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مورينيو يحذّر لويس
ذكرت صحيفة »صن« البريطانية أن النجم البرازيلي ديڤيد لويس قد يكون أول ضحايا البرتغالي جوزيه 
مورينيو املدير الفني اجلديد لتشلسي االجنليزي. وأضافت الصحيفة في تقرير خاص أن مورينيو سيبلغ 
لويس، الذي يسعى برشلونة االسباني لضمه مقابل 23 مليون جنيه استرليني إما أن يؤدي وفقا للتعليمات 
أو سيتم االستغناء عنه. وقالت ان مورينيو يشعر بالقلق بصفة خاصة من سهولة فقدان لويس للكرة 
وتهوره وهو يلعب في مركز قلب الدفاع. يذكر أن لويس يتدرب حاليا مع منتخب البرازيل استعدادا خلوض 
بطولة كأس القارات التي تبدأ مبارياتها غدا السبت. آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية
روماو: لن أسافر إلى ليبيا 

إال برفقة بالتر
رد جنم وس���ط منتخب توغو ومرس���يليا 
الفرنس���ي اليكس���يس روماو على االنتقادات 
التي وجهت له لرفضه الس���فر إلى ليبيا للقاء 
منتخبها في طرابل���س اليوم اجلمعة في إطار 
التصفيات االفريقية املؤهلة لكأس العالم 2014 
بالبرازيل بأنه على استعداد للذهاب إلى ليبيا لو 
رافق رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم جوزيف 
بالتر الفريق التوغولي إلى ليبيا ونام في نفس 
الفندق الذي سينزل فيه املنتخب وجلس على 

دكة بدالء الفريق.
وقال روماو في تصريح لصحيفة »ليكيب« 
الفرنسية في معرض رده على قرار فيفا بتنظيم 
مباراة ليبيا وتوغو رغم األحداث التي شهدتها 
ليبيا أخيرا »انه ع���اش من قبل جتربة مريرة 
مع الفريق التوغولي لدى مشاركته في بطولة 
األمم االفريقية في 2010 بأنغوال بس���بب افتقاد 
األمن وال يريد تكرارها، لكنه مستعد لتكرارها 

بشرط أن يكون بالتر بصحبته«. 
وكان روماو قد تعرض حلملة ش���ديدة في 
بالده توغو بعد رفضه السفر لليبيا، خاصة بعد 
أن قرر االحتاد الدولي نقل مباراة ليبيا وتوغو 
من بنغازي التي شهدت اشتباكات أسفرت عن 
مصرع 31 شخصا إلى العاصمة الليبية طرابلس 

اآلمنة. 
يذكر أن روماو كان قد سافر بالفعل من لومي 
إلى فرنسا بعد أن برر رفضه اللعب في طرابلس 

قائال »ما الفارق بني طرابلس وبنغازي؟«.
يشار إلى أن فيفا لم يكن يسمح ملنتخب ليبيا 
باستضافة أي مباراة على ارضه في آخر عامني 

بسبب عدم استقرار األوضاع األمنية.
جتدر اإلشارة إلى أن ليبيا تتصدر مجموعتها 
التي تضم أربعة منتخبات برصيد 6 نقاط من 
أربع مباريات بينما تتذيل توغو املجموعة بأربع 
نقاط، واملعروف أن متصدر املجموعة هو فقط 
الذي يتأهل إلى الدور األخير من تصفيات كأس 

العالم.

زانيتي مع إنتر لعام آخر
اعلن نادي انتر ميالن االيطالي لكرة القدم 
متديد عقده قائده ومدافعه الدولي االرجنتيني 
املخض���رم خافيير زانيتي )39 عاما( ملدة عام 
على الرغم من تعرضه الصابة بتمزق في وتر 

اخيل قدمه اليسرى في ابريل املاضي.
وقال زانيتي في تصريح على موقع النادي 
على شبكة االنترنت: »حتدثت مطوال مع النادي 
عن اصابتي وقررنا التمديد ملدة عام اضافي«، 
مضيفا »لقد اظهر املسؤولون مرة اخرى ثقتهم 
في مؤهالتي ووثقوا في شغفي وحبي لالنتر، 
أمتنى رد مكافأتهم على هذا التقدير واالحترام 

على ارضية امللعب«.
ولعب زانيتي اكثر من 750 مباراة مع االنتر 
واحرز معه على اخلصوص اخلماسية التاريخية 
عام 2010: الدوري والكأس والكأس السوبر احمللية 

ودوري ابطال اوروبا وبطولة العالم لالندية.

