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القناةالمباراةالتوقيت
الدوري األوروبي لكرة القدم

beIN SPORTS 4 HDكارباكا اغدام × فيورنتينا19:00

beIN SPORTS 6 HDقونيا سبور × جينت19:00

beIN SPORTS 5 HDسبورتينغ براغا × شاختار19:00

beIN SPORTS 3 HDاوسمانلي سبور × زيوريخ19:00

beIN SPORTS 1 HDفياريال  × ستيوا بوخارست19:00

beIN SPORTS 1 HDفينورد × فنربخشة21:00

beIN SPORTS 2 HDزوريا لوغانسك × مانشستر يونايتد21:00

beIN SPORTS 6 HDأندرلخت × سانت إيتيان21:00

beIN SPORTS 12 HDفيكتوريا بلزن × اوستريا فيينا21:00

beIN SPORTS 4 HDاسترا جيورجيو × روما21:00

beIN SPORTS 3 HDرابيد فيينا × أتلتيك بيلباو21:00

beIN SPORTS 6 HDباناثينايكوس × سيلتا فيغو23:05

beIN SPORTS 5 HDريد بول سالزبورغ × شالكه23:05

beIN SPORTS 3 HDنيس × كراسنودار23:05

beIN SPORTS 4 HDانتر ميالن × سبارتا براغ 23:05

الدوري السعودي

MBC الرياضية 2الباطن × التعاون17:40

MBC الرياضية 1الهالل × الوحدة19:55

الدوري اإلماراتي

أبوظبي الرياضية HD 3الوصل × دبا الفجيرة15:45

أبوظبي الرياضية HD 4الظفرة × الشباب15:55

أبوظبي الرياضية HD 4اتحاد كلباء × اإلمارات19:00

أبوظبي الرياضية HD 3بني ياس × النصر19:00

كأس ولي العهد الكويتي

الكويت الرياضيةالكويت × السالمية19:20

غدًا... البحرين تحتضن اجتماع 
»التنظيمية الخليجية« للكرة الطائرة

§الرفاع - اتحاد الطائرة
] تستضيف البحرين يوم غد )الجمعة( بفندق 
للجنة  والسبعين  الرابع  االجتماع  الريجنسي 
التعاون  مجلس  بدول  الطائرة  للكرة  التنظيمية 

الخليجي.
وسيصل إلى البحرين اليوم )الخميس( رئيس 
وليد  الكويتي  الطائرة  للكرة  التنظيمية  اللجنة 
)دولة  المهندي  علي  محمد  األعضاء  وباقي  أمان، 
عبدالعزيز  عمان(،  )سلطنة  الطوقي  عامر  قطر(، 
القرناس )المملكة العربية السعودية(، عبدالعزيز 
فيما  المتحدة(،  العربية  اإلمارات  )دولة  السلمان 
للكرة  البحريني  االتحاد  أمين سر  البحرين  يمثل 

الطائرة فراس الحلواجي.
التنظيمية  اللجنة  أعمال  جدول  ويتضمن 
السادسة  الخليجية  األندية  بطولة  قرعة  إجراء 
والثالثين المقرر لها أن تقام بدولة قطر الشقيقة 
مراسم  ستجرى  إذ   ،2017 آذار  مارس/  بشهر 
القرعة يوم غدٍ )الجمعة( الساعة السادسة مساًء 

الريجنسي. بفندق 

روزنامة  مناقشة  األعمال  جدول  يتضمن  كما 
2018 و2019 واالطالع على الكتب  بطوالت العام 
اللجنة  تقارير  على  واالطالع  للجنة،  الــواردة 

لدول  الشباب  بطولة  في  الحكام  ولجنة  الفنية 
استضافتها  التي   )1997 )مواليد  العربية  الخليج 

الرياض، وأخيراً ما يستجد من أعمال.
وبهذه المناسبة، رحب عضو اللجنة التنظيمية 
للكرة الطائرة، أمين سر االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة فراس الحلواجي برئيس وأعضاء اللجنة 
سعادته  عن  معربا  البحرين،  الثاني  بلدهم  في 
والسبعين  الرابع  لالجتماع  المملكة  باستضافة 
التخاذ  الجميع  خالله  من  يتطلع  والذي  للجنة 
مجموعة من القرارات الرامية إلى االرتقاء بالكرة 
أعلى  إلى  بها  والوصول  الخليجية  الطائرة 

المستويات.
وداركليب  األهلي  ناديي  الحلواجي  ودعا 
بطولة  في  البحرينية  الطائرة  الكرة  ممثلي 
األندية الخليجية السادسة والثالثين إلى إرسال 
نتائجها  على  للتعرف  القرعة  إلى  مندوبيهم 
ثقته  عن  معربا  عامة،  بصورة  البطولة  ونظام 
بما  التنظيمية  اللجنة  اجتماع  أعمال  نجاح  في 
كافة  على  الخليجية  الطائرة  الكرة  مكانة  يعزز 

األصعدة.

