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 ريال مدريد يدك حصون يوفنتوس برباعية 
ويصنع التاريخ بلقب جديد في دوري أبطال أوروبا

§كارديف - د ب أ
كتابة  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  المهاجم  واصل   [
إلى  اإلسباني  مدريد  ريال  فريقه  ليقود  هدفين  وسجل  التاريخ 
اللقب  وأحرز  أوروبا  أبطال  دوري  بطولة  في  تاريخي  إنجاز 
اإليطالي  يوفنتوس  على  بفوزه  التوالي  على  الثاني  للموسم 
استاد  على  للبطولة  النهائية  المباراة  في  )السبت(،  أمس   ،1  /4

»ميلينيوم« في كارديف.
نجاح  منذ  البطولة  لقب  عن  يدافع  فريق  أول  الريال  وأصبح 

ميالن اإليطالي في هذا بموسم 1989/ 1990.
رقمه  معززاً  البطولة  في  عشر  الثاني  بلقبه  الريال  وتوج 

القياسي في صدارة السجل الذهبي للبطولة.
وتلقى يوفنتوس، الفائز باللقب مرتين سابقتين، صفعة جديدة 

وخسر النهائي للمرة السابعة في تاريخه.
كان  حيث   1  /1 بالتعادل  المباراة  من  األول  الشوط  وانتهى 
 20 الدقيقة  البادئ بالتسجيل عن طريق رونالدو في  الريال هو 
في  بهدف  ليوفنتوس  ماندزوكيتش  ماريو  الكرواتي  وتعادل 

الدقيقة 27.
وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني 
له  الثاني  الهدف  رونالدو  أضاف  ثم   61 الدقيقة  في  للفريق 
أسينسيو  ماركو  البديل  يختتم  أن  قبل   64 الدقيقة  في  وللفريق 

التسجيل في المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة 90.
على  الخامس  للموسم  للبطولة  هدافاً  رونالدو  توج  وبهذا، 
هدافي  قائمة  صدارة  في  هدفاً   12 إلى  رصيده  رافعاً  التوالي 
البطولة هذا الموسم بفارق هدف واحد أمام األرجنتيني ليونيل 

ميسي مهاجم برشلونة.
اهتزت  فيما  أهداف  بأربعة  أمس  يوفنتوس  شباك  واهتزت 
شباك الفريق بثالثة أهداف فقط على مدار 12 مباراة خاضها في 

باقي أدوار البطولة قبل المباراة النهائية.
مدريد  لريال  الفني  المدير  زيدان  الدين  زين  الفرنسي  ولعب 
الويلزي  النجم  أبقى  إذ  المتوقع  القرار  واتخذ   3-3-4 بطريقة 
غاريث بيل، العائد من اإلصابة، على مقعد البدالء ودفع بالمتألق 
جانب  إلى  الهجوم  خط  في  األساسي  التشكيل  ضمن  إيسكو 
النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة.
ولوكا  وكاسيميرو  كروس  توني  الريال،  وسط  خط  وضم 
كارفاخال  دانيال  الرباعي  الدفاع  مهمة  تولى  بينما  مودريتش 
أمام  سيلفا،  دا  ومارسيلو  فاران  ورافاييل  راموس  وسيرخيو 

حارس المرمى كيلور نافاس.
فقد  ليوفنتوس  الفني  المدير  أليجري  ماسيميليانو  أما 
وماريو  هيغواين  غونزالو  أشرك  إذ   2-1-4-3 طريقة  طبق 
بالرباعي  ودفع  ديباال  باولو  أمام  المقدمة  في  ماندزوكيتش 
وأليكس  خضيرة  وسامي  بيانيتش  وميراليم  ألفيس  داني 
ساندرو في خط الوسط بينما أسند مهمة الدفاع للثالثي أندريا 
بارزالي وليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني أمام الحارس 

المخضرم جانلويجي بوفون.
آيد  بالك  »ذا  لفرقة  غنائية  فقرة  المباراة  بدء  صافرة  وسبق 
بيز« األميركية، على أرض الملعب استمرت أقل من عشر دقائق 

وتضمنتها عروض باأللعاب النارية.
األولى  الدقائق  واتسمت  سريع  لعب  بإيقاع  المباراة  بدأت 

بالحذر الدفاعي الشديد وخاصة من جانب يوفنتوس.
يوفنتوس  نصيب  من  المرمى  على  تسديدات  أول  وكانت 
قابلها  الثالثة  الدقيقة  في  عالية  كرة  ماندزوكيتش  أرسل  إذ 
هيغواين بتسديدة برأسه لكن الحارس أمسك بها، ثم سدد النجم 
األرجنتيني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بعدها بثوان لكن 
الحارس نافاس تصدى لها على مرتين كما تصدى لكرة قوية من 

بيانيتش بعدها بدقيقتين.
أجواء  في  مدريد  ريال  دخل  األولى،  العشر  الدقائق  وبمرور 
التوغل  في  صعوبة  وجد  لكنه  الهجومي  الضغط  وبدأ  المباراة 
إلى منطقة الجزاء، وأشهر الحكم األلماني فيليز بريش أول بطاقة 
صفراء في الدقيقة 12 وكانت من نصيب ديباال، بسبب الخشونة.
عليه،  فرض  الذي  الصارم  الدفاعي  الحصار  من  معاناة  وبعد 
إثر   20 الدقيقة  لريال مدريد في  التسجيل  النجم رونالدو  افتتح 
هجمة رائعة تبادل فيها الكرة بمهارة مع كارفاخال ثم سدد كرة 

من  ذهول  وسط  الشباك  سكنت  الجزاء  منطقة  داخل  من  زاحفة 
العبي يوفنتوس وحارسه بوفون.

حاول يوفنتوس الحفاظ على توازنه وكثف ضغطه الهجومي 
أماًل في الرد السريع وتوالت محاوالته لكن الريال وجه تركيزه 

إلى الجانب الدفاعي.
من  ساحر  بهدف  التعادل  يوفنتوس  أدرك   ،27 الدقيقة  وفي 
الجزاء،  منطقة  داخل  الكرة  هيغواين  له  هيأ  إذ  ماندزوكيتش 
في  نافاس  ينجح  لم  مزدوجة  خلفية  كرة  ماندزوكيتش  وسدد 
 1  /1 إيطاليا  بطل  تعادل  معلنة  الشباك  لتسكن  لها  التصدي 

وعودة المنافسة لنقطة البداية.
التقدم،  عن  بحثاً  الهجومية  المحاوالت  الفريقان  تبادل  بعدها، 
مع تفوق نسبي ليوفنتوس إذ كثف الريال تركيزه بشكل كبير 

على الجانب الدفاعي.
وخيم التوتر والخشونة على األداء شيئاً ما وقد حصل كل من 
 31 الدقيقتين  الريال، على إنذار في  راموس وكارفاخال، مدافعي 

و42، على الترتيب، بسبب الخشونة.
األخيرة  الدقائق  في  الكرة  على  مدريد سيطرته  ريال  وفرض 
من الشوط األول أماًل في استغالل أية هفوة دفاعية يستعيد من 
الشوط  لينتهي  خاللها تقدمه، لكن محاوالته لم تسفر عن جديد 

بالتعادل 1/ 1.
الخشونة  ببعض  األول  الشوط  من  األولى  الدقائق  واتسمت 
لبونوتشي  قوي  التحام  إثر  مرتين  اللعب  توقف  إذ  األداء  في 
 53 الدقيقة  في  إنذار  على  كروس  حصل  ثم  أللفيس  وعرقلة 

