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أرقــــام قـيــــاسـيــــة وإجنــــازات للـــشـيــــاطــني بعــــد الـــســــوبــــر

 6ألقـــاب حملـيــة ودولـيــة مـتـتــالـيـــة لألهيل يف  361يــومــاً
القاهرة /الوكاالت

أض ـ ـ ــاف ف ـ ـ ــريـق األهـل ــي كـع ـ ـ ــادتـه يف
الـسنـوات األخيـرة املـزيـد من األرقـام
القيـاسيـة واالجنازات بفـوزه ببطـولة
ك ــأس ال ـس ــوب ــر املـص ــري ــة ال ـس ــادس ــة
بتـغلبه علـى إنـبي للعـام الثـاني علـى
التوالي..
فق ــد أصــبح االهلـي ص ــاحـب ال ــرقـم
القـياسي للـفوز بكل األلقـاب احمللية
بال اسـتـثـن ــاء ورفع اجـمــالـي رصـيــده
من االلقـاب احملليـة  84لقبـا بجـانب
 66بطولـة أخرى غير مـسجلة بشكل
رسمي كـما أصـبح أول ناد يف الـتاريخ
يـحقـق  6ألق ــاب مـتـت ــالـي ــة مـحلـي ــة
ودوليـة علـى مـدى مـوسمـني من دون
خـسارة أي بـطولـة يشـارك فيهـا على
مدى  62شهراً.
عنـدمـا بـدأت بـطـولـة كـأس الـسـوبـر
املــص ــري ــة لـم يـكـن الـن ـ ــادي االهلـي
حــريـص ــا علــى امل ـشــاركــة فـيهــا رمبــا
لـشعـوره بعـدم أهـميـة هـذه الـبطـولـة
تــارة ولـظ ــروف االرتبــاطــات االخــرى
ت ــارة أخ ــرى ل ــذلـك فـ ــإن األهلـي لـم
يشـارك يف أول نـسخـة للـبطـولـة عـام
 2006رغـم أنه ك ــان بــطال لـلك ــأس يف
املــوسم االسـبق بـسـبب تــأخــر عــودته
وقــته ــا مـن كـ ــوت ديف ــوار حـيـث ك ــان

عل ـ ــى م ـ ــوع ـ ــد مـع لقـ ـ ــاء مع أس ـيـك
أبيـدجـان االيفــواري يف دوري أبطـال
أفريقيا.
ويف املـوسم التـالي عـام  2002لم يكن
ال لـل ـ ـ ــدوري أو الـك ـ ـ ــأس
االهـلــي ب ـ ـطـ ً
وكــانـت املـبــاراة املـنـتـظــرة جتـمع بـني
االسماعيـلي بطل الدوري والـزمالك
ب ـ ـ ـطـل ال ــك ـ ـ ـ ـ ــأس ول ــكـ ــن انـ ـ ـ ـ ـسـحـ ــب
االسمــاعيلـي احتجـاجـا علـى اقـامـة
املـب ــاراة يف القــاهــرة وكــان ب ــديله هــو
االهلـي ث ــانـي الـ ــدوري الـ ــذي رفــض
امل ــش ــارك ــة ايــض ــا لــيفـ ــوز الـ ــزمـ ــالـك
ب ــال ــس ــوب ــر الـث ــانــي علـ ــى ح ــسـ ــاب
(املقاولون) خامس الدوري.
وبعد أن فـاز الزمـالك بأول بـطولتني
لل ـســوبــر ب ــدأ األهلـي يـفكــر يف هــذه
الـبـط ــول ــة وب ــالـفعل ف ــاز ب ــالـنــسخ ــة
الـث ــالـث ــة ع ـ ــام  2003علـ ــى ح ــسـ ــاب
الــزمــالك ثـم حقق الف ــوز الث ــاني يف
الــن ـ ــسخـ ـ ــة اخلـ ـ ــامـ ــسـ ـ ــة عـ ـ ــام 2005
مـت ـس ــاوي ــا يف ع ــدد م ــرات الف ــوز مع
ال ــزم ــالـك قــبل أن يــنفـ ــرد بـ ــالـ ــرقـم
القياسي للفوز بهذه البطولة بثالثة
انتصارات.
وميلك األهلي ايـضا الرقـم القياسي
يف ع ــدد م ــرات الف ــوز ب ــالـبـط ــولـتـني
احمللـيـتـني االخ ــريـني وهـم ــا ال ــدوري

