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رياضة
الكرة اإلسبانية

أصداء عالمية

رونالدو يدفع ثمن طرده غاليًا
أوق ـ ـ ـ ـ ــف االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي لـ ـك ــرة
ال ـق ــدم ن ـجــم ريـ ــال م ــدري ــد الـبــرتـغــالــي
كريستيانو رونالدو خمس مباريات،
بعد طرده ببطاقة صفراء ثانية ودفعه
ال ـح ـك ــم خـ ــال م ـ ـبـ ــاراة ذه ـ ــاب ال ـك ــأس
ال ـس ــوب ــر اإلس ـب ــان ـي ــة ض ــد بــرش ـلــونــة،
التي انتهت بفوز النادي امللكي .1-3
وأوضـ ــح االت ـح ــاد أن رون ــال ــدو أوق ــف
مـ ـب ــاراة ب ـس ـبــب ن ـي ـلــه ب ـطــاقــة ص ـفــراء
ثــانـيــة ،وأرب ــع مـبــاريــات لدفعه الحكم
ريـكــاردو دي بــورغــوس بنغويتكسيا
تعبيرًا «عن استنكار» لقراره رفع هذه
البطاقة بوجهه بعدما اعتبرها الحكم
محاولة تحايل لنيل ركلة جزاء.
ودفع رونالدو ثمن الحركة التي أقدم
عليها وأدت إلى طرده للمرة العاشرة
فــي مسيرته؛ كــذلــك ،غــرم  3805يــورو،
وأمـ ــامـ ــه عـ ـش ــرة أيـ ـ ــام ل ـي ـت ـقــدم بـطـلــب
استئناف.
وإذا لم يستأنف ريال ورونالدو أو لم
ينجحا في طلب االستئناف ،سيغيب
«س ــي آر  »7عــن لـقــاء اإلي ــاب األرب ـعــاء
ع ـلــى مـلـعــب «ســان ـت ـيــاغــو بــرنــاب ـيــو»،
وع ـ ــن امل ـ ـبـ ــاريـ ــات األربـ ـ ـ ــع األولـ ـ ـ ــى مــن
الدوري.
ل ـكــن س ـبــق ل ــري ــال أن أعـ ــرب ع ــن نيته
اسـتـئـنــاف الـبـطــاقــة ال ـص ـفــراء الثانية

كوستا يواصل حربه
على تشلسي وكونتي

تجددت انتقادات مهاجم تشلسي اإلسباني
دييغو كوستا لطريقة تعامل ناديه ومدربه
اإليطالي أنطونيو كونتي معه ،مشددًا على أنه
ليس «مجرمًا».
وكان كونتي قد أبلغ كوستا ( 28عامًا) في
نهاية املوسم املاضي عبر رسالة نصية أنه لن
يكون ضمن مخططاته للموسم الجديد .وبعد
استبعاده عن الفريق األولّ ،
توجه كوستا إلى
البرازيل .لكن في تصريحات نشرتها صحيفة
«ذا دايلي مايل» اإلنكليزية ،كشف كوستا أن
تشلسي «يريد بيعي إلى الصني» ،غير أنه أبدى
رغبته في العودة إلى صفوف فريقه السابق
أتلتيكو مدريد ،املمنوع حتى كانون الثاني
املقبل من إبرام تعاقدات جديدة.
وقال« :لم أكن أريد الرحيل ،كنت سعيدًا .لكن
عندما ال يريدك املدرب ،عليك الرحيل».