لعرقلة خضيرة.
إذ سدد   ،55 الدقيقة  في  يوفنتوس  أن يصدم  وكاد مودريتش 
لكن  الجزاء  منطقة  حدود  من  اليسرى  بقدمه  قوية  خادعة  كرة 

بوفون كان متيقظاً وتصدى لها.
وانتزع ريال مدريد األفضلية الهجومية وأدى إيسكو ومارسيلو 

دوراً أكثر فاعلية إذ خضع يوفنتوس لحصار استمر دقائق.
وفي الدقيقة 61، تلقى يوفنتوس وحارسه ضربة موجعة حيث 
الكرة  لكن  خطيرة  هجمة  إحباط  في  الحارس  مع  الدفاع  تعاون 
خارج  من  قوية  كرة  ليسدد  المراقب  غير  كاسيميرو  إلى  عادت 
خضيرة  بساق  ارتطمت  بعيدة،  بمسافة  الجزاء  منطقة  حدود 

ووجدت طريقها إلى داخل الشباك معلنة تقدم الريال 2/ 1.
وبعد ثالث دقائق فقط، استغل ريال مدريد هفوة دفاعية من 
عليها  انقض  عرضية  مودريتش  ومرر  يوفنتوس  العبي  جانب 

رونالدو ليسكنها الشباك معلناً تقدم ريال مدريد 3/ 1.
وأجرى أليغري التغيير األول في المباراة في الدقيقة 66 حيث 

أشرك خوان كوادرادو بدالً من أندريا بارزالي.
وتسلل اإلحباط والتوتر لبعض عناصر يوفنتوس وحصل كل 
من بيانيتش وأليكس ساندرو وكوادرادو على إنذار في غضون 

ست دقائق.
في  يوفنتوس  صفوف  في  الثاني  تغييره  أليغري  وأجرى 

الدقيقة 72 حيث أشرك كالوديو ماركيزيو بدالً من بيانيتش.
وكاد رونالدو أن يسجل في الدقيقة 73، إذ راوغ بنزيمة الدفاع 
ببراعة ثم مرر الكرة إلى مارسيلو الذي أرسل عرضية لرونالدو 

لكن األخير سددها فوق العارضة.
الويلزي غاريث بيل بدالً  77، دفع زيدان بالنجم  الدقيقة  وفي 
ماريو  بإشراك  الثالث  تبديله  أليجري  أجرى  كما  بنزيمة،  من 

ليمينا مكان ديباال.
إذ   ،80 الدقيقة  في  للريال  الرابع  الهدف  يسجل  أن  بيل  وكاد 
المرمى  أمام  الجزاء ومرر عرضية  انطلق رونالدو داحل منطقة 

لكن بونوتشي أطاح بها قبل أن تصل إلى قدم بيل.
ألفيش  إذ سدد   ،82 الدقيقة  الريال في  وهدد يوفنتوس مرمى 
الكرة  لكن  قابلها ساندرو بتسديدة برأسه  كرة من ضربة حرة 

مرت بجوار القائم مباشرة.
إيسكو،  من  بدالً  أسينسيو  ماركو  بالالعب  زيدان  ودفع 
أكبر عندما  أماله بشكل  يوفنتوس وتقلصت  معاناة  وتضاعفت 

طرد البديل كوادرادو في الدقيقة 83 بداعي دفع راموس.
وضاعف ريال مدريد أالم يوفنتوس بإضافة الهدف الرابع في 
البديل  إلى  عرضية  مارسيلو  مرر  حيث   ،90 الدقيقة  في  شباكه 
معلناً  الشباك  داخل  الكرة  إسكان  في  يتردد  لم  الذي  أسينسيو 

فوز ريال مدريد 4/ 1 حيث لم تسفر الثواني المتبقية عن جديد.

أفراح ريالية بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ ١٢



sport@alwasatnews.com 14
العدد 5384 األحد 4 يونيو 2017 الموافق 9 رمضان 1438هـ

Sunday 4  June  2017 ,  I ssue No .  5384

»الرؤية« أول أكاديمية كرة سلة للجنسين في البحرين

فاضل ميالد: نهدف لنشر اللعبة واكتشاف المواهب الجديدة
ــار  ــ ــم ــ ــا ومـــفـــتـــوحـــة لــمــخــتــلــف األع ــبــ ــ ــة أل ــ ــرك ــع شــ ــ ــاون مـ ــعــ ــ ــت ــ ــال ــ ــام ب ــ ــق ــ ــة ت ــ ــي ــ ــم ــ ــادي ــ األك

ــزة لــأنــديــة ــمــمــي ــاج لــلــعــبــة... وســنــنــقــل الـــمـــواهـــب ال ــحــت ــخــدم مــنــطــقــة ت األكـــاديـــمـــيـــة ســت

§الوسط - محمد عباس

] تدشن خالل شهر يوليو/ تموز المقبل أكاديمية الرؤية »Vision« لكرة السلة، وهي أول أكاديمية خاصة للعبة في البالد مختصة بالجنسين، وذلك بمبادرة من المدرب 
الوطني فاضل ميالد وفريق العمل المشارك معه.

وتعتبر أكاديمية »الرؤية« مشروعا مماثال لألكاديميات 
في  كبير  بشكل  انتشرت  والتي  القدم  لكرة  المختصة 

السنوات األخيرة في مختلف المناطق.
معبرا  السلة  لكرة  خاصة  أكاديمية  تدشين  ويأتي 
البالد،  في  اللعبة  بها  تحظى  باتت  التي  الشعبية  عن 
انشاء  األخرى  هي  بدأت  األندية  بعض  أن  وخصوصا 
فترة  في  وخصوصا  ونشرها  اللعبة  لتعليم  أكاديميات 

اإلجازة الصيفية.
ألبا  شركة  صالة  على  ستفتتح  »الرؤية«  أكاديمية 
هذا  إلقامة  صالتها  وفرت  التي  الشركة  مع  وبالتعاون 

المشروع. 
نهدف من خاللها  التي  الرمضانية  اللقاءات  إطار  وفي 
المجال  في  جديد  هو  ما  كل  على  الضوء  تسليط  إلى 
الرياضي، ارتأينا استضافة المدرب الوطني فاضل ميالد 
المشرف على مشروع األكاديمية المنتظر تدشين العمل 
عيد  إجازة  وبعد  التحضيرات  اكتمال  بعد  قريبا  فيها 

الفطر المبارك، فكان هذا اللقاء...
كرة  للعبة  خاصة  أكاديمية  إنشاء  فكرة  نشأت  كيف   [

السلة وخصوصا أنها الفكرة األولى من نوعها؟
- بدأت الفكرة من خالل اقتراح لمجموعة من المتدربات 
من المدارس الخاصة كنت أدربهن لتعلم أساسيات لعبة 
خاصة  أكاديمية  إنشاء  فكرة  علي  فطرحن  السلة،  كرة 
نفسه،  باألمر  األخوان  أحد  نصحني  كما  اللعبة،  لتعليم 
وهو ما دفعني للحديث مع مجموعة من المختصين في 
بإنشاء  ونصحوني  الفكرة  شجعوا  والذين  المجال  هذا 
ونشرها  اللعبة  تطوير  تخدم  التي  األكاديمية  هذه  مثل 

واكتشاف المواهب.
] كيف بدأت التحركات إلنشاء األكاديمية؟

الفكرة،  شجعوا  الذين  العمل  بفريق  أوال  اتصلت   -
وقمنا بالتواصل مع الشركات فوجدنا تفاعال من شركة 
ألبا التي قدمت لنا صالة الشركة ألجل تنفيذ المشروع، 
رسوم  على  الشركة  في  الموظفين  أبناء  حصول  مقابل 

مخفضة لالشتراك.
] ما هو هدفكم من إنشاء هذه األكاديمية؟

المختصة  البالد  في  األكاديميات  من  الكثير  هناك   -
كرة  لعبة  صعيد  على  فراغ  هناك  ولكن  القدم،  بكرة 
إنشاء  خالل  من  الفراغ  هذا  لملء  دفعنا  ما  وهو  السلة، 
هذه األكاديمية المتخصصة مستفيدين أيضا من تجارب 

مماثلة في دول أخرى.
العمل  هو  األكاديمية  هذه  إلنشاء  الرئيسي  والهدف 
قاعدتها  وزيادة  السلة  كرة  لعبة  انتشار  زيادة  على 
الجماهيرية والمهتمين بها، وخصوصا في الفئات التي لم 
تصلهم اللعبة بالشكل المطلوب، إذ إن األكاديمية ستكون 

مفتوحة للجميع ولمختلف األعمار وللجنسين من سن 6 
سنوات وما فوق وهو ما سيخدم التعريف باللعبة.

