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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 


