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الكرة اللبنانية

األكاديميات والجامعات
ّ

مباراتان في انطالق األسبوع الـ18

إنجاز لـ« »USJفي برشلونة و« »BFAإلى قبرص
ن�ج�ح��ت ج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س ي��وس��ف في
ت�ك��رار إن�ج��ازه��ا ال�ت��اري�خ� ّ�ي ع��ام 2007
وف��ي ت�ف� ّ�وق أكبر ّ
بتربعها على عرش
ّ
ب �ط��ول��ة ب��رش �ل��ون��ة ال��دول��ي��ة ال �ع��اش��رة
ل �ل �ج��ام �ع��ات «أورواي � � �س� � ��ادي .»2014
وه��ي أه� ّ�م ب�ط��والت العالم للجامعات
ّ
تنظمها ج��ام�ع��ة اي �س��ادي اإلسبانية
ال �ع ��ري� �ق ��ة ب� �م �ش ��ارك ��ة أه � � � ّ�م ج��ام �ع��ات
ال �ق��ارة ال�ع�ج��وز ،وك ��ان ل�ه��ذه النسخة
م �ش��ارك��ة ع��رب� ّ�ي��ة وآس� �ي � ّ
�وي ��ة وح �ي��دة
ّ
لجامعة القديس يوسف التي تألقت
وع� � ��ادت ال� ��ى ب� �ي ��روت م �ح� ّ�م �ل��ة ب�س�ب��ع
ّ
ومتصدرة الترتيب النهائي
ك��ؤوس،
ل �ل �ج��ام �ع��ات امل �ش��ارك��ة ف ��ي م�ن��اف�س��ات
الكرة الطائرة وكرة السلة والفوتسال
والرقص.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ت �ت��وج��ه ث�ل�اث��ة ف� ��رق من
أكاديمية ( )BFAلكرة القدم للمنافسة
في مهرجان قبرص ال��دول��ي السنوي
ال � ��ذي ي� �ق ��ام ف ��ي أي ��ان ��اب ��ا م ��ن  11ال��ى
 15ال �ح��ال��ي ب �م �ش��ارك��ة أك �ث��ر م��ن 120
فريقًا أوروب �ي��ًا .وس�ت�ش��ارك أكاديمية
ب� �ي ��روت ،ال �ت��ي اع� �ت ��ادت امل �ن��اف �س��ة في
ال� �ب� �ط ��والت ال �خ ��ارج �ي ��ة ف ��ي أوروب � � ��ا،
ب �ف��رق م��وال �ي��د  2001و 2002و،2004
وه��ي ف��رق مميزة ج�دًا في األكاديمية
وقد حققت نتائج الفتة على الصعيد
امل �ح �ل ��ي ،م ��ا ش � ّ�ج ��ع ع �ل��ى ق �ي��ده��ا ف��ي
هذه البطولة الدولية حيث يتوقع أن

تعود بنتائج ّ
طيبة بحسب ما يقول
رئيس األكاديمية زي��اد سعادة ،الذي
ّ
شدد على مسألة الجدية التي سبقت
ً
هذه املشاركة ،قائال «نعرف تمامًا أن
�ال ج� �دًا ف��ي ه ��ذه ال� ��دورة،
امل �س �ت��وى ع � ٍ
لكن تحضيراتنا كانت على مستوى
م �ه��م أي �ض��ًا ،وخ �ص��وص��ًا أن �ن��ا عملنا
ع �ل��ى إج � ��راء أرب � ��ع ح �ص��ص ت��دري�ب�ي��ة
أس� �ب ��وع� �ي ��ًا ،رغ � ��م ان� �ش� �غ ��ال ال�ل�اع �ب�ي�ن
ب��دروس �ه��م وال �ت��زام��ات �ه��م ال �ت��رب��وي��ة».
وأضاف «نأمل أن تكون هذه املشاركة
ك �س��اب �ق��ات �ه��ا ،إذ اع � �ت� ��ادت اك��ادي �م �ي��ة
بيروت العودة بالنتائج الطيبة ،وهو
أمر دفعنا دائمًا الى تكثيف املشاركات

