفنية، وسيمثل اتحاد القوى 

األمـــيـــن الـــعـــام الــمــســاعــد 
الفنية  الــلــجــنــة  ــس  ــي رئ

ـــام بــاالتــحــاد  ـــك ـــح وال
محمد علي احمد.

العد  بــدايــة  ــع  وم  
للبطولة  التنازلي 

سير  ـــط  خ ــد  ــه ــش ي
بحديقة  السباق 

نشاطا  الــصــفــا 
إذ  ـــا،  ـــوظ ـــح ـــل م
إدارة  قــــدمــــت 
الـــــــحـــــــدائـــــــق 
بــبــلــديــة دبـــي 
ــــالت  ــــي ــــه ــــس ت

ــة دبــي  ــرط ــا كــبــيــريــن فــيــمــا أبــــدت ش ــاون ــع وت
الحدث  إلنجاح  الفتا  ودعما  تعاونا  كعادتها 
المنصة  تــشــيــيــد  ـــي  ف دتــكــو  شــركــة  ـــــدأت  وب
ــور  ــه ــم ــات وج ــي ــص ــخ ــش ــار ال ــب ــك ــة ل ــي ــس ــي ــرئ ال
ورسم  تحديد  الفنية  اللجنة  وتولت  الحضور 

خط سير السباق.
ــة  ــن ــج ــل ـــف ال ـــك ـــع وت
على  العليا  المنظمة 
ـــات  ـــس ـــم ـــل ــــــــع ال وض
ــدث،  ــح ــل ــــرة ل ــــي األخ
اللجنة  أعــــدت  كــمــا 
ـــة كــتــيــب  ـــي ـــالم اإلع
البطولة الذي صدر 
ـــس )الــجــمــعــة(  ام
ويوزع في حفل 
االفـــــتـــــتـــــاح 

الرسمي.

§ الوسط – المحرر الرياضي

األثقال  لرفع  البحريني  االتحاد  ــق  واف  [
الالعبين  مــشــاركــة  على  البدنية  والتربية 
ــة  ــدي األن بــطــولــة  ــي  ف المملكة  ــي  ف المقيمين 
في  لتنظيمها  االتحاد  يستعد  التي  الوطنية 

المقبل. العام  من  مارس/آذار   18
بأن  سابق  ــت  وق فــي  أعلن  ــاد  ــح االت ــان  وك
الالعبين  على  مقتصرة  ستكون  البطولة 
أن  قبل  المحلية،  الوطنية  لألندية  المنتمين 
في  المقيمين  الالعبين  مشاركة  مناقشة  تتم 
الذي  اإلدارة  مجلس  اجتماع  خــالل  المملكة 
فيه  ــر  أق والـــذي  الماضي  ــاء  ــع األرب ــوم  ي عقد 
المقيمين  الالعبين  مشاركة  اإلدارة  مجلس 

البطولة. في 
لالتحاد  ــام  ــع ال ــر  ــس ال ــن  ــي أم ــك  ــذل ب صـــرح 
السماح  أن  عــلــى  أكـــد  ـــذي  ال ــار  ــم ــع ال ــح  ــال ص
المملكة  ــي  ف المقيمين  الالعبين  بمشاركة 
التنافس  من  أكبر  مساحة  البطولة  سيعطي 
ــن  ــي ــب ــالع ـــح ال ـــال ــــك فـــي ص كــمــا ســيــكــون ذل
استعداد  أفضل  سيستعدون  الذين  المحليين 
يساعدهم  جيد  بمستوى  الــظــهــور  ــل  أج ــن  م
وسينعكس  األجانب،  الالعبين  منافسة  على 
وعلى  للبطولة  الــعــام  المستوى  على  ــك  ذل

خاص. بشكل  المحليين  الالعبين 
في  المشاركة  أهمية  على  العمار  أكــد  كما 
المحليين  الالعبين  جانب  من  البطولة  هذه 
على  سيتم  اذ  الوطنية  األندية  إلى  المنتمين 
التي  المنتخبات  العــبــيــن  اخــتــيــار  هــذه  إثــر 
الخارجية  المنافسات  في  البحرين  ستمثل 

. لمقبلة ا
نظاما  سيتبع  االتــحــاد  ــأن  ب العمار  ــال  وق
ــي  ــب ــــل تــوســيــع قـــاعـــدة الع جـــديـــدا مـــن أج
مجموعة  وإعداد  تجهيز  أجل  من  المنتخبات 
من الالعبين البارزين الذين ستفرزهم بطولة 
في  االتحاد  سينظمها  التي  الوطنية  األندية 
الالعبين  تصنيف  إذ  الــمــقــبــل،  ـــارس  م شــهــر 
المشاركات  في  وخبرتهم  مستوياتهم  حسب 
االتحاد  ــأن  ب موضحا  السابقة،  الخارجية 
اختيارهم  سيتم  الذين  الالعبين  سيصنف 
الالعبين  األولى  الفئة  وتضم  فئات،  ثالث  إلى 
اإلنجازات  من  العديد  حققوا  والذين  الكبار 
وتضم  الثانية  والفئة  والعالمية،  اآلسيوية 
بطوالت  في  المنتخب  مثلوا  الذين  الالعبين 

الالعبين  فستشمل  الثالثة  الفئة  أما  سابقة، 
الجدد الصاعدين والذين لم يسبق لهم تمثيل 
الفئة  هذه  إدخــال  سيتم  إذ  سابقا،  المنتخب 
وإعــدادهــم  لتأهيلهم  خاصة  معسكرات  في 

البحرين. في  اللعبة  مستقبل  ليكونوا 
ـــه بــعــد اإلنـــجـــازات  ــار: »أن ــم ــع ــــاف ال وأض
السنتين  في  اللعبة  حققتها  التي  العديدة 
جيل  ـــداد  إع فــي  التفكير  بــدأنــا  الماضيتين، 
جديد من الالعبين ليواصل مسيرة اإلنجازات 
الالعبين  قاعدة  وتوسيع  مستقبال  اللعبة  في 
والصاعدين  الجدد  لألبطال  الفرصة  ومنح 
الخبرة  واكتساب  البحرين  لتمثيل  الفرصة 
من  المزيد  تحقيق  ــل  أج مــن  الجيد  ـــداد  واإلع

للمملكة«. اإلنجازات 
ـــد الــعــمــار عــلــى أهــمــيــة الــمــشــاركــة في  وأك
العبي  اختيار  أن  إلــى  مشيرا  البطولة،  هــذه 
ـــــذي ســيــمــثــلــون  ــة ال ــي ــن ــوط ــات ال ــب ــخ ــت ــن ــم ال
المقبلة  ــوالت  ــط ــب ال ــي  ف ــا  ــي ــارج خ الــبــحــريــن 
العــب  وأي  فــيــهــا،  ــون  ــارك ــش ي مــمــن  ســيــكــون 
لن  مقبول  ــذر  ع دون  المشاركة  عــن  يتخلف 
التي  المنتخبات  قائمة  ضمن  اختياره  يتم 
ســيــتــم تــشــكــيــلــهــا لــلــمــنــاســبــات الــخــارجــيــة 
آسيا  وبطولة  العرب  بطولة  وأبرزها  المقبلة 

العالم. وبطولة 
ـــــداد  ـــــا الـــعـــمـــار الــالعــبــيــن إلــــى اإلع ودع
وقت  في  البطولة  في  للمشاركة  والتحضير 
الذي  الجيد  بالمستوى  الظهور  أجل  من  مبكر 
ومتمنيا  المنتخبات  إلــى  للوصول  يؤهلهم 

البطولة. في  الالعبين  لجميع  التوفيق 

§ الجفير - نادي البحرين للتنس 

يتقدمهم  مميز  جماهيري  حضور  وسط   [
محمد  خميس  للتنس  البحرين  ــادي  ن رئيس 
أكد  المخرق،  وحسين  الرئيس  ونائب  المقلة 
واستحق  تــفــوقــه  عــبــدالــعــال  محمد  ــب  ــالع ال
الفردي  بطولة  تحقيقه  بعد  األبطال  بطل  لقب 
الدائم  منافسه  على  أمس  بفوزه  سنة   16 سن 
في   ،6-10 و  و3-6   7-5 بنتيجة  قائد  عمر 
زين  بطولة  نهائيات  ضمن  وممتع  قوي  لقاء 
في  للناشئين  المفتوحة  الثامنة  البحرين 
للتنس  البحرين  نادي  ينظمها  والتي  التنس 
ديسمبر/كانون   28 إلى   10 من  الفترة  خالل 
األول الجاري  ضمن احتفاالت مملكة البحرين 
على  سنة   11 ومــرور  المجيد  الوطني  بالعيد 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــبــالد  عاهل  تولي 

خليفة مقاليد الحكم في المملكة.
قدم  مثير  بنهائي  الحضور  استمتع  ــد  وق
والــوصــيــف  عــبــدالــعــال  محمد  الــبــطــل  خــاللــه 
استحسان  ونــاال  وراقيا  قويا  تنسا  قائد  عمر 
الرياضية  والــــروح  األداء  ــذا  ه على  الجميع 
عبدالعال  منافسه  قائد  عمر  وفاجأ  العالية، 
إنهاء  خـــالل   مــن  الــبــدايــة  منذ  هجومي  ـــأداء  ب
ــواط  األش فــي  وتــقــدم  ــة  ودق بسرعة  الهجمات 
لبعض  ونتيجة  وبــعــدهــا  و1-3،  صفر   2-
تمكن  عمر  من  المبررة  وغير  السهلة  األخطاء 
اللقاء  ألجــواء  جديد  من  العودة  من  عبدالعال 
 ،3-5 حتى  وتقدم  بل   3-3 النتيجة  ــادل  وع
يوقف  كبير  وبإصرار  األمر  عمر  يتدارك  أن  قبل 
عند  عبدالعال  عليها  حصل  التي  األشواط  عدد 

أشواط  بأربعة  الفوز  من  عمر  تمكن  إذ  أشواط   5
لصالحه  ــى  األول المجموعة  ليحسم  متتالية 
تماما  ــى  األول المجموعة  عكس  وعلى    .5-7
من  شديد  بتركيز  الثانية  المجموعة  بــدأت 
و1-3،  صفر   2- التقدم  من  وتمكن  عبدالعال 
المجموعة  حسم  ثم   3-4 تقدمه  على  وحافظ 
الثانية لصالحه 6-3 ، وبحسب نظام البطولة 
تم  ـــدة  واح بمجموعة  ــب  الع كــل  ــاز  ف أن  وبعد 
اللجوء للعب المجموعة الفاصلة من 10 نقاط 

إذ حسمها عبدالعال لصالحة 6-10.
ــادي  ــاراة قــام رئــيــس ن ــب ــم وعــقــب انــتــهــاء ال
بتهنئة  المقلة  محمد  خميس  للتنس  البحرين 
وطالبهما  الراقي  األداء  وبهذا  بالفوز  الالعبان 
الذي  األداء  وتطوير  التدريبات  في  باالستمرار 
وأشاد  السابقة،  المشاركات  عن  كثيرا  تحسن 
بعودة الالعب عمر قائد من جديد ألدائه القوي 
لمحمد  البطولة  كأس  قدم  ثم  المباريات،  في 

قائد  عمر  وإلى  سنة   16 فردي  بطل  عبدالعال 
وصيف البطل.

