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بــرعــايــة وحــضــور  اإلعــامــيــة:  الــلــجــنــة   - تغطية 
آل خليفة ممثل جالة  الشيخ ناصر بن حمد  سمو 
الرئيس  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك 
الفخري لاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، 
أقيمت منافسات بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
االتــحــاد  نظمها  الــتــي  الـــقـــدرة  لــســبــاقــات  خليفة  آل 
شركة  من  بدعم  القدرة  وسباقات  للفروسية  الملكي 
للمجوهرات  البحرين  ومركز  »بابكو«  البحرين  نفط 
وتكنو جيم باإلضافة إلى رعاية الشركات والمؤسسات 
الدولية  البحرين  قرية  في  وذلــك  الــجــاري،  للموسم 

للقدرة بمشاركة واسعة من االسطبات والفرسان.
وأقيم سباق اإلسطبات الخاصة الذي توج بلقبه 
الفارس محمد الهاشمي من اسطبل الرفاع، فيما فاز 
الفارس عاصم عبدالواحد من اسطبل الزعيم بلقب 
السباق الدولي المفتوح على كأس سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة لمسافة 120 كم.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة أن المستويات البارزة التي شهدتها مراحل 
السباقات تؤكد مضي القدرة البحرينية على الطريق 
أعلى  إلى  ارتقائها  ينتج عنه مواصلة  الصحيح مما 
االيجابية  النتائج  تحقيق  فــي  وتسهم  المستويات 
فــي الــمــشــاركــات الــخــارجــيــة وخــصــوصــا أن الــفــرســان 
المحلية،  الــبــطــوالت  فــي  الفنية  مستوياتهم  ترتفع 
ويــنــعــكــس ذلـــك عــلــى الــمــشــاركــات فـــي الـــخـــارج، وهــو 
تحقيق  عبر  الماضية  الفترة  طــوال  واضحا  كــان  ما 

سلسلة من االنجازات المتميزة للقدرة البحرينية.
وأشــــار ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة 
من  جــديــدا  فصا  كتبت  البحرينية  الــقــدرة  أن  إلــى 
بأعلى   2023-2022 الموسم  بانتهاء  النجاح  فصول 
المستويات الفنية والتنظيمية واإلدارية، حيث شهد 

الموسم نجاحا ملحوظا من حيث المشاركة الواسعة 
والوجوه الجديدة التي أفرزتها بطوالت القدرة، وهو 
أحد األهداف التي دائما نتطلع للسير عليها برؤية 
البحرينية  القدرة  لــواء  قــادرة على حمل  وجــوه شابة 

في الفترة القادمة.
ــاد ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة  وأشــ
أن  إلــى  سموه  مشيرا  للبطولة،  والداعمين  بالرعاة 
تقديمهم هذا الدعم يؤكد حرصهم على المساهمة 
القدرة ويجسد دعمهم  النجاح لسباقات  في تحقيق 

للقطاعين الشبابي والرياضي.
وبــــارك ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة 
لــلــفــرســان الـــفـــائـــزيـــن بـــالـــمـــراكـــز األولــــــى فـــي ســبــاق 
االسطبات الخاصة والسباق الدولي المفتوح، مبينا 
سموه أن الفوز ثمرة جهودهم الكبيرة في السباق في 

كافة المراحل.
متابعة السباق

وتــابــع ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة 
كافة مراحل السباق حيث حرص سموه على توجيه 
الــفــرســان وتــقــديــم كــامــل الــدعــم لهم مما ســاهــم في 
ــزا مــعــنــويــا كــبــيــرا فـــي إنــهــاء  ــافـ ــاء الـــفـــرســـان حـ إعـــطـ

المراحل بنجاح.
تتويج األبطال

بـــن حــمــد آل خليفة  ــّوج ســمــو الــشــيــخ نــاصــر  ــ وتـ
االسطبات  وسباق  المفتوح  الدولي  السباق  أبطال 

الخاصة.
المفتوح  الدولي  السباق  في  األول  المركز  وحاز 
أنهى  أن  بعد  الزعيم عاصم عبدالواحد  فريق  فارس 
السباق بزمن قدره )4 ساعات و22 دقيقة و45 ثانية(، 
ــدر فــاز  وزمــيــلــه فـــي نــفــس الــفــريــق الـــفـــارس جـــابـــر بــ
بالمركز الثاني بزمن قدره )4 ساعات و40 دقيقة و27 

ثانية(، وفارس فريق فيكتوريوس محمد عبدالحميد 
 4( قــدره  بزمن  الثالث  المركز  على  حصل  الهاشمي 

ساعات و44 دقيقة و55 ثانية(.
أما في سباق االسطبات الخاصة فتوج الفارس 
الــرفــاع  إســطــبــل  مــن  الــهــاشــمــي  عبدالحميد  محمد 
دقيقة  و44  ســاعــات   4( قــــدره  بــزمــن  األول  بــالــمــركــز 
و55 ثانية(، فيما حاز المركز الثاني محمد إبراهيم 
السبيعي من اسطبل آر أم بزمن قدره )4 ساعات و55 
مــاودي  الفارسة  الثالث  والمركز  ثانية(،  و55  دقيقة 
)4 ساعات  قدره  بزمن  اسطبل األصايل  راديليت من 

و57 دقيقة و28 ثانية(.
بطل االسطبات الخاصة: تتويج لموسم مثالي

من  الهاشمي  عبدالحميد  محمد  الــفــارس  أكــد 
أن  الخاصة  االسطبات  سباق  بطل  الــرفــاع  اسطبل 
دؤوب من  لعمل  ثمرة  األول جاء  بالمركز  الفوز  هذا 
على  المنافسة  أن  مبينا  الــمــوســم،  طـــوال  االسطبل 
الــمــركــز األول لـــم تــكــن ســهــلــة فـــي ظـــل الــمــســتــويــات 
على  القوية  والمنافسة  السباق  شهدها  التي  البارزة 

