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اليوم 3 مباريات بالمجموعة الثانية لكأس االتحاد لكرة القدم

صدارة ملكاوية »مؤقتة« وفوز بدعاوي كبير وتعادل الحالة واالتحاد
§الوسط - المحرر الرياضي

األولى  المجموعة  لصدارة  »مؤقتاً«  المالكية  قفز   [
»التنشيطية«  القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  كأس  في 
أهداف  )السبت( على قاللي بثالثة  أمس  الثمين  بفوزه 
قاللي  وأنهى  السادسة،  الجولة  ضمن  هدفين  مقابل 
 ،)30( يوسف  حمد  أحرزه  بهدف  متقدماً  األول  الشوط 
وأحرز  الثاني  الشوط  في  انتفض  الغربية  فارس  لكن 
ثالثة أهداف جاءت عبر أحمد يوسف )48(، وسيدمحمد 
قلص  ثم   ،)72( عاشور  علي  من  والثالث   )63( عباس 
لفريقه  الثاني  الهدف  بإحرازه  لقاللي  الفارق  فيكتور 

.)82(
الفريقان  بتعادل  والحالة  االتحاد  مباراة  وانتهت 
بهدف لكليهما، وسجل للبرتقالي الالعب جاسم عياش، 

بينما جاء هدف البنفسج االتحادي أحمد عابد.

عيسى  مدينة  على  عريضاً  انتصاراً  البديع  وحقق 
أبوبكر  للبديع  وسجل  هدفين،  مقابل  أهداف  بأربعة 
من  بالخطأ  وهدف  الثويني  وأحمد  علي  وهزاع  توريه 
بالخطأ  كليهما  جاءا  المدينة  هدفا  بينما  الخصم،  دفاع 

من دفاع البديع.
كالتالي:  المجموعة  في  العام  الترتيب  أصبح  وبذلك 
 10 والبديع  سترة  مباريات،   6 من  نقطة   12 المالكية 
نقاط   7 االتحاد   ،4 من   9 المحرق  مباريات،   5 من  نقاط 
 3 الحالة   ،6 من   5 مدينة عيسى   ،4 من   5 الرفاع   ،6 من 
خمس  من  نقطة  قاللي  وأخيراً  مباريات،   5 من  نقاط 

مباريات.

 مباريات اليوم
الثانية  المجموعة  في  مباريات  ثالث  اليوم  وُتقام 

السادسة مساًء، فعلى استاد  الساعة  ستنطلق جميعها 
الشرقي،  والرفاع  النجمة  سيلتقي  األهلي  النادي 
مع  البحرين  سيلعب  الرياضية  خليفة  مدينة  وبملعب 
األهلي، وسيتواجه االتفاق مع المنامة على ملعب نادي 

النجمة.
البحرين  نقطة،   15 وله  الحد  يتصدرها  والمجموعة 
الشباب  نقاط،   8 األهلي  نقاط،   10 البسيتين  نقطة،   12
 3 الشرقي  الرفاع  نقاط،   6 النجمة  نقاط،   7 والمنامة 
واحدة،  بنقطة  االتفاق  وأخيراً  نقطتان  التضامن  نقاط، 

وكل الفرق لعبت 5 مباريات.
في  بمباراتين  غداً  السادسة  الجولة  وسُتختتم 
بملعب  والبسيتين  التضامن  بين  الثانية  المجموعة 
مدينة حمد، الحد والشباب بملعب نادي الرفاع، وكذلك 
الرفاع  بين  األولى  المجموعة  في  واحدة  مباراة  ستقام 

والمحرق على استاد النادي األهلي.

