
فريقا ري��ال مدريد وبرشلونة اإلسبانيني هما األعلى 
دخال على مستوى كرة القدم األوروب��ي��ة، وفقا للتقرير 
االقتصادي الصادر هذا األسبوع من االحت��اد األوروب��ي 

للعبة »يويفا« عن عام 2015.
وقال التقرير إن الريال حقق دخال إجماليا يقدر ب�578 
مليون يورو، وبرشلونة 561 مليون، ليكونا على رأس 
األندية األوروبية، ويأتى مانشستر يونايتد اإلجنليزي 
ثالثا بدخل بلغ 521 مليون، ثم باريس س��ان جيرمان 
الفرنسي رابعا ب�484 مليون، ثم بايرن ميونخ األملاني 
خامسا ب�474 مليون، وأتى في املركز السادس مانشستر 

سيتي اإلجنليزي بإجمالي 461 مليون.
فمن ضمن الفرق الثالثني األول��ى في الدخل، يأتي 
نادي إسباني ثالث هو أتلتيكو مدريد بإجمالي 165 
مليون ي��ورو، بينما يقع 14 ناديا اجنليزيا في هذه 
املراكز، وناد فرنسي واحد )بي اس جي(، وست أندية 
أملانية، وأربعة إيطالية، ونادي روسي واحد )زينيت(، 

ومثله تركي )غلطة سراي(.
وجاء الناديني »امللكي« و»الكاتالوني« أيضا في املراكز 
املتقدمة لعدة قوائم أخ��رى، حيث أنهما من األعلى دخال 
من مسابقات »يويفا« وم��ن األعلى دخ��ال من املباريات، 
وهما أيضا األعلى إنفاقا من حيث الرواتب وتكلفة صفقات 

الالعبني.
فمن حيث الدخل من املسابقات األوروبية مبا في ذلك 
حقوق البث التلفزيوني، جاء يوفنتوس اإليطالي أوال 
بإجمالي 95 مليون يورو، ثم برشلونة ب�59 مليون، ثم 
الريال وال�«بي اس جي«، في املركز الثالث، ب�54 مليون، 
ويأتي بعدهم كل من موناكو الفرنسي وبايرن ميونخ 

واألتلتي.
أما فيما يخص الدخل من املباريات في يوم واحد، والذي 
يتضمن مبيعات تذاكر املباراة وكذلك املنتجات واخلدمات 
اخلاصة بالنادي )مثل قمصان الفريق والوجبات، الخ..(، 
فالريال هو املتصدر بإجمالي 131 مليون يورو عن نفس 

العام 2015، وه��و نفس املبلغ ال��ذي وص��ل إليه نادي 
آرسنال االجنليزي.

وي��أت��ي بعدهما برشلونة ب��ف��ارق 10 ماليني ي��ورو 
)121(، ثم بايرن ميونخ )109(، ثم مانشستر يونايتد 
)107(، واألندية اإلجنليزية، تشيلسي )85( وليفربول 

)76( ومانشستر سيتي )56(.
وظهر في هذه القائمة إجمالي سبعة أندية إجنليزية 
وس��ت أملانية وث��الث إسبانية )األتليتي ب�38 مليون(، 
وناديني إيطاليني )اليوفي وروم��ا(، وال�«بي آس جي« 

الفرنسي وحيدا، وكذلك جاالطاسراي التركي.
ومن حيث الرواتب في عام 2015 أيضا، أتى برشلونة 
أوال بإجمالي 340 مليون يورو، ثم الريال بإجمالي 289 
مليون، تبعه تشيلسي )284(، وم��ان سيتي )276(، 
واليونايتد )266(، وباريس سان جيرمان )255(، ثم 

آرسنال )250(، والبايرن )236(، وليفربول )216(.
كما أوضح التقرير أن النادي »امللكي« يتصدر قائمة 

أغلى قائمة العبني عن نفس العام )2015( بإجمالي 721 
مليون ي��ورو، ثم م��ان يونايتد ثانيا ب�613 مليون، ثم 
تشيلسي )537(، والسيتي )535(، وبي اس جي )437(، 
ثم آرسنال )428(، وليفربول )412(، وبرشلونة )401(. 