المراكز األولى.
على  بحصولي  الكبيرة  السعادة  »تغمرني  وقــال: 
بطولة  لقب  أنـــال  أن  كبير  شــرف  إنــه  األول،  الــمــركــز 
خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  اســم  تحمل 
إنــمــا هــو تتويج  الــتــتــويــج ال يحسب لــي فــقــط  ــذا  وهـ
لموسم مثالي من االسطبل واألعضاء من الجهازين 

الفني واإلداري والفرسان«.
وتابع: »سيكون هذا اللقب حافزا لنا في مواصلة 
تحقيق األلقاب في الموسم القادم. لقد كان موسما 
ــارزة طـــوال  ــ رائـــعـــا شــهــد مــنــافــســة قــويــة ومــســتــويــات بـ
الفائزين باأللقاب،  السابقة، نبارك لكافة  البطوالت 
ونــشــيــد بــالــمــســتــوى الــتــنــظــيــمــي الـــــذي خــــرج عليه 

الموسم الحالي«.
بطل السباق املفتوح: 

سباق قوي واستحققنا األول
قـــال الـــفـــارس عــاصــم عــبــدالــواحــد بــطــل السباق 
المفتوح إن المستويات الكبيرة التي شهدها السباق 
البحرينية  الـــقـــدرة  مــكــانــة  تــؤكــد  الــمــفــتــوح  الـــدولـــي 
ثمرة  وهــو  اآلخـــر،  بعد  عاما  المتطورة  ومستوياتها 
دعم واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الذي يقدم كامل الدعم لكافة االسطبات والفرسان 

مما ساهم في تطور هذه الرياضة العريقة.
ــة بـــأن الــســبــاق سيكون  ــ وأضـــــاف: »كــنــا عــلــى درايـ
صعبا، وخصوصا أنه يأتي كآخر بطولة في الموسم، 
الموسم  خــتــام  فــي  اللقب  أن نحقق  رائـــع  شــعــور  إنــه 
ناصر بن حمد  الشيخ  اسم سمو  وفي بطولة تحمل 
آل خليفة، وال شك أن هذا الفوز جاء بتكاتف جميع 
ــدؤوب وحــرصــهــم عــلــى تحقيق  ــ الــفــريــق وعــمــلــهــم الــ

النتائج اإليجابية«.
ــع مــن كــافــة الــنــواحــي،  وتــابــع: »انــتــهــى مــوســم رائـ
أقــدم  رائــعــة،  مستويات  ورأيــنــا  قــويــة،  كانت  المنافسة 
المثالي  التنظيم  على  الملكي  االتــحــاد  إلــى  الشكر 
للموسم، وأقدم التهاني لكافة الفرسان الذي حققوا 

األلقاب في الموسم الحالي«.
مشاركة من خارج البحرين

آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  بطولة  وشهدت 
البحرين،  مملكة  خـــارج  مــن  واســعــة  مشاركة  خليفة 
ــدة دول مــثــل الــمــمــلــكــة  ــان مـــن عــ ــارك فـــرسـ ــ حــيــث شـ
األردنية  والمملكة  عمان  وسلطنة  السعودية  العربية 
والدنمارك  األمريكية  المتحدة  والواليات  الهاشمية 

وسويسرا.

تابع مراحل ال�سباق و�سط م�ساركة وا�سعة يف قرية القدرةتابع مراحل ال�سباق و�سط م�ساركة وا�سعة يف قرية القدرة

ن��شر بن حمد يتوج اأبط�ل بطولة �شموه لم�ش�فة ن��شر بن حمد يتوج اأبط�ل بطولة �شموه لم�ش�فة 120120 كم في خت�م مو�شم القدرة كم في خت�م مو�شم القدرة

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

الزعيم يح�سد لقب ال�سباق الدويل.. واإ�سطبل الرفاع بطال لالإ�سطبالت اخلا�سة

الأبــط�ل: مـن�ف�شـــة قـويـــة وختـــمـن� املو�شـــم ب�أفـ�شــل �شـــورة
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} 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.
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اأجنال عبداهلل وخليفة بن حمد توجوا الفائزين يف ال�سباق اخلتامياأجنال عبداهلل وخليفة بن حمد توجوا الفائزين يف ال�سباق اخلتامي

بحضور  الخيل:  وسباق  للفروسية  راشــد  نــادي   - الصخير 
سمو الشيخ عيسى بن عبداهلل بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ 
سلمان بن عبداهلل بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن 
الشيخ سلمان بن خليفة بن  خليفة بن حمد آل خليفة وسمو 
حمد آل خليفة، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم 
الــذي  الــســبــاقــات 2023-2022  لــمــوســم  الــخــتــامــي  الــســبــاق  أمـــس 
أقيم على كأس سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة الممثل 
الشخصي لجاللة الملك المعظم وكأس سمو الشيخ خليفة بن 
حمد آل خليفة وكأس سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة 
ــأس الــشــركــة الــعــربــيــة لــبــنــاء وإصــــالح الــســفــن »أســــري« وكــأس  وكـ
مؤسسة األيام للنشر وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة 

الرفة بالصخير.
كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات 
وسباق  الفروسية  رياضة  محبي  من  وجمهور  للسباق  الراعية 

