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»األولمبية« تقدم أكثر من 800 ألف دينار دعما استثنائيا لالتحادات

أحمد بن حمد: نتطلع للمزيد من اإلنجازات الرياضية
§  أم الحصم - اللجنة األولمبية

إلى  االستثنائي  دعمها  األولمبية  اللجنة  تواصل   [
الفنية  خططها  تنفيذ  ــل  أج مــن  الرياضية  االتــحــادات 
مشرفة  بصورة  الظهور  و  الالعبين  بمستويات  لالرتقاء 
لتوجيهات  تنفيذا  المقبلة،  واالستحقاقات  المحافل  في 
رئيس  ــة  ــاض ــري وال للشباب  ــى  ــل األع المجلس  ــس  ــي رئ
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة 

آل خليفة الرامية لتطوير الرياضة البحرينية.
هذا ما أكده األمين العام للجنة األولمبية الشيخ أحمد 
المادي  الدعم  حجم  عن  كشف  الــذي  خليفة  آل  حمد  بن 
مسألة  بالذكر  وخص  الرياضية  لالتحادات  االستثنائي 
ورعاية  الوطنية  المنتخبات  مدربي  مع  التعاقدات  دعم 

الالعبين المتميزين في بعض اللعبات الفردية.
اليخوت  ســبــاقــات  بــطــل  إلـــى  ــد  ــم أح الــشــيــخ  وأشــــار 
يواصل  ـــذي  ال ــداهلل  ــب ع عبدالرحيم  الــيــافــع  الــشــراعــيــة 
إشراف  تحت  فرنسا  في  التدريبي  معسكره  االيــام  هذه 
البحرين  إلـــى  ــود  ــع ي أن  ــل  ــؤم ــم ال ومـــن  ــاء  ــف أك ــن  ــي ــدرب م
ستستضيفها  التي  الخليجية  البطولة  في  للمشاركة 
يعود  ثم  الجاري  الشهر  من  األخير  األسبوع  في  المملكة 
من  والتحضير  اإلعداد  ليواصل  األوروبــي  معسكره  إلى 
ستقام  التي  العربية  األلعاب  دورة  في  المشاركة  أجل 
برنامجه  ويتواصل  الجاري  العام  نهاية  الدوحة  في 
دورة  وهــو  الرئيس  الهدف  أجــل  من  ذلــك  بعد  ـــدادي  اإلع
بعد  الجنوبية  كوريا  في  ستقام  التي  اآلسيوية  األلعاب 

ثالث سنوات.
وفي اإلطار نفسه، هيأت اللجنة األولمبية كل الظروف 
وبطل  مكوني  وأزازي  مكوني  أمان  المبارزة  العبي  إلعداد 
عبدالكريم  وزميله  عبدالحميد  عبدالرحيم  التايكواندو 
للجولف  الناشئين  منتخب  لالعبي  باإلضافة  موسى 
ــن قــبــل االتــحــادات  ــي يــتــم وضــعــهــا م ــت وفـــق الــخــطــط ال
هذا  ــي  ف االستثنائي  ــم  ــدع ال مجموع  بلغ  إذ  المعنية، 

الجانب إلى 62 ألف دينار.
األولمبية  للجنة  العام  األمين  أبدى  آخر،  صعيد  على 
للمنتخبات  الفنية  بــالــجــوانــب  اهتمامه  البحرينية 
تقديمه  تم  الــذي  االستثنائي  الدعم  خالل  من  الوطنية 
القوى  ــاب  ــع وال والــطــائــرة  والــيــد  السلة  ــادات  ــح ات ــى  إل
والــدراجــات  والجولف  والبولنج  والمبارزة  والطاولة 
إذ  بحريني،  ــار  ــن دي ــف  أل  430 بمبلغ  ــدر  ــق وي الــهــوائــيــة 
المنتخبات  مدربي  مع  تعاقداتها  االتحادات  هذه  أتمت 
إيريك  األميركي  مع  السلة  اتحاد  تعاقد  فقد  لها  التابعة 

