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 فهد العنزي خالل التدريب مع بارتيزان بلغراد في صربيا

 «نطحة» زيدان ملاركو ماتيرازي انتهت مبصاحلة

 مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو متأثرا من «الليزر»

 الشيخ أحمد الفهد 

 النجم املوهوب خالد الزيد يستعد لالنقضاض على خصمه 

 الفهد يدعم ترشيح علي بن الحسين لمنصب نائب رئيس الـ «فيفا»
 أعلن رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ احمد الفهد دعمه 
ترشـــيح االمير علي بن احلسني رئيس االحتاد االردني ورئيس 
احتاد غرب آسيا لكرة القدم ملنصب نائب رئيس االحتاد الدولي 

(فيفا) عن قارة اسيا.
  وقال الفهد في تصريح الى وكالة الصحافة الفرنســـية امس 
ان الكويـــت ملتزمة بقرار الدول العربيـــة بعد اجتماع احتادات 
دول غرب آسيا في ابوظبي، فهو قرار ملزم للجميع وخصوصا 
الدول العربية فيه وانا مرتـــاح لوجود اتفاق عربي جامع على 

هذا الترشيح.
  وتابع «االمير علي هو العب ســـابق ورئيس االحتاد االردني 
واحتاد غرب آســـيا، وبالتالي فانه ميتلك املؤهالت الكافية لهذا 
املنصب»، مضيفا «كما ان الكويت تدعم ترشيح القطري محمد بن 

همام لوالية جديدة في رئاسة االحتاد االسيوي، وتدعم ترشيح 
اي عربي في االنتخابات املقبلة».

  وأوضح الفهد ان الكويت «مؤمنة منذ تأسيسها بوحدة الصف 
العربي والقرارات العربية اجلامعة»، شاكرا االمارات على استضافتها 
اجتماع احتاد غرب آســـيا االخير «الذي شهد لّم الشمل العربي 

في آسيا».
  وكانت ابوظبي استضافت في ٣٠ اكتوبر املاضي اجتماع احتاد 
غرب آســـيا الذي اتخذ عدة قرارات ابرزها دعم ترشيح القطري 
محمد بن همام لوالية جديدة في رئاسة االحتاد اآلسيوي، ودعم 
ترشيح رئيسه االمير علي بن احلسني ملنصب نائب رئيس االحتاد 

الدولي عن قارة آسيا.
  وجتري انتخابات االحتاد اآلســـيوي في الســـادس من يناير 

املقبل، قبيل انطالق كأس آسيا التي حتتضنها الدوحة من ٧ الى 
٢٩ من الشهر ذاته.

  وتوالت املواقف الداعمة لترشيح علي بن احلسني ملنصب نائب 
رئيس الـ «فيفا»، اذ كان االمير سلطان بن فهد رئيس االحتادين 
العربي والسعودي لكرة القدم اعلن قبل ايام ايضا «تأييد السعودية 
لترشيح االمير علي بن احلسني وذلك للقناعة التامة ببرنامجه 
بأنه أفضل من ميثل القارة»، مؤكدا في الوقت ذاته «دعم ترشيح 

بن همام لوالية جديدة في رئاسة االحتاد اآلسيوي».
  وكان االمير علي بن احلســـني (٣٤ عاما) واالخ غير الشقيق 
للعاهل االردني امللك عبداهللا الثاني، اعلن في السابع من الشهر 
املاضي رغبته في الترشـــح ملنصـــب نائب رئيس الـ «فيفا» عن 

القارة اآلسيوية. 

 إخالء سبيل دياكيه

 الجمل لم يصفع « المصري»

 االتحاد البحريني يطالب بتأمين 
العبيه في «خليجي ٢٠»

 جوازات سفر دولية 
 أخلت نيابة دبي سبيل العاجي للمالكمين

إبراهيما دياكيـــه مهاجم فريق 
اجلزيرة اإلماراتي لكرة القدم بعد 
أن سدد الكفالة املقررة، في أعقاب 
إلقـــاء القبض عليه مخمورا في 

سيارته في أحد شوارع دبي.  

الفنـــي لفريق  املديـــر   نفى 
املقاولـــون العرب حمزة اجلمل 
ما تردد عن قيامه باالعتداء على 
العبـــه ايهاب املصـــري وقيامه 

بصفعه على وجهه.  

