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مدريد/ اس
ذكـرت صـحيفــة "اس" االسبــانيـة
ان قـائـد منـتخب فـرنسـا وصـانع
الـعـــــــاب فـــــــريـق ريـــــــال مـــــــدريـــــــد
االسبـانـي لكــرة القــدم سيـعتـزل
اللعب بعد نهـائيات كـاس العالم
لـكرة القـدم املقررة يف املـانيـا من

9 حزيران الى 9 متوز.
واوضحـت الــصحـيفـــة ان زيـــدان
)33 عـامـا( ابـلغ رئيـس ريـال
مـــــدريــــــد فلـــــورنــتــيــنـــــو
بــيـــــريـــــز "بـــــان هـــــذا
املـــــــوســم ســيـكـــــــون
االخـيـــر له كالعـب

محترف".
وتـــــابع املــصــــدر ان
ريـال مـدريـد يـأمل
يف تـعـــيـــني زيــــــــدان
سـفــــيــــــــــرا دولــــيــــــــــا

لنادي العاصمة.
وكـــان زيـــدان اعلـن
الــشهــر املــاضـي يف
تصـريح لـصحيفـة
ـــــــــــــال دي "جـــــــــــــورن
دميـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــش"
الفــرنــسيــة "لــست
مــتـــــأكـــــدا مــن انــي
ســـــاســتــمـــــر حــتـــــى
نهــايـــة عقــدي عــام
.2007 يــــــبــقـــــــــــــــى 6
اشهـر من عقدي مع
ريـال مـدريــد وهنـاك
املــــونــــديــــال، ثـم نــــرى

بعد ذلك".
وكــان زيــدان تــراجع يف
آب املـــاضي عـن اعتــزال
دام نـحــــــــو عــــــــام عـلــــــــى

ـ ـ
ـ
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زيدان سيعتزل بعد مونديال املانيا  
أبو ظبي/ وكاالت

تـــــــأهـل الـعـــني حـــــــامـل الـلـقـــب
واجلـــزيـــرة الـــى نــصـف نهـــائـي
كــأس االحتــاد االمــاراتـي لكــرة
ــــــــــى الـقــــــــــدم بـفــــــــــوز االول عـل
الــــشــــــارقـــــــة 4-صفـــــــر وتعــــــادل
ـــــــــانــــي مـع االهـلــــي 2-2 يف الــــث
اجلـولة االخـيرة مـن الدور ربع

النهائي.
ــــــــــــــرة وحلــق الــعــــــني واجلــــــــــــــزي
بــــالــــوحــــدة والــــوصـل اللــــذيـن
حجــزا بـطــاقـتـي اجملـمــوعـتـني
االولى والثالثة على التوالي.

علـــى اسـتـــاد القـطـــارة وضـمـن
منـافـســات اجملمـوعـة الـرابعـة،
اكـــــرم العـني وفـــــادة الـــشـــــارقـــــة
عنـدمــا سحقه بــاربعـة اهـداف
وثــأر بــالتــالـي لهــزميـته امــامه
1-2 يف املـــــــرحلــــــة الـــــســـــــابقــــــة
فـتــــأهـل بفــــارق االهــــداف عـن
اجملــمــــــوعــــــة الــتــي اقــتـــصــــــرت
علـيهـمـــا فقــط بعــد انــسحــاب

االمارات.
وانتـظــر العـني حتـى الــدقيقـة
43 الفـتتاح التسجـيل بواسطة
شهـــاب احمــد مـن ركلــة جــزاء،
ثم اضــاف فيـصل عـلي الهـدف
الـثــــانـي مـن متــــريــــرة مــتقـنــــة
لــرامي يـسـلم روضهــا واطلقهـا
يف املـرمـى املشـرع )49(، وسجل
الـنــيجـيــــري نــــواه اونـيـكــــاشـي
الهـدف الثـالث مـن كرة ارسـلها

له فيصل علي ايضا )58(.
وجـاء الهـدف الـرابع بــواسطـة
البرازيلـي كيلي من ركلـة جزاء