ال ـ ـ ـ ــذي حـقـقـه  36م ـ ـ ـ ــرة بـف ـ ـ ـ ــارق 20
بـطولـة عن الـزمالك اقـرب منـافسيه
والكـأس الـتي فـاز بهـا  34مـرة بفـارق
 65مرة عن الـزمالـك اقرب منـافسيه
ايضا.
رفع االهلي بـالفـوز بـالسـوبـر رصيـده
االجــم ـ ـ ــالــي مــن االلـق ـ ـ ــاب ال ـ ـ ــى 95
بطـولـة منهـا  84بطـولــة رسميـة و66
بطولة غير رسمية.
والبـطوالت الـرسمـية تـشمل  68لقـب ًا
مـحلـيـ ـ ًا هـي  36دوريـ ـ ًا و 34ك ــأسـ ـ ًا و3
ســوبــر بج ــانب  66بـطــولــة افــريـقيــة
مــنه ـ ــا  4لألنـ ــديـ ــة أبــطـ ــال الـ ــدوري
“دوري أب ـط ــال أف ــريقـي ــا ح ــالـي ــا“ و4
البطـال الكـؤوس وبطـولتـان للسـوبـر
االف ـ ـ ـ ــريـقـ ــي وبـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة
أفـروأسيـويـة بجـانب  4القـاب عـربيـة
هي البطولـة العربية لألنـدية أبطال
ال ــدوري “م ــرة واح ــدة“ والـبــطـ ــولـ ــة
الع ــربـي ــة لألن ــدي ــة أبـط ــال الك ــؤوس
“م ـ ــرة واح ـ ــدة“ وبــط ـ ــول ـ ــة ال ــس ـ ــوب ـ ــر
العــربيـة أو الـنخبـة “مــرتني“ بجــانب
لقب دولي هو البطولة األفروأوروبية
عنـدما فـاز األهلي علـى ريال مـدريد
عام.2006
أمـا االلقاب غيـر الرسـمية فـتشمل 5
بـطــوالت لـلكــأس الــسلـطــانـيــة الـتـي

كانـت مسـابقـة غيـر رسمـية يف بـداية
الق ــرن امل ــاضـي و 5ب ـط ــوالت ل ــدوري
مـنــطق ــة الق ــاه ــرة بج ــانـب بـط ــول ــة
واحـدة اثناء وحدة مصـر وسوريا بني
ب ــطلـي ال ــدولـتـني والـتـي فـ ــاز فــيهـ ــا
األهلي عام.6966
 6ألقاب متتالية
وبالفوز بـالسوبـر رفع األهلي رصيده
م ــن االن ــت ــص ـ ـ ــارات املـ ـت ــت ـ ـ ــال ــي ـ ـ ــة يف
البـطــوالت احملـليــة وال ــدوليــة الــى 6
ألقاب خالل أقل من سنة وعلى وجه
الـتحــديــد مـن يــوم  27يــولـيــو 2005
وحتـى  23يولـيو  2006أي خالل 366
يـوماً .بـدأت سلسلـة االلقـاب بالـفوز
بـالـسـوبــر املصـري علـى حـسـاب إنـبي
ع ـ ـ ــام  2005وأعـق ـبـه الـف ـ ـ ــوز ب ـ ـ ــدوري
أبطال أفريقيا يوم  66تشرين الثاني
 2005ثم الـســوبــر االفــريـقي يــوم 24
فبـرايـر  2006وبعـده الـدوري املصـري
مـ ـ ــوســم  2006 / 2005واخــيـ ـ ــرا فـ ـ ــاز
بكــأس مـصــر يــوم  66حــزيــران 2006
علـي حسـاب الـزمـالك ليخـتتم بهـذا
الـفوز املوسم املاضي برصيد  5القاب
ثــم اض ـ ــاف ي ـ ــوم  23ي ـ ــولــي ـ ــو الـلقــب
ال ـس ــادس علـي الـت ــوالـي وه ــو اجن ــاز
غـي ــر م ـسـب ــوق س ــواء عل ــى امل ـسـت ــوى
احمللي أو الدولي.
ـــــكـــــــــــــــــــــــة
ابـــــــــــــــــــــــو ـثـــــــــــــــــــــــريـ ـ
جنـــــــــم االهـــلـــــــــي ـ

