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تكرمي ال�شركات الراعية والإعالم ركيزة �أ�سا�سية لنجاح الفعاليات الريا�ضية ..نا�صر بن حمد:

تكاتف وتعاون القطاع اخلا�ص �أ�سهم بتطوير امل�سابقات الكروية
�أكد �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
ممثل جاللة امللك للأعمال الإن�سانية و�ش�ؤون
ال�شباب �أن التكاتف والتعاون الذي �أبداه القطاع
اخلا�ص يف دعم م�سرية كرة القدم البحرينية
�أ�سهم ب�صورة وا�ضحة يف تطوير لعبة الكرة
القدم بكامل منظومتها الإدارية والفنية ،الأمر
الذي بدا وا�ضحا من خالل الإجنازات الكبرية
واملتميزة التي حققتها امل�سابقات الكروية
واحل�ضور القوي واملتميز للمنتخبات الوطنية
يف البطوالت الإقليمية والعاملية.
وكان �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
قد وجه �إىل تكرمي ال�شركات الراعية يف حفل
ختام دوري �سموه املمتاز لكرة القدم� ،إذ قام
ال�شيخ علي بن خليفة �آل خليفة رئي�س االحتاد
البحريني لكرة القدم بتكرمي ال�شركات والوزارات
وامل�ؤ�س�سات الداعمة واجلهات الإعالمية.
وقال �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة:
«�سعينا منذ فرتة طويلة ،وقد جنحنا يف هذا
الأمر ،اىل �إدخال القطاع اخلا�ص �ضمن منظومة
تطوير كرة القدم البحرينية والعمل على �إعطاء
ال�شركات اخلا�صة والبنوك فر�صة كبرية لتكون
�شريكا �أ�سا�سيا يف خطط وا�سرتاتيجيات تطوير
كرة القدم ،والعمل يف ذات الوقت على ت�شكيل
حتالف قوي بني منظومة الريا�ضة التي ترعى
كرة القدم وبني ال�شركات الراعية ،لتكون جزءًا
�أ�سا�سيًا من حتقيق كرة القدم البحرينية للعديد
من الإجنازات الكروية على خمتلف الأ�صعدة».
و�أ�ضاف �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل
خليفة« :لقد �أبدت ال�شركات اخلا�صة تعاو ًنا
كبريًا جلهود املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة
واللجنة الأوملبية البحرينية واالحتاد البحريني
لكرة القدم من �أجل االرتقاء مب�سرية كرة القدم
البحرينية ،وهو الأمر الذي حتقق من خالل

�سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد

الرعاية الكبرية وال�شاملة التي قدمتها ال�شركات
يف هذا املو�سم مل�سابقة ك�أ�س جاللة امللك املفدى
لكرة القدم ودوري نا�صر بن حمد لكرة القدم،
الأمر الذي ي�ؤكد �إح�سا�سها الوطني العايل
بامل�س�ؤولية امللقاة على عاتقها يف دعم كرة القدم
البحرينية ودعم اجلهود الوطنية ال�صادقة
لتطويرها وجعلها رقمًا �صعبًا يف خمتلف
البطوالت الريا�ضية».
نّ
وبي �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل
خليفة «�أدركنا �أن القطاع اخلا�ص ،انطالقاً
من م�س�ؤولياته العالية باالهتمام بالريا�ضة
البحرينية وبكرة القدم على وجه التحديد،
�سيقف اىل جانبنا يف م�سريتنا نحو تطوير �أركان
كرة القدم البحرينية ،انطال ًقا من اال�سرتاتيجية
احلكيمة للقطاع اخلا�ص ودوره امل�س�ؤول عن
تطوير ال�شباب البحريني ،بالإ�ضافة اىل �أننا
تعاملنا مع القطاع اخلا�ص الذي دخل معنا
يف �شراكة على �أنه جزء من التطوير ولي�س
فقط لتقدمي الدعم املايل للم�سابقات ،بل حر�صنا