من لقاء الحالة واالتحاد من لقاء البديع ومدينة عيسى

تعديل في الجولة األولى 
للقسم الثاني بدورينا الكروي

تعدياًل  القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  أجرى   [
»األولى  العاشرة  الجولة  مباريات  جدول  على 
الدرجة  ألندية  فيفا  دوري  في  الثاني«  القسم  من 
الجديد جميع  إذ ستقام بالوضع  القدم،  األولى لكرة 
الرياضية  مدينة خليفة  ملعب  الجولة على  مباريات 
المقبل  شباط  فبراير/  من  الثالث  يوم  كالتالي:  ذلك 
سيلتقي المالكية مع المحرق الساعة الرابعة وخمس 
وأربعين دقيقة، تليها في السابعة مباراة األهلي مع 
باللقاء  سيلتقي  التالي  اليوم  وفي  الشرقي،  الرفاع 
األول البحرين مع النجمة الساعة 4:45 ثم الرفاع مع 
المنامة الساعة 7، ثم يوم السابع من فبراير/ شباط 
سيلتقي الحالة مع الحد الساعة السادسة، ولكن هذه 
المباراة ستؤجل ليوم الثاني عشر من الشهر نفسه 
بحالة تغلب الحد على الفتح السعودي في تصفيات 
سيلتقي  قبلها  الحد  بأن  علماً  آسيا،  أبطال  دوري 

أيضاً في التصفيات األولى من ناساف األوزبكي.

شعار االتحاد البحريني لكرة القدم

فيما فاز الشباب على التضامن... واليوم ختام الجولة الثالثة

بني جمرة يكسب 3 نقاط جديدة في دوري »ثانية الطائرة«
§الرفاع - محمد عون

] واصل نادي بني جمرة انتصاراته في 
وذلك  الطائرة،  للكرة  الثانية  الدرجة  دوري 
ليحقق   ،)1-3( بنتيجة  الدير  على  فاز  بعدما 
رصيده  ليرفع  التوالي،  على  الثالث  الفوز 
المركز  نقاط في   )9( إلى  بالتالي  النقاط  من 
السابق  رصيده  على  الدير  ظل  فيما  األول، 

وهو )6( نقاط.
أداره  الذي  اللقاء  أشواط  نتائج  وجاءت 
مكي  علي  الدولي  المرشح  من  مكون  طاقم 
 ،16-25( بواقع:  كاظم  علي  والدولي  الشيخ 

.)21-25 ،15-25 ،25-21
وبالعودة إلى المباراة، نرى أن بني جمرة 
األول  الشوط  في  مبكراً  المبادرة  زمام  أخذ 
مستفيداً من تماسكه الدفاعي، وكذلك فعاليته 
الهجومية، فيما عانى الدير من ضعف ملحوظ 
في الكرة األولى، كما أنه افتقد خدمات العبه 
محمد حسن الذي تعرض إلصابة في ركبته 

اليسرى أجبرته على مغادرة الملعب.
وبفضل إرسال مباشر إلى حسين هرونة 
أحمد  أمام  حبيب  لمحمد  ناجح  صد  وحائط 

حسن توسع الفارق أكثر )11-19(.
حققها  التي  النقاط  بعض  رغم  وعلى 
حسن علي لصالح الدير، فإن حسين هرونة 
ومحمد حماد حافظا على تقدم فريقهما حتى 
الشوط  حبيب  محمد  االرتكاز  العب  أنهى 

لبني جمرة بنتيجة )16-25(.
عدة  جمرة  بني  تقدم  الثاني،  الشوط  في 

مرات، لكن الدير كان يجتهد للبقاء جنباً إلى 
جنب مع منافسه، كما أن أداءه تحسن بشكل 
للتشكيل  الحمر  حسين  دخول  مع  ملحوظ 

األساسي.
وعلى رغم تقدم بني جمرة بفارق )3( نقاط 
مباشرة  وأخطاء  هرونة  لحسين  نقاط  بعد 
ارتكبها الديراوية، إال أن العبي المدرب جواد 
جاسم انتفضوا وقلبوا المعطيات لمصلحتهم 
والفضل كله يعود إلى كرة سريعة لحسين 
كما  أيضاً،  حمزة  علي  اصطاد  الذي  الحمر 
وسط  مباشراً  إرساالً  أحرز  حسن  أحمد  أن 
باالستقبال  جمرة  بني  عند  كبيرة  معاناة 

