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)أ.پ( مهاجم نيوكاسل الفرنسي حامت بن عرفة محموال بعد كسر ساقه  

)أ.ف.پ( جاك روغ يصافح جبريل الرجوب  

مانشيني شتم
والدة تيڤيز

رئيس بوليڤيا
يعتدي على العب 

تخطى اخلالف في الرأي بني االيطالي 
روبرتو مانش����يني مدرب مانشستر 
س����يتي االجنلي����زي وقائ����د الفريق 
االرجنتين����ي كارلوس تيڤيز احلدود 
املعقولة ووصل الى حد العدائية بعد 
املشاجرة التي وقعت بينهما بني شوطي 
مباراة سيتي ونيوكاسل يونايتد في 
الدوري االجنليزي لكرة القدم، بحسبما 
ذكرت الصح����ف االجنليزية الصادرة 
امس. وحصلت املشاجرة بني شوطي 
املباراة، لم يكن مانشيني مقتنعا بأداء 
سيتي في الشوط االول، بيد ان تيڤيز 
شرع باالحتجاج داخل غرف املالبس 
واعتبر ان فريقه ليس منظما بش����كل 
جيد ويلعب بطريقة دفاعية. هنا قام 
مانشيني بش����تم والدة تيڤيز وطلب 
منه ان يخرس ألنه هو املدير، فما كان 
االخير اال ان هجم على مدربه وحصل 
اشتباك بينهما، بحسبما ذكرت صحيفة 

»ذي صن« الواسعة االنتشار.

البوليڤي  الرئي���س  تعرض 
ايڤو موراليس املهووس بلعبة 
كرة القدم، لالصابة خالل مباراة 
ودية بني فريق رئاسي واخر تابع 
لبلدية الباز، قبل أن يتابع اللقاء 
ويثأر من خصم���ه »املعارض« 

بركلة على خصيتيه.
التلفزيون����ات  وأظه����رت 
احمللية مشاهد املباراة املشحونة 
والتي جمعت الفريق الرئاسي 
)االشتراكي( ضد فريق بلدية 
الب����از ال����ذي يق����وده حليف 
الى  س����ابق ملوراليس حتول 
املعارضة، وذلك في مناس����بة 
افتتاح ملعب جديد في العاصمة 

البوليڤية.

اللعب الخشن ظاهرة تستفحل في المالعب اإلنجليزية
أطلت ظاهرة اللعب العنيف مجددا في املالعب 
االجنليزي����ة بعد االصابة اخلطي����رة التي تعرض 
لها املهاجم الدولي الفرنس����ي حامت بن عرفة خالل 
مباراة فريقه نيوكاسل ضد مانشستر سيتي نهاية 

االسبوع املاضي.
املعروف عن الكرة االجنليزية انها تعتمد على 
التدخالت البدني����ة العنيفة التي تؤدي في بعض 
االحيان الى تخطي احلدود من دون اتخاذ احلكام 
اي اجراءات بحق الالعب املعتدي. وفي املناسبة، 
فإن الالعب الذي قام مبخاشنة بن عرفة الذي اصيب 
بكسر مضاعف في ساقه وس����يبتعد عن املالعب 
لفترة س����تة اش����هر ليس اجنليزيا بل من هولندا 

وهو نايغل دي يونغ.
وللمفارقة فإن حكم املباراة لم يحتس����ب حتى 
ركلة حرة لنيوكاس����ل على الرغم من ان املخاشنة 

كانت واضحة متاما.
بيد ان مدرب املنتخب الهولندي برت ڤان مارڤيك 
سارع الى معاقبة الالعب من خالل استبعاده عن 
مباراتي املنتخب »البرتقالي« املقبلتني في تصفيات 

كأس اوروبا.

