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3 سبتمبر ضد أملانيا دوري األمم األوروبية: إسبانيا تبدأ مشوارها في 

alwasat.com.kw

يبدأ املنتخب اإلسباني مشواره في منافسات املجموعة 
الرابعة من النسخة الثانية ل��دوري األمم األوروبية في 
الثالث من سبتمبر ضد نظيره األملاني في شتوتغارت، 

وذلك بحسب ما أفاد اجلمعة االحتاد احمللي للعبة.
وق��ال االحت���اد اإلسباني ف��ي بيان “يسجل املنتخب 
الوطني عودته )من التوقف الذي فرضه فيروس كورونا 

املستجد( مبباراة رسمية في دوري األمم األوروبية في 
الثالث من سبتمبر من املدينة األملانية شتوتغارت. ستكون 

البداية ضد أملانيا في الساعة 20:45 )18:45 ت غ(”.
ولن تكون مباراة شتوتغارت األولى وحسب إلسبانيا 
بعد العودة من التوقف الذي فرضه “كوفيد19-” على 
األح��داث الرياضية منذ م��ارس، بل ستكون األول��ى أيضا 

ملدربها لويس إنريكي بعد عودته ل��اش��راف على “ال 
روخا” في 19 نوفمبر 2019.

وتضم املجموعة الرابعة للمستوى األول من هذه 
البطولة التي تّوجت البرتغال بطلة لنسختها األول��ى، 
املنتخبني السويسري واألوكراني اللذين يتواجهان في 

اليوم ذاته.
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خطا ريال مدريد بثبات نحو 
اح���راز لقبه االول احمللي منذ 
عام 2017 في الدوري االسباني 
ب��ف��وزه ع��ل��ى ض��ي��ف��ه االف��ي��س 
بهدفني نظيفني ضمن منافسات 
املرحلة اخلامسة والثاثني من 

الدوري االسباني لكرة القدم.
وال��ف��وز ه��و ال��ث��ام��ن تواليا 
ل��ري��ال م��دري��د بعد استئناف 
النشاط ال��ك��روي ف��ي اسبانيا 
ليستعيد ف��ارق النقاط االرب��ع 
ال�����ذي ي��ف��ص��ل��ه ع���ن غ��رمي��ه 
التقليدي برشلونة )80 مقابل 
76 نقطة( قبل نهاية ال��دوري 

بثاث مراحل.
وبات الفريق امللكي في حاجة 
الى فوزين في مباراتيه الثاث 

االخيرة لكي يتوج بطا.
وغ�����اب ع���ن ري�����ال م��دري��د 
قائده سيرخيو راموس لتراكم 
البطاقات الصفراء فحل بدال منه 
املدافع البرازيلي ادير ميليتاو 
ال��ى ج��ان��ب الفرنسي راف��اي��ل 
ف�����اران، واالم����ر ينطبق على 
الظهير االمي��ن دان��ي كارباخال 

وحل بدال منه لوكاس فاسكيز.
وعاد اجلناح البلجيكي ادين 
هازار الى التشكيلة بعد غيابه 
ع��ن امل��ب��ارات��ني االخ��ي��رت��ني ضد 
خيتافي واتلتيك بلباو بداعي 
اصابة طفيفة في كاحله، وقد 
ج��ل��س ع��ل��ى م��ق��اع��د ال��اع��ب��ني 
االحتياطيني قبل ان يشارك في 

اواخر املباراة.
ودخ��ل ري��ال مدريد املباراة 
وهو في حاجة الى حتقيق ثاثة 
انتصارات في ما تبقى له من 
م��ب��اري��ات ليتوج بطا للمرة 

االولى منذ عام 2017.
ف��اج��أ ال��ض��ي��وف اص��ح��اب 
االرض عندما س��دد خوسيلو 
كرة قوية اصطدمت بالعارضة 

بعد مرور 3 دقائق.
وك����ان خ��وس��ي��ل��و س��ج��ل 3 
اه���داف ف��ي 3 مباريات سابقة 
ضد ري��ال مدريد بينها ثنائية 
في كانون االول/ديسمبر عام 

2016 عندما ك��ان ي��داف��ع عن 
الوان ديبورتيفو ال كورونيا.