والتخليص )17-20(.
بني جمرة لم ييأس ووفق في التعديل عند 

بالهجوم  أحمد  حسين  فعالية  بعد   ،)20-20(
برز  األخير  أن  إال  علي،  حسن  أمام  والصد 
التفوق  إلى  الدير  وقاد  المناسب  الوقت  في 
من جديد حتى أنهى خطأ »جمراوي« الشوط 

لصالح الدير بنتيجة )21-25(.
جمرة  بني  فرض  الثالث،  الشوط  في 
مؤثر  إرسال  والسبب  البداية،  منذ  إيقاعه 
ويقظة دفاعية وتحسن في المردود الهجومي 
وهذا ساعد المعد محمد الحايكي على تفعيل 

كل ضاربيه بأفضل طريقة ممكنة.
كثيرا،  الدير  فشل  المقابلة،  الجهة  في 
على مستوى االستقبال، وهذا أضعف األداء 
األخطاء  نسيان  دون  من  كثيراً،  الهجومي 
بمختلف  الديراوية  ارتكبها  التي  الكثيرة 

لبني  الشوط  انتهاء  في  ساهم  ما  المهارات 
جمرة بنتيجة )15-25(.

في الشوط الرابع، كان بني جمرة صاحب 
العبي  أن  غير   ،)10-16( حتى  األفضلية 
المدرب محمد الحمر لم يحسنوا الحفاظ على 
الحمر وأحمد حسن  التفوق، ألن حسين  هذا 
كبيرة  صحوة  قادوا  علي  حسن  ثم  ومن 
للدير وسط تراجع كبير في األداء الهجومي 
عند  النتيجة  تعادلت  حتى  جمرة  بني  عند 

.)21-21(
باإلعداد،  وآخــر  إرســال  خطأ  وبسبب 
ونجاح لمحمد منسي بالهجوم من مركز )2(، 
حتى  هام،  بوقت  تفوقه  جمرة  بني  استعاد 
أحمد  حسين  من  ناجح  صد  حائط  أنهى 

أمام أحمد حسن الشوط لصالح بني جمرة 
بنتيجة )21-25(.

عالي يواجه المعامير
السادسة  الساعة  اليوم عند  هذا، وتختتم 
مساء منافسات الجولة الثالثة للدوري وذلك 
نقاط(   6( عالي  سيجمع  وحيد  لقاء  بإقامة 
صالة  ستحتضن  إذ  نقاط(.  )بال  والمعامير 
الرياضية هذا  الطائرة بمدينة عيسى  اتحاد 
اللقاء. وفي مباراة ثانية، حقق الشباب فوزه 
التضامن،  حساب  على  المسابقة  في  األول 

وذلك بثالثية نظيفة.
-25( اللقاء بواقع:  وجاءت نتائج أشواط 

.)18-25 ،15-25 ،23

من لقاء الدير وبني جمرة   من لقاء الشباب والتضامن  

محمد حسن يتعرض إلصابة في »ركبته اليسرى«
] تعرض العب الفريق األول للكرة الطائرة 
في نادي الدير محمد حسن إلى إصابة قوية 
على مستوى ركبته اليسرى، وذلك بعد نزوله 
من محاولة هجومية قام بها في النقاط األولى 
لمباراة فريقه مع بني جمرة والتي انتهت بعد 

ذلك بنتيجة )3-1( لصالح »الجمراوية«.
هذه  بعد  كثيراً  يتألم  شوهد  حسن  محمد 
الملعب،  مغادرة  على  أجبرته  التي  اإلصابة 
الوقت  لبعض  األرض  على  مستلقيًا  وأبقته 
نقلوه  الذين  »اإلسعاف«  رجال  وصل  حتى 

الفحوصات  إلجراء  المستشفى  إلى  ذلك  بعد 
الالزمة له.