ريال مدريد صعد انزو زيدان إلى فريق الشباب األول

إنزو يقترب من عالم االحتراف

اقترب إنزو النجل األكبر لزين الدين زيدان 
جنم منتخب فرنسا لكرة القدم السابق كثيرا 
من عالم االحتراف واملاليني بعد أن قرر نادي 
ريال مدريد االسباني تصعيده لفريق الشباب 

األول بالنادي امللكي.
وكش���فت صحيف���ة »ليكيب« الفرنس���ية 
الرياضية عن أن أنزو )18 س���نة( الذي يلعب 
في وسط امللعب املهاجم مثل زيزو أصبح بذلك 
على أبواب عالم االحتراف حيث يعتبر فريق 
الشباب األول في ريال مدريد املعروف باسم 
»جوفيني���ل إيه« مبنزلة أه���م خزان لتفريخ 

املواهب للفريق الكبير.
كما سيتيح هذا التصعيد إلنزو اللعب في 
بطولة األندية األوروبية األبطال للشباب التي 
ينظمها للم���رة األولى االحتاد األوروبي لكرة 
القدم في إطار اهتمامه بتفريخ مزيد من املواهب 

الكروية في القارة األوروبية.

خواكني إلى فيورنتينا
توصل فيورنتينا االيطالي وملقة االسباني 
الى اتفاق النتقال جناح األخير خواكني سانشيز 
الى صفوف الفريق البنفسجي بحسب ما ذكر 

على موقعه الرسمي.
واصبح خواكني )31 عام���ا( اول الداعمني 
هجوميا للفريق الذي تأهل الى الدوري األوروبي 
»يوروبا ليغ«، وقد يحل بدال من املونتينيغري 
س���تيفان يوفيتتيش املرش���ح لالنتقال الى 

يوڤنتوس.
وسجل خواكني )56 مباراة دولية( 8 أهداف 
في 45 مباراة من املوس���م املاضي في الدوري 

االسباني وكأس امللك ودوري ابطال أوروبا.
وحمل خواكني سابقا ألوان بيتيس )2000 

� 2006( وڤالنسيا )2006 � 2011(.

)رويترز( جنم برشلونة واألرجنتني ليونيل ميسي نفى ارتكاب أي مخالفة في دفع الضرائب  

أبدت ذهولها الدعاءات تهرب جنم برشلونة من دفع الضرائب

الصحف االسبانية تشن هجمة عنيفة على ميسي

في املالذات الضريبية )بليز، 
أوروغواي(«.

وم���وازاة مع ذل���ك، كانا 
يوقعان عقودا تتعلق بحقوق 
صورة ميسي مع شركات أخرى 

في بريطانيا وسويسرا«.
واش���ارت »م���اركا« اكبر 
ف���ي  الرياضي���ة  الصح���ف 
العاصم���ة: »الش���ك يضرب 
اال  الرمز.. رم���ز مثله يجب 
ينسى ان الصدق والتضامن 
يعتبران من القيم الرياضية 

ايضا«.
وذكرت الصحيفة ان ميسي 
في املركز العاشر على الئحة 
الرياضيني االغنى في العالم 
اذ يتقاضى راتبا سنويا بقيمة 
20.3 مليون دوالر )15 مليون 
يورو( باالضافة الى عائدات 
الى 21 مليون  جتارية تصل 
دوالر )15.53 مليون يورو(.

في املقابل، شددت صحيفة 
الكاتالونية ان  »س���بورت« 
ميسي لم يحكم عليه وانتقدت 
محاكمته من قبل بعض وسائل 

االعالم.
وق���ال مدي���ر الصحيفة 
جوان فيهيلس: »ال يستحق 
ميسي ظلم احملاكمات املوازية، 
فليحصل حتقيق، لكن ان يدان 

من دون ان يتمكن من الدفاع 
عن نفس���ه او تتم محاكمته 

فهذا امر غير مقبول«.
ولم تتطرق صحيفة »اس« 
اال  الواسعة االنتشار للخبر 
ف���ي صفحتها ال����18، مذكرة 
بالتصري���ح املس���ائي لوالد 
الالعب ال���ذي نفى اي تهرب 

من دفع الضرائب.

