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رياضة

رياضة

ّ
المنتخب اإلنكليزي «يحتضر» ...فتش عن ساوثغيت
سبوت اليت

بعد أداء ضعيف خرجت إنكلترا من
منافسات دوري األمم األوروبية بعد
خساراتها أول من أمس على يد بلجيكا
بهدفين من دون ّرد ضمن الجولة
الخامسة ما قبل األخيرة من منافسات
المجموعة الثانية .خسارة وخروج
طرحا عالمات استفهام كبيرة حول
مصير المدرب غاريث ساوثغيت ،وصورة
المنتخب خالل االستحقاقات المقبلة
ص ــدم ــة ك ـب ـي ــرة ت ـخ ـ ّـي ــم ع ـل ــى ال ـك ــرة
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ب ـع ــد خ ـ ـ ــروج مـنـتـخــب
األسـ ـ ـ ــود الـ ـث ــاث ــة مـ ــن دوري األمـ ــم
ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة «م ـ ـ ــذل ـ ـ ــة» فـ ـ ــي م ـج ـم ــوع ــة
ًّ
ت ـضـ ّـم كـ ــا م ــن بـلـجـيـكــا وال ــدن ـم ــارك
وأيسالندا .مستوى ضعيف قدمته
إن ـك ـل ـتــرا خ ــال امل ـن ــاف ـس ــات ،جعلها
ّ
تـحـتــل املــركــز الـثــالــث فــي املجموعة
برصيد  7نقاط.

«جحيم»
في ليفربول
يعيش مــدرب نــادي ليفربول يــورغــن كلوب
فـتــرة صعبة للغاية بسبب غـيــاب ع ــدد من
الالعبني عن الفريق بداعي اإلصابة وفيروس
كـ ــورونـ ــا .وب ـع ــد إص ــاب ــة امل ــداف ــع ال ـهــول ـنــدي
فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي،
ّ
كل من املدافع جو غوميز إلصابة في
تعرض ّ
الركبة ،والظهير األيمن ترنت ألكسندر-أرنولد
إلصــابــة فــي ربـلــة ال ـســاق ،فــي حــن أن العب
االرتكاز البرازيلي فابينيو الذي شغل مركز
قـلــب الــدفــاع إث ــر إصــابــة ف ــان داي ــك ،يتعافى
م ــن إص ــاب ــة ف ــي الـعـضـلــة الـخـلـفـيــة .وأخ ـي ـرًا
أصيب محمد صالح بفيروس كورونا ،كما
تـعـ ّـرض القائد ج ــوردان هندرسون إلصابة
مــع املنتخب ،وكــذلــك انــدي روبــرتـســون .هذا
وي ــواص ــل ال ــواف ــد ال ـجــديــد ت ـيــاغــو ال ـكــان ـتــارا
مرحلة تعافيه من اإلصابة هو اآلخر.

