
أوقفت الشرطة االسبانية رئيس نادي 
برشلونة السابق س��ان��درو روس��ي��ل في 
إط��ار حتقيق ضمن قضية تبييض أموال 
مرتبطة بحقوق صور منتخب البرازيل في 
كرة القدم، بحسب متحدث باسم الشرطة 

الثالثاء.
وأج��ري��ت العملية بشكل أس��اس��ي في 
كاتالونيا )شمال-شرق( وهناك حاليا 
»أربعة أو خمسة موقوفني بينهم رئيس 
ب��رش��ل��ون��ة ال��س��اب��ق س���ان���درو روس��ي��ل 
وزوجته« بحسب ما أضاف املصدر لوكالة 

فرانس برس.
وت��رك��ز القضية ال��ت��ي ال ت���زال حتت 
سرية التحقيق على »تبييض ام��وال في 
شركات مرتبطة ببيع حقوق صور منتخب 

البرازيل لكرة القدم«.
وأدار روسيل )53 عاما( سابقا الفرع 
البرازيلي لشركة نايكي االميركية العمالقة 
للتجهيزات الرياضية، واشرف على ارتداء 

منتخب »سيليساو« شعار الشركة.
وحصلت عمليات تفتيش الثالثاء في 
م��ن��ازل خ��اص��ة ل��الش��خ��اص ال��ذي��ن ألقي 
القبض عليهم ومقار شركات في برشلونة، 
خيرونا وليريدا في كاتالونيا، وفي إمارة 
أن���دورا املالصقة لبرشلونة، كجزء من 
عملية مشتركة ب��ني الشرطة الوطنية 

االسبانية واحلرس املدني.
وك��ان روسيل، املقاول املتخصص في 
التسويق الرياضي، قد أش��رف على عقد 
يربط نايكي بفريق برشلونة، قبل أن 

ينتخب رئيسا للنادي في 2010.
واستقال من منصبه في  يناير 2014، 
بعد اتهامه بالتهرب الضريبي في قضية 
التعاقد مع املهاجم البرازيلي نيمار من 

ن��ادي سانتوس ع��ام 2013. وجن��ح في 
تبييض صفحته من خالل اتفاق مع القضاء 
االسباني ينص على مالحقة النادي لوحده 

في القضية كشخص قانوني.
ويالحق روسيل ايضا بتهمة االحتيال 

والفساد بسبب شكوى موازية من صندوق 
االستثمارات البرازيلي »دي���س«، املالك 
السابق ل�%40 من حقوق نيمار، والذي 

يرى انه متضرر من العملية.
وسينضم اليه في قفص االتهام نيمار 

ووالده، رئيس برشلونة احلالي جوسيب 
ب��ارت��وم��ي��و ورئ��ي��س س��ان��ت��وس السابق 

أوديليو رودريغيس فيليو.
وانتقل نيمار من سانتوس الى برشلونة 
مقابل صفقة قدرها ال��ن��ادي الكاتالوني 

ب�1ر57 مليون يورو )1ر17 مليون يورو 
للنادي و40 مليون لعائلة الالعب(، لكن 
القضاء االسباني قيمها ب�3ر83 مليون 
يورو على االقل، بعد دعوى رفعها صندوق 

االستثمارات البرازيلي.
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حتولت حالة مهاجم ريال مدريد اإلسباني، 
ألفارو موراتا، من االستمتاع باحتفاالت التتويج 
بلقب الدوري اإلسباني في ساحة ثيبيليس إلى 
الرغبة في الرحيل عنها دون قدرته على احتواء 
دموعه بني مبادرات من زمالئه ملواساته، ما 
جعل األمر يبدو في النهاية كوداع وشيك حزين.

