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المحرق بطل الدوري
 للمرة 34 في تاريخه

اســتعاد فريــق المحــرق ) شــيخ األنديــة الخليجيــة ( لقــب بطولــة الــدوري لكــرة 
القــدم قبــل 5 جــوالت مــن النهايــة بعــد أن تصــدر الــدوري منــذ البدايــة وبفــارق 

كبيــر عــن أقــرب منافســيه النجمــة والمالكيــة.
الذيــب الحمــر كمــا يحلــو لعشــاقه تســميته، لــم يفــوز باللقــب محــض صدفــة أو 
بالحــظ لقــد تســيد البطولــة عــن جــدارة وإســتحقاق وأطــاح بجميــع المنافســين 
بتشــكيلة ثابتــة وقويــة ارتكــز عليهــا ســيد المدربيــن فــي البحريــن ســلمان 
شــريدة، والدليــل القــوة الدفاعيــة للفريــق حيــث تمــت زيــارة شــباك الحــارس 

الكبيــر ســيد محمــد جعفــر 7 مــرات فقــط فــي 18 مبــاراة.

علــى صعيــد المحلييــن كان مــن أبــرز نجــوم الفريــق هــذا الموســم عيســى 
موســى الوافــد الجديــد القــادم مــن المنامــة، حيــث كان حاســما فــي أغلــب 
ــب  ــات الفريــق وســجل أهــداف مهمــة ســاهم فــي تصــدر المحــرق، بجان مباري
موســى وجد اســماعيل عبداللطيف نفســه من جديد في منافسة الهدافين 

بعــد ان غــاب عــن المنافســة فــي المواســم الماضيــة.

مــازال الموســم لــم ينتهــي، رغــم خســارة المحــرق للقــب كأس الملــك للســنة 
الثانيــة علــى التوالــي اال ان األعيــن االن باتــت تراقــب كأس النخبــة ودائمــا 
الذيــب ســباق لتحقيــق لقــب اي بطولــة جديــدة ليضــع بصمتــه كمــا هــي 

٣العــادة.



المنامــة العائــد مــن بعيــد حقــق المركــز الثالــث فــي قصــة 
خياليــة، حيــث كان يتنقــل بيــن المراكــز مــن الســابع والثامــن 
والتاســع فــي القســم األول، اذ واجــه الفريــق صعوبــات 
عديــدة رغــم انــه كان قادمــا مــن موســم تاريخــي بتحقيقــه 
لقــب كأس الملــك والتوقعــات كانــت تصــب فــي مصلحتــه 

لمنافســة المحــرق علــى لقــب الــدوري.
بــكأس الســوبر وبمــدرب جديــد الكابتــن  أفتتــح موســمه 
محمــد الشــمالن لكــن البدايــة كانــت هزيلــة فــي الــدوري 

بهزيمتيــن متتاليتيــن ونتائــج لــم ترتقــي للطمــوح، قبــل ان يتطــور الفريــق مــن مبــاراة الــى آخــرى 
وتســيد المباريــات بشــكل واضــح كأكثــر فريــق يحقــق الســيطرة فــي المباريــات وتضيعــا للفــرق فــي 

الــدوري ولكــن النتائــج لــم تخدمــه.
فــي الــدور الثانــي تغيــر الوضــع وبــات المنامــة أكثــر شراســة وأكثــر انســجاما وقــوة ونجــح فــي تحقيــق 
18 نقطــة مــن أصــل 27 كأفضــل الفــرق تحقيقــا للنقــاط فــي القســم الثانــي واعتلــى ســلم الترتيــب 

محققــا المركــز الثالــث.

المنامة ثالثًا بمعجزة !

موسم استثنائي للنجمة
مــن كان يعتقــد بــأن فريــق المــدرب الشــاب علــي عاشــور ســيصل 
الــى هــذا الحــد مــن المنافســة بعــد موســم ســابق نجــى مــن 

ــة. ــوط بصعوب شــبح الهب
كلمــة الســر كانــت فــي اوتشــي المهاجــم المتألــق وهــداف 
الــدوري الــذي انتقــل مــن الحــد ولــم يعــرف أحــد قيمتــه الفنيــة 
اال هــذا الموســم، علــي مــدن الشــاب المتألــق والــذي خطفــه 
النجمــة مــن انيــاب كبــار القــوم فــي الكــرة البحرينيــة جوهــرة 

ثمينــة نجــح النجماويــون فــي خطفهــا.
ترجمــة التألــق فــي الــدوري ومنافســة المحــرق انتقــل لمســابقة كأس الملــك والــذي خطفهــا النجمة 

مــن زعيمهــا المحــرق بالــركالت الترجيحيــة فــي واحــدة مــن أجمــل المباريــات هذا الموســم.
ولكــن تراجــع النجمــة فــي القســم الثانــي ولــم يحقــق النتائــج المرجــوة لتــرك لقــب الــدوري للمحــرق 
ويكتفــي بالمركــز الثانــي وقبلهــا أقــال مدربــه علــي عاشــور فــي مفاجــأة الموســم واســند المهمــة 

للشــاب اســماعيل كرامــي.

