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محليات

فريق نا�شئي كرة اليد بنادي ال�شباب  -ت�صوير :عبداهلل اخلال

يف نهائي مثري �شهد �أف�ضل ح�ضور جماهريي لهذا املو�سم

نا�شئو املاروين يخطفون ك�أ�س اليد ب�إ�سقاطهم كوا�سر باربار
كتب – ه�شام جعفر:
خطف فريق نا�شئي كرة اليد
بنادي ال�شباب كا�س بطولة م�سابقة
الكا�س حتت فئة (�18سنة) اثر فوزه
على مناف�سه فريق باربار بنتيجة
( )25/26يف املباراة اخلتامية والتي
�شهدت االثارة والندية حتى الثواين
االخرية ،وقد اقيمت املباراة على
�صالة االحتاد م�ساء ام�س التي حظيت
بح�ضور جماهريي الذي �شهدته ال�صالة
كاف�ضل ح�ضور من خالل امل�سابقات
لهذا املو�سم يتقدمهم م�سئويل الناديني
واع�ضاء جمل�س ادارة االحتاد ،وكان
ال�شباب قد انهى ال�شوط االول ل�صاحلة
بنتيجة (.)11/17
ويف ختام املباراة قام امني ال�سر
العام باحتاد اليد خالد النجم بتتويج
فريق ال�شباب بكا�س البطولة مع تقدمي
امليداليات الذهبية والف�ضية للفريقني
و�سط فرحة جماهري املاروين الذي نزل
ايل ار�ضية امللعب ،ليعو�ض املاروين
بهذا الكا�س خ�سارة نظريهم فئة
ال�شباب الكا�س التي خ�سروها اال�سبوع
املا�ضي امام باربار.

�أف�ضلية للماروين

وللعودة اىل جمريات ال�شوط
االول الذي �شهد بداية مثرية ومتكافئة
بني الفريقني والتي ا�ستطاع باربار يف
افتتاح ت�سجيل اهداف املباراة والتقدم
بالنتيجة بـ  3اهداف ،اال ان ال�شباب
مل يتاخر يف الرد بالت�سجيل وتقريب
الفارق عرب العبه النجم احمد حمزة
الذي لعب دورا كبريا يف تنويع اللعب
الهجومي وحتقيق التعادل ثم قلب
النتيجة ل�صاحلة ايل ( ،)4/5لتدخل
املباراة يف جو االثارة واحلما�س
املتبادل من خالل الهجوم اخلاطف
والدفاع امل�ستميت وخا�صة من العبو
فريق ال�شباب اللذين متكنوا من فر�ض
�سيطرتهم منذ الدقيقة  15التي �شهدت

تقدم ال�شباب بعد اخر تعادل بينهما
الذي و�صل اىل نتيجة ( ،)9/9ليحافظ
ال�شباب على �سيطرة تقدمه بت�سجيل
االهداف ،رغم مقارعة العبي باربار
الذين وقعوا يف اخطاء هجومية متكررة
منها الدخول اخلاطئ وعدم الرتكيز
يف التمرير للكرة ،ليدفعوا ثمن هذه
االخطاء دفع �ضريبة الفر�ص ال�ضائعة
عليهم ،وكذلك تالق حار�س ال�شباب
ال�شبل جعفر ناجي الذي لعب دورا كبري
يف �صد الت�سديدات من اخلط اخللفي
والتي انعك�ست ب�شكل ايجابي لل�شباب
يف ترجمتها اىل اهداف لينهي ال�شباب
ال�شوط االول بنتيجة (.)11/17

الكوا�سر تعود ولكن !!
ويف ال�شوط الثاين دخل باربار
ب�شكل اف�ضل مما قدمه يف ال�شوط

االول وا�ستطاع ان يقرب الفارق اىل
 3اهداف لت�صل النتيجة ()15/18
بف�ضل قائد الفريق احمد املقابي الذي

لعب دورا كبريا يف تنويع اللعب
الهجومي بجانب حار�س الفريق عي�سى
خلف الذي ت�صدى هو االخر للفر�ص
املحققة ،ليتدخل مدرب ال�شباب حممد
خليل يف طلب الوقت امل�ستقطع الفني
بعد هبوط اداء فريقه والتي ا�ستطاع
بعدها ال�شباب باعادة تواجده بف�ضل
ظهور العبيه عبداهلل اخلمي�س واحمد
املال ليعيد ال�شباب الفارق ايل 5
اهداف ( )20/25حتى الدقيقة ،23
ومع مرور الوقت ا�ستطاع باربار ان
يقل�ص الفارق عرب ت�سجيل هديف حممد
عبدالقادر لت�صل النتيجة ()23/25
حتى الدقائق الـ  3االخرية ،ليوا�صل
باربار يف نف�س الروح الذي بد�أ فيها
بتقلي�ص الفارق اىل هدف (،)25 /24
ثم التعادل ( ) 259/25عرب العبه
احمد املقابي ،ليتدخل مدرب ال�شباب
حممد خليل لطلب الوقت امل�ستقطع
لفريقه والذي جنح من خالله ت�سجيل
هدف التقدم من جديد ( ) 25/26يف
الدقيقة االخرية ،ليح�صل باربار يف الـ
 4ثوان االخرية على فر�صة ت�سجيل
هدف التعادل اال ان القائم حرم باربار
من تلك الفر�صة لتنتهي املباراة بفوز
املاروين ،ادار املباراة احلكمان ح�سن
�شم�سان وحممد ا�سماعيل.

