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حناوي يلتقي رئي�س اتحاد الركبي
ونائب رئي�س اللجنة البارالمبية

الملكي يحرز اللقب ال�سوبر الأوروبي من �إ�شبيلية
توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر األوروبية الثانية في تاريخه ،بفوزه
 0-2على مواطنه إشبيلية في مدينة كارديف الويلزية.
كريستيانو رونالدو كان نجم اللقاء بتسجيله هدفين في الدقائق  30و49
أهدى بموجبهما فريقه لقب السوبر األوروبي الثاني ،واألول في مسيرة النجم
البرتغالي الذي كان قد غاب عن لقاء سوبر أوروبا  2008أمام زينيت بطرسبرغ،
عندما خسره فريقه السابق مانشستر يونايتد.2-1
ريال مدريد بدأ اللقاء بقوته الهجومية كاملة ،فكان ثالثي البي بي سي في
األمام ومن خلفهم توني كروس وخيميس رورديغيز ولوكا مودريتش ،مما جعل
الصفقات الجديدة التي كلفت النادي  110مليون يورو في اختبار مبكر.
أول فرصة خطيرة كانت في الدقيقة  18من اللقاء ،عندما حول غاريث بيل كرة
عرضية من خاميس رودريغيز تجاه المرمى لكن الحارس البرتغالي أبعد الكرة
بتألق واضح ،ليكون رد اشبيلية بعدها بدقيقتين من كرة اخطأ فيها كارفخال
فاستفاد منها الجناح األيسر فيتولو وسددها إلى الزاوية اليمنى لمرمى ريال
مدريد لكن كاسياس أبعدها إلى ركلة ركنية.
ريال مدريد كاد أن يفتتح التسجيل من انفرادة لكرستيانو رونالدو في
الدقيقة  ،26بعد أن راوغ البرتغالي بذكاء أحد مدافعي إشبيلية ليواجه حارس
المرمى الذي أبعد تسديدة رونالدو بصعوبة بالغة.
رونالدو لم يمهل بيتو كثيراً ،فبعد  4دقائق من فرصته الضائعة ،وبعد فاصل
تمريرات مدريدي رائع كانت أخرها عرضية من غاريث بيل جعلت كرستيانو
في مواجهة المرمى ليسجل الهدف األول لفريقه.
ايكر كاسياس عاد وظهر وأنقذ مرمى ريال مدريد من هدف إلشبيلية ،فبعد
أن فشل خيميس رورديغيز بإبعاد كرة في الدقيقة  34وتبعه سيرجيو راموس
بسوء توقيت للصعود عليها ،سنحت فرصة مواجهة للمرمى لدانييل كاريسو
فسددها لكن الحارس المخضرم أبعدها لركنية.
بعد هجمة إشبيلية تلك ،عاد ريال مدريد وسيطر على الملعب حتى نهاية
الشوط األول بتقدمه بهدف نظيف.
كريستيانو رونالدو حسم المباراة مع مطلع الشوط الثاني ،ففي الدقيقة 49
استلم كريم بنزيما كرة من كروس ،فمررها لكرستيانو رونالدو الذي سدد كرة
قوية فشل الحارس بيتو بالتعامل معها معلنا ً الهدف الثاني للفريق الملكي.
بعد تقدم ريال مدريد  0-2عاد الفريق بشكل مؤقت إلى مناطقه منعا ً ألي
مفاجآت ،لكنه بعد ذلك تقدم من جديد ليكون الطرف األكثر خطورة واألكثر
اقترابا ً من مرمى إشبيلية ،فكاد أن يسجل من خالل أكثر من تسديدة لكريم
بنزيما وخيميس رودريغيز وكرستيانو رونالدو ،أما كاسياس فلم يتم اختباره
أبدا ً في هذا الشوط إال بتسديدة في الدقيقة  90من المباراة.
الدقيقة  71شهدت دخول اإلسباني إيسكو بدال ً من الوافد الجديد خيميس
رودريغيز ،حيث ظهرت حاجة الكولومبي لمزيد من الدقائق واللعب كي يتأقلم
مع فريقه الجديد.
إشبيلية ظهر عاجزا ً خالل الشوط الثاني على خلق خطورة ،فغاب عنه
التنظيم ،واكتفى بمجرد محاوالت عشوائية ،ارتاح من خاللها ريال مدريد فيما
تبقى من وقت حتى نهاية المباراة.
ريال مدريد بفوزه اليوم رفع عدد القاب السوبر األوروبي إلى اثنين ،في حين
تجمد رصيد إشبيلية من القاب السوبر عند واحد فقط.
المباراة الرسمية المقبلة لريال مدريد ستكون ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب
كأس السوبر اإلسبانية في العشرين من الشهر الجاري ،أما اشبيلية فستكون
أولى مبارياته الرسمية في افتتاح الدوري اإلسباني أمام فالنسيا.