فراس الحلواجي

ناصر بن حمد: فخورون بالمشاركة البحرينية

اليوم افتتاح فعاليات بطولة البحرين الدولية للرجل الحديدي
§عوالي - اللجنة اإلعالمية

نائب  العهد  ولي  رعاية  تحت   [
لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، تفتتح 
في السابعة من مساء اليوم فعاليات 
للرجل  الدولية  البحرين  بطولة 
البحرين  حلبة  في  وذلك  الحديدي، 
الحفل  يشتمل  إذ  للسيارات،  الدولية 
على عدد من الفقرات الموضوعة لهذه 
مملكة  أرض  على  الدولية  االحتفالية 

البحرين.
وكانت اللجنة المنظمة قد أنهت كافة 
االستعدادات المتعلقة بالبطولة والتي 
تبدأ  متواصلة  مراحل   3 إقامة  تشمل 
بالسباحة ومن ثم الدراجات الهوائية 
تبدأ  إذ  الجري،  مرحلة  إلى  وصوال 
»الفورسيزونز«  فندق  أمام  االنطالقة 
البحرين  حلبة  في  وتنتهي  بالمنامة 

الدولية. 
ممثل  أعــرب  المناسبة،  وبهذه 
عاهل البالد لألعمال الخيرية وشئون 
األعلى  المجلس  رئيس  الشباب 
اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب 
الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية 
ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره 
للرعاية الكريمة من سمو ولي العهد 
هذه  أن  سموه  مؤكدا  الفعالية،  لهذه 
الرعاية تعكس اهتمام ورعاية صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة لمختلف األنشطة الرياضة 
والشبابية المقامة على أرض المملكة.

حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  وأكد 
ترحيبه بالمشاركين في البطولة من 
الدول  مختلف  ومن  عالميين  أبطال 
الجميع  داعيا  البحريني،  والشباب 
عالية  تنافسية  مستويات  لتقديم 
وتؤكد  لديهم،  الجاهزية  تعكس 
استعداد الجميع لهذه البطولة وكافة 

مراحلها المختلفة.
وأضاف سموه »تستقبل البحرين 
التنافس  من  جديدة  جولة  اليوم 
برياضة الرجل الحديدي التي سجلت 
هذه  أرض  على  القوي  حضورها 
مميزة  يشاركنا مجموعة  إذ  المملكة، 

من األبطال العالميين الذين سيكونون 
التنافس  حالة  على  نوعية  إضافة 
نجاح  ألن  دائما؛  إليها  نتطلع  التي 
هذه البطوالت تعتمد دائما على القوة 
المنافسة، ونحن  أجواء  تشكلها  التي 
على  سيكونون  األبطال  أن  ثقة  على 
مستوى المسئولية في ظل طموحاتهم 
العالية ورغبتهم في اقتناص المراكز 

المتقدمة بالبطولة«.
إلى  ناصر  الشيخ  سمو  ولفت 
تشهدها  التي  الكبيرة  المشاركة 
البحريني  الشباب  قبل  من  البطولة 
الحريص على خوض غمار المنافسة، 
مؤكدا سموه أن المملكة تفخر بوجود 
تشكل  التي  الشبابية  الطاقات  هذه 
الوطني  الحس  على  رائعا  نموذجا 

بالوعي  تتميز  التي  العالية  والروح 
التوفيق  كل  لهم  متمنيا  الرياضي، 

والنجاح في هذه المشاركة.
في  المشاركة  على  سموه  وأكد 
من  لها  لما  كيدز«  »اآليــرون  بطولة 
فيما  لألطفال  بالنسبة  بالغة  أهمية 
لهم، لكون  السليمة  بالتنشئة  يتعلق 
الرياضة ركيزة أساسية في حياتهم، 
مشيرا سموه إلى أن العقل السليم في 
األطفال  ارتباط  وأن  السليم،  الجسم 
بالرياضة وإدراكهم بأهمية ممارستها 
تؤدي إلى تحقيق مجتمع مثالي يطمح 

له الجميع.
األعلى  للمجلس  العام  األمين  وأكد 
سلمان  الشيخ  والرياضة  للشباب 
بطولة  أهمية  خليفة  آل  ابراهيم  بن 

