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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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