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مباريات الدوريات الأوروبية ت�شتعل بالأهداف  ...وخيبات الأمل

ت�ألق من الريال وبر�شلونة ...وبايرن ميونخ يحافظ على ال�صدارة
تتواصل ج��والت ال��دوري��ات األوروب��ي��ة ،فيحافظ بعض
األندية على تقدمه فيما تتراكم على بعضها اآلخر الخيبات.
ففيما تألق ري��ال م��دري��د عبر نجمه رون��ال��دو ،أب��دع ن�دّه
الكاتالوني بسداسية تشارك في تحقيقها نيمار وميسي.
وف��ي الجهة المقابل خسر إشبيلية برباعية أم��ام أتلتيكو
مدريد.
في الدوري اإليطالي ،رفض يوفنتوس التنازل عن الصدارة
التي حافظ عليها بفارق األهداف عن روما الذي حقق فوزه
الخامس على التوالي.
أما في الدوري األلماني ،فأعلن شالكه صحوته فيما أوغل
بروسيا دورتموند في غفوته ،أم��ا بايرن ميونخ فما زال
متصدراً.
وعلى صعيد الدوري اإلنكليزي خ ّيم التعادل على أجواء
ليفربول وإيفرتون وكذلك توتنهام وآرسنال .فيما حقق كل من
تشيلسي ويونايتد ومانشستر سيتي الفوز على منافسيهم.

�سان�شيز ين�ضم �إلى قائمة الم�صابين
بفيورنتينا

وق��ل��ص دي���اف���را س��اك��و ال���ف���ارق ب��ه��دف ل��وس��ت ه���ام من
ضربة رأس قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط األول.
وكاد يونايتد يفقد تقدمه حين أحرز وست هام هدفا ً عن طريق
كارل جنكنسون في الدقيقة قبل األخيرة ألغي بداعي التسلل.

أك��د ن���ادي فيورنتينا اإلي��ط��ال��ي ل��ك��رة ال��ق��دم أن مهاجمه اإلسباني
خواكين سانشيز سيغيب عن المالعب لنحو عشرة أيام بسبب اإلصابة
ويفتقد فيورنتينا بالفعل جهود مهاجميه جيوسبي روسي وماريو جوميز
بسبب اإلصابة.
وتعرض سانشيز إلصابة في العضلة الضامة خالل المباراة التي تعادل
فيها فيورنتينا سلبا ً مع ساسولو األربعاء الماضي.

إيفرتون ينتزع تعادال ً قاتالً
من ليفربول

رونالدو يقود الريال
إلى الفوز على فياريال

واص���ل كريستيانو رون��ال��دو تألقه وه��ز الشباك مرة
أخ��رى ليقود ري��ال مدريد إلى الفوز 2-صفر على فياريال
والتقدم للمركز الرابع في دوري الدرجة األول��ى االسباني
لكرة القدم أول من أمس.ولفترات طويلة من المباراة ،تمكن
فياريال من مجاراة األداء السريع لريال لكن خذله الفشل
في إنهاء الهجمات .ومنح لوكا مودريتش التقدم لريال
بعد نصف ساعة من اللعب بتسديدة قوية من  20متراً.
وس��م��ح ك��ارل��و انشيلوتي م���درب ري���ال لالعبيه بتبادل
المراكز بحرية ومرر كريم بنزيمة الذي عاد للمشاركة في
المباريات الكرة إلى رونالدو داخل منطقة الجزاء ليسكنها
الشباك قبل خمس دقائق من نهاية الشوط األول .وهذا
ه��و ال��ه��دف العاشر ل��رون��ال��دو ف��ي ال���دوري ه��ذا الموسم.
وقال انشيلوتي في مؤتمر صحافي“ :أفضل شيء هو أننا فزنا
بمباراة صعية أمام فريق قدم أداء جيدا ً جدا ً” .وأضاف المدرب
اإليطالي“ :سيطرنا على المباراة .وواجهنا صعوبات في بعض
األحيان وفي أحيان أخرى تمكنا من اللعب بحسب طريقتنا.
كانت مباراة جيدة من جانبنا وحققنا فوزا ً مستحقاً”.