واتحاد  لواك  كينغ  وولف  األلماني  مع  اليد  واتحاد  رشاد 
الطائرة مع التونسي نزار الشكيلي واتحاد ألعاب القوى 
اموس  كاساي،  طريق  كوتا،  تايلوسا  هم:  مدربين   6 مع 
إلى  باإلضافة  بريغيداني،  جالينا  أوبيا،  جون  كورير، 
البولنج  اتحاد  تعاقد  فيما  الوناس،  مادن  االتحاد  مدير 
مع  الهوائية  ــات  ــدراج ال واتــحــاد  مــاك  تيم  األميركي  مع 
مع  المبارزة  واتحاد  مورافيف،  سيرجي  الكازاخستاني 
الجورجي كابياني سوسو واتحاد الطاولة مع الكرواتي 
سلطان  عبداهلل  الوطني  المدرب  تكليف  تم  فيما  بورس، 
مدربي  جانب  إلــى  الجولف  منتخبات  لتدريب  الحكم 

السباحة واليخوت الشراعية.
على  الــبــحــريــنــيــة  ــة  ــي ــب ــم األول الــلــجــنــة  مــن  وحــرصــا 

والعربية  الخليجية  الرياضية  المنظمات  عمل  نجاح 
فقد  لها  مقرا  البحرين  مملكة  من  تتخذ  التي  والدولية 
هذه  لدعم  دينار  الــف   800 يقارب  ما  اللجنة  خصصت 
الطائرة  للكرة  العربي  االتحاد  في  تتمثل  التي  الهيئات 
آسيا  غــرب  واتــحــاد  األجــســام  لبناء  اآلســيــوي  واالتــحــاد 
للفروسية  السابعة  الدولية  والمجموعة  القوى  أللعاب 
التنظيمية  واللجان  للجميع  للرياضة  الدولي  واالتحاد 
والفروسية  والبولنج  للجميع  للرياضة  الخليجية 

والمعاقين.
ــــــدورات والـــبـــطـــوالت الــمــيــدانــيــة،  ــى صــعــيــد ال ــل وع
لهذه  استثنائي  كــدعــم  ــار  ــن دي ألــف   290 رصــد  ــم  ت فقد 
خالل  البحرين  مملكة  تستضيفها  التي  االستحقاقات 

مستوى  على  بطولة   11 تبلغ  والــتــي  ــاري  ــج ال الــعــام 
مجلس التعاون في ألعاب اليخوت الشراعية والجولف 
القوى  وألــعــاب  والــمــبــارزة  للناشئين  الطائرة  والــكــرة 
واأللعاب  للناشئين  والسباحة  للناشئين  الطاولة  وكرة 
الخارجية  الــمــشــاركــات  ــم  دع ــى  إل بــاإلضــافــة  الذهنية 
البطولة  فــي  السلة  لكرة  السيدات  منتخب  كمشاركة 
بطولة  فــي  اليد  ناشيئ  منتخب  ومشاركة  الخليجية 

العالم باألرجنتين. 
وأكد الشيخ أحمد بن حمد أن هذا الدعم يأتي لتخفيف 
الرياضية  ــادات  ــح االت تتكبدها  الــتــي  المالية  ــاء  ــب األع
في  تخصم  ــت  ــان ك إذ  ــا،  ــه ــات ــوازن م إرهــــاق  إلـــى  وتــــؤدي 

السابق من الموازنات المخصصة لتلك االتحادات.

