
حقق مانشستر يونايتد أعلى دخل ألي ناد أوروبي في 
السنة املالية األخيرة، بعدما ساعدته زيادة قدرها 32% 
على اجتياز عمالقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، وفقا 

لتقرير سنوي نشره االحتاد األوروبي لكرة القدم.
وذك��ر التقرير أن مجموع إي��رادات ما يزيد على 700 
ناد في الدرجة األولى في أوروب��ا، بلغ 18.5 مليار يورو 
)22.7 مليار دوالر( في 2016، مقابل 16.9 مليار في العام 

السابق، و2.8 مليار في 1996.
لكن التقرير أقر بأن ما يقرب من نصف هذه اإليرادات، 
9.1 مليار ي��ورو حققها 30 ن��ادي��ا فقط، وأن الفجوة 

تتسع ب��ن أن��دي��ة الصفوة والبقية. وس��اع��دت عائدات 
البث التلفزيوني في ال��دوري اإلجنليزي املمتاز، على أن 
ينال ناد في وسط الترتيب مثل بورمنوث نفس ما جناه 

إنترناسيونالي بطل أوروبا ثالث مرات.
وبلغت إيرادات يونايتد 689 مليون يورو في 2016، 

مقابل 521 مليون يورو في 2015، وفقا للتقرير.
وج��اء بعد يونايتد ف��ي قائمة اإلي����رادات برشلونة 
وري��ال مدريد، وحقق كل منهما 620 مليون ي��ورو، ثم 
ب��اي��رن ميونيخ )592 مليون ي���ورو(، وب��اري��س سان 
جيرمان )542 مليون ي��ورو(، ومانشستر سيتي )533 

مليون ي��ورو(. وكانت أرب��اح التشغيل في يونايتد التي 
بلغت 232 مليون ي��ورو ه��ي األع��ل��ى أي��ض��ا، ت��اله ري��ال 
مدريد، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، آرسنال، 
ومانشستر سيتي. وميلك يونايتد في املقابل أكبر صافي 
دين وبلغ 561 مليون يورو، يليه بنفيكا، إنترناسيونالي، 

يوفنتوس، وليفربول.
وأك��د التقرير أن ال��دوري اإلجنليزي املمتاز يستمتع 
بأكبر إيرادات في أوروبا، ويبلغ متوسط النادي الواحد 

244.4 مليون يورو.
وجاء خلفه ال��دوري األملاني مبتوسط 149.6 مليون 

يورو لكل ناد، ثم إسبانيا )126.3 مليون يورو(، وإيطاليا 
)100.2 مليون يورو(.

وت��راج��ع متوسط اإلي����رادات بشكل ضخم ف��ي باقي 
املسابقات حتى في الدول الكبرى في كرة القدم مثل: هولندا 

)26.7 مليون يورو( والبرتغال )20.3 مليون يورو(.
وبلغ متوسط إيرادات أندية اليونان 8.9 مليون يورو، 
بينما كانت األرقام أقل في دول أوروبا الشرقية، وبلغت 
5 مالين يورو في املجر، و4.4 مليون يورو في جمهورية 

التشيك، و1.5 مليون يورو في سلوفينيا.
وف��ي قائمة أعلى 20 ن��ادي��ا م��ن حيث إي���رادات البث 

التلفزيوني احمللي، كان هناك 16 ناديا إجنليزيا، وتصدر 
مانشستر يونايتد القائمة برصيد 146 مليون ي��ورو، 

متفوقا على العمالقن ريال مدريد وبرشلونة.
وينال بورمنوث 99 مليون يورو، وهو نفس ما يحصل 
عليه إنترناسيونالي الذي يعد بجانب يوفنتوس املمثلن 

الوحيدين للدوري االيطالي في أول 20 ناديا.
وأكد التقرير أن إجمالي اإلنفاق على االنتقاالت وصل 
إلى رقم قياسي بلغ حوالي 5.6 مليار يورو في أوروبا 
خالل صيف 2017، مبا في ذلك 6 من أغلى 20 صفقة في 

التاريخ.
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اعتبر املهاجم األرجنتيني كارلوس 
تيفيز الثالثاء أن االنتقادات حول مردوده 
الضعيف م��ع ف��ري��ق شنغهاي شينخوا 
الصيني لكرة القدم كانت مبررة ألنه لم 