ب���دأ ال��الع��ب االح��ت��ف��االت ب��ح��م��اس كبير، 
وأظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل 
االجتماعي يحتفل فيها مع لوكاس فاسكيز 
وكيكو كاسيا، يقتحم قاعة املؤمترات الصحافية 
مع باقي الالعبني ليمازح املدير الفني زين الدين 

زيدان باملياه والشامبانيا.
ولم يتوقف املزاح عند هذا بل جلس في مكان 
زيدان ورد على أسئلة الصحافيني، كما اشتمل 
على أن��واع أخ��رى من امل���زاح، ك��اإلن��زالق على 
أرضية املطار ليعرقل أحد أف��راد األم��ن قبل أن 
يلتقط االثنان صورة تذكارية معا. وهتف مع 
هبوطه من الطائرة، رقص في احلافلة التي أقلت 
الفريق لساحة ثيبيليس، واستمر االحتفال حتى 

سرت مشاعر غريبة في جسده.
وأن��ه��ى ال��الع��ب االح��ت��ف��ال ب��االب��ت��ع��اد عن 
مظاهره، وقف يستند على املتاريس ليشاهد 
متثال اإللهة ثيبيليس، بينما يحتفل اجلمهور 

في ظهره باللقب ال�33 في الليغا دون قدرته 
على احتواء دموعه.

وكان داني كارباخال أول من أدرك الوضع 
وتوجه ملواساة زميله، واضعا يده على ظهره، 
لتنتهي املبادرة بعناق جماعي انضم له الحقا 
الكولومبي خاميس رودريغز وماركو أسينسيو 
وناتشو فيرناندز وكيكو كاسيا، في مجموعة 

لقطات رصدتها كاميرات قناة »كواترو«.
وكان آخر الصاعدين للحافلة في نهاية احلفل 
وعلى محياه ترتسم أم��ارات تدل على اقتراب 
رحيله عن النادي بنهاية املوسم، وإذا حدث 
هذا ستكون ثاني مرة يرحل فيها عن النادي 
الذي يتأهل فيه، وقد تكون نهاية قصة قصيرة 

حزينة، لكنها مليئة باإلجنازات.

رئيس نادي برشلونة السابق ساندرو روسيل

موراتا.. احتفال سعيد ووداع وشيك

هل يرحل موراتا عن ريال مدريد؟!

توقيف رئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل في قضية غسيل أموال

قّدم نادي فالنسيا اإلسباني امل��درب مارسيلينو غارسيا ت��ورال أمس  
الثالثاء لوسائل اإلعالم واجلماهير باعتباره املدير الفني اجلديد للفريق 

خالل املوسمني القادمني.
وتعهد ت��ورال خالل املؤمتر الذي أعلن فيه عن توليه منصبه اجلديد 

بإرساء قواعد النظام واالنضباط داخل الفريق.
وقال تورال أمام وسائل اإلعالم: »التحدي يثير شغفنا، أنا أعمل بجد 
وبشكل مبالغ فيه أحياناً، النظام واالنضباط وااللتزام هي أمور تروق لي، 

على
الالعبني أن يكونوا جاهزين لتقبل فكرة أن يكونوا من ه��ؤالء الذين 

يتمتعون بالشخصية الطموحة«.
وأض��اف مارسيلينو أنه من الصعب حتقيق النتائج اإليجابية إذا لم 

يتحَلّ الالعبون بالطموح والتواضع واإللتزام.
وتابع قائالً: »هذه القيم ال غنى عنها من أجل الدفاع عن قميص فالنسيا«.

وتوجه املدرب اإلسباني بالشكر لسلفه، سلفادور غونزاليز ماركو، 
الشهير ب� »فورو«، واختتم قائالً: »أشكر له تفانيه في العمل خالل األشهر 

األخيرة،
إنه رجل مخلص للنادي، ويستحق اإلشادة من اجلميع«.

