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مسابقة كرة السلة بمشاركة 3 منتخبات في مارس

منتخبنا يواصل استعداداته لبطولة المرأة الخليجية

بشكل  تدريباته  األول  المنتخب  ويخوض 
شبه يومي على صالة نادي المنامة، وكذلك 
على صالة اتحاد السلة في أم الحصم بقيادة 
ومساعدته  ميالد  فاضل  الوطني  المدرب 

فاطمة رياض.
»الوسط الرياضي« كان حاضرا في اللقاء 
فريق  ضد  السيدات  لمنتخب  األخير  الودي 
استعداد  على  للوقوف  للسيدات  بابكو 
المنتخب وجاهزية الالعبات لهذه المشاركة 

الخليجية المهمة.
في  النسائية  اللجنة  رئيس  وأوضــح 
اهلل  مال  السلة طالل  لكرة  البحريني  االتحاد 
أن مشاركة منتخب السيدات تأتي بدعم من 
عيسى  الشيخ  سمو  برئاسة  السلة  اتحاد 
تم  الذي  الدعم  أن  مبينا  خليفة،  آل  علي  بن 
جانب  من  كبير  السيدات  لمنتخب  توفيره 
رئيس وأعضاء االتحاد وكذلك أعضاء لجنة 

المنتخبات.
بمنتخب  كبيرا  اهتماما  »لمسنا  وقال: 
والدعم  االتحاد  رئيس  جانب  من  السيدات 

الكبير الذي تم توفيره للفريق«.
وأضاف »بدأنا االستعدادات منذ أكثر من 
شهرين وأنا أشكر الالعبات على مواظبتهن 
على  الفني  الجهاز  وكذلك  التدريبات  على 

اجتهاده في العمل«.
من  المنتخب  العبات  اختيار  »تم  وتابع 
اخترنا  إذ  الدوري  في  المشاركة  الفرق  بين 
مع  العدد  تقليص  وتم  العبة   27 البداية  في 
في  العبة   14 إلى  وصوال  التدريبات  تتابع 

الوقت الحالي«.
سيذهب  المتبقي  العدد  أن  اهلل  مال  وبين 
فكرة  نافيا  الخليجية  البطولة  في  للمشاركة 

لتدعيم  الخارج  من  بمحترفة  االستعانة 
حظوظ المنتخب في المنافسة.

وقال: »ال يوجد حتى اآلن نية للتعاقد مع 
األمور  جميع  ندرس  ونحن  محترفة  العبة 
المنتخب  ذهاب  حاليا  عليه  المتفق  أنه  غير 

بتشكيلته الحالية«.
سيواصل  المنتخب  أن  اهلل  مال  وأكــد 
البحرين وحتى  تدريباته بشكل طبيعي في 
في  للمشاركة  الدوحة  إلى  المغادرة  موعد 
البطولة الخليجية، وقال: »ال نية اآلن إلقامة 
بالتدريبات  وسنكتفي  خارجي  معسكر 

المحلية والمباريات الودية«.
الجدير بالذكر أن منتخب السلة للسيدات 
 5 شهرين  قبل  ــداد  االع بداية  منذ  خاض 
 3 في  وخسر  اثنتين  في  فاز  ودية  مباريات 

مباريات.

فاضل ميالد: نتطلع لمركز أفضل
السيدات  منتخب  مــدرب  علق  ــدوره  ب
مشاركة  على  ميالد  فاضل  الوطني  المدرب 
إن  بقوله  الخليجية،  البطولة  في  المنتخب 
آخر  من  أفضل  مركز  عن  يبحث  المنتخب 

مشاركة التي حقق فيها المركز الثالث.
اللقب  على  المنافسة  في  »نطمح  وقال: 
الخليجية،  المنتخبات  قيمة  ندرك  ونحن 
وخصوصا منتخب قطر للسيدات الذي يضم 
القامة  طويالت  الالعبات  من  كبيرا  عددا 
المنتخبات  بقية  على  األفضلية  يعطيه  ما 

الخليجية«.
وأضاف »مع ذلك فإننا نمتلك منتخبا جيدا 
والالعبات يثابرن في التدريبات ويرغبن في 

تحقيق نتيجة ايجابية في هذه المشاركة«.
يلقاه  الذي  الكبير  بالدعم  ميالد  وأشاد 
الشيخ  سمو  االتحاد  رئيس  من  المنتخب 
عيسى بن علي آل خليفة، مبينا أن استقبال 
ثم  ومن  أوال  للمنتخب  االتحاد  رئيس  سمو 
حضور إحدى مبارياته الودية مثل أكبر دعم 

للمنتخب.
منذ  متواصل  بشكل  نتدرب  »نحن  وقال: 
جيد  فني  بشكل  يتطور  والمنتخب  شهرين 
فريق  من  الالعبات  معظم  أن  وخصوصا 
والرياضة،  الشباب  لوزارة  التابع  المواهب 
كما أن هناك العبات أخريات من فرق النجمة 

وبابكو وغيرها«.
وأشار ميالد إلى أهمية مشاركة المنتخب 
المقبلة، مبينا أن المنتخب نضج بشكل أكبر 
تؤهله  خبرة  واكتسب  األخيرة  الفترة  في 

للظهور بشكل أفضل في هذه المشاركة.

من لقاء منتخب السيدات وفريق بابكو للسيدات 

فاضل ميالد طالل مال اهلل

§أم الحصم - محمد عباس

استعداداته  للسيدات  السلة  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يواصل   [
في  المقررة  الرياضية  لأللعاب  الخليجية  المرأة  بطولة  في  للمشاركة 
17 مارس/ آذار  7 إلى  الفترة من  القطرية الدوحة، وذلك خالل  العاصمة 

المقبل.
جانب  إلى  السلة  مسابقة  في  السلة  لكرة  السيدات  منتخب  ويلعب 
مشاركة  أيضا  المحتمل  ومن  واإلمــارات  المستضيف  قطر  منتخبات 

منتخبات خليجية أخرى.

النويدرات ينعش آماله بفوز صعب على النجمة... وشكر الله يعود أخيرًا إلى المالعب

المحرق يعلن تأهله للمربع الذهبي باكتساح الحالة
§أم الحصم - محمد عباس

] ضرب المحرق بقوة في الجولة 
لدوري  السداسي  الدور  من  الثالثة 
زين البحرين لكرة السلة متمكناً من 
منافسه  على  صريح  فوز  تحقيق 
المباراة  في   64/112 بنتيجة  الحالة 
اتحاد  صالة  على  جمعتهما  التي 

السلة في أم الحصم.
وحقق المحرق فوزه الثاني مقابل 
 5 إلى  رصيده  رافعاً  واحدة  خسارة 
التأهل  كبير  حد  إلى  وضمن  نقاط 
الذي  الوقت  في  الذهبي  للمربع 
دخل فيه الحالة في لعبة الحسابات 
الثانية مقابل  الصعبة بعد خسارته 

فوز واحد وبات رصيده 4 نقاط.
كرة  في  استعراضاً  قدم  المحرق 
اتسم  وقــوي  رائــع  ــأداء  ب السلة 
وبمعدل  وبالجدية  بالجماعية 
نواياه  ليؤكد  المرتفع  التسجيل 
قادم  وأنه  الموسم  هذا  البطولية 

بقوة للفوز بلقب الدوري.
المحرق لم يترك أي مجال للحالة 
اللقاء وتمكن من  أجواء  في  للدخول 
الثاني  الربع  منذ  أفضليته  فرض 
من  وجاعاًل  كثيراً  الفارق  موسعاً 
وخصوصاً  مستحيلة  الحالة  مهمة 
48/81 أي  إلى  الفارق  بعد أن وصل 
الثالث  الربع  في  نقطة   33 بفارق 