محمد  الالعب  ــرب  أع المباراة  انتهاء  بعد 
هذه  في  بالمشاركة  سعادته  عن  عبدالعال 
انتزع  أنه  وخصوصا  باللقب  وفوزه  البطولة 
أنه  إلى  مشيرا  وعنيد،  قوي  منافس  من  اللقب 
عمر  وزميله  هو  سنة   16 فئة  في  اللعب  فضل 
من  يمكنهما  سنهما  أن  مــن  الــرغــم  على  قــائــد 
في  منهما  ورغبة  أنهما  إال  أقــل،  فئة  في  اللعب 
المنافسة  خــالل  من  الفني  مستواهما  تطوير 
 16 فئة  فــي  اللعب  قـــررا  ـــوى،  أق مسابقة  فــي 
ــــاف عــبــدالــعــال أنـــه يــحــتــاج إلــى  ــة، وأض ــن س
اللعب  خــالل  من  أكبر  خبرات  على  الحصول 
سيسعى  ما  وهذا  وخبرة  سنا  أكبر  العبين  مع 
ومدربه  والــده  وشكر  المقبلة،  الفترة  في  إليه 
على  عبدالعال  عصام  السابق  البحرين  بطل 

اهتمامه ودعمه له.

فواز بن محمد يلقي كلمته في المؤتمر األول صالح العمار

عبدالعال يتسلم الكأس من رئيس النادي

نعد جماهيرنا بأن تكون القناة الرياضية مختلفة هذا الموسم 

األشراف: نقل مباشر لليوم االفتتاحي لدوري »أولى الطائرة«
] كشف مدير القناة الرياضية البحرينية عبدالعزيز األشراف لـ »الوسط الرياضي« أن القناة ستنقل منافسات الجولة األولى للكرة الطائرة كاملة والتي 

ستقام اليوم )السبت( على صالة مركز الشباب في الجفير، وأضاف »بإذن اهلل تعالى سيتم نقل لقاءي اليوم على الهواء مباشرًة، وبإذن اهلل 
يستمر ذلك إلكمال مباريات الجولة األولى للدوري«.

قلب  في  سنكون  إذ  التلفزيوني،  النقل  ناحية  من  مختلفًا  سيكون  الموسم  هذا  بأن  الرياضية  جماهيرنا  »نعد  القول:  في  واستمر 
على  القوية  المباريات  توزيع  ناحية  من  معنا  التعاون  الجميع  من  يتطلب  هذا  ولكن  الرياضات،  مختلف  وفي  دائمًا  الحدث 

مختلف أيام األسبوع«.
وفيما يخص دوري الطائرة الذي لم يلق اهتماما كبيرا الموسم الماضي، وهل سيتغير الوضع هذا الموسم وخصوصًا 

بن  علي  الشيخ  الطائرة  للكرة  البحريني  االتحاد  رئيس  وبين  بيننا  »حدثت  قائال:  علق  بذلك،  جماهيريه  مطالبات  هناك  أن 
محمد آل خليفة اتصاالت خالل الفترة الماضية وطلب زيادة حيز النقل التلفزيوني لمسابقات االتحاد، وأوضحنا له بأننا 

األولى«.  المباريات  منذ  تأكيد  بكل  الدعوة  سنلبي  ولهذا  الرياضية،  القناة  على  مختلفا  موسما  نقدم  أن  وسنحاول  سنجتهد 
االستطاعة  قدر  سنجتهد  أوضحت  كما  الرياضية،  القناة  مع  االتحادات  بين  مطلوب  »التعاون  قائال:  اإلشراف  وشدد 

أن نكون ملمين بكافة األحداث الرياضية على أرض المملكة والنقل سيكون بحسب الظروف التي نمر فيها، ولكن 
سيكون هناك اهتمام أكبر باالتحادات التي تملك رعاة لمسابقاتها وذلك بهدف الحصول على دعم مباشر يقلل من 

أعباء المصروفات الموجود في القناة الرياضية«.

النصر ينفرد وحيدًا بصدارة دوري الشباب للطائرة
] انفرد النصر بصدارة دوري الشباب للكرة الطائرة وذلك بعد فوزه المستحق 
على حساب غريمه التقليدي داركليب بنتيجة )1/3(، وذلك في المباراة التي أقيمت 

بالجفير. الشباب  مركز  صالة  في  أمس  يوم  بينهما 
الريف  اتحاد  حساب  على  الفوز  تحقيق  من  النجمة  تمكن  آخرين،  لقاءين  وفي 
وبالعودة  الدير،  اختبار  تجاوز  البسيتين  استطاع  ذاتها  وبالنتيجة  نظيفة،  بثالثية 
بالحكام  أدى  ما  نهايته  في  مشاجرة  اللقاء  هــذا  شهد  فقد  والــريــف،  النجمة  للقاء 
النجمة  من  والمتبقية  الريف  اتحاد  من  منهم  اثنان  العبين،  بطاقات   )3( لسحب 
لجنة  قبل  من  ذلك  بعد  عليهم  الالزم  اإلجراء  ألخذ  بحقهم  تقرير  كتابة  بهدف  وذلك 

المسابقات.
علو  ليؤكد  لمصلحته  اللقاء  يحسم  كيف  عرف  النصر  فإن  القمة،  للقاء  وبالعودة 
حسن  كتيبة  استطاعت  إذ  الماضيين،  العامين  خالل  داركليب  منافسهم  على  كعبه 
فوز  إلى  بشوط  تخلفهم  حولوا  بعدما  وذلك  لمصلحتهم  بأكملها  المعطيات  قلب  علي 

.)1/3( بنتيجة 
وجاءت نتائج أشواط اللقاء الذي أداره طاقم دولي مكون من سامي سويد ومنير 

مكي بواقع )25/23، 22/25، 13/25، 23/25(.
التمهيدي. الدور  ختام  في  المقبل  الثلثاء  يوم  أخرى  مرة  الفريقان  وسيلتقي 
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ضحاياها زينغا وجوزيه وفوساتي والرنج

مجزرة األربعاء في السعودية تطيح بأبرز مدربي فرق القمة

في  جوزيه  مانويل  البرتغالي  هم  اآلخرون  والثالثة 
الشباب  في  فوساتي  خورخي  واالوروغوياني  االتحاد 

الوحدة. في  الرنج  والفرنسي 
إنهاء  السعودي  الدوري  ثاني  النصر  نادي  أعلن  فقد 
والتر  السابق  الدولي  الحارس  االيطالي  مدربه  خدمات 
منذ  النصر  على  اإلشراف  مهمة  يتولى  كان  الذي  زينغا 
االورغوياني  خلف  وكــان  الماضي،  أيــار  مايو/  بداية 

سيلفا. دا  خورخي 
بينيتيز  رافايل  االسباني  لخالفة  زينغا  اسم  وطرح 

االيطالي. ميالن  إنتر  تدريب  من  المقال 
في  كثيرة  انتقادات  إلــى  االيطالي  الــمــدرب  تعرض 
أداء  تحسن  ــا  م ــان  ــرع س لكن  النصر  ــع  م عمله  ــة  ــداي ب
منذ  ــى  األول للمرة  الــدوري  ــدارة  ص إلــى  فصعد  الفريق 

الهالل  انتظام  بعد  عنها  تخلى  ــه  ان إال  طويلة،  فترة 
نصف  مــن  خــروجــه  عقب  المباريات  فــي  اللقب  حامل 

آسيا. أبطال  دوري  نهائي 
حافال  تدريبيا  سجال  عــامــا(   50( زينغا  يملك  وال 
فرق   4 ــر  آخ مــن  لثالثة  كــمــدرب  منصبه  مــن  أقيل  ــو  وه
باليرمو  نادي  من  النصر  قبل  آخرها  كان  تدريبها  تولى 

اإليطالي.
فريق  مع   1999 العام  التدريبي  مشواره  زينعا  بدأ 
ايطاليا  إلى  عاد  ثم  األميركي  ريفوليوشن  اينغلند  نيو 
رومانيا  إلى  تحول  ومنه   )2001-2000( بريرا  ليقود 
ستيوا  ثم   )2004-2002( بوخارست  ناسيونال  مع 
على  ــرف  ــش ي أن  قــبــل   )2005-2004( ــت  ــارس ــوخ ب
 )2006-2005( الصربي  األحمر  النجم  على  التوالي 

ــي  ــارات اإلم والعين   )2006( التركي  عنتاب  وغـــازي 
بوخارست  دينامو  مع  ذاتــه  الموسم  وأكمل   )2007(