جزاء نفذها بإتقان زميله راؤول جارسيا (د .)83وبالطريقة
المعتادة نفذ كوكي ضربة ثابتة مرت على رأس المهاجم
المكسيكي راؤول خيمينيز ليختتم الرباعية (د.)89

إيبار يتألق وليفانتى
يخسر من جديد

واص����ل إي��ب��ار ع��روض��ه ال��ق��وي��ة ف��ي ب��ط��ول��ة ال����دوري
اإلسباني لكرة ال��ق��دم ،التي يشترك بها للمرة األول��ى في
تاريخه ه��ذا الموسم ،حيث انتزع نقطة ثمينة بالتعادل
أم��ام مضيفه أثلتيك بلباو سلبيا ً في الجولة السادسة،
ال��ت��ي ش��ه��دت أي��ض �ا ً ع���ودة ليفانتي لمسلسل ال��ه��زائ��م.
على ملعب س���ان ماميس ظفر إي��ب��ار بنقطة ف��ي درب��ي
باسكي ،وكان أفضل من صاحب الضيافة في أوقات كثيرة
م��ن ال��م��ب��اراة ،حيث ب��دا بلباو منشغالً بمباراة الغد في
دوري أبطال أوروب���ا أم��ام باتي بوريسوف البيالروسي.
بتلك النتيجة يحصل إي��ب��ار على النقطة الثامنة في
المركز الثامن ب��ج��دول الليجا ،مقابل أرب���ع ن��ق��اط فقط
ل��ب��ل��ب��او ف��ي ال��م��رك��ز الـ ،15ليستكمل ف��ري��ق ال��م��درب
إرن��س��ت��و ف��ال��ف��ي��ردي ت��رن��ح��ه ف���ي ال��ب��ط��ول��ة المحلية.
ع��ل��ى صعيد آخ���ر خ��س��ر ليفانتي م���ج���ددا ً ع��ل��ى ملعبه
أم����ام راي����و ف��اي��ك��ان��و ب��ه��دف��ي��ن م���ن دون رد ،سجلهما
المتألق أخ��ي��را ً المهاجم البرازيلي ليو بابتيستاو (د12
و )33وأه���در زميله البرتو بوينو رك��ل��ة ج���زاء (د.)68
وحصد رايو النقطة الثامنة ليستقر في المركز التاسع ،مقابل
أربع نقاط لليفانتي في المركز الـ 18على حافة الهبوط.

برشلونة يسحق
غرناطة بسداسية

أحرز نيمار ثالثية مقابل هدفين لليونيل ميسي ليسحق
برشلونة ضيفه غرناطة 6-صفر وينفرد بصدارة الترتيب
في دوري الدرجة األولي اإلسباني لكرة القدم أول من أمس.
واس��ت��ع��اد برشلونة م��س��ت��واه ال��ع��ال��ي ب���ر ّد مثالي بعد
ال��ت��ع��ادل م��ن دون أه����داف ف��ي ض��ي��اف��ة ملقة األرب��ع��اء
ال���م���اض���ي ح���ي���ن ف���ش���ل ف����ي ت���س���دي���د أي�����ة ك�����رة على
ال��م��رم��ى ،لكنه اآلن يملك  16نقطة م��ن س��ت م��ب��اري��ات.
وأن���ه���ى ن��ي��م��ار م��ق��اوم��ة غ��رن��اط��ة ب��ه��دف ف���ي منتصف
الشوط األول حين اصطدمت تسديدته بجان سيلفيان
ب��اب��ي��ن ل��ت��م��ر م���ن ف���وق ال���ح���ارس روب���رت���و ف��رن��ان��دي��ز.
وقبل نهاية الشوط األول مباشرة ،انهار تركيز غرناطة
ليضع إيفان راكيتيتش الكرة برأسه في المرمى بعد تمريرة
عرضية من ميسي ثم يضيف نيمار هدفه الثاني في المباراة.
وأنقذ فرنانديز تمريرة من ميسي قبل وصولها لمنير الحدادي
لكنه فشل في التعامل مع تسديدة أخ��رى لنيمار سكنت
شباكه.
ومن هجمة خطيرة مرر داني الفيس كرة عرضية إلى ميسي
الذي وضعها برأسه في الشباك مسجالً الهدف الرابع في
الدقيقة  65وأودع نيمار المرمى مرة أخرى قبل أن يكمل ميسي
السداسية.