الذي انتهى بتقدم المحرق 54/87.
وأمتع المحرق الجماهير الحاضرة 
ودقة  الكرات  تناقل  وسرعة  بأدائه 
مع  الهجومي  والتنويع  التصويب 

الصالبة الدفاعية.
استسلم  الحالة  أن  حين  في 
الذي  الثالث  الربع  منذ  للخسارة 
مع نهايته أدخل مدرب الفريق أحمد 
وسحب  االحتياطية  تشكيلته  جان 

محترف الفريق.
ووصل الفارق إلى 40 نقطة 59/99 

في ظل استعراض من جانب المحرق 
بقيادة قائد األوركسترا أحمد حسن؛ 
تعملق  أن  بعد  الموسم  هذا  بطل 
مباراة  مقدماً  نقطة   29 بتسجيل 
الجماعي  األداء  ناحية  من  رائعة 

وتمرير الكرات الحاسمة.
الصربي  المحرق  مدرب  وأشرك 
في  العبيه  جميع  جيرميك  ايفان 
المباراة إذ توزعت النقاط على معظم 
الالعبين وكان أفضل المسجلين بعد 
 15 حسن  محمد  من  كل  حسن  أحمد 
 14 كولبي  كاديم  والمحترف  نقطة 

نقطة وبدر عبداهلل 13 نقطة.
أحواله  أسوأ  في  فكان  الحالة  أما 
على  واضحة  العصبية  وظهرت 
خرج  الذي  حسين  علي  أحمد  العبه 
منذ  شخصية  أخطاء  و5  باستبعاد 
الربع الثاني بعد أن تهجم على حكم 
اللقاء بألفاظ نابية، كما تبعه حسين 
بالخروج  عباس  وعلي  سلمان 

بخمسة أخطاء شخصية.
المحترف  المسجلين  أفضل  وكان 
لورن وود 11 نقطة وحسن القراشي 
 10 صالح  محمد  والبديل  نقطة   11

نقاط.
طاقم  جيد  بشكل  المباراة  أدار 
تحكيم مكون من محمد السلم، عادل 

غلوم وعبدالرضا عبدالحسين.

فوز النويدرات
أمس  يوم  األولى  المباراة  وفي 
في  أماله  النويدرات  فريق  أنعش 
المنافسة على التأهل للمربع الذهبي 
بعد  وذلك  السلة  لكرة  زين  لدوري 
النجمة  فريق  على  الصعب  فوزه 
متقاربة  مباراة  بعد   66/73 بنتيجة 

التقدم  الفريقان  فيها  تبادل  ومتقلبة 
بالنتيجة.

وحقق النويدرات بذلك فوزه األول 
في المسابقة بعد خسارتين ليصبح 
مباراته  لتكون  نقاط   4 رصيده 
في  حاسمة  األهلي  ضد  المقبلة 

تحديد وجهة الفريق في المسابقة.
النجمة  فريق  تعرض  حين  في 
لخسارته الثالثة على التوالي وبات 
التأهل  على  المنافس  سباق  خارج 

للمربع الذهبي.
وانتهى  متقاربة  بدئت  المباراة 

 ،14/14 بالتعادل  منها  األول  الربع 
بفارق  النويدرات  يتفوق  أن  قبل 
الثاني  الربع  في  فقط  واحدة  نقطة 

.13/14
الربع  في  بقوة  النجمة  وضرب 
متمكناً   18/22 فيه  فاز  الذي  الثالث 
لمصلحته  المباراة  نتيجة  قلب  من 
46/49 إال أن النويدرات رد بقوة في 
 17/27 فيه  فاز  الذي  األخير  الربع 

مؤكداً أحقيته في الفوز باللقاء.
أفضل  أمس  يوم  النجمة  وقدم 
مباراة له في الدور السداسي إال أنه 

خسر في نهاية المطاف.
في  المسجلين  أفضل  ــان  وك
الفريق الصربي  النويدرات محترف 
مايل إليك بتسجيله 29 نقطة وأحمد 

درباس 11 وإبراهيم البصري 7.
المسجلين  أفضل  كان  حين  في 
حبيل  اهلل  فضل  النجمة  صفوف  في 
والمحترف  نقطة   22 بتسجيله 
نقطة   11 أمبير  ميلدون  األميركي 

وحسن جابر 10 نقاط.

شكر الله يعود أخيرًا 
والحالة  المحرق  مباراة  شهدت 
زين  ــدوري  ل السداسي  بالدور 
العب  عودة  السلة  لكرة  البحرين 
إلى  اهلل  شكر  علي  الشاب  المحرق 
األولى  مشاركته  في  فريقه  صفوفه 
تجاوز  طويلة  عــالج  رحلة  بعد 
في  إصابته  بعد  أشهر  العشرة 
الصليبي  بالرباط  الماضي  الموسم 
سلة  إلــى  مباشرة  انتقاله  بعد 
 11 في  اهلل  شكر  وشارك  المحرق. 
 4 وحقق  نقاط   7 فيها  سجل  دقيقة 

متابعات ومرر كرتين حاسمتين.
أكثر  كانت  اهلل  شكر  مشاركة 
إضافية  قوة  ليضيف  إيجابية  من 

للمحرق فيما تبقى من الموسم.

من لقاء النجمة والنويدرات يوم أمس  من لقاء المحرق والحالة يوم أمس  
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البطولة، ونجح في تجاوز أدائه  البرازيلي أيغور أوراق اعتماده في  ] قدم 
قيادة  السعودي يوم أمس األول، وتمكن يوم أمس في  أمام األهلي  الضعيف 
فريقه تنورين اللبناني إلى تحقيق فوز مهم »لخبط« من خالله أوراق المجموعة 
الثالثة. أيغور تميز في مهارة اإلرسال، كما أنه كان كـ »المطرقة« في الضرب 

الهجومي. إذ حقق )27( نقطة في مباراة انتهت بثالثية نظيفة لمصلحة فريقه.

محمد  العماني  السالم  صفوف  في  والمحترف  داركليب  العب  واصل   [
يعقوب تقديم عروضه القوية في البطولة العربية، وذلك بعدما ساهم مساهمة 

كبيرة في تحقيق فريقه الفوز على اتحاد مصراته الليبي بنتيجة )1-3(.
الهجومية،  اإلرساالت  وقوة  األولى  الكرة  بتأمين  تميز  الذي  يعقوب  محمد 

استطاع تحقيق )21 نقطة(، كما فعل أمام الريان القطري يوم أمس األول.

] اضطر مدرب المجمع البترولي الجزائري محمد الطاهر إلى إخراج العبه 
حسني سفيان في الشوط الثالث من لقاء فريقه مع تنورين اللبناني، وذلك بعدما 

شعر بآالم شديدة على مستوى ركبته اليمنى. 
األهلي  أمام  فعل  كما  منه  ينتظر  كان  الذي  الفني  المستوى  يقدم  لم  حسني 

البحريني في الجولة األولى.

اليوم تتحدد هوية المتأهلين من المجموعتين األولى والثانية

مواجهة »مصيرية« لألهلي أمام »أهلي جدة« بـ »عربية أندية الطائرة«

§الرفاع - محمد عون
الخامسة  العربية  األندية  بطولة  تدخل   [
اليوم  الرابع  يومها  الطائرة  للكرة  والثالثين 
الطائرة  اتحاد  صالة  ستحتضن  إذ  الخميس. 
»ممثل  إذ سيلعب  العادة.  كما جرت  مباريات   )3(
عند  السعودي  األهلي  مع  األهلي  النادي  الوطن« 
لقاءا  يسبقها  أن  على  مساًء،  السابعة  الساعة 
الساعة  عند  الليبي  والسويحلي  اليمني  الشعلة 
والوحدة  الفلسطيني  وجباليا  مساًء،  الثالثة 

السعودي عند الساعة الخامسة مساًء.