جنوب إفريقيا تبدأ بتجهيز مالعبها لكأس العامل

شعار مونديال2010

جوهانسبيرغ/دب أ

قـ ــال رئـي ــس جلـنـ ــة جـنـ ــوب
إفــريقيـا املنـظمــة لنهـائيـات
كـ ــأس العـ ــالـم لـكـ ــرة القـ ــدم
أم ـ ـ ــام ال ـب ـ ـ ــرمل ـ ـ ــان إن ال ـبـالد
ستبـدأ قريـبا يف العـمل على
جتهيـز استـاداتهـا لتـضييف

نهـ ـ ــائ ـيـ ـ ــات  2060وان كـلفـ ـ ــة
ذلـك سـ ـتـ ـبـلـغ نـح ـ ـ ــو سـ ـت ـ ـ ــة
ملـي ــارات ران ــد ( 858ملـي ــون
دوالر).
وم ـ ــن امل ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــوقـع أن تـ ـ ـ ـضـخ
ال ـب ـ ـط ـ ـ ــول ـ ـ ــة مـل ـي ـ ـ ــارات مــن
العـملــة احملـلي ــة يف اقتـصــاد
جـنــوب إفــريقـيــا الــذي يعــد

األكبـر يف إفــريقيـا وسـتخلق
فـ ــرص عــمل حتـتـ ــاج الــبالد
إلـيه ــا ب ـش ــدة بعـ ــد ان بلغـت
نـسبـة الـبطـالــة أكثــر من 25
يف املـئ ـ ــة وفقـ ــا لــتقـ ــديـ ــرات
رسمية.
وقـال رئيس الـلجنة املنـظمة
للــنهـ ــائـيـ ــات دانـي جـ ــوردان:
“سـيـكـ ــون لــنهـ ــائـيـ ــات كـ ــأس
الع ــالـم نـتـ ــائج رائع ــة فـيـم ــا
يـتعلق بـاالقـتصـاد“ .وأوضح
جــوردان الــذي كــان يـتحــدث
أمــام جلنـة بـرملــانيــة تنـاقـش
مـ ـ ـش ـ ـ ــروع ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون خ ـ ـ ــاص
بــالــريــاض ــة إن عمـلي ــة بنــاء
أربعـ ـ ــة اس ـتـ ـ ــادات جـ ـ ــديـ ـ ــدة
وجتـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد أربـعـ ـ ـ ــة مـالع ــب
أخ ــرى سـتـب ــدأ قــبل ك ــان ــون
الثاني املقبل.
وقـ ــال إن أعـمـ ــال الـبـنـ ــاء يف
اس ـت ـ ـ ــاد ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد يف ب ـ ـ ــورت
اليـزابـيث سـتبـدأ يف تـشــرين

األول املقــبل وسـيـب ـ ــدأ بعـ ــد
ذلـك يف تـ ـ ـشـ ـ ــريــن ال ـثـ ـ ــانــي
املق ـبـل الع ــمل يف جتـ ـ ــديـ ـ ــد
مـلعــب “س ـ ــوك ـ ــر س ـي ـتــي“ يف
جوهـانسبرج الذي سيضيف
نهائي كأس العالم 2060.
وأضــاف جــوردان ان االحتــاد
الدولي لكرة القدم (الفيفا)
خ ـصــص لـلج ـن ـ ــة اجل ـن ـ ــوب
افـريقيـة املنظمـة للنهـائيات
 2 ،3مـليــارات رانــد ومت فعالً
حت ــويل ربع ه ــذا املــبلغ إل ــى
الـبالد .ومـنح الفـيفــا أيـضــا
احتــاد كــرة الق ــدم يف جنــوب
إفـ ــريقـيـ ــا  630ملـي ــون دوالر
أخ ـ ـ ــرى .وق ـ ـ ــال ج ـ ـ ــوردان إن
سـع ـ ـ ــة اسـ ـت ـ ـ ــاد كـ ـي ــب ت ـ ـ ــاون
اجل ـ ــدي ـ ــد س ـتـكـ ـ ــون  70ألف
متفــرج وسيتـم إنشـاء سقف
م ــتح ـ ـ ــرك لل ـمـلعــب الـ ـ ــذي
يـنـت ـظـ ــر أن ي ـضــيف إحـ ــدى
مبــاراتي الـدور قـبل النهــائي

