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 أعلـــن االحتاد اإليراني لكـــرة القدم أمس أن  25 
املدرب الســـويدي زفن غوران إريكســـون بات 
أحد املرشحني بقوة لتولي منصب املدير الفني 
للمنتخب األول. وقال املتحدث باسم احتاد الكرة 
اإليراني عباد تورابيان لوكالة أنباء فارس «إيران 
ستكون مسرورة للغاية لالستفادة من اخلبرة 

التي ميتلكها إريكسون».

 شـــارك ١٢ العبا ممن أسهموا مع 
منتخب أوروغواي في حتقيق املركز 
الرابع فـــي مونديال جنوب أفريقيا 
أزياء،  املاضـــي، كعارضي  الصيف 
بهدف توفير األموال الالزمة لصندوق 
أسســـوه من أجل دعم مشـــروعات 

اجتماعية.

 هددت شركة املنتجات الرياضية العاملية العمالقة 
«أديداس» بإلغــــاء رعايتها ملاراثون اجلري في القدس 
ألن مساره مير بالقدس الشرقية وذلك حتسبا ملقاطعة 
منتجاتها. وذكرت صحيفة «معاريف» االسرائيلية امس 
أن مندوبي «أديداس» طلبوا إيضاحات من بلدية القدس 
حول املاراثون وأن مســــؤولني في الشــــركة يدرسون 

إمكانية إلغاء الرعاية للحدث.

 «أديداس» تهدد بإلغاء رعايتها لماراثون القدس نجوم أوروغواي في عروض لألزياء إريكسون مرشح لتدريب إيران 

 ماتيراتزي صافح زيدان في ميالنو ليڤربول للصحوة بمواجهة نيوكاسل
 كشـــف مدافع إنتـــر ميالن 
انه  االيطالي ماركو ماتيراتزي 
التقى الفرنسي الدولي السابق 
زيـــن الدين زيـــدان في ميالنو 
الشهر املاضي وصافحه، واضعا 
بذلك حـــدا لذيول احلادثة التي 
حصلـــت بينهما خـــالل نهائي 

مونديال أملانيا ٢٠٠٦.
  وكانت العالقة بني ماتيراتزي 
وزيـــدان متوترة منـــذ نهائي 
مونديـــال ٢٠٠٦ بعدما اعتدى 
الثاني علـــى األول بنطحه في 
صدره ما تســـبب في طرده في 
مباراتـــه الدوليـــة األخيرة مع 
املنتخب الفرنســـي الذي خسر 
النهائي بركالت الترجيح فذهب 
اللقب العاملي الى ايطاليا للمرة 
الرابعة فـــي تاريخها. ولم يأت 
اعتداء زيـــدان على ماتيراتزي 
من فراغ وذلك الن األخير تلفظ 
بعبـــارات نابية بحق شـــقيقة 
النجم الفرنســـي، فقرر األخير 
ان يأخذ حقه بنفســـه، وكشف 
ماتيراتزي بعد املباراة النهائية 
انه قال لزيدان «أفضل.. اختك» 
الفرنسي  ان قام بســـحب  بعد 
مـــن قميصه فـــرد األخير «اذا 
كنت تريد قميصي فســـأعطيك 
اياه بعد املبـــاراة» وكان زيدان 
قال يومهـــا ان املدافع االيطالي 
وجه اليه كالما «شخصيا يتعلق 
باألم واألخت» فلم يحتمل ورد 
بضربـــة رأس اعرب الحقا عن 

ندمه للقيام بها. 
  وأكـــد ماتيراتـــزي اليـــوم 
التي ذكرها  صحة املعلومـــات 
احد الصحافيني االسبان الشهر 
املاضي والذي كشـــف انه رأى 
زيدان واملدافع االيطالي املشاكس 
يتصاحلان في احد فنادق ميالنو 
عشـــية مبـــاراة ريـــال مدريد 
االســـباني مع ميالن االيطالي 
في مسابقة دوري أبطال أوروبا، 
لكن النجم الفرنسي السابق نفى 

نحن االثنان وستبقى بيننا، لنقل 
باني كنت الطرف الذي يتحدث وفي 
نهاية املطاف مد يده فصافحتها 
ولم اتركها حتى نظر في عيني 
بالطريقة املناسبة، هذا ما اردته، 

وهذا ما حصل». 

