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الرهيب النجماوي يغادر للم�شاركة يف �آ�سيوية اليد
عي�سى عبا�س:
غادر الفريق الأول لكرة اليد بنادي
النجمة يوم �أم�س �إىل مدينة جدة باململكة
العربية ال�سعودية ،وذلك للم�شاركة يف
البطولة الآ�سيوية الثالثة والع�شرين للأندية
�أبطال الدوري كممثل لكرة اليد البحرينية،
حيث من املقرر �أن تنطلق البطولة يوم 12
يونيو اجلاري وت�ستمر لغاية  21من ذات
ال�شهر مب�شاركة  11فريقا يتناف�سون على
لقب البطولة والت�أهل لبطولة العامل للأندية
(�سوبر جلوب).
ويرت�أ�س ع�ضو جمل�س �إدارة النادي
حممد الع�سومي الوفد الذي ي�ضم رئي�س
جهاز اللعبة فهد بو�شعر ومدير الفريق
حممد بوكمال والإداري �أحمد جناحي �إىل
جانب اجلهاز الفني بقيادة �سيد علي الفالحي
وم�ساعده ه�شام عبدالأمري و�أخ�صائي العالج
�أحمد عبداجلليل ،فيما ت�ضم القائمة 18
العبا ،وهم :حممد عبداحل�سني  -علي �أنور -

 حممد حبيب ،بالإ�ضافة �إىل حمد ال�شمالن.ويلعب النجمة �ضمن املجموعة الأوىل،
حيث ي�ستهل م�شواره يف البطولة مبواجهة
فريق العربي القطري يوم  12يونيو ،ثم
يالقي �شاهد كازيرون الإيراين يوم 14

مهدي �سعد  -بالل ب�شام  -عبداهلل عبدالكرمي
 علي ف�ؤاد  -ح�سني حممد  -كميل حمفوظ -�سيد علي با�سم  -ح�سن �شهاب  -حممد مريزا
 علي عيد  -حممد حبيب  -خالد عبداهلل -عادل حممد  -املحرتف �إيفان �ستيبنوفيت�ش

«الأحمر البحريني» يبد�أ حت�ضرياته ملواجهة هونغ كونغ
ا�ست�أنف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم
تدريباته ا�ستعدادا للقاء منتخب هونغ كونغ
يف اجلولة الأخرية ملباريات املجموعة الثالثة
من الت�صفيات الآ�سيوية املزدوجة وامل�ؤهلة
لنهائيات ك�أ�س العامل  2022وك�أ�س �آ�سيا
.2023
وقاد املدرب الربتغايل هيليو �سوزا تدريبات
منتخبنا الوطني على ملعب النادي الأهلي
باملاحوز حت�ضريا ملواجهة منتخب هونغ كونغ
يوم الثالثاء القادم ( 15يونيو اجلاري) ،حيث
تدرب الالعبون الذين �شاركوا يف لقاء �إيران يف
عمليات التدريبات اال�سرتجاعية للو�صول �إىل
حالة اال�ست�شفاء املطلوبة ،يف حني تدرب بقية
الالعبني يف التح�ضريات العادية.

وكان الأحمر البحريني قد خ�سر مواجهته
الأخرية امام نظريه الإيراين ،ليرتاجع للمركز
الثالث يف ترتيب املجموعة بر�صيد (12
نقطة) ،بالت�ساوي مع املنتخب الإيراين �صاحب

املركز الثاين ،فيما وا�صل املنتخب العراقي
�صدارته للرتتيب بر�صيد ( 14نقطة) ،هونغ
كونغ ( 5نقاط) يف املركز الرابع ،و�أخريا
كمبوديا بنقطة واحدة.

 14يوليو انتخابات جمل�س �إدارة االحتاد البحريني لكرة القدم

�إبراهيم البوعينني

العامة باالحتاد عرب الأندية التي ت�سلمت
ا�ستمارات الرت�شح للرئا�سة والع�ضوية ،وذلك
ح�سب �شروط الرت�شح املعتمدة يف النظام
الأ�سا�سي لالحتاد.

