
سلمان بن إبراهيم:الحالة فريق مبدع... 
ويجب البناء على اإلنجازات

ال��ع��ام  األم���ي���ن  ه��ن��أ   [
للشباب  األع��ل��ى  للمجلس 
سلمان  الشيخ  والرياضة 
فريق  خليفة  آل  إبراهيم  بن 
بمناسبة  ال��ح��ال��ة  ن����ادي 
زين  دوري  للقب  تحقيقه 
لكرة السلة وذلك بعد فوزه 
على  النهائية  المباراة  في 

نادي المحرق.
أن  سلمان  الشيخ  وأك��د 
الحالة  نادي  فريق  تحقيق 
تواصل  يعد  ال��دوري  للقب 

والتي  الماضية  الفترة  ط��وال  النادي  حققها  التي  لإلنجازات 
وأعضاء  النادي  إدارة  مجلس  حرص  على  واضحة  دالل��ة  تدل 
تلو  اإلنجاز  تحقيق  على  والالعبين  واإلداري  الفني  الجهازين 
اإلنجاز ليثبتوا مدى التطور الكبير الذي بلغته لعبة كرة السلة 
الرائعة  بالمستويات  ذاته  الوقت  في  مشيدا  الحالة،  نادي  في 
التي قدمها العبو الفريق طول فترات المباراة التي شهدت ندية 

وإثارة بين الفريقين. 
ووجه الشيخ سلمان أسرة نادي الحالة على ضرورة البناء 
على اإلنجازات األخيرة التي تحققت من أجل تحقيق المزيد من 
النجاحات في المسابقات المقبلة بما يساهم في توسيع دائرة 
مشددا  الفريق  العبي  لدى  واإلبداع  التفوق  روح  وغرس  اإلنجاز 
صفوف  في  الواعدين  الالعبين  من  كبيرة  أعداد  وجود  أن  على 
لرياضة  واعد  بمستقبل  التفاؤل  من  المزيد  يمنح  النادي  فريق 

كرة السلة في نادي الحالة خصوصًا والبحرين عمومًا.

سلمان بن إبراهيم يستقبل السفير األلماني النغ

والرياضة  للشباب  األعلى  للمجلس  العام  األمين  استقبل   [
االتحاد  رئيس  البحرينية  االولمبية  اللجنة  لرئيس  األول  النائب 
بمكتبه  خليفة  آل  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  القدم  لكرة  البحريني 
صباح أمس السفير األلماني لدى مملكة البحرين هوبرت النغ الذي 

يستعد لمغادرة المملكة بعد انتهاء مدة عمله الرسمية.
قام  الذي  اإليجابي  الدور  على  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  وأثنى 
عالقات  أكسبه  ما  البحرين،  في  عمله  فترة  خالل  النغ  السفير  به 
القطاع  بينها  وم���ن  وال��ق��ط��اع��ات  األط���ي���اف  مختلف  م��ع  حميمة 
من  الكثير  سفر  مهمة  تسهيل  في  دوره  ننسى  ال  أننا  كما  الرياضي، 
النغ  السفير  أعرب  جانبه،  من  ألمانيا.  في  العالج  لتلقي  الالعبين 
بأنها  وصفها  والتي  البحرين  في  قضاها  التي  بالفترة  اعتزازه  عن 
به  يتمتع  وما  البحريني  الشعب  ممتدحا  حياته،  فترات  أجمل  من 
التي  باإلنجازات  مشيدا  الخارجي،  العالم  على  وانفتاح  وعي  من 
بن  حمد  الملك  جاللة  المفدى  البالد  عاهل  عهد  في  المملكة  حققتها 
ومن  األصعدة  مختلف  على  الرشيدة  وحكومته  خليفة  آل  عيسى 
األلمانية  البحرينية  العالقات  أن  مؤكدا  الرياضية،  اإلنجازات  بينها 

ستظل متميزة في مختلف المجاالت.

الجودر يشيد بتحقيق فريق الحالة اللقب السالوي
هشام  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  رئيس  أشاد   [
محمد الجودر بتحقيق فريق نادي الحالة للقب دوري زين لكرة 
السلة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نادي المحرق، 
القفزة  ش��ك  ب��ال  يعكس  ال���دوري  لقب  الفريق  إح���راز  أن  م��ؤك��دا 
المدروسة  الخطط  بفضل  وذلك  الفريق  مستويات  في  النوعية 

