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االجتماع كان يتعلق باالنتخابات 
الرئاسية املقبلة لفيفا.

أما فيما يتعلق بانتخابات 
رئاس���ة فيفا فقد أكد أمني عام 
االحت���اد الدولي جيروم فالكه 
اقامتها في موعدها وتس���اءل 
»ملاذا نؤجل، هل ألن الصحافة 
تريد ذلك، ال أسباب تدفعنا الى 

ذلك. لقد اتخذت جلنة األخالق 
قرارات بطريقة حاسمة، واعترف 
بأن التوقيت سيئ، لكن هذا ما 

حصل«.
من جهته، أكد رئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم السويسري 
جوزيف بالت���ر انه »حزين ملا 
حصل وان صورة فيفا تضررت 

اعفائ���ه من اي  كثيرا« بع���د 
حتقيق في قضية فساد تتعلق 
بانتخابات رئاسة فيفا وايقاف 
بن همام في القضية ذاتها، طيلة 

مدة التحقيق معه.
واضاف بالتر »أعطت جلنة 
األخالق حكمها وال اريد ان ادخل 
في تفاصيله. كل ما اريد قوله 
هو اني حزي���ن ملا حصل وان 
صورة »فيفا« تضررت كثيرا 

من هذه القضية«.
وبعد إعالنه االنسحاب، كتب 
بن همام في مدونته »يحزنني ان 
يكون للمعركة من اجل القضايا 
التي اؤمن بها هذه الكلفة وهي 

تدهور سمعة فيفا. 
ل���م يكن هذا ما اريده لفيفا 

وهذا امر غير مقبول«.
واضاف »ال ميكنني ان اقبل 
بأن يكون االسم الذي احرص 
عليه كثي���را يغرق في الوحل 
بسبب منافسة بني شخصني، 
واعلن انسحابي من انتخابات 
الرئاس���ة« الت���ي يفترض ان 
جتري بعد غد االربعاء. وتابع 

بن همام )61 عاما( »آمل اال يربط 
انسحابي بالتحقيق الذي جتريه 
جلنة االخالق في فيفا في الوقت 
الذي سأمثل فيه امامها لتبرئة 
اسمي من االتهامات التي ال اساس 
لها ووجهت الي«. ويفترض ان 
ميثل بن همام وبالتر )75 عاما( 
في زيوريخ امام جلنة االخالق 
في اطار قضية فس���اد تتعلق 

بانتخابات االربعاء.
عل���ى صعيد آخ���ر، اعتبر 
القدم االملانية  اس���طورة كرة 
فرانتس بكنباور ان السويسري 
جوزيف بالتر هو الرجل املناسب 
وانه اليزال ميل���ك املصداقية 
لرئاسة فيفا رغم مزاعم الفساد 
التي يت���ورط بها كبار اعضاء 
املكتب التنفيذي لالحتاد الدولي. 
وفي حني يعتق���د البعض ان 
فضيحة الرشوة ستجبر بالتر 
على التخلي عن منصبه على 
الرغم م���ن اعادة انتخابه، قال 
بكنباور »لقد قام بعمل رائع، 
فيفا مثل االمم املتحدة ويضم 
208 اعضاء وليس من السهل 
ادارته لكنن���ي اعتقد أن بالتر 
واف���راد فريق���ه قام���وا بعمل 

رائع«.
لكنه اعترف بتأثير قضايا 
الفساد على اللعبة بقوله »انها 
كارثة بالنسبة لكرة القدم وآمل 
انه في االول من يونيو وحني 
تنتهي االنتخاب���ات أن ينتهي 
اجلدال حول الفساد وأن يعود 
فيفا الى عمله الطبيعي«. ورفض 
بكنباور مجددا فكرة ترشحه 

لرئاسة االحتاد الدولي.
م���ن جهة اخ���رى، يترأس 
األمير نواف بن فيصل بن فهد 
الرئيس العام لرعاية الشباب 
ورئي���س االحتادي���ن العربي 
والس���عودي لكرة القدم، وفد 
السعودية الجتماعات )فيفا( 
وجمعيته العمومية التي ستعقد 
اليوم، وكذلك اجتماع االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم الذي يسبق 

اجتماعات الفيفا.

