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لـــــتـــــــضـــــيـــــيـف كــــــــــــأس األمم لـــكــــــــــــرة الـقــــــــــــدم

االحتاد األفـريقي يعتـمد حال تـوفيقيـا بني الـدول املتـنافـسة ويـستبعـد نيجـرييا
اعـتـم ــد االحت ــاد االفـ ــريقــي لكـ ــرة الق ــدم يف
القـاهـرة حال تـوفـيقيـا بني الــدول املتنــافسـة
لـت ـضـيــيف ك ــأس االمم االفـ ــريقـيـ ــة بع ــد ان
استبعد ملف نيجيريا.
واسـنـ ــد االحتـ ــاد االفـ ــريقــي خالل اجـتـمـ ــاع
جل ـن ــته ال ـت ــنف ـيـ ـ ــذيـ ـ ــة ال ـي ـ ـ ــوم يف مقـ ـ ــره يف
الع ــاصمــة املـصــري ــة تنــظيـم النــسخ الـثالث
املقبلــة اعتبـارا من  2010الـى انغـوال وغـينيـا
بيساو والغابون وليبيا على التوالي.
وكـلف االحت ــاد االفـ ــريقــي انغ ــوال بـتـن ـظـيـم
البطـولة عـام  ،2010وغينيـا بيـساو والغـابون
الـلتني قـدمتـا تـرشيحـا مـشتـركـا ،عـام ،2012
ولـيـبـيــا ع ــام  ،2014علـمــا بــأن غــانــا تـضـيف
نسخة عام 2008.
واستبعـد االحتـاد ملـف نيجيـريـا التي كـانت
قــد نـظـمـت نــسخــة عــام  2000م ـشــارك ــة مع
غانا.
واجتـمعـت اللـجنــة الـتنـفيــذيــة ظه ــر اليــوم
السـتع ــراض امللف ــات االربعــة حـيـث مـنح كل

القاهرة /ا ف ب

ملف عـشـريـن دقيقــة للعـرض وعـشـر دقـائق
للرد علـى اسئلة اعـضاء اللجنـة التي عقدت
م ـس ــاء اجـتـم ــاعـ ــا مغـلق ــا مت خـالله اسـن ــاد
تنظيم الدورات الثالث املقبلة.
ويــأتـي اسنــاد تنـظـيم نـسخــة عــام  2010الــى
انغـ ــوال بعـ ــد ان كـ ــانـت احـ ــد سفـ ــراء القـ ــارة
الـسمـراء يف مـونـديـال  2006يف املـانيـا ،وذلك
لتـشجـيعهــا علــى املــضي قــدمــا علــى طــريق
الــسالم بعــد احلــرب االهـليــة ،وسـتكــون املــرة
االولــى الـتـي تـنـظـم فـيهــا الـبـطــول ــة يف بلــد
يتكلم البرتغالية.
ويـشـكل اسنـاد تـنظـيم نـسخـة عـام  2012الـى
غـيـنـيــا االسـتــوائـيــة والغــابــون علــى حـســاب
نيـجيــريــا ص ــاحب ــة البــاع الـطــويل يف احــراز
االلقاب وحتى التنظيم ،ما يشبه املفاجأة.
من جــانبهــا ،لم تـنظـم ليـبيـا الـبطـولــة منـذ
عـام  1982وكانـت قد تقـدمت لتـضييفهـا عام
 2008لكن التضييف منح الى غانا.

برنامج اجلولة الرابعة لتصفيات أمم آسيا
نيقوسيا /أ ف ب
يف ما يلي بـرنامج اجلـولة الـرابعة من
تصفـيات بطـولة امم اسـيا لكـرة القدم
املقــررة نه ــائيــاته ــا من  7الــى  29متــوز
 2007يف مـاليزيا وانـدونيسيـا وتايالند
وفيتنام:
 هذا اليوم:اجملموعة االولى:
السعودية  -الهند
اليمن  -اليابان
 اجملموعة الثانية:كوريا اجلنوبية  -تايوان