ً
ض ـع ــف املـ ـسـ ـت ــوى يـ ـع ــود أوال إل ــى
ضعف امل ــدرب ،إذ ال ُيعتبر غاريث
سـ ــاوث ـ ـغ ـ ـيـ ــت مـ ـ ــن م ـ ـ ـ ّ
ـدرب ـ ـ ــي الـ ـص ــف
األول ف ــي أوروب ـ ـ ــا ،وه ــو ال يمتلك
ال ـخ ـب ــرات ال ـكــاف ـيــة ل ـي ـقــود منتخب
ب ـ ـح ـ ـجـ ــم امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي،
مطالب بــالــذهــاب بعيدًا فــي جميع
م ـ ـشـ ــاركـ ــاتـ ــه .صـ ـحـ ـي ــح أن امل ـ ـ ــدرب
اإلنكليزي قــاد املنتخب إلــى نصف
ّ ّ
ن ـه ــائ ــي امل ــون ــدي ــال األخ ـ ـيـ ــر ،إل أن
الـضـعــف والـتـشـتــت بــديــا واضـ َـحــن
عـلــى املـنـتـخــب خ ــال م ـبــاريــاتــه في
ّ
دوري األم ــم أخ ـي ـرًا .ويــؤكــد العديد
مــن املتابعني أن وصــول اإلنكليزي
ّ
املتقدمة فــي املونديال
إلــى املرحلة
األخير كان بسبب ضعف منتخبات
أخ ــرى كــأملــانـيــا واألرج ـن ـت ــن ...ومــا
ّ
يـ ــؤكـ ــد ض ـع ــف املـ ـ ـ ــدرب هـ ــو صـ ــورة
املـنـتـخــب أم ــام بلجيكا إذ ب ــدا خط
الوسط تائهًا ،وخسر الفريق الكثير
من الكرات في منتصف ملعبه.
األمــر الغريب اآلخــر هو أن املنتخب
اإلنـكـلـيــزي ال يمتلك ح ــارس مرمى
من العيار الثقيل ،وبيكفور حارس
إيفرتون ال ُيعتبر من طينة ّ
املدربني
الـ ـ ـق ـ ــادري ـ ــن عـ ـل ــى صـ ـن ــاع ــة ال ـ ـفـ ــارق
وحـمــل املـنـتـخــب فــي االسـتـحـقــاقــات
الخارجية.
ال ـ ـخ ـ ــروج م ـ ــن دوري األمـ ـ ـ ــم أع ـ ــاد
الـنـغـمــة ال ـســاب ـقــة ،وال ـت ــي تـتـحــدث
عـ ــن عـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود الع ـ ـبـ ــن إن ـك ـل ـيــز
م ـ ـمـ ـ ّـيـ ــزيـ ــن ،ويـ ـسـ ـتـ ـشـ ـه ــد ال ـب ـع ــض
بالقول إنه ال يوجد العبون إنكليز
قــادريــن على اللعب خــارج الــدوري
اإلنـكـلـيــزي املـمـتــاز ،فــي أنــديــة مثل
ري ــال مــدريــد أو بــرشـلــونــة وبــايــرن
م ـيــون ـيــخ بــاس ـت ـث ـنــاء رب ـم ــا ه ــاري
ك ــاي ــن .ومـ ــن األمـ ـ ــور امل ـه ـ ّـم ــة أي ـضــا
والـتــي يجب اإلش ــارة إليها هــو أن
الالعب اإلنكليزي يفضل اللعب في
ً
بــاده حيث يكسب أمــواال أكثر من
الذهاب إلى الخارج ،حتى لو لعب
م ــع أن ــدي ــة مـنـتـصــف ال ـتــرت ـيــب فــي
بالده ،على اعتبار أن عائدات النقل
ال ـت ـل ـفــزيــونــي والـ ـش ــرك ــات الــراع ـيــة
فــي إنكلترا تـعــود بــاملـلـيــارات على
األندية والالعبني.
ّ
مهم وهو تفاوت مستوى
أمر آخر
األنـ ــديـ ــة عـ ــن امل ـن ـت ـخ ــب .فـصـحـيــح
أن لـيـفــربــول وتشلسي وصــا إلــى
النهائيات األوروبية خالل األعوام
املاضية «يوروباليغ وتشامبيونز
ّ
ل ـيــغ» ورف ـع ــا أل ـقــاب ـهــا ،إل أن هــذه