على �أن يكونوا جزءًا من املنظومة التي تعمل
على تطوير كرة القدم البحرينية والوقوف اىل
جانبها ودعمها يف م�سريتها نحو االرتقاء بكرة
القدم البحرينية التي باتت متتلك طموحً ا عاليًا
يف التواجد بفعالية كبرية يف خمتلف البطوالت
القارية والعاملية ،لتلبية طموحات اجلماهري
الريا�ضية ولت�أكيد املكانة املتطورة التي تعي�شها
كرة القدم البحرينية».
نّ
وبي �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
«متكنت منظومة كرة القدم البحرينية والتي
تعترب منها ال�شركات الراعية والداعمة ،من
امل�ضي قدمًا يف حتقيق ا�سرتاتيجية تطوير كرة
القدم ،وهو الأمر الذي حتقق من خالل ال�شراكة
التي دخل بها القطاع اخلا�ص� .إن النجاح الكبري
الذي حتقق لدوري نا�صر بن حمد لكرة القدم،
رغم التحديات التي مير بها العامل ب�سبب جائحة
كورونا ،يعود �إىل امل�س�ؤولية الكبرية التي كان
يتحلى بها القطاع اخلا�ص يف دعم كرة القدم
البحرينية يف خمتلف جوانبها».

و�أ�ضاف �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل
خليفة« :نحن على يقني تام ب�أن ال�شركات
الراعية والقطاع اخلا�ص �سيوا�صل دعم م�سرية
الريا�ضة البحرينية وكرة القدم ،يف ال�شراكة مع
منظومة كرة القدم لتطويرها وتلبية طموحات
منت�سبيها وجماهري البحرين ،وو�صولها �إىل �أعلى
امل�ستويات» ،و�أ�شاد �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد
�آل خليفة ممثل جاللة امللك للأعمال الإن�سانية
و�ش�ؤون ال�شباب بالدور البارزة الذي لعبته
و�سائل الإعالم املحلية بتغطية ك�أ�س جاللة امللك
املفدى ،ودوري �سموه املمتاز لكرة القدم للمو�سم
الريا�ضي /2019.2020
و�أكد �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
�أن الإعالم ُيعد ركيزة �أ�سا�سية لنجاح الفعاليات
الريا�ضية ،وهو ما انعك�س على تطور الدوري
املمتاز للمو�سم احلايل بعد التغطية املميزة التي
رافقت الدوري منذ انطالقته حتى اخلتام ،م�شريًا
�سموه �إىل �أن اجلهود البارزة لل�صحف املحلية
لعب دو ًرا كبريًا بنجاح الدوري.

وقال �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة:
«كانت التغطية الإعالمية مل�سابقتي ك�أ�س جاللة
امللك ودورينا الكروي مميزة طوال املو�سم� ،سواء
عرب النقل التلفزيوين بوزارة �ش�ؤون الإعالم
متمثلة بقناة البحرين الريا�ضية ،وال�صحف
املحلية التي بذلت جهودًا كبرية بتغطية امل�سابقات
على الرغم من الظروف التي مرت بها دول العامل
ومنها اململكة من فريو�س كورونا ،لكن ال�صحف
املحلية قامت بواجبها على �أكمل وجه».
وتابع �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
«النقل التلفزيوين الذي رافق امل�سابقتني كان
ممي ًزا ،ون�شيد بجهود وزارة �ش�ؤون الإعالم وقناة
البحرين الريا�ضية على جهودهما البارزة».
و�أ�ضاف �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل
خليفة« :نقدم ال�شكر والتقدير لل�صحف املحلية
على جهودها البارزة التي بذلتها ،ونتمنى لها
دوام التوفيق والنجاح ،وبذل اجلهود لتغطية
مميزة يف نهائي ك�أ�س جاللة امللك الذي �سيقام
يوم االثنني القادم بني فريقي املحرق واحلد».

