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الملك  جــالــة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو   قــاد 
سباق  للقدرة  الملكي  الفريق  قائد  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال 
ناصر  بنت  شيمة  الشيخة  سمو  الكرام  سموه  أنجال  بمشاركة  األنجال 
آل خليفة  بــن حمد  نــاصــر  بــن  الشيخ حمد  وســمــو  آل خليفة  بــن حمد 
سمو  بطولة  ضمن  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  بن  محمد  الشيخ  وسمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لسباقات القدرة التي ينظمها االتحاد 
الملكي للفروسية وسباقات القدرة بدعم من شركة نفط البحرين »بابكو« 
الشركات  رعاية  إلى  باإلضافة  جيم  وتكنو  للمجوهرات  البحرين  ومركز 
آل  بن حمد  ناصر  الشيخ  وحــرص سمو  الــجــاري.  للموسم  والمؤسسات 

خليفة على توجيه الفرسان في السباق الممتد لمسافة 40 كم.
ــــد ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة أن الــمــشــاركــة في  وأكـ
رياضة  لــزرع حب  وضعها  تم  التي  للخطة  امــتــدادا  يأتي  األنجال  سباق 
القدرة في نفوس األنجال من أجل تأهيلهم وتطوير مستوياتهم الفنية 
يتم  التي  البطوالت  والمشاركة في مختلف  الجياد  قيادة  والمهارية في 
لرياضة  المستقبل  نـــواة  هــم  الــصــغــار  الــفــرســان  يعتبر  حيث  تنظيمها، 
القدرة البحرينية، ومن الواجب الوقوف إلى جانبهم وتشجيعهم والسير 

خطوة بخطوة معهم.
وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمشاركة الواسعة التي 
شهدتها السباقات التي أقيمت في قرية البحرين الدولية للقدرة، مبينا 
سموه أن هذه المشاركة محل تقدير واعتزاز وتؤكد االنتشار الكبير الذي 
المحلية  إدراج وجوه جديدة في االسطبات  القدرة عبر  تحققه رياضة 
لسباقي  سموه  رؤيــة  وحــول  األهـــداف.  لتحقيق  كبير  بجهد  تعمل  التي 
أكــد  الــمــفــتــوح،  الــخــاصــة والــســبــاق  الــيــوم لمسافة 120 كــم لــإســطــبــات 
سموه أن السباقات ستكون قوية ومثيرة بين كافة المشاركين عطفا على 
المستويات البارزة التي قدمها الفرسان في البطوالت السابقة، متمنيا 

سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين. 
متابعة مستمرة

أنجال  آل خليفة على متابعة  ناصر بن حمد  الشيخ  وحــرص سمو 
الدعم  السباق، حيث شكل هذا  بعد ختام  البيطري  الفحص  سموه في 

والمتابعة حافزا كبيرا لألنجال في تحقيق كامل النجاح في السباق.
تتويج فرسان سباق األنجال

الــكــرام  أنــجــال ســمــوه  آل خليفة  بــن حمد  نــاصــر  الشيخ  وتـــوج سمو 
الشيخة  سمو  بتتويج  سموه  قــام  حيث  األنــجــال،  سباق  فــي  المشاركين 

بن  ناصر  بن  حمد  الشيخ  وسمو  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  بنت  شيمة 
حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو 
الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة، إضافة إلى تتويج عدد من 

الفرسان والفارسات. 
صدارة السباقات

وتصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وأنجال سموه الكرام 
سباق 40 كم التأهيلي، بعد مستويات بارزة شهدها السباق. فيما تصدر 
الفئة الثانية لسباق 40 كم أبو بكر علي، ثم الفارس زهير محمد والفارس 
االمــاراتــي عبدالعزيز  الــفــارس  كــم، تصدر   80 وفــي سباق  عــمــران.  حسن 
أحمد من اسطبل الزعيم، ثم الفارس عبداهلل يعقوب من اسطبل العيد، 

ثم الفارس حسين يونس من اسطبل أوال.
وتصدر فارس فريق فيكتوريوس سلمان عيسى سباق 100 كم الدولي، 
الفارس أحمد خالد من  الفريق، ثم  والفارسة منال فخراوي من نفس 
خالد  أحمد  الفارس  تصدر  فيما  الرعود،  فريق  من  عبدالصمد  محمد 

سباق 100 كم المحلي، ثم الفارس محمد عبدالصمد من فريق الرعود، 
ثم الفارس أحمد وسام من فريق الرعود أيضًا. وفي سباق 120 كم الدولي، 
العوضي  عثمان  الفرسان  عبر  الــصــدارة  على  فيكتوريوس  فريق  سيطر 

وشهد وليد وسرحان العنزي. 
اليوم السباق الكبير

وتشهد قرية البحرين الدولية للقدرة اليوم إقامة السباق الكبير على 
كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث وجه سموه بتخصيص 
3 سيارات ألصحاب المراكز الثاثة األولى في سباق االسطبات الخاصة 
الذي سيقام اليوم السبت، إضافة إلى تخصيص جوائز مالية للفرسان 

الفائزين من الرابع حتى 20 قدرها 32 ألف و400 دينار.
كم،   120 لمسافة  الخاصة  لإسطبات  الرئيسية  السباقات  وستقام 
الفائزين  الدولي المفتوح لمسافة 120 كم، حيث سيتم تتويج  والسباق 

بالمراكز األولى بعد انتهاء السباق. 

نقل مباشر واستوديو حتليلي
وستنقل بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للقدرة على 
وقائع  نقل  سيتم  حيث  الرياضية  البحرين  قــنــاة  على  مباشرة  الــهــواء 
تحليلي  اســتــوديــو  النقل  سيرافق  كما  األخــيــرة،  الــمــراحــل  مــن  البطولة 

مباشر.
مسافات سباقات اليوم

والسباق  الخاصة  لإسطبات  كم   120 لمسافة  اليوم  سباق  سيقام 
كم،   40 لمسافة  أحمر(  )لــون  األولــى  المرحلة  مراحل:   4 على  المفتوح 
)لــون  الثالثة  المرحلة  كــم،   30 لمسافة  أزرق(  )لـــون  الثانية  المرحلة 

أخضر( لمسافة 30 كم، المرحلة الرابعة )لون أصفر( لمسافة 20 كم. 
مسابقة أفضل حالة جواد

وسينظم االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة مسابقة أفضل 
بن  بنت حمد  نــورة  الشيخة  من سمو  بدعم  اليوم،  لسباقي  جــواد  حالة 

عيسى آل خليفة قائد فريق الفرسان.

