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�أ�شاد بفوز الفريق على ليناري�س ديبورتيفو ..نا�صر بن حمد:

قرطبــة الإ�سبانــي ي�سي ــر بخطــى ثابتــة نحــو حتقيــق الأه ــداف

رئيس القسم الرياضي :ناصر محمد

01

ح�سن مريزا
ينتقل �إىل ال�سيب العماين

عي�سى عبا�س:

نا�صر بن حمد

�أعرب �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة ممثل
جاللة امللك للأعمال الإن�سانية و�ش�ؤون ال�شباب عن
ارتياحه من النتائج التي يحققها فريق قرطبة اال�سباين
ريا �سموه �إىل
يف الدوري اال�سباين للدرجة الثانية ،م�ش ً
�أن امل�ستويات املتطورة التي يقدمها الفريق تبعث ت�ؤكد
ب�أن م�ستقبل زاهر ينتظر الفريق يف الفرتة القادمة.
و�أ�شاد �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة بفوز
قرطبة على ليناري�س ديبورتيفو بهدفني مقابل هدف

يف الدوري اال�سباين وتقدمه خطوة �أخرى نحو حتقيق
الأهداف يف ظل الدعم الذي يحظى به الفريق من �إدارة
النادي وحر�صهم على ال�سري بخطى ثابتة نحو حتقيق
الأهداف املرجوة.
و�أو�ضح �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
�أنه حري�ص على دعم الفريق يف املرحلة القادمة التي
حتتاج �إىل املزيد من اجلهود لتحقيق �أهداف الفريق،
مبي ًنا �سموه �إىل �أن الثقة كبرية بقدرات الالعبني

واجلهازين الفني والإداري يف موا�صلة ح�صد النقاط
يف اجلوالت القادمة.
ومت ّنى �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
التوفيق والنجاح للفريق يف مباراته القادمة التي
�ستجمع مع ريال مور�سيا.
وحقق قرطبة فو ًزا على ليناري�س ديبورتيفو
بهدفني مقابل هدف ورفع ر�صيده �إىل  23نقطة يف
املركز الثالث.

فوز «اجلابري وما يهاب» يف مهرجان الب�شائر ب�سلطنة عمان

حممد بن �سلمان ُيهدي �إجناز هجن الطايالت �إىل جاللة امللك وويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
�أهدى �سمو ال�شيخ حممد بن �سلمان
بن حمد �آل خليفة فوز هجن الطايالت يف
بطولة مهرجان الب�شائر ال�سنوي الرابع
ب�سلطنة عمان وذلك بتحقيق املركزين
الأول والثاين يف ال�شوط الرئي�سي للقعدان
«بندقيه جعدان مفتوح»« ،اجلابري»
لهجن الطايالت ،وفوزه باملركزين الأول
والثاين يف بندقية القعدان يف «�سن
اللقايا» ال�شوط الثالث «ما يهاب» �إىل
ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى
حفظه اهلل ورع��اه ،و�إىل �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل
العهد ،رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.
وقال �سمو ال�شيخ حممد بن �سلمان بن

حمد �آل خليفة �إن ما حققته مملكة البحرين
من نتائج مميزة خالل مهرجان الب�شائر
ال�سنوي الرابع ل�سباقات الهجن العربية

 2021ب�سلطنة عمان ال�شقيقة هو مبعث
فخر ويعك�س مدى ما حتظى به ريا�ضة
امل��وروث ال�شعبي من اهتمام ورعاية

ودعم ملوا�صلة العمل على االرتقاء بهذه
الريا�ضات التي ت�سهم يف تعزيز ارتباط
�أبناء البحرين ب�إرثهم الثقايف واملحافظة
عليه ،م�ؤكدًا �سموه حر�ص مملكة البحرين
على امل�شاركة امل�ستمرة يف الفعاليات
اخلليجية التي تعنى بريا�ضات املوروث
ال�شعبي ،مبا يحقق املزيد من املنجزات
ململكة البحرين على خمتلف ال�صعد.
و�أع��رب �سموه عن �شكره وتقديره
للقائمني على �إع��داد وتنظيم مهرجان
الب�شائر ال�سنوي الرابع ل�سباقات الهجن
العربية  2021ب�سلطنة عمان ال�شقيقة،
متمن ًيا لهم التوفيق وال��ن��ج��اح يف
الن�سخ املقبلة من املهرجانات مبا يلبي
تطلعاتهم.

