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 »الفراعنة« يستعد في اإلسماعيلية ملواجهة جنوب أفريقيا 

الزمالك في اختبار صعب أمام املقاصة

ميامي على أعتاب نهائي »السلة األميركية«

تختتم اليوم منافس���ات اجلولة الثالثة 
والعشرين ملس���ابقة الدوري املصري لكرة 
القدم، بإقام���ة املباريات األربع املتبقية من 
عمر هذه اجلولة، ويتقابل خاللها الزمالك مع 
مصر املقاصة في التاسعة والنصف مساء 
بتوقيت الكويت، بينما تقام باقي املباريات 
في توقيت واحد هو السابعة مساء وجتمع 
االسماعيلي مع احتاد الشرطة وسموحة مع 

املقاولون العرب ووادي دجلة مع اجلونة.
على س���تاد القاه���رة الدولي يحل مصر 
املقاصة ضيفا على الزمالك في مباراة قد تكون 
هي األقوى مبنافسات اليوم لكونها جتمع بني 

طرفني مختلفني في الظروف واألرقام.
ويسعى الزمالك صاحب الصدارة برصيد 
46 نقطة بقوة الى الفوز في جميع لقاءاته 
للحفاظ عل���ى صدارة الدوري حتى النهاية 
واحلصول على اللقب واستغالل كل الفرص 

في سبيل حتقيق البطوالت.
أما املقاصة صاحب املركز السادس برصيد 
30 نقطة فيملك طموح تقدمي العرض املناسب 
واحتالل مركز متقدم في ترتيب أندية املسابقة 
ليؤكد به تطور مستواه وعروضه، خاصة 
بعد ان تبدل طموحه من الرغبة في االستمرار 
في مسابقة األضواء والشهرة وعدم الهبوط 
مرة أخرى الى منافسات القسم الثاني، إلى 
طموح آخر مختلف هو التواجد باملربع الذهبي 

ومزاحمة الكبار.
ومن هن���ا تبدأ أهمية اللق���اء وحيويته 
للجهازين الفنيني، فاملدي���ر الفني للزمالك 
حسام حسن ميلك كل األوراق التي تؤهله 
لتحقيق الفوز واحلصول على النقاط الثالث، 
ومنها اكتمال صفوفه الى حد كبير وتوافر 
البدائل املناسبة في كل املراكز بال استثناء، ففي 
حراسة املرمى هناك أفضل حارس بالدوري 
املصري حاليا عبدالواحد السيد، ومن أمامه 
الالعبون محمود فتح اهلل وعمرو الصفتي 
ومحمد عبدالش���افي وعمر جابر وحس���ن 
مصطفى وحسني ياسر احملمدي وشيكاباال 

وعمرو زكي واجلزائري أمني عودية.
على صعيد آخر، أعلن اجلهاز الفني ملنتخب 
مصر لكرة القدم بقيادة حسن شحاتة برنامج 
معسكر الفراعنة قبل املباراة املهمة القادمة أمام 
جنوب أفريقيا، التي تقام على ملعب ستاد 
الكلية احلربية يوم 5 من شهر يونيو املقبل 

 حقق ميامي هيت فوزه الثالث على التوالي 
على ش���يكاغو بولز 101-93 بعد التمديد في 
نهائي املنطقة الشرقية، وأصبح على بعد مباراة 
واح���دة للتأهل إلى نهائي دوري كرة الس���لة 

األميركي للمحترفني.
 وتقدم هيت 3-1 عل���ى بولز الذي تصدر 
ترتيب الدوري املنتظ���م، وبات بحاجة لفوز 
واحد في ثالث محاوالت كي يتأهل الى النهائي 
ألول مرة منذ ع���ام 2006 عندما أحرز اللقب، 
علما ان املباراة اخلامس���ة تقام في ش���يكاغو 

فجر اجلمعة.
 وضرب »امللك« ليبرون جيمس بقوة عندما 
سجل 35 نقطة على ملعب »أميركان ايرالينز 
سنتر« في ميامي أمام 20125 متفرجا، وأضاف 
النجمان كريس ب���وش ودواين وايد 22 و14 
نقطة عل���ى التوالي، كما برز مايك ميلر الذي 
أحرز اللقب مع ميامي عام 2006 مع 12 نقطة 

