
7 alwasat.com.kw

فوز واحد يفصل ريال مدريد 
عن لقب »الليغا«

بات ريال مدريد على بعد فوز واحد من 
إزاح��ة غرميه برشلونة عن عرش ال��دوري 
اإلس��ب��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ال���ذي ت��رب��ع عليه 
األخير في املوسمني املاضيني، بعدما حقق 
اإلثنني فوزه التاسع تواليا منذ العودة من 
توقف لثالثة أشهر بسبب فيروس كورونا 
املستجد، وج���اء بصعوبة على حساب 
مضيفه غرناطة 2-1 ف��ي ختام املرحلة 

السادسة والثالثني.
وبتحقيقه ف���وزه العاشر تواليا على 
غرناطة منذ اخلسارة الوحيدة أمام األخير 
في فبراير 2013 بهدف سجله باخلطأ جنم 
يوفنتوس اإليطالي احل��ال��ي كريستيانو 
رونالدو، أصبح فريق املدرب الفرنسي زين 
الدين زي��دان بحاجة ال��ى الفوز مبباراته 
اخلميس ضد ضيفه فياريال ليحسم اللقب 
قبل مرحلة على نهاية املوسم، بغض النظر 

عما سيحققه برشلونة.
وأع���اد ع��م��الق العاصمة ال��ف��ارق ال��ذي 
يفصله عن غرميه الكاتالوني، الفائز السبت 
على بلد الوليد -1صفر، الى أربع نقاط مع 
تبقي مرحلتني من املوسم الذي يختتم األحد.

واس��ت��ح��ق ري���ال أن يصل ال��ى األم��ت��ار 
األخ��ي��رة وه��و في ه��ذا امل��وق��ع، إذ تألق في 
اخل��ط��وط األم��ام��ي��ة بتمتعه بثاني أفضل 
هجوم في الدوري خلف برشلونة )66 هدفا 
مقابل 80( وأفضل دفاع )تلقت شباكه 22 
هدفا فقط ولم تهتز في املباريات اخلمس 

التي سبقت لقاء اليوم(.

وضرب ريال باكرا وافتتح التسجيل منذ 
الدقيقة العاشرة عبر الفرنسي فيرالن مندي 
الذي توغل بني املدافعني دون مقاومة، قبل 
أن يطلق الكرة من زاوي��ة ضيقة في سقف 

الشباك، مسجال هدفه األول لهذا املوسم.
وأصبح مندي الالعب ال�21 الذي يسجل 
لريال في الليغا ه��ذا امل��وس��م، أكثر من أي 
فريق آخر في البطوالت األوروبية اخلمس 

الكبرى، بحسب “أوبتا” لالحصاءات.
ولم ينتظر ري��ال طويال ليضيف الهدف 
الثاني والتاسع عشر ه��ذا املوسم لهدافه 
الفرنسي ك��رمي بنزمية، إث��ر هجمة مرتدة 
سريعة ومتريرة بينية متقنة من الكرواتي 

لوكا مودريتش )16(.
وانتهى الشوط األول بهذه النتيجة، لكن 
األم��ل ع��اد ال��ى غرناطة في مستهل الثاني 
نتيجة خطأ في منتصف امللعب من البرازيلي 
كاسيميرو، م��ا سمح ب��وص��ول ال��ك��رة الى 
يانغل هيريرا ال��ذي م��رره��ا ال��ى داروي��ن 
مانشيس، فتقدم بها الفنزويلي داخل املنطقة 
قبل أن يسددها بني ساقي احلارس البلجيكي 

تيبوا كورتوا )50(.
وكان نصف الساعة األخير عصيبا على 
ري��ال في ظل اندفاع العبي غرناطة بعدما 
شعروا أن بإمكانهم جتنيب فريقهم هزمية 
رابعة عشرة ه��ذا املوسم، وكانوا قريبني 
من ذلك في الوقت القاتل لوال كورتوا الذي 
تألق في صد تسديدة البديل أنتونيو هيريدا، 
والقائد سيرخيو رام��وس الذي أبعد الكرة 

ع��ن خ��ط امل��رم��ى بعد تسديدة للنيجيري 
رامون عزيز )85(.

