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الرياضية

يختتم املنتخب املصري االول لكرة القدم تدريباته 
اليوم استعدادا ملواجهة منتخب جنوب افريقيا، غدا 
ضمن مباريات اجلولة الرابعة من تصفيات املجموعة 
الس����ابعة املؤهلة لبطولة االمم االفريقية 2012 التي 
ستستضيفها غينيا االس����توائية واجلابون، وتأتي 
تدريبات اليوم   وسط حالة من القلق من جانب اجلهاز 
الفني للمنتخب املصري بقيادة حسن شحاتة بسبب 
الضغط النفسي والعصبي الذي ظهر على الالعبني 
خالل التدريب االول باملعس����كر املغل����ق الذي اقامه 
باالسماعيلية، حيث يعتبر العبو املنتخب هذا اللقاء 
مصيريا في مشوار التصفيات  خاصة ان مصر حتمل 
لقب الدورات الثالث املاضية، وبالتالي فهو لقاء ال يقبل 
القسمة على اثنني، وال ترضى اجلماهير املصرية اي 
نتيجة سوى الفوز واقتناص النقاط الثالث على األقل، 
ان لم يكت����ب للمنتخب احراز عدد وافر من االهداف 
لتدعيم موقفه قبل اجلولتني األخيرتني امام منتخبي 
سيراليون والنيجر .  وكان اجلهاز الفني بقيادة حسن 
شحاتة قد بذل قصارى جهده البعاد الالعبني عن أي 
مؤثرات خارجية وجتهيزهم بشكل مالئم نفسيا وبدنيا 
وتكتيكيا.  كما يسعى شحاتة العادة برمجة الالعبني 

انتقدت وسائل اإلعالم العاملية فوز السويسري 
جوزيف بالتر برئاس����ة االحت����اد الدولي لكرة القدم 
»فيف����ا« للمرة الرابعة في تاريخ����ه، حيث إن الفوز 
ج����اء من طرف واحد، في ظل رفض مجموعة كبيرة 
م����ن أعضاء اجلمعية العمومي����ة اإلدالء بالتصويت 
في تلك االنتخابات.وجاء عنوان صحيفة »ريتشيك 
بوس����بوليتا« الپولندية: »بالتر فاز بطريقة خروج 
اخلاسر.. لقد انتخب رئيسا ل� »فيفا« للمرة الرابعة، 
لكن عدد منتقديه يتزايد«. sونشرت صحيفة »صن« 
اإلجنليزية تعليقات الذعة في تقريرها، حيث كتبت 
أن بالتر املتعجرف س����جل فوزا هزليا في انتخابات 
رئاسة »فيفا« الليلة املاضية، وأعلن نفسه بطال في 
سباق من جواد واحد.وأوضحت صحيفة »صن« أن 
الرجل البالغ من العمر 75 عاما يحتفظ باملنصب ألربعة 
أع����وام أخرى بعد حصوله على 186 صوتا، إنه نوع 
من النتائج ميكن توقعه في انتخابات تضم مرشحا 
واحدا في دولة شيوعية أو جمهورية صغيرة تافهة، 
لك����ن 17 وفدا كرويا رفضوا خوض اللعبة وامتنعوا 
عن التصويت. وكانت تعليقات صحيفة »غارديان« 
أقل إثارة، لكنها انتقادية أيضا، حيث ذكرت الصحيفة 

من جديد على املهمة الصعبة وكيفية تخطي اسوارها 
وتأديتها بنجاح واقتناص أول ثالث نقاط س����تدخل 
املنتخب الى االجواء الصحيحة باملنافسات، ورفض 
حسن شحاتة اإلفصاح عن التشكيلة التي سيدفع بها 
في اللقاء مفضال تأجيل االمر حتى احملاضرة االخيرة 

التي سيلقيها على الالعبني قبل املباراة بساعات. 
من جانب اخر، يخوض املنتخب املصري االوملبي 
مباراة مهمة ومؤثرة في التاسعة مساء اليوم بتوقيت 
الكويت على ستاد اخلرطوم أمام نظيره السوداني، 
في ذهاب املرحلة الثانية للتصفيات األفريقية املؤهلة 
ألوملبياد لندن 2012. وفي االهلي استقر اجلهاز الفني 
لالهل����ي على موعد اولى مباري����ات الفريق في دور 
املجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث حدد 17 يوليو 
القادم موعدا الفتتاح منافساته بدور الثمانية مبواجهة 
الوداد البيضاوي املغربي على ستاد القاهرة، وسيلعب 
األهلي تلك املباراة دون سالحه األكثر فاعلية، وهو 
اجلماهير وفقا لعقوبة االحتاد االفريقي بسبب أحداث 
مباراته امام زيسكو في س����تاد القاهرة بدور ال� 16 

