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موراتا في سبيله لتمديد عقده مع ريال مدريدالرياضية
في إطار خطته اجلديدة باالعتماد على الالعبني الشباب املتميزين حتت 
قيادة املدير الفني االيطالي كارلو انشيلوتي وجتديد عقود العبيه الشباب 
يستعد نادي ريال مدريد لتمديد عقد مهاجمه الشاب الفارو موراتا الذي 
ينتهي في عام 2015. كان كارفاخال قد مدد عقده حتى عام 2018 بينما وافق 
ناتشو وكاسيميرو وتشيريشيف وخوزيه على تفاصيل مد عقودهم حتى 
عام 2017. 

إدانة رئيس بايرن ميونيخ بتهمة التهرب الضريبي

بنزمية: »امللكي« أقوى مع أنشيلوتي

أدانت محكمة املانية الرئيس التنفيذي لنادي 
بايرن ميونيخ بطل الدوري وكأس املانيا ودوري 
ابطال اوروبا لكرة القدم اولي هونيس بتهمة 
التهرب الضريبي بعد حتقيق استغرق أشهرا 
ع���دة. وأوضحت احملكمة احمللي���ة العليا في 
ميوني���خ في بيان لها انه يتع���ن عليها االن 
تقرير ما اذا كانت ستحيل القضية التي رفعتها 
النياب���ة العامة الى احملكمة. وكانت الصحافة 
االملانية كشفت في ابريل املاضي ان مصلحة 
الضرائب نددت في يناير بتجاهل هونيس دفع 
مالين اليورو كضرائب عن منافع وامالك له 

في سويسرا.
واعتقلت الش���رطة هونيس في ابريل ثم 
اطلقت س���راحه بكفالة مالية قدرها 5 مالين 
يورو. وتقدم هونيس )61 عاما( باس���تقالته 
الى الفريق الباڤاري لكن مجلس االدارة رفضها 
وطلب منه مواصلة مهامه. وتصدر هونيس، 
الفائز مع املانيا الغربية بلقب مونديال 1974، 
العناوين منذ ان اعترف في 20 ابريل املاضي 
انه ميلك حس���ابا مصرفيا في سويسرا اودع 

أعلن مهاجم فريق ريال مدريد االسباني كرمي 
بنزمية أن النادي امللك���ي أصبح أقوى اآلن مع 
تول���ي املدير الفني االيطالي كارلو أنش���يلوتي 
املس���ؤولية الفنية للفريق. وانضم أنشيلوتي 
للعمالق املدريدي من باريس سان جيرمان في وقت 
سابق هذا الصيف بعد رحيل البرتغالي جوزيه 
مورينيو إلى نادي تشلسي. وبالرغم من مشاركته 
باس���تمرار مع املدرب البرتغالي، كشف بنزمية 
عن اعتقاده بأن التغيير الذي ينفذه أنشيلوتي 

في���ه املالين دون ان يصرح عنها لس���لطات 
الضرائب في بالده.

ولم يسلم هونيس من انتقادات املستشارة 
االملانية اجنيال ميركل التي اعربت عن خيبتها 
من رئي���س بايرن ميونيخ ال���ذي يعتبر من 
الشخصيات العامة املرموقة في بالده والذي غالبا 
ما دعا رئيس االحتاد الدولي )فيفا( السويسري 
جوزيف بالتر للقي���ام مبجهود اكبر من اجل 
مكافحة الفساد في اروقة السلطة الكروية العليا. 
ولطاملا قدم هونيس الذي ميلك معمال لتصنيع 
النقانق االملانية الشهيرة »براتفورست«، رجل 
االعمال املس���تقيم الذي يتمتع باملبادئ التي 
جعلته ينتق���د الطريقة التي تدير بها االندية 

االوروبية االخرى اعمالها.
لكن رئي���س النادي الباڤ���اري، املعروف 
بأعماله اخليرية، بات محط سخرية الصحف 
االملانية التي وصفته بالرجل الساقط اخالقيا 
الذي »يعظ الناس بش���رب املياه فيما يشرب 
ه���و النبيذ«، وهو مثل املاني يش���ار فيه الى 

ازدواجية املبادئ.

س���يجعل من ريال مدريد فريقا أقوى. وقال في 
تصريحات نقلها موقع »فورزا ايطاليان فوتبول« 
بعد أن أحرز هدفا في فوز ريال مدريد الودي على 
باريس سان جيرمان »املدرب غير األداء اخلططي 
للفريق وهو أمر طيب«. وأضاف »أصبحنا أقوى 
ألن املدرب قريب جدا من الالعبن ويعمل ليجعلنا 
نتحسن«. وتابع »احلصص التدريبية قوية جدا 
ولكننا نستجيب لها ونرغب في االستمرار حتى 

نكون جاهزين مع بدء املوسم«.

