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أخيرًا... »طائرة األهلي« تعود لتحقيق ألقاب الفئات العمرية

بعد ضمه من الحد مقابل 8 آالف دينار

§الوسط - محمد عباس
السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  يدرس   [
المنامة  أمر تسجيل العب  الحالي  الوقت  في 
الجديد الناشئ كريم عبدالسالم في صفوف 
الموسم  من  تبقى  ما  لخوض  المنامة  سلة 

الجاري مع فريق الناشئين.
إلى  السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  ويتجه 
لكن  المنامة  كشوفات  في  بتسجيله  السماح 
كون  له  مشاركة  بطاقة  إصــدار  دون  من 
مشاركة  عدم  على  تنص  الداخلية  الالئحة 
ودوري  الموسم  نصف  مرور  بعد  الالعب 
الموسم  نصف  من  أكثر  منه  مر  الناشئين 

وبدأت المرحلة األولى من الدور السداسي.
في  الالعب  قيد  المنامة  نادي  ويطلب 

كونه  بالمشاركة  له  والسماح  سجالته 
الحد  ناديه  مع  يلعب  لم 

لعب  وإنما  الموسم  هذا 
المنتخب  صفوف  في 
في  المشارك  الوطني 

وهذا  الناشئين  دوري 
غير  نتائجه  المنتخب 
مشاركته  وتعتبر  محتسبة 
أن  إال  المسابقة  في  وديــة 

أن  على  نصت  الحالة 
أو  شارك  سواء  الالعب 
له  يحق  فال  يشارك  لم 

المشاركة بعد مرور نصف 
الموسم.

البحريني  االتحاد  يتخذ  أن  المنتظر  ومن 
المقبلة  األيام  النهائي في  السلة قراره  لكرة 
بشأن السماح لالعب بالمشاركة هذا الموسم 

من عدمه.
الالعب  ضم  في  نجح  قد  المنامة  وكان 
وذلك  صفوفه  إلى  عبدالسالم  محمد  كريم 
بعد أن توصل إلى اتفاق مع الالعب ووالده 
دينار  آالف   8 مقابل  الحد  نادي  مع  وكذلك 

للحصول على استغنائه من النادي.
الالعبين  أبرز  من  كريم  الالعب  ويعتبر 
الصاعدين في كرة السلة البحرينية إذ يمتاز 
بالطول الفارع الذي يقترب من المترين وهو 
اليزال في فئة الناشئين، كما يمتاز بالمهارات 

المميزة في التحكم بالكرة والتسجيل.
إضافية  قوة  للمنامة  انضمامه  ويشكل 
ولمستقبل  العمرية  الفئات  لفرق 

اللعبة في النادي.
األهلي  النادي  وكان 
ضم  بغية  طرفاً  دخل  قد 
طويلة  مــدة  منذ  الالعب 
اتفاق  إلى  يتوصل  لم  ولكنه 
الالعب  مع  التوقيع  من  يمكنه 
خطف  في  المنامة  لينجح 

توقيعه.
بشكل  كــريــم  ــرز  وبـ
منتخب  صفوف  في  ملفت 
بطولة  ــالل  خ الناشئين 

مجلس التعاون في البحرين.

لتعويض غياب األندية الكويتية 

§الوسط - محمد أمان 
لبطولة  التنظيمية  اللجنة  وجهت   [
لكرة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
القطرية  العاصمة  الجديد  مقرها  في  اليد 
للنادي  رسمي  وبشكل  الدعوة  )الدوحة( 
األندية  بطولة  في  للمشاركة  األهلي 
ستقام  التي  الكؤوس  أبطال  الخليجية 
آذار  مارس/  خالل  القطرية  العاصمة  في 

المقبل. العام 
التنظيمية  اللجنة  عام  أمين  وأوضح 
»الوسط  لـ  النعيمي  حمد  القطري 
الرياضي« أن أمام النادي األهلي حتى 25 
على  للرد  الجاري  األول  كانون  ديسمبر/ 
األهلي  النادي  أن »دعوة  الدعوة، مضيفاً 
اإلماراتي  النصر  اعتذار  بعد  جــاءت 
ونظراً لمشاركة نادي الجزيرة وهو رابع 
الترتيب العام في البطولة السابقة بصفة 
رسمية في البطولة القادمة ممثاًل لألندية 
البطولة  خامس  هو  واألهلي  اإلماراتية، 

