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ساسولو يعطل التسيو.. و«تصفية حساب» بني نابولي وميالن

الرابــع عشــر  أودينيــزي 
(٣٥ نقطة) على ملعبه مع 
سامبدوريا السادس عشر 
(٣٢ نقطة)، فيما ســتجمع 
ســادس املواجهــات بــني 
كالياري حادي عشــر (٤٠ 
نقطــة) ونظيــره ليتشــي 

السابع عشر (٢٨ نقطة).

متكن ساسولو من توجيه 
ضربــة جديــدة وقاســية 
لنظيــره التســيو محطما 
آماله باملنافســة على لقب 
«الكالتشــيو» بعد التغلب 
عليه ٢-١ في املواجهة التي 
جمعتهما ضمن املرحلة الـ 
٣٢ الــدوري اإليطالي لكرة 
القــدم، ليرفــع ساســولو 
رصيده ٤٦ نقطة، فيما بقي 
التسيو على رصيده السابق 
٦٨ نقطة في املركز الثاني. 

٦ مواجهات اليوم

الـ ٣٢  تتواصل املرحلة 
للدوري اإليطالي لكرة القدم 
بستة مواجهات اليوم، وتأتي 
مواجهة ميالن سابع الترتيب 
(٤٩ نقطة) مع مستضيفه 
نابولي السادس (٥١ نقطة) 
بحسابات خاصة، سواء على 
مســتوى «الكالتشــيو» أو 
الدخول في دائرة املنافسة 
حلجز مقعد مؤهل لدوري 
األبطــال، كما يســتضيف 
جنــوى الثامن عشــر (٢٧ 
نقطة) نظيره سبال األخير 
(١٩ نقطــة)، ويســتضيف 
بارمــا الثانــي عشــر (٣٩ 
نقطــة)، املعــزول صحيا، 
عاشر الترتيب بولونيا (٤١ 
نقطة)، ويلتقي فيورنتينا 
الثالث عشر (٣٥ نقطة) على 
ملعبه مع فيرونا التاســع 
ويصطــدم  نقطــة)،   ٤٣)

تصفيات أميركا اجلنوبية 
لـ «املونديال» أكتوبر املقبل

هاميلتون ينطلق أوًال 
في «فورموال ١» النمسا اليوم

أميــركا اجلنوبيــة  ســتنطلق تصفيــات 
(كومنيبول) في أكتوبر املقبل بدال من موعدها 
املقرر مسبقا في شــهر سبتمبر املقبل، وذلك 
بسبب تفشي ڤيروس كورونا كما اعلن االحتاد 
الدولي لكرة القدم، الذي أكد في بيان رســمي 
صادر عنه «بعد التشاور مع االحتادات االميركية 
اجلنوبية مت االتفاق بــني «فيفا» وكومنيبول 
(االحتــاد األميركي اجلنوبي لكرة القدم) على 
تأجيل تصفيات أميركا اجلنوبية الى أكتوبر 

.«٢٠٢٠
وكان مقررا ان تنطلق التصفيات باجلولتني 
االولــى والثانيــة فــي مــارس املاضــي لكن 
تفشــي وباء كوفيد-١٩ حال دون ذلك، وكان 
«كومنيبول» قرر في وقت سابق بدء التصفيات 

في سبتمبر قبل ان يرّحل التصفيات الى الشهر 
الذي يليه. ويشــارك فــي التصفيات املؤهلة 
لنهائيات كأس العالم في قطر ٢٠٢٢ التي تقام 
بطريقــة الدوري ١٠ منتخبــات هي البرازيل، 
االرجنتني، االوروغواي، الباراغواي، تشيلي، 
ڤنزويال، كولومبيا، االكوادور، بيرو وبوليڤيا، 
وتتأهل املنتخبات األربعة االولى مباشرة الى 
النهائيــات املقررة في قطــر ويلعب صاحب 
املركــز اخلامس مع بطل اوقيانيا في مباراتي 
امللحق. وسبق لالحتاد االميركي اجلنوبي أن 
اعلن تأجيل مســابقة كوبا أميركا التي كانت 
مقررة في االرجنتني وكولومبيا من ١٢ يونيو 
الى ١٢ يوليو ٢٠٢٠ الى تاريخ ١١ يونيو حتى 

١١ يوليو ٢٠٢١.

