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محمد بن راشد يقود اإلمارات
لصدارة بطولة العالم للقدرة

الترجي صداع في رأس البدري 

»الناشئين« عاد من ماليزيا ويستأنف تدريباته

االتحاد الجزائري يقاضي رئيس شبيبة القبائل

قاد نائب رئيس دولة االمارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
فرسان اإلمارات للفوز ببطولة العالم للقدرة 2010 
ملسافة 160 كيلومترا، في والية كنتاكي األميركية 
مبشاركة نخبة من فرسان العالم ميثلون 26 دولة. 
وضمت التشكيلة الرسمية لفرسان اإلمارات الشيخ 
محمد بن راشد، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
ولي عهد دبي، والشيخ ماجد بن محمد بن راشد 
رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي، والشيخ راشد 

بن دملوك، والفارس علي املهيري.
ويعد سباق القدرة أحد أنشطة بطولة العالم 
أللعاب الفروسية التي تستضيفها والية كنتاكي 
مبشاركة دولية واسعة تضم 58 دولة. وتتضمن 
البطولة 8 مس���ابقات، من أبرزها منافسات قفز 
احلواجز، ويشارك فيها نخبة من الفرسان، تضم 
الفارسة الشيخة لطيفة بن أحمد آل مكتوم، والشيخ 
ش���خبوط بن نهيان آل نهيان، والشيخ ماجد بن 
عبداهلل القاسمي، والفارس أحمد علي اجلنيبي.

وعلى صعيد املسابقة الفردية، تصدرت الفارسة 

اإلسبانية ماريا مرسيدس صدارة السباق بعد انتهاء 
املرحلة الثالثة، حيث تسعى بقوة للحفاظ على 
لقبها الذي أحرزته في ماليزيا قبل عامني، وحل في 
املرتبة الثانية الفارس اإلماراتي الشيخ حمدان بن 
محمد، وفي املركز الثالث الشيخ ماجد بن محمد، في 
حني احتل الشيخ محمد بن راشد املركز السادس. 
وكانت بطولة العالم للقدرة قد انطلقت في والية 
كنتاكي بالواليات املتحدة األميركية، ملسافة 160 
كيلومترا، مبش���اركة نخبة فرسان العالم الذين 
ميثلون 26 دولة تتقدمها الواليات املتحدة، إسبانيا، 
فرنسا، بريطانيا، أستراليا، إيطاليا واألرجنتني 

إلى جانب البحرين وقطر واإلمارات.
وتأتي بطولة العالم للقدرة في نطاق بطولة 
العالم أللعاب الفروسية التي تستضيفها والية 
كنتاكي في الفترة من 25 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 
املقبل وتتضمن 8 مسابقات. يذكر أن وسائل إعالم 
أميركية قد أثنت على الدور املهم الذي لعبه محمد 
بن راش���د في حتسني شأن رياضة سباق القدرة 

على الساحة العاملية.

القاهرة: سامي عبدالفتاح
أصبح لقاء الترجي التونسي 
على س���تاد القاهرة يوم األحد 
املقبل، ف���ي ذهاب الدور نصف 
النهائي ب���دوري أبطال أفريقيا 
هو الصداع األكبر في رأس املدير 
الفني باألهلي حس���ام البدري، 
بعد ان انته���ى الفريق من أداء 
مبارياته ف���ي الدوري املصري 
إلى  املمتاز، والس���بب يع���ود 
الشرائط التي شاهدها البدري 
في األيام املاضية والتي اكدت أن 
الترجي يجيد اللعب خارج ملعبه 
وان أداءه تطور بشكل ملحوظ 
عن الس���نوات املاضية، اضافة 
إلى متتعه بهجوم متميز وخط 
دفاع قوي، مما جعل البدري يؤكد 
ملعاونيه أن تأهل الفريق األحمر 
للدور النهائي سيكون في لقاء 
القاهرة، نظرا ألن الترجي على 
ملعبه س���يكون خطرا للغاية، 
وبالتالي فإن حتقيق الفوز عليه 
بفارق هدفني او أكثر بالقاهرة 
سينهي عمليا الصراع على التأهل 