ســـيارتي، فاجبته ليست هناك 
مشكلة». وتابع العب انتر ميالن 
«خرجت من الســـيارة ووجدت 
نفسي واقفا أمام زيدان فاغتنمت 
الفرصـــة وتوجهت اليه ببعض 
الكلمات، كلمات ال يعرفها سوى 

هذا اخلبـــر. وجاء التأكيد اليوم 
على لسان ماتيراتزي الذي قال لـ 
«ميدياسيت»: «كنت أغادر الفندق 
عندما جاء شخص ما وأوقفني، 
قائال لي ان هناك مشـــكلة، قال 
ان زيدان ركن ســـيارته بجانب 

 يخوض مانشستر سيتي الرابع اختبارا سهال نسبيا امام مضيفه وست 
هام متذيل الترتيب في املرحلة السابعة عشرة من الدوري االجنليزي. 
وبدوره يبحث ليڤربول عن مواصلة صحوته النســــبية وشق طريقه 
من املركز الثامن نحو فرق املقدمة عندما يحل ضيفا على نيوكاســــل 
الذي يخوض مباراته االولى بقيــــادة مدربه اجلديد االن بارديو الذي 
حل بدال من االيرلندي كريس هيوتن املقال من منصبه غداة اخلسارة 

امام وست بروميتش البيون ١-٣ في املرحلة السابقة.
  وفي املباريات االخرى، يلعب اســــتون ڤيال مع وســــت بروميتش 
البيون، وايڤرتون مع ويغان اتلتيك، وفوالم مع ســــندرالند، وستوك 

سيتي مع بالكبول.
  وفي ايطاليا، يفتتح اودينيزي املرحلة السادسة عشرة من الدوري 
االيطالي، مبواجهة فيورنتينا، كما يتقابل باليرمو مع بارما، وجنوى مع 
نابولي. وفي اسبانيا، يلتقي ڤياريال خيتافي العنيد في املرحلة اخلامسة 
عشرة من الدوري االسباني ويحتل ڤياريال املركز الثالث بفارق سبع 
نقاط عن الصدارة وهو يواجه منافســــة شرسة من اسبانيول الرابع. 
وفي املباريات االخرى، يتقابل اشبيلية اجلريح مع امليريا، واتلتيكو 

مدريد مع ديبورتيڤو ال كورونا.
  وفــــي املانيا، تخوض فرق الصــــدارة مواجهات صعبة في املرحلة 
السادسة عشــــرة من الدوري االملاني اذ يستقبل بوروسيا دورمتوند 
املتصدر ومطارده ماينتس فريقني تألقا في دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، حيث يستضيف بوروسيا دورمتوند (٤٠ نقطة من ١٥ مباراة) 
القوة الضاربة هذا املوسم، على ملعبه «سيغنال ايدونا بارك» ڤيردر 
برمين العاشــــر. ويخوض ماينتس الثاني (٣٠ نقطة) مباراة صعبة 
على ملعبه «شــــتاديون أم بروشفيغ» أمام شــــالكه ويستقبل بايرن 
ميونيخ على ملعبه «أليانتس ارينا» سانت باولي الرابع عشر. ويحل 
باير ليڤركوزن الثالث (٢٩ نقطة) ضيفا على هامبورغ التاســــع. وفي 
باقي املباريات، يلعب هوفنهــــامي مع نورمبرغ، وكولن مع اينتراخت 

فرانكفورت، وكايزرسلوترن مع ڤولفسبورغ.

  فرنسا

  سيكون ليل مرشحا لالحتفاظ بصدارته عندما يحل ضيفا على ارل 
افينيون متذيل الترتيب في املرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي. 
وبدوره يبحث مرسيليا عن استعادة توازنه عندما يحل ايضا ضيفا على 
اوكسير اجلريح، فيما يلتقي باريس سان جرمان مع مضيفه ڤالنسيان، 
ورين مع مضيفه بوردو في اقوى مباريات املرحلة، وليون اخلامس مع 
ضيفه تولوز، وبريست مع مونبلييه. وفي املباريات االخرى، يلتقي 