يف الدقيقة .85
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العني واجلزيرة اىل نصف النهائي
كأس االحتاد االماراتي

ابو ظبي/ وكاالت
فـــازت ســــاحل العـــاج علـــى االردن
2-صفــــر يف مـبــــاراة كـــــرة القــــدم
الدوليـة الودية التـي اقيمت على
استـاد مـدينـة زايـد الـريـاضيـة يف

ابو ظبي.
وسـجـل ديــــــــديـــيـه دروغـــبــــــــا )30(

واكالي )80( الهدفني.
وطرد دروغبا يف الدقيقة .41

وتـأتـي املبـاراة ضـمن اسـتعـدادات
سـاحل العـاج لنهـائيـات كأس امم
افــريقيــا املقــررة يف مصــر من 20
كـــانـــون الـثـــانـي احلـــالـي الـــى 10
شبـاط املقبـل، واالردن لتصفـيات
امم اسيــا املقــررة نهــائيــاتهـا عـام

2007.

فوز ساحل العاج عىل االردن 2-صفر
وهـي املـبــــاراة الــــوديــــة الـثــــانـيــــة
لـســـاحل العــاج يف االمــارات بعــد
االولـى التي فـاز فيـها عـلى فـريق
شتـوتغـارت االملـانـي 3-1، يف حني
خـــاض االردن مبــاراته االولــى يف
معــسكـــره التــدريـبي يف االمــارات
وهـو سـيلتـقي مع الـسـويـد يف 23

احلالي.
يـذكر ان قرعـة نهائـيات كأس امم
افــريقيــا اوقعت ســاحل العـاج يف
اجملـمــــوعــــة االولــــى الــــى جــــانـب
مـصــر املـضـيفــة واملغـــرب وليـبيــا،
فـيـمـــا جـــاء االردن يف اجملـمـــوعـــة
الثـالثـة لتـصفيـات امم اسيـا الى
جــــــــــــانـــــب عـــــمــــــــــــان واالمــــــــــــارات

وباكستان.
ـ ـ ـ

وطـــرد مــــدافع الــشـــارقــــة علـي
ــــــــــــدل ــــــــــــوقـــــت ب ـــــــــش يف ال دوري

الضائع.
وضـمـن اجملـمــــوعــــة الـثــــانـيــــة،
اكتفـى اجلزيـرة بنقطـة واحدة
اهلـته الـــى الـــدور املقــبل علـــى
حــســـاب مـضـيـفه االهلـي بعـــد
تعـــــادلهــمـــــا 2-2 علـــــى اســتـــــاد

راشد يف دبي.
ودخل اجلــــــزيــــــرة الـلقــــــاء ويف
جعـبته 3 نقـاط من فـوزه علـى
دبـا احلصن الفـريق الثـالث يف
اجملــــمـــــــــوعـــــــــة، يف حــــني كـــــــــان
منــافــسه ميـلك نقـطــة واحــدة
فقط حـصل عليهـا من تعـادله

مع دبا احلصن بالذات.
وتقدم اجلزيرة عبر النيجيري
بـــارتــيلـــومـيـــو اوجـبـيـــشـي اثـــر
عـــرضـيـــة لـصـــالح عـبـيـــد )35(
قـبل ان يـضـيف محـمــد ســالـم
العـنـــزي الهـــدف الـثـــانـي )69(

من كرة حلسني سهيل.
وبعــــــد دقـــيقــــــة واحـــــــدة قلـــص
االوروغــــــويــــــانــي يــــــان مــــــارتــن
بــــارودي الفــــارق بعـــد مـجهـــود
فــــردي قــبل ان يـــــدرك الالعـب
نفـــــسه الـــتعــــــادل مــن ركــنــيــــــة

