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غرار التعاقد مع كريستيانو 
رونالدو وغاريث بيل والعديد 
من النجوم... يبدو ان النادي 
امللك���ي قريب م���ن االفالس 
والس���ير في منعطف يعني 

النهاية.

182 مليون للظفر بـ»العاشرة«

كما قدم نادي ريال مدريد 
182 مليون يورو لالعبيه بني 
رواتب ومكاف���آت بعد الفوز 
أبط���ال أوروبا  بلقب دوري 
وكأس ملك اسبانيا في املوسم 

املاضي.
ونش���ر موقع »ديفنس���ا 
سنترال« الرياضي االسباني 
أن النادي امللكي دفع مبلغ 150 
مليون يورو كرواتب لالعبيه 
إضافة على 32 مليون يورو 
قدمها لالعبني كحوافز ومكافآت 

بعد االنتصارين.
الفوز  ف���ي  الريال جنح 
بلقبه العاشر في دوري أبطال 
أوروبا بعد غياب عن التتويج 
في الساحة األوروبية لفترة 
طويلة ليرفع مكافآته بشكل 
كبير حتى وصلت إلى 182 

مليون يورو.
إال أن الن���ادي باملقاب���ل 
اس���تعاد جزءاً كبي���راً من 
هذه األموال عن طريق رفع 
استثماراته حيث وصل الربح 
باملقابل إلى 175 مليون يورو 

حتى اآلن.

املقبل���ة باحلص���ول عل���ى 
قروض في ظل التش���دد من 
التي تربط  اإلدارات  جان���ب 
بني حس���ابات األندية وقيمة 

الفروض املسموح بها.
واذا اس���تمر ريال مدريد 
برئاس���ة فلورنتينو بيريز 
بابرام الصفقات الفلكية على 

مليون يورو، وهذا يعني أن 
حق الرعاية س���يغطي جزءا 
فقط من التكلفة، وهو ما يعني 
أن باق���ي التكلفة من املمكن 
النادي  إلى ديون  أن تضاف 

البالغة 602 مليون يورو.
وأصبح م���ن الصعب أن 
الس���نوات  النادي في  يقوم 

التي سيحصل عليها الفريق 
في إعادة تطويره ليكنو بشكل 
عصري ومن بني مالعب القمة 

حول العالم كما كان دائما.
وس���تتكلف عملية إعادة 
التطوير وفقا للدراسة التي قام 
بها رئيس النادي فلورنتينو 
بيريز مقبل ما بني 400 و 500 

تقت���رب ش���ركة »فالي 
الراعي احلالي  امياريت���س« 
لقمي���ص ري���ال مدريد من 
التوصل إلى اتفاق مع النادي 
فيما يخص إجراء تعديل على 
اسم ستاد الفريق كنوع من 
الدعائية اخلاصة  احلق���وق 
الطيران  بعم���الق ش���ركان 
العالم. وذكرت صحيفة  في 
»ماركا« اإلسبانية أن االتفاق 
مت بني الشركة والنادي لكن لم 
يتم اإلعالن بعد عن التفاصيل 
اخلاصة بالتعاقد على مستوى 

القيمة املالية واملدة.
اقتراحات فيما  وتوجد 3 
يخص االسم اجلديد لسانتياغو 
برنابيو بعد دخول ش���ركة 
الطيران في الرعاية وهي: فالي 
إمياريتس سانتياغو برنابيو، 
أو برنابيو فالي إمياريتس، أو 

فالي إمياريتس برنابيو.
وسيكون على إدارة النادي 
أوال احلصول عل���ى موافقة 
أعضاء اجلمعي���ة العمومية 
قبل إجراء تعديل على اس���م 
النادي أو توقيع العقود مع 
الشركة باعتبارهم أصحاب 
احلق األصيل في ذلك وتعديل 
االسم من األمور التي ال يحق 
لإلدارة التصرف فيها بشكل 
مطل���ق. وحصل ريال مدريد 
على العديد من العروض فيما 
يخص تعديل اسم الستاد مع 
وجود نية الستخدام األموال 

»طيران اإلمارات«
تسيطر على ريال مدريد

شراكة مهمة بني »امللكي« وطيران االمارات

تشاڤي: انتقال فيغو
إلى ريال مدريد صدمني

حتدث النجم اإلسباني تشاڤي هرنانديز بحماس حول مستقبل نادي برشلونة قبل أن يقدم دعمه الكامل للمدرب لويس 
انريكي الذي اعتبره مبنزلة املرآة للمدرب بيب غوارديوال.

