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تدريبات يومية جادة لمنتخبنا... ومباراة ودية الثلثاء مع فلسطين

العبو األحمر سيخوضون لقاء تركمانستان في نهار رمضان وهم صائمون
§الوسط - حسين الدرازي

لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يواصل   [
المالعب  على  اليومية  تدريباته  القدم 
وذلك  الكرة،  التحاد  التابعة  الخارجية 
ضمن  الثانية  المباراة  لخوض  تحضيراً 
آسيا  كأس  لتصفيات  الخامسة  المجموعة 
العربية  ــارات  اإلم في  ستقام  التي   2019
المتحدة، وستكون هذه المباراة ضد منتخب 
تركمانستان في عشق آباد يوم الثالث عشر 
ودية  مباراة  وستسبقها  الجاري،  الشهر  من 
فلسطين  منتخب  أمام  المقبل  الثلثاء  يوم 
بيوم  وقبلها  الوطني  البحرين  استاد  على 
سينتظم الالعبون في معسكر داخلي، وتضم 
سنغافورة  منتخبي  كذلك  المجموعة  هذه 
قد  األحمر  وكان  »تايوان«،  تايبيه  والصين 
في  سنغافورة  مع  األول  لقاءه  في  تعادل 
لزاماً  بات  وبالتالي  أهداف،  بال  البحرين 
الثانية كي يستعيد  المباراة  في  الفوز  عليه 
ووصيفه  المجموعة  بطل  بأن  علماً  توازنه، 

يتأهالن للنهائيات اآلسيوية باإلمارات.
وهم:  29 العباً  األحمر حالياً  قائمة  وتضم 
سيد محمد جعفر، عبداهلل عبدو، وليد الحيام، 
عبداللطيف،  إسماعيل  منصور،  هشام 
محمد  )المحرق(،  البناء  محمد  راشد،  جمال 
حرم  علي  وحيد،  أشرف  حبيب،  علي  عادل، 
الشرقي(،  )الرفاع  يوسف  عبداهلل  )المنامة(، 
مختار،  محمود  )الحد(،  المالود  عبدالوهاب 
علي مدن، علي حسن سعيد )الشباب(، محمد 
سعيد  ضياء  سيد  األسود،  كميل  الرميحي، 
محسن  سيد  )األهلي(،  جمعة  أحمد  )الرفاع(، 
محمد  )االتحاد(،  عبدالجبار  مهدي  علي، 
)النجمة(،  عبداهلل  أحمد  خليل،  علي  الطيب، 

سيد رضا عيسى، عبدالكريم فردان، عيسى 
العروبة  من  آدم  وأبوبكر  )المالكية(،  البري 

السعودي.

التحضيرات مثالية
للمنتخب  الحالية  التحضيرات  وعن 
الفني  القائد  سكوب  التشيكي  المدرب  قال 
لألحمر في تصريح إلعالم االتحاد الرسمي: 
اآلن،  المطلوب  وفق  تسير  »االستعدادات 
أعطينا الالعبين راحة في بداية شهر رمضان 
والتواجد  أهاليهم  مع  باألجواء  لالستمتاع 
معهم في هذه الفترة الهامة، وبعد ذلك أبدى 
المرحلة  لخوض  كبيراً  استعداًد  الالعبون 
وفق  التدريبات  استئناف  تم  إذ  القادمة، 
اآلن  الالعبين،  جميع  وبتواجد  المطلوب 

الودية  فلسطين  مباراة  لخوض  نستعد 
والتي من المؤكد أننا سنستفيد منها، بالذات 
كون المنتخب لم يلعب أي مباراة رسمية أو 

ودية منذ فترة«.
حالياً  مثالية  »األجواء  سكوب  وأضاف 
إصابات  أي  لدينا  توجد  ال  إذ  المنتخب،  في 
الالعبين  وكل  اعتيادية،  أمور  وكلها  قوية، 
وبعد  القادمة،  للمباراة  جاهزين  سيكونون 
خوض ودية فلسطين سنتدرب في البحرين 
يونيو/   11 يوم  نغادر  أن  على  أيام  ألربعة 
لخوض  تركمانستان  إلى  الجاري  حزيران 
اللقاء الثاني في التصفيات والذي البد من أن 
قادرون  ونحن  األول  التعادل  بعد  فيه  نفوز 

على ذلك«.

