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مورينيو مهدد بالسجن
بسبب الضرائب

• مورينيو

ك�شفت تقارير �صحافية �أن
الربتغايل جوزيه مورينيو
امل��دي��ر الفني ملان�ش�سرت
يونايتد ،متهم بالتهرب
ال�رضيبي خالل الفرتة التي
درب فيها ريال مدريد.
و�أو�ضحت �صحيفة «ماركا»
�أن مورينيو ،يقرتب من تلقي
عقوبة ال�سجن ملدة عام،
ب�سبب ارت��ك��اب جرميتني
للتالعب ال�رضيبي.
وذكرت �أن مورينيو� ،أ�صبح
مذن ًبا بعد اتهامه ب�إخفاء
دخ��ل��ه ع��ن ال����ضرائ��ب ،يف
عامي  2011و ،2012عندما
كان مدر ًبا لريال مدريد.
و�أ�شارت �إلى �أن املدرب
ال��ب�رت����غ����ايل ،قبل
ت�سوية �أموره مع وزارة
املالية ،مثلما فعل
مواطنه كري�ستيانو
رون���ال���دو ،العب
يوفنتو�س ،حيث
���س��ي��ت��م تغرميه
بدال من معاقبته
بال�سجن.
ون���وه���ت ب����أن
مورينيو عليه
دفع حوايل 700
�أل�����ف ي����ورو،
لت�سوية �أموره
�ام��ا و�إغ�ل�اق
مت� ً
الق�ضية.
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لعنة نهائي التشامبيونزليغ
تطارد كاريوس في تركيا

• لوريس كاريوس

ظ��ل ح��ار���س ل��ي��ف��رب��ول ال�سابق
الأمل��اين لوري�س كاريو�س يعاين
من لعنة نهائي دوري �أبطال �أوروبا
�أمام ريال مدريد وذلك رغم انتقاله
�إلى ب�شكتا�ش الرتكي.
فبعد االن��ت��ق��ادات القا�سية التي
تعر�ض لها �إثر خط�أين فادحني يف
نهائي دوري �أبطال �أوروبا يف مايو
املا�ضي ،بحث احلار�س كاريو�س
 25عام ًا عن بداية جديدة ،متحو
امل�ستوى املتوا�ضع الذي كان �سبب ًا
يف خ�سارة ليفربول �أم���ام ريال
مدريد الإ�سباين.
ووجد احلار�س الأملاين �ضالته يف
الدوري الرتكي ،لكن يبدو �أن �سوء

احلظ ما ي��زال مالزم ًا له ،و�أعاد
�إل��ى الأذه��ان �صورته ال�سلبية يف
نهائي الأبطال ،ففي �أولى مبارياته
مع ب�شكتا�ش ارتكب كاريو�س خط�أ
قاتال �آخر.
وقالت جريدة «موندو ديبورتيفو»
الإ�سبانية �إن احلار�س الأملاين يبدو
�أنه مل يتعلم من �أخطاء املا�ضي،
�إذ ك��ان �سبب ًا يف �إ�ضاعة فريقه
للفوز ،بعد �أن �أحرز بور�سا�سبور
هدف التعادل يف الدقائق الأخرية
من املباراة ،بعدما كان ب�شكتا�ش
متقدم بالنتيجة حتى الدقيقة
الـ.85
وم���رة �أخ���رى مل يظهر كاريو�س

ب�����ص��ورة ج��ي��دة يف ال��ه��دف ال��ذي
�سجله ال�سنغايل ديافرا �ساكو� ،إذ
ت��ردد يف اخل��روج من مرماه خالل
متريرة عر�ضية ،ومل يكن بالتايل
قريب ًا من الكرة �أو من �ساكو الذي
خطف هدف التعادل لبور�سا�سبور،
وبقي متفرج ًا فقط ،ليتحمل جزءا
ك��ب�ير ًا م��ن امل�س�ؤولية يف هدف
بور�سا�سبور ،و�شاركه يف ذلك �أي�ض ًا
املدافع الربتغايل بيبي ال��ذي مل
يح�سن مراقبة املهاجم ديافرا �ساكو
الذي �أحرز الكرة يف املرمى معلن ًا
عن التعادل.
لكن على الرغم من ذلك ف�إن حار�س
ماينز ال�سابق ك��ان ق��د جن��ح يف

