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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«.
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