يكن باملستوى املطلوب.
وعاد تيفيز الذي يحتفل مبيالده ال� 34 
في اخلامس من فبراير، إلى بوينوس ايرس 
والنادي الذي نشأ فيه بوكا جونيورز حيث 
ك��ان يلعب قبل مغامرته الصينية التي 
جعلت منه الالعب األعلى أجرا في العالم 

مع 40 مليون دوالر في املوسم الواحد.
وق���ال تيفيز س��اخ��را ف��ي ح��دي��ث مع 
شبكة »ت��اي سي س��ب��ورت« التلفزيونية 
مع ابتسامة عريضة »ه��ذا أم��ر طبيعي، 
ألن��ي كنت في إج��ازة خ��الل سبعة أشهر. 
)االنتقادات( هي الثمن الواجب دفعه عندما 

ال نكون باملستوى املطلوب«.
وأض���اف »ك��ان م��ن السهل البقاء )في 
الصن( هادئا، في مكان مميز ومع الرقم 10 

للقائد، جنم الفريق. ماذا كانوا سيقولون إذا 
لعبت بشكل سيء أو إذا لم العب ألني كنت 
مصابا؟. كانوا سيقولون تيفيز ليس جيدا، 

ال أكثر وال أقل«.
وأق���ر تيفيز ب��أن��ه ش��دد على تضمن 
عقده املمتد لعامن بندا جزائيا يتيح له 
الرحيل ألن في ذهنه إنهاء مسيرته مع بوكا 

جونيورز.
وي��أم��ل املهاجم ال��دول��ي السابق ال��ذي 
يطمح للعودة إل��ى املنتخب األرجنتيني 
في مونديال 2018 في روسيا، مع بوكا 
جونيورز متصدر ال���دوري األرجنتيني 
دون منافس، بإحراز كأس ليبرتادوريس 
ألندية أميركا اجلنوبية املوازية لدوري 

أبطال أوروبا.
وداف���ع تيفيز، خ��ارج األرج��ن��ت��ن، عن 
ألوان كورينثيانز )البرازيل( ووست هام 
ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي 

)إنكلترا( ويوفنتوس )إيطاليا(.

مانشستر يونايتد األعلى دخال في السنة املالية األخيرة

تيفيز يسخر من الدوري الصيني

املهاجم األرجنتيني كارلوس تيفيز

مانشستر يونايتد أعلى أندية أوروبا دخال متفوقا على الريال وبرشلونة

 أح��رز كليشي إيهيناتشو مهاجم ليستر 
سيتي أول ه��دف في ك��رة القدم اإلجنليزية 
بعد اللجوء إلى حكم الفيديو املساعد ليجتاز 
فريقه ال��دور ال��راب��ع في ك��أس االحت��اد بعد 
الفوز 2 -صفر على فليتوود املنتمي للدرجة 

الثالثة في لقاء اإلعادة يوم الثالثاء.
وف���ي ب��داي��ة األم���ر اح��ت��س��ب تسلل على 
إيهيناتشو، الذي تقدم بهدف لفريق ليستر في 
الشوط األول، بعدما وضع الكرة برأسه أعلى 

من احل��ارس في الدقيقة 77 قبل أن يحتسب 
احلكم ج��ون م��وس الهدف بعد التشاور مع 

حكم الفيديو املساعد.
وأظ��ه��رت إع���ادة الفيديو أن إيهيناتشو 
مهاجم مانشستر سيتي السابق ك��ان على 
نفس اخلط مع ناثان بوند مدافع فليتوود قبل 

أن يسجل الالعب النيجيري الهدف.
وواجه وست هام يونايتد صعوبات كبيرة 
وجل��أ إل��ى الوقت اإلض��اف��ي أم��ام شريزبري 

ت��اون، املنتمي للدرجة الثالثة، لكنه خرج 
باالنتصار -1صفر بشق األنفس بفضل أول 

هدف لالعب ريس بورك مع النادي اللندني.
وت��أه��ل أيضا ك��اردي��ف سيتي وشيفيلد 
وينزداي، املنتميان إلى الدرجة الثانية، إلى 
ال��دور الرابع في كأس االحت��اد عقب التفوق 
على مانسفيلد تاون وكاراليل يونايتد على 