وكان دي يونغ ارتكب خطأ يستحق الطرد في 
نهائي مونديال جن����وب افريقيا 2010 عندما وجه 
قدم����ه على طريق لعبة الكونغ فو في صدر العب 
وسط اسبانيا تشابي الونسو لكن احلكم االجنليزي 
هاورد ويب لم يرفع في وجهه البطاقة احلمراء قبل 
ان يعترف قبل ايام بأنه كان يتعني عليه ان يفعل 
ذلك. ويأتي تصرف ڤان مارڤيك ليساند بطريقة غير 
مباشرة مناشدات مدرب ارسنال الفرنسي ارسني 
ڤينغر بضرورة قيام املسؤولني واملدربني باتخاذ 
اجراءات صارمة بحق الالعب����ني الذين يعتمدون 
اخلش����ونة عمدا. وكان ڤينغر وجه نداءه هذا اثر 
مباراة فريقه ضد بولتون في 11سبتمبر املاضي اثر 
تعرض العب وسطه ابو ديابي خلشونة متعمدة 
من بول روبنس����ون كادت تؤدي الى اصابة بكسر 
في ساقه. ويقول ڤينغر »اعشق طريقة اللعب في 
اجنلترا، ش����رط ان يكون االندف����اع فقط من اجل 
اس����تخالص الكرة، ذلك ألن االسلوب االجنليزي 
يصبح خطيرا عندما يحاول بعض الالعبني إحلاق 
االذى ببعضهم البعض«، كما ناشد ڤينغر املسؤولني 
في االحتاد االجنليزي باللجوء الى الڤيديو ملعاقبة 

الالعبني الذين يعتمدون اخلشونة كما يحصل في 
لعبة الركبي مثال، وقال »اتفهم في بعض االحيان اال 
يرى احلكم احلادثة رمبا ألنه ال يكون متواجدا في 
املكان املناسب. لكن بصراحة، ميلك املسؤولون في 
الدوري االجنليزي املمتاز القدرة على وقف الالعبني 
الذين يقومون بهذه االعمال«. بيد ان روبنسون الذي 
خاشن ابو ديابي سرعان ما رد على ڤينغر بقوله 
»انها طريقة ڤينغر دائما، عندما يصاب احد العبيه، 
يصبح االمر قضية وطنية. لقد رأيت التدخل وال 
اعتقد انه كان سيئا لهذه الدرجة، انه تدخل صلب 
لكنه جيد. هل س����نقوم مبنع التدخالت؟ بالطبع 
بعض هذه التدخالت ليست مقبولة، لكننا في النهاية 
منارس لعبة قاسية تعتمد على االلتحام البدني في 
بعض االحيان«. في املقابل، يعتبر مدرب توتنهام 
هاري ريدناب صديق ڤينغر ان اخلش����ونة كانت 
اقوى في السابق ويقول »يجب مشاهدة الڤيديو ملا 
كان يحصل سابقا، كان االمر ال يصدق، عندما اتذكر 
فري����ق ليدز يونايتد اعتقد بانه كان فريقا عدائيا، 
يكفي النظر الى مبارياته ضد تشلسي ملعرفة كم 

كان عنيفا، انها اللعبة«.

عمالء إلحباط الهجمات اإلرهابية على »الكومنولث«

»فيفا« يعلّق عضوية االتحاد النيجيري

كشفت صحيفة »ديلي تلغراف« 
امس أن بريطانيا والواليات املتحدة 
واس����تراليا ارس����لت عم����الء من 
أجهزة استخباراتها إلى الهند ملنع 
اجلماعات املتمركزة في باكستان 
من شن هجوم ارهابي خالل دورة 

ألعاب الكومنولث.
وقالت الصحيفة إن الدول الثالث 
تخشى من أن وقوع ضربة ارهابية 
أخرى في الهند على غرار هجمات 
2008 التي قتلت 166 شخصا في 

