
ضرب إنتر موعداً مع جاره اللدود ميالن 
في الدور ربع النهائي ملسابقة كأس إيطاليا 
بكرة ال��ق��دم، ب��ف��وزه األرب��ع��اء ف��ي الرمق 
األخير من الوقت اإلضافي على مضيفه 

فيورنتينا 1-2.
فيما عانى نابولي حامل اللقب األمرين 
للفوز على إمبولي )الدرجة الثانية( 2-3، 
واحتاج يوفنتوس وصيفه إل��ى التمديد 

لتخطي عقبة فيرونا بالنتيجة ذاتها. 
وك���ان م��ي��الن أول املتأهلني إل��ى ربع 
النهائي، بتخطيه الثالثاء ضيفه تورينو 

بركالت الترجيح 5-4 إثر تعادلهما سلباً. 
وي��ع��ود ال��ف��ض��ل ب��ت��أه��ل إن��ت��ر لهدافه 
البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب هدف 
ال��ف��وز ف��ي الدقيقة األخ��ي��رة م��ن الوقت 
اإلضافي الثاني )119( بكرة رأسية من 
منتصف منطقة اجلزاء إثر عرضية للبديل 
نيكولو باريال، علماً أن لوكاكو دخل بديال 

في الدقيقة 69.
وسّجل التشيلي أرتورو فيدال هدف إنتر 
األول من ركلة ج��زاء في الدقيقة 40، في 
حني أدرك فيورنتينا التعادل عبر مهاجمه 

اإلي��ف��واري كريستيان كواميه بتسديدة 
قوية من خارج املنطقة )57(.

وانضم نابولي إلى فريقي مدينة ميالنو 
بفوزه الصعب على ضيفه إمبولي متصدر 

ترتيب دوري الدرجة الثانية 2-3.
واحتاج يوفنتوس إلى شوطني إضافيني 
حلسم تأهله على حساب جنوى 3-2 بعد 

تعادلهما في الوقت األصلي 2-2. 
واستهل يوفنتوس الذي خاض املباراة 
بتشكيلة أغلبها من االحتياطيني بهدف 
س��ري��ع للسويدي دي���ان كولوسيفسكي 
بعد دقيقتني فقط من صافرة البداية، إثر 
مت��ري��رة أمامية طويلة م��ن قائد الفريق 

العائد جورجيو كييليني.
وأضاف اإلسباني ألفارو موراتا العائد 
ب��دوره من اإلص��اب��ة، الهدف الثاني بعد 
اختراقه منطقة اجل��زاء وس��دد على ميني 
احل���ارس البيرتو بالييري ف��ي ال��زاوي��ة 

الضيقة )23(.
ورد ج��ن��وى ب��ع��د خ��م��س دق��ائ��ق عبر 
األملاني لينارت تشسيبورا بضربة رأسية 
حاول املخضرم جانلويجي بوفون ابعادها 

بكف يده اليسرى لكنها حتولت إلى املرمى 
)28(. وأدرك جنوى التعادل بتسديدة 
بعيدة املدى من الشاب فيليبو ميليغوني 

في الزاوية العكسية لبوفون )74(.
وأش���رك امل���درب أن��دري��ا بيرلو هدافه 
البرتغالي كريستيانو رون��ال��دو قبل 
دقيقتني من نهاية الوقت األصلي على أمل 
اح��راز ه��دف الفوز، لكن جنوى ج��ره إلى 

التمديد.
وعانى جنوى في الشوط االضافي األول 
بسبب الضغط الكبير ليوفنتوس واستسلم 
بهدف للبديل الواعد التونسي حمزة رفيعة 
)21 عاماً( هو األول له مع السيدة العجوز، 
م��ن تسديدة قريبة بعد درب��ك��ة احدثها 

الثنائي رونالدو وموراتا )104(.
وانقلب ال��وض��ع رأس���اً على عقب في 
ال��ش��وط اإلض��اف��ي الثاني، وك��ان بوفون 
حائط األم��ان أم��ام ان��دف��اع العبي جنوى 
بعدما أنقذ شباكه من ك��رة من على خط 
املرمى )109(. ويلعب يوفنتوس في الدور 
املقبل مع الفائز من مباراة اخلميس بني 

ساسوولو وسبال. 

