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بر�شلونة يعود من «�إل مادريغال» بفوزه الثاني و�سو�سيداد ي�صدم ريال
ع��اد ب��رش��ل��ون��ة م��ن ملعب «إل
م���ادري���غ���ال» ال���خ���اص بمضيفه
فياريال بفوزه الثاني على التوالي
وج��اء بصعوبة  0-1في المرحلة
الثانية من الدوري اإلسباني.
وكان برشلونة استهل مشواره
مع مدربه الجديد والع��ب وسطه
السابق لويس إنريكي بفوز سهل
على إلتشي  0-3بفضل ثنائية
لنجمه ليونيل ميسي ،لكنه عانى
اليوم أمام فياريال ،الفائز بمباراته
األول����ى ع��ل��ى ل��ي��ف��ان��ت��ي (،)0-2
وانتظر حتى الدقيقة  82ليحسم
النقاط ال��ث�لاث وال��ت��ص��در م��ج��ددا ً
بفضل ال��ب��دي��ل ال��ش��اب س��ان��درو
راميريز الصاعد ه��ذا الموسم من
الفريق الرديف.
وسيطر برشلونة على اللقاء
في شوطه األول وحصل على عدد
من الفرص إال أن��ه اصطدم بتألق
الحارس سيرخيو إسينخو والحظ
السيء ال��ذي عاند ميسي بعد أن
ارت��دت ركلته الحرة من الحارس
والعارضة في الدقيقة .28
وواص���ل برشلونة هيمنته في
الشوط الثاني وحصل أيضا ً على
بعض الفرص من دون أن ينجح في
ترجمتها ما دفع بانريكي إلى الزجّ
بالبرازيلي نيمار الذي كان مصاباً،
بدال ً من الشاب منير الحدادي ()59
لكن من دون أن يتغير الوضع ،وكاد
أن يدفع برشلونة الثمن بعدما
انتفض فياريال وحصل على بعض
الفرص أبرزها في الدقيقة  72عبر
توماس بينا الذي تسلم الكرة عند
م��ش��ارف المنطقة قبل أن يطلقها
أرضية قوية لكن محاولته ارتدت
من القائم األيسر لمرمى الحارس
التشيلي كالوديو برافو.
وجاء الفرج للنادي الكاتالوني

ف���ي ال��دق��ي��ق��ة  82ع��ن��دم��ا تمكن
راميريز بديل ب��درو رودريغيز من
إراحة جمهور فريقه بالوصول إلى
الشباك ،إث��ر مجهود ف��ردي مميز
على الجهة اليمنى لميسي الذي
تالعب بالدفاع قبل أن يعكس الكرة
فمرت بين ساقي الحارس ووصلت
إلى زميله الذي سبق المدافع إليها
وأودعها الشباك الخالية ،مانحا ً
فريقه نقطته ال��س��ادس��ة وم��ؤك��دا ً
ت��ف��وق «ب�ل�اوغ���ران���ا» ع��ل��ى فريق
«الغواصة الصفراء» الذي لم يذق
طعم الفوز على ضيفه للمواجهة
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ع��ل��ى ال��ت��وال��ي
وتحديدا ً منذ آذار  2-1( 2008في
كامب نو).
وعلى ملعب «إن��وي��ت��ا» ،اعتقد

جمهور ريال مدريد أن فريقه أمام
رحلة روتينية في مواجهة مضيفه
ريال سوسيداد الذي لم يذق طعم
ال��ف��وز ع��ل��ى ال��ن��ادي الملكي بين
جمهوره منذ  10ك��ان��ون الثاني
 0-1( 2004حينها) ،وذلك بعدما
تقدم رجال المدرب اإليطالي كارلو
أنشيلوتي بهدفين نظيفين في
ظل غياب نجم الفريق البرتغالي
كريستيانو رونالدو من أجل منحه
فرصة التعافي تماما ً من إصابته.
لكن صاحب األرض الذي خسر
مباراته األولى للموسم أمام الوافد
الجديد إيبار ،انتفض بقوة ووضع
النادي الملكي في موقف حرج أمام
وسائل اإلعالم التي لن ترحم الدفاع
المهزوز ألنشيلوتي ورجاله الذين