استقبل وزي��ر الشباب والرياضة العميد الركن عبد
المطلب حناوي ،رئيس اتحاد «الركبي» يونيون عبد
الله الجمال ،وجرى البحث في برنامج نشاطات االتحاد
واأللعاب اآلسيوية التي ستجرى في كوريا الجنوبية في
أواخر أيلول المقبل ،ومباريات األولمبيك في دبي والهند
في كانون األول المقبل .ودعا الجمال حناوي إلى حضور
المباريات الدورية التي تبدأ في  13أيلول.

ب�سبب الظروف الأمنية المتوترة

نقل مع�سكر البرازيل الأولمبي من بيروت
ق���رر االت���ح���اد ال��ب��رازي��ل��ي نقل
ال��م��ع��س��ك��ر اإلع������دادي لمنتخب
السامبا األولمبي الذي كان مقررا ً
بين  31آب و 12أيلول من لبنان
إل��ى قطر ،وذل��ك بسبب الظروف
األمنية المتوترة في لبنان ،بعد
أن ك��ان��ت جميع االس��ت��ع��دادات
تسير على ما ي��رام قبل أن يجرى
اتصال بين المشرف العام على
الفئات العمرية ومدرب المنتخب
األول���م���ب���ي أل��ي��ك��س��ان��در غ����ارو،
والفاعل في الوسط الكروي سمير

يستعد مدرب برشلونة السابق األرجنتيني تاتا مارتينو
للتوقيع لمنتخب التانغو ألربع سنوات مقبلة.
وقالت صحيفة «ماركا» اإلسبانية أن المدرب مارتينو
توصل إلى اتفاق مع االتحاد األرجنتيني لكرة القدم من أجل
خالفة أليخاندرو سابيال على رأس اإلدارة الفنية للمنتخب
األرجنتيني.
تأتي أخبار الصحيفة مع تأكيدات أحد أعضاء االتحاد
الباراغواياني في منتصف تموز الماضي الذي قال إن تاتا
لديه اتفاق مبدئي مع االتحاد األرجنتيني ،وأن االتحاد

آذار ع��ام  2001وآخ��ر م��ب��اراة دولية في 13
تموز  .2014خالل هذه الحقبة ،نجح كلوزه
في الخروج فائزا ً في  87مباراة في صفوف
الماكينات األل��م��ان��ي��ة ،أي ال��ع��دد نفسه من
االنتصارات التي حققها لوثار ماتيوس صاحب
ال��رق��م القياسي ف��ي ع��دد المباريات الدولية
( )150على الصعيد المحلي .في المباراة
النهائية لكأس العالم ،خاض كلوزه مباراته
الدولية رقم  137ما جعله الالعب األكثر خبرة
في تلك المباراة .كما كانت الحال مع بيليه،
خاض كلوزه ثاني مباراة نهائية له بعد مرور
 12عاما ً على أول مباراة نهائية.

 71هو ع��دد األه���داف التي سجلها خالل
مشواره مع المانشافت .في أيلول عام ،2013
ع��ادل ك��ل��وزه رق��م جيرد مولر ( 68ه��دف�ا ً مع
المنتخب) خ�لال ال��م��ب��اراة ض��د النمسا في
التصفيات .ومنذ حزيران الماضي وهدفه في
مرمى أرمينيا ( ،)1-6فهو يملك لقب أفضل
ه��داف في تاريخ منتخب ب�لاده .وق��ال كلوزه
حول سؤاله عن عالقته بمولر« :ال يمكن بأي
حال من األح��وال مقارنتي به (مولر) .ال يمكن
على اإلطالق القيام بهذا التشبيه ،فقد سجل عددا ً
هائالً من األهداف في عدد قليل من المباريات.
يبقى هو األفضل وقد قلت له ذلك شخصياً».
 15لم يحتج كلوزه سوى إلى ربع ساعة
لكي يفتتح رصيده ال��دول��ي من األه���داف في
ص��ف��وف المنتخب ال��وط��ن��ي .فبعد دخ��ول��ه
احتياطيا ً في الدقيقة  73خالل إحدى مباريات

