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FLAIXOS
쩠 Quique continua. L’Atlético
de Madrid va fer oficial
l’acord amb Quique
Sánchez Flores perquè
continuï sent el tècnic
colchonero una altra
temporada. Tanmateix, el
club va anunciar l’acord
amb Fran Mérida per les
quatre properes
temporades.

Álvarez també renova.
Continuarà sent tècnic del
Sevilla després d’arribar a
un acord amb Del Nido i
Monchi durant la tarda
d’ahir. Mentrestant, Luis
Fabiano ha manifestat que
no renovarà el seu
contracte amb el Sevilla.
쩠

Més problemes per a Löw.
Christian Trasch, un dels
possibles aspirants a cobrir
la baixa de Ballack a
Sud-àfrica, es va lesionar en
l’amistós que Alemanya va
disputar contra el FC Tirol
del Sud i es perdrà la gran
cita mundialista.
쩠

Armin Veh arriba a Hamburg.
L’extècnic del Wolfsburg
arriba al conjunt del nord
d’Alemanya per redreçar
una situació que s’havia
complicat molt en l’últim
terç de l’any, quan els mals
resultats van fer que
s’acomiadés Labbadia.
쩠

Sneijder no es tanca portes.
El migcampista holandès
no va descartar la
possibilitat de tornar a lluir
la samarreta del Madrid.
«Tot és possible, però la
veritat és que encara no he
parlat amb Mourinho», va
explicar Sneijder a De
Telegraaf, diari del seu país.
쩠

쩠 Gazprom arribarà a Milà. La
companyia de gas russa
està a prop d’arribar a un
acord amb Berlusconi per
adquirir entre el 25 i el
30% del Milan. L’acord es
tancaria per una quantitat
que oscil·laria entre els 150
i els 180 milions d’euros,
segons informava ahir el
rotatiu Gazzetta dello
Sport.

Les negociacions entre l’agent de Mourinho i Moratti no van arribar a bon port durant la tarda d’ahir. / EFE

쩠 PRIMERA

DIVISIÓ

Moratti es manté ferm
쩠 Jorge Mendes fracassa en la negociació

쩠 El tècnic portuguès no es desplaçarà a

i Mourinho continua sense tenir la llibertat

Madrid fins que no es resolgui el contracte

CARLOS MÉNDEZ / Madrid

쩠 Després d’acomiadar-se de
Massimo Moratti dilluns passat, José Mourinho estava pendent ahir dels resultats a què
arribés Jorge Mendes, que tenia la difícil tasca de convèncer
l’Inter perquè el tècnic quedés
totalment desvinculat del club
sense que el Madrid hagi d’abonar ni un sol euro. La reunió
amb el vicepresident Rinaldo
Ghelfi, responsable d’assumptes econòmics de l’Inter, va durar diverses hores, amb la presència d’un emissari del Madrid, segons diverses informacions. Tot i això, no va poder
ser, ja que Moratti es manté
ferm en la seva convicció de no
perdonar els 16 milions, amb la
qual cosa si no intervé avui un
moviment miraculós serà Florentino qui haurà de fer un pas

I ara Guti assegura que vol continuar
I mentre sonen tot tipus de noms per al futur equip de
Mourinho, fins i tot fins una possible tornada de Sneijder, Jorge
Valdano va tenir un gran sobresalt per una trucada de Guti. El
14 el va citar a l’hotel Eurobuilding i sense cap tipus de
vergonya va dir al director general que vol complir el seu any
de contracte. Guti, en la seva línia, una bomba d’última hora. El
Madrid creu que és una estratègia del jugador, de connivència
amb Raúl, perquè el club li pagui part de l’any de contracte que
li queda. Els veterans aprofiten les aigües tèrboles i tenen
previst donar guerra fins a l’últim moment.
endavant per desencallar la
situació.
Amb el dirigent madridista
s’intueix que no hi haurà problemes de diàleg, i bona prova
d’això va ser la broma que va fer
la redacció d’esports de Radio
Madrid a Moratti ahir al matí.
Després de localitzar el seu telèfon particular, un periodista

de l’emissora es va fer passar
per Florentino Pérez, i el president de l’Inter es va mostrar en
tot moment partidari de la resolució immediata del contracte del tècnic. Quan va ser informat que era un imitador, Moratti ho va encaixar amb sentit
de l’humor i no s’acabava de
creure que no hagués parlat

amb el seu homòleg blanc.
Mentrestant, els mitjans italians informaven que Mourinho ja era camí de Madrid després de recollir les seves pertinences a Appiano Gentile, la
ciutat esportiva dels italians.
Desenes de periodistes es van
traslladar a Barajas, però a l’hora de tancar aquesta edició, el
tècnic no havia trepitjat l’aeroport, amb la qual cosa es van
alimentar les especulacions sobre un vol privat amb destinació a Torrejón de Ardoz. En
qualsevol cas, avui hauria de
quedar tancat aquest serial per
donar pas a la liquidació de Pellegrini. El tècnic xilè té pensat
oferir una roda de premsa al
Bernabéu per acomiadar-se
dels mitjans. Caldrà veure si
apuja el seu habitual to en referir-se a Florentino.
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