للنهائي األفريقي. 
ورغ���م اعت���راف الب���دري 
بصعوبة املهمة إال انه سيعكف 

املقبلة على تلقني  األيام  طوال 
العبيه جم���ال تكتيكية تضمن 
سرعة الوصول إلى مرمى الترجي 
بأقل مجه���ود نظرا ألن الفريق 
التونسي س���يحاول استنفاد 
مخزون اللياقة البدنية لالعبي 

األهلي طوال شوطي املباراة. 
من ناحية أخرى اس���تغلت 
جلنة الكرة باألهلي عودة العب 
خط وسط الفريق وقائد املنتخب 
املصري احمد حسن املبكرة من 
أملانيا في فتح ملف التجديد له 
ملدة موس���مني مقابل 4 ماليني 
جنيه بخ���الف ما س���يحصل 
عليه الالعب من إعالنات خالل 
تلك الفترة، الس���يما ان حسن 
لن يتش���دد في طلباته املادية 
لرغبته في البقاء باألهلي وعدم 
الرحيل لناد آخر، وهو ما جعل 
جلنة الكرة تصر على مفاحتة 
الالعب ف���ي أمر جتديد تعاقده 
الالعب  الرغم م���ن رغبة  على 
في رفع احلرج عن جلنة الكرة 
واجلهاز الفني بعد إصابته بقطع 
في الرب���اط الصليبي للركبة، 
وتأجيل ه���ذا األمر حتى يتأكد 
من عودته للملعب واستعادته 

لكامل مستواه.
من جهة اخرى فشل سموحة 
في حتقيق فوزه األول ببطولة 
الدوري املصري العام، وسقط 
من جديد في فخ التعادل السلبي 
مع ضيف���ه اجلونة في املباراة 
التي جرت بينهما مساء أول من 
امس على ملعب اإلسكندرية في 
افتتاح اجلولة السابعة للبطولة 
ويرتفع رصيده إلى 3 نقاط، فيما 
حصد اجلونة نقطته اخلامسة 

هذا املوسم.
التي  الثانية  املباراة  أما في 
جمعت بني فريقي انبي واحتاد 
الشرطة على ملعب بتروسبورت 
إنبي »صاحب األرض«  فسقط 
في »كمني« ضيفه احتاد الشرطة 
وخسر أمامه بهدف دون رد سجل 
ه���دف املب���اراة الوحيد صالح 
عاشور في الدقيقة الثالثة من 
النتيجة  املباراة، وبه���ذه  عمر 
يصعد الشرطة لصدارة جدول 
الدوري املمتاز »مؤقتا« بعد أن 
رفع رصيده إل���ى 12 نقطة في 
الوقت الذي احتل فيه إنبي املركز 
الثالث بعد ان جتمد رصيده عند 

10 نقاط. 

مبارك الخالدي
عاد الى البالد اول من امس 
وفد املنتخب الوطني للناشئني 
قادما من ماليزي���ا بعد ان اقام 
معسكرا اعداديا خالل الفترة من 
12 حتى 25 من الشهر اجلاري 
استعدادا خلوض نهائيات كأس 
آسيا املقررة في اوزبكستان 24 
املقبل وحتى 7 من نوفمبر حيث 
يلعب منتخبن���ا في املجموعة 
الرابع���ة الى ج���وار منتخبات 

الصني واالمارات والعراق.
ويستأنف االزرق تدريباته 
عصر اليوم على ملعب املرحوم 

عبدالرحمن البكر، اذ من املقرر 
ان يخ���وض املنتخ���ب ع���ددا 
من املباريات م���ع فرق محلية 
واخرى دولية قبل الس���فر الى 

