14
ُ

ريا�ضة  /ت�سلية

السنة السادسة /اخلميس  8 /كانون الثاني  / 2015العــدد 1678
Sixth year / Thursday / 8 January 2015 / Issue No. 1678

الأحزمة �ش ّدت ...على �أبواب ك�أ�س �آ�سيا

وفد «ال�سلة» برئا�سة ن�صار يزور الحناوي

حسين غازي
ستعيش البالد اآلسيوية ابتدا ًء من يوم غدٍ،
نار المواجهات الكروية في أمم آسيا التي تقام في
أستراليا ،وتختتم في  31من الجاري .ويشارك
في نسخة عام  9 2015منتخبات عربية ،يحلم
بعضها بالمنافسة على اللقب الغالي ،بينما
يسعى البعض اآلخ��ر لتقديم ص��ورة إيجابية
تليق ببالده.
تعتبر منتخبات أستراليا واليابان وكوريا
ّ
المرشحة للظفر باللقب،
الجنوبية ،أكثر الفرق
لكن الطريق إل��ى النهائي لن تكون سهلة ،أو
عربي إلعادة
مفروشة بالورود ،في ظ ّل إص��را ٍر
ّ
أمجاد البطوالت إلى سابق عهدها ،وهنا يقع
الحمل على منتخب السعودية بخبرته في
المسابقة ،واإلم���ارات وقطر اللتين تملكان كل
األسلحة المناسبة والمالئمة للمنافسة وتحقيق
ال��ك��أس الثمينة ،بينما سيتربّص المنتخب
اإليراني العنيد من أجل اقتناص أية فرصة تم ّكنه استراليا تع ّول على األرض والجمهور في مشاركتها الثالثة
من اعتالء القمة.
الفريق
روح
وستشكل
اليابان،
جانب
إلى
الذهبي
المجموعة الثالثة...
العرب في ظ ّ
ل الكنغر والشمشوم دافعا ً كبيرا ً للجميع ،إذ ستحاول كتيبة المدرب
اإليراني األبرز
تعتبر المجموعة األولى أصعب المجموعات الجديد كوزمين إثبات ال��ذات ،خصوصا ً بعد
ال يمكن أن ترى فرق هذه المجموعة ،وتمر على
على العرب ،نظرا ً إلى وجود الكنغر األسترالي إقالة لوبيز ،وقبول المدرب الروماني هذا التحدي
والشمشوم الكوري ،فاألول يملك كتيب ًة هجومية الكبير ،وهو الذي يملك قدرة كبيرة على توظيف المنتخب اإليراني مرور الكرام ،فهو فريق ّ
منظم
ويملك خبر ًة كبيرة ،ومدربا ً مخضرماً .فبقيادة
تعتبر األفضل في البطولة ،على رأسها تيم كاهيل الالعبين داخل أرض الملعب.
أما منتخب أوزبكستان ،الذي يتو ّقع أن يكون البرتغالي كارولس كيروش ،أح��رج منتخب
هداف الفريق والعب نيويورك ريد بولز ،وكذلك
تعتبر الصفوف مكتمل ًة بوجود العب كريستال الحصان األسود في البطولة ،نظرا ً إلى المستوى إي��ران المنتخب األرجنتيني ،وخسر بصعوبة
باالس ميل جيديناك ،وصاحب الخبرة الكبيرة الكبير الذي يقدّمه في الفترة األخيرة ،على رغم أمامه ،وهو سيعتمد على الروح القتالية العالية،
والعتيدة روب��ي ك��روس العب باير ليفركوزن ،أن معظم الالعبين ينشطون في الدوري المحلي ،واللعب من أجل الوطن وروح الفريق ،فعودة
والحارس النجراك الذي ينافس بقوة الحارس إلاّ أ ّنه يملك  4العبين محترفين أبرزهم الظهير جواد نيكونام لصفوف أوساسونا تعتبر نقطة
ن بفترة طيبة مع
األلماني روم��ان فايدنفلر ،ليكون أساسيا ً في األي��س��ر فيتالي دينسوف الع��ب لوكوموتيف إيجابية ،كما يمر سردار آزمو 
موسكو ،ويبقى عادل أحمدوف العب كراسنودوار روب��ن ك��ازان الروسي ،ويشارك الحارس علي
بروسيا دورتموند.
رضا حقيقي بشكل دوري مع بينافيل البرتغالي،
