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قال رئيس ن��ادي بايرن ميونخ 
األمل��ان��ي، ك��ارل هاينز رومينيغه، 
إن��ه سيضطر على األرج��ح للسفر 
إل��ى ك��اردي��ف حلضور اجتماعات 
رابطة األندية األوروبية، ولكنه لن 
يشاهد نهائي دوري أبطال أوروبا 
املقرر إقامته بنفس املدينة في 3 
يونيو املقبل ألن ج��رح الهزمية 
في رب��ع النهائي أم��ام ري��ال مدريد 
م��ازال مفتوحا. وص��رح رومينيغه 
ف��ي مقابلة نشرتها صحيفة زود 
دويتشه تسايتونغ: »على األرجح 
سأضطر للذهاب )إلى كارديف( ألن 
لدي عدة اجتماعات كرئيس لرابطة 
األندية األوروبية، ولكنني لن أشاهد 
النهائي بأي حال من األحوال، فأنا ال 

أنسى بهذه السرعة«.
وح���ن س��ئ��ل الح��ق��ا م��ا إذا ك��ان 
يشير إلى ربع النهائي أم��ام ريال 
مدريد، اعترف بأن هاتن املباراتن 
وامل��اب��س��ات ال��ت��ي أدت للهزمية 

مازالت محفورة في ذهنه.
وتابع: »يؤلم كثيرا حن يعيد 
أحد مشاهدة الفيلم بأكمله«. وكان 
ال��ب��اي��رن يشعر قبل رب��ع نهائي 
التشامبيونز ليغ بأنه في أفضل 
أوقاته باملوسم، ولكن بعدها بدأت 
املشكات في الظهور واح��دة تلو 
األخ��رى. وق��ال رئيس البايرن في 
هذا الصدد: »فزنا 4-1 على بروسيا 
دورمتوند وكنا في أفضل حاالتنا 
وجميع الاعبن ك��ان��وا متاحن، 
ول��ك��ن الح��ق��ا أص��ي��ب أوال روب��رت 

ليفاندوفسكي ثم ماتس هوملز«.

وأش����ار إل���ى أن ال��ب��اي��رن ك��ان 
متقدما على الريال في مباراة إياب 
رب��ع النهائي )2-0( إل��ى أن حقق 
»امللكي« الفوز في الوقت اإلضافي، 
معتبرا أن ذل��ك اللقاء شهد »أداء 
حتكيميا لم اشاهده خال السنوات 

ال�40 األخيرة«. وعن أول رد فعل 
له حن قال إن بايرن ميونخ تعرض 
ل�«االحتيال«، أصر رومينغيه على 
أن املباراة شهدت »خمسة قرارات 
أساسية« من جانب التحكيم ضد 

الفريق األملاني. 

أدان��ت احملكمة اإلسبانية العليا جنم نادي 
برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي بالتهرب 

الضريبي أمس  األربعاء.
وذك��رت صحيفة املوندو ديبورتيفو املقربة 
من البيت الكاتالوني أن اإلدانة متت بعد نقاش 
طويل بن أعضاء الشعبة اجلنائية في الغرفة 

الثانية من احملكمة العليا.
ورفضت احملكمة اإلسبانية العليا االستئناف 
الذي تقدم به النجم األرجنتيني مؤكدة إدانته 

بالسجن 21 شهراً بسبب التهرب الضريبي.
وات��ه��م ميسي ووال���ده خ��ورخ��ي ف��ي  يوليو 
2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4،16 ماين يورو 
تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بن 
2007 و2009 عبر شركات وهمية. وعلقت 
عقوبة السجن كما هو احلال عادة في إسبانيا 

عندما تكون العقوبة أقل من عامن.
كما ثبتت احملكمة الغرامة املالية بقيمة 2.1 
مليوني يورو التي فرضت على الاعب، إال أنها 
خففت العقوبة بالسجن التي فرضت على والده 
من 21 شهراً إلى 15 شهراً، وغرامته املالية من 
1.6 مليون يورو الى 1.3 مليون يورو، معتبرة 
أن التعويض السريع لنجله للمبلغ املستحق 

ملصلحة الضرائب اإلسبانية، شكل عاماً مخففاً.
واعتبرت احملكمة أنه ثبت أنهما قاما بانشاء 
شركات وهمية في اململكة املتحدة وسويسرا 
وبيليز واألوروغ�����واي دون إب��اغ السلطات 

الضريبية.
وكان ميسي وقع في الفترة بن 2007 و2009 
عقوداً مع شركات أدي��داس وبيبسي ودان��ون، 
ولكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعماً 
بدالً عن ذلك شركات وهمية. وأكد النجم البالغ 
من العمر 29 عاماً، أنه كان يركز على كرة القدم، 
مشيراً إلى أنه يجهل العقود املوقعة والطريقة 

التي تتم فيها إدارة ثروته.
ومثلما كان األم��ر في احملكمة االبتدائية، لم 
تقتنع احملكمة بهذه احلجة، معتبرة بأنه »ليس 
م��ن املنطقي أن يجهل الشخص ال��ذي يكسب 
إي��رادات مهمة أنه يتعن عليه دفع ضرائب على 

ذلك«.
وبحسب مجلة »فوربيس« فإن ميسي املتوج 
5 مرات بجائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في 
العالم، يعتبر بن الرياضين األعلى دخاً في 

ميسي ووالده خال ذهابهما للمحكمةالعالم.

رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس  واملدير التنفيذي كارل هاينز رومينيغه

رومينيغه لن يشاهد نهائي دوري األبطال 
ألن »جرحه لم يبرأ«

كوكي ميدد تعاقده مع أتلتيكو 
2024 مدريد حتى 

أعلن أتليتيكو مدريد املنتمي لدوري الدرجة األولى اإلسباني 
لكرة القدم الثاثاء متديد عقد العب الوسط كوكي حتى يونيو 

حزيران 2024.
وكان يتبقى عامان في عقد العب وسط منتخب إسبانيا قبل أن 
يتوصل إلى اتفاق جديد بإبرام تعاقد ملدة خمس سنوات إضافية.

وقال خوسيه لويس بيريز كامينيرو املدير الرياضي ملوقع 
النادي »إنه من قادة الفريق ولقد نشأ هنا منذ كان صغيرا على 

قيم أكادمييتنا«.
وأضاف »ولذلك فإن واقع استمراره هنا لسنوات عديدة هو 

مبثابة النبأ السار«.
وتابع »إنه العب محبوب ويحظى باالحترام في غرفة الاعبن 

وسيدخل تاريخ النادي«.
وشارك كوكي )25 عاما( مع الفريق األول في 2009 ومنذ ذلك 
احلن خاض أكثر من 250 مباراة مع النادي وأحرز خمسة ألقاب 

منها كأس امللك 2013 والدوري اإلسباني 2014.

ديل بوسكي: ريال مدريد قادر 
على اإلطاحة بيوفنتوس

أبدى املدرب السابق للمنتخب اإلسباني لكرة القدم فيسنتي 
ديل بوسكي، ثقته في أن فريقا »ممتازا« مثل ريال مدريد بوسعه 
الفوز على خصم »صعب جدا« مثل يوفنتوس اإليطالي في نهائي 

دوري األبطال األوروبي، املقرر إقامته في 3 يونيو املقبل.
وأدل��ى دي��ل بوسكي، امل��درب السابق للفريق امللكي، بهذه 
التصريحات في مدينة أوفييدو اإلسبانية خال اإلع��داد لبدء 
مداوالت جلنة احلكام املكلفة باالختيار بن املرشحن ال�24 للفوز 

بجائزة أمير أستورياس للرياضة بعام.
ويرى املدرب السابق للمنتخب أن الريال لديه »فريق ممتاز، 
والدليل موجود هنا بتتويجه بطا لليغا«، مضيفا أنه مؤهل 

أيضا ليكون »بطا ألوروبا«.
وعن احتماالت التغلب على يوفنتوس في نهائي التشامبيونز 
ليغ، أكد ديل بوسكي أن يوفنتوس خصم »صعب جدا« ولكنه 
يثق في قدرة ريال مدريد على الفوز، وإمكانية حصول كرة القدم 

اإلسبانية على كأس أوروبا آخر. 

»أي��ن ال��ك��أس«، كانت ه��ذه العبارة أول ما نطق 
به الاعبان غاريث بيل ولوكا مودريتش، جنما 
ريال مدريد، على سبيل املزاح عقب تتويج فريقهما 
بلقب بطولة ال��دوري اإلسباني األحد املاضي، مما 
دفع زمائهم األكثر قدما في الفريق، الذين اعتادوا 
االح��ت��ف��ال باللقب ب���دون ك���أس، إل��ى ال��دخ��ول في 
نوبة من الضحك ولكنهم أعربوا في الوقت نفسه 
عن شعورهم باإلحباط من االحتفال بالفوز بهذه 

البطولة املهمة على هذا النحو.
وق��ال��ت صحيفة م��ارك��ا اإلسبانية ف��ي عددها 
ال��ص��ادر أم��س األرب��ع��اء، أن ما يحدث في مسابقة 
ال��دوري اإلسباني ال يحدث في أي بطولة أوروبية 

أخرى، سواء كانت محلية أو قارية.
وال يتسلم الفريق الفائز بالدوري اإلسباني كأس 
البطولة في نفس يوم التتويج، وهو ما يفتح الباب 
على مصراعيه أم��ام املشاهد الكوميدية واحملزنة 
في نفس الوقت، كاالحتفال بكؤوس مصنوعة من 
الكارتون أو أخرى مقلدة كما فعل ريال مدريد أول 
اإلثنن خال احتفاله بالفوز باللقب في مقر مجلس 

