
رياضة
االحد 5 يونيو 2011

52
»األملاني« يدافع عن بالتر

غروندونا يرفض املجازفة 
بكبرياء األرجنتني

»اجلزيرة« تشتري حقوق الدوري 
الفرنسي مقابل 195 مليون يورو

هوييه: مشاكل القلب أبعدتني 
عن أستون ڤيال

اعيد انتخاب السويس����ري جوزيف بالتر رئيس����ا لالحتاد 
الدولي لك����رة القدم )فيفا( لفترة رئاس����ية جديدة وقد يكون 
هناك العديد من اإلصالحات في جميع النواحي التي يتوقع أن 
يشهدها فيفا في الفترة املقبلة، ولكن اتهامات الرشوة املتعلقة 
مبنح شرف اس����تضافة بطولة كأس العالم 2022 لقطر مازال 

حتت بؤرة الضوء.
وف����ي الوقت الذي يتوق فيه فيف����ا ألن ينعم ببعض األيام 
الهادئة عقب انتخاباته الرئاسية األربعاء املاضي التي شهدت 
فوز بالتر الكاس����ح في السباق االنتخابي الذي لم يضم سوى 
متسابق واحد فقط، هناك عاصفة أخرى تنتظر املنظمة الدولية 

مع استمرار اجلدل القائم حول كأس العالم 2022 بقطر.
وكان األملاني تيو تسفانتسايغر عضو اللجنة التنفيذية لفيفا 
هو آخر من دعا إلى فتح حتقيق شامل في الطريقة التي فازت 

قطر من خاللها باستضافة نهائيات كأس العالم 2022.
وصرح تسفانتسايغر لصحيفة »بيلد« األملانية بقوله »فازت 
قطر باستضافة املونديال بحصولها على 14 صوتا مقابل 8 أصوات 
ضدها. ولو ثبت أن األغلبية صوتوا لها بعد استخدام أساليب 

غير قانونية فال ميكن لهذا القرار )فوزها( أن يظل قائما«.
كما دعا تسفانتسايغر مسؤولي كرة القدم في أملانيا لالجتماع 
لفتح مناقش����ة صريحة في هذا األمر واخلروج مبوقف أملاني 

موحد حول املشاكل احمليطة بفيفا.
من جانبه، أكد بالتر لصحيفة »تاغس أنتسايغر« السويسرية 

أنه يجب القيام مبجهود كبير ملعاجلة كل ما حدث.
وأكد بالتر أن جلنة القيم حتتاج للنظر إلى املاضي لكي تقرر 

كيفية التعامل مع األوضاع احلالية.
وقال بالتر »إن أحد أهم املوضوعات، يتمثل في مدى ما ميكن 

للمرء أن يعود إلى الوراء، ومدى احتياجه للقيام بذلك«.
وكان فيفا استعان أول من امس برئيس مكتب التحقيقات 
الفيدرالية األميركي لويس فريه الذي يدير حاليا شركة متخصصة 
في التجسس الصناعي للتحقيق في االتهامات املوجهة إلى عضوي 
اللجنة التنفيذية لفيفا الترينيدادي جاك وارنر والقطري محمد 
بن همام. وكان من املقرر أن ينافس بن همام بالتر في االنتخابات 
الرئاسية األخيرة لكنه انسحب من السباق االنتخابي بعدما بدأت 
جلن����ة القيم إجراءات حتقيق ضده، وبعدها مت إيقاف بن همام 