فالمنتخب األسترالي يصنف ضمن المرشحين الروسي من أبرز المبدعين في خط الوسط.
ش العب إن إي
يشارك المنتخب الصيني للمرة الحادية وأخيرا ً الجناح علي رضا جهانبخ 
األوائ��ل للفوز بالبطولة ،وهو وصيف النسخة
الماضية ،وبالتأكيد سيأخذ جرعة معنوية عشرة في تاريخه في البطولة ،ولم يضع العمالق سي نيميغن الهولندي.
ويدخل منتخب اإلم��ارات العربية المتحدة
المتوجين باللقب ،على
كبيرة ،بواقع األرض والجمهور ،اللذين سيكونان الصيني اسمه في خانة
ّ
نقطة تضاف إلى رصيده في عملية تخمين هوية رغ��م بلوغه المباراة النهائية في مناسبتين ،البطولة اآلسيوية ،واضعا ً اللقب نصب عينيه،
ويدخل البطولة الحالية بقائم ٍة خالي ٍة من النجوم في ظ ّل وجود انسجام وتناغ ٍم داخل صفوفه،
البطل.
ثاني المرشحين في المجموعة ،هو العمالق أو المحترفين ،ويع ّول على انسجام الالعبين فهو يتسلح بالعبين متجانسين يلعبون منذ
ال��ك��وري ،ال���ذي وع��ل��ى رغ��م ت��راج��ع مستواه الذي يلعبون جميعهم في الدوري الصيني ،من فترة طويلة جنبا ً إلى جنب ،ويعتبر العب وسط
في السنوات الماضية القريبة ،إال أن��ه يمتلك أجل الوصول إلى المربع الذهبي ،لكن النقطة العين عمر عبد الرحمن ،والمهاجم األهالوي أحمد
المبدع هيونغ مين سن نجم بايرن ليفركوزن ،السلبية قد تكون نقص الخبرة في صفوفه ،على خليل ،وقناص الجزيرة علي مبخوت هداف
إضافة إلى الالعب المنتصف لي تشونغ يونغ رغم الطفرة الكروية التي شهدتها الكرة الصينية (خليجي  )22أبرز األسماء الرنانة على الساحة
اإلماراتية ،فيما يمسك المدرب الوطني مهدي
الخبير ،وأخ��ي��را ً الع��ب سوانسي سونغ يانغ في دوري أبطال آسيا.
آخ��ر ف��رق المجموعة ،المنتخب ال��ك��وري علي د ّفة قيادة المنتخب ،والذي يعلم تفاصيله
ك��ي .والشمشوم الكوري تع ّود على أن يكون
المرشحين ،فهو ح ّقق البطولة الشمالي ،الذي يسعى بقيادة بارك كوانغ ريونغ وخ��ب��اي��اه ،ألن��ه سبق ل��ه اإلش���راف على هذه
ّ
دائما ً ضمن قائمة
مرتين ،وف��ي رصيده المركز الرابع في كأس المحترف مع فادوتس السويسري بنظام اإلعارة المجموعة ،التي حققت كأس آسيا للشباب تحت
من بازل إلى تحقيق إنجا ٍز يسجل في تاريخ بلد  19سنة في  ،2008والفوز بالميدالية الفضية
العالم .2002
أم��ا ممثال ال��ع��رب ف��ي المجموعة ،فتبدو العسكر ،فكوريا الشمالية تدخل البطولة تحت ب��دورة األلعاب اآلسيوية ،والتأهل إل��ى دورة
ٍ
ضغط من الزعيم كيم جونغ أون ،الذي طالب األلعاب األولمبية في لندن  ،2012والفوز بكأس
حظوظهما صعب ًة جدا ً على الورق ،لكن ال شيء
مستحيل ف��ي عالم الجلد ال��م��د ّور المجنون ،بتحقيق إنجا ٍز رياضي على مستوى كرة القدم ،الخليج  ،2013واحتالل الفريق المركز الثالث في
فالمنتخب العماني بقيادة المخضرم الفرنسي وقد يكون أفضل إنجاز بنظره الفوز على الجارة بطولة الخليج.
ب��ول لوغوين ،ال��ذي سبق له قيادة ليون إلى كوريا الجنوبية أو اليابان .ويعتبر التنظيم
أما المنتخب القطري بطل خليجي  ،22يتطلع
الفوز بلقب ال��دوري الفرنسي  3مراتٍ متتالية ،التكتيكي واإلرادة من المقومات اإليجابية في إلى الذهاب بعيدا ًفي المسابقة ،خصوصا ًبوجود