إشبيلية في دوري األبطال بسقوط 
فياريال

وفي مباراة أخرى، فشل فياريال في تأكيد 
املستوى املميز ال��ذي يقدمه منذ العودة، 
وسقط على أرض��ه أم��ام ري��ال سوسييداد 
1-2 ما سمح إلشبيلية الرابع بحسم بطاقته 
الى دوري األبطال للمرة الرابعة في املواسم 

الستة األخيرة.
وحل���ق إش��ب��ي��ل��ي��ة ب��ري��ال وب��رش��ل��ون��ة 
وأتلتيكو مدريد، مبا أنه يتقدم بفارق 9 نقاط 
عن “الغواصة الصفراء” قبل مرحلتني على 
اخلتام، على غرار أتلتيكو. لكن األخير كان 
ضامنا لبطاقته بسبب تفوقه في املواجهتني 
املباشرتني على فياريال، في حني أن األخير 
متفوق على النادي األندلسي في املواجهتني 
امل��ب��اش��رت��ني. وم��ن��ذ م��ب��ارات��ه األول���ى بعد 
االستئناف ضد سلتا فيغو )1 -صفر( في 
13  يونيو، حقق فياريال ستة انتصارات 
وتعادال مقابل هزمية وحيدة ضد برشلونة 
)1-4(، ما وضعه في قلب ال��ص��راع على 
املركزين اخلامس والسادس املؤهلني الى 

مسابقة الدوري األوروبي “يوروبا ليغ”.
وك����ان ف���ي إم���ك���ان ف��ري��ق “الغواصة 
الصفراء” أن يحسم تأهله رسميا الى 
املسابقة القارية الثانية لو فاز أو تعادل 
اإلثنني ضد ضيفه الباسكي، لكن األخير 

قال كلمته وحقق فوزه الثاني فقط في تسع 
مباريات منذ العودة.

وال ي��زال فياريال في موقع جيد حلسم 
إح��دى بطاقتي “يوروبا ليغ” كونه يحتل 
املركز اخلامس برصيد 57 نقطة، وبفارق 
ث��الث نقاط ع��ن ك��ل م��ن خيتافي السادس 
الذي تعادل اإلثنني سلبا مع مضيفه أالفيس، 
وسوسييداد ال��ذي ميلك فرصتني للتأهل 
الى “يوروبا ليغ” عبر ال��دوري ومسابقة 
الكأس التي بلغ مباراتها النهائية ملواجهة 
أتلتيك بلباو )لم يحدد موعد املباراة بعد 

تأجيلها بسبب “كوفيد- 19”(. ويختتم 
فياريال املوسم هذا األسبوع باختبار صعب 
اخلميس ضد ريال، قبل أن يستضيف إيبار 
األحد في املرحلة األخيرة، في حني سيكون 
سوسييداد أمام مهمتني شاقتني ضد إشبيلية 
الرابع على أرض��ه وأتلتيكو مدريد الثاني 

على ملعب األخير.
وبعد ش��وط أول سلبي، وج��د فياريال 
نفسه متخلفا مطلع الشوط الثاني بهدية 
من حارسه سيرخيو أسنخيو ال��ذي مرت 
الكرة من بني ساقيه إثر رأسية من البديل 

البرازيلي ويليان جوزيه بعد ركلة ركنية 
)61(. ثم حسم سوسييداد النقاط الثالث 
الى حد كبير بهدف ثان من كرة ثابتة أخرى 

ورأسية لدييغو لورنتي )75(.
وأع��اد املخضرم سانتي ك���ازورال األمل 
لفياريال، بتقليصه الفارق في الدقيقة 85 
بتسديدة م��ن م��ش��ارف املنطقة ال��ى يسار 

احلارس ميغيل أنخل مويا.
لكن الضيوف عرفوا كيف يحافظون على 
التقدم حتى النهاية، ليتلقى فياريال هزميته 

الثالثة عشرة هذا املوسم.