الجميع سواسية 

ال���ى ذلك، ص���رح وزير 
الصناعة والطاقة والسياحة 
اإلسباني خوس���يه مانويل 
سورايا، بأنه يجب أن يكون 
الكل سواس���ية فيما يتعلق 
بااللت���زام الضريبي، وذلك 
اتهام جنم  عند س���ؤاله عن 
برش���لونة ليونيل ميس���ي 

بالتهرب الضريبي.
وف���ي مقابل���ة أجرتها 
إذاعة )راديو إسبانيا  معه 
الوطني( قال س���ورايا إن 
القاضي املخت���ص هو من 
يتعني عليه البت في اتهام 
ميسي وإذا ما كان يجب على 
الالعب األرجنتيني دفع أي 
أموال للضرائب فسيقوم بهذا 
األمر ولكن املسألة سيحددها 

قضاء البالد.

بشكل مضاعف نظرا ملدخوله 
املرتفع.

وكان وقع اخلبر كالقنبلة 
داخل عائلة الالعب الذي اكد 
على حس���ابه الشخصي في 
التواص���ل االجتماعي  موقع 
»فيسبوك«: »اننا لم نرتكب اي 
مخالفة في الدفع الضريبي«، 
مضيفا انه علم عبر وسائل 
االعالم بفت���ح حتقيق بحقه 
من طرف القسم املالي للنيابة 
العامة في برش���لونة بسبب 

اتهامه بالتهرب الضريبي.
اما وال���د الالعب فقال في 
تصري���ح لصحيف���ة »اس« 
االسبانية: »انه خطأ كامل«.

 مداخيل مهمة

العامة  النيابة  واوضحت 
»في س���نوات 2006 و2007 
و2008 و2009 حصل ليونيل 
ميس���ي على مداخيل مهمة 
من بي���ع حق���وق صورته، 
وهذه املداخيل كان يجب ان 
تخضع للضريبة على الدخل 

في اسبانيا«.
وتتهم النيابة العامة على 
وجه التحديد، ميسي ووالده 
»تظاهرا ببيع حقوق صورة 
الالعب لشركات وهمية أنشئت 

عبرت الصحف االسبانية 
الصادرة أمس ع���ن ذهولها 
التي فتحتها  التحقيقات  اثر 
الس���لطات القضائي���ة بحق 
جنم برش���لونة االرجنتيني 
ليونيل ميس���ي لتهربه من 

دفع الضرائب.
وكتبت صحيفة اليمني - 
الوسط »ال موندو«: »وسخ 
ميسي صورته بالغش لتفادي 
دفع الضرائ���ب«، مذكرة بان 
النيابة العامة ملدينة برشلونة 
فتح���ت حتقيقا بحق مهاجم 
منتخب االرجنتني لكرة القدم 
ووالده لعدم التصريح بأربعة 
مالي���ني يورو ف���ي إقراراته 
الضريبية خالل أعوام 2007 

و2008 و2009.
وف���ي افتتاحيتها، ذكرت 
الصحيف���ة ان ميس���ي )25 
عاما(، افضل العب في العالم 
في اخر 4 اع���وام، كان حتى 
االن مثاال للتواضع والبساطة: 
»كم يرغ���ب مئات االالف من 
االطفال االقتداء مبيسي؟ الرمز 
لم يكن مثاليا، بل على العكس 

من ذلك«.
واعتب���رت ان االتهامات 
بحال صحتها ستكون »خطيرة 
للغاية«، ويجب ان يدان الالعب 

)أ.ف.پ( النجم السويسري روجيه فيدرر يرد احد ارساالت منافسه االملاني سيدريك مارسيل شتيبه  

البطوالت  لوميبلدون، ثالث 
التي تنطلق  الكبرى،  االربع 

في 24 اجلاري.
اليابان����ي ك����ي  وخ����رج 
نيش����يكوري املصنف رابعا 
والثال����ث عش����ر عامليا من 
الدور الثاني اثر خسارته امام 
الروسي ميخائيل يوجني 6-1 