تصفيات كأس العالم

ّ
ّ
أوروغواي القوية «تهدد» سجل البرازيل المثالي
تـ ــأمـ ــل األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ف ـ ــي وضـ ـ ــع ح ـ ّـد
ّ
للسجل املثالي للبرازيل حتى اآلن في
ّ
تـصـفـيــات أم ـيــركــا الـجـنــوبـيــة املــؤهـلــة
إل ــى مــونــديــال قـطــر  2022لـكــرة الـقــدم،
ع ـن ــدم ــا ت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا ف ـج ــر األرب ـ ـعـ ــاء
( 1:00بـتــوقـيــت بـ ـي ــروت) ع ـلــى ملعب
سـنـتـيـنــاريــو ف ــي مــونـتـيـفـيــدو ،ضمن
م ـن ــاف ـس ــات الـ ـج ــول ــة ال ــرابـ ـع ــة وال ـت ــي
تشهد مواجهة قوية أخرى بني البيرو
واألرجنتني في ليما .وحصد املنتخب
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي الـ ـف ــائ ــز بـ ـك ــأس الـ ـع ــال ــم 5
م ــرات (رق ــم قـيــاســي) الـعــامــة الكاملة
ّ
ح ـت ــى اآلن ف ــي م ـس ـت ـهــل ال ـت ـص ـف ـيــات،
بتحقيقه ال ـفــوز فــي مـبــاريــاتــه الـثــاث
على بوليفيا (-5صفر) والبيرو ()2-4
وفنزويال (-1صفر) .لكن «السيليساو»
سيخوض املــواجـهــة القوية فــي غياب
نجمه نيمار الــذي يتعافى من إصابة
في فخذه وعــاد إلــى فرنسا الستكمال
فترة عالجه في صفوف ناديه باريس
سان جيرمان .كما أن الالعب الذي كان
يمكن أن ينوب عن نيمار في صناعة
ال ـل ـع ــب وهـ ــو كــوت ـي ـن ـيــو غ ــائ ــب أي ـضــا
بــداعــي اإلص ــاب ــة .ووص ــف قـطــب دفــاع
ال ـب ــرازي ــل مــارك ـي ـن ـيــوس املـ ـب ــاراة ضد
األوروغــواي بأنها معركة قوية بقوله:
«ن ــدرك تمامًا أن جميع مبارياتنا مع
األوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي تـ ـك ــون ح ــرب ــا حـقـيـقـيــة،

ّ
يتعي علينا أن نكون على
وبالتالي
أهـبــة االسـتـعــداد ،ألنـنــا ننتظر مـبــاراة
صعبة للغاية» .وأضاف «نواجه فريقًا
قويًا يملك نوعية عالية مــن الالعبني
مع دفــاع قــوي .نريد أن نعود بنتيجة
إيجابية ّمن خارج الديار».
ومن املتوقع أن يعتمد مدرب البرازيل
تـيـتــي عـلــى الـتـشـكـيـلــة عـيـنـهــا تقريبًا
الـ ـت ــي واجـ ـه ــت فـ ـن ــزوي ــا ،م ــع إش ـ ــراك
ث ــاث ــي خ ــط امل ـق ــدم ــة ال ـ ــذي ي ـل ـعــب فــي
ّ
الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز وامل ــؤل ــف
مـ ــن روب ـ ــرت ـ ــو ف ـي ــرم ـي ـن ــو (لـ ـيـ ـف ــرب ــول)
ري ـشــارل ـي ـســون (اي ـف ــرت ــون) وغــابــريــال
جيزوس (مانشستر سيتي).
ويــدخــل منتخب األوروغ ـ ــواي املـبــاراة
منتشيًا بفوزه العريض على كولومبيا
بثالثية نظيفة في عقر دار األخيرة ،ال
ّ
سيما بعد عــودة ثنائي خــط الهجوم
ل ــوي ــس س ــواري ــز وادي ـن ـس ــون كــافــانــي
للعب جنبا إلى جنب بعد غياب األخير
بداعي اإلصابة في اآلونة األخيرة .وقد
ّ
ن ـجــح كـ ــل مـنـهـمــا ف ــي تـسـجـيــل هــدف
ف ــي ال ـش ـبــاك الـكــولــومـبـيــة ف ــي الـجــولــة
املاضية .لكن التاريخ الحديث ال يقف
إل ــى جــانــب األوروغ ـ ـ ــواي بطلة العالم
مرتني عامي  1930و ،1950التي فشلت
في الفوز على البرازيل منذ عام 2011
في تسع مباريات حيث خسرت  7منها

وتعادلت في اثنتني.

