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ات من ال

عامل

ل��م ي��ك��ن المنتخب الفلسطيني
وهو يستعد للمشاركة في نهائيات
كأس آسيا لكرة القدم للمرة األولى،
يتوقع الذهاب ألبعد من الدور األول
في أستراليا مطلع العام المقبل،
لكن اآلن وبعد العدوان الصهيوني
على قطاع غزة يقول حارسه رمزي
صالح إن الفريق سيلعب من أجل
«شهداء غزة».
وق��ب��ل أق��ل م��ن ستة أش��ه��ر على
انطالق النهائيات القارية إذ سيلعب
المنتخب الفلسطيني في مواجهة
المنافسين العربيين العراق واألردن
ومعهما اليابان المدافع عن اللقب،
يقول جبريل الرجوب رئيس االتحاد
الفلسطيني لكرة القدم إن « 21العبا ً
قتلوا خ�لال القصف «اإلسرائيلي»
على غ��زة وال���ذي ب��دأ ف��ي  8تموز
الماضي».
وتأهل الفلسطينيون لكأس آسيا
بعد الفوز على الفليبين بهدف نظيف
في بطولة كأس التحدي ،وسيواجه
الفريق المنتخب الياباني في افتتاح
البطولة.
وقال الرجوب وهو أيضا ً رئيس
المجلس األعلى للشباب والرياضة
ل��ـ«روي��ت��رز»« :ال��م��ؤ ّك��د لدينا 21
شهيدا ً من األسرة الرياضية وهناك
 11ناديا ً تم تدميرها ،وكل المنشآت
وال���ص���االت وال��م�لاع��ب ض��رب��ت ما
بين الدمار الجزئي والدمار الكامل
باإلضافة إلى مئات الجرحى ،وحتى
اآلن ت��م حصر  70م��ن��زال ً لالعبين
تم تدميرها بما فيهم قائد منتخب
فلسطين السابق صائب جندية في
مجزرة حي الشجاعية».
ول���م ي��ح��دد ال���رج���وب إن ك��ان
العدوان قد نال من أي من الالعبين

منوع

منتخب فل�سطين مثخن بجراح غ ّزة

بروح ريا�ضية

الأكثرية ...لي�ست دائم ًا على حق

{ تلقى المنتخب البرازيلي في كرة القدم (النساء) خسارة مؤلمة
على يد المنتخب األلماني  1 – 5بعد شهر تقريبا ً على خسارة المنتخب
األول في نصف نهائي كأس العالم على أرضه وبين جمهوره .1 – 7
وخسر منتخب السيليساور البرازيلي  1 – 5على يد نساء المانشافت
األلماني في مباراة أجريت بينهما ضمن إطار فعاليات كأس العالم
للنساء المقامة حاليا ً في كندا.
وأقصى المانشافت نظيره البرازيلي من دور المجموعات بعد الفوز
عليه بخمسة أه��داف مقابل هدف واح��د .وبالمقابل تأهل المنتخب
األلماني لدور الثمانية ليواجه منتخب كندا المضيف.
وخلفت الخسارة موجة جديدة من السخرية واالنتقادات الواسعة
في الصحافة البرازيلية حيث طالب بعض الكتاب والمالحظين بتجميد
مشاركات البرازيل الدولية وتغيير جميع المسؤولين الرياضيين.
الدوليين في الفريق بعدما استشهد
ق��راب��ة أل��ف��ي فلسطيني معظمهم
مدنيون.
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ص��ال��ح وه���و قائد
الفريق وأح��د أشهر العبيه بعدما
قضى بضعة م��واس��م ف��ي صفوف
األه��ل��ي المصري إن الفريق يتوق
للخروج من الظروف الحالية.
وأض��اف لرويترز« :بعد الحرب
األخيرة سنلعب ل��روح شهداء غزة
في نهائيات آسيا ،ول��و بقي هؤالء
ال��ن��اس على قيد الحياة ل��ك��ان كل
حلمهم أن يروا علم فلسطين مرفوع
في المونديال اآلس��ي��وي» .وتابع:
«نحاول أن نخرج من الظروف ألننا
ل��و استسلمنا ل��ل��ظ��روف ل��ن نفعل
شيئاً».
وخ�لال القصف فقدت ك��رة القدم
الفلسطينية أحد أب��رز العبيها على
م ّر العصور ،بعدما استشهد عاهد
زقوت في قصف صاروخي استهدف

