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املخرجات التي أفرزها املنتدى 
الرمضاين الذي احتضنه مجلس 

الدويل السابق جمعة هالل 
تعطي مؤًرشا رصيًحا بأن الرياضة 
البحرينية تعيش مشهًدا فوضويٍّا 

خالًقا مل يسبق له مثيل.
الرياضيون باتوا يعيشون يف وضع 

سّيئ يسيطر عليه مجموعة من 
املتنفعني ألجل مصالح شخصية 

ضاربني يف املصلحة العامة عرض 
الحائط غري مكرتثني برياضة 

الوطن.
واتفق املتحاورون عىل الوضع 

الريايض السّيئ الذي شهد 
تراجًعا كبريًا يف السنوات الخمس 

املاضية، بعد أن ملسنا تطورًا 
ملحوًظا وانتعاًشا يف القطاع 

الريايض خالل العقد األول من 
األلفية الجديدة.

ورغم االتجاهات املختلفة التي 
طرحت يف املنتدى لتعليل هذا 

الوضع املزري التي تعيشه 
الرياضة البحرينية، إال أن 

هناك شبه إجامع عىل تحميل 
املسؤولني عن الرياضة املسؤولية 

الكاملة ملا يحدث من فوىض 

عىل مستوى جميع الرياضيات، 
وتحديًدا يف لعبة كرة القدم 

التي وصلت ملرحلة سيئة مل يقو 
فيها منتخبنا الوطني األول لكرة 

القدم بالفوز عىل منتخب آسيوي 
ضعيف كالفلبني يف التصفيات 

املشرتكة املؤهلة لنهائيات كأس 
األمم اآلسيوية 2019 وكأس العامل 

يف روسيا 2018.
ورغم هذه الحلقة النقاشية 

الغنية باآلراء، إال أن هذا املنتدى 
عجز عن وضع حلول ملعالجة 

الوضع السيئ يف الرياضة، وكأن 

هذه الحلول ضائعة يصعب 
البحث والتنقيب عنها، وذلك 
لعدم وجود املسؤولني يف هذا 
املنتدى واقتصاره عىل رجاالت 

اإلعالم الذي اتفق املجتمعون أنه 
رشيك يف حالة الضياع التي متر 

فيها الرياضة.
الرياضة اليوم تحتاج ملسؤول 

أمني يضع مصلحة الوطن فوق 
كل اعتبار ويغيب املصلحة 

الشخصية، ومنح الكفاءات فرصة 
للعمل اإلداري وإبعاد املتنفعني، 

والقضاء عىل ظاهرة النفاق 

املنترشة يف القطاعات الرياضية، 
والتضييق عىل املحسوبيات التي 

تعيشها املؤسسات الرياضية، 
وضخ األموال يف االتحادات 

واألندية الوطنية، وبناء املنشآت 
الحديثة الحتضان الفعاليات 

املحلية والخارجية، والبدء 
بتطبيق االحرتاف ولو كان جزئيٍّا 
لتفريغ الالعبني والكوادر العاملة 

يف الرياضة، فال يجوز ألمني رس 
النادي أو االتحاد الجمع بني 

عمله األسايس ومهامه الرياضية، 
فهو شخص متفرغ لعمله 

الريايض ويتقاىض من ذلك أجرًا 
شهريٍّا، كام أن الالعب بحاجة 

إىل التفرغ للرياضة والرتكيز يف 
تطوير مستواه والتدريب دون 

التفكري يف أمور أخرى قد تعرقل 
مسريته وتحد من عطائه.

يف النهاية، عملية التصحيح 
لن تتم إال بالعمل الجامعي 

املنظم، وتغليب الصوت الواحد 
للكفاءات، وهي زاخرة يف 

البحرين، أما العمل العشوايئ 
الفردي لن يفعل شيًئا، بل سيزيد 

من األمر سوًءا.
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أحرز نجم فريق البحرين للتحمل 
” النخبــة 13 ” جو غامبلز املركز 
زيــورخ  يف  بطولــة  الثالــث يف 
غامبلز  إنجــاز  ســويرسا. وجــاء 
بعــد أن حافظ عــىل الصدارة يف 
سباقي السباحة والدراجات، لكّنه 
خرس ســباق الجري بعد أن تقدم 
عليــه البلجيــيك بيــرت هيمرييك 

والسويرسي رودي وايلدز.
هذا وقد عّرب غامبلز عن سعادته 
بإنجازه األخــري، مؤكًدا أنه نتيجة 
للرعاية والتوجيهات املستمرة من 
لدن سمو الشــيخ نارص بن حمد 

آل خليفة والتدريبات الجاّدة.