 137م��رت  13سنة بين خ��وض كلوزه
المباراة الدولية األول��ى له وتحديدا ً في 21

شمخة ،الذي تربطه صداقة متينة
بغارو.
وت��خ � ّوف المنتخب البرازيلي
من عدم القدرة على الحضور إلى
ب��ي��روت ف��ي ظ��ل األح���داث األمنية
القائمة ،على رغم الرغبة المشتركة
برازيليا ً ولبنانيا ً في إقامة المعسكر
في بيروت.
ودفع هذا األمر بالشركة المنظمة
للمعسكر لنقله إلى قطر ،التي أبدت
ترحيبها بالبرازيليين ،من دون
موافقة قطرية رسمية لحتى اآلن،

ما يبقي الباب مفتوحا ً أمام عودة
المعسكر إلى لبنان ،بعدما هدأت
األوضاع نسبياً.
وإذا حضر المنتخب البرازيلي
األول��م��ب��ي إل��ى ال��دوح��ة فستكون
هناك مباراة بينه وبين المنتخب
اللبناني ال��ذي سيتوجه إلى قطر
عبر استضافة من أصحاب األرض،
على أن يكون المنتخب اللبناني
خليطا ً من العبي المنتخب ْين األول
واألولمبي ،وقد يكون موعد المباراة
في  6أيلول.

االتحاد الأرجنتيني يتعاقد مع تاتا

ّ
المظفرة
 11رقم ًا في م�سيرة كلوزه
«اللقب العالمي الذي أحرزناه في البرازيل
هو حلم طفولة تح ّقق .ال أستطيع اختيار لحظة
أفضل لكي أضع حدا ً لنهاية قصتي مع المنتخب
الوطني» .بهذه الكلمات أعلن الالعب األلماني
ميروسالف كلوزه اعتزاله اللعب على الصعيد
ال��دول��ي ،واعتبر ك��ل��وزه أن��ه بلغ ال���ذروة في
مسيرته الدولية المليئة بالنجاحات بعد إحراز
المانشافت اللقب العالمي في ريو دي جينيرو.
قبل  14سنة ،خ��اض ميرو ال��ذي يتحدّر
من أص��و ٍل بولندية ،أول خطوة في مسيرته
االحترافية في صفوف كايزرسالوترن .وفي
العام التالي ،ارتدى قميص المنتخب الوطني
للمرة األولى .وقادته مسيرته الحقا ً إلى أندية
فيردر بريمن وبايرن ميونيخ والتسيو اإليطالي.
بعد أن حقق نجاحات متتالية على صعيد
األندية ،نجح أخيرا ً في الحصول على االعتراف
بموهبته من خالل إحرازه اللقب العالمي.
وهنا  11رقما ً من مسيرة استثنائية لالعب
رقم  11في صفوف المانشافت:
 360على مدى سنواتٍ عدة ،كان كلوزه
يحتفل لدى تسجيله األه��داف بالشقلبة على
نفسه .لكنه ف��ي آواخ���ر مسيرته توقف عن
القيام بذلك ،وق��ال في هذا الصدد عندما قام
بشقلبته رقم  360للمرة األخيرة خالل كأس
العالم البرازيل « :2014أشعر بأنني أصبحت
عجوزاً».

من جهة ثانية ،التقى ال��وزي��ر نائب رئيس اللجنة
البارالمبية العميد محمد عبدوني الذي عرض نشاطات
اللجنة ،خصوصا ً النشاطات الرياضية لذوي الحاجات
الخاصة .كذلك بحث معه ف��ي م��وض��وع البعثة التي
ستذهب إل��ى كوريا الجنوبية للمشاركة في األلعاب
اآلسيوية البارالمبية في تشرين األول والمؤلفة من 15
عضواً.

غوارديوال يح�سم و�ضع البافاري في الميركاتو

تصفيات كأس العالم ضد ألبانيا سجل كلوزه
هدف الفوز  1-2أللمانيا في الدقيقة .88

 11بدأ كلوزه مسيرته االحترافية مرتديا ً
الرقم  ،18لكن بعد أن تسلم الرقم  11لم يتخ ّل
عنه أبداً .وللمفارقة ،فإن المهاجمين السابقين
لمنتخب ألمانيا الذين ت� ّوج��وا أب��ط��اال ً لكأس
العالم ويحملون الرقم  11لم يكونوا من الصف
األول ،واألم��ر يتعلّق بكارل هاينتس ميتسنر
( )1954ويوب هاينكيس ( )1974وفرانك ميل
(.)1990
ً
 5صيف عام  2006لم يكن جيدا على منتخب
ألمانيا الذي سقط على أرضه ضد إيطاليا في
نصف نهائي ك��أس العالم ،لكن كلوزه ت ّوج
بحذاء  adidasالذهبي ألفضل ه �دّاف بفضل
تسجيله خمسة أهداف في العرس الكروي.
 5عام  2002بات كلوزه أول العب يسجل
خمسة أهداف برأسه في نهائيات كأس العالم،
وجميع هذه األهداف جاءت في الدور األول.