وكأنه كتب على لعبة كرة السلة في لبنان أن تعيش
في دوامة من المشاكل والهواجس نتيجة االختالف
الدائم في وجهات النظر بين أهلها (االتحاد واألندية
والالعبون) ،وآخرها ،تلك الناتجة من رغبة تسعة
أندية باعتماد ثالثة العبين أجانب مع فرقها على
أرض الملعب.
وهنا ال ب ّد من لفت النظر الى أنّ سياسة التعنّت
و«النكايات» الضيّقة السائدة هي التي دفعت البعض
إلى أن يعمل ض ّد قناعاته لجهة المطالبة بتغيير أنظمة
البطولة المحلية التي سبق أن أوصلتنا إلى مونديال
السلة العالمي لثالث مرات.
عجيب أمر هؤالء الذين قلّما خال موسم من سماع
صرخاتهم المستنجدة بدعم من هنا أو إع�لان من
هناك ،والجدير ذكره في هذا السياق أنّ هناك أندية
سبق أن انسحبت من الساحة السلّوية لعدم قدرتها
على تأمين موازنة المشاركة! وربما غاب عن البال
أيضا ً أن غالبية األندية الرياضية في لبنان تشارك في
البطوالت من منطلق المبادارات الفردية المتأتية من
أشخاص متم ّولين ِ
وصفوا تارة بالمغاوير وأخرى
ّ
بالمجانين ،وبناء عليه ،تعلقت مصائر األندية في
بلدنا بجيوب المتم ّولين وأمزجتهم.
وب��ال �ع��ودة إل��ى ال �ص��راخ ال�ق��ائ��م ح��ول الالعبين
األجانب ،فحسنا ً فعل االتحاد اللبناني لكرة السلة
بر ّد طلب األندية التسعة ،والثناء ينسحب على وقفة

{ أرس��ل ح��ارس المرمى دييغو لوبيز المنضم حديثا ً إلى ميالن
اإليطالي ،خطاب وداع شكر فيه ناديه السابق ريال مدريد اإلسباني،
الذي تربى في صفوفه ناشئا ً ومنحه الفرصة لتقديم أفضل ما لديه .وقال
لوبيز في هذا الخطاب الذي نشر أمس على موقع ريال مدريد اإللكتروني
 أي بعد يوم من اإلعالن عن اتفاق الريال وميالن على انتقاله رسميا ً -إنه يودع النادي القريب من قلبه ،في إشارة إلى الريال.
وشكر لوبيز ( 32سنة) رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز
بجانب مدربي الملكي السابق البرتغالي جوزيه موينيو والحالي
اإليطالي كارلو أنشيلوتي وجهازيهما الفنيين ،على الثقة فيه ،وعلى
كل ما تعلمه منهم ،وعلى منحه فرصة المنافسة التي تمثل «جوهر
رياضة» كرة القدم.

شقته السكنية في برج غرب مدينة
غزة.
وكان زقوت ( 49سنة) من أفضل
الع��ب��ي خ��ط ال��وس��ط ف��ي منتخب
فلسطين األول ،واختير كأفضل العب
كرة قدم في فلسطين في  1994وعمل
مدربا ً للمنتخب الوطني للناشئين.
وقالت زوجته في مقابلة تلفزيونية
مؤخراً« :إن أحالم زقوت وعائلته لن
تتالشى في ميادين الرياضة التي
تألق فيها العبا ً ومدرباً».
ل��ك��ن ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��درب جمال
محمود ال��ذي تأهل المنتخب على
يديه للنهائيات القارية ف��ي وقت
س��اب��ق ه��ذا ال��ع��ام ،ف��إن الخسائر
لم تكن فقط م��ادي��ة .وق��ال المدرب
األردن��ي البالغ من العمر  41سنة
وال��ذي خاض مسيرة مميزة كالعب
في صفوف الوحدات« :فقدنا العبين
وأه��ال��ي العبين وح��ت��ى المنشآت
الرياضية تم قصفها».