مدين����ة مومباي »ق����د يثير حربا 
جدي����دة بني العدوي����ن النوويني 
الهند وباكستان من شأنها أن تترك 
آثارا خطيرة على تعاون اس����الم 
اباد في احلرب ضد قوات طالبان 
وتنظيم القاع����دة على اعتبار أن 
عمليات اجليش الباكستاني ضد 
املتشددين االسالميني في املناطق 
القبلية مشروطة بضمانات السالم 
مع الهند«. واضافت الصحيفة نقال 
عن مصادر أمنية غربية وهندية 

أن بريطاني����ا والواليات املتحدة 
واس����تراليا ارسلت العشرات من 
عمالء االستخبارات البارزين إلى 
نيودله����ي خ����الل مرحلة تكثيف 
الهند استعداداتها الستضافة دورة 
ألعاب الكومنولث وكانت مساهمة 
بريطانيا جزءا من التعاون األمني 
بني البلدين وستقوم أجهزة األمن 
الهندية برد هذا املس����اعدة خالل 
دورة األلع����اب األوملبية في لندن 

عام 2012.

 قررت جلنة الطوارئ التابعة لالحتاد الدولي لكرة 
القدم بأثر فوري تعليق عضوية االحتاد النيجيري 

للعبة بسبب التدخل احلكومي في شؤونه.
ويأتي القرار عقب سلسلة األحداث األخيرة التي 
شهدها االحتاد النيجيري، حيث مت إصدار حكم قضائي 
مينع األعضاء املنتخبني للجنته التنفيذية من ممارسة 
مهامهم وصالحياتهم، وجتريد أمينه العام بالوكالة 
ساني لولو عبدالالهي من منصبه بناء على توصيات 

اللجنة الوطنية للرياضات. كما قرر وزير الرياضة أن 
ينطلق الدوري النيجيري دون نزول أي ناد من املوسم 
املاضي، فضال عن اس����تحالة عمل اللجنة التنفيذية 

احلالية بشكل الئق في ظل هذه التدخالت.
واوضحت جلنة الطوارئ ان تعليق عضوية االحتاد 
النيجيري سيستمر حتى يتم إبطال احلكم القضائي 
وضمان إمكانية عودة أعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد 

إلى مزاولة عملهم دون أي تدخل.

الهالل المثقل باإلصابات بضيافة آهان

العايد: »الجزيرة« لم تسّلمنا أدلة

يحل الهالل السعودي ضيفا على ذوب آهان االيراني اليوم في 
ذهاب نصف نهائي دوري ابطال آسيا لكرة القدم ساعيا الى مواصلة 
مشواره نحو احراز اللقب للمرة االولى في تاريخه، وتقام مباراة 

االياب في 20 اجلاري.
وتوجه الهالل الى اصفهان حامال معه اثقال مباراته املجنونة 
م���ع الغرافة القطري ف���ي اياب ربع النهائي، وه���و يتطلع لقطع 
نصف املش���وار الى النهائي والعودة للري���اض بنتيجة إيجابية 
يس���تطيع أن يقهر فيها ظروف النق���ص واإلصابات التي داهمت 
الفريق في آخر لقاءاته بالدوري احمللي، فيغيب الروماني ميريل 
رادوي ملش���اركته منتخب بالده امام فرنسا بعد محاوالت هاللية 
للس���ماح له باللعب، فضال عن اصابة خالد عزيز وعدم جهوزية 
عبداللطيف الغنام املصاب ايضا اي االعتماد على سلطان البرقان 

وحيدا في محور االرتكاز.
كما يغيب البرازيلي تياغو نيڤيز العب الوسط البرازيلي بسبب 
متزق عضلي واملدافع حسن خيرات الذي يعاني من كدمة في قدمه 
اليمنى، ما يصعب املهمة أمام املدرب البلجيكي اريك غيريتس في 

اختيار التشكيلة املناسبة.