�إن��ق��اذ مرمى ال��ن��ادي ال�ترك��ي من
كرات خطرة ،كما ح�صل على بطاقة
�صفراء ب�سبب ت�أخريه اللعب ،قبل
ت�سجيل الهدف يف مرماه.
وبعد اللقاء انتقدت جماهري النادي
الرتكي كاريو�س ب�شدة يف �أولى
مبارياته مع الفريق� ،إذ مل يظهر
فيها بال�شكل املنتظر منه.
ُيذكر �أن م��درب ليفربول يورغن
كلوب كان راغب ًا يف الإبقاء على
كاريو�س يف ال���دوري الإجنليزي
املمتاز لكرة القدم هذا املو�سم،
لكن احلار�س الأمل��اين يعتقد �أنه
اتخذ القرار ال�صحيح باالنتقال �إلى
ب�شكتا�ش الرتكي على �سبيل الإعارة

ملدة مو�سمني حتى عام  2020مع
�إمكانية �رشائه بعد انتهاء فرتة
الإعارة.
و�شارك كاريو�س يف  33مباراة مع
ليفربول املو�سم املا�ضي.
و�أ�سفر ارتكابه خلط�أين قاتلني يف
نهائي دوري الأب��ط��ال �أم��ام ريال
مدريد وال��ذي انتهى بفوز النادي
الإ�سباين  ،1-3عن فقدان كاريو�س
مكانه يف الت�شكيلة الأ�سا�سية بعد
تعاقد ليفربول م��ع الربازيلي
�ألي�سون بيكر من روم��ا يف �صفقة
�ضخمة يف بداية املو�سم اجلديد،
ليقرر احلار�س البالغ عمره 25
عام ًا االنتقال �إلى الدوري الرتكي.

زياش توج

بجائزة أفضل

العب في هولندا
وا����ص���ل ال�ل�اع���ب���ون امل��غ��ارب��ة
�سيطرتهم على اجلوائز الفردية
يف هولندا ،بتتويج حكيم زيا�ش،
جنم �أياك�س �أم�سرتدام بجائزة
احل��ذاء الذهبي لأف�ضل الع��ب يف
املو�سم املن�رصم ،والتي مينحها
احتاد الكرة الهولندي ،بال�رشاكة
مع �صحيفة تلغراف.
وك��ان��ت اجل���ائ���زة م��ن ن�صيب
املغربي كرمي الأحمدي ،املو�سم
املن�رصم ،بعدما قاد ناديه فينورد
للتتويج باللقب املحلي.
و�أك��د زيا�ش بعد تتويجه� ،أنه
�سعيد مبوا�صلة اللعب مع �أياك�س،
بعدما ك��ان قريبا م��ن االنتقال
ل��روم��ا االي��ط��ايل ،و�أن���ه يطمح
لتحقيق املزيد من الإجنازات مع
ناديه.

•زياش يحمل جائزة احلذاء الذهبي

فيدرر يبرر خسارته أمام ميلمان
في بطولة أميركا المفتوحة
فجر الالعب الأ�سرتايل جون ميلمان واحدة
من �أك�بر مفاج�آت بطولة �أمريكا املفتوحة
بالتغلب على امل�صنف الثاين عامل ًيا وحامل
اللقب  5م��رات من قبل روج��ر فيدرر بثالث
جمموعات مقابل جمموعة واحدة بواقع «»6-3
و» »5-7و» »7-7و» ،»6-7ليت�أهل �إلى ربع
النهائي وي�رضب موع ًدا مع ال�رصبي نوفاك
ديوكوفيت�ش.
وقال فيدرر عقب املباراة�« :أعتقد �أن الأجواء
كانت حارة للغاية ،فهي واحدة من املباريات

التي �شعرت خاللها بعدم قدرتي على التنف�س
و�أعتقد �أن هذه هي املرة الأولى التي �أعاين
فيها من الأجواء بهذا ال�شكل.
و�أ�ضاف الالعب ال�سوي�رسي :مل �أ�شعر بالراحة
وكان العرق يزداد كلما طالت مدة املباراة
ومل �أعد �أملك الطاقة للموا�صلة ،يف الوقت
الذي تعامل فيه ميلمان مع الأج��واء ب�صورة
�أف�ضل مني ،رمبا لكونه قادم ًا من �أكرث الأماكن
رطوبة يف العامل «بريزبني»».
وخ�رس فيدرر للمرة الأولى �أمام العب خارج

امل�صنفني الـ 50الأوائ���ل يف بطولة �أمريكا
املفتوحة خالل  41مباراة �سابقة.
وت��اب��ع ف��ي��درر ت�رصيحاته :كنت على علم
ب�صعوبة املباراة ،و�أهدرت الكثري من الفر�ص،
ً
حمبطا للغاية ،ولكنني كنت �سعي ًدا
وكان الأمر
ريا».
�أن املباراة انتهت �أخ ً
و�أع��رب فيدرر عن �إعجابه ال�شديد مبيلمان
قائلاً �« :أحب قوته وقتاله ،فهو يذكرين بديفيد
ريا تلك النوعية من الالعبني
فريير� ،أحب كث ً
ريا باللعبة».
التي تظهر �شغ ًفا كب ً