 تربع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي 
لــلــقــدرة عــلــى عـــرش ريــاضــة الــقــدرة فــي الــعــالــم، بــعــد أن أعلن 
االتحاد الدولي للفروسية، في تصنيفه الجديد، احتال سموه 
الكبيرة  اإلنجازات  من  سلسلة  بعد  تصنيفه  في  األول  المركز 
التي حققها سموه في العديد من البطوالت الدولية من أبرزها 
التي  لــلــقــدرة  الــعــالــم  بطولة  فــي  األول  الــمــركــز  ســمــوه  تحقيق 
وبطولة  الشقيقة  المتحدة  العربية  االمــارات  دولــة  في  أقيمت 
عاوة  إسبانيا  في  أقيمت  التي  سنوات   8 عمر  للجياد  العالم 

على إنجازات عديدة في البطوالت األوروبية والعالمية.
ويعتبر تصنيف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في 
المركز األول على مستوى العالم نتاجا متميزا لمسيرة سموه 
في رياضة القدرة وظهوره في البطوالت العالمية بصورة فنية 
الواسعة  بخبرته  البطوالت  تلك  مع  المثالي  وتعامله  عالية، 
وتمكنه من تحقيق المراكز المتقدمة، االمر الذي منح سموه 
أفضلية على فرسان العالم وتصنيفه من قبل االتحاد الدولي 

»فارس العالم األول«.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
»فخور جدا بتصنيفي من قبل االتحاد الدولي للفروسية على 
عرش فرسان العالم، وهذا اإلنجاز العالمي الجديد أهديه إلى 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الباد المعظم حفظه اهلل ورعاه، الذي ساندني طوال مسيرتي 
فــي تــلــك الــبــطــوالت ووقـــف الـــى جــانــبــي ومــنــحــنــي مــن خبرته 

العالمي  اإلنجاز  هذا  الى  وصولي  حتى  الفروسية  رياضة  في 
الكبير، وسط مساندة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء حفظه اهلل 

ومتابعة سموه لي في جميع البطوالت«.

أهدي  »كما  آل خليفة:  ناصر بن حمد  الشيخ  وتابع سمو 
هـــذا اإلنــجــاز أيــضــا إلـــى شــعــب الــبــحــريــن الــوفــي الـــذي بادلني 
البطوالت،  تلك  في  حققتها  التي  بــاإلنــجــازات  الفرح  مشاعر 
التي جعلتني في المركز األول في التصنيف العالمي، باإلضافة 
الى وقوف اخواني من فرسان الفريق الملكي معي في مختلف 

البطوالت والعمل الجماعي الذي كان يلف الفريق الملكي«.
وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: »في الوقت 
الذي أشعر فيه باالعتزاز بتصنيفي بالمركز األول في تصنيف 
االتــحــاد الــدولــي، فــإن هــذا اإلنــجــاز سيمثل لي دافعا قويا من 
العالمية  الــبــطــوالت  فــي  اإلنــجــازات  مــن  المزيد  تحقيق  أجــل 
أنه يمثل مسؤولية مضاعفة للحفاظ على هذا  المقبلة، كما 
المركز المتقدم في التصنيف العالمي عبر التطلع الى تحقيق 

المراكز األول في البطوالت المقبلة«.
وكان االتحاد الدولي للفروسية قد نشر التحديث األخير 
ــاد الـــقـــدرة عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي  ــيـ ــان وجـ لــتــصــنــيــف فـــرسـ
االول  بالمركز  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  وجــاء  واإلقليمي، 
عالميًا برصيد 320 نقطة بفارق كبير عن المركز الثاني الذي 
وشهدت  نقطة،   248 برصيد  مــوريــرا  ليونور  البرتغالي  يحتله 
جعفر  الملكي  الفريق  فـــارس  احــتــال  األوائـــل  العشرة  قائمة 
ميرزا عبدالنبي المركز الثالث على مستوى العالم برصيد 245 
نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن المركز الثاني، والفارس ناصر 

حمد القحطاني المركز العاشر برصيد 176 نقطة.

حقق املركز الأول بعد �سل�سلة من الإجنازات

نا�سر بن حمد يتربع على عر�ش ت�سنيف االتحاد الدولي للفرو�سية

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة متوجا باأللقاب العالمية.

توج الفائزين بال�سباق و�سط م�ساركة جيدة

نا�سر بن حمد يقود �سباق االأنجال بم�ساركة اأنجال �سموه
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كتب: حسن بو حسن

بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
لقب  الكويتي  الكويت  نــادي  فريق  حقق  البحرينية  األولمبية  اللجنة 
لكرة  الــكــؤوس  أبــطــال  لألندية  والثالثين  التاسعة  الخليجية  البطولة 
النجمة  نــادي  ضيافة  في  البحرين  مملكة  أرض  على  أقيمت  التي  اليد 
خالل الفترة 8–17 مارس الجاري، واستحق الكويت لقبه األول في هذه 
المسابقة بعد فوزه على فريق نادي النجمة البحريني بنتيجة 29-27 في 
السادسة من مساء أمس على صالة  أقيمت في  التي  الختامية  المباراة 
مدينة خليفة الرياضية وسط حضور رسمي وجماهيري كبير يتقدمهم 
للرياضة  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  عسكر  عبدالرحمن  الدكتور 

وعلي إسحاقي رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد.
انتهى  وقــد  الثاني،  المركز  في  البحريني  النجمة  نــادي  فريق  وحــّل 
شهدت  مباراة  بعد   15-14 بنتيجة  كذلك  النجمة  بتأخر  األول  الشوط 
مــع تقدم  الــشــوط،  فــتــرات  فــي معظم  الفريقين  بين  ونــديــة عالية  إثـــارة 
للنجمة في النتيجة في بادئ المواجهة ومن ثم عودة لفريق الكويت، إلى 
جانب أفضلية فنية نسبية للكويت في الشوط األول وتحضير فني وذهني 
ومكانة  البرازيلي ألهمية  الفريق  للغاية من مدرب  مناسبا  يبدو  وبدني 
وحساسية المباراة، وفي المقابل لم يكن النجمة بقيادة مدربه الوطني 
سيد علي الفالحي بمستواه العالي وسرعته المعهودة، حيث ظهر ممثل 
وكان  جماهيره  عــّود  مما  بكثير  أقــل  فني  بمستوى  البحرينية  اليد  كــرة 
الجودة  نهائي عالي  وكذلك غير متالئم مع  السابقة  عليه في مبارياته 
للبطولة، فقد كانت هناك الكثير من الرعونة في التهديف على المرمى 
وغياب شبه تام لميزة الرجوع السريع »فاست بريك« التي يتميز بها أبناء 

النجمة.
النتيجة 15-15  تعديل  إلى  النجمة سريعا  عاد  الثاني  الشوط  وفي 
اللعب  واستمر  النتيجة،  لمعادلة  الكويت  يعود  أن  قبل  بهدف  والتقدم 
حماسيا والنتيجة سجال بين الفريقين قبل أن يشتعل العبو النجمة في 
حماستهم أمام الجمهور الكبير الذي حضر لمساندته ووسع الفارق إلى 
20-18، بعدها استمرت النتيجة سجاال بين الفريقين حتى الدقيقتين 
األخيريتين من عمر المباراة التي استغل فيها الكويت خطأين مباشرين 
فقد  األســف  شديد  ومــع  لصالحه،  المباراة  وينهى  النتيجة  في  ليتقدم 
حصلت في نهاية المباراة بعض المناوشات بين العبي الفريقين، ولكن 
بفضل وجود رجال األمن الذين سارعوا إلى فض االشتباكات إلى جانب 
تدخل العقالء من الفريقين انتهت االحتفالية الرياضية بالقبالت بين 

