
االدارية لالجتم���اع«. وتابع 
»يكرر بن همام ان كل املزاعم 
بخصوص شراء أصوات غير 
صحيحة ولها هدف واحد هو 
النيل من سمعته. لقد استغرق 
إعداد هذه املزاعم مدة 14 يوما، 
في حني ان ليس لدى بن همام 
سوى 48 ساعة للرد عليها«. 
وختم البيان »ان اإلجراء احلالي 
يشكل جزءا من احلملة الهادفة 
ملنع ب���ن همام من الترش���ح 
النتخاب���ات رئاس���ة الفيفا«. 
وس���يخضع رئي���س »فيفا« 
احلالي، السويسري جوزيف 
بالتر، بدوره للمس���اءلة من 
قبل جلنة األخالق التي تأخذ 
عليه معرفته بدفع مبالغ نقدية 
للمشاركني في ذلك االجتماع. 
وسيمثل بن همام وبالتر أمام 

اللجنة اليوم.

بن همام يندد بـ »املؤامرة« 
ضد ترشحه لرئاسة »فيفا«

أدان رئيس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم، القطري محمد بن 
همام، الذي سيمثل أمام جلنة 
األخالق بتهم���ة »الغش«، ما 
اعتبره »مؤامرة« ضد ترشحه 
النتخابات رئاسة االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( في األول من 
يونيو. وجاء في بيان صادر 
عن مكتب بن همام الصحافي 
بعد س���اعات من تقدمي دفاعه 
الدولي »هناك  أمام االحت���اد 
براهني ح���ول مؤام���رة ضد 
ترشحه ملنصب رئيس فيفا«. 
واضاف البيان »صحيح ان بن 
همام توجه بالكالم الى ممثلي 
احتاد الكونكاكاف خالل اجتماع 
استثنائي في بورت اوف برانس 
في 10 و11 اجلاري. لم يحاول 
أحد إنكار ان بن همام دفع أجرة 
محمد بن همامسفر املوفدين وغطى النفقات 

وصف فالدميير بوتني رئيس الوزراء الروسي 
اتهامات الفساد املوجهة جلوزيف بالتر رئيس 
االحتاد الدولي لك���رة القدم )فيفا( بأنها »هراء 
كامل«. ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن 
بوتني قوله في مقره مبنطقة نوفو أوجاريوفو 
القريبة من العاصمة موسكو إنه متأكد من أن 
ه���ذه االتهامات لن تؤثر على س���ير انتخابات 
رئاس���ة فيفا خالل األيام املقبلة، مشيرا إلى أن 
هذه االتهامات لن حتول دون إعادة انتخاب بالتر 
رئيسا لفيفا. وفي سياق متصل أعلن بوتني تأييد 
بالده للسويسري بالتر في انتخابات رئاسة الفيفا 

ذكرت وسائل اإلعالم ان بعض االحتادات من 
آسيا وأفريقيا واحتاد الكونكاكاف في صدد ان 
تطلب من جلنة األخالق في االحتاد الدولي لكرة 
القدم، مساءلة االحتاد األوروبي عن سبب دعوة 
150 احتادا وطنيا حلضور نهائي دوري أبطال 
أوروبا املقرر وذلك للمرة االولى خالفا للعرف 
املتبع س���ابقا. وأوضحت املصادر ان االحتاد 
األوروبي »دعا 150 احت���ادا حلضور النهائي 
املقرر بني مان يونايتد االجنليزي وبرشلونة 
االسباني وذلك للمرة االولى، كما تعمد االحتاد 
األوروبي دعوة 3 أش���خاص من كل احتاد اي 
ما مجموعه 450 شخصا، اتضح الحقا ان كل 

أعرب تيو تسفانتس���يغر رئيس االحتاد 
األملاني لكرة القدم عن تأييده إلعادة انتخاب 
جوزيف بالتر لفترة جديدة لرئاسة االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( في االنتخابات التي 
س���تجري بعد أيام. في الوقت نفس���ه وجه 
تسفانتسيغر انتقادات حادة حملمد بن همام 
رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم واملرشح 
املنافس لبالتر، وقال في مقالة كتبها لصحيفة 
»راين تسايتوجن كوبلنتس/ ماينتس« األملانية 
ان ب���ن همام »من قطر حيث االحتاد الوطني 
الذي كان أكثر املس���تفيدين م���ن قرار الفيفا 
بإسناد تنظيم مونديال 2022 لقطر وهو القرار 
الذي تسبب في انتقادات حادة للفيفا«. وتابع 

