
زيدان: شحاتة مثل والدنا والجميع يحبه

البنزرتي مستمر في تدريب تونس

يرى النجم املصري محمد زيدان، احملترف 
في صفوف بوروسيا دورمتوند األملاني، أن 
مدربه حسن ش����حاتة، الذي تولى تدريب 
املنتخب املصري منذ عام 2004، هو احملور 

الرئيسي في إجنازات أحفاد الفراعنة.
الفريق املصري للتتويج  وقاد شحاتة 
بلق����ب كأس األمم األفريقي����ة عامي 2006 

و2008.
وأوضح زيدان:»إنه )شحاتة( مدرب جيد 
للغاية، إنه اآلن يدرب منتخبنا منذ خمسة 
أعوام، ويقوم مبهام عمله بشكل رائع، ما يهم 

حقا هو أنه ميتلك عالقة جيدة معنا«.
وأضاف:»إنه مثل والدن����ا، الفريق كله 
يحبه للغاية، إننا نلعب معه ونضحك معه، 
إنه ليس مدربا شابا، ومن الغريب أن جتد 
شخصا في مثل عمره قريبا للفريق مبثل 

هذه الطريقة«.
وتاب����ع زيدان، خ����الل مقابلة مع موقع 
»فوتبول 365«، أن »العديد من الالعبني كانوا 
معه في كأس األمم األفريقية وكأس العالم 
حتت 20 عاما، لذا فإن العديد من الالعبني 
يعرفونه من زمن بعيد، رمبا األش����خاص 
اآلخرون ال يرون ذلك، إنهم فقط يرونه في 
املباراة عندما يكون متوترا ويقوم بتلقني 

التعليمات«.
ويش����عر زيدان ان ك����رة القدم في بلده 
تطورت بش����كل أكب����ر من باق����ي البلدان 
األفريقية، ولكنه يتحس����ر على حقيقة أن 

الالعبني املصريني الشباب ال يحصلون على 
فرص كافية للترحال.

وقال زيدان )28 عاما(: »ال ميكنك مقارنة 
كرة القدم بني مصر أوروبا، إنه أمر مماثل 
عندما تقارن كرة القدم األفريقية بنظيرتها 
األوروبية، في مصر تطورت كرة القدم ولهذا 
السبب جتد أن األهلي أفضل فريق في أفريقيا، 
ولكن في أوروبا كل شيء منظم واحترافي 
فيما يتعلق بالالعبني واألندية، اجلميع في 
أفريقيا يحلم باالنتقال إلى احلياة االحترافية 

وال يهم حقا أين تذهب في أوروبا«.
وأكد: »ال يتعلق األمر فقط بكيفية التعامل 
خارج امللع����ب ولكن كذل����ك داخل امللعب 
اجلميع منظم بشكل جيد للغاية، اجلميع 
لديه مهمة، بالنسبة لنيجيريا والكاميرون 
وساحل العاج فإن جميع العبيهم يلعبون 
في أوروبا، وبالتال����ي فإن جميعهم يلعب 
بالطريقة األوروبية، ولكن بالنسبة لنا لدينا 
فقط ثالثة أو أربع����ة العبني محترفني في 
أوروبا، ل����ذا فإن اجلميع لديهم عقلية كرة 
القدم املصرية، وبالتالي فعلي أن أغير من 
طريق����ة لعبي، ال ميكنني التفكير في أنني 

فقط سأذهب لتقدمي الكرة األوروبية«.
وق����ال زيدان: »إننا ال نرس����ل الالعبني 
الش����باب للخارج، إنهم يطورون الالعبني 
الشباب ويشركونهم في قطاعات الناشئني 
وعندما يبلغون 17 أو 18 عاما يحصلون على 
عقود ويبدأون املش����اركة مع الفريق األول 

ويشعرون بسعادة كبيرة، وعندما منتلك 
العبني ميكنهم أن يظهروا بش����كل جيد في 
أوروبا، فإن األندية تطالب مببالغ طائلة، 
لن يدفع أي ش����خص أربع����ة ماليني يورو 
لالعب من مصر ف����ي الوقت الذي ميكنهم 
ش����راء الالعب نفسه مقابل 200 ألف يورو 

من مكان آخر في أفريقيا«.
ولدى س����ؤاله عن س����بب رفض بعض 
الالعبني الرحيل للخارج أو تراجع مستواهم 
بعد حصولهم على مبالغ مالية كبيرة، أوضح 
زيدان أن »الالعبني يشعرون بقدر أكبر من 