لقاء هام�شي يجمع توبلي مع االحتاد اليوم

باربار يح�سم ت� ّأهله ملربع �أقوياء اليد بتجاوز الت�ضامن
عي�سى عبا�س:
ح�سم باربار ت�أهله �إىل املربع الذهبي لدوري الدرجة
الأوىل لكرة اليد ،وذلك بعد فوزه على نظريه فريق
الت�ضامن بنتيجة /31 26يف اللقاء الذي جمع بني
الفريقني م�ساء يوم �أم�س الأحد على �صالة احتاد اللعبة
ب�أم احل�صم يف مواجهة م�ؤجلة عن اجلولة الأوىل من
امل�سابقة ،وكان ال�شوط الأول من املباراة انتهى بتعادل
ً
عر�ضا
الفريقني بنتيجة /16 16قدم خالله الت�ضامن
قو َيا وكان ندا ً لباربار ،ليح�سم كوا�سر باربار ت�أهلهم
للمربع الذهبي ك�أول فرق املجموعة الأوىل التي يبقى
ال�صراع فيها م�شتعالً يف ظل تناف�س ثالثة فرق على
مرافقة باربار للمربع الذهبي ،حيث حتافظ فرق النجمة
واالتفاق والت�ضامن على حظوظها.

ورفع باربار ر�صيده �إىل  10نقاط يف �صدارة الرتتيب
العام ،يف حني ح�صل الت�ضامن على نقطة اخل�سارة التي
رفعته للنقطة اخلام�سة مع تبقي مباراة واحدة للفريق
�أمام االتفاق يف ختام مناف�سات اجلولة.
وبالعودة �إىل املباراة فقد جاءت البداية متكافئة بني
الفريقني مع �أف�ضلية ب�سيطة لباربار الذي تقدم بفارق 4
�أهداف خالل الن�صف الأول من ال�شوط م�ستفيدًا من خربة
العبيه و�إمكانياتهم الفنية� ،إال �أن حما�س العبي الت�ضامن
وتنظيمهم الدفاعي والهجومي �أعادهم �إىل �أجواء ال�شوط
و�ساهم يف حتقيق التعادل ومن ثم التقدم بالنتيجة،
و�سنحت �أمام الت�ضامن فر�صة �إنهاء ال�شوط بالتقدم
بفارق هدفني �إىل �أن اال�ستعجال وقوة دفاع باربار حرما
الت�ضامن من الفر�صة التي عادل بعدها باربار نتيجة
ال�شوط الأول.

وخالل ال�شوط الثاين ا�ستمرت املباراة يف تكا ُفئها بني
الفريقني� ،إىل �أن متكن باربار من حتقيق التقدم بفارق
هدفني وثالثة �أهداف بف�ضل اعتماد مدرب الفريق على 7
العبني يف ال�شوط الهجومي ب�إخراج حار�س املرمى �إىل
جانب �إيقاف حماوالت العبي الت�ضامن الذين عانوا من
الإرهاق يف نهاية املباراة ،لينجح باربار يف ح�سم اللقاء
مل�صلحته والت�أهل للمربع الذهبي.

مباراة اليوم
وتقام م�ساء اليوم مباراة واحدة حل�ساب املجموعة
الثانية وبعيدة عن ح�سابات الت�أهل للمربع الذهبي،
وذلك عندما يلتقي فريق االحتاد مع فريق توبلي
يف ال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء على �صالة احتاد اليد ب�أم
احل�صم.