لعادل عبد العزيز )83(.
ويف مـبــاراتـي حتـصـيل حـــاصل
فــــاز الـنــصـــــر علــــى بـنـي يــــاس
بـهدف للـبرازيلـي فالـدير )64(
ضــمــن اجملــمـــــوعـــــة الــثـــــالــثـــــة،
وتعــــادل الـــشعــب مع الـــشـبــــاب
صفــر-صفـــر ضمـن اجملمــوعــة

االولى.
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ملبورن/ وكاالت
حققـت الــســـويــســـريـــة مـــارتـيـنـــا
هـينـغيـس املـصـنفــة اولــى عـــامليــا
سابقا عودة نـاجحة الى بطوالت
الغـــران شـيلـيـم بـبلـــوغهـــا الـــدور
الـثـــانـي مـن بــطـــولـــة اسـتـــرالـيـــا
املفـتـــوحـــة لكـــرة املـضـــرب، اولـــى
الـبـطــوالت االربـع الكـبـــرى، علــى
ـــى ــــورن بفـــوزهــــا عل مالعــب ملـب
الروسيـة فيرا زفوناريفا الثالثني

6-1 و6-2 يف الدور االول.
وكــانـت هـيـنغـيــس، الـتـي تــشــارك
بـبــطـــاقـــة دعـــوة، مــتخـــوفـــة مـن
املـبــاراة االولــى لهــا يف الـبـطــولــة
الـتـي خـــاضـت الــنهـــائـي فــيهـــا 6
مـــرات مـتـتـــالـيـــة مـن 1997 الـــى
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 عودة ناجحة هلينغيس
بطولة استراليا املفتوحة

2002 ونـــالـت لقـبهـــا اعـــوام 1997
و1998 و1999، خـــــصــــــــــوصــــــــــا يف
ــــاريفـــا، بـيـــد ان مــــواجهـــة زفـــون
الـسويسريـة أكدت عودتهـا القوية
الــى املالعـب وحقـقت فـــوزا سهال

6-1 و6-.2
وشــاركت هـينـغيـس، العــائــدة عن
ــــد قــــرار االعــتــــزال، يف دورة غــــول
كــوسـت االستــراليــة مـطلع العــام
احلـــالـي وبـلغـت نــصف الـنهـــائـي
قـبل ان تخــســر امــام االيـطــالـيــة
فالفـيـــا بـيـنـيـتـــا 1-6 و6-7 )2-7(
و2-6، ثـــــــم ســقــــــــــطـــــــت امـــــــــــــــــــام
الـبـلجــيكـيـــة هـيـنـــان هـــارديـن يف

الدور االول من دورة سيدني.
واعتـــزلت هـينـغيـس رسـميــا عــام
ـــات مـتـكـــررة يف 2002 بعـــد اصـــاب
كـــاحـلهـــا، ويف جعـبــتهـــا خـمــســـة
القاب يف بطوالت الغران شيليم.
وقـــالـت هـيــنغـيـــس "انهـــا افـــضل
ـــــى ـــــذ عـــــودتــي ال ـــــاراة لــي مــن مــب
املـالعب"، مـضـيفــا "لن أقــول بــان
ــــــــة، لــكـــن ــــــــاراة كــــــــانـــت سـهـل املـــب
وببسـاطة فـانني لعبـت جيدا ولم
ــــاشــــرة عــــدة ارتـكــب اخـــطــــاء مــب
بــاالضــافــة الــى انـه لم تـكن لــدي

الرغبة خلسارة هذه املباراة".
ويف حـال تخطت هـينغيـس الدور
الثــاني فــانهــا ستـلتـقي يف الــدور
الـثـــالـث مـع الفـــرنـــسـيـــة مـــاري
بيرس اخلـامسة يف اعـادة لنهائي

عام .1997
وتلتقي هينغيس يف الدور الثاني
مع الفـنلـنـــديـــة اميـــا اليـن الـتـي
تـغلـبــت علـــى االسـبـــانـيـــة نـــوريـــا

