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رياضة

رياضة

دوري األمم األوروبية

روالن غاروس

البرتغال تعانق السماء
استحق
المنتخب
البرتغالي
الفوز
(أ ف ب)

تــواصـلــت عـقــدة املنتخب الهولندي
مع النهائيات .فبعد خسارة نهائي
ك ـ ــأس ال ـع ــال ــم ف ــي ث ـ ــاث م ـنــاس ـبــات
( 1974ـ  1978ـ  ،)2010خ ـس ــرت
هولندا نهائي دوري األمم األوروبية
هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــرة ،ف ـ ــي ن ـس ـخ ـت ـه ــا األولـ ـ ــى
أمــام املنتخب البرتغالي بهدف من
دون رد ،س ـج ـلــه م ـه ــاج ــم فــالـنـسـيــا
اإلسباني غونزالو غويديس .وبعد
هذه الخسارة ،يبقى رصيد منتخب
ّ
مجمدًا عند لقب أوروبــي
الطواحني
واحـ ــد ،وه ــو ك ــأس األمـ ــم األوروب ـي ــة
عام (.)1988
استحق املنتخب البرتغالي الفوز في
املباراة النهائية ،بعدما سيطر عليها
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مـنــذ ال ـبــدايــة ،فخلق ال ـف ــرص ،وه ـ ّـدد
مرمى سيليسن في أكثر من مناسبة.
وب ـع ــد الـ ـف ــوز ب ـب ـطــولــة أوروبـ ـ ـ ــا ع ــام
 2016على حساب املنتخب الفرنسي،
دخــل البرتغاليون الـتــاريــخ لكونهم
املنتخب األول الذي يحقق لقب دوري
األمم األوروبية .واستفادت البرتغال
م ــن خ ـب ــرة الع ـب ـي ـهــا ال ــذي ــن يـقــودهــم
املـ ـخـ ـض ــرم ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ــال ـ ــدو،
ّ
للتفوق على العبي هولندا الشبان،
ال ــذي ــن ال يـمـلـكــون خ ـب ــرة ك ـب ـيــرة في
املواعيد الكبرى .واستفادت البرتغال
أيضًا من عاملي االرض والجمهور،
ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أن ال ـل ـق ــاء جـ ــرى عـلــى
ملعب «دراغاو» في بورتو.

تـ ــأثـ ــرت ه ــولـ ـن ــدا ب ـخ ــوض ـه ــا نـصــف
ن ـ ـهـ ــائـ ــي قـ ـ ـ ــوي ج ـ ـ ـ ـدًا مـ ـ ــع امل ـن ـت ـخ ــب
االن ـك ـل ـيــزي ،ول ـعــب  120دق ـي ـقــة يــوم
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،فـ ـيـ ـم ــا ك ــان ــت

فاز المنتخب البرتغالي
بجائزة مالية قدرها
 10.5مليون يورو

البرتغال قــد تـجــاوزت سويسرا في
الــوقــت األصـلــي يــوم االرب ـعــاء ،أي إن
املنتخب البرتغالي كان له يوم راحة
إضافي.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ،ب ـ ـ ـ ــدأ امل ـن ـت ـخ ــب
البرتغالي اللقاء بصورة ّ
قوية ،فتوغل
بــرنــاردو سيلفا داخــل منطقة الجزاء
الهولندية في الدقيقة الثالثة ،ولكنه
ل ــم يـنـجــح ف ــي ت ـج ــاوز امل ــداف ــع ال ـقــوي
فيرجيل فان دايك .سيطر الهولنديون
ع ـلــى ال ـك ــرة ف ــي ال ـش ــوط األول ،ولـكــن
مــن دون فعالية تــذكــر ،حتى إنـهــم لم
ي ـن ـج ـحــوا ف ــي ال ـت ـســديــد ع ـلــى املــرمــى
طيلة  45دقيقة .مع انتصاف الشوط
تحرك البرتغاليون أكثرّ ،
فسدد أفضل

