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رياضة
الكرة الفرنسية

أصداء عالمية

يأس في فرنسا مع انطالق الموسم الجديد
م ــوس ــم ج ــدي ــد ي ـب ــدأ ف ــي فــرن ـســا بني
بــاريــس ســان جـيــرمــان وبــاقــي الفرق
التي ال تــزال أدنــى مستوى منه .أما
ال ـت ـح ــدي ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي سـيــواجـهــه
النادي الباريسي فهو دفاعه عن لقبه
م ــن دون ن ـجـمــه ال ـس ــاب ــق ال ـســويــدي
زالت ــان ابراهيموفيتش ال ــذي انتقل
الى مانشستر يونايتد االنكليزي.
سان جيرمان الــذي رحل عنه املدرب
الـ ـس ــاب ــق ل ـ ـ ــوران ب ـ ــان ل ـي ـحــل مـحـلــه
امل ـ ـ ـ ــدرب االس ـ ـبـ ــانـ ــي أون ـ ـ ـ ــاي إيـ ـم ــري
الــذي قــاد إشبيلية لثالثة ألـقــاب في
"يوروبا ليغ" ،سيبدأ مشوار املوسم
الليلة الساعة  21.00بتوقيت بيروت
ف ــي ضـيــافــة بــاس ـت ـيــا" .وق ــال إي ـمــري:
"ال ـش ــيء األك ـث ــر أهـمـيــة ه ــو أن نـكــون
مرشحني للفوز بدوري األبطال وهو
ّ
هـ ــدف واض ـ ــح ل ـكــن ي ـجــب أل ننسى
الدوري والكؤوس املحلية".
وق ــد يـتــأثــر الـفــريــق بـفـقــدان ال ـقــدرات
التهديفية الرائعة إلبراهيموفيتش،
ل ـك ـن ــه تـ ـع ــاق ــد م ـ ــع حـ ــاتـ ــم ب ـ ــن ع ــرف ــة
ومهاجم ريــال مدريد خيسي ،منفقًا
 67مـ ـلـ ـي ــون ي ـ ـ ــورو عـ ـل ــى ال ـص ـف ـق ــات
ً
الجديدة ما يمثل مبلغًا قليال نسبيًا
مقارنة باالعوام املاضية .وسيعتمد

الفريق على املهاجم األوروغــويــانــي
إديـ ـنـ ـس ــون ك ــاف ــان ــي ف ــي م ــرك ــز رأس
الـ ـح ــرب ــة ،ل ـك ــن خ ـي ـســي أو ب ــن عــرفــة
يمكنهما أن يـحــا مـكــان "إي ـب ــرا" في
تسجيل األهداف من هذا املركز أيضًا.
ّ
ويتوقع أن يقود بن عرفة الهجوم في
املـبــاراة االفتتاحية أمــام باستيا ،إذ

أصيب كافاني في الفخذ خالل الفوز
 1-4عـلــى ل ـيــون ف ــي ال ـك ــأس الـســوبــر
امل ـح ـل ـي ــة الـ ـسـ ـب ــت امل ـ ــاض ـ ــي .نـتـيـجــة
فـ ّـســرهــا كـثـيــرون ب ــأن منافسي ســان
جيرمان سيتصارعون على األرجح
على املركز الثاني مجددًا.
بدوره ،قال رئيس ليون جان ميشال

ّ
يتوقع استمرار احتفاالت سان جيرمان في فرنسا (أ ف ب)

