
ختام ناجح لثالث جوالت بطولة البحرين 
الوطنية لسباقات السرعة »الدراغ«

§ الصخير – حلبة البحرين الدولية

السيارات في الشرق  الدولية »موطن رياضة  البحرين  ] شهدت حلبة 
من  الثالثة  الجولة  فعاليات  لها،  التابع  السرعة  مضمار  على  األوسط« 
نادي  ينظمها  التي  »الدراغ«  السرعة  لسباقات  الوطنية  البحرين  بطولة 
البحرين لسباقات السرعة الذي يقع تحت مظلة االتحاد البحريني للسيارات 

وبالتعاون مع حلبة البحرين الدولية.
وشهدت الجولة الثالثة منافسات وإثارة كبيرة بين السائقين المشاركين 
الماضي  الجمعة  يوم  حتى  األربعاء  يوم  من  انطلقت  والتي  الجولة  في 
وتميزت بمشاركة ما يقارب 100 سيارة ودراجة نارية، وذلك على 13 فئة 

مشاركة ضمن هذا الموسم.
والمشارك  ريسنغ   E.Kanoo فريق  سائق  محمد  خالد  أكد  جانبه  ومن 
ضمن فئة برومود والحاصل على المركز األول ومحققا 16.95 ثانية قائال: 
»لقد جرى كل شيء بشكل جيد نهاية هذا األسبوع، وحققنا مراكز متقدمة 
المركز  الدين  فئة ستريت V8 حقق صالح صالح  ولفريقي«. وضمن  لي 
األول في 8.33 ثانية، وجاء في المركز الثاني وجدي ترسين محققا 8.90 
ثانية، وأكد صالح الدين قائال: »كل شيء سار كما خططت له، ولقد كان 
سباقا رائعا بالنسبة لي، وهذه الفئة دائما تلقى منافسة كبيرة، لكن فريقي 

يسعى دائما لضمان تحقيق األفضل«.
أما ضمن فئة األوت لو دفع خلفي فقد تمكن المتسابق يوسف 

ثانية،   8.59 محققا  األول  المركز  خطف  من  الزياني 
وأتمنى  حققته  بما  جدا  سعيد  »أني  قائال:  وأوضح 

مواصلة تحقيق هذا النتائج في الجوالت المقبلة«.
فقد  وخلفي  أمامي  دفع  فئة ستريت  وضمن 

جاء في المركز األول أكرم خليل 
ثانية،   10.84 في  وذلك 

ثانيا حسين  وجاء 

ثانية، أما ضمن فئة سوبر ستريت أوت لو دفع  عبداهلل وذلك في 11.45 
أمامي فحاز بدر دشتي على المركز األول في 9.51 ثانية، وجاء ثانيا محمد 

مبارك في 23.36 ثانية.
أما فئة سوبر ستريت دفع خلفي فحاز على المركز األول يوسف عبداهلل 
محققا 9.73 ثانية، وجاء ثانيا جاسم زمان في 15.52 ثانية، وجاء طالل بن 
عيدان أوال ضمن فئة سوبر ستريت V8 متغلبا على منافسه سعد المران. 
وضمن فئة كومبتشن 7.5 فجاء في المركز األول علي حاجي ومتغلبا على 
منافسه حسين محمد والذي حقق 7.53 ثانيه بينما محمد حصل على 7.81 

ثانية، وجاء أوال وضمن فئة األوت لو 10.5 عبداهلل السوري.
وضمن فئات الدراجات النارية تمكن بيلي فوس من خطف المركز األول 
ضمن فئة برو بايك محققا 4.09 ثانية، ومتغلبا على منافسة المباشر محمد 
وذلك  األول  المركز  مبارك  مسفر  بايك حقق  فئة ستريت  ياقوت، وضمن 
أما  ثانية،   9.35 حقق  الذي  بورشيد  محمد  على  ومتغلبا  ثانية   8.27 في 
فئة سوبر ستريت فجاء اوال مشاري التركي في 6.88 ثانية، ومتغلبا على 

