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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


