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  ٨ نوفمبر ٢٠١٠ 

 زعمت صحيفة ايطالية ان برشلونة االسباني لن يعيد املهاجم  48 
السويدي زالتان إبراهيموڤيتش الى صفوفه حتى لو لم يرد نادي 
ميالن االيطالي، والذي يلعب له املهاجم حاليا على سبيل االعارة 

ضم الالعب بشكل نهائي بعد انتهاء املوسم احلالي.
  وال يبدي برشلونة اهتماما بإمكانية استعادة إبراهيموڤيتش بني 
صفوفه من ميالن اذا رفض النادي االيطالي استغالل البند املوجود 

بصفقة استعارة الالعب بضمه لصفوفه الصيف املقبل. 

 رصد مانشستر سيتي االجنليزي 
٣٤ مليون يورو للتعاقد مع الالعب 
البرازيلي داني ألڤيش مدافع برشلونة 
االسباني في فترة االنتقاالت املقبلة 
فـــي يناير املقبل. ويســـتعد النادي 
االجنليـــزي، الذي ســـعى على مدار 
العامـــني املاضيـــني لتدعيم صفوفه 

بأبرز الالعبني، لتقدمي عرض الى نادي 
برشلونة االسباني للتعاقد مع الالعب 
مقابل ٣٠ مليون جنيه استرليني (نحو 
٣٤ مليون يورو) بخالف ما سيحصل 
عليه الالعب والذي قد يصل الى ثمانية 
ماليني يورو في املوسم طبقا ملا ذكرته 

صحيفة «أوغلوبو» البرازيلية. 

 ٣٤ مليون يورو لضم ألڤيش برشلونة ال يريد إبراهيموڤيتش

 فرناندو توريس تألق وقاد ليڤربول للفوز على تشلسي وهنا يسجل الهدف األول في مرمى بيترتشك                    (أ.پ) 

(أ.پ)   جنم شالكه اإلسباني راوول فرحا بأحد هدفيه في مرمى سانت باولي  

 ڤينغر إلعادة النظر في المباريات الدولية

 بيليفيلد يفسخ عقد مدربه 

 غوارنتي يغيب عن إشبيلية

 رئيس تشيلي مستاء 

 الم لن يؤثر على شڤاينشتايغر 

 باردسلي يجدد مع سندرالند 

 بنيتيز: نعاني من سوء الحظ 

 ماينتس لالحتفاظ ببوالنسكي

 غوميز: نستحق أكثر 

 طبيب نفسي لتيڤيز 

 عودة ريكيلمي غير كافية

 ڤان غال لم يفقد الثقة

 هيوز لبقاء شوارزر

 هاينزه ينفي رحيله إلى قطر

 أكد الفرنسي آرسني ڤينغر املدير الفني ألرسنال اإلجنليزي أن كرة 
القدم الدولية بحاجة ملحة إلى إعادة هيكلة.وكثيرا ما نادي بعض مدربي 

األندية بوضع جدول مختلف للمباريات الودية. 

 فسخ أرمينيا بيليفيلد األملاني عقد مديره الفني كريستيان تسيغه 
بعد الهزمية ٠ - ٣ أمام أوغسبرغ والتي دفعت بالفريق إلى املركز 

األخير في جدول مسابقة دوري الدرجة الثانية في أملانيا.

 أعلن إشبيلية اإلسباني أن العب خط وسطه اإليطالي تيبريو غوارنتي 
ــبب إصابته  يغيب عن املالعب لفترة إثر خضوعه لعملية جراحية بس

في أربطة الركبة اليمنى. 

 أكد رئيس تشيلي سباستيان بينيرا أنه يدرس اتخاذ حتركات 
قانونية ضد من اتهموه بالتدخل في االنتخابات األخيرة الحتاد كرة 

القدم في البالد، وأشار إلى أنه ضحية «حملة مؤسفة» ضده. 

ــتايغر أن قرار زميله  ــاب باستيان شڤاينش  أكد النجم األملاني الش
ــن يؤثر على قراره في  ــب الم بتجديد عقده مع بايرن ميونيخ ل فيلي

التجديد من عدمه للنادي «الباڤاري». 

 أعلن ســـندرالند اإلجنليزي أن مدافعه فيليب باردسلي وافق 
على جتديد عقده مع الفريق لثالثة أعوام ونصف العام، وبات من 

املتوقع أن يتم توقيع العقد رسميا في بداية االسبوع املقبل. 

