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تقارير �إنكليزية ت�ؤكد موافقة مورينيو
على تدريب مان�ش�ستر يونايتد

المدربون هم نجوم ال�شهر...

�أحاديث �سوق االنتقاالت تتمحور حول خبراء الأندية
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انتقاالت المدربين تخطف
األضواء من الالعبين

عادة ما يخطف الالعبون األضواء في فترة
االنتقاالت الشتوية ولكن ما يحدث في نهاية
عام  2015وبداية العام جديد مختلف للغاية،
حيث سيطرت أخبار المدربين على األج��واء
بشأن رحيلهم ع��ن فريقهم خاصة األسماء
الكبيرة.
واتخذ انشيلوتي ق��رار بوضع حد لفترة
ال��راح��ة التي منحها لنفسه عقب رحيله من
تدريب ريال مدريد وانتقل إلى تدريب بايرن
ميونيخ األلماني بعد أن قرر بيل غوارديوال
المدرب السابق للنادي البافاري عدم التجديد
والبحث فريق جديد يخوض معه تجربته.
وقرر المليادير الروسي رومان إبراموفيتش
مالك ن��ادي تشيلسي إن��ه��اء عقد البرتغالي
ج��وزي��ه مورينيو بعد سلسلة م��ن النتائج
المخيبة التي تعرض لها البلوز في ال��دوري
اإلنكليزي ووصل األمر إلى تراجع ترتيبه إلى
المركز السادس عشر.
وأعلن إبراموفيتش االستعانة بالمدرب
الهولندي جوس هيدينك والذي سبق له تدريب
تشيلسي بشكل موقت من أجل استعادة المسار
والبحث عن أمل جديد يمنح الفريق دفعة من
أجل احتالل اي من المراكز األربعة األولى من
أجل ضمان المشاركة في مسابقة دوري أبطال
أوروبا.
أم��ا بيب غ��واردي��وال المدير الفني السابق
لبايرن ميونيخ فقد ارتبط اسمه بمكانين األول
هو مانشستر يونايتد أم��ا اآلخ��ر فهو الغريم
التقليدي مانشستر سيتي فاألول ال يزال يعاني
مع الهولندي لويس فان غال أما الثاني فيسعى
إلى استعادة لقب الدوري اإلنكليزي الذي فقده
في الموسم الماضي لصالح تشيلسي.
ول��م تتضح ال��ص��ورة بشكل نهائي بشأن
وجهة بيب غ��واردي��وال وإن كان المدير الفني
ال��ذي أسس «التيكي تاكا» الحديثة يأمل في
ال��ذه��اب إل��ى كيان مؤسسي لديه فكر إداري
قادر على النهوض بالنادي وال تقوم سياساته
التعاقدية على العشوائية وهو ما يتناسب مع
الشياطين الحمر ال سيما أن السيتزن.
وكان ليفربول قد تعاقد مع األلماني يورغن
كلوب منذ شهر وأفلت من الصراع الشرس الذي
يدور بين الفرق الكبرى على األسماء الشهيرة
في مجال التدريب حيث ك��ان الفريق يعاني
من األزمات المتالحقة من المدير الفني براندن
رودجرز.
وطالبت جماهير ريال مدريد بضرورة رحيل
اإلسباني رافا بينتيز المدير الفني للفريق فيما
طالب البعض بضرورة عودة جوزيه مورينيو
إلى سانتياغو بيرنابيو ولكن يبدو أن المدير
الفني البرتغالي ال يمكنه التأقلم مع الوضع
في النادي الملكي بسبب المشاكل التي أثيرت
عبر الصحف ووسائل اإلع�لام بشأن األزم��ات
داخل غرفة المالبس والمواقف التي يتخذها
من كريستيانو رونالدو وبيبي وقبلهما الحارس
كاسياس ال���ذي أل��م��ح ب��أن��ه ي��س��رب تشكيلة
الفريق وأخباره إلى صديقته اإلعالمية سارة
كاربونيرو.
وال يزال الغموض يكتنف موقف بيلغريني إذا
ما رحل عن تدريب مانشستر سيتي ونفس األمر
بالنسبة للهولندي لويس فان غال ،فيما يبدو
األمر مستقرا ً بالنسبة إلى برشلونة اإلسباني

