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] حسنا فعل اتحاد اليد حين اتجه لتسليم العبي المنتخب الوطني األول بطاقاتهم 
آخر  ذمة  على  بصفتهم  لهم  المقدم  االمتياز  من  لالستفادة  بهم  الخاصة  التأمينية 
ذمة  على  فيها  يكونون  التي  األوقات  تلك  وقت وخصوصا  أي  في  للمنتخب  قائمة 
وما  التأخير  مسئولية  االتحاد  يجنب  الذي  األمر  الوطني،  المنتخب  وليس  أنديتهم 
شابه، ويفترض أن يكون الالعبون ملمين بطريقة وآلية استخدام بطاقة التأمين وقت 

الحاجة وخصوصا أن التأمين شامل.

اللجنة  قبل  من  الوطنية  المنتخبات  في  عليهم  المؤمن  الالعبين  قائمة  تقليص   [
األولمبية البحرينية من 25 العبا لـ 20 العبا قرار يحتاج إلى مراجعة، إذ إنه ليس 
بعض  يرتادون  الذي  العدد  أن  حين  في  العدد  بهذا  القائمة  تعتمد  أن  المنطقي  من 
يوقع  الذي  األمر  العبا،  الـ25  يتجاوز  واألخرى  المناسبة  بين  الوطنية  المنتخبات 
االتحادات في حرج كبير أمام الالعبين حين يتعرضون لإلصابات لذلك يعمد البعض 

لحذف وإضافة تستغرق الوقت األمر الذي يؤدي إلى تأخير الحالة.

 صناديق الكوبونات متوفرة في مقر الصحيفة بشارع البديع وشارع االستقالل

mohd.abbas@alwasatnews.com

كالسيكو البداية أو النهاية

كل  في  العالم  حول  القدم  كرة  عشاق  يترقب   [
بين ريال مدريد  االسبانية  القدم  موسم كالسيكو كرة 
وبرشلونة والتي بات في السنوات األخيرة اللقاء األهم 

بين كل الدوريات العالمية.
ولكنه  قائمة،  بطولة  هو  ذاته  حد  في  الكالسيكو  هذا 
بالدوري  اإلياب  مباراة  في  وتحديدا  الموسم  هذا  في 
السابقة  السنوات  كل  عن  تماما  مختلفا  يبدو  االسباني 
إن لناحية تقدم الريال في الترتيب وتفوقه بفارق 4 نقاط 
أو لناحية تراجع المردود الفني لبرشلونة بمقابل صالبة 

غير معهودة في الخصم.
هذه الوقائع تفرض مشاهدة كالسيكو مختلف في كل 
المفاجآت بما قد يشكل  شيء، وهو ما ينبئ بكثير من 
بداية لحقبة ونهاية لحقبة أو انتفاضة لكبرياء قد يقلب 

الطاولة على الجميع.
مبارياته  آخر  في  برشلونة  حققها  التي  السباعية 
ضد  قدمه  الذي  والمستوى  أوساسونا  ضد  بالدوري 
الفريق  أن  يكشف  األبطال  في دوري  مانشستر سيتي 
على  والقادر  الكامنة  القدرات  من  الكثير  يمتلك  مازال 

إظهارها إذا دعت الحاجة.
من يعتقد أن برشلونة  سيلعب الكالسيكو كما لعب 
طوال هذا الموسم هو مشتبه، فالفريق سيلعب باعتقادي 
كما كان في أوج عطاءاته؛ ألن الخسارة في هذا اللقاء قد 
ال تعني فقط خسارة بطولة الدوري وإنما قد تعني نهاية 
ارتدادات كبيرة  لما قد تؤديه من  حقبة زمنية تاريخية 

على الفريق وجماهيره.
المباراة فرصة ذهبية لبرشلونة من أجل قلب الطاولة 
على الخصم واالنطالق مجددا، فالريال إذا ما أراد الفوز 
الفوز أوال على برشلونة  بالدوري وتأكيد أحقيته عليه 
السنوات  في  كثيرا  منه  وخسر  ذهابا  منه  خسر  الذي 

