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محمد بن همام طالب بتحديد فترة الرئاسة لرؤساء االحتادات القارية و»فيفا«

اليمن استعد الستضافة »خليجي 20« إال أن الوضع األمني قد يحول دون استضافتها

)أ.پ( جنم أورالند ماجيك دوايت هوارد يتعرض للمضايقة من العب أتالنتا جوش سميث 

إدانة الحضري بالتعدي على الجهاز الفني و»القلعة البيضاء«

األهلي يتعادل مع الجونة..
والزمالك يواجه اإلسماعيلي اليوم

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تعادل األهلي مع اجلونة 1 - 1 في مباراة 
مؤجلة م����ن اجلولة الرابعة للدوري املصري 
املمتاز لك����رة القدم والت����ي اقيمت امس في 
الغردقة. وسجل للجونة شريف اشرف )4( 

ولالهلي شهاب الدين احمد )66(.
ورفع االهلي رصيده الى 18 نقطة في املركز 
الثاني بف����ارق االهداف عن الزمالك املتصدر، 
بينما ارتف����ع رصيد اجلونة الى 10 نقاط في 

املركز احلادي عشر.
الى ذلك تتجه أنظار عش����اق الس����احرة 
املستديرة في متام الساعة الثامنة مساء بتوقيت 
الكويت صوب ستاد القاهرة الدولي ملتابعة 
القمة الكروية املرتقبة بني الزمالك واالسماعيلي، 
ضمن مؤجالت االسبوع الرابع للدوري املصري 
املمتاز لكرة القدم، وهي املواجهة التي سيتحدد 
على أثرها قوة الفريقني احلقيقية ملنافسة األهلي 
على اللقب، لذلك نقول انها مواجهة بال مجامالت 
كعادة لقاءات الفريقني في السنوات االخيرة، 
عندما كان يحسم الفوز مقدما للفريق األقرب 
لألهلي. لقاء الي����وم بني الزمالك والدراويش 
له حسابات خاصة في ظل سعيهما لتحقيق 
الف����وز على اآلخر، حيث يدخل أبناء »القلعة 
البيضاء« هذه املواجهة والطموحات تداعبهم 
باقتناص الفوز لضمان االستمرار والبقاء على 
قمة جدول ترتيب الدوري الذي يحتله الفريق 

حاليا برصيد 18 نقطة.
ويسبق لقاء الزمالك واالسماعيلي مواجهة 
اخرى لن تقل اهمية، حيث يستضيف فريق 
مصر املقاصة في السادسة إال ربع مساء على 
ستاد الفيوم نظيره حرس احلدود في مواجهة 
صعبة على الفريقني، حيث ان اجلهاز الفني 
باجلانبني رفعا شعار ال بديل عن الفوز ملواصلة 
مش����واره نحو حتقيق امنيات����ه وطموحاته 
بالدوري، فاملقاصة صاحب االرض واجلمهور 
يحتل حاليا املركز السادس برصيد 14 نقطة، في 
املقابل جند ان فريق حرس احلدود يحتل املركز 

العاشر بجدول املسابقة برصيد 12 نقطة.
من جهة اخرى، اك����د عضو مجلس إدارة 

نادي الزمال����ك املعني طارق غنيم أنه بالفعل 
كان هناك خالف في وجهات النظر بني أعضاء 
املجلس حول اقتراح فتح حساب بنكي باسم 
الن����ادي جلمع التبرعات، ولكن لم يكن هناك 
حل آخر بس����بب األزمة املالية التي يتعرض 
لها النادي، اال ان رئيس الزمالك جالل ابراهيم 
جنح في إقن����اع األعضاء املعترضني، خاصة 
انه ليست هناك حلول بديلة، وحتى وإن لم 
يتقدم أحد للتبرع فيكفينا شرف احملاولة ولن 

