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كشفت الشرطة الـبرازيلية اول امس اجلمعة غـموض مقتل دانييل كوريا العـب ساو باولو الذي وُجدت جثته األحد
اضي مقطوعـة الرأس.وذكر موقع "أو جلوبو" البرازيلي أن الـشرطة اعتقلت رجلًا يدعى بريتس ( 38 عاما) برفقة ا
زوجته كـريسـتيـنا ( 35 عـاما) وابـنته أالنا ( 18عامـا) على خـلفـية األحـداث التي وقـعت ليـلة االحـتفـال بعـيد ميالد
الـفـتـاة عـندمـا قُـتل الالعب.وقـال الـزوج في تـصـريـحـات تلـفـزيـونـيـة: "كـوريا حـاول اغـتـصـاب زوجـتي وكـانت تـطلب
ـرأة التي تـزوجتـها لـ 20 عـامـا التي كـرست لـها حـيـاتي التي سـاعدة فـعـلت ما سـيفـعـله أي رجل في موقـفي.. ا ا

احترمتها وأحببتها دوما كانت تعاني".
وأضـاف: "زوجتي لم تـربطهـا أي عالقة أبدا بـدانييل وال حـتى ابنـتي مثلـما تقـول الشـائعات ولـكن احلقيـقة ستـظهر
ـاثال لـلـحفـاظ عـلى كـرامة ـشاهـدين أن يـفـكروا بـأنـهم قـد يفـعـلـوا أمرا  نعم فـعـلت مـا فعـلت.. لـكن أريـد من كل ا

ساعدة امرأة ضعيفة وعاجزة". عائلتهم و
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حــسم الـفــرنـسي زين الــدين زيـدان
ـديـر الفـني الـسـابق لريـال مـدريد ا
أمـــر عـــودتـه مـــرة أخـــرى لـــقـــيـــادة
ـدة احلالـية بـعد يـرجني خالل ا ا
إقالة خليفته جول لوبيتيجي إثر
ـــــة من بـــــرشـــــلــــونـــــة في الـــــهــــز

الكالسيكو بنتيجة 1-5.
وبــــحـــسب صـــحــــيـــفـــة "ســـبـــورت"
اإلسـبـانـيـة فـإن "زيـزو" رفض فـكـرة
الـعـودة لـقـيـادة ريـال مـدريـد بشـكل

نهائي.
وأشـــارت عــدة تــقـــاريــر صــحـــفــيــة
مـؤخـرًا إلى وجـود رغـبة مـن العبي
ـــيـــرجنـي في عـــودة زيـــدان مـــرة ا
أخرى و توصيل هذه الرغبة إلى

إدارة النادي.
يُــذكــر أن زيــدان رحل عـن مــنــصــبه
اضي بعـدما قـاد الفريق الصـيف ا
إلجنــاز تـاريــخي بـالــتـتـويـج بـلـقب

دوري أبــــطــــال أوروبـــا  3 مـــواسم
متتالية.

ـــيــرجنـي عــلى واســتـــقـــرت إدارة ا
اإلطـاحــة بـجـولــ لـوبــيـتــيـجي من
مـــنـــصـــبه مـــؤخـــرًا بـــســبـب ســوء
النتائج واالعتماد على األرجنتيني
ســانـــتــيــاجــو ســـوالري بــدال مــنه

بشكل مؤقت.
ـــدة وازدادت الـــتـــكـــهـــنـــات خالل ا
اضية حول اقتراب الفرنسي زين ا
الدين زيدان من العودة إلى صفوف
يـوفـنتـوس كي يـتـولى دورًا جـديدًا

في إدارة البيانكونيري.
ووفــقًـا لـصـحـيـفـة "تـوتـو سـبـورت"
فإن زيدان وجه رسـالة إلى جمـاهير
يـوفنـتوس من خالل مـقـطع فيـديو
 تـــداوله عــبــر وســائل الــتــواصل

االجتماعي.
وقـال زيـدان: "مــرحـبًـا بـاجلـمـيع من
مـدريـد أتــمـنى أن تــكـونـوا بــخـيـر

