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في آخر مبارياته بالدور التمهيدي بكأس العالم

منتخب كبار اليد يلتقي األرجنتين وعينه على المركز 17
§الوسط - محمد أمان

اليد  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يخوض   [
)الجمعة(  اليوم  عصرا  الرابعة  الساعة  تمام  في 
كأس  لبطولة  التمهيدي  الدور  في  مبارياته  آخر 
أمام  فرنسا  المقامة في  للرجال  اليد  لكرة  العالم 

منتخب األرجنتين.
وكان منتخبنا الوطني قد افتتح مشواره بلقاء 
السويد وخسر بنتيجة 33-16، ثم خسر من قطر 
بنتيجة 32-22، وبعد ذلك خسر من مصر بنتيجة 

28-26، وأخيرا من الدنمارك بنتيجة 26-30.
الفوز  اليوم  ويبحث منتخبنا الوطني من لقاء 
التمهيدي  الدور  في  فوز  أول  تحقيق  العتبارين، 
بكأس العالم، واألهم هو سلك الطريق للمنافسة 
على المركز 17 في النهائيات، بعد أن حقق المركز 
بتحقيقه   2011 العام  السويد  مونديال  في   23

انتصارا واحدا فقط على مصر بنتيجة 26-27.
مبارياته  كل  الوطني  المنتخب  خسر  وكما 
المنتخب  فإن  اآلن،  لحد  التمهيدي  الدور  في 
ولكن  أيضا،  مبارياته  كل  خسر  األرجنتيني 
النتائج  حيث  من  أفضل  الوطني  منتخبنا 
األهداف  لفارق  بالعودة  المباريات  مجمل  في 
المسجلة والمستقبلة، لذلك فإن منتخبنا الوطني 
خامس الترتيب العام اآلن، والتعادل يكفيه أيضا 

لضمان هذا المركز.
المركز  الوطني  منتخبنا  تأمين  حال  وفي 
الخامس في هذه المجموعة، فإنه سيلتقي خامس 

المجموعة الثالثة إما السعودية أو تشيلي.
ويمتلك منتخبنا الوطني الذي قدما أداء رائعا 
المنتخب  جانيرو  دي  ريو  أولمبياد  بطل  أمام 
الدنماركي قبل يومين كل اإلمكانات التي تجعله 
الهام  المركز  اليوم وتأمين هذا  الفوز  قادرا على 
بكثير من  أفضل  بنتيجة  المونديال  من  للخروج 

مونديال السويد.
الوطني  منتخبنا  يتفوق  الذي  الوقت  وفي 
فإن  األرجنتيني،  المنتخب  على  األهداف  بفارق 
الفوز  ويمكن  المتناول  في  منتخبا  ليس  األخير 
قبل  الدوحة  مونديال  أنهى  وقد  بسهولة،  عليه 
عامين في المركز رقم 12، وهذا يدلل على قيمته 

الفنية وقدراته العالية.
اليوم  الوطني  المنتخب  العبي  من  ينتظر 
أمام  عليه  ظهروا  الذي  األداء  عن  يقل  ال  أداء 
الكل  وبتقديم  العالية،  الروح  وبذات  الدنمارك، 
الذي  الصياد  حسين  وخصوصا  الحقيقي  أداءه 
عاد بقوة أمام الدنمارك، والليلة ينتظر من بالل 
بشام ومهدي سعد الكثير لمعاونة المتألق كميل 
وصاحب  ميرزا  ومحمد  ميرزا  وعلي  محفوظ 

من لقاء منتخبنا والدنماركاألداء الثابت جدا محمد عبدالحسين.