الخيل.
وشهد السباق الختامي انتصارات مثيرة للجياد المرشحة 
جياد  توجت  حيث  االنــتــصــارات،  بتحقيق  تفوقها  فرضت  التي 
 3 بتحقيق  الــمــوســم  هــذا  وتفوقها  تألقها  المحمدية  اسطبل 
رويـــال سيمتار«،   – كــاســب   – »مــدلــل  الجياد  فــوز  انــتــصــارات عبر 
الــمــالك بــرصــيــد 42 فــــوزًا في  لــتــعــزز صــــدارة اإلســطــبــل لقائمة 
الموسم، فيما تقاسمت عدة اسطبالت االنتصارات بآخر كؤوس 
الموسم والتي ظفرت بها »الصقالوي 1807« و»مغيره« إلسطبل 
ملك  تشانس«  و»سبيد  آر،  كي  إم  ملك  و»الومينيتد«  النايفات، 
والخامس  والرابع  والثالث  األول  األشواط  الجبوري في  حبيب 

والسابع.
وكانت أبرز مفاجآت السباق الختامي فوز الحصان »أطلسي« 
بقيادة المتألق عبداهلل فيصل الذي قلب التوقعات وخطف أول 

انتصاراته في الشوط الثالث.
وجاءت نتائج أشواط السباق على النحو اآلتي:

الـــشـــوط األول أقــيــم عــلــى كـــأس ســمــو الــشــيــخ ســلــطــان بن 
»الـــواهـــو«  الــعــربــيــة األصــيــلــة  الــبــحــريــن  لــخــيــل  حــمــد آل خليفة 
إلسطبل   »1807 »الصقالوي  الــجــواد  وحقق  متر،   1200 مسافة 
فيصل  عــبــداهلل  والــفــارس  البوعينين  يــوســف  والمضمر  الــرفــاع 
المركز األول، تاله الجواد »كحيالن ولد أم زرير 1838« إلسطبل 
في  مكي  حسين  والفارس  طاهر  يوسف  والمضمر  فيكتوريوس 
المركز الثاني، ثم الجواد الحمداني 1810« إلسطبل قيكتوريوس 
والمضمر يوسف طاهر والفارس سالم العجمي ثالثًا، ثم الجواد 
والــمــضــمــر عــبــداهلل كويتي  الــوســمــيــة  »مــصــنــان 1810« إلســطــبــل 

والفارس إبراهيم نادر رابعًا. 
الشوط الثاني أقيم على كأس سمو الشيخ عبداهلل بن حمد 
آل خليفة للفئة األولى من جياد الدرجة األولى »إنتاج محلي« 
المحمدية  إلسطبل  »مدلل«  الجواد  وحقق  متر،   1200 مسافة 
تاله  األول،  المركز  كـــاالن  نيل  والــفــارس  نــاس  فـــوزي  والمضمر 
الن سميث  والمضمر  فيكتوريوس  »ستايليش« إلسطبل  الجواد 
والفارس إدنسون رودرغز في المركز الثاني، ثم الجواد »خزامة« 
ــن عــيــســى آل خليفة  بـ بـــن عـــبـــداهلل  مــلــك ســمــو الــشــيــخ حــمــد 
والمضمر حيدر إبراهيم والفارس إبراهيم نادر ثالثًا، ثم الجواد 
»قمري« إلسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس سفيان 

سعدي رابعًا.
»إنــتــاج محلي«  الــتــوازن  أقــيــم لجياد ســبــاق  الثالث  الــشــوط 
مــســافــة 1800 مــتــر، وحــقــق الــجــواد »أطــلــســي« مــلــك ســيــد جــواد 
المركز  عدنان جعفر  والفارس  جــواد  والمضمر محمود  مــرزوق 
األول، تاله الجواد »مشاوير« ملك سمو الشيخ محمد بن عبداهلل 
بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر إبراهيم والفارس عبداهلل 
إس  إنجل« ملك  »برلينت  الجواد  ثم  الثاني،  المركز  في  فيصل 
الصفار  والفارس حسن  والمضمر عبدالرضا عباس  ريسنغ  دي 
والمضمر  ريسنغ  إي  آند  إم  »بلوز كوين« ملك  الجواد  ثالثًا، ثم 

الن سميث والفارس حسين أصغر رابعًا.
الشوط الرابع أقيم على كأس سمو الشيخ خليفة بن حمد 
آل خليفة لجياد سباق التوازن »إنتاج محلي« مسافة 2400 متر، 
عبداهلل  والمضمر  الــنــايــفــات  إلسطبل  »مــغــيــره«  الــجــواد  وحــقــق 
ــارس ســالــم الــعــجــمــي الــمــركــز األول، تـــاله الــجــواد  ــفـ كــويــتــي والـ
»جدله« ملك ريان وكيان ريسنغ والمضمر باسم مهدي والفارس 
»لــحــوق« ملك  الــجــواد  ثم  الثاني،  المركز  في  يــارس  مارتشالس 
عــبــداهلل  والـــفـــارس  البوعينين  يــوســف  والــمــضــمــر  ريــســنــغ  راشـــد 
والمضمر  البستكي  إلسطبل  »أصاله«  الجواد  ثم  ثالثًا،  فيصل 

صالح الدين البستكي والفارس كارلوس إنريكي رابعًا.
ــام للنشر  الــشــوط الــخــامــس أقــيــم عــلــى كـــأس مــؤســســة األيــ
لجياد سباق التوازن »مستورد« مسافة 2200 متر، وحقق الجواد 
»الــومــيــنــيــتــد« مــلــك إم كــي آر ريــســنــغ والــمــضــمــر حــيــدر إبــراهــيــم 
تايم  »فـــورث  الــجــواد  تــاله  األول،  المركز  نــادر  إبراهيم  والــفــارس 
والفارس  المالح  عبدالجليل  والمضمر  المالح  إلسطبل  الكــي« 
عــبــداهلل فيصل فــي الــمــركــز الــثــانــي، ثــم الــجــواد »ســوبــر شيف« 
إلســطــبــل أونــيــكــس والــمــضــمــر جــابــر رمــضــان والـــفـــارس ستيفن 
القعود  عبداهلل  ملك  بــوي«  »باتيفورد  الجواد  ثم  ثالثًا،  الدجــج 

