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في كف عفريت
بها كل جولة في دوري ناصر  التي تخرُج  النتائج   }
الممتاز لكرة القدم، والتبدالت في سلم الترتيب؛ يجعلنا 
نقول إن التوقعات للموسم الحالي وهو على ُبعد خمس 
جوالت من نهايته أن اللقب في )كف عفريت(، وال ُيمكن 

استثناء أحد من التسابق على خطفه من تلك )الكف(.

جولة  بين  المستويات  وتــذبــذب  النتائج  تقّلبات   }
تتنافس على  األندية  وأخــرى يجعل على األقل ستٌة من 
بلوغ منصة التتويج، أّما الدرع فلها حكايٌة أخرى، ومسألة 
أن يكون لدينا بطٌل جديد لم يعرف الطريق إلى اللقب 
والخالدية  المنامة  ثالثة،  غير  ليسوا  وهم  وقــت،  مسألة 

وسترة؛ وعداهم ليس بجديد!

بــالــمــخــاطــر، فكما وقعا  الــطــريــق مــحــفــوف  { طــبــًعــا 
ــة( فــي شــبــاك )الـــبـــّحـــارة( ُيــمــكــن أن  )الــمــنــامــة والــخــالــدّي
يــواجــهــا مــصــاعــب حــتــى أمــــام الــمــتــأخــريــن فــي الــتــرتــيــب، 
جــّيــًدا،  نفسه  يهيئ  مــالــم  مــأمــٍن  فــي  يــكــون  لــن  وغيرهما 
الــراغــبــيــن فــي المنافسة  الــبــعــض مــن  يــقــول إن  فــالــواقــع 

يخسرون نقاًطا سهلة ليست على البال.

{ ليس هناك من فائٍز دائم؛ فالتعّثر يمكن أن يأني 
على  المرشحين  ألن  البقاء؛  فرصة  فقد  من  حّتى  أمــام 
الصغيرة  الجزئّيات  هذه  على  ُيراهنون  للمنافسة  الــدوام 
أن  اثــنــان عــلــى  الــواجــهــة؛ وال يختلف  ــى  إلـ يـــعـــودوا  لــكــي 
فالفارق  كبيرًة،  الحنينية( حظوظهما  )أسود  و  )الذئاب( 

لن يؤثر في )حامل اللقب(!

لتخطي  انطلق  والمحرق  صعبة،  فالتوقعات  إًذا   }
ــاع كــبــواتــه  ــٌد مــن فــرمــلــتــه، والـــرفـ آخــريــن ولـــن يــتــمــّكــن أحــ
بسيطة قادٌر على تخطيها وُيمكن المراهنة عليه، ويبقى 
الموسم  لــدوري  األســود(  )الحصان  بحق  وهــم  )البّحارة( 
الحالي بثبات مستواه )تقريّبا(؛ يبحث عن مفاجأة سبقُه 

إليها من قبل )فارس الغربية(.

تحديد  فــي  وستكون  )األشــــرس(  المنافسة  تبقى   }
البديع بقراٍر )صارم(  آمال  )الهابطين(؛ فبعد أن تالشت 
فإن أقرب مرافقيه إلى )الظل( وإلى )الملحق( ليسوا قلة، 
األمــور،  فيها  تتغّير  أن  ُيمكن  نقطة  فهناك خمس عشرة 
ا األهلي والشباب، وما عداهما  وفي المنطقة الدافئة حالّيً

يبحثوا عن قشة نجاة! 

Alialbasha540@gmail.com

نورة �شلطان تفوز مب�شابقة ال�شيدات.. واأبو الري�ش بطال لل�شباب

الأمير محمد بن �سلطان بطال لبطولة الكبار ببطولة خالد بن حمد للبولينج
تــــوج صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــطــان آل ســعــود لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي بلقب 
مسابقة الكبار ببطولة خالد بن حمد الثانية للبولينج 
بــرعــايــة  للبولينج  الــبــحــريــنــي  االتـــحـــاد  ينظمها  الــتــي 
كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
لــلــشــبــاب والــريــاضــة  الــمــجــلــس األعـــلـــى  لــرئــيــس  األول 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية على صالة مركز أرض المرح. صاحب السمو 
احتفظ  ســعــود  آل  سلطان  بــن  محمد  األمــيــر  الملكي 
محمد  على  النهائية  الــمــبــاراة  فــي  فــاز  بعدما  باللقب 