زيدان يتفق على مباراة ودية
بني اجلزائر وريال مدريد

كشف س����عد دامة الرئيس 
التنفيذي لش����ركة موبيليس 
للهات����ف احملم����ول اململوك����ة 
أن  اجلزائري����ة  للحكوم����ة 
املنتخب اجلزائري لكرة القدم 
سيستضيف نادي ريال مدريد 
االس����باني يوم 18 مايو القادم 
في مباراة ودية. وقال دامة في 
مؤمتر صحافي إن كل الترتيبات 
املتعلقة بهذه املباراة مت االنتهاء 
منها وإن االحتاد اجلزائري وافق 
على تنظيمها.  وكان يفترض 
أن يسافر نادي ريال مدريد إلى 
اجلزائر قبل منتصف الش����هر 
املقبل للعب مباراة ودية لكن 
اعتراض احتاد الكرة اجلزائري 
بسبب انشغال املنتخب األول 
بخوض مباراة ودية أمام غينيا 
في 14 أغس����طس املقبل وعدم 
جاهزية األندية حاال دون إقامة 

زين الدين زيداناملباراة في الوقت احملدد.

توتنهام يرفع سعر بايل إلى 145 مليون يورو مقابل انتقاله للملكي

غوارديوال مينح العبيه حرية التحدث بشكل سيئ عنه

امللكي ومسؤوليه، حيث ال 
يزالوا يؤكدون على متانة 
إدارة  عالقته���م مبجل���س 

توتنهام، كما يدعم موقفهم 
رغبة بيل نفسه في ارتداء 
قميص امليرينغي، لكنهم ال 
يرضون بدفع أكثر من 100 
ملي���ون ي���ورو، وإن كانوا 
يقبلون بالتنازل عن العب 
يخصهم مثل البرتغالي فابيو 

كوينتراو ضمن الصفقة.
ويأمل مس���ؤولو الريال 
في امتام الصفقة في غضون 
أسبوع ليتمكن أفضل العبي 
البرميير ليج من االنضمام 

ملعسكر الواليات املتحدة.
وفي املقابل يتوقع مقربون 
من النادي اإلجنليزي استمرار 
املفاوض���ات املتعثرة حتى 

نهاية أغسطس املقبل.
ومن املتوق���ع أن يغيب 
غاري���ث بايل ع���ن مباراة 
توتنهام املقبلة امام موناكو، 
حي���ث يرف���ض االنضمام 
للتدريب���ات أو التحدث مع 
البرتغالي فيالس  امل���درب 

بواس.

مستحيل.
ورغم تعن���ت ليفي، اال 
أن االطمئنان يسود النادي 

الفرص���ة لالعبن للتحدث 
بحري���ة وبش���كل مفتوح 
وحتى انتقاده دون اخلوف 
منه، ولذلك قرر العمل من 

خالل مكتب منفصل. 
وقال غوارديوال لصحيفة 
»بيل���د« األملاني���ة »غرفة 
املالبس تخ���ص الالعبن، 
وله���م مطلق احلرية بها«. 
وأضاف »الالعبون ميزحون 
في غرفة املالبس، ويحق لهم 
احلديث عن أي ش���ي دون 
خوف من وجودي بجوارهم، 
وميكنهم أيض���ا احلديث 

بشكل سيئ عني«.

كشفت تقارير صحافية 
عن ارتفاع السعر املطلوب 
م���ن ن���ادي ري���ال مدريد 
اإلسباني مقابل التعاقد مع 
النجم الويلزي غاريث بايل، 
أيقونة وهداف فريق توتنهام 
اإلجنليزي، الى »145 مليون 

يورو«.
وذكرت صحيفة »ماركا« 
اإلس���بانية أن دانييل ليفي 
رئيس نادي توتنهام يشعر 
بالغضب ازاء مالحقات النادي 
امللكي املستمرة لالعبيه بعد 
عام على شراء الكرواتي لوكا 
مودريت���ش، حيث يرفض 
ال� »سبيرز« قطاعا  اعتبار 
ملحقا بريال مدريد مثل فريق 
الشباب، يستعن بالعبيه 

وقتما يشاء.
وفي خضم حالة الغضب 
التي انتابته، قام ليفي برفع 
السعر الى 145 مليون يورو، 
وه���و مبلغ فلك���ي يعرف 
أن احلص���ول عليه ش���به 