يعقوب العالي، بينما جاء محمد البدح أوال وذلك ضمن فئة اوت 
لو بايك في 6.96 ثانية، وجاء ثانيا بدر بن عيدان وذلك في 

8.11 ثانية.
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الفريق يغادر اليوم لمعسكر في لبنان

عزيز يعود لسلة المنامة دون رفيقيه
– محمد عباس الوسط   §

السلة  لكرة  األول  الفريق  العب  عاد   [
الفريق  ألعاب  وصانع  المنامة  نادي  في 
ابتعاد  بعد  فريقه  صفوف  إلى  عزيز  أحمد 
الخالف  بعد  شهر  من  ألكثر  امتد  طويل 

الذي نشب مع اإلدارة على خليفة 
انتقال الالعب محمد قربان إلى 

الفريق. صفوف 
األول  أمس  تدريب  وشهد 
بعد  لالعب  األول  الظهور 
مع  أموره  تسوية  تمت  أن 
الذي  الوقت  في  اإلدارة 
الالعبين  موضوع  فيه  مازال 
»كمبس«  حسين  محمد 
بانتظار  عالقا  وحسن نوروز 
بين  المفاوضات  استكمال 

حلول  إلى  للوصول  الطرفين 
نهائية.

وال يعرف إلى اآلن سبب كون 
بعكس  حل  دون  معلقا  الموضوع 

عزيز  أحمد  الالعب  موضوع 
وشارك  حلحلته،  تمت  الــذي 

التدريبين  في  الفريق  مع  بالفعل 
معه  مغادرته  بانتظار  األخيرين 

التدريبي. المعسكر  إلى 
فريق  يغادر  آخــر،  جانب  من 

السلة  لكرة  األول  المنامة 
معسكر  إلى  )االثنين(  اليوم 

 10 لمدة  لبنان  في  تدريبي 
عدة  خاللها  يخوض  أيام 

فرق  مع  ودية  مباريات 
مستغال  هناك  المقدمة 
في  الــــدوري  تــوقــف 
إقامة  بسبب  البحرين 

لكرة  للمنتخبات  للعربي  الخليج  بطولة 
القدم.

بظروف  مر  قد  المنامة  فريق  وكــان 
 3 توقف  بعد  الدوري  انطالق  في  صعبة 
الفريق ومن  مع  المشاركة  العبين عن 
بإيقافهم  قرارا  اإلدارة  اتخاذ  ثم 

حتى إشعار آخر.
الفريق  أن  ويبدو 
يمر حاليا في مرحلة 
قبل  األوراق  لململة 
بطولة  استئناف 
في  مجددا  الدوري 
يناير/كانون   19
الجاري،  الثاني 
أن  المنتظر  من  إذ 
من  الفريق  يعود 
 17 في  لبنان  معسكر 
الجاري قبل يومين 
استئناف  ــن  م

الدوري.

سمبدوريا يسقط يوفنتوس وأودينيزي يذل إنتر ميالن
§ روما - أ ف ب

العام  والمتصدر  اللقب  حامل  يوفنتوس  بدأ   [
مواصلة  في  فشل  أن  بعد  مخيبة  بطريقة   2013
الذي يفصله  الفارق  مسلسل انتصاراته وتوسيع 
عن اقرب مالحقيه الى 8 نقاط مجددا، وذلك بسقوطه 
أمام ضيفه سمبدوريا 1-2 أمس )األحد( على ملعب 
»يوفنتوس ارينا« في المرحلة التاسعة عشرة من 

الدوري االيطالي لكرة القدم.
وبدا يوفنتوس في طريقه لتحقيق فوزه الخامس 
على التوالي والسادس عشر هذا الموسم واالبتعاد 
مجددا في الصدارة، وذلك بعد أن تقدم على ضيفه 
ثم اضطرار األخير الى إكمال اللقاء بعشرة العبين، 
من  يستفد  لم  كونتي  انتونيو  المدرب  فريق  لكن 
شباك  الى  الوصول  في  وفشل  العددي  التفوق 
الحارس األرجنتيني سيرخيو روميرو، فدفع الثمن 
على  واألولى  الموسم  هذا  الثالثة  بهزيمته  ومني 

