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خالل مكاملة هاتفية تلقاها �سموه..

نا�صر بن حمد ينقل �إىل جاللة امللك تهنئة �آغا خان بنجاح ك�أ�س اخليل وفوز �سموه
نقل �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد
�آل خليفة ممثل جاللة امللك للأعمال
الإن�سانية و�ش�ؤون ال�شباب التحيات
والتهاين �إىل ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد
املفدى حفظه اهلل ورعاه من �آغا خان رجل
الأعمال الربيطاين وم�ؤ�س�س �شبكة �آغا
خان للتطوير و�أحد كبار مالك اخليل يف
العامل ،وذلك عرب املكاملة الهاتفية التي
تلقاها �سموه من �آغا خان مبنا�سبة جناح
مملكة البحرين يف تنظيم ك�أ�س البحرين
العاملي ل�سباق اخليل.
كما تلقى �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد
�آل خليفة التهاين من �آغا خان مبنا�سبة
فوز فريق فيكتوريو�س باملركز الأول يف

�سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة

�آغا خان

� 4أ�شواط وحتقيق لقب ك�أ�س البحرين
الدويل� ،إذ �أعرب �سموه عن تقديره لهذه
التهنئة التي حملت معاين الفرح وال�سرور.
وقدم �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد

�آل خليفة �شكره وتقديره �إىل �آغا خان
الذي يعترب من ال�شخ�صيات الغنية عن
التعريف يف عامل اخليل وله مكانة خا�صة
يف العامل بالعديد من البطوالت العاملية،

متمن ًيا �سموه للأمري �آغا خان التوفيق
والنجاح.
و�أثنى �آغا خان على الرعاية امللكية
التي حتظى بها ريا�ضة الفرو�سية يف
مملكة البحرين من ح�ضرة �صاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه،
واجلهود البارزة التي يبذلها �سمو ال�شيخ
نا�صر بن حمد �آل خليفة يف موا�صلة
تطوير ريا�ضات الفرو�سية يف البحرين
والتي �أكدت مكانتها العاملية عرب حتقيق
العديد من الإجنازات يف الفرتة املا�ضية
يف ال�سباقات العاملية الكربى ،وهو نتيجة
جهود �سموه البارزة ،متمن ًيا ل�سموه كل
التوفيق والنجاح.

حلبة البحرين ت�ستعد النطالق جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج
حلبة البحرين الدولية «موطن
ريا�ضة ال�سيارات يف ال�شرق الأو�سط»
يف ختام ا�ستعداداتها النطالق �سباق الـ1
 - FORMULAجائزة البحرين الكربى
لطريان اخلليج  ،2020وذلك بانطالق
�أوىل الفعاليات اليوم اخلمي�س املوافق
 26نوفمرب وي�ستمر حتى يوم الأحد 29
نوفمرب.
وو�صل بالأم�س ململكة البحرين كل من
�سائق ماكالرين الإ�سباين كارلو�س �ساينز،
و�سائق فريق بي دبليو تي ري�سنغ بوينت
املك�سيكي �سريجيو برييز ،والفرن�سي
رومان غروجان �سائق فريق ها�س �إف .1
وكان يف ا�ستقبال الوفود يف مطار البحرين
الدويل فريق الرتحيب التابع حللبة
البحرين الدولية� ،إىل جانب عدد من فرق
و�سائقي البطوالت امل�ساندة ومنهم بطولة
الفورموال  2وحتدي البور�ش �سربنت
ال�شرق الأو�سط.
ويعد �سباق جائزة البحرين الكربى،
�سباق الن�سخة الـ 16ال�ست�ضافة مملكة
البحرين لبطولة العامل للفورموال ،1
واجلولة الـ 15من �أ�صل  17جولة ملو�سم
.2020
ومن اليوم اخلمي�س تنطلق �أوىل

فعاليات اجلائزة الكربى و�أبرزها جولة
فرق و�سائقي الفورموال وان على م�ضمار
اجلائزة الكربى البالغ طوله  5.412كم،
�إىل جانب اجتماع ملديري الفرق ،وامل�ؤمتر
ال�صحايف اخلا�ص ب�سائقي الفورموال .1
�أما يوم اجلمعة ف�ستنطلق الفعاليات
على امل�ضمار ،وذلك بجولتني للتجارب
احلرة للبطولة العاملية للفورموال ،1
�إذ تنطلق الأوىل يف متام  2م�سا ًء ،بينما
تنطلق التجارب الثانية يف متام  6م�ساء،

وذلك ملدة  90دقيقة لكال التجارب� ،إىل
جانب انطالق ح�ص�ص جتارب البطوالت
امل�ساندة واالفتتاحية لتحدي البور�ش
�سربنت ال�شرق الأو�سط ،وذلك يف 11:25
�صباحا ،وبعدها ب�ساعة جتارب بطولة
ً
الفورموال  ،2ومن ثم احل�صة الت�أهيلية
لبطولة الفورموال  ،2وذلك يف  4م�ساء،
ومن ثم التجارب الثانية لبطولة البور�ش
يف متام  7م�سا ًء.
و�أعلنت برييللي عن تخ�صي�ص �إطاراتها

ل�سباقي اجلائزة الكربى يف حلبة البحرين
الدولية ،حيث ر�شح موردي الإطارات يف
الدرجة الأوىل �إطارات  C2و C3و،C4
حيث �أكدت برييللي �أن �إطارات هذا العام هي
�أكرث نعومة من تلك امل�ستخدمة يف �سباق
جائزة البحرين الكربى � .2019سيتعني
على الفرق و�سائقي الفورموال وان التعامل
ً
ك�شطا لهذا
مع بع�ض �أكرث �أنواع الإ�سفلت
املو�سم يف حلبة البحرين الدولية ،ويف
�سباق جائزة رولك�س ال�صخري الكربى
ف�ستكون احللبة ذات �أعلى متو�سط �سرعات
خالل املنعطفات يف العام .لذلك مت اختيار
هذا النوع من الإطارات ملواكبة هذا النطاق
املتنوع من املتطلبات.
و�أعلنت حلبة البحرين الدولية م�ؤخ ًرا
�أن �سباقي جائزة البحرين الكربى لطريان
اخلليج وجائزة رولك�س ال�صخري الكربى
للفورموال � 1ستقامان من دون ح�ضور
اجلماهري .لكن �سيكون هناك مقاعد �سوف
تخ�ص�ص لعوائل العاملني يف ال�صفوف
الأمامية من الكوادر ال�صحية واجلهات
امل�ساندة الأخرى يف البحرين ،وذلك عرفا ًنا
مل�ساهماتهم والتزامهم الكبري �ضمن اجلهود
الوطنية املبذولة للت�صدي للجائحة يف
اململكة.

ت�أهل �أندية قاليل ومدينة عي�سى واالتفاق لدور الـ  16يف م�سابقة �أغلى الك�ؤو�س
ه�شام جعفر:
خطفت �أندية قاليل ومدينة عي�سى واالتفاق
بطاقة الت�أهل لدور الـ  16مل�سابقة ك�أ�س امللك يف
ن�سختها الـ  ،44وذلك بعد �أن تخطوا مناف�سيهم
االحتاد والت�ضامن و�سرتة خالل انطالقة مباريات
الدور التمهيدي ،حيث �سجلت نتيجة مباراة قاليل
واالحتاد �أربعة �أهداف مقابل هدف� ،إذ �سجل لقاليل
كل من مبارك عبداهلل وحممد عبداهلل وطالل النعار
(هدفان) ،فيما �سجل هدف االحتاد ر�ضي جواد .كما
�شهدت نتيجة مباراة مدينة عي�سى والت�ضامن فوز

مدينة عي�سى بهدفني مقابل هدف ،و�سجل للمدينة
الالعبان جا�سم حممد ومهدي عبدالفتاح� ،أما هدف
الت�ضامن ف�سجله حامد عبداهلل من ركلة جزاء .ويف
املباراة الثالثة جتاوز االتفاق مناف�سه �سرتة بهدف
دون مقابل �سجله �أحمد جعفر من ركلة جزاء.
وبهذه النتائج يلتقي يف دور الـ  16الذي حدد
انطالقته يوم الثالثاء املقبل ،قاليل مع احلد ،ومدينة
عي�سى يلتقي املحرق ،واالتفاق مع الأهلي ،بينما
الفائز من اخلالدية والبحرين يف املباراة التي �ستقام
يوم االثنني املقبل على ا�ستاد النادي الأهلي �سيالعب
الرفاع.