األخيرة.
فالريال الذي يمر بأفضل فتراته الفنية ال يكفيه تصدر 
وإنما  الكأس  نهائي  وبلوغ  أوروبيا  والتقدم  الدوري 
أوال  أحقيته  يثبت  أن  وجماهيره  أرضه  على  المطلوب 
بالدوري وأن يكشف فعال أنه بات الفريق األفضل في 

إسبانيا والعالم.
معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  مرعب  المقبل  الكالسيكو 
والتعادل  حال،  بأي  الخسارة  يتحمالن  ال  فالفريقان 
أما  الخصمين  أحد  انكسار  دون  الحال  بقاء  سيعني 
فوز أحدهما فإنه سيعني الكثير في مرحلة حساسة من 

تاريخ الفريقين.
كل ما فعله الريال هذا الموسم متوقف على هذا اللقاء 
وإنما  الذهاب  لقاء  بعقلية  يخوضه  أن  يمكن  ال  الذي 
يجب أن يخوضه بشخصية حقيقية تفرض على الخصم 
التراجع والقنوع فعال أنه لم يعد ذلك الفريق الذي ال يشق 

له غبار.
الدوري  سيمنحه  الريال  فوز 
األبطال  بطولتي  من  ويقربه 
فإنه  برشلونة  فوز  أما  والكأس، 
سيؤدي بال شك إلى انقالب كامل 

الصورة.

الملعبالمباراةالتوقيت

كأس االتحاد األسيوي

االستاد الوطنيالحد × الشرطة العراقي18:30

دوري زين السالوي

صالة اتحاد السلةالنويدرات × األهلي17:30 

صالة اتحاد السلةالمنامة × المحرق19:15

صالة اتحاد السلةالحد × الحالة21:00

القناةالمباراةالتوقيت

دوري أبطال أوروبا

beIN SPORTS 2تشلسي × غلطة سراي22:45

beIN SPORTS 1ريال مدريد × شالكه22:45

دوري أبطال آسيا

beIN SPORTS 6لخويا × اإلتحاد18:30

beIN SPORTS 9استقالل طهران × الجزيرة19:00

beIN SPORTS 7العين × تركتور19:15

beIN SPORTS 8الشباب × الريان20:30

كأس االتحاد األسيوي

beIN SPORTS 10الوحدة السوري × القادسية15:00

beIN SPORTS 10السويق × الصفاء18:00

beIN SPORTS 5الحد × الشرطة العراقي18:30

بطولة نسائية محلية للمرة األولى الجمعة المقبلة

»الرياضات البحرية« يحتفي بالعبيه الصغار بعد إنجاز خليجية الدوحة
§ الوسط – أسامة الليث

لتنظيم  البحرية  للرياضات  البحريني  االتحاد  يستعد   [
بطولة البنات األولى، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس إدارة 
االتحاد الشيخ خليفة بن عبداهلل آل خليفة يوم الجمعة المقبل 
من  والتي  الجزائر  ببالج  بمقره  الشراع  نادي  ساحل  على 
وتمتد  ظهراً  الواحدة  الساعة  عند  منافساتها  انطالق  المقرر 

حتى الساعة الرابعة عصراً.
احتفاء  تنافسية  ترفيهية  داخلية  تنظيم بطولة  كما سيتم 
بمجهودات الالعبين الذين مثلوا المنتخب الوطني في بطولة 
مجلس التعاون الخليجي للشراع التي أقيمت في الفترة من 
القطرية  بالعاصمة  الجاري  مارس  شهر  من   15 حتى   12
من  وغلة  مشرفاً  إنجازاً  الالعبون  خاللها  وأحرز  الدوحة 

