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الهالل تسلم كأس الدوري بالفوز على االتفاق بهدف »نيران صديقة«
النصر يلتقي األهلي في ختام الجولة الـ 20

)رويترز( فرحة العبي الهالل بتسلمهم كأس الدوري السعودي للموسم احلالي 

الرياض ـ خالد المصيبيح
اكتفى الهالل بهدف واحد في احتفاله بلقب الدوري 
السعودي امام جماهيره الغفيرة التي حضرت تكرميا 
لفريقها الذي حقق اللقب قبل نهاية املس���ابقة بثالث 
جوالت، وجاء هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 76 عن 
طريق مدافع االتفاق سياف البيشي باخلطأ في مرماه، 
ولم يظهر الهالل خالل اللقاء بأداء مقنع جلماهيره فكان 
االتفاق االفضل واالخطر على مرمى الدعيع، اال انه افتقد 
النهاية السليمة امام املرمى، وبعد املباراة توج االمير 
سلطان بن فهد الهالل بكأس البطولة وامليدالية الذهبية 
بخالف املكافأة املالية املقررة في وقت سينال فيه كل 
العب هاللي مائة الف ريال مبناس���بة حتقيق الفريق 
للبطولة، ورفع الهالل رصيده من النقاط الى 53 نقطة 
فيما ظل االتفاق على رصيده الس���ابق ب� 21 نقطة في 

املركز السابع متفوقا على الفتح بفارق االهداف.
وفي جدة، حافظ الش���باب على مركزه الثاني بعد 
فوزه على االحتاد الذي ع���اد الهدار النقاط، فأقصى 
الشباب اقرب منافسيه على املركز الثاني، وكان االحتاد 
قد تقدم اوال في الدقيقة الس���ابعة عن طريق مهاجمه 
طالل املشعل، وتعادل الشباب عن طريق ضربة جزاء 
نفذها البرازيلي كماتش���و )15(، قبل ان يضيف علي 
عطيف هدف الشباب الثاني )49(، وحاول االحتاد كثيرا 
البحث عن التعادل امام متاس���ك خط دفاع الشباب، 
وتألق حارس مرماه الدولي وليد عبداهلل، ورفع الشباب 
رصيده الى 40 نقطة واالحتاد ظل على رصيده السابق 

ب� 36 نقطة.
وفي مكة، ازال الوحدة آثار خسائره االخيرة، فاكتسح 
الفتح بسداس���ية قاسية قفزت به الى املركز اخلامس 
بفارق االهداف عن االهلي السادس، وتألق العب الفريق 
اجلديد املغربي عبدالكرمي بن هنية الذي سجل اربعة 
اه���داف في الدقائق 10 و21 و56 من ضربة جزاء و92، 
وفهد عسيري من ضربة جزاء )51( وعبدالعزيز البيشي 
)83(، وبات للوحدة 26 نقطة والفتح ظل على رصيده 

السابق ب� 21 نقطة.
وتختتم اجلولة اليوم بلقاء يجمع النصر باالهلي 
في لقاء يهم الطرفني، النصر من اجل استغالل خسارة 
االحتاد والتقدم الى املنافسة على املركز الثالث، واالهلي 
لتقليص الفارق مع النصر واملنافسة على املركز الرابع 
املؤهل لبطولة االندية اآلسيوية، ويسعى النصر الى 
ارضاء جماهيره بعد اخلس���ارة االخيرة من االحتاد 
واالهلي الس���تمرار الفوز، خاصة انه س���يدعم اليوم 

بالعبني برازيليني مت تسجيلهما في الفترة الثانية.