أتــمـنـى أن أذهب إليــطـالــيــا قــريــبًـا
وأقـــــضي بــــعـض الــــوقت مـــــعــــكم
حتياتي للجميع فورزا يوفنتوس".
وتـرددت أنـبـاء عن احتـمـالـيـة عودة
زيـدان إلـى يـوفـنـتــوس في مـنـصب
إداري خـاصة بـعـد رحـيل جـوزيبي
ــــديــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي مــــاروتـــــا ا
لـلــبـيـانـكـونـيـري بـشـكل رسـمي عن

النادي.
يـذكــر أن زيــدان ال يـتــولى الــقــيـادة
الفنيـة ألي فريق حاليًـا بعد أن ترك
وسم تدريب ريال مدريد في نهاية ا

اضي ا
تــشــابه بـــدايــة ســوالري وزيــدان ال

عجزات للريال يضمن ا
حتى اآلن يـبـدو طريق األرجـنتـيني
ؤقت ـدرب ا سانـتـياجـو سوالري ا
لـريـال مدريـد مـشـابهـا لـلـدرب الذي
سلكه الـفرنسي زيـدان الدين زيدان
ـلكي في عنـدما تـولى مهـمة قـيادة ا

مـنــتـصف مـوسم 2015/2016 بدال
من اإلسباني رافائيل بينيتيز.

ســـوالري الــــذي كـــان يــــدرب فـــريق
الـــكــاســـتـــيـــا بــات اآلن عـــلى رأس
الـقيـادة الفـنيـة لـلفـريق الذي حـصد
مــعه زيـدان  3ألــقــاب دوري أبــطـال
أوروبـا على الـتـوالي بعـد اإلطـاحة
بــاإلســبــاني جــولــ لــوبــيـتــيــجي
بـسـبب الـنـتائـج الكـارثـيـة وآخـرها

خماسية الكالسيكو.
لــكن ورغم تـشــابه الــبـدايـات إال أن
هـناك اخـتالفـات بارزة بـ سوالري
وزيـــدان نــرصـــدهـــا في الـــتــقـــريــر

التالي:
خبرة الفريق األول

زيــدان اســتــطـاع أن يــعــيش أجـواء
الــفـريق األول لــريـال مـدريــد عـنـدمـا
عـــمل مـــســاعـــدا لإليـــطــالي كـــارلــو
أنشيـلوتي في موسم 2013/2014 
وبعدها انتقل لـيكون مساعدًا أيضًا
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وأكــــد حــــرص االحتــــاد
ـــاني عـــلى حـــمـــايــة األ
وتـكــر الـشـخــصـيـات
الــــبـــارزة مـــثـل مـــالك

. هوفنها

وأكـد هـانـز لـورنـزو رئـيس احملـكـمـة
الـريـاضـيـة أن هـذه الـقـرارات تـهدف
إلى مـنع تـكـرار هـذه الـسـلـوكـيـات ال
سيمـا ضد شخصـيات بحـجم ديتمار

هوب.

حتى نهاية موسم 2021/2022.
وكانت جـماهـير دورتـمونـد قد رفعت
الفتـات مسـيئـة ضد مـالك هوفـنها

خـالل مــبـــاراة الـــفــريـــقـــ يــوم 22
سبتمبر/ أيلول .2018.
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فرضـت احملكـمـة الريـاضـية بـاالحتاد
اني لـكرة الـقدم عـقوبـات صارمة األ
عــلى بـوروســيـا دورتــمـونـد بــسـبب
ســـلــوك مــشــجــعـــيه خالل مــواجــهــة

وسم. هوفنها هذا ا
ـــانــــــي بــيـــانــا وأصـــدر االحتــاد األ
رسميًا عبر موقعـــــه اإللكتـــــــروني
أكـد خــــــالله تـغــــر دورتـمــــــــوند
 50 ألــــــف يـــورو بســـبب إهــــانة
جمـاهـيره ديـتـمار هـوب مـالك نادي

. هوفنها
وقــررت احملـكــمـة الــريـاضــيـة أيــضًـا
حـــرمــان مـــشــجـــعي دورتــمـــونــد من
حضور مباريـات الفريق داخل ملعب
قبلة واسم الـ 3ا هوفنها خالل ا
عـــلى أن تــنــتـــهي الــعـــقــوبــة في 30

