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:» إداري طائرة النجمة يوسف الزياني لـ »

المالود يخضع للعالج الطبيعي وعودته للمالعب بعد شهر ونصف
§ القضيبية – محمد عون

لـ  الــزيــانــي  يــوســف  النجمة  ــرة  ــائ ط إداري  كشف   [
المالود  إبراهيم  الشاب  الالعب  أن  الرياضي«  »الوسط 
ونصف  شهر  أو  شهر  بين  تــتــراوح  لفترة  بحاجة  ــات  ب
بعدما  ـــك  وذل اللعبة  ــة  ــزاول ــم ل ــد  ــدي ج ــن  م ــود  ــع ي حــتــى 
للقاء  ــاء  ــم اإلح خــالل  الــغــضــروف  ــي  ف ــة  ــاب إلص تــعــرض 
لإلصابة  تعرض  »الــمــالــود  وأضـــاف  الشرقي،  الــرفــاع 

أنه  لنا  ــح  وأوض المباريات،  إحــدى  في  اإلحماء  خالل 
تم  ولهذا  الركبة،  الــتــواء  ــراء  ج شديد  بألم  يشعر 

قطع  من  يعاني  أنه  أكد  الذي  الطيب  على  عرضه 
أنه  تبين  ذلــك  بعد  ولكن  الصليبي،  الــربــاط  في 

يعاني فقط من إصابة الغضروف ولهذا فضلنا 
إجراءها تحت إشراف الطبيب عبدالغفار«.

ــال: »الــعــمــلــيــة أجــريــت  ــائ ــي ق ــان ــزي ــع ال ــاب وت
أن  الــطــبــيــب  ـــد  أك ــا  ــده ــع وب ــد،  ــم ــح ال وهلل  بــنــجــاح 

الالعب بعد شهرين على أقل تقدير سيكون 
دون  من  اللعبة  لمزاولة  العودة  بإمكانه 

تكون  أن  ــرط  ــش ب ــن  ــك ول مــشــاكــل 
ــه تــدريــجــيــة، وكــذلــك  ــودت ع

حضور  في  يلتزم  أن  البد 

العالج  مع  الركبة  تجاوب  يكون  حتى  الطبيعي  العالج 
مثاليًا، ولكي يعود كما كان سريعًا أيضًا«.

العب  »هــو  ــال:  وق المالود،  بالالعب  الزياني  وأثنى 
العالج  حضور  في  ــزام  ــت االل أهمية  ــدى  م ويــدرك  ــاب،  ش
 )3( الطبيعي  ــالج  ــع ال فــتــرة  عــلــى  مـــرت  إذ  الطبيعي، 
لكي  نصف  شهر  أو  شهر  أمامه  وتبقى  تقريبًا،  أسابيع 
دخول  بكيفية  المتعلقة  الثانية  التأهيل  مرحلة  يبدأ 
التدريبات  بدء  بموعد  يتعلق  وفيما  التدريبات«. 
وخصوصًا  العمرية  بالفئات  الخاصة 
إجازة  بعد  سيبدأ  الجديد  الموسم  أن 
ــال:  ــًا، ق ــب ــري ــق ــارك ت ــب ــم عــيــد الــفــطــر ال
أسبوع  منذ  التدريبات  ــدأ  ب »فريقنا 
أقــرب  فــي  نوفق  أن  ونتمنى  تقريبًا، 
وقت بحسم ملفات كل المدربين الذين 

سيتولون مهمة تدريب الفئات«.
أسماء  نحسم  »لــم  وأضــاف 
ــا  ــن ـــات، ألن ـــئ ـــف مــــدربــــي ال
نجتمع  أن  فقط  ننتظر 
الــنــشــاط  إدارة  ـــع  م
والذي  الرياضي، 
قريبًا  سيكون 
اهلل،  بـــــــإذن 
حتى نتخذ 
القرارات 

باإلضافة  باللعبة،  يتعلق  ما  بكل  مناسبة  نراها  التي 
األول  بالفريق  المتعلقة  العريضة  الــخــطــوط  لــوضــع 

