
أظ���ه���رت دراس�����ة ق���ام ب��ه��ا م��ج��م��وع��ة من 
األكادمييني أن جنم برشلونة اإلسباني ومنتخب 

البرازيل نيمار أغلى العب في العالم.
ووفقا للدراسة التي نشرتها هيئة اإلذاع��ة 
البريطانية )بي.بي.سي( فإن القيمة السوقية 

لنيمار تبلغ 216 مليون جنيه أسترليني.
وأج��ري��ت ال��دراس��ة م��ن قبل م��رص��د »س��ي.
إي.إي.إس« لكرة القدم، وش��ارك بها مجموعة 
من األكادمييني، واستندت هذه الدراسة للقيمة 

احلقيقية لالعبني في سوق االنتقاالت.
وشملت القائمة الع��ب��ني ت��ت��ج��اوز القيمة 
السوقية لكل منهم 100 مليون ي��ورو، وحل 
زميل نيمار في برشلونة، األرجنتيني ليونيل 
ميسي، في املركز الثاني في قائمة أغلى الالعبني 
في العالم، بقيمة سوقية وصلت إلى 149 مليون 

جنيه إسترليني.
وج��اء الفرنسي بول بوغبا املنضم الصيف 
املاضي ملانشستر يونايتد مقابل 89 مليون 
إسترليني، في املركز الثالث بإجمالي 4ر136 

مليون إسترليني.
وح��ل مهاجم أتلتيكو م��دري��د اإلس��ب��ان��ي، 
الفرنسي اآلخ��ر أنطوان غريزمان، في املركز 
ال��راب��ع بقيمة س��وق��ي��ة بلغت 132 مليون 
إسترليني، يليه جنم برشلونة، األوروغوياني 
لويس س��واري��ز في املركز اخل��ام��س، إذ بلغت 

قيمته السوقية 127 مليون إسترليني.
وج��اء ه��داف ري��ال مدريد والفائز بجائزة 
أفضل العب في العالم عن عام 2016، البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، في املركز السابع بقيمة 
سوقية بلغت 111 مليون إسترليني، فيما حل 
زميله الويلزي غاريث بيل في املركز الرابع 

عشر بقيمة سوقية 8ر73 مليون إسترليني.
وضمت قائمة أغلى عشرة العبني في العالم 
اثنني م��ن العبي ال���دوري اإلجنليزي املمتاز، 
وهما ثنائي توتنهام ه��اري كني )122 مليون 

إسترليني( وديلي آلي )96 مليون إسترليني(.

رياضة14 alwasat.com.kw

حقق غولدن ستايت ووريرز فوزا كاسحا على ضيفه كليفالند 
كافالييرز حامل اللقب بفارق 35 نقطة 126-91 في دوري كرة 

السلة األميركي للمحترفني.
ولم تكن عودة كليفالند إلى ملعب »اوراكل ارينا« حيث توج 
املوسم املاضي بلقبه األول بعد فوزه باملباراة السابعة احلاسمة 
93-89، موفقة، إذ عانى االمرين أمام وصيفه الذي فرض هيمنته 
على املباراة من البداية حتى النهاية وثأر بشكل قاس لتنازله عن 
اللقب بني جماهيره وللخسارة التي تلقاها يوم عيد امليالد في 

ملعب منافسه بفارق نقطة 109-108.
وسعى غولدن ستايت الذي تقدم في نهائي املوسم املاضي 
3-1 قبل أن يهدر هذه األفضلية ويتنازل عن اللقب، جاهدا في 
مواجهة االثنني إلى جتنب سيناريو عيد امليالد حني كان متقدما 

بفارق 14 نقطة.
ويدين فريق املدرب ستيف كير بفوزه اخلامس والثالثني في 
41 مباراة، إلى الثالثي ستيفن كوري وكالي تومسون وكيفن 
دورانت، إذ سجل األول 20 نقطة مع 11 متريرة حاسمة والثاني 

26 نقطة والثالث 21 مع 6 متابعات و5 متريرات حاسمة.
كما تألق دراميوند غرين ال��ذي أوق��ف في املباراة اخلامسة 
لنهائي املوسم املاضي بسبب مشاحنة مع جنم كليفالند ليبرون 
جيمس، بتحقيق »تريبل دب��ل« بعد تسجيله 11 نقطة مع 13 
متابعة و11 متريرة حاسمة إضافة إلى 5 اعتراضات دفاعية 

»بلوك«.
وع��ل��ى ملعب »ستايبلس سنتر«، واص���ل ل��وس آجنليس 
كليبرز عروضه القوية بتحقيقه فوزه السابع تواليا والتاسع 
والعشرين في 43 مباراة، وجاء على حساب ضيفه أوكالهوما 

