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منفذية المتن الجنوبي في «القومي» تفتتح دورة «ت ّموز الفداء» في كرة القدم ال�صفاء ي�ضم ال�سوري عبد الرحمن عكاري
ض��م ن���ادي ال��ص��ف��اء رس��م��ي�ا ً إلى
ص��ف��وف��ه ال��م��ه��اج��م ال���س���وري عبد
الرحمن عكاري ،وذلك بعد أيام من
تجديد عقد مواطنه طه دياب لموسم
إضافي .ووقع األمين العام للنادي
هيثم شعبان العقد مع العب طرابلس
في مقر ال��ن��ادي ،متمنيا ً له مسيرة
موفقة مع الفريق.
وس��ب��ق لعكاري ( 30س��ن��ة) أن
لعب مع الكرامة السوري (– 2002
 )2006والنواعير ()2009 – 2008
وتشرين ( )2010 – 2009والوحدة
( )2011 – 2010والجيش (2011
–  )2012ومنشية بني حسن األردني
( )2012ث��م ط��راب��ل��س (– 2012
 ،)2014ولعب لمنتخبات الناشئين
والشباب واألولمبي في سورية.
يذكر أن تمارين الصفاء ستنطلق
ف��ي  25ت��م��وز ال��ج��اري على ملعب
النادي ،بإشراف المدير الفني سمير
سعد.

حسن الخنسا
افتتحت منفذية المتن الجنوبي في
الحزب السوري القومي االجتماعي
السبت الفائت ،دورة «ت ّموز الفداء»
في كرة القدم على مالعب األنصار،
بمشاركة ثمانية فرق من مديريات
المنطقة ،بحضور عضو المجلس
األعلى في الحزب ومنفذ عام المتن
الجنوبي عاطف ب ّزي وهيئة المنفذية،
ووكيل عمدة الداخلية سماح مهدي
وفاعليات من المنطقة ،وحشد من
القوميين والمواطنين.
قدّم برنامج افتتاح الدورة حسين
ناصر الدين .ث ّم ألقى ب ّزي كلمة جاء
فيها« :نلتقي اليوم وإياكم في دورة
الفداء .ونحن نعيش أياما ً كلها فداء.
من الفادي الذي لمناسبة استشهاده
تقام االحتفاالت لتأكيد عظمة ومعنى
استشهاده ،إذ قال أنا أموت أما حزبي
فباق ،إلى ما يجري اليوم على أرض
ٍ
فلسطين الحبيبة».
وأضاف بزي« :هو تموز البطولة
المؤيدة بصحة العقيدة .هو تموز
االستشهادية ابتسام حرب .هو تموز
االستشهادي محمد قناعة .هو تموز
االستشهادية نورما أبي حسان .هو
تموز االستشهادي علي غازي طالب.
ه��و ت��م��وز ان��ط�لاق جبهة المقاومة
الوطنية في عملية سوق الخان .هو
تموز انطالق الثورة السورية الكبرى
بقيادة سلطان باشا األط���رش .هو
ت��م��وز  2006ع���ام االن��ت��ص��ار على
العدو وإذالل��ه .وهو تموز غ ّزة الع ّزة
وصمودها البطولي».
وأك���د أن ال��ري��اض��ة ه��ي المعنى
الحقيقي اللتزام التعليمات والخطط
التي توضع تحقيقا ً للفوز ،فاالنسجام
أس��اس النجاح في كل عمل جماعي
ّ
منظم .واعتبر« :أن أهم مزايا لعبة
كرة القدم أنها كالمجتمع الذي يلعب
فيه كل فر ٍد دوره ضمن خطة جماعية
للوصول إلى الهدف المرسوم للجماعة
بكاملها ،أما اللعب بفردية وأنانية فال
ريب أ ّنه سيؤدي إلى خسارة الفريق
والجماعة».
وأض��اف« :كلنا تابعنا المونديال
ّ
وبغض النظر
األخير في البرازيل،

الفرق المشاركة في الدورة
مثيرا ً من حيث الفرص .بدأ الشوط
األول بهجمات متتالية من الفريقين
من دون أن تترجم أيّ فرصة بهدف،
لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
ف��ي ال��ش��وط الثاني افتتح فريق
«غ � ّزة» التسجيل عن طريق الالعب
أحمد الحلبي ال��ذي انطلق بالكرة
متخطيا ً دفاعات الخصم ليسددها
صاروخية في مرمى فريق الشهيد علي
عاصي .بعد ذلك ونتيجة خطأ دفاعي
مشترك مع الحارس حسن غملوش
سجل عباس عباس للـ«الشهيد علي
ع��اص��ي» ه��دف ال��ت��ع��ادل ف��ي مرمى
«غزة» ،لتتوالى بعدها هجمات «غزة»
لكن من دون أن يترجم أي منها هدفاً،
ٍ
بهدف لهدف
لينتهي اللقاء بالتعادل
وتحسم المباراة لمصلحة الشياح
بركالت الجزاء الترجيحية.
وأقيم اللقاء الثاني بين فريقي
«ال��ش��ه��ي��د ط����ارق ال��ع��ي��د» ال��ت��اب��ع
لمديرية الرويس و«ش��ه��داء حلبا»
التابع لمديرية حي السلم ،وانتهى
بفوز األول بنتيجة  6أه��داف لهدف

