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 يعلن رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم،  52 
القطري محمد بن همام، موقفه الرسمي من 
مسألة ترشحه لرئاسة االحتاد الدولي (فيفا) 
في مؤمتر صحافي في كواالملبور يوم اجلمعة 
املقبل. وجتري انتخابات رئاســـة فيفا في 
االول من يونيو املقبل. وتشير الدالئل الى 
ان بن همام سيقدم ترشيحه لرئاسة فيفا 

ملنافسة الرئيس احلالي السويسري جوزيف 
بالتر الذي يتولى منصبه منذ عام ١٩٩٨ خلفا 
للبرازيلي جـــواو هافيالنغ. يذكر ان مهلة 
تقدمي الترشيحات لرئاسة الفيفا تنتهي في 
احلادي والثالثني من الشهر اجلاري. وتشارك 
في عملية التصويت االحتادات الوطنية الـ 

٢٠٧ املنضمة الى عائلة فيفا.

 بن همام يعلن موقفه من انتخابات «فيفا» الجمعة

 بقلم: السفير البريطاني فرانك بيكر 

 بدر املطوع يقود هجوم النصر السعودي في مواجهة االستقالل

(أ.ف.پ)   مدافع برشلونة جيرار بيكيه ومهاجم اشبيلية الفارو نيغريدو يتصارعان للحصول على الكرة 

املفتوحة واملنتزهــــات والبنية 
التحتية املخصصة لهذا احلدث 
ووسائل املواصالت العامة تشكل 
الوســــائل التي متكننا من جعل 
هــــذه املناســــبة الرياضية اكثر 
اثارة من اي دورة ألعاب اوملبية 
وباراملبية مت تنظيمها في السابق 
وذلك من خالل جعل موقع احلدث 
يتصف بعالمات الترحيب وسهولة 
االستخدام من قبل املشاركني وهكذا 
ميكننا القول انه من املتوقع ان 
تكــــون دورة االلعاب هذه االكثر 

حضورا ومشاركة.
  من جهــــة اخرى، ســــتجري 
مشــــاريع االوملبياد الثقافية في 
مجال الفنون واالفالم واملوسيقى 
واالنشطة الرقمية واعمال املتاحف، 
حيث انها ستتوج انشطة مهرجان 
لنــــدن ٢٠١٢ الذي يســــتغرق ١٢ 
اسبوعا والذي سيشهده صيف 
ذلك العام والذي ستجري احداثه 
لتصل الى آخر يوم من انشــــطة 
الباراملبية، حيث يشكل  االلعاب 
هذا احلدث فرصة ملشــــاركة كل 
شخص في اجواء االحتفال لهذه 
االلعاب وليتــــرك ذلك ارثا دائما 
على مستوى الثقافة والفنون في 

اململكة املتحدة.

  لقد كان لهذا الوعد خالل العام 
املاضي تأثير حقيقي على كل جزء 
من مجريات احلياة في بريطانيا 
ابتــــداء مــــن الثقافــــة والتعليم 
واالقتصــــاد وانتهــــاء بالصحة 

والبيئة وواقع حياة املجتمع.
  كما شهد املجمع االوملبي على 
وجــــه التحديد زراعة اكثر من ٤ 
اكبر  آالف شــــجرة ليكون بذلك 
مجمع حضري على مستوى القارة 
االوروبية واالفضل فيما يتعلق 

مبستوى واسلوب احلياة.
  ان الســــبيل الذي نتبعه في 
تصميم وتشييد املباني واملساحات 

 نعم ٥٠٠ يوم من اآلن ستمضي 
من تاريخ هذا اليوم (١٥ مارس) 
قبل املوعد املنتظر، حيث سيشاهد 
العالم حفل افتتاح دورة االلعاب 
االوملبية والباراملبية التي ستقام 
في لنــــدن عام ٢٠١٢ وننتهز هذه 
املناســــبة لنعبر عن رغبتنا في 
مشاطرة شعوب العالم خبراتنا 
كأحد اكثر البلدان اثارة ونشاطا 
كما نرغب في ان تكونوا جزءا من 