ال �خ��ارج �ي��ة ف��ي ك��ل ف �ت��ر ٍة ي �ك��ون فيها
الالعبون قادرين على الوجود خارج
البالد».
وس � �ي � ��رأس س � �ع� ��ادة ال �ب �ع �ث ��ة ،ب�ي�ن�م��ا
سيشرف على تدريب الفرق ،الثالثي:
روي أبي الياس ،عبد عاشور وأشرف
محجوب ،وتضم أيضًا ف��ادي سعادة
(م � ��دي� � �رًا) ،وي ��وس ��ف غ ��ان ��م (م �ع��ال �ج��ًا
فيزيائيًا).
وي� �ت ��أل ��ف ف ��ري ��ق م ��وال� �ي ��د  2001م��ن
ال�ل�اع �ب�ي�ن :ك � ��ارل ش ��دي ��اق ،ج ��اد ع�ي��د،
أن� �ط ��وان ن �ص��ر ،ب��راي��ن س� �ع ��ادة ،راي��ن
ال � �ع � �ل ��م ،أن � � � ��درو ع � � ��ون ،ب� � ��ول م �س �ع��د،
غييوم جدعون ،توفيق نعمة ،إدمون

تنطلق ال�ي��وم منافسات األس �ب��وع ال� �ـ 18من
ال��دوري اللبناني لكرة القدم ،ال��ذي سيكون
م��ارات��ون�ي��ًا ،إذ سيختتم ي��وم اإلث�ن�ين بلقاء
ال�ص�ف��اء واألن �ص��ار .وي�ل�ع��ب امل�ب��رة صاحب
امل��رك��ز ال � �ـ 11ب �ـ  14ن�ق�ط��ة م��ع ض�ي�ف��ه ال�س�لام
زغرتا العاشر بـ  15على ملعب العهد عند
الساعة  ،15.30كما يلعب االجتماعي االخير
بـ  10نقاط مع طرابلس السابع بـ  19نقطة
على ملعب طرابلس البلدي.
وتستكمل املرحلة غ�دًا السبت ،حيث يلعب
ال��راس �ي �ن��غ ال �ث��ال��ث ب� �ـ  32ن �ق �ط��ة م ��ع ش�ب��اب
ال�س��اح��ل ال�خ��ام��س ب �ـ  27ن�ق�ط��ة ع�ل��ى ملعب
بلدية ص�ي��دا عند ال�س��اع��ة  ،15.30ف��ي وقت
يلعب فيه اإلخ��اء األهلي عاليه الثامن بـ 18
نقطة م��ع ضيفه التضامن ص��ور التاسع بـ
 15على ملعب ال�ص�ف��اء ف��ي التوقيت عينه.
وس �ي �ح �ت �ض��ن م �ل �ع��ب امل ��دي� �ن ��ة ال��ري��اض �ي��ة،
االحد عند الساعة  ،15.30قمة األسبوع بني
النجمة املتصدر بـ  35نقطة ،والعهد الرابع
بـ  32نقطة ،على أن يختتم األسبوع اإلثنني
بلقاء ال يقل أهمية ،وخصوصًا لبطل لبنان،
بني االنصار السادس بـ  24نقطة ،والصفاء
الثاني بـ  32نقطة على ملعب بيروت البلدي.
وس �ي �ك��ون ه��اج��س ال �ح �ض��ور ال�ج�م��اه�ي��ري
ّ
م�س�ي�ط�رًا ،إذ م��ن امل��ؤك��د أن م �ب��اراة النجمة
وال�ع�ه��د ستقام م��ن دون جمهور ب�ق��رار من
ال �ق ��وى األم �ن �ي��ة ،وه ��و م ��ا س�ي�ن�س�ح��ب على
مباريات أخرى ،وفق ما تقتضي الحاجة.
(األخبار)

الفخري ،حسني نحلة ،ميشال فغالي
وروي أبو الياس.
أم��ا ف��ري��ق م��وال�ي��د  2002فيضم :كريم
ح��وي��ك ،ألكسندر ن�ح��اس ،أليساندرو
زعني ،براين بركات ،وليام كارا ،فريد
قسطلي ،ج��و رودري �غ��و ش�ق��ور ،كريم
ال�ت�ين ،م��ارك��و ع�ب��ود ،رال��ف حدشيتي،
راي � ��ن دب � � ��اغ ،ف �ي �ك �ت��ور ع� �س ��اف وع �ب��د
الفتاح عاشور.
ب��دوره ،يتألف فريق مواليد  2004من
ال�ل�اع �ب�ي�ن :ك��ري��س ع �ي �س��ى ،ج��اي�س��ون
معلوف ،أنجيلو حنني ،بطرس شعيا،
جون حداد ،بيتر كرم ،كارس سرياني،
جيانكارلو فوز وبيتر مسعد.