{ أكدت دالما مارادونا ابنة النجم األرجنتيني دييغو مارادونا على
صحة األقاويل التي انتشرت أول من أمس بشأن دخول والدها إحدى
المستشفيات .وكتبت دالما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل
االجتماعي تويتر« :بما أن األقاويل قد تسربت للصحافة بشأن دخول
والدي المستشفى ،أقول للجميع بأن األمر يتعلق بإجراء فحوصات
طبية فقط ،أشكركم على االهتمام».
وأضافت في تغريدة أخرى« :أنا أقدر اهتمام الجميع ،ولذلك أطلب
منكم عدم اختراع أشياء ليست بالصحيحة».
{ تسعى إدارة برشلونة اإلسباني للتعاقد مع دوغ�لاس بيريرا
دوس سانتوس الظهير األيمن لنادي ساو باولو البرازيلي خالل فترة
االنتقاالت الصيفية الحالية.
وأشارت جريدة «سبورت اإلسبانية» إلى أن تحرك إدارة برشلونة
نحو التعاقد مع دوغالس بيريرا جاء بعد توصية لويس إنريكي المدير
الفني للفريق ،والذي يسعى لتدعيم صفوف الفريق خالل الفترة المقبلة.
وتفيد الجريدة بأن النادي اإلسباني عرض مبلغ  7مليون يورو من أجل
الظفر بخدمات الالعب صاحب الـ 24سنة.
وفي اإلطار ذاته أفادت الصحف اإلسبانية بأن نادي برشلونة قد أبلغ
داني ألفيش الظهير األيمن للفريق بإمكانية رحيله خالل فترة االنتقاالت
الصيفية الحالية ،في محاولة لتخفيض النفقات ،وعدم سداد مبلغ 12
مليون يورو قيمة الراتب السنوي.
يذكر أن دوغ�لاس بيريرا قد ش��ارك مع ن��ادي ساو باولو منذ عام
 ،2012في  93مباراة وأحرز  5أهداف.

النجمة وال�صفاء يوا�صالن اختبار الالعبين الأجانب
يواصل فريقا النجمة بطل لبنان ووصيفه الصفاء
اختبار الالعبين ،استعدادا ً النطالق الموسم الجديد
بمسابقة كأس النخبة التنشيطية أواخر آب الجاري،
إذ يتواجه الفريقان افتتاحا ً في  23منه ،مع العلم أنهما
سيفتتحان ال��دوري أيضا ً بمباراة نارية ،في  28آب
ضمن األسبوع األول.
وفي هذا اإلطار ،خاض النجمة مباراتين تجريبيتين
أول من أمس مع السالم زغرتا على ملعبه في المنارة.
ولعب الفريقان بتشكيلتين مختلفتين ،إذ عمدا إلى
تجربة العبين محليين وأجانب الختبارهم قبل التوقيع،
وأبرزهم في النجمة البرازيلي جوفاتا والمغربي الياس
مداح واإليفواري كوفي والفرنسي كريستيان ونايف
سنديان ،وفي السالم السنغالي إبراهيما ومواطنه بابا
شيخ سي والبرازيلي ماركينوس والتشيكي سكاسل
الذي خضع لالختبارات سابقا ً في العهد ،والهولندي
أورالندو ديمتيري والسنغالي موسى جاييه.
وذكرت تقارير صحافية لموقع «كورة» أن النجمة
لن يتعاقد مع جوفاتا وكوني وكريستيان وسنديان،
فيما سيخضع المغربي مداح للمزيد من االختبارات.
وف��از النجمة في المباراة األول��ى  .1 – 2وسجل
للنجمة المغربي الياس م��داح ( )16من ركلة جزاء
«بنالتي» وكوني ( ،)75وقلص السنغالي إبراهيما
( )80النتيجة للسالم.
ف��ي ال��م��ب��اراة الثانية بين الفريقين التي انتهت
بالتعادل  ،1 - 1أشرك المدربان تيو بوكير في النجمة
والهولندي بيتر مندريتسما في السالم األساسيين.
ولعب المغربي الجديد الياس م��داح للمرة الثانية،
وأنهى النجمة الشوط األول متقدما ً بهدف سجله
عباس عطوي ( ،)33وأدرك الهولندي ديمتيري ()70
التعادل للسالم.
وعلى ملعبه ،استضاف الصفاء التضامن صور
وتعادل معه  .2 – 2وجرب الصفاء في هذه المباراة
البرازيلي داسيلفا ( 27سنة) في مركز قلب الدفاع،
وظهر بحالة جيدة.
في الشوط الثاني ،أش��رك التضامن البدالء فضل
مسلماني (لحراسة المرمى) وأمين حالل ونصار نصار
ومحمد جواد ومحمد فاعور وعلي بيطار وعلي رزق

} إبراهيم موسى وزنه*

وعالء األشقر ،مما أسهم في إدراكه التعادل.