الموسم المقبل«.
عبدالنبي  خليل  الالعب  أن  النجمة  طائرة  إداري  وذكر 
منتصف  »خليل  وقــال:  ناديه،  مع  إضافيًا  موسمًا  جدد 
إلى  باإلضافة  معنا،  المقبل  الموسم  البقاء  قرر  الــدوري 
كل  على  والمحافظة  العبينا  كل  على  لإلبقاء  نسعى  أننا 
إال  يأتي  لن  وهــذا  باالستقرار  نرعب  ألننا  الفريق،  ــراد  أف

بمحافظتنا على العبينا«.
ـــط  ـــوس ـــي حــديــثــه مـــع »ال ـــان ـــزي ـــف ال ـــوس ـــم ي ـــت وخ
الرياضية  للجنة  »ســنــوضــح  ــول:  ــق ــال ب ــي«،  ــاض ــري ال
منذ  متميز  محترف  العب  مع  التعاقد  ــرورة  ض بالنادي 
الفريق  مستوى  يطور  أن  شأنه  من  هذا  إذ  الموسم،  بداية 
األلقاب  تحقيق  على  األشـــداء  المنافسين  من  ويجعله 

الموسم المقبل«.
على  الثاني  للموسم  خرجت  النجمة  طائرة  أن  يذكر 
للمربع  تتأهل  لم  إذ   ،- حمص  بال  المولد   - من  التوالي 
الذهبي للدوري، فيما خرجت من الدور األول من مسابقة 
المحرق  طائرة  غريمتها  حساب  على  العهد  ولي  كأس 
ماراثونية  ــاراة  ــب م بعد  باللقب  ــك  ذل بعد  تــوجــت  الــتــي 

وهذا   .)2/3( الـــمـــشـــهـــد بنتيجة 
ــه  ــي ــل ـــد ع ـــت ـــع لــــــم ي

ـــة فــي  ـــاوي ـــم ـــج ـــن ال
السنوات األخيرة.

مـــؤثـــر ـــرف  ـــت ـــح م ــــب  ــــاع ب ــــزه  ــــزي ــــع وت األول  ــــق  ــــري ــــف ال ـــــــــراد  أف ـــى  ـــل ع ـــاظ  ـــف ـــح ـــل ل ســـنـــســـعـــى 

أحمد هرونة

طائرة المعامير ترغب 
في التجديد ألحمد هرونة

] أكد المدرب الوطني في لعبة الكرة الطائرة أحمد هرونة لـ »الوسط 
فيه  سيدرب  ــذي  ال النادي  بشأن  ــراره  ق يحسم  لم  لــآن  أنــه  الرياضي« 
معه  التجديد  بشأن  المعامير  نــادي  من  رغبة  هناك  إذ  المقبل،  الموسم 

للموسم الثاني على التوالي.
وأضاف »يوم الجمعة المقبل سأعقد اجتماعًا مع إدارة نادي المعامير 
وذلك من أجل معرفة نواياهم وطموحاتهم بشأن الموسم المقبل، وكيف 

سيتم التعامل معه، وعلى إثر ذلك سأتخذ القرار الذي أراه مناسبًا«.
إذ  سأقرر،  االجتماع  هذا  نتائج  على  »بناًء  القول:  في  هرونة  واستمر 
حال  في  الفريق  مع  وطيبة  إيجابية  مستويات  أقدم  أن  في  رغبة  لدي  أنا 
ولهذا  المعامير،  طائرة  تدريب  في  الثاني  للموسم  االستمرار  قــررت 

الطموحات من الصعب اإلعالن عنها في الوقت الجاري«.
طائرة  الــمــاضــي  الــمــوســم  ــي  ف درب  ــة  ــرون ه أحــمــد  أن  يــذكــر 
بالنسبة  شك  دون  من  مرضية  تكن  لم  النتائج  أن  إال  المعامير 
ووصل  الدير  طائرة  درب  سبق  ــذي  ال الموسم  وفــي  لــه، 
ــي الــــــدوري  ــي ــائ ــه ــن ــا ل ــه ــع م
دوري  فــــي  والــــكــــأس 
ـــة،  ـــي ـــان ـــث ــــــة ال ــــــدرج ال
ـــل ذلـــــك كـــــان مــن  ـــب وق
مــدربــي فــئــات نــادي 

داركليب.

