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البرد و»الباباراتزي« يستقبلون ريال مدريد ورونالدو في دبلن

 خفض الضريبة واألرقام الفلكية يجذبان نجوم الكرة العالمية إلى إسبانيا
علمتنا األي���ام أن احلياة عجلة ال 
ال���دوران... فتارة تكون  تتوقف عن 
في القمة، وتارة في طور النس���يان، 
وك���رة القدم لم تك���ن يوما اال متثيال 
للحياة في حلوها ومرها، في زهوها 
وانكسارها، وفي مجدها وخبوها.ومع 
استمرار هبوب رياح التغير الكروية، 
فإنه يب���دو أننا نعيش اآلن في عصر 

الكرة اإلسبانية.
 وإن كان هناك من مشكك، فهل هناك 
أجدى من التذكير بأن بطل أوروبا هو 
املنتخب اإلسباني وبأن حامل لقب دوري 

األبطال هو برشلونة؟
وإن كان إنهاء املنتخب اإلس���باني 
األول جلفاء 44 عاما دون احراز لقب 
عاملي كبير، مع استثناء لقب كرة القدم 
األوملبي، أو سيطرة برشلونة على ألقاب 
املوسم املاضي بأداء كروي يسلب األلباب 

غير كاف، فإن حقيقة أن جنوم العالم 
تتهافت هذا الصيف على االنتقال للعب 
في الدوري اإلس���باني ما هو اال دليل 
على أن ميزان القوة األوروبية بدأ مييل 
باجتاه اململكة القابعة في جنوب غرب 

القارة األوروبية.
الدوري اإلس���باني بات يزهو اآلن 
بامتالكه ألهم 3 العبني في عالم الكرة 
القدم حاليا وهم االرجنتيني ليونيل 
ميسي جنم برشلونة، إضافة للبرازيلي 
كاكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
اللذين انضما لثورة ريال مدريد الكروية 
بقيادة «مهندسها« فلورنتينو بيريز.

اللوم لرئيس  الكثيرون وجه���وا 
النادي امللكي لصرفه ماليني ال حتصى 
على ضم النجوم، مفسدا بذلك توازن 
سوق االنتقاالت، ومؤديا الرتفاع قيمة 

الالعبني حول العالم.

كل هذا أرهق جيوب األندية األوروبية 
األخرى وجعلها تتردد بشدة قبل أن 
تعزز صفوفها خوفا من املطالب املالية 
الكبيرة لالعبني، خاصة في ظل األزمة 

االقتصادية التي مير بها العالم.
لكن ما السبب احلقيقي وراء تهافت 
كل تلك النجوم على الدوري اإلسباني؟ 
اجلواب يتلخص في س���ببني ال ثالث 

لهما.
فاجلميع يعلم بداية أن أندية مثل 
ريال مدريد وبرش���لونة تعد األشهر 
واألقوى واألغنى واألكثر جماهيرية 
حول العال���م، وأن أي جنم مهما بلغ 
عمره، فإنه كان طفال في املاضي يحلم 
بارتداء قميص واحد من هذين العمالقني 

الكرويني.
لكن الس���بب األهم يبقى اجلانب 
املادي، وإن كانت األرقام الفلكية التي 

تنفق على ضم الالعبني كافية إلسالة 
لعاب أي منهما، إال أن احلقائق تؤكد أن 
الالعبني احملترفني األجانب في إسبانيا 
يحظون بتسهيالت اقتصادية وضريبة 
مميزة، ال ميكن ألي العب أن يحظى بها 
في أي من الدوريات الكبرى األخرى.

فرغم أن إس���بانيا تفرض ضريبة 
تصل قيمتها إلى 43% من إجمالي الدخل، 
إال إن القانون الذي صدر عام 2004 منح 
األجانب الذين يأتون لالستثمار أو العمل 
في إسبانيا، ومن بينهم العبو كرة القدم، 
إعفاء ضريبي يجعلهم ال يدفعون أكثر 

من ضريبة 24% على دخلهم.
وهذه تعد النسبة األقل في جميع 
البالد األوروبية ذات الدوريات الكبيرة 
وإن لم يكن كل ذلك كافيا، فإن القانون 
أوجب النادي على التكفل بدفع الضرائب 

على دخل الالعبني.