ال��ذي يعيش فترة طيبة م��ع لويس إنريكي
والذي حصل مع البلوغرانا على خمس بطوالت
في عام .2015
ويمثل ه��ذا ال��ص��راع بين المدربين فرصة
مثالية ألن تقوم بعض األندية بتنفيذ خططها
التعاقدية م��ع الالعبين ف��ي ه��دوء وإن كان
البعض منهم قد وضع بعض المطالب الخاصة
بالتعاقدات مثلما ح��دث مع اإليطالي كارلو
أنشيلوتي ال��ذي اش��ت��رط على إدارة بايرن
ميونيخ األلماني بعدم بيع البولندي روبرت
ليفاندفسكي إلى أي فريق إذا ما أرادوا التعاقد
معه.
ويمثل هذا المطلب ضربة موجهة إلى ريال
مدريد اإلسباني والذي ألمح في أكثر من مناسبة
بأنه يرغب في ضم الالعب في فترة االنتقاالت
الشتوية كي يكون أساسيا بدال ً من كريم بنزيمة
الذي يعاني من التشتت خاصة بعد مشكلته
مع فالبوينا العب المنتخب الفرنسي والتي
وصلت إلى القضاء الفرنسي وكلفته االستبعاد
من تشكيلة الديوك التي ستستدعى للمشاركة
في مسابقة يورو .2016
وك���ان فلورنتينو ب��ي��ري��ز ق��د أق���ال ك��ارل��و
أنشيلوتي رغم أنه أعترف بعد ذلك أن المشاكل
التي يتعرض لها الفريق ال يمثل الجهاز الفني
عامالً مؤثرا ً فيها ،في تأكيد على أن أنشيلوتي ال
يتحمل الجانب األكبر من اإلخفاق الذي تعرض
له ريال مدريد في الموسم الماضي حين خرج
خالي الوفاض من البطوالت التي شارك فيها.

االتحاد الويلزي يسعى
لتجديد عقد كولمان

تأهل المنتخب الويلزي للمرة األول��ى منذ
 1958لبطولة كبيرة وه��ي نهائيات األم��م
األوروبية بفرنسا وكان وراء اإلنجاز المدرب
الحالي للمنتخب كريس كولمان والذي ينتهي
عقده مع المنتخب بعد نهاية بطولة يورو
. 2016
وق��ال الرئيس التنفيذي لالتحاد الويلزي

لموقع «ديلي ستار»« :نشعر معه باالرتياح
نحن واضحين تماما ً معه ،كريس يقوم بعمل
رائع ،ونريد منه أن يواصل هذا العمل في اليورو
وما بعده».
وأضاف أخيراًَ« :في السنة الجديدة نأمل أن
يكون االتفاق على عقده الجديد سريعاً».

آرسنال يقترب من ضم
الروسي كوكورين

أك���دت ت��ق��اري��ر روس��ي��ة أن ن���ادي أرس��ن��ال
اإلنكليزي على وش��ك التوقيع م��ع المهاجم
الروسي ألكساندر كوكورين من دينامو موسكو
مقابل  4.3مليون جنيه إسترليني.
الالعب األوكراني السابق في نادي مانشستر
يونايتد كانتشيلسكيس أكد ان الروسي قد يذهب
إلى العالمية في حال انتقل إلى آرسنال .وقال
كانتشيلسكيس« :كوكورين يجب أن يغتنم
الفرصة والذهاب إلى ملعب اإلمارات» ،وأضاف:
«الدوري الروسي ضعيف ويمكن لكوكورين أن
ينضج وينمو لو ذهب إلى آرسنال».
وتابع« :يمكنه أن يصبح مثل أندريه أرشافين
سوف يصبح من أصحاب الطبقة العليا في
لندن» ومن الجدير بالذكر أن كوكورين (24
سنة) لعب مع دينامو موسكو  201مباراة
سجل فيها  50هدفا ً ولعب  36مباراة دولية مع
المنتخب الروسي .
كما أن نادي زينت الروسي أيضا ً يرغب في
التعاقد مع كوكورين وكان المدير العام لنادي
زينت قد قال« :كوكورين العب رائع ونتمنى أن
نراه في صفوف فريقنا».