إبرا األسمر
من جهة أخ��رى أش��ارت تقارير إخبارية إلى أن نادي 
ريال مدريد لكرة القدم سيدفع 95 مليون كرون )10 ماليني 
يورو(، للحصول على خدمات مهاجم أيك سولنا السويدي 
ألكسندر إيزاك، األمر الذي إذا حتقق سيمثل أغلى صفقة في 

تاريخ الدوري السويدي.
وذكرت صحيفة »Aftonbladet« احمللية في عددها 
الصادر أمس األحد أن قيمة صفقة بيع إيزاك )17 عاما(، 
ستتجاوز بذلك قيمة صفقة انتقال السويدي زالت��ان 
إبراهيموفيتش )ال��ذي يلعب حاليا لصالح مانشستر 

يونايتد( من ماملو آلياكس الهولندي في 2001 مقابل 82 
مليون كرون )7.8 مليون يورو(.

وأبرز املصدر، نقال عن صحف إسبانية أن إيزاك سيوقع 
عقدا مدته 5 سنوات مع امللكي، وأن وكيل أعمال الالعب 
الشاب سيسافر خالل األي��ام املقبلة ملدريد من أجل إمتام 

االتفاق.
ولعب إيزاك، الذي ولد بالسويد لكن أصوله إريترية، 
مع الفريق األول لنادي أيك منذ أقل من عام، وسجل بني 
صفوفه 10 أه��داف في 24 مباراة بالدوري احمللي خالل 

املوسم املاضي.
وأصبح املهاجم الصاعد األسبوع املاضي أصغر هداف 
في تاريخ املنتخب السويدي بعد أن سجل واح��دا من 
األهداف ال�6 النظيفة التي فاز بها فريقه على سلوفاكيا في 
مباراة ودية، وذلك بعد أيام قليلة من ارتداء قميص الفريق 
الوطني للمرة األولى، أمام كوت ديفوار والتي انتهت بفوز 
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ثأر لوس آجنليس كليبرز من خسارته يوم عيد امليالد أمام 
غرميه لوس آجنليس ليكرز، بإسقاطه السبت على ملعبه 113-

97 ضمن مباريات دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
وحقق كليبرز ثأره بأفضل طريقة ممكنة في مباراة السبت 
على ملعب ليكرز، بالسيطرة على مختلف جوانبها السيما مع 
تقدمي بول وريديك مستواهما املعهود، مع استمرار غياب غريفني 

بسبب اإلصابة.
وبدأ كليبيرز املباراة بطريقة مثالية، وسجل 11 نقطة تواليا 
من دون رد لليكرز في نهاية الربع األول، ما أتاح له إنهاء الشوط 

األول بفارق 19 نقطة )39-58(.
وكان العب ارتكاز كليبرز دي أندريه ج��وردان األفضل في 

صفوف فريقه، فحقق 24 نقطة و21 متابعة.
وأضاف بول 20 نقطة و13 متريرة حاسمة، وكّل من أوسنت 
ريفرز وراميوند فلتون 15 نقطة، ليحقق كليبرز فوزه السادس 

تواليا هذا الشهر.
أما لدى ليكرز، فكان أفضل مسجل جوردان كالركسون الذي 
شارك كاحتياطي، إال أّنه تفّوق على كل الالعبني األساسيني مع 

21 نقطة. إلى ذلك، تلقى سان أنطونيو سبيرز خسارة على يد 
فينيكس صنز 108-105، بفضل رميتني حريتني سجلهما بي 
جاي تاكر قبل نهاية املباراة بأربع ثوان، في املباراة التي أقيمت 

في مدينة مكسيكو سيتي.
وسنحت لسبيرز فرصة التقدم قبل نهاية املباراة بسبع ثوان، 
إال أن العبه داني غرين أضاع رمية ثالثية، قبل ان يسجل تاكر 

الرميتني.
وارتكب فينيكس خطأ في الثواني الثالث األخيرة على العب 
فينيكس اإلسباني باو غاسول ملنعه من تسديد رمية ثالثية 
حملاولة معادلة النتيجة إال أن الالعب اإلسباني أضاع الرميتني 

احلرتني.
وسجل ديفني بوكر 39 نقطة لفينيكس، وذلك للمباراة الثانية 

تواليا.
وفي مباريات أخرى السبت، فاز واشنطن وي��زردز على 
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 109-93، وي��وت��ا ج��از على 
أورالن���دو ماجيك 114-107، وشيكاغو بولز على نيو 

أورليانز بيليكانز 99-107.

