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جانب من جولة »هارلي ديڤيدسون« في العام الماضي

الكويت تشارك في جولة »هارلي ديڤيدسون«
»دربي جدة«.. اتحادي

وفد »فيفا« يشيد بإمكانيات قطر ويبدي مالحظاته حول المواصالت

زيدان: من حق هذه البقعة من العالم أن تستضيف المونديال

برنامج مزدحم لإلمارات  استعدادًا 
لـ »خليجي 20« وكأس آسيا 2011

رئيس االتحاد النيجيري خرج 
بكفالة مؤقتة  بعد اتهامات بنهب الميزانية

أقرت اللجنة الفنية في احتاد 
االمارات لكرة القدم برنامجا حافال 
للمنتخب الوطني الذي يستعد 
للمش���اركة ف���ي كأس اخلليج 
اليمن من  املقررة في  العشرين 
22 نوفمبر الى 5 ديسمبر املقبلني 
وكأس آسيا 2011 التي حتتضنها 

الدوحة من 7 الى 29 ديسمبر.
وتلع���ب االمارات بحس���ب 
البرنامج التحضيري 3 مباريات 
ودية استعدادا ل� »خليجي 20«، 
وستكون امام تشيلي في 8 اكتوبر 
املقبل وانغوال ف���ي 12 منه، اما 

الثالث فس���يكون في 17  اللقاء 
نوفمبر املقبل أمام منتخب يتحدد 

الحقا.
وتخوض االمارات مباراتني 
استعدادا لكأس آسيا أمام سورية 
في 29 ديسمبر املقبل والثانية أمام 

استراليا في 5 يناير املقبل.
وميكن ان تخوض االمارات 
مباراة ودية سادسة مع ميالن 
االيطالي لك���ن لم تتأكد إقامتها 
ارتباط املنتخب  رسميا بسبب 

اخلليجي بكأس آسيا.
وأكد أمني عام االحتاد اإلماراتي 

يوسف عبداهلل ان »ميالن االيطالي 
الذي سيخوض معسكرا إعداديا 
في دبي خالل ديس���مبر املقبل، 
وافق على خوض مباراة ودية 
مع االمارات لك���ن القرار بإقامة 
اللقاء رسميا لم يتخذ بعد بسبب 
اقتراب املوعد من تاريخ انطالقة 
كأس آسيا«.ويقيم ميالن منذ 3 
سنوات معسكرا في دبي خالل 
فترة توقف الدوري االيطالي في 
العطلة الشتوية، وهو سبق ان 
التقى االمارات عام 2008 في دبي 

وفاز 2 � 0.

أفرج بالكفالة المؤقتة عن ساني 
لولو عبد الالهي رئيس اتحاد كرة 
القدم النيجيري الذي تمت إقالته 
في أعقاب خ���روج نيجيريا من 
موندي���ال 2010 بجنوب أفريقيا 
هذا الع���ام، وعلى ضوء اتهامات 
الحكومة ل���ه ول� 4 من معاونيه 
بنهب الكثير من ميزانية االتحاد 

الذي يرعى اللعبة الشعبية األولى 
بين النيجيريين.وقال ساني لولو 
عبد الالهي، في مؤتمر صحافي 
أبوجا، ان تجربة أسبوعين  في 
أمضاهما فيه كانت مفيدة وتولدت 
له خالله���ا فكرة إنش���اء اتحاد 
الس���جون كنوع من  لرياضات 

التهذيب الجماعي لنزالئها.

وأشار إلى أنه قد قام بتنظيم 
دوري ك���روي مصغر بين نزالء 
عنابر السجن ومارس بحرية تامة 
دور رئيس اتحاد الكرة في السجن 
»بحسب تعبيره«، مؤكدا يقينه 
من براءته التامة من نهب األموال 
الخاصة بتطوير لعبة كرة القدم 

في نيجيريا.