من جانب آخر، ويف بطولة دبليو 
يت اس العامليــة التــي أقيمت يف 
مدينــة هامبــورغ األملانية، متكن 
عضــو الفريق خفيــري غوميز من 
الفوز باملركــز الثاين محقًقا بذلك 

خامس إنجاز له هذه السنة.
أما زميلــه بن هوفامن فقد متكن 
من الفوز باملركز الثالث يف بطولة 
اكســتريا ماوننت املقامة يف مدينة 
كولورادو األمريكية، حيث حافظ 
هوفامن عىل مركزه الثالث طيلة 

مراحل السباق.
مؤكًدا قوة حضور فريق البحرين 
للتحمــل 13 النخبة يف البطوالت 

العاملية.
وبتوجيه ورعاية من سمو الشيخ 
نارص بن حمــد آل خليفة ممثل 
جاللــة امللــك لألعــامل الخريية 
املجلس  رئيس  الشــباب  وشؤون 
والرياضة رئيس  للشــباب  األعىل 
البحرينيــة  األوملبيــة  اللجنــة 
تســتمر مشــاركات أعضاء فريق 
البحريــن للتحمــل 13 النخبة يف 
لرياضتي  العاملية  البطوالت  شتى 
الرتايثلــون وســباقات التحّمــل، 
رافعني علم مملكة البحرين عالًيا 

فوق منصات التتويج.

وزيورخ   هامبورج  في  الثالث  وغامبيلز  الثاني  غوميز 
للترايثلــون البحرينــي  النخبــة  فريــق  مشــاركات  ضمــن 

جانب من مشاركة فريق النخبة

بوليتكنك تنظم بطولة كرة القدم 
للجامعات برعاية ”زين“

بوليتكنك البحرين - مدينة عيىس:  تحت رعاية رشكة زين 
البحرين، نظمت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) 

بطولة للجامعات يف كرة القدم والتي أقيمت يوم السبت 
املوافق 16 مايو 2015 من الساعة الثامنة صباًحا وحتى 
الساعة الثانية ظهرًا يف صالة أوال (مبنى رقم 16) بحرم 
الكلية مبدينة عيىس، وذلك مبشاركة عدد من الجامعات 

الخاصة والحكومية يف اململكة.
وقد رصح الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين، الدكتور 

محمد إبراهيم العسريي بأننا يف بوليتكنك البحرين سعداء 
بتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تأيت من منطلق إتاحة 
الفرص للمشاركني إلظهار مهاراتهم والعمل كفريق، وأن 

مثل هذه الفعاليات ليست للتسلية فقط بل لخلق جو من 
التعارف بني الطلبة، يف إطار سعي البوليتكنك إىل زيادة 

التعاون بني الجامعات، وإكساب طلبتها املزيد من الخربات.
وأكدت رئيسة قسم الرعاية والخدمات الطالبية يف 

البوليتكنك الدكتورة نوال زويد أن الهدف من تنظيم 
مثل هذه الفعاليات هو توفري تجربة متميزة للمشاركني 

والحضور، وأننا سعداء باستضافة بطولة كرة القدم يف حرم 
البوليتكنك وأننا اآلن بحاجة للبناء عىل الخربة املكتسبة 

من هذه التجربة لضامن تنظيم تجربة أفضل يف البطوالت 
القادمة. 

ومن جانب زين البحرين، رصحت مديرة االتصاالت 
والعالقات العامة بزين البحرين سامية حسني بأن 

اسرتاتيجية املسؤولية االجتامعية لزين البحرين تركز عىل 
دعم املبادرات الشبابية، وأن مثل هذه البطولة التي 
نظمتها بوليتكنك البحرين مثال حي عىل تعزيز روح 

العمل الجامعي بني الشباب. 
بعد أن تواجهت جميع الفرق املشاركة يف البطولة، توج 
فريق جامعة أما AMA باملركز األول، تاله فريق جامعة 
البحرين يف املركز الثاين و فريق جامعة العلوم التطبيقية 
يف املركز الثالث. وقد تم ترشيح الالعب أحمد جامل من 

فريق جامعة العلوم التطبيقية للقب أفضل العب يف 
البطولة.

هذا، وأشاد كال من الدكتور محمد العسريي والدكتورة 
نوال زويد بدعم رشكة زين البحرين لهاتني البطولتني، 

مقدرًة دورها الرائد يف دعم األنشطة الطالبية والرياضية 
والشبابية يف مملكة البحرين، ومساندتها للمؤسسات 

التعليمية يف أداء رسالتها لخدمة الشباب البحريني، 
متوجهًة بجزيل الشكر والتقدير إىل مجلس إدارة رشكة 
زين البحرين عىل موافقتهم الرسيعة عىل دعم هاتني 

البطولتني، وخصت بالشكر املدير العام للرشكة محمد زين 
العابدين، ومديرة العالقات العامة سامية حسني، ومديرة 

املسؤولية االجتامعية للرشكات بكيزة عبدالرحمن. 

الرفاع - االتحاد البحريني للدفاع 
عــن النفــس: تعاقــد االتحــاد 
البحرينــي للدفــاع عــن النفس 
مع املــدرب خالد نبيل العريفي 
لإلرشاف عىل منتخبات البحرين 

الوطنية للجودو.
وحرض مراسم توقيع العقد أحمد 
فرحان عضو مجلس اإلدارة مدير 
لعبــة الجــودو ومحمــد العرب 
مدير منتخــب الجودو واملدرب 

خالد نبيل العريفي.
ورصح أحمد فرحان عضو مجلس 
اإلدارة مديــر لعبــة الجودو أن 
املدرب خالد نبيل العريفي لديه 
االتحاد  وضعها  التــي  املقومات 
البحرينــي للدفــاع عــن النفس 
لإلرشاف عــىل تدريب منتخبات 
الجودو وخربتــه الطويلة يف عامل 
التدريــب، وكان العًبا بــارزًا يف 

اللعبة يف سنوات سابق.