فرحة العبي يوفنتوس
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تأهل يوفنتوس وقمة منتظرة بني إنتر 
وميالن في ربع نهائي كأس إيطاليا

يتصدر ومبابي  دخاًل..  األعلى  قائمة  في  وميسي  رونالدو  تراجع 

كيليان مبابي جنم سان جيرمان أصبح أغلى العب في العالم

فرحة العبي برشلونة 

بلغ برشلونة نهائي ك��أس السوبر 
اإلس��ب��ان��ي بتخطيه ري���ال سوسييداد 
بركالت الترجيح 3-2 بعد التعادل في 
ال��وق��ت األص��ل��ي واإلض��اف��ي 1-1 على 
ملعب نويفو أركانخيل في قرطبة ضمن 
نصف النهائي. وبغياب قائد الفريق 
وجن��م��ه  األس��ط��وري ليونيل ميسي، 
سجل لبرشلونة الهولندي فرينكي دي 
يونغ 39، ثم عاد دي يونغ نفسه وملس 
كرة داخل منطقة اجلزاء فأعلنها احلكم 

وانبرى لها ميكيل اويارزابال 51.
وينتظر برشلونة الفائز من نصف 
النهائي الثاني الذي سيجري اخلميس 
بني ري��ال مدريد وأثلتيك بيلباو على 

ملعب ال روزاليدا في ملقا.
وت���أل���ق ت��ي��ر ش��ت��ي��غ��ن ف���ي رك���الت 
الترجيح بتصديه ألول محاولتني لريال 
سوسييداد عبر جون باوتيستا وميكل 
اويارسابال قبل ان يهدر البرازيلي وليان 

جوزيه دا سيلفا الثالثة في القائم.
ف��ي املقابل، سجل الفرنسي عثمان 
دميبيلي والبوسني ميراليم بيانيتش 
وريكي بويغ لبرشلونة وأه��در له دي 
يونغ ومهاجم ري��ال سوسييداد سابقاً 

الفرنسي أنطوان غريزمان.
وخ����اض ب��رش��ل��ون��ة ح��ام��ل ال��رق��م 
القياسي بعدد األلقاب )13(املباراة من 
دون جنمه ميسي بسبب االصابة التي 
حلقت به في املباراة التي فاز فيها فريقه 
4-0 على غرناطة في ال��دوري احمللي 

السبت.
وت��ش��ارك أرب��ع��ة ف��رق ف��ي املسابقة 
بحلتها اجلديدة، هي ري��ال مدريد بطل 
ال����دوري وح��ام��ل ال��ل��ق��ب، وبرشلونة 
وص��ي��ف ال����دوري، وري���ال سوسييداد 
وأتلتيك بلباو اللذان وصال إلى نهائي 
الكأس املوسم املاضي والذي أرجئ الى 
الرابع من أبريل املقبل بسبب تداعيات 

فيروس كورونا املستجد.

برشلونة يبلغ نهائي كأس السوبر اإلسباني على حساب سوسييداد 

جاء وداع فريق بايرن ميونخ ملنافسات 
ب��ط��ول��ة ك���أس أمل��ان��ي��ا ل��ك��رة ال��ق��دم أم��ام 
هولشتاين كيل مبثابة مفاجأة، ولكنها 
رمبا لم تكن مفاجأة كبيرة كما كان متوقعا.

وكان باإلمكان قراءة كلمة »صدمة« في 
كل وسائل اإلعالم األملاني، أمس اخلميس، 
ولكن صحيفة »سود دويتشه تسايتوجن«، 
وم��ق��ره��ا م��ي��ون��خ، ذك���رت » أن الهزمية 
تتناسب مع األداء ال��ذي قدمه الفريق في 
األسابيع القليلة املاضية« وأن بايرن 

»خسر أمام كيل املتحمس«.
وكتبت الصحيفة أن الهزمية أمام كيل 
على وجه التحديد، كانت مفاجأة متوقعة 
من وجهة النظر املرتبطة باألداء الذي قدمه 

بايرن في األسابيع املاضية.
وقاتل فريق كميل للتعادل 2/2 خالل 
الوقت األصلي للمباراة من خ��الل هدف 
تعادل جاء في الدقائق األخيرة، واستطاع 

الفريق أن يحافظ على شباكه في الوقت 
اإلضافي، ثم فاز بركالت الترجيح 6 / 5.