اوزبكستان.
وادي منتخبنا تدريباته في 
ماليزي���ا على فترتني صباحية 
ومسائية تخللتها ثالث مباريات 
كان���ت االولى مع اح���د الفرق 
املاليزي���ة وانته���ت بالتعادل 
االيجاب���ي 1 � 1 ولعب مباراتيه 
الثاني���ة والثالثة امام املنتخب 
املاليزي حتت 20 س���نه حيث 
املباراتني  خس���ر منتخبنا في 

1 � 4 و0 � 4 على التوالي.
ويعك���ف اجله���از االداري 
ل���الزرق بالتعاون م���ع احتاد 
الكرة على االنتهاء من االجراءات 
اخلاصة بالسفر الى اوزبكستان 
الرياضية  التفرغات  انهاء  مثل 
لالعبني خصوص���ا انهم طلبة 
الدراسية املختلفة  املراحل  في 
حيث بدأ العام الدراس���ي امس 
االول، ويب���ذل مدي���ر املنتخب 
علي الديحاني جهودا حثيثة مع 
مسؤولي وزارة التربية للتوفيق 
بني حتصيلهم العلمي ومتثيلهم 

الوطني خالل املرحلة املقبلة.

قرر احتاد كرة القدم اجلزائري 
رفع دعوى قضائية ضد رئيس 
نادي ش���بيبة القبائ���ل محند 
حناش���ي إثر »تصريحاته غير 
املسؤولة وسلوكه غير املوقر 
»جتاه رئيس االحتاد ومسؤولي 
كرة القدم في البالد. وذكر احتاد 
الكرة في بيان نشره مبوقعه على 
اإلنترنت أنه باإلضافة إلى احلكم 

الذي سيصدر قضائيا، سينظر 
مكتب احتاد الكرة فيما وصفه ب� 
»االدعاءات الكاذبة« حلناشي التي 
تتعارض مع األخالق الرياضية 
وقواعد املهنة طبقا للوائح العامة 

لكرة القدم في اجلزائر.
ويواج���ه حناش���ي عقوبة 
اإلقصاء لعامني إذا أدين باالخالل 
بواجب التحفظ بحسب قوانني 

االحتاد اجلزائري.
وكان حناشي قد اتهم رئيس 
االحتاد اجلزائري محمد روراوة 
بالتخطيط إلفس���اد املس���يرة 
الناجحة لناديه شبيبة القبائل 
املتأهل إلى الدور نصف النهائي 
في دوري أبطال أفريقيا، متهما 
إياه ب���� »الرج���ل الدكتاتوري 

واملتسلط«.

 ألونسو يحرز سباق سنغافورة الليلي
أحرز االس��باني فرناندو الونسو )فيراري( 
املرك��ز األول ف��ي س��باق جائزة س��نغافورة 
الكبرى، املرحلة ال� 15 من بطولة العالم لسيارات 
فورموال واحد، على حلبة مارينا باي في مدينة 
س��نغافورة. وقطع الونس��و الذي انطلق للمرة 
الثانية على التوالي هذا املوسم من املركز االول، 
اللفات ال� 61 البالغة مسافتها 309.316 كلم بزمن 
1.57.53.579 مبعدل س��رعة وس��طى 157.422 
كلم/س��اعة وتقدم على س��ائقي ريد بول رينو 
االملاني سيباستيان فيتل واالسترالي مارك ويبر 
ال��ذي اصطدم مع البريطان��ي لويس هاميلتون 
س��ائق ماكالرين مرسيدس في اللفة 36 ما أدى 
الى خ��روج األخير م��ن املنافس��ة بعد تعرض 
س��يارته لعطل ميكانيكي. ووقع احلادث عندما 
حاول هاميلتون، بطل 2008 وثاني ترتيب بطولة 
العال��م قبل هذه املرحلة، تخط��ي ويبر متصدر 
الترتي��ب العام ال��ذي كان ب��دوره يهم لتخطي 
إحدى السيارات املتأخرة. وفتح االحتاد الدولي 
للسيارات حتقيقا في احلادث بني السائقني، لكن 

