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ات من ال

أستراليا وثم إلى الصين وبعدها
إل��ى ك��وري��ا الجنوبية .وسيتابع
حنا مسيرته خ�لال أيلول المقبل

{ وضع مهاجم نادي برشلونة اإلسباني نيمار حدا ً لكل االشاعات
التي ادّعت أنه لن يكون جاهزا ً لبداية الموسم مع فريقه ،بعد اإلصابة
القوية التي تعرض لها في الظهر مع منتخب البرازيل في كأس العالم.
نيمار قال في تصريح لوسائل اإلعالم« :أنا أتعافى شيئا ً فشيئا ً من
اإلصابة ،وأريد أن يكون موسما ً جيدا ً وأو ّد مساعدة زمالئي في الفريق
والحصول على نتائج جيدة ،األطباء أخبروني أنني سوف أكون جاهزا ً
لبداية الموسم».
يذكر أن برشلونة سيواجه نادي التشي في  24آب الجاري في افتتاح
منافسات الدوري اإلسباني.
{ أكدت تقارير صحافية إنكليزية أن إدارة مانشستر يونايتد ،وضعت
هدفا ً أساسيا ً أمام المدرب لويس فان غال ال يمكن أبدا ً التنازل عنه ،وهو
احتالل أحد المراكز األربعة في الدوري الممتاز على أقل تقدير.
وبحسب المصدر نفسه فإن إدارة المان يونايتد أكدت على فان غال
ضرورة احتالل أحد المراكز األربعة األولى في الدوري الممتاز للعودة إلى
المنافسات األوروبية بعد الموسم غير الموفق للنادي مع دايفيد مويس.
وفي المقابل وعدت إدارة المان يونايتد فان غال بضم نجوم جدد
للفريق الموسم المقبل في حال التأهل لدوري األبطال ،خصوصا ً أن األمر
سيكون أسهل مما عليه اآلن بفعل غياب مانشستر يونايتد عن دوري
األبطال الموسم المقبل.
{ أشارت العديد من التقارير الصحافية اإلسبانية الصادرة صباح
أمس ،إلى أن مشوار الظهير األيمن البرازيلي داني ألفيش قد وصل إلى
نهايته مع نادي برشلونة ،لعدم رغبة المدرب الجديد لويس إنريكي في
استمراره مع الفريق.
وبحسب المصدر نفسه فإن ألفيش ال يملك حتى الساعة أي عرض
رسمي على الطاولة ،ما قد يجبر إدارة النادي على فسخ عقده على رغم
أن الالعب يريد االستمرار .المدرب اإلسباني ال يريده نهائيا ً في الفريق
الموسم المقبل ويضع التعاقد مع خوان كوادرادو أولوية .وعلى األرجح
سيسعى نادي برشلونة إلى إيجاد نا ٍد جديد أللفيش في األيام المتبقية
من الميركاتو ،على رغم أن األمر أصبح معقدا ً جدا ً إذ غطت أغلب الفرق
األوروبية الكبيرة هذا المركز.
{ يخوض البرتغالي كريستيانو رونالدو سباقا ً مع الزمن للوقوف
على جاهزيته بدنيا ً للمشاركة مع فريقه ريال مدريد اإلسباني في كأس
السوبر األوروبية التي تجمع األخير بمواطنه إشبيلية في  12الجاري في
العاصمة الوايلزية كارديف.
ويعاني رونالدو من مشكلة في ركبته دفعته إلى التمرن بعيدا ً من
زمالئه في الملكي ،بطل دوري أبطال أوروبا ،لكن مدرب النادي الملكي
اإليطالي كارلو أنشيلوتي ألمح إلى إمكان مشاركة النجم البرتغالي ضد
فريقه السابق مانشستر يونايتد اإلنكليزي في مباراتهما ضمن كأس
األبطال الدولية المقامة في الواليات المتحدة اليوم السبت في آن آربور
(ميشيغين).
وقال أنشيلوتي عن رونالدو« :يجب أن نكون حذرين .إنه يتعامل
مع الوضع بحذر لكن المشكلة التي عانى منها أصبحت طي النسيان.
إنه يتم ّرن بشك ٍل جيد بمفرده .سننظر في إمكان اللعب ضد مانشستر
يونايتد».
{ عرض نادي ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم ،منصب مدير الكرة
بالنادي على العبه الشهير السابق راؤول غونزاليس ،وفقا ً لما أكدته
صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» اإلسبانية أمس.
وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي عرض على راؤول تولي هذا
المنصب خلفا ً لميغيل بارديزا الذي تركه في نهاية الموسم الماضي
بعد أن شغله منذ ع��ام  .2009وأش��ارت «إل موندو» إل��ى أن النادي
سيضيف بعض المسؤوليات األخرى على هذا المنصب وأن االتصاالت
والمفاوضات مع راؤول ما زالت في «مراحلها األولية» ،وأن النادي ينتظر
حسم الموضوع في األسابيع القليلة المقبلة.
وإذا وافق راؤول على قبول المنصب ،سيعود النجم الكبير بهذا إلى
أحضان ريال مدريد بعد أربع سنوات من الرحيل عن صفوف فريقه،
ليعمل جنبا ً إلى جنب مع زميله السابق فيرناندو هييرو الذي يشغل
حاليا ً منصب المدرب المساعد لإليطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني
للميرنغي.
وقضى راؤول موسمين في صفوف شالكه األلماني ،ومن ثم انتقل إلى
السد القطري والذي قضى معه موسمين أيضاً .ويعد راؤول غونزاليس
( 37سنة) أحد أساطير نادي ريال مدريد ،لعب في صفوفه في الفترة
( ،)2010-1994ويحمل الرقم القياسي من حيث خوض أكبر عدد من
المباريات مع الفريق بواقع  741مباراة وتسجيل لألهداف برصيد 323
هدفاً.
وأح���رز ال��م��ات��ادور اإلس��ب��ان��ي م��ع ال��ري��ال ث�لاث��ة أل��ق��اب ف��ي دوري
أبطال أوروب���ا ،وستة ألقاب في ال��دوري اإلسباني ،ولقبين في كأس
انتركونتيننتال ،وأربعة ألقاب في كأس السوبر اإلسباني ولقبا ً واحدا ً في
كأس السوبر األوروبي.
{ رفض فريق سان أنطونيو سبيرز ،بطل الدوري األميركي للمحترفين
في كرة السلة تحرير مانو جينوبيلي لاللتحاق بمنتخب األرجنتين
خشية تجدد إصابته .وأوض��ح االتحاد األرجنتيني في بيان أن بطل
الواليات المتحدة فعل بندا ً واردا ً في االتفاق الموقع بين الدوري األميركي
واالتحاد الدولي للعبة يجيز لألندية األميركية عدم االستغناء عن العبيها
وااللتحاق بمنتخبات بالدهم للمشاركة في كأس العالم التي تقام نسختها
المقبلة من  30آب إلى  14أيلول  2014في إسبانيا.
ويخشى س��ان أنطونيو من تجدد وتفاقم إصابة جينوبيلي (37
سنة) وهي عبارة عن ّ
شق في قدمه اليسرى تعرض لها خالل مشاركته
مع ناديه في األدوار النهائية (بالي أوف) قبل إحراز اللقب الخامس في
مسيرته ،خصوصا ً أنه تعرض لإلصابة نفسها عام .2009