والمضمر عبداهلل كويتي والفارس دايسكي فوكوموتو رابعًا. 
بن  الشيخ سلطان  كــأس سمو  على  أقيم  الــســادس  الــشــوط 
»مــســتــورد«  والــثــالــثــة  الــرابــعــة  الــدرجــات  لجياد  خليفة  آل  حمد 
إلسطبل  »كــاســب«  الــجــواد  وحــقــق  مستقيم،  متر   1000 مسافة 
المركز  كــاالن  نيل  والــفــارس  مجيد  علي  والمضمر  المحمدية 
األول، تاله الجواد »ديكان واريور« إلسطبل المحمدية والمضمر 
رياض أحمد والفارس ليام كينيري في المركز الثاني، ثم الجواد 
»رونا هوليك« ملك رضا منفردي والمضمر فوزي ناس والفارس 
المحمدية  »دوكونو« إلسطبل  الجواد  ثم  ثالثًا،  ستيفان الدجج 

والمضمر عباس الموالي والفارس علي حسين رابعًا.
الشوط السابع أقيم على كأس مؤسسة األيام للنشر لجياد 
وحقق  مــتــر مستقيم،   1200 مــســافــة  »مــســتــورد«  الـــتـــوازن  ســبــاق 
والمضمر  الجبوري  حبيب  حسن  ملك  تشانس«  »سبيد  الجواد 
أسامة هاشم والفارس عبداهلل فيصل المركز األول، تاله الجواد 
»عسل« إلسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس سفيان 
سعدي في المركز الثاني، ثم الجواد »األبرار« إلسطبل الصيرفي 
والمضمر أسامة هاشم والفارس أندرو إيليوت ثالثًا، ثم الجواد 
»سهارا سبير« إلسطبل الرماح والمضمر عبداهلل كويتي والفارس 

سالم العجمي رابعًا.

الشوط الثامن واألخير أقيم على كأس الشركة العربية لبناء 
»مستورد« مسافة  التوازن  »أســري« لجياد سباق  السفن  وإصــالح 
1600 متر، وحقق الجواد »رويال سيميتار« إلسطبل المحمدية 
تاله  األول،  المركز  كـــاالن  نيل  والــفــارس  نــاس  فـــوزي  والمضمر 
كويتي  عبداهلل  والمضمر  الرماح  إلسطبل  ســوت«  »فولو  الجواد 
»مدمن«  الــجــواد  ثــم  الثاني،  المركز  فــي  مكي  حسين  والــفــارس 
والــفــارس  الــخــاطــري  خــالــد  والمضمر  ريسنغ  آر  بــي  أتــش  ملك 
إبراهيم نادر ثالثًا، ثم الجواد »كينكس« ملك عيسى الصديقي 

والمضمر فوزي ناس والفارس مارتشالس يارس رابعًا.

تتويج الفائزين
وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام سمو الشيخ 
عيسى بن عبداهلل بن حمد آل خليفة بتقديم كأس سمو الشيخ 
عبداهلل بن حمد آل خليفة إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن 
محمد بن سلمان آل خليفة، فيما قدم سمو الشيخ محمد بن 
خليفة بن حمد آل خليفة كأس سمو الشيخ خليفة بن حمد آل 
خليفة إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، فيما 
قام سمو الشيخ سلمان بن عبداهلل بن حمد آل خليفة بتقديم 
كأس سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة للشوط األول إلى 
سمو  كــأس  سموه  قــدم  كما  البوعينين،  يوسف  الفائز  المضمر 
إلــى سمو  السادس  للشوط  آل خليفة  بن حمد  الشيخ سلطان 

الشيخ علي بن محمد بن سلمان آل خليفة.
فيما قدم نجيب يعقوب الحمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
الــفــائــز حيدر  المضمر  إلــى  ــام  األيـ مؤسسة  كــأس  للنشر  ــام  األيـ
إبراهيم، كما قدم عيسى الشايجي رئيس تحرير صحيفة األيام 
كأس الشوط السابع الى خالد الهرمس، فيما قدم مازن محمد 
مطر العضو المنتدب لشركة أسري كأس أسري إلى سمو الشيخ 

سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة.

انت�س�رات مثرية للجي�د املر�سحة ب�آخر كوؤو�س املو�سم وثالثية لـ»املحمدية«انت�س�رات مثرية للجي�د املر�سحة ب�آخر كوؤو�س املو�سم وثالثية لـ»املحمدية«
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تــشــــــاهــدون الــيــــومتــشــــــاهــدون الــيــــوم

