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بالتر وم�ساعداه فالكه وكاتنر  ...بالجرم الم�شهود
أعلن االت��ح��اد ال��دول��ي لكرة القدم
(فيفا) يوم أمس الجمعة أنّ رئيسه
السابق السويسري جوزيف بالتر
والمساعدين السابقين له الفرنسي
ج��ي��روم فالكه واألل��م��ان��ي م��ارك��وس
كاتنر تقاسموا  80مليون دوالر من
أج��ل «ال��ث��راء الشخصي» عبر عقود
وتعويضات خ�لال الخمسة أع��وام
الماضية.
وأوضح االتحاد الدولي ،ومق ّره في
زيوريخ ،أ ّنه سلّم هذه المعلومات إلى
القضاء السويسري وسيتقاسمها مع
القضاء األميركي ،مبرزا ً أنّ « :بعض
ال��ع��ق��ود ت��ت��ض� ّم��ن ب��ع��ض ال��ت��داب��ي��ر
ال��ت��ي ي��ب��دو أ ّن��ه��ا ان��ت��ه��اك��ا للقانون
السويسري» ،وذلك بخصوص نظام
التعويضات للمسؤولين الثالثة
السابقين.
وت��اب��ع االت��ح��اد ال��دول��ي« :يبدو
منسق من قِبل المسؤولين
أ ّن��ه جهد
ّ
ال��ث�لاث��ة السابقين ال��ك��ب��ار م��ن أجل
الثراء من خالل الزيادات السنوية في
الرواتب والمكافآت المرتبطة بكأس
العالم وتعديالت أخرى ،حيث وصل
المجموع إل��ى  80مليون دوالر على
مدى السنوات الخمس الماضية».

وأعطى االتحاد الدولي أمثلة؛ في
 30نيسان  ،2011حظي السيدان
فالكه (األمين العام) وكاتنر (األمين
العام المساعد) «بتمديد عقديهما
لمدة  8.5أع��وام حتى  ،»2019مع
«تعويضات سخيّة في حال رحيلهما
ُتدفع كاملة ،تصل حتى  17.8مليون
دوالر 9.9 ،مليون دوالر على التوالي،
في حال توقف عملهما مع الفيفا ،وإذا
لم تت ّم إعادة انتخاب بالتر رئيساً».
وفي األول من كانون األول ،2010
تسلّم السادة بالتر وفالكه وكاتنر،
« 23.4مليون دوالر مكافآت خاصة
عن نهائيات كأس العالم  2010في
جنوب أفريقيا» ،والتي «منحت بأثر
رج��ع��ي  -أرب��ع��ة أش��ه��ر بعد نهاية
كأس العالم  -وعلى ما يبدو من دون
ينص على دف��ع هذه
وج��ود أي عقد
ّ
األقساط».
يُذكر أنّ بالتر موقوف حاليا ً لمدة
أربع سنوات من أي نشاط يتعلّق بكرة
القدم في قضية أخ��رى ،هي الدفعة
الشهيرة بقيمة  1.8مليون ي��ورو
لرئيس االت��ح��اد األوروب���ي الفرنسي
ميشال بالتيني الموقوف بدوره للمدة
ذاتها بسبب القضية ذاتها ،وذلك نظير

في موا�سم الح�صاد  ...من ّ
جد وجد

عمل استشاري قام به للفيفا في الفترة
بين  1999و ،2002وم��ن دون عقد
مكتوب.
من جهته ،أُقيل فالكه من منصبه
في االتحاد الدولي بسبب قضية بيع
تذاكر في السوق السوداء ،وأوقف 12
عاما ً من مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة
القدم .أ ّما كاتنر ،فأُقيل من منصبه في
 23أيار الماضي بسبب «انتهاكات»
مرتبطة بوظيفته.
كما أقال الفيفا قبل نحو عشرة أيام
كاتنر من منصبه كمدير مالي وأمين
ع��ام مساعد بمفعول ف��وري ،بسبب
«انتهاكات» مرتبطة بوظيفته وإجراء
تحقيق داخلي.
ولم يعطِ االتحاد الدولي في حينها
أيّة تفاصيل إضافية ،لكن مصدرا ً مق ّربا ً
من لجنة التحقيق أشار إلى أ ّنه كان
هناك ما يكفي من المعطيات التي تؤ ّكد
حصول انتهاك لمسؤولياته ،مضيفاً:
«ن��ت��ح�دّث هنا ع��ن كمية كبيرة من
األم��وال ،ماليين ال��دوالرات»   .وأشار
المصدر إل��ى أنّ ه��ذه األم���وال حصل
عليها كاتنر كمكافآت ،وضمن عقد
بقيت تفاصيله مخفيّة ع��ن لجنة
التدقيق المالي في الفيفا.