فالنسيا يقدم مدربه اجلديد

املدرب مارسيلينو غارسيا تورال مع مسؤولي فالنسيا
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إعادة انتخاب بيار رئيسا 
لالحتاد اإلسباني لكرة القدم

أُعيد انتخاب انخيل ماريا بيار رئيسا لالحتاد االسباني لكرة القدم 
بالتزكية يوم االثنني وذلك للمرة الثامنة على التوالي.

وحصل بيار )67 عاما( على 112 صوتا وامتنع 11 اخرين عن 
التصويت بينما كانت هناك ستة أصوات باطلة ليستمر في املنصب، 

الذي شغله منذ 1988، حتى 2020.
وترأس العب الوسط السابق ألتليتيك بيلباو االحتاد خالل أجنح 
حقب املنتخب االسباني إذ فاز ببطولة اوروبا مرتني متتاليتني عامي 

2008 و2012 وكأس العالم للمرة األولى في 2010.
وأبلغ بيار الصحفيني »تلقينا دعما كبيرا من خ��الل ه��ذا الفوز 
احلاسم. عملنا وفزنا بنزاهة.. إنه فوز شرعي.. بدعم من أغلبية 

كبيرة«.
ويتم انتخاب رئيس االحت��اد باألغلبية املطلقة من قبل أعضاء 
اجلمعية العمومية لالحتاد التي تشمل 120 عضوا ميثلون األندية 
والالعبني واحلكام واملدربني الذين يتم انتخابهم في املقابل من قبل 

األعضاء العاديني باالحتاد.
وقال خورخي بيريز األمني العام السابق لالحتاد إنه سيخوض 
االنتخابات لكنه أقام دعوى قضائية بعدها أمام أعلى هيئة قضائية 
رياضية في اسبانيا بسبب مخالفات مزعومة في انتخابات أعضاء 

اجلمعية العمومية.
وفي اخلامس من مايو اي��ار اجل��اري انسحب بيريز من السباق 
االنتخابي م��ق��ررا ع��دم تقدمي أوراق ترشحه احتجاجا على تلك 
املخالفات وطلب من محكمة التحكيم الرياضية االسبانية ومجلس 

الرياضة إلغاء انتخاب اجلمعية العمومية وهو ما لم يحدث.
وردا على ادع��اءات بيريز أصدر االحتاد االسباني بيانا جاء فيه 
أن عملية انتخاب اجلمعية العمومية أدي��رت »بنزاهة تامة« وأن 

االنتقادات »غير حقيقية متاما ومنحازة.

أسرة غوارديوال تنجو 
من انفجار مانشستر

جنت زوجة امل��درب اإلسباني بيب غوارديوال، كريستينا سيرا، 
وابنتاهما فالينتينا وماريا، من الهجوم اإلرهابي الذي وقع الليلة 
املاضية، في قاعة احتفاالت »مانشستر أرينا« مبدينة مانشستر 

البريطانية.
وذك��رت عدة وسائل إع��الم محلية، أن أس��رة املدير الفني لنادي 
مانشستر سيتي في حالة صحية ممتازة، عقب حضورهما احلفل 

الغنائي للمطربة األمريكية أريانا جراندي بقاعة »مانشستر أرينا«.
وأب��دى جوارديوال حزنه بسبب الهجوم عبر حسابه على شبكة 
التواصل االجتماعي )تويتر(، حيث نشر رسالة قدم خاللها تعازيه 

إلى »أسر وأصدقاء الضحايا«.

