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"مانشيني سيتي" يرغب في 
ضم دي روسي

العبو األرجنتين وتشيلي يسيطرون 
على "المنتخب المثالي" ألميركا الجنوبية

] يبدو أن إدارة نادي مانشستر سيتي لن تتردد في 
بذل الغالي والنفيس في سعيها لصنع فريق عمالق ينافس 

على جميع البطوالت. 
أنه يرغب في  الفريق روبرتو مانشيني  وصّرح مدرب 
روسي  دي  دانييل  روما  فريق  ألعاب  صانع  مع  التعاقد 
العاصمة  فريق  مع  اإليطالي  الدولي  عقد  وينتهي    .)28(
العقد  تجديد  اإلعالن عن  يتم  الحالي، ولم  الموسم  بنهاية 

بين الطرفين حتى كتابة هذه السطور. 
وقال مانشيني فيما تصريحات لصحيفة ال غازيتا ديلو 
روسي؟  "دي  الالعب:  عن  سؤاله  عند  اإليطالية  سبورت 

إنه بطل والعب مثالي، وسينجح في تطوير أداء سيتي". 
اعترف  السابق  ميالن  إنتر  م��درب  أن  رغم  وعلى 
التي  ومدينته  ناديه  لترك  روسي  دي  إغراء  بصعوبة 
للتفاوض  الفريق مستعد  أن  أنه أوضح  فيها، غير  ترعرع 

معه لضمه فورا إذا ما سنحت الفرصة. 

على  سيطرتهم  وتشيلي  األرجنتين  العبو  فرض   [
في قارة أميركا الجنوبية لعام  المثالي"  تشكيل "المنتخب 
و3  األرجنتين  من  العبين   4 الفريق  ضم  بعدما   2011
واحد  البرازيل والعب  من  فقط  مقابل العبين  تشيلي  من 
اختيار تشكيل  اإلكوادور وأوروغواي. وجاء  من كل من 
والصحافيين  النقاد  بين  الستفتاء  طبقا  المثالي  المنتخب 
الرياضيين بجميع أنحاء القارة أجرته صحيفة "إل باييس" 

في مونتفيديو عاصمة أوروغواي.
المرمى  ح��ارس  من  كال  المثالي  المنتخب  وض��م 
رياسكو  نايسر  والمدافعين  هيريرا  جوني  التشيلي 
وماركو  )األرجنتين(  رودريغيز  وكليمنتي  )اإلك��وادور( 
غونزاليس )تشيلي( وروالندو شيافي )األرجنتين( والعبي 
وباولو  )أوروج��واي(  ريوس  أريفالو  إيخيدو  الوسط 
)األرجنتين(  ريكيلمي  رومان  وخوان  )البرازيل(  غانسو 
والمهاجمين نيمار دا سيلفا )البرازيل( وهيرنان باركوس 
الصحيفة  وأوضحت  فارغاس.  وإدواردو  )األرجنتين( 
نفسها الخميس الماضي أن األرجنتيني ليونيل ميسي توج 

في استفتاء هذا العام. بلقب "ملك أوروبا" 

الخريطيات القطري يلجأ للفيفا السترجاع 
قيمة الشرط الجزائي من البنزرتي

] لم تهدأ وتيرة األحداث داخل أسوار نادي الخريطيات 
عن  البنزرتي  لطفي  التونسي  المدرب  رحيل  بعد  القطري 
نيته  عن  الحديث  أو  المسئولين  إخطار  دون  من  النادي 
ما  وهو  اإلماراتي  اإلمارات  مع  والتعاقد  الفريق  ترك  في 
ولد حالة غضب عارمة في صفوف النادي القطري. وهدد 
رئيس جهاز الكرة بنادي الخريطيات الشيخ خليفة بن ثامر 
آل ثاني برفع األمر إلى اإلتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
إلجبار البنزرتي على دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 800 

ألف دوالر.
وذكر الشيخ خليفة بن ثامر في تصريحات لوكالة األنباء 
األلمانية )د.ب.أ( أن النادي يستعد لتقديم شكوى إلى الفيفا 
"نحن  وأضاف  القدم.  لكرة  القطري  اإلتحاد  طريق  عن 
موقفنا  لدعم  الالزمة  اإلدارية  األوراق  كل  تجهيز  بصدد 
في الدفاع عن مصالح النادي. البنزرتي أخل بعقده معنا" .

بإطاحتها  ب��ن��ج��اح  ال��م��وس��م  ت��ب��دأ  ال��ن��ص��راوي��ة«  »ال��ط��ائ��رة 
الحضور ع�����ن  ي���ت���خ���ل���ف  و»ال�������غ�������زال«  ب����ال����ش����رق����اوي����ة 

ب�����اك�����ب�����ي�����رن ي����ص����ع����ق م����ان����ش����س����ت����ر ي����ون����اي����ت����د 
وي��������ف��������س��������د ع��������ي��������د م����������ي����������اد ف������ي������رغ������س������ون
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»طائرة النجمة« تتخلى
 عن سولوفيتش رسميًا

§ القضيبية - محمد عون

في  الطائرة  الكرة  لعبة  مدير  ] كشف 
"الوسط  لـ  الزياني  النجمة يوسف  نادي 
أن ناديه وبتوصية من الجهاز  الرياضي" 
الالعب  عن  رسمياً  التخلي  قرر  الفني 
سولوفيتش  سمير  البوسني  المحترف 
مع  بالبقاء  له  شفع  ما  يقدم  لم  ــذي  ال

النجماوية.
وأضاف "الالعب لم يقدم المستوى المأمول 
بقيادة  الفني  الجهاز  مع  الجلوس  وبعد  منه، 
المدرب هشام داوود قررنا التخلي عنه لنلعب 

بالتالي القسم األول من دون العب محترف".
عن  البحث  طور  في  أنهم  إلى  الزياني  وأشار 
"سنسعى  وقال:  بديل،  محترف  العب 
محترفا  العبا  نجلب  ألن  جاهدين 
فترة  في  للفريق  اإلضافة  يقدم 

التسجيل الثانية".
يذكر أن سولوفيتش لعب كل 
االتحاد  كأس  بطولة  مباريات 
التنشيطية لكنه لم يقدم شيئا 
فريقه  تأهل  رغم  على  يذكر 
للمباراة النهائية للمسابقة.

قد يلتقي كوريا الجنوبية أو اليابان قبل المغادرة لجدة

السباع يقدم قائمة معسكر )سلوفينيا والمجر( وال جديد
§ أم الحصم - محمد أمان

اليد  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  مدرب  أفاد   [
عادل السباع في تصريح لـ "الوسط الرياضي" أنه 
ال ينوي االستعانة بأسماء جديدة غير الـ 21 العبا 
األسبوع  أعلنها  التي  األولية  القائمة  في  الباقين 
الماضي بعد أن تقلصت العتذار كل من العب الدير 
لظروفهما  النجمة حسن محمود  زهير والعب  علي 
اإلدارة  مجلس  سيسلم  أنه  على  مؤكدا  العملية، 
سلوفينيا  لمعسكر  ستغادر  التي  النهائية  القائمة 

والمجر اليوم )األحد(.
وقال عادل السباع في هذا اإلطار أيضا: "وضعت 
سيشاركون  الذين  الالعبين  بشأن  تصوراتي 
اليوم،  اإلدارة  لمجلس  وسأقدمهم  المعسكر،  في 
سنتناقش في الحد األقصى من العدد المسموح له 
بالسفر للمعسكر، ال أعلم ما إذا كان العدد 18 العبا 

أو أكثر من ذلك".
مدرب  أن  على  الوطني  المنتخب  مدرب  وأكد 
اللياقة البدنية الذي تعاقد معه االتحاد خالل الفترة 
البدنية  الناحية  الكثير لالعبين من  الحالية أضاف 
هذا  لمثل  المنتخب  حاجة  على  مشددا  واللياقية، 
المدرب المتخصص في الوقت الحالي، ملمحا إلى أن 
المنتخب كان يعاني من مشكلة بدنية، مضيفا "لدى 

الفنية  األجهزة  ضمن  العالمية  المنتخبات  كل 
مدرب متخصص في اللياقة البدنية وبالنسبة 
المنتخب  لخدمة  المدرب  يبقى  أن  أتمنى  إلي 

األول وبقية المنتخبات السنية".
الثلثاء  يوم  الوطني  المنتخب  ويغادر 

ويستمر  الخارجي،  لمعسكره  المقبل 
الجاري،  يناير  من  عشر  السابع  المعسكر 
وبعد العودة من المعسكر الخارجي سينتظم 
تتخلله  قد  داخلي  معسكر  في  المنتخب 

كما  الجنوبية  كوريا  منتخب  مع  مباريات 
حدث قبل المشاركة في تصفيات جدة أو منتخب 

 26 يوم  ستنطلق  التصفيات  بأن  علما  اليابان، 
الشهر الجاري.

سعيد  من:  تتألف  العبا   21 الـ  قائمة  أن  يذكر 
محمد  عبدالقادر،  جعفر  عاشور،  ماهر  جوهر، 
حسن  سعد،  مهدي  الصياد،  حسين  عبدالحسين، 
محمود  مــدن،  مهدي  عباس،  جعفر  محمود، 

السالطنة،  جاسم  جاسم،  محمد  عبدالقادر، 
شهاب،  حسن  منصور،  أحمد  علي،  صادق 
حسن السماهيجي، علي محمد علي، حسين 
أحمد  عبدالقادر،  علي  حبيب،  محمد  فخر، 

عقيل وعلي عبداألمير.

كالسيكو الحبايب
)التفاصيل ص2(
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»سمعة« أضاع ركلة جزاء

»الكالسيكو« إيجابي... المحرق واألهلي يخرجان بتعادل عادل

كال  من  عالية  فنيات  المباراة  تشهد  ولم 
التي  العالية  االمكانات  رغم  على  الجانبين 
في  الفنيات  غابت  إذ  الفريقين،  العبو  يمتلكها 

غالبية المباراة وخصوصاً في الشوط األول.
طريق  عن  السبق  بهدف  األهلي  وتقدم 
النتيجة  ــادل  وع  ،)38( الفرحاني  حسين 
وشهدت   ،)60( عبداللطيف  اسماعيل  للمحرق 
المباراة اضاعة ركلة جزاء عن طريق اسماعيل 

عبداللطيف.
فريق  هو  النتيجة  هذه  من  األكبر  المستفيد 
وأصبح  وحيداً،  الصدارة  في  غرد  الذي  الرفاع 
 4( المحرق  ورصيد  نقاط(،   7( األهلي  رصيد 

نقاط(.

شوط متوسط
المستوى  متوسط  األول  المباراة  جاء شوط 
إذ  المطلوب،  العرض  الفريقان  فيه  يقدم  لم 

غلب عليه الحذر، ولم يشهد هذا الشوط فرصا 
واالنتشار  السيطرة  لكن  الجانبين  من  كثيرة 
الكثير  في  لعب  الذي  المحرق  نصيب  من  كان 
من األوقات في منطقة المناورات األهلي لكن من 
دون تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الحارس 

عباس أحمد.
مهاجمين  على  طريقته  في  اعتمد  المحرق 
واسماعيل  »بيليه«  علي  حسين  بتواجد 
كممول  سعيد  سيدضياء  ولعب  عبداللطيف 
انطالقات  إلى  إضافة  للمهاجمين  للكرات 
في  »رينغو«  عبدالرحمن  محمود  وتحركات 
اللعب  لصانع  المحرق  وافتقد  اليسرى،  الجهة 
في وسط الميدان في ظل تواجد محمد سالمين 

على مقاعد البدالء.
تسديدة  عبر  األهلي  مرمى  المحرق  وهدد 
ركنية،  إلى  أحمد  عباس  أبعدها  التي  رينغو 
الركنية  الكرات  كثرة  من  المحرق  يستفد  ولم 

التي حصل عليها ولم يكن تهديد المحرق بشكل 
الصالبة  ظل  في  األهالوي  المرمى  على  مباشر 

الدفاعية األهالوية.
على  االعتماد  األهلي  حاول  المقابل،  في 
هجمات  بناء  ثم  ومن  القصيرة  التمريرات 
سريعة وإيصال الكرة للمهاجم بيتران، واعتمد 
حسين  الشاب  نجمه  تحركات  على  األهلي 
عباس  محمود  مع  الملعب  وسط  في  الفرحاني 
األهلي  لكن  محمد،  وناصر  عبداللطيف  ومهدي 

لم يشكل خطورة على المرمى المحرقاوي.
لفريق  األبرز  العنوان  كان  الفرص  استثمار 
عليه،  االعتماد  العبوه  حاول  الذي  األهلي 
ونجحوا بذلك بتسجيلهم هدف رائع من رأسية 
الفرحاني بعد تلقيه عرضية جميلة من  حسين 
مهدي عبداللطيف ارتقى لها الفرحاني وأودعها 
للكرة من  الذي طار  في شباك سيدمحمد جعفر 

دون فائدة ليتقدم األهلي بالهدف األول )38(.
له  وسنحت  للمباراة  العودة  حاول  المحرق 
داخل  كرة  تلقى  الذي  بيليه  فرصة عبر حسين 
أرضية  وسددها  الدفاع  وراوغ  الجزاء  منطقة 
بالمرصاد  كانت  أحمد  عباس  براعة  لكن  قوية 
وأبعد الكرة لركنية لينتهي الشوط األول بتقدم 

أهالوي بهدف نظيف.

شوط سريع
عن  تماماً  تغير  الثاني  الشوط  سيناريو 
كبيرا  حماسا  الشوط  هذا  فشهد  األول،  الشوط 
الطرفين  من  مميز  ومستوى  الجانبين  من 
الشوط  هذا  من  ساعة  الربع  في  وخصوصاً 
تعديل  أجل  من  محرقاوي  هجوم  شهد  الذي 
المرتدة  الهجمات  على  األهلي  واعتماد  النتيجة 
عن طريق  البداية  منذ  فيها  هدد  التي  السريعة 
تسديدته  لكن  سريعة  بانطالقة  عباس  محمود 

جاءت في يد الحارس )48(.
مدرب المحرق تدخل بإجرائه تغييرا بإشراك 
راشد  من  بدالً  سالمين  محمد  الوسط  العب 
التي  الوسط  ناحية  بتعزيز  سعياً  الدوسري 
منذ  تحركها  واضحاً  وبان  المحرق  عن  غابت 

دخول سالمين.
حكم  واحتسب  تواصل  المحرقاوي  الهجوم 
األهلي  العب  على  للمحرق  جزاء  ركلة  المباراة 
اسماعيل  مع  االشتراك  بداعي  منصور  علي 
سددها  لكنه  »سمعة«  لها  تقدم  عبداللطيف 

خارج الملعب )58(.
الجزاء  لركلة  ضياعه  اسماعيل  وعوض 
عرضية  بعد  للمحرق،  التعادل  هدف  بتسجيله 
أرضية من الجهة اليمنى مرت من جميع مدافعي 

بالشكل  بإبعادها  يتعاملوا  لم  الذين  األهلي 
المطلوب لتصل ألقدام اسماعيل ويودعها داخل 

الشباك معلناً عن هدف التعادل )60(.
الهجوم  األهلي تحسن مستواه كثيراً وحاول 
قدما  فالفريقان  وعموماً  المحرق،  على  المباغت 
للهجوم  الطرفين  تبادل  وسط  جيدا  مستوى 
وسط  التقدم  هدف  بتسجيل  سعياً  السريع 
إذ  تغييرات،  بإجراء  الفريقين  مدربي  تدخل 
أشرك مدرب األهلي فهد المخرق الالعب موسى 
من  دخل  فيما  محمد،  ناصر  من  بدالً  عبداألمير 

جانب المحرق حسام حمود.
بتران  عبر  التقدم  هدف  يسجل  األهلي  وكاد 
الذي حصل على كرة داخل منطقة الجزاء وسط 
أرضية  كرة  وسدد  المحرق  دفاع  من  محاصرة 
بهدف  المحرق  ورد   ،)70( المرمى  بجوار  مرت 
الحكم  صافرة  لكن  عبداللطيف  اسماعيل  عبر 
موقف  في  تواجد سمعة  بسبب  متواجدة  كانت 
التسلل )73(. الربع ساعة األخير شهد تحركات 
الالعبون  فيها  بذل  والتي  الجانبين  من  كبيرة 
وحصل  الفوز،  خطف  أجل  من  جهدهم  قصارى 
كالهما على بعض الفرص لكنهما لم يستغلوها 
العادل بهدف  المباراة بالتعادل  الفريقان  لينهي 

لكل منهما.