األرجنتين  xبيرو
في املقابل ،تسعى األرجنتني لتعويض
سقوطها في فخ التعادل اإليجابي (-1
 )1مع ضيفتها الباراغواي في الجولة
ّ
ال ـســاب ـقــة ،عـنــدمــا ت ـحــل فـجــر األرب ـعــاء
( 2:30بـتــوقـيــت ب ـي ــروت) ضـيـفــة على
ال ـب ـيــرو الـســاعـيــة ب ــدوره ــا إل ــى ت ــدارك
وضـعـهــا فــي الـتــرتـيــب بـعــد خسارتها
أمـ ــام تـشـيـلــي (صـ ـف ــر )2-ي ــوم الجمعة
امل ــاض ــي ،عـلـمــا بــأن ـهــا ح ـص ــدت نقطة
واحدة من أصل  9ممكنة حتى اآلن.
وي ـ ـعـ ـ ّـول املـ ـ ـ ــدرب ل ـي ــون ـي ــل س ـكــالــونــي
هجوميًا على ليونيل ميسي ،الوتارو
م ــارتـ ـيـ ـنـ ـي ــس وال ـ ـج ـ ـنـ ــاحـ ــن ل ــوك ــاس
اوك ــامـ ـب ــوس وان ـخ ـي ــل دي م ــاري ــا فــي
املنتخب األرجنتيني ،وذلــك في غياب

خرجت إنكلترا من دوري األمم (أ ف ب)

األن ــدي ــة ،وبــاألخــص أنــديــة الصف
األول فـ ـ ــي ان ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا كـ ـلـ ـيـ ـف ــرب ــول
ومــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي تـعـتـمــد عـلــى
الالعبني األجانب وليس الالعبني
اإلنكليز ،وذلــك نظرًا إلــى قدراتها
املــالـيــة الـهــائـلــة .تشكيلة ليفربول
ً
مـثــا تعتمد عـلــى الـثــاثــي صــاح
ـ مــانـيــه فيرمينو إضــافــة ال ــى فــان
دايـ ــك وه ــم ل ـي ـســوا إن ـك ـل ـي ـزًا ،فيما
يـعـتـمــد الـسـيـتــي ع ـلــى دي بــرويــن
وأغويرو وخيسوس ...وهم أيضًا
ل ـي ـس ــوا إنـ ـكـ ـلـ ـيـ ـزًا .واألمـ ـ ـ ــر ال ــاف ــت
وال ـغ ــري ــب ع ـلــى ح ـ ّـد سـ ــواء ه ــو أن
مــدرب املنتخب اإلنكليزي يعتمد
عـ ـل ــى ه ـ ـنـ ــدرسـ ــون وهـ ـ ــو ال يـمـكــن
أن ي ـ ـقـ ـ َ
ـارن بـ ـجـ ـي ــرارد أو المـ ـب ــارد

1

وب ـي ـك ـه ــام الـ ــذيـ ــن ق ـ ـ ــادوا مـنـتـخــب
األس ـ ــود خ ــال ال ـف ـت ــرات ال ـســاب ـقــة،
ك ـم ــا أن رحـ ـي ــم س ـت ـيــرل ـي ـنــغ لـيــس
ب ــالـ ـجـ ـن ــاج الـ ـ ـخ ـ ــارق الـ ـ ـق ـ ــادر عـلــى