التي حرص على تطبيقها مجلس إدارة النادي. 
الحالة  نادي  لفريق  الجديد  اإلنجاز  أن  الجودر  هشام  وأكد 
العبي  وجميع  والفني  اإلداري  الجهازين  ح��رص  ليؤكد  ج��اء 
التطور  تثبت  ال��ت��ي  المتميزة  اإلن���ج���ازات  لتحقيق  ال��ف��ري��ق 
الملحوظ في لعبة كرة السلة بنادي الحالة والتي شهدت خالل 
متمنيا  المشرفة،  اإلنجازات  من  العديد  تحقيق  الماضية  الفترة 
مواصلة  أج��ل  م��ن  قويا  ح��اف��زا  الجديد  اإلن��ج��از  ه��ذا  يشكل  أن 
والمحافظة  بالنادي  السلة  كرة  بلعبة  للنهوض  الجاد  العمل 
حجم  زيادة  على  والعمل  الفريق  حققها  التي  المكتسبات  على 
يحتلها  التي  الكبيرة  المكانة  تأكيد  في  يسهم  بما  اإلن��ج��ازات 

فريق الحالة في لعبة كرة السلة. 

اتحاد البليارد والسنوكر يكرم 
المالحق الرياضية واإلعالميين

] ك���رم االت���ح���اد ال��ب��ح��ري��ن��ي ل��ل��ب��ل��ي��ارد وال��س��ن��وك��ر ال��م��الح��ق 
الرياضية وعددا من اإلعالميين الرياضيين، في حفل أقامه االتحاد 

مساء أمس في مطعم اللؤلؤ بالنادي البحري.
للبليارد  ال��ب��ح��ري��ن��ي  االت���ح���اد  رئ��ي��س  ال��ت��ك��ري��م  ح��ف��ل  وح��ض��ر 
األول  والنائب  خليفة،  آل  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  الشيخ  والسنوكر 
لرئيس االتحاد يوسف محمد صخير والنائب الثاني للرئيس ميرزا 
ومدير  الهاشمي  عبداهلل  محمد  باالتحاد  العام  السر  وأمين  ضيف 
وممثلي  رؤساء  بتكريم  االتحاد  رئيس  وقام  مبارك.  أحمد  االتحاد 
ساهموا  ال��ذي��ن  الرياضيين  واإلع��الم��ي��ي��ن  ال��ري��اض��ي��ة  ال��م��الح��ق 
تطور  ف��ي  يسهم  وال���ذي  االت��ح��اد،  أنشطة  دع��م  ف��ي  ف��ّع��ال  وبشكل 
الشيخ  وأشاد  الغالية.  مملكتنا  في  والسنوكر  البليارد  لعبة  وارتقاء 
واإلعالميين  الرياضية  المالحق  بجهود  عبدالرحمن  بن  عبداهلل 
الرياضيين في دعم أنشطة االتحاد المحلية ومشاركات المنتخبات 

الوطنية في المحافل الرياضية المختلفة.
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سلمان بن إبراهيم

سلمان بن إبراهيم يقدم قميص المنتخب إلى النغ

المكرمون من قبل اتحاد البليارد والسنوكر

شريدة قدم برنامج األولمبي للمرحلة المقبلة التحاد الكرة
§ الوسط – المحرر الرياضي

األول��م��ب��ي  منتخبنا  م����درب  ق���دم   [
ل���ك���رة ال���ق���دم ال���ق���دي���ر س��ل��م��ان ش��ري��دة 
أولمبينا  عليه  سيسر  ال���ذي  البرنامج 
خ���الل ال��ف��ت��رة ال��م��ق��ب��ل��ة وخ��ص��وص��ًا أن 
مهمتين  مرحلتين  سيخوض  المنتخب 
للمنتخبات  الخليجية  بالبطولة  ستبدأ 
األول��م��ب��ي��ة ال��ت��ي س��ت��ق��ام ف���ي ال��دوح��ة 
خوضه  إلى  باإلضافة  المقبل  أغسطس 
التصفيات  من  واألخيرة  الثالثة  المرحلة 
اآلس��ي��وي��ة ال��م��ؤه��ل��ة ألول��م��ب��ي��اد ل��ن��دن 

.2012
شمل  ش��ري��دة  تقرير  أن  المؤكد  وم��ن 
أسم مساعده عيسى السعدون لمواصلة 
ال��ع��م��ل م��ع��ه ك��م��س��اع��د وخ��ص��وص��ًا أن 
الشهر  نهاية  مع  ينتهي  السعدون  عقد 
في  األولمبي  مع  التحق  أن  بعد  الجاري 
الشهر  بداية  أقيم  ال��ذي  األردن  معسكر 
ال���ج���اري، وف���ي ح���ال رف���ض ال��س��ع��دون 
طرح  إلى  تشير  المؤشرات  فإن  للعرض 
اس���م م��غ��اي��ر وس��ي��ت��ك��ف��ل ب��ذل��ك ال��م��درب 
على  سيحصل  ال����ذي  ش��ري��دة  س��ل��م��ان 
البديل  المساعد  الختيار  األخضر  الضوء 