في اليابان وماليزيا للمرة الثانية،
وفي الدور النهائي الذي سيقام في
أبو ظبي خالل كانون األول المقبل.

جراحة ناجحة لالعب ال�صفاء زين طحان
غ����ادر ظ��ه��ي��ر ال��ص��ف��اء ال��دول��ي
ال��ل��ب��ن��ان��ي م��ح��م��د زي����ن ط��ح��ان
المستشفى قبل ظهر أم���س ،بعد
خضوعه لجراحة الرباط الصليبي
على يد الطبيب اللبناني المتخصص
ألفرد خوري.
وق���ال ط��ح��ان م��ت��ح��دث �ا ً لموقع
«كورة»« :الحمد لله العملية تكللت
بالنجاح ،والطبيب أبلغني بإمكان
م��ع��اودة ال��ت��دري��ب��ات بعد شهرين
ونصف ،وصوال ً إلى العودة الكاملة
إلى المالعب بعد  4أشهر».
وأضاف طحان« :توقيت العملية
ص��ادف ولألسف مع موعد انطالق
االس��ت��ع��دادات للموسم ال��ج��دي��د،
ول��ك��ن ف��ي ال��وق��ت نفسه ف��إن هذه
الفترة مناسبة لغياب المباريات
الرسمية ،وأن��ا في لهفة لاللتحاق
بفريقي وتعويضه عن خيبة فقدانه
لقبي ال��دوري والكأس في الموسم
الماضي».
ويشغل محمد زي��ن طحان (25
سنة) مركز الظهير األيمن في الصفاء
والمنتخب اللبناني ،وهو من أبرز
الالعبين اللبنانيين في هذا المركز.