بشكل مؤقت عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

أبدى رئيس االحتاد األرجنتيني خوليو غروندونا انزعاجه 
واس���تياءه من الهزمية الثقيلة 1 - 4 التي مني بها منتخب 
بالده أمام املنتخب النيجيري في املباراة الودية التي أقيمت 
بالعاصمة النيجيرية أبوجا. واتهم غروندونا املدرب سيرخيو 
باتيستا بأنه »جازف بكبرياء« املنتخب األرجنتيني عندما 
خ���اض هذه املباراة مبجموعة من العبي الصف الثاني أمام 
فريق مثل املنتخب النيجيري الذي اعتاد على الدفع بقوته 
الضاربة في مثل ه���ذه املباريات الكبيرة رغم كونها ودية.
وقال غروندونا، في تصريحات لإلذاعة األرجنتينية، »هذه 
املباريات ليست رس���مية وليست حلصد األلقاب، لكن هذه 
املباريات أيضا ليس���ت للمجازفة بكبرياء ومكانة املنتخب 
األرجنتيني«. وأش���ار غروندونا إلى أنه يشعر أحيانا بأنه 
قد يكون من األفضل أال يخوض الفريق مثل هذه املباريات. 
وقال غروندونا »ال ميكن للمنتخب األرجنتيني أن يخوض 
مباراة أمام منتخب مثل نيجيريا، يدفع بأبرز جنومه، وهو 
يعتمد على مجموعة من الالعبني أصحاب املس���توى األقل. 
هؤالء الالعبون من احملترفني في أوروبا ولكنهم ليسوا من 
األساس���يني مع فرقهم«. وخاض باتيستا املباراة في أبوجا 
مبجموعة من الالعبني تقل أعمارهم عن 25 عاما نظرا لعدم 
إمكانية خوض اللقاء بنجومه األساسيني الذين حصلوا مؤخرا 
على راحة قصيرة بعد موس���م شاق مع أنديتهم وقبل بدء 
االستعدادات املكثفة لبطولة كأس أمم أميركا اجلنوبية )كوبا 
أميركا( والتي تستضيفها األرجنتني الشهر املقبل. ويخوض 
املنتخب األرجنتيني بنجومه البارزين من العبي الصف األول 
املب���اراة الودية أمام ألبانيا بالعاصمة األرجنتينية بوينس 
آيرس في 20 يونيو املقبل ضمن استعداداته ملواجهة منتخب 
بوليڤيا في افتتاح مسيرته ببطولة كوبا أميركا.ويخوض 
املنتخب األرجنتيني في األعوام الثالثة املقبلة عدة مباريات 
دولية ودية بارزة منه���ا مباراتاه أمام البرتغال وأملانيا في 

عام 2012 ثم إجنلترا في 2013 وإيطاليا في 2014.

وصلت قيمة بيع حقوق النقل التلفزيوني للدوري الفرنسي 
لكرة القدم الى مجموعة اجلزيرة القطرية لس���تة مواس���م 
اعتبارا من 2012 – 2013 الى 195 مليون يورو حسبما ذكرت 
صحيفة »ليكيب« الفرنسية. وكانت رابطة الدوري الفرنسي 
لكرة القدم اعلنت االس���بوع املاضي بيع احلقوق للجزيرة 
في مختلف انحاء العالم باستثناء فرنسا، اذ اوضح رئيس 
الرابطة فريديريك تيرييه »تلقينا ثالثة عروض مهمة، وقررنا 
باالجماع اعتماد افضلها وهو املقدم من اجلزيرة. فهي توفر 
لنا انتش���ارا عامليا، وعلى الصعيد االقتصادي كان عرضها 
اعلى بكثير من العرضني اآلخرين«. واعتبرت »ليكيب« ان 
اجلزيرة ستدفع 32.5 مليون يورو سنويا مقابل حقوق البث 
واعادة النقل، مقابل توزيع هذا املبلغ على األندية الفرنسية، 
وقال جان � ل���وي دوتاري رئيس »كانال بلوس ايفينتس« 
املتفرعة عن كانال بلوس ومالكة احلقوق لعدة سنوات سابقا 
»منذ قمنا ببيع حقوق الدوري الفرنسي الى اخلارج، تضاعف 
رقم االعمال ثالث مرات. كنا قادرين على رفع العائدات لكن 
الرابطة اختارت أحد املجهولني في هذا املجال لبيع احلقوق. 
ما قمنا به في السوق الدولية كان ناجحا ومعقوال. لن نبكي 
اآلن، هذه هي حياة االعمال التجارية«، وأضافت الصحيفة 
ان عرض اجلزيرة كان اكبر بخمس���ة ماليني يورو سنويا 
من عرض كانال بلوس ايفينتس، وس���يتم حتديد اصحاب 
احلقوق داخل احلدود الفرنسية في 24 اجلاري، خلفا لكانال 

بلوس واوراجن.