السابقة لذلك تحولت له األحقية«.
مشاركتها،  أكدت  قد  أندية   7 وكانت 
البحرينية  اليد  لكرة  ممثاًل  سيشارك  إذ 
لبطولة  بطاًل  بصفته  باربار  ــادي  ن
قطر  ومن  الماضي،  الموسم  الكأس 
والغرافة،  الريان  اللقب  حامل  سيشارك 
الوصيف  سيشارك  السعودية  ومن 
اإلمارات  ومن  النور،  آسيا  وبطل  مضر 
سيشارك  عمان  ومن  الجزيرة،  سيشارك 

مسقط.
السعودي  مضر  تأهل  ومنح 

التي  الماضية  البطولة  لنهائي 
العمانية  العاصمة  في  أقيمت 
القطري  الريان  أمام  )مسقط( 

السعودية  اليد  ــرة  ك
رغم  على  إضافّياً  مقعداً 

النهائي،  ذلك  خسارته 
القادمة  البطولة  إن  إذ 

ــة،  ــدوح ــي ال ــام ف ــق ت
ناديان  يشارك  وتلقائياً 

لعدد  األقصى  والحد  قطر  من 

الخليجي  البلد  من  المشاركة  األندية 
ناديان فقط.

عوضاً  للمشاركة  األهلي  دعوة  وتأتي 
من  المحرومة  الكويتية  األندية  عن 
بسبب  الماضية  البطولة  في  المشاركة 
الدولي  االتحاد  المفروض من قبل  الحظر 
البطولة غير معترف  أن  للعبة على رغم 
االتحاد  قرار  أن  إال  رسمي،  بشكل  بها 
باالتحاد  االتصال  مجرد  يمنع  الدولي 
دفة  يدير  الذي  قبل  به من  المعترف  غير 
ترفض  فيما  الحالي  الوقت  في  اللعبة 
باللجنة  االعتراف  الكويتية  الحكومة 

الذياب. الخماسية برئاسة بدر 
عن  األهلي  النادي  اعتذار  حال  وفي 
لنادي  األحقية  فستتحول  المشاركة، 
ترتيب  ثامن  العماني  ــداب  س أهلي 
إذ ال يمكن  السابقة،  البطولة 
القطري  السد  مشاركة 
نظراً  ــادس(  ــس )ال
ناديين  لمشاركة 
غيره،  قطريين 
مسقط  أن  كما 
ــانــي  ــعــم ال
ــع(  ــســاب )ال
ــاً  ــارك ــش م
ــاً  ــي ــم رس
البطولة  فــي 

أيضاً. القادمة 

حمد النعيمي

 كريم عبدالسالم لن يتمكن 
من المشاركة مع سلة المنامة

 تنظيمية اليد الخليجية تدعو األهلي 
للمشاركة في بطولة الدوحة

§الرفاع - محمد عون
أخيراً  األهلي  النادي  عــاد   [
للكرة  العمرية  الفئات  ألقاب  لتحقيق 
الطائرة، وذلك بعدما توج بلقب كأس 
الناشئين للكرة الطائرة على حساب 
في  اللقب«  »حامل  داركليب  نادي 
نجحوا  األهالوية  الماضي.  الموسم 
مقابل  بشوطين  تخلفهم  تحويل  في 
بنتيجة  مستحق  فوز  إلى  شوط 
»الــكــأس«،  بـــ  ليحلقوا   ،)2-3(
الكثير  سيمثل  شك  دون  من  الذي 
هذا  »على  األهالوية  الطائرة  للكرة 
الصعيد«، ألنه أعاد »طائرة النسور« 
بعد  العمرية  الفئات  ألقاب  لتحقيق 
سنوات وسنوات طويلة من الغياب.