الغوستيرا فيفيس 6-1 و6-.1
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براغ/ وكاالت
اعلن التـشيكي دوزان فيـتسل انه عني مـدربا جـديدا
ملـنــتخـب مـــالــطـــا لـكــــرة القـــدم ومـــديـــرا فـنـيـــا يف

االحتادي املالطي للعبة.
واكـد فيـتسـل )42 عامـا( يف تصـريح لـوكالـة "سي تي
كي" التـشيكيـة: "لم يضعـوا امامي اي هـدف محدد،
غير انـي ساسعـى بشكل خـاص الى حتـسني النـتائج
مقارنة مع تلك التي حققها املنتخب يف التصفيات

املؤهلة الى نهائيات مونديال 2006 يف املانيا".
وكـانت مالطـا حلت سادسـة واخيرة ضمـن اجملموعة

الثامنة برصيد 3 نقاط.
ويخلف فـيتــسل العـب دوكال بــراغ الـســابق، ومــدرب
منـتخب تشيكيـا لتحت 19 عامـا وصيف بطل اوروبا

عام 2001، االملاني هورست هيزه.

تعادل املغرب وانغوال 2-2
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التشيكي فيتسل مدربا جديدا ملنتخب مالطا
تعــادل املغـــرب مع انغــوال 2-2 يف مـبــاراة كــرة القــدم
الــدولـيــة الــوديــة الـتـي اقـيـمـت يف الــربــاط يف اطــار
استعداداتهـما للمـشاركـة يف امم افريقيـا 2006 التي
تــسـتـضـيفهــا مـصــر مـن 20 كــانــون الـثــانـي الــى 10

شباط.
وسجل مروان الـشماخ )5( ويـوسف حجي )7( هديف
املغــرب، وفــابــريــس اكــوا )41( ومــونـتــوراس )76 مـن

ركلة جزاء( هديف انغوال.
وهـي املبـاراة االعـداديــة الثــالثــة للـمغــرب بعـد فـوزه
على الكونغو الدميوقراطية 3-صفر االثنني املاضي
يف الـربــاط، وزميبـابــوي 1-صفـر الـسـبت املــاضي يف

مراكش.
ويلعـب املغـــرب ضمـن اجملمــوعــة االولــى الـتي تــضم
مـصــر وليـبيـا وســاحل العــاج، وانغــوال يف اجملمـوعـة
الـثــانـيــة الــى جــانـب الكــامـيــرون وتــوغـــو والكــونغــو

الدميوقراطية.

القاهرة/ وكاالت
يـدخل املـنتخـب النـيجيـري نهــائيـات
كـــأس االمم االفــــريقـيـــة اخلـــامـــســـة
والعـــشـــريـن لـكــــرة القــــدم املقـــررة يف
مـصــر مـن 20 كــانــون الـثــانـي الــى 10
شبــاط املقـبل، حتـت شعــار واحــد هــو
احــراز اللـقب لـتعــويـض خـيبــة االمل
بعـــدم الـتـــأهل الـــى نهـــائـيـــات كـــأس

العالم املقررة يف املانيا.
وسـتكـون الـبطـولـة الفـرصــة االخيـرة
امـام النجمني املتـألقني احملترفني يف
انـكـلــتــــــرا جــــــاي جــــــاي اوغــــــوســتــني
اوكــوتــشــا )بــولـتــون( ونـــوانكــوو كــانــو
)وسـت بـــرومـيـتـــش الـبـيـــون( لقـيـــادة
مـنــتخــب بالدهـم املـلقـب ب"الـنـــســـور
املمتـازة" الى احـراز اللقب بعـد فشله
الـذريع مـنذ عـام 1994 عنـدما تـوجوا
يف تـــونــس وحتـــديـــدا مـنـــذ عـــام 2000
الــذي شهــد عــودتـهم الـــى املنــافـســات
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نيجرييا وشعار احراز اللقب لتعويض فشل التأهل اىل املونديال
امم افريقيا 2006 اجملموعة الرابعة