ميالن يعرض ميكسس
على مارسيليا

أك��دت تقارير فرنسية أن ال�لاع��ب فيليب
ميكسس مدافع ميالن اإليطالي لكرة القدم،
يقترب من العودة إلى الدوري الفرنسي واللعب
لصفوف مارسيليا الفرنسي.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��ج��دي��د ع��ق��ده الصيف

الماضي ،إال أن المدرب ميهالوفيتش لم يعتمد
على ميكسس البالغ من العمر  33عاماً.
ووفقا ً لـ»فرانس فوتبول» فإن نادي ميالن
اإلي��ط��ال��ي ع��رض العبه ميكسس على ن��ادي
مارسيليا الفرنسي ،ول��م يتضح حتى اآلن
الطريقة التي سينتقل بها الفرنسي والتي من
الممكن أن تكون مجانية نهاية الموسم.
وكيل أعماله ك��ان قد كشف أن فيليب هو
الالعب المفضل للرئيس سلفيو برلسكوني وهو
من منع انتقاله إلى فيورنتينا الصيف الماضي
مع العلم أنه لم يكن ضمن خطط ميهالوفيتش،
وق��ال ل��ه« :ال نريدك أن تغادر ،نحن نثق بك
ونريد بقاءك في الفريق».

أكدت العديد من التقارير اإلعالمية اإلنكليزية أن إدارة
مانشستر يونايتد توصلت إلى اتفاق رسمي مع المدرب
البرتغالي جوزيه مورينيو لخالفة الهولندي لويس فان
غال في تدريب الشياطين الحمر.
ووفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية ،فإن البرتغالي
جوزيه مورينيو توصل إلى اتفاق مع مسؤولي يونايتد
لالشراف على تدريب الفريق في عقد يمتد لمدة  5سنوات
خلفا ً للهولندي لويس فان غ��ال ،ال��ذي ال يقضي أوقاتا ً
سعيدة في مسرح األحالم.
وأشارت صحيفة «مانشستر المسائية» أيضا ً إلى أن
مورينيو اتفق مع اد ادوارد المدير التنفيذي للشياطين
الحمر على التفاصيل كافة ،فيما يتبقى فقط اإلع�لان
الرسمي من العائلة المالكة غاليزر عن إقالة المدرب
الهولندي فان غال خالل الساعات القليلة المقبلة.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس على سلم
ترتيب أندية الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم برصيد
 29نقطة وبفارق  9نقاط عن المتصدر ليستر سيتي ،كما
غادر دوري األبطال من مرحلة المجموعات ،فضالً عن عدم
فوز الفريق في آخر  6مباريات ،وهو األمر الذي لم يسبق
حدوثه منذ  17سنة.

رئيس نابولي يكشف مخطط
فريقه في االنتقاالت

ستة العبين قد يتخلّى عنهم مورينيو
عند وصوله إلى اليونايتد

أك��د أوريليو دي الورينتس ،رئيس نادي
نابولي اإليطالي لكرة القدم ،صاحب المركز
الثاني في الدوري خلف اإلنتر أكد أنه يسعى إلى
ضم العبين اثنين في فترة االنتقاالت الشتوية.
وف��ي حديث صحافي ق��ال« :إن ك��ان أحد
النجوم يريد مغادرة فريقه والقدوم هنا فليكن،
لكن ذل��ك لن يكون سهالً س��وف نسعى لضم
العبين أو ثالثة ذل��ك سيجعلنا أفضل حتى
حزيران» .وأضاف« :الشيء الذي ال أحبه هو أن
نعلن عن تعاقد في كانون الثاني ولكن ال نضمه
سوى في حزيران» ،وقال أيضاً« :ذات مرة كنا
في عالقة مع العب ولكن ناديه لم يرغب ببيعه
في كانون الثاني لذلك قلت له انتظر حتى
حزيران».
وت��اب��ع الوري��ن��ت��س« :واج��ب��ي ه��و تعزيزي
نابولي دائما ً لقد كنا في المسابقات األوروبية
لست سنوات ونريد البقاء في دوري أبطال
أوروبا لسنوات طويلة».
كما اعتذر عن حالة الملعب للجماهير وأكد أنه
يسعى إلى الحديث مع بلدية المدينة من أجل
تطوير الملعب أو شراء ملعب جديد للنادي.