ال�سوبر يت�صدر ويك�سر �أعلى «بريك» بـ  114نقطة

عبداهلل بن عبدالرحمن :نظام النقاط يزيد حدة املناف�سة

خالد الذوادي

�أمين جعفر

الذوادي وجعفر ي�شاركان يف دولية تن�س الإمارات وقطر
يف �إطار التعاون املتبادل بني نادي
البحرين للتن�س و�أندية واحتادات
التن�س اخلليجية ،مت االتفاق بني النادي
واحتاد التن�س الإماراتي واحتاد التن�س
القطري على تبادل البطاقات الت�أهيلية
يف البطوالت الدولية التي تقام يف
الدول الثالث ،وذلك بهدف �إتاحة
الفر�صة لالعبني اخلليجيني للعب يف
�أكرب عدد ممكن من البطوالت الدولية
وح�صولهم على ت�صنيفات دولية على
م�ستوى االحرتاف
ومبوجب هذا االتفاق فقد ح�صل
نادي البحرين للتن�س على بطاقة
ت�أهيل لبطل البحرين خالد الذوادي
للعب يف الأدوار الرئي�سية يف بطولة
الإمارات الدولية « فيوت�شر « للتن�س
والتي تقام حاليا بالفجرية ،كما مت منح
الذوادي �أي�ضا بطاقة ت�أهيل للعب يف
الدور الرئي�سي لبطولة الزوجي.
وح�صل النادي على بط�أقة ت�أهيل
لالعب منتخب البحرين لل�شباب �أمين
جعفر ت�ؤهله للعب يف الدور الرئي�سي
لبطولة قطر الدولية للنا�شئني �سن
� 18سنة والتي تبد�أ يوم الإثنني القادم
بالدوحة.

بدء و�صول العبي
«فيوت�شر» البحرين

بد�أ نادي البحرين للتن�س
ي�ستقبل الالعبني امل�شاركني يف بطولة
البحرين الدولية « فيوت�شر « الأويل
للتن�س للرجال والتي ينظمها النادي
برعاية �سموال�شيخ نا�صر بن حمد �آل
خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب
والريا�ضة رئي�س اللجنة الأوملبية
البحرينية وتنطلق �أدوارها الرئي�سية
يوم الأثنني القادم ،حيث و�صل �أم�س
الأول الالعب الهندي كاران �سوري�ش
وو�صل �صباح اليوم الالعب البلغاري
الك�سندر الزوف والالعب الرو�سي
نيكوالي فيندي�سكي ومعهما املدرب
الرو�سي فالدميري فيندني�سكي واملدرب
الأملاين ماريو�س كور .
وفور و�صولهم للبحرين حر�ص
الالعبني على زيارة نادي البحرين
للتن�س وتفقدا املالعب ثم بد�أت
تدريباتهم �إ�ستعدادا للبطولة.

االحتاد
بطولة
دخلت
الت�صنيفية
والبرتوكيماويات
لل�سنوكر مراحلها احلا�سمة والنهائية
يوم �أم�س ،مع انطالق فعاليات الدور
ربع النهائي الذي من املتوقع �أن
ي�شهد مناف�سة �شديدة بني الالعبني
الثمانية من الو�صول للمباراة
النهائية من البطولة التي تقام
حتت رعاية �شركة اخلليج ل�صناعة
البرتوكيماويات «جيبك» ب�صالة
املثلث الذهبي ب�شارع املعار�ض.
وين�ص نظام البطولة الفريد
من نوعه على �أف�ضلية النقاط بني
الالعبني ،بحيث يح�صل كل العب
يفوز ب�شوط على نقطتني يف حني
يخ�سر مثلهما يف حال خ�سارته �أي
�شوط يف املباراة ،وكان هذا النظام
مفعالً يف الدور ثمن النهائي بواقع
نقطة ،غري �أن �إدارة االحتاد البحريني
للبليارد وال�سنوكر برئا�سة عبداهلل
بن عبدالرحمن �آل خليفة على رفع

النقاط �إىل اثنتني من �أجل زيادة حدة
املناف�سة.
ومن جابنه �أ�شار رئي�س االحتاد
عبداهلل بن عبدالرحمن �آل خليفة �إىل
�أن هذا النظام �سيعود بالعديد من
الفوائد على الالعبني و�سي�ساهم
يف تطوير م�ستوياتهم ،مو�ضحا ً �أن
كل العب �سي�سعى للحفاظ على كل
�شوط واحلر�ص على عدم خ�سارة � ٍأي

