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قمة أخرى مرتقبة بين المحرق والحد في دورينا غدًا الجمعة

اجتماع فني »منامي«... والرئيس ُيحفز الرفاعيين قبل موقعة الغد
§الوسط - حسين الدرازي

] يشهد دوري  فيفا ألندية الدرجة األولى 
»قمة«  مباراتي  )الجمعة(  غداً  القدم  لكرة 
بين الرفاع والمنامة الساعة الرابعة والربع 
وكذلك  الوطني،  البحرين  استاد  على  عصراً 
المحرق مع الحد الساعة السادسة وأربعين 
الرياضية،  خليفة  مدينة  بملعب  دقيقة 
الشرقي والمالكية  الرفاع  وستسبقها مباراة 
غدٍ  بعد  يوم  بينما  والربع،  الرابعة  الساعة 
التاسعة  الجولة  ختام  سيكون  )السبت( 
بين  بمباراتين  األول  القسم  من  األخيرة 
الحالة والبحرين الساعة الخامسة والنصف 
التوقيت  نفس  وفي  خليفة،  مدينة  بملعب 
البحرين  باستاد  والنجمة  األهلي  سيلعب 

الوطني.
التالي:  إلى  ُيشير  حالياً  الدوري  وترتيب 
الرفاع  نقطة،   15 المحرق  نقطة،   16 المنامة 
نقاط،   10 والحد  األهلي  نقطة،   12 والنجمة 
نقاط،   8 الشرقي  الرفاع  نقاط،   9 المالكية 
والفرق  خمس،  والبحرين  نقاط   6 الحالة 
والمالكية  المحرق  ماعدا  مباريات   8 خاضت 
فبينهما مباراة مؤجلة ستقام األربعاء القادم.

المنامة  لمباراة  أوالً  األنظار  وستتجه 
والرفاع، إذ يسعى المنامة للتمسك بالصدارة 
فيها مع الجولة األخيرة في القسم األول على 
أمل تعثر المحرق، بينما الرفاع سيعمل على 
تولي  بدأ من  والذي  النقاط  مواصلة حصاد 
المدرب سلمان شريدة قيادة الفريق وحصل 
مع  التعادل  خالل  من  نقاط   10 على  معه 
المحرق ثم الفوز في 3 مباريات متتالية على 

المالكية والحالة واألهلي.
وعقد الجهاز الفني المنامي بقيادة المدرب 
فنياً  اجتماعاً  )األربعاء(  أمس  تاج  خالد 
التدريب  وقبل  الساعة  زهاء  استمر  مغلقاً 
األساسي، إذ ركز فيه على طريقة اللعب التي 
سيخوض بها »الطيور« موقعة غد، باإلضافة 
إلى دراسة فريق الرفاع والتعرف أكثر على 

نقاط القوة والضعف فيه.
الفريق يتسلح  فإن  الرفاعي  الجانب  وفي 
والتي  حالياً  العالية  المعنوية  بالروح 
الرئيس  ويدعم  النقاط،  حصاد  مع  جاءت 
من  »السماوي«  خليفة  آل  خالد  بن  عبداهلل 
األخيرة  للتدريبات  المستمر  حضوره  خالل 
لحضور  باإلضافة  الالعبين،  مع  وحديثه 
طليعتهم  وفي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بقية 

رئيس جهاز كرة القدم ونائب الرئيس سمو 
الشيخ خليفة بن علي آل خليفة.

المحرق  بين  األخرى  للقمة  وبالنسبة 
المحرق  يأمل  خاصة،  مواجهة  فهي  والحد 
هذه  للقمة  الوصول  وربما  الفوز  في  فيها 
األقل  على  أو  المنامة،  تعثر  بحالة  الجولة 
مالحقته على أمل الفوز في المباراة المؤجلة 
ويسعى  الفرق،  واعتالء  المالكية  على 
الزمته  التي  »العقدة«  لكسر  أيضاً  »الذيب« 
بينما  األخيرة،  بالسنوات  الحد  مواجهة  في 
الحداويون يريدون أن تكون لهم أجمل عودة 
في  تعثرهم  بعد  المحرقاوية  البوابة  عبر 
حتى  فقط  نقاط   10 وجمعهم  األول  القسم 
 ،8 أصل  من  مباراتين  في  خسروا  إذ  اآلن، 

