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منوع

المتغ ّيرات تحوم حول لقاء القمة في الكال�سيكو الإ�سباني ال�سبت المقبل

ريال من دون بايل و مودريت�ش ...وبر�شلونة عينه على ّ
تخطي �آجاك�س
يبدو أنّ ما كان ينقص مباراة الكالسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة المق ّررة
ميسي
يوم السبت المقبل ،مزيدا ً من التوتر والمح ّفزات ،إذ جاء األرجنتيني ليونيل ّ
ليصب مزيدا ً من الزيت على النار ،باحتمال بلوغه خاللها رقمه القياسي الجديد
ّ
كأكثر الالعبين تسجيالً لألهداف في الدوري اإلسباني.
وتدفع مباراة الكالسيكو الكثير والكثير من التطلّعات والمشاهد الساخنة
َ
شوط ْيها ،أبرزها تأ ّلق البرتغالي كريستيانو رونالدو ،وسعي
إلى السطح خالل
الحارس كالوديو برافو للحفاظ على نظافة شباكه ،وحاجة ريال مدريد إلى نقاط
المباراة ،والشكوك التي تعتري برشلونة في كل مباراة يواجه فيها منافسين
القياسي
ميسي رقمه
من العيار الثقيل ،إضافة إلى الحدث األهم والمنتظر ،بلوغ ّ
ّ
الجديد.
وتصدّر ميسي المشهد في مباراة فريقه التي فاز فيها على إيبار « 3ـ صفر»
يوم السبت الماضي ،إذ نجح في إحراز هدف وحيد ليقترب أكثر فأكثر من الرقم
المسجل ِباسم تيلمو زارا برصيد  251هدفاً ،إذ يفصله هدف واحد فقط
القياسي
ّ
ّ
عن تحقيق هذا الحلم.
ميسي في إحراز هدفين في مباراة السبت ،سيكون على موعد مع
وإذا نجح ّ
تسجيل رقم جديد في تاريخ الكرة اإلسبانية كأكثر الالعبين تسجيالً لألهداف في
مسابقة الدوري العام.
ميسي في مباراة إيبار لتسليط األضواء مجدّدا ً على مجهوداته المحمومة
وعاد ّ
التي يقوم بها منذ انطالق الموسم الجاري ،والتي ال تنحصر فقط في إحراز األهداف،
بل أيضا ً المشاركة في نواحي اللعب كافة مع فريقه ،وصنع عد ٍد من األهداف.
ميسي في تسجيل فريقه  14من أصل  22هدفا ً
وبطريقة أو بأخرى ،ساهم ّ
أحرزهم خالل هذا الموسم.
وقال لويس إنريكي ،المدير الفني لبرشلونة ،عقب انتهاء مباراة فريقه أمام
«ميسي يقترب من رقم زارا ،لك ّنني ال أراه مختلفا ً خالل سعيه إلى االقتراب
إيبار:
ّ
القياسي».
من هذا الرقم
ّ
ميسي أنه نجح في استعادة دوافعه من جديد ،حتى أنه بدا كما لو كان
وبرهن ّ
القياسي ،فلم يتوقف الالعب األسطوري
يرغب في ما هو أكثر من تحطيم رقم زارا
ّ
عن استكشاف السبيل إلى مرمى المنافسين حتى الدقائق األخيرة من المباريات،
حتى لو كانت النتائج محسومة من دون شك.
إلاّ أنّ برشلونة يحتاج إلى تجنب التفكير في مباراة القمة المحلية أمام غريمه
التقليدي ريال مدريد مطلع األسبوع المقبل ،والتركيز على مشواره في دوري أبطال
أوروبا عندما يستضيف آجاكس أمستردام الهولندي اليوم الثالثاء.
وتتسلّط األضواء على لقاء برشلونة على ملعب ريال مدريد يوم السبت المقبل،
الذي قد يشهد الظهور األول للمهاجم أوروغوايلويس سواريز بعد نهاية إيقافه
لمدة أربعة أشهر بسبب ّ
عضه جيورجيو كيليني مدافع إيطاليا في كأس العالم في
البرازيل الصيف الماضي.
وفي ظ ّل االهتمام البالغ بلقاء القمة ،قد تكون هناك مجازفة باالستهانة بمواجهة
آجاكس بطل أوروبا أربع م ّرات .لكن الهزيمة في الجولة الماضية أمام باريس سان
جيرمان الفرنسي ،تعني أنّ برشلونة ال يمكنه تح ّمل تبعات أيّ تساهل حتى في
ظ ّل ابتعاد آجاكس عن أمجاده السابقة.
ويتصدّر سان جيرمان المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط مقابل ثالث
نقاط لبرشلونة ونقطتين آلجاكس .وقال األرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدافع
برشلونة للصحافيين بعد الفوز « 3ـ صفر» على إيبار في الدوري اإلسباني السبت
الماضي« :المباراة األكثر أهمية لنا اآلن أمام آجاكس ونريد اللعب بشكل جيد حتى