على لسان مدربه الفرنسي زين الدين
زيـ ــدان ال ــذي ق ــال بـعــد املـ ـب ــاراة« :طــرد
رونــالــدو يزعجني ،ألنــه حتى وإن لم
تـكــن ه ـنــاك رك ـلــة جـ ــزاء ،ف ــإن الـبـطــاقــة
ق ــاس ـي ــة» ،م ـض ـي ـفــا« :سـ ـن ــرى إذا كــان
بــإمـكــانـنــا فـعــل ش ــيء لـكــي يتمكن من
اللعب األربعاء».
لكن الحظ سيساعد ريــال مدريد إلى
ح ــد م ــا ،ألن اخ ـت ـب ــاره ال ـص ـعــب األول
فعليًا في الــدوري سيكون في املرحلة
ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ،ع ـلــى أرض أتلتيكو
مدريد ،فيما سيكون ريال سوسييداد
سـ ـ ـ ــادس امل ـ ــوس ـ ــم امل ـ ــاض ـ ــي األصـ ـع ــب
لـ ـلـ ـن ــادي امل ـل ـك ــي خ ـ ــال فـ ـت ــرة إي ـق ــاف
رونالدو في املرحلة الرابعة.
وبـحـســب ق ــوان ــن االت ـح ــاد اإلسـبــانــي
للعبة ،تعاقب مخالفة من هــذا النوع
ب ــاإليـ ـق ــاف ب ــن أربـ ـ ــع مـ ـب ــاري ــات و12
مـ ـب ــاراة ،عـلـمــا أن الـ ـح ــاالت املـشــابـهــة
غ ــال ـب ــا مـ ــا أدت إل ـ ــى اإليـ ـ ـق ـ ــاف ألربـ ــع
مباريات فقط.

حصة صينية في ساوثمبتون

ُ
أوقف رونالدو  5مباريات
(جوسيب الغو ــ أ ف ب)

دوري أبطال أوروبا

هوفنهايم عقبة ليفربول نحو «التشامبيونز ليغ»
ي ــدخ ــل ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـي ــزي مـبـكـرًا
معترك مسابقة دوري أبطال أوروبا
فــي كــرة ال ـقــدم ،بعد خــوضــه املـبــاراة
األولى في ّالدوري اإلنكليزي املمتاز
الـ ـت ــي تـ ـع ــث ــر ف ـي ـه ــا أمـ ـ ـ ــام وات ـ ـفـ ــورد
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــادل  3-3ع ـ ـنـ ــدمـ ــا يـ ـخ ــوض
اختبارًا صعبًا على أرض هوفنهايم
األملـ ــانـ ــي ،ال ـل ـي ـل ــة ،ف ــي ذه ـ ــاب الـ ــدور
الفاصل املؤهل لدور املجموعات.
ويعود األملاني يورغن كلوب مدرب
ً
لـيـفــربــول إل ــى مــوطـنــه ،آم ــا تحقيق
نتيجة جيدة قبل مباراة اإلياب على
ملعب «أنفيلد» ،في سعيه إلى إعادة
الفريق إلى البطولة.
ل ـكــن ت ـ ُع ـ ُـادل ل ـي ـفــربــول م ــع وات ـف ــورد
ك ـش ــف ثـ ــغ ـ ـرًا واضـ ـح ــة ف ــي ال ـف ــري ــق،

الـ ـ ـ ـ ــذي س ـي ـف ـت ـق ــد فـ ـ ــي رح ـ ـل ـ ـتـ ــه إلـ ــى
ه ــوف ـن ـه ــاي ــم آدم الالنـ ـ ــا ون ــاث ــان ـي ــال
كالين والبرازيلي فيليبي كوتينيو،
لكن العبه البرازيلي اآلخر فيرمينو،
يـبــدو جــاه ـزًا للمشاركة ضــد فريقه
السابق.
ويـ ـسـ ـع ــى نـ ــابـ ــولـ ــي اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي إل ــى
َ
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة مـ ـ ــن ع ـ ــام ـ ــل ـ ــي األرض
وال ـج ـم ـهــور لتحقيق نـتـيـجــة جـيــدة
ذه ــاب ــا عـلــى ضـيـفــه نـيــس الـفــرنـســي
الذي بدأ املوسم بنحو سيئ جدًا.
ويخوض إشبيلية اختبارًا غامضًا
ضد إسطنبول باشاك شهر التركي
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــم ف ـ ــي صـ ـف ــوف ــه ث ـن ــائ ــي
أرسنال اإلنكليزي سابقًا التوغولي
إيمانويل أديبايور والفرنسي غايل