} إبراهيم وزنه
منذ أك��ث��ر م��ن عشرين ع��ام��اً ،وس��ع��ي��ا ً منها إلى
ت��ت��وي��ج ال��م��وس��م ال���ك���روي ب��ع��رس اح��ت��ف��ال��ي على
قاعدة «لكل مجتهد نصيب» ،أطلقت مح ّطة المنار
مهرجانها ال��ري��اض��ي ال���ذي ت��ح�� ّول م��ع ال��وق��ت إلى
الملتقى «رق���م واح����د» ل��ك��ل ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي الوسط
الرياضي عموما ً وال��ك��روي خصوصاً ،وم��ن سنة
إلى سنة كان المهرجان يسير بخطى ثابتة متجاوزا ً
األلغام السياسية والطائفية واألمنية التي غالبا ً ما
كانت تنعكس على مكان تنظيمه وأه ّمية ضيوفه.
وب��ع��د ك��ل م��ه��رج��ان ،لطالما انطلقت المالحظات
من قِبل المهت ّمين والغيارى ،واالنتقادات من قِبل
المتفلسفين ،وأ ّما النيران فكانت عدّة المتضررين
والمغيَّبين.
ومع فوز محطة الجديد بالنقل الحصري للمواسم
الكروية منذ ثالث سنوات ،عمل القسم الرياضي
فيها على تفعيل المواكبة اإلعالمية ورفع مستوى
التواصل مع جماهير األندية في خطوة تهدف منه
إل��ى استعادة البريق وال���روح إل��ى اللعبة الشعبية،
��ج��ل للمحطة وقسمها ال��ري��اض��ي خطواتهم
وي��س ّ
المجدية في سياق تطوير األداء ومراقبة العطاء ،إنْ
لجهة استقدام المحلّلين وتشجيع آخرين على طرق
أبواب التحليل الفني مع الحرص على تقديم الجوائز
للمسجلين في المباريات ،أو عن
العينيّة التحفيز ّية
ّ
طريق برنامج «أوف سايد» الذي قارب بمضمونه

بالتيني الأف�ضل �أوروبي ًا بعيون المراقبين الفرن�سيين
حصل نجم الكرة الفرنسية ميشال بالتيني
على لقب أفضل العب من بين  100العب في
تاريخ بطولة كأس األمم األوروبية لكرة القدم،
وذل��ك وفقا ً لالستفتاء ال��ذي أجرته صحيفة
«ليكيب» الفرنسية .وتصدّر بالتيني الذي قاد
منتخب بالده إلى التتويج بلقب بطل كأس األمم
األوروبية في نسخة عام  ،1984قائمة أفضل
 100الع��ب ،كان قد ساهم في اختيارها 17
صحافيا ً من فريق «ليكيب».
وت��ف� ّوق بالتيني على المهاجم الهولندي
الطائر ماركو فان باستن ،ال��ذي قاد منتخب
الطواحين إلى التتويج بكأس أوروب��ا العام
 ،1988وحل الثنائي اإلسباني الذهبي تشافي
هيرنانديز وأندرياس إنييستا ،بطال نسختي
( )2012 ،2008في المركزين الثالث والرابع
على التوالي ،وتالهما القيصر األلماني فرانتس
بيكنباور في المركز الخامس ،بينما اكتفى مدرب
ريال مدريد اإلسباني الحالي الفرنسي اآلخر
زين الدين زيدان ،بطل نسخة  ،2000بالمركز
السادس فقط ،وح��ارس المرمى السوفياتي
الشهير ليف ياشين ،بطل النسخة األولى العام
 ،1960بالمركز الثامن .وفيما يلي قائمة أفضل
 30العب اخترناها من قائمة الـ 100على مدى
تاريخ بطولة كأس األمم األوروبية لكرة القدم،
قبل أيام قليلة من انطالقها في فرنسا في الفترة

