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رياضة

رياضة

كأس السوبر األوروبي

تستضيف مدينة إسطنبول التركية مساء اليوم مباراة كأس السوبر األوروبي (الساعة  22:00بتوقيت بيروت) ،على
ملعب فودافون بارك .مواجهة إنكليزية خالصة تجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا ليفربول ،وبطل الدوري
األوروبي تشلسي .بعيدًا عن اللقب ،ستعطي المباراة نظرة أكثر شمولية عن جاهزية الفريقين للموسم الجديد،
تحديدًا تشلسي الذي عاندته الظروف مع مدربه الجديد فرانك المبارد هذا الصيف

حول العالم

بيريشيتش ينضم إلى البايرن

أكد نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري األملاني
في املواسم السبعة األخيرة ،تعاقده مع
املهاجم الكرواتي إيفان بيريشيتش من إنتر
ميالنو اإليطالي على سبيل اإلعارة ملدة عام.
وأفاد املدير الرياضي للنادي البوسني حسن
صالحميدزيتش« :سيساعدنا إيفان على
الفور بفضل خبرته الدولية التي اكتسبها
مر السنوات .هو موهوب ّ
على ّ
تقنيًا ومرن في
الهجوم» .وأضاف «أنا متأكد أن بيريشيتش
سينخرط سريعًا ،كونه يعرف البوندسليغا

ليفربول  Xتشلسي

«صدام اإلنكليز» على األراضي التركية
حسين فحص
اف ـت ـت ــح املـ ـ ـ ــدرب اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ف ــران ــك
الم ـب ــارد م ـش ــواره ال ـتــدري ـبــي بــرفـقــة
ت ـش ـل ـس ــي ،ب ـ ـخ ـ ـسـ ــار ٍة كـ ـبـ ـي ــرة أم ـ ــام
مضيفه مانشستر يــونــايـتــد األحــد
امل ــاض ــي ،فــي أول ــى ج ــوالت ال ــدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم .نقاط
ضعف واضـحــة ظـهــرت فــي الفريق،
الدفاعي،
تمحور أغلبها فــي الخط
ّ
ّأم ـ ـ ــا الـ ـنـ ـق ــاط اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ف ـت ـمــث ـلــت
بالتنوع الهجومي للمنظومة .رغم
الـ ـخـ ـس ــارة ب ــرب ــاع ـي ــة ن ـظ ـي ـف ــة ،ظـهــر
كمنافس شرس في املباراة
تشلسي
ٍ
ً
خاصة في الشوط األول.
دخ ــل الم ـبــارد الـلـقــاء بـخـطــة ( 4ـ  3ـ
 ،)3مع إشراك روس باركلي كجناح
أيسر ،يلعب دور صانع األلعاب في
بناء الهجمة ،خلف املهاجمني تامي
أبراهام وبيدرو رودريغيز.
ظـهــر جـلـيــا إي ـمــان الم ـب ــارد بشباب
أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ،الـ ـتـ ــي شـكـلــت
ّ
م ـصــدرًا جــدي ـدًا لـلـتـعــاقــدات فــي ظــل
حــرمــان الفريق مــن إب ــرام الصفقات

