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الريال يدافع عن رونالدو »المثالي«
أمام اتهامات »فوتبول ليكس«

§مدريد - أ ف ب
نجمه  عن  االسباني  مدريد  ــال  ري ــع  داف  [
سلوكه  أن  مؤكدا  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي 
ردا على تسريبات صحافية عرفت  »مثالي«، وذلك 
باسم »فوتبول ليكس«، يتهم فيها بالتهرب من دفع 

المالية. للسطات  الضرائب 
»يطالب  الثلثاء:  بيان  في  الملكي  النادي  وقال 
مثل  لالعب  األقصى  باالحترام  مدريد  ــال  ري
المثالي  بسلوكه  تميز  الذي  رونالدو  كريستيانو 

نادينا«. امضاها مع  التي  الفترة  كامل  خالل 
»در  أبرزها  أوروبية  صحف  الوثائق  ونشرت 
من  والكثير  رونالدو  وتتهم  األلمانية،  شبيغل« 

الضريبي. بالتهرب  القدم  كرة  عالم  في  األسماء 
أعلنت  بعدما  رسميا  منحى  االتهامات  وأخذت 
أنها  الماضي  االسبوع  االسبانية  الخزانة  وزارة 
المناسب«  الوقت  في  تفتيش  »بعمليات  ستقوم 
اتهمته  الذي  لرونالدو  الضريبية  الحالة  لتوضيح 
في  يورو  مليون   150« بإخفاء  المسربة  الوثائق 
شور  أوف  شركات  خالل  من  الضريبية،  المالذات 

البريطانية«. العذراء  والجزر  في سويسرا  تمر 
ماليين   5.6 رونالدو  دفع  الوثائق،  وبحسب 
 149,5 عن  فقط،  المئة  في   4 يوازي  ما  أي  يورو، 
الى  هربها  الرعاية،  عائدات  من  يورو  ماليين 

الماضية. السبعة  األعوام  في  مالذات ضريبية 
إليه  الموجهة  االتهامات  بشدة  رونالدو  ونفى 
التي  »جيستيفوت«  وكالة  اصدرته  بيان  خالل  من 

منديش. جورجي  أعماله  مدير  ويملكها  تمثله 
وأكـــــد 

ن  لبيا ا
انــه 

نية  بحسن  رونالدو  كريستيانو  تصرف  »لطالما 
فيما يخص هذه المسألة. وهذا األمر يتضح بشكل 
أي  في  يوما  يدخل  لم  أنه  واقع  من  للشك  يدعو  ال 
البلدان  من  أي  في  الضرائب  سلطات  مع  صراع 
التي عاش فيها«، في اشارة إلى البرتغال وانجلترا.
الضرائب  وكالة  عن  صادرا  إقرارا  نشرت  كما 
على  دائما  كان  رونالدو  بأن  ويبين  اإلسبانية 

الضريبية. التزاماته  في  الموعد 
في  الضريبي  بالتهرب  رونالدو  اتهام  ويأتي 
حظا  األوفر  المرشح  مدريد  ريال  نجم  يعد  وقت 
لنيل جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم، 
دوري  في  عشر  الحادي  للقبه  ناديه  قاد  بعدما 
أبطال أوروبا، ومنتخب بالده ألول ألقابه بتتويجه 

المضيفة. فرنسا  اوروبا على حساب  بكأس 
ريال  من  المتهم  الوحيد  الالعب  ليس  ورونالدو 
»ال  فقد وجهت صحيفة  الضريبي،  بالتهرب  مدريد 
فابيو  لمواطنيه  االتهام  أصابع  االسبانية  موندو« 
منديش،  موكلي  من  أيضا  وهما  وبيبي،  كوينتراو 

في  شركات  إلى  صورهما  حقوق  باعا  بانهما 
فيرجن ايلندز البريطانية وبنما على التوالي.

حصد  بيبي  أن  عن  التقارير  وتحدثت 
3,7 ماليين يورو عن حقوق صوره منذ 

 ،2007 العام  مدريد  ريال  في  أن حل 
 3,5 كوينتراو  نصيب  كان  فيما 

.2011 ماليين يورو منذ 
االتهام،  هذا  بيبي  ونفى 

ما  ــع  دف ــه  أن ــدا  ــؤك م
من  عليه  يتوجب 

ضرائب.
اتهمت  كما 

من  آخر  العبا  موندو«  »ال 
لوكا  الكرواتي  هو  ــال  ري
عائداته  بتهريب  مودريتش 
لشركة  الصور  حقوق  من 

لوكسمبورغ. في  مسجلة 
ــاء  ــم ــرز االس ــ ــن أب ومـ
»فوتبول  فــي  المشمولة 

مانشستر  مدرب  ليكس« 
االنجليزي،  يونايتد 

جوزيه  البرتغالي 
الذي  مورينهو، 

مينديش  يمثله 
ايضا.