للنهائيات.
وأضـاف ان سعة استاد سوكر
سـيـتـي سـت ــزي ــد مـن  75ألف
مـ ـ ـتـف ـ ـ ـ ـ ـ ــرج إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى  604آالف
م ــتفـ ـ ــرج .وس ـيـ ـض ــيف هـ ـ ــذا
املـلعــب م ـب ـ ــاراتــي االف ـت ـت ـ ــاح
والـنهـائـي .وستـطــرح ثالثـة
ماليــني تـ ـ ــذكـ ـ ــرة مل ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات
نـه ـ ـ ـ ــائـ ـي ـ ـ ـ ــات  2060لـلـ ـبـ ـيـع.
وسيباع ثلث هـذه التذاكر يف
سـوق جنـوب إفريقـيا وثلـثها
للمشجعـني يف جميع أنحاء
الع ـ ــالــم ب ـي ـن ـم ـ ــا ســيح ــصل
الفـيفــا وشــركــاء االحتــاد يف
التسويق على ثلث التذاكر.
وأوضح ج ـ ــوردان ان ج ـن ـ ــوب
إف ــريقـي ــا تـت ــوقع أن يـت ــدفق
عل ـ ــى ال ـبـالد  350ألف زائ ـ ــر
خالل الـب ـط ــول ــة ع ــام 2060
وه ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ــا يـقـل ع ــن ع ـ ـ ـ ــدد
املشجعـني الذين زاروا أملـانيا
خالل نهائيات . 2006

االحتاد اآلسيوي لن يؤجل مباريات لبنان يف التصفيات
كواال المبور/ا ف ب
اعلن االحتاد االسيـوي لكرة
الق ــدم اجلـمع ــة انه لـن يـتـم
ت ــأجـيل مـب ــاري ــات املـنـتخـب
الل ـبــن ـ ــانــي يف ال ـت ــصفــي ـ ــات
املــؤهلــة الــى كــأس امم اسيــا
املـقـ ـ ـ ـ ـ ــررة عـ ـ ـ ـ ـ ــام  2007رغ ـ ــم
احل ــرب االس ــرائـيلـيـ ــة عل ــى
لـ ـب ــنـ ـ ـ ــان م ــنـ ـ ـ ــذ اك ــثـ ـ ـ ــر م ــن
اسبوعني.
ويلـتقي لـبنــان مع استـراليـا
يف  36آب القـادم يف اديالييد
ذهـ ـ ــابـ ـ ــا ،ويف بــيـ ـ ــروت يف 65
تشرين الثاني املقبل ايابا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ــي ـ ـ ـ ــس االحتـ ـ ـ ـ ـ ــاد
االسـي ــوي القـط ــري محـمــد
بـن هـمـ ــام “لـن يـتــم تغـيـيـ ــر
ب ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــامـج ال ــتـ ـ ـصـف ــي ـ ـ ـ ــات
االسـي ــوي ــة“ ،مـضـيف ــا “انـن ــا
نــت ـ ـ ــابـع االوض ـ ـ ــاع وهــن ـ ـ ــاك
ات ـ ــص ـ ـ ـ ــاالت بـ ـيـ ـن ــن ـ ـ ـ ــا وب ــني
املـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــؤولـ ــني يف االحت ـ ـ ـ ـ ــاد

اللبناني لكنـنا اوضحنا لهم
ان ق ـ ــرع ـ ــة ك ـ ــأس امم اســي ـ ــا
سـتــسحـب يف الـت ــاسع ع ـشــر
من كــانــون االول املقـبل وانه
لن يـتم بــالتــالي تـأجـيل اي
م ــبـ ـ ـ ــاراة يف ال ــتـ ـ ـصـف ــيـ ـ ـ ــات،
واعتقـد بــأنهـم سيخـوضـون
املباريات“.
واوضح بن همـام “ان سالمـة
افراد املنتخب الضيف يجب
ان تكــون من اولـويــاتنـا ،واذا
بقـيت احلــال يف لـبنــان غيــر
مـ ـســتق ـ ــرة فــيجـب اخـتـي ـ ــار
مكان آخر القامة املباراة“.
ام ـ ــا ال ـ ــرئ ـي ــس ال ـتــنفــي ـ ــذي
لالحتـ ــاد االسـتـ ــرالـي جـ ــون
اون ـ ـ ـيــل فــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال “جن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
اتـ ــص ـ ـ ــاالتــن ـ ـ ــا مـع االحت ـ ـ ــاد
االسيـوي اذ اننـا نـتطلع الـى
مـواجهـة لـبنــان يف اديالييـد
ثــم آمـل يف ان ن ـت ـمـكــن مــن
الــسفــر ال ــى بيــروت خلــوض

