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نتائج قياسية في انطالق القسم الثاني لدوري السلة

األهلي يقسو على النجمة... والمنامة يكتسح سماهيج
§أم الحصم - محمد عباس

في  قياسية  نتائج  والمنامة  األهلي  من  كل  حقق   [
السلة  لكرة  البحرين  الثاني من دوري زين  القسم  انطالق 
سلة  في  نقطة  المئة  حاجز  منهما  كل  تجاوز  أن  بعد  وذلك 
 ،52/124 بنتيجة  النجمة  على  األهلي  فاز  إذ  منافسه، 
في   43/100 بنتيجة  سماهيج  على  المنامة  فاز  حين  في 
المباراتين اللتين أقيمتا يوم أمس على صالة اتحاد السلة 

الحصم. أم  في 
الثاني  المركز  في  موقعه  هذا  بفوزه  األهلي  وعزز 
انتصارات   9 من  نقطة   20 برصيد  الدوري  فرق  بترتيب 
نقطة   19 المنامة  رصيد  أصبح  حين  في  وخسارتين، 

خسائر.  3 مقابل  البطولة  في  الثامن  الفوز  بتحقيقه 
في  التوالي  على   11 الـ  الخسارة  بهذه  النجمة  وبقي 
القاع من دون أي فوز وبرصيد 11 نقطة، في حين أصبح 
واحدة  مباراة  في  الفوز  من  نقطة   12 سماهيج  رصيد 

مباريات.  10 في  والخسارة 
ولم يواجه المنامة صعوبة في تحقيق الفوز في المباراة 

.43/100 بنتيجة  انتهت  التي  أمس  يوم  األولى 

نقطة   19 إلى  المنامة  رصيد  ليرفع  الفوز  ذلك  وجاء 
بعده  المحرق  المتصدر  خلف  الثالث  المركز  في  بقي  فيما 
المباراة  فترات  نتائج  وجاءت  الوصافة.  مركز  في  األهلي 

التالي )9/30( )11/17( )15/22( )10/31(.  النحو  على 
الوطني  للمدرب  التوالي  على  الثالث  الفوز  هو  وهذا 
سلمان  للمدرب  خلفا  الفريق  يقود  الذي  نجاة  أحمد 
معه  وتوصل  خدماته  عن  النادي  استغنى  الذي  رمضان 

مالية. تسوية  إلى 
وكان فارق اإلمكانات واضحا بين الفريقين وهو ما مكن 

مبكرا. األمور  من حسن  المنامة 
المنامة  العب  المباراة  في  النقاط  من  عدد  أعلى  وسجل 
سجل  دقيقة   26 لعب  الذي  رايس  داريــوس  األميركي 
نجف  أحمد  فيه  أضاف  الذي  الوقت  في  نقطة(   21( خاللها 
المقابل،  المطوع )13 نقطة(. وفي  )18 نقطة( وسجل أحمد 
المحترف  العبه  لسماهيج  النقاط  من  عدد  أعلى  سجل 
 12( خاللها  سجل  دقيقة   27 خالل  من  كرستوفر  جايسون 
برصيد  محمد  جاسم  الالعب  مباشرة  خلفه  جاء  نقطة( 
 8( يوسف  مصطفى  الفريق  في  زميله  وسجل  نقاط(   9(

نقاط(.

علي  عيسى،  ماجد  من  مكون  تحكيم  طاقم  المباراة  أدار 
عبدالحسين. وعبدالرضا  أحمد 

سيطر  أن  بعد  النجمة  على  العريض  األهلي  فوز  وجاء 
تفوقه  ظل  في  البداية  منذ  المباراة  مجريات  على  الفريق 

منافسه. على  الواضح  الفني 
للدخول في مجريات  للنجمة  أي مجال  األهلي  يترك  ولم 
العب  دون  من  لعب  قد  النجمة  أن  وخصوصا  المباراة 
األميركي  حديثا  قدم  الذي  العبه  عقد  إنهاء  بعد  محترف 

جي.
اآلتي:  النحو  على  المباراة  فترات  جميع  في  فاز  األهلي 

13/31، و13/24، و12/44، و14/25.
محترف  األهلي  صفوف  في  المسجلين  أفضل  وكان 
الفريق األميركي جويل بوكس بتسجيله 26 نقطة، وسجل 
12، وعبداهلل  أكبر  26 نقطة، ومحمود  هشام سرحان كذلك 

.11 عبدالرضا 
النجمة فضل  المسجلين في صفوف  في حين كان أفضل 
اهلل عباس بتسجيله 18 نقطة، وقاسم إبراهيم 13، ومحمد 
حسن  من  مكون  تحكيم  طاقم  المباراة  أدار   .10 البوسطة 