�آ�سيوي اليد يلغي بطولتي ال�شباب والنا�شئني
عي�سى عبا�س:
ق ّرر االحتاد الآ�سيوي لكرة اليد �إلغاء بطولة ك�أ�س
�آ�سيا لل�شباب الـ 17والتي كان من املقرر لها �أن تقام يف
البحرين خالل �شهر مار�س املقبل� ،إىل جانب �إلغاء بطولة
ك�أ�س �آ�سيا للنا�شئني التا�سعة والتي كان من املقرر لها �أن
تقام يف كازخ�ستان خالل �شهر يوليو من العام اجلاري،
�إذ ي�أتي قرار االحتاد الآ�سيوي ب�إلغاء البطولتني على
خلفية قرار االحتاد االحتاد الدويل للعبة ب�إلغاء بطولتي

العامل للنا�شئني وال�شباب املقررتني باليونان واملجر على
التوايل.
وجاء قرار �إلغاء البطوالت الدولية والقارية نظ ًرا
للأو�ضاع ال�صحية التي يعي�شها العامل جراء جائحة وباء
فريو�س كورونا ،حيث ت�سبب الوباء يف �إلغاء العديد من
البطوالت املهمة �أو ت�أجيلها.
وكانت البطولتان من املقرر �إقامتهما خالل العام
املا�ضي ب�شهري يوليو و�أغ�سط�س� ،إال �أن وباء كورونا
ت�سبب يف ت�أجيل البطولتني يف �أكرث من منا�سبة وتغيري

روزنامة االحتاد الآ�سيوي� ،إىل �أن قرر االحتاد الدويل
�إلغاء بطولتي العامل للنا�شئني وال�شباب ،والتي على
�إثرها قرر االحتاد الآ�سيوي �إلغاء البطولتني القاريتني.
ومن جانب �آخر �أنهى االحتاد البحريني لكرة اليد
عقود الأجهزة الفنية ملنتخبي النا�شئني وال�شباب ،حيث
كان يقود منتخب ال�شباب املدرب �سيد علي الفالحي
وي�ساعده �أكرب املرزوق و�إداري املنتخب ح�سني الفردان،
فيما كان يقود منتخب النا�شئني املدرب �أمني القالف
وي�ساعده علي مكي و�إداري املنتخب علي ر�ضي.

تو�صل العب الفريق الأول لكرة اليد بنادي
ّ
الت�ضامن �إىل اتفاق كامل مع نادي ال�سيب العماين
لالحرتاف يف �صفوفه ملدة �شهر كامل ،يخو�ض
خاللها الفريق مناف�سات بطولة الدوري ب�سلطنة
عمان ،حيث ُيعد فريق ال�سيب من الفرق املناف�سة على
الألقاب بامل�سابقات املحلية ب�سلطنة عمان �إىل جانب
فرق م�سقط.
ومن املتوقع �أن يغادر مريزا متوجهًا اىل العا�صمة
م�سقط خالل اليومني القادمني من �أجل االنخراط يف
تدريبات الفريق بعد ح�سم كافة الأمور الر�سمية يف
عملية االنتقال ،حيث كانت مباراة باربار يوم �أم�س
الأخرية ملريزا مع الت�ضامن هذا املو�سم� ،إال يف حالة
متكنه من العودة قبل �إغالق فرتة الت�سجيل الثانية.
و ُيعد مريزا من الالعبني ال�صاعدين يف كرة
اليد البحرينية ،و�سبق له متثيل منتخبي النا�شئني
وال�شباب خالل فرتة املراحل العمرية ،كما مت اختياره
�ضمن القائمة الأولية للمنتخب الوطني الأول يف
الفرتة الأخرية.

يكتبها :محمد طالب

شوية كالم
 #مبا �أن عدد املباريات بدوري الدرجة الأوىل
لكرة اليد كان قليالً جدًا ب�سبب �ضيق الوقت والتزام
املنتخبات مب�شاركات خارجية ،ف�أعتقد �أن الفر�صة
مواتية الآن �أمام جلنة امل�سابقات بتغيري نظام
الك�أ�س ،بحيث تلعب مباريات الدور التمهيدي
ب�أف�ضلية الفريق الفائز من ثالث مباريات ويف
الدور الثاين يطبق نظام الذهاب والإياب (الفائز
من مبارتني) حتى الت�أهل �إىل املباراة النهائية
الفا�صلة.
� #آخر الكالم :لك حرية كره الأ�شخا�ص لكن
لي�س من ح ّقك �أن ت�ش ّوه �سمعة من تكره.