وحصل ريال مدريد على ركلة 
جزاء اثر اعاقة نافارو للظهير 
االيسر الفرنسي بنجامني مندي 
ال��ذي لعب ب��دال من البرازيلي 
املصاب مارسيلو الذي سيغيب 
عن املاعب حتى نهاية املوسم 
احلالي، انبرى لها كرمي بنزمية 

بنجاح مفتتحا التسجيل )12(.
وسار اوليفر بوركه بالكرة 
مسافة 50 مترا قبل ان يتخطى 
البرازيلي كاسيميرو ويسدد 
كرة زاحفة تصدى لها ببراعة 
احلارس البلجيكي تيبو كورتوا 
)27(. وجن���ح ري����ال م��دري��د 
في اضافة الهدف الثاني بعد 
هجمة مرتدة سريعة كسر فيها 
بنزمية مصيدة التسلل ومرر 
ك���رة ع��رض��ي��ة ب��اجت��اه م��ارك��و 
اسوينسيو ليتابعها االخير 
من مسافة قريبة داخل الشباك 

.)51(
وك��اد بنزمية يضاعف غلة 
فريقه لكن حارس االفيس تدخل 
ببراعة منقذا فريقه من هدف 

أكيد )58(.
سوسييداد يبتعد عن 

اوروبا
وف����ّرط ري����ال س��وس��ي��ي��داد 
بفرصة االرتقاء الى آخر املراكز 
االوروبية بسقوطه القاتل على 

أرضه 2-3 أمام غرناطة.
وكانت الفرصة متاحة أمام 
النادي الباسكي لارتقاء الى 
امل��رك��ز ال��س��ادس ال���ذي يؤهل 
ص��اح��ب��ه خل����وض تصفيات 
ال����دوري االوروب����ي “يوروبا 
ليغ”، اال ان رصيده جتمد عند 
51 نقطة متخلفا بنقطتني عن 
خ��ي��ت��اف��ي ال���س���ادس ومتقدما 
بنقطة يتيمة ع��ن فالنسيا 
وغرناطة الثامن والتاسع على 

التوالي.
وتقدم غرناطة بهدفني عبر 
أن��ط��ون��ي��و ب��وي��رت��اس )21( 

وروب���رت���و س���ول���دادو )43(، 
فيما رد سوسييداد عن طريق 
ميكيل ميرينو )47( وميكيل 
اويارزابال )83( قبل أن يخطف 
البرتغالي دومينوس دوارت��ي 

هدف الفوز للضيوف )88(.

ومني سوسييداد الذي يلتقي 
مع اتلتيك بلباو في دربي اقليم 
الباسك في نهائي كأس اسبانيا 
بخسارته الثالثة في ال��دوري 

في آخر خمس مباريات.
وافتتح بويرتاس التسجيل 

برأسية صاروخية م��ن داخ��ل 
املنطقة إث��ر عرضية متقنة من 
دوارت��ي )21(، قبل أن يسجل 
س���ول���دادو ال��ث��ان��ي مفلتا من 
مصيدة التسلل الرتطام الكرة 
بأحد مدافعي اخلصم ويضع 

الكرة في شباك احلارس ميغيل 
أنخل مويا)43(.

رف��ع سوسيدداد ايقاعه في 
الشوط الثاني فارضا هيمنته 
منذ البداية وجنح في تقليص 
الفارق بعد دقيقتني فقط عندما 
سقطت الكرة ام��ام ميرينو إثر 
ركنية قبل أن يضعها على يسار 
احلارس البرتغالي روي سيلفا 

.)47(
وع����ادل ال���ن���ادي الباسكي 
النتيجة عندما م��رر الفرنسي 
ن��اي��س دج����وارا ع��رض��ي��ة ال��ى 
داخل املنطقة تابعها اويارزابال 
ص��اروخ��ي��ة ف��ي أعلى ال��زاوي��ة 

اليسرى )83(.
اال ان دوارت����ي ق��ض��ى على 
أص��ح��اب االرض ع��ن��دم��ا رف��ع 
الفنزويلي داروي����ن ماشيس 
ع��رض��ي��ة ط��وي��ل��ة ن��ح��و القائم 
الثاني تابعها البرتغالي رأسية 

في الشباك )88(.