وتطرق العب خط الوسط في مقابلة مع التلفزيون اإلسباني إلى مجموعة كبيرة من املواضيع اخلاصة مبا في ذلك 
مس����تقبله على الصعيد االحترافي أو مع النادي الكتلوني. وقال تش����اڤي: »لدي شعور بأننا نعيش نفس الفترة مع 
غوارديوال في عام )2008(، هناك س����نوات جيدة تنتظرنا في املستقبل، لويس إنريكي ميلك عقلية الفوز وهو ولد 
قائدا«. وس����ئل تشاڤي أيضا عن الش����ائعات حول رحيله عن ملعب كامب نو خالل الصيف، ولكنه نفى وجود أي 

عرض من بايرن ميونيخ واضاف: »لم أحصل على أي عرض، قلت انني لن ألعب في أوروبا ألنني ال أريد مواجهة 
برشلونة، أريد أن أكون هنا وبعد ذلك سنرى ما يخبئه املستقبل«.

واعترف مايسترو خط الوسط بأنه يخطط للتدريب مستقبال: »كرة القدم هي حياتي، أريد احلصول على 
رخصة التدريب، إذا كنت أستطيع ذلك فإنني أود تدريب برشلونة الذي هو نادي حياتي، هذه اخلطوة من 
شأنها أن تكون مبنزلة الفرحة املزدوجة«. وفيما يتعلق برأيه بالنجم األرجنتيني ليونيل ميسي، أضاف: 

»ليوني����ل هو أفضل العب على اإلطالق وقد احتاج إلى ثماني س����نوات ليكون األفضل في العالم، أنا ال 
أعرف إذا كانت هناك حالة مماثلة، رمبا يكون بيليه«. وأضاف »لقد كانت صدمة ش����ديدة بالنسبة لي 
عندما انتقل فيغو من برش����لونة إلى ريال مدريد، ولو انتقل ميس����ي للريال فستكون الصدمة مماثلة 
ورمبا أشد«. املايسترو واصل حديثه عن النجم األرجنتيني قائال »هو مختلف عن أي العب آخر لذلك 

ال مجال للمقارنة، هو بالنسبة لي أفضل العب في العالم«.
وأشاد تشاڤي هرنانديز بالثنائي أندريس إنييستا وأندريا بيرلو، قائال: »إنييستا هو الالعب اإلسباني األكثر 

موهبة في التاريخ، ولكن في إس����بانيا هناك الكثير من العبي خط الوس����ط اجليدين مثل ديڤيد سيلفا وسانتي كازورال 
واآلن هن����اك دينيس س����واريز وإيفان راكيتيتش«. وتابع بقول����ه: »لكن عندما أرى بيرلو فأعتقد أنه أمر رائع، أنا أش����اهد 

مباريات نادي يوڤنتوس فقط من أجل رؤيته، هناك العبون في خط الوس����ط ال يقدرون في إس����بانيا مثل تشابي ألونسو وسيرجيو 
بوسكيتس«. وللمرة االولى اعترف تشاڤي بأنه شعر باالحباط بسبب جتاهل مدرب منتخب اسبانيا فيسينتي دل بوسكي لضمه في 

القائمة االساسية بعد هزمية الفريق املهينة في اولى مبارياته في كأس العالم امام هولندا.
وقال تشاڤي في تصريحاته: »كان التجاهل امرا محبطا اال اشارك امام شيلي، لقد طلب مني املدرب البقاء مع املنتخب عامني آخرين 

بعد بطولة اليورو 2012 وكان امرا محبطا اال اشارك في املباريات بعد مباراة هولندا«.

