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البرازيل تك�شف عيوب فرن�سا قبل «يورو» 2016
واجهت فرنسا اختبارا ً واقعيا ً جادا ً ضمن
إطار استعداداتها لخوض بطولة أوروبا لكرة
القدم  2016على أرضها ،وذلك بخسارتها
أم��ام البرازيل في م��ب��اراة ودّي��ة على «دي
فرانس».
وخسر المنتخب الفرنسي ـ الذي لم يهزم
منذ دور الثمانية لنهائيات ك��أس العالم
بالبرازيل العام الماضي ـ ( )1-3عقب تفوق
البرازيل في الشوط الثاني للمباراة.
وبدا الفريق الذي يد ّربه ديدييه ديشان
والذي فاز على إسبانيا والبرتغال والسويد
السنة الماضية ،األضعف في منطقة خط
الوسط في ظل غياب ب��ول بوغبا وب�لا أي
أنياب هجومية .كما عانى ظهيرا فرنسا في
مواجهة جناحي البرازيل ويليان وأوسكار.
وسنحت لفرنسا عدة فرص لتتعادل أمام
البرازيل إال أن كريم بنزيمة أض��اع فرصة
سانحة بعد أن س��دد ال��ك��رة مباشرة فوق
العارضة بعدما هيأ ماتيو فالبوينا الكرة له
بإتقان.
وقال ديشان« :أجبرنا أداء المنافس على
اللجوء للدفاع كثيراً ،وب��ذل مجهود كبير
الستعادة الكرة وقد دفعنا ثمن هذا من خالل
افتقارنا الدقة أمام المرمى».
وه��ذه هي المرة االول��ى خالل  22مباراة
التي تتلقى فيه شباك فرنسا ثالثة أهداف في
لقاء واحد.
وتفوق ويليان وأوسكار بشكل دائم على
الظهيرين باتريس إيفرا وب��ك��اري سانيا.
وكان ويليان وأوسكار مشاركين في األهداف
الثالثة للبرازيل.
وعانى دفاع فرنسا من عدم تلقي المساندة
المطلوبة من خط الوسط الذي تأثر بشدة
بغياب بوغبا .كما غ��اب الع��ب يوفنتوس
بسبب إصابة في الفخذ ولم تكن مشاركة
موسى سيسوكو كافية لتعويض غيابه.
وقال ريكاردو المدافع السابق للبرازيل
لصحيفة «ليكيب»« :من دون بوغبا ال يؤدي
المنتخب الفرنسي طريقته المعتادة التي
تعتمد على التمرير السلس».
وال يشعر دي��ش��ان ب��ال��ف��زع م��ذك��را ً بأن
البرازيل تملك هدفا ً عاجالً مقارنة بفرنسا
التي ال يزال أمامها وقت قبل خوضها نهائيات
بطولة أوروبا التي ستقام على أرضها.
وقال« :سيكونون في خض ّم المنافسة (في
بطولة كوبا أميركا) بينما ال يزال أمامنا أكثر
من سنة قبل بطولة أوروبا .يبدو واضحا ً أننا
بحاجة إلى مزيد من التحسن .بداية السنة
بهزيمة ليست باألمر الجيد على اإلطالق ،إال
أننا لن نستسلم».
وستواجه فرنسا اختبارا ً آخر غدا ً األحد
عندما تستضيف الدنمارك في مباراة ودّية
في «سان إيتيان».

بعد هزيمة منتخب الديوك أمام البرازيل في
باريس ،وح � ّذرت من تراجع المستوى قبل
استضافة البالد لبطولة كأس االمم األوروبية
«يورو .»2016
وحملت الصفحة االول���ى م��ن صحيفة
«ليكيب» عنوان «بطاقة صفراء» في إشارة
إلى الصورة السيئة التي تركها المنتخب
الفرنسي بعد المباراة التي بدا خاللها على
الالعبين البرازيليين «الصالبة واالصرار».
وأوض��ح��ت عميدة الصحافة الرياضية
الفرنسية أن فريق المدير الفني ديدييه
ديشان قدّم مباراة متواضعة أمام منتخب
ّ
بحق» استطاع استغالل غياب العب
«قوي
الوسط بول بوغبا لإلصابة.
واختارت صحيفة «لو باريزيان» عنوان
«صفعة للبلوز» لتطلق إشارة تحذير ،ونقلت

