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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