بن همام: دوري أبطال آسيا بـ 50 مليون دوالر

»الطلح« يفوز بكأس خزعل في األحمدي صراع على ذهبيتي رجال وسيدات بولينغ آسيا

فاز اجلواد »االلباني« السطبل العذاب متفوقا 
على جياد الدرجة الثانية ملسافة 2400 متر بكأس 

جمعية الفنطاس التعاونية.
كما فاز اجلواد »الطلح« السطبل االحمد بكأس 
علي نادر الشيخ خزعل وذلك في سباق االجتماع 
اخلامس عش���ر الذي اقيم عصر امس االول على 
مضمار املغفور له الشيخ عبداهلل اجلابر بفروسية 
االحمدي وقد حضر السباق جماهير غفيره وفي 
مقدمتهم ش���ريدة الش���ريدة عضو مجلس ادارة 

جمعية الفنطاس وجمال مالك مدير شركة دنيا 
خزعل.

وأما بقية النتائج، ففي الش���وط االول جلياد 
الدرج���ة االولى على مس���افة 1000 متر قيد فيه 
اربعة رؤوس، منها »نواني« السطبل العاديات، 
و»قطام« الس���طبل الفراج، وفي الشوط الثاني 
جلياد الدرجة الثالثة على مسافة 1000 متر قيد 
فيه 13 جوادا، االول »اخيل« السطبل الفراج الثاني 

»اليوم اجلديد« السطبل الهاجري.

تشهد صالة كوزمو في اليوم 
اخلامس من بطولة آسيا ال� 15 
لش���باب البولينغ والس���يدات 
صراع���ا كبيرا في منافس���ات 
السيدات بني املنتخبات الثمانية 
املشاركة في البطولة على ذهبية 
بطولة الفرق. وقد حققت فرق 
السيدات منذ اليوم األول معدالت 
عالية ج���دا ويأتي في مقدمتها 
فري���ق كوري���ا اجلنوبية الذي 
س���جلت العباته أعلى املعدالت 

في البطولة منذ اليوم األول.
وتق���ود هذا الفري���ق بطلة 
الفردي بيك س���ونغ ومعها كل 
من لي جايون وكيم يون وكيم 

هيون والرباعي مرش���ح بقوة 
للفوز بذهبية السيدات ويالحقهم 
الفريق الياباني الذي يضم رباعيا 
عنيدا ولديه مهارات عالية، ويأتي 
في املرتبة الثالثة في املنافسة 
منتخبا ماليزيا وس���نغافورة 
وكالهما يضم العبات على أعلى 
مستوى وخلفهم مباشرة منتخب 
استراليا وهذه الفرق تتميز بقوة 
وض���ع الكرات عل���ى اخلطوط 
وكيفية قراءتها والتعامل معها، 
باالضافة الى إنهن جميعا يلعنب 

في دوري احملترفني.
كما ستش���هد الصالة صراعا 
أكثر شراسة بني 15 منتخبا آسيويا 

للشباب يتنافس على ذهبية الفرق 
والذي تنطلق مرحلته األولى في 
الثانية من بعد ظهر اليوم عقب 
ختام املرحلة األولى للس���يدات 
ويخرج من بني تلك املنتخبات 5 
فرق لها ثقلها ووزنها وحتى اآلن 
أعضاؤها فازوا بذهبيات املسابقات 
التي انتهت خالل األيام السابقة في 
مقدمتها منتخب كوريا اجلنوبية 
اليابان، استراليا، ماليزيا  يليه 
والكويت وجميعها تضم أفضل 
العناصر ف���ي البولينغ بالقارة 
اآلسيوية وميثل منتخبنا الوطني 
خالد الديب���ان، راكان العميري، 

جاسم درويش، مهدي القالف.