واالهتمام  الصغيرة  المواهب  اكتشاف  إلى  نهدف  كما 
بعد  لتخدم  والفنية  المهارية  الناحية  من  وتنميتها  بها 
ذلك األندية والمنتخبات الوطنية وسنركز على الخامات 
التي تمتلك عنصر الطول وهو ما ينقص كرة السلة في 

البحرين.
] هل من برامج خاصة للمواهب الصغيرة طوال القامة؟
الفارع  الطول  أصحاب  الصغار  الالعبون  بالتأكيد،   -
وسنعمل  األكاديمية،  في  مجانيا  لهم  التسجيل  سيكون 
بعد ذلك على نقلهم لألندية في حال أجادوا بالفعل اللعبة 
وتطور مستواهم الفني وكانوا في سن يؤهلهم للتطور.

] متى سيبدأ العمل في األكاديمية؟
- سنبدأ في اإلجازة الصيفية وتحديدا بعد إجازة عيد 
الفطر المبارك في 8 يوليو/ تموز المقبل، بواقع 5 أيام في 
الصباحية من  الفترة  ألبا في  نادي  األسبوع على صالة 

الساعة 9 وحتى 1 ظهرا.
وبعد الفترة الصيفية سيستمر برامج عمل األكاديمية 

بواقع 3 أيام في األسبوع في الفترة المسائية.
] هل من برامج أخرى غير كرة السلة في األكاديمية؟

ــاك  ــن ه  -
من  الــكــثــيــر 
األفـــــكـــــار 

المطروحة 
ــي  ــتـ والـ

ســنــعــمــل 
على تنفيذها 

لن  والبرنامج 
على  فقط  يشتمل 

برامج  هناك  وإنما  األساس،  هي  كانت  وإن  السلة  كرة 
للعبة  المهرجانات  إقامة  إلى جانب  السباحة  مثل  أخرى 
ودعوة   3 أون   3 بطولة  مثل  خاصة  بطوالت  وتنظيم 

شخصيات سالوية كبيرة لحضور المهرجان.
بمشاركة  تثقيفية  محاضرات  إقامة  على  سنعمل  كما 
التغذية  مجال  وفي  الرياضي  المجال  في  المختصين 

والطب الرياضي.
] من هي الفئات المستهدفة؟

من  السلة  كرة  لعبة  ممارسة  في  الراغبين  جميع   -
تفاجأت منه  الجنسين، وما  6 سنوات وما فوق من  سن 
الالعبين  بعض  قبل  من  التسجيل  على  اقباال  هناك  أن 

المسجلين في األندية، وذلك بغية الحصول على تدريبات 
فردية في األكاديمية، إذ سنعمل على العمل بشكل فردي 
مع الالعبين الراغبين في ذلك من أجل التطور وخصوصا 

لناحية أوجه القصور في أدائهم.
والبنات  األوالد  بين  مقسمة  األكاديمة  أيام  وستكون 

بحسب عدد المسجلين في األكاديمية.
] من هو فريق العمل في األكاديمية؟

الرياضي  ألبا  نادي  مديرة  األكاديمية  على  يشرف   -
نادي  في  سابقة  سلة  كرة  العبة  وهي  الجسمي  مريم 
المدرب  فيها  يتواجد  كما  السيدات،  ومنتخب  المحرق 
وكذلك  سابق،  سلة  كرة  وحكم  مدرب  وهو  جمال  كريم 
رياضية،  تربية  ومدرسة  سابقة  العبة  الشيخ  نورة 
سابقا  السيدات  منتخب  كابتن  المنصوري  ومــوزة 
ومساعدة مدرب المنتخب حاليا، إلى جانب اإلدارية أبرار 
عبدالحسين المتغوي مدرسة تربية رياضية، إلى جانب 

الكادر المشرف على المواصالت.
] كيف ترى العمل حتى اآلن في األكاديمية؟

- موقع األكاديمية مميز ألنه يسد فراغ موجود 
الرياضي  ألبا  نادي  من  القريبة  المنطقة  في 
في الرفاع، إذ ال أندية هناك مختصة بلعبة 
نشر  في  سيساهم  ما  وهو  السلة،  كرة 

اللعبة في مناطق جديدة بالبالد.
ونتطلع أيضا إلى دعم شركات أخرى 
من  شهر  من  أكثر  وقبل  المشروع،  في 
اقبال  األكاديمية هناك  العمل في  انطالق 
مختلف  من  التسجيل  على  كبير 

األعمار ومن الجنسين.
] ما هي التجارب التي اطلعت عليها 

في مجال عمل األكاديميات؟
بعدد  اتصلت  األكاديمية  في  العمل  نبدأ  أن  قبل   -
من أصحاب األكاديميات الخاصة بكرة القدم في البحرين 
أكاديمة  صاحب  العسبول  زاهر  الكابتن  بينهم  ومن 
السلة  كرة  أكاديمية  تجربة  على  اطلعت  كما  ليجند، 
منتخب  مدرب  عليها  يشرف  التي   )WMQ( الكويت  في 
الكويت السابق لكرة السلة وليد محارب وافتتحت قبل 

سنة وحققت نجاحا كبيرا في الكويت.
افتتاح  بعد  باألندية  التدريب  مجال  في  ستستمر  هل   [

األكاديمية؟
انتهى  التدريب باألندية، وقد  - بالتأكيد سأستمر في 
ولدي  الجاري  الموسم  بنهاية  المنامة  نادي  مع  عقدي 

عروض من عدة أندية أقوم بدراستها.

فريق عمل األكاديمية

 4 مقاتلين يمثلون »MMA« البحرينية 
في آسيوية الهواة لفنون القتال

 »الشباب والرياضة« تبحث مع 
رئيس نادي االتحاد احتياجات النادي

§عوالي - اتحاد فنون القتال المختلطة
] يواصل المنتخب الوطني لفنون 
تحضيراته  للهواة  المختلطة  القتال 
في  للمشاركة  استعداداً  المكثفة، 
بطولة آسيا المفتوحة لفنون القتال 
المختلطة للهواة التي ينظمها االتحاد 
المختلطة  القتال  لفنون  الدولي 
في  سنغافورة  بجمهورية   IMMAF
حزيران  يونيو/   16  -  12 الفترة 

الجاري.
الجهاز  بقيادة  المنتخب  ويخوض 
إلدر  المدربين  من  المكّون  الفني 
حصتين  أبوأحمد  ورينات  إلداروف 
وذلك  يومي،  بشكل  تدريبيتين 
بالصالة الرياضية الخاصة بمنظمة 
خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة 
الحصص  تتضمن  إذ   ،KHK MMA