المالكية إنهار وأصبح رابعًا
فــي  انهــار  بــل  المنامــة  مــن  أفضــل وضعــا  المالكيــة  يكــن  لــم 
ــرة وفقــد مركــزه بعــد كان حامــال للقــب، واســتطاع  ــار األخي األمت
ان يضــع نفســه فــي المنافســة طــوال الــدوري ولكــن مــع اشــتداد 
المنافســة وبــدء البطولــة األســيوية فقــد المالكيــة بريقــه وعانــى 
الــى  تدريجيــا  الفريــق  ليتراجــع  واالصابــات  اإلرهــاق  مــن  كثيــرا 
المبــاراة األخيــرة الــذي كان يبحــث عــن الفــوز وال غيــر الفــوز حتــى 
يفــوز بالمركــز الثانــي أمــام النجمــة، ورغــم تقدمــه فــي النتيجــة 
3\1اال انــه انهــار مــن جديــد وتعــادل ليفقــد فرصــة التقــدم ويهبــط 

ــع فــي جــدول الترتيــب. للمركــز الراب

٤



الشباب الحصان األسود
ــة، بعــد قســم  ــق الشــباب لقــب الحصــان األســود فــي البطول اســتحق فري
أول ممتــاز كان قريبــا مــن الصــدارة لفتــرات طويلــة، تراجــع الشــباب للمركــز 
الخامــس ولكــن قــدم كــرة قــدم جميلــة تســتحق الثنــاء بإمكانيــات بســيطة 
وبمجهــود كبيــر مــن مجموعــة مــن الالعبيــن الشــباب مــع مزيــج مــن الخبــرة 
بتوليفــة مــن المــدرب هيثــم جطــل الــذي يحقــق االســتقرار الفنــي للموســم 

الرابــع علــى التوالــي ويصنــع فريــق كســب احتــرام الجميــع فــي البطولــة.

الحد صحوة متأخرة
الحــد الفريــق الــذي كان مهــددا بالهبــوط بشــكل كبيــر فــي البطولــة نجــى 
بنفســه فــي الجــوالت األخيــرة وخصوصــا بعــد االســتغناء عــن المــدرب خالــد 
تــاج واســناد المهمــة للمــدرب محمــد المقلــة الــذي اســتطاع مــن تحقيــق 
عــدة انتصــارات تقدمــت بالفريــق فــي المركــز الســادس والتأهــل الــى كأس 

النخبــة.

الرفاع محظوظ
أحــد اكبــر األنديــة المحليــة كان قريبــا مــن الهبــوط بعــد ان ترنــح فــي الجوالت 
األخيــرة قبــل أن يكســب نقــاط مهمــة بجانــب ان النتائــج األخــرى خدمتــه 

بشــكل كبيــر ليرتقــي لمركــز مهــم امــن لــه البقــاء فــي دوري الممتــاز.

الشرقي الى الملحق
فريــق الرفــاع الشــرقي الــذي نفــذ بجلــده وبقــي فــي المركــز الثامــن ليذهــب 
الــى الملحــق، حيث ســيقابل البســيتين ثالث الدرجة األولــى للفوز بالبطاقة 

العاشــرة للــدوري فــي الموســم الماضي.
المــدرب الوطنــي عيســى الســعدون واجــه العديــد مــن الصعوبــات بعــد 
ــدأ الــدوري بشــكل جيــد قبــل ان يهبــط تدريجيــا واصبــح ينافــس علــى  أن ب

البقــاء.

األهلي يهبط
أحــد أقطــاب الكــرة وتاريــخ الكــرة البحرينيــة هبــط للدرجــة األولــى "دوري 
ــات  الظــل" للمــرة الثانيــة، صدمــة كبيــرة فــي القلعــة الصفــراء رغــم االنتداب
الشــتوية الكبيــرة ورغــم وجــود مواهــب عديــدة فــي الفريــق اال ان التخبــط 

االداري والفنــي أســقط الفريــق الــى القــاع !

Return اإلتي
فريــق االتحــاد الضيــف الجديــد جــاء للمشــاركة مــرة واحــدة فقــط والعــودة 
للدرجــة الثانيــة بعــد أن احتــل أخيــرا فــي جــدول الترتيــب برصيــد 14 نقطــة، 
فنيــا الفريــق ال يســتحق هــذا المركــز بعــد أن قــدم مباريــات رائعــة وكبيــرة 

ولكــن النتيجــة لــم تخــدم البنفجــي ليعــود للــدرج الثانيــة.

5



ــر ســنه  ــادي النجمــة أنفجــر هــذا الموســم رغــم كب ــدوري والعــب ن النيجيــري اوتشــي هــداف ال
حيــث انــه قريــب مــن ال40 وكان أحــد أبــرز العوامــل التــي ســاهمت فــي تحقيــق النجمــة لــكأس 

الملــك وتحقيقــه المركــز الثانــي فــي الــدوري مســجال 18 هــدف فــي المســابقة.

المحرق األقوى دفاعًا
فريــق المحــرق هــو األقــوى دفاعيــا 
فــي الــدوري بقيــادة وليــد الحيــام 
فقــط  أهــداف   7 اســتقبل  حيــث 
فــي 18 مبــاراة ليؤكــد تفوقــه فــي 
الــدوري بشــكل واضــح، وجــاء خلــف 
المحــرق فريقــي المنامــة والشــباب 
برصيــد 20 هــدف بفــارق 13 هــدف عــن 

المحــرق.

المالكية األكثر تهديفًا
يعتبــر فريــق المالكيــة األكثــر تهديفا 
البحريــن الوطنــي  بنــك  فــي دوري 
ــاراة اي  برصيــد 36 هــدف فــي 18 مب
مبــاراة،  كل  فــي  هدفيــن  بمعــدل 
ــق النجمــة  ــة فري ــف المالكي جــاء خل
ب34 هــدف ومــن ثــم المنامــة ب33 

هــدف والمحــرق ب31 هــدف.