ضعف المستوى ً
اإلنكليزي يعود أوال
إلى ضعف المدرب
غاريث ساوثغيت

صناعة الفارق.
اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــات األنـ ـ ــديـ ـ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
ب ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة امل ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة
والبطوالت األوروبية ،جعلها تركز
ّ
على االن ـتــدابــات ،مستغلة قدراتها
املــال ـيــة ال ـهــائ ـلــة ،وبــال ـتــالــي ضعفت
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــات ب ـن ـس ـبــة كـ ـبـ ـي ــرة ،مــا
انعكس ب ــدوره ضعفًا على تخريج
العبني ّ
مميزين للمنتخب األول.
املرحلة صعبة واألقــرب إلى املنطق
ّ
أن يلجأ االتحاد اإلنكليزي لتغيير
املــدرب الحالي ساوثغايت ،والعمل
م ــع م ــدرب خـبـيــر لـلـبـنــاء م ــن جــديــد
ق ـبــل اس ـت ـح ـقــاق الـ ـي ــورو املـ ـق ـ ّـرر فــي
الصيف املقبل.
(األخبار)
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■ تصفيات أميركا الجنوبية
 فنزويال  xتشيلي 23:00 اإلكوادور  xكولومبيا 23:00 أوروغواي  xالبرازيل  1:00فجراالربعاء
 -باراغواي  xبوليفيا  1:00فجر االربعاء

ّ
مون السال يوزع شهادات
ّتايكواندو

وزعَ نادي املون السال الشهادات على
َ
حملة الحزام األسود في التايكواندو من
الالعبني والالعبات من الفئات العمرية
كافة ،التابعني ملون السال -تشامبيونز
ايليت ،وعلى املدربني الذين خضعوا لدورة
َ
االتحادين الدولي
دراسة دولية تحت إشراف
واللبناني .وأقيم الحفل السنوي الضخم في
قاعة قصر الرياضة في نادي املون السال
للتايكواندو
بحضور رئيس االتحاد اللبناني
ّ
الدكتور حبيب ظريفة ،ورئيس النادي املنظم
املحاضر األوملبي الدولي جهاد سالمة ،مع
مراعاة إجراءات التبعاد االجتماعي .وقبل
توزيع الشهادات ّقدم الالعبون والالعبات
عروضًا قتالية ّ
شيقة القت إعجاب الحضور.
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من أجل ضمان أن يكون أكبر عدد من
لقاحًا
الرياضيني واملتفرجني قد تلقوا ّ
ق ـبــل ال ــوص ــول إل ــى ال ـي ــاب ــان إذا تــوفــر
اللقاح الصيف املقبل.
وي ـ ـق ـ ــوم بـ ـ ــاخ ب ـ ــزي ـ ــارة إلـ ـ ــى ط ــوك ـي ــو
ّ
تستمر يومني وهي األولــى للعاصمة
اليابانية منذ تأجيل األلعاب في آذار/
مارس املاضي ،وقد اعتبرها املراقبون
ت ـص ـ ّـب ف ــي إط ـ ــار رفـ ــع امل ـع ـن ــوي ــات في
صفوف الرياضيني ،الشعب الياباني
وال ــرع ــاة األومل ـب ـيــن .ووع ــد ب ــاخ خــال
لقائه أيـضــا مــع عـمــدة طوكيو يوركو
كــوي ـكــي ب ـض ـمــان «أج ـ ـ ــواء آم ـن ــة ليس
فقط للمشاركني في االلعاب بل أيضًا
للشعب الياباني».
فــي املـقــابــل ،اعـتـبــرت كويكي أن زيــارة
بـ ــاخ ه ــي «ب ـم ـث ــاب ــة ت ـش ـج ـيــع لـلـشـعــب
الياباني ،لسكان طوكيو ،املتطوعني،
األطفال وبالدرجة األولــى للرياضيني
املشاركني».
ّ
وك ــان منظمو أوملـبـيــاد طوكيو 2020
أعــربــوا عــن «ارتـيــاحـهــم» بـعــد اإلعــان

ع ـ ــن اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف ل ـ ـقـ ــاح تـ ـج ــريـ ـب ــي ضــد
فيروس كورونا ،أثبت فعاليته بنسبة
تـتـجــاوز  90فــي املـئــة ،بحسب تحليل
أولــي لنتائج التجارب .وقــال املسؤول
ف ـ ــي الـ ـلـ ـجـ ـن ــة املـ ـنـ ـظـ ـم ــة ه ـي ــدي ـم ـي ـس ــا
نـ ـ ــاكـ ـ ــامـ ـ ــورا لـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن األسـ ـ ـب ـ ــوع
امل ـ ــاض ـ ــي« :الـ ـلـ ـجـ ـن ــة امل ـن ـظ ـم ــة لـيـســت
م ـن ـق ـط ـعــة ع ــن امل ـج ـت ـمــع وق ـ ــد سـمـعــت
باألنباء عن اللقاح الجديد» .وأضاف