عامل

ات من ال

{ ح ّل الفارس اللبناني كريم فارس على «ريبوي داليما» في المركز
العاشر في مسابقة فروسية القفز الدولية التي ّ
نظمها االتحاد الدولي
للفروسية في مدينة آسن الهولندية.
وأت ّم فارس جوالت المسابقة من دون أيّ خطأ ،بمشاركة  55فارسا ً
وفارسة من نخبة الفرسان األوروبيين من هولندا وألمانيا وبلجيكا
وسويسرا وفرنسا .وبلغ ارتفاع الحواجز في المسابقة  145سنتمتراً.

نصبح في حالة جيدة من أجل لقاء القمة .المباراة أمام آجاكس مهمة بالنسبة إلينا
ونحتاج إلى تركيز كامل .إذا لم نلعب بشكل جيد الثالثاء ،فإنّ هذا قد يؤدّي إلى
تغيير الحالة المزاجية ونحن نريد اللعب جيدا ً واالستعداد للقاء القمة».
وشارك األرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار منذ البداية أمام إيبار على
رغم إرهاق السفر بسبب فترة التوقف الدولية ليواصل اإلثنان ه ّز الشباك.
وقال ماسكيرانو« :يجب علينا مواصلة التط ّور على رغم الفوز .حتى إذا فشلنا
في التسجيل ،فإ ّنه يجب علينا عدم الشعور بالذعر ،واالستمرار في المحاولة.
بدني أيضاً ،ألنّ المنافسون في الشوط الثاني يعانون من متاعب
ث ّمة عنصر
ّ
أمامنا .اللعب بقوة وإجبار المنافس على التراجع نحو منطقة جزائه يعني
معاناته من التعب».

{ تقدّمت التشيكية بترا كفيتوفا إلى المركز الثالث في التصنيف
العالمي للتنِس للسيدات ،فيما ظلّت األميركية سيرينا وليامز في
الصدارة مع صدور القائمة الجديدة اليوم االثنين.
وتبادلت كفيتوفا بطلة ويمبلدون مكانها مع الرومانية سيمونا هاليب
التي تراجعت إلى المركز الرابع.
واحتفظت الروسية ماريا شارابوفا بالمركز الثاني فيما ارتقت الكندية
أوجيني بوشار مكانين لتصبح في المركز الخامس.
وظلّت البولندية آنيسكا رادفانسكا في المركز السادس ،بينما تقدّمت
الصربية آ ّنا إيفانوفيتش المص ّنفة األولى على العالم سابقاً ،إلى المركز
السابع بعدما كانت في الثامن.
وارتقت الدنماركية كارولين فوزنياكي إلى المركز الثامن بعدما كانت
في المركز التاسع الذي تراجعت إليه الصينية لي نا بدال ً من الخامس،
فيما استمرت األلمانية آنجليكا كيربر في المركز العاشر.
وفي تصنيف الرجال ،صعد التشيكي توماس برديتش إلى المركز
السادس بعد فوزه ببطولة ستوكهولم المفتوحة األحد الفائت ،بينما
حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على القمة مع صدور القائمة الجديدة
أمس اإلثنين.
وتبادل برديتش موقعه مع الياباني كي نيشيكوري وصيف بطل
«أميركا المفتوحة» والذي تراجع إلى المركز السابع .ودخل البريطاني
إندي موراي إلى قائمة العشرة األوائل على حساب البلغاري غريغور
نهائي ستوكهولم أمام برديتش ليتراجع إلى
ديميتروف الذي خسر في
ّ
المركز الحادي عشر.
وأحرز موراي لقب بطولة «فيينا المفتوحة» األحد الفائت بعد تغلّبه
في النهائي على اإلسباني ديفيد فيرير صاحب المركز الخامس في
التصنيف العالمي.
ويأتي السويسري روجر فيدرر في المركز الثاني واإلسباني رفائيل
نادال بطل «فرنسا المفتوحة» في المركز الثالث.
ويحت ّل السويسري ستانيسالس فافرينكا بطل «أستراليا المفتوحة»
المركز الرابع ،فيما ظ ّل الكرواتي مارين شيليتش في المركز الثامن بعد
فوزه بلقب كأس الكرملين في روسيا األحد الفائت ،يليه الكندي ميلوش
راونيتش في المركز التاسع.