قررت جلنة األخالق التابعة 
لالحت���اد الدولي لك���رة القدم 
)فيفا( أمس في زيوريخ إيقاف 
رئيس االحتاد اآلسيوي القطري 
محمد بن همام ورئيس احتاد 
الكونكاكاف الترينيدادي جاك 
وارنر طيلة التحقيق معهما في 
قضية فساد تتعلق بانتخابات 
رئاسة فيفا، فيما أعفت رئيس 
»فيفا« السويس���ري جوزيف 

بالتر من أي حتقيق. 
كما مت وقف مسؤولني في 
احتاد الكونكاكاف للفترة ذاتها 
وهما ديبي مينغيل وجايسون 

سيلفستر. 
ومت تثبيت موعد االنتخابات 
ملنصب رئيس »فيفا« في موعدها 

بعد غد األربعاء.
يذكر أن بن همام س���حب 
صباح أمس ترشيحه ملنصب 
الرئيس ولم يبق إال بالتر في 

السباق خلالفة نفسه.
وأكد رئيس جلنة التحقيق 
الناميبي بتروس داماسيب ان 
فترة »التحقيق ستستمر شهرا 
مع إمكانية ان متتد بضعة أيام 

اخرى«.
واضاف »ما دفعنا الى اتخاذ 
هذه االج���راءات وجود بعض 
القلق بالتدخل في التحقيق«.

وأوضح »اريد ان اشدد على 
أن هؤالء األشخاص أبرياء حتى 

تثبت إدانتهم«.
ال���ى  القضي���ة  وتع���ود 
التصريح���ات الت���ي أدلى بها 
األميركي تشاك باليزر عضو 
اللجنة التنفيذية لفيفا واألمني 
الى األمني  العام للكونكاكاف، 
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 الذي 
نظم مبشاركة وورنر وبن همام 
في 10 و11 الشهر اجلاري. هذا 

»صنداي تاميز« تكشف أدلة جديدة
عن حصول قطر على استضافة املونديال

الرجوب: االنسحاب يوّحد »فيفا«

كشفت صحيفة »صنداي تاميز« االجنليزية امس ان لديها ادلة 
جديدة تظهر مبادرات قد تكون مخالفة لقوانني الفيفا تقدمت بها قطر 

للحصول على استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وزعمت الصحيفة ان القطريني عرضوا على االعضاء الذين 

سيصوتون لهم مبالغ نقدية لتمويل مشاريع مقابل اصواتهم.
واشارت الى انها اطلعت على االدلة التي تزعم ان القطريني قاموا 

بعدد من »املبادرات« بغض النظر عما اذا كان ذلك مسموحا به وفقا 
لقواعد االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(. وأحملت الصحيفة الى 

محضر اجتماع للجنة امللف القطري في الرابع من يناير 2010 يظهر 
ان القطريني كانوا يخططون العالن ثالث مبادرات »سي اس ار« اي 
)املسؤولية االجتماعية للشركات( في يوليو املاضي اثناء كأس العالم 
التي حضرها جميع اعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا الذين يشاركون 

في التصويت.
صحيفة »صنداي تاميز« كانت كتبت االسبوع املاضي ان لديها ادلة 

عن دفع قطر االموال للحصول على استضافة كأس العالم 2022، 
وكان تعليق بالتر على ذلك قويا جدا في تصريح الى صحيفة 

»انديبندنت« لم يستبعد فيه اعادة التصويت على الدولة التي ستنظم 
مونديال 2022 في حال ثبتت هذه املزاعم.

واكد بالتر قبل ايام ان »صنداي تاميز« وافقت على جلب »مسرب« 
األخبار في قضية دفع أموال للتصويت الى ملف قطر الى مقر 

االحتاد في زيوريخ كي يشهد شخصيا في هذا املوضوع.
وقال رئيس الفيفا »ننتظر بفارغ الصبر القرائن او غير القرائن كي 

نتخذ االجراءات املناسبة. وافقت الصحيفة على جلب هذا املسرب الى 
هنا في زيوريخ ثم سنقوم بالتحقيق في هذا املوضوع«.

اعتبر رئيس االحتاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب 
ان انسحاب القطري محمد بن همام من التنافس على رئاسة االحتاد 

الدولي عامال ايجابيا يسهم في وحدة مؤسسة »فيفا« وينقذها من 
احلروب الداخلية.

وقال الرجوب لوكالة »فرانس برس«: »كنت متأكدا من اننا سنصل الى 
انتخابات ملرشح واحد وآمل ان تكون خطوة بن همام عامال ايجابيا 

يسهم في وحدة مؤسسة فيفا وانقاذها من احلروب الداخلية«.
ويعقد االحتاد الدولي االربعاء مؤمترا عاما يتم خالله انتخاب رئيس 

لالحتاد اال ان انسحاب رئيس االحتاد اآلسيوي من السباق يعني عمليا 
فوز بالتر )75 عاما( بالتزكية.

