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تلفت وسبت يجتازان اختبارات »أريت«
ياسر  المساعدان  الدوليان  الحكمان  اجتاز   [
تلفت وإبراهيم سبت اختبارات )أريت( التي أقيمت 
إدارة مباريات  المشاركين في  المساعدين  للحكام 
في  تقام  أن  المقرر  من  التي  للشباب  العالم  كأس 
 21 من  الفترة  خالل  اسطنبول  التركية  العاصمة 
العام  من  يوليو/تموز   13 حتى  يونيو/حزيران 

الجاري.
يشرف  والتي  أمس  يوم  االختبارات  وجرت 
عليها االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وتمكن من 

خاللها تلفت وسبت من اجتيازها بكل نجاح.
وسيشارك الطاقم الدولي البحريني المونديالي 
بتركيا،  للشباب  العالم  كأس  مباريات  إدارة  في 
شكراهلل  نواف  الدولي  الساحة  حكم  من  ويتكون 
تلفت  ياسر  المساعدان  الدوليان  والحكمان 

وإبراهيم سبت.
اهلل  شكر  المونديالي  التحكيم  طاقم  أن  يذكر 
وتلفت وسبت مرشح إلدارة مباريات كأس العالم 
للكبار في البرازيل العام المقبل 2014 التي ستقام 
في البرازيل، ويعتبر الطاقم المونديالي البحريني 
اآلسيوية  الساحتين  على  الحكام  خيرة  من 

والعالمية.
باالتحاد  الحكام  شئون  لجنة  رئيس  وغادر 
البحريني لكرة القدم عضو لجنة الحكام باالتحاد 
عبدالخالق  عبدالرحمن  القدم  لكرة  اآلسيوي 
الحكام  أداء  لتقييم  جديدة  مهمة  في  النيبال  إلى 
حول  كامل  تقرير  ورفع  النيباليين  الدوليين 
إمكانية ضم الحكام لقائمة حكام النخبة اآلسيوية 

للعام 2014.

ياسين إداريا فنيا للبطولة العربية 
أللعاب القوى للناشئين والناشئات

المحاضر  تلقى   [
واإلداري  ال��دول��ي 
ال��ف��ن��ي اآلس��ي��وي 
دول  اتحاد  ومدير 
أللعاب  آسيا  غ��رب 
ياسين  علي  القوى 
من  دع���وة  حسين 
األمانة العامة لالتحاد 
القوى  أللعاب  العربي 
المنظمة  واللجنة 

للبطولة العربية الرابعة للناشئين والناشئات والمقرر 
العربية  مصر  بجمهورية  القاهرة  بمدينة  إقامتها 
الشقيقة خالل الفترة من 21 إلى 23 يونيو/حزيران، 
الفني  واإلشراف  المذكورة  البطولة  لحضور  وذلك 
االجتماع  أعمال  في  والمشاركة  مسابقاتها  على 
الدول  وإداري  لمدربي  سيعقد  الذي  للبطولة  الفني 
المشاركة، وذلك لمناقشة كافة األمور الفنية المتعلقة 

بالبطولة وجدول المسابقات. 
اليوم،  صباح  القاهرة  إلى  ياسين  علي  وسيغادر 
وذلك لالطمئنان على التنظيم الفني واإلداري للبطولة 
بتكليف رسمي من االتحاد العربي أللعاب القوى من 
اجل المساهمة في إنجاح البطولة وإظهارها بالشكل 

المشرف.

اتحاد الجمباز يطلق صفحاته
 على مواقع التواصل االجتماعي

للجمباز 3 صفحات  البحريني  االتحاد  أطلق   [
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  رسمية 
بهدف  وذلك  بوك«،  فيس  تويتر،  »االنستغرام، 
الجمباز  رياضة  ومحبي  الجماهير  مع  التواصل 
االتحاد  أخبار  ونشر  المملكة  وخارج  داخل  من 
التي  والبطوالت  والفعاليات  األنشطة  وصور 
التواصل  صفحات  وستكون  تنظيمها،  على  يعمل 
»المسابقة  أيام  خالل  بالصور  نشطة  االجتماعي 
التي ستقام  األرضية«  للحركات  األولى  المفتوحة 
في 22 يونيو/حزيران الجاري تحت رعاية محافظ 
عبدالرحمن  بن  هشام  الشيخ  العاصمة  محافظة 

آل خليفة.
رئيس  اإلدارة  مجلس  عضو  قال  جهته،  من 
لجنة اإلعالم والعالقات العامة حسن عبدالرسول، 
مع  التواصل  على  االتحاد  إدارة  مجلس  يحرص 
اآلراء  تبادل  خالل  من  األمور  وأولياء  الجماهير 
التواصل  مواقع  طريق  عن  بالمقترحات  واألخذ 
االجتماعي، إضافة لعرض انجازات االتحاد وأرشفة 
صور وأخبار الفعاليات والبرامج واألنشطة التي 
الصيفية  اإلجازة  فترة  خالل  االتحاد  سينظمها 

والفترات المقبلة.