كاين مع نيس، ولوريان مع لنس، ونانسي مع سوشو.  «نطحة زيدان» في صدر ماركو ماتيرازي مازالت حتت األضواء 

 كابيللو يرشح االرديس وريدناب لخالفته
 يعتقد اإليطالي فابيو كابيللو أن سام االرديس وهاري ريدناب 
هما أنسب من يخلفه في منصب املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي. 
ومـــن املقرر أن يرحل كابيللو عن منصبـــه عقب نهاية كأس األمم 

األوروبية املقبلة (يورو ٢٠١٢).
  ومـــع حتديد موعد رحيله، فضل كابيللـــو االفصاح عن رؤيته 

فيما يتعلق بخليفته.
  وســـلطت األضواء في الفترة األخيرة على هاري ريدناب مدرب 
توتنهام، وســـط ترشيحات كبيرة له خلالفة كابيللو عقب رحيله، 

بعد النجاح املبهر الذي حققه مع فريقه.
  ووضع كابيللو اســـم االرديس مدرب بالكبيرن بني املرشـــحني 
خلالفته في تدريب املنتخب اإلجنليزي، نظرا للخبرة الكبيرة التي 

ميتلكها.
  وقال كابيللو «في هذه اللحظة االرديس وريدناب يؤديان بشكل 
جيد للغاية ألنهما ميتلكان العبـــني مختلفني، ولهما طريقة رائعة 

ويحققان النتائج».
  من جانب آخر، قال سام االرديس املدير الفني السابق لنيوكاسل 
اإلجنليزي إن النتائج وحدها ستحدد مدى جناح املدير الفني اجلديد 

آالن باردو مع الفريق.
  وقال االرديس «ليس مايك آشلي من سيمنحه الوقت ولكن آالن 

(برادو) هو من سيحدد فترة بقائه»
  وأضاف «بغض النظر عن طول فترة العقد، وظيفتنا هي حتقيق 

النتائج وهذا هو أهم شيء يجب حتقيقه». 

 عالمية  متفرقات 

  أكد جون تيري، قائد تشلسي بطل الدوري االجنليزي، انه 
ال توجد ازمة في الفريق اللندني لكنه حذر زمالءه بانهم يخاطرون 

بامكانية فقدان اللقب اذا لم يستفيقوا من كبوتهم.
   واصل بوسطن سلتيكس وداالس مافريكس مسلسل انتصاراتهما 
ــفنتي  ــع على التوالي بتغلبه على فيالدلفيا س فحقق االول فوزه التاس
ــرز ١٠٢-١٠١ بفضل كيفن غارنيت، والثاني فوزه احلادي عشر  سيكس
على التوالي وجاء على حساب نيوجيرزي نتس ١٠٢-٨٩ ضمن منافسات 

الدوري االميركي للمحترفني في كرة السلة.
   يخضع اجلزائري عامر بوعزة مهاجم فريق آرليس الفرنسي 

لعملية جراحية في الغضروف.
ــباني أللعاب القوى ابعاد بطلة العالم في سباق     قرر االحتاد االس
ــبب  ــه، بس ٣ آالف م موانع مارتا دومينغيز عن منصبها كنائبة لرئيس
احتمال تورطها بفضيحة منشطات بحسب التهم املوجهة اليها من قبل 

الشرطة.
   أعلــــن االحتــــاد األملاني لكرة القدم امــــس أن مدرب منتخب 
املاكينات يواكيم لوف اختير من قبل صحيفة ليكيب الفرنســــية 

جلائزة أفضل مدرب في عام ٢٠١٠.

ــالكه الذي يعاني االمرين في الدوري االملاني بعد ان     يتحضر ش
كان وصيف بطل املوسم املاضي، لكي يرفع راتب حارسه الدولي مانويل 
نيور بشكل كبير بهدف احملافظة عليه في ظل اهتمام العديد من االندية 

بخدماته وعلى رأسها بايرن ميونيخ ومان يونايتد االجنليزي.
   أعرب ســــير أليكس فيرغســــون عن ثقته في أن ثالثي مان 
يونايتد ريو فرديناندو وبول ســــكولز وباتريس ايفرا سيكونون 
جاهزين لقيادة الفريق أمام ارسنال على ملعب أولد ترافورد بعد غد 
بالدوري اإلجنليزي املمتاز. وكان فيرغسون يعيش حالة من القلق 