يعلم أن المهمة معقدة على العبيه الشباب ،إلاّ منتخب التسي تسي.
المدرب المح ّنك ومصدر اإللهام جمال بلماضي،
أنه سيسعى لزرع الروح القتالية من أجل تحقيق
التأهل على األق��ل ،ويع ّول في ذلك على خبرة
حارس المرمى المحترف علي الحبسي ،الذي
بإمكانه دفع الالعبين معنوياً ،وتوجيههم داخل
أرض الملعب ،كما لديه مواهب شابة أمثال عيد
الفارسي العب العروبة العماني ،وإسماعيل
العجمي العب النصر الكويتي.
أكد االتحاد األسترالي لكرة القدم أن هناك بعض القيود التي فرضت على المشجعين لبطولة كأس
وكانت بروفا كأس الخليج إيجابية للمنتخب
العماني ال��ذي هزم منتخب المجموعة الرابع أمم آسيا لتفادي اإلزعاج واإلضرار بالمشجعين الراغبين في متابعة المباريات من الملعب.
وقامت الشرطة األسترالية بإصدار بيان حددث فيه األدوات التي ال يمكن اصطحابها إلى الملعب
الكويت ،في لقاء تاريخي وكارثي على األزرق،
ال��ذي يدخل البطولة من دون أي ضغوطات من قبل المشجعين وكان من أهمها الفوفوزيال التي عرفت في كأس العالم  2010في جنوب أفريقيا
جماهيرية وإعالمية ،ألن االستعدادات لم تكن إضافة إلى كرة الشاطئ واألبواق العادية وأبواق الغاز.
كما قيد حجم الالفتات والملصقات التي يحملها المشجعون ،حرصا ً من الشرطة على سالمة
في المستوى ،خصوصا ً بعد التر ّنح والسقوط
في كأس الخليح ،تاله إقالة فييرا ،الذي استبدل المشجعين والتقليل من الشغب داخل المالعب ،وتفادي أي أعمال من مثيري الشغب إلفساد البطولة
بالمدرب الجديد نبيل معلول ،باإلضافة إلى األكبر في أستراليا اآلن وباألخص حفل االفتتاح وبعدها مباراة أستراليا والكويت.
وأكد رئيس االتحاد األسترالي لكرة القدم ديفيد غالوب أن من يخالف تلك التعليمات سيعرض
إصابة حامي العرين األول نواف الخالدي أمس،
نفسه للمساءلة القانونية والطرد من الملعب ،ونصح غالوب المشجعين الراغبين في تشجيع فرقهم
والذي يعتبر من نقاط القوة في المنتخب.
باالستمتاع بالمباريات من دون تخريب ،واألهم من ذلك االبتسامة داخل المالعب.
وأكد أن حجم الالفتات ال يجب أن يزيد عن  2.5متر ،وأن تكون حامالت األعالم من البالستيك
المجموعة الثانية...
واألخ��ش��اب والتي ال يزيد طولها عن  1.5متر ،إضافة إل��ى حظر العلب المعدنية والزجاجات
غامضة المعالم
البالستيكية والحاويات القابلة للكسر ،وكذلك األلعاب النارية التي تحذر الشرطة األسترالية من
يدخل المنتخب السعودي كأس آسيا ،في ظل وجودها داخل الملعب ،لتوفير المناخ األفضل للمشجعين.
ج ٍّو من اإلحباط ،والتشاؤم يلف جماهير األخضر،
وقال المتحدث باسم االتحاد اآلسيوي تشتان كولكارني أنه حظرت كرة الشاطئ بسبب سهولة
بعد الخسارة في نهائي خليجي  ،22لكن األمل وصولها من المدرجات لملعب المباراة ،وأض��اف« :تعتبر أي قضية من هذا النوع قضية أمنية،
يبقى مشدودا ً على الالعبين ،فالسعودي يسعى وسيراقب الملعب والمدرجات من خالل كاميرات المراقبة الموزعة داخل المالعب بطريقة جيدة،
إلى العودة بالكأس الرابعة ،ودخ��ول السجل وسيطلب األمن من المشجعين قبل الدخول تفريغ الكرات من الهواء».