األهلي يلتقي االتفاق لتحديد بطل المجموعة 1 في تنشيطية اليد
§الوسط - محمد أمان 

)الجمعة(  اليوم  تفتتح   [
الخامسة  الجولة  مباريات 
للدورة  التمهيدي  الــدور  من 
اليد  لكرة  للكبار  التنشيطية 
الالعبين  دون  من  تلعب  التي 
مع  الدير  بلقاء  الدوليين 
الساعة  تمام  في  البحرين 
الخامسة والنصف مساء، وبعد 
وتقام  االتفاق،  مع  األهلي  ذلك 
اتحاد  صالة  على  المباراتان 

اليد بأم الحصم.
البحرين  مباراة  وتعتبر 
بعد سقوط  هامشية  الدير  مع 
األول أمام أم الحصم في الجولة 
السقوط  هذا  ومنح  الماضية، 
تأهله  لتأمين  لالتفاق  الفرصة 
بمعية  النهائي  نصف  للدور 

النادي األهلي.
 9 األهلي  النادي  ويمتلك 
نقاط من 3 انتصارات متتالية، 
فيما االتفاق 8 نقاط من فوزين 

وتعادل مع البحرين، وبناء على 
ذلك فإن التعادل كاف بالنسبة 

لألهلي لحسم الصدارة.
تبدو  ــوال،  األحـ كل  ــي  وف
األفضلية لصالح النادي األهلي 

الذي يفتقد خدمات صادق علي 
سعد  ومهدي  ميرزا  ومحمد 
ولكن  السماهيجي،  وحسن 
سهال  صيدا  يكون  لن  االتفاق 

أيضا.

وسيتحدد غدا )السبت( بطل 
ووصيف المجموعة الثانية في 
أمام  الشباب  اللقب  حامل  لقاء 
الجولة  منذ  تأهال  وقد  باربار، 

الماضية.

من منافسات الدورة التنشيطية

أول إنجاز للفريق البحريني

فريق البحرين ميريدا للدراجات
يصعد لمنصة التتويج للمرة األولى

] استطاع الدراج اإليطالي نيكولو بونيفازيو 
للدراجات  ميريدا  البحرين  لفريق  يحقق  أن 
وذلك  التتويج  منصة  على  مركز  أول  الهوائية 
الثالثة  المرحلة  في  الثالث  بالمركز  فوزه  بعد 
مدينة  في  المقام   2017 أندر  داون  طواف  من 

أديليد األسترالية. 
المركز  حقق  الصاعد  اإليطالي  النجم  وكان 
استطاع  أنه  إال  األولى،  المرحلة  في  الخامس 
يعتبر  فيما  الثالثة،  المرحلة  في  ثالثاً  يحل  أن 
نتيجة مبهرة لفريق البحرين ميريدا للدراجات 

الهوائية في بداية هذا الموسم.
وقال المدير الرياضي لفريق البحرين ميريدا 
نهاية  في  مودويت  فيليب  الهوائية،  للدراجات 
به  قاموا  الذي  باألداء  انبهرت  »لقد  المرحلة: 
طاقتنا  نخسر  كنا  لقد  السريع.  االنطالق  خالل 
خالل آخر 2 كلم. بالنسبة إلينا لقد كان الشيء 
للغاية،  ممتازاً  قلياًل، ولكننا نمتلك فريقاً  معقداً 

لقد قاموا بأداء جماعي مثالي«. 

روحهم  مع  جداً  سعيداً  كنت  »لقد  وأضاف 
اإليطالي:  المتسابق  قال  جهته،  من  العالية«. 
ولكن  للغاية،  جمياًل  السباق  مضمار  كان  »لقد 
ولذلك  ورياح،  مرتفع  هناك  كان  النهاية  في 
سبب هذا صعوبة بالغة عند االنطالق األخير«.