فه���ل ميكن ألحد في ظ���ل ذلك أن 
يلوم الالعبني على رغبتهم في ضمان 
مستقبلهم املادي واملهني في إسبانيا؟ 
وإن لم تكتف »الليغا« بحقيقة ضمها 
له���ذه املواهب، ف���إن متابعي الدوري 
يؤكدون متعة البطولة الغنية باألهداف 
والكرة الهجومية، والتي مثلتها حصيلة 
األهداف ال� 1011 التي سجلت في املسابقة، 
لتكون األعلى بني كل البطوالت األوروبية 
الكبرى، كما كان نصيب األسد لبرشلونة 
الذي سجل 105 أهداف، وبفارق شاسع 
عن أكثر الفرق تسجيال لألهداف في كل 
املسابقات الرئيسية، سواء في إجنلترا، 
إيطاليا، أملانيا، فرنس���ا، البرتغال، أو 

هولندا.
أما على الوجه اآلخر للعملة، فإن 
الكثيرين يعتبرون كل هذه األرقام تؤكد 
أن الدوري اإلسباني يتجه نحو الهاوية، 

نقطة نقاش أولئك تنبع من حقيقة أن 
ناديني فقط هما اللذان يحتكران سوق 
االنتقاالت وهما ريال مدريد وبرشلونة، 
ومع انضمام املزيد من أفضل الالعبني 
العامليني لهما، فان الهوة ستزداد عمقا 
بينهما وبني باقي األندية في الدوري.

هذا سيؤدي بدوره لفقدان الدوري 
لصفة التنافس، كما أنه سيجعل لقب 
البطول���ة يتحدد ف���ي لقائي الطرفني 
الكبيري���ن في 29 نوفمب���ر 2009 و11 
أبريل 2010. ومصداقية ذلك قد تزداد 
إن علمن���ا أن كال الطرفني احرز لقب 
الدوري اإلس���باني أرب���ع مرات خالل 

السنوات العشر املاضية.
أما نسبة التهديف العالية، فقد أعادها 
الدفاعي  التكتيتكي  البعض للضعف 
والسذاجة اخلططية لباقي فرق الدوري، 
إضافة للتف���وق الكبير خلطي هجوم 

الفريقني »الكاتالوني« وامللكي اللذين 
سجال ما يقرب من خمس عدد األهداف 

املسجلة املوسم املاضي.
من جانبه���م، يبدو محبو الدوري 
اإلجنليزي املمتاز سعداء ملا يحصل، 
خاصة مع رحي���ل رونالدو، ألن ذلك 
س���يؤدي في نظرهم ملنح الكثير من 
الفرق فرصة منافسة مان يونايتد على 
عرش »البرمييرليغ«, وكل هذا يصب في 
مصلحة الدوري الذي يعده الكثيرون 

األقوى في العالم.
لكن س���واء كنت محب���ا للدوري 
اإلجنليزي أو غيره، فإن هذا لن يخفي 
حقيقة أنك ستحرص على التفرغ في 
29 نوفمبر و11 أبريل القادمني ملتابعة 
افضل جنوم العالم وهم يتنافس���ون 
في لقاء يعد مبثابة حلم ألي عاش���ق 

لكرة القدم.

يقيم معسكرًا تدريبيًا في فندق فاخر استعدادًا للموسم الجديد

البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كرمي بنزمية في أول تدريب لريال مدريد في دبلن حتت أنظار املدرب التشيلي مانويل بيليغريني                  )أ.پ(

من 35 درجة مئوية في مدريد إلى 15 درجة في أيرلندا.. حزم العبو 
نادي ريال مدريد االس���باني لكرة القدم حقائبهم وارتدوا مالبس���هم 
الثقيلة ملواصلة تدريباتهم االستعدادية للموسم اجلديد في دبلن مع 
بدء مصوري »الباباراتزي« اختبار قوة اخلطط األمنية للنادي االسباني 
وإمكانية خرقها من أجل الوصول إلى جنم الفريق اجلديد البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
وقام ريال مدريد بتدريبه األخير في العاصمة االس���بانية قبل أن 