األحبة.
وفي المباراة الثانية التي سبقتها في الساعة الرابعة عصرا والخاصة 
بتحديد المركزين الثالث والرابع فاز فريق نادي الشارقة اإلماراتي على 
فريق نادي العربي القطري بنتيجة 32-29، وبهذا الفوز استحق الشارقة 
الــتــتــويــج بــجــائــزة الــمــركــز الــثــالــث واحــتــل الــعــربــي الــمــركــز الـــرابـــع، وقــدم 
الفريقان مباراة جيدة المستوى على أكثر من صعيد فني وحماسي سعيا 
من الفريقين للوصول إلى منصة التتويج التي حجز الشارقة اإلماراتي 

مساحتها البرونزية. 
وحصل الالعب محمد عبدالحسين من نادي النجمة على جائزة 
أفضل حارس في البطولة، والالعب فرناندس من نادي الكويت على 
جائزة أفضل »باك« أيمن، ومحمد ميرزا من نادي النجمة أفضل العب 
جائزة  على  الشارقة  نــادي  من  السالم  صباح  الالعب  وحصل  دائـــرة، 

أفضل العب.

بح�ضور خالد بن حمد املباراة اخلتامية و�ضط ح�ضور جماهريي كبري

الك�يت بطال لخليجية الأندية اأبطال الك�ؤو�س لكرة اليد والنجمة و�صيفا

} فريق النجمة متوجا بجائزة المركز الثاني} فريق الكويت متوجا باللقب الخليجي
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الشيخ  الخيل: بحضور سمو  للفروسية وسباق  راشــد  نــادي   - الصخير 
للبيئة  األعلى  المجلس  رئيس  نائب  آل خليفة  بن عيسى  راشــد  بن  فيصل 
العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي  الهيئة  نائب رئيس 
راشد للفروسية وسباق الخيل عصر أمس السباق الـ26 لهذا الموسم والذي 
أقيم على كؤوس شركة STC، وكأس البحرين الذهبي، وكأس المالك، وكأس 

الروضة، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.
الراعية  الجهة  وممثلو  السمو  أصــحــاب  مــن  عــدد  الــســبــاق  حضر  كما 

للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل.
وشــهــد الــســبــاق مــنــافــســات قــويــة اســتــطــاعــت مــن خــاللــهــا أغــلــب الجياد 
الــمــرشــحــة الــتــفــوق والــفــوز بــكــؤوس الــســبــاق، وكـــان أقــواهــا الــشــوط الثامن 
المرشح  الــجــواد  الذهبي وحسمه  البحرين  كــأس  على  أقيم  الــذي  واألخــيــر 
الفوز بعدما  انتزع  أدري فريس الذي  »طــوارق« إلسطبل فيكتوريوس بقيادة 
الحصان  حقق  فيما  »زاغــاتــو«،  الحصان  منافسه  مع  القوي  الــصــراع  حسم 
على  بتفوقه  فيصل  عبداهلل  الــفــارس  بتألق  ومفاجئًا  الفتًا  فــوزًا  »أمــورتــال« 
الحصانين »المرشحين« الطارق« و»باتل أوف تاالس« وخطف كأس المالك.

انتصارات   3 بتسجيله  فيصل  عبداهلل  الــفــارس  تألق  السباق  شهد  كما 
»هاتريك« 

وجاءت نتائج أشواط السباق على النحو التالي:
الشوط األول أقيم على كأس الروضة لخيل البحرين العربية األصيلة 
لمسافة 1400 متر، وجاء »الكروش 1786« إلسطبل الروضة والمضمر حسين 
»الــربــده  الــجــواد  تــاله  األول،  المركز  فــي  عــبــداهلل فيصل  والــفــارس  الديلمي 
عدنان جعفر  والفارس  الديلمي  والمضمر حسين  الروضة  1795« إلسطبل 
»الكروش 1854« إلسطبل الصخير والمضمر  الثاني، ثم الجواد  المركز  في 
 »1819 »الصويتية  الــجــواد  ثــم  ثــالــثــًا،  مكي  والــفــارس حسين  مـــرزوق  جعفر 

إلسطبل الصخير والمضمر جعفر مرزوق والفارس حسن الصفار رابعًا.
الشوط الثاني أقيم على كأس STC Bahrain لجياد سباق التوازن »إنتاج 
ريسنغ  إل  أند  إل  ملك  »سيناترا«  الجواد  وحقق  متر،   1400 محلي« مسافة 
تاله  األول،  المركز  أصغر  حسين  المتمرن  والــفــارس  سميث  الــن  والمضمر 
الجواد الحصان »شداد« إلسطبل البستكي والمضمر صالح الدين البستكي 
والفارس أحمد مكي في المركز الثاني، ثم الجواد »مدار« إلسطبل الغالية 
والمضمر جعفر رضي والفارس محمد جميل ثالثًا، ثم الجواد »كويلد أند 
صبري  علي  والــفــارس  سميث  الــن  والمضمر  فيكتوريوس  إلسطبل  ريـــدي« 

رابعًا. 
الثالثة  الدرجات  لجياد   STC Bahrain كأس  على  أقيم  الثالث  الشوط 
»إيكو  الجواد  »إنتاج محلي« مسافة 1600 متر، وحقق  والمبتدئات  والرابعة 
ثرو تايم« إلسطبل العاديات والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس 
فوزي  والمضمر  المحمدية  إلسطبل  »زعفراني«  الجواد  تاله  األول،  المركز 
»كابريكونس« ملك  الجواد  ثم  الثاني،  المركز  في  كاالن  نيل  والفارس  ناس 
ثالثًا، ثم  ادري فريس  والــفــارس  نــاس  فــوزي  والمضمر  نــاس  فــوزي  عــبــداهلل 
الجواد »هيركوليس« ملك عبداهلل فوزي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس 

حسين مكي رابعًا.
الــتــوازن مسافة  stc Pay لجياد ســبــاق  كــأس  أقــيــم على  الــرابــع  الــشــوط 
العابد  بدر  والمضمر  الجسمي  إلسطبل  »ملكي«  الجواد  وحقق  متر،   1800
بــوي« إلسطبل  »بلو  الــجــواد  تــاله  األول،  المركز  يــارس  والــفــارس مارتشالس 
الحسنين والمضمر علي جان والفارس حسن الصفار في المركز الثاني، ثم 
الجواد »سسبكت باكج« إلسطبل فيكتوريوس والمضمر الن سميث والفارس 
أندروإيليوت ثالثًا، ثم الجواد »فيرث أوف كاليد« إلسطبل الحورة والمضمر 