كرويف: غوارديوال أفضل من مورينيو
الكرة  دخ����ل أس����طورة 
الس����ابق يوهان  الهولندية 
كرويف مجددا في مفاضلة 
باي����رن ميونيخ  بني مدرب 
حاليا وبرش����لونة س����ابقا 
بي����ب غواردي����وال ومدرب 
تشلس����ي احلال����ي وريال 
مدريد في الس����ابق جوزيه 
مورينيو، مؤكدا أن املدرب 
االسباني أفضل من نظيره 

البرتغالي. 
املرة  وليس����ت هذه هي 
األولى التي يعبر من خاللها 
كرويف عن إعجابه بغوارديوال 
الذي حقق جناحات كبيرة 
مع البلوغرانا كمدرب وذلك 
بعد أن تشبث بفلسفة الكرة 
الشاملة التي كان كرويف من 
بني م����ن أدخلوها إلى ثقافة 

النادي الكتلوني. 

كرويف حتدث في حوار 
خاص لصحيفة بيلد األملانية 
عن موريني����و وغوارديوال 
قائال »من األفضل بينهما؟ ال 
أشك أبدا أن غوارديوال أفضل 

ولذلك لعدة أسباب« 
ثم اس����تطرد قائال »بيب 
ميلك هدفا واضحا وهو العمل 
على تطوير كرة القدم وجعل 
فريقه يلعب مبستويات أفضل 

من تلك التي كان يقدمها قبل 
وصوله...مورينيو مدرب ال 
يتحدث اال ع����ن فريقه، عن 
مميزاته وعن عقليته والفرق 

كبير بينهما«.
كما أع����رب كرويف، في 
حوار م����زدوج م����ع فرانز 
بكنباور للصحيفة األملانية، 
عن شعوره بالفخر الكتشاف 

غوارديوال كالعب.

واعتبر كرويف برشلونة 
أفض����ل فري����ق ف����ي العالم 
بفضل انتشاره حول العالم 
التي  واألس����اطير املتعددة 
لعبت له على مدار قرن من 
الزمان، وهو األمر الذي أكده 
بكنباور، حيث اعتبر تأخر 
البوندسليغا حتى  انطالق 
ستينيات القرن املاضي سببا 
في تأخر انتش����ار ش����عبية 

بايرن ميونيخ.
وقال بكنباور من جانبه 
إن التيكي تاكا بحاجة لالعبني 
مثل ميسي وتشافي وانييستا، 
ولعل في ذلك انتقادا مبطنا 
العتماد غوارديوال على هذا 
األس����لوب ف����ي البايرن في 
ظل وجود العبني ميتلكون 
قدرات فردي����ة خارقة مثل 

روبن وريبيري.

كونتي: لست متحامالً على بالوتيللي

مورينيو: المبارد ميكنه
تدريب تشلسي

مان يونايتد يرصد
46 مليوناً لضم سترومتان

توريه: هدفي الفوز بدوري األبطال

أكد مدرب منتخب ايطاليا أنطونيو كونتي أن ماريو 
بالوتيللي العب ليڤربول ميكنه العوده إلى املنتخب 

لو تعامل باحترافية تؤهله لذلك.
وذك���ر موقع فوتبول إيطالي���ا تصريحات كونتي 
التي أكد فيها إمكانية عودة بالوتيللي للمنتخب وانه 
منتظر أن يكون على مس���توى احترافي يؤهله للعب 

في املنتخب وإنه يشاهد غرازيانو بيلي.
وقال: »أنا لس���ت متحامال عل���ى بالوتيللي وعدم 
اس���تدعائي له في مباراة هولندا كانت ألسباب فنية، 
أنا ال أحكم على األشخاص لكنى أطلب من الالعبني أن 
يكونوا على قدر من االحترافية فإذا كنت ال تركز وتفكر 

فقط في نفسك فهذا غير جيد بالنسبة لي«.
وأضاف: »لن أختار بالوتيللي أو تشيرشي ولكنني 
سأشاهد من يلعب جيدا وسيكون له دور في الفريق، 
وميكن أن يأتي الالع���ب وال يأتي املباراة التي تليها، 
القائمة تتضمن 25-30 العبا وهي مبنية على الكفاءة 

فقط«.