هــو  المرمــى  ســيد 
فضــل أل ا

مرمــى  حــارس  يعتبــر 
ومنتخبنــا  المحــرق  نــادي 
الســيد  الســابق  الوطنــي 
محمــد جعفــر هــو الحــارس 
الــدوري  فــي  األفضــل 
حيــث اســتقبل ٣ أهــداف 
مبــاراة   1٤ فــي  فقــط 
خلفــه  وجــاء  بالــدوري، 
عيســى  علــي  الحــارس 
الشــباب  نــادي  حــارس 
اســتقبل 20 هــدف فــي 18 

مبــاراة. اوتشي الهداف 
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كأس النخبة 
بطولة 
حديدية!

تنطلــق فــي األيــام القليلــة القادمة مســابقة كأس النخبة لكــرة القدم البطولة 
المســتحدثة الجديــدة، حيــث يتأهــل اليها الفرق الســتة األولى بالدوري.

وأجــرى االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم مراســم القرعــة حيــث أوقعــت القرعــة 
كال مــن المحــرق والمالكيــة والشــباب فــي المجموعــة األولــى، فيمــا أوقعــت 
النجمــة والمنامــة والحــد فــي المجموعــة الثانيــة بعدمــا عيــن المحــرق بطــل 
الــدوري علــى رأس المجموعــة األولــى والنجمــة بطــل كأس الملــك علــى رأس 

المجموعــة الثانيــة.

ومــن المتوقــع أن تشــهد البطولــة  منافســة شــديدة كــون الفــرق الســتة لديهــا 
اإلمكانيــات الكبيــرة لتقديــم بطولــة جــدا مثيرة.

جميــع الترشــيحات تصــب فــي مصلحــة المحــرق أوال ومــن ثــم المنامــة بشــكل 
ثانــي بعــد ان ظهــر بصــورة مختلفــة فــي القســم الثانــي مــن الــدوري وارتفع من 
المركــز الثامــن الــى الثالــث وكان قريبــا مــن خطــف المركــز الثانــي لــوال خســارته 

لبعــض النقــاط المؤثــرة فــي األمتــار األخيــرة.
بالنظــر فــي المجموعتيــن تبــدو أن المجموعــة األولــى هــي األصعــب حتى اآلن 
كــون المحــرق بطــل الــدوري والمالكيــة بطــل النســخة الســابقة وقعــوا فــي 
مجموعــة واحــد وهــذا ممــا يعنــي ان المنافســة ســتكون مثيــرة جــدا حيــث 
ان الشــباب هــو اآلخــر لــن يكــون ســهل المنــال كونــه اســتطاع الفريقيــن فــي 

مســابقة الــدوري.
فــي المجموعــة الثانيــة تصــب كل الترشــيحات فــي مصلحــة النجمــة والمنامــة 
مــع فرصــة ضئيلــة للحــد لكســب احــدى البطاقتيــن، رغــم صعوبــة المهمــة اال 

ان الملعــب هــو الفيصــل فــي ذلــك.

ــه  وقــد يكــون المنامــة هــو الفريــق األكثــر جهوزيــة فــي هــذه المســابقة كون
قــادم مــن المشــاركة األســيوية وقــدم مســتويات الفتــة التعكــس نتائجــه فــي 
البطولــة وهــو فريــق هجومــي بحــت سيســبب مشــاكل للفــرق المنافســة فــي 
البطولــة، المحــرق هــو اآلخــر هوالمرشــح األول لنيــل اللقــب ولكــن االصابــات 
وتراجــع مســتوى بعــض الالعبيــن يقلــق الجهــاز الفنــي واالداري فــي المحــرق.
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فريق النادي االهلي لكرة القدم

هــذا  تطبيقهــا  تــم  والتــي  ســنة  ال21  قانــون  اثــار 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  قبــل  مــن  الموســم 
الكثيــر مــن الجــدل بيــن األنديــة واتحــاد الكــرة بســبب 
اجبــار األنديــة علــى هــذا القانــون الــذي اعتبــره البعــض 

غيــر مجــدي ولــن يطــور المنتخبــات الوطنيــة.
وكانــت الكثيــر مــن األنديــة قــد تجاهلــت هــذا القانــون 
طــوال القســم األول مــن الــدوري ممــا أجبرتهــم علــى 
تطبيقــه فــي الــدور الثانــي وتأثــر منهــا بعــض الفــرق 
كاألهلــي الــذي لــم يســتوفي الدقائــق المطلوبــة 
وتغريــم  نقــاط   3 وخصــم  القانــون  تطبيــق  ليتــم 

النــادي 5000 دينــار.

جدل الـ21 سنة

فريق االتحاد لكرة 

فريــق اإلتحــاد حقــق نتيجــة مذهلــة فــي مســابقة 
كأس الملــك حيــث تأهــل الــى الــدور النصــف النهائــي 
الــى  المحــرق  يقــارع  ان  وأســتطاع  المســابقة  مــن 
الدقائــق األخيــرة قبــل ان ينهــار ويخســر اللقــاء ويخــرج 

مــن المســابقة ويفقــد فرصــة تاريخيــة للتأهــل.

ولكــن فــي مســابقة الــدوري رغــم بدايتــه الجيــدة اال 
ان قطــار البنفســجي توقــف عــن االنتصــارات ليفقــد 
توازنــه ويهبــط للمركــز األخيــر مــن ثــم العــودة الــى 

دوري الدرجــة الثانيــة.

تاريخي ولكن!

