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ال�شخ�صيات الريا�ضية الأغنى حول العالم
إعداد حسن الخنسا
منهم من يمارس الرياضة كموهبة لمع نجمه فيها منذ نعومة أظافره ومنهم من يمارسها
بحثا ً عن الشهرة ومنهم من اتخذها مصدرا ً لجمع األموال ،ولكل منهم غاية في نفسه.
يظن كثيرون حول العالم أن العبي كرة القدم يتفوقون في المال كما في الشهرة على
العبي الرياضات األخرى ،ويعتقد البعض منهم أن أغنى العبي كرة قدم هما البرتغالي
كريستيانو رونالدو واألرجنتيني ليونيل ميسي ،لكن الواقع مغاير للتكهنات ،إذ شهدت الئحة
أغنى  20شخصية رياضية حول العالم مفاجآت عديدة بتفوق العبي الغولف وكرة السلة
وسائقي السيارات والمالكمة على العبي كرة القدم وخصوصا ً أفضل العبين في العالم
رونالدو وميسي ،مع األخذ في الحسبان أن جميع المبالغ المذكورة كانت أثناء مسيرة هؤالء
الرياضيين الذين اعتزل العديد منهم ،وما زال البعض اآلخر يمارس رياضته وبإمكانه زيادة
غلته المالية.
العب الغولف األميركي تايغر وودز جمع ثروة تقدر بـ 666مليون يورو

السائق األلماني في سباقات الفورموال وان مايكل شوماخر جمع ثروة تقدر بـ 632مليون يورو

العب كرة السلة األميركي األسبق مايكل جوردان جمع ثروة تقدر بـ379مليون يورو

العب الغولف األميركي األسبق أرنولد بالمر جمع ثروة تقدر بـ 285مليون يورو

العب كرة المضرب السويسري روجيه فيدرير جمع ثروة تقدر بـ 242مليون يورو

العب البيسبول األميركي األسبق أليكس رودريغيز جمع ثروة تقدر بـ 229مليون يورو

العب الغولف األسترالي األسبق جريج نورمان جمع ثروة تقدر بـ 215مليون يورو

العب كرة القدم اإلنكليزي األسبق دايفيد بيكهام جمع ثروة تقدر بـ 198مليون يورو

المالكم األميركي األسبق أوسكار دي ال هويا جمع ثروة تقدر بـ 136مليون يورو

الالعب األرجنتيني لبرشلونة اإلسباني ليونيل ميسي جمع ثروة تقدر بـ 130مليون يورو

الالعب البرتغالي لريال مدريد اإلسباني كريستيانو رونالدو جمع ثروة تقدر بـ 126مليون يورو

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1قضاء في لبنان بمحافظة البقاع
2 .2بلدة لبنانية ،أرغب في األمر ،اإلله الشمس عند المصريين
3 .3من الطيور ،مقياس مساحة ،والية أميركية
4 .4منخفض في مصر غرب الفيوم
5 .5نوتة موسيقية ،تالل
6 .6مدينة في إمارة أبوظبي ،ذكر األفعى
مس ،يسعالن ،أعلى قمة في األردن
ّ 7 .7
8 .8أعطى كل شخص حصته في األموال ،أداة إحدى حواسي
9 .9غيّره ،عتبّ ،
دق وفتّ
1010بحر متفرع من المتوسط بين إيطاليا وألبانيا
1111بلدة لبنانية ،شجر مع ّمر
1212م��ن كانت أسنانهم صغيرة وم��ت�لاص��ق��ة،رم��ت ،شديد
الخصومة

1 .1ميثاق عقد  1815بين انكلترا والنمسا وبروسيا وروسيا
بعد اإلنتصار على نابوليون
2 .2مدينة في جنوب اليمن ،وجع ،غنج
3 .3مدينة أميركية في نيويورك ،إحدى مدن فلسطين الكبرى
القديمة
4 .4قوام ،عسل ،منحوا الهدية
5 .5إله الجمال والخصب واالنبعاث عند الفينيقيين ،ر ّنم
6 .6بلدة لبنانية ،رجائي
7 .7أهم أنهر سويسرا ،بلدة لبنانية ،ع ّزت
8 .8أمسيات ،قضاء في لبنان بمحافظة الجبل
9 .9نهر صغير ،ألف ،يرشد
1010مصيبتي ،المكر والخبث
1111أحسنوا إلى ،د ّربت ،حرف عطف
1212يخاصم بشدة ،نوتة موسيقية ،فقرة
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،178962345 ،642835179
،984573612 ،593714826
،265481937 ،731629458
،356197284 ،827346591
419258763

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ج���ول ب����ورده ،م���ان ) 2
داكوتا ،ديانا  ) 3يل ،ارمنيا ،اس
 ) 4ديون ،ادريان  ) 5مسأله ،دليل
 ) 6مايا ،تهب  ) 7رن ،يدهنا ،ابت

 ) 8جواري ،جبال  ) 9يسامر ،ليما
 ) 10يمر ،روابي ،ان  ) 11وهاد،
تناسبه  ) 12نانبها ،ناسره.
عموديا:
 ) 1ج��دي��دة مرجعيون ) 2
وال���ي ،ان���و ،مها  ) 3ل��ك ،ون��ي،

ايران  ) 4بوانس ايرس ،دب ) 5
وت��ر ،دي��ار  )6رام الله ،موتا ) 7
نده ،نجران  ) 8هدير ،تاب ،بان
 ) 9يايده ،اليسا  ) 10ما ،البالي،
"
بس  ) 11اناني ،ماهر  ) 12ناس،
التران.

 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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A Walk Among the
Tombstones
ف�ي�ل��م ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة ليام
ن �ي �س��ون م ��ن اخ � ��راج سكوت
ف���ران���ك .م� ��دة ال� �ع ��رض 113
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال).

Wolves
فيلم رع��ب بطولة جاسون
موموا من اخراج دايفد هايتر.
مدة العرض  97دقيقة ( .غراند
كونكورد ،سيتي كومبلكس،
ديونز ،غاالكسي ،فوكس).

Life of Crime
فيلم درام��ا بطولة جنيفير
أن�ي�س�ت��ون م��ن اخ� ��راج دانيال
ستشيتشير .مدة العرض 98
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
اب � � ��راج ،س �ي �ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال).

Before I Go to Sleep
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة نيكول
ك� �ي ��دم ��ان م���ن اخ � � ��راج روان
ج � � ��وف .م� � ��دة ال�� �ع� ��رض 92
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،ابراج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).
No Good Dead
ف �ي �ل��م رع���ب ب �ط��ول��ة ت���اراج
ه �ي �ن �س��ون م���ن اخ� � ��راج س��ام
ميللر .مدة العرض  85دقيقة.
( ،ABCسينما سيتي ،ديونز،
فوكس ،سينمال).