أحرز ليفربول لقب المسابقة ثالث
مرات وتشلسي مرة واحدة
لفترة ســوقــي انـتـقــاالت مقبلني .مع
رح ـي ــل دي ـف ـي ــد ل ــوي ــز إلـ ــى آرسـ ـن ــال،
اعـ ـتـ ـم ــد الم ـ ـ ـبـ ـ ــارد عـ ـل ــى امل ــدافـ ـع ــن
الفرنسي كــورت زومــا والدنماركي
أنـ ـ ــدريـ ـ ــاس ك ــري ـس ـت ـي ـن ـس ــن ك ـق ـل ـبــي
دفــاع ،في حني دخل الظهير األيسر
ّ
أساسيًا
إيميرسون بامليري اللقاء
عـلــى حـســاب مــاركــوس ألــونـســو .لم
ت ـق ـت ـصــر م ـش ــارك ــة ع ـن ـصــر ال ـش ـبــاب
عـلــى ذل ــك ،إذ لـعــب ك ـ ّـل مــن ّ
خريجي
األكــاديـمـيــة مــايـســن مــاونــت وتــامــي
أبـ ــراهـ ــام ف ــي الـتـشـكـيـلــة األســاس ـيــة
ملـبــاراة مانشستر يونايتد .تمثلت
امل ـف ــاج ــأة ب ــدخ ــول المـ ـب ــارد امل ـب ــاراة
دون إش ـ ـ ـ ــراك م ـ ـحـ ــور دفـ ـ ــاعـ ـ ــي ،مــع
إب ـق ــاء أن ـغــولــو كــان ـتــي ع ـلــى مـقــاعــد
الـبــدالء وعــدم إقحام باكايوكو في
التشكيلة املستدعاة للمباراة.
شـهــد الـلـقــاء ّهـجــومــا مبالغًا بــه من
ت ـش ـل ـســي ،ت ـمــثــل بــال ـض ـغــط ال ـعــالــي
لثالثي املـقــدمــة على دف ــاع الخصم.

ذكرى جميلة
لليفربول
يــريــد املـ ــدرب األمل ــان ــي يــورغــن ك ـلــوب أن
ي ـج ـعــل م ــن ال ـت ـتــويــج ع ـ ــادة لـ ــدى العـبــي
ل ـي ـف ــرب ــول اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،ع ـن ــدم ــا ي ــواج ــه
الليلة جــاره تشلسي فــي كــأس السوبر
األوروب ـي ــة .وك ــان ليفربول متخلفًا ( 0ـ
 )3أمام ميالن اإليطالي في نهائي دوري
أبطال أوروبــا  ،2005عندما قلب تأخره
وت ـ ـ ّـوج ب ــرك ــات ال ـتــرج ـيــح عـلــى ضـفــاف
البوسفور ،وسيعود األربعاء إلى املدينة
الـكـبــرى ملــواجـهــة تشلسي بعد تتويجه
باللقب الـقــاري املــرمــوق للمرة السادسة
في تاريخه .وصحيح أن لقب املسابقة ال

خسر المبارد مباراته األولى في الدوري (أولي سكارف ـ أ ف ب)

ّ
أمـ ـ ٌـر ك ــل ــف ال ـف ــري ــق ال ـك ـث ـيــر ،ف ــي ظل
إت ـقــان مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد أسـلــوب
الهجمات املرتدة.
س ـي ـط ــر ت ـش ـل ـس ــي ف ـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
الـ ـفـ ـت ــرات وقـ ـ ــام ب ـخ ـل ــق ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـف ــرص ( 18ت ـســديــدة ج ــاء  7منها
عـ ـ ـل ـ ــى املـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــى) كـ ـ ـم ـ ــا أن ـ ـ ـ ــه أص ـ ـ ــاب
َ
ال ـع ــارض ــة وال ـق ــائ ــم م ــن ت ـســديــدتــي
أبراهام وإيمرسون ،غير أن واقعية

يأخذه كثيرون على محمل الجد مطلع
امل ــوس ــم ،بـعــد عـطـلــة صـيـفـيــة يسترخي
خاللها معظم النجوم ،لكن الفريقني لن
يفوتا فــرصــة حمل كــأس إضــافـيــة بعد
إحــراز ليفربول لقبه األول وقــدوم فرانك
المبارد في بداية مسيرته التدريبية مع
تشلسي.
وأحـ ـ ــرز ل ـي ـفــربــول ل ـقــب امل ـســاب ـقــة ثــاث
مــرات وتشلسي مرة واحــدة ،لكن تسعة
مــن األلـقــاب العشرة األخـيــرة ذهبت إلى
أندية إسبانية بالتساوي بني ريال مدريد
وبــرشـلــونــة وأتـلـتـيـكــو مــدريــد ،اخترقها
بايرن ميونيخ األملاني في .2013
وس ـت ـتــركــز األن ـظ ــار ع ـلــى حـكــم امل ـب ــاراة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة س ـت ـي ـف ــان ــي فـ ـ ــرابـ ـ ــار ال ـت ــي
ستصبح أول سيدة تشرف على مباراة
كبرى للرجال في املسابقات األوروبية.

