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الوحدة يكرم العبيه بعد تجاوزه ال�سالم

افتتاح مهرجان الألعاب الخا�صة بالمعوقين برعاية حناوي

بموا�صفات عالمية
ب ّري تعلن �إن�شاء المدينة البارالمبية في «�أن�صار»
ٍ
رع��ى وزي��ر الشباب والرياضة عبد المطلب
حناوي افتتاح مهرجان العام الرياضي 2015
للرياضة البارالمبية ،في المدرسة اللبنانية
للضرير واألص��م  -بعبدا ،في حضور رئيسة
اللجنة البارالمبية رندة عاصي بري وأعضاء
االتحاد اللبناني لرياضة المع ّوقين وفاعليات
رياضية وإعالمية واجتماعية.
وتخلل الحفل تكريم األن��دي��ة والجمعيات
والمؤسسات اآلتية :نادي لوى الرياضي ،نادي
«غوود ويل» الرياضي ،نادي الهادي الرياضي،
ن��ادي الجريح الرياضي للمع ّوقين ،الجمعية
الرياضية لمنتدى المعاقين  -طرابلس ،المدرسة
اللبنانية للضرير واألص ّم  -بعبدا ،مجمع نازك
الحريري لإلنماء والقدرات اإلنسانية ،مركز إيراب
للتدريب على النطق ،جمعية رعاية اليتيم -
صيدا ،الجمعية اإلنجيلية اللبنانية للمكفوفين.
وأل��ق��ت م��دي��رة ال��م��درس��ة اللبنانية جانيت
شمعون كلمة رحبّت من خاللها بالحضور وأثنت
على دور المؤسسات الراعية ،ثم تحدّثت بري
فقالت« :يحزنني اليوم ونحن نطلق فعاليّات
الموسم البارالمبي الرياضي لعام  2015ألاّ يكون
معنا وبيننا رائد من رواد الرياضة اللبنانية ال بل
هو واحد من باعثي النهضة الرياضية في لبنان،
وه��و ال��ذي تع ّودنا على حضوره الدائم وعلى
بصماته في كل األنشطة ،عنيت به فقيد الرياضة
رئيس اللجنة األولمبية األسبق أنطوان شارتييه.
نفتقد شارتييه اإلن��س��ان والرياضي والمربّي
ّ
والمنظم ،وهو أبى قبل الرحيل إال أن تكون له
بصمات على هذا الموسم الرياضي الذي نطلقه
اليوم ،واسمحوا لي أن أقترح نيابة عنكم بأن
تحمل دورة الربيع في كرة الطاولة والتي ستنظم
في نيسان المقبل ،دورة أنطوان شارتييه وهذا
أقل الوفاء».
وأض��اف��ت« :ق��د ال يعلم الكثيرون ممن يهتم
ب��ال��ش��أن ال��ري��اض��ي أن الرياضيين م��ن ذوي
االحتياجات اإلضافية قبل أن يكون لهم أولمبياد
خاص بهم ،كانوا قد اقتحموا الرياضة من خالل
المشاركة في األولمبيادات العالمية العادية
ف��ي أربعينات ال��ق��رن الماضي ،أي قبل ظهور
األلعاب البارالمبية ،فالالعب األميركي جورج
آيسر والرياضي المج ّري كاولي تكاكس حققا
 6ميداليات في يو ٍم واحد ،ثالثة منها ذهبية.

