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سوق اإلنتقاالت

دوري أبطال أوروبا

تشلسي يخطف بدرو من فم مانشستر يونايتد
مفاجأة ضخمة فجرها تشلسي بطل
إن ـك ـل ـت ــرا أمـ ــس ع ـن ــدم ــا خ ـط ــف الع ــب
برشلونة اإلسباني بــدرو رودريغيز
مــن فــم منافسه مانشستر يونايتد،
الــذي كــان يستعد لضمه ،بحسب ما
ذكرت وسائل إعالم إنكليزية.
وأكدت هيئة اإلذاعة البريطانية «بي
بي ســي» أن تشلسي وافــق على دفع
بدرو،
 29.8مليون يورو للتعاقد مع ّ
مــا جعل ال ـنــادي الـكــاتــالــونــي يفضل
انتقاله الــى «الـبـلــوز» دونــه يونايتد
أو مانشستر سيتي .وجاء هذا الخبر
مفاجئًا إلدارة «الـشـيــاطــن الـحـمــر»،
التي أكــدت بقيادة املــدرب الهولندي
لــويــس ف ــان غ ــال أن ـهــا انـسـحـبــت من
السباق لضم الدولي اإلسباني.
بـ ـ ـ ـ ــدورهَّ ،
رد بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ عـلــى
يونايتد برفض انتقال نجمه توماس
م ــول ــر الـ ــى األخ ـ ـيـ ــر ،إذ ن ـق ـلــت مـجـلــة
«سـبــورت بيلد» عن املدير الرياضي
ل ـ ـبـ ــايـ ــرن مـ ــات ـ ـيـ ــاس س ـ ــام ـ ــر« :ل ـي ــس
توماس السبب وراء هذه الضجة ،بل
مستواه» .وأضاف« :املدير التنفيذي
للنادي كارل هاينز رومينيغه أصاب
ع ـن ــدم ــا ق ـ ــال إن ق ـي ـم ــة ه ـ ــذا ال ــاع ــب
ال ت ـق ــدر بـ ــاملـ ــال» .وأكـ ـ ــدت امل ـج ـلــة أن
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يونايتد تقدم بعرض جديد منذ أيام
للتعاقد مع مولر ،الذي يرتبط بعقد
مع بايرن حتى .2019
كذلك ،أعلن ليستر سيتي اإلنكليزي
تعاقده مع السويسري غوكان اينلر
مــن نابولي اإليـطــالــي .ووق ــع الالعب
عقدًا لثالث سنوات ليصبح سادس

فالنسيا يقترب من
دور المجموعات
تغلب فالنسيا اإلسباني على ضيفه موناكو
الفرنسي  1-3في ذهاب الدور الفاصل من
بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتقدم فالنسيا ً
مبكرا في الدقيقة  ،4عبر
رودريغو دي بول ،لكن موناكو عادل
النتيجة في الدقيقة  48عبر الكرواتي ماريو
باساليتش.
بعدها عاد فالنسيا للتقدم مجددًا من خالل
داني باريخو ( )59والجزائري سفيان
فيغولي (.)85
كذلك ،تمكن سيلتيك االسكوتلندي من
تحقيق فوز صعب على ضيفه ماملو
السويدي  .2-3سجل للفائز ليغ غريفيث
( 3و )61واإلسرائيلي نير بيتون (،)10
وللخاسر النرويجي جو إنجي بيرجيت
( 52و.)90
بدوره ،تعادل بازل السويسري مع ضيفه
ماكابي تل أبيب اإلسرائيلي  .2-2سجل
لألول األرجنتيني ماتياس ديلغادو (،39
من ركلة جزاء) والسويسري بريل دونالد
إيمبولو ( ،)88وللثاني إيران زاهافي (31
و.)90
كما سقط رابيد فيينا النمسوي أمام ضيفه
شاختار دونيتسك األوكراني  ،1-0بهدف
سجله البرازيلي مارلوس (.)44
في املقابل ،فاز دينامو زغرب الكرواتي
على مضيفه سكينديربيو األلباني .1-2
سجل لدينامو زغرب الجزائري العربي
هالل سوداني ( )44والكرواتي جوسيب
بيفاريتش ( ،)90ولسكينديربيو بليدي
شكيمبي (.)37