�أ�ستراليا تمنع كرة ال�شاطئ والأبواق والفوفوزيال
وتن�صح الم�شجعين باالبت�سامة

وال��ذي أقنع أخيرا ً باقتناصه الكأس من قلب
الرياض ،وتحديدا ً من المستضيفة السعودية.
ويملك المنتخب القطري أسما ًء ق��ادرة على
صناعة الفارق ،ال سيما بوعالم خوخي مايسترو
خ��ط ال��وس��ط وال��ق��ادر على تسجيل األه���داف،
وصاحب كلمة الفصل في نهائي الرياض ،إضافة
إلى معشوق الجماهير خلفان إبراهيم ،والالعبين
الجديدين اللذين اختارهما المدرب الجزائري من
أجل تقديم اإلضافة للهجوم وتدعيم خط الوسط
والهجوم.
ويبحث منتخب البحرين ،عن تكرار إنجاز
 2004عندما تأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا،
ولكن على رغم رحيل الجيل الذهبي ،سيكون
المنتخب أم��ام تحدٍ ،ل��زرع الفرحة في الشارع
البحريني ،ولعلّه يحقق إنجازا ً بقيادة الكابتن
محمد حسين ،صاحب المشاركة الثالثة ،وحسين
بابا العب الخبرة والذي يشارك للمرة الرابعة.