و9 متابعات.
 وقال جاميس بعد الفوز: »انه فوز عظيم بعد 
الدفاع الرائع الذي قدمناه. حتى لو تطلب األمر 

في إطار منافسات اجلولة الرابعة للتصفيات 
املؤهلة إلى بطولة كأس األمم األفريقية 2012 

بغينيا االستوائية والغابون.
ويدخل املنتخب املصري معسكرا مغلقا في 
مدينة اإلسماعيلية بعد غد السبت عقب اإلعالن 
عن قائمة الفراعنة النهائية غدا اجلمعة، على 
ان يخوض املنتخب تدريبا على امللعب الفرعي 
لستاد اإلسماعيلية، وكذلك تدريب يوم األحد 

بحضور اإلعالميني ملتابعة التدريبات.
ويواصل الفراعنة تدريباتهم املس���ائية، 
باقي األيام حتى يوم اجلمعة ثم تغادر البعثة 
إلى القاهرة ألداء تدريب أخير يوم السبت 
على ملعب الكلية احلربية قبل موعد املباراة 

التي تقام األحد في القاهرة.
فى شأن آخر، قرر مجلس إدارة االحتاد 
املصري لك���رة القدم اختيار عضو املجلس 
حازم الهواري لرئاسة بعثة منتخب مصر 
األوملبي في السودان، ملواجهة منتخبها يوم 4 
يونيو املقبل في التصفيات األفريقية املؤهلة 

لدورة األلعاب األوملبية لندن 2012.
ومن املقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا 
ظهر اليوم باستثناء الالعبني الذين يشاركون 
مع أندية الدوري املصري، استعدادا للمباراة 

الودية مع منتخب تشاد يوم 29 اجلاري.

األهلي القطري يفاوض حسن

م���ن جهة أخرى، اعت���رف قائد املنتخب 
املصري لكرة القدم والعب األهلي أحمد حسن 
بوجود مفاوضات مكثفة جترى معه من قبل 
مسؤولي األهلي القطري للعب ضمن صفوفه 

بداية من املوسم املقبل.
وأضاف حسن ان األهلي القطري دخل في 
مفاوض���ات مكثفة معه وأنه لم يوافق على 
العرض حتى اآلن، ونفى حسن األنباء التي 
ترددت مؤخرا حول وجود مفاوضات معه 
من قبل الزمالك، مؤكدا أنها مجرد أقاويل ال 

أساس لها من الصحة.
وتلقى حس���ن مجموعة م���ن العروض 
اخلليجي���ة في الفترة األخي���رة خاصة أنه 
لم يقم حت���ى اآلن بتجديد عقده مع األهلي 
ومن ثم ينتهي عقده احلالي بنهاية املوسم 
ويصبح بعدها متاحا للعب في صفوف أي 

ناد آخر.
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح  ٭

خمس دقائق إضافية، حافظنا على دفاعنا«.
 ولدى اخلاسر، كانت فاعلية أفضل العب في 
املوسم ديريك روز محدودة على رغم تسجيله 
23 نقطة، اذ جنح في 8 محاوالت فقط من أصل 
27، بينها محاواة واحدة فقط من أصل 9 من 

خارج القوس وخسر الكرة 7 مرات.
 وهذه هي املرة األولى هذا املوسم التي يخسر 
فيها بولز 3 مباراة متتالية، في حني رفع الفوز 
رصيد ميامي في البالي اوف على أرضه الى 8 

انتصارات متتالية دون خسارة.
 وبعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل 85-
85، جنح جيمس في كب جماح روز، ليخسر 
بولز عدة كرات في الوقت احلاس���م، في حني 
تألق وايد في الدقائق االخيرة مسجال 6 نقاط 
في دقيقتني وضاربا صدتني، كما جنح هيت في 

تسجيل آخر 24 رمية حرة على التوالي.
 ويلتقي الفائز من هذه السلسلة في نهائي 
الدوري، بطل املنطقة الغربية التي قد يحسمها 
داالس مافريكس فجر اليوم بحال فوزه على 

اوكالهوما سيتي )1-3(.