الترتيب.
وتفوق كارديف 4-1 على مانسفيلد خارج 

أرضه ليصبح على موعد مع مانشستر سيتي 
متصدر الدوري اإلجنليزي والذي كان مدربه 
بيب جوارديوال حاضرا ملتابعة لقاء اإلعادة 

من املدرجات.
وسجل شيفيلد وينزداي هدفا في كل شوط 

ليفوز 2 -صفر على كاراليل.
ك��م��ا أح�����رز األي���س���ل���ن���دي ي����ون دادي 
بودفارسون مهاجم ريدينج ثالثة أه��داف 

ليفوز 3 -صفر على ستيفنيدج. 

رياض محرز يسدد ركلة حرة على مرمى فليتوود لكن القائم يحرمه من هدف محقق

رئيس ميالن ينفي اتهامه 
بالعمليات املشبوهة

قال رئيس نادي ميالن االيطالي الثالثاء إن إج��راءات شراء 
النادي من رئيس الوزراء األسبق سيلفيو برلسكوني متت بشكل 

قانوني وشفاف.
وجاء هذا التصريح رداعلى تقرير لشرطة الرقابة املالية في 
البالد أشار لوجود بنود يحتمل أن تكون مثيرة للشبهات في 

العقد. 
وأض��اف الصيني لي يونغهونغ رئيس النادي في بيان في 
إشارة الستحواذه على النادي العام املاضي »كافة اإلج��راءات 

راعت وبكل احترام القوانن واملمارسات املتبعة واملطبقة«.  
وتابع »ما قرأته في األيام املاضية ال يعكس بأي طريقة حقيقة 

الوضع«.  
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كشفت صحيفة »بيلد« االملانية ان مهاجم بوروسيا 
دورمت��ون��د راب��ع ال��دوري األملاني لكرة القدم الدولي 
الغابوني بيار امييريك أوباميانغ في طريقه لالنتقال 

إلى صفوف أرسنال االنكليزي في األيام القليلة املقبلة.
وقالت الصحيفة من دون ذكر أي مصدر أن أرسنال 
يسعى إلى احلصول على خدمات أوباميانغ خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية احلالية وقد ينجز كافة تفاصيل 

العقد »في األيام القليلة املقبلة«.
ويتواجد وال��د الالعب ووكيله بيار أوباميانغ في 
لندن الج��راء محادثات مع نادي العاصمة االنكليزية 

الذي يحتل املركز السادس في الدوري احمللي.

وكشفت »بيلد« أيضاً أن دورمتوند يسعى بدوره 
إلى احلصول على مهاجم تشيلسي البلجيكي ميشي 

باتشواي ليحل بدالً من أوباميانغ.
وتدهورت العالقة بن أوباميانغ ودورمتوند في 
األشهر األخيرة حيث استبعد للمرة الثالثة في أخر 

موسمن األحد ما عزز امكانية انتقاله بسرعة.
وانتقد املدير الرياضي ميكايل تسورك أوباميانغ 
بقوله »ل��م أع��د أعرفه. ك��ان الالعب مثاال لالحترافية 
ومنضبطاً، لكن في الوقت احلالي األمر ليس كذلك. ال 
أدري ما يجول في خاطره«. وأضاف »مستقبل النادي 

هو األولوية. لن ندع األمور تصل إلى مرتبة اخلطر«.

أوباميانغ في طريقه إلى أرسنال

 أعلن أسيس شقيق ووكيل أعمال رونالدينيو العب 
منتخب البرازيل وبرشلونة السابق، والفائز بكأس 
العالم ودوري أبطال أوروبا وأفضل العب في العالم، 

اعتزاله لعب كرة القدم على املستوى االحترافي.
ولم يلعب رونالدينيو أي مباراة رسمية منذ 2015 
لكنه كان يتجنب اإلعالن عن اعتزاله بشكل نهائي وبدا 

وكأنه مير بفترة توقف.
وق��ال أسيس لصحيفة أوجلوبو البرازيلية ”لقد 

توقف. انتهى األمر“.
وأض���اف ”سوف ن��ق��وم بعمل كبير ورائ���ع بعد 
نهائيات كأس العالم في روسيا ورمبا يكون ذلك في 