رئيس االحتاد الدولي يؤكد أنه حزين ملا حصل

إيقاف بن همام ووارنر طيلة فترة التحقيق وإعفاء بالتر.. واالنتخابات في موعدها

تلق���ى محمد أبوتريكة الع���ب األهلي املصري 
واملنتخ���ب املصري لكرة الق���دم دعوة من وزارة 
األوقاف الكويتية حلضور مؤمتر حتت شعار »دور 

الرياضة في اإلسالم«، في رمضان املقبل.
ووجهت وزارة األوقاف الدعوة جلميع جنوم 
الكرة في الدول اإلسالمية أمثال املالي عمر فريدريك 

كانوتيه والفرنسي إريك أبيدال.
وأعرب أبوتريكة في تصريح للموقع الرسمي 
لن���ادي األهلي على اإلنترنت عن س���عادته بتلك 
الدعوة وأكد انه سيعمل على تلبيتها إذا ما سمحت 
الظروف بذلك وبعد احلصول على موافقة اجلهاز 

الفني لألهلي.
من جهة اخرى أكد رئيس جلنة احلكام باحتاد 
كرة القدم عصام صيام في مداخلة مطولة مع برنامج 
»ميديا سبورت« في قناة األهلي أن أداء التحكيم 
خالل الفترة التي تولى فيها إدارة جلنة احلكام قد 
تطور تطورا كبيرا وأن ما حدث خالل مباراتني من 

أخطاء حتكيمية ال تعني أن التحكيم انهار.
وكش���ف صيام عن أن الكفاءة هي السبب في 
اختياراته للحكام التي تدير املباريات، وأشار الى 
أن ياس���ر محمود حكم مباراة الزمالك واملقاصة 
يشهد اجلميع بكفاءته لكنه أخطأ في تلك املباراة 
ولم يحتسب ضربة جزاء صحيحة للزمالك ولكن 

زاوية الرؤية لم تسعفه في مشاهدة ملسة اليد.
وتابع صيام أن الظروف اآلن أصبحت صعبة 
للغاية وال يستطيع إرضاء اجلميع فالكل يطالب 
بتغيير احلكام وهذا أمر صعب، لكن اإلحالل يتم 

عن طريق الدفع ببعض احلكام كل فترة.
وتساءل رئيس جلنة احلكام كيف تعلق املشانق 
من أجل خطأ ياسر محمود، وشدد على أنه لن يقبل 
إيقاف احلكم ولكنه بعد إجراء التحقيق معه سيقود 

مباريات في دوري الدرجة األولى.
وقال صيام انه من غير املقبول أن يقوم كل يوم 
بالرد على البرامج الفضائية واإلذاعية وأنه أقام 
مؤمترا صحافيا أس���بوعيا لم يحضر له سوى 3 
قنوات وبعض الصحافيني، وأشار الى أن اجلميع 
يهتم بالسلبيات فقط ولكنهم يتجاهلون اإليجابيات 
التي حتققت. وأنهى صيام حديثه بأن جميع طلبات 
فرق الدوري حكام أجانب لم يصله حتى اآلن وهو 

مجرد أخبار صحافية وعند وصل اخلطابات رسمية 
فسيحدد ما سيكون موقفه.

في غض���ون ذلك، طالب عض���و مجلس إدارة 
الزمالك ماهر عبدالعزيز احلكم ياسر محمود بتقدمي 
اعتراف كتابي يثبت أنه حرم الفريق األبيض من 
فوز مستحق على حساب مصر للمقاصة اخلميس 

املاضي.
وقدم الزمالك شكوى رسمية ضد محمود الذي قاد 
مباراة الفريق األبيض مع مصر للمقاصة في املرحلة 

23 من الدوري املمتاز، مطالبا بإعادة املباراة.
ولم يحتسب حكم املباراة ركلة جزاء ضد حسني 
حمدي مهاجم مصر للمقاصة للمس���ه الكرة بيده 
داخل منطقة جزاء فريقه، كما ألغى هدفا س���جله 
محمد عبدالشافي بس���بب التسلل الذي أوضحت 
اإلعادة التلفزيونية عدم وجوده، وقد اس���تدعى 