عبداهلل كويتي والفارس جيروم موتارد رابعًا.
الشوط الخامس أقيم على كأس stc Pay لجياد سباق التوازن »مستورد« 
المحمدية  ذا ماك« إلسطبل  أوف  »ريترن  الجواد  مسافة 2000 متر، وحقق 
الجواد  تــاله  األول،  المركز  حسين  علي  والــفــارس  هاشم  أســامــة  والمضمر 
»ذهبي« ملك غالية رائد عبداهلل والمضمر عبداهلل حاجي والفارس حسين 
ريسنغ  إي  أند  إم  بامبو« ملك  »ماستر  الجواد  الثاني، ثم  المركز  أصغر في 
ملك  »كنود«  الجواد  ثم  ثالثًا،  أصغر  حسن  والفارس  سميث  الن  والمضمر 

عبداهلل فوزي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس أحمد مكي رابعًا.
الشوط السادس أقيم على كأس stc لجياد الفئة الثانية »مستورد« مسافة 

1000 متر، وحقق الجواد »ريبل أت داون« إلسطبل العاديات ريسنغ والمضمر 
»إنستنكتف  الجواد  تاله  األول،  المركز  فيصل  عبداهلل  والفارس  الن سميث 
جيرالد  والــفــارس  سميث  الــن  والمضمر  ريسنغ  الــعــاديــات  إلسطبل  مـــوف« 
فيكتوريوس  إلسطبل  وايـــد«  »نيشن  الــجــواد  ثــم  الثاني،  المركز  فــي  مــووس 
والمضمر فوزي ناس والفارس حسين مكي ثالثًا، ثم الجواد »فايتر بايلوت« 

ملك إسناد ريسنغ والمضمر فوزي ناس والفارس ستيفن الدجج رابعًا.
الــدرجــة  stc« لجياد  »بــرعــايــة  الــمــالك  كــأس  أقــيــم على  السابع  الــشــوط 
األولى »إنتاج محلي« مسافة 2000 متر، وحقق الجواد »إمورتال« ملك إم كي 
األول،  المركز  فيصل  عبداهلل  والفارس  إبراهيم  والمضمر حيدر  ريئسنغ  آر 
تاله الجواد »الطارق« ملك عبداهلل فوزي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس 
تــــاالس« إلسطبل  الــجــواد »بــاتــل أوف  الــثــانــي، ثــم  الــمــركــز  أدري فــريــس فــي 

العاديات والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس ثالثًا. 
 »stc »برعاية  الذهبي  البحرين  أقيم على كأس  الثامن واألخير  الشوط 
»طــوارق«  الجواد  »مستورد« مسافة 2000 متر، وحقق  األولــى  الدرجة  لجياد 

إلسطبل فيكتوريوس والمضمر فوزي ناس والفارس أدري دي فريس المركز 
ــو« إلســطــبــل الــمــحــمــديــة والــمــضــمــر فـــوزي نــاس  ــاتـ األول، تـــاله الـــجـــواد »زاغـ
والفارس ليام كينيري في المركز الثاني، ثم الجواد »غومان« ملك ام كي آر 
الجواد  ثم  ثالثًا،  فيصل  عبداهلل  والفارس  إبراهيم  حيدر  والمضمر  ريسنغ 
روزي  والــفــارس  نــاس  فـــوزي  والمضمر  فيكتوريوس  إلسطبل  لــيــون«  »دارك 

جاسب رابعًا.
تتويج الفائزين

حيث   STC بــكــؤوس  السباق  فــي  الفائزين  بتتويج   STC شركة  ممثلو  وقــام 
الشوط  كأس  بتقديم  والحوكمة  االستراتيجية  رئيس  أسلم  عمران  السيد  قام 
الفائز الن سميث، فيما قام السيد هشام مصطفى رئيس  الى المضمر  الثاني 
قسم األعمال والشركات بتقديم كأس الشوط الثالث الى الفارس الفائز جيرالد 
لـSTC PAY كأس الشوط  مووس، ثم قدم السيد متن زافرك الرئيس التنفيذي 
الرابع الى يوسف زويد، كما قدم كأس الشوط الخامس الى سمو الشيخ سلطان 
الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، فيما قام الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة 

الى  السادس  الشوط  الحكومية بتقديم كأس  التنفيذي للشؤون  الرئيس  نائب 
المضمر  الــى  السابع  للشوط  المالك  كــأس  وقــدم  الــن سميث،  الفائز  المضمر 
الفائز حيدر إبراهيم، كما قدم كأس البحرين الذهبي الى المضمر الفائز فوزي 
ناس، فيما قام السيد يوسف بوحجي المدير التنفيذي لشؤون العمليات بنادي 
راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الروضة الى لويس مسؤولة الجياد 

العربية باإلسطبالت الملكية.
اليوم ختام املوسم

ويختتم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الثانية من ظهر اليوم 
الـ27  السباق  بتنظيم   2023/2022 الجاري  الموسم  سباقات  نشاط  السبت 
والختامي والذي سيقام على كأس سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة 
بن  خليفة  الشيخ  سمو  وكــأس  المعظم  الملك  لجاللة  الشخصي  الممثل 
وكــأس  آل خليفة،  بــن حــمــد  الــشــيــخ ســلــطــان  وكـــأس ســمــو  آل خليفة  حــمــد 
مؤسسة األيام للنشر، وكأس الشركة العربية لبناء وإصالح السفن »أسري«، 

وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

اليوم ال�سباق اخلتامي ملو�سم اخليل

�لجياد �لمر�صحة تحقق كوؤو�س STC ومفاجاأة »�إمورتال« وهاتريك في�صل



العدد )16430( - السنة الثامنة واألربعون - السبت 26 شعبان 1444هـ - 18 مارس 2023م Localمحلياتمحليات 4

اليوم تنطلق م�سابقة »اأقوى رجل خليجي« �سمن اأ�سبوع القوةاليوم تنطلق م�سابقة »اأقوى رجل خليجي« �سمن اأ�سبوع القوة

خالد عبده اأقوى رجل بحريني بالوزن الخفيف خالد عبده اأقوى رجل بحريني بالوزن الخفيف 
ويعقوب اإبراهيم بطال للوزن المتو�سطويعقوب اإبراهيم بطال للوزن المتو�سط