العب في العالم كريستيانو رونالدو
ك ـ ــرة قـ ــويـ ــة عـ ـل ــى مـ ــرمـ ــى س ـي ـل ـي ـســن،
حــول ـهــا فـ ــان داي ـ ــك إلـ ــى رك ـل ــة رك ـنـ ّـيــة.
ح ــاول رونــالــدو فــي أكـثــر مــن مناسبة
عبر التسديد من خــارج القوس ،ومن
خ ــال الــرأس ـيــات ،لكنه لــم يـنـجــح .في
الدقيقة ال ــ ،29جــاء ال ــدور على برونو
ف ـي ــرن ــان ــدي ــز ال ـ ــذي س ـ ـ ّـدد بـ ـق ــوة عـلــى
املرمى ،ولكن سيليسن تمكن من إنقاذ
أكـثــر مــن ك ــرة .وفــي الــدقــائــق األخـيــرة،
ح ـ ــاول بـ ــرنـ ــاردو سـيـلـفــا وس ـي ـم ـيــدو،
ولكن الــدفــاع الهولندي كــان حاضرًا،
لينتهي الشوط األول بنتيجة سلبية.
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي دخ ـ ــل املـنـتـخــب
ال ـه ــول ـن ــدي بـ ـص ــورة م ـغ ــاي ــرة .ح ــاول
جيورجينهو فاينالدوم التوغل داخل
الدفاعات البرتغالية ،ولكنه سقط في
فخ التسلسل .سيطرت هولندا نسبيًا
على منتصف امللعب ،ولـكــن مــن دون
خ ـطــورة ،فـكــان كريستيانو رونــالــدو
ورفاقه األخطر عبر الهجمات املرتدة،
حتى جاء الهدف من تسديدة قوية في
الدقيقة ال ــ 60عبر املهاجم البرتغالي
غونزالو غويديس .حاول الهولنديون
تعديل النتيجة ،ولكن ممفيس ديباي
ل ـ ــم ي ـن ـج ــح ف ـ ــي تـ ـح ــوي ــل ك ـ ــرة سـهـلــة
بــرأســه إل ــى ه ــدف عـنــد الــدقـيـقــة الـ ــ.65
وفي الدقائق األخيرة من عمر اللقاء،
سيطر كريستيانو رونالدو وزمــاؤه
ّ
عـلــى املـ ـب ــاراة ،وتـمــكـنــوا ضـبــط إيـقــاع
اللعب بالطريقة التي تناسبهم ،إلى
أن وصلوا للنهاية.
وإض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى الـ ـ ـف ـ ــوز ب ــالـ ـلـ ـق ــب ،ف ــاز
املـنـتـخــب ال ـبــرت ـغــالــي ب ـجــائــزة مــالـيــة
قدرها  10.5ماليني يورو.
واحـ ـت ــل امل ـن ـت ـخــب اإلن ـج ـل ـي ــزي املــركــز
الثالث في النسخة األولــى من بطولة
دوري األمم ،بتغلبه بركالت الترجيح
( )5-6على املنتخب السويسري ،إثر
ان ـت ـهــاء الــزم ـنــن األص ـل ــي واإلض ــاف ــي
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــادل الـ ـسـ ـلـ ـب ــي ،عـ ـل ــى إسـ ـت ــاد
دومــافــونـســو هنريكيز فــي البرتغال
أي ـ ـضـ ــا .وق ـ ـ ــدم امل ـن ـت ـخ ــب اإلن ـج ـل ـي ــزي
مـبــاراة قــويــة ،وكــان األفـضــل فــي أغلب
أوقـ ـ ــات امل ـ ـبـ ــاراة ،وح ــرم ـت ــه ال ـعــارضــة
التقدم بالنتيجة في ثالث مناسبات.
(األخبار)

