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مهاجم مصر عمرو زكي يتحسر
على هزيمة منتخب بالده أمام النيجر

بالن يشيد بأداء »الديوك«

روني يستعين بالكنيسة لمحو خيانته الزوجية 

أعرب لوران بالن مدرب منتخب فرنس���ا عن 
سعادته وإعجابه الشديد بالروح املعنوية املرتفعة 
التي حتلى بها أمام روماني���ا والتي انتهت بفوز 
فرنس���ا بهدفني دون رد. ونقلت صحيفة »فرانس 
فوتبول« الفرنسية الرياضية عن لوران بالن قوله: 
»ان فريقه لم يفقد األمل حتى الدقائق األخيرة وظل 

يؤمن بقدرته على حسم املباراة لصاحله«.
وتابع أن فريقه الش���اب الذي تنقصه اخلبرة 
بذل كل ما في اس���تطاعته في هذا اللقاء الصعب 

أمام فريق منظم مثل رومانيا.
وقالت صحيفة »لوموند« الفرنسية إن منتخب 
فرنسا جنح في مصاحلة جمهوره بعد فوزه على 
رومانيا، مضيفة أن الديوك الزرقاء استطاعت أن 
تش���عل حماس 80 ألف مش���جع في ستاد فرنسا 
الذي غمرته السعادة والشعور باالرتياح من قبل 

اجلمهور.
وأكدت الصحيفة أن لوران بالن مدرب منتخب 
فرنس���ا طلب من العبيه قبل هذا اللقاء أن يقدموا 

أداء متميزا ونتيجة مرضية.

إيالف: أفادت تقارير صحافية 
بريطانية بأن النجم االجنليزي 
واين رون����ي وزوجته، كولني 
إلى  ماكلوغل����ني، س����يذهبان 
إحدى الكنائس من أجل مباركة 
زواجهما، في مس����عى حثيث 
من جانبه حملو ماضيه امللوث 
بواقعة اخليانة. وكان روني مر 
مبرحلة صعب����ة على الصعيد 
األسري، عقب كشف الصحافة 
اإلجنليزية عن فضيحة خيانته 
لزوجته مع إحدى فتيات الليل 

قبل بضعة أسابيع.
وذك����رت صحيف����ة »دايلي 
النجم  البريطانية أن  س����تار« 
الشاب، الذي تسببت مغامراته 

العاطفية م����ع العاهرة، جيني 
طومبس����ون، في إنهاء عالقته 
الزوجية تقريبا، يرغب في والدة 

زواجهما من جديد.
ونقلت الصحيفة عن صديق 
مقرب من الزوجني قوله: »ستكون 
زيارتهما للكنيسة أشبه ببداية 
جديدة لزواجهما. فهما إذ يريدان 
أن يغلقا صفح����ة املاضي وأن 
يبدءا من جديد مبباركة من اهلل. 
وس����تجرى مراسم املباركة في 
يوم عيد امليالد املقبل بحضور 
من يتم دعوتهم م����ن األقرباء 

املقربني«.
ويعتقد، بحس����ب ما ذكرت 
الصحيف����ة، أن قس كاثوليكي 

هو من سيقوم بتنفيذ مراسم 
املباركة، وأن روني، الذي يبلغ 
م����ن العمر 24 عام����ا، قد يقول 

بعض الكلمات للحضور.
ونقلت الصحيفة كذلك عن 
أصدق����اء مقربني م����ن الالعب 
قوله����م إنه حريص على إقناع 
والدي كولني، توني وكوليت، 
بأنه سيستقيم ولن يحيد عن 

الصواب مرة أخرى.
الزوجني،  اجلدير ذكره، أن 
الذين ارتبطا رسميا ببعضهما 
البعض في صيف عام 2008، قد 
قضيا األسبوع املاضي سويا في 
العاصمة التاريخية جلمهورية 

التشيك، براغ.

مدرب فرنسا لوران بالن

روني مع زوجته كولني

ميسي يروج لـ »دولتشي آند غابانا«

خضيرة: زيدان مثلي األعلى

 »غوانزو الصينية« تحلم 
باألولمبياد بعد األسياد

أعلنت ش���ركة »دولتش���ي آند غابانا« اإليطالي���ة أن النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي أفضل العبي العالم سيرتدي مالبسها 
من اآلن فصاعدا. وقالت الشركة في بيان لها »إننا سعداء بربط 
اس���منا ببطل كبير مثل ليو ميس���ي«. وأعرب جنم برش���لونة 
االس���باني، الذي لم يعرف عنه من قبل اهتمامه بعالم املوضة، 
عن رضاه ألنه أصبح الواجهة اإلعالمية للشركة الشهيرة. وقال 
ميسي في بيان الشركة »أود أن أشكر دولتشي آند غابانا لتحول 
هذا التعاون إلى حقيقة. دائما ما عشقت طرازها األنيق وأحببت 
الصورة التي تروج لها«. وتتولى »دولتشي آند غابانا« مالبس 
تشلس���ي اإلجنليزي وميالن اإليطالي وكذلك املنتخب إيطاليا، 
وتعد هي املنافس األول لشركة »أرماني« التي يروج لها البرتغالي 