و�أو�ضح �أنه مع �إغالق باب الرت�شح
يوم  29يونيو �سيقوم االحتاد ب�إعداد قائمة
املرت�شحني ر�سميا ،متهيدا لإجراء االنتخابات
على هام�ش اجلمعية العمومية العادية التي
�ستعقد يوم  14يوليو املقبل.
وا�ستعر�ض البوعينني �آلية و�شروط
التقدم بالرت�شح النتخابات االحتاد البحريني
لكرة القدم� ،إذ �أو�ضح �أن املادة  32ن�صت على
تكوين جمل�س الإدارة من � 10أع�ضاء يكون
تف�صيلهم كالآتي :رئي�س ونائب �أول له ونائب
ثان و�سبعة �أع�ضاء ينتخبون ملدة � 4سنوات.
من جهة �أخرى ،قال البوعينني �إنه بح�سب
النظام الأ�سا�سي لالحتاد ف�إن الأمانة العامة
خاطبت الأندية لتقدمي مقرتحاتها مكتوبة يف
موعد �أق�صاه يوم  17يونيو  2021عند 1
ظهرا ،متهيدا ملناق�شتها وعر�ضها يف اجتماع
اجلمعية العمومية العادية.

منتخبنا الأوملبي يواجه الأردن اليوم
يلتقي منتخبنا االوملبي لكرة
القدم نظريه املنتخب الأردين وديا
م�ساء اليوم اجلمعة يف ال�ساعة
ال�سابعة والن�صف على �ستاد مدينة
خليفة الريا�ضية� ،ضمن حت�ضريات
املنتخبني لال�ستحقاقات املقبلة،
وتعترب هذه املباراة اخلام�سة
ملنتخبنا االوملبي بعد ان لعب
مواجهتني �أمام االمارات ومواجهتني
�أمام عمان.
و�ستكون املواجهة ال�ساد�سة
اي�ضا �أمام املنتخب االردين يوم
االثنني املقبل املوافق  14يونيو.
و�أجرى املنتخب الأردين تدريباته
على ملعب نادي الرفاع ،بقيادة
املدرب �أحمد هايل ومب�شاركة كافة

اليوم انطالق العر�س الأوروبي يف بطولة كورونا امل�ؤجلة

«الأزوري» الإيطايل يالقي
تركيا على امللعب الأوملبي بح�ضور اجلماهري

فتح باب الرت�شح للرئا�سة والع�ضوية حتى  29يونيو

قال الأمني العام لالحتاد البحريني لكرة
القدم �إبراهيم البوعينني �إن االحتاد وجه
الدعوة ر�سميا للأندية الأع�ضاء ،لعقد اجلمعية
العمومية العادية يوم الأربعاء املوافق 14
يوليو  ،2021والتي �ست�شهد �إجراء انتخابات
جمل�س الإدارة للدورة االنتخابية املمتدة حتى
عام .2024
و�أو�ضح البوعينني �أن باب الرت�شح
النتخابات االحتاد البحريني لكرة القدم
للدورة االنتخابية اجلديدة �سيكون مفتوحا
بدءا من � 9صباحا يوم الثالثاء  15يونيو
 2021وحتى  1ظهرا يوم الثالثاء  29يونيو
.2021
وبني البوعينني �أن املجال �سيكون مفتوحا
ملن يرغب يف تقدمي �أوراق تر�شحه لرئا�سة
�أو ع�ضوية جمل�س �إدارة االحتاد عرب الأندية
الأع�ضاء باالحتاد� ،إذ تقدم الطلبات للأمانة