فرحة العبي ريال مدريد

إصابة جديدة 
بكورونا في 
البرمييرليغ

أع��ل��ن ال����دوري اإلجن��ل��ي��زي 
امل���م���ت���از، ع���ن ح���ال���ة واح����دة 
جديدة إيجابية لكوفيد19-، 
بعد أح��دث جولة لالختبارات، 
ضمت العبني وأعضاء باألجهزة 

الفنية، األسبوع املاضي.
وارتفع بذلك إجمالي احلاالت 
اإليجابية إل��ى 20، منذ بداية 

االختبارات في مايو.
واس��ت��أن��ف ال���دوري املمتاز 
نشاطه، الشهر امل��اض��ي، بعد 
ت��وق��ف دام 100 ي���وم بسبب 
اجلائحة. وقالت رابطة الدوري 
في بيان “البرمييرليج ميكنه 
اليوم التأكيد، أنه بني االثنني، 
السادس من يوليو، وحتى أمس 
األح��د، 12 من يوليو، خضعت 
2071 حالة بني العب وعضو 
باألجهزة الفنية الختبار كوفيد-
19، وجاءت عينة واحدة منها 

إيجابية”.

»الفيفا« يكسب 
صراعه القضائي في 
ملف استخدام الرذاذ

أعلن االحت���اد ال��دول��ي لكرة 
القدم )فيفا( أن محكمة والية 
ريو دي جانيرو رفضت متاما 
الدعاوى القضائية التي تقدمت 
بها شركة برازيلية ضده بسبب 
استخدام الرذاذ من احلكام خالل 
امل��ب��اري��ات دون اإلق���رار بأنها 

صاحبة الفكرة.
وأوض����ح ال��ف��ي��ف��ا ف��ي بيان 
رسمي أن احملكمة أوضحت في 
قرارها إن شركة )سبوني( لم 
تقدم أي دليل على خرق براءة 
االخ��ت��راع، وأن فكرة استخدام 
الرذاذ ال متنحه حق منع آخرين 
من استخدامه مب��واد كيميائية 

مختلفة.
وأك�������د م����دي����ر ال����ش����ؤون 
القانونية واالمتثال باالحتاد 
الدولي للعبة، إمييليو جارسيا 
سيلفيرو: “الفيفا يوجه الشكر 

الكبير لقرار احملكمة،.

مانشستر يونايتد ال يزال »خامسًا«
بعد هدف قاتل لساوثامبتون

ت��ل��ق��ت آم������ال م��ان��ش��س��ت��ر 
يونايتد في التأهل إل��ى دوري 
أب��ط��ال أوروب�����ا ض��رب��ة عقب 
تسجيل ضيفه ساوثامبتون 
ه��دف التعادل 2-2 في الوقت 
احمل��ت��س��ب ب���دل ال��ض��ائ��ع عبر 
مايكل أوبافيمي ف��ي ال���دوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم في 

أولد ترافورد.
وك����ان ي��ون��اي��ت��د، ال����ذي لم 
يخسر في 18 م��ب��اراة متتالية 
ف��ي ك��اف��ة امل��س��اب��ق��ات، يستعد 
للتقدم للمركز الثالث بعد هدف 
أنطوني مارسيال من تسديدة 
في الدقيقة 23 ليجعل النتيجة 
2-1 ألص��ح��اب األرض بعد 
التأخر بهدف مبكر من ستيوارت 
أرم���س���ت���روجن ق��ب��ل أن ي���درك 

ماركوس راشفورد التعادل.
لكن في اليوم الذي مت إلغاء 
اإلي��ق��اف األوروب����ي ملانشستر 
سيتي صاحب امل��رك��ز الثاني، 
ما يعني تأهل األندية أصحاب 
املركز األربعة األولى في الدوري 
امل��م��ت��از م��ب��اش��رة إل���ى دوري 
األبطال كالعادة، ظل يونايتد 
في املركز اخلامس برصيد 59 

نقطة.
ويحتل ليستر سيتي املركز 
الرابع متقدما بفارق األه��داف 
عن يونايتد فيما يتقدم تشيلسي 

عنهما بفارق نقطة واح��دة في 
املركز الثالث بينما حسم سيتي 
والبطل ليفربول تأهلهما بالفعل 
إلى دوري األبطال املوسم املقبل.