أكد املدرب الفرنسي جيرار هوييه أنه اضطر لترك منصبه 
التدريبي بنادي أستون ڤيال اإلجنليزي لكرة القدم بعد فترة 
وجيزة من توليه بس���بب مش���كلة في القلب »كادت تودي 
بحياته«. وأكد هوييه )63 عاما( في مقال نش���رته صحيفة 
»مي���رور« البريطانية أنه لم يكن أمامه خيار آخر غير ترك 
عمله في ڤيال من أجل احلصول على الراحة التي يحتاجها، 
وق���ال هوييه »لقد نصحني األطباء بعدم العودة إلى العمل 
قبل أواخر أغسطس أو أول س���بتمبر، وكانت هذه مشكلة 
حقيقية بالنسبة لي. كما خشي مسؤولو النادي من تأجيل 
موعد عودتي إلى العمل، بوسعي تفهم األمر فهناك مجازفة 
كبيرة«. ورغم خطورة حالته الصحية، فلم يستبعد هوييه 

العودة إلى التدريب من جديد في يوم ما.

وعد بأن يكون الوصل منافسًا على األلقاب

الفوز مطلبهم لتعزيز حظوظه في تصفيات كأس أفريقيا

مارادونا: ديناصورات »فيفا« ال تريد التخلي عن السلطة

»الفراعنة« بني مفترق طرق أمام جنوب أفريقيا الليلة

القرارات اخلاطئة والغبية، فلم 
يطلبوا رأينا ونصائحنا لتطوير 
كرة القدم، لكننا سنواصل الكفاح 
الخراج هؤالء االشخاص من فيفا، 

وانا ارجوهم ان يرحلوا«.
لكنه اس���تدرك قائال »ال، لن 
يستقيل بالتر بالتأكيد ولن نوهم 
انفس���نا بذلك وكل شيء سيبقى 
على حاله، لسوء احلظ لدينا في 
فيفا متحف كبي���ر، اقصد لدينا 
ديناصورات ال تريد التخلي عن 

السلطة«.
وكان مارادونا أش���رف على 
منتخ���ب االرجنتني في مونديال 
2010 قب���ل ان يق���ال من منصبه 
على خلفية اخل���روج من الدور 
ربع النهائي بخس���ارته الكبيرة 

امام املانيا 0 - 4.

واضحة ونظيفة في كرة القدم اآلن 
وكثيرون يدركون هذه احلقيقة، 
فكل يوم نرى املزيد من الفس���اد 
والتالعب باملباريات، فاالشخاص 
في فيفا هم من اصحاب الثروات 

الطائلة«.
وعما اذا كان يقف مع رئيس 
االحتاد الدولي احلالي السويسري 
جوزيف بالتر بعد اعادة انتخابه 
رئيسا للفيفا، قال »انا ال اقف مع 
احد ب���ل احب كرة القدم، ال احب 
املفس���دين والفاسدين ولن اقف 
ال���ى جانبهم. لق���د دعيت مرارا 
الن اك���ون جزءا من اس���رة فيفا 
وكن���ت اقول لهم عن اي اس���رة 
تتكلم���ون، فليس فيهم من لعب 
كرة قدم، ولذلك عندما يكونون 
الكثير من  في السلطة يتخذون 

املالية في  س���داد املس���تحقات 
مواعيدها، ولم يحسن استثمار 
تفويض االندي���ة، وبالتالي لنا 
احلق في اخلروج من جلنة البث 