ترب����ع االحتاد عل����ى صدارة 
الدوري السعودي لكرة القدم بعد 
ان حس����م دربي جدة بفوزه على 
مضيفه األهلي 3 � 1 على س����تاد 
األمير عبداهلل الفيصل في جدة في 

افتتاح املرحلة اخلامسة.
ورفع االحت����اد رصيده إلى 15 
نقطة من 5 انتص����ارات متتالية 
وابتعد 3 نقاط عن املتصدر السابق 
وحامل اللقب الهالل الذي تأجلت 
مباراته مع الفتح الرتباطه مبسابقة 
دوري أبطال آسيا، في حني جتمد 

رصيد األهلي عند 3 نقاط.
وسجل اجلزائري عبدامللك زياية 
)10( والبرتغاليان نونو أسيس 
)11( وباول����و جورج )78( أهداف 
االحتاد، ومعتز املوسى )33( هدف 

األهلي.
وعل����ى ملعب مدين����ة االمير 
الرياضية  سلمان بن عبدالعزيز 
في املجمعة، تعادل الفيصلي مع 
النصر بهدف لعقيل الصحبي )94( 
مقابل هدف لعبده برناوي )57(.

ن����ادي احلزم  وعل����ى ملعب 
بالرس، تعادل احلزم مع الوحدة 
بهدف حملمد عنبر )75( مقابل هدف 

لعبدالعزيز اخلثران )61(.

فوز ثان للبنان ومصر في »سلة العرب«

المصري مع االنتاج والمقاصة يلتقي انبي

تابع منتخب لبنان عروضه القوية في البطولة العربية العشرين 
لكرة السلة التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت، في صالة 
بيار اجلميل في مدينة كميل ش����معون الرياضية حتى 24 اجلاري، 

بعد فوزه الصريح على االمارات العربية املتحدة 78 - 38.
وتصدر لبنان املجموعة الثانية بفوزين من مباراتني بعد تغلبه 
على السودان. وشهد اليوم الثالث من املسابقة الفوز الثاني ايضا 

للجزائر ومصر في املجموعة األولى.
وحقق اجلزائر فوزه الثاني على التوالي على حساب ليبيا 73 - 51. 

وتغلبت مصر على املغرب 66 - 59 لتتصدر املجموعة االولى.
وف����ي املباراة الرابعة واألخيرة وضمن املجموعة الثانية، أحلق 
املنتخب العراقي بنظيره السعودي خسارته األولى بعد فوزه عليه 
63 - 59. وتق����ام اليوم 3 مباريات ف����ي اليوم اخلامس، يلتقي في 
األولى السودان مع العراق في الرابعة مساء، وليبيا مع املغرب في 

ال� 6، واالمارات مع السعودية في ال� 8.

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تستكمل اليوم منافسات االسبوع السادس للدوري املصري 
املمتاز لكرة القدم باقام���ة مباراتي املصري مع االنتاج احلربي 
ومصر املقاصة مع انبي، وتقام املباراتان في السادس���ة والربع 

مساء.
فعلى ستاد بورسعيد يستضيف املصري فريق االنتاج احلربي 
في لقاء يتوقع له اجلميع ان يكون مثيرا وقويا، الس���يما وان 
كل فريق له اس���بابه التي جتعله حريصا على اقتناص النقاط 

الثالث اخلاصة مبباراة اليوم.
ويدخل املصري املواجهة مبعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير 
الذي حققه في مباراة االسبوع املاضي بالدوري امام وادي دجلة 
برباعية نظيفة، وهو الفوز الذي وضع الفريق البورسعيدي في 

املركز اخلامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

بلدية بيروت حسمت هدم الملعب البلدي
 بيروت ـ ناجي شربل

صحت املعلومات التي انفردت 
بذكرها »األنباء«، عن وجود نية 
لدى بلدي���ة بيروت بهدم ملعب 
بيروت البلدي في منطقة الطريق 
اجلديدة وحتويله الى مرآب كبير 
للس���يارات، مع تشييد مالعب 
لل� »مين���ي فوتبول«.  صغيرة 
فقد باش���ر رئيس بلدية بيروت 
م.بالل حمد شن حملة مضادة على 
االحتاد اللبناني لكرة القدم الذي 
كان بادر الى التحرك حلماية هذه 
املنشأة الرياضية، والتي كان هو 
نفسه كاحتاد وراء إعادة تشييدها، 
لوضعها في ملف استضافة لبنان 

لنهائيات بطولة األمم اآلسيوية 
ال� 12 )نال لبنان االستضافة عام 
1996 على هامش البطولة ال� 11 
في االمارات، واستضاف املسابقة 
العام 2000(. وأعلن حمد نيته 
عقد مؤمتر صحافي في القريب 
العاجل، يتحدث فيه عن املشروع 
اجلديد للبلدية اخلاص بامللعب 
البلدي، متناوال رؤيته حول »حل 
أزمة السير املستفحلة في املنطقة، 
بتشييد مرآب كبير للسيارات«.