يونيو/ حزيران 2022.
ـــانـي في بـــيـــانه وحث االحتـــاد األ
نـادي دورتمـونـد عـلى الـتحـرك لـلـحد
من تــــصـــرفــــات جـــمــــاهــــيـــره خالل
قـبلة عـلى ملعب مباريـات الفريـق ا

سيجنال إيدونا بارك.
وتضمن البـيان أيضًا حـظر مشجعي
دورتـــــــمــــــــونـــــــد مـن حـــــــمـل األعالم
والالفتات خالل مواجهات هوفنها
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يسـتعد جـانلويجي بـوفون حارس مـرمى باريس سان جيـرمان للـظهور األول هذا

قبل أمام نابولي. وسم في بطولة دوري أبطال أوروبا األسبوع ا ا
شـاركة في دوري األبـطال إليـقافه  3 مبـاريات بـعد الـطرد وغـاب بوفـون عن ا
اضي ـوسم ا الـذي تعـرض له خالل مـواجـهـة ريال مـدريـد بـنصف نـهـائي ا
ـا في صـفـوف يـوفـنـتـوس.وقـال بـوفـون خالل تـصـريـحات حـ كـان العـبً

نقلـتها صـحيفـة "موندو ديـبورتـيفو" اإلسـبانيـة: "صحيح أنـني بعد
لعب باراة كـانت نبرة حـديثي أعلى من الالزم ولـكن في ا ا

كـان سلـوكي رياضيًـا تمامًـا". وأضاف: "حـصلت على
ـاذا? وكـذلك الـبـطـاقــة احلـمـراء وال زلت أتــسـاءل 

إيقافي  3 مباريات".
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وال يــزال بالتــر يُـصــر عــلى انه بـريء
مـن كل التهم التي نـسبت إليه و يؤكد
انه ســيـسـتــمـر في مـواصــلـة جـهـوده
الثـبات براءته  حـيث قال :" انا هاد
الــــبــــال وأنــــام مــــرتــــاح الــــبــــال رغم
مــواجــهـتي لــبــعض الـصــعــوبـات في
ـارسـة أي الــنـوم   بـعـد مــنـعي من 
نــشــاط ".اسـتــغـرب بالتــر من اتــهـامه
بــالــفـســاد وهــو الــذي تـرك مــلــيـارات
الـدوالرات في حـساب احتـاد الـلعـبة 
ه أن يـتأثر مـشيـراً الى أن أكثر مـا يؤ
ـثل هـذه الـتـهم مـثـلـما افـراد اسـرته 
حــــدث مع حــــفـــيــــدته وزمالئــــهـــا في
ـــــــدرســـــــة.وفـــــــضـل بالتـــــــر الـــــــرد ا
بـــدبــلـــومــاســـيــة عن ســـؤال يــتـــعــلق
بــشـعـوره بـاخلـيـانــة من قـبل صـديـقه
بالتـيني  عندمـا قال :" بالتيني فضل
الـلجوء إلى الـعدالة الـفرنسـية إلثبات
بـراءتـه  بـيـنـمـا اخـتـرت الـلـجـوء إلى
احملــكـمـة الـريــاضـيـة واتـوقع ان حتل

شاكل بنهاية العام اجلاري". كافة ا
واكـد بالتر ان مشـاكل االحتاد الدولي
ال تــزال قــائــمـة رغم انــتــخــاب رئـيس
ـثالً بــجـيـانـي إنـفـانــتـيـنـو  جــديـد 
حـــــيث عــــلـق قــــائالً :"  كـــــرة الــــقــــدم
ــا اسـتــفـدت اســتــفـادت مــني اكـثــر 
مـنهـا  فقد كـنت مبـشراً للـعبـة بفضل
اجلـــهــود الــتـي بــذلــتـــهــا في ســـبــيل

اصبحت حيوية في اخلير والشر.
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ونفى رئيس االحتاد السابق أن يكون
قـد وعـد رئيس احلـكـومة الـبـريطـانـية
نح إنكلترا الـسابق ديفيد كامـيرون 
شــرف اســـتــضــافــة مــونــديــال 2018
حـــيـث قـــال:" اخلـــســـاران لـــتـــنـــظـــيم
مـونـديال  - 2018 يـقـصد واشـنطن و
لـندن- قادا حتـالفاً لإلطـاحة بي  ولو
ـا  مــنـحــهــمـا شــرف االسـتــضـافــة 
حـدث مـا حدث  فـالهـدف كان إبـعادي