مهاجم الزمالك عمرو زكي مطالب بالتسجيل في مواجهة مصر املقاصة

العب شيكاغو بولز كيث بوغانس يحاول انتزاع الكرة من العب ميامي جويل انتوني  )أ.پ(

 صرف نادي الوصل االماراتي 
لكرة الق����دم النظر ع����ن التعاقد 
الدولي االوروغوياني دييغو  مع 
ف����ورالن مهاج����م اتلتيكو مدريد 
االسباني بسبب مغاالته في املطالب 
املالية.  وأكدت مصادر في الوصل 
ان »فورالن رفع سقف مطالبه املالية 
لالنضمام الى الوصل الى 8 ماليني 
يورو، مما جعل النادي االماراتي 
يغض الطرف عن التعاقد معه«، 
وكان الوصل اعلن سابقا ان نادي 
اتلتيكو مدريد رفض عرضا منه 
لضم فورالن مقابل 4 ماليني يورو، 

وانه تقدم بعرض ثان الحقا.
 ويس����عى الوصل الى تعزيز 
صفوف����ه بالعبني مميزين، بعدما 
جنح في التعاقد مع االرجنيتني 
دييغو مادرون����ا ليكون مدربا له 
في املوس����مني املقبل����ني.  ويضم 
الوصل في صفوفه حاليا 3 العبني 
اجانب هم: العماني محمد الشيبة 
واالس����باني فرانشيسكو ييستي 

والبرازيلي الكسندر اوليفيرا.

اك����د املدير الفن����ي ملنتخب 
سورية لكرة القدم نزار محروس 
انه س����يعلن خ����الل يومني عن 
تش����كيلة اولية تضم 30 العبا 
لدخول معسكر تدريبي استعدادا 
ملالقاة طاجيكس����تان يومي 23 
الدور  املقبل ضمن  و29 يوليو 
التمهي����دي االول لتصفي����ات 
موندي����ال 2014.  وج����اء تاكيد 
محروس خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده مساء األول من أمس 
واش����ار فيه الى انه امام موقف 
صعب وحتد كبير في ظل ايقاف 
معظم االندية تدريباتها نتيجة 
اليقاف الدوري احمللي مما يجعله 
امام خيار اختيار الالعبني االكثر 
جاهزية من االندية التي لم توقف 
تدريباتها مثل اجليش واالحتاد 

والكرامة والوحدة.
 واضاف بانه سيستعني بعدد 
من احملترفني في االندية العربية 
واالوروبية امثال فراس اخلطيب 
وجهاد احلسني )القادسية( ووائل 
عي����ان )الفيصلي الس����عودي( 
ومحمود امنة )ذوب اهن االيراني( 
واحمد شربيني )هايدوك سبليت 
الكرواتي( وجورج مراد )بورتيمو 
نينسي البرتغالي( وسنحاريب 
ملكي الذي يلعب مع احد اندية 

الدرجة الثانية في اليونان.

 أعلن رئيس اللجنة االوملبية 
الفلسطينية ورئيس احتاد كرة 
القد الل���واء جبريل الرجوب ان 
الفلس���طيني  املنتخب االوملبي 
سيس���تضيف نظيره االيطالي 

في العاشر من يوليو املقبل.
وحسب ما اعلنه الرجوب، في 
بيان ل���ه، فان هذه املباراة تأتي 
في سياق استعدادات املنتخب 
االوملبي الفلسطيني قبل مواجهته 
املنتخب االوملبي البحريني ضمن 
التصفي���ات املؤهل���ة الوملبياد 
لندن 2012. وتعتبر هذه املباراة 
االولى من نوعها ملنتخب اوروبي 
سيلعب في االراضي الفلسطينية، 
بعد ان اعل���ن االحتادان الدولي 
امللع���ب  واآلس���يوي اعتم���اد 
الفلس���طيني ملعبا للمنتخبات 
الفلسطينية. وحسب  واالندية 
الرجوب فان شخصيات كروية 
اوروبية رفيعة سترافق املنتخب 
االوملبي االيطال���ي، ومن بينهم 
ماريو بيس���كانتي نائب رئيس 
اللجنة االوملبية الدولية ورئيس 
احتاد الكرة االيطالي جانكارلو 
ابيتي، حيث س���يوقع الطرفان 
اتفاقية تع���اون بني االحتادين 

الفلسطيني وااليطالي.