روما يحرز فوزه الخامس
على التوالي

أح����رز م��ات��ي��ا دي��س��ت��رو ه���دف���ا ً رائ���ع���ا ً م���ن منتصف
الملعب تقريبا ً ليقود فريقه روم���ا إل��ى ال��ف��وز 2-صفر
على ضيفه فيرونا ف��ي دوري ال��درج��ة األول���ى اإليطالي
لكرة ال��ق��دم ،ويتفوق على زميله المخضرم فرانشيسكو
توتي ال��ذي أكمل عامه الثامن والثالثين أول م��ن أم��س.
وب��ع��د ض��رب��ة م��رم��ى م���ن ح����ارس روم����ا م���ورج���ان دي
سانكتيس وصلت ال��ك��رة إل��ى ب��داي��ة النصف الثاني من
الملعب قبل أن يسيطر عليها ديسترو ويرسلها مباشرة
إلى شباك الضيوف من مسافة  45مترا ً تقريبا ً بعد أن رأى
بييرلويجي جوليني حارس فيرونا بعيدا ً من خط المرمى.
ووضع اليساندرو فلورينزي الذي حل بديالً من توتي بعد
نحو ساعة من بداية اللعب روم��ا في المقدمة في الدقيقة
 75قبل أن يضيف ديسترو الهدف الثاني في الدقيقة
" .86وج��اء الهدف األول لروما من تسديدة من  25متراً.
إال أن توتي الذي لعب خلف ثنائي الهجوم شارك تقريبا ً في كل
هجمات روما.
وشارك جرفينيو مع روما في الشوط الثاني ومنح حضوره
دفعة كبيرة للفريق الذي واجه صعوبة في اختراق دفاعات
فيرونا المتكتلة.

أتلتيكو مدريد
يكتسح إشبيلية

احتفل فريق أتلتيكو مدريد بعودة مدربه األرجنتيني
دييجو سيميوني من اإليقاف وجلوسه على مقاعد المدربين
بفوز ساحق على إشبيلية برباعية نظيفة في قمة الجولة
السادسة من الدوري اإلسباني .
وارتقى أتلتيكو حامل اللقب إلى الوصافة بشكل موقت
بحصوله على النقطة  ،14متأخرا ً بنقطتين عن المتصدر
برشلونة.
لكن فوز فالنسيا على مضيفه ريال سوسييداد يعيد األتلتي
للمركز الثالث في جدول الليجا ،إذ يملك فالنسيا  13نقطة.
وف���ي ال��م��ق��اب��ل ،م��ن��ي إش��ب��ي��ل��ي��ة ب����أول خ��س��ارة ل��ه ه��ذا
الموسم ،ليخفق في تحقيق أفضل انطالقة بتاريخه في
الليجا ،ليتجمد رص��ي��ده عند  13نقطة خلف فالنسيا.
تقدم الروخيبالنكوس بهدف من تسديدة صاروخية للنجم
كوكي (د .)19ومن ضربة ثابتة تحولت لعرضية قصيرة
من المدافع البرازيلي ج��واو ميراندا نجح الشاب ساؤول
جارسيا من تسجيل الهدف الثاني من ضربة رأس (د.)42
في الشوط الثاني حصل الفرنسي أنطوان جريزمان على ركلة