حسن المحمد يعود إلى النجمة

عاد إلى بيروت أمس مهاجم النجمة ومنتخب لبنان
حسن المحمد بعد أن فسخ عقده مع ساوارك الماليزي،
بسبب تعرضه لإلصابة.
ومن المنتظر أن يخوض المحمد الموسم المقبل مع
النجمة ،بعد أن غادر صفوفه في آذار الماضي ،متجها ً
إلى ماليزيا ،لخوض أولى تجاربه االحترافية.
وسيخضع المحمد لفحص طبي من أج��ل معرفة
حجم اإلصابة ،والمدة التي يستغرقها عالجه ،قبل
التحاقه باستعدادات الفريق للموسم المقبل.
وتعتبر عودة المحمد مكسبا ً للنجمة ،بالنظر إلى
إمكانات المهاجم الدولي وقدراته ،وهو سيعزز هجوم
الفريق إلى جانب أكرم المغربي وخالد تكه جي وحسن
القاضي وماهر صبرا ومحمد مرقباوي.

{ال يزال لويس إنريكي يعتبر التعاقد مع خوان كوادرادو على رأس
أولوياته ،وقد أبدى النادي الكتالوني استعداده لتقديم عرضه النهائي
لضم العب المنتخب الكولومبي .ارتبط اسم كوادرادو ،العب فيورنتينا
اإليطالي ،بالفريق اإلسباني منذ نحو شهرين ،ولم ينجح الناديان طوال
هذه الفترة في التوصل إلى اتفاق حول قيمة الصفقة المحتملة.
لكن تقارير إسبانية كشفت أن إدارة برشلونة قررت طرح آخر فرصة
وأبدت استعدادها للتقدم بعرض نهائي قيمته  40مليون يورو.
وذك��رت صحيفة ماركا« :برشلونة بصدد العودة بعرض نهائي
لخوان جييرمو ك��وادرادو .لويس إنريكي ال يزال متمسكا ً برأيه حول
أن النادي بحاجة إلى العب يتمتع بسرعة التقدم والتراجع على الجهة
اليمنى ،ويبدو أن الالعب الكولومبي هو خياره األول».
وأضافت الصحيفة« :يتوقع أن تظهر مالمح مستقبل ك��وادرادو،
بطريقة أو بأخرى ،خالل األيام القليلة المقبلة .وهذا ما يريده الالعب
وكذلك أندريا ديال رئيس نادي فيورنتينا».

اإلخاء يضم محمد سالم رسميا ً

ضم فريق اإلخاء األهلي عاليه إلى صفوفه رسميا ً
العب شباب الساحل ومنتخب لبنان األولمبي محمد
س��ال��م .وسيعزز سالم ( 19سنة) صفوف الفريق
الجبلي خامس ترتيب ال��دوري في الموسم الماضي،
وال��ذي دعم صفوفه بنخبة من الالعبين المحليين،
أبرزهم هادي الدسوقي حامل الجنسيتين اللبنانية
والفنزويلية ومحمد رمال العائد من ألمانيا ،وسعيد
عواضة وسلطان حيدر من التضامن صور وحسين
فاعور من العهد وطارق عبدو من السالم زغرتا ،وذلك
بعد أن غادر الفريق أحمد عطوي لالحتراف مع الح ّد
البحريني ،وهيثم عطوي ال��ذي التحق بفريق «بنك
ب��ي��روت» للصاالت ،ومحمد حمود وال��ح��ارس أحمد
تكتوك إلى النجمة.
ّ
محط أنظار عدد من الفرق اللبنانية
وك��ان سالم
مؤخراً ،علما ً أنه يشارك حاليا ً في استعدادات المنتخب
األولمبي لتصفيات أولمبياد الريو ،بإشراف اإليطالي
جيوزيبي جيانيني.

