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انتخابات  التصويت في  عن 
رئاسة االحتاد الدولي للعبة 
(فيفا)، وقال رئيس االحتاد 
اإلجنليزي ديڤيد برنستني في 
بيان أصدره «هناك مجموعة 
أثيــــرت مؤخرا  القضايا  من 
وكذلــــك في الوقــــت احلالي، 
يرى مجلس إدارة االحتاد أنها 
جتعل من الصعب دعم أي من 

املرشحني (لرئاسة فيفا)». 
  وواجه فيفا ادعاءات بوجود 
فساد في التصويت الختيار 
مضيفي بطولتي كأس العالم 
٢٠١٨ و٢٠٢٢، ويتنافس بالتر 
انتخابات رئاسة «فيفا»  في 
مع القطــــري محمد بن همام 
رئيــــس االحتاد اآلســــيوي 
للعبة، وقال برنستني «االحتاد 
اإلجنليزي يقدر عالقاته مع 
شــــركائه الكرويني الدوليني 
بشكل كبير، إننا نعتزم لعب 
دور نشيط ومؤثر من خالل 
متثيلنا في «يويفا» و«فيفا»، 
العمل  وأضاف «ســــنواصل 
بجدية إلحداث أي تغييرات 
أنها ســــتعود بالنفع  نعتقد 
على كرة القدم على املستوى 
الدولي.. ومع تبقي ١١ يوما على 
افتتاح قمة الفيفا، قال بالتر 
«يجب أن نرى الدليل وبعدها 
التصريحات  نتدخل، تلقينا 
التي شهدتها اجللسة البرملانية 

ولكننا لم نتلق أي أدلة.  

لقاء غير مأمون العواقب، نظرا 
حلرص كل فريق على اقتناص 
نقاط املباراة لتعديل اوضاعه 
بجدول الدوري الذي يحتل فيه 
اجليش املركز العاشر برصيد 
٢٤ نقطة بينما يدخل بتروجت 
اللقاء وبحوزته ٢٩ نقطة يحتل 

بها املركز السابع.
  وعلى استاد الغردقة يحل 
سموحة السكندري صاحب 
املركز اخلامس عشــــر «قبل 
االخير» برصيد ١٧ نقطة ضيفا 
على اصحاب االرض اجلونة 
صاحب املركز الثاني عشــــر 

برصيد ٢٣ نقطة.
  مــــن جانب آخــــر، اليزال 
التخبط مستمرا داخل أروقة 
جلنة املســــابقات باحتاد كرة 
القــــدم وذلك بعــــد أن أعلنت 
اللجنة برئاســــة عامر حسني 
عن إجراء تعديــــل جديد في 
مواعيد مباريات اجلولة الثالثة 
والعشرين من مسابقة الدوري 
املمتاز حيث مت تأجيل مباراة 
حرس احلــــدود واالهلي إلى 
يوم االربعاء املقبل لتقام في 
السادسة مســــاء على ستاد 
املكس باإلسكندرية، بعد ان كان 
مقررا لها الثالثاء في الثامنة 

والنصف.
إقامة  اللجنة  قــــررت    كما 
مباراة الزمالك ومصر املقاصة 
اخلميس في الثامنة والنصف 
مساء على ملعب ستاد القاهرة 
بدال من موعدها السابق االربعاء 
وتقام باقي مباريات اجلولة 

يومي األربعاء واخلميس. 
 ٭  القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

االجنليزيــــة، فــــي وقت نفى 
فيه الثنائي تلقيه اي رشوة، 
واتهمت الصحيفة االجنليزية 
رئيــــس االحتــــاد االفريقــــي 
الكاميروني عيســــى حياتو 
والعاجي جــــاك انوما عضو 
اللجنة التنفيذية بانهما تقاضيا 
رشــــوة من اجــــل التصويت 
القطري لنيل  امللف  ملصلحة 
اســــتضافة مونديال ٢٠٢٢، 
وكان االحتــــاد القطري لكرة 
القدم نفى بدوره وبشكل قاطع 
املزاعم االجنليزية بشأن دفع 
ملف قطر الستضافة مونديال 
٢٠٢٢ مبالــــغ مالية العضاء 
في اللجنة التنفيذية لالحتاد 
الدولي، وجاء في بيان «يشعر 
االحتاد القطــــري لكرة القدم 
بخيبة أمل ملا نشر على موقع 
اللجنة البرملانية البريطانية 
للثقافة واالعالم والرياضة، 
عن اثباتــــات حصلت عليها 
اللجنة من صحيفة صنداي 
تاميز تتضمن ادعاءات خطيرة 
وال اســــاس لها مــــن الصحة 
ضدنا، ننفي بشكل قاطع هذه 
االدعاءات، وكما أعلنت صنداي 
تاميز نفســــها فان االتهامات 
(كانت والتزال غير مثبتة)، 
ســــتبقى غير مثبتــــة، النها 