االجتماعات  إلى  أحمد  الشيخ  أشار  السياق،  هذا  وفي 
االتحادات  مع  األولمبية  اللجنة  تعقدها  التي  المكثفة 
الموازنات  وبرمجة  دراســـة  إعـــادة  بغرض  الرياضية 
مع  وتــتــنــاســب  ــالءم  ــت ت بــحــيــث   2012 الــمــقــبــل  لــلــعــام 

التزامات االتحادات محليا وخارجيا.
للجنة  ــام  ــع ال ــن  ــي األم أعـــرب  تصريحه،  خــتــام  ــي  وف
القيادة  إلــى  وتقديره  شكره  عن  البحرينية  األولمبية 
على  وحرصها  الرياضي  للقطاع  السخي  دعمها  على 
التمثيل  بمستوى  لالرتقاء  المستقبلية  الخطط  تنفيذ 
الدعم  هذا  مثل  بأن  مؤكدا  وخارجيا،  محليا  الرياضي 
ــع الــقــائــمــيــن عــلــى الــلــجــنــة األولــمــبــيــة  ــدف واالهــتــمــام ي
لمضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.

ناصر بن حمد

بطل التايكواندو عبدالرحيم عبدالحميدأحمد بن حمد

»آسيوي اليد« تفّقد استعدادات االتحاد السعودي في الدمام وجدة

قرعة تصفيات جدة وبطولة 
األندية اآلسيوية 5 أغسطس

§ الوسط - محمد أمان

بالتنسيق  اليد  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  حدد   [
م���ع االت���ح���اد ال���س���ع���ودي ل��ل��ع��ب��ة ي����وم ال��ج��م��ع��ة 5 
بطولة  قرعة  إلج��راء  موعدا   2011 آب  أغسطس/ 
العالم  كأس  لنهائيات  المؤهلة   )14( للرجال  آسيا 
البحر  عروس  في  ستقام  التي  اسبانيا  في  المقبلة 
 ،2012 ش��ب��اط  ف��ب��راي��ر/  ف��ي  ج��دة  مدينة  األح��م��ر 
ستقام  التي   )15( اآلسيوية  األندية  بطولة  وقرعة 
نوفمبر/  خالل  بالسعودية  الشرقية  المنطقة  في 

تشرين الثاني 2011.
وفدا  فإن  السعودية  »الوطن«  لصحيفة  ووفقا 
اآلس��ي��وي  ل��الت��ح��اد  التنفيذي  ال��م��دي��ر  م��ن  م��ك��ون��ا 
التنفيذية  اللجنة  وعضو  أبوالليل  أحمد  الكويتي 
المسابقات  لجنة  وعضو  ه��الل  نصر  السعودي 
لمدينتي  تفقدية  زي��ارة  ب��إج��راء  ق��ام  ذي��اب  جاسم 
االتحاد  استعداد  مدى  على  للوقوف  وجدة  الدمام 

البطولتين،  الستضافة  ال��س��ع��ودي 
ع���ل���م���ا ب�����أن ب���ط���ول���ة األن����دي����ة 

يستضيفها نادي الخليج.
ونقال عن الصحيفة 

ال��س��ع��ودي��ة أي��ض��ا، 
سيظل  ال��ب��اب  ف���إن 

م���ف���ت���وح���ا أم�����ام 
اآلسيوية  األندية 
ال�������راغ�������ب�������ة ف���ي 

ال����م����ش����ارك����ة ف��ي 
نهاية  حتى  البطولة 

من  بعضا  انتهاء  لعدم  وذلك  المقبل،  تموز  يوليو/ 
اآلسيوية،  البلدان  من  بعض  في  المحلية  الدوريات 
ل�  بالمشاركة  الراغبة  األندية  عدد  يصل  أن  متوقعا 

16 ناد آسيوي.
لكل  اآلس��ي��وي��ة  األن��دي��ة  بطولة  ل��وائ��ح  وتسمح 
اتحاد  ويعطي  ب��ن��ادي��ي��ن،  ال��م��ش��ارك��ة  آس��ي��وي  بلد 
ووصيفه  ال���دوري  لبطل  الحق  البحرين  ف��ي  اليد 
يمثل  أن  ويفترض  البطولة،  ه��ذه  ف��ي  المشاركة 
من  ك��ل  المقبلة  البطولة  ف��ي  البحرينية  ال��ي��د  ك��رة 
قبل  من  الرسمية  الموافقة  بانتظار  واالتفاق،  الدير 
هذه  لتمويل  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة 
كونهما  تاريخية  مشاركة  تعتبر  التي  المشاركة 