نصاب بأي إحباط.
وفي ش����أن آخر، رفضت جلنة املسابقات 
باالحتاد املصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة 
بني األهلي والزمالك، واملقررة إقامتها يوم 26 
اجلاري ضمن منافسات األسبوع الثاني عشر 
من عمر الدوري املمتاز، مؤكدا ان الزمالك لم 

يتقدم بطلب رسمي بهذا الصدد.
أدان اجلهاز اإلداري لنادي الزمالك حارس 
املرمى الدولي عصام احلضري خالل التحقيقات 
اجلارية حاليا بشأن ادعاءات بتوجيه احلضري 
إهانات إلى اجلهاز الفني والنادي. واستمعت 
اإلدارة القانوني����ة إلى أق����وال أعضاء اجلهاز 
اإلداري بالن����ادي وكذلك عم����ال غرف تغيير 
املالبس والتي أكدت صحة ادعاءات عماد املندوه 
مدرب حراس مرمى الفريق والذي تقدم بشكوى 
ضد احلض����ري مؤكدا أن الالعب وجه بعض 
اإلهانات إلى النادي وإلى أعضاء اجلهاز الفني. 
واستمعت اإلدارة القانونية إلى أقوال املندوه 
الذي أكد أنها ليس����ت املرة األولى التي يقدم 
فيها احلضري عل����ى مثل هذا التصرف وأنه 
سبق وأن وجه بعض اإلهانات للجهاز الفني 
والن����ادي قبل مباراتي الفريق أمام املقاولون 

العرب وسموحة في الدوري املصري.
وأكد اجلهاز اإلداري للفريق وعمال غرف 
تغيير املالبس ما أوضحه املندوه بينما تستمع 
اإلدارة القانونية ألقوال ثالثة من العبي الفريق 
كشهود إثبات أيضا. ويختار إبراهيم حسن 
مدير الك����رة الالعبني الثالثة في وقت الحق. 
وأبلغت اإلدارة القانونية احلضري بضرورة 

اإلدالء بأقواله أمام جلنة التحقيق اليوم.

 »NBA« الخسارة الثانية لبوسطن وأتالنتا في الـ

تعرض كل من بوسطن س���لتيكس وأتالنتا 
هوكس خلسارته الثانية على التوالي هذا املوسم 
في دوري كرة الس���لة االميركي للمحترفني، بعد 
سقوط االول أمام داالس مافريكس 89-87 والثاني 

أمام أورالندو ماجيك 89-93.
في املباراة األولى، أوقف داالس زحف بوسطن 
وأحلق به اخلسارة االولى بعد خمسة انتصارات 
متتالية، على ملعب »أميريكان ايرالنيز سنتر« 

في داالس وأمام 20.194 متفرجا.
وتألق االملاني ديرك نوفيتس���كي الذي قص 
شعره الطويل، فس���جل لداالس 25 نقطة بينها 

سلة صعبة وحاس���مة قبل 17 ثانية على نهاية 
الوقت االصلي من املباراة.

 وتعرض أتالنتا هوكس خلسارته الثانية على 
التوالي هذا املوسم أمام أورالندو ماجيك 93-89 
على ملعب »أمواي سنتر« في أورالندو، أمام 18.846 
متفرجا. وفي باقي املباريات فاز غولدن ستايت 
ووريورز على تورونتو رابتورز 109-102، وسان 
انطونيو سبيرز على تشارلوت بوبكاتس 91-95 
وشيكاغو بولز على دنفر ناغتس 94-92، وممفيس 
غريزليز عل���ى فينيكس صنز 109-99، وداالس 

مافريكس على بوسطن سلتيكس 87-89.