األول ك��ان ب��ق��د ٍم واح���دة وال��ث��ان��ي بيد واح��دة
وف��ازا برياضة الرماية .وفي عام  1943فازت
الرياضية الدانماركية ليز هارتيل بميداليتين
فضيتين في مسابقة ترويض الخيول على رغم
إصابتها بشلل األطفال».
وتابعت شمعون« :أستعرض هذه العيّنات
التاريخية ألق���ول أن ه��ن��اك خ��ط��أ ً ش��ائ��ع�ا ً في
النظرة لمصطلح ذوي االحتياجات اإلضافية
ليس ح��ص��را ً ف��ي ال��م��وض��وع ال��ري��اض��ي ،إنما
ب��ك��ل م��ا يتصل ب��ش��ؤون حياتهم وحقوقهم
وقدراتهم .لكن من خالل ميدان الرياضة ومن
خ�لال اإلن��ج��ازات التي تحققها ه��ذه الشريحة
الرياضية في المسابقات اإلقليمية والدولية،
بدءا ً من أولمبياد سيدني إلى أثينا وصوال ً إلى
دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية في أنشيون،
أصبح لدينا القناعة الراسخة بأننا لسنا أمام
ذوي احتياجات إضافية ،إ ّنما أم��ام أشخاص
من ذوي ق��درات إضافية .وبصراحة أكثر أقول
إن هؤالء الرياضيين وبجه ٍد متواضع وبصمت
بعيدا ً من أضواء اإلع�لام ،استطاعوا أن يحققوا
ما عجز عن تحقيقه الرياضيون الذين تواكبهم
األضواء وشاشات التلفزة والنقل المباشر ،علما ً
أن االستثمار الرسمي على الرياضة بشك ٍل عام
حتى اآلن ال يحظى باالهتمام الالزم .ولألسف كل
الحكومات لم تدرك الجدوى اإلنسانية والثقافية
والرسالية من عائد االستثمار على الرياضة بك ّل
قطاعاتها ومنها الرياضة البارالمبية».
وقالت شمعون« :عندما نقول رياضة نعني
الشباب ونعني الجسم السليم والعقل السليم،
عندما نقول رياضة نعني التالقي والتواصل
الحضاري واألخالقي ،وبانتظار أن تعي الدولة
اللبنانية أهمية الرياضة ودوره���ا المحوري
في تشكيل شخصية لبنان بين األم��م األخ��رى.
نفتتح اليوم األنشطة البارالمبية لعام 2015
ويه ّمنا أن نؤ ّكد جملة من العناوين التي تراها
اللجنة البارالمبية اللبنانية عناوين أساسية
للمساهمة في النهوض وزي���ادة الوعي حيال
أهمية االستثمار على عائد الرياضة بشك ٍل عام
والرياضة البارالمبية بشك ٍل خاص.
أوالً :إن االهتمام بفئة االحتياجات اإلضافية
ي��م� ّث��ل ع�لام � ًة ف��ارق��ة وم��ق��ي��اس�ا ً ل��ت��ق��دم ال���دول
وت��ح� ّ
�ض��ره��ا ،وااله��ت��م��ام ب��ه��ذه الفئة الوطنية