ك ـ ـمـ ــا ان ـ ـض ـ ــم م ـ ـهـ ــاجـ ــم إسـ ـب ــانـ ـي ــول
اإلس ـبــانــي الـفــرنـســي تييفي بيفوما
الى غرناطة ملدة عام واحد على سبيل
اإلع ـ ـ ــارة ،بـحـســب م ــا ذك ــر ال ـن ــادي ــان.
وتضمن عقد اإلع ــارة إمكانية شــراء
الالعب الحقًا.
فــي إسـبــانـيــا أي ـضــا ،تـعــاقــد فـيــاريــال
م ــع الع ـ ــب ب ــورص ــة سـ ـب ــور ال ـت ــرك ــي،
الـفــرنـســي س ـيــدريــك بــاكــامـبــو مل ــدة 5
سنوات .ويأتي انضمام باكامبو (24
عامًا) ليعزز خط الهجوم في فياريال
الـ ــذي شـهــد ض ــم اإلس ـبــانــي روبــرتــو
س ــول ــدادو م ــن تــوت ـن ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي.
وق ــدرت الصحافة اإلسـبــانـيــة صفقة
ان ـت ـقــال بــاكــامـبــو ب ـحــوالــى  7مــايــن
يورو.
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد املـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ــن ،ت ـع ــاق ــد
مــرس ـي ـل ـيــا ال ـفــرن ـســي م ــع اإلس ـبــانــي
مـ ـيـ ـتـ ـش ــل ل ـ ـ ـ ــإش ـ ـ ـ ــراف ع ـ ـل ـ ـيـ ــه خ ـل ـف ــا
لــأرج ـن ـت ـي ـنــي مــارت ـش ـي ـلــو بـيـيـلـســا.
ول ــم يـكـشــف مــرسـيـلـيــا ع ــن تفاصيل
ع ـقــده مــع مـيـتـشــل ،لـكــن صحيفة «ال
بروفانس» املحلية أفــادت بأن العقد
يمتد لعامني .وأشار مرسيليا الى أن
ميتشل ( 52عــامــا) سيصطحب معه
مساعديه في مهمته الجديدة.

العــب جــديــد هــذا املــوســم فــي الـنــادي
ال ـ ـ ــذي ف ـ ــاز ب ـ ـ ــأول مـ ـب ــارات ــن لـ ــه ه ــذا
املوسم في الدوري املمتاز.
وكان مدرب ليستر اإليطالي كالوديو
ران ـ ـي ـ ـيـ ــري ي ـب ـح ــث عـ ــن العـ ـ ــب وس ــط
م ـنــذ رح ـي ــل األرج ـن ـت ـي ـنــي اسـتـيـبــان
كامبياسو.

أكدت «بي بي سي» أن تشلسي وافق على دفع  29.8مليون يورو مقابل بدرو (أ ف ب)

استراحة
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كلمات متقاطعة 2 0 7 6

أخبار رياضية
ُإطالق الموسم الثاني للدوري الصيفي
أعلن رسميًا عن «ال ــدوري الصيفي ستيب أهيد
الـسـنــوي الـثــانــي فــي ك ــرة الـسـلــة» ال ــذي سينظمه
املدرب فؤاد جرجس بني  30آب الجاري و 6أيلول
املقبل على ملعب نادي غزير تحت إشراف االتحاد
اللبناني للعبة وبمشاركة خمسة فــرق .وتحدث
عريف الحفل الزميل شربل ّ
ّ
كريم عن «الهدف من
إقامة الــدورة على أبــواب املوسم الرسمي -2015
 2016وه ــي مـخـصـصــة ب ـش ـكـ ٍـل كـبـيــر لــاعـبــن
الــواعــديــن الــذيــن يــريــدون إظ ـهــار قــدراتـهــم خــال
املباريات للفت نظر األندية ،وخاصة أندية الدرجة
األولــى الــى جانب الحفاظ على لياقتهم البدنية».
كما تحدث املــدرب فــؤاد جرجس الــذي قــال «لقد
راودتني فكرة الدوري الصيفي منذ ثالث سنوات
ولـقــد أصـبـحــت واق ـعــا ال ـعــام الـفــائــت .وسـتـشــارك
خمسة فرق في الدورة بقيادة مدربني معروفني.
وقـ ـ ّـدم ك ـ ّ
ـري ــم أس ـم ــاء امل ــدرب ــن وال ـف ــرق املـشــاركــة
وهــي« :أكــس أكس أل» بقيادة املــدرب أحمد فران،
«سيسكو» بقيادة املــدرب طوني كــارة« ،بــرو أم»
بقيادة املــدرب غسان سركيس« ،فــرانــك» بقيادة
امل ــدرب رزق الـلــه زل ـعــوم و»م ـجــوهــرات عساكر»
بقيادة املدرب سليم الشمالي.