جماهير هامبورغ سرقت 
العارضة فالحقتها الشرطة

ألقي القبض على اثنني من أنصار هامبورغ بعد قيامهما بسرقة 
عارضة مرمى ملعب »فولكسبارك«، عقب انتهاء املباراة التي فاز 
فيها فريقهم 2-1 السبت على ضيفه فولفسبورغ ليضمن بقائه في 

»بوندسليغا«.
وطبقا للرواية الصادرة عن الشرطة األملانية، وصل املشجعان 
وهما يحمالن العارضة التي يصل وزنها إلى 14 كيلوغراما إلى محطة 
املواصالت الرئيسية لهامبورغ، حيث أجبروا من هناك على إعادتها، 

إال إنهما أكدا أنهما كانا يرغبان في االحتفاظ بها كتذكار.
وبفضل فوزه الصعب على فولفسبورغ، متكن هامبورغ من اإلفالت 
من خوض مباراة فاصلة مع فريق من دوري الدرجة الثانية للصراع 

على البقاء في دوري األضواء في املوسم املقبل.
وعقب انتهاء املباراة مباشرة، قام املئات من اجلماهير بالنزول 
إلى أرض امللعب ليحتفلوا باإلجناز ال��ذي حققه فريقهم، ليستغل 

املشجعان املذكوران حالة االضطراب هذه لسرقة عارضة املرمى.
ويعتبر هامبورغ هو الفريق الوحيد ال��ذي لم يهبط إلى دوري 

القسم الثاني منذ أن انطلقت البوندسليغا في 1963.

منتخب أملانيا يفتقد ساني 
في كأس القارات

أعلن االحتاد األملاني لكرة القدم الثالثاء أّن الالعب ليروي ساني 
سيغيب عن صفوف املنتخب األملاني في بطولة كأس القارات 2017 

بروسيا، نظرا خلضوعه لعملية جراحية في األنف.
وكان يواكيم لوف املدير الفني للمنتخب األملاني قد استدعى ساني 
ضمن قائمة من 23 العبا يخوض بها كأس القارات التي حتتضنها 
روسيا بني 17 يونيو والثاني من يوليو وكذلك املباراة الودية أمام 
الدمنارك في السادس من يونيو واملباراة أمام سان مارينو املقررة في 

العاشر من يونيو ضمن تصفيات كأس العالم 2018.
وقال ليروي ساني العب مانشستر سيتي اإلنكليزي في تصريحات 
نشرت ببيان االحتاد األملاني: »كنت أود املشاركة في روسيا )في كأس 
القارات(. ولكنني اآلن بعد التشاور مع األطباء، قررت استغالل فترة 
اإلجازة الصيفية إلجراء هذه العملية اجلراحية أمال في بدء املوسم 

اجلديد بدون أي مشاكل«.
وميكن ليواكيم ل��وف استدعاء الع��ب آخ��ر يحل مكان ليروي 
ساني حيث يسمح االحتاد الدولي للعبة )فيفا( بالتغيير في قوائم 

املنتخبات املشاركة في كأس القارات، حتى السابع من يونيو.

وفاة هايدن بعد حادث 
تصادم في إيطاليا

أعلن فريق هوندا املنافس في بطولة العالم للسوبر بايك يوم 
االثنني وفاة نيكي هايدن بطل العالم السابق للدراجات النارية بعدما 
صدمته سيارة أثناء تدريبه بدراجة هوائية في شرقي ايطاليا قبل 

خمسة أيام.
وقال الفريق »من املؤسف للغاية أن يعلن رد بول هوندا وفاة نيكي 
هايدن جراء االصابات التعرض تعرض لها خالل حادث أثناء جتوله 
بدراجته الهوائية يوم األربعاء املاضي«. وكان املتسابق البالغ عمره 
35 عاما يرقد في العناية املركزة بسبب اصابة حادة في املخ منذ 
أن صدمته سيارة خالل تدريبه مبحاذاة شاطئ البحر األدرياتيكي 

بدراجة هوائية ليتحطم الزجاج األمامي للسيارة نتيجة االصطدام.
وذك��رت املستشفى في اخ��ر تقرير طبي ص��در في 20 مايو ايار 
أن هايدن ال ي��زال في حالة حرجة. وقالت في السابق إنه تعرض 

الصابات خطيرة في املخ جراء احلادث.
ومت ادخال هايدن، الفائز بلقب بطولة العالم للفئة االولى مع هوندا 

في 2006، في غيبوبة مستحثة طبيا.
ونافس هايدن الخر مرة في بطولة العالم باسبانيا في سبتمبر 
ايلول املاضي بدال من االسترالي املصاب جاك ميلر مع فريق مارك 

في.دي.اس هوندا. وشارك هايدن في 216 سباقا بني 2003 و2015.
وق��ال شقيقه تومي في بيان للفريق »رغ��م أنها حلظة حزينة 
بالطبع.. نود أن يتذكر اجلميع نيكي في أسعد حلظاته.. على منت 

دراجته النارية«.