قرر مجلس إدارة نادي الريان القطري إلغاء 
املعسكر اخلارجي الذي كان مقررا في العاصمة 
النمس����اوية ڤيينا خالل الفت����رة من 11 حتى 30 
يوليو املقبل وتعويضه مبعس����كر في العاصمة 
االسبانية مدريد. وكان الشيخ عبداهلل بن ناصر 
األحمد آل ثاني رئيس نادي ملقا اإلسباني قد أعلن 
استضافته ملعسكر نادي الريان في إسبانيا، وبعد 
التشاور مع أعضاء مجلس إدارة النادي اإلسباني، 

التي ستجري األربعاء املقبل. جتدر اإلشارة إلى 
أن روسيا فازت بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة 
القدم مونديال 2018. كانت لقاءات بوتني وبالتر 
تكررت خالل األش���هر املاضية. وأضاف رئيس 
الوزراء الروسي أن بالتر »عمل الكثير من اجل 
تطوير كرة القدم بالشكل الذي جعل هذا النوع 
من الرياضة ظاهرة اجتماعية ذات أهمية عاملية، 
ومتعلقة بشكل مباشر بحل العديد من املشاكل 
االجتماعية«. واستطرد بوتني قائال: »لو كان لي 
حق التصويت في هذه االنتخابات لكنت أعطيت 

صوتي على الفور لبالتر«. 

واحد من هؤالء سيش���ارك في مؤمتر االحتاد 
الدولي لكرة القدم بعد ان مت تس���جيل اسمه 
رسميا للمشاركة في أعمال املؤمتر وانتخاب 
رئيس لفيفا«. وتابعت »بعض االحتادات في 
آس���يا وأفريقيا والكون���كاكاف في صدد رفع 
ش���كوى الى جلنة األخالق في الفيفا من أجل 
إخضاع االحتاد األوروبي للتحقيق ألنها ترى 
في ه���ذه اخلطوة محاول���ة تأثير على هؤالء 
قبل أي���ام قليلة من انتخابات الفيفا«. وكانت 
اللجنة التنفيذية في االحتاد األوروبية أوصت 
االحتادات املنضوي���ة حتت لوائها التصويت 

لبالتر في االنتخابات املقبلة.

تسفانتسيغر حديثه متسائال: »فهل ميكن أن 
ننتظر منه وضوحا أو شفافية أو قواعد جديدة 
للقرار؟«. اجلدير بالذكر أن تسفانتسيغر كان 
أكد منذ أش���هر لبالتر أن أملانيا ستؤيده في 
انتخابات رئاسة الفيفا التي ستجري األربعاء 
املقبل. وكتب تسفانتسيغر عن السويسري 
بالتر نستطيع أن نقدر نقاط ضعفه ونقاط 
قوته ألنه في خضم القرارات العظيمة التي 
مت اتخاذها لم يلتفت أحد إلى اي مدى تطورت 
الفيفا حتت قيادته«. وأضاف تسفانتسيغر أن 
الفيفا حتت قيادة بالتر »فعلت أشياء كثيرة 
صائبة«فيما يتعلق بأعمال اإلنش���اءات في 

الدول الفقيرة.

ألغي املعسكر النمساوي وإقامة معسكر في مدريد 
لالس����تفادة من التجهيزات التي سيقدمها نادي 
ملقا للريان خالل تواجده بإسبانيا. ويتوقع أن 
يخوض الريان مباراة ودية مع فريق ملقا املنافس 
في الدوري اإلسباني بجانب عدة مباريات أخرى 
يجري االستقرار عليها حسب رغبة اجلهاز الفني 
بقي����ادة باولو أتوري الذي س����يتخذ اإلجراءات 

الالزمة لتحقيق معسكر ناجح.