الميداليات الملونة 3 فضيات وبرونزيتين.
وأكد المدير الفني باالتحاد البحريني للرياضات البحرية 
البديع  منطقة  زيارة  أن  جميع  بن  قاسم  المنتخب  مدرب 
عدد  اكتشاف  تم  أن  بعد  اليوم  ثمارها  جاءت  فترة  قبل 
ضمن  ضمها  تم  التي  الصغيرة  والخامات  المواهب  من 
للرياضات  البحريني  االتحاد  بإشراف  لتطويرهم  برنامج 
أمورهم،  أولياء  ومساندة  لهم  الدائمة  ومتابعته  البحرية 
المنتخب  لصفوف  منهم  المتميزين  ضم  ذلك  بعد  تم  فقد 
بالدوحة  الخليج  بطولة  في  بهم  المشاركة  وتمت  الوطني 
في  مشاركاتهم  وحداثة  خبرتهم  قلة  رغم  على  وتمكنوا 
البطوالت الخارجية التنافسية من إثبات كفاءاتهم وجدارتهم 
للمنتخب  لنا وجود صف آخر  وأثبتوا وجودهم وهذا يؤكد 
األساسي وهناك العديد من المواهب التي بحاجة فقط لصقل 
موهبتها وتطويرها، وهذا بحد ذاته يثلج صدورنا مع الدعم 
الالمحدود من قبل مجلس إدارة االتحاد ومتابعته المستمرة 

وعلى رأسه رئيس مجلس اإلدارة الشيخ خليفة بن عبداهلل.
الالعبين  هــؤالء  من  مجموعة  أن  جميع  بن  وأضــاف 

الصغار سيشاركون في البطولة اآلسيوية لألوبتمست التي 
وذلك   14 نسختها  في  األولى  للمرة  البحرين  تستضيفها 
من   6 وحتى  الجاري  ــارس/آذار  م من   28 من  الفترة  في 
األعلى  المجلس  رئيس  رعاية  تحت  المقبل  أبريل/نيسان 
البحرينية سمو  اللجنة األولمبية  للشباب والرياضة رئيس 
العبا   124 وبمشاركة  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 
على  ستقام  والتي  وآسيوية  عربية  دولة   21 من  والعبة 
العبوي  سيواصل  إذ  الجزائر،  ببالج  الشراع  نادي  سواحل 
المكثف  وبرنامجهم  تدريباتهم  الوطني  األوبتمست  منتخب 
في معسكره الداخلي بقيادة وإشراف مساعد مدرب المنتخب 

زهير لباد حتى موعد البطولة.
البحرين  تحتضنها  التي  اآلسيوية  المنافسات  وستقام 
ألول مرة في تاريخها لهذه البطولة على مياه سواحل بالج 

البطولة  وتحظى  الجزائر، 
قارات   4 من  دول  بمشاركة 
دول   6 ومشاركة  العالم، 
ألول مرة في بطوالت آسيا 
أبرز  ومــن  لألوبتمست، 
ألمانيا،  المشاركة:  الدول 
إيطاليا،  موناكو،  تركيا، 
أميركا،  نيوزلندا،  أستراليا، 
المغرب،  ليبيا،  الجزائر، 
عمان،  اإلمــــارات،  قطر، 
ماليزيا،  تايلند،  سنغافور، 
اليابان، الصين، الهند، هونغ 

كونغ، السودان وفلسطين.

االنجاز األخير في الدوحة

ريسنغ فالكونز يفوز بسباق التحمل 24 ساعة للكارتنج
§ الصخير – حلبة البحرين

األول  المركز  للكارتنج  فالكونز  ريسنغ  فريق  أحرز   [
يوم  منافساته  اختتمت  الذي  ساعة   24 التحمل  سباق  في 
السبت الماضي على مضمار حلبة البحرين الدولية للكارتنج 
فالكونز  ريسنغ  فريق  وأنهى  مختلفًا،  فريقًا   20 بمشاركة 

السباق مؤديًا 1120 لفة حول المضمار.
وانطلقت المنافسات يوم الجمعة بانطالق التجارب الحرة 
ساعة   24 التحمل  سباق  انطلق  بينما  التأهيلية  والتصفيات 
السبت  يوم  ظهرا   2:00 وحتى  ظهرا،   2:00 الساعة  في 

الماضي وذلك على حلبة CIK البالغ طولها 1414 مترا.
أنور،  تميم  الفريق  بسائقي  فالكونز  ريسنغ  فريق  وفاز 
رومانو فرانسن، كيفن كبراس، وأنوب سوندرن، وأكد قائد 
تحسن  في  فالكونز  ريسنغ  »فريق  قائال:  سوندرن  الفريق 
العام  فاز  إذ  المنطقة،  في  الفرق  أفضل  باعتباره  مستمر 
الماضي بالمركز الثاني وهذا العام بالمركز األول في سباق 
التحمل 24 ساعة للكارتنج، وهذا الفوز نعتبره مجرد بداية 

لحقبة جديدة لفريقي ونحن عازمون على تحقيق المزيد من 
االنتصارات قبل نهاية السنة«. 