زائفة». 
  مــــن جهــــة اخــــرى أعلن 
االحتــــاد اإلجنليزي امتناعه 

بكل املباريات القادمة لالستمرار 
على القمة رغم النقص العددي 
في صفــــوف الفريــــق. على 
املدير  اجلانب اآلخر، يرفض 
الفني لفريق املقاولون العرب 
محمــــد رضوان االستســــالم 
ملخطط الفريق االبيض الذي 
يريد انتزاع نقاط املباراة على 
حساب طموحات فريقه الذي 
يعاني بقوة من شبح الهبوط 
الى دوري الدرجة االولى، بعد 
ان اصبح يحتل املركز الرابع 
عشر بجدول الدوري برصيد 
١٩ نقطة، وبالتالي فاملقاولون 
في اشد احلاجة الى كل نقطة 

من نقاط املباراة.
  وعلى ملعب الكلية احلربية 
يســــتضيف طالئــــع اجليش 
صاحب االرض واجلمهور في 
مواجهة اليوم بتروجيت في 

 أكد رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم السويسري جوزيف 
بالتــــر ان صحيفة «صنداي 
تاميز» االجنليزيــــة وافقت 
على جلب «مسرب» األخبار 
في قضية دفع أموال للتصويت 
الــــى ملف قطر الســــتضافة 
مونديال ٢٠٢٢، الى مقر االحتاد 
في زيوريخ كي يشهد شخصيا 
في هذا املوضوع، وقال بالتر 
في مقابلة صحافية في مقر 
االحتاد في سويسرا: ننتظر 
بفارغ الصبر القرائن او غير 
القرائن كي نتخذ االجراءات 

املناسبة. 
  وافقــــت الصحيفــــة على 
جلب هذا املسرب الى هنا في 
زيوريخ ثم سنقوم بالتحقيق 
في هذا املوضوع»، وسيجري 
التحقيق امني عام فيفا جيروم 
فالك واملدير القانوني ماركو 
فيليجيه، وذكــــر موقع «اي 
بــــي ان» االميركــــي ان  اس 
«املســــرب» الذي عمل سابقا 
في ملــــف قطــــر ٢٠٢٢، زعم 
ان كال مــــن رئيــــس االحتاد 
الكاميروني  االفريقي للعبة 
عيسى حياتو والعاجي جاك 
انوما عضو اللجنة التنفيذية 
حصل على ١٫٥ مليون دوالر 
اميركي للتصويت مللف قطر، 
وان صحيفة «صنداي تاميز» 
قدمت اثباتات للجنة البرملانية 

اليوم منافســــات   تختتم 
للــــدوري  الـــــ ٢٢  اجلولــــة 
املصري املمتــــاز لكرة القدم، 
بإقامــــة ثالث مباريات، حيث 
يتقابل اجلونة مع ســــموحة 
في اخلامسة عصرا بتوقيت 
الكويت، وطالئع اجليش مع 
بتروجيت في السابعة مساء. 
املنافسات مبواجهة  وتختتم 
املقاولون العرب مع الزمالك في 

التاسعة والنصف مساء.
  في حني تأجل لقاء االحتاد 
الســــكندري مع وادي دجلة، 
والذي كان مقرر اقامته اليوم، 
وذلك لــــدواع امنية، على ان 

يلتقيا ١٥ يونيو املقبل.
  ويبحث الزمالك عن حتقيق 
فوز عريض علــــى املقاولون 
العرب على ملعب عثمان احمد 
عثمان باجلبــــل االخضر من 
أجل التمســــك بالقمة في ظل 
املنافسة الشرسة من األهلي 
الذي يطــــارده، لذلك حرص 
املدير الفني للزمالك حســــام 
حسن خالل اليومني املاضيني 
على خوض تدريبات خفيفة 
لالعبيه في ظل االجهاد الكبير 
الذي تعرض له جنوم فريقه 