وجاءت نتائج أشواط اللقاء الذي 
علي  الدوليان  المرشحان  أداره 
 ،25-18( بواقع:  خاتم  ومحمد  مكي 

.)8-15 ،17-25 ،25-17 ،17-25
كأس  األهلي  قائد  وتسلم  هذا، 
المسابقات  البطولة من رئيس لجنة 
العبو  تقلد  كما  حماد،  حسين 

»طائرة النسور« الميداليات الذهبية، 
الميداليات  فيما تقلد العبو داركليب 

الفضية.
أن  نــرى  للمباراة،  وبالعودة 
العالمة  كــان  الموجه  اإلرســـال 
األول  الشوط  في  فيها، ألن  الفارقة 
داركليب  إرســال  كــان  وعندما 
حسين  رفاق  نجح  حاالته  بأفضل 

بكل  الشوط  تحقيق  في  خليل  علي 
سيدمحمد  رفاق  كان  وإن  أريحية 
العبار قدموا انتفاضة في منتصفه.

فإن  الثاني،  الشوط  في  وأمــا 
اإلرسال  من  كثيراً  استفاد  األهلي 
)5 و6(، وهذا  الموجه على مركزي 
»أبناء  عند  كثيراً  األولى  الكرة  هز 
هذا  انتهاء  في  ساهم  مما  الــدار«، 

النقاط  من  مريح  بفارق  الشوط 
إغفال  دون  من  الصفراء...  للكتيبة 

دور عبداهلل عبدالنبي.
هذا السيناريو تكرر في الشوطين 
غير  داركليب  ألن  والرابع،  الثالث 
باإلرسال  وجــازف  تشكيلته  من 
الفوز  بتحقيق  أراد  ما  له  وكــان 
الشوط  وفي  الثالث...  الشوط  في 

أقوى  األهلي  إرسال  كان  الرابع 
 )4( مركز  ثنائي  أن  كما  وأفضل، 
عبداالحسين  ومحمود  سيدمحمد 
هجومية  النقاط  تحقيق  في  بدآ 
لصالح  انتهائه  في  ساهم  هذا  وكل 
»األهالوية« ليتحول الحسم للشوط 

الفاصل.
اندفاع  كان  الفاصل،  الشوط  في 

داركليب  افتقد  فيما  أكبر،  األهلي 
صب  هذا  وكل  الهجومية،  للحلول 
التي  النسور«  »طائرة  مصلحة  في 
وبالتالي  لمصلحتها،  الشوط  انتهت 

باللقب. التتويج 
يذكر أن المباراة شهدت حضوراً 
عشاق  من  العدد  جيد  جماهيريًا 
الفني  الجهاز  وتابعها  الناديين، 

الناشئين. لمنتخب 
تسجيل  أعادوا  الذين  والالعبون 
أبطال  في سجالت  األهلي«  »طائرة 
محمد  سيد  هم:  العمرية  الفئات 
محمد  عبدالحسين،  محمود  العبار، 
يوسف، عمران محمد، حسن سلمان 
سيدعلي  عبدالنبي،  عبداهلل  حسن، 
علمًا  عبدعلي،  محمد  وأخيراً  باقر، 

مدرب  بــأن 
هو  الفريق 
الــتــونــســي 
مــــهــــدي 

الفهري.

أول فوز لسماهيج في دوري زين للسلة

مدينة عيسى يحافظ على حظوظه في بلوغ السداسي
§أم الحصم - محمد عباس

] حافظ فريق مدينة عيسى على حظوظه الضئيلة في 
السلة  لكرة  البحرين  لدوري زين  السداسي  الدور  بلوغ 
منافسه  على  والدراماتيكي  الصعب  فوزه  بعد  وذلك 
فريق االتحاد بعد الوقت اإلضافي 75/80 إذ انتهى الوقت 

األصلي بالتعادل 70/70.
ويعتبر هذا الفوز الثالث للمدينة في المسابقة ليرفع 
رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع بثالث انتصارات 
و5 هزائم في الوقت الذي فقد فيه االتحاد بهذه الخسارة 
تلقى  إذ  السداسي  بلوغ  على  المنافسة  في  حظوظه  كل 
 10 رصيده  وبات  انتصارين  مقابل  السادسة  خسارته 