»المانيو« يبحث عن »نقطة« تؤهله للدور الثاني في »اليوروبا ليغ«
§نيقوسيا - أ ف ب

] يحتاج مانشستر يونايتد اإلنجليزي للحفاظ على 
الثاني  الدور  للتأهل إلى  التعادالت،  »نمطه« في تحقيق 
من مسابقة الدوري األوروبي »يوروبا ليغ« لكرة القدم، 
عندما يحل اليوم )الخميس( ضيفا على زوريا لوهانسك 

األوكراني في الجولة األخيرة من الدور االول.
في المجموعة األولى، يحل يونايتد في اوديسا، التي 
لوهانسك؛  عن  عوضا  لمبارياته  مقرا  زوريا  اعتمدها 
بسبب الحرب في شرق أوكرانيا، في الجولة السادسة 
بنقطة لضمان  للعودة  ويحتاج  األوروبي،  الدوري  من 

إحدى بطاقتي المجموعة الى الدور الثاني.
أوكرانيا  من  بنقطة  العودة  إن  القول  ويمكن 
ليست مستبعدة  السنة،  الفترة من  »الجليدية« في هذه 
الذين  مورينهو،  جوزيه  البرتغالي  المدرب  العبي  عن 
الدوري  في  السيما  بالتعادالت  »متمرسين«  باتوا 
المحلي، ما تسبب بتخلفهم بفارق 13 نقطة عن تشلسي 
المتصدر و9 نقاط عن المركز الرابع االخير المؤهل إلى 

دوري أبطال أوروبا.
وكانت مباراة األحد ضد ايفرتون )1-1( آخر فصول 
يحقق  لم  الذي  ليونايتد  بالنسبة  التعادالت  مسلسل 
ووضع  األخيرة.  السبع  المراحل  في  يتيم  فوز  سوى 
االخيرة  الثالث  المراحل  في  ليونايتد  الثالث  التعادل 
مزيد  تحت  مورينهو  مراحل،   8 آخر  في  والسادس 
من الضغط. ويتوقع أن يرتفع منسوب الضغط ما لم 
أمام فريق  المرجوة  النتيجة  الحمر«  »الشياطين  يحقق 
لتحقيق  يحتاج  كما  األولى.  القارية  مشاركته  يخوض 
نتيجة إيجابية لرفع معنوياته قبل المباراة الصعبة التي 
في  هوتسبر  توتنهام  يستضيف  حين  االحد،  تنتظره 

الدوري المحلي.
المجموعة  في  الثاني  المركز  مانشستر  ويحتل 
برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة خلف فنربخشة التركي، 

واثنتين أمام فيينورد روتردام الهولندي.
يتيمة  فرصة  ليونايتد  تبقى  خسارته،  حال  وفي 
وفنربخشة  فيينورد  مباراة  تنتهي  أال  شرط  للتأهل، 

على  حينها  سيحصالن  االخيرين  ألن  األول  بفوز 
بطاقتي المجموعة.

وأبدى العبون في يونايتد قلقهم من األحوال الجوية 
في أوكرانيا. وقال المهاجم الفرنسي انتوني مارسيال 
بسبب  ليس  جــدا،  مختلفة  »ستكون  المباراة:  ان 
الطقس.  بسبب  بل  وحسب  )االوكرانيين(  المشجعين 
الطقس هناك مصقع جدا في هذه الفترة من الموسم«.

وأضاف للقناة التلفزيونية التابعة للنادي »لكن االمر 
مناط بنا من اجل التأقلم مع االجواء التي سنجد نفسها 
مواجهة  نتوقع  نحتاجه.  الذي  الفوز  وتحقيق  فيها، 
في  لنا  بالنسبة  يرام  ما  على  سارت  األمور  صعبة. 
سيكون  الوضع  لكن  )-1صفر(  ارضنا  على  المباراة 

مختلفا هناك«.
اآلخر  انجلترا  لممثل  ايضا  كافيا  سيكون  والتعادل 

في  السبع  بئر  هبوعيل  يستضيف  عندما  ساوثمبتون 
المجموعة الحادية عشرة.