يقوم باخ بزيارة
ّ
لطوكيو تستمر يومين
هي األولى منذ تأجيل
األولمبياد

2

نظمت جمعية بيروت ماراثون سباقًا
افتراضيًا ملسافة  1,21كلم في خطوة
تحفيزية ملزاولي رياضة الركض في لبنان
بعد الجمود القسري الذي فرضته عدة
تحديات في اآلونة األخيرة ،من أزمات
اقتصادية وسياسية ،كما وباء كورونا.
وكان من ّ
املقرر أن يكون هذا السباق وفقًا
ّ
الفنية التي اعتادت
للشروط واملواصفات ّ
الجمعية على تطبيقها ،إل أنها لم تحصل
على التصاريح الالزمة من الجهات ّ
املعنية
بسبب هذا الوباء ،رغم أن الجمعية كانت
ّقررت اعتماد أعلى معايير وشروط الوقاية
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أفقيا
ّ
«تشعر اللجنة املنظمة بنفس الشعور
ال ــذي يـخــالـجـكــم حــالـيــا عـلــى األرج ــح،
ثمة ارتياح وشعور إيجابي».
ّ
وك ــان ــت ال ـعــاص ـمــة ال ـيــابــان ـيــة نــظـمــت
ف ــي  8ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي /نــوف ـم ـبــر أول
ت ـظــاهــرة ريــاض ـيــة دول ـي ــة م ـنــذ بــدايــة
انـتـشــار الـفـيــروس وكــانــت فــي رياضة
الـجـمـبــاز بـمـشــاركــة نـحــو  30رياضيًا
من اليابان ،الواليات املتحدة ،روسيا
وال ـص ــن أم ـ ــام ن ـحــو ألـ ــف م ـت ـف ـ ّـرج في
ّ
املــدرجــات .وحـ ّـدد منظمو هــذا الحدث
إج ــراءات صحية صــارمــة ُ للرياضيني
القادمني من الخارج حيث أجبروا على
القيام بالحجر الصحي قبل الرحيل،
ال ـخ ـض ــوع ل ـف ـحــوصــات بـشـكــل يــومــي
لدى وصولهم إلى مكان الحدث وكانت
تحركاتهم محدودة للغاية.
وان ـط ـبــق األم ــر أي ـضــا عـلــى املتفرجني
ال ــذي ــن ت ــاب ـع ــوا امل ـن ــاف ـس ــات م ــن خــال
ارت ـ ـ ــداء الـ ـكـ ـم ــام ــات ،ت ـط ـه ـيــر األيـ ـ ــادي
كـمــا لــم ُيـسـمــح لـهــم بــإطــاق صــرخــات
التشجيع.

ّ
افتراضي وميداليات
سباق
من زجاج بيروت
ّ
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الجمهور حاضر في طوكيو !2020
■ دوري األمم األوروبية
 كرواتيا  xالبرتغال 21:45 فرنسا  xالسويد 21:45 إسبانيا  xأملانيا 21:45 -سويسرا  xأوكرانيا 21:45

يعاني نجم نادي النجمة خالد تكه جي
من اإلصابة بفيروس «كورونا» حيث
شعر بالتعب والعوارض القوية في األيام
الثالثة األخيرة ،قبل أن يبدأ أمس الدخول
ّ
التحسن .وكان تكه جي قد بدأ
في مرحلة
املوسم الجديد بطريقة الفتة إثر عودته إلى
فريقه األم النجمة ،وهو يتساوى مع َ
نجمي
األنصار حسن معتوق وأحمد حجازي
والعب العهد حسني دقيق على صعيد
ّ
الكرات الحاسمة في الدوري
أفضل ممرري ٍّ
بثالث تمريرات لكل منهم بعد مرور 6
مراحل .كذلك سجل تكه جي هدفني للفريق
«النبيذي» ،وهو ُيعتبر ثاني أكثر الالعبني
صناعة للفرص في الدوري بعد معتوق الذي
ّ
يتصدر ترتيب الهدافني بستة أهداف.