أفقيا
 -1شعر نابت على أطراف جفن العني – وشى وفسد بني الناس – حبائل الصيد أو كمني – -2
مطرب لبناني – مدينة إيرانية –  -3مدينة فرنسية – ّ
يدون على الدفتر –  -4متشابهان – وكالة
ّ
يلقب بسفينة الصحراء –  -5أعدد محاسن امليت – نعم باللغة
أنباء عربية – من الحيوانات
ّ
ّ
الروسية – ّ
حرك وهز –  -6أسرة ملوك فرنسا من ساللة لويس التاسع تفرعت منها أسر ملوك
ّ
وصقلية وبارما –  -7عاصمة آسيوية – إله وخالق –  -8تعظيم وتكريم –  -9عائلة
اسبانيا
ممثلة لبنانية كوميدية معروفة بشخصية أم طعان –  -10مدينة لبنانية – فريق من الجيش
ّ
مكون من ثالثة الى عشرة عناصر

عموديًا

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.

 -1مدينة فــي إم ــارة عجمان – مــن الطيور –  -2ألــف األلــف – مــن الطيور صغير الجثة حسن
ونقى أغصان الكرم – محل يجمع بناء وساحة – ضمير متصل – ّ -4
ّ
تهيأ
الصوت –  -3قطع
ّ
املعي –  -5سيالن الدم بإفراط – من الحبوب – من
للحملة في الحرب – أقوم مقام الشخص
األمراض –  -6لقب أو قصر أمبراطور اليابان – ذكر املاعز –  -7غلى ال ِقدر على النار – إحدى
جــزر أنتيل الهولندية تشتهر بمصافي النفط التي تعمل لحساب دولــة فنزويال –  -8طعن
بالرمح – طبيب إنكليزي إكتشف التلقيح ضد الجدري –  -9عبودية – عبوري على الطريق –
 -10زعيم سياسي لبناني راحل

أفقيا

الجيش يبدأ مشوار دوري الفوتسال بقوة

مشاهير 2076

حلول الشبكة السابقة

1

 -1كولونيا – لص – ْ -2
وجد – بروكسل –  -3يا – ارشــاد –  -4زرافــة – نمنح –  -5في – كيا – -6
ّ
ّ
نيروبي – ّ
تقي –  -7سن – ناسب – بز –  -8يبت – افقا –  -9تونس – مش – بن –  -10يعقوبيان

عموديًا

ّ
 -1كويزون سيتي –  -2وجار – ينبوع – ّ -3لد – ّ
أفر – تنق –  -4أفيون – سو –  -5نبرة – باب
–  -6يرش – كيس – مي –  -7أواني – باشا –  -8كدمات –  -9لس – قبقب –  -10صالح تيزاني

حل الشبكة 2075

إعداد
نعوم
مسعود
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رئيس جمهورية أرمينيا فاز في اإلنتخابات الرئاسية عام  2008وأعيد انتخابه
لوالية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات .أكد املراقبون الدوليون ان اإلنتخابات
كانت جيدة التنظيم
 = 11+10+1+2+11شهر ميالدي ■  = 9+5+3+7مقعد ■  = 6+8+4معبر فوق الوادي

حل الشبكة الماضية :غليوم الثاني

سـ ّـجــل الجيش اللبناني بــدايــة قــويــة فــي مستهل
مشواره في الدوري اللبناني لكرة القدم للصاالت،
وذلك بتغلبه على مضيفه امليادين  ،2-6في ختام
املــرحـلــة األولـ ــى .امل ـب ــاراة الـتــي أقـيـمــت عـلــى ملعب
الـســد كــان الجيش الـطــرف األفـضــل فيها ،حيث
ظهر العـبــوه أكـثــر خـطــورة وفــي جـهــوزيــة بدنية
تــامــة ،بعكس منافسيهم الــذيــن تــأثــروا بالحرارة
ّ
والحر الشديد داخــل القاعة ،إضافة الى
املرتفعة
ً
مـشــاركــة نجمهم كــريــم أب ــو زي ــد مـتـحــامــا على
مــرضــه .سجل للجيش أحـمــد حموضة ومحمد
الحاج ( )2ومحمد عثمان وأحمد زريــق ومحمد
ق ـب ـي ـســي ،ول ـل ـم ـي ــادي ــن ح ـس ــن ت ــوب ــة وال ـص ــرب ــي
سلوبودان رايتشيفيتش.
كما اعـلــن االتـحــاد اللبناني لـكــرة الـقــدم تخسير
الـقـلـمــون م ـبــاراتــه ام ــام جــامـعــة الـقــديــس يوسف
وتغريمه مليون ليرة ،بسبب اشراكه العبًا
ّ 2-0
غـيــر مــوقــع عـلــى كـشــوفــاتــه هــو ال ـســوري محمد
السباعي.