صفر-صفر  بنتيجة  يكون  أن  يجب  التعادل  لكن 
براغ  سبارتا  مع  تأهله  ساوثمبتون  يضمن  لكي 
)مقابل  نقطة   12 برصيد  المجموعة  متصدر  التشيكي 
الن  وذلــك  السبع(،  بئر  وهبوعيل  لساوثمبتون   7
تكرر  حال  وفي  سلبي  بتعادل  انتهى  الذهاب  لقاء 
 +2( الفريقين  بين  االهداف  فارق  الى  سيحتكم  االمر 
االهداف  عدد  في  الكفة  تتعادل  فيما  لساوثمبتون 

المسجلة والتي دخلت شباك الفريق االسرائيلي(.
هامشية  المجموعة  في  األخرى  المباراة  وستكون 
انتر ميالن االيطالي وسبارتا براغ ألن االول فقد  بين 

االمل بالتأهل والثاني ضمن التأهل والصدارة.
الرابعة، سيكون دوندالك مع موعد  المجموعة  وفي 

الدور  الى  بطاقته  على  حصل  حال  في  التاريخ  مع 
الثاني ألنه سيصبح أول فريق من إيرلندا يتجاوز دور 

المجموعات على الصعيد القاري.
لكن بطل ايرلندا بحاجة الى الفوز خارج قواعده على 
الهولندي على  الكمار  فوز  ابيب والى عدم  تل  ماكابي 
المباراة  في  الروسي  بطرسبورغ  سان  زينيت  ضيفه 
خرج  بعدما  والصدارة  تأهله  زينيت  وضمن  الثانية. 
فائزا من الجوالت الخمس السابقة وهو مرشح إلضافة 
فوز سادس، وفي حال تحقق هذا األمر سكون دوندالك 
اجل  من  بتعادل  اسرائيل  من  العودة  الى  بحاجة 
دخول التاريخ بسبب فارق المواجهتين المباشرتين مع 
ماكابي تل ابيب )فاز الفريق األيرلندي ذهابا -1صفر(.

الذي  االذربيجاني  باخ  قره  على  ينطبق  ذاته  واألمر 
وبين  ارضه  على  فوزه  حال  في  بطاقته  سيضمن 
فيورنتينا  أمام  سهلة  تكون  لن  المهمة  لكن  جماهيره، 
برصيد  العاشرة  المجموعة  يتصدر  الذي  اإليطالي 
وباوك سالونيكي  ثالث عن مضيفه  وبفارق  نقاط   10
اليوناني الذي يلعب بدوره بين جماهيره ضد سلوفان 

ليبيريتش التشيكي )4 نقاط(.
المتواضع غمار دور  الفريق األذربيجاني  ويخوض 
يقدم  وهو  التوالي  على  الثالث  للموسم  المجموعات 
قاريا  يخسر  لم  حيث  ارضه  على  مميزا  مستوى 
الموسم  منذ  وتحديدا  االخيرة  الخمس  مبارياته  في 
االنجليزي صفر1-  توتنهام  امام  حين خسر  الماضي 
في الدور ذاته. وبالمجمل، التزال هناك 11 بطاقة مؤهلة 
الى الدور الثاني من أصل 32 وأبرز الفرق المتأهلة قبل 
الجولة األخيرة هي اياكس امستردام الهولندي وروما 
بطرسبورغ  سان  وزينيت  االلماني  وشالكه  االيطالي 

الروسي واتلتيك بلباو االسباني.
فياريال  اآلخر  اسبانيا  ممثل  يبحث  المقابل،  وفي 
الروماني،  بوخارست  ستيوا  ضيفه  امام  بطاقته  عن 
نتيجة  عن  النظر  بغض  لضمانها  الفوز  الى  يحتاج  إذ 
التي  عشرة  الثانية  المجموعة  في  األخرى  المباراة 
 6 مقابل  نقاط   7( التركي  سبور  عثمانلي  يتصدرها 

لفياريال وستيوا بوخارست وزيوريخ السويسري(.

من لقاء مانشستر يونايتد وزوريا لوهانسك األوكراني بمرحلة الذهاب

ريال مدريد مرشح فوق العادة
لتحقيق كأس العالم لألندية

§طوكيو - أ ف ب
مدريد  ــال  ري سيكون   [
العادة  فوق  مرشحا  اإلسباني 
في  لألندية  العالم  بطل  لقب  إلحراز 
)الخميس(  اليوم  تنطلق  التي  البطولة 
حديثا  المتوج  إنتلرز  كاشيما  بين  بمباراة 
النيوزيلندي  سيتي  واوكالند  لليابان  بطال 

بطل اوقيانيا.
في  العالمي  العرش  على  أندية   7 وتتنافس 
بينها  الشمس،  بالد  تستضيفها  نسخة  ثامن 
كاشيما،  إلى  اضافة  األولى هي  للمرة  فرق   3
ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي واتلتيكو 

ناسيونال الكولومبي.
اللقب  إحراز  إلى  الملكي  النادي  ويسعى 
المغرب  نسخة  في  تتويجه  بعد  الثانية  للمرة 
على  العجوز  القارة  سيطرة  وإبقاء   2014 العام 
9 حتى  ألقاب من  اللقب بعدما توج ممثلوها بثمانية 