ـار
مـ ـ ـ ــدرب الـ ـي ــون ــايـ ـت ــد أولـ ـ ـ ــي غ ــون ـ ً
سولشاير في إدارة املباراة ،خاصة
فــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،حـسـمــت الـلـقــاء
بنتيجة عريضة لصالح «الشياطني
الحمر».
انـتـهــت امل ـب ــاراة .خ ـســارة هــي األكـبــر
لتشلسي أم ــام مانشستر يونايتد
منذ عــام  ،1965كما أنـهــا الخسارة
األكـ ـب ــر ملـ ـ ــدرب ج ــدي ــد ف ــي تـشـلـســي

فــي م ـبــاراتــه االفـتـتــاحـيــة مـنــذ دانــي
فالنشفالور ،عندما خسر بنتيجة
( 7ـ  )2أمام فريق مدلزبرة عام .1987
رغــم ذلــك ،يبقى من الصعب التنبؤ
بمسار المبارد برفقة فريقه الجديد
على اعـتـبــار أن النتيجة لــم تعكس
األداء ،وهو ما أكده في تصريحاته
الصحافية بعد املباراة حني قال« :لم
نستحق ال ـخ ـســارة ب ـهــذه النتيجة.

أربعة أخطاء أدت إلى  4أهداف ،رغم
سيطرتنا على أغلب فترات الشوط
األول .ض ــربـ ـن ــا خـ ـشـ ـب ــات امل ــرم ــى
مرتني ،واتخذنا العديد من القرارات
السيئة في الثلث األخير من امللعب،
مــا ح ــال دون وج ــودن ــا فــي املـقــدمــة،
أقله في الشوط األول».
العالمة الفارقة في مسيرة المبارد
ال ـح ــال ـي ــة أقـ ـل ــه ح ـت ــى اآلن ،م ـقــارنــة
ب ـبــاقــي م ــدرب ــي تـشـلـســي الـســابـقــن
ت ـم ـث ـل ــت ب ــإعـ ـط ــاء الـ ـف ــرص ــة ألبـ ـن ــاء
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،غ ـي ــر أن اإلف ـ ـ ـ ــراط فــي
إشــراك عنصر الشباب دون تحقيق
التوازن مع العبي الخبرة عاد على
ال ـنــادي الـلـنــدنــي بــالـخـســارة األكـبــر
أمــام مانشستر يونايتد في تاريخ
ال ـ «بــريـمـيــرلـيــغ» بـمـسـمــاه الـجــديــد.
ظ ـ ـهـ ــر جـ ـلـ ـي ــا ض ـ ـعـ ــف ال ـ ـخ ـ ـب ـ ــرة فــي
الـهــدف األول ال ــذي جــاء بعد عرقلة
املــدافــع ال ـشــاب ك ــورت زوم ــا ملهاجم
الشياطني الحمر ماركوس راشفورد
في منطقة الجزاء ،دون إغفال خطأه
الكارثي في التغطية الذي أسفر عن
تسجيل الهدف الثاني.
تغيرت األس ـمــاء مــع فــرانــك المـبــارد
تبعًا ألسـلــوب لعبه والـظــروف على
حد سواء .مع المبارد ،شارك  3فقط
من الالعبني الذين اعتادوا املشاركة
باستمرار فــي التشكيلة األساسية
ل ـل ـم ــوس ــم املـ ــاضـ ــي ،وه ـ ــم الـ ـح ــارس
اإلسباني كيبا أريزاباالغا ،الظهير
األيمن سيزار أزبلكويتا ومتوسط
امل ـي ــدان اإلي ـطــالــي جــورجـيـنـيــو ،في
ح ــن ش ـهــدت الـتـشـكـيـلــة م ـشــاركــة 3
