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»شيخ المعلقين« شكر الجميع خالل الحفل

»هاتريك« كّرمت الحربان بحضور إعالمي ورياضي كبير
أقامت شركة هاتريك للخدمات الرياضية حفل تكرمي لشيخ املعلقني 
خالد احلربان مساء اول من امس في فندق موڤنبيك البدع حضره العديد 
من الشخصيات االعالمية والرياضية من اخلليج والوطن العربي الذين 

حضروا خصيصا للمشاركة في حفل تكرمي »شيخ املعلقني«.
وجاءت أجواء احلفل جميلة بكل تفاصيلها، حيث جمع احلربان العديد 
من الرموز في الرياضة التي لم تلتق منذ س����نوات طويلة وهو الهدف 
 F6 االكبر من اقامة هذا احلفل التكرميي للحربان والذي رعته مجموعة
السعودية لالس����تثمار الرياضي ليسلط الضوء على مسيرة احلربان 

والتي تزيد على 40 عاما من العمل والتألق والكفاح.
ومن جهته، أكد احلربان في كلمة ألقاها خالل احلفل ان سعادته ال 
توصف بإقامة هذا التكرمي الذي يعتز به كثيرا وجاء بجهود حثيثة من 

قبل الش����باب اخلليجي وهو ما يعتز به كثيرا خاصة بعد هذا املشوار 
اإلعالمي الكبير.

وأشار احلربان الى أن القائمني على حفل التكرمي أرادوا إقامته منذ 
ما يزيد على عام ونصف العام إال انه كان يطلب منهم التريث والصبر 

وأخيرا رضخ لرغبتهم بإقامة هذا احلفل التكرميي.
وأضاف احلربان »شكرا لكل من ساندني وشكرا لكل من حضر الى 
احلفل او ملن لم يحضر بعذر ويكفي اتصالهم وتشجيعهم له للقائمني 

على هذا احلفل وشكرا للجميع«.
من جهته، أعرب مدير عام شركة هاتريك للخدمات الرياضية عبداهلل 
احلمدان عن سعادته باحتضان وتنظيم هذا احلفل، مؤكدا ان هذا احلفل 
ميثل مبادرة بسيطة لتسليط الضوء على املسيرة اإلعالمية الرياضية 

الطويلة للحرب����ان، مضيفا ان احلربان يعتبر من أهم الش����خصيات 
الرياضية اإلعالمية في الساحة وله إسهامات كبيرة في مجال التعليق 

الرياضي«.
وأضاف احلمدان »يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر لألمير فيصل بن 
فهد بن عبداهلل رئيس مجموعة F6 لالس����تثمار والرياضي على دعمه 

ورعايته لهذا احلفل«.
من جهته وبالنيابة عن األمير فيصل بن فهد بن عبداهلل أشاد نائب 
رئيس مجموعة F6 لالس����تثمار الرياضي ماجد احلقيل بجهود شركة 
هاتريك للخدم����ات الرياضية وبأهمية تنظيم هذه املناس����بات والتي 
تكرم الشخصيات اإلعالمية الرياضية التي أسهمت بتطوير الرياضة 

في املنطقة.
زيد العازمي يتسلم درعا تذكارية من فهد دابس

العازمي استقبل دابس

فوز ثمين للمنامة

3 العبين يتنافسون على »األفضل«

 المنامة ـ ناصر محمد
اكد رئيس اللجنة األوملبية البحرينية الشيخ ناصر بن حمد ان اللجنة 
املكلفة للبحث في اسباب اخفاق املنتخب البحريني سيتم االعالن عنها 
خالل االسبوع اجلاري بعد دراسة تشكيلها وستكون مهمة اللجنة دراسة 
املشاركة وتقصي احلقائق حولها واسباب االخفاق ملعرفة الظروف التي 
ادت لع����دم التأهل بالرغم من اجلهود الكبيرة التي بذلت العداد الفريق 
جلميع املباريات حتى مباراة نيوزيلندا االخيرة. وس����يتم رفع تقرير 
مفصل عن االسباب الى رئيس املجلس االعلى للشباب والرياضة. ومن 
جهة أخرى فاز املنامة على احلالة 2 � 1 ضمن اجلولة الس����ابعة لدوري 
الدرجة االولى لكرة القدم. وسجل للمنامة احمد حسان 30 وخطف هدف 
الفوز القاتل محمود جاسم في الدقيقة االخيرة من ركلة جزاء احتسبها 
حكم املباراة زكريا ابراهيم بعد اعاقة املخضرم حميد درويش من قبل 
مدافعي احلالة، الذي س����جل له هدف التعادل فيصل السعدون 59. هذا 
وستقام اليوم آخر مباريات اجلولة حيث سيلتقي النجمة مع الشباب 

والبسيتني مع املالكية.