الربازيل تقع يف فخ املدرب النجم والرصاعات الداخلية حترمها من اإلنجازات

منتخب البرازيل عام 2006

ساوباولو/الوكاالت
متـثل خطـوة االحتـاد البـرازيـلي لكـرة القـدم
املتـمثلـة بــالتعـاقــد مع جنم وقـائـد املنـتخب
الـب ــرازيلـي ال ـس ــابق كــارلــوس دوجنــا مــدرب ـاً
للـمنـتخـب خلف ـاً ملــدربه املـسـتقـيل كــارلــوس
ألـب ــرت ــو بـي ــري ــرا امـت ــداداً مل ــوج ــة الـتج ــارب
العـاطفية التـي لم تأت بثـمارها املـرجوة ولم
حتصد سوى الفشل.
وفــاج ــأ رئيـس االحت ــاد البــرازيلـي تكـسـييــرا
العـالم بـإعالنه التـعاقـد مع دوجنـا لتتعـالى
األصـ ـ ــوات داخل ال ـبـ ـ ــرازيل وخـ ـ ــارجه ـ ــا مــن
اخلـب ــراء الع ــاملـني يف اخل ــارج م ـشـي ــرة إل ــى
سوء االختيـار وتبعاته علـى الكرة البـرازيلية
حـاضراً ومـستقبالً ،مـركزة علـى قلة جتـربة
دوجنا التـدريبية ،حـيث لم يسـبق له تدريب
أي فـريق متقدم ،ولم يحز عـلى أي منجز كا
املـدربني البـرازيليني املـتواجـدين يف السـاحة
أمثـال فـانـدرلي لكـسمبـورجـو وأوتـوري وليـاو
وفالكاو.
ودوجن ــا سـي ــدرب أح ــد أفــضل  5مـنـتخـب ــات
ع ــامليــة يف ال ــوقت احلــاضــر بعــد مـنتـخبــات
إيـط ــاليــا ،وفــرنـس ــا ،واألرجنـتني ،وأمل ــانيــا،
وب ـ ــال ـت ـ ــالــي ي ـت ـ ـسـ ـ ــاءل مح ـب ـ ــو كـ ـ ــرة الق ـ ــدم
البــرازيليـة إلـى أين سـيمـضي بهـذا املنـتخب
الـذي يـتمـتع بقـاعــدة جمــاهيـريـة تفـوق مـا
يـت ــوف ــر ألي مـنــتخـب ك ــروي آخـ ــر ،إذ تق ــدر
جـم ــاهـيـ ــره بق ــرابـ ــة امللـي ــار م ـشـجع ح ـسـب

