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في أهم مباريات دور الثمانية لكأس خليفة بن سلمان

سلة المحرق بمدربها الجديد تتطلع إلقصاء األهلي
§الوسط - محمد عباس

األهم  المباراة  ــد(  )األح اليوم  تقام   [
خليفة  لكأس  الثمانية  دور  في  واألقــوى 
بين  تجمع  التي  السلة،  لكرة  سلمان  بن 
مساًء،   6:30 الساعة  عند  واألهلي  المحرق 
في  السلة  اتحاد  صالة  على  المباراة  وتقام 

أم الحصم.
حضوراً  المباراة  تشهد  أن  المتوقع  ومن 
ولكونها  أهميتها  ظل  في  كبيراً  جماهيرياً 
نصف  للدور  فيها  الفائز  سيتأهل  إقصائية 
مباراة  من  الفائز  لمالقاة  للبطولة  النهائي 
المنامة  يكون  أن  واألرجح  واالتحاد  المنامة 

هو المتأهل فيها.
وتأهل الفريقان مباشرة لدور الثمانية في 
المركز  األهلي  احتل  أن  بعد  الكأس  مسابقة 
المركز  والمحرق  الدوري  بطولة  في  الرابع 

الخامس.
المباراة صعبة على الجانبين وخصوصاً 
فالمحرق  لها،  االستثنائي  االستعداد  في ظل 
منذ وصول محترفه الصربي إيفان جيرميك 
بعد أن حل بدالً من األميركي برايان روسوم، 
مكتملة  وبصفوف  جيد  بشكل  يستعد  وهو 
كان  الــذي  حسن  أحمد  العبه  باستثناء 
قبل  الوطني  المنتخب  صفوف  في  متواجداً 

أن يعود مؤخراً للفريق.
المباريات  من  سلسلة  خاض  المحرق 
وفريق  عيسى  ومدينة  االتحاد  ضد  الودية 
وذلك  النجمة  وفريق  السعودي  السالم 

هو  واألهلي  الثمانية  دور  للقاء  استعداداً 
في  العبيه  معظم  تواجد  رغم  على  اآلخر 
المنتخب الوطني وهم كل من حسين شاكر، 
وهشام سرحان وعلي عقيل وصباح حسين، 
وايت  مالكوم  األميركي  المحترف  إلى جانب 
البطولة  في  للمنتخب  محترفاً  كان  الذي 

العربية.
تواجد كل هؤالء الالعبين لم يمنع الفريق 
لقاءات  وخوض  استعداداته  مواصلة  من 
لهذا  الجهوزية  قمة  في  ليكون  قوية  ودية 

اللقاء.
أن  المنتظر  من  جيرميك  بقيادة  المحرق 

الالعب  بتواجد  قوية  تشكيلة  على  يعول 
حسن  أحمد  العربية  البطولة  في  المتألق 
عباس  وعلي  عبداهلل  بدر  من  كل  جانب  إلى 
كاديم  الباهامي  والمحترف  حسن  ومحمد 

كولبي.
الفريق عدة أوراق رابحة بتواجد  ويمتلك 

إبراهيم الشهابي وأحمد سلمان وجهاد أحمد 
وبقية الالعبين.

بقيادة  األهلي  يعول  اآلخر،  الجانب  على 
مدربه الذهبي عقيل ميالد على تفوقه الكبير 
على سلة المحرق في اللقاءات األخيرة التي 
انتهت جميعها لمصلحة األهلي بقيادة ميالد.

للتو  عائدة  قوية  تشكيلة  يمتلك  الفريق 
من المشاركة في البطولة العربية إلى جانب 
المحترفين  أبرز  بين  من  يعتبر  محترف 
المنتخب  لتمثيل  اختياره  وتم  الدوري  في 

الوطني.
العبي  جانب  إلى  أيضاً  يمتلك  الفريق 
بينها  من  رابحة  أوراق  عدة  المنتخب 
وعمران  أبــل  وجاسم  ماجد  سيدكاظم 
وحسن  علي  وعبدالمحسن  عبدالرضا 

العربي وبقية عناصر الفريق.