لحاف
األنصار يضم ّ

ضم فريق األنصار رسميا ً أمس
الع��ب ف��ري��ق ش��ب��اب الساحل أمير
�ح��اف ،ف��ي إط���ار تعزيز صفوفه
ل� ّ
للموسم المقبل .ولحاف هو الالعب
الثاني الذي يضمه األنصار رسميا ً
بعد الظهير األيمن المخضرم عماد

الميري اآلت��ي م��ن شباب الساحل
أيضاً .وقد وقع على كشوف األنصار
في مقر االتحاد اللبناني لكرة القدم
قبل ظهر اليوم.
��ح���اف ( 27س��ن��ة)
�
وي��ش��غ��ل ل ّ
مركز العب االرتكاز ،وسيكون أول

عامل

استقبل وزير الشباب والرياضة
عبد المطلب الحناوي رئيس اتحاد
بلديات جبيل ف��ادي مارتينوس
يرافقه رئيس النادي الثقافي في
قرطبا ج��ورج ك��رم ،وك��ان عرض
لنشاطات االتحاد ودعوة لحضور
نشاط سياحي وفني ورياضي في
قرطبا سيقام طيلة شهر آب.
وك��ان شرح من مارتينوس عن
الدليل السياحي ال��ذي تحضره
وزارة ال��س��ي��اح��ة ع���ن ال��م��ع��ال��م
ال��س��ي��اح��ي��ة واألث���ري���ة ف��ي قضاء
جبيل.
والتقى الوزير السائق اللبناني
ت��ان��ي ح��ن��ا ال���ذي ع���رض نشاطه
ال��ري��اض��ي ع��ن م��وس��م  2014في
ب��ط��ول��ة آس��ي��ا ل��ت��ح �دّي «ف����راري
تشالنج» ،التي انطلقت من ماليزيا
بداية العام الحالي وانتقلت إلى

منوع

الحناوي ي�ستقبل مارتينو�س وال�سائق اللبناني ح ّنا

منتخب �ألمانيا تحت � 19سنة يتربّع على عر�ش �أوروبا

استحقاق ل��ه م��ع الفريق األخضر
المشاركة في كأس التحدي الثانية
منتصف ه��ذا الشهر ،والتي يلعب
فيها األنصار في المجموعة األولى
م��ع ش��ب��اب ال��س��اح��ل وال��ت��ض��ام��ن
صور.

تكريم �أكاديمية  TFAلم�شاركتها بك�أ�س العالم للأكاديميات
ش��ارك��ت أك��ادي��م��ي��ة  TFAللمرة
ال��ث��ال��ث��ة ف��ي ب��ط��ول��ة ك���أس ال��ع��ال��م
لألكاديميات Gothia cup 2014
ف��ي السويد ،حيث ض ّمت الالعبين
من مواليد  ،1998فخاضوا خمس
مباريات بمواكبة وإش��راف الكابتن
حازم الموسوي أدت إلى تأهلهم للدور
الـ 16ف��ي البطولة التي تألفت من
 1600فريق مشارك من  72دولة.
وللمناسبة ك��� ّرم م��وق��ع «ص��وت
الفرح» الراعي اإلعالمي لألكاديمية
العبيها المشاركين ف��ي البطولة،
الذين أ ّكدوا تواصل استعدادهم للعام
ٍ
بنشاط وحماس أكبر مع ازدياد
المقبل
خبراتهم واالستفادة من كل مباراة
تخوضها األكاديمية مع فرق قوية.

بعد  18يوما ً فقط على االنتصار
ف��ي ك��أس العالم البرازيلي ،2014
كان هناك سببب آخر االحتفال بالكرة
األلمانية .فمساء الثالثاء ،ت ّوج المنتخب
األلماني بلقب ك��أس األم��م األوروبية
تحت  19سنة ،ما يعني حصوله على
بطاقة المشاركة في كأس العالم تحت
 20سنة التي تقام العام المقبل في
نيوزيلندا كبطل للقارة األوروبية.
وق��د ق��دّم فريق ال��م��درب ماركوس
سورج أدا ًء مميزا ً في المجر ،وبفوزه
ف��ي ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى ال��ب��رت��غ��ال ،0-1
أثبت أنه الفريق األكثر ثباتا ً ب��األداء
والنتائج في ه��ذه البطولة .والواقع
أن إسبانيا المنتخب األكثر نجاحا ً في
هذه الفئة العمرية و منتخب فرنسا
بطل العالم في كأس العالم تحت 20
سنة ،لم يتأهال إلى النهائيات ما يؤكد
حجم المنافسة والقوة التي يتمتع بها
المنتخب األلماني.
وك��ان المنتخب األلماني تحت 19
سنة الطرف الوحيد ال��ذي لم يخسر
أيا ً من مبارياته في البطولة ،مسجالً