أك����د املدير الفن����ي للمنتخب 
األسباني لكرة القدم فيسنتي دل 
بوسكي مجددا على ثقته في املهاجم 
فرناندو توريس وقرر استدعاءه 
ضمن قائم����ة الفري����ق ملباراتيه 
الوديتني القادمتني أمام املنتخبني 
األميركي والڤنزويلي. واستدعى 
دل بوس����كي لقائمة الفريق التي 
أعلنها أمس معظم الالعبني الذين 
ش����اركوا في فوز الفريق ببطولة 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
ويحل املنتخب األسباني بطل العالم 
ضيفا على نظي����ره األميركي في 
الرابع م����ن يونيو املقبل ثم يحل 
ضيفا على املنتخب الڤنزويلي في 

السابع من الشهر نفسه.

الوصل يتخلى 
عن ضّم فورالن

سورية تستعني 
مبحترفيها في 

تصفيات املونديال  

أوملبي فلسطني 
يستضيف إيطاليا 

الشهر املقبل

استدعاء توريس 
لتشكيلة إسبانيا

املرشح القطري أكد نيته تلميع صورة االحتاد الدولي في حال جناحه

جلنة أخالق »فيفا« حتقق مع بن همام و3 مسؤولني
قد حان إلدارة جديدة في »فيفا« 

فالتغيير ليس امرا سيئا.

ما التغييرات التي تنوي 
إجراءها داخل »فيفا«في 

حال انتخابك؟
٭ الناس يريدون رؤية املزيد 
من الشفافية في االحتاد الدولي، 
ف� »فيفا« يواجه دائما اتهامات 
بالفس���اد لكنه ليس كذلك، ما 
ينقص هو الش���فافية التي لم 
نتمكن من منحه���ا الى الرأي 

العام. 

 ما حظوظك في الفوز؟
٭ حظي���ت بدع���م كبير منذ 
إعالني ترش���حي واعتقد اني 
ف���ي وضع جيد. قل���ت عندما 
أعلنت ترشيحي ان حظوظي 
هي بنس���بة 50-50، وال أريد 
ان أغير هذا الرقم رغم شعوري 

بالثقة.

 ما خطتك ملكافحة 
الفساد داخل »فيفا«؟

٭ س���أقوم بإنش���اء جلن���ة 
الشفافية، يضم »فيفا« حاليا 
جلنة س���لوك تقوم بدراس���ة 
القضايا بعد وقوعها، اما جلنة 
الشفافية فانها ستعمل على ان 
تكون جميع تصرفات »فيفا« 
شفافة أمام الرأي العام قبل ان 

يتم وضعها حيز التنفيذ. 

 ما رأيك بالشكوك حول 
إقامة مونديال قطر في 

فصل الصيف؟
٭ لقد صدرت آراء كثيرة في 
هذا الصدد من مسؤولني كبار 
في كرة القدم، وبصراحة األمر 
ال يعود الى ش���خص او اثنني 
او ثالث���ة أعضاء ف���ي اللجنة 
التنفيذية للحديث عن تغيير 
املوع���د م���ن دون األخذ بعني 

االعتبار رأي أولياء األمور. 
 وفي قطر، لس���نا مهتمني 
بإقامة كأس العالم في الشتاء، 
نحن س���عداء ج���دا ووعدنا 
العال���م بأننا س���ننظم كأس 
عاملية اس���تثنائية في يونيو 

ويوليو.

ما األسباب التي دفعتك 
الى التقدم بترشيحك 

لرئاسة »فيفا«؟
٭ لدي الرغبة والعزم خلدمة 
»فيفا«، لق���د عملت في مجال 
كرة القدم في السنوات األربعني 
األخي���رة واعتق���د ان اخلبرة 
التي جنيتها خالل هذه الفترة 
تخولني شغل هذا املنصب وهو 
طموح مش���روع لي، ال اعتبر 
نفس���ي عرابا لكرة القدم لكن 
صراحة، ال أرى ان األمور تسير 
الى األمام في االحتاد الدولي، 
كل ما نسمعه حاليا هو توجيه 
االنتقادات الى فيفا وفي معظم 
األحيان بطريقة غير مقبولة، 
الى ترش���يح  هذا ما يدفعني 
نفس���ي وإجراء التغيير، أثق 
إع���ادة االعتبار  بقدرتي على 

الى االحتاد الدولي.
أبلغ احلادية والستني من 
عمري حاليا ول���دي الطموح 
والقدرة على املساهمة في تلميع 

صورة »فيفا«.