ال نريد خسارة نقاط أخرى
جعفر  محمد  سيد  الحارس  قال  جانبه  من 
االفتتاحية  المباراة  في  نقطتين  خسارة  إن 
بالتعادل مع سنغافورة يحتم التعامل بشكل 
أفضل مع المباراة القادمة ضد تركمانستان 
التصفيات  أن نظام  إلى  فيها، مشيراً  والفوز 

ُيحتم التعامل مع كل لقاء بشكل خاص.
في  الزلنا  »نحن  المرمى  سيد  وأضاف 
ال  هذا  ولكن  التصفيات  في  المشوار  بداية 
العمل  النقاط، بل يجب  أننا نفرط في  يعني 
أخرى،  مرة  نقطة  أي  خسارة  عدم  على 
الضغوط بل سيزيدنا  وهذا لن يضع علينا 
إصراًر لتقديم األفضل إن شاء اهلل، ونحن نعد 
األجواء  أن  المطلوب حالياً، صحيح  بالشكل 

في شهر رمضان مختلفة، ولكن أمامنا مهمة 
البد أن نتعامل معها وفق ما يجب بعيداً عن 

أي أمور أخرى«.

مباراة تركمانستان وقت الصيام
ضد  الوطني  منتخبنا  مباراة  ستكون 
الرابعة  عند  الحالي   13 يوم  تركمانستان 
بتوقيت  السادسة  البحرين،  بتوقيت  عصراً 
هناك  تغيب  الشمس  أن  وبما  تركمانستان، 
مساًء،  والنصف  الثامنة  الساعة  حدود  في 
شهر  نهار  في  سيكون  اللقاء  أن  يعني  فهذا 
الالعبون  وسيخوض  المبارك،  رمضان 
أذان  وسيكون  صائمون!  وهم  المباراة 
المباراة  نهاية  بعد  اإلفطار  وموعد  المغرب 

بـ45 دقيقة تقريباً!

من تدريبات األحمر استعداداً للمرحلة القادمة سيدمحمد جعفر ميروسالف سكوب

االتفاق يجدد تعاقده مع المدرب صالح حبيب للموسم الثاني
§الوسط - محمد طوق

المدرب  مع  تعاقده  االتفاق  نادي  جدد   [
الوطني صالح حبيب لقيادة الفريق األول لكرة 
 2018/2017 المقبل  الموسم  في  بالنادي  القدم 

التوالي. الثاني على  للعام 
األول  أمس  التجديد  عقد  على  حبيب  ووقع 
احمد  النادي  رئيس  بحضور  )الخميس( 

المرزوق.
النادي  رغبة  ظل  في  التعاقد  تجديد  ويأتي 
من  النادي  أبناء  على  باالعتماد  باالستمرار 

الالعبين وصناعة جيل جديد.
وأكد المدرب الوطني صالح حبيب أن العقد 
مع االتفاق سيكون للموسم المقبل، مشيراً إلى 
الالعبين  من  جيل  لبناء  سيتواصل  العمل  أن 
نادي  إدارة  طموح  على  والسير  الشباب 

االتفاق.
من  الكثير  االتفاق  فريق  »يمتلك  وقــال: 
أخرى  مجموعة  وهناك  الشباب  الالعبين 
يحتاج  الشباب،  فئة  من  صاعدة  ستكون 
األهداف  تحقيق  اجل  من  الوقت  إلى  الفريق 