.)2007( الروماني 
 )2009-2008( كاتانيا  مع  جديد  من  زينغا  وعاد 

.)2009( باليرمو  مع  وأخيرا 
3 بطوالت هي  وحقق زينغا خالل مسيرته التدريبية 
بوخارست  ستيوا  مع   2005 العام  الروماني  الدوري 
مع   2006 صربيا  ــأس  وك  2006 الصربي  ـــدوري  وال

األحمر. النجم 
البرتغالي  الـــدوري  ثالث  جــدة  اتحاد  ــدرب  م ــان  وك
النتائج  بسبب  منصبه  مــن  استقال  جــوزيــه  مانويل 
إذ  األخــيــرة  اآلونـــة  فــي  الفريق  يحققها  التي  المخيبة 

مباريات.  8 آخر  في  التعادل  فخ  في  سقط 
يورو  ألف   400 مبلغ  بدفع  ملزما  المدرب  وسيكون 
من  العقد  فسخ  لطلبه  جزائي  كشرط  االتحادية  لإلدارة 

واحد. جانب 
سيقوم  الــذي  هو  المصري  األهلي  نــادي  بأن  وتــردد 
تدريب  قيادة  ليتولى  لجوزيه  عقد  كمقدم  المبلغ  بدفع 

الموسم. من  المقبلة  المرحلة  في  الكروي  فريقه 
انتصارات   7 وحقق  بقوة  الموسم  االتحاد  واستهل 
يتخلى  أن  قبل  عدة  لمراحل  الصدارة  خولته  متتالية 
مباريات   8 فــي  الــتــعــادالت  نحس  الزمـــه  بعدما  عنها 
افتتاح  في  األربعاء   2/2 نجران  مضيفه  أمــام  آخرها 
بهدفين  تــقــدم  بــأنــه  علما  عــشــرة  الــســادســة  المرحلة 

. نظيفين
بداية  فــي  إعالمية  زوبــعــة  فــي  ــل  دخ جــوزيــه  وكــان 
السيناريو  تكرر  ثم  نور،  محمد  الفريق  قائد  مع  الموسم 
عن  األخــيــر  غــيــاب  بسبب  ـــزازي  ه نــايــف  المهاجم  مــع 
انتهاء  ــان  أب الــدوري  استئناف  مع  التدريبات  بعض 

.20 خليجي  منافسات 
خالد  الشباب  نادي  رئيس  أعلن  الذي  فوساتي  أما 
صفر/1  االتفاق  من  فريقه  خسارة  عقب  إقالته  البلطان 
الفريق  ــع  م بصمة  أيـــة  يسجل  فــلــم  ــا،  ــض أي األربـــعـــاء 
أمام  آسيا  أبطال  دوري  نهائي  نصف  من  خــرج  ــذي  ال
الجنوبي،  الكوري  سيونغنام  الحالية  النسخة  بطل 
منافسات  فــي  ــق  ــري ــف ال نــتــائــج  ـــوء  س ـــى  إل ــة  ــاف ــاإلض ب

نقطة   25 برصيد  الخامس  المركز  في  يقبع  إذ  الــدوري 
الرائد  مثل  الوسط  فــرق  من  عــدة  هزائم  تلقى  ان  بعد 

وغيرهما. والتعاون 
على  الشباب  مع  االنسجام  فوساتي  يستطع  ولــم 

دوليين. العبين   7 يملك  إنه  رغم 
عقب  ــج  الرن الفرنسي  مــدربــه  أيضا  الــوحــدة  وأقــال 

الماضي. األربعاء   3/2 الرائد  من  الخسارة 
األحداث  من  العديد  شهدت  األخيرة  الجولة  ان  يذكر 
الــمــدرب  قــدمــي  ثبتت  فقد  الــتــدريــبــي،  المستوى  على 
مهددا  كان  إن  بعد  االتفاق  في  مارين  أيــوان  الروماني 
كما  ــي،  ــل األه أمـــام  الثقيلة  الــخــســارة  بسبب  بــاإلقــالــة 
ـــذي بــدأ  ـــززت مــكــانــة الــمــدرب الــصــربــي مــيــلــوفــان ال ع
واالتفاق  الحزم  على  الفوز  عقب  االنتصارات  إلى  األهلي 

الماضية. الثالث  الجوالت  في  والفتح 
ونجران  والتعاون  األهلي  فرق  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
سابقة،  ــوالت  ج فــي  مدربيها  أقــالــت  إن  سبق  ــد  ــرائ وال
غــادر  غيريتس  ــك  أري البلجيكي  الــهــالل  ــدرب  م إن  كما 

المغرب. منتخب  على  لإلشراف 

والتر زينغاخورخي فوساتيمانويل جوزيه

§  الرياض - ا ف ب

] أسفرت المرحلة السادسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم التي اختتمت أمس األول 
)الخميس( عن مجزرة في حق المدربين طالت 4 منهم أبرزهم االيطالي والتر زينغا في النصر.

زينغا ُيزاحم ليوناردو 
على مقعد بينيتيز

§  ميالنو - رويترز

مرشحًا  زينغا  والتر  السعودي  للنصر  السابق  الفني  المدير  بات   [
إلنتر  الفني  المدير  منصب  في  بينيتيز  رافايل  اإلسباني  محل  يحل  لكي 

ميالن اإليطالي. 
وكان رئيس بطل إيطاليا وأوروبا والعالم ماسيمو موراتي قرر إقالة 
»رافا« الخميس بعد تصريحات »مثيرة للجدل« تحمل تهديدًا باالستقالة 

أطلقها المدرب بحق اإلدارة. 
وقال النادي على موقعه الرسمي على اإلنترنت: »توصل إنتر ميالن 
يربط  الذي  العقد  بفسخ  يقضي  ودي  اتفاٍق  إلى  بينيتيز  رافايل  ومدربه 
بينهما. نشكر بينيتيز على األلقاب التي حققناها بإشرافه وتحديدًا كأس 

السوبر اإليطالية وبطولة العالم لألندية«. 
بينيتيز،  موقع  لشغل  طريقه  في  عامًا(   50( زينغا  أن  الخميس  وذكر 
نتائج  ت��راج��ع  بسبب  السعودي  النصر  م��ن  حديثًا  إقالته  تمت  أن  بعد 

الفريق. 
في  التدريب  السابق-  ال��دول��ي  اإليطالي  -ال��ح��ارس  لزينغا  وسبق 
العربية  المملكة  إل��ى  يتحول  أن  قبل  وباليرمو  كاتانيا  ق��اد  إذ  إيطاليا، 

السعودية مع بداية الموسم الجاري. 
 ،1999 العام  اعتزاله  منذ  التدريب  مجال  في  يعمل  الذي  والتر  ويأمل 
في  مرماه  حرس  أن  سبق  الذي  »النيراتزوري«  بقيادة  حلمه  تحقيق  في 

328 مباراة في الفترة ما بين عامي 1982 و1994. 
أشارت  إذ  ميالن،  إنتر  لقيادة  المرشح  الوحيد  االسم  زينغا  ُيعتبر  وال 
وكالة أنباء »إنسا« اإليطالية إلى أن النجم البرازيلي السابق ليوناردو قد 
جاره  قيادته  من  العام  من  أقل  بعد  الفريق،  تدريب  على  اإلشراف  يتولى 

وغريمه التقليدي ميالن. 
ف��ي م��ق��اب��ل ذل���ك، أع���رب ق��ائ��د ف��ري��ق إن��ت��ر م��ي��الن حامل 
ل��ق��ب ال�����دوري اإلي��ط��ال��ي ل��ك��رة ال��ق��دم 
خافيير  المخضرم  األرجنتيني 
زان����ي����ت����ي، ع����ن م��س��ان��دت��ه 
ل��ل��ب��رازي��ل��ي ل���ي���ون���اردو 
بنيتيز  رافاييل  لخالفة 
الفني  المدير  منصب  في 

للفريق. 
عن  رح���ل  بنيتيز  وك���ان 
األول  أم���س  إن��ت��ر  ت���دري���ب 
)ال��خ��م��ي��س( ب��ع��د أي����ام من 
بلقب  للفوز  الفريق  قيادة 
م����ون����دي����ال األن�����دي�����ة ف��ي 
زانيتي  ليخرج  أبوظبي، 
للمدرب  مساندته  ويؤكد 
ال��س��اب��ق ل��ف��ري��ق م��ي��الن 
ل��ت��ول��ي ت��دري��ب ف��ري��ق��ه. 
»أع��رف  زانيتي:  وق��ال 
ليوناردو بشكل جيد، 
إنه شخص في منتهى 
ال�����ذك�����اء وي���ع���رف 

واجباته جيدا«.

فينغر يسخر من ناني
ويطلب استعارة كاناليس من الريال

§  لندن – د ب أ

أرسين  الفرنسي  القدم  لكرة  اإلنجليزي  أرسنال  لفريق  الفني  المدير  وجه   [
مانشستر  فريق  ألعاب  صانع  ناني  البرتغالي  إلى  السخرية  عبارات  فينغر 

الممتاز. الدوري  بلقب  المدفعجية  فوز  استبعد  أن  بعد  يونايتد، 
قبل  المحلي  الدوري  ترتيب  في  الثاني  المركز  أرسنال  ويحتل 

المقبل. االثنين  تشلسي  أمام  الديربي  مباراة 
يتصدر  الذي  مانشستر  فريقه  أن  يرى،  ناني  ولكن 
الترتيب بفارق نقطتين أمام أرسنال، ال يواجه منافسة 

تشلسي. جانب  من  سوى  اللقب  على 
قائاًل:  ناني  تصريحات  عامًا(   61( فينغر  وانتقد 
البطولة،  ه��ذه  في  مختلف  رأي  لديه  شخص  »ك��ل 

وال يوجد شخص كامل«.

الجميع  فيه  يعرف  مجتمع  في  »نعيش  سبورتس  سكاي  لشبكة  فينغر  وأوضح 
كل شيء، ومن العار أن تقول ال أعرف«.

