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الكرة اإلسبانية

أصداء عالمية

ريال مدريد يمنح الثقة لبنزيما حتى 2021
لم تعر إدارة ريــال مدريد اإلسباني
ومــدربــه الفرنسي زيــن الــديــن زيــدان
أي اهتمام لالنتقادات التي تعرض
لـهــا مـهــاجــم الـفــريــق الـفــرنـســي كريم
بنزيما بسبب تراجع مستواه ،حيث
تقرر تمديد عقده حتى .2021
وأورد الريال في بيان له" :اتفق ريال
وبـنــزيـمــا عـلــى تـمــديــد عـقــد الــاعــب،
وبات مرتبطًا معه حتى  30حزيران
."2021
وسـيـعـقــد بـنــزيـمــا ،الـ ــذي ك ــان عـقــده
الـســابــق يـمـتــد حـتــى  ،2019مــؤتـمـرًا
صحافيًا اليوم في ملعب "سانتياغو
ب ــرن ــاب ـي ــو" ف ــي م ــدري ــد ل ــإع ــان عــن
تفاصيل التمديد.
وب ـحــال إكـمــالــه عـقــده الـجــديــد حتى
نـهــايـتــه ،ي ـكــون الع ــب ل ـيــون الـســابــق
ق ـ ــد أم ـ ـضـ ــى  12عـ ــامـ ــا ف ـ ــي ص ـف ــوف
الفريق األكثر تتويجًا على الساحة
األوروبية.
وي ــأت ــي الـتـمــديــد لـبـنــزيـمــا ف ــي إط ــار
تثبيت تشكيلة الريال التي هيمنت
عـلــى ال ـكــرة األوروب ـي ــة فــي الـسـنــوات
األرب ـ ـ ــع امل ــاضـ ـي ــة .ف ـب ـعــد ال ـب ــرازي ـل ــي
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يأتي التمديد لبنزيما بعد مارسيلو وإيسكو وكارفخال (أ ف ب)

ودانــي كارفخال ( ،)2022جــاء الــدور
لتمديد عقد بنزيما.
ك ـمــا أن رئ ـيــس الـ ـن ــادي فـلــورنـتـيـنــو
بيريز حدد أولوية تمديد عقد زيدان
الــذي ينتهي في  .2018وقــال "زيــزو":

"في ما يخص التمديد ،لقد حسم".
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـسـ ـع ــى مـ ـ ــدرب
ليفربول اإلنكليزي ،األملاني يورغن
كلوب ،إلى ترميم دفاع الـ"ريدز" ،في
سوق االنتقاالت الشتوية املقبلة.

ويـ ـن ــوي ك ـل ــوب ال ـت ـعــاقــد م ــع مــدافــع
اليبزيغ الفرنسي دايــوت أباميكانو
لحل األزم ــات الدفاعية التي تواجه
فريقه.
وذك ـ ــرت صـحـيـفــة "ب ـي ـلــد" األملــان ـيــة أن
ليفربول يـحــاول ضــم أباميكانو (18
عامًا) بعد الـخــروج من كــأس الرابطة
اإلنكليزية املحترفة إثر الخسارة أمام
ليستر سيتي .2-0
وأش ـ ـ ــارت الـصـحـيـفــة إلـ ــى أن الــاعــب
الفرنسي لديه عقد يمتد لـ  4مواسم،
ب ـشــرط ج ــزائ ــي يـصــل إل ــى  88مليون
ج ـن ـيــه اس ـت ــرل ـي ـن ــي ،وم ـ ــن ال ـص ـعــوبــة
املوافقة على رحيله ،وخصوصًا بعد
ض ــم ل ـي ـفــربــول زم ـي ـلــه ال ـغ ـي ـنــي نــابــي
كيتا .وتعاقد ليفربول مع كيتا ،على
أن ي ـن ـضــم إلـ ــى ال ـف ــري ــق م ـط ـلــع تـمــوز
املقبل ،بعد دفع قيمة الشرط الجزائي
واملقدرة بمبلغ  48مليون استرليني.
وكـ ــان ك ـلــوب ق ــد عـ ّـبــر ع ــن غـضـبــه من
تـكــرار األخ ـطــاء الــدفــاعـيــة بـقــولــه" :لقد
سـئـمــت مــن األمـ ــر ،وه ــذه لـيـســت املــرة
األولــى التي نتلقى فيها أهدافًا بهذه
السهولة ،فحتى بعد تقديم مستوى
جيد خسرنا املباراة".