تصريح أطلقه ذات مرة األسطورة بيليه.
وال يخفـى علـى متـابعي الكـرة البـرازيلـية أن
آفــة املنـتخـب البــرازيلـي هي احلـرب الـدائـرة
بـني م ــدربـي املـنــتخـب الـبـ ــرازيلـي يف الـعق ــد
األخـيـ ــر ،وبـني جنـ ــوم هـ ــذا املـنــتخـب ،وهـي
احلـ ــرب الـتـي تـ ـسـبـبـت يف ضـيـ ــاع كـثـيـ ــر مـن
املـكتــسبــات الـتي كــانت قــاب قــوسني أو أدنــى
من البرازيليني.
وبـدا الصـراع بني املـدربـني والنجـوم أشبه مـا
يـكـ ـ ــون بحـ ـ ــروب طفــت عل ـ ــى س ــطح وص ـ ــدر
صـفح ــات ال ـصـحف الـبـ ــرازيلـيـ ــة والع ــاملـي ــة،
ولـعل ال ـ ــذاك ـ ــرة ال ت ـن ـ ـس ـ ــى م ـ ــا ح ـ ــدث ق ــبل
مــونــديــال فــرنـســا  6998م بني املــدرب مــاريــو
زاج ـ ــال ـ ــو والــنجــم روم ـ ــاري ـ ــو ،ح ـيــث أف ـ ــردت
الــوكــاالت الــدولـيــة م ـســاحــات مـن األسـطــر
والــكل ـم ـ ــات ل ـ ــرصـ ـ ــد اخلالفـ ـ ــات الع ـم ــيق ـ ــة
واملنـتخب مـقبل علـى منـافـسـات قـويـة ،وهـو
م ــا أث ــر عـملـيـ ـاً يف نـت ــائج وحلـم ــة املـنـتخـب
البـرازيلي ،وأدى بـالتـالي إلـى خسـارة اللقب
على يد املنتخب (العقدة) فرنسا.
وصدرت بعض التأويالت عن أسباب استبعاد
اسم املـدرب املعـروف فـانـدرلي لـوكـسمبـورجـو
عن قيـادة املنـتخب البـرازيلي خلفـاً أللبـرتو،
م ـ ـش ـيـ ـ ــرة إلـ ـ ــى أن ذلـك جـ ـ ــاء ب ـ ـس ـبــب جنــم
بـرشلونة رونالدينيو الذي ال يحمل وداً لهذا
املـ ــدرب ،وهـ ــو مـ ــا جـعل تـكـ ـسـيـيـ ــرا يـ ــرفــض
التفاوض مع لوكسمبورجو لتولي املنصب.

يلعب مع (غلطة سراي وفنربخشة) يف املعسكر التركي

مـنــتخـب االمــــارات يـــــواجه ريــــال مــــدريــــد وديــــاً يف  23آب

دبي /الوكاالت
أعلـن احت ــاد الكــرة االمــاراتـي
إنه تلقـى دعوة من نـادي ريال
مـدريد اإلسـباني للـعب مباراة
وديـة يــوم / 23آب املقـبل علـى
كـأس سـانـتيـاجــو بيـرنـابـو يف
إسبانيا.
وذك ـ ـ ـ ــر االحت ـ ـ ـ ــاد يف م ـ ـ ـ ــوقـعـه
ال ــرسـمـي عل ــى االنـت ــرنـت إنه
وافق علـى هـذه الـدعـوة الـتي
تقدم بهـا أحد وكالء املبـاريات
ال ــذي طلـب مالق ــاة مـنـتخـب
اإلم ـ ــارات األول وي ـن ـتـ ـظ ـ ــر أن
يـتــم االتفـ ــاق بـني ال ـطـ ــرفـني
إلكـم ــال الـت ــرتـيـب ــات الالزم ــة
للمباراة.
وتعـد كأس سـانتـياجـو برنـابو
ب ـ ــداي ـ ــة امل ـ ــوســم ال ـ ــري ـ ــاضــي
الــرسمـي لنـادي ريـال مـدريـد
الـ ــذي يـ ــسعـ ــى ملـ ـسـح حقـبـ ــة

االخفـ ــاقـ ــات الـتـي الزمــته يف
ال ـسـن ــوات األخـي ــرة مـتف ــائال
بـقـ ـي ـ ـ ــادة م ـ ـ ــدربـه اجل ـ ـ ــدي ـ ـ ــد
اإليـطالـي فابـيو كـابيلـو الذي
ترك يـوفنتـوس يف وقت سابق
من الشهر اجلاري.
وس ـبـق أن لـعــب م ـن ـتـخ ـب ـن ـ ـ ــا
مبـاراة وديـة تــاريخيـة شهـر /
ك ـ ــان ـ ــون األول امل ـ ــاضــي أم ـ ــام
مـنتخب البرازيل أقيمت على
اسـتاد مـدينـة زايد الـرياضـية
يف (أب ــو ظـبـي) وانـتهـت بف ــوز
السامبا /8صفر.
واع ـت ـب ـ ــر الف ـ ــرنـ ـســي ب ـ ــرون ـ ــو
مـيتـسـو ان لقـاء ريـال مـدريـد
جتربة مهمة ومفيدة يف إطار
حتـ ـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــرات “األبـ ـ ـي ـ ـ ــض“
لتصفيات أمم آسيا.
ويـلـع ــب مـ ـنـ ـتـخـ ـبـ ـن ـ ـ ــا ضـ ـم ــن
اجملـموعـة الثـالثـة التـي تضم