ــباني رافاييل بنيتيز املدير الفني إلنتر ميالن اإليطالي أن   اعترف اإلس
الفريق يعاني في الوقت احلالي من سوء احلظ، مشيرا إلى حاالت اإلصابات 

في صفوف الفريق خالل املباراة التي تعادل فيها مع بريشيا. 

 قدم ماينتس األملاني عرضا إلى العب خط وسطه يوجني بوالنسكي 
للبقاء ضمن صفوف الفريق حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٤، ويلعب بوالنسكي 

ضمن صفوف ماينتس منذ عام ٢٠٠٩ على سبيل اإلعارة. 

ــتحق الفوز   قال ماريو غوميز مهاجم بايرن ميونيخ إن فريقه كان يس
على مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ. وأوضح الذي سجل الهدف األول، 

«لم يكن من املفترض أن نلعب هذه املباراة للتعادل».

 تردد أن املهاجم األرجنتيني الدولي كارلوس تيڤيز جنم مانشستر 
سيتي اإلجنليزي يتحدث مع طبيب نفسي ملساعدته على جتاوز 

أزمته مع احلنني إلى الوطن. 

 عاد النجم املخضرم خوان رومان ريكيلمي إلى صفوف بوكا جونيورز 
ــة لكنه لم يتمكن من إنقاذ الفريق من  ــبب اإلصاب بعد غياب طويل بس

الهزمية أمام أرجنتينوس جونيورز ٠ - ٢. 

 رفع الهولندي لويس ڤان غال مدرب بايرن ميونيخ، بطل الدوري 
االملانـــي الصوت عاليا غداة تعادل فريقه مع مضيفه بوروســـيا 

مونشنغالدباخ، مؤكدا انه لم يفقد االمل في االحتفاظ باللقب. 

ــوز املدير الفني لفوالم اإلجنليزي عن ثقته في توقيع   أعرب مارك هي
ــرت تكهنات حول  ــوارزر عقدا جديدا. وأثي ــترالي مارك ش احلارس األس

مستقبل شوارزر في ظل شعور احلارس الدولي بعدم السعادة. 

 اســــتبعد املدافع األرجنتيني املخضرم غابريل هاينزه جنم دفاع 
مرسيليا حامل لقب الدوري الفرنسي، احتمال انتقاله إلى قطر. وظهر 
هاينزه مبستوى رائع منذ االنضمام إلى صفوف مرسيليا في ٢٠٠٩، 

وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري احمللي في املوسم املاضي.

 توريس يتعملق ويقود ليڤربول للفوز على تشلسي

الثانية هذا   أحلق ليڤربول اخلســــارة 
املوسم بتشلسي املتصدر بفوزه عليه ٢-٠ 
أمس في املرحلة احلادية عشرة من بطولة 
اجنلتــــرا لكرة القدم، وقــــدم خدمة جليلة 
لغرميه التقليدي مــــان يونايتد الذي بات 
على بعد نقطتــــني فقط من صاحب املركز 
األول، وميلك تشلسي ٢٥ نقطة مقابل ٢٣ 
ملان يونايتد و٢٠ ألرســــنال الذي فشل في 
اســــتغالل تعثر تشلسي بخسارته بدوره 

على أرضه أمام نيوكاسل ٠-١.
  على ملعب «انفيلد» أكد ليڤربول صحوته 
في اآلونة األخيرة فحقق فوزه الثالث على 
التوالي وكان األهم بإسقاطه تشلسي الفائز 
عليه املوسم املاضي ذهابا وإيابا، وفرض 
الهداف اإلســــباني فرناندو توريس نفسه 
جنما للمباراة بتسجيله هدفني رائعني حسم 
بهما فريقه النتيجة في مصلحته في الشوط 
األول على الرغم من احملاوالت املتكررة من 
الفريق اللندني للعودة الى املباراة في الشوط 
الثاني. وقدم ليڤربول أحد أفضل عروضه 
هذا املوسم وال شــــك في ان الفوز سيرفع 
من معنويات العبيه لالستمرار في تقدمي 
أفضل ما لديهم وصعود سلم الترتيب بعد 
بداية سيئة للغاية شهدته يحتل املركز قبل 
األخير في احدى الفترات، وفشل أرسنال 
في اســــتعادة املركز الثاني بخسارته أمام 
ضيفه نيوكسل ٠-١ وسجل اندرو كارول 
هدف املباراة الوحيد فــــي الدقيقة ٤٥ اثر 
متريرة من جوي بارتون مستغال خروجا 
خاطئا حلارس املرمــــى الدولي الپولندي 
لوكاس فابيانسكي، وهي اخلسارة الثالثة 
ألرســــنال في الدوري هذا املوسم والثانية 
على أرضه، ففشل باللحاق مبان يونايتد 
الى املركز الثاني وتراجع الى الثالث، وفي 
مباراة ثالثة، استعاد مانشستر سيتي نغمة 
االنتصارات بفوزه الثمني على مضيفه وست 
بروميتش البيون بهدفني نظيفني سجلهما 
الدولي اإليطالي ماريو بالوتيلي في الدقيقتني 
٢٠ و٢٧ قبل ان يطرد في الدقيقة ٦٣ لتلقيه 