من  10حزيران الحالي إلى  10تموز المقبل:
ميشيل بالتيني (فرنسا)
ماركو فان باستن (هولندا)
تشافي هرنانديز (إسبانيا)
أندرياس إنييستا (إسبانيا)
فرانتس بيكنباور (ألمانيا)
زين الدين زيدان (فرنسا)
فرناندو توريس (إسبانيا)
ليف ياشين (حارس  -االتحاد السوفيتي)
أنطونين بينينكا (تشيكوسلوفاكيا)
ماتياس سامر (ألماني)
إيكر كاسياس (حارس  -إسبانيا)
بيتر شمايكل (حارس – الدنمارك)
رود غوليت (هولندا)
أوليفر بيرهوف (ألمانيا)
غيرد مولر (ألمانيا)
سيرجيو راموس (إسبانيا)
بريان الودروب (الدنمارك)
هريست هروبيش (ألمانيا)
أنجلو كريستياس (اليونان)
تييري هنري (فرنسا)
لوران بالن (فرنسا)
لويس سواريز (إسبانيا)
دينو زوف (حارس – إيطاليا)
فرانك ريكارد (هولندا)

حكمت المحكمة � 153 ...ألف ًا لإيلي ا�سطفان

دورة ال�شهيد نور الجمل الرم�ضانية في كرة القدم
أعلن نجم ن��ادي النجمة السابق
الكابتن حسن شاتيال عن تنظيم دورته
السنوية الرمضانية لقدامى العبي كرة
القدم لمواليد  1978فما دون ،والتي
أطلق عليها هذا العام دورة «الشهيد
نور الجمل» ،حيث ستدور مجرياتها ما
بين  6حزيران الحالي و 23منه ،على
ملعبي قصقص  1و.2
وض ّمت المجموعة األولى فرق :عماد
الجمل ،الجهاد ،وهبي ،المولى ،التو،
توسكي ،الخريجين ،نفاع ،حلوم ،فيما
تض ّم المجموعة الثانية ف��رق :ديب،
دوغ��ان ،إدري��س ،المخيم ،أبو أحمد،
سليمان ،الغول ،شومان والاللطي.
على أن تبدأ المباريات ف��ي تمام
الساعة  21:45مساء ،ومدّة المباراة  50دقيقة ،فيما سينطلق الدور الثاني فور انتهاء الدور األول.

ّ
ي�ستهل النهائي بفوزه على كليفالند
غولدن �ستايت

أحرزت إيران لقب بطولة غرب آسيا في كرة السلة بفوزها على األردن صاحب
الضيافة بنتيجة .75-85
وكان الفريق اإليراني قد أنهى مبارياته في البطولة بسج ّل خا ٍل من الهزائم،
ليتصدّر الترتيب بثماني نقاط من  4مباريات ،يليه األردن برصيد  5نقاط.
فيما احت ّل العراق المركز الثالث ولبنان الرابع بأربع نقاط لكل منهما ،وجاءت
سورية في المركز األخير بثالث نقاط.