تشيفيرين يطلب
مساعدة السياسيين

استنجد رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم
السلوفيني ألكسندر تشيفيرين بالزعماء
السياسيني في أوروبا من أجل تحقيق
إصالحات للحد من اإلنفاق الخيالي في سوق
انتقاالت الالعبني .وقال تشيفيرين" :سمعت
بعض املسؤولني السياسيني البارزين مثل
املستشارة األملانية أنجيال ميركل قبل بضعة
أيام ،يدينون التطورات األخيرة في مجال كرة
القدم ،مطالبني بمزيد من اإلنصاف الرياضي.
أنا أتفق معهم تمامًا" .وواصل" :نحن ننتظر
فقط الضوء األخضر من أولئك الذين يدينون
علنًا هذه األنواع من الحاالت".

دورانت يعتذر
عن تغريداته «الغبية»

َّقدم العب غولدن ستايت ووريرز كيفن
دورانت اعتذاره عما اعتبره تغريدات "غبية"
و"صبيانية" صدرت عنه خالل دردشة مع
جمهوره على موقع التواصل االجتماعي
"تويتر" بشأن رحيله عن أوكالهوما سيتي
ثاندر ،وانضمامه الى الفريق الحالي .وأشار
دورانت إلى أنه نادم عما صدر عنه في هذا
النقاش مع املشجعني ،وال سيما التعليق
الذي تناول فيه مدربه وزميله السابقني في
أوكالهوما بيلي دونوفان وراسل وستبروك.

برشلونة يدعم استفتاء استقالل كاتالونيا
ّ
يجسد الهوية
جدد برشلونة ،الــذي
الكاتالونية ،مساندته إجراء استفتاء
الستقالل إقليم كاتالونيا في األول
م ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،وه ـ ـ ــي خ ـط ــوة
يـمـنـعـهــا ال ـق ـضــاء اإلس ـب ــان ــي ،وذل ــك
بإدانته أي عمل يعيق "حق التقرير"،
على خلفية حملة االعـتـقــاالت التي
قــامــت بها السلطة املــركــزيــة وطالت
العشرات من أعضاء حكومة اإلقليم
التي تنوي القيام باالستفتاء.
وقــال برشلونة في بيان نشره على
موقعه الرسمي" :في أعقاب األحداث
ال ـ ـتـ ــي بـ ـ ـ ــرزت ف ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ــام األخـ ـ ـي ـ ــرة،
وخصوصًا األرب ـعــاء ،فــي مــا يتعلق
ب ــال ـح ــال ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ــراهـ ـن ــة فــي
ك ــات ــال ــون ـي ــا ،ي ـب ـقــى بــرش ـلــونــة وفـيــا
اللتزامه التاريخي بالدفاع عن األمة،
الديموقراطية ،حرية التعبير وحق
تقرير املصير".
وأكــد برشلونة ردًا على ما يحصل:
"ن ـ ـحـ ــن نـ ــديـ ــن أي عـ ـم ــل ق ـ ــد ي ـع ـيــق
م ـ ـمـ ــارسـ ــة ه ـ ـ ــذه ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق بـ ـح ـ ّـري ــة.
ول ــذل ــك ،ف ــإن ن ــادي بــرشـلــونــة يعرب
عـ ـلـ ـن ــا ع ـ ــن دع ـ ـمـ ــه ل ـج ـم ـي ــع الـ ـن ــاس
والـكـيــانــات واملــؤسـســات الـتــي تعمل

على ضمان هذه الحقوق .سيواصل
ن ــادي بــرشـلــونــة ،فــي إط ــار احـتــرامــه
ال ـك ــام ــل ألع ـض ــائ ــه امل ـت ـن ــوع ــن ،دعــم
إرادة أغـلـبـيــة ال ـش ـعــب الـكــاتــالــونــي،
ّ
وسيطبق ذلك بطرق مدنية وسلمية
ومثالية".

ودع ـ ــا رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة اإلس ـبــان ـيــة
ماريانو راخوي في وقت سابق إلى
ال ـه ــدوء م ــع خ ــروج مـتـظــاهــريــن إلــى
ال ـ ـشـ ــوارع ف ــي بــرش ـلــونــة احـتـجــاجــا
على هــذه التوقيفات التي لم تعرف
أس ـب ــاب ـه ــا ب ـش ـك ــل واضـ ـ ـ ــح ،رغـ ـ ــم أن

أدان «البرسا» أي عمل يعيق «حق التقرير» وذلك على خلفية االعتقاالت (أ ف ب)