عبا�س املا�ضي ين�سحب ر�سم ًيا من �سباق االنتخابات

يكتبها :محمد طالب

رئي�سا الحتاد اليد لوالية جديدة بالتزكية
علي عي�سى ً
عي�سى عبا�س:
فاز رئي�س االحتاد البحريني لكرة
اليد علي عي�سى بوالية جديدة لرئا�سة
االحتاد ر�سم ًيا ،بعد ان�سحاب مناف�سه
مر�شح نادي الدير عبا�س املا�ضي ب�صورة
ر�سمية يوم �أم�س ،ليحافظ علي عي�سى
على الرئا�سة لدورة انتخابية جديدة
ممتدة لأربع �سنوات /2020،2024
لتبقى املناف�سة على م�ستوى �أع�ضاء
جمل�س الإدارة الذي �س ُيعقد خالل
اجتماع اجلمعية العمومية العادية
لالحتاد م�ساء اليوم ال�سبت ،النتخاب
جمل�س الإدارة اجلديد.

علي �إ�سحاقي

وكانت الأندية املحلية قد �أعلنت قبل
فتح باب الرت�شح للمجل�س اجلديد دعمها

وت�أييدها للرئي�س احلايل علي عي�سى
لال�ستمرار يف من�صب الرئا�سة ،وذلك
بعد النجاحات التي حتققت خالل فرتة
�إدارته لالحتاد بالو�صول �إىل بطولة
العامل للرجال يف خم�س منا�سبات� ،إىل
جانب ت�أهل منتخبي النا�شئني وال�شباب
لبطولة العامل كذلك يف �أكرث من
منا�سبة ،وحتقيق الألقاب والإجنازات،
�إال �أن الإجناز الأخري الذي حتقق بت�أهل
املنتخب الوطني الأول لكرة اليد لدورة
الألعاب الأوملبية بطوكيو ال�صيف القادم،
ك�أول لعبة جماعية بحرينية ت�شارك يف
احلدث العاملي الأكربُ ،يعد الإجناز الأكرب
والأهم يف تاريخ احتاد اليد.

من جانب �آخر ،ان�سحب مر�شح
نادي الدير لع�ضوية املجل�س عي�سى
حم�سن من �سباق االنتخابات ،ليتقل�ص
العدد �إىل  10متناف�سني ،هم د.خالد
احليدان وحممد احلدي (البحرين)،
�صالح خلفان (�أم احل�صم) ،جمدي مريزا
(الأهلي) ،عبدالرزاق خليل (االتفاق)،
فهد اخلثالن (النجمة) ،حممد اجلفريي
(توبلي) ،عارف ال�سالطنة (ال�شباب)،
علي اجلوكم (باربار) ،وجا�سم الفردان
(الت�ضامن) ،وذلك بعد �أن كان مر�شح
نادي الت�ضامن وع�ضو جمل�س الإدارة
احلايل جعفر الفردان �أول املن�سحبني من
ال�سباق االنتخابي.

يف اجلولة الأوىل من ن�صف نهائي ك�أ�س خليفة بن �سلمان لكرة ال�سلة

شوية كالم

� #أمتنى من امل�س�ؤولني درا�سة هذا املقرتح:
�أن يتم ا�ستقطاع ن�سبة  5%من �أرباح �شركات
التبغ و�شركات االت�صاالت ل�صالح الأندية،
وذلك بو�ضع نظام ثابت يف �آلية اال�ستقطاع
والتوزيع من قبل املخت�صني بالأمر ،وهو ما
�سي�ؤدي �إىل تخفيف الأعباء املالية على الأندية،
ويحل الكثري من امل�شاكل العالقة ،وبالتايل ف�إن
ذلك �سينعك�س على الريا�ضة �إيجابيًا وي�صب
يف �صاحلها.
] �آخر الكالم :كن لطي ًفا مع النا�س يف
طريقك �إىل ال�صعود؛ لأنك �ستقابلهم جمددًا يف
طريقك �إىل الهبوط( .ويل�سون منزر)

