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فيما الأهلي يعرب قاليل برباعية نظيفة بدوري (املظاليم)

البحرين يقلب الطاولة على االتفاق ويتم�سك بالبطاقة الثانية
كتب  -ه�شام جعفر:
قلب (غزال) البحرين الطاولة على
االتفاق يف ال�شوط الثاين وهزمه ب�أربعة
�أهداف مقابل هدف خالل املواجهة التي
اقيمت بينهما على ملعب مدينة حمد
يف ختام مناف�سات اجلولة اخلام�سة
ع�شرة لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم
(املظاليم) ،ليوا�صل (الغزال) انت�صاراته
وتقدمه نحو ت�أمني موقفه باملركز الثاين
وخطف البطاقة الثانية امل�ؤهلة نحو
ال�صعود لدوري (اال�ضواء) ،بعدما ح�سم
الرفاع ال�شرقي بح�سم البطاقة االوىل
ل�صاحله يوم ام�س االول امام الت�ضامن،
لي�ضيف البحرين يف خزينته بهذا الفوز
( 3نقاط) ثمينة والتي و�صلت اىل (31
نقطة) ،ويتبقى للبحرين ثالث مواجهات
امام البديع ومدينة عي�سى واالحتاد

ويكفيه من تلك املواجهات الثالث (6
نقاط) فقط لي�ضمن العودة لدوري الكبار.
وكان االتفاق هو البادئ بالت�سجيل يف
املباراة عرب حمرتفه الكامريوين �ستيفن
( ،)19فيم �سجل حمرتف البحرين
الربازيلي جاليمارالهدفني االول والرابع
( ،)93 ،56وابكر عي�سى الثاين والثالث
(.)85 ،71
ويف املباراة الثانية التي اقيمت على
ملعب نادي الرفاع ا�ستطاع االهلي بتحقيق
الفوز ال�صريح على قاليل برباعية نظيفة،
ليالحق االهالوية نظريهم البحرين بهذا
الفوز حممال اماله على ان تن�صب نتائج
اجلوالت املقبلة يف �صاحله مع تقلي�ص
فارق النقاط التي بينه وبني البحرين
الذي بقي على حاله (نقطتان) ،حيث رفع
االهلي ر�صيده اىل ( 29نقطة) لتبقى له
مواجهتان امام الرفاع ال�شرقي واالتفاق.

من لقاء
البحرين
واالتفاق
 ت�صويرعلي �سلمان

البحرين اخليار الأخري كونها حتت�ضن مقر االحتاد العربي..خلفان:

الإمارات تعتذر عن ا�ست�ضافة عربية رجال الطائرة
كتب ـ حممد عطية:
اكد االمني العام لالحتاد العربي للكرة
الطائرة جهاد خلفان اعتذار االمارات عن
ا�ست�ضافة بطولة املنتخب العربية للرجال
التا�سعة ع�شر التي كان مقرر اقامتها بدبي
خالل �شهري اكتوبر ونوفمرب القادمني من
العام اجلاري ،وا�ضاف ان االمانة العامة
لالحتاد العربي تلقت م�ؤخرا ً خطاب
االعتذار الر�سمي من قبل االحتاد االماراتي
للكرة الطائرة عن ا�ست�ضافة البطولة بعد
اقرارها يف اجتماع اللجنة التنفيذية االخري
ودون التطرق لال�سباب.

واو�ضح ان االمانة العامة �ستفتح
باب ا�ست�ضافة البطولة العربية جمددا ً
بعد اعتذار االمارات عرب ار�سال دعوات
اال�ست�ضافة لالحتادات الوطنية املن�ضوية
حتت مظلة االحتاد العربي للكرة الطائرة يف
القريب العاجل ،ويف �سياق مت�صل او�ضح
جهاد خلفان ان اللجنة التنفيذية لالحتاد
العربي �ستعقد اجتماعها القادم خالل
�شهر مايو القادم مبدينة اربيل العراقية،
و�ستكون البطولة العربية ملنتخبات
الرجال �ضمن جدول االعمال من حيث
حتديد البلد امل�ست�ضيف واملوعد اجلديد
بعد اعتذار االمارات ،م�شريا ً ان البحرين

كونها م�ست�ضيفة مقر االحتاد العربي للكرة
الطائرة �ستكون اخليار االخري اذا مل تطلب
اي من الدول العربية ا�ست�ضافة البطولة،
وعليه �ستكون اال�ست�ضافة الرابعة على
التوايل للبطولة �ستقام على ار�ض اململكة.
جدير ذكره ان البحرين احت�ضنت
الن�سخ الثالث االخرية من البطولة
عام  2006التي حققها فيها املنتخب
التون�سي اللقب ،عام  2008والتي حقق
فيها منتخبنا اللقب وعام  2012والتي
حققها فيها املنتخب التون�سي اللقب بقيادة
الدكتور فتحي املكور وحل منتخنبا يف
املركز الثاين.

