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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