الـم ـح ـ ـ ــرق يـن ـ ـت ــ�ص ــر ع ـ ـل ــى الأهـ ـل ــي
والـم ـنــامـ ـ ــة يـ ـجـ ـ ـت ـ ـ ــاز الـ ـحـ ـ ــال ـ ــة
عي�سى عبا�س:
حقق فريق املحرق انت�صا ًرا مه ًما على ح�ساب
فريق الأهلي ،يف اجلولة الأوىل من ن�صف نهائي ك�أ�س
خليفة بن �سلمان لكرة ال�سلة ،يف املباراة التي �أقيمت
على �صالة االحتاد البحريني لكرة ال�سلة ب�أم احل�صم،
وانتهت املباراة بنتيجة /88 89يف مباراة حب�ست
الأنفا�س حتى الرمق الأخري ،وخا�ض املحرق املباراة
مبحرتف واحد بعد عدم ت�سجيل املحرتف الأمريكي
مرييف ،وانتهت نتائج الأرباع بواقع /1524
(الأهلي)/30 ،( 16املحرق)/22 ،( 20املحرق)،
/28( 22الأهلي) ،وبرز الالعب �أحمد الدرازي �أكرث
م�سجلي فريقه باملباراة  21نقطة ،ثم حممد نا�صر
ّ
 18نقطة وبدر عبداهلل  17نقطة ،فيما كان املحرتف

م�سجلي الأهلي 26
الأمريكي برانديد براون �أبرز
ّ
نقطة ،ثم مواطنه دومنيك �ساتون  21نقطة وميثم
جميل  19نقطة.
�أما املباراة الثانية ،فقد حقق فريق املنامة االنت�صار
على ح�ساب نظريه فريق احلالة بنتيجة /88،101
يف مباراة �سيطر عليها املنامة وفر�ض �أ�سلوب لعبه
على اللقاء م�ستفيدًا من اجلهوزية البدنية والفنية
لالعبيه ،وانتهت نتائج الأرباع بواقع /1732
(املنامة)/22 ،( 25املنامة)/23 ،( 27احلالة)،
م�سجلي املنامة املحرتف
/21(22احلالة) .وكان �أبرز
ّ
اللبناين علي حيدر  26نقطة ،ثم حممد ح�سني كمب�س
 14نقطة وجريي جرانت  13نقطة ،فيما كان املحرتف
م�سجلي احلالة  26نقطة ثم ح�سني �سلمان
داك�سي �أبرز
ّ
 15نقطة وجي�سي جون  14نقطة.

دوري األمم األوروبية

ت�صوير :ح�سن قربان

لوكسمبرج

16:00

قبرص

الجبل األسود

16:00

أذربيجان

جزر فاروه

19:00

التفيا

ليشتنشتاين

19:00

جبل طارق

إسبانيا

21:45

سويسرا

أوكرانيا

21:45

ألمانيا

أندورا

21:45

مالطة
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واهلل زمــان

تقدي ًرا منا للدور الذي لعبه الأوائل من الريا�ضيني ،واعتزا ًزا منا
ملا قدموه يف �سبيل الريا�ضة والريا�ضيني من عطاء مادي ومعنوي
�سنخ�ص�ص
طيلة �سنوات ع�شقهم ووالئهم للريا�ضة يف بالدنا الغالية،
ّ
هذه امل�ساحة للعودة �إىل الوراء لتقدمي كل �شيء و�أي �شيء عن ه�ؤالء

الريا�ضيني ،نذ ّكر اجليل اجلديد بهم ونذكرهم بذكرياتهم العزيزة على
قلوبهم.
وكما ع ّودناكم دائ ًما على االهتمام بالقدامى ،لتكون مادة خفيفة عليكم
ومقــبولة منكم جتاه رجال خمل�صني �سنظل نذكرهم بالتقدير والعرفان.

إعداد :ناصر محمد

ال� � ��رف� � ��اع ب � �ط� ��ل ال� � � � � ��دوري امل� �م� �ت ��از
حقق فريق الرفاع الغربي بطولة الدوري املمتاز لكرة القدم عام  ،1996وال�صورة لتتويج الفريق
بدرع البطولة ،حيث �سلم رئي�س احتاد كرة القدم �سمو ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة الدرع �إىل ال�شيخ
عبداهلل بن عي�سى بن را�شد �آل خليفة رئي�س النادي ،ويظهر يف ال�صورة الأ�ستاذ مبارك بن دينه ع�ضو
جمل�س �إدارة احتاد كرة القدم.