اعلن مدير مهرجان تكرمي افضل العب والعبة حس����ني عاش����ور ان 
اجلماهير الرياضية اب����دت تفاعال ايجابيا ورائعا مع عملية التصويت 
لواحد وعش����رين لعبة الختيار افضل الالعبني والالعبات، الفتا الى ان 
نس����بة التصويت اكثر من جيدة، وستش����هد النسبة ارتفاعا في االيام 
القادمة بعد اشتداد املنافس����ة. وقال عاشور ان املنافسة ستكون قوية 
وعلى اش����دها في كرة القدم ما بني ب����در املطوع وجراغ واحمد العيدان 
وغيرهم اضافة الى ان التصويت جيد ومرتفع الختيار الرياضي املميز 
في نادي »املعاقني« وكرة اليد والرماية والقوى والكراتيه. وأوضح ان 
اللجنة الفنية املكونة من 21 ش����خصا لكل لعبة رسمية ستقوم بحصر 
نسبة التصويت لتصفية االسماء خالل املرحلة املقبلة، مؤكدا ان العملية 
تسير بشكل جيد وبقناعة واضحة من اللجنة الفنية وبحيادية كبيرة، 

مشيرا الى ان املشاركة وجتاوب الرياضيني فاقا التوقعات.

اتفاقية تعاون بين تونس والعراق

استقبل رئيس املجلس البلدي زيد العازمي في مكتبه باملجلس العب 
الفريق االول لكرة القدم بنادي التضامن فهد دابس، حيث اثنى العازمي 
على ما قدمه دابس لناديه طوال الفترة السابقة وطالبه باالستمرار وعدم 

االبتعاد عن الساحة الرياضية.
بدوره، دعا دابس العازمي حلضور مهرجان تكرمية الذي س����يقام 
اخلميس املقبل على هامش لقاء التضامن امام القادسية في اطار منافسات 

بطولة الدوري املمتاز لكرة القدم حتت رعاية الشيخ تركي اليوسف.
وفي اخلتام قدم الالعب للعازمي درعا تذكارية بهذه املناسبة.

وقعت اول من امس في مقر اللجنة االوملبية التونسية اتفاقية تعاون 
وتبادل رياضي بني تونس والع����راق. ووقع هذه االتفاقية من اجلانب 
التونسي رئيس اللجنة االوملبية التونسية سليم شيبوب، ومن اجلهة 
املقابلة نظيره العراقي رعد حمودي وذلك بحضور سفير العراق بتونس 
واالمني العام الحتاد اللجان العربية االوملبية عثمان محمد السعد وعدد 
من رؤساء اجلامعات الرياضية. وتنص االتفاقية باخلصوص على تطوير 
التعاون بني تونس والعراق في جميع امليادين، خاصة بلورة سياسة 
تشاور تسمح بتقريب وجهات النظر وتنسيق املواقف بني الطرفني عند 
اتخاذ القرارات في اطار الهيئات واملنظمات الدولية باالضافة الى ضبط 

برنامج تبادل خبرات الفنيني واحلكام والرياضيني في كال البلدين.

االتحاد واألهلي في ديربي جدة

تعادل مثير بين الهالل والشباب
 الرياض ـ خالد المصيبيح

لم يس���تطع الهالل احملافظة على تقدمه امام 
الش���باب بهدفني والذي ادرك التعادل 2-2 فظل 
الوضع كما هو س���ابقا في وق���ت كان فيه الفوز 