الدوري اإلسباني

الدوري األلماني

الدوري اإليطالي

الدوري الفرنسي

الدوري اإلنجليزي

كأس اإلتحاد اإلنجليزي

الوقتالوقتالمبارياتالمباريات

�آر�سنال - كري�ستال باال�س

�سيفيلد يونايتد - بالكبيرن روفرز

بر�يتون - غريم�سبي تاون

مان�س�ستر يونايتد - فولهام

17:00

15:00
17:15
19:30

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

17:30
19:30
21:30

14:30
17:00
17:00
20:00
22:45

15:00
17:00
17:00
17:00
17:00
19:05
22:45

ريال بيتي�س - ريال مايوركا

�أو�سا�سونا - فياريال

ريال �سو�سييد�د - �إلت�سي

خيتافي - �إ�سبيلية

بر�سلونة - ريال مدريد

يونيون برلين - �آينتر�خت فر�نكفورت

باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ

ماينز 05 - فر�يبورج

�سامبدوريا - هيال�س فيرونا

فيورنتينا - ليت�سي

تورينو - نابولي

الت�سيو - روما

�نتر ميالن- يوفنتو�س

�جاك�سيو - موناكو

مونبلييه - كليرمون فوت 63

ترو� - �ستاد بري�ست 29

�ستر��سبورج - �أوك�سير

ني�س - لوريان

باري�س �سان جيرمان - رين

�ستاد ريم�س - مار�سيليا

على  مــدريــد  ــال  وريـ برشلونة  بين  الــســبــاق  يصل 
صدارة الدوري اإلسباني لكرة القدم إلى محطة مهمة 
ومــثــيــرة عــنــدمــا يلتقي الــفــريــقــان الــيــوم عــلــى اســتــاد 
»كامب نو« ببرشلونة، في ختام مباريات الجولة الـ26 

من المسابقة .
 65 برصيد  المسابقة  جــدول  برشلونة  ويتصدر 
نقطة من 25 مباراة، وبفارق 9 نقاط أمام ريال مدريد، 
الغد  مــبــاراة  في  ريــال مدريد  الفوز على  أن  يعني  ما 
استعادة  من  وكبيرة  برشلونة خطوة جديدة  سيقرب 
العاصمة  قطبا  عليه  سيطر  الــذي  المحلي،  اللقب 
اإلسبانية؛ ريال وأتلتيكو مدريد، في المواسم الثالثة 

الماضية.
الــدوري  برشلونة مبكرا من مسابقة  ومع خــروج 
األوروبــي، أصبح تركيز الفريق على بطولتي الدوري 
والكأس في إسبانيا، ولكن الفريق يحتاج إلى اجتياز 
عقبة ريال مدريد في كل من البطولتين لالقتراب من 

منصة التتويج.
الرابعة  المباراة  لتكون  اليوم  الفريقان  ويلتقي 
الحالي؛  الموسم  الفريقين في  بين  من 5 مواجهات 
حيث فاز ريال مدريد على برشلونة 3-1 في مباراتهما 
الماضي،  أكتوبر  الموسم خالل  بالدوري هذا  األولى 
ثم فاز برشلونة على ريال مدريد 3-1 في نهائي كأس 

السوبر اإلسباني في منتصف يناير الماضي.

وقــبــل أســبــوعــيــن فــقــط، الــتــقــى الــفــريــقــان على 
النهائي  الـــدور نصف  ذهـــاب  فــي  مــدريــد  ريـــال  ملعب 
له  لتصبح   0-1 برشلونة  وفــاز  إسبانيا،  ملك  لكأس 
أبريل  األفضلية قبل مباراة اإلياب على ملعبه في 5 

المقبل.
األوروبــيــة،  البطولة  مــن  المبكر  خــروجــه  وبــرغــم 
الدوري اإلسباني هذا  برشلونة في  تشير إحصائيات 
الموسم إلى تفوق واضح يجعله مرشحا بقوة الجتياز 

عقبة ريال مدريد واالقتراب من منصة التتويج.
المسابقة  في  الفريق  مباراة خاضها   25 وخــالل 
حتى اآلن، حقق برشلونة الفوز في 21 مباراة وخسر 
واهتزت  أيضا،  مباراتين  في  وتــعــادل  فقط  مباراتين 
اهتزت  8 مرات فقط مقابل 19 هدفا  الفريق  شباك 
برشلونة  على  يتفوق  الــذي  مــدريــد،  ريــال  بها شباك 
 50 سجل  حيث  الهجومية  الناحية  في  هزيل  بفارق 

هدفا مقابل 47 هدفا لبرشلونة .
عالية  بمعنويات  المباراة  مدريد  ريــال  ويخوض 
بعد فوزه على ليفربول اإلنجليزي 1-0 في إياب دور 
الـ16 لدوري أبطال أوروبا وتأهله لدور الثمانية بالفوز 

6-2 في مجموع المباراتين.
ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز على برشلونة 
من  المنافسة  في  آماله  لينعش  الـــدوري  في  مجددا 

خالل تقليص الفارق إلى 6 نقاط.

االنتصارات  سكة  إلى  بقوة  دورتموند  بوروسيا  عاد 
الــصــدارة،  إلــى  مؤقتًا  ليقفز   1-6 كولن  ضيفه  واكتسح 
فيما صعق نادي بوخوم ضيفه اليبزيغ وأسقطه بهدف 
والعشرين  الخامسة  المرحلة  منافسات  ضمن  نظيف، 

من الدوري األلماني في كرة القدم أمس.
ومـــن بــيــن ســداســيــة دورتــمــونــد ثــنــائــيــتــان لنجميه 
 32( رويــس  وماركو  و69(   17( هالر  سيباستيان  العاجي 
 )15( رافايل غيريرو  البرتغالي  إلى جانب هدفي  و70(، 
والهولندي دونييل مالين )36(، فيما أحرز دافي سيلكه 

هدف كولن الوحيد )42(.
وبهذا االنتصار، ارتقى دورتموند إلى صدارة ترتيب 
عن  واحــدة  نقطة  بفارق  نقطة،   53 مع  الـ«بوندسليغا« 
وحامل  تواليًا  مــرات  عشر  ألمانيا  بطل  ميونيخ  بايرن 
اللقب الذي يحّل اليوم األحد ضيفًا على باير ليفركوزن 

التاسع )34 نقطة(.
أمــا كــولــن، فبقي فــي الــمــركــز الــثــالــث عشر مــع 27 
نقطة بعد خسارته الثانية تواليًا، وفشل بتحقيق الفوز 