تصــدر بطــل العالــم ســائق مرســيدس 
البريطاني لويــس هاميلتون أمس التجارب 
الرســمية جلائزة ســتيريا الكبرى، املرحلة 
الثانيــة من بطولة العالم للفورموال ١ املقامة 
على حلبة «ريد بول رينغ» في النمسا، والتي 
أرجئ موعدها لقرابة ســاعة بســبب األمطار 

الغزيرة.
وسيكون هاميلتون الباحث هذا املوسم عن 
لقب عاملي سابع يعادل به الرقم القياسي الذي 
يحمله األملاني ميكايل شوماخر، األول على خط 
انطالق الســباق املقرر اليوم، أمام الهولندي 

ماكــس فيرشــتابن (ريد بول)، واإلســباني 
كارلوس ساينز سائق ماكالرين.

الفنلنــدي فالتيــري بوتــاس  ويكمــل 
(مرسيدس) الذي فاز في املرحلة األولى التي 
أقيمــت على احللبة ذاتها األســبوع املاضي، 
اخلط الثاني عند االنطالق. وقدم البريطاني 
املعــروف مبهارته في القيــادة على احللبات 
املبتلة، أداء قويا أتاح له االنطالق من املركز 
األول على حلبة ريد بول رينغ للمرة الثالثة 
في مسيرته، ووصف هاميلتون صعوبة القيادة 
بقوله بعد التجارب «يا له من يوم مخادع».

قرعة «مجنونة» في دوري األبطال.. ومتوازنة في «يوروبا ليغ»
ڤولفسبورغ األملاني ضد بازل السويسري أو 
فرانكفورت األملاني، وجتمع املباراة الثانية بني 
مان يونايتد اإلجنليزي أو السك النمساوي ضد 
كوبنهاغن الدمناركي أو باشاك شهير التركي، 
فيما ســتكون املباراة الثالثة بني إنتر ميالن 
اإليطالي أو خيتافي اإلسباني ضد ليڤركوزن 
األملاني أو رينجرز االسكتلندي، و«الرابعة» 
وولڤرهامبتــون اإلجنليزي أو أوملبياكوس 
اليونانــي ضد روما اإليطالي أو إشــبيلية 
اإلســباني، على أن يقام نصف النهائي بني 
الفائز من املباراة الرابعة ضد الفائز من املباراة 
الثانية من جهة، والفائز من املباراة الثالثة ضد 
الفائز من املباراة األولى، وستقام املباريات 
في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن 
ودوسلدورف األملانية، وستلعب بداية مباريات 
الدور ثمن النهائي في اخلامس والســادس 
من أغسطس، علما أنه تقرر أن يلعب روما 
اإليطالي مع إشبيلية اإلسباني وإنتر ميالن 
اإليطالي مع خيتافي اإلسباني التي لم تخض 
مباراة الذهاب، مباراة واحدة حاسمة في أملانيا.
وتقام مباريات ربــع النهائي في ١٠ و١١ 
أغسطس ونصف النهائي في ١٦ و١٧ منه، في 
مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب واإلياب، 
علــى أن تقام املباراة النهائية في ٢١ منه في 

كولن.

و٢٠١٤ و٢٠١٦). ويبدو مشوار سان جرمان 
ممهدا نحو نهائــي أول في تاريخه، فبحال 
تخطيه رجال املدرب جان بييرو غاسبيريني، 
سيواجه في نصف النهائي الفائز بني أتلتيكو 
واليبزيغ، وســيكون نصف النهائي اآلخر 
مبنزلة نهائي مبكر، فيلتقي الفائز بني برشلونة 
وبايرن بحال تأهلهما مع الفائز بني «سيتي» 
والريال وليــون ويوڤنتوس. وقرر «ويفا» 
إقامة مباريات الدورين ربع النهائي ونصف 
النهائي واملباراة النهائية على امللعبني اخلاصني 
بناديي بنفيكا «ستاديو دا لوش» وسبورتينغ 