تحديد موعد قمة ال�صفاء والأن�صار في الدوري اللبناني
عين االتحاد اللبناني لكرة القدم األحد المقبل
موعدا ً للمباراة المرتقبة بين الصفاء المتصدر
واألنصار خامس الترتيب ،على ملعب بيروت
البلدي ،ضمن الجولة العاشرة من ال��دوري
اللبناني ،ما قبل األخيرة من دور الذهاب.
وتكتسب المباراة أهمية كبرى للصفاء ،وال
سيما أن الفوز سيرفع رصيده الى  24نقطة،
في صدارة الترتيب ،ما سيعزز آماله في إحراز
لقب بطل الشتاء ،علما ً أن مباراته في الجولة
الحادية عشرة األخيرة للذهاب ،ستكون أمام
االجتماعي تاسع الترتيب برصيد  9نقاط.
وسيخوض الصفاء اللقاء ،بغياب صانع
العابه أحمد جلول ،الموقوف بسبب تراكم
البطاقات الصفراء.
ف��ي المقابل ،يسعى األن��ص��ار إل��ى الفوز
للمحافظة على آماله في المنافسة على اللقب،
وال سيما أن الخسارة ستبعده كثيرا ً عن الصفاء
المتصدر.
وي��س��ع��ى «األخ���ض���ر» الس��ت��ي��ع��اب غضب
جماهيره بعد النتائج المتواضعة ،وآخرها
التعادل م��ع االجتماعي  2 – 2ف��ي الجولة
التاسعة.
وكانت المباراة األخيرة بين الفريقين أسفرت
عن فوز الصفاء  1 – 3في ال��دور قبل النهائي
لمسابقة ك��أس النخبة التنشيطية ،الصيف
الماضي .وسجل للصفاء عمر الكردي وعالء
البابا ( ،)2ولألنصار عماد غدار.
وهنا برنامج الجولة العاشرة بحسب ما
أعلنه االتحاد اللبناني أمس:

الجمعة  25كانون األول :العهد ــــــ طرابلس
(صيدا).
السبت  26ك��ان��ون األول :ال��راس��ي��ن��غ ـــ
االج��ت��م��اع��ي (ب���رج ح��م��ود) ،النبي شيت ـــ
الشباب الغازية (بحمدون) ،السالم زغرتا ـــ
النجمة (زغرتا).
األحد  27كانون األول :شباب الساحل ــــ
الحكمة (العهد) ،األنصار ـــ الصفاء (بيروت
البلدي).
في إطار آخر ،اعتبر حسن هزيمة أحد أعمدة
فريق الصفاء متصدر الدوري اللبناني ،فالجناح
األيسر هو أحد األوراق التكتيكية الرابحة لدى

مدرب الفريق إميل رستم ،وال سيما أنه يؤدي
أدورا ً متعددة داخل الملعب.
وق��ال هزيمة في تصريح لموقع «ك��ورة»
الرياضي إن «الفوز على شباب الساحل في
الجولة التاسعة ،أمن لنا اجتياز  90في المئة
من الطريق نحو لقب بطل الخريف ،وهو أمر
في غاية األهمية بالنسبة لفريقنا ،الذي تجاوز
صعوبات كثيرة ،خصوصا ً بعد تأخر انطالق
استعداده للموسم الحالي».
وأك��د هزيمة ( 23سنة) أن لمدرب الفريق
إميل رستم دورا ً كبيرا ً في وصول الصفاء لهذا
الموقع ،فهو «يعاملنا على قاعدة االحتراف،

بجدية وودية في الوقت عينه .يتفهم الالعبين،
ويسمع ل��ه��م ،ويمنحهم ال��ح��ري��ة ف��ي أرض
الملعب ،لكن وفقا ً لضوابط كتيكية معينة
يفرضها ضمن استراتجية لعب الفريق».
واعتبر هزيمة« :أن عودة المهاجم الدولي
محمد حيدر شكلت دفعا ً كبيرا ً للصفاء هذا
الموسم ،وساعدته كثيرا ً في مستوى الخط
األمامي حيث يقدم المهاجم الشاب عالء البابا
ب��دوره عروضا ً رائعة ،بعدما استعاد الثقة
والجاهزية».
وأك��د هزيمة أن التفاهم والتعاون عنوان
أداء مهاجمي الصفاء هذا الموسم ،وأشاد بجهد
صانع العاب الفريق أحمد جلول في الوسط
حيث يلعب دورا ً بارزا ً في منظمومة الفريق.
ورأى هزيمة أن الصفاء يسير بثقة نحو لقب
ال��دوري للمرة الثالثة ،لكن األهم في المراحل
المقبلة هو االحتفاظ بالثقة وعدم النوم على
أمجاد النتائج الحالية ،فالفوز باللقب يتطلب
جهدا ً إضافياً.
كما رأى العب فريق الشباب العربي السابق
أن تعزيز ال��ف��ري��ق بالالعبين االج��ان��ب أمر
مطلوب ،خصوصا ً في اإلياب حيث من المرشح
أن ترتفع وتيرة المنافسة بين فرق الصدارة.
وأع��رب هزيمة عن أمله الكبير باالنضمام
إلى المنتخب ،مؤكدا ً أنه سيحافظ على تألقه
الحالي ،ليكون عند حسن ظن مدرب المنتخب
الوطني المونتينيجري ميودراج رادولوفيتش،
في الفترة المقبلة.

