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دمشق/ أ ف ب
تـــأكـــدت مــشـــاركـــة املـنـتخـب
الـــســــوري يف بــطــــولــــة غــــرب
آسـيــــا علـــى كـــأس الـــشهـيـــد
رفيق احلـريـري لكـرة القـدم
التي يـضيفهـا لبنـان من 25
متــــــــوز احلــــــــالـــي الــــــــى 3 آب

املقبل.
وكــــانـت قــــد جــــرت سلـــسلــــة
اتـــصــــــاالت خالل الــيـــــومــني
املاضيني ملعرفة قرار القيادة
الـــريـــاضـيـــة الــســـوريـــة علـــى
خلفيـة قــرار حظـر مـشـاركـة
االنــــــديــــــة واملــنـــتخــبــــــات يف
الـنـــشــــاطــــات الـتــي تقــــام يف
لبنان بعد تداعيات ما جرى
لــلــجــالء احلــلــــــبــــــي امــــــــــــــام
احلـكـمــــة يف بــطــــولــــة غــــرب

ـ

االسيوية.
كـمـــا تخـلل املعــسكــر اقــامــة
مـــبـــــــــاراتـــني وديـــتـــني أمـــــــــام
فــريقـني محلـيني مـصـــريني

هما القناة واملستقبل.
وكـان املعـسكـر مبثـابـة اعـداد
ايــضـــا لـتــصفـيـــات بــطـــولـــة
االمم اآلسيويـة اذ من املقرر
أن يقــــابل املـنــتخـب االردنـي
نـظـيـــره االمـــاراتـي يف 16 اب
ضمـن اجملمـوعـة الـرابعـة يف
الــتــــصفــيــــــات والــتــي تـــضــم
أيــضـــا مـنـتخـبــــات سلــطـنـــة

عمان وباكستان.
ويـقــــــــــابـل مـــنـــتـخـــب االردن
نظيره العـراقي يوم 19 متوز
يف مبـاراة وديـة يف العـاصمـة

عمان.

واالردن وسوريا وقطر.
وعــــاد الــــى عـمــــان املـنــتخـب
االردنـي قـــادمـــا مـن مـــديـنـــة
االسمـاعـيليــة املصـريـة بعـد
أن أقــــــام هــنـــــــاك معــــسـكــــــرا
تـدريـبيـا اسـتمـر عـشـرة أيـام
بـقـــيــــــــادة مــــــــديــــــــره الـفـــنـــي
املـصـري مـحمـود اجلـوهـري
يف اطـــار االعـــداد لـبــطـــولـــة

غرب آسيا.
وركـــــــز مـعـــــسـكـــــــر املــنــتـخــب
االردنــي علـــــى رفـع املهـــــارات
الــــبـــــــــــدنــــيـــــــــــة واملـهـــــــــــاريـــــــــــة
والـتكـتيـكيــة لـالعبـني حتــى
يكون هنـاك انسجام تام بني
خـطــوط املـنتـخب قـبل بــدء
مبـاريــات بطـولـة غـرب آسيـا
وتـــصفـيــــات بــطــــولــــة االمم

آسـيـــا لكــرة الــسلــة وجنحـت
تـلــك االتــــــصـــــــــــاالت بــــنــــيـل
املـــــــوافقـــــــة علــــــى اســتــمــــــرار
املـــــشـــــــاركـــــــة الـــــســـــــوريـــــــة يف

البطولة.
مـن نــــاحـيــــة ثــــانـيــــة، اكــــدت
االمـانـة العـامـة الحتـاد دول
غـــرب آسـيـــا ومقـــرهـــا االردن
تلقـيهـــا اعتــذارا رسـميـــا من
االحتــــاد الـفلـــســطـيـنـي عـن

عدم مشاركته يف البطولة.
وكــــــان مـــن املقــــــرر ان يـلعــب
املـنــتخـب الـفلـــســطـيـنـي يف
هــــــــذه الـــبــــطــــــــولــــــــة ضـــمـــن
اجملموعة الـثانية الى جانب
االمــــــارات واالردن والعـــــراق،
علمـا بــان اجملمـوعـة االولـى
تـــضــم مــنـــتخــبــــــات لــبــنــــــان