أخطاء فنية كبيرة في ماراثون بيروت

البحرين في مأزق
بعد تأخر وصول أوغندا

بيروت ـ ناجي شربل
وقعت أخطاء في النتائج الرسمية التي عممتها جمعية »بيروت 
ماراثون« في ش���أن س���باقي املاراثون للعداءات اللبنانيات البالغة 
مسافته 42.195 كيلومترا وسباق 10 كيلومترات للسيدات، أدت الى 
تبديل هوية الفائزات احلقيقيات. وحس���م االحتاد اللبناني أللعاب 
القوى األمر باعالنه ليال النتائج الرسمية الصادرة عنه، والتي قال 
أمني سره نعمة اهلل بجاني ل� »األنباء« انها نفس األرقام التي أرسلت 

الى جمعية بيروت ماراثون األحد.
وفازت سونيا وانس���ه حنا من نادي عبر لبنان لعدائي الطرق 
بالسباق الرئيسي عند اللبنانيات وسجلت 3:23:50 ساعات، وحلت 
ثانية العداءة ألغا طراد )نادي العدائني القدامى( التي عمم اس���مها 
بطلة للس���باق من قبل اجلمعية، علما ان ص���ور التتويج للفائزة 
األول���ى ظهرت فيها حنا كما تبني ان العداءة مليس���ا رزق من نادي 
عبر لبنان، فازت بس���باق 10 كيلومترات وسجلت 44:04:19 دقيقة، 
وحلت ثانية غنى االس���ير من قوى األمن الداخلي 45:36:80 دقيقة، 

وثالثة ميرفت حمزة )عبر لبنان( 46:58:34.
وناقضت هذه النتائج تل���ك التي عممتها اجلمعية االحد وأعلن 
فيها فوز عداءات أخريات في هذا السباق، بفارق زمني نزل عن الرقم 
القياسي اللبناني املسجل في هذا السباق، الضجة تصاعدت منذ ظهر 
اليوم التالي للسباق، وبطلة السباق سونيا حنا شكت ما تعرضت 

له، وكذلك رئيس نادي عبر لبنان لعدائي الطرق روجيه بجاني.
فيما اس���تغربت رئيس���ة جمعية بيروت ماراثون مي اخلليل ما 
جرى، وقالت انها اهتمت بنجاح السباق والسباقات املتفرعة عنه، 
وطلبت من العاملني في اجلمعية تعميم النتائج الرسمية الصادرة 
عن االحتاد »املشرف على التوقيت في السباقات عبر حكام معتمدين 

من قبله«.

حتوم الشكوك حول إمكانية تأجيل، أو إلغاء املباراة الودية التي 
كان م���ن املفترض أن جتمع بني املنتخبني البحريني واألوغندي في 
املنامة اليوم، في اطار استعدادات البحرين للمشاركة في دورة كأس 

اخلليج باليمن.
وأكدت صحيفة »الوس���ط« البحرينية أن بعثة منتخب أوغندا 
تأخ���ر وصولها إلى البحرين وفق ما كان مقررا في املوعد احملدد له 

أمس االول ملالقاة املنتخب البحريني.
وجاء تأخر وصول املنتخ���ب األوغندي بعد تأخر وصول بعثة 
الفريق إلى املط���ار في العاصمة اليمنية صنعاء، ما أدى إلى رحيل 
الطائ���رة القادمة من هناك إلى البحري���ن دون أن يكون على متنها 

الفريق األوغندي.

النصر يطمح لمواصلة الصدارة
في مواجهة االتحاد

الرياض ـ خالد المصيبيح
تختتم اليوم وغدا لقاءات الدور األول من الدوري السعودي لكرة 
القدم عبر اجلولة ال� 13 فتقام اليوم مباراتان، بينما سيش����هد غدا 5 
لقاءات مع وجود عدة لقاءات مؤجلة لفريقي الهالل والشباب، فيلعب 
االحتاد املتصدر برصيد 25 نقطة امام النصر الثاني ب� 23 نقطة ويأمل 
فيه االحتاد وضع حد لنزيف النقاط املتتالي بعد ان فقد 8 نقاط بعد 4 
تعادالت ويبحث اليوم عن الفوز بعد غياب اوال إلبعاد خصمه النصر 
عن مطاردته وثانيا للحفاظ عل����ى صدارته، بينما يطمع النصر في 
اعتالء الصدارة للمرة األولى ليس في املسابقة وحسب ولكن منذ عدة 
س����نوات لم يتصدر خاللها الترتيب وقد يشكل له اليوم دعم عاملي 
األرض واجلمهور حافزا للفوز والصدارة وإحلاق اخلس����ارة األولى 
باالحتاد، ويبقى ما سيضعه مدربا الفريقني اإليطالي والتر زينغا في 
النصر والبرتغالي مانويل جوزيه في االحتاد من إستراتيجية هدفها 