التدريبية تمارين رفع اللياقة البدنية 
الذهني  المستوى  رفع  وتمارين 
والتركيز وتحسين المهارات القتالية.
وكان الجهاز الفني قد اختار أربعة 
الوطني  المنتخب  لتمثيل  مقاتلين 
بآسيوية الهواة، وهم المقاتل حسين 
عياد للمشاركة بوزن 56.2 كيلوغراماً، 
للمشاركة  عباس  محمد  والمقاتل 
بوزن 77 كيلوغراماً، والمقاتل نايف 
فكري للمشاركة بوزن 70 كيلوغراماً 
والمقاتل عبدالمناف للمشاركة بوزن 

66 كيلوغراماً.
الذين  المقاتلون  هؤالء  ويمتلك 
وفريق  الوطني  المنتخب  يمثلون 
خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة 
للهواة مستوى قتالياً ومهارات قتالية 
عالية، كما يمتلكون سجاًل من النتائج 
اإليجابية والمشاركات في البطوالت 

المحلية والدولية. فقد شارك المقاتل 
حسين عياد في العديد من البطوالت 
المفتوحة  أوروبا  بطولة  أبرزها  من 
للهواة، التي نجح خاللها من تحقيق 
المركز الثالث في النسخة التي أقيمت 
البريطانية  برمنغهام  مدينة  في 
مؤخراً  استضافها  التي  والنسخة 
العاصمة البلغارية )صوفيا(. وشارك 
المنتخب  مع  عباس  محمد  المقاتل 
التي  المفتوحة  أوروبا  بطولة  في 
)براغ(  التشيكية  العاصمة  أقيمت 
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
مع  فكري  نايف  المقاتل  وشــارك 
المنتخب في بطولة أوروبا المفتوحة 
التي احتضنتها بلغاريا، فيما شارك 
من  العديد  في  عبدالمناف  المقاتل 

§ضاحية السيف - وزارة الشباب والرياضةالبطوالت التي أقيمت بروسيا.
التقى  الوطنية،  األندية  مع  التواصل  إطار  ضمن   [
رئيس  مع  العربي  طارق  األندية  شئون  إدارة  مدير 
خالل  تم  إذ  جعفر،  أحمد  االتحاد  نادي  إدارة  مجلس 
العام  طوال  النادي  يقدمها  التي  األنشطة  بحث  اللقاء 
والرامية إلى تطوير فرقه الرياضية في مختلف األلعاب 
وتطوير  صيانة  من  النادي  ومتطلبات  واحتياجات 
التطويرية  الخطط  إلى  باإلضافة  الرياضية،  المنشآت 
للحركة  خدمة  تطبيقها  اإلدارة  مجلس  ينوي  التي 
الشبابية والرياضية في البحرين، كما تم التباحث حول 

الفرص االستثمارية بالنادي.
نادي  رئيس  إلى  التهنئة  العربي  قدم  اللقاء،  وخالل 
إلى  بالنادي  القدم  كرة  فريق  صعود  بمناسبة  االتحاد 
القادم،  الموسم  في  القدم  لكرة  األولى  الدرجة  دوري 
مثمناً جهود مجلس اإلدارة التي بذلت من أجل تهيئة كل 

الظروف المثالية لصعود الفريق.
في  االتحاد  نادي  به  يقوم  الذي  الدور  العربي  وثمن 
السنوات  مدار  على  البحرينية  الرياضة  مسيرة  إثراء 
تحويل  في  ودورهم  رجاالته  بعطاء  مشيداً  الماضية، 
النادي إلى مركز إشعاع رياضي أخذ على عاتقه تأدية 
دوره المحوري في احتضان الشباب البحريني وتوجيه 

طاقات نحو خدمة البحرين.
هذا  أن  إلى  االتحاد  نادي  رئيس  أشار  جانبه،  من 
وزارة  في  المسئولين  اهتمام  على  تأكيداً  يعتبر  اللقاء 
ويبرهن  الوطنية،  باألندية  والرياضة  الشباب  شئون 
على المساحة الكبيرة والمواتية لتعزيز العالقة الوثيقة 
المثالية  األجواء  تهيئة  أجل  من  والنادي  الوزارة  بين 
والفنية،  اإلدارية  منظومته  وتطوير  بالنادي  لالرتقاء 
وزارة  مع  التواصل  على  اإلدارة  مجلس  حرص  مؤكداً 
اإلدارية  النادي  احتياجات  لتلبية  والرياضة  الشباب 

وتعزيز موارده المالية. المقاتل حسين عياد

رئيس نادي االتحاد خالل لقائه بمسئولي الشباب والرياضة    
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اليوم ختام دور الثمانية بمنافسات كرة القدم والسحب على السيارة الرابعة 

عيسى بن علي يتوج الفريق األميركي ببطولة الجاليات لكرة السلة

سمو  السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  رئيس  توج   [
الفريق األميركي بطاًل  الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
الداخلية  وزارة  وفريق  للجاليات  السلة  كرة  لبطولة 
ضمن  وذلك  السلة،  لكرة   3ON3 بطولة  لمنافسات  بطاًل 
منافسات دورة ناصر بن حمد الثالثة لأللعاب الرياضية 
البحريني  االتحاد  صالة  على  أقيمت  والتي   )10 )ناصر 

لكرة السلة.
وشهد المباراة الختامية األمين العام المساعد للمجلس 
األولمبية  للجنة  العام  األمين  والرياضة  للشباب  األعلى 
جمهورية  وسفير  عسكر  صادق  عبدالرحمن  البحرينية 
الفلبين ألفونسو فيرنايد أ. فير، وأعضاء اللجنة المنظمة 
للدورة وبعض من أعضاء مجلس إدارة االتحاد البحريني 

لكرة السلة.
فوزه  بعد  اللقب  تحقيق  من  األميركي  الفريق  وتمكن 
الفريق  على  الجاليات  بطولة  في  النهائية  المباراة  في 
الثالث  المركز  في  جاء  فيما   85-91 بنتيجة   C الفلبيني 
حماسية  اجواء  النهائية  المباراة  شهدت  الهندي.  الفريق 
ورائعة وتفاعلت معها الجماهير الحاضرة التي شجعت 

الفريقين من أجل تقديم أفضل مستوياتهما في المباراة.
في  األول  للمركز  الداخلية  وزارة  فريق  تحقيق  وجاء 
3ON3 بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق  بطولة 
الثالث  المركز  في  جاء  فيما   11-18 بنتيجة  »ناصر12« 

فريق ذا هوبرز.
الفائزين  بتتويج  علي  بن  عيسى  الشيخ  وقــام 
في  األولى  بالمراكز  الخاصة  والكؤوس  بالميداليات 
تقديره  عن  ه  سموُّ أعرب  المناسبة  وبهذه  البطولتين، 
الملك لألعمال  بها ممثل جاللة  يقوم  التي  للجهود  البالغ 
الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في سبيل تهيئة األرض 
الخصبة لجميع الرياضيين في مملكة البحرين من خالل 
سموه  بتوجيه  الموضوعة  والبرامج  األنشطة  مختلف 
من  للمزيد  واكتساب  وتحدٍّ  التقاء  نقطة  لتكون  الكريم، 

الفرص التنافسية.
وقال عيسى بن علي: »إن بطولة الجاليات لكرة السلة 
تعد من ضمن هذه الفعاليات الناجحة التي شكلت فرصة 
التحدي  لخوض  البحرين  مملكة  في  المقيمة  للجاليات 
هذا  في  الرياضية  اإلثارة  من  أجواء  وسط  والتنافس 
الجاليات  بطولة  أن  إلى  ه  سموُّ ولفت  الكريم«.  الشهر 
أظهرت المستوى التنافسي الرائع بين الفرق المشاركة، 
األميركي  الفريقين  بين  النهائية  المباراة  أن  مضيفاً 
المطلوب  التنافسي  المستوى  والفلبيني »c« كانت على 
به  تتمتع  ما  وذات حضور جماهيري طيب يعكس مدى 