اليوم الأولمبي في مدينة �صور  ...اليوم

مفاو�ضات بين �سيميوني و�سان جيرمان

كارل بوبورجسكي (التشيك)
ليليان تورام (فرنسا)
كارل هاينز رومينيغه (ألمانيا)

�إيران بطلة غرب �آ�سيا

في ض��وء ف��وز الع��ب الحكمة إيلي
اسطفان بالدعوى التي تقدّم بها ض ّد
ناديه ،ألزمت محكمة االتحاد الدولي
لكرة السلة فريق الحكمة بدفع 153
ألف دوالر أميركي ،وهي قيمة عقده مع
ّ
المتأخرات.
النادي باإلضافة إلى
وتبلّغ الالعب والنادي قرار ،BAT
وهو قرار نهائي ال يمكن استئنافه إلاّ
أمام محكمة التحكيم الرياضية CAS
التي يلزمها مصاريف كبيرة.
ال��ج��دي��ر ذك���ره أنّ ف���وز اسطفان
بالدعوى قد يفتح أبوابا ً كثيرة أمام
العبين آخرين في الحكمة لم يقبضوا
رواتبهم ،منهم األوكراني بيتشيروف
وب��ع��ض المحليّين ،ك��دان��ي��ال ف��ارس
وكيكو حيدر ورودريك عقل وإيلي رستم ،فور انتهاء الموسم الجاري!

ّ
تنظم اللجنة األولمبية اللبنانية ،وبالتعاون مع بلدية صور واالتحاد اللبناني
أللعاب القوى اليوم األولمبي للعام  2016في مدينة صور اليوم  4حزيران،
ابتدا ًء من الساعة  5بعد الظهر وذلك وفق المراسم والفعاليات التالية:
ـ النشيدان الوطني اللبناني واألولمبي الدولي.
ـ كلمة رئيس اللجنة األولمبية الدولية السيد توماس باخ ،يلقيها رئيس
اللجنة األولمبية اللبنانية السيد جان ه ّمام.
ـ عروض رياضية.
ـ سباق في الركض مفتوح لجميع الفئات العمرية ولمسافة  2500متر على
الكورنيش البحري.
ـ إقامة ألعاب رياضية شاطئية في الكرة الطائرة وكرة القدم والكاياك،
والتز ّلج المائي.
ـ طواف بالدراجات الهوائية وفق الترتيبات التالية:
الساعة  13:00ظهراً :التج ّمع في ساحة الشهداء ( وسط بيروت ).
 :13:30        االنطالق.
 :15:00        الوصول إلى مدينة صيدا.
 :17:30        الوصول إلى مدينة صور.

نهائي ك�أ�س لبنان بين العهد والنجمة غد ًا
في المشهد األخير للموسم الكروي اللبناني ،وفي ص��راع مشهود ومنتظر
لتحديد هويّة بطل مسابقة كأس لبنان ،يلتقي فريقا العهد والنجمة في تمام
الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر غ ٍد األحد على ملعب برج حمود ،ومن
المتو ّقع أن تشهد المباراة مواكبة جماهيرية حاشدة .الفريقان على أت ّم االستعداد
لتحقيق الفوز ،العهد يطمح إلى تعويض لقب ال��دوري ،فيما النجمة سيسعى
جاهدا ً للخروج من الموسم متصالحا ً مع جماهيره عبر لقب بطل كأس لبنان.

وليام�س وموغرو�سا في نهائي «روالن غارو�س»
لحقت األميركية سيرينا وليامس المص ّنفة أولى وحاملة اللقب باإلسبانية غاربيني موغوروسا
الرابعة إلى المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة ،ثاني البطوالت األربع الكبرى لكرة المضرب،
بفوزها أمس على الهولندية كيكي برتنز  )7-9( 6-7و. 4-6
وكانت موغوروسا حجزت في وقت سابق بطاقتها إلى النهائي بتغلّبها على األسترالية سامانتا
ستوسور  2-6و .4-6وتتف ّوق وليامس على موروغوسا بواقع ثالثة انتصارات مقابل خسارة
واحدة ،ومباراتهما األخيرة كانت في نهائي ويمبلدون اإلنكليزية العام الماضي ،وحسمتها األميركية
 4-6و .4-6وتسعى األميركية إلى معادلة رقم األلمانية شتيفي غراف في عدد األلقاب الكبيرة منذ
اعتماد نظام االحتراف عام  1968وهو  22لقباً ،واالقتراب من رقم األسترالية مارغريت كورت (24
لقباً).
وكانت سيرينا أحرزت اللقب العام الماضي بفوزها في النهائي على التشيكية لوسي سافاروفا
التي خرجت مبكرا ً ومن الدور األول هذا العام.
من جهتها ،لم يسبق أن تجاوزت بيرتنز ( 24عاماً) الدور الرابع في البطوالت الكبرى ،وباتت أول
هولندية منذ  45عاما ً تصل إلى نصف نهائي إحدى بطوالت الغراند سالم بعد مارييكه شار العام
 .1971وبدأت بيرتنز مشوارها في البطولة الفرنسية بما يشبه المفاجأة عندما أقصت األلمانية
أنجيليك كيربر المص ّنفة ثالثة وبطلة أوستراليا المفتوحة ،ث ّم أقصت السويسرية تيميا باتشنسكي
الثامنة في ربع النهائي .وفي المباراة الثانية ،تأهّ لت اإلسبانية موغوروسا للمرة الثانية إلى المباراة
النهائية إلحدى البطوالت األربع الكبرى ،بعد خوضها نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي.