أملح مدرب تشلسي جوزيه مورينيو إلى أن العبه 
السابق فرانك المبارد قد يخلفه في تدريب البلوز رغم 

انتقاله إلى مان سيتي.
ورحل المبارد )36 عاما( عن تشلسي الصيف املاضي 
بعد حصوله على لقب الالعب األكثر تسجيال لألهداف 
في تاريخ النادي، ثم انتقل إلى نيويورك سيتي ومنه 

على سبيل اإلعارة إلى مان سيتي.
ونفى مورينيو في تصريحات صحافية أن يكون 
المبارد أساء للنادي بانتقاله إلى نيويورك، مؤكدا أن 
الالع���ب لديه دعوة مفتوحة للنادي في أي وقت يراه 
مناسب. وأضاف مورينيو: »مازلت أعتقد ما يعنيه هذا 
النادي له، مرحبا به في أي وقت يريده«. وتابع: »مكان 
المبارد تاريخ في تشلسي محفوظ، ميكنه العودة يوما 

ما، إذا أراد أن يصبح مدربا فيمكنه أن يخلفني«.

ذكرت صحيفة »ذا ص����ن« االجنليزية ان نادي مان 
يونايتد س����يتقدم بعرض رس����مي لشراء العب الوسط 
الهولندي كيفن سترومتان العب اي اس روما في فترة 
االنتقاالت الشتوية يناير املقبل. الالعب البالغ من العمر 25 
عاما يتعافى حاليا من اصابته بقطع في الرباط الصليبي 
ومن املتوقع عودته للمالعب الش����هر املقبل. وأش����ارت 
الصحيفة الى ان يونايتد ينوي التقدم بعرض تصل قيمته 
ل�46 مليون جنيه استرليني لشراء سترومتان يناير في 
ظل اصرار لويس ڤان غ����ال مدرب الفريق على التعاقد 
معه. يذكر ان سترومتان كان احد العناصر االساسية في 
تش����كيلة ڤان غال حينما كان مدربا ملنتخب هولندا قبل 
اصابة الالعب ابريل املاضي بقطع في الرباط الصليبي 

حرمه من املشاركة في كأس العالم.

يرغب النجم اإليفواري الدولي يايا توريه في الفوز 
بلقب دوري أبطال أوروبا من أجل رد الدين جلماهير 
مان س���يتي اإلجنليزي بعد وقوفه���ا بكل قوة خلف 

الفريق.
ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( عن 
توري���ه قوله: »أعرف أن اجلماهي���ر حتبني، دائما ما 
تعاملني بش���كل جيد، هدفي اآلن الفوز بلقب دوري 

أبطال أوروبا، أريد الفوز باللقب من أجلهم«.
وانضم توريه إلى مان س���يتي في 2010 قادما من 
برشلونة اإلسباني مقابل 24 مليون جنيه استرليني، 
وفي العام املاضي جدد عقده مع سيتي ملدة أربعة أعوام 

ليبقى في ملعب االحتاد حتى 2017.
وتعرض توريه النتقادات الذعة بسبب تراجع أدائه 
خالل الهزمية أمام باي���رن ميونيخ بهدف نظيف في 
دوري أبطال أوروبا، ولكن مانويل باليجريني املدير 

الفني للفريق دافع عن العبه الدولي بكل قوة.
وأشار بلليغريني إلى أن الفريق واملدرب والنادي 
ينبغي أن يقفوا بجوار توريه بعد وفاة ش���قيقه في 

يونيو املاضي.
وأكد: »انه العب مهم جدا، انه يصنع الفارق، وأنا 
واثق من أنه س���يعود إلى أقوى مستوى له.. ولكنه 

دائما ما يتعرض النتقادات«.

مدرب االزوري أنطونيو كونتي

مورينيو أثنى على تاريخ المبارد مع تشلسي

سترومتان من أهم مطالب فان غال في "الشياطني"