للمستقبل«. فريق  وتكوين  المرجوة 
وأضاف »أود أن أقدم جزيل الشكر والتقدير 
المرزوق على هذه  أحمد  االتفاق  نادي  لرئيس 
الذين  واإلداري  الفني  الجهازين  وأشكر  الثقة، 
أن  وأتمنى  الماضي  الموسم  في  معي  عملوا 

المقبل«. الموسم  نحقق األهداف في 
بأفضل  الفريق  يخرج  ألن  »سنسعى  وتابع 

وأؤكــد  المقبل،  الموسم  في  المستويات 
للفرق  سهلة«  »لقمة  يكون  لن  االتفاق  بأن 
في  بالالعبين  كبيرة  ثقة  على  فأنا  األخرى، 
وقدموا  يمتلكونها  التي  العالية  اإلمكانات  ظل 

الماضي«. الموسم  مستويات طيبة في 

عند  أكون  أن  »أتمنى  بالقول  حديثه  وختم 
عملنا  لقد  االتفاق،  وجماهير  اإلدارة  ظن  حسن 
بعض  وحققنا  الماضي  الموسم  في  بمثابرة 
سنواصل  المقبل  والموسم  المرجوة  األهداف 

منها«. المزيد  على تحقيق 

صالح حبيب خالل توقيع العقد

 اتحاد الطاولة: لم نستلم اخطارًا لحضور جلسة 
نادي البحرين وسنطعن في الحكم 

§الوسط - المحرر الرياضي
الرياضي«  »الوسط  تلقى   [
لكرة  البحريني  االتحاد  من  بياناً 
نادي  على  فيه  ــرد  ي الطاولة 
البحرين، وإيماناً منا بحرية الرأي 
في  جاء  ما  ننشر  اآلخر  والــرأي 

البيان: 
لكرة  البحريني  االتحاد  يود 
بأنه على ضوء ما  اإلفادة  الطاولة 
طالعتنا به بعض الصحف المحلية 
المحكمة  من  حكم  صدور  بشأن 
مايو   31 بتاريخ  الموقرة  الكبرى 
2017 بإلغاء القرار اإلداري الصادر 
من االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
تحت  فبراير2017،   21 بتاريخ 
نادي  فريق  باعتبار   2017/93 رقم 
للمباراة  وخاسراً  متخلفاً  البحرين 
 10 3 صفر وتغريمه مبلغ  بنتيجة 
أي  على  حصوله  وعدم  دنانير، 

نقاط واعتبار القرار كأن لم يكن(.
فإن االتحاد يود إيضاح التالي:

احترامه  على  االتحاد  يؤكد  أوالً: 
أحكام القضاء، إال أنه حتى تاريخه 
هذه  بالئحة  إعالن  أي  يستلم  لم 
من  ألي  للحضور  أو  الــدعــوى 
بهذا  رسمي  إعالن  أي  أو  جلساتها 

الحكم.
أن  على  االتحاد  يؤكد  كما  ثانياً: 
صدوره  فرض  على  الحكم  هذا 
وليس  ابتدائي  حكم  فهو  بالفعل 
أو  به  االتحاد  إخطار  وفور  نهائيا، 
رسمية  بصفة  صدوره  من  التأكد 

القانوني  الطريق  االتحاد  سيسلك 
لألدلة  استنادا  عليه  للطعن 
واألسانيد القانونية التي لم يتمكن 
محكمة  أمام  تقديمها  من  االتحاد 
اول درجة؛ بسبب عدم استالمه اية 

دعوة للحضور كما سلف البيان. 
توضيح  االتحاد  يود  كما  ثالثاً: 
من  مبادرات خيرة  هناك  كانت  انه 
قبل المسئولين في االتحاد ووزارة 
هذا  في  والرياضة  الشباب  شئون 
البحرين،  نادي  إدارة  مع  الصدد 