تيفيز يقود يوفنتوس
إلى الفوز

رف���ض ال��ي��وف��ن��ت��وس ال��ت��ن��ازل ع���ن ص�����دارة ال����دوري
اإلي��ط��ال��ي ل��ك��رة ال��ق��دم وح��ق��ق االن��ت��ص��ار ال��خ��ام��س على
التوالي خ��ارج ملعبه السبت أم��ام أتاالنتا بثالثية نظيفة.
واع��ت��ل��ى ال��ي��وف��ي ،ح��ام��ل ال��ل��ق��ب ف��ي آخ���ر ث�ل�اث م��واس��م،
ال��ص��دارة م��ج��ددا ً بـ 15نقطة ب��ف��ارق األه���داف ع��ن روم��ا.
وواص���ل النجم األرجنتيني ك��ارل��وس تيفيز تألقه في
الكالتشو ليتصدر ق��ائ��م��ة ال��ه��داف��ي��ن ب��أرب��ع��ة أه���داف.

أما أتالنتا فاكتفى بنقاطه األربع ليحل في المركز الـ 13في
الدوري اإليطالي.
تقدم اليوفينتوس عبر تيفيز (د )35مستغالً هجمة
قادها السويسري ستيفان ليشتشتينر من الجبهة اليمني
وانتهت عنده بعد ارتباك دفاعي .وحرم الحارس العمالق
جيانلويجي بوفون أتاالنتا من التعادل بعد تصديه الرائع
لركلة ج��زاء سددها األرجنتيني جيرمان دينيس (د.)59
وارتدت ركلة الجزاء في الدقيقة نفسها إلى هجمة للبيانكونيري
من الجبهة اليسرى ليمرر الفرنسي باتريس إيفرا الكرة لتيفيز
الذي صوب أرضية قوية في شباك الضيوف.
وتمكن اإلسباني الشاب البارو موراتا من التوقيع على هدفه
األول مع يوفنتوس واختتم الثالثية بضربة رأس متميزة بعد
عرضية جميلة من األرجنتيني روبرتو بيريرا (د.)83

شالكة يزيد من أوجاع
بروسيا دورتموند

أكد شالكه صحوته بعد بداية سيئة للموسم عندما فاز
على ضيفه بروسيا دورتموند  1-2في قمة وادي الرور بدوري
الدرجة األولى األلماني لكرة القدم أول من أمس.
أحرز جويل ماتيب وايريك مكسيم شوبو موتينج هدفي
شالكه الذي يستعد الستضافة ماريبور في دوري أبطال أوروبا
غدا ً قبل أن يقلص بيير ايمريك اوباميانج الفارق للضيوف.
وخفف هذا الفوز الضغوط عن ينس كيلر مدرب شالكه الذي
حقق فريقه بذلك الفوز في مباراتين متتاليتين بعد أن حصل
على نقطة واحدة من المباريات األربع األولى من الموسم.
بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري األلماني بالفوز على
كولونيا عزز البطل بايرن ميونيخ موقعه في الصدارة بالفوز
خارج أرضه 2-صفر على كولونيا الوافد الجديد على دوري
األضواء.
أحرز ماريو جوتز هدفه الرابع هذا الموسم عندما وضع
بايرن في المقدمة في الدقيقة  ،19وأضاف دانييل هالفار العب
كولونيا الهدف الثاني لبايرن عندما أرسل الكرة بطريق الخطأ
إلى داخل شباكه في الدقيقة .66
ورفع بايرن بذلك رصيده إلى  14نقطة متفوقا ً بنقطتين
على بروسيا مونشنجالدباخ الثاني في الترتيب والذي فاز
خارج أرضه على الوافد الجديد بادربورن  1-2بعد أن أحرز
هدفين في أول  14دقيقة.
وبعشرة العبين بعد ط��رد مدافعه أمير سباهيتش في
الدقيقة  30تعادل باير ليفركوزن مع فرايبورج من دون أهداف.
وأنهى فرايبورج المباراة بعشرة العبين أيضا ً بعد طرد العبه
بافل كراماس في الدقيقة .79
ويستعد ليفركوزن للقاء بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال
أوروبا هذا األسبوع وهو يحتل المركز الثالث بين فرق دوري
ألمانيا برصيد  11نقطة.
وحقق شتوتجارب البطل األسبق فوزه األول هذا الموسم
تحت قيادة المدرب ارمين فيه عندما هزم هانوفر بهدف دون
رد ،أحرزه دانييل شواب في الدقيقة  96ليبتعد من منطقة
الهبوط.