أرضه أمام سمبدوريا منذ 2005.
لمسلسل  حدا  سمبدوريا  وضع  المقابل،  في 
هزائمه عند 3 على التوالي و10 هذا الموسم وحقق 

فوزه االول بقيادة مدربه الجديد ديليو روسي.
وافتتح سيباستيان جوفينكو التسجيل ألصحاب 
األرض في الدقيقة 24 من ركلة جزاء رفع من خاللها 
رصيده الى 6 أهداف هذا الموسم، وذلك بعد خطأ 
من غيتانو بيراردي على كالوديو ماركيزيو داخل 
في  غاليا  ثمنه  دفع  إنذارا  أثره  على  نال  المنطقة 
الدقيقة 31 ألنه حصل على إنذار ثان طرد على إثره 

بعد خطأ على اندريا بارزاغلي.
العددي  التفوق  من  يستفد  لم  يوفنتوس  لكن 
بداية  في  الثمن  فدفع  االول  الشوط  من  تبقى  لما 
اثر  التعادل  إدراك  من  سمبدوريا  تمكن  إذ  الثاني 
هجمة مرتدة سريعة أنهاها األرجنتيني ايمانويلي 
نيناد  الصربي  من  تمريرة  وبعد  ايــكــاردي 
اخطأ  المنطقة  خارج  من  بتسديدة  كرستيسيتش 
التعامل  في  بوفون  جانلويجي  والقائد  الحارس 

معها لتتهادى الكرة داخل شباكه )52(.
ذاته من  الالعب  تمكن  المفاجأة عندما  واكتملت 
وضع سمبدوريا في المقدمة عندما وصلته الكرة 
على الجهة اليمنى اثر تمريرة من االسباني بدرو 
شباك  في  ضيقة  زاوية  من  فسددها  اوبيانغ  مبا 
بوفون الذي يتحمل ايضا جزءا من مسئولية الهدف 

من  أفضل  الثالث  فيورنتينا  حال  تكن  ولم   .)68(
هذا  الرابعة  بهزيمته  بدوره  مني  إذ  يوفنتوس، 
ضيفه  أمام  أرضه  على  سقط  أن  بعد  الموسم 
جوناثاس  للبرازيلي  بهدفين  بيسكارا  المتواضع 

)57( والسويدي مريفان شيليك )90(.
على ملعب فريولي، قدم اودينيزي وانتر شوطا 
أول سلبيا لجهة النتيجة بعد أن عاند الحظ الفريق 
المضيف أكثر من خصوصا من ركلة حرة بعيدة 
في  العارضة  فوقفت  ناتالي  دي  انطونيو  نفذها 
من  ناتالي  دي  تمكن  الثاني،  الشوط  وفي  وجهها. 
افتتاح التسجيل اثر تمريرة م اندريا التزاري )64(.
وتعمقت جراح انتر ميالن بطرد مدافعه البرازيلي 
فلم  واحدة،  دقيقة  بعد  الثاني  اإلنذار  لنيله  جوان 
الفرصة وسجل هدفين متتاليين  يفوت اودينيزي 
بينية  كرة  اثر  مورييل  لويس  الكولومبي  عبر 
ناتالي  ودي   ،)75( باستا  دوشان  التشيكي  من 
رافعا رصيده   )79( تعاون جديد مع التزاري  بعد 

الشخصي الى 12 هدفا في البطولة.
وعلى ملعب »سان سيرو«، استعاد ميالن توازنه 
امام  السابقة  المرحلة  في  القاسية  خسارته  بعد 
متذيل  سيينا  ضيفه  جراح  بتعميق  وذلك  روما، 

الترتيب بالفوز عليه 1-2.