الفضائي.
وأوض���ح ج���الل إبراهيم أن 
العديد من  اجلبالية سقطت في 
األخطاء، وجتاهلت جلنة البث في 
العديد من القرارات، ولدينا ما يدعم 
موقفنا ولن نتراجع عنه، خاصة 
ان إحتاد الكرة مازال يكرر نفس 
االخطاء في التعامل مع الزمالك، 
الذي وصلنا  التهدي���د  وخطاب 
يزيد من موقفنا الرافض لسياسة 
االحتاد التي تضر مبصلحة القلعة 
البيضاء، مؤكدا أن اخلطوة القادمة 
هي التوجه لفيفا، لتوضيح أخطاء 
احتاد الكرة املصري، وحل مجلس 
احتاد الكرة بع���د األزمات التي 
دخلت فيها الك���رة املصرية في 
عهد هذا املجلس، وتأكيد أحقية 
الزمالك في تسويق جميع مبارياته 

بعيدا عن االحتاد.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

موعد اقامتها.

تفاقم مشكلة الزمالك مع االتحاد

من جهة أخرى، رفض مجلس 
إدارة نادي الزمالك خطاب التهديد 
الذي وجهه االحتاد املصري لكرة 
القدم إلى القلعة البيضاء، بشأن 
االنس���حاب من البث الفضائي، 
وتسويق مباريات الفريق منفردا 
املتبقية من عمر  في األس���ابيع 

مسابقة الدوري العام.
الزمالك جالل  وأكد رئي���س 
الن���ادي ليس تابعا  إبراهيم أن 
الحتاد الك���رة، ومن حق النادي 
تسويق مبارياته بالطريقة التي 
تناس���به، خاص���ة أن كل ناد له 
احلق في حتدي���د الطريقة التي 
يبيع بها حقوقه، وبالتالي فإذاعة 
مباريات الزمالك حق خاص إلدارة 

النادي.
وأش���ار الى ان احت���اد الكرة 
فشل في أن يحافظ على حقوق 
األندية من بث مباريات الدوري، 
وتسبب في أزمات مالية بتأخير 

املباراة  وس���يتابع مارادونا 
مباشرة من امللعب.

وعن سبب انتقاله للعمل في 
دبي اوضح »في احلقيقة لقد متت 
دعوتي الى دبي مرات عدة وجئت 
الى هنا للحديث مع املعنيني بكرة 
القدم من اجل العمل وتلقيت عرضا 
من ن���ادي الوصل ووافقت عليه 
الن النادي لديه مشروع اعجبني 
وانا جزء منه اآلن، فأنا احب هذه 

املدينة«.

انتقاد لـ »فيفا«

وحم���ل مارادونا على »فيفا« 
بقول���ه »حاولت من���ذ عام 1986 
ان اك���ون فكرة لتوحيد الالعبني 
لك���ن فيف���ا عمل ضدن���ا، ومرة 
أخرى س���أقول ان االمور ليست 

الى القاهرة عصر يوم اخلميس 
املاضي، وأدى تدريبه االول على 
احد املالعب القريبة من فندق 
اقام����ة البعثة، في حني خاض 
تدريبه االساس����ي والرئيسي 
امس على ستاد الكلية احلربية 
الذي سيشهد املباراة وفى نفس 

فالوصل اآلن بات فريقي«.
التدريبية، قال  وعن جتربته 
»اعتقد أننا كن���ا نعمل جيدا مع 
املنتخب االرجنتيني في مونديال 
جنوب افريقيا، لكن املنتخب كان 
يعاني من بعض املشاكل التنظيمية 
واالدارية، كما كان هناك اشخاص 
ال يريدون ان اس���تمر معه. لدي 
املؤهالت للعمل مع فريقي اجلديد، 
لن اخدع احدا، فلقد اتيت الى هنا 
لقيادة الفري���ق الى االنتصارات 

والفوز بااللقاب«.
ويلتقي الوصل مع الش���ارقة 
اليوم في ختام الدوري ويحتاج 
الى الفوز النهاء املوسم في املركز 
الرابع لكي يتمكن من خوض الدور 
التمهيدي املؤهل الى دوري ابطال 

آسيا املوسم املقبل.