وتقدم ساوثامبتون بشكل 
مفاجئ بعد 12 دقيقة من البداية 
ع��ن��دم��ا خ��ط��ف امل��ه��اج��م دان��ي 
إينجس الكرة من ب��ول بوجبا 
عند حدود منطقة اجلزاء ليمرر 
إلى زميله نيثن ريدموند الذي 
أرسل متريرة عرضية على قدم 
س��ت��ي��وارت أرم��س��ت��روجن عند 
القائم البعيد ليضعها العب 

الوسط االسكتلندي في الشباك.
وب��ع��ده��ا وض���ع م��ارك��وس 
راشفورد الكرة في الشباك بعد 
متريرة منخفضة من ل��وك شو 
لكن احلكم ألغى الهدف بداعي 
التسلل لكن مهاجم يونايتد لم 

ينتظر طويال إلدراك التعادل.
وأرسل بوجبا متريرة داخل 
منطقة اجل���زاء إل��ى مارسيال 
وسط اثنني من مدافعي الضيوف 
قبل أن مي��رره��ا إل��ى راش��ف��ورد 
ليضعها امل��ه��اج��م اإلجنليزي 
في الشباك بقدمه اليسرى في 

الدقيقة 20.
وبعدها بثالث دقائق تقدم 
يونايتد إثر متريرة من برونو 
ف��رن��ان��دي��ز إل���ى م��ارس��ي��ال في 
الناحية اليسرى ليتوغل اجلناح 

الفرنسي للداخل ويطلق تسديدة 
قوية في الشباك.

وم��ع ذل��ك لم يحكم أصحاب 
األرض قبضتهم على املباراة في 
وسط امللعب أمام ساوثامبتون 
ال��ذي تناقل العبوه الكرة جيدا 

وبضغط متواصل.
واض���ط���ر ي��ون��اي��ت��د إلن��ه��اء 
امل��ب��اراة بعشرة الع��ب��ني عقب 
خروج براندون وليامز لإلصابة 
بعد نفاد تبديالت امل��درب أولي 
جونار سولشار ليفشل الفريق 
في احلفاظ على تقدمه والنقاط 
الثالث عندما ح��ول أوبافيمي 

ركلة ركنية للشباك.
وق���ال ه���اري م��ج��واي��ر قائد 
يونايتد ”الشوط الثاني كان 
س��ي��ئ��ا ب��ع��ض ال��ش��ي. ل��م نكن 
جيدين مبا يكفي عندما كانت 
ال��ك��رة معنا. وضعنا الضغط 
على أنفسنا لكن شعرنا بأننا 

فعلنا ما يكفي للفوز باملباراة.
”حتسن األداء الدفاعي في 
التعامل م��ع ال��ك��رات الثابتة. 
ك��ان لدينا سجال سيئا للغاية 
ف��ي ب��داي��ة امل��وس��م لكن حتسن 
األداء حقا. ال ميكنني السماح 
للمنافس بإرسال ضربة رأس 
عندما يكون لدينا أربعة العبني 
ح��ول امل��رم��ى ل��ذا يجب مراقبة 

املنافس.

لقطة من مباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون
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حتديات مانشستر سيتي بعد التخلص من العقوبة
ت��ن��ف��س ن�����ادي م��ان��ش��س��ت��ر سيتي 
االنكليزي الصعداء بعد إفالته من عقوبة 
االستبعاد عن املشاركة في مسابقات 
االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( في 

املوسمني املقبلني.
وفاز سيتي باالستئناف الذي تقدم به 
أمام محكمة التحكيم الرياضي )“كاس”(، 
ما سيفتح املجال أمامه للتفكير في خططه 

املستقبلية على أرض امللعب وخارجه.
وأعلنت “كاس” اإلثنني إلغاء العقوبة 
التي فرضها “يويفا” على بطل إنكلترا 
في املوسمني املاضيني، بحرمانه املشاركة 
القارية ملوسمني ملخالفته قواعد اللعب 
املالي النظيف، وخفضت الغرامة التي 
كانت مفروضة عليه من 30 مليون يورو 

إلى 10 ماليني.
وسينصرف سيتي الذي ضمن التأهل 
إلى املوسم املقبل من دوري األبطال كونه 
سينهي هذا املوسم في املركز الثاني في 
ترتيب الدوري املمتاز، إلى التركيز على 
استئناف امل��وس��م احل��ال��ي م��ن املسابقة 
القارية في أغسطس املقبل، مدركاً أنها لن 
تكون الفرصة األخيرة للمدرب اإلسباني 
جوسيب غ��واردي��وال وجن��وم تشكيلته 

لتحقيق لقب قاري أول في تاريخ النادي.
وسيبدأ أيضاً التحضيرات الستعادة 
اللقب ال���ذي خ��س��ره لصالح ليفربول 
السيما وأنه بات مرتاحاً أكثر للتصرف 

في سوق االنتقاالت.
في ما يأتي عرض ألبرز التحديات التي 

تنتظر النادي:
 الفوز بدوري األبطال        

ال تزال الكأس ذات األذن��ني الكبيرتني 
أبرز ما يغيب عن خزائن سيتي.