ووص��ف��ت صحيفة »ب��ي��ل��د« الهزمية 
باحملرجة، خاصة وأنها أول هزمية لبايرن 
ميونخ أم���ام ف��ري��ق ال يلعب ف��ي دوري 
الدرجة األولى )بوندسليجا( منذ أن خسر 
الفريق أمام آخن في دور الثمانية في عام 

.2004
هذه اخلسارة تعني أن الفريق لن يكون 
قادرا على تكرار الفوز بالثالثية )الدوري 
والكأس ودوري أبطال أوروب��ا( للموسم 

الثاني على التوالي.
وكتبت مجلة »كيكر« الرياضية »كيل 
حقق ضجة كبيرة«، وأشارت إلى أن فريق 
امل��درب هانز فليك » لم يقدم ما يكفي في 
الوقت األصلي« وأن املدرب ينتظره الكثير 

من العمل.
وخ��الل ب��ث امل��ب��اراة عبر شبكة »أي��ه.

أر.دي« قال باستيان شفاينشتايجر محلل 
القناة والعب بايرن السابق إن املنافسني 
»فكوا شفرة« طريقة لعب فليك وأن��ه ال 

يفهم ملاذا دائما يضغط خط الدفاع.
وكان الدفاع الهش موضعا رئيسيا بعد 
املباراة مرة أخرى، وذكرت شبكة »سكاي 
سبورتس«: »فنيا ومن حيث السرعة كان 
بايرن متفوقا في أغلب أوقات املباراة ولكن 

الدفاع لم يكن قويا دائما«.
وي���ظ���ل ب���اي���رن ع��ل��ى ق��م��ة ت��رت��ي��ب 
البوندسليجا وس��ي��ح��اول أن يستعيد 
مستواه عندما يواجه فرايبورج األحد 

املقبل.
وسيعود فريق كيل حلملته بحثا عن 
الصعود للبوندسليحا من دوري الدرجة 
الثانية، وذلك بعد االنتصار الذي وصفته 
صحيفة »كيلير ناخريشتني« بال�«ضجة« 

وأنه انتصارا للتاريخ.

جانب من املباراة

هولشتاين يطيح ببايرن
 ميونيخ من كأس أملانيا

خسر أكبر 20 ناديا في أوروبا حوالي مليار يورو خالل 
العام املاضي في الوقت الذي تراجعت فيه القيمة السوقية 
لالعبني بنحو %10 مع استمرار اآلثار السلبية جلائحة 

كورونا على كرة القدم.
ورك���زت دراس���ة أجرتها مؤسسة »كيه ب��ي إم جي« 
املتخصصة في حتليل السوق ،على أبطال ال��دوري��ات 

األوروبية ال� 6 الكبرى.
وأظهرت الدراسة أن أندية يوفنتوس اإليطالي وباريس 
سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي سجلت تراجعا 
في اإلي���رادات بحوالي %10 أو أكثر، في الوقت الذي 
تراجعت فيه عائدات أندية ليفربول اإلجنليزي وريال 

مدريد اإلسباني وبايرن ميونخ األملاني بأقل من هذه 
النسبة.

لكن ريال مدريد حقق أرباحا وحل في مقدمة األندية 
األعلى دخال في أوروب��ا بإجمالي 681 مليون يورو فيما 

حل بايرن ميونخ ثانيا بإجمالي 607 مليون يورو.
وجاء ليفربول ثالثا بإجمالي 557 مليون يورو يليه 

باريس سان جيرمان بإجمالي عائدات 540 مليون يورو.
وبحسب الدراسة فإن الفرنسي كيليان مبابي جنم سان 
جيرمان أصبح أغلى العب في العالم بقيمة سوقية بلغت 

200 مليون يورو.
وحل رحيم ستيرلينج العب مانشستر سيتي ثانيا 

بقيمة سوقية 132 مليون يورو ثم جادون سانشو العب 
بوروسيا دورمتوند ثالثا ب�130 مليون يورو.

وحل املصري محمد صالح جنم ليفربول رابعا بقيمة 
سوقية 122 مليون يورو.

واحتل هاري كني هداف توتنهام املركز اخلامس بقيمة 
سوقية بلغت 120 مليون يورو، يليه ماركوس راشفورد 

جنم مانشستر يونايتد ب�112 مليون يورو.
أما األرجنتيني ليونيل ميسي ه��داف برشلونة فجاء 
ترتيبه في املركز 12 ب�101 مليون يورو، في حني خرج 
كريستيانو رونالدو من قائمة أغلى 50 العبا على مستوى 

العالم بقيمة سوقية 63 مليون يورو.


