
رياضة
اجلمعة 29 ابريل 2016

30

ماذا قالوا عن معركة الذهاب
٭ فرنان�دو توري�س: امت����دح مهاجم 
أتلتيكو مدريد مهارة زميله ساوول 
نيغويز، الذي احرز هدف الفوز في 
مرمى بايرن ميونخ على ملعب فيسنتي 
كالديرون. وقال توريس: العب مهاري. 
لقد قدم ش����وطا أول كبيرا، وسجل 
هدفا رائعا. لقد جعلنا نلعب املباراة 
كما كنا نريد. كان بوسعنا اخلروج 
بنتيجة أكبر وهذا أمر مؤسف، مبينا 
انها كانت ليلة »رائعة« لكل جماهير 
الروخيبالنكوس، وأن الفريق سيتعني 

عليه التفكير »فيما هو قادم«.

٭ فيليبي لويس: أثنى ظهير أيس����ر 
أتلتيكو بفريق بايرن ميونيخ األملاني 
رغم الفوز عليه بهدف دون رد . وصرح 
لويس لقناة »بي إن سبورتس« عقب 
اللقاء: »كانت مباراة صعبة وتكتيكية 
للغاية، ألن بايرن لديه قوة هجومية 
رهيبة. فريق ال يكتفي باختراق الدفاع 
برأس احلربة فقط، بل متميز للغاية 
البعيدة«، وأضاف  التس����ديدات  في 
البرازيل������ي: »الفوز على  الالع����ب 
الفري����ق األملاني نتيجة طيبة، ولكن 
دفاع أتلتيك����و مدريد وجد صعوبة 
كبي���رة، فه����ي من أصعب املباريات 

لنا هذا املوسم«.

٭ دييغ�و س�يميوني: حت����دث املدير 
الفني لألتليت����ي بعد انتصار فريقه 
على البافاري قائال: لقد كانت مباراة 
مثيرة مع مشاعر جيدة، لقد بذلنا جهدا 
كبيرا، في الشوط الثاني دافعنا جيدا 

ألن اخلصم هاجم بشكل جيد«.
وأضاف: »كان هدفا فرديا رائعا، 
س����اوول لديه الكثي���ر من املميزات 
واملهارات، ميكن أن يلعب في أماكن 
مختلف���ة، هو العب ش����ام��ل ج��دا 
وه��ذا ما يجعلني س����عيدا بتواجده 

معنا«. 
وتابع: »ما زالت هناك مباراة أخرى، 
س����وف نلعب في ملع����ب لطيف مع 
منافس قوي وعظيم، لدينا حتد كبير 
وعلينا أن نكون على قدر املسؤولية 

األسبوع املقبل«.

٭ فيلي�ب الم: »ذكر قائد بايرن أن 
الفريق االملاني صنع الكثير من الفرص 
في الشوط الثاني ولكن احلظ لم يقف 

بجانبهم ولم نستطع التسجيل«.
وزاد: من الس����هل أن تداف���ع في 
ه���ذا امللعب عن أن تهاجم، ألن أرضية 
امللع��ب العشبية ال جتعلك تستطيع 
التمرير فيه���ا بس����هول���ة لذلك كان 
صعب������ا علينا الهج��������وم في ظل 

مواجه���ة فريق دفاعي.

٭ تشابي ألونسو: حتدث العب الوسط 
اإلسباني املخضرم في صفوف بايرن 
ميونيخ عقب اخلسارة، فقال: أشعر 
أننا غادرنا ب���دون النتيجة التي كنا 
نريدها، هذه هي الكرة، رمبا يعتقدون 
أنفسهم في ميالن، لكن مازال هناك 90 
دقيقة عليهم أن يلعبوها لكي يصلوا 

هناك.
وأضاف: لقد لعب اخلصم في املباراة 
كما توقعنا، علينا أن نلعب بقوة وروح 

في ميونيخ اآلن لكي نزيحهم.