 العربية.نت: خاطب االحتاد البحريني لكرة القدم وزارتي الداخلية 
واخلارجية في بالده لتأمني مشاركة املنتخب في «خليجي ٢٠» التي 
ستقام في اليمن من ٢٢ اجلاري الى ٥ ديسمبر املقبل. وتعيش اليمن 
حالة من التوتر األمني بســــبب االعتداءات اإلرهابية التي تنشط في 
محافظتي عدن وأبني حيث تستضيفان منافسات بطولة اخلليج. وقال 
أمني عام االحتاد البحريني عبدالرحمن سيار لـ «العربية.نت» إن احتاده 
ينوي فعال إرســــال خطاب إلى وزارتي الداخلية واخلارجية بغرض 
احلصول على املزيد من التطمينات األمنية. وتقوم السلطات اليمنية 
بجهود كبيرة من أجل حماية الوفود اخلليجية أثناء منافسات البطولة، 
حيث خصصت ٣٠ ألف جندي وشكلت طوقا أمنيا حول جميع املالعب 

والفنادق التي ستتواجد فيها البعثات اخلليجية املشاركة. 

 وافق مجلس املالكمة العاملي 
باإلجماع على اصدار جواز سفر 
دولي لكل مالكـــم يحتوي على 
صـــورة ومعلومات طبية وفئة 
الوزن التي ينافس فيها وسجله 

وذلك بحلول يوليو املقبل.
  وفي مؤمتره السنوي وافق 
إدارة املجلس باالجماع  مجلس 
على االقتراح املقدم من رئيسه 
خوسيه سليمان، ويضم مجلس 
املالكمة العاملي في عضويته ١٦٤ 

دولة. 

ٍ من بارتيزان  «ذهبية» للزيد في تايكواندو الناشئين العنزي يعود من صربيا بعرض مغر
 عبدالعزيز جاسم

  عاد في الساعة الواحدة من فجر اليوم جنم وسط كاظمة فهد العنزي 
من جتربته االحترافية في بارتيزان بلغراد الصربي والتي خاض خاللها 

مواجهتني مع رديف بارتيزان امام احد فرق الدرجة الثانية.
  وكانت املواجهة الثانية يوم امس أفضل للعنزي من األولى بعد ان 
قدم مســــتوى مميزا وصنع هدف التقدم لفريقه من مجهود فردي رائع 
لتنتهي املباراة لصالح بارتيزان بهدفني نظيفني، علما ان العنزي شارك 
في األولى أيضا وصنع هدفا. وكان العنزي ميتلك عرضا رسميا من إداراة 
نادي بارتيزان بلغراد مببلغ مالي لم يكشف عن قيمته والذي يبدو انه 
مغــــر لكن املدة التي طالب بها الفريق وجود العنزي معهم لن تقل عن 
موسمني وجاء هذا الطلب سريعا بسبب املستوى الالفت الذي ظهر به 
خالل املواجهتني وإعجاب املدرب الصربي الكســــندر ستانكوفيتش في 
أكثر من مقابلــــة صحافية له في صربيا وإصراره على جتربة العنزي 
فقــــط دون باقي احملترفني. ومن املتوقــــع ان يقدم العنزي عصر اليوم 
العرض إلدارة كاظمة مع متعهدي شــــركة «ماي سبورت» وهما محمد 
العنــــزي وفهد االحمد لكي يكون العرض بطريقة قانونية ومباركة من 
إدارة كاظمة. ومن احملتمــــل أن يدخل العنزي تدريبات األزرق يوم غد 
ويغادر مع املنتخب ملعسكر ابوظبي بعد غد استعدادا لـ «خليجي ٢٠» 

باليمن التي تنطلق في ٢٢ اجلاري. 

 حقق فريـــق التايكواندو بنادي الكويت أولى بطوالت املوســـم 
بعد فوزه ببطولة فردي األندية للناشئني والتي أقيمت على صالة 

االحتاد.
  واستطاع األبيض أن يحقق البطولة قبل انتهائها بيوم بعدما جمع 
٦ ذهبيات و٤ فضيات و٤ برونزيات محققا العدد األكبر من امليداليات 
على جميع األوزان، وكان للنجم الواعد خالد ســـعود الزيد دور في 
احلصول على املركز االول واحرازه للميدالية الذهبية لوزن ٦٨كلغ، 
بعد فوزه على خصمه بضربة قاضية أبهرت جميع احلاضرين مما 
يدل على تطور مستواه الفني. وأكد املدير الفني للفريق وليد املرشاد 
أن هذه البطولة باتت حتت جناح نادي الكويت بسبب املعسكرات 
التي خضناها وخصوصا معسكرنا األخير في األردن والذي شارك 

بنفس الفريق في بطولة أربد واحرزنا لقبها.
  وأضاف أن الفوز في هذه البطولة يعد جهدا مشـــتركا بني إدارة 
الفريق والنادي التي حرصت على تطوير اللعبة بعد وضعنا خلطة 
زمنية مرســـومة نسير عليها بخطى ثابتة لتحقيق األلقاب، وأثنى 
املرشاد على اللعبة الفنية خلالد الزيد، وقال أبهر الزيد اجلميع في 
لعبته األخيرة والتي أن دلت فإمنا تدل على املستوى األدائي للفريق، 

شاكرا الالعبني وأولياء أمورهم وإدارة النادي.