الشاووش 238 مقابل 211 لألخير.
وكان األربعة األوائل الذين تأهلوا لألدوار التمهيدية 

األمــيــر محمد بن  الملكي  السمو  كــل مــن صــاحــب  هــم 
الــشــاووش  ومــحــمــد  نــقــطــة(   1328( آل ســعــود  ســلــطــان 
)1318 نقطة( واألمريكي Dante Tisdom )1216 نقطة( 
لألدوار  تأهلوا  وقد  نقطة(   1213(  Mika Kolvunleml و 
 220  Mika Kolvunleml على  األمــريــكــي  وفـــاز  النهائية 
وخسر  الــشــاووش  محمد  لمالقاة  ليتأهل   202 مقابل 
األمير  وسمو  الــشــاووش  ليلتقي   175 مقابل   177 منه 

وجها لوجه في النهائي.
ــورة ســلــطــان بلقب  وتـــوجـــت الــبــطــلــة الــبــحــريــنــيــة نــ
بالالعبة  أطاحت  بعدما  جــدارة  بكل  السيدات  مسابقة 
تأهل  189، حيث  190 مقابل  النهائي  في   Sarah Finaly
لألدوار النهائية بعد ختام دور المجموعات كل من نورة 

نقطة(،   1193(  Sarah Finaly نــقــاط(،   1304( سلطان 
جمال  ســـارة  المصرية  نقطة(،   1172( العوضي  نــاديــة 
)1131 نقطة(، حيث التقت نادية العوضي حاملة لقب 
النسخة الماضية مع سارة جمال وفازت 213 مقابل 164 
قبل أن تخسر من الالعبة Sarah Finaly بنصف النهائي 
 Sarahو سلطان  نــورة  الالعبة  وتلتقي   195 مقابل   173

Finaly في النهائي الذي ذهب لصالح األولى بجدارة.
الــريــش بلقب مسابقة  أبـــو  الــســعــودي أحــمــد  ــاز  وفـ
األنصاري  محمد  على  النهائي  في  تغلبه  بعد  الشباب 
225 )60( مقابل 225 )47( حيث تأهل لألدوار النهائية 
نــقــطــة( ومــحــمــد  الـــريـــش )1369  أبــــو  أحـــمـــد  مـــن  كـــل 
التميمي  نـــواف  والــســعــودي  نــقــطــة(،   1331( األنــصــاري 

نقطة(   1266( الــيــابــه  بــنــدر  ومــواطــنــه  نــقــطــة(،   1318(
مقابل   231 األول  ــاز  وفــ الــتــمــيــمــي  مــع  الــيــابــه  والــتــقــى 
1919 ليتأهل لمالقاة محمد األنصاري بنصف النهائي 
أبو  لمواجهة  ليتأهل  بــه  اإلطــاحــة  مــن  األخــيــر  وتمكن 

الريش في النهائي والذي توج باللقب.
الــرجــال  مسابقة  لقب  على  المنافسة  وستحسم 
الترتيب  عقاب  نايف  اإلمــاراتــي  الــالعــب  يتصدر  حيث 
الالعب  ويــأتــي  الــســادس عشر  الــيــوم  نقطة حتى   2319
والفلبيني  نقطة،   2297 ثانيا  الــرومــي  أصيل  الكويتي 
عبداهلل  محمد  والكويتي  نقطة،   2262 ثالثا  ايمرسون 
رابعا 2242 نقطة، ومواطنه مصطفى الموسوي خامسا 

2223 نقطة. 

} أحمد أبو الريش} نورة سلطان} تسليم األمير محمد بن سلطان إحدى الجوائز اليومية

مواجهة مثيرة بين بابكو 

والكهرماء في كاأ�س ال�سركات

 1 عند  الــقــدم  منتخب الشواطئ لكرة   يــخــوض 
في  مبارياته  ثــانــي  البحرين،  مملكة  بتوقيت  ظــهــًرا 
كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2023، وذلك حينما 
يالقي منتخب السعودية، في مدينة بتايا التايلندية، 
األولــى.  للمجموعة  الثانية  الجولة  منافسات  ضمن 
وتضم المجموعة أيًضا منتخبي أفغانستان وتايالند.
البطولة  في  ناجحة  بداية  منتخبنا حقق  وكــان 
الجولة األولى عبر  أفغانستان في  بتخطيه منتخب 
الفوز بنتيجة )4-2(، كما فازت السعودية على تايلند؛ 

ليتساوى منتخبنا مع السعودية بـ3 نقاط.

