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يوفنتوس تغلب على ساسولو في اجلولة املاضية

ذك��رت تقارير إخبارية أن الع��ب وسط 
ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، قبل 
عقوبة السجن ثمانية أشهر بسبب تهمتي 

تهرب ضريبي بقيمة 870 ألفاً و728 يورو.
وأف���ادت صحيفة »امل��ون��دو« اإلسبانية 
بأن مودريتش اعترف بالتهرب الضريبي 
عبر نقل عائدات حقوق صورته لشركة فى 
لوكسمبورغ، لتفادى دفع نسبة مرتفعة من 

الضرائب فى إسبانيا.
واتهمت مصلحة ال��ض��رائ��ب اإلسبانية 
مودريتش، أفضل العب في أوروبا، بالتهرب 
من دفع ضرائب بقيمة 290 ألفاً و990 يورو 
في 2013 و579 ألفاً و738 يورو في 2014، 
عن عائدات شخصية خاصة بحقوق صورته 
ك��ان يحولها إل��ى الشركة ال��ت��ي تترأسها 

زوجته فانيا بوسنيتش في لوكسمبروغ.
وأض��اف��ت الصحيفة ان���ه خ���ال إج���راء 
التحقيقات مع مودريتش اكتشفت وزارة 
املالية أن أفضل العب في مونديال روسيا 
2018 الذي حل فيه منتخب باده وصيفاً، 
لديه أموال لم يعلن عنها بجزيرة مان وهو 
ما قد يزيد من قيمة تهربه الضريبي، لكن 

إح��دى اللجان القضائية توصلت مؤخراً 
إل��ى ع��دم وج��ود أي عناصر تستلزم زي��ادة 

الغرامة.
وبحسب »املوندو« فإن مودريتش توصل 
التفاق مع النيابة يقضي ب��س��داده غرامة 
ت��ص��ل إل��ى %40 م��ن قيمة مبلغ التهرب 
الضريبي، أي 348 ألفاً و921 ي��ورو، مع 
خيار استبدال عقوبة السجن ثمانية أشهر 
بدفع غرامة أخرى قيمتها 250 يورو يومياً 

على مدار ثمانية أشهر أيضاً.
وسيضطر لوكا، وال��ذي كان دفع مليون 
يورو في بداية القضية، إلى سداد 400 ألف 

يورو إلنهاء القضية من الناحية اجلنائية.
وكانت وزارة املالية اإلسبانية فرضت 
على مودريتش غرامة قيمتها 1.2 مليون 
يورو مبوجب القانون اإلداري لعدم سداده 
ضرائب في إسبانيا عام 2012 الذي انتقل 
فيه لريال مدريد، وهي قضية ليس بها شق 

جنائي.
ويتعني على مودريتش هكذا سداد إجمالي 
مبلغ 2.6 مليون ي��ورو لتصفية ديونه مع 

وزارة املالية.
لوكا مودريتش أقر بتهمة التهرب الضريبي

يوفنتوس يسعى ملواصلة انتصاراته.. وروما لوقف نزيف النقاط

يخوض يوفنتوس، حامل اللقب في األع��وام السبعة 
األخ��ي��رة، رحلة سهلة إل��ى ض��واح��ي العاصمة ملاقاة 
فروزينوني املتواضع، اليوم األح��د في ختام املرحلة 
اخلامسة من الدوري اإليطالي لكرة القدم، بعد حادثة طرد 

جنمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري األبطال.
وتصدرت حادثة طرد رونالدو )33 عاما(، القادم هذا 
الصيف من ريال مدريد اإلسباني في صفقة بلغت قيمتها 
نحو 100 مليون يورو، العناوين في مواجهة يوفنتوس 
مع مضيفه فالنسيا اإلسباني األربعاء والتي فاز بها فريق 

»السيدة العجوز« بهدفني برغم نقصه العددي.
بعد اشتباكه مع الكولومبي خيسون مورييو طرد 
رونالدو بقرار جدلي من احلكم األملاني فيليكس بريتش، 
بعدما ظهر وهو يضع يده على رأس خصمه، وذلك بعد أن 
افتتح االسبوع املاضي رصيده من األهداف بثنائية قاد بها 

فريقه الى الفوز على ساسوولو 1-2.
وقال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري »اللعب 
دون رونالدو كان اختبارا هاما جدا لنا. بعد التقدم -2
صفر ضحى الفريق بنفسه لتفادي تلقي األهداف. الحظنا 

أن لياقتنا البدنية حتسنت«.
واستقبل رونالدو، احلائز على جائزة الكرة الذهبية 
ألفضل الع��ب في العالم خمس م��رات، البطاقة احلمراء 
بحركات كبيرة من الغضب وعدم الفهم ملا حصل قبل ان 

يغادر امللعب وهو يبكي.
بدوره، قال العب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي »من 
الهام دوما ان نبدأ بالفوز خصوصا في ملعب ساخن خارج 

أرضنا، وخصوصا بعشرة العبني لفترة طويلة«.
وتابع »كنا أقوياء أثبتنا أننا نلعب كفريق وكنا صلبني. 

