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االحتـاد الـعــريب ينـاقـش آلـيـة
تـصفـيــــــات كـــــأس الـعـــــــرب 2009
متابعة /املدى الرياضي

عق ــد مب ــديـن ــة ج ــدة ال ــسع ــودي ــة
االجـتمـاع اخلـاص بـبطـولـة كـأس
العـرب للمنتخبـات وذلك برئـاسة
األخ محـم ــد روراوه رئـيــس جلـن ــة
املسـابقـات بـاالحتـاد العـربي لكـرة
القـ ــدم وذلـك مبـ ـشـ ــاركـ ــة ممــثلـي
املنتخبـات الثمـانية الـتي ستلعب
التـصفيــات التـمهيـديـة لـبطـولـة
كـأس العـرب 9002م وميـثل بالدنـا
ال ــدكتــور حـميــد شـيبــانـي األمني
العـام لالحتـاد العـام لكـرة القـدم،
وبح ـضـ ــور األخ عـثـمـ ــان الـ ــسعـ ــد
األمــني العـ ـ ــام لالحتـ ـ ــاد الع ـ ــربــي
واألخ محـيي الــدين صــالح كــامل
مــديــر ع ــام القـنــوات الــريــاضـيــة
بـشـبكــة رادي ــو وتلفــزيــون العــرب،
وقـد شـارك يف االجتمـاع عـدد من
أعـضــاء االحت ــاد العــربـي وشـبكــة
راديـو وتلفـزيـون العـرب ومنـدوبي
الـسبع الـدول املقرر مـشاركـتها يف
الـتــصفـي ــات الـتـمهـي ــدي ــة واملق ــرر
إق ـ ـ ـ ــامـ ـتـه ـ ـ ـ ــا يف الـ ـيـ ـم ــن ،وه ـ ـ ـ ــذه
املنـتخبــات هي التـي متثل املـرتبـة
 22-51يف تـصـنـيف الفـيفــا وهـي:
ال ـ ـس ـ ــودان وال ـص ـ ــوم ـ ــال وال ـي ـمــن
وجيبوتـي وجزر القمر وموريتانيا
وفل ـسـطـني وغــاب مـنــدوب لـبـنــان
ب ـ ـس ـبــب الـ ـظ ـ ــروف احل ـ ــال ـي ـ ــة يف
األراضي اللبنانية.
ومت يف االجـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــاع الـ ـتـ ـ ـ ــرحـ ـي ــب
بـانضمـام جزر القمـر للمجمـوعة
العـربيـة واشتـراكهـا يف الـبطـوالت
العـربيـة ،كمـا نـقل عثمـان السعـد
حتيات وتقدير األمير سلطان بن
فهد بن عبـدالعزيز ونـائبه األمير
نواف بن فيصل بن فهد للحضور
وملـنــدوبـي املـنـتخـبــات امل ـشــاركــة..
واع ـت ـب ـ ــر األمــني العـ ـ ــام لالحت ـ ــاد
العـ ــربـي أن هـ ــذا االجـتـمـ ــاع هـ ــو