التقدير والتبجيل في بالدهم«.
وأمل����ح زيدان إل����ى أن »ك����رة القدم في 
مصر س����تصبح أكثر تطورا إذا س����محنا 
باحتراف الالعبني الشباب في وقت مبكر، 
في مصر هؤالء الالعبون كبار للغاية، إنهم 
يبدأون الفوز باأللقاب وبالتالي يصبحون 

جنوما«.
وأضاف زيدان: »الالعبون أمثال محمد 
أبوتريك����ة ال يرغبون في الرحيل، اجلميع 
يعرف من هم، ولكن في أوروبا فإنهم يبدأون 
من الصفر، وبعض الالعبني ال ميكنهم التعامل 
م����ع ذلك ويبدو لهم األمر وكأنك تلقي بكل 
شيء إلى السراب، إنك ال تظهر في وسائل 
اإلعالم دائما، يجب عليك أن تقاتل من أجل 
عدم اجللوس على مقاعد البدالء، دائما ما 
تدخل في حتديات، ولهذا فإن األمر صعب 

للغاية«.

قال االحتاد التونسي إنه اتفق مبدئيا مع املدرب فوزي البنزرتي 
على مواصلة االشراف على اجلهاز الفني ملنتخب تونس رغم إخفاقه 
في قيادة »نس���ور قرطاج« لتخطي ال���دور األول في نهائيات كأس 

األمم االفريقية.
وقال رئيس جلنة املنتخبات باالحتاد التونسي أحمد علولو في 
مؤمتر صحافي »توصل احتاد كرة القدم الى اتفاق مبدئي مع املدرب 
فوزي لتولي االشراف على اجلهاز الفني للمنتخب بعد انهاء ارتباطه 

بنادي الترجي اثر نهاية املوسم الكروي احلالي«.
وكان االحتاد التونس���ي اس���تنجد بالبنزرتي )60 عاما( مدرب 
الترجي لقيادة املنتخب التونسي في نهائيات كأس أمم افريقيا بعد 
اقالة البرتغالي همبرتو كويليو عقب فش���له في قيادة الفريق الى 

نهائيات كأس العالم بجنوب افريقيا.
وأضاف علولو »سيتم التعاقد مع البنزرتي ملدة عامني حتى 2012 
وف���ي حال جناحه في قيادة الفريق للتأهل الى دور الثمانية بكأس 

أمم افريقيا سيواصل تدريبه للمنتخب حتى 2014«.
وتابع »ال ميكن توقيع عقد مع البنزرتي في الوقت احلالي باعتباره 
مرتبطا مع الترجي حتى 30 يونيو 2011 لكن سيتم ذلك بعد تسوية 

املسألة مع فريقه«.
وكان���ت تقارير صحافي���ة قالت ان االحتاد التونس���ي دخل في 
مفاوضات مع عدة مدربني من بينهم الفرنس���ي ايلي بوب ومواطنه 
باتريك لويج لإلشراف على تدريب تونس لكن رئيس جلنة املنتخبات 

نفى صحة هذه التقارير.
وقال »لم يتصل االحتاد بأي مدرب ويش���عر بالرضا عن اجلهد 
الكبير الذي قام به البنزرتي خالل منافسات كأس أمم افريقيا رغم 

أن النتيجة لم تكن في قيمة التطلعات«.
وودعت تونس نهائيات كأس االمم االفريقية بعد أن تعادلت في 
ثالث مباريات في دور املجموعات أمام زامبيا والغابون والكاميرون 

ضمن املجموعة الرابعة.

املصري محمد زيدان أشاد بكفاءة املدرب حسن شحاتة

كأس أمم أفريقيا
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مدرب منتخب تونس فوزي البنزرتي باق رغم اخلروج من الدور األول

وفد ملف »قطر 2022« إلى لواندا
غادر الدوحة أمس االول وفد جلنة ملف قطر الس���تضافة كأس 
العالم 2022 متوجها الى لواندا عاصمة انغوال برئاسة رئيس االحتاد 
القطري لكرة القدم وعضو مجلس ادارة جلنة امللف الش���يخ حمد 
بن خليفة يرافقه الرئيس التنفيذي للملف حسن عبداهلل الذوادي 
حلضور اجلمعية العمومية لالحت���اد االفريقي على هامش بطولة 

كأس االمم االفريقية.
وستتم اجلمعية العمومية برعاية حصرية من جانب ملف قطر الذي 
يسعى الى استضافة بطولة كأس العالم بنسختها الثانية والعشرين 

عام 2022 للمرة االولى في تاريخ منطقة الشرق االوسط.
واكد الش���يخ حمد بن خليفة على العالق���ة الوطيدة التي تربط 
بني االحتادين القطري واالفريقي معتبرا ان الرعاية احلصرية التي 
سوف تشهدها جمعية الكاف املقبلة تعتبر حلقة من حلقات التعاون 

املثمر والبناء بني الكرتني االسيوية واالفريقية.

