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ات من ال

ينتظر أن تبدأ مفاوضات بين «الصفاء» و«النجمة» بشأن
انتقال الالعب وليد اسماعيل من «المنارة» إلى «المصيطبة».
وكان إسماعيل قد أبلغ «النجمة» بأنه يرغب في االنتقال إلى
«الصفاء» ،ورد عليه النادي بالموافقة بعد استشارة المدير الفني
األلماني ثيو بوكير الذي قال إن بديل إسماعيل موجود.
وأش��ارت مصادر نجماوية إلى أن النادي سبق له ودفع 70
ألف دوالر لضم إسماعيل من «الراسينغ» ،وأبلغ الالعب ضرورة
أن يتحدث «الصفاء» مباشرة إلى إدارة «النجمة» للبحث في
الموضوع.
في السياق ،وقع على كشوف «النجمة» أمس الالعب «اللبناني
ـ الغيني» محمد كمال فواز ( 23سنة) ،ليصبح أول العب محلي
ينضم إلى صفوف بطل لبنان استعدادا ً للموسم .2015/2014
وكان فواز احترف في جنوب أفريقيا العام الماضي مع فريق
«ماميلودي سانداونز أف سي» ،ويشغل مركزي الظهير والجناح
األيسر ،وهو كان خضع للتجارب في الفترة الماضية مع الفريق
األول ،وحظي بإعجاب ثيو بوكير الذي طلب من اإلدارة ضمه إلى
الفريق.
وكانت تمارين الفريق انطلقت منتصف الشهر الحالي بإشراف
بوكير الذي يعمل في الوقت عينه على تجربة بعض الالعبين
األجانب من بينهم األرميني ميخائيل سيمونيان.

العهد

«الكرة الطائرة» ينعى الالعب الدولي نزيه لحود

نعى االتحاد اللبناني للكرة الطائرة في بيان ،الالعب الدولي والعب منتخب لبنان السابق
نزيه لحود ( 61سنة) الذي توفي خالل ممارسته لعبة الكرة الطائرة في أستراليا.
ولفت البيان إلى أن «االتحاد اللبناني ينعى العب منتخب لبنان السابق وواح��د من أبرز
الالعبين الذين أنجبتهم المالعب اللبنانية الراحل نزيه لحود الذي توفي إثر نوبة قلبية حادة
خالل ممارسته اللعبة األحب إلى قلبه مع أحد األندية األسترالية مساء االثنين الماضي .ولقد
عرفته عائلة اللعبة العبا ً ب��ارزا ً وخلوقا ً طوال مسيرته الرياضية .وإذ يقدم االتحاد تعازيه
الحارة إلى عائلة الفقيد وأهله ،يرجو من الله أن يسكنه فسيح جناته».

دونغا خليفة سكوالري رسميا ً

أعلن االتحاد البرازيلي لكرة القدم أمس الثالثاء تعيين كارلوس دونغا كمدرب جديد للمنتخب
الوطني خلفا ً للويز فيليبي سكوالري.
وكان سكوالري قد تقدّم باستقالته من منصبه بعد أن احتل المنتخب البرازيلي المركز الرابع
في مونديال  ،2014حيث تع ّرض لهزيمة كارثية أمام ألمانيا في الدور قبل النهائي  ،7-1قبل أن
يخسر بثالثية نظيفة أمام هولندا في مباراة المركز الثالث والرابع.
وسبق لدونغا قيادة المنتخب البرازيلي في الفترة من  2006وحتى نهائيات كأس العالم
 2010في جنوب أفريقيا ،حيث خرج السيليساو من دور الـ 8أمام هولندا.
وكانت وسائل اإلعالم البرازيلية ذكرت في األيام القليلة أن دونغا مرشح لخالفة سكوالري،
وذلك على رغم أن مدرب كورينثيانز السابق تيتي اعتبر المرشح األبرز منذ فترة طويلة.
وقرر االتحاد البرازيلي منذ الخميس الماضي تعيين جيلمار رينالدي منسقا ً فنيا ً جديدا ً
للمنتخب خلفا ً لكارلوس ألبرتو بيريرا الذي قاد البرازيل إلى اللقب العالمي عام  1994في
الواليات المتحدة والذي كان مساعدا ً لسكوالري ،مهندس اللقب األخير عام  ،2002في النسخة
العشرين التي ودعتها البرازيل بشكل مذل أمام جماهيرها.
وكان دونغا تسلم اإلدارة الفنية للمنتخب البرازيلي من كارلوس ألبرتو بيريرا عقب مونديال
 2006في ألمانيا ،وقاد سيليساو إلى لقبي كوبا أميركا عام  2007وكأس القارات عام ،2009
قبل أن يقال من منصبه عقب الخروج من دور الـ 8لمونديال جنوب أفريقيا عام .2010
ودافع دونغا عن ألوان المنتخب البرازيل كالعب في  91مباراة من  1987حتى  1998وتوج
معه بكأس العالم عام  1994وكأس القارات عام  1997وكوبا أميركا عامي  1989و1997
إضاف ًة إلى الميدالية الفضية في أولمبياد .1984
ويشكل المنتخب البرازيلي المهمة التدريبية الثالثة فقط لدونغا ،إذ أنه د ّرب منتخب تحت
 23سنة عام  2008وفريق انترناسيونال عام .2013

محمد فواز وعيتاني خالل التوقيع

وصل الالعبون الماليون الثالثة للخضوع لالختبار في صفوف
«العهد» وشاركوا بتدريبات الفريق أمس ،وسيقوم المدرب محمود
حمود بتجربتهم في المباريات الودية التي سيلعبها «العهد»
استعدادا ً النطالق الموسم .على صعيد الالعبين المعروضين
على الئحة االنتقاالت ،تحدثت معلومات عن محاوالت تقوم بها
أندية لمعرفة رأي علي األتات باالنضمام إليها ،علما ً بأن «اإلخاء
األهلي عاليه» كان أول من أعلن نيته ضم الالعب.

األنصار

ال تزال األمور مبهمة في «األنصار» بخصوص المدرب الذي
سيشرف على الفريق ،علما ً بأن معلومات تحدثت عن إعادة
المدرب الصربي زوران ،في حين أن هناك تفكيرا ً جديا ً بمدرب
محلي يكون أقرب إلى الالعبين .وفي هذا اإلطار ،بات من المؤكد
أن يستمر المدافع معتز بالله الجنيدي مع الفريق ،على رغم أنه
ما زال ينتظر ردا ً لالحتراف في الخارج ،وهو يشارك بالتدريبات
اليومية التي تقام على أرض الملعب البلدي بإشراف المدرب
سليم حمزه.

عامل

منوع

الميركاتو المحلي :ملف االنتقاالت ال�صيفية داخل �أروقة النوادي اللبنانية

النبي شيت

تتواصل الحركة الكبيرة في أروقة نادي النبي شيت الرياضي،
حيث وقع يوم الثالثاء على كشوفات نادي النبي الشيت الرياضي
عالء الحضري هداف نادي النهضة برالياس ،وذلك في مكتب رئيس
النادي أحمد الموسوي.
والحضري من مواليد  1985وهو العب مميز ويمكن أن يشغل
أكثر من مركز من بينها المهاجم ،ويأتي توقيع الحضري ضمن
السياسة التي يتبعها النادي البقاعي منذ صعوده إلى دوري
األضواء إذ تعكف اإلدارة على توفير أفضل الظروف والمناخات كي
يكون الفريق حاضرا ً وبقوة في الموسم المقبل .تجدر اإلشارة إلى أن
النادي قد ضم أول من أمس العب «النجمة» سامر زين الدين ،ليعزز
به خط دفاعه.
وسبق لزين الدين االنتقال إلى «النجمة» آتيا ً من «العهد» قبل
أن يتعرض لإلصابة التي أبعدته عن المالعب منذ ثالثة أشهر.
ويتدرب «النبي شيت» يوميا ً على ملعبه في بلدة النبي شيت بقيادة
المدرب موسى حجيج ،ومدرب الحراس سيد عزازي وبمشاركة

السنغالي الشيخ ديوب والمصري إسالم مصبح .وتسعى اإلدارة
إلى إنهاء ملف األجانب في أقرب فرصة ،من خالل اتصاالت يقوم بها
الموسوي ،الستقدام العب عالي المستوى.

بالل نجارين يجدد مع الظفرة اإلماراتي

حسم المحترف في اإلمارات بالل نجارين خياراته وجدد لنادي
«الظفرة» موسما ً آخر ،لينهي الحديث عن احتمال عودته للعب في
لبنان خصوصا ً أن مستواه في تطور مستمر .وبات نجارين أحد
دعائم فريق «الظفرة» وقدم موسما ً رائعا ً مع الفريق.
أما بالنسبة إلى يوسف محمد «دودو» فإن ال شيء جديد حيال
احترافه حتى الساعة ،مع تواتر معلومات أن وضعه سيتحدد
بعد عيد الفطر مباشرة ،من خالل االتصاالت الجارية مع بعض
األندية الخليجية واأللمانية ،مع تأكيد عدم انضمامه إلى أي نا ٍد
لبناني .ويواصل «دودو» تدريباته اليومية المنفردة لتعزيز لياقته،
خصوصا ً أنه ظهر بعد عودته من اإلصابة بمظهر جيد من خالل
مشاركته مع المنتخب في اآلونة األخيرة.

كريستيانو رونالدو يكشف توقيت اعتزاله

أكد كريستيانو رونالدو نجم هجوم منتخب البرتغال ونادي ريال مدريد اإلسباني أنه يريد
قضاء أكثر وقت ممكن في المالعب ،وأنه ال يفكر في االعتزال في الوقت الحالي ،مشيرا ً إلى أنه
يطمع في االستمرار داخل مالعب الساحرة المستديرة حتى عام .2021
وقال رونالدو في تصريحات للصحافيين ،خالل حدث ترويجي إلحدى الشركات الراعية له
في طوكيو« :ال أفكر في االعتزال حالياً ،أريد أن أستمر لست أو سبع سنوات أخرى ،وتحقيق
اإلنجازات والبطوالت» .وأضاف« :نريد الفوز بمزيد من األلقاب ،سأبذل قصارى جهدي ألقدم
أفضل ما لدي وأساعد زمالئي في الفوز بمزيد من البطوالت».
وك��ان رون��ال��دو صاحب الـ 29سنة قد ق��اد ري��ال مدريد للفوز بلقب دوري أبطال أوروب��ا
وكأس إسبانيا ،إال أنه تعرض إلصابة في الركبة أثرت على مستواه في األدوار النهائية في
«تشامبيونزليغ» ومنافسات مونديال البرازيل ،حيث خرج المنتخب البرتغالي من الدور األول.

خامي�س في بالط الملوك
أعلن ريال مدريد اإلسباني بطل أوروبا تعاقده مع الكولومبي خاميس رودريغيز هداف مونديال
 2014من موناكو الفرنسي لستة مواسم أمس الثالثاء.
ولم يكشف الفريقان قيمة العقد الذي أشارت تقارير إلى أنه ناهز  80مليون يورو ،وبحال تأكدت
سيصبح رابع أغلى العب في العالم بعد الوايلزي غاريث بايل والبرتغالي كريستياينو رونالدو
في ريال مدريد واألوروغوياني لويس سواريز المنتقل حديثا ً من ليفربول اإلنكليزي إلى برشلونة
اإلسباني.
وخضع رودريغيز للكشف الطبي وإلجراء تحاليل طبية عدة في مركز سانيتاس الطبي الكائن في
العاصمة اإلسبانية تحت إشراف كارلوس ديز مدير الخدمات طبية في النادي الملكي.

حكاية «جيمس بوند» الذي اكتشفه تاجر مخدرات

وبعد إتمام الملكي لصفقته مع هدّاف المونديال في عقد يمتد لستة مواسم وبراتب سنوي يتعدى
 7ماليين يورو ،إليكم  10أمور يجب أن يعرفها المشجع المدريدي عن نجمه الجديد:
نشأته:
ُولد جيمس رودريغيز في الثاني عشر من تموز  1991في مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية مع
فنزويال ابنا ً لويلسون جيمس رودريغيز وماريا ديل بيالر روبيو ،وقد أسماه والداه بهذا االسم بعد
صدور فيلم «جيمس بوند» الشهير تيمنا ً منهم بأن ابنهم سيقاتل الشر عندما يكبر.
اسمه ونطقه:
ما ال يعرفه البعض هو أن اسم الالعب ال يُنطق باإلنكليزية ،في كولومبيا يُنادونه بـ«هاميس» أو
«خاميس» رودريغيز وهو االسم الشائع لالعب في العالم حاليا ً وليس جيمس.
البطولة التي صدرت خاميس للعالم!
جيمس رودريغيز من نتاج الدورة الكروية السنوية التي ُتقام في كولومبيا التي تنظمها مؤسسة
بوني الكولومبية لكرة القدم باالتفاق مع االتحاد الكولومبي ،هذه البطولة ُتعقد سنويا ً للكشف عن
المواهب وقد خرج منها أيضا ً رادميل فالكاو وخرج منها خاميس في  ،2004إذ كان حينها هدّافا ً
وأفضل العب في البطولة ما أعطاه تأشيرة دخول عالم النجومية الحقا ً في .2007
ُمكتشفه ...تاجر مخدرات:
بعيدا ً من موهبته التي منحت له حق أن يُكتشف في أوروبا ،اَّإل َّ
أن رودريغيز مدين لرجل األعمال
الكولومبي وتاجر المخدرات أوبويغي لوبيز مكتشفه للمرة األولى في سن السادسة عشر في مسابقة
الشباب فجلبه إلى أوبيغو ،وعلى رغم أنه لم يستمر هناك سوى لعام واحد  2008-2007اَّإل أن هذه
الخطوة كانت كفيلة بإنشاء قاعدة لنجومية الالعب مستقبالً كالعب محترف.
أول مواسمه مع بورتو:
في أول مواسمه مع بورتو سجل رودريغيز  6أهداف وصنع  8أهداف في  24مناسبة فقط شارك
بها مع الفريق ،فضالً عن مساهمته الكبيرة بفوز بورتو آنذاك باليوروبا ليغ ،وسجل خاميس 14
هدفا ً وقام بصناعة  11في موسم  2012/2011ليحصل في وقت الحق على جائزة أفضل العب في
الدوري البرتغالي في ذلك الموسم ليكون ثاني كولومبي يحققها بعد رادميل فالكاو وأصغر العب
في تاريخ الدوري البرتغالي يحصدها.
كان مطلوبا ً في مانشستر يونايتد:
رودريغيز كان مطلوبا ً في مانشستر يونايتد في  2012حيث كان السير أليكس فيرغسون يسعى

إلى التوقيع معه في ذلك الوقت ،بيد َّ
أن بورتو لم يوافق على هذا أو بمعنى أصح رفع قيمة فسخ عقد
الالعب الذي كان يبلغ  20سنة فقط من  24مليون جنيه إسترليني إلى  35مليون جنيه إسترليني ما
دعى إدارة المانيو لصرف النظر عن الصفقة.
خطوة عظيمة:
في صيف  2013أتم رودريغيز انتقاله بصفة رسمية إلى نادي موناكو الفرنسي في خطو ٍة عظيمة
في مسيرة الالعب الشاب الذي كان يبلغ حينها  21سنة ،وقد ُقدرت الصفقة بـ 36.5مليون جنيه
إسترليني ما يُعادل  45مليون يورو.
أفضل العب في فرنسا:
في أول مواسمه وموسمه الوحيد مع موناكو ،رودريغيز الشاب تأقلم بسرعة مع ناديه الجديد
وسجل  10أهداف وصنع  ،12متربعا ً على قائمة أكثر من صنع األهداف في البطولة وواضعا ً اسمه
ضمن القائمة المختارة من االتحاد الفرنسي لكرة القدم ألفضل  11العب في الموسم الكروي في
فرنسا.
زوج وأب:
وعلى رغم كونه فقط في الثانية والعشرين من عمره اَّإل َّ
أن رودريغيز متزوج من دانييال أوسبينا
شقيقة مواطنه وزميله في المنتخب الكولومبي الحارس أوسبينا ،وله طفلة تبلغ من العمر سنة
واحدة واسمها سالومي.
الحدث األهم يُخرج األبطال:
أعلن بشك ٍل رسمي اعتماده كأحد نجوم اللعبة في كأس العالم  2014الذي شارك به مع المنتخب
الكولومبي ،وحصد من خالله جائزة أجمل هدف في البطولة إضاف ًة إلى كونه هداف البطولة برصيد
 6أهداف سجلها من  5مباريات ،صاحب الرقم  10كان جديرا ً بحمل هذا الرقم.

فان غال يطلب أشجارا ً لمواجهة الرياح في مانشستر!

يبدو أن ثورة التغيير التي ينوي إحداثها الهولندي لويس فان غال المدير الفني الجديد
لمانشستر يونايتد لن تقتصر فقط على األم��ور الفنية والبدنية لالعبين ،إذ طالب المدرب
المخضرم بإجراء تعديالت جذرية في مركز تدريب يونايتد الرئيسي «كارينغتون».
ورصد فان غال مشكلة تتمثل في أن ملعب التدريب مفتوح للرياح التي تؤثر في أداء وتركيز
الالعبين ،حيث طالب إدارة النادي بزرع أشجار على حدود أرضية التدريب لتك ّون حائط صد.
وقال فان غال صاحب برونزية مونديال البرازيل مع منتخب هولندا في تصريحات نشرتها
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية« :طلبت بالفعل تغييرات عدة في ملعب التدريب ،ألنه مفتوح
للرياح ،ما يسبب المشاكل لالعبين» .وأضاف« :الرياح ليست دائما ً صديقة لالعبين أو حتى
للكرة ،لذلك علينا التحرك وإيجاد حل لهذه المشكلة الموجودة في كارينغتون».
وأش��ارت الصحيفة إلى أن فان غال طالب بتغيير أرضية ملعبين على األق��ل إلى العشب
الصناعي في مركز «كارينغتون» ،وال��ذي صمم وفقا ً لرؤية المدرب األسطوري والتاريخي
السابق للفريق السير أليكس فيرغسون.
الجدير بالذكر أن فان غال سيخوض المباراة األولى له مع يونايتد كمدير فني اليوم األربعاء
عندما يواجه لوس أنجليس غاالكسي في معسكر الفريق اإلعدادي بأميركا.

انتر ميالن يقترب من التعاقد مع «سوبر مان» كأس العالم

اقترب نادي انتر ميالن من التعاقد مع المدافع التشيلي غاري ميدل الذي اشتهر بلقب سوبر
مان أثناء كأس العالم .2014
المدافع التشيلي الذي قدم أداء قويا ً طوال البطولة ،لعب في مواجهة البرازيل خالل دور
الستة عشر على رغم معاناته من إصابة عضلية ،وعلى رغم إصابته تلك جرى  10كيلومترات،
ولعب  109دقائق ،لكنه بعد ذلك أعلن عدم قدرته على االستمرار أكثر لينسحب من المباراة
ويتم استبداله.
يومها وصفت صحيفة «ديلي ميل» الالعب بلقب سوبر مان ،وهو اآلن يخطف ثمار كفاحه ،إذ
أكدت صحيفة الغازيتا ديلو سبورت اليوم أن إنتر ميالن يقترب من التعاقد مع العب كارديف
سيتي على سبيل اإلعارة مقابل  2مليون يورو ،وإمكان الشراء بعد ذلك.
ميدل يتميز بشخصية قيادية قوية ،إضاف ًة إلى قدرته على اللعب كقلب دفاع والعب خط
وسط متأخر ،وهو يعتبر إضافة مهمة لدفاع اإلنتر.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1والية أميركية ،وضع خلسة
2 .2غاز نادر يستعمل لإلنارة ،عاصمة آسيوية
3 .3يدفنان البنت وهي حية ،أنحت القلم
مس ،ينكش الصوف ،ظلم
ّ 4 .4
5 .5نهر في أوروبا الغربية ،مدينة ألمانية
6 .6من الحشرات (بالجمع) ،أكبر جزيرة في أرخبيل
ادميرلتي
7 .7اول شوبان ،تركته دون عناية ،إحترم
8 .8نادر (باألجنبية) ،نوتة موسيقية ،شعرا بالبرد
9 .9بكى شديداً ،رغبا باألمر
1010مدينة بلجيكية ،وهب
1111قبّل ،ضعيفات
1212ناعم الملمس ،دولة آسيوية

1 .1دولة آسيوية ،جزيرة إيطالية
2 .2غير م��ط��ب��وخ ،م��رف��أ ف��ي ج��ن��وب أوس��ت��رال��ي��ا ،أحد
الوالدين
ّ
يتعطف ويطلب الرحمة
3 .3دولة أوروبية،
4 .4خاصتنا ،يفارقا المكان
5 .5أقرضيه المال ،قطعا
6 .6سالم ،مدينة فرنسية ،زاوية
7 .7مدينة فرنسية ،أمسيات
8 .8عملة آسيوية ،عتبت على ،من انواع الخضراوات
9 .9حرف نداء ،سارقاً ،عائلة
1010دولة عربية ،هدمته
1111منزلي ،ضمير
1212يكاتبا ،شكر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،219635748 ،374819265
،731248956 ،856472139
،468597312 ،592163487
،947356821 ،683921574
125784693

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1روالبندي ،عين  ) 2دامان،
وري���ده  ) 3اد ،ميانه ،وم��أ ) 4
عمان ،لبنان  ) 5داللها ،الس��ا 6
) منح ،امسحه ،نم  ) 7يينمية،

ي��ل��م��ون  ) 8ي��ج��ن ،ي��ن��اي��ر ) 9
يسندانه ،ال  ) 10اي ،ب��دن ،ماي
 ) 11دنانير ،اريحا  ) 12ماليزيا،
بر.
عموديا:
 ) 1رداع ،مي زي��ادة  ) 2واد

مدني ،سين  ) 3ام ،الحنين ،ام 4
) المنا ،مجدونا  ) 5بني ،الينا ،يل
 ) 6الخمة ،نبري  ) 7دونباس ،يهد
 ) 8يرهن ،حين ،ناي  ) 9الهالل،
را  ) 10عدونا ،ميامي  ) 11يهم،
سنور ،احب  ) 12االمن ،ايار.

 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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Transcendence
فيلم دراما بطولة كايت مارا
من اخراج واللي بيفستر .مدة
العرض  119دقيقة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،الس ساليناس،
ديونز ،غاالكسي ،سينمال).

The Pirate Fairy
فيلم تصويري بطولة ماي
واي� �ت� �م ��ان م ��ن اخ� � ��راج بيغي
ه ��ول� �م ��ز .م � ��دة ال � �ع� ��رض 78
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
س �ي �ت��ي ك��وم �ب �ل �ك��س ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

The Spectacular
Now
ف �ي �ل��م درام�� ��ا ب �ط��ول��ة ميلز
ت �ي �ل �ل��ر م���ن اخ � � ��راج جايمس
ب ��ون� �س ��ول ��دت .م� ��دة ال �ع��رض
 95دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس).
Tokarev
ف� �ي� �ل ��م ج� ��ري�� �م� ��ة ب� �ط ��ول ��ة
نيكوالس كيج من اخراج باكو
ك��اب �ي��زاس .م ��دة ال �ع��رض 98
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس س� ��ال � �ي � �ن� ��اس ،اب� � � ��راج،
سينماسيتي ،غاالكسي).

A Case of you
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة بيتر
دي� �ن� �ك�ل�اج م� ��ن اخ�� � ��راج ك ��ات
ك� ��وي� ��رو .م � ��دة ال � �ع� ��رض 89
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).

