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السد وذوب آهان يقصيان 

الشباب والنصر في »أبطال آسيا«
تأهل الس����د القطري الى ربع نهائي دوري ابطال آسيا لكرة 
القدم بفوزه على ضيفه الش����باب السعودي 1 - 0 في الدوحة 
ضمن منافسات الدور الثاني. وسجل عبداهلل كوني هدف املباراة 
الوحيد في الدقيقة 12. وتفوق الس����د منذ بداية املباراة وسعى 
له����دف مبكر وجنح في ذلك اثر كرة من ركلة ركنية اصطدمت 
بصدر عبداهلل كوني واكملت طريقها الى املرمى. وشن الشباب 
السعودي هجوما كاسحا بحثا عن التعادل لكن براعة احلارس 
محمد صقر حالت دون وصول العبيه خاصة ناصر الشمراني 
والبرازيلي كماتشو والغيني احلسن كيتا الى شباكه. وكانت اولى 
الفرص احملققة للشباب عن طريق كماتشو من تسديدة قوية 
صدها صقر بصعوبة بالغة )13(، ثم اطلق البرازيلي تسديدة 
اكثر قوة ارتدت من احلارس السداوي الى ناصر الشمراني حاول 
تسديدها في املرمى اخلالي لكن حارس السد عاد بلياقة بدنية 

عالية وتصدى للكرة بجسمه وحولها الى ركنية )29(.
استمر ضغط الشباب في الشوط الثاني مع بعض احملاوالت 
املرتدة للسد كانت خطيرة ابرزها كرة من يوسف احمد التقطها 

حارس الشباب قبل ان تصل الى البرازيلي لياندرو.
وفي مباراة أخرى، حقق ذوب آهان االيراني فوزا كبيرا على 

ضيفه النصر السعودي 4 - 1 وتأهل الى ربع النهائي.
س����جل هدف النصر الوحيد بدر املط����وع )66(، فيما أحرز 
أهداف الفائز محمد غازي )1( والبرازيلي ايغور كاس����ترو )5 
و62( وخيري )73(. وشهدت املباراة طرد العب النصر حسني 

عبد الغني في الدقيقة قبل االخيرة.
وسبق ان تأهل سوون بلوينغز وسيول الكوريان اجلنوبيان 
بفوزهما على مضيفيهما اليابانيني ناغويا غرامبوس وكاشيما 
انتلرز 2 - 0 و3 - 0 على التوالي، في حني كانت فرق االحتاد 
الس����عودي وسيباهان االيراني وش����ونبوك الكوري اجلنوبي 

وسيريزو اوساكا الياباني حجزت بطاقاتها الثالثاء املاضي.

أبدى الكرواتي دراغان سكوتشيتش احترامه لقرار إدارة 
النصر الس���عودي بإقالته من منصب املدير الفني للفريق 

عقب الهزمية املخزية على ملعب ذوب آهان.
ونقلت صحيفة »الوطن« السعودية عن املدرب الكرواتي 
قوله »أمتنى أن يتغير حال الفريق في املس���تقبل لألفضل، 
فأنا عملت بكل ج���د واجتهاد طوال فترة عملي مع الفريق، 

لكن التوفيق لم يحالفنا«.
وأعلنت إدارة النصر في وقت متأخر إقالة دراغان وتعيني 
البرتغالي غوميز محله مؤقتا ملدة شهر وقيادة الفريق في 

كأس خادم احلرمني الشريفني لألبطال.

انتزع األهلي فوزا كبيرا على حس����اب حرس احلدود 3 - 0 
في اطار اجلولة 23 ملسابقة الدوري املصري لكرة القدم.

 وس����جل محمد ناجي جدو )32( واحمد فتحي )73( واحمد 
حسن )84( اهداف االهلي الذي رفع رصيده الى 46 نقطة.

