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اخبار رياضية

الكرة المصرية

الفيفا ّ
يجمد انتخابات األندية املصرية
أرس� ��ل االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي ل �ك��رة ال �ق��دم
«ف�ي�ف��ا» خ�ط��اب��ًا رس�م�ي��ًا ال��ى االت �ح��اد
امل� �ص ��ري ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم ،ي �خ �ط��ره ف�ي��ه
بتجميد انتخابات األن��دي��ة املصرية
ال �ت��ي ك��ان��ت م� �ق ��ررة ف ��ي أواخ� � ��ر آذار
املقبل.
ّ
وعلل االتحاد الدولي قراره بانتظار
االن �ت �ه��اء م��ن إع ��داد ق��ان��ون ال��ري��اض��ة
ال� � �ج � ��دي � ��د ،ت� �ن� �ف� �ي� �ذًا ل� � �ق � ��رار ال �ل �ج �ن��ة
األوملبية الدولية التي خاطبت وزارة
الرياضة املصرية واللجنة األوملبية
املصرية لتجميد انتخابات األندية
لحني وض��ع ل��وائ�ح�ه��ا ،وإق��راره��ا من
الجمعيات العمومية ،ومنحت مهلة
ل�ل��ري��اض��ة امل �ص��ري��ة مل ��دة ع ��ام إلع ��داد
ق��ان��ون ج��دي��د ل�ل��ري��اض��ة وإق � ��راره من
ال� �ب ��رمل ��ان امل� �ص ��ري امل ��زم ��ع ان �ت �خ��اب��ه
م� �ن� �ت� �ص ��ف ال� � � �ع � � ��ام ال � � � �ج� � � ��اري ع �ق��ب
االنتخابات الرئاسية.
وأش � ��ار خ �ط��اب ال �ف �ي �ف��ا ال ��ى ض ��رورة
ع � � � ��ودة م � �ج� ��ال� ��س إدارات األن � ��دي � ��ة
امل �ن �ت �خ �ب��ة ال � ��ى م ��واق� �ع� �ه ��ا ،راف �ض�ي�ن
ً
التدخل الحكومي ،ممثال ف��ي وزارة
ال��ري��اض��ة ،ب �ش��ؤون األن ��دي ��ة وتعيني
مجالس إدارات مؤقته إلدارة األندية.
وجاء خطاب الفيفا ردًا على خطاب
اتحاد الكرة الذي أوضح فيه األخير
ع��دم وج��ود تدخل حكومي بشؤون
األن��دي��ة ،وذل��ك بعد ش�ك��وى مجلس

إدارة ع � ��دد م� ��ن األن � ��دي � ��ة امل �ص��ري��ة
ل�ل�ف�ي�ف��ا م��ن ت��دخ��ل وزارة ال��ري��اض��ة
ب�ش��ؤون�ه��ا ،وخ��اص��ة ن��ادي��ي األه�ل��ي
والزمالك ،بعد قرار حل مجلس إدارة
ال ��زم ��ال ��ك ب ��رئ ��اس ��ة م� �م ��دوح ع �ب��اس
وتعيني مجلس مؤقت برئاسة كمال
دروي� � ��ش ،إض��اف��ة ال ��ى ق� ��رار ال��وزي��ر
بحل مجلس إدارة األه�ل��ي برئاسة
حسن حمدي وتعيني مجلس إدارة
ب��رئ��اس��ة ع� ��ادل ه �ي �ك��ل ،وه ��و ال �ق��رار
ال ��ذى ت��م تجميده ب �ق��رار م��ن رئيس
الوزراء حازم الببالوي.

م �ح �ل �ي��ًا ،ع � ��زز ب �ت ��روج �ي ��ت ص ��دارت ��ه
ل�ل�م�ج�م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة ض �م��ن ال� ��دوري
امل � �ص� ��ري ب �ع ��د ف � � ��وزه ع �ل ��ى م�ض�ي�ف��ه
امل �ص ��ري ال �ب��ورس �ع �ي��دي  0 - 1أم��س
الخميس.
وسجل البديل جيمس تيدي الهدف
ال��وح �ي��د ب �ع��د ت �م��ري��رة ع��رض �ي��ة م��ن
هشام ابو خليل قبل ثماني دقائق من
النهاية ،ليرفع بتروجيت رصيده الى
 20نقطة م��ن تسع م�ب��اري��ات متقدما
بخمس نقاط على أقرب منافسيه.
وواص ��ل االس�م��اع�ي�ل��ي ن��زي��ف النقاط