البحث عن الفوز في أقوى لقاءات اجلولة.
ويقام اليوم لقاء آخ����ر يجمع التعاون والوحدة على ملعب األول 
وكالهما يسعى الى تعديل وضعه على جدول الترتيب، حيث يوجدان 
ضمن قائمة فرق وس����ط الترتيب وكالهما خسر في اجلولة املاضية 

لذلك سيبحثان عن التعويض والتقدم الى وضع أفضل.
من جهة اخرى، اختار مدرب املنتخب السعودي البرتغالي جوزيه 
بيسيرو قائمة تضم 38 العبا كاستعداد لدورة اخلليج املقبلة باليمن 
ثم كأس آسيا، وضمت القائمة افضل الالعبني املوجودين في األندية 
السعودية عطفا على ما قدموه خالل منافسات الدوري السعودي فيما 
خلت من وجود اثنني كان لهما تاريخهما في مش����اركات األخضر في 
السنوات االخيرة وهما ياسر القحطاني مهاجم الهالل ومحمد نور العب 
وسط االحتاد وان كانت عودة ياسر واردة في كأس آسيا بعد شفائه 
من إصابته إال ان نور بات غير مقنع فلم يعد ميلك التأثير في فريقه 

كما كان سابقا وجاء عدم استدعائه غير مقلق لكثير من املتابعني.
وفي س����ياق مختلف، يصل الرياض اليوم م����درب الهالل اجلديد 
األرجنتيني غابريال كالديرون لبدء مهمته مع الفريق خلفا للبلجيكي 
ايريك غيريتس الذي انتهت مهمته معه وسيكون لقاء الهالل غدا أمام 

جنران أولى مهام كالديرون مع الهالل.

اللجنة األمنية تقترب من إعالن تأجيلها.. والسهو يؤكد أن االتحادات تنتظر التقرير النهائي

»خليجي 20« بين الهاجس األمني واإلصرار اليمني على إقامتها
اللجنة  وق���ال املص���در »ان 
األمنية املنبثقة من اجتماع وزراء 
الداخلية في دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي األخير ف���ي الكويت 
تتجه ال���ى طلب تأجيل البطولة 
الى وقت الحق بسبب األوضاع 
األمنية في محافظتي ابني وعدن 

اجلنوبيتني«.
وتاب���ع »االجتاه ف���ي اللجنة 
املؤلف���ة م���ن ثمانية أش���خاص 
)ميثلون الدول اخلليجية واليمن 
والعراق( مييل الى طلب التأجيل 

بنسبة كبيرة تصل الى %70«.
وش���كلت اللجنة األمنية في 
اجتماع وزراء الداخلية اخلليجيني 
في الكويت قبل ايام لتفقد املنشآت 
الرياضية والس���ياحية  اليمنية 
وأماكن سكن الوفود من رياضيني 
وإداريني واعالميني ومشجعني، 
واملعاينة ايضا عن كثب اخلطة 

األمنية للبطولة.
تفقد أعضاء اللجنة محافظتي 
ابني وعدن، ويستكملون زياراتهم 
الس���ياحية  لبع���ض األماك���ن 
والرياضي���ة أيض���ا قبل وضع 

التقرير النهائي.
اليمن رد بسرعة نافيا أي اجتاه 
لتأجيل البطولة، فأكد وزير الشباب 
والرياضة حمود عباد »ليس هناك 