هذا احلدث.
  لقد قطعنا هذه املسافة الطويلة 
منذ اســــتضافة بريطانيا لدورة 
االلعاب االوملبية لعام ١٩٠٨، حيث 
مت استعراض الالعبني للمرة االولى 
حتت علمهم الوطني ومنذ ألعاب 
عام ١٩٤٨ التي فتحت الباب فيما 

بعد نحو احلركة البراملبية.
  نعم لقــــد جئنا بأفكار جديدة 
للحركتني االوملبية والباراملبية 
مرة اخرى في سنغافورة حيث 
ترشــــحنا لتنظيم دورة االلعاب 
االوملبية، حيث قطعنا وعدا على 
انفســــنا باالعتماد على قوة هذا 
احلدث لنشكل حلقة الصلة بني 
الشباب والفعاليات الرياضية في 
لندن سواء أكان ذلك على مستوى 

اململكة املتحدة او العالم.

 اسدى اشبيلية خدمة لريال 
مدريد بعدما اجبر ضيفه برشلونة 
حامل اللقب واملتصدر على االكتفاء 
بالتعادل معـــه ١-١ على ملعب 
«رامون سانشيز بيزخوان» في 
املرحلة الثامنة والعشـــرين من 

الدوري االسباني لكرة القدم.
  واستهل برشلونة اللقاء بشكل 
جيد وافتتح التسجيل في الدقيقة 
٩ من ركلة حرة نفذها االرجنتيني 
ليونيل ميسي لكن احلكم الغاه 
ارتكبه سيرجيو  بســـبب خطأ 
بوسكيتس على احد الالعبني الذين 

شكلوا احلائط البشري.
  وتلقـــى النـــادي الكاتالوني 
ضربة في الدقيقة ١٣ عندما اضطر 
املدرب الى اخراج بدرو رودريغيز 
بسبب االصابة، فدخل بدال منه 
بويان كركيتـــش الذي كان عند 
حسن مدربه اذ وضع الضيوف 
في املقدمة في الدقيقة ٣٠ عندما 
وصلته الكرة على طبق من فضة 
على القائـــم االمين بعد متريرة 
البرازيلي  عرضية ارضية مـــن 
دانيال الفيش الذي كسر مصيدة 
التسلل اثر كرة طولية مميزة من 

اندريس انييستا.
  وكان برشلونة قريبا جدا من 
اضافـــة الهدف الثاني قبل نهاية 
الشـــوط االول لكن احلظ عاند 
ميسي عندما ارتقى لكرة عرضية 
من تشـــافي هرنانديز وحولها 
برأسه فارتدت من عارضة مرمى 
احلارس خافي فاراس (٤٠) الذي 
تدخل بعد ثوان ببراعة للوقوف 
في وجه ركلة حرة لالرجنتيني 

ايضا (٤٢).
  وفـــي بداية الشـــوط الثاني 
جنح اشبيلية في ادراك التعادل 
عندما توغل الفارو نيغريدو في 
اجلهة اليمنى بعـــد متريرة من 
املالي البديل فريديريك كانوتيه، 
الفيش  فتوغل وتالعب بدانيال 
واحلارس فيكتور فالديز قبل ان 
يلعب كرة عرضية خليســـوس 
نافاس الذي حولها برأسه داخل 

الشباك (٤٩).
  وعلى ملعب «ال مادريغال»، 
فرط ڤياريـــال بفرصة تضييق 
اخلناق على ڤالنسيا الثالث بعدما 
اكتفى بالتعادل مع ضيفه اجلريح 

سبورتينغ خيخون ١-١.

