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داركليب يجدد تخطيه 
لـ »النصراوية« ليؤكد 

محافظته على »الثنائية«

ال مفاجآت في الدور 
األول وغزارة األهداف 

حاضرة
47 5

من  الخامس  المصنف  نادال  رفائيل  االسباني  خرج   [
الدور األول في بطولة ويمبلدون للتنس بالهزيمة امام البلجيكي ستيف دارسيس المصنف 135 عالميا 

أمس )االثنين( بعد هزيمته 7-6 و7-6 و4-6. 
وظهر دارسيس بمستوى رائع وتمكن من التفوق على نادال الذي احرز 12 لقبا في بطوالت التنس 

األربع الكبرى. 
وهذه أول هزيمة لنادال في الدور األول بإحدى بطوالت التنس األربع الكبرى على مدار تاريخه. 

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يودع فيها نادال بشكل مفاجئ ويمبلدون بعد خروجه من 
الدور الثاني العام الماضي على يد لوكاس روسول.

المحرق بشعار أكون 
أو ال أكون يصطدم 

بأريحية المنامة

فيما انتقل هدافه أوتشي إلى الفجيرة اإلماراتي

المحرق يتعاقد مع قائد منتخب 
فلسطين في ثاني صفقاته

§المحرق – المحرر الرياضي

] أعلن نادي المحرق أمس عن تعاقده الرسمي مع قائد 
العمور  إسماعيل سالم  القدم  لكرة  األول  فلسطين  منتخب 
الكروي  الموسم  المحرق  فريق  صفوف  في  لالحتراف 

المقبل.
وجاءت المفاوضات مع قائد المنتخب الفلسطيني هادئة 
العب  مع  التعاقد  عن  مؤشرات  هناك  تكون  أن  دون 
إلى  أشارت  المتداولة  األنباء  أن  وخصوصًا  فلسطيني 
أكمل  وبالفعل  أفارقة،  العبين  مع  تسير  كانت  مفاوضات 
البحرين  إلى  وصل  الذي  العمور  الالعب  صفقة  المحرق 
فريق  قميص  الالعب  وتسلم  العقد  توقيع  وتم  يومين  منذ 
المحرق وهو يلعب في مركز وسط األيمن وسيتم تسجيله 

محترفًا آسيويًا.
الذي  الثاني  المحترف  الفلسطيني  المنتخب  قائد  ويعتبر 
العب  بعد  المقبل  للموسم  اآلن  حتى  المحرق  معه  تعاقد 
المحاوالت  تتواصل  فيما  كوليبالي  المالي  الدولي  الوسط 

للتعاقد مع محترفين آخرين.
السابق  المحرق  فريق  محترف  انتقل  ثانية  جهة  من 
النيجيري أوتشي إلى اللعب في فريق دبا الفجيرة اإلماراتي 
الذي هبط من دوري المحترفين إلى الدرجة األولى الموسم 
أن  علمًا  المحرق  مع  عقده  تجديد  تعذر  بعد  وذلك  المقبل 

اوتشي كان هداف المحرق في دوري الموسم الماضي.

إسماعيل سالم العمور حاماًل قميص المحرق

»اآلسيوي« يطلب من اتحاد الكرة 
تسمية مراقبيه الدوليين للمباريات

ذكر وجود مفاوضات شفهية مع أندية أخرى... حسين سلمان:

لم أوقع ألي ناٍد حتى اآلن
 والرفاع لم يفاوضني لتجديد العقد

§الرفاع – يونس منصور

القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  ينتظر   [
خطاب اتحاد الكرة البحريني بشأن األسماء 
المباريات  لمراقبة  جانبه  من  المرشحة 
االتحاد  التي يشرف عليها  والقارية  الدولية 

اآلسيوي.
بخطابا  بعث  القاري  االتحاد  ــان  وك
المراقبين  من  أسماء   3 يتضمن  رسميا 
لإلشراف  قبله  من  والمعتمدين  للمباريات 
2014 وهم  على مراقبة المباريات في العام 
علي  الفنية  للشئون  الحالي  الرئيس  نائب 
السابق  اإلدارة  مجلس  وعضو  البوعينين 
تقوي،  سوسن  والنائبة  محمد  عبدالرزاق 
ومن المنتظر أن بخطاب اتحاد الكرة نظيره 
القاري بشأن هذه األسماء في الفترة القليلة 

المقبلة العتمادهم رسميا.
كبيرة  للمباريات  الدولي  المراقب  ومهام 
إقامة  لمكان  وصوله  منذ  وتبدأ  وكثيرة 
على  فيها  ستلعب  الذي  والبلد  المباراة 
الدولي  أو  القاري  لالتحاد  ممثال  يكون  أن 
بحسب وصف المباراة ويكون متواصال مع 
المحلي، وعادة يكون دوره إسرافي  االتحاد 

ضمن  المباراة  كانت  ســواء  وتنظيمي 
التصفيات أو البطوالت المجمعة، ولعل أبرز 
الفريقين  العبي  أهلية  من  التأكد  المهام  تلك 
أو  المنتخبين  ألوان  وتحديد  المنتخبين  أو 

الناديين وأرقام الالعبين.
التأكد  أيضا  الدولي  المراقب  مهام  ومن 
والملعب  التدريبات  مالعب  صالحية  من 
وذلك  المباراة  عليه  ستقام  التي  الرئيسي 
بحسب معايير وشروط االتحاد الدولي على 
أن تتوافر شروط السالمة واألمن للجماهير 
من  التأكد  وأيضا  المباراة،  ستحضر  التي 
واألندية  للمنتخبات  السكن  مقار  مطابقة 
الكثير  وغيرها  المطلوبة  المعايير  وفق 
وصول  من  التأكد  إلى  باإلضافة  المهام،  من 
والطاقم  الحكام  ومراقب  الضيف  المنتخب 
والمواصالت  السكن  لهم  وتوفير  التحكيمي 

وفق اشتراطات االتحاد الدولي والقاري.
الحد  هذا  عند  المراقب  مهمة  تنتهي  وال 
دوره  ذلك  بعد  يبدأ  إذ  المباراة،  بانتهاء  أو 
التقرير  بكتابة  المتعلق  اآلخر  اإلشرافي 
النهائي للمباراة باألمور التنظيمية واإلدارية 

سواء عما دار قبلها وأثنائها وما بعدها.

§الرفاع - حسين الدرازي

] اليزال نجم منتخبنا الوطني األول لكرة 
ينتظر  سلمان  حسين  القدم 

بخصوص  مصيره 
لم  إذ  المقبل،  الموسم 
أين  اآلن  حتى  يتحدد 
)المايسترو(  سيقوم 

الكرة  بمداعبة 
الموسم  في 
ــل؛  ــب ــق ــم ال

لعدم  نظراً 
ه  يد تجد

المنتهي 
مـــــع 
ـــادي  ن

الرفاع.
هذا  وعن 

األمر قال حسين 
سلمان: »منذ انتهاء عقدي 

الموسم  ختام  في  الرفاع  مع 
معي  يتحدث  لــم  الحالي 

العقد  تجديد  بشأن  الرفاعيون 
حتى اآلن، أي أنني ال أعرف مصيري 

هل ما إذا كانت سأواصل مع السماوي 
كما  وخصوصاً  المقبل،  الموسم  في  ال  أم 

ذكرت في ظل عدم وجود مفاوضات من أجل 
ذلك حتى اآلن من قِبلهم، وربما تكون لديهم 

وجهة نظر خاصة بهذا األمر«.
محلية  عروضاً  تلقى  قد  كان  إذا  وعما 
للعروض  »بالنسبة  سلمان  قال  خارجية  أو 
إطالقاً  عرض  أي  أتلق  لم  فأنا  الخارجية 

العروض  وبخصوص  الماضية،  الفترة  في 
الشفهية  المفاوضات  بعض  فهنالك  المحلية 
العادية التي لم تصل للطريق الرسمي حتى 
بسيطة  استفسارات  مجرد  وكانت  اآلن، 
أحد  هنالك  أن  سمعت  ولكن  فترة،  قبل 
لم  لكن  معي  التعاقد  في  جدية  لديه  األندية 
يتحدث معي أحد بذلك، وأنا بوضعي أنتظر 
للموافقة  بالتأكيد  األفضل  العرض 
الفترة  في  ذلك  وسأنتظر  عليه، 
وجود  ظل  في  بالذات  المقبلة 
انطالق  على  طويلة  فترة 

الموسم المقبل«.
أن  ـــــر  ـــــذك ُي
حسين  )المايسترو( 
أبرز  من  سلمان 
ـــن  ـــي ـــالعـــب ال
لمحليين  ا
خط  ـــي  ف
ــط،  ــوس ال
له  ــت  ــان وك
في  واضــحــة  بصمات 
االنجازات  من  الكثير 
التي حققها الفريق الرفاعي في 

السنوات األخيرة.

عبدالرزاق محمدعلي البوعينين 

األهلي... محتكر البطوالت
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حقق فوزًا مستحقًا في النهائي التاريخي وأمن بطاقة البطولة الخليجية

محطم األرقام القياسية... يكسب كالسيكو كرة اليد البحرينية... ويتوج بالثنائية
ع������ادة وطبيعة ل����ه  ال����ذه����ب  ال���ط���ل���ي���ع���ة...  ف����ي  دائ����م����ا  ال����ب����دي����ع����ة...  ب��ف��ن��ي��ات��ه  األه����ل����ي  ه�����ذا 

§ أم الحصم – محمد مهدي، محمد أمان

] ضرب النادي األهلي الرقم القياسي في عدد 
المسجل  الرقم  المسجلة محليا متخطيا  البطوالت 
باسم غريمه التقليدي النجمة بـ18 بطولة دوري 
بعد فوزه المستحق على الغريم نفسه في المباراة 
 ،20-26 بنتيجة  باألمس  الكأس  لبطولة  النهائية 
أقيمت  التي  المباراة  من  األول  الشوط  وانتهى 
الحصم وسط حضور  بأم  اليد  اتحاد  على صالة 
 ،10-13 بنتيجة  أيضا  لصالحه  كبير  جماهيري 
للبطولة  ويصل  كأس  بطولة  لـ19  يصل  وبذلك 
لكرة  تاريخه ويعلن عن نفسه ممثال  43 في  رقم 

اليد البحرينية في البطولة الخليجية المقبلة.
مباراة  والنجماوي  األهالوي  الفريقان  وقدم 
الفريق  تسيدها  عام،  بشكل  المستوى  جيدة 
النجماوي في الدقائق العشر األولى غير أن األهلي 
تسيدها فيما تبقى من وقت باألداء الدفاعي القوي 
محمد  الحارس  وتألق  الدفاعية(  الطرق  )مختلف 
في  التصرف  حسن  إلى  باإلضافة  عبدالحسين 
الشوط الثاني وإال فإن الحارس هشام عبداألمير 
االنفرادات  في  محققة  أهالوية  كرة   20 نحو 
عدم  وسط  الخلفي  الخط  وتصويبات  المباشرة 
الذي  عبدالحسين  محمد  وجد  فيما  الدفاع  تعاون 

يعينه في معظم األوقات.
الثاني  الشوط  بداية  منذ  واضحا  ــان  وك
الفوز  لحصد  الطريق  في  األهالوي  الفريق  أن 
النجمة  ظل  أن  بعد  الكأس  ببطولة  والتتويج 
الخبرة  ما يلعب بالعب واحد وهو صاحب  أشبه 
التركيز  البقية تاهوا وسط  هشام عبداألمير فيما 
الدفاع )الدفاع األمامي(،  العالي لالعبي األهلي في 
ولواله )أي هشوم( النتهت المباراة فعليا منتصف 
الشوط الثاني على األكثر، والمستوى الذي قدمه 
المباريات، ولعل  أفضل  تكتيكيا وفنيا من  األهلي 
من أحد أهم األسباب تألق علي ميرزا الالفت، وما 
التنظيم  ذو  الذكي  الدفاع  عام  بشكل  األهلي  ميز 

العالي والبعيد عن العقوبات.
وبالعودة ألحداث المباراة فقد بدأ األهلي مدافعا 

النجمة  وبدأ  فخر،  حسين  بتقدم   1/2/3 بطريقة 
مدافعا بطريقة 6/صفر بين قوسي الستة والتسعة 
الباكين  على  بالضغط   2/4 إلى  تتحول  أمتار 
األهالوية،  الهجمة  أثناء  ميرزا وصادق علي  علي 
من  المباراة  في  التسجيل  حسين  علي  وافتتح 
متتاليين  بهدفين  النجمة  ورد  أمتار   7 الـ  عالمة 
عبر بالل بشام وحسين البابور، وشهدت الدقيقة 
3 حصول سلمان محمد على عقوبة اإليقاف لمدة 

دقيقتين.
واستفاد األهلي من النقص العددي بأقل ما يمكن 
2-2، ومن مجهود  التعادل  له صادق علي  وأدرك 
فردي سجل علي عيد الهدف الثالث وكسب إيقاف 
النجمة  واستفاد  فخر  حسين  على  دقيقتين  لمدة 
 3 إلى  الفارق  النقص خير استفادة ورفع  من هذا 
أهداف 5-2 مع حلول الدقيقة السابعة وسط تألق 
الحارس هشام عبداألمير الذي تألق في التصدي 

للفرص األهالوية في المواجهات المباشرة.
 11 الدقيقة  5-5 مع  التعادل  األهلي من  وتمكن 
مترجما أفضليته الدفاعية بالتسجيل عبر الهجوم 
أعاد  الفردية  األخطاء  من  سلسلة  وبعد  الخاطف، 
بالل بشام النجمة للمقدمة في الهجوم الخاطف مع 
حلول الدقيقة 13، واستبدل مدرب النجمة الوطني 
عبدالكريم  بعباس  محمود  حسن  المراغي  محمد 
بعد  المنظم  الهجوم  في  الهجومية  الحلول  إليجاد 
علي  وفوت  جديد  ال  أن  إال  التسجيل،  معد  تراجع 
حسين على فريقه التقدم ألول مرة بإهداره رمية 

7 أمتار، وصارت النتيجة التعادل 6-6.
العميد  تصدي  على  عبدالجليل  صالح  ورد 
الهدف  ميرزا  علي  وسجل  أمتار،   7 الـ  لرمية 
عقوبة  وكسب  ناجح  اختراق  من  لألهلي  السابع 
أيضا،  محمد  حسن  على  دقيقتين  لمدة  اإليقاف 
الثاني  اإليقاف  األهلي  األول استغل  اإليقاف  وكما 
بفارق  تقدمه  على  اإلبقاء  من  سوى  يتمكن  ولم 
محمد  سلمان  الصاعد  يسجل  أن  قبل   7-8 هدف 
الذي  الوقت  في  األيمن  الجناح  من  التعادل  هدف 
من  اهلل  مال  عباس  حارما  األمير  عبد  هشام  تألق 

التسجيل.