يستقل الطائرة متجها إلى دبلن.
وخاض الالعبون تدريبات اجلري حتت شمس مدريد الساطعة، ولكنهم 

وجدوا األمطار الباردة في انتظارهم لدى وصولهم إلى أيرلندا.
ومن املقرر أن يقضي الفريق االسباني 9 أيام في فندق فاخر بالقرب 
من العاصمة األيرلندية، وس���يتواجد جميع الالعبني في هذا املعسكر 
باستثناء كاكا وإيكر كاسياس وسيرجيو راموس وراوول ألبيول الذين 
مت متديد عطالتهم الصيفية بسبب مشاركتهم مع منتخبيهم، البرازيلي 

واالسباني، في بطولة كأس القارات الشهر املاضي.
ومن املتوقع أن يسرق ظهور اجلناح البرتغالي رونالدو األضواء 

من باقي أنشطة ريال مدريد األخرى في أيرلندا.
وهذه هي أول رحلة لرونالدو )24 عاما( مع ريال مدريد الذي جعل 
منه أغلى العب في العالم عندما اش���تراه من مان يونايتد اإلجنليزي 

مقابل 94 مليون يورو )131.3 مليون دوالر(.
ويع���رف رونال���دو جيدا أنه س���يجد أعدادا كبي���رة من مصوري 
»الباباراتزي« في انتظاره بأيرلندا خاصة بعدما ذكرت صحيفة »ماركا« 
االس���بانية األس���بوع املاضي أن نحو 40 صحافيا بريطانيا حجزوا 
غرفا في فندق »كارلتون ه���اوس« الذي ينزل فيه فريق ريال مدريد 

في أيرلندا.
وميتد عمر هذا الفندق إلى 8 قرون ويقع على مسافة 22 كيلومترا 

خارج دبلن.
وسبق لشخصيات عاملية بارزة مثل ملكة بريطانيا السابقة فيكتوريا 

وأميرة موناكو وجنمة هوليوود الراحلة غريس كيلي اإلقامة فيه.
وسيدفع ريال مدريد 600 يورو )أكثر من 850 دوالرا( عن الغرفة 
الواحدة بهذا الفندق والتي س���يكون عددها كبيرا باعتبار أن الفريق 

يضم حاليا 31 العبا بني صفوفه.
وقال احد املتحدثني الرسميني لريال مدريد لوكالة االنباء األملانية: 
»نتوق���ع أن يكون املكان هادئا برغم أن رونالدو دائما ما يثير زوبعة 
حوله، ولكننا مستعدون لهذا األمر وال أعتقد أنه ستكون هناك ضجة 

كبيرة كما يتوقع الناس«.
وسيكون املعسكر التدريبي األيرلندي مبثابة جتربة أداء للعمليات 
األمنية التي س���يطبقها ريال مدريد حلماية جنم���ه األبرز حاليا من 

الصحافيني واجلماهير املولعة به.
وانتظرت أيرلندا وصول الالعب البرتغالي وباقي زمالئه في ريال 

مدريد بترقب شديد.
وأشارت صحيفة »إندبندنت« األيرلندية إلى أن العالم يسلط الضوء 
حاليا عل���ى رونالدو وقائد ريال مدريد راوول غونزاليز، بينما نقلت 
هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( عن موظفي الفندق قولهم إنهم 

في قمة سعادتهم لتواجد ريال مدريد عندهم.
ومن أبرز األحداث التي سيش���هدها املعسكر التدريبي في أيرلندا 
مباراة ودية أمام فريق ش���امروك روفرز احمللي في 20 اجلاري، فيما 

يرجح أن يشهد أول ظهور لرونالدو بقميص ريال مدريد األبيض.
كما ينتظر أن تكون هذه املباراة هي األولى لنجم هجوم ريال مدريد 

اجلديد الفرنسي كرمي بنزمية.
وبعدها سيش���ارك ريال مدريد في دورة »كأس السالم« وسيقوم 
بجولة قصيرة في الواليات املتحدة، ولكن حتى اآلن فإن الولع الكبير 

برونالدو مازال مقتصرا على أيرلندا.