عانوا في المرحلة األولى للفوز على
قرطبة (.)0-2
واستهل ريال اللقاء بشكل مثالي
حيث افتتح التسجيل منذ الدقيقة
 6إثر ركلة ركنية نفذها األلماني
توني ك��روس من الجهة اليسرى
فارتقى لها سيرخيو راموس عاليا ً
وحولها برأسه في الشباك .ولم
ينتظر رج���ال أنشيلوتي ط��وي�لاً
إلضافة الهدف الثاني عبر الوايلزي
غاريث بايل الذي وصلته الكرة عند
مشارف المنطقة عبر الكرواتي لوكا
مودريتش فتالعب بالمدافع قبل أن
يسددها أرضية في الزاوية اليسرى
للمرمى (.)11
ون��ج��ح س��وس��ي��داد ف��ي ال��ع��ودة
إلى اللقاء عبر إينيا مارتينيز الذي

الميركاتو ال�صيفي يغلق �أبوابه

إعارة تشيتشاريتو
إلى الملكي

أك��د ري���ال م��دري��د اإلس��ب��ان��ي بأنه
تعاقد مع المهاجم المكسيكي خافيير
ه��رن��ان��دي��ز (ت��ش��ي��ت��ش��اري��ت��و) على
سبيل اإلع��ارة من مانشستر يونايتد

وصلته الكرة على القائم األيمن إثر
ركلة ركنية فتابعها في الشباك من
دون أي مضايقة من الدفاع (.)35
وانطلقت المباراة من نقطة الصفر
في الدقيقة  41إثر توغل في الجهة
اليسرى وعرضية من ألبرتو دي
ال بيال الذي أوصل الكرة إلى دافيد
سوروتوسا الذي ارتقى لها عاليا ً
من نقطة الجزاء تقريبا ً وأودعها
ب��رأس��ه قوية ف��ي شباك الحارس
إيكر كاسياس.
واكتملت المفاجأة في الشوط
الثاني عندما تقدم سوسيداد في
الدقيقة  66إثر لعبة جماعية على
الجهة اليمنى أأكملها خافيير برييتو
بتمريره الكرة إلى سوروتوسا الذي
انقض عليها أمام دانيال كارفاخال
وأودعها شباك كاسياس.
ولم يكد ريال يستفيق من صدمة
ه��ذا ال��ه��دف حتى اه��ت��زت شباكه
بهدف رابع في الدقيقة  76إثر ركلة
ركنية من الجهة اليسرى وصلت
إلى المكسيكي كارلوس فيال الذي
سيطر عليها بصدره قبل أن يلتف
على نفسه ويطلقها في سقف شباك
ال��ن��ادي الملكي لتنتهي المباراة
.2-4
وع��ل��ى ملعب «ري����ازور» ،حول
راي��و فايكانو تخلفه أم��ام مضيفه
دي��ب��ورت��ي��ف��و ال ك��ورون��ي��ا ب��ه��دف
لخوسيه رودريغيز ( )7إل��ى فوز
أول بفضل ثنائية من ألبرتو بوينو
( 40و )73ال���ذي أك���د النتيجة
الجيدة لفريقه في المرحلة األولى
التي أجبر فيها حامل اللقب أتلتيكو
مدريد على التعادل معه .0-0