ريال مدريد األعلى دخال يليه برشلونة

كليبرز يثأر من ليكرز بديربي 
»NBA« لوس آجنليس في الـ

لقطة من ديربي لوس آجنليس بني كليبرز و ليكرز في دوري السلة األميركي

10 ماليني يورو لضم السويدي الصاعد إيزاك النادي امللكي عرض 

ريال مدريد وبرشلونة األعلى دخال على مستوى كرة القدم األوروبية

ق��ال م��درب أتلتيكو م��دري��د، األرجنتيني دييغو 
سيميوني، عقب فوز فريقه على ري��ال بيتيس 0-1 
في الليغا، إن النتيجة هي األهم، وإن الفريق استطاع 
حتقيق 3 ان��ت��ص��ارات متتالية ف��ي بطولة ال��دوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وتابع: »هل لديكم أي شك أن النتيجة هي األهم.. 
أنظر ما يحدث مع الكرة الذهبية.. دون شك النتيجة 

هي األهم«.
كما أوضح فيما يخص املباراة نفسها أن التعادل 
كان واردا، لكن األتليتي كان األفضل في النصف ساعة 

األولى وفي آخر 15-20 دقيقة.
وق��ال ع��ن العبه األرجنتيني نيكوالس غايتان، 
صاحب الهدف الوحيد، أن��ه واص��ل تطوره وه��ذا ما 
يجعله )سيميوني( سعيدا، مضيفا أنه »باإلضافة إلى 

أنه لعب بشكل جيد، أحرز الهدف«.
وأوضح سيميوني، بخصوص عدم صبر اجلماهير 
التي أطلقت بعض صافرات االستهجان ضد العبي 
الروخيبالنكوس، أنهم »غضبوا بشكل خاص بسبب 
لعبة محددة، قرب نهاية املباراة.. ليس من السهل على 
هؤالء الالعبني مواصلة هذا املستوى من املنافسة طوال 

هذه املدة. يجب اإلشادة مبا يقومون به«.
وأض��اف امل��درب شيئا آخر حول مشجعي الفريق، 
وطالبهم طوال املباراة من املنطقة الفنية في امللعب في 
اللحظات األخيرة من املباراة أن يشجعوا أكثر: »لعبت 
هنا 5 سنوات، وأن��ا هنا كمدرب ل�5 سنوات أخرى، 
وأدرك جيدا عندما تصبح األج��واء صامتة. أغضبني 
قليال ه��ذا الشعور، ألن��ه يضفي جو من ال��ه��دوء في 

امللعب، وهو ليس باألمر اجليد«.
واختتم تصريحاته بقوله: »سيطرنا على املباراة 
بشكل جيد، بعيدا عن القلق من نتيجة 1-0. ال أتذكر 

أي مواقف خطورة واضحة لفريق لبتيس. األهم هي 
النتيجة، واستطعنا الفوز ب�3 مباريات متتالية في 

الليغا، وهذا هو املهم. وهذا ما سنواصل عمله«.

سيميوني: النتيجة أهم من األداء .. 
والكرة الذهبية خير دليل

سندرالند أول بريطاني يفوز بلقب 
في رالي دكار

سيميوني

راؤول غونزاليس يهنئ ميسي
بعث الع��ب وق��ائ��د ري��ال م��دري��د اإلس��ب��ان��ي سابقا، راؤول 
غونزاليس، برسالة تقدير وتهنئة لألرجنتيني ليونيل ميسي، 

الذي عادل رقمه بالتسجيل في أكبر عدد من املنافسني في الليغا.
وكتب راؤول، مدير مكتب »الليغا« في الواليات املتحدة، عبر 
حسابه الرسمي على تويتر: »من املمتع مشاهدة أهدافه كل يوم 
في الليغا«، وذلك عقب فوز الفريق الكتالوني 5-0 في اجلولة 18 

على ملعب »الكامب نو«.
وكان ميسي سجل الهدف الثاني لفريقه، األول له في شباك 
الس باملاس، ليضيف بذلك املنافس رقم 35 لقائمة الفرق التي 

زار شباكها في الليغا ويعادل رقم راؤول. 