اإلنذار الثاني، وعزز مانشستر سيتي موقعه 
في املركز الرابع برصيد ٢٠ نقطة مقابل ١٥ 
نقطة لوست بروميتش البيون الذي تراجع 
الى املركز التاســــع. ومنح الدولي الكوري 
اجلنوبي بارك جي سونغ فريقه مان يونايتد 
٣ نقاط ثمينة عندما سجل له هدف الفوز في 
الوقت بدل الضائع في مرمى ولڤرهامبتون 
٢ـ  ١ في افتتاح املرحلة. وفشل توتنهام في 
استغالل ارتفاع معنويات العبيه اثر الفوز 
الالفت على انتر ميالن االيطالي بطل اوروبا 
٣ ـ ١ منتصف االســــبوع في دوري أبطال 
أوروبا، فسقط أمام بولتون ٢ ـ ٤. وانتزع 
فوالم التعادل على أرضه مع أستون ڤيال 
بهدف سجله مدافعه النرويجي العمالق بنت 
هاغيالند في الرمــــق األخير، بعد ان تقدم 
فريق وسط إجنلترا عبر مارك البرايتون 
(٤١). وتغلب بالكبيرن روڤرز على ويغان 
٢ـ  ١. وتعادل برمنغهام مع وست هام ٢ـ  ٢. 
وتعادل بالكبول مع ايڤرتون ٢ ـ ٢ أيضا.

  إيطاليا

  ضرب روما عصفورين بحجر واحد عندما 
أحلق الهزمية بغرميه التقليدي وجاره في 
العاصمة التسيو املتصدر ٢-٠ امس على 
امللعب األوملبي في املرحلة العاشرة من بطولة 
إيطاليا، والفوز في غاية األهمية بالنسبة 
الى روما الذي يحقــــق نتائج مخيبة منذ 
مطلع املوسم احلالي ويحتل مركزا متأخرا 
في الترتيب، وخاض روما املباراة في غياب 
قائده املؤثر فرانشيسكو توتي بسبب اإليقاف 
ومدافعه اخلبير البرازيلي جوان، لكنه كان 
األفضل معظم فترات املباراة وحتديدا في 
الشوط األول، وحســــم روما النتيجة في 
مصلحته من ركلتي جزاء في الشوط الثاني 
تناول على تسجيلهما ماركو بورييلو (٥٢) 
واملونتينيغري ميركو فوتشينيتش (٨٧). 
وكان ميــــالن الفائز األكبر في هذه املرحلة 
ألنه جنح في تقليص الفارق عن التسيو الى 
نقطتني بفوزه الثمني خارج أرضه على باري 

٣-٢ وافتتح ماسيمو امبروزيني التسجيل 
مبكرا مليالن بعد مرور ٤ دقائق قبل أن يهيئ 
السويدي زالتان ابراهيموڤيتش كرة أمامية 
رائعة باجتاه فالميني الذي سدد الكرة من 
فوق احلارس حلظة خروج األخير من مرماه 
(٣١) وقلص باري الفارق عبر مجهود فردي 
لالعبه البيالروسي فيتالي كوتوسوف (٦٥)، 
لكن باتو الذي شارك منتصف الشوط الثاني 
أعاد الفارق الى سابقه بعد تسديدة بيسراه 
من مشارف املنطقة (٧٢)، وفي نهاية املباراة 
ســــجل البرازيلي باولو فيتور باريتو دب 
سوزا هدفا شرفيا لباري، وحقق يوڤنتوس 
فوزا متوقعا على ضيفه تشيزينا ٣-١، سجل 
للفائز املهاجم املخضرم اليساندرودل بييرو 
(٣١ من ركلة جــــزاء) وفرانكو كوالياريال 
(٤٣) وفيتشنزو ياكوينتا (٨٨) وللخاسر 
التشيلياني لويس خيمينيز (١١)، وتغلب 
فيورنتينا على كييفو بهدف سجله اليسيو 
تسيرتشي (٨٠)، وفاز ايضا نابولي على 
بارما بهدفني سجلهما االوروغوياني اديسون 

