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الكرة اآلسيوية

السلة اللبنانية

طرابلس يستضيف الفيصلي والعهد يواجه الحد
يـسـتـضـيــف ف ــري ــق طــراب ـلــس نـظـيــره
الـ ـفـ ـيـ ـصـ ـل ــي األردن ـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـلـ ــى م ـل ـعــب
طــرابـلــس عند الـســاعــة  15.00ضمن
الجولة الثالثة في املجموعة الثانية
من مسابقة كــأس االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم .كما يلعب في املجموعة
ع ـي ـن ـهــا ن ـف ــط ال ــوس ــط الـ ـع ــراق ــي مــع
ضيفه استقالل دوشنبه الطاجيكي.
ويتصدر الفيصلي الترتيب برصيد
 4ن ـ ـقـ ــاط ،م ـق ــاب ــل  3نـ ـق ــاط ل ـك ــل مــن
ن ـف ــط الـ ــوسـ ــط وطـ ــراب ـ ـلـ ــس ،ون ـق ـطــة
لالستقالل ،وبالتالي فــإن الـصــدارة
م ـ ـتـ ــاحـ ــة لـ ـلـ ـط ــرابـ ـلـ ـسـ ـي ــن فـ ـ ــي حـ ــال
فوزهم اليوم .وسيعود الى صفوف
طرابلس املهاجم محمد غــدار الــذي
ت ـعــافــى م ــن اإلص ــاب ــة ال ـت ــي أب ـعــدتــه
عن املـبــاراة املاضية أمــام االستقالل
والتي فاز فيها الفريق اللبناني .1-2
وف ــي املــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي أم ــس قــال
مــدرب طرابلس نــزار محروس "هذه
املـ ـب ــاراة ال ـثــال ـثــة ل ـنــا ف ــي املـجـمــوعــة
وهــي مهمة ج ـدًا ألننا سنلعب أمــام
مـتـصــدر املـجـمــوعــة والـفــائــز باللقب
مرتني من قبل والــذي يمتلك العبني
جيدين من أصحاب الخبرة .سنقدم
أفضل مــا بوسعنا مــن أجــل تحقيق
نـتـيـجــة إي ـجــاب ـيــة ف ــي ه ــذه املـ ـب ــاراة،
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وق ـ ـ ــد درسـ ـ ـن ـ ــا ن ـ ـقـ ــاط ق ـ ـ ــوة وض ـع ــف
الفريق املقابل ،وســوف نقدم أفضل
مــا بوسعنا مــن أجــل الحصول على
ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث رغ ــم أن مهمتنا لن
تكون سهلة".
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ق ـ ــال م ـ ـ ــدرب الـفـيـصـلــي
مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـي ـ ـمـ ــانـ ــي "املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة أمـ ـ ــام
طرابلس حساسة جــدا ألنها تجمع
بني أول فريقني في املجموعة ونأمل
أن نتمكن من املحافظة على موقعنا

ك ـم ـت ـصــدريــن ب ــرغ ــم أن املـ ـ ـب ـ ــاراة لــن
تكون سهلة .شاهدنا بعض أشرطة
مـ ـب ــاري ــات ال ـف ــري ــق امل ـق ــاب ــل ون ـع ــرف
مستوى قدراتهم ،طرابلس قوي على
أرضه وأمام جمهوره ،فيما مدربهم
يعرف الكثير عن فريقنا ،ما يعني أن
املباراة ستكون مثيرة".
ف ــي امل ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى ،ي ـحــل الـعـهــد
ض ـي ـفــا ع ـلــى ال ـح ــد ال ـب ـحــري ـنــي عند
الـ ـس ــاع ــة  17.30ب ـت ــوق ـي ــت بـ ـي ــروت.

