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سوق االنتقاالت

دوري أبطال أوروبا

كوفاسيتش مع ريال مدريد لمدة  6مواسم
ان ـضــم الع ــب ان ـتــر مـيــانــو ال ـكــرواتــي
الـ ـ ــدولـ ـ ــي م ــاتـ ـي ــو ك ــوف ــاسـ ـيـ ـت ــش ال ــى
ريـ ــال م ــدري ــد رس ـم ـيــا مل ــدة  6مــواســم.
وسـيـلـعــب كــوفــاسـيـتــش دور الـبــديــل
امل ـح ـت ـمــل مل ــواط ـن ــه ل ــوك ــا م ــودري ـت ــش.
وذك ــر ري ــال فــي بـيــانــه« :سيتم تقديم
الالعب اليوم على منصة الشرف في
ملعب سانتياغو برنابيو وذلــك بعد
خضوعه للفحص الطبي الروتيني».
وذكـ ـ ــرت وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام اإلس ـبــان ـيــة
واإلي ـ ـ ـطـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة أن ص ـ ـف ـ ـقـ ــة ان ـ ـت ـ ـقـ ــال
كــوفــاسـيـتــش ( 21عــامــا و 21م ـبــاراة
دول ـيــة) تــراوحــت بــن  30و 35مليون
يورو.
وكان كوفاسيتش قد بدأ مسيرته مع
دينامو زغرب الكرواتي في السادسة
ع ـشــرة مــن ع ـمــره ،قـبــل أن يـنـضــم الــى
ان ـت ــر ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي عـ ــام 2013
مقابل  15مليون يورو ليخوض معه
فــي املــوســم األخـيــر  44م ـبــاراة ،سجل
فيها  8أهداف في جميع البطوالت.
ك ـ ــذل ـ ــك ،ال ي ـ ـ ـ ــزال ري ـ ـ ـ ــال م ـ ـص ـ ـرًا ع ـلــى
التعاقد مع حــارس مرمى مانشستر
يونايتد دافـيــد دي خيا عبر دفــع 40
مليون ي ــورو .وتــم استبعاد دي خيا
مــن خطط مــدرب «الشياطني الحمر»
ل ــوي ــس فـ ــان غـ ــال ف ــي أول م ـب ــارات ــن

رياضة

21

بـ ـ ــالـ ـ ــدوري املـ ـمـ ـت ــاز .وحـ ـس ــب ت ـقــريــر
لـصـحـيـفــة «م ــارك ــا» االس ـب ــان ـي ــة ،فــإن
ال ـن ــادي املـلـكــي سـيـحـســن م ــن عــرضــه
عـبــر إدخ ــال ال ـحــارس الكوستاريكي
كيلور نافاس في الصفقة.
كما ذكرت صحيفة «ماركا» اإلسبانية
أن العـ ـ ـ ــب ف ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــا األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
نـيـكــوالس أوتــام ـنــدي ب ــات قــريـبــا من

االنتقال الــى مانشستر سيتي مقابل
 45مليون ي ــورو .ويرتبط اوتامندي
بعقد مع فالنسيا حتى .2019
وفي إيطاليا ،ذكرت تقارير صحافية
أن إن ـت ــر م ـي ــان ــو ط ـل ــب ال ـت ـع ــاق ــد مــع
العــب نابولي الجزائري فــوزي غالم.
وك ــان م ــدرب إنـتــر روبــرتــو مانشيني
مصممًا على ضم مدافع ريال مدريد

سيلعب كوفاسيتش دور البديل المحتمل لمواطنه لوكا مودريتش (أ ف ب)