جهاد خلفان

على م�ضمار حلبة البحرين الدولية للكارتنج

ري�سنغ فالكونز يفوز ب�سباق التحمل � 24ساعة للكارتنج
�أحرز فريق ري�سنغ فالكونز للكارتنج املركز الأول
يف �سباق التحمل � 24ساعة الذي اختتمت مناف�ساته
يوم ال�سبت املا�ضي على م�ضمار حلبة البحرين
الدولية للكارتنج مب�شاركة  20فريقا ً خمتلفاً ،و�أنهى
فريق ري�سنغ فالكونز ال�سباق م�ؤديا ً  1120لفة حول
امل�ضمار.
وانطلقت املناف�سات يوم اجلمعة بانطالق التجارب
احلرة والت�صفيات الت�أهيلية بينما انطلق �سباق التحمل
� 24ساعة يف متام ال�ساعة  2:00ظهرا ،وحتى 2:00
ظهرا يوم ال�سبت املوافق  15مار�س املا�ضي وذلك
على حلبة  CIKالبالغ طولها  1414مرت.
وفاز فريق ري�سنغ فالكونز ب�سائقي الفريق متيم
�أنور ،رومانو فران�سن ،كيفن كربا�س ،و �أنوب �سوندرن،
و�أكد قائد الفريق �سوندرن قائال »:فريق ري�سنغ فالكونز
يف حت�سن م�ستمر باعتباره اف�ضل الفرق يف املنطقة،
حيث فاز العام املا�ضي باملركز الثاين وهذا العام باملركز
الأول يف �سباق التحمل � 24ساعة للكارتنج ،وهذا الفوز
نعتربه جمرد بداية حلقبة جديده لفريقي ونحن عازمون
على حتقيق املزيد من االنت�صارات قبل نهاية ال�سنة».

احمد الدو�سري

يا فرحة ما متت
كانت فرحة ال�شعب الأ�سرتايل ب�سائقهم
دانيال ريكاردوا كبرية ،الكل الحظ �أ�صوات
التهليل والت�شجيع ل�سائقهم خالل فرتة الت�أهيل
وكيف ان املدرجات �ضجت ب�أ�صوات الأ�سرتاليني
حينما �شاهدوا ت�صدره ولكن بعدما خطف
هاملتون ال�صدارة ا�ستاءت املدرجات ككل ،وهذا
ال�شيء دفع بالأ�سرتايل للقتال يف ال�سباق وكان
التتويج بان يكون اول ا�سرتايل على من�صة
تتويج جائزة ا�سرتاليا الكربى.
ولكن بعد � 5ساعات من التتويج ،مت جتريده
من نقاط ال�سباق وتتويج كيفن ماغي�سن باملركز
الثاين ليكون �أف�ضل �سائقا جديدا –روكي  -يف
تاريخ الفورميال  1بفوزه باملركز الثاين ولكن
فريق الرد بول �سوف يقدم طعنا ر�سميا لالحتاد
الدويل لل�سيارات يف هذا القرار.
االحتاد الدويل لل�سيارات ي�ستخدم جهازا
يقي�س حجم الوقود امل�ستخدم من قبل املحرك،
وهو مركب على كل ال�سيارات ولكن الرد بول
يقول انه مت�أكد ان هنالك خلال يف هذا اجلهاز
وان الطعن �سوف يكون على هذا الأ�سا�س،
خ�صو�صا ب�أنهم ميلكون نف�س القطعة ولكن
ً
مل يتم الت�صديق عليها من قبل االحتاد الدويل
لل�سيارات.
�شاريل واينت رئي�س ل�سباق من قبل االحتاد
الدويل لل�سيارات ذكر «بان الرد بول مت تنبيههم
بان املحرك ي�ستهلك اكرث من احلد امل�سموح
له يف القوانني من الوقود ،وهذا االمر تكرر
خالل التجارب والت�أهيل ،ولكنهم اختاروا
ان يتجاهلوا االمر ،وهذا ما مت ت�أكيده من قبل
مراقبي ال�سابق ،وذكر بان لهم احلق بالطعن
ولكن التجريد من النقاط مت وننتظر حكم
الطعن املرفوع على التجريد».
ال�سباق املاليزي بعد �أ�سبوعني من االن،
و�سوف تتواجد الفرق يف حلبة �سيبانغ
املاليزية ومع العر�ض القوي الذي ت�صدره
املر�سيد�س واملكالرين وحمركات املر�سيد�س فان
املو�سم �سوف يكون اقوى واكرب مع الفورميال
 1احلديثة.