نقاط.
ويمتلك مدينة عيسى بعض الحظوظ في منافسة فريق 
النجمة على المركز السادس كون النجمة يمتلك 13 نقطة 
من 4 انتصارات و5 هزائم ولعب مباراة أكثر من المدينة.
فوز المدينة كان صعباً وبعد مباراة مثيرة وخصوصاً 
أن االتحاد كان يمتلك هو اآلخر حظوظاً أيضاً في المنافسة 
وهو ما انعكس على مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى 
 70/70 بالتعادل  انتهى  الذي  منها  األصلي  الوقت  نهاية 

قبل أن تحسم األمور في الوقت اإلضافي.
األول  الربع  انتهى  إذ  متكافئة  كانت  المباراة  بداية 
أفضليته  عيسى  مدينة  يفرض  أن  قبل   ،16/16 بالتعادل 
في الربع الثاني الذي فاز فيه 13/20 إال أن االتحاد عاد في 
الربع الثالث الذي فاز فيه 14/20 قبل أن يعادل النتيجة 

بفوزه في الربع األخير 20/21.
الوقت  في  فوغن  دو  عيسى  مدينة  محترف  وتألق 

الرميات  في  نجح  الذي  جاسم  علي  جانب  إلى  اإلضافي 
رميات  عدة  االتحاد  فيه  أضاع  الذي  الوقت  في  الحرة 
ثالثية ما مكن المدينة من الفوز في الوقت اإلضافي 5/10 

وبالتالي الفوز باللقاء.
عيسى  مدينة  صفوف  في  المسجلين  أفضل  وكان 
حين  في  نقطة،   32 بتسجيله  جاسم  علي  الفريق  نجم 

 26 ماكسويل  فوغن  دو  األميركي  الفريق  محترف  سجل 
نقطة ومحمد حبيب 7 نقاط ومحمود عبدالعزيز 6 نقاط 

وحبيب سامي 5 نقاط.
أما أفضل المسجلين في صفوف االتحاد فكان محترف 
نقطة   19 بتسجيله  والكر  أنتوان  األميركي  الفريق 
11 نقطة  17 نقطة وحسن عبدالكريم  وسيدأحمد عبداهلل 

وسيدمحمد حميد 11 نقطة وعلي غدير 10 نقاط.
سماهيج  فريق  نجح  أمس  يوم  الثانية  المباراة  وفي 
حساب  على  وكان  الدوري  في  األول  فوزه  تحقيق  في 
أقيمت  التي  المباراة  في   61/77 بنتيجة  البحرين  فريق 

على صالة اتحاد السلة في أم الحصم.
سماهيج  تمكن  متتالية  هزائم  لسبع  تعرضه  وبعد 
9 نقاط متساوياً مع  أخيراً من الفوز ليرفع رصيده إلى 
فريق البحرين بالرصيد نفسه من النقاط إال أن سماهيج 
غادر مؤخرة الترتيب إلى المركز العاشر في الوقت الذي 
تخلف فيه البحرين بهذه الخسارة إلى المركز األخير في 

الدوري.
في  تخلفه  رغم  على  بالمباراة  سماهيج  فوز  وجاء 
الربع  في  بقوة  سماهيج  ضرب  إذ   25/23 األول  الربع 
ليفوز  البحرين  لدى  التوازن  عدم  حالة  مستغاًل  الثاني 
اللقاء  نتيجة  قلب  من  مكنه  ما  وهو   8/25 الربع  بهذا 
الربع  في  العودة  البحرين  حاول  إذ  الفارق  وتوسيع 
للفوز  عاد  سماهيج  أن  إال   12/14 فيه  فاز  الذي  الثالث 

مجددا بالربع األخير 14/17.
رايموند  الفريق  محترف  سماهيج  صفوف  في  تألق 
ميتشيل بتسجيله 20 نقطة وحسين بوصفوان 17 نقطة 

ومحمد البوسطة 11 نقطة ومحمد 
بوصفوان 8 نقاط.

أما أفضل المسجلين في صفوف 
الفريق  محترف  فكان  البحرين 
األميركي ترافيس شاين بتسجيله 
32 نقطة وفاضل عباس 13 نقطة.

من لقاء سماهيج والبحرين أمس مدينة عيسى تفوق على االتحاد   

األهلي بطل كأس الناشئين لكرة الطائرة


