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فاز ريال مدريد 3-1 على أونيونستاس دي ساالمانكا 
أول من أمس ليبلغ دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا لكرة 

القدم.
وافتتح جاريث بيل التسجيل في الدقيقة 18 في عودته 

بعدما أبعده امل��رض عن ك��أس السوبر اإلسبانية وسدد 
جيمس رودريجيز في العارضة في الشوط األول.

وأدرك ألفارو روميرو التعادل في الدقيقة 57 لكن سعادة 
جماهير صاحب األرض لم تدم طويال إذ أعاد براهيم دياز 

التقدم لريال مدريد بعد ذلك بخمس دقائق.
وأض��اف مهاجم مانشستر سيتي السابق هدفا آخر في 
اللحظات األخيرة ليحسم تأهل فريق امل��درب زي��ن الدين 

زيدان في البطولة املعدلة.

سجل أنطوان غريزمان هدفني متأخرين 
ليساعد برشلونة في حتويل تأخره إلى 
ف��وز 2-1 على إيبيزا املنافس في دوري 
الدرجة الثالثة وجتنب فضيحة اخلروج 
من دور 32 بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم 

أول من أمس.
وضع خافي بيريز إيبيزا في املقدمة بعد 
تسع دق��ائ��ق وأُل��غ��ي ه��دف آخ��ر ألصحاب 
الضيافة قبل أن يسدد راي ناسيمينتو في 

القائم خالل فترة تخبط برشلونة.
وهيمن فريق امل��درب كيكي سيتني على 
ال��ك��رة، كما فعل في مباراته األول��ى أمام 
غرناطة مطلع األس��ب��وع، لكنه لم يصنع 

فرصا حتى سجل غريزمان في الدقيقة 72.
وأضاف املهاجم الفرنسي الهدف الثاني 
في الدقيقة الرابعة من الوقت احملتسب بدل 
الضائع ليتجنب برشلونة خ��وض وقت 
إضافي وضمن وصيف بطل املوسم املاضي 

مكانه في دور 16.
وه��ذه أول نسخة من الكأس تقام فيها 
املواجهات من مباراة واح��دة بعد تعديل 
نظام البطولة ل��ذا لن يخوض برشلونة 
لقاء إياب في كامب نو لكن رغم ذلك لم يبد 

متحمسا حلسم املواجهة اليوم.
وأبقى سيتني على ليونيل ميسي في 
الديار واعتمد على املوهبتني ريكي بويج 
وأنسو فاتي مع بعض عناصر الفريق األول 
متمنيا أن تكفي هذه التشكيلة لتأهل الفريق 
صاحب الرقم القياسي بالفوز باللقب 30 

مرة.
وطبق خطة 3-4-3 اجلديدة لكن بدون 
فاعلية وكان التفوق من نصيب إيبيزا خالل 
أكثر من ساعة.وقال غريزمان حملطة )دي.
اي��ه.زد.إن( ”لم نسدد أي كرة على املرمى 
في الشوط األول. طبقنا خطة جديدة وكان 

يجب أن نتأقلم عليها“.
وأضاف ”يجب أن نلعب بثقة ونتحرك 

أكثر للهجوم ونتفهم خطط املدرب.
”قمنا بعمل جيد خاصة ف��ي الشوط 
الثاني وي��ج��ب أن أش��ك��ر ال��زم��الء بسبب 
متريراتهم لي ومساعدتي في التسجيل. 

غريزمان قلب الطاولة على إيبيزا  حصلت على فرصتني وسجلت هدفني“.

سان جيرمان يضرب موعدًا مع ليون
في نهائي كأس فرنسا

فاز باريس سان جيرمان 3 -صفر على مستضيفه ستاد رانس ليبلغ نهائي 
كأس رابطة األندية الفرنسية لكرة القدم أول من أمس.

ولعب نيمار دورا كبيرا في افتتاح زميله ماركينيوس التسجيل قبل أن يهز 
جيسالن كونان شباك فريقه باخلطأ ليجعل النتيجة 2 -صفر ثم ُطرد زميله 

مارشال مونتسي في الدقيقة 73.
واختتم تاجناي كواسي أه��داف باريس سان جيرمان قرب النهاية ليحسم 

انتصار بطل فرنسا.
ويلعب فريق املدرب توماس توخيل ضد أوملبيك ليون، الذي تغلب على ليل 
بركالت الترجيح يوم الثالثاء، في النهائي باستاد دي فرانس في الرابع من أبريل.