والتق���ى حمد للغاية في مقر 
املجلس البلدي، مخاتير منطقة 
الطري���ق اجلدي���دة ووجهائها 
وفعالياته���ا وروابطها االهلية، 

له���م فوائد املش���روع  وعرض 
اجلدي���د عل���ى املنطق���ة. اال ان 
الصدم���ة الكبرى الت���ي تلقاها 
الشارع الكروي اللبناني، هي ما 
مت تعميمه عن لقاء جمع حمد وكل 
من رئيسي ناديي االنصار كرمي 
دياب والنجمة محمد الداعوق، وما 
نقله حمد عن رئيسي الناديني، 
بتأييد خطته اجلديدة. وقد حاول 
الداعوق امتصاص النقمة العارمة 
اللبناني،  الكروي  الش���ارع  في 
والتي خرجت الى العلن. وسارع 
الداعوق الى اصدار بيان لم يقل 
فيه اي جديد بخصوص تأييده 

هدم امللعب.

يعكف نادي مالكي دراجات »هارلي ديڤيدسون« 
في لبنان بالتعاون مع جمعية الدراجات والسياحة 
في لبنان للس����نة الثانية على التوالي على وضع 
اللمسات النهائية النطالق جولة طوافهم الثانية 
التي تستمر خالل الفترة من 1 الى 3 أكتوبر املقبل 
مبشاركة واسعة من عشاق ومالكي دراجات »هارلي 
ديڤيدسون« في دول اخلليج وسائر منطقة الشرق 
األوسط )عمان � اإلمارات، السعودية، قطر، الكويت، 

البحرين، لبنان، األردن وسورية(.
ويتوقع القائمون على جولة هذه السنة حتقيق 
رقم قياس����ي جديد وحتطيم الرق����م احلالي الذي 
مت تسجيله السنة املاضية والبالغ 333 مشتركا، 
والذي جعل من طواف لبنان في حينه احلدث األكبر 
على مستوى شبكة أندية مالكي دراجات »هارلي 
ديڤيدسون« حول العالم، والتي تضم في عضويتها 

حوالي 1.2 مليون من عشاق »هارلي«.
وإضافة إلى حجم املشاركة الكبير، تتميز جولة 
لبنان عن نظيراتها في العالم بكونها جولة طواف 
كاملة متتد على مدار عدة أيام عبر عدد من أجمل 
مناطق لبنان تتيح للمشاركني واملغامرين خوض 
جتربة ال تنس����ى من خالل االس����تمتاع بالطبيعة 

اخلالبة.
وكانت جولة طواف لبنان قد انطلقت ألول مرة 
بصفة غير رسمية في العام 2008 مبشاركة حوالي 
140 من مالكي ومحبي »هارلي ديڤيدس����ون« في 
لبنان والدول العربية املجاورة والرعايا األجانب 
في لبنان، حيث شجع النجاح الكبير الذي لقيته 
التجربة على إطالقها بشكل رسمي في العام التالي 
2009 كجزء من نش����اطات ش����بكة مالكي »هارلي 

ديڤيدسون« في العالم. اجلزائري عبدامللك زياية افتتح التسجيل لالحتاد

الشيخ محمد بن حمد يهدي رئيس وفد »فيفا« درعا تذكارية

 اعتبر النجم الفرنس���ي زين الدين 
زيدان ان منح الفرصة لقطر الستضافة 
كأس العالم عام 2022 هو امر في منتهى 
األهمية ملنطقة الشرق األوسط بأسرها، 
معربا عن س���عادته بأن يكون س���فيرا 

للملف القطري.
 وقال زيدان »أؤكد لكم انا هنا لسبب 
وحيد هو أنني سأدعم ملف قطر 2022 
بكل قوة ألنني ببساطة شديدة أرى أن 
قطر جاهزة الستضافة كأس العالم على 
ارضها في ظل توافر كل اإلمكانات لديها 
ووجود الشغف الكبير من اجل تنظيم 
املونديال وهذا ش���يء رائع ليس لقطر 