لدوري األبطال.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

في عنوان: »قيام س����يب بالتر بسحق منتقديه يعد 
سخرية من الدميوقراطية«.  وفي الدمنارك، قارنت 
صحيفة »جيالندز-بوسنت« املوقف بحرب العراق، 
وذكرت: »ليس����ت هناك أزمات، هكذا قال بالتر الذي 
أعيد انتخابه رئيس����ا لفيفا«. ومن جانب آخر أثارت 
التصريحات األخيرة الت����ي أطلقها بالتر والتي برأ 
خاللها قطر من أية ش����وائب في سباقها نحو الفوز 
بشرف اس����تضافة مونديال 2022، عالمات استفهام 
كبيرة، خصوصا في ظل االنسحاب املفاجئ للقطري 
محمد بن همام الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد 
أن أعلن انسحابه من سباق الترشح لرئاسة »فيفا« 
قبل يوم واحد من مثوله أمام جلنة األخالق التابعة 
لفيفا.كل ما تقدم ومع تس����ريبات إعالمية قبل شهر 
من االنتخابات، تؤكد وجود صفقة سرية بني اجلميع 
تقضي بخروج بن همام من السباق الرئاسي وتقضي 
أيضا بخروج اجلميع بأقل األضرار ومبكاسب معلنة 
تبقي بالتر على رئاسة فيفا، لذا فليس من الطبيعي 
اعتبار انسحاب بن همام طبيعيا أو بسبب فساد، لذا 
فمن البديهي ومن باب التحليل تأكيد نظرية الصفقة 

التي متت صياغتها بشكل ال مثيل له.

املنتخب املصري مطالب بتخطي عقبة جنوب أفريقيا عدد منتقدي بالتر يتزايد ومن بينهم محمد بن همام

شحاتة يطالب العبيه بضبط النفس
لعبور جنوب أفريقيا

الصحف العاملية تنتقد فوز بالتر
برئاسة االحتاد الدولي

 البحرين تستضيف سباق فورموال في نهاية أكتوبر
 أعلن االحتاد الدولي لسباقات السيارات )فيا( امس أن البحرين ستستضيف سباق 
جائزة البحرين الكبرى لفورموال-1 في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر املقبل ضمن انشطة 
بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال- 1.
وكان مقررا أن تستضيف البحرين هذا السباق في مارس املاضي في افتتاح انشطة 
املوسم احلالي ولكن األحداث التي شهدتها اململكة في الشهور املاضية تسببت في تأجيل 
اللقاء قبل أن يحدد »فيا« اليوم املوعد اجلديد للسباق. 

الوصل يقدم مارادونا
اليوم في دبي

يقدم الوص���ل رابع الدوري اإلماراتي لكرة القدم 
مدربه األرجنتيني دييغو مارادونا اليوم السبت في 
مؤمتر صحافي في دبي بعدم���ا كان أعلن قبل أيام 
التعاقد معه ملدة موس���مني دون الكشف عن القيمة 
املالية للصفقة. ووصل مارادونا الى دبي امس، على 
ان يتضمن برنام���ج زيارته حضور مباراة الوصل 
مع الشارقة غدا االحد في املرحلة الثانية والعشرين 

األخيرة من الدوري اإلماراتي.

الفراعنة يختتم استعداداته اليوم ملواجهة »األوالد« بعد فوزه برئاسة »فيفا« للمرة الرابعة

صحف بريطانيا تكشف 
سر قلق العبي ساحل العاج

ألقت بعض الصحف البريطانية الضوء على أوضاع 
عدد من العبي الفرق االجنليزية، وكشفت بعض األسرار 
املتعلقة بالالعبني وخصوصا من أصول افريقية حيث 
تكثر االضطرابات.  وذكرت الصحف ان العب تشلسي 
س����املون كالو لم يحتفل بعد ان احرز هدف الفوز على 
توتنهام في الدقيقة األخيرة من املباراة وذلك بس����بب 
قلقه على مصير أهله في ساحل العاج التي كانت تشهد 
فترة اضطرابات مسلحة، علما ان عائلة الالعب تعرضت 
ملصاعب كبيرة اثر إصابة املنزل بالرصاص والسطو 
عليه بعدها، العب تشيلسي اآلخر ديدييه دروغبا كان 
يشاطره القلق بعد تعرض بلدته جلنود سكارى وجروا 
عمه الى خارج املنزل مهددينه وعائلته بالس����الح، اما 
أقرباء األخوين يايا وكولو توريه العبا مانشستر سيتي 

فاضطروا إلى االختباء من االشتباكات.

اضطرابات مسلحة كثيرة تشهدها افريقيا


