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ريال بيتيس في عهدة بليغريني

عيون يوڤنتوس 
تراقب جورجينيو

قمصان فرق «الليغا» 
بال إعالنات «املراهنات»

أورالندو يهزم ميامي 
في استئناف الدوري األميركي

قال نادي ريال بيتيس املنافس 
فــي دوري الدرجــة األولى 
اإلسباني لكرة القدم إنه عني 
التشــيلي املخضرم مانويل 
بليغريني مدربا جديدا له بداية 
من املوسم املقبل وملدة ٣ أعوام.

وســبق لبليغريي (٦٦ عاما) 
تدريــب ريــال مدريد ومان 
سيتي وفاز مع األخير بلقب 
الدوري االجنليزي املمتاز في 
موسم ٢٠١٣-٢٠١٤ كما توج معه 
بلقبني في كأس رابطة احملترفني 
احمللية. كما سبق له العمل في إسبانيا على رأس اجلهاز الفني 
فــي ڤياريال وملقة، وقاد ڤياريال للتأهــل لقبل نهائي دوري 
أبطال أوروبا في ٢٠٠٦ وحتت قيادته أيضا تأهل ملقة للبطولة 
األوروبية األولى لألندية للمرة األولى في تاريخه في ٢٠١٢ وقاده 

للظهور في دور الثمانية في العام التالي.
وقال ريــال بيتيس في بيان «تعاقد ريــال بيتيس مع املدرب 
التشيلي مانويل بليغريني ليقود اجلهاز الفني لفريقه األول بداية 
من املوسم املقبل، التعاقد بني بليغريني والنادي يستمر حتى 
٢٠٢٣». وتولى بليغريني تدريب النادي اإلسباني خلفا للمدرب 
روبي الذي أقيل من منصبه في الشهر املاضي بعد فشل الفريق 
في حتقيق الفوز في أول ثالث مباريات بعد استئناف الدوري.
وتولى مدير الكرة أليكسيس تروخيو مسؤولية تدريب الفريق 

حتى نهاية املوسم.
وآخر مهمة لبليغريني كانت على رأس اجلهاز الفني لوست هام 
يونايتد املنافس في الدوري االجنليزي املمتاز والذي استغنى عن 
خدمات املدرب التشيلي بسبب سوء النتائج في ديسمبر املاضي.

ويحتل ريال بيتيس وهو واحد من أكثر أندية إسبانيا شعبية 
املركز الـ ١٣ بني فرق البطولة العشرين حاليا برصيد ٤١ نقطة 

متقدما بفارق ١٢ نقطة عن منطقة الهبوط.

كشــف تقرير صحافي امس عن أن يوڤنتوس مازال مصمما 
على ضم النجم اإليطالي جورجينيو من تشلسي هذا الصيف 

بناء على طلب من املدير الفني ماوريسيو ساري.
وبحسب صحيفة «صن» البريطانية فإن «اليوڤي» عرض على 
«البلوز» ضم الالعب مقابل حصوله على خدمات واحد من الثنائي 

آرون رامسي أو أدريان رابيو لتقليل املقابل املالي للصفقة.
وأشارت إلى أن ساري لديه إصرار كبير على ضم جورجينيو في 
املوسم اجلديد مما دفع يوڤنتوس لبدء محادثاتهم مع تشلسي 
لضم الالعب. أما بالنسبة لباقي قيمة الصفقة سيحاول يوڤنتوس 
التوصل التفاق مع تشلسي من أجل دفعها على أقساط في ظل 
األزمة املالية احلالية. وكان تشلســي قد تعاقد مع جورجينيو 
من نابولي قبل عامني مقابل ٥٨ مليون جنيه إســترليني وقت 

التعاقد مع ساري لقيادة الفريق.

تتجه احلكومة اإلســبانية إلى حظر وضع إعالنات شــركات 
املراهنــات على قمصان فرق دوري الدرجة األولى لكرة القدم 

في البالد بداية من املوسم املقبل.
وبحسب صحيفة «ال بايس»، يسعى وزير شؤون املستهلك في 
إسبانيا، البرتو غارزون، من أجل تشديد اإلجراءات املتعلقة بعقود 
الرعاية، مع حظر شركات املراهنات من رعاية قمصان األندية.
وســيطول القرار أندية ڤالنسيا واالڤيس وليغانيس وغرناطة 
ومايوركا واشبيلية واوساسونا وليڤانتي، وهي األندية الثمانية 
بدوري الدرجة األولى اإلســباني التي حتظى برعاية شركات 
مراهنات. ولن يتوقف األمر عند هذا احلد، بل سيتم حظر إطالق 

أسماء شركات املراهنات على املالعب.