المجموعة الرابعة ...من
سيعطل الكومبيوتر الياباني؟

ال صوت يعلو على صوت الروبوت الياباني
في هذه المجموعة األخيرة ،التي تتمتع بصبغة
المدججة بالنجوم،
عربية كبيرة ،لكن اليابان
ّ
ع��ل��ى رأس��ه��م ن��ج��م م��ي�لان كيسوكي ه��ون��دا،
وناغاتومو مدافع اإلنتر ،ومبدع ّ
خط الوسط في
الدورتموند كاغاوا ،ستسعى لحسم المعركة
سريعاً.
صحيح أن المنتخب الياباني قدم مستوى
ٌ
باهتا ً في كأس العالم ،لكنه يبقى صعب المراس،
فهو صاحب الرقم القياسي بأربع بطوالت،
وحامل لقب النسخة الماضية ،لذلك سيسعى بكل
ما يملك من قوة للدفاع عن عرشه ،وإذا ما أردنا
فعالً تصنيف هذا المنتخب ،فهو يعتبر أوروبيا ً
بمجمله ،لذلك الك ّفة تميل لمصلحته ليس فقط في
حجز البطاقة األولى ،إنما بتحقيق الذهب.
يعلم الجميع أن المنتخب العراقي كالجمر
النائم ،أو بركانٍ ال يُعرف موعد ثوارنه ،ففي كأس
 2007حقق أسود الرافدين مفاجأة من العيار
الثقيل بتحقيقهم الكأس بهدف السفاح يونس
محمود ،وسيسعى العراقيون إلى إعادة الصورة
الناصعة لبال ٍد كانت مصدرا ً للنجوم على م ّر
التاريخ ،ويعتمد الفريق على الالعب الشاب علي
عدنان قلب الحياة النابض كما يحلو للجماهير
تسميته ،إضافة إلى المراهنة على جاستن ميرام
العب كولمبوس األميركي ،وكذلك أحمد ياسين
غني المحترف في السويد مع أوريبرو ،وبالتأكيد
ال يمكن نسيان جالد الحراس يونس محمود.
وعلى رغم التجديد الحاصل في الفريق ،وعدم
اكتمال االندماج الكامل ،إال أن حظوظه جيدة في
التأهل إلى دور الثمانية.
بعد أن ضاع حلم التأهل إلى كأس العالم،
يصبو المنتخب األردن��ي لتعويض خيبة األمل
التي أ ّلمت به في الملحق األخير وخسارته
من األوروغ��واي القوية ،لكن منتخب النشامى
سيسعى إلى تكرار ما قام به الفريق عام 2004
بقيادة الراحل الكبير المصري ناصر الجوهري.
وتع ّود األردن على مقارعة المنتخب الياباني
في السنوات األخيرة ،واستطاع تقديم مباريات
رائعة في المواجهات التي خاضها ضده ،ويعتمد
المدرب اإلنكليزي ويلكنز ،بشك ٍل كبير على خبرة
بعض العبيه ،في مقدمهم حارس المرمى عامر
شفيع الذي يمتلك خبرة المشاركة في البطولة إذ
كان ضمن بعثة عام  2004و ،2011إضافة إلى
الجرافة البشرية عدي الصيفي ،والمهاري الرائع
أحمد هايل.
وختامها مسك ،مع منتخب فلسطين الوجه
الجديد في البطولة ،والذي سلط اإلعالم الضوء
عليه كثيرا ً في الفترة الماضية ،بعد تأهله للمرة
األولى في تاريخه ،وبلغ البطولة بعد فوزه بكأس
ّ
المرشح األول للخروج،
التحدي ،وعلى رغم كونه
يتمسك الالعبون ب��روح الحماسة والمثابرة،
ّ
إضافة إل��ى بعض األسماء التي انضمت إليه
والتي قد تقول كلمتها ،أمثال ألكسيس نورامبوينا
مدافع ياغيلونيا بياويستوك البولندي ،وجاكا
حبيشة مهاجم فريق كركا السلوفيني ،ومحمود
عيد مهاجم نايكوبينغس السويدي.
نهاي ًة ،تعتبر النسخة السادسة عشرة من
بطولة آسيا ،من أقوى البطوالت التي ستشهدها
القارة الصفراء ،فهل سيكون المقعد األول من
نصيب المنطق أم أن مفاجأة قد تجعل منتخبا ً
مغمورا ً سيدا ً على عرش آسيا؟