هجمة محرقاوية على المرمى األهالوي   صراع على الكرة بين المحرقاوي حسين علي والعب األهلي

 § الرفاع – محمد طوق

البحرينية  الكرة  بتعادل عادل في كالسيكو  المحرق واألهلي  فريقا  ] خرج 
بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهم أمس على استاد البحرين الوطني في 

ختام الجولة الثالثة من دوري فيفا لكرة القدم.

في أفضل مباريات الدوري إثارة حتى اآلن

المنامة يخطف أول االنتصارات 
بعد مباراة مثيرة دراماتيكية

§ المحرق - المحرر الرياضي

دوري  في  األول  فوزه  المنامة  فريق  حقق   [
فريق  على  بفوزه  القدم  لكرة  األولى  للدرجة  فيفا 
النجمة بثالثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي 
بعراد  المحرق  نادي  استاد  على  أمس  جمعتهما 
المنامة  ليرفع  الثالثة،  الجولة  مباريات  ختام  ضمن 
رصيده إلى 4 نقاط بعدما سبق له التعادل مع الحد 
في الجولة األولى، فيما تلقى النجمة خسارته الثانية 
على التوالي وظل على نقاطه الثالث التي حققها من 

فوزه الوحيد على البحرين.
وكانت المباراة واحدة من أفضل مباريات الدوري 
وتقلباتها  والحماس  اإلث��ارة  حيث  من  اآلن  حتى 
خاللها  تبادال  التي  وأهدافها  ومجرياتها  بتحوالتها 
من  مفتوح  أداء  وسط  والتفوق  السيطرة  الفريقان 
شهد  الذي  الثاني  الشوط  في  وخصوصًا  الجانبين 

4 أهداف ولم تحسم سوى إاّل مع صفارة النهاية.
الشوط  خالل  نسبيًا  األول  الطرف  المنامة  وكان 
في  النجمة ونجح  إلى مرمى  األول واألكثر وصواًل 
البرازيلي  مدافعه  طريق  عن  التقدم  هدف  تسجيل 

المتقدم جوليانو.
أكثر  الفريقين  نشط  الثاني  ال��ش��وط  وف��ي 
وخصوصًا في الناحية الهجومية وأطلق شرارة ذلك 
الهدف  خطف  الذي  جاسم  محمود  المنامة  مهاجم 
الثاني،  للشوط  األولى  الدقائق  في  لفريقه  الثاني 
ليصحو بعدها النجمة ويبدأ يجاري المنامة الهجمات 
والفرص حتى حصل على ضربة جزاء سجل منها 
الهدف  السابق راشد جمال  الدولي  مهاجمه وهدافه 

األول في الدقيقة 61.
الفريقين  بين  ونديتها  المباراة  إثارة  وارتفعت 
المنامة  العب  طرد  إلى  أدى  ما  بالتوتر  وامتزجت 
األمر  الشهابي  سعيد  علي  السابق  والنجمة  الحالي 
إرباك  النجماوية وساهم في  الذي رفع من حماسة 
صفوف المنامة الذي مال إلى التراجع أمام الهجمات 
التعادل بتوقيع راشد  التي أحرزت هدف  النجماوية 
جمال أيضَا قبل النهاية بعشر دقائق، وهو ما ساهم 
في إشعال الدقائق األخيرة بين محاوالت متبادلة من 
المنامي  الالعب  النهاية  الفوز والذي خطفه في  أجل 

المتألق عيسى موسى في الدقيقة 86.

دخول طالل في الشوط الثاني قلب مجريات المباراة

»السماوي« يواصل انتصاراته وصدارته بتخطي البسيتين بهدفين
§ الرفاع - المحرر الرياضي

الرفاع  فريق  واصــل   [
الثالث  بفوزه  انتصاراته 
حققه  الــذي  التوالي  على 
على فريق البسيتين بهدفين 
التي  المباراة  في  نظيفين 
على  أمس  مساء  جمعتهما 
ختام  في  الوطني  االستاد 
دوري  من  الثالثة  الجولة 
لكرة  األولــى  للدرجة  فيفا 
القدم ليحافظ السماوي على 
نقاط   9 برصيد  صدارته 
التي  بانتصاراته  كاملة 
المحرق  فرق  على  حققها 
والمنامة والبسيتين بنتيجة 

واحدة.
تلقى  ــل،  ــاب ــق ــم ال ــي  ف
األولى  خسارته  البسيتين 
على  ليظل  ـــدوري  ال فــي 
حصدها  التي  األربع  نقاطه 
من تعادل مع الرفاع الشرقي 

وفوز على البحرين.
الثالث  الرفاع  فوز  وكان 
بعدما  باألمس  مستحقاً 
مجريات  مع  التعامل  عرف 
بواقعية  المباراة  وظروف 
استثمار  على  ــدرة  ــق وال
أنصافها  وحتى  الفرص 
ــداف  أه ــى  إل وتحويلها 
لقاء  فــي  ــدث  ح مــا  ــو  وه
فيه  الــذي واجــه  األمــس 
من  نوعاً  السماوي  الفريق 
في  وخصوصاً  الصعوبة 
انتهى  الذي  أألول  الشوط 
الفريق  خالله  وظهر  سلبياً 
ولقي  مستواه  عن  بعيداً 
صعوبة  الرفاعيون  فيه 
وبناء  اللعب  تنظيم  في 
الطرق  وفتح  الهجمات 
على  البسيتين  مرمى  نحو 
الفردية  االجتهادات  رغم 
عيسى  سلمان  الدولي  من 
من  التفاعل  إلى  افتقد  الذي 

فريد  حسن  الثنائي  جانب 
جامبو  النيجيري  والمهاجم 
الرقابة  حبيس  ظل  الــذي 
الرفاعية  الفرص  فغابت 
عدا  الشوط  طيلة  الحقيقية 
تهيأت  الذي  لجامبو  فرصة 
لكنه  المرمى  أمام  كرة  له 
لم يحسن التصرف بها أمام 
منه،  الكرة  فضاعت  المرمى 
التسديدات  إلى  باإلضافة 
البعيدة والتي كانت أبرزها 
فمرت  عبدو  عبداهلل  من 
بجوار القائم والعب الوسط 
عبدالوهاب  محمد  الشاب 
حارس  ببراعة  لها  فتصدى 

البسيتين حسين حرم.
الرفاع  مــدرب  وفــاجــأ 
الوطني مرجان عيد الجميع 
بوضع نجمه الدولي السابق 
العائد طالل يوسف على دكة 
األول  الشوط  في  االحتياط 
المدافع  غياب  عن  فضاًل 
المرزوقي  عبدالها  الدولي 

الصربي  ــمــحــتــرف  وال
اإلصابة،  بسبب  ميالدين 
في  بطالل  يدفع  أن  قبل 
الشوط الثاني وذلك بغرض 
الهدف  يكون  قد  تكتيكي 
مدرب  مفاجأة حسابات  منه 
وفعاًل  البسيتين،  فريق 
بداية  في  طالل  دخول  مع 
نقطة  كانت  الثاني  الشوط 
التحول فنشط الرفاع وأعاد 
وخصوصاً  صفوفه  تنظيم 
وبدأت  الوسط  منطقة  في 
الهجوم  فعالية  تظهر 
طالل  تحركات  عبر  الرفاع 
مع  الخاصة  والثنائيات 
زميله سلمان عيسى وتفاعل 
حسان  العناصر  بقية  معها 
عبدالوهاب  ومحمد  جميل 

والمهاجم جامبو.
سيطرته  الرفاع  وفرض 
فترات  غالبية  على  وتفوقه 
ذلك  وتوج  الثاني  الشوط 
الذي  األول  هدفه  بتسجيل 

جميل  حسان  بتوقيع  جاء 
نفذها  ركنية  ركلة  ــر  إث
برأسه  حسان  فلعبها  طالل 
مدافع  فحال  المرمى  في 
الحوطي  راشد  البسيتين 
إبعادها من على خط المرمى 
الحكم  مساعد  ــة  راي لكن 
الكرة  تجاوز  إلى  أشــارت 
خط المرمى في الدقيقة 60. 

يناور  ــاع  ــرف ال وظــل 
خاطفة  مــرتــدة  بهجمات 
نحو  وأخـــرى  ــارة  ت بين 
الربع  في  البسيتين  مرمى 
بقيادة  المباراة  من  األخير 
وسلمان«  »طالل  الثنائي 
سلمان  مرر  إحداها  ومن 
الذي  جامبو  باتجاه  كرة 
الحارس  من  لعرقلة  تعرض 
ليحتسبها الحكم سيدعدنان 
جزاء  ضربة  السكندري 
معلناً  بنفسه  جامبو  نفذها 
الفوز  وتأكيد  الثاني  الهدف 

في الدقيقة 39.

البسيتين ظهر بصورتين
فريق  خاض  المقابل،  في 
بتشكيلة  المباراة  البسيتين 
عناصره  جميع  ضمت 
الفريق  وظهر  األساسية 
بصورتين مختلفتين، إذ كان 
أفضل في الشوط األول قبل 
واعتمد  الثاني،  في  تراجعه 
الشوط  في  متوازنة  طريقة 
التنظيم  بفضل  األول 
لالعبيه  الجيد  واالنتشار 
وخصوصاً في منطقة وسط 
من  الحد  في  ونجح  الملعب 
الرفاع  فريق  وسط  فعالية 
لعبه  مفاتيح  على  والقبض 
من خالل مهمات بعض العبي 
خط وسطه، فيما اعتمد على 
المنتخب  ثنائي  تحركات 
منصور  هشام  األولمبي 
وانطالقات  غالب  وعيسى 
ــد  راش ــر  ــس األي الظهير 
العمليات  بناء  في  الحوطي 
خاللها  ظهر  التي  الهجومية 

الواعد  الدولي  مهاجمه  فقط 
الوقت  في  الحوسني  سامي 
المهاجم  فيه  ــان  ك ــذي  ال
المحترف  السيراليوني 
عن  غائب  شبه  ــارا  ــام ك
يحسن  ولم  المباراة  جو 
من  العديد  في  التصرف 
عليها  حصل  التي  الكرات 

داخل منطقة الجزاء.
انحصار  ــم  رغ وعــلــى 
منطقة  في  اللعب  غالبية 
البسيتين  أن  إالّ  الوسط 
بعض  خــلــق  ــن  م تمكن 
الرفاع  مرمى  على  الفرص 
انفراد  فرصة  أبرزها  وكان 
حارس  وأبعدها  الحوسني 
الدوسري،  حمد  الــرفــاع  
لهشام  األثمن  الفرصة  ثم 
راشد  له  هيأ  الذي  منصور 
سانحة  كــرة  الــحــوطــي 
الرفاع  مرمى  أمام  للتسجيل 
خارج  سددها  هشام  لكن 
في  غريبة  بطريقة  الملعب 
الدقيقة 44 من الشوط األول.

فقد  الثاني  الشوط  وفي 
في  توازنه  البسيتين  فريق 
الشوط  من  األول  النصف 
الملعب  وســط  خصوصاً 
الذي امتلكه الفريق الرفاعي، 
ثم حاول الفريق العودة إلى 
األول  الهدف  بعد  المباراة 
الوطني  مدربه  وأجــرى 
عدة  الزياني  خليفة  القدير 
تنشيط  أجل  من  تبديالت 
الهجومية  الناحية  وتفعيل 
حسن  بدخول  وخصوصاً 
بجانب  للعب  عبدالعزيز 
محاوالت  لكن  الحوسني 
للزيادة  افتقدت  الفريق 
المقدمة  ــي  ف ــة  ــعــددي ال
فعالية  ظلت  وبالتالي 
غائبة  الفريق  وخطورة 
أغلب فترات الشوط الثاني.

حارس الرفاع يبعد كرة خطيرة من أمام مهاجم البسيتين 
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بثالثية نظيفة وبفضل اإلرسال المؤثر وحوائط الصد 

»الطائرة النصراوية« تبدأ الموسم بنجاح بإطاحتها بالشرقاوية
§ مدينة عيسى - محمد عون

] بدأت »الطائرة النصراوية« موسمها في دوري الدرجة 
حققت  بعدما  جداً  إيجابية  بطريقة  الطائرة  للكرة  األولى 
الشرقي بنتيجة )3/صفر(، في مباراة  الرفاع  االنتصار على 
قدمه  الذي  الثاني  الشوط  باستثناء  النصر  عليها  سيطر 
صده  حوائط  بفضل  جداً  جيدا  فنيا  مستوى  منافسه  فيه 
بالذات. وجاءت نتائج أشواط اللقاء بواقع: )16/25، 23/25، 

.)19/25
ويدين النصر بالفضل لهذا الفوز لحوائط الصد واإلرسال 
صانع  عليها  عول  التي  الجماعية  إلى  باإلضافة  المؤثر 

األلعاب عيسى عباس.