أسماء شابة للمرة األولى ،هم تامي
أبـ ــراهـ ــام ،م ــاي ـس ــن م ــاون ــت وكـ ــورت
زوم ــا ،أمــا األس ـمــاء الـبــاقـيــة ،فكانت
تـجـلــس ع ـلــى م ـقــاعــد الـ ـب ــدالء أغـلــب
فـتــرات املــوســم املــاضــي .اإلف ــراط في
االعتماد على العبني أصحاب خبرة
محدودة انعكس سلبًا على الفريق،
بعد ارتـكــابـهــم الـعــديــد مــن األخـطــاء
الفردية.
وبحسب املــدرب البرتغالي السابق
جــوزيــه مــوريـنـيــو ،وهــو محلل اآلن
فـ ــي ق ـ ـنـ ــوات «س ـ ـكـ ــاي سـ ـب ــورت ــس»،
ف ـقــد ك ــان ال ب ــد م ــن إش ـ ــراك ويـلـيــان
ف ــي ه ــذه املـ ـب ــاراة .ال ـخ ـبــرة الـكـبـيــرة
ال ـتــي يـمـتـلـكـهــا ال ـج ـنــاح ال ـبــرازي ـلــي
كانت كفيلة لقيادة هجوم الفريق،
رغ ـ ــم ع ـ ــدم ج ــاه ــزي ـت ــه ال ـك ــام ـل ــة إث ــر
مـشــاركـتــه فــي بـطــولــة كــوبــا أمـيــركــا
م ــع مـنـتـخــب ال ـب ــرازي ــل ف ــي الـصـيــف
الحالي .الحال نفسه للوافد الجديد
كــري ـس ـت ـيــان بــول ـيــزي ـتــش ،إذ أظ ـهــر
جناح بوروسيا دورتموند السابق
فعالية هجومية في الدقائق القليلة
التي لعبها ،أكثر مما قدمه بيدرو
طـيـلــة ف ـتــرة م ـشــارك ـتــه ،دون إغ ـفــال
األث ـ ــر الـ ــواضـ ــح ال ـ ــذي خ ـل ـفــه غ ـيــاب
ك ــان ـت ــي ،ب ـعــد ع ــودت ــه ال ـحــدي ـثــة مــن
اإلصابة.
فـ ـ ــرصـ ـ ــة س ـ ــانـ ـ ـح ـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ــام ت ـش ـل ـس ــي
ل ـت ـعــويــض خ ـي ـبــة امل ـ ـبـ ــاراة األول ـ ــى،
عندما يلعب أمام ليفربول في كأس
ال ـســوبــر األوروبـ ـ ــي ال ـل ـي ـلــة .اخـتـبــار
حقيقي لكتيبة المبارد ستظهر إلى
حد كبير مدى تأثيره على الالعبني،
لتجاوز الصعاب فــي فترة وجيزة.
وع ـ ـلـ ــى الـ ـجـ ـه ــة املـ ـق ــابـ ـل ــة س ـي ـل ـعــب
لـيـفــربــول وه ــو م ـحــروم مــن حــارســه
ال ـب ــرازي ـل ــي ال ـي ـســون بـيـكـيــر بــداعــي
اإلصابة.
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واملدرب الكرواتي نيكو كوفاتش».
وسبق لبيريشيتش ( 30عامًا) أن خاض
غمار الدوري األملاني بني َعامي  2011و2015
عندما دافع عن ألوان فريقي بوروسيا
دورتموند الذي ّتوج معه بثنائية الدوري
والكأس املحليني عام  ،2012وفولفسبورغ
ً
ُ
الذي ت ّوج معه بطال للكأس املحلية عام .2015
كما لعب تحت إشراف مواطنه كوفاتش
عندما تسلم األخير مهمة تدريب املنتخب
الوطني بني عامي  2013و.2015