ميسي أفضل العب في
ويدرك لويس إنريكي مد ّرب برشلونة مدى صعوبة ترك ّ
العالم أربع م ّرات خارج تشكيلة الفريق .وقال« :أنظر إلى من يجب أن أمنحه راحة
ميسي ،لكن بعد ذلك أقول في نفسي إذا لم أدفع به فإننا سنفتقد األهداف
ومن بينهم ّ
يسجلها .أف ّكر في ما يقوله الالعبون وكيف يشعرون .سيحصل على راحة
التي
ّ
خالل الموسم ،لكنني أعتقد أنها لحظة مهمة له وللفريق حالياً».
وتابع« :في بعض األحيان أجلس على مقاعد البدالء وأحدّث نفسي عن حجم
ّ
ميسي معنا .األمر ال يتعلق بما يستطيع أن يفعله فقط ،إنما بالحافز
حظي بوجود ّ
الذي يقدّمه لآلخرين».
ويحتل آدجاكس المركز الثاني في الدوري الهولندي بعدما ح ّول تأخره إلى
التعادل «1ـ »1أمام تفينتي إنشيده يوم السبت الماضي.

{ أمهل اإلندونيسي إريك توهير ،مالك نادي إنتر ميالن اإليطالي،
والتر ماتزاري مدرب الفريق األول لكرة القدم ،مباراتين قبل إقالته.
وفشل إنتر ميالن باالستفادة من استضافة نابولي ،وتعادل معه
بنتيجة 1ـ ،1ليحتل الفريق المركز التاسع برصيد تسع نقاط ،مبتعدا ً
عن المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا بستّ نقاط بعد سبع
جوالت فقط ،ولم يح ّقق فريق والتر ماتزاري الفوز إال في مباراتين فقط
حتى اآلن.
المالك اإلندونيسي قال لشبكة «ميدياست» اإليطالية« :لن يكون
هناك أيّ قرار متس ّرع في خصوص مستقبل المد ّرب ،هناك اتفاق واضح
التفاصيل بيننا .وسيتم تقييم عمل المد ّرب بعد جولتين من اآلن.
والتحسن دوماً».
اجتمعت به وأخبرته أ ّنه علينا النظر إلى األمام
ّ
ورفض توهير تحميل أيّ طرف النتائج السلبية باستثناء النادي
والفريق الفني ،إذ قال« :يجب ألاّ نجعل من اآلخرين ش ّماعة ألخطائنا».
التقارير الصحافية في إيطاليا تتحدّث عن أفضلية كالرنس سيدورف
ليخلف ماتزاري في حال أقيل ،في حين ما زالت أسماء عدّة أخرى ُتط َرح
لهذه المهمة.