اجتـماع تـاريخي فهـو يعلن فعلـيا
إنــطالقـ ــة ب ـطـ ــولـ ــة كـ ــأس العـ ــرب
9002م بـالــشكل اجلـديـد بـرعـايـة
شبكة راديو وتلفزيون العرب.
ورحب األخ محمـد روراوه باألمني
العام لالحتاد اليمني لكرة القدم
الــدكتــور حـميــد شـيبــانـي وشكــره
عل ـ ــى اس ـتـ ـض ـ ــاف ـ ــة ال ـت ــصف ـي ـ ــات
األولـية لـكأس الـعرب 9002م ،كـما
مت حت ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــوع ـ ـ ــد إلق ـ ـ ــام ـ ـ ــة
الـتــصفـي ــات وال ــذي وافقـت علـيه
جميع الدول وستكـون التصفيات
خـالل الف ـت ـ ــرة  12-41دي ـ ـس ـم ـب ـ ــر
6002م ،وأجريت قرعـة التصفيات
حتـ ــت إشـ ـ ـ ـ ـ ــراف األمـ ــني الـعـ ـ ـ ـ ـ ــام
املـســاع ــد األخ وليــد كــردي ،حـيث
مت تقـسـيم املـنتـخبــات الـثم ــانيــة
إلــى مجمـوعـتني وجـاء علـى رأس
اجملـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة األولـ ـ ـ ــى املـ ـنـ ـتـخ ــب
ال ـ ــسع ـ ــودي املـ ـضــيف إل ـ ــى ج ـ ــوار
منـتخبـات جــزر القمـر وجـيبــوتي
وفـل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـطـ ــني ..يف حـ ــني ض ـ ـمـ ــت
اجملـم ــوع ــة الـث ــانـي ــة مـنــتخـب ــات
الـسـودان ومــوريتــانيــا والصـومـال
ولبنان.
ومت يف االجتـماع االتفـاق على أن
تـتـم زي ــارة وف ــد االحتـ ــاد الع ــربـي
إلــى اليمـن خالل الفتـرة من -22
 27مت ـ ـ ـ ــوز وذلــك لـالطـالع عـل ـ ـ ـ ــى
جته ـي ـ ــزات واســتع ـ ــدادات ال ـي ـمــن
لالس ـتـ ـض ـ ــاف ـ ــة وال ـتــي س ــتح ـ ــدد
الشكل النهائي لـلتصفيات ،حيث
أنـه من املـمكـن أن تق ــام املبــاريــات
يف ملعب املريسي للمجموعتني..
أو أن تق ــام املـب ــاري ــات يف صـنع ــاء
وعدن ،وأثنـاء الزيـارة سيتم وضع
كـافــة التفـاصـيل لطـريقــة ونظـام
إقــامــة املـبــاريــات بــاإلضــافــة إلــى
حتـديـد األيــام التـي ستقــام فيهـا
هذه املباريات.

برلني/اف ب
أعلن مـكتب أملاني للهـندسة املعمـارية يتخذ
مــن بـ ـ ــرل ــني مقـ ـ ــراً لـه أنه س ــيقـ ـ ــوم ب ـ ـ ــوضع

حفل افتتاح مونديال املانيا 2006

اتـفــاق جتــاري جيــرب رونــــــالدو
عـىل الـبــقــاء مـع الـريــــال

من مباراة االمارات وقطر..من االرشيف

املانيا تشارك يف إعداد مالعب جنوب إفريقيا
تصـميم  3مالعب رياضية يف جنوب إفريقيا
التي تستعد لتنظيم مونديال 2010.
وسينفد املكتب األملاني للهـندسة التصاميم
لـبناء  3مالعب يعد أحدهـا أكبر ملعب لكرة
القــدم يف مــديـنــة دوربــان ويـتــسع لـ  85ألف
متفرج.
وصــرح مســؤول يف مكتـب الهنـدسـة جلـريـدة
"دي فيـلت" األمل ــانيــة بــأنه يجــري الـتنـسـيق
مع مـك ـ ــاتــب ج ـن ـ ــوب إفـ ـ ــريق ـي ـ ــة ل ـت ــنف ـي ـ ــذ
التصميم اخلاص باملالعب املذكورة.
ويعد مكتب جركان مارك وشركاؤه للهندسة
املعـمـ ــاريـ ــة يف بـ ــرلـني مـن أهـم املـ ــؤسـ ـسـ ــات
األملــانيـة ،حـيث قـام بـاإلشــراف علــى إصالح
وت ــرمـيـم ع ــدد مـن املالعـب ال ــري ــاضـي ــة مـن
بـينهــا امللعب األوملـبي يف العـاصمـة األملـانيـة
الـذي احتـضن املبـاراة النهـائيـة للمـونـديـال
األخـيــر الـتـي جـمعـت املـنـتخـبـني اإليـطــالـي
والفرنسي.
يـذكـر أن هنـاك  10مالعب ريـاضيـة متفـرقـة
يف  9م ـ ــدن ج ـن ـ ــوب إفـ ـ ــريق ـي ـ ــة س ـت ـ ـســتقــبل
منافسات املونديال املقبل.