رائد أحمد يفوز بلقب 
بطل بابكو للبولنج

اتحاد السلة يعقد 
اجتماعه الـ )48( اليوم

§ الوسط - المحرر الرياضي

التي  لألبطال  بابكو  بطل  مسابقة  لنهائيات  المتأهلون  يستطع  لم   [
الالعب  وعنفوان  وجهه  في  يقفوا  أن  بابكو  ــادي  ن ــارات  ح على  جــرت 
في  فوزه  بعد  عوالي  مدينة  سماء  في  باللقب  وطار  تألق  الذي  أحمد  رائد 

المباراة النهائية على الالعب علي القصير بنتيجة 192 مقابل 171.
القائمة  تصدر  حيث  جــدا  مريحة  اللقب  نحو  الالعب  رحلة  وكانت 
األخير  السادس  الشوط  حتى  األول  الشوط  من  النهائي  القبل  الدور  في 
العالي  والتركيز  أواًل  والخبرة  الحنكة  بفضل  وذلك  نقطة   202 بمعدل 
خاصة  بها  يتمتع  التي  المحكمة  الضربات  وإحــراز  الكرات  إرســال  في 

على حارات نادي بابكو ثانيًا.
الالعبين  من  كبيرة  مجموعة  تألق  رغم  على  البطولة  بهذه  رائد  وفاز 
تمكن  إذ  السلم،  مباريات  في  وخاصة  كبيرة  مستويات  قدموا  الذين 
تألقه  رغــم  على  خليفة  نبيل  الــالعــب  إقــصــاء  مــن  القصير  على  الــالعــب 
بعدها  ليقابل   249 مقابل   278 كبيرة  بنتيجة  األولى  السلم  مباراة  في 
الالعب الهادئ مسعود صابري في مباراة أيضا كبيرة فاز فيها القصير 
في  فقط  خشبات  سبع  مسعود  إحـــراز  أن  بعد  خشبات  ــالث  ث بــفــارق 
واألخير  العاشر  المربع  في  المتتاليين  الضربتين  بعد  األخيرة  الضربة 
لتنتهي لصالح القصير بنتيجة 211 إلى 209 ليقابل بعدها نجم الفريق 
األردني هاشم أبوزهرة في مباراة تسيد فيها القصير وفاز بها بنتيجة 
أيضًا  ويفوز  رائــد  البطولة  نجم  لمقابلة  للنهائي  ليصعد   174/196
في  الفوز  من  تمكن  رائــد  ولكن   182 إلى   200 بنتيجة  األول  اللقاء  في 

المباراة الفاصلة وباللقب.
علي،  ــد،  رائ ــي:  اآلت النحو  على  للمشاركين  النهائي  الترتيب  ــان  وك
القعود،  أحــمــد  ســالــم،  نــاصــر  العلي،  يــوســف  نبيل،  مسعود،  هــاشــم، 

عبداللطيف راشد، محمد هاشم، طه إبراهيم وعارف مرسل.
بابكو  شركة  الرئيس  عبداهلل  النادي  رئيس  شكر  المناسبة  وبهذه 
وقسم  ــروس  ــح ــم ال فيصل  التنفيذي  رئيسها  شــخــص  ــي  ف المتمثلة 
العالقات العامة بالشركة على دعمهم المستمر ألنشطة النادي على مر 

السنين.

§ أم الحصم - اتحاد السلة

برئاسة  السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  إدارة  مجلس  اليوم  يعقد   [
 7:30 الساعة  في   )48( الـ  اجتماعه  العسومي  عبدالرحمن  عادل  النائب 
على  واالطــالع  السابق  المحضر  العتماد  وذلــك  االتــحــاد،  بمقر  مساًء 
الفنية  اللجنة  اجتماع  محضر  على  ــالع  االط وأيضا  الـــواردة  الرسائل 

باإلضافة إلى عدد من الموضوعات األخرى.
النائب  السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  رئيس  قــدم  ــرى،  أخ جهة  من 
االتحاد  إدارة  مجلس  أعضاء  عن  نيابة  العسومي  عبدالرحمن  ــادل  ع
لكل  واإلشادة  والتقدير  الشكر  منتسبيه  وجميع  السلة  لكرة  البحريني 
من ساهم في إنجاح الموسم الرياضي 2011/2010 وخالص شكره 
وتقديره لرئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة على الدعم الكبير والالمحدود والمساندة التي يتلقاها االتحاد 
من اللجنة األولمبية والتي تساهم دائما في تسيير نشاطه ومهنئا نادي 
الحالة على فوزه بدرع بطولة دوري زين البحرين للرجال لهذا الموسم 
المتميز  األداء  على  المحرق  نــادي  ولفريق   2011/2010 السالوي 
التوفيق  كل  له  متمنين  للمباراة،  والمتعة  اإلثارة  من  المزيد  أضفى  الذي 
في البطوالت القادمة مشيدا كذلك بجماهير ناديي المحرق والحالة على 
المباراة،  خالل  واضحة  ظهرت  التي  الطيبة  والروح  المثالي  التشجيع 