للسعدون.
على  أولمبينا  ب��رن��ام��ج  وسيقتصر 
ال��ت��دري��ب��ات ال��م��ح��ل��ي��ة وس���ي���غ���ادر إل��ى 
لخوض  ال��ج��اري  الشهر  نهاية  ال��دوح��ة 
فيها  سيلعب  التي  الخليجية  البطولة 
في المجموعة الثانية إلى جوار منتخبي 

عمان واإلمارات.
إلى  ش��ري��دة  برنامج  أن  المؤكد  وم��ن 
لكرة  البحريني  االت��ح��اد  إدارة  مجلس 

القدم لإلطالع عليه.
ن  أ ل��م��ن��ت��ظ��ر  ا م���ن   ، خ����ر آ ن��ب  ج��ا م���ن 

ت  يبا ر تد ق  ن��ط��ال ا ة  ل��ك��ر ا د  ت��ح��ا ا يعلن 
م  ي����ا أل ا ل  خ����ال ل���م���ب���ي  و أل ا ل��م��ن��ت��خ��ب  ا
م��ج  ن��ا ل��ب��ر ا ب��ح��س��ب  ل��م��ق��ب��ل��ة  ا ل��ق��ل��ي��ل��ة  ا
ذ  إ  ، ة يد شر ن  سلما ب  ر لمد ا ه  عد أ ي  لذ ا
بعد  للمنتخب  حة  ا لر ا ة  يد شر عطى  أ

ل��م��ب��ي  و أل ا ض��ه  خ��ا ي  ل���ذ ا ب  ي���ا إل ا ء  ل��ق��ا
ه��ل��ة  ل��م��ؤ ا ي��ة  س��ي��و آل ا ت  ل��ت��ص��ف��ي��ا ا ف��ي 
ل��م��ن��ت��خ��ب  ا م  م�����ا أ ن  ل���ن���د د  ل���م���ب���ي���ا و أل
لمبينا  و أ ز  ب��ف��و ن��ت��ه��ى  ا و لفلسطيني  ا
ر  و لد ا لى  إ هل  تأ و ف  هد بل  مقا فين  بهد

. ت لتصفيا ا من  لث  لثا ا
شريدة  يستدعي  أن  المتوقع  وم��ن 
متواجدة  كانت  ال��ذي  األس��م��اء  بعض 
 36 ض��م��ت  ال��ت��ي  األول��ي��ة  ال��ق��ائ��م��ة  ف��ي 

. عبًا ال

شريدة يتحدث مع العبي المنتخب األولمبي

ملف إعالمي للترويج للبحرين في السباقات األوروبية للقدرة
§ عوالي - المكتب اإلعالمي

االتصاالت  خدمات  في  المتخصصة  الشركة  بادرت   [
للفريق  اإلع��الم��ي��ة  المطبوعات  ب��دع��م  تيليكوم«  »مينا 
السباقات  لخوض  يستعد  والذي  القدرة  لسباقات  الملكي 
تؤكد  ب��ادرة  في  وذلك  الصيف،  هذا  ستقام  التي  األوروبية 
اه��ت��م��ام ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ب��دع��م ال��ح��رك��ة ال��ري��اض��ي��ة في 

المملكة.
لسباقات  الملكي  الفريق  قائد  أع��رب  المناسبة  وبهذه 
تقديره  عن  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  القدرة 
الملكي  للفريق  تيليكوم«  »مينا  قدمته  الذي  الكبير  للدور 
استمرارا  هو  الدعم  هذا  أن  مؤكدا  األوروبية،  السباقات  في 
الرياضية  للحركة  الشركة  تقدمه  الذي  المتواصل  للدعم 
بأهمية  فيها  المسئولين  وع��ي  على  ودل��ي��ال  المملكة  ف��ي 
المحافل  في  البحرين  لمملكة  حضارية  كواجهة  الرياضة 
قام  ال��ذي  والمتميز  الكبير  بالتعاون  مشيدا  الخارجية، 
لشركة  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  به 
المطبوعات  دعم  في  جواهري  عبدالرزاق  تيليكوم«  »مينا 
السباقات  في  سيشارك  ال��ذي  الملكي  للفريق  اإلعالمية 
قبل  من  واسعة  بمشاركة  تحفل  ما  عادتا  والتي  األوروبية 

