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مهمة فان غال محددة والخط�أ فيها �سيك ّلفه من�صبه

منوع

«تموز الفداء» في كرة القدم
دورة ّ

ت� ّأهل «ال�شياح» و«الغبيري» �إلى الدور النهائي

عامل

ات من ال

بواتينغ :ألمانيا قادرة على الفوز بـ«يورو »2016

قال المدافع األلماني الدولي جيروم بواتينغ إن منتخب المانشافت
يتمنى الفوز ببطولة كأس األم��م األوروبية خالل المرحلة المقبلة
«يورو  2016في فرنسا» ،بعدما ت ّوج ببطولة كأس العالم  2014في
البرازيل ،كما فعلت إسبانيا عقب تتويجها باللقب نفسه عام .2010
وقال العب نادي بايرن ميونيخ األلماني« :منتخبنا مدرب بشك ٍل
جيد ولديه شغف للتتويج باأللقاب» .وتساءل بواتينغ في تصريحات
صحافية« :لماذا ال يمكن أن تصبح ألمانيا بطلة أوروبا اآلن؟ إسبانيا
أنموذج جيد ،فبعد فوزها ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2010
نجحت في الحصول على لقب بطل أوروبا».
وقال المدافع األلماني إن لقب مونديال البرازيل ،الذي حققه منتخب
بالده بعد الفوز على األرجنتين في النهائي الذي أقيم على ملعب
ماراكانا في  13تموز الجاري« ،غير مجرى حياته».

نيمار عاجز عن تفسير هزيمة األهداف السبعة

من لقاء البرج والغبيري

أكد النجم البرازيلي نيمار أن منتخب بالده كافح لتحقيق المجد في
كأس العالم  ،2014لكن بلدانا ً أخرى تفوقت عليه وسيكون على فريقه
اللحاق بها مستقبالً.
وفي مقابلة خاصة مع شبكة التلفزيون البرازيلية «غلوبو» األحد،
رأى نيمار أن «الكرة البرازيلية تراجعت ،وهي باتت خلف ألمانيا
وإسبانيا» .وأضاف« :انزلقنا إلى الخلف وعلينا أن نكون رجاال ً ونقر
بذلك» .ولفت نيمار إلى أن البرازيل استأهلت عالمة سبعة على عشرة
في أفضل األحوال ألدائها في كأس العالم الذي شهد في نهاياته صدمة
الخسارة  7-1أمام ألمانيا في نصف النهائي.
ولدى سؤاله عن أسباب الفشل البرازيلي أجاب نجم برشلونة
اإلسباني أن هناك أمورا ً ال يمكن تفسيرها بكل بساطة .وعن الهزيمة
الكبرى أم��ام األل��م��ان ق��ال« :ل��م تكن هناك أخطاء محددة ارتكبها
السيليساو ،لكني لست شخصا ً ضليعا ً إل��ى حد بعيد في األم��ور
التكتيكية».
ورف��ض نيمار ( 22سنة) إلقاء اللوم على المدرب لويز فيليبي
سكوالري الذي استقال بعد انتهاء كأس العالم ،مشيرا ً إلى أن «الفريق
كان يتدرب دائماً ،وقد أعطينا كل ما لدينا» .لكنه أشار إلى أن كثافة
التدريب في البرازيل قد تكون أقل مما هي عليه في أوروبا.
وأكد النجم الشاب أنه سيسعى إلى تحقيق حلمه بالفوز بكأس
العالم بعد أربع سنوات في كأس العالم روسيا .2018

(يحيى أشوح)

استكمل أول م��ن أم���س ال���دور
الثاني م��ن دورة «ت��م��وز ال��ف��داء»
في كرة القدم التي تقيمها منفذية
المتن الجنوبي في الحزب السوري
القومي االجتماعي على مالعب
األنصار.
ج��رى اللقاء األول بين فريقي
«ال��ش��ه��ي��د ع��ل��ي ع��اص��ي» التابع
لمديرية الشياح و«الشهيد طارق
العيد» التابع لمديرية الرويس،

وان��ت��ه��ى ب��ف��وز األول بنتيجة
( .)1-13سجل أه��داف «الشهيد
علي عاصي» عباس عباس ()5
ويونس يونس ( )4وعبد عكاوي
هدفين ،ولكل من عبد القادر وسليم
ك��ي��ال��ي ه���دف ،بينما ج���اء ه��دف
«الشهيد طارق العيد» الوحيد عن
طريق علي شهاب.
أم��ا ال��ل��ق��اء ال��ث��ان��ي ف��ج��رى بين
فريقي «البرج» و«الشهيد غسان

شديد» التابع لمديرية الغبيري،
وانتهى بفوز األخير بعشرة أهداف
لهدفين .سجل أه���داف الغبيري
حسن العلي ( )7وعلي العلي (.)3
وت��ق��ام ال��م��ب��اراة النهائية بين
فريقي «الشهيد غ��س��ان شديد»
و«ال��ش��ه��ي��د ع��ل��ي ع���اص���ي» ي��وم
السبت المقبل على مالعب األنصار.
وي��ج��ري بعدها ت��وزي��ع الجوائز
والميداليات على الفائزين.