و7-6 )7-4( و6-3.
ويلتقي يوجني )30 عاما 

واملصنف 29 عامليا( في الدور 
ربع النهائي مع احد االملانيني 
فيليب كولشرايبر السادس او 

توبياس كامكه.
وهي املرة الرابعة التي يبلغ 
فيها يوجني الدور ربع النهائي 
للدورة في 10 مشاركات حتى 
االن، وتبقى افضل نتيجة له 
الدور نص����ف النهائي عامي 
2003 و2012 حيث خرج على 
يد السويسري روجيه فيدرر 
املصنف اول في نسخة هذا 
العام ووصي����ف بطل العام 

املاضي.
وتأه����ل الفرنس����ي غايل 
ال����دور ربع  الى  مونفي����س 
النهائي ايض����ا بتغلبه على 
التشيكي يان هيرنيخ 2-6 
و6-3، ليض����رب موعدا مع 
الثالث  االملاني طومي هاس 
وحام����ل اللق����ب او الالتفي 

ارنيستس غولبيس.
واعلن مونفي����س غيابه 
عن بطولة وميبلدون بعدما 
سحب طلبه للحصول على 
بطاقة دعوة، مشيرا الى انه 
قام بذلك من اجل »تس����وية 

مشكلة شخصية«.
وقال مونفيس عقب فوزه 
على هيرنيخ: »سحبت طلب 
احلصول على بطاقة دعوة 
النه يتعني علي تسوية مشكلة 

شخصية االسبوع املقبل«.

وتاب����ع فيدرر الذي اعفي 
من خوض الدور االول على 
غرار املصنفني االربعة االوائل، 
تالقه ف����ي املجموعة الثانية 
وتقدم 5-2 قبل ان ينهيها في 
صاحله 6-3 وبالتالي املباراة 

في ساعة و7 دقائق.
وميني فيدرر احراز اللقب 
ال�77 في مسيرته االحترافية 
قب����ل الدفاع ع����ن لقبه بطال 

بلغ السويس���ري روجيه 
فيدرر املصنف اول ووصيف 
الدور  النسخة االخيرة  بطل 
ل���دورة هاله  النهائي  رب���ع 
االملانية الدولية للتنس البالغة 
جوائزها 779.665 الف يورو، 
اثر فوزه على االملاني سيدريك 
مارس���يل ش���تيبه املشارك 
ببطاقة دعوة 6-3 و6-3 في 

الدور الثاني.
ويلتقي فيدرر بطل الدورة 
5 مرات والباحث عن لقبه االول 
هذا املوسم في الدور املقبل مع 
االملاني االخر الروسي االصل 
ميشا زفيريف واملشارك بدوره 
ببطاقة دع���وة والذي وضع 
حدا ملغامرة البوسني ميرزا 
باسيتش بالفوز عليه 6-7 

)7-5( و3-6.
وضرب في����درر الذي كان 
يخوض مبارات����ه االولى منذ 
خروجه من الدور ربع النهائي 
لبطولة فرنسا املفتوحة، ثاني 
البطوالت االربع الكبرى، على 
مالعب روالن غاروس على يد 
الفرنسي جو ويلفريد تسونغا، 
بقوة منذ البداية وكسر ارسال 
شتيبه في الشوط االول ليتقدم 
1-0 ووس����عه ال����ى 5-1 لكن 
االملاني كس����ر ارساله ليقلص 
الف����ارق 2-5 ثم 3-5 قبل ان 
ينه����ي في����درر املجموعة في 

صاحله 3-6.