المباراة األولى لمدرب المحرق 
األولى  الرسمية  المباراة  تعتبر  المباراة 
جيرميك  ايفان  الصربي  المحرق  لمدرب 
الموسم  توقف  فترة  في  للفريق  جاء  الذي 
نفسه  إلثبات  الضغط  تحت  سيكون  ولذلك 
أفضل  أحد  ضد  ومثيرة  صعبة  مباراة  في 
لالعبي  فرصة  أيضاً  المباراة  الدوري.  فرق 
الفنية  أفضل مستوياتهم  المحرق الستعادة 
بعد التراجع الفني للكثير من الالعبين وهو 
ما أدى إلى استبعادهم من تشكيلة المنتخب 

الوطني.

من لقاء سابق بين األهلي والمحرق

] أسندت لجنة الحكام في االتحاد البحريني لكرة السلة 
أمر إدارة المباراة األهم في دور الثمانية لكأس خليفة بن 
سلمان لكرة السلة إلى طاقم تحكيم محلي مكون من الحكم 
السلم  محمد  الدولي  والحكم  شكيب  عبدالكريم  الدولي 
في  وخصوصاً  الخارجية  المشاركات  في  تألقا  واللذين 
دورة الحريري في لبنان إلى جانب الحكم المحلي الهادئ 
المباريات  إخراج  في  بهدوئه  ينجح  الذي  غلوم  عادل 

الحساسة لبر األمان.
أنهم  إال  المحلي  الطاقم  على  كبيراً  سيكون  الضغط 

محمد السلمأثبتوا سابقاً قدرتهم على إدارة أهم المباريات.

عبدالكريم شكيبعادل غلوم

سلة االتحاد تتعاقد مع األميركي ويالرد فينسنت
§الوسط - محمد عباس

] تعاقد نادي االتحاد مع المحترف 
األميركي ويالرد فينسنت وذلك للعب 
في صفوف الفريق األول لكرة السلة 
األميركي  للمحترف  خلفاً  النادي  في 
عن  الفريق  استغنى  الذي  أنتوان 

خدماته.
 203 طوله  يبلغ  ويالرد  المحترف 
سنتمترات وعمره 29 عاماً ويستطيع 

اللعب داخل وخارج المنطقة.
في  محطاته  أولى  ستكون  الالعب 
دور  في  المنامة  ضد  االتحاد  لقاء 
الثمانية لكأس خليفة بن سلمان لكرة 

السلة.
للتجربة  خضع  أن  لالعب  وسبق 
قبل  سترة  نادي  سلة  صفوف  في 
أوكرانيا  في  لعب  كما  مواسم،  عدة 
والفلبين  واالورغــواي  ومقدونيا 

وفنزويال وغيرها.
في  كانت  الالعب  محطات  آخر 
الدوري الياباني قبل أن ينتقل لسلة 

الالعب األميركي ويالرد فينسنت نادي االتحاد.

ثمنوا هذه اللفتة من رئيس االتحاد لألعضاء السابقين

قربان والدرازي وبن عباس يشيدون بخطوة اتحاد السلة
§الوسط - محمد عباس

مجالس  في  السابقون  األعضاء  أشاد   [
إدارات اتحاد السلة عبدالرضا قربان وحميد 
بن عباس وحسين الدرازي بالخطوة الالفتة 
لالتحاد  الحالي  اإلدارة  مجلس  بها  قام  التي 
السابقين  األعضاء  تكريم  دعوة  خالل  من 
للمنصة  دخول  بطاقات  مع  تقدير  برسائل 
والكأس،  الــدوري  مباريات  في  الرئيسية 
مبينين أن هذه الخطوة تعكس تقدير واهتمام 

االتحاد باألعضاء السابقين.
وقال قربان: »نشكر اتحاد السلة على هذه 
الخطوة وتحديداً رئيس االتحاد سمو الشيخ 
عيسى بن علي آل خليفة الذي يثبت كل يوم 

البحرينية  السلة  كرة  قيادة  على  قادر  أنه 
وتعاون  وبتكاتف  وطموحة  شابة  بروحية 

الجميع«.
وأضاف أن »هذه الخطوة أسعدتنا وبينت 
رئيس  يكنه  الذي  واالحترام  التقدير  مقدار 

اتحاد السلة لألعضاء السابقين«.
بن  حميد  السابق  العضو  أشاد  بدوره، 
لم  إعادة  في  السلة  اتحاد  بخطوة  عباس 
وتقدير  البحرينية  السلة  كرة  أسرة  شمل 
الماضية  السنوات  مدار  على  فيها  العاملين 