 اإلمارات يثأر من الشباب وفوز أول لعجمان
أكد رئيس االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم القطري محمد بن 
التكلف���ة اإلجمالية  ان  همام 
أبطال آس���يا  لبطولة دوري 
ستصل الى 50 مليون دوالر 
اعتبارا من نسخة 2012، متوقعا 
أيضا زيادة في عائدات النقل 
التلفزيوني لتصل الى مليار 

دوالر حتى عام 2020.
وقال بن ه��مام في ح��ديث 
الرياضية »تكلفة  لقناة دبي 
بطولة دوري أبطال آسيا تبلغ 
حاليا 40 ملي���ون دوالر بعد 
ان كانت 4 ماليين في نسخة 
2002 و200 ألف دوالر قبل ذلك، 
وستصل الى 50 مليون دوالر 
اعتبارا من عام 2012 سيتبع 
ذلك ارتفاع في عائدات النقل 
التلفزيوني ليصل الى مليار 

دوالر حتى عام 2020«.
وكشف بن همام ان السوق 
اليابانية »تمثل 70% من عائد 

التس���ويق لالتحاد اآلسيوي 
الذي يقوم ب���دوره بمنح 27 
اتحادا وطنيا في القارة منحة 
مالية س���نوية تبلغ 120 ألف 

دوالر«.
وأعلن ان لجنة من االتحاد 
اآلس���يوي »س���تقوم بزيارة 
ميدانية الى 142 ناديا محترفا 
في القارة اآلسيوية ابتداء من 
مارس ولمدة 5 أشهر للتحقق 
من تنفي���ذ معايير االحتراف 
الموضوعة من قبل االتحاد، 
إعادة  والتي بموجبها سيتم 
تقسيم ع��دد الفرق المشاركة 
ف���ي بطول���ة دوري أبط���ال 

آسيا«.
وتمنى بن ه�مام ان »يرتف�ع 
عدد األن��دي���ة الم�حترفة من 
142 حاليا الى 1000 ناد، لذلك 
نفك���ر في االتحاد بالس���ماح 
للدول األكثر احترافا بزيادة 
عدد فرقها في مسابقات االتحاد 

اآلسيوي المختلفة«.
وأكد الرئيس الثامن لالتحاد 
اآلسيوي الذي تأسس في العام 
1954، ان طموحه الدائم »هو 
المستوى  الكرة على  تطوير 
القاري بعد إطالق���ه للرؤية 
الشاملة عام 2003  اآلسيوية 
والتي تعنى بكرة القدم على 
جميع المستويات من خالل 11 
عنصرا يبدأ باإلدارة ثم الشباب 
والتدري���ب والطب الرياضي 
والمسابقات واألندية واألعالم 

وينتهي بالجمهور«.
واعتبر بن همام ان »ابرز 
التحديات التي تواجه االتحاد 
القارة  اتس���اع  اآلسيوي هو 
وتطوير االتحادات في مختلف 
الدول وذلك من خالل تواجد 
46 اتحادا بعد انضمام استراليا 
الى آسيا، لذلك فمن الصعب 
تطبيق رؤية االتحاد اآلسيوي 

بنسب متشابهة«.

ثأر اجلزيرة املتصدر خلسارته امام الشباب 
في مس���ابقة الكأس بالفوز عليه 2-1 ي اجلولة 
الثانية عشرة )االولى ايابا( من الدوري االماراتي 

لكرة القدم.
وسجل س���بيت خاطر )13( وابراهيما دياكيه 
)38( هدفي اجلزيرة، وس���رور سالم )78( هدف 

الشباب.
وكان الشباب حرم اجلزيرة من احراز ثالثية 
تاريخية هذا املوسم عندما هزمه بركالت الترجيح 
3-0 الس���بت املاضي في نصف نهائي مس���ابقة 
الكأس لتقتصر اماله في املنافس���ة على ثنائية 
الدوري وكأس الرابطة حيث يحتل الصدارة في 

املسابقتني.
وابتعد اجلزيرة بفارق 5 نقاط مؤقتا عن الوحدة 
الثاني الذي تنتظره مباراة صعبة امام االهلي في 
ختام املرحلة، فيما بقي الشباب عاشرا برصيد 12 
نقطة واصبح ضمن دائرة الفرق املهددة بالهبوط 

الى الدرجة االولى.
وافتتح اجلزيرة الذي عاد اليه البرازيلي رافائيل 
سوبيس بعد غياب منذ مايو املاضي بسبب االصابة، 
التسجيل في الدقيقة 14 اثر ركلة حرة بعيدة سددها 
املتخصص س���بيت خاطر ودخلت مرمى حارس 

الشباب سالم عبداهلل الذي فشل في صدها.