سيتي ثاندر 120-98 رغم إصابة جنمه كريس بول الذي انضم 
لباليك غريفني بعد تعرضه اللتواء في إصبعه خالل الربع الثاني 

ما تسبب بعدم اكماله اللقاء.
وع��ادل كليبرز بهذا االنتصار أفضل بداية ع��ام له )سبعة 
انتصارات في أوائل 1974 عندما كان الفريق في بافولو(، وذلك 
بفضل األداء اجلماعي إذ سجل ستة من العبيه 10 نقاط أو أكثر، 
وك��ان أفضلهم ماريس سبايتس )23 نقطة مع 10 متابعات( 

وجاي جاي ريديك )20 نقطة(.
أما من ناحية أوكالهوما سيتي الذي كان آخر فريق يفوز على 
كليبرز ليلة رأس السنة قبل أن يبدأ األخير سلسلة انتصاراته، 
فبرز كالعادة راسل وستبروك بتسجيله 24 نقطة مع 5 متابعات 

و4 متريرات حاسمة، إال أنه لم يجنب فريقه الهزمية.
وف��ي مباريات أخ��رى، ق��اد اي��زي��اه توماس فريقه بوسطن 
سلتيكس لفوزه التاسع في مبارياته ال�11 األخيرة، على حساب 

ضيفه تشارلوت هورنتس 98-108.
وسجل توماس 17 من نقاطه ال�35  في الربع األخير من اللقاء، 
ليصل إلى حاجز العشرين نقطة أو أكثر للمباراة ال�25 تواليا، 
مؤكدا أيضا »تخصصه« بالربع األخير ألّنه سجل 20 نقطة أو 

اكثر في الدقائق ال�12 األخيرة في ثالث مناسبات هذا املوسم.
وخسر نيويورك نيكس أمام ضيفه أتالنتا هوكس 108-107 
رغم جهود كارميلو أنطوني )30 نقطة مع 7 متابعات(، فيما 
فاز واشنطن ويزاردز على بورتالند ترايل باليزرز 101-120، 
وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز على ميلووكي باكس 104-113، 
وأنديانا بيسرز على نيو أورليانز بيليكنز 98-95، ويوتا جاز 

على فينيكس صنز 101-106.

ميسي ونيمار ورونالدو

غولدن ستايت يكتسح كليفالند كافالييرز حامل لقب دوري السلة األميركي

لقطة من مباراة غولدن ستايت ووريرز و كليفالند كافالييرز

نيمار  وميسي األغلى في العالم... ورونالدو سابعا

اعترف املهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز أمام 
احملكمة، اإلثنني، بتهربه من دفع قرابة مليون يورو 
ل��وزارة اخلزانة في 2012 و2013، وهو املبلغ الذي 
قام ب��رده بالفعل ملصلحة الضرائب سعيا للتوصل 
للمصاحلة كي يتجنب اإلدان��ة وص��دور حكم بحقه. 
ووفقا ملصادر قضائية، أقر سانشيز بتهربه الضريبي 
وذل��ك أثناء التحقيقات في إح��دى محاكم برشلونة 
عبر مؤمتر الفيديو من مقر إقامته احلالية بالعاصمة 

البريطانية، حيث يلعب اآلن لفريق آرسنال.
وفتحت التحقيقات ضد سانشيز بعد االتهام الذي 
وجهته له نيابة اجلرائم االقتصادية بالتهرب من دفع 
ضرائب تقدر بحوالي مليون يورو من األم��وال، التي 
حصل عليها من حقوق الصور في 2012 و2013، حني 
كان العبا في البرسا، ولكنه أعاد ذلك املبلغ لوزارة 

اخلزانة اإلسبانية فيما بعد.
واعترف سانشيز أن��ه أخفى أم��ر امتالكه لشركة 
)نوميديا تريدينغ ليميتس(، ومقرها مالطا، والتي 
كانت متتلك حقوق ال��ص��ور اخل��اص��ة ب��ه آن���ذاك في 
إقراراته الضريبية، وتسعى هيئة الدفاع عن الالعب 
إلى الوصول لتصالح مع مصلحة الضرائب اإلسبانية 

لتجنب إدانته واحلكم عليه.
يذكر أن العب برشلونة احلالي، األرجنتيني خافيير 
ماسكيرانو، قبل العام املاضي عقوبة بالسجن ملدة عام 
بتهمة التهرب من دفع ضرائب بقيمة 1.5 مليون يورو، 
وطلب من محكمة برشلونة تعليق عقوبة احلبس أو 
دفع غرامة مالية قدرها 21 ألفا و600 يورو، لتعلق 
احملكمة احلكم بالفعل بعدما حكمت بإعادته للمبلغ 

ودفع تعويض قدره 815 ألف يورو. 