مدريد/اف ب
انب ــاء وردت من مــدري ــد يبــدو انهــا تـثيــر
ال ــشك ــوك حـ ــول صفق ــة تـب ــادل رون ــال ــدو
املفتـرضــة مع نـادي مـانـشــستـر يـونــايتـد
مق ــابل حـصــول الـنــادي املـلكـي االسـبــانـي
علــى خــدمــات رود فــان نـي ـسـتلــروي حـيـث
كشفت شركة بنكيو سـيمنز العاملية الرائدة
يف مجـ ـ ــال م ـن ــتجـ ـ ــات وتق ـن ـيـ ـ ــات الهـ ـ ــواتف
الـنقــال ــة عن تــوقـيع عقــد مـع النــادي امللـكي
لـ ــوضـع عالمــتهـ ــا الــتجـ ــاريـ ــة للـمـ ــرة
األول ــى علــى قـمـصــان العـبـي ف ــريق
ري ــال م ــدريـ ــد للـم ــوسـم ال ــري ــاضـي
 2007/2006يف إط ـ ـ ـ ــار اتـف ـ ـ ـ ــاقـ ـي ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـش ـ ــركـ ـ ــة مع ال ـن ـ ــادي األس ـب ـ ــانــي
احلـاصل علــى لقب أفـضل نـادي يف
الق ــرن الع ـش ــريـن مـن قـبل االحت ــاد
الدولي لكرة القدم.
مـا يخـص صفقـة رونـالـدو يف العـرض
اشـارة الـشـركـة الـى ان العـبي الفــريق
املـل ـك ــي سـ ـيـعـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــون الـقـ ـم ـ ـصـ ـ ـ ــان
اجلديدة التي حتمل عالمة بنكيو
سـيـمـن ــز أم ــام ماليــني املعجـبـني
خـالل املع ـ ـسـك ـ ــر ال ـت ـ ــدري ـبــي
املقـرر بــدئه مع نهـايـة شهـر
مت ــوز اجل ــاري إض ــاف ــة إل ــى
اجلولـة الصيفيـة التي تليه
يف أمــريكـا الـشمــاليـة حـيث
سيـرتـدي عــدد من الالعـبني
وم ـ ـنـهـ ــم رونـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــدو وراؤول
وكاسـيالس وروبينهـو وسرجـيو
رامـوس القمـصان اجلـديدة يف
أول ظهــور لهــا خالل مبـاريـات
ال ـ ــدوري األسـب ـ ــانـي م ـ ــا يعـنـي ان
الـعق ـ ــد ي ـن ــص عل ـ ــى وج ـ ــود رون ـ ــالـ ـ ــدو يف الفـ ـ ــريق
للموسم املقبل يف االقل.
ويحـظ ــى ف ــريق ري ــال م ــدري ــد بق ــاعـ ــدة معجـبـني
واسعـة تـضم مــا ينـاهــز  450مليـون شـخص حـول
الع ــالم األمــر الــذي يعــد إضــافــة قـيّمــة حلـضــور
شركـة بنكيـو سيمنـز القوي يف أكـثر مـن  70دولة
ويعزّز مكانة كال الطرفني.

عـــروض ومهـيـــة لــسـيـــارة كلـنــسـامن
برلني/اف ب
اراد بـعـ ــض مـحـ ـب ــي م ـ ـ ــدرب
امل ـنــتخــب االمل ـ ــانــي ي ـ ــورغــن
كل ـن ـ ـس ـمـ ـ ــان شـ ـ ــراء س ـيـ ـ ــارة

كلنسمان

فــولغـسفــاغن كــابــريــو كــانت
ميلـكهـ ــا قــبل سـنـ ــوات اال ان
الــسعــر الــذي بــدأ فـيه املــزاد
علـ ـ ــى م ـ ـ ــوقع اي بـ ـ ــاي كـ ـ ــان
ع ــالـي ــا ج ــدا ف ــاخ ــرجـت مـن
ق ـ ــائ ـم ـ ــة الـ ــسلـع املع ـ ــروض ـ ــة
للمزاد.
وقالت متـحدثة بـاسم املوقع
بعد  68طلـبا وصلت املـزايدة
علــى سـي ــارة كلـن ـسـمــان الــى
 24850يـورو فـقط وهـذا دون
م ــا ي ـسـم ــى ب ــالــسع ــر االدنـي
للبيع لذا سوف تبقى بحوزة
مــالكهـا الــذي اشتـراهــا قبل
فترة قصيـرة ويسكن يف بلدة
بوبلينغ جنوب املانيا.
وحـ ـ ـ ـس ــب ت ـ ــصـ ـ ـ ـ ــريـح نـف ـ ـ ــس
املتحـدثـة لقـد تعـرض املـزاد
العلـني ملــوجــة مـن العــروض