بزّي يلقي كلمته
ع ّمن كنا نشجع ونرغب في أن يت ّوج
ب��ط�لاً ...يسجل للمنتخب األلماني
طريقة لعبه الجماعية واالعتماد على
الفريق كمجموعة».
وأم��ل ب�� ّزي النجاح لهذه ال��دورة
وب��ارك لمن يستحق ال��ف��وز ،وتم ّنى
من المشاركين أن يلعبوا من منطلق

األخالق والمناقب القومية االجتماعية
وأن ي��ت��ح�لّ��وا ب���ال���روح ال��ري��اض��ي��ة
العالية.
ثم افتتحت الدورة بلقا ٍء جمع بين
فريق «غ ّزة» التابع لمديرية األوزاعي
ـ بئر حسن وفريق الشهيد علي عاصي
التابع لمديرية الشياح ،وكان اللقاء

واح��د .سجل أه��داف الفريق الفائز
علي ش��ه��اب ( 3أه����داف) ،ومحمد
علي حسن وعباس قماطي ويوسف
خميس لكل منهم ه��دف ،بينما جاء
هدف حي السلم عن طريق الالعب
علي عطية.
وأق��ي��م اللقاء الثالث بين فريقي
الشهيد غسان شديد التابع لمديرية
ال��غ��ب��ي��ري وال��ع��م��روس��ي��ة ،وانتهى
بفوز «الشهيد غسان شديد» بستة
أه��داف لهدف .سجل حسن علي 4
أه��داف للغبيري وهدفين سجلهما
الالعب فراس مراد ،بينما جاء هدف
العمروسية عن طريق علي فاضل.
وأقيم اللقاء األخير بين فريقي البرج
وفريق «الشهيد محمد علي ع��واد»
التابع لمديرية المريجة ،وانتهى بفوز
البرج بخمسة أهداف لهدفين.
وبهذه النتيجة يلتقي في ال��دور
نصف النهائي فريق الشهيد علي
عاصي مع فريق الشهيد طارق العيد،
وفريق الشهيد غسان شديد مع فريق
البرج.

ن��ش��رت م���ص���ادر ع���ن االت��ح��اد
البرازيلي لكرة القدم أن المفاوضات
جارية للبحث عن مدرب للمنتخب
ال��وط��ن��ي ،وق��ال��ت إن دون��غ��ا قائد
منتخب البرازيل السابق يأتي على
رأس المرشحين لتدريب منتخب
ب�لاده م��رة أخ��رى خلفا ً للمستقيل
لويز فيليبي سكوالري.
وسبق لدونغا تدريب البرازيل
ف��ي ال��ف��ت��رة ب��ي��ن  2006و2010
وأحرز لقب كوبا أميركا في 2007
وكأس القارات في .2009
وأقيل دونغا من تدريب البرازيل
بعد خسارته أم��ام هولندا في دور
الثمانية ل��ك��أس ال��ع��ال��م .2010
وق��ال مصدر طلب ع��دم نشر اسمه
إن دون��غ��ا ي��رت��ب��ط ب��ع�لاق��ة قوية
مع جيلمار رينالدي ال��ذي اختير
يوم الخميس الماضي كمدير عام
للمنتخبات البرازيلية .وكان دونغا
ورينالدي ضمن تشكيلة البرازيل

الفائزة بكأس العالم .1994
وق���ال م��ص��در آخ���ر إن االت��ح��اد
البرازيلي دخل األسبوع الماضي في

مفاوضات مع دونغا البالغ عمره
 50سنة .ومن المنتظر إعالن مدرب
البرازيل يوم الثالثاء المقبل.

الفرن�سي جوركوف مدرب ًا للجزائر
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ّ
المر�شح الأوفر ً
حظا لتدريب البرازيل
دونغا

المرض نفسه الذي كان يعالج منه.
وعثر على جثة بيرمان يوم الجمعة الماضي ،ووفقا ً لناديه
األخير سباندور كيكرز ،فإن الالعب قد انتحر .وق��ال غينتر
هاغيدورن الرئيس التنفيذي لنادي سباندور كيكرز «نشعر
بصدمة عميقة».
ومن جهة أخرى ،أوضح ديرك زينغلر رئيس نادي يونيون
برلين« :لقد صارع المرض طويالً وبشجاعة ،ولكنه لم يستطع
أن يفوز في المعركة ،نشعر بالصدمة وال��ح��زن ،تعازينا
وتعاطفنا مع أقارب اندرياس بيرمان».