�سواريز يعود �إلى ليفربول
ويهدي جيرارد قمي�ص بر�شلونة

�أتلتيكو يعزز هجومه بالإيطالي ت�شير�شي
عزز أتلتيكو مدريد ،بطل ال��دوري
اإلس��ب��ان��ي ووص��ي��ف دوري أب��ط��ال
أوروب���ا ،هجومه بالمهاجم الدولي
اإليطالي أليسيو تشيرشي من تورينو،
وذلك بحسب ما أعلن نادي العاصمة.
وأصبح تشيرشي ( 27سنة) الذي
ك��ان ضمن ع��داد المنتخب اإليطالي
في البرازيل  2014لكنه ش��ارك في
مباراة واحدة كبديل ضد كوستاريكا
( ،)1-0عاشر العب ينضم ألتلتيكو
هذا الصيف بعد رحيل دييغو كوستا
والبرازيلي فيليبي لويس والحارس
البلجيكي تيبو كورتوا إلى تشلسي.
وان��ض��م ت��ش��ي��رش��ي ف��ي الهجوم
إل��ى ال��واف��د الجديد الكرواتي ماريو
ماندزوكيتش(بايرنميونيخاأللماني)
والمكسيكي راؤول خيمينيس (كلوب
أميركا) والفرنسي أنطوان غريزمان
(خيتافي اإلسباني).
وقدم تشيرشي أدا ًء مميزا ً الموسم
ال��م��اض��ي م��ع ت��وري��ن��و وس��اه��م في
احتالله المركز السابع والمشاركة في
الدور التمهيدي من يوروبا ليغ (تأهل
إلى دور المجموعات) بتسجيله 13
هدفا ً مع  12تمريرة حاسمة.

مدير الرا�سينغ :نقترب من �ضم البرازيلي موزار

عاد لويس سواريز الدولي األوروغوياني نجم هجوم برشلونة الجديد
إلى مدينة ليفربول أمس ،وهذه المرة كزائر يلقي التحية لزمالئه القدامى
وبخاصة القائد ستيفن جيرارد.
جيرارد نشر على حسابه الشخصي على «تويتر» صورة تجمعه مع
سواريز ،وهما يحمالن قميص برشلونة الخاص بالالعب ،وعلق قائالً« :لقد
عاد من جديد يحمل الهدايا ،يصعب علينا قول كلمة الوداع لرجل مهم ،أتمنى
التوفيق له».
وأشارت التقارير الصحافية إلى أن سواريز عاد لناديه القديم إلنهاء
بعض اإلجراءات وجمع بعض المتعلقات الشخصية له ،فضالً عن زيارة
تدريبات فريقه الذي تألق بألوانه.
جدير بالذكر أن سواريز قد انتقل للفريق الكتالوني هذا الصيف ،إال أن
عقوبة الفيفا عطلت ظهوره الرسمي في مباريات الليغا حتى اآلن.

اإلنكليزي لمدة موسم واحد.
وأص����در ال��ف��ري��ق ال��م��ل��ك��ي ب��ي��ان�ا ً
رسميا ً جاء فيه« :توصل ريال مدريد
ومانشستر يونايتد إلى اتفاق يقضي
بانتقال خافيير هرنانديز إلى النادي
لموسم واح��د على سبيل اإلع���ارة».
وأض�����اف« :ي��ح��ت��ف��ظ ري����ال م��دري��د
بأفضلية شراء الالعب الحقاً».
وبات هرنانديز رابع العب ينتقل
إلى صفوف ريال مدريد بعد الكولومبي
جيمس رودريغيز واأللماني توني
كروس والحارس الكوستاريكي كيلور
نافاس.
وسجل تشيتشاريتو  59هدفا ً في
 152مباراة مع مانشستر يونايتد في
المواسم األربعة الماضية ،لكنه فشل
في فرض نفسه أساسيا ً في التشكيلة.