االسترالي افلت على ما يبدو من العقوبة.
 ترتي��ب بطولة الس��ائقني: ويبر 202 نقطة، 
الونس��و 191، هاميلتون 182، فيت��ل 181، باتون 

.177
عل��ى صعي��د متصل، أك��د وزي��ر التجارة 
والصناعة السنغافوري إس ايسواران أن الوقت 
مازال مبكرا للغاية بشأن اتخاذ قرار حول تنظيم 
س��باق اجلائزة الكبرى الوحيد في بطولة العالم 
لسباقات سيارات فورموال واحد الذي يقام ليال 

بعد أن ينتهي العقد احلالي في 2012.
وج��اء تعقيب وزير التج��ارة بعد أن أوضح 
بيرني إكليس��تون، من الرابط��ة املنظمة لبطولة 
العالم لس��باقات س��يارات فورم��وال واحد، في 
وقت سابق أنه يرغب في أن يبقى السباق الليلي 
عل��ى أجندة البطولة خالل ال��� 20 عاما القادمة، 
واصفا إي��اه بأن��ه »اجلوهرة الت��ي تزين تاج« 
فورموال واحد. وق��ال وزير التجارة والصناعة 
الس��نغافوري: »لقد مررنا بثالثة أعوام مختلفة 

خالل مسيرتنا مع فورموال � واحد«

)رويترز( الشيخ محمد بن راشد يعبر عن فرحته بالفوز 

اليمن يواصل جتهيز املالعب الستضافة »خليجي 20«

احلارس املغربي خالد العسكري يحتفل مع اجلماهير بصده ركلة ترجيح قبل أن تدخل الشباك

تذاكر سفر مجانية و20 ألف غرفة لضيوف »خليجي 20«
مسابقات خالل تنظيم فعالية 
»خليج���ي 20« ومنح جوائز 
تشجيعية للمتسابقين تشمل 
تقديم تذاكر مجانية داخلية مع 
اإلقامة بفندق ال يقل عن مستوى 
4 نجوم ولمدة ال تقل عن ثالثة 
أيام على أن يتم السحب يوميا 
الختي���ار الفائزين، وبتغطية 
إعالمية مقروءة ومس���موعة 
وبحيث يتم السحب على خمس 

جوائز لكل مباراة.
وفي جانب اإلي���واء، أعلن 
مكتب الس���ياحة في عدن عن 
تحديد 30 من�ش���أة سياحية 
الوافدي���ن  كمواق���ع إلي���واء 
وكبار الضيوف والمشجعين 
لالن�ش���طة  والصحافيي���ن 
الرياضية ل� »خليجي 20« من 
بينها فنادق 5 نجوم و4 نجوم 
واختيرت من قبل اللجان الفنية 
المحلية بالمحافظة  والسلطة 
الساحلية. كما تم تحديد غرف 
خاص���ة لكبار الضيوف تصل 
ما بي���ن 700  و1000 غرفة أما 
عدد الغرف المخصصة لروابط 
المشجعين والصحافيين فهي 
من 3 آالف إل���ى 5 آالف غرفة 
وبالنس���بة للغ���رف الخاصة 
بالمش���جعين والمتفرجي���ن 
الخليج  الوافدي���ن م���ن دول 
والمغتربي���ن فتحددت بنحو 

20 ألف غرفة.

الع���ب في كل مب���اراة بمنحه 
تذكرتي س���فر مجانية مؤكدة 
الحجز على الدرجة السياحية 
مع تحمل نفقات اإلقامة الفندقية 
الكاملة لمدة أسبوع في فندق 
خمس���ة نجوم وذلك في احد 
نشاط شبكة تشغيل »اليمنية« 
الرئيسية، وبموجب االتفاقية 
فس���يتم منح تذكرة مجانية 

األولمبياد الخاص ينطلق اليوم
تبدأ صباح اليوم جميع املسابقات الرسمية لالوملبياد اخلاص السابع 
املقام في سورية، بعد أن شهد اليومني املاضيني مسابقات التقسيم والتى 
متت فيها عملية تقسيم جميع الالعبني املشاركني في االلعاب سواء في 
الرياضات الفردية أو اجلماعية الى مجموعات ووفقا للس����ن واجلنس 
والقدرة الرياضية، لتبدأ وبش����كل رسمي منافس����ات االلعاب باالدوار 

التمهيدية والتي ستستمر حتى االول من اكتوبر. 