طهران/ رويترز
ـــــولــيـــس ـــــرســب ـــــدأ فــــــريق ب ب
ــــــدريــبــــــاتـه طـهــــــران اولــــــى ت
اجلـــادة واملـكــثفـــة يف مـلعــبه
»كــاركــران» وذلك اسـتعــدادا
للـمــوســم الكــروي اجلــديــد
الــــذي ســيــنــطـلق مــنــتــصف
ايلــول املقـبل وكــذلـك للقــاء
فــــريق التــسـيـــو االيــطـــالـي
خالل معـسكره املقـرر اقامته

يف النمسا.
ــــــدريــبــــــات ــــــى ت واشــــــرف عـل
الفريق املـدربان تيـودور يونغ
وحـميــد استـيلـي واقتـصــرت
الـتــدريـبــات علــى احلــركــات
االحــمــــائــيــــة اخلفــيفــــة ثــم
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خـالل الـفــتــــــرة
القريـبة املقـبلة
تتـمثل بخـوض
املباراة الـنهائية
لـبــطــولــة كــاس
ايــــــــــــران لــكــــــــــــرة
القـدم ضـد فـريق
سبـاهــان اصفهـان
ويف حــــــــال الـفــــــــوز

فــــــانه ســيــمــثـل مع
غـــــرميه الــتـقلــيــــدي

اســــتــقــالل طــهـــــــــــــران
ـــــطـل الـــــــــدوري( الــكـــــــــرة )ب
االيــرانيــة يف بـطــولــة دوري
ابــطــــال آســيـــــا لعــــام 2007

املقبل.
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قـويــدل وعبـاس اشـوبـي غيـر
ان الـالعــــبــــني اجلــــــــــــدد لــــم
يحــضــــروا الــتــمــــريــن االول

لبرسبوليس السباب فنية.
هـــــذا ومــن املقــــــرر ان يقــيــم
فــريق بــرسـبــولـيــس الـقلعــة
احلـمـــراء للـكـــرة االيـــرانـيـــة
معـسكـرا تـدريبيـا يف النـمسـا
اواخـر الـشهـر اجلـاري يـلعب
ـــاريـــات مع خـاللهـــا عـــدة مـب
الفــرق احمللـيــة الـنـمــســاويــة
اضافـة الى لقـاء مع التسـيو
االيطـالي الذي سيعسكر هو

االخر يف النمسا.
وكـــــــــــــذلــك امـــــــــــــام فـــــــــــــريــق
بـرسبـوليــس استحقــاق مهم
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اجلــري مـع الكـــرة وبعــدهــا
قــسم مـجمــوعتـني الالعـبني
ــــا فــيــمــــا الــــى فــــريقــني لعــب
بـيـنهـم حـتــى نهــايــة الــزمـن

املقرر للتمرين.
هـذا وكـان نـادي بـرسبـولـيس
احــد قطـبي الكـرة االيـرانيـة
واملــعـــــــــــــروف بــقـــــــــــــاعـــــــــــــدتــه
اجلمــاهيـريــة العـريـضـة قـد
ضـــم خـالل فـــتـــــــــرة االيـــــــــام
املــــــاضــيــــــة 4 العــبــني الــــــى
ـــشـكــيلــته اجلــــديــــدة وهــم ت
الــعــــــــــــــراقـــــي لــــــــــــــؤي صــالح
والـدولي علي رضـا نيـكبخت
واحــــــدي ومـــــسـعــــــود زارعــي
ــــادامـكــي ونــيــمــــا وحـــســني ب
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باريس/ أ ف ب
قـدم صـانع ألعــاب املنـتخب الفـرنــسي لكـرة القــدم زين الــدين زيــدان اعتـذاراته علـى مـا قــام به يف املبـاراة
النهـائية لنهائيـات كأس العالم الـتي اختتمت األحد املـاضي يف املانيا عـندما وجه ضربـة برأسه الى صدر

مدافع ايطاليا ماركو ماتيراتزي مؤكدا ان األخير شتمه "بكلمات قاسية جدا".
بـيد ان زيدان، الذي كانت املباراة النهائية ضد ايطاليا هي األخيرة يف مسيرته الكروية، أكد أنه "غير نادم
علـى ما فعله".. وقال زيـدان يف حديث خاص لـشبكة التلفـزيون اخلاصـة "كانال بلـوس": "أعتذر لألطفال
الذين شاهـدوا ذلك، تصريف ال يغتفـر )...(. صحيح انها حركـة ال يجب القيام بهـا، اقولها علنـا وبوضوح
الن تلك احلـادثـة شـاهـدهــا مليــاران او ثالثــة مليــارات من املـشـاهـديـن وماليني ومـاليني االطفـال، وأنـا