روني يسجل
في انتصار مثير ليونايتد

عانى مانشستر يونايتد في الدقائق األخيرة قبل أن يخرج
منتصرا ً  1-2على ضيفه وست هام يونايتد بعدما افتتح وين
روني التسجيل مبكرا ً ونال بطاقة حمراء في بداية الشوط
الثاني ليلعب فريقه بدونه ألكثر من نصف ساعة أول من أمس.
وكانت خمس دقائق كافية ليفتتح القائد رون��ي التسجيل
ليونايتد بلمسة رائعة من مدى قريب على ملعبه باستاد أولد
ترافورد .وضاعف روبن فان بيرسي النتيجة في الدقيقة .22

عامل

ات من ال

انتزع إيفرتون تعادال ً قاتالً من مضيفه وج��اره اللدود
ليفربول بهدف لكل فريق ،في المباراة التي جمعتهما في
افتتاح الجولة السادسة من بطولة الدوري اإلنكليزي الممتاز
لكرة القدم.
انتهى الشوط األول بالتعادل السلبي بين الفريقين ،بعد
أداء غلب عليه الحماس فيما غابت الفعالية .وفي الشوط
الثاني تمكن قائد ليفربول المخضرم ستيفن جيرارد من
تسجيل هدف التقدم للريدز بتصويبة رائعة من ركلة حرة،
لم يتمكن الحارس األميركي تيم هاوارد من التصدي لها .وبعد
دقيقتين فشل المهاجم اإليطالي ماريو بالوتيللي في مضاعفة
النتيجة وه��و شبه منفرد بالمرمي ،إذ س��دد ك��رة ارتطمت
بالعارضة وتحولت إلى ضربة مرمى ،على رغم أنها بدت كما
لو كانت لمست هاوارد في طريقها.
وفي وقت ظنت جماهير ملعب األنفيلد أنها في طريقها
لحصد النقاط ال��ث�لاث ،تمكن الع��ب ال��وس��ط ال��دول��ي فيل
جاجليكا م��ن اص��ط��ي��اد ك��رة تائهة صوبها م��ب��اش��رة في
أبعد نقطة ع��ن ال��ح��ارس البلجيكي سيمون مينيوليه،
م��درك�ا ً التعادل في الدقيقة األول���ى للوقت ب��دل الضائع.
وأضاف الفريقان نقطة إلى رصيديهما ،حيث يحتل ليفربول
وصيف الموسم الماضي المركز العاشر بست نقاط ،بفارق
نقطة ومركزين عن إيفرتون.

باليتا مدافع بارما يخ�ضع لجراحة

أكد نادي بارما اإليطالي لكرة القدم أن مدافعه جابريل باليتا سيخضع
لعملية جراحية في الظهر.
وتلقي باليتا عالجا ً مكثفا ً على ظهره في األسابيع األخيرة ولكنه لم يثبت
جدواه ،لينصحه األطباء بإجراء جراحة.
وأوضح بارما في بيان له أن باليتا » 28سنة« سيخضع لجراحة في فقرات
الظهر السفلى ،من دون أن يحدد الفترة التي سيبتعد خاللها عن المالعب.