وع��ل��ى رغ��م فشله ف��ي ق��ي��ادة بايرن 
ميونيخ إل��ى اللقب ال��ق��اري خ��الل ثالث 
سنوات في أملانيا، كان وصول غوارديوال 
)49 عاماً( الى ملعب االحتاد عام 2016، 
ج��زءاً من مخطط سيتي للفوز باللقب 

القاري األسمى.
بنى اإلسباني أح��د أفضل الفرق في 
تاريخ الكرة اإلنكليزية بتحقيقه لقب ال� 
“برميرليغ” في مناسبتني بأعلى رصيد 
من النقاط )100 نقطة موسم 2017-
2018 و98 م��وس��م 2019-2018(، 
إضافة إلى لقب كأس االحتاد االنكليزي 
في مناسبة واحدة، وثالثة ألقاب في كأس 

الرابطة.
وق���اد غ��واردي��وال سيتي ف��ي املوسم 

املاضي إلى ثالثية محلية غير مسبوقة.
لكن في دوري األب��ط��ال، لم يتجاوز 
سيتي ال��دور ربع النهائي في أول ثالثة 

م��واس��م حت��ت إش���راف غ��واردي��وال، لكن 
األخير يعتقد أن هذه املرة ستكون مختلفة 
عندما تستأنف منافسات املسابقة في  
أغسطس املقبل. لكن طريق سيتي لن 
يكون سهاًل نحو اللقب القاري، إذ عليه 
بداية تخطي عقبة ريال مدريد اإلسباني 
“ملك” املسابقة عندما يلتقيان في إياب 
الدور ثمن النهائي في ملعب االحتاد )فاز 

سيتي ذهابا في مدريد 1-2(.
وف���ي ح���ال ب��ل��وغ��ه رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي، 
سيصطدم سيتي إم��ا بيوفنتوس بطل 
إيطاليا في املواسم الثمانية املاضية أو 
ليون الفرنسي، قبل مواجهة محتملة في 
نصف النهائي مع برشلونة اإلسباني 
أو بايرن املتوج هذا املوسم بطالً ألملانيا 

للعام الثامن توالياً.
البناء من جديد  

أت��ى ال��ف��وز برباعية على ليفربول 
بعدما ضمن الفريق األحمر لقبه األول في 
الدوري احمللي منذ 30 عاماً، في املرحلة 

32 من البرمييرليغ.
على رغم ذلك، ما زال النادي الشمالي 
يبتعد في املركز الثاني بفارق 21 نقطة 
خلف بطل أوروب��ا، ما يؤشر إلى حاجة 

لتعزيز صفوفه السيما خط الدفاع.
ويتوقع أن ي��ك��ون األم���ر أس��ه��ل اآلن 
مع الدفعة املعنوية التي منحته إياها 
“كاس”، م��ا سيمكنه م��ن ج��ذب أسماء 
كبيرة، وحتفيز آخرين كرحيم سترلينغ 

والبلجيكي كيفن دي بروين على البقاء.
وي��ب��دو م��رك��ز ق��ل��ب ال���دف���اع احللقة 

األض��ع��ف ف��ي سيتي، خصوصاً بعدما 
فشل بتعويض غياب املدافع الفرنسي 
إمييريك الب��ورت الذي تعرض لقطع في 
أربطة الركبة في أغسطس الفائت أبعده 
أشهراً عن املالعب، ورحيل املدافع والقائد 

السابق البلجيكي فنسان كومباني.
ومع رحيل الرمز اإلسباني دافيد سيلفا 
مع نهاية املوسم احلالي بعد 11 عاما في 
ملعب االحت��اد، يبدو الشاب اإلنكليزي 
املوهوب فيل فودن )20 عاماً( جاهزاً مللء 