اللبناني ـ الغيني محمد فواز ّ
يوقع للنجمة

بولت يستعرض سرعته على رمال كوباكبانا

يشارك العداء الجامايكي أوسين بولت الحائز ست ميداليات
ذهبية أولمبية في السباق االستعراضي (لمسافة  100متر) المقرر
إقامته على شاطئ كوباكبانا في ريو دي جينيرو في  17آب المقبل.
وكان بولت ،صاحب األزمنة القياسية العالمية في سباقي 100
و 200متر ،أعلن أول من أمس عبر موقعه الرسمي على اإلنترنت أنه
سيشارك في هذا السباق االستعراضي المقرر إقامته في مدينة ريو
دي جينيرو البرازيلية التي تستضيف دورة األلعاب األولمبية المقبلة
عام  .2016وفاز العداء األسطوري بسباق  150مترا ً أقيم في مدينة
ريو دي جينيرو العام الماضي.
ويبدأ بولت موسمه الحالي في األول والثاني من آب المقبل
بالمشاركة في دورة ألعاب الكومنولث ،والتي يخوض خاللها
منافسات سباق  400متر تتابع وحسب.
ويخوض بولت مزيدا ً من المنافسات خالل الشهر المقبل ،حيث
يشارك في إحدى السباقات المقامة في العاصمة البولندية وارسو في
 23آب قبل أن ينطلق إلى زيورخ السويسرية للمشاركة في منافسات
الدوري الماسي في  28من الشهر نفسه.
ولم يتم ّكن بولت ( 27سنة) من االشتراك في أي سباق حتى اآلن
هذا العام بسبب اإلصابة التي كان قد تعرض لها في قدمه.

سامر زين الدين آتيا ً من النجمة ،وقد أجريت مراسم
التوقيع في مكتب رئيس النادي السيد أحمد الموسوي
بجانب مطار بيروت الدولي .وسبق لزين الدين أن دافع
عن ألوان نادي العهد والنجمة في الموسم الماضي لكن
اإلصابة أجبرته على الغياب عن بقية الموسم ،وسبق
لزين الدين أن خاض تجربة مع فريق الخيول وتحت
قيادة المدرب موسى حجيج أيضا ً الذي يتولى حاليا ً
اإلشراف على نادي النبي شيت.
وسيشكل زي��ن ال��دي��ن إض��اف�� ًة قوية ل��دف��اع النادي
البقاعي الذي تبذل إدارته جهدا ً كبيرا ً منذ الصعود إلى
مصاف أندية الدرجة األول��ى لتعزيز صفوف الفريق
بالعبين محليين وأجانب ،للظهور بأفضل صورة خالل
الموسم المقبل كأول ناد يمثل محافظة البقاع في دوري
األضواء.

تعاقد نادي النجمة بطل الدوري اللبناني لكرة القدم مع
الالعب اللبناني ـ الغيني محمد فواز ليكون أول الالعبين
المحليين الذين يوقعون على كشوف القلعة النبيذية هذا
الموسم.
ويلعب فواز (مواليد عام  )1991في مركزي الظهير
األيسر والجناح األيسر وقد وصل إلى لبنان منذ  10أيام،
وخضع للتجارب مع الفريق األول بقيادة المدرب ثيو
بوكير الذي وافق على ضمه إلى صفوف الفريق.
وم ّثل ف��واز منتخب غينيا تحت  20سنة وه��و كان
محترفا ً في صفوف فريق ماميلودي سانداونز الجنوب
أفريقي ،وساهم في وصوله أحد مشجعي النجمة في بالد
االغتراب.
وف��ي سياق متصل ،ج��دد الع��ب خط الوسط الدولي
محمد شمص عقده مع النادي ووقع على عقد جديد طويل
األمد ُو ّثق في االتحاد اللبناني لكرة القدم.
وضم فريق النجمة للشباب العبا ً لبنانيا ً مقيما ً في
كولومبيا يلعب في مركز خط الوسط.