أوال ،لوسائل إعالم محلية ،إنه يجب
منع سان جيرمان من االستفادة من
م ـســاعــدة ق ـط ــر .وأض ـ ــاف ف ــي إش ــارة
إل ـ ــى إن ـ ـهـ ــاء لـ ـي ــون ل ـ ـلـ ــدوري امل ــوس ــم
املــاضــي خـلــف س ــان جـيــرمــان بـفــارق
 31نقطة" :انـهــا منافسة غير عادلة.
ليس من الطبيعي أن يكون  19من 20
فريقًا ليس لديهم الفرصة في الفوز
بالدوري".
وس ـي ـكــون ل ـي ــون ،الـ ــذي يـعـتـمــد على
العبني من أكاديمية النادي ،مرشحًا
للحصول على املركز الثاني مجددًا
مع إمكانية أن ينافسه موناكو الذي
يـسـتـضـيــف غــان ـغــان الـلـيـلــة الـســاعــة
 ،21.30وهــو الــذي سيعود لالعتماد
عـلــى مـهــاجـمــه الـكــولــومـبــي رادام ـيــل
فــالـكــاو الـعــائــد بعد فـتــرة إع ــارة غير
موفقة في كل من مانشستر يونايتد
وتشلسي.
وي ـل ـع ــب ال ـس ـب ــت ب ـ ـ ــوردو م ــع ســانــت
إتـ ـي ــان ( ،)18.00وك ـ ــان م ــع ل ــوري ــان
ودي ـ ـجـ ــون م ــع ن ــان ــت وم ـت ــز م ــع لـيــل
وم ــون ـب ـل ـي ـي ــه مـ ــع أن ـج ـي ــه (،)21.00
واألحـ ــد نــانـســي م ــع ل ـيــون (،)16.00
ونيس مــع ريــن ( ،)18.00ومرسيليا
مع تولوز (.)21.45

سوق االنتقاالت

مصطفي رابع األلمان في أرسنال؟
يـبــدو ان الــدولــي االملــانــي شـكــودران
مصطفي مدافع ارسنال االنكليزي،
سيصبح راب ــع الــاعـبــن االمل ــان في
الفريق اللندني ،وذلــك بعدما أعلن
وك ـي ــل أع ـم ــال ع ـلــي ب ـل ــوت بــاق ـتــراب
انـ ـتـ ـق ــال ــه الـ ـ ــى "امل ــدفـ ـعـ ـجـ ـي ــة" .وقـ ــال
بلوت" :توصل شكودران الى اتفاق
مع أرسـنــال لالنضمام اليه بصفقة
قيمتها نحو  35مليون يورو".
وإذا أنـ ـه ــى م ـص ـط ـف ــي ( 24ع ــام ــا)
انتقاله مــن فالنسيا الــذي قــدم اليه
عام  ،2014فانه سيعود الى انكلترا
ح ـيــث ل ـعــب م ــع إف ــرت ــون ب ــن 2009
و ،2012ول ـي ـص ـب ــح ب ــال ـت ــال ــي راب ــع

ال ــاع ـب ــن االملـ ـ ــان ف ــي ف ــري ــق املـ ــدرب
الفرنسي ارســن فينغر بعد القائد
امل ـص ــاب بـيــر مـيــرتـســاكــر ومـسـعــود
اوزي ـ ـ ـ ــل والـ ـ ـش ـ ــاب س ـ ـيـ ــرج غ ـن ــاب ــري
امل ـ ـتـ ــألـ ــق ح ــالـ ـي ــا م ـ ــع "املـ ــان ـ ـشـ ــافـ ــت"
االوملبي في اوملبياد .2016
ومـ ـ ــن اسـ ـب ــانـ ـي ــا الـ ـ ــى انـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ط ــار
مـ ـه ــاج ــم أت ـل ـت ـي ـك ــو مـ ــدريـ ــد ب ــورخ ــا
بــاس ـتــون لـيـصـبــح اغ ـلــى صـفـقــة في
ضمه
تاريخ سوانسي سيتي الــذي َّ
مـ ـق ــاب ــل  20مـ ـلـ ـي ــون دوالر .ووقـ ـ ــع
بــاسـتــون ( 23عــامــا) عـقـدًا ملــدة اربــع
سـ ـن ــوات ،وه ــو س ـيــرتــدي الـقـمـيــص
الرقم  10مع فريقه الجديد.