دوري أبطال أوروبا
التسيو

23:00

بايرن ميونيخ

أتلتيكو مدريد

23:00

تشيلسي

الدوري اإلنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد

21:00

ساوثهامتون

دوري أبطال أفريقيا
سيمبا

16:00

األهلي

المريخ

16:00

فيتا كلوب

بيترو أتلتيكو

16:00

الوداد الرياضي

تونغيث

19:00

الزمالك

مولودية الجزائر

22:00

الترجي الرياضي

دوري كأس األمير محمد بن سلمان
الباطن

15:45

القادسية

الفتح

18:20

االتفاق

االتحاد

19:00

الفيصلي

النصر

20:35

الهالل

 02الريا�ضة
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درجال ي�شيد بجهود االحتاد البحريني ويطلع على مرافقه وخطته اال�سرتاتيجية ..علي بن خليفة:

تعزيز �سبل التعاون بتفعيل �أطر العمل خلدمة الكرة يف البلدين ال�شقيقني

ا�ستقبل رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد البحريني لكرة
القدم ال�شيخ علي بن خليفة بن �أحمد �آل خليفة ،وزير
ال�شباب والريا�ضة بجمهورية العراق ال�شقيقة عدنان
درجال ،والذي قام بزيارة �إىل مقر االحتاد البحريني لكرة
القدم ،بح�ضور القائم ب�أعمال �سفارة جمهورية العراق
لدى مملكة البحرين الدكتور حممد عدنان ،ونائب رئي�س
االحتاد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية علي بن �أحمد البوعينني.
وخالل اللقاء ،رحب ال�شيخ علي بن خليفة بن �أحمد �آل
خليفة ،مبعايل وزير ال�شباب والريا�ضة بجمهورية العراق
ال�شقيقة ،والذي يزور مملكة البحرين حال ًيا يف زيارة
ر�سمية التقى خاللها عددًا من امل�س�ؤولني ،ناقالً له حتيات
�أع�ضاء جمل�س �إدارة االحتاد البحريني لكرة القدم وجميع
منت�سبي الكرة البحرينية.
و�أ�شاد رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد البحريني لكرة
القدم بالعالقات الطيبة واملميزة التي تربط بني البلدين
ال�شقيقني يف خمتلف املجاالت مبا فيها اجلانب ال�شبابي

وخ�صو�صا على م�ستوى كرة القدم والتعاون
والريا�ضي،
ً
الوثيق القائم بني االحتادين البحريني والعراقي لكرة
القدم.
وبحث رئي�س االحتاد البحريني لكرة القدم ووزير
ال�شباب والريا�ضة العراقي �سبل التعاون امل�شرتك لتطوير
العالقة بني البلدين يف جمال كرة القدم ،واال�ستفادة من
التجارب الناجحة يف كال االحتادين ال�شقيقني عرب زيادة
تفعيل �أطر العمل مبا يخدم منظومة كرة القدم يف البلدين.
و�أعرب ال�شيخ علي بن خليفة بن �أحمد �آل خليفة عن
اعتزاز بيت الكرة البحرينية بهذه الزيارة الر�سمية لوزير
ال�شباب والريا�ضة العراقي ،كما قدم نائب رئي�س االحتاد
البحريني لكرة القدم لل�ش�ؤون الإدارية واملالية علي بن
�أحمد البوعينني �إيجا ًزا عن ر�ؤية و�أهداف وا�سرتاتيجية
االحتاد ،بالإ�ضافة �إىل بيان املكت�سبات التي حتققت خالل
الفرتات املا�ضية عرب �سل�سلة من الإجنازات املختلفة يف
جمال املنتخبات الوطنية والفنية والإدارية والإعالمية