صليل. وعقيل  شكيب  عبدالكريم  أحمد، 

من لقاء المنامة وسماهيج  من لقاء األهلي والنجمة

الجولة األولى  اليوم مباراتان في  ] تقام 
من القسم الثاني لدوري زين البحرين لكرة 
فريق  اللقب  حامل  بين  األولى  تجمع  السلة 
مساء،   5:30 الساعة  عند  والبحرين  الحالة 
تليها مباراة مهمة بين االتحاد ومدينة عيسى 
المباراتان  وتقام  مساء،   7:30 الساعة  عند 

على صالة اتحاد السلة في أم الحصم.
ويتصدر فريق المحرق المسابقة برصيد 
20 نقطة من 10 انتصارات متتالية، في حين 
من  وكل  الثاني  المركز  األهلي  فريق  يحتل 
المنامة والحالة في المركزين الثالث والرابع 

برصيد 17 نقطة لكل منهما.
الحالة  بين  اليوم  األولى  المباراة  وتبدو 
عندما  الحالة  فريق  متناول  في  والبحرين 
نقطة   12 يمتلك  الذي  البحرين  فريق  يواجه 
 8 في  والخسارة  مباراتين  في  الفوز  من 

مباريات.
فنيا من  أفضل  الحالة في وضعية  ويبدو 
على  قدرته  أثبت  البحرين  أن  إال  منافسه 
إحراج الفرق الكبيرة من خالل ما يمتلكه من 

العبين جيدين.
الوطني  المدرب  الحالة  فريق  يــدرب 
تشكيلة  على  يعول  الذي  الحداد  صالح 
وأحمد  تقي  حسين  تواجد  ظل  في  جيدة 
ميرزا  وأحمد  جوادي  وعباس  حسين،  علي 
شكر  وعلي  عباس،  وعلي  الخاجة،  وعبداهلل 
اهلل والمحترف األميركي باتريك سيمبسون.

المدرب  البحرين  فريق  يدرب  حين  في 

على  يعول  الذي  المحمود  ريان  الوطني 
مليح،  محمد  تواجد  ظل  في  جيدة  تشكيلة 
والمحترف  الطاهر،  ومعاوية  نبيل،  ومحمد 

األميركي بنيان.
المواجهة  فإن  اليوم  الثانية  المباراة  وفي 
واالتحاد  عيسى  مدينة  بين  قوية  ستكون 

المتنافسين على الوصول للدورة السداسية 
ظل  في  للوصول  يطمحان  الفرقين  ان  إذ 

النتائج التي حققوها في القسم األول.
في  السادس  المركز  االتحاد حاليا  ويحتل 
في  الفوز  أن حقق  بعد  الدوري  فرق  ترتيب 
6 مباريات وخسر في 4 مباريات ويمتلك 16 
المركز  عيسى  مدينة  يحتل  حين  في  نقطة، 
 4 في  الفوز  من  نقطة   14 برصيد  الثامن 

مباريات والخسارة في 6 مباريات.
والمباراة في غاية األهمية بين الفريقين إذ 
ان القسم الثاني سيكون حاسما ألجل تحديد 
لذلك  للتعويض،  بعده  مجال  وال  المتأهلين 
فإن فرق النويدرات واالتحاد وسترة ومدينة 
عيسى ستخوض مبارياتها في القسم الثاني 

بنظام الكؤوس.
عقيل  الوطني  المدرب  االتحاد  ويدرب 
في  جيدة  تشكيلة  على  يعول  الذي  ميالد 
شرف  وسيدمحمد  علي  باسم  تواجد  ظل 
وسيدمحمد أحمد والمحترف المغربي نجاح 

عبدالرحيم وبقية أفراد الفريق.
في حين يدرب فريق مدينة عيسى المدرب 
على  يعول  الــذي  سلمان  أحمد  الوطني 
جناحي،  أحمد  تواجد  ظل  في  جيدة  تشكيلة 
وإبراهيم  مهدي  وسيدصالح  أحمد  وجهاد 
الخباز في حال شفائه من اإلصابة إلى جانب 
وناصر  أكبر  جالل  السابقين  االتحاد  العبي 
الجمري والمحترف األميركي غاالوي وبقية 

أفراد الفريق.

»البطل« يبدأ القسم الثاني بمواجهة البحرين

مواجهة مشتعلة على السداسي بين االتحاد والمدينة

من لقاء الحالة والبحرين في القسم األول

ناصر بن حمد يكرم فريق بوليتكنك الكروي
القدم  لكرة  البحرين  بوليتكنك  فريق  حظي   [
لينش  كولم  الفريق  مدير  في  ممثاًل  ستارز(،  )نيورال 
قبل  من  بتكريم  الحمر،  محمد  جودة  واختصاصي 
رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  رئيس 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة 
حمد آل خليفة، وذلك خالل حفل ختام بطولة )ناصر 5( 
التعليمية  المؤسسة  التي تعتبر بوليتكنك  القدم،  لكرة 