مــضــطـــــر لالعـتــــذار إلــيهـم". وتـــــابع "اعـتــــذر
للجمـيع، وأعتـذر جلـميع األشخـاص واملـربني
الــذين يقـومــون بتــربيـة االطفـال ويـوضحـون

لهم ما يجب القيام به وما يجب تفاديه".
ويف معــرض رده علــى ســؤال حــول مــا قــاله له
مـاتيـراتزي، اوضح زيـدان "انها امـور شخصـية
جــــدا، انهــــا متـــس األم واألخـت. قــــال كلـمــــات
قــــاسـيــــة جــــدا وكــــررهــــا مــــرات عــــدة. عـنــــدمــــا
تسمعها مـرة واحدة حتاول االنصـراف وهو ما
قمت به لكن عندما تسمعها مرة ثانية وثالثة

."....
وتـابع "لست نـادما علـى ما فعلته ألنـني لو لم
أفعـل ذلك فــــإنه يعـنـي أنه كــــان محقـــا يف مـــا
يقــولـه. ال أستـطيـع، ال أستـطيـع، ال أستـطـيع
قـــول ذلك. ولـيــس له أي سـبـب لـيقـــوله". ولـم
يـطــرح علـى زيـدان مـا اذا كــانت الــشتــائم ذات
طابـع عنصري لكنه نفى ان ماتيراتزي وصفه

بأنه "إرهابي" إسالمي كما ذكر .

برلني/ أ ف ب
أكـد يواكيم لوف املـدير الفني اجلديـد للمنتخب االملاني
لكـرة القدم أن هدفه الـفوز ببطولـة االمم االوروبية التي

تضيفها سويسرا والنمسا عام 2008.
ويف أول مـؤمتر صحفي له عقب توليه منصبه قال لوف
يف مــــديـنــــة فــــرانـكفــــورت " أقــــول بـكل وضــــوح أن هــــدف
أولـيفـــر بيــرهــوف )مــديــر املـنتـخب( و أنــدريــاس كـــوبكه

)مــــــــــــــدرب حــــــــــــــراس
املــــرمــــى( وجـمــيع
أعـــضـــــاء رئـــــاســـــة
االحتـــــاد االملـــــانــي
لكـرة القدم وهديف
أنــا أيـضــا بــالـطـبع
هـو الفـوز بـبطـولـة

االمم االوروبية".
وأضـــاف لـــوف أن
أول املهـــام الـتـي

ـ ـ

يجـب علـيه إجنــازهــا يف مـنـصـبه اجلــديــد هــو الـبحـث عـن
مساعد له.

وكان يورجن كلـينسمان املديـر الفني السابق
لـلمـنتـخب االملــاني قــد أخبـر إحتـاد
الكــــرة بعـــدم رغـبـته يف مـــد
ـــــــاً تـعـــــــاقـــــــده مـــــــدرب
لـلـــــمـــــنـــــتـخـــــــب
االملــانـيــــة
ور

شح لوف خلالفته يف هذا املنصب.
وميتـد عقد لوف مع إحتـاد الكرة االملانـي حتى عام
2008 وهـو مـوعـد بطـولـة االمم االوروبيـة. يـذكـر أن
لـوف هو املـدرب العاشـر يف تاريخ املـنتخب االملـاني.
وقد عمل لوف منذ عـام 2004 مساعدا لكلينسمان
وســاهـم بــشكـل ملحــوظ يف حـصــول أملــانـيـــا علــى
املــركـــز الثــالـث ببـطــولــة كــأس العــالـم لكــرة القــدم

أملانيا 2006.
وتـعلــيقــــا علــــى اخـتـيــــار لــــوف لهــــذا املـنــصـب قــــال
كلـينسـمان " أنـا سعيـد للغـاية لـتولـي "يوجـي" لهذه
املهمـة فأنـا لم أنـظر إلـيه مطلـقا كـونه مـساعـدا لي
فـقــــــد قــــــاد بــنـفـــــسـه بـعــــض االجــــــزاء املـهــمــــــة مــن
التـــدريبــات".  وقـبل عـمله مـســاعــد مــدرب يف إحتــاد
الكـرة االملـانـي عمل لـوف مـدربــا لنــادي شتـوجتـارت
وكـــارلــســـروه كـمـــا درب عـــددا مـن الفـــرق يف تـــركـيـــا
والـنـمـــســــا. ويف عــــام 1997 حـــصل لـــــوف مع نــــادي
شتـوجتارت على كأس أملانيـا لكرة القدم .وقد أحرز
لــوف كالعب يف الـدوري االملـانـي )البـونـدسـليجـا(

سبعة أهداف وشارك يف 52 مباراة.