احلكم للتحقيق في احتاد الكرة.
وق���ال عبدالعزي���ز »مازلنا متمس���كني بطلب 
إعادة املباراة، وف���ي حالة رفض احتاد الكرة فإن 
االنس���حاب من الدوري هو احلل الوحيد حسب 

رأيي الشخصي«.
وأضاف »لن نتنازل عن شكوى ياسر محمود 
قبل أن يقدم اعترافا كتابيا يعترف فيه بأنه ساهم 

في إبعاد الزمالك عن حتقيق الفوز«.
وفي مسلس���ل غضب جنوم الزمالك للخسارة 
الظاملة امام املقاصة، قال أحمد جعفر مهاجم الزمالك 
إنه يرى خوض مباريات الدوري املمتاز مضيعة 
للوقت، مادام اجلميع يرغب في رؤية األهلي على 

منصات التتويج في النهاية.
وتابع »لو هناك نية إله���داء الدوري لألهلي، 
فال داعي لبذل مجه���ود وحرق أعصاب اجلمهور 

من البداية«.
من جهة أخرى، احتاج الوداد املغربي ألربع دقائق 
حتى يسحق منافسه سيمبا التنزاني بثالثية نظيفة 
أهلته لشغل املكان الرابع في املجموعة الثانية بدوري 

أبطال افريقيا لكرة القدم بجانب األهلي.
وبذل���ك، احتل ال���وداد موقع���ه بجانب أندية 
األهلي والترجي التونس���ي واملولودية اجلزائري 

في البطولة.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

اكد عضو مجلس ادارة القادسية الشيخ فهد 
االحمد ان اجنازات نادي القادسية التي تتوالى 
يوما بعد يوم ليست اال ثمرة عمل وجهد مشترك 
جلميع القدساويني من ادارة واجهزة مختلفة 
والعبني وحتى جماهي���ر خاصة عندما تكون 
االخيرة وفية مخلصة عاش���قة لألصفر كحال 

اجلماهير القدساوية.
واضاف الفهد خالل استقباله وتكرميه في 
ديوان عزوة لفريق القادسية الكروي للصاالت 
الذي حقق  بطولة كأس االحتاد عقب تغلبه على 
الفحيحيل االسبوع املاضي ان فريق الصاالت كان 

جديرا بكأس البطولة نظير املستويات الالفتة 
التي قدمها س���واء في ال���دوري او في الكأس، 
حيث كان العبو االصف���ر رجاال يعتمد عليهم 
بتحقيقهم ه���ذا االجناز الذي لن يتوقف عنده 
نادي القادس���ية ليس في مجال الكرة فحسب 
بل ف���ي جميع االلعاب بداللة تربعه واحتكاره 
لكأس التفوق. وشكر الفهد كل من ساهم بهذا 
االجناز، مضيفا ان هذا التكرمي هو اقل ما يجب 
ان يكون لالجهزة القائمة على الفريق والالعبني 
بعد موسم حافل حققوا من خالله كأس االحتاد 

ووصافة بطولة الدوري.

اختتم���ت مؤخرا على حلقة نادي اجلهراء 
بطولة الشهيد االولى للكبار للعبة املالكمة، 
واسفرت نتائج البطولة عن فوز الصليبخات 
باملركز االول، فيما فاز اجلهراء باملركز الثاني، 
وحصل الكويت على املركز الثالث، ومع انتهاء 
بط���والت املالكمة لهذا املوس���م حصل نادي 
الكوي���ت على كأس التفوق العام بعدما جمع 

17 نقطة.
وقام نايف الظفيري امني السر العام الحتاد 
املالكمة ورفع االثقال نيابة عن راعي البطولة 
الش���يخ فهد اجلابر رئي���س االحتاد بتوزيع 
اجلوائز على الفائزين باملراكز الثالثة االولى 
وتس���ليم كأس التفوق العام لنادي الكويت 

الرياضي.