وعوقب علي ميرزا باإليقاف لمدة دقيقتين مع 
الدقيقة 22 وكانت النتيجة 10-8 لصالح األهلي، 
بعد  المستقطع  الوقت  النجماوي  المدرب  وطلب 
أن لم تنجح التبديالت التي أجراها على مستوى 
الهجومي،  الحلول  إيجاد  في  والعناصر  التكتيك 
األول  الشوط  إنهاء  إلى  األهلي  ميرزا  علي  وقاد 
التماسك  جانب  إلى   10-13 أهــداف   3 بفارق 

الدفاعي الذي ظهر عليه الفريق.
ناقصا حسين فخر  الثاني  الشوط  األهلي  وبدأ 
وبعد مرور أقل من دقيقتين عوقب حسين البابور 
بدأ  الذي  األهلي  وتمكن  دقيقتين  لمدة  باإليقاف 
متماسكا في الدفاع من زيادة الفارق إلى 5 أهداف 
15-10 مع حلول الدقيقة الرابعة األمر الذي أجبر 
المستقطع،  الوقت  طلب  على  النجماوي  المدرب 
الحارس  أن  إال  أهداف   5 بفارق  التفوق  ورغم 
المتألق هشام عبداألمير فوت على األهلي تسجيل 
وتحولت  المباشرة،  المواجهات  في  أهداف  ثالثة 
 12-16 لـ  الفرصة  النتيجة وسط تبادل إلضاعة 

مع الدقيقة التاسعة.
غير  إيجاد حلول هجومية  األهلي  مدرب  وأراد 
التصويب من الخط الخلفي، فدفع بحسن رمضان 
بدال من عباس مال اهلل ونقل الونة للجناح األيمن، 
في  الموفق  غير  علي  صادق  استبدل  ذلك  وبعد 
المدرب  دفع  المقابل  في  مدن،  بمحمد  التصويب 
بدال  الخلفي  الخط  في  علي  بمحمود  النجماوي 
ولذلك  الدائرة  لمركز  نقل  الذي  عيد  علي  من 
بدأت الكفاءة تعود للنجمة الذي نجح في مجاراة 

األهلي.
عبدالحسين  محمد  بتألق  بقوة  األهلي  وضرب 
في الحراسة وعلي حسين في الهجوم المنظم على 
الدائرة وتمكن من استعادة الفارق ولكن بفارق 6 
كامل  تفوق  18 وسط  الدقيقة  مع   16-21 أهداف 
يجري  المراغي  المدرب  جعل  نجماوي  وتوهان 
سلسلة من التبديالت في مختلف المراكز للعودة 
تفوق  وسط  النتيجة  وتحولت  المباراة،  ألجواء 
تنتهي  أن  قبل   25 الدقيقة  مع   17-25 لـ  أهالوي 

المباراة بنتيجة 20-26.

مباراة هادئة تحكيميًا للطاقم السلوفيني العالمي
للفريقين،  هدية  اللعبة  اتحاد  قدم   [
للطاقم  المباراة  تحكيم  إسناد  خالل  من 
السلوفيني نيناد كرستيتش وبيتر ليوبيتش، 
أفضل طاقم تحكيمي  يعتبران حاليا  اللذين 
في العالم، إذ شاركا في الكثير من البطوالت 
النهائية  المباراة  اللذان أدارا  العالمية، وهما 
لكأس العالم األخيرة التي أقيمت في إسبانيا 

وفازت بها البلد المنظم.

إدارة  في  صعوبة  أية  الطاقم  يجد  ولم 
االحتجاجات  بعض  وجود  رغم  على  اللقاء 
بعد  مباشرة  ينصاعون  الذين  الالعبين  من 
ذلك، وكان لوجود هذا الطاقم إيجاد الهدوء 
الخط  على  معهما  وتواجد  المباراة،  في 
عبدالواحد  الحكام  لجنة  رئيس  المرقبين 
نجيب  السابق  الدولي  والحكم  اإلسكافي 

العريض.

مراسيم أولية يتقدمها العبو األكاديمية
] بدأت المباراة بإجراء بعض المراسيم التي تقدمها دخول كأس 
لباسي  يلبسان  اللعبة،  أكاديمية  من  قبل العبين  من  البطولة محموال 
بصحبة  ذلك  بعد  الفريقان  يدخل  أن  قبل  واألزرق،  األصفر  الفريقين 
أسماء  العصفور  حسين  الزميل  أعلن  وبعدها  األكاديمية،  العبي 

الفريقين، وكان ذلك مصحوبا بأهازيج الجماهير.

علي ميرزا يحوز على نجومية اللقاء وهدافيه
علي  الدولي  الالعب  خطف   [
وقائمة  المباراة  نجومية  ميرزا 
فيها  كان  مباريات  وبعد  هدافيها، 
المباراة  في  وخصوصا  متذبذبا 
الخليجية  األندية  لبطولة  النهائية 
األحمر،  الكارت  فيها  تلقى  التي 
أظهر ميرزا معدنا وحقيقة مستواه، 
وحاز على نجومية اللقاء التي كان 
حسين  علي  زميله  فيها  يزاحمه 
عبداألمير  هشام  والحارسان 
ميرزا  أن  إال  عبدالحسين،  ومحمد 
كان األفضل، وكان موجودا في كل 

دقيقة يحتاجه الفريق.
وقد سجل ميرزا 7 أهداف، وهو 
أعلى معدل تسجيل بين الالعبين، 
الشوط  في  أهــداف   4 سجل  إذ 
الثاني، ويليه زميله  األول و3 في 
علي حسين برصيد 6 أهداف، فيما 
الطرف  في  المسجلين  أفضل  كان 
بابور  حسين  الالعبان  النجماوي 
أهداف،   4 برصيد  محمد  وسلمان 
التهديف  قائمة  في  الغريب  ولعل 
عباس  جعفر  النجمة  العب  غياب 
في  هــدف  أي  يسجل  لم  ــذي  ال

المباراة.

عدواني الكويت في المنصة الرئيسية
المنصة  في  العدواني  قايد  الكويتي  الكويت  نادي  في  اليد  كرة  جهاز  رئيس  شوهد   [
العدواني  والنجمة، ورفض  األهلي  بين  النهائية  المباراة  يتابع  اليد  اتحاد  لصالة  الرئيسية 
الكشف عن سبب تواجده في البحرين في هذه الفترة غير أنه قال إنه يتواجد من أجل المباراة 
النهائية فقط، ومن المتوقع أن يكون التواجد من أجل إتمام صفقة انتقال العب باربار الدولي 
5 مواسم ليلعب هناك كالعب مقيم حاله حال  علي عبدالقادر والذي أعلن عنها مسبقا لمدة 
العب النجمة السابق مهدي مدن الذي انتقل للقرين الكويتي لمدة 5 مواسم أيضا كالعب مقيم.
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حقق فوزًا مستحقًا في النهائي التاريخي وأمن بطاقة البطولة الخليجية

محطم األرقام القياسية... يكسب كالسيكو كرة اليد البحرينية... ويتوج بالثنائية
ع������ادة وطبيعة ل����ه  ال����ذه����ب  ال���ط���ل���ي���ع���ة...  ف����ي  دائ����م����ا  ال����ب����دي����ع����ة...  ب��ف��ن��ي��ات��ه  األه����ل����ي  ه�����ذا 

الجمهور األهالوي بال راحة ل� 60 دقيقة
العريض  الجمهور األهالوي  ] لم يتوقف 
الهدير  عن  النهائية  المباراة  حضر  الذي 
الطابع  ذات  المعروفة  األهالوية  باألهازيج 
فقد  العشاءين وإال  إال وقت صالة  الحماسي 
كان يتفاعل مع األداء القوي الذي ظهر عليه 
إلى  الدفاع  في  سواء  الملعب  في  الالعبون 
الهجوم رغم مرحلة التكافؤ في الشوط األول 

قبل أن ينهي الشوط بفارق 3 أهداف.

حضر  الذي  النجماوي  الجمهور  وأما   
المدرج المخصص له على يمين  مبكرا ومأل 
المنصة الرئيسية فقد توقف وتوقفه منطقيا 
ما  بالفريق  ألم  الذي  المتراجع  األداء  بعد 
الشوط  األول، وطوال  الشوط  بعد منتصف 
الثاني كان الهدوء في المدرج النجماوي رغم 
تقليص الفارق مع الدقائق العشر األولى إلى 

3 أهداف.

محمد عبدالحسين... الجندي المجهول
الدولي  الحارس  لعب   [
عبدالحسين  محمد  المتألق 
المجهول  الجندي  دور 
والواقع  المباراة  ــوال  ط
الرئيسية  األسباب  من  أنه 
في  ــالوي  األه التفوق  في 
األول  الشوط  منذ  النتيجة 
النتيجة  تعكسه  لم  والذي 
وأبدع  الصالة،  ساعة  على 
تصويبات  في  »البرنس« 
كثيرا  الخلفي  ــط  ــخ ال
المواجهات  من  عدد  وفي 
المباشرة من الجناحين على 
ذلك  وكل  الخصوص،  وجه 
األداء  يبدأ  الذي  الوقت  في 
وكان  التراجع،  في  الدفاعي 
وأمان  ثقة  مصدر  بالفعل 
ويواصل  الالعبين  لزمالئه 
منذ  األهلي  مع  الرائع  أداءه 
الجوالت الحاسمة في بطولة 

الدوري.

رغم الخسارة... هشوم 
نجم فوق العادة

هشام  الدولي  الحارس  يبقى  الخسارة،  رغم   [
مباراة  بالفعل  وقدم  المباراة  نجوم  أبرز  من  عبداألمير 
في  الرئيسي  السبب  وكان  النواحي  جميع  من  رائعة 
بقاء فريقه في أجواء المباراة وإال كان األهلي في طريقه 
للوصول لفارق كبير منذ الشوط األول، وقدم »هشوم« 
أداء ممتازا في المواجهات المباشرة مع كل العبي األهلي 
وقدم لقطات رائعة جدا مع صادق علي الذي صوب عددا 
من التصويبات من أوضاع مريحة ولكنه بحسن التوقع 

نجح في التصدي.

الجمهور األهالوي
 يحتفي ب� »الجوكر«

األهلي أول وآخر المسجلين والنجماوي سلمان أول الموقوفين
] أول ضربة بداية في المباراة كانت لصالح 

األهلي.
األهلي  العب  المباراة سجله  في  هدف  أول   -
لزميله  احتسبت  جزاء  ركلة  من  حسين  علي 
على  وسجلها  األولى،  الدقيقة  في  الونه  محمود 

حارس النجمة هشام عبداألمير.
المباراة  حكام  أشهره  أصفر  إن��ذار  أول   -
الدقيقة  النجمة سلمان محمد في  كان على العب 
علي  على  لألهلي  إنذار  أول  كان  بينما  األولى، 

ميرزا في الدقيقة 3:30.
من  كان  متكاملة  لعبة  من  جاء  هدف  أول   -
نصيب النجمة في الدقيقة 2 وسجله العب الجناح 

بالل بشام.
من  كانت  المباراة  في  خاطئة  تمريرة  أول   -
األهلي، بعد تمرير خاطئة من صادق علي لزميله 

علي ميرزا.
- أول مرة احتسب فيها اإليقاف لمدة دقيقتين 
في المباراة كانت على العب النجمة سلمان محمد 
إيقاف  أول  كان  فيما   ،2:30 الدقيقة  في  أيضا 
فخر  حسين  نصيب  من  األهالوي  الفريق  على 

في الدقيقة 5.
نصيب  من  كان  الحراس  من  تصدي  أول   -
األهالوي محمد عبدالحسين بتصديه النفراد من 

جعفر عباس في الدقيقة 4.
- أول تقدم بفارق أكثر من هدف كان للنجمة 

في الدقيقة 5 وبنتيجة 2/4.
المباراة كانت  لعبة سلبية محتسبة في  - أول 

على األهلي في الدقيقة 21.
- أول وقت مستقطع طلبه مدرب النجمة محمد 
األهلي  رفع  بعدما   ،22:30 الدقيقة  في  المراغي 

الفارق لصالحه إلى 3 أهداف 9/11.
- أول هدف في الشوط الثاني كان لألهلي من 

نصيب حسين فخر في الدقيقة 2.

الثاني  الشوط  في  طلب  مستقطع  وقت  أول   -
األهلي  تقدم  والنتيجة   5 الدقيقة  في  للنجمة  كان 

.10/15
في  الثاني  الشوط  في  للنجمة  هدف  أول   -

الدقيقة 6:30 بتسجيل من حسين بابور.
- آخر هدف في المباراة كان من العب األهلي 

حسن السماهيجي.

العميد يهدي قميصه للجماهير األهالوية
السابق  الــدولــي  الــحــارس  ــادر  ب  [
الجماهير  بتحية  أحمد  محمد  النجماوي 
قميص  إهدائهم  خالل  من  وذلك  األهالوية، 
وعلى  بالتحية،  الجماهير  وبادلته  لعبه، 

أنه  إال  المباراة،  دقائق  لعبه  عدم  رغم 
دخل  التي  الجزاء  ركالت  لبعض  تصدى 
هشام  األساسي  للحارس  فيها  بديال 

عبداألمير.

حضر  الذي  العريض  األهالوي  الجمهور  احتفى   [
يعتبر  الذي  حسين  علي  المتألق  بالالعب  األمس  مباراة 
طريقته  على  الجاري  الموسم  في  الالعبين  أفضل  أحد 
الخاصة بعد تسجيل األهداف، والعادة يقوم علي حسين 
أو  بتسجيله  يقوم  هدف  كل  مع  الجمهور  مع  بالتفاعل 
المباراة  حتى مع أي هدف يقوم بتسجيله الزمالء، وفي 
النهائية لبطولة الدوري ردد الجمهور األهالوي »أوووه 
يا كيمو«، وباألمس كانت ليلة علي حسين وكان الشعار 

»حيوووو أبو حسين«.

أولويات المباراة
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فيما نال المحرق برونزية دوري »شباب الطائرة«

داركليب يجدد تخطيه لـ »النصراوية« ليؤكد محافظته على »الثنائية«
§الرفاع – محمد عون

 ] حصد نادي داركليب بطولته الخامسة في الفئات العمرية للكرة الطائرة وذلك 
غريمه  حساب  على  وذلك  الكأس  إلى  الشباب  دوري  درع  األمس  يوم  ضم  بعدما 

التقليدي النصر. إذ فاز عليه بذات نتيجة نهائي الكأس وهي )3/صفر(.
فيما فقد النصر فرصة تحقيق أول ألقابه بالفئات العمرية لتكون هذه المرة األولى 

التي ال يحقق فيها »النصراوية« لقباً في الفئات العمرية منذ العام 2006.
محسن  جعفر  من  مكون  دولي  طاقم  أداره  الذي  اللقاء  أشواط  نتائج  وجاءت 

وعبدالخالق الصباح بواقع: )15/25، 22/25، 22/25(.
وممثل  كاظم  ومحمد  جاسم  محمد  اإلدارة  مجلس  عضوا  توج  المباراة  وبعد 
الشركة الراعية »بتلكو« فريق داركليب بلقب البطولة. إذ سلموا قائده درع الدوري 
وقلدوا الالعبين الميداليات الذهبية. فيما تم تقليد العبي النصر الميداليات الفضية. 

والمحرق الميداليات البرونزية.
النجمة بنتيجة  المحرق على  الثالث والرابع. فاز  المركزين  إذ في مباراة تحديد 
عباس  من  مكون  دولي  طاقم  أداره  الذي  اللقاء  أشواط  نتائج  جاءت  إذ   .)1/3(

عبدالرضا وعبداهلل حبيب بواقع: )22/25، 24/26، 25/23، 20/25(.