   إيطاليا

الثالـــث    اســـتعاد نابولـــي 
التي غابت  نغمة االنتصـــارات 
عنـــه في املرحلتني الســـابقتني 
بعدما حول تخلفه امام مضيفه 
بارما بهدف لرافاييلي باالدينو 
(٢٩)، الى فـــوز صريح بفضل 
السلوفاكي ماريك هامسيك (٥٢) 
واالرجنتيني ايزيكييل الفيتزي 
(٥٦) وكريستيان ماجيو (٨٧) 
في املرحلة التاسعة والعشرين 
من الدوري االيطالي. ولعب بارما 
بعشرة العبني بعد طرد دانييلي 

 أكد النجم اإليطالـــي املعتزل باولو مالديني أنه لن يثير 
أبدا غضب جماهير ناديه السابق ميالن بالعمل لدى خصمه 
اللدود إنتر في أي وظيفة. وقال قائد منتخب إيطاليا السابق 
لشـــبكة «سكاي سبورت»: «لن أقبل أبدا أي عرض عمل من 
إنتر كما فعل ليوناردو، ألن وضعي مختلف متاما عن وضع 
ليوناردو، وأعتقد أن تقدير رئيس إنتر ماســـيمو موراتي 
لليوناردو يوضح أنهما متفقان على املستوى الشخصي».  

 مالديني: لن أعمل مع إنتر

 مانشستر سيتي على موعد مع مان يونايتد في نصف نهائي الكأس 

ة» على برشلونة  األندلس «عصيَّ

قبل وبعد طرد زميله ســـيريل 
جونشان (٤٨).واستهل جيرو 
الشوط الثاني بالهدف االول اثر 
متريرة من الدولي املغربي يونس 
الثاني  بنهندة (٤٧)، ثم اضاف 
بعد مناولة من رومان بيتو اثر 

ركنية (٥٩).

  البرتغال

  تعــــادل بنفيكا حامــــل اللقب 
وصاحــــب املركــــز الثانــــي مــــع 
بورتيموننزي ١-١، وسبورتينغ 
لشبونة الثالث مع مضيفه ريو افي 
٠-٠ في املرحلة الثالثة والعشرين 

من بطولة البرتغال.

عشــــرة في تاريخه وهو يأمل ان 
يواصل زحفه حتى الفوز باللقب 
للمرة االولى منذ ١٩٦٩ (على حساب 
ليستر سيتي ١-٠) واخلامسة في 
تاريخه، لكــــن عليه اوال ان يبلغ 
النهائــــي للمرة االولــــى منذ ١٩٨١ 
واملهمة لن تكون سهلة على االطالق 

في مواجهة جاره مان يونايتد.

  فرنسا

  على ملعب بــــارك دي برانس 
في العاصمة، فرط باريس ســــان 
جرمان بفوز على مونبلييه كان 
ســــيضعه على بعد نقطة واحدة 
من ليون ومرسيليا الثالث والرابع 

على التوالي (٤٨ نقطة لكل منهما) 
في املرحلة السابعة والعشرين من 

الدوري الفرنسي.
  وكان سان جرمان على وشك 
ان يحسم النتيجة في دقيقتني 
بتســـجيله هدفني مبكرين عن 
طريق غييوم هوارو (١١) ومابو 
يانا مبيوا الذي حاول قطع كرة 
التركي مولـــود اردينغ فدخلت 
مرمـــى فريقه خطـــأ (١٣).ولم 
يستســـلم مونبلييه واستطاع 
في الشوط الثاني بعشرة العبني 
ادراك التعادل وانتزع نقطة ذهبية 
من فـــم مضيفـــه بفضل جنمه 
اوليفييه جيرو الذي سجل هدفني 

غالوبا في الدقيقة ٥٩.

  كأس إنجلترا

  ضرب مانشستر سيتي موعدا 
في الدور نصف النهائي مع جاره 
مان يونايتد حامل الرقم القياسي 
بعدد االلقاب (١١) بعد تغلبه الصعب 
على ضيفه ريدينــــغ من الدرجة 
االولى ١-٠ على ملعب «سيتي اوف 
مانشستر» وسجل هدف الفوز ميكا 

ريتشاردز (٧٤).
  وهذه املرة االولى التي يبلغ فيها 
مانشستر سيتي دور االربعة منذ 
١٩٨١ عندما فاز على ايبسويتش 
تاون ١-٠ بعد التمديد، واحلادية 

 ٥٠٠ يوم النطالق أولمبياد لندن

 أليغري ينصح إبراهيموڤيتش بالهدوء

 «سبورت» و«ليكيب» تشيدان بأداء بنزيمة

 ڤولفسبورغ سيقيل مدربه

 النصر يواجه االستقالل في «أبطال آسيا»

