
العدد )16431( - السنة الثامنة واألربعون - األحد 27 شعبان 1444هـ - 19 مارس 2023م Localمحلياتمحليات 17

} فريقا الناشئين تحت 12 و14 سنة بنادي الرفاع للتنس

} جانب من اللقاء 

احتاد اليد يجرى حتقيقا يف الأحداث امل�ؤ�سفة 

التي �سهدتها مباراة النجمة والك�يت

»برون�« يغيب عن لقاء احل�سم

منتخبنا لل�س�اطئ يك�سب ال�سع�دية »اآ�سي�يا«

أكد رئيس االتحاد البحريني 
لكرة اليد أن االتحاد البحريني 

لـــكـــرة الـــيـــد قــــام بـــنـــاًء على 
بفتح  النجمة  نـــادى  طلب 
تحقيق عاجل في األحداث 
ــتـــي شــهــدتــهــا  الــمــؤســفــة الـ
مـــــــبـــــــاراة نــــــــــادي الـــنـــجـــمـــة 

ونادي الكويت في منافسات 
التاسعة  الخليجية  البطولة 

والثالثين لكرة اليد للوقوف على 
والــقــرارات  اإلجـــراءات  واتخاذ  أسبابها 

الالزمة بحق من يثبت ارتكابه من الالعبين 
ال  التي  التجاوزات  أو  للمخالفات  غيرهم  أو 
يجوز التهاون معها ضماًنا لنجاح البطوالت 
االلــتــقــاء  أجـــل  مــن  وجــــدت  الــتــي  الخليجية 
وتــعــزيــز روح الــتــرابــط والــتــالحــم بــيــن أبــنــاء 
الشديد  اعتذاره  إلى  العربي، مشيرًا  الخليج 
وأعضاء االتحاد عن تلك االحداث المؤسفة 

ألن مـــا حــــدث فـــي تــلــك الـــمـــبـــاراة أمـــٌر 
وبعيد  الجميع  قــبــل  مــن  مــرفــوض 
كـــل الــبــعــد عـــن الــقــيــم الــريــاضــيــة 
أساسها  على  تقام  التي  النبيلة 
ــبــــطــــوالت الــخــلــيــجــيــة،  كـــافـــة الــ
وقال: »نرفض رفضًا قاطعًا مثل 
ــذه الـــتـــصـــرفـــات، فــالــتــجــمــعــات  هــ
ــة أقــــيــــمــــت لـــتـــوطـــيـــد  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
الــــــعــــــالقــــــات وتـــــعـــــزيـــــز الـــــلـــــقـــــاءات 
بتعكير  القبول  يمكن  وال  الخليجية، 

هذه األجواء بأي حاٍل من األحوال«.
وأكد إسحاقي أن ما حدث ال يمنع من توجيه 
الــكــويــت  نـــــادي  إدارة  لــمــجــلــس  الــتــهــنــئــة  ــالـــص  خـ
الــكــويــتــي والعــبــيــه وجــمــاهــيــره لــفــوزهــم بــبــطــولــة 
الخليج لألندية ألول مرة، مهنئًا في الوقت نفسه 
وما  البطولة  بنجاح  النجمة  نـــادي  إدارة  مجلس 
قامت به إدارة النادي من جهود بارزة في استضافة 

األشقاء الخليجيين طوال أيام البطولة.

كتب:أحمد الذهبة

تـــعـــرض كــابــتــن فــريــق 
ــلــــة  األهــــــــلــــــــي لــــــكــــــرة الــــســ
بـــرونـــو(  مــحــمــد قــــربــــان ) 
ــى اإلصـــابـــة فـــي مـــبـــاراة  إلــ
فــــريــــقــــه األخـــــــيـــــــرة أمــــــام 
ســتــرة فــي الــجــولــة 22 من 
لكرة  البحرين  زيــن  دوري 
الــســلــة لــلــمــوســم الــحــالــي 
برونو  وخــرج   ،2023-2022
مــن الــمــلــعــب مــصــابــاََ بعد 
ــزول خــاطــئ عــلــى كــاحــل  نــ
الــــقــــدم، وعــــــرض الـــالعـــب 
ــوم أمــس  عــلــى الــطــبــيــب يــ
وتــــــــم الـــــتـــــأكـــــد مــــــن عــــدم 
تـــمـــزق في  أو  كــســر  ــود  ــ وجـ
ما  كــل  وبالتالي  االربــطــة، 
يــحــتــاج الـــيـــه هـــو الـــراحـــة 
إلـــى فريقه  بــقــوة  لــلــعــودة 
فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة، 
ــي إلـــى  ــ ــلـ ــ وســـيـــفـــتـــقـــد األهـ
جهود قائده الفذ في لقاء 
في  النجمة  أمـــام  الحسم 
يذكر  القادم،  األربعاء  يوم 
من  مؤجل  اللقاء  هــذا  أن 