والقانونية.
وقدم رئي�س االحتاد البحريني لكرة القدم هدية
تذكارية ملعايل وزير ال�شباب والريا�ضة العراقي ،وهي
عبارة عن لوحة فنية تعود ملعاليه عندما كان الع ًبا يف
�صفوف املنتخب العراقي ،والتي ر�سمت على يد الفنان
البحريني عبداهلل �سيف.
ومن جانبه �أعرب وزير ال�شباب والريا�ضة العراقي
عدنان درجال عن عميق �شكره وتقديره حل�سن وحفاوة
اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة ،م�شيدًا مبا يربط جمهورية
العراق ومملكة البحرين من عالقات وثيقة ،م�ؤكدًا يف
الوذات ذاته حر�ص جمهورية العراق على ت�أطري التعاون
مع مملكة البحرين يف اجلانب الريا�ضي عمو ًما ،وكرة
خ�صو�صا عرب التعاون امل�ستمر بني االحتاد العراقي
القدم
ً
لكرة القدم واالحتاد البحريني لكرة القدم.
و�أ�شاد درجال بالعمل القائم يف االحتاد البحريني لكرة
القدم برئا�سة �سعادة ال�شيخ علي بن خليفة بن �أحمد �آل

خليفة ،مثن ًيا على اجلهود الكبرية التي يبذلها االحتاد يف
العمل على تطوير جوانب خمتلفة مبا يعزز مكانة مملكة
البحرين ،وم�ؤكدًا دور االحتاد البحريني الريادي يف تعزيز
العالقات مع خمتلف االحتادات مبا يخدم تطور الكرة على
امل�ستويات الإقليمية والقارية والدولية.
وعلى هام�ش الزيارة ،اطلع وزير ال�شباب والريا�ضة
العراقي على مرافق االحتاد البحريني لكرة القدم من مبان
�إدارية ومالعب خارجية ،بالإ�ضافة �إىل م�شاريع الدعم التي
حت�صل عليها االحتاد من االحتادين الدويل والآ�سيوي لكرة
القدم ،كما اطلع على حت�ضريات املنتخب الأوملبي البحريني
لكرة القدم يف جتمعه املحلي احلايل ،بالإ�ضافة �إىل عدد من
تدريبات الأندية املحلية يف مالعب االحتاد.
ح�ضر اللقاء ع�ضوا جمل�س �إدارة االحتاد البحريني
لكرة القدم عبدالر�ضا حقيقي وحممد احلمادي ،والأمني
العام لالحتاد البحريني لكرة القدم �إبراهيم البوعينني،
وعدد من ر�ؤ�ساء الأق�سام باالحتاد.

�شركة طلبات تقدم رعايتها لك�أ�س
جاللة امللك املفدى ودوري نا�صر بن حمد املمتاز

«فيبا» ي�شيد بجهود فريق
الإح�صاء يف الت�صفيات الآ�سيوية
�أ�شاد االحتاد الدويل لكرة ال�سلة ،بجهود
جلنة الإح�صاء يف االحتاد البحريني لكرة
ال�سلة� ،أثناء ا�ست�ضافة البحرين مناف�سات
مباريات املجموعتني الرابعة وال�ساد�سة
للنافذة الثالثة من الت�صفيات امل�ؤهلة
لك�أ�س �آ�سيا  ،2021خالل الفرتة من 18
ولغاية  22فرباير اجلاري.
و�أعرب م�س�ؤول ق�سم الإح�صاء و�أهلية
الالعبني باالحتاد الآ�سيوي ،معروف
مولود ،يف ر�سالة ر�سمية بعثها �إىل االحتاد
البحريني لكرة ال�سلة ،عن �سعادته البالغة
وامتنانه الكبري على الأداء املتميز لفريق
الإح�صاء باالحتاد البحريني لكرة ال�سلة،
خالل مباريات الت�صفيات الآ�سيوية.
وقال معروف �إن نتائج التقييم وحتليل
اجلودة الذي قدمته �شركة GeniusSports

للبيانات الريا�ضية والتكنولوجيا ،فيما
يتعلق بعمل الإح�صائيني خالل جميع
الألعاب القارية التي جتري الآن� ،أفادت
ب�أن الأداء الذي قدمه الإح�صائيون يف
البحرين خالل جميع املباريات كان مميزا،
ومل حتدث �أي م�شاكل مع النتيجة و�إدارة
الوقت ،عالوة على ذلك ،مل تتم مالحظة �أي
م�شاكل يف االت�صال خالل جميع املباريات.
و�أكد معروف �أن خطة التطوير وور�ش
العمل التي قام بها االحتاد الآ�سيوي لكرة
ال�سلة يف البحرين فيما يتعلق بتطوير
الإح�صائيني وتنفيذ �سجل النتائج الرقمية
قد �أ�سفرت عن حتقيق العديد من الأهداف،
م�شريا �إىل �أن االحتاد الآ�سيوي يتطلع دائما
�إىل ا�ستمرار التعاون الناجح مع االحتاد
البحريني لكرة ال�سلة.