ريال وبوادر المشاكل

تل ّقى ريال مدريد صفعة جديدة أمس بعد إصابة النفاثة الويلزية غاريث بايل
خالل التمرين األخير للنادي الملكي استعدادا ً لمواجهة ليفربول اإلنكليزي ضمن
منافسات المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويعاني الالعب الويلزي ( 25سنة) من آالم في أسفل الظهر نتيجة المحاربة
على أكثر من جبهة مع الميرينغي ومنتخب بالده في التصفيات المؤهلة ليورو
 2016في فرنسا.
وخسر ريال مدريد ـ الفائز باللقب األوروب��ي عشر م� ّرات ـ جميع المواجهات
الرسمية الثالث في أوروب��ا أمام ليفربول الذي تغلب «1ـ صفر» على منافسه
اإلسباني في نهائي  ،1981إضافة إلى تفوقه « 1ـ صفر» و« 4ـ صفر» في دور الس ّتة
عشر من البطولة عام .2009
ويدرك المدير الفني لنادي ريال مدريد ،االيطالي كارلو آنشيلوتي أنّ أمام فريقه
مباراة هامة مطلع األسبوع المقبل مع برشلونة في لقاء ق ّمة مواجهات المرحلة
التاسعة من الدوري اإلسباني.
فإنّ
الكرواتي لوكا مودريتش
الدولي
اإلسبانية،
اإلعالم
ووفقا ً لما ورد في وسائل
ّ
ّ
ّ
مرشح للغياب عن مواجهة ليفربول غدا ً األربعاء بسبب شعوره بآالم في الكاحل
بعد ضغط المباريات عليه.
ويأمل آنشيلوتي أن يكون مودريتش ج��اه��زا ً قبل مواجهة برشلونة في
الكالسيكو .وقد يستعين المد ّرب اإليطالي بأسير إيارمندي أو إيسكو لتعويض
الغياب مودريتش المحتمل.
وتع ّرض نادي ريال مدريد لصدمة قوية بعد ورود أنباء عن احتمال غياب العب
الوسط الكرواتي لوكا مودريتش عن مواجهة فريق برشلونة في الكالسيكو بداعي
اإلصابة .وإذ تألق مودريتش مع الريال أمام ليفنتي عقب عودته من المشاركة مع
منتخب بالده كرواتيا في التصفيات المؤهلة لكأس األمم األوروبية يورو ،»2016
فإ ّنه ـ وفقا ً لما ورد في وسائل اإلعالم اإلسبانية ـ بدأ يشعر بآالم في الكاحل بعد
ضغط المباريات عليه ،وقد يغيب أيضا ً عن مواجهة فريق ليفربول يوم غ ٍد األربعاء
في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
ويأمل آنشيلوتي أن يكون مودريتش جاهزا ً قبل مواجهة برشلونة في الكالسيكو
يوم السبت المقبل في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة
التاسعة من مسابقة ال��دوري اإلسباني .ويذكر أنّ ريال مدريد افتقد في وسط
الملعب جهود العب وسطه المخضرم تشافي ألونسو الذي انتقل إلى صفوف فريق
بايرن ميونيخ في فترة االنتقاالت الصيفية.

{ تل ّقى بوروسيا دورتموند هزيمة جديدة له في البوندسليغا ،وهذه
المرة كانت من كولن على أرض األخير في المباراة التي أقيمت بين
الفريقين مساء السبت ضمن الجولة الثامنة من البوندسليغا األلمانية.
وك��ان العذر الدائم للمد ّرب يورغن كلوب ،قائد سفينة بوروسيا
دورتموند الفنية هي اإلصابات ،فمنذ بداية الموسم لم يكتمل الفريق
تقريباً ،ولكن على عكس كل مرة ،عاد غالبية الالعبين المصابين ليطرح
األمر تساؤال ً كبيراً ،هل بدأت نهاية بوروسيا دورتموند؟
أم��ام كولن ،تواجد كل من ماتس هوملس ،نيفين سوبوتيتش،
إلكاي غوندوغان ،ماركو روي��س ،هنريخ مخيتاريان ،سيفن بيندر،
وسيباستيان كيل ،أي تقريبا ً تواجد أكثر من نصف الالعبين المصابين،
َّ
يتبق أسماء أخرى مصابة مؤ ّثرة سوى مارسيل شميلزر فقط.
ولم
في ألمانيا ،وكعادة البوندسليغا يظل بايرن ميونيخ الفريق رقم واحد،
ويظهر منافس متغيّر من حين إلى آخر ،فمن  2000وحتى  2007كان
هذا الفريق هو فيردر بريمن ،من بعده تغيّر لشتوتغارت وفولفسبورغ
وليفركوزن ،ثم وصل إلى دورتموند بداية من عام  .2010ولكن دائما ً ما
يهبط أداء ذلك المنافس في فترة من فترات الهيمنة البافارية والموجودة
حاليا ً إلى أن يصير فريقا ً عادياً ،ومع هبوط مستوى دورتموند ،يطرح
األمر التساؤل حول إذا ما كانت نهاية دورتموند قد بدأت بالفعل أم
التدارك سيحدث من قبل يورغن كلوب وكتيبته؟
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1010ضمير منفصل ،البواريد
1111حرف نصب ،نختبرك ،م ّد الحبل
1212قصر شهير في فرنسا من روائع النهضة االولى ومن أجمل
قصور العالم ،الفلوس