غـير اجلدية والـوهمية مما
اخر كثيـرة على ارساء سعر
مـعقـ ــول ،وال تع ــرف اذا م ــا
ســيعـيـ ــد مـ ــالـك الـ ـسـيـ ــارة
الـ ــذي لـم يـعلـن عـن اســمه
عـرضها لـلمزاد مـرة اخرى،
اال ان امل ـ ـ ــزاد لفــت انـ ـظـ ـ ــار
الـك ـث ـيـ ـ ــري ــن وسجـل خالل
س ـ ــاعـ ـ ــات قل ــيلـ ـ ــة  463الف
نقرة.
وس ـي ـ ـ ــارة ك ـ ـ ــاب ـ ـ ــري ـ ـ ــو ال ـتــي
اشتـراها هـذا الشـاب املولع
بـك ـ ـ ــرة القـ ـ ــدم مــن تـ ـ ــاجـ ـ ــر
سيــارات استخـدمهـا مـدرب
املـنــتخـب االملـ ــانـي سـ ــابقـ ــا
خالل فترة اقامته يف لندن
ق ـبـل عـ ـ ـش ـ ـ ــرة اع ـ ـ ــوام وهــي
زرقــاء اللــون بحــال ــة جيــدة
رغ ــم قـ ـ ـ ــدمـهـ ـ ـ ــا وبـقـ ـ ـ ــوة 44

حصانا وادخلت
عـلـ ـيـهـ ـ ـ ــا بـع ـ ــض
االص ــالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
لـ ـك ـ ـنـهـ ـ ـ ـ ـ ــا غـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــر
اساسـية وتـدل على
ان كلـن ـسـم ــان لـيــس
مـ ــدرب جـيـ ــدا فقــط
بـل وسـ ـ ـ ـ ــائـق يـع ـ ـ ـ ــرف
ك ـيـف يح ـ ــاف ــظ عل ـ ــى
س ـي ـ ـ ــارتـه يف وضـع ـي ـ ـ ــة
جيدة.
واجلـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر ان
اعـلى سـعر لـسيـارة سجل
يف املـ ـ ـ ــزاد الـعـلـ ـن ــي عـلـ ـ ـ ــى
م ــوقع اي بـي كــانـت سـيــارة
غ ــولف اسـتخ ــدمهــا الـبــابــا
بن ــديكـت ال 16عنــدمــا كــان
كــاردينــاال يف املــانيــا وبيـعت
ب 190الف يورو.

الدوحـة تزين شـوارعها بـأعالم دول دورة األلعاب اآلسـيوية
الدوحة /املدى الرياضي
أطلقــت اللجـنــة املـنـظـمــة لــدورة
األلعـ ــاب اآلسـيـ ــويـ ــة اخلـ ــامـ ـسـ ــة
ع ـش ــرة ال ــدوح ــة  2006أكـث ــر مـن
 700عـل ــم مـخـ ـتـلـف م ــن األعـالم
امللونـة اجلذابة التـي لفتت انتباه
ك ــاف ــة ق ــائ ــدي امل ــركـب ــات وامل ـش ــاة
الذين تـابعوا هذه األعالم امللهمة
التـي حلقت بـامتـداد شـارع حمـد
ال ـكـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــر ،ومتـ ـثـل هـ ـ ـ ــذه األعـالم
املرحلـة األولى مـن حملة األعالم
املبهجة واملبتكرة التي ستتوزع يف
بعـض الشـوارع الـرئيـسيـة لـبعض
منـاطق الدوحـة على مـدى األيام
املقـبل ــة التـي تفـصـلن ــا عن املـتعــة
املـنتـظــرة لـ " الــدوحــة  "2006مبــا
ي ــزي ــد مـن الــشع ــور ب ــالــبهج ــة يف