«ستاديو جوزيه ألفاالدي». 
وستقام مباريات االياب املتبقية من الدور 
ثمن النهائي في مالعب األندية اخلاصة بها 

وليس في مالعب محايدة في البرتغال.
ويستكمل دور الـ ١٦ في السابع والثامن 
من أغسطس، على أن يقام الدور ربع النهائي 
بني ١٢ و١٥ منــه، نصف النهائي في ١٨ و١٩ 
منه، واملباراة النهائية في ٢٣ منه.  كما سحبت 
قرعة الــدور ربع النهائي للدوري األوروبي 
لكرة القدم (يوروبا ليغ) املقررة إقامة أدوارها 
النهائية على شكل بطولة مصغرة في أملانيا، 
وجاءت متوازنــة دون مواجهات من العيار 
الثقيل، حيث ســيلعب في ربع النهائي في 
املباراة األولى شاختار دونيتسك األوكراني أو 

أفرزت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 
في كرة القدم الذي ســيقام بصيغة بطولة 
مصغرة في البرتغال بسبب تفشي ڤيروس 
كورونا املستجد، مواجهة نارية محتملة بني 
برشلونة االسباني وبايرن ميونيخ االملاني. 
ويلتقي الفائز بني بايرن وتشلسي االجنليزي 
(٣-٠ ذهابا في لندن) مع الفائز بني برشلونة 
ونابولي االيطالي (١-١ في ايطاليا)، وأسفرت 
القرعة التي سحبت اجلمعة في مقر االحتاد 
القاري في مدينة نيون السويســرية، عن 
مواجهة الفائز بني ريال مدريد االسباني حامل 
الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب ومان 
سيتي االجنليزي (٢-١ للسيتي ذهابا في مدريد) 
مع الفائز بني يوڤنتوس بطل ايطاليا وليون 
الفرنسي (١-٠ ذهابا لليون في فرنسا). كما 
وقع باريس سان جرمان الفرنسي احلالم مبنح 
فرنسا لقبا ثانيا بعد مرسيليا في ١٩٩٣، مع 
اتاالنتا مفاجأة الدوري االيطالي هذا املوسم 
والذي بلغ دور الثمانيــة للمرة االولى في 

تاريخه.
أما املباراة الرابعة، فستجمع اليبزيغ األملاني 
احدى مفاجآت املوسم أيضا مع أتلتيكو مدريد 
االسباني الذي اقصى ليڤربول االجنليزي حامل 
اللقب من ثمــن النهائي، والطامح الى وضع 
حد لنحس خسارته املباريات النهائية (١٩٧٤ 

«الليغا» تقترب من قبضة «امللكي».. و«اخلفافيش» في مهمة سهلة
خطــا ريال مدريد بثبات 
نحو إحراز لقبه األول احمللي 
منــذ عام ٢٠١٧ فــي الدوري 
االسباني بفوزه على ضيفه 
االڤيس ٢-٠ ضمن منافسات 
املرحلة اخلامسة والثالثني 
من الدوري االســباني لكرة 
الثامن  القــدم، والفوز هــو 
تواليــا لريــال مدريــد بعد 
استئناف النشــاط الكروي 
في اسبانيا ليستعيد فارق 
النقــاط األربع الذي يفصله 
عن غرميه التقليدي برشلونة 
(٨٠ مقابــل ٧٦ نقطــة) قبل 
نهاية الدوري بثالث مراحل.
امللكــي  الفريــق  وبــات 
في حاجــة الــى فوزين في 
الثــالث االخيرة  مبارياتــه 
لكــي يتوج بطال، وغاب عن 
ريال مدريد قائده سيرخيو 
البطاقات  رامــوس لتراكــم 
الصفراء فحل بدال منه املدافع 
البرازيلي ادير ميليتاو الى 
جانب الفرنسي رافايل فاران، 
واألمــر ينطبق على الظهير 
األمين داني كارباخال وحل 

بدال منه لوكاس فاسكيز.
وعاد اجلنــاح البلجيكي 
ادين هازار الى التشكيلة بعد 
غيابه عن املباراتني األخيرتني 
ضد خيتافي واتلتيك بلباو 
بداعــي اصابــة طفيفــة في 
كاحله، وقد جلس على مقاعد 
الالعبني االحتياطيني قبل أن 

يشارك في أواخر املباراة.
ودخل ريال مدريد املباراة 
وهو فــي حاجة الى حتقيق 
ثالثة انتصارات فيما تبقى 
له من مباريات ليتوج بطال 
للمرة االولى منذ عام ٢٠١٧.