فريق
ري�سنغ
فالكونز
احلكم
جميل
جمعة

و�شارك  20فري ًقا يف �سباق الكارتنج للتحمل 24
�ساعة من البحرين ،دبي ،الكويت ال�سعودية ،فرن�سا،
وتركيا ،وجاء يف املركز الثاين فريق بتلكو ري�سنغ
حمقيني  1119لفة ،وثالثا دبي  5ري�سنغ يف 1119
لفة ،ورابعا فريق  CRCف�س  1114لفة ،وخام�سا اي�س
ري�سنغ يف  1112لفة ،ويف املركز ال�ساد�س زين ري�سنغ
يف  1108لفة ،و�سابعا فريق كيو  8ري�سنغ ،ثامنا
فريق فا�ست لينك ،وتا�سعا فريق بوك نو بحرين ،عا�شرا

الفريق الرتكي ري�سنغ ،وخلفه فريق اوفر تيك ري�سنغ،
ويف املركز الثاين ع�شر بحرين بوليتكنك ،وخلفه فريق
كوفرينق مي ،ويف املركز الرابع ع�شر فورموال كارت
�سبيد واي ،وخلفه بي دبليو �سي ري�سنغ ،ويف املركز
ال�ساد�س ع�شر فريق مو�سكو ري�سنغ ،وخلفه فريق هيد
باور كومبني ،يف املركز الثامن ع�شر بي كيه �إيه ري�سنغ،
وخلفهم فريق املركز الإعالمي ،ويف املركز الأخري فريق
ريد �سي هاو�سنق.

جناح بحريني يف بطولة �سيارات ركن الهوايات «�أوف رود ترك»
توا�صل بطولة ركن الهوايات «�أوف رود ترك» ت�ألقها
الالفت وجناحها املتجدد على م�ستوى ا�ستقطاب ال�شباب
البحريني العا�شق لريا�ضة ال�سيارات والذي يقبل بكثافة
ورغبة كبرية على هذا النوع من الت�سابق ،ولتقيم اللجنة
املنظمة برنامج عملها للمو�سم اجلاري من خالل تنظيم
�سباقاتها على م�ضمار «موتر بايك» يف نهاية عطلة كل
ثالثة �أ�سابيع.
و�شهد يوم اجلمعة املا�ضي انطالق البطولة الثانية
و�سط تنظيم متميز وم�شاركة وا�سعة بلغت  20مت�سابقا
�أظهروا مهاراتهم العالية على م�ضمار ال�سباق وما
ميتلكون من خربة ودراية يف هذا اجلانب الريا�ضي� ،إىل
جانب احل�ضور اجلماهريي الكبري الذي تابع انطالق
البطولة وتفاعل ب�شكل كبري مع امل�سابقة ،وجدير ذكره
�أن �أوىل فعاليات هذه البطولة ال�شبابية انطلقت يف عام
.2002
ود�أبت اجلهة املنظمة للبطولة برئا�سة حممد احلداد

عالم السرعة

�صورة جماعية للم�شاركني يف البطولة

على تخ�صي�ص جوائز للفائزين مبراكز املقدمة �إميانا
منها بامل�ساهمة يف دعم هذه الريا�ضة وت�شجيع حمبيها
على موا�صلة م�شوارهم وم�شاركاتهم يف البطولة ،و�أكد

احلداد �أن الدور الذي تلعبه اللجنة املنظمة كبري جدا
وي�سعى دائما �إىل تعزيز الدعم للم�شاركني وتوعيتهم
ب�أهمية ممار�سة خمتلف �أنواع الألعاب الريا�ضية.

تكليفات جديدة حلكام الكرة البحرينية
تلقت جلنة احلكام باالحتاد البحريني لكرة
القدم العديد من التكليفات حلكام الكرة البحرينية
على ال�صعيدين الآ�سيوي واخلليج لإدارة العديد من
املباريات يف الفرتة القادمة.
وت�سلمت اللجنة خطابا ر�سميا من االحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم بتكليف طاقم بحريني لإدارة
مباراة يف ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم بني
الكويت �أو العربي الكويتيان مع اجلي�ش ال�سوري
�ستقام يف الكويت ،حيث كلفت طاقما بحرينيا مكونا
من احلكم الدويل جميل جمعة كحكم �ساحة مب�ساعدة
احلكمان الدوليان �سيدجالل حمفوظ و�أحمد جابر
مبارك.
و�سيكون احلكم الدويل عبدال�شهيد عبدالأمري
حكما ً رابعا ً للقاء الفتح ال�سعودي مع الفائز من غرب
�آ�سيا � 1-3ستقام يف ال�سعودية �ضمن دوري �أبطال
�آ�سيا لكرة القدم.
وكلف االحتاد الآ�سيوي احلكمني امل�ساعدين
الدوليني نواف �شاهني خليفة وحممد جعفر حممد
ليكونان �ضمن طاقم التحكيم الذي �سيدير لقاء
بنايكور الأوزبكي مع فوالز كوز�ستان الإيراين �ضمن
دوري �أبطال �آ�سيا لكرة القدم.
�أما على ال�صعيد اخلليجي ،حيث كلفت اللجنة
التنظيمية اخلليجية احلكم امل�ساعد عبداهلل �صالح
واحلكم الدويل �صالح العبا�سي (حكم رابع) ملباراة
النه�ضة العماين والن�صر الكويتي �ضمن دوري �أبطال
اخلليج للأندية.