لــم يحقــق ممثلــي مملكــة البحريــن المنامــة 
مســابقة  فــي  المرجــوة  النتائــج  والمالكيــة 
كأس االتحــاد االســيوي لكــرة القــدم، حيــث 
للبطولــة  األول  الــدور  مــن  الفريقــان  خــرج 
بعــد نتائــج متواضعــة وخصوصــا مــن فريــق 
رغــم  وحيــدة  نقطــة  حقــق  الــذي  المنامــة 
فــي  قدمهــا  التــي  الكبيــرة  المســتويات 
المباريــات اال انــه لــم ينجــح فــي تحقيــق اي 
انتصــار، فيمــا اســتطاع المالكيــة مــن تحقيــق 
الهبــوط  قبــل  البطولــة  فــي  ناريــة  بدايــة 

المســابقة. مــن  والخــروج  االضطــراري 

فشل ممثلي المملكة 
في اآلسيوية إقالة عاشور

والرفاع !!
فــي أغــرب قــرار فــي الموســم أقــال النجمــة 
مدربــه الشــاب علي عاشــور قبل نهايــة الدوري 
بمبــاراة واحــدة فقــط فــي قــرار فاجىء الشــارع 
التــي  المذهلــة  النتائــج  بســبب  الكــروي 
حققهــا عاشــور فــي الــدوري بتصــدره للــدوري 
ومنافســته المحــرق طــوال الموســم وتحقيــق 
لقــب كأس الملــك فــي موســمه الثانــي فقــط 

فــي الدرجــة األولــى.
وقــع  قــد  عاشــور  علــي  المــدرب  ان  واألكيــد 
مــع فريــق الرفــاع بعقــد يمتمــد لثــالث مواســم 
تحــدي  فــي  الحنينيــة  اســود  فيهــا  ليقــود 

الســماوي. النــادي  تاريــخ  اعــادة 
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الزعيم ال جديد..
ثالثية بيد من حديد!!

عــاد المنامــة مــن جديــد لممارســة هوايتــه المعتــادة تحقيــق الثالثيــة التاريخيــة 
مــن جديــد بعــد ان خطــف جميــع األلقــاب المحليــة الممكنــة هــذا الموســم باســطا 

ســيطرته علــى الســلة البحرينيــة كعادتــه بقيــادة محليــة متميــزة.
المنامــة أنهــى سلســلة المباريــات النهائيــة فــي الــدوري بعــد أن كســب األهلــي 
بثــالث مباريــات مقابــل مبــاراة واحــدة ليتــوج بالبطولــة الـــ22 فــي تاريخــه والسادســة 
علــى التوالــي، وســبق أم تــوج بلقــب كأس خليفــة بــن ســلمان قبــل أســابيع قليلــة 
علــى حســاب غريمــه المحــرق، وفــي بدايــة الموســم حقــق كأس الســوبر علــى 

المحــرق ايضــا.

ال منافس للمنامة !!
يبــدو ان المنامــة فــي طريقــه للســيطرة علــى البطــوالت لســنوات عديــدة قادمــة، 
فــال منافســه لــه فــي البطــوالت المحليــة ابــدا رغــم محــاوالت خجولــة مــن المحــرق 

وقليــال مــن األهلــي.
المنامــة يملــك أقــوى رصيــد بشــري فــي الــدوري متكــون مــن 8 العبيــن دولييــن 
الوطنــي، كمــا يمتلــك محتــرف كان هــو مــن أفضــل 3  المنتخــب  يشــاركون مــع 

الــدوري بجانــب العبيــن شــباب موهوبيــن ومتميزيــن. محترفيــن فــي 
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كويد العب النهائيات
نجــم نــادي المنامــة محمــد كويــد أســتحق لقــب الالعــب الشــامل فــي المباريــات 
النهائيــة حيــث كان معدلــه التســجيلي 16.2 فــي 6 مباريــات وبمعدل 4.5 االســتحواذ 
علــى الكــرات المرتــدة مــن الحلــق )الريباونــد( وبمعــدل 6.0 فــي تمريــر الكرات الحاســمة 

) األسيســت (.

نوروز الهداف
وحقــق النجــم حســن نــوروز العــب نــادي المنامــة أيضا لقــب هداف الدوري بتســجيله 
الواحــدة  المبــاراة  فــي  نقطــة   15.8 بمعــدل  بالــدوري  مبــاراة   28 فــي  نقطــة   442
ليســتعيد نــوروز دوره ومكانتــه فــي التشــكيلة األساســية بعــد ســنوات مــن البقــاء 

علــى الدكــة بدقائــق قليلــة.

بدور الثالثيات
نجــم المحــرق وأبــن المنامــة ســابقا بــدر عبداللــه جاســم أثبــت قيمتــه الفنيــة هــذا 
الموســم خاطفــا لقــب هــداف الثالثيــات بتســجيله 69 رميــة ثالثيــة فــي الموســم 

ــاراة خاضهــا فــي الموســم. ــاراة الواحــدة مــن أصــل 26 مب وبمعــدل 2.7 فــي المب

بوعالي المتطور
ــر تطــورا  وأســتطاع النجــم الشــاب محمــد بوعــالي مــن خطــف لقــب الالعــب األكث
فــي الــدوري هــذا الموســم رغــم أنــه خــرج مــع فريقــه النجمــة مــن الــدور التمهيــدي 
ولكــن أنتقالــه للمحــرق كانــت نقطــة تحــول كبيــرة فــي مســتواه حيــث ظهــر بشــكل 
مختلــف جــدا وســاهم بشــكل كبيــر فــي ســد الثغــرات الكبيــرة فــي المحــرق ليكــون 

الالعــب االكثــر تأثيــرا فــي المحــرق.