الصحافة تتح ّرك

ودقت الصحافة الفرنسية ناقوس الخطر

في صفحاتها الداخلية تصريحات المهاجم
الفرنسي ماتيو فالبوينا التي أكد فيها أن
الهزيمة دليل «على تراجع المستوى».
ووصفت صحيفة «لوفيغارو» المحافظة
ال��م��ب��اراة بأنها ك��ان��ت «درس����اً» للمنتخب
الفرنسي ،ال��ذي يهبط إل��ى األرض بعدما
ظهرت ثغرات عدّة في طريقة لعبه.
ِ
تخف صحيفة «لوموند» السيطرة
ول��م
الواضحة للمنتخب البرازيلي ،مشيرة إلى
أن الالعبين الفرنسيين غادروا الملعب وسط
صافرات استهجان الجماهير.

وقائع المباراة

وبالعودة إلى المباراة ،فقد لقن المنتخب
البرازيلي نظيره الفرنسي درس�ا ً في فنون
كرة القدم بعدمـا قلـب تأخـره (صفـر ـ )1

أمام منتخـب الديـوك لتحقيـق فـوز مستحـق
( 3ـ .)1
واتسمت المباراة باإلثارة والتشويق على
م��دار شوطيها استمتع بها الجمهور الذي
احتشد في مدرجات ملعب «دي فرانس» في
العاصمة الفرنسية باريس.
وفي الوقت الذي تقاسم الفريقان السيطرة
ف��ي ال��ش��وط األول ،إال أن ال��ش��وط الثاني
شهد سيطرة شبه تامة من جانب المنتخب
البرازيلي.
وب���ادر منتخب فرنسا بالتسجيل في
الدقيقة  22عبر مدافعه رافاييل فاران بضربة
رأس متقنة ،قبل أن يتعادل أوسكار لمصلحة
البرازيل في الدقيقة  40لينتهي الشوط األول
بالتعادل بهدف لكل منهما.
وتواصلت اإلثارة في الشوط الثاني ،بعدما
أضاف نيمار دا سيلفا الهدف الثاني لمنتخب
ال��ب��رازي��ل ف��ي الدقيقة  ،57ليسجل نجم
برشلونة اإلسباني هدفه الثالث واألربعين
خالل مسيرته مع منتخب السامبا ،في ظل
سعيه إلى التفوق على بيليه أسطورة كرة
القدم في العالم ال��ذي يحمل لقب الهداف
التاريخي لمنتخب البرازيل.
وبينما كثف منتخب فرنسا من هجماته
بغية إدراك التعادل ،أطلق لويس غوستافو
رصاصة الرحمة على الجماهير الفرنسية
التي كانت تأمل في تعديل النتيجة بعدما
سجل الهدف الثالث لمنتخب البرازيل في
الدقيقة  69بضربة رأس رائعة.
ور ّد المنتخب البرازيلي بتلك النتيجة
اعتباره من خسارته المذلة بثالثية بيضاء
أمام نظيره الفرنسي على الملعب نفسه في
المباراة النهائية من بطولة كأس العالم عام
 ،1998ليلحق الخسارة األول��ى بمنتخب
الديوك منذ مشاركته في بطولة كأس العالم
الماضية.
وأوق���ف منتخب ال��ب��رازي��ل ب��ذل��ك قطار
ان��ت��ص��ارات المنتخب الفرنسي ال��ذي فاز
في مبارياته الستة األخيرة منذ خسارته
(صفر ـ  )1أمام ألمانيا في دور الثمانية في
المونديال األخير ال��ذي أقيم في البرازيل
السنة الماضية.
كما واصل منتخب السامبا تألقه الالفت
تحت قيادة مديره الفني دونغا ،الذي عاد
لتدريب الفريق للمرة الثانية خلفا ً للمدرب
السابق لويز فيليبي سكوالري بعدما حقق
انتصاره السابع على التوالي.
وش��ه��دت ال��م��ب��اراة الظهور األول لالعب
ال���ج���زائ���ري األص����ل ن��ب��ي��ل ف��ق��ي��ر بقميص
المنتخب الفرنسي .وتأتي تلك المباراة في
إطار استعدادات منتخب فرنسا الستضافة
نهائيات كأس األمم األوروبية (يورو )2016
ف��ي ال��ع��ام المقبل ،فيما يستعد المنتخب
ال��ب��رازي��ل��ي للمشاركة ف��ي بطولة أميركا
الجنوبيـة (ك��وب��ـ��ا أم��ي��رك��ـ��ا) ف��ي الصيف
المقبل.