مدرب �إيطاليا يُع ّلق على ا�ستبعاد بالوتيلي

اليونايتد يصطاد
«النمر» الكولومبي

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا أنه لم يقصد توجيه
أي رسالة للنجم اإليطالي ماريو بالوتيلي مهاجم ليفربول الجديد بعدم
استدعائه لتشكيلة المنتخب ال��ذي سيواجه هولندا والنروج في إطار
تصفيات بطولة أوروبا  2016في فرنسا.
وقال كونتي لوسائل اإلع�لام« :اختيار القائمة جاء عن طريق دراسة
ومراقبة دقيقة ،أنا لم أرسل أي رسالة ألحد ،وأعتقد من يعرفني يعلم كيف
أعمل ويعرف أنني ال أقدم هدايا ألي أحد» .وأضاف« :اجتمعت مع الالعبين،
وأخبرتهم بأن من يريد أن يحتفظ بمكان وقميصه في المنتخب عليه أن
يتحمل المسؤولية ،ال مجال ألي شيء آخر سوى الجدية ،وال أمنح الهدايا
ألحد» .وتابع« :علينا أن نعطي الشباب والصاعدين فرصة أكبر ،القائمة
التي استدعيتها لديها الخصائص المختلفة ،التي أن��وى استغالها في
تطبيق األفكار التكتيكية».
يذكر أن بالوتيلي قد انتقل لليفربول اإلنكليزي آتيا ً من ميالن اإليطالي
وشارك في الجولة الماضية بالدوري اإلنكليزي أمام توتنهام ،لكنه لم يهز
الشباك.

ضرب العمالق اإلنكليزي بق ّوة قبل
ساعات من إغالق «الميركاتو» ليظفر
بخدمات المهاجم الكولومبي راداميل
فالكاو.
أفادت تقارير إعالمية إنكليزية أن
ن��ادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي
�وص��ل إل��ى ات��ف��اق ل��ض � ّم المهاجم
ت� ّ
الكولومبي راداميل فالكاو على سبيل
اإلعارة من موناكو الفرنسي.
وجاء في تقارير متطابقة أن فالكاو
سينض ّم إلى يونايتد معارا ً لموسم
واح��د مقابل  10ماليين ي��ورو شرط
اجتيازه الفحص الطبي ،لكن لم يجر
اإلعالن الرسمي عن تفاصيل الصفقة
حتى اآلن.

أكد مدير نادي الراسينغ سعيد جريديني أن استعدادات
الفريق للموسم الجديد تجرى على قدم وساق من خالل
التدريبات اليومية بمعدل حصتين بقيادة المدرب
التشيكي ليبور باال.
وق��ال جريديني ب��أن ب��اال يسعى إل��ى ال��وص��ول إلى
التشكيلة المثالية للفريق ،مع اقتراب انطالق ال��دوري
إذ يخوض ثالث الموسم الماضي ،أولى مبارياته أمام
األنصار في  27أيلول الحالي.
م��ن أج��ل ذل��ك يختبر ال��م��درب التشيكي العديد من
الالعبين المحليين ،كما أنه دفع بعدد من الالعبين الشباب
للوقوف على مدى جهوزيتهم ،أما عن األجانب فإن الجهاز
الفني يختبر العديد في خطي الوسط والهجوم أبرزهم
المهاجم البرازيلي موزار الذي تبدو حظوظه كبيرة في
التعاقد معه ،مع تجديد عقد المدافع النيجيري إدييل
بريشيوس.
وق��ال جريديني إن الفريق سيكثف من مبارياته في
األيام المقبلة بعد أن خاض مباراتين في كأس النخبة أمام
النجمة ( )2 – 1والصفاء (صفر – صفر) ،وخرج من الدور
األول للمسابقة التنشيطية.
وكشف جريديني عن لقاء ودي الخميس مع منتخب
شباب العراق ،الذي يقيم معسكرا ً إعداديا ً في بيروت.
وعن المنافسة على اللقب في الموسم الجديد قال إن

معظم الفرق استعدت بقوة كالنجمة والعهد والصفاء
والسالم ،والراسينغ سيكون من أب��رز المنافسين على
اللقب ،كما كان شأنه في الموسمين األخيرين حين حل في
المركز الثالث.