مجريات النهائي
أدائه  البداية من فرض  النهائي، نرى أن داركليب نجح منذ  وبالعودة لمجريات 
القوي على منافسه. إذ يعود ذلك لقوة اإلرسال الذي عول عليه محمود عبدالواحد 
والذي لخبط حسابات المدرب حسن علي وهذا ساهم في ارتكاب النصراوية لبعض 
األخطاء المباشرة. طبعاً دون نسيان فعالية أيمن عيسى بالصد والهجوم السريع 

.)5/10(
حافظ داركليب على هذه األسبقية على رغم المحاوالت التي أظهرها علي سلطان 
عبدالواحد ومحمد  )4( محمود  مركز  ثنائي  المرحلة  بهذه  تميز  إذ  وحسين خليفة. 

يعقوب )9/17(.
ومع استمرار معاناة النصر وارتكابه ألخطاء مباشرة تمكن رفاق أيمن عيسى من 

حسم الشوط سريعاً بنتيجة )15/25(.
في الشوط الثاني، بدأ النصر بشكل أفضل والفضل يعود لفعالية حسين خليفة 
في الصد والهجوم من مركز )2( فيما عانى داركليب من أخطاء العبه فاضل عباس 
)1/4(. وعلى رغم الرد الذي قدمه أيمن عيسى سريعاً إال أن علي حسن فرض نفسه 
نجماً مع دخوله كأساسي بهذا الشوط من خالل ضرباته الهجومية من مركزي )2 و4( 

دون نسيان فعالية عيسى عباس بالصد )5/9 ثم 8/13(.

هذه األسبقية لم يحسن النصراوية استثمارها ألنهم عانوا مرة أخرى من ضعف 
شديد بالكرة األولى وهذا أثر على الشق الهجومي، إذ قدم محمد يعقوب نقاط متتالية 

لمصلحة فريقه بعد استبسال كبير لعلي جعفر في الدفاع الخلفي )15/16( للنصر.
واصل داركليب ضغطه بتقوية اإلرسال، ما جعل النصر يعاني نسبياً بالهجوم. إذ 
عاد حسن عباس لتقديم نفسه من مركز )3( بشكل جيداً مستغاًل تفكك الخطوط عند 
منافسه فيما شكل دخول سيدهاشم دوراً فعاالً في تقوية الصد. وبهذه األثناء احتج 

النصر بشدة على وجود خطأ إعداد لكن الحكم أصر على صحة قراره. 
حافظ داركليب على تفوقه مع دخول أيمن مجدداً بشكل فاعل بوسط الشبكة إما 

بالهجوم أو الصد لينتهي الشوط داركليبياً بنتيجة )22/25(.
في الشوط الثالث، كانت البداية فيه متكافئة لحد بعيد الن الفريقان تبادال تحقيق 
أخطاء  النصر من  استفاد  فيما  التنويع هجومياً  كان يعول على  فداركليب  النقاط. 
فاضل عباس المباشرة وكذلك عودة حسين خليفة لفعاليته الهجومية من األطراف 

.)6/6(
النصر نجح بعد ذلك من التفوق بالنتيجة بعد بروز علي حسن الالفت هجومياً 

بعدما ترجم استبسال ميثم سلطان بالدفاع لنقاط متتالية وسط تفكك كبير بحوائط 
الصد »البنفسجية« )6/9(.

مرة أخرى لم يفلح النصر بالحفاظ على هذه األسبقية والسبب األخطاء المباشرة 
وتواضع استقبال الكرة األولى. وبالجهة المقابلة تحسن أداء اإلرسال عند داركليب 
فاضل عباس  الفترة عودة  إذ شهدت هذه  الخلفي.  بالهجوم  ثم  الدفاع ومن  وكذلك 
للنجاح الهجومية واستمرار فعالية أيمن عيسى من وسط الشبكة ومحمود عبدالواحد 

من األطراف )14/14(.
تتألق  الصد  حوائط  بدأت  إذ  مجدداً  األسبقية  ألخذ  داركليب  قادت  العودة  هذه 
بقيادة أيمن عيسى وبمساعدة محمود تارة وسيد هاشم في أخرى. إذ عانى علي 
سلطان وعيسى عبداهلل الذي برع بكرة هجومية قبل ذلك من تحقيق المطلوب إليقاف 

المد »البنفسجي« )18/21(.
حاول النصر أن يضغط على منافسه لكي يعود لكي سياسة التسريع وتألق محمد 
يعقوب قاد داركليب لتحقيق المطلوب وهو الحفاظ على األسبقية حتى حسم فاضل 

عباس اللقاء بكرة هجومية من مركز )2( )22/25(.

فريق داركليب بطل دوري الشباب للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2013/2012   

منتخب المعاقين يستعد للمشاركة في بطولة العالم بفرنسا األحمر البحريني يشارك في البطولة العربية 33 للجولف
§الرفاع – اتحاد المعاقين

البحريني  االتحاد  رئيس  عّبر   [
اللجنة  رئيس  المعاقين  لرياضة 
بدول  المعاقين  لرياضة  التنظيمية 
بن  أحمد  الشيخ  التعاون  مجلس 
وسعادته  فخره  عن  خليفة  آل  سلمان 
المنتخب  العبين  مشاركة  لضمان 
المعاقين   – القوى  أللعاب  البحريني 
ستقام  والتي  العالم  بطولة  في 
الفرنسية ليون  المدينة  منافساتها في 

المقبل. 14-30 يوليو  الفترة من  في 
الشكر  بجزيل  سعادته  ــه  ووج
األعلى  المجلس  لرئيس  والعرفان 
اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب 
الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية 
وجميع  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر 
البحرينية  األولمبية  اللجنة  منتسبي 
البحريني  االتحاد  يلقاه  ما  على 

ومساندة  دعم  من  المعاقين  لرياضة 
والتي  وأنشطته  برامجه  لجميع 
هذه  أن  وخصوصا  فيها  يشارك 
المشاركة جاءت بدعم اضافي من قبل 

البحرينية. األولمبية  اللجنة 
سلمان  بــن  أحمد  تقدم  وكما 

بالتوفيق  لالعبين  الصادقة  بأمنياته 
المشاركة  هذه  في  البحرين  وتشريف 
سابقا  عودونا  كما  الوطني  والتمثيل 
وجه  كما  المختلفة،  المحافل  في 
القائمين  القديرين  الوطنين  المدربين 
البحريني  المنتخب  أفراد  تدريب  على 
خطة  وضع  على  العمل  بضرورة 
أجل  من  وتنفيذها  متكاملة  تدريبية 
خالل  من  كفاءتهم  رفع  على  العمل 
المتنوعة  التدريبية  البرامج  هذه 
بإذن  المرجوة  األهداف  بلوغ  ثم  ومن 

تعالى. اهلل 
لذوي  منتخبنا  أبطال  أن  يذكر 
للمشاركة  تام  استعداد  على  اإلعاقة 
سبقه  لما  الدولية  التظاهرة  هذه  في 
مدربينا  كافة  من  مسبق  إعداد  من 
السر  أمين  بذلك  صرح  الوطنيين. 
لرياضة  البحريني  باالتحاد  العام 

نامي. محمد  المعاقين 

§الوسط – المحرر الرياضي

للجولف  البحرين  منتخب  غادر   [
الجاري  يونيو   22 السبت  ــوم  ي
البطولة  منافسات  في  للمشاركة 
التي  الرجال،  لمنتخبات  الـ33  العربية 
يونيو   28  -  23 الفترة  خالل  ستقام 
»منتجع  جولف  مالعب  على  الجاري 
في  أكتوبر«   6« مدينة  في  الند«  دريم 

العاصمة المصرية القاهرة.
علي  البحريني  الوفد  قائمة  وضمت 
للوفد وعادل  النعيمي رئيساً  بن صقر 
علي الفياض إدارياً، وكاًل من الالعبين: 
سلطان  الحكم،  سلطان  عــبــداهلل 
صالح،  يعقوب  ناصر  الحكم،  عبداهلل 
المدرب  بقيادة  العفنان  مبارك  وحمد 

االيرلندي ستيفين هووي.
االتحاد  لرئيس  الثاني  النائب  وأكد 
هذه  فــي  المنتخب  ــد  وف ورئــيــس 

أن  النعيمي  صقر  بن  علي  البطولة 
الالعبين جميعاً في جاهزية فنية عالية 
أن  مبينا  البطولة،  هذه  في  للمشاركة 
بطوالت  في  شاركوا  كافة  الالعبين 
أكسبهم  ما  المملكة  خارج  للجولف 
خبرة واستعداداً فنياً جيداً، الفتاً إلى أن 
القائمة ضمت العبين خبرة، قائاًل: »كل 
مشاركاتنا نضعها في خانة المشاركات 
الهامة والطموحة على مستوى تحقيق 
وما  العبينا  بإمكانات  إلدراكنا  اللقب 
واسعة  ميدانية  خبرة  من  يمتلكون 
وقدرة على المنافسة بقوة على اللقب، 
العربية  البطولة  في  مشاركتنا  وتبقى 
ونأمل  الذهب  معانقة  بطموح  دائما 
المشاركة  هذه  في  التوفيق  لمنتخبنا 
والقدرة على عكس الصورة الطيبة عن 
الجولف البحريني وما يحمل من تاريخ 

ورصيد من البطوالت« .

للجولف  البحريني  االتحاد  أن  يذكر 
إدارتــه  مجلس  رئيس  بنائب  دفــع  
لمنصب  مرشحا  النعيمي  صقر  علي 
العربي  االتحاد  لرئيس  األول  النائب 
التنفيذي،  المكتب  ولعضوية  للجولف 
الجديد  اإلدارة  مجلس  انتخاب  وأن 
االنتخابية  للفترة  العربي  لالتحاد 
الجمعية  جلسة  خالل  سيجري  المقبلة 
العربي  لالتحاد  العادية  العمومية 
البطولة  هامش  على  تعقد  والتي 

العربية الثالثة والثالثين.  
االتحاد  باسم  النعيمي  علي  وقدم 
البحريني للجولف بالغ الشكر والتقدير 
للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس 
األولمبية  اللجنة  ورئيس  والرياضة 
البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد 
الجولف  بمنتخب  الهتمامه  خليفة  آل 

وما قدمه من دعم ورعاية.

أحمد بن سلمان

اكتمال عقد المشاركين في »البارح الدولية 20 للشراع«
§بالج الجزائر - اتحاد الرياضات البحرية

والفرق  المنتخبات  عقد  اكتمل   [
الدولية  البارح  في بطولة  المشاركة 
تحتضنها  والتي  للشراع  العشرين 
االتحاد  ويقيمها  البحرين  مملكة 
خالل  البحرية  للرياضات  البحرين 
الجاري  يونيو   29  –  25 من  الفترة 
ببالج  االتحاد  مقر  ساحل  مياه  على 
توافد  أمس  يوم  وشهد  الجزائر، 
الفترة  منذ  البطولة  في  المشاركين 
القطري  المنتخب  وكان  الصباحية 
حامال  البحرين  إلى  الواصلين  أول 
في  النتائج  أفضل  تحقيق  حلم  معه 
تفاصيلها جيدا  يعرف  التي  البطولة 
فيها  المشاركة  على  حرص  فطالما 
من  وأصدقائه  إخوانه  جانب  إلى 
ومن  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

الدولي العربية والعالمية.
للبطولة  العام  البرنامج  وبحسب 
تبدأ  المنظمة  اللجنة  أعدته  والذي 

في الساعة التاسعة من صباح اليوم 
العشرين  النسخة  وفعاليات  أنشطة 
من البارح الدولية بعقد االجتماع العام 
فيه  تسلط  والذي  المشاركة  للفرق 
اللجنة المنظمة ورئيس لجنة الحكام 
الدولي اإليطالي الشهير لوكا بابيني 
الضوء على خط سير السباق ونظام 
الظهيرة  فترة  تشهد  كما  السباقات، 
التدريبات  من  جوالت  اليوم  لهذا 

النطالقها  تمهيدا  الحرة  والسباقات 
في التاسعة من صباح الغد بمشاركة 
فرق  وهي   12 يمثلون  العب   100
اإلمارات،  قطر،  الكويت،  ومنتخبات: 
الجزائر،  المغرب،  تونس،  عمان، 
الهند  كازاخستان،  باكستان،  مصر، 
وموناكو  إندونيسيا  من  وفريقين 
للمرة  البطولة  في  يشاركان  والذين 
البحرين  منتخب  إلى  إضافة  األولى، 

والمشاركة  للبطولة  المضيف  البلد 
الشراع  رياضة  لنجمة  األولــى 

الفلسطينية إيمان أبو يوسف.
البطولة  تشهد  أن  المتوقع  ومن 
بين  عالية  وندية  قوية  منافسة 
الدول  مختلف  من  اللعبة  نجوم 
تقام على  أنها  المشاركة وخصوصا 
المتميزة  البحرين  مملكة  سواحل 
النوع  هذا  لمثل  المناسبة  بطبيعتها 
البالد  تشهده  وما  السباقات  من 
البارح  رياح  من  األيام  هذه  خالل 
الموسمية والتي من شأنها أن تسهم 
بشكل مباشر في منح البطولة أجواء 
تنافسية خاصة، إضافة إلى ما يمكن 
منه  االستفادة  البحرين  لضيوف 
حيث اإلعداد المتميز للجنة المنظمة 
لمقر  والنموذجي  الحديث  والموقع 
االتحاد في بالج الجزائر والتسهيالت 
للمشاركين  تقدم  التي  الفائقة 
واالرتياح  الساعادة  وتمنحهم 

النفسي.

منتخب البحرين للشراع

اإلثارة تتواصل بدوري البنوك والمؤسسات المصرفية لكرة القدم
§الوسط – المحرر الرياضي

ـــارة  اإلث تــواصــلــت   [
البنوك  بــدوري  والحماس 
والمؤسسات المصرفية على 
كأس بيت التمويل الخليجي 
الثاني  يومها  في  القدم  لكرة 
والتي تقام على صالة نادي 
النجمة النموذجي، فقد شهدت 
التمهيدي  الدور  منافسات 
بإقامة 4 مباريات والتي ظهر 
فيها فريق بنك مسقط الدولي 
)BMI( بالمارد الحديدي الذي 
ضرب بقوة في أولى ظهورا 
مصرف  فريق  منافسه  له 
بثمانية   )AL-Salam( السالم 
الحدث  وهو  نظيفة  أهداف 

األبرز في منافسات الدوري.
التي  اللقاءات  أول  وكان 
انطلقت من المجموعة الثالثة 
 )Benefit (بين شركة بينفيت
بنك  تشارتد  وستناتدرد 

فيها  استطاع  والتي   )SCB(
على  الفوز  تحقق  بينفيت 

تشارتند بنك بنتيجة 1/3.
بنفس  الثاني  اللقاء  أما 
بنك  جمع  الذي  المجموعة 
ومصرف  الدولي  مسقط 
كاسحا  فوزا  شهدت  السالم 
 8( ـــ  ب ــي  ــدول ال لمسقط 
مقابل  دون  نظيفة(  أهداف 
في  مسقط  العبو  تناوب 
شوطي  مدار  على  التسجيل 
بعد سيطرتهم على  المباراة 

مجرياتهما.