يونيو ،على �أن يواجه م�ضر ال�سعودي
يوم  16يونيو ،ويختم مبارياته يف دوري
املجموعات مبالقاة ال�ساملية الكويتي يوم 17
يونيو.
وين�ص نظام البطولة على ت�أهل �صاحبي
املركزين الأول والثاين من كل جمموعة
�إىل الدور ن�صف النهائي الذي يلعب بنظام
�إخراج املغلوب لتحديد طريف املباراة النهائية
للبطولة.
و�أنهى الفريق ا�ستعداداته للم�شاركة يف
البطولة ،حيث اكتفى بالتدريبات املحلية
التي انطلق منذ نهاية م�سابقة ك�أ�س خالد بن
حمد لكرة اليد ،يف حني مل يتمكن الفريق من
خو�ض �سوى مباراة جتريبية واحدة كانت
�أمام املنتخب الوطني.
واعتمد االحتاد الآ�سيوي لكرة اليد النظام
الرئي�س الذي �سيتبعه يف البطولة ،حيث قرر
االحتاد الآ�سيوي للعبة اعتماد نظام الفقاعة
الطبية يف البطولة على �أن جترى م�سحات
طبية كل يومني جلميع �أفراد البعثات امل�شاركة

يف الن�سخة الثالثة والع�شرين من البطولة
القارية �إىل جانب اللجان الفنية واحلكام
واللجان العاملة بالبطولة.
وخ�ص�ص االحتاد الآ�سيوي املن�صة
الرئي�سة بال�صالة لل�ضيوف من خارج الفقاعة
الطبية ،على �أن ي�سمح ل�شخ�صني كحد �أق�صى
لكل بعثة ،مع حماوالت قائمة لل�سماح
لن�سبة حمددة من اجلماهري يف احل�ضور يف
حالة احل�صول على املوافقات الر�سمية وفق
اال�شرتاطات الطبية� ،إال �أن الأقرب هو �إقامة
البطولة من دون ح�ضور جماهريي.
و�سيلزم كل فريق م�شارك بتوفري 10
العبني ومدرب على الأقل يف حالة �إ�صابة
العبي الفريق �أو اجلهازين الفني والإداري
بفريو�س كورونا ،ويف حالة عدم التمكن
من توفري العدد املحدد من الالعبني �سيعترب
الفريق خا�سرا لنتيجة املباراة بواقع /10،0
ح�سب القانون املتبع يف حالة عدم اكتمال
ن�صاب �أي من فريق م�شارك قبل انطالقة
مباراته.

الالعبني ،حيث ارتكز على تعزيز
اجلوانب الفنية والبدنية ت�أهبا للقاء.
و�شدد هايل يف حديثه قبل
التدريب على �أهمية الإعداد جيدا
للمباراة ،م�شريا يف الوقت نف�سه �إىل
�أن لقاء البحرين مرتني ،ي�شكل فر�صة
مثالية لإدخال الالعبني ب�أجواء
املواجهات الدولية قبل اال�ستحقاق
واملتمثل
الر�سمي،
بالت�صفيات
الآ�سيوية املقررة يف �أكتوبر املقبل،
وكان املنتخب الأردين و�صل الثالثاء
املا�ضي �إىل املنامة ،حيث �أجرى
تدريبا ا�ست�شفائيا يف مقر �إقامته ،قبل
ظهور نتائج فحو�صات كورونا ،التي
�أجريت يف مطار البحرين الدويل،
وجاءت جميع النتائج �سلبية.