�سيرينا وديوكوفيت�ش يح�صدان
ثمار ت�ألقهما الالفت لعام 2015

مديرة �أعمال �شوماخر
تنفي قدرته على الم�شي

أعلن االتحاد الدولي للتنس اختيار األميركية سيرينا ويليامز والصربي نوفاك ديوكوفيتش كبطلي العالم في اللعبة
لعام .2015
وتنال األميركية ،الفائزة هذا العام ببطوالت أستراليا وروالن جاروس وويمبلدون بين ألقاب أخرى عدة ،هذه الجائزة
للمرة السادسة ،فيما حصل عليها الصربي للمرة الخامسة بفضل رقمه القياسي من األلقاب لعام واحد ( 11من بينها
أستراليا وويمبلدون وأميركا المفتوحة).
وفي الزوجي ،كان الثنائي األفضل في
منافسات السيدات هو ذل��ك المكون من
السويسرية مارتينا هينجز والهندية سانيا
ميرزا ،وفي الرجال الهولندي جان جولين
روجر والروماني أوريا تيكاو.
ونالت المخضرمة هينجز الجائزة بعد
 15سنة كاملة من نيلها إياها كبطلة العالم
في منافسات الفردي.
وسيحصل الفائزون على جوائزهم يوم
 31مايو المقبل في العاصمة الفرنسية
باريس ،على هامش بطولة روالن جاروس.

نفت مديرة أعمال نجم سباقات سيارات فورموال 1-السابق األلماني مايكل
شوماخر ما ذكره تقرير مجلة ألمانية حول أنه بات يستطيع المشي من جديد،
وذلك بعد عامين من تعرضه إلصابات خطيرة في الرأس إثر تعرضه لحادث
خالل ممارسة رياضة التزلج.
وقالت سابينه كيم في تصريحات لصحيفة «بيلد» األلمانية واسعة
االنتشار« :لألسف ،اضطررنا لنشر تقرير صحافي مؤخرا ً إلى أن نوضح حقيقة
أنه لم يجر تأكيد قدرة شوماخر على المشي من جديد».
وأشارت إلى أن اإلشاعات التي تحوم حول هذا األمر ليس لها أساس من
الصحة ،مؤكدة أنه« :نظرا ً إلى خطورة إصابات مايكل ،تعد حماية خصوصيته
مهمة للغاية» ،الفتة إلى أن تلك التكهنات تمنح عشاق شوماخر ،الفائز بلقب
بطل العالم  7مرات متتالية ،آماال ً وهمية.
وظل شوماخر ( 46سنة) في غيبوبة طيلة أشهر بعد تعرضه للحادث في
ميربل بفرنسا في  29كانون أول .2013
وفي حزيران  2014نقل من المستشفى إلى مستوصف إعادة تأهيل ،ثم
انتقل لمواصلة برنامج إعادة التأهيل في منزله بسويسرا في أيلول من العام
نفسه.

ب��ات من الصعب تخيل مانشستر يونايتد من دون
جوزيه مورينيو ،الجماهير التي صوتت بنسبة  68في
المئة ،مبدي ًة رغبتها باستالم المدرب البرتغالي لدفة
الشياطين الحمر« .دايلي ميرور» كانت واضحة برفضها
الستمرار لويس فان غال.
وصول «السبيشال وان» إلى مسرح األحالم سيعني
فرضه ألسلوبا ً جديدا ً من اللعب ،قد ال يتناسب مع العديد
من الالعبين ،كذلك فإن عقلية مورينيو قد تطيح ببعض
ممن شكلوا ركائز في تشكيلة فان غال.