من  الرابعة  وبالمجموعة 
يعتبر  الذي  الثالث  اللقاء 
القوية  اللقاءات  أقوى  من 
الذي  اآلن  حتى  والمثيرة 
جمع فريقي مصرف البحرين 
المركزي )CBB( وبنك األهلي 
وانتهى   )AUB( المتحد 
بالتعادل بينهما بنتيجة 5/5.

وفي اللقاء الرابع واألخير 
استطاع بنك البحرين الوطني 
منافسه  على  الفوز   )NBB(
 E&Yانديونغ ايرنست  شركة 

برباعية نظيفة.

من منافسات البطولة
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األهلي يسعى إلكمال المهمة أمام الحالة وانتظار الحسابات

المحرق بشعار أكون أو ال أكون يصطدم بأريحية المنامة

اثارة،  واألكثر  األهم  الجولة  هذه  وتعتبر 
سيجعل  الحالة  على  المتوقع  األهلي  وفوز 
قمة  والمنامة  المحرق  بين  الثانية  المباراة  من 
نارية سيسعى من خاللها المنامة إلى الثأر من 
الماضي  الموسم  في  أخرجه  أن  بعد  المحرق 
لألهلي  الفرصة  وأعطى  للنهائي  الوصول  من 
اآلن  والفرصة  النهائية  المباراة  للعب  حينها 
المحرق  واخراج  للثأر  للمنامة  مؤاتية  ستكون 

نفسها. بالطريقة 
نقاط   9 برصيد  المسابقة  يتصدر  المنامة 
يمتلك  وهو  واحدة  وخسارة  انتصارات   4 من 
 +15 المباشرة  المواجهات  في  رصيده  في 
من  نقاط   8 يمتلك  المحرق  أن  حين  في  نقطة، 
رصيده  في  ويمتلك  وخسارتين  انتصارات   3
كذلك  نقاط   8 يمتلك  فإنه  األهلي  أما   ،-10
ويأتي  الحسابات،  في سجل  نقاط   -5 ورصيد 
5 هزائم وهو  5 نقاط من  الحالة رابعا برصيد 

خارج حسابات التأهل.
وفي حال فوز األهلي على الحالة فإن المحرق 
سيكون مطالبا بالفوز بفارق 5 نقاط على األقل 
فوزه  حين  في  النهائي  بلوغ  ضمان  أجل  من 
خروجه  سيعني  خسارته  أو  ذلك  من  بأقل 
بالنسبة  المهم  فإن  المنامة  أما  المنافسة،  من 
لو  حتى  له  مضمون  سيكون  وهذا  التأهل  له 
فإنه  ذلك،  من  أكثر  أما  نقطة   20 بفارق  خسر 
والمحرق.  األهلي  لمصلحة  خروجه  سيعني 
5 نقاط  وفي حال فوز المحرق بفارق أكثر من 
المنامة  مع  سيتأهل  فإنه  نقطة   21 من  وأقل 
للنهائي ويخرج األهلي. الحسابات تبدو معقدة 
والجميع بات يترقب المباراة الختامية للمربع 

وعلى ضوئها ستحدد كل األمور.

الحالة – األهلي
مساء،   6 الساعة  عند  واألهلي  الحالة  مباراة 
ظروف  استغالل  إلى  األهلي  خاللها  من  يسعى 
في  يبقيه  المتناول  في  فوز  وتحقيق  الحالة 
يفتقد  الحالة  األخيرة.  اللحظة  حتى  المنافسة 
محترفه األميركي كارل غاالوي في ظل االصابة 
التي يعاني منها والفريق يسعى الكمال المشوار 
ألنها  النتيجة  تهمه  أن  دون  الموسم  وإنهاء 
المدرب  بقيادة  الحالة  وضعه.  على  تؤثر  لن 
الوطني المميز أحمد سلمان يعول على تشكيلة 
جيدة وشابة بتواجد أحمد علي حسين وحسين 
وعلي  حاجي  وأحمد  جوادي  وعباس  سلمان 
عباس وعلي شكر اهلل وحسين مرتضى والعائد 

أحمد ميرزا.
يمثل  الذي  الجماعي  باللعب  الحالة  ويمتاز 
عنصر القوة لدى الفريق. مدرب األهلي الذهبي 
عقيل ميالد سيرمي بكل قوته في مباراة اليوم 
والميزانا  شاكر  حسين  بالعبيه  مستعينا 
المباراة  في  تألقهما  بعد  رئيسيين  كمفتاحين 

األخيرة.
جميل  ميثم  تواجد  على  ميالد  وسيعول 
وسيدهاشم  سرحان  وهشام  أكبر  ومحمود 
حبيب وجاسم محمد وعلي درباس وعبدالرحمن 

غالي وبقية الالعبين.

المحرق - المنامة
األمور  كل  فإن  الليلة،  الثانية  المواجهة  في 
نظرا  والمنامة؛  المحرق  بين  مفتوحة  ستكون 
المباراة  بلوغهما  واحتمال  الفريقين  لقوة 
النهائية معا ورغبة كل منهما في تحقيق انتصار 

معنوي لمصلحته.
المنامة بيده أن يتأهل وأن يحدد كذلك خصمه 
في المباراة النهائية في حين أن طموح المحرق 
سيكون التأهل أوال وذلك من خالل الفوز بفارق 

5 نقاط وبعد ذلك لكل حادث حديث.
بكل  ومثيرة  جماهيرية  ستكون  المباراة 

المقايسس.
تشارلي  األميركي  المدرب  المحرق  يدرب 
أحمد  من  كل  على  البداية  في  يعول  إذ  باركر 
حسن وعلي عباس وبدر عبداهلل وأحمد مال اهلل 

والمحترف األميركي سي جي غليز. 
القائد  بتواجد  أوراق  عدة  الفريق  يمتلك  كما 
إلى  ماجد  كاظم  والسريع  عبدالمجيد  محمد 
وبقية  المانع  ومحمد  عبدالحكيم  محمد  جانب 

الالعبين.
أوراقه  وكامل  قوته  بكل  سيرمي  المحرق 
الجانب  في  المنامة  والتأهل.  الفوز  أجل  من 

اآلخر ال شك يعاني من غياب نجمه محمد قربان 
لإلصابة إلى جانب الغياب السابق لالعبه أحمد 
السنغالي  الفريق  محترف  يعانيه  وما  المطوع 
بيب سو من اصابة في اليد ومع ذلك فإن الفريق 

اقترب بنسبة 95 في المئة من بلوغ النهائس.
الالعبين  من  مميزة  كتيبة  المنامة  ويمتلك 
المدرب  بقيادة  الفارق  احداث  على  قادرين 
الصربي توني الذي سيعول بال شك على تواجد 
وحسن  »كمبس«  حسين  ومحمد  عزيز  أحمد 
المباراة  ونجم  سو  بيب  والمحترف  نوروز 

السابقة محمد حسن الذي أعاد اكتشاف نفسه.
المخضرم محمود  أيضا  الفريق  ويتواجد مع 
الملعب  في  حساسيته  يستعيد  بدأ  الذي  غلوم 
القادمين  أمير  ومحمد  نجف  أحمد  جانب  إلى 
بقوة وبقية الالعبين. المباراة تعتبر واحدة من 
أهم مباريات المربع وفي ضوء نتيجتها سترسم 
أقل ما توصف بأنها  النهائي وذلك فإنها  مالمح 

صدام ناري بين فريقين كبيرين.

رباح والعميري وحاجي يديرون القمة
البحريني  االتحاد  في  الحكام  لجنة  أسندت   
المحرق  بين  القمة  مباراة  إدارة  السلة  لكرة 
زين  لدوري  الذهبي  المربع  ختام  في  والمنامة 
طرفي  ستحدد  والتي  السلة  لكرة  البحرين 
من  أجنبي  حكام  طاقم  إلى  النهائية  المباراة 
من  نوع  أي  ومنع  الكامل  الحياد  توفير  أجل 

الحساسية في مثل هذه المباراة المصيرية.
وقررت اللجنة أن يدير المباراة كل من الحكم 
محمد  الكويتي  والحكم  نجيم  رباح  اللبناني 

العميري والحكم اإلماراتي حسن حاجي.
الثالثة أن أداروا مباريات في  وسبق للحكام 
المربع الذهبي وهذه المرة األولى التي يحكمون 
فيها مع بعضهم البعض في مباراة واحدة دون 

مشاركة حكم بحريني.

§الوسط – محمد عباس

] تقام اليوم )الثلثاء( الجولة السادسة واألخيرة  من المربع الذهبي لدوري 
زين البحرين لكرة السلة، وذلك عندما يلتقي المحرق بشعار أكون أو ال أكون 
مع المنامة المتصدر والضامن إلى حد كبير بلوغ النهائي وذلك عند الساعة 8 
مساء في لقاء قمة يترقبه الجميع، في حين يلتقي في المباراة األولى التي تسبقها 
فريقا األهلي والحالة عند الساعة 6 مساء، في مباراة يسعى من خاللها األهلي 
المباراة  نتيجة  انتظار  ثم  ومن  الفوز  وتحقيق  إليه  الموكلة  المهمة  اكمال  إلى 

الثانية للتعرف على إمكانية تأهله من عدمه.

من لقاء سابق بين المنامة والمحرقمن لقاء سابق بين األهلي والحالة

سيتوج البحرين بطال وسار وصيفا لدوري الطاولة

بوحجي وبوشليبي اليوم
وجها لوجه في نهائي كأس االتحاد

§الرفاع – اتحاد الطاولة

في  وتحديدا  اليوم  مساء  تختتم   [
كرة  منافسات  مساء،  والنصف  السابعة 
-2012 الجاري  الرياضي  للموسم  الطاولة 
نادي  العبي  سيجمع  بلقاء  وذلك   ،2013
البحرين حمد بوحجي ومحمد بوشليبي في 
بطال  سيحدد  والذي  االتحاد،  كأس  نهائي 
الكرة  جديدا للبحرين على صعيد منافسات 

الصغيرة.
وسيكون اليوم الختامي لمسابقات دوري 
اللعبة  اتحاد  رئيس  رعاية  تحت  الطاولة 
خليفة،  آل  عبدالعزيز  بنت  حياة  الشيخة 
وسيتوج  بالرفاع،  االتحاد  صالة  على  وذلك 
البحرين  نادي  فريق  ذاتها،  األمسية  خالل 
غريمه  حل  بينما  للموسم،  بطال  للعموم 
التقليدي نادي سار وصيفا له ونادي االتفاق 

ثالثا.
وعلى صعيد منافسات مسابقة الناشئين، 
األول على  المركز  األخضر  الغزال  احتل  فقد 
منافسه  إلى  الوصافة  وترك  الكبار،  غرار 
نادي سار، والذي اكتفى هذا الموسم ببطولة 
براعم  حقق  أن  بعد  وذلك  فحسب،  األشبال 
البحرين الذهب أيضا على حساب الساريين، 
القمصان  أصحاب  استحوذ  وبالتالي 

الخضراء على األلقاب.
كأس  لمنافسات  الختامية  المباراة  وعن 
حمد  الثنائي  بين  ستجمع  والتي  االتحاد 
أن  المتوقع  فمن  بوشليبي،  بوحجي ومحمد 
وذلك  الجانبين،  من  قوي  بمستوى  تظهر 
عليه  ظهر  الذي  الباهت  المستوى  لتعويض 

حمزة  إياد  المرحوم  بطولة  نهائي  خالل 
الالعب  اثرها  على  توج  والتي  المفتوحة، 

بوحجي بطال لنسختها الثانية.
وفي المقابل، فإن الالعب محمد بوشليبي 
هو من أفضل الالعبين البارزين في المواسم 
الماضية، وبالذات في اخر موسمين، ويعيش 
للغاية ويقف في  الالعب في مستوى مثالي 
رسم بياني تصاعدي من مباراة الى اخرى، 
وخصوصا بعد أن تمكن من الفوز على العب 
البحرين«  »بطل  لقب  حامل  مكي  أنور  سار 
في أكثر من مواجهة، ما يعني أن الالعب حمد 
أمسية  في  عنيدا  خصما  يواجه  قد  بوحجي 
اليوم، ومن المتوقع أن تكون مباراة شرسة 

من الجانبين.
نسبة  ومــدى  الالعبين  رأي  ــن  وع
قال  اليوم،  الختامي  للقاء  استعداداتهما 
الكابتن حمد بوحجي: »لقد بدأت استعداداتي 
انطالقة  بداية  منذ  االتحاد  كأس  لبطولة 
إذ  المفتوحة،  حمزة«  »اياد  المرحوم  بطولة 
في  وتمكنت  المباريات،  من  سلسلة  لعبت 
األول،  المركز  كأس  إحراز  من  البطولة  هذه 
اليومية  التدريبات  استمرت  لقد  مضيفا: 
ان  أعتبر  وبالتالي  اليوم،  مباراة  موعد  الى 
استعداداتي لهذه المواجهة استعداد مثالي«.

أما بالنسبة لالعب محمد بو شليبي، فانه 
يقول: »لقد تدربت بصورة جيدة وشخصيا 
تكون  لن  والتي  النهائية،  للمباراة  مستعد 
الالعب  مثل  كبيرة  العب  أمام  لكونها  سهلة 
حمد بوحجي، وبالتالي أعد الجميع بأن أقدم 
مباراة تليق باسم البطولة وأن أقدم مباراة 

كبيرة في مستواها الفني«.