اللقاء  مجريات 
الفريقين  من  متكافئة  بداية  األول  الشوط  انطالقة  شهدت 

النقاط في الشق الهجومي تارة،  وذلك بسبب تبادل تحقيق 
في  والهجوم  اإلرسال  مهارة  في  األخطاء  بعض  وارتكاب 

أخرى.
بفضل  األفضلية  أخذ  من  سريعاً  تمكن  النصر  أن  غير 
تنظيم حوائط الصد أمام النيجيري ماثيو الذي كان الالعب 
حسن  برع  إذ  الشرقاوية،  التشكيلة  في  الوحيد  المهاجم 
أمامه كثيراً،  ضاحي وكذلك يونس عبدالكريم وحسن عقيل 

ومعهم أيضاً حسين خلفية. 
أبرز  إبراهيم ويونس  كان صبيح  الدفاعي...  التألق  ومع 
المخلصين هجومياً بالنسبة لصانع األلعاب عيسى عباس، 
فيما عانى الشرقي كثيراً من األخطاء في االستقبال والهجوم 
وكذلك التغطية الدفاعية، ليحسم رفاق حسن ضاحي الشوط 

سريعاً )16/25(.
بداية  السيناريو،  ذات  النصر  واصل  الثاني،  الشوط  في 
قوية بفضل الصد واإلرسال المؤثر الموجه على مركزي )1 

و5( لتعطيل الضربات الهجومية لماثيو )3/7(.
من  النصر  تمكن  بالعودة  الشرقي  محاوالت  رغم  وعلى 
بالنتيجة،  متفوق  وهو  الشوط  من  الثاني  النصف  دخول 
غير أن محمد جعفر وماثيو برزا بشكل الفت جداً في تشكيل 
حوائط الصد أمام حسن ضاحي ويونس عبدالكريم بالذات 
تعديل  من  الشرقي  فريقهم  مكنت  سريعة  انطالقة  يحققوا 

النتيجة )12/12(.
الفريقين  تبادل  مع  التكافؤ  من  مرحلة  في  الشوط  دخل 
األمامية  المنافذ  إغالق  من  الشرقي  تمكن  إذ  النقاط،  تحقيق 
لضربات حسن ضاحي وفشل بإيقافها من المناطق الخلفية، 
المرات إال أن  الهجوم في بعض  وعلى رغم نجاح ماثيو في 
بعدها  لينجح  حالة  من  بأكثر  إيقافه  في  نجح  النصر  دفاع 
خليفة  حسين  ومعهما  عبدالكريم  ويونس  إبراهيم  صبيح 

في تحويلها لنقاط متتالية )18/22(.
مع  النتيجة  تقليص  في  تدريجياً  ونجح  اجتهد  الشرقي 

وسبق  أخرى  مرة  جعفر  محمد  بقيادة  الصد  حوائط  تألق 
إال ن يونس عبدالكريم  إرسال مؤثر من محمد عبداهلل،  ذلك 
برز في النقاط األخيرة ومعه صبيح إبراهيم ليحسم الشوط 

للنصراوية )23/25(.
اإلرسال  بفضل  بقوة  الشرقي  بدأ  الثالث،  الشوط  في 
لدى  الهجومي  التخليص  وغياب  عبداهلل  لمحمد  المؤثر 
النصر، إال أن كتيبة حسن علي رجعت سريعاً بفضل إرسال 
في  وصبيح  ضاحي  ونجاح  عبدالكريم  يونس  من  مؤثر 

تنفيذ حوائط الصد أمام ماثيو وعباس أحمد )6/6(.
المؤثر  بإرساله  مستمراً  القوي  اندفاعه  النصر  واصل 
ليحقق  الشرقي  مفاتيح  أبرز  أمام  صده  حوائط  وتنظيم 
لدى  األداء  مستوى  في  كبير  هبوط  وسط  متتالية  نقاطا 
في  ورفاقه  ضاحي  حسن  مأمورية  سهل  ما  ورفاقه،  ماثيو 
حسم الشوط بسهولة )19/25(. أدار اللقاء طاقم دولي مكون 

من جعفر المعلم وراشد جابر.

ضربة ساحقة سريعة لالعب النصر من مركز ثالثةضربة ساحقة من محترف الشرقي تمر من حائط الصد النصراوي

اعتبر المحرق فائزًا... طائرة »الغزال« تتخلف عن الحضور

اليوم ختام الجولة األولى من »أولى الطائرة«

لقاء مرتقب بين داركليب والنجمة... وآخر بين األهلي والبسيتين

المباراة  حضور  عن  البحرين  نادي  تخلف   [
درجته  في  الطائرة  الكرة  لموسم  االفتتاحية 
األولى كما كان متوقعاً لدى الكثيرين، وخصوصاً 
لم  والالعبين  اإلدارة  بين  الحاصلة  اإلشكاالت  أن 

يتم حسمها حتى اآلن.
المسابقة في يومها  على  أثر سلباً  التخلف  هذا 
القرارات  أهم  يترقبون  المراقبين  وجعل  األول، 
التي ستصدر من بيت »طائرة الغزال« إثر ذلك، إذ 
المباريات  الغياب في  يتكرر هذا  أن  هناك تخوف 
المقبلة مما سيجعل شكل المسابقة بعيدا نوعاً ما 

عن المثالية المنتظرة.
القانوني  الوقت  انتهاء  وبعد  المباراة  طاقم 
)3/صفر(  بنتيجة  فائزاً  المحرق  فريق  اعتبر 

وبنتائج أشواط )25/صفر( في جميعها. 
المنافس  الفريق  غياب  المرباطي  واستغل 
وخاص حصة تدريبية عبارة عن تقسيمه كما فعل 
البحرين  طائرة  اعتذرت  عندما  تقريباً  شهر  قبل 

رسمياً عن عدم المشاركة في كأس االتحاد.
العجالن  جاسم  البحرين  مدرب  قال  جهته،  من 

التزام  بعد  وخصوصاً  حصل  ما  يتوقع  لم  أنه 
الالعبين في الحصص التدريبية األخيرة، وأضاف 
»المفاجأة بالنسبة إلي كانت عدم حسم هذا الملف 

مع الالعبين ولهذا السبب لم يحضروا للمباراة«.

وتابع قائال: »سأجلس مع اإلدارة خالل اليومين 
غير  من  ألنه  التطورات،  آخر  لمعرفة  المقبلين 
المباريات  النوح في  المعقول االستمرار على هذا 

المقبلة«.

إداري المحرق يقوم بتسجيل الالعبين قبل إنهاء المباراة الرسمية 

هرونة يدافع رسميًا عن ألوان »الدار« من جديد
في  الطائرة  الكرة  جهاز  رئيس  ذكر   [
لـ«الوسط  صالح  عباس  داركليب  نــادي 
األول  الوطني  منتخبنا  العب  أن  الرياضي« 
ألوان  الموسم عن  هذا  أيمن هرونة سيدافع 
ناديه داركليب، وذلك بعد موسمين قضاهما 
مع المحرق وحقق معه الكثير من االنجازات.
قوة  ستشكل  الدار  ألبناء  هرونة  عودة 
أفضل  لتقديم  يسعى  الذي  للفريق  إضافية 
في  األول  للتتويج  يصل  حتى  مستوياتهم 
في  يكون حاضراً  أن  المتوقع  تاريخه. ومن 
ومشاركته  النجمة  ضد  اليوم  األول  اللقاء 
يقوده  الذي  الفني  الجهاز  بقرار  مرهونة 
الرابع  المدرب الوطني إبراهيم علي للموسم 

على التوالي.
مركزه  يعتبر  الذي  هرونة  أيمن  أن  يذكر 
اللعب  أيضًا  بإمكانه  الحر  الالعب  الرئيسي 

في مركز )2(.

أيمن هرونة

داركليب والنصر يتأهالن لنهائي دوري الصغار للطائرة
داركليب  فريقا  تأهل   [
المباراة  ــى  إل والنصر 
الصغار  لــدوري  النهائية 
هزما  بعدما  الطائرة  للكرة 
والمحرق  صالح  النبيه 
الــدور  في  التوالي  على 
ليواصال  النهائي  نصف 
في  المتتالية  انتصاراتهما 
الدوري، إذ ستقام المباراة 
النهائية يوم الثلثاء المقبل.

فوز داركليب كان سهاًل 
الشوطين  في  فاز  أن  بعد 
 .)19/25  ،11/25( بنتيجة 
في  الكبير  الفوز  بعد  إذ 
فضل  األول  الــشــوط 
فيكتور  األوكراني  المدرب 
فرصة  العبيه  بقية  إعطاء 
الشوط  فــي  المشاركة 
الثاني وفيه قدم العبو النبيه 
من  أفضل  مستوى  صالح 
طاقم  المباراة  أدار  األول. 
حجاب  يعقوب  من  مكون 

وخالد الشوملي.
الثانية،  المباراة  وفي 
مستحقًا  النصر  فوز  جاء 
في  بعيد  من  عاد  أن  بعد 
كان  إذ  األول،  الــشــوط 
لصالح  يسير  ــشــوط  ال
متفوقا  كان  الذي  المحرق 
لكن   ،)15/19( بالنتيجة 
النصر  لدى  إلرسال  قوة 

النتيجة  قلب  في  ساهمت 
وفي  الــشــوط،  وتحقيق 
سيطرت  الثاني  الشوط 
عليه  سلمان  محمد  كتيبة 

وحققت بكل سهولة. 

شوطي  نتيجة  وجــاءت 
 ،19/25( بــواقــع:  اللقاء 
طاقم  اللقاء  أدار   .)14/25
الشوملي  خالد  من  مكون 

ويعقوب حجاب.

من لقاء النصر والمحرق

الجولة  منافسات  اليوم  تختتم   [
األولى  الدرجة  دوري  من  األولــى 
إذ  لقاءين،  بإقامة  الطائرة  للكرة 
سيلعب في األول النجمة مع داركليب 
ويليه  مساًء،   )6( الساعة  عند 
األهلي  بين  آخر  قوي  لقاء  مباشرًة 
صالة  وستحتضن  والبسيتين. 

اتحاد الطائرة هاتين المباراتين.
النجمة × داركليب

أمسية  في  ــى  األول المواجهة 
التفوق  تأكيد  شعار  ستحمل  اليوم 
البطولة  في  انتصاره  بعد  للنجمة 
داركليب  سيرفع  فيما  التنشيطية، 
التفوق  وتأكيد  الدين  رد  شعار 
في  منافسه  على  الفريق  حقق  الذي 
مسابقة الدوري في األعوام األخيرة. 
في  جيد  بأداء  ظهر  الذي  النجمة، 
مستواه  لرفع  سيسعى  التنشيطية 
أكثر وأكثر حتى يقدم مباراة كبيرة 
البداية  منذ  الفوز  لتحقيق  تؤهله 
مرتفعة  المعنويات  تكون  حتى 
المقبلة،  للمباريات  العبيه  لدى 
هذا  كبيرة  طموحاته  أن  وخصوصاً 

الموسم.
جيداً  كان  الــذي  داركليب،  أما 
لقاء  باستثناء  االتحاد  كأس  طوال 
أن  فسيحاول  المربع،  في  النجمة 
حتى  المباراة  على  يفرض سيطرته 
يجعله  مهم  فوز  تحقيق  من  يتمكن 

مع األندية المتنافسة منذ البداية. إذ 
عامين  منذ  مرة  معه ألول  سيشارك 

العب المنتخب أيمن هرونة.
داوود  هشام  النجمة  ــدرب  م
سيلعب بتشكيلة مكونه من: )محمود 
جاسم في صناعة األلعاب، والثنائي 
في  عباس  محمد  مع  جعفر  حسن 
مركز )3(، وسيشغل محمد عبداألمير 
المالود  إبراهيم  والثنائي   ،)2( مركز 
وخليل عبدالنبي مركز )4(، والالعب 

الحر علي حسين(.
علي،  إبراهيم  داركليب  مدرب  أما 
مركز  في  حسن  بمحمود  فسيلعب 

اإلعداد، والثنائي أمين محمد مع علي 
وسيشغل   ،)4( مركز  في  عبدالواحد 
والثنائي   ،)2( مركز  إبراهيم  علي 
مركز  إبراهيم  ومحمد  عبداهلل  ميرزا 

)3(، والالعب الحر علي خير اهلل(.
األهلي × البسيتين

اليوم،  بأمسية  الثانية  المواجهة 
ألنهما  األخــرى،  هي  قوية  ستكون 
يحققا  حتى  الفوز  تحقيق  يريدان 
فريق  على  والفوز  إيجابية،  انطالقة 
منافس من شأنه أن يعزز المعنويات 

لدى أٍي منهما.
صفوفهم  عززوا  الذين  األهالوية 

أنه  يعلمون  الالعبين  من  بالكثير 
بقوة حتى  البدء  جداً  الضروري  من 
الماضي،  العام  سيناريو  يتكرر  ال 
حاضرة  المهزوزة  البداية  كانت  إذ 

لتطيح بالمدرب دراغان آنذاك.
شكله  تغير  الذي  البسيتين  فيما 
على  العبين   4 عنه  سيغيب  كثيراً 
يشكلون  كانوا  الذين  من  األقــل 
األول  القسم  في  األساسي  التشكيل 
رغم  أنه  فيعلم  الماضي،  العام  من 
فنية  مستويات  بتقديم  مطالب  ذلك 
في  عطاءه  أن  وخصوصاً  كبيرة 
وخصوصاً  إيجابياً  كان  التنشيطية 

في المباراة الثانية.
بورويس  محمد  األهالوية  مدرب 
سيلعب بحسين متروك في صناعة 
إبراهيم مع ناصر  األلعاب، وصادق 
صالح في مركز )4(، وسيشغل مركز 
أوليفر  والثنائي  مدن،  محمد   )2(
 ،)3( مركز  في  الصيرفي  علي  مع 

والالعب الحر يونس بورويس.
أما مدرب البسيتين محمد الشيخ 
فتشكيلته من المتوقع أن تتكون من 
في  الفردان(  )محمد  الذوادي  محمد 
اإلعداد، ونايف محمد مع دي سيزار 
في مركز )4(، وحسين عبدالقهار في 
مركز )2(، وسيشغل مركز )3( أحمد 
حمد مع حسين مهدي، والالعب الحر 

جابر عبداهلل.

من لقاء سابق بين األهلي والبسيتين
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الليلة البروفة األخيرة والسحب على جوائز »البحرين الرياضية«

ناصر بن حمد يعتمد 60 ألف دينار جوائز للفرق المشاركة

البطولة على  الفائز بلقب  الفريق  وسيحصل 
مبلغ 15 ألف دينار بدال من مبلغ 12 ألف دينار 
البطولة  في  الفائز  الفريق  عليها  حصل  التي 
المركز  صاحب  الفرق  سيحصل  كما  الماضية، 
الثاني على مبلغ 10 آالف دينار بدال من مبلغ 
في  الفريق  عليها  حصل  التي  دينار  آالف   8

البطولة السابقة. 
كما سيحصل الفريقان اللذان خرجا من الدور 
قبل النهائي من البطولة على مبلغ 7 آالف دينار 
ستحصل  بينما  فريق،  لكل  دينار   3500 بواقع 
والبالغ  الثاني  الدور  إلى  تأهلت  التي  الفرق 
عددها 8 فرق على مبلغ 10 آالف دينار بواقع 
الفريق  ستحصل  فيما  فريق،  لكل  دينار   2500
التي شاركت في البطولة ولم يحالفها الحظ في 
مبلغ  على  البطولة  من  التمهيدي  الدور  اجتياز 

12 ألف دينار بواقع 1500 دينار لكل فريق. 
 1500 مبلغ  ناصر  الشيخ  سمو  اعتمد  كما 
و1500  النظيف  اللعب  صاحب  للفريق  دينار 
و1500  العب  ألفضل  و1500  البطولة  لهداف 

ألفضل حارس. 
ناصر  الشيخ  سمو  أكد  المناسبة،  وبهذه 
الفرق  عليها  ستحصل  التي  الجوائز  رفع  أن 
الدعم  إطار  ضمن  يأتي  البطولة  في  المشاركة 
على  حملت  والتي  المشاركة  للفرق  الكبير 
عاتقها مسألة إثراء البطولة من الناحية الفنية، 
على  الشديد  الحرص  ذاته  الوقت  في  مؤكدا 
إلى هذه  الدعم والمساندة  توفير جميع أشكال 
الفرق تعاقدت مع العديد من الالعبين واألجهزة 

الفنية واإلدارية. 
االرتفاع  أن  إلى  ناصر  الشيخ  سمو  وأشار 
ساهم  للبطولة  الراعية  الشركات  في  الملحوظ 
المشاركة  للفرق  المقدم  الدعم  حجم  زيادة  في 
تحصل  التي  المبالغ  رفع  تم  إذ  البطولة،  في 
تقديم  على  لتشجيعها  المشاركة  الفرق  عليها 
أفضل المستويات التي تثري البطولة، مؤكدا أن 
كل ما ازدادت الشركات الراغبة للبطولة سنعمل 
المشاركة  للفرق  المقدمة  المبالغ  زيادة  على 