وكان باريس سان جيرمان، صاحب ثمانية ألقاب في النظام اجلديد للبطولة 
وهو رقم قياسي، يدرك خطورة رانس بعدما خسر آخر مباراتني ضد منافسه.

وعلى الرغم من جلوس ماورو إيكاردي وأنخيل دي ماريا على مقاعد البطولة 
كان الفريق الضيف فعاال.

وتقدم بعد تسع دقائق عندما حول ماركينيوس ركلة ركنية من نيمار في 
الشباك قبل أن يضع كونان ركلة حرة من نيمار باخلطأ في مرماه في الدقيقة 31.

وش��ارك كواسي بدال من ماركينيوس في الدقيقة 71 بعد إصابة في الفخذ 
لالعب البرازيلي.

واختتم كواسي األه��داف إذ تابع تسديدة أندير هيريرا املرتدة من القائم في 
الدقيقة 77 ليسجل باريس سان جيرمان هدفه رقم 4000 بجميع املسابقات.

بورتو يفوز بصعوبة 
ويبلغ نهائي كأس البرتغال

حجز بورتو مقعده في نهائي كأس الدوري البرتغالي، عقب فوزه الصعب على 
حساب فيتوريا جيماريش )1/2( بعد أن كان متأخرا بهدف، وذلك في اللقاء الذي 

جمعهما أول من أمس في نصف النهائي.
وعلى ملعب )براجا البلدي(، الذي يحتضن مواجهتي نصف النهائي والنهائي 
أيضا، وضع املدافع البوركيني الشاب إدموند فيصل تابسوبا فريقه جيماريش 

في املقدمة بالدقيقة 65 من ركلة جزاء.
لكن لم يهنأ جيماريش بتقدمه كثيرا، بعد أن أدرك بورتو التعادل في الدقيقة 

التالية مباشرة بتوقيع البرازيلي أليكس تيليس.
وفي الدقيقة 75 تقدم بورتو في النتيجة بهدف حمل النكهة البرازيلية أيضا 

ولكن هذه املرة بواسطة املهاجم فرانسيسكو سواريز »تيكينيو«.
وب��ه��ذا يلحق ب��ورت��و ف��ي النهائي بسبورتنج ب��راج��ا ال��ذي أط��اح الثالثاء 

بسبورتنج لشبونة، حامل اللقب، بهدفني لواحد.
وسيحاول بورتو تعويض خسارة نهائي العام املاضي على يد سبورتنج 

لشبونة بركالت الترجيح، ليحصد لقبه األول في هذه البطولة.
بينما سيسعى براجا إلضافة لقبه الثاني في البطولة بعد نسخة 2013 التي 

توج فيها حتديدا على حساب بورتو.

فرحة العبي ريال مدريد

ثنائية دياز تقود ريال مدريد لعبور أونيونستاس

كشف االحت��اد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
في تقرير أصدره األربعاء أن أندية كرة القدم 
سجلت رقما قياسيا من حيث االنفاق على 
التعاقدات في 2019، بلغ 7،35 مليار دوالر 

)6،63 مليون يورو(.
وشكل هذا املبلغ زيادة بنسبة 5،8 باملئة 
مقارنة مع 2018، وكانت األندية اإلنكليزية 
األكثر إنفاقا مبا يزيد عن 1،5 مليار دوالر، 
لكن ذل��ك أق��ل بنسبة 22،1 باملئة عن أرق��ام 

العام الذي سبقه.
وكشف تقرير سوق االنتقاالت العاملي أن 
80 باملئة من إجمالي اإلنفاق حصل من قبل 
100 ناد، وكانت األندية البرتغالية األكثر 
كسبا مبردود صاف بقيمة 384 مليون دوالر، 
فيما كانت األندية اإلنكليزية صاحبة أكبر 
ميزان سلبي ص��اِفِ وق��دره 549،9 مليون 

دوالر.
وأجري ما مجموعه 18042 عملية انتقال 
دولية، وهو رقم قياسي آخر، شملت 15463 

العبا من 178 جنسية مختلفة.
كما كانت هناك زيادة إنفاق في كرة القدم 
النسائية بنسبة 16،3 باملئة، حيث ارتفعت 
األرق���ام من 560 أل��ف دوالر في 2018 الى 
652 ألفا، فيما ارتفع عدد االنتقاالت من 696 

الى 833.
2019 انتقال هازارد إلى ريال مدريد كان األبرز في 

إسبانيا بكأس  إيبيزا  أمام  برشلونة  عن  احلرج  ترفع  غريزمان  ثنائية 

2019 7.35 مليار دوالر على االنتقاالت في  األندية أنفقت 
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