للهالل سيغرد به وحيدا في الصدارة.
وجاء لقاء الفريقني املرتقب قويا وكما كان متوقعا 
بسبب تنافسهما على صدارة الدوري السعودي 
فش���هد اللقاء اهدار عدة فرص من اجلانبني كان 
ابرزها لناصر الشمراني وعبدالعزيز السعران من 
الشباب ونيفيز والقحطاني من الهالل حتى الدقيقة 
)25( عندما نفذ البرازيلي تياغو نيفيز خطأ خارج 
منطقة اجلزاء الشبابية ببراعة على ميني حارس 
مرمى الشباب وليد عبداهلل كهدف أول للهالل، ثم 
عاد الشلهوب وضاعف النتيجة في الدقيقة 38 من 

تسديدة رائعة من خارج منطقة اجلزاء.
وحاول الش���باب العودة للمباراة قبل نهاية 
الشوط االول وحتقق له ما اراد عن طريق البرازيلي 
مارس���يليو كماتش���و الذي تابع كرة الشمراني 
املرتدة من الدعيع وس���جل منها هدف الش���باب 

األول )45(.
واندفع العبو الشباب في الشوط الثاني بحثا 
عن التعادل وسط فرص متعددة للجانبني ودفع 
مدرب الش���باب باالنغولي فالڤيو في الدقيقة 67 
الذي حتصل على ضربة جزاء فور مشاركته بعد 
اعاقة مدافع الهالل الكوري يونغ بيو لي له نفذها 
الشمراني سهلة تصدى لها الدعيع اال ان متابعة 

كماتشو اعادتها للمرمى كهدف تعادل )68(.
وحاول الفريقان بعده البحث عن الفوز وأهدرت 
عدة فرص خاصة للهالل الذي تألق حارس الشباب 

الدولي وليد عبداهلل في التصدي لها.

ورفع الهالل رصيده من النقاط الى 26 والشباب 
الى 23. وفي جنران، تقدم احلزم خطوة الى مركز 
افضل بعد ان أحلق مبضيفه جنران هزمية قاسية 

بلغت 2-4.
وسجل وليد اجليزاني هدفني )27 و44( واملغربي 
صالح الدين عقاب )70( وس���عد الزهراني )90( 
للحزم، واحلسن اليامي )33( واألردني أنس بن 
ياسني )36( لنجران الذي ظل في مركزه التاسع 
برصي���د 6 نقاط، فيما ارتف���ع رصيد احلزم الى 

عشر نقاط.
وتختتم اليوم اجلول���ة بلقاءين حيث يجمع 
االول منهما لقاء قطبي جدة االحتاد واألهلي وسط 
ظروف صعبة للفريقني، فيدخل االحتاد اللقاء بعد 
أن تلقى خسارتني متتاليتني امام الشباب واالتفاق 

قللت من منافسته على الصدارة.
ويغيب عنه اليوم ابرز العبيه لاليقاف محمد 
نور وس���عود كريري ورضا تكر وهو ما سيترك 
اثرا على الفريق بسبب اعتماده على الثالثي بشكل 
كبير فيم���ا تنحصر ظروف األهل���ي في نتائجه 
الس���لبية األخيرة والتي كان آخرها التعادل مع 
النصر بعد ان كان متقدما بثالثة اهداف دون مقابل، 
اال ان طبيعة لقاءات الفريقني تختلف كثيرا بسبب 
التنافس التاريخي بينهما وكثيرا ما شهدت بروز 
العبني مغمورين نظرا حلرص جميع الالعبني على 

الظهور بالشكل املطلوب.
وفي الدمام ايضا لقاء تنافسي وديربي املنطقة 
الشرقية الذي يجمع االتفاق والقادسية وكالهما 
يعيش وضعا غير مستقر في جدول الترتيب حيث 
االتفاق احلادي عشر والقادسية العاشر فمن منهما 

يتقدم على حساب اآلخر؟

ميداليتان لناشئي الغطس 
في البطولة العربية

الندروفر يتوقف في بطولة النفط
ش���هدت نتائج اليوم الثاني من بطولة شركة نفط الكويت 
العاشرة لكرة قدم الصاالت، التي تنظمها جلنة كرة القدم بشركة 
نفط الكويت على صالة املركز الرياضي مبدينة االحمدي في الفترة 
من 1 الى 8 اجلاري حتت رعاية رئيس مجلس االدارة والعضو 
 � 5 sk املنتدب سامي فهد الرشيد فوز وزارة املالية بسهولة على
1، وقاد طالل السهلي وحمد العصفور العبي شركة نفط الكويت 
فريقهما للفوز على الندروفر 3 � 1، ولم يجد االطفاء اي صعوبة 
في الفوز على ناقالت النفط 4 � 1، وكانت قمة املباريات بني وزارة 

الدفاع واالطفاء )ب( وانتهت بفوز االول 2-3.
ويلتقي اليوم ضمن منافسات املجموعة االولى نفط الكويت 
مع وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء مع الصناعات الوطنية وفي 
املجموعة الثانية يلتقي نظارات اجلميل مع اس���منت بورتالند 

وبنك اخلليج مع الوطنية لالتصاالت.