لفئة  بحريني  رجــل  أقــوى  لمسابقة  بطال  عبده  خالد  الــالعــب  تــوج 
لمسابقة  بطال  يعقوب  إبــراهــيــم  يعقوب  الــالعــب  وتـــوج  الخفيف  الـــوزن 
إسبوع  المتوسط وذلك ضمن منافسات  الوزن  اقوى رجل بحريني لفئة 
القوة 2023 الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
الهيئة  رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس  األول  النائب 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية بتنظيم من المكتب 
تــحــت شــعــار »خلك  بــن حــمــد آل خليفة  الــشــيــخ خــالــد  اإلعــالمــي لسمو 
وحش« في الساحة المقابلة لمجمع األفنيوز - البحرين. خالد عبده توج 
بطال لمسابقة أقوى رجل بحريني بالوزن الخفيف بعدما حصل على 47 
نقطة وجاء الالعب شبر عبداهلل شبر بالمركز الثاني بمجموع 41 نقطة 
فيما أحرز الالعب عمر صادق أحمد المركز الثالث بمجموع 38 نقطة. 
وضمن منافسات أقوى رجل بحريني لفئة الوزن المتوسط توج الالعب 
الالعب  40 نقطة وجاء  األول بمجموع  بالمركز  يعقوب  إبراهيم  يعقوب 
عيسى عارف رشدان ثانيا بمجموع 40 نقطة واحتل الالعب أحمد محمد 
علي المركز الثالث بمجموع 30 نقطة. وشهدت المنافسات حضورا كبيرا 
من محبي وعشاق رياضات القوة البدنية الذين ألهبوا حماس المشاركين 

بتشجيعهم وحماسهم ليضفوا نكهة خاصة لمختلف المسابقات.
عبده يشيد بدعم خالد بن حمد

أعـــرب الــالعــب خــالــد عــبــده عــن ســعــادتــه الــكــبــيــرة بــفــوز بلقب أقــوى 
رجل بحريني لفئة الوزن الخفيف، مقدما خالص شكره وتقديره لسمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على رعاية سموه إلسبوع القوة والذي 
يعتبر حدثا مميزا لمحبي رياضات القوة البدنية ولما له من إنعكاسات 
يأتي  الفوز لم  أن  إلى  الشباب، مشيرا  قــدرات وطاقات  إبــراز  إيجابية في 
من فراغ وكان نتيجة لجهوده في الحصص التدريبية والتسلح بالعزيمة 

واإلصرار.
يعقوب ابراهيم سعيد باإلجناز

قال بطل مسابقة أقوى رجل بحريني لفئة الوزن المتوسط يعقوب 
ابراهيم أن المنافسة كانت قوية وأنه سعيد بحصوله على المركز األول 
الشيخ  سمو  إلــى  الجزيل  بالشكر  وتوجه  المتسابقين.  جميع  بين  من 
في  تسهم  الــتــي  المسابقة  هـــذه  إقــامــة  عــلــى  آل خليفة  بــن حــمــد  خــالــد 
صقل وتطوير قدرات الشباب في الرياضات البدنية وتأهيلهم للمشاركة 
بمختلف البطوالت الخارجية وتمثيل بلدانهم على النحو األمثل مشيدا 

بالتنظيم الرائع وما حظي به المسابقات من تنافس رياضي مثير.
مسابقة أقوى رجل خليجي

بعدما أسدل الستار الجمعة 17 مارس 2023 على مسابقة أقوى رجل 
بحريني يترقب الجميع معرفة هوية الفائز ببطولة أقوى رجل خليجي 
والــتــي ســتــقــام الــيــوم بــمــشــاركــة واســعــة مــن العــبــي دول مجلس الــتــعــاون 
والــوزن  الخفيف  الــوزن  مسابقة  في  فئتين  على  المشاركون  الخليجي. 
 car yoke، log press، car leg المتوسط سيتنافسون في مسابقات

.press، deadlift، power stairs
وتقام مسابقة أقوى رجل خليجي في إطار حرص سمو الشيخ خالد 
للتنافس  الخليجي  للشباب  الــمــجــال  إتــاحــة  على  خليفة  آل  حمد  بــن 
األخوية  الروابط  وتعزيز  البدنية  قدراتهم  وإظهار  المسابقات  بمختلف 
يفيدهم  بما  أوقاتهم  وشغل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  شباب  بين 
ويسهم في تعزيز صحتهم ولياقتهم ليكونوا نماذج فاعلة في أوطانهم. 
بحريني  رجل  أقوى  مسابقتي  وتحديدًا  القوة  أسبوع  منافسات  أن  يذكر 
وأقوى رجل خليجي تأتي في إطار مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة الداعمة للشباب والرياضة.
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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.
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} لويس دي ال فوينتي

كيبا و�أ�سبا�س في ت�سكيلة �إ�سبانيا 

في ت�سفيات كاأ�س �أوروبا 2024

ت�سكيلة بلجيكية متجددة 

للمدرب �لجديد تيدي�سكو

لويس  الجديد  إسبانيا  مــدرب  استعان  ب:  ف  أ   - مــدريــد 
أريساباالغا  كيبا  اإلنجليزي  تشلسي  بــحــارس  فوينتي  ال  دي 
المباراتين  أجل  من  وذلــك  أسباس،  ياغو  فيغو  سلتا  ومهاجم 
األوليين للمنتخب في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد نظيريه 
النرويجي واالسكتلندي. كما ضمت التشكيلة األولى لدي ال 
فوينتي منذ أن استلم مهمته خلفًا للويس أنريكي بعد الخروج 
مدافع  المنصرم،  العام  نهاية  قطر  مونديال  نهائي  ثمن  من 
ريال مدريد ناتشو فرنانديس فيما استدعي مهاجم إسبانيول 
خوسيلو الى المنتخب للمرة األولى على اإلطالق بعد تألقه 

هذا الموسم بـ12 هدفًا في الدوري.
ولم يكن خوسيلو )32 عامًا( الوافد الجديد الوحيد الى 
التشكيلة، بل استدعي أيضًا قلب دفاع أوساسونا دافيد غارسيا 
ــى. ويــعــود كيبا وأســبــاس ونــاتــشــو الــى  )29 عــامــًا( لــلــمــرة األولــ
المنتخب بعدما استبعدوا عنه تحت قيادة أنريكي منذ 2020 
و2019 و2018 تواليًا. وضمت التشكيلة األولى لدي ال فوينتي 

11 العبًا ممن شاركوا في مونديال قطر 2022.
األولــى  المجموعة  منافسات  في  مشوارها  إسبانيا  وتبدأ 
ألمانيا،  فــي   2024 صيف  الــمــقــررة  ــا  أوروبــ كــأس  تصفيات  مــن 
الى  السفر  قبل  ملقة،  فــي  مـــارس   25 فــي  الــنــرويــج  بمواجهة 

غالسكو للقاء اسكتلندا بعدها بثالثة أيام.