العربي يواجه األهلي في »يد العربية«
 

يس���تهل العربي والفحيحيل مش���وارهما بلقاء األهلي املصري 
والنصيرات الفلسطيني على التوالي مساء اليوم في البطولة العربية 
ال� 28 لألندية األبطال لكرة اليد التي ينظمها األهلي املصري حتى 8 
أكتوبر املقبل، كما سيلعب االوملبي املصري مع الوحدة السعودي. 
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، ويتوج باللقب الفريق 

احلاصل على اكبر عدد من النقاط. 

وفود »خليجية المبارزة« تصل اليوم
 

أعلن����ت اللجنة العليا املنظمة لبطولة اخلليج األولى للمبارزة التي 
تستضيفها الكويت بني 30 اجلاري و3 من اكتوبر املقبل أن وفود املنتخبات 

املشاركة ستبدأ في التوافد الى البالد اعتبارا من اليوم.
وقال رئيس اللجنة الفنية في البطولة راشد الشمالي ان وفود منتخبات 
االمارات والبحرين والسعودية وقطر سيكتمل وصولها غدا استعدادا 
النطالق منافساتها والتي تشمل مسابقتي الفردي والفرق لالسلحة الثالثة 
املعتمدة في اللعبة وهي )الفلوريه( و)االبيه( و)الس����ابر(. واضاف ان 
اللجنة العليا التي يترأسها الشيخ طالل الفهد اكملت جميع استعداداتها 
االدارية والفنية في مختلف جلانها العاملة الحتضان احلدث األول من 
نوعه على مستوى اخلليج في فئة العمومي مشيرا الى أن البطولة ستبدأ 

مبنافسات الفردي فيما جتري منافسات الفرق السبت املقبل.

زيدان يصبح أبًا في العام الجديد
اكدت بعض وسائل اإلعالم األملانية ان محمد زيدان مهاجم منتخب 
مصر واحملترف في صفوف بوروس����يا دورمتوند األملاني سيس����تقبل 
مولوده األول في بداية العام القادم 2011. وحسبما أشارت صحيفة »دير 
فاسنت« األملانية، فإن زيدان سيصبح أبا ألول مرة وسيستقبل مولوده 
األول من زوجته الدمناركية شتاينا. وتابعت الصحيفة اهتمامها بأمور 
الالعب املصري الشخصية وأكدت على ظهور شتاينا زوجة زيدان في 
العديد من املناسبات وقد وضحت عليها عالمات احلمل، مشيرة الى انها 
ستضع حملها خالل االشهر القليلة القادمة. ومن جهته، لم يصرح زيدان 
لوسائل االعالم عن ذلك األمر، واكتفى فقط مبمارسة التمرينات التأهيلية 

قبل  املشاركة في التدريب مع دورمتوند في شهر اكتوبر القادم.

سنايدر ينقذ سيدة من حادث في ميالنو
اشادت احدى الصحف االيطالية بالنجم الهولندي ويسلي سنايدر 
العب وسط فريق انتر ميالن االيطالي ووصفته بأنه العب خلوق ليس 
فق����ط على ارض امللعب بل وخارجه ايض����ا. وابرزت صحيفة الغازيتا 
ديللو سبورت االيطالية املوقف الشجاع من جانب سنايدر )26 عاما( 
بعدما قام بانقاذ س����يدة تعرضت حلادث وظ����ل بجانبها حتى وصلت 
سيارة االسعاف. وشرحت هذه السيدة التي تبلغ من العمر 29 عاما، في 
تصريحات للصحيفة االيطالية موقف سنايدر معها، حيث قالت »كنت 
راكبة االسكوتر اخلاص بي في قلب مدينة ميالنو وانعطفت فجأة لتجنب 

حفرة ولكنني وقعت على االرض وكانت مبتلة للغاية«.
واضافت: »سمعت سيارة توقفت خلفي ونزل منها شخص يرتدي 
زي انتر وطلب لي االس����عاف على الفور، كما ظل بجانبي هو وزمالؤه 

وعلمت حينها انه ويسلي سنايدر«.