ما يقدّمه برنامج «غول» المنار ،ولكي تكتمل صورة
المقاربة أكثر فأكثر ،أطلقت مؤخرا ً محطة الجديد
مهرجانها ال��ك��روي ال��س��ن��وي ع��ل��ى خ��ط��ى المنار،
وأي��ض��ا ً لمكافأة المجتهدين م��ن الالعبين ،ودائما ً
هناك «تشكيلة مثالية» والعب «سوبر».
وبعد «المنار» و«الجديد» وجهودهما إلبقاء كرة
القدم اللبنانية حديث الشارع ،ها هو تلفزيون لبنان
يقوم من سباته العميق مع برنامج «تي أل سبورت»،
وعلى خطى من سبقه من البرامج ،تتك ّرر الفقرات
مع االختالف في الخيارات.
وبانتظار محطة رابعة لتقوم بالخطوات نفسها
أيضاً ،نبارك اهتمام المحطات وجهود الزمالء في
ترجمة العطاء الرياضي المبذول من قِبل الالعبين
وال��ح��ك��ام وال��م��درب��ي��ن إل��ى ج��وائ��ز وم��ك��اف��آت ،على
أمل أن تكون الخيارات محل ارتياح للضمائر التي
أُعطيت حق االختيار.
ختاماً ،نسأل الله أن يم ّن على لعبتنا باالرتقاء
والتألّق ،وعلى مالعبنا بالعافية و«السالمة» ،وعلى
العبيينا بالج ّد واالجتهاد واالبتعاد عن األنانية،
فليكن ختام الموسم غ��دا ً في نهائي مسابقة كأس
لبنان بين النجمة وال��ع��ه��د محطة حقيقية تعكس
الروح الرياضية والعالقات اإلنسانية الصادقة على
عتبة استقبال شهر رمضان المبارك ،شهر الرحمة
والغفران والمحبة والصدق واإليمان  ...فمن ج ّد
وج��د وم��ن زرع ح��ص��د ،وك��ل م��وس��م وأن��ت��م بألف
خير.

استه ّل غولدن ستايت ووري��رز
حامل اللقب الدور النهائي للدوري
األميركي للمحترفين في كرة السلة
بفوز «ساخن» على ضيفه كليفالند
ب��ف��ارق  15ن��ق��ط��ة (،)89-104
ال��رب��ع األول ( ،)24-28والثاني
( ،)19-24والثالث ( ،)25-22في
المباراة األولى التي جرت فجر اليوم
الجمعة في صالة «أوراكل أرينا» في
أوكالند أمام  19596متف ّرجاً.
وس� ُت��ق��ام ال��م��ب��اراة الثانية بين
الفريقين ف��ي ال��ص��ال��ة عينها غ��دا ً
األح����د ،ق��ب��ل أن ينتقل ال��ف��ري��ق��ان
إل��ى ص��ال��ة «كويكن ل��وان��ز أري��ن��ا»