مختلف شـوارع املـدينـة استعـدادا
لـ "األلعاب".
تضم املرحلة األولى أعالماً رائعة
حتـمـل شع ـ ــارات كل مـن الـلجـنـ ــة
املنظـمة لـدورة األلعـاب اآلسيـوية
اخلــامـســة عـشــرة الــدوحــة 2006
وشــركــائهــا املـمـيــزيـن :اخلـطــوط
اجل ــويـ ــة القـط ــري ــة وبــنك قـط ــر
الـوطـني وكيـوتل وسـامسـونغ كمـا
ستتضمـن أيضا أعالما لشركائها
الـرسـميني مـثل بني بـول وجنـرال
إلكتريك وبوكاري سويت وتيسو.
عب ــد اهلل القحـط ــاني مــديــر عــام
اللـجن ــة املنــظمــة لــدورة األلعــاب
اآلس ـي ـ ــوي ـ ــة اخل ـ ــام ـ ـس ـ ــة ع ـ ـش ـ ــرة
ال ــدوح ــة  2006ق ــال "متـت ــاز تـلك
األعالم بألـوانها الـزاهية املـبهجة
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والالفـت ـ ــة للـن ـظـ ــر والشـك أنهـ ــا
سـ ـتـجـعـل اجلـ ـمـ ـيـع يـ ـ ـ ـشـعـ ـ ـ ـ ــرون
بــاقتـراب مـوعـد انـطالق الـدوحـة
 2006يف نفـس الوقـت الذي تـؤكد
ف ـيـه علـ ـ ــى مـكـ ـ ــانـ ـ ــة شـ ـ ــركـ ـ ــائ ـنـ ـ ــا
األساسيني ".
املـرحلــة الثــانيـة يف هــذه احلملـة
حتـمل اسم " طـريق املـتطــوعني "
وهو املشـروع الذي يهـدف لتكرمي
املتطـوعـني واملتطـوعـات من قطـر
ممن أسهموا بأوقاتهم ومهاراتهم
وجهـودهم لضـمان تـنظيـم أفضل
ألع ـ ــاب آس ـي ـ ــويـ ـ ــة علـ ـ ــى اإلطالق
وتـشـمل هــذه املــرحلــة  170عـلمــا،
الـتـي مت إطـالقهـ ــا ومت رفـعهـ ــا يف
وسـط ط ــريق سلــوى يف املـنــطقــة
الـ ــواقعـ ــة مـ ــا بــني تقـ ــاطع رمـ ــادا

وحتـى دوار السـوق املركـزي "سوق
اخلضار والفاكهة ".
كما سـيتم تزيني أربـعة من شوارع
وطـ ـ ــرق الـ ـ ــدوحـ ـ ــة بهـ ـ ــذه األعالم
الالفـتـ ــة مب ـ ــا يعـبـ ــر عـن الـفخـ ــر
العمـيق واالعتـزاز ويـبعث رسـالـة
مفـادهــا أن طبـول الـدوحـة 2006
تـتصـاعـد وتيـرة حـدتهــا وتتعـالـى
أصـواتها أكـثر وأكـثر وتـبدو أوضح
مع اقتراب انطالق األلعاب.
ومـن املـنـت ـظـ ــر أن يـت ـ ــابع املـ ـشـ ــاة
وقــادة املــركبــات انــضمــام العــديــد
مـن املنــاطق األخــرى يف الــدوحــة
الـتـي سـتحــمل أعالم ــا تخـصـص
للـثق ــاف ــة والـت ــراث واملـت ـط ــوعـني
ومــسيــرة شعلــة األلعــاب وأعالم ـاً
أخ ـ ـ ــرى م ـتـع ـ ـ ــددة ت ـ ـض ـ ـ ــاف إل ـ ـ ــى

الزمالك يضم الصفتي رسميا  ..وصفقة بوجلبان مهددة بالفشل
أعلـن ن ــادي ال ــزم ــالـك تع ــاقـ ــده مع
ع ـم ـ ـ ــرو ال ـ ـصـف ـتــي م ـ ـ ــدافـع ف ـ ـ ــريـق
املصري البـورسعيدي مقـابل مليون
جـنيه  ،فيمـا دخلت صفـقة التعـاقد
مع التـونسـي أنيس بـوجلبـان النفق
امل ـ ـ ـظـلـ ــم بـعـ ـ ـ ـ ـ ــد متـ ـ ـ ـ ـس ــك نـ ـ ـ ـ ـ ــاديـه
الصفاقسي به.
وقـال رؤوف جـاســر القــائم بــأعمـال
رئيـس النادي يف تصـريحات لـ FilG
Goal.comأن الـزمــالك جنح يف
ضم الـصفـتي بــشكل رسـمي مقــابل
مليـون جنيه سـيتم تقـسيطـها عـلى
أربعـة أقساط  ،وقـد مت دفع القسط
األول للنادي البورسعيدي.
وكـان الصفتي قد شارك يف الدقائق
األخي ــرة من مــران الــزمــالك الــذي
أق ـيــم مـ ـس ـ ــاء األربع ـ ــاء امل ـ ــاضــي ،إذ
اكـتفـى بـاجلـري حــول امللـعب  ،وقـد
مت إمتـ ــام ال ـصـفقـ ــة بعـ ــد مـ ــداوالت
طويلة بني الزمالك واملصري.