سوريا  -ايران
 اجملموعة الثالثة:عمان  -باكستان
االمارات  -االردن
 اجملموعة الرابعة:الكويت  -استراليا
 اجملموعة اخلامسة:العراق  -فلسطني
سنغافورة  -الصني
 اجملموعة السادسة:قطر  -بنغالدش
هونغ كونغ  -اوزبكستان
من احدى مباريات كأس االمم االفريقية السابقة

وفـــــــــــــاة رئـــــيــــــــــس نـــــــــــــادي انـــــرت مـــــيـالن

 9ماليني ريال إلعداد
املنتخبات السعودية

لدورة األلعاب اآلسيوية
الرياض /الوكاالت
أصــدر الـــرئيــس العــام
لــــرعــــايــــة الـــشـبــــاب
الـــــسع ـــــودي األمــيـ ـــــر
ـ
سـلطــان بن فهـد قـرارا
بـصــرف تــسعــة مـاليني
ري ـــــــــال لـالحتـ ـــــــــادات
ـ
الــــريــــاضـيــــة إلعــــداد
منتخباتها قبل املشاركة
بدورة األلعاب اآلسيوية
(الدوحة .)2006
وميــثل الـــسعـــوديـــة يف
هـذه الدورة  250العـبا
يف  15لعــبـــــة .ويـــــوزع
الــدعم علـى االحتـادات
الرياضيـة طبقا لبرامج
اإلعـــداد التـي تقـــدمت
بها االحتادات سابقا.
وكــانت الـسعـوديـة قـد
أحـ ــــــــــرزت يف آخـ ــــــــــر
مـشـاركـاتهـا بـالـدورات
ـــــــوي ـــــــة تـ ـــــسـع
اآلســـي ـ
ـ
مـيــــدالـيــــات ذهـبـيــــة
وفــضـيـتـني مبــــديـنــــة
بــوســان الكــوريــة عــام
. 2002

روما /أ ف ب
ذ كــرت و كــا ل ــة االن بــاء اال يـط ــال يــة ان
ر ئـي ــس نـ ــادي ا نـتـ ــر مــيالن ا حلـ ــا لـي
ل كـرة القدم ا ملـدافع الدولي ا لـسابق
جاتشنتو فاكيتي تويف عن  64عاما.
ودافع فا كـيتي عن ا لـوان ان تـر ميالن
ب ـ ــني ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ــي  1978 1961خ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض
خاللها  634مباراة وسجل  79هدفا،

كـم ـ ــا خ ـ ــاض  94مـب ـ ــاراة دو لـي ـ ــة مع
م ـن ــت خــب ا يـ ـطـ ـ ــا ل ـيـ ـ ــا و ح ــمل شـ ـ ــارة
ال قـ ــا ئـ ــد يف  70مـبـ ــاراة وا حـ ــرز مـعه
ب ـ ـطـ ـ ـ ــو لـ ـ ـ ــة امم اورو بـ ـ ـ ــا  ،1968و حـل
و صـي ف ــا ل لـب ــرازيل ب قـيــادة بـي لـيه يف
مونديال 1970.
و ك ــان ف ــا كـيـتـي ال عـب ــا مـث ــا لـي ــا و لـم
يـحصل يف مـس يـرته اال ع لـى ب طـا قـة

ح مـراء وا حـدة عـام  1975النه صفق
ل لـح كـم يف مــا يـشـبه ا لـتـه كـم ،ع لـمــا
بـ ــانه يـل عـب يف خــط ا لـ ــد فـ ــاع ا لـ ــذي
كثيرا ما يتعرض عناصره للطرد.
و كــان فــا كـيـتـي نــا ئـبــا لــر ئـيــس ا نـتــر
مـيالن ح تـى  19كـا نـون ال ثـاني 2004
حيث خـلف الرئيس بـيبينو بـريسكو
الذي وافته املنية.