ما مالحظاتك على أداء 
الرئيس احلالي جوزيف 

بالتر خصوصا بأنك 
دعمته سابقا؟

٭ تش���هد رئاس���ة االحت���اد 
الدولي تولي شخصية واحدة 
هذه املهمة منذ 13 عاما، يعمل 
جوزيف بالتر في هذه املؤسسة 
منذ 35 عاما واعتقد انه ساهم 
كثيرا في تطوير اللعبة، لكنه 
استمر طويال واعتقد ان الوقت 

 فتحت جلنة األخالق التابعة 
لالحتاد الدولي لكرة القدم أمس 
حتقيقا بحق 4 مس���ؤولني في 
»فيف���ا« بينهم محمد بن همام 
وج���اك وورن���ر بخص���وص 
»احتمال خرق قانون األخالق 
وادعاءات االحتيال« في إطار 
الرئاس���ية لفيفا  االنتخابات 
املقررة ف���ي األول من يونيو 

املقبل.
 وفضال عن بن همام القطري 
رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم واملرشح ملنافسة بالتر 
على رئاس���ة الفيفا، ووورنر 
التريني���دادي رئي���س احتاد 
الكونكاكاف ونائب رئيس فيفا، 
فتح التحقيق بحق مسؤولني 
الكاريبية  الق���دم  ف���ي ك���رة 
ديب���ي مينغيل وجايس���ون 

سيلفيستر.
 وتنتظر جلنة االخالق حجج 
الدفاع من املسؤولني االربعة 
غدا على ان يتم االستماع اليهم 
امام اللجنة األحد املقبل مبقر 
االحتاد الدول���ي في زيوريخ، 
وتعود القضية إلى التصريحات 
التي أدلى بها تشوك بالزر عضو 
اللجنة التنفيذية لفيفا واألمني 
الع���ام للكونكاكاف إلى األمني 
الدولي جيروم  العام لالحتاد 
فالك���ه بخص���وص »احتمال 
خروق���ات« لقان���ون األخالق 
ارتكبت من قبل بعض مسؤولي 

الهيئة الكروية الدولية.
 وكان بالتر ندد باخلصوص 
باجتماع لالحتاد الكاريبي نظم 
مبشاركة وورنر وبن همام في 
10 و11 اجلاري. هذا االجتماع كان 
الرئاسية  يتعلق باالنتخابات 
املقبلة لفيفا، على صعيد آخر، 
اعتبر بن همام بان الوقت قد 
حان لتولي ادارة جديدة مقاليد 
احلكم في فيفا، مشيرا الى انه 
يريد تلميع صورة فيفا في حال 

انتخابه. 
 وجاء كالم بن همام في حديث 
لوكالة الصحافة الفرنسية حيث 
ش���دد على ضرورة ان يتمتع 
االحتاد الدولي بشفافية اكبر في 

املستقبل. وهنا نص املقابلة:

القطري محمد بن همام يدعو ملزيد من الشفافية في »فيفا«  )أ.ف.پ(

قاد فريقه لتخطي عقبة الهالل في البطولة القارية

»نور« االحتاد يضيء سماء آسيا

بسهولة )50(.
 لم يت���رك االحتاد الفرصة 
لغرمي���ه للعودة إل���ى املباراة 
فخطف هدفا ثالثا بطريقة متقنة 
اثر متريرة رائعة من محمد نور 
فوق املدافعني الى املندفع نونو 
اسيس الذي وضعها في املرمى 
حلظة خروج احلارس حس���ن 

العتيبي )59(.
 دفع كالديرون بنواف العابد 
بدال من ياسر القحطاني الغائب 
متاما عن املجريات، وعبدالعزيز 
الدوسري مكان الكوري اجلنوبي 
لي بيون���غ يو، أمال في أحداث 
تغيي���ر ما ف���ي الدقائق ال� 25 