٭ بيب غوارديوال: أكد مدرب العمالق 
األملاني أنه غير س���عيد بعد خسارة 

رجاله معركة الذهاب.
التش���امبيونزليغ  ونقل موق���ع 
تصريحات غواردي���وال والذي قال: 
هدف أتليتكو كان رائعا للغاية ولم 
نتحرك للتعادل، فأنا غاضب نتيجة 

األداء الذي قدمناه.
املباراة  ب���دأ  البافاري  وأض���اف: 
بطريقة س���يئة للغاية والهدف جاء 
الالعبني  نتيجة تقاعس وبطء ألداء 
ولكن اليزال لدي أمل للتأهل الى نهائي 

املسابقة.

دعم كبير من امللك لرجال سيميوني

امللك »آزر« مدريد

حرص ملك إسبانيا فيليب السادس، على مؤازرة فريق 
أتلتيكو مدريد أمام بايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي 
دوري األبطال من مدرجات ملعب »فيسنتي كالديرون«.

وأعلن��ت مصادر ف��ي القصر امللكي اإلس��باني في 
تصريح��ات صحافية أن امللك ق��رر أيضا مؤازرة فريق 
العاصمة اآلخر الريال خالل مواجهته املقبلة في إياب نصف 
النهائي أمام مان سيتي اإلجنليزي يوم 4 مايو املقبل والتي 
ستقام على ملعب »سانتياغو برنابيو«. وخاض األتليتي 
مواجهة هامة أمام العمالق البافاري، وحقق الفوز بهدف 
وحي��د، وبقي يحتفظ بأمل تفادي ذكريات نهائي عام 74 
الذي جمع الفريق��ن وفاز حينها الفريق األملاني باللقب. 
وأبدى امللك فيليب سعادته الكبيرة بهدف ساوول وانتصار 

نادي العاصمة على املنافس األملاني الشرس.

جولة »األنباء« في الصحف العاملية

ليكيب:
انه األتلتي 

العنيف 
يابايرن

آس: محاربون 
مثل اإلخوة

وساول يسجل 
هدفا تاريخيا 

»ال غازيتا«: أندية »الكالتشيو«.. محطمة مالياً
أصدرت صحيفة ال غازيتا ديلو س���بورت اإليطالية 
العريقة حتليلها الس���نوي لألداء املالي ألندية الدوري 
اإليطالي وذلك للموسم املاضي 2014-2015، والذي أظهر 
مؤشرات خطيرة بارتف��اع إجمالي خسائر أندية »السيرياآ« 
من 220 مليون يورو ف���ي 2013-2014 إلى 365 ملي��ون 

يورو في 2015-2014.
وج���اءت األندية الكبرى مثل إنتر ميالن وإي س���ي 
ميالن وروما من بني األندية اخلاس���رة في السنة املالية 
املاضية، فيما كان يوڤنتوس 
أحد القلة الرابحني في تلك 
الفترة، علما بأن التقري���ر 
حلل بيانات 19 ناديا فقط، 
ك���ون نادي بارما قد أعلن 
إفالسه في املوسم املاضي.

ويب���ني الرس���م التالي 
إيرادات األندية ومصاريفها 
ومكاسبها من بيع الالعبني 
وصافي أرباحه���ا باللون  
األخضر أو خسائرها باللون 
األحمر مقارنة مبوسم 2013-
2014، كم���ا يوضح صافي 
ديونه���ا وصاف���ي حقوق 

املساهمني.
إيرادات  وارتفع إجمالي 
أندية السيريا آ بشكل طفيف 
املوسم املاضي من 1.8 مليار 
يورو إلى 1.84 مليار يورو، 
إال أن اخلس���ائر استمرت 

بالتزايد.
وباملقارنة مع الدوريات 
األوروبية الكبرى األخرى، ال 
يبدو وضع الدوري اإليطالي 
جي���دا، فأندي���ة ال���دوري 
اإلجنلي���زي واإلس���باني 
واألملاني سجلت صافي أرباح 
املالية األخيرة.  في سنتها 
بينما يبدو الدوري الفرنسي 
هو األق���رب لواقع الدوري 
اإليطالي حيث اس���تمرت 
أنديته بتسجيل اخلسائر 