ّ
نادال يعزز رقمه القياسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان
ّ
الفرنسي ،أن نجمه البرازيلي نيمار،
ُ
الذي أصيب في كاحله األيمن في
صفوف منتخب بالده سيغيب عن
املالعب ألربعة أسابيع .وأرسل نادي
العاصمة الفرنسية طبيبني إلى
البرازيل لإلشراف على حالة نيمار،
ّ
فتبي أنه «يعاني من التواء حاد في
أربطة الكاحل األيمن من دون أن يكون
في حاجة إلى عملية جراحية» ،كما
ذكر سان جيرمان في بيان له .وأضاف:
ً
«عالج هذه اإلصابة يتطلب عمال
وقائيًا .ومن املتوقع عودة مهاجم
باريس سان جيرمان إلى املالعب في
غضون أربعة أسابيع» ،أي قبل انطالق
الدوري الفرنسي املقرر في  10آب/
أغسطس املقبل.

عزز اإلسباني رافايل نادال رقمه
القياسي في عدد ألقاب بطولة روالن
غاروس الفرنسية ،ثانية البطوالت األربع
الكبرى في كرة املضرب ،بتتويجه للمرة
الثانية عشرة والثالثة تواليًا ،بفوزه على
النمساوي دومينيك تييم (،)7-5( ،)3-6
( ،)1-6و( .)1-6وأصبح نادال أول العب
في التاريخ (بني الرجال والسيدات ،في
عصر االحتراف أو ما قبله) ،يحرز لقب
بطولة كبرى واحدة  12مرة ،متفوقا على
األوسترالية مارغريت كورت التي ّتوجت
بلقب بطولة أوستراليا  11مرة ،علمًا بأنها
تحمل الرقم القياسي املطلق في عدد ألقاب
البطوالت الكبرى لدى الالعبات ( 24موزعة
ما بني ما قبل عصر االحتراف وما بعده).
ورفع «املاتادور» اإلسباني البالغ  32عامًا،
رصيده في بطوالت الغراند سالم الى 18
لقبًا ،بفارق اثنني فقط عن حامل الرقم
القياسي السويسري روجيه فيدرر الذي
سقط أمامه في الدور نصف النهائي في
روالن غاروس ،وأثبت أنه بال منازع «ملك»
البطولة الفرنسية ومالعبها الترابية،
بتحقيقه فوزه الـ  93في  95مباراة
خاضها على املالعب الباريسية.
وفي مواجهة تييم املصنف رابعًا ،والذي
سبق له الفوز على نادال أربع مرات على
املالعب الترابية ،أثبت اإلسباني املصنف
ثانيًا ّ
علو كعبه وال سيما بعدما خسر
املجموعة الثانية بصعوبة ،ليشن هجومًا
بال هوادة على منافسه في املجموعتني
الثالثة والرابعة ،ويسمح له بالفوز بشوط
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مونديال السيدات 2019