العاصمة اإلسبانية.
ومن املقرر أن يتسلم ريال مدريد كأس الدوري 

اإلسباني خال املرحلة األولى أو الثانية من نسخة 
املسابقة في املوسم املقبل، طبقا ملا تسفر عنه قرعة 
املباريات، حيث أنه سيتسلم الكأس في أول مباراة 

له في البطولة على ملعبه.
ولكن هذا يعني أن يغيب بعض الاعبن احلالين 
عن حلظة استام الكأس بعد أن يكونوا قد غادروا 

النادي إلى وجهة أخرى. 
م��ن ج��ه��ة أخ���رى أع��ل��ن ال��ن��ادي امل��ل��ك��ي انتقال 
البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور )16 عاما( 
إل��ى صفوفه اعتبارا من شهر يوليو ع��ام 2018، 
بعدما أعلن النادي اإلسباني توصله التفاق مع 

فامينغو البرازيلي.
وجاء في بيان امللكي أن »نادي ريال مدريد ونادي 
فامنغو اتفقا على انتقال احلقوق الفيدرالية لاعب 
فينيسيوس جونيور اعتبارا من يوليو عام 2018، 
إذ سيبقى الاعب في ناديه احلالي حتى يوليو عام 
2019، ولكنه سيتمكن من اللعب قبل ذلك للريال إذا 

اتفق الناديان«.
وبذلك سينتقل جونيور، املولود في 12 يوليو 
عام 2000 مبدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وهو 

في التاسعة عشر من عمره. 

امللكي أبرم أولى صفقاته مع البرازيلي فينسيوس

 ريال مدريد يتسلم كأس الدوري اإلسباني املوسم املقبل

فريق ريال مدريد مع رئيس مدريد كريستينا سيفونتيس

اعترف إرنستو فالفيردي الذي 
ترك اإلدارة الفنية ألتلتيك بلباو، 
أم��س األرب��ع��اء باهتمام العديد 
من األندية بالتعاقد معه دون أن 
يؤكد ما إذا كان سيدرب برشلونة 
وصيف بطل ال���دوري اإلسباني 

مثلما أعلنت وسائل اإلعام .
وقال فالفيردي )53 عاماً( الذي 
تعتبره العديد من وسائل االعام 
احمل��ل��ي��ة خليفة ل��وي��س أنريكي 
ف��ي برشلونة، ف��ي مدينة بلباو: 
»ل��ن أنفي أن ل��دي وكيل أعمال، 
وبالتأكيد، ه��ن��اك أن��دي��ة مهتمة 

بخدماتي«.
وأضاف فالفيردي الذي أمضى 
4 أع���وام م��ع أتلتيك بلباو ق��اده 
خالها إل��ى لقب الكأس السوبر 
اإلسبانية عام 2015: »إنها ليست 
امل����ّرة األول����ى ال��ت��ي أت��ل��ق��ى فيها 

عروضاً من فرق مهمة«.
وأوض���ح فالفيردي أن���ه: »لم 
ي��وق��ع م��ع أي ف��ري��ق« وأن���ه »ل��م 
يتحدث م��ع أي ف��ري��ق«، وتطرق 

أيضاً إلى امكانية أخذ عام راحة.
ورفض فالفيردي تأكيد اهتمام 
برشلونة، وسخر م��ن شائعات 
وسائل االعام التي أعلنت تعيينه 
ف��ي ف��ري��ق آخ����ر، وق����ال: »ه��ن��اك 
شخص يبحث ل��ي ع��ن شقة في 
روما، وآخر يبحث لي عن مدرسة 
في برشلونة، وآخر في سيغوفيا«.
ويعلن برشلونة االثنن املقبل 
هوية خليفة أنريكي ال��ذي أعلن 

ف��ي  م��ارس امل��اض��ي أن��ه ل��ن ميدد 
عقده بعد3 أعوام على رأس اإلدارة 

الفنية للفريق الكاتالوني.
وقاد فالفيري اتلتيك بلباو الى 
مسابقة دوري ابطال اوروب��ا مرة 
واح���دة وال��ى ال���دوري االوروب���ي 

»يوروبا ليغ« مرتن.
وسيلعب الفريق امل��وس��م في 
املقبل في مسابقة الدوري األوروبي 
ف��ي ح��ال خسر أالف��ي��س امل��ب��اراة 
النهائية ملسابقة ك��أس إسبانيا 

السبت املقبل أمام برشلونة. 

إرنستو فالفيردي يودع أتلتيك بلباو

فالفيردي يرحل عن بلباو 
ويقترب من برشلونة
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21 شهرًا مع والده  البرغوث األرجنتيني حكم عليه بالسجن 

احملكمة اإلسبانية العليا تؤكد إدانة ميسي بالتهرب الضريبي