خضت  ولقد  باللقب،  سيفوز  من  أع��رف  ال  الشخصي  المستوى  »على  وتابع 
 1600 بمقدار  مني  ذك��اء  أكثر  وأن��ه  بد  فال  يعرف  ناني  ك��ان  وإذا  م��ب��اراة،   1600

ضعف«.
النجم  استعارة  بطلب  التقدم  فينغر  آرسين  الفرنسي  يعتزم  ذل��ك،  مقابل  في 
الالعب  بيع  الملكي  النادي  رفض  بعد  كاناليس،  سيرجيو  مدريد  لريال  الصاعد 
ضم  في  رغبة  أبدى  فينغر  أن  االسبانية  »سبورت«  صحيفة  وذكرت  نهائي.   بشكل 
كاناليس إلى صفوف أرسنال خالل فترة االنتقاالت الشتوية الشهر المقبل. وفضل 
ويسعى  مورينهو،  جوزيه  قيادة  تحت  ثابت  بشكل  المشاركة  عاما(   19( كاناليس 
ال��دوري  لقب  على  المنافسة  في  أرس��ن��ال  ق��درة  لتعزيز  الالعب  الستعارة  فينغر 
وقع  عاما،   21 تحت  للشباب  االسباني  المنتخب  العب  كاناليس،  وكان  اإلنجليزي. 

6 أعوام مع ريال مدريد عندما انضم للفريق الصيف الماضي. عقدا لمدة 

فيرغسون يحصر المنافسة
على »البريميرليغ« بين 3

§  لندن - د ب ا

لفريق  الفني  المدير  يتوقع   [
أليكس  سير  يونايتد  مانشستر 
المنافسة  تتحول  ان  فيرغسون 
ـــــدوري اإلنــجــلــيــزي  عــلــى لــقــب ال
صراع  إلى  الموسم،  هذا  الممتاز 
وأرسنال  مانشستر  يضم  ثالثي 
ــون  ــس ــرغ ــي ـــــد ف ــي. وأك ــس ــل ــش وت
للفوز  بــقــوة  مــرشــح  ــال  ــن أرس أن 
مشاركة  استبعد  ولكنه  باللقب 
في  سيتي  ومانشستر  توتنهام 

المنافسة على الكأس. 
»ال  ـــون  ـــس ـــرغ ـــي ف وأوضـــــــــح 
ــون هـــنـــاك أي  ــك ــي ــد أنــــه س ــق ــت أع
وتشلسي  نحن  غيرنا،  منافس 
»أعــــرف  وتـــابـــع  ــــال«.  ــــن أرس أو 
مع  سيقاتل  ــاب،  ــدن ري هــاري  أن 
ـــل الــمــنــافــســة،  تــوتــنــهــام مــن أج
دوري  في  يشارك  الفريق  ولكن 
جديد  أمــر  وهــو  ــــا،  أوروب ــال  ــط أب

بالنسبة لهم«. 
الدور  إلى  عبروا  »إذا  وأوضح 
المنافسة  الصعب  فمن  التالي 

هذه  في  األوروبـــي  الصعيد  على 
الدوري  في  الصراع  مع  المرحلة 
في  المشاركة  بجانب  اإلنجليزي 
عادة  اإلنجليزي،  االتــحــاد  ــأس  ك
الجتياز  تؤهلك  التي  هي  الخبرة 

هذه المطبات«. 
سيتي  ــر  ــت ــس ــش ــان »م وأشــــــار 
ــل، ولــكــن  ــع ــف ــال ــة ب ــرص ــف ــه ال ــدي ل
ــي،  األوروب ــدوري  ال أيضا  أمامهم 
ومن  عليهم«.  األمور  سيصعب  ما 
مانشستر  يلتقي  ــرى،  أخ ناحية 
االسباني  برشلونة  مع  يونايتد 

في  واشنطن  في  ودية  مباراة  في 
30 يوليو/ تموز المقبل.

 موعد جديد لمباراة 
تشلسي ومانشستر

ـــــادي تــشــلــســي لــكــرة  أعـــلـــن ن
جديدا  موعدا  الجمعة،  يوم  القدم 
أمام  المرتقبة  المؤجلة  لمباراته 
الــدوري  فــي  يونايتد  مانشستر 

اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.
المباراة  إقامة  تشلسي  ــرر  وق
المقبل  آذار/مـــارس  من  األول  في 
أن  ــرض  ــت ــف ــم ال مــن  ـــان  ك أن  ــد  ــع ب
ــي الـــفـــريـــقـــان يــــوم األحـــد  ــق ــت ــل ي
الثلوج  تساقط  ولكن  الماضي، 

حال دون إقامة المباراة.
ـــذا الــمــوعــد  ــار ه ــي ــت ويــأتــي اخ
مشاركة  بسبب  المباراة،  إلقامة 
من  الخامس  ــدور  ال في  الفريقين 
ولكن  اإلنجليزي،  االتحاد  كــأس 
ـــال خــروجــهــمــا ســويــًا من  فــي ح
البطولة فمن الممكن إعادة اختيار 

موعد جديد لمباراتهما معًا.

فيرغسون

حلم العودة لبيكهام يصطدم 
بفيرغسون وفينغر

§  لندن - د ب أ

] اصطدم حلم النجم اإلنجليزي ديفيد بيكهام في العودة لفريق 
الذي  الوقت  في  فيرغسون  أليكس  سير  بحائط  يونايتد،  مانشستر 

وجه  في  الباب  فينغر  آرسين  ارسنال  لفريق  الفني  المدير  فيه  أغلق 
الالعب. 

ويعتزم القائد السابق للمنتخب اإلنجليزي بيكهام، استكمال عقده 
على  لالنتقال  أيضا  يسعى  ولكنه  األميركي،  جاالكس  أنجليس  لوس  مع 

سبيل اإلعارة إلى أوروبا لإلبقاء على أية فرصة له في العودة إلى منتخب بالده 
أنه  سابق  وقت  في  بيكهام  وأكد  كابيللو.  فابيو  اإليطالي  المدرب  قيادة  تحت 

مانشستر يونايتد،  خالل  من  فقط  الدوري اإلنجليزي الممتاز،  إلى  سيعود 
في  االسباني  مــدريــد  ــال  ري ــى  إل الرحيل  قبل  ألــقــاب   6 معه  ــرز  أح ــذي  ال

2003، رافضا اإلعارة إلى صفوف ايفرتون. 
السابق،  نجمه  استعادة  في  رغبة  أية  لديه  ليس  فيرغسون  ولكن 

شغر  على  للغاية  كبير  عاما   35 ـــ  ال صاحب  بيكهام  أن  ــرى  ي ــه  ألن
في  ديفيد  في  أفكر  »ال  فيرغسون:  وقال  فريقه.  وسط  خط  في  مركز 
هذا  مثل  في  العب  مع  تعاقدت  أن  لي  يسبق  لم  الطاغية،  السن  هذه 

السن«. 
محتمل  وانتقال  بيكهام  بين  ربطت  اإلعالم  وسائل  تقارير  وكان 
وألمح   ،2008 في  الفريق  مع  تــدرب  أن  بعد  أرسنال  صفوف  إلى 
أي  يمتلك  ال  ولكنه  الالعب  مع  رسميا  التعاقد  إمكانية  إلى  فينغر 
صن«:  »ذي  لصحيفة  فينغر  ــال  وق فريقه.  قائمة  في  خــال  مكان 
والكوت  لدينا  ولكن  بيكهام،  ديفيد  ضــم  فــي  التفكير  »يمكنني 

ونصري وروسيسكي وارشافين وايمانويل ايبوا«.
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أكد أحقيته في جميع الجوائز واألوسمة لعام 2010

مورينهو: شنايدر هو األحق بجائزة الكرة الذهبية من البارشا
§ مدريد – أ ف ب

] أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم المدرب 
الهولندي  الالعب  أن  )الخميس(  أمس  مورينهو  جوزيه  البرتغالي 

ويسلي شنايدر هو األحق بجائزة الكرة الذهبية في العام 2010.
مع  واالتــفــاق  بالتعاون  )الفيفا(  للعبة  الــدولــي  االتــحــاد  وأعلن 
الماضية  الفترة  في  الرياضية  الفرنسية  فوتبول«  »فرانس  مجلة 
عن القائمة النهائية ألسماء الالعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة 

الذهبية التي يحصل عليها أفضل العب في العام.
زافي  الثالثة  اإلسباني  برشلونة  نجوم  النهائية  القائمة  وضمت 

هيرنانديز وأندريس إنييستا وليونيل ميسي.
ــان  ــا ك ــدم ــن ــدر ع ــاي ــن ــق لـــه تـــدريـــب ش ــب ــــذي س ــو ال ــه ــن ــوري ــــد م وأك

ــالن  ــي ـــر م ـــت ــا الن ــي ــن فــــــــــــــي مــــديــــرا ف
ــــــــم  ــــــــوس ــــــــم ال

ان  الماضي 
الــــالعــــب 

الهولندي يستحق الكرة الذهبية أكثر من االسبانيين زافي وإنييستا 
واألرجنتيني ميسي.