أك��ب��ر ع��دد م��ن األه����داف ( ،)12فيما
تلقت شباكه أقل عدد من األهداف ()2
في طريقه إل��ى الفوز باللقب .وحقق
األلمان خالل مشوارهم الناجح أربعة
انتصارات مقابل تعادل بنتيجة 2-2
ضد صربيا حاملة اللقب في المباراة
الوحيدة التي اهتزت خاللها شباكهم.
ك��ذل��ك أن��ه��ى المهاجم داف���ي سيلكي
البطولة كأفضل ه��داف بتسجيله 6
أهداف.
وق��د حقق المنتخب المتوج بطالً
للقارة األوروبية هذا اإلنجاز على رغم
اضطراره لخوض البطولة بغياب عدد
من العبيه األساسيين بسبب انشغالهم
بتحضيراتهم م��ع ف��رق��ه��م الن��ط�لاق
الموسم الجديد من ال��دوري األلماني
وعدم تمكنهم من السفر مع المنتخب
إلى المجر.
بدأ مسار ألمانيا إلى المجد القاري
ف��ي خريف ال��ع��ام الماضي ،عندما
وضع  52منتخبا ً نصب عينيه ليس
الفوز باللقب األوروب���ي فحسب بل
الحصول أيضا ً على إحدى البطاقات

ال��س��ت المؤهلة إل��ى ك��أس العالم
«فيفا» تحت  20سنة .وف��ي نهاية
المطاف ،تم ّكن أفضل سبعة منتخبات
إلى جانب البلد المضيف من خوض
نهائيات البطولة القارية التي امتدت
من  19حتى  31تموز.
قال سورج بعد صافرة النهاية:
«نحن سعداء بشك ٍل ال يصدق! كنا
أفضل فريق في البطولة بكاملها وفي
المباراة النهائية .استحق الفتيان هذا
اللقب واآلن أصبح ملكهم إلى األبد .أنا
فخور جدا ً بتدريب هذا الفريق».
وأش����اد م���درب المنتخب األول
يواكيم لوف بهذا اإلنجاز في تصريح
عبر موقع «االتحاد األلماني» قائالً:
«تهانينا القلبية لجميع من شارك
في هذا النجاح  -لعب الفريق بطولة
رائعة .أظهرت هذه البطولة األوروبية
بأن الكرة األلمانية تتمتع بثروة كاملة
من المواهب الجديدة الواعدة» .أما
بطل العالم لوكاس بودولسكي فغ ّرد
عبر تويتر« :أمر رائع أيها الفتيان!
استمتعوا باالحتفاالت!».

بطولة غرب �آ�سيا لكرة ال�سلة

فوز كبير للبنان على �سورية
استهل منتخب لبنان لكرة السلة للذكور (فئة 15
سنة وما دون) مبارياته في بطولة غرب آسيا التي تقام
في العاصمة اإليرانية طهران بفو ٍز كبير ومستحق على
سورية بنتيجة ( )52-81في مباراة سيطر عليها أبناء
األرز من البداية حتى النهاية.
وجاءت نتيجة األرب��اع كاآلتي)26-43()11-19( :

( .)52-81()34-60وسيخوض لبنان مباراته الثانية
ضد العراق عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر
اليوم .وفي اتصال مع رئيس البعثة اللبنانية إلى إيران
ه��ادي غمراوي أوض��ح أن الالعبين اللبنانيين خاضوا
مباراة كبيرة ،وهم يسعون إلى الفوز في اللقاء مع العراق
السبت.