وكان أداء االهلي هو االفضل له هذا املوس����م وانتهى ايضا 
بأفضل نتيجة واثمر دخول 6 من العبيه الى صفوف املنتخب 
املصري الذي يستعد في االسماعيلية غدا للقاء جنوب افريقيا. 
وفي باقي املباريات، حول االنتاج احلربي خس����ارته بهدف من 
االحتاد السكندري للكاميروني اوتوبونغ )3( الى فوز بهدفني 
لس����عيد مراد )33 و38( ليرتفع رصيد االنتاج احلربي الى 28 

نقطة، وجتمد رصيد االحتاد عند 16 نقطة في قاع الدوري.
وفي مدينة السويس، حقق املصري فوزا خارج ملعبه على 
بتروجيت بهدف ايه����اب املصري )23( ليرتفع رصيد املصري 
الى 33 نقطة ليصعد الى املركز السادس مؤقتا، وجتمد رصيد 
بتروجيت عند 29 نقطة في املركز الثامن.  وفاز انبي على طالئع 
اجليش بهدف املدافع الدولي عبد الظاهر السقا )9( على ملعب 
بتروسبورت في مواجهة اتس����مت باخلشونة وبعض التوتر 
واالشتباكات من العبي الفريقني، وشهدت الدقيقة 20 حالة طرد 

ملدافع انبي شريف رضا بعد احلصول على انذارين.
ورفع انبي رصيده إلى 39 نقطة في املركز الرابع، بينما جتمد 

رصيد طالئع اجليش عند 27 نقطة في املركز العاشر.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

النصر السعودي يقيل دراغان

األهلي يتخطى احلدود بثالثية

أكد ثقته ببراءته من االتهامات التي طالته قبل أيام من االنتخابات

بن همام يتمسك بخوض معركة رئاسة »فيفا«

داالس إلى نهائي »السلة األميركية«
 بعد جتاوزه أوكالهوما في نهائي املنطقة الغربية

.. وبالتر واثق جدًا من بقائه لوالية رابعة
اكد رئي���س االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( السويسري 
جوزيف بالتر انه واثق جدا من 
الفوز بوالية رابعة على التوالي 
على رأس »فيفا« على حساب 
منافسه رئيس االحتاد اآلسيوي 
القط���ري محمد ب���ن همام في 
االنتخابات املقررة في االول من 
يونيو املقبل، مؤكدا انه »مرشح 

املكتسبات واجلدية«.
وجاء كالم بالتر في حديث 
لوكالة الصحافة الفرنسية اعتبر 
فيه ان منافسه بن همام مؤيد ل� 
»تغيير إجمالي« ميكن ان يؤدي 
الى »تفكيك« و»اسقاط« فيفا. 

وهنا نص املقابلة:

ما الذي يحفزك لترشحك 
لرئاسة »فيفا« مرة أخرى؟

٭ إنه ش���غف كرة القدم الذي 
ينتابني دائما. وبعد ذلك يجب 
ان انهي عملي ومشروعي الذي 
يركز على التربية من خالل كرة 
القدم. تطوير اللعبة وتعميمها 
في العالم بأسره وبناء مستقبل 
أفضل. كرة القدم تس���تند الى 
االنضب���اط واالحترام والقتال 
في اطار روح اللعب النظيف. 
بإمكاننا ان نشمل 300 مليون 
العب والعبة في العالم والذين 
ميثلون مع أسرهم ما يقرب من 
مليار شخص. هذه اللعبة هي 
االمل، إذا خسرت اليوم بامكاني 
الفوز غدا، انها مدرس���ة رائعة 

في احلياة.

الفساد كان املوضوع االبرز في 
احلملة االنتخابية.

٭ انا هنا لوضع كرة القدم على 
املسار الصحيح. بعد االضطرابات 
التي شهدناها في أكتوبر املاضي، 
كنت أعتقد أنني سأذهب بهدوء 
الى املؤمتر االنتخابي واعالن 
مخططي )عدم التسامح اطالقا(، 
الذي بدأت العمل به منذ فترة 
القانونية  الوسائل  مع تعزيز 
واالخالقية، ومن ثم طرح فكرتي 
املتعلقة بانشاء مجلس احلكماء 
بشخصيات من خارج عالم كرة 
القدم. لكن اآلن ماذا حصل من 
خالل ما وصل الينا بخصوص 
التحقيق البرملاني البريطاني؟ 
إما أن���ه ال توجد دالئل ونغلق 
القضية، لكن لن نغلق تصريحات 
تريسمان )الرئيس السابق مللف 
ترشيح اجنلترا ملونديال 2018 
لورد ديڤيد تريسمان الذي أدان 

املمارسات الفاسدة داخل فيفا(، 
أو أن نفتح على الفور حتقيقا 

مع جلنة األخالق.