العاجل  الشفاء  يتمنى  الرياضي«  »الوسط 
سريعًا  يعود  وأن  حسن،  محمد  لالعب 

لمالعب الكرة الطائرة من جديد.
محمد حسن خالل نقله للمستشفى

نبيل البسيتين: سمحنا للمحترف صالح شعيب بالتدرب مع فريقنا
§الوسط - المحرر الرياضي

البسيتين نبيل عبدالرحمن إن  العام بنادي  ] قال أمين السر 
ناديه لم يتعاقد حتى اآلن مع الالعب صالح شعيب بصفة العب 
أن  إلى  مشيراً  السعودية،  العربية  المملكة  مواليد  من  محترف 
النادي فقط سمح لالعب بخوض تجربة فنية مع الفريق الكروي 
قميص  الالعب رفع  أن  ذلك على رغم  الحالية. ويأتي  الفترة  في 
الفريق رفقة اإلداري محمد صقر. وأضاف عبدالرحمن أن األمور 
الفريق  مع  سيلعبون  الذين  المحترفين  لكل  بالنسبة  ُتحسم  لم 
الفريق حالياً  الالعب شعيب فقط يتدرب مع  الثاني، وإن  القسم 
الفريق  يظهر  أن  متمنياً  اآلن،  إلى  معه  عقد  أي  توقيع  يتم  ولم 
ُينافس  وأن  األول  بالقسم  عليها  كان  مما  أفضل  األزرق بصورة 

شعيب لدى رفعه قميص البسيتين مع اإلداري صقر  بقوة من أجل العودة لدوري الكبار.

فريق »بحرين ون« للدراغ ريس يكسر الرقم العالمي لفئة »البرومود«
§المنامة - بنا

] أكد الممثل الشخصي لجاللة الملك رئيس فريق 
»الدراغ  للسيارات  السرعة  لسباقات  ون«  »بحرين 
أن  خليفة  آل  حمد  بن  اهلل  عبد  الشيخ  سمو  ريس« 
اإلنجاز الكبير والفوز الذي حققه فريق »بحرين ون« 
الدولية  البحرين  أقيم على حلبة  الجمعة، والذي  يوم 
سجل باسم مملكة البحرين، إذ تم كسر الرقم العالمي 
السابق لفئة »البرومود« في سرعة زمنية بلغت 3.64 
بقيادة  الساعة  في  كيلومتراً   324.75 وبسرعة  ثواٍن 

األميركي ستيف جاكسون.
وهنأ سموه أعضاء فريق »بحرين ون« بهذا اإلنجاز 
فريق  ألعضاء  وتقديره  شكره  عن  معرباً  المتميز، 

دولة  من  البلوشي  خالد  المتسابق  ون«،  »بحرين 
والطاقم  أميركا  من  جاكسون  والمتسابق  اإلمارات 
الفني الداعم للفريق على الجهود الجبارة التي بذلوها 
أرض  من  المبهر  العالمي  اإلنجاز  لهذا  الوصول  في 
البحرين  مملكة  اسم  يرفع  والذي  البحرين  مملكة 
بإقبال  تحظى  أصبحت  التي  الرياضة  هذه  في  عالياً 
»بحرين  فريق  أن  إلى  سموه  منوهاً  كبير،  جماهيري 
شكر  كما  حالياً.  العالم  في  سيارة  أسرع  يمتلك  ون« 
الشيخ عبداهلل بن حمد حلبة البحرين الدولية وجميع 
والجمهور  للسباقات  التنظيم  حسن  على  العاملين 
في  الرياضية  لهذه  دائماً  والمساند  المتواجد  الكبير 
هذه  وتطوير  المتميز  المستوى  هذا  تحقيق  سبيل 

الرياضة التي تتسم بالتحدي والتنافس.