مواجهة »مصيرية«
»أهلي  مع  البحريني  األهلي  مباراة  ستكون 
معنى،  من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  مصيرية  جدة« 
في  قائمة  الوطن  ممثل  الفوز سيبقي حظوظ  ألن 
التأهل حتى يوم غدٍ الجمعة عندما ُيالقي تنورين 
تعرض  اهلل«  سمح  »ال  حال  في  لكن  اللبناني. 
هذا  من  الوفاض  خال  سيخرج  فإنه  للخسارة 

الحدث العربي.

األهلي مطالب بأن يرفع نسق أدائه إذا ما أراد 
الحفاظ على آماله في التأهل، إذ يجب على نجوم 
وأن  بالمسئولية  يشعروا  أن  النسور«  »طائرة 
فنياً  مستوى  يقدموا  حتى  عافيتهم  يستعيدوا 
أظهر  الذي  السعودي  بالفريق  لإلطاحة  يؤهلهم 

جاهزيته لهذا االستحقاق العربي.
رصيد  )بال  اليوم  لقاء  سيدخل  الوطن«  »ممثل 
الجولة  في  خسارة  من  قادم  ألنه  النقاط(  من 
االفتتاحية أمام المجمع البترولي الجزائري، ولهذا 
فهو مطالب بأن يلعب بكامل تركيزه مساء اليوم، 
علي  رضا  الوطني  مدربه  يبدأ  أن  يتوقع  كما 
في  حبيب  علي  من:  مكونة  بتشكيلة  المواجهة 
في  ألفيس  الدومنيكي  مع  عنان  وناصر  اإلعداد، 
 ،)2( مركز  محمد  أمين  يشغل  أن  على   ،)4( مركز 
والثنائي ميرزا عبداهلل وعلي الصيرفي مركز )3(، 

والالعبين الحرين عباس أحمد وعيسى علي.
يقترب  أن  يريد  والذي  السعودي،  األهلي  أما 
الفوز  حقق  ما  إذا  الثمانية  دور  بلوغ  من  أكثر 
سيحافظ  قارة  منير  التونسي  مدربه  فإن  اليوم، 
على ذات التشكيلة الذي قاده لتحقيق الفوز على 

تنورين اللبناني، وهي مكونة من: حسين المعيدي 
في اإلعداد، ويوسف خالد والروسي ديميتري في 
مركز )4(، على أن يشغل أحمد المعبدي مركز )2(، 
مجرشي  وإبراهيم  الخيبري  إسماعيل  والثنائي 

مركز )3(، والالعب الحر ماجد الجهني.

مواجهتا »حسم التأهل«
اليوم  والثانية  األولى  المواجهتان  ستحمل 
سيعلن  فيهما  الفائز  إذ  التأهل«،  »حسم  شعار 

رسمياً بلوغه دور الثمانية.
أن  الليبي  السويحلي  سيحاول  األولى  ففي 
أرض  على  اليمني  منافسه  على  أفضليته  يترجم 
التأهل  على  العزم  عاقد  أنه  يؤكد  حتى  الواقع 

للدور التالي وهو جاهز للمنافسة على اللقب.
السعودي  الوحدة  فإن  الثانية،  المباراة  أما في 
سيكون أمام فرصة »مثالية« لتحقيق الفوز األول 
يؤهله  أن  كفياًل  سيكون  والذي  البطولة  هذه  في 
للدور القادم. إذ فارق اإلمكانات موجود، فالفريق 
يلعب  فيما  محترفون  العبون  لديه  السعودي 

الفريق الفلسطيني من دون محترفين.

فريق األهلي للكرة الطائرة

عيسى حسن: جاهزون للتعويض

] أكد إداري فريق األهلي للكرة الطائرة عيسى حسن لـ »الوسط 
التي  الخسارة  تجاوز  على  العزم  عاقد  ككل  الفريق  أن  الرياضي« 
المرحلة االفتتاحية،  الجزائري في  البترولي  المجمع  لها أمام  تعرض 
الفني  والجهازين  الالعبين  لدى  ورغبة  إصراراً  »هناك  ان  وأضاف 
واإلداري على تجاوز الخسارة األولى. إذ يملك فريقنا كل اإلمكانات 
المنافس  أمام  الفوز  وهي  المرجوة  النتيجة  لتحقيق  تؤهله  التي 

السعودي«.
وأشار حسن إلى أن الفريق استعد جيداً لمباراة اليوم، وأضاف أت 
»هناك اختالفًا كبيراً في التحضير بين المباراتين األولى والثانية. ففي 
الجزائري،  الفريق  عن  معلومات  أية  على  لم نحصل  األولى  المباراة 
ومن  تنورين،  أمام  األول  لقائه  في  السعودي  األهلي  ولكننا رصدنا 
الفريق  علي  رضا  المدرب  بقيادة  الفني  الجهاز  حّضر  المنطلق  هذا 

لمباراة اليوم المهمة«.
الجماهير  لفزعت  الحاجة  بأمس  »نحن  بالقول:  حديثه  وختم 
ستعطي  المباراة  طوال  الفعالة  ومؤازرتهم  تواجدهم  إذ  األهالوية. 
الفريق الحافز لتحقيق النصر بلقاء اليوم... إذ نحن نعلم أهمية المباراة 
وفريقنا قادر على التعامل معها بأفضل طريقة... ونسأل اهلل التوفيق 

بالطبع«.

عيسى حسن

مدرب تنورين: الفوز أعادنا لصلب المنافسة
الرياضي«  »الوسط  لـ  خلف  عالء  اللبناني  تنورين  مدرب  أبدى   [
سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه يوم أمس على المجمع البترولي 
ألنه  بالفوز  سعداء  نحن  »بالتأكيد  وأضاف  نظيفة،  وبثالثية  الجزائري 

أعادنا للمنافسة من جديد على بطاقتي التأهل لدور الثمانية«.
جدة«  »أهلي  أمام  األول  باللقاء  تنورين  أداء  بين  االختالف  وعن سبب 
بكل  ولكن  األعذار،  أضع  »لست  قال:  الجزائري،  المجمع  أمام  أمس  ويوم 
إذ  مختلفة.  بكرة  نلعب  لبنان  في  ألننا  الكرة،  اختالف  من  عانينا  صراحة 
قبل وصولنا للبحرين بخمسة أيام فقط أنهينا مبارياتنا المحلية هناك، ولم 

نعتد كثيراً على الكرة الرسمية للبطولة«.
وتابع: »لعبنا ضد منافس قوي ومعتاد على اللعب بهذه الكرة. إذ على 
رغم أننا كنا قريبين من كسب الشوط األول إال أننا بعد جزئيات بسيطة 
فقدناه... وبعد ذلك كانت المعاناة واضحة عند الالعبين والسبب األساس 
)الكرة(، طبعاً دون نسيان أننا لم نملك أية معلومات عن الفريق السعودي«.
واستمر بالقول: »أما في لقاء ممثل الجزائر، فإننا حضرنا أنفسنا جيداً، 
وعملنا كثيراً على الجانب النفسي، كما أننا حصلنا على فيديو وإحصاءات 
للفريق الجزائري، وبناًء على ذلك حددنا من خطورة قوة ضاربي األطراف. 
الحمد  وهلل  المئة،  في   90 بنسبة  التعليمات  تطبيق  في  الالعبون  وفق  إذ 

تكللت جهودنا بتحقيق الفوز«.
»ستكون  قال:  البحريني،  األهلي  أمام  الجمعة  غدٍ  يوم  مباراة  وبشأن 
مواجهة حاسمة، سنحضر أنفسنا قدر المستطاع حتى نقدم مباراة كبيرة 
سنضع  ذلك  على  وبناًء  البحريني  الفريق  رصدنا  إذ  الفنية.  الناحية  من 
الخطة المناسبة التي تقودنا بإذن اهلل للتأهل للدور الثاني... إذ هي مواجهة 

نكون أو ال نكون«.