بورتو يفسخ عقد مدربه سانتو
أعلن ن��ادي بورتو البرتغالي، أنه فسخ عقد مديره الفني نونو 

إسبيريتو سانتو، باالتفاق املشترك.
وكان نونو سانتو تولى تدريب الفريق قبل عام واحد، وكان من 

املفترض أن يستمر عقده حتى 2018.
ولم يعلن بورتو حتى اآلن عن قراره بشأن املدرب اجلديد الذي 

سيخلف نونو سانتو. 

كفيتوفا تستعد للمشاركة في 
وميبلدون بعد التعافي من حادث طعن

قالت متحدثة رسمية لرويترز أمس  الثالثاء إن التشيكية بترا 
كفيتوفا الفائزة مرتني بلقب وميبلدون للتنس ستشارك في البطولة 

هذا العام بعد أقل من سبعة أشهر من تعرضها للطعن في منزلها.
وجنحت كفيتوفا )26 عاما( التي خضعت جلراحة في يدها 
اليسرى التي تلعب بها في ديسمبر كانون األول عقب التعرض 
لهجوم بسكني في منزلها مبدينة بروستيوف، في التعافي بشكل 
أسرع من املتوقع ورمبا تشارك أيضا في بطولة فرنسا املفتوحة التي 

تنطلق في باريس األسبوع املقبل.
وأبلغت كاتي سبيلمان مديرة الدعاية لكفيتوفا رويترز »إنها في 
الطريق للعب في وميبلدون. ستتخذ قرارا في اللحظة األخيرة هذا 

األسبوع بشأن روالن جاروس«.
ومن املنتظر أن تظهر كفيتوفا، بطلة وميبلدون 2011 و2014، في 

قائمة املشاركات هذا العام والتي سيتم اإلعالن عنها يوم األربعاء.

سيميوني يؤكد بقاء توريس مع أتلتيكو
أبلغ مدرب أتلتيكو مدريد اإلسباني، األرجنتيني 
دي��ي��غ��و س��ي��م��ي��ون��ي، الع��ب��ه ف��ي��رن��ان��دو ت��وري��س 
بأنه سيعتمد عليه في املوسم املقبل، س��واء كان 
ق��رار محكمة التحكيم الرياضي بخصوص منع 
ال�«كولشونيروس« من إبرام تعاقدات في صاحلهم 

أو على النقيض من هذا.
بهذه الطريقة سيجري متديد عقد الالعب ملدة 
موسم إضافي، لكن القرار ليس نهائيا، وينتظر 

حتديد توريس ملوقفه.
يشار إلى أن الالعب )33 عاما( كرر رغبته في 
االستمرار بالنادي بعد الفوز على أتلتيك بثالثة 
أه���داف ل��واح��د ف��ي اجل��ول��ة األخ��ي��رة م��ن ال���دوري 

اإلسباني.
وصرح توريس: »رغبتي هي االستمرار هنا، ألن 

هذا هو ما سيجعلني سعيدا وفرحا«.
يذكر أن متديد التعاقد لن يتم إال بعد إص��دار 
قرار احملكمة وال��ذي ينتظر ص��دوره حتى 31 مايو 

سيميوني مع توريساجلاري. 