كري�ستيانو �أمام �إغراء اال�سترليني!
يستعد فريق مانشستر يونايتد
اإلنكليزي للتقدم إلى صفقة ضخمة
وكبيرة للتعاقد مع الالعب الدولي
البرتغالي كريستيانو رونالدو،
أفضل العب في العالم ،من صفوف
ن��ادي ري��ال م��دري��د ،بطل أوروب��ا
ووصيف الدوري اإلسباني الحالي
لكرة القدم.
ون���ش���رت ص��ح��ي��ف��ة «م���ون���دو
ديبورتيفو» اإلسبانية أن ثالثة
عوامل أساسية قد تجتمع لتبعد
وتعجل في رحيل النجم البرتغالي
ّ
عن ملعب سانتياغو برنابيو نهاية
الموسم ،على رغم أن عقده يمتد
حتى .2018
والعوامل التي ذكرتها الصحيفة
الموالية للنادي البرشلوني هي:
1ـ أن ع��رض سيكون ب��أرق��ام
فلكية ،إذ سيصل سعر الالعب إلى
أكثر من  100مليون يورو ،إضافة

إلى راتب كبير يصل إلى  19مليون
يورو من النادي اإلنكليزي ،الذي
يبحث ع��ن ط��ري��ق��ة ل��ل��ع��ودة إل��ى
االنتصارات من خالل ع��ودة ابنه
من جديد.
2ـ أن الالعب يعاني من تراجع
كبير في مستواه منذ بداية ،2015
بعد اإلصابة التي تعرض لها في
الركبة لتتراجع أرقامه بشكل قد
يجعل صفقته المقبلة أقل بكثير.
3ـ أن االه��ت��م��ام ال��ك��ب��ي��ر من
فلورنتينو بيريز بالالعب غاريث
بيل ،الذي يدافع عنه الكادر الفني
واإلداري للفريق بشكل مبالغ به،
حيث م��ن المتوقع أن يكون بيل
خليفة كريستيانو في السنوات
المقبلة.
وت��س��ع��ى إدارة م��ان��ش��س��ت��ر
يونايتد اإلنكليزي بشتى الطرق
إلقناع نجمها السابق البرتغالي

كريستيانو رون��ال��دو ه��داف ريال
مدريد اإلسباني الحالي بالعودة
مجددا ً إلى أحضان «أولدترافورد»
الموسم المقبل.
وأك��������دت ص��ح��ي��ف��ة «دي���ل���ي
إكسبرس» البريطانية أن إدارة
المانشستر ي��ون��اي��ت��د مستعدة
لتقديم راتب سنوي ضخم يقدر بـ
 14مليون إسترليني إلع��ادة نجم
الفريق الملكي .وأشار التقرير إلى
أن إدارة ريال مدريد لن تدخل في
مفاوضات إال بأقل من  80مليون
إسترليني لالستغناء عن أفضل
العب في العالم ،وهو المبلغ الذي
دف��ع��ه ال��ري��ال للتعاقد م��ع��ه من
يونايتد.
وك��ان ن��ادي مانشستر سيتي
اإلنكليزي قد أبدى اهتماما ً كبيرا ً
بضم النجم البرتغالي الذي ينتهي
عقده مع النادي الملكي في .2018