عودة ناجحة إليطاليا ورقم قياسي برازيلي
حققت إيطاليا عودة موفقة الى كأس
العالم للسيدات التي غابت عنها منذ
( ،)1999وذلــك بفوزها على أستراليا
( )1-2في الجولة األولى من منافسات
املجموعة الثالثة ،للنهائيات الثامنة
املـقــامــة فــي فــرنـســا حـتــى الـســابــع من
تموز/يوليو.
وبـ ـع ــدم ــا ك ــان ــت ط ــرف ــا فـ ــي ال ـن ـس ـخــة
األولـ ــى ال ـتــي أقـيـمــت ف ــي ال ـصــن عــام
 1991ووص ـ ـلـ ــت ال ـ ــى رب ـ ــع ال ـن ـهــائــي
حيث خرجت على يــد الـنــروج (،)2-1
غــابــت إيـطــالـيــا ع ــن الـنـسـخــة الـتــالـيــة
عــام  1995ثم خرجت من الــدور األول
عام  ،1999قبل أن تغيب عن البطولة
فــي النهائيات األرب ــع التالية .وبــدت
إي ـط ــال ـي ــا ف ــي ط ــري ـق ـه ــا إل ـ ــى خ ـس ــارة
مباراتها األولــى بعدما أنهت الشوط
األول متخلفة أمــام أستراليا ،بهدف
ّ
سجلته سامانثا كير بعدما تابعت
ّ
ركلة جزاء سددتها بنفسها وصدتها
الحارسة الورا جولياني.
العـبــة يــوفـنـتــوس ب ــارب ــارا بونانسيا
فرضت نفسها نجمة اللقاء بإدراكها
الـتـعــادل فــي الــدقـيـقــة ( )56بـعــد خطأ
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فـ ــادح م ــن املــداف ـعــة األس ـتــرال ـيــة كلير
ب ــول ـك ـي ـن ـغ ـه ــورن ،ثـ ــم خ ـط ـف ــت ال ـف ــوز
بتسجيلها هــدفــا قــاتــا لــأوروبـيــات
مــن ركـلــة ح ــرة فــي الــدقـيـقــة الخامسة
م ــن ال ــوق ــت بـ ــدل الـ ـض ــائ ــع .وأشـ ـ ــادت
م ــدرب ــة إيـطــالـيــا ميلينا بيرتوليني
بالعباتها بالقول «لقد دفعنا باملزيد
م ــن امل ـه ــاج ـم ــات ف ــي الـ ـش ــوط ال ـثــانــي
ألنـ ـن ــا أردن ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـف ـ ــوز ،لـ ـك ــن ال ـف ـت ـي ــات
قادرات أيضًا على الدفاع وليس فقط
للتسجيل».
وأوضحت« ،خالل استراحة الشوطني،
قلنا إننا لم نلعب بالطريقة املناسبة
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط األول ،وإن ـ ـنـ ــا رض ـخ ـنــا
كثيرًا لطريقة لعب األسـتــرالـيــات .في
الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ل ـع ـب ـنــا ب ـش ـكــل جـيــد
على الصعيد التكتيكي» ،معتبرة أن
«الـفــوز بــاملـبــاراة وبــدء البطولة بهذه
الـطــريـقــة هـمــا أم ــر مـهــم لـلـغــايــة على
الصعيد املعنوي ،أنا متأكدة من أننا
الفريق القوي في كأس العالم هذه».

فوز برازيلي بثالثية تاريخية
أن ـه ــت إي ـطــال ـيــا ال ـج ــول ــة األولـ ـ ــى في

أصبحت البرازيلية
كريستيان أكبر العبة
تسجل «هاتريك»
في كأس العالم

املــركــز الثاني بـفــارق األه ــداف خلف
ال ـب ــرازي ــل ،ال ـتــي حـقـقــت ب ــداي ــة قــويــة
ب ـفــوزهــا الـكـبـيــر ع ـلــى جــامــاي ـكــا في
غرونوبل ،بثالثية نظيفة سجلتها
كــري ـس ـت ـيــان ( 15و 50و ،)64راف ـعــة
رصـ ـ ـي ـ ــده ـ ــا الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــى 10
أه ــداف فــي ك ــأس الـعــالــم .وأصبحت
كــري ـس ـت ـيــان ( 34ع ــام ــا و 25ي ــوم ــا)،
أك ـب ــر الع ـب ــة ت ـس ـجــل «ه ــات ــري ــك» في
كــأس العالم ،متفوقة على أسطورة
املنتخب األميركي كــارلــي لويد (32