 نصح مـــدرب ميالن االيطالي ماســـيميليانو 
اليغري مهاجمه السويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
باحملافظة على هدوئه اذا ما أراد ايجاد طريقه الى 

الشباك مجددا.
  وقال اليغري في حديث لصحيفة «كورييري 
ديلو سبورت» احمللية: «كان ابراهيموڤيتش هادئا، 
حاول ايجاد طريقه الى الشباك بعد لعبة مفتوحة 
لكن محاولته كانت قريبة. حتركاته في الشوط 
الثاني كانت أفضل. يجب ان يحافظ على هدوئه 

النه قّدم الكثير مليالن هذا املوســـم ومازال يفعل 
ذلـــك حتى اآلن. الالعبون ميرون بفترات مماثلة 

لكن ال يجب ان يفقد أعصابه».
  ومن جهة اخرى، رأى رئيس انتر ميالن ماسيمو 
موراتي فـــي تصريح لصحيفـــة «غازيتا ديللو 
سبورت» ان مهاجمه السابق ابراهيموڤيتش يستحق 
ان ينال العقـــاب الذي طال العبي «نيراتزوري» 
الروماني كريستيان شيفو والكاميروني صامويل 

ايتو الرتكابهما مخالفة مماثلة.

 أعرب املهاجم الفرنسي كرمي بنزمية عن سعادته 
الستعادة ملسته التهديفية مع ناديه االسباني ريال 
مدريد، وذلك بعد تألق الالعب خالل األسابيع القليلة 
املاضية ليسجل ستة أهداف في مبارياته الثالث 
األخيرة مع فريقه. ونقلت صحيفة «ســـبورت» 
االســـبانية عن بنزمية قوله: «ما حدث هو أنني 
وجدت نفسي من جديد وعدت إلى أفضل مستوى 
لي. إنني أبذل مجهـــودا طائال على امللعب خالل 

التدريبات وهذا ما أجنـــي ثماره اآلن». وأضاف 
الالعب الفرنســـي: «إنني أمر بواحدة من أفضل 
حلظات مشواري الرياضي وأريد االستفادة منها 
قدر املســـتطاع. فكل ما أملســـه اآلن يتحول إلى 

ذهب».
  من جهته، أشادت صحيفة «ليكيب» الفرنسية 
الرياضية ببنزميـــة ووصفت الصحيفة الالعب 

باملهاجم الذي «ال يكمن إيقافه».

 ذكرت مجلة «سبورت بيلد» األملانية امس أن 
نادي ڤولفسبورغ األملاني يستعد إلنهاء تعامله 
مع مدربه بيير ليتبارسكي بشكل فوري بسبب 
تراجع نتائج الفريق خالل األسابيع القليلة املاضية. 

وهبط ڤولفسبورغ إلى املركز الـ ١٧، قبل األخير، 
بترتيب الـــدوري األملاني عقب هزميته ٢-١ أمام 
نورمبرغ حيث جمع الفريق ٢٦ نقطة فقط خالل 

٢٦ مباراة باملوسم. 

 بعد االجتماع الذي عقده زاهر مع اللواء العيسوي

 «الداخلية المصرية» توافق على استئناف الدوري
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

  تلقى االحتاد املصري لكرة القدم إخطارا 
من وزارة الداخلية باملوافقة على استئناف 

منافسات الدوري في ١٥ أبريل املقبل.
  واجتمـــع رئيس احتاد الكرة املصري 
ســـمير زاهر مع وزيـــر الداخلية اللواء 
منصور العيســـوي لوضع النقاط على 
احلروف فيما يتعلق باستئناف مباريات 
الدوري، حيث طـــرح زاهر النتائج التي 
توصل إليها احتـــاد الكرة خالل اجتماع 
مع رؤساء أندية الدوري املمتاز السبت 

املاضي.
  وطلب العيســـوي خالل اجتماعه مع 
زاهر إبالغه بنتائج االجتماع الذي يعقده 
رئيس املجلس القومي للرياضة م.حسن 
صقر مع رؤســـاء أندية الدرجة الثانية 
من أجل بحث استئناف منافسات دوري 