البرازيل تواجه إيران في اإلمارات 
ذكرت وكالة أنباء »إسنا« اإليرانية أن املنتخب اإليراني لكرة القدم 
س����يلتقي نظيره البرازيلي بطل العالم 5 مرات في مباراة ودية دولية 
تستضيفها اإلمارات األسبوع املقبل. وصرح متحدث رسمي باسم احتاد 
الكرة اإليراني عباد تورابيان لوكالة »إسنا« بأن املباراة الودية ستقام 
في 6 أو 7 أكتوبر املقبل في أبوظبي. وقال تورابيان ان البرازيل وعدت 
بخوض املباراة بتش����كيل قوي، مشيرا الى أن إيران لم تدفع أي مقابل 
م����ادي للبرازيليني خلوض هذه املباراة. ولم يفصح عن أس����باب إقامة 

املباراة في اإلمارات وليس في إيران نفسها.
وي����رى املراقبون أن املباراة الودية املنتظ����رة بني البرازيل وإيران، 
والتي س����تكون األولى التي جتمع بني املنتخبني في تاريخهما، جاءت 

نتيجة للعالقات الودية التي جتمع بني رئيسي البلدين.

مؤكدة الحجز لكل أربع تذاكر 
المعتمد  يتم شراؤها بالسعر 
في الس���وق من كل مدن دول 
مجلس التعاون الخليجي التي 
تعمل إليها »اليمنية« وفقا لنظام 
وشروط المجموعات، إلى جانب 
إعداد برامج تعريفية للوفود 

الرسمية واإلعالمية.
وستنظم شركة »اليمنية« 

الرس���وم لما  المش���اركة من 
يعادل نصف طن من األدوات 
الخاصة بكل فريق  والمعدات 
ذهابا وإيابا، ومنح كل عضو 
مشارك في المنتخب الرياضي 
عشرين كيلو غراما إضافيا زائدا 

عن الوزن المسموح به.
كما ستقوم شركة الخطوط 
الجوية اليمنية بتكريم أفضل 

منحت اللجنة المنظمة العليا 
لبطولة »خليجي 20« في اليمن، 
شركة الخطوط الجوية اليمنية 
صفة الناقل الرسمي للبطولة 
التي س���تقام منافساتها على 
مالعب ع���دن وأبين خالل 22 
نوفمبر – 5 ديسمبر المقبلين 
بحسب ما صرح به نائب مدير 
الشركة للشؤون التجارية منير 
جحوش، وأعطت االتفاقية التي 
الوزراء  وقعها نائب رئي���س 
رئيس اللجنة العليا ل� »خليجي 
العليمي، ووزير  20« د.رشاد 
السياحة نبيل الفقيه، ورئيس 
مجلس إدارة الشركة عبد الخالق 
القاضي، للناقل الرسمي استخدام 
شعار بطولة »خليجي 20« في 
حمالتها الترويجية والتسويقية 

الداخلية والخارجية.
وتضمن ذلك التزام الشركة 
الناقل���ة بمن���ح المنتخب���ات 
الرياضية المشاركة 25 تذكرة 
مجانية مؤك���دة الحجز على 
الخطوط المباشرة التي تنقل 
إليها »اليمنية«، وعشر تذاكر 
مخفضة بنسبة 70% من أسعار 
الفعلية مؤكدة الحجز،  البيع 
باإلضافة إلى منح ثالث تذاكر 
مجاني���ة درجة أول���ى مؤكدة 