والمساهمة في دعمها. 
كبيرا  موقعا  اكتسبت  البطولة  أن  وأضاف 
لها  لما  المنطقة  في  تقام  التي  البطوالت  بين 

في  التميز  إلى  نظرا  عارمة  شعبية  من 
المستويات  وتقديم  التنظيم 

الفنية التي أثرت البطولة، 
البطولة  أن  مــؤكــدا 

المقبلة ستشهد المزيد 
والتي  المفاجآت  من 

أن  خاللها  من  نأمل 
استحسان  تنال 

المشاركة  الفرق 
هير  لجما ا و

الرياضية.
ى  تجر و

فـــــــي 

األخيرة  البروفة  اليوم  مساء  من   5:30 الساعة 
للنهائي وذلك باستاد البحرين الوطني بحضور 
الختام  حفل  لجنة  وبرئيس  األطــراف  جميع 
وليد القاسمي وبإشراف مدير المكتب اإلعالمي 
وأعضاء  الصالحي  توفيق  المعلومات  ومركز 

اللجنة المنظمة

 السحب على الجوائز الكبرى
الكبرى  الجوائز  على  اليوم  مساء  تسحب 
الذي   )5 ناصر  )سوالف  لبرنامج  المخصصة 
في  الرياضية"  "البحرين  قناة  على  يعرض 
مباشرة،  الهواء  وعلى  مساء   9:00 الساعة 
وستكون حلقة الليلة هي األخيرة من البرنامج 
الختامي  المهرجان  على  الضوء  يسلط  الذي 
للقاء القمة المرتقبة بين فريقي الزلزال والفخار 
البحرين  استاد  على  )االثنين(  غدا  المقررة 

الوطني في الساعة 5:30 مساء.
سيتم  بأنه  األشــراف  عبدالعزيز  وصرح 
وهي  الجوائز  على  السحب  البرنامج  خالل 
قطعة أرض في ضواحي لندن مقدمة من شركة 
أرسنال  مباراة  حضور  وتذكرة  كو  آند  آيمون 
الثالثة  الكبرى  والجائزة  يونايتد،  ومانشستر 
شركة  من  مقدمة  كيا  سيارة  عن  عبارة  هي 

مونتريال للسيارات.
بإمكان  ــه  ــأن ب وأضــــاف 

الجماهير ومشاهدي القناة 
البرنامج  في  المشاركة 

التواصل  خــالل  من 
ــر الــبــرنــامــج  ــب ع
رسائل  وإرســـال 

قصيرة  نصية 
عــلــى األرقـــام 
الــمــخــصــصــة 
شركات  من  لكل 
الثالثة  االتصال 

وزين  بتلكو  وهي 
وستظهر  وفيفا، 
على  ـــــام  األرق

شاشة القناة 

الرياضية قبل انطالقة البرنامج بساعات.

 إبراهيم: "ناصر 5" مكان الكتشاف المواهب
مونتريال  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وأشار  
بطولة  أن  إلى  الشيخ  إبراهيم  للسيارات 
الجماهيري  بالحضور  عادة  تتميز   )5 )ناصر 
قبل  من  والمتواصلة  الدائمة  والمتابعة  الغفير 
على  حرصا  القدم،  كرة  برياضة  المهتمين  كل 
متابعة مستويات فنية كبيرة لذلك فإن البطولة 
في  المهمة  الشبابية  التجمعات  من  واحدة  تعد 
القدم، مقدما شكره وتقديره  مجال رياضة كرة 
مونتريال  أن  مؤكدا  ناصر،  الشيخ  سمو  إلى 
وسياسة  المجتمعية  الخدمة  في  دائم  شريك 
درة البحرين في تقديم الدعم والتعاون للشباب 

البحريني.

 شيرازي: ماضون في الرعاية
حسين  ــد  أك جانبه،  مــن 
شركة  سياسة  أن  شيرازي 
للمجوهرات  البحرين  مركز 
المسئولية  بحس  والتزامها 
االجتماعية وبرامجه الخاصة 
التي  اإلستراتيجية  بحسب 
وضعها إدارة الشركة لتكون 
الخدمة  من  رئيسيا  جزءا 
والمسئولية  المجتمعية 
االستثمار  مع  االجتماعية 
مركز  أن  موضحا  االجتماعي، 
للمجوهرات مع رعايته  البحرين 
البطولة جاءت من خالل  منافسات 
إيمانها الكبير بالدور الفعال 
به  تقوم  الذي 

الجماهيرية  بالمتابعة  تحظى  التي  البطولة 
في نسخها  الكبير  النجاح  والتي القت  الواسعة 
منافسات  مع  ولتتواصل  الماضية،  األربــع 
كبير  عدد  حرص  عن  فضال  الخامسة،  النسخة 
هذه  في  يشارك  الذي  البحريني  الشباب  من 
عالم  في  مواهبه  إبراز  على  ويحرص  البطولة 

كرة القدم.

 جواهري: البطولة ناجحة
لشركة  التنفيذي  الرئيس  عّبر   جهته،  من 
عن  جواهري  عبدالرحمن  البتروكيماويات 
تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ 
كان  والتي  البحرينية  الرياضة  أجل  من  ناصر 
لها أبلغ األثر في تحقيق ابطال البحرين الكثير 
أن  مؤكدا  المشرفة،  الرياضية  اإلنجازات  من 
والكفاءة  اإلداريــة  الخبرة  من  يمتلك  سموه 
من  المزيد  نحو  البحرينية  الرياضة  لقيادة 
التقدم والرقي على مختلف األصعدة، مؤكدا أن 
واالعتزاز  بالفخر  البتروكيماويات تشعر  إدارة 
الشيخ  برامج ونشاطات سمو  التعاون مع  في 
كل  تقديم  على  الشركة  تحرص  إذ  ناصر، 
للشباب  تنظم  التي  للفعاليات  والرعاية  الدعم 
والتي  الوطن  هذا  عماد  يعد  الذي  والبحريني 
تهدف إلى جمع ولم الشباب البحريني في مكان 
في  والنجاح  االستمرار  للبطولة  متمنيا  واحد، 

السنوات المقبلة.

جمعة: العبونا جاهزون للقاء الختامي 
جمعة  عبدالرحمن  الفخار  فريق  مدير  أكد 
في  البطولة  في  الختامي  للقاء  فريقه  جاهزية 
على  غدٍ  يوم  ستقام  التي  الخامسة  نسختها 

استاد البحرين الوطني.
مشوارنا  في  جيدة  بداية  "بدأنا  جمعة:  وقال 
طيبة  مستويات  العبونا  وأظهر  البطولة،  في 
الجيد  اإلعداد  ولعل  نفسه،  الوقت  في  وقوية 
وعدم  السابقة  الفترة  في  الفريق  به  قام  الذي 
التوقف عن تنظيم اللقاءات الودية والتدريبات 
المتواصلة لعب دوراً كبيراً في جعل الالعبين في 
مستوى لياقة بدنية مرتفع لحد كبير وجاهزية 
ساهمت كلها في تفوق نتائجنا ووصولنا للدور 
البحرين  درة  فريق  على  فوزنا  وبعد  الختامي، 
على  والجديدة  القوية  الفرق  أحد  يعتبر  الذي 
يومين  راحة  الالعبين  إعطاء  قررنا  البطولة 
ونبدأ االستعداد مجدداً من يوم الجمعة الماضي 
الفنية  األمور  من  الكثير  على  خاللها  وركزنا 
المباراة  في  لقاءنا  ولعل  الفرص،  واستغالل 
فهذا  قويا،  الزلزال سيكون  فريق  أمام  الختامية 
ظهرت  والتي  المتميزة  الفرق  أحد  هو  الفريق 
من  مميزة  مجموعة  يجمع  فهو  قوي  بمستوى 
لهذا  جاهزون  نفسه  الوقت  في  لكننا  الالعبين، 
عازمون  والعبونا  لدينا  ما  كل  وسنقدم  اللقاء 
على تحقيق الفوز وسنسعى للتسجيل المبكر".

الشيخ  سمو  توجيهات  "إن  جمعة  وأضاف 
اللقاء  في  رياضي  مهرجان  بإقامة  ناصر 
من  جميلة  ولفتة  نوعية  إضافة  الختامي 
سموه، ما سيساهم في زيادة عنصر اإلثارة 
على  وأنا  الجماهير،  وسيجذب  والحماس 
غدٍ  يوم  الوطني  االستاد  بأن  تامة  ثقة 
ألن  الجماهير،  من  بالكامل  سيمتلئ 
من  الملعب  في  ينتظرهم  الكثير  هناك 
مفاجآت كثير وجوائز مغرية، وكل هذا 

وإنجاحها،  بالبطولة  سموه  اهتمام  سببه  كان 
المؤسسات  قبل  من  والرعاة  الدعم  وجود  كما 
والشركات والتغطية اإلعالمية المتميزة من قبل 

مختلف وسائل الصحافة واإلعالم".

 الدخيل: عدم االستهانة

 بالخصم جعلنا نصل للنهائي
أن  الدخيل  أحمد  الزلزال  فريق  العب  أكد 
جمعتهم  التي  المباراة  في  فوزهم  أسباب  من 
ضمن  الثانية  المباراة  في  فيكتوريوس  أمام 
منافسات قبل نهائي بطولة )ناصر ٥( هو عدم 
مجريات  طوال  واحترامه  بالخصم  االستهانة 

المباراة.
انتهت  األولى  المباراة  أن  الدخيل  وأوضح 
بنتيجة التعادل السلبي فيما بينهما، مشيراً إلى 
المباراة  هذه  في  بقوة  الدخول  الى  عمدوا  أنهم 
على  كثيراً  أثرا  اللياقة  وعامل  اإلصابات  وأن 

الفريق في هذه المباراة.
يستحق  الفريقين  كال  إن  الدخيل  وقــال 
في  أنه  مؤكداً  النهائية،  المباراة  إلى  الوصول 
إلى  سيصل  واحد  فريق  هناك  المباراة  نهاية 
نصيبهم  من  التوفيق  وكان  النهائية  المباراة 

خالل هذه المواجهة.
مباراة  في  االنتصار  جو  أن  الدخيل  وأكد 
الذكريات عندما كان العباً  له  أعاد  النهائي  قبل 
أن روح  إلى  المحرق، مشيراً  في صفوف فريق 
البطولة  في  مشوارهم  خالل  والتألق  الفريق 

جعلهم يصلون للمباراة النهائية.

المشخص: التوفيق 

كان حليفنا أمام فيكتوريوس
المشخص  الزلزال محمود  مدرب  قال مساعد 
قبل  مباراة  في  الفريق  حليف  كان  التوفيق  أن 

نهائي والتي جمعتهم أمام فيكتوريوس.
الفريق  وأضاف المشخص أن بعض عناصر 
مفاجأة  هناك  إن  قالوا  بالتلفزيون  لقائهم  خالل 
وتمكنوا  النهائي  قبل  مباراة  خالل  سيحققونها 

من تحقيق االنتصار.
كبيرة  مباراة  قدم  فيكتوريوس  أن  وأكد 
التوفيق  في  صعوبة  الزلزال  وواجه  أمامهم 
في  أوفر  وحظ  التوفيق  لهم  متمنياً  عليهم، 

البطولة المقبلة.
وتحدث المشخص أن المباراة النهائية والتي 
الخصم  أن  إلى  مشيراً  الفخار،  أمام  ستكون 
أن  مضيفاً  المباراة،  هذه  في  سهاًل  يكون  لن 
خبرة فريقه ستفيدهم كثيراً خالل هذه المواجهة 
وخصوصاً في ظل األداء الباهر الذي ظهر عليه 

الفريق ضمن منافسات البطولة.
مباراة  وقدمنا  يحالفنا  لم  الحظ  الكواري: 

كبيرة
الكواري  فيكتوريوس غازي  فريق  قال العب 
نهائي  قبل  مباراة  في  يحالفهم  لم  الحظ  إن 
البطولة على رغم أن الفريق قدم مباراة كبيرة 
نهائي  نصف  في  األولى  المواجهة  عكس  على 

البطولة.
وأوضح أن الزلزال لعب مباراة تكتيكية وقدم 
شوطا أول جيدا خالل هذه المباراة، مشيرا إلى 
مجريات  على  السيطرة  من  تمكن  فريقه  أن 
اعتمد  فيما  بينهما  المواجهة  من  الثاني  الشوط 

خصمهم على الكرات المرتدة.

§ عوالي - المكتب اإلعالمي

األولمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  اعتمد   [
للفرق  دينار  ألف   60 مبلغ  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  البحرينية 
ستختم  والتي   )5 )ناصر  القدم  لكرة  حمد  بن  ناصر  بطولة  في  المشاركة 

فعالياتها بإقامة المباراة النهائية غدا )االثنين(. 

ناصر بن حمد

... ويستقبل حسين شيرازيناصر بن حمد مستقباًل عبدالرحمن جواهري
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استعاد روحه متأخرًا... ومحمد حسن يسطع مجددًا

المنامة يخرج من عنق الزجاجة أمام المدينة

مبارياته  أفضل  حسن  محمد  وقدم 
في  تألق  أن  بعد  الجميل  الزمن  معيدا 
 6 محققا  أيضا  الدفاع  وفي  التسجيل 
في  رقما صعبا  وكان  دفاعية  متابعات 

المباراة.
لفريق  معنويا  األمس  فوز  وكان 
الجولة  في  خسارته  بعد  المنامة 
وتغيير  سترة  فريق  أمام  السابقة 
وإيكال  سلمان  أحمد  الوطني  مدربه 
نجاة  أحمد  المؤقت  للمدرب  المهمة 
أمام مدينة  األول  القسم  فيما تبقى من 
الجولة  في  الحالة  وأمام  أمس  عيسى 

المقبلة.
للمنامة  السادس  الفوز  هو  وهذا 
ليصبح  هزائم   3 مقابل  البطولة  في 
تعرض  حين  في  نقطة،   15 رصيده 
السادسة  لخسارته  المدينة  فريق 
رصيده  ليصبح  انتصارات   3 مقابل 

12 نقطة.
أفضل  من  ــدة  واح المدينة  وقــدم 
العبيه  لمعظم  تألق  ظل  في  مبارياته 
التقدم  من  الثالثة  الفترة  في  ليتمكن 
بفارق وصل إلى 17 نقطة قبل أن ينهي 
النتيجة  في  متقدم  وهو  الثالث  الربع 
بعيد  من  عاد  المنامة  أن  إال   63/52
التي لعب بها  القتالية  الروح  من خالل 
الفريق إلى جانب التكتيك الذي اعتمده 
بالضغط  نجاة  أحمد  الفريق  مدرب 
على محترف المدينة المتألق األميركي 
عطل  ما  وهو  العب  من  بأكثر  غاالوي 

كثيرا من قدرة المدينة التسجيلية.
وغاب عن صفوف المدينة في مباراة 
األمس العب الفريق المخضرم إبراهيم 
وجوده  وكان  اإلصابة  بسبب  الخباز 
للخبرة  نظرا  األخير  الربع  في  مهما 

الوقت  في  بها،  يتمتع  التي  الكبيرة 
أحمد  الفريق  مدرب  فيه  تواجد  الذي 
للعقوبة  نظرا  المدرجات  في  سلمان 
واحدة  لمباراة  باإليقاف  يقضيها  التي 
بعد استبعاده في المباراة األخيرة ضد 
الحالة على اثر احتجاجه على التحكيم.
الالعب  المنامة  جانب  من  وتألق 
 20 تسجيل  من  بتمكنه  حسن  محمد 
الحاسمتين  النقطتين  منها  نقطة 
أفضل  مقدما  النهاية  من  ثوان   5 قبل 
مبارياته في هذا الموسم حتى اآلن، في 
الفريق  الوقت الذي سجل فيه محترف 
نقطة،   24 رايس  داريوس  األميركي 
ومحمد حسين 15 نقطة وجاسم محمد 

7 نقاط.
في حين برز من جانب مدينة عيسى 
غاالوي  األميركي  الفريق  محترف 
فريقه  نجم  وكان  نقطة   30 بتسجيله 
نقطة،   15 جناحي  وأحمد  المباراة،  في 
وجالل أكبر 15 نقطة وناصر الجمري 

9 نقاط.
المباراة  في  المدينة  بداية  وكانت 
في  الفوز  من  الفريق  تمكن  إذ  قوية 
الفريق  ليواصل   ،19/15 األول  الربع 
أيضا  الثاني  الربع  في  ويفوز  تفوقه 
23/20، وفي الربع الثالث كذلك 21/17 
وتمكن  بعيد  من  عاد  المنامة  أن  إال 
 29/16 األخير  الربع  في  الفوز  من 
ومحمد  حسن  محمد  تألق  ظل  في 
األميركي  والمحترف  »كمبس«  حسين 

داريوس.
بإدخال  نجاة  المنامة  مدرب  وغامر 
االحتياطيين  العبيه  من  كبير  عدد 
تغيير  في  كبير  دور  لهم  كان  والذين 
مجريات المباراة سواء باألداء الدفاعي 

عمران  وخصوصا  الهجومي  أو 
عبدالرضا الذي سجل 4 نقاط.