الدرجة الثانية.
  واتفقت األندية املصرية على استئناف 
الدوري يوم ١٥ الشهر املقبل بشرط موافقة 

القوات املسلحة.
  على جانب آخر، أعرب زاهر عن ثقته 
وثقة مجلس ادارة االحتاد باجلهاز الفني 
للمنتخب املصري بقيادة حسن شحاتة 
والعبـــي املنتخب، وذلك قبـــل أيام من 
مباراة جنوب أفريقيا املقررة إقامتها في 
٢٦ اجلاري بجوهانسبرغ ضمن تصفيات 
بطولة كأس األمم األفريقية، وأشار زاهر 
الى أن احتاد الكرة يدعم املنتخب لتخطي 
هذا اللقاء املصيري وتأتي تأكيدات زاهر 
لترد على األنباء التي ترددت مؤخرا عن 
وجود نية من اجلبالية باإلطاحة بشحاتة 
وجهازه في الفترة املقبلة، وحرصه للحفاظ 
على استقرار اجلهاز الفني واملنتخب في 

الفترة املقبلة.
  في الســـياق ذاته، أكد املدير اإلداري 
للمنتخب املصري سمير عدلي ان الالعبني 
الـ ١٠ الذين مت إخطارهم من جانب حسن 
شحاتة املدير الفني بانضمامهم ملعسكر 
املنتخب لن يسافروا جميعا مع املنتخب، 
مشددا على أن اجلهاز الفني للمنتخب أخطر 
عددا كبيرا مـــن الالعبني الذين تخوض 
فرقهـــم مباريات في البطوالت االفريقية 

باعتبار أنهم األكثر جاهزية.
  وأضاف عدلـــي أنه فضل التواجد في 
مطار القاهرة الســـتقبال العبي األهلي، 
للحصول على جوازات السفر اخلاصة بهم، 
خاصة عند عودتهم من السعودية عقب 
املباراة الودية مع القادسية، خوفا من أن 
يستغرق جتميع جوازات السفر اخلاصة 
بهم وقتا طويال، السيما في ظل تواجدهم 
في أماكن سكنية بعيدة في الوقت الذي 
يسابق فيه املنتخب املصري الزمن من أجل 
اإلعداد لهذه املباراة الفاصلة في مشوار 

دفاعه عن لقب كأس األمم األخيرة.

  العشري مرشح لقيادة الهالل السوداني

  من جهة أخرى، دخل املدير الفني لفريق 
حرس احلدود طارق العشري دائرة اهتمام 
نادي الهالل السوداني لقيادة الفريق فنيا 
في الفترة املقبلة خلفا للصربي ميشـــو 
سيدوفيتش املتوقع رحيله عن الفريق.

  ويعد العشري من أبرز املرشحني لقيادة 
الهالل، خاصة أنها ليســـت املرة األولى 
التي يبدي فيها النادي السوداني رغبته 
في التعاقد معه، إال أن متسك إدارة حرس 
احلـــدود به حالـــت دون انتقاله للفريق 

السوداني.

 «السعودي» يوقف ويغرم رادوي

 اختيار تشكيلة عمان
  لمواجهة تونس وديًا

 «السوري» يفاوض لوروا

 قررت جلنة االنضباط في االحتاد الســـعودي لكرة القدم إيقاف 
الروماني ميريل رادوي العب الهالل مباراتني رسميتني وغرامة مالية 
قدرهـــا ٢٠ ألف ريال، كما قـــررت اللجنة لفت نظر زميله في الهالل 

السويدي كريستيان ويلهامسون.
  وقال بيان االحتاد السعودي الصادر أمس انه «بناء على ما شاهدته 
اللجنة في التصريح اإلعالمي املرئي واملسموع والصادر من رادوي، 
بعد انتهاء مباراة الهالل مع النصر بستاد امللك فهد الدولي بالرياض 
ضد العب النصر حسني عبدالغني، حيث استخدم العب الهالل عبارات 
نابية وبذيئة وذلك وفقا ملا أكده مترجم االحتاد السعودي لكرة القدم 

شاهر املهاوش، فإنه تقرر فرض هذه العقوبة عليه.