يتأهالن لها للمرة األولى في تاريخهما.
للتصفيات  المنتخبات  ق��رع��ة  إل��ى  وبالنسبة 
الوطني  منتخبنا  يكون  أن  المؤمل  فمن  المقبلة، 
أن��ه��ى  أن  ب��ع��د  ال��م��ج��م��وع��ت��ي��ن  إح����دى  رأس  ع��ل��ى 
بيروت  في  أقيمت  التي  الماضية  التصفيات 
أن  وينتظر  ال��ث��ان��ي،  ال��م��رك��ز  ف��ي 
ت��ش��ه��د ال���ب���ط���ول���ة ال��م��ق��ب��ل��ة 
م���ن���اف���س���ة أوس�������ع م��ن 
غرب  منتخبات  قبل 
منتخب  م��ع  آس��ي��ا 
الجنوبية  ك��وري��ا 
والس���������ي���������م���������ا 
م�����ن�����ت�����خ�����ب�����ن�����ا 
المؤهل  الوطني 
ل�����ل�����ت�����أه�����ل م���ن 

. يد جد

4 مواجهات حاسمة في ختام الدور الثاني لدوري البنوك

األهلي  بنك  سيلعبها  والتي  األولى  المباراة 
في  فــخــر  ــي  ج إم  ــي  ب ــي  ك مــواجــهــة  ــي  ف المتحد 
ــورق  ال على  المعطيات  مــســاء،   7:00 الساعة 
ــج والــخــبــرة  ــائ ــت ــن ـــن نــاحــيــة الــمــســتــوى وال وم
ــارات  ــه ــم وال الــبــشــري  الــــزاد  ــن  م عمليا  ــك  ــذل وك
من  فريق  ولكن  األول،  مصلحة  في  تصب  كلها 
يعقدون  ما  دائما  فخرو  جي  إم  بي  كي  شاكلة 
المهمات أمام الكبار، إذ إن هذا الفريق يلعب إلى 
له  إنجازا  تحقيق  من  ويحاول  األخيرة  الثانية 
المتوقع  من  لذلك  متجانسة،  شابة  بمجموعة 

بعض  صــعــبــة  األهـــلـــي  ــك  ــن ب مــهــمــة  تــكــون  أن 
األشياء.

والكويت  البحرين  بنك  بين  الثانية  المباراة 
مساء،   7:45 الساعة  في  التنمية  بنك  ونظيره 
والكويت  البحرين  لبنك  تميل  الكفة  األخرى  هي 
التنمية  بنك  ولــكــن  الــمــهــارة  عــامــل  تــواجــد  فــي 
تشير  التوقعات  كانت  أن  بعد  بــجــدارة  تأهل 
الوضع  ولكن  األول،  الدور  من  مبكر  خروج  إلى 
االنتصارات  من  للمزيد  يطمح  الفريق  يختلف 

في ظل هذا النجاح.

الخليجي  ــرف  ــص م بــيــن  الــثــالــثــة  ــاراة  ــب ــم ال
ــاراة  ــب م ســتــكــون  المستقبل  ــك  ــن وب ــاري  ــج ــت ال
وفريق  بالسرعة  يمتاز  فريق  بين  جــدا  مثيرة 
نفسه  الوقت  في  ولكن  القوي  بالهجوم  يمتاز 
الضغط  يكون  عندما  وخصوصا  دفاعيا  يعاني 
يتأهل  ــــذي  ال الــمــســتــقــبــل  ــك  ــن ب ــى  ــل ع مــســتــمــرا 
الثانية  مشاركته  في  ــدور  ال لهذا  ــى  األول للمرة 
ونجومه  ــق  ــري ــف ال ــوح  ــم ط ــك  ــذل ل بــالــمــســابــقــة، 
شوقي  وإبراهيم  حسين  ومحمود  عاشور  علي 
إلى  التأهل  هــو  ــدف  ــه وال ــع  ــواق ال ــذا  ه تتخطى 