سجل غطاسو الكويت انجازا 
رائعا في اليوم االول النطالق 
البطولة العربية للغطس وكرة 
الماء للناشئين والتي انطلقت 
امس عل���ى مجم���ع احواض 
الش���يخ عبداهلل  المغفور له 
السالم بنادي القادسية بتحقيق 

ميداليتين ذهبية وفضية.
الذهبية  وفاز بالميدالي���ة 
حسن الناصر في مسابقة السلم 
الثابت لمرحلة 11 سنة، بعد أن 
جمع 218.25 نقطة، فيما نال علي 
الخلفان الميدالية الفضية بعد 

ان جمع 194.50 نقطة.
 وذهبت الميدالية البرونزية 
الى القطري حمد الكعبي وحصل 
على 83.10 نقطة لتجمع الكويت 
من هذا السباق 34 نقطة وقطر 

14 وعمان 12 نقطة.
من جانبه قال امين سر اتحاد 
السباحة حمود الهاجري ان هذه 
النتائج ما كانت لتحصل لوال 
التخطيط السليم والمنهجية 
الواضحة لمجلس ادارة االتحاد 

بقيادة الشيخ خالد البدر.
 وأك���د ان ه���ذه االنجازات 
هن���اك  م���ادام  س���تتواصل 
مجلس يملك الفكر العالي في 

التخطيط.
واكد حسن الناصر سعادته 

بما حققه مع زميله الخلفان.

»األحمر« بقي متصدرًا للدوري المصري

الزمالك يسقط للمرة السادسة.. واألهلي يتعادل مع االتحاد
س����قط االهلي حامل اللقب واملتصدر في فخ التعادل مع 
مضيفه االحتاد الس����كندري 1 - 1 في املرحلة احلادية عشرة 
من الدوري املصري لكرة الق����دم، ومني بتروجيت باملصير 
ذاته بتعادله مع ضيفه بترول اس����يوط 1 - 1 ايضا، ما سمح 
لالسماعيلي بالصعود الى املركز الثاني بعد فوزه على ضيفه 
احتاد الش����رطة 1 - 0. ففي املباراة االول����ى، واصل االحتاد 
السكندري سلسلة عروضه اجليدة في اآلونة االخيرة واجبر 
االهل����ي على االكتفاء بالتعادل معه للم����رة الثانية فقط في 
آخر عشر س����نوات. وظهر االهلي في الشوط الثاني بشكل 
مغاير متاما لالول، ومن هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة 
الى احمد حس����ن املتواجد على حدود منطقة اجلزاء فأطلقها 
ارضية لتخدع احلارس وتتهادى داخل الشباك )59(. ورفع 
االهلي رصيده الى 27 نقطة ف����ي املركز االول بفارق خمس 
نقاط عن االس����ماعيلي الذي صعد ال����ى مركز الوصيف بعد 
فوزه على احتاد الشرطة بهدف سجله املعتصم سالم )50(، 
مستفيدا من تعادل بتروجيت مع بترول اسيوط بهدف حملمد 
كوف����ي )90 من ركلة جزاء(، مقابل ه����دف لبهاء بري )70(. 
ولقي الزمالك الهزمية السادس����ة له هذا املوسم وجاءت على 
ي����د حرس احلدود بهدف الحمد مجدي )90 من ركلة جزاء(، 
مقابل هدفني الحمد عبدامللك )46( وعبدالسالم جناح )79(. 
واستعاد الزمالك جزءا من احلماس واجلدية في االداء لكنه لم 
يوفق ليهبط الى املركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة. وتعادل 
املقاولون العرب مع املصري بهدف لعالء كمال )35 من ركلة 
ج����زاء(، مقابل هدف الحمد عثمان بلية )87 من ركلة جزاء(. 
وفاز انبي على املنصورة بهدف للعاجي دي فونيه )53( في 
مباراة لعب خاللها اخلاسر بعش����رة العبني بعد طرد احمد 
عبداحللي����م )31(.  وفاز طالئع اجليش على االنتاج احلربي 
بهدفني للعاجي دودزي )20( وعامر صبري )83(، مقابل هدف 
الحمد زغلول )59(. كما تغلب اجلونة على غزل احمللة بهدف 
الحمد عمران )45(. الى ذلك، قدم املدير الفني اجلديد للزمالك 
حسام حسن الش����كر لالعبيه وجلماهير »القلعة البيضاء« 
وذلك رغم اخلس����ارة التي تلقاها فريقه أمام حرس احلدود. 
وقال حسام، في املؤمتر الصحافي بعد انتهاء اللقاء، »فريقي 
ق����دم مباراة جيدة لكن التوفيق لم يكن حليفنا وكان حليف 