فاز على االتفاق وانفرد ب�صدارة �سدا�سي �أقوياء اليد

الرهيب النجماوي يقرتب من ح�سم لقب الدوري
عي�سى عبا�س:
اقرتب فريق النجمة من ا�ستعادة لقب دوري الدرجة
الأوىل لكرة اليد ،وذلك بعد �أن متكن من حتقيق انت�صاره
الثالث �ضمن �سدا�سي الأقوياء والذي جاء على مناف�سه
املبا�شر فريق االتفاق بنتيجة /24 18يف املباراة التي
�أقيمت م�ساء يوم �أم�س الأربعاء على �صالة احتاد اليد
يف �أم احل�صم بختام اجلولة الثالثة من ال�سدا�سي .وكان
ال�شوط الأول قد انتهى بتعادل الفريقني بواقع /8 8بعد
ً
�شوطا مثاليًا متكن خالله من جماراة
�أن قدم االتفاق
النجمة بالعبيه الدوليني� ،إال �أن تغيريات وتوجيهات
املدرب �سيد علي الفالحي بني ال�شوطني رجحت كفة

الرهيب وقادته لالنت�صار الثالث الذي و�ضعه على
مقربة من التتويج بلقب الدوري.
وانفرد النجمة ب�صدارة ترتيب الفرق بنهاية اجلولة
بر�صيد ( 9نقاط) من ثالثة انت�صارات ،يف حني يت�شارك
فريقا ال�شباب واالتفاق املركزين الثاين والثالث بالر�صيد
ذاته ( 7نقاط) ،ومن بعدهما الأهلي وباربار بر�صيد
( 5نقاط) ،ويحتل االحتاد املركز ال�ساد�س بر�صيد (3
نقاط).
وبالعودة �إىل جمريات اللقاء ،فقد كان ال�شوط الأول
حما�سيًا وقويًا من جانب الفريقني ،حيث امتاز ال�شوط
بالدفاع القوي ورغبة كل فريق يف �أخذ الأ�سبقية ،حيث
ا�ستفاد االتفاق من حما�س العبيه وتركيزهم �إىل جانب

ت�ألق احلار�س علي خمي�س ،فيما مل ينجح العبو النجمة
يف اخرتاق دفاعات االتفاق يف �أغلب الفرتات� ،إال �أن
النجمة يف املقابل كان على املوعد يف اجلانب الدفاعي �إىل
جانب الت�ألق املتوا�صل للحار�س حممد عبداحل�سني ،الأمر
الذي �أبقى التعادل قائمًا بنهاية ال�شوط الأول.
ومع بداية ال�شوط الثاين� ،ضرب النجمة بقوة كبرية
من خالل التكتيك الذي و�ضعه مدربهم �سيد علي الفالحي
والذي قاد من خالله فريقه لأخذ التقدم بفارق و�صل �إىل
 4و� 5أهداف ،و�سط عجز كلي من جانب االتفاق يف
ت�سجيل �أي هدف منذ بداية ال�شوط ،الأمر الذي ا�ستفاد
منه النجمة يف ح�سم املباراة واملحافظة على الفارق
بف�ضل الدفاع القوي وت�صديات حممد عبداحل�سني.

وفاة �أ�سطورة كرة القدم
الأرجنتينية دييغو مارادونا
بوينو�س �أير�س  ( -أ� ف ب):
تويف �أ�سطورة كرة القدم الأرجنتينية
دييغو �أرماندو مارادونا �أم�س الأربعاء ،عن 60
عا ًما ،ج ّراء �سكتة قلبية يف �ضواحي العا�صمة
بوينو�س �أير�س ،وفق ما �أعلن املتحدث الر�سمي
با�سمه �سيبا�ستيان �سان�شي لوكالة فران�س
بر�س.
وكان مارادونا املت ّوج بلقب ك�أ�س العامل عام
 ،1986والذي يعد �أحد �أعظم العبي كرة القدم
يف التاريخ ،قد خ�ضع جلراحة يف دماغه مطلع
نوفمرب احلايل.
و�أعلن رئي�س اجلمهورية �ألربتو فرناندي�س
فو ًرا احلداد الوطني ملدة ثالثة �أيام.
وقبل دقائق من الإعالن عن اخلرب الذي هز
العامل ب�أكمله ،تداولت ال�صحافة الأرجنتينية
�أخبا ًرا عن تدهور �صحة العب نابويل الإيطايل
ال�سابق ،م�شرية �إىل �أنه يتلقى العالج من قبل
الأطباء يف منزله �شمال العا�صمة.

شوية
كالم
يكتبها :محمد طالب

يف كل دول العامل تنال الأندية
ح�ص�صا من النقل
واالحتادات
ً
التلفزيوين وت�ساعدها على �سد بع�ض
احتياجاتها ونفقاتها املتزايدة با�ستمرار،
�إال عندنا ال يحدث هذا! ملاذا؟
�آخر الكالم :عندما تتحكم العاطفة
ي�ضعف املنطق.

 02الريا�ضة

اخلمي�س  11ربيع الآخر  1442ـ العدد 11555
Thursday 26th November 2020 - No. 11555

sport@alayam.com
sport.alayam@gmail.com

ال�سبت انطالق بطولة افتتاح املو�سم اجلديد مل�سابقات قفز احلواجز ..عي�سى بن عبداهلل:

حري�صون على تنفيذ توجيهات نا�صر بن حمد و�سنطبق التعليمات ال�صحية
تغطية – اللجنة الإعالمية:
تنطلق بعد غ ٍد ال�سبت �أوىل م�سابقات قفز احلواجز للمو�سم الريا�ضي ( 2020/2021بطولة افتتاح املو�سم لالحتاد
امللكي للفرو�سية و�سباقات القدرة لقفز احلواجز) والذي يحظى بدعم ومتابعة واهتمام من �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد
�آل خليفة ممثل جاللة امللك للأعمال الإن�سانية و�ش�ؤون ال�شباب الرئي�س الفخري لالحتاد امللكي للفرو�سية و�سباقات
القدرة ,و�ستكون اال�سطبالت والفر�سان على موعد مع انطالق الإثارة يوم ال�سبت ب�إقامة بطولة افتتاح املو�سم للنا�شئني
والكبار وذلك مبيدان القفز باالحتاد الريا�ضي الع�سكري بالرفة.
امللكي
االحتاد
وو�ضع
للفرو�سية و�سباقات القدرة خطة
�صحية متكاملة بالتعاون مع
وزارة ال�صحة لتنفيذ توجيهات
�سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل
خليفة بتطبيق التعليمات ال�صحية
ال�صادرة من اللجنة التن�سيقية
برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد
الأمني نائب القائد الأعلى رئي�س
الوزراء رئي�س اللجنة التن�سيقية،
وتعليمات فريق البحرين ملكافحة
فريو�س كورونا.
وبهذه املنا�سبة� ،أكد �سمو
ال�شيخ عي�سى بن عبداهلل �آل خليفة
رئي�س االحتاد امللكي للفرو�سية
و�سباقات القدرة �أن االحتاد
حري�ص على تنفيذ توجيهات �سمو
ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
حيث و�ضع االحتاد خطة كاملة
بتنفيذ توجيهات �سموه وتطبيق
التعليمات ال�صحية.
و�أعرب �سمو ال�شيخ عي�سى بن
عبداهلل �آل خليفة عن تقديره للدعم
الكبري الذي يحظى به االحتاد من
�سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل
خليفة و�أن توجيهات ومتابعة
نربا�سا لالحتاد
�سموه تعترب
ً
ريا لبذل
وتعطي اجلميع حاف ًزا كب ً
اجلهود لتحقيق جناح جديد يف
م�سابقات قفز احلواجز التي تنال
اهتمام كبري وم�شاركة وا�سعة من
فر�سان وفار�سات اململكة واملقيمني
على �أر�ضها الطيبة.
و�أو�ضح �سمو ال�شيخ عي�سى بن
عبداهلل �آل خليفة �أن االحتاد �شكل
اللجان العاملة لتطبيق التعليمات
ال�صحية يف امل�سابقات اعتبا ًرا

�سمو ال�شيخ عي�سى بن عبداهلل

من الت�سجيل ومرو ًرا بجميع
امل�سابقات ،حيث يهدف االحتاد
لإخراج امل�سابقات ب�أف�ضل �صورة
تنظيمية.
و�أ�شار �سمو ال�شيخ عي�سى بن
عبداهلل �آل خليفة ان املو�سم احلايل
يعترب ا�ستثنائيا يف ظل الظروف
التي متر بها دول العامل ،و�أن
االحتاد امللكي للفرو�سية و�سباقات
القدرة �سيكون �أمام حت ٍد جديد
لإخراج املو�سم ب�أف�ضل �صورة
تنظيمية و�سط �إجراءات احرتازية
م�شددة خ�صو�صا ان االحتاد
حري�ص على �سالمة جميع الفر�سان
وامل�شاركني واللجان العاملة.
وحث �سمو ال�شيخ عي�سى بن
عبداهلل �آل خليفة جميع الفر�سان
وامل�شاركني يف املو�سم اجلديد
بتقدمي �أف�ضل امل�ستويات مبا يليق
ب�سمعة ومكانة ريا�ضة الفرو�سية
عموما ومناف�سات م�سابقات قفز
خ�صو�صا وما حققته هذه
احلواجز
ً
الريا�ضة من مكت�سبات كثرية.