واين روني

ِ
يخف مورينيو إعجابه بواين روني
في الماضي لم
وحاول ضمه إلى فريقه في تشيلسي في سنة  .2013لكن
روني لم يعد هو الالعب نفسه الذي كان من سنتين ،إصرار
لويس فان غال عليه رغم تراجع أدائه أظهره في مستوى
متر ٍد جداً ،لذلك قد ال يتردد مورينيو بالتخلي عنه.

سيرجيو روميرو

لويس فان غال وقع عقدا ً مع سيرجيو روميرو لكونه
حارسا ً سيقبل أن يكون على مقاعد البدالء ،وذل��ك بعد
إبعاده فيكتور فالديس عن الفريق .إال أنه في حال استالم
مورينيو ال��ذي يعرف فيكتور فالديس جيدا ً سيكون
االستغناء عن روميرو أحد القرارات التي سيقوم مورينيو
باتخاذها.

مروان فياليني

مروان فياليني ال يعد العبا ً من قيمة مانشستر يونايتد،
لم يكن يوما ً ول��ن يكون في المستقبل .كذلك ليس من
الالعبين الذي يحبذ مورينيو أسلوبهم ،ورغم الفرصة
التي منحها فان غال لالعب البلجيكي إال أنه لم يقدم ما
يُذكر مع مانشستر يونايتد وعليه سيغادر أبواب النادي
في حال استالم مورينيو.

دايلي بليند

بعد أن كان مدربه في المنتخب الهولندي ،أحضر لويس
فان غال دايلي بليند إلى مانشستر يونايتد كأحد الحلول
في ثالثة مراكز هي قلب الدفاع والظهير األيسر والوسط
المدافع ،إال أن بليند ال يُعد العبا ً متميزا ً في واحد من هذه
المراكز ،وعليه فإن جوزيه مورينيو قد يتخلى عن الالعب
الهولندي

فيل جونز

فيل حونز فشل بتقديم مستوى ثابت منذ انتقاله إلى
يونايتد في سنة  .2011وساهمت كثرة اإلصابات بتذبذب
مستواه ،لذلك سيفضل مورينيو انتداب قلب دفاع جديد
إلى جانب كريس سمولينغ في تشكيلة يونايتد.
خوان ماتا
الالعب اإلسباني لم يستمر سوى ألسابيع تحت قيادة
مورينيو في تشيلسي .عالقة الرجلين ليست بالمثالية
وماتا يُعد من الالعبين الذين ال يقتنع بهم مورينيو لذلك
من المتوقع أن يغادر ماتا في حال تسلم المدرب البرتغالي
للشياطين الحمر.

مورينيو في مواجهة العالم

هو عام مورينيو من دون أي منازع .دروس بالجملة
قدّمها «السبيشال وان» ه��ذا ال��ع��ام ،اإليجابية منها
والسلبية .فبالرغم من كون هذه الشخصية تمتلك إبداعا ً
تكتيكيا ً كرويا ً ال ج��دال حوله ،وبالرغم من الكاريزما
الطاغية التي تمتلكها ،إال أن مورينيو لم يستطع منع نفسه
من الهبوط من القمة الى القاع في أشهر معدودات.
منذ  6أشهر كان جوزيه مورينيو بطالً للدوري اإلنكليزي
بعد عودة مسرحية له الى ستانفورد بريدج ،إال أن نصف
موسم كان كفيالً بإزاحته عن عرش قلب تشيلسي.
«لم يترك له صاحب» بالمعنى الحرفي للكلمة ،احتار
ج��وزي��ه مورينيو ف��ي أشهر قليلة على م��ن يضع لوم
خساراته المتكررة ،من الحكام الذين ح ّملهم عديد المرات
وزر إهدار نقاط ثمينة الى أن تم تغريمه ،مرورا ً بطبيبة
النادي ايفا كارنيورو التي أهانها أمام الالعبين وكانت
قضيتها بمثابة شرارة النحس التي الزمته وصوال ً ادعائه
بأن هناك مؤامرة عليه من العبيه أنفسهم الذي يتعمدون
عدم الظهور بمستوى ج ّيد بغية طرده من النادي.
شيئا ً فشيئا ً تحول مورينو من بطل الى عاطل عن العمل،
الم الجميع من دون أن يلوم نفسه وتع ّرض لإلقالة األولى
في مسيرته االحترافية.