َّ
وع ـلــى خ ــط امل ـهــاج ـمــن ،أك ــد رئـيــس
ن ــاب ــول ــي االي ـ ـطـ ــالـ ــي أوري ـ ـل ـ ـيـ ــو دي
لــوريـنـتـيــس أن ــه س ـيــرد عـلــى رحـيــل
نجمه السابق األرجنتيني غونزالو
هيغواين الى يوفنتوس بضم نجم
كبير ليحل مكانه .ومن بني االسماء
ً
االكـ ـث ــر ت ـ ـ ــداوال ل ـخ ــاف ــة ه ـي ـغــوايــن،
مواطنه مهاجم انتر ميالنو ماورو
إيكاردي.
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أف ـ ـصـ ــح م ـهــاجــم
ليفربول اإليطالي ماريو بالوتيلي
ً
عن وجهته املقبلة قائال أنه سيعود
الـ ــى الـ ـ ـ ــدوري االيـ ـط ــال ــي م ــن ب ــواب ــة
ً
كييفو ،قائال" :أنا في مفاوضات مع

كييفو ،لكن راتبي مشكلة".
وعلى صعيد املدربني ،أقال فياريال
االسباني مــدرب فريقه مارسيلينا
غ ــارس ـي ــا تـ ـ ــورال ق ـبــل أسـ ـب ــوع عـلــى
لـقــائــه مــونــاكــو الـفــرنـســي فــي ذهــاب
امللحق املؤهل الــى دور املجموعات
في دوري أبطال أوروبا.
ام ـ ـ ــا االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـ ــروسـ ـ ــي فـ ـق ــد ع ـ َّـن
ستانيسالف تشرتشيسوف مدربًا
ملنتخبه لقيادته في نهائيات كأس
الـ ـع ــال ــم  2018الـ ـت ــي تـسـتـضـيـفـهــا
روسيا ،ليخلف ليونيد سلوتسكي
ال ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـق ــال مـ ــن م ـن ـص ـب ــه عـقــب
الخروج من كأس اوروبا .2016

الكرة اللبنانية

ّ
رضا عنتر« :مباراة العمر» ستسجل في التاريخ
ّ
تـ ــوقـ ــع الـ ـق ــائ ــد الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ملـنـتـخــب
لـبـنــان رض ــا عـنـتــر أن ت ـكــون مــواجـهــة
نـ ـج ــوم الـ ـع ــال ــم فـ ــي "م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـع ـم ــر"
الـ ـت ــي سـيـسـتـضـيـفـهــا م ـل ـعــب مـجـمــع
ف ـ ــؤاد ش ـه ــاب ال ــري ــاض ــي ف ــي جــونـيــة
فــي الـعــاشــر مــن أي ـلــول املـقـبــل ،إحــدى
أمتع املـبــاريــات التي عرفتها املالعب
ف ــي ل ـب ـنــان ،مـبــديــا حـمــاسـتــه الـكـبـيــرة
ل ـخ ــوض ـه ــا مـ ــع ك ــوك ـب ــة مـ ــن ال ـن ـج ــوم
اللبنانيني.
واعتبر عنتر أن الحماسة التي ملسها
من الجمهور حتى هذه اللحظة تعكس
شغفًا غير محدود للكرتني اللبنانية
والعاملية ،حيث يسأله كثيرون يوميًا
ع ــن املـ ـب ــاراة "ال ـت ــي سـتـعـطــي الـفــرصــة
االستثنائية للجمهور اللبناني لرؤية
اسماء طبعت اللعبة بطابعها الخاص
لفترة طويلة ،وستحضر للمرة االولى
ال ــى لـبـنــان ،ل ــذا ان ــا اكـيــد ان الحضور
ال ـج ـمــاه ـيــري س ـي ـكــون ك ـب ـي ـرًا ليشهد
ّ
سيسجل في التاريخ".
على لقاء
نجم هامبورغ وفرايبورغ وكولن في
الــدوري االملاني سابقًا ،والــذي اطلق
اكاديميته الخاصة في صــور لصقل
مواهب النشء ،اشار ايضًا الى اهمية
هـ ــذه امل ـ ـبـ ــاراة بــال ـن ـس ـبــة الـ ــى الـجـيــل
ال ـج ــدي ــد "الـ ـ ــذي تـعـنـيــه ك ـث ـي ـرًا ،فهي
اي ـضــا تــؤســس ملــرحـلــة املـسـتـقـبــل من
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سيقود عنتر فريقًا من نجوم لبنان المعتزلين (عدنان الحاج علي)