كافاني في الدقيقتني ١٩ و٨٦.
  وتعــــادل اودينيزي مــــع كالياري ١-١ 
وتعادل ايضا سمبدوريا مع كاتانيا سلبا، 
وكان انترميالن سقط في فخ التعادل على 
أرضه مع بريشيا ١-١ فتراجع األول الى املركز 

الثالث بفارق ٣ نقاط عن التسيو.
  وجنا انتر ميالن حامل اللقب في املواسم 
الـ ٥ االخيرة من اخلاسرة أمام ضيفه بريشيا 
وتعادل معه بفضل ضربة جزاء أثارت جدال 
في افتتاح املرحلــــة. على ملعب جوزيبي 
مياتزا امام ٤٥ ألف متفرج، تقدم بريشيا عن 
طريق اندريا كاراتشولو بعد متريرة موزونة 
من سيموني داالمانو تابعها بيمناه في شباك 

احلارس لوكا كاستيالتزي (١٤).
  ونزل إنتر ميالن بعد ان عجز في نصف 
الساعة الباقي من الشوط األول، بكل ثقله 
في الثاني، وحاصــــر منطقة ضيفه حتى 
متكن من إدراك التعادل بعد احتساب ركلة 
جزاء أثارت جدال إثر عرقلة غير واضحة من 

غايتانو بيرادي للكاميروني صامويل ايتو 
نفذها األخير بنفسه بنجاح (٧٢). والفوز 
هو الثامن إليتو في الدوري عزز به صدارته 
لترتيب الهدافني، والـ ١٧ في ١٦ مباراة في 
مختلف املســــابقات. كما فاز بولونيا على 

ضيفه ليتشي ٢ ـ ٠.

  إسبانيا

  فاز ريال سوســــييداد على راســــينغ 
ســــانتاندر ١ ـ ٠، واســــبانيول على ملقة 
بالنتيجة ذاتها في افتتاح املرحلة العاشرة 
من الدوري االسباني. وتختتم املرحلة اليوم 
بلقاء اشبيلية مع ڤالنسيا الذي تراجع الى 

املركز اخلامس وله ١٧ نقطة.

  ألمانيا

  ابتعد بوروسيا دورمتوند ٤ نقاط في 
الصدارة بفوزه الكبير على مضيفه هانوڤر 
٤-٠ امس في املرحلة احلادية عشــــرة من 
الدوري األملاني، وبكر بوروسيا دورمتوند 
بالتســــجيل عبر مهاجمه الدولي الياباني 
شــــينجي كاغاوا في الدقيقة (١١)، واضاف 
الدولي البارغوياني لوكاس باريوس الثاني 
في الدقيقة (٧٢)، وزادت محن هانوڤر اثر 
طرد مدافعه الدولي التونســــي كرمي حقي 
في الدقيقة (٧٧) لتســــببه في ركلة جزاء 
أهدرها الدولي التركي نوري شــــاهي، قبل 
ان ينجح زميله الدولي الپولندي روبرت 
ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثالث (٨١)، 
ثم ختم مواطنه جاكوب بالشيزيكوفسكي 
املهرجان بهدف رابع في الدقيقة األولى من 
الوقــــت بدل الضائع، وهو الفوز التاســــع 
لبوروسيا دورمتوند في الدوري هذا املوسم 
وعزز موقعه في الصدارة برصيد ٢٨ نقطة 
بفارق ٤ نقاط أمام مطارده املباشر ماينتس 
الذي خسر أمام مضيفه فرايبورغ ٠-١، و١٢ 
نقطة أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي 
سقط في فخ التعادل أمام مضيفه بوروسيا 
مونشنغالدباخ ٣-٣. وأنقذ فيليب الم فريقه 