ّ
ال ـس ـل ـط ــات س ـب ــق أن ح ـ ـ ــذرت م ــن أن
املـ ـس ــؤول ــن الـ ــذيـ ــن ي ـس ــاه ـم ــون فــي
تنظيم االستفتاء يمكن أن يواجهوا
مالحقات قضائية.
ّ
وصبت نتائجه
وإذا أقيم االستفتاء
مل ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة االنـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال وحـ ـصـ ـل ــت
ك ــات ــال ــون ـي ــا ع ـل ــى اس ـت ـق ــال ـه ــا ،ف ــإن
ب ــرش ـل ــون ــة سـ ُـي ـق ـصــى م ــن ال ـب ـطــولــة
اإلسبانية بشكل مــؤكــد ،بحسب ما
أش ــار ســابـقــا رئ ـيــس راب ـطــة ال ــدوري
خافيير تيباس ،مضيفًا" :إذا واصلت
الـعـمـلـيــة م ـســارهــا بــاالت ـجــاه الـقــائــم
حــال ـيــا ،وآمـ ــل أال يـحـصــل ذلـ ــك ،فلن
يـكــون بإمكانهم (بــرشـلــونــة) اللعب
في الدوري اإلسباني".
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ت ـ ـي ـ ـبـ ــاس إلـ ـ ـ ــى أن م ـ ـشـ ــوار
ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون م ـ ـح ـ ـصـ ــورًا
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوري ال ـ ـكـ ــاتـ ــالـ ــونـ ــي وحـ ـس ــب،
مضيفًا بشيء من السخرية" :بطولة
كاتالونيا ستكون دون شك مماثلة
أو أف ـضــل ب ـشــيء قـلـيــل م ــن الـ ــدوري
الهولندي .برشلونة سيكون سوبر
أي ــاك ــس (ال ـ ـ ــذي ال ي ـق ـهــر ف ــي دوري
بــاده) .سيتوقف عن أن يكون ناديًا
أوروبيًا كبيرًا ،هذا أمر مؤكد".

الكرة اللبنانية

افتتاح األسبوع الثاني من الدوري بلقاء الجريحين
عبد القادر سعد
ينطلق األسبوع الثاني من الــدوري
الـلـبـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم غـ ـدًا الـجـمـعــة
بـلـقــاء الـجــريـحــن طــرابـلــس وضيفه
اإلصالح البرج الشمالي عند الساعة
 15.30على ملعب طرابلس البلدي.
ل ـقــاء يـجـمــع خــاســريــن مــن األس ـبــوع
األول ،لكن بنتيجتني مختلفتني.
صـ ــاحـ ــب األرض ي ـل ـع ــب ل ــأس ـب ــوع
ال ـث ــان ــي ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ع ـل ــى أرضـ ــه،
ويسعى إلــى محو الخسارة الثقيلة
ال ـتــي لقيها عـلــى املـلـعــب عـيـنــه أمــام
األنصار  .5 - 1خمسة أهداف أحرجت
الطرابلسيني وجمهورهم ،ولــم تمر
م ــرور ال ـكــرام فــي ال ـن ــادي .فــاألسـبــوع
الـ ـح ــال ــي ش ـه ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــات لـلـجـنــة
ال ـف ـن ـيــة ال ـت ــي قـ ّـي ـمــت امل ـ ـبـ ــاراة ،ورغ ــم
ح ـج ــم الـ ـخـ ـس ــارة إال أن امل ـس ــؤول ــن

وجدوا بعض اإليجابيات في اللقاء.
ف ـف ــي ح ــدي ــث مـ ــع أم ـ ــن سـ ــر الـ ـن ــادي
سليم ميقاتي ،أشــار الى أن الصورة
ل ــم ت ـكــن س ــوداوي ــة بــال ـكــامــل" .ه ـنــاك
ب ـع ــض اإلي ـج ــاب ـي ــات ك ـع ــدد ال ـف ــرص
الـتــي سنحت وال ـتــي ك ــان مــن املمكن
أن ي ـسـ َّـجــل م ـن ـهــا أهـ ـ ــداف ت ـغـ ّـيــر في
سـيـنــاريــو ال ـل ـقــاء ،وهـ ــذا م ــا أراه في
ّ
ال ـفــريــق ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ تسلمي
منصبي قبل ثماني سـنــوات ،أضف
الى ذلك ما شهدناه من تدوير للكرة
وتناقلها بشكل سلس .ويمكن حصر
ال ـخ ـســارة فــي سـبـبــن رئـيـسـيــن الــى
جانب إه ــدار الـفــرص :األول هــو عدم
انضباط العبي خط الوسط بالدفاع
وعدم التزامهم بواجباتهم الدفاعية.
أمـ ـ ـ ــا الـ ـسـ ـب ــب ال ـ ـثـ ــانـ ــي فـ ـه ــو ب ـعــض
املـشـكــات فــي خــط الـظـهــر ،وتحديدًا
في مركز قلب الدفاع ،كان هناك كامل