أميرالالعب السادس
الســوداني األصــل أســتطاع  العمــالق  المنامــة  نجــم  اليافــع  الشــاب  أميــر  محمــد 
ان يحفــر أســمه بحروفــا مــن ذهــب فــي قلــوب مشــجعي المنامــة بعــد أن ســاهم 
بشــكل كبيــر مــع فريقــه المنامــة فــي تحقيــق الثالثيــة، بــل وأنــه كان نجــم المباريــات 
النهائيــة فــي مســابقة كأس خليفــة بــن ســلمان والمبــاراة الرابعــة واألخيــرة مــن 

مســابقة الــدوري.
حيــث يعتبــر أنــه الالعــب الســادس األفضــل فــي الموســم، دوره المؤثــر عندمــا يدخــل 

مــن دكــة البــدالء بــات واضحــا وصعبــا للفــرق المنافســة.

ميالد أفضل مدرب
بــال نقــاش مــدرب نــادي المنامــة الكابتــن عقيــل ميــالد هــو مــدرب الموســم بتحقيقــه 
الثالثيــة األولــى فــي تاريخــه، ليــش هــذا فقــط فقــد نجــح فــي تأهيــل كال مــن محمد 
كويــد وحســن نــوروز وإعادتهــم ألفضــل مســتوياتهم وايضــا أظهــر نجومــا شــابة 
كمحمــد أميــر وصــادق شــكر اللــه، وايضــا لــم يخســر طــوال الموســم اال فــي مبارتيــن.

الرفاع الفريق المثالي
بــكل جــدارة نجــح فريــق الرفــاع مــن خطــف لقــب الفريــق المثالــي فــي موســمه األول 
بتأهلــه للمربــع فــي مســابقتين ويكــون الرقــم الصعــب فــي المنافســات، ولكــن 
ســوء حظــه أن وقــع امــام الزعيــم المنامــة وخــرج مــن البطولتيــن علــى يــد المنامــة.

نجوم الموسم السالوي
bbBS ACTION من حساب

الســالوي  الموســم  نجــوم  قائمــة  البحرينيــة  الســلة  كــرة  بلعبــة  المختــص   bbBS ACTION bbbbbbb حســاب  نشــر 
الصفحــة. هــذه  فــي  الجوائــز  علــى  نظــرة  ألقــت   bbالرياضــة عالــم  مجلــة  باإلحصائيــات، 
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رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي لـ عالم الرياضة:

السلة البحرينية في الطريق الصحيح واالنجازات قادمة 
نجــح ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة فــي كســب قلــوب جميــع الجماهيــر الســالوية 
فــي زمــن قياســي بعــد أن رفــع ســقف التحــدي ونجــح فــي إضافــة اإلثــارة الالزمــة لمســابقات دوري كــرة 
الســلة البحرينيــة تنظيميــا وفنيــا، ليحفــر أســمه مــن ذهــب فــي تاريــخ الســلة علــى غــرار والــده ســمو الشــيخ 

علــي بــن خليفــة الــذي طــور كــرة الســلة البحرينيــة و وضعهــا علــى الخارطــة الدوليــة.
مجلــة ســبورتس النــد فــي التقــت ســموه فــي لقــاء خــاص للحديــث عــن كل مــا يخــص االتحــاد البحرينــي لكــرة 

السلة.

ــا، كيــف تصــف وضــع  1- ســمو الشــيخ، نرحــب بــك فــي هــذا اللقــاء الخــاص ونشــكرك علــى قبــول دعوتن
االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة اآلن بعــد مــرور أكثــر مــن ســنة منــذ اســتالمك رئاســة هــذا اإلتحــاد ؟

- اإلتحــاد يســير فــي خــط تصاعــدي اآلن نحــو تطــور واضــح يشــهده الجميــع، فمنــذ اســتالمنا لهــذه المهمــة 
الصعبــة والواجــب الــذي يقــع علــى عاتــق الجميــع، عزمنــا علــى تغييــر مســاء الســلة البحرينيــة تنظيميــا فــي 
المســابقات المحليــة وايضــا وضــع خطــة طويلــة األمــد لتطويــر مســابقاتنا  وتطويــر منتخباتنــا الوطنيــة لكــرة 
ــا عوائــق ماليــة كثيــرة بالحصــول علــى العديــد مــن الرعــاة وهــذه هــي البدايــة فقــط، ونســعى  الســلة، ازلن

للمزيــد.

2- علــى صعيــد المســابقات، شــهدنا هــذه الســنة رفــع المكافــآت للفــرق والــذي تــرك أثــرا كبيــرا لــدى 
الشــارع الســالوي، لمــاذا ومــا الــذي تهــدف اليــه ؟

رفــع المكافــآت يزيــد مــن عــزم ورغبــة األنديــة فــي تحقيــق البطــوالت وهذا ينعكــس على مســتوى البطوالت 
المحليــة والــذي مــن شــأنه ان يســاهم فــي تطوير المنتخــب الوطني.

لــذا قررنــا رفــع المكافــآت مــن أجــل تحقيــق أعلــى اهــداف االســتفادة في 
جميــع المجــاالت التــي ذكرناهــا ســابقا، ومازلنــا فــي البداية .

بعــد  الســلة  دوري  فــي  للمشــاركة  الرفــاع  عــودة  شــهدنا   -٣
ترشــحك لرئاســة االتحــاد، هــل هــي فكــرة ســموكم أم ان الرغبــة 

متواجــدة لــدى األخــوة فــي الرفــاع ؟

كــون أنــا أحــد اعضــاء الشــرف فــي نــادي الرفــاع، ســاهم ذلــك فــي 
زيــادة رغبــة األخــوة فــي نــادي الرفــاع إلعــادة النشــاط بعــد ســنوات 
طويلــة مــن الغيــاب، وهــذا مــا تحقــق مــن عــزم ومثابــرة األخــوة 
شــاهدنا رفــاع فاجــىء الجميــع ونافــس علــى األلقــاب وكان رقمــا 

صعبــا فــي البطولــة.