عالء خلف

السيب العماني يتأهل متصدرًا لدور الثمانية... والسالم يهزم المصراتي

تنورين اللبناني ُيلخبط أوراق المجموعة الثالثة بعد إطاحته بالجزائريين

في  التوقعات  كل  اللبناني  تنورين  خالف   [
وانتفض  الطائرة،  للكرة  العربية  األندية  بطولة 
البترولي  المجمع  أمام  كبيرة  مباراة  وقدم 
الفوز  تحقيق  أحقية  أعطاه  مما  الجزائري، 
المجموعة  أوراق  »يلخبط  لـ  نظيفة،  وبثالثية 
الثالثة« التي شهدت مبارياتها السابقة فوز ممثل 
الجزائر على األهلي البحريني بنتيجة )3-0(، كما 
خسر تنورين من األهلي السعودي بنتيجة )3-0(.
طاقم  أداره  الذي  اللقاء  أشواط  نتائج  وجاءت 
والقطري  الطريفي  أمين  السعودي  من  مكون 

حسن بزدم، بواقع: )32-34، 26-28، 17-25(.
الجزائري  الفريق  أن  نرى  للمباراة،  وبالعودة 
فترات  أغلب  على  سيطرته  فرض  في  نجح 
بفارق  يتفوق  كان  إذ  والثاني.  األول  الشوطين 
في  الشوطين  دخول  مع  حتى  النقاط  من  مريح 
النقاط األخيرة، لكن تنورين اللبناني عرف كيف 
ثم  ومن  للتقليص  قاده  وهذا  بعيد،  من  يعود 

التعديل ومن ثم الفوز وسط دهشة الجزائريين.
السيطرة  فكانت  الثالث،  الشوط  في  أما 
الشوط  هذا  خاض  الذي  لتنورين  مطلقة  فيه 
من  الجزائر  ممثل  عانى  فيما  مرتفعة  بمعنويات 
خسر  أنه  وخصوصاً  المعنويات  في  حاد  هبوط 
-24( بالنتيجة  متفوقاً  كان  بعدما  الثاني  الشوط 

.)21
الذي  أيغور  البرازيلي  تنورين  في  هذا، وتميز 
 16( أحرز  الذي  دينيس  نقطة(، وكذلك   27( حصد 
نقطة(، فيما كان هيرنانديز القائد الفعلي للفريق 
المثالي  وأدائه  توجيهاته  خالل  من  الملعب  في 

باالستقبال والدفاع، ومع ذلك حقق )15( نقطة.

تأهل السيب العماني
هذا، وأعلن السيب العماني تأهله وهو متصدر 
للمجموعة الثانية، وذلك بعدما حقق فوزه الثاني 
على جباليا الفلسطيني يوم أمس بثالثية نظيفة، 

ليرفع رصيده من النقاط إلى )5(.
 ،19-25( بواقع:  اللقاء  أشواط  نتائج  وجاءت 

.)12-25 ،17-25

السالم يهزم المصراتي
السالم  توج  أمس،  يوم  مباريات  آخر  وفي 
البطولة، بتحقيق  الرائعة في  العماني مستوياته 
وبنتيجة  الليبي  اتحاد مصراته  على  األول  فوزه 

)3-1(، ليقترب من التأهل لدور الثمانية.
 ،18-25( بواقع:  اللقاء  أشواط  نتائج  وجاءت 

.)20-25 ،21-25 ،25-21
فنياً  مستوى  يعقوب  محمد  البحريني  وقدم 
في  ونجح  القطري،  الريان  أمام  فعل  كما  رائعاً 
اإلرسال  من  نقاط(   4( منها  نقطة(   21( تحقيق 
ونقطة واحدة من الصد، وهو الرصيد ذاته الذي 
حققه كروز يوم أمس، فيما أحرز سعود المعمري 

)15( نقطة من وسط الشبكة.

من لقاء تنورين اللبناني والمجمع البترولي الجزائري من لقاء السالم العماني والمصراتي الليبي 
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وصل أمس في وقت مبكر وتدرب مساًء... واأللماني »يرمم« الدفاع

المحرق يتدرب »بدون راحة« تحضيرًا لموقعة المنامة السبت بالدوري
§الوسط - حسين الدرازي

القدم  لكرة  األول  الفريق  يخضع  لم   [
يوم  تدريباً  وخاض  للراحة،  المحرق  بنادي 
على  عراد  في  ملعبه  على  )األربعاء(  أمس 
مباراته  األول  أمس  لعب  قد  كان  أنه  رغم 
االفتتاحية بالمجموعة الثانية لكأس االتحاد 
صحم  أمــام  عمان  سلطنة  في  اآلسيوي 
أهداف  بثالثة  القاتل  الوقت  في  وخسرها 
من  مباشرة  المحرقاويون  وتوجه  لهدفين، 
واستقلوا  جداً،  القريب  المطار  إلى  الملعب 
صباح  من  مبكر  وقت  في  وعادوا  الطائرة 

أمس، وخاضوا التدريب في المساء.
ويأتي ذلك بسبب ارتباط الفريق بخوض 
الخامسة من عصر  عند  للغاية  مهمة  مباراة 
يوم بعد غدٍ )السبت( أمام المنامة في الجولة 
الثانية عشرة من دوري فيفا ألندية الدرجة 
األولى وستقام على استاد البحرين الوطني، 
المنامة  كون  األهمية  غاية  في  مباراة  وهي 
عن  نقطتين  بفارق  حالياً  الدوري  يتصدر 
المحرق الذي يأتي ثالثاً خلف المالكية الذي 
المباشرة،  المواجهات  بفارق  عليه  يتفوق 
التالي:  إلى  الدوري  فريق  ترتيب  يشير  إذ 
 18 والمحرق  المالكية  نقطة،   20 المنامة 
نقطة، األهلي 14 نقطة، الحد والنجمة والرفاع 
والبحرين  نقاط   9 الشرقي  الرفاع  نقطة،   13

مع الحالة 7 نقاط.
مباراة  خاضوا  الذين  الالعبون  وخضع 
ولم  العضالت،  وفك  خفيفة  لتدريبات  صحم 

بقية  بينما  ذلك،  في  طوياًل  وقتاً  يستغرقوا 
مع  اعتيادي  بشكل  تدربوا  الفريق  أفراد 
سيكون  بينما  غاسبرت،  األلماني  المدرب 
فيه  سيتم  والذي  األساسي  التدريب  اليوم 
التي  والخطة  اللعب  طريقة  على  التركيز 
سيلعب بها األلماني مباراة السبت، على أن 
يكون تدريب الغد خفيفاً وسيشكل التحضير 

األخير للمنامة.
بالنسبة  للغاية  مهماً  ُيعد  اللقاء  وهذا 
فيه  الخسارة  كون  المحرقاوي،  للفريق 
ممنوعة تماماً ألنها ستصعب من المهمة في 
إحراز اللقب ألنه سيتأخر حينها بفارق خمس 