أك���د وزير الدولة األردني لش���ؤون اإلع���الم واالتصال علي 
العايد أنه س���يتم تسليم قناة »اجلزيرة« القطرية الرد الرسمي 
على الرسالة التي تس���لمتها احلكومة من القناة والتي طالبت 
فيها بفتح حتقيق رس���مي يقود إلى كش���ف األطراف املتسببة 
في عملية التش���ويش على مباريات مونديال 2010، مشيرا إلى 
ان رس���الة اجلزيرة لم تتضمن وثائ���ق تثبت حقيقة اتهاماتها 

لألردن بالتشويش.
وقال العايد، في تصريح لصحيفة »الدستور« األردنية الصادرة 
ام���س، »على الرغم من رفضنا الكامل لالتهامات التي وردت من 
القناة وأنها اتهامات غير مقبولة، لكن وانطالقا من الثقة بالنفس 
وشفافية التعامل مع املوضوع سنطلب في ردنا من القناة إرسال 
خبراء لالطالع على واقع األمور«. وشدد على أن األردن يحتفظ 
بحقه باملالحقة القضائية جلميع املؤسسات واألشخاص الذين 
يس���يئون لسمعة األردن ومكانته، وقرار املوافقة على استقبال 
أي وفد من القناة يأتي في إطار الش���فافية الكاملة وانطالقا من 
الثقة ببطالن هذه االدعاءات. وأوضح أن الرسالة التي مت تسلمها 
من اجلزيرة لم تتضمن وثائق تثبت حقيقة اتهامات القناة التي 
اكتفت برسالة حتدثت عن تقارير متلكها ولم نزود بها، وعليه 
ومن باب الثقة بالنفس، سنطلب من القناة إرسال فريق خبراء 

محايد، ومن يرونه مناسبا ملتابعة األمر.

روغ يبحث مع اإلسرائيليين قضية حرية تنقل الالعبين الفلسطينيين

فضيحة جديدة تهزّ النجم بيكام لخيانته مع شاباني
عش����رة أيام من ادع����اء إيرما 
نيتش����ي أنها أقامت عالقة مع 
بيكام في عام 2007، لكن بيكام 
كذب ادعاءاتها وقرر مقاضاتها، 
واملطالبة بتعويض مادي قدره 

16 مليون دوالر.
وأكد بي����كام في تصريحات 
لصحيفة »ذا صن« اإلجنليزية أن 
لديه فريقا قانونيا قويا يستطيع 
إظهار احلقيقة، واحلصول على 

تعويض مالي من نيتشي.
الفضائح  وقد تعصف تلك 
الش���خصية  بحي���اة بي���كام 
والكروي���ة أيض���ا، خاصة أن 
زوجت���ه فيكتوري���ا املطربة 
الش���هيرة واملعتزلة من فريق 
سبايس غيرلز ترفض بأي شكل 
من األشكال الزج باسم زوجها 

في مثل تلك الفضائح.

زوجته التقت النجم اإلجنليزي 
في املدرسة التي يدرس فيها كل 
من أوالد بيكام وأبناء ش����يري 

أيضا.
الش����كوى بعد  وتأتي هذه 

عاد جنم ل���وس اجنيليس 
غاالكسي اإلجنليزي ديڤيد بيكام 
الى دائرة االتهامات مع فتيات 
الليل منذ ان تخلص من إيرما 
نيتشي، بعد ان وقع في فضيحة 
جديدة بعدما وجه زوج سيدة 
األعمال األميركية شيري شاباني 
اتهامات لها بخيانتها مع النجم 

اإلجنليزي.
ونفت شيري شاباني )33 
عاما(، ومتلك شركة مجوهرات 
واكسسوارات مخصصة لنجوم 
وجنم���ات هولي���وود، ه���ذه 
االتهام���ات، قائل���ة إنها مجرد 
صديقة لبيكام. في الوقت الذي 
نفى فيه النجم اإلجنليزي هذه 