األخير لألهلي  وهو   12 الجولة 
الــتــمــهــيــدي، ويحتاج  الــــدور  فــي 
ــى الــــفــــوز مــــن أجـــل  ــ األهــــلــــي إلــ
الــحــصــول عــلــى الــمــركــز الــثــانــي 
المربع  إلـــى  الــمــبــاشــر  والــتــأهــل 

الذهبي، بينما الخسارة ستبقيه 
فـــي الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث وبــالــتــالــي 
يــضــطــر إلــــى خــــوض مــواجــهــات 
ــام فــريــق الــبــحــريــن  الــمــلــحــق أمــ

صاحب المركز السادس.

ــكـــرة الـــقـــدم  خـــطـــا مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي لـ
الشاطئية خطوة كبيرة نحو الوصول إلى دور 
حينما  بتايالند،   2023 آسيا  لكأس  الثمانية 
تــخــطــى مــنــتــخــب الــســعــوديــة بــأربــعــة أهـــداف 
مقابل ثالثة، في المباراة التي أقيمت بينهما 
أمس السبت في مدينة بتايا، ضمن منافسات 

الجولة الثانية للمجموعة األولى.
ــا: مــحــمــد  ــنـ ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ وســـــجـــــل أهـــــــــــداف مـ
راشد جمال، محمد عاشور وسلمان  يعقوب، 

اليعقوبي.
في  لـــه  نــقــاط   3 ثــانــي  منتخبنا  وحــقــق 
الــبــطــولــة؛ لــيــتــصــدر الــمــجــمــوعــة بــرصــيــد 6 
نقاط، وبقيت له مباراة في دور المجموعات 

ستكون أمام منتخب تايالند يوم غد اإلثنين.
وفــــي الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي بــعــد الـــمـــبـــاراة قــال 
أداء  إنــه راض عن  المنتخب صــادق مرهون  مــدرب 
الــالعــبــيــن، مــشــيــًرا إلــى أن مــجــريــات الــمــبــاراة أمــام 
إذ  منها،  المتوقع  مثل  كانت  السعودي  المنتخب 
إن المنتخبين التقيا في 10 مناسبات سابقة بين 
مباريات رسمية وودية، مؤكًدا أن العبي المنتخبين 

على علم ببعضهما بعضا.
تـــمـــكـــن مــن  الـــمـــنـــتـــخـــب  وأوضــــــــح مــــرهــــون أن 
استغالل الفرص التي سنحت له وحقق فوًزا ثميًنا 
التركيز  أن  مبيًنا  الــســادســة،  النقطة  إلـــى  ووصـــل 
ــاراة مــنــتــخــب تــايــالنــد في  ــبـ ســيــنــصــب اآلن عــلــى مـ

الجولة األخيرة لدور المجموعات.

النائب  خليفة  آل  حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  سمو  شهد 
رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس  األول 
األندية  لبطولة  النهائية  المباراة  للرياضة  العامة  الهيئة 
الخليجية لكرة اليد الـ39 والتي توج بلقبها نادي الكويت 
الــكــويــتــي بــعــد فــــوزه عــلــى الــنــجــمــة الــبــحــريــنــي 29-27 في 
النهائي الذي أقيم الجمعة 17 مارس 2023 برعاية كريمة 

من سموه على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وحــضــر الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة ســمــو الــشــيــخ ســلــمــان بن 
للرياضة  الــعــامــة  الهيئة  رئــيــس  نــائــب  خليفة  آل  محمد 
وكيل  خليفة  آل  خليفة  بن  علي  بن  عيسى  الشيخ  وسمو 
اللجنة األولمبية  الــوزراء نائب رئيس  وزارة شؤون مجلس 
للهيئة  التنفيذي  الرئيس  عسكر  صــادق  عبدالرحمن  ود. 