وفي النهاية حتقق لهما ما اراداه".
وكــشف بـالتــر عن وجــود خــيـانــة من
كتب الـتنـفيذي قـبل مقـرب مـنه في ا
بـ "الـــفـــيـــفـــا" إال انه أكـــد بـــأنه لـــيس
مـــــســــؤوالً عن اخـــــتــــيـــــارهم الن ذلك

مسؤولية االحتادات القارية .
وعــاد بالتــر بــذاكــرته إلـى فــجــر يـوم
الــســابع والـعــشــرين من شــهـر مــايـو
لــعـام  2015 الــذي شـهــد اإلطـاحـة به
بــعـد ايـام قــلـيـلــة من إعـادة انــتـخـابه
رئـيـسـاً لالحتاد الـدولي  حـيث قال :"
واجـهت تدخالً سياسياً في فندق راقٍ
ـديـنـة زوريخ فـي حضـور إعـالمـي

أميركي ".
وتـــابع :" الــقــضـــاء األمــيــركي وصف
الـفـيـفا بـأنـهـا منـظـمة مـافـيـا  ويجب
حتـطيمها و إزالتها  وبعدما وضعت

الـدولي لكرة القدم لم يكن حينها لديه
أي راعٍ بــاسـتــثـنــاء شـركــة اديـداس 
ولــكن بـعـد ذلـك  اسـتـقــطـاب شـركـة
ــيــة ثم ازداد عــدد كــوكــا كــوكــا الــعــا
الـرعاة مع بداية البث الـتلفزيوني في

السبعينات".
وبـالنـسبة لـبالتر فإن مـونديال 1998
بـفـرنسـا كـان آخـر مونـديـال للـفـقراء 
حـيث كـان الـبث الـتلـفـزيونـي مجـانـياً
ــقـابـل اشــتــراكـات قــبل ان يــصــبـح 
مــالـــيــة بــدايــة من مـــونــديــال كــوريــا
والــيــابـان  2002 وهـي االشــتــراكـات
الــتي ال يـقــدر عـلــيـهــا الـفـقــراء الـذين
يـشكلون قاعدة جـماهير كرة القدم في

العالم.
وبـسـؤاله عن سـر الـتـغيـيـر الـذي طرأ
عـــلى االحتــاد الــدولـي  أجــاب بالتــر
قـائالً :" إن التـدخل السـياسي في كرة
الـقدم لالستـفادة من شعـبيتـها كان له
تـأثير على الفيـفا  واستشهد بذلك
ــا حـدث في مــونـديـال 1978
بــــاالرجــــنـــتــــ خالل احلــــكم
الـعــسـكـري ثم امـتـد الـتـأثـيـر
إلـى اختيـار مستـضيف كأس
الـــعــالم  اذ قـــررت الــلـــجــنــة
الــتــنـفــيــذيـة إســنــاد مـونــديـال
 2018 لقارة أوروبا وحتديداً
ألوروبــا الـشـرقـيـة  عـلى ان تـكـون
الــدورة الـتي تـلـيــهـا في الـواليـات
ــتـــحــدة األمــيــركــيــة من اجل ا
إبـراز قيم التعـايش السلمي
والـتعارف والـتقارب ب
الــثـقــافـات و االجــنـاس

عن طريق كرة القدم".
وتــــــــابع :" الــــــــتـــــــدخل
الــســيـاسـي تـواصل في
حتـــديــــد مـــســـتـــضـــيف
مــونــديــال  2022 حــيث
 اخـتـيـار قـطـر بـدال من
ـتحـدة بـسبب الـواليـات ا
الــضـغط الـسـيـاسي الـذي
مـارسه الرئـيس الفـرنسي
نــيــكــوال ســاركــوزي عــلى
االحتــاد الـدولي من خالل
صـديـقه مـيـشـال بالتـيني
الــــذي كــــان عـــضــــواً في
ـكتب التـنفيذي  مـثلما ا
تــدخل مــؤخــراً الــرئـيس
األمـيركي دونـالد ترمب
فـي اخـــــــــــتـــــــــــيــــــــــار
مـستـضيف مـونديال