احتجاج على التحكيم
وبعد نهاية المباراة يوم أمس احتج 
العبو المدينة والمدرب المساعد سمير 
قاهري بقوة على طاقم التحكيم المكون 

من حسن أحمد وسعيد عمران ويونس 
القرارات  بعض  اثــر  على  جناحي 

التحكيمية المثيرة للجدل.
التوالي  على  الثانية  المباراة  وهذه 
قرارات  على  المدينة  فيها  يحتج  التي 
الجولة  الفريق في  الحكام بعد خسارة 
فيها  أدت  والتي  الحالة  أمام  السابقة 

أحمد سلمان  الفريق  احتجاجات مدرب 
عن  وغيابه  الملعب  من  استبعاده  إلى 

مباراة األمس.

عودة نوح نجف
إداري  عودة  األمس  مباراة  شهدت 
نوح  السابق  الالعب  المنامة  فريق 

ابتعاد  بعد  الفريق  صفوف  إلى  نجف 
منذ بداية الموسم الجاري.

الفريق  مع  أمس  يوم  نجف  وتواجد 
في  األولى  للمرة  االحتياط  دكة  على 
بعد  نجاة  أحمد  المدرب  تواجد  ظل 
إعفاء المدرب سلمان رمضان من مهمة 

تدريب الفريق.

§ أم الحصم - محمد عباس

] سجل محمد حسن نقطتين حاسمتين قبل 3 ثوان من النهاية 
قاد بها فريقه المنامة لتحقيق فوز معنوي مهم خرج به من عنق 
بنتيجة 79/81 بعد مباراة غاية في  الزجاجة على مدينة عيسى 

الصعوبة.

العبو منتخبنا بطل العرب يثمنون المكرمة الملكية

البوعينين: اعتدنا تقدير اإلنجازات... اللطيف: التكريم يرفع معنوياتنا
القدم الرفاع - اتحاد كرة   §

منتخبنا  العبو  قدم   [
الشكر  القدم  لكرة  الوطني 
مكرمته  على  البالد  لعاهل 
اإلنجاز  بمناسبة  السخية 
في  للمنتخب  الــذهــبــي 
العربية  األلــعــاب  دورة 
الدوحة،  في  أقيمت  التي 
مساء  توزيعها  تم  والتي 
في  الالعبين  على  الجمعة 
من  البحرينية  الكرة  بيت 
االتحاد  رئيس  نائب  قبل 
الشيخ علي  الفنية  للشئون 
بن خليفة آل خليفة، وأكدوا 
بأن هذه المكارم التي ينعم 
الرياضيين  العاهل على  بها 
ألنه  المألوفة،  األمور  من 
الكروية،  اإلنجازات  يقدر 
لالعبين  حافزا  وستكون 
من  ــد  ــزي ــم ال لتحقيق 
الدورات  في  االنتصارات 

المقبلة. والبطوالت 
مجلس  عضو  قــال  فقد 
علي  االتـــحـــاد  إدارة 
ال  الملك  بأن  البوعينين 
في  الالعبين  على  يقصر 
الرياضية  األلعاب  مختلف 
تؤديه  الذي  الدور  ويقدر 
البطوالت  في  منتخباتنا 
يأمر  وحين  المختلفة، 
فهي  المكرمة  بهذه  العاهل 
في  لالعبين  حافزا  تمثل 
وتعطيهم  القادمة  البطوالت 
المرة  ليست  وهي  دافعا، 
فقد  األخيرة،  وال  ــى  األول
العبي  على  أنعم  أن  سبق 
مادية  بمزايا  المنتخب 
وحدات  قدم  أنه  كما  كثيرة، 
فترة  في  لالعبين  سكنية 
أن  يعني  ــذا  وه سابقة، 
هذه  تقدر  الحكيمة  القيادة 

الدوام. اإلنجازات على 
ـــاف »لــقــد رأيــت  وأض
وجوه  على  الفرح  عالمات 

عن  عبروا  الذين  الالعبين، 
هذه  على  للعاهل  امتنانهم 
كالعبين  وهــم  المكرمة، 
اإلنــجــازات  أن  يعرفون 
تحظى  دائما  يتأتى  الكبيرة 
قبل  من  خــاص  باهتمام 
أنها  وباعتقادي  الدولة، 
في  لالعبين  حافز  خير 
لنا  والتي  المقبلة  الفترة 

كثيرة«. استحقاقات  فيها 
الالعب  عّبر  جانبه،  من 
للملك  شكره  عن  راكع  حمد 
السخية  مكرمته  على 
تقدير  بأنها  واعتبرها 
ــذي  ال الكبير  لــإنــجــاز 
الدورة  في  المنتخب  سجله 
التقدير  هذا  وأن  العربية، 
على  عليه  عودنا  والــذي 
مثاال  يكون  أن  نأمل  الدوام 
الشركات  قبل  من  يحتذى 
والتي  المملكة  في  العاملة 
دور  لها  يكون  أن  يفترض 

الرياضة  دعم  في  ريادي 
خصوصاً،  القدم  ــرة  وك
الشركات  هذه  أن  وبالذات 
سنوية  فوائد  على  تحصل 
توجه  أن  ويفترض  كبيرة، 
الفوائد  ــذه  ه مــن  ــزءا  ج
الشبابية  الحركة  لخدمة 

والرياضية.
الملك  نعاهد  إننا  وقال 
اإلنجازات  من  المزيد  على 
في  المقبلة  البطوالت  وأن 
المنتخب  أداء  تطور  ظل 
على  برهان  خير  ستكون 

ذلك.

اللطيف: التكريم ليس بغريب

ــب الــهــدف  ــاح أمـــا ص
العرب  لذهبية  التاريخي 
إسماعيل عبداللطيف أن هذا 
التكريم ليس بالغريب على 
الرشيدة،  والقيادة  الملك 

فقد عودنا دائما على تقدير 
الذين  اإلنجازات  أصحاب 
البطوالت  في  سجلوها 
البحرين،  فيها  التي شاركت 
أن  كالعبين  فخرا  ويكفينا 
نتشرف بالسالم على الملك 
نصائحه  إلى  واالستماع 
وأن  السديدة،  وتوجيهاته 
كالعبين  لنا  العاهل  مكرمة 
أن  يؤكد  وقع طيب  لها  كان 
أبنائها  الدولة ال تبخل على 

الدائم. بالعطاء 
ــل  ــي ــاع ــم ـــــال إس وق
اإلنجازات  إن  عبداللطيف 
الدولة  علم  ترفع  التي 
المحافل  شتى  في  عاليا 
في  الفرح  تثير  الرياضية 
وطبعا  المواطنين،  نفوس 
إلى  الشكر  نوجه  كالعبين 
الملك على ما أنعم به علينا 
تكون  أن  من مكرمة، ونأمل 
الفترة  في  أكبر  اإلنجازات 

المقبلة.
الصاعد  الالعب  قال  فيما 
مكرمة  أن  الهزاع  عبداهلل 
رعاية  عن  تعبر  الملك 
اإلنجازات  كافة  الدولة 
عليها،  وتشجع  الرياضية 
العاهل  من  سمعناه  وما 
خالل حفل االستقبال الكبير 
بالسالم  فيه  تشرفنا  الذي 
رئيس  سمو  وعلى  عليه 
العهد  ولي  وسمو  الوزراء 
التي  النصائح  تمثل  كانت 
ستكون  وهي  عليها،  نسير 
تسجيل  إلـــى  طريقنا 
ولي  مقبلة،  ــازات  ــج إن
أمثل  أن  كالعب  الشرف 
األول،  الوطني  منتخبنا 
المقبلة  المباراة  في  واألمل 
إندونيسيا  أمــام  للفريق 
تكون طريقنا  أن  نأمل  التي 
للصعود  المنافسة  نحو 

المقبلة. العالم  نحو كأس 

يشهد سباقين واحد لذوي االحتياجات الخاصة وفعالية »هوى البحرين«

خالد بن حمد يوجه الدعوة لوسائل 
اإلعالم لحضور مهرجان الخيل

§ الوسط - المحرر الرياضي

األول  النائب  ــه  وّج  [
األعلى  المجلس  لرئيس 
رئيس  والرياضة  للشباب 
للفروسية  الملكي  االتحاد 
سمو  الــقــدرة  وسباقات 
آل  حمد  بن  خالد  الشيخ 
وسائل  إلى  الدعوة  خليفة 
إلى  المملكة  في  ــالم  اإلع
بطولة  فعاليات  حضور 
الخيل  لسباق  سموه  كأس 
االحتياجات  ذوي  وسباق 
)هوى  ومهرجان  الخاصة 
هذا  ـــراز  وإب البحرين(، 
الرياضي  الوطني  الحدث 
وسائل  فــي  االجتماعي 
اإلعالم المختلفة، الذي يأتي 
ضمن االنجازات التي تحققت 
في ظل المشروع اإلصالحي 
لعاهل البالد حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة.
الشيخ  سمو  ـــاد  وأش
اإلعالم  وسائل  بدور  خالد 
إنجاح  في  ومساهماتها 
والمناسبات  الفعاليات 
المملكة،  في  الرياضية 
مشيرا إلى أن اإلعالم يعتبر 
وركيزة  استراتيجيا  شريكا 
األهداف  لتحقيق  أساسية 
األخوية  الروابط  وتقوية 
في  الجميع، وخصوصاً  بين 
المجال الرياضي الذي يحمل 
رسالة  ــالم  اإلع خالله  من 
االرتقاء  في  تسهم  سامية 
الرياضية  الحركة  بمسيرة 
البحرينية التي حققت نقالت 
مختلف  في  كبيرة  نوعية 
المجاالت وخصوصاً رياضة 

الخيل.
وأكد سموه دعمه لوسائل 
البحرين  مملكة  في  اإلعالم 

النبيلة  برسالتها  لتقوم 
على  الضوء  تسليط  في 
التي  والبطوالت  الفعاليات 
تشهدها المملكة والنجاحات 
البطوالت،  تلك  تحققها  التي 
قنوات  فتح  في  يسهم  ما 
بين  والتواصل  التعارف 
المجتمع  مؤسسات  مختلف 

المدني. 
أعربت  جانبها،  ــن  م
اإلنسان  حقوق  وزيـــرة 
القائم  االجتماعية  والتنمية 
الصحة  وزيـــر  بــأعــمــال 
البلوشي عن شكرها  فاطمة 
وتقديرها لسمو الشيخ خالد 
البطولة،  إلطالق  حمد  بن 
التي  المبادرة  بهذه  مشيدة 
المبادرات  إلى  إضافة  تعد 
سموه  يبذلها  التي  الناجحة 
والتي تسهم في دعم مسيرة 
في  الرياضية  الحركة 

المملكة.
أن  إلى  الوزيرة  وأشارت 
الدعوة إلى الجمهور  توجيه 
البطولة  فعاليات  لحضور 
بين  طيبا  صدى  القى  أمر 
بين  وخصوصاً  الجميع 
الذين  والمقيمين  المواطنين 
مثل  في  المشاركة  يحبذون 
والفعاليات  البطوالت  هذه 
وذلك  الترفيهية،  الوطنية 

حبهم  مــدى  عن  للتعبير 
الغالي  لوطنهم  ووالئهم 
أن  كما  المفدى،  ومليكهم 
االحتياجات  ذوي  إشــراك 
هذه  مثل  ــي  ف الــخــاصــة 
بالشك  سيسهم  البطوالت 
في تعزيز ثقتهم في أنفسهم 
إلثبات  المجال  وإفــســاح 
إذ  النجاح،  على  قدراتهم 
قــادرون  اإلعاقة  ذوي  إن 
في  البطوالت  تحقيق  على 
وستسهم  المجاالت،  شتى 
اكتشاف  في  المبادرة  هذه 
المواهب الواعدة من الشباب 
الفروسية  لرياضة  المحبين 
من هذه الفئة، ما يعد إضافة 
الفروسية  لرياضة  نوعية 
المستويين  على  البحرينية 

المحلي واإلقليمي والدولي.
البلوشي  ــت  ــح وأوض
استعداد  على  ــوزارة  ال أن 
للتعاون وبذل ما في وسعها 
إذ  البطولة،  إلنجاح فعاليات 
سيتم إشراك مراكز المعاقين 
الخاصة  االحتياجات  وذوي 
الشبابية،  والجمعيات 
باإلضافة  المنتجة  واألسر 
االجتماعية،  المراكز  إلى 
والنجاح  التوفيق  متمنية 
في  المشاركين  لجميع 

البطولة.