 4خاض كلوزه خالل مسيرته نهائيات كأس
العالم أربع مرات .في كل مرة بلغ فيها منتخب
بالده الدور نصف النهائي على األقل .لم يسبق
ألي العب أن حقق هذا اإلنجاز .حل كلوزه وصيفا ً
مع منتخب بالده عام  ،2002وأنهى نسختي
كأس العالم  2006و 2010في المركز الثالث
قبل أن يحرز اللقب في البرازيل .كما يتضمن
سجله في صفوف منتخب ألمانيا تسجيل أربع
ثالثيات وهو رقم قياسي أيضاً.

الباراغواياني أراد إعادة مارتينو لقيادة منتخب باراغواي
بعد تجربة مونديال  2010في جنوب أفريقيا في منصب
المدير الفني ،إال أنه رفض ذلك.
وقد توصل تاتا مارتينو في  7آب الجاري إلى اتفاق مع
االتحاد األرجنتيني على جميع شروط العقد ،ليحاول بعدها
قيادة مواطنه ميسي لتحقيق لقب كوبا أميركا المقامة
الصيف المقبل في التشيلي.
وسيعمل تاتا مرة ثانية مع خافيير ماسكيرانو وليونيل
ميسي اللذين أشرف عليهما في برشلونة الموسم الماضي.

 3في أول مباراة يخوضها في نهائيات كأس
العالم ،نجح كلوزه في تسجيل ثالثة أهداف في
مرمى السعودية في الدور األول من نسخة عام
.2002
 1التتويج بكأس العالم للمانشافت في
البرازيل هو أول لقب عالمي لكلوزه .وكان
كلوزه توج بطالً للدوري والكأس في ألمانيا،
وبكأس إيطاليا أيضاً .واللقب العالمي جاء
ليتوج مسيرته االستثنائية.

لن يتعاقد بايرن ميونيخ مع أي الع��ب جديد في فترة
االنتقاالت الجارية على رغم معاناته من إصابات عدة ،بينما
يستعد لمواجهة بروسيا دورتموند على لقب كأس السوبر
األلمانية لكرة القدم اليوم.
وسيفتقد بايرن بطل الثنائية المحلية الموسم الماضي
جهود مدافعه رافينيا أمام دورتموند ،وتحوم شكوك حول
مشاركة فرانك ريبري لكنه سيحاول أن يثأر لخسارته أمام
الفريق ذاته على لقب العام الماضي.
ولم يتحدد أيضا ً موعد عودة العب الوسط تياغو إلكانتارا
غياب طويل بعدما رف��ض المدرب بيب
إل��ى المالعب بعد
ٍ
غوارديوال التكهن بذلك.
وقال غوارديوال في مؤتمر صحافي في ميونيخ« :ال ،لن
نتعاقد مع العبين ج��دد .تياغو سيعود ورافينيا سيعود
وفرانك سيعود ولذلك أنا سعيد بالتشكيلة الحالية».
وأصيب رافينيا بتمزق في أربطة الكاحل ي��وم السبت
الماضي وسيغيب لبعض الوقت ،بينما تعرض تياغو العب
منتخب إسبانيا لقطع في الرباط الصليبي في أيار الماضي
وغاب عن كأس العالم.
وقال غوارديوال« :تياغو سيعود قريباً .إنه يريد العودة
بأسرع شك ٍل ممكن لكن بالنسبة لمثل هذه األمور يحدد الطبيب
الموعد».
وسيكون غ��واردي��وال أيضا ً مطالبا ً بالتعامل بحنكة مع
الشعور باإلرهاق الذي ينتاب ستة العبين كانوا ضمن تشكيلة
منتخب ألمانيا الفائز أخيرا ً بلقب كأس العالم الشهر الماضي.
وقال غوارديوال« :هذا أمر رائع لالعبين وبكل تأكيد للنادي.
لديهم الوقت وأعرف ما يمكنهم أن يقدموه .وال نملك متسعا ً
من الوقت في الفترة الحالية» .وأضاف« :لدينا مران اليوم