أي اجتاه لتأجيل البطولة، فخبر 
تأجيل »خليجي 20« ال أساس له 

من الصحة«.
وتابع »اللجنة األمنية التزال 
في ع���دن وليس من صالحياتها 
اتخ���اذ توصية من ه���ذا النوع، 
فنحن الذين طلبنا قدوم الفريق 
األمني وذلك للمزيد من االطمئنان 

والطمأنة«.
موق���ع »إيالف« على ش���بكة 
الى  االنترنت ذكر ايضا استنادا 
»مص���ادر خليجي���ة مطلعة« ان 
اللجنة األمنية »كونت انطباعات 
عن توجه محتمل ووشيك لتأجيل 
اقامة الدورة اخلليجية الرياضية 
ال���ى موع���د يتم االتف���اق عليه 
وحتديده في وقت الحق بسبب 
الثغرات األمنية التي رأت اللجنة 
معها تعذرا محتمال القامة البطولة 

في املوعد احملدد«.
وأضاف املوقع »سيتم اخطار 
القادة في الدول اخلليجية واليمن 
والعراق بهذه التوصيات، وتزويد 
االحت���ادات الرياضية اخلليجية 
مبرئيات اللجنة، وتوقفها املطول 
عند الهاجس األمني الذي يصعب 
جتاهل���ه ف���ي أوض���اع مماثلة، 
خصوصا فيما يتعلق بس���المة 

البعثات الرياضية«.

عبداهلل العنزي ـ أ.ف.پ
نفى سكرتير عام احتاد الكرة 
سهو السهو ما يتردد حاليا حول 
تأجيل بطولة »خليجي 20« لكرة 
القدم املقررة ف���ي اليمن من 22 
اجلاري حتى اخلامس من الشهر 

املقبل.
وأكد أن االحتادات اخلليجية 
تنتظر التقرير األمني الذي ستقدمه 
اللجنة األمني���ة املكلفة من قبل 
وزراء داخلية اخلليج لزيارة اليمن 
والذي سيتم تقدميه بعد يوم غد 
الكاملة  بعد وضعها لتصوراتها 

حول الوضع األمني هناك.
هذا ودخلت بطولة »خليجي 
20« في اللحظات األخيرة حلسم 
مصيرها تأجيال الى وقت الحق 
او تأكيدا للموعد املقترح من 22 
اجلاري الى اخلامس من الش���هر 

املقبل.
وفي حني تؤك���د املصادر ان 
التأجيل ارتفعت بسبب  حظوظ 
احملاذير األمنية، يجدد اليمنيون 
اصرارهم على اقامة البطولة في 
موعدها وتأكيدهم على وضع خطة 
أمنية محكمة حلماية البعثات من 

رياضيني وإداريني ومشجعني.
اح���دث املعلوم���ات املتعلقة 
بالبطولة تفيد بوجود احتمالني 

هذا باالضاف���ة الى القوة األمنية 
اليمنية«.

املصدر كان ابلغ وكالة الصحافة 
الفرنسية ايضا ان اللجنة األمنية 
املكلفة من قبل وزراء الداخلية في 
دول مجل���س التعاون اخلليجي 
بتفقد املنش���آت في اليمن تتجه 
الى طلب تأجيل الدورة الى وقت 
الحق »بس���بب األوضاع األمنية 

في جنوب اليمن«.