محمد بوشليبيحياة بنت عبدالعزيز حمد بوحجي

أشاد بالعالقات الثنائية بين البحرين وألمانيا

ناصر بن حمد: سأبقى مع القدرة وسأتواصل في »الرجل الحديدي«
§ديلينجن – المكتب اإلعالمي

األعلى  المجلس  رئيس  أكد   [
اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب 
الفريق  قائد  البحرينية  االولمبية 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  الملكي 
آل خليفة على عمق العالقات الثنائية 
بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا 
دعائمها  أرســى  والتي  االتحادية 
عيسى  بن  حمد  الملك  البالد  عاهل 
يشهده  بما  سموه  مشيدا  خليفة،  آل 
التعاون الثنائي المشترك بين البلدين 
المجاالت،  من  العديد  في  الصديقين 
مشيرا إلى حرص البحرين الدائم على 
تطوير هذه العالقات والدفع بها إلى 
آفاق أرحب من التعاون الثنائي لكل ما 
فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما 

الصديقين.
الصحافي  المؤتمر  خالل  ذلك  جاء 
الذي عقده ناصر بن حمد مع مندوبي 
بافاريا  محافظة  في  اإلعالم  وسائل 
كونز  ديلينجن  محافظ  بحضور 
إبراهيم  البحرين  مملكة  وسفير 

محمود. 
وعن العالقات البحرينية األلمانية 
البلدين  بين  العالقات  »إن  أضاف 
واضح  بشكل  تطورت  الصديقين 
البالد  لعاهل  الثاقبة  الرؤية  وفق 
تلك  نماذج  ابرز  من  وكان  المفدى 
بين  المتبادلة  الزيارات  العالقات 
المسئولين في البلدين والتي منحت 
يعزز  إيجابياً  زخماً  بينهما  العالقات 
تربط  التي  الوطيدة  العالقات  من 
إلى  بينهما في كافة األصعدة إضافة 
تطوير خطوات التعاون مع ألمانيا من 
الخاص  القطاع  وتشجيع  دعم  خالل 
ورجال األعمال في البلدين على إقامة 
المشتركة  االستثمارية  المشروعات 
التي تحقق مصالح البلدين الصديقين 
كما كان للحركة الرياضية نصيبا من 
ذلك التعاون والذي أثمرت عن تبادل 

الزيارات والخبرات في كال البلدين«.
الرياضة  تطور  عن  إجابته  وفي 
الى  بن حمد  ناصر  أشار  البحرينية، 
تطورا  في  البحرين  في  الرياضة  أن 
القيادة  دعم  وان  مستمر  تصاعدي 
الرشيدة يعتبر الحافز األكبر لتطوير 

األساس  وحجر  الرياضية  الحركة 
في  للرياضة  النوعية  النقلة  في 
االنجازات  أن  مؤكدا  البحرين،  مملكة 
هي  البحرينية  للرياضة  المتالحقة 
ثمرة متابعة واهتمام القيادة وعطاء 
مختلف  في  الوطن  أبناء  وإخالص 

المحافل .
الحركة  قطعت  »لقد  ــاف  وأض
مملكة  في  والشبابية  الرياضية 
درب  على  كبيرة  خطوات  البحرين 
من  األخيرة  السنوات  خالل  التقدم 
رعاية  في  الملحوظ  التطور  خالل 
المنتخبات  الشباب وارتفاع مستوى 
يكن  لم  أمر  وهو  الرياضية  واألندية 
السديدة  التوجيهات  لوال  ليتحقق 

للقيادة الرشيدة«.
وفي حديثه عن رياضة القدرة في 
مملكة البحرين والتطور الفني الكبير 
حققتها  التي  واالنجازات  بلغته  الذي 
انطالق  ومع  أنه  حمد  بن  ناصر  أكد 
البحرين  مملكة  في  القدرة  سباقات 
تم وضع خطة طويلة المدى لتحقيق 
التطور المنشود لهذه الرياضية وتم 
لتطوير  احترافي  بشكل  تطبيقها 
واإلدارية  الفنية  الناحية  من  أركنتها 
تحقيق  لفرسانها  تضمن  والتي 
البطوالت  مختلف  في  االنجازات 
والسباقات التي يشارك فيها الفريق. 

عن  حديثه  معرض  في  ــار  وأش

القدرة البحرينية انها حققت انجازات 
كبيرة ورائدة على المستوى العالمي 
اسم  يطبعوا  أن  أبطالها  واستطاع 
ورفعوا  ذهب  من  بحروف  البحرين 
تلك  في  خفاقا  عاليا  المملكة  علم 

البطوالت. 
الفريق  أن  حمد  بن  ناصر  وكشف 
الملكي ماض في سياسته التطويرية 
والمبنية  تشكيله  منذ  انتهجها  التي 
على الطرق العلمية الحديثة والتركيز 
تلك  في  االحترافي  الجانب  على 
بالجانب  االهتمام  إلى  إضافة  الخطة 
المواهب  واكتشاف  واإلداري  الفني 
في  الفريق  تدعم  التي  الرياضية 
المحافظة  إلى  نتطلع  التي  مسيرته 
على االنجازات التي تحققت وتعزيزها 

في البطوالت المقبلة.

سباق ديلينجن أخذ موقعا هاما
ديلينجن  سباق  عن  حديثه  وفي 
بن  ناصر  أشــار  للقدرة،  الدولي 
السباقات  من  بات  السباق  أن  حمد 
كبيرة  بمشاركة  تحظى  التي  المهمة 
الذين  العالم  من قبل مختلف فرسان 
يحرصون على التواجد فيه باعتباره 
مكانا مناسبا لسباقات القدرة إضافة 
المنطقة  في  المثالية  األجــواء  إلى 
سباقات  إلقامة  المناسبة  واألرضية 

القدرة عليها.

يمتلك  الملكي  الفريق  أن  وبين 
مشاركاته  تاريخ  في  مشرفا  سجالً 
الفريق  تمكن  ديلينجن  سباقات  في 
من تحقيق نتائج متميزة وباهرة منذ 
في  حمد  بن  ناصر  حل  إذ  مشاركته، 
ثم  األول،  السباق  في  األول  المركز 
آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  حقق 
خليفة المركز األول في الظهور الثاني، 
ثالثي  حقق  الثالثة  المشاركة  وفي 
الفريق الملكي ناصر بن حمد وجعفر 
االولى،  المراكز  ابراهيم  وهود  ميرزا 
الملكي يتفاءل  الفريق  ان  الى  مشيرا 
السباق  هذا  في  بالمشاركة  دائما 

ويأمل في تحقيق النتائج المشرفة.

سأستمر في منافسات الرجل الحديدي
إذا  سؤال  عن  رده  معرض  وفي 
ما سيترك رياضة القدرة ويتجه إلى 
»أنا  أجاب  الحديدي  الرجل  رياضة 
فارس القدرة منذ زمن طويل وحققت 
العديد من االنجازات المشرفة للمملكة 
وفيا  وسأظل  األصعدة  مختلف  على 
لرياضة اآلباء واألجداد وسأعمل على 
من  المزيد  تحقيق  في  أمال  تطويرها 
أنني  إلى  إضافة  للمملكة،  االنجازات 
الرجل  سأستمر في ممارسة رياضة 
الرياضات  من  باعتبارها  الحديدي 
التي تمنحك القوة واالصرار والتحدي 

من اجل الوصول الى هدفك.

ناصر بن حمد مع فرسان الفريق الملكي
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عسكر يهنئ ناصر بن حمد
 بإنجاز الفريق الملكي للقدرة

القائم  أعــرب   [
ــال األمــيــن  ــأعــم ب
للجنة  ـــام  ـــع ال
البحرينية  األولمبية 
عسكر  عبدالرحمن 
التهاني  خالص  عن 
إلى  والتبريكات 
المجلس  رئــيــس 
للشباب  ــى  ــل األع

الفريق  قائد  األولمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  للقدرة  الملكي 
بالمراكز  الملكي  الفريق  فوز  بمناسبة  خليفة 
160 و120 و80 كيلومترا  الثالثة األولى لمسافة 
في سباق »ديليجن« الذي أقيم بألمانيا بمشاركة 
قوية من فرسان دولة اإلمارات والدول األوروبية.
يعتبر  الجديد  اإلنجاز  هذا  بأن  عسكر  وأكد 
حققتها  التي  المتعددة  االنجازات  لسلسة  امتداداً 
رياضة القدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
في  خفاقة  رايتها  ورفعت  المملكة  شرفت  والتي 
مختلف المحافل الخارجية، مشيراً بأن هذا اإلنجاز 
به  تحظى  الذي  للدعم  منطقية  نتيجة  إال  هو  ما 
والفروسية  القدرة  ورياضة  عموماً  الرياضة 
خصوصاً من قبل القيادة الرشيدة ممثلة في عاهل 
ورئيس  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  البالد 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء 
القائد األعلى  العهد نائب  سلمان آل خليفة وولي 
صاحب  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  والنائب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

بعثة البحرين تغادر للمشاركة
 في دورة األلعاب اآلسيوية للصاالت

المدير  يترأس   [
للشئون  التنفيذي 
باللجنة  الرياضية 
البحرينية  األولمبية 
وفد  الحسن  نعمان 
الذي  البحرين  مملكة 
كوريا  إلى  سيغادر 
ال��ي��وم،  الجنوبية 
ب��دورة  للمشاركة 

والتي  المغلقة  للصاالت  الرابعة  اآلسيوية  األلعاب 
 29 من  الفترة  خالل  إنشون  مدينة  ستستضيفها 

يونيو لغاية 6 يوليو المقبل.
رياضيًا   29 من  يتكون  بوفد  البحرين  وتشارك 
والبليارد، وتتكون  والسباحة  البولنج  ألعاب  يمثلون 
اتحاد  رئيس  الدوسري  عبداهلل  من  البولنج  بعثة 
البولنج،  رجال  منتخب  إداري  عثمان  وليد  البولنج، 
تيوثي  البولنج،  فتيات  منتخب  إدارية  الكعبي   لينا 
إلى  باإلضافة  البولنج،  منتخب  مدرب  ماك  دينيس 
عبداهلل  أحمد  أكبر صبري،  مسعود  وهم:  العبين   4
القعود، طه إبراهيم، عيسى عبدالجبار العوضي، و4 
العبات هن فاطمة خالد علي، نورة حسن الجناحي، 
ماجدة طاهر صالح، ليلى حسن جناحي، فيما يتكون 
و4  إداريا،  بوخماس  حسين  من  البليارد  منتخب 
العبين هم: صالح أحمد امين، عبداهلل عيسى حسين، 
العبات  و4  سلمان،  حسن  علي  عباس،  محمد  علي 
مي  السني،  أحمد  نهلة  الدوسري،  ياسر  جمية  هن 
وأخيراً  يوسف،  يوسف  فاطمة  الدوسري،  ياسر 
منتخب السباحة الذي يتكون من خالد أحمد إداريا، 
صالح  فرحان  والسباح  البيطار  سميرة  والسباحة 
فرحان، باإلضافة إلى الصحافي المرافق حسن علي.

افتتاح دورة المدربين الدولية للكرة الطائرة
العملية  النظرية  المحاضرات  تتواصل   [
في  األول  للمستوى  الدولية  المدربين  لدراسات 
بمشاركة  الطائرة  للكرة  الدولي  البحرين  مركز 
43 دارساً من 8 دول، هي: البحرين، تركيا، اليمن، 
الكويت، العراق، سورية، عمان واإلمارات، بقيادة 
مدير الدراسة والمحاضر الدولي تاتسويا أداشي 
وكان  بريطانيا،  من  ليبيدو  ومارك  اليابان  من 
الشيخ  الطائرة  للكرة  البحريني  االتحاد  رئيس 
علي بن محمد آل خليفة قد افتتح الدراسات يوم 
19 يونيو الجاري بحضور المحاضر مدير مركز 
محمد  الطائرة  الكرة  لتطوير  الدولي  البحرين 
 30 يوم  حتى  الدراسة  هذه  وتستمر  الــذوادي، 

يونيو الجاري.

غدًا تنطلق مسابقة اتحاد التنس للسن العام )السوبر(
االتحاد  يقيم   [
للتنس  البحريني 
م��س��اب��ق��ة االت��ح��اد 
للتنس  البحريني 
)السوبر(  العام  للسن 
مساء  تنطلق  والتي 
ي��وم غ��دٍ )األرب��ع��اء( 
االتحاد  مالعب  على 
بوليتكنك  بجامعة 
بمدينة  ال��ب��ح��ري��ن 

مستوى  على  العبا   12 أفضل  بمشاركة  عيسى 
الوطني  المدرب  البطولة  مدير  وأوضح  البحرين. 
الالعبين  توزيع  يتم  أن  قرروا  أنه  عبدالعال  عصام 
على مجموعتين )أ( و)ب( كل 6 العبين في مجموعة، 
كما سيطبق نظام الدوري في مباريات البطولة وذلك 
من أجل اكتساب الخبرة وزيادة عنصر االحتكاك بين 
الالعبين واالستفادة قدر اإلمكان من خالل لعب أكثر 
عدد من المباريات واالستفادة من جميع المستويات 
للتنس  الوطني  المنتخب  أن  وخصوصًا  المشاركة، 
هذه  في  المشاركين  الالعبين  من  عدد  يمثله  والذي 
المسابقة سيكون على موعد مع عدد من المشاركات 
كأس  بطولة  أبرزها  المقبلة  الفترة  خالل  الهامة 
ديفيس المجموعة الرابعة والتي من المقرر أن تقام 
اإلمارات  بدولة  بدبي  المقبل  سبتمبر  شهر  خالل 
أنها  كما  أخرى  مقبلة  ومشاركات  المتحدة  العربية 

تأتي بمثابة اإلعداد لهذه المشاركات المختلفة.

عبدالرحمن عسكر

نعمان الحسن

الرفاع يرتب أوراق فريقه الكروي تأهبًا للموسم الجديد

تجديد عقد عيسى وتقرير خاص للمدرب الجديد وتغيير بدء اإلعداد
عودة »حماني« والمعارين والبحث عن صانع لعب ومهاجم محترف

§ الرفاع – المحرر الرياضي

فريقه  أوراق  ترتيب  الرفاع  نادي  بدأ   [
األول لكرة القدم مبكراً منذ فترة وذلك لدخول 
بقوة   ،2014/2013 الجديد  الكروي  الموسم 
خالل  من  سواء  طموحاته  خالله  من  يحقق 
الخارجية  مشاركته  أو  المحلية  المسابقات 
الموسم  من  خروجه  بعد  وذلك  اآلسيوية، 

المنصرم دون حصاد.
حسم  الرفاعية  الخطوات  أولى  وكانت 
مع  التعاقد  بإعالن  الفريق  مدرب  موضوع 
التعاقد  تم  الذي  فلورين  الروماني  المدرب 
جمال  البوسني  ليخلف  هادئة  بصورة  معه 
في  البحرين  إلى  وصوله  وينتظر  حاجي 
االعداد،  لبدء  تمهيداً  المقبل  يوليو  منتصف 
بصدد  الرفاع  بأن  المعلومات  تشير  فيما 
تجديد عقد مساعد مدرب الفريق ابن النادي 
مساعد  مهمة  ليتولى  عيسى  أحمد  الكابتن 

المدرب للموسم الثاني على التوالي.
للمدرب  مساعداً  عين  عيسى  أحمد  وكان 
جمال حاجي خالل فترة تغيير الجهاز الفني 
أسندت  ثم  الماضي  الموسم  الرفاع  لفريق 
إليه مهمة قيادة الفريق في المباراة األخيرة 
فيها  تعادل  والتي  األولى  الدرجة  دوري  في 
الرفاع مع المحرق وأدت النتيجة إلى تتويج 
في  األولى  للمرة  للدوري  بطاًل  البسيتين 

تاريخه.
بإعداد  عيسى  أحمد  يقوم  أن  وينتظر 
المدرب  إلى  لتقديمه  متكامل  فني  تقرير 
األولى  للمرة  يعمل  الذي  فلورين  الجديد 

كاملة  معلومات  إلى  ويحتاج  البحرين  في 
ودقيقة عن العبي فريق الرفاع ومستوياتهم 
وذلك ليقف عليها فلورين قبل انطالقة األعداد 

الفعلي المقرر في 20 يوليو المقبل.
موعد  على  تغيير  يطرأ  أن  ويتوقع 
منها  أسباب  لعدة  الفريق  إعداد  انطالق 
الوحدة  الفريق بمشاركة في بطولة  ارتباط 
يكون  أن  وضرورة  الرمضانية  اإلماراتي 
الناحيتين  من  أفضل  جاهزية  في  الفريق 
البدنية والفنية وخصوصاً أن الفرق الثالثة 
األخرى المشاركة ستكون أكثر إعداداً لكونها 
انتهت  وستكون  يوليو  مطلع  االعداد  بدأت 
إلى  باإلضافة  الخارجية،  معسكراتها  من 

فئة  فريق  العبي  من  كبيرة  مجموعة  وجود 
الفريق  إلى  الذين سيتم تصعيدهم  الشباب 
منذ  توقفوا  والذين  المقبل  الموسم  األول 
في  خاضوها  مباراة  آخر  بعد  طويلة  فترة 
يتم  أن  يتوقع  فانه  لذا  الماضي،  الموسم 
واالعداد  الالعبين  تجميع  بدء  موعد  تقديم 

مع مطلع الشهر المقبل.