وزير الريا�ضة الفرن�سي:
ُ
ل�ست مقتنع ًا بما حدث لبالتيني
شكك وزي���ر ال��ري��اض��ة الفرنسي
ع��ل��ن �اً ،ف���ي ش��رع��ي��ة ل��ج��ن��ة القيم
باالتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)،
بعد إعالنها إيقاف مواطنه ميشال
بالتيني لمدة ثماني سنوات وهو ما
يهدد بشكل خطير طموحات بالتيني
في المنافسة على رئاسة الفيفا.
وقال باتريك كانر إنه ما زال يدعم
بالتيني رئيس االت��ح��اد األوروب���ي
للعبة وشكك في خضوع مواطنه
لجلسة استماع عادلة من قبل لجنة
قال إن أعضائها مقربون من الحرس
القديم بالفيفا.
وعوقب سيب بالتر رئيس الفيفا
وبالتيني ال��ذي ك��ان مرشحا ً بقوة
ل��خ�لاف��ت��ه ب��اإلي��ق��اف ل��م��دة ثماني
سنوات بداعي انتهاك ميثاق أخالق
المؤسسة ال��دول��ي��ة ف��ي م��ا يتعلق
بمدفوعات حصل عليها بالتيني من
الفيفا في  2011بقيمة مليوني فرنك
سويسري ( 2مليون دوالر) بموافقة
بالتر مقابل عمل ق��ام ب��ه بالتيني
قبله بعشر س��ن��وات .وق���ال كانر
لمحطة أوروب��ا  1اإلذاعية الثالثاء:
«نعلم جيدا ً أن لجنة القيم بالفيفا
ترتبط بعالقات وثيقة مع المديرين
السابقين وأب��رزه��م سيب بالتر...
الذي ربما ورط معه الرجل الذي كان
يراه خليفته إال أنه (بالتيني) لم يكن

دوما ً الرجل الذي يرغب (بالتر) في
توليه المنصب من بعده».
وأضاف وزير الرياضة« :يؤسفني
ذلك ألن ميشال بالتيني يشعر بأنه
مطارد ،هل كان بوسعه الدفاع عن
نفسه في ظل ظ��روف عادلة؟ لست
مقتنعا (بما حدث)».
وتعهد بالتيني بالقتال ضد إيقافه
عن أي أنشطة لها عالقة بالرياضة
عن طريق اللجوء لمحكمة التحكيم
الرياضية أو حتى من خالل الدعاوى
المدنية لتقليل أض��رار ق��رار إيقافه

والذي وصفه «بالمهزلة».
وقال الفيفا أول من أمس االثنين إنه
«يسلم بقرارات لجنة القيم المستقلة
وليس لديه أي تعليق آخر».
ودافع المسؤولون الكرويون في
فرنسا التي تستضيف بطولة أوروبا
العام المقبل عن بالتيني.
وظ��ل االت��ح��اد الفرنسي للعبة
مساندا ً لبالتيني ،حيث قال رئيسه
نويل ل��و جريت إن��ه شعر بصدمة
وح��زن ل��ق��رار إي��ق��اف الع��ب الوسط
السابق لمنتخب فرنسا.

الهولندي فان براج يقترب
من التر�شح لرئا�سة الـ«يويفا»
تعاظمت احتماالت تقدم الهولندي مايكل فان براج
ب��أوراق ترشحه لرئاسة االتحاد األوروب���ي لكرة القدم
«يويفا».
وقال فان براج رئيس االتحاد الهولندي لكرة القدم في
تصريحات لشبكة «إن أو إس» الهولندية التلفزيونية:
«هل أنا من المرشحين األوفر حظاً؟ أعتقد أنه من المهم أن
يكون لدينا مرشح يتمتع بدعم كبير ...هناك بلدان تراني
األنسب لشغل المنصب بينما البعض األخر يتبنى وجهة

نظر مغايرة .أهم شيء هو أن نظهر وحدتنا».
ورغم ذلك ،قال المسؤول الهولندي ،أبرز المنتقدين
لالتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ورئيسه جوزيف بالتر،
إن��ه ليس ه��ذا هو الوقت المناسب للحديث عن خالفة
بالتيني الذي عوقب باإليقاف لثماني سنوات االثنين من
قبل لجنة القيم التابعة للفيفا .وكشف فان براج أن مجلس
إدارة اليويفا سيعقد اجتماعا ً في  21كانون الثان المقبل
لمناقشة الوضع الراهن.