هز ناني الشباك في نهاية الوقت احملتسب بدل الضائع ليقود 
أورالندو سيتي للفوز ٢-١ على إنتر ميامي مع استئناف دوري 
كرة القدم األميركي للمحترفني نشــاطه بعد أربعة أشهر من 

التوقف بسبب جائحة ڤيروس كورونا.
وأحرز جناح مان يونايتد السابق الهدف من مدى قريب ليحصل 

أورالندو على ثالث نقاط في دور املجموعات.
وتقدم إنتر ميامي، الذي يتشارك ديڤيد بيكام قائد إجنلترا السابق 
في ملكيته، بهدف خوان أغديلو، لكن املباراة انقلبت رأسا على 

عقب بعد خروج املدافع أندريس رييس مصابا.
وأدرك كريســتوفر مولر التعادل في الدقيقة ٧٠ بعد متريرة 
نانــي الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة الســابعة من الوقت 
احملتســب بدل الضائع. وأصبح الدوري األميركي أول بطولة 
كبيرة للرجال تستأنف نشــاطها منذ اجلائحة وسط احتجاج 
الالعبني ضد التمييز العنصري. ورفع بعض الالعبني قبضاتهم 
فيما جثا البعض اآلخر تضامنا مع حركة «حياة السود مهمة».
وتقام املباريات بــدون حضور اجلماهير، إذ دخلت الفرق في 

عزلة في ديزني وورلد.

«البارسا» يرسل إسبانيول إلى «الثانية» ويلتقي بلد الوليد غدًا
بقي برشلونة قريبا من 
غرميه التقليدي ريال مدريد 
املتصــدر بفــوزه الصعب 
على جاره اسبانيول ١-٠، 
ما حســم ســقوط األخير 
الى الدرجــة الثانية للمرة 
األولــى منــذ ١٩٩٣، فــي 
املرحلة اخلامسة والثالثني 
من بطولة اســبانيا. ورفع 
الى ٧٦  «البارسا» رصيده 
نقطة مقابل ٧٧ لريال مدريد 
الــذي يســتضيف االفيس 
اليــوم في ختــام املرحلة. 
وأنهى برشــلونة الشوط 
األول من دون تســديد أي 
كرة صوب املرمى، وهو ما 
يحصــل له ألول مــرة هذا 
املوسم على ملعب «كامب 
نو» في مختلف املسابقات. 
وحاول مدرب برشلونة 
تفعيل اجلبهــة الهجومية 
فأشرك الشاب انسو فاتي 
بــدال مــن الظهيــر األمين 
البرتغالي نلسون سيميدو 
مطلع الشوط الثاني، بيد ان 
فاتي لم ميكث طويال على 
ارض املســتطيل األخضر 
ألنه قام مبخاشنة فرناندو 
كاليــرو فطرده احلكم بعد 
اللجوء الى تقنية الڤيديو 
(٥٠). وبات فاتي أول العب 
في صفوف برشلونة يتم 
طرده قبل ان يبلغ الثامنة 
عشرة من عمره منذ مارك 
مونييزا عــام ٢٠٠٩. وهي 
سادس بطاقة حمراء للفريق 
الكاتالوني هذا املوسم، أي 
مجمــوع مــا حصــل عليه 
العبوه في أربعة مواســم 
ســابقة.  وسرعان ما حلق 
به العــب اســبانيول بول 
لوزانو اثر تدخله العنيف 
على جيــرار بيكيه (٥٢)، 
املباراة  الفريقــان  ليكمــل 
بعشرة العبني. وبعد لعبة 

ســيتني، املدير الفني لفريق 
برشلونة، محاوالته للتوصل 
للصيغــة الصحيحــة التــي 
الثالثــة  تســمح ملهاجميــه 
ليونيــل ميســي، ولويــس 
سواريز، وأنطوان غريزمان 
بالتألق عندمــا يحل الفريق 
ضيفــا على بلــد الوليد غدا 

السبت في املرحلة الـ ٣٦.
ورغــم أن أحالم العمالق 
التتويــج  البرشــلوني فــي 
بلقب الدوري ضعيفة، إال أن 
املهاجمني الثالثة يساعدون في 
بقاء احللم حيا، حيث يبتعد 
«البارسا»، حامل اللقب، بفارق 
نقطة خلف الريال املتصدر.