٤- علــى صعيــد المنتخبــات ايــن يــرى ســموكم المنتخــب فــي 
مشــاركته القادمــة فــي تصفيــات المؤهلــة لــكأس آســيا فــي 

مرحلــة األيــاب ؟

- نحــن فــي مرحلــة انتقاليــة األن المنتخــب فــي تطــور ملحــوظ 
واالعتمــاد علــى بنــاء منتخــب قــادر علــى المنافســات الخارجيــة 
والدوليــة عبــر تجديــد المنتخــب واالســتقرار الفنــي وتحديــد 
أهــداف طويلــة المــدى واألهــم مــن ذلــك زيــادة المشــاركات 

الدوليــة والوديــة

5- كلمة أخيرة ؟
تغطيتهــا  علــى  النــد  ســبورتس  مجلتكــم  اشــكر  ان  اود 
المنافســات المحليــة والخارجيــة، وادعــوا الجماهيــر للصبــر 
علــى المنتخبــات الوطنيــة لكــرة الســلة واإلنجــازات قادمــة 

11ال محالــة بتكاتــف الجميــع.



األهلي بطاًل 
لدوري الدرجة 

األولى للطائرة
للمرة الثالثة 

في تاريخه

حقــق فريــق األهلــي لقــب دوري الدرجــــة األولــــى لكــــرة الطائــــرة، بعــــد تفوقــه علــــى المحــــرق 
ــة الثالثــة والتــي أقيمــت علــى صالــة  ــاراة النهائيــ ــي المبــ ــل فــ ــواط دون مقابــ ــة 3 أشــ بنتيجــ
مدينــة عيســى الرياضيــة، وانتهــت أشــواط المبــاراة الثالثــة كالتالي» 25/19 و25/21 و25/14.«

لــم يجــد األهلــي اي صعوبــة تذكــر فــي التفــوق علــى غريمــه بعدمــا فــرض اســلوبه وايقاعــه 
علــى المحــرق بتألــق تحـــركات المحتــرف ألفيـــس وزميلــه فـــي  الفريـــق ناصـــر عنـــان الـــذي تألـــق 

بشـــكل ملحـــوظ، أمـــام حوائـــط الصـــد، لينتهـــي الشـــوط أللهلـــي 25 مقابـــل 19.

ــرق  العــودة فــي اللقــاء وبأفضليــة نســبية لألهلــي عــن  ــاول المحـ ــي، حـ ــوط الثانـ ــي الشـ وفـ
طريق حوائـــط الصـــد عـــن طريـــق ناصـــر عنـــان، مستفيدا من ضياع المحرق في االرساالت التي 

كانــت عشــوائية لينتهــي الشــوط الثانــي بنتيجـــة 25 مقابـــل 21.

وفـــي الشـــوط الثالـــث، قـــدم األهلـــي مســـتوى قـــوي بتألق الصيرفـــي الذي رجح كفة فريقه 
مــــع وقــــوع المحرق  فــــي في العديد من األخطاء وسوء التركيز، وتمكن األهلي مـــن حســـم 

الشـوط بسـهولة وبنتيجـة 25 مقابـل 14.

ً المباراة شهدت حضــورا كبيــرا مــن جمهــور الفريقين اضافت اجواء مثالية للمباراة.
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باربار يجرد النجمة من لقب دوري اليد ويتوج 
للمرة الخامسة بتاريخه

اربــار يطيــح بالنجمــة ويجــرده لقــب دوري اليداطــاح فريــق باربــار بمنافســه النجمـــة وجــرده مـــن 
لقـــب دوري الدرجـــة األولـــى لكـــرة اليـــد بعدمـــا تفـوق عليـه بنتيجـــة 25 مقابــل 24 فــي المبــاراة 
النهائيــــة التــــي جمعتهمــــا يوم الخميس الماضي علــــى صالــــة اإلتحـــاد البحرينـــي للعبـة فـي 

أم الحصـــم، حيـــث تـــوج باربار باللقـــب الخامـــس فـــي تاريخهـم.

ً وشــــهدت المباراة حضــــور جماهيــــري كبيــــر ملئت مدرجات الصالة، حيــــث فـــرض باربـــار اسلوبه 
منــذ بدايــة المبـــاراة فــي ظــل تأخــر دخــول النجمــة ألجــواء المبــاراة.

مــع اســتفاقة النجمــة وســيطرته علــى المبــاراة تمكــن تدريجيــا مــن التقــدم بالنتيجـــة 14 مقابـــل 
13 فـــي الشـوط األول.

ً وفـــي الشـــوط الثانـــي كانـــت اندفــع النحمــة مســتغال أفضليتــه فــي اللقــاء، ولكــن مــدرب باربار 
ــى  ــار علـ ــل باربـ تدخــل ســريعا واعــاد البنفســجي لوضعــه الطبيعــي ليتقــدم مــن جديــد وحصـ
ــادر، بعدهــا فــورا حصــل الالعــب علــى فرصــة  ــر عبدالقـ ــزاء قبـــل النهايـــة اضاعهــا جعفـ رميـــة جـ
اخرى قبل للنهاية وتمكـــن مـــن تســـجيل هـــدف الفـــوز لتنتهـي المبـاراة بنتيجـة 25 مقابـل 24 ،

ليتـوج باربـار باللقـب للمـرة الخامسـة فـي تاريخـه.
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زليخ بالمركز الثالث
في مستر أولمبيا للهواة بالكويت

نجح الالعــــب المتألق بــــدر زليــــخ من تحقيق المركــــز الثالــــث ضمــن منافســات فئــة الكالســيك فيزيــك 
ببطولــة مسـتر أولمبيـا للهـواة التـي أقيمـت بدولـة الكويـت الشقيقة االسبوع الماضي. 