24 ساعة  للتحمل  الكارتنج  في سباق  فريقا   20 وشارك 
من البحرين، دبي، الكويت السعودية، فرنسا، وتركيا، وجاء 
لفة،   1119 محقيين  ريسنغ  بتلكو  فريق  الثاني  المركز  في 
وثالثا دبي 5 ريسنغ في 1119 لفة، ورابعا فريق CRC فس 
1114 لفة، وخامسا ايس ريسنغ في 1112 لفة، وفي المركز 
 8 كيو  فريق  وسابعا  لفة،   1108 في  ريسنغ  زين  السادس 
ريسنغ، ثامنا فريق فاست لينك، وتاسعا فريق بوك نو بحرين، 
عاشرا الفريق التركي ريسنغ، وخلفه فريق اوفر تيك ريسنغ، 
فريق  وخلفه  بوليتكنك،  بحرين  عشر  الثاني  المركز  وفي 
كوفرينق مي، وفي المركز الرابع عشر فورموال كارت سبيد 
السادس  المركز  وفي  ريسنغ،  سي  دبليو  بي  وخلفه  واي، 
عشر فريق موسكو ريسنغ، وخلفه فريق هيد باور كومبني، 
فريق  وخلفهم  ريسنغ،  إيه  كيه  بي  الثامن عشر  المركز  في 
المركز اإلعالمي، وفي المركز األخير فريق ريد سي هاوسنق.

الدراجة البحرينية تشارك في البطولة الخليجية للمضمار
§ الرفاع – اتحاد الدراجات

)الثلثاء( وفد منتخبنا الوطني  اليوم  التاسعة من صباح  البالد في  ] يغادر 
المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  الشارقة  إلى  متوجها  الهوائية  للدراجات 
الخامسة  الخليجي  التعاون  مجلس  بطولة  في  للمشاركة  وذلك  الشقيقة، 
للمضمار والتي تقام بالفترة من )19 إلى 23 مارس/آذار الجاري( بمشاركة 
المملكة  الكويت،  اإلمارات،  البحرين،  إلى  باإلضافة  هي  خليجية  منتخبات   5

العربية السعودية ودولة قطر.
وترأس وفد البحرين أمين السر العام باالتحاد البحريني للدراجات الهوائية 
السيدشبر الوداعي، ويقود المنتخب المدرب الوطني محمد فاضل، باإلضافة 
من  ذياب  الدين  يحيى  علي،  محمد  حسين  أيوب،  عيسى  هم:  العبين   6 إلى 
فئة  مبارك من  أنس خالد وحمد  الرجال، وعبداهلل عيسى عبدالرزاق،  منتخب 

الشباب.
بالبطولة  التواجد  أن  الوداعي  سيدشبر  أوضح  المشاركة  هذه  وبشأن 
واالستفادة منها فنيا هو الهدف األسمى لهذه المشاركة، بحيث ال يمكن الضغط 
يتوفر مضمار خاص  الذي ال  الوقت  نتائج متقدمة في  لتحقيق  الالعبين  على 
للدراجين بالبحرين، وبالتالي تكون الخبرة بسيطة للغاية لديهم، موضحا أن 
الشارقة المنطقة الوحيدة بالخليج التي تمتلك المضمار المخصص لهذه النوعية 
من السباقات. وقال شبر الوداعي أن برنامج البطولة الخليجية يبدأ من التاسع 
عشر لشهر مارس الجاري، بحيث سيعقد االجتماع الفني للمنتخبات المشاركة، 
وفي  الفردية،  المطاردة  وسباق  الفردية،  السرعة  سباق  يقام  الثاني  وباليوم 
واليوم  الفرقية،  المطاردة  وسباق  الفرقية،  السرعة  سباق  يقام  الثالث  اليوم 

الرابع واألخير يقام سباق الكيلو، وسباق النقاط لفئة الفردي.