اليغري  ماسيميليانو  المدرب  فريق  ويدين 
باتو  الكسندر  البرازيلي  خدمات  عن  تخلى  الذي 
الى  الموسم  هذا  التاسع  بفوزه  لكورنثيانز، 
دخوله  بعد  تمكن  الذي  كركيتش  بويان  االسباني 
الهدف  تسجيل  من  نوتشيرينو  انتونيو  من  بدال 
اثر عرضية  رأسية  كرة  من  الدقيقة 67  في  االول 

من الغاني كيفن برينس بواتنغ.
في  الثاني  الهدف  باتزيني  اضاف جامباولو  ثم 
انتزع بنفسه بعد خطأ  الدقيقة 80 من ركلة جزاء 
عليه داخل المنطقة من قبل البرازيلي فيليبي، قبل 
ان يقلص ميكيلي باولوتشي الفارق في الدقيقة 87 

من كرة رأسية.
وقاد العب ميالن السابق ماركو بورييلو فريقه 
على  فقط وجاء  الموسم  هذا  الرابع  لفوزه  جنوى 
في  اللقاء  هدفي  بتسجيله  بولونيا  ضيفه  حساب 

الدقيقتين 56 و73.
وتغلب كييفو على اتاالنتا بهدف للغاني اسحاق 
على  قاتل  لفوز  بارما  اماوري  وقاد   .)37( كوفيه 
في  الثالث  النقاط  هدف  بتسجيله   1-2 باليرمو 
فريقه  تقدم  ان  بعد  وذلك  الضائع،  بدل  الوقت 
عبر الجزائري اسحاق بلفضيل )61( قبل ان يدرك 

الكرواتي ايغور بوغدان التعادل )85(.

فرحة العبي سامبدوريا بالفوز

ليون يتنازل عن لقبه بطاًل لكأس فرنسا
§ باريس - أ ف ب

] تنازل ثاني ترتيب الدوري ليون عن لقبه بطال لمسابقة كأس 
فرنسا في كرة القدم بعد خسارته أمس األحد في الدور الـ32 أمام 
مضيفه ايبينال من الدرجة الثالثة بركالت الترجيح 2-4 وذلك بعد 
تأهل  المقابل،  في  واإلضافي.  األصلي  الوقتين  في   3-3 تعادلهما 
الـ16 بفوزه على مضيفه بورغ- الى دور  الدوري  مونبلييه بطل 
بيروناس )ثالثة( 2-1، ومرسيليا بفوزه على ضيفه غانغان )ثانية( 

2-1، فيما خرج رين بخسارته أمام مضيفه لنس )ثانية( 2-1.
قواعده،  )ثانية( 3-2 خارج  بفوزه على شاتورو  بوردو  وتأهل 
اتيان بفوزه  ونيس بفوزه على مضيفه متز )ثالثة( 3-2، وسانت 

على مضيفه كاين )ثانية( 3-2 ايضا. فرحة العبي الفريق المغمور

رونالدو يقود ريال مدريد 
لفوز درامي في »الليغا«

§ مدريد - أ ف ب

] استعاد ريال مدريد حامل اللقب توازنه 
وتمكن  صفوفه،  في  العددي  النقص  رغم 
بفضل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 
سوسييداد  ريــال  ضيفه  على  الفوز  من 
ملعب  على  )األحــد(  أمس   3-4 بصعوبة 
الثامنة  المرحلة  في  برنابيو«  »سانتياغو 

عشرة من الدوري االسباني لكرة القدم.
عن  يبحث  وهو  اللقاء  الى  ريال  ودخل 
في   )3-2( ملقة  أمــام  هزيمته  تعويض 
تحقيق  في  نجح  وقد  السابقة،  المرحلة 
مبتغاه على رغم النقص العددي في صفوفه 
انتونيو  الحارس  طرد  بعد   6 الدقيقة  منذ 
البرتغالي  للنجم  ثنائية  بفضل  وذلك  ادان، 

كريستيانو رونالدو.
نقطة وقلص   36 الى  ريال رصيده  ورفع 
برشلونة  غريمه  عن  يفصله  الذي  الفارق 
اتلتيكو  جاره  وعن  نقطة،   13 الى  المتصدر 
بانتظار  وذلك  نقاط،   4 الى  الثاني  مدريد 
وريال  اسبانيول  مع  األخيرين  مباراتي 