اإليطالي- الجديد،  بلجيكا  مــدرب  قــرر  ب:  ف  أ   - توبيز 
فيتسل  أكــســل  اســتــدعــاء  عــدم  تيديسكو،  دومينيكو  األلــمــانــي 
التصفيات  مستهل  في  السويد  ضد  للمباراة  مرتنس  ودريــس 
ضد  الــوديــة  والمواجهة   2024 أوروبـــا  كــأس  لنهائيات  المؤهلة 

ألمانيا هذا الشهر.
بعد اعتزال إيدن هازار والمدافع توبي ألدرفيرلد والحارس 
من  الثالثين  فــي  آخـــران  العــبــان  سيغيب  مينيوليه،  سيمون 
تيديسكو  أن  ينبئ  ما  الحمر«،  »الشياطين  تشكيلة  عن  العمر 
لكأس  األول  الــدور  من  أقصي  الــذي  المنتخب  تجديد  اختار 

العالم 2022.
ويبدو أن فيتسل )34 عاًما( الذي خاض 130 مباراة دولية 
هو الضحية الرئيسية لهذه السياسة. تم تحذير العب وسط 
إلى  ســافــر  الـــذي  تيديسكو  قبل  مــن  أيـــام  قبل  مــدريــد  أتلتيكو 

إسبانيا ليشرح له: »هذا الخيار صعب للغاية«.
قال تيديسكو: »لدينا الكثير من الالعبين الشباب في خط 
الوسط ونريد أن نرى قدراتهم. لكنني بالتأكيد ال أغلق الباب 
الذي  المدرب  وفتح  دولًيا«.  اللعب  يعتزل  أال  آمل  أكسل.  أمام 
روبرتو  لإلسباني  خلًفا  الماضي  فبراير  أوائــل  في  تعيينه  تم 
أمــام العبي  الــبــاب  قطر،  فــي  االخــفــاق  بعد  المغادر  مارتينس 
أوريل  اإلنجليزي(،  )ساوثمبتون  الفيا  روميو  الشباب  الوسط 
مانغاال )نوتنغهام فوريست اإلنجليزي( وأمادو أونانا )ايفرتون 

اإلنجليزي(.
الـــ24  قائمة  في  استدعى  الــذي  عاًما(   37( تيديسكو  ضم 
العًبا فقط العَبين من الدوري البلجيكي )يان فيرتونغن وزينو 
ديباست من أندرلخت(، 8 العبي ميدان من أصل 20 يتنافسون 
في الدوري االنجليزي ألنه بحسب قوله »اللعب في إنجلترا له 
قيمة«. وتحل بلجيكا ضيفا على السويد في 23 الشهر الحالي 

قبل أن تسافر الى ألمانيا في 26 منه.

تــشــــــاهــدون الــيــــومتــشــــــاهــدون الــيــــوم

كأس االتحاد اإلنجليزي

الدوري اإلنجليزي

الدوري األلماني

الدوري االسباني

الدوري اإليطالي

الدوري الفرنسي

كأس آسيا تحت ٢٠ سنة

الوقتالوقتالمبارياتالمباريات

17:00أوزبكستان - العراق

20:45

18:00
18:00
18:00
18:00
20:30

17:30
17:30
17:30
17:30
20:30

16:00
18:15
20:30
23:00

17:00
20:00
22:45

19:00
23:00

مانشستر سيتي - بيرنلي

أستون فيال - بورنموث
برينتفورد - ليستر سيتي

ساوثهامتون - توتنهام هوتسبير
وولفرهامبتون - ليدز يونايتد

تشيلسي - إيفرتون

هوفنهايم - هيرتا برلين
بوخوم  - اليبزيج

أوجسبورج - شالكه 04
شتوتجارت - فولفسبورج
بوروسيا دورتموند - كولن

ألميريا - قاديش
رايو فاليكانو - جيرونا
إسبانيول - سيلتا فيغو

أتلتيكو مدريد - فالنسيا

مونزا - كريمونيزي
ساليرنيتانا - بولونيا

أودينيزي - ميالن

تولوز  ليل
النس - أنجيه

مان�س�ستر �سيتي - بايرن ميونيخ �لأبرز في ربع نهائي �أبطال �أوروبا
بين  الــمــواجــهــة  ســتــكــون  أ ف ب:   - نــيــون 
ميونيخ  وبــايــرن  اإلنجليزي  سيتي  مانشستر 
األلماني األبرز في الدور ربع النهائي لمسابقة 
القدم، وذلك بحسب  أوروبا لكرة  أبطال  دوري 
الــتــي سحبت أمـــس فــي مــديــنــة نيون  الــقــرعــة 
الـــســـويـــســـريـــة. وســـتـــكـــون الـــمـــرة األولــــــى الــتــي 
اإلقصائية  األدوار  في  الفريقان  فيها  يتواجه 
للمسابقة القارية األم التي أحرز لقبها بايرن 
عــام 2020 فيما يبحث سيتي  آخــرهــا  مــرات   6
عن تتويجه األول فيها. لكنهما تواجها ثالث 
الفوز  تبادال  المجموعات حيث  دور  في  مــرات 
مواسم 2010-2011 )2-صفر لبايرن و2-صفر 
و2-3  لـــبـــايـــرن   1-3( و2014-2013  لــســيــتــي( 
و2-3  لبايرن  )1-صــفــر  و2015-2014  لسيتي( 

لسيتي(.
وستضع هذه المواجهة المدرب اإلسباني 
الذي  الفريق  ضد  غــوارديــوال  جوزيب  لسيتي 
أشرف عليه من 2013 حتى 2016 وأحــرز معه 
ــدوري األلــمــانــي ثـــالث مـــرات والــكــأس  ــ لــقــب الـ
األوروبـــيـــة  الــســوبــر  والـــكـــأس  مــرتــيــن  المحلية 
ويصطدم  واحـــدة.  مــرة  لألندية  العالم  وكــأس 

ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي حــامــل الــلــقــب بفريق 
تشلسي في إعادة لنصف نهائي موسم 2020-

منتصرًا  الــلــنــدنــي  الــفــريــق  خـــرج  حــيــن   2021
الماضي  الموسم  نهائي  وربع  و2-صفر(   1-1(
حين فاز النادي الملكي ذهابًا خارج أرضه 1-3 
إيابًا  خسارته  رغــم  النهائي  نصف  الــى  وتأهل 

في ملعبه 2-3 بعد التمديد.
وسيكون إنتر، آخر الفرق اإليطالية الفائزة 
البرتغالي  الــمــدرب  بقيادة   2010 عــام  باللقب 
جوزيه مورينيو، في مواجهة بنفيكا البرتغالي 
في إعادة لنهائي 1965 حين توج »نيراتسوري« 
وفي حال  بفوزه 1-صفر.  تواليًا  الثاني  بلقبه 
النهائي سيصطدمان  ربع  وميالن  إنتر  تجاوز 
ــي الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي الـــذي  بــبــعــضــهــمــا فـ
سحبت قرعته أيضًا. وتقام مباريات ذهاب ربع 
النهائي في 11 و12 أبريل واإلياب في 18 و19 
الذي  النهائي  الــدور نصف  أن يقام  منه، على 
بالفائز من  ريال-تشلسي  الفائز من  سيجمع 
و17  و16  ذهــابــًا  مايو  و10   9 في  سيتي-بايرن، 
منه إيابًا. ويقام النهائي في العاشر من يونيو 

على ملعب أتاتورك األولمبي في اسطنبول.