وفي بقية مباريات هذه 
املرحلة، يلعــب غدا أيضا 
أوساسونا مع سلتا فيغو، 
وأتلتيكــو مدريد مع ريال 

بيتيس.

ريال مدريد لتفادي التعثر أمام أالڤيس في ختام املرحلة الـ ٣٥ اليوم

 برنامج املباريات بتوقيت الكويت 

اليوم اجلمعة

إسبانيا (املرحلة الـ ٣٥)
٨:٣٠beIN SPORTS HD٣سوسييداد - غرناطة
١١beIN SPORTS HD٣ريال مدريد - االفيس

غدا السبت

إسبانيا (املرحلة الـ ٣٦)
٦beIN SPORTS HD٣أوساسونا - سلتا فيغو
٨:٣٠beIN SPORTS HD٣بلد الوليد - برشلونة

١١beIN SPORTS HD٣أتلتيكو مدريد - بيتيس
إيطاليا (املرحلة الـ ٣٢)

٦:١٥beIN SPORTS HD٤التسيو - ساسوولو
٨:٣٠beIN SPORTS HD٤بريشيا - روما

١٠:٤٥beIN SPORTS HD٤يوڤنتوس - اتاالنتا

روما يهزم بارما.. وقمة كبيرة بني «اليوڤي» وأتاالنتا غدًا
واصــل أتاالنتا سلســلة 
انتصاراتــه ورفعهــا الــى ٩ 
تواليــا في الــدوري بتغلبه 
على ســمبدوريا ٢-٠ ضمن 
املرحلــة احلاديــة والثالثني 
من الدوري اإليطالي. وسجل 
البرازيلي رافايل توالي (٧٥)، 
والكولومبي لويس موريال 

(٨٥) الهدفني.
ورفع أتاالنتا رصيده إلى 
٦٦ نقطــة ليرتقي الى املركز 
الثالث مؤقتا بانتظار خوض 
إنتر ميالن مباراته مع فيرونا 
اخلميس. وحافط اتاالنتا على 
ســجله خــال من اخلســائر 
للمباراة الرابعة عشرة على 
التوالي في جميع املسابقات.
واســتعاد رومــا توازنه 
بالفوز على بارما ٢-١، منهيا 
مسلسل خساراته الذي استمر 
في املباريات الثالث املاضية.
افتتح بارما التسجيل من 
ركلة جزاء نفذها السلوڤاكي 
جــوراج كــوكا (٩) بنجاح، 
وعــادل األرمينــي هنريــك 
مختاريان النتيجة في الدقيقة 
٤٣، ليضيف الفرنسي جوردان 

فيروتو هدف الفوز (٥٧).
وارتقــى رومــا للمركــز 
اخلامــس برصيــد ٥١ نقطة 
متفوقا بفــارق األهداف عن 

نابولي الذي فاز على جنوى 
٢-١ أيضا، فيما جتمد رصيد 
بارما عند ٣٩ نقطة في املركز 
الثاني عشر. وسجل إدواردو 

جلنــوى   (٤٩) غولدانيــا 
فيما ســجل لنابولــي هدافه 
البلجيكي درايس  التاريخي 
مرتنز (٤٥+١) واملكســيكي 

وفــاز تورينو علــى ضيفه 
بريشــيا ٣-١، ليبتعــد عــن 
معمعة الهبــوط إلى الدرجة 
التشــيكي  الثانية. وســجل 
اليــس ماتيــو (٤٧ خطأ في 
وأندريــا  فريقــه)،  مرمــى 
بيلوتــي (٥٨)، وســيموني 
زازا (٨٦) لتورينو، وإيرنستو 