للمباراة الخامسة على التوالي.
عن   15 الدقيقة  فــي  التسجيل  دورتــمــونــد  وافــتــتــح 
طريق غيريرو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، 
قبل أن يضيف هالر المتألق الهدف الثاني بعد دقيقتين 

إثر عرضية من غيريرو نفسه.
وفي الدقيقة الثانية والثالثين، كان غيريرو حاضرًا 
من جديد لنمريرة حاسمة إلى زميله رويس الذي أحرز 

الهدف الثالث، قبل أن يضيف دونييل الرابع )36(.
وقبل ثالث دقائق من نهاية الوقت األصلي للشوط 
األول، قّلص سيلكه النتيجة لكولن بتسديدة من داخل 

منطقة الجزاء )42(.
وفي الشوط الثاني، كان كل من هالر ورويس على 
الخامس  الهدف  العاجي  أحــرز  إذ  الثنائية،  مع  موعد 

لفريقه بعد متابعة داخل منطقة الجزاء )69(.
وأنهى رويس مهرجان السداسية بهدف في الدقيقة 

70، ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للنادي األلماني.
ويــلــعــب دورتـــمـــونـــد الـــمـــبـــاراة الــمــقــبــلــة ضـــد بــايــرن 
التوقف الدولي،  أبريل بعد فترة  ميونيخ في األول من 

لحسم الصراع على الصدارة.
رباعي  معركة  فــي  اليبزيغ  مساعي  بــوخــوم  وفــرمــل 

ــان  ــرهـ ــهـــدف نــظــيــف ســـّجـــلـــه الـــصـــربـــي إيـ الـــمـــقـــدمـــة، بـ
ماسوفيتش في الشوط الثاني.

تمّكن  السلبي،  بالتعادل  األول  الشوط  انتهاء  ومع 
بــوخــوم مــن تسجيل هــدف الــفــوز بعد ثــالث دقــائــق من 
في  عالية  الــكــرة  تنّقلت  الــثــانــي، عندما  الــشــوط  بــدايــة 
منطقة الجزاء عقب ركلة ركنية، اقتنصها ماسوفيتش 

برأسه وحّولها في الشباك )48(.
اليبزيغ  وســط  لالعب  متأخرة  فرصة  وأتيحت 
الــتــعــادل،  إلدراك  تــشــوبــوشــالي  دومينيك  الــمــجــري 
وارتـــدت  األيــســر  بالقائم  اصطدمت  تسديدته  لكن 
إلــى أحــضــان حـــارس مــرمــى بــوخــوم مــانــويــل رايــمــان 

.)2+ 90(
وبــهــذا الــفــوز الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي لــبــوخــوم، بــات 
النادي في المركز الرابع عشر مع 25 نقطة وبفارق أربع 

نقاط عن منطقة ملحق الهبوط.
أما اليبزيغ، فبقي في المركز الرابع مع 45 نقطة، 
تعادل  أو  فــوز  حــال  فــي  الــمــركــز  هــذا  أن يخسر  ويمكن 

أونيون برلين أو فرايبورغ في مباراتيهما األحد.
ــزاء فــي األنــفــاس  مــن جــهــة أخــــرى، منحت ركــلــة جـ
األخيرة نادي شالكه تعاداًل أمام مضيفه أوغسبورغ 1-1.
التهديف  إلــى  سّباقين  األرض  أصــحــاب  كــان  فقد 
في الدقيقة 51 من المباراة عن طريق آرني ماير، وبدا 

أوغسبورغ في طريقه إلى تحقيق فوز مهم.
لكن بطاقة حمراء للبوسني إرمدين ديميروفيتش 
هجوم  أمــام  الباب  فتحت  الثاني،  الشوط  منتصف  في 
بركلة  التعادل  إدراك  من  تمّكن  الــذي  لشالكه  ضاغط 

جزاء نّفدها ماريوس باتلر )3+90(.

ثالثية هاالند تقود مان�س�سرت 

�سيتي اىل ن�سف النهائي

واصل النروجي إرلينغ هاالند تألقه وقاد مانشستر سيتي الى 
نصف نهائي كأس إنكلترا لكرة القدم، بتسجيله ثالثية في الفوز 
6-0 على ضيفه بيرنلي من دوري المستوى االول »تشامبيونشيب« 
الــمــبــاراة فــي أعــقــاب تسجيله خماسية في  أمـــس. ودخـــل هــاالنــد 
نهائي  ثمن  ايــاب  فــي  االلماني  اليبزيغ  على   0-7 الكاسح  الــفــوز 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثالثاء.
ورفع النروجي الذي وصل الى سيتي مطلع الموسم رصيده 
يتصدر  وهــو  الــمــوســم  هــذا  المسابقات  فــي جميع  هــدًفــا   42 الــى 

ترتيب هدافي الدوري الممتاز )28( ودوري االبطال )10(.
إذ  الموسم،  هــذا  جبهات  ثــالث  على  ينافس  سيتي  يــزال  وال 
وينتظره  ــدوري  الــ فــي  أرســنــال  عــن  نــقــاط  بــفــارق خمس  يتخلف 
اختبار شاق أمام بايرن ميونينخ االلماني في ربع نهائي المسابقة 
القارية التي ال يزال يلهث خلف لقبها للمرة االولى في تاريخه.