أليكسيس سانشيز

روبن ميدد عقده مع البافاري 
2018 حتى 

أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة األولى األملاني 
لكرة القدم متديد عقد العبه الهولندي أرين روبن ملدة عام واحد 

وحتى 2018 يوم االثنني.
وفاز روبن بكل األلقاب احمللية املمكنة مع بايرن منذ انتقاله 
في 2009 وسجل بالدقيقة 89 ه��دف الفوز في نهائي دوري 

أبطال أوروبا أمام بروسيا دورمتوند عام 2013.
وقال كارل هاينز رومنيجه املدير التنفيذي لبايرن »روبن من 
أفضل العبي العالم في مركزه بامللعب. إنه موجود في ميونيخ 

منذ حوالي ثماني سنوات وأصبح عنصرا أساسيا.«
وسبق أن مدد الفرنسي فرانك ريبري وروبرت ليفاندوفسكي 

عقديهما مع بايرن في وقت سابق من املوسم اجلاري.
وسجل روب��ن - العب تشيلسي وري��ال مدريد السابق قبل 
االنتقال لبايرن - 82 هدفا في 152 مباراة بالدوري كما هز 

الشباك 21 هدفا في 53 مباراة بدوري األبطال مع بايرن.

استقالة مدير الكرة في االحتاد األملاني
استقال هانزي فليك مدير الكرة في االحتاد األملاني لكرة القدم 

من منصبه اإلثنني قائال إّنه يريد االهتمام بأسرته بصورة أكبر.
وعمل فليك )51 عاما( مساعدا ملدرب أملانيا يواكيم لوف ما 
بني 2006 و2014 وكان مع الفريق عندما فاز بكأس العالم في 

البرازيل. 
وق��ال فليك ال��ذي ك��ان مرتبطا بعقد ينتهي ف��ي 2019 في 
بيان: »أمضيت عشرة أعوام ناجحة لكنها كانت مليئة بالعمل 
الشاق في االحتاد األملاني، السبب الوحيد لالستقالة هو رغبتي 

الشخصية في االهتمام بصورة أكبر بأسرتي في املستقبل«.
وخالل وجوده مع منتخب أملانيا وصل الفريق إلى الدور قبل 
النهائي على األقل في كل البطوالت الكبرى التي خاضها، وتولى 

فليك منصبه احلالي في 2014. 
وسيتولى هورست روبيش م��درب فريق الشباب السابق 
وبصورة مؤقتة منصب مدير الكرة في االحتاد األملاني بدال من 
فليك على أن يتم اإلعالن عن املدير الدائم للكرة في سبتمبر املقبل.

لويس فان غال يعتزل التدريب
أعلن املدرب الهولندي لويس فان غال أنه قرر االعتزال رسميا 

ألسباب عائلية.
وقال املدرب السابق لبرشلونة وأياكس أمستردام وبايرن 
ميونخ، وف��رق أخ��رى في تصريحات لصحيفة »تيليغراف« 
الهولندية: »في البداية كنت أدعوه عاما للراحة، ولكن اآلن أعتقد 

أنني لن أعود للتدريب مرة أخرى«.
ويعود قرار فان جال، املدير الفني للمنتخب الهولندي في 

مونديال البرازيل 2014، باالعتزال إلى فاجعة وفاة ابنة أخيه.
وأضاف املدرب الهولندي في تصريحاته للصحيفة الهولندية 
قائال: »لقد حدث الكثير من األشياء داخل عائلتي جعلت مني 

شخصا مختلفا«.
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ف��از اإلس��ب��ان��ي راف��اي��ي��ل ن��ادال 
ال��ت��اس��ع على األمل��ان��ي فلوريان 
م��اي��ر 6-3، 6-4، و6-4 ليبلغ 
ال��دور الثاني من بطولة أستراليا 
املفتوحة، أول��ى البطوالت االربع 

الكبرى في كرة املضرب.
واستهل ن��ادال مسعاه للعودة 
إلى ساحة األلقاب الكبرى للمرة 
األول����ى م��ن��ذ 2014، ب��ف��وز على 
األمل��ان��ي ماير 6-3 و6-4 و4-6 

في أجواء مناخية حارة.
وي��ل��ت��ق��ي ن�����ادال ال����ذي ع��ان��ي 
كثيرا العام املاضي من اإلصابات 
والساعي للقب ثان في أستراليا 
بعد عام 2009، في ال��دور الثاني 
القبرصي م��ارك��وس بغداتيس 
ال��ف��ائ��ز على ال��روس��ي ميخائيل 
ي��وج��ن��ي 6-3 و3 -ص���ف���ر ثم 