وسأنتظر حتى اللحظة األخيرة ألح��دد من سيشارك .ومن
سيستطيع المشاركة وما هي الفترة المناسبة هل هي  15أم
 20أم  30دقيقة» .وتابع« :هذه مباراة نهائية وليست مباراة
للتجارب .أعرف جيدا ً من هو منافسنا ومدى قوته .أعتقد أن
الفريق يملك حاليا ً ثمانية أو تسعة العبين فقط بوسعهم
خوض  90دقيقة كلها».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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3 .3سارق ،متحف مدريد الوطني ،عائلة
4 .4آلة طرب ،تفرمان فرما ً ناعما ً
5 .5ظلم ،مدينة إيطالية في إميليا ،صاح التيس
6 .6مدينة إيرانية ،منحوا الهدية
7 .7أحيد عن ،ت ّوبخا
8 .8رأس في مصر على شبه جزيرة داخلة في البحر
األحمر شرق أسوان ،أقصد األمر
9 .9اول وتر ،أكمل األمر ،كان حذرا ً من
1010قرية لبنانية في قضاء البترون ،رجع عن المعصية
1111لفظة أجنبية تقال للترحيب ،أهوج في الكالم ،حرف
عطف
1212يثقان بالشخص ،قبلتها

1 .1ملعب كرة مضرب في باريس جنوب غابة بولونيا
2 .2أخشع وأتضرع الى الله ،عزاءها
3 .3س��ح��ب ،ف��ت��ى ي��ون��ان��ي أس��ط��وري ع��ش��ق ص��ورت��ه
المنعكسة في الماء ،وجع
4 .4جزيرة تنزانية ،مصيف لبناني
5 .5نهر في الواليات المتحدة ،نضع الشراب في فمنا على
دفعات
6 .6ضمير منفصل ،من القديسات ،ظهر من بعيد
7 .7وافقتا الرأي ،اخبر بما في فؤادي
8 .8مرفأ في الجزائر ،نلهو
9 .9حرف أبجدي مخفف ،ناسكات زاهدات ،يبس الخبز
1010حمام بري ،العبت
1111مدينة إيطالية ،نخافه
1212متشابهان ،نهتم باألمر ،رطبا بالماء
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،578691243 ،312847659
،831254796 ،946523178
،7674918325 ،259736481
،195462837 ،627389514
483175962

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1السلفادور ،اي  ) 2بيروت،
اي��م��ان  ) 3ن��و ،رن��ي��ن ،ملول ) 4
انوي ،رتبنا  ) 5سامح ،ناحبا )6
روان ،بته ،دول  ) 7وأد ،دامان،

في  ) 8تساند ،جري  ) 9يرهنه،
االمها  ) 10ي��ا ،مانيال  ) 11ات،
اتم ،مسها  ) 12باتر ،نبأ ،امل.
عموديا:
 ) 1اب���ن ال���روم���ي ،اب ) 2
ليون ،وا ،ريتا  ) 3سر ،وسادتها

 ) 4ل��وري��ان ،س��ن ،ار  ) 5فتن،
"
داه��م��ت  ) 6ي��رح��ب��ان ،ام���ن ) 7
دان��ت ،تمدان  ) 8وي ،بنها ،ليما
 ) 9رممنا ،نجالس  ) 10االحد،
رماها  ) 11ان��و ،بوفيه ،ام ) 12
ليالي ،ال.

 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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The Expendables 3
ف����ي����ل����م ت����ش����وي����ق ب���ط���ول���ة
سيلفاستر ستالون من اخراج
ب��ات��ري��ك ه��وغ��س .م��دة العرض
 126دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،اب���راج ،سيتي
كومبلكس ،ديونز ،اسباس).

Barbie And The
Secret Door
فيلم ت��ص��وي��ري م��ن اخ���راج
ك���ارن ل��وي��د .م���دة ال��ع��رض 81
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال).
جوازة ميري
فيلم كوميدي بطولة ياسمين
م��ن اخ���راج وائ���ل اح��س��ان .مدة
العرض  100دقيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،غاالكسي،
فوكس).

Sex Tape
ف���ي���ل���م ك����وم����ي����دي ب���ط���ول���ة
كاميرون دي��از من اخ��راج جاك
ك�����اس�����دان .م�����دة ال����ع����رض 94
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،ابراج ،سينما سيتي،
غاالكسي).

Tammy
فيلم كوميدي بطولة ميليسا
م����اك ك���ارث���ي م���ن اخ������راج بين
ف���ال���ك���ون .م�����دة ال����ع����رض 96
دق��ي��ق��ة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