اللعبة من شعبية بين الجميع داخل مملكة البحرين.
لكافة  تقديره  عن  علي  بن  عيسى  الشيخ  وأعرب 
الدورة،  لهذه  المنظمة  اللجنة  قبل  من  المبذولة  الجهود 
مؤكداً سموه أن »ناصر 10« حققت العديد من المكتسبات 

التي تخدم الرياضة البحرينية.
وجاء تحقيق الفريق االميركي للبطولة بعد أن تنافس 
بشكل واضح مع الفريق الفلبيني الذي كان ندا قويا في 
المباراة وقدم الفريق مباراة متكاملة دفاعا وهجوما من 
دون أن يترك أي مجال للتنافس ولعب بأسلوب دفاعي 
صفوف  في  اللعب  مفاتيح  جميع  خالله  من  أوقف  قوي 

الفريق الفلبيني ولم يترك المجال لمنافسه للعب بحرية.
تحقيق  بعد  مورجان  االميركي  الفريق  قائد  ويقول 
وحماسية  رائعة  النهائية  المباراة  »كانت  للقب:  فريقه 
وبحضور جماهيري طيب وسط أجواء رائعة جداً تؤكد 
حرص مملكة البحرين على إشراك الجاليات في األنشطة 
والبرامج الرياضية وغيرها... نحن نشكر الشيخ ناصر 
بطولة  في  للمشاركة  لنا  الفرصة  إتاحة  على  حمد  بن 
البحرين  شباب  مع  لالحتفال  الرياضية  لأللعاب  ه  سموِّ
بالذكرى العاشرة النطالق البطولة األكثر شعبية والتي 

دائماً ما تحظى بمشاركة كبيرة وواسعة«.
بقوة  التواجد  على  البداية  منذ  حرصنا  »لقد  وأضاف 
الفريق  وكان  كبيرة  وقدمنا مستويات  البطولة  هذه  في 
للقب  إحرازنا  في  ساهم  الذي  األمر  متجانسة،  مجموعة 
منصة  اعتالء  من  مكننا  قوي  ودفاعي  أداء هجومي  بعد 
البطولة  في  مستقباًل  نشارك  أن  ونتمنى  التتويج 

القادمة«.
أما فريق وزارة الداخلية فجاء تحقيقه للمركز األول في 
بطولة 3ON3 بعد أن قدم مباراة قوية منذ البداية وأظهر 
وتنوع  الهجوم  في  القوي  األداء  بسبب  مثيراً  تنافساً 
الدفاع  في  الجماعي  األسلوب  إلى  باإلضافة  التسجيل 
تمكن  معين حتى  على العب  االعتماد  دون  من  والهجوم 

من تخطي منافسه وفرض اسلوبه طيلة المباراة.
اعرب  عبدالمجيد  محمد  الداخلية  وزارة  فريق  العب 
عن سعادته بالمشاركة في البطولة، وقال: »لقد حرصنا 
بطريقة  الفريق  واستعد  البطولة  في  المشاركة  على 
على  الحصول  البداية  منذ  هدفنا  كان  للغاية.  متميزة 
المركز االول لذا عملنا بشكل جماعي للوصول الى الهدف 
العالية  والروح  الحماسة  بفضل  وتمكنا  رسمناه  الذي 
واالصرار من تحقيق اللقب... قدمنا مستويات عالية طيلة 
النهائية  المباراة  الى  ووصلنا  التمهيدي  الدور  مباريات 

وحققنا اللقب عن جدارة واستحقاق«.
الشيخ ناصر بن حمد على مبادراته  وأضاف »نشكر 
ه  دورة سموِّ البحريني وخاصة  الشباب  تجاه  المتميزة 
التي باتت في وقتنا الحالي ملتقى مهماً للشباب للتنافس 
هي  بالفعل  المختلفة،  الرياضية  األلعاب  ألقاب  على 

بطولة رائعة ومشروع وطني رياضي هادف«.

عروض متميزة في الجمباز للناشئين
في  عرضاً  الناشئين  الالعبين  من  مجموعة  قدمت 
للمباراة  المصاحبة  العروض  ضمن  وذلك  الجمباز، 
 3ON3 وبطولة  السلة  لكرة  الجاليات  لبطولة  النهائية 
البحريني  االتحاد  اشراف  تحت  وذلك  السلة،  لكرة 
الجمباز  لرياضة  مميزاً  عرضاً  الالعبون  للجمباز.وقدم 
وتدريبهم  الالعبين  لجهود  تتويجاً  العرض  واعتبر 
المرونة  فيها  استعراضية  قدموا لوحة  المتواصل، حيث 
العبو  قدمها  التي  العروض  ونالت  والتركيز،  والرشاقة 
معها  تفاعلوا  الذين  الجمهور  إعجاب  منتخبنا  والعبات 

بصورة كبيرة.

500 دينار تمنحها »ناصر 10« لجماهير 
بطولة الجاليات

شهدت المباراة النهائية لبطولة الجاليات لكرة السلة 

الرياضية  لأللعاب  الثالثة  حمد  بن  ناصر  دورة  ضمن 
المباراة  أثرى  متميزاً  جماهيرياً  حضوراً   )10 )ناصر 
تقديم  أجل  من  الحماسة  الفريقين  في  وبعث  النهائية 

مباراة فنية عالية.
وتقديراً للجماهير التي حضرت المباراة قامت اللجنة 
المنظمة للدورة بتحديد 500 دينار قيمة الجوائز للجماهير 
الموزعة على 5 جوائز كل واحدة منها بمبلغ 100 دينار 
رصد  يأتي  حيث  المباراة،  نهاية  بعد  عليها  السحب  تم 
لتوجيهات  تنفيذاً  الجوائز  لتلك  للدورة  المنظمة  اللجنة 
رصد  بضرورة  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 

جوائز قيمة للجماهير.

مباريات دور الثمانية
تختتم اليوم )األحد( منافسات دور الثمانية من مسابقة 
مواجهتين،  بإقامة  وذلك   ،10 ناصر  بدورة  القدم  كرة 
تجمع األولى فريق النوايف وفريق الزلزال عند الساعة 
التي  المباراة  الحادية عشرة والربع  9 مساء، تليها عند 
على  األبيض  الصقر  وفريق  الفخار  فريق  بين  تجمع 
اللقاءان  هذان  وسيحدد  الرياضية.  خليفة  مدينة  ملعب 
من  النهائي  قبل  الدور  في  سيتواجدان  اللذين  الطرفين 

البطولة الذي سيقام يوم الثلثاء المقبل.
المواجهة  هذه  النوايف  يدخل  األولى،  المواجهة  في 
وهو  الدور  هذا  لمنافسات  العبور  في  نجح  أن  بعد 
من  نقاط   7 جمع  أن  بعد  الثالثة  للمجموعة  متصدر 
فوزين وتعادل. ويطمح الفريق في هذه المباراة لتحقيق 
النهائي،  نصف  للدور  خالله  من  يعبر  الذي  االنتصار 
هذه  في  الثاني  لقبه  عن  البحث  نحو  لمواصلة مشواره 
يمتلك  الحربان  خالد  المدرب  بقيادة  الفريق  البطولة. 
عناصر وإمكانات قادرة على تحقيق النتيجة المطلوبة، 
الفريق سمو الشيخ خليفة بن علي آل  من أبرزهم قائد 
راشد،  أحمد  الكويتي،  نايف  الموسوي،  حسن  خليفة، 

