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في نصف نهائي كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة

مواجهة نارية بين المحرق العائد والمنامة المهيمن على اللعبة
§الوسط - محمد عباس

النهائي  نصف  الدور  )الجمعة(  اليوم  ينطلق   [
مباراة  بإقامة  السلة  لكرة  سلمان  بن  خليفة  لكأس 
واحدة تجمع بين المنامة والمحرق عند الساعة 6:30 

مساء على صالة خليفة في مدينة عيسى.
للمباراة  ويتأهل  مباريات   3 من  المواجهة  وتلعب 
في  للفوز  منافسه  يسبق  الذي  الفريق  النهائية 

مباراتين.
ويجمع نصف النهائي اآلخر بين الحالة والنويدرات 

واللذين ستبدأ سلسلة مبارياتهما غدا )السبت(.
وتعتبر هذه المباراة الرسمية األولى في كرة السلة 
مدينة عيسى، وذلك  في  تقام على صالة خليفة  التي 
تدشين للصالة التي تستوعب طاقة جماهيرية كبيرة 
التي  الكبيرة  والمحرق  المنامة  جماهير  مع  تتناسب 
موقع  تخصيص  جانب  إلى  الصالة  تمأل  أن  يتوقع 

خاص للعائالت البحرينية.
وتعتبر مباراة المحرق والمنامة إعادة للمواجهات 
قبل  الفريقين  التي جمعت  المثيرة  والمنافسة  القوية 
عن  المحرق  بعدها  ابتعد  عندما  مواسم   3 من  أكثر 
عانى  التي  والفنية  اإلدارية  المشاكل  بفعل  المنافسة 

منها والتي أثرت على استقرار الفريق.
للدوري  الذهبي  للمربع  التأهل  المحرق عن  وغاب 
يسجل  أن  قبل  األخيرين  الموسمين  خالل  الكأس  أو 

عودته هذا الموسم ببلوغه مربع الكأس.
االثارة  من  بالكثير  تحفل  أن  المتوقع  من  المباراة 
يمتلكانه  لما  الفريقين،  لقاءات  عادة  كما هي  والندية 
من ترسانة من النجوم إلى جانب الجماهيرية الكبيرة.
تشكيلة  يمتلك  الذي  للمنامة  مازالت  األفضلية 
ذهبية وفريق ال يهزم ولم يتعرض للهزيمة حتى اآلن 
في هذا الموسم، في الوقت الذي عادت الروح للمحرق 

واستعاد معظم العبيه.
المنامة يعول على تكامل صفوفه بعد عودة نجمه 
محمد حسين »كمبس« من االصابة وكذلك تألق حسن 
كويد  ويونس  كويد  ومحمد  عزيز  وأحمد  نوروز 
لالعبه  الالفت  البروز  إلى  باإلضافة  جميل،  وميثم 

والمحترف  أمير  ومحمد  نجف  وأحمد  قربان  محمد 
الجورجي نيكولوز.

حسن  أحمد  نجمه  على  المحرق  يعول  حين  في 
ألفضل  عبداهلل  بدر  استعادة  على  تعويله  جانب  إلى 
حسن  ومحمد  عباس  علي  وكذلك  الفنية  مستوياته 
والمحترف الباهامي كاديم كولبي الذي يعرف المنامة 

تماما من خالل لعبه مع الفريق الموسم الماضي.
المنامة يمتلك أيضا عدة أوراق بتواجد علي ربيعة 
وبقية  أحمد  وجهاد  رمضان  وأحمد  ناصر  ومحمد 

الالعبين.

مدربان صربيان 
إلى  للتو  قدما  صربيان  مدربان  الفريقان  يقود 

البحرين وقاد كل منهما فريقه في مباراة واحدة فقط، 
إذ يدرب المنامة المدرب الصربي الشهير دراغان راكا 
االتحاد  على  األول  ظهوره  في  الفوز  في  نجح  الذي 
ومباراته اليوم ضد المحرق تعتبر االختبار الحقيقي 

لمدى قدرته على قيادة الفريق.
المدرب  المحرق  يقود  اآلخــر،  الجانب  على 
االختبار  في  نجح  الذي  جيرميك  ايفان  الصربي 
عقدة  مثل  الذي  األهلي  على  بالفوز  له  األول 

للمحرق في السنوات األخيرة.
ايفان جيرميك يريد مواصلة مسيرته بالحاق 
على  الموسم  هذا  بالمنامة  األولى  الهزيمة 
قدرة  جيرميك  وأظهر  المهمة.  صعوبة  رغم 
على قيادة الفريق واجراء التغييرات الالزمة 

ومعرفة بإمكانات وقدرات العبيه.