ض��رورة تفرضها االعتبارات والقيم اإلنسانية
والتنموية باعتبار هؤالء شريحة مجتمعية مه ّمة
ينبغي توظيفها من خالل العمل على رفع قدراتها
وإزالة المشاكل التي تواجههم.
ث��ان��ي�اً :إن ال��ري��اض��ة بالنسبة ل��ه��ذه الفئة
من الناس هي واح��دة من المجاالت التي من
خاللها يستطيعون تحسين مهاراتهم البدنية
والشخصية واالجتماعية والنفسية ،بحيث تؤمن
لهم االندماج بالمجتمع وتق ّوي لديهم الشعور
باالنتماء إلى المجتمع وإل��ى الوطن وتجعلهم
أكثر ثقة وقبوال ً في المجتمع الذي ينتمون إليه.
ثالثاً :لإلعالم دور مهم في دعم رياضة ذوي
االحتياجات اإلضافية ،وعليه نأمل أن تأخذ
الرياضة البارالمبية ج��زءا ً مهما ً في المساحة
المخصصة للرياضة ،ألن تسليط
اإلعالمية
ّ
األض����واء على ه��ذه ال��ري��اض��ة يسهم ف��ي رفع
ويشجع األشخاص
مستوى الوعي الجماهيري
ّ
من ذوي القدرات اإلضافية على ممارسة الرياضة
ويسهم أيضا ً في توعية األسرة والمجتمع كونه
جزءا ً أساسيا ً من عملية التربية.
رابعاً :إننا ندعو الحكومة اللبنانية وسائر
سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية إلى
ضرورة اإلسراع في تطبيق القوانين واالتفاقيات
الدولية الخاصة بالمعوقين وجعلها قوانين
نافذة في حياة الدولة والمجتمع في لبنان».
وأضافت شمعون« :بانتظار أن تعي الدولة
مسؤوليّاتها حيال حقوق ذوي االحتياجات
ّ
الحق في ممارسة الرياضة.
اإلضافية ومنها
يسعدني ال��ي��وم ونحن نفتتح ع��ام�ا ً رياضيا ً
بارالمبيا ً أن نك ّرم الشخصيات التي دعمت هذا
القطاع س��واء بإمكانات مادية أو معنوية أو
رفدته بخبراتها الرياضية الطويلة .يسعدني
اليوم باسم نادي لوى الرياضي وباسم الجمعية
اللبنانية لرعاية المعوقين واللجنة البارالمبية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،أن أزف ل��ل��ري��اض��ي��ي��ن م��ن ذوي
االحتياجات اإلضافية بشرى اقتراب تحقيق
الحلم بإنشاء المدينة البارالمبية في مدينة
أنصار في الجنوب اللبناني ،والتي أنشأتها
الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين إيمانا ً
منها بضرورة تحفيز الرياضة كرافد للتربية
الصحيحة».
وتابعت« :أشير هنا إلى أن كل المنشآت التي

تحضنها المدينة هي ذات مواصفات عالمية ،فمع
هذه المدينة الحلم تكون الرياضة البارالمبية
اللبنانية قد دخلت تحديا ًَ جديدا ً يستدعي من
الجميع وبخاصة من وزارة الشباب والرياضة
واللجنة األولمبية اللبنانية ،المبادرة نحو صوغ
رؤية لمقاربة ملف الرياضة البارالمبية بمزيد من
العناية والرعاية واالحتضان الرسمي».
واختتمت« :أنتهز فرصة ه��ذا اللقاء ألوجه
عناية اللجنة البارالمبية اللبنانية ،أعضاء
وإداريين ،وعناية األندية اللبنانية المنضوية في
اللجنة ،إلى ضرورة االستعداد الجيد للمشاركة
في دورة غرب آسيا لأللعاب البارالمبية التي
ستقام في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ولنا
ملء الثقة بأبطالنا الذين سيشاركون في أكثر من
رياضة ،بأن يرفعوا اسم لبنان عاليا ً وأن يكونوا
منصات التتويج».
دائما ً على ّ

حناوي

من جهة أخرى ،قال وزير الشباب والرياضة:
«ب��داي � ًة كل التهنئة والثناء والتقدير لجهود
السيدة الفاضلة رن��دة ب��ري التي أقدمت على
األمر الذي يهابه كثيرون رجاال ً ونساءً ،عنيت به
رعاية واحتضان وتطوير المع ّوق ،حيث ساهمت
في تحويله إلى طاقة جديدة ومتجدّدة قادرة على
المساهمة في دورة الحياة اللبنانية بكل أبعادها
ومستوياتها .وهذا الدور الرائد لبري يدل على أن
المرأة اللبنانية كانت السباقة في إثبات طاقتها
ومقدرتها على المساهمة في التربية والتثقيف
والرعاية وتغليب منطق السالم والح ّد من الفقر
والجوع والمرض والتدهور البيئي وتعزيز فرص
التنمية المستدامة» .وأض��اف« :حفلنا اليوم
برهانٍ كبير على إرادة الحياة في لبنان والتي ال
تقوى عليها الصعاب أيا ً كان مصدرها وخطرها،
وإش���ار ًة واضحة إل��ى من يريد االستثمار على
اإلنسان بأن المجال مفتوح وواسع إذ ال يضيع
جهد وتعب ومال .وفي هذه المناسبة العزيزة
أؤك��د مضي وزارة الشباب والرياضة في دعم
يصب في خانة
ورعاية واحتضان كل نشاط
ّ
تنمية الشباب ال سيما المع ّوق ،ألن��ه المجال
األنقى واألس��م��ى ال��ذي تتجلى فيه كل معاني
اإلنسانية حيث رفاهية اإلنسان أوال ً وأخيراً».