العالقة من جانبه أيضا.
الذي  وتقدم زوج ش����يري 
يعمل محاميا مبذكرة للشرطة أن 

قال رئيس اللجنة االوملبية الدولية جاك روغ، انه 
سيبحث مع اللجنة االوملبية االسرائيلية ومسؤولني 
اسرائيلني اليوم قضية حرية تنقل الالعبني الفلسطينيني 

وتسهيل بناء املنشآت الرياضية.
وقال روغ خالل مؤمتر صحافي عقده مع رئيس 
اللجنة االوملبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب 
»سنبحث مع اللجنة االوملبية واملسؤولني االسرائيليني 

ما ميكن عمله الزالة هذه العقبات«.
وكان روغ قد وصل امس الى مدينة رام اهلل مع وفد 
اوملبي رفيع، في طائرة اردنية، وزار مخيم االمعري 
لالجئني، وقام بوضع حجر االساس الول مبنى للجنة 

االوملبية الفلسطينية في بلدة الرام.
وقال روغ »الرياضة شيء مهم جدا للشباب، وعلى 
السياسيني دعم الرياضة من خالل احلكومات،  على ان 
يفهم ان اللجنة االوملبية الدولية هي منظمة مستقلة 
بذاته����ا«. وفي رده على اس����ئلة الصحافيني، ازاء ما 
ميكن عمله مبا اعلنته اللجنة االوملبية عن معوقات 
اسرائيلية حتد من تطور الرياضة الفلسطينية، مثل 
حرية تنقل الالعبني وبناء املنش����آت الرياضية، قال 
روغ »س����نبحث هذا االمر مع من ميكن ان يساعدنا 

وسنبذل جهدنا إلزالة هذه العقبات«.
من جهته، اعتبر الرجوب زيارة روغ والوفد االوملبي 

»رسالة واضحة وقاطعة بأن هناك رغبة دولية حقيقية 
بدعم الرياضة الفلسطينية«.

وتعتبر زي����ارة روغ الذي انتخب في العام 2001 
الى االراضي الفلسطينية االولى من نوعها لشخصية 
رياضية دولية كبيرة بعد الزيارة التي قام بها رئيس 
االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بالتر 
في اواخر العام 2008 حيث دش����ن اول ملعب كروي 
دولي فلس����طيني. يرافق روغ في زيارته وفد رفيع 
املس����توى من اللجنة االوملبي����ة الدولية يضم وزير 
الرياضة االيطالي الس����ابق ورئيس دائرة العالقات 
الدولية في اللجنة االوملبية الدولية ماريو بيسكانتي، 
وعضو اللجنة االيرلندي باتريك هيكه ومدير صندوق 
التضامن االوملبي الدولي االسباني بيير ميرو، ومدير 
تنمية التعاون الدولي تومسا سيتهول من زميبابوي. 
كما يضم الوفد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
رئيس االحتاد البحريني لكرة القدم،  ورئيس اللجنة 
االوملبية االردنية االمير فيصل بن احلسني، والشيخ 
طالل الفهد نائب رئيس االحتاد الدولي لكرة السلة 
ورئيس جلنة القوانني في املجلس االوملبي اآلسيوي، 
ومدير عام املجلس االوملبي اآلسيوي حسني املسلم، 
وعضو اللجنة االوملبية الدولية املغربي هشام القروج، 

والعداءة املغربية السابقة نوال املتوكل.