الطاقم المونديالي

علي ياسين حسين

تغير موعد التدريبات فجرًا قبيل المغادرة لطواف ماليزيا

أحمد: سنسعى لتحقيق أقصى استفادة ورفع المستوى الفني
§ الوسط – أسامة الليث

الهوائية  الدراجات  منتخب  يستعد   [
الوطني للمشاركة في طواف ماليزيا الدولي 
الذي من المقرر أن تقام منافساته في الفترة 
يونيو/حزيران  شهر  من   30 حتى   26 من 
محطات  أهم  أحد  يعتبر  والــذي  الجاري 
منافسات  في  للمشاركة  للمنتخب  االعداد 
البطولة العربية للدراجات الهوائية الحادية 
للشباب  والسادسة عشر  للكبار  والعشرين 
تقام  أن  المقرر  من  التي  للناشئين  ولثانية 
من  الفترة  في  البحرين  مملكة  أرض  على 
شهر  من   5 حتى  األول  أكتوبر/تشرين   31

نوفمبر المقبلين.
وأكد مدرب منتخب العموم الوطني ناجي 
وبرنامجهم  تدريباتهم  يواصلون  أنهم  أحمد 
الدولي  ماليزيا  لطواف  استعداداً  األيام  هذه 
بالوسط  هاتفي  اتصال  في  وأوضــح 
طوال  الالعبون  »يتدرب  قائاًل  الرياضي 
األسبوع بمعدل من 3 حتى 4 ساعات يومياً 
في الفترة المسائية بعد أن نقلنا التدريبات 
وتتخلل  الجو،  حرارة  الرتفاع  الفترة  لهذه 
ضمن  الدراجة  متن  على  التدريبات  هذه 
البرنامج التدريبي على مدى األسبوع حصة 
احدى  في  األثقال  رفع  تدريبات  حصتين  أو 
أجل  من  وذلك  بالمملكة،  الخاصة  الصاالت 
الالعبين،  لدى  العضلية  القوة  رفع مستوى 
البحرين  بين  يختلف  الوقت  أن  وبما 
فقد  ساعات،  لخمس  يصل  والذي  وماليزيا 
األربعة  األيام  في  أنه  تدريبي  كجهاز  قررنا 
األخيرة سنجعل التدريب ينطلق من الساعة 
الالعبون  يعتاد  أن  أجل  من  فجراً  الخامسة 
وقت  مع  ويتناسب  ماليزيا  توقيت  على 

المسابقات هناك«.
ومن المقرر أن يغادر وفد منتخبنا الوطني 
الماليزية  للعاصمة  الهوائية  للدراجات 

الجاري،  يونيو  من شهر   23 في  كوااللمبور 
على أن تنطلق المنافسات في 26 من الشهر 
المنتخب الوطني للدراجات  نفسه، وسيمثل 
محمد،  منصور  الالعبين  من  كل  الهوائية 
علي  حسين،  سيدطه  خليل،  سيدأحمد 
استبدال  وتم  أيوب  عيسى  عبدالعباس، 
جواد  حسين  علي  بالالعب  حسين  مكس 

الصابته بالظهر.
سيسعون  أنهم  حديثه  في  أحمد  وأضاف 
هذه  في  العطاء  ــات  درج أقصى  لبذل 
منها،  المنشود  الهدف  وتحقيق  المشاركة 

رمضان  شهر  خالل  التدريبات  وستتواصل 
لم  الكريم  الشهر  بعد  ما  والفترة  المبارك، 
أن  المتوقع  من  ولكن  ستكون،  كيف  نحدد 
في  إما  أخرى  خارجية  مشاركة  لنا  تكون 
شرق  دول  في  أو  األوروبية  الدول  إحدى 
لالعبين  األنسب  نرى  أن  بعد  وذلك  آسيا، 
االتحاد،  وامكانات  الخطة  مع  يتماشى  وما 
مستمرة  لتدريبات  بحاجة  العبينا  ان  إذ 
ومشاركات دائمة وخصوصاً في هذا الوقت 

الالعبين  أن نضغط  فيه  نستطيع  ال  الذي 
بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

في ختام المشاركة البرلينية للرجل الحديدي... ناصر بن حمد:

نتائج الفريق البحريني تدفعنا للتفاؤل بمستقبل طيب
§ برلين – المكتب اإلعالمي

رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  أكد   [
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  البحرينية  االولمبية  اللجنة 
برلين  بطولة  في  المشارك  البحريني  الفريق  أن  خليفة  آل 
جميع  بإنهاء  كبيرا  انجازا  حقق  الحديدي  للرجل  الدولية 
أعضائه مراحل السباق الثالث »السباحة والدراجة والجري« 
وهو األمر الذي تحقق بفضل اإلصرار والعزيمة التي يمتلكها 
هذا  في  مشرفة  بصورة  البحرين  تمثيل  اجل  من  الفريق 
من  العديد  أن  الى  مشيرا  الكبير،  الدولي  الرياضي  التجمع 
من  العكس  على  السباق  تكملة  في  يوفقوا  لم  المشاركين 
الفريق  وقدم  المراحل  جميع  أنهى  الذي  البحريني  الفريق 

مستويات متميزة في السباق شهد لها الجميع.
السباق  في  الحقيقي  البطل  أن  الى  بن حمد  ناصر  وأشار 
كان النائب االول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن 
التي لحقت به في  الذي تحامل على اإلصابة  حمد آل خليفة 
اجل  من  برلين  سباق  في  عليه  وتضاعفت  البحرين  سباق 
قوة  الى  تحتاج  كانت  والتي  الثالث  بمراحله  السباق  إنهاء 
يعطي  كان  الشيخ خالد  أن  الى  عالية، مشيرا  ولياقة  بدنية 
إنهاء  اجل  من  قويا  دافعا  البحريني  الفريق  أعضاء  جميع 

السباق وحثهم على تمثيل البحرين خير تمثيل.
وأضاف الشيخ ناصر الى أن جميع أعضاء الفريق بذلوا 
جميع  يتجاوزا  أن  واستطاعوا  السباق  في  كبيرا  مجهودا 
ايجابية تؤكد  الصعاب والتحديات في سبيل تحقيق نتيجة 
رياضة  في  البحرين  تحتلها  باتت  التي  الكبيرة  المكانة 
البحريني،  الشباب  وتحدي  إصرار  الى  وتشير  الترايثلون، 
معتبرا أن جميع أعضاء الفريق كانوا مخلصين في عطائهم.

مع  كاالهورا  مايكل  االسباني  البطل  بمشاركة  وأشاد 
من  الفريق  أعضاء  واستفاد  السباق،  في  البحريني  الفريق 
خبرته الكبيرة في مثل هذه السباقات إضافة الى تأهله الى 
فيغاس  والتي ستقام في الس  الحديدي  للرجل  العالم  كأس 
بالواليات المتحدة األميركية في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، 
اجل  من  الفريق  العب  الى  ستهيأ  الظروف  جميع  أن  مؤكدا 

تحقيق نتيجة ايجابية في المحفل الرياضي الكبير.
للمشاركة  التام  ارتياحه  عن  حمد  بن  ناصر  وأعرب 
الفترة المقبلة ستشهد  البحرينية في هذا السباق. مؤكدا أن 
تنظيم العديد من سباقات الرجل الحديدي »الترايثلون« في 
الرياضية  هذه  ممارسة  على  الشباب  لتشجيع  وذلك  البالد، 
التي تعطيهم القوة واإلصرار لقهر جميع الظروف والتحديات 

في سبيل الوصول الى أهدافهم.

 حولت اإلصابة من عقبة إلى تحٍد
أكد خالد بن حمد أن أعضاء الفريق البحريني بقيادة سمو 
بهم  الظن  كانوا عند حسن  آل خليفة  الشيخ ناصر بن حمد 
في بطولة برلين الدولية للرجل الحديدي وتمكنوا من إنهاء 
تمثيل  على  وعزمهم  إصرارهم  بفضل  السباق  مراحل  كافة 
البحرين بصورة مشرفة في هذا السباق. معتبرا أن الشيخ 
الى تحقيق نجاح  البحريني  الفريق  يقود  أن  ناصر استطاع 
دولي كبير بتخطي جميع األعضاء مراحل السباق التي كانت 

مكانا قويا للمنافسة والتحدي بين جميع المشاركين.
البحرين  التي لحقت به في سباق  وأشار الى أن اإلصابة 
سبيل  في  عائقا  له  تشكل  لم  برلين  سباق  في  وتضاعفت 

تحويل  من  تمكن  بل  الفريق  أعضاء  بقية  مع  السباق  إنهاء 
الى  الوصول  في سبيل  له  تحد  الى  عائق  من  اإلصابة  هذه 
أعضاء  بقية  مع  السباق  إنهاء  وهو  وضعه  الذي  الهدف 

الفريق وتسجيل زمن مميز في أولى المشاركات الخارجية.
واعتبر الشيخ خالد أن المشاركة البحرينية حققت نجاحا 
التي شارك فيها نحو 2000  الكبيرة  البطولة  كبيرا في هذه 
متسابق من مختلف دول العالم وكان التواجد البحريني فيها 
قويا بشهادة الجميع واللجنة المنظمة التي اثنت على الفريق 

البحريني.