ونحن سعداء لعدم تلقي أي هدف«.
يوفنتوس الذي حقق بداية رائعة في »سيري أ« حيث 
حقق أربعة انتصارات كاملة وضعته في الصدارة، كان 
أصعبها األول على مضيفه كييفو 3-2 في الوقت القاتل، 
يواجه فروزينوني املتواضع في ضواحي العاصمة روما 
بعد خسارته ثاث مرات آخرها أمام سمبدوريا على أرضه 

صفر5-.
وإلى تداعيات طرد رونالدو، سيفتقد يوفنتوس جناحه 
البرازيلي دوغ��اس كوستا املوقوف أربع مباريات على 

خلفية قيامه بالبصق من مسافة قريبة في وجه العب 
ساسوولو فيديريكو دي فرانشسيكو. ووقعت احلادثة في 
أواخر املباراة ونال مبوجبها كوستا بطاقة حمراء مباشرة 

في الدقيقة 90+3، علما أنه اعتذر عن تصرفه بعد املباراة.
ونشر الاعب البالغ 28 عاما بعد املباراة عبر حسابه 
على انستاغرام، اعتذارا من »مشجعي يوفنتوس على ردة 
الفعل غير املائمة خال املباراة وأتقدم أيضا باالعتذار 
من زمائي الذين وقفوا بجانبي دائما في األوقات اجليدة 

والسيئة«.

نابولي وتورينو
ويحل نابولي وصيف املوسم املاضي وثالث الترتيب 
على تورينو املتموضع ف��ي وس��ط الترتيب ف��ي املركز 

العاشر.
لكن الفريق اجلنوبي ال��ذي خسر مدربه »الهجومي« 
ماوريتسيو س��اري ال��راح��ل إل��ى تشيلسي اإلنكليزي 
وعوضه باخلبير كارلو أنشيلوتي، حقق بداية بطئية في 

دوري األبطال بعودته بنقطة التعادل السلبي من أرض 
النجم األحمر الصربي.

وقال أنشيلوتي الثاثاء »ارتكبنا اخطاء قليلة، سيطرنا 
على املباراة لكن لم ننجح بترجمة فرصنا. من الصعب 
أن تلعب ضد دف��اع مثل النجم األحمر. واج��ه مهاجمونا 

احلارس في عدة مناسبات لكننا افتقدنا للحظ«.
وباستثناء خسارته القاسية على أرض سمبدوريا 
بثاثية، حقق نابولي بداية مقبولة إذ فاز في مبارياته 
الثاث األخرى ليبقى على مسافة 3 نقاط من يوفنتوس 

البطل.

روما لوقف النزيف
أما روما، الفريق اإليطالي الوحيد الذي خسر في دوري 
األبطال هذا االسبوع، فيحل على بولونيا اجلريح والقابع 

في املركز الثامن عشر.
وما زاد الطني بلة رضوخه أمام ريال مدريد اإلسباني 
األرب��ع��اء وسقوطه بثاثية نظيفة من دون قدرته على 

مقارعة بطل القارة.
وق���ال أوزي��ب��ي��و دي فرانشيسكو م���درب روم��ا 
األربعاء »لقد اخطأنا كثيرا، اتخذنا قرارات خاطئة 
وافتقدنا للحركة األخيرة. يجب أن ننطلق مجددا في 
الدوري ونستعيد أفضل مستوى من بعض الاعبني 

املتوقع أن يلعبوا دورا قياديا«.
أما العب الوسط املخضرم دانييلي دي روسي 
ف��أض��اف »نحن أفضل م��ن ال��ذي��ن أظهرناه اليوم. 
ماذا ميكنني أن أق��ول؟ اجلمل االعتيادية. يجب أن 
نعمل، أن نفكر في بولونيا وليس في مباراة الليلة. 
سنلعب في بولونيا الذي يواجه صعوبات. نحن 
أيضا. ستكون مباراة صعبة، ليس فنيا كما اليوم، 

لكن ستكون معركة«.
وتتركز االن��ظ��ار على سبال الثاني ال��ذي حقق 
ث��اث��ة ان��ت��ص��ارات وي��ح��ل ضيفا على فيورنتينا 
اخلامس، فيما يأمل ميان الذي ميلك مباراة مؤجلة 
تعويض تعادله مع كالياري عندما يستقبل أتاالنتا 

الثالث عشر.