العب مدينة عيسى في طريقه لتسجيل نقطتينمحترف المدينة في محاولة على سلة المنامة

تكريم حارس منتخبنا سيدمحمد جعفر

فاطمة البلوشيخالد بن حمد
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هل قامر سان جيرمان بتعيين أنشيلوتي في منتصف الموسم؟
§ باريس - رويترز

والتعاقد  مدرب  االستغناء عن  كثيرة على  أندية  تقدم  ال   [
وهي  وخصوصا  الموسم  منتصف  في  آخر  مع 
سان  باريس  لكن  الدوري  صدارة  في 

جيرمان قرر المخاطرة.
بما  ر ــوان و ــط ــكــن أن لــم ي

كومبواريه مدربا 
ــا  ــروف ــع م
دوري  خارج 
الــــدرجــــة 
ـــــــى  األول
الــفــرنــســي 
استطاع  لكنه 
عجل  ــى  ــل ع
فريقا  يشكل  أن 
سان  لــبــاريــس 
بعد  جــيــرمــان 
ــاك  إنـــفـــاق م
القطريين  النادي 
بعد  الـــدوالرات  مايين 

نهاية الموسم.
باريس  خــرج  وحقا 
دور  من  جيرمان  سان 
بكأس  المجموعات 
ــة  ــي ــة األوروب ــدي األن
ــر  ــف وخـــســـر 3/ص
اللدود  غريمه  ــام  أم
لكن  مرسيليا  اولمبيك 
كومبواريه قاد الفريق 
قبل  الدوري  لتصدر 

العطلة الشتوية.
وسائل  في  تقارير  رغم  على  هادئا  كومبواريه  فعل  رد  وجاء 
الفور  على  لقب  إحراز  في  النادي  ماك  رغبة  عن  تحدثت  اإلعام 
المنصب  في  موجودا  كان  الذي  بالمدرب  اإلطاحة  يعتزمون  وإنهم 

قبل استحواذهم على النادي في مايو/ أيار الماضي.
وتيرة  على  جيرمان  سان  باريس  العبي  لدى  تحفظات  وهناك 
في  الفريق  ينجح  لم  وإذا  النادي  في  تجري  التي  التغييرات  وقدر 
إحراز اللقب تحت قيادة مدرب ميان االيطالي وتشلسي االنجليزي 

السابق انشيلوتي فان المتاعب قد تحدث.
إلى باريس سان جيرمان في فترة  المنضم  وقال دييغو لوغانو 
االنترنت:  على  الشخصي  بموقعه  الماضية  الصيفية  االنتقاالت 
"يشعر الاعبون الموجودون في النادي من قبل بعدم استقرار من 
وسينضم  جدد  العبين  مع  النادي  تعاقد  المستمر.  التغيير  ناحية 

المزيد منهم ويتسبب ذلك في تغييرات كثيرة".
وأضاف "بالطبع ال شك لدي في أن هذا النادي سيكون األكبر في 
ولسنا  القلق  بعض  ذلك  يسبب  لكن  المقبلة  األعوام  خال  أوروبا 
واثقين مما سيحدث على الصعيد الشخصي مع بعض الزماء. األمر 

ليس سها لكن المرء يحاول دائما أن يفكر بصورة ايجابية".
القدم  بكرة  كبيرة  دراية  له  ليس  -الذي  انشيلوتي  وسيعمل 
خافيير  وهم  االيطالي  الدوري  في  سابقين  العبين  مع  الفرنسية- 
باستوري وسلفاتوري سيريجو ومحمد سيسوكو وجيريمي مينيز.
المواهب  إلى  الاعبين  من  المزيد  إضافة  سيود  أنه  المؤكد  ومن 
خطة  لوضع  الكافي  الوقت  لديه  يكون  لن  لكن  بالفريق  الموجودة 
الثاني  يناير/ كانون  الشتوية في  االنتقاالت  فترة  لضم العبين في 
الجاري مع مدير الكرة ليوناردو الذي حل مكانه في تدريب ميان 

فيما سبق.
وذكرت تقارير إن ديفيد بيكهام سينضم إلى باريس سان جيرمان 
خال األيام المقبلة وان العبين مثل العب تشلسي تشلسي فلوران 
مالودا والعب ميان الكسندر باتو والعب ريال مدريد وميان سابقا 

كاكا قد ينضمون إلى الفريق الفرنسي.
لكن  انشيلوتي  قيادة  تحت  العمل  الاعبين  أولئك  لكل  وسبق 

دخول كل هؤالء الاعبين المرموقين الفريق دفعة واحدة قد يؤدي 
إلى ارتباك.

خصوصا  فجأة  األموال  عليها  هبطت  أندية  موقف  إلى  وبالنظر 
اجل تحقيق  الوقت من  االنتظار بعض  انجلترا يتضح ضرورة  في 

النجاح.
واحتاج كيني دالغليش ألربع سنوات للفوز بالدوري االنجليزي 
الممتاز مع باكبيرن روفرز العام 1995. ومع إن النادي أنفق الكثير 
على ضم أالن شيرار وكريس سوتون فان الفريق الذي فاز باللقب 
كان يضم أسماء أقل شهرة مثل ستيوارت ريبلي وجيسو ويلكوكس 

ومارك اتكينز.
أقيل  عندما  تشلسي  في  الخاصة  تجربته  من  انشيلوتي  ويعلم 
الدوري  ثنائية  بين  الجمع  رغم  على  الماضي  الموسم  نهاية  في 
األندية قد تكون أحكامهم في  السابق إن ماك  الموسم  والكأس في 

غاية القسوة.
وكان من الممكن أن يشعر مانشستر سيتي أغنى ناد في العالم 
عندما  الشديد  بالقلق  جيرمان  سان  باريس  عن  ضئيل  بفارق 
انتهى الموسم الماضي ونجح مدرب الفريق روبرتو مانشيني في 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا فحسب لكن ماك النادي االنجليزي 
أوروبية  بطولة  أهم  بلوغ  وان  األمد  طويل  مشروع  انه  يعرفون 

لألندية للمرة األولى كان هدفا واقعيا.
واآلن يتصدر سيتي ترتيب الدوري االنجليزي مثل باريس سان 
جيرمان والفارق الوحيد إن النادي الفرنسي أقال مدربه وسيبدأ من 

الصفر تقريبا.
أبطال  بدوري  مرتين  الفوز  له  سبق  انشيلوتي  ان  رغم  وعلى 
منافسي  أن  إال  انجلترا  في  االتحاد  وكأس  بالدوري  وفاز  أوروبا 
تعيينه  في  يرون  قد  اللقب  حامل  ليل  مثل  جيرمان  سان  باريس 

فرصة مثالية لانقضاض على الفريق.
التدريبية ضربة  النجاحات  وقد يكون تعيين انشيلوتي صاحب 
في  لوكمين  أمام  القادمة  مباراته  في  الفريق  تعثر  إذا  لكن  موفقة 

الكأس الفرنسية في الثامن من يناير فان األمور قد تسوء حقا.

من بواس إلى أنشيلوتي: 
ابتعد عن العبي تشلسي

§ لندن - رويترز

] حّذر المدير الفني لتشلسي اإلنجليزي 
أنشيلوتي  كارلو  بــواش  فياش  أنــدري 
جيرمان  سان  لباريس  الجديد  المدرب 
العبي  مع  التعاقد  في  التفكير  من  الفرنسي 

البلوز. 
صحيفة  نقلتها  تصريحات  في  بواش  قال 
المدربين  "بعض  الجمعة:  اإلنجليزية  ميرور 
لهم  سبق  العبين  مع  التعاقد  يفضلون 
فور  حاولت  لقد  عليهم،  واإلشراف  تدريبهم 
قدومي إلى تشلسي التعاقد مع العب بورتو 

البرتغالي ألفارو بيريرا لكنني لم 
أنجح في ذلك". 

مطلع  بواس  وانتقل 
الحالي  الــمــوســم 

لقيادة تشلسي خلًفا 
كارلو  لإليطالي 
الذي  أنشيلوتي 
لتدريب  انتقل 
العاصمة  فريق 
الــفــرنــســي، 
بواش  ويخشى 
بعض  ــال  ــق ــت ان

العــبــي فــريــقــه 
سان  باريس  إلــى 
وخصوصا  جيرمان 

ــر  ــاص ــن ــع ال
ال  التي 

تشارك بصفة أساسية في كل المباريات مثل 
وفلوران  كالو  وسالومون  دروغبا  ديدييه 

مالودا. 
لدينا  توجد  "ال  الشاب  المدرب  أضاف 
معروض  غير  العب  أي  عن  لاستغناء  نية 
جيًدا  الاعبون  ُيفكر  أن  أيًضا  للبيع، ويجب 
تشلسي  عن  الرحيل  قرار  يتخذوا  أن  قبل 
"ال  مفصًا  ذاهبون"  هم  أين  إلى  ويدركون 
تشلسي  تماثل  العالم  في  أندية   5 إال  يوجد 
االقتصادي  واالستقرار  والقوة  التاريخ  في 
سان  باريس  مثل  لناد  االنتقال  أن  أظن  وال 
في  لألمام  جيرمان سيكون خطوة 
وواصل  العب".   أي  مسيرة 
أن  "أعلم  قائًا:  بــواس 
القطريين  ــاك  ــُم ال
للفريق  الــجــدد 
يملكون  الفرنسي 
لكن  كثيرة  أمواالً 
في  ــارق  ف هناك 
بين  المستوى 
وكذلك  الناديين 
عراقتهما،  ــي  ف
ــان  بـــاريـــس س
جيرمان يعاني من 
أجل الفوز ببطولة 

الدوري الفرنسي!".

ديوكوفيتش يحرز لقب دورة أبوظبي بسهولة
§ أبو ظبي - ا ف ب

] أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 
دورة  من  الثالثة  النسخة  لقب  العالم  على  أول 
)بطولة  المضرب  لكرة  االستعراضية  أبوظبي 
على  النهائية  المباراة  في  فوزه  بعد  مبادلة( 
أمس  و1/6   2/6 الخامس  فيرر  دافيد  االسباني 

)السبت(.
دورة  بلقب  توج  الذي  ديوكوفيتش  وأنهى 

أبوظبي للمرة األولى العام 2011 بأفضل 
طريقة مؤكدا جاهزيته للموسم الجديد، 

بعدما سحق كل منافسيه في البطولة 
بسهولة متناهية.

على  فــاز  ديوكوفيتش  ــان  وك
الدور  في  مونفيس  غايل  الفرنسي 
أن  قبل  و2/6،  و6/4   2/6 األول 
يسحق السويسري فيدرر في نصف 
نتيجته  وهي  و1/6   2/6 النهائي 

نفسها مع فيرر أمس.
 2011 العام  ديوكوفيتش  وقــدم 

في  له  األفضل  هو  استثنائيا  موسما 
بعشرة  بالفوز  توجه  مسيرته، 
األربع  البطوالت  في   3 منها  ألقاب 

الكبرى وهي استراليا المفتوحة 
وفاشينغ  وويمبلدون 

وميدوز.
االسباني  وأحرز 

ـــادال  رافـــايـــل ن
ثانيا  المصنف 
الثالث  المركز 
على  فــوزه  بعد 
ــري  ــس ــوي ــس ال
فيدرر  ــه  روجــي

الثالث 1/6 و5/7.
عن  نادال  وأعرب 

بالمستوى  سعادته 
على  عليه  ظهر  الذي 

رغم حلوله ثالثا وخسارته الساحقة أمام موطنه 
أن  مؤكدا  )6/3و6/2(،  النهائي  نصف  في  فيرر 
المشاركة في مثل هذه البطوالت يكون الهدف منه 
اللقب،  حصد  وليس  وتحضيريا،  ومعنويا  بدنيا 

واألهم هو إمتاع الجماهير التي حضرت".
من  أفضل  كنت  -أمس-  "اليوم  نادال:  وقال 
بكل  فيدرر لعب  أن  أعتقد  األول، وال  أمس  مباراة 
قوته، بل ركز على نقاط معينة أراد التدرب عليها، 
كذلك األمر بالنسبة لي، فقد أردت التأكد 
بشكل  واللعب  كتفي  جاهزية  من 

هجومي".
"حالة  ــادال  ن وتابع 
كتفي جيدة، فقد تأكدت 

من  ذلك  من 
خــال 

الضربات المباشرة والخلفية واالرساالت القوية، 
البطوالت  بداية  قبل  أسبوعين  فترة  وهناك 
الكبرى، وهناك مجال اكبر لاطمئنان على حالتي، 
التحضيرية  المباريات  من  للمزيد  بحاجة  وأنا 

لبداية الموسم بشكل مثالي".
المباراة  نــادال  "بدا  فيدرر:  قال   ، جهته  من 
منحه  الذي  األمر  عاليين،  وتركيز  وسرعة  بقوة 
في  مناسبة  من  بأكثر  إرسالي  لكسر  أفضلية 
الثانية رفع وتيرة  األولى، ألحاول في  المجموعة 
لعبي وتمكنت من مقارعته، لكنه كان قويا كعادته 
بعض  على  تدربت  إني  واألهم  الفوز،  من  وتمكن 
لفترة  التوقف  بعد  تقويتها  علي  التي  الضربات 

عن اللعب".
وعن مشاركته في أولمبياد لندن قال 
فيدرر: "جميع الاعبين يطمحون 
إذ  االولمبياد،  لقب  لحصد 
سنوات،   4 كل  ننتظرها  اننا 
البطلة  الدولة  أن  يعني  ما 
ستبقى في ذاكرة الجماهير 
وكلنا  المدة،  هذه  طوال 
بادنا  لتمثيل  نطمح 
لدينا  لكن  تمثيل،  خير 
أيضا  طويل  موسم 
لعدم  التركيز  وعلينا 
التصنيف  في  التراجع 
من  الحذر  وعلينا  العالمي، 
اإلصابات، ألنها قد تضر بنا".

مقدمة  على  المنافسة  وعن 
فيدرر:  قال  العالمي،  التصنيف 
"اعتقد أن جميع الاعبين القريبين 
من األربعة األوائل يمكنهم التقدم، 
يقدم  الــذي  فيرر  وخصوصا 
الحذر  يتوجب  لذلك  قويا،  أداء 
دائما  للفوز  والسعي  والتركيز 
البطوالت  فــي  وخصوصا 
نقاط  عدد  تمنح  التي  الكبرى، 

يبقيك في مراكز متقدمة".

ثروة الدول الصاعدة تهدد مكانة كرة القدم في أوروبا
§ لندن - رويترز

نحو  العالمي  الصعيد  على  الثروات  تتحول   [
كرة  العبي  أفضل  أن  ويبدو  والشرق  الجنوب 
وشق  الثروات.  تلك  اثر  يقتفون  العالم  في  القدم 
أندية  احد  انيلكا طريقه من تشلسي وهو  نيكوال 
القمة في الدوري االنجليزي الممتاز إلى شنغهاي. 
القوقاز  شمال  إقليم  إلى  ايتو  صامويل  وتوجه 
في  ساطعا  نجما  كان  ان  بعد  روسيا  في  الواقع 
إنتر ميان االيطالي وبرشلونة االسباني وواحدا 
من أفضل من تاعبوا بالكرة في استادات أوروبا 

الغربية.
فهل هذا يمثل مؤشرا جديدا على تراجع العالم 
فالقوى  ما.  حد  إلى  هكذا  يبدو  األمر  القديم؟ 
والهند  وروسيا  البرازيل  في  المتمثلة  الجديدة 
الى  التحول  أن  إال  مستمر.  صعود  في  والصين 
من  أوروبا  يجرد  لم  االقتصادية  القوة  صعيد 
األبطال.  منافسات  حاضنة  باعتبارها  مكانتها 
ويعد انيلكا العبا جيدا للغاية فيما يعد ايتو وهو 
مهاجم كاميروني سريعا للغاية نال جائزة أفضل 

الرياضة  عظماء  من  واحدا  مرات   4 إفريقي  العب 
في العصر الحديث. وقد باع إنتر ميان االيطالي 
وذلك  أوسع  مالية  الزمات  مزعج  فعل  كرد  ايتو 
العجز  مشكات  من  الحد  على  المساعدة  بهدف 
الميزانية. إال أن النقطة المحورية هنا هي إن  في 
وفي  العمر.  من  الثاثين  تجاوزا  قد  وايتو  انيلكا 
هذا السياق فان ما يتردد من شائعات عن حصول 
ايتو على 20 مليون يورو كراتب سنوي من ناديه 
سيجعله  فهذا  للغاية.  سخيا  عرضا  يمثل  الجديد 

واحدا من أعلى الاعبين دخا في العالم.
يفضلون  يزالون  ال  الجدد  النجوم  أن  إال 
وانجلترا  اسبانيا  في  تنافسية.  األكثر  الدوريات 
الترتيب  لهذا  وفقا  وفرنسا.  وألمانيا  وايطاليا 
إقامة  الصاعدة  الدول  تستطيع  وحتى  تحديدا. 
دوريات تعد مثار حسد من قبل بقية الدول العالم 
بأسره فان األموال ستقف عند حدود شراء نجوم 

تتراجع قدراتهم أو تبدو على وشك التراجع.
)الذي  المال  في  يتمثل  إرثا  أوروبا  وتمتلك 
تجذب  التي  الصاخبة  والحياة  حاضرا(  يزال  ال 

المواهب الشابة. ومن بين مجموعة الدول األربع 
موردا  تمثل  التي  البرازيل  توجد  ذكرناها  التي 
العام  من  الممتد  الموسم  وخال  للمواهب.  غنيا 
البرازيل 123 العبا في  امتلكت  إلى 2011   2010
وقدمت  أوروبا.  في  الكبيرة  الخمسة  الدوريات 
األرجنتين 106 العبين فيما قدمت أوروغواي 37 
محلي  أصل  من  الاعبين  تصدير  ويمثل  العبا. 