الفريق الذي لم يجتهد«. 

عربيةمتفرقات

اعتلى النهضة حامل اللقب صدارة الدوري العماني لكرة 
القدم مؤقتا بعد فوزه على النصر 1-0 في افتتاح املرحلة 

اخلامسة.
وجاء الهدف بتوقيع الس����نغالي مكارجي )43( ليرفع 
رصيد فريقه الى 12 نقطة. وخسر ظفار امام الطليعة 2-1 
بعد ان اش����رك العناصر االحتياطية ف����ي انتظار مباراته 

احلاسمة االثنني املقبل في نهائي كأس عمان.
صعد شباب االردن الى صدارة الدوري االردني لكرة القدم 

مؤقتا بفوزه على الكرمل 2-1 في افتتاح املرحلة السابعة.
وفي مب��اراة ثانية، فاز اجلزيرة عل��ى ضيفه احتاد الرمثا 
بهدف للفلس��طيني فهد العتال في الدقيقة 47، فرفع رصيده 

الى 13 نقطة بفارق االهداف خلف الفيصلي.
 اكد رئيس ال����وزراء اجلزائري احمد اويحيى ان بالده 
اختارت »ع����دم الرد« على تداعيات املب����اراة الفاصلة بني 
اجلزائر ومصر للتأهل لنهائيات كأس العالم والتي تخللتها 

حملة اعالمية واعمال عنف.
وقال اويحيى كما نقلت عن����ه وكالة االنباء اجلزائرية 
الرسمية خالل لقائه ممثلني للنقابات ان »عظمة وقيمة الشعب 
اجلزائري وعظمة وحكمة السلطة اجلزائرية بقيادة رئيس 

اجلمهورية هي التي جعلتها ال ترد على التصريحات«.
واكد ان سكوت اجلزائر »ليس منبثقا من اي احراج او 

اي حساب كان«.
 واضاف اويحيى »ال الشتم وال الغوغاء تقلصان من قيمة 

الشعب اجلزائري وعظمته وقيمة الدولة اجلزائرية«.
ستكون الفرصة متاحة لوفاق سطيف اجلزائري ان يحرز 
لقب كأس االحتاد االفريقي لكرة القدم عندما يحل ضيفا على 
امللعب املالي اليوم في الس��اعة السابعة مساء بتوقيت الكويت 

في اياب الدور النهائي في العاصمة املالية باماكو.
أعلن نادي الزمالك املصري لكرة القدم استقبال اإلماراتي 
س����ليمان الفهيم أحد مالكي نادي بورتسموث االجنليزي 
امس اجلمعة في مقره مبيت عقبة، لبحث س����بل التعاون 

مع بورتسموث.
وقد تشهد زيارة الفهيم جتدد مفاوضات بورتسموث مع 
الزمالك بشأن عمرو زكي مهاجم الفريق األبيض ومنتخب 

مصر.

التحام قوي بني شريف أشرف وحسن مصطفى العبي الزمالك وهاني سعيد وإسالم الشاطر العبي احلرس                                                        )رويترز( 

اإلعالمي القطري أمين جادة يقدم درعا تذكارية للحربان )أسامة البطراوي(خالد احلربان يتوسط ماجد العقيل وعبداهلل احلمدان واإلعالمي اإلماراتي عدنان حمد

جانب من منافسات البطولة