البلجيكي  مدربه  بقيادة  االتــحــاد  ملعب  الــى  بيرنلي  ووصــل 
الذي  سيتي  وأسطورة  السابق  الدولي  المدافع  كومباني،  فنسان 
حقق معه لقب الدوري أربع مرات، بينها اثنتان بإشراف االسباني 

بيب غوارديوال مدرب بطل إنكلترا الحالي.
فيما   ،)59  ،35  ،32( بثالثية  لفريقه  الــتــقــدم  هــاالنــد  ومــنــح 
والشاب  و73(   62( ثنائية  ألفاريس  خوليان  االرجنتيني  أضــاف 

البديل كول بالمر هدًفا )68(.
بدأت  التي  التشكيلة  على  تغييرات  غــوارديــوال سبعة  وأجــرى 
فــقــط على  الــهــجــوم مبقًيا  ضــد اليــبــزيــغ، بينها ثــالثــة فــي خــط 
هاالند والبلجيكي كيفن دي بروين، فيما دفع بالجزائري رياض 
سيلفا  بــرنــاردو  البرتغالي  من  بــدال  فــودن  وفيل  وألفاريس  محرز 

وااللماني إلكاي غوندوغان وجاك غريليش.
وسجل هاالند الهدف االول بعد أن وصلته الكرة وظهره خلف 
المدافعين مررها برأسه الى ألفاريس الذي أعادها اليه بينية في 
المنطقة في  برجله من مشارف  النروجي  زاحفة، غمزها  العمق 

الشباك )32(.
وضاعف هاالند الذي بات ثالث العب يسجل خمسة أهداف 
دقيقتين  بعد  التقدم  ــا،  أوروبـ أبطال  دوري  في  واحــدة  مــبــاراة  في 
اليسرى من فودن على  عندما وصلته عرضية زاحفة من الجهة 

باب المرمى )35(.
الجهة  عن  لفودن  تسديدة  إلبعاد  الحارس  عن  القائم  ونــاب 
ليكمل  الشباك  في  تابعها  النروجي  أمــام  الكرة  لتتهيأ  اليسرى 

الهاتريك السادسة له هذا الموسم.
مرر  أن  بعد  مميزة  جماعية  لعبة  بعد  الــرابــع  سيتي  وأحـــرز 
المنطقة  داخــل  اليمنى  الجهة  على  بروين  دي  الــى  الكرة  محرز 
ومنه عرضية الى ألفاريس أمام المرمى )62(. وسجل بالمر ابن 
الـ20 عاًما، بديل هاالند، الخامس بعد أن أبعد الحارس عرضية 

من فودن، لتصل الى االنكليزي أمام المرمى )68(.
واختتم االرجنتيني المهرجان التهديفي بعد تمريرة من دي 
بروين من وسط الملعب انطلق بها الى داخل المنطقة وتخلص 

من المدافع وسددها بيسراه صاروخية في سقف المرمى )73(.

بر�سلونة وريال مدريد يف »كال�سيكو« مثري

دورمتوند ي�ستعر�ض ويت�سّدر الدوري االأملاين موؤقتًا

تعثر توتنهام في صراعه على المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا 
بعد أن سقط بهدف في الوقت بدل من الضائع بفخ التعادل مع مضيفه 
الــمــرحــلــة الثامنة  الــتــرتــيــب  3-3، ضــمــن مــنــافــســات  ســاوثــمــبــتــون مــتــذيــل 

والعشرين من الدوري االنكليزي لكرة القدم أمس.
هــاري   ،)1+45( بــــورو  بــيــدرو  االســبــانــي  بـــأهـــداف  تــقــدم 1-3  أن  وبــعــد 
آدمز  لتشي  وآخــر   ،)74( بيريتشيتش  إيفان  الكرواتي  والبديل   )65( كاين 
ألصحاب االرض )46(، قّلص ثيو والكوت النتيجة في الدقيقة 77 قبل أن 
يسجل جيمس وورد براوز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 

الضائع من ركلة جزاء.
مانشستر  حــســاب  على  الــثــالــث  للمركز  االرتــقــاء  فــي  توتنهام  وفــشــل 
المركز  في  مباراة   28 نقطة من   49 رصيده  في  وبــات  مؤقًتا،  ولو  يونايتد 
الرابع مقابل 50 من 26 مباراة ليونايتد الغائب عن المنافسات نهاية هذا 

االسبوع النشغاله اليوم بربع نهائي الكأس.
وعاد توتنهام لمسلسل إهدار النقاط بعد فوزه على نوتنغهام فوريست 
الماضية ضد  قبل  ما  المرحلة  في  أغقاب سقوطه  في  الماضي  االسبوع 
ميالن  أمــام  االبطال  دوري  نهائي  ثمن  من  خروجه  أعقبه  ولفرهامبتون، 

االيطالي.
وفي حين يتجه توتنهام الى إنهاء موسم خامس عشر توالًيا من دون 
ألقاب، فإن الجبهة الوحيدة التي يقاتل عليها هي سباق المراكز المؤهلة 

الى البطولة القارية األم.
عندما  االول  الــهــدف  البرتغالي  سبورتينغ  مــن  الــمــعــار  بـــوّرو  وســجــل 

وصــلــتــه كـــرة جميلة مــن الــكــوري الــجــنــوبــي هــيــونــع-مــيــن ســـون الـــى داخــل 
المنطقة على الجهة اليمنى سددها صاروخية في سقف المرمى.