ف�� � � � � � � ��ري�� � � � � � � ��ق ال � � � � � �ع� � � � � ��رب� � � � � ��ي
فريق العربي لكرة القدم (النجمة حاليًا) يف �صورة لالعبي جيل ال�ستينات والتقطت على ملعب ا�ستاد
املحرق عام  ،1968وت�ضم من اليمني عبدالرحمن ال�سيد (دمي) ،ريا�ض �صنقور ،حممد �صالح ،حممد مهنا ،فاروق
حممد �صالح ،ح�سني ال�شمالن ،حممد احلمادي ،حممد القطان ،عي�سى ماجد ،حممد الأن�صاري وماجد فرج.

الأه� �ل ��ي و�أول ب �ط��ول��ة ت�ن���ش�ي�ط�ي��ة ل��ك��رة ال�ي��د
حقق فريق كرة اليد بالنادي الأهلي ك�أ�س �أول بطولة تن�شيطية لكرة اليد �أقيمت عام  1972على ملعب
بجوار ملعب الثانوية اخلارجي لكرة القدم وا�ستطاع هذا الفريق اجلمع بني بطولتي دوري وك�أ�س اللعبة
والتقطت هذه ال�صورة للفريق يف �أحد اال�ستديوهات باملنا�سبة ،وت�ضم من اليمني وقو ًفا خليل ال�سلمان،
عبداجلليل �أ�سد ،عبداحل�سني حاجي ،عبدالرحمن تركي ،وليد رباح والإداري عبا�س �أمان اهلل.
وجلو�سا خليل قمرب ،عبدالرحيم جابر� ،سلمان �شمطوط وخليفة ال�شمالن.
ً

املنتخب الوطني يف الكويت
منتخبنا الوطني لكرة القدم قام بزيارة �إىل الكويت عام  ،1969ولعب هناك مباراتني وديتني الأوىل
مع املنتخب الوطني الكويتي ،والثانية مع فريق اجلي�ش الكويتي.
وال�صورة للت�شكيلة التي لعبت �أمام فريق اجلي�ش الكويتي ،وت�ضم من اليمني وقو ًفا عدنان �أيوب،
�أحمد بن �ساملني ،حممد احلمادي ،عبداهلل حممد (عبادي النه�ضة) ،حممود العماري.
وجلو�سا �إبراهيم بوجريي ،حممد �أحمد� ،سامل مبارك (�سليم) ،حممد الأن�صاري ،ح�سن زليخ ،ال�شيخ
ً
خليفة بن �سلمان �أحمد �آل خليفة.

تدريبات املنتخب خلليجي 4
جانب من تدريبات املنتخب الوطني لكرة القدم يف �إطار اال�ستعداد للم�شاركة يف دورة ك�أ�س اخلليج
الرابعة يف قطر عام  ،1976ويظهر يف ال�صورة التي التقطت خالل مع�سكر الفريق يف بيوت ال�شباب
باجلفري م�ساعد املدرب خليفة را�شد احلمدان مع جمموعة من الالعبني ت�ضم في�صل حممد ،خليل �شويعر،
جا�سم فرحان ،يو�سف �أحمد جا�سم وح�سن زليخ.

ل� � � � �ق � � � ��اء امل � � � � �ح� � � � ��رق واحل � � � ��ال � � � ��ة
لقطة من مباراة املحرق واحلالة �ضمن م�سابقة الدوري املمتاز لكرة القدم التي �أقيمت على ا�ستاد
مدينة عي�سى عام  ،1977ويظهر فيها مهاجم املحرق حممد �إبراهيم م�شرت ًكا مع العب احلالة نبيل
ابراهيم ومتابعة من عبداهلل �أحمد� ،إبراهيم زويد من احلالة وح�سن عجالن من املحرق واحلكم الدويل
حمزة مريزا.