التعاقدات الرفاعية
وعلى صعيد الالعبين الذين سيتم تعزيز 
الموسم  في  بهم  السماوي  الفريق  صفوف 
التعاقد  حسم  تم  اآلن  حتى  فإنه  المقبل، 
والصربي  المواس  محمود  السوري  مع 

ميالدين اللذين تم تجديد عقديهما، فيما تدور 
محترفين  مع  التعاقد  نحو  حالياً  التحركات 
والمهاجم  اللعب  صانع  مركزي  في  آخرين 
أحمد  السوري  المهاجم  رحيل  بعد  وذلك 

الدوني.
أما بالنسبة لالعبين المحليين فإن النادي 
كسب صفقة العب المنتخب األولمبي ونادي 
احترف  الذي  األسود  كميل  السابق  االتحاد 
تتويجاً  وذلك  عمان،  في  الماضي  الموسم 
تمتد  الالعب  رفاعية سابقة لضم  لمحاوالت 
عددا  الرفاع  استعاد  فيما  موسمين،  قبل  لما 
من العبيه السابقين الذين تمت إعارتهم الى 
أندية محلية أخرى الموسم الماضي وأبرزهم 
الذي  »حماني«  مبارك  عبدالرحمن  المهاجم 
المهاجم  وكذلك  الحالة  مع  لموسم  لعب 

الشاب حسين عيسى »الرفاع الشرقي«.
ويسعى الرفاع إلى تعزيز صفوف فريقه 
وخصوصاً  المقبل  الموسم  في  الكروي 
ينتظر  التي  الخارجية  لمشاركته  بالنسبة 
الدور  في  المشاركة  بين  ما  االختيار  فيها 
اعتذار  بعد  آسيا  أبطال  لدوري  التمهيدي 
كأس  في  المشاركة  وبين  عنها،  المحرق 
الرغبة  كانت  التي  اآلسيوي  االتحاد 
المشاركات،  توزيع  في  األولى  الرفاعية 
الدور  من  الرفاع  خروج  حال  في  بأنه  علماً 
في  سيلعب  آسيا  أبطال  لدوري  التمهيدي 
الحد  فريق  بجانب  اآلسيوي  االتحاد  كأس 
بعد الحصول على موافقة االتحاد اآلسيوي 

القدم. لكرة 

 السعدون: راضون عن تجربة أذربيجان والفريق سيتعود على النجيل الصناعي
§ الرفاع - االتحاد العسكري الرياضي

] أبدى المدرب الوطني عيسى السعدون 
مدرب منتخبنا العسكري لكرة القدم ارتياحه 
التي  األولى  التجربة  في  الفريق  أداء  من 
في  التدريبي  في معسكره  المنتخب  خاضها 
بالتعادل  األذربيجاني  المنتخب  أمام  باكو 
وخصوصاً  ومفيدة  قوية  جاءت  إذ  السلبي، 
النجيل  ملعب  على  أقيمت  المباراة  أن 
الصناعي الذي كان يشكل صعوبة بالنسبة 
طبيعي  بشكل  التحرك  في  المنتخب  ألفراد 
الحشيش  على  اللعب  على  تعودوا  مثلما 
باستطاعته  كان  المنتخب  أن  رغم  الطبيعي 
الهجوم  خط  وفق  لو  لصالحه  اللقاء  إنهاء 
أمام  له  سنحت  التي  الفرص  استثمار  في 

المرمى.
أن  إال  ذلك  رغم  »على  السعدون:  وقال 
التعليمات  من  مطلوب  هو  ما  قدم  الفريق 
قوي  فريق  ــام  أم المباراة  في  الفنية 

سيستضيف بطولة العالم بعد 10 أيام«.
حتى  الفريق  أمام  أن  السعدون  وأضاف 
خوض المباراة األولى في بطولة  العالم مع 
منتخب الجزائر 8 أيام ستكون كافية لتعويد 

الصناعي  النجيل  على  اللعب  على  الالعبين 
بعد  الفريق  لدى  الفنية  األمور  وتصحيح 
أن  وخصوصاً  ــى  األول التجربة  خوض 
ثانية  تجريبية  مباراة  سيلعب  المنتخب 
العماني  المنتخب  أمام  الجاري   28 يوم  في 
أذربيجان والتي  اآلخر في  الذي يعسكر هو 
جاهزية  عن  متكاملة  صــورة  ستعطينا 
الالعبين لخوض منافسات البطولة واختيار 
من هو أفضل للتشكيلة األساسية في مباراة 

االفتتاح.

إصابات خفيفة
األولى  التجريبية  المنتخب  مباراة  بعد   
أمام المنتخب األذربيجاني تعرض 3 العبين 
استبدالهم  وتم  إصابات  إلى  منتخبنا  من 
المشخص  إبراهيم  وهم:  المباراة  خالل 
الرميحي،  ومحمد  جــالل  وسيدمحمود 
ولمعرفة وضع الالعبين بعد اإلصابة وضح 
للمنتخب  المرافق  الطبيعي  العالج  إخصائي 
لها  تعرض  التي  اإلصابات  أن  عبداهلل جميل 

مقلقة،  وغير  خفيفة  هي  الثالثة  الالعبون 
التواء  إلى  المشخص  إبراهيم  تعرض  اذ 
والعالج  للراحة  يوم  إلى  ويحتاج  القدم  في 
وسيعود اليوم إلى التدريبات، بينما الالعب 
في  كدمة  إلى  تعرض  فقد  جالل  سيدمحمود 
إلى  للراحة  فقط  يحتاج  وهو  الفخذ  أعلى 
إبراهيم  زميله  مع  للتدريب  وسيعود  يوم 
فقد  الرميحي  محمد  الالعب  أما  المشخص، 
تعرض إلى التواء في عضلة الظهر ويحتاج 
إلى عالج مكثف لفترة يومين وبعدها يعود 

إلى التدريبات.
وتدرب منتخبنا العسكري يوم أمس على 
المالعب  على  ومسائية  صباحية  فترتين 
بالعاصمة  أرينا  دلغا  الستاد  الخارجية 
الصباحية  الفترة  في  »باكو«  األذربيجانية 
لم  التي  المجموعة  على  التركيز  تم  التي 
تشارك في المباراة التجريبية أمام أذربيجان، 
المباراة  في  شاركت  التي  المجموعة  بينما 
واإلرهاق،  التعب  إزالة  لتدريبات  خضعوا 
على  المنتخب  تدرب  المسائية  الفترة  وفي 
استاد دلغا أرينا لتعويد الالعبين على اللعب 

بأريحية على النجيل الصناعي.

قال إن مشاركة الحد بكأس االتحاد اآلسيوي تأكدت... المالكي:

إعدادنا 20 يوليو وُنفكر في معسكر ولن ُنجدد للبرازيلي فاغنر
§ الوسط - حسين الدرازي

بنادي  الرياضي  النشاط  رئيس  أكد   [
القدم أسامة  لكرة  األول  الفريق  الحد ومدير 
بخصوص  مستعجل  غير  ناديه  أن  المالكي 
بالمحترف  القدم  فريق  محترفي  استكمال 
الثالث والرابع بعد أن تم تجديد عقد المدافع 
الوسط  خط  والعب  جوليانو  البرازيلي 
إلى  مشيراً  شهريار،  الدين  جالل  األفغاني 
عدنان  بقيادة  للفريق  الفني  الجهاز  أن 
الذاتية  السير  من  عــدداً  يمتلك  إبراهيم 
االختيار  سيتم  األجانب  الالعبين  لبعض 
وعلى  للفريق  الفنية  الحاجة  وبحسب  منهم 

األرجح سيكونون في خط المقدمة.
وأضاف المالكي »كانت هنالك أنباء ُتشير 
إلى أننا جددنا عقد البرازيلي فاغنر أو قمنا 
لم  فنحن  صحيح،  غير  وهذا  بمفاوضاته 
ُنجدد لالعب وهو غادر إلى بالده بعد ختام 
إذ  عقد،  أي  على  يوقع  أي  دون  الموسم 
وجالل  جوليانو  عقدي  بتجديد  االكتفاء  تم 
والنيجيري  لغاغنر  التجديد  يتم  ولم  الدين 
أن  نأمل  ونحن  عبدالسالم،  عبدالحفيظ 
بمؤهالت  العبين  على  النهاية  في  نحصل 
وفي  النادي،  إمكانات  وبحسب  عالية  فنية 
إلنهاء  مضطرين  كنا  ربما  الماضي  الموسم 
في  شاركنا  قد  كوننا  بسرعة  الملف  هذا 
تقديم  تتطلب  التي  العربية  األندية  بطولة 
الالعبين في وقت مبكر، ولكن  كشف أسماء 
سنشارك  فنحن  القادم  للموسم  بالنسبة 

اآلسيوي  االتحاد  كأس  في  مؤكد  بشكل 
من  فبراير/شباط  بشهر  ستنطلق  التي 
متسع  لدينا  وبالتالي   2014 القادمة  السنة 
انطالق  قبل  المحترفين  الختيار  الوقت  من 
في  المحلية  للمسابقات  بالنسبة  الموسم 
لم  لو  وحتى  المقبل،  سبتمبر/أيلول   20
نتوفق مع أحدهم فبإمكاننا استبداله بفترة 
مسابقة  انطالق  وقبل  الشتوية  االنتقاالت 

كأس االتحاد اآلسيوي«.
وإمكانية  المحليين  الالعبين  وبخصوص 
التفكير  إن  المالكي  قال  أحدهم  مع  التعاقد 
نطاق ضيق  في  ولكن  األمر موجود  هذا  في 
أكبر  بشكل  منصب  التفكير  ان  إذ  للغاية، 

إذا  ولكن  المحترفين،  الالعبين  نوعية  على 
محليين  العبين  أو  العب  على  حصلنا  ما 
وعلى مستوى عاٍل في المراكز التي نحتاجها 
األمر  هذا  أن  إلى  مشيراً  معهم،  فسنتفاوض 
الجهاز  لرؤية  بالتأكيد  النهاية  في  راجع 
الذي  إبراهيم  عدنان  المدرب  بقيادة  الفني 
تم التجديد معه للموسم الثاني على التوالي.
وتحدث المالكي عن فترة اإلعداد قائاًل: »تم 
يوليو/تموز  شهر  من  العشرين  يوم  تحديد 

للموسم  اإلعداد  فترة  النطالق  موعداً  القادم 
الجديد وسيكون ذلك في ليالي شهر رمضان 
بذلك  الالعبين  كل  إبالغ  وسيتم  المبارك، 
جوليانو  عودة  موعد  تحديد  سيتم  وأيضاً 
إلقامة  حالياً  تفكير  وهنالك  الدين،  وجالل 
معسكر خارجي للفريق قبل انطالق الموسم، 
إقامته  مكان  أو  موعده  تحديد  يتم  لم  ولكن 
مطروحة  فكرة  مجرد  اآلراء  وهذه  اآلن،  إلى 

حالياً ما بين الجهازين الفني واإلداري«.

عبدالرحمن مباركأحمد عيسى

أسامة المالكي

من لقاء سابق للحد

من تدريبات المنتخب العسكري

عصام عبدالعال
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إسبانيا األفضل بـ 15 هدفا ومرمى نظيف وتألق الفت لنيمار في كأس القارات 

ال مفاجآت في الدور األول وغزارة األهداف حاضرة
§ريو دي جانيرو – أ ف ب

 30 حتى  البرازيل  في  الُمقامة  القارات،  كأس  من  األّول  الدور  على  الستار  أُسدل   [
مواجهتين  النهاية  في  أنتج  وقد  اإلثارة  من  الكثير  ومع  مفاجآت  أّي  دون  من  الجاري، 
تقليديتين في نصف النهائي تجمعان إسبانيا بإيطاليا من جهة والبرازيل واألوروغواي 

من جهة أخرى.
وجاء الترتيب النهائي للمجموعتين على قدر التوّقعات التي سبقت انطالق البطولة، إذ 
تأّهلت المنتخبات المرشحة وأقصيت تلك األقل حظوظاً وهي المكسيك واليابان ونيجيريا 

وبالطبع تاهيتي المشاركة للمّرة األولى.
الثانية من  الجولة  1/2 في  بها األوروغواي على نيجيريا  التي فازت  المباراة  وكانت 

منافسات المجموعة الثانية األكثر تقارباً من حيث األداء أو النتيجة.

شباك تاهيتي ُمنهكة
ومن المؤّكد أن العنوان العريض للدور األّول كان غزارة األهداف، إذ سّجل 58 هدفاً في 
12 مباراة، أّي بمعدل استثنائي قدره 4.8 أهداف في المباراة الواحدة، وهو أعلى معّدل 
على اإلطالق في الدور األّول من النسخات السبع التي أقيمت حتى اآلن بالصيغة الحديثة 

أي تحت رعاية االّتحاد الدولي »فيفا«.
كما أنها المّرة األولى التي ينتهي فيها الدور األّول من دون أّي تعادل سلبي.

وكان لوجود هواة تاهيتي دور أساسي في هذه الغّلة الوفيرة من األهداف، وذلك بعدما 
تلّقوا في مباراتهم األولى أمام نيجيريا 6 أهداف وفي الثانية أمام إسبانيا 10 أهداف )أكبر 
فوز في كأس القارات( وفي الثالثة األخيرة أمام األوروغواي 8 أهداف، فوّدعوا البطولة 

وقد اهتّزت شباكه في 24 مناسبة خالل 3 مباريات.
وقد أهدى المنتخب التاهيتي، بطل أوقيانا، نظيره اإلسباني رقما قياسيا سيبقى صامدا 
لفترة طويلة إذ لم يسبق ألي منتخب أن فاز بفارق 10 أهداف في بطولة ينظمها الفيفا 
)للمنتخبات األولى(، كما نجح »ال فوريا روخا« في معادلة الرقم القياسي ألكبر عدد أهداف 

في مباراة واحدة )الرقم اآلخر 1/10 حققت المجر على السلفادور في مونديال 1982(. 

استعراض وإثارة
كما كان االستعراض واإلثارة على الموعد في الدور األّول، وتجّلى ذلك أّوالً في نصف 
منافسات  من  األولى  الجولة  في   )1/2( واألوروغواي  إسبانيا  لقاء  من  األّول  الساعة 
ومن  المتتالية  التمريرات  بفضل  رائعاً  أداًء  روخا«  فوريا  »ال  قّدم  إذ  الثانية،  المجموعة 
اللمسة األولى وهّدد مرمى منافسه بفرصة على األقل في كّل 5 دقائق، كما سّجل هدفيه 

في هذه الفترة عبر بيدرو رودريغيز وروبرتو سولدادو.
»الدفاعية«  إيطاليا  كانت  للغاية،  ُمثيرتين  مباراتين  أيضاً  األولى  المجموعة  وشهدت 

تاريخياً طرفاً فيهما، األولى في الجولة الثانية أمام اليابان، إذ تخّلف »اآلتزوري« 
3/4 في لقاء  القاتل  الوقت  الفوز في  ثّم   3/3 التعادل  2/3 قبل  ثّم تقّدم   2/0

حصل خالله على ركلة جزاء وعلى هدف هدية من مدافع ياباني.
في  المضيفة  البرازيل  مع  الكالسيكية  الموقعة  في  فكانت  الثانية،  أما 
التنافس بين الطرفين على الصدارة بعد أن حسما  الجولة األخيرة، إذ كان 

كثيرة،  بتحّرر ومن دون حسابات  اللقاء  ما جعلهما يخوضان  تأّهلهما 
ما أسفر في النهاية عن 6 أهداف، بينها ركلة حّرة رائعة لنيمار، الذي 
ارتقى في هذه البطولة حتى اآلن الى مستوى اآلمال المعقودة عليه 
مليون   57 مقابل  اإلسباني  برشلونة  الى  انتقاله  بعد  وخصوصا 

يورو.