رئيس الوزراء الروسي فالدميير بوتني يصافح بالتر

بوتني يدافع عن بالتر في تهم الفساد

االحتاد األوروبي أمام جلنة األخالق

تسفانتسيغر يؤيد إعادة انتخاب بالتر 

رئيس نادي ملقا يدعو الريان ملعسكر 

يخوض إنتر ميالن وباليرمو 
نهائي كأس ايطاليا لكرة القدم على 
امللعب االوملبي في روما اليوم، على 
وقع التصريحات النارية لرئيس 
باليرمو مارويسيو زامباريني. 
وبدأ زامباريني رئيس باليرمو 
الكالمية منذ أسبوعني،  احلرب 
واعتبر ان فريقه الذي بلغ النهائي 
للمرة األولى منذ 32 عاما، سيرفع 
لقب كأس ايطاليا للمرة االولى 
في تاريخه وسيتغلب على انتر 
ميالن في النهائي. وقال زامباريني 
الغريبة:  املعروف بتصريحاته 
»اآلن سنذهب الى النهائي وسنهزم 
إنتر 3 � 1. هذا الفريق أكثر نضجا 
من الذي أهدر التأهل الى دوري 
أبطال أوروبا املوس���م املاضي«. 
لكن زامباريني عاد الحقا واعتبر 
ان مجرد بلوغ فريقه النهائي هو 
اجناز بحد ذاته، »لكن بحال الفوز 
انتر س���يكون هذا مبثابة  على 
الفوز بال���دوري«. وعلى الرغم 
من التأه���ل إال ان زامباريني لم 
يعتبره أفض���ل حلظة له خالل 
9 أعوام في رئاس���ة النادي: »ال 
ميكن مقارنة هذه الفرحة مع عام 
2004 عندما صعدنا الى الدرجة 
االولى. سأحتفل فقط اذا أحرزنا 
لقب الكأس«. أما ماسيمو موراتي 
رئيس انتر، فاعتبر انه ينبغي 
الفوز باللقب كي يحصل مدرب 
الفريق البرازيلي ليوناردو على 
ثقة أكبر مع انطالقة املوسم املقبل: 
الكأس مهمة بالنسبة  »ستكون 
إلي���ه وجائزة لتعلمه الس���ريع 

موناكو الذي أمضى في صفوفه 
أكثر من 20 عام���ا العبا ومدربا 
الى الدرجة الثانية: »أنا في ليون 
ويجب ان نحص���ل على املركز 

الثالث«.
وسيغيب أيضا عن حامل اللقب 
بني 2002 و2008، املدافع الكرواتي 
ديان لوفرين املوقوف، واملهاجم 
بافي غوميس املصاب في ركبته.

وفي املباراة الثانية، يحوم الشك 
حول مشاركة العب وسط سان 
جرمان املخضرم كلود ماكيليلي 
املصاب في وركه، لينضم بحال 
غيابه الى كليمان شانتوم والعاجي 
سياكا تييني. ويستعد ليل للتويج 
على أرضه عندما يستضيف رين 
اخلامس، حيث ستتمكن جماهير 
الفريق الشمالي من االحتفال مع 
جنوم فريق املدرب رودي غارسيا 
أمثال العاجي جرفينيو والپولندي 
اوبرانياك والبلجيكي  لودوفيك 
ادين هازار والس���نغالي موسى 
سو واحلارس ميكايل الندرو.على 
ملعب »ميشال دورنانو« يخوض 
مرسيليا الوصيف مباراته االخيرة 
على ارض كاين، في غياب العب 
وسطه بنوا ش���يرو املصاب في 
فخذه، بحس���ب ما أعلن املدرب 
ديدييه ديشان. وسيخوض املدافع 
األرجنتين���ي املخضرم غابرييل 
هاينزه مباراته االخيرة مع الفريق 
اجلنوبي، إذ أعلن انه س���يترك 
مرس���يليا في نهاية املوسم، اي 
قبل ع���ام واحد على نهاية عقده 

معه.

بخروجه م���ن ربع النهائي على 
يد ش���الكه األملان���ي، وعن لقب 
الدوري احملل���ي ملصلحة جاره 
اللدود ميالن. من جهته، يخوض 
باليرمو النهائي الثالث في تاريخه 
بعد عامي 1974 و1979 عندما خسر 
أمام بولوني���ا ويوڤنتوس على 
التوالي، وهو أطاح مبيالن بالفوز 
عليه 2 � 1 إيابا بعدما تعادل معه 

ذهابا 2 � 2.