توريغروسا (٢١) لبريشيا.
قمة كبيرة 

وتنطلق مساء غد السبت 
مباريات املرحلــة الـ ٣٢ من 
املســابقة بإقامة قمة كبيرة 
جتمع بني املتصدر يوڤنتوس 
وصاحب املركز الثالث اتاالنتا 
علــى ملعــب اليانتــس في 
تورينو. ويحتــل «اليوڤي» 
صدارة الترتيب برصيد ٧٥ 
نقطــة، ميتلــك أتاالنتــا ٦٦ 
نقطــة. ويخوض التســيو 
صاحب املركز الثاني برصيد 
٦٨ نقطــة مواجهــة ال تخلو 
من الصعوبة عندما يستقبل 
ساسوولو الثامن برصيد ٤٣ 
نقطة. ويلعب كذلك بريشيا 

مع روما.

ارفينغ لوتزانو (٦٦). وتعادل 
فيورنتينا مع ضيفه كالياري 
ســلبيا. ويحتــل الفريقــان 
مركزين مريحني نسبيا بعيدا 
عــن املنافســة األوروبية أو 
الهبوط إلى الدرجة الثانية، 
وأضــاف كالهما نقطــة إلى 
رصيده، حيث اصبح لكالياري 
٤٠ في املركز احلادي عشــر، 
وفيورنتينــا الثالــث عشــر 
٣٥ نقطــة. وشــارك العــب 
فيورنتينا الفرنسي املخضرم 
فرانــك ريبيري فــي املباراة 
بعدما كان الشك يحوم حول 
مواصلتــه اللعب مع الفريق 
بعــد تعــرض منزلــه األحد 
لعملية سطو خالل مشاركته 
في املبــاراة ضد بارما ضمن 

املرحلة السابقة.
وقفز ساسوولو إلى املركز 
الثامن بالفــوز على مضيفه 
بولونيا بعد الفوز عليه ٢-١.
الغامبي موسى  وســجل 
لصاحــب   (٩٠+١) بــاراو 
الضيافة ودومينيكو بيراردي 
(٤١) والســلوڤاكي لــوكاس 
هاراســلني (٥٦) للضيوف. 

مشتركة رائعة شارك فيها 
غريزمان وميســي وصلت 
الكــرة الــى االوروغوياني 
لويــس ســواريز فتابعها 
داخل الشــباك من مســافة 
قريبة (٥٦). في املقابل، عزز 
ڤياريال رصيده في املركز 
اخلامس وحافظ على أمله 
باملشاركة في دوري أبطال 
أوروبا املوسم املقبل بفوزه 
الثمني على منافسه املباشر 
خيتافي ٣-١ فــي عقر دار 
االخير. وفي مباراة ثانية، 
حقــق ريال بيتيــس فوزا 
صريحــا على اوساســونا 
بثالثية نظيفــة. وتختتم 
املرحلة الـ ٣٥ اليوم، حيث 
يلتقــي ريال سوســييداد 
مع غرناطــة وريال مدريد 
لتفادي التعثر أمام أالڤيس. 
إلــى ذلــك، يواصل كيكي 

«اآلسيوي» يكشف خارطة الطريق الستكمال منافساته
علــى لقب األفضل في القارة 

الصفراء العام املاضي.
عقوبات مالية

من ناحيــة أخرى، عقدت 
التابعــة  جلنــة االنضبــاط 
لالحتاد القطــري لكرة القدم 
عبــر  الــدوري،  اجتماعهــا 
االتصــال املرئــي، فــي ظــل 
الظروف الراهنة واملتمثلة في 
جائحة كورونا، حيث أصدرت 
اللجنة العديد مــن القرارات 
الهامــة واملتضمنة حتذيرات 
ملجموعــة مــن العبــي أندية 
الدحيل، والســيلية، وقطر، 
والريان، وذلك لعدم التزامهم 
بالبروتوكول املعتمد لعودة 
النشــاط الكــروي للموســم 
٢٠١٩-٢٠٢٠ واخلاص بفحص 
ڤيــروس كورونــا لألجهــزة 
الفنيــة والالعبــني، وجاءت 
القرارات بنــاء على التقارير 
الواردة من مؤسســة دوري 
جنوم قطر. وأسفرت قرارات 
اللجنــة عن حتذيــر وفرض 
غرامة مالية بلغت ٣٠ ألف ريال 
قطري على كل من، احملترف 
الكوري الشمالي لنادي الدحيل 
كوانغ ســونغ هــان، وأيضا 
على ثالثي الســيلية يوسف 
أمين، وعلي جاسمي، ومشعل 
الشــمري، والعب نادي قطر 
عيســى أحمد، باإلضافة إلى 
العب الريان أحمد السعدي.