يملك طرابلس فرصة انتزاع الصدارة في حال فوزه اليوم (عدنان الحاج علي)

نتائج اللوتو اللبناني
11 32 30 24 17 16 1
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب الـ ـل ــوت ــو ال ـل ـب ـنــانــي
ل ــإص ــدار ال ــرق ــم  1387وج ـ ــاءت الـنـتـيـجــة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة 32 - 30 - 24 - 17 - 16 - 1 :الرقم
اإلضافي11 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم اإلضافي):
 ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة: 226.648.325ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 113.324.163 :ل .ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة: 101.921.850ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 46 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2.215.692 :ل .ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـم ــة ال ـ ـجـ ــوائـ ــز اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة حـ ـس ــب امل ــرتـ ـب ــة:
 101.921.850ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1876 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 54.329 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة: 232.000.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 29.000 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. امل ـبــالــغ امل ـتــراك ـمــة لـلـمــرتـبــة األول ـ ــى واملـنـقــولــةللسحب املقبل 4.990.481.766 :ل .ل.
 املـبــالــغ املـتــراكـمــة للمرتبة الـثــانـيــة واملـنـقــولــةللسحب املقبل:
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  1387وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح81585 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة8 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 9.375.000 :ل .ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.1585 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.585 :
* الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.85 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل 25.000.000 :ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم  41وجاءت
النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة122 :
• يومية أربعة0298 :
• يومية خمسة92035 :

فوز بيبلوس وايقاف
جمهور الرياضي
فاز بيبلوس على ضيفه هوبس ٨٩-٩٧
( )٨٩-٩٧ ،٦٢-٧٢ ،٣٣-٥٠ ،٢٠-١٩في
عمشيت في ختام املرحلة السادسة ايابًا
من بطولة لبنان لكرة السلة.
وإعترض نادي بيبلوس على التحكيم
قبل انطالق الربع األخير ،ونزل رئيس
النادي جان مارك خالد الى أرض امللعب،
ما أجبر الحكام الثالثة الى مغادرته
والتوجه الى الغرفة املخصصة لهم الى
ان خرج خالد من امللعب ّ
وسوي الوضع،
فعاد الحكام وإستؤنف الربع األخير.
ّ
مسجل في بيبلوس
وكان أفضل
ستيفني بيرت بـ ، 30ومن جانب هوبس
انطوان بربور  ٢٤نقطة.
من جهة اخرى ،اوقف االتحاد اللبناني
للعبة جمهور الرياضي مباراة واحدة
غد الخميس
ستكون مع الشانفيل بعد ٍ
ضمن املرحلة السابعة .ويأتي االيقاف
على خلفية الهتافات التي اطلقها
الجمهور بحق نادي الحكمة خالل لقاء
الرياضي والتضامن في املنارة ضمن
املرحلة الخامسة.

وأج ــرى ممثل لبنان تمرينًا خفيفا
ص ـبــاح أم ــس ع ـلــى مـلـعــب ال ـحــد في
الضاحية الشمالية للعاصمة املنامة.
وظهر جميع الالعبني بحالة جيدة
وجــاهــزيــن ل ـل ـم ـبــاراة .وأشـ ــار م ــدرب
الفريق االملاني روبرت جاسبرت إلى
أن الفريق سيواجه الحد في مباراة
ق ــوي ــة وي ــأم ــل ال ـ ـعـ ــودة ال ـ ــى ب ـي ــروت
بالنقاط الثالث واالحتفال بالفوز.
ُ
وعـ ـق ــد اإلجـ ـتـ ـم ــاع ال ـف ـن ــي ل ـل ـم ـبــاراة
أم ـ ـ ـ ــس ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة م ـ ــراق ـ ــب املـ ـ ـب ـ ــاراة
وحضور مراقب الحكام والسلطات
املعنية إضــافــة إلــى ممثلي اإلتـحــاد
البحريني لكرة القدم الحد املضيف.
وم ـ ـثـ ــل الـ ـعـ ـه ــد ف ـ ــي هـ ـ ــذا اإلجـ ـتـ ـم ــاع
مــديــر الـفــريــق ،علي ف ــروخ ،ويوسف
يونس ،املنسق اإلعــامــي .وبنتيجة
اإلجـ ـتـ ـمـ ــاع تـ ـق ــرر أن ي ـل ـع ــب ال ـع ـهــد
بلباسه االصـفــر الـكــامــل مــع مالبس
الحارس باللون األسود الكامل فيما
يلعب الحد بلونه األزرق الغامق مع
حارس باللون األسود الكامل.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ي ـس ـت ـض ـيــف
الــوحــدات األردن ــي فريق ألتني اسير
الـتــركـمــانــي ال ــذي يـتـصــدر الـتــرتـيــب
بــرصـيــد  4ن ـق ــاط ،مـقــابــل  3لـكــل من
العهد والوحدات ،ونقطة للحد.