ِ
يكتف الحارس الدولي اإلسباني إيكر كاسياس بتسطير اسمه
{ لم
ٍ
بأحرف من نور في تاريخ ناديه ريال مدريد فقط ،بل أصبح من أكثر
خمسة العبين إسبان ف��ازوا باأللقاب ،إثر ف��وزه بلقب كأس السوبر
األوروبي.
ووصل كاسياس بعد تحقيقه لكأس السوبر األوروب��ي مع الملكي
برصيده إلى  20لقب رسمي ُموزعة بواقع  17لقب مع ناديه الملكي
و 3مع المنتخب ُمساويا ً رصيده برصيد القائد األسبق لنادي برشلونة
اإلسباني كارلوس بويول الذي يملك العدد ذاته من األلقاب.
بلقب وحيد سيسعى
ويبتعد كاسياس عن فيكتور فالديز الذي يسبقه ٍ
كاسياس إلى معادلته في كأس السوبر اإلسباني الذي سيخوضه
الميرينغي قبل نهاية آب الجاري أمام جاره أتلتيكو مدريد ،في الوقت
ال��ذي يتصدر به تشافي هيرنانديز القائمة بـ 25لقبا ً يليه خينتو
أسطورة ريال مدريد بـ 24لقبا ً وأخيرا ً أندريس إنييستا بـ 23لقب.

الالعبين المطالبة بعدم رف��ع ع��دد األج��ان��ب لما في
ذلك من انعكاسات سلبية على وضع الالعب المحلي
وارت��داد األم��ر سلبا ً على المستوى الفني للمنتخب
الوطني.
�وج��ب ع �ل��ى ال�لاع �ب �ي��ن المحليين
إزاء ذل� ��ك ي �ت� ّ
خفض سقوف مطالبهم المادية (العقود والرواتب
والمكافآت) ،إذ تجاوزت في بعض الحاالت تكلفة
أحدهم على األجنبي!
وتعود بنا الذاكرة إلى حقبة التسعينات وما تالها،
وت�ح��دي��دا ً إل��ى االج�ت�م��اع ال��ذي توافقت فيه األندية
والخبراء والمد ّربين على ض��رورة إعطاء الفرصة
أم��ام مشاركة الواعدين من المحليّين على حساب
إنقاص عدد األجانب على أرض الملعب ،وللتذكير
أي أجنبي في
فإنّ بعض الدول العربية تمنع مشاركة ّ
بطوالتها ،وهذا «البعض» عدل عن رأيه الحقا ً على
أمل رفع مستوى المنافسة في بطوالته المحلية.
ختاماً ،وبما أننا تابعنا أجمل مواسمنا وإنجازاتنا
السلّوية في السنوات الماضية ،فال داع��ي لتغيير
المشهد طالما أنّ معطياته ونتائجه جاءت إيجابية.
وبالمناسبة ،ليس من الضروري أن تكون األكثرية
م�ح� ّق��ة ف��ي م��ا ت�ط��ال��ب ب��ه ،فلطالما ك��ان أه��ل الحق
والمنطق أقلية ،والتاريخ حافل ب��أح��داث ومواقف
تؤ ّكد ما نقوله .لذلك نرى أنّ النادي الرياضي على
حق و»التسعة» اآلخرون يغ ّردون خارج السرب.
*صحافي وناقد رياضي