بنفيكا يتجنب اخلسارة أمام 
بوافيستا في الدوري البرتغالي

جتّنب املتصدر بنفيكا اخلسارة بعدما تأخر بثالثية نظيفة 
أمام بوافيستا فتعادل معه )3-3( في املباراة التي جرت بينهما 

السبت ضمن املرحلة 17من الدوري البرتغالي.
وت��ق��دم بوافيستا ب��ث��الث��ة أه����داف نظيفة سجلها ل��وري 
ميدييروس ولوكاس دي ليما واندريه شيمبري في الدقائق 14 

و 20 و25.
وتعادل لبنفيكا كل من كوستاس ميتروغولو في الدقيقة 
41 وجوناس غونالفيز أوليفيرا من ركلة جزاء في الدقيقة 53 
وفابيو اسبينيو، العب بوافيستا، باخلطأ في مرماه في الدقيقة 

.67
ورف��ع بنفيكا رصيده إلى 42 نقطة ليعزز صدارته جلدول 
ترتيب ال��دوري، كما رفع بوافيستا رصيده إلى 21 نقطة في 

املركز احلادي عشر.
م��ن جهته ف��رط سبورتينغ لشبونة ف��ي نقطتني ثمينتني 
إثر سقوطه في فخ التعادل 2-2 مع مضيفه تشافيس. ورفع 
سبورتينغ لشبونة رصيده إلى 34 نقطة في املركز الثالث كما 
رفع تشافيس رصيده إلى 24 نقطة في املركز السادس. وفي 

مباراة أخرى فاز فيتوريا سيتوبال على ناسيونال ماديرا 1 0-.

أص��ب��ح س���ام س��ن��درالن��د أول 
بريطاني يفوز بأي فئة من فئات 
رالي دكار بفوزه بفئة الدراجات 
ال��ن��اري��ة بينما ت���وج الفرنسي 
املخضرم ستيفان بيترهانسل 
بلقب فئة السيارات ليحقق إجنازا 

كبيرا يوم السبت.
وتفوق سندرالند - الذي يقيم 
في دب��ي - ومتسابق كيه.تي.إم 
على النمساوي ماتياس فالكنر 
زميله بالفريق بفارق 32 دقيقة 
ب��ع��د خ��ت��ام امل��رح��ل��ة التنافسية 
األخ��ي��رة ال��ت��ي بلغت مسافتها 
64 كيلومترا ف��ي ري��و ك��وارت��ر 
ب��األرج��ن��ت��ني ق��ب��ل خ���وض 700 
كيلومتر نحو النهاية الرسمية 
وال��ص��ع��ود ملنصة التتويج في 

بوينس أيرس.
وق���ال س��ن��درالن��د »ه���ذا أم��ر ال 
يصدق. عندما اجتزت خط النهاية 
أصبحت مفعما باملشاعر. شعرت 
بثقل السباق على مدار األسبوع إذ 
كان تصدر الرالي ثقيال جدا على 

كاهلي.«
وأض���اف »ه��ذه أول م��رة أنهي 
فيها رالي دكار وتنتابني مشاعر 
رائعة باحتالل املركز األول. ال أجد 

كلمات للتعبير عن ذلك.«
وتابع »من املذهل أن أكون أول 
إجنليزي. أمتنى أن يصنع ذلك 

اهتماما إجنليزيا ألنه في الوقت 
امل��اض��ي ل��م يكن االه��ت��م��ام كبيرا 
بتغطية األح��داث لكني أمتنى أن 

يتغير هذا األمر.«
وان��س��ح��ب األس��ت��رال��ي توبي 
ب��راي��س بطل ال��دراج��ات النارية 
العام املاضي بسبب كسر في قدمه 
ضمن املرحلة الرابعة. وانسحب 
سندرالند بسبب مشاكل فنية في 
آخر محاوالته للفوز باللقب عامي 

2012 و2014.
وتغلب بيترهانسل حامل اللقب 
- الذي فاز بالسباق ست مرات في 
فئة ال��دراج��ات النارية واقتنص 

اللقب للمرة السابعة في السيارات 
- على زميله سائق بيجو ومواطنه 
سيباستيان ل��وب ب��ف��ارق خمس 
دقائق. وحصد الفرنسي سيريل 
ديبري املركز الثالث لتفوز بيجو 

باملراكز الثالثة األولى.
وانطلق سباق ه��ذا ال��ع��ام في 
ب��اراج��واي واستمر عبر بوليفيا 

قبل أن يختتم في األرجنتني.
وب���دأ رال���ي دك���ار ع���ام 1978 
كسباق منهك يبدأ من باريس عبر 
الصحراء إلى العاصمة السنغالية 
لكنه انتقل إلى أمريكا اجلنوبية 

في 2009 ألسباب أمنية.
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