البافاري ي�سحق �شاختار ب�سباعية و«�أمراء باري�س» يت�أهل على ح�ساب البلوز
حقق بايرن ميونيخ األلماني ف��وزا ً ساحقا ً
بسباعية نظيفة على ضيفه شاختار دانيتسك
األوك��ران��ي المنقوص ع��ددي�اً ،ليبلغ رب��ع نهائي
دوري أبطال أوروبا.
على ملعب «آليانز أرينا» وأمام  70ألف متفرج،
سجل ت��وم��اس مولر ( 4م��ن ركلة ج��زاء و)52
وجيروم بواتينغ ( )34والفرنسي فرانك ريبيري
( )49وهولغر بادشتوبر ( )63والبولندي روبرت
ليفاندوفسكي ( )75وماريو غوتزه ( )87األهداف
السبعة.
وكان الفريقان تعادال ذهابا ً من دون أهداف.
وبلغ بايرن ربع النهائي من دون أن يتلقى أي
هدف في المباريات التي لعبها على أرضه.
ون��ج��ح الع��ب��و ال��م��درب اإلس��ب��ان��ي جوسيب
غوارديوال بتسجيل ٍ
هدف مبكر مستفيدين من طرد
العب في صفوف شاختار .وغاب عن حامل لقب
 2013العب وسطه اإلسباني تشابي ألونسو بعد
طرده في مباراة الذهاب.
وشهدت بداية المباراة منعطفا ً موجعا ً للضيوف
عندما أسقط ألكسندر كوتشر العب الوسط ماريو
غوتزه في الدقيقة الثالثة فنال بطاقة حمراء في
أس��رع حالة ط��رد في دوري األب��ط��ال ،واحتسب
الحكم االسكتلندي ويليام ك��ال��وم ركلة ج��زاء
ترجمها الدولي توماس مولر بذكاء هدفا ً افتتاحيا ً
والرابع له هذا الموسم في المسابقة (.)4
وكانت أسرع بطاقة حمراء في المسابقة نالها
الفرنسي فاليريان إسماعيل العب فيردر بريمن
األلماني ضد اإلنتر في أيلول  2004بعد  5دقائق
و 52ثانية على بداية المباراة.
وتعرض جناح بايرن الهولندي آريين روبن
إلصابة عضلية ،فدفع المدرب اإلسباني جوسيب
غوارديوال بسيباستيان روده بدال ً منه (.)19

وع�� ّزز البافاري تقدمه عبر المدافع جيروم
بواتينغ الذي تابع كرة مرتدة إثر فرصة من مولر
شارك فيها البولندي روبرت ليفاندوفسكي (.)34
وضمن بايرن منطقيا ً تأهله مطلع الشوط
ٍ
بهدف جميل من الفرنسي فرانك ريبيري إذ
الثاني
سدد كرة صعبة في مرمى الحارس أندري بياتوف
بعد تمريرة من بواتينغ (.)49
وواص��ل شاختار دف��ع ثمن النقص العددي،
فمن ك��رة لريبيري على الجناح األيسر ارت��دت
من ليفاندوفسكي ووصلت إلى مولر المتربص
ليسددها في المرمى الخالي هدفا ً رابعا ً للفريق
األلماني (.)52
وبعد خ��روج ريبيري إلصابة في قدمهّ ،
دك
بايرن شباك ضيوفه بهدف خامس عبر المدافع
هولغر بادشتوبر بكرة رأسية من داخل المنطقة