قرر اإلسباني جوسيب 
غواردي���وال املدي���ر الفني 
لنادي بايرن ميونيخ األملاني 
بطل ثالثية الدوري والكأس 
ودوري أبطال أوروبا التخلي 
عن مكانه ف���ي غرفة خلع 
مالب���س الفري���ق من أجل 
إعط���اء الفرص���ة لالعبيه 
النتق���اده بحرية. وميتلك 
مدرب بايرن ميونيخ مكتبا 
بجوار مدخ���ل غرفة خلع 
املالبس مبلع���ب أليانتس 
أرينا، ولكن املدرب السابق 
للفريق يوب هاينكس كان 
نادرا ما يش���غله بس���بب 
تفضيله البقاء بالقرب من 
العبيه. وقرر غوارديوال منح 

رقم فلكي من توتنهام لبيع العبه غاريث بايل

غوارديوال مينح العبي بايرن احلرية في انتقاده  )أ.ف.پ(

مان يونايتد يرصد 25 مليون جنيه إسترليني لضم مودريتش

كابيللو: اآلزوري 
بوسعه حتقيق 

املفاجأة في مونديال 
البرازيل 2014

اإلسباني وضم غاريث بايل 
جنم توتنهام اإلجنليزى انتهت 

هذه املساعى إلى ال شيء.
ثم رفض نادي برشلونة 
اإلسباني عرضن من جانب 
اليونايتد لضم جنمه الدولي 
اإلسباني سيسك فابريغاس 
العب أرسنال السابق ليمنى 
الفريق اإلجنليزى بانتكاسة 
أخرى في مساعيه لضم أي 
العب مميز في فترة االنتقاالت 
أنظاره  الصيفي����ة ليح����ول 
ملوديريتش في محاولة تبدو 
أخيرة إلنقاذ مساعيه لضم 
العب مميز قبل بدء املوس����م 

اجلديد.

ذك����رت صحيفة »تاميز« 
البريطاني����ة أن ن����ادي مان 
يونايت����د يس����تعد لتق����دمي 
عرض قيمته 25 مليون جنيه 
إسترلينى من أجل ضم لوكا 
مودريت����ش جنم نادي ريال 
مدريد اإلس����بانى. وأشارت 
الصحيفة إلى أن سعي بطل 
الدوري اإلجنليزي لضم العب 
الكرواتي يأتي  خط الوسط 
بعد إخفاقه في مساعيه لضم 
أي جنم خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية بع����د تولي ديڤيد 
موي����س املس����ؤولية الفنية 
للفريق. فبعد أن ربطت األنباء 
بن الشياطن احلمر واستعادة 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
جنم ريال مدريد لوكا مودريتشجنمه السابق من النادى امللكى 

أكد املدير الفني االيطالي الشهير فابيو 
كابيللو ان »املنتخب االيطالي احلالي مثير 

لالهتمام، ولديه العبون جيدون ومدرب 
كبير، ميكنه أن يحدث املفاجأة في كأس 

العالم، حيث شكل تشيزاري برانديلي 
مجموعة جيدة لديها عقلية الفوز، في رأيي، 

لقد قام بعمل رائع«.
من ناحية أخرى أوضح كابيللو في حديث 

خاص مع موقع االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( انه يؤمن بالفلسفة التي اشتهر بها 

برشلونة واملتمثلة في استخدام العبي خط 
الوسط في مراكز مختلفة، ولكن إذا كانوا ال 

ميلكون موهبة الالعبني الذين كان يستخدمهم 
جوارديوال، فهذا لن يفيد بشيء.

وقال كابيللو الذي فاز بالدوري مع 
ثالثة فرق ايطالية بجانب نادي ريال مدريد 
االسباني ان األمر ال يتعلق األمر بإقحام أي 
خط وسط كان يجب أن يكونوا جيدين حقا.

وعن الفارق بني تدريب نادى وتدريب 
منتخب قال كابيللو الذي سبق له تدريب 
منتخبي ايطاليا واجنلترا وروسيا بجانب 

العديد من الفرق أنه »عند تدريب فريق 
ميكنك أن تتحدث مع الالعب متى شئت، وأن 
تفهم أكثر احتياجات الفريق وطبيعة املشاكل، 

ميكن كذلك تشكيل مجموعة بشكل أسهل، 
وفوق كل شيء ميكنك مساعدة الالعبني 

على حتسني مستواهم، فضال عن ممارسة 
مختلف التكتيكات، أما مع املنتخب، فإنك 
تلتقي بهم 4 أيام قبل املباراة وهذا أكثر 