بطولة أمم أوروبا
تركيا

22:00

إيطاليا

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا

17:30

إيران

هونغ كونغ

19:30

العراق

إندونيسيا

19:45

اإلمارات

ماليزيا

19:45

فيتنام

أفغانستان

20:00

عمان

اليمن

21:00

أوزبكستان

سنغافورة

21:00

السعودية

الكويت

22:00

األردن

لندن �( -أ ف
ب):
تنطلق ك�أ�س
�أوروبا لكرة القدم
اليوم اجلمعة بعد
ت�أجيلها �سنة ب�سبب
تداعيات فريو�س
كورونا ،حيث ي�أمل
كري�ستيانو رونالدو
يف الدفاع عن لقب
الربتغال وتبحث
فرن�سا عن ثنائية ثانية يف تاريخها بعد
�إحرازها لقب مونديال رو�سيا .2018
وتبدو فرن�سا مع �أ�سطول مهاجميها،
مر�شحة قوية لإحراز لقبها القاري
الثالث بعد  1984و ،2000يف بطولة
مقامة يف  11مدينة �أوروبية ،فيما تربز
بلجيكا امل�صنفة �أوىل عامليا و�إنكلرتا
بوجوهها ال�شابة.
وللمرة الأوىل يف التاريخ� ،ستقام
النهائيات يف  11مدينة �أوروبية ،بدال
من دولة �أو اثنتني كما جرت العادة،
وذلك برغم التحديات التي تفر�ضها
جائحة كورونا.
ا�ستبعدت مدينتا بلباو الإ�سبانية
ودبلن الإيرلندية ،لعجزهما عن تقدمي
�ضمانات تفي مبتطلبات االحتاد
الأوروبي (ويفا) ال�ستيعاب عدد حمدود
من املتفرجني ،لكن �إ�شبيلية تقدمت
للحلول بدال من مواطنتها بلباو ،فيما
توزعت مباريات دبلن بني لندن و�سان

بطر�سبورغ.
وتق�ص روما
�شريط املناف�سات
اجلمعة،
اليوم
عندما تلعب �إيطاليا
مع تركيا على
امللعب الأوملبي �أمام
� 16ألف متفرج.
تنتظر فرن�سا،
و�صيفة الن�سخة
املا�ضية،
حتى
الثالثاء لت�ستهل مبارياتها مبوقعة
نارية �ضد �أملانيا ،حاملة اللقب  3مرات،
يف ميونيخ.
وحتظى �إنكلرتا ب�أف�ضلية �إقامة
مباريات ن�صف النهائي والنهائي على
�أر�ضها على ملعب وميبلي يف لندن،
فيما ترغب كل من �إيطاليا وهولندا
بالعودة �إىل ال�ساحة �إثر غياب حمبط
عن مونديال رو�سيا .2018
وفيما تلتقط القارة الأوروبية
�أنفا�سها من تداعيات كورونا ،مع
تقدم م�ستويات التلقيح� ،سمح االحتاد
الأوروبي للمنتخبات برفع عدد قوائمها
من � 23إىل  26العبا ،حت�سبا لإ�صابات
جديدة.
�ست�ستقبل كل مدينة م�ضيفة
اجلماهري بن�سب متفاوتة بني %25
و ،%100با�ستثناء ميونيخ الهادفة �إىل
ا�ستقبال  14500متفرج كحد �أدنى،
بنحو  %22من قدرتها اال�ستيعابية.

 02الريا�ضة
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�سموه خالل االجتماع

�سمو ال�شيخ خالد بن حمد يرت�أ�س االجتماع بح�ضور جميع الأع�ضاء

خالد بن حمد يرت�أ�س االجتماع الأول :جمل�س �إدارة الهيئة العامة للريا�ضة يعتمد
الهوية الر�سمية ويوافق على ت�سجيل «ويرنز» �أول نادي لكرة القدم كـ«�شركة جتارية»
املركز الإعالمي – الهيئة العامة للريا�ضة:
تر�أ�س �سمو ال�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة النائب
الأول لرئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة رئي�س
الهيئة العامة للريا�ضة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية،
االجتماع الأول ملجل�س �إدارة الهيئة العامة للريا�ضة ،وذلك
مبكتب �سموه يف ق�صر الوادي.
وقد �شارك يف االجتماع� ،سمو ال�شيخ �سلمان بن حممد
�آل خليفة نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للريا�ضة،
وجميع الأع�ضاء ،وهم :وزير �ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة
�أمين بن توفيق امل�ؤيد ،ونربا�س حممد علي طالب ،والآن�سة
هادية حممد فتح اهلل حممد فتح اهلل ،ود .توما�س جامي�س
روزند�ش ،والرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للريا�ضة د.
عبدالرحمن �صادق ع�سكر.
ويف م�ستهل االجتماع ،رحب �سمو ال�شيخ خالد بن
حمد �آل خليفة بالأع�ضاء ،مهنئا �سموه اجلميع بح�صولهم