هل ترون حقدا من االجنليز 
الذين لم يحصلوا على شرف 

استضافة مونديال 2018؟
٭ الصحافة البريطانية كانت 
دائما شديدة االنتقاد جتاه كرة 
الق���دم وفيفا، ذلك ال يعود الى 
فترة وجودي في االحتاد الدولي 
بل منذ وقت طويل. هناك نوع 
من احلقد جتاه كرة القدم وفيفا. 
بطبيعة احلال، هناك حقيقة أن 
اجنلترا لم تفز بشرف استضافة 
العال���م، ولكن يجب أن  كأس 
نحلل على االرجح ملاذا اإلجنليز 
يقولون: لو كنا نعلم أن كأس 
العالم ستذهب الى اراض جديدة 

ملا قدمنا ترشيحنا.

هل انت واثق من جناحك في 
االنتخابات؟

٭ أن���ا واثق ج���دا. فيفا ليس 
مستعدا للدخول في تغيير مطلق 
وش���امل حيث ادارة العمليات 
ستذهب الى القارات الست. إذا 
فككنا الهرم فإنه سيقع. البعض 
يق���ول »انا س���أصوت هكذا«، 
لكن أنا واثق من أن االحتادات 
النهاية  الوطنية ستحافظ في 
على املكتس���بات واجلدية. في 
عام 2002، عندما أرادوا توجيه 
ضربة لي قال���وا أنت ال متلك 
املال، لديك ادارة سيئة، السنوات 

التالية أثبتت العكس.

منافسك محمد بن همام أكثر 

ضراوة في انتقادك.
٭ أنا ال أهاجم الش���خص، بل 
برنامج���ه. ما قاله في مدونته 
الشخصية، حيث انتقد رئيس 
فيفا ألنه يحارب ضد املراهنات 
غير الشرعية والتالعب بنتائج 
املباريات من خالل متويل هذه 
العملية )بن همام انتقد بالتر 
واتهمه بالتعس���ف من خالل 
تخصيص 20 مليون يورو من 
أموال فيفا لفريق العمل ملكافحة 
الفس���اد بالتعاون مع املنظمة 
الدولي���ة للش���رطة اجلنائية 
اإلنترب���ول دون استش���ارة 
اعضاء اللجن���ة التنفيذية في 
فيفا(، انه ينتقد هذا االمر في 
الوقت الذي يقول فيه بنفسه 
انه يريد مكافحة الفساد، سأترك 

لكم احلكم في هذه املسألة.

الى االحتادات الوطنية خالل لقاء 
حصل في تريني���داد في 10 و11 
اجلاري مقابل تصويتهم له في 

االنتخابات الرئاسية.
وتنتظر جلنة االخالق حجج 
الدفاع من املسؤولني االربعة اليوم 
على ان يتم االستماع اليهم امام 
اللجنة بعد غد األحد مبقر االحتاد 

الدولي في زيوريخ.
ول���ن يش���ارك رئيس جلنة 
الفيف���ا كالوديو  ف���ي  االخالق 
سولسر في جلس���ة االستماع 
بسبب جنس���يته السويسرية 
التي هي ايضا جنس���ية بالتر 
منافس بن همام في االنتخابات 
الرئاس���ية، وس���يقوم برئاسة 
الناميبي  اللجنة مكان سولسر 

بتروس داماسيب.

»املش���اغب« مارك كيوبني على 
الوقت للتحضير ملواجهة ثأرية 
محتملة م���ع ميامي الذي تغلب 
عليه في نهائي 2006 )4 - 2(.

وجنح داالس م����رة اخرى 
في حتويل تخلف����ه في الوقت 
اللقاء واخلروج  احلاس����م من 
فائزا في نهاية املطاف، اذ كان 
املقدمة  اوكالهوما س����يتي في 
بفارق ست نقاط قبل 4.37 دقائق 
عل����ى النهاية، كما كانت احلال 
في املب����اراة الرابعة عندما كان 
متقدما بفارق 15 نقطة في آخر 
5.06 دقائق من املباراة الرابعة 
قبل ان يخس����ر 105 - 112 بعد 
التمديد، اال ان صاحب االرض 
ضرب في الوقت احلاسم وسجل 
بعده����ا 14 نقطة مقابل 4 نقاط 
فقط لضيفه، ليخرج فائزا بفارق 

4 نقاط.
ويدين داالس مجددا بفوزه 
لنجمه االملاني ديرك نوڤوتسكي 
الذي س����جل 26 نقط����ة، بينها 
ثالثية التقدم 95 - 94 قبل 1.14 
دقيقة على اخلت����ام، كما تألق 
شون ماريون ايضا وساهم في 
هذا الفوز الغالي بتسجيله ايضا 

26 نقطة.