بروح ريا�ضية
الريا�ضة...
والعا�صفة
} حسن الخنسا

زار رئيس االتحاد اللبناني لكرة السلة المهندس وليد نصار على رأس وفد
من االتحاد ،وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي أمس.
وهنأ الوفد الزائر ،الذي ض ّم رئيس االتحاد واألعضاء جورج صابونجيان
وفادي تابت ورامي فواز وهادي غمراوي ،الوزير باألعياد المجيدة والعام
الجديد متمنيا ً له وللعائلة الرياضية التوفيق والنجاح.
كذلك اطلع المهندس نصار الوزير على برنامج اللجنة اإلداري��ة لالتحاد
للعام الجاري وبخاصة على صعيد بطوالت لبنان وتحضيرات منتخبات لبنان
بفئاتها كا ّفة ،وعلى رأسها منتخب الرجال لالستحقاقات المقبلة ،وفي مقدمها
بطولتا دول غرب آسيا وآسيا المؤهلة إلى أولمبياد ريو دي جينيرو (البرازيل)
الصيفي العام المقبل.
وسلّم رئيس االتحاد الوزير ملف تحضيرات المنتخبات الوطنية والتي
ووجه نصار دعوة إلى
تشمل المعسكرات والبطوالت وال��دورات الخارجية.
ّ
الوزير لحضور مباراة الحكمة والرياضي التي ستقام األحد المقبل في نادي
غزير والتي سيتخللها إعالن رعاية شركة «بيبسي» لبطولة لبنان للدرجة
األولى (رجال) لكرة السلة رسمياً.
وبعد انتهاء االجتماع مع الوزير ،زار الوفد المدير العام للوزارة زيد خيامي
ونوقشت األمور الخاصة بلعبة كرة السلة.

غرامات بالجملة على الأندية الم�شاغبة
ّ
بحق
واصل االتحاد اللبناني لكرة القدم سياسة فرض الغرامات القاسية
األندية التي يتو ّرط جمهورها بالشغب أو بهتافات بعيدة من الروح الرياضية.
وق��ررت لجنة االنضباط في االتحاد اللبناني أمس تغريم نادي األنصار
بمبلغ مليون وخمسمئة ألف ليرة ،بعد شغب جمهوره في المباراة مع الصفاء
في كأس لبنان.
وفي أقسى عقوبة هذا الموسم ،فرضت لجنة االنضباط غرامة قدرها  8ماليين
ليرة على نادي النجمة ،ورفعت اقتراحا ً إلى اللجنة التنفيذية لالتحاد بتوجيه
تحذير إلى نادي النجمة بإقامة مبارياته من دون جمهور ،في حال تكرار ما أقدم
عليه جمهوره خالل مباراته مع االجتماعي في دور الـ 16لكأس لبنان.
وأوقف االتحاد العب السالم زغرتا أحمد الخطيب والعب شباب الساحل
يوسف صالح ثالث مباريات رسمية والعب األخاء األهلي محمد رمال مباراتين
رسميتين.
وأعلن االتحاد برنامج مباريات دور الثمانية لكأس لبنان كالتالي:
السبت  10كانون الثاني:
شباب الساحل ـ العهد (ملعب الصفاء)
النجمة ـ األهلي صيدا (العهد).
األحد  11كانون الثاني:
الراسينغ ـ األنصار (العهد)
الشباب الغازية طرابلس (الصفاء).
يذكر أن جميع المباريات تقام عند الساعة  13:30بتوقيت بيروت.

تعهد تقديم مليون دوالر للمرافق في غزة
زار وفد «فيفا» غزة لتفقد المنطقة التي حظيت أخيرا ً بتعهد للمساعدة في
بناء منشأة لكرة القدم بقيمة مليون دوالر أميركي ،إذ دُمر  70في المئة من
البنية التحتية الرياضية في القطاع خالل النزاع األخير ،ما يعني أن هذه
األموال ستتيح لالتحاد الفلسطيني لكرة القدم إمكان بناء  20ملعبا ً بسيطا ً في
مختلف بلديات قطاع غزة.
وقد اعتمدت لجنة «الفيفا» المالية مبلغ مليون دوالر أميركي في إطار صندوق
 FIFAبعد اجتماع مراكش الشهر الماضي ،إذ ترأس الوفد السيد دافيد بورخا،
مدير  FIFAللتطوير في آسيا ،خالل زيارة غزة أول من أمس.
وقال بورخا« :إن دعمنا سيأتي من خالل مشروع مالعب صغيرة ودعم فني
بقيمة مليون دوالر أميركي .هذا يشمل تنظيم دورات في غزة وإرسال مدربين
واستشاريين تابعين لـ FIFAإلى المنطقة .كما أن غزة ستحصل على الدعم
الفني والمادي في كرة القدم الشاطئية».
ومن المقرر أن يزور الوفد اثنين من المالعب التي تضررت خالل الصراع قبل
المغادرة.
ويشكل هذا خبرا ً س��ارا ً جديدا ً لالتحاد الفلسطيني بعد تأهل المنتخب
الفلسطيني لنهائيات كأس آسيا للمرة األول��ى في تاريخه ،حيث سيستهل
مشواره ض ّد العمالق الياباني االثنين المقبل.
يُذكر أن االتحاد الفلسطيني سيرسل اقتراح مشروع مفصل وموازنة لـ
 FIFAبشأن األموال المعتمدة ،والتي ستودع في حساب برنامج  FIFAكما
سيخضع استعمالها للتدقيق ،على أن يرسل التقرير النهائي إلى االتحاد الدولي
عند االنتهاء.