.2026"
واعــــــتـــــرف بالتـــــر
بـــــعــــجــــز االحتــــاد
الـــدولـي عن الـــقـــيــام
بـأي دور عـنـدما تـتـحرك
الــســيـاســة الن كـرة الــقـدم
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أعلن مـانشستـر سيتي اول امس اجلمـعة مدة غيـاب جنمه البلـجيكي كيـف دي بروين. وقال
دة الـسيتي عـبر مـوقعه الـرسمي إنه سيـفقـد دي بروين بسـبب إصابـته في الركـبة اليـسرى 
 6أسابيع. لكن النادي أكد أن الالعب لن يحتاج لتدخل جراحي بل للراحة والعالج الطبيعي
العـب.وتـعــرض دي بــروين لإلصــابـة أمــام فــولـهــام عــلى مــلـعب فـقط مـن أجل الـعــودة إلى ا
"االحتـاد" خالل فـوز فريـقه (2/0) في ثـمن نـهـائي كـأس الـرابـطـة اإلجنـلـيـزيـة. وبـذلك سـيـغـيب
الـالعب عن مـبـاريـات مـهـمـة لـلـســيـتي مـثل مـانـشـسـتـر يـونــايـتـد وسـاوثـهـامـبـتـون وشـاخـتـار

وث. دونيتسك ووست هام وليون وبور

تـطويرهـا"  نافيـاً في ذات السياق ان
يـكـون "الـفـيـفـا" قـد حتـول إلى "مـافـيا"
ألنه  يـسـتـحيل الـسـيطـرة عـلى إحتاد

اللعبة.
 U UNð«

وحتـدث بالتـر عن الـتحـكـيم في عـهده
واالتــــهـــامــــات الـــتي طــــالت االحتـــاد
بــوجـود تالعب  حــيث قـال ": لم تـكن
هـناك أية تـوجيهـات من احتاد اللـعبة
ـباريات لـينـحازوا ألي فريق" حلـكام ا
 مـعترفاً بأن قضية التحكيم معقدة و

ال تزال كذلك حتى اآلن .
واعــــتــــرف بالتــــر بـــوجــــود رشـــاوى
لــلـحـكـام  حــيث قـال ": انه في احـدى
مــبــاريـات األنــديــة سـمــعت مــسـؤوال
رسـمــيـا الحـد األنـديـة يـقـول آلخـر هل
اعـطيت الـظرف لـلحكم ? لـيجـيبه بأنه
نـسي"  نـافيـاً وجـود كرات سـاخـنة و
اخــرى بـاردة خالل عـمــلـيـات الــقـرعـة
ـسـابـقـات الـدولـيـة  وأن اخلـاصـة بـا
ــثل هـذه "الــفــيــفـا" لـم يـلــجــأ إطالقــاً 

السلوكيات.
واخــتـتم بالتـر حـديــثه بـأنه ال يـشـعـر
بـــالــنـــدم حــول رأيه فـي الــبــرتـــغــالي
رونـــالــدو عـــنــدمـــا وصــفه بـــالــقـــائــد
الـعـسـكري قـبل سـنوات مـفـضال عـليه
األرجــنـتــيـنـي مـيــسي الـذي يــعـتــبـره

موهبة فنية طبيعية .
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كشفت تقارير إعالمـية بأن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد اإلسباني لم يفقد األمل في
الـتعاقد مع األرجـنتينـي ماوريسيـو بوتشيـتينـو مدرب نادي توتـنهام هوتـسبيـر اإلنكليـزي ليتولى

قبل. وسم ا اجلهاز الفني للفريق بداية من ا
وكـانت إدارة ريال مـدريـد قد قـررت إقـالة جـول لـوبـيتـيـغي من رئاسـة اجلـهاز الـفنـي للـفريق 

وسم اجلاري . همة موقتاً لألرجنتيني سانتياغو سوالري حتى نهاية ا وإسناد ا
فـاوضـات مع وأوضـحت صـحـيـفـة "ذا صن" الـبـريـطـانـيـة بـأن إدارة ريـال مـدريـد عـادت لفـتـح ا