منوها بدورهما في مساندة فريقهما طوال الموسم.
زين  محمد  البحرين  زين  شركة  عام  لمدير  وتقديره  شكره  قدم  كما 
ظهر  والذي  االتحاد  مسابقات  ودعمها  المتميزة  رعايتها  على  العابدين 
جمعت  التي  للرجال  البحرين  زيــن  ــدوري  ل النهائية  المباراة  في  جليا 

فريقي الحالة والمحرق.
المباراة  تنظيم  إنجاح  في  ساهم  من  لكل  وتقديره  شكره  وجه  كما 
آل  عبداهلل  بن  راشد  الشيخ  الداخلية  وزير  من  كل  بالذكر  وخص  النهائية 
المحافظة  أجل  من  ــوزارة  ال بها  قامت  التي  الكبيرة  الجهود  على  خليفة 
انعكس  والــذي  وخارجها  الصالة  داخل  واألمــن  الجمهور  سالمة  على 
وزارة  من  دائما  عليه  تعودنا  ما  وهــذا  المباراة  تنظيم  على  كبير  بشكل 
المباراة  بنقل  قامت  التي  الفضائية  الرياضية  البحرين  وقناة  الداخلية 
خالل  مــن  رائــعــة  مــن  األكــثــر  والتغطية  مــبــاشــرة  ــواء  ــه ال على  النهائية 
لإلخوة  المتميز  والتصوير  السلة  اتحاد  صالة  في  التحليلي  األستوديو 
المتميزة  تغطيتها  ــى  إل بــاإلضــافــة  العاملين 
والشكر  الموسم.  ــذا  ه مباريات  لجميع 
الصحافيين  جميع  إلــى  أيضا  موصول 
المحلية  بصحفنا  والمصورين 
الــــذيــــن قــــامــــوا بــتــغــطــيــة 
ــــــاد  ــــــح ـــــات االت ـــــي ـــــال ـــــع ف
ـــــي إنــــجــــاح  وســـــاهـــــمـــــوا ف

مسابقاته لهذا الموسم.

رائد أحمد في لقطة استعراضية بعد التتويج

النعيمي وشريف لنهائي بطولة خالد بن علي للصاالت
§ الحنينية - نادي الرفاع

ومفروشات  النعيمي  خالد  فريقا  تأهل   [
سمو  لبطولة  النهائية  للمباراة  شريف  أحمد 
القدم  لكرة  خليفة  آل  علي  بــن  خالد  الشيخ 
الصاالت والتي ينظمها نادي الرفاع الرياضي 
شعار  تحت  »الحنينية«  بـ  النادي  صالة  على 
فريقي  حــســاب  على  وذلـــك  لــحــمــد«،  »والؤنــــا 
رويال  وسند  خليفة  آل  حمد  بن  عبداهلل  الشيخ 

ستيت.
التي  المباراة  النعيمي  خالد  فريق  وأنهى 
آل  حــمــد  ــن  ب ــداهلل  ــب ع الــشــيــخ  بــفــريــق  جمعته 
النهائي،  قــبــل  الــــدور  مــنــافــســات  ــي  ف خليفة 
أن  ــد  ــع ب ــه،  ــح ــال ــص ل أهـــــداف  ــة  ــالث ث بنتيجة 
بين  ــة  ــدي ــن وال بــالــحــمــاس  ــاراة  ــب ــم ال اتــســمــت 

الفريقين.
ـــاز فــريــق  ــات الـــــدور ذاتـــــه، ف ــس ــاف ــن ـــي م وف
ــف عــلــى ســنــد رويـــال  ــري ــد ش ــم ــات أح ــروش ــف م
تعادل  بعدما  لخمسة،  أهداف  بسبعة  ستيت 
بأربعة  للمباراة  األصلي  الوقت  في  الفريقان 
الترجيح  لــركــالت  ليحتكما  ــة،  ــع ألرب أهـــداف 
بعد  شريف  أحمد  مفروشات  كفة  رجحت  التي 
ــال  روي سند  سجل  فيما  ـــداف،  أه  3 تسجيله 

ستيت هدفا وحيدا.