املالية املتوالية.
ال���ى تفاصيل  وبالنظر 
إيرادات كل ناد من أندية ال���دوري اإليطالي على حدة، 
فإن الرسومات التالية توضح مصادر دخل األندية خالل 
السنة املالية 2014-2015، حيث يشير اللون األصفر إلى 
إيرادات امللعب )يوم املباراة(، اللون البرتقالي يشير إلى 
إيرادات األنشط��ة التجارية )الرعاية واإلعالنات وبيع 
املنتج�������ات(، األزرق يشير إلى إيرادات النقل التلفزيوني، 
أما اللون األس�����ود فيشي����ر لإليرادات األخ��رى، علما 

بأن جميع املبالغ هي باملليون يورو.

ارباح وخسائر االندية االيطالية ملوسم 2014 - 2015

حتركات االندية في ايطاليا خالل العقد االخير

إلى صاحب  البطاقة  فانتقلت 
املركز اخلامس وفي حال توج 
نادي العاصم����ة بلقب الثانية 
على حساب مرسيليا فستذهب 
البطاقة ملصلحة صاحب املركز 
الذي يحتل����ه ليل  الس����ادس 

حاليا.

يدخل س����باق املشاركة في 
أبط����ال أوروبا األمتار  دوري 
الفرنسي  الدوري  األخيرة في 
لكرة الق����دم، حيث تتنافس 4 
فرق على البطاقتني املتبقيتني 
إذ ال تفصل بينها سوى نقطتني 
قبل املرحلة ال� 36 التي تفتتح 
اليوم بلقاء باريس سان جرمان 
البطل مع ضيفه رين الباحث 
عن 3 نقاط يعزز بها حظوظه 
باملشاركة القارية. ويتأهل إلى 
»يوروب����ا ليغ« صاحب املركز 
الرابع إضاف����ة إلى بطل كأس 
الرابطة وبطل الكأس، ومبا أن 
سان جرمان توج بلقب األولى 

حسم غولدن ستايت ووريرز 
حام����ل اللق����ب مواجهت����ه مع 
هيوسنت روكتس 4 - 1 وتأهل 
الى الدور الثاني من »بالي اوف« 
املنطق����ة الغربية بالفوز عليه 
114 - 81 في املباراة اخلامس����ة 
بينهما، وذلك في منافسات دوري 
كرة السلة االميركي للمحترفني. 
ولم يجد ستايت صعوبة تذكر 
في حسم مواجهته اخلامسة مع 
ضيفه هيوسنت وحجز مقعده 
ف����ي الدور الثان����ي رغم غياب 
جنمه املطلق س����تيفن كوري 
الذي تعرض لإلصابة في املباراة 
الرابعة ستبعده عن املالعب ملدة 
أسبوعني، ما يعني غيابه احملتمل 
عن الدور الثاني الذي سيجمع 
حامل اللقب بالفائز من مواجهة 
بورتالند ترايل باليزرز ولوس 
اجنليس ليكرز والتي تقدم فيها 
االول 3 - 2 بعد فوزه االربعاء 

في معقل منافسه 108 - 98.
وعلى ملعب »س����تايبلس 
س����نتر«، عاد بورتالند ترايل 
بالي����زرز م����ن ملع����ب لوس 
اجنيليس كلبيرز بفوزه الثالث 
وأصبح على بع����د مباراة من 
بلوغ الدور الثاني بفوزه عليه 

)رويترز(108 - 98. غرين يأخذ دور كوري املصاب ويبدع  

ي النفس باملشاركة القارية رين مينِّ

ستايت إلى ثاني أدوار »بالي أوف«

هدف ساول »املارادوني«.. يشعل موقعة »إليانز أرينا«

حسم أتلتيكو مدريد االسباني الفصل االول من مواجهته 
الثأرية مع بايرن ميونيخ األملاني بالفوز عليه 1 � 0 على 
ملعب »فيسنتي كالديرون« في ذهاب الدور نصف النهائي 