باألدوار اخلاصة باملباراة، مؤكدا 
الفني سيعتمد في  ان اجلهاز 
املق����ام االول عل����ى أصحاب 
اخلبرة، ألنهم سيتفهمون ما 

يريده اجلهاز منهم سريعا.
عل����ى اجلان����ب اآلخر كان 
منتخب جنوب افريقيا قد وصل 

وعد مدرب الوصل االماراتي 
اجلديد االرجنتيني دييغو مارادونا 
أن يكون فريقه منافسا على لقب 
الدوري في املوسم املقبل، وحمل 
في الوقت ذاته بشدة على االحتاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا(.
وعقد مارادونا مؤمترا صحافيا 
أمس في دبي مع رئيس مجلس 
ادارة ش���ركة الوصل لكرة القدم 
م���روان بن بيات ال���ذي امت معه 

الصفقة قبل نحو اسبوعني.
النج���م االرجنتيني  ورفض 
احلديث عن قيمة الصفقة، وردا 
على سؤال عن االرقام التي تتردد 
في الصحف وتصل الى 10 ماليني 
دوالر، قال »اننا بعيدون جدا عن 
الذين  هذه االرقام، االش���خاص 
الكبيرة حاليا  يسجلون االرقام 

هم الالعبون وليس املدربون«.
وتدخ���ل بن بي���ات للحديث 
عن هذه النقطة، فأوضح بدوره 
»مارادونا يس���تحق اكثر من كل 
ذلك، فنحن نفتخر بوجوده ألنه 
ال يقيم باملال فقط وسيعمل معنا 
ملدة موسمني«، من دون ان يشير 

الى قيمة العقد.
وقال مارادونا »اشعر بفرحة 
كبيرة لوجودي هنا، فانا اواجه 
هذا التحدي الذي لم اكن اتوقعه 
ألنني توقعت ان اعمل في بلدي، 
التحديات  اواجه اآلن نفس  لكن 
التي واجهتها عندما كنت مدربا 

ملنتخب االرجنتني«.
وتابع »اضمن لكم بأني اشعر 
بالرغبة نفسها، فأنا اتيت الى هنا 
للعمل ووضع ما املك من فكر كروي 
في تصرف الالعبني. لقد شاهدت 
الكثير من االشرطة اخلاصة بفريق 
الوصل وسأشاهد املزيد منها ايضا 
لكي اع���رف الالعبني متاما حتى 
اجعل الفريق قادرا على املنافسة، 
وسأجعل املسؤولني الذين تعاقدوا 

معي سعداء من عملنا«.
واوضح »لدي بعض املعلومات 
عن كرة القدم ف���ي املنطقة وفي 
االمارات حتديدا من بعض الالعبني 
واالصدقاء الذين عملوا هنا، لقد 
اتيت الى دبي للعمل والتآلف مع 
الفريق، وسأعمل بنفس االندفاع 
كما كنت افعل مع منتخب بالدي، 

يدخل منتخب مصر مواجهة 
صعبة ومصيرية أمام جنوب 
افريقيا في ال� 9:30 مساء اليوم 
بتوقي����ت الكويت علي ملعب 
الكلية احلربية  ضمن مباريات 
اجلول����ة الرابع����ة باملجموعة 
السابعة من التصفيات املؤهلة 
لكأس االمم االفريقية لكرة القدم 
املقبلة في غينيا االس����توائية 

والغابون 2012.
ولصعوبة املب����اراة، كانت 
انطالقة استعدادات الفراعنة لها 
مبكرا من خالل املعسكر املغلق 
الذي اقامه الفريق على مرحلتني، 
االولى مبدينة االسماعيلية ملدة 
اسبوع، والثانية بالقاهرة ملدة 