باالنسحاب.
واعتبر نادال )30 عاما(، الفائز 
ب�14 لقبا كبيرا منها واحد فقط في 
أستراليا أّن: »األه��م هو أن يكون 
اجل��س��د ف��ي وض��ع ج��ي��د. إذا كان 
الوضع في وضع س��يء، ستزداد 

األمور صعوبة«.
كما ت��أه��ل إل��ى ال���دور الثاني 
الكندي ميلوس راونيتش الثالث 
بفوزه على األملاني داسنت براون 
6-3 و6-4 و6-2، ليواجه في 
اختباره املقبل اللوكسمبورغي 
ج��ي��ل م��ول��ر ال���ذي تغلب ب���دوره 
بصعوبة على األميركي تايلور 
فريتز 7-6 )8-6( و6-7 )5-7( 

و3-6.
وكان النمسوي دومينيك ثييم 
الثامن م��ن أب��رز املتأهلني أيضا 
إل��ى ال���دور ال��ث��ان��ي م��ن البطولة 
بفوزه على األملاني داسنت براون 
بصعوبة 4-6 و6-4 و6-4 و6-

.3
وفي منافسات السيدات استهلت 
سيرينا وليامز حملتها من أجل 
ال��ف��وز باللقب 23 ف��ي البطوالت 
األربع الكبرى بالتغلب على بليندا 
بنتشيتش 6-4 و6-3 في بطولة 

استراليا املفتوحة للتنس يوم 
ال��ث��الث��اء لتبدد أي ش��ك��وك حول 
لياقتها البدنية في ي��وم ح��ار في 

ملبورن.
وخ��اض��ت ال��الع��ب��ة االمريكية 
البالغ عمرها 35 ع��ام��ا امل��ب��اراة 
وه��ي ل��م تلعب س��وى مرتني منذ 
هزميتها ف��ي ال���دور قبل النهائي 
ل��ب��ط��ول��ة ام��ري��ك��ا امل��ف��ت��وح��ة في 
سبتمبر أيلول لكنها حتركت بشكل 
مذهل حتت الشمس احلارقة على 
ملعب رود ليفر لتسحق منافستها 

السويسرية في 79 دقيقة.
ومع ت��وازن املواجهة في أغلب 
ف��ت��رات املجموعة األول���ى زادت 
ول��ي��ام��ز م��ن ضغطها والنتيجة 
4-4 لتفوز بسبعة أشواط متتالية 
قبل أن تكبح بنتشيتش تقدمها 

مبحاولة متأخرة.
وارتكبت وليامز خطأ مزدوجا 
عند نقطة حسم املباراة لكنها أنهت 
األم��ور بضربة قوية في احملاولة 
الثانية لتواجه التشيكية لوسي 

سفاروفا في الدور الثاني.

نادال في الدور الثاني.. وسيرينا تسحق 
بنتشيتش في أستراليا املفتوحة للتنس

نادال

سانشيز يعترف 
بالتهرب الضريبي

أعلن فريق مرسيدس، الذي ينافس في بطولة العالم 
لسباقات »فورموال وان«، أن السائق األملاني نيكو 

روزبرغ سيشغل منصب سفير الفريق بعد اعتزاله.
ووافق روزبرغ على العمل كممثل لعالمة مرسيدس 
التجارية في 2017، حسبما أشار الفريق األملاني في 
بيان له صدر االثنني، أعلن فيه أيضا عن التعاقد مع 
السائق الفنلندي فالتيري بوتاس، الذي سيحل بديال 

لروزبرغ.
وب��دأ روزب���رغ مهمته اجل��دي��دة من أم��س الثالثاء 
بحضور حفل دعائي في مدينة جينيف السويسرية 

بصحبة زميله القدمي في مرسيدس، البريطاني لويس 
هاميلتون.

وك��ان روزب���رغ ق��د أعلن اع��ت��زال��ه ف��ي الثاني من 
ديسمبر املاضي، بعد أيام قليلة من حصوله على اللقب 

العاملي األول في مسيرته.
وأثار قرار روزبرغ قلقا كبيرا داخل فريق مرسيدس، 
ال��ذي اضطر إل��ى البحث عن بديل للسائق األملاني 
حتى وجد ضالته في النهاية مع الفنلندي بوتاس، 
الذي جنح في فسخ تعاقده مع فريق ويليامس بعد 

مفاوضات شاقة.

2017 روزبرغ سفيرا ملرسيدس في 