املـونـديــال، يجب علـينــا االن التــركيـز
علــى الـبـطــولــة االفــريقـيــة يف مـصــر
واحـــــــراز الـلـقـــب الن ذلــك ســـيــكـــــــون

أفضل مكافأة جلماهيرنا".
وتعـول نيجيـريـا ايضـا علـى اخملضـرم
غــاربــا الوال )ايـــراكلـيــس الـيــونــانـي(
وويلسون اورومـا )مرسيليا الفرنسي(
وهداف شـاختـار دونيـتسك االوكـراني
جــولـيــوس اغــاهــوا واملـــدافع جـــوزيف
يـــوبـــو )ايفـــرتـــون االنـكلـيـــزي( وجـــون

اوتاكا )رين الفرنسي(.
وسيـكون مهـاجم يغـبيني يـاكوبـو ابرز
الغـــائـبــني بعـــدمـــا فـــشل الــبقـــاء مع

فريقه ميدلزبره االنكليزي.
وتشـارك نيجيريا يف النـهائيات للمرة
الرابعـة عشرة وهي خـاضت 64 مباراة
فـــــازت يف 34 مـــنهــــــا وتعـــــادلــت يف 16
وخـســرت 14 سجـلت 96 هــدفــا ودخل

مرماها .68
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وتـابع "دورة مصر ستكـون االخيرة لي
مع نيجيريا، قدمت الشىء الكثير يف
جـمـيع مـبـــاريـــاتـي الـــدولـيـــة ولفـتـــرة
ــــة، وأعــتقــــد ان مـــسـك خــتــــام طــــويل
ــــدولــي ســيـكــــون الـلقــب مـــشــــواري ال

القاري يف بالد الفراعنة".
ومتـلك نـيجـيـــريـــا االسلحـــة الالزمـــة
لفـــرض نفـــسهـــا يف مــصـــر، واذا كـــان
اوكـوتـشـا وكـانـو مـن اخملضــرمني فـان
جنم انتـر ميالن االيـطالـي اوبافـيمي
ــــز يعـتـبـــر مـن الــصـــاعـــديـن مـــارتـيـن
والـذين ستكـون لهم اليـد الطـولى يف
البـطــولــة خـصــوصــا وانه كــان هــداف
املنـتخـب يف التـصـفيـــات بتــسجـيله 8

اهداف.
ويقـــول مـــارتـيـنـــز "عـــدم تـــأهلـنـــا الـــى
ــــوال ــــديــــال امــــر مــــزعج، لـكـن ل املــــون

االخطاء ملا كانت العبر".
وتـــابع "بعــد تـبخــر حلـم التــأهل الــى
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ـــــــأفـــضـل الـالعـــبـــني يف االفـــــــريـقـــي ب
نـيجـيــريــا. املـنـتخـب الـنـيجـيــري هــو
االفضل يف القـارة السـمراء يف الـوقت
احلـــالــي لكـنـنـــا لـم نــنجح يف تـــأكـيـــد

ذلك يف تصفيات املونديال".
واوضح "دورة مــصـــر تـــشـكل فـــرصـــة
ثـــانـيـــة لـنـــا البـــراز افــضلـيـتـنـــا وانـنـــا
قـادرون على الـصعود الـى قمة مـنصة
الـــتـــتــــــويـج"، مـــضـــيـفــــــا "صـحـــيـح ان
اجملمـوعـة الـرابعــة التـي تضـمنـا الـى
جانب غـانا والسـنغال وزميبـابوي هي
ـــيـــــــــد ان ذلــك ســـيـحـفـــــــــز االقـــــــــوى ب

الالعبني على حتقيق االفضل".
امــا اوكــوتـشــا فقــال "نـحن مــستــاؤون
جدا لعدم التأهل الى املانيا الننا كنا
منلك االمكـانيـات النهـاء التـصفيـات
يف الــصـــدارة امـــام انغـــوال. أمتـنـــى ان
ــــــــون يف االحتــــــــاد يــكــــــــون املــــــســــــــؤول