إزاء حالة ثالثي الفريق قبل املواجهة املرتقبة أمام املدفعجية.
ــدم (يويفا) امس أنه يطمح إلى  ــن االحتاد األوروبي لكرة الق    أعل
استخدام حكم إضافي خالل نهائيات كأس األمم األوروبية املقبلة (يورو 
٢٠١٢) بپولندا وأوكرانيا. وقررت اللجنة التنفيذية باليويفا خالل اجتماعها 
ــل احلكمني اإلضافيني بجوار املرمى  ــي براغ أنه يرغب في متديد عم ف

خالل يورو ٢٠١٢.
   ألغى العبــــو دوري الدرجة االولى االيطالية االضراب الذي 
كان مقررا اليوم وغــــدا بعد توصلهم الى اتفاق مع رابطة الدوري 

حول العقد اجلماعي.

من منصبه، وقال «أنا واالستقالة؟ 
الى احلياة ليتلو  سيعود والدي 
على مسامعي قانون (نصوص) 

قانون مكافحة الشغب».
  ووصف بالتر اتهامات الفساد 
التي وجهت إلــــى أعضاء اللجنة 
التنفيذية لفيفا بأنها «هراء»، غير 
انه اردف «يتعني علينا ان نفعل 

بعض األمور داخل الفيفا».
  ويرى بالتر أن مهمته لم تنته، 
حيث قال «نقود كرة القدم العاملية 
في االجتاه الصحيح.. إنها فلسفتي 
في مواصلة نشر اللعبة». واخلطوة 
األولى التي يعتزم بالتر اتخاذها في 
هذا املجال هي تشكيل «قوة مهام» 
تسعى لتطهير اإلدارة. وقال بالتر 
«ما زلت أنام بشكل جيد، ولكن هذا 
ال ينسى.. إذا ما تعرض رئيس الـ 
«فيفا» لتساؤالت مستمرة، فليس 
هذا بالشيء احلسن»». لست بحاجة 
إلى قميص واق من الرصاص. على 
مدار سنوات مضت، جنحت في بناء 

سياج واق من حولي».
  وقال بالتر «ليس هناك بيض 
فاسد» وأشار إلى قواعد التغيير 
وعمل جلنة القيم منذ عام ٢٠٠٦» 
وأضاف «أقولها حاســــمة: ليس 
هناك فساد منظم في الفيفا. هذا 
هراء. إنها مجرد تخيالت وإسقاط 
مثلما تردد أنني اشتريت ٣٠ صوتا 
لدى ترشيحي لرئاسة الفيفا قبل 
١٢ عاما». وأضــــاف «ميكنني أن 
أقول فقط: يبذل الفيفا ما بوسعه 
ملعاقبة مسؤوليه الذين ال يلتزمون 

بالقواعد».
  من جانب آخر، زار بالتر املدينة 
الرياضية الشاطئية بوالية املصنعة 
بسلطنة عمان والتي تستضيف 
دورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية 

الثانية حاليا.

احلدث العاملي». 
  وأوضح «لقد تلقينا التهاني بعد 
إعالن النتائج ممن يحبون كرة القدم. 
اما الذين يشعرون بأنهم أفضل من 
اآلخرين فينتقدون ويهاجمون وهذا 
طبيعي»، نافيا وجود فساد داخل 

االحتاد الدولي.
  وحول اقتراح األملاني فرانتس 
بكنباور إقامة نهائيات كأس العالم 
في قطــــر خالل الشــــتاء بدال من 
الصيف، رد بالتر قائال «بكنباور 
كان من الالعبني الكبار في العالم، 
لكن االحتاد الدولي حدد املواعيد 
منذ فترة، وال مانع من دراسة األمر 

بعد مونديالي ٢٠١٨ و٢٠٢٢».
  ووســــط موجــــة جارفة من 
إليه ومطالب  االنتقادات املوجهة 
جهات عــــدة بضــــرورة تغييره 
والبحث عن قائد جديد للسفينة، 
أكد بالتر أنه ال يعتزم االستقالة، 
مؤكــــدا أن مهمته لم تنته وأنه ال 

يبالي بكل هذه االنتقادات.
  وأوضح بالتر في لقاء خاص مع 
وكالة األنباء األملانية أنه لن يستقيل 

تعادله مع كوبنهاغن الدمناركي في 
دوري أبطــــال أوروبا، وقد ينجح 
في معادلة هذا االجناز قبل عطلة 
األعياد في حال فوزه في مبارياته 
الثــــالث املقبلة مع سوســــييداد 
الدوري واتلتيك  واسبانيول في 
بلباو في مسابقة الكأس احمللية.