البحرين الدولية للرجل الحديدي في 
تعزيز السمعة العطرة التي تتمتع بها 
المملكة في تنظيم الفعاليات الرياضية 
راقية  بصورة  وإخراجها  المتميزة 
بيئة  البحرين من  به  تتمتع  ما  تؤكد 
جاذبة الستضافة تلك الفعاليات وفق 

أعلى معايير الجودة العالمية.
ابراهيم  بن  سلمان  الشيخ  وأشار 
خطوة  تعد  البطولة  استضافة  أن 
مهمة لتطوير رياضة الرجل الحديدي 
أنها تترجم االهتمام  المملكة، كما  في 
سمو  من  به  تحظى  الذي  المتواصل 
الشيخ ناصر بن حمد، وذلك في إطار 
قاعدة  توسيع  على  سموه  حرص 
أمام  الفرصة  وإتاحة  الرياضة  هذه 
للمشاركة  البحرينيين  الرياضيين 
تصقل  التي  الكبرى  البطوالت  في 
مستوياتهم الفنية وتزيد من خبراتهم 
وتعزز قدراتهم للوصول إلى منصات 

التتويج.
ابراهيم  بن  سلمان  الشيخ  وأبدى 
للبطولة  المنظمة  اللجنة  بقدرة  ثقته 
على توفير األجواء المثالية إلنجاح هذا 
الجوانب،  كافة  من  الرياضي  الحدث 
تبذلها  التي  الكبيرة  بالجهود  مشيداً 
واألهلية  الرسمية  الجهات  مختلف 
من  المنظمة  اللجنة  مع  التعاون  في 
أجل إخراج البطولة بالصورة الزاهية 
التي تؤكد تميز المملكة في استضافة 

مختلف البطوالت الرياضية.

انطالق المسابقات المصاحبة
تحت رعاية سمو الشيخ حمد وسمو 
الشيخ محمد نجلي سمو الشيخ ناصر 
الساعة  في  تقام  خليفة،  آل  حمد  بن 
مسابقة  اليوم  مساء  من  الخامسة 
الطفل الحديدي »اآليرون كيدز«، تليها 
مباشرة مسابقة الترايثلون للسيدات، 
تحت رعاية سمو الشيخة شيمة بنت 

ناصر بن حمد آل خليفة.
الحديدي  الطفل  مسابقة  وشهدت 
إقباال  السيدات  ترايثلون  ومسابقة 
تكون  أن  يتوقع  إذ  النظير،  منقطع 
تنافسي  طابع  وذات  قوية  المنافسة 
بتقديم  الجميع  رغبة  ظل  في  مثير، 

المراكز  وتحقيق  عالية  مستويات 
المتقدمة.

للبطولة  المنظمة  اللجنة  أن  يذكر 
أعدت ميدالية لكل طفل مشارك. 

ومن المقرر أن تبدأ عملية تسجيل 
واعتماد المشاركين في مسابقة الطفل 
الحديدي ومسابقة ترايثلون السيدات 
الرابعة عصرا وفق  الساعة  تمام  في 
لحصر  المتبعة  الروتينية  اإلجراءات 
والعمل  للمشاركين  النهائي  العدد 
هذه  في  ناجحة  انطالقة  ترتيب  على 
ستشهد  التي  المصاحبة  الفعاليات 
من  عاليا  جماهيريا  حضورا  أيضا 
الرياضات  من  النوعية  هذه  محبي 
البحرينية  العائالت  من  وكذلك 

والمقيمة.
الحديدي  الطفل  مسابقة  وستكون 
 »14 حتى   4« من  لألعمار  مخصصة 
متفاوتة  مسافات  إعداد  وتم  سنة، 
محددة  عمرية  فئة  كــل  بحسب 
مسابقة  ستكون  فيما  للمشاركين، 
 5 لمسافة  السيدات  ترايثلون 
خاللها  من  يتحدد  جري  كيلومترات 
الفائزات بالمراكز األولى، كما ستكون 
المشاركين  لألطفال  فرصة  هناك 
من  نخبة  مع  تذكارية  اللتقاط صور 
األبطال المعتمدين في بطولة البحرين 

الدولية للرجل الحديدي.
ترفيهية  أنشطة  ثمة  بأن  علما 
عائلية أعدتها اللجنة المنظمة للبطولة 
حلبة  في  الفعالية  هذه  هامش  على 
للجميع  يمكن  إذ  الدولية،  البحرين 
االستمتاع بأجواء المسابقات في ظل 
المتنوعة  المطاعم  من  العديد  توافر 

والبرامج األخرى.