ً
خالل اعطاء الشبان الصاعدين أمال
بــأنــه يمكنهم بـلــوغ العاملية انطالقًا
م ــن امل ــاع ــب ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،لـ ــذا اتـمـنــى
ان يـ ـك ــون ال ـج ـم ـيــع ال ـ ــى ج ــان ــب ه ــذا
الحدث واملساعدة في نجاحه تمامًا
كما تفعل شركتا "ارابـيـكــا سـبــورت"
و"سـبــور إيـفــازيــون" على صعيد رفع
املستوى التنظيمي".
ف ــري ــق رضـ ــا ع ـن ـتــر سـيـجـمــع الـكـثـيــر
من النجوم الذين امتعوا في مالعب
ل ـب ـن ــان وق ـ ـ ّـدم ـ ــوا ال ـك ـث ـي ــر ل ـل ـفــوت ـبــول

اللبناني ،وهــم يشعرون بالحماسة
اي ـض ــا ل ـت ـقــديــم ان ـف ـس ـهــم مـ ـج ــددًا الــى
الـجـمـهــور املـحـلــي "نـحــن متحمسون
ل ـل ـق ــائ ـه ــم .بـ ـص ــراح ــة افـ ـك ــر بــال ـج ـيــل
الجديد كثيرًا ،اذ على سبيل املثال ال
الحصر لم َ
ير الكثيرون منهم مهارات
مــوســى حجيج ،ولــم يستمتعوا بما
ّ
قدمه جمال طه ومالك حسون وفؤاد
حـجــازي ووارط ــان غــازاريــان وجمال
ّ
للتعرف
ال ـحــاج ،ل ــذا هــي فــرصــة لـهــم
إليهم ،وللجيل القديم ايضًا الستعادة

الذكريات الجميلة مع هؤالء النجوم،
ال ــذي ــن رب ـم ــا ل ــو سـنـحــت ل ـهــم فــرصــة
االحتراف لكانوا قد اصابوا العاملية".
واضاف" :كل هذه االسماء وغيرها ال
تــزال لديها االمكانات الفنية لتقديم
ّ
نتدرب وننشط
الكثير كوننا ال نزال
في املالعب .لذا نريد امتاع الجمهور
تمامًا كما سيفعل النجوم االجانب
القادمون".
وت ــاب ــع" :بــال ـن ـس ـبــة ال ـ ـ ّـي ورغ ـ ــم انـنــي
احـتــرفــت س ـنــوات طــويـلــة فــي اوروب ــا
ولعبت امــام نجوم كثيرين ،فإن هذه
املـ ـب ــاراة ه ــي ش ــيء اس ـت ـث ـنــائــي ،اذ ال
اتطلع اليها كجزء من عمل اتقاضى
اجرًا من خالله ،بل ان العب في لبنان
امام هؤالء النجوم هو الشيء الرائع
واالضافة املميزة الى مسيرتي".
وخ ـ ـتـ ــم" :اع ـ ـلـ ــم ان ـ ــه تـ ــم ب ـي ــع غــال ـب ـيــة
البطاقات للمباراة ،ونحن ننتظر من
اشتراها ،وننتظر ايضًا اولئك الذين
لــم يـحـصـلــوا عـلــى بـطــاقــاتـهــم ايـضــا،
وانــا ادعــوهــم للحضور واالستمتاع
ب ـه ــذا ال ـح ــدث الـ ــذي يـتـخـطــى االط ــار
ال ــري ــاض ــي ،ألنـ ــه س ـي ـكــون مـهــرجــانــا
ـرز
سـيــاحـيــا وفـنـيــا بــوجــود اح ــدى ابـ ً
النجمات على هــذه الـســاحــة ،اضافة
الى العديد من املفاجآت التي ستكون
في االنتظار".