«نطحة» النجم الفرنسي دّوت في سماء ميالنو   

ابن أسطورة  انزو  أن   رغم 
كرة القدم الفرنسية زين الدين 
زيدان اليـــــــزال في مرحـــلة 
تكويـــن شـــخصيته الكروية 
التي يتوقع كثــيرون أن تكون 
فذة مثل والده، فإن لعاب عدد 
من األندية بدأ يســـيل ســعيا 
الحتضان النجم الصاعد الذي 
لم يتعد اخلامســـة عشرة من 
عمـــره، وبدأ بعضهـــا بالفعل 
في تقدمي عروض لتبني االبن 
«زيـــزو» في مدارســـها ضمن 

الفئات الصغرى.
  وذكر موقع «ام.بي.سي.نت» 
ان اجلديد في الصراع على انزو 
انتقل مـــن األندية إلى الدول، 
حيث ذكرت تقارير صحافية 
أن صراعا خفيا يدور اآلن بني 
الفرنســـي ـ حيث  االحتادين 
ينتمي زيدانـ  واإلسبانيـ  حيث 
تنتمي زوجـــة النجم الكروي 
السابق ـ لضم الالعب الشاب 
إلى صفوف منتخب الناشئني 

في كل بلد.
  أما املفارقـــة التي قد تثير 
الضحك أو البكاء على املواهب 
التي يفقدها العرب بكل سهولة، 
فهي أن اجلزائـــر ـ بلد زيدان 
األصلـــي ـ يكتفي من الصراع 

الدائر بالفرجة فقط ولسان حال 
املسؤولني هناك يقول «إذا كنا 
فرطنا في أبيه فهل يكون الولد 

أعز علينا»؟!
تعليقـــات  أن    الطريـــف 
اجلماهير اجلزائرية على اخلبر، 
حملت تباينا كبيرا في موقفها 
من الالعب الصاعد ومن والده 
الذي ال يدخـــر جهدا في إبداء 
دعمه للجزائر، فبعضهم حتسر 
على غياب بلدهم عن الصراع 
القائم بني فرنسا وإسبانيا من 
أجل الظفر بالولد «اجلوهرة»، 
بينما أبدى آخرون أسفهم من 
اسم الولد الذي اعتبروه اسما 
ال ميت بأي صلة للجزائر، فـ 
«انزو» ليس اســـما عربيا وال 

أمازيغيا.
  كادير من الشـــلف قال في 
تعليقه «أين نحن من كل هذا 
إننا نطالب أيضا بانزو..»، وعلق 
آخر فأشار إلى اسمه بـ «مقيم في 
إسبانيا»: «نحن أيضا لنا حق 
في انزو، نريد دخول املعترك مع 
إسبانيا وفرنسا»، وطالب خليل 
من والية البيض بدعوة جد انزو 
اجلزائري بالتوسط لهم للظفر 
به، وسخر عبداجلليل من موقع 
اجلزائر فـــي الصراع بعبارة: 

«اجلزائر فضلت أن تكون خارج 
املنافسة... هههه».

  من جهـــة اخـــرى، ذكرت 
صحيفـــة «مـــاركا» ان النجم 
الفرنسي الســـابق زين الدين 
زيدان وماركو ماتيرازي مدافع 
املنتخب االيطالي الفائز بكأس 
العالم لكرة القـــدم عام ٢٠٠٦ 
تصاحلـــا في مدينـــة ميالنو 
االيطالية قبيل انطالق املباراة 
بني ريال مدريد االسباني وميالن 
ابطال  ضمن منافسات دوري 

أوروبا (٢-٢).
  ونقلت الصحيفة االسبانية 
عن رئيس نـــادي انتر ميالن، 
بطل ايطاليا في املواسم اخلمسة 
األخيرة، ماسيمو موراتي قوله 
«اني ســـعيد لهمـــا. لقد حان 
الوقت، وهما قاما بعمل جيد». 
وأشارت «ماركا» الى ان اللقاء 
األول بينهمـــا كان «باردا»، ثم 
تناقشا معا وتوصال الى «اتفاق 

مصاحلة».
  وكان زيـــدان وجه ضربة 
«شهيرة» بالرأس الى ماتيرازي 
بعد ان تلفظ األخير بشـــتائم 
طالت والدة األول وشقيقته في 
نهائي مونديال ٢٠٠٦ في أملانيا، 

ونال البطاقة احلمراء. 