بينما الموسم الماضي لم يخسروا أي لقاء.
هاتين  عن  أهمية  المباريات  بقية  والتقل 
لقاء  في  ذاته  عن  يبحث  فالشرقي  القمتين، 
المالكية الذي يأمل تحقيق الفوز الثاني على 
ولقاء  األمان،  منطقة  في  والدخول  التوالي 
من  للهروب  سيكون  البحرين  مع  الحالة 
فسيكون  العاصمة  »ديربي«  وأما  المؤخرة، 
بين النجمة المنتشي بتخطي الحالة واألهلي 

حضور عبداهلل بن خالد واإلدارة لتدريبات الرفاع األخيرةالمتعثر بخسارتين متتاليتين.

المحرق بدأ خطوات التعاقد مع محترف آسيوي بديل له

محمود المواس ينضم إلى أم صالل القطري في 25 ديسمبر
§الوسط - المحرر الرياضي

القطري  صالل  أم  نادي  أعلن   [
رسمّياً أن العب نادي المحرق حالّياً، 
سيصل  المواس  محمود  السوري 
والعشرين  الخامس  يوم  للدوحة 
لالنضمام  الحالي  الشهر  مــن 
إذ  القطري،  النادي  لصفوف  رسمياً 
االنتقاالت  فترة  في  تسجيله  سيتم 
الشتوية القادمة والتي ستبدأ مطلع 

السنة الجديدة 2017.
رسمّياً  صالل  أم  يؤكد  وبذلك 
ربطت  التي  السابقة  األخبار  كل 
النادي  قال  إذ  النادي،  بهذا  الالعب 
في  الرسمية  حساباته  عبر  القطري 
»نجح  االجتماعي:  التواصل  وسائل 
توقيع  على  الحصول  في  صالل  أم 
المواس  محمود  السوري  الالعب 
في  الفريق  صفقات  أولى  ليكون 
وسيكون  الشتوية،  االنتقاالت  فترة 
لمدة سنة ونصف  النادي  مع  العباً 
الذي  البواب  ثائر  لألردني  وبدياًل 
انتهى عقده مع أم صالل بالتراضي، 
إلى  وسيصل  المواس  وقع  وقد 
الدوحة يوم )25 ديسمبر( لالنخراط 

في التدريبات«.
أهم  أحد  بذلك  المحرق  وسيخسر 
أعمدته هذا الموسم، إذ كان المواس 

التي  المباريات  في  األفضل  الالعب 
مستويات  وقدم  الفريق،  خاضها 
ثابتة، ولم يتم التأكيد هل سيخوض 
بدور  الملك  كأس  مباراة  الالعب 
نفس  في  ستكون  والتي  ـــ16  ال

لكنه  قطر،  إلى  الالعب  مغادرة  يوم 
مباراتين  آخر  سيخوض  بالتأكيد 
بالقسم األول لدوري الدرجة األولى 
يوم غد أمام الحد وفي الرابع عشر 

من هذا الشهر أمام المالكية.

وبحسب  بالفعل  المحرق  وبدأ 
لـ«الوسط  الــواردة  المعلومات 
مع  للتعاقد  بالتحرك  الرياضي« 
االنتقاالت  فترة  في  آسيوي  العب 

القادمة ليكون بدياًل للمواس.

محمود المواس

صالح خلفان مرشح أم الحصم 
في انتخابات اتحاد اليد

§الوسط - محمد أمان
إدارة  مجلس  رئيس  كشف   [
البنعلي في  نادي أم الحصم هشام 
الرياضي«  »الوسط  لـ  تصريح 
اتحاد  إدارة  مجلس  عضو  أن 
سيكون  خلفان  صالح  سابقاً  اليد 
مرشح النادي في انتخابات مجلس 
الجمعية  في  الجديد  االتحاد  إدارة 
العمومية التي ستقام يوم 3 يناير/ 