بايرن ميونيخ حامل اللقب من اخلســــارة 
أمام مضيفه بوروســــيا مونشــــنغالدباخ 
صاحب املركز األخيــــر وأدرك له التعادل 
٣ـ  ٣. وعلــــى ملعب نوردبنك ارينا من ٥٤ 
ألف متفرج ايضا، تعرض هامبورغ لصدمة 
مبكرة باهتزاز شباكه في الدقيقة السادسة 
من هوفنهامي بعدما ارتكب العب وســــطه 
البوركيناني جوناثان بيترويبا خطأ ضد 
السنغالي دميبا با في املنطقة احملرمة أدت 
الى ركلة جزاء نفذها بنجاح البوسني سياد 
صاحلوڤيتش على ميني احلارس التشيكي 
ياروسالڤ دروبني (٦). وتفادى هامبورغ 
اخلروج خاســــرا في نهاية الشوط األول 
مدركا التعادل عن طريق هايكو فيسترمان 
الذي اســــتثمر كرة نفذها الكرواتي مالدن 
بتريتش من ركلة حرة (٤٥). وفي الشوط 
الثاني، قال بتريتش الكلمة االخيرة ومنح 
فريقه النقــــاط الـ ٣ وقفز بــــه الى املركز 
السادس (١٨ نقطة) بتسجيله هدف الفوز 
في وقت حاسم من متابعة رأسية لعرضية 
البيروفي خوسيه باولو غويريرو (٨٣). 
وحقق اينتراخــــت فرانكفورت فوزا مهما 
على ضيفه ڤولفسبورغ بطل املوسم قبل 
املاضي ٣ ـ ١. واحلق فرايبورغ اخلســــارة 
الثالث مباينتــــس الذي حقق ٨ انتصارات 
متتالية أبقته في الصدارة في املراحل الثماني 
االولى، ١ ـ ٠ من ركلة جزاء احتسبت بعد 
إعاقة من نيكو بونغرت الوليڤر بارث نفذها 
السنغالي بابيس دميبا سيسيه على ميني 

احلارس كريستيان فيتكلو (٦٤).

  فرنسا

  فشل رين في انتزاع الصدارة وتعادل 
مع ضيفه ليون، وتفادى بوردو بطل املوسم 
قبل املاضي اخلسارة امام ضيفه ڤالنسيان 
وتعادل معه ١ ـ ١ في افتتاح املرحلة الـ ١٢ 
من الدوري الفرنسي. وسقط سانت اتيان 
في عقر داره أمام لوريان ١ ـ ٢. فيما تعادل 

سوشو مع اوكسير ١ ـ ١. 

 بوروسيا دورتموند يغرد منفردًا في صدارة «البوندسليغا».. وروما يحسم «دربي العاصمة»

 راوول: لم أفقد حاسة التهديف مع شالكه 
 «لم أفقد حاسة التهديف». هذا ما قاله 
الذي سجل  املهاجم اإلسباني راوول، 
هدفني في مرمى سانت باولي ساهم في 
فوز شالكه ٣ - ٠، معطيا احلق ملدربه 
ليقول: جنم ريال مدريد البد أن يلعب 
بالقرب من مرمى املنافس. وتساءلت 
صحيفة «بيلد» واسعة االنتشار «هل 

سيصبح شالكه أخيرا راووليا؟».
  وأبرزت الصحيفة أن هدفي راوول 
في الدقيقتني ١٤ و٨١ حتققا بفضل تغيير 
في خطط املدير الفني فيليكس ماغاث، 
الذي كان يرى أن املهاجم اإلسباني يرتد 
كثيرا إلى وسط امللعب بدال من البقاء 

قريبا من منطقة اجلزاء.
  وكان ماغاث قد أكد أن الالعب الذي 
أحرز ٣١٧ هدفا مع ريال مدريد اليزال 
يســـتمتع «بكل احلريـــة على أرض 
امللعب»، لكنه فضل تغيير اخلطة من 
أجل االستفادة بصورة أكبر من مميزات 

النجم اإلسباني.
  وكشف املدافع كريستوف ميتسلدر 
الذي زامل راوول أيضا في ريال مدريد 
« تلقينا تعليمـــات بالتقدم قليال إلى 
األمام، كي ال يتحتم عليه هو أن يرتد 