أغسطس“.
وقال أسيس إن العمل الكبير، والذي من املتوقع أن 
يكون مباريات اعتزال، سيحدث في البرازيل وأوروبا 
وآسيا ورمبا يتضمن ذلك خوض مباراة أمام منتخب 

البرازيل.
وبدأ رونالدينيو، الذي سيصبح عمره 38 عاما في 
مارس آذار املقبل، مشواره مع جرمييو ولعب لسبعة 

فرق أخرى منها باريس سان جيرمان وميالنو.
لكنه قضى أف��ض��ل ف��ت��رات م��ش��واره ال��ك��روي في 
برشلونة من 2003 وحتى 2008 حيث كتب اسمه من 
بن أبرز العبي هذا النادي القطالوني وخاصة خالل 
الفوز -3صفر على ريال مدريد في استاد سانتياجو 

برنابيو في 2005.
وقاد رونالدينيو برشلونة للفوز بدوري األبطال 
2006 وال��دوري اإلسباني في 2005 و2006 ونال 

جائزة الكرة الذهبية في 2005.
وانتقل رونالدينيو إلى ميالنو في 2008 وتوج 
بلقب ال��دوري اإليطالي في 2011 قبل أن يعود إلى 
البرازيل ويحرز لقب كأس ليبرتادوريس مع أتليتيكو 

مينيرو في 2013.
ول��م يصل رونالدينيو م��ج��ددا إل��ى قمة مستواه 
الذي كان عليه في برشلونة رغم أنه اعتاد أن يترك 
بصمات مؤثرة في املباريات سواء بسبب التمرير دون 
النظر إلى زميله أو بسبب الركالت احلرة الرائعة أو 

استعراض مهارته.

رونالدينيو يودع كرة القدم

رونالدينيو

32 من كأس إنكلترا ليستر سيتي يبلغ الدور 

وصف أرسن فينغر مدرب أرسنال احلكم مايك دين 
بأنه »ع��ار« على التحكيم وذلك عقب لقاء فريقه ضد 
وست بروميتش ألبيون وفقا ملا تضمنه تقرير احلكم 

ونشر االحتاد اإلنكليزي للعبة جزءا منه الثالثاء.
وعوقب فينغر باإليقاف لثالث مباريات لسوء 
التصرف بعد التعادل 1-1 في رأس السنة ضمن 
ال��دوري املمتاز، وذلك بعد حصول وست بروميتش 

على ركلة جزاء مثيرة للجدل قبل النهاية.  
 وفي استعراض كتابي لألسباب التي دفعته ملعاقبة 
فينغر، كشف االحت��اد اإلنكليزي عن شهادة احلكم 
دين التي قال فيها إن فينغر دخل في مواجهة مع طاقم 

التحكيم بعد املباراة.  
 وقال دين »كان )فينغر( عدائيا جدا واقترب مني 
وحتدث بلهجة عنيفة قائال )أنت غير نزيه( و كررها 
عدة مرات، سألته هل تصفني باملخادع، فأجاب، أمتسك 

مبا  قلته. أنت لست نزيها«.  
وأضاف »ثم قال لي، فعلت هذا معنا عدة مرات قبل 

ذلك. يفترض أن تكون محترفا. أنت عار«.  
ودعمت شهادات من مساعدي احلكم واحلكم الرابع 

رواية دين.  
وعاقبت جلنة انضباطية مستقلة فينغر في وقت 
سابق هذا الشهر باإليقاف لثالث مباريات مع تغرميه 
40 ألف جنيه استرليني )55172 دوالرا(. وأنهى 
امل��درب الفرنسي بالفعل العقوبة في اخلسارة 1-2 

أمام بورمنوث بالدوري املمتاز يوم األحد املاضي.  
وسبق للمدرب الفرنسي أن عوقب باإليقاف ألربع 
مباريات مطلع العام املاضي لسوء التصرف بعد دفعه 

للحكم الرابع بعد الفوز 2-1 على بيرنلي.

قال للحكم »إنك عار على التحكيم«

3 مباريات إيقاف فينغر 

أرسن فينغر