1 .1مدينة في أفريقيا الجنوبية ،خبز يابس
2 .2مدينة إيرانية ،يسكنون بالقرب من بعضهم البعض
(من ّونة منصوبة)
3 .3وجهة نظر ،يظفران الشعر
4 .4من أنواع الدببة ،نوبّخ
5 .5داعبّ ،
لطخي بالعار ،رخو (باألجنبية)
6 .6أعقنا حركته ،بلدة لبنانية
7 .7حزن وهم ،مصوراً ،لصق الجفن بالرمص
8 .8عاصمة بولونيا ،أعيانا
9 .9قرع الجرس ،م ّرنت ،أش ّوه الخلق
1010عملة آسيوية ،تنتسبا
1111يسجنها ،يأسفا
1212أجور ،تميت
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،697134582 ،138275496
،985742163 ،524986317
،416359728 ،372618954
،849523671 ،753861249
261497835

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الشرق االوسط  ) 2نيشان،
يل ،بان  ) 3كم ،س��أل ،اتكلت ) 4
الم��ا ،مالح ،بب  ) 5الفيليبين ) 6
سارعت ،يمام  ) 7كاتيلينا ،دهن )8

ين ،ايداك  ) 9وان ،ام الجمال ) 10
نايلون ،هل ،له  ) 11سكب ،االسكا
 ) 12در ،نانب ،هدمت.
عموديا:
 ) 1انكلو سكسون  ) 2ليما ،اا،
ااسر  ) 3ش ش ،مارتينيك  )4رأس

العين ،لبن  ) 5قنا ،فتل ،او  )6لمي،
يأمنان  ) 7لي ،المنيا ،لب  ) 8االلي،
ادلها  ) 9تحبي ،اجلسه  ) 10سبك،
يمدكم ،كد  ) 11طالبناه ،االم ) 12
نتب ،منجله.

 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

2

3
2

5

4

7

4
9

2
4

6

8

5

7

2

1
3

2
7

2

1

9
9

الفيل االرزق
فيلم درام���ا بطولة كريم عبد
ال��ع��زي��ز م��ن اخ����راج ك��ام��ل اب��و
علي .م��دة العرض  100دقيقة.
(غ���االك���س���ي ،ف���وك���س ،سيتي
كومبلكس).

The Best of Me
فيلم رومانسي بطولة جايمس
م���ارس���دن م���ن اخ�����راج ميشال
هوفمان 100 .دقيقة( .اب���راج،
سينما سيتي ،ديونز ،غاالكسي،
سينمال ،امبير ،فوكس).

Annabella
ف��ي��ل��م رع���ب ب��ط��ول��ة ان��اب��ي�لا
واليس من اخراج جون ليونيت.
مدة العرض  98دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
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8

9

7

Joe
فيلمدرامابطولةنيكوالسكايج
من اخراج دايفد غوردن غرين .مدة
ال��ع��رض  118دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

6

Dracula Untold
فيلم رعب بطولة لوك إيفانز من
اخراج غاري شور .مدة العرض 92
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سينما سيتي ،امبير ،فوكس).

Gone Girl
فيلم درام��ا بطولة روساموند
بيك من اخراج دايفد فينشر .مدة
ال��ع��رض  149دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،امبير ،فوكس).