تخفي�ض قيمة الفاتورة ال�صح ّية من خالل الريا�ضة

الخليل تلتقي البروف�سور ب�ستاني
لتعاون و�شراكة مع نقابة �أطباء لبنان
زارت رئ��ي��س��ة جمعية ب��ي��روت
م��اراث��ون م��ي الخليل نقيب أطباء
لبنان البروفسور أنطوان بستاني
في مكتبه بمقر بيت الطبيب ورافقها
نائب رئيس الجمعية العميد المتقاعد
حسان رستم وأمين سر الجمعية
المستشار اإلعالمي حسان محيي
الدين والمستشار في إدارة السباق
مروان عرابي.
وجاءت الزيارة إلطالع البروفسور
بستاني على التحضيرات القائمة
لسباق مصرف لبنان بيروت ماراثون
 2014والحملة الترويجية التي
ترتكز إل��ى مفهوم ومعنى السالم،
مشدّد ًة على ض��رورة المشاركة في
ه��ذا الحدث وال��ذي يعتبر استفتا ًء
وطنيا ً من األهمية أن تظهر فيه نقابة
أط��ب��اء لبنان ب��ص��ورة حضارية ال
سيما أن العالقة عضوية بين الطب
والرياضة.
وأملت الخليل أن يلقى اقتراحها
بعقد اتفاقية تعاون وشراكة بين
النقابة والجمعية موضع القبول
من قبل أطباء لبنان وكما هي الحال
مع العديد من المؤسسات الجامعية

والنقابات وهيئات المجتمع المدني.
وعبّر البروفسور بستاني عن بالغ
تقديره لماهية النشاط الماراثوني
ال��ذي تقيمه الجمعية سنويا ً ورأى
فيه ت��ع��زي��زا ً وترسيخا ً لكثير من
العناوين وااله��ت��م��ام��ات الوطنية
والصحية والثقافية والرياضية،
مبديا ً االستعداد لطرح ومناقشة كل
األفكار والمقترحات التي تساعد في
قيام أوج��ه تعاون وشراكة ودائما ً

بالعودة إلى رأي مجلس النقابة بما
يغني أي مقترح لهذا التعاون.
وجرى التوافق على رفع مسودة
ات���ف���اق ت���ع���اون ب��ي��ن ال��ج��ان��ب��ي��ن
لمناقشتها وإق���راره���ا بصيغتها
النهائية ،وبما يضمن تحقيق األهداف
المشتركة وف��ي مقدّمها تخفيض
الفاتورة الصحيّة في لبنان من خالل
مزاولة الرياضة وسباق الماراثون
خصوصاً.

تحد جديد
�ألون�سو :كنت بحاجة �إلى ٍ
وال يوجد �أكبر من بايرن
قال تشابي ألونسو المنضم لبايرن ميونيخ إنه يبقى
يملك رغبة كبيرة في تحقيق المزيد من النجاح على رغم
ف��وزه ب��دوري أبطال أوروب��ا مرتين وبكأس العالم مرة
واحدة وببطولة أوروبا مرتين.
وانتقل ألونسو ( 32سنة) بشك ٍل مفاجئ من ريال مدريد
إلى بايرن ميونيخ الجمعة الماضي بعقد لمدة عامين وقال
العب وسط منتخب إسبانيا إن رغبته في الفوز ومواصلة
اللعب ساعدته في الفوز باللقب األوروبي مع ريال الموسم
الماضي.
وأضاف ألونسو لتلفزيون «رويترز»« :أعتقد أني كنت
في حاجة إلى تحد جديد وال يوجد أكبر من اللعب لبايرن».

وأضاف« :هذه فرصة رائعة بالنسبة لي .تحدثت إلى بيب
غوارديوال وش��رح لي ما ينتظره مني .شعرت بالرغبة
المطلوبة عند لعب كرة القدم ولهذا السبب فأنا هنا».
وأظهر ألونسو الفائز مع ليفربول بدوري األبطال في
 2005أنه ليس في حاجة إلى الوقت للتأقلم بعدما ظهر
بشك ٍل رائع أمام شالكه يوم السبت وكان أكثر العبي بايرن
لمسا ً للكرة في الشوط األول.
وجمع بايرن أربع نقاط من أول مباراتين في الدوري
وسيلعب ف��ي دوري أب��ط��ال أوروب���ا ضمن المجموعة
الخامسة التي تضم أيضا ً مانشستر سيتي وتشسكا
موسكو وروما.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
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1 .1فاتح شهير أنشأ اإلمبراطورية المغولية ،ضمير
منفصل
2 .2مصيبة ،بركان مشتعل في كوستاريكا
3 .3دولة أوروبية ،جعلنا الشيء مستوي السطح
4 .4غير مطبوخ ،ذكي ،ال يباح به
5 .5دولة عربية ،قائد السفينة
6 .6خلّص من التهمة ،أرقدي ،أشترع
7 .7ف ّوضناه ،أعدد محاسن الميت
8 .8طلبتم فعل األمر ،أحالم
9 .9ن��ه��ر ص��غ��ي��ر ،إل���ه ال��ح��رب ع��ن��د ال���روم���ان ،ش��اي
(باألجنبية)
1010عالم بالغيب ،يحدث ويوجد
1111لقب الفيلسوف والمجاهد الهندي الراحل غاندي،
أقصد المكان
1212فتاة ،تحيدان عن