جان تيغانا (فرنسا)
ديديه ديشامب (فرنسا)
رونالد كومان (هولندا)
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وباتت موغوروسا أول إسبانية أيضا ً تبلغ نهائي روالن غاروس منذ كونشيتا مارتينيز ،التي
خسرت أمام الفرنسية ماري بيرس العام .2000
ُيذكر أنّ موغوروسا ُولدت في كاراكاس من والد باسكي إسباني وأم فنزويلية ،وانتقلت للعيش في
إسبانيا بعمر السادسة لممارسة كرة المضرب في برشلونة .وهي تقطن في سويسرا حالياً ،حيث
تتد ّرب مع الفرنسي سام سوميك .وكانت موغورسا ظهرت إلى األضواء عندما تغلّبت على سيرينا
وليامس في هذه البطولة العام  2014في الدور الثاني ،لكنها عادت وخسرت أمام األميركية في
نهائي ويمبلدون العام     .2015

ف��ي كليفالند ل��خ��وض م��ب��ارات��ي��ن
متتاليتين يومي األربعاء والجمعة
المقبلين في  8و 10حزيران الحالي.
وفي حال لم يُحسم الوضع ،س ُتقام
المباراة الخامسة في أوكالند يوم
االثنين في  13الحالي ،والسادسة
في كليفالند ي��وم الخميس في 16
ال��ح��ال��ي ،وال��س��اب��ع��ة ف��ي أوك�لان��د
إذا ل���زم األم���ر ي���وم األح���د ف��ي 19
الحالي.
وعلى عكس مبارياته السابقة،
جاء فوز غولدن ستايت هذه المرة
بفضل العبيه االحتياطيين ،فيما
اعتمد كليفالند فقط على الرباعي

أ ّكدت تقارير صحافية ومواقع رياضية أوروبية ،أنّ
إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي دخلت في مفاوضات
مع دييغو سيميوني ،المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد
اإلسباني.
ووفقا ً لما ُنشر في أحد المواقع« ،أنّ المدير الفني للفريق
الباريسي لوران بالن ،يشعر بالضعط رغم فوزه بالثالثية
المحلية .فهو فشل في عبور دور الـ 8بدوري أبطال أوروبا
خالل السنوات الثالث الماضية .في حين وصل سيميوني

الضارب األساسي ليبرون جيمس
وك���اي���ري إي��رف��ي��ن��غ وك��ي��ف��ن ل��وف
وتريستان طومسون.
وك��ال��ع��ادة ،ك��ان ال��رب��ع األخير
مفتاح المباراة ،ألنّ غولدن ستايت
نجح في صنع فارق  9نقاط خالله،
ما م ّكنه من حسم المباراة بفارق 15
نقطة.
من جهته ،وبدال ً من تشديد ضغطه
على صاحب األرض في الربع األخير
لتعويض ّ
تأخره بفارق  6نقاط في
نهاية الربع الثالث ،انهار كليفالند
رغم خوضه المباراة بكامل عديده
وعدّته.

بأتليتكو مدريد إلى النهائي مرتين».
ويتابع المصدر« :يبدو المد ّرب األرجنتيني مكتئبا ً
بعد هزيمة فريقه بركالت الترجيح أمام ريال مدريد في
نهائي ميالن األسبوع الماضي ،ويرى أنّ الوقت قد حان
لمغادرة فيسنتي كالديرون» .وختم الكالم ،مشيرا ً إلى
أنّ «ناصر الخليفي رئيس باريس س��ان جيرمان فتح
مفاوضات مع سيميوني لتو ّلي إدارة الفريق في الموسم
المقبل».