دور كبري لفريق كن م�ستع ًدا يف ت�صفيات �آ�سيا ال�سالوية
�أ�شاد �أحمد يو�سف �أمني ال�سر العام لالحتاد
البحريني لكرة ال�سلة باجلهود الكبرية التي
بذلها فريق كن م�ستعدًا التطوعي ،خالل
مناف�سات ت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا لكرة ال�سلة
 ،2021والتي ا�ست�ضافت منها مملكة البحرين
مباريات املجموعتني الرابعة وال�ساد�سة ،خالل
الفرتة من  18لغاية  22فرباير اجلاري.
و�أعرب يو�سف ،عن بالغ �شكره وتقديره
لفريق كن م�ستعدًا التطوعي ،على جهودهم
التطوعية النبيلة التي ت�صب خلدمة مملكة
البحرين.
و�أكد يو�سف �أن تفاين �أع�ضاء الفريق خالل
�أداء عملهم �أثناء فرتة ا�ست�ضافة مملكة البحرين
ملباريات الت�صفيات الآ�سيوية ،هو �أكرب دليل
على �أن ال�شباب البحريني جاهز خلدمة الوطن
يف خمتلف الفعاليات.
و�أ�شاد يو�سف بجهود الفريق التطوعي

�أحمد يو�سف
وحر�صه على االنخراط يف متطلبات جمتمعه،
والوقوف بجانب وطننا يف كافة جماالتها وهو
ما ظهر جليًا يف ح�ضوره القوي والفعال خالل
مباريات الت�صفيات.

قد ّمت �شركة طلبات رعايتها لك�أ�س
جاللة امللك املفدى ودوري نا�صر بن حمد
املمتاز لكرة القدم للمو�سم الريا�ضي -2020
.2021
وث ّمن رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد
البحريني لكرة القدم ال�شيخ علي بن خليفة
بن �أحمد �آل خليفة رعاية ب�شركة طلبات،
م�ؤكدًا �أن هذا الدعم �سيوفر �أ�سباب النجاح
ريا �إىل �أن هذه
التنظيمي للم�سابقتني ،م�ش ً
الرعاية تعك�س دون �أدنى �شك حر�ص
ال�شركة على تطبيق ال�شراكة املجتمعية بني
القطاع اخلا�ص وقطاع كرة القدم باململكة� ،إذ
متتلك ال�شركة �سجالً متمي ًزا يف دعم �أن�شطة
االحتاد البحريني لكرة القدم ،موجهًا �شكره
وتقديره للم�س�ؤولني يف �شركة طلبات على
التعاون املثمر.
و�أ�شار �إىل �أن تقدمي الرعاية يعك�س
التعاون الإيجابي الذي تبديه ال�شركة؛ لدعم
الأن�شطة الريا�ضية يف البحرين مبا ينعك�س
�إيجا ًبا على تطور الريا�ضة عمو ًما ودعم