بعد عرضية من البرازيلي رافينيا ( .)63وهذا أول
هدف لبادشتوبر الذي عانى إصابة رهيبة منذ
.2009
ورفع ليفاندوفسكي الغلة إلى  6أهداف عندما
تلقى كرة ساقطة فروضها بصدره وانفرد مسجالً
هدفه الثالث في المسابقة هذا الموسم (.)75
واختتم الدولي غوتزه المهرجان بعد مجهو ٍد
فردي من بواتينغ على الجهة اليمنى (.)87
سان جرمان ـ تشلسي
عاد باريس سان جرمان الفرنسي من أرض
تشلسي اإلنكليزي بتأه ٍل دراماتيكي إل��ى ربع
نهائي األبطال ،عندما خاض أكثر من  90دقيقة
بعشرة العبين إثر طرد نجمه السويدي زالتان
إبراهيموفيتش وأجبره على التعادل  2-2بعد
التمديد في إياب ثمن النهائي ( 1-1ذهاباً).

ق��دم غياث دب��اس نائب رئيس
ن���ادي ال��وح��دة ال��س��وري مشرف
الكرة مكافآت مالية مجزية لالعبي
الفريق األول بعد تجاوزهم الثالثاء
ال��م��اض��ي ف��ري��ق ال���س�ل�ام زغ��رت��ا
اللبناني بهدفين نظيفين ضمن
الجولة الثانية لحساب المجموعة
األول����ى لمسابقة ك���أس االت��ح��اد
اآلسيوي لكرة القدم.
ووعد الدباس بمضاعفة المكافأة

في ح��ال تحقيق الفوز على فريق
الوحدات األردن��ي الثالثاء المقبل
ضمن مواجهات الجولة الثالثة
والتي ستقام في العاصمة عمان،
وسيغيب عنها محمود ال��خ��دوج
ب��ع��د نيله ال��ب��ط��اق��ة ال��ح��م��راء في
مواجهة فريق النهضة العماني في
الجولة األول��ى وكذلك طه موسى
ح��ارس المرمى المخضرم بسبب
ال��ح��رم��ان ،إذ ن��ال بطاقة صفراء

مجانية قبل دق��ائ��ق م��ن مواجهة
السالم زغرتا.
وبعد ع��ودة الفريق م��ن لبنان
ومنح المدرب العبيه إج��ازة ليو ٍم
واحد فقط ،عاد الفريق لتدريباته
ال��م��ك � ّث��ف��ة اس���ت���ع���دادا ً ل��م��واج��ه��ة
الوحدات المصيرية .ومن المتوقع
أن تغادر بعثة الفريق صباح األحد
المقبل عبر مطار بيروت أو برا ً عبر
المنفذ الحدودي.

زينو :لم � ّ
أتوقع فوز الجي�ش ال�سوري على النجمة
اعترف مشرف الكرة في نادي الجيش السوري أحمد
ٍ
بهدف نظيف ،ضمن
زينو بأنه لم يتوقع الفوز على النجمة
الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من مسابقة
كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وأض���اف زي��ن��و« :ب��ك��ل ص��راح��ة ت��و ّق��ع��ت أن تنتهي
المواجهة بالتعادل .الفريق اللبناني يلعب بشك ٍل مثالي
ولديه مدرب ألماني مخضرم ،ولكن العبينا كانوا أبطاال ً
وتف ّوقوا على أنفسهم ولعبوا مباراة للذكرى وخطفوا الفوز
في الوقت القاتل».
وتابع« :صحيح أن فريقنا ال يض ّم نجوما ً معروفين في
سورية وال محترفين ،ولكننا نلعب بحماس واندفاع كبير

وبطموح الفوز وبتنظيم في الخطوط الثالث ،وهذا يكفي
في مباراة لكرة القدم حتى تفوز ،وال ّ
شك في أن االنسجام
والتعاون والعمل الجماعي أحد أسباب تف ّوقنا محليا ً
وآسيوياً».
وحول مباراة فريقه أمام الكويت الكويتي في الجولة
الثالثة قال زينو« :ال ّ
شك بأنها مباراة صعبة ومهمة على
الفريقين ّ
لفض شراكة الصدارة ،وندرك بأن الفريق الكويتي
مدججا ً بالنجوم والمحترفين ووراءه م��ؤازرة
سيكون
ّ
جماهيرية كبيرة ،وعلى رغم ذلك سنلعب بطموح الفوز
ولن نستسلم مبكرا ً وال يوجد لدينا أي غيابات وسنكون
بأت ّم الجاهزية بهدف الوصول للنقطة التاسعة».