من لقاء سابق بين المنامة والمحرق

كمبس ودوره
المؤثر في الحسم

للمشاركة  »كمبس«  حسين  محمد  المنامة  نجم  عاد   [
مع الفريق في هذا الموسم بدءاً من مباراة االتحاد األخيرة 

في مسابقة الكأس وسيكون متواجداً ضد المحرق اليوم.
لفترة  نظراً  الكاملة  جاهزيته  عدم  رغم  على  الالعب 
بخبرته  أنه  إال  الشهرين  تجاوزت  التي  الطويلة  التوقف 
وقدراته الكبيرة قادر على إحداث الفارق لفريقه وخصوصًا 

في األوقات الحاسمة.
الوقت  في  كانت  كبيرة وعودته  إمكانيات  يمتلك  الالعب 
ومن  للفريق  المناسب 
تشكل  أن  المنتظر 
ــدور  مــبــاريــات ال
النهائي  نصف 
التي  ــة  ــواب ــب ال
من  يــســتــعــيــد 
الالعب  خاللها 
مستوياته  أفضل 

الفنية.

صالة مدينة خليفة الرياضية كاديم في لقاء األهلي األخير

الصالة الجديدة ستؤثر على الفريقينثاني لقاء لكاديم ضد سلة المنامة
الباهامي كاديم  المحرق  ] يخوض محترف 
المنامة  السابق  فريقه  ضد  الثاني  لقاءه  كولبي 
الذي حقق معه الموسم الماضي الثنائية الدوري 

والكأس.
ضد  المحرق  مع  تعاقده  بداية  كاديم  ولعب 
نقاط   3 بفارق  اللقاء  المحرق  خسر  إذ  المنامة 
الفريق كما هو حاصل  ولم يكن قد انسجم مع 

حاليًا.
لقاء اليوم هو الثاني لكاديم ضد المنامة وهو 
السابق  فريقه  مواجهة  في  له  الحقيقي  اللقاء 
وخصوصًا لناحية أهميته في نصف نهائي كأس 
التحسن  بعد  وكذلك  للسلة  سلمان  بن  خليفة 

الملحوظ في أداء الفريق وكذلك في أداء كاديم.
وستكون المواجهة صعبة أمام فريقه السابق، 
كما أنها صعبة في مواجهة المحترف الجورجي 
نيكولوز الذي دخل مرحلة االختبارات الحقيقية 

لقدراته.

النهائي  نصف  الدور  مباريات  نقل  أن  في  الشك   [
خليفة  صالة  إلى  السلة  لكرة  سلمان  بن  خليفة  لكأس 
سيؤثر على الفرق وخصوصًا في المباراة األولى كون 
الخاص  الحلق  على  التصويب  على  تتعود  لم  الفرق 

بالصالة أو اللعب بشكل متواصل فيها.
اللقاء  بداية  في  واضح  بشكل  التأثر  هذا  وسيظهر 

اليوم وكذلك في معدل التصويبات الناجحة للفريقين إال 
األمور  ستختلف  الالعبين  وتعود  الوقت  مرور  مع  أنه 
كثيراً. وستتيح الصالة شكاًل أجمل للحضور الجماهيري 
في  الملعب  حول  للمدرجات  الدائري  الشكل  خالل  من 
في حال  كبيراً  دوراً  الجماهير  فيه  الذي ستلعب  الوقت 

حضورها المكثف.

أشاد بمبادرات رئيس االتحاد وتوقع مستقباًل زاهرًا للعبة 

نجاح ميالد: خطوات مدروسة لتطوير السلة البحرينية
§الوسط - محمد عباس

المدربين  شيخ  أكــد   [
السلة  كرة  في  البحرينيين 
نجاح ميالد أن الخطوات التي 
السلة  اتحاد  يقوم بها رئيس 
بن  عيسى  الشيخ  سمو 
خطوات  هي  خليفة  آل  علي 
كرة  تطوير  ألجل  مدروسة 

السلة البحرينية.
شهدناه  ما  ظل  »في  وقال: 
ومبادرات  عمل  آليات  من 
األشهر  خالل  ومهمة  مكثفة 
فإننا  الماضية  الثالثة 
كرة  بمستقبل  جداً  متفائلون 
ومستقبل  البحرينية  السلة 