نيكولو بونيفازيو

اليوم في السباق الـ 12 للخيل

كؤوس وزير الشباب تشعل صراع الجياد وسط مشاركة كبيرة
§الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

وسباق  للفروسية  راشد  نادي  ينظم   [
الخيل، في الواحدة و40 دقيقة من بعد ظهر اليوم 
الموسم،  لهذا  عشر  الثاني  السباق  )الجمعة(، 
الذي سيقام على كؤوس وزير شئون الشباب 
النادي  سباق  مضمار  على  وذلك  والرياضة، 
بمنطقة الرفة بالصخير، وذلك تحت رعاية وزير 

شئون الشباب والرياضة هشام الجودر.
 81 بلغت  كبيرة  مشاركة  السباق  وسيشهد 
للفوز  قوية  بمنافسات  توقعات  وسط  جواداً 
يقام  الذي  األول  الشوط  من  بدءاً  بالكؤوس 
والمبتدئات  والرابعة  الثالثة  الدرجة  لجياد 
»نتاج محلي« مسافة 1400 متر والجائزة 1500 
دينار وبمشاركة 12 جواداً، إذ يتوقع أن تكون 
المنافسة بين الفرس »غمرة« ملك سمو الشيخ 
عيسى بن عبداهلل بن عيسى آل خليفة وبقيادة 
البرتو سانا، التي تألقت بفوزها في مشاركتيها 
اليوم  منافستها  على  فيها  وتفوقت  األخيرتين 
آر  أند  اتش  إلسطبالت  غيتار«  »بلوز  الفرس 
وبقيادة جيمي كوين، بجانب الفرس »السعيدة« 
سلمان  بن  محمد  بن  هاشم  الشيخ  سمو  ملك 
آل خليفة وبقيادة أندرو ايليوت، والتي ظهرت 
بصورة جيدة وحلت ثانية في مشاركاتها هذا 

الموسم.
الثالثة  الدرجة  لجياد  يقام  الثاني  الشوط 
 1200 مسافة  »مستورد«  والمبتدئات  والرابعة 
متر مستقيم والجائزة 1500 دينار وبمشاركة 10 
جياد تسعى لتحقيق فوزها األول ومستوياتها 
أمامها  مفتوحة  المنافسة  يجعل  مما  متقاربة 
إلسطبل  فينسس«  »لوال  للفرس  أفضلية  مع 
الجيد  ظهورها  بعد  سانا  البرتو  وبقيادة  أوال 
وحلت  أسبوعين  قبل  األخيرة  مشاركتها  في 
في المركز الثالث، والحصان »نايل فنشر« ملك 
حسن عون مبارك وبقيادة بريت دويل والذي 
مشاركاته  في  والثالث  الثاني  المركزين  حقق 

هذا الموسم.
الثالث يقام على كأس وزير شئون  الشوط 

الرابعة  الدرجة  لجياد  والرياضة  الشباب 
والمبتدئات من خيل البحرين العربية األصيلة 
 2500 والجائزة  متر   1400 لمسافة  »الواهو« 
تكون  أن  ويتوقع  جياد،   7 وبمشاركة  دينار 
الجسرة  إلسطبل   »1660 »الطويسة  الفرس 
للفوز  األبرز  المرشحة  أيليوت  أندرو  وبقيادة 
في  الالفت  ظهورها  ضوء  على  الشوط  بكأس 

مشاركتها في السباق العاشر هذا الموسم.
يقام على كأس وزير شئون  الرابع  الشوط 
الشباب والرياضة لجياد الدرجة األولى »نتاج 
 2000 والجائزة  متر   1600 لمسافة  محلي« 
دينار وبمشاركة 5 من الجياد القوية المعروفة 
تحقيق  لها  وسبق  المحلي  النتاج  سباقات  في 
انتصارات ونتائج متقدمة في المواسم األخيرة.
الشوط الخامس يقام على كأس وزير شئون 
التوازن »مستورد«  والرياضة لسباق  الشباب 
دينار   2500 والجائزة  متر   1600 مسافة 
وبمشاركة 11 جواداً، ويتوقع أن يشهد منافسة 
المستوى  في  متقاربة  جياد  عدة  بين  متكافئة 
مثل  متقدمة  مراكز  وتحقيق  الفوز  لها  وسبق 
المؤمن  علي  ناصر  ملك  »أكويفلنت«  الحصان 
»الرجيك  والحصان  فيصل،  عبداهلل  وبقيادة 