منهما يف كل مباراة ،لأن ذلك �سيكلفه
خ�سارة النقاط من ر�صيده.
وتابع« :النظام اجلديد غري
متبع يف �أي من دول العامل ،ولكننا
من خالله �سنحث الالعبني على رفع
معدالت الرتكيز والتفكري مليا ً قبل
اللعب ،الأمر �سي�ساهم يف ح�سن
اختيار الالعبني للكرات».
م�ؤكدا ً على �أن املدرب املحرتف

ن �ت��ائ��ج اجل ��ول ��ة ال �ت��ا� �س �ع��ة يف دوري �أل� �ب ��ا ل�ل�ب��ول�ي�ن��غ

احلكم الدويل وائل
عبا�س ي�صل م�ساء اليوم

من املقرر �أن ي�صل م�ساء اليوم
احلكم الدويل وائل عبا�س حكم بطولة
البحرين الدولية «فيوت�شر» الأويل
للرجال والتي تقام من � 26إىل 31
مار�س ويبد�أ تباعا و�صول حكام
البطولة.

جانب من املناف�سات

القادم للمنتخب كري�س هرني �أبدى
�إعجابه بهذا النظام ،مو�ضحا ً ب�أن
الر�صيد الذي حققه كل العب يف
الدور ال�سابق �سيحمله معه يف
مناف�سات الدور ربع النهائي ،كما
�أ�شار رئي�س االحتاد �إىل �أن نظام
البطولة لن يت�ضمن الدور قبل
النهائي ،حيث �سيت�أهل �صاحبا �أعلى
معدل من النقاط �إىل املباراة النهائية
مبا�شرة.
يف املقابل ت�صدر ال�سوبر حبيب
�صباح الرتتيب العام للمت�أهلني
للدور ربع النهائي ،بعد �أن حقق
 21نقطة ،يف حني جاء يف املرتبة
الثانية الالعب حممد ال�شيخ بر�صيد
 20نقطة ،من خلفه ه�شام ال�صقر
 16نقطة ،ويون�س �صقر  15نقطة،
ورامي علي كراجه  9نقاط ،وعمر
عا�شق  5نقاط وذات الر�صيد لوائل
القا�سمي و�أخريا ً حممد ر�ضوان
بر�صيد  3نقاط.

لقطة من الدوري

انتهت قمة الأ�سبوع التا�سع يف �ألبا يف دوري �ألبا
للبولينغ التي جمعت بني الفريق الفلبيني وفريق
نادي بنتيجة التعادل  .4/4يف مواجهة ات�سمت بالقوة
بني الفريقني.و�أقيمت املباراة �ضمن مباريات اجلولة
التا�سعة التي لعبت يومي االثنني والثالثاء املا�ضيني
على �صالة نادي �ألبا بالرفاع .ورفع الفريق الفلبيني
ر�صيده �إىل  47نقطة يف املركز الرابع .فيما رفع نادي
�ألبا ر�صيده �إىل  42نقطة يف املركز اخلام�س.
ويف اللقاءات الأخرى حافظ فريق �إدارة املواد على
�صدارة امل�سابقة بتغلبه على الفريق الهندي بنتيجة
�/8صفر .ورفع ر�صيده  67نقطة .فيما ر�صيد الفريق
الهندي جتمد عند  12نقطة يف املركز احلادي ع�شر.
ووا�صل فريق الإدارة مطاردته للمت�صدر
وحمافظة على املركز الثاين بعد الفوز على فريق
الأجانب بنتيجة �/8صفر .ورفع ر�صيده �إىل 60
نقطة .فيما ر�صيد فريق الأجانب بـ 8نقاط يف املركز
الثاين ع�شر.

وعو�ض فريق الت�سويق خ�سارته املا�ضية
بتجاوزه فريق ال�سيدات بنتيجة �/8صفر .لريفع
ر�صيده �إىل  20نقطة متقدما ً �إىل املركز التا�سع .فيما
ر�صيد ال�سيدات بـ  24نقطة يف املركز الثامن.
وقدم فريق امل�سبك عر�ضا قويا يف اجلولة حني
فاز على فريق �إدارة تقنية املعلومات بنتيجة /8
�صفر .ورفع ر�صيده �إىل 54نقطة يف املركز الثالث.
فيما ر�صيد �إدارة تقنية املعلومات بر�صيد جتمد عند
 20نقطة مرتاجعا للمركز العا�شر.
وعزز الكربون حظوظه يف احل�صول على املراكز
املتقدمة يف امل�سابقة بعد الفوز على فريق الهند�سة
وامل�شاريع بنتيجة �/8صفر .ورفع ر�صيده �إىل
 34نقطة يف املركز ال�سابع .فيما ر�صيد الهند�سة
وامل�شاريع بـ  36نقطة يف املركز ال�ساد�س.
وعلى م�ستوى الفرق �سجل �أفراد فريق امل�سبك
�أعلى ثالثة �أ�شواط يف اجلولة  2499وهو �أي�ضا حقق
�أعلى �شوط  870ومبعدل  218لكل العب.