فرنسا

يبرز الصراع بني ليون الثالث 
وباريس سان جرمان الرابع على 
البطاقة الثالثة املؤهلة الى الدور 
التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، 
عندما يحل األول على موناكو ال� 
18 املهدد بالهبوط والثاني على 
س���انت اتيان في املرحلة ال� 38 
االخيرة من الدوري الفرنس���ي 
الي���وم. وكان ليل حس���م لقب 
الثنائية ايضا  الدوري وحق���ق 
للمرة األولى منذ عام 1946، في 
حني ضمن مرسيليا حامل لقب 
2009 احتالل املركز الثاني. وميلك 
ليون 61 نقطة في املركز الثالث، 
مقابل 59 نقطة لفريق العاصمة، 
كما ان ليون ميلك فارق 4 أهداف 

أفضل من فريق العاصمة.
ويعاني فري���ق املدرب كلود 
بوييل من غي���اب صانع ألعابه 
الدولي يوان غوركوف الذي لم 
»يتدرب منذ 5 مايو« بحسب ما 
قال بويي���ل. والالفت ان بوييل 
بحال قاد ليون الى الفوز، سيرسل 

في هذه األجواء، الن قيادة انتر 
أصعب من باقي الفرق«. ويخوض 
انتر مي���الن حامل اللقب نهائي 
املسابقة للمرة ال� 13 في تاريخه 
والسادسة في آخر 7 أعوام، بعد 
تعادل���ه في إياب نصف النهائي 
مع وصيفه روما 1 � 1 على ملعب 

»سان سيرو«.
وكان إنت���ر الذي حافظ على 
س���جله اخلالي من الهزائم على 
ملعبه في هذه املسابقة للمباراة 
ال� 26 على التوالي اي منذ سقوطه 
في 12 ديسمبر 2002 أمام باري 
)1 � 2(، حسم لقاء الذهاب بفضل 
هدف الصربي ديان ستانكوفيتش 
الذي يغيب عن الفريق ملا تبقى من 
املوسم بسبب االصابة. ويبحث 
انتر عن لقبه السابع في املسابقة 
بعد أع���وام 1939 و1978 و1982 
و2005 و2006 و2010، وهو يأمل 
إنقاذ موسمه بعد ان تنازل عن 
لقب بط���ل دوري أبطال اوروبا 

قائد إنتر ميالن خافيير زانيتي مير من مدافع باليرمو في مباراة سابقة

)أ.ف.پ( فرحة أنصار ومشجعي ليل الفرنسي بالفوز بالثنائية التاريخية  

بطاقة التأهل األوروبي بني ليون وباريس سان جرمان في ختام الدوري الفرنسي

صراع بني إنتر وباليرمو على كأس إيطاليا

اجلزيرة تشتري حقوق نقل مباريات الدوري الفرنسي 6 مواسم
أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بيع حقوق النقل التلفزيوني الى مجموعة اجلزيرة القطرية لستة مواسم 
اعتبارا من 2012 ـ 2013. وأوضح رئيس الرابطة فريديريك تيرييه »تلقينا 3 عروض مهمة، وقررنا باإلجماع اعتماد 
أفضلها وهو املقدم من اجلزيرة. فهي توفر لنا انتشارا عامليا، وعلى الصعيد االقتصادي كان عرضها أعلى بكثير 
من العرضني اآلخرين«. ولم يعط تيرييه اي تفاصيل اخرى، مشيرا الى ان مؤمترا صحافيا مشتركا سيعقد مطلع 
األسبوع املقبل. وكانت محطة كنال بلوس وايفانتس املتفرعة عنها متلكان حصريا حقوق النقل التلفزيوني لـ 4 
سنوات مقابل 15 مليون يورو عن السنتني األوليني من العقد و19 مليونا عن السنتني األخيرتني.
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
كأس ايطاليا )النهائي(

اجلزيرة الرياضية +101انترميالن � باليرمو
فرنسا )املرحلة الثامنة والثالثون(

10ڤالنسيان � نيس
10سانت ايتيان � باريس سان جرمان

10نانسي � لنس
اجلزيرة الرياضية +106موناكو � ليون

10لوريان � اوكسير
اجلزيرة الرياضية +104ليل � رين

اجلزيرة الرياضية +107كاين � مرسيليا
10بريست � كولوز

10بوردو � مونبلييه
10ارل افينيون � سوشو

حرب كالمية
بني موراتي
وزامباريني