كري�ستال بال�س يقيل مدربه 

�لفرن�سي باتريك فيير�

لكرة  االنكليزي  نادي كريستال باالس  أعلن  أ ف ب:   - لندن 
القدم أمس إقالة مدربه الفرنسي باتريك فييرا بعد سلسلة من 
الممتاز. جاء  الــدوري  نهاية  السيئة، قبل 11 مرحلة من  النتائج 
في بيان لصاحب المركز الثاني عشر »يؤكد نادي كريستال باالس 
للفريق  كــمــدرب  تــرك منصبه  قــد  فييرا  بــاتــريــك  أن  الــقــدم  لــكــرة 

األول«.
وضعتنا  النهاية،  »فــي  باريش  ستيف  رئيسه  لسان  عن  ونقل 
النتائج في األشهر األخيرة في وضع غير مستقر بالدوري وشعرنا 
الـــدوري  فــي  للبقاء  فــرصــة  أفــضــل  لمنحنا  ــروري  ضــ التغيير  أن 
الممتاز«. ولم يحقق باالس أي فوز في الدوري هذا العام وتحديًدا 
في المباريات الـ11 االخيرة، وقد مني بثالث هزائم توالًيا، آخرها 
الموسم صراًعا محتدًما  ضد برايتون 0-1 االربعاء. ويشهد هذا 
بــاالس  بــيــن  نــقــاط  تفصل خــمــس  إذ  ــواء،  ــ االضـ دوري  فــي  للبقاء 

الثاني عشر وصاحب المركز االخير.

مان�س�ستر يونايتد مجددً� على موعد مع �لإ�سبان يوروبا ليغ
بــرشــلــونــة من  أقــصــى  بــعــدمــا  أ ف ب:   - نــيــون 
الملحق الفاصل ثم ريال بيتيس من ثمن النهائي، 
مجددًا  نفسه  اإلنجليزي  يونايتد  مانشستر  يجد 
المتخصص  المرة ضد  وهــذه  إسباني  اختبار  أمــام 
إشــبــيــلــيــة حـــامـــل الـــرقـــم الــقــيــاســي بـــعـــدد األلـــقـــاب 
الــنــهــائــي  ــع  ــ ربـ الـــــــدور  ــة  ــرعـ قـ بــحــســب  وذلــــــك   ،)6(
لمسابقة »يوروبا ليغ« التي سحبت أمس في نيون 
السويسرية. فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ 
كان أكثر حزمًا هذه المرة وتفوق ذهابًا على الفريق 
إيابًا الخميس  الفوز عليه  األندلسي 4-1 ثم جدد 
1-صــفــر فــي األنــدلــس الـــذي ســيــعــود الــيــه مــجــددًا 

بعدما أوقعته قرعة ربع النهائي ضد إشبيلية.
وستكون مواجهة إشبيلية ثأرية ليونايتد الذي 
خـــرج عــلــى يــد الــنــادي األنــدلــســي مــن ثــمــن نهائي 
)صــفــر-صــفــر   2018-2017 مــوســم  األبـــطـــال  دوري 
ذهابًا في إشبيلية و1-2 إيابًا في مانشستر( ونصف 
نهائي »يوروبا ليغ« عام 2020 )2-1 في مباراة واحدة 
وتــقــام مباريات  كــورونــا(.  فــيــروس  تــداعــيــات  نتيجة 

الذهاب في 13 أبريل واإلياب في 20 منه.
أمــام  ويــونــايــتــد  إشبيلية  الــفــائــز مــن  وســيــكــون 
اخـــتـــبـــار شــــاق فـــي نــصــف الــنــهــائــي الـــــذي سحبت 
ــاب فــي 11 مــايــو واإليـــــاب في  قــرعــتــه أيــضــًا )الـــذهـ
يــوفــنــتــوس  مـــن  الــفــائــز  مـــع  سيلتقي  إذ  مـــنـــه(،   18

اإليـــطـــالـــي وســبــورتــيــنــغ الــبــرتــغــالــي الـــــذي أقــصــى 
من  اإلنجليزي  الــدوري  متصدر  أرسنال  الخميس 
»يــوروبــا  وتــرتــدي  الــتــرجــيــح.  بــركــالت  النهائي  ثمن 
الى  انتقل  الــذي  ليوفنتوس  أهمية مضاعفة  ليغ« 

بــدوري  مجموعته  في  ثالثًا  حل  بعدما  المسابقة 
األبطال، إذ إن الفوز بها سيضمن له مشاركته في 
القارية األم الموسم المقبل، وهو األمر  المسابقة 
حسم  بعد  المحلي  الــدوري  عبر  حاليًا  المستبعد 

المالي،  بالتالعب  التهامه  رصــيــده  مــن  نقطة   15
ما جعله على بعد 10 نقاط من المركز الرابع بعد 

26 مرحلة.
وفينورد  اإليطالي  رومــا  بين  الموعد  ويتجدد 
ــايـــو الــمــاضــي  الـــهـــولـــنـــدي الـــلـــذيـــن تـــواجـــهـــا فــــي مـ
فـــي نــهــائــي مــســابــقــة »كــونــفــرنــس لــيــغ« حــيــن خــرج 
»جالوروسي« منتصرًا بهدف نيكولو زانيولو، على أن 
يلتقي في المواجهة األخرى في ربع النهائي باير 
سانت- أونــيــون  المفاجأة  مــع  األلــمــانــي  ليفركوزن 
جــيــلــواز الــبــلــجــيــكــي. وســحــبــت أيـــضـــًا أمــــس قــرعــة 
ليغ« حيث  »كونفرنس  النهائي لمسابقة  ربع  الدور 
البلجيكي،  خنت  مع  اإلنجليزي  هام  وست  يلتقي 
فــيــورنــتــيــنــا اإليــطــالــي مــع لــيــخ بـــوزنـــان الــبــولــنــدي، 
وبــازل  الهولندي  ألكمار  مــع  البلجيكي  أنــدرلــخــت 
السويسري مع نيس الذي يرفع لواء فرنسا وحيدًا 

في المسابقات القارية الثالث.
ويقام ذهاب ربع النهائي في 13 أبريل واإلياب 
النهائي  نــصــف  يــكــون ذهـــاب  أن  فــي 20 مــنــه، عــلــى 
في  وسيلتقي  مــنــه.   18 فــي  ــاب  ــ واإليـ مــايــو   11 فــي 
مع  بوزنان/فيورنتينا  ليخ  من  الفائز  األربــعــة  دور 
الفائز من بازل/نيس، والفائز من خنت/وست هام 
مــع الــفــائــز مــن أنــدرلــخــت/ألــكــمــار. وتــقــام الــمــبــاراة 

النهائية في 7 يونيو في براغ.