األعالم الـتـي ت ــرف ــرف يف " ش ــارع
الرعاة " .
وللـحف ـ ــاظ عل ـ ــى نف ــس املـن ـظـ ــر
واملــظه ــر املـت ــألـق لك ــافـ ــة األعالم
خالل احلملة سيتم إنتاج حوالي
 1746عـلمــا مخـتلفــا مبــا يـسـمح
للجـن ــة املـنـظـم ــة ل ــدورة األلع ــاب
اآلسـيـ ــويـ ــة اخلـ ــامـ ـسـ ــة عـ ـشـ ــرة -
الـ ــدوحـ ــة  2006بـتـبـ ــديـل األعالم
حـتــى ال تـتع ــرض للـتـلف بفــضل
العـوامل اجلويـة اخملتلفـة لتـبقى
تـلــك األعـالم دائـ ـمـ ـ ـ ــا وكـ ـ ـ ــأنـه مت
تعليقها للتو.
وأضـ ـ ــاف الـقحـ ـطـ ـ ــانــي ":أيـ ـضـ ـ ــا
سـيـك ـ ــون له ـ ــذه األعالم دور آخ ـ ــر
تـ ـ ـسـهــم بـه يف ال ـت ـ ـ ــأك ـي ـ ـ ــد عـل ـ ـ ــى
الـضيـافـة وإضفـاء جـو دولـي كمـا

شعبان يقود
فريدريكشتاد لدور
الثامنية يف كأس النرويج
اوسلو/اف ب

الزمالك يجهز صفقات مضمونة للموسم اجلديد

قـاد احلارس املـصري األصل
ال ـســويــدي اجلـن ـسـيــة رامـي
شعبـان فريقه فريـدريكشتاد
النــرويـجي لـلتــأهل الــى دور
الـثم ــانيــة يف ك ــأس النــرويج
بعـ ــد فـ ــوزه مـ ـسـ ــاء األربعـ ــاء
عـلـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ــران  2-3بـ ـ ـ ــركـالت
الترجيح.
وانتهـى وقت املبـاراة األصلي
بــالتعـادل بهـدف واحــد لكل
فــريق  ،بيـنمــا انتهـى الـوقت
االضــايف بــالـتعــادل بهــدفني
ل ـكـل م ـ ـنـه ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا  ،ل ـ ـيـلـجـ ـ ـ ـ ــأ
الـفـ ـ ـ ـ ــريـقـ ـ ـ ـ ــان إلـ ـ ـ ـ ــى ركـالت
الـتـ ــرجــيح حلـ ـسـم نـتــيجـ ــة
املـب ــاراة والـتـي انـتهـت بف ــوز
فـريـدريكـشتـاد بنـتيجـة 2-3
بـعـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ــألـق شـع ـ ـبـ ـ ـ ـ ــان يف
التصدي لركلتي ترجيح.

سـتسهم أيضـا يف إعطاء ملـسة من
ال ـضـيـ ــافـ ــة والـتـ ــرحـيـب الـ ــدافـئ
لكافـة من تطـأ أقدامهم الـدوحة،
هذه املدينة الـرائعة .و كما تهدف
الـدوحـة  ، 2006فـإن هـذه األعالم
متثل معـانـي الصـداقـة والـنشـاط
واالحت ــاد والـت ــرابـط خ ــاص ــة وأن
الـدوحـة لم تـشهـد مـن قبل شـيئـا
بهذا املستوى من قبل".
إن هـذه األعالم الـتي يتـم نشـرهـا
وتعلـيقهـا يف العـديـد مـن الطـرق
سـ ـت ـ ـ ـسـه ــم يف تـعـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــز الـ ـ ـ ــوع ــي
ب ــال ــدوح ــة  2006وت ــأمـني ق ــاع ــدة
أخــرى للـجن ــة املنــظم ــة لأللعــاب
للتـواصـل من خاللهـا مع العــالم
وإي ـص ــال رس ــالــته ــا عــن األلع ــاب
بقوة.