الــيــوم  الــثــانــي  فــــوزه  لتحقيق  منتخبنا  ويــهــدف 
النهائي.  ربع  الــدور  إلى  الوصول  أكثر من  واالقتراب 
وأجرى منتخبنا يوم أمس )الجمعة( تدريًبا خفيًفا؛ 

تحضيًرا لمواجهة »األخضر« السعودي.
الــذي  مــرهــون  الـــمـــدرب صــــادق  ويــقــود منتخبنا 
خليفة  للبطولة:  العــًبــا  مـــن12  مكونة  قائمة  اخــتــار 
إبــراهــيــم، أحــمــد عــبــدالــرســول، راشـــد جــمــال، محمد 
عـــاشـــور، عـــبـــداهلل عــبــدالــلــطــيــف، ســلــمــان الــيــعــقــوبــي، 
محمد درويش، مهران معتوق، محمد يعقوب، حمزة 

البلوشي، حسن إبراهيم وعيسى جمعة.

كتب علي ميرزا :

بن  عيسى  صــالــة  تستضيف 
راشد بالرفاع في الساعة السابعة 
ــائـــي كـــأس  ــهـ ــاء الــــيــــوم نـ مــــن مــــســ
الــطــائــرة ويجمع  لــلــكــرة  االتــحــاد 

فريقي عالي والتضامن.
ــد تــأهــال  ــان قــ ــقـ ــريـ ــفـ وكــــــان الـ
إلـــى مــبــاراة هـــذا الــــدور، بــعــد فــوز 
عالي والتضامن على منافسيهما 
دور نصف  والمعامير في  الشباب 

النهائي.
نهائي  عبر  الفريقان  ويسعى 
ــاء إلـــــى تـــــرك بــصــمــة  ــسـ ــمـ هـــــذا الـ
بعد  خاصة  موسمهما،  فــي  لهما 
ابــتــعــادهــمــا عـــن الــمــنــافــســة على 
درع الـــدوري الــذي ذهــب إلــى بني 
جمرة والوصافة للبسيتين، بينما 
ــي بـــالـــمـــركـــز الــثــالــث  ــالـ اكـــتـــفـــى عـ

والميدالية البرونزية.

يـــشـــارك رئــيــس االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــلــتــرايــثــلــون 
ونــائــب رئــيــس اتــحــاد غــرب آســيــا عــبــداهلل عبدالسالم 
في اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا للترايثلون 
المقرر عقده مساء يوم السبت القادم بدولة الكويت 
للترايثلون  آسيا  غــرب  بطولة  هامش  على  الشقيقة 
19 مارس الجاري  المقرر إقامتها خالل الفترة 17 - 
وذلــك  للترايثلون،  الوطني  المنتخب  مــن  بمشاركة 
بن  فهد  األمير  آسيا سمو  اتحاد غرب  رئيس  برئاسة 

جلوي.
ومن المقرر أن يشهد االجتماع مناقشة العديد من 
المواضيع المدرجة على جدول األعمال، والمتعلقة 
الشبان،  الالعبين  تأهيل  وبرامج  القادمة  بالبطوالت 
بــاإلضــافــة إلــى تــعــاون االتــحــادات االعــضــاء، واعتماد 
البرامج المقترحة ألولمبياد الشباب القادمة، إضافة 

إلى العديد من النقاط المدرجة في جدول األعمال.
ويــحــرص اتــحــاد غـــرب آســيــا عــلــى تــطــويــر ريــاضــة 
الكبير  االهــتــمــام  ظــل  فــي  المنطقة،  فــي  الترايثلون 
الــــذي تــشــهــده الــلــعــبــة مــن الــمــســؤولــيــن فــي مختلف 
ــاء، بــاإلضــافــة إلـــى اإلقـــبـــال الــمــتــزايــد  الــــدول األعـــضـ
الــريــاضــة من  هــذه  فــي ممارسة  الراغبين  مــن جــانــب 
مختلف األعمار، وهو ما يعمل االتحاد على تطويره 

من خالل االهتمام بالمواهب الشابة بصورة خاصة.
ــد الــمــنــتــخــب الــوطــنــي  ــادر وفــ ــ ــر غـ مـــن جـــانـــب آخــ
اســتــعــدادًا  األول  أمـــس  يـــوم  الــكــويــت  إلـــى  للترايثلون 
لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة غـــرب آســيــا الــمــقــرر إقــامــتــهــا 
الجمعة، حيث يقود المنتخب المدرب مبارك محمد، 
وتضم 5 العبين هم عمر حمزة، عبدالرحمن مبارك، 

عبدالرحمن الحسن، أحمد طارق ومريم العريض.