التعويض  وإمكانية  قصير  ودورينا  نقاط 
صعبة فيه، فيما سيكون الفوز أفضل طريقة 
على  والتفوق  جديد  من  للواجهة  للعودة 
سيكون  وأيضاً  النقاط،  فارق  في  المنامة 
المنامة  مقابلة  قبل  قوياً  معنوياً  دافعاً  ذلك 
المباراة  في  المقبل  الخميس  يوم  جديد  من 
النهائية لمسابقة كأس جاللة الملك، وصحيح 
نتيجة  ولكن  مختلفتان،  المسابقتين  كال  أن 
المباراة األولى وظروفها من الُممكن أن تؤثر 

على وضعية أي فريق في اللقاء التالي.
غاسبرت  سيسعى  التي  الجوانب  وأهم 
ظل  في  الدفاعية  األمور  هي  عليها  للتركيز 
انتهى  الذي  بابا  لحسين  المؤكد  الغياب 
موسمه لإلصابة، وكذلك غياب الظهير األيمن 
مباريات،  ثالث  لمدة  لإليقاف  البناء  محمد 
وعلى  مناسبة،  توليفة  إليجاد  سيسعى  إذ 
التواجد  سيواصل  الحيام  وليد  فإن  األرجح 
حصل  مثلما  الدفاع  بعمق  ديب  أحمد  مع 

الملك  كأس  نهائي  بنصف  الرفاع  لقاء  في 
مباراة  في  وكذلك  لإلصابة  بابا  خروج  بعد 
سنتعرف  الذي  األمر  سيكون  بينما  صحم، 
الظهير  في  سيتواجد  من  هو  السبت  عليه 
باليسار،  فغالباً سيكون جمال راشد  األيمن، 
وفي اليمين األمر بين ثالثة وهم علي غالب 
وصالح عبدالحميد وبدرجة أقل فهد شويطر 
أجواء  على  الفترة  هذه  يتعود  لم  الذي 

المباريات.

من تدريبات سابقة للمحرق  

وليد الحيام

فهد جالل: سالمو تدرب 
مع األخصائي أمس... وسيلعب أمام المنامة

] أكد نائب رئيس جهاز كرة القدم بنادي 
الكونغولي  الالعب  أن  جالل  فهد  المحرق 
اهلل  بإذن  جاهزاً  سيكون  سالمو  دوريــس 
الدرجة  دوري  في  المنامة  مباراة  لخوض 
)السبت(،  غدٍ  بعد  يوم  القدم  لكرة  األولى 
بشكل  القائمة  عن  غيابه  رغم  على  وذلك 
صحم  أمام  األول  أمس  مباراة  في  نهائي 
اآلسيوي  االتحاد  كأس  في  بمسقط  العماني 
بيوم  قبلها  به  لحقت  التي  اإلصابة  بسبب 

واحد.
ذكرنا  قد  الرياضي«  »الوسط  في  وكنا 
مؤكداً  سيكون  سالمو  غياب  أن  أمس  بعدد 
عن  مؤكد  شبه  وبشكل  السبت،  لقاء  عن 
وفق  المقبل،  الخميس  الملك  كأس  نهائي 

التي حصلنا عليها. المعلومات 
يتدرب  لم  »سالمو  ان  جالل  وأضــاف 
يوم  المجموعة  بقية  مع  طبيعي  بشكل 
أخصائي  مــع  مــتــواجــداً  كــان  بــل  ــس،  أم

إصابته  ولكن  عباس،  ياسر  الطبيعي  العالج 
اهلل،  بإذن  المنامة  أمام  وسيتواجد  بسيطة 
عباس  مع  حالته  تطورات  سنتابع  ونحن 
ونتمنى  كذلك،  الفني  الجهاز  مع  وبالتنسيق 
فيلبينهو  البرازيلي  بينما  اللقاء،  يخوض  أن 
أمام  دقيقة  آخر  في  سوى  يشترك  لم  الذي 
صحم فوضعه طبيعي وبشكل مؤكد سيلعب 
اعتيادي  بشكل  وتدرب  القادمة،  المباراة 

أمس. دوريس سالمو فهد جالل

السادسة والنصف موعدًا النطالق نهائي كأس الملك
النهائية  المباراة  انطالق  القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  اقترح   [
لمسابقة كأس جاللة الملك لكرة القدم يوم الخميس المقبل )2 مارس/ آذار 
والمنامة،  المحرق  فريقي  مساًء وسيجمع  والنصف  السادسة  عند   )2017
النهائي من  الرد  بانتظار  إذ  اآلن،  األمر لم ُيصبح رسمياً لغاية  ولكن هذا 
هذا  على  الموافقة  األرجح ستتم  على  ولكن  األمر،  بهذا  المختصة  الجهات 

الموعد.
وسيساعد التوقيت »6:30« الجماهير على التواجد بشكل أكبر في هذه 
ظل  في  وأيضاً  األسبوعية،  اإلجازة  ليلة  ستقام  كونها  بالذات  المباراة، 
تحفيز كبير وتخصيص العديد من الجوائز للجماهير من بينها 8 سيارات.

»بابكو« تقدم رعايتها الماسية 
لكأس الملك لكرة القدم

§الرفاع - اتحاد الكرة
رعايتها  »بابكو«  البحرين  نفط  شركة  قدمت   [
الماسية لكأس جاللة الملك المفدى لكرة القدم للموسم 

.2017/2016 الرياضي 
واستقبل رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
دائرة  مدير  خليفة،  آل  خليفة  بن  علي  الشيخ  القدم 
الغانم،  نواف  بابكو  شركة  في  المؤسسي  االتصال 
وعضو  البوعينين  علي  االتحاد  رئيس  نائب  بحضور 
االتصال  إدارة  ومدير  المناعي  عارف  اإلدارة  مجلس 

القوتي. محمد 
نواف  مع  خليفة  بن  علي  استعرض  اللقاء،  وخالل 
الفترة  في  الكرة  اتحاد  بها  قام  التي  الخطوات  الغانم 
يوم  سيقام  الذي  الختامي  الحفل  إلخراج  الماضية 
صورة  بأفضل  القادم  مارس  شهر  من  الثاني  الخميس 
المباراة  تحويل  على  االتحاد  حرص  ظل  في  تنظيمية، 
من  الكثير  وسيشهد  رياضي  كرنفال  إلى  النهائية 

المفاجآت.
التي  البارزة  الجهود  على  خليفة  بن  علي  وأثنى 
تقدمها شركة نفط البحرين »بابكو« في رعاية مختلف 
إذ  الملك،  جاللة  كأس  وباألخص  المحلية  المسابقات 
الكثير  الماسية لشركة بابكو ستضيف  أكد أن الرعاية 
البالد حضرة صاحب  اسم عاهل  التي تحمل  للمسابقة 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

بابكو  شركة  بدور  خليفة  بن  علي  الشيخ  وأوضح 
في  تسهم  التي  الرياضية  األنشطة  دعم  في  الريادي 
الشركة  أن  مؤكداً  البحرينية،  الرياضة  مسيرة  إثراء 
مختلف  في  الكرة  التحاد  األكبر  الداعم  ومازالت  كانت 

مسابقاته.
في  المؤسسي  االتصال  دائرة  مدير  أكد  جانبه،  من 
على  حريصة  الشركة  أن  الغانم  نواف  بابكو  شركة 
النفط  وزير  اإلدارة  مجلس  رئيس  توجيهات  تنفيذ 
التي تسهم  أحمد آل خليفة  الشيخ محمد بن خليفة بن 
األنشطة  مختلف  ودعم  البحرينية  الرياضة  إثراء  في 
الرياضية، مبيناً أن تواجد شركة بابكو ضمن الشركات 
الراعية لكأس جاللة الملك المفدى ماهو إال فخر واعتزاز 
للشركة برعاية أكبر البطوالت المحلية التي تحمل اسم 

الملك. جاللة 
ضمن  تندرج  الرعاية  أن  إلى  الغانم  نواف  وأشار 
أولويات الشركة في تجسيد رؤى القيادة الرشيدة في 
مشيداً  البحرين،  بمملكة  والرياضة  الشباب  قطاع  دعم 

بعمق العالقة التي تربط الشركة واتحاد كرة القدم.
وتابع الغانم »تشرفنا برعاية كأس جاللة الملك كما 
هو عهد شركة بابكو برعاية الفعاليات الرياضية التي 
تسهم في االرتقاء بمخرجات المسابقات المحلية والتي 
تنعكس بشكل إيجابي على المنتخبات الوطنية لمملكة 

البحرين«.