«فيراري» يوا�صل �صحوته
وي�ستمر في مطاردة «مر�سيد�س»

ب��ف��ارق زاد ع��ن نصف دقيقة خلف
ثنائي مرسيدس في الجولة األولى
في حلبة البرت بارك األسترالية قبل
أسبوعين في أول ظهور له مع الفريق
اإليطالي الشهير .إال أنه احتل المركز
الثالث ف��ي جولة التجارب األول��ى
بفارق أق��ل ،لكنه تعثر في الجولة
الثانية واحتل المركز السابع.
وقال رايكونن للصحافيين« :قمنا
بكل ما ك��ان يفترض منا القيام به.
في الصباح كان اإلحساس بالسيارة
أف��ض��ل ،بعد الظهر ك��ان��ت األح���وال
خادعة بعض الشيء وواجهنا بعض
المتاعب والمشاكل بسبب الرياح
وحرارة الجو لكن الزمن لم يكن سيئا ً
كثيراً».
وي����رى راي��ك��ون��ن وج����ود إم��ك��ان
للتحسن ،وت��ح��دث ع��ن ذل��ك ق��ائ�لاً:
ّ
«السيارة ليست في أفضل صورة لكني
التحسن ،أمامنا
على ثقة بأن بوسعنا
ّ

استمرت صحوة فريق «فيراري» في
الفورموال وان ،عندما قدمت سيارتاه
أداء الفتا ً خالل جولتي التجارب الحرة
لسباق جائزة ماليزيا الكبرى الجولة
الثانية من بطولة العالم لسباقات
فورموال  1للسيارات الجمعة.
وفي الجولة األول��ى صباح أمس،
سجل كيمي رايكونن ثاني أفضل زمن
ّ
وراء األلماني نيكو روزب���رج سائق
مرسيدس،وكرررايكونناإلنجازعندما
احتل المركز الثاني في الجولة الثانية
خلف البريطاني لويس هاميلتون بطل
العالم وسائق مرسيدس.
وتخلف الفنلندي راي��ك��ون��ن في
المرتين ع��ن صاحب المركز األول
بفارق واح��د هو  0.373ثانية في
حلبة سيبانج التي فاز عليها مرتين
في السابق.
وكان سائق فيراري الجديد األلماني
سيباستيان فيتل احتل المركز الثالث

بعض العمل من أجل تسهيل مهمتنا
لكننا سنبذل قصارى جهدنا وسنرى
أين سنكون في التجارب التأهيلية
الرسمية للسباق».
وشعرفيتلبخيبةأملنتيجةتعثره
في الجولة الثانية ،إال أنه أيضا ً يرى
بعض اإليجابيات في أداء الجمعة،
وفيما أقر باستمرار تفوق مرسيدس
في األداء قال« :أنا غير سعيد تماما ً بما
قدمته ،كنت أبذل قصارى جهدي ولم
تفلح الجهود وفي النهاية تعثرت لكن
الجمعة هو المناسب لمحاولة القيام
ببعض األشياء دوماً».
وأض��اف فيتل الذي سبق له الفوز
بلقب ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م أرب���ع م���رات:
«ستكون المنافسة قوية بيننا وبين
وليامز وربما رد بول أيضاً ،لم يسلم
مرسيدس من المتاعب ،لكنه ال يزال
ق��وي�ا ً للغاية وعلينا اآلن االهتمام
بأنفسنا».