من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
وينتقل فريق املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني 
الى ميونيخ الثالثاء املقبل مع أفضلية هذا الهدف الذي 
سجله ساول نيغويز منذ الدقيقة 11، على امل احملافظة 
عل���ى هذه األفضلية الضئيلة من أجل حتقيق ثأره من 
النادي البافاري الذي حرمه من اللقب القاري عام 1974 
بالفوز عليه 4 � 0 في لقاء معاد بعدما تعادال في االول 
1 - 1 بعد التمديد حني كان النادي اإلسباني في طريقه 
للتتويج قبل ان يدرك هانتس-يورغ شفارتسنبك التعادل 

في الدقيقة االخيرة )120(. وميكن القول ان باب التأهل 
مازال مفتوحا على مصراعيه بالنسبة للفريقني، ان كان 
ألتلتيكو »الدفاعي« الطامح بالنهائي الثالث في تاريخه 
)خسر نهائي 2014 امام جاره اللدود ريال مدريد 1 - 4 
بع���د التمديد بعد ان كان متقدما حتى الثواني األخيرة 
من الوقت األصلي(، أو بايرن صاحب القوة الهجومية 
الضاربة والطامح ببلوغ النهائي الرابع منذ 2010 واحلادي 

عشر في تاريخه الزاخر ب� 5 ألقاب.
وس���يكون على الپاڤ���اري ومدربه اإلس���باني بيب 
غواردي���وال الذي يأمل منح الن���ادي الپاڤاري الثالثية 
قبل االنتقال الى مان سيتي االجنليزي، ايجاد احللول 
لدفاع أتلتيكو الذي جرد مواطنه برش���لونة من اللقب 

بإخراجه من الدور ربع النهائي.
وبدأ أتلتيك���و اللقاء ضاغطا في محاولة للوصول الى 
الش���باك باكرا وقد حقق مبتغاه إذ افتتح التس���جيل منذ 
الدقيقة 11 بهدف رائع لساول نيغويز الذي توغل من منتصف 
ملعب بايرن وتالعب ب� 4 العبني من النادي الپاڤاري قبل 
ان يسدد في الزاوية اليمنى األرضية ملرمى مانويل نوير 

مبساعدة القائم األمين.

عارضة لأللمان وقائم لإلسبان

وتبادل بعدها الفريق���ان الهجمات لكن النتيجة بقيت 
على حالها حتى صافرة نهاية الشوط االول وفي الدقائق 
االولى من الشوط الثاني كاد النمساوي دافيد االبا ان مينح 

بايرن التعادل لكن احلظ عانده بعدما نابت العارضة عن 
احلارس وصدت تسديدته الصاروخية )54(.

وواصل بايرن ضغطه بحثا عن التعادل وكان قريبا من 
حتقيق مبتغاه مجددا وهذه املرة عبر ليڤاندوفسكي )64(. 
ومن هجمة مرتدة س���ريعة كاد األتليتي ان يضيف هدفا 
ثانيا عبر توريس الذي وصلته الكرة على اجلهة اليمنى 
من غريزمان فتقدم بها ثم تخلص ببراعة من االبا قبل ان 
يسدد، لكن محاولته ارتدت من القائم األمين وسقطت أمام 

كوكي الذي تابعها، لكن نوير كان له باملرصاد )75(.
وعندما كانت املباراة تلفظ أنفاسها األخيرة كاد بايرن ان 
يخطف التعادل برأسية من املغربي البديل مهدي بنعطية، 

لكن حارس أتلتيكو كان له باملرصاد )92(.

»معاناة للكبار«.. 

و»اليوڤي الرابح 

الوحيد«

365 مليون 

يورو خسائر 

فرق 

»السيريا آ«

األندية 

الفرنسية على 

خطى نظيرتها 

اإليطالية

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا )املرحلة 36(
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