ّ
تحطم جزء من كأس العالم خالل االحتفاالت

اعترف فولفغانغ نيرسباخ رئيس االتحاد األلماني لكرة
القدم أمس بأن كأس مونديال البرازيل تعرض ألضرار خالل
احتفاالت الماكينات األلمانية .وكشف نيرسباخ أن أحد أعضاء
المنتخب الوطني تسبب في تهشم جزء من كأس العالم.
وعمت احتفاالت صاخبة في ألمانيا عقب وصول الفريق
المت ّوج باللقب العالمي من البرازيل الثالثاء الماضي ،ولكن
يبدو أن كانت هناك مبالغة في االحتفال بعض الشيء ما
تسبب بتهشم جزء من كأس العالم ،من قبل عضو في المنتخب
األلماني لم يجر التعرف عليه بعد.
وأوضح نيرسباخ لصحيفة «دي فيلت»« :قطعة صغيرة من
جائزة كأس العالم انكسرت ،ولكن ال تقلقوا فلدينا متخصصون
في هذا الشأن وبإمكانهم إصالح األمر» .وأضاف« :لقد أجرينا
تحقيقات متواصلة حول هوية الشخص المتسبب في تحطيم
ج��زء من ك��أس العالم ،ولكن التحقيقات لم تسفر عن أية
نتائج».

جماهير الريال تؤيد ضم نافاس

كشف استطالع للرأي ُنشرت نتائجه أمس أن جماهير ريال
مدريد اإلسباني ترغب بشدة في ضم حارس مرمى ليفانتي
ومنتخب كوستاريكا كيلور نافاس.
وأشار االستطالع ،الذي أجرته صحيفة «آس» اإلسبانية
على موقعها االلكتروني إلى أن  48.51في المئة ممن شاركوا
في االستطالع يؤيدون رحيل دييغو لوبيز عن الريال إلفساح
المجال أمام نافاس .فيما يؤيد  42.06في المئة ممن شاركوا
في االستطالع رحيل قائد ريال مدريد إيكر كاسياس عن النادي،
الذي أمضى فيه  15موسماً.
ً
ولعب نافاس دورا ً كبيرا في اإلنجاز التاريخي الذي حققه
منتخب بالده بالتأهل إلى ربع نهائي المونديال ،حيث خسر
أمام المنتخب الهولندي بركالت الترجيح.

االكتئاب يقود األلماني بيرمان إلى االنتحار

تعيش ك��رة القدم األلمانية حالة من الحداد عقب وفاة
اندرياس بيرمان الالعب السابق في سان باولي ويونيون
برلين ،والذي يعتقد أنه انتحر في الثالثة والثالثين من عمره
بعد معاناته من مرض االكتئاب.
واعترف بيرمان بمعاناته من االكتئاب ألع��وام عدة في
مقابالت صحافية ،عقب انتحار روب��رت إنكه حارس مرمى
المنتخب األلماني ونادي هانوفر عقب معاناته هو اآلخر مع

موراتا أغلى خريجي الكاستيا

بات العب يوفنتوس الجديد ألفارو موراتا أغلى خريجي
مدرسة ريال مدريد والتي تعرف باسم الكاستيا ،وذلك بعد

أن انتقل إلى النادي التوريني بمبلغ عشرين مليون يورو تدفع
على ثالثة أعوام.
موراتا كسر رقم نيغريدو العب مانشستر سيتي الحالي
الذي انتقل إلى إشبيليه ثم السيتي بمبلغ  14مليون يورو،
ويأتي بعدهم كاليخون الذي انتقل إلى نابولي بمبلغ 9.5
مليون يورو ثم غرانييرو الذي انتقل بمبلغ  8مليون يورو.
على صعيد آخ��ر ن��ال موراتا القميص رق��م تسعة وال��ذي
كشف عنه خالل المؤتمر الصحافي ،وعنه قال« :لقد سألت إن
كان هناك أحد يريد الحصول على الرقم تسعة فكانت اإلجابة
بالنفي وأنا أردت الحصول عليه ألنني أحبه وألنه يضعني
تحت مسؤولية… هو تح ٍد كبير بالنسبة لي».