على قدر العزم
وبدا نيمار قادراً على التعامل مع الضغط على رغم أن نجم سانتوس 

قادر  أنه  أظهر  الحادية والعشرين من عمره، وهو  لم يتجاوز  السابق 
في  األسطوري   10 الرقم  ارتدائه  عن  الناجمة  المسئولية  تحّمل  على 
»سيليساو« وقد اختير أفضل العب في المباريات الثالث التي خاضها 
في الدور األّول، كما سّجل هدفاً في كّل من المباريات الثالث وبأسلوب 

رائع ما دفع مدّربه لويس فيليبي سكوالري لوصفه بـ«النابغة«.
وفي الجهة اإليطالية، كان ماريو بالوتيلي على الموعد بتسجيله 
مباراة  عن  غيابه  سيجعل  ما  قّدمه  الذي  الرجولي  وباألداء  هدفين 
تشيزاري  لمنتخب  كبيرة  خسارة  إسبانيا  ضّد  النهائي  نصف 
برانديلي، الذي يعّول على عودة النجم اآلخر آندريا بيرلو بعد غيابه 

عن لقاء البرازيل بسبب االصابة.
فرناندو  اإلنجليزي  تشلسي  مهاجم  تأّلق  التهديفية،  الناحية  من 
في مرمى   4 بينها  اإلسباني،  للمنتخب  أهداف   5 بتسجيله  توريس 
رباعية  بتسجيله  هرنانديز  ابل  أيضا  أمامها  برز  التي  تاهيتي 

لألوروغواي.
ولم ينحصر التأّلق بالشبان فهناك العبان احتفال على أكمل وجه 
بخوض المباراة الدولية رقم 100 في مسيرتهما وهما بيرلو، الذي 
سّجل في مباراته االحتفالية هدفاً رائعاً من ركلة حّرة أمام المكسيك 
الذي  فورالن،  ودييغو  األسطوري،  »ماراكانا«  ملعب  على   )1/2(

 )1/2( نيجيريا  امام  األّول  الهدف  كرة  بتمريره  بمئويته  احتفل 
وتسجيله هدف الفوز المصيري.

برشلونة يسيطر على تشكيلة
»ال فوريا روخا« أمام نيجيريا

تشكيلة  على  الليغا،  بطل  برشلونة  فريق  سيطر   [
بطل  النيجيري  نظيره  مواجهته  خالل  االسباني  المنتخب 
لكأس  االول  الدور  من  االخيرة  الثالثة  الجولة  في  إفريقيا 

القارات المقامة في البرازيل.
نيجيريا  على  الماتادور  فيها  فاز  التي  المباراة  وشهدت 
الكاتالوني  الفريق  من  العبين   8 مشاركة  نظيفة  بثالثية 
فالديز،  فيكتور  الحارس  وهم:  األساسية  التشكيلة  ضمن 
وخوردي  بوسكيتس  وسيرجيو  بيكيه  جيرارد  المدافعون 
هرنانديز  وزافي  إنييستا  أندريس  الوسط  والعبا  ألبا، 

وسيسك فابريغاس، والمهاجم بيدرو رودريغيز.
وكان من نصيب ريال مدريد العبين فقط ضمن التشكيلة 
األساسية وهم سيرخيو راموس وألفارو أربيلوا، باإلضافة 

الى مهاجم فالنسيا روبرتو سولدادو.
برشلونة  من  العبين   9 استدعى  فيسنتي  أن  الى  يشار 
الثمانية  الى  فباإلضافة  القارات،  كأس  في  للمشاركة 
على  جلس  الذي  فيا  ديفيد  المهاجم  هناك  كان  المذكورين 

مقاعد البدالء، لكنه شارك في اللقاء كبديل.
وتعتبر هذه المرة األولى التي يلعب بها منتخب إسبانيا 
مباراة رسمية بتشكيلة مكونة من 8 العبين لفريق برشلونة، 
بثالثية  بولندا  على  اسبانيا  فازت  حين   1959 العام  منذ 
اول  الساعي ألن يصبح  االسباني  المنتخب  نظيفة. وضرب 
)كأس  المتتالية  الثالثية  الى  القارات  كأس  لقب  يضيف  من 
االربعة  دور  في  موعدا  اوروبا(،  العالم-كأس  اوروبا-كأس 
االولى  المجموعة  ثاني  االيطالي  المقبل مع نظيره  الخميس 
»ال  الذي حسمه   2012 اوروبا  كأس  لنهائي  اعادة  في  وذلك 

فوريا روخا« بنتيجة كاسحة )4/صفر(.

بالوتيلي يغيب عن مواجهة  إسبانيا في نصف النهائي
] سيفتقد المنتخب اإليطالي خدمات مهاجم ميالن ماريو 
الخميس  اإلسباني  نظيره  مع  الثأرية  موقعته  في  بالوتيلي 
وذلك  القارات،  كأس  من  النهائي  نصف  الدور  في  المقبل 
اإليطالي  االّتحاد  أعلن  ما  بحسب  فخذه  في  إصابة  بسبب 

القدم. لكرة 
في  إليطاليا  هدفين  سّجل  الذي  بالوتيلي  غياب  ويشّكل 
البطولة المقامة في البرازيل حتى 30 الجاري، ضربة قاسية 
من  ثأره  تحقيق  إلى  الساعي  برانديلي  تشيزاري  لمنتخب 
نظيفة  برباعية  أذله  كان  الذي  العالم  بطل  اإلسباني  نظيره 

في نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.

سيتي  مانشستر  مهاجم  أن  إلى  اإليطالي  االّتحاد  وأشار 
في  األولى  الدرجة  من  تمّزق  من  يعاني  السابق  اإلنجليزي 
متوافراً  الالعب  يكون  »لن  مضيفًا  األيسر،  فخذه  عضلة 
 27 في  الخميس  إسبانيا  النهائي ضّد  مباراة نصف  لخوض 
يونيو/حزيران، وفي األيام القليلة المقبلة سيتّم تقييم وضعه 
من أجل مباراة 30 يونيو )المباراة النهائية أو مباراة تحديد 

الثالث(«. المركز  صاحب 
بإصابة  أخرى  لضربة  تعّرض  اإليطالي  المنتخب  وكان 
خالل  كتفه  في  أبياتي  إنغناتسيو  ميالن  في  بالوتيلي  زميل 
مواصلة  من  يتمّكن  لن  وهو   ،)4/2( البرازيل  ضّد  المباراة 

المشوار مع »اآلتزوري« في هذه البطولة.
كاستيالتشي  إنريكو  المنتخب  طبيب  أشار  المقابل،  في 
ريكاردو  الوسط  العب  أجراها  التي  الفحوصات  أن  إلى 
البرازيل  أمام  األّول  الشوط  من  خرج  الذي  مونتوليفو 
مشكلة  أّي  من  يعاني  ال  أنه  أظهرت  بدوار،  شعوره  بسبب 
في رأسه لكن مشاركته أمام إسبانيا مرهونة بتقييم وضعه 

المباراة. قبيل 
استعادة خدمات  أقله من  يتمّكن على  أن  برانديلي  ويأمل 
نجم المنتخب ويوفنتوس أندريا بيرلو، الذي غاب عن مباراة 

البرازيل بسبب إصابة في ربلة ساقه.

ديل بوسكي: فشلنا في ادخار طاقتنا أمام نيجيريا
§فورتاليزا – د ب ا

] اعترف المدير الفني للمنتخب اإلسباني لكرة القدم المدرب فيسنتي دل 
بوسكي بأن فريقه حاول ادخار بعض طاقته في الشوط الثاني من المباراة 
مباريات  من  األخيرة  الثالثة  الجولة  في  األحد  مساء  نيجيريا  منتخب  أمام 
المجموعة الثانية بالدور األول لبطولة كأس القارات المقامة حاليا بالبرازيل، 
ولكن المباراة لم تكن سهلة على اإلطالق. وقال دل بوسكي: »كانت مباراة 
صعبة بسبب درجة الحرارة المرتفعة ونسبة الرطوبة، ولكننا قدمنا عرضا 
جيدا أيضا«، وأضاف »حاولنا ادخار طاقتنا في الشوط الثاني ولكن هذا لم 
يكن سهال لصعوبة اللقاء«. وأكد دل بوسكي أن مباراة فريقه أمام المنتخب 
»ستكون  للبطولة  الذهبي  المربع  في  المقبل  الخميس  يوم  اإليطالي 
كما  أوروبا.  في  الفرق  أفضل  من  اإليطالي  المنتخب  ألن  صعبة 
على  اإلسباني  الفوز  إلى  إشارة  في  للثأر«  المنافس  سيسعى 
المنتخب اإليطالي 4/صفر في المباراة النهائية لبطولة كأس األمم 

األوروبية الماضية )يورو 2012( .
خوردي  ألبا، الذي سجل الهدفين األول والثالث واتفق 

للمنتخب اإلسباني في شباك نيجيريا، 
مع مدربه قائال: »الظروف الجوية لم 
تكن سهلة. كنت أعاني من آالم في 
قدمي طوال المباراة. ولكننا سجلنا 
هدفا مبكرا وهذا ما جعل كل األمور 
ألبا  وقال  لنا«.  بالنسبة  قليال  سهلة 
إن المباراة أمام المنتخب اإليطالي ستكون 
مختلفة  مباراة  »ستكون  وأوضح  صعبة. 
صعوبة  أكثر  األمر  اآلتزوري  سيجعل   .  2012 يورو  نهائي  عن 

بالنسبة لنا في هذه المباراة«.

بايرن يقدم غوارديوال والمدرب يفاجئ الجميع
§برلين – رويترز

] أنهى المدرب االسباني جوسيب 
غوارديوال عطلته االثنين بعدما قدمه 
لكرة  األلماني  ميونيخ  بايرن  نادي 
القدم رسميا أمس إلى وسائل اإلعالم 
في  الجديد  عمله  غوارديوال  ليبدأ 
منصب المدير الفني للفريق البافاري.

األلمانية  باللغة  غوارديوال  وقال 
المؤتمر  في  بطالقة،  تحدثها  التي 
الصحافي الذي عقد أمس لتقديمه، إنه 
بالثالثية  الفائز  بايرن  تدريب  اختار 
ألمانيا  وكأس  )دوري  التاريخية 
الموسم  في  أوروبا(  أبطال  ودوري 
والتاريخ  العبيه  بسبب  الماضي 

المشرف للنادي.
أمام  عاما(،   42( غوارديوال  وأكد 
كان  أنه  الحاشد  الصحافي  المؤتمر 
سنوات   4 بعد  جديدا  تحديا  يريد 
ناجحة كمدير فني لبرشلونة اإلسباني 
والتي أحرز خاللها 14 لقبا متنوعا مع 
األبطال  دوري  لقب  بينها  من  الفريق 

مرتين.
وقاد غوارديوال فريق برشلونة منذ 
الفريق  ترك  ولكنه   2012 إلى   2008
في نهاية موسم 2012/2011 وحصل 

على عطلة لمدة عام كامل قضاها مع 
عائلته في مدينة نيويورك األميركية 
ووقع  األلمانية  اللغة  خاللها  وتعلم 
بايرن  مع  سنوات  لثالث  عقد  على 
ميونيخ الذي فاز في الموسم الماضي 
بثالثيته التاريخية تحت قيادة المدرب 

الكبير يوب هاينكس.
يومين  قبل  أمس،  غوارديوال  وقال 
خالل  من  الفريق  مع  عمله  بدء  من 
األربعاء:  تنطلق  التي  التدريبات 
بايرن ميونيخ  »التواجد هنا وتفكير 
اخترت  لي.  بالنسبة  كهدية  يبدو  فّي 
بايرن لالعبيه وتاريخه. إنه من أعظم 

»إنني  وأضاف  العالم«،  في  األندية 
لي  بالنسبة  جديد  تحد  إنه  مستعد. 
برشلونة  في  فترتي  هنا.  أكون  أن 
تحديا  أردت  ولكنني  رائعة  كانت 
منحني  ميونيخ  بايرن  جــديــدا. 
استعداد  على  إنني  ولذلك،  الفرصة. 
االستمرار  أريد  لبذل قصارى جهدي. 
على المستوى العالي نفسه الذي كان 

عليه هاينكس مع الفريق«.
الذي  اللعب  أسلوب  وبخصوص 
قال  الجديد،  ناديه  مع  تطبيقه  ينوي 
المدرب الكاتالوني: »يجب أن أتكيف 
100 في المئة مع الالعبين ومؤهالتهم، 

العبو برشلونة مختلفون عن العبي 
علي  يتعين  ميونيخ،  بايرن 
عن  النظر  بغض  معهم  التكيف 

أسلوب اللعب«.
البافاري  النادي  رئيس  وقال 
إلى  ذهبنا  »لقد  هونيس:  أولي 
وقد  معه،  للتفاوض  نيويورك، 

ألن  بسرعة  ــور  األم تّمت 
يرغبان  الطرفين 

التعامل  ــي  ف
 ، » ك لمشتر ا
ــــــاف  وأض
»عـــنـــدمـــا 
ــا  ــن ــل ــوّص ت
لم  الّتــفــاق 
أن  ــــّدق  أص
غــوارديــوال 
سيدّرب بايرن 
الموسم المقبل، 
إنه مدّرب كبير 
فلسفته  و
ما  مع  تّتفق 
تحقيقه  نريد 

في النادي«.

غوارديوال يجلس على مقعد بدالء بايرن للمرة األولى
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االتحاد  كأس  ببطولة  المستحق  فوزه  اليد  لكرة  االهلي  النادي  لفريق  نبارك   [
للعبة  بالنسبة  خصيب  موسم  في  والكأس  العام  الدوري  بطولة  بذلك  ليجمع 
وتفانيهم  واخالصهم  الالعبين  لعطاء  فيه  الفضل  ويعود  الكبير،  النادي  هذا  في 
يواصل  ان  ونتمنى  االدارة.  ودعم  والفني  االداري  للجهاز  الناجح  واالشراف 
بقية فرق  التوفيق  يحالف  المقبلة وان  المواسم  البطوالت في  الفريق مشواره مع 

البطولة.

] بغض النظر عن نتيجة لقاء نهائي كأس االتحاد البحريني لكرة اليد التي جمعت 
الرياضيين  يتمناها كل  التي  بالصورة  المباراة  فريقي االهلي والنجمة، فقد خرجت 
التحية  والفني  االداري  الجهازين  وتبادل  البعض  بعضهم  الالعبين  صافح  حينما 
الرياضة، وان ال نشاهد  المالعب  في  ان تسود  نتمناها  التي  الروح  والتهنئة، وهي 
الصور التي ظهرت عليها بعض المباريات التي انفلتت فيها االعصاب وضاعت الروح 

الرياضية.