عماد الميري يعود إلى األنصار

وقع أمس على كشوفات نادي األنصار اللبناني العبه
السابق عماد الميري آتيا ً من فريق شباب الساحل ،وجرى
التوقيع بحضور رئيس النادي نبيل بدر وأمين السر
الجديد اسماعيل محمود.

سامر زين الدين يوقع للنبي شيت

وقع على كشوفات نادي النبي شيت المدافع اللبناني

ق��ال م��دي��ر منتخب لبنان ف��ؤاد
بهلوان إنه أُبلغ من االتحاد اللبناني
بإقامة مباراة ودية لمنتخب لبنان
مع منتخب البرازيل األولمبي في
 4أيلول المقبل ،وذلك على هامش
معسكر منتخب السامبا األولمبي
الذي سيقيمه في لبنان ،من  31آب
إلى  12أيلول المقبلين ،ويواجه فيه
أيضا ً العراق في  7أيلول والبحرين
في  11منه.
من جهة ثانية ،كشف بهلوان في

الماضي تحت قيادة دايفيد مويس،
وه��ذا الرقم نفسه سيضع ضغوطا ً
هائلة على المدرب الجديد.
لويس فان غال بتجاربه الماضية
ك��ان ينجح ويفشل ،ك��ان ق��ادرا ً على
اإلب��ه��ار وق���ادرا ً على تخييب الظن،
وخ��وض��ه اآلن غ��م��ار أق���وى دوري
تنافسي في العالم مع عمل اآلخرين
بقوة على تدعيم صفوفهم ،في ظل
توقعات فوزه باللقب بسرعة تجعل
مهمته معقدة.
ن��ادي مانشستر يونايتد كعالمة
تجارية أجريت برمجته حول صيغة
الفريق الناجح الحاصد لأللقاب،
وموسم ثاني من دون ألقاب سيؤثر
كثيرا ً في مكانته ،وهذا ما تدركه اإلدارة
ولن ترضى بغير أهدافها ،على رغم أن
تشلسي وآرسنال وليفربول يعملون
بقوة على تعزيز صفوفهم أيضاً ،على

رغم أن مدربي الفرق األخرى يتفوقون
بالخبرة في البريمييرليغ وبمعرفة
العبيهم على لويس.
قناعة إدارة مانشستر يونايتد من
خالل تصريحاتها واضحة بأن المال
يستطيع ش��راء اللقب بسرعة ،وأي
إخ�لال بتحقيق ه��ذا ال��ه��دف سيضع
اإلدارة تحت ضغط رهيب ،فالفشل
ب��إح��راز البريميرليغ سيجعل قيمة
النادي مهددة بعد رحيل السير أليكس
فيرغسون ،وسيتحدث اإلع�ل�ام عن
ضياع ال��ن��ادي عقب رحيل المدرب
اإلسكلتندي ،وه��ي ظ��روف قد تدفع
اإلدارة إل��ى تغيير سريع جديد في
المدربين خصوصا ً مع التوقعات بأن
دييغو سيميوني ويورغن كلوب وربما
أنتونيو كونتي سيكونون متوفرين
في صيف .2015

مدريد تطلق ا�سم دي �ستيفانو على �أحد �شوارعها
واف��ق��ت لجنة الفنون والرياضة
والسياحة في مجلس بلدية مدريد
أم���س ب��اإلج��م��اع ع��ل��ى إط��ل�اق اس��م
أس��ط��ورة ري���ال م��دري��د أل��ف��ري��دو دي
ستيفانو ،على أحد الشوارع أو األماكن
أو المباني الحكومية في العاصمة
اإلسبانية تخليدا ً لذكراه .ومن المقرر
البت نهائيا ً في هذا األم��ر في  30من
تموز الجاري.
وكانت عمدة مدريد آن��ا بوتيا ،قد

أعلنت أخيرا ًأن بلدية المدينة تبحث عن
مكان عام بالقرب من استاد «سانتياغو
برنابيو» ،معقل الفريق الملكي ،إلطالق
اسم دي ستيفانو عليه ،نظرا ً إلى أن
معقل هذا الملعب كان بمثابة «منزل
له».
وف��ي تصريحات صحافية سابقة
قالت بوتيا« :إن دي ستيفانو كان واحدا ً
من أفضل سفراء مدريد ،ويجب على
المدينة أن تكون ممتنة لدي ستيفانو

الذي حمل اسمها حول العالم».
يشار إل��ى أن دي ستيفانو ،الذي
يعد واح���دا ً من أفضل أربعة العبين
في التاريخ إلى جانب بيليه ودييغو
م��ارادون��ا ويوهان كرويف ،قد وافته
المنية في  7تموز الجاري عن  88سنة.
وارتبط دي ستيفانو بالنادي الملكي
بين عامي  1953و ،1964في واحدة
من أكثر الفترات مجدا ً في تاريخ فريق
العاصمة اإلسبانية.