علي بن خليفة خالل استقباله نواف الغانم

المنامة بقيادة تاج يواصل التحضير 
ألهم فترة في تاريخ النادي كرويًا

§الوسط - المحرر الرياضي
المنامة  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  يواصل   [
في  المحرق  أمام  الهامة  المباراة  لخوض  تحضيراته 
الجولة الثانية عشرة لدوري فيفا ألندية الدرجة األولى 
غدٍ  بعد  يوم  عصر  من  الخامسة  عند  ستقام  والتي 
مواجهة  وهي  الوطني،  البحرين  استاد  على  )السبت( 
كون  اللقب،  على  المنافسة  مالمح  من  الكثير  ستحدد 
على  يتفوق  وهو  نقطة   20 برصيد  سيدخلها  المنامة 
تحقيق  الفريق  ويأمل  بنقطتين،  والمحرق  المالكية 
سباق  في  الكثير  الشيء  له  سيعني  الذي  االنتصار 
تاريخ  في  األولى  للمرة  اللقب  إحراز  على  المنافسة 
المحرق  ضد  أهم  مباراة  »التاج«  تنتظر  فيما  النادي، 
الملك  جاللة  كأس  نهائي  في  القادم  الخميس  أيضاً 
في  األهم  المرحلة  أعتاب  على  فإننا  وبالتالي  المفدى، 

تاريخ النادي ككل!.
على  الماضية  الفترة  في  تاج  خالد  المدرب  وعمل 
السبت  مباراة  الفنية لخوض  الناحية  من  فريقه  تجهيز 
ماسيساعده  وهو  الصفوف  مكتمل  فالمنامة  أوالً، 
المدرب على اختيار الطريقة والتشكيلة األنسب لخوض 
مناسبة،  راحة  لفترة  خضع  المنامة  بأن  علماً  المباراة، 
كون آخر لقاء خاضه كان يوم العاشر من الشهر الجاري 
وبالتالي  الملك،  كأس  نهائي  نصف  في  الشباب  أمام 
تأجيل  بسبب  وذلك  يوماً؛   15 توقيفه  فترة  ستكون 

11 للدوري؛ بسبب  المالكية بالجولة  أمام  اللقاء األخير 
الظروف الجوية.

الفنية  الناحيتين  من  مميزة  فترة  المنامة  ويعيش 
للتأهل  باإلضافة  الدوري  يتصدر  كونه  والمعنوية 
عاماًل  ذلك  يكون  أن  الممكن  ومن  الملك،  كأس  لنهائي 
المباريات  في  مستوى  أفضل  تقديم  على  مساعداً 
الذي يصب لمصلحة  الخبرة  القادمة، ولكن يبقى عامل 
أكبر  وهو  األجــواء،  هذه  مثل  على  المتعود  المحرق 

هاجس لدى المدرب تاج.

خالد تاج
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القناةالمباراةالتوقيت

الدوري األوروبي

beIN SPORTS 5اوسمائلي سبور × أولمبياكوس19.00

beIN SPORTS 3أبويل نيقوسيا × أتلتيك بيلباو21.00

beIN SPORTS 2أياكس امستردام × ليجيا وارسو21.00

beIN SPORTS 4زينيت × أندرلخت21.00

beIN SPORTS 1روما × فياريال21.00

beIN SPORTS 7كي آر سي جينك × استرا جيورجيو23.05

beIN SPORTS 5كوبنهاجن × رازجراد23.05

beIN SPORTS 1توتنهام × جينت23.05

beIN SPORTS 2سبارتا براغ × روستوف23.05

beIN SPORTS 4فيورنتينا × مونشنغالدباخ23.05

beIN SPORTS 6ليون × إي زد آلكمار23.05

الدوري القطري

beIN SPORTSالسيلية × لخويا16.50

beIN SPORTSأم صالل × معيذر19.00

الملعبالمباراةالتوقيت

بطولة األندية العربية للكرة الطائرة

صالة اتحاد الطاولةالشعلة اليمني × السويحلي الليبي15.00

صالة اتحاد الطائرةجباليا الفلسطيني × الوحدة السعودي17.00

صالة اتحاد الطائرةاألهلي البحريني × األهلي السعودي19.00

الخميس ٢٣ فبراير

الخميس ٢٣ فبراير

الصانع وصل لقيادة يد »األهلي« وفؤاد يتسّلم مهامه

ربا العمري تهدي البحرين ذهبية 
دورة غرب آسيا البارالمبية

§الرفاع - اتحاد رياضة ذوي اإلعاقة
] تمكن نجوم المنتخب الوطني أللعاب القوى لرياضة ذوي اإلعاقة 
من تحقيق عدد من الميداليات الملونة ضمن مشاركتهم في دورة غرب 
العربية  اإلمارات  بدولة  خورفكان  منافساتها  تستضيف  التي  آسيا 
فبراير/ شباط  من شهر   24 وحتى   18 من  الفترة  وذلك خالل  المتحدة 

الجاري، بذهبية و3 برونزيات.
وحققت البطلة البحرينية المتألقة ربا العمري الميدالية الذهبية للبحرين 
وحلت  متراً،   13.12 بلغت  مسافة  محرزة  الرمح  رمي  مسابقة  في 
بالميدالية  الثالث وتقلدت  المركز  البحرينية فاطمة عبدالرزاق في  البطلة 
نفس  وفي  متراً،   7.30 بلغت  بمسافة  المسابقة  نفس  في  البرونزية 
المسابقة على مستوى الرجال أحرز المتميز مجيد مكي الشيخ المركز 
الثالث في رمي الرمح ومتقلداً بالميدالية البرونزية بمسافة 33.08 متراً، 
وأضاف البرونزية الثالثة الالعب المتميز اآلخر إلياس عبداهلل إلياس في 
مسابقة الجري 400 متراً بعدما أنهى السباق في المركز الثالث ومحرزاً 

الميدالية البرونزية بزمن بلغ 55.27 ثانية.
الدورة،  هذه  في  المشاركة  البحرينية  البعثة  على  الفرحة  وعمت   
حيث أنها المشاركة األولى لالتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة في 
الموسم الرياضي الجديد، وقد وصف إداريو البعثة البحرينية بأن هذه 
االتحاد  أولى مشاركات  في  تحققت  التي  المشرفة  البحرينية  اإلنجازات 
العطاء وتحقيق  الجرعة اإليجابية لمواصلة  إنما تعتبر بمثابة  الخارجية 
دائمًا  عاليًا  الحبيبة ورفع علمها  للمملكة  المشرفة  اإلنجازات  المزيد من 

في مختلف المحافل الرياضية.
الميدالية  صاحبة  البحرينية  البطلة  أعربت  جميعًا  الالعبين  وباسم 
إخوانها  وسعادة  سعادتها  عن  العمري  ربا  الرمي  مسابقة  في  الذهبية 
وأخواتها في البعثة البحرينية لما تمكنوا من تحقيقه رافعين هذا اإلنجاز 
البحريني  االتحاد  إدارة  ومجلس  الرياضية  والقيادة  الرشيدة  للقيادة 
وخصوصًا  بالقوية  المنافسة  العمري  ووصفت  اإلعاقة،  ذوي  لرياضة 
في ظل مشاركة متميزة من الالعبات ومشيرة أنها بداية طيبة لموسم 
وعزم  عزمها  ومؤكدة  المشرفة  البحرينية  باإلنجازات  مليء  سيكون 
جميع  في  العطاء  مشوار  مواصلة  على  والالعبات  الالعبين  جميع 

المشاركات وكما يقال أن أول الغيث قطرة.