ديڤيد بيكام

)أ.ف.پ( قوة وعنف في مباراة األهلي والترجي   الفنانة التونسية هند صبري

فنانات تونسيات يرفضن التعصب ويستبعدن »أم درمان« جديدة بين تونس ومصر
وفي السياق نفسه، مت القبض 
على 2 آخرين من مشجعي الترجي 
قبيل س���فرهم ال���ى تونس في 
الدولي، التهامهم  القاهرة  مطار 
في أحداث الشغب بناء على قرار 
من النائب العام ومتت إحالتهم 

إلى النيابة للتحقيق.
وفي اطار احتواء االزمة التي 
أطلت برأس���ها، أص���در االحتاد 
التونسي لكرة القدم بيانا رسميا 
تبرأ فيه من مشجعي الترجي الذين 
تورطوا في أعمال عنف وشغب 

خالل املباراة أمام األهلي.
وق���ال رئيس االحت���اد علي 
احلفصي في البي���ان »على إثر 
أح���داث الش���غب والعنف التي 
حدثت في س���تاد القاهرة خالل 
مباراة األهلي والترجي، يشجب 
االحتاد التونس���ي لك���رة القدم 
بش���دة كل التصرفات املؤسفة 
الرياضي  واملنافي���ة للميث���اق 
التي مت تسجيلها خالل املباراة، 
ويؤكد أن العناصر غير املسؤولة 
املتورطة في أعمال الشغب ال متثل 
اجلماهير الرياضية التونسية«. 
وأض���اف أن »هذه التصرفات ال 
العالقات  ميكن أن تؤثر عل���ى 
املتينة القائمة بني الش���قيقتني 

تونس ومصر«.
كما قدم نادي الترجي اعتذارا 
مماثال من خالل بيان استنكاري 
الذين  وصف في���ه مش���جعيه 
تورطوا في أعمال عنف وشغب 
بأنهم »عناصر ضالة ال تشرف وال 
متثل نادينا العريق املتمسك دوما 

بالقيم الرياضية السامية«.

املصري، خاصة ان النائب العام 
لم يتوان عن ضبط واحضار من 
ثبت تورطه���م في هذه االحداث 
للتحقيق معهم، وقد أمر النائب 
العام املستشار عبداملجيد محمود 
بحبس 11 من املشجعني التونسيني 
4 أيام على ذمة التحقيقات بعد 
أحداث الشغب التي ارتكبوها في 
ستاد القاهرة في مباراة االهلي 
والترجي في اياب الدور نصف 

النهائي لدوري ابطال افريقيا.
ووجهت نيابة شرق القاهرة 
ملشجعي الترجي تهم التعدي على 
رجال الشرطة اثناء تأدية عملهم، 
ومقاومة السلطات وإحداث تلفيات 

باملال العام.

لها خارج الب���الد وداخلها من 
عدم احت���رام وتقدير بل وصل 
االمر إل���ى الضرب واالهانة في 
ليبيا واجلزائر والسودان وأخيرا 
بوطنها مصر. وتسود حاليا حالة 
من السخط الشديد في املنتديات 
املصرية مطالبة احلكومة بحفظ 
حقوق املصري وكرامته في جميع 
االنحاء بدال من الضرب املتكرر 

لها في كل مكان.

اعتذارات بالجملة

وكان الشارع املصري استقبل 
االعتذارات التونسية بارتياح كبير 
بعد احداث الشغب، وجاءت هذه 
االعتذارات لتحتوي غضب الشارع 

للهوية املشتركة. وخرجت بعض 
املواقع اإللكترونية واملنتديات 
تؤكد وفاة العامل نقال عن قناة 
الرياضي���ة. وطالب  »الني���ل« 
حجازي بتقدمي اعتذار رس���مي 
من السفير التونسي على هذه 
األحداث، مش���ددا على ضرورة 
ضبط كل من فعل هذه األحداث. 
وبرر حجازي عدم تدخل األمن 
املصري إلنق���اذ رجال املطافئ 
خوف���ا من حت���ول امللعب إلى 

ساحة قتال.