بن  الدين  سلطان  الشيخ  سمو  ملك  رياكشن« 
محمد بن سلمان آل خليفة وبقيادة بريت دويل، 
حبيب  ملك  فيرست«  ذي  »جورج  والحصان 
حسن الخيال وبقيادة أندرو ايلوت، والحصان 
وبقيادة  محمد  جاسم  إبراهيم  ملك  »تشريق« 

جيمي كوين.
الشوط السادس يقام لجياد الدرجات الثالثة 
 1200 مسافة  »مستورد«  والمبتدئات  والرابعة 
1500 دينار وبمشاركة  متر مستقيم والجائزة 
أن يشهد منافسة ثالثية بين  9 جياد، وينتظر 
الناصرية  إلسطبل  »مستريوسو«  الحصان 
وبقيادة عبداهلل فيصل والحصان »ليت غو أغو« 
الفوز  لهما  سبق  اللذين  رمان  رأس  إلسطبل 
بجانب  األخيرة  مشاركتهما  في  تراجعهما  قبل 
الحصان »أونست بوبس« ملك الشيخ محمد بن 
فواز آل خليفة وبقيادة علي حسن، الذي حقق 

والثاني  األول  المركزان  بينها  متفاوتة  نتائج 
خالل مشاركاته هذا الموسم.

الشوط السابع يقام على كأس وزير شئون 
الدرجات  جميع  لجياد  والرياضة  الشباب 
متر   2400 مسافة  محلي«  »نتاج  والمبتدئات 
والجائزة 1500 دينار وبمشاركة 4 جياد، وعلى 
رغم قلة الجياد المشاركة إالّ أنه يتوقع أن يشهد 
تابعة  األربعة  الجياد  لكون  تكتيكية  منافسة 
إلسطبلين إذ سيكون الحصان المرشح »مليار« 
ملك سمو الشيخ محمد بن عبداهلل بن عيسى آل 
الفوز  البرتو سانا والذي حقق  خليفة وبقيادة 
نفسها  المسافة  وفي  األخيرتين  مشاركتيه  في 
سيحاول  لذا  الوزن  فارق  عقبة  سيواجه  لكنه 
لإلسطبل  اآلخــر  الحصان  وضع  المضمر 
»الجوالن« ورقة تكتيكية، فيما سيكون المنافسة 
من جانب الحصان »رتورت« إلسطبل الناصرية 

»نيوز  الحصان  وكذلك  دويل  بريت  وبقيادة 
يتمتعان  واللذين  حميد  صادق  بقيادة  بريكر« 
وخصوصاً  الفوز  إلى  يؤهلهما  جيد  بمستوى 
مشاركاتهما  في  المتقدمة  المراكز  حققا  بعدما 

األخيرة.
كأس  على  يقام  واألخير  الثامن  الشوط 
جميع  لجياد  والرياضة  الشباب  شئون  وزير 
 2200 مسافة  »مستورد«  والمبتدئات  الدرجات 
متر والجائزة 2000 دينار وبمشاركة 13 جواداً 
بين  ومثيراً  قوياً  صراعاً  يشهد  أن  يتوقع  إذ 
عدد من الجياد المستوردة البارزة مما سيجعل 
باب المنافسة مفتوحة أمام مجموعة من الجياد 
عبدالرحمن  محمد  ملك  »سمين«  الحصان  مثل 
والحصان  الدجج،  ستيفن  وبقيادة  الجسمي 
»برشر بوينت« ملك سمو الشيخ نادر بن محمد 
بن سلمان آل خليفة، والحصان »فيلد أوف فيم«.

هشام الجودر

منافسات قوية يشهدها سباق اليوم