الحجز.
وش���ملت االتفاقي���ة أيضا 
التزام »اليمنية« بإعفاء الفرق 

حارس مغربي »ينهار نفسيًا« ويغادر الملعب

 وجد حارس مغربي نفس���ه 
في موقف ال يحسد عليه، إذ تلقى 
ضربتني موجعتني، في أقل من شهر، 
ما أدى إلى انسحابه من املباراة، التي 
جمعت فريقه اجليش امللكي بالنادي 
القنيطري، في اجلولة الرابعة من 
القدم، قبل  الدوري املغربي لكرة 
نهايتها، بعد »انهياره نفسيا. هذا 
االنس���حاب، الذي أثار استغراب 
اجلمهور والالعب���ني واملراقبني، 
بعد أن أقدم خالد العسكري، على 
نزع قميصه بطريقة هيستيرية 
إلى »النهاية«،  واإلش���ارة بيديه 
أظهر مدى الضغط النفسي، الذي 
يعيش���ه حارس اجلي���ش امللكي 
حاليا. فخالد العسكري، الذي لم 
يكد يخرج من أزمته النفسية التي 
ارتكابه خطأ ساذجا،  جنمت عن 
كلف فريقه اجليش امللكي اإلقصاء 
من منافس���ات كأس العرش ضد 
املغرب الفاسي، وجعله يتحول إلى 
»أغبى حارس مرمى في العالم«، 
على صفح���ات اجلرائد واملواقع 

العاملية، وجد نفس���ه أمام حادث 
جديد عمق من أزمته، ما أدى إلى 
دخوله في حالة هيستيرية، قبل 
أن يغادر أرضية امللعب، في حالة 
غضب شديد، عقب نزع قميصه. 
الثانية حلارس  وجاءت الضربة 
اجليش خالل املباراة التي جمعت 
فريقه بالنادي القنيطري في اجلولة 
الرابعة من الدوري الوطني األول 
لكرة الق���دم، إذ بع���د أن أعاد له 
املدافع الكرة، حاول خالد العسكري 
مراوغة مهاجم النادي القنيطري 
قبل التخلص منها، إال أن هذا األخير 
انزلق عل���ى الكرة، لتتدحرج في 
اجتاه املرمى، معلنة تسجيل الهدف 
الوحيد ف���ي املباراة. وتعود هذه 
احلادثة إلى مواجهة اجليش امللكي 
واملغرب الفاس���ي في دور الستة 
عشر من بطولة العرش املغربي، إذ 
جلأ الفريقان إلى ركالت الترجيح، 
فتقدم أحد العبي املغرب الفاسي 
لتسديد ركلة تصدى لها خالد فذهب 
لالحتفال قبل أن يتأكد من توقفها 

ولكن الكرة أخذت مسارا ملتفا بعد 
ذلك لتدخل املرمى ويفوز املغرب 
الفاسي. وتنقلت ضربة اجلزاء هذه 
مختلف وس���ائل اإلعالم العاملية، 
وشاهدها أكثر من 12 مليون شخص 
عبر مواقع االنترنت. وبالنس���بة 
ملواقع أخرى أصبح خالد العسكري 
نكتة يضحك عليها القراء مثل موقع 
»جي ان ف���ور مي« املصري الذي 
علق على الواقع���ة حتت عنوان 
»اضحك مع حارس مرمى اجليش 
امللكي املغربي«. أما وكالة األنباء 
الفرنسية فعلقت على احلادثة ب� 
»الكرة تدخل مرمى حارس مغربي 
فيما هو يحيي اجلمهور«، وقالت إن 
هذا الهدف يعد من »أغرب األهداف 

في العالم.
أما موقع »يال كورة« املصري 
فق���دم هدي���ة العي���د ملتصفحيه 
عبارة عن ڤيدي���و ضربة اجلزاء 
الغريبة وكتبت »هدية عيد الفطر 
مغربية.. أغرب ركلة ترجيح بطلها 

العسكري«.

وسائل اإلعالم أطلقت عليه لقب »أغبى العب في العالم«


