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الدوريات الأوروبية في كرة القدم

بر�شلونة يواجه حامل اللقب في قمة نارية والملكي لبل�سمة الجراح ...البلوز وال�سيتيزن ي�سعيان �إلى الفوز قبل ق ّمتهما
تنطلق المرحلة الثامنة عشرة من ال��دوري اإلسباني على وقع مبارا ٍة نارية تجمع بين
برشلونة الوصيف وأتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي وذلك يوم غدٍ ،ويسعى الكتالوني
إلى تضميد جراحه بعد هزيمته في المرحلة الماضية أمام سوسيداد المتر ّنح وخسارته
فرصة اعتالء الصدارة بدالً من ريال مدريد الذي سقط بدوره أمام فالنسيا ،بينما يستعد
بطل الموسم الماضي للقائه في «الكامب نو» بمعنويات عالية وخصوصا ً بعد الفوز على
الملكي في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الكأس المحلية .ويلتقي ريال مدريد اليوم مع
ضيفه اسبانيول في مباراة يسعى من خاللها الميرينغي إلى تعويض خسارته أمام فالنسيا
والعودة إلى سكة االنتصارات بعد أن اختتم مسلسل انتصاراته عند  22فوزا ً متتالياً.
وكانت قد افتتحت المرحلة أمس بلقا ٍء جمع ليفانتي مع ديبورتيفو الكورونيا .ويلتقي
اليوم ملقة مع فياريال ،وسلتا فيغو مع فالنسيا الرابع برصيد  34نقطة ،وإيبار مع خيتافي.
بينما تستكمل المباريات يوم غ ٍد بلقا ٍء يجمع ألميريا مع إشبيلية الخامس بـ 33نقطة ،وأتلتيك
بلباو مع إلتشي ،وغرناطة مع ري��ال سوسييداد .وتختتم المرحلة االثنين بمباراة رايو
فايكانو وقرطبة.
وتنطلق المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي «ليغ  »1بلقا ٍء يجمع باريس سان جرمان
الثالث وحامل اللقب مع مضيفه باستيا التاسع عشر قبل األخير في اختبار سهل اليوم،
ويستهل المرحلة ليون الثاني بفارق نقطتين عن مرسيليا المتصدر بلقا ٍء يجمعه مع ضيفه
تولوز الرابع عشر.
تشهد المرحلة الثامنة عشرة من الدوري اإلسباني مباراة القمة
التي تجمع بين برشلونة الثاني ووصيف بطل الموسم الماضي
وأتلتيكو مدريد الثالث وحامل اللقب يوم غدٍ ،فيما يسعى الملكي
المتصدر إلى التعويض عندما يستقبل إسبانيول اليوم.
في اللقاء األول ،يبدو دييغو سيميوني متح ّفزا ً النتزاع النقاط
الثالث وإن كان مدعوا ً إلى لعب دور الضيف على العنيد برشلونة
في «كامب نو» ،إذ يتسلح بفوز عزيز حققه أول من أمس على جاره
اللدود وغريمه التقليدي الميرينغي بثنائية نظيفة في ذهاب الدور
ثمن النهائي من مسابقة الكأس المحلية.
ويتساوى الكتالوني وأتلتيكو مدريد نقاطا ً ( 38نقطة لكل
منهما) بي ّد أن األول يتقدّم على الثاني بفارق األهداف .وسيحاول
«روخ��ي بالنكوس» االستفادة ق��در المستطاع من المعنويات
المهزوزة لبرشلونة ،في طريقه لتعزيز حظوظه في االنفراد
بالصدارة مستغالً أية زلة جديدة للملكي.
وأثبت القطب الثاني لعاصمة مدريد بقيادة مدربه األرجنتيني
دييغو سيميوني أنه منافس جدّي على األلقاب كا ّفة في الموسم
الراهن كما كان في الموسم المنصرم ،وأن سلسلة النتائج الرائعة
لم تصل إلى نهاياتها وأن الفريق لم يكتف بإحراز لقب بطل الليغا
علما ً أنه كان قاب قوسين أو أدنى من إضافة لقب دوري أبطال
أوروبا في  24أيار الماضي في العاصمة البرتغالية لشبونة حين
بقي متقدّما ً على جاره الملكي أيضا ً بهدف حتى الدقيقة الثانية من
الوقت بدل الضائع قبل أن يعادل سيرجيو راموس األرقام ويجر
الفريقين إلى شوطين إضافيين تم ّكن خاللهما «الملكي» من إضافة
ثالثة أهداف بفعل النفس الطويل.
وعلى رغم أن فرناندو توريس العائد إلى أتلتيكو مدريد بعد
غياب دام سبع سنوات لم يقدم الكثير في المباراة أمام ريال مدريد
في الكأس المحلية ،إال أن الوقت وحده كفيل لتبيان مدى صحة
الخطوة التي اتخذها النادي المدريدي إلعادته إلى صفوفه بنظام