أصداء عالمية
خطر إيقاف بيكيه  12مباراة
بـنـ ًـاء على التقرير الرسمي الــذي قدمه حكم
م ـ ـبـ ــاراة إيـ ـ ــاب ال ـ ـكـ ــأس الـ ـس ــوب ــر اإلس ـب ــان ـي ــة
فـيــاسـكــو ك ــارب ــاي ــو ب ــن بــرش ـلــونــة وأتـلـتـيــك
بلباو ،يواجه العــب برشلونة جـيــرارد بيكيه
خ ـط ــر إيـ ـق ــاف ــه  12م ـ ـبـ ــاراة ب ـس ـب ــب تـهـجـمــه
على الحكم املساعد فــي املـبــاراة التي انتهت
بــالـتـعــادل اإليـجــابــي  .1-1وورد فــي التقرير
أن بيكيه استخدم كلمات مهينة بحق والــدة
الحكم املساعد .وطرد بيكيه في الدقيقة 55
عندما كان متقدمًا  ،0-1بعدما رفع كاربايو
البطاقة الحمراء في وجهه بسبب اعتراضه
بشدة أمام الحكم املساعد العتباره أن أريتس
ً
أدوريس كان متسلال في هجمة لم تسفر عن
شيء للضيف الباسكي.
مارادونا يهدي حكم نهائي 1986
أه ــدى أسـطــورة كــرة الـقــدم األرجنتينية دييغو
أرماندو مارادونا قميصه الى الحكم التونسي
علي بــن ناصر الــذي قــاد املـبــاراة الشهيرة بني
األرجنتني وإنكلترا ( )1-2في الدور ربع النهائي
من مونديال املكسيك  .1986وسجل مارادونا
في تلك املباراة هدفني تاريخيني ،األول جاء بيده
ولم ينتبه له بن ناصر ،والثاني بمجهود خارق
وبــروعــة كبيرة من منتصف امللعب ،مــراوغــا 6
الع ـب ــن .وك ـشــف م ــارادون ــا ف ــي صـفـحـتــه على
موقع التواصل االجتماعي «فايسبوك» أنه قام
بزيارة بن ناصر خــال وجــوده في تونس من
أج ــل تـصــويــر إع ـ ــان ،وق ـ ــال« :أهــدي ـتــه قميص
األرجنتني وهو قدم لي صورة لتلك املباراة كانت
معلقة في منزله» .وكتب مــارادونــا في إهدائه:
«إلى علي ،صديقي األزلي».
بالتر يرد على مونغ  -جون
رأى رئيس االتحاد الدولي السابق السويسري
جـ ـ ــوزف ب ــات ــر أن اتـ ـه ــام ــات امل ــرش ــح املـقـبــل
للرئاسة الكوري الجنوبي تشونغ مونغ  -جون
تدعو إلى القلق.
وكان تشونغ قد وصف السلطة الكروية العليا
باملنظمة الفاسدة .وقــال بالتر« :أقــل ما يقال
إن وصفه للفيفا باملنظمة الفاسدة أمر مقلق،
وخصوصًا أنــه ال يمكنه أن ينسى بأنه كان
نائب رئيس الفيفا وعضوًا في لجنة الطوارئ
ألكثر من  17عامًا».

مانشستر يقطع نصف الطريق
نحو دور المجموعات
تغلب مانشستر يونايتد االنكليزي على
ضيفه كلوب بروج البلجيكي  1-3في ذهاب
الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم .وتأخر يونايتد بهدف بعدما سجل
مايكل كاريك هدفًا في مرماه في الدقيقة
الثامنة ،لكن الهولندي ممفيس ديباي نجح في
قلب الطاولة وتسجيل هدفني في الدقيقتني 13
و ،43ليضيف البلجيكي مروان فياليني الهدف
االخير في الدقيقة .90
كذلك ،فاز التسيو اإليطالي على باير
ليفركوزن األملاني  ،0-1سجله اإلسباني
بالدي دياو كايتا (.)77
بدوره ،فاز سبورتنغ لشبونة البرتغالي على
سسكا موسكو الروسي .1-2
كما تغلب أستانا الكازاخساتاني على أبويل
نيقوسيا القبرصي  ،0-1وباتي باريسوف
البيالروسي على بارتيزان الصربي  0-1أيضًا.
وهنا برنامج مباريات الليلة:
فالنسيا اإلسباني  -موناكو الفرنسي ()21:45
بازل السويسري  -ماكابي تل أبيب
اإلسرائيلي ()21:45
سيلتيك االسكوتلندي  -ماملو السويدي
()21:45
رابيد فيينا النمسوي  -شاختار دونيتسك
األوكراني ()21:45
سكينديربيو األلباني  -دينامو زغرب الكرواتي
()21:45