كثيرا».
  وأكد املوقـــع اإللكتروني لصحيفة 
«داي فيلـــت»: راوول يصغي ملاغاث، 
ويهدئ أعصاب شالكه، في إشارة إلى 
الهدفني اللذين ساعدا شالكه على حتقيق 

فوزه األول على أرضه منذ بداية املوسم، 
ما أبعده عن منطقة الهبوط حيث تقدم 

إلى املركز اخلامس عشر.
  راوول الذي لم يكن قد تخيل في أسوأ 
كوابيســـه مع انطالقة موسم الدوري 
األملاني (بوندســـليغا) أن يجد نفسه 
يكافح من أجل عدم الهبوط، كان هو 
نفسه السبب الرئيسي في الراحة التي 
سادت أروقة شالكه بعد املباراة، وقال 
الالعب «إنني سعيد وراض. أمتنى أن 
تكون هذه البداية النطالقة إيجابية»، 
كمـــا أثنى ماغاث على أداء العب ريال 
مدريد السابق قائال «إنه ليس بحاجة 
إلى أن أعطيه نصائح أو تعليمات. أمر 
إيجابي أن يرغب في مساعدة الفريق 
من وسط امللعب، لكنني قلت إنه ليس 
عليه أن يتقهقر بكل هـــذا القدر. إنه 
هداف ونقطة قوته داخل وقرب منطقة 
اجلزاء. لذا أنا سعيد ألنه سجل مرتني». 
ولم يعتبر راوول نفسه أن املدرب كان 
ينتقده «إن ذلـــك جزء من كرة القدم. 
املدير الفني يثق بي ونتحدث كثيرا. 
غذت ثنائية راوول وهدف شريكه في 
الهجوم، الهولندي كالس يان هونتيالر، 
التفاؤل داخل الفريق كي يخلف وراءه 
البداية السيئة للموسم. ومع ذلك يحذر 
املدافع ميتسلدر من أن الوضع اليزال 
حرجا «علينا مواصلة الكفاح. لقد تأخر 

الوقت، لكن ليس كثيرا». 

 أنشيلوتي يرفض باتو  

 باتون ينجو من هجوم مسلح 

 البرازيل تستعين بإسرائيل لحماية المونديال

 قال كارلو أنشيلوتي املدير الفني لتشلسي اإلجنليزي ان آمال 
مانشستر سيتي في التتويج بلقب الدوري اإلجنليزي هذا املوسم 
قد تبددت، وأضاف أن ما يقوم به مواطنه روبرتو مانشيني املدير 
الفني ملانشستر سيتي مجرد إضاعة للوقت. كما استبعد أنشيلوتي 
إمكانية استقطاب البرازيلي ألكسندر باتو مهاجم ميالن اإليطالي، 

إلى ستامفورد بريدج. 

 شن رجال مسلحون هجوما على سيارة كان يستقلها البريطاني 
جنسون باتون سائق فريق مكالرين املنافس في سباقات سيارات 
فورموال واحد، في مدينة ساو باولو البرازيلية. وذكر بيان أصدره 
فريق مكالرين أن باتون لم يتعـــرض ألذى. ويتواجد باتون في 
البرازيل للمشاركة في سباق اجلائزة الكبرى البرازيلي الذي يقام 
في وقت الحق اليوم األحد، وسينطلق السائق البريطاني من املركز 

الـ ١١ على مضمار «إنترالجوس». 

 كشفت وسائل االعالم العبرية ان العشرات من جنود االحتالل 
الســـابقني من وحدة حرس احلدود اخلاصة مبا يسمى «مكافحة 
االرهاب» يشاركون حاليا في دورة لتأهيلهم ملهام حماية مونديال 
٢٠١٤ في البرازيل. ونقلت صحيفة «فلسطني» عن قائد الوحدة سابقا، 
دافيد تسور قوله: ان الســـلطات البرازيلية تخشى من عصابات 
االجرام احمللية خاصة وليس من االرهاب اخلارجي، أثناء انطالق 
مباريات املونديال لذلك قررت االستفادة من اخلبرات االسرائيلية 
فـــي هذا املجال. يذكر ان جرائم العنف تعتبر مبعث قلق بالغ في 
البرازيل، حيث تسيطر عصابات املخدرات املدججة بالسالح على 

الكثير من الضواحي الفقيرة. 