كانون الثاني المقبل.
وقال هشام البنعلي إن ما يتطلع 
مجلس  من  الحصم  أم  نــادي  له 
اإلدارة الجديد هو ذاته ما تتطلع له 
بقية األندية األعضاء، مضيفاً »بكل 
تأكيد، نرغب في اتحاد قوي، يحقق 
المستويات  على  للعبة  اإلضافة 
تنجز  من  أكثر  اللعبة  هذه  كافة، 
مستوى  على  البحرينية  للرياضة 
بحاجة  ولكنها  الجماعية،  األلعاب 
إلى المزيد على المستوى اإلعالمي 

والجماهيري والتسويقي«.
وتابع رئيس مجلس إدارة نادي 
العالم  لكأس  »تأهلنا  الحصم  أم 
استضافة  في  ونجحنا  مرات  عدة 
المستوى  على  طموحنا  البطوالت، 
على  عنه  يختلف  ال  الداخلي 
نكون  أن  نريد  الخارجي،  المستوى 
لتحقيق  المنافسة  على  قدرة  أكثر 

وأضاف  ممكنة«،  نتائج  أفضل 
بمجلس  مثالية  عالقة  في  »نرغب 
على  للوقوف  القادم  االتحاد  إدارة 

احتياجاتنا كنادٍ أيضاً«.
الذي  خلفان  صــالح  ويعتبر 
ومجلس  لجان  في  سنوات  قضى 
شخصية  ثاني  اليد  اتحاد  إدارة 
بعد  رسمي  بشكل  ترشحها  ُتعلن 
محسن،  عيسى  الدير  نادي  ممثل 
دائرة  تتسع  أن  المنتظر  ومن 
الترشيحات خالل الساعات المقبلة، 
كانون  ديسمبر/   14 يوم  بأن  علماً 
باب  فيه  سيغلق  الجاري  األول 
مجلس  وعضوية  لرئاسة  الترشح 

اإلدارة الجديد.

هشام البنعلي

§أم الحصم - اتحاد رفع األثقال
على  ــاء(،  ــع )األرب أمس  مساء  الستار،  أســدل   [
عشرة  الخامسة  األثقال  لرفع  الخليج  بطولة  منافسات 
للسيدات  واألولى  للناشئين  السابعة  والشباب،  للرجال 
الذي  الرياضي  البحرين  مهرجان  ضمن  أقيمت  والتي 
الملك  األثقال، تحت رعاية ممثل جاللة  اتحاد رفع  نظمه 
لألعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى 
البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، في الفترة من 30 
ديسمبر/  من   8 حتى  ويستمر  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 

كانون األول الجاري.
لقب  تحقيق  من  البحريني  النسائي  المنتخب  وتمكن 
المنتخب  وجاء  النسائية،  الخليجية  للبطولة  نسخة  أول 
في  القطري  والمنتخب  الثاني  المركز  في  اإلماراتي 

المركز الثالث.
وتمكن المنتخب السعودي من تحقيق اللقب الخليجي 
لبطولة لرفع األثقال بعد أن جمع في رصيده 663 نقطة 
البحريني  المنتخب  الثاني  المركز  الكبار،  فئة  ضمن 
المنتخب  الثالث  المركز  نقطة،   573 رصيده  في  وجمع 
فئة  وضمن  نقطة،   378 رصيده  في  وجمع  القطري 
الناشئين أحرز المركز األول المنتخب السعودي وجمع 
في رصيده 657 نقطة، المركز الثاني المنتخب البحريني 
للمنتخب  الثالث  والمركز  نقطة   591 رصيده  في  وجمع 
فئة  وضمن  نقطة،   216 رصيده  في  وجمع  اإلماراتي 
هذه  في  أيضًا  اللقب  السعودي  المنتخب  أحرز  الشباب 
الفئة 663 نقطة، المركز الثاني المنتخب البحريني برصيد 
برصيد  اإلماراتي  للمنتخب  الثالث  والمركز  نقطة   579

75 نقطة.