ثالثيته  ميالن  إنتر  ومع  معه  أحرز  شنايدر  أن  مورينهو  وأوضح 
بألقاب  اإليطالي  الفريق  مع  فاز  إذ  الماضي  الموسم  في  التاريخية 
المنتخب  مع  وصل  كما  أوروبــا  أبطال  ودوري  إيطاليا  وكأس  دوري 
غاب  بينما  افريقيا  بجنوب   2010 العالم  كأس  نهائي  إلى  الهولندي 
 2010 العام  من  األولــى  الخمسة  الشهور  في  المالعب  عن  إنييستا 

بسبب اإلصابة.
قائمة  فــي  إنييستا  ــود  وج وراء  السبب  أن  ــى  إل مورينهو  وأشـــار 
في  تشافي  مع  كبير  بشكل  ساهم  أنه  العام  هذا  للجائزة  المرشحين 
بنفسه  إنييستا  سجل  كما   2010 لمونديال  النهائية  المباراة  بلوغ 

هدف الفوز 1/صفر على هولندا في النهائي
إنجاز  خلف  تــتــوارى  ــرى  أخ ــازات  ــج إن أي  أن  مورينهو  وأوضـــح 

المونديال في العام الذي يشهد بطولة كأس العالم.
في  يشارك  لم  الــذي  انيستا،  اندريس  اختيار  تم  »إذا  ــال:  وق
في  شــارك  ولكنه  اإلصابة،  بسبب  العام  من  أشهر   5 أول 
النهائية  المباراة  في  الفوز  هدف  ــرز  وأح مباريات   6
يحدث  قد  شيء  أي  فإن  افريقيا،  جنوب  لمونديال 

في عام كأس العالم«. 
الفيفا  أعلنها  الــتــي  النهائية  القائمة  وتــضــم 
هذا  العالم  في  ــدرب  م أفضل  لجائزة  للمرشحين 
الفني  المدير  واالسبانيين  مورينهو  من  كال  العام 
الفني  والــمــديــر  غـــوارديـــوال  جوسيب  لبرشلونة 

للمنتخب االسباني فيسنتي دل بوسكي.
حفله  خالل  بجوائزه  الفائزين  عن  الفيفا  ويعلن 
يناير/  من  العاشر  في  المرة  هذه  يقيمه  الذي  السنوي 
بجائزة  الفوز  في  مورينهو  ويأمل  المقبل.  الثاني  كانون 
ــرب  األق هــو  بوسكي  دل  فيسنتي  ــرى  ي ولكنه  ــدرب  م أفضل 
كأس  بلقب  االســبــانــي  المنتخب  مــع  فــوزه  بسبب  ــا  ــرازه إلح

العالم.
»ال  صحيفة  نشرتها  تصريحات  فــي  مورينهو  ــال  وق
جازيتا ديللو سبورت« أمس: »بذلت كل ما في وسعي، 
وأحرزت  مباراة   57 فيها  خضت  العمل  من  شهرا   11
أبطال  دوري  ــو  وه األلــقــاب  ــم  أه بينهم  مــن  ألــقــاب   3
تقديم  بوسعي  يكن  ــم  ول ــيء  ش بكل  ــزت  ف ـــا.  أوروب

المزيد. ونفس الشيء ينطبق على الالعبين«.

وأكد مورينهو أحقيته في المنافسة على جميع الجوائز واألوسمة 
ثالثية  إلحــراز  ميالن  إنتر  فريق  قــاد  أن  بعد   ،2010 لعام  الفردية 
لقب  ــراز  إلح إنتر  فريق  مورينهو  ــاد  وق الماضي.  الموسم  تاريخية 
الدوري والكأس في إيطاليا بجانب لقب دوري أبطال أوروبا، قبل أن 

يرحل لتدريب ريال مدريد االسباني. 
رائع  مستقبل  ينتظره  مدريد  ريال  الحالي  فريقه  أن  مورينهو  وأكد 
السنوات  في  هائل  بمستقبل  يبشر  ما  العبيه  معظم  سن  لصغر  نظرا 

المقبلة.
في  5/صفر  فريقه  على  فاز  الذي  برشلونة  بأن  مورينهو  واعترف 
والحقيقي  القوي  المنافس  هو  الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/   29

لفريقه.

الفريق  ولكن  مبكرين  بهدفين  اهتزت  فريقه  شباك  أن  ــاف  وأض
مرمى  حارس  كان  كما  الهدفين  هذين  بعد  جزاء  ضربة  يستحق  كان 

برشلونة فيكتور فالديس يستحق الطرد.
مشيرا  ـــــذار،  واألع ــررات  ــب ــم ال يــســوق  أن  يــرفــض  أنــه  إلــى  وأشـــار 
لو  صــفــر/8  أو  صــفــر/7  يخسر  أن  الممكن  مــن  ــان  ك فريقه  أن  ــى  إل
بالسويدي  مورينهو  ــاد  وأش ــرى.  أخ ساعة  ربــع  المباراة  استمرت 
برشلونة  من  قادما  ميالن  إلــى  انتقل  ــذي  ال إبراهيموفيتش  ــان  زالت
بأنهم  باألسف  »أشعر  عاما(   47( مورينهو  وأكد  الماضي.  الصيف 
المهاجم  الحقيقي،  إبراهيموفيتش  على  يتعرفوا  لم  )برشلونة( 
بلقب  فاز  ولكنه  السبب.  أعرف  وال  هو،  ليس  برشلونة  في  كان  الذي 

الدوري 9 مرات متتالية في 9 مواسم مع 5 أندية«.

أفيالي: وّقعت ألفضل ناٍد في العالم
إبراهيم  الهولندي  اإلسباني  برشلونة  إلى  حديثًا  المنتقل  أيندهوفن  مهاجم  أبــدى   [

أفيالي سعادته باللعب إلى »أفضل ناٍد في العالم« بحسب رأيه. 
الالعب  ضم  عن  رسميًا  لإلعالن  )الجمعة(  أمس  صحافيًا  مؤتمراً  الكاتالوني  النادي  وعقد 

البالغ من العمر 24 بعقد يمتد ألربعة مواسم ونصف الموسم. 
الالعب الدولي في منتخب »الطواحين« إلى مدينة برشلونة الخميس إلتمام ووصـــل 

احتدم  ضمه  على  صراعًا  لُينهي  »البلوغرانا«،  مع  التعاقد  ــراءات  إج
ميالن  وإنــتــر  اإلســبــانــي  مــدريــد  أتليتكو  بين  الماضية  األســابــيــع 
اإليطالي وهامبورغ األلماني وفالنسيا اإلسباني.  وتحدث الالعب 
قائاًل:  التلفزيونية  برشلونة  قناة  إلى  المغربية  األصول  صاحب 
جداً.  سعيد  أنا  هنا.  أكون  أن  لي  بالنسبة  جداً  خاص  شيء  »إنه 
أنا  العالم.  في  ناٍد  أفضل  في  فأنا  طبيعي  هذا  لكن  متوتراً  أبدو  ربما 

أتمتع بالوجود في برشلونة«.
يذكر أن أفيالي اجتمع الخميس مع مسئولي بطل إسبانيا، 
برشلونة  إلــى  انتقاله  إجـــراءات  باقي  بشأن  للتفاوض 
إلى  لتقديمه  تمهيداً  الطبية،  للفحوص  الخضوع  قبل 

مشجعي النادي ووسائل اإلعالم رسميًا. 
الالعبين  ــل  ك كــبــيــر.  ــٌم  ــل ح »إنــــه  ــالي  ــي أف ــع  ــاب وت
العالم  ــي  ف العـــب  أي  ــل  س ــا.  ــن ه باللعب  يحلمون 
وسيخبرك برغبته في ارتداء قميص برشلونة. هذا 

الفريق ُيقدم أفضل كرة قدم في العالم«. 
ولدى سؤاله عن سبب تفضيله عرض برشلونة 
افيالي  أوضح  األخــرى،  العروض  من  العديد  على 
برشلونة،  فــي  اللعب  أردت  طفال  كنت  أن  »مــنــذ 
وأظهر  ــا«.  ــن ه ـــون  أك أن  لحلم  إنــه  ــي  ل بالنسبة 
وموندو  سبورت  صحيفتا  على  الــرأي  استطالع 
بــرشــلــونــة  مــشــجــعــي  أغـــلـــب  أن  ــو  ــف ــي ــورت ــب دي
افــيــالي.  ــع  م للتعاقد  بــالــســعــادة  يــشــعــرون 
ــة أن  ــي ــان ــب ــر صــحــافــيــة إس ــاري ــق وتــكــهــنــت ت

 20 رقم  القميص  سيرتدي  -الذي  إبراهيم 
مع »البارسا«- سيتقاضى 3 ماليين 

ولم  الواحد.   الموسم  في  يورو 
يسبق ألفيالي اللعب ألي 

فريق بخالف أيندهوفن 
صفوفه  ــي  ف نشأ  الـــذي 

األول  فــريــقــه  ــع  م ويــلــعــب 
منذ العام 2003.

ألميدا ينضم إلى مواطنه سيماو في بشيكتاش
§ اسطنبول – د ب أ

كـــي  لـــتـــر ا ش  بـــشـــيـــكـــتـــا ــــم  ض  [
غــو  هــو ــو  ه ــًا  ــي ن ــا ث ــًا  ــي ل ــا ــغ ت ــر ب ــًا  ــب ع ال
و  سيما طــنــه  ا بــمــو ليلتحق  ا  ــد ــي ــم ل أ
لة  كا و ت  كــر ذ ما  بحسب  سا  و بر سا

. ل ضو نا أل ا
ر  د فير عــب  ال ن  أ لة  كا لو ا ت  ــر ك ذ و
 2 6 ( ا  ـــد ـــي ـــم ل أ نــــي  لــــمــــا أل ا ـــن  ـــم ي ـــر ب
لــى  إ م  نــضــمــا لــال اً  ــد ــق ع ّقـــع  و  ، ) ــًا م ــا ع
بل  مقا ــم  س ا ــو م  3 ة  لــمــد ش  بشيكتا
مع  ا  لــمــيــد أ يــلــعــب  و  ، و ر يـــو ني  مليو

.2 0 0 6 م  لعا ا منذ  يمن  بر
ح  لــجــنــا ا ــم  ض ش  بــشــيــكــتــا ن  ـــا ك و
 3 1 ( سا  و بر سا و  سيما لي  تغا لبر ا
ني  سبا إل ا يد  ر مد تلتيكو  أ من   ) مًا عا
ــن  ــي ي ــال م  7 بـــل  مـــقـــا مـــيـــن  عـــا ة  ـــد ـــم ل

. و ر يو
كز  لمر ا ليًا  حا ش  بشيكتا يحتل  و
بعد  كي  لتر ا ي  ر و لــد ا فــي  مس  لخا ا