مختلف فرسان دول العالم. 
ق��ام  الملكي  ال��ف��ري��ق  أن  ن��اص��ر  ال��ش��ي��خ  س��م��و  وك��ش��ف 
التنموية  اإلن��ج��ازات  ع��ن  متكامال  إعالميا  ملفا  بتجهيز 
والحضارية التي شهدتها مملكة البحرين في العهد الزاهر 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  المفدى  البالد  لعاهل 
في  شهدت  البحرين  مملكة  أن  مؤكدا  خليفة،  آل  عيسى  بن 
السنوات الماضية الكثير من اإلنجازات المشرفة في جميع 
إنجازات  حققت  التي  القدرة  رياضة  وخاصة  القطاعات 
كبيرة ومتميزة في مختلف البطوالت والتي كانت ومازالت 

تحفل جميع مسابقاتها بالندية واإلثارة. 
الذي  اإلع��الم��ي  الملف  أن  ناصر  الشيخ  سمو  وأض��اف 
البحرين  مملكة  تشهده  الذي  التنموي  الواقع  ليحكي  جاء 

في مختلف القطاعات وتم إعداده بأربع لغات هي العربية 
الرؤية  سيتضمن  كما  واأللمانية،  والفرنسية  واإلنجليزية 
آفاق  من  المزيد  لفتح  المفدى  الملك  جاللة  قبل  من  الثاقبة 
الالمحدود  والدعم  البحرين  مملكة  أمام  المشرق  المستقبل 
والتي  البحرينية  للرياضة  الملك  ج��الل��ة  يقدمه  ال���ذي 
الرياضية  اإلنجازات  من  الكثير  الماضية  األع��وام  شهدت 
إلى  لتصل  وال��ق��اري��ة  اإلقليمية  ال��ح��دود  ت��ج��اوزت  ال��ت��ي 

العالمية. 
سيتضمن  اإلعالمي  الملف  أن  ناصر  الشيخ  سمو  وأشار 
السباقات  في  الملكي  الفريق  حققها  التي  اإلنجازات  أيضا 
فيها  حقق  التي  األوروب��ي��ة  السباقات  وخاصة  المختلفة 
الفريق الملكي إنجازات باهرة تدل على التطور الكبير الذي 
إلى  باإلضافة  القدرة  رياضة  في  البحرين  مملكة  تشهده 
البحرين  في  تقام  التي  السباقات  على  الضوء  تسليط  أن 

وسباق البحرين الذي أقيم في المغرب. 
سيشتمل  اإلعالمي  الملف  أن  ناصر  الشيخ  سمو  وأردف 
على األهداف النبيلة للمؤسسة الملكية الخيرية والبرامج 
المملكة  في  األيتام  رعاية  اجل  من  تقدمها  التي  واألنشطة 
ستنظمها  ال��ت��ي  المستقبلية  ال��ب��رام��ج  أه���م  إل���ى  إض��اف��ة 
المجتمع  خدمة  إل��ى  الرامية  ألهدافها  خدمة  المؤسسة 

البحريني وكذلك عن السياحة في البحرين 
وأك���د س��م��و ال��ش��ي��خ ن��اص��ر أه��م��ي��ة اس��ت��ث��م��ار ال��ت��واج��د 
ال��ق��درة  ل��س��ب��اق��ات  األوروب���ي���ة  ال��ب��ط��والت  ف��ي  البحريني 
إلى  العالم  دول  مختلف  من  رسميا  حضورا  ستشهد  التي 
مختلف  في  كبيرة  تطورا  شهدت  التي  للمملكة  الترويج 
بمتابعة  تحظى  الرياضية  األح��داث  أن  مؤكدا  المجاالت، 
كبيرة من قبل مختلف القطاعات العالمية لذلك فإن الفريق 
متكامل  إعالمي  ملف  تقديم  فضل  القدرة  لسباقات  الملكي 
التي  الكبيرة  التطورات  إليصال  الفرصة  هذه  واستثمار 
تقديم  وسيتكرر  الزاهر  العهد  في  البحرين  مملكة  تشهدها 

ملفات مماثلة في جميع المشاركات المقبلة.
غالف الكتيب

رئيس االتحاد اإلماراتي يشيد 
بموقف البحرين األخوي

§ الرفاع - اتحاد ألعاب القوى

أحمد  المستشار  ال��ق��وى  ألل��ع��اب  اإلم��ارات��ي  االت��ح��اد  رئيس  أع��رب   [
االت��ح��اد  عنه  عبر  ال���ذي  المميز  للدعم  وت��ق��دي��ره  اع��ت��زازه  ع��ن  الكمالي 
إدارة  مجلس  لعضوية  ترشحه  في  لمساندته  القوى  أللعاب  البحريني 
االتحاد الدولي في االنتخابات المزمع إجراؤها في مدينة دايغو الكورية 
أغسطس/   27 يوم  ستنطلق  التي  العالم  بطولة  هامش  على  الجنوبية 