1 .1مدينة في أفريقيا الجنوبية ،أحد الوالدين
2 .2مدينة أميركية ،عاصمة أوروبية
3 .3ألبس اإلكليل ،مدينة أميركية ،م ّد الحبل
4 .4آلة طرب ،ندربه
5 .5ما يتخذ من طعام للسفر ،أضاء ،قضى ليلته
6 .6فارس ،إعتنيتم باألمر
7 .7مقياس مساحة ،فتل الحبل ،إس��م موصول ،نوتة
موسيقية
8 .8دولة أفريقية ،عملة عربية
9 .9سرقا ،زاهد
1010ذئب ،جالس على الشراب ،مدينة تركية
1111يبس الخبز ،نومنا العميق
1212دولة عربية ،خاصتي ،طعم الحنظل
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،425837916 ،637291845
،781965423 ،819654732
،256348197 ،394172568
،943586271 ،178423659
562719384

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1باتون روج ،عين  ) 2انا،
اسعدها  ) 3دامان ،ديارنا  ) 4وب،
لسان ،دفن  ) 5كويريتاور ،ما ) 6
االب ،وهران  ) 7لينارس ،عترين

 ) 8يسب ،االن ،سور  ) 9امس،
التي  ) 10انالها ،اسيج  ) 11هم،
ينامان  ) 12الفنان ،يساند.
عموديا:
 ) 1ب���ا دو ك��ال��ي��ه ،ه���ا ) 2
انابوليس ،ام��ل  ) 3ت��ام ،يانبان

 )4الربا ،ماين  ) 5نانسي ،راسلنا
 )6رس ،اتوسل ،هان  ) 7وعدناه،
"
االم  ) 8ج���دي ،ورع��ن��ا ،اي ) 9
ه�����ادرات ،ت��أن��س  ) 10ع���ارف،
نرسيس  ) 11ننم ،يو ،يمن ) 12
نبا ،النروج.

 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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Let’s Be Cops
فيلم كوميدي بطولة جاك
ج��ون��س��ون م���ن اخ�����راج ل��وك
غرينفيلد .م��دة ال��ع��رض 104
دق��ي��ق��ة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد،
الس ساليناس ،اب��راج ،سيتي
ك��وم��ب��ل��ك��س ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
ديونز).
Teenage Mutant
Ninja Turtles
فيلم تشويق بطولة ميغان
ف��وك��س م��ن اخ����راج ج��ون��اث��ان
ليبسمان .م��دة ال��ع��رض 101
دق��ي��ق��ة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد،
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،اسباس).

The Hundred-Foot
Journey
فيلم درام����ا ب��ط��ول��ة هيلين
ميرين من اخراج الس هالسترم.
مدة العرض  122دقيقة( .سينما
سيتي ،امبير ،اب���ارج،ABC ،
فوكس).
The 7th Dwarf
فيلم تصويري بطولة أوت
وال��ك��س م��ن اخ����راج ب��وري��س
الجينوفاك .مدة العرض 100
دقيقة ،ABC( .اب��راج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).

Into The Storm
فيلم رع��ب بطولة ريتشارد
ارميتاج من اخراج ستيفن كوال.
مدة العرض  89دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،غاالكسي).