فيدرر إلى ربع نهائي دورة »هاله«

أعلن نادي روما االيطالي 
لكرة القدم رسميا تعاقده مع 
الفرنس���ي رودي  مدرب ليل 
غارسيا لإلشراف على إدارته 
الفنية. وأوضح النادي االيطالي 
في بيان على موقعه على شبكة 
انه »سيتم االعالن  االنترنت 
رس���ميا ف���ي االي���ام القليلة 
املقبلة عن عقد ملدة عامني بني 

الطرفني«.
وبحسب وس���ائل االعالم 
االيطالية فان رودي سيتقاضى 
راتبا سنويا بقيمة 1.5 مليون 
ي���ورو. وعلق رئي���س روما 
جيمس بالوتا على قرار التعيني 
في بيان له قائال »نحن سعداء 
جدا وواثقون م���ن اختيارنا 
رودي غارس���يا مدربا لنادي 
الذي  روما«. وبات غارس���يا 
قاد ليل الى الثنائية )الدوري 
 ،2011 والكأس احملليان( عام 
رابع م���درب لروما منذ قدوم 
املالكني االميركيني اجلدد توماس 
ديبينيديتو وبالوتا في يوليو 
2011 وذلك بعد االسباني لويس 
انريكه )2011-2012( والتشيكي 
زديني���ك زمي���ان واوريليو 
اندرياتزولي املوسم املاضي 
حيث فشل في حجز مقعد في 

املسابقات االوروبية.

رودي غارسيا 
مدرباً جديداً لروما

قدم مدرب منتخب جامايكا 
تيودور ويتمور استقالته من 
منصبه بعد خس���ارة »ريغي 
اربع مباريات متتالية  بويز« 
ضمن تصفي���ات كونكاكاف 
املؤهلة الى مونديال البرازيل 

2014 لكرة القدم.
وبحسب صحيفة »اوبسرفر« 
التقى  اليومية،  اجلامايكي���ة 
ويتم���ور )40 عاما( مع ادارة 
االحتاد احمللي اثر اخلس���ارة 
االخيرة امام هندوراس 0 � 2 
الثالثاء املاضي وهي الثالثة في 
8 ايام، فترك املدرب امام خيار 

االستقالة او االقالة.
وق���ال ويتم���ور: »طلبها 
مني )رئيس االحتاد هوراس 
بوريل(، اجتمعنا ليلة اول من 

امس )االربعاء(«.
اما رئيس االحتاد فقال: »بعد 
االجتماع اتخذ املدرب ويتمور 

قرار االستقالة«.
وحتتل جامايكا املركز االخير 
من املجموعة املوحدة الميركا 
الشمالية والبحر الكاريبي مع 
تعادلني و4 خسارات، واصبحت 

امالها بالتأهل شبه معدومة.
وكان ويتم���ور بطل فوز 
جامايكا على اليابان 2 � 1 في 
كأس العالم 1998، وهو الفوز 
الكاريبية في  الوحيد للدولة 

املونديال.

مدرب جامايكا يفضل 
االستقالة على اإلقالة

لم يتأخر النجم السابق في 
السلة  الدوري حملترفي كرة 
جيسون كيد بايجاد عمل له 
بعد اعتزال���ه قبل 10 ايام، اذ 
اختاره نادي بروكلني نيتس 
ليصبح مدربا له في املوسم 

املقبل.
وس���يحل كيد )40 عاما(، 
املوزع السابق، بدال من بي جي 
كارليسيمو املقال من منصبه 
بعد اقصاء نيتس امام شيكاغو 

بولز 3 � 4 في البالي اوف.
وحمل كيد الوان نيتس 7 
مواسم )2001 � 2008( عندما 
كانت نيوجيرزي مقرا للفريق، 
وبلغ كيد النهائي عامي 2002 

و2003 مع فريقه السابق.
وقال مالك النادي امللياردير 
الروسي ميخائيل بروخوروف: 
»جيسون كيد ميلك تاريخا 
اسطوريا مع نيتس ومع مدينة 
نيويورك، ميلك احلماسة التي 
نحتاجها، وحقق كالعب كل ما 
يريد بروكلني نيتس الوصول 

اليه«.
وكان كيد افضل روكي في 
موسم 1994 � 1995، وشارك 
في مباراة »كل النجوم« عشر 
ال���وان داالس  مرات، وحمل 
مافريكس )1994 � 96، 2008 
� 12( حيث اح���رز معه لقب 
2011، وفينيكس صنز )1996 
� 2001(، ونيوجيرزي نيتس 
)2001 � 2008( ونيوي���ورك 

نيكس )2012 � 2013(.

كيد املعتزل حديثًا 
يتولى تدريب بروكلني

وزير إسباني: الكل 
سواسية أمام 

القانون والقضاء 
سيقول كلمته في 

قضية ليونيل