نتيجة ضغط املباريات.
  واعترف حســــام حســــن 
بأهمية املباراة، خاصة في ظل 
وجود غيابات مؤثرة في خط 
الزمالك بعد استمرار  هجوم 
غياب احمد حسام «ميدو» لعدم 
وصول البطاقة الدولية، مشيدا 
بالروح املعنوية لالعبني والتي 
كانت كفيلة بتحقيق الفوز على 
سموحة مؤكدا انه يسعى للفوز 

 االحتاد الدولي لكرة القدم سيحقق مع «مسرب» امللف القطري

 في ختام اجلولة الـ ٢٢ للدوري املصري 

 إجنلترا متتنع عن التصويت في انتخابات رئاسة «فيفا»

 الزمالك يسعى الصطياد ذئاب «املقاولون»

(أ.ف.پ)   رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جوزيف بالتر يحقق في رشاوى أعضاء «فيفا» قبل االنتخابات 

 جنم الزمالك حسني ياسر مير من مدافع «املقاولون» في مباراة سابقة 

 شحاتة: فرصتنا أفضل للتأهل للمونديال
 أكد املدير الفني ملنتخب مصر حسن شحاتة أن فرصة 

مصر في التأهل لكأس العالم ٢٠١٤ بالبرازيل بالنظام اجلديد 
لتصفيات أفريقيا ستكون أفضل كثيرا من فرصتها في 

النظام السابق، مشيرا الى أن النظام السابق كان يعتمد على 
تأهل متصدري املجموعات اخلمس. أما النظام اجلديد فهو 
يعتمد على خمس مواجهات نهائية بنظام الذهاب والعودة 
لتحديد ممثلي أفريقيا في املونديال. وأضاف شحاتة أن 

املنتخب املصري لن يخوض التصفيات في مرحلتها األولى، 
بحيث يشهد الدور الثاني من التصفيات أداء فرق كل 

مجموعة ست مباريات فيما بينها ذهابا وعودة ثم تتأهل 
الفرق العشرة التي تصدرت مجموعاتها إلى الدور النهائي.

 اعتبر رئيس نادي مانشســـتر سيتي الشـــيخ اإلماراتي خلدون 
املبارك ان الطموحات اكبر مما حققه فريقه من إجنازات هذا املوسم. 
ورأى املبارك أن إحراز فريقه كأس اجنلترا وضمانه املشـــاركة في 
دوري أبطال اوروبا اخلطوة االولى نحو حتقيق املزيد من طموحات 
النادي. وكان مانشستر سيتي توج بطال لكأس اجنلترا السبت املاضي 
بفوزه على ستوك ســـيتي محرزا أول ألقابه في مختلف املسابقات 
منذ ٣٥ عاما، كما ان الفريق ضمن املشاركة في دوري أبطال اوروبا 
حيث يحتل حاليا املركز الثالث في الدوري احمللي. وقال املبارك في 
تصريحات نقلها املوقع الرسمي للنادي االجنليزي الشمالي «اعتقد 
اننا لدينا قاعدة قوية للســـنوات املقبلة. انا سعيد الرتقاء مستوى 
الفريق هذا املوســـم، لكن طموحاتنا اكبر بكثير من االجنازات التي 

حتققت هذا املوسم».

 أعلن املجلس الفيدرالي لالحتاد الفرنسي لكرة القدم عن أسماء ٩ مدن 
ستستضيف نهائيات كأس أوروبا «يورو ٢٠١٦». واملدن الـ ٩ هي سان 
دوني (ستاد دو فرانس)، باريس (بارك دي برانس)، ليل، بوردو، نيس، 
ليون، مرسيليا، لنس ونانسي، بحســــب ما أعلن برنار ديزوميه أمني 
صندوق االحتاد الفرنسي وعضو املجلس الفيدرالي.وستستضيف مدينة 
ليون النهائيات على الرغم من التأخير في بناء ملعبها الكبير (٦٠ ألف 

متفرج)، كما مت اختيار سانت اتيان وتولوز كمدينتني احتياطيتني.
  وستستضيف النهائيات ٤ مالعب جديدة في بوردو وليل وليون ونيس 
باالضافة الى أكبر مالعب البالد في سان دوني في ضاحية باريس (ستاد 

دو فرانس) وباريس (بارك دي برانس) ومرسيليا (فيلودروم).