وذلك عقب إنتهاء عقد إعارته 
لنــادي ڤياريال اإلســباني، 
وهو ما دعا اإلدارة السداوية 
للسعي الستمرار الالعب أكرم 
عفيف مع الفريق، حيث يعتبر 
من أبرز جنوم الفريق القطري 
بعد مســاهمته فــي حتقيق 
العديد من البطوالت ســواء 
مــع منتخــب قطــر أو نادي 
السد، باإلضافة إلى حصوله 

آسيا ٢٠٢٣ في الصني، فستقام 
خالل شهري أكتوبر ونوفمبر 

املقبلني.
عفيف سداوي

هــذا، وأبرمت إدارة نادي 
السد القطري عقدا جديدا مع 
أفضل العب في قارة آسيا ٢٠١٩ 
أكرم عفيف واالســتمرار مع 
الفريق الكــروي حتى ٢٠٢٥ 

املــكان في وقــت الحق. وأما 
الثانيــة،  مســابقة األنديــة 
فيســتكمل  االحتــاد،  كأس 
اعتبــارا  مجموعاتهــا  دور 
مــن ٢٣ ســبتمبر، علــى أن 
تقام املبــاراة النهائية في ١٢ 
ديسمبر. وبخصوص مباريات 
التصفيات املزدوجة املؤهلة 
إلــى نهائيــات كأس العالــم 
٢٠٢٢ فــي قطــر وكأس أمم 

سبتمبر املقبل، على ان تقام 
األدوار االقصائيــة (من ثمن 
النهائــي إلى نصف النهائي) 
بنظام مباراة واحدة بدال من 
الذهاب واإلياب، وذلك خالل 
الفترة من ٢٦ سبتمبر حتى 
٣ أكتوبر املقبلني. أما املباراة 
النهائية فستقام (من جولة 
واحدة أيضا) فــي ٥ أكتوبر 
املقبــل، علــى أن يتم حتديد 

الدوحة - فريد عبدالباقي

كشــف االحتاد اآلسيوي 
لكــرة القدم أمــس عن قراره 
باستئناف مسابقاته (دوري 
األبطــال وكأس االحتاد) في 
شهر ســبتمبر املقبل، وذلك 
توقفهــا منذ مــارس املاضي 
ڤيــروس  تفشــي  بســبب 
كورونــا املســتجد. وأصدر 
بيانــا  اآلســيوي  االحتــاد 
رســميا أمس أكــد خالله أنه 
أجرى سلسلة من النقاشات 
مع االحتادات األعضاء، حتى 
يخــرج بالرزنامــة اجلديدة 
واستكمال املسابقتني سيتم 
بنظــام التجمــع، أي إقامــة 
املباريات في مكان واحد. وأكد 
االحتاد اآلسيوي عبر موقعه 
اإللكترونــي، أن اســتكمال 
دور املجموعــات ملســابقة 
دوري األبطال التي يشــارك 
فيها ٣٢ فريقا، سيبدأ بأندية 
غرب القارة في ١٤ ســبتمبر 
املقبل، وأمــا مباريات أندية 
شــرق القارة، فستقام في ١٧ 
أكتوبر املقبل. وأوضح االحتاد 
اآلسيوي أن املباريات املتبقية 
من دور املجموعات في دوري 
األبطال، حتــى الدور نصف 
النهائي، ستقام بنظام التجمع 
من ١٤ سبتمبر حتى ٣ أكتوبر 
املقبلني. ويستكمل الدور األول 
خــالل الفترة مــن ١٤ إلى ٢٤ 

السد القطري يوقع عقدا جديدا مع أكرم عفيف

«األبطال» ينطلق في سبتمبر بالتجمع في دولة واحدة

كأس االحتاد يستكمل دور املجموعات اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر

التصفيات املزدوجة تستأنف نشاطها خالل أكتوبر ونوفمبر