جتدر االشارة الى ان اعضاء 
الكونكاكاف وخ���الل اجلمعية 
العمومية التي عقدت في ميامي 
في الثالث من الش���هر اجلاري، 
كانوا عل���ى علم ان بن همام لن 
يتمكن من احلضور لعدم حصوله 
على تأشيرة دخول الى الواليات 
املتحدة، وانه في املقابل يود لقاء 
ممثلي احتادات الكونكاكاف في 

ترينيداد في 10 اجلاري.
وفضال عن بن همام ووورنر 
الترينيدادي، فتح التحقيق بحق 
مسؤولني في كرة القدم الكاريبية 
وهما ديبي مينغيل وجايسون 

سيلفيستر.
وذكرت صحف بريطانية ان 
بن همام وورنر متهمان بتقدمي 
هدايا نقدية بقيمة 40 الف دوالر 

ف���ي تصريح  وق���ال وارنر 
ملوقع صحيفة »ديلي تلغراف« 
البريطانية على شبكة االنترنت 
»من املفيد جدا االنتباه الى توقيت 
هذه االدعاءات قب���ل ايام قليلة 
م���ن انتخابات رئاس���ة االحتاد 

الدولي«.
واضاف »لس���ت عل���ى علم 
بقيامي بأي ش���يء خاطئ، وقد 
اخذت علما بقرار جلنة االخالق 
التابعة لفيفا ودعوتي الى جلسة 
االستماع املقررة يوم االحد املقبل 

في زيوريخ«. 
وتابع »ال ادري ما االمور التي 
س���يتم التحقيق فيها وبالتالي 
لن ادلي ب���اي تصاريح اضافية 
حول هذا املوضوع قبل جلسة 

االستماع«.

قاطع���ا« اي تصرف خاطئ من 
قبله، بعد ان أشار االحتاد الدولي 
الى ان ما جعله يفتح حتقيقا في 
هذه القضية »احتمال خرق قانون 
االخالق وادعاءات االحتيال« في 
اطار االنتخابات الرئاسية لفيفا 
املق���ررة في االول م���ن يونيو 

املقبل.
من جهته، تساءل رئيس احتاد 
الكونكاكاف )اميركا الش���مالية 
الكاريبي(  والوس���طى والبحر 
التريني���دادي ج���اك وارنر عن 
توقيت االتهامات املوجهة بحقه 
وبحق رئيس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم القطري محمد بن همام 
قبل ايام قليلة من اجراء انتخابات 
الدولي لكرة  الرئاسية لالحتاد 

القدم.

رفض رئيس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم القط���ري محمد بن 
همام االنس���حاب من الس���باق 
الدولي  على رئاس���ة االحت���اد 
لكرة القدم في مواجهة الرئيس 
احلالي السويسري جوزيف بالتر، 
رغم قرار جلنة االخالق التابعة 
لالحتاد الدولي بفتح حتقيق بحقه 
وحق جاك وورنر رئيس احتاد 
كونكاكاف ومسؤولني اثنني في 

كرة القدم الكاريبية.
وقال متحدث باسم بن همام 
لوكالة الصحافة الفرنسية »لن 
يسحب ترشيحه، على الرغم من 
الشائعات والتكهنات«، وأضاف 
ان »بن هم���ام واثق من تبرئته 

من قبل اللجنة«.
وكان ب���ن همام نف���ى »نفيا 

توج داالس مافريكس بطال 
الغربية وبلغ نهائي  للمنطقة 
ال����دوري للم����رة الثاني����ة في 
تاريخه بعدما حسم مواجهته 
مع اوكالهوما س����يتي ثاندر 4 
- 1 بالف����وز عليه ف����ي املباراة 
اخلامسة 100 - 96 ضمن بالي 
اوف الدوري االميركي للمحترفني 