الجماهير املصرية تترقب ما ستؤول إليه انتخابات األندية (أرشيف)

نتائج اللوتو اللبناني
24 37 36 32 21 14 10
ج ��رى م �س��اء أم ��س س �ح��ب ال �ل��وت��و ال�ل�ب�ن��ان��ي
ل�لإص��دار ال��رق��م  1170وج��اءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق��ام الرابحة37 - 36 - 32 - 21 - 14 - 10 :
الرقم اإلضافي24 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
 عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة (خ �م �س��ة أرق � ��ام م��ع ال��رق��م
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج �م��ال �ي��ة ح �س��ب امل��رت�ب��ة: 52.431.840ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 12 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 4.369.320ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
 ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج �م��ال �ي��ة ح �س��ب امل��رت�ب��ة: 52.431.840ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 840 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 62.419 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج �م��ال �ي��ة ح �س��ب امل��رت�ب��ة: 107.528.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13.441 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول��ى واملنقولةللسحب املقبل 705.363.700 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل64.207.640 :

نتائج زيد
ج � ��رى م� �س ��اء أم � ��س س �ح ��ب زي � ��د رق � ��م 1170
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.41278 :
* الجائزة االولى 75.000.000 :ل.ل.
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة3 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة: 25.000.000ل .ل.
* األوراق التي تنتهي بالرقم.1278 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.* األوراق التي تنتهي بالرقم.278 :
* الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
* األوراق التي تنتهي بالرقم.78 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 25.000.000ل.ل.

قوى لبنان إلى الصني
غ��ادرت بعثة لبنان في ألعاب القوى ال��ى مدينة
ه��ان �غ��زو (ال �ص�ي�ن) ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ب�ط��ول��ة آس�ي��ا
ال�س��ادس��ة داخ��ل الصالة املقفلة التي ستقام في
 15و 16ش �ب��اط ال � �ج� ��اري .وت��أل �ف��ت ال �ب �ع �ث��ة م��ن:
وسيم الحولي (إداري ��ًا وم��درب��ًا) وال�لاع�ب�ين علي
ح��ازر (60م ح��واج��ز) ون��ور ال��دي��ن ح��دي��د (400م)
وال�لاع �ب �ت�ين ع��زي��زة س�ب�ي�ت��ي (60م) وك��ري�س�ت��ال
صانع (الخماسية).وعشية سفرها ،التقت البعثة
االت �ح��اد روالن س�ع��ادة وأع �ض��اء االت�ح��اد
رئ�ي��س ّ
الذين تمنوا لالعبني التوفيق في البطولة.

واخ �ف��ق ف��ي ال �ف��وز ل �ل �م �ب��اراة ال�ث��ال�ث��ة
ع �ل ��ى ال� �ت ��وال ��ي ب �ع ��د ت� �ع ��ادل ��ه ب� ��دون
اهداف مع ضيفه حرس الحدود.
وحقق وادي دجلة ان�ت�ص��اره الثالث
ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي ل �ي��رف��ع رص � �ي ��ده ال��ى
 14ن �ق �ط��ة م ��ن ث �م��ان��ي م �ب ��اري ��ات في
امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة ب �ع��د ف � ��وزه 2-4
على طالئع الجيش املتعثر .وافتتح
اب��راه �ي��م ال�ه�لال��ي التسجيل لطالئع
الجيش بعد م��رور نصف س��اع��ة من
زم ��ن ال �ل �ق��اء ل �ك��ن دج �ل��ة ان �ت �ف��ض في
الدقائق األخيرة.
وت�ع��ادل عبد الفتاح االغ��ا لدجلة في
الدقيقة  72ث��م اض��اف زميله البديل
أحمد صالح الهدف الثاني بعد ست
دقائق.
واض � � ��اف ص�ل��اح ال� �ه ��دف ال �ث ��ان ��ي ل��ه
والثالث لدجلة قبل عشر دقائق على
النهاية ثم قلص خالد ودي��ع الفارق
لطالئع الجيش في الدقيقة .83
واخ�ت�ت��م محمد ع�ب��د ال��واح��د اه��داف
دج�ل��ة ف��ي الدقيقة  86قبل ان يخرج
زم �ي �ل��ه م �ح �م��د ح �ف �ن��ي م� �ط ��رودا بعد
دقيقة واحدة.
وح� �ق ��ق ات � �ح� ��اد