أوين متفائل بخصوص مستقبله الكروي
لندن  /الوكاالت
أب ـ ــدى مهـ ــاجـم نـيـ ــوك ـ ــاسل ومـنــتخـب
انــكل ـت ـ ــرا لـكـ ـ ــرة الق ـ ــدم م ـ ــايــكل اويــن
تفـاؤله بـخصـوص مـستقـبله الكـروي.
مؤكدا انه سيعود الى املالعب يف حالة
أفضل من السابق.
وقــال اويـن ،الغــائـب عـن املالعـب مـنــذ
املـ ــونـ ــديـ ــال االخـيـ ــر بـ ـسـبـب اصـ ــابـ ــة
خـطيــرة يف ركبـته اليـمنـى" ،سـأخـضع
لعمليـة جراحية وأنـا يف حالة مـعنوية
جيــدة ومتفـائل بـأنـني سـأعـود بحـالـة
أفضل من السابق".
وتـ ــابع اويـن ( 26ع ــامـ ــا) "فك ــرتـي هـي
احلفــاظ علــى مــستــواي الـفنـي خالل
فتــرة التعـايف وان ال اخــوض مبـاريـات
ع ــدة مع الفــريق الــرديـف او مبــاريــات
ودي ــة يف الـت ــدريـب ــات .ص ــراح ــة ه ــديف
العــودة ال ــى صف ــوف الف ــريق االول يف

أسرع وقت ممكن".
ودخل اويـن ،ال ــذي لـم يح ــدد امل ــوع ــد
الذي يـتمنـى فيـه العودة الـى املالعب،
العيادة الطبيـة يف كولورادو االميركية
حـيـث ســيخ ــضع هـ ــذا االسـبـ ــوع الـ ــى
عمليـة جراحيـة يف االربطة الـصليبية
للركبة اليمنى.
وكـ ـ ــان اويــن ق ـ ـ ــد تعـ ـ ــرض ل ـت ـمـ ـ ــزق يف
االربـطــة الـصـليـبيــة لــركـبتـه اليـمنــى
خـالل مـ ـب ـ ـ ــاراة مـ ـنـ ـتـخ ــب بـالده ض ـ ـ ــد
الـسـويـد يف اجلـولــة الثــالثــة االخيـرة
من منافسـات اجملموعة الـثانية ضمن
م ـ ــون ـ ــدي ـ ــال امل ـ ــان ـي ـ ــا يف  20ح ـ ــزي ـ ــران
املاضي.
وكـان مـدرب نيـوكــاسل غلني رويـدر قـد
اعـتــرف الــشهــر املــاضـي بــان اويـن قــد
يـغ ـيــب عــن املـالعــب ط ـيـل ـ ـ ــة امل ـ ـ ــوســم
احلالي.

مايكل
اوين

الدوري السعودي وجهة املدربني والنجوم العامليني
الرياض /ا ف ب
كـانـت بطـولـة الـسعـوديـة لكـرة القـدم
منذ انـطالقها وجهـة ملدربني عـامليني
والعـبني اجــانب علـى مـستـوى عــاملي
م ــا انـعك ــس ايج ــابـ ــا عل ــى م ـسـت ــوى
الكرة السعودية وحضورها الدائم يف
مختلف املسابقات القارية والعاملية.
فعل ــى صعـي ــد امل ــدربـني ك ــان اب ــرزهـم
االنـكلـيــزي جــورج سـمـيـث الــذي قــاد
الهالل ال ــى اح ــراز الـنــسخ ــة االول ــى
مـن البـطــول ــة ،والبــرازيـلي فــورمـيغــا
ال ـ ــذي حقـق مع الـن ـصـ ــر ب ـطـ ــولـتـني
مـتتــاليـتني ،ومــواطنه مـاريـو زاغـالـو
الـذي قـاد املـنتخـب البـرازيلـي للفـوز
بـكـ ـ ــأس الع ـ ــالــم ع ـ ــامــي  1970و1994
(ك ــان مـ ـس ــاعـ ــدا لك ــارل ــوس الـب ــرت ــو
بــاريــرا) ،والـبلجـيكـي دميتــري الــذي
احـ ــرز مع االحت ــاد ســبع ب ـط ــوالت يف
مـوسـمني ،والكـولـومـبي فـرانـشيـسكـو
ماتـورانا الـذي جنح يف قيـادة الهالل
الح ـ ـ ــراز الـلـق ــب بـع ـ ـ ــد غـ ـي ـ ـ ــاب ثـالث
سنوات ،والروماني اجنل يوردانيسكو
والبرازيلي مـاركوس باكيـتا الذي قاد
الـهالل الح ـ ــراز خـم ــس ب ـط ـ ــوالت يف
م ــوسـمـني قـبـل ان يكـلف ب ــاالش ــراف
الفني على املنتخب السعودي.
أمـا بـالنـسبـة لـالعبني االجـانب فقـد
بـرز عدد منهم خالل فـترة االحتراف
االولى ويـأتي يف طليعتهـم البرازيلي

