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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 