3599 sudoku

كلمات متقاطعة 3 5 9 9

االلعاب االولمبية

أبرز مباريات اليوم

تكه جي مصاب «بكورونا»

استراحة
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أك ــد رئ ـيــس الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة الــدولـيــة
األملــانــي تــومــاس بــاخ أنــه «واث ــق جـدًا،
جدًا» من وجود الجمهور في املدرجات
ملتابعة منافسات دورة طوكيو 2020
األوملبية املقررة الصيف املقبل.
وأشاد باخ باإلجراءات التي وضعتها
ّ
الـلـجـنــة امل ـنــظ ـمــة املـحـلـيــة والـحـكــومــة
ّ
اليابانية واملتعلقة بفيروس كورونا
املـ ـسـ ـتـ ـج ــد ،بـ ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــه بــرئ ـيــس
الـ ــوزراء الـيــابــانــي يوشيهيدي سوغا
بقوله« :لقد وضعنا صندوقًا ضخمًا
س ــوي ــا ي ـت ـض ـ ّـم ــن ج ـم ـي ــع اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـتــي يـمـكــن أن ن ـت ـصـ ّـورهــا» .وأض ــاف
ّ
«سنتمكن العام املقبل من أخذ األدوات
ال ـص ـح ـي ـحــة الـ ـت ــي وض ـع ـن ــاه ــا داخ ــل
هـ ــذا ال ـص ـن ــدوق وت ـن ـف ـيــذهــا م ــن أجــل
ضـمــان أج ــواء آمـنــة لجميع املشاركني
ف ــي األل ـ ـعـ ــاب» .وأوضـ ـ ــح «ه ـ ــذا يجعل
الجميع يشعر بثقة عالية جدًا بوجود
الـجـمـهــور فــي املــاعــب األوملـبـيــة الـعــام
امل ـق ـبــل» .ووعـ ــد ب ــاخ أن ت ـقــوم اللجنة
األوملبية الدولية «ببذل جهود جبارة»

أخبار محلية

س ـي ــرخ ـي ــو اغ ـ ــوي ـ ــرو وب ـ ــاول ـ ــو دي ـب ــاال
املصابني.
وعلى الرغم من تعادله مع الباراغواي،
خاضاملنتخباألرجنتينيأفضلمباراة
لــه فــي التصفيات ،لكنه اصـطــدم بدفاع
صلب كما ألغى لــه الحكم هدفًا سجله
نجمه ميسي لخطأ ارتكب لدى انطالق
الـهـجـمــة .وكـ ــان املـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي
ّ
استهل مشواره في التصفيات بفوزين
صعبني على االكــوادور (-1صفر) وعلى
بوليفيا (.)1-2
وتتفوق األرجنتني في املواجهات ضد
البيرو حيث حققت الفوز  32مرة مقابل
ً
علمًا أن املـبــاراة
 5هــزائــم و 14ت ـعــادال،
ُ
األخ ـ ـيـ ــرة بـيـنـهـمــا والـ ـت ــي أق ـي ـم ــت فــي
تشرين األول /أكتوبر عام  2017انتهت
بالتعادل السلبي في بوينوس ايرس.
وكــانــت الـبـيــرو شــاركــت فــي مــونــديــال
روسيا  2018للمرة األولــى بعد غياب
دام  36عــامــا ،لكنها خرجت مــن الــدور
األول.
وفي املباريات األخرى في هذه الجولة،
تلتقي الباراغواي مع بوليفيا ،فنزويال
مع تشيلي واإلك ــوادور مع كولومبيا.
ويتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة
إلـ ـ ــى نـ ـه ــائـ ـي ــات كـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،فـيـمــا
ي ـخ ــوض ال ـخ ــام ــس مـلـحـقــا دول ـي ــا مع
منتخب من أوقيانيا.