االردن وسـل ـ ـ ـط ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـمـ ـ ـ ـ ــان
وباكستان.
ومن املقـرر أن يغادر مـنتخبـنا
ال ـ ــذي ي ـت ـص ـ ــدر مج ـم ـ ــوعــته
ب ــرصيــد  6نقــاط إلــى ت ــركيــا
ملـواصلـة حتـضيــراته للجـولـة
الـثــالـثــة مـن تــصفـيــات آسـيــا
ح ـ ـيـ ــث س ـ ـيـالقـ ــي امل ـ ـن ـ ـتـخـ ــب
األردني يـوم / 66آب املـقبل يف
ع ـ ـمـ ـ ـ ـ ــان ،وهـ ـ ـ ـ ــو س ـ ـيـلـعـ ــب يف
املعسكر التركي مع فنربخشة
يف  2آب املقـبل ثـم مع غلـطــة
سراي يف  8منه.
ك ـمـ ـ ــا س ــيخـ ـ ــوض “األب ـي ــض“
مـبــاراتـني وديـتـني قـبـل اللعـب
مع األردن ايــاب ـاً يف  / 6ايلــول
حـيـث يلعـب اسـتع ــداداً للقــاء
مـع ري ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ــد ث ــم مـع
املـنـتخـب الــسعــودي يف  27آب
املقبل.

مباريات االياب.
مـن جهــة اخــرى دع ــا رئيـس
م ـجــل ـ ـ ـ ـ ـ ــس ادارة االحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
ال ــبحـ ـ ــري ـنــي لـك ـ ـ ــرة القـ ـ ــدم
الـشـيخ سـلم ــان بن ابــراهـيم
آل خليفـة املنتخب اللـبناني
القــامــة معــسكــر تــدريـبي يف
املــن ـ ــام ـ ــة اســتع ـ ــداد ًا لـلق ـ ــاء
املرتقب بني املنتخبني يف 62
آب املقـبل ضـمـن مـنــاف ـســات
اجلولة الثالثة من تصفيات
اجملمــوعــة الــرابعــة املــؤهلــة
لنهائيات كأس آسيا 2007.
واكـ ـ ــد ال ـ ـش ـيـخ سلــم ـ ـ ــان انه
يقـدم كـافـة امكـانـات احتـاده
امـ ـ ـ ـ ــام تـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ــرف االحتـ ـ ـ ـ ــاد
اللـبـن ــانــي لكـ ــرة الق ــدم مـن
اجـل تـ ـ ـضـ ـيـ ـيـف املـ ـنـ ـتـخ ــب
اللـبنـانـي يف املنـامـة معـتبـر ًا
ان “الدعوة مفتوحة ملنتخب
ل ـبــن ـ ـ ــان الـ ـ ـشـق ـيـق ،وان م ـ ـ ــا
يـ ــربــط الــبلـ ــديـن اكـبـ ــر مـن

اعتبارات الفوز واخلسارة“.
وشــدد ال ـشـيخ سلـم ــان علــى
“تــضـ ــامـن ووقـ ــوف االحتـ ــاد
الـبحــريـنـي لك ــرة الق ــدم مع
االشقــاء يف لـبنــان والـشـعب
اللـبن ــاني الــشقـيق يف الــذي
متر به اجلمـهورية اللبـنانية
مــن ظـ ـ ــروف صعــب ـ ــة ج ـ ــراء
الـعدوان االسرائـيلي الغاشم
على ارضه“.
وق ــال “ان م ــوقفـن ــا م ـس ــان ــد
لألشقــاء يف لـبنــان حكــومــة
وشعــب ـ ـ ـاً ،مـ ـض ــيف ـ ـ ـ ًا “ان مـ ـ ــا
يـ ـ ــربـ ـطــنـ ـ ــا مـع االشقـ ـ ــاء يف
الـوقــوف معهم ومـسـانــدتهم
يف شتى املواقف والظروف“.
واكـ ـ ـ ـ ـ ــد ان احتـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ــكـ ـ ـ ـ ـ ــرة
الــبح ــريـنـي ي ــسخ ــر جـمــيع
امـك ـ ــانــيـ ـ ــاته حتــت ت ــص ـ ــرف
االحت ـ ــاد اللـبـنـ ــانـي يف مــثل
ه ـ ــذه ال ــظ ـ ــروف واي ظ ـ ــرف
آخر مير به لبنان الشقيق.