 جماهير ميالن استفزت مورينيو بأضواء الليزر!
 حظيت مباراة القمة األوروبية بني ميالن اإليطالي وضيفه ريال 

مدريد اإلسباني في سان سيرو، بالعديد من األحداث.
  فبعد النهاية الطبيعية بالتعادل اإليجابي بهدفني لكل منهما، كان 
املدير الفني البرتغالي للريال جوزيه مورينيو حديث الساعة في تلك 
املباراة، سواء فيما فعله أثناء املباراة أو ما تلقاه من اجلماهير اإليطالية،
وســـلطت كاميرات التصوير أضواءها علـــى مورينيو الذي كان 
يتبادل احلركات مع جماهير امليالن، التي ردت عليه بتسليط أشعة 

وكشافات الليزر على وجهه في أوقات عدة من املباراة.
  واعتادت اجلماهير أن تسلط الضوء على الالعبني داخل املالعب، 
ولكن التســـليط كان هذه املرة علـــى وجه املدير الفني مورينيو، 
الذي اســـتفز اجلمهور اإليطالي بإشارة بثالثة أصابعه، في داللة 
منه على الثالثية التاريخية التـــي فاز بها مع إنتر ميالن الغرمي 

التقليدي للميالن.  

 الجزائريون ال يريدون «إنزو» زيدان ألنه ليس عربياً  أو أمازيغياً! 

 الديحاني يهنئ الفهد

 هيا رئيسة لالتحاد الدولي للفروسية

 بـــارك رئيس نقابة العاملني بالهيئة العامة للمعلومات املدنية 
جابر الديحاني للشـــيخ طالل الفهد لصدور حكم محكمة التمييز 

بإعادته ملنصب نائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة.
  وأكد الديحاني أنه بهذا احلكم نطوي اخلالفات والتي أثرت على 
الشـــارع الرياضي من جهة وعلى العمل السياسي من جهة أخرى 
والتي تعامـــل معها الفهد وفق القانون واجته الى القضاء العادل 

الذي قال فيه كلمته األخيرة.

 أعيد انتخاب االميرة هيا بنت احلســــني، زوجة حاكم دبي الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم واالخت غير الشقيقة للعاهل االردني امللك 
عبداهللا، امس رئيســــة لالحتاد الدولي للفروســــية لوالية ثانية في 
االنتخابات التي جرت فــــي تايوان. ونالت االميرة هيا ٩٠ صوتا من 

اصل ١٢٤ صوتا. 

 افتتحت حلبة مرســـى ياس في ابوظبي 
امس ملشجعي الفورموال واحد الرسمية على 
كورنيش أبوظبي الذي يشتمل على أنشطة 
متنوعة جتسد املعنى احلقيقي إلثارة ومتعة 

الفورموال.
  وحتتفل حلبة مرسى ياس هذا العام من 
خالل جناح جديد ومتميز يتضمن سلسلة 
متنوعة من األنشطة التي حتمل طابع وحيوية 
الفورموال منها جوالت للتعرف على املكان، 
إلى جانب إتاحة الفرصة للمشجعني إلجراء 
جتربة قيادة على سيارات الفورموال، وكذلك 

تقدمي جوائز رائعة كل يوم.
  وميكـــن للزوار احلصـــول على كل تلك 
التجارب وشـــراء تذاكر حلضـــور اجلولة 
النهائية من سباق جائزة االحتاد للطيران 

الكبرى للفورموال في أبوظبي.
  وتتضمن االنشطة فرصا اللتقاط الصور 
مع سيارة «أستون مارتن جي تي ٤» املذهلة، 
ومشـــاركة لفنان كاريكاتير سيقوم برسم 

صور للزوار.
  كما سيتمكن الزوار من دخول مجموعة 
من الســـحوبات اليومية على جوائز عديدة 
حتى اليوم األخير من إجازة نهاية األسبوع 

ملسابقة اجلائزة الكبرى.
  وتشمل اجلوائز املقدمة جتربة متميزة ل  
«كارت زون ياس»ـ  املسار اجلديد للكارتينج 
في حلبة مرســـى ياس، أو جولة بســـيارة 
«أستون مارتن جي تي ٤» أو سيارة «ياس 
سوبرسبورت» أو ســـيارة فورموال «ياس 

٣٠٠٠» ذات املقعد الواحد. 
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