االحتاد حري�ص بتطبيق
الإجراءات والتدابري الوقائية

 11بطولة املو�سم اجلديد

�أ�صدر االحتاد امللكي للفرو�سية
و�سباقات القدرة العديد من
ال�شروط للحد من انت�شار فريو�س
كورونا «كوفيد »19-و�سالمة
و�صحة جميع امل�شاركني وتنفيذا
لتوجيهات �سمو ال�شيخ نا�صر بن
حمد �آل خليفة ،وو�ضع االحتاد
العديد من الإجراءات واالحرتازات
الوقائية من �أجل اتباعها يف جميع
امل�سابقات ومن خالل تعاون اجلميع
مع اللجنة امل�شرفة املتخ�ص�صة
لل�سيطرة على ال�سالمة العامة،
وللجنة املنظمة احلق باالكتفاء
بعدد حمدد من امل�شاركات ل�ضمان
التباعد اجل�سدي وعدم االختالط
واالزدحام ،والبد من التزام اجلميع
بالقوانني ال�صحية والإر�شادات
والتباعد اجل�سدي يف جميع مرافق

ومن املقرر �أن ينطلق مو�سم
قفز احلواجز ب�إقامة بطولة
افتتاح مو�سم االحتاد امللكي يوم
ال�سبت القادم املوافق  28من �شهر
نوفمرب اجلاري ،بطولة االحتاد
امللكي البحريني لقفز احلواجز
 19دي�سمرب القادم ،بطولة العيد
الوطني  26دي�سمرب ،بطولة �سمو
ال�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة /
دملونيا  23يناير  ،2021بطولة
االحتاد امللكي لقفز احلواجز 6
فرباير ،بطولة االحتاد امللكي 13
فرباير ،بطولة �ألبا لقفز احلواجز
 6مار�س ،بطولة االحتاد امللكي 13
مار�س ،بطولة �سمو ال�شيخ نا�صر
بن حمد �آل خليفة / دملونيا يف 3
�أبريل ،وبطولة ختام املو�سم 10
�أبريل القادم.

�شارك املدرب العاملي ومربي اخليل العربية
جريارد باتي يف بطولة الربازيل للخيل العربية
التي �أقيمت يف �ساو باولو يف نوفمرب .2020
وقد �أ�سندت لباتي ،املقيم يف البحرين والذي
يدير برنامج �إنتاج اخليول العربية يف �إ�سطبالت
طالل فوزي كانو ،مهمة التحكيم يف البطولة
من �ضمن طاقم حتكيمي ي�ضم خم�سة حكام.
و�أبدى املدرب جريارد باتي ،اعتزازه بامل�شاركة
يف بطولة الربازيل للخيل العربية التي �ضمت

و�أوروبا واملغرب و�أبوظبي والبحرين .وقد
كان خلربته وموهبته دور مهم يف �إنتاج خيول
حت�صد البطوالت.
من جانبه� ،أعرب مالك الإ�سطبالت طالل
فوزي كانو عن فخره مب�شاركة جريارد باتي
يف �أحد �أبرز بطوالت اخليل العربية يف �أمريكا
الالتينية ،م�ؤكدا �أن اال�ستفادة �ستكون كبرية
للإ�سطبالت من العالقات الدولية التي كونها
باتي خالل م�شاركته.

فندق «جلف كورت» ي�ست�ضيف املنتخبات امل�شاركة يف البطولة الآ�سيوية لكرة ال�سلة

يعترب فندق «جلف كورت» الأكرث مالئمة
ال�ست�ضافة الأحداث الريا�ضية الهامة مبملكة
البحرين ،لذلك جنح فريق العمل يف الفندق
ب�إدارة نان�سي م�صطفى مدير عام يف ا�ست�ضافة
فرق بطولة ك�أ�س العامل لكرة الطائرة يف ال�سنة
املا�ضية  ،2019كما �أكدت نان�سي م�صطفى

ان كل املنتخبات التي �شاركت يف عاملية كرة
الطائرة عن ر�ضائها للخدمات املقدمة يف الفندق.
وي�ست�ضيف الفندق حاليا املنتخبات امل�شاركة
يف ت�صفيات ك�أ�س �أمم �آ�سيا لكرة ال�سلة ،2021
ومت تخ�صي�ص الفندق بالكامل خلدمت املنتخبات
امل�شاركة .ول�سالمة جميع املنتخبات مت تعقيم كل

تو�صل االحتاد البحريني لكرة
ال�سلة �إىل اتفاق مع �شركة زين البحرين
لأن تكون «زين» �شريك االت�صاالت
ال�ست�ضافة مملكة البحرين للنافذة
الثانية من ت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا 2021
لكرة ال�سلة� ،إذ �ستقام الت�صفيات يف
البحرين خالل الفرتة من  27لغاية
 30نوفمرب احلايل .و�أعرب غازي ر�ضي
خبري االت�صاالت وعالقات امل�ستثمرين
ب�شركة زين البحرين عن اعتزاز ال�شركة
بالتعاون مع االحتاد البحريني لكرة
ال�سلة ،االمر الذي ي�ؤكد ا�سرتاتيجية
ال�شركة نحو االرتقاء ب�شباب البحرين
ودعم الريا�ضة باعتبارها متثل واجهة
م�شرقة للمملكة ،م�ؤكدًا على الدور الذي
يقوم به االحتاد البحريني لكرة ال�سلة
يف احت�ضان الريا�ضيني وا�ست�ضافة
خمتلف الأحداث ال�سالوية اخلارجية.
و�أ�ضاف غازي ر�ضي �أن مبادرة زين
البحرين ت�أتي انطالقا من دورها
الريادي يف دعم احلركة الريا�ضية
وال�شبابية ،مو�ضحً ا �أن زين البحرين
تويل الأن�شطة والفعاليات الريا�ضية جل
رعايتها واهتمامها يف �إطار دعم اجلهود
الرامية �إىل تعزيز م�سرية الريا�ضة
البحرينية ،والإ�سهام ب�شكل فعال يف
�إجناح الفعاليات الريا�ضية التي ت�سهم

غازي ر�ضي
يف ترويج ا�سم مملكة البحرين على
خريطة الريا�ضة العاملية ،ف�ضالً عن
حتقيق قفزة نوعية يف م�سرية الريا�ضة
البحرينية وفق الغايات والتطلعات
املرجوة .وقال غازي ر�ضي« :نقف جنبًا
�إىل جنب مع االحتاد البحريني لكرة
ال�سلة يف ا�ست�ضافة الت�صفيات الآ�سيوية
ومب�شاركة  7منتخبات معروفة على
م�ستوى القارة ،ونفخر ب�أننا �شريك
االت�صاالت يف هذه اال�ست�ضافة ،وهذا
ي�أتي يف �إطار التعاون الكبري مع االحتاد
واملمتد لأكرث من  12عامًا ،وكذلك نتمنى
التوفيق للمنتخب البحريني يف حتقيق
�أف�ضل النتائج يف الت�صفيات».

ميدان الفرو�سية.

جريارد باتي ّ
حمك ًما يف بطولة الربازيل للخيل العربية

العديد من اخليول املدربة من حول العامل
و�أعطتهم الفر�صة لعر�ض جمالها الطبيعي بكل
�أناقة .كما بني �أن تواجده يف الربازيل وهي بلد
معروف بحبه للخيل العربية �أعطاه الفر�صة
لتبادل اخلربات واملعلومات مع النخبة من
مدربي ومربي اخليول.
وق�ضى جريارد باتي الذي ي�أتي من ترينداد
وتوباجو �أكرث من  30عا ًما يف العمل مع اخليول
العربية وذلك يف الواليات املتحدة الأمريكية

«زين البحرين» �شريك االت�صاالت
ال�ست�ضافة ت�صفيات ك�آ�س �آ�سيا ال�سالوية

املرافق بالفندق كما مت �إجراء الفحو�صات الطبية
الالزمة حتت �إ�شراف وزارة ال�صحة البحرينية
جلميع العاملني واملنتخبات امل�شاركة .ويتمتع
فندق «جلف كورت» بخدمة ممتازة يف تقدمي
الوجبات املنا�سبة لكل اجلن�سيات وكل الأكالت
العربية والآ�سيوية والإيطالية.