 فقد الشـــباب نقطتني ثمينتني في مسعاه لتعزيز مركزه الثالث 
بعدمـــا تعادل مع ضيفه الوحدة ١ ـ ١ فـــي افتتاح املرحلة الـ ١٩ من 

الدوري اإلماراتي لكرة القدم.
  وبقي الشباب في املركز الثالث مؤقتا برصيد ٢٩ نقطة، فيما صعد 
الوحدة الى املركز الرابع بعدما رفع رصيده الى ٢٧ نقطة وأبقى على 

آماله في املنافسة على مقعد آسيوي.
  وتكمن أهمية املركز الثالث في أنه يسمح لصاحبه بالتأهل مباشرة 

الى دوري أبطال آسيا املوسم املقبل. 

 اقترب مهاجم منتخب أوروغواي وأتلتيكو مدريد دييغو فورالن 
من االنضمام الى الوصل اإلماراتي بحسب ما ذكرت تقارير إعالمية. 
وأكدت صحيفة البيـــان اإلماراتية ان «فورالن اقترب من االنضمام 
الـــى الوصل الذي جنح قبل أيام من التعاقد مع األرجنتيني دييغو 
مارادونا ليكون مدربا له في املوســـم املقبل. وكشفت الصحيفة ان 
«مفاوضات الوصل مع فورالن قطعت شـــوطا كبيرا، والتزال هناك 

بعض األمور الصغيرة العالقة».
  ويبدو ان وجود مارادونا مدربا للوصل في املوسم املقبل قد يلعب 

دورا كبيرا في انتقال فورالن الى الدوري اإلماراتي.

 يسعى الغرافة والريان الى اجناز جديد لكل منهما والفوز ببطولة 
كأس امير قطر لكرة القدم عندما يلتقيان في املباراة النهائية اليوم 

في سيناريو مكرر لنهائي ٢٠٠٩ الذي حسمه الغرافة لصاحله.
  ويحلم الغرافة باجلمـــع للمرة االولى في تاريخه بني كأس ولي 
العهد التي احتفظ بها هذا املوســـم للمرة الثانية على التوالي وبني 
كأس االميـــر، بينما يحلم الريان باالحتفاظ بلقبه للموســـم الثاني 
على التوالي وكســـر ســـوء احلظ الذي يالزمه حيث يعد من اكثر 
الفرق التي وصلت للنهائـــي اكثر من مرة لكنه لم ينجح في الفوز 

به مرتني متتاليتني. 

 املبارك: طموحات مانشستر سيتي 
الفوز بجميع البطوالت

 اإلعالن عن املدن الـ ٩
  املضيفة لـ «يورو ٢٠١٦»

 الشباب يفقد نقطتني ثمينتني

 فورالن في طريقه إلى الوصل

 الغرافة والريان في نهائي كأس األمير

 متفرقات عاملية
 ٭ اعلن االحتاد االملاني لكرة القدم أن جنم خط وسط بايرن 

ميونيخ باستيان شڤاينشتايغر سيغيب عن مباراتني بالتصفيات 
املؤهلة لكأس األمم األوروبية املقبلة (يورو ٢٠١٢) ومباراة ودية، 

بسبب اإلصابة بكسر في اصبع القدم.
  ٭ اتخذ مصير املهاجم االرجنتيني الدولي كارلوس تيڤيز منحى 

جديدا، بعد اعترافه برغبته في الرحيل عن فريقه مانشستر سيتي، 
واكد تيڤيز حملطة «راديو دل بالتا» األرجنتينية رغبته في الرحيل.

  ٭ تفوق األسترالي مارك ويبر على زميله في ريد بول، األملاني 
سيباستيان ڤيتل ليحرز التجربة احلرة األولى لسباق جائزة 

اسبانيا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال ـ ١.
  ٭ انضم جنم التنس األميركي أندي روديك إلى قائمة الالعبني 

الغائبني عن بطولة فرنسا املفتوحة التي تنطلق غدا األحد، بعدما 
تعرض املصنف الـ ١١ على العالم إلصابة في الكتف.وتضم قائمة 

الغائبني عن البطولة الشقيقتني ڤينوس وسيرينا وليامز والروسية 
دينارا سافينا واألرجنتيني ديڤيد نالبانديان واالسباني خوان 

كارلوس فيريرو.
  ٭ كشفت اللجنة املنظمة لدورة االلعاب االوملبية الصيف في 

لندن عام ٢٠١٢ انها تلقت اكثر من مليون طلب للحصول على 
بطاقة ملتابعة سباق ١٠٠م ضمن منافسات العاب القوى على امللعب 

االوملبي اجلديد. 

 بالتر: ننتظر بفارغ 
الصبر القرائن كي 
نتخذ اإلجراءات 
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