نتائج الفئات لليوم األخير 
بنادي  الرياضية  بالصالة  الرجال  منافسات  وأقيمت 
المنتخب  النجمة والتي انطلقت صباح أمس، حيث أحكم 
والفئات  المسابقات  على  سيطرته  فرض  السعودي 
 85 الوزنية  الفئة  منافسات  فضمن  المختلفة،  الوزنية 
السعودي  الكبار  في  األول  المركز  أحرز  كيلوغرامًا 
الثاني القطري  325 نقطة، المركز  خليل إبراهيم برصيد 
أحمد عشير برصيد 190 نقطة والمركز الثالث البحريني 
فئة  منافسات  في  نقطة،   163 برصيد  مبارك  نجم  حمد 
علوي  محمد  السعودي  األول  المركز  أحرز  الناشئين 
نجم  حمد  البحريني  الثاني  والمركز  نقطة   262 برصيد 

برصيد 163 نقطة.
وفي فئة الشباب أحرز المركز األول السعودي حسين 
محمد برصيد 220 نقطة والمركز الثاني البحريني حمد 

نجم برصيد 163 نقطة، وضمن منافسات الفئزة الوزنية 
94 كيلوغرامًا أحرز المركز األول الالعب القطري فارس 
السعودي  الثاني  المركز  نقطة،   340 برصيد  إبراهيم 
الثالث  والمركز  نقطة   295 برصيد  الحبيل  عبداهلل  بدر 

البحريني يوسف خالد برصيد 226 نقطة.
األول  المركز  أحرز  الناشئين  فئة  منافسات  وفي 
القطري فارس إبراهيم برصيد 340 نقطة، المركز الثاني 
السعودي حسين عبدالرزاق برصيد 241 نقطة والمركز 
 226 برصيد  الشيراوي  خالد  يوسف  البحريني  الثالث 

نقطة.
وفي فئة الشباب أحرز المركز األول السعودي عبداهلل 
يحيى برصيد 222 نقطة والمركز الثاني البحريني محمد 
الساده برصيد 59 نقطة، وضمن منافسات الفئة الوزنية 
حمد  البحريني  األول  المركز  أحرز  كيلوغرامًا   49 فوق 
خالد عياش برصيد 294 نقطة، المركز الثاني السعودي 

البحريني  الثالث  والمركز  نقطة   259 نور برصيد  محمد 
الفئة  منافسات  نقطة، وفي   98 العرادي برصيد  إبراهيم 
الوزنية 105 كيلوغرامات أحرز المركز األول السعودي 
عباس عبدرب الحسين برصيد 299 نقطة، المركز الثاني 
والمركز  نقطة   294 البحريني حمد خالد عياش برصيد 

الثالث البحريني جابر إبراهيم برصيد 180 نقطة.
وفي فئة الناشئين أحرز المركز األول السعودي علي 
البحريني حمد  الثاني  والمركز  نقطة   297 أحمد برصيد 

خالد عياش برصيد 294 نقطة.
وضمن منافسات الفئة الوزنية فوق 105 كيلوغرامات 
المركز األول السعودي عبداهلل الشمراني برصيد  أحرز 
294 نقطة، المركز الثاني البحريني سيدمرتضى برصيد 
المري  راشد  المر  لإلماراتي  الثالث  والمركز  نقطة   276
أحرز  الناشئين  فئة  منافسات  وفي  نقطة،   252 برصيد 
نقطة،   259 برصيد  نور  محمد  السعودي  األول  المركز 
 252 المري برصيد  المر راشد  اإلماراتي  الثاني  المركز 
برصيد  غلوم  سلمان  البحريني  الثالث  والمركز  نقطة 

140 نقطة.

حفل الختام
كي  بفندق  أمس  مساء  للبطولة  الختام  حفل  وأقيم 
والالعبين  المشاركة  الفرق  ممثلي  بحضور  بالجفير 
واإلداريين، إذ رحب نائب رئيس االتحاد البحريني لرفع 
مؤكداً  المملكة،  بضيوف  الغانم  حسين  سلطان  األثقال 
البحرين  الثاني  بيتهم  في  بتواجدهم  سعدوا  أنهم  لهم 
رياضية  تجمعات  في  خير  على  بهم  اللقاء  أمل  وعلى 
الشيخ  االتحاد  رئيس  تحيات  لهم  نقل  كما  قادمة، 
الفائزة  الفرق  تتويج  تم  ثم  خليفة،  آل  راشد  بن  عبداهلل 

بالمسابقات.

المنتخب النسائي متوجًا بكأس أول بطولة خليجية للسيدات في رفع األثقال  