(ا ف ب)
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 -1جزيرة إيرانية –  -2من الحيوانات الزاحفة – وسيط تجاري –  -3عاصمة جزيرة
تسمانيا – أكشف الكنز من األرض وأستخرجه –  -4دق الجرس – إســم حمله ملوك
ّ
ّ
عالم
إنكليز – للتعريف –  -5أب ــن األم ــر ّبشكل جـلــي – إقـتـ ّـراب –  -6حــرف أبـجــدي – ّ
إنكليزي راحل صاحب نظرية التطور في األجناس الحية –  -7رتبة دينية – حائط يلف
الحديقة –  -8عائلة مخرج سينمائي هندي راحل – ماركة غاالت –  -9عملة آسيوية
– من ُيصلح الحجر بواسطة اإلزميل – من الحيوانات األليفة –  -10عاصمة سورينام

عموديًا

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.
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مشاهير 3599
1

 -1فلسطني – بوم –  -2يوفو – جلنار –  -3رز – ّلدي – آنو –  -4بوربون –  -5زلطن – حج – ال –
 -6مي – اناني –  -7خ خ – ّكر – اف –  -8هر – يبش – شر –  -9ايمان – لب –  -10دواليب الحظ

عموديًا

حل الشبكة 3598

شروط اللعبة

حلول الشبكة السابقة

 -1فيروز – سهاد –  -2لوز – لم – ريو –  -3سف – بطيخ – ما –  -4طولون – خيال –  -5در –
بني –  -6نجيب حنكش –  -7وجار – ال –  -8بنان – شبل –  -9وان – ايار –  -10مريول – فظ

4

7

1

 -1من قمم جبل املكمل –  -2شاعر عباسي – ضمير متصل –  -3باطن األنسان
ّ
وعقله –  -4سد لبناني – وكالة أنباء عربية –  -5مرتفع من األرض – يسخن املاء
–  -6مــن الخضر – جفاف األرض – متشابهان –  -7بطيخ أصفر – وكــالــة أنباء
عاملية –  -8شحم – مدفع أملاني ضخم إستعمل خالل الحرب العاملية الثانية ّ
لدك
حصون سيباستوبول –  -9نسبة الى مواطن من بلد آسيوي – لسان النار – -10
مدينة اسبانية واملركز الصناعي األول في البالد – أصغر نهر في العالم في والية
مونتانا األميركية

أفقيا

1

8

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثل أميركي درس الطب في أول شبابه .فائز بجائزتي أوسكار كأفضل
ممثل عن فيلم « كرامر ضد كرامر « عام  1979وعن فيلم « رجل املطر «
عام 1988
 = 2+1+5+7+6ماركة سيارات ■  = 5+2+4+3+8ثوب نسائي ■ 11+10+9
= رجل باألجنبية

حل الشبكة الماضية :فاتن الجابري

والسالمة العامة ،بحسب التوجيهات
الصادرة عن وزارة الصحة ،ما فرض تحويل
السباق ليكون افتراضيًا وبمشاركة مفتوحة
من ّ
عدائني في لبنان والخارج.
ّ
فريدة
وكانت املشاركة مجانية مع ميدالية ّ
وخاصة تم تصنيعها من الزجاج ّاملحطم
ّ
جراء انفجار مرفأ بيروت ،وذلك لكل من
قطع مسافة السباق ،علمًا أن جمعية بيروت
ماراثون دعت ملن يرغب من املشاركني
واملشاركات تقديم الدعم املالي لجمعية
«فرح العطاء» التي تقوم بأعمال اإلغاثة
للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.
وواكبت السباق في منطقة واجهة بيروت
البحرية رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي
الخليل مع أفراد من فريق عمل الجمعية من
املتطوعني حيث أقيمت محطات مياه وفاكهة
ووسائل التعقيم والتشديد على املشاركني
واملشاركات بوضع (الكمامة) كذلك تطبيق
مبدأ التباعد.