األدوار التالية.
ــاء الــيــوم  ــس ــة واألخـــيـــرة م ــع ــراب ــاراة ال ــب ــم ال
لهذه  العائد  الوطني  البحرين  بنك  ستجمع 
تسهيالت  وبــيــن  طــويــل  غــيــاب  بعد  المسابقة 
وتأهل  التوقعات  جميع  خالف  الذي  البحرين 
المسابقات  في  ثانوية  أدوارا  يلعب  كان  أن  بعد 
هذا  على  بنفسه  يلقي  الغموض  لذلك  الماضية، 
مثيرة  المباراة  تكون  أن  المتوقع  ومــن  اللقاء 

ومليئة باألهداف. فريق المستقبل

§ الجفير - نادي المنامة

عشر(  الستة  )دور  الثانية  المرحلة  مباريات  على  اليوم  مساء  الستار  يسدل   [
من دوري البنوك والمؤسسات المصرفية )15( والذي ينظمه نادي المنامة للسنة 
وهي  مشتركة  عوامل  تجمعها  مواجهات   4 ستقام  إذ  التوالي،  على  عشر  الخامسة 
الغموض والصعوبة واإلثارة، كون أن الفرق استطاعت التأهل بشق األنفس ما عدا 
اليوم  مساء  المباريات  ستخوض  التي  الفرق  غالبية  ذلك  فيما  المتحد،  األهلي  بنك 

تتأهل للمرة األولى إلى دور الستة عشر من هذه المسابقة.

األولمبية البحرينية ومايكروسوفت يوقعان اتفاقية شراكة
§ أم الحصم - اللجنة األولمبية

الترتيبات  الــبــحــريــنــيــة  ــة  ــي ــب ــم األول الــلــجــنــة  ــت  ــه أن  [
المجال  فــي  االستراتيجية  الــشــراكــة  التفاقية  النهائية 
إلى  تهدف  التي  العالمية  مايكروسوفت  شركة  مع  التقني 
الدعم  وتوفير  وخدماتها  مايكروسوفت  تراخيص  منح 
الهيئات  وجميع  األولمبية  للجنة  والبشري  والتقني  الفني 
المنضوية تحت مظلتها لمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخه 

بالتعاون مع شركة عالم الكمبيوتر.
ــة  ــي ــب ــم األول ــة  ــن ــج ــل ال بــمــبــنــى  األول  أمــــس  يــــوم  وتــمــت 
االتفاقية  هذه  على  التوقيع  مراسم  الحصم  بأم  البحرينية 
التنفيذي  رئيسها  األولمبية  اللجنة  جانب  من  وقعها  التي 
الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة وعن شركة مايكروسوفت 
ــارق  ــان ط ــم ــي الــبــحــريــن وســلــطــنــة ع ــا اإلقــلــيــمــي ف ــره ــدي م
البحرينية  األولمبية  للجنة  العام  األمين  بحضور  حجازي 
الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة ونائب رئيس مجلس اإلدارة 

والمدير التنفيذي لعالم الكمبيوتر محمد المؤيد.
اللجنة  أن  عبداهلل  بن  خالد  الشيخ  أكد  الشراكة،  هذه  عن 
رئيس  توجيهات  تنفيذ  في  ماضية  البحرينية  األولمبية 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة 
بينها  ومــن  للجنة  العام  األداء  لتطوير  الرامية  خليفة  آل 
تفعيل خطة تقنية المعلومات التي تم إعدادها من قبل إدارة 
أحدث  استخدام  إلى  وتهدف  اللجنة  في  المعلومات  تقنية 
إلى  مشيراً  العالم،  في  المستخدمة  والتقنيات  البرمجيات 
من  العالمية  الشركات  قائمة  تتصدر  مايكروسوفت  أن 