�إنريكي :ال م�شاكل
مع المخ�ضرم ت�شافي

نفي لويس إنريكي المدير الفني لنادي برشلونة اإلسباني وجود أي مشاكل
مع العب الوسط المخضرم تشافي هرنانديز ،على رغم مواصلة استبعاده
من التشكيل األساسي للفريق.
وشارك تشافي “ 34سنة” مرتين فقط من على مقاعد البدالء مع برشلونة
في الدوري اإلسباني هذا الموسم.
ونقلت شبكة «سكاي سبورتس» عن إنريكي قوله« :أحتاج إلى تشافي،
كان بإمكاني أن أشركه بشكل أكبر وكان سيؤدي بشكل رائع ألنه العب مذهل،
ولكني اتخذت قرار عدم مشاركته بنيات حسنة».
وشارك تشافي في  50دقيقة فقط بالدوري اإلسباني تحت قيادة إنريكي،
كما شارك منذ البداية في المباراة أمام ابويل نيقوسيا القبرصي بدوري أبطال
أوروبا ثم خرج وشارك اندرياس انييستا بدال ً منه في الدقيقة .62
وسجل تشافي  700مشاركة مع النادي الكاتالوني منذ انطالق مسيرته
في  ،1998كما توج مع الفريق بـ 22لقبا ً بينهم ثالثة ألقاب في دوري أبطال
أوروبا.
وأشار إنريكي إلى أنه «تحدثت إلى الالعب ،أنا سعيد بوجوده ،ال توجد أية
مشكلة معه ،ولكن ليس بإمكاني أن أختار أكثر من  11العباً».

تشيلسي يعود
لالنتصارات

استمرت البداية شبه المثالية لتشيلسي في ال��دوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بانتصاره بثالثية
نظيفة على استون فيال أول من أمس.
وأحرز دييجو كوستا هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم
وأضاف الثنائي البرازيلي أوسكار وويليان هدفين آخرين
لتشيلسي في استاد ستامفورد بريدج ليستمر الفريق في
تصدر الترتيب بخمسة انتصارات في ست مباريات لفريق
المدرب جوزيه مورينيهو.
وأهم مالحقي تشيلسي على الصدارة هو ساوثامبتون
الذي انتصر بصعوبة  1-2على ضيفه كوينز بارك رينجرز
متذيل الترتيب بفضل هدفي رايان برتراند وجراتسيانو بيلي.

حار�س بر�شلونة على بعد  20دقيقة
من رقم قيا�سي

تمكن حارس المرمى التشيلي من ترك شباكه نظيفة للمباراة السادسة
على التوالي في الليغا وأصبح قريبا ً من كسر رقم أرتوال.
ويهدف كالوديو برافو حارس مرمى برشلونة إلى تحطيم رقم سياسي في
الدوري اإلسباني بعد أن ترك شباكه نظيفة أمام غرناطة في الفوز الذي حققه
الفريق الكتالوني بسداسية نظيفة ...الدولي التشيلي أصبح على مقربة من
تكسيرالرقمالقياسيلحارسمرمىتركشباكهنظيفةفيبدايةموسمبالليغا.
وال يزال هذا السجل بحوزة بيدرو ماريا أرتوال حارس مرمى برشلونة في
سنوات السبعينات ...ولكن براف وأصبح قريبا ً من تكسيره ويحتاج فقط
إلى ترك شباكه نظيفة لمدة  20دقيقة في المباراة المقبلة لزمالء ليو ميسي.
وترك برافو شباكه نظيفة في الست جوالت األولى من الدوري اإلسباني،
وعلى رغم ذلك فإن الحارس التشيلي لم يقم بعمل كبير لتحقيق هذا الرقم
إذ إن صالبة الدفاع هذا الموسم مع المدرب لويس إنريكي ومساندة العبي
خط الوسط للخط الخلفي كانا عاملين رئيسين في تفوق البالوغرانا دفاعياً.
وبعد مباراة غرناطة فإن برافو ترك شباكه نظيفة لمدة  540دقيقة ويحتاج
إلى أن يصمد في أول  21دقيقة من المباراة المقبلة للبرسا أمام رايو فاليكانو
على ملعب “فاليكاس” إذا أراد تكسير رقم الحارس الباسكي.
ولم يتلق بيدرو ماريا أرتوال أي هدف خالل  560دقيقة األولى من بداية
الدوري اإلسباني لموسم  .1978-1977وفي الجولة السابعة تمكن فريق
هيركوليس من هز شباكه.