فينو�س ويليامز وفوزنياكي تت�ألقان
في دورة ميامي المفتوحة للتن�س
انتهت أحدث محاوالت العب التنس األرجنتيني خوان
مارتن ديل بوترو للعودة من اإلصابة بهزيمة مفاجئة
أمام الكندي فاسيك بوسبيسيل في بطولة ميامي للتنس
لألساتذة أول من أمس.
وتراجع ترتيب ديل بوترو المصنف الرابع عالميا ً
سابقا ً وال��ذي فاز ببطولة أميركا المفتوحة في 2009
إلى الرقم  616بعد إصابة في الرسغ تعرض لها خالل
موسم .2014
وخ��اض الالعب األرجنتيني أرب��ع بطوالت فقط في
 2014قبل أن يخضع لجراحة في الرسغ األيسر في
آذار الماضي ،وبعد العودة للمشاركة في بطولة سدني
في كانون الثاني الماضي انسحب من بطولة أستراليا
المفتوحة وقال إنه يحتاج إلى مزيد من الجراحات.
وحقق بوسبيسيل الفوز بنتيجة  4-6و 6-7على رغم
أن ديل بوترو قال إن فرصته الحقيقية كانت حين كسر
اإلرسال ثم انتقل إليه والنتيجة تفوقه .4-5
وقال ديل بوترو« :ال أشعر باإلحباط ،يجب أن أنظر
إلى الجوانب اإليجابية في عودتي» .وأضاف« :ال تهم
األرق��ام حالياً ،بالتأكيد حاولت الفوز وأن��ا في أرض
الملعب ،لم أتعرض ألي مشاكل بدنية خالل المباراة».
وم��ن ال��واض��ح أن دي��ل بوترو ال ي��زال يكافح للعب
برسغه المصاب ،خصوصا ً في الضربات المزدوجة
بكلتي اليدين.
وتأهلت فينوس وليامز إلى الدور الثالث من البطولة ـ
نسخة السيدات ـ بانتصار سهل بواقع  3-6و 2-6على
البولندية أورسوال رادفانسكا الخميس ورافقتها أيضا ً
كارولين فوزنياكي البولندية إلى الدور نفسه.
وابتعدت فينوس عن المنافسات الرسمية لنحو شهر
لكنها احتاجت إلى  66دقيقة فقط للفوز على الشقيقة
الصغرى ألنيسكا رادفانسكا بطلة ميامي .2012
ولم تكن فينوس في أفضل حاالتها وارتكبت  24خطأ
غير مبرر لكنها سددت  22ضربة ناجحة مقابل أربع

لرادفانسكا لتضمن التأهل.
وقالت فينوس التي ستلعب في ال��دور التالي ضد
األسترالية سامنثا ستوسور التي تغلبت على الفرنسية
بولين بارمنتييه  3-6و 6-3و6-صفر« :إنها العبة
ذكبة بالتأكيد .تسدد الكثير من الضربات بنجاح وكانت
الرياح قوية بعض الشيء اليوم» .وأضافت« :كان علي
أال أتوقف عن الركض ونجحت في ضرباتي».
ول��م ت��واج��ه البولندية فوزنياكي أي صعوبة في
التعامل مع األميركية ماديوسن برينغل 6-صفر و1-6
وستلعب في الدور المقبل مع اإلستونية كايا كانيبي.
وواجهت آنيسكا رادفانسكا موقعة أصعب فأنقذت
فرصة للفوز بإرسالها في المجموعة الثانية لتهزم
السلوفاكية آنا شميدلوفا  4-6و.5-7
أما الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الثانية فخسرت
ب��ص��ورة مفاجئة ب��واق��ع  6-7و 3-6أم��ام مواطنتها
جافريلوفا في الدور الثالث من بطولة ميامي المفتوحة
للتنس للسيدات.
وتأخرت شارابوفا 3-صفر في أش��واط المجموعة
الثانية ،لكن جافريلوفا كافحت لتصبح النتيجة 3-4
قبل أن تفوز.
وق��ال��ت جافريلوفا ال��ت��ي يتوقع أن تحصل على
الجنسية األسترالية هذا العام« :ظللت أحلم بالفوز على
ماريا منذ كان عمري  12سنة حين رأيتها تفوز ببطولة
ويمبلدون» .وأضافت« :ظللت أتخيل الفوز عليها منذ
كان عمري  12سنة .أعتقد أنني لعبت بتماسك وبذلت
قصارى جهدي».
وقالت شارابوفا إنها لم تلعب بصبر في بعض األوقات
وحاولت تسديد ضربات ناجحة عدّة لكنها تحدثت بقدر
من الفلسفة عن الهزيمة.
وقالت« :ه��ذه رياضة .وح��دث أن خسرت المباراة.
بالطبع األم��ر فيه بعض المفاجأة ...كان المتوقع أن
أفوز».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1اول رجل مشى على سطح القمر 1969
2 .2أنت (باألجنبية) ،دولة أوروبية
3 .3والية أميركية ،سفكن الدم (هن)
4 .4فيلسوف هندي راحل ،مرتدي
5 .5قرعا الجرس ،أت ّم األمر ،ورك
6 .6نالمس ،من الزهور
7 .7نادر الوجود ،أتقنا العمل ،أحد الوالدين
8 .8مركز الحزب الديمقراطي أثيرت حوله فضيحة تجسس
سياسي ،دعت بالويل
9 .9قلب ،مرفأ كندي
1010موصل الذراع في الكف ،خالف قعد ،غاز نادر يستعمل
لإلنارة
1111ولد الناقة ،ودّا
1212للتأوه ،رفاق السن ،يضع خلسة