الصحف االسبانية اشادت باجنازهم

االالف حيتشدون يف مدريد الستقبال ابطال العامل بكرة السلة
مدريـد /الوكـاالت :احتـشـد االالف
مـن املـ ـشـجعـني االسـبـ ــان مـنـتــصف
لـ ـيـل االثـ ـن ــني املـ ـ ـ ـ ــاض ــي يف وس ـ ــط
العـاصمة مدريد الستقبال منتخب
بالدهـم الــذي ت ــوج بلقـب الـنــسخــة
اخلـامسـة عشـرة من بـطولـة العـالم
لكرة الـسلة التـي اقيمت يف اليـابان،
وهم يـطلقـون صـرخـات "كـامـبيـون،
كامبيون" اي ابطال ،ابطال.

ووصل اعضـاء املنـتخب الـبطل الـى
ساحـة كاسـتيل يف السـاعة الـواحدة
بعــد منـتصـف ليل االثـنني املــاضي،
وشقـوا طـريقهم علـى منت احلـافلـة
التـي نقلـتهـم من مـطــار بــاراخــاس،
وســط االالف مـن الـ ـشـبـ ــان الـ ــذيـن
حــملـ ــوا الـعلـم االسـبـ ــانـي لــيحـيـ ــوا
اجنـاز املـنتخب الـذي وضع اسبـانيـا
على خـارطة االلقـاب العامليـة بفوزه

على نظـيره اليونـاني بطل اوروبا يف
امل ـب ـ ـ ــاراة ال ــنه ـ ـ ــائ ـي ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى مـلعــب
"سايتاما سوبر ارينا".
وجالت احلافلة التي حملت بدورها
الـ ــوان الـعلـم االسـبـ ــانـي كـمـ ــا كـتـب
عليهـا اسمـاء العبـي املنـتخب الـ،12
يف الـســاحــة الـتي حـضــرتهــا بلــديــة
م ــدري ــد له ــذه املـن ــاسـب ــة حـيـث ق ــام
اع ـضـ ــاء املـنــتخـب بـ ــاالحــتفـ ــال مع

اجلـمـ ــاهـيـ ــر حتـت اصـ ــداء اغـنـيـ ــة
"نـحن االبـطــال" الـشـهيــرة للـمغـني
الراحل فريدي ميركوري.
وت ــوجه جنـم املـنـتخـب بــاو غــاســول
العـب ارتـكـ ــاز ممفـي ــس غـ ــريـ ــزلـيـ ــز
الـ ــذي غـ ــاب عـن الــنهـ ــائـي بـ ـسـبـب
االصابة ،الـى اجلماهيـر قائال "هذا
املنتخب رائع ،امل ان تقدروا اهمية
هذه امليدالية النها لكم ايضا".