وكان سالم عبداهلل بطل تأهل الشباب الى نهائي 
الكأس عندما تصدى لثالث ركالت ترجيح متتالية 

لالعبي اجلزيرة بينها واحدة لسبيت نفسه.
وعزز اجلزيرة تقدمه بهدف ثان عندما ارسل 
البرازيلي ريكاردو اوليفيرا عرضية متقنة ارتقى 
لها دياكيه برأس���ه ووضعها في مرمى احلارس 

عبداهلل )38(.
وقلص الش���باب الفارق في الدقيقة 78 بعدما 
مرر البرازيلي كارلوس ريناتو كرة الى س���رور 
سالم س���ددها زاحفة في مرمى حارس اجلزيرة 

علي خصيف.
وحقق عجمان فوزه االول هذا املوسم بعد 10 
هزائم وتعادل واحد عندما اكتسح ضيفه الظفرة 
باربعة اهداف للعاجي بوريس كابي )5 و43 و74( 
والتوغولي محم���د عبد القادر )25( مقابل هدف 

للبرازيلي ارثر هنريكه )90(.
وبقي عجمان الذي اعل���ن ضم مدافع الظفرة 
السابق النيجيري كينيث اكويغالدا بدال من املغربي 

محمد امني جنمي، اخيرا برصيد 4 نقاط.
في املقابل حافظ الظفرة الذي اهدر له النيجيري 
عباس مويا ركلة جزاء في الدقيقة 84، على مركزه 
الس���ادس مؤقتا برصيد 16 نقطة. ويلعب اليوم 

بني ياس مع الوصل.

تكريم المنتخبات الوطنية البحرينية
المنامة ـ ناصر محمد

اصدر ملك مملكة البحرين حمد بن عيس���ى آل خليفة توجيهاته 
لرئيس املؤسسة العامة للشباب والرياضة باقامة حفل تكرمي الفراد 
املنتخبات الوطنية واصحاب االجنازات في البطوالت العاملية، اآلسيوية، 

العربية واخلليجية وسيعلن عن موعد احلفل والتكرمي قريبا.
الى ذلك ضمن مس���ابقة دوري الدرجة االول���ى لكرة القدم بعد 
اس���تضافتها تغلب األهلي على املالكية بهدف يتيم احرزه حس���ن 
عيس���ى في مرمى فريقه الس���ابق بالدقيقة 25 ليرفع رصيد االهلي 

الى 20 نقطة فيما بقي رصيد املالكية 9 نقاط.
من جانب آخر اعلن االمني الع���ام لالحتاد العربي لكرة الطائرة 
جهاد خلفان ان قرعة بطولة االندية العربية االبطال 28 التي ستقام 
عل���ى كأس املرحوم فيصل بن فهد واملق���رر اقامتها في مصر خالل 
الفترة من 22 فبراير لغاية 4 مارس، س���تجرى يوم 8 فبراير املقبل 

وستوزع الفرق املشاركة الى اربع مجموعات.

250 ذلواًل تتنافس على كأس الدبوس
يقام في الواحدة بعد ظهر اليوم مبضمار الشهيد فهد االحمد لسباقات 
الهجن الس���باق التاسع عش���ر للهجن لهذا املوسم الذي قيد فيه 250 
ذلوال من اصناف حقايق ابكار وحقايق قعدان والفحول واملخلوط على 
مس���افات مختلفة هي 3 و6 و4 كيلو منها 40 ذلوال من حقايق قعدان 
تتنافس على الكأس املقدمة من عبداهلل الدبوس والذي ينتظر ان يشهد 
تنافس���ا قويا، كما تتنافس ذلول حقايق ابكار على الكأس املقدمة من 

النادي لتشجيع اصحاب الذلول على املشاركة في السباقات.