نقل حفل االفتتاح
سوف تقوم قناة البحرين الرياضية 
الرسمي  االفتتاح  حفل  فعاليات  بنقل 
للبطولة مساء اليوم )الخميس( على 
الهواء مباشرة، والذي سيقام في حلبة 
ضمن  للسيارات  الدولية  البحرين 
الحدث  إبراز  أجل  من  القناة  جهود 
وإظهار برنامجه الشامل بما يتناسب 
الدولية، وقد تم  البطولة  وحجم هذه 

المشاركين  المتسابقين  جميع  دعوة 
في البطولة لحضور الحفل االفتتاحي 
هذه  لعشاق  مفتوحة  دعوة  وكذلك 
متصل،  صعيد  وعلى  الرياضة. 
تواصل القناة الرياضية جهودها لنقل 
مزيد  عبر  الدولية  البطولة  فعاليات 
سبيل  في  الخاصة  االستعدادات  من 
أن تكون التغطية متكاملة تظهر كافة 
األجواء  خاللها  من  وتبرز  المراحل 
بأن  علما  السباق،  خالل  التنافسية 
عبر  فترة  قبل  بدأت  القناة  جهود 
انطالق  لموقع  الزيارات  من  سلسلة 
البطولة في فندق »الفورسيزنز« وفي 
للسباق،  المخصصة  الثالث  المراحل 
في  للفعالية  الرسمي  الموقع  وكذلك 
حلبة البحرين الدولية من أجل دراسة 
الوضع الشامل لتقديم أفضل تغطية 
تلفزيونية ممكنة، باإلضافة إلى موقع 
اللقاءات  من  وسلسلة  االستوديو 
التي  السباق  فترة  طوال  المباشرة 

تنطلق من الصباح الباكر.

االجتماع التنويري
الثامنة  في  المنظمة  اللجنة  تعقد 
التنويري  االجتماع  اليوم  مساء  من 
بطولة  في  بالمشاركين  الخاص 
فندق  في  وذلــك  الحديدي،  الرجل 
وضع  أجــل  من  »الفورسيزونز« 
خالل  من  بالصورة  المتسابقين 
اطالعهم على كافة التعليمات واألمور 

الالزمة.
على  المنظمة  اللجنة  ــددت  وش
التنويري  االجتماع  حضور  ضرورة 
لما له من أهمية للمتسابقين لمعرفة 
المتعلقة بالسباق  التفاصيل  مختلف 
يكون  حتى  االستفسارات،  وطرح 
ممكنة  تهيئة  بأفضل  المشاركون 

للبطولة.
على  المتسابقين  كافة  وسيحصل 
بالشكل  للسير  الالزمة  التعليمات 
السليم في هذه البطولة والتوجيهات 
الالزمة التي تضمن سالمتهم، وتؤدي 
الثالث  المراحل  من  الخروج  إلى 
إلى  باإلضافة  المستويات،  بأفضل 

تفاصيل أخرى فنية وتنظيمية.

ناصر بن حمد في منافسة سابقة

االتفاق يتعاقد مع حمزة 
لقيادة الناشئين واألريش مساعدًا

§الوسط - المحرر الرياضي
المدرب  مع  رسمياً  االتفاق  نادي  تعاقد   [

فئة  فريق  لقيادة  حمزة  محمد  الوطني 
بالنادي،  القدم  لكرة  الناشئين 

مهماته  الجديد  المدرب  وتسلم 
الفريق  العــب  وسيكون 

ــش  األري وهــيــب  األول 
من  تبقى  لما  له  مساعداً 
الموسم،  هذا  منافسات 
أحمد  يكون  أن  على 

للفريق. مديراً  شجاعي 
ــون حــمــزة  ــك ــي وس
للطاقم  بدياًل  واألريــش 

أنور  من  المكون  السابق 

االتفاق  وسيلعب  أمان،  سعيد  ومساعده  األسود 
الناشئين  بدوري  حمزة  بقيادة  مبارياته  أولى 
المالعب  في  النجمة  أمام  )السبت(  غدٍ  بعد  يوم 
والربع  الرابعة  الساعة  الخارجية 

السادسة. بالجولة  عصراً 
أبناء  أحــد  هو  وحمزة 
خاض  لكنه  المالكية  نادي 
التجارب  مــن  العديد 
بعض  ــع  م الــســابــقــة 
صعيد  على  ــة  ــدي األن
مثل  العمرية  الفئات 
عمل  وأيضاً  االتــحــاد، 
الفريق  لمدرب  مساعداً 
االتفاق  بــنــادي  األول 

. محمد حمزةسابقاً