جراحة ناجحة للنيجيري بري�شيو�س في وجهه
تكلّلت العملية الجراحية التي
أجراها النيجيري أدييل بريشيوس
مدافع الراسينغ في وجهه بالنجاح،
ومن المنتظر أن يلتحق بتدريبات
فريقه في األيام المقبلة ،لمشاركته
ف��ي االس��ت��ع��دادات المكثفة خالل
الفترة التي سيتوقف فيها الدوري
اللبناني ،بسبب مشاركة منتخب
لبنان األولمبي في تصفيات كأس
آس��ي��ا ال��م��ؤهّ ��ل��ة ألول��م��ب��ي��اد «ري��و
.»2016
وكان بريشيوس قد أصيب بثالثة
كسور في وجهه ،خالل مباراة فريقه

األخيرة بالدوري مع طرابلس ،حيث
جرى نقله مباشرة إلى المستشفى.

وسيستغل الراسينغ فترة توقف
ال��دوري للمشاركة في ك��أس بلدية
حارة حريك التنشيطية ،التي تقام
ع��ل��ى ملعب ال��ع��ه��د ،ح��ي��ث ي��واج��ه
الصفاء في أول��ى مبارياته ،في 19
آذار الجاري.
ويعاني الراسينغ موقفا ً صعبا ً في
ال��دوري الحالي حيث يتهدده خطر
الهبوط إلى الدرجة الثانية إذ يحتل
المركز الثاني عشر واألخ��ي��ر بـ13
نقطة ،م��ا يفرض عليه ب��ذل جهود
جبارة في الجوالت الخمس األخيرة،
للهروب من مأزق الهبوط.

دورة للجامعة اللبنانية الدولية �صيدا في كرة الطاولة

وطرد نجم سان جرمان األول إبراهيموفيتش
في الدقيقة  31فتقدم تشلسي عبر مدافعه جاري
كاهيل ( )81قبل أن يعادل البرازيلي دافيد لويز
في مرمى فريقه السابق ف��ارض�ا ً وقتا ً إضافيا ً
( ،)86أخطأ خالله مواطنه تياغو سيلفا مانحا ً
ركلة جزاء ترجمها البلجيكي إدين هازار ( )96قبل
أن يع ّوض سيلفا بهدف التأهل قبل  6دقائق على
انتهاء الوقت اإلضافي.
وانضم سان جرمان وبايرن ميونيخ إلى ريال
مدريد االسباني وبورتو البرتغالي اللذين تأهال
الثالثاء.
ونجح األم��راء بالثأر من خصمه بعدما خرج
بسيناريو موجع العام الماضي ،فبعد تقدمه
على الفريق اللندني  1-3في باريس سقط 2-0
إيابا ً
ٍ
بهدف متأخر للمهاجم السنغالي ديمبا با،
ليتكرر تعادل الطرفين  3-3بعد مواجهتي الذهاب
واإلياب.
وك��ان تشلسي ،ال��ذي بلغ األدوار اإلقصائية
من المسابقة األولى  11مرة في آخر  12موسماً،
يعيش أحلى أيامه محلياً ،فيتصدر البرميير ليغ
بفارق  5نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب
مع مباراة ناقصة ،فيما يطارد سان جرمان ليون
في صدارة الدوري الفرنسي.
وهذه المباراة الـ 15لفريق المدرب لوران بالن
ال يتع ّرض فيها للخسارة في مختلف المسابقات،
فتواصلت أحالمه بالصراع على رباعية نادرة.
وهذه خامس مرة في  6مباريات يفوز بها سان
جرمان في دوري األبطال بعد طرد أحد العبيه.
من جهة أخرى ،تج ّمدت آمال مورينيو بالتأهل
إل��ى ال��دور نصف النهائي للمرة الخامسة على
التوالي ،فخرج فريقه من المسابقة من دون أن
يخسر.