إيسكو ينهي اجلدل حول مستقبله مع امللكي
أخيرا وج��د صانع اللعب الساحر إيسكو 
مكانا في تشكيلة ري��ال مدريد، ليقود مساعي 
الفريق لتحقيق ثنائية بعد تتويجه بلقب دوري 

الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم.
وب��ع��د أش��ه��ر م��ن ال��ش��ك��وك ح��ول مستقبله 
والتكهنات الصحافية بتركه النادي لعجزه عن 
املشاركة بصفة منتظمة، تبدلت األحوال متاما 

في سانتياغو برنابيو.
وأجبرت مشاكل غاريث بيل مع اإلصابات 
امل��درب زي��دان على تغيير خطته وك��ان إيسكو 

الرابح األكبر بعد اتباع طريقة 2-4-4.
ويلعب إيسكو في مركز العب الوسط املهاجم 
حتت رأسي احلربة، في مركز مثالي له، ومنحت 
هذه اخلطة ري��ال أول لقب في ال��دوري احمللي 
منذ 2012، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 

ملواجهة يوفنتوس.
وق��ال إيسكو للصحافيني األح��د: »ال تقلقوا 
يا جماهير ريال مدريد.. أنا باق في الفريق«، 

لينهي اجلدل بشأن مستقبله.
وأضاف الالعب: »نعم كان املوقف معقدا في 
البداية لكنني حافظت على متاسكي وتلقيت 

دعما من اجلميع«.
ولعب إيسكو دورا محوريا في تفوق ريال 
في النصف الثاني من املوسم، إذ سجل عشرة 
أه��داف في 30 مباراة بالدوري شارك أساسيا 

في 18 منها.
وأبهر إيسكو جمهور ريال منذ انضم من ملقة 

في 2013، وشعر بسعادة إلهداء اللقب لفريق 
العاصمة اإلسبانية الذي أصبح بيتا له.

وتألق إيسكو أم��ام فريقه السابق ليساعد 
ري��ال على جتنب التعثر في األندلس كما كان 
انسجامه مع رونالدو ملهما في األشهر القليلة 

املاضية. وعلى الرغم من إمكانية حل��اق بيل 
بنهائي دوري األبطال في كارديف فإن زيدان 
سيواصل االعتماد على خطته اجلديدة على 
األرج��ح ب��دال من ال��ع��ودة إل��ى طريقة 3-3-4 

املالئمة لالعب الويلزي.

ايسكو

يوفنتوس يتعاقد مع كوادرادو 
ملدة ثالث سنوات

أعلن يوفنتوس بطل دوري الدرجة األول��ى اإليطالي لكرة القدم 
يوم االثنني تعاقده مع اجلناح خوان كوادرادو بشكل دائم ملدة ثالث 
سنوات مقابل 20 مليون يورو )22.46 مليون دوالر( بعدما أمضى 

الالعب الكولومبي موسمني معارا من تشيلسي بطل اجنلترا.
ولعب املهاجم البالغ عمره 28 عاما 83 مباراة مع يوفنتوس، الذي 
فعل بندا ميكنه من شراء الالعب الكولومبي، وذلك بعدما أخفق األخير 

في حجز مكان له ضمن التشكيلة األساسية بتشيلسي.
وانضم ك��وادرادو للنادي االجنليزي قادما من فيورنتينا مقابل 

23.3 مليون جنيه استرليني )30.28 مليون دوالر(.
وذكر يوفنتوس عبر موقعه على االنترنت »سيتم دفع 20 مليون 
يورو قيمة الصفقة على ثالث دفعات سنوية بداية من العام املالي 
2017-2018«. وبقيادة ماسيمليانو اليجري مدرب يوفنتوس فاز 
ك��وادرادو بلقب الدوري مرتني وكأس إيطاليا مرتني وساعد الفريق 
على التأهل لنهائي دوري أبطال اوروب��ا حيث يواجه ري��ال مدريد 

اإلسباني مطلع الشهر املقبل.