العامة للرياضة والسيد فارس مصطفى الكوهجي األمين 
الـــعـــام لــلــجــنــة األولــمــبــيــة وعــضــو مــجــلــس الـــشـــورى رئــيــس 
الغانم  والــســيــد خــالــد  العسومي  عـــادل  الــعــربــي  الــبــرلــمــان 
رئيس نادي الكويت الكويتي والسيد علي عيسى اسحاقي 
رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد وعدد من كبار الحضور 

والمدعوين.
آل خليفة فريق  بــن حــمــد  الــشــيــخ خــالــد  وهــنــأ ســمــو 
بفوزه  الغانم  خالد  السيد  برئاسة  الكويتي  الكويت  نــادي 
النادي، مشيدا سموه  األول في مسيرة  الخليجي  باللقب 
الفوز  ليستحق  البطولة  امــتــداد  على  الفريق  قدمه  بما 
نادي  قدمه  الــذي  المتميز  بـــاألداء  منوها سموه  بــجــدارة، 
لينهي  النهائية  الــمــبــاراة  وبــلــوغــه  الــوطــن  ممثل  النجمة 

البطولة بالمركز الثاني والميدالية الفضية، معربا سموه 
بالتوفيق  المشاركة  الخليجية  األندية  لكافة  تمنياته  عن 

والنجاح في النسخ القادمة من البطولة.
الناحية التنظيمية،  وأشاد سموه بنجاح البطولة من 
مثمنا سموه الجهود التي قام بها نادي النجمة المستضيف 
وكــافــة الــلــجــان الــعــامــلــة إلنــجــاح الــحــدث الــخــلــيــجــي، كما 
المباريات  كــافــة  فــي  حــضــرت  الــتــي  الجماهير  ســمــوه  حيا 
أن  النجاح، مؤكدا سموه  لتكون عامال رئيسيا في تحقيق 
الغاية األهم من البطوالت الخليجية هي تحقيق التقارب 
والتالحم وتعزيز الروابط بين شباب دول مجلس التعاون 
الخليجي والتحلي بالقيم النبيلة والروح الرياضية التي 

تمثل قيمة أكبر من البطوالت واأللقاب.

خالد بن حمد ي�سهد نهائي بط�لة الأندية اخلليجية لكرة اليد

الــرفــاع فــيــوز – نـــادي الــرفــاع للتنس: 
شـــكـــل نــــــــادي الـــــرفـــــاع لـــلـــتـــنـــس فــريــقــيــن 
تأتي  سنة، حيث  و14   12 تحت  للناشئين 
هذه الخطوة من قبل النادي ضمن إطار 
خططه في التركيز على قطاع الناشئين، 
أجيال جديدة من  إعــداد  في  والمساهمة 

الالعبين في لعبة التنس البحرينية.
إداري  النادي تشكيل جهاز  أعلن  كما 
خاص بالفريق برئاسة فلورين اوبرا مدير 

األكاديمية.
وقال المدير التنفيذي لنادي الرفاع 
للتنس إياد العلوي إن النادي أجرى عدة 
تعديالت على خططه االستراتيجية لكي 
العامة  ــداف  األهــ مــع  تماشيا  أكــثــر  تــكــون 
لــنــشــر الــلــعــبــة فـــي الــمــمــلــكــة، مــشــيــرا إلــى 
ــادرات تــشــكــيــل فــرق  ــبـ ــمـ ــنــــادي قــــام بـ أن الــ
الذي  السيدات  فريق  للنادي مثل  خاصة 
تــم إعــالنــه مطلع الــعــام الـــجـــاري، وفــريــق 
ــم تــشــكــيــلــه مـــؤخـــرا،  الـــنـــاشـــئـــيـــن الــــــذي تــ
إلــــــى مــنــح  يـــســـعـــى  الـــــنـــــادي  أن  مـــضـــيـــفـــا 
الالعبين المتميزين المزيد من الفرص 
مستوياتهم،  لتطوير  المستمر  للتدريب 
ــرات  ــكـ ــسـ ــعـ ــمـ ـــة إلـــــــى خـــــــوض الـ ــافــ ــ ــاإلضـ ــ بـ
الداخلية  الــوديــة  والــمــبــاريــات  الــتــدريــبــات 
والــخــارجــيــة مـــع األكـــاديـــمـــيـــات واألنـــديـــة 
المتخصصة في اللعبة بالمنطقة بهدف 
ومهاراتهم  الالعبين  موهبة  صقل  زيـــادة 