اآلن.
مقدمهم  في  النجوم  من  كوكبة  على  مدريد  ريال  ويعول 
الذهبية  الكرة  إلحراز  المرشح  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
كريم  الفرنسي  والمهاجم  االثنين،  بها  الفائز  اسم  عن  سيعلن  التي 
بنزيمة والعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش. إال أن النادي االسباني 
المصاب. وتلقى  الويلزي غاريث بيل  الجناح  سيفتقد جهود العب مؤثر هو 
ريال نبأ سارا بعد معاودة المهاجم الفارو موراتا وصانع األلعاب األلماني توني 

كروس تمارينهما مع الفريق األول الثلثاء.
وحقق مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان نتائج الفتة منذ تسلم 
تدريب الفريق قبل نحو عام خلفا لإلسباني رافايل بينيتيز، إذ قاده إلى إحراز 
لقب بطل دوري أبطال أوروبا على حساب غريمه اتلتيكو مدريد، ثم الكأس 

السوبر األوروبية على حساب مواطنه اشبيلية.
منه  انتزع  برشلونة، وهو  نقاط عن   6 بفارق  الدوري  الريال  يتصدر  كما 

التعادل في عقر داره »كامب نو« السبت، محافظا على سجله خاليا من الهزائم منذ مارس/ آذار 
الماضي في مختلف المسابقات. ويريد ريال إبقاء اللقب في الخزائن اإلسبانية بعدما توج به 
العام 2014 بفوزه على سان لورنزو االرجنتيني -1صفر، قبل ان يخلفه برشلونة العام الماضي 

بهزيمته ممثل األرجنتين ريفر بليت بثالثية نظيفة.
وأعرب رونالدو عن امله بإنهاء عام مثالي بالنسبة اليه بقوله »أنه عام رائع بالنسبة إلي 
بعد فوزي بدوري ابطال اوروبا وبكأس أوروبا«، مضيفا »اآلن يتعين علينا احراز كأس العالم 

لألندية وأريد الفوز بالمزيد من االلقاب مع هذا النادي«.
أما رئيس النادي فلرونتينو بيريز فقال: »سيكون األمر رائعا إذا نجحنا في الفوز في 3 ألقاب 
دولية: دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر األوروبية وكأس العالم لألندية«، مضيفا »سبق ان 

حققنا هذا االنجاز ايضا العام 2014 وسنبذل قصارى جهودنا لتكراره«.
أما المنافس االقوى لريال مدريد فهو اتلتيكو ناسيونال الكولومبي بطل كأس ليبرتادوريس 
األميركية الجنوبية. وكان من المقرر أن يلتقي اتلتيكو تشابيكوينسي البرازيلي في نهائي كأس 
سوداميريكانا، اال ان الطائرة التي كانت تقل أعضاء الثاني إلى كولومبيا تحطمت ولقي معظمهم 

حتفهم، ولم ينج سوى 3 العبين.
ويعول اتلتيكو على هدافه ميخيل انخل بورخا الذي كان هدافا لفريقه في كوبا ليبرتادوريس 
فالكاو وجاكسون  رادامل  الشهيرين  الكولومبيين  الهدافين  اهداف(، وهو يسير على خطى   5(
مارتينيز. كما يملك ناسيونال دفاعا صلبا حافظ على نظافة شباكه في تسع 14 مباراة خاضها 

خالل مشواره القاري بقيادة المدرب رينالدو رويدا.

المباراة االفتتاحية
ويخوض كاشيما المباراة االفتتاحية في مواجهة اوكالند سيتي منتشيا بتتويجه بطال لدوري 

بالده السبت الماضي، بعدما تفوق على اوراوا ريد دايموندز ذهابا وايابا.
وإذا كانت شهرة اوكالند سيتي ال تقارن بأندية النخبة في أوروبا او حتى أميركا الجنوبية، 

فهو يحمل الرقم القياسي في عدد المشاركات في هذه البطولة )8 مرات(.
وكانت أفضل نتيجة حققها الفريق احتالله المركز الثالث في 2014.

أما بطل آسيا جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي المتوج قاريا على حساب العين 
الدوليين  الذي يعول على العبيه  المكسيكي بطل كونكاكاف  أميركا  فيواجه كلوب  االماراتي، 

اوريبي بيرالتا وروبن سابويزا.
وهناك فريق آخر يخوض غمار البطولة للمرة األولى هو ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي 

الذي كان أول فريق جنوب افريقي يتوج بطال للقارة، منذ اوالرندو بايريتس العام 1995.