مايوركا على التوالي.
جوزيه  البرتغالي  ريــال  مــدرب  وبــدأ 
مورينهو بابقاء الحارس القائد ايكر كاسياس 
على  الثانية  للمرحلة  االحتياط  مقاعد  على 
ملقة  أمام  ذاته  األمر  فعل  أن  بعد  التوالي، 
الخشبات  خارج  ايكر«  »سانت  كان  حين 
الثالث للنادي الملكي للمرة االولى منذ العام 
2002 بسبب العالقة المتوترة بين الرجلين.
من  تمكن  إذ  مثالية،  ريال  بداية  وكانت 
ونصف  دقيقة  مرور  بعد  التسجيل  افتتاح 
من  متقنة  بينية  تمريرة  اثر  البداية  على 
كريم  للفرنسي  خضيرة  سامي  األلماني 
بنزيمة الذي وضع الكرة في شباك الحارس 

التشيلي كالوديو برافو.
تكتمل  لم  مورينهو  رجال  فرحة  لكن 
هدف  سوسييداد  أهدى  أدان  الحارس  الن 
اللقاء  إكمال  على  فريقه  واجبر  التعادل 
المكسيكي  اسقاطه  بعد  العبين  بعشرة 

كارلوس فيال داخل المنطقة فاحتسب الحكم 
ركلة جزاء انبرى لها تشابي برييتو بنجاح 

.)9(
الى  عنه  ورغما  مورينهو  واضطر 
إشراك كاسياس على حساب خوسيه 
لكن  ادان،  طرد  بعد  كاليخون  ماريا 
النقص العددي لم يؤثر على صاحب 
الدقيقة  في  مجددا  تقدم  إذ  األرض، 

عبر  حول 35  الــذي  خضيرة 
في  بكعبه  الكرة 
بعد  برفو  شباك 

البرتغالي  عبر  المنطقة  حدود  من  تسديدة 
ريكاردو كارفاليو.

لكن سوسييداد أدرك التعادل مجددا بعد 5 
الكرة  الذي وصلته  دقائق فقط عبر برييتو 
الدفاع  ارتدت من  اليمنى بعد أن  الجهة  على 
بعيدا  فسددها  فيال،  من  بعيدة  تسديدة  اثر 

عن متناول كاسياس )40(.
مدريد  ريال  تقدم  الثاني،  الشوط  وفي 
وصلته  الذي  رونالدو  بفضل  الثانية  للمرة 
فوضعها  بنزيمة  من  بينية  بتمريرة  الكرة 
أضاف  أن  لبث  ما  ثم   ،)68( برافو  تحت 
اللقاء والسادس  الثاني في  الشخصي  هدفه 
من  نفذها  حرة  ركلة  من  الموسم  هذا  عشر 
العارضة  من  الكرة  فارتدت  اليسرى  الجهة 
ودخلت شباك حارس اسبانيول الذي يتحمل 
خارج  الكرة  أن  اعتقد  ألنه  الهدف  مسئولية 

الخشبات الثالث )70(.
اللقاء  أجواء  الى  عاد  سوسييداد  لكن 
ثالث  هدف  بفضل  الفارق  وقلص  سريعا 
تمريرة  بعد  بكاسياس  انفرد  الذي  لبرييتو 
يضع  أن  قبل  كاسترو  غونزالو  من  بينية 

الكرة في الشباك )76(.
الوليد  بلد  ضيفه  على  فيغو  سلتا  وفاز 
 24500 وأمام  بااليدوس  ملعب  على   1-3

متفرج.
وقت  في  التسجيل  فيغو  سلتا  وافتتح 
بلد  )9(، ورد  اسباس  ياغو  مبكر عن طريق 
نفذها  جزاء  ركلة  من  مبكر  وقت  في  الوليد 

البرتو بوينتو )12(.
ومنح ياغو أصحاب األرض التقدم مجددا 
اليكس  لوبيز  وعزز   ،)30(
التقدم  هــذا  سانشيز 

بالهدف الثالث )52(.
سلتا  ــى  ــق وارت
المركز  الى  فيغو 
عشر  ــس  ــام ــخ ال
نقطة،   18 برصيد 
رصيد  ــف  وق فيما 
المركز  في  الوليد  بلد 
الحادي عشر وله 
22 نقطة.


