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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