فرحة العبي ريال مدريد بالفوز

مارسيلو يغيب لنهاية املوسم بسبب اإلصابة
سيغيب مارسيلو مدافع ري��ال مدريد على 
األرج���ح حتى نهاية دوري ال��درج��ة األول��ى 

اإلسباني لكرة القدم بعد إصابته في الفخذ.
وأك��د ري��ال مدريد في بيان إصابة الاعب 
البرازيلي دون حتديد موعد لعودته رغم أن 
صحيفة ماركا اإلسبانية قالت إن مارسيلو 

سيغيب لثاثة أسابيع.
وأض��اف التقرير أن مارسيلو )32 عاما( 
سيغيب عن آخر أرب��ع مباريات لريال مدريد 
في الدوري أمام االفيس يوم اجلمعة وغرناطة 

وفياريال وليجانيس لكنه سيعود في الوقت 
املناسب ملباراة إياب دور الستة عشر لدوري 
أبطال أوروبا أمام مستضيفه مانشستر سيتي 

في السابع من اغسطس اب.
ويتفوق ريال مدريد، الساعي للتتويج بأول 
ألقابه في الدوري اإلسباني منذ 2017، بنقطة 
واح���دة ف��ي ال��ص��دارة على برشلونة الثاني 
وميكنه توسيع الفارق إل��ى أرب��ع نقاط حال 

فوزه على ضيفه االفيس املتعثر.

حتديد موعد حسم مصير ريال مدريد يتخطى أالفيس بثنائية ويخطو بثبات نحو لقب »الليغا«
مانشستر سيتي األوروبي 

اإلثنني املقبل
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي )كاس( أّنها ستصدر اإلثنني 
قرارها بشأن االستئناف الذي تقدم به نادي مانشستر سيتي 
اإلنكليزي، لنقض عقوبة منعه من املشاركة في مسابقات االحتاد 
األوروب���ي لكرة القدم ملوسمني ملخالفته قواعد اللعب املالي 
النظيف. وعاقب “يويفا” بطل إنكلترا في املوسمني املاضيني من 
املشاركة في مسابقاته القارية في املوسمني املقبلني، إضافة إلى 
تغرميه مبلغ 30 مليون يورو التهامه بتضخيم إيرادات الرعاية 
ليخفي مخالفات حصلت بني 2012 و2016 لقواعد اللعب املالي 
التي يفرضها “يويفا” من أجل حتقيق التوازن بني اإلي��رادات 

واإلنفاق.
دحض سيتي الذي خسر لقبه هذا املوسم في ال�”برميرليغ” 
لصالح ليفربول، بشكل ج��ازم هذه االتهامات وُعقدت جلسة 
استماع حول القضية ملدة ثاثة أيام عبر تقنية الفيديو الشهر 
املاضي. وجاء في بيان ل� “كاس” بشأن آخر التطورات: “ستعلن 
محكمة التحكيم الرياضي )كاس( القرار املتخذ بشأن إجراءات 
التحكيم بني ن��ادي مانشستر سيتي واالحت��اد االوروب��ي لكرة 
القدم ي��وم االثنني 13 يوليو 2020 عند الساعة 10:30 في 

التوقيت احمللي 8.30 توقيت غرينيتش”.

»كوارث الفار« جتتاح
مباريات البرمييرليغ

في واقعة غريبة، كشفت رابطة الدوري اإلجنليزي املمتاز أن 
جميع مباريات البرمييرليغ، شهدت أخطاء حتكيمية، باستخدام 

تقنية الفيديو )الفار(.
وأخبر حكم سابق يعمل مع ال���دوري اإلجنليزي املمتاز، 
برنامج “ماتش أوف ذا دي” الشهير، إن 3 ق��رارات حتكيمية 
حاسمة اتخذت مبساعدى تقنية )الفار( في مباريات اخلميس، 

كانت خاطئة.
وشهد مساء اخلميس 3 مباريات في اجلولة 34 من منافسات 
ال��دوري، شهدت جميعها ق��رارات محورية، استعان فيها حكم 

اللقاء بتقنية )الفار(.
ووفقا لبرنامج “ماتش أوف ذا دي” الذي يعرض على محطة 
بي بي سي، فإن )الفار( أخطأ باحتساب ركلة جزاء ملانشستر 

يونايتد على حساب أستون فيا.
وأث���ارت اللقطة ج��دال كبيرا، خاصة وأن اإلع���ادة أظهرت 
بوضوح عدم وج��ود إعاقة على جنم “الشياطني” البرتغالي 

برونو فيرنانديس.
وعلى الرغم من وضوح اإلع��ادة، إال أن حكم اللقاء احتسب 
ركلة جزاء، سجل فيها مانشستر يونايتد الهدف األول، قبل أن 

يضيف هدفني، لتنتهي املباراة بنتيجة 0-3.