البرتغالي فابيو كوينتراو ،لكن قيمة
الـعـقــد الـتــي تبلغ حــوالــى  15مليون
ي ــورو وال ــرات ــب ال ـس ـنــوي ال ــذي يـقــدر
ب ــأرب ـع ــة م ــاي ــن يـ ـ ــورو ،ج ـعــا إدارة
النادي تصرف النظر عنه والتفاوض
مع غالم.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أش ـ ــار رئـ ـي ــس ن ـ ــادي م ـيــان
سيلفيو برلوسكوني الى أنه ال يزال
يسعى للحصول عـلــى خــدمــات نجم
بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان جـ ـي ــرم ــان الـ ـس ــوي ــدي
زالتـ ــان ابــراهـيـمــوفـيـتــش ،رغ ــم أن كل
امل ـ ــؤش ـ ــرات ت ــؤك ــد ع ـك ــس ذلـ ـ ــك .وق ــال
بــرلــوسـكــونــي ف ــي ت ـصــريــح« :ال ن ــزال
ننتظر زالتان بأذرع مفتوحة ،ونريد
التعاقد معه .أتمنى انضمامه إلينا،
سننتظر ونرى ما سيحدث».
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـس ـع ــى تـشـلـســي
لـلـتـخـلــص م ــن مـهــاجـمــه الـكــولــومـبــي
ً
خـ ـ ــوان كـ ـ ـ ـ ـ ــوادرادو ،الـ ـ ــذي ح ــل ب ــدي ــا
لــاعــب رومـ ــا امل ـص ــري مـحـمــد صــاح
ب ـ ـعـ ــد إع ـ ـ ــارت ـ ـ ــه فـ ـ ــي كـ ـ ــانـ ـ ــون الـ ـث ــان ــي
املاضي لفيورنتينا .وأكــدت صحيفة
«سـتــانــدرد» البريطانية أن مورينيو
يبحث عن العرض املناسب ،إلخراجه
م ــن ح ـس ــاب ــات ــه ،ح ـي ــث ي ــري ــد إع ــارت ــه
ألحد األندية مع بند يتيح له الرحيل
النهائي.

استراحة
2075 sudoku

كلمات متقاطعة 2 0 7 5

أفقيا

ّ
وحب – عاصمة أوروبية – -3
 -1مدينة أملانية تشتهر بصناعة العطور – سارق –  -2شغف
للنداء – توجيه نفسي افرادي يقدمه عالم نفس لفرد ما تمكينًا له من حل مشكالته الشخصية
ّ
يلقب باآلنسة الخرساء وال يوجد إال بقارة أفريقيا – نعطي بال
–  -4أطول حيوان في العالم
ورع يخاف الله –  -7عمر – وافق
مقابل –  -5حرف جر – ماركة
سيارات –  -6عاصمة أفريقية – ِ
ّ
وتفوق على الخصم في الثقافة –  -8يقطع ويمضي األمر – مغارة
مالئم – غلب
وماثل بشكل ّ
ّ
في لبنان يتدفق منها نهر ابراهيم –  -9دولة عربية – مص أطراف العظم – من الحبوب – -10
عائلة مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية

عموديًا

 -1عاصمة دولة الفيليبني السابقة – ُ -2جحر الضبع – عني املاء –  -3خاصم ّ
أشد الخصومة –
ّ
تصوت الضفادع –  -4عصارة لبنية تستخرج من ْالخشخاش يستعملها
أهرب من السجن –
املدمنون للتخدير وفيها مواد ّ
منومة – عائلة أديب فرنسي راحل –  -5رفع الصوت عند النطق
بالكلمة – مدخل املنزل –  -6ينثر املــاء في كل اتجاه – وعــاء من ورق – نوتة موسيقية – -7
أوعية املطبخ – لقب تركي –  -8أثر ضربات على الجلد –  -9أكل الطعام – ّ
ردد األسد صوته في
حنجرته –  -10ممثل كوميدي تلفزيوني عريق له مسلسالت تلفزيونية ومسرحيات وأفالم
سينمائية

أفقيا

شروط اللعبة

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.

مشاهير 2075

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
ّ
 -1التبو – يمام –  -2هيروهيتو –  -3ألبانيا – حن –  -4بي – دك – جنات –  -5لوار – تردده – -6
ّ
املتبرم –  -8هوراس – بغ –  -9ود – غودار –  -10هونولولو
قتل – بو – عني – -7

عموديًا

ْ
 -1األبلق – موز –  -2ليوتا – ّ -3
تهب – الله –  -4بيادر – مونو – َ -5و َرنك – بتر –  -6وي – توباغو
–  -7يهاجر – رسول –  -8مي – ندعم – دو –  -9إتحادي – بال –  -10مونته نيغرو

حل الشبكة 2074
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ملك بروسيا ( )1941-1859وأمبراطور أملانيا أبعد بسمارك وحكم بنفسه .حالف
النمسا وتركيا ودخــل الـحــرب العاملية األول ــى وتـنــازل عــن الـعــرش بعد هزيمته
الحرب  = 11+10+9+5+7+6دولــة أوروبية ■  = 10+4+3+2+1أداة لتدخني التبغ
■  = 5+8حرف عطف

حل الشبكة الماضية :نسيمة بو صالح