بوتشيتينو   رغم ان االخير مدد عقده مع توتنهام لغاية عام 2023.
ويـعـتـزم رئـيس ريـال مـدريـد تـقـد عـرض لـلـمـدرب االرجـنـتـيـني يـوازي ضـعف راتـبـه الـسـنوي
ـدة خمـسة اعوام تـبلغ قـيمته احلالي مع تـوتنهـام و يقدر بـ  17مليـون جنـيه استرلـيني  بـعقد 

الكلية  85 مليون جنيه استرليني.
درب األرجـنـتيـني سانـتيـاغـو سوالري سـيمـتد لـنهـاية ـوقت مع ا ووفقـاً للـتقـرير فـإن الـتعـاقد ا
واصفات الشخصية وسم اجلاري فقط تمهيداً لـلتعاقد مع بوتشيتينو الذي يتوفر على كافة ا ا
والفنية التي تـسمح له بتحقيق جناح مـع ريال مدريد  حيث ال يختـلف كثيراً في مواصفاته عن

الفرنسي زين الدين زيدان.
هـاجم اإلنكلـيزي الدولي ويـأتي التعـاقد مع بوتـشيتـينو ضـمن استراتـيجيـة ريال مدريـد جللب ا
هـاري كــ هــــــداف تـوتــنــــــهـام هــوتـســـــــبــيـر حــيث يـراهـن عـلى إقــنــاعه بـااللــتــحـاق به إلى
ـقـبل لبـناء "جـالكتـيكـوس " جديـد في الـعاصـمة "السـانتـياغـو بـيرنـابيـو" بـدايـــــة من الـصيف ا

مدريد.
ورشح جـيانـلـويـجي بـوفـون حـارس مـرمى بـاريس سـان جيـرمـان اول امس اجلـمـعـة فـريـق

وسم. للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا ا
وقال بوفون خالل حوار مع شبـكة "سكاي سبورتس": "بـرشلونة ويوفنـتوس هما األقرب للقب

فالفريقان يضمان اثن من أفضل العبي العالم (ميسي وكريستيانو)".
ــواسم األخـيـرة وعـزز وتـابـع: "لـقـد حـافظ يــوفـنـتـوس عــلى تـواجـده في دائــرة الـكـبـار خالل ا

صفوفه بضم كريستيانو رونالدو".
وأضـاف: "أمـا بي إس جي فـيـبـقـى ضـمن الـفـرق الـواعـدة في أوروبـا مــثل مـانـشـسـتـر سـيـتي

درب اخملـضرم كارلو ونابـولي الذي ستـزداد خبرات ووعي العـبيه بفـضل التعـاقد مع ا
أنشيلوتي".

واعتبر بوفون أن تـتويج سان جيرمان بلقب دوري األبـطال يحتاج وقتًا ومشروعًا
ـباريـات سـويًا لـفـترة ا وتـشـكيـلـة منـسـجــــــمـة من الالعـبـ تخـوض ا واضـحً

طويلة.
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وتـناول بالتر في مـستهل مـقابلته مع
صـحـيـفـة "مـاركا" اإلسـبـانـيـة بـاحلدث
عن بـدايـة عـهـده بـالفـيـفـا حـيث قال:"
ــبـــيــة كـــنت اعــمـل في الــلـــجــنـــة األو
الـسويسـرية  وتلقـيت حينـها اتصاالً
مـن االم العام باالحتاد الدولي لكرة
الــــــقــــــدم فـي عـــــام  1966 بــــــهــــــدف
ــا دفــعــني لــتـرك كل مــســاعــدتـهم  
شـيء وااللـتــحــاق بــهم ألنــهــا فــرصـة

ذهبية قد ال تعوض ".
وتـابع :" لـقد كـان الـفيـفا بـالـنسـبة لي
حـــلـــمــاً و قـــد حتـــقق ذلك  وتـــبــوّأت
مـــنــاصب قــيــاديـــة من امــ عــام إلى
رئـيس مـنـذ عام  1998وحـتـى إقالـتي
فـي عـام 2015 رغـم أنه قــيل حــيــنــهـا
بـــأن الــرئـــيس الـــســابـق الــبـــرازيــلي
الــراحـل جـواو هــافــيـالجن كــان يــريـد
العـب كـرة لــيـس لــيـســجـل االهـداف
ولــكن لـيــضع بـرامج لـتــطـويـر