صالح  عــبــداهلل  الــحــكــمــان  ــن  ــاءي ــق ــل ال أدار 
الحكام  لجنة  رئيس  وراقبهما  قاسم،  وعبداهلل 
خليفة  المتقاعد  ــي  ــدول ال الحكم  بالبطولة 

الدوسري.
للبطولة  المنظمة  العليا  اللجنة  وأعلنت 
جوائز  أن  علي  بن  خالد  الشيخ  سمو  برئاسة 
ــي،  ــان ــث وال األول  لــلــمــركــز  ســتــكــون  الــبــطــولــة 
وجــوائــز  ـــارس،  ح ــل  ــض وأف البطولة  ـــداف  وه

الحكام وتكريم اللجنة المنظمة للبطولة.
خليفة  آل  سلمان  بن  خالد  الشيخ  ــاد  وأش
بالبطولة، معتبرا أن إقامة مثل هذه البطوالت 
منقطع  ونجاحا  رواجا  تلقى  الصيف  فترة  غب 
القدم  كرة  العبي  أبــرز  وأن  خصوصا  النظير، 
في  المشاركة  يفضلون  والشباب  البحرينية 
حــرارة  عن  بعيدا  تكون  التي  البطوالت  هــذه 

الجو والرطوبة.
نادي  إدارة  وفقت  »لقد  خالد:  الشيخ  وقال 
اسم  تحمل  التي  البطولة  هذه  بإقامة  الرفاع 
من  تعتبر  التي  علي،  بــن  خالد  الشيخ  سمو 
القدم  كرة  لعبة  في  تقام  التي  البطوالت  أنجح 
فترة  ــي  ف ــام  ــق ت ــا  ــه أن ــًا  ــوص ــص وخ ـــاالت،  ـــص ال
والشباب  األندية  لالعبي  تمثل  التي  الصيف 
الفنيات  وأداء  واالستمتاع  للترفيه  مخرجا 

الكروية الرائعة«.

هذه  في  بالمشاركة  استمعت  »لقد  وأضاف 
حمد،  بن  عبداهلل  الشيخ  فريق  ضمن  البطولة 
وخصوصًا أن هذه البطولة تتمتع بمستويات 
أنها  كما  الفرق،  جميع  من  عالية  وإمكانيات 
اللجنة  به  قامت  التي  الكبير  بالتنظيم  تتميز 

المنظمة المشرفة على البطولة«.
القدير  الــوطــنــي  ــدرب  ــم ال أكــد  جــانــبــه،  ــن  م
البطولة  هذه  إقامة  فكرة  أن  المرزوقي  عــادل 
لعبة  أن  معتبرا  وناجحة،  سديدة  فكرة  تعتبر 
لبروز  الحقيقية  النواة  هي  الصاالت  القدم  كرة 

نجوم كرة القدم األساسية في المستقبل.
ــة  ــام ــرة إق ــك ـــي: »تــعــتــبــر ف ـــرزوق ـــم ــــال ال وق
البطولة فكرة ناجحة بكل المقاييس، إذ تعتبر 
خاللها  يبرز  التي  البطوالت  من  البطولة  هذه 
القدم  كــرة  العــبــي  ــن  م والــمــتــمــيــزون  الــنــجــوم 
اللعبة  في  مشرق  مستقبل  ينتظرهم  والذين 

األساسية«.
ظهرت  التي  الفني  »فالمستوى  وأضـــاف 
الترتيبات  أن  كما  عــالــيــا،  كــان  البطولة  ــه  ب
المنظمة  اللجنة  بها  قامت  التي  واإلجـــراءات 
كبيرا  ــا  ــاح ــج ن ــــه  ذات ــد  ــح ب يــعــتــبــر  لــلــبــطــولــة 
النعيمي  ــد  ــال خ لــفــريــق  متمنيا  لــلــبــطــولــة«، 
التوفيق  كل  شريف  أحمد  مفروشات  وفريق 

في المباراة النهائية.

من منافسات الدور قبل النهائي