  ومــــن جهتــــه أعــــرب رئيس 
االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
السويســــري جوزيف بالتر عن 
ســــعادته بفــــوز روســــيا وقطر 
العالم  باستضافة نهائيات كأس 

عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ على التوالي.
  وقال بالتر في مؤمتر صحافي 
في مســــقط «انا، رئيــــس الفيفا، 
سعيد بالقرار الذي اتخذه املكتب 
التنفيذي وبالنتائج وبفوز روسيا 
وقطر باستضافة كأس العالم لكرة 
القــــدم»، مضيفا «املونديال حدث 
عاملي كبير وروسيا لم حتظ بهذا 
الشــــرف واملنطقة التي تقع فيها 
ايضا وهي ارض جديدة، وكذلك 
الشرق االوسط حيث هناك املاليني 
من العرب واملسلمني ينتظرون هذا 

حتطيم الرقم القياسي احمللي ألطول 
سلسلة مباريات دون هزمية عندما 
يواجه ضيفه ريال سوسييداد غدا 
في املرحلة اخلامســــة عشرة من 
الدوري االســــباني. واملفارقة ان 
برشــــلونة يحمل الرقم القياسي 
السابق (٢٠ مباراة على التوالي) 
حققه املوســــم قبل املاضي عندما 
تــــوج بثالثية الــــدوري والكأس 
احملليني ومســــابقة دوري أبطال 

أوروبا.
  ولم يذق فريق املدرب جوسيب 
غوارديوال طعم الهزمية منذ املرحلة 
الثانية عندما فاجأه هيركوليس في 
عقر داره وتغلب عليه ٢ـ  ٠ ، قبل 
ان يحقق بعدها ١٧ انتصارا وثالثة 

تعادالت في جميع املسابقات.
  وقد يكون برشلونة في طريقه 
الى معادلة رقم قياسي آخر ايضا 
في عــــدد االنتصــــارات املتتالية 
(١١ على التوالــــي) والتي حققها 
غوارديوال في موســــمه االول مع 
النادي كمــــدرب، ألنه حقق حتى 
اآلن ثمانية انتصارات متتالية منذ 

 أعلن برشلونة بطل ومتصدر 
الدوري االسباني انه توصل الى 
اتفاق مع «قطر فاوندايشن» لكي 
يضع اســــم هذه املؤسسة التي ال 
تبغــــي الربح، علــــى قميصه الى 
جانب شعار «يونيسيف» مقابل 
١٦٥ مليون يورو  لـ ٥ ســــنوات 

اعتبارا من املوسم املقبل.
  وستكون هذه املرة األولى التي 
يضع فيها برشــــلونة إعالنا على 
قميص فريقه مقابل مبلغ مالي ألنه 
ال يتقاضى مقابل من «يونيسيف» 
منذ ان وضع شعارها على صدر 
العبيه عــــام ٢٠٠٦، بل انه يدفع 
لهذه املؤسسة التابعة لألمم املتحدة 
وتعنــــى بحماية األطفال مليوني 

يورو سنويا.
  وهذه أغلى صفقة إعالن يوضع 
على قميص الالعبني في التاريخ 
بعد ان تخطت الصفقة التي عقدها 
مان يونايتد االجنليزي مع شركة 
«اون» لوضع اسمها على قميصه 
اعتبارا من املوسم احلالي مقابل 