كرة القدم ".
الي الوضع ا

واشــــاد الــــســــويــــســـري
بـــجــهـــوده الــتي بـــذلــهــا
ـالي لــتـحـســ الـوضع ا
الحتـاد اللـعبـة حيث قال
:" بــعـد وصــولي لالحتـاد

اسـتقالتي امامهم انـقلبوا في موقفهم
و قــالــوا بـــأن الــفــيــفــا كــان ضــحــيــة

للمافيا" .
ونـفى بالتـر ان يـكـون قد عـلم مـسـبـقاً
بـإجـتـيـاح الـشـرطة األمـيـركـيـة لـفـندق
إقامته غير انه اقر بوجود علم مسبق
لـدى وزارة الـقضـاء السـويسـري التي
اخـــبـــرته بـــأنه لـــيس ضـــمن قـــائـــمــة

تهم . ا
 وعـن أسوأ أيـام حيـاته  كـشف بالتر
ـكتـبي في قـائالً : "اجـتـيـاح الـشـرطـة 
فـندق إقـامتي و رمي الدوالرات خالل

مؤتمري بالعاصمة لندن".
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ورغـم اعــتــراف بالتــر بــأن مــســؤولي
"الـفـيفـا" حتـولت حيـاتـهم و اصبـحوا
يـعيشـون في ظروف معيـشية أفضل 
إال انه اسـتـبـعـد ان يـكـون لـذلك تـأثـير
عــلى دوافع اإلطـاحــة به  حـيث اوعـز
ذلك بـبـقائه سـنوات طـويلـة على رأس
االحتـاد الدولي لكرة القدم  حيث قال
:" عــائـلـتي طـلـبت مــني تـرك الـفـيـفـا 
وقــد قــررت ذلك فــعالً بــعــد مــونــديـال
الــبـرازيل  2014إال ان غــيـاب الــبـديل
بـــعــد تـــراجع مـــيــشـــال بالتــيـــني عن
تـــرشــيـح نــفـــسه  وفـــشل االحتــادات
ــثل لــهم  قـد الــقـاريــة في تــرشـيح 

فرضا عليّ االستمرار".
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دافع رئيس فيفا
السابق عن نفسه
في شبهات فساد
في حديث موسع
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ستطيل األخضر. ا
وشـدد لـويس فـيـجـو عـلى أنه "مـادام
كريـستـيـانو رونـالدو لم يـتوقف بـعد
عـن الـــلــــعب ســـأقــــول إن رونـــالـــدو
الـــبــرازيـــلي كـــان الــرقم واحـــد أمــام
ـرمى إال أنـهــمـا بـاسـتـطـاعـتـهـا أن ا

يضمنا لك تسجيل األهداف".
وأكـمل: "أهم شـيء أن تـضـعــهـمـا في
وضــعــيــة لـلــتــســجـيل وســيــتــكـفالن
بـــــــالـــــــبـــــــاقـي". إلـى ذلـك يُـــــــواصل
كريستيانو رونالدو ( 33عاماً) تألقه
مع الـعمالق يـوفـنـتوس الـذي انـتقل
إلــيه في مـدة االنــتـقــاالت الـصــيـفــيـة

اضية قادماً من ريال مدريد. ا
وجنح الـنجم الـبـرتـغالي في
تـــســــجـــيل  7 أهـــداف في
الــدوري اإليـطــالي فــيــمـا
يتـوقع مراقـبون أن يُـتوج
أحسـن العب في الـعالم 5
مــــرات بـــجــــائـــزة هـــداف

"الكالتشيو".
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أكـد النـجم الـبرتـغـالي لويس فـيـجو
الـــبــــرازيـــلـي رونـــالــــدو أفــــضل من
مـواطــنه كـريـســتـيـانــو رونـالـدو في

إنهاء الهجمات.
وأضــاف فـــيـــجـــو في تـــصـــريـــحــات
صـحــفــيــة نــقــلــهــا مــوقع صــحــيــفـة
"إكــسـبــريس" الــبـريــطـانــيـة أن جنم
يـــوفــنـــتــوس أفـــضل في الـــضــربــات
الـــرأســـيـــة ألنه ســـجل الـــعــديـــد من