الصحافة الفرنسية »هناك احتماالن 
يتعلقان بالبطولة، األول التأجيل 
بطلب من وزراء الداخلية في دول 
التعاون، والثاني ان كل  مجلس 
دولة تشارك تتحمل مسؤولية امن 
بعثتها بذاته���ا«، مؤكدا »االجتاه 

األقرب هو التأجيل«.
وتابع »اي ان كل بلد يرس���ل 
ق���وة أمنية حلماي���ة وفده ملزيد 
من االحتياط واحليطة واحلذر، 

التأجيل، والثاني يقضي  »األول 
بأن تتحمل كل دولة مس���ؤولية 

امن بعثتها بذاتها«.
تشارك في البطولة منتخبات 
عمان حام���ل اللق���ب واإلمارات 
والس���عودية والكوي���ت وقطر 
والبحرين واليمن املضيف والعراق 

بطل آسيا.
وقال مصدر رياضي خليجي 
موثوق به في تصريح الى وكالة 

أكد أن الفترة التي سيقضيها كافية لتطوير اللعبة في القارة الصفراء

بن همام: واليتي الثالثة هي األخيرة على رأس االتحاد اآلسيوي
في احتادات اخرى مفصلة على 

قياس شخص واحد«.
وميكث رؤساء فيفا عموما 
ف���ي مراكزهم طويال، فقد بقي 
االجنليزي ستانلي راوس 13 
عام���ا )1961-1974(، ثم جاء 
البرازيلي جواو هافيالنغ لزهاء 
ربع قرن )1974-1998(، فبالتر 

من 1998 حتى اآلن.
وكان ب���ن همام ب���ات اول 
ش���خصية عربية تتبوأ سدة 
رئاسة االحتاد اآلسيوي بعد ان 
بقيت في عهدة رؤساء ماليزيني 
تعاقبوا على املنصب منذ انشاء 
الق���اري في منتصف  االحتاد 

اخلمسينيات.
الكرة اآلسيوية  وش���هدت 
نهضة كروي���ة كبيرة منذ ان 
تسلم بن همام منصبه خصوصا 
الرؤية اآلسيوية التي وضعت 
لالرتقاء مبس���توى الكرة في 
آسيا، واطالق دوري ابطال آسيا 
للمحترفني بنسخته اجلديدة 
بحسب معايير معينة والتزام 
بدفتر ش���روط، باإلضافة الى 
دوره في ضم استراليا الى كنف 

االحتاد اآلسيوي.

التي ينوي القي���ام بها عندما 
يتسلم منصبه«.

وتاب���ع »يتعني على جميع 
االحتادات القارية ان حتذو حذو 
االحتاد اآلسيوي النه ال ميكن 
ألي رئيس ان يبقى في منصبه 
مدى احلياة والن املناصب العليا 

في حاجة الى دماء جديدة«.
واضاف في هذا الصدد فيما 
يتعلق برئاسة االحتاد الدولي 
)فيف���ا( حتديدا »كم���ا اعتقد 
بصراحة، ان فترة 8 س���نوات 
كافية ألي رئيس فيفا للتركيز 
على كرة القدم، بعد هذه الفترة، 
فإن الرئيس يبدأ بالتركيز على 
ام���ور كثيرة، باس���تثناء كرة 

القدم«.
وأوضح »كلما اس���تمر اي 
رئيس في ادارة احتاده القاري 
اكثر من وقت محدد ال ميكن ان 
يطوره كثي���را، بينما الوجوه 
اجلديدة قد متلك أفكارا مختلفة 
تساهم في تطوير هذا االحتاد 

او ذاك«.
وكشف »في آسيا على سبيل 
املثال، نحاول ان تكون قوانيننا 
شفافة، في املقابل هناك قوانني 

اآلس���يوي بثالث واليات وقد 
وافقت اللجنة التنفيذية على هذا 
االقتراح وانا بالتالي سأحترم 

كلمتي بهذا اخلصوص«.
وكش���ف »اعتقد ان فترة 3 
واليات اكثر من كافية لكي يقوم 
اي رئيس قاري بتنفيذ املشاريع 

القاري، قال بن همام وهو احد 
اعضاء اللجنة التنفيذية في فيفا 
ايضا منذ عام 1996، في حديث 
لوكالة الصحافة الفرنسية »هذا 
صحيح، عندما تسلمت رئاسة 
االحتاد قبل 8 سنوات اقترحت 
حتديد فترة رئاس���ة االحتاد 