االسبان يحتفلون بفوزهم بالكأس العاملية

ويبدو ان اجلمـاهير االسبانية رأت يف
هـذا االنـتصـار الـسلـوي تعــويضــا عن
اخل ـي ـبـ ـ ــات امل ـتـالحقـ ـ ــة ال ـتــي الزمــت
مـنــتخـب كـ ــرة القـ ــدم ،وكـ ــان اخـ ــرهـ ــا
اخل ــروج من ال ــدور الث ــاني ملــونــديــال
املانيا بخـسارته امام نظيره الفرنسي
( ،)3-1وجتلــى هــذا الــواقع بـعن ــاوين
الصحف احمللية الـتي كتبت "االجناز
االكبر يف تاريخ الرياضة االسبانية".
وجت ـ ـس ـي ـ ـ ــدا لق ـي ـمـ ـ ــة هـ ـ ــذا االجنـ ـ ــاز
الـسلــوي اطلق علـى سـاحـة كــاستـيل
اسم "سـاحة كرة السلة" ،ليكون بديال
ل"الس سيبيليـس" التي اعتادت على
احـ ـتـف ـ ـ ــاالت الـف ـ ـ ــريـق املـلـك ــي ري ـ ـ ــال
مـ ـ ــدريـ ـ ــد ،اال ان الهـ ـ ــدوء سـ ـ ــاد هـ ـ ــذه
الـسـاحـة يف االعــوام الثالثـة املــاضيـة
لغـيــاب ف ــريق العــاصـمــة عـن ســاحــة
االلقاب احمللية واالوروبية.
وتـع ـب ـي ـ ـ ــرا عــن سـخـ ــط ج ـم ـ ـ ــاه ـي ـ ـ ــر
الع ــاصم ــة من تــراجع مــستــوى ريــال
مـدريـد واسـتبــدال االخيـر "مـعنـويـا"
بــاجنــاز مـنـتخـب كــرة الــسلــة ،اضــرم
بـعض املـشجعـني النـار يف مـبنــى قيـد
البنـاء يف املديـنة الـرياضـية اخلـاصة
بريـال مدريـد ،ما دفع رجـال االطفاء
الــى الـت ــوجه الــى هــذا املـبـنــى الــذي
ي ــبع ـ ــد ام ـتـ ـ ــاراً قل ــيل ـ ــة عــن س ـ ــاح ـ ــة
ك ــاسـتـيـل ،وحلق بهـم عـم ــدة امل ــديـن ــة
ال ـب ـ ــري ـتــي روي ـ ــز غ ـ ــاالردون مــن اجل
االشراف على عملية اخماد النيران.
ومن املتـوقع ان يـستقـبل امللك خـوان
كـ ـ ــارلـ ـ ــوس ومــن ثــم رئ ـي ـ ــس الـ ـ ــوزراء
خـ ــوســيه لـ ــوي رودريغـيـ ــز ثـ ــابـ ــاتـيـ ــرو
اع ـض ــاء املـنــتخـب يف وقــت الحق مـن
هــذا الـي ــوم تكــرمي ــا لهـم والجنــازهـم
الـت ــاريخـي .مـن جه ــة أخ ــرى أش ــادت
الـصحف االسبـانيــة الصـادرة بـاجنـاز
مـنتـخب كــرة الـسلــة احلــائــز بـطــولــة
العالم يف اليـابان بفـوزه على اليـونان
 47-70يف الــنهـ ــائــي ووصفـت العـبــيه
بانهم "ابطال من ذهب".

ريفــيل ـي ـن ـ ــو ال ـ ــذي ت ـ ــألـق مع الـهالل
حـ ــاله ح ــال الـت ــون ـسـي ط ــارق ذي ــاب
ال ـ ـ ــذي اب ـ ـ ــدع مـع االهـلــي واالمل ـ ـ ــانــي
بـ ـ ــوك ـي ـ ـ ــر مع االحتـ ـ ــاد والـ ـ ـسـ ـ ــودانــي
مصطفى النقر مع النصر.
وبعـ ــد قـ ــرار عـ ــودة الالعـب االجـنـبـي
مطلع التـسعينـيات تعـاقدت االنـدية
مع الع ـبــني ع ـ ــامل ـيــني اثـ ـ ــروا املالعــب
السعـودية مبستـوياتهم الـكبيرة ومن
ابــرزهـم االلب ــاني حــسني ازمـيج ــاني
والغاني اوهني كيندي اللذان ساهما
يف ح ـصـ ــول الـن ـص ـ ــر علـ ــى ب ـطـ ــولـ ــة

الـ ــدوري مـ ــرتـني مـتـتـ ــالـيـتـني وجـ ــاء
بع ــدهـمـ ــا الع ــاجـي يـ ــوسف ف ــوف ــان ــا
والــسنغــالي مـامـا دوصــو والبــرازيلي
كـ ـ ــاريـ ـ ــوك ـ ـ ــا ،ولع ــب لالحتـ ـ ــاد قـ ـ ــائـ ـ ــد
املـنــتخـب االمـ ــريـكـي هـ ــوغـ ــو بـيـ ــريـ ــز
والبـرازيـلي ببـييتـو ومـواطنه تـشيكـو
والبـيرويف الفونـسو ،ولعب الـسنغالي
م ــوس ــى نـ ــداو والك ــول ــومـبــي الك ــات ــو
وال ـب ـ ـ ــرازيلــي ك ـمـ ـ ــاتـ ـ ـشـ ـ ــو يف الـهالل
والـ ـ ـ ـ ــزام ـ ـبـ ــي م ـك ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاكـ ــي لـالتـفـ ـ ـ ـ ــاق
والـ ـبـ ـ ـ ــرازيـل ــي سـ ـيـ ـ ـ ــرجـ ـيـ ـ ـ ــو لـالهـل ــي
والنيجيري رشيدي ياكيني للشباب.