املحرق يح�سم �صفقة بوعالي ر�سمي ًا

ت�صوير :ح�سن قربان
عي�سى عبا�س:
ح�سم نادي املحرق �صفقة الالعب
ال�سالوي حممد بوعالي ر�سميا ً لتمثيل
الفريق االول لكرة ال�سلة يف املو�سم
اجلديد  ،2020/2021وذلك بعد جدال
كبري حول وجهة بوعالي يف املو�سم
اجلديد ,وت�أتي هذه ال�صفقة لت�ؤكد رغبة
املحرق يف العودة القوي باملو�سم القادم

بعد التعاقد مع االخوين حممد ويون�س
كويد اىل جانب ح�سني �شاكر واحمد
عزيز ،حيث يطمح املحرق للمناف�سة
على االلقاب بعد خروجه خايل الوفا�ض
باملو�سم املن�صرم.
ويعد بوعالي واحد من اف�ضل
الالعبني املحليني ،االمر الذي �سي�شكل
قوة كبرية للذيب املحرقاوي يف م�شواره
اجلديد باملو�سم.

البوعينني ي�ستقبل مدير عام mediapro

ا�ستقبل نائب رئي�س االحتاد البحريني
لكرة القدم لل�ش�ؤون الإدارية واملالية علي
بن �أحمد البوعينني ،املدير العام ل�شركة
 mediaproعمر بليتي ،وهي ال�شركة
امل�شغلة لتقنية الفيديو  VARيف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،وبذلك بح�ضور الأمني
العام لالحتاد �إبراهيم البوعينني وممثل
ال�شركة ف�ؤاد ح�سون .وخالل اللقاء ،رحب
نائب رئي�س االحتاد باملدير العام ل�شركة
 mediaproيف بيت الكرة البحرينية،
ناقالً له حتيات رئي�س جمل�س �إدارة

االحتاد ال�شيخ علي بن خليفة بن �أحمد
�آل خليفة .وا�ستعر�ض اجلانبان �سبل
تطبيق تقنية حكم الفيديو يف امل�سابقات
املحلية ،والتي تتطلب عددًا من اجلوانب
الفنية والتقنية واملالية ،ومنها العمليات
اخلا�صة بالبث والإنتاج التلفزيوين وعدد
الكامريات املتاحة لكل مباراة ،كما اطلع
االحتاد البحريني لكرة القدم على جتربة
�شركة  mediaproيف ت�شغيلها خلدمة
 VARيف عدد من الدوريات وامل�سابقات
العربية.

�شيخة ال�شيبة ت�شارك يف «حتدي دبي للدراجات الهوائية»

�شاركت الالعبة الباراملبية �شيخة ال�شيبة يف «حتدي دبي للدراجات الهوائية»
�ضمن فعاليات «حتدي دبي للياقة  »2020والذي اقيم يف مدينة دبي يف تاريخ
 20نوفمرب املا�ضي مب�شاركة اكرث من � 20ألف م�شارك وهو االكرب على م�ستوى
الدراجات الهوائية يف تاريخ دبي.
«حتدي دبي للدراجات الهوائية» اقيم يف �شارع ال�شيخ زايد املعروف يف دبي
ً
كيلومرتا ،ومتكنت الالعبة �شيخة ال�شيبة من امل�شاركة يف التحدي
وبلغ طوله 14
وقطعت م�سافة ال�سباق كاملة.
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الريا�ضة 03

تر�أ�س اجتماع املكتب التنفيذي لالحتاد القاري� ..سلمان بن �إبراهيم:

واثقون من قدرة كرة القدم الآ�سيوية على جتاوز �آثار جائحة كورونا
�أعرب ال�شيخ �سلمان بن �إبراهيم �آل
خليفة رئي�س االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم
النائب الأول لرئي�س االحتاد الدويل لكرة
القدم عن ثقته يف �أن كرة القدم الآ�سيوية
�ستعود لتوا�صل ال�سطوع بقوة ،بعد �أن
تتجاوز �آثار جائحة فايرو�س كورونا
امل�ستجد (كوفيد ،)19-م�ؤكدا �أن الوحدة
وال�شفافية التي كانت مفتاح النجاح يف
ال�سنوات ال�سبع املا�ضية �ستوفر �أ�س�سا
قوية من �أجل م�ستقبل �أكرث �إ�شراقا للعبة
يف القارة ال�صفراء.
جاء ذلك يف الكلمة التي �ألقاها ال�شيخ
�سلمان بن ابراهيم �آل خليفة يف اجتماع
املكتب التنفيذي لالحتاد الآ�سيوي لكرة
القدم الذي عُ قد �أم�س (الأربعاء) ،عرب
تقنية االت�صال املرئي ،بح�ضور �أع�ضاء
املكتب التنفيذي وامل�س�ؤولني يف الإحتاد
القاري.
وقال رئي�س االحتاد الآ�سيوي لكرة
القدم�« :أ�شكر كل �أع�ضاء املكتب التنفيذي
وجميع االحتادات الوطنية على دعمهم
يف هذا العام ال�صعب ،لي�س بالن�سبة
لالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم فقط ،بل
للريا�ضة والعامل ككل� .أحيانا ت�سري يف
املياه الهادئة ،ولكن يف �أوقات �أخرى
عليك عبور العوا�صف ،و�أنا واثق من
قدرة االحتاد على جتاوز تداعيات
جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد
لكل ما فيه اخلري والفائدة مل�ستقبل
الكرةالآ�سيوية».

احتاد الكرة ي�ستحدث
نظاما �إلكرتون ًيا جدي ًدا «»FAS
ً

و�أ�ضاف« :نعتقد �أن االحتاد الآ�سيوي
لكرة القدم ي�سري يف االجتاه ال�صحيح،
خ�صو�صا �إذا وا�صلنا العمل اجلاد
واملخل�ص لتحقيق �أهدافنا وطموحاتنا،
خا�صة على �صعيد امل�سابقات ،حيث
�أظهرنا بالفعل يف الظروف ال�صعبة
قدرتنا على تنظيم مباريات م�سابقة
دوري �أبطال �آ�سيا و�إخراجها ب�أبهى
�صورة ممكنة».
وتابع« :نحن نتطلع الآن للعمل على
�إقامة نهائي مميز لدوري �أبطال �آ�سيا
يوم  19دي�سمرب  ،2020ونعرب عن
امتناننا لالحتادات الوطنية الأع�ضاء

والأندية على م�ساعدتنا يف ا�ستكمال
امل�سابقة و�إثبات ما تتمتع به منظومة
الكرة الآ�سيوية من احرتافية حقيقية
و�إرادة �صلبة».
وك�شف ال�شيخ �سلمان بن �إبراهيم
�آل خليفة �أن االحتاد الآ�سيوي لكرة
القدم �سيوا�صل العمل على �إقامة جميع
بطوالته خالل عام  ،2021والعمل مع
االحتاد الدويل لكرة القدم من �أجل �ضمان
اال�ستكمال الناجح ملباريات الت�صفيات
الآ�سيوية لك�أ�س العامل  2022يف قطر
وك�أ�س �آ�سيا  2023يف ال�صني ،مع
املحافظة على �أولوية �صحة و�سالمة

جميع امل�شاركني.
واطلع املكتب التنفيذي على تطورات
برامج التطوير يف االحتاد الآ�سيوي لكرة
القدم ،والرتتيبات التجارية خالل فرتة
جائحة كوفيد ،19-كذلك التو�صيات
املقدمة من اللجان العاملة التي عقدت
اجتماعاتها خالل ال�شهر املا�ضي ،من
�أجل موا�صلة برامج التطوير يف االحتاد
الآ�سيوي و�أ�سرة كرة القدم الآ�سيوية.
ووافق املكتب التنفيذي على عقد
اجتماع اجلمعية العمومية احلادي
والثالثني يف موعد مبدئي خالل �شهر
�أكتوبر .2021