فرق بعثة أكاديمية بيروت إلى مهرجان قبرص الدولي

نتائج اللوتو اللبناني
25 37 34 28 24 21 5
ج��رى م�س��اء أم��س سحب ال�ل��وت��و اللبناني
لإلصدار الرقم  1186وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق��ام الرابحة37 - 34 - 28 - 24 - 21 - 5 :
الرقم اإلضافي25 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املرتبة الثانية (خمسة أرق���ام م��ع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة: 58.327.380ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 20 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2.916.369 :ل.ل.¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة: 58.327.380ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.070 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 54.512 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة: 130.408.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16.301 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1.777.490.943 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 119.927.105 :ل .ل.

نتائج زيد
ج ��رى م �س��اء أم ��س س �ح��ب زي ��د رق ��م 1186
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.13050 :
* الجائزة األولى 75.000.000 :ل .ل.
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 37.500.000 :ل .ل.* األوراق التي تنتهي بالرقم.3050 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.* األوراق التي تنتهي بالرقم.050 :
* الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
* األوراق التي تنتهي بالرقم.50 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 25.000.000ل.ل.

استراحة
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كلمات متقاطعة 1 6 7 8

أفقيا

 -1شاعر لبناني راحل ّ
تميز بني شعراء األغنية في لبنان –  -2شنيع املنظر – حبيب ليلى
العامرية – في القميص –  -3جزيرة في الخليج تتبع إم��ارة أبو ظبي إشتهرت قديمًا
بصيد ّ اللؤلؤ – سياسي إنكليزي أصدر وعدًا بإنشاء وطن قومي يهودي في فلسطني –
 -4ابيض – نراه على الطرقات – ماركة سيارات –  -5إحسان – حرف عطف – مرتفع من
األرض –  -6في النصف – عاصفة بحرية – ذكر أفعى –  -7آلة الكتابة أو يراع – خشبة
الحائك –  -8عاصمة أوروبية – ما تنبته األرض من شجر أو عشب –  -9شهر هجري –
أدام النظر إليه بسكون الطرف –  -10فاتح األندلس بمساعدة طارق بن زياد

عموديًا
 -1عاصمة الصومال – مادة سوداء تستعمل وقودًا –  -2كان في لونه سواد وبياض –
ري النبات –  -3موضع تكوين الجنني في البطن– إسم أطلق على ملوك مصر املعروفني
بالبطالسة –  -4س��ان��د وع��اض��د – إت�ج��اه أو وج�ه��ة أدب�ي��ة –  -5ص� ّ�وت ال�ض�ف��دع – غاية
وحاجة –  -6العاصمة التشريعية لدولة جنوب افريقيا وثالث أكبر مدينة من حيث عدد
ّ
السكان – حرف جر –  -7تالميذ املسيح – واحد باألجنبية –  -8حل العقدة – من األمراض
ّ
عربي – وقتي وظرفي –  -10زعيم
الجلدية تصيب اإلنسان –  -9نسبة الى مواطن من بلد
ليبي مجاهد إشتهر بمقاومة اإلستعمار اإليطالي في طرابلس الغرب
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شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال�خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

1

 -1كلود فرنسوا –  -2يبرود – جليل –  -3انديرا – قلق –  -4اي – هلع – ين –  -5ان – بشر – -6
خسيس – خلط – ّ -7ريا – باخ – آر –  -8بالي – ّ
طبرية –  -9اف – شر – أمك –  -10طارق بن زياد

عموديًا

دوي – ّ
 -1كيا – الرباط –  -2لبنان – يافا –  -3وردي – خ��ال – ّ -4
دس – يشق –  -5ف� ّ�دره – بي –
رب –  -6البساط – ّ -7
نج – عش – ّ
خباز –  -8سلق – رخ – رمي –  -9ويلي – اليكا –  -10القنيطرة
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الممثل
م �خ�
األولىأسمهان وأب��و جعفر
أعماله:
العالمية
والعالمية .م��ن
خالل الحرب
والعربية
السوريةبن علي
مكة حسين
المشهورة
شريف
المنصور = طائر حسن الصوت ■  = 7+10+5+1أحزان ■  = 11+4+9سهل
3+8+2+6
 = 3+2+10+1+6+5خالف الغروب ■  = 7+8+9كأس ■  = 11+6+4يأتي بعد
الفهم
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