فقط وامنا للشرق األوسط«.
 وأضاف »يجب ان حتظى هذه املنطقة 
باالس���تضافة الن كل هؤالء الش���باب 
يتطلعون الستضافة األبطال ويحلمون 
مبشاهدة ميس���ي جديد في 2022 على 
أرضهم ويجب ان نحقق لهم ما يريدون 

النهم يستحقون ذلك بالفعل«.
 وتابع قائال: »انا س���عيد لدعم هذا 
املشروع الرائع واملتميز بل سأكون داعما 

بقوة مللف قطر 2022«.
 من جانبه، وصف املدير التنفيذي 
مللف قطر حسن الذوادي تعيني زيدان 
سفيرا للملف بالشيء الرائع مؤكدا ان 
زيدان إضافة قوية فهو العب كبير وله 

جنوميته.
 وبسؤاله عن إمكانية وجود تشابه بني 
بدايته وبداية قطر التي تسعى ألن تكون 
اول دولة تستضيف املونديال من املنطقة 
بعد ان تنقلت البطولة بني كل القارات 
منذ أول بطولة عام 1930 في االوروغواي، 
قال زيدان »نعم هناك تشابه ومساران 
متوازيان بني مشواري وملف قطر 2022 
فأنا لعبت في حي وعملت جاهدا ومن 
خالل ملف قطر والشرق األوسط جند 
ان قطر حتاول وجتتهد ايضا للوصول 
الى املقدمة وبالتالي فكالنا لدينا نفس 
التشابه«. وقال: »لكن هناك العديد من 
األمور التي حدثت في األعوام املاضية 
وقطر جاهزة اآلن الستضافة املونديال 

فقد سبق ان نظمت الكثير من البطوالت 
واألحداث املهمة وجنحت فيها وأنا واثق 
متاما بأنها اذا اس���تضافت كأس العالم 
س���تنجح ايضا وبشكل منقطع النظير 
بل العالم س���يحضر الى هنا ويستمتع 

بالبطولة«.
 وتابع: »لك���ي ادعم كرة القدم النها 
ملك للجميع، قررت دعم ملف قطر ومن 
حق هذه البقعة من العالم ان تستضيف 
كأس العالم، واذا قدر لها ذلك فسيكون 
ش���يئا رائعا بعد ما رأيناه في جنوب 

افريقيا«.
 وختم »من خالل ما تقوم به دولة قطر 
وما رأيتموه على مدار ال�48 ساعة املاضية 
نرى ان قطر تساعد اآلخرين وهذا يجعلنا 
نحاول جاهدين ان نقدم شيئا لقطر وانا 
شخصيا سأحاول ان اكون مثاال ألنني 
في بدايات���ي كان حولي الكثيرون ممن 
ساعدوني ووقفوا بجواري وساندوني 
وانا سعيد ملساندة قطر وأحاول ان اجتهد 
ألحقق معهم حلمهم وسأساهم بكل جهدي 

الستضافة كأس العالم«.
 ه���ذا وقد أعلنت قط���ر أمس األول 
انضم���ام النجم زيدان كس���فير مللفها 

الستضافة املونديال.

وفد »فيفا« يشيد باالمكانيات

 انهى فريق التفتيش التابع لالحتاد 
الدولي لكرة الق���دم )فيفا( أمس االول 
جولة استمرت 3 ايام الى قطر الساعية 

الستضافة مونديال 2022.
 واشاد الوفد برئاسة التشيلي هارولد 
ماين نيكولز في مؤمتر صحافي مشترك 
مع الشيخ محمد بن حمد آل ثاني رئيس 
جلنة ملف قطر، بإمكانات األخيرة واعتبر 
انها »تتقدم الى األفضل مذ زرتها 1995 
عندما استضافت كأس العالم للشباب، 
وجنحت بعد ذلك في استضافة العديد 
من األنش���طة الرياضي���ة أهمها دورة 
األلعاب اآلس���يوية 2006 وهي تستعد 
االن الس���تضافة كاس اسيا لكرة القدم 
2011، كما ان اخلطط احلكومية للعقدين 

النجم الفرنسي زين الدين زيدان يتحدث 
لوسائل االعالم بعد انضمامه 

لـ»ملف قطر 2022« )أ.ف.پ(

السربل والسيد يشيدان بملف قطر 
أكد ممثل جمعية الصحافيين الزميل 
زيد السربل ان قطر قادرة على استضافة 
كأس العالم بامتياز قياسا للتطور الهائل 
الذي تعيشه العاصمة الخليجية في جميع 

