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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