} لقطة من مباراة سابقة بين الفريقين

ــات  ــركـ ــشـ ــأس الـ ــ ــات كــ ــاريــ ــبــ تــنــطــلــق الــــيــــوم أولـــــــى مــ
بلقاء يجمع  المغلوب،  القدم إخراج  والمؤسسات لكرة 
بــابــكــو والــكــهــرمــاء فــي تــمــام الــســاعــة الــخــامــســة مــســاًء. 
وتــقــام الــمــبــاراة عــلــى مــلــعــب نــــادي ألــبــا بــالــرفــاع. ومــع 
انــطــالقــة الــكــأس ســيــكــون الــطــمــوح كــبــيــرا لـــدى الــفــرق 
الخمسة المشاركة وهي الكهرماء »حامل لقب الموسم 
الــمــاضــي«، تــطــويــر »وصــيــف الــنــســخــة الــمــاضــيــة«، ألبا 

»حامل لقب الدوري«، جيبك، بابكو.
ومواجهة اليوم ستكون مثيرة بين الفريقين اللذين 
لطالما كانت مواجهاتهما ما تتسم بالندية والتنافس، 
نهائي  الــنــصــف  لــلــدور  سيتأهل  الــفــائــز  وأن  خــصــوصــًا 
القرعة.  طريق  عــن  تأهل  الــذي  جيبك  فريق  لمالقاة 
فــريــق الــكــهــرمــاء بــعــد خـــســـارة لــقــب مــســابــقــة الــــدوري 
يتطلع للتعويض من أجل الحفاظ على الكأس الذي 
لــذلــك ســـوف يعمل جــهــازه  الــمــاضــي،  الــمــوســم  حققه 
الفني بقيادة سيدهادي حميد على طي صفحة الدوري 
والعمل بقوة على منافسات الكأس، وتحقيق الفوز في 

لقاء اليوم.
في  أداء جيدا  قــدم  الــذي  بابكو  فريق  المقابل  في 
مسابقة الدوري على الرغم من النتائج السلبية بسبب 
الــنــقــص فــي صــفــوفــه، لــكــن مــع اكــتــمــال صــفــوفــه قــادر 
على تجاوز تلك المرحلة والدخول في مرحلة جديدة 
محمود  الــمــدرب  بقيادة  المنافسة،  على  خاللها  قــادر 
المستويات  أفضل  يتطلع من العبيه  الذي  الشرقاوي 

في لقاء اليوم.

منتخب ال�سواطئ يالقي ال�سعودية 

في الجولة الثانية لكاأ�س اآ�سيا

} منتخب البحرين لكرة القدم للشواطئ.  

عبدال�سالم ي�سارك في اجتماع اتحاد غرب اآ�سيا للترايثلون

} عبداهلل عبدالسالم يتوسط منتخبنا للترايثلون

عالي والت�سامن في نهائي كاأ�س التحاد لإنقاذ مو�سمهما

}  لقطة فنية من مباراة سابقة جمعت الفريقين

دار كليب رابع اأندية غرب اآ�سيا
متابعة: علي ميرزا

مشاركته  كليب  دار  فريق  ختم 
األولى  آسيا  غرب  أندية  بطولة  في 
لـــلـــكـــرة الـــطـــائـــرة بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
التي  الــخــســارة  الــرابــع بعد  الــمــركــز 
الشرطة  فريق  أمــام  أمــس  بها  مني 
القطري في لقاء تحديد المركزين 
ــالـــث والـــــرابـــــع بـــثـــالثـــة أشـــــواط  ــثـ الـ
--17  ،25-23  ،19-25 شــوط  مقابل 

النتيجة  وبهذه   ،16-18  ،17-25  ،25
حصل الفريق القطري على المركز 

الثالث والميدالية البرونزية.
فـــريـــق  أن  ــر  ــالــــذكــ بــ والــــجــــديــــر 
الريان القطري حقق لقب البطولة 
النهائية  الــمــبــاراة  فــي  تــفــوقــه  بــعــد 
على فريق الكويت الكويتي بثالثية 

} لقطة فنية من المباراة.نظيفة.