وتعتبــر بطولــة مســتر أولمبيــا مــن أقــوى البطــوالت فــي منطقــة الشــرق األوســط، حيــث يشــارك 
فيهــا نخبــة من أبطال اللعبة مــن مختلــف أنحــاء العالــم، وشــارك المتألق زليــخ في تصنيــف الفئــة 

الثانيــة بمشــاركة 56 العبــا ونجــح فــي حصــد الميداليــة البرونيــة.

وقــال المــدرب رائـــد فـــؤاد ان هــذا االنجــاز لــم يأتــي مــن فــراغ بــل بعــد مجهــود وتدريبــات شــاقة طــوال 
الفتــرة الماضيــة.

ــر بــــن حمــــد آل خليفــــة ممثــــل جاللــة الملــــك  ــاز، إلــــى ســــمو الشــــيخ ناصــ وأهــدى زليــــخ هــــذا اإلنجــ
ــال  لألعمــ

الخيريــــة وشــــؤون الشــــباب رئيــــس المجلــــس األعلــــى للشــــباب والرياضــــة رئيــــس اللجنــــة األولمبيــــة 
البحرينيــــة وإلــــى اللجنــــة األولمبيــــة البحرينيــــة واإلتحــــاد البحرينــــي لرفــــع األثقــــال .
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»البحرين للتحّمل 1٣« يتألق من جديد

نجح فريـــق البحريـــن للتحمـــل 13 من التألق من جديد وتحقيق نتائج متميزة في مختلف المسابقات، 
وانطلق هذا التميز في تايـوان الـذي اسـتطاع فيـه المتألق جـون فردينو أن يدافـع عـن لقبـه والذي 

حققــه في العــام المنصرم.

األحــوال الجويــة فــي الســباق اثــر ســير البطولــة،  ولكــن اســــتطاع فردينـــو أن يحقــق رقمــا افضــل مــن 
الموســم الماضــي.

ً وفــي لقــاء خــاص قــال النجــم فردينــو: « المغامــرة وشــغف المتســابقين يعطينــا المزيــد مــن الحافــز 
ودفعــة معنويــة لتقديــم ســباق افضــل وتحقيــق نتائــج أفضــل».

وعلــى صعيــد اخــر، اســـتطاع براينــت مكموهــن مــن تحقيــق المركـــز الســـادس فـــي بطولـــة تكســـاس 
للرجـل الحديـدي وهي المرة الخامسـة فـي مسـيرته، وتمكـن زميلـه فـي الفريـق ديفيد باليسـي من 

الحصول على المركـــز الــ12 ،ً  محققـــا أفضـــل زمـــن لـــه فـــي مشـــاركاته فـي بطـوالت الرجـل الحديـدي.

ً بــــدوره، اســــتطاع دي امبروسيو  تحقيـــق لقــــب بطولــــة كان الدوليــــة للترايثلـــون، متقدمــــا 3 دقائــق 
عــــن أقــــرب منافسيه
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الخميس.. بطولة البحرين الرابعة 

تســـتأنف يوم الخميـــس القادم، منافســـات بطولـــة البحريـــن الرابعـــة المفتوحـــة لفنـــون القتـــال 
المختلطـــة للهـــواة، والتــــي ينظمهــــا اإلتحــــاد البحرينــي لفنــون القتــــال المختلطــة.

وســتقام عند الخامســــة عصــــرا منافســــات مســــابقة فنــــون القتــــال المختلطــــة، حيـــث يجـــرى 
ــا، فيمــا  ــرو فـــي وزن 61 كيلوغرامـ ــد فخـ ــد وخالـ ــه زايـ ــع كال مــن عبداللـ خمــس مواجهــات، يجمـ
ستشهد المواجهة الثانية نزاال بيـــن المقاتـــل منصـــور محمـــدوف والمقاتـــل عبداللـه اليعقـوب 

فــــي وزن 61 كيلوغرامــــا.

وفي ثالث المواجهات يلتقي المقاتــــل يوســــف الحســــيني والمقاتــــل علــــي الشــــويخ فــــي 
وزن 65كيلوغرامـــا، النزال رابـــع يجمع بيـــن المقاتـــل محمـــد ســـمير والمقاتـــل رداد الدوســـري فـي 
وزن 70كيلوغرامـا، والمواجهة األخيرة تجمع المقاتـل حمـد الشـيخ والمقاتـل حسـام مصطفـى 

فـي وزن 
70 كيلوجرامـا. حيث جرى يوم أمس مراسـم الفحـص الرسـمي لألوزان.

وأنطلقــت البطولـــة فــي الثانــي والعشــرين مــن أبريـــل الماضـــي، حيــث اقيمــت مســـابقة 
المالكمة التـــي بـــدأت بالتصفيــــات التأهيليــــة، فيمــــا أقيمــــت المواجهات التأهيلية األسبوع 

الماضــي.
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رسميا..
فيدرر يعلن 
مشاركته 

بكأس 
مرسيدس 

للتنس

أعلــن منظمــو بطولــة كأس مرســيدس للتنــس عــن مشــاركة النجــم السويســري روجرر فيــدرر المصنف 
الثانــي عالميــا فــي البطولة بشــكل رســمي.

األســطوري روجرر فيدرر ســيبدأ مشــاركاته في موســم بطوالت المالعب العشــبية الخضراء بالتواجد 
في بطولة » كأس مرســيدس« التي ســتقام بمدينة شــتوتجارت رســميا.

واصــل فريــق غولــدن ســتيت 
واريــورز تفوقــه على منافســه 
نيــو أورليانــز بيليكانــز في إطار 
الثانيــة  المرحلــة  منافســات 
القســم  نهائــي  نصــف  مــن 

الغربــي.
 