كليشي.
وت ـقــام مـبــاريــات اإلي ــاب فــي  22و23
آب ،عـلــى أن تنضم األنــديــة العشرة
املـ ـت ــأهـ ـل ــة إلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــ 22ال ـ ـتـ ــي تــأه ـلــت
مباشرة إلى دور املجموعات نتيجة
ترتيبها فــي بـطــوالت بــادهــا ،فيما
تنتقل الـفــرق العشرة الـخــاســرة إلى
«يوروبا ليغ».
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـي ــوم
(بتوقيت بيروت):
 الثالثاء:قـ ـ ـ ــره بـ ـ ـ ــاخ األذري × ك ــوب ـن ـه ــاغ ــن
الدانماركي ()19,00
س ـبــورت ـي ـنــغ ال ـب ــرت ـغ ــال ــي × شـتـيــوا
بوخارست الروماني ()21,45
ه ــوفـ ـنـ ـه ــاي ــم األملـ ـ ــانـ ـ ــي × ل ـي ـف ــرب ــول

اإلنكليزي ()21,45
ي ــون ــغ ب ــوي ــز ال ـس ــوي ـس ــري × سسكا
موسكو الروسي ()21,45
أبويل نيقوسيا القبرصي × سالفيا
براغ التشيكي ()21,45
 األربعاء:نابولي اإليـطــالــي × نيس الفرنسي
()21,45
إس ـط ـن ـبــول ب ــاش ــاك ش ـهــر ال ـتــركــي ×
إشبيلية اإلسباني ()21,45
أب ــوي ــل ب ـئ ــر ال ـس ـب ــع اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ×
ماريبور السلوفيني ()21,45
س ـل ـت ـيــك اإلس ـك ــوت ـل ـن ــدي × أس ـتــانــا
الكازخستاني ()21,45
أوملـ ـبـ ـي ــاك ــوس الـ ـي ــون ــان ــي × ري ـي ـكــا
الكرواتي (.)21,45

الكرة العراقية

رأى ســالـغــادو أنها «ستقدم الكثير
للعراق في ظل الظروف الراهنة».
وم ــن املـتــوقــع أن ي ـشــارك فــي امل ـبــاراة

ال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـق ــام عـ ـل ــى م ـل ـع ــب ي ـت ـســع
لنحو  65ألــف متفرج ،كل من مدافع
إنـ ـت ــر مـ ــاركـ ــو مـ ــات ـ ـيـ ــراتـ ــزي ،والعـ ــب

سيكون األرجنتيني كريسبو على رأس المشاركين في الحدث (أرشيف)

أبرم ساوثمبتون اإلنكليزي صفقة شراكة
مع رجل األعمال الصيني غاو جيتشنغ ،وفقًا
ملا أعلنته املالكة السويسرية للنادي كاثارينا
ليبهير.
وقالت ليبهير في رسالة مفتوحة وجهتها إلى
ّ
«يسرني
الرسمي للنادي:
املشجعني عبر املوقع ُ
التأكيد أن املحادثات التي أجريت من أجل
املجيء بشريك جديد في نادينا قد وصلت إلى
خواتيمها».
ّ
وأضافت« :بعد عمل مكثف ومثمر ،نحن ندخل
في شراكة مع عائلة غاو ،وأنا متحمسة ملا
سنحققه معًا».

أخبار رياضية

نصف نهائي التحدي والنخبة

ُيقام اليوم الدور نصف النهائي من مسابقة
كأس التحدي ،حيث يكمل الراسينغ مسيرة
دفاعه عن لقبه حني يواجه فريق اإلخاء األهلي
عاليه على ملعب العهد عند الساعة  ،17.00في
حني يتواجه الشباب العربي مع التضامن صور
في نصف النهائي الثاني على ملعب الصفاء
في التوقيت عينه.
ويشهد يوم غد مواجهتني قويتني في نصف
نهائي كأس النخبة ،حني يلعب النجمة مع
الصفاء على ملعب طرابلس عند الساعة ،17.00
والعهد مع األنصار على ملعب بحمدون في
التوقيت عينه.

