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األمناء / متابعات :
اقرتب الجزائري إسالم سليامين، مهاجم ليسرت سيتي اإلنجليزي، من االنتقال 

للدوري الفرنيس، عرب بوابة ليون، خالل فرتة االنتقاالت الشتوية.
وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنســية، أن ليون، أبدى استعداده للتعاقد مع 
إسالم سليامين، مهاجم ليسرت، موضحة أن انتقاله يتوقف عىل رشط واحد فقط.
وأضافت أن النادي الفرنيس، يحتاج إلمتام صفقة إعارة العبه موىس دميبيل 
إىل أتلتيكو مدريــد، من أجل ضم املهاجم الجزائري، الذي يأمل يف مغادرة جحيم 

ليسرت مع فتح نافذة االنتقاالت الشتوية.
وأكدت أن إدارة ليون تشــرتط خروج دميبيل هذا الشتاء، عىل شكل إعارة مع 
خيار الرشاء، من أجل التعاقد مع سليامين، الذي ميتلك حرية التفاوض لالنتقال، 

مبا أن عقده مع ليسرت مل يتبق به سوى 6 أشهر.

األمناء / متابعات :
استعاد فالنسيا ذاكرة االنتصارات يف الليجا، بعد أن عاد بفوز صعب من عقر 
دار بلد الوليد، بهدف نظيــف، يف اللقاء الذي  ضمن الجولة الـ18 بدوري الدرجة 

األوىل اإلسباين.
وعىل ملعب خوســيه ثوريا، يدين "الخفافيش" بالفضل يف اقتناص النقاط 

الثالث لالعب الوسط كارلوس سولري، صاحب الهدف الوحيد يف الدقيقة )76(.
ورضب فالنســيا أكرث من عصفور بهذه النقاط الثالث، حيث أنه اســتعاد بها 
طعم االنتصارات الغائبة يف الليجا خالل الجوالت الـ8 األخرية، وتحديدا منذ فوزه 

الكبري عىل حامل اللقب ريال مدريد )4-1( يف نوفمرب/ترشين ثان املايض.
الفــوز أيضا أبعد الفريق قليال عن منطقة الخطــر، حيث رفع رصيده إىل 19 

نقطة يف املركز الـ13، ليبتعد عن مراكز الهبوط بفارق 3 نقاط.
عىل الجانب اآلخر، تلقى بلد الوليد خســارته الثامنة هذا املوسم، ليظل رصيده 

عند 18 نقطة يف املركز الـ16.

�سرط وحيد يف�سل �سليماين عن ليون

فالن�سيا ي�ستعيد نغمة 
االنت�سارات بقهر بلد الوليد

رياضة

األمناء / متابعات :
)يك.يب.إم. لرشكة  دراسة  كشفت 
جــي( ملراجعة الحســابات، أن ريال 
لكرة  اإلســباين  الدوري  بطل  مدريد 
بلغت  إجاملية  إيــرادات  حقق  القدم 
681.2 مليــون يــورو )832 مليون 
 2020-2019 موســم  خالل  دوالر( 
رغم واقع تراجع اإليرادات بنسبة %8.
وإيرادات بطل إســبانيا هي األكرب 
بني األندية الفائــزة باأللقاب املحلية 
يف املســابقات األوروبيــة الســت 

الكربى.
ميونيخ  بايــرن  إيــرادات  وبلغت 
يليه  يورو،  مليون   607.2 أملانيا  بطل 
إنجلــرتا )557 مليون  ليفربول بطل 
جريمان  ســان  باريس  ثــم  يورو( 

)540.6 مليون يورو(.
وبلغــت إيــرادات يوفنتوس بطل 
بينام  يورو،  مليــون   401.4 إيطاليا 
الربتغال  بطل  بورتــو  إيرادات  كانت 
األقل بني األبطال الستة حيث اكتفى 

بتحقيق 87.3 مليون يورو.
وأكدت الدراســة معاناة كل أبطال 
املســابقات الكــربى يف أوروبا من 
انخفاض يف األرباح التشغيلية بسبب 
اآلثار االقتصادية لجائحة كوفيد-19.

ومع إلغاء الكثــري من املباريات أو 
إقامتها دون مشــجعني منذ مارس/ 

إيرادات  فإن خسائر  اآلن،  آذار وحتى 
أيام املباريات لكل أبطال املســابقات 
األكرب  كانت  بورتو  باستثناء  الكربى 
لهذه األندية، وعاىن ريال من خسائر 

تبلغ 34.9 مليون يورو.
ومل تتحقق أربــاح صافية لألندية 
األبطــال عن موســم 2020-2019 
ســوى لبايرن ميونــخ )5.9 مليون 
يورو( وريال مدريد )300 ألف يورو(، 
عكس الحال يف موسم 2019-2018 

عندما تحققت األرباح من كل األندية 
األبطال.