طواف دراجات هوائية لمنا�سبة عيد الجي�ش اللبناني
لمناسبة عيد الجيش اللبناني وبرعاية قائده العماد
جان قهوجي ودعم اللجنة األولمبية اللبنانيةّ ،
ينظم االتحاد
اللبناني للدراجات الهوائية طواف دراجات «من الحدود إلى
الحدود وذلك يومي السبت واألحد  2و 3آب الجاري.
ويترافق العسكريون والمدنيون في طواف على امتداد
الوطن احتفاال ً وتكريما ً لحماة الوطن من شماله إلى جنوبه

ومن سهله إلى جبله.
طواف على الدراجات الهوائية من حدود لبنان الشمالية
في العريضة إلى حدود لبنان الجنوبية في الناقورة (حوالى
 220كلم) بمشاركة عناصر من الجيش اللبناني والقوى
األمنية باإلضافة إلى د ّراج��ي الجمعيات االتحادية وهواة
اللعبة من كل األعمار والمستويات.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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3 .3من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،اول انين ،يسجنا
4 .4حارس غابة االرز في اسطورة كلكامش البابلية ،تراب
الذهب
5 .5رقد ،رتلناه
6 .6أرجآه (لألمر) ،سنور ،أنس
7 .7مدينة سويسرية ،سلّم باليد ،للندبة
8 .8إبنة مينوس من بطالت األساطير اليونانية ،جالست
على الشراب
9 .9من الطيور المغردة ،نوتة موسيقية ،ح��رف أبجدي
مخفف
1010للنفي ،مصيف لبناني
1111سرقنا ،أكمال العمل ،عملة آسيوية
1212رجاء ،ليل (باألجنبية) ،ضمير منفصل

1 .1دولة أميركية ،تناولنا الطعام
2 .2جامعة اميركية شهيرة ،ألزمناهم
3 .3مثيل ،اعلى قمم العالم واضخمها ،حرف عطف
4 .4حمام بري ،دولة عربية
5 .5عاصمة أوروبية ،مدينة صينية
6 .6عمران ،نطلب فعل االمر
7 .7متشابهان ،جزيرة تنزانية ،يجيء
8 .8نبات ذو رائحة عطرة يستعمل لصنع المشروبات
والحلويات ،جمعت عن االرض
9 .9ضمير منفصل ،الزقا ً الشيء ببعضه
1010عزتها ،إستمر االمر
1111سبيل ،عتب ،مدينة فرنسية
1212موقع أثري بوذي في جنوب شرق الهند ،غلى القدر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،984362571 ،761895432
،812943756 ،253714968
،379526814 ،546187329
،425639187 ،197258643
638471295

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1مروان بن الحكم  ) 2اراسل،
ومأت  ) 3طارق بن زياد  ) 4فرش،
واق ،رنين  ) 5ويل ،هر ،اج  ) 6فا،
ايم ،الهام  ) 7رسمت ،عيني ،ال ) 8

ايناري ،لس  ) 9خدي ،ندم ،ان )10
رسبا ،ميالنو  ) 11ابن الرومي ،با
 ) 12بت ،لهما ،فران.
عموديا:
 ) 1مصطفى فروخ ،اب  ) 2ار،
اس ،دربت  ) 3وارشو ،مايسن ) 4

ارق ،ياتي ،بال  ) 5نابولي ،نناله
 )6بسنا ،معاد ،رم  ) 7نلزقه،
يرمموا  ) 8ران���ي ،ي��م  ) 9ل��وار،
لي ،اليف  ) 10حمدناه ،لنا )11
ك��ا ،يجالس ،نبأ  ) 12متان ،ما،
اوان.

 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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Step Up All In
فيلم درام��ا بطولة اليسون
س���ت���ون���ر م����ن اخ�������راج تريش
س���ي���ي .م�����دة ال����ع����رض 112
دق��ي��ق��ة ،ABC( .كونكورد،
ابراج ،الس ساليناس ،سيتي
كومبلكس).
Transformers: Age
of Extinction
فيلم تشويق بطولة مارك
وال���ب���رغ م���ن اخ�����راج ميشال
باي .مدة العرض  165دقيقة.
( ،ABCك����ون����ك����ورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،اب������راج ،دي���ون���ز،
اسباس).
جوازة ميري
ف���ي���ل���م ك����وم����ي����دي ب���ط���ول���ة
ي��اس��م��ي��ن م����ن اخ�������راج وائ����ل
اح���س���ان .م���دة ال���ع���رض 100
دق��ي��ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس).

Fish N Chips
ف���ي���ل���م ت���ص���وي���ري ب��ط��ول��ة
ماريو كانتون من اخراج دين
ك���ري���ت���ش .م����دة ال���ع���رض 92
دقيقة( .سينما سيتي ،ديونز،
 ،ABCفوكس).
Dawn of the Planet
of the Apes
فيلم درام���ا ب��ط��ول��ة جودي
غرير من اخ��راج م��ات رييفز.
م����دة ال���ع���رض  130دقيقة.
( ،ABCك����ون����ك����وردن الس
س��ال��ي��ن��اس ،ف���وك���س ،سينما
سيتي ،ابراج).