الفنية وطاقاتهم البدنية.

من جانبها، صرحت مسؤولة انشطة 
الناشئين رشا خالد التي تعد واحدة من 
بأن  الشابة  البحرينية  اإلداريــة  الكفاءات 
بالنادي  للناشئين  خــاص  فــريــق  تشكيل 
تطوير  نحو  ومتقدمة  مهمة  خطوة  يعد 
الالعبين الناشئين، مشيرة إلى أن النادي 
سيوفر لهذا الفريق ما يستطيع من سبل 

النجاح، والمحافظة على استمراريته.
وأكــــدت أن الــعــمــل ســيــكــون مــتــواصــال 
في اعداد هذا الفريق، وتطوير مستويات 
متكاملة  خطة  وضــع  تم  حيث  الالعبين، 

والمعسكرات  التدريبات،  تتضمن  للفريق 
الــتــدريــبــيــة، بــاإلضــافــة إلــى الــمــشــاركــة في 
البطوالت التي ستعطي الالعبين المزيد 

من الخبرة في التعامل مع المباريات.
بالالعبين  يــرحــب  الــنــادي  أن  وأكـــدت 
إلى  االنــضــمــام  فــي  الراغبين  المتميزين 
الفريق من أجل توسيع قاعدة الالعبين، 
اللعبة  في خدمة  يسهموا  لكي  وتأهيلهم 
مشاركتهم  من خالل  مستقبال  بالمملكة 
فـــي مختلف  الــوطــنــيــة  الــمــنــتــخــبــات  فـــي 

البطوالت.

} محمد قربان

بــمــنــاســبــة يــــوم الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة واالنــتــمــاء 
للمباحث  العامة  اإلدارة  أقــامــت  »بحريننا«،  الوطني 
تحت  الــقــدم  األولــى لــكــرة  البطولة  الجنائية  واألدلـــة 

شعار »ال للمخدرات« في نادي سترة الرياضي.
العامة  اإلدارة  عـــام  مــديــر  أكـــد  الــمــنــاســبــة،  وبــهــذه 
ــة الــجــنــائــيــة أن تــنــظــيــم مــثــل هــذه  ــ ــ لــلــمــبــاحــث واألدلـ
الشيخ  أول  الفريق  لتوجيهات  تنفيذًا  جــاء  البطولة 
الــداخــلــيــة بجعل  ــر  وزيــ آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  راشــــد 
المنظومة  ضــمــن  عــمــل  منهج  المجتمعية  الــشــراكــة 

األمنية لوزارة الداخلية، وكذلك دعم ومساندة الفريق 
طارق بن حسن الحسن رئيس األمن العام لنشر الوعي 
المجتمعي حول مكافحة آفة المخدرات وُسبل حماية 
المجتمع من أخطارها وزيادة التواصل بين التجمعات 
العامة  واإلدارة  عــام  بشكل  الداخلية  ووزارة  الشبابية 
للمباحث واألدلة الجنائية بشكل خاص، ما ُيسهم في 

نجاح منظومة العمل األمني.
الــفــرصــة للشباب  تــتــيــح  الــبــطــولــة  أن  ــى  إلـ وأشــــار 
لالستفادة الُمثلى من أوقات الفراغ وتعزيز روح العمل 