ربا العمري متوجة بالمركز األول

§الوسط - محمد أمان
األربعاء  أمس  متأخر  وقت  في  وصل   [
الفريق  لقيادة  الصانع  رياض  التونسي  المدرب 
نهاية  حتى  األهلي  النادي  في  اليد  لكرة  األول 
بدر  الوطني  للمدرب  خلفًا  الرياضي،  الموسم 
اإلدارة  مجلس  عضو  بحسب  وذلــك  ميرزا، 

ورئيس الجهاز عبدالعزيز بوخمسين.
لـ  تصريح  في  بوخمسين  عبدالعزيز  وقال 
مستوى  على  التغيير  بأن  الرياضي«  »الوسط 
الجهاز الفني ألي فريق وأي منتخب في أي وقت 
مضيفًا  استقالة،  أو  بإقالة  إما  جداً  طبيعي  أمر 
ابن  بدر ميرزا، هو  الوطني  للمدرب  الشكر  »كل 

النادي ودائمًا ما يبادر لخدمته«.
وقلل رئيس جهاز كرة اليد في النادي األهلي 
من  الوقت  هذا  في  الفني  الجهاز  تغير  تأثير  من 
عال  قدر  على  العبون  »لدينا  موضحًا  الموسم، 
مدرب  مساعد  ولدينا  والمسئولية،  الخبرة  من 
ابن  وهو  عباس  فؤاد  الفريق  مدير  وبدأ  كفء، 
وهذه  مهامه،  أمس  أول  رسميًا  والنادي  اللعبة 

عوامل كفيلة بتقليل التأثيرات إن وجدت«.
يومًا   90 الـ  خالل  األهلي  النادي  وسيلعب 
كل  في  مطالب  وهو  جبهات  ثالث  على  القادمة 
الدوري  بالمنافسة على بطولتي  بالتتويج،  جبهة 
إلى  باإلضافة  المحلي  المستوى  على  والكأس 
التي  الكؤوس  أبطال  الخليجية  األندية  بطولة 
على  و30   20 الفترة  بين  ما  الدوحة  في  ستقام 

المستوى الخارجي.
الدور  ــدوري  ال بطولة  لقب  حامل  وأنهى 
التمهيدي لبطولة الدوري في المركز الثاني خلف 
باربار  على  فوزه  بعد  النجمة  التقليدي  غريمه 
نحو  الجديد  المدرب  أمام  وسيكون  أيام،  قبل 
الدورة  غمار  لخوض  الفريق  لتجهيز  ساعة   72

السداسية للمجموعة األولى »سداسية الكبار«.
األهلي  النادي  استعدادات  مستجدات  وآخر 
أبطال  الخليجية  األندية  بطولة  في  للمشاركة 

التونسي  المنتخب  حارس  مع  التعاقد  الكؤوس 
فيما  البطولة،  هذه  في  لدعمه  الميساوي  مكرم 
بحسب  آخر  محترف  عن  جاريًا  البحث  اليزال 

تأكيدات المسئولين في النادي.
الصانع  رياض  التونسي  المدرب  ويعتبر   
ثالث مدرب يقود الفريق األهالوي هذا الموسم، 
كمال  التونسي  المدرب  أقيل  ميرزا،  بدر  فقبل 
هديدر بعد ساعات من العودة من بطولة األندية 

اآلسيوية بنتائج سلبية.

فؤاد عباس عبدالعزيز بوخمسين

فتح باب الترشح النتخابات اتحاد الكرة اليوم
§الرفاع - اتحاد الكرة

لكرة  البحريني  لالتحاد  العام  األمين  قال   [
الدعوة  وجه  االتحاد  إن  إسماعيل  حسن  القدم، 
لعقد  مظلته؛  تحت  المنضوية  لألندية  رسمياً 
المقبل،  آذار  مارس/   15 يوم  العمومية  الجمعية 
اإلدارة  مجلس  انتخابات  إجراء  ستشهد  والتي 

للدورة االنتخابية الممتدة حتى عام 2020.
الترشح النتخابات  فتح  أن  وأوضح إسماعيل 
سيكون  الجديدة  االنتخابية  للدورة  االتحاد 
مفتوحاً بدءاً من 9 صباحاً من اليوم )الخميس( 23 

فبراير/ شباط الجاري.
مفتوحاً  سيكون  المجال  أن  إسماعيل  وبين 
لرئاسة  ترشحه  أوراق  تقديم  في  يرغب  لمن 
تحت  المنضوية  األندية  عبر  االتحاد  عضوية  أو 
مساء  من   5 الساعة  حتى  وذلك  االتحاد،  مظلة 
الطلبات  تقدم  إذ  المقبل،  مارس   4 السبت  يوم 
التي تسلمت  العامة باالتحاد عبر األندية  لألمانة 
وذلك  والعضوية،  للرئاسة  الترشح  استمارات 

خالل أوقات العمل الرسمية.
 4 يوم  الترشح  باب  إغالق  مع  أنه  وأوضح 
المترشحين  قائمة  بإعداد  االتحاد  سيقوم  مارس 
هامش  على  االنتخابات  إلجراء  تمهيداً  رسمياً؛ 
مارس   15 يوم  ستعقد  التي  العمومية  الجمعية 

المقبل.
التقدم  وشروط  آلية  إسماعيل  واستعرض 
أن  أوضح  إذ  الكرة،  اتحاد  النتخابات  بالترشح 
من  اإلدارة  مجلس  تكوين  على  نصت   30 المادة 
10 أعضاء يكون تفصيلهم كاآلتي: رئيس ونائب 
أول له ونائب ثان وسبعة أعضاء ينتخبون لمدة 

4 سنوات.
األندية  تقديم  على  نصت   31 المادة  إن  وقال 

ترشيحه  ترى  من  باسم  طلباً  باالتحاد  األعضاء 
لرئاسة أو عضوية االتحاد، مبيناً أن المادة نصت 
أكثر  يرشح  أن  الكيان  أو  للنادي  يجوز  »ال  على 
من شخصين لعضوية مجلس اإلدارة أو شخص 

للرئاسة وشخص للعضوية«.
شرطاً   11 ــرت  ذك  32 المادة  أن  ــح  وأوض
للمترشح لعضوية مجلس اإلدارة وهي:أن يكون 
سنة   25 عن  سنه  يقل  أال  الجنسية،  بحريني 
ميالدية عند إجراء االنتخابات، أن يكون مقيماً في 
مملكة البحرين، أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، 
يكون  أن  العربية،  اللغة  وكتابة  قراءة  يجيد  أن 
قد  يكون  وأال  السعمة  وحسن  السيرة  محمود 
صدر ضده حكماً جنائياً مخاًل بالشرف أو األمانة، 