مبارك سالم والمحترف كريستيان.
في المقابل، يدخل فريق الزلزال هذه المواجهة بعد أن 
خطف البطاقة الثانية عن المجموعة الرابعة، إثر احتالل 
وتعادل.  فوز  من  جمعها  نقاط   4 برصيد  الثاني  المركز 
ولن تختلف نوايا الفريق عن النوايف في هذه المباراة، 
وخصوصاً أن الفريق يتطلع للوصول للمباراة النهائية 
سجل  في  الرابع  لقبه  تحقيق  على  بقوة  والمنافسة 
مشاركاته في هذا التجمع الكروي. الفريق بقيادة المدرب 
السوري رضوان نجم لديه نخبة من الالعبين الدوليين 
محمود  عيسى،  سلمان  الفريق  قائد  يتقدمهم  السابقين 
جالل، محمد سيدعدنان وعالء حبيل، كما يمتلك عناصر 
شجار  عبداهلل  عطية،  محمد  الالعب  أبرزهم  من  شابة 

ومحمد عيسى والمحترف المتميز إسراء عامر.

الفخار والصقر األبيض
وفي المباراة الثانية، سيلعب الفخار هذه المواجهة بعد 
للمجموعة  متصدرا  المرحلة  لهذه  الوصول  في  نجح  ان 
وتعادل،  فوزين  من  جمعها  نقاط   7 برصيد  الرابعة 
خالله  من  يواصل  الذي  الفوز  لتحقيق  الفريق  ويتطلع 
مشواره بالبطولة. الفريق بقيادة المدرب الوطني فيصل 
النتيجة  تحقيق  على  قادرين  العبين  يمتلك  عبدالمجيد 
جواد  حميدان،  مهدي  الفريق  قائد  يتقدمهم  اإليجابية، 

عبداهلل، محمد الَسندي، حسين علي ومصطفى يعقوب.
ومن جهة ثانية، سيخوض الصقر األبيض اللقاء بعد ان 
تأهل للدور الثاني كثاني المجموعة الثالثة بعد أن جمع 
4 نقاط من فوز وتعادل. ويسعى الفريق في هذه المباراة 
االستمرار  فرصة  يمنحه  الذي  االنتصار  يحقق  أن  إلى 
يمتلك  الفريق  النهائي.  قبل  للدور  بالمنافسات واالنتقال 
النتيجة  تحقيق  على  والقدرة  اإلمكانية  لديهم  العبين 
المطلوبة، يتقدمهم فرج العنزي، محمد البدل، عبدالعزيز 

أحمد، محمد عبداهلل وطارق أحمد.

الفخار األعلى تسجياًل والنوايف األقوى في خط الدفاع
فرق  األربعة  بين  هجوماً  األقوى  الفخار  فريق  يعتبر 
 11 الفريق  يمتلك  حيث  اليوم،  مباريات  في  المشاركة 
 7 الزلزال برصيد  فريق  الثاني  المركز  يحتل  فيما  هدفاً، 
أهداف، ويأتي ثالثا فريق النوايف الذي يمتلك في سجله 
بعد  الرابع  المركز  األبيض  الصقر  يحتل  فيما  أهداف،   5
أن اكتفى بتسجيل 4 أهداف. بينما يحتل النوايف صدارة 
تهتز  لم  إذ  الدفاع،  خط  مستوى  على  الليلة  هذه  فرق 
شباكه سوى مرتين، يليه فريقا الفخار والصقر األبيض 
اللذان تعرضت شباكهما للزيارة في ثالث مرات، يليهما 
هذا  مستوى  على  األضعف  يعتبر  والذي  الزلزال  فريق 

الخط بعد أن تلقت شباكه 6 أهداف.

السحب اليوم على رابع سيارة
سيارة  رابع  على  السحب  )األحد(  اليوم  مساء  ُيجرى 
ُمخصصة للجماهير في دورة ناصر بن حمد الرمضانية 
إقامة  أثناء  10(، وذلك  )ناصر  الرياضية  الثالثة لأللعاب 
في  النهائي  ربع  منافسات  من  األخير  اليوم  مباراتي 
الرياضية،  خليفة  مدينة  ملعب  على  وذلك  القدم  كرة 
وهذه  الثانية،  المباراة  شوطي  بين  السحب  وسيتم 
التذاكر  استالم  عبر  للحضور،  للجماهير  مفتوحة  دعوة 

المجانية والدخول في السحب.
وكان الشيخ ناصر بن حمد، قد وجه بتوزيع السيارات 
كرة  منافسات  كافة  على  للجماهير  المخصصة  العشر 
الحضور  من  نسبة  أكبر  تحقيق  بهدف  وذلك  القدم 
الجماهير  ولحث  القدم  كرة  لمنافسات  الجماهيري 
جوالت  كافة  في  الكروية  فرقها  جانب  الى  الوقوف  على 
شركة  من  مقدمة  العشر  السيارات  بأن  علماً  البطولة، 

إبراهيم خليل كانو »تويوتا«، والفخامة للسيارات.
الثانية  الجولة  ختام  في  سيارة  على  السحب  وتم 
إجراء  تم  الثانية  والسيارة  الحجازي،  ياسين  بها  وفاز 
إلياس  التمهيدي وفاز بها  الدور  السحب عليها في ختام 
الحجيري، ولدور الثمانية تم تخصيص سيارتين »أمس 
واليوم« والدور قبل النهائي سيارة واحدة، وفي المباراة 
الختامية سيتم السحب على خمس سيارات، وكل التذاكر 
التي يتم توزيعها حالياً ستدخل في السحوبات القادمة، 
للمباراة  بالنسبة  منفصلة  تذاكر  هنالك  ستكون  فيما 

النهائية.
في  متواجداً  يكون  أن  البد  بالسيارة  الفائز  بأن  علماً 
رقم  على  السحب  سيتم  وإال  استالمها،  أجل  من  الملعب 

آخر.

تتويج فريق الداخلية ببطولة 3ON3من عروض الجمباز خالل نهائيات كرة السلةعيسى بن علي يتوج الفريق األميركي ببطولة الجاليات

»جنرز يونايتد« يهزم »صقور البحرين« 
ويصل لنصف نهائي دورة »ناصر 10«

§عوالي - اللجنة اإلعالمية
] حجز فريق جنرز يونايتد مقعده في الدور نصف النهائي من منافسات كرة القدم بدورة »ناصر 10«، بفوزه 

الثمين على فريق صقور البحرين بخمسة من دون مقابل، ونال العب الجنرز جاسم الجبن جائزة رجل المباراة.
سيطر فريق الجنرز على غالبية مجريات المباراة في ظل األسلوب الذي انتهجه بالضغط الهجومي والذي أجبر 
في  الصقور  العبي  من  جاءت  التي  الخجولة  الهجومية  المحاوالت  تنفع  ولم  التراجع،  على  البحرين  صقور  فريق 
الشوط الثاني في ظل السلبية التي شهدناها والدفاع التماسك لالعبي الجنرز، وقاد البرازيلي الهداف دييغو فريقه 
الجنرز بتسجيله ثالثية، جاء األول منها في الدقيقة األخيرة من عمر الشوط األول، والثاني في الدقيقة 72 من ركلة 
85، وسجل  الدقيقة  في  )رينغو(  عبدالرحمن  محمود  السابق  للدولي  الرابع  79، وصنع  الدقيقة  في  والثالث  جزاء، 

من لقاء جنرز يونايتد وصقور البحرينرينجو الخامس أيضاً )91(.
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 سيدمحمد السهالوي يبقى
مع المالكية بعقد يمتد لموسٍم واحد

§الوسط - المحرر الرياضي
الوسط  خط  العب  بقي  الحالي،  الموسم  القدم  لكرة  األولى  الدرجة  دوري  لقب  تحقيق  في  الفعالة  مساهمته  بعد   [

سيدمحمد عباس السهالوي وفياً لنادي المالكية، إذ أمضى يوم أمس على عقدٍ جديد سيبقى بموجبه مرتدياً شعار فارس 
الغربية لموسٍم رياضي واحد هو القادم 2017 - 2018، وبالتالي تواصل اإلدارة الملكاوية مهمة االحتفاظ بالالعبين بعد أن جددت 

عقد القائد علي السيدعيسى وأحمد يوسف ومحمد درويش وحسن خميس البري، وكذلك احتفظت بالعب خط الوسط السوري 
إسراء عامر الحموية، ولديها مهمة كبيرة تتمثل في التجديد للحارس عبدالكريم فردان الذي انتهى عقده رسمياً مع النادي.