علي دروي�ش

قطاع كرة القدم على وجه التعيني.
و�أو�ضح �أن الرعاية تعك�س احل�س الوطني

الرفيع للجهات املختلفة يف القطاع اخلا�ص
لتقدمي الدعم مل�سابقتني كرويتني مهمتني.
من جانبه� ،أعرب مدير الت�سويق يف �شركة
طلبات علي حارث دروي�ش عن فخر واعتزاز
ال�شركة بدعم م�سابقة ك�أ�س جاللة امللك املفدى
وم�سابقة دوري نا�صر بن حمد املمتاز لكرة
القدم والإ�سهام يف جناحهما ،مقد ًما ال�شكر
والتقدير �إىل �سعادة ال�شيخ علي بن خليفة بن
�أحمد �آل خليفة ،على كل ما يبذله �سعادته من
جهود متوا�صلة برئا�سته لالحتاد البحريني
لكرة القدم يف االرتقاء بالكرة البحرينية
وقيادتها �إىل مزيد من النجاحات.
و�أكد علي حارث دروي�ش �أن دعم
�شركة طلبات لك�أ�س امللك ودوري نا�صر بن
حمد املمتاز يعد واج ًبا وطن ًيا وم�س�ؤولية
جمتمعية يتح ّتم على ال�شركة االلتزام والوفاء
بها ،م�ضي ًفا �أن رعاية ال�شباب البحريني
وامل�سابقــات الكروية هو نهج را�سخ لدى
�إدارة ال�شركة ،متمن ًيا كل التوفيق للقائمني
على امل�سابقتني.

ً
مت�سابقا
جناح مميز لثاين جوالت (�أوتوكرو�س البحرين) مب�شاركة 47
�أ�سدل ال�ستار م�ساء يوم اجلمعة املا�ضي
على ثاين جوالت (�أوتوكرو�س البحرين)
الذي ينظمه االحتاد البحريني لل�سيارات
مبواقف حلبة البحرين الدولية موطن ريا�ضة
ال�سيارات يف ال�شرق الأو�سط ،حيث �شهدت
اجلولة الأوىل م�شاركة  47مت�ساب ًقا يف جميع
الفئات.
وتربع على عر�ش اجلولة الثانية املت�سابق
�سلمان حممود من فريق بابكو لريا�ضة
ال�سيارات حمق ًقا �أ�سرع زمن يف اجلولة بلغ
 39.347ثانية ،بينما جاء و�صي ًفا �سائق
فريق بابكو لريا�ضة ال�سيارات الآخر املت�سابق
عي�سى حممود بزمن بلغ  40.784ثانية
واملركز الثالث فقد كان من ن�صيب املت�سابق
خالد ح�سام والذي بلغ زمنه  41.148ثانية.
وعلى م�ستوى الفئات و�ضمن مناف�سات
فئة  SAفقد حقق املركز الأول املت�سابق حممود
في�صل حمق ًقا �أ�سرع زمن يف هذه الفئة وبلغ
 41.77ثانية ،وجاء يف املركز الثاين املت�سابق
حممود �شويطر بزمن بلغ  42.516ثانية ويف
املركز الثالث جاء املت�سابق يو�سف خمريي
بزمن بلغ  43.746ثانية.
يف مناف�سات فئة الـ� SBأحرز املركز
يف هذه الفئة وتفوق على جميع مناف�سيه
املت�سابق �أحمد عبداحلميد والذي حقق زمن

بلغ  44.998ثانية تار ًكا املركز الثاين
للمت�سابق علي د�شتي والذي انهى �سباقه بزمن
بلغ  45.22ثانية واملركز الثالث للمت�سابق
فهد عي�سى بزمن بلغ  45.381ثانية.
يف مناف�سات فئة الـ MAفاز باملركز
املت�سابق خالد ح�سام والذي حقق �أ�سرع
زمن يف هذه الفئة بلغ  41.148ثانية ،يف
املركز الثاين املت�سابق عبداهلل ال�سبع بزمن بلغ
 42.216ثانية ويف املركز الثالث املت�سابق
حبيب عقيل بزمن بلغ  43.272ثانية.
يف مناف�سات فئة الـ MBفاز باملركز الأول

وحمق ًقا �أ�سرع زمن املت�سابق عي�سى حممود
وبلغ زمنه  40.784ثانية ،يف املركز الثاين
املت�سابق عاقب �صديقي بزمن بلغ 42.539
ثانية ويف املركز الثالث املت�سابق حممد علوي
بزمن بلغ  42.68ثانية.
يف مناف�سات فئة الـ SUفاز باملركز الأول
�سلمان حممود والذي انهى �سباقه ب�أ�سرع
زمن وبلغ  39.347ثانية ،يف املركز الثاين
املت�سابق معز حممد بزمن بلغ  41.2ثانية
ويف املركز الثالث املت�سابق حمد �صالح بزمن
بلغ  46.841ثانية.