ع ــام ــا و 355ي ــوم ــا ض ــد ال ـي ــاب ــان في
نـهــائــي  .)2015حـتــى إن كريستيان
الـ ـت ــي ب ــات ــت أول ب ــرازي ـل ـي ــة تـسـجــل
ث ــاث ـي ــة ف ــي ال ـن ـه ــائ ـي ــات م ـن ــذ 1999
(بــريـتـيـنـيــا وس ـي ـســي ض ــد املكسيك
 ،)1-7تـ ـف ـ ّـوق ــت عـ ـل ــى كــري ـس ـت ـيــانــو
رون ــال ــدو نـجــم املـنـتـخــب الـبــرتـغــالــي
ويــوف ـن ـتــوس اإلي ـط ــال ــي ،أك ـبــر العــب
يسجل «هاتريك» في النهائيات عن
 33عامًا و 130يومًا ،وذلك في مباراة
ال ــدور األول ضــد إسبانيا ( )3-3في
نهائيات مونديال روسيا .2018
وكان بإمكان البرازيل التي تخوض
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــات م ـ ــع مـ ـ ــارتـ ـ ــا ،الـ ـه ــداف ــة
التاريخية للبطولة ( ،)15أن تخرج
ب ـغ ـل ــة أك ـ ـبـ ــر ل ـ ــو ن ـج ـح ــت أن ــدريـ ـس ــا
أل ـف ـيــش ف ــي تــرج ـمــة رك ـل ــة جـ ــزاء في
الدقيقة  ،38لكنها اصطدمت بتألق
ال ـ ـحـ ــارسـ ــة الـ ـج ــام ــايـ ـكـ ـي ــة س ـي ــدن ــي
شنايدر .وكــانــت مـبــاراة عصر أمس
م ـم ـي ــزة ل ــاع ـب ــة الـ ــوسـ ــط فــورم ـي ـغــا
التي أصبحت حاملة الرقم القياسي
ف ــي عـ ــدد امل ـش ــارك ــات ف ــي امل ــون ــدي ــال
( 7ب ـف ــارق م ـشــاركــة أمـ ــام الـيــابــانـيــة

6

10

7

4

5

2

أفقيا
ه ــوم ــاري س ـ ـ ــاوا) ،وأك ـب ــر الع ـب ــة في
ّ
لتتفوق
التاريخ ( 41عامًا و 98يومًا)
عـلــى األمـيــركـيــة كــريـسـتــي رامـبــونــي
( 40عامًا و 12يومًا في تموز/يوليو
 2015خالل مونديال كندا).
وف ــي م ـنــاف ـســات امل ـج ـمــوعــة الــراب ـعــة
الـ ـت ــي تـ ـض ــم األرج ـ ـن ـ ـتـ ــن والـ ـي ــاب ــان
وص ـي ـف ــة ب ـط ـلــة ال ـن ـس ـخ ــة امل ــاض ـي ــة،
خـ ـ ــرجـ ـ ــت إن ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا م ـ ـن ـ ـت ـ ـصـ ــرة م ــن
مـبــاراتـهــا االفـتـتــاحـيــة لـلـمــرة األولــى
منذ  ،1995والثانية فقط من أصل 5
مشاركات (وصلت الى ربع النهائي
فـ ــي  1995و 2007و 2011وح ـل ــت
ثالثة في  ،)2015وذلــك على حساب
جارتها اسكتلندا ،الوافدة الجديدة
الـ ــى ال ـن ـه ــائ ـي ــات ال ـع ــامل ـي ــة ،بـهــدفــن
لنيكيتا باريس ( 14من ركلة جزاء)
وإيلني وايت ( ،)40مقابل هدف لكلير
إمسلي (.)79
وتـ ـ ّـوجـ ــت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة بـلـقــب
 2015وه ــي ت ـب ــدأ م ـسـعــاهــا إلح ــراز
لقبها الــرابــع الـثــاثــاء ضــد تايالند
فــي املـجـمــوعــة الـســادســة الـتــي تضم
تشيلي والسويد وصيفة .2003

 -1لباس تقليدي ياباني ‒ من شعار الجيش اللبناني ‒  -2من أيــام األسبوع –
لقب أمبراطور اليابان –  -3ماركة ساعات – مجموعة إثنية من شبه القارة الهندية
ولغة من أقدم لغات
خصوصًا في سيريالنكا لهم عادات وتقاليد تاريخية عريقة ّ
الهند –  -4ورك – كلمة تركية تعني الحارس أو الشخص املكلف بإنارة الحارات
الصغيرة –  -5عائلة صحافي وسياسي لبناني راح ــل أنـشــأ جــريــدة الرقيب في
البرازيل – للتعريف – ّ
حية زعم العرب أنها تطير –  -6أخذ ناحية اليمني في السير–
 -7إرتفع النبات – أصلح العمل – ثوبك ولباسك –  -8لعاب الفم – من األزهار – -9
مصباح – بحر –  -10مدينة في اململكة العربية السعودية