. ة عشر بعة  لسا ا حلة  لمر ا
لــــــي  و لــــــد ا ح  لـــــجـــــنـــــا ا ع  د و و
و  ســـيـــمـــا بــــق  لــــســــا ا لـــي  تـــغـــا لـــبـــر ا
فــي  ه  ء مـــــال ز ــس  ــي ــم ــخ ل ا ســـا  و بـــر ســـا
ل  نتقا ال ا قبل  يد  ر مد تلتيكو  ا يق  فر
ا  عقد قع  و ذ  إ ش  بشكتا ف  صفو لى  إ

 . مين عا ة  لمد
نتقل  ا  ) مــا عــا  3 1 ( و  سيما ن  ــا ك و
تلتيكو  ا ف  صــفــو ــى  ل إ
م  ــا لــع ا ـــد  ي ر ـــد م
 2 0 0 7
من  ما  د قا
 . بنفيكا

ع  مو لد ا ف  ر يذ هو  و و  سيما ل  قا و
يصعب  «  : فــي لــصــحــا ا تمر  لمؤ ا فــي 
ين  لذ ا كل  شكر  أ ن  أ يد  ر أ  . م لكال ا علي 
تــي  نــا مــكــا إ فــي  ثــقــتــهــم  عــن  ا  بـــو عـــر أ
مــن  ــر  ــي ــب ــك ل ا ــغ  ــل ــب ــم ل ا ا  هــــذ ا  ـــو ـــع ف د و
كنت  ما  عند هنا  لــى  إ لجلبي  ل  لــمــا ا

 . » ) و ر يو ن  مليو  2 0 ( بنفيكا  في 
تلتيكو  ا مع  لقبي  و  سيما ز  حــر أ و

ب  حسا على  ليغ  با  و ر يو هما  يد  ر مد
 ، )1 /2 ( ي  نـــجـــلـــيـــز إل ا م  لـــهـــا فـــو
على  بـــيـــة  و ر و أل ا بــر  لــســو ا س  ــأ ــك ل ا و
/2 ( لــي  يــطــا إل ا ن  ميال نتر  إ ب  حسا

 . ) صفر
ة  خير أل ا ته  ا ر مبا و  سيما ض  خا و
في  ء  ـــا ـــع ب ر أل ا يـــد  ر مـــد تــلــتــيــكــو  ا مـــع 
بقة  لمسا ئي  لنها ا ثمن  ر  و لد ا ب  ها ذ

ف  ــد ه ـــه  ل ســـجـــل  و ــا  ــي ن ــا ــب س ا س  كــــأ
ل  نيو سبا ا ضيفه  مــى  مــر فــي  ز  لــفــو ا

 . ء ا جز كلة  ر من 
ــب  ــع ــل ل ا ل  عـــتـــز ا و  ســـيـــمـــا ن  ـــــا ك و
ضي  لما ا ب  آ  / غــســطــس أ فــي  لــيــا  و د
و  سيما ض  خا و  . شخصية ب  سبا أل
. فا هد  2 2 سجل  و لية  و د ة  ا ر مبا  8 5

ريال مدريد يعد محبيه بعام جديد رائع
§ مدريد – أ ف ب

] أع����رب رئ��ي��س ن����ادي ري����ال م��دري��د 
جوزيه  الفريق  وم��درب  بيريز  فلورنتينو 
م��وري��ن��ه��و وال��ن��ج��م��ي��ن أي���ك���ر ك��اس��ي��اس 
تمنياتهم  أط��ي��ب  ع��ن  رام���وس  وسيرجيو 
كامل  عام  بقضاء  الفريق  لجماهير  القلبية 

النجاح في 2011.
وت��ج��م��ع رب���اع���ي ري����ال م���دري���د ح��ول 
شجرة أعياد الميالد لإلعراب عن تمنياتهم 

للجماهير بعام جديد سعيد.
تهنئة  ي��ق��دم  »ال����ن����ادي  ب��ي��ري��ز:  وق����ال 
اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ألع��ض��ائ��ه وم��ش��ج��ع��ي��ه ال���ذي 
ما  دائ��م��ًا  ال��ش��دي��د،  ب��اإلخ��الص  يتميزون 
ي��ذه��ب��ون إل���ى االس���ت���اد ل��ي��ك��ون��وا ب��ج��وار 
الجميل،  ب��رد  يطالبون  ولكنهم  ال��ف��ري��ق، 
وهذه المطالب هي التي دفعتنا لكي نصبح 
نشعر  العشرين،  القرن  في  ن��ادي  أفضل 

بالفخر المتالك مثل هؤالء المشجعين«.
الرسمي  للموقع  مورينهو  وأوض���ح 

متاعب  أي  من  يعاني  ال  »الفريق  للنادي: 
أريد  أهدافه.  وتحقيق  للمنافسة  طريقه  في 
لمسيرة  العودة  على  مدريد  ريال  مساعدة 

التتويج، وليس فقط الفوز بلقب واحد«.
الكريسماس  في  حقًا  أري��ده  »م��ا  وتابع 
عائلتي،  وج��ه  تعلو  االبتسامة  رؤي���ة  ه��و 
جهته،  من  والصحة«.  السعادة  كامل  مع 
أشار حارس مرمى ريال مدريد كاسياس: 
الفريق،  داخ��ل  اتحادنا  من  يأتي  »نجاحنا 

في  أهمية  األكثر  الشيء  يافع،  فريق  إننا 
الرائعة  المجموعة  بين  التعاون  هو  الفريق 

من الالعبين الذين يمتلكهم النادي«.
ساحرة  لحظة  »أتخيل  رام���وس:  وق��ال 
العاشر  باللقب  ن��ف��وز  أران����ا   ،2011 ف��ي 
يتجمع  إذ  أوروب����ا،  أب��ط��ال  دوري  ف��ي  لنا 
ال���الع���ب���ون ح����ول ال���ك���أس ف���ي اس��ت��ادي��و 
الحدث  بهذا  الجماهير  وتستمع  برنابيو، 

التاريخي«.

بيريز يتوسط العبي الفريق ومورينهو

ألميدا يغادر بريمن باتجاه الدوري التركي

رئيس برشلونة: بيع 
إبراهيموفيتش أفضل قراراتنا

§ مدريد – د ب أ

] أكد رئيس نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم أليساندور روسيل أن االستغناء عن 
خدمات المهاجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش في بداية الموسم الحالي كان القرار 

اإلسباني  المهاجم  سيمنع  كان  بقاءه  أن  معتبراً  الكاتالوني،  للفريق  صوابًا  األكثر 
دافيد فيا من التألق. 

وأشار روسيل خالل حديثه مع صحيفة »الغزيتا ديللو سبورت« اإليطالية إلى أن 
وخصوصا  للغاية  سهاًل  كان  اإليطالي  ميالن  نادي  إلى  إبراهيموفيتش  بيع  قرارا 

بعد قدوم »دافيا« الذي قدم أداًء مميزاً من اللحظة األولى له مع برشلونة، وهو 
األمر الذي دفعهم لالستغناء عن خدماته بسرعة كبيرة. 

مهارات  يمتلك  السويدي  العمالق  أن  في  شك  »ال  قائاًل:  روسيل  وتحدث 
صفوف  في  يبقى  لكي  كافيًا  يكن  لم  ذلك  أن  إال  رائعة  تهديفية  وحاسة  كبيرة 

البلوغرانا، إذ إن الطريقة التي يعتمدها المدرب بيب غوارديوال ال تتناسب مع 
الذي  المرتفع  األجر  إلى  باإلضافة  للجميع،  واضحًا  ظهر  ما  وهو  لعبه  أسلوب 

كان يتقاضاه والذي وصل إلى أكثر من 9 ماليين يورو سنويًا«.

§ ميالنو - رويترز

] قال مهاجم ميالن البرازيلي الكسندر باتو إن مهاجم سامبدوريا انتونيو كاسانو الذي سينتقل الشهر المقبل إلى ال� »روتسونيري« يعلب 
»غير  بات  أن  بعد  عامًا،   28 العمر  من  البالغ  المهاجم  ضم  إجراءات  اإليطالي  الفريق  وأنهى  البرازيلية«.   الطريقة  »على  القدم  كرة 
باتو  يشعر  وال  غاروني.   ريكاردو  رئيسه  وسّبه  النادي  إدارة  مع  مشاكله  خلفية  على  سامبدوريا،  في  به«  مرغوب 
»سان  في  بأهدافه  مليئًا   2011 العام  يكون  بأن  أمنياته  عن  معربًا  كاسانو،  مع  فريقه  تعاقد  من  بالقلق  عامًا(   21(

سيرو«. 
األول  أم��س  اإليطالية  الرياضية  س��ب��ورت«  ديللو  غازيتا  »ال  لصحيفة  تصريحات  في  باتو  وق��ال 
لميالن  كثيرة  أه��داف��ًا  أح��رز  أن  أري��د  الجديد.  العام  يبدأ  حتى  االنتظار  أستطيع  »ال  )الخميس(: 
أهدافًا  به  سجلت  لي،  بالنسبة  سيئًا  يكن  لم   2010 العام  اإلصابات.  من  أعاني  أال  وأتمنى 

ولعبت لمنتخب بالدي لكنني أتطلع لألفضل«. 
مدرب  إنه  اليغري.  ماسيمليانو  الفني  مديري  عرفت  أيضًا   2010 »في  وتابع 

رائع«. 
قوة  وسيعطينا  رائ��ع  الع��ب  »إن��ه  الكسندر  أض��اف  كاسانو  صفقة  وع��ن 
سعيد  أنا  جنب.  إلى  جنبًا  باللعب  سنتمتع  الفوز.  على  وسيساعدنا  إضافية 
بوصول كاسانو. يبدو األمر كما لو أننا تعاقدنا مع العب برازيلي ألن طريقة 

لعبه ُتشبه أداء البرازيليين«. 
يناير/  من  الثاني  قبل  اإليطالي  االتحاد  إلى  كاسانو  عقد  تقديم  يتم  ولن 
االتفاق  تم  أنه  إال  الشتوية،  االنتقاالت  فترة  افتتاح  موعد  المقبل  الثاني  كانون 
لميالن  الشتوي  التدريبي  المعسكر  إلى  االنضمام  من  الالعب  يتمكن  حتى  اآلن 

والمقرر في دبي من 27 ديسمبر/ كانون األول الجاري.