وحقــق غولــدن ســتيت الفــوز 
علــى أورليانــز بيليكانــز بنتيجــة 
121 - 116 فــي ثانــي مواجهــات 
الفريقيــن  بيــن  السلســلة 
بنصــف نهائــي البــالي أوف.

الواريورز يواصل 
تفوقه على 

أورليانز بيليكانز 
بنصف نهائي 

البالي أوف
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ريد بول يخطط لشراكة مستقبلية مع هوندا في 2019

تلــوح فــي األفــق بــوادر اتفــاق بيــن فريــق ريــد بــول لســباقات ســيارات الفورمــوال1 مــع شــركة هونــدا 
ــل.  اليابانيــة لتزويدهــا بالمحــركات فــي الموســم المقب

ريــد بــول تســتعد لمزيــد مــن المفاوضــات مــع شــركة هونــدا علــى هامــش ســباق جائــزة إســبانيا الكبــرى 
المقبــل مــن أجــل حســم ملــف الشــراكة بينهمــا.

أبقــى االتحــاد الدولــي أللعاب 
القــوى علــى ايقــاف روســيا 
المشــاركة  مــن  الممنوعــة 
فــي أي حــدث منــذ تشــرين 
بســبب   2015 الثاني/نوفمبــر 
وذلــك  الممنهــج،  التنشــط 

بحســب مــا أعلــن األحــد.
قبــل  القــرار  هــذا  ويأتــي 
انعقــاد  علــى  معــدودة  أيــام 
لتنفيذيــة  الهــام  االجتمــاع 
الدوليــة  األولمبيــة  اللجنــة 
األول/ كانــون   7 الــى   5 مــن 
مــن  لــوزان،  فــي  ديســمبر 
أجــل البحــث بالســماح لروســيا 
بالمشــاركة فــي دورة األلعــاب 
المقــررة  الشــتوية  األولمبيــة 
فــي بيونــغ تشــانغ )9 الــى 25 

عدمــه. مــن  شــباط/فبراير( 

االتحاد الدولي 
أللعاب القوى 
ُيثبت العقوبة 

على روسيا
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األميركية 
ميشيل وي 
تحصد لقب 

بطولة العالم 
للغولف

توجــت الالعبــة األميركيــة 
بلقــب  وي  ميشــيل 
للغولــف  العالــم  بطولــة 
األحــد  اليــوم  للســيدات 
بشــكل رســمي والمقامــة 

ســنغافورة. فــي 
ميشــيل  األمريكيــة 
قويــة  انتفاضــة  ســجلت 
فــي الجولــة األخيــرة مــن 
منافســات بطولــة العالــم 
لقــب  لتحــرز  للغولــف، 
علــى  متفوقــا  البطولــة 
كانــج  دانييــل  مواطنتهــا 

تحــدث المدافع األوروغوياني 
نــادي  نجــم  غوديــن  دييغــو 
أتلتيكــو مدريــد اإلســباني عن 
الفرنســي  زميلــه  مســتقبل 
مهاجــم  غريزمــان  أنطــوان 
الفريــق والــذي إرتبــط بالرحيل 
الفريــق طــوال  عــن صفــوف 

الماضيــة. الفتــرة 

غودين ُيثير 
الجدل حول 

مستقبل 
غريزمان 

بتصريح طريف
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ريــال  مهاجــم  يعيــش 
كريــم  الفرنســي  مدريــد 
ســيئة  فتــرة  بنزيمــة 
اســتمرار  بظــل  للغايــة 
التســجيل  عــن  ابتعــاده 
أي  يســجل  لــم  حيــث 
حوالــي  منــذ  هدفــًا 
شــهر تقريبــًا مــع إمكانيــة 
مواصلــة هذه السلســلة.

برشلونة 
بطاًل للدوري 

االسباني

ريال مدريد يزيد 
غاريــث من متاعب بيل! الويلــزي  طلــب 

بيــل الرحيــل عــن صفــوف 
اإلســباني  مدريــد  ريــال 
االنتقــاالت  فتــرة  فــي 

المقبلــة. الصيفيــة 

حكم بنزيمة 
»الظالم« قد 
يقضي على 

العب آخر بريال 
مدريد

20



ميالن ينضم 
لصراع الظفر 

بخدمات مهاجم 
تشيلسي

النجــم  أيــام  باتــت 
موراتــا  الفــارو  اإلســباني 
ــادي تشيلســي  مهاجــم ن
اإلنجليــزي معــدودة داخــل 
جــدران قلعــة البلــوز وذلــك 
بســبب ظهــوره بمســتوى 
بأغلــب  لآلمــال  مخيــب 
فضــاًل  الفريــق  مباريــات 
حلولــه  أو  تبديلــه  علــى 
بديــاًل فــي معظــم المبــاراة 
نيــل  علــى  قدرتــه  لعــدم 
أنطونيــو  اإليطالــي  ثقــة 
الفريــق. مــدرب  كونتــي 

أثــار جيانــي إنفانتينــو رئيــس 
االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
الكثيــر مــن الجدل فــي الفترة 
اإلصالحــات  بعــد  األخيــرة 
اقترحهــا  التــي  الكثيــرة 
بخصــوص مســابقات الفيفــا، 
إقامــة  اقتــراح  كان  وآخرهــا 
كأس العالــم لألنديــة بشــكل 
األمــم  دوري  وإقامــة  جديــد 
األمــم  كــؤوس  مــن  بــداًل 

القاريــة.

إنفانتينو يستمر في إثارة الجدل
بكأس العالم المصغر
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