أعلن االتحاد الجزائري لكرة القدم أول من أمس تعيين
الفرنسي كريستيان جوركوف مدربا ً للمنتخب الوطني،
خلفا ً للبوسني وحيد خليلودزيتش.
وأوض��ح االت��ح��اد الجزائري أن ج��ورك��وف سيشرف
على تدريب المنتخبين األول والمحليين اعتبارا ً من آب
المقبل ،مضيفا ً أنه سيصاغ عقد بأهداف تتعلق بالمواعيد
الرسمية للخضر ،وتحديدا ً كأس األمم األفريقية 2015
و ،2017وكذلك كأس العالم  2018في روسيا.
وعينّ االتحاد الجزائري قائده والعب وسطه الدولي
السابق يزيد منصوري م��دي��را ً ع��ام�ا ً للمنتخب األول

خلفا ً لعبد الحفيظ تاسفاوت ال��ذي شغل المنصب مع
خليلودزيتش.
وقضى جوركوف ( 59سنة) معظم مسيرته كمدرب
في نادي لوريان الذي أشرف عليه بين  1982و،1986
ثم بين ( 1991و ،)2001ثم من  2003إلى نهاية الموسم
الماضي.
يذكر أن المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش رفض
تمديد عقده عقب قيادة «ثعالب الصحراء» إلى تحقيق
إنجاز تاريخي ،بصعوده إلى ال��دور الثاني لنهائيات
بطولة كأس العالم  2014في البرازيل.

روزبرغ بطالً لجائزة ألمانيا الكبرى
للفورموال 1

أحرز سائق «مرسيدس» األلماني نيكو روزبرغ المركز األول
في سباق جائزة ألمانيا الكبرى الذي أقيم أمس ،على مضمار
هوكنهايم البالغ طوله ( )4.574كلم ،قاطعا ً المسافة بزمن
قدره ( )01:21.298ساعة ،متقدما ً بفارق ( 20.7ث) على
الفنلندي فالتيري بوتاس سائق (وليامز) ،وبفارق ( 22.4ث)
على سائق «مرسيدس» اآلخر البريطاني لويس هاميلتون.
بينما اكتفى بطل العالم في المواسم األربعة الماضية،
األلماني سيباستيان فيتيل سائق (رد بول) بالمركز الرابع.
وعزز روزبرغ بعد هذا الفوز تصدره للترتيب العام لبطولة
العالم للفورموال ،-1بعد أن رفع رصيده إلى  190نقطة،
موسعا ً الفارق إلى  14نقطة بينه وبين زميله هاميلتون،
ويليهما في المركز الثالث األسترالي دانييل ريكياردو (رد بول)
برصيد  106نقاط.
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
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أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1عاصي الرحباني  ) 2لبنان،
االسكا  ) 3البسيفيك  ) 4ايد ،هوت،
رنين  ) 5اليسار ،نو ،نا  ) 6لحدت،
يكاتبه  ) 7ش��م ،رن��أه��م ،اب��ا ) 8

عانوت ،لتمت  ) 9بنغازي ،سورنا
 ) 10هد ،وعدوا ،سم  ) 11روجتم،
لينا  ) 12اركب ،بعل ،بدن.
عموديا:
 ) 1علما الشعب ،وا  ) 2اب،
يلحمانه  ) 3صناديد ،نغدرك ) 4

يال ،ستروا ،وب  ) 5انبها ،تتزوج
 ) 6س��وري��ا ،يعتب  ) 7راي��ت،
كهل ،دمع  ) 8حلف ،نام تسو ) 9
بايروت ،موال  ) 10اسكن ،باتر،
يب  ) 11نك ،ينهب ،نسند ) 12
يامنا ،االمان.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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Fish N Chips
فيلم تصويري بطولة ماريو
كانتون من اخراج دين كريتش.
مدة العرض  92دقيقة( .سينما
سيتي ،ديونز ،ABC ،فوكس).

Dawn of the Planet
of the Apes
فيلم درام���ا بطولة ج��ودي
غرير من اخراج مات رييفز .مدة
العرض  130دقيقة،ABC( .
ك��ون��ك��وردن الس ساليناس،
فوكس ،سينما سيتي ،ابراج).
Avis de mistral
فيلم دراما بطولة جين رينو
م��ن اخ����راج روز ب����وش .م��دة
العرض  105دقائق،ABC( .
سينما سيتي).

Cold in July
فيلم رع���ب ب��ط��ول��ة ميشال
ه��ال م��ن اخ���راج جيم مايكل.
م���دة ال���ع���رض  109دق��ائ��ق.
( ،ABCفوكس ،سينما سيتي،
صوفيل).
Jump Street 22
فيلم كوميدي بطولة جوناه
هيل من اخ��راج فيل ل��ورد .مدة
العرض  109دقيقة،ABC( .
ك��ون��ك��ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
ابراج ،اسباس).
Last Love
فيلم كوميدي بطولة ميشال
كاين من اخراج ساندرا نيتلبيك.
مدة العرض  116دقيقة( .سينما
سيتي).