والسهالوي أحد أبرز العبي خط الوسط في الدوري، وكان منسجماً بشكل كبير مع بقية الالعبين على رغم أنه كان 
يخوض موسمه األول، وساهم كثيراً في فوز الفارس بلقب الدوري المحلي للمرة األولى.

وتأتي هذه الخطوات الملكاوية من أجل ضمان استقرار الفريق من جميع النواحي، وخصوصاً أنه 
سيكون مرتبطاً بمشاركة خارجية ألول مرة، واألقرب هي كأس االتحاد اآلسيوي 2018.

] يخصص »الوسط الرياضي« هذه المساحة يوميًا خالل 
شهر رمضان المبارك، لحكم وعبر وذكريات المدرب الوطني 
تحت  الثامنة  والحلقة  طه،  نبيل  الدولي  والمحاضر  القدير 

عنوان »تقريب العلم من الملعب«. 
النظرية  لعالم  الشهيرة  المقوالت  »إحدى  الجنرال:  يقول 
النسبية ألبرت أينشتاين، الذي ارتبط اسمه بالعبقرية )الجنون 
هو أن تفعل ما اعتدت أن تفعله اليوم تلو اآلخر وتتوقع نتائج 
مختلفة«، أدعو القارئ العزيز أن يقارن هذه المقولة بما نفعله 
في التدريب في واقعنا الحالي، موسم يعقبه موسم والبرنامج 
الخاص بتدريب الفئات العمرية وجدول المنافسات والتخطيط 

إذا وجد لها بالسنوات نفسها التي سبقتها«.
لنشكو  نجتمع  أولمبية  دورة  كل  »بعد  الجنرال  ويتابع 
إن  نفسها،  األخطاء  وعمل  والبقاء  التخطيط  وعدم  الواقع 
توظيف العلم في العمل الرياضي يجبرنا أن نختار طريقين، 
التخطيط للوصول لإلنجاز، عدا ذلك  إما تحصيل اإلنجاز أو 
بين  الفرق  نفهم  كلنا  ترويح،  رياضة  إلى  الرياضة  فتتحول 
خبرة  المدربين  أقل  وضع  في  استمرينا  إذا  والهدف،  الحلم 
وأقلهم سعراً، ووضع البرامج الفنية المشابهة إلى الكبار فإننا 

سنبقى على ما نحن عليه«.
في سكانها وإمكاناتها  أقل عدداً  الجنرال أن »دواًل  ويؤكد 
إلى  الوصول  استطاعت  العربية  الدول  من  كثير  من  المادية 
العالمية ومنصات التتويج من خالل تقريب العلم من الملعب«. 
ويختتم الجنرال بالدعوة إلى »الرهان والتخطيط والصرف 
والمادي  والفني  اإلداري  االهتمام  بإعطاء  المستقبل  على 
تعني  عمل  وورش  مؤتمرات  إلى  دعوة  العمرية،  للفئات 
الخبراء  أفضل  توفير  إلى  دعوة  العمرية  المراحل  بتدريب 
برامجنا  الثغرات في  والعمل على سد  المستقبل  إلى  للتنظير 
غير  كنا  إذا  المستقبل  رهان  وكسب  للتوفق  سعيًا  الفنية 
العمل  أصبح  وإال  التغيير  علينا  ونتائجه  بواقعنا  مقتنعين 
الرياضي يطابق نظرية العبقري العالم أينشتاين ومقولته عن 

الجنون«.

تقريب العلم من الملعب

عمار حسن ُمحاط بأربعة عروض   

 عروض عديدة ُتحيط بعمار حسن
والمالكية يرغب في استعادته

] أحاطت العديد من العروض 
الوسط  خط  بالعب  الرسمية 
التعاقد  أجل  من  حسن  عمار 
معه لمنافسات الموسم الكروي 
القادم 2017 - 2018، إذ فتحت 
المفاوضات  خط  األندية  بعض 
الرفاع الشرقي  معه ومنها نادي 
الذي لعب له في الموسم الحالي، 
جادة  شرقاوية  رغبة  هنالك  إذ 

من  وبتوصية  معه  التجديد  في 
من  فيما  السعدون،  المدرب عيسى 

عقد  قد  الالعب  يكون  أن  المفترض 
اجتماعًا مع إدارة ناديه السابق المالكية 

والتي ترغب هي األخرى في استعادة الالعب نظراً 
للمعرفة الكاملة من المدرب أحمد الدخيل بإمكانياته 

الفنية وقدرته على تقديم األفضل للفريق.
التي  األندية  من  فإن  لالعب  المقربين  وبحسب 
بطل  الحد  هي  الالعب  خدمات  من  االستفادة  تريد 
كأس السوبر وكأس االتحاد هذا الموسم، واالتحاد 
الالعب  فإن  النهاية  وفي  الكبار،  لدوري  الصاعد 
الختيار  األربعة  العروض  هذه  بين  من  سيفاضل 
المادية  االستفادة  على صعيد  سواء  منها  األفضل 

أو الفنية.

 اإلصابة بشد عضلي تحرم ناصر بن حمد
من مواصلة بطولة العالم للترايثلون

§سلوفاكيا - المكتب اإلعالمي
لألعمال  البالد  عاهل  ممثل  شارك   [
الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس 
اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة في بطولة العالم للترايثلون 
والتي انطلقت بمدينة سامورين بسلوفاكيا 
بمشاركة نخبة من أبطال العالم المحترفين 
رياضة  في  القوية  الفرق  من  والعديد 

الترايثلون.
البطولة  من  لالنسحاب  اضطر  وقد 
بعد أن أصيب بشد عضلي في منافسات 
حمد  بن  بناصر  حذا  الذي  األمر  الجري 
ذلك  بعد  الراحة وحاول  أجل  من  للتوقف 
من  بوسعه  ما  كل  وبذل  الجري  مواصلة 
عاودت  اإلصابة  لكن  السباق  انهاء  أجل 
من  انسحابه  إلعالن  ليضطر  أخرى  مرة 
السباق بعد 5 كيلومترات. وتواجد ناصر 
العبي  قائمة  ضمن  السباق  في  حمد  بن 
الترايثلون المحترفين وهي المرة األولى 
التي يتنافس فيها مع محترفي الترايثلون 
وكان السباق قد انطلق في الصباح الباكر 
بن  ناصر  تمكن  إذ  السباحة  بمنافسات 
السباحة  مسابقة  مسافة  إنهاء  من  حمد 
البالغة 1.9 كيلومتر بزمن قدره 0:30:51.5 
الدراجات  منافسات  إلى  بعدها  لينتقل 
وإنهاء المسافة 90 كيلومتراً بزمن 2:15:48 
 21.1 لمسافة  الجري  إلى سباق  انتقل  ثم 
من  لالنسحاب  اضطر  لكن  متر  كيلومتر 
السباق بسبب اإلصابة بشد عضلي بعد 
أن تجاوز أكثر من 5 كيلومترات في الجري.