مكانه.
وبعد بلوغه عامه الثاني والثالثني، 
بات الهداف التاريخي للنادي األرجنتيني 
سيرخيو أغويرو قريباً من إنهاء مشوار 
دام عشر سنوات، ولن يكون من السهل 

إيجاد بديل مناسب.
احلفاظ على غوارديوال      

         ينتهي عقد غوارديوال مع سيتي 
مع نهاية موسم 2020-2021. وفي حال 
استمراره إل��ى املوعد املذكور وخوضه 
موسماً خامساً، ستكون تلك أطول فترة 
أمضاها على رأس اجل��ه��از الفني لناٍد 
واح��د، بعد أربعة أع��وام مع برشلونة، 
وثالثة مع بايرن ميونيخ، فصل بينهما 

عام من الراحة.
يرتبط جن��اح سيتي أي��ض��اً بهيكلية 
النادي خلف الكواليس، إذ يعتبر املدير 
التنفيذي االس��ب��ان��ي ف��ي��ران سوريانو 
وم��واط��ن��ه م��دي��ر ك���رة ال��ق��دم تسيكي 
بيجيريستاين مسؤولني عن استراتيجية 

التوظيف.

مانشستر سيتي

إنتر ينتفض أمام تورينو ويتقدم للمركز الثاني في »الكالتشيو«
انتفض إنتر ميالن في الشوط الثاني ليقلب 
تأخره إل��ى ف��وز 3-1 على تورينو والتقدم 
للمركز الثاني ف��ي دوري ال��درج��ة األول��ى 
اإليطالي لكرة القدم إذ استفاق بعدما تعثر في 

آخر مباراتني.
ورف��ع إنتر رصيده إل��ى 68 نقطة متقدما 
بفارق األهداف على التسيو ثالث الترتيب إذ 
يتساوى الفريقان في املواجهات املباشرة. 
ويتأخر إنتر بثماني نقاط ع��ن يوفنتوس 

املتصدر قبل ست جوالت من النهاية.

واستغل أن��دري��ا بيلوتي خطأ م��ن سمير 
هاندانوفيتش ح��ارس إنتر ليمنح تورينو 
التقدم في الدقيقة 17 لكن آشلي ياجن ودييجو 
جودين والوت���ارو مارتينيز أح���رزوا ثالثة 

أهداف في غضون 13 دقيقة بعد االستراحة.
وظهر إنتر بشكل متواضع في الشوط األول 
لكنه انتفض بشكل رائ��ع عقب االستراحة 
ويبدو أن الفريق تعرض لتعليمات غاضبة 
اع��ت��اد عليها امل���درب أنطونيو كونتي بني 

الشوطني.

وق��ال كونتي ”لقد قدمنا أداء جيدا جدا 
باستحواذ يزيد على 60 باملئة وتسديد 20 
كرة على املرمى واحلصول على تسع ركالت 
ركنية. ”أدى ال��الع��ب��ون بشكل رائ���ع. هذا 
الهدف )لتورينو( كان ميكن أن يجعلنا نشعر 
بالتوتر لكن الفريق حافظ على هدوئه وواصل 

اللعب وجنح في تسجيل األهداف“.
وخسر إنتر 2-1 أم��ام بولونيا ف��ي آخر 
مباراة على ملعبه رغم تقدمه 1 -صفر وهو 
يلعب بزيادة عددية واهتزت شباكه بهدف 

متأخر في التعادل 2-2 في زي��ارت��ه مللعب 
فيرونا ي��وم اخلميس امل��اض��ي. ووج��د إنتر 

نفسه في مشكلة بعد خطأ هاندانوفيتش.
وتقدم احلارس السلوفيني لإلمساك بركلة 
ركنية دون أي ضغط لكن الكرة سقطت من 
بني يديه على قدم بيلوتي الذي سجل للمباراة 

السادسة على التوالي في الدوري.
واقترب تورينو من تسجيل الهدف الثاني 
لكن ه��ذه امل��رة تألق هاندانوفيتش إليقاف 

 فرحة العبي إنترميالنتسديدة كريستيان أنسالدي.