في كرة السلة.
فعل����ى ملع����ب »امي����ركان 
ايرالينز س����نتر« وامام 21092 
متفرج����ا، احتف����ل داالس امام 
جماهيره بإح����رازه لقب بطل 
الثانية  الغربية للمرة  املنطقة 
في تاريخه بعد عام 2006 وذلك 
بعدما تخطى عقبة اوكالهوما 
س����يتي بخم����س مباريات من 
اصل س����بع ممكنة، وهو االمر 
الذي س����يمنحه الفترة الكافية 
النهائي،  للتحضير ملواجه����ة 
آمال ان ينجح ش����يكاغو بولز 
في جتنب اخلسارة امام ضيفه 
ميامي هيت ف����ي ال� 3:30 فجر 
اليوم اجلمعة في نهائي املنطقة 
الشرقية، ألن ميامي سيحسم 
حينها بطاقة النهائي بشكل مبكر 

كونه يتقدم حاليا 3 - 1.
)أ.پ(ولن يحصل فريق رجل االعمال  العب داالس ديرك نوڤوتسكي في طريقه لوضع الكرة في سلة أوكالهوما  

القطري محمد بن همام يريد مواصلة الصراع إلزاحة السويسري جوزيف بالتر من رئاسة »فيفا«

أخبار متفرقة
٭ اعلن نادي الهالل بطل السعودية لكرة القدم استغناءه 

عن املهاجم الدولي املصري احمد علي بعد خروجه من 
الدور الثاني لدوري ابطال آسيا في كرة القدم. واعتبر 

الهالل انه »لم يعد بحاجه الحمد علي وان استمراره مع 
الفريق اصبح دون جدوى«، متمسكا في املقابل »ببقاء 

السويدي كريستيان فيلهملسون والروماني ميريل 
رادوي«.

٭ جدد االحتاد االماراتي لكرة القدم عقد مدرب املنتخب 
السلوفيني ستريشكو كاتانيتش ملدة عام اضافي بعد أن كان 

مقررا أن ينتهي في يونيو املقبل.
٭ أعلن املدير الفني ملنتخب سورية لكرة القدم نزار 
محروس عن اسماء 33 العبا لدخول معسكر تدريبي 

اعتبارا من 29 بعد غد األحد استعدادا ملالقاة طاجكستان 
في 23 و29 يوليو املقبل ضمن الدور التمهيدي االول 

لتصفيات مونديال 2014.
٭ احرز الشارقة االماراتي لقب بطولة االندية العربية لكرة 

السلة للمرة االولى في تاريخه بعد فوزه في املباراة النهائية 
للنسخة السادسة والعشرين على جمعية سال املغربي 80 - 73 

)الشوط االول 55 - 41( في ابوظبي.
٭ مدد املدرب ادواردو »أدي« ريا عقده مع التسيو 

االيطالي حتى عام 2012، بحسبما أعلن رئيس فريق 
العاصمة كالوديو لوتيتو.

٭ دافع املهاجم النمساوي ماركو ارناوتوڤيتش عن نفسه بعدما 
أثير من ادعاءات حول تورطه في مشاجرة داخل ملهى ليلي مع 

مشجعني. وأكد ارناوتوڤيتش املهاجم السابق لتڤينتي انشيخيده 
الهولندي أنه جاء من أجل الدفاع عن شقيقه، الذي تعرض 
للهجوم من قبل مشجعني لڤيردر برمين في امللهى الليلي.

٭ انضم الظهير االيسر االسترالي ديڤيد كارني إلى قائمة 
تضم 11 العبا استغنى عنهم نادي بالكبول بعد هبوطه 

إلى دوري الدرجة األولى اإلجنليزي.
٭ أكدت تقارير لوسائل اإلعالم اإليطالية أن نادي جنوى قام 
بتعيني البرتو ماليساني في منصب املدير الفني للفريق ملدة 

عامني.
٭ نفى باير ليڤركوزن األملاني شكال وموضوعا التكهنات 
املثارة حول إمكانية رحيل العب الوسط التشيلي الدولي 

ارتورو فيدال إلى صفوف بايرن ميونيخ في فترة 
االنتقاالت الصيفية احلالية.

٭ سجل املهاجم غابريل هاوتش هدفني ليقود املنتخب 
األرجنتيني للفوز على ضيفه پاراغواي 2 - 4 في املباراة 

الودية الدولية التي جمعت بينهما.وتأتي املباراة على هامش 
استعدادات الفريقني لبطولة كأس أمم أميركا اجلنوبية )كوبا 

أميركا( التي تقام في األرجنتني في يوليو املقبل.
٭ تعادل بوروسيا مونشنغالدباخ مع مضيفه بوخوم 
1 - 1 في إياب الدور الفاصل، ليبقى في الدوري األملاني 

لكرة القدم.