غوتي باٍق في »الملكي«
أكد تلفزيون »تيليسينكو« احمللي ان العب وسط ريال مدريد 
غوتي رفض عرضا مغريا لالنضمام الى مانشس���تر سيتي بعدما 
كان متوقعا ان يترك النادي امللكي مع وصول فلورنتينو بيريز الى 
سدة الرئاسة مجددا. وأشار »تيليسينكو« الى ان مانشستر سيتي 
عرض على غوتي فرصة اللعب أساسيا مع الفريق االجنليزي الذي 
يشرف عليه املدرب الويلزي مارك هيوز، وان العب الوسط الدولي 
السابق كان قريبا جدا من التوقيع للنادي االجنليزي الناشط جدا 

على ساحة االنتقاالت.
وبدوره، كشف زوران فيكيتش، مدير اعمال غوتي لراديو »ماركا« 
ان الالع���ب البالغ من العمر )32 عاما( والذي لم يعد من الالعبني 
االساسيني في ريال مدريد، اجتمع باداريي النادي امللكي واملدرب 
اجلديد التشيلي مانويل بيليغريني الذي اكد له انه سيعول عليه 

في املوسم املقبل.
ويرتبط غوت���ي حاليا بعقد »مدى احلياة« م���ع ريال مدريد، 
وه���و يجدد تلقائيا في حال لعب 30 مباراة على اقل تقدير خالل 

املوسم.
واصبح غوتي خامس العب يرفض االنضمام الى مانشس���تر 
س���يتي بعد مهاجم منتخب البرازيل وفريق اش���بيلية االسباني 
فابيان���و ومواطنه ريكاردو كاكا ال���ذي انتقل من ميالن الى ريال 
مدريد، والكاميروني صامويل ايتو الذي بقي مع ناديه برشلونة 
االسباني والبرتغالي ريكاردو كارفاليو الذي بقي أيضا مع تشلسي 

االجنليزي.

50 مليون يورو ثمنًا لڤيا 
 ذكرت صحيفة »ماركا« االس���بانية امس ان مواطنها ڤالنسيا 
غير مس���تعد للتخلي عن خدمات مهاجمه الدولي داڤيد ڤيا بأقل 

من 50 مليون يورو.
 وبحسب الصحيفة الرياضية، فان ڤيا ووكيل اعماله خوسيه 
لويس تامارغو ورئيس ڤالنسيا مانويل لورنتي ونائبه خافيير 
غومي���ز اجتمعوا في مدريد ملدة س���اعتني من اج���ل التطرق الى 

مستقبل الالعب.
 وتابعت ان املسؤولني عن نادي ڤالنسيا ابلغوا ڤيا بأنهم ليسوا 

مستعدين للتخلي عن خدماته مببلغ يقل عن 50 مليون يورو.
 وكان ڤيا مرشحا مطلع الصيف احلالي الى االنتقال الى ريال 
مدريد بيد ان فش���ل املفاوضات بني الطرفني دفعت النادي امللكي 

الى التعاقد مع مهاجم ليون الفرنسي كرمي بنزمية.
 وارتبط اس���م ڤيا في اآلونة االخيرة بنادي برش���لونة بطل 
الثالثية املوسم املاضي )الدوري والكأس احملليان ودوري ابطال 

اوروبا(.
 واكد رئيس النادي »الكاتالوني« جوان البورتا أخيرا ان فريقه 
يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد بغض النظر عن بقاء أو رحيل 

املهاجم الدولي الكاميروني صامويل ايتو.
 وكان برش���لونة قد اقترح اخي���را متديد عقد ايتو دون زيادة 
راتبه وهو الشرط الذي يفرضه الدولي الكاميروني الذي تسببت 
مطالبه املالية، وخصوصا الرات���ب في تراجع العديد من االندية 

االوروبية عن فكرة التعاقد معه.