وعاىن باريس ســان جريمان من 
أكرب خســارة صافية وبلغت 125.8 
مليــون يــورو حيــث كان الدوري 
الفرنيس هو الوحيد يف املســابقات 
عدم  يتقرر  الــذي  الكــربى  املحلية 
اســتكامله يف أبريل/ نيسان بسبب 

كورونا.

األمناء / متابعات : 
إبراهيم دياز، نجم وســط  شــدد 
تحقيق  يريد  فريقــه  أن  عىل  ميالن، 
الفوز دامًئا، مؤكــًدا أن جميع العبي 
الروســونريي يريدون القيام بأشياء 

عظيمة مع الفريق.
ترتيب  جــدول  ميــالن،  ويتصدر 
 40 برصيد  اإليطايل  الدوري  مسابقة 
نقطة، بعد فــوزه 2-0 عىل تورينو، 
بفــارق 3 نقــاط كاملة عــن أقرب 
املركز  إنرت ميــالن، صاحب  مالحقيه 

الثاين برصيد 37 نقطة.
وقال دياز يف ترصيحات لشــبكة 
إيطاليا "األفضل مل  سكاي ســبورت 
يأت بعد، كلنا بخري وأشعر أنني بحالة 
جيدة، أنا سعيد بركلة الجزاء والتمريرة 
النقاط  عــىل  والحصول  الحاســمة 

الثالث".

ف  ضــا أ و
بلقب  "الظفــر 
الكالتشيو؟ نحن 
وهذه  ميــالن، 
كافية  الكلمــة 
لفهــم أننا نريد 
دامًئــا  الفــوز 
ما  ســرى  ثم 

سيحدث".
"الحلم؟  وأتم 
نحــن  نعــم، 
عــة  مجمو
متحــدة للغاية، 
يريد  والجميــع 
بأشــياء  القيام 

عظيمة". 
ومتكــن دياز مــن صناعة هديف 
اللقاء الذي  ميالن أمام تورينــو، يف 

انتهــى بفوز الروســونريي )0-2(، 
بينام شــارك الالعب اإلسباين يف 13 
مباراة هذا املوسم بالكالتشيو، وسجل 

هدًفا وصنع 3 آخرين.

األمناء / متابعات : 
عادل الربتغايل كريستيانو رونالدو 
رقام قياسيا جديدا، بعد تسجيله هدفا 
يف املبــاراة التي فاز فيها فريقه عىل 
ساســولو 3 - 1  يف الجولة السابعة 
لكرة  اإليطــايل  الــدوري  عرشة من 

القدم.
وتقــدم يوفنتوس بهدف ســجله 
دانيلــو يف الدقيقــة 51، وتعــادل 
يف  لساســولو  ديفريل  غريغــوري 
آرون  أن يســجل  قبل  الدقيقــة 58، 
ليوفنتوس  الثــاين  الهــدف  راميس 
يف الدقيقة 82 ثم ســجل كريستيانو 
يف  ليوفنتوس  الثالث  الهدف  رونالدو 
الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع 

للمباراة.

ف  لهــد با و
ســجله  الــذي 
رفع  رونالــدو 
رصيد أهدافه إىل 
ليعزز  هدفا،   15
لهدايف  صدارته 
الدوري اإليطايل 
هــذا املوســم، 
الرقم  وليعــادل 
القيايس املسجل 
جوزيف  باســم 
بيــكان كأكــرث 

الالعبني تســجيال لألهداف يف تاريخ 
كرة القدم مسجال هدفه رقم 759.

وشــهدت املباراة طــرد بيدور مبا 
الدقيقة  يف  ساسولو،  العب  أوبيانغ، 
األوىل من الوقت بدل الضائع للشوط 

األول.
ورفــع يوفنتوس رصيــده إىل 33 
نقطــة يف املركز الرابع وتوقف رصيد 
ساســولو عند 29 نقطــة يف املركز 

السابع.

ر�سميا.. العب بر�سلونة ينتقل اإىل خيتايف

حلم لقب الكالت�سيو يراود جنم ميالن

رقم قيا�سي جديد لرونالدو يف فوز يوفنتو�س على �سا�سولو