أكد القطري محمد بن همام 
ان الوالية الثالثة التي سيتوالها 
رئيس���ا لالحتاد اآلسيوي في 
الفترة من 2011 الى 2015 ستكون 

األخيرة بالنسبة اليه.
الترش���يحات  ب���اب  وكان 
ملختلف املناصب اآلسيوية التي 
س���يتم التصويت عليها في 6 
يناي���ر املقبل في الدوحة على 
هامش نهائيات كأس آسيا 2011، 
ومن بينها رئاسة االحتاد القاري 
قد اغلق في 6 اجلاري ولن يتقدم 
احد ملنافسة بن همام على هذا 
املنصب متاما كما كانت احلال 

في الواليتني السابقتني.
وحدد ب���ن ه���مام بعد مدة 
وجي���زة من توليه رئاس������ة 
االت��حاد اآلس��يوي عام 2002، 
فترة الرئاسة بثالث واليات كحد 
اقصى، بعد ان كانت مفتوحة 
قبل توليه هذا املنصب، وهو 
االحتاد الق���اري الوحيد الذي 
يعتمد ه���ذا املبدأ بني س���ائر 

االحتادات األخرى.
وردا عل���ى س���ؤال عما اذا 
الثالثة ستكون  الوالية  كانت 
االخيرة له على رأس االحتاد 

الئحة المرشحين في انتخابات االتحاد اآلسيوي
ـ رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم

 محمد بن همام )قطر(
ـ نائب رئيس االحتاد الدولي لكـرة القدم )فيفا( ـ  غرب 

آسيا
 األمير علي بن احلسني )األردن(

ـ شرق آسيا
 تشونغ مونغ � جوون )كوريا اجلنوبية(

ـ عضويـة اللجنة التنفيذية في االحتاد الدولي لكرة القدم 
ـ  جنوب شرق آسيا

 فيرنون فيرناندو )سريالنكا(
ـ اآلسيان

ووراوي ماكودي )تايلند(
ـ شرق آسيا

 كوزو تاشيما )اليابان(
 زهانغ جيلونغ )الصني(

ـ نائب رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم ـ  غرب آسيا
 يوسف السركال )اإلمارات(

ـ جنوب ووسط آسيا
غانيش ثابا )نيبال(

برافول باتيل )الهند(
فيرنون فيرناندو )سريالنكا(

مخدوم سيد فيصل )باكستان(
علي سعيدلو )إيران(

أيبك عليباييف )قرغيزستان(
ـ اآلسيان

األمير عبداهلل سلطان )ماليزيا(
ـ شرق آسيا

كوهزو تاشيما )اليابان(

ريتشارد الي )غوام(
زهانغ جيلونغ )الصني(

ـ املكتب التنفيذي في االحتاد اآلسيوي ـ غرب آسيا
الشيخ علي بن خليفة )البحرين(

حسني سعيد )العراق(
رهيف عالمة )لبنان(

حافظ املدلج )السعودية(
خالد البوسعيدي )عمان(

ـ جنوب ووسط آسيا
غانيش ثابا )نيبال(

برافول باتيل )الهند(
مخدوم سيد فيصل )باكستان(

علي خفشيان )إيران(
سردور رحمتولالييف )أوزبكستان(

علي عظيم )املالديف(
سهروب قاسيموف )طاجيكستان(

ـ اآلسيان
لي بوو اون وينستون )سنغافورة(

فرنشيسكو كالبوادي )تيمور الشرقية(
تران كووك توان )ڤيتنام(

نور الدين خالد )إندونيسيا(
زاو زاو )ميامنار(

ووراوي ماكودي )تايلند(
ـ شرق آسيا

غانبولد بويانيميك )منغوليا(
كوهزو تاشيما )اليابان(

ريتشارد الي )غوام(
زهانغ جيلونغ )الصني(.