ومضـات من املالعب العـاملية
 وقع العـب وســط بـ ــوكـ ــا جـ ــونـيـ ــورز االرجـنـتـيـنـيفـيدريـكو ايـنسـوا عقـدا مع بـوروسيـا مونـشنغـالدباخ
االملـانـي حتـى عـام  2060مقــابل نحـو اربعــة ماليني
يورو .
واوضح الـن ــادي االمل ــانـي ان ه ــذه ال ـصـفقـ ــة تعـتـب ــر
االغلى يف تاريخه.
وكـ ــان مـ ــونـ ـشـنـغالدبـ ــاخ حل يف املـ ــركـ ــز العـ ــاشـ ــر يف
الدوري االملاني يف املوسم املاضي.
 انـضـم امله ــاجــم الك ــرواتـي س ــردي ــان الكـيـتــش مـنكـامـني اينغـراد الـى هـرتـا بــرلني االملـانـي حتـى عـام
. 2009
وقـال مدرب الفريق االملـاني فالكو غـوتز ان الكيتش
( 22ع ــام ــا) خ ـضـع للـتج ــرب ــة االسـب ــوع امل ــاضـي يف
برلني وانه يتمتع بقدرات جيدة.
 تعـاقـد فــولهــام االنكـليــزي مع مـدافـع ميـدلـزبـرهالفــرن ـسـي ف ــرانك كــودرو ملــدة اربع سـنــوات مـن دون
االفصاح عن قيمة الصفقة.
واعـرب كـودرو ( 27عـامـا) عـن شكــره مليـدلـزبـره النه
سهل انـتقــاله معـتبــرا انه كــان بحــاجــة الــى خــوض
حتد جديد.
 مت بــيع مـئ ـ ــة الف ت ـ ــذك ـ ــرة حـت ـ ــى االن ملـب ـ ــاري ـ ــاتبـ ـ ــرشلـ ـ ــونـ ـ ــة بـ ــطل دوري ابـ ـطـ ـ ــال اوروبـ ـ ــا والـ ـ ــدوري
االسباني يف املـوسم املاضـي خالل جولته االميـركية
التي تبدأ يف السادس من آب املقبل.
ويخـوض بـرشلـونـة ثالث مبـاريـات وديـة ،االولـى مع
تـ ـشــيفـ ــاز دي غـ ــواداالخـ ــارا املـكـ ـسـيـكـي يف الـت ـ ــاريخ
املـذكـور يف لــوس اجنليـس ،والثــانيــة مع اميـركـا دي
مكـسـيك ــو يف التــاسـع من الــشهــر ذاتـه يف هي ــوسنت،
وال ـث ـ ــال ـثـ ـ ــة مع ن ـي ـ ــوي ـ ــورك رد ب ـ ــول ـ ــز يف  62مــنه يف
نيوجيرزي.
وسـي ـشـ ــارك مع بـ ــرشل ــون ــة يف ه ــذه اجل ــول ــة العـب
الـوسط البـرازيلـي رونالـدينـيو واالرجـنتيـني ميـسي
واملـ ــدافعـ ــان الق ــادم ــان مـن ي ــوفـنـت ــوس االي ـط ــالـي،
الفرنسي ليليان تورام وجانلوكا زامبروتا.
 وقع مهــاجم بــورتــو البــرتغــالـي ،اجلنــوب افــريـقيبيني ماكـارثي ( 28عاما) ،عقـدا مع بالكبيرن روفرز
االنـكليـزي ملــدة اربع سنـوات يف صفقـة قــدرت بنحـو
اربعة ماليني دوالر.
واعـرب مـارك هيـوز مـدرب بالكـبيــرن عن امله يف ان
يك ــون م ــاك ــارثـي خـي ــر خلـف لك ــريغ بـيالمـي ال ــذي
انتقل الى ليفربول مطلع الصيف احلالي.

احــــدى مـبــــاريــــات املـنــتخـب االمــــاراتـي
كاكا يفرح بتسجيل هدف للبرازيل