وقــال أحمــد فرحــان إن لعبة 
الجــودو تحظى بدعــم كبري من 
مجلــس اإلدارة برئاســة أحمــد 
عبدالعزيــز الخيــاط الذي يويل 
اهتامما بالغــا لتحقيق األهداف 
املنشــودة والوصول إىل منصات 

التتويج يف املشــاركات الخارجية 
التــي تنتظر  كافة واملشــاركات 
اللعبة يف الفرتة القادمة، ومتطلًعا 
أن يتواصــل هذا الدعم للوصول 
إىل األهداف التي وضعها مجلس 
اإلدارة، ومشــيًدا بكفاءة املدرب 

خالد نبيل العريفي باملســاهمة 
وتحقيق  األهداف  خارطة  برسم 
املحافل  امللونــة يف  امليداليــات 
الخارجيــة ومتمنيٍّا لــه التوفيق 
يف الفرتة القادمــة مع منتخبات 

الجودو.
نبيــل  خالــد  املــدرب  وأبــدى 
العريفي فخره واعتزازه باإلرشاف 
عىل منتخبات الجودو يف االتحاد 
البحرينــي للدفاع عــن النفس، 
حيث رصح أن هذا التعيني محل 
اعتزاز وتقدير وســيضع خطواته 
الرســمية مــع اللعبــة يف األيام 
الشــكر إلدارة  القادمة، ومقدًما 
البحرينــي للدفاع عن  االتحــاد 
النفس عــىل دعمها للعبة وعىل 
توقيعها معه، وأكد أنه ســيهيئ 
لتحقيق  جيــد  بشــكل  الالعبني 
اإلنجــازات التي تســجل باســم 

مملكة البحرين الغالية.

أبوصيبــع - مركز شــباب أبوصيبع: 
متكــن فريــق مطبــخ الخبــاز من 
تحقيق فــوز عريض عىل منافســه 
مطعــم فيتوريــا بأربعــة أهــداف 
مقابل هدفني، وذلك يف اللقاء الذي 
جمعهــام يوم أمس األول لحســاب 
الثانية  للمجموعــة  األوىل  الجولــة 
لــدورة أبوصيبــع الصيفية 31 لكرة 
القــدم، والتي تقــام برعاية تايلوس 

للطباعة والنرش.
وافتتح مطبخ الخباز مجال التسجيل 
يف اللقــاء عن طريق العبه حســن 
الخباز يف الدقيقة 8 من عمر الشوط 
األول، بيــد أن العب مطعم فيتوريا 
أرشف عبدالجليــل ســجل هــدف 
التعــادل يف الدقيقــة 34، لينتهــي 
الشــوط األول بالتعادل اإليجايب بني 

الطرفني.
ودخل مطبخ الخباز بقوة يف الشوط 

الثاين حيث استطاع سيد ضياء هاشم 
تسجيل هدف التقدم يف الدقيقة 4، 
قبل أن يعادل عالء املوسوي النتيجة 
بعدها بدقيقتني، لكن مطبخ الخباز 
واصــل عملياته الهجومية ليســجل 

هدفني آخرين عن طريق سيد ضياء 
هاشم وجعفر محسن يف الدقيقتني 
16 و27 عــىل التوايل، ليظفر بنقاط 
ثالث غالية يف بداية مشواره يف دور 

املجموعات.

وحصل العــب مطبخ الخباز ســيد 
ضيــاء هاشــم عــىل جائــزة رجل 
املباراة، وذلــك نظري املجهود الكبري 
الذي قدمه والذي توجه بتســجيل 

هدفني من أصل أربعة لفريقه.
التحكيمــي  الطاقــم  املبــاراة  أدار 
املكــون من الحكم جميــل الصباغ، 
وعاونــه كل من ســيد علوي ســيد 
جليل وسيد عدنان سيد نارص، فيام 
كان جعفر عبدالرسول مراقبا للقاء.

ويف جدول لقــاءات اليــوم، يلتقي 
فريقــا ”HPC“ وأبوصيبع للنباتات 
األوىل  الجولــة  ضمــن  والزهــور، 

للمجموعة الثانية.
ويطمح الفريقــان يف تحقيق بداية 
طيبــة خالل الظهــور األول لهام يف 
البطولــة، وحصد 3 نقاط ســتعمل 
فارًقا مهــامٍّ يف طريــق الوصول إىل 

املربع الذهبي للبطولة.

اتحاد الدفاع عن النفس يتعاقد مع العريفياتحاد الدفاع عن النفس يتعاقد مع العريفي

”الخباز“ يتجاوز ”فيتوريا“ برباعية في دورة أبوصيبع”الخباز“ يتجاوز ”فيتوريا“ برباعية في دورة أبوصيبع

جانب من توقيع العقد

من لقاء مطبخ الخباز ومطعم فيتوريا