 اختار املدرب حمد العزاني ٢٣ العبا ملنتخب عمان ملواجهة نظيره 
التونسي وديا مبسقط في ٢٩ اجلاري في اطار استعدادات املنتخبني 

لالستحقاقات املقبلة.
  ومتثل مباراة تونس اول ظهور للمنتخب العماني منذ «خليجي 
٢٠» في اليمن، وخلت تشكيلته من القائد محمد ربيع وخليفة عايل 
إضافة الى احلارس االحتياطي محمد هويدي وعبدالكرمي احلوسني 
ومحمد املسلمي، وضمت ٨ محترفني خارج عمان ابرزهم حارس ويغان 

االجنليزي علي احلبسي و١٥ العبا من املنتخب االوملبي.

 أكدت مصادر موثوقة في االحتاد السوري لكرة القدم ان املدرب 
الفرنسي كلود لوروا في طريقه لتدريب منتخب سورية.

  وأكدت هذه املصادر انه من املنتظر ان يصل لوروا الى دمشق في 
الساعات املقبلة لالجتماع مع رئيس االحتاد السوري فاروق سرية 
لالتفاق على جميع شـــروط التعاقد بني الطرفني. وســـبق لالحتاد 

السوري ان تفاوض مع املدرب التركي مصطفى دينزلي ايضا. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 الدوري والكأس   ٦:٣٠  الغرافة ـ الهالل 
 أبوظبي الرياضية ١   ٦:٣٠  فوالذ ـ اجلزيرة 

 السعودية الرياضية  ٨:٣٠  النصر ـ االستقالل 

الـــى جانب احمد  النصراوي، 
الدوخي وحسني عبدالغني.

  وفي خط الوسط هناك ابراهيم 
غالب واحمد عباس واالرجنتيني 
فيغاروا وعبدالرحمن القحطاني، 
وسيتولى بدر املطوع وسعود 

حمود املهمة في خط الهجوم.
  وفي املجموعة األولى، اختبار 
الغرافة  ثأري شاق سيخوضه 
الســـعودي  القطـــري والهالل 

بالدوحة.
  وفي ذات املجموعة، يواجه 
اجلزيرة االماراتي اختبارا صعبا 
عندما يحل ضيفـــا على فوالذ 

اصفهان االيراني املتصدر.

الفريق يعولون كثيرا على هذه 
البطولة فـــي عودته من جديد 

الى األلقاب.
  ويتعني على املدرب الكرواتي 
دراغان مراجعة حساباته الفنية 
التي أثبتت املواجهات املاضية 
ان خطته بحاجة الى تعديالت 
عاجلة خصوصا في خط الدفاع 
الذي عانى بسببه الفريق كثيرا، 
وقد يكون االسترالي ماكني ابرز 
املبعدين عـــن القائمة اليوم اذ 
من املرجح ان يشارك الروماني 
بيتـــري بديال عنـــه الى جانب 
الشـــاب عمر هوســـاوي الذي 
الدفاع  اثبت جدارته في قيادة 

 يدخـــل النصر الســـعودي 
منعطفا صعبا عندما يستضيف 
اليوم على  االستقالل االيراني 
ســـتاد امللـــك فهـــد الدولي في 
الثانية  الرياض ضمن اجلولة 
من منافسات املجموعة الثانية 
لدوري ابطال آسيا في كرة القدم. 
ويلعب في املجموعة ذاتها السد 
القطري مع باختاكور االوزبكي 

غدا االربعاء.
   واســـفرت اجلولـــة االولى 
عن تعادل باختاكور مع النصر 
٢-٢، واالستقالل مع السد ١-١. 
وتبدو ظروف النصر واالستقالل 
متشابهة قبل املباراة بعد ان فرطا 
في العديد من املباريات احلاسمة 

في املسابقات احمللية.
  النصر املثقـــل بهمومه بعد 
التقليدي  امام غرميه  خسارته 
الهالل في نصـــف نهائي كأس 
ولي العهـــد بعد ان كان انصار 