على الثقة امللكية ال�سامية من لدن ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل
ورعاه ،متمنيا �سموه التوفيق والنجاح للهيئة ،يف حتقيق
تطلعات عاهل البالد املفدى رعاه اهلل ،ملزيد من النه�ضة
والتقدم يف الريا�ضة البحرينية ،عرب ر�سم ال�سيا�سات
والنظم ،التي من �ش�أنها حتقيق �أعلى درجات التطوير
والتقدم للمنظومة الريا�ضية باململكة.
ون ّوه �سموه باالهتمام الكبري الذي يوليه �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد
رئي�س الوزراء ،يف دعم قطاع الريا�ضة من خالل برنامج
عمل احلكومة ،والذي ي�سهم يف توفري البنية التحتية
واملناخ املالئم ،الذي يدعم ويحفز الريا�ضيني لتقدمي �أف�ضل
امل�ستويات لإحراز املزيد من الإجنازات.
و�أ�شاد �سمو ال�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة بدعم
ومتابعة �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة ممثل جاللة
امللك للأعمال الإن�سانية و�ش�ؤون ال�شباب رئي�س املجل�س

الأعلى لل�شباب والريا�ضة ،لهذا القطاع احليوي ،من خالل
اجلهود املتميزة التي بذلها �سموه ،لرتجمة توجيهات
العاهل املفدى رعاه اهلل ،عرب تنفيذ اال�سرتاتيجيات
التطويرية التي حققت نقلة نوعية ،ودفعت بالريا�ضة
البحرينية نحو مراتب متقدمة.
وقال �سموه« :نتطلع من خالل الهيئة العامة للريا�ضة،
ملوا�صلة اجلهود لتحقيق ر�ؤية م�ستقبلية لالرتقاء باملنظومة
الريا�ضية ،على ال�شكل الذي يحقق مزيدا من املنجزات يف
القطاع الريا�ضي البحريني» ،م�شيدا �سموه باجلهود التي
بذلتها الهيئة خالل هذه الفرتة ،لدعم م�شاركات الفرق
واملنتخبات الوطنية ،وكذلك الإ�شراف على احلملة الوطنية
�#أحمرنا-قدها ،التي �أطلقها �سموه دعما مل�شاركة املنتخب
الوطني الأول فيما تبقى من مباريات املرحلة الثانية من
الت�صفيات املزدوجة ،حاثا �سموه اجلميع على م�ضاعفة
اجلهود والتن�سيق مع اجلهات الريا�ضية واحلكومية
ذات العالقة ،على ال�شكل الذي ي�ضمن حتقيق املزيد من

الن�صف ي�شيد بتح�ضريات احتاد �ألعاب القوى لأوملبياد طوكيو
�أ�شاد الأمني العام للجنة الأوملبية
البحرينية حممد ح�سن الن�صف بالتح�ضريات
التي يقوم بها االحتاد البحريني لألعاب
القوى ا�ستعدادا لدورة الألعاب الأوملبية
«�أوملبياد طوكيو  ،»2020م�ؤكدا حر�ص
اللجنة الأوملبية بتوجيه من �سمو ال�شيخ
خالد بن حمد �آل خليفة النائب الأول لرئي�س
املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة ،رئي�س
الهيئة العامة للريا�ضة ،رئي�س اللجنة
الأوملبية على توفري كل �أ�شكال الدعم ملنتخب
«�أم الألعاب».
جاء ذلك لدى ا�ستقباله لرئي�س االحتاد
البحريني لألعاب القوى حممد عبداللطيف
بن جالل و�أمني �سر االحتاد يو�سف �أحمد،
وذلك بح�ضور مدير وفد اململكة يف الأوملبياد
حمد بوحجي وعدد من �أفراد البعثة الإدارية
واملديرين باللجنة الأوملبية.
ورحب الن�صف بوفد احتاد �ألعاب
القوى منوها باجلهود التي يبذلها االحتاد
بالتن�سيق والتعاون مع اللجنة الأوملبية
يف �سبيل اال�ستعداد الأمثل لأوملبياد طوكيو
 2020خ�صو�صا و�أن �ألعاب القوى ت�شكل
واحدة من �أهم الريا�ضات القادرة على ح�صد
النتائج املميزة ململكة البحرين يف الألعاب
الأوملبية.
وبحث الن�صف مع وفد �ألعاب القوى
�أهم متطلبات املنتخب للم�شاركة واطلع

