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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«.
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