األهداف برأسه.
وأضح أن كل من رونـالدو الـبـرازيلي
والــبــرتـغــالي العــبـان رائــعــان فـوق

فريق فريق دور تموند بكرة القدم

للمدرب في ريال مدريد كاستيا.
وكـانت خـطـة ريـال مـدريـد أن يـكون
ستقبل للفريق حتى زيدان مدرب ا
أن الــكــثـيــر من الــتــقـاريــر وقــتــهـا
أشـارت إلى أن الـنـجم الـفـرنـسي قد
يـنـتـقل لـتـدريب مـونـاكـو الـفـرنسي
ـلـكي بــاالتـفـاق مع إدارة الــنـادي ا
ـــــزيـــــد من من أجـل اكـــــتـــــســـــاب ا
ـــلـــكي قـــرر أن اخلـــبـــرات ولـــكـن ا
يــراقب تـطــور زيـدان كــمـدرب داخل

جدران النادي.
أمــا ســـوالري فــمـــنــذ دخـــوله عــالم
الـتـدريـب لم يـخض جتـربـة الـفـريق
األول حـتى كــمـدرب مـسـاعـد ومـنـذ
وجـوده كـمـدرب لـريـال مـدريـد حتت

 18عاما في موسم 2015/2016
ـــنــاصـب حــتى وهــو يـــتـــدرج في ا
وصل إلى فريق الكاستيا ومنه إلى

مدرب مؤقت لريال مدريد.
عالقة زيدان مع الالعب

الــنــقـطــة الــثــانــيـة الــتي تــصب في
مـصـلــحـة زين الـدين زيـدان عالقـته
اجلــيـدة مع اجملـمـوعــة احلـالـيـة من
الالعـــبــ فـي ريــال مـــدريـــد وهــذا

حتى قبل تواجده كمدرب للفريق.
فــكــنــا نــرى االحــتــرام الــكــبــيــر من
الالعب لزيدان عنـدما كان مساعدا
ألنـشـيـلـوتي ودائـمًـا مـا كـان يـخرج
العبو الفريق لـيؤكدوا أن زيدان هو

قدوتهم في عالم كرة القدم.
زيــدان أيــضًــا كـان قــريــبـا من إدارة
ريـال مـدريد مـنـذ اعـتزالـه حتى أنه
ـــديـــر الــريـــاضي تـــولى مـــنـــصب ا
لـــلـــنـــادي في مـــوسم 2011/2012 
وقبـلها عمـل كمسـتشار فنـي للنادي

حتت قيادة فلورينتينو بيريز.
أمــا ســوالري فــهــو لم يــتــعــامل مع
اجلــــيـل احلــــالـي من العـــــبي ريــــال
مـدريـد عـلى اإلطالق وأدواره كـلـهـا

. كانت قائمة في فرق الناشئ
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وكــادت األمـــور تــتــفـــاقم لــوال تــدخل
مـسؤولـي التـرجي واألهـلي لـلـسـماح
جلـمـاهيـر الـتـرجي بـدخـول الالفـتات
باراة نفسه. على أن تعلق في وقت ا
وامتألت مـدرجات مـلعب بـرج العرب
ـصـريـة والـتـونـسـيـة بـاجلـمـاهــيـر ا
وسـط هـــتـــافـــات مـــدويـــة من جـــانب

مشجعي الفريق األحمر.
وكان األمن قد وافق عـلى حضور 60
ألـف مــــشــــجع فـي مــــبــــاراة األهــــلي

والترجي.

القاهرة  –وكاالت
 شـــهــد مـــلـــعـب بـــرج الـــعـــرب الــذي
يسـتضـيف مبـاراة األهلي والـترجي
في ذهــــاب نـــــهــــائـي دوري أبــــطــــال
إفـريـقـيـا مـشـادات كالمـية بـ األمن

وجماهير الفريق التونسي.
جــاء ذلك بــعــد أن تـمــسك مــشــجــعـو
الــتـــرجي الــتــونـــسي وبــعض أفــراد
األلتـراس بتـعـليق الالفـتات اخلـاصة
ــلــعب ولــكن األمن بــالــرابــطــة فـي ا
رفض تماما وهدد بسحب الالفتات.

زين الدين
زيدان

كيف
دي

بروين

جانب من
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الترجي