إدارة  مجلس  من  وفد  قام  حيث 
للوزارة  ممثل  بحضور  النادي 
باالجتماع في مقر االتحاد بناء على 
هذا  حول  للتباحث  النادي  رغبة 
النادي  بأن  يوحي  بما  الموضوع، 
يهدف إلى تسوية هذا الملف بصفة 
خاصة  دعوى  أية  وسحب  ودية 
قام  النادي  أن  إال  القضاء،  أمام  به 
أظهره  لما  مخالف  موقف  باتباع 
واستمر  االجتماع،  هذا  في  لالتحاد 
في مباشرة دعواه ضد االتحاد على 
النحو المبين في االخبار الصحافية 

المشار إليها.
باتخاذ  االتحاد سيقوم  لذلك فإن 
الالزمة بشأن  القانونية  اإلجراءات 
البيان  سلف  وكما  الموضوع،  هذا 
سيستعمل حقه القانوني في الطعن 
االتحاد  ضد  يصدر  حكم  أي  على 
بتقديم  وسيقوم  الصدد،  هذا  في 
كافة األدلة والمستندات التي تبين 

صحة قراره سالف الذكر.

التسهيالت للتأمين 
 يتأهل رسميًا لثاني 

أدوار بطولة »تأمين 9«
§الوسط - المحرر الرياضي

النهائي،  نصف  الدور  إلى  رسميا  تأهله  للتأمين  التسهيالت  فريق  أكد   [
شركات  لبطولة  األولى  المجموعة  في  التوالي  على  الثالث  فوزه  حقق  أن  بعد 
التأمين الرمضانية التاسعة لكرة القدم على حساب منافسه على الصدارة فريق 

سوليدرتي بستة أهداف مقابل هدف واحد.
محمد  وخضر  هدفين  شهاب  وائل  للتأمين  التسهيالت  سداسية  وسجل 
هدفين، وهدف لكل من فالح عباس وفاضل عباس، فيما سجل هدف سوليدرتي 

الوحيد الالعب سيد نبيل.
 9 للمجموعة برصيد  للتأمين صدارته  التسهيالت  فريق  الفوز واصل  وبهذا 
في  فريق سوليدرتي  بقي  فيما  النهائي،  إلى نصف  المتأهلين  أول  نقاط، وبات 

المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
 »BIBF« المصرفية  للدراسات  البحرين  معهد  فريق  ثأر  الثانية،  المباراة  وفي 
لنفسه من خسارته أمام بيت التمويل الوطني في نهائي البطولة الماضية، وألحق 
به الهزيمة األولى بستة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك ضمن إطار المجموعة 

األولى.
إلى  رصيده  رفع  حيث  النهائي  نصف  إلى  التأهل  في  آماله  المعهد  وأنعش 
التمويل الوطني  اللقب بيت  3 نقاط وتبقت له مباراة واحدة، فيما أصبح حامل 
صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط مهددا بفقدان لقبه في حالة خسارته أمام 
العربي  الصندوق  على  المعهد  وفوز  األخيرة،  الجولة  في  للتأمين  التسهيالت 

لتأمين أخطار الحروب بنتيجة كبيرة.
وسجل للفائز هداف الفريق رضا حسن 4 اهداف وهدف لكل من عوف المال 
وعبداهلل عبدالرحمن، فيما سجل هدف بيت التمويل الوطني العب المعهد عوف 

المال خطأ في مرماه.
المباريات  تستأنف  أن  على  الفرق،  لجميع  راحة  )السبت(  اليوم  وسيكون 
بين  األولى  ستجمع  إذ  األولى،  المجموعة  إطار  ضمن  بمباراتين  )األحد(  غدا 
فريقي بيت التمويل الوطني مع التسهيالت في الساعة 10 مساء، وتليها مباشرة 
مباراة معهد البحرين للدراسات المصرفية مع الصندوق العربي لتأمين أخطار 
على صالة  المباراتان  وتقام  10:40 مساء،  الساعة  عند  والتي ستقام  الحروب 

نادي الشباب.

من منافسات »تأمين 9«