حيث جودة البرمجيات التي تقدمها لعمالئها وجمهورها.
هذه  أن  األولمبية  للجنة  التنفيذي  الرئيس  وأضـــاف 
والبشري  والتقني  اإلداري  األداء  تطوير  تشمل  االتفاقية 
لدى االتحادات الرياضية، إذ تتضمن االتفاقية بنودا تتعلق 
بتنظيم دورات تعليمية لجميع االتحادات المنضوية تحت 

مظلة اللجنة األولمبية.
ــذه االتــفــاقــيــة  ــه ــه ب ــادت ــع ــــارق عـــن س ـــــدوره صـــرح ط ب
اللجنة  مــع  االتفاقية  ــذه  ه لتوقيع  ســعــداء  »نحن  قــائــال: 
نحو  ــى  األول الخطوة  ذلك  في  ونــرى  األولمبية  البحرينية 

تمكين  ــي  ف تــســاهــم  األمــــد  طــويــلــة  اســتــراتــيــجــيــة  ــة  ــراك ش
التقدم  لتحقيق  سعيها  في  األولمبية  البحرينية  اللجنة 
ملتزمون  ونحن  المختلفة.  أنشطتها  عبر  التكنولوجي 
التي  الــتــقــنــيــات  ــي  ف للجنة  الــمــثــلــى  ــادة  ــف ــت االس بــضــمــان 
والخارجية  الداخلية  عملياتها  تعزيز  بهدف  وذلك  نقدمها 
والكفاءة  اإلنتاجية  تحسين  في  هائلة  إمكانات  وتحقيق 
برمجيات  استخدام  لحقوق  اإلجمالية  الكلفة  تخفيض  مع 

مايكروسوفت بفضل »اتفاقية المؤسسات«.
والمدير  اإلدارة  مجلس  رئــيــس  نــائــب  ــد  أك جــانــبــه،  ــن  م
الشراكة  هذه  »إن  المؤيد  محمد  الكمبيوتر  لعالم  التنفيذي 
بين اللجنة األولمبية البحرينية ومايكروسوفت هي بداية 
الطريق لتعاون متواصل بين الطرفين لشراكة من أجل رفع 
مستوى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في اللجنة 
في  الرياضية  التحتية  البنية  وإثراء  البحرينية  األولمبية 

مملكة البحرين«.

األولــمــبــيــة  الــلــجــنــة  ستستفيد  ــة،  ــي ــاق ــف االت ــب  ــوج ــم وب
 Microsoft مع  ومــعــززة  مبسطة  حلول  من  البحرينية 
ستتاح  كما   .  2010Office Microsoft و   Windows 7
 Lync Microsoft االتصاالت  تقنية  استخدام  فرصة  لها 
ــال،  ــص االت ــل  ــائ وس أفــضــل  ـــدة  واح منصة  ــي  ف تجمع  الــتــي 
واالتــصــال  التواجد  وإمكانية  الفورية  الرسائل  فتشمل 
واالفتراضية  المرئية  المؤتمرات  وعقد  والمرئي  الصوتي 
مستخدمي  ويحرر  إنتاجية  أكثر  العمل  بيئة  يجعل  مما 
تجاري،  منظور  من  والمكان.  الزمان  قيود  من  التقنية  هذه 
تفاعل   Microsoft SharePoint تقنية  ــزز  ــع ــت وس
الــمــعــلــومــات  وتـــبـــادل  الــبــعــض  بعضهم  مــع  الــمــوظــفــيــن 
والبيانات فيما بينهم على الصعيدين الداخلي والخارجي، 
ما يساهم في زيادة إنتاجيتهم. كما سيتم بموجب االتفاقية 
األولمبية  اللجنة  فــي  العاملة  البشرية  ــوادر  ــك ال تــدريــب 

البحرينية وكافة االتحادات الرياضية.

خالد بن عبداهلل وطارق حجازي أثناء التوقيع