تجاوز الصعاب... واإلصابة 
تبعده

وقال ناصر بن حمد معلقاً على السباق: 
»يعتبر سباق العالم من السباقات القوية 
بمشاركة  تحفل  ما  دائماً  والتي  جــداً 
كبيرة وواسعة من قبل محترفي رياضة 
يجعله  الذي  األمر  العالم  في  الترايثلون 
من أصعب السباقات وأقواها من الناحية 
الفنية أنه أمر رائع أن تتواجد في السباق 
مع نخبة من أبطال العالم للتنافس معهم 
على تحقيق النتائج اإليجابية، باإلضافة 
إلى اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات 
قد تعينك في المستقبل على الظفر بالمراكز 

المتقدمة«.
كانت  الفنية  األمــور  »كل  أن  وأشــار 
الحصص  وأنهيت  السباق  قبل  جيدة 
التدريبية بنجاح تام وتمكنت من الوصول 
في  التدريبات  خوض  بعد  الجاهزية  إلى 
ودخلت  والجري  والدراجات  السباحة 
السباق بكل حماس أمالً في تحقيق المراكز 
في  الكبير  التطور  تؤكد  التي  المتقدمة 
المستوى الشخصي، باإلضافة إلى تطور 

رياضة الترايثلون في البحرين«.
السباحة  مسافة  أنهيت  »لقد  وبين 
بصورة طبيعية وبعدها انتقلت إلى سباق 
الجري  في  انطلقت  ثم  ومن  الدراجات 
وأصبت بشد عضلي بعد نحو أكثر من 5 
كيلومترات وتوقفت قليالً للراحة وحاولت 
بعد ذلك مواصلة السباق لكني لم أستطع 
بسبب تفاقم اإلصابة والتي تبين أنها شد 

الذي دفعني لالنسحاب من  األمر  عضلي 
السباق«.

وتابع أن »االنسحاب من السباق ليست 
الالعبون  ما يواجه  المطاف ودائماً  نهاية 
تحديات  الرياضية  األلعاب  جميع  في 
البطوالت  أثناء  اإلصابة  ومنها  كبيرة 
على  عديدة  شواهد  وهناك  الرياضية 
هي  منها  أعاني  التي  المشكلة  إن  ذلك. 
في  اإلصابة  هذه  ستتالشى  عضلي  شد 
الكثير  بانتظاري  المقبلة،  األيام  غضون 
من الفعاليات والبطوالت الرياضية المهمة 
رياضة  في  وخاصة  المقبلة  الفترة  في 
تخطي  على  العزم  عاقد  وأنا  الترايثلون 
لتحقيق  بقوة  والعودة  اإلصابة  هذه 

اإلنجازات«.
وأضاف »أشعر حالياً ببعض التحسن 
سريعة  جلسات  إلى  خضعت  أن  بعد 
أنا على ما يرام من  الطبيعي،  العالج  في 
الناحية الجسدية، أشعر باألسف لخروجي 
لكنني  الكبيرة،  العالمية  البطولة  من 
أجبرت على ذلك بسبب اإلصابة على رغم 

كل المحاوالت بمواصلة الجري«.

حققت هدف الترويج للبحرين
على  أنه  إلى  حمد  بن  ناصر  وأشار 
أعضاء  أن  إال  السباق  من  الخروج  رغم 
الفريق البحريني تمكنوا من تحقيق إنجاز 
متميز بإنهاء السباق، كما أن الفريق حقق 
هدفاً من أهدافه التي من أجلها تواجد في 
السباق وهو الترويج للبحرين. وقال: »إن 
المشاركة البحرينية في سباق سلوفاكيا 

من  وجدت  التي  األهداف  حققت  الشهير 
ومنجزاتها  للبحرين  الترويج  في  أجلها 
من  به  تتمتع  وما  والتنموية  الحضارية 
وثقافية،  وسياحية  اقتصادية  مقومات 
البحرين  فريق  تحقيق  إلى  باإلضافة 
للترايثلون إنجازاً متميزاً بإكمال السباق، 
إن مشاركة الفريق البحريني في السباق 
لرؤى وتوجيهات  ترجمة واضحة  تعتبر 
عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك 
استغالل  في  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
الرياضة العالمية للترويج للبحرين وما 
أجل  من  وكبير  واضح  تقدم  من  تحققه 
في  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 
مركزاً  البحرين  وجعل  المجاالت،  جميع 
لالهتمام بما تقدمه من إنجازات واضحة 

في التنمية«.
وأضاف »لقد كان اسم البحرين حاضراً 
أعين  وكانت  بقوة،  العالمي  السباق  في 
الجماهير الرياضية تتجه نحو اإلنجازات 
البحرين،  حققتها  التي  الكبيرة  التنموية 
المشاركة  من  إليه  نسعى  كنا  ما  وهذا 
البحريني  الفريق  وإطالق  السباق  في 
للترايثلون وفريق التحمل 13، األمر الذي 
يعطي للعالم فكرة واضحة عن المنجزات 
تعيشها  التي  والتنموية  الحضارية 
البحرين في ظل العهد الزاهر، وما وصلت 
الذي  األمر  وهو  ونماء،  تطور  من  إليه 
تحقق في السباق عبر تعرف المشاركين 
والجماهير على البحرين من خالل فريقها 
القوي المشارك في أهم سباقات العالم في 

الترايثلون«.

حسن عقيل: المفاوضات 
مازالت قائمة 

مع »طائرة النجمة«
§الوسط - محمد عون

الماضي  الموسم  في  النجمة«  »طائرة  نجم  أكد   [
الكرة  جهاز  أن  الرياضي«  »الوسط  لـ  عقيل  حسن 
آخر  لموسم  البقاء  عليه  النجمة عرض  بنادي  الطائرة 
دوري  بلقب  الماضي  بالموسم  توج  الذي  بالفريق 
في  السادسة  للمرة  الطائرة  للكرة  األولى  الدرجة 
اللحظة  »حتى  وأضاف  األهلي،  حساب  على  تاريخه 
البقاء  أولويتي  أنا  طبعاً  رسمي،  التفاق  نتوصل  لم 
فيه وذلك  ارتحت كثيراً  النجماوي(، ألنني  )الرهيب  مع 
يعود لزمالئي الالعبين وإلى الجهازين الفني واإلداري 
أيضاً... لكن هذا ال يعني أنني لن أستمع للعروض التي 
لم  حال  في  وخصوصاً  المقبلة،  األيام  في  تصلني  قد 

نتوصل التفاق فعلي في األيام المقبلة«.
الذين  الالعبين  أحد  كنت  ألنني  سعيد  »أنا  وتابع 
وطبعاً  الكبيرة....  األلقاب  إلحــراز  النجمة  أعــادوا 
المشاركة في بطولة الخليج تستهويني كثيراً، لكن كل 
هذا مرتبط بضرورة التوصل التفاق بيني وبين اإلخوة 

في جهاز الكرة الطائرة بنادي النجمة«.
من  الماضي  الموسم  في  انتقل  عقيل  أن حسن  يذكر 
الورقة  يكون  أن  عقيل  وفيه وفق  النجمة.  إلى  المحرق 
الرابحة للنجماوية، وأصبح أحد أبطال الموسم من دون 
منازع وذلك بعد المستويات الفنية الكبيرة التي قدمها.

حسن عقيل