ّاتهامات لبنزيمة ب�سبب انتقاده لدي�شامب
واجه المهاجم الفرنسي من أصول
ج��زائ��ري��ة ك��ري��م بنزيمة س��ي�لاً من
االتهامات بسبب تصريحاته األخيرة
ض ّد مدرب المنتخب ديديه ديشامب
على خلفية استبعاده من الفريق
المشارك في بطولة يورو .2016
أسماء بارزة في المجتمع الفرنسي
اعتبرت تصريحات بنزيمة هروبا ً من
المسؤولية ،فيما البعض رأى أنّ مثل
هذه التصريحات قد تدفع بالشباب
لالنضمام إلى «داعش»!
واعتبر بنزيمة أنّ مد ّرب المنتخب
دي��دي��ه ديشامب «رض��خ لضغوط
العنصريين في فرنسا».
بطل العالم  1998ليليان تورام،
رأى أنّ بنزيمة يحاول نزع المسؤولية
عنه ،ألنّ عدم استدعائه يعود إلى
ا ّتهامه بقضية الشريط الجنسي
بشأن زميله السابق في المنتخب
ماتيو فالبوينا .وقال تورام« :لألسف
العنصرية م��وج��ودة ف��ي المجتمع
الفرنسي ،وكان يمكن لبنزيمة القيام
بالكثير وحمل شارة القائد ،لكن كان
يجب أن يكون سلوكه جيداً».
أ ّم��ا زميله السابق في المنتخب
إيمانويل ب��وت��ي ،ق��ال« :أعتقد أ ّن��ه
ث��أر صغير م��ن ك��ري��م .إ ّن���ه يحاول
تعميق الهوة بينه وبين الرأي العام
الفرنسي .أن تكون ف��ي المنتخب
الفرنسي يعني أ ّن��ك سفير ،يجب
تح ّمل مسؤولية األخطاء أيضاً».
وباإلضافة إلى فضيحة الشريط
الجنسي األخير ،الم ّتهم فيها بنزيمة
بالتواطؤ البتزاز زميله مالياً ،والتي
اس ُتبعد عن المنتخب بسببها ،كان

بنزيمة م ّتهما ً بفضيحة جنسية
أخرى قبل تبرئته ،كما ت ّم االستماع
إليه في قضية تبييض أموال».
وم��ن جانب رئيس ن��ادي تولون
الفرنسي للركبي الجزائري األصل
م��راد بوجالل ،علّق على الموضوع
« :ال أعتقد أنّ بنزيمة قاس خطورة
تصريحاته ،خصوصا ً وأ ّنها قد تكون
إلهاما ً لمجندي داعش».
مضيفاً« :بالنسبة للشبّان الفقراء،
سيصبح م��ث��اال ً لبعض المجندين
الذين سيقولون لهم :انظر ،حتى لو
كنت األف��ض��ل ف��ي رياضتك ل��ن تت ّم
دعوتك إلى المنتخب الفرنسي».
هذا ،وتسبّبت تصريحات بنزيمة
�ج��ة ف���ي ال���وس���ط ال��س��ي��اس��ي
ب��ض� ّ
الفرنسي ،فوزير الرياضة باتريك
كانر وصف ما قاله بنزيمة بـ»غير
المقبول».
من جهته ،قال الدّاعية اإلسالمي

السويسري طارق رمضان ،إنّ غياب
بنزيمة ع��ن «ال���زرق» ليس تمييزا ً
عنصريا ً ألنّ «هناك حالة وحقيقة
وأمور منسوبة إليه».
من جهته ،اعتبر بنزيمة أنّ أصوله
الجزائرية لعبت دورا ً في استبعاده
ع��ن النهائيات ،ك��ح��ال نجم نيس
التونسي األص��ل حاتم ب��ن عرفة،
الذي اس ُتبعد عن تشكيلة ديشامب
النهائية رغم المستوى المميّز الذي
قدّمه في الدوري هذا الموسم.
وحال ّياً ،يواجه بنزيمة احتمال
سجنه لخمسة أعوام في حال تبيّن
أ ّنه مذنب في قضية ابتزاز فالبوينا.
والجدير ذكره أنّ موقف بنزيمة من
خيارات ديشامب مستند إلى ا ّتهام
األخير من قِبل الدولي السابق إريك
كانتونا بالعنصرية الستبعاده
ب��ن��زي��م��ة وب���ن ع��رف��ه ع��ن صفوف
المنتخب الفرنسي.