منتخبنا ينهي حت�ضرياته ملالقاة العراق غ ًدا بت�صفيات �آ�سيا لل�سلة
يختتم منتخبنا الوطني لكرة
ال�سلة للرجال ،اليوم اخلمي�س،
�سل�سلة تدريباته التح�ضريية ،متهيدا
خلو�ض املباراة الأوىل له يف التجمع
الثاين للنافذة الثانية من ت�صفيات
ك�أ�س �آ�سيا لكرة ال�سلة ،2021
والتي �ستجمعه غدا اجلمعة �أمام
املنتخب العراقي ال�ساعة  7م�ساء،
�ضمن مباريات املجموعة الرابعة
للت�صفيات ،كما ت�ضم املجموعة �أي�ضا
منتخبي الهند ولبنان.
و�سيخو�ض رجال ال�سلة املران
الأخري م�ساء اليوم اخلمي�س ،ا�ستعدادا
للمباراة الأوىل غدا ،والتي تعد خطوة
مهمة �أخرى يف الت�صفيات الآ�سيوية
امل�ؤهلة لك�أ�س �آ�سيا .2021
و�سي�ضع اجلهاز الفني للمنتخب
بقيادة املدرب الأمريكي �سام فين�سنت
والطاقم املعاون اللم�سات الأخرية
على الأحمر يف مرانه الأخري قبل
املباراة املهمة (اجلمعة).
وي�أتي املنتخب اللبناين يف �صدارة
املجموعة بر�صيد  ٤نقاط بفوزين
على (العراق والبحرين) ،منتخبنا
ثانيا بر�صيد  3نقاط بفوزه على الهند
وخ�سارة �أمام لبنان ،والهند ثالثا
بثالث نقاط �أي�ضا بفوزه على العراق
وخ�سارته �أمام منتخبنا ،و�أخريا
العراق بنقطتني من خ�سارتني �أمام
لبنان والهند.

نظام الت�صفيات

وتلعب

مباريات

الت�صفيات

منتخبات الت�صفيات .ويهدف االحتاد
الآ�سيوي من ذلك �إىل و�ضع مركز
معلومات متكامل من العبي املنتخبات
امل�شاركة لديه ،وكذلك زيادة حجم
العمل الإعالمي اخلا�صة بالبطولة.

اعتماد جدول املناف�سات

النهائية بنظام الذهاب والإياب،
وبالتايل كل فريق �سيلعب �أمام
مناف�سه ذهابا و�إيابا ،لي�صبح عدد
املباريات الإجمايل لكل منتخب
باملجموعة �ست مباريات ،و�سيت�أهل
بطل كل جمموعة وو�صيفه �إىل بطولة
ك�أ�س �آ�سيا ،لي�صبح جمموع املت�أهلني
 12منتخبا ،بينما الفرق ال�ستة
�أ�صحاب املركز الثالث يف املجموعات
ال�ست �سيتم تق�سيمها على جمموعتني
لتخو�ض امللحق و�سيت�أهل فريقان
من كل جمموعة للنهائيات وبالتايل

�سي�صبح جمموع الفرق املت�أهلة .16

جل�سة الت�صوير الر�سمية
�أقام االحتاد الآ�سيوي لكرة ال�سلة
بالتعاون مع املركز الإعالمي لالحتاد
البحريني لكرة ال�سلة ،يوم �أم�س
الأربعاء ،جل�سة ت�صوير خا�صة بالعبي
جميع املنتخبات الآ�سيوية امل�شاركة
يف الت�صفيات ،كذلك الأجهزة الفنية
والإدارية للمنتخبات ،بالإ�ضافة �إىل
طواقم التحكيم ،وذلك كجزء من
«الربوتوكول» املعمول مع جميع

اعتمد االحتاد الآ�سيوي لكرة ال�سلة
جدول مناف�سات التجمع الثاين للنافذة
الثانية من من ت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا
لكرة ال�سلة  ،2021والتي ت�ست�ضيف
مملكة البحرين مباريات املجموعتني
الأوىل التي ت�ضم منتخبات الفلبني
وكوريا اجلنوبية وتايلند واندوني�سيا،
والرابعة التي ت�ضم منتخبنا الوطني
والعراق ولبنان والهند ،خالل الفرتة
من  27لغاية  30نوفمرب اجلاري.
و�سيلتقي يوم اجلمعة الهند
ولبنان يف ال�ساعة الواحدة ظهرا،
تليها مباراة الفلبني وتايلند يف ال�ساعة
الرابعة ع�صرا ،على �أن تختتم مباريات
اليوم الأول بلقاء منتخبنا الوطني مع
املنتخب العراقي يف ال�ساعة  7م�ساء.
و�ستقام مباراة واحدة فقط يوم
ال�سبت� ،إذ �سيلتقي خاللها تايلند
و�إندوني�سيا يف ال�ساعة  4ع�صرا.
ويف اليوم التايل (الأحد)� ،سيلتقي
العراق ولبنان يف ال�ساعة  ١ظهرا،
ومنتخبنا مع الهند يف ال�ساعة 7
م�ساء ،على �أن تختتم املناف�سات يوم
الإثنني بلقاء واحد فقط �سيجمع تايلند
والفلبني يف ال�ساعة  4ع�صرا.

يف افتتاح اجلولة الرابعة من دوري عي�سى بن را�شد لكرة الطائرة

النجمـ ــة يواجـ ــه عايل ..والب�سيتـني يالقي الأهلي
عي�سى عبا�س:
تفتتح م�ساء اليوم اخلمي�س مباريات اجلولة
الرابعة من دوري عي�سى بن را�شد لكرة الطائرة
للمو�سم الريا�ضي /2020 ،2021وذلك ب�إقامة
مباراتني على �صالة احتاد اللعبة بالرفاع� ،إذ
يلتقي يف املباراة الأوىل فريق النجمة مع فريق
عايل يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء ،يف لقاء يتوقع
ريا وقو ًيا بني الفريقني ،فيما يجمع
�أن يكون مث ً
اللقاء الثاين فريق الب�سيتني مع الأهلي يف ال�ساعة
ال�سابعة والن�صف� ،إذ ي�أمل الأهلي يف موا�صلة
�سل�سلة االنت�صارات واالنفراد بال�صدارة التي
يت�شارك فيها مع املحرق ولو م�ؤق ًتا .ويف اللقاء
الأول يدخل النجمة املباراة وعينه على انت�صار
جديد بعد �أن متكن من الفوز على فريقي الن�صر
والب�سيتني� ،إذ يحمل يف ر�صيده  5نقاط ،وهو ما
ي�ضعه يف و�ضعية مريحة ن�سب ًيا بعد جولتني من
انطالق امل�سابقة ،يف الوقت الذي يطمح فيه عايل
لتحقيق انت�صاره الأول يف الدوري بعد �أن تعر�ض

خل�سارتني متتاليتني �أمام املحرق وداركليب .ويعول
النجمة بقيادة مدرب الوطني ف�ؤاد عبدالواحد على
قوة املحرتف الربازيلي كو�ستا الذي ي�شكل القوة
ال�ضاربة يف الفريق �إىل جانب �أحمد عي�سى وح�سن
جعفر� ،إذ و�ضح اال�ستقرار الفني على الفريق منذ
تويل عبدالواحد مهمة الإ�شراف الفني على الفريق
بك�أ�س �سمو ويل العهد باملو�سم املن�صرم ،يف املقابل
يركز مدرب عايل الوطني عبداهلل عي�سى على الأداء
اجلماعي للفريق الذي ظهر يف اللقاءين ال�سابقني،

حيث ميتلك الفريق الكثري ليقدمه هذا املو�سم
باالعتماد على �صانع الألعاب حممود جا�سم الذي
يواجه فريقه ال�سابق �إىل جانب الالعبني اجلدد
الذين مت اال�ستعانة بهم مل�ساعدة الفريق� .أما اللقاء
الثاين الذي يجمع الب�سيتني مع الأهلي فتبدو كفة
الأهلي الأقرب لتحقيق انت�صار جديد ورفع ر�صيده
من النقاط ،وذلك عائد للفارق الكبري يف الإمكانات
وامل�ستوى الفني بني الفريقني� ،إذ يعتمد املدرب
التون�سي لفريق الأهلي منري بن قارة على جمموعة
من الالعبني البارزين بال�ساحة املحلية كالأخوين
نا�صر وحممد عنان �إىل جانب علي ال�صرييف،
�إ�ضافة �إىل املحرتف الربازيلي جوفنتينو الذي قدم
�أوراق اعتماده يف اللقاء ال�سابق �أمام داركليب.
يف اجلهة املقابلة ف�إن الب�سيتني بقيادة مدربه
خالد عبدالقادر يتطلع للخروج من املباراة ب�أكرب
ا�ستفادة ممكنة بعد خ�سارته لأول لقاءين ،حيث
ينتظر �أن يقدم املحرتف الرو�سي �سريجي الإ�ضافة
ل�سفينة الب�سيتني �إىل جانب الالعبني املحليني الذين
يعتمد عليهم الفريق.

