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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