ومنذ تأسيس االتحاد البحريني لكرة السلة.
تقدير سمو  تبين مدى  وقال: »هي خطوة 
تواجد  في  ورغبته  السلة  اتحاد  رئيس 
يستحق  الذي  االتحاد  لهذا  ودعمهم  الجميع 

جميع  طموح  لتحقيق  مساندة  وكل  دعم  كل 
السلة  السابقة في تطور ورقي كرة  األجيال 

البحرينية«.
أما العضو السابق في اتحاد السلة ونائب 
نادي  في  الحالي  السلة  كرة  جهاز  رئيس 
المحرق حسين الدرازي، فأكد من جانبه أن 
القائمة  الروحية  تكشف  السلة  اتحاد  خطوة 
الحالي  االتحاد  بها  يعمل  الذي  التعاون  على 
والتي تهدف للم شمل الجميع وإعادة إحياء 
الماضية في  السنوات  المفقودة خالل  الروح 
كرة السلة البحرينية من خالل ابتعاد معظم 
األسماء المعروفة في اللعبة عنها حتى باتت 
جميع  من  تمامًا  خالية  الرئيسية  المنصة 

رموز اللعبة.

حسين الدرازيحميد عباسعيسى بن علي

أكد أن االستعدادات عادية والمباراة صعبة اليوم

خالد كانو: كأس خليفة 
بن سلمان نقلة للسلة البحرينية

§الوسط - محمد عباس
خالد  األهلي  النادي  رئيس  أكد   [
الوزراء  رئيس  اسم  اطالق  أن  كانو 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
كأس  مسابقة  على  خليفة  آل  سلمان 
للعبة  نقلة نوعية وتاريخية  السلة هو 
المجهودات  على  وتدلل  البحرين  في 
اتحاد  رئيس  يبذلها  التي  االستثنائية 
علي  بن  عيسى  الشيخ  سمو  السلة 

آل خليفة.
بمرحلة  نمر  أننا  في  »الشك  وقال: 
نوعية  ونقلة  البالد  في  للعبة  جديدة 
كبيرة ستسهم في االرتقاء بكرة السلة 
البحرينية من مختلف الجوانب وليس 
المركز  على  الحصول  عليها  أدل 
تاريخ  في  األولى  للمرة  عربيًا  الثالث 

البحرين«.
يبذلها  التي  الجهود  أن  كانو  وأكد 
محل  هي  السلة  اتحاد  رئيس  سمو 
اهتمامه  مقدار  وتبين  الجميع  تقدير 
اللعبة  وبتطوير  السلة  باتحاد 

والمسابقات.
األهلي  النادي  في  »نحن  وأضاف 
خليفة  كأس  في  مشاركتنا  أن  نعتبر 
بن سلمان وسام شرف ونتمنى بكل 
البطولة  نهائي هذه  في  التواجد  تأكيد 

الغالية«.
ضد  اليوم  »مباراتنا  أن  وتابع 
فالفريقان  صعبة،  مباراة  المحرق 

ما  وعــادة  المستوى  في  متقاربان 
تكون مباريات المحرق واألهلي قوية 
األخيرة«.  األوقات  في  إال  تحسم  وال 
فريقه  استعدادات  أن  كانو  وأوضح 
التدريبات  اليوم من خالل  للقاء  عادة 
فترة  في  سواء  الفريق  خاضها  التي 
أو  الخارج  في  المنتخب  تواجد العبي 
»لدينا  وقال:  الفريق.  مع  بعد عودتهم 
أن  والمهم  والفريق  الالعبين  في  ثقة 
كرة  عن  المعروف  المستوى  نقدم 

السلة في النادي األهلي«.
للجماهير  دعوته  كانو  ــه  ووج
بقوة  والمؤازرة  للحضور  األهالوية 
المباراة. وقال: »جماهيرنا ال  في هذه 
تحتاج إلى دعوة في مثل هذه اللقاءات 
وتشجيعها ومساندتها للفريق له بالغ 

األثر في هذا اللقاء الحاسم«.

خالد كانو

ءات الثمانية طاقم تحكيم محلي إلدارة أهم لقا