دورتموند ّ
يجدد تفوقه
على بايرن ويت ّوج باللقب

الفيفا يعلن
ت�صنيف
المنتخبات الجديد

جدد بوروسيا دورتموند تفوقه على بايرن ميونيخ بطل ثنائية الدوري والكأس
وتوج بالكأس السوبر األلمانية للمرة الثانية على التوالي والخامسة بتاريخه
(أعوام  1989و 1995و 1996و 2013بصيغاتها كافة) بالفوز عليه  0-2على
ملعبه «سيغنال إيدونا بارك».
وحجز دورتموند مكانه في هذه المباراة التي تعطي إشارة انطالق الموسم
الجديد ،بعد أن وصل إلى نهائي مسابقة الكأس أمام النادي البافاري ()2-0
الذي أحرز أيضا ً لقب الدوري ،وقد تمكن من تحقيق ثأره بالفوز عليه للمرة الثانية
على التوالي ( 2-4في  )2013في هذه المسابقة التي كان طرفا ً فيها للموسم
الرابع على التوالي.
ويدين دورتموند الذي يفتتح موسمه في  23الجاري بمواجهة صعبة ضد
ضيفه باير ليفركوزن ،بتتويجه إلى األرميني هنريك مختاريان والغابوني بيار
 إيميريك أوباميانغ اللذين سجال هدفي اللقاء.وبدأ مدرب بايرن اإلسباني جوسيب غوارديوال اللقاء بإشراك الحارس مانويل
نوير والمدافع جيروم بواتينغ وتوماس مولر من التشكيلة التي قادت ألمانيا إلى
لقب البرازيل  ،2014إضاف ًة إلى السويسري شيدران شاكيري والبولندي روبرت
ليفاندوفسكي الذي انتقل في نهاية الموسم من دورتموند إلى النادي البافاري
الذي غاب عنه معظم نجومه الكبار اآلخرين مثل الهولندي آريين روبن وباستيان
شفاينشتايغر والفرنسي فرانك ريبيري واإلسباني تياغو الكانتارا (األخيران
بسبب اإلصابة) ونجم دورتموند السابق ماريو غوتزه بطل نهائي البرازيل
 2014والقائد فيليب الم اللذين دخال في الشوط الثاني.
أما من جهة دورتموند ،فكان قلب دفاع «ناسيونال مانشافت» ماتس هوميلز
أبرز الغائبين عن تشكيلة المدرب يورغن كلوب ،إضاف ًة إلى النجم ماركو رويس
الذي تسبب بجد ٍل بين إداريي الناديين بعدما كشف لرئيس النادي البافاري كارل
هاينتس رومينيغيه بأن البند الجزائي للعقد الذي يربط بين رويس ودروتموند
سيكون  25مليون يورو وليس  35مليون يورو في نهاية حزيران .2015
وأش��رك كلوب مهاجمه الجديد القادم من تورينو الدولي اإليطالي تشيرو
إيموبيلي منذ البداية إلى جانب أوباميانغ الذي كان خلف الهدف األول ،بعد أن
تبادل الكرة مع مختاريان قبل أن ترتد من بواتينغ وتتهيأ أمام الالعب األرميني
الذي سددها في شباك نوير (.)23
وتعرض بايرن الذي يفتتح حملة الدفاع عن لقبي الدوري في  22الحالي على
أرضه ضد فولفسبورغ والكأس األحد المقبل ضد مضيفه مونستر من الدرجة
الثالثة ،لضربة قاسية أخرى في الدقيقة  31بعد إصابة اإلسباني خافي مارتينيز
ما اضطر غوارديوال إلى إشراك البرازيلي دانتي.
وبقي الوضع على حاله حتى نهاية الشوط األول ثم في بداية الثاني زجّ
غوارديوال بالم بدال ً من مولر وغوتزه بدال ً من الدنماركي الشاب بيار هويبييرغ
( 19سنة) ،سعيا ً خلف التعادل لكن الهدف جاء من الجهة المقابلة عبر أوباميانغ
بكرة رأسية بعد عرضية من البولندي لوماس بيشيك (.)62

احتفظ المنتخب األلماني
بطل العالم بصدارة التصنيف
العالمي لكرة القدم الصادر عن
االت��ح��اد ال��دول��ي للعبة (فيفا)
أمس الخميس.
وظلت الماكينات األلمانية
المتوجة الشهر الماضي بلقب
مونديال البرازيل ،في الصدارة
برصيد  1736نقطة ،ث��م ح ّل
المنتخب األرجنتيني وصيف
البطل في المركز الثاني برصيد
 1604نقطة .ولم تشهد المراكز
ال��ع��ش��رة األول����ى أي تغيير،
ب��اس��ت��ث��ن��اء ت��ق��دم المنتخب
اإلسباني بطل العالم السابق
من المركز الثامن إل��ى المركز
السابع.
وحل المنتخب الهولندي في
المركز الثالث ثم كولومبيا في
المركز ال��راب��ع ث��م بلجيكا في
المركز الخامس يليها منتخب
أوروغ��واي في المركز السادس
ثم إسبانيا في المركز السابع
يليها البرازيل في المركز الثامن
ثم سويسرا في المركز التاسع
يليها المنتخب الفرنسي في
العاشر.
وتراجع المنتخب المصري
مركزين إل��ى المركز  38على
العالم .وجاء منتخب الفراعنة
ف���ي ال��م��رك��ز ال��خ��ام��س على
مستوى أفريقيا بعد ك��ل من
الجزائر وكوت ديفوار ونيجيريا
وغانا.
واح���ت���ل ال��م��ص��ري ال��م��رك��ز
الثاني ف��ي قائمة المنتخبات
العربية خلف ال��ج��زائ��ر ،فيما
حلت تونس في المركز الثالث
ثم المغرب ثم السعودية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1ه��� ّوة بحرية ف��ي المحيط ال��ه��ادي ش��رق الجزر
اليابانية ،حرف نصب
2 .2حارس ،عاصمة كوبا
3 .3حرف جر ،دولة عربية
4 .4يعلم باألمر ،يلبسان ألول مرة
5 .5لم يبق له مال ،تتردد في لعبة طاولة الزهر ،حرف
ابجدي مخفف
6 .6دولة أوروبية ،أسرق
7 .7خاصتي ،نلوم
8 .8رفعنا عن األرض ،من أنهر لبنان
9 .9إحدى تالل روما ،إحسان
1010قنوط ،الطفت
1111جزيرة بريطانية ،حبهم ،أمنح
1212يرجوا ويتمنيا ،عتب