مع حلول العاصفة «زينة» التي
اجتاحت لبنان تسللت إلى الشارع
الرياضي مشكلة كبيرة وهي سوء
أرض��ي��ة ال��م�لاع��ب المنتشرة على
األراض�����ي اللبنانية ك��اف��ة ،وع��دم
ص�لاح��ي��ة ه����ذه ال��م�لاع��ب إلقامة
المباريات عليها .هذه ليست المرة
األول��ى التي تؤجل فيها مباريات
أو تنقل من ملعب إلى آخر بسبب
أرض��ي��ة ال��م�لاع��ب السيئة ،والتي
ال ش��� ّك ف��ي أن��ه��ا ت��ؤث��ر س��ل��ب��ا ً على
ال��م��س��ت��وى ال��ف��ن��ي ل��ل��ع��ب��ة األك��ث��ر
الشعبية في لبنان.
لطالما أث���رت ال��م�لاع��ب بشك ٍل
س��ل��ب��ي ع��ل��ى ال��م��س��ت��وي��ي��ن الفني
واإلداري للعبة ك��رة ال��ق��دم ،ومن
المعروف في كل أقطار العالم أنه
ال يمكن أن تتط ّور أية لعبة من دون
ت��واف��ر إمكانات ودع��م ه��ذه اللعبة
أو بالحد األدن���ى األس��اس��ات وفي
مقدمها مالعب ذات أرضية صالحة
إلجراء المباريات على أرضها.
وتطرح هذه المشكلة تساؤالت
ع���دة ح���ول غ��ي��اب وزارة الشباب
والرياضة عن تلك المرافق ،وعدم
اكتراث االتحاد اللبناني لكرة القدم
إلص�لاح تلك ال��م�لاع��ب ،كما أن ال
دور للبلديات في إعادة إصالح هذه
المنشآت.
وم���ا ي��ث��ي��ر اس��ت��غ��راب ال��ش��ارع
الرياضي ،هو أن المدينة الرياضية
ف��ي ب��ي��روت وال��ت��ي تعتبر م��ن أهم
المنشآت الرياضية في لبنان تقفل
أبوابها بسبب سوء أرضية الملعب،
وهنا ال بد من سؤال المعنيين أين
ذهبت المبالغ التي رصدت من قبل
الحكومة اللبنانية إلع���ادة تأهيل
الملعب؟
إذا ق��م��ن��ا ب��ج��ول��ة استكشافية
على المالعب المنتشرة في أرجاء
الوطن ،ال نجد منها ما يصلح إلقامة
لقا ٍء ودّي حتى ،فملعب بلدية برج
حمود يعاد تأهيله سنويا ً ويدفع
عليه عشرات الماليين ثم نفاجأ بعد
أول سقوط لألمطار أنه غير صالح،
وما يلفت النظر حول هذه المنشأة
ب��ال��ذات أن نائب رئيس بلدية برج
حمود في لقائه مع قناة «الجديد»
قال إن تكلفة إع��ادة تأهيل الملعب
تفوق العشرين مليون دوالر وهذا
رق���م مبالغ فيه ح��ت��م��اً ،فقد سبق
لرئيس البلدية أن ص ّرح سابقا ً أن
الملعب يحتاج لحوالى مليون دوالر
لعملية إعادة اإلصالح .هذا عدا عن
أن االتحاد الدولي لكرة القدم طرح
زرع الملعب بالعشب الصناعي
وب��ال��م��واص��ف��ات ال���دول���ي���ة ضمن
برنامج لمساعدة لبنان على تطوير
اللعبة ،لكن المفاجأة كانت في أن
إدارة الملعب المذكور رفضت ذلك
ألس��ب��اب ق��ي��ل إن��ه��ا تتعلق بعملية
إع��ادة التأهيل السنوية التي يقوم
بها ويستفيد منها شقيق مسؤول
كبير في هذه اإلدارة.
إل�����ى م���ت���ى س��ت��ب��ق��ى ال��م�لاع��ب
اللبنانية م��ره��ون��ة لمستفي ٍد هنا
أو منتف ٍع هناك؟ إل��ى متى ستبقى
ال��ري��اض��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ت��ح��ت رحمة
المتم ّولينوالمنتفعين؟