جماهير األهلي تحتفل مع فريق اليد بعد فوزه بالكأس أمس  

mohd.abbas@alwasatnews.com

البرازيل إلى أين؟

كأس  مستضيفة  البرازيل  في  األمور  تسير   [
العالم  لكأس  المفترضة  والمستضيفة  القارات 
بشكل   2016 األولمبية  األلعاب  ودورة   2014
أن  حتى  التوقعات،  كل  وبخالف  جدا،  متسارع 
أسعار  انطلقت ضد غالء  التي  االحتجاجات  حركة 
على  عامة  احتجاج  إلى حركة  تحولت  المواصالت 
والتعليمية  الصحية  والخدمات  السياسات  كل 

واإلسكانية وغيرها.
األسبوع  مقال  في  عنها  تحدثت  التي  البرازيل 
الماضي خشية من أن يصلها الربيع العربي ولكن 
بنكهة كروية أجدها بعد أسبوع هي قريبة بكثير من 
هذا الربيع بعد خروج أكثر من مليون متظاهر في 

مختلف المدن البرازيلية.
الحكومة هناك تحركت سريعا وقامت بتخفيض 
كأس  بطولة  رفعتها  التي  المواصالت  أسعار 
خالل  من  المشاكل  جميع  بعالج  ووعدت  القارات 

خطوات عملية.
بكرة  المجنونة  البالد  أن  متوقعا  كان  ما  آخر 
الصورة،  بهذه  عالميين  حدثين  أهم  تستقبل  القدم 
بل ان استضافتها كأس العالم 2014 أصبحت مثار 

شك في ظل ما حدث ويحدث.
عنها  نقل  القارات  بطولة  في  مشاركة  منتخبات 
أنها ترغب في الرحيل ومنعت العبيها من الخروج 
فيه  شددت  الذي  الوقت  في  البرازيل  شوارع  في 
واللطيف  الحسن  التعامل  على  البرازيلية  الحكومة 

مع ضيوف البطولة من العبين وجماهير.
بعثة االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( حوصرت 
باتت  الغضب  حالة  أن  ويبدو  إقامتها،  مقر  في 
توجه ضد الفيفا بعد تصريح األسطورة البرازيلية 
روماريو أن الفيفا هو المتحكم في حكومة البرازيل 

وهو صاحب القرارات الفصل في البالد!.
أكثر  سياسي  دور  للعب  يستعد  الذي  روماريو 
رئيس  مع  مفتوح  صراع  في  وكان  المستقبل  في 
حدث  ما  استغل  القدم  لكرة  البرازيلي  االتحاد 
مطالب  مع  والتعاطف  الحكومة  على  للتصويب 
المحتجين التي اعترفت بأحقيتها الرئيسة البرازيلية 

أيضا.
واحتجاجات  مظاهرات  من  البطولة  رافق  ما 
التي  نفسها  البطولة  من  اآلن  حتى  األضواء  سرق 
كثرة  في ظل  المأمول  المستوى  إلى  فنيا  ترتق  لم 
المنتخبات الهزيلة فيها بانتظار الدور نصف النهائي 

بين األربعة الكبار لمشاهدة كرة القدم الحقيقية.
أهم  استضافتها  في  تسير  أين  إلى  البرازيل 
باتت  فاألمور  يعلم،  أح��د  ال  عالميين  حدثين 
بالسياسي  الرياضي  فيها  وتداخل  تعقيدا  أكثر 

بالصراعات المختلفة.
حدثين  ليستا  األولمبية  واأللعاب  العالم  كأس 
نجد  ولذلك  عالميين  حدثين  أهم  هما  بل  عاديين 
في  مربكين  الدولية  األولمبية  واللجنة  الفيفا  أن 
الفترة الحالية، وباتت الحكومة البرازيلية في موقف 
صعب فهي كانت تمتلك الكثير من الطموح لتسويق 
المحتجين  أن  حين  في  البطولتين  من خالل  البالد 
غالء  من  االستضافة  في  السلبية  للجوانب  نظروا 

األسعار وغيرها.
لتأمين  وتصرف  صرفت  التي  المليارات 
غير  في  استثمارا  المحتجون  اعتبرها  االستضافة 
محله إذ كان األولى االستثمار في المجال التعليمي 
فرق  وتوفير  واالقتصادي  والسكني  والصحي 

العمل وليس االستثمار رياضيا بهذا الحجم.
خصوصا  القدم  وكرة  عموما  الرياضة  بالفعل 
تمر بمرحلة تطورات كبرى باعتقادي وإذا ما كبح 

جماح اإلسراف المبالغ فيه 
عالميا وخصوصا في دول 
ومنها  اقتصاديا  تعاني 
إسبانيا وإيطاليا فقد تكون 
االنتفاضات  بوابة  الكرة 

المستقبلية.

الملعبالمباراةالتوقيت

دوري زين لكرة السلة

صالة اتحاد السلةاألهلي × الحالة18.00

صالة اتحاد السلةالمحرق × المنامة20.00

القناةالمباراةالتوقيت

كأس العالم للشباب

الجزيرة الرياضية 5+المكسيك × باراجواي18.00

الجزيرة الرياضية 4+أستراليا × السلفادور18.00

الجزيرة الرياضية 5+مالي × اليونان21.00

الجزيرة الرياضية 4+تركيا × كولومبيا21.00

تأهل 5 العبين لبطولة العالم 
بأوكرانيا أللعاب القوى

§ الرفاع – اتحاد ألعاب القوى

أللعاب  الوطني  المنتخب  أحرز   [
الترتيب  في  الخامس  المركز  القوى 
العربية  البطولة  منافسات  في  العام 
التي  للناشئين  القوى  أللعاب  الرابعة 
جهاز  استاد  على  منافساتها  أقيمت 
الرياضة العسكري بالعاصمة المصرية 
القاهرة في الفترة من 21 حتى 23 من 
 13 وبمشاركة  الجاري  يونيو  شهر 
منتخباً عربياً، وذلك بعد أن تمكن العبو 
المنتخب من جمع 4 ميداليات ملونة 3 

ميداليات ذهبية وواحدة فضية.
نورة  المتألقة  البطلة  وتمكنت 
جاسم من تحقيق المركز األول بجدارة 
الجلة  دفع  مسابقة  في  واستحقاق 
الرقم  العربي وتسجيل  الرقم  وتحطيم 
جاسم  تمكنت  إذ  باسمها،  القياسي 
متراً   15.24 بلغت  مسافة  تحقيق  من 
العرب في مسابقات  بأنها بطلة  معلنة 
جاسم  نــورة  وشاركت  الجلة،  دفع 
والميدالية  الثاني  المركز  تحقيق  من 
في  القرص  رمي  مسابقة  في  الفضية 
البطولة، وتمكنت روز ميري  أيام  أول 
والميدالية  األول  المركز  احــراز  من 
موانع  متر   2000 مسابقة  في  الذهبية 
د،   6.46.51 بلغ  زمنا  حققت  أن  بعد 
زمن  تسجيل  من  بوحميد  علي  وتمكن 
بلغ 55.28 ثانية في مسابقة 400 متر 
حواجز، وتأهل االثنان مباشرة لبطولة 
األرقام  تحقيقهم  بعد  بأوكرانيا  العالم 

المؤهلة لها في مسابقاتهم المختلفة.

غالي  سعد  محمد  تأهل  قد  وكان 
القوى  أللــعــاب  العالم  لبطولة 
منافساتها  ستقام  التي  للناشئين 
حتى   10 من  الفترة  خالل  بأوكرانيا 
أن  بعد  المقبل  يوليو  شهر  من   14
المؤهل  الرقم  تحقيق  من  تمكن 
في  غالي  حل  اذ  العالمية،  للبطولة 
 100 الرابع في مسابقة العدو  المركز 
ثانية   11.07 بلغ  زمناً  وحقق  متر 
العالم  أهله بتسجيل اسمه في بطولة 

بأوكرانيا،  للناشئين  القوى  أللعاب 
الجري  سباق  في  ايفانس  وحقق 
األول  المركز  موانع  متر   2000
والميدالية الذهبية وتأهل بذلك لبطولة 
العالم أيضاً، وشهد هذا السباق منافسة 
المركز  صاحبا  يعرف  لم  اذ  جداً  قوية 

األخيرة  األمتار  في  إال  والثاني  األول 
من السباق.

أللعاب  الوطني  المنتخب  وشارك 
القوى بخمسة العبين في هذه البطولة 
مصر  بجمهورية  الرابعة  نسختها  في 
العربية ومثل المنتخب كل من الالعبين 
سباقي  في  وشارك  غالي  سعد  محمد 
بوحميد  علي  متراً،  و200   100 العدو 
دفع  جاسم  نورة  حواجز،  متر   400
 2000 إيفانس  القرص،  ورمي  الجلة 
سباق  في  ميري  وروز  موانع  متر 
2000 متر موانع، ورافق الوفد المدرب 
الوفد  ويترأس  مفتاح  حسن  الوطني 
البحريني  االتحاد  ادارة  مجلس  عضو 
أللعاب القوى مدير المنتخبات الوطنية 

محمد عبدالعزيز.

علي بوحميدنوره جاسم

تنظيم بطولة سباعات 
جنوسان الرمضانية لكرة القدم

§ الوسط – المحرر الرياضي

القدم  لكرة  الرمضانية  جنوسان  سباعيات  تنظيم  سيتم 
بقرية  الرياضية  االنشطة  إدارة  اهتمام  ضمن  القرية  ألبناء 
المسارعة  المشاركة  في  الراغبة  الفرق  فعلى  جنوسان، 
 30 وقدرها  االشتراك  رسوم  ودفع  فرقهم  أسماء  بتسجيل 
دينارا للفريق الواحد عند السيدشرف ناصر هاشم على رقم: 
39809899، باإلضافة إلى أن باب المساهمة مفتوح لجميع 

مؤسسات القرية.
المهام  توزيع  وتم  والقوانين  البطولة  شروط  إقرار  وتم 
الفائز  الفريق  وسيحصل  المنظمة،  اللجنة  على  التنظيمية 
جائزة  إلى  باإلضافة  تذكارية  وجوائز  كأس  على  بالبطولة 

نقدية سيتم تحديدها في اجتماع مسئولي الفرق المشاركة.
بناء على توجيهات  الرياضية  األنشطة  إقامة هذه  وتأتي 
سيدشرف سيدناصر بعد النجاح المميز في تنظيم األنشطة 
والمساهمة  ترفيهي  جو  خلق  أجل  ومن  السابقة،  الرياضية 
إلى  إضافة  القرية،  ألبناء  االجتماعية  العالقات  توطيد  في 
الرياضية  األنشطة  ممارسة  على  وحثهم  الرياضة  تنشيط 
وكما تتقدم اللجنة التنظيمية بجزيل الشكر والتقدير لشركة 
على  البناء  لمقاوالت  التمار  ميثم  وشركة  األبراج  مطاعم 

دعمهم الالمحدود النجاح البطولة.

العبو VIVA الـ 22 يبدأون تدريباتهم 
بجلسة تمهيدية في البحرين

§ المنامة – الوسط

الـ22  لالعبيها  تمهيدية  تدريبات   VIVA أقامت   [
القدم  كرة  موطن  مانشستر،  إلى  لرحلتهم  استعدادا 
على  خاللها  من  سيحصلون  والتي  البريطاني، 
مدربين  إشراف  تحت  كامل  أسبوع  لمدة  تدريبات 

معتمدين من مانشستر يونايتد.
كرة  كابتن  أدارها  التي  التمهيدية  الجلسة  وركزت 
األساسية  المهارات  على  محمد  حمد  المخضرم  القدم 
مهارات  بتنمية  اهتمت  تدريبات  القدم، وشملت  لكرة 
التمرير، والتسديد وتنمية روح الفريق في الالعبين،  
في مالعب  الذين سيتلقونه  للتدريب  استعدادا  وذلك 

كارينجتون التي تدرب فيها بعض من أساطير النادي 
اإلنجليزي العريق مثل دينيس لو وجورج بيست.

»كان  محمد:  حمد  الكابتن  صرح  الصدد  هذا  وفي 
نقدم  أن  التدريبية  الجلسة  هذه  خالل  من  الهدف 
مانشستر  مدارس  في  ينتظرهم  عما  لمحة  لالعبين 
يونايتد، والتي تركز في تدريباتها على تطوير قدرات 
كل العب في كرة القدم وتهيئتهم للوصول إلى أفضل 

مستويات األداء«.
مع  الحصرية  شراكتها  خالل  ومن   VIVA أن  يذكر 
نادي مانشستر يونايتد، تسعى إلى أن تقرب عمالئها 
لتحقيق  فريدة  فرص  تقديم  طريق  عن  الفريق  من 

أحالمهم في كرة القدم.

بقيمة بلغت 17.314 ألف دينار

»المؤسسة العامة« توقع اتفاقية 
إنشاء سور لنادي البديع

§ ضاحية السيف – المؤسسة العامة

العامة  بالمؤسسة  والمشاريع  المنشآت  إدارة  وقعت   [
والمقاوالت  للتجارة  جاس  شركة  مع  والرياضة  للشباب 
إجمالية  بكلفة  وذلك  البديع،  نادي  لمقر  إنشاء سور  اتفاقية 
العامة في  المؤسسة  17.314 ألف دينار ضمن استراتيجية 
دعم األندية الوطنية بهدف مواصلة تأديتها لألدوار المناطة 

لها في استقطاب الشباب البحريني.
ووقع االتفاقية مدير إدارة المنشآت والمشاريع بالمؤسسة 
العامة للشباب والرياضة خالد سليم الحاج وبحضور كل من 
نديم  األول  العقود  وإخصائي  حسن  بتول  العقود  مهندسة 
السيد  والمقاوالت  للتجارة  جاس  شركة  جانب  ومن  باركر، 
االتفاقية  وبموجب  بالشركة،  التسويق  مدير  ساباريناث 
الموقع بين الطرفين تقوم الشركة المقاولة بتنفيذ المشروع 

والمتوقع أن يتم االنتهاء منه خالل فترة 4 أشهر.
وأكد خالد سليم الحاج أن إبرام هذه االتفاقية يأتي ضمن 
سياسة المؤسسة العامة للشباب والرياضة لمواصلة الدعم 
لها  المناطة  األدوار  تأدية  تواصل  حتى  الوطنية  لألندية 
السليم  التوجيه  البحريني وتوجيهها  الشباب  استقطاب  في 
مسيرة  وإثراء  الرياضيين  األبطال  صناعة  في  والمساهمة 
الحركة الرياضية في المملكة التي حققت في األعوام الماضية 
بالدور  وأشار  المشرفة،  الرياضية  االنجازات  من  الكثير 
الريادي الذي يلعبه نادي البديع على الساحة الرياضية في 
المملكة معربا عن أمله في أن يشكل المشروع الجديد دفعة 
بصورة  فرقها  إعداد  إلى  الرامية  النادي  إدارة  لجهود  قوية 
مختلف  في  الفعالة  المشاركة  على  قادرة  تجعلها  متميزة 

البطوالت.

من توقيع اتفاقية بناء سور نادي البديع

حمد محمد يتحدث لالعبين قبل التدريب