أهلية،  أو  سياسية  جمعية  ألية  منتمياً  يكون  أال 
إدارة أي هيئة رياضية  بمجلس  أال يكون عضواً 
بأوراق  التقدم  قبل  االستقالة  فعليه  وإال  أخرى 
بالرياضة،  المهتمين  من  يكون  أن  ترشيحه، 
أو  أكاديمي  مؤهل  على  حاصاًل  يكون  أن  وأخيراً 
وفقاً  الرياضية  اإلدارة  مجال  في  بخبرة  يتمتع 

لإلفادة الدالة على ذلك.
إن  لالتحاد  العام  األمين  قال  أخرى،  جهة  من 
من  عدد  مناقشة  بطلب  تقدمت  فقط  أندية   4
المقترحات خالل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 

يوم 15 مارس المقبل.
البحرين  الحد،  المحرق،  أندية:  أن  وبين 
مقترحات  لمناقشة  لالتحاد؛  تقدموا  والبسيتين 
التقدم  باب  أن  إلى  االجتماع، مشيراً  عديدة خالل 
بهذا الطلب أُغلق يوم 15 فبراير الجاري حسب ما 

تنص عليه اللوائح.
دعوة  ببيان  سيبدأ  االجتماع  أن  إلى  ولفت 
عليه  تنص  حسبما  لالنعقاد  العمومية  الجمعية 
بعدها  تشهد  أن  على  لالتحاد،  األساسية  الالئحة 
خليفة  بن  علي  الشيخ  االتحاد  لرئيس  كلمة 
محضر  على  التصديق  ثم  خليفة،  آل  أحمد  بن 
ذلك  يلي  أن  على  للجمعية،  السابق  االجتماع 
مصادقة التقرير اإلداري والمالي وتعيين مدققيين 
خارجيين لالنتخابات؛ تمهيداً إلجرائها من انتخاب 

الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.
وأوضح أن اجتماع الجمعية العمومية سيشهد 
الذي  التفصيل  نادٍ حسب  حضور ممثلين من كل 
النادي  وتمثيل  لتخويل  لألندية؛  االتحاد  أرسله 
في االجتماع، على أن يخصص صوت واحد فقط 
المنضوية تحت مظلة   19 الـ  األندية  من  نادٍ  لكل 

االتحاد.

حسن إسماعيل

50 يومًا على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2017
§الصخير - حلبة البحرين الدولية

الدولية  البحرين  حلبة  أعلنت   [
الناقلة  ـ  الخليج  طيران  وشركة 
باألمس  ـ  البحرين  لمملكة  الوطنية 
الستضافة  استعداداتهما  عــن 
البحرين  جائزة   -  FORMULA 1
 ،2017 الخليج  لطيران  الكبرى 
)إذ  للسباق  التنازلي  العد  بدء  مع 
يفصلنا عن السباق 50 يوماً( ضمن 
عشرة  الثالثة  بالذكرى  االحتفال 
وذلك  الفورموال1؛  سباق  الستضافة 
خالل مؤتمر صحافي أقيم في حلبة 
من  كل  فيه  تحدث  الدولية  البحرين 
التجارية  للشئون  التنفيذي  المدير 
شريف  الدولية  البحرين  بحلبة 
للمبيعات  التنفيذي  والمدير  المهدي 
والتسويق في طيران الخليج يحيى 

بوعلي.
كما كشفت حلبة البحرين الدولية 
ستقام  التي  العديدة  الفعاليات  عن 
خالل سباق الجائزة الكبرى، مدشنة 
»عيشها  للسباق  الرسمي  الشعار 

ويانا«. 
البحرين  حلبة  وتستضيف 
الدولية الجولة الثالثة لبطولة العالم 
والمنظمة   2017 لموسم  للفورموال1 
من االتحاد الدولي للسيارات والتي 
ستقام في الفترة من 14 - 16 أبريل/ 
النجاح  بعد  وذلك  المقبل،  نيسان 
غضون  في  سجلته  الذي  المبهر 
استضافتها  من  الماضية  السنوات 

للفورموال1.  العالم  بطولة  لجوالت 
العام  هذا  سباق  أيضاً  وينطلق 
على  الرابع  للعام  ليلي  كسباق 

التوالي.
للشئون  التنفيذي  المدير  وأكد 
الدولية  البحرين  بحلبة  التجارية 
النجاح  »بعد  قائاًل:  المهدي  شريف 
البحرين  جائزة  لسباق  الهائل 
الكبرى خالل األعوام الماضية، نقدم 
أفضل  من  واحدة  أخرى  مرة  لكم 
رياضة  بين  تجمع  التي  الفعاليات 
بطولة  في  والترفيه  السيارات 
الفترة  في  وذلك  للفورموال1  العالم 
بقاء  مع  أبريل...   16 حتى   14 من 
فقط على استضافة سباق  50 يوماً 
البحرين  جائزة   FORMUAL 1-الـــ

 2017 الخليج  لطيران  الكبرى 
الستضافة  للغاية  الحماس  يحدونا 
الجميع،  ينتظره  الــذي  السباق 
للحضور  الجماهير  جميع  وندعو 
ومشاركتنا تجربة وذكرى ال تنسى 
في  السيارات  رياضة  »موطن  في 

الشرق األوسط«.
وأضاف »كنا قد بدأنا في ديسمبر/ 
بالعروض  الماضي  األول  كانون 
المبكرة لتذاكر السباق والقت إقباالً 
لالستفادة  الجميع  ندعو  لذا  كبيراً، 
والتي  المبكرة  العروض  فترة  من 
معدودة  أيام  انتهائها  على  تبقى 
حافاًل  جــدوالً  وضعنا  لقد  فقط... 
الترفيهية  والفعاليات  بالسباقات 
وبالتأكيد هناك الكثير من الفعاليات 

جميع  وندعو  الجميع،  تناسب  التي 
سباق  من  جزءاً  ليكونوا  الجماهير 
البحرين  جائزة   FORMULA 1ـــ ال
إذ  2017؛  الخليج  لطيران  الكبرى 
على  ويانا«  »عيشها  شعار  أطلقنا 
خالله  من  والذي  العام  هذا  سباق 
الحضور  على  جماهيرنا  نشجع 
الدولية  بالسباقات  واالستمتاع 

والفعاليات الترفيهية«.
لسباق  الرسمية  األغنية  أن  يذكر 
البحرين  جائزة   FORMULA 1ـــ ال
 2017 الخليج  لطيران  الكبرى 
ستدشن اليوم، وهي بعنوان الشعار 
الرسمي للسباق » عيشها ويانا« من 
إخراج أوت لو لإلنتاج وبأداء فناني 

الهيب هوب فلبراتشي ودافي. 
التنفيذي  المدير  من جانبه صّرح 
طيران  في  والتسويق  للمبيعات 
الخليج يحيى بوعلي »تشرفنا رعاية 
منذ  العالمي  الرياضي  الحدث  هذا 
انطالقته األولى في الشرق األوسط 
شراكة  كّونا  لقد   .2004 العام  في 
الدولية  البحرين  حلبة  مع  ناجحة 
تمكّنا من خاللها من العمل جنباً إلى 
حول  للبحرين  للترويج  معها  جنب 
العالم ضمن دورنا كالناقلة الوطنية 
في  لنا  ممتع  لحدث  إنه  للمملكة. 
طيران الخليج ولجميع البحرينيين، 
المملكة  زوار  الستقبال  نتطلع  إذ 
 FORMULAسباق لحضور  مجدداً 
لطيران  الكبرى  البحرين  جائزة   1

الخليج 2017«.

من المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس


