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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  