المنتخبات الوطنية«.
السلة  »كرة  أن  وأضاف 
البحرينية كانت بحاجة لمثل 
القيادية  الشخصية  هــذه 
بالفعل  والراغبة  والشابة 
اللعبة  لمصلحة  العمل  في 
للمصالح  النظر  دون  من 

الضيقة«.
الذي  »التقدير  أن  وتابع 
مجالس  أعضاء  به  يحظى 
السابقون ومنتسبو  اإلدارات 
الرئيس  اللعبة من قبل سمو 
التي  الثقة  ــدى  م يعكس 

يمتلكها والرغبة الصادقة في 
االستفادة من جميع الخبرات 
مصلحة  فيه  لما  الموجودة 

اللعبة«.
اعتزازه  عن  ميالد  وأعرب 
بمنح  سموه  قبل  من  باللفتة 
رسائل  السابقين  األعضاء 
دخــول  وبــطــاقــات  تقدير 
تواصله  وكذلك  للمنصة 
بزيارات  األندية  مع  المباشر 

في  األثر  بالغ  لها  ميدانية 
السكة  على  اللعبة  وضع 

الصحيحة.
وقال: »إن الدعم الشخصي 
واإلنجاز  المنتخب  لمشاركة 
نوعه  من  األول  العربي 
المتتالية  المبادرات  وكذلك 
السلة  كأس  تسمية  وأهمها 
الملكي  السمو  صاحب  باسم 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 

فترة  في  تحققت  كلها  خليفة 
على  يؤكد  ما  جداً  قصيرة 
باتت  الــذي  الكبير  الدعم 

تحظى به اللعبة«.
علمي  »بحسب  وأضــاف 
قادمة  أخرى  مبادرات  هناك 
على  واللعبة  الطريق  في 
واإلبــداع  التخصص  مسار 
التي  العمرية  الفئات  ودعم 

تمثل مستقبل اللعبة«.

نجاح ميالدعيسى بن علي

مدرسة أرسنال البحرين تستضيف الجولة 
القادمة من بطولة كأس الخليج

§المنامة - مدرسة أرسنال البحرين
مــدرســة  تستضيف   [
القدم  لكرة  البحرين  أرسنال 
كانون  يناير/  شهر  نهاية 
الثالثة  الجولة  الجاري  الثاني 
الخليج  ــأس  ك بطولة  مــن 
الجولة  بعد  أرسنال  لمدارس 
التي أقيمت الشهر الماضي في 
تصدرت  والتي  عمان،  سلطنة 
أرسنال  مدرسة  خاللها  من 
البحرين جدول الترتيب وسط 
مــدارس  من  قوية  منافسة 

أرسنال الخليجية األخرى.
وستحتضن المملكة فرق كل 
من مدرسة أرسنال في المملكة 
وعمان  السعودية  العربية 
دون  هم  لمن  ودبي  والكويت 
البطولة  في  عاما  عشر  الستة 
التي ستمتد على مدى يومين، 
في  مبارياتها  ستجرى  والتي 
كما  سار.  في  المدرسة  مالعب 
أعدت اللجنة المنظمة للبطولة 
وأنشطة  فعاليات  ــدول  ج
للفرق  وترفيهية  رياضية 
الى  تهدف  والتي  المشاركة 

تعزيز الترابط بين الالعبين.
في  اإلداري  المدير  وعلق 
القدم  لكرة  أرسنال  مــدارس 

قائال:  الكوهجي  عبدالحميد 
الستضافة  جًدا  سعداء  »نحن 
األرســنــال  مـــدارس  بطولة 
الخليجية لكرة القدم في مملكة 
ستضيف  إنها  إذ  البحرين، 
لرصيد الفرق المشاركة تجربًة 
االستضافة  رائعة، وتأتي هذه 
المدرسة  استراتيجية  ضمن 
في  المشاركة  في  المتمثلة 
المختلفة  الدولية  البطوالت 

بهدف اكتساب الخبرات وصقل 
المهارات الكروية«.

أدى  الكوهجي »لقد  وأضاف 
الالعبون أداًء ُمبهًِرا في الجولة 
يتصدرون  جعلهم  السابقة 
أن  ونتمنى  الترتيب،  جدول 
إلى  االداء  هذا  على  يستمروا 
لتضاف  بالبطولة  يظفروا  أن 
إلى إنجازاتهم الكروية السابقة 

التي حققوها للمدرسة«.

ترتيب الفرق المشاركة في بطولة األرسنال