مصدر دخل هام ألندية أميركا الاتينية.
امتلكت  ما  إذا  يتغير  ربما  التدفق  مسار  أن  إال 
األعمال  رجال  من  المزيد  واألرجنتين  البرازيل 
تشكيل  فقط  ليس  يستطيعون  الذين  األثرياء 
تشكيل  بل  المحلي  الصعيد  على  متميزة  فرق 
في  الدوريات  أفضل  تنافس  متميزة  دوريــات 
في  قدم  كرة  أفضل  تقديم  تم  ما  وإذا  أوروبــا. 
العالم في شنغهاي وساو باولو فان هذا يعني أن 
النسق االقتصادي العالمي قد تغير بالفعل. والى 
أوروبا  في  القدم  كرة  مشجعي  بإمكان  فان  اآلن 
أن  دون  من  األرائك  على  بسهولة  يستريحوا  أن 

يشعروا باالنزعاج.
ايتو غادر للدوري الروسي من اجل المال
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أستون فيال يطيح بتشلسي بثالثية في معقله

بالكبيرن يصعق مانشستر يونايتد ويفسد عيد ميالد فيرغسون

حامل  يونايتد  مانشستر  كان  ملعبه،  على 
اللقب يمني النفس بإنهاء العام في المركز األول 
أمام غريمه وجاره مانشستر سيتي، علما بأنه 
هدفه،  لتحقيق  واحدة  نقطة  إلى  في حاجة  كان 
ألن سيتي يلعب يوم األحد ضد سندرالند، لكنه 

فشل في ذلك.
خاض  أنه  يونايتد  لمانشستر  يشفع  ولم 
أساسي  العب  من  أكثر  غياب  في  المباراة 
بالكبيرن،   ألن  الدفاع  خط  في  وخصوصاً 
قبل  الجدول  في  األخير  المركز  كان يحتل  الذي 
الدوري  في  الفرق  أضعف  من  المباراة،  هذه 
الممتاز، ومصير مدربه ستيف كين  اإلنجليزي 

على المحك.
الموسم  ليونايتد هذا  الثانية  والخسارة هي 
وكانت األولى على أرضه أيضاً أمام مانشستر 
سيتي )1/6( في أكتوبر/ تشرين األول الماضي.
 18 الدقيقة  في  مفاجأته  بالكبيرن  استهل 

جزاء  ركلة  من  بهدف  على مضيفه  تقدم  عندما 
لشد  برباتوف  ديميتار  البلغاري  بها  تسبب 
سامبا  كريستوفر  بالكبيرن  مدافع  قميص 

فانبرى لها النيجيري ياكوبو بنجاح.
فيرغسون  قرر  الذي  يونايتد  يشكل  ولم 
خطورة  أي  أيضاً  روني  واين  مهاجمه  إراحة 
في  األول  الشوط  في  بالكبيرن  مرمى  على 
خافيير  والمكسيكي  لبرباتوف  تام  غياب  ظل 

»تشيتشاريتو« هرنانديز.
بالكبيرن  عزز  الثاني  الشوط  مطلع  وفي 
أولد  ملعب  مدرجات  في  صدمة  وسط  تقدمه 
من  غفلة  في  ياكوبو  انسل  عندما  ترافورد 
المدافعين وسدد بين ساقي الحارس اإلسباني 

دافيد دي خيا في الدقيقة 51.
 21 إلى  احتاج  يونايتد  مانشستر  أن  بيد 
برباتوف،  عبر  الفارق  لتقليص  فقط  ثانية 
مرمى  في  خماسية  كان سجل  األخير  بأن  علماً 

فريقه  خرج  عندما  الماضي  الموسم  بالكبيرن 
فائزاً )7/صفر(.

ثم نجح يونايتد في إدراك التعادل في الدقيقة 
تمريرة  استغل  الذي  أيضاً  برباتوف  عبر   62
زاحفة من الجناح اإلكوادوري أنطونيو فالنسيا.
وظن الجميع أن مانشستر يونايتد سيحسم 
المباراة في مصلحته لكن الكلمة األخيرة كانت 
هدف  هانلي  غرانت  له  سجل  الذي  لبالكبيرن 
مستغاًل   80 الدقيقة  في  رأس  ضربة  من  الفوز 

هفوة من حارس يونايتد.
يذكر أن بالكبيرن سدد 3 مرات فقط باتجاه 
المباراة ونجح  يونايتد خالل  مانشستر  مرمى 

في التسجيل منها جميعاً.

خسارة تشلسي 
هذا  المخيبة  عروضه  تشلسي  ــل  وواص
الموسم وسقط مجددا على أرضه أمام أستون 

فيال المتواضع 1/3.
ملعب  على  أيضا  سقط  ان  لتشلسي  وسبق 
هذا  وأرسنال  ليفربول  أمام  برديج  ستامفورد 

الموسم.
في  سيتي  مانشستر  على  ــوزه  ف ومنذ 
اللندني  الفريق  فشل  الجاري،  الشهر  منتصف 
في  تعادل  إذ  متتالية  مباريات   4 في  الفوز  في 

3 وخسر أمس.
وكان تشلسي البادئ بالتسجيل عندما افتتح 

له مهاجمه العاجي ديدييه دروغبا التسجيل من 
ركلة جزاء )23( اثر عرقلته داخل المنطقة، لكن 
فيال أدرك التعادل بواسطة ستيفن ايرالند بعد 

5 دقائق.
وفي الشوط الثاني وعلى الرغم من سيطرة 
فرصة  وضياع  اللعب  مجريات  على  تشلسي 
استغل  العارضة،  في  توريس  لفرناندو  ذهبية 
هدفين  ليسجل  مرتدين  هجمتين  فيال  أستون 
األول  المباراة  من  األخيرة  السبع  الدقائق  في 
 )83( يتروف  ستيليان  البلغاري  بواسطة 
والثاني عبر هدافه دارن بنت )86( اثر تمريرة 

عرضية من العب الوسط فرانك المبارد.
ستضع  الجديدة  الخسارة  ان  في  شك  وال 
المدرب الشاب البرتغالي اندري فيالش بواش 
تحت المزيد من الضغوطات بعد خسارة فريقه 
5 مباريات هذا الموسم وتالشي آماله في إحراز 

اللقب.

أرسنال وفوز جديد
هذه  من  األكبر  المستفيد  أرسنال  وكان 
الجولة الن الوحيد بين فرق المقدمة الذي حقق 
1/صفر  رينجرز  بارك  كوينز  جاره  على  الفوز 

ليصعد إلى المركز الرابع.
تماما  اللعب  مجريات  على  أرسنال  وسيطر 
المرمى  إلى  الطريق  يجدوا  لم  مهاجميه  لكن 
المحاوالت  من  الرغم  على  األول  الشوط  في 

المتكررة لروبن فان بيرسي وزمالئه.
ثيو  ضاع  أن  وبعد  الثاني  الشوط  وفي 
دور  بيرسي  فان  لعب  سهلة  فرصة  والكوت 
الوحيد  المباراة  هدف  بتسجيله  مجددا  المنقذ 
أندري  الروسي  من  أمامية  تمريرة  مستغال 
مطلع  منذ   35 الرقم  هدفه  ليسجل  ارشافين 

العام الماضي.
على  الضغط  فرصة  توتنهام  وأهــدر 
المتصدرين عندما اكتفى بالتعادل خارج ملعبه 

مع سوانسي 1/1.
فارت  در  فان  رافايل  الهولندي  وافتتح 
وسدد  نفسه  على  استدار  عندما  لتوتنهام 
سوانسي  لكن   .)44( الشباك  داخل  بيسراه 
دقائق  بست  المباراة  نهاية  قبل  التعادل  انتزع 

عبر سكوت سينكلير من مسافة قريبة.
مع  أرضه  على  التعادل  نوريتش  وانتزع 
له  سجل  عندما  األخيرة  الدقيقة  في  فولهام 
تقدم  ان  بعد  الضائع  بدل  الوقت  في  جاكسون 

فولهام بواسطة سا )7(.
وتعادل بولتون مع ولفرهامبتون 1/1. سجل 
فليتشر  ستيفن  وللثاني   ،)22( ريكيتس  لألول 

.)44(
 .2/2 ويغان  مع  سيتي  ستوك  وتعادل 
جزاء(  ركلة  من   77( والترز  جون  لالول  سجل 
وكاميرون )84( وللثاني فيكتور فوزيس )45( 

وواطسون )87 من ركلة جزاء(.

رأسية غرانت هانلي تسجل هدف الفوز لبالكبيرن دروغبا يسجل الهدف األول لتشلسي

§ لندن – أ ف ب

المباراة هدية  المركز األخير قبل انطالق  ]  قدم بالكبيرن روفرز صاحب 
)السبت(  أمس  السبعين  عيد ميالده  في  فيرغسون  اليكس  السير  إلى  ملغومة 
تمثلت بإلحاق الهزيمة بفريقه 2/3 على ملعب أولد ترافورد في افتتاح المرحلة 
جديدا  سقوطا  شهدت  التي  القدم  لكرة  انجلترا  بطولة  من  عشرة  التاسعة 

لتشلسي على أرضه أمام أستون فيال 3/1.

مشاركة توريس في »يورو 2012« محل شك
§ مدريد - رويترز

] قال مدرب منتخب اسبانيا األول 
إن  بوسكي  ديل  فيسنتي  القدم  لكرة 
ال  ربما  توريس  فرناندو  المهاجم 
يتمكن من المشاركة مع بطل أوروبا 
األوروبية  األمم  كأس  نهائيات  في 
في  يشارك  لم  إن   2012 في  المقبلة 
فريقه  مع  المباريات  من  اكبر  عدد 

تشلسي االنجليزي.
»آس«  صحيفة  مع  مقابلة  وفي 
إن  بوسكي  دي��ل  ق��ال  الرياضية 
قلقا  يمثل  تشلسي  مع  توريس  أداء 

بالنسبة للمدرب.
أحرز  عاما(   27( توريس  وكان 
أوروبا  بطولة  نهائي  في  الفوز  هدف 
إال  ألمانيا  مرمى  في   2008 السابقة 
انه أحرز 5 أهداف فقط في 23 مباراة 
قادما  إليه  انضمامه  منذ  مع تشلسي 
الثاني  كانون  يناير/  في  ليفربول  من 
الماضي كما انه شارك بديال في عدد 

غير قليل من المباريات.
»فرناندو  بوسكي:  دي��ل  وق��ال 
وهو  سجله  على  االحترام  يستحق 
لم يلعب بشكل  انه إن  ثقتنا إال  محل 

غاية  في  تكون  أمور  فهناك  دائم 
الوضوح«.

قوله:  بوسكي  ديل  وأضاف 
»إذا شارك في المباريات وكان 
أداؤه طيبا فسينضم إلينا في 

النهائيات األوروبية«.
تصريحات  وت��أت��ي 
ظل  في  اسبانيا  م��درب 
العب  ه���داف  إص��اب��ة 
ديفيد  اسبانيا  برشلونة 

مع  مشاركته  خ��الل  فيا 
في  لألندية  العالم  كأس  في  فريقه 

وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال ديل بوسكي إن فرصة هداف 
في  كبيرة  سولدادو  روبرتو  فالنسيا 
البطولة،  خالل  الفريق  إلى  االنضمام 

إذا ما ظلت األمور على حالها.
»مشكلة  إن  بوسكي،  ديل  وقال 
سولدادو الكبيرة هي كثرة المنافسين 
أرقامه  أن  الحقيقة  لكن  مركزه.  في 
األشهر  خالل  نفسها.  عن  تتحدث 
األهداف،  من  الكثير  أحرز  األخيرة 
لتقييم  الرئيسي  المعيار  وه��ي 
اآلخرون  مر  المقابل  في  المهاجمين. 
بظروف صعبة. فيا ويورينتي أصيبا. 

وتوريس قليال ما يلعب«.
وقال عن إصابة المهاجم األساسي 
مع  فيا  ديفيد  »الماتادور«  لمنتخب 
فريقه برشلونة 
بطولة  خالل 
ال���ع���ال���م 
 ، ية ند لأل
 5 قبل 

أشهر فحسب من انطالق أمم أوروبا 
األول  الهداف  فهو  معضلة  »إنها 
كثيرا  أخرجنا  وأن  وسبق  إلسبانيا 
مهم،  العب  فيا  حرجة.  مواقف  من 

لكن األطباء متفائلون وهو كذلك«.
وعلى مستوى المهاجمين الخمسة 
في  المنتخب  مع  للعب  المرشحين 
صاحب  س��ول��دادو  يعد  البطولة، 
األرقام األفضل إذ سجل في الموسم 
الحالي 17 هدفا في 24 مباراة، مقابل 
تسعة لفيا في العدد نفسه، فيما أحرز 
بلباو فرناندو يورينتي  أثلتيك  مهاجم 

8 أهداف خالل 19 مباراة.
ألفارو  أشبيلية  الع��ب  وسجل 
مباراة،   16 في  أهداف   5 نيغريدو 
بأربعة  توريس  فرناندو  اكتفى  بينما 

أهداف فقط في 19 مباراة.
وقال ديل بوسكي: »لو ظلت األمور 
قريبا  سولدادو  سيأتي  حالها،  على 
حافظ  لو  بالتأكيد.  المنتخب  إلى 
سنعتمد  الحالي  مستواه  على 

عليه«.
اندهاشه  المدرب  وأب��دى 
اجتاحت  التي  السعادة  لحالة 
مع  ال��وق��وع  بعد  البعض 
وإيرلندا  إيطاليا  منتخبات 
المجموعة  في  وكرواتيا 
»ي��ورو  خ��الل  نفسها 
ال  »إننا  قائال:   ،»2012
التأهل  مشقة  ن��ق��در 
ونميل  البطولة،  إل��ى 
شأن  من  التقليل  إلى 

منافسينا«.
»البطولة  وأض��اف 
س��ت��ك��ون ص��ع��ب��ة، 
منافسين  وس��ن��واج��ه 
الفوز  إلى  يتطلعون  أقوياء 
إنجلترا  مثل  منتخبات  م��ا.  بلقب 
البرتغال  وكذلك  وألمانيا،  وهولندا 

التي لديها كريستيانو وناني«.