 كاسياس: كرة القدم ال تستوعب األزمات
 لم يندهش حارس مرمى ريال مدريد االس���باني لكرة القدم 
ايكر كاس���ياس من األموال الباهظة الت���ي دفعها فريقه لتدعيم 
صفوف���ه بأملع النجوم خالل فترة االنتق���االت الصيفية احلالية 
أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي كاكا، مؤكدا أنه 

أمر ضروري ألن »كرة القدم ال تستوعب أي أزمات«.
وقال كاسياس في مقابلة نشرتها مجلة »دون بالون« االسبانية: 
»إنه أمر طبيعي، قبل نح���و 6 أعوام دفعوا لريال مدريد الكثير 
من املال للحصول على خدم���ات البرتغالي لويس فيغو، أعتقد 
أن كريستيانو رونالدو العب رائع وسيكون مفيدا بالنسبة لنا، 

ونحن سعداء مبجيئه حقا«.
وأوضح »رمبا أن كرة القدم ال تس���توعب األزمات، إذا مت دفع 
هذه املبالغ املالية، فإن ذلك رمبا بس���بب أن هذه هي املبالغ التي 
يتطلبها عالم كرة القدم، ال يجب حقا ان نثير الكثير من اجللبة 
حول ذلك، أعتقد أن رونالدو يستحق ذلك، وإذا أثبت كفاءته الحقا 
داخل امللعب فإن هذه املبالغ ستكون ذهبت في مكانها الصحيح، 

هذا شيء واضح«.
وبرر كاس���ياس اإلنفاق الباهظ بأن ري���ال مدريد يحتاج إلى 

االنقض���اض على غرميه التاريخي برش���لونة، الذي أحرز لقب 
الدوري احملل���ي وكأس ملك اس���بانيا ودوري أبطال أوروبا في 

املوسم املاضي.
وقال »من الواضح أننا إذا أردنا املنافس���ة مع برش���لونة هذا 

العام فإن علينا إحضار أفضل الالعبني«.
وأغدق قائد املنتخب االسباني باإلشادة على برشلونة، وأضاف 
»من وجهة نظري، ليس بصفتي أحد مشجعي ريال مدريد ولكن 
كش���خص يحب كرة القدم، فإن برش���لونة كان أفضل فريق في 

العام املاضي، في
النهاي���ة اس���تحقوا األلقاب الثالث���ة ألنهم قدم���وا كرة قدم 

مبهرة«.
واستبعد كاسياس إمكانية رحيله عن ريال مدريد بناء على 

رغبته الشخصية.
وقال »انني مرتبط مع النادي حتى 2017، وقعت عقدا طويل 
املدى وأتواجد في صفوف الفريق منذ كنت في التاسعة من عمري، 
احلقيقة أن رحيلي عن ريال مدريد أمر صعب للغاية، إال إذا جاء 

أحد إلى النادي وأعلن عن رغبته في عدم وجودي«.

 أكد أن برشلونة استحق األلقاب الثالثة وقّدم كرة مبهرة

اعلن نادي مانشستر سيتي االجنليزي انه ضم الدولي االرجنتيني 
كارلوس تيڤيز من جاره مان يونايتد بعد ان ساهم مع االخير في احراز 

بطولة الدوري االجنليزي لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي.
وتوصل مانشستر سيتي واملهاجم االرجنتيني الى االتفاق على عقد 

مدته 5 سنوات.
ولم يكش���ف النادي االجنليزي قيمة الصفقة التي قدرتها الصحافة 

احمللية بنحو 25 مليون جنيه استرليني )35 مليون دوالر(.

 قال اولي هونيس مدير نادي بايرن ميونيخ االملاني ان ناديه 
ال يفكر مطلقا في بيع العب وسطه الفرنسي فرانك ريبيري حتى 
ان تلق���ى عرضا يزيد عن 70 مليون ي���ورو )98 مليون دوالر( 

مقابل االستغناء عنه.
 وكان الالعب الفرنس���ي قد عبر عن رغبته في االنتقال الى 
ريال مدريد االس���باني اال ان النادي الباڤ���اري اكد انه لن يبيع 

العبه الفرنسي قبل نهاية عقده في 2011.

تيڤيز ينتقل إلى مانشستر سيتي  بايرن لن يبيع ريبيري 