الوحيدة المشاركة فيها.
لينش:  كولم  بوليتكنك  فريق  مدير  قال  هذا  وفي 
أيما  مثلونا  الذين  الالعبين  بطالبنا  جداً  فخور  »إنني 
تمثيل. وكوننا أول جامعة تشارك في هذه البطولة فإن 
ذلك يعكس إلى حد كبير موقعنا في عالم الكرة، فنحن 
على  الهواة  فرق  بأفضل  مقارنة  نقف  أين  نعرف  اآلن 
مستوى المملكة. كما أنني أتطلع كثيًرا إلى رفع مستوى 
الموهبة واالحتراف في ظل مشروع أكاديمية بوليتكنك 
يوماً  البطولة  بكأس  الفوز  في  أمل  وكلنا  القدم،  لكرة 
بفوزه  الفخار  فريق  نهنئ  المناسبة  بهذه  ونحن  ما. 
فريًقا منظًما تنظيًما  كونه  أداًء رائعاً  قدم  إذ  بالبطولة، 
والتقدير  الشكر  بخالص  أتقدم  أن  يفوتني  وال  جيًدا. 
لنا  الفرصة  إلتاحته  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  إلى 
للمشاركة في هذه البطولة. ونحن بالشك سنستفيد من 
هذه التجربة ومن التجارب المستقبلية، وكل ذلك بفضل 

سموه ورؤيته الملهمة«.

تايلوس بطاًل لدوري الفرق الكشفية

الكشفي دوري  ثابت  ] نظمت فرقة بحرية حسان بن 
محافظة  لمدارس  الكشفية  للفرق  القدم  لكرة  الصاالت 
العيد  بمناسبة   2012/2011 الدراسي  للعام  المحرق 
لمجلس  األول  النائب  رعاية  تحت  وذلك  المجيد،  الوطني 
إدارة نادي المحرق الرياضي الشيخ راشد بن عبدالرحمن 
الفرقة  رئيسة  المدرسة  مديرة  من  وبتوجيه  خليفة  آل 
اختصاصي  وبحضور  الزياني  أنيسة  بالمدرسة  الكشفية 
قائدتا  التنظيم  على  وأشرف  السادة.  ثامر  مراحل  تنمية 

الفرقة نجية مال اهلل وفاطمة بطي.
كانون  يناير/   4 األربعاء  يوم  النهائيات صباح  وأقيمت 
الثاني وذلك في صالة نادي المحرق الرياضي، واشتملت 

النهائيات على مباراتين.
وحاز على المركز األول فرقة تايلوس الكشفية، والمركز 
الثاني فرقة البسيتين الكشفية، والمركز الثالث فرقة بحرية 
حسان بن ثابت الكشفية، والمركز الرابع فرقة الخوارزمي 

الكشفية.

قرارات عدة في اجتماعات اللجنة الدولية 
لحكام الكرة الطائرة

] عاد إلى البالد خبير التحكيم الدولي للكرة الطائرة، 
عضو لجنة الحكام الدولية، رئيس لجنة الحكام العرب 
في  شارك  أن  بعد  نصيب  جعفر  الدولي  المحاضر 
اجتماعات لجنة الحكام والقواعد الدولية والذي عقد في 
مدينة لوزان السويسرية خالل الفترة من 9 وحتى 13 

يناير/ كانون الثاني الجاري.
قال  قرارات،  من  االجتماعات  في  جاء  ما  أهم  وعن 
تم  التي  والتوصيات  القرارات  أهم  من  »إن  نصيب: 
األلعاب  تنظيم  للجنة  السكرتير  نائب  تقرير  اتخاذها 
المتقاعدين  الحكام  دبلوما  المتقاعدين  الحكام  بمنح 
الحكام  لباس  واعتماد  الدولي  االتحاد  وميدالية 
الحكام  دراســات  تقارير  بخصوص  أما   .»MIKASA
المرشحين الدولية فقد تم اعتماد 65 حكماً وحكمة من 
الجزائر  من  زهير  برغول  وهم:  عرب  حكام   4 بينهم 
وهاشم  موسى  واليحيى  الجزائر  من  عادل  وبلحداد 
باقر من العراق. كما تم اعتماد دراسات حكام الشواطئ 
هو  مرشح  عربي  حكم  بينهم  والدوليين  المرشحين 
خالد راشد الخنفوري من اإلمارات، وكذلك اعتماد قائمة 
الحكام المتقاعدين وعددهم 30 حكماً وحكمة ومن بينهم 
من  الزاهر  وكامل  الخليفي  عبداهلل  وهم  عرب  حكام   3

السعودية وعبداهلل محمد من اإلمارات.
العالميين  الحكام  قائمة  اعتماد  »تم  وأضاف نصيب 
عربيان  حكمان  بينهم  ومن  وحكمة  حكماً   18 وعددهم 
وهم إبراهيم النعمة من قطر، كما تم اعتماد حكم عربي 

هذا العام وهو نصر شعبان من مصر«.

فريق بوليتكنك

الفرق المشاركة في الدوري
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