وعادل ساوثمبتون بعد أن وصلت كرة بينية جميلة الى والكوت داخل 
باب  على  آدمــز  الــى  زاحفة  عرضية  مررها  اليمنى  الجهة  على  المنطقة 

المرمى تابعها في الشباك.
وأعاد كاين التقدم لفريق المدرب االيطالي أنتونيو كونتي برأسية إثر 

عرضية عن الجهة اليمنى من كولوسيفسكي.
سجل  أن  بعد  للضيوف  الــثــالث  الــنــقــاط  منح  بيريتشيتش  أن  وبـــدا 

الثالث بتسديدة يسارية جميلة من مشارف المنطقة الى يسار الحارس.
لكن »القديسين« ردوا بهدف بعد أن وصلت عرضية الى رأس البديل 
الفرنسي سيكو مارا مررها برأسه الى والكوت غير المراقب أمام المرمى 

تابعها في الشباك.
وحّطم ساوثمبتون قلوب  جماهير الضيوف بعد أن تحصل على ركلة 
مايتالند-مايلز  آيــنــس  لصالح  خطأ  الحكم  احتساب  إثــر  جدلية  جـــزاء 
على البديل السنغالي بابي سار الذي كان يشتت الكرة، ترجمها وود براوز 

بنجاح )3+90(.

تشلسي يتعثر مجدًدا
النقاط  إلهــــدار  الــعــاشــر  الــمــركــز  فــي  المتخبط  تشلسي  جـــاره  وعـــاد 

بتعادله 2-2 مع ايفرتون بعد تلقيه هدفًا في الدقيقة 89.
وتقدم تشلسي عبر البرتغالي جواو فيليكس الذي أحرز هدفه االول 
على ملعب ستامفورد بريدج بتسديدة يسارية زاحفة من مشارف المنطقة 

الى يسار الحارس )52(.
قبل   )69( المرمى  أمــام  برأسية من  دوكــوريــه  عــبــدوالي  المالي  عــادل 
أن يعيد االلماني كاي هافيرتس التقدم للبلوز من ركلة جزاء )76(. لكن 
الكلمة االخيرة كانت للبديل إليس سيمز الذي نجح في التخلص من دفاع 

تشلسي وسدد كرة من الجهة اليمنى من داخل المنطقة )89(.

توتنهام وت�سل�سي ي�سقطان بفخ تعادل متاأخر

آسيا  بكأس  الــقــدم  لكرة  أوزبكستان  منتخب  تــوج 
للشباب تحت 20 عاًما للمرة االولى في تاريخه بفوزه 
عــلــى الـــعـــراق 1-0 أمــــس، عــلــى اســـتـــاد بــونــيــودكــور في 
عاصمته طشقند امام أكثر من 40 ألف متفرج، وسجل 
رحمن نوليف هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في 
الدقيقة 71، وفشل العراق في الثأر من أوزبكستان التي 

أسقطته 1-0 في دور المجموعات وحل وصيًفا لها.
آخرها  باللقب خمس مرات،  المتوج  العراق  وكان 
في العام 2000، يخوض النهائي السابع له في البطولة 
الــتــرجــيــح 5-4 بعد  بـــركـــالت  الــيــابــان  أقــصــى  أن  بــعــد 

تعادلهما 1-1 في الوقت األصلي و2-2 في اإلضافي.
أما أوزبكستان المضيفة فخاضت النهائي الثاني 
أن  بعد  االمــــارات،  أمـــام  الـــذي خسرته   2008 عــام  بعد 
بعد   )1-3( الترجيح  بــركــالت  الجنوبية  كــوريــا  أقصت 

نهاية الوقتين االصلي واالضافي بالتعادل السلبي.

بدأ المنتخب االوزبكي المباراة ضاغطًا ومهاجًما 
العراق  وأرغـــم  انــصــاره،  مــن  بــمــؤازرة صاخبة  متسلًحا 
على التراجع والمحافظة على تماسكه الدفاعي امام 
المحاوالت االوزبكية الخطرة التي تمكن من احتوائها 
ــارًزا لــلــحــارس  ــ فــي الــشــوط االول الــــذي شــهــد تــألــًقــا بـ

العراقي حسين حسن.
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي واصــــل الــمــنــتــخــب االوزبـــكـــي 
المرمى  الــى  لــلــوصــول  ومــحــاوالتــه  الهجومية  نزعته 

العراقي وقوبل ببسالة الحارس حسن.
ــدر عبد  وعــلــى عــكــس مــجــريــات هـــذا الـــشـــوط، أهــ
العراقي  المنتخب  لتقدم  ثمينة  فرصة  ايــوب  الــقــادر 
عندما انفرد مع الحارس االوزبكي وجها لوجه وارسل 
كرته ضعيفة الى احضانه )63(، في الدقيقة 71 تقدم 
المنتخب االوزبكي من ركلة جزاء نفذها رحمن نوليف 

بنجاح.

اأوزبك�ستان تتوج بكاأ�ض اآ�سيا لل�سباب تحت 20 �سنة
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الت�ضامن بطال لكاأ�س احتاد الطائرةالت�ضامن بطال لكاأ�س احتاد الطائرة

كتب: علي ميرزا 

بميداليات  التضامن  فريق  الحلواجي العبي  فراس  الطائرة  الكرة  العام التحاد  األمين  توج 
ميداليات  عالي  فريق  كما سلم العبي  المسابقة،  كأس  علي  قائده حسين  وسلم  األول،  المركز 

المركز الثاني بحضور عبد الرضا عاشوري رئيس لجنة المسابقات في االتحاد.
وكان التضامن قد حسم نتيجة نهائي كأس االتحاد للكرة الطائرة لصالحه بعد تفوقه مساء 
األمس على فريق عالي بثالثة أشواط مقابل شوط 21-25، 25-23، 25-18، 25-23 في اللقاء الذي 

أداره تحكيميا الدوليان منير مكي ومحمد عباس، وأقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
تخللها  المقابلة  استغرقتها  التي  األربعة  األشــواط  مــدار  على  متكافئا  أداء  الفريقان  وقــدم 
أخطاء الضرب الهجومي وإضاعة اإلرسال، وصبت األفضلية النسبية في صالح التضامن على 

مستوى الهجوم وتشكيل حائط الصد.
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