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

لوف يتطلع لفوزاملانيا  ببطولة 
امم اوربا 2008

روما/ أ ف ب
اعلــن االحتـــــاد االيـــطـــــالــي لـكـــــرة
القـــــدم انه عــني الالعــب الـــــدولــي
الـســابق روبــرتــو دونـــادوني مــدربــا
جــديــدا ملـنتـخب ايـطــاليــا الفــائــز
بكـــأس العـــالــم، خلفـــا ملـــارتــشـيلـــو

ليبي الذي استقال من منصبه.
وكـان دونــادوني )43 عـامـا( مـدربـا

بدوري ابطال اوروبا ثالث مرات.
شــــارك دونــــادونــي كالعـب مــــرتـني
بـكــــــأس العــــــالـــم بحــيــث ســــــاهــم
بـوصـول منـتخب بالده الـى املـركـز
الـثـــالـث عـــام 1990 قــبل ان يقـــوده
الى املباراة النهائـية التي خسرتها
ايـطـــالـيـــا امـــام الـبـــرازيل بـــركالت

الترجيح عام 1994 .

ـ

ــــــو يف العــــــامــني لفــــــريق لـــيفــــــورن
املاضيني.

وسـيـتـم تقــدمي دونــادونـي رسـمـيــا
الثالثاء املقبل.

وخاض دونـادوني 63 مبـاراة دولية
مع مــنـــتخـــب بالده وكــــــان ضــمــن
اجليل الــذهبـي لنـادي مـيالن من
عـــــام 1986 الـــــى 1996 الـــــذي فـــــاز

ـ ـ

دونادوين مدرباً جديدًا ملنتخب ايطاليا

روما/ أ ف ب
ال تنتظر أندية دوري الـدرجة االولى االيطالي

وحــــــدهــــــا احلـكــم الــــــذي ســتـــصــــــدره احملـكــمــــــة
الـرياضية االيطـالية يف فضيحـة التالعب بنتائج
املباريات. فخارج ايطاليا يترقب نادي ريال مدريد
االسباني الذي يسعى الى جتديد دمائه الستعادة
ذاكـرة البطـوالت بكل شغف مـا ستؤول الـيه االمور
يف ايطــاليـا النه يف حـالــة هبـوط االنـديـة االربعـة
املتورطـة يف الفضيحـة وعلى رأسهـا يوفنـتوس من
دوري الــدرجــة االولــى سـيكــون هـنـــاك الكـثـيــر مـن
الالعـبني الـذيـن سيــرغبــون يف االنتقـال الـى أنـديـة
أخرى وعـند ذلـك سيتصـيدهـم ريال مـدريد بـأفضل
االسعـار. وخالل انتخـابات رئـاسة نـادي ريال مـدريد

تعهـد املرشح رامـون كالـديرون الـذي فـــاز بهـا فيـــما
بعــد بـضـم البــرازيـلي كــاكــا العب وسـط مـيالنــو

وجـنـــاح تــشـيلــسـي اريـن روبـن وجنـم ارسـنـــال
سيسك فـابريجـاس. لكن بعـد رفض أنـدية

هـؤالء الالعـبني التفـريط فـيهم وانتـقال
مدرب يـوفنتوس الـسابق فـابيو كـابيللو

الى اسبـانيا لـتدريب ريـال مدريـد بدأ
الـنــادي االسـبــانـي يف نـصـب شـبـــاكه
حـول العبي يوفنـتوس. ويضع ريال
مـدريد عيـنه على ثالثـة من أفضل
العــبــي يـــــوفــنــتـــــوس حـــــامـل لقــب
بــطـــولـــة الـــدوري االيــطـــالـي وهـم
كــابـنت ايـطــالـيــا فــابـيــو كــانــافــارو

وزمــيـله يف الــــــدفــــــاع جــيـــــــانلــــــوكــــــا
زامـبــــروتــــا والعـب وســط الـبـــــرازيل
اميرسون. ويعتقـد كابيللو ان تقوية

خــط الــــدفــــاع سـيـكــــون املفـتــــاح
الــرئيــسي النـتصـارات
ريــــــــــال مــــــــــدريــــــــــد يف

املستقبل.