تنفي ًذا لتوجيهات ممثل جاللة امللك للأعمال الإن�سانية
و�ش�ؤون ال�شباب م�ست�شار الأمن الوطني رئي�س املجل�س
الأعلى لل�شباب والريا�ضة �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل
خليفة بوقف ا�ستخدام املنتجات الورقية وا�ستبدالها بو�سائل
التكنولوجيا احلديثة تطبي ًقا لل�سيا�سة اخل�ضراء� ،أ�صدر
رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد البحريني لكرة القدم ال�شيخ
علي بن خليفة بن �أحمد �آل خليفة قرا ًرا با�ستحداث �إدارة
تنفيذية باالحتاد لتطبيق نظام �إلكرتوين لإدارة �ش�ؤون
االحتاد يف اجلوانب الإدارية واملالية كافة.
ويف هذا الإطار ،كلف رئي�س االحتاد ال�شيخ علي بن
خليفة بن �أحمد �آل خليفة الإدارة التنفيذية باالحتاد لإطالق
النظام الإلكرتوين � ،FASضمن �إطار رقمنة �أعمال االحتاد،
والتقليل من ا�ستخدام الأوراق باالعتماد على النظام
ريا للجهد والوقت ،ومبا ي�سهم يف جتويد
الإلكرتوين توف ً
اخلدمات والأعمال اليومية لالحتاد البحريني لكرة القدم.
وي�شمل النظام الإلكرتوين اجلديد  FASجميع �أق�سام
وجلان االحتاد البحريني لكرة القدم ،ويخت�ص ب�إدارة
العمليات الإدارية واملالية بينها ،بالإ�ضافة �إىل �إدارة
امل�شرتيات والأ�صول امل�سجلة لدى االحتاد ،عالوة على
املوارد الب�شرية واملذكرات واملرا�سالت الداخلية.
وجاء �إطالق النظام الإلكرتوين بعد درا�سة �شاملة
لأعماله ،وت�ضمن اجلوانب املالية والإدارية لأعمال االحتاد
كافة ،مبا ي�ضمن �إنهاء عملية ا�ستخدام الأوراق ،وتتبع
املعامالت من خالل حالة الطلب ،و�إدارة الوقت والتخزين
املركزي للمعلومات وتوفري تقارير دورية �شاملة ،وذلك
ب�إ�شراف من الأمانة العامة لالحتاد وبتنفيذ ق�سمي تقنية
املعلومات وال�ش�ؤون الإدارية واملالية باالحتاد اللذين
اخت�صا بتهيئة اجلوانب الفنية والتقنية والإدارية املرتبطة
ب�إطالق النظام الإلكرتوين.

الن�صف :ويل العهد رئي�س الوزراء جعل
البحرين ً
مركزا عامليًا لريا�ضة ال�سيارات
�أ�شاد الأمني العام للجنة الأوملبية البحرينية حممد ح�سن
الن�صف بتوجيهات �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س
الوزراء ،بتخ�صي�ص مقاعد مدرجات �سباقي جائزة البحرين
الكربى لطريان اخلليج وجائزة «رولك�س» ال�صخري الكربى
للفورموال واحد لعوائل العاملني يف ال�صفوف الأمامية من
الكوادر ال�صحية واجلهات امل�ساندة الأخرى يف البحرين؛
وذلك عرفانا ب�إ�سهاماتهم والتزامهم الكبري �ضمن اجلهود
الوطنية املبذولة للت�صدي للجائحة يف اململكة.
ونوه الن�صف باجلهود املبذولة ال�ست�ضافة احلدث
الكبري ،مبا يربهن عن قدرة اململكة على حتقيق التميز يف
تنظيم ال�سباق العاملي بقيادة �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س
الوزراء� ،إذ ي�ستقبل البحرينيون هذا احلدث الريا�ضي العاملي
مبزيد من الفخر واالعتزاز بف�ضل النظرة الثاقبة ل�سموه الذي
جنح يف حتويل احللم �إىل حقيقة ،لت�صبح حلبة البحرين
الدولية موطن ريا�ضة ال�سيارات يف ال�شرق الأو�سط ،و�أحد
امل�شاريع التاريخية والتنموية الكربى يف البالد.
و�أ�ضاف الن�صف �أن �سمو ويل العهد رئي�س الوزراء �ش ّيد
الركائز الأوىل والأ�س�س ال�سليمة والقوية لثقافة ريا�ضة
ال�سيارات و�سباقات الفورموال واحد يف مملكة البحرين
واملنطقة ،وهو ما �أ�سهم يف توجيه �أنظار العامل �إىل اململكة
وجعلها قبلة جلميع ع�شاق ريا�ضة املحركات ،وع ّرف العامل
بقدرات البحرين بتنظيم �أكرب البطوالت على �أر�ضها ب�سواعد
رجالها و�إخال�صهم وتفانيهم على هذه الأر�ض املعطاء.
و�أكد الن�صف �أن جهود ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
املتوا�صلة والنجاحات املتتالية ال�ست�ضافة ال�سباق العاملي
تعك�س الر�ؤية ال�سديدة ل�سموه يف �إن�شاء م�شروع حلبة
البحرين الدولية ،وجعل مملكة البحرين واحدة من �أهم
وجهات ال�سباق يف العامل ،مبا يعزز مكانتها على اخلريطة
الدولية ،معربا عن ثقته الكبرية بقدرة البحرين على
ا�ست�ضافة الن�سخة احلالية من هذا العام  2020بكل جدارة
واقتدار.
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غ ًدا ال�سباق اخلام�س ي�شهد � 9أ�شواط للمرة الأوىل

م�شاركة كبرية للجياد يف �سباق ك�ؤو�س بابكو واللجنة الأوملبية ونادي را�شد
ينظم نادي را�شد للفرو�سية و�سباق اخليل يوم غد
اجلمعة ال�سباق اخلام�س لهذا املو�سم والذي �سيقام على
ك�ؤو�س �شركة نفط البحرين «بابكو» وك�أ�س اللجنة
الأوملبية البحرينية للجياد العربية وك�أ�س نادي را�شد
للفرو�سية و�سباق اخليل وذلك على م�ضمار �سباق النادي
مبنطقة الرفة بال�صخري.
و�سي�شهد ال�سباق اخلام�س م�شاركة كبرية هي الأعلى
حتى الآن يف �سباقات املو�سم اجلديد وبلغت  77جوادًا
بعد �إجراء التداخيل النهائية للجياد وكذلك زيادة عدد
الأ�شواط اىل  9للمرة الأوىل هذا املو�سم بعدما �أ�شتملت
ال�سباقات الأربعة املا�ضية على � 7أ�شواط ،و�سط توقعات
مبناف�سات قوية ومتكافئة للفوز بك�ؤو�س ال�سباق يف ظل
تقارب م�ستويات �أغلب اجلياد امل�شاركة واملر�شحة �سواء
يف �أ�شواط اجلياد امل�ستوردة واجلياد العربية والنتاج
املحلي ،حيث جاءت القائمة النهائية للجياد امل�شاركة على
النحو التايل:
ال�شوط الأول يقام على ك�أ�س �شركة نفط البحرين
«بابكو» للجياد املبتدئات «نتاج حملي» م�سافة 2000
مرت واجلائزة  2000دينار ومب�شاركة  12جوادًا هي
«�شامل – املختار – باهر – ليفنغ �آرت – مقارن – باكو
مان – �شداد – مق�صورة – ذيبه – بال�شنغ – كامبولينا
 �سل�ستيال».ال�شوط الثاين يقام على ك�أ�س �شركة نفط البحرين
«بابكو» جلياد �سباق التوازن «نتاج حملي» م�سافة
 1600مرت واجلائزة  2000دينار ومب�شاركة  12جوادًا.
ال�شوط الثالث يقام على ك�أ�س اللجنة الأوملبية
البحرينية جلياد الدرجات الثالثة والرابعة واملبتدئات من
خيل البحرين العربية الأ�صيلة «الواهو» مل�سافة 1400
مرت واجلائزة  5000دينار ومب�شاركة  5جياد.
ال�شوط الرابع يقام على ك�أ�س نادي را�شد للفرو�سية
و�سباق اخليل للجياد املبتدئات «نتاج حملي» م�سافة
 1000مرت م�ستقيم واجلائزة  2000دينار ومب�شاركة