 فريق البحرين يمتلك إصرارا قويا
»االسباني«  كاالهورا  مايكل  البحريني  الفريق  عضو  أكد 
أن  المرات  من  العديد  الحديدي  الرجل  بطولة  حقق  والذي 
حمد  بن  خالد  الشيخ  وسمو  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 
وأعضاء الفريق يمتلكون إصرارا قويا من اجل إنهاء السباق 
بجميع مراحله التي بلغت 133 كيلومترا وهو امر لم يتوفر 
في العديد من المشاركين الذين فضلوا االنسحاب من السباق، 
مشيرا الى أن النتيجة التي حققها الثنائي »ناصر وخالد بن 
انها  االعتبار  بعين  األخذ  تم  ما  إذا  جدا  رائعة  تعتبر  حمد« 

االولى من نوعها خارجيا.

بوليتكنك البحرين تنظم بطولتها األولى لكرة قدم الصاالت
§ الوسط – المحرر الرياضي

التقنية  البحرين  كلية  أقامت   [
األولى  بطولتها  البحرين(  )بوليتكنك 

والموظفين،  للطلبة  الصاالت  قدم  لكرة 
يونيو/حزيران   8 السبت  يوم  صباح  وذلك 
الرياضية  البوليتكنك  صالة  على   2013
بأعمال  القائم  وبحضور  عيسى،  بمدينة 
الرئيس التنفيذي للبوليتكنك محمد إبراهيم 
العسيري ونائب الرئيس التنفيذي للشئون 
المباريات  اتسمت  إذ  المال،  حسن  التعليمية 
باإلثارة والندية منذ صافرة انطالق المباراة 

األولى حتى صافرة نهاية المباراة النهائية.

مجلس  من  بتنظيم  البطولة  هذه  وأتت 
من  فرق   8 وبمشاركة  البوليتكنك،  طلبة 
بطولة  في  الموظفين،  من  وفريقين  الطلبة، 
استمرت لخمس ساعات، واتسمت بمنافسة 
هذه  نجاح  من  عزز  نزيه  وتحكيم  شريفة 
البطولة التي استمتع بها جميع الحضور من 

العبين وجمهور ومنظمين. 
وحسن  العسيري  توج  الختام،  وفي 
فريق  تصدرها  التي  الفائزة،  الفرق  المال 
النهائية  المباراة  في  فوزه  بعد  »الديوانية« 

على الفريق الوصيف »فتيان السامبا« 
فيما حقق فريق »نعم  بنتيجة -1 0، 
بينما  الثالث.  المركز  نستطيع« 
حصل الطالب خالد كمال على جائزة أفضل 
العب في البطولة، والطالب علي عبدالعزيز 
عبداهلل  والطالب  حارس،  أفضل  جائزة  على 
إلى  البطولة.   هداف  جائزة  على  الحمد 
معبًرا  الفائزة،  الفرق  العسيري  هنأ  ذلك، 
شاكرا  البطولة  بنجاح  سعادته  بالغ  عن 
للجميع مشاركتهم وحضورهم هذه الفعالية 
تنظيم  على  الطالب  مشجًعا  الرياضية، 
من  فيها  لما  الفعاليات  هذه  مثل  من  مزيد 

فائدة تصب في مصلحة الطالب من الناحية 
اذ  أيًضا،  واالجتماعية  والبدنية  الذهنية 
الشريفة  المنافسة  روح  تنمي  الرياضة  إن 
والتعاون  والتخطيط  التركيز  ــدرات  وق
في  مبدع  بشكل  والعمل  األنظمة  واحترام 
الرياضية، إضافة إلى الصبر  القوانين  إطار 
بالنفس،  والثقة  البناء  النقد  مع  والتعامل 
الجماعي  العمل  على  أنها تشجع  المهم  ومن 
المتكامل من أجل الوصول إلى الفوز... وهذه 
وأهداف  رؤية  مع  تتماشى  جميعها  األمور 
الطلبة  البوليتكنك وتسهم في صقل مهارات 

ما يؤهلهم للتعامل مع متطلبات الحياة.

منتخب الدراجات الهوائية

فريق البحرين المشارك في بطولة برلين للرجل الحديدي