سوريا تؤكد مشاركتها يف بطولة غرب آسيا لكرة القدم

أربعة العبني جدد بينهم العراقي لؤي صالح

بريوزي يبدأ أول تدريباته استعدادًا للموسم اجلديد ولقاء التسيو االيطايل

مصائب إيطاليا عند
)الريال( فوائد

برلني/ أ ف ب
تــرك العب وسـط مـنتـخب تــونــس لكــرة القــدم فــريقه
االملـــاني نـــورمبــرغ بعــد ان فــسخ عقــده معـه كمــا اعـلن

النادي االملاني.
ولـم يعـط نـــورمبــرغ اي سـبب لــرحـيل الـشـــاذلي الــذي
انـتقل الــى صفــوفه مـطلع املــوسـم الفـــائت قــادمـــا من

ايستر الفرنسي.
وكــان الــشــاذلـي )29 عــامــا( الــذي شـــارك مع مـنـتخـب
بالده يف نهــائيــات مــونــديــال املــانيــا قــد خــاض خمـس

مباريات يف صفوف نورمبرغ املوسم املاضي.

التونيس الشاذيل يرتك نورمربغ

برلني/ املدى الرياضي
اعلن مـديـر عـام نـادي بـايــرن ميــونيخ بـطل املــانيـا يف
كــرة القــدم اولي هــونيـس يف تـصــريح نقلـته الـصحف
احمللـيــة ان الـنــادي يــسعــى الــى متــديـــد عقــد املــدرب

فيليكس ماغات باسرع وقت ممكن.
وقـال هـونيـس لـصحيفـة "ابنـدتـسـايتــونغ" "سنجـتمع
مـع فيلـيكـس )مـاغـات( يف االيـام املـقبلــة وقبل مـوعـد
انطالق الدوري احمللي يف 10 آب املقبـل  بهدف متديد
عقــد االخيـر ملـدة عـام اخــر، اي حتـى عـام 2008، حلل
هــذه املـســألــة بـســرعــة ولـتجـنب الــدخــول بــالتــالي يف

مفاوضات خالل املوسم املقبل".
وكــان مــاغــات )52 عــامــا( قــد تــسلـم عـمله عــام 2004
مكـان اومتـار هـيتـسـفيلـد ملــدة 3 سنـوات وقــاد الفــريق
الــى الـثنـــائيــة مـــرتني بــاحــرازه لـقب الــدوري والكــأس

احملليني.

بايرن ميونيخ يمّدد 
عقد املدرب ماغات 

باريس/ أ ف ب
قال محـام فرنـسي إنه يعتـزم رفع دعوى أمـام محكمـة مدنـية يف فـرنسـا للمـطالـبة

بإلغاء نتيجة مباراة نهائي كأس العالم بني فرنسا وإيطاليا يوم االحد املاضي.
وأضاف احملامـي ميهانا مـوهو يف باريـس أنه سيطالـب احملكمة بالـتحقيق فيما إذا
كان طـرد الالعب الفـرنسي زيـن الدين زيـدان يف الوقـت االضايف للـمباراة قـد جرى
اسـتنــادا إلــى "وســائـل غيــر مـشــروعـــة" أي التــأكــد مـن أن احلكـم االسبـــاني الــرابع
للمبـاراة لويـس كانـتيالـو جلأ لـصور الفيـديو لـرؤية مـشهد ضـرب النجم الفـرنسي

زين الدين زيدان املدافع االيطالي ماركو ماتيرازي بالرأس يف صدره.
وأشار مـوهو إلـى أنه سيتـوجه بالـدعوى إلـى محكـمة فـرنسيـة الن االحتاد الـدولي

لكرة القدم )الفيفا( ومقره الرئيسي يف سويسرا له مكتب متثيلي يف فرنسا.
يـذكر أن الفيـفا كان قـد ذكر أن احلكم الـرابع لم يعتمـد على صـور الفيديـو الثبات
واقعة ضرب زيدان ملـاتيرازي التي أدت إلى طرد أفضل العب يف بطولة كأس العالم

لكرة القدم 2006 التي ضيّفنها أملانيا وانتهت االحد املاضي.