برشلونة - أ ف ب: سيكون برشلونة أمام فرصة توجيه الضربة القاضية 
الــدوري اإلسباني  ريال مدريد وقطع شوط هائل نحو حسم لقب  لغريمه 
التي  الـ»كالسيكو«  موقعة  مــن  منتصرًا  خــرج  حــال  فــي  وذلــك  الــقــدم،  لكرة 
السادسة  المرحلة  فــي  نــو«  كامب  »سبوتيفاي  ملعب  على  غــدا  تجمعهما 
والعشرين. ولم يحقق برشلونة لقب الدوري منذ عام 2019 بقيادة إرنستو 
فالفيردي، وفوزه بموقعة األحد سيجعل رجال تشافي هرنانديس يبتعدون 

عن النادي الملكي بفارق 12 نقطة في الصدارة.
الجهد  على  لتشافي  مستحقة  مكافأة  بمثابة  باللقب  الفوز  وسيكون 
الذي بذله من أجل إعادة الفريق الى مكانته السابقة رغم األزمة المالية 
ليونيل  األرجنتيني  أسطورته  عن  التخلي  الى  النادي  دفعت  التي  الحادة 

ميسي لصالح باريس سان جرمان الفرنسي. 
المالي  الــوضــع  الــنــادي جــوان البــورتــا كيف يتعامل مــع  وعــرف رئيس 
الصعب وأجرى التعاقدات المؤثرة جدًا بضم البولندي روبرت ليفاندوفسي 
والــفــرنــســي جــــول كــونــديــه والـــبـــرازيـــلـــي رافــيــنــيــا مـــن خــــالل بــيــع الــحــقــوق 
التلفزيونية المستقبلية. لكن الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال 
أوروبــــا وثـــم مــن الملحق الــمــؤهــل الـــى ثــمــن نــهــائــي »يـــوروبـــا لــيــغ« عــلــى يد 
مانشستر يونايتد االنكليزي، أظهر أن مسار العودة بين عظماء القارة ما 

زال طوياًل.
وفي المواجهة األولى بين الفريقين هذا الموسم، خرج ريال منتصرًا 

3-1 في أكتوبر، لكن فريق تشافي تطور كثيرًا منذ حينها وأظهر هذا التطور 
مسابقة  نهائي  في  ذاتها  بالنتيجة  الملكي  الــنــادي  على  الفوز  خــالل  من 
الثاني من  في  الديار  خــارج  بنتيجة 1-صفر  ثم  يناير،  في  السوبر  الكأس 

الشهر الحالي في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس.
مقاربة  ستكون  كيف  لمعرفة  األحــد  مــبــاراة  برشلونة  جمهور  وينتظر 
تشافي المطالب بأن يقدم أداء أفضل بكثير من لقاء الكأس، لكن المشكلة 
الوسط  »مايسترو«  إلى عودة  أنه بحاجة  الكاتالوني  النادي  يواجهها  التي 
بـــيـــدري. وكــــان بــيــدري الــعــامــل الــمــؤثــر الــرئــيــســي فــي األســـلـــوب الهجومي 
لبرشلونة هذا الموسم، لكن في ظل غيابه الذي دام حتى اآلن ست مباريات 
في جميع المسابقات بسبب إصابة في الفخذ مع احتمال عودته األحد، 

اضطر تشافي الى التركيز على الصالبة الدفاعية للخروج منتصرًا.
نتائجه  مواصلة  الى  مدريد  أتلتيكو  يسعى  اللقب،  صــراع  عن  وبعيدًا 
الملفتة منذ خسارته األخيرة في الدوري أمام برشلونة صفر-1 في 8 يناير، 
وذلك من خالل الفوز على ضيفه الجريح فالنسيا اليوم ما سيبقيه وحيدًا 
سيميوني  دييغو  األرجنتيني  الــمــدرب  فريق  ويتقدم  الــثــالــث.  المركز  فــي 
األحد  إلتشي  يلتقي  الــذي  الرابع  ريــال سوسييداد  نقاط عن  بفارق ثالث 
روما  يد  ليغ« على  »يوروبا  نهائي  ثمن  بعد خروجه من  بمعنويات مهزوزة 
المسابقة  ودع  الــذي  الخامس  بيتيس  ريــال  غــرار مالحقه  على  اإليطالي، 

أيضًا الخميس على يد مانشستر يونايتد.

بر�سلونة �أمام فر�سة توجيه �ل�سربة 

�لقا�سية �إلى �لريال في �لـ »كال�سيكو«

} منتخب بلجيكا في إحدى مشاركاته السابقة
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النجمة يعلق المنامة ويعطي ال�صدارة للمحرق

} من لقاء األهلي وسترة

} من لقاء المنامة والنجمة

كتب: أحمد الذهبة
المربع  إلــى  المنامة  منافسه  تــأهــل  النجمة  فــريــق  علق 
الــذي  الــلــقــاء  فــي   92-89 بنتيجة  عليه  الــفــوز  بــعــد  الــذهــبــي 
الحصم في  بــأم  السلة  اتحاد  أمــس على صالة  يــوم  جمعهما 
لــدوري  التمهيدي  الــدور  من  األخيرة  الجولة  مباريات  ختام 
وفي  الحالي 2023-2022،  للموسم  السلة  لكرة  البحرين  زين 
بنتيجة  ســتــرة  على  الــفــوز  األهــلــي  سبقه حقق  الـــذي  اللقاء 
71-99 ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما 

رفع سترة رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع.
وحرم النجمة المنامة من الصدارة وضمان التأهل المباشر 
إلى المربع الذهبي، وسيحدد النجمة مصير المتأهل الثاني 
الى جانب المحرق الذي ذهبت الصدارة اليه وخطف بطاقة 
في  األهــلــي  أو  المنامة  مواجهة  وتجنب  كما  األولـــى  التأهل 
المربع الذهبي، ويخوض النجمة مباراة مؤجلة أمام األهلي 
يوم األربعاء القادم وهي التي ستحدد هوية المتأهل الثاني، 
فوز  بينما  ثانياَ،  يتأهل  لكي  الفوز  إلى  األهلي  يحتاج  حيث 

النجمة يعطي المنامة التأهل.
المركز  إلى  إلى 35 نقطة ليتراجع  المنامة رصيده  ورفع 
الثاني خلف المحرق المتصدر برصيد 34 نقطة، وقد يتراجع 
الــمــنــامــة إلـــى الــمــركــز الــثــالــث ويــضــطــر إلـــى لــعــب الــمــبــاريــات 
التأهيلية فــي حـــال فـــوز األهــلــي فــي مــبــاراتــه الــمــؤجــلــة أمــام 
في  نقطة   32 إلى  رصيده  النجمة  رفع  المقابل  في  النجمة، 
على  للمنافسة  وجاهزيته  الجادة  نواياه  وأكــد  الرابع  المركز 

اللقب.
 ،»24-20«  ،»31-17«  ،»18-32«  ،»19-20« نــتــائــج:  ــاءت  وجــ
وتألق من صفوف النجمة األمريكي وارد بتسجيله 37 نقطة 
وعلي  نقطة   16 بــوعــاي  ومحمد  نقطة   17 حسين  ومحمد 
جابر 12 نقطة، فيما برز من المنامة أحمد حسن 25 نقطة 

وحسن نوروز 24 نقطة واألمريكي تايلور 12 نقطة.
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