1 .1مدينة أميركية
2 .2من األنبياءّ ،
نظمناه
3 .3جارية غنت للرشيد ،أرشد
4 .4من األطراف ،لسعه ،حرف أبجدي مخفف
5 .5وحدات زمنية ،من األحجار الثمينة
6 .6جزيرة بريطانية ،ربحتما
7 .7أدراج ،شاهدا بطرف العين
8 .8أكتمل األمر ،الصفات ،طريقة
9 .9ناسك ،إستفسروا منا
1010مدينة بريطانية ،در
1111ظلم ،عملة عربية ،من أسماء األسد
1212دولة أفريقية ،إله البحر عند الرومان
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،975281643 ،218346579
،764518932 ،436759128
،853962714 ،129437856
،682173495 ،597824361
341695287

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ألف ليلة وليلة  ) 2ليسوتو،
دك���ان  ) 3ي��ب��ران ،ن���ام ،دس ) 4
اي ،رأي��ه ،نأنب  ) 5ذاق ،سنديان
 ) 6صربا ،وهران  ) 7هدرا ،يمر،

نسي  ) 8ورشستر ،كنار  ) 9يلم،
نتأ ،أد  ) 10يسر ،ديناصور )11
رأي��ن��اه ،ورد  ) 12سمنت ،ب��دن،
عدن.
عموديا:
 ) 1الياذة هوميرس  ) 2ليبيا،

در ،سأم  ) 3فسر ،قصر شيرين )4
لوار ،راسل ،نت  ) 5يتناسب ،تمدا
 ) 6لو ،يناير ،يهب  ) 7نهد ،ن ن )8
ودا ،يوركتاون  ) 9لكمناه ،ناصر
 ) 10يا ،انرنا ،ودع  ) 11لندن،
اسرار  ) 12سباني ،ان.

 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 Gunman
فيلم تشويق بطولة ادريس
البا من اخراج بيار موريل .مدة
العرض  115دقيقة،ABC( .
ك��ون��ك��ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
ابراج ،سينما سيتي).
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Insurgent
فيلم تشويق بطولة مايلز
ت��ي��ل��ي��ر م���ن اخ������راج روب����رت
سشونتك .م��دة ال��ع��رض 120
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
اب��راج ،سينمال ،سينما سيتي،
فوكس).
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Black and White
ف��ي��ل��م درام����ا ب��ط��ول��ة كيفن
كوستنر من اخراج مايك بيندر.
م����دة ال���ع���رض  121دق��ي��ق��ة.
( ،ABCسينمال ،غاالكسي).

The Duff
فيلم كوميدي بطولة بيال تورن
م��ن اخ���راج اري سانديل .مدة
العرض  101دقيقة،ABC( .
ك��ون��ك��ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سينما سيتي ،فوكس).

Cinderella
ف��ي��ل��م درام����ا ب��ط��ول��ة هيلي
اتويل من اخراج كينيث براناغ.
( ،ABCكونكورد ،ابراج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Song of the Sea
فيلم تصويري بطولة برندان
غليسون من اخ��راج ت��وم مور.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،سيمال ،فوكس).