باتو: كاسانو يلعب على الطريقة البرازيلية



طبعت في مطابع }

مانويل جوزيه
البرتغالي  ج��دة  الت��ح��اد  الفني  ال��م��دي��ر  أع��ل��ن   [
م��ان��وي��ل ج���وزي���ه اس��ت��ق��ال��ت��ه م���ن ت���دري���ب ال��ن��ادي 
حققها  التي  السيئة  النتائج  خلفية  على  السعودي 
لدفع  مستعد  ب��أن��ه  االت��ح��اد  إدارة  وأب��ل��غ  ال��ف��ري��ق، 
أن  على  ي���ورو،  أل��ف   400 البالغ  ال��ج��زائ��ي  ال��ش��رط 

يسمح له بمغادرة الفريق. 
في   1946 نيسان  ابريل/  من  التاسع  في  ولد   -

فيال ريال دي سانتو انطونيو بالبرتغال.
بنفيكا  نادي  شباب  صفوف  بين  مشواره  بدأ   -
 16 وعمره   1962 في  األول  للفريق  تصعيده  وتم 
ايزيبيو  الكبير  البرتغالي  النجم  بجوار  ولعب  عاما 
منتصف  ف��ي  العريق  للنادي  الذهبي  العصر  ف��ي 

ستينات القرن الماضي.
وساعده  للشباب  البرتغالي  للمنتخب  انضم   -
أوروبا  بطولة  في  الثالث  المركز  على  الحصول  على 

العام 1963.
وفيرنزي  بلنينسيس  صفوف  بين  أيضا  لعب   -

في البرتغال.
- بدأ مشواره التدريبي مع نادي بورتيمونينزي 
-1985 موسم  في  السابع  المركز  الحتالل  وقاده 

خرج  لكنه  األوروب��ي  االتحاد  لكأس  ليتأهل   1986
من الدور األول على يد بارتيزان بلغراد الصربي.

وق��اده  اسبينيو  ن���ادي  لتدريب  بعدها  انتقل   -
الفريق  احتل  إذ  الممتاز  البرتغالي  للدوري  للترقي 
وهو   1988  1987- موسم  في  السادس  المركز 

أفضل ترتيب له في تاريخه.
وبراغا  لشبونة  سبورتنغ  تدريب  أيضا  تولى   -
أفضل  لكن  ال��م��اض��ي  ال��ق��رن  ثمانينات  أواخ���ر  ف��ي 
بكأس  للفوز  قاده  الذي  بوافيستا  مع  كانت  انجازاته 

البرتغال في موسم 1992-1991.
- عمل أيضا مع بنفيكا وماريتيمو ويونياو ليريا 

المصري  لألهلي  مدربا  تعيينه  قبل  التسعينات  في 
العام 2001.

للفوز  األهلي  قاد  تعيينه  من  فقط  أشهر   6 بعد   -
لكن  عاما   14 منذ  مرة  ألول  إفريقيا  أبطال  ب��دوري 
خلف  المحلي  ال���دوري  في  الثاني  المركز  احتالل 

اإلسماعيلي عجل برحيله في نهاية الموسم.
- تولى تدريب بلنينسيس بعد رحيله عن األهلي 
القاهري  ال��ن��ادي  ل��ق��ي��ادة  مصر  إل��ى  ي��ع��ود  أن  قبل 

العريق في ديسمبر/ كانون األول 2003.
مرات   5 المحلي  ب��ال��دوري  للفوز  األهلي  ق��اد   -
م��ت��ت��ال��ي��ة وك����أس م��ص��ر م��رت��ي��ن ب��اإلض��اف��ة ل��ف��وزه 
و2006   2005 في  مرات   3 إفريقيا  أبطال  بدوري 

و2008.
- تأهل مع األهلي إلى كأس العالم لألندية ونجح 
البطولة  في  الثالث  المركز  احتالل  في  الفريق  مع 
العام 2006 وهو ما ساهم في حصوله على شعبية 

جارفة بين المشجعين ال تزال قائمة حتى اآلن.
حزيران  يونيو/  في  باألهلي  ارتباطه  أنهى   -
لقب  إلح���راز  ال��ق��اه��ري  الفريق  ق��اد  ان  بعد   2009
على  الخامسة  للمرة  الممتاز  ال��م��ص��ري  ال���دوري 

التوالي.
ليقوده  ان��غ��وال  لمنتخب  م��درب��ا  ذل��ك  بعد  عين   -
استضافتها  التي  اإلفريقية  األمم  كأس  نهائيات  في 
ال���ب���الد ع��ل��ى أرض���ه���ا ف���ي ي��ن��اي��ر/ ك���ان���ون ال��ث��ان��ي 

الماضي.
الثمانية  ل��دور  للتأهل  االنغولي  المنتخب  قاد   -
بعد تصدر مجموعته في الدور األول لكنه خرج من 

دور الثمانية بعد الهزيمة أمام غانا.
على  المطلة  جدة  لمدينة  المنتمي  االتحاد  أعلن   -
مدربا  تعيينه   2010 يونيو  أول  في  األحمر  البحر 

للفريق خلفا لألرجنتيني انزو هيكتور.

بعض من أنصار برشلونة يحيون نجم فريقها الجديد الهولندي إبراهيم أفيالي لدى تقديمه أمس     )رويترز(
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»األحمر« في آسيا
واألمنيات  الدعوات  معه  وبدأته  آسيا  لكأس  استعداداته  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  بدأ   [
بالعودة من الدوحة بإنجاز جديد يكتب للكرة البحرينية مثلما فعل األحمر في 2004 واقترابه من 

الحلم المونديالي مرتين على التوالي.
سيناريو المجموعة التي وقع فيها األحمر يبدو واضحا وضوح الشمس بتأهل منتخبي كوريا 
الترشيحات  كون  البطولة  نلعب  لن  »خالص«  أننا  يعني  ال  ذلك  لكن  الثاني،  الدور  إلى  واستراليا 

حسمت، بل على العكس نحن قادرون على التأهل واقتناص نقاط ثمينة من هذين المنتخبين.
الجميع يتفق بأن المجموعة صعبة، ونحن البد أن نقول بأن ليس هناك مستحيل في عالم كرة 
األسماء  أن  رغم  على  العالمية  البطوالت  في  األول  الدور  من  خرج  مرشح  منتخب  من  فكم  القدم، 
العزيمة  تواجدت  إذا  صعب  أمر  هناك  فليس  سهولة،  بكل  البطولة  حسمه  إلى  تشير  واالمكانات 

واإلصرار لدى رجاالت األحمر، فهم قادرون على التأهل للدور الثاني بإذن اهلل.
عودنا  مثلما  الملعب  داخل  والقتال  واإلص��رار  العزيمة  تتواجد  أن  البد  ولكن،  قادرون  نعم... 
فالروح  األخيرة،  الخليج  كأس  بطولة  في  مستواه  عن  النظر  بغض  السابقة  المحافل  في  األحمر 
القتالية مطلوبة في مثل هذه المباريات وخصوصًا أنك ستواجه أفضل المنتخبات اآلسيوية على 

اإلطالق والمرشحة الكبرى لنيل اللقب اآلسيوي.
الصورة  محو  على  عازمون  الالعبين  بأن  نرى  السابقة،  الفترة  في  األحمر  إعداد  خالل  ومن 
الذكريات  وإع��ادة  يقهر  ال  منتخبًا  نفسه  وإع��الن  السابقة  الفترة  في  المنتخب  عليها  ظهر  التي 
الجميلة التي عاشتها الجماهير البحرينية عندما عاد من كأس آسيا 2004 محماًل بالمركز الرابع 
على  وحملتهم  الالعبين  استقبلت  التي  الجماهير  ضمن  من  كنت  أنني  حينها  وأتذكر  والتاريخي، 

أكتفاها.
وعلى رغم أنني اختلفت كثيرًا مع المدرب الوطني سلمان شريدة باختيار التشكيلة األخيرة، إال 
أن ذلك ال يعني بأن نظرتي الشخصية ستبعد األحمر عن المنافسة، فالبركة في الالعبين الحاليين 

سواء كانوا أصحاب الخبرة أم الجيل الجديد.
الوقفة الجماهيرية مطلوبة بشكل كبير إلعطاء الالعبين دفعة معنوية كبيرة، والبد أيضًا على 
مسئولي اتحاد الكرة تهيئة األجواء المالئمة للمنتخب في الفترة المقبلة وإبعادهم عن الضغوطات 

التي »تبهدلنا« دائمًا.
نتمنى أن يمحو الالعبون الصورة التي ظهروا عليها في الفترة الماضية وخصوصًا في كأس 
الخليج األخيرة باليمن، ويضع الجميع في ذهنه أن الجماهير متعطشة لدرجة كبيرة برؤية األيام 
البحرين  مطار  في  الالعبين  مع  عاشتها  التي  الرائعة  اللحظات  وتكرار  جديد  من  تعود  الجميلة 

2004 وتحقيق انجاز جديد للكرة البحرينية من بوابة كأس آسيا 2011.
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القناةالمباراةالتوقيت
كأس األمير فيصل

ال�������ف�������ي�������ص�������ل�������ي19:40  × الجزيرة الرياضية 2+األه�����������������ل�����������������ي 

ال����������ن����������ص����������ر19:40  × الجزيرة الرياضية 9+ال����������������������ه����������������������الل 

الدوري األلماني لكرة اليد
غ�����وب�����ي�����ن�����غ�����ي�����ن21:00  × الجزيرة الرياضية 2ه�����������ام�����������ب�����������ورغ 

الملعبالمباراةالتوقيت
دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة

ال����������ش����������رق����������ي18:00  × مركز الشباب بالجفيرال�������������م�������������ح�������������رق 