• لويس مير مبهارة

إيمري يستهدف التعاقد مع لويس
ك�شفت تقارير �صحافية� ،أن
الإ�سباين �أوناي �إميري ،املدير
الفني لفريق �آر�سنال ،ي�سعى
ل�ضم ظهري �أتلتيكو مدريد،
خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية
املقبلة.
و�أكدت �صحيفة «مريور» �أن �إدارة
�آر���س��ن��ال تريد �ضم الربازيلي
فيليبي لوي�س ،ظهري �أتلتيكو

م��دري��د ،لتدعيم خط الدفاع،
ا���س��ت��ع��دا ًدا للمناف�سة يف كل
ال��ب��ط��والت ال��ت��ي ي�����ش��ارك بها
الفريق.
وذكرت �أن لوي�س ،كان �أحد �أهداف
باري�س �سان ج�يرم��ان� ،إال �أن
متطلبات �إدارة الروخيبالنكو�س
امل��ال��ي��ة ،ح��ال��ت دون �إمت���ام
ال�صفقة.

و�أو�ضحت �أن لوي�س �سينتهي عقده
مع �أتلتيكو مدريد يف املو�سم
احلايل ،ويحق له التفاو�ض مع
�أي ٍ
ناد ،يف �شهر يناير املقبل.
ونوهت �أن �إدارة �أتلتيكو مدريد
ل��ن ت��ف��رط يف خ��دم��ات الالعب
ال�برازي��ل��ي� ،إال ب��دف��ع ال�رشط
اجلزائي يف عقده ،والذي يبلغ
 30مليون يورو.

خطط ديشامب تشغل صحف فرنسا

تطرقت ال�صحف الفرن�سية ال�����ص��ادرة ام�����س� ،إلى
مو�ضوعات عديدة� ،أبرزها اخلطة امل�ستقبلية ملنتخب
الديوك حتت قيادة مديره الفني ديديه دي�شامب ،وذلك
بعد التتويج بك�أ�س العامل يف رو�سيا هذا ال�صيف.
وت�صدرت �صورة بول بوغبا غالف جملة فران�س فوتبول
بعنوان :احلياة بعد ال�صعود للقمة.
كما ت�ساءلت :كيف �سيلعب دي�شامب يف الفرتة القادمة؟،
و�أب��رزت حوارها مع لوكا�س هرينانديز ظهري �أي�رس

الديوك و�أتلتيكو مدريد.ولفتت �صحيفة «لو باريزيان»
�إلى لقائها مع مدربي منتخب فرن�سا.
كما ت�صدر غالف �صحيفة «ليكيب» تقريرها عن تقييم
�أندية فرن�سا يف �سوق االنتقاالت ،و�أبرز ال�صفقات التي
�أبرمتها هذا ال�صيف.ويف الأعلى لفتت �إلى حمنة برونو
جين�سيو مع فريق �أوملبيك ليون.
يف �سياق �آخر ت�ساءلت �صحيفة «بروفان�س» :هل �سيكون
املو�سم احلايل عامرا بالبطوالت ملار�سيليا؟.

هيريرا يريد الرحيل عن اليونايتد

• فيدرر يرد إحدى الكرات

ك�شفت ت��ق��اري��ر �صحافية� ،أن
متو�سط ميدان مان�ش�سرت يونايتد،
يريد الرحيل ،يف فرتة االنتقاالت
ال�شتوية املقبلة.
و�أو�ضحت �شبكة «�سكاي �سبورت»
�أن الإ�سباين �أندير هرييرا ،العب
ال�شياطني احلمر ،ي�شعر بخيبة
�أم��ل وال يرغب يف اال�ستمرار مع
النادي.
وذكرت �أن هرييرا �سينتهي عقده يف
ال�صيف املقبل ،ولكن مل تعر�ض
عليه الإدارة �أي عرو�ض جديدة،
لتمديد عقده ،وهو ما ت�سبب يف
�إحباطه.
وجل�س الإ�سباين على مقاعد البدالء
كثريا يف املو�سم املا�ضي ،رغم �أنّ ه
ّ
املف�ضلني لدى املدرب
من الالعبني
الربتغايل جوزيه مورينيو.

• أندير هيريرا