عاد الحديث ّ
مجددًا عن اقتراب عودة النجم البرازيلي نيمار إلى نادي برشلونة اإلسباني .وكشفت تقارير صحافية عن اتصال أجراه نجم برشلونة ليونيل
ميسي بنيمار ،إلقناعه بعدم الذهاب إلى نادي ريال مدريد اإلسباني .وذكرت صحيفة «ماركا» الرياضية أن البرغوث ال يرغب في انتقال صديقه لصفوف
الغريم األزلي ،ولهذا قام باالتصال بنجم هجوم باريس سان جيرمان خالل الساعات األخيرة للضغط عليه من أجل العودة إلى برشلونة ورفض العرض السخي
الذي قدمه للريال للحصول على خدماته .وذكرت التقارير أن املدير الرياضي لبرشلونة ايريك ابيدال وصل في الساعات املاضية إلى العاصمة الفرنسية
باريس إلجراء مفاوضات مع إدارة نادي باريس سان جيرمان .وتحدثت مصادر عن تقديم برشلونة  80مليون يورو إضافة إلى الالعب البرازيلي فيلبي
كوتينهو مقابل الحصول على نيمار( .دومينيك فاغيه ـ أ ف ب)

الوري يغيب عن المنتخب
األميركي

استراحة
3232 sudoku

كلمات متقاطعة 3 2 3 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

انضم موزع اللعب في فريق تورونتو رابتورز
كايل الوري إلى قائمة الغائبني عن صفوف
املنتخب األميركي الذي يستعد للدفاع عن
لقبه في مونديال السلة املقرر في الصني بني
 31آب/أغسطس و 15أيلول/سبتمبر .وأكد
ً
الوريّ ،
املتوج مع فريقه بطال للدوري في
املوسم املنصرم ،غيابه بسبب إصابة في
اإلبهام األيسر وخضوعه لعملية جراحية في
تموز /يوليو ،وضرورة الخضوع لفترة نقاهة.
وكتب الالعب األميركي على صفحته عبر
إنستاغرام« :كنت آمل بأن أتعافى في الوقت
املناسب للبطولة ،ولكن األطباء لم يمنحوني
الضوء األخضر من أجل العودة بشكل نهائي
إلى املالعب».

10

6

7

8

5

9

1

4

2
3

5

4

1

8

9
6

4
4

5

3

8

3

6

5
7

9

2

3

رحيل بطل العالم األرجنتيني
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أفقيا

 -1بذر األرض – رجل أعمال يوناني راحل كان ُي ّ
عد من أغنى رجال العالم في القرن
ّ
يلقب بالدوق – لحم غير مطبوخ –
املاضي –  -2ممثل سينمائي أميركي راحل كان
 -3يربح – ّ
رد الباب –  -4لإلستدراك – عبودية – قبة القميص –  -5فصيلة من رتبة
القوارض أكبر من الجرذ –  -6ظرف وتهذيب – ضرب بالرمح – ضمير متصل – -7
زوجة زكريا وأم يوحنا املعمدان وقد ولدته في شيخوختها كما جاء في اإلنجيل
–  -8يفرض عليه – يأتي بعد –  -9من ال أخمص لقدميه – بحر – شبه جزيرة في
ليبيا شرقي خليج ســرت مــن مدنها بنغازي –  -10قائد ورئـيــس ســودانـ ّـي راحــل
ّ
ّ
سلمي
النميري بإنقالب
أطاح الرئيس جعفر