جيمس رودريغيز يسجل الهدف األجمل

كانت كرة حائرة حول منطقة الجزاء ،تناقلت الكرة في الهواء ودارت
بين الرؤوس ،وصلت أخيرا ً نحو جيمس رودريغيز الذي هيأها لنفسه
واستدار بطريقة رائعة وأطلق كرة هائلة بيسراه ارتدت من العارضة
وهزت شباك موسليرا ،لتتحرك مشاعر أكثر من  70ألف متفرج كانوا
شاهدين على روعة الهدف في ملعب ماراكانا التاريخي الذي احتضن
موقعة كولومبيا وأوروغواي في الدور الثاني من كأس العالم 2014
في البرازيل.
لقد ربح هذا الهدف ونال إعجاب الماليين ،وخالل منافسته مع
تسعة أهداف أخرى ُر ّشح ليكون أجمل أهداف الدورة ،حيث تصدر
هدف النجم الكولمبي جيمس رودريغيز القائمة أمام هدف الهولندي
فان بيرسي األول الذي سجله في مرمى إسبانيا.
وأصبح الشاب الكولومبي ثالث العب يمنح قارة أميركا الجنوبية
لقب أجمل ه��دف في ال���دورة ،بعد أن ف��از بها األرجنتيني ماكسي
رودريغيز بهدفه الالهب في مرمى المكسيك في ال��دور الثاني من
نهائيات ألمانيا  ،2006وهدف نجم أوروغ��واي دييغو فورالن الذي
هز به شباك ألمانيا في لقاء المركز الثالث من نسخة جنوب أفريقيا
.2010

بهلوان :تنتظرنا و ّدية �أمام الأولمبي البرازيلي
تصريح لموقع «ك��ورة» أن إصابة
مهاجم الصفاء والمنتخب األولمبي
ع�لاء البابا طفيفة ،مشيرا ً إل��ى أنه
سيلتحق بالتدريبات اس��ت��ع��دادا ً
لتصفيات أولمبياد ريو دي جينيرو
.2016
ولفت بهلوان إل��ى أن األولمبي
اللبناني سيواجه فريق النجمة بطل
ال���دوري ال��ي��وم على ملعب األخير
ف��ي ال��م��ن��ارة ،حيث سيقف المدرب
اإليطالي جيوزيبي جيانيني على

استعاد المدرب الهولندي لويس
فان غال كثيرا ً من بريقه بعد أن قاد
هولندا إلى ما قبل نهائي كأس العالم
في البرازيل ،فالطواحين لم يتوقع
منها أحد تحقيق شيء ،لكن مكر لويس
حقق أكثر بكثير من المتوقع ،ليكون
انتقاله إلى مانشستر يوناتيد مدعوما ً
بهيبة كبيرة.
نائب رئيس مجلس إدارة مانشستر
يونايتد إد وودور أعلن أمس على قناة
النادي الرسمية أن المدرب فان غال
يمتلك موازنة مفتوحة ،وأن الهولندي
يستطيع ش��راء من يشاء ،لكنه حدد
ه��دف ذل��ك بقوله «نريد أن تستعيد
لقب الدوري».
تصريحات اإلدارة في مانشستر
يونايتد حددت الهدف بالفوز باللقب،
وهي مقتنعة بالقدرة على تحقيق ذلك
بسرعة ألنها ترى بحسب تلميحاتها
أن عدم لعب الفريق في أوروب��ا يعد
ميزة للشياطين الحمر ،وبالتالي فإنها
قد ال تتفهم أن يذهب كل اإلنفاق سدى.
حتى اآلن أنفق مانشستر يونايتد
ما يقارب  75مليون يورو على العبين
اثنين هما أندير هيريرا ولوك شو ،لكن
يقال إن هناك مزيدا ً من التدعيمات في
طريقها إلى الفريق ،وتشير تقديرات
الصحافة اإلنكليزية إلى مبلغ يقارب
 135مليون يورو سينفقه لويس فان
غال حتى نهاية السوق.
مبلغ كبير ل��م يعتد مانشستر
يونايتد إنفاقه في السنوات األخيرة،
لكنه مبلغ سيعيد ترميم صفوف
النادي الذي عانى كثيرا ً في الموسم

جاهزية الالعبين الفنية والبدنية.
وقال بهلون« :إن مباراتي لبنان
الوديتين م��ع السعودية ألغيتا،
لعدم تمكن المنتخب اللبناني من
السفر بسبب مشاكل في حجوزات
العودة إلى بيروت» .ولفت إلى أن
جيانيني سيمنح العبيه إجازة لنحو
أسبوع بسبب األعياد ،على أن يعاود
ال�لاع��ب��ون االل��ت��ح��اق بالتدريبات،
الستكمال البرنامج المعد للتصفيات
األولمبية.