إبراهيم حسن في مشادة مع حكم الزمالك واملقاصة

املوقوفان محمد بن همام والترينيدادي جاك وارنر في مناسبة سابقة 

)رويترز( رئيس جلنة التحقيق الناميبي بتروس داماسيب وأمني عام »فيفا« جيروم فالكه في املؤمتر الصحافي بعد قرارات جلنة األخالق   

الشيخ فهد األحمد يتوسط الالعبني

نايف الظفيري يسّلم الكأس

رئيس جلنة احلكام يؤكد عدم إيقاف حكم مباراة الزمالك واملقاصة

»األوقاف« تدعو أبوتريكة حلضور ندوة 
عن الرياضة في اإلسالم

م »صاالت القادسية« فهد األحمد يكرِّ

الكويت بطل كأس التفوق للمالكمة

فيتل يفوز بسباق موناكو
وبتروف يتعرض حلادث قوي

مرسيليا يسعى لضم جيالردينو

الهالل يهزم الفيصلي في الكأس

الغرافة يستغني عن محمود

احرز سائق ريد بول-رينو االملاني سيباستيان 
فيتل، بطل العال���م، املركز االول في جائزة موناكو 
الكبرى، املرحلة السادسة من بطولة العالم لسباقات 
فورموال واحد، اليوم االحد على حلبة مونتي كارلو. 
وهي املرة اخلامسة التي يحرز فيها فيتل املركز االول 
في 6 سباقات جرت حتى اآلن، وتقدم على االسباني 
فرناندو الونس���و )فيراري( والبريطاني جنسون 
باتون )ماكالرين مرس���يدس( موسعا الفارق كثيرا 

في صدارة الترتيب العام.
من جانب آخر تعرض سائق لوتوس رينو، الروسي 
فيتالي بتروف، حلادث قوي في اللفة 69 من السباق.
حيث تعرض للمضايقة من قبل االس���باني خاميي 
الغيرسواري )تورو روس���و( فذهبت سيارته في 
خط مس���تقيم وارتطم باحلواجز احلديدية فتوقف 
السباق قبل 6 لفات من نهايته ودخلت سيارة اسعاف 

النقاذه.

يواصل اوملبيك مرسيليا الفرنسي محاولته املكثفة 
لضم املهاجم البرتو جيالردينو من صفوف فيورنتينا 

اإليطالي خالل فترة االنتقاالت الصيفية احلالية.
وأوضحت صحيفة »ال غازيتا ديللو سبورت« ان 
مرسيليا أعلن عن رغبته صراحة في ضم جيالردينو، 

لتعزيز قدراته الهجومية في املوسم املقبل.
وأشارت الصحيفة اإليطالية إلى أن مدرب مرسيليا 
ديديه ديشان قام بزيارة جيالردينو في كوت دي ازور 

ملناقشته في إمكانية انتقاله إلى النادي الفرنسي.
ومن املقرر ان يسافر وفد من مرسيليا إلى إيطاليا 
يوم االربعاء املقبل ملقابلة مسؤولي فيورنتينا لوضع 

اخلطوط العريضة حول صفقة جيالردينو.

حقق الهالل، بطل الدوري السعودي لكرة القدم، فوزا 
صعبا على الفيصلي 2 - 1 في الرياض في ذهاب ربع 
نهائي كأس خادم احلرمني الشريفني لالبطال. وسجل 
الروماني ميريل رادوي )51( وعيسى احملياني )70( 
هدفي الهالل، ووصل الذويبي )64( هدف الفيصلي. 
وتقام مباراة االياب اجلمعة املقبل في املجمعة. وحقق 
الوحدة انتصارا غاليا على ضيفه االتفاق 2 - 1 ايضا في 
مكة املكرمة. سجل للوحدة مختار فالتة )21( وسلمان 
الصبياني )92(، ولالتفاق يوسف السالم )88(. ويلتقي 

الفريقان ايابا السبت املقبل في الدمام.

اعلن الغرافة، وصيف بطل الدوري القطري لكرة 
القدم، رسميا استغناءه عن املهاجم الدولي العراقي 
يونس محمود هداف البطولة هذا املوس���م برصيد 
15 هدفا. وابلغ املس���ؤولون في النادي الالعب الذي 
انض���م الى صفوف الفريق ع���ام 2006 واحرز معه 
عدة القاب محلية، بعدم الرغبة بالتجديد له موسما 
اضافيا، وكان قد وعد في الفترة االخيرة بتمديد عقده. 
ويونس محمود )28 عاما( من ابرز املهاجمني الذين 
مروا على الغراف���ة والدوري القطري حيث بدأ عام 
2004 مع اخلور وقاده الى اهم واكبر اجنازاته حتى 
اآلن وهو الفوز ببطولة كأس ولي العهد عام 2005 

بتسجيله هدفني في مرمى الغرافة بالذات.

انسحاب بن همام 
من السباق 
على رئاسة 

االحتاد الدولي

بكنباور يعتبر أن 
جوزيف بالتر 

هو الرجل املناسب
لرئاسة »فيفا«