السيتيزن يفوز
على هال سيتي برباعية

مني هال سيتي بهزيمة كبيرة على أرضه أمام مانشستر
سيتي ف��ي ال��ل��ق��اء ال���ذي جمع الفريقين أول م��ن أم��س.
وحصد مانشستر سيتي النقطة  11في المركز الثالث مقابل
ست نقاط هال سيتي في المركز الـ.14
تقدم النجم األرجنتيني سرجيو أجويرو لسيتي من تسديدة
جميلة حولها رأسية مواطنه بابلو زاباليتا (د )7وسرعان
ما ضاعف زميله البوسني إدين دجيكو النتيجة (د )11من
تصويبة رائعة عقب تسلمه تمريرة اإلسباني ديفيد سيلفا.
ونجح هال سيتي في قلب النتيجة إلى تعادل في الشوط
األول ،فقلص الفارق أوال ً بهدف ذاتي سجله المدافع الفرنسي
مانجاال بالخطأ في مرماه أثناء تشتيت عرضية ليام روزينيور
(د )21ثم سجل األوروجوائي أبيل فرنانديز من ركلة جزاء
(د.)32
وع��اد دجيكو ليسدد ك��رة أرضية جميلة رج��ح بها كفة
فريقه بهدف ثالث (د )68م��ن صناعة ج��دي��دة لسيلفا.
واختتم النجم المخضرم فرانك المبارد الرباعية من متابعة
لعرضية زاباليتا (د.)87
وتعادل سوانزي سيتي خارج ملعبه أمام سندرالند سلبيا،
ليتراجع الضيف الويلزي إلى المركز الخامس بـ 10نقاط،
مقابل خمسة لسندرالند في المركز الـ.15

هكذا وزع مي�سي �أهدافه الـ401

تمكن مهاجم ن��ادي برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي  messiمن
الوصول إلى الهدف رقم  401في مسيرته الكروية  359منها مع فريقه
االس��ب��ان��ي ،و 42م��ع المنتخب األرجنتيني .سجل ميسي  248هدفا ً
في ال��دوري اإلسباني لكرة القدم 29 ،هدفا ً في ك��أس الملك 10 ،أه��داف
في مباريات ك��أس السوبر اإلسبانية 67 ،هدفا ً في دوري األب��ط��ال4 ،
أه���داف في ك��أس العالم لألندية ،وه��دف في ك��أس السوبر األوروب��ي��ة.

التعادل يحسم ديربي لندن

أح���رز أليكس أوكسليد تشامبرلين ه��دف �ا ً ت��ع��ادل به
آرسنال  1-1مع ضيفه توتنهام هوتسبير في مباراة قمة
محلية ب��ال��دوري اإلنكليزي بعدما ب��دا أن الفريق الضيف
ف��ي طريقه إل��ى انتصار ن��ادر باستاد اإلم���ارات اللندني.
ومنح ناصر الشاذلي التقدم لتوتنهام في الدقيقة العاشرة
من الشوط الثاني إثر تمريرة من إيريك الميال ودافع الفريق
الضيف باستماتة في وجه هجوم آرسنال.
لكن توتنهام فشل في الصمود وأسكن أوكسليد تشامبرلين
الكرة في الشباك إثر ارتباك أمام المرمي.
وحصل آرسنال على نقطة دفعت به إلى المركز الرابع بعشر
نقاط مقابل ثماني نقاط لتوتنهام صاحب المركز الثامن.