تعقيدا، أهم شيء في هذه احلاالت هو العقلية 
وخلق روح اجلماعية في الفريق، وأهم من 

ذلك أن يفهم الالعبون ما تريد منهم في تلك 
الفترة القصيرة، إنهما عمالن مختلفان متاما 

والضغط ال يكون مماثال«.
وبالنسبة للمشكالت التي واجهها في 
تدريب املنتخبات، قال انه »عند اإلشراف 

على منتخب روسيا كانت الصعوبة األولى 
هي استخدام مترجم، إذ ال ميكنك معرفة 
إن كان قد فسر بالضبط ما أردت قوله، 

خاصة أثناء املباراة، حيث قد تكون الرسالة 
املضبوطة بالغة األهمية ملساعدة الفريق، 

استعمال مصطلحات غير مناسبة ميكن أن 
يغير محتوى الرسالة. فيما يتعلق بالتدريب، 

فإن األمر سهل، ولكن أفتقد أيضا وزن بعض 
الكلمات، كما أنه في الفرق احمللية هناك فقط 
4 أو 5 العبني روس، وهذا ألن األندية ملزمة 

بذلك، إمكانية اختيار الالعبني محدودة جدا 
باملقارنة مع اسبانيا وإيطاليا وفرنسا، لذا 
يجب البحث واالختيار جيدا، عالوة على 

ذلك، ال يوجد العديد من الالعبني الروس في 
الدوريات العاملية الكبيرة، أما في اجنلترا 

فإنه اعترف بأن الضغوط كانت اكبر رمبا 
داخل امللعـب، ولكن خارجه لم يكن يشعر 

بالضغط«.

املدرب اإليطالي فابيو كابيللو

ولم يصدر النجم األرجنتيني، 
املتوج بالكرة الذهبية في آخر 
أربعة اع����وام، أي تعليق على 
تلك الصور حتى اآلن، فيما تأتي 
الفضيحة في نفس الوقت الذي 
يتهمه فيه القضاء اإلس����باني 

بالتهرب الضريبي.

صور فاضحة تهدد زواج ميسي
اع����الم  كش����فت وس����ائل 
أرجنتيني����ة أن عالق����ة جنم 
الق����دم ليونيل ميس����ي،  كرة 
هداف فريق برش����لونة بطل 
الدوري اإلس����باني، بصديقته 
أنتوني����ال روك����وزو في خطر 
كبير بعد نشر صور فاضحة 
له في حفل بالواليات املتحدة. 
ونشرت صحيفة »موي« ومجلة 
»برونتو« األرجنتينيتان صورا 
مليسي في وضع حميم برفقة 
فتاة مجهولة اثناء حفل في الس 
فيغاس، وأش����ارت املجلة الى 
أن زواج ميسي وأنتونيال، أم 
جنله تياغو، في خطر بعد أن 

وصلتها تلك الصور. 
وكانت وس����ائل االعالم قد 
كشفت خالل الشهر اجلاري قبول 
ميس����ي لدعوة من األسطورة 
البرازيل����ي املعت����زل رونالدو 
حلفل خاص بأحد فنادق مدينة 
ش����يكاغو، وذلك على هامش 
ميسي وصديقته أنتونيال روكوزو مش����اركته في مباراة خيرية. 

ليفاندوفسكي: سعيد بالفترة الطويلة
التي قضيتها في دورمتوند

أعرب مهاجم نادي بوروسيا دورمتوند روبرت 
ليفاندوفسكي عن سعادته بالفترة الطويلة التي 
قضاها في النادي، وذلك في أعقاب فشل عملية 
انتقال الالعب من بروس���يا دورمتوند إلى نادي 
بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا، ليمضي 
الالعب العام األخير في عقده مع الفريق األصفر. 
واعترف ليفاندوفسكي )24 عاما( الذي أحرز 24 
هدفا في الدوري األملاني املوسم املاضي، باإلضافة 
إلى عش���رة أهداف في دوري أبطال أوروبا، أنه 

سيركز في امللعب فقط في املوسم اجلديد. وقال 
املهاجم فارع الطول - في تصريحات لصحيفة 
بيلد األملانية بعد الفوز على بايرن ميونيخ في 
السوبر بنتيجة 4-2 - »أمتنى أال يكون هذا هو 
اللقب األخير، سأمنح كل ما أستطيع لدورمتوند، 
ال يهم ما الذي حدث، لست مهتما بذلك في امللعب، 
فعندما أكون ف���ي امللعب فإن دورمتوند هو كل 
م���ا أفكر به، أريد أن أب���ذل كل ما لدي وأن أكون 

ناجحا«.