آب 2011.
االتحاد  من  الرائع  األخ��وي  الموقف  هذا  أن  الكمالي  المستشار  وأك��د 
العالقات  متانة  ال��واق��ع  أرض  على  ي��ؤك��د  ال��ق��وى  ألل��ع��اب  البحريني 
أساسا  والنابعة  واإلماراتي  البحريني  االتحادين  تربط  التي  األخوية 
العربية  اإلم��ارات  ودول��ة  البحرين  مملكة  بين  التاريخية  العالقات  من 
االتحاد  رئيس  يبذلها  التي  الطيبة  الجهود  على  الكمالي  وأثنى  المتحدة. 
توفير  في  خليفة  آل  محمد  بن  طالل  الشيخ  آسيا  عرب  واتحاد  البحريني 
الدولي،  االتحاد  النتخابات  لترشحه  والمساندة  الدعم  أشكال  مختلف 
في  قدما  المضي  أجل  من  له  الكبير  الحافز  يشكل  الدعم  هذا  أن  إلى  مشيرا 
خدمة  على  واض��ح  وبحرص  كبيرة  ب��روح  المقبلة  االنتخابات  خوض 
مسيرة ألعاب القوى العالمية عمومًا وألعاب القوى العربية والخليجية 

خصوصًا. 
بتوجيه  تصريحه  الكمالي  وختم 
بن  طالل  الشيخ  إلى  والتقدير  الشكر 
إدارة  مجلس  وأع��ض��اء  محمد 
األصيل  موقفهم  على  االتحاد 
االتحاد  من  المستغرب  وغير 
يتوانى  لم  ال��ذي  البحريني 
أب������دا ع����ن ت���ق���دي���م م��خ��ت��ل��ف 
أش��ك��ال ال��دع��م وال��م��س��ان��دة 
ل���ل���ش���خ���ص���ي���ات ال���ع���رب���ي���ة 
مختلف  ف���ي  وال��خ��ل��ي��ج��ي��ة 
على  ال��ق��وى  أل��ع��اب  محافل 
ال��م��س��ت��وي��ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة 

والقارية والعالمية.

»فيفا« تكشف عن أول الفائزين بقميص مانشستر يونايتد
§ المنامة - فيفا

لنادي  ال��رس��م��ي  ال��ش��ري��ك  فيفا،  أعلنت   [
الفائز  عن  البحرين،  في  يونايتد  مانشستر 
الخاصة  الشحن  لبطاقات  بحملتها  األول 
للفوز  جامعيها  تؤهل  والتي  العريق  بالنادي 

بأقمصة موقعة من العبي الفريق األول. 
ال  ال��ذي  بالقميص  الفائز  ج��راش��ي،  ناصر 
الشحن  بطاقات  جميع  بجمع  قام  بثمن  يقدر 

صور  م��ن  والمكونة  دنانير   5 ذات  ال��ج��دي��دة 
لفريق  األس��اس��ي��ي��ن  ال��الع��ب��ي��ن  م��ن  الع��ب��ًا   11
فرحته  عن  ناصر  وعّبر  يونايتد.  مانشستر 
للفوز  ه��دف��ت  »ل��ق��د  ق��ائ��اًل:  بالقميص  ب��ال��ف��وز 
لحظة  أول  منذ  بثمن  يقدر  ال  ال��ذي  بالقميص 
يحلم  جائزة  حقًا  إنها  فيفا،  إع��الن  فيها  رأي��ت 

بها كل محبي الفريق«.
القدم  كرة  اتحاد  مالعب  إلى  الفائز  وحضر 
تصفيات  تجرى  كانت  إذ  عيسى،  مدينة  في 

للمهارات  يونايتد  ومانشستر  فيفا  مدرسة 
الكروية لتسلم الجائزة.

وم����ازال����ت ال��ف��رص��ة س��ان��ح��ة ل��م��زي��د من 
التاريخ  م��ن  ج��زء  على  للحصول  ال��ف��ائ��زي��ن 
ال��دوري  أبطال  هم  القميص  على  فالموقعين 
العمالء  وعلى   .19 ال�  للمرة  الممتاز  اإلنجليزي 
الذين استطاعوا جمع البطاقات اإلحدى عشر 
أخذها جميعًا ألي من فروع فيفا لمعرفة كيفية 

الحصول على الجائزة.

جراشي يتسلم القميص