وحصل ريال مدريد على 
ركلة جزاء اثر اعاقة نافارو 
الفرنســي  للظهير االيســر 
بنجامــني منــدي الذي لعب 
بدال مــن البرازيلي املصاب 

ومرر كــرة عرضية باجتاه 
ماركو اسينســيو ليتابعها 
االخيــر مــن مســافة قريبة 

داخل الشباك (٥١).
وفرط ريال سوســييداد 
فــي فرصة االرتقاء الى آخر 
املراكز األوروبية بســقوطه 
القاتل على أرضه ٢-٣ أمام 
الفرصة  غرناطــة، وكانــت 

والتاسع على التوالي.
ومني سوســييداد الذي 
يلتقي مــع اتلتيك بلباو في 
ديربــي اقليــم الباســك في 
نهائي كأس اسبانيا بخسارته 
الثالثــة في الدوري في آخر 

خمس مباريات.
وبرأسية خلوسيه ارنابيز 
فــي الوقــت بــدل الضائــع 
(١+٩٠)، متكن أوساســونا 
من الفوز على ضيفه ســلتا 
ڤيغو ٢-١، في املواجهة التي 
جمعتهما مساء أمس ضمن 
منافسات املرحلة الـ ٣٦ في 
«الليغا»، ليرفع الفائز رصيده 
إلى النقطة ٤٨ متساويا مع 
أتلتيــك بلباو فــي النقاط، 
ومتخلفا عنه بفارق األهداف 
في املركز احلادي عشر، فيما 
بقي سلتا ڤيغو على رصيده 
السابق (٣٦ نقطة) في املركز 

اخلامس عشر.
٤ مباريات اليوم

تفتتــح املرحلــة الـــ ٣٦ 
للــدوري االســباني لكــرة 
القــدم «الليغا» اليوم بأربع 
مواجهات، حيث يستضيف 
املركز  اســبانيول صاحــب 
األخير (٢٤ نقطــة) نظيره 
إيبار الســادس عشــر (٣٦ 
نقطة)، فيما يخوض ليڤانتي 
الثاني عشر مواجهة صعبة 
(٤٣ نقطــة) علــى ملعبــه 
اتلتيك  عندمــا يســتضيف 
بلباو العاشــر (٤٨ نقطة)، 
وجتمــع ثالــث املواجهــات 
ليغانيس التاسع عشر (٢٩ 
نقطة) وڤالنسيا التاسع (٥٠ 
نقطة) في مهمة تبدو سهلة 
لـــ «اخلفافيــش»، وتختتم 
أمسية «الليغا» مبباراة جتمع 
الرابع (٦٣ نقطة)  إشبيلية 
مع ضيفه ريال مايوركا ثامن 

عشر الترتيب (٣٢ نقطة).

متاحة أمام النادي الباسكي 
لالرتقاء الى املركز السادس 
الذي يؤهل صاحبه خلوض 
الدوري األوروبي  تصفيات 
«يوروبا ليغ»، إال أن رصيده 
جتمــد عند ٥١ نقطة متخلفا 
بنقطتني عن خيتافي السادس 
ومتقدما بنقطة يتيمة على 
ڤالنســيا وغرناطــة الثامن 

أوساسونا يخطف الفوز من سلتا ڤيغو.. وغرناطة ُيسقط «الباسكي» بهدف قاتل

الــذي ســيغيب  مارســيلو 
عــن املالعــب حتــى نهايــة 
املوســم احلالي، انبرى لها 
كرمي بنزمية بنجاح مفتتحا 

التسجيل (١٢).
وجنــح ريــال مدريد في 
إضافــة الهــدف الثاني بعد 
هجمة مرتدة ســريعة كسر 
فيها بنزمية مصيدة التسلل 