فيرغسون ينوي االستمرار مدربا لثالث سنوات قادمة
§ لندن - رويترز

مانشستر  نادي  مدرب  احتفل   [
الممتاز  انجلترا  دوري  بطل  يونايتد 
ببلوغه  فيرغسون  اليكس  القدم  لكرة 
السبعين أمس )السبت( قائال انه يأمل 
ناديه  مع  العمل  في  االستمرار  في 

الحالي خالل السنوات الثالث القادمة.
وأكمل فيرغسون 25 عاما في قيادة 
بعد  الماضي  الشهر  في  الحالي  فريقه 
أن قاده للفوز بلقب دوري انجلترا 12 
وبكأس  مرتين  أوروبا  وببطولة  مرة 

االتحاد االنجليزي 5 مرات.

يونايتد  مانشستر  قناة  ونقلت 
بهذه  قوله  فيرغسون  عن  الفضائية 
سنوات   3 أمامي  أن  »اعتقد  المناسبة: 

مع النادي«.
خطة  عن  تخلى  فيرغسون  وكان 
ال  الحين  ذلك  ومنذ   2002 في  للتقاعد 
عن  كثيرا  االسكتلندي  المدرب  يتحدث 

موضوع االعتزال.
بكأس  الفوز  أن  فيرغسون  وأضاف 
كبيرة  أهمية  يمثل  األوروبية  األندية 
أبطال  دوري  من  الفريق  خروج  بعد 

أوروبا من دور المجموعات.

اليكس فيرغسون

»العائد« جيرارد: أخيرًا نلنا ما نستحق
§ لندن - رويترز 

] قال العب خط وسط فريق ليفربول ستيفن 
جيرارد ان فوز فريقه على نيوكاسل يونايتد 1/3 
في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة 
مر  المعاناة  من  لحالة  نهاية  ومثل  مستحقا  كان 

بها الفريق في اآلونة األخيرة. 
قاد  عندما  رائعة  بطريقة  العام  جيرارد  وأنهى 

واالرتقاء  نيوكاسل  على  للفوز  ليفربول 
الــدوري  في  الخامس  المركز  إلى 

اإلنجليزي. 
وأضاف جيرارد الذي اختير أفضل 
سكاي  لشبكة  المباراة  في  العب 
سبورتس »اعتقد أننا لم نحصل على 
األخيرة،  اآلونة  في  نستحقه  كنا  ما 
على  الضغط  من  الكثير  نمارس  كنا 
جيد  بشكل  نؤدي  وكنا  منافسينا 

لذا  الفوز  نحقق  نكن  لم  أننا  إال 
فإنني سعيد ألننا تمكننا من حصد 

النقاط الثالث«. 
وسط  خــط  ــب  الع وســجــل 

إنجلترا  منتخب 
واجه  الــذي  جيرارد 
 2011 ــي  ف متاعب 
في  المالعب  عن  وغاب 

فترات كثيرة من العام بسبب اإلصابة الهدف الثالث قبل 12 
الدقيقة  في  كبديل  مشاركته  بعد  اللقاء  نهاية  من  دقيقة 
كبيرة السترجاع  معنوية  يمنحه جرعة  قد  ما  59 وهو 
والحيوي  القيادي  دوره  ولعب  جديد  من  مؤهالته 
عاما  »كان  قوله:  جيرارد  وتابع  ليفربول.   فريقه  في 
اإلصابات  من  للكثير  فيه  تعرضت  لي  بالنسبة  مروعا 
ضمن  اسمي  وجود  اآلن،  قادم  هو  لما  أتطلع  أنني  إال 
يمثل  الثالث  النقاط  وحصدنا  الهدافين  قائمة 
كيني  ليفربول  مدرب  وقال  مثالية«.  عودة 
عظيمة  هدية  المباراة  »كانت  دالغليش: 
لجيرارد ولجميع من ساعده على العودة 
إلى كامل لياقته«. وأحرز المهاجم كريغ 
مرمى  في  لليفربول  هدفين  بيالمي 
كان  الذي  نيوكاسل  السابق  فريقه 
منتصف  في  بالتسجيل  المبادر 
الوسط  األول عبر العب  الشوط 

الفرنسي يوهان كاباي. 
الذي  نيوكاسل  ويحتل 
على  السابعة  للمرة  خسر 
انفيلد  بملعب  التوالي 
السابع  المركز 
الترتيب  في 
برصيد 30 

نقطة.



مصير كيان الصحافة الرياضية

البحرين األسبوع  انعقد في  الذي  الخليجية  ] اجتماع مجلس إدارة الصحافة 
التفكير في قضية قديمة شغلتني وزمالئي رجال الصحافة  إلى  الماضي جرني 
كيان  إيجاد  فيها  حاولنا  السنين  عشرات  إلى  تصل  الزمن  من  طويلة  فترة 
للصحافة الرياضية البحرينية ينظم ويرعى مصالحهم ويدافع عنهم ويحميهم من 
أي إشكال يواجههم، مثلهم مثل الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال إال 

أن محاوالتنا كانت تواجه بالفشل نتيجة عدم وجود الجهة التي ترعى مصالحنا 
قبل  اجتماعنا  الجادة  محاوالتنا  آخر  وكانت  نظرنا  وجهات  اختالف  بسبب  أو 
رئيسها  بحضور  الجفير  في  البحرينية  الصحافيين  جمعية  مقر  في  سنوات   4
ذلك  من  وقد خرجنا  الجمعية.  مظلة  تحت  لنا  كيان  وإيجاد  بالدعم  وعدنا  الذي 
االجتماع الموسع لرجال الصحافة الرياضية باتفاق على تشكيل لجنة من ممثلي 
المالحق الرياضية لوضع النظام األساسي. وبعد اجتماعنا طوال شهر رمضان 
الكريم أقررنا النظام ووضعنا تشكيل اللجنة التأسيسية ورفعنا األمر إلى جمعية 
الصحافيين لتتم دعوتنا لالجتماع والبدء في تنفيذ أفكارنا، إال أننا - لألسف - لم 
نحصل حتى يومنا هذا على أي إجابة شافية على رغم أن وزارة اإلعالم أو أي 
جهة أخرى بقيت تحيل أي دعوة رسمية أو أي موضوع آخر يتعلق بالصحافة 
التي  الجهة  أنها  رغم  على  فيه  القرار  ألخذ  الصحافيين  جمعية  إلى  الرياضية 

تنصلت من وعودها!
لذلك بقي وضع تشكيل هذا الكيان في علم الغيب حتى يشعر رجال الصحافة 
أفكارهم  ويدعم  مصالحهم  يرعى  كيان  وجود  بأهمية  جديد  من  الرياضية 
وجود  لهم  يكون  أن  يتمنون  ال  أشخاصا  هناك  أن  بجد   - أيضا   - ويدركون 
يرعى مصالحهم أو كيان يمثلهم ويحفظ حقوقهم ويبقون مهمشين ال حول لهم 

وال قوة.
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الملعبالمباراةالتوقيت

دوري زين لكرة السلة

ال���ن���ج���م���ة18:00  × صالة اتحاد الطائرةدارك�����ل�����ي�����ب 

ال��ب��س��ي��ت��ي��ن19:30  × صالة اتحاد الطائرةاأله������ل������ي 

القناةالفعاليةالوقت

رياضية(14:00 )ح����وادث  ال��ري��اض��ي  األولىال��ب��رن��ام��ج 

ال��ق��دم 15:00 ل��ك��رة  األول�����ى  ال���درج���ة  دوري 
إع���ادة  - ال��م��ح��رق(   × )األه���ل���ي  األولى2011 

األولىال��ب��رن��ام��ج ال��م��ح��ل��ي )ن��س��اء م��ن ذه��ب(16:30

ب��ط��ول��ة األن����دي����ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ل��ك��رة 17:00
إع����ادة  - األه���ل���ي(   × )ال���ه���الل  األولىال���ي���د 

إعادة18:45  - القادسية(   × )الرفاع  القدم  كرة  األولىمباراة 

مباشر21:00  - ال��ري��اض��ي��ة  األخ���ب���ار  األولىن��ش��رة 

مباشر21:15  -  )5 ن��اص��ر  )س��وال��ف  األولىب��رن��ام��ج 

األولىالبرنامج المحلي )واهلل زمان( - الضيف عدنان أيوب22:00

ال��ق��دم 23:00 ل��ك��رة  األول�����ى  ال���درج���ة  دوري 
إع���ادة  - البسيتين(   × )ال���رف���اع  األولى2011 

مباشر00:00  - ال��ري��اض��ي��ة  األخ���ب���ار  األولىن��ش��رة 

األولىال��ب��رن��ام��ج ال��ري��اض��ي )ال��رج��ل ال��ح��دي��دي(00:30

القناةالمباراةالتوقيت

الدوري اإلنجليزي

إي���ف���رت���ون15:30  × أبوظبي الرياضية HD3ب���روم���ي���ت���ش 

سيتي18:00 مانشستر   × أبوظبي الرياضية HD3س��ن��درالن��د 

الدوري القطري

ال����س����د17:30  × الدوري والكأسال���������وك���������رة 

ل��خ��وي��ا17:30  × الدوري والكأس بالسال���خ���ري���ط���ي���ات 

ق���ط���ر19:45  × الدوري والكأسال����������ري����������ان 

إيقاف لقاء غزل المحلة واألهلي لدخول الجماهير الملعب
§ القاهرة - ا ف ب

المحلة  غزل  مباراة  عبدالرؤوف  ياسر  الحكم  أوقف   [
اثر نزول مجموعة من جماهير  الدقيقة 47  واألهلي 2/2 في 
بينهما  أقيمت  التي  المباراة  في  الملعب  أرض  إلى  المحلة 
القدم  لكرة  مصر  بطولة  من  عشرة  الحادية  المرحلة  ضمن 

أمس )السبت(.
على  االحتجاج  اثر  الملعب  أرضية  الجمهور  واجتاح 
مطلع  األهلي  سجله  الذي  التعادل  لهدف  الحكم  احتساب 

الشوط الثاني.
 23( اوسو  صامويل  للغاني  بهدفين  تقدم  المحلة  وكان 
و27(، قبل أن يرد األهلي بهدفين سجلهما محمد بركات )37(، 

ومدافع المحلة عمرو رمضان في مرماه )47(.
كرة  سليمان  وليد  لعب  األيمن  الجانب  من  عرضية  ومن 
األخير  مدافع  أخطأ  المحلة  الجزاء  منطقة  عمق  في  عرضية 
فادخلها خطأ في مرماه لتصبح  عمرو رمضان في تشتيتها 

النتيجة 2/2.
صحة  مدى  حول  الخالف  نتيجة  بعدها  اللعب  وتوقف 

الهدف ونزول جماهير المحلة إلى أرض الملعب.

إصابة العب ريال دي
 ماريا بتمزق في العضالت

§ مدريد - رويترز

دوري  متصدر  مدريد  ريال  نادي  قال   [
عبر  القدم  لكرة  االسباني  األولى  الدرجة 
مهاجمه  إن  االنترنت  على  الرسمي  موقعه 
بتمزق  أصيب  ماريا  دي  انخيل  األرجنتيني 
الفريق  تدريبات  خالل  الفخذ  عضالت  في 
مدة  عن  ريال  يكشف  ولم  )السبت(.  أمس 
أو  المالعب  عن  عاما(   23( ماريا  دي  غياب 
يوم  الفريق  مباراة  في  سيشارك  كان  إن 
كأس  من   16 دور  ذهاب  في  المقبل  الثلثاء 

ملك اسبانيا أمام ملقة.
وكان دي ماريا العبا أساسيا في تشكيلة 
مورينهو  جوزيه  البرتغالي  المدرب  فريق 
أهداف   4 وأحــرز  الحالي  الموسم  خالل 
إلى  االسباني  الدوري  في  الملكي  للفريق 
جانب هدف في دوري أبطال أوروبا إضافة 

إلى المساهمة في صنع 12 هدفا.
دوري  بصدارة  مدريد  ريــال  وينفرد 
متفوقا  مباراة   16 من   40 برصيد  اسبانيا 
اللقب  حامل  برشلونة  على  نقاط  بثالث 

واقرب مالحقيه.

إيسيان يعود
 إلى المالعب منتصف يناير

§ لندن – أ ف ب

مــدرب  كشف   [
تشلسي  نـــــادي 
االنجليزي، البرتغالي 
بواش  فيالش  أندريه 
ــط  وس العـــب  أن 
الفريق الغاني الدولي 
ايــســيــان  ميكيل 
المالعب  إلى  سيعود 
شهر  منتصف  فــي 
الثاني  كانون  يناير/ 
المقبل بعد تعافيه من 

إصابة في ركبته.
إيسيان  ـــان  وك

تعرض لإلصابة في أربطة الركبة في يوليو/ تموز الماضي 
خالل االستعداد للموسم الجديد.

يناير  منتصف  الفريق  إلى  إيسيان  "سيعود  بواش:  وقال 
وسيصبح بالتالي جاهزاً للمشاركة في المباريات".

وأضاف "أعتقد أنه خالل 3 أسابيع سيتمكن من المنافسة 
على اللعب أساسياً في الفريق".

في  لعملية  إيسيان  فيها  يخضع  التي  الثالثة  المرة  وهي 
الركبة بعد العام 2008 و2010 علماً بأنها أبعدته عن كأس 
األمم اإلفريقية في أنغوال العام الماضي وعن نهائيات كأس 

العالم في جنوب إفريقيا.

لقطة تلفزيونية لدخول جماهير المحلة أرضية الملعب

§ ري دي جانيرو – أ ف ب

"ب��اي��س"  صحيفة  اخ��ت��ارت   [
األوروغويانية النجم البرازيلي الصاعد 
جونيور  سانتوس  داسيلفا  نيمار 
مهاجم  "نيمار"  باسم  والمعروف 
أميركا  في  الع��ب  أفضل  سانتوس 

الجنوبية.
أندية  تسعى  ال��ذي  نيمار  وحصد 
على  لضمه  وعديدة  عريقة  أوروبية 
مدريد  وري���ال  برشلونة  رأس��ه��ا 
)رقم  صوتًا   130 على  اإلسبانيين 
قبل  انطلق  الذي  االستفتاء  في  قياسي 
26 عامًا( متقدمًا بفارق 60 صوتًا عن 
إدواردو  التشيلي  يونيفرسيداد  مهاجم 
نابولي  إلى  حديثًا  المنتقل  فارغاس 
سانتوس  في  زميله  وعن  اإليطالي 
غانزو  إنريكي  باولو  األلعاب  صانع 

الذي حل ثالثًا.
صفوف  ف��ي  تألق  نيمار  وك��ان 
كأس  إح��راز  إل��ى  وق��اده  سانتوس 
في  األغلى  اللقب  وهو  ليبرتادوريس 
أميركا الجنوبية، كما حل فريقه وصيفًا 
كأس  في  بالذهب  المتوج  لبرشلونة 

العالم لألندية التي أقيمت في اليابان.
قد  األوروغويانية  الصحيفة  وكانت 
النجم  فوز  الماضي  األسبوع  أعلنت 
برشلونة  فريق  وجوهرة  األرجنتيني 
في  العب  أفضل  بلقب  ميسي  ليونيل 
قارة أوروبا متقدمًا على النجم البرتغالي 

لريال مدريد كريستيانو رونالدو.

نيمار األفضل في أميركا 
الالتينية بحسب »بايس«

إصابة جديدة لدي ماريا

ميكيل ايسيان