٢٣٫٦ مليون يورو سنويا.
  وستتقاسم «قطر فاوندايشن» 
صــــدر العبــــي برشــــلونة مــــع 
«يونيســــيف»، وهو امر يتوافق 
متاما مع فلسفة النادي الكاتالوني 
الن املؤسسة القطرية ال تبغي الربح 
في نشاطها وهي تأسست عام ١٩٩٥ 
امير  مببادرة من صاحب السمو 
قطر الشــــيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني، وحرمه الشيخة موزة بنت 
ناصر املسند رئاسة مجلس إدارتها 
وتقوم بقيادة املؤسسة وتوجيهها 
أهدافهــــا وبرامجها  نحو حتقيق 
اخلاصة في نواحي التعليم والعلوم 

وتطوير املجتمع.
  من جهته ســــيكون برشلونة 
حامل اللقب واملتصدر أمام فرصة 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إسبانيا (المرحلة الخامسة عشرة) 

 اجلزيرة الرياضية +٦  ٨  خيتافي ـ ڤياريال 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  إشبيلية ـ امليريا 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  أتلتيكو مدريد ـ ديبورتيڤو الكورونا 

 إنجلترا (المرحلة السادسة عشرة) 
 ٦  أستون ڤيال ـ وست بروميتش 

 ٦  إيڤرتون ـ ويغان 
 ٦  فوالم ـ سندرالند 

 ٦  ستوك سيتي ـ بالكبول 
 أبوظبي الرياضية HD٣  ٦  وست هام ـ مانشستر سيتي 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٨:٣٠  نيوكاسل ـ ليڤربول 

 إيطاليا (المرحلة السادسة عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٨  باليرمو ـ بارما 

 ٨  أودينيزي ـ فيورنتينا 
 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  جنوى ـ نابولي 

 المانيا (المرحلة السادسة عشرة) 
 دبي الرياضية  ٥:٣٠  بايرن ميونيخ ـ سانت باولي 

 ٥:٣٠  هامبورغ ـ ليڤركوزن 
 ٥:٣٠  هوفنهامي ـ نورمبرغ 
 ٥:٣٠  كولن ـ فرانكفورت 

 ٥:٣٠  كايزرسلوترن ـ ڤولفسبورغ 
 دبي الرياضية  ٨:٣٠  دورمتوند ـ ڤيردر برمين 

 فرنسا (المرحلة السابعة عشرة) 
 ٩  بريست ـ مونبلييه 

 ٩  كاين ـ نيس 
 ٩  لوريان ـ لنس 

 ٩  نانسي ـ سوشو 
 ٩  ڤالنسيان ـ سان جرمان 

 ٩  آرل أفينيون ـ ليل 
 ١١  أوكسير ـ مرسيليا 

 برشلونة لتحطيم الرقم القياسي ألطول سلسلة مباريات دون هزيمة

  «قطر فاوندايشن» على قميص برشلونة مقابل ١٦٥ مليون يورو في ٥ سنوات

 «قطر فاوندايشن» ستكون على قمصان جنوم برشلونة 

 رئيس االتحاد القطري يشيد بالمساندة المصرية
 نفى الشــــيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس 
االحتاد القطري لكرة القدم قيام دولة قطر بدفع أي 
أموال مقابل حصولها على تنظيم املونديال مؤكدا 
أن كل ما يقال في هذا الشأن عار متاما من الصحة 

وأن عملية التصويت متت بشفافية تامة.
  وقال بن خليفة في مؤمتر صحافي مصغر عقد 
مبقر احتاد الكرة املصري «الدول التي فشلت في 
الفوز بحق تنظيم املونديال في ٢٠١٨ و٢٠٢٢ هي 

من تردد هذا الكالم اخلاطئ لتبرير فشلها».
  وأكد رئيس االحتاد القطري أن زيارته ملصر 

تأتي لتوجيه التحية والشكر للقيادة السياسية 
في مصر، واملجلس القومي للرياضة برئاســــة 
حسن صقر ومسؤولي احتاد كرة القدم املصري 
برئاسة سمير زاهر ملساندتهم ودعمهم مللف قطر 

في تنظيم املونديال.
  وأشار رئيس االحتاد القطري إلى أنه سيعقد 
جلسة مصاحلة بني ســــمير زاهر رئيس احتاد 
الكرة املصري، ومحمد روراوة رئيس احتاد الكرة 
اجلزائري في الدوحة على هامش لقاء منتخبي 

مصر وقطر الودي يوم ١٦ اجلاري. 