جدول مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا (املرحلة الـ ٣٦)

٣:٠٠beIN SPORTS HD٣اسبانيول - إيبار
٦:٠٠beIN SPORTS HD٣ليڤانتي - اتلتيك بلباو

٨:٣٠beIN SPORTS HD٣ليغانيس - ڤالنسيا
١١:٠٠beIN SPORTS HD٣إشبيلية - ريال مايوركا

إيطاليا (املرحلة الـ ٣٢)
٦:١٥beIN SPORTS HD٤جنوى - سبال

٨:٣٠beIN SPORTS HD٤فيورنتينا - فيرونا
٨:٣٠beIN SPORTS HD١٢بارما - بولونيا

٨:٣٠beIN SPORTS HD٨أودينيزي - سامبدوريا
٨:٣٠beIN SPORTS HD٥كالياري - ليتشي
١٠:٤٥beIN SPORTS HD٤نابولي - ميالن

إصابة مارسيلو توجع «الريال»

«كورونا» يعزل بارما صحيًا

زيدان: نعمل املستحيل.. وبنزميا بخير

تعرض ريال مدريد القدم لنكســة قبل أربع 
مباريات من نهاية املوسم بإصابة ظهيره األيسر 
البرازيلي مارسيلو في العضلة الضامة بفخذه 
األيســر وفق ما أفاد النادي، وجاء في بيان 
مقتضب للنادي امللكي أن مارسيلو (٣٢ عاما) 
تعرض «إلصابة في العضلة الضامة اليسرى 
وستتم متابعة عملية شفائه»، من دون أن يذكر 

الفترة التي سيغيب عنها عن املالعب.

إال أن صحيفة «أس» املدريدية أفادت أن الدولي 
البرازيلي «ســيغيب ما بني أسبوعني وثالثة 
أسابيع، وســيعود إلى دوري األبطال» الذي 
تستكمل منافساته في السابع من أغسطس.

ويتوقع غياب مارسيلو عن مواجهات غرناطة 
وفياريال وليغانيس، حيث من املتوقع أن يحل 
مكانه الفرنســي فيرالن مندي الذي شارك 

أساسيا في مباريات عدة هذا املوسم.

أعلن نادي بارمــا أمس أن أحد أفراد جهازه 
الفني ثبتت إصابته بڤيروس كورونا املستجد، 
ليسجل بالتالي أول إصابة بـ «كوفيد-١٩» في 
الدوري اإليطالي لكرة القدم منذ اســتئناف 
منافساته الشــهر املاضي، وعاودت «سيري 
أ» نشــاطها في يونيو بعد تعليقها ألكثر من 

٣ أشهر بسبب «كوفيد-١٩». وأكد النادي في 
بيان ان «هذا الشخص الذي ال تظهر عليه أي 
عوارض، مت عزله بشــكل سريع متاشيا مع 
التوجيهات الفيدرالية واحلكومية» للتعامل مع 
حاالت مماثلة. وأكد بارما ان كل أفراده اآلخرين 

«خضعوا لفحوص جاءت نتيجتها سلبية، 

أبدى زين الدين زيدان، املدير الفني لريال 
مدريد ســعادته الغمرة بالفوز على ضيفه 
ديبورتيفو أالفيس (٢-٠)، في إطار اجلولة 
الـ ٣٥ من «الليغا»، وقال: «عدم اســتقبال 
األهداف دائما أمر مســتحيل، صحيح أننا 
نخرج بشباك نظيفة، وعلينا أن نواصل ما 
نقوم بــه، احلارس كورتوا رائع، وله تأثير 

كبير ومهم للغايــة، حيث يتصدى للعديد 
من الفرص، والفريق يتلقى القليل جدا من 
األهداف»، وفيما يتعلق بإصابة بنزميا، ذكر 
انه تعرض لضربة، ورمبا شعر ببعض التعب، 
لكنه بخير، مضيفا: أهم شيء هو تسجيل 
األهداف، وإذا احتسب احلكم ضربة جزاء 

فهي كذلك.