عموديًا

ّ
ومغنية لبنانية –  -2يقاتل – لــون زهــري باألجنبية –  -3عــون وغــوث –
 -1فنانة
حرف نصب – ياقة القميص –  -4منخفضات بني الجبال والتالل عبارة عن مسالك
للسيول والــريــاح – جــرذ باألجنبية –  -5وشــى – آلــة أو وعــاء ذو سعة ّ
معينة من
ُ
 -6عائلة شاعر أميركي
حديد أو خشب يستعمل للسوائل أو الحبوب كقيمة وزن – ّ
ّ
ّ
راحل من أعظم شعراء بالده إستعمل التعابير الشعبية وتغنى بالحرية والحب –
ّ
سنور – -8
يحمله كل انسان –  -7إسم حمله سبعة من أباطرة جرمانيا والنمسا –
جنس توت شهير – مدينة تركية على بحر ايجه –  -9جوابي على السؤال – مسح
يديه ووجهه بالتراب للصالة –  -10ماركة سيارات

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

 -1عادل كرم ‒ فك ‒  -2موناليزا ‒  -3در ‒ ميم ‒ ملس ‒  -4إيمان ‒ بويك ‒  -5ارتحششتا ‒ -6
شل ‒ تور ‒ ّ
أرد ‒  -7راسني ‒ ّ
بحار ‒  -8فن ‒ بط ‒ نا ‒  -9فري ‒ رصيف ‒  -10حرب الخليج

عموديًا
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مشاهير 3178

حلول الشبكة السابقة

 -1عمر الشريف ‒  -2اودي ‒ ال ‒ ُرح ‒  -3دن ‒ ما ‒ سفير ‒  -4المارتني ‒  -5كلينتون ‒ را ‒
 -6ريم ‒ حر ‒ بصل ‒  -7مز ‒ بش ‒ بطيخ ‒  -8الوشاح ‒ فل ‒  -9ميتران ‒  -10كاسكاد رانج

حل الشبكة 3177

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ُ
أول سالطني الدولة اململوكية من أصل تركماني .ن ّصب سلطانًا على
مصر في عام  1250بعد أن تزوجته وتنازلت له عن العرش شجرة الدرّ
سلطانة مصر
ّ
 = 2+1+4+3خالف الــذل ■  = 8+7+6+5راقصة مصرية ■ = 11+9+10
لقب تركي

حل الشبكة الماضية :اميلي دكنسون

واحد فقط في كل منهما ،في مباراة
استغرقت ثالث ساعات ودقيقة واحدة.
وكانت األوسترالية أشلي بارتي قد
ّتوجت السبت بلقب بطولة روالن غاروس
للسيدات ،بعد التغلب في النهائي
على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا،
بمجموعتني دون رد بواقع ( ،)1-6و(،)3-6
في غضون  70دقيقة.

بابوش ومالدينوفيتش تحرزان
لقب الزوجي

ّ
الفرنسية كريستينا مالدينوفيتش
ّتوجت
بلقب بطولة روالن غاروس ،ثانية البطوالت
األربع الكبرى في كرة املضرب ،في فئة
زوجي السيدات برفقة املجرية تيميا
بابوش .وتفوقت بابوش ومالدينوفيتش
التي ستصبح اليوم املصنفة األولى عامليًا
في الزوجي ،على الصينيتني دوان ينغيينغ
وجانغ سايساي ( )2-6و( .)3-6وهي املرة
الثالثة التي ّ
تتوج فيها مالدينوفيتش بلقب
بطولة غراند سالم بعد روالن غاروس
 2016مع مواطنتها كارولني غارسيا،
وبطولة أوستراليا املفتوحة  2018مع
بابوش .وخسرت مالدينوفيتش وبابوش
ثالث مباريات نهائية في البطوالت الكبرى،
وذلك في ويمبلدون اإلنكليزية ،2014
وفالشينغ ميدوز األميركية  ،2018وبطولة
أوستراليا املفتوحة مطلع العام الحالي.