دعوى قضائية اللغاء نتيجة هنائي كأس العامل

بغداد/حيدر مدلول 
تــراجع العــراق 36 مــركــزاً علــى الئحــة
الـتــصـنــيف الــــدولـيــــة الـتـي اصــــدرهــــا
االحتـاد الـدولـي لكـرة القــدم الـ)فيفـا(
وفق آلـيـــة الـتــصـنـيف اجلـــديـــدة الـتـي
اعلـنـت مـــؤخـــراً مـن قــبل بالتـــر رئـيــس
االحتـاد علـى هــامش مـونـديـال املـانيـا،
حـيـث تـــراجع رصـيــده الـــى 350 نقـطــة
واضحـى يف املـرتبـة الثـامنـة والثمـانني
عـــامليـــا لكـنه بـقي يف املـــرتبـــة التــاسعــة
آسيـويـاً والثـامنـة عـربيـا.وكـان االحتـاد
الـدولي قـد اوقف اصـدار الـتصـنيف يف
الشهر املاضي متهيداً القرار التصنيف
اجلـديـد، الـذي شهـد حـركـة كـبيـرة بني
املــنـــتخــبـــــات اخلــــــاضعــــــة للــتـــصــنـــيف
وتـقلــص عـــــددهـــــا الـــــى 196 بـــــدال مــن

203.
وتـزعـمت استـراليـا الـتي ظهـرت بـشكل
مـشـرف يف املـونـديـال القــارة اآلسيـويـة
بعـد ان قفـزت تـسعـة مـراكـز واصـبحت
يف املـــركـــز 33 عـــاملـيـــاً، واصـبحـت ايـــران
ثــــانـيــــا ويف املــــركــــز الـــســــابـع واالربعـني
عـامليـاً بعـد ان تـراجعت 24 مـركـزاً، كمـا
تــراجعـت اليـابـان 31 مـركــزاً واصبـحت
يف املــــــــركــــــــز 49 عــــــــاملـــيــــــــاً، وتـقــــــــدمـــت
اوزباكـستـان عشـرة مراكـز واصبحت يف
املـــرتـبـــة اخلـمــسـني عـــاملـيـــاً، وتـــراجعـت
كوريا اجلـنوبية 27 مـركزاً واصبحت يف
املركـز 76 عاملياً وحـلت خلف قطر التي

تقدمت مركزين.
بيــد ان املـنتـخب الـسعــودي قفــز قفــزة
هائلـة للوراء وتـراجع 47 مركـزاً بعد ان
خـــــرج مــن الــــــدور االول للــمـــــونـــــديـــــال
واصـبح املـنتـخب الــسعــودي يف املـــرتبــة
81 عـامليـاً وهي االســوأ له منـذ سنـوات،
وتـراجع املـنتخـب البحـريـني 40 مـركـزاً
واصبح يف املرتبة 94 عـاملياً، الكويت 26
مركـزاً والصـني 21 مركـزاً واالمارات 19

مركزاً.

ثـــــالـثـــــة يف املـــــركـــــزيـن الـثـــــالـث عـــشـــــر
والتاسع عشر.

وجـاء يف بيـان الـ)فيفـا( "ان اهـم تغييـر
يف طـــــريقـــــة احلـــســـــاب هـــــو ان نـتـــــائج
الــسـنـــوات االربع االخـيــرة سـتــؤخــذ يف
احلــسبــان، بيـنمــا كــان يف الـســابق يـتم
اعـتمـاد الـنتــائج يف الــسنـوات الـثمــاني

االخيرة".
وتتضـمن فترة الـتقومي اجلديـدة خطا
تنــازليــاً يبــدأ مبئــة يف املئــة عن الـسنـة
االولـى و50 يف املئـة عن الثـانيـة و30 يف
املــئـــــة عــن الــثـــــالــثـــــة و20 يف املــئـــــة عــن
الرابعـة، بينما كانـت حتسب يف السابق
بنسب متساوية بني السنوات الثماني.
واضـاف الـبيــان ان "اثنـني من العـوامل
الـتي كـان يعـتمــد عليهـا، لـن يعتـد بهـا
بعـد اآلن وهمـا عدد االهـداف املسجـلة
واقــامــة املـبــاراة علــى ارض املـنـتخـب او
خـــارجهـــا". ومت االبقـــاء علـــى الـنـظـــام
القــدمي يف احـتــســاب الـنقــاط مبـنح 3
نقـاط للفـوز ونقطـة للتعـادل وال شيء

للخسارة.