النيجيري قد تعلموا الدرس".
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االحتـــــاد الــنـــيجــيــــــري تعـــــاقــــــده مع
الفـــرنــسـي فـيلـيـب تـــروسـيـيه بـيـــد ان
االخيــر نفـى الـنبــأ ليـضـطـر االحتـاد
الـنيـجيــري الــى الـتعــاقــد مع احملـلي

اوستني اغوافني.
ــــني ــــبـــــــــــــارات وجنــح اغـــــــــــــوافــــني يف امل
االخيـرتـني لنـيجيـريــا يف التـصفيـات
وبفــوزين كـبيـريـن علـى اجلـزائـر 2-5
يف عقــر دار االخيـرة وعلــى زميبـابـوي
5-1 يف الغــــوس لـكــن دون جــــدوى يف

التأهل الى املونديال.
وقـــال اغـــوافـني "عـــدم الـتــــأهل الـــى
مـونـديـال املـانيـا يعتبـر صـدمـة كبيـرة
لنـا، ومـهمتـي االن هي محـاولـة اعـادة
الثقـة الى الالعبني"، مـضيفا "فـشلنا
يف التـأهل الى املـونديـال لكنـنا منلك
ـــــة املــــــؤهالت واالمـكـــــانــيـــــات الــكفـــيل

بقيادتنا الى احراز اللقب القاري".
وتـــابع "هـــديف االن هـــو احـــراز اللقـب
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نصف الـنهائي 11 مـرة يف 13 مشـاركة
له فــيهـــا حـتـــى االن ولــم يخـــرج مـن
الـدور االول سـوى مـرتني عـامي 1963
و1982، واحـــــرز الـلقــب مـــــرتــني عـــــام
ـــــونـــس، 1980 يف الغـــــوس و1994 يف ت
وحل وصـــيفـــــا 4 مـــــرات اعـــــوام 1984
و1988 و1990 و2000، وثــالثــا 5 مــرات
اعـــــــــــــــــــــوام 1976 و1978 و1992 و2002

و.2004
ولم تهـضم نيجـيريـا حتـى االن مرارة
الفـشل يف التـأهل الـى املـونـديـال بعـد
ـــــسـقـــــــوط يف فـخ الـــتـعـــــــادل امـــــــام ال
ضــيفــتهــــا انغــــوال 1-1 الن االخـيــــرة
ضمنـت تواجـدها يف املـونديـال للـمرة
االولـى يف تـاريخهـا بفـارق املـواجهـات
ـــى ـــاشـــرة النهـــا كـــانـت تـغلـبــت عل املـب

نيجيريا 1-صفر يف لواندا.
وأدى الـتعـــادل مع انغــوال الــى اقــالــة
املــدرب كــريــسـتـيــان تــشــوكـــوو، وأعلـن
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القــاريـــة بعـــد عقــوبـــة االيقــاف الـتـي
فــــرضـــت علـــيهــم ملـــــدة اربعــــة اعــــوام
لـرفـضهم املـشـاركـة يف دورة عـام 1996
يف جـنــوب افـــريقـيـــا بحجــة ان االمـن

ليس متوفرا.
وفشلت نيجيريا يف البطوالت الثالث
االخيـرة يف احـراز اللقب بـرغم نخبـة
الـــنجـــــوم الــتــي كـــــانــت تـــضـــمهـــــا يف
صفـــوفهـــا فحلـت وصـيفـــة يف الـــدورة
الـتـي اسـتـضــافـتهــا وغــانــا عــام 2000
وثالثة يف مالي عام 2002 وتونس عام

2004.
وعلــى غـــرار الكـــاميــرون الـتي فـشـلت
بـدورها يف بلـوغ املونديـال، فان العبي
املنتخـب النيجيري يدركون ان اللقب
القــاري هـــو الكفـيل بــاعـــادة البــسمــة

الى جماهيرهم العريضة.
ويلعب املنتخب النيجيري دورا فاعال
يف البـطــولــة القــاريــة وهــو بلغ الــدور
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