كريستيانو رونالدو املنافس األول مليسي في عالم الكرة.

أعرب جنم املنتخب األملاني 
س����امي خضيرة ع����ن أمله في 
احلصول عل����ى نصائح ودعم 
من النجم الشهير املعتزل زين 

الدين زيدان.
وقال خضي����رة، العب ريال 
مدريد، في مقابلة نش����رت على 
املوقع االلكتروني لالحتاد األملاني 
لكرة القدم: »قابلت زيدان للمرة 
األولى قبل أس����بوعني وكانت 
مسألة مميزة جدا، إذا كان هناك 
حلم راودني منذ الطفولة فهو 

بالتأكيد مقابلة زيدان«.
وأضاف خضي����رة املولود 
ألب تونس����ي وأم أملانية: »لهذا 
السبب سأشعر بسعادة كبيرة إذا 

كثف زيدان عمله معنا وحصلنا 
منه عل����ى النصائ����ح فهذا أمر 
سيش����عرني بالفخر«. ووصف 
خضي����رة، زيدان احلاصل على 
جائزة أفض����ل العب في العالم 
ثالث م����رات بأنه »أفضل العب 
على اإلطالق«. وأوضح خضيرة 
أن سر إعجابه بالنجم الفرنسي 
املنحدر من أصول جزائرية، ال 
يقتصر على أدائ����ه في امللعب 
فحسب وقال: »لم يرتبط اسمه 
مطلقا بفضيحة وعاش دائما في 
هدوء وحافظ على خصوصية 
حياته وأبعد أسرته عن األضواء، 
لقد كان املثل األعلى بالنسبة لي 

في طفولتي«.

 قبل شهر على انطالق دورة األلعاب اآلسيوية في مدينة غوانزو 
الصيني����ة من 12 الى 27 نوفمبر املقبل، بدأت الدولة األكثر س����كانا 
في العالم بالتفكير في اس����تضافة األلعاب االوملبية مرة ثانية في 
تاريخها.  ويعتبر مسؤولو مدينة غوانزو املزدهرة وسكانها قبيل 
استضافة دورة األلعاب اآلسيوية في جنوب الصني، انهم جاهزون 
الس����تضافة األلعاب األوملبية في املستقبل القريب، وذلك بعد لعب 
املدينة دورا رئيسا في االزدهار الصناعي الهائل الذي شهدته البالد 
في األعوام الثالثني املاضية.  يقول غو شيانغ، نائب أمني عام اللجنة 
املنظمة في االسياد لوكالة الصحافة الفرنسية: »برأيي الشخصي، 
خالل عش����رة أعوام، قد متلك غوانزو فرصة تقدمي طلب استضافة 
األلعاب األوملبية«، لتس����تضيف االلعاب للمرة الثانية في تاريخها 
بعد العاصمة بكني عام 2008.  وأثارت الصني دهش����ة العالم عندما 
اس����تضافت العاب 2008 بتس����هيالتها اجلديدة، تنظيمها السلس، 
ورياضييها الذين تصدروا ترتيب امليداليات الذهبية على حساب 
القوى العظمى أمثال الواليات املتحدة وروسيا وأملانيا. واستعدادا 
لالس����ياد املقبل، متشي عاصمة اقليم غوانغدونغ على خطى بكني، 
فقامت ببناء شبكة طرق جديدة، جسور، مجمعات سكنية، محطات 
السكك احلديد وخطوط مترو االنفاق.  يقول غو: »اعتقد ان غوانزو 
تشبه بكني الى حد ما من حيث املنشآت، وفي خبرة تنظيم األحداث 
الرياضية الكبرى. بالنسبة لاللعاب االوملبية يجب أن متلك منشات 
رياضية كافية، وغوانزو متلكها جميعها.. لسنا بحاجة لبناء املزيد 
من املنش����ات كي نستضيف االوملبياد«. وش����دد غو على ان ملف 
االستضافة لم تتم صياغته بعد وان احلكومة املركزية لم تعط بعد 

الضوء األخضر للتحضير لهذا املشروع.

وتعليق صورة

»القدم الذهبي«.. في موناكو
جمع احلدث الكبير في موناكو »القدم 
الذهبي« عددا من مشاهير الكرة في العالم 
وأفضل من لعب وأبدع وعلى رأس���هم 

األملاني فرانت���س بكنباور وكارلوس 
دونغا وهوغو سانش���يز وانطونيو 

كاليندو )أ.پ(

السعودية تواجه بلغاريا في اختبار قوي
تخ���وض جميع املنتخبات 
اليوم  القدم  اخلليجية لك���رة 
مباريات ودية دولية استعدادا 
للمشاركة في دورة كأس اخلليج 
العشرين التي تقام في اليمن 
من 22 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 
املقبل وكأس آسيا في قطر من 

7 الى 29 يناير املقبل.
ويسعى منتخب البحرين الى 
مواصلة عروضه االيجابية عندما 
يلتقي نظيره االوزبكس���تاني 
على س���تاد البحرين الوطني 

في الرفاع.
ويأمل الطاقم الفني الصحاب 
األرض بقيادة النمساوي جوزيف 
هيكرسبيرغر في االستفادة من 
التجربة لتأكيد املستوى  هذه 
الفني الذي قدم���ه الفريق في 
مبارياته األخيرة مستفيدا من 
وجود العبيه احملترفني ضمن 
تشكيلته التي اعلن عنها ملباراتي 

الكويت واوزبكستان.
يذكر ان اوزبكستان تلعب 
في كأس آسيا ضمن املجموعة 
االولى الى جانب قطر والكويت 
والصني، في حني وقعت البحرين 
في املجموعة الثالثة مع كوريا 

اجلنوبية والهند واستراليا.
من جهته، يخوض املنتخب 
السعودي مباراة قوية مع نظيره 
البلغاري عل���ى ملعب غلطة 
سراي التركي ضمن معسكره 

التدريبي في اسطنبول.
وكان املنتخب السعودي قد 
وصل الى اسطنبول امس االول 
وأجرى حص���ة تدريبية على 
الرياضي شارك  ملعب املركز 

فيها جميع الالعبني.
البرتغالي  وأش���اد املدرب 
جوزي���ه بيس���يرو بال���روح 
املعنوية واحلماس الذي يبذله 
ف���ي مرحلة  الالعبني س���واء 
االعداد احلالية أو السابقة التي 
أقيمت في جدة وخصوصا »ما 
قدموه من مستوى مميز امام 

اوزبكستان«.
ويلعب منتخب عمان بطل 
اخلليج مع ضيفه التشيلي في 

اختبار قوي.
وكان منتخب عمان فاز على 
نظيره الغابوني بهدف لنجمه 
حسن ربيع اجلمعة املاضي، في 
حني ان تش���يلي كانت تغلبت 
عل���ى االمارات 2-0 الس���بت 

املاضي في ابوظبي.
وتلتقي االمارات مع املنتخب 

االنغولي في ابوظبي. 
وتعاني االمارات من غياب 
عدد كبير من العبيها االساسيني 
بس���بب وجودهم مع املنتخب 
االوملبي الذي يستعد للمشاركة 
في دورة االلعاب االسيوية في 

مدينة غوانزو الصينية.
ويضم املنتخ���ب االوملبي 
االماراتي 7 العبني من املنتخب 
االول هم احمد خليل وحمدان 
الكمالي وعام���ر عبدالرحمن 
وذياب عوانه وعبداهلل موسى 
وسعيد الكثيري واحلارس علي 

خصيف.
وفي مباراة اخرى، يستضيف 
العراقي.  منتخب قطر نظيره 
الرابعة لقطر  املباراة ستكون 
ضمن استعداداتها ل� »خليجي 
20« حيث التقت مع البوسنة 
في سراييڤو والبحرين وعمان 
في الدوح���ة وانتهت جميعها 
بنتيجة واحدة 1-1، وتخوض 
آخر مبارياتها الودية في 17 من 
الشهر املقبل امام منتخب هايتي 

في الدوحة ايضا.