ال�����������ش�����������ب�����������اب19:30  × مركز الشباب بالجفيرال�������������ن�������������ص�������������ر 
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في إطار استعدادها للقاء األهلي في ختام القسم األول

سلة المنامة تواجه فريق النهضة السعودي اليوم
§ الوسط – محمد عباس

اليوم  مساء  السلة  لكرة  األول  المنامة  فريق  يلعب   [
أحد  السعودي  النهضة  فريق  ضد  ــة  ودي مــبــاراة  السبت 
العربية  المملكة  فــي  السلة  لكرة  الممتاز  ـــدوري  ال ــرق  ف
فرق  ترتيب  في  السابع  المركز  يحتل  ــذي  وال السعودية 
المنطقة  في  النهضة  ملعب  على  وذلك  السعودي  الدوري 

الشرقية.
نهاية  بعد  مساء  ويعود  اليوم  المنامة  فريق  وسيذهب 
مباراته الودية مباشرة، وذلك في إطار استعدادات الفريق 
لمواجهة فريق األهلي في ختام القسم األول من دوري زين 

السلة. لكرة  البحرين 
على  الــوقــوف  ــى  إل الــمــبــاراة  ــذه  ه مــن  المنامة  ويــهــدف 
أحمد  للفريق  المؤقت  الــمــدرب  أجــراهــا  التي  التغييرات 
البوسني  المقال  للمدرب  خلفا  المهمة  تسلم  والذي  نجاة 
في  الخسارة  بعد  النادي  إدارة  عنه  تخلت  الذي  جوجيك 
نجاة  منه  ــدال  ب وعينت  المحرق  أمــام  ــرة  ــي األخ الــمــبــاراة 

مؤقتة. بصورة 
التعاقد  عن  الماضيين  اليومين  خالل  المنامة  وأعلن 
اإلدارة  سيتسلم  الذي  رابيدو  جون  األميركي  المدرب  مع 
ــه الــمــحــتــرف  ــع الــفــنــيــة لــلــفــريــق بــعــد مـــبـــاراة األهــلــي وم
للمحترف  اآلخر  هو  بديال  سيحل  الذي  داريوس  األميركي 

بيلي. جوان  األميركي  الحالي 
للمدرب  سانحة  فرصة  اليوم  مساء  المباراة  وستكون 
وطريقة  الفريق  سيعتمدها  التي  التشكيلة  الختبار  نجاة 
للمدرب  السابقة  الطريقة  ــن  ع ستختلف  الــتــي  اللعب 

للسلة  زين  دوري  حاليا  يتصدر  المنامة  أن  يذكر  جوجيك. 
منهما  لكل  نقطة   15 برصيد  األهلي  فريق  مع  بالتساوي 
ــدوري  ال متصدر  لتحديد  فاصلة  مواجهتهما  وستكون 

األول. القسم  بنهاية 

فريق المنامة لكرة السلة

عسكر: الصحف المحلية شريك أساسي في إبراز اإلنجازات الشبابية والرياضة
§ أم الحصم – المؤسسة العامة

مدير  ــال  ــم ــأع ب ــم  ــائ ــق ال أكـــد   [
والرياضة  الشباب  شئون  عــام 
للشباب  ــة  ــام ــع ال بــالــمــؤســســة 
أن  عسكر  عبدالرحمن  والرياضة 
الصحف المحلية شريك أساسي 
الشبابية  االنـــجـــازات  ـــراز  إب ــي  ف
المملكة  حققتها  التي  والرياضة 
خالل األعوام الماضية مشددا في 
ذات الوقت على حرص المؤسسة 
على  والرياضة  للشباب  العامة 
الصحافة  ــع  م ــام  ــت ال ــل  ــواص ــت ال
وتقديم  ــة  ــي ــاض ــري وال المحلية 
منتسبيها  أمام  التسهيالت  كافة 
ــورة  ــص ــــراز ال ــي إب بــمــا يــســاهــم ف
الشبابية  الحركة  عن  المشرقة 

والرياضية في المملكة.
جاء ذلك خالل استقبال عسكر 
ــي الــبــحــريــنــي  ــاف ــح ــص ــد ال ــوف ــل ل

دورة  فـــي  ــة  ــارك ــش ــم ــل ل الـــمـــغـــادر 
ستقام  والتي  الرياضي  ــالم  اإلع
خالل  الكويت  دولة  في  فعالياتها 
ديسمبر/  30-26 ــن  م الــفــتــرة 

في  وذلـــك  ــاري  ــج ال األول  كــانــون 
ـــج وأنــشــطــة مــركــز  ـــرام ــن ب ــم ض
ـــدول  ــــــداد الـــقـــادة ب ـــب وإع ـــدري ت

مجلس التعاون الخليجي.
المؤسسة  أن  عسكر  ــاف  وأض

ــاب والـــريـــاضـــة  ــب ــش ــل الـــعـــامـــة ل
ــرص  ــف ــم ال ــدي ــق ــى ت ــل ــة ع ــص ــري ح
الصحافة  لمنتسبي  التدريبية 
ضمن  ــام  ــق ت والـــتـــي  ــة  ــي ــاض ــري ال
برامج مركز تدريب وإعداد القادة 
ــب  ــواه ــل م ــق ــــل ص ـــن اج ـــــك م وذل
وقدرات الكوادر الوطنية العاملة 
الرياضية،  الصحافة  مجال  في 
الرياضي  ــالم  األع أن  إلــى  مشيرا 

متميزة  خطوات  قطع  البحريني 
ــور واالزدهـــــار  ــط ــت ــق ال ــري عــلــى ط
في  المتنامي  الــتــطــور  ومــواكــبــا 

مستوى الرياضة البحرينية. 
الــمــؤســســة  أن  ــر  ــك ــس ع وأكـــــد 
ــاب والـــريـــاضـــة  ــب ــش ــل الـــعـــامـــة ل
يتسم  الذي  البناء  بالنقد  ترحب 
ــة  ــي ــداق ــص ــم ــة وال ــي ــوع ــوض ــم ــال ب
البناء  للنقد  لما  الــدقــة  وتــحــري 

ـــي تــطــويــر  ــة كـــبـــرى ف ــمــي ـــن أه م
والرياضية  الشبابية  الحركة 
المؤسسة  أن  كاشفا  المملكة،  في 
سياسة  عــلــى  مستمرة  الــعــامــة 
ــــع جــمــيــع  ـــوح م ـــت ـــف ـــم ــــاب ال ــــب ال
بكافة  يتصل  فيما  اإلعالم  وسائل 
القضايا المطروحة على الساحة 

الشبابية والرياضية.
الــصــحــافــي  ـــد  ـــوف ال أن  يـــذكـــر 
ـــــالم  اإلع دورة  ــــي  ف الــــمــــشــــارك 
حسن  مــــن:  ــون  ــك ــت ي الـــريـــاضـــي 
ــالم  اإلع ــدة  وح »مــشــرف  منصور 
العامة  بالمؤسسة  والــتــوثــيــق 
محمد  ـــة«،  ـــاض ـــري وال لــلــشــبــاب 
محمد  ــط«،  ــوس ال »جــريــدة  ــوق  ط
خليل  األيـــــام«،  »جــريــدة  ــم  ــاس ق
أحمد  الوطن«  »جريدة  إبراهيم 
ــالد«،  ــب ــدة ال ــري عــبــدالــرســول »ج
ـــار  ـــب ـــدة »أخ ـــري ـــم ج ـــاس عــلــي ج

الخليج«.

من لقاء عسكر مع الوفد الصحافي

اللجنة األولمبية تشارك في االجتماعات 
العربية والخليجية بالرياض

§ أم الحصم – اللجنة األولمبية

] تشارك اللجنة االولمبية البحرينية في االجتماع الرابع عشر للجمعية العمومية العادية التحاد اللجان 
االولمبية الوطنية العربية والذي سيعقد يوم غد )األحد( بقصر المؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض.

الذي  االجتماع  في  البحرين  مملكة  خلفان  حسن  جهاد  االولمبية  للجنة  المساعد  العام  األمين  ويمثل 
سيشهد مناقشة العديد من األمور المرتبطة بمسيرة اتحاد اللجان االولمبية الوطنية العربية واالستحقاقات 
بخصوص  قطر  دول���ة  م��ن  ع��رض  على  االط���الع  االج��ت��م��اع  خ��الل  سيتم  كما  المقبلة،  العربية  الرياضية 
تحضيراتها الستضافة دورة األلعاب العربية الثانية عشرة خالل شهر نوفمبر المقبل، فيما سيتم في نهاية 
ساهمت  التي  الرياضية  الشخصيات  كبار  الى  المميزة  للجهود  فهد  بن  سلطان  األمير  درع  تسليم  االجتماع 

في إثراء مسيرة الرياضة العربية.
كما تشارك اللجنة االولمبية البحرينية في االجتماع الرابع 
التنفيذي  المكتب  عن  المنبثقة  والمتابعة  التنسيق  للجنة 
االولمبية  اللجان  رؤس��اء  والمعالي  السمو  ألصحاب 
غد  ي��وم  صباح  سيعقد  وال��ذي  التعاون  مجلس  ب��دول 

)األحد( بمقر اللجنة االولمبية السعودية في الرياض.
المملكة  يمثل  الذي  االجتماع  أعمال  جدول  ويشمل 
أسد  عبدالجليل  االولمبية  للجنة  التنفيذي  المدير  فيه 
األلعاب  بدورة  الخاصة  الجزئية  استعراض  على 
البيان  في  الواردة  األولى  الخليجية  الرياضية 
الختامي للدورة الحادية والثالثين للمجلس 
األع���ل���ى ل��م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون، وم��ن��اق��ش��ة 
والستين  ال��س��ادس  االج��ت��م��اع  ق��رار 
للمكتب التنفيذي بشأن التعديالت 
دورة  لوائح  على  واإلض��اف��ات 
ودورة  الشاطئية  األل��ع��اب 

األلعاب الرياضية. 