أقام المكتب الرياضي في «الجامعة اللبنانية الدولية» -
فرع صيدا ،دورة في لعبة كرة الطاولة للشباب والسيدات
بين فريق الجامعة وفريق جامعة الحريري ،في حضور
حشد من األساتذة والطالب.
وجاءت النتائج على النحو اآلتي:
{ شباب:
المركز األول :خالد بديع.

المركز الثاني :نعيم كوثراني.
المركز الثالث :حسن مروة.
{ سيدات:
المركز األول :فرح البزري.
المركز الثاني :نعمت بديع.
وفي االختتام ت ّم تسليم الميداليات ودرع المركز األول
للفائزين.

ال جديد غير التقهقر الإ�سباني في ت�صنيف الفيفا
خرج المنتخب اإلسباني من المراكز العشرة األولى في
النسخة الجديدة من التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم
الصادرة أمس عن االتحاد الدولي للعبة «فيفا» ،فيما حافظ
المنتخب األلماني الفائز بلقب كأس العالم  2014بالبرازيل
على صدارة التصنيف.
وحافظ المنتخب األلماني على الفارق الكبير الذي يتف ّوق به
على نظيره األرجنتيني صاحب المركز الثاني في التصنيف
الذي لم تشهد مراكزه التسعة األولى أي تغيير عن النسخة
الماضية.
ويتصدّر المنتخب األلماني التصنيف برصيد  1770نقطة
مقابل  1577نقطة لألرجنتين و 1499نقطة لكولومبيا في
المركز الثالث.
وجاءت المراكز التالية من الرابع إلى التاسع على الترتيب
من نصيب بلجيكا ( 1471نقطة) وهولندا ( 1415نقطة)
والبرازيل ( 1348نقطة) والبرتغال ( 1191نقطة) وفرنسا
( 1180نقطة) وأوروغواي ( 1164نقطة) .
وفي تغيير وحيد بالمراكز األولى ،تقدّم المنتخب اإليطالي
مرتبتين ليعود إلى المراكز العشرة األولى حيث ح ّل مكان

المنتخب اإلسباني في المركز العاشر برصيد  1146نقطة في
حين تراجع المنتخب اإلسباني للمركز الحادي عشر برصيد
 1130نقطة ،كما تراجع المنتخب السويسري للمركز الثاني
عشر برصيد  1126نقطة.
وح��اف��ظ المنتخب ال��ج��زائ��ري على موقعه ف��ي ص��دارة
المنتخبات األفريقية والعربية حيث ظ ّل في المركز الثامن عشر
عالمياً ،في حين ح ّل المنتخب اإليفواري في المرتبة الثانية
أفريقيا ً والمركز العشرين عالميا ً وتبعه المنتخب الغاني في
المركز الرابع والعشرين عالمياً .وظ ّل المنتخب التونسي في
المرتبة الثانية عربيا ً بعدما تقدّم للمركز  25عالمياً.
وف��ي باقي المراكز للمنتخبات العربية على المستوى
العالمي ج��اءت على الترتيب منتخبات مصر (المركز 58
عالمياً) واإلمارات ( )69والمغرب ( )89وعمان ( )96والعراق
( )97والسعودية ( )99واألردن ( )101والبحرين ()104
وقطر ( )109والسودان ( )110وليبيا ( )112وموريتانيا
( )115والكويت ( )125وفلسطين ( )140ولبنان ()146
وسورية ( )152واليمن ( )175والصومال ( )204وجيبوتي
(.)206