تير شتيغن يغيب عن السوبر

لن يشارك حارس برشلونة األملاني مارك
أندريه تير شتيغن في ذهاب الكأس السوبر
اإلسبانية أمام إشبيلية األحد إثر تعرضه
اللتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة
اليسرى ،بحسب بيان النادي الكاتالوني،
من دون تحديد الفترة التي سيغيبها عن
املالعب .وتأتي إصابة تير شتيغن في
الوقت الذي ينافس فيه التشيلياني كالوديو
برافو على اللعب أساسيًا وبعدما اجتمع
كالهما مع إدارة النادي حيث ّقدما عروض
أندية مهتمة بالحصول على خدماتهما.

باوسا متفائل بشأن عودة ميسي

َّ
عبر مدرب منتخب األرجنتني الجديد
إدغاردو باوسا عن تفاؤله بعودة نجم
برشلونة ليونيل ميسي الى صفوف
املنتخب بعد اجتماعه به .وقال باوسا:
"أجرينا محادثات جيدة .تكلمنا فقط
عن كرة القدم .أنا متفائل لكنني ال أدري
ماذا يدور في رأسه" .وسيعلن مدرب
االرجنتيني اليوم عن الئحة بأسماء
الالعبني الذين سيخوضون مباراتي
االوروغواي وفنزويال ضمن تصفيات كأس
العالم في االسبوع االول من ايلول.

رونالدو يساعد مدينته المحروقة

َّقدم نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو
رونالدو مساعدات ملسقط رأسه فونشال
عاصمة ارخبيل ماديرا البرتغالية عقب
الحريق املروع الذي نشب بالقرب من املدينة،
والذي أدى الى مصرع ثالثة اشخاص
على األقل ،واجالء ألف شخص واحتجاز
املئات باملستشفيات .وذكرت قناة "سيك
نوتيسياس" البرتغالية أن رونالدو تحدث مع
الرئيس االقليمي ملاديرا ميغل ألبوكيركي،
عارضًا عليه املساعدة املالية لتخفيف آثار
الحريق الذي التهم جزءًا من املدينة.

أخبار رياضية

عواضة من العهد الى الصفاء

تعاقد نادي الصفاء مع العب العهد حسني
عواضة ،في باكورة حملة تعزيز فريقه
ً
األول استعدادًا للدفاع عن لقبه بطال للبنان،
في املوسم املقبل .وشارك عواضة في
تدريبات الفريق أمس الخميس ،على ملعب
النادي في وطى املصيطبة ،بقيادة املدير
الفني إميل رستم.
ويشغل عواضة ( 26عامًا و1,77م و73
كلغ) مركزي الجناحني وقلب الهجوم .وهو
بدأ مسيرته في نادي النهضة بر الياس،
قبل أن ينتقل إلى املبرة موسم – 2007
 2008ثم إلى السالم صور موسم –2011
 2012ثم إلى العهد موسم ،2013 – 2012
ودافع عن الوانه حتى املوسم املاضي ،كما
ّ
مثل منتخب لبنان في أكثر من مناسبة.

دورة إعداد وصقل مدربين في
الكيك بوكسينغ

نظم اتحاد رياضات الكيك بوكسينغ،
بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة دورة
إعداد وصقل للمدربني ،بمشاركة  25مدربًا
ومدربة ينتمون الى النوادي اآلتية :اللواء
بيروت ،الشباب الرياضي ،اللواء طرابلس،
الساموراي ،صافي ،فنون الدفاع عن النفس،
عيتات ،تايغر ،الحكمة وجامعة .LIU
وأشرف على الدورة رئيس االتحاد عبد
الرحمن الريس ،واألمني العام محمد خليل
زهرة ،وشارك فيها املدربون رياض القمند،
فادي الحاج ،نبيل عيتاني ،زياد صعب،
فادي أبي نادر ،علي إشالن ،عمر صافي،
سمير أحمد ،طالل التيماني وغيرهم.