أربعة أرقام قياسية لإلناث
في السباحة

أساطير الكرة على أرض العراق
أع ـل ـن ــت وزارة ال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة أن م ــدي ـن ــة الـ ـبـ ـص ــرة فــي
ج ـنــوب الـ ـع ــراق سـتـسـتـضـيــف ف ــي 9
أيلول املقبل ،مباراة كــرة قــدم تجمع
بني نجوم سابقني عامليني وعراقيني.
وأتـ ــى إعـ ــان املـ ـب ــاراة خ ــال مــؤتـمــر
صحافي عقد في املدينة الرياضية
بالبصرة ،حضره نجم إنتر ميالنو
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق األرج ـن ـت ـي ـن ــي
هيرنان كريسبو ،ونجم ريال مدريد
اإلسباني ميشال سالغادو ،والدولي
العراقي السابق يونس محمود.
وق ــال املـتـحــدث بــاســم الـ ــوزارة أحمد
املوسوي ،إن املباراة ستجمع نجوم
ال ـكــرة الـعــراقـيــة مــن جـيــل ع ــام 2007
الذي أحرز لقب كأس آسيا ،والعبني
عامليني سابقني.
ورأى محمود أن املـبــاراة «مهمة لنا
ً
ك ـعــراق ـيــن ،سـتـكــون كــرن ـفــاال كــرويــا
بحضور أهل البصرة».
أمـ ـ ــا ك ــريـ ـسـ ـب ــو ،فـ ــأعـ ــرب عـ ــن ف ــرح ــه
بوجوده في العراق ،مؤكدًا أنه خالل
املـبــاراة «سنقدم أفضل ما لدينا مع
أصــدقــائـنــا هـنــا فــي ال ـع ــراق» ،بينما
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يوفنتوس السابق الهولندي إدغار
دافيدز ،والبرازيليني زيكو وريفالدو
والبرتغالي ديكو.
وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـب ـ ـصـ ــرة ق ـ ــد اس ـت ـض ــاف ــت
ف ــي ح ــزي ــران امل ــاض ــي مـ ـب ــاراة ودي ــة
بــن األردن وال ـع ــراق ،حـيــث اعتبرت
املباراة األولى على األراضي العراقية
بعد قرار االتحاد الدولي لكرة القدم
رفـ ـ ــع ال ـح ـظ ــر املـ ـ ـف ـ ــروض م ـن ــذ نـحــو
أربـعــة أع ــوام على استضافة العراق
ملباريات دولية رسمية.
وي ـق ـت ـصــر رفـ ــع ال ـح ـظــر حــال ـيــا على
املباريات الودية لثالثة أشهر ،على
أن ي ـقــوم «ال ـف ـي ـفــا» خــال ـهــا بتقويم
األوض ـ ـ ــاع األم ـن ـي ــة وقـ ـ ــدرة االت ـح ــاد
العراقي على استضافة املباريات.
ولم يشمل رفع الحظر مالعب بغداد،
ب ــل فـقــط ثــاثــة مــاعــب م ــوزع ــة على
ث ـ ــاث م ـ ـ ــدن ،هـ ــي أرب ـ ـيـ ــل وال ـب ـص ــرة
وكربالء.
ويعود الحظر إلى األوضاع األمنية،
وال سيما أعمال العنف والتفجيرات
الـ ـت ــي اس ـت ـه ــدف ــت م ــاع ــب ك ـ ــرة ق ــدم
شعبية في مدن عراقية عدة.

سجلت أربعة أرقام قياسية في املرحلة األولى
لفئة االناث لبطولة لبنان العامة للسباحة للفئات
العمرية لحوض  50مترًا التي نظمها االتحاد
في مجمع «الرحاب السياحي» في زحلة ،ليرتفع
عدد االرقام القياسية في املرحلة االولى الى 6
أرقام ،بعد الرقمني اللذين سجال في املرحلة
االولى لفئة الذكور.
الرقم األول كان لدى الحديثات  9 – 8سنوات:
سباق  100متر ظهرًا :لنا حجازي (النجاح)
 1:27:31دقيقة رقم قياسي جديد (السابق
 1:27:81للسباحة روال الحارس) .أما الثاني
ففي سباق البدل  50×4مترًا حرة لنادي النجاح
 2:27:72د( .السابق  2:41:38د .لنادي فور
بي) .الرقم الثالث لدى الصغيرات 13 – 12
سنة :سباق  100متر ظهرًا :ليتيسيا حمدون
(النجاح)  1:12:86دقيقة (الرقم السابق 1.14.50
للسباحة روال الحارس) .أما الرقم الرابع فكان
في سباق البدل  100×4متر حرة لنادي النجاح
 4:35:01دقائق (الرقم السابق  4:37:88دقائق
لفريق أكوامارينا).