هجمة مرتدة
حممد العليوي

بع�ض �أنديتنا

لقطة من ال�سباقات الأ�سبوعية

 15جوادا.
ال�شوط اخلام�س يقام على ك�أ�س �شركة نفط البحرين
«بابكو» جلياد الدرجة الثالثة والرابعة واملبتدئات
«م�ستورد» م�سافة  1000مرت م�ستقيم واجلائزة 2000
دينار ومب�شاركة  11جوادا.
ال�شوط ال�ساد�س يقام على ك�أ�س �شركة نفط البحرين
«بابكو» جلياد �سباق التوازن «م�ستورد» م�سافة 1000
مرت م�ستقيم واجلائزة  3000دينار ومب�شاركة 18
جوادا.
ال�شوط ال�سابع يقام على ك�أ�س �شركة نفط البحرين

«بابكو» جلياد �سباق التوازن «نتاج حملي» م�سافة
 1200مرت م�ستقيم واجلائزة  3000دينار ومب�شاركة
 8جياد.
ال�شوط الثامن يقام على ك�أ�س �شركة نفط البحرين
«بابكو» جلياد الدرجة الرابعة واملبتدئات «م�ستورد»
م�سافة  1400مرت واجلائزة  3000دينار ومب�شاركة
 17جوادا.
ال�شوط التا�سع والأخري يقام على ك�أ�س �شركة نفط
البحرين «بابكو» جلياد الفئة الثانية «م�ستورد» م�سافة
 1400مرت واجلائزة  5000دينار ومب�شاركة  9جياد.

رئي�س الباراملبية ي�شيد مببادرة خالد بن حمد ب�إطالق م�سابقة خا�صة لذوي العزمية

علي املاجد

ال�شيخ حممد بن دعيج

«الدراجات الهوائية»
يغلق باب الرت�شح ملجل�س الإدارة
يغلق جمل�س �إدارة االحتاد البحريني للدراجات
الهوائية باب الرت�شح ملن�صب الرئي�س وع�ضوية جمل�س
الإدارة للدورة االنتخابية اجلديدة /2020،2024
وذلك يف متام ال�ساعة الثامنة من م�ساء اليوم اخلمي�س
املوافق  26نوفمرب من العام اجلاري  .2020و�سبق
ملجل�س الإدارة برئا�سة ال�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة �أن
اعتمد يوم الثالثاء املوافق  15دي�سمرب القادم موعدا لعقد
جمعيته العمومية ،ودعا املجل�س جميع الأندية الأع�ضاء
الرفاع ال�شرقي ،عايل ،ال�شباب ،البديع وبني جمرة
املن�ضوية حتت مظلة االحتاد �إىل اال�ستعداد وامل�شاركة يف
االجتماع ،ويف الوقت الذي فتح فيه باب الرت�شح ملن�صب
الرئي�س وع�ضوية جمل�س الإدارة حتى اليوم.
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�أ�شاد ال�شيخ حممد بن دعيج �آل خليفة رئي�س اللجنة الباراملبية
البحرينية باملبادرة الرائعة التي �أطلقها �سمو ال�شيخ خالد بن حمد
�آل خليفة رئي�س اللجنة االوملبية بعنوان (�#سني_جيم) لدعم ذوي
العزمية ،م�ؤكدًا ب�أن هذه امل�سابقة ت�أتي امتدادًا للمبادرات الكثرية التي
�أطلقها �سموه من �أجل دعم ذوي العزمية واالهتمام بهم ودجمهم يف
املجتمع والعمل على تنمية قدراتهم وتذليل كل العقبات �أمامهم حتى
يكونوا عنا�صر فاعلة يف املجتمع وي�سهموا يف تنميته.
و�أ�شار رئي�س اللجنة الباراملبية البحرينية �إىل �أن هذه املبادرات
الهادفة تعزز �شخ�صية الأفراد من ذوي العزمية وت�سهم يف حتقيق
تطلعات اللجنة وا�سرتاجتيتها �ضمن �سيا�سات املجل�س الأعلى لل�شباب
والريا�ضة واللجنة الباراملبية الدولية.
ومن جانب �آخر ،دعا علي املاجد الأمني العام للجنة الباراملبية
البحرينية �أولياء االمور لإ�شراك �أبنائهم من ذوي العزمية يف هذه
امل�سابقات التي ت�سهم يف م�ساعدتهم على الإنخراط يف املجتمع،
وتك�سبهم مهارات �شخ�صية وبالتايل تدفعهم لتحقيق �إجنازات.

ال�سبت لـ«�ضد ال�ساعة فرقي» وريعه خريي وملر�ضى ال�سرطان

«الدراجات الهوائية» يقيم ال�سباق اجلبلي واخرتاق ال�ضاحية ً
غدا
يقيم االحتاد البحريني للدراجات الهوائية يف
�صباح يوم غد اجلمعة مبنطقة الرفة بال�صخري «ال�سباق
اجلبلي» يف جانبيه الأول «ال�صعود» والثاين «داون
دراجا
هيل» (النزول من املنحدرات) مب�شاركة قرابة 20
ً
�سبق لهم و�أن �أكملوا بنجاح عملية الت�سجيل وتثبيت
�أ�سمائهم للم�شاركة يف هذا احلدث الريا�ضي املتوقع له
خ�صو�صا و�أن القائمة ت�ضم
ريا وحما�س ًيا
ً
�أن يكون مث ً
جمموعة من الأ�سماء البارزة والالمعة يف عامل ريا�ضة
الدراجات الهوائية ونخبة من ذوي اخلربة الطويلة
يف هذا املجال� ،إ�ضافة �إىل احليوية ال�شبابية عند جنوم
اجليل اجلديد من املت�سابقني الذين �آثرو امل�شاركة وعدم
تفويت فر�صة التناف�س على امل�ستوى املحلي التي
يوفرها احتاد اللعبة.
وعلى �صعيد �آخر يقيم االحتاد البحريني للدراجات
الهوائية يف �صباح يوم غد اجلمعة �أي�ضا مبنطقة الرفة
بال�صخري �سباق «اخرتاق ال�ضاحية» و�سط �إقبال منقطع
النظري وم�شاركة متنوعة ووا�سعة جدا ت�صل �إىل �أكرث
من  120مت�ساب ًقا من املواطنني واملقيمني ومن ع�شاق
هذا النوع من ال�سباقات التي حتتاج �إىل اللياقة العالية
والقوة البدنية والذهنية وحتمل م�شاق ال�سباق ،ومت
توزيع امل�شاركني �إىل ثالث جمموعات انطالقا من حر�ص
امل�سئولني يف احتاد اللعبة على �سالمة اجلميع ووفقا
لطبيعة االحرتازات ال�صحية و�أهمية تطبيق الأنظمة
والتعليمات املعمول بها واخلا�صة مبكافحة جائحة
«كورونا» �أو ما يعرف بـ«كوفيد  ،»19وقد �أكملت
اللجنة املنظمة لل�سباقني التي ت�ضم �أمري ن�صراهلل� ،أحمد
جعفري ،غازي احل�سيني� ،سمية ح�سني والدكتور جمال
تهيئة امل�سار وتوفري جميع االحتياجات والإعدادات لهذا
الن�شاط الريا�ضي ،كما �أنتهت من خماطبة جميع جميع
اجلهات احلكومية واملجتمعية ذات العالقة وعلى �أمل
�أن يكون ال�سباق �أكرث فاعلية و�أكرث بروزا يف اجلانب
الإداري وفيما يخ�ص عدد امل�شاركني وعلى امل�ستويني
التنظيمي والفني.

و�سيكون ع�شاق ريا�ضة الدراجات الهوائية على
موعد جميل �آخر يف ال�ساعة ال�سابعة من �صباح بعد غد
ال�سبت الذي ي�شهد الن�شاط الثاين لنهاية عطلة الأ�سبوع
اجلاري واملتمثل يف �إقامة «�سباق �ضد ال�ساعة فرقي»
املخ�ص�ص ريعه للأعمال اخلريية وملر�ضى ال�سرطان
وذلك على �شارع الدرة مل�سافة  36كيلومرتا مب�شاركة
 40فري ًقا من اجلن�سني ميثلون �أفراد منتخب البحرين
الوطني ومن ممار�سي هذا النوع من ال�سباقات من
املواطنني واملقيمني وفرق تابعة لل�شركات التي �أقدمت
على امل�شاركة بفرق متثلها وحتمل ا�سمها يف ال�سباق،
ويت�شكل كل فريق من  4دراجني ينطلقون كمجموعة
بح�سب طبيعة ونظام �سباقات �ضد ال�ساعة فرقي
التي تختلف عن الفردي وعن بقية ال�سباقات الأخرى
للدراجات الهوائية ،وي�أمل امل�س�ؤولون ويف طليعتهم
ال�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة رئي�س االحتاد البحريني
للدراجات الهوائية كل التوفيق والنجاح يف هذه املهمة
والظهور بامل�ستوى الراقي وامل�شرف للريا�ضة البحرينية
وما ت�شهده من رقي على �أكرث من �صعيد.