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1بحيرة أميركية في نفادا
مست ،أبو البشرية
2 .2ضعفّ ،
3 .3لقب تركي أطلقه السالجقة على بعض رجال البالط،
طلبت منك فعل األمر
4 .4حيوان بحجم القط ،ألقت ،سهام
5 .5من جزر سيكالد اليونانية ،يسكنون بالقرب من بعضهم
البعض
6 .6نسارع ال��ى ط��رح األم��ر عليه ،أدوات ح��ادة تستعمل
للحياكة
7 .7يخاصمه بشدة ،ح ّذرت
8 .8سقي ،من الطيور ،تمنت
9 .9دولة عربية ،يعبر ،ورك
1010خبر ،والية أميركية
1111أذ ّلته ،لدغ
1212سالم ،ننحت القلم ،أرشدا

1 .1عاصمة أميركية ،متشابهان
2 .2ينتسب ،أداة احدى حواسهم
3 .3سج ّنا ،قائد السفينة
4 .4اكبر سلسلة جبال في أوروبا ،من أقدم وأفضل مؤرخي
االندلس
5 .5مخادع ،بلدة لبنانية ،من أنواع السمك
6 .6بحر ،عظمتها ،أمنح
7 .7قوانين تحكم البالد ،والية أميركية
8 .8ضرب ،وضع شيئا ً مقابل المال ،مجموعة من االغاني
الشعبية في اغنية واحدة
9 .9قرعا الجرس ،عاصمة أوروبية
1010راسلناهم ،أحصي
1111هدما البناء ،بلدة لبنانية
1212نجيع ،مدينة في جنوب ايران ،تشاهدها

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،915624378 ،347581962
،861453729 ،682937154
،739268541 ،524719836
،158342697 ،493876215
276195483

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1قناة السويس  ) 2يمن،
بسكنتا  ) 3س��ري��ل��ن��ك��ا ،دو ) 4
اامرها ،نار  ) 5نرسيس ،ملبورن
 ) 6زي ،باب ،جل ،جا  ) 7هلوس،
"

دي��ن��ت��ه��ا  ) 8اي���راس���و ،رن���ت ) 9
ربتكم ،كبال  ) 10رر ،مان ،هرمس
 ) 11ام��ل��دان ،امير  ) 12يتوب،
بنها.
عموديا:
 ) 1قيس بن زهير ،اي  ) 2نمر،

ري��ل ،برمت  ) 3ان��ي��اس ،واترلو
 ) 4اليبسيك ،دب  ) 5النمسا ،رمما
"
 ) 6كر ،بدأ ،انب  ) 7سباهم ،يسكن
 ) 8وس ،الجنوب ،اه  ) 9يكد ،بلت،
لهما  ) 10سنونو ،ه��راري ) 11
ارجان ،مرح  ) 12ياسرنا ،ترس.

 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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Song of the Sea
فيلم تصويري بطولة برندان
غليسون من اخ��راج ت��وم مور.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،سيمال ،فوكس).

Chappie
فيلم تشويق بطولة هوغ
جاكمان اخراج نيل بلومكامب.
م����دة ال���ع���رض  120دق��ي��ق��ة.
( ،ABCالس س��ال��ي��ن��اس،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
Outcast
فيلم تشويق بطولة نيكوالس
ك��ي��ج اخ����راج ن��ي��ك ب��وي��ل .م��دة
ال��ع��رض  99دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،ابراج ،سينمال،
فوكس).
The Loft
فيلم رعب بطولة كارل اوربان
اخ����راج اري���ك ف���ان ل���وي .م��دة
العرض  108دقائق،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Whiplash
فيلم دراما بطولة مايلز تيلر
من اخ��راج دامين شيزيل .مدة
العرض  107دقائق.)ABC( ,

Focus
فيلم ك��وم��ي��دي بطولة ويل
سميث من اخ��راج غلين فيكارا
وجون ريكو .مدة العرض 104
دقائق ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،اب����راج ،سينمال،
فوكس).