ويسعى ليون للفوز على تولوز لمواصلة صحوته وتحقيق الفوز كي يبقى ضمن دائرة
المطاردة على ص��دارة ال��دوري ،ويع ّول ليون على هدافه وه��داف ال��دوري حتى آلكسندر
الكازيت لالنقضاض على الصدارة أو مواصلة الضغط على مرسيليا الجنوبي .ويدخل
نادي العاصمة باريس لقاءه مع باستيا بمعنويات عالية بعد تحقيقه فوزا ً كبيرا ً على مونبلييه
بثالثية نظيفة وبلوغه دور الـ 16لمسابقة الكأس المحلية.
ٍ
تنطلق المرحلة الحادية والعشرين من الدوري اإلنكليزي ،على وقع لقاء صعب لحامل
اللقب والمتصدر مانشستر سيتي على أرض إيفرتون ،فيما يسعى تشيلسي إلى الثأر من
ضيفه نيوكاسل اليوم .ويتقاسم البلوز والسيتيزن الصدارة نقاطا ً بـ 46نقطة وأهدافا ً (لكل
منهما  44وعليه  ،)19ويعلم كل منهما أن أي نتيجة غير الفوز ستقصيه عن الصدارة.
ويتر ّبص الجاران اللندنيان توتنهام الخامس وآرسنال السادس (تفصل بينهما نقطة
واح��دة أيضاً) بيونايتد وساوثمبتون النتزاع المركز الثالث عندما يح ّل األول ضيفا ً على
كريستال باالس بقيادة مدربه الجديد الفرنسي أالن باردو اليوم ،ويستضيف الثاني ستوك
سيتي الحادي عشر يوم غدٍ.
ويلعب السبت أيضا ً سندرالند الرابع عشر مع ليفربول الثامن ،وبيرنلي التاسع عشر قبل
األخير مع كوينز بارك رينجرز السادس عشر ،وليستر سيتي صاحب المركز األخير مع
أستون فيال الثاني عشر ،وسوانسي سيتي التاسع مع وست هام يونايتد السابع ،ووست
بروميتش ألبيون السابع عشر مع هال سيتي الخامس عشر.

اإلعارة حتى نهاية الموسم.
في المقابل ،يعيش برشلونة فترة حساسة للغاية ،فقد دعا
رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو أمس إلى انتخابات مبكرة
في نهاية الموسم الحالي على خلفية األزمة التي تعصف به.
وتو ّلى بارتوميو رئاسة برشلونة قبل نحو سنة خلفا ً لساندرو
الضجة التي أثيرت عن
روسيل ال��ذي استقال من منصبه بعد
ّ
الته ّرب من الضرائب في صفقة ض ّم البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وكان من المقرر أن تنتهي والية بارتوميو في  .2016وتأتي دعوة
بارتوميو إلى انتخابات مبكرة بعد سلسلة من المشاكل التي
ضربت برشلونة في الفترة الماضية ،آخرها إقالة المدير الرياضي
في النادي والحارس الدولي السابق أندوني زوبيزاريتا االثنين
الماضي .وفضالً عن المشاكل اإلداري��ة ،تتردّد بقوة داخل أروقة
النادي أخبار عن خالفات بين المدرب لويس إنريكي وبعض
الالعبين وخصوصا ً األرجنتيني ليونيل ميسي .كما أن برشلونة
بدأ عام  2015بشك ٍل سيئ بخسارة أمام ريال سوسييداد 1-0
في مباراة بقي فيها ميسي ونيمار على مقاعد االحتياط قبل أن
يدفع بهما إنريكي في الشوط الثاني ،علما ً أن الفوز كان سيضع
الفريق الكاتالوني في صدارة الدوري بعد سقوط ريال مدريد أمام
فالنسيا.
وانتشرت إشاعات عن احتمال مغادرة ميسي الفريق الذي لعب
في صفوفه طوال مسيرته االحترافية إلى تشلسي اإلنكليزي.
في المباراة الثانية ،يسعى ريال مدريد إلى وضع ح ّد لسلسلة
هزائمه عندما يستقبل اسبانيول الكاتالوني .وتعرض «الملكي»
لثالث هزائم متتالية ،أولها ودية أمام ميالن اإليطالي في كأس
التحدي في دبي ،ثم على يد مضيفه فالنسيا في الدوري المحلي،
وأخيرا ً أمام جاره أتلتيكو مدريد  2-0في ذهاب الدور ثمن النهائي
من مسابقة الكأس على استاد «فيسنتي كالديرون».
وال شك في أن هاتين الخسارتين أ ّكدتا أن بطل أوروبا والعالم