لهذا املو�ضوع �أهمية كبرية وهو ذو �شجون و�أوجه عديدة،
ون�ستطيع تق�سيم هذا اجلانب املهم على �أربع ركائز مهمة وهي:
�أوالً  -ميزانيات الأندية و�إمكانياتها:
يف جميع الدوريات الكروية حول العامل ال ميكن �أن جتد
جميع الأندية مت�ساوية يف ميزانياتها و�أمكانياتها ،وهذه حالة
طبيعية ومتعارف عليها.
ومن هنا ي�أتي العمل الإداري على قمة امل�س�ؤوليات من
حيث تكثيف اجلهود لت�أ�سي�س خطط ا�ستثمارية جتارية من
�أجل زيادة الإيرادات وعدم الأعتماد الكلي على الدعم احلكومي
والذي غالبًا الي�ؤدي �إىل حتقيق الروئ والأهداف.
لذا �أ�صبح اال�ستثمار التجاري هو العمود الفقري
والأ�سا�سي يف عمل الأندية ،وهذا كفيل بتحديد هوية جمل�س
ناجحا �أم فا�شال.
الإدارة �إن كان عمله
ً
والبد من العمل على �إيجاد خطة عمل متوازنة من حيث
الإيرادات وامل�صروفات حتى ال يقع النادي يف كارثة الديون
املرتاكمة والتي معها ي�صعب �إيجاد احللول املنا�سبة الح ًقا.
(مع العلم ب�أن معظم �أنديتنا لي�س لديها جلنة متخ�ص�صة
يف اال�ستثمار والت�سويق) !!
ثانيًا  -اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري:
كثريًا ما ن�سمع ب�أن هناك �أندية كبرية و�أندية �صغرية� ،أعتقد
هذه هي �سنة احلياة ،ولكن هناك ماي�سمى ب�أن (ال�صغري من
املمكن �أن ي�صبح كبري) من خالل خلق منظومة عمل احرتافية
قائمة على وجود الكفاءات الب�شرية الوطنية املنا�سبة كل يف
تخ�ص�صه.
وهناك �أ�سطوانة متكررة من قبل (بع�ض) الأندية بالتباكي
بعدم وجود امليزانيات الكبرية حالها حال الأندية الأخرى،
ولكن جتد عملها الإداري �ضعيف جدًا من ناحية اال�ستثمار يف
العن�صر الب�شري (الالعبني) وهذا �أ�سهل ا�ستثمار من املمكن
اال�ستفادة منه وب�أقل التكاليف ويحقق موارد مالية كبرية ،وهذا
متبع يف معظم �أندية العامل القليلة الإمكانيات املادية.
للأ�سف عندنا (البع�ض) من الأندية تتبع �سيا�سة مع معظم
الالعبني ال�شباب �أ�صحاب املواهب الكروية ،بحيث ال ترت�ضي
خماطبة الالعبني مبا�شرة من قبل الأندية الأخرى ،وعندها قد
يح�صل الالعب على عر�ض مغ ٍر وبالطرق ال�شرعية ،فتجد من
يقف يف وجه انتقاله وحت�سني معي�شته مع عائلته ،و�أحيا ًنا
بع�ض �إدارات الأندية ال تبلغ الالعب بالعر�ض وتخفيه عليه،
بدالً من اال�ستفادة من العر�ض ل�صالح النادي والالعب كنوع
من اال�ستثمار الب�شري.
بالرغم ب�أن قانون انتقاالت الالعبني يجيز للأندية خماطبة
�أي العب (مبا�شرة) قبل انتهاء عقده مع ناديه ب�ستة �أ�شهر.
ثالثًا  -انتقاالت الالعبني البحرينيني:
وهذا هو حمور مهم جدًا ،حيث جند (البع�ض) من �إدارات
الأندية تبادر يف �أ�ستقطاب الالعبني البحرينيني من �أندية �أخرى
قبل التعاقد مع مدرب الفريق �أو املدير الفني للفريق (�إن وجد
هذا املن�صب) !! وهذا يف حد ذاته من �أكرب الأخطاء التي تقع فيها
بع�ض جمال�س الإدارات �أو اللجان الفنية.
حيث جتد بع�ض الأندية ال ت�ستطيع حما�سبة املدرب
واجلهاز الفني عندما يكون م�ستوى الفريق �سيئ ونتائجه
�سلبية وذلك ب�سبب �أن الإدارة هي من جلبت الالعبني ولي�س
املدرب الذي يربر �سوء النتائج بنا ًء على هذا الت�صرف اخلاطئ.
ومعظم الأندية تطالب بتطبيق الأحرتاف ولكن جتد عملها
ال يتعدى �أبجديات (الهواية) يف عملية انتقال الالعبني القادمني
لها �أو اخلارجني منها !!
بالرغم ب�أنني من م�ؤيدي حتديد �سقف لعقود الالعبني
البحرينني والأجانب� ،إال هناك و�سائل كثرية ومثرية للتالعب
على هذا النظام !!
كما حدث ويحدث يف بع�ض الدول املجاورة ،من حيث قيام
النادي والالعب بالتوقيع على عقدين خمتلفني !! واحد يتبع
قرار �سقف الراتب املعتمد وهو العقد الر�سمي �أمام اجلهات
الر�سمية والر�أي العام ،وعقد �آخر (من حتت الطاولة) ويكون
هو العقد الفعلي مع الالعب ولكنه عقد غري ر�سمي وغري م�صدق
وال يحمي الطرفني يف حالة االختالف على بنوده.
راب ًعا  -التعاقدات مع الالعبني الأجانب:
هذا اجلزء ال يتجز�أ من حمور حديثنا اليوم ،حيث جند
�أغلبية الالعبني الأجانب املحرتفني يف م�ستوى الالعبني املحليني
�إن مل يكن �أقل من ذلك (�إال ما ندر).
وغالبًا يتم جلب معظم الالعبني الأجانب عن طريق و�سطاء
العبني �أجانب ومعظمهم غري ر�سمي ،والو�سيط الأجنبي
همه الوحيد ت�سويق الالعبني و�أخذ عمولته يف بداية املو�سم
والرجوع �إىل بالده ،ولن يعود �إال يف بداية املو�سم القادم
ملمار�سة نف�س العملية.
ويف�ضل من الأندية زيادة الدعم والتعاون مع الو�سطاء
البحرينيني الذين ينظرون �إىل اال�ستمرارية يف عملهم
ويحافظون على جلب �أف�ضل الالعبني الأجانب من �أجل
ا�ستمرار عملهم واملحافظة على رزقهم و�أكل عي�شهم.
وكذلك تواجد الو�سطاء البحرينيني طوال املو�سم يف الديرة
وهذا ي�ساعد على حل �أي م�شكلة حت�صل بني الالعب وناديه.
ويف هذا اجلانب تالم فيها بع�ض �إدارت الأندية التي تف�ضل
التعامل مع الو�سطاء الأجانب على الو�سطاء املواطنني ،بالرغم
ب�أن معظم �إحتادات كرة القدم يف دول اخلليج العربي تفر�ض
على جميع الأندية التعامل عن طريق الوكالء املحليني (فقط).
وللأ�سف هناك بع�ض املدربني الأجانب والبع�ض من
�أع�ضاء الأجهزة الفنية يف الأندية متار�س مهنة (ال�سم�سرة) يف
جلب الالعبني الأجانب وهي لي�ست مهمتهم الرئي�سية ،ولكن
�أحيا ًنا امل�صالح ال�شخ�صية عند (البع�ض) تغلب على امل�صلحة
العامة للنادي !!
ون�أمل من وزارة �ش�ؤون ال�شباب وبالتعاون مع االحتادات
والأندية يف و�ضع �آلية وا�ضحة للجميع يف عملية تنظيم
انتقاالت الالعبني والتعاقدات التي غالبا ترهق ميزانيات الأندية
وتت�سبب يف تراكم الديون على الأندية (وهذه ق�صة متكررة
�سنو ًيا) !!