وبقيـت مصـر يف املــرتبـة االولـى عــربيـاً
رغــم تـــــــراجـعهـــــــا 12 مـــــــركـــــــزاً واصـــبح
املـنتـخب املـصــري يف املـــرتبـــة التــاسعــة
والعــــشـــــريــن، كــمـــــا تــــــراجع املــنـــتخــب
التونسي عـشرة مراكز وسـورية عشرين
مـركــزاً والسـودان ستــة عشـر مـركـزاً، يف
حني حققـت موريتـانيا قـفزة بتقـدمها
اثـني عشـر مركـزاً ولبـنان عـشرة مـراكز
وليـبيــا سبعـة مـراكــز والصـومــال ستـة

مراكز.
وكـــــان االحتـــــاد الـــــدولـي لـكـــــرة القـــــدم
)فـيفـــا( قـــد عـــرض مـــؤخـــرا يف بـــرلـني
الـــطـــــــريقــــــة اجلــــــديــــــدة الــتــي ســيــتــم
مبــوجـبهــا حــســاب الـتـصـنـيف العــاملـي
للـمـنـتخـبـــات بعـــد تـبــسـيــطه وادخـــال
تعــــديالت كـبـيــــرة علــيه، فـعلــــى سـبــيل
املثال، كانت تشيكـيا والواليات املتحدة
يف تـــصــنــيف ايـــــار حتــتالن املـــــركـــــزيــن
الـثـــــانـي والـــــرابـع علـــــى الـتـــــوالـي ولـم
يـستـطع اي مـنهمـا جتـاوز الـدور االول
يف مونديال 2006، بينما كانت ايطاليا
الـتي فـازت بــاللقب واملـانيـا التـي حلت

يف أحدث تصنيف للفيفا .. العراق يف املركز 88 عاملياً
زيدان يعتذر ملاليني االطفال وغري نادم

برشلونة/ الوكاالت
ذكــرت صحـيفــة "آس" االسبــانيــة الــريــاضيــة أن
رامـون كـالـديـرون الـرئيـس اجلـديـد لنـادي ريـال
مدريـد االسبـاني لـكرة القـدم يريـد متديـد عقد

العب الفريق ديفيد بيكهام حتى عام 2009 .
ينتهـي عقد ريال مدريـد احلالي مع بيكهام )31
عــامــا( يف حــزيــران/2007. ولـطــاملــا أعــرب قــائــد

ويبــدو أن االيـطــالي فــابيــو كــابـيلــو مــدرب ريــال
مدريد اجلديد غير معجب متاما ببيكهام ورمبا
يجلـسه على مقاعـد البدالء برغم عـدم إمكانية
ضـم الالعـب الـبـــرتغــالـي كــريــسـتـيــانــو رونــالــدو
لـصفـوف ريـال مـدريــد من مـانـشـستـر يـونــايتـد

االجنليزي.
ومـازالـت جمــاهيـر ريـال مـدريــد منقـسمـة حـول
بيكهـام. فقد أظهر اسـتطالع للرأي أجرته "آس"
علــى االنتــرنت أن 47 بــاملئــة من مـشجـعي ريــال

مدريد يفضلون بيع الالعب.
اال أن بـيـكهــام مــازال عـنـصــر اجلــذب الـتجــاري
الرئيسي يف ريـال مدريد حيث أن نصف مبيعات
ريــال مــدريـــد من قـميـص الفــريق حــول العـــالم

حتمل اسم ورقم قميص بيكهام.
وسـتجــرى مفــاوضــات متــديــد عقــد بـيكهــام بني
كـالديـرون من ناحـية وبني تيـري بايـرن وسيمون

فولر ممثلي بيكهام من ناحية أخرى.

املنتخب االجنليزي السابق عن رغبته يف البقاء
بـصفـوف ريـال مـدريـد بــرغم أنـه لم يحــرز لقبـا

واحدا منذ انتقاله إليه وحتى االن.
وأصبح بـيكهـام االن أول العـب أجنـبي يف تــاريخ
ريـــــال مـــــدريــــــد ال يحـــصـل علــــــى لقــب الـــــدوري
االسـبـــانـي أو كـــأس أبــطـــال أوروبـــا خـالل ثالثـــة

مواسم له مع الفريق.

ريال مدريد يريد متديد عقد بيكهام حتى عام 2009


