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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