على الربنامج الفني واملع�سكرات التدريبية
ومواعيد الو�صول �إىل طوكيو وجميع
النواحي الأخرى املرتبطة بامل�شاركة
الأوملبية ،حيث �أكد الن�صف على اهتمام
البعثة الإدارية بتوفري الظروف والأجواء
املثالية �أمام منتخب �ألعاب القوى مبا
ميكنهم من متثيل الوطن ب�أف�ضل �صورة.
وبدوره� ،أعرب رئي�س االحتاد البحريني
لألعاب القوى حممد عبداللطيف بن جالل
عن بالغ �شكره وتقديره للجنة الأوملبية
البحرينية برئا�سة �سمو ال�شيخ خالد بن
حمد �آل خليفة النائب الأول لرئي�س املجل�س

الأعلى لل�شباب والريا�ضة ،رئي�س اللجنة
الأوملبية البحرينية على ما تقدمه من
دعم وم�ساندة الحتاد �ألعاب القوى ،كما
�أثنى على متابعة واهتمام �سعادة الأمني
العام من خالل زيارته امليدانية لالحتاد
قبل عدة �أ�شهر ومتابعته للمنتخب من
خالل هذا االجتماع وهو ما يعك�س حر�ص
اللجنة الأوملبية على تقدمي كل �أ�شكال الدعم
وامل�ساندة لبعثة �ألعاب القوى وتقدمي جميع
الت�سهيالت الالزمة للمنتخب ،متطلعا لأن
تثمر تلك اجلهود للعودة ب�إجناز جديد
للريا�ضة البحرينية.

بطولة  BRAVE CFيف بيالرو�سيا ت�شكل معل ًما مه ًما يف تاريخ فنون القتال املختلط
لقد �أقامت منظمة BRAVE
 CFفعاليتها الأخرية بنجاح
تام يوم اجلمعة املا�ضي يف الـ4
من يونيو ،حيث �أقامت املنظمة
بطولة  BRAVE CFالـ:51
هنا امل�ستقبل مب�شاركة العديد
من جنوم القتال من �أرجاء
العامل.
لقد كانت الفعالية العاملية
ليلة لن ين�ساها متابعو ريا�ضة
فنون القتال املختلطة ،حيث
�أقيمت الفعالية مبنطقة نادي
فالكون يف مين�سك ببيالرو�سيا،
�إذ قام العديد من النجوم
بتقدمي م�ستويات عالية من
الأداء� ،أثارت �إعجاب اجلمهور
واملتابعني.
وقد �شهدت البطولة 11
جولة ا�ستثنائية ،كان من �ضمنها
جولة وزن الويلرت ال�سوبر،
التي حب�ست �أنفا�س اجلماهري
منذ حلظة بدئها و�إىل نهايتها.
وقد �شهدت البطولة فوز  3من
املقاتلني البيالرو�سيني الذين
يحق لبيالرو�سيا �أن تفتخر بهم.