البحرين تستضيف أوزبكستان استعدادا لـ »خليجي 20«

رفض الحديث عن استقالته عقب هزيمة »الفراعنة« في تصفيات أمم أفريقيا

شحاتة: بعض الالعبين ال يستحقون اللعب دولياً
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

سقط املنتخب املصري األول 
لكرة القدم في فخ الهزمية غير 
املتوقعة أمام مضيفه النيجر 0 � 1 
في اللقاء الذي جمع الفريقني مساء 
األول من امس بالعاصمة نيامي في 
إطار مباريات اجلولة الثانية باملجموعة 
السابعة من التصفيات األفريقية املؤهلة 
لنهائيات كأس األمم األفريقية 2012 في غينيا 
االستوائية والغابون. ولم يقدم أبطال القارة السمراء 
ما يستحقون عليه الفوز أو حتى التعادل وظهر الفريق 
تائها بامللعب الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في درجة احلرارة 
ومجموعة من السحرة مصطحبني معهم املاعز وأعمال الشعوذة، 
والتي ستكون بكل تأكيد في أولى املبررات التي سيسوقها اجلهاز 
الفني للمنتخب املصري بقيادة حس����ن ش����حاتة لتبرير الهزمية 
والعرض السيئ الذي قدمه الفراعنة باملباراة، في حني جاءت نتيجة 
املباراة األخرى باملجموعة السابعة التي جمعت بني سيراليون وجنوب 
أفريقيا على ملعب األول، وانتهت بالتعادل السلبي لتجعل مجلس إدارة 
االحتاد املصري لكرة القدم برئاس����ة سمير زاهر واجلهاز الفني للمنتخب 
واجلماهير املصري����ة تتنفس الصعداء، ألنها زادت من حظوظ الفراعنة في 
إمكانية استكمال املشوار والتأهل ألمم 2012، حيث أصبح املنتخب املصري في 
املركز الرابع باملجموعة السابعة بنقطة فيما يتصدر املجموعة منتخب جنوب 
أفريقيا برصيد 4 نقاط، والنيجر في الثاني برصيد 3 نقاط، وسيراليون في 
املركز الثالث برصيد نقطتني. من جهته، ألقى املدير الفني ملنتخب مصر حسن 
شحاتة باللوم على العبيه، مؤكدا انهم تسببوا بأنانيتهم في خسارة الفريق 
أمام النيجر، وانهم لم ينفذوا اخلطة املوضوعة ولم يلتزموا بتعليمات اجلهاز 

الفني، ولعب كل فرد على مزاجه حتى انتهت املباراة باخلسارة.
وش����دد ش����حاتة على انه اختار األجهز فنيا وبدنيا من العبي الدوري 

املصري، ولم يكن أمامه سوى هؤالء الالعبني الذين يعتبرهم األفضل في مصر حاليا، 
موضح����ا ان هذه املباراة ومن قبلها لقاء س����يراليون الس����ابق أوضحت أن هناك من 
يس����تحق اللعب الدولي، وآخرين يتألقون محليا فقط، وال يس����تطيعون اللعب على 

مستوى املنتخبات.
ورفض املدير الفني للفراعنة التس����ليم ب����أن فريقه خرج من التصفيات، موضحا 
ان����ه مازال هناك 12 نقطة باقية وفي حالة الفوز بهم جميعا فس����نضمن الوصول إلى 
النهائيات، مشيرا الى انه أصبح على اجلميع التركيز خالل الفترة املقبلة لضمان الفوز 

باملباريات جميعا، وعدم فقدان أي نقطة جديدة.
ورفض شحاتة التعليق على أنباء رغبته في تقدمي استقالته من تدريب املنتخب، 
مؤكدا أنه لن يتخذ قرارات انفعالية في هذا التوقيت، وأوضح انه في حالة بقاء اجلهاز 
الفني فسيكون هناك مجال آخر للحديث، وسنعيد احلسابات من جديد ولكن لن أحتدث 

عن احلالة األخرى حاليا.

تونس تنعش آمالها

وفي بقية مباريات التصفيات األفريقية، انعش����ت تون����س آمالها بفوز ثمني على 
مضيفتها توغو 2 � 1 في لومي في املجموعة احلادية.

ورفعت تونس رصيدها إلى 7 نقاط وصعدت الى املركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف 
بوتسوانا املتصدرة.