فريق االحتاد السعودي

الرسكال نائباً لرئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم
دبي /الوكاالت
فاز يـوسف السركال رئيس
احتـ ـ ــاد الـكـ ـ ــرة اإلمـ ـ ــاراتــي
مب ـن ـ ـصــب ن ـ ـ ــائــب رئ ـي ـ ــس
االحتـ ـ ــاد اآلس ـيـ ـ ــوي وهـ ـ ــو
املـن ـصـب الـ ـشـ ــاغـ ــر لـ ــدول
غ ــرب آسيــا بعــد اسـتقــالــة
الكــويتي أسـد تقي ،ويـأتي
فــوز الـســركــال لـيكــون أول
شخــصيــة إم ــاراتيــة تـتبــوأ
ه ــذا املنــصب الــرفـيع قـبل
ان ـعــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد اجلـ ـ ـم ـع ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـعـ ـم ـ ـ ـ ــومـ ـي ـ ـ ـ ــة لـالحت ـ ـ ـ ــاد
اآلسـ ـيـ ـ ـ ــوي املـقـ ـ ـ ــررة يـ ـ ـ ــوم
الثـامـن من آيــار من العـام
املقبل،
وه ـ ــو االج ـت ـمـ ـ ــاع الع ـ ــادي

الــذي سـيتـم خالله أيـض ـاً
انــتخـ ــاب رئـي ــس لالحتـ ــاد
اآلسـي ــوي حـيـث يحـتفــظ
بن همـام الـرئـيس احلـالي
مبنـصب الــرئيـس ،خـاصـة
وأنه حتــى اآلن لم يتـرشح
أحــد يف مــواجهـته .وي ــأتي
فوز السـركال املؤكـد بسبب
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم تـلـق ـ ــي االحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
اآلس ـيـ ـ ــوي ح ـتـ ـ ــى اآلن أي
تـرشيحـات من إحـدى دول
غ ــرب آسيــا وهــو مــا يعـني
فوزه بـالتزكيـة خاصـة بعد
أن مت غلق البـاب قبـل بدء
اج ـت ـمـ ـ ــاعـ ـ ــات اجل ــمع ـيـ ـ ــة
العـمـ ــومـيـ ــة الـتـي ت ــشهـ ــد
أيـ ـض ـ ـ ـاً ان ــتخـ ـ ــاب  3نـ ـ ــواب

آخ ـ ـ ــريــن مل ـن ـ ـصــب ن ـ ـ ــائــب
الرئيس،
وهـ ـنـ ـ ـ ــاك أيـ ـ ـض ـ ـ ـ ـاً اجتـ ـ ـ ــاه
الحـتفــاظهـم مبقـاعــدهم،
وه ـ ــم :الـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــريـالنـ ـك ـ ــي
مانيالل فـيرنانـدو (جنوب
ووســط آسـي ــا) وامل ــالـي ــزي
األمير عـبداهلل بن سلطان
أح ـمـ ـ ــد شـ ـ ــاه (اآلس ـيـ ـ ــان)
وال ـ ـصـ ـيـ ـن ــي زهـ ـ ـ ــانـغ ج ــي
(شـرق آسيـا) .واملعـروف أن
اجل ــمع ـي ـ ـ ــة الع ـمـ ـ ــوم ـيـ ـ ــة
لـالحت ـ ـ ــاد اآلسـ ـي ـ ـ ــوي ه ــي
أعل ـ ــى ه ـي ـئ ـ ــة يف االحت ـ ــاد
وجتـتمع كل سـنتـني طبقـاً
ملـقـ ـتـ ـ ـضـ ـي ـ ـ ـ ــات الـ ـنـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــام
األساسي.