ويف هذه البطولة ،حافظ
املقاتل ديني�س ماهر على �سجله
االحرتايف اخلايل من الهزمية
بعد �أن متكن من هزمية املقاتل
الكازاخ�ستاين الذي مل يهزم من
قبل ،رينات �ساجينتاي ،وذلك

يف اجلولة االفتتاحية للبطولة،
حيث متكن ماهر من زيادة
عدد انت�صاراته املتتابعة �إىل 8
انت�صارات.
ولقد اختارت منظمة
 BRAVE CFب�أن تعقد بطولتها

يف بيالرو�سيا التي كانت تتمتع
يف وقت من الأوقات مب�شهد
متطور يف ريا�ضات القتال ،كما
�أنها �أنتجت يف ال�سابق عددا
من �أف�ضل النجوم و�أكرثهم
مهارة يف تاريخ فنون القتال
املختلطة .وقد متكنت املنظمة
من �إعادة العديد من الذكريات
لدولة بيالرو�سيا ،حيث حظيت
بيالرو�سيا بقمة �أدائها يف عامل
فنون القتال املختلطة يف �أول
�أعوام .2000
وعند ما يتعلق الأمر
با�ستعادة بيالرو�سيا ملوقعها
ال�صحيح يف م�شهد فنون القتال
املختلطة ،ف�إن كوت�سيي يعتقد
ب�أن بطولة BRAVE CF
الـ :51هنا امل�ستقبل هي خطوة
يف االجتاه ال�صحيح ،خا�صة
ب�أن البطولة حظيت ب�إعجاب
عدد من امل�شاهري مثل بطلة الـ
 UFCلوزن الذبابة فالينتينا
�شيف�شينكو ،واملمثل الربازيلي
كايو كا�سرتو ،و�أ�سطورة كرة
القدم �ألك�ساندر هليب.

النجاحات للريا�ضة البحرينية.
بعدها ،بحث �سمو ال�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة مع
الأع�ضاء املوا�ضيع املدرجة على �أجندة االجتماع ،والتي
تركزت على تويل الهيئة املهام واالخت�صا�صات التنظيمية
يف القطاع الريا�ضي ،وتنفيذ اخلطط وامل�شاريع الريا�ضية،
والبدء يف الإ�شراف على الأن�شطة وتنظيم العمل يف الأندية
والهيئات الريا�ضية.
 وقد خل�ص االجتماع �إىل:�أوال :وجه �سموه �إىل توجيه الدعم للكوادر الريا�ضية
وت�سهيل كل الإجراءات وتذليل ال�صعوبات �أمامهم ،بهدف
دفعهم نحو بذل اجلهود لتحقيق مزيد من الإجنازات
للريا�ضة البحرينية.
ثانيا :وافق جمل�س الإدارة على اعتماد الهوية الر�سمية
للهيئة العامة للريا�ضة.
ثالثا :وافق جمل�س الإدارة على ت�سجيل �أكادميية
«ويرنز» ك�أول نادي لكرة القدم يحمل �صفة �شركة جتارية.

«وينفرد» تك�سب املركز
الأول ب�سباق � 3آالف موانع بفنلندا
وا�صلت العداءة «وينفرد
يايف» ت�ألقها يف �سباق � 3آالف
مرت موانع لل�سيدات بعدما
حققت املركز الأول يف ملتقى
فنلندا و�أنهت ال�سباق بزمن
 9:17:55دقيقة.
وتفوقت «وينفرد يايف»
على العداءة الإيرلندية
«مي�شيل فني» التي جاءت يف
املركز الثاين بزمن 9:29:25
دقيقة ،بينما جاءت العداءة
الكينية «فان�سي ت�شريونو»
يف املركز الثالث يف ال�سباق
بزمن  9:33:49دقيقة.
وبتلك النتيجة وبذلك
الرقم فقد ا�ستطاعت العداءة
«وينفرد يايف» �أن تربهن
عن قدراتها املتميزة يف
ال�سباق قبل خو�ض مناف�سات
دورة الألعاب الأوملبية التي
�ستحت�ضنها اليابان من 23
يوليو لغاية � 8أغ�سط�س
املقبلني ،حيث جنحت العداءة
من قبل يف خطف تذكرة