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أديب مصري راحل من أهم مؤلفاته «أساطير ألف
يوم»
2 .2ضمير ،الفتيات
3 .3مشى ،إتهمته ،خاصتك
4 .4توفدان ،يطيل النظر إلى
5 .5للتفسير ،ليالينا ونهارنا (بالجمع)
6 .6مرفأ نفطي في الكويت ،يشي
7 .7الضجر ،حياة حاضرة
8 .8مدينة صينية ،مدينة تركية ،للتعريف
9 .9أقرع الجرس ،ناعم الملمس
1010إستمر األمر ،آلة طرب ،أشترع
1111مرفأ يوناني ،أص ّور
1212حرف نصب ،ترغب بنا ،غير مطبوخ

1 .1جمهورية في أميركا الوسطى ،حرف عطف
2 .2مقاطعة على البحر االسود ،دويبة كريهة الريح تألف
األماكن القذرة في البيوت
3 .3معلّم ،قاطنات
4 .4نوتة موسيقية ،أمسيات ،عبرت
5 .5دولة أميركية ،جمعوا عن االرض ،مقياس مساحة
6 .6أقاتل في الحرب ،مهمل متروك دون عناية
7 .7أصبح طري الملمس ،يحدثا بالويل
8 .8موج البحر الهائج ،مذاهب
9 .9ح ّذرتم ،إقترب من ،حرف أبجدي مخفف
1010عملة آسيوية ،صوت األلم ،بشر
1111دولة أوروبية ،كثر الشحم
1212يعتمد على ،مدينة بلجيكية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،912785346 ،437612589
،763954218
،685349127
،854261793
،129837465
،341598672
،296473851
578126934

حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1وال���ت دي��زن��ي ،اب ) 2
ادعمك ،المست  ) 3ده��ن ،ينام،
ربت  ) 4يرتهنا ،لما  ) 5اب ،ااسر،
دب��ل��ن  ) 6ل��ع��اب ،ك��وب��ا ،ي��و ) 7

مالير ،ترنيم  ) 8ملبورن ،ناس
 ) 9اجر ،الدوري  ) 10زاهر ،وا،
بريح  ) 11ن ن ،اكلمها ،ال ) 12
سيدات ،انال.
عموديا:
 ) 1وادي المخازن  ) 2ادهربعل،

جانس  ) 3لعنت ،اام��ره  ) 4تم،
هابيل ،راد  ) 5دكينا ،ربا ،كا ) 6
ناسك ،ولولت  ) 7زال ،روتردام ) 8
نامل ،برنو ،ها  ) 9يم ،مدان ،ربان
 ) 10سراب ،ينير ) 11اتب ،ليما،
يال  ) 12تدنو ،ساحل.

 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 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).