كا�سيا�س :من حق نافا�س �أن يلعب

اعترف حارس مرمى ريال مدريد ،إيكر كاسياس  ،بأحقية زميله كيلور
نافاس في لعب المباريات ،ألن األمر في النهاية يمثل مهنة بالنسبة له وهو
جاء من أجل ذلك الغرض.
وأشار كاسياس إلى أن اختيار الالعبين األساسيين هو حق للمدرب كارلو
أنشيلوتي الذي يقرر في النهاية من يشارك ومن يجلس على مقاعد البدالء
وعلى الجميع االمتثال لقراره من دون مناقشة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1جزيرة يونانية شمال بحر إيجه
2 .2حب ،أبو البشرية ،أصلحنا البناء
3 .3فريق كرة قدم أوروبي ،خاصتك
4 .4يجاري في الحديث ،طيور مجتمعة
5 .5رقد ،حصل على ،مثيل
6 .6أفتل الحبل ،اإلله القمر لدى السومريين واآلشوريين،
يص ّوت من األلم
7 .7إسم موصول ،رجاء ،دولة أفريقية
8 .8مدينة ألمانية ،أحد الوالدين
9 .9صاهرا ،نقاتله
1010تهذبا ،بارع
1111منزل ،يلقي ،جزيرة بريطانية
1212من المطيبات ،عاصمة أميركية

1 .1دولة في أميركا الجنوبية ،نباشر العمل
2 .2عاصمة أثيوبيا ،عائلة
3 .3أطلب فعل األمر ،أخفيه
4 .4حاكم ،مدينة أردنية
5 .5تهدمن (هن) ،محارم
6 .6هيجان العين ،أسرق ،إحسان
7 .7سباق سيارات (باألجنبية) ،أصابع
8 .8خالف بعيد ،نثني على ،متشابهان
9 .9يبسطان ،مدينة فيتنامية
1010أحد الوالدين ،عوضا ً عن ،أحد آلهة الميثولوجية
الهندية
1111نتبع ،عودتها
1212يتناوالن الطعام ،سحرنا
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،621854397 ،753291468
،915647823
،498376215
،287539146
،346128759
،869413572
،534762981
172985634

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1البقاع الغربي  ) 2لحفد،
اريد ،رع  ) 3حجل ،ار ،ايووا ) 4
وادي الريان  ) 5فا ،رواب��ي ) 6
العين ،ايم  ) 7لمس ،ساحان ،رم

 ) 8قاسم ،لساني  ) 9بدله ،لوم،
لت  ) 10االدرياتيك  ) 11عانوت،
سنديان  ) 12يل ،القت ،لدود.
عموديا:
 ) 1الحلف الرباعي  ) 2لحج،
ال��م ،دالل  ) 3بفلو ،عسقالن 4

) ق��د ،اري ،اه��دوا  ) 5ادونيس،
رتل  ) 6عاريا ،املي  ) 7ار ،ابلح،
واست  ) 8ليالي ،المتن  ) 9غدير،
انس ،يدل  ) 10ويلي ،الكيد ) 11
بروا ،مرنت ،او  ) 12يعاند ،مي،
بند.

 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

9

4
5

8

1

3

6

7

3

6
5

2

3
2

4

7
8

1
9
7
4
2

7

5

7

4
8

9

3

2
1

3
8

7

Two Night Stand
فيلم كوميدي بطولة اناليغا
ت �ي �ب �ت��ون م���ن اخ� � ��راج ناكس
ن�ي�ت�ش��وس .م��دة ال �ع��رض 86
دقيقة ،ABC( .الس اليناس،
سينما سيتي ،ديونز ،فوكس،
امبير ،سينمال).
The Equalizer
فيلم تشويق بطولة دينزل
واش�ن�ط��ن م��ن اخ ��راج انطوان
ف���وك���وا .م� ��دة ال� �ع ��رض 131
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
اب��راج ،سينما سيتي ،فوكس،
سينمال).

The Rover
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة غ��اي
ب � �ي� ��رس م� ��ن اخ� � � ��راج داي� �ف ��د
م�ي�ت�ش��ود .م��دة ال �ع��رض 108
دقائق ،ABC( .سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).

The Young and
Prodigious T.S.
Spivet
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة كيل
كاتليت م��ن اخ ��راج ج��ان بيار
ج��ون �ي��ت .م ��دة ال �ع��رض 105
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
سينما سيتي).

The Hundred Foot
Journy
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب�ط��ول��ة هيلين
م� �ي���ري���ن م � ��ن اخ� � � � ��راج الس
هالسترم .م��دة العرض 122
دقيقة( .سينما سيتي ،امبير،
ابراج ،سيتي كومبلكس).