الجماهير المصرية تتساءل

وطالبت اجلماهير املصرية 
بتفس���ير واضح لكل ما يجري 

على أفراد األمن املصري كانوا 
مخمورين وهربوا الش���ماريخ 
في أماكن حساسة بأجسادهم«، 
وتابع قائ���ال »مت التعامل بكرم 
بالغ مع مشجعي الترجي، ومت 
تأمينهم بص���ورة جيدة جدا، 
ودخلت لهم احلافالت اخلاصة 

بهم حتى املدرجات«.
من جهت���ه، طالب اإلعالمي 
بقناة »النيل« للرياضة إبراهيم 
حجازي بالضرب بيد من حديد 
عل���ى كل م���ن يعب���ث بكرامة 
املصريني، وأش���ار إل���ى أن ما 
التونسية  حدث من اجلماهير 
ض���د رج���ال األم���ن واإلطفاء 
املصريني يؤك���د افتقاد العرب 

اجلمهور س���واء التونس���ي أو 
املصري نسيا ما حدث مبجرد 
خروجهما من أرض امللعب، بدليل 
أن لها أصدقاء مصريني لم يعلقوا 
على ما حدث ألنه ال أهمية له، 

ومر مرور الكرام.

 استياء وسخط

على الصعيد ذاته، ذكر موقع 
»إيالف« أنه س���ادت مش���اعر 
االس���تياء والسخط الشديدين 
عقب إصابة 13 شرطيا مصريا 
على يد جمهور الترجي التونسي، 
وقال مدير هيئة ستاد القاهرة 
الدولي عبدالعزيز أمني »مشجعو 
الترجي التونسي الذين اعتدوا 

والترجي وم���ا وقع من أحداث 
خ���الل مب���اراة منتخبي مصر 
واجلزائر في أم درمان بالسودان، 
وقالت »ال أتوقع حدوث قطيعة 
أو خالفات حادة بني البلدين ألنها 

مجرد مباراة كرة قدم«.
وقدمت ساندي رسالة اعتذار 
باسم كل الشعب التونسي إلى 
اجلماهير املصرية، ودعته إلى 

عدم االهتمام بهذا احلادث.
أما النجمة التونس���ية درة 
فأشارت إلى أن مباريات كرة قدم 
حتدث بها أحداث غير متوقعة، 
والتعصب الك���روي هو الدافع 

األول.
وراهنت درة على أن كال من 

القاه�رة - س�امي عبدالفت�اح و إم.ب�ي.
سي.نت و إيالف

فجرت احداث الشغب ملشجعي 
الترجي التونس���ي في س���تاد 
القاهرة بعد مباراته امام االهلي 
في ذهاب نصف نهائ��ي دوري 
ابطال افريقي��ا والت��ي انته��ت 
1 - 2، التصريح���ات واآلراء 
املتنوعة لتالفي ازمة كروية بني 
البلدين حيث استبعدت فنانات 
تونسيات حدوث قطيعة أو توتر 
في العالقات بسبب أحداث الشغب 
وتكرار سيناريو أم درمان بني 

مصر واجلزائر.
ودع���ت الفنانة هند صبري 
الش���غب حادثا  اعتبار أحداث 
عابرا، كما اكدت الفنانة ساندي 
أن مص���ر وتونس ل���ن تتأثرا 
مبباراة، فيم���ا اعتبرت الفنانة 
درة أن التعص���ب يقف وراء ما 

حدث.
وقالت هند صبري ملوقع »إم. 
بي. سي. نت«: »لم اشاهد املباراة 
لذا أرفض التعليق على ما حدث 
من أحداث شغب«، وأشارت إلى 
أن أي مباراة ميكن أن تتعرض 
ألفعال مشابهة حتى داخل البلد 

الواحد.
وأوضح���ت أن اجلمهورين 
املص���ري والتونس���ي دائما ما 
تربطهما عالق���ة طيبة للغاية، 
لذا لن حتدث أي عواقب بسبب 

مباراة.
التونسية  بدورها، رفضت 
املقارنة بني ما حدث  س���اندي 
من ش���غب خالل مباراة األهلي 

النائب العام للتحقيق مع المتورطين.. والشارع المصري يتساءل عن ضربه في ليبيا والجزائر والسودان