الت�أهل لأوملبياد طوكيو
 2020بكل جدارة بعدما
�أنهت �سباق � 3آالف مرت موانع
ببطولة العامل لألعاب القوى
التي �أقيمت يف قطر بتاريخ
� 30سبتمرب  2019بزمن
 9:05:68دقيقة.
وتعترب النتيجة التي
حققتها «وينفرد يايف» يف
ملتقى فنلندا الدويل مبثابة
ت�أكيد على جاهزيتها خلو�ض
�أوملبياد طوكيو 2020

واملناف�سة على املراكز املتقدمة
يف املحفل الأوملبي العاملي.
وكانت العداءة «وينفرد
يايف» قد �أحرزت مطلع
العام اجلاري املركز الأول
يف �سباق  2000مرت موانع
داخل ال�صاالت لت�سجل رقما
عامليا جديدا يف ال�سباق بزمن
 5:48:68دقيقة يف امللتقى
العاملي لألعاب القوى داخل
ال�صاالت والذي �أقيم مبنطقة
ليفني الفرن�سية.

«الأخ�ضر ال�سعودي» يواجه
�سنغافورة ..والكويت مع الأردن اليوم
كواالملبور �( -أ ف ب):
يطمح املنتخب العراقي
لكرة القدم �إىل احلفاظ على
�صدارته عندما يالقي هونغ
كونغ اليوم اجلمعة يف اجلولة
قبل الأخرية من الدور الثاين
للت�صفيات الآ�سيوية املزدوجة
امل�ؤهلة �إىل مونديال 2022
وك�أ�س �آ�سيا  ،2023فيما تلعب
�إيران مطاردته بفارق نقطتني
مع كمبوديا ،قبل مواجهتهما
املرتقبة.
بنظام التجمع ،تقام املباراة
الأوىل على ا�ستاد علي بن حممد
يف عراد والثانية على ا�ستاد
البحرين الوطني بالرفاع ،فيما
يت�صدر العراق ( 14نقطة)
وتليه �إيران ( )12املت�ساوية
بعدد النقاط مع البحرين التي
خا�ضت مباراة �أكرث ،ثم هونغ
كونغ ( 5نقاط) ،و�أخريا
كمبوديا بنقطة.
ويت�أهل �أبطال املجموعات
الثماين� ،إىل جانب �أف�ضل �أربعة
منتخبات و�صيفة �إىل الدور
الثالث ونهائيات ك�أ�س �آ�سيا.

وقد تكون مهمة املنتخب
العراقي �ضد هونغ كونغ
املتوا�ضعة �سهلة ،لكن فريق
املدرب ال�سلوفيني �سريت�شكو
كاتانيت�ش تنتظره مباراة هامة
وم�صريية يف اجلولة الأخرية
�أمام ايران حل�سم �صدارة
املجموعة الثالثة.
ويف املباراة الثانية،
تلعب �إيران بن�شوة الفوز
على �صاحب الأر�ض البحرين
بثالثية ،و�ستكون مواجهتها
�أمام كمبوديا مبثابة بروفة
�أخرية قبل املواجهة احلا�سمة

�أمام العراق.
ويف املجموعة الثانية،
تلعب الكويت امل�ضيفة (10
نقاط م  6مباريات) يف مواجهة
حا�سمة مع الأردن ( 13من ،)6
فيما تلتقي �أ�سرتاليا املحلقة يف
ال�صدارة ( 18من  )18مع
نيبال و�صيفة القاع.
ويف املجموعة الرابعة،
تبحث ال�سعودية ( 14نقطة)
عن فوز رابع تواليا ،واالقرتاب
كثريا من بلوغ الدور احلا�سم،
عندما تواجه �سنغافورة على
ملعب مر�سول بارك بالريا�ض.