وكش���ف رئيس االحتاد القطري عن تفاصيل هذه الزيارة التي 
سوف حتفل بالعديد من االجتماعات التنسيقية مع مختلف االطراف 
الكروية الفاعلة االفريقية وغير االفريقية مؤكدا ان خطوة التعاون 
والتنسيق هذه ليست االولى وبالتالي لن تكون االخيرة معتبرا اياها 
مرحلة هامة من مراحل الترويج مللف قطر 2022 الذي يستحق كما 
اشار من جميع املعنيني واملهتمني ان يتم النظر اليه بعني املسؤولية 
كون منطقة الشرق االوسط لم يسبق لها ان استضافت بطولة كأس 
العالم وفي ظل االهتمام الكبير والتعلق اجلماهيري اجلارف مبتابعة 

وممارسة اللعبة الشعبية االولى عامليا.
من جهته، اع���رب الذوادي عن امتنانه حلصول ملف قطر 2022 
على ثقة اجلمعية العمومية لالحتاد االفريقي كاشفا عن قيام امللف 
بعرض تفصيلي حملتوياته من مختلف النواحي التي تضمن حتقيقا 

مثاليا لشروط الفيفا احلسية واملعنوية على حد سواء.

غانا تسطع بنجومها السوداء في سماء النهائي بعد 18 عاماً

النيجيري يوسف اياال يعرقل الغاني اميانويل بادو  )ا.ف.پ(

قاد مهاجم رين الفرنس���ي اسامواه جيان منتخب بالده غانا الى 
املباراة النهائية للمرة االولى منذ 18 عاما بتسجيله هدف الفوز في 
مرمى نيجيريا 1-0 امس على ملعب »11 نوفمبر« في لواندا في نصف 

النهائي. وسجل جيان الهدف في الدقيقة 21.
وهي املرة االولى الت���ي تبلغ فيها غانا املباراة النهائية منذ عام 
1992 عندما خسرت امام ساحل العاج بركالت الترجيح، والثامنة في 
تاريخها بعد اعوام 1963 و1965 و1978 و1982 عندما احرزت اللقب، 

و1968 و1970 و1992 عندما حلت وصيفة.
وجددت غان���ا فوزها على نيجيريا في النس���خة ال� 27 للكأس 
القارية بعدما كانت أخرجتها من ربع نهائي النس���خة السابقة التي 

استضافتها على ارضها بالفوز عليها 1-2.
وكررت غانا سيناريو مواجهتها امام انغوال في ربع النهائي عندما 
س���جلت هدفا مبكرا )17( حافظت عليه حتى نهاية املباراة، وهو ما 
فعلته امام نيجيريا امس أيضا امام اعني رئيس انغوال ادواردو دوس 
سانتوس ورئيسي االحتادين الدولي واالفريقي لكرة القدم جوزيف 

بالتر وعيسي حياتو.
في املقابل، فش���لت نيجيريا للمرة الس���ابعة ف���ي بلوغ املباراة 
النهائية بعد اعوام 1976 و1978 و1992 و2002 و2004 و2006 حيث 

حلت ثالثة فيها جميعها.

نيجيرياغانا
1 ـ 0

أعلن االحتاد املال���ي لكرة القدم امس إقال���ة مدرب منتخبه، 
الدولي النيجيري الس���ابق ستيفن كيش���ي من منصبه »لعدم 

كفاية النتائج«.
واش���ار االحتاد الى ان القرار اتخذ بعد خروج املنتخب املالي 

من الدور االول.
وكان كيشي تس���ّلم منصبه في ابريل 2008 ومن اولى املهام 
التي حددت له حينذاك تأهل مالي الى نهائيات مونديال 2010 في 
جنوب افريقيا )11 يونيو الى 11يوليو(، والى نهائيات امم افريقيا، 

فلم ينجح في االولى وخرج من الدور االول في الثانية.
وجاء ف���ي بي���ان أذاعه االحتاد ان جلنت���ه التنفيذية أجرت 
»حتليال مع�مقا ألس���باب اخلروج املبكر للمنتخب من كأس امم 

افريقيا«.

إقالة مدرب مالي »لعدم كفاية النتائج«