وتتفوق تونس بفارق نقطة واحدة عل����ى ماالوي، وبقيت توغو في املركز الرابع 
قبل األخير برصيد نقطتني. وحققت ليبيا فوزا بش����ق األنفس على ضيفتها زامبيا 1 � 
0 في طرابلس املجموعة الثالثة. وكانت جزر القمر خسرت أمام ضيفتها موزمبيق 0 
� 1 في موروني. وخطف املنتخب الس����وداني نقطة ثمينة من مضيفه الغاني بتعادله 
معه 0 � 0 في كوماس����ي املجموعة التاسعة. وحققت غينيا فوزها الثاني على التوالي 

وكان على حساب ضيفتها نيجيريا 1 � 0 في كوناكري في املجموعة الثانية.
وانفردت غينيا بصدارة املجموعة برصيد 6 نقاط بعدما كانت س����حقت مضيفتها 
اثيوبيا 4 � 1 في اجلولة االولى، فيما منيت نيجيريا بخسارتها االولى بعد تغلبها على 
مدغش����قر 2 � 0. وجتمد رصيد نيجيريا عند 3 نقاط في املركز الثاني بفارق األهداف 

أمام إثيوبيا التي تغلبت على مدغشقر 1 � 0 اليوم في انتاناريفو.

الصحافة الجزائرية تهاجم منتخبها سعدان: عائلتي تضررت كثيرًا
شنت الصحافة اجلزائرية الصادرة امس هجوما من شائعة وفاتي

الذعا على منتخب بالدها لكرة القدم ومسؤوليه بعد 
هزميته من أفريقيا الوسطى 0 - 2 ضمن التصفيات 

املؤهلة لنهائيات كاس أمم أفريقيا 2012.
وكتبت صحيفة »النهار اجلديد« بصدر صفحتها 
األولى: »اجلزائريون حتت الصدمة يطالبون بحل 
املنتخب وروراوة )رئيس احتاد الكرة( يتالعب 
مبش����اعرهم«. ونقل����ت الصحيف����ة املتخصصة 
»لوبيتور« تصريحا لالعب الدولي السابق كمال 
قاس����ي السعيد يتهم فيه العبني برفع األرجل من 

أجل إبعاد املدرب.
وكتبت »الشروق اليومي« تقول »مدرب ضعيف 

تكتيكيا، العبون متهاونون ورئيس أخطأ االختيار«. 
وج����اء بأحد عناوين صحيفة الهداف اليومية »ال 
إرادة وال روح قتالية ومستوى يصيب 35 مليون 

جزائري بالصدمة«.
وحتدثت »اخلبر« عن أن »سمعة الكرة اجلزائرية 
ضاعت ف����ي بانغي«. أما »ليبرتي����ه« و»لوثون« 
فوصفتا الهزمية ب� »العار«. وعلقت »وقت اجلزائر« 
على الهزمية باملانشيت العريض بقولها: »سقوط 

مهني للخضر«.
وأكدت »كومبتيسيون« و»الفجر« و«املجاهد« 
أن »اخلضر رهنوا حظوظهم في التأهل« وشبهت 

»لوسوار داجليري« الهزمية ب� »الصفعة«.

صرح مدرب املنتخب اجلزائري السابق لكرة القدم 
رابح سعدان بأن عائلته تضررت كثيرا من الشائعات 

الكاذبة بشأن وفاته في حادث مروري.
وقال سعدان في تصريح لصحيفة »اخلبر« الصادرة 
أمس إن الشائعة أثرت على عائلته وانقلبت أوضاعها 

رأسا على عقب كما أصيب ابنه الصغير بصدمة.
وأضاف أنه تلقى اتص���االت هاتفية من اجلزائر 
وخارجها لالطمئنان على حالته، مش���يرا إلى أنه 
يتواجد حاليا بتونس حلضور أحد برامج القنوات 

الفضائية هناك.

إقالة مدرب »الفراعنة« واردة
كش���ف عضو في االحتاد املصري لكرة الق���دم لوكالة الصحافة 
الفرنسية ان هناك نية القالة اجلهاز الفني للمنتخب املصري بقيادة 

حسن شحاتة عقب اخلسارة امام النيجر.
واوض���ح املصدر الذي فضل عدم الكش���ف عن هويته ان »هناك 
اجتاها من بعض اعضاء االحتاد املصري القالة اجلهاز الفني بعد ان 

استنفد مهامه وعدم قدرته على مواصلة املهمة املوكل لها«.
وأضاف »اقترح بعض اعضاء االحتاد املصري اقالة اجلهاز الفني 
احلالي وتعيني جهاز فني مصري بديل«، مشيرا الى ان رئيس االحتاد 
سمير زاهر فضل عدم البت في هذا املوضوع حتى عودة بعثة املنتخب 

أمس واالجتماع مع جميع اعضاء مجلس احتاد الكرة.
وتابع املصدر ان هناك اتصاالت مكثفة الختيار بديل لش���حاتة 
اقربهم فاروق جعفر املدير الفني لطالئع اجليش وطلعت يوس���ف 

مدرب احتاد الشرطة.