ــروح الــفــريــق، واكــتــســاب  الــجــمــاعــي، وتــنــمــيــة الــعــمــل بــ
الحوار  ثقافة  يعزز  مما  العالية،  الرياضية  األخـــالق 
والتسامح واحترام اآلخرين معربًا عن شكره وتقديره 
لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح البطولة وخروجها 
رأسها  وعلى  الجميع  استحسان  القــت  التي  بالصورة 
والــثــقــافــة األمــنــيــة واالتــحــاد  لــإعــالم  الــعــامــة  اإلدارة 
ــادي ســتــرة الــريــاضــي. وقــد  الــريــاضــي لــألمــن الــعــام ونــ
المشاركة  الفرق  بين  قوية  منافسات  البطولة  شهدت 

وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين.

حتت �شعار »ال للمخدرات«

املباحث والأدلة اجلنائية ُتنظم بط�لة لكرة القدم

بعد جناحه يف ت�شكيل فريق خا�ص لل�شيدات

نادي الرفاع للتن�س ي�سكل فريقين للنا�سئين تحت 12 و14 �سنة

} رشا خالد } رئيس فريق الناشئين فلورين

الليلة حفل تد�سين 

كتاب »جا�سم مندي �سفير 

التحكيم البحريني«
تــحــت رعـــايـــة الــســيــد أحـــمـــد بن 
سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، 
مــــارس 2023  الـــيـــوم األحــــد 19  يــقــام 
ــتــــاب الــتــوثــيــقــي  ــكــ ــن الــ ــيـ ــدشـ ــل تـ ــفـ حـ
ــــدي ســـفـــيـــر الــتــحــكــيــم  ــنـ ــ »جـــــاســـــم مـ
البحريني« وذلك في قاعة المناسبات 
بــنــادي الــحــد الــريــاضــي الــثــقــافــي في 
تــمــام الــســاعــة الــثــامــنــة مـــســـاء، حيث 
ــاريــــخ ومـــشـــوار  ــتـــاب تــ ــكـ يــســتــعــرض الـ
المتقاعد  الــدولــي  البحريني  الحكم 
ومسيرته  مندي  عبدالرحمن  جاسم 
ــت مــلــيــئــة  ــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ ــيـــة الـ ــيـــمـ ــكـ ــتـــحـ الـ
ــي مــخــتــلــف  بــــاإلنــــجــــازات الـــكـــبـــيـــرة فــ
الــبــطــوالت الــتــي شـــارك فــيــهــا، والـــذي 
مملكة  تمثيل  من  خاللها  من  تمكن 
تمثيل في  الــبــحــريــن وحــكــامــهــا خــيــر 

جميع المحافل التي تواجد فيها.
الحفل  يشتمل  أن  الــمــقــرر  ومــن 
ــلــــى الــــعــــديــــد مـــــن الـــــفـــــقـــــرات، فــي  عــ
مــقــدمــهــا كــلــمــات مـــن راعـــــي الــحــفــل 
والــحــكــم الـــدولـــي الــمــتــقــاعــد جــاســم 
مندي وممثلين عن اإلعالم الرياضي 
ــيــــن  ــبــ والـــــحـــــكـــــام الـــــقـــــدامـــــى والــــالعــ
ــه سيتم  ــى أنـ الــقــدامــى، بــاإلضــافــة إلـ
خــــالل الــحــفــل تــقــديــم وتـــوزيـــع نسخ 
ونخبة  الشخصيات  لكبار  الكتاب  من 
الحكام  الرياضيين،  اإلعالميين  من 
الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن والـــــجـــــدد، الــالعــبــيــن 
الـــقـــدامـــى، الــمــعــلــقــيــن الــريــاضــيــيــن، 
لــجــنــة الــحــكــام بــاالتــحــاد الــبــحــريــنــي 
مجلس  وأعضاء  ورئيس  القدم،  لكرة 
باإلضافة  الرياضي  الحد  نــادي  إدارة 
القائم  العمل  فريق  أفــراد  تكريم  إلى 
على تنظيم حفل التدشين، يذكر بأن 
ــداده بـــإشـــراف الــزمــيــل  ــ الــكــتــاب تــم إعـ
الكاتب الرياضي القدير محمد لوري.

} غالف الكتاب.