دخل نفقا ً مظلماً ،وفرضتا على المدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي
أن ينظم صفوفه قبل فوات األوان خصوصا ً أن المتربّصين به كثر.
وم��ا زال ري��ال مدريد في ص��دارة الترتيب برصيد  39نقطة
ومباراة مؤجلة أمام إشبيلية متقدما ً على برشلونة بنقطة وعلى
ويتوجب على فريق البرتغالي
أتلتيكو مدريد بالفارق نفسه.
ّ
كريستيانو رونالدو أن يحذر اسبانيول صاحب المركز العاشر
برصيد  20نقطة.

واألرجنتيني خافيير باستوري والبرازيلي لوكاس م��ورا ،إلى
جانب ّ
خط وسطه األفضل في فرنسا بقيادة اإليطالي ماركو فيراتي
ومواطنه تياغو موتا وبليز ماتويدي ويوهان كاباي.
وسيغيب عنصران مهمان في خط الهجوم هما األوروغوياني
إدينسون كافاني واألرجنتيني إيزيكييل الفيتزي بسبب عقوبات
رياضية ومالية لعدم التحاقهما بالمعكسر التدريبي الشتوي
للنادي في المغرب.

الدوري اإلنكليزي

الدوري الفرنسي

يخوض ليون الثاني اختبارا ً سهالً نسبيا ً على أرض��ه أمام
ضيفه تولوز الرابع عشر األحد ،فيما يحل باريس سان جرمان
الثالث وحامل اللقب ضيفا ً على باستيا التاسع عشر قبل األخير في
اختبار سهل أيضاً.
في المباراة األولى ،يطمح ليون إلى مواصلة صحوته وتحقيق
الفوز الخامس على التوالي عندما يستضيف تولوز البعيد من
االنتصارات في مبارياته الثالث األخيرة .ويع ّول ليون حامل اللقب
 7مرات آخرها عام  2009عندما أكمل سباعيته المتتالية ،على
هدافه آلكسندر الكازيت صاحب  10أهداف للظفر بالنقاط الثالث.
ويعقد باريس سان جرمان آم��اال ً كبيرة على عاملي األرض
والجمهور الستعادة سكة االنتصارات التي افتقدها في المرحلتين
األخيرتين من الدوري ،بخسارته أمام مضيفه جانغان وتعادله مع
ضيفه مونبلييه .وتبدو كفة الفريق الباريسي راجحة لتحقيق الفوز
المدججة بالنجوم
من النواحي كافة أبرزها الترسانة البشرية
ّ
التي يمتلكها .ويمني فريق العاصمة النفس باستغالل معنويات
العبيه العالية بعد البداية القوية للعام الجديد بالفوز الكبير على
مونبلييه  0-3وبلوغ دور الـ 16لمسابقة الكأس المحلية.
وي��ع� ّول حامل اللقب في الموسمين الماضيين على ّ
خطه
الهجومي القوي بقيادة العمالق السويدي زالتان إبراهيموفيتش

يعاود الدوري اإلنكليزي نشاطه بعد توقف لمدة أسبوع لفسح
المجال لمسابقة الكأس المحلية ،وذلك بإقامة المرحلة الحادية
والعشرين التي تشهد اختبارا ً صعبا ً لمانشستر سيتي المتصدر
وحامل اللقب أمام مضيفه إيفرتون ،وثأريا ً لتشيلسي أمام ضيفه
نيوكاسل السبت.
ويتقاسم الفريقان الصدارة نقاطا ً وأهدافاً ،وبالتالي فإن كالً
منهما يدرك جيدا ً بأن أي نتيجة غير الفوز قد تزيحه عن كرسي
الصدارة إضافة إلى أنهما سيلتقيان في قمة نارية في المرحلة
الثالثة والعشرين وتحديدا ً في  31كانون الثاني الجاري على
ملعب ستامفورد بريدج ،ولذلك ال يأمل أي منهما في إهدار النقاط
حتى يكون في موقف قوة في القمة المرتقبة.
ويطمح الفريقان معا ً إلى النقاط الثالث الستعادة التوازن
بعدما تعثر مانشستر سيتي أمام ضيفه ليستر سيتي ()2-2
وخسر تشيلسي أمام جاره توتنهام (.)5-3
ويحل السيتي ضيفا ً على إيفرتون في غياب العب وسطه الدولي
العاجي يايا توريه الذي اختير أفضل العب في القارة السمراء للمرة
الرابع على التوالي ،وذلك لمشاركته مع منتخب بالده في نهائيات
كأس أمم أفريقيا في غينيا االستوائية ،إضافة إلى هداف الدوري
اإلنكليزي األرجنتيني سيرخيو أغويرو بسبب اإلصابة.

ربع نهائي الك�أ�س :لقاءان �سهالن للنجمة والعهد ...والأن�صار يلتقي الرا�سينغ في مواجهة نارية
حسين غازي
ينطلق ال��ي��وم ال���دور رب��ع نهائي م��ن كأس
لبنان لكرة القدم بمباراتين سهلتين على الورق
بالنسبة لفريقي العهد والنجمة ،في المقابل
سيحاول ناديا شباب الساحل واألهلي صيدا
تفجير مفاجأة من العيار الثقيل وإزاحة خصمين
عمالقين من بطولة الكأس ،وتستكمل لقاءات
ال��دور ذات��ه ي��وم األح��د ،عندما يواجه شباب
الغازية طموح نادي طرابلس المتم ّكن ،ويلتقي
الراسينغ مع األنصار في مباراة قويّة ومنتظرة.
لطالما كانت مباريات العهد والساحل ذاخر ًة
تصب التوقعات في
باألهداف ،لكن بالتأكيد
ّ
مصلحة النادي األصفر للظفر باللقاء ،وحجز
أولى بطاقات التأهل إلى المربع الذهبي ،بينما
سيحاول الساحل كسر القاعدة المعتادة،
وإقصاء العهد من دور الثمانية.
ال يخفى على أحد امتالك العهد كتيبة من
النجوم والالعبين المخضرمين ذوي الخبرة،
إضافة إلى العبي الشباب ،واألهم تألق أجانبه
وظهورهم بمستوى جيد في ال��دوري ،فالعهد
بكل تأكيد سيسعى كالعادة إلى الحفاظ على
الكرة وتمريرها ،إلى عباس عطوي «أونيكا» أو

صيدا ،حينها كان الكابتن موسى حجيج ال يزال
العبا ً في فريق أبناء المنارة ،وسجل حينها أكرم
مغربي الهدف الوحيد في المباراة ،لكن الكثير
من التغيّرات طرأت على تشكيلة الفريقين ،لكن
ال شيء تغير في مسألة ترشيح الفائز ،فالتاريخ
�ب ف��ي مصلحة النجمة بـ 6ان��ت��ص��ارات
ي��ص� ّ
وتعادلين ومن دون أية هزيمة.
وسيعتمد الثعلب األل��م��ان��ي بوكير على
العبه المتألق خالد تكجي ،ال��ذي أره��ق دفاع
االجتماعي في المباراة الماضية في الكأس،
فكان فعاال ً وأهدى زمالءه هدفين .كما أن الفريق
سيحاول اللعب بطريقة سريعة لحسم المباراة
مبكراً ،وع��دم الغوص في بحر التكهنات ،ما
سيقدم دافعا ً معنويا ً لألهلي صيدا ،الذي تأهل
على حساب شبيبة المزرعة بثالثة أه��داف
مقابل هدف في المباراة السابقة .سيلعب سفير
الجنوب في هذا اللقاء بكل ما يملك من قوة ،في
محاولة للسير عكس التيار والفوز باللقاء الذي
سينقله إلى المربع الذهبي.
ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال��ص��ف��اء سيلتقي ال��ن��ادي
الطرابلسي بفريق آخ��ر من الجنوب ،فبعد
إقصاء التضامن صور في المباراة السابقة،
سيحاول الحصان األسود في بطولة الدوري

إلى الجناح المهاري إيهاب المساكني ،لتقديم
الكرات إلى المهاجم الق ّناص ريمي ،وفي هذه
المباراة على العهد استغالل أنصاف الفرص
تحسبا ً ألي��ة مفاجآت ،وستكون مهمة هيثم
فاعور األهم في المنتصف ،إليقاف العبي ّ
خط
وسط الساحل ،الذين بدوا متألقين ومنسجمين
في لقائهم األخير ضمن فعاليات دور الستة
عشر ،عندما ّ
دك العبوه شباك البطل السابق
السالم زغرتا برباعية نظيفة.
في المقابل ،سيحاول رجال الكابتن جمال طه،
تضييق المساحات على العبي العهد ،وإجبارهم
قدر المستطاع على عدم تمرير الكرات السريعة
واللعب على األط��راف ،مكان وجود المساكني
وحسين عواضة السريع ،وبهذا التكتيك سيح ّد
من خطورة العهد بشك ٍل كبير ،في حال سارت
األمور على هذا النحو ،أما هجوميا ً فيقع حمل
التسجيل على المهاجم الفلسطيني وسيم عبد
الهادي ّ
لفك طالسم دفاعات العهد ،للوصول
إلى مرمى الحارس حسن بيطار الذي يشارك
في مباريات الكأس بدال ً من الحارس األول محمد
حمود.
مضت  3س��ن��وات على المواجهة األخيرة
بين الفريق النبيذي واآلتي من الجنوب األهلي

مي�سي يعلن �شروطه لالنتقال
�إلى البريمييرليغ

يسعى األنصار لطمأنة جماهيره ،وتقديم
ص��ورة إيجابية قبل ال��ع��ودة إل��ى منافسات
ال��دوري في األسبوع المقبل ،وال��ذي يتصدره
بفارق األه��داف عن العهد ،وسيحاول أبيدي
برينس إس��ك��ات المنتقدين وإق��ن��اع مدربه
بيسيتش ،أنه الخيار األول في هجوم الفريق
في مرحلة اإلياب ،بعد فشله في التسجيل مرارا ً
وت��ك��راراً ،بينما سيكون لمحمد عطوي صانع
األلعاب ولباولو فيتور البرازيلي دورا ً هجوميا ً
كبيراً ،لتسجيل األهداف في حال فشل برينس
بالمهمة.
تصب في
وعلى رغ��م أن أفضلية التاريخ
ّ
مصلحة األخضر بعشرة انتصارات و 3هزائم
و 5تعادالت ،لكن من الصعب التكهّن بهوية
الفائز ،فالراسينغ لن يكون لقم ًة سائغة ،وهو
الذي تع ّرض لنكس ٍة في الدوري فتج ّرع مرارة
الهزيمة م��ن معظم ال��ف��رق ،وسيحاول خرق
دفاعات األنصار المنظمة ،والتي يشرف عليها
المتألق أنس أبو صالح ،فالراسينغ عبر سرج
سعيد وط��ارق حلوم سيحاول تقديم اإلف��ادة
الهجومية وتحقيق االنتصار ،ال��ذي قد يكون
جرع ًة معنوية قبل العودة إلى مباريات الدوري
التي تفتتح يوم الجمعة المقبل.

تكرار السيناريو ذاته في هذا اللقاء ،وسيعتمد
في ذلك على قوة هدافه األجنبي مايك كافوي،
أكثر الالعبين نجاع ًة هجوم ّيا ً في ال��دوري
اللبناني .ويتو ّقع أن يسير فريق طرابلس على
منوال المباريات الماضية نفسه ،أي بتكثيف
الضغط في وسط الملعب واستغالل أي خطأ
في دفاع الخصم من أجل التسجيل ،أما الغازية
فسيحاول كبح جموح وسيطرة طرابلس عليه،
يصب في مصلحة األخير بأربعة
فالتاريخ
ّ
ان��ت��ص��ارات وسجل خ��ال م��ن ال��ه��زائ��م ،ولكن
رج��ال الكابتن مالك حسون سيسعون إلى
كسر المعادلة السائدة ،وذلك بمحاولة إيصال
الكرات إلى المهاجم المالي مامادو ديكو ،هداف
الفريق ،وصاحب الفضل األكبر في فوز فريقه
في العديد من المباريات.
تعتبر ه��ذه ال��م��ب��اراة أق��وى مباريات هذه
الجولة من كأس لبنان ،على رغم تذبذب أداء
سندباد الكرة اللبنانية في الفترة األخيرة،
لكن خصمه نادي القلعة الخضراء ،وعلى رغم
فوزه بمباراة الق ّمة على الصفاء في دور الستة
عشر ،لم يكن أداؤه ممتازاً ،ولوال تألق الحارس
المخضرم الوطني الري مهنا لكانت المباراة
انتهت قبل الوصول إلى ركالت الجزاء.

ويمني المدرب التشيلي مانويل بيليغريني النفس في استعادة
خدمات الثنائي القائد الدولي البلجيكي فانسان كومباني والمهاجم
الدولي البوسني إدين دزيكو اللذين غابا إلى جانب أغويرو عن
المباريات األخيرة بسبب اإلصابة.
ويأمل مانشستر سيتي في مواصلة سلسلة نتائجه الرائعة
في مختلف المسابقات في اآلونة األخيرة حيث لم يتذوق طعم
الخسارة في  13مباراة ،ويرغب السيتي في استغالل المعنويات
المهزوزة لدى العبي إيفرتون الذين تعرضوا ألربع هزائم متتالية
و 6هزائم في مبارياتهم الثماني األخيرة في الدوري التي حققوا
فيها فوزا ً واحدا ً فقط ،لكن رغبة أصحاب األرض قد تكون أقوى
لوضع ح ّد للنتائج السلبية.
وفي المباراة الثانية ،يسعى تشيلسي إلى الثأر من ضيفه
نيوكاسل الذي ألحق به الخسارة األولى هذا الموسم عندما تغلب
عليه  1-2على ملعب «جيمس بارك» في  6كانون األول الماضي.
ويرغب رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أيضا ً في
إيقاف نزيف النقاط في المباراتين األخيرتين حيث كسبوا نقطة
واحدة فقط.
ويملك الفريق اللندني األسلحة الالزمة لتحقيق الفوز بقوته
الضاربة في خط الهجوم بقيادة الدولي اإلسباني دييغو كوستا
والبلجيكي إدي��ن ه��ازار والبرازيلي أوسكار ومواطنه ويليان
والفرنسي لويك ريمي واإلي��ف��واري ديدييه دروغبا إضافة إلى
صانع األلعاب الدولي اإلسباني فرانشيسك فابريغاس.
وتشهد المرحلة قمة نارية بين مانشستر يونايتد الثالث
وساوثمبتون الرابع األحد على ملعب أولترافورد.
وتفصل نقطة واحدة بين الفريقين اللذين حققا نتائج متباينة
في اآلون��ة األخيرة ،فمانشستر يونايتد ( 37نقطة) حقق فوزا ً
واحدا ً مقابل  3تعادالت في المباريات األربع األخيرة ،فيما حقق
ساوثمبتون ( 36نقطة)  3انتصارات مقابل تعادل واحد.

أضافت صحيفة «صن» البريطانية حلقة
ج��دي��دة م��ن مسلسل رحيل األرجنتيني
الدولي ليونيل ميسي ساحر برشلونة
اإلسباني إلى الدوري اإلنكليزي الموسم
المقبل ،مشي ًرة إلى أن الالعب وافق على
ٍ
بشروط جديدة.
هذه الخطوة
الصحيفة أكدت أمس أن ليونيل ميسي
مستعد للجلوس على مائدة المفاوضات
س��واء للرحيل إلى تشيلسي أو مانشستر
سيتي أو غيرهما لكن بمقابل  500مليون جنيه
إسترليني.
ووفقا ً لمصادر خاصة للصحيفة ،فإن ميسي سيرحب باالنتقال
خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة إن توافرت الشروط التي طلبها.
ويعد تشيلسي من أبرز المهتمين بض ّم الالعب ،لكن هذه الشروط قد تعيق
انتقاله للبلوز أو مانشستر سيتي في ظ ّل الرقابة المفروضة من لوائح اللعب
المالي النظيف.
جدير بالذكر أن الصحافة العالمية قد تناولت رحيل ميسي عن برشلونة
خالل الفترة المقبلة في ظ ّل توتر عالقته مع المدير الفني للفريق الكتالوني
لويس إنريكي.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1كاتب بليغ حكيم من واضعي القصص على ألسنة
الحيوان
2 .2دولة آسيوية ،ذكيات
3 .3متشابهان ،نداعب ،سفك الدم
مسا ،يميتا ويفنيا
ّ 4 .4
5 .5طلبنا فعل األمر ،يد ّون
6 .6يشترعان ،ن ّمق ،حرف جر
7 .7مدينة إيرانية ،شهر مصري ،سجن
8 .8مدينة فرنسية ،يقويا على الشيء
9 .9حادثنا ليالً ،ص ّورنا
1010قصر ،صاح التيس ،وقت
1111متشابهان ،دولة أميركية
1212سقف في مقدّم البيت ،سيد القوم ،عاصمة غانا

1 .1مدينة لبنانية ،رحل من دولة إلى أخرى
2 .2حب شديد ،عاصمة بوسنيا
3 .3قلب ،مرفأ إيطالي
4 .4دولة أميركية ،نواكب
5 .5نجمع ،رتل ،أحرف متشابهة
6 .6لإلستفهام ،للنداء ،في القميص
7 .7مدينة مصرية في شرق الدلتا ،عزمت على األمر
8 .8كسبت ،سبيلي
9 .9نعم (باألجنبية) ،مدينة إسبانية ،للنفي
1010ح ّذراك ،غفرا لك ذنوبك
1111أمر عظيم ،تهرب ،غير مطبوخ
1212رفاق سني ،يوبّخا
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،476358912 ،152976384
،513764298 ،398412657
،247589163 ،869123475
،981237546 ،624895731
735641829

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اب��ن المقفع ،ان  ) 2بي،
نبال ،دنيا  ) 3نرافق ،يدنس ) 4
خوخ ،تمال ،برم  ) 5لتونا ،عبيه
 )6كا ،ليما ،اس  ) 7وسمنا ،نادمنا

 ) 8نو ،سواد ،نس  ) 9ينير ،مي،
الم  ) 10اسد ،وسادتها  ) 11مر،
دبي ،لي ،تو  ) 12ياسرانه ،نبيل.
عموديا:
 ) 1اب���م خ���ل���دون ،ام���ي ) 2
بيروت ،سويسرا  ) 3اخوكم ،ند

 ) 4انف ،نانسي ،در  ) 5لبقتي،
اوروبا  ) 6ما ،مال ،سين  ) 7قليل،
يندما  ) 8داعما ،يدل  ) 9عدن،
ب���ادن ،تين  ) 10نسبي ،مساه
 ) 11اي ،رهان ،التي  ) 12ناعم،
ساهم ،ول.

 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

7

4

6
3

1
9

8

7

2

3
5

3

4
5

7
8
2

4

3

1

3
1

7
9

1
5

9

8
7

3

4

The Water Diviner
ف��ي��ل��م درام�����ا ب��ط��ول��ة أول��غ��ا
كوريلنكو من اخراج روسيل كرو.
( ،ABCكونكورد ،سينمال ،سينما
سيتي ،فوكس).

Alone for Christmas
فيلم كوميدي بطولة هوليغان
من اخ��راج ج��وزف الوس��ون .مدة
العرض  87دقيقة ،ABC( .سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

Secret of the Tomb
فيلم ك��وم��ي��دي بطولة روب��ن
ويليامز من اخ��راج ش��اون ليفي.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،غالكسي ،فوكس).

Vitamin
فيلم كوميدي بطولة ماغي بو
ع��ون من اخ��راج ايلي ف حبيب.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب����راج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال).

Horrible Bosses 2
فيلم كوميدي بطولة جنيفر
انيستون من اخراج شيان اندرز.
مدة العرض  108دقائق( .فوكس،
سينما سيتي ،سينمال ،كونكورد).

The Hobbit
فيلم تشويق بطولة لوك افانز
م��ن اخ���راج بيتر جاكسون .مدة
ال��ع��رض  144دقيقة،ABC ( .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
امبير ،فوكس).