الخريطيات يعود إلى درب االنتصارات
عاد اخلريطيات الى سكة االنتصارات وحتقيق املفاجآت الكبيرة حني 
هزم العربي صاحب املرك����ز الثالث 2-1 امس االول في افتتاح املرحلة 
اخلامسة عشرة من الدوري القطري لكرة القدم. وثأر اخلريطيات خلسارته 
القاس����ية في الذهاب صفر-6 امام العربي الذي تقدم بهدف البرازيلي 
كاب����وري )40 ركلة جزاء( ولم يس����تطع االحتفاظ بتقدمه وتراجع في 
الش����وط الثاني امام ضغط وهجوم اخلريطيات الذي جنح في تسجيل 
هدفيه عن طريق جار اهلل املري )69( والعراقي عالء عبد الزهرة )77(. 
ورف����ع اخلريطيات رصيده الى 21 نقطة وتقدم من املركز الس����ابع الى 
الس����ادس مؤقتا، بينما ظل العربي الذي مني بخس����ارته الثانية على 
التوالي، ثالثا برصيد 27 نقطة. وكان اخلريطيات فجر اكثر من مفاجأة 
مع انطالق الدور االياب وهزم الوكرة 4-2 والريان 1-0 قبل ان يخسر 
بصعوبة امام السد املتصدر 2-0 في اجلولة املاضية. وبعد توقف تام 
عن االنتصارات منذ فوزه املفاجئ على الغرافة 3-2 في اجلولة التاسعة، 

عاد الوكرة بدوره الى طريق االنتصارات وهزم االهلي 2-5.
سجل للفائز علي قاسم )12( وخالد مفتاح )18( واملغربي عادل رمزي 
)25 و45( والبلجيكي طوم كالوي )34(، وللخاسر العاجي تيا اوليفييه 
)86( والبرازيلي جوليو سيزار )89(. وتقدم الوكرة الى املركز الثامن 
برصيد 20 نقطة، وظل االهلي تاسعا موقتا ايضا وله 16 نقطة. وتختتم 

املرحلة اليوم فيلعب السد مع الشمال، والسيلية مع الغرافة.

السويق يتخطى النصر
واصل الس����ويق انتصاراته وعروضه القوية وحقق فوزا مستحقا 
عل����ى النصر 2 � 1 في افتتاح املرحلة ال� 11 من الدوري العماني. والفوز 
هو العاش����ر هذا املوسم للس����ويق فارتفع رصيده الى 32 نقطة وتقدم 
بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه. وسجل إبراهيم الغيالني )2( وراشد 
درويش )90( هدفي السويق، وشهاب صالح )65( هدف النصر. وفشل 
النهضة الثاني في تقليص الفارق بينه وبني الس����ويق وسقط في فخ 
التعادل مع ظفار 2 � 2. وسجل سليم الفارسي )56( ومحمد املشايخي 
)90( هدف النهضة، وهاني حسن )28( وهاشم صالح )49( هدفي ظفار. 
وص����ار رصيد النهضة 20 نقطة مقاب����ل 16 نقطة لظفار صاحب املركز 
الرابع. وعاد صحم الى س����كة االنتصارات، وحقق فوزا مستحقا خارج 
قواعده على الش����باب بهدف حمل توقيع محمد إس����ماعيل )43( ليرفع 

رصيده الى 12 نقطة مقابل 10 للشباب.

لجنة من االتحاد اآلسيوي ستزور 142 نادياً محترفاً في الجولة الـ 12 من الدوري اإلماراتي

تسليم الكأس للفائز

جاسم درويش من األوراق الرابحة