رونالدو يعلن
عن منتجات
سنيمتر

تركيا تنفذ (العقاب)
يف البنك التجاري

انقرة/الوكاالت
اعلن االحتـاد االوروبي لكرة القـدم ان تركيـا ستلعب مبـاراتها
االولـى يف تـصفيـات كـأس االمم االوروبيـة املقبلـة يف مـواجهـة
مــالطـا يف الـســادس من ايلـول املقـبل خلف ابــواب مغلقـة يف
مـلعب البـنك التجـاري يف مـدينـة فـرانكفـورت االملـانيـة .وكـان
االحتـاد الدولي لكـرة القدم قضـى بان تلـعب تركيـا مباريـاتها
الثالث الــرسميــة املقبلـة علـى ارض محـايـدة بـسبب الـشجـار
الذي اندلع على ارضها خالل املباراة التي اقيمت بينها وبني
منـتخب سويـسرا يف ملحق تـصفيات كـأس العالم يف نـوفمبر
يف اسـطنبـول .ويـنص قـرار الفيفـا علـى اقـامـة هـذه املبـاريـات
الثالث خلف ابـواب مغلقـة وبـدون جمـاهيـر .وسـتلعب تـركيـا
بنفـس الطـريقـة امـام مـولـدوفـا يف التـصفيـات االوروبيـة يـوم
 11من تشرين االول وامام النرويج يف  28من اذار 2007.
وسـتقــام املـبــاريــات الـثالث يف مـن ــاطق حتـت مــظلــة االحتــاد
االوروبـي لكرة القـدم تبعـد كل منـها  500كيـلومتـر على االقل
عن احلدود التركية.

دخول أربعة أندية جديدة يف دوامة (الفضيحة اإليطالية)
تورنتو/اف ب
أفصح فـريق التحقيقـات يف الفضـيحة
اإليـطــاليــة عن دخــول أنــديــة ميـسـينــا
وريجيـنا ولـيتشـي وسيينـا ضمـن الفرق
الـتـي يحـ ــوم علـيه ــا ال ـشـبهـ ــات  ،وذلك
بـع ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــا مت ــت إدان ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــرق مـ ـيـالن
ويــوفـنتــوس والتــسي ــو وفي ــورنتـينــا ومت
توقيع عقوبات مختلفة عليهم.
وقــال س ــافيــريــو بــوريللـي رئيــس جلنــة
الـتـحقــيق ــات يف ت ـصـ ــريح ــات أبـ ــرزته ــا
مجلـة "كالتـشيو إيـطاليـا" عبر مـوقعها
الــرسمي" :لـن أعتبـرهـا املـوجـة الثـانيـة
مـن التحـقيقـات  ،فـنحن نـسعـى طـوال
الـ ـ ــوق ــت لل ــبحــث عــن أي اخ ـتـ ـ ــراقـ ـ ــات
للقوانني".
وكـانـت احملكمــة الفيـدراليــة اإليطـاليـة
ق ــد قـضـت بهـب ــوط أن ــدي ــة ي ــوفـنـت ــوس
والتـ ـسـي ــو وفـي ــورنـتـيـن ــا إل ــى ال ــدرج ــة
الـث ــانـي ــة مع خــصع ع ــدد مـتف ــاوت مـن
النقـاط من كل فـريـق  ،فيمـا مت خـصم
 15نقـط ــة مـن ف ــريق مـيالن يف امل ــوسـم
املقـبل مع مـنعه مـن املـشــاركــة يف دوري

لعنتة يوفنتوس الحقت اندية جديدة

أبطال أوروبا.
وأض ــاف ب ــوريـللــي أن "كل مـ ــرة يح ــدث
فيهــا أي اكتـشــاف الختـراق القــوانني ،
ن ــسع ــى ج ــاه ــديــن إليج ــاد أكـب ــر ق ــدر
ممكن من املعلومات ".
ويـعتبـر نـادي ريـجينـا هـو أكثـر األنـديـة

الـتـي حت ــوم ح ــوله ــا ال ـشـبه ــات  ،وذلك
بعدمـا كان هـو صاحـب أكبر نـصيب من
االتـصــاالت الـتلـيفــونـيــة املــسجلــة بـني
بـاسكـوالي فـوتـي مع كل من لـوتـشيـانـو
م ــودجـي "غ ــول" الـي ــوفـنـت ــوس وب ــاول ــو
بيرجامو املسئول عن تعيني احلكام.