دورة في الكاراتيه اليابانية �شوتوكان تحت �إ�شراف ياغو�شي
برعاية وزير الثقافة روني عريجي والسفارة اليابانية
في لبنانّ ،
نظمت جَ م ِعيَّة كوكو شوكورين لبنان الرياضية
دورتها التدريبية السنوية الرابعة عشر للكاراتيه اليابانية
شوتوكان .واستضافت لإلشراف على هذه الدورة ،الخبير
الياباني األستاذ يوتاكا ياغوشي ( 9دان) رئيس اللجنة
الفنية لالتحاد الدولي للكاراتيه شوتوكان .ISKF
وتض ّمنت الدورة التدريبية صفوفا ً في الكاراتيه شوتوكان
لالعبين من جميع األعمار وم��ن الفئات كافة على مالعب
مدرسة الشانفيل – ديك المحدي ،حيث أجريت امتحانات

األحزمة من الدرجات كافة لحوالى مئة م��د ّرب وتلميذ من
تالمذة الجمعية في لبنان.
وأقيم على شرف الضيف حفل في نادي «سبرينغ هيلز»
(مار روكز) ،حضره كل من ممثل وزير الثقافة الدكتور أسعد
سيف والملحق التجاري والثقافي في السفارة اليابانية في
لبنان.
وأقام السفير الياباني حفالً تكريميا ً على شرف الضيف في
منزله في اليرزة وحضره وزير الثقافة وإداريو ومد ّربو جمعية
كوكوشوكورين – لبنان ،وو ّزعت خالله الدروع التذكارية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة باكستانية ،أداة إحدى الحواس
2 .2مرفأ في الهند ،شريان في عنقه
3 .3أمر عظيم ،مدينة إيرانية جنوب شرق تبريز ،أشار
باليد
4 .4عاصمة عربية ،دولة عربية
5 .5غنجها ،بلدة لبنانية
6 .6وهب ،أزيل أثره ،وشى
7 .7خوذة ،يجمعون عن االرض
8 .8يفقد عقله ،شهر مصري
9 .9يدعمانه ،للنفي
1010للتفسير ،جسد ،شهر مصري
1111جارية غنت للرشيد ،مدينة فلسطينية
1212دولة آسيوية ،إحسان

1 .1مدينة يمنية ،أديبة لبنانية راحلة كانت دارها ندوة
لألدباء
2 .2م��دي��ن��ة س��ودان��ي��ة ،اإلل���ه ال��ق��م��ر ل���دى السومريين
واآلشوريين
3 .3قصد المكان ،الشوق ،أحد الوالدين
4 .4عتب علينا ،أثنوا علينا
5 .5من األلوان ،شدتنا ومحنتنا ،من كانت أسنانهم صغيرة
ومتالصقة
6 .6اول العزم ،ننحت القلم
7 .7حوض فحمي مهم بين روسيا وأوكرانيا ،يهدم البناء
8 .8يضع شيئا ً مقابل المال ،وقت ،آلة طرب
9 .9من أوجه القمر ،حرف أبجدي مخفف
1010خالف صديقنا ،مدينة أميركية
1111يحزن ويغم ،بس ،أود
1212السالم ،شهر ميالدي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،284571963 ،719263485
،457629138 ،635894217
،963187542 ،128345679
،376912854 ،842756391
591438726

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اوبتون سنكلير  ) 2التينا،
الفرد  ) 3دس ،رينوسا  ) 4يطما،
ب��ا ،باسا  ) 5اناهيد ،ل ل ل ) 6
مرجان ،المها  ) 7يال ،يردمان ) 8

امنح ،اندبه  ) 9دنن ،اجني ،را )10
رخ ،البا ،لكمت  ) 11اليمن ،لوار
 )12يتم ،السن ،مال.
عموديا:
 ) 1الدياميس ،رأي  ) 2واسط،
را ،دخ��ل��ت  ) 3ب��ت ،م��اج�لان ،يم

 ) 4تيرانا ،منام  ) 5ون��ي ،انين،
"
لنا  ) 6نانبه ،رح��اب  ) 7وايلد،
جالس  ) 8ن��اس ،دام��ان ،ون ) 9
كالب ،مانيال  ) 10لف ،الهند ،كرم
 ) 11يراسال ،ب��رم  ) 12رد ،ال،
مهاتما.

 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).