مودريتش يقبل عقوبة 
8 أشهر السجن 

بينيتيز مندهش من عدم التحقيق في تصريحات زاها
عبر راف��ائ��ي��ل بينيتيز، م���درب نيوكاسل 
يونايتد، اجلمعة، عن دهشته لعدم قيام االحتاد 
اإلجنليزي لكرة القدم بالتحقيق في تعليقات 
ويلفريد زاها، مهاجم كريستال باالس، التي قال 

فيها إن احلكام لم مينحوه احلماية الكافية.
ويحل نيوكاسل، ال��ذي يحتل امل��رك��ز قبل 
األخير حيث لم يفز في أي مباراة من مواجهاته 
اخلمس األول��ى ب��ال��دوري املمتاز ه��ذا املوسم، 

ضيفا على كريستال باالس صاحب املركز 12.
وأضاف بينيتيز، أنه يثق في أن احلكم أندريه 
مارينر، سيمنح زاها نفس املعاملة التي مينحها 

ألي العب آخر في امللعب رغم انتقادات زاها.

وقال زاه��ا، هداف باالس بثاثة أه��داف هذا 
املوسم، بعد فوز فريقه على هيديرسفيلد تاون، 
إنه شعر أن احلكم لن يطرد أي العب من الفريق 

املنافس إال إذا كسرت ساقه.
وزاه����ا إض��اف��ة إل���ى إي��دي��ن ه����ازارد الع��ب 
تشيلسي هما أكثر العبني يتعرضان ملخالفات 
ضدهما ف��ي إجنلترا لكن بينيتيز ق��ال إن أي 
العب يجيد الركض وامل��راوغ��ة يتعرض دوما 

اللتحامات.
وأب��ل��غ بينيتيز الصحفيني اجلمعة: »أن��ا 
مندهش ألن اإلحت��اد االجنليزي يتصدى دوما 
ملثل هذه التعليقات لكني أثق متاما في احلكم 

أندريه مارينر«.
وت��اب��ع: »ميلك اخل��ب��رة رغ��م أن سجله مع 
العبي فريقي ليس األفضل من حيث البطاقات 
احلمراء. أثق متاما أنه حكم ممتاز وسيتعامل 

مع األمر بالطريقة املعتادة«.
وأض���اف: »الطريقة التي يلعب بها زاه��ا 
جتعله عرضة ملزيد من املخالفات ضده أكثر 
من أي الع��ب آخ��ر ألن��ه يحب امل��راوغ��ة. يجب 
ع��دم السماح لاعبني بالتأثير على احلكام 
أثناء املباراة ملنح املنافسني بطاقات صفراء 
فما بالكم الدعوة إلشهار بطاقات حمراء قبل 

املواجهة«.
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اتهامات لوكالة مكافحة املنشطات بتغليب املال على املبادئ
قال املدير العام السابق للوكالة العاملية 
ملكافحة املنشطات، ديفيد هومان، اجلمعة، 
إن ق��رار الوكالة برفع اإلي��ق��اف عن الوكالة 

الروسية، مدفوع باملال على حساب املبادئ.
وكانت الوكالة العاملية قد أعلنت اخلميس، 
تصويتها باملوافقة على رف��ع اإلي��ق��اف، عن 
الوكالة الروسية ملكافحة املنشطات، في قرار 

أثار استياء بعض اجلهات.
ولم يقدم ديفيد هومان، مدير الوكالة في 
الفترة بني 2003 وحتى 2016، أي أدلة على 

زعمه.
وي��رأس هومان حاليا جلنة النزاهة، في 

االحتاد الدولي أللعاب القوى.
ورف��ض��ت الوكالة العاملية تصريحاته، 

ووصفتها بأنها غير صحيحة.
وخضعت الوكالة الروسية لإليقاف منذ 
2015، بعد تقرير مستقل للوكالة العاملية، 
أص��دره احملامي الكندي، ريتشارد مكارين، 
حول وجود برنامج روسي ممنهج للمنشطات 

برعاية الدولة.
وق��ال ه��وم��ان »ي��ب��دو أنهم ات��خ��ذوا ق��رارا 
ب��االن��ح��راف، ع��ن خ��ارط��ة طريق موضوعة 
بشكل جماعي وبعناية، من أجل أمور نفعية 

بالكامل«.

وأض���اف »ال��وك��ال��ة العاملية حت��ول��ت من 
منظمة تهتم بالرياضيني الشرفاء، إلى منظمة 
تهتم ب��االحت��ادات الدولية، التي ال تستطيع 
إق��ام��ة فعاليات ف��ي روس��ي��ا.. إن��ه امل��ال على 
حساب امل��ب��ادئ، ه��ذا اختاف ت��ام وانحراف 

كامل عن )مسار( الوكالة في السابق«.
وق���ال م��ت��ح��دث ب��اس��م ال��وك��ال��ة العاملية 
»القرار اتخذ بأغلبية ساحقة )من أص��وات( 
اللجنة التنفيذية )املؤلفة من ع��دد متساٍو 
من احلكومات وال��ري��اض��ات(، عقب توصية 
من جلنة االمتثال، وهي جلنة مستقلة وغير 

مسيسة«.