استراحة
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كلمات متقاطعة 2 2 4 3

أفقيا
 -1رئ ـيــس مـجـلــس نـيــابــي لـبـنــانــي راحـ ــل وأول رئ ـيــس مـجـلــس بـعــد اإلس ـت ـقــال -2
بواسطتي – من الكواكب  -3شبكة تلفزيونية فضائية عربية ضخمة مركزها دبي
 مشروب مسكر  -4من أشهر شعراء العصر ّالعباسي ُعرف بشاعر الخمرة  -5طائر
حسن الصوت  -صفة الجسم من سواد وبياض وحمرة  -6أرخبيل في املحيط الهندي
األفريقية عاصمته فيكتوريا  -مادة قاتلة –  -7يقلق ويحزن  -من
وتحديدًا في القارة
ّ
أسماء السيف  -8رخو لي من كل شيء  -جــواب على السؤال  -9أحد أباطرة املغول
املشهورين في الهند  -لإلستدراك  -10إحدى املحطات التلفزيونية اللبنانية

عموديًا
 -1صغر وحــداثــة أو نغمة مــن أنـغــام سلم املوسيقى الشرقية  -ملك عربي راحــل –
 -2مغنية وراق ـصــة أميركية مـشـهــورة  -ضمير منفصل  -3وضــع عليهما عالمات
بغرزهما باإلبر  -4نسبة الى مواطن من بلد آسيوي  -واحدة من الغنم للذكر واألنثى
 -5غــذاء األطـفــال  -الصــق النسب  -للنداء  -6مطعون بخنجر حتى املــوت  -عاصمة
آسيوية  -7والدة  -ممثلة مصرية معتزلة  -رمى املاء من فمه  -8بلدة لبنانية بقضاء
كسروان  -طعم الحنظل  -9جرذ باألجنبية  -من دول اإلمــارات العربية املتحدة -10
مجزأة الى قطع متساوية في الطول والعرض – خاصم اشد الخصومة

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير 2243

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -2جول رويتر –  -2انتيل – كوبا –  -3كد – الهند –  -4شهريار – رغي –  -5يومي – بر – ال – -6
رك – روتشدال –  -7هامت – مدح –  -8كبت – ضنك – شر –  -9سلم – حلف –  -10بطرس األكبر

عموديًا
لت – رم – هتلر –  -4ريفييرا – مس –  -5ول – ومض
 -2جاك شيراك –  -2وندهوك – بسط – ّ -3
–  -6إربت تنحل –  -7تكل – رش – كأل –  -8روهر – دم – فك –  -9بنغالدش –  -10وادي الحرير
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م ـقــدم بــرامــج تـلـفــزيــون وإذاع ـ ــي فــرنـســي مــن أب ــرز وأش ـهــر الشخصيات
اإلعالمية منذ ما يقارب الخمسني عامًا .حصل على العديد من الجوائز
وامليداليات التكريمية
 = 7+4+5+8+6عملة عاملية ■  = 1+10+7+9خــاف بخيل ■ = 3+2+11
لباس الطائر

حل الشبكة الماضية :ولي الدين يكن