المجاالت السيما المجال الرياضي.
وقال السربل لـ »كونا« عقب عودته 
ــور الندوة التي حملت عنوان  من حض
ــط  ــرق األوس ــتحقاق منطقة الش اس
ــم 2022، ان ما  ــتضافة كأس العال الس
ــالم الرياضي  ــه برفقة رجال اإلع لمس

ــيا  ــي وأوروبا وآس ــن الوطن العرب م
وأميركا مــن استعدادات جدية للفوز 
ــدث عالمــي في  ــتضافة اكبر ح باس
ــعبيــة في العالم  اللعبــة األكثــر ش

»أمر يثير االعجاب«.
من جانبه أعرب نائب رئيس االتحاد 
العربي للصحافة الرياضية الزميل عدنان 
السيد عن أمله في ان يكون الثاني من 
ديسمبر المقبل موعدا لالحتفال بفوز 

قطر بشرف استضافة المونديال.

اإلفراج عن مور بكفالة في دبي 
اف���رج ع���ن القائد الس���ابق 
للمنتخب األسترالي لكرة القدم 
كريغ م���ور بكفالة في دبي بعد 
اعتقاله على خلفية ادعاءات بأنه 
اشتبك مع الش���رطة بينما كان 

مخمورا.
وقال متحدث باس���م وزارة 
اخلارجية في س���يدني إن مور 
)34 عاما( قائ���د نادي رينجرز 
االسكتلندي السابق محتجز لدى 

الشرطة في دبي انتظارا ملثوله 
أمام احملكمة.

القان���ون اإلماراتي  ويحظر 
تناول املشروبات الكحولية علنا، 
كما أنه من غير القانوني القيادة 

حتت تأثير اخلمور.
ولعب مور أكثر من 52 مباراة 
ضمن صفوف املنتخب األسترالي، 
وكانت آخر مشاركاته في كأس 

كريغ مورالعالم 2010 بجنوب أفريقيا.

عالميةمتفرقات
كشف استطالع للرأي على االنترنت، نشرت نتائجه 
امس، أن مشجعي برشلونة االسباني يثقون في قدرة 
جنمهم اجلديد ديڤيد ڤيا على تسجيل عدد من األهداف 
للفريق في املوس����م احلالي يفوق ما يس����جله املهاجم 

السويدي زالتان إبراهيموڤيتش مليالن اإليطالي.
ــال ديڤيد تريزيغيه مهاجم فريق ايركوليس الصاعد  ق
ــباني انه مستعد للعودة  حديثا لدوري الدرجة األولى االس
ــادة املدرب اجلديد  ــا حتت قي الى اللعب الدولي مع فرنس
لوران بالن بعد رحيل رميون دومينيك. واضاف لصحيفة 
ــة كالعب  ــدا للغاي ــالن يعرفني جي ــة »ب ــب اليومي ليكي

وشخص«.
كشف كارلوس كيروش املدير الفني السابق للمنتخب 
البرتغال����ي لكرة القدم عن أن����ه ال يهتم بتولي تدريب 
املنتخب األوكراني قدر اهتمامه الوقوف في وجه عقوبة 
إيقاف بس����بب قضية منشطات حس����بما ذكرت وكالة 

األنباء البرتغالية )لوشا(.
قرر سانتوس البرازيلي فرض عقوبة على جنمه األبرز 
املهاجم الصاعد نيمار لعدم االنضباط وعدم احترام زمالئه 

ومدرب الفريق دوريفال جونيور.
أكد مدرب منتخب استراليا لكرة القدم االملاني هولغر 
اوسييك ان ابرز العبي فريقه املنتمني الى اندية اوروبية 
يريدون الدفاع عن أل����وان منتخب بالدهم في بطولة 
كأس آسيا املقررة في الدوحة من 7 الى 29 يناير املقبل.
وكشف اوسييك الذي كان مس����اعدا ملواطنه فرانتس 
بكنباور عندما توج املنتخب االملاني بلقب بطل العالم 
عام 1990 بانه حتدث في هذا املوضوع مع الالعبني خالل 
املباراتني الوديتني االخيرتني ضد سويس����را وپولندا 

ولقي ردا ايجابيا من قبلهم.