الثقة بـقــدرة امل ــدرب ثيو بوكير على
معالجة األمور".
اإلصــاح ،بــدوره ،يتوجه من الجنوب
الـ ـ ــى الـ ـشـ ـم ــال ب ـح ـث ــا وراء ت ـعــويــض
خ ـ ـسـ ــارة فـ ــي قـ ــواعـ ــده أم ـ ــام ال ـش ـب ــاب
الـ ـع ــرب ــي  ،1 - 0وب ــالـ ـت ــال ــي س ـي ـكــون
التعادل أقل ما يطمح إليه الجنوبيون.
وفــي مـبــاراة ليلية تقام للمرة األولــى
عند الساعة  ،21.45يلعب الراسينغ مع
األنصار على ملعب املدينة الرياضية.
لقاء بني صاحب األرض األبيض الذي
أفـلــت مــن يــده فــوز ثمني فــي األسـبــوع
املاضي أمــام اإلخــاء األهلي عاليه في
ب ـح ـم ــدون ب ـعــدمــا تـ ـع ــادال  ،1 - 1أمــا
الـ ـط ــرف ال ـث ــان ــي ف ـهــو ن ـجــم األس ـب ــوع
األول ومتصدره األنصار الذي يدخل
الى اللقاء سعيًا وراء فوز ثان وجرعة
معنوية كبيرة قبل لقائه الكبير مع
ال ـن ـج ـمــة ف ــي األس ـ ـبـ ــوع ال ـث ــال ــث عـلــى

امللعب عينه بعد سبعة أيام.
مواجهة ليلية بني املدربني رضا عنتر
من جانب الراسينغ ،واألملاني روبرت
جــاس ـبــرت م ــن ط ــرف األنـ ـص ــار ،حيث
سيسعى األول الــى إثبات نفسه أمام
منافس يتمتع بخبرة عالية ،في حني
يأمل املدرب األملاني أن يحافظ العبوه
عـلــى وتـيــرتـهــم الـتـصــاعــديــة وي ـمــددوا
إقامتهم في الصدارة أسبوعًا آخر.
ويستكمل األسبوع الثاني يوم السبت
بمباراتني ،األول ــى تجمع الصفاء مع
الـشـبــاب الـعــربــي عـنــد الـســاعــة 15.30
على ملعب بحمدون ،والثانية تجمع
اإلخــاء األهلي عاليه مع النجمة على
م ـل ـعــب صـ ـي ــدا ع ـن ــد الـ ـس ــاع ــة .16.00
ويلعب األحــد النبي شيت مــع ضيفه
السالم زغرتا في البقاع عند الساعة
 ،15.30وال ـت ـضــامــن ص ــور م ــع العهد
على ملعب صور عند الساعة .16.00

أخبار رياضية

مباريات دورة الراحل
برنامج
ّ
شلهوب السلوية
أعلنت اللجنة املنظمة لدورة الراحل هنري
شلهوب عن برنامج الدورة بنسختها الثالثة
التي تنطلق يوم  25الحالي حتى األول من
تشرين األول املقبل على ملعب مجمع الشياح
الرياضي .وكانت القرعة قد أوقعت أندية
بيروت وبيبلوس واللويزة والشانفيل في
املجموعة األولى ،وأندية األنطونية واملتحد
والهومنتمن في املجموعة الثانية ،ويتأهل
صاحبا املركزين األول والثاني الى الدور
نصف النهائي .وهنا برنامج الدور األول:
االثنني  25أيلول :بيروت × الشانفيل
( ،)19:00بيبلوس × اللويزة (.)21:00
الثالثاء :اللويزة × بيروت ( ،)19:00األنطونية
× الهومنتمن ( - .)21:00األربعاء :الشانفيل
× بيبلوس ( ،)19:00املتحد × الهومنتمن
( - .)21:00الخميس :اللويزة × الشانفيل
( ،)16:45األنطونية × املتحد ( ،)19:00بيروت
× بيبلوس ( .)21:00وسيكون يوم الجمعة
 29الحالي راحة للفرق ،على أن تقام مباراتا
الدور نصف النهائي السبت الساعة ()15:00
و( )17:00تواليًا ،واملباراة النهائية يوم األحد
( )17:00في األول من تشرين األول املقبل.

«ماسترز» ّدراجات الطرق
لكارل عسيلي

نظم االتحاد اللبناني للدراجات الهوائية بطولة
لبنان لدراجات الطريق لفئة املاسترز (فوق
 40سنة) الذي أحرز لقبه كارل عسيلي
(نادي كلوب دي فلوكون) على مسار "مارينا
ضبية" بمشاركة العبني يمثلون أربعة أندية
اتحادية ،كما أقيم في الوقت عينه سباق
مفتوح لالعبني الهواة من غير الجمعيات
االتحادية .في الترتيب العام وفي فئة الهواة،
أحرز فادي فرح لقب السباق قاطعًا مسافة
 70كلم ( 14دورة بني مسبح غولدن بيتش
وثكنة الفهود) بتوقيت ساعة و 57دقيقة و13
ثانية ،وهو التوقيت عينه الذي حققه بطل
لبنان لفئة املاسترز كارل عسيلي والثاني
بسام ضناوي (بايك لبنان).