يومني.
وكان اجلهاز الفني للمنتخب 
املصري بقي����ادة املدير الفني 
حسن شحاتة قد استهل معسكر 
االسماعيلية مبحاضرة نظرية 
في الصباح قام خاللها اجلهاز 
الفني مع الالعبني مبش����اهدة 
افريقيا  مباراة مصر وجنوب 
التي أقيمت في اجلولة السابقة 
بجوهانسبرغ وخسرها الفراعنة 
0 - 1، حيث ش����رح ش����حاتة 
لالعبيه خالل هذه احملاضرة 
أبرز الس����لبيات وااليجابيات 
س����واء في أداء منتخب مصر 
أو الفري����ق املنافس، موضحا 
االلت����زام باألدوار  لهم أهمية 
التي سيقوم بها كل العب داخل 
امللعب، مشددا على ان ذلك يعد 
السبيل الوحيد لتحقيق الهدف 
املطلوب وأن اغفال احدهم دوره 
ولو للحظات خالل املباراة قد 
يؤدي أو يتس����بب في كوارث 
اجلميع في غنى عنها بالوقت 

الراهن.
وألن ه����دف منتخب مصر 
من مباراة اليوم هو الفوز دون 
سواه، لذا ركز شحاتة مع العبيه 
على أمرين أولهما يتعلق باملهام 
األساسية في الدفاع والهجوم، 
أما األمر الثاني الذي ركز عليه 
ش����حاتة فه����و كيفية خوض 
املب����اراة وأي تش����كيل يكون 
االصلح والقادر على حتقيق 
الهدف املنشود، وهو ما جعل 
املدرب العام للمنتخب املصري 
ش����وقي غريب يؤكد أن طرق 
اللعب قد تختلف خالل املباراة 
نفسها وفقا للمجريات لكننا 
في النهاية سنلعب ب� 11 العبا، 
وبالتالي كان هناك تركيز على 
اختيار هؤالء الالعبني بعناية، 
وبعد التعرف على حالة جميع 
التدريبات، ثم  الالعبني خالل 
جاء بعد ذلك االهتمام بالنواحي 
الفنية البحتة وتكليفات الالعبني 

)أ.ف.پ( مدرب الوصل اجلديد األرجنتيني دييغو مارادونا يحيي وسائل اإلعالم بعد تقدميه رسميا  

محمد زيدان أحد األوراق املهمة في صفوف املنتخب املصري

العب يتعرى اعتراضا على شطبه
شهدت ساحة النادي االوملبي املصري واقعة 
مؤسفة بطلها العب الفريق االول لكرة القدم 

بالنادي اسالم شتا الذي قام بخلع مالبسه كاملة 
داخل حديقة النادي في حضور جميع االعضاء 
احتجاجا منه على عدم قيده ضمن قائمة الفريق 

خالل فترة االنتقاالت الشتوية االستثنائية.
كما قام الالعب الشاب بتوجيه وابل من السباب 
ملجلس ادارة النادي والقائمني عليه، وهو االمر 

الذي دفع اعضاء النادي من احلاضرين الى رفع 
مذكرة الدارة النادي التخاذ االجراءات الالزمة 

حيال تصرفات الالعب التي تتنافى مع االخالق 
الرياضية وتاريخ النادي االوملبي.

وطالب احلاضرون بضرورة شطب الالعب ومنعه 
نهائيا من دخول النادي بعد اقدامه على هذا 

الفعل املشني، مؤكدين انهم قاموا بتحرير محضر 
بالواقعة بقسم باب شرق التابع له النادي التخاذ 

االجراءات القانونية ملعاقبة الالعب. يشار الى 
ان الالعب هو النجل االصغر ملصطفى شتا احد 

رموز النادي االوملبي والذي سبق له احلصول مع 
النادي على بطولة الدوري موسم 1965 - 1966.