األخيرة.
 حتسن أداء الهالل فحصل 
على بعض الفرص منها واحدة 
للروماني ميريل رادوي من ركلة 
ح���رة لكن كرته م���رت قريبة 
جدا م���ن املرمى )78(، وأخرى 
لنواف العابد الذي س���دد كرة 
قوية بيسراه ارتدت من القائم 
األمي���ن )82(، ثم ج���اء هدف 
تقليص الفارق عبر عبدالعزيز 
الدوسري الذي أرسل كرة من 
ح���دود املنطقة اس���تقرت في 
الزاوي���ة اليمنى ملرمى مبروك 
زايد )83(، بقي الهالل يبحث عن 
األهداف حتى الثواني األخيرة، 
فأطلق العابد كرة مرت على ميني 
املرمى )90(، ثم سدد عبداهلل 
الزوري واحدة فوق املرمى في 

الوقت بدل الضائع.

 كانت بداية املباراة سريعة 
م���ن دون اي فترة جس نبض 
من الفريق���ني لكن االحتاد كان 
األخطر ف���ي البداية وجنح في 
حس���م النتيجة بنسبة كبيرة 
في ثلث الساعة األول حني تقدم 

بهدفني.
 سجل االحتاد الهدف األول اثر 
متريرة ذكية من صانع األلعاب 
محمد نور الذي أرسل كرة بني 
املدافع���ني الى البرتغالي نونو 
التسلل  اسيس فكسر مصيدة 
ووضعها في ش���باك احلارس 
حسن العتيبي بعد ربع ساعة 

متاما على انطالق املباراة.
 وبعد اقل من دقيقتني، خطف 
زياية الهدف الثاني حني ارتقى 
لكرة عالية من نونو اسيس من 
اجلهة اليمنى وتابعها برأس���ه 
ببراع���ة من ب���ني مدافعني في 

الزاوية اليمنى للمرمى.
الهالل اس���تعادة   ح���اول 
التوازن بسرعة فانطلق بحثا 
عن هدف تقليص الفارق لكن من 
دون خطورة تذكر على مرمى 
مبروك زاي���د، ال بل ان االحتاد 
كاد يزيد الغل���ة من الهجمات 

املرتدة.
 بدأ الهالل الش���وط الثاني 
بتصميم اكبر على التس���جيل 
وكانت اولى محاوالته املباشرة 
على املرمى ك���رة من نحو 25 
مترا أرسلها محمد الشلهوب لكن 
التقطها  احلارس مبروك زايد 

 حس���م االحتاد السعودي 
موقعة »الكالسيكو« مع مواطنه 
الهالل وتغلب عليه 3-1 حاجزا 
بطاقته ال���ى ربع نهائي دوري 
أبطال آسيا لكرة القدم في جدة 

ضمن منافسات الدور الثاني.
 س���جل لالحتاد البرتغالي 
و59(   15( اس���يس  نون���و 
واجلزائري عبد امللك زياية )17(، 
الدوسري  وللهالل عبدالعزيز 
النهائي  الى ربع  )82(، وتأهل 
ايضا سيباهان االيراني بفوزه 
عل���ى بونيودك���ور االوزبكي 
الك���وري  وش���ونبوك   ،1-3
اجلنوبي بتغلبه على تياجنني 
تيدا الصيني 3-0، وسيريزو 
اوساكا على حس���اب مواطنه 

غامبا اوساكا 0-1.
 ش���كلت مب���اراة االحت���اد 
والهالل مناس���بة ملنافسة من 
نوع خاص بني مدربي الفريقني، 
العائد قبل  البلجيكي دميتري 
أسبوع لإلشراف على االحتاد 
للمرة اخلامسة في األعوام ال�15 
االخيرة، واألرجنتيني غابرييل 
الى  الهالل  الذي قاد  كالديرون 
االحتفاظ بلقب الدوري السعودي 
هذا املوسم، علما بأنه كان درب 
االحتاد بالذات وأحرز معه لقب 
الدوري احمللي عام 2009، كما 
قاده الى نهائي دوري أبطال آسيا 
في العام ذاته قبل ان يخس���ر 
أمام بوهانغ س���تيلرز الكوري 

اجلنوبي.

مهاجم الهالل ياسر القحطاني يتعرض حملاصرة ثالثي االحتاد حمد املنتشري ومشعل السعيد وسعود كريري  )أ.ف.پ(

بن همام : الوقت 
حان إلدارة جديدة 

في فيفا