1 .1أدي����ب م��ص��ري راح����ل م���ن ك��ب��ار ك��ت��اب ال��ع��رب
المعاصرين
2 .2شريان في العنق ،عاصمة أميركية ،للتفسير
3 .3حاجز ،وجهة نظر ،أجبنا النداء
4 .4والية أميركية
5 .5وبّخ ،حرف نصب ،أشحذ
6 .6شهر ميالدي ،حرف أبجدي مخفف
7 .7أودية ،نداويه
8 .8مدينة هندية ،عائلة ،رجاء
9 .9للتأفف ،نراسلهم
1010ضمير منفصل ،خبر ،حرف أبجدي
1111ص ّوت من األلم ،نادى على ،أنشأته
1212آلة طرب ،أسارع الى االمر ،مناص
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،186247935 ،327985416
،795364128 ،9544613782
،263178594
،418529673
،839451267
،641732859
572896341

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1بونيفاسيو ،ال  ) 2واد
مدني ،هالي  ) 3ل ل ،اغادير ،مد
 ) 4يدان ،هيدالغو  ) 5تعليق ،نير
 ) 6يلو ،ادام ،نبأ  ) 7زينتم ،سيرا

 ) 8يا ،سهام ،ارام  ) 9العراق،
اسسنا  ) 10ينق ،بديل ،ين ) 11
اامره ،تمني  ) 12الب ،اهريمن.
عموديا:
 ) 1بولينيزيا ،نا  ) 2وال��د،
ليالي  ) 3ن��د ،ات��ون ،عناب ) 4

يمانع ،تسرقا  ) 5ف��دغ ،المها،
ما  ) 6اناهيد ،اقبره  ) 7سيدي
قاسم ،ده��ر  ) 8ي��د ،م��ي ،اي ) 9
وهران ،راسلتم  ) 10لينارس ،من
 ) 11المغرب ،انين  ) 12ليدو،
المانيا.

 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
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The Expendables 3
ف� �ي� �ل���م ت � �ش� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
سيلفاستر ستالون من اخراج
ب��ات��ري��ك ه��وغ��س .م��دة العرض
 126دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،اب ��راج ،سيتي
كومبلكس ،ديونز ،اسباس).

Barbie And The
Secret Door
فيلم ت�ص��وي��ري م��ن اخ��راج
ك ��ارن ل��وي��د .م��دة ال �ع��رض 81
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال).
جوازة ميري
فيلم كوميدي بطولة ياسمين
م��ن اخ ��راج وائ��ل اح �س��ان .مدة
العرض  100دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،غاالكسي،
فوكس).

Sex Tape
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم � �ي� ��دي ب��ط��ول��ة
كاميرون دي��از من اخ��راج جاك
ك� ��اس� ��دان .م� ��دة ال� �ع ��رض 94
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،ابراج ،سينما سيتي،
غاالكسي).

Tammy
فيلم كوميدي بطولة ميليسا
م� ��اك ك ��ارث ��ي م ��ن اخ�� ��راج بين
ف ��ال� �ك ��ون .م � ��دة ال � �ع� ��رض 96
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