عموديًا

 -1أح ــد ك ـبــار رج ــال األع ـم ــال املـصــريــن رئ ـيــس أوراسـ ـك ــوم لــإت ـصــاالت وأوراس ـك ــوم
لـلـتـكـنــولــوجـيــا –  -2أرخ ـب ـيــل فــي األط ـل ـســي احـتـلـتــه بــريـطــانـيــا مـنــذ  1833وحــاولــت
األرجنتني استعادته في حرب قصيرة سنة  1982ففشلت – إزالة األثر –  -3يبس اللحم
– قمم عالية –  -4مسارح شهيرة في باريس وفيينا والقاهرة – مدينة في بلجيكا
–  -5للندبة – نسبة الى طائفة مواطن مصري – إسم موصول –  -6مدينة فرنسية –
يستخرج املاء من الفاكهة –  -7إحدى الواليات املتحدة األميركية – غلب وفاق وسبق
–  -8فقد حياته – جعة أو مشروب ُيستخرج من الشعير –  -9عملة آسيوية – النقب
مبعثرة –  -10وثيقة يقدمها طالب الوظيفة في أول لقاء بينه وبني صاحب العمل

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

 -1جبال األلب –  -2االباما – بم –  -3مابوتو –  -4أمي – الرياض –  -5كرز – لو –  -6آمون
– ينبوع – ّ -7
ّ
وصي –  -8اسو – الصحوة –  -9بو – غريب –  -10البرجوازية
بت – قبو –

عموديًا
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مشاهير 3232

حلول الشبكة السابقة

ّ
متسول –  -3باماكو –  -4ابا – رنق – غر –  -5الباز – بارج – -6
 -1اديس ابابا –  -2جل –
ّ
ّ
أمول – يوليو –  -7التران – صبا –  -8وي – بوح –  -9لب – الوصولي –  -10بموضوعية

حل الشبكة 3231
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كــات ـبــة م ـصــريــة ( )1995 -1910وم ـنــاض ـلــة ك ـب ـيــرة ف ــي سـبـيــل حــريــة امل ــرأة
ومساواتها بالرجل .ملعت في عالم الصحافة وأنتخبت أكثر من ّ
مرة عضو
بمجلس نقابة الصحفيني

إعداد
نعوم
مسعود

 = 5+4+3+2+8+7+6البدينة ■  = 4+10+9في الوجه ■  = 11+1أمر فظيع

حل الشبكة الماضية :مايلي سايروس

توفي خوسيه لويس «تاتا» براون (الصورة)،
بطل العالم في كرة القدم مع األرجنتني عام
 ،1986عن  62عامًا بعد معاناة مع مرض
ألزهايمر بحسب ما أعلن ناديه السابق
إستوديانتيس .ونشر النادي على موقع
«تويتر» رسالة نعى فيها العبه الذي قاده
للفوز ببطولة األرجنتني عام « ،1982يوم
حزين لعائلة ألبيروخا ،لقد غادرنا مقاتلنا
خوسيه لويس براون» .ودافع براون عن
ألوان إستوديانتيس خالل  8أعوام ،قبل أن
ينتقل إلى أتلتيكو ناسيونال الكولومبي،
ومن ثم إلى بريست الفرنسي ومنه إلى
ريال مورسيا اإلسباني ،ليعود إلى وطنه.
وأشاد أسطورة كرة القدم األرجنتيني دييغو
أرماندو مارادونا بخصائل الراحل في
رسالة عبر انستاغرام بقوله« :بدون خوسيه
لويس براون ،ملا كنا فزنا بكأس العالم في
عام  ،»1986في إشارة إلى تسجيل براون
برأسه هدف السبق في مرمى أملانيا الغربية
في نهائي مونديال املكسيك الذي انتهى
بفوز «ألبيسيليستي» بثالثة أهداف بهدفني.
وخاض املدافع األرجنتيني  36مباراة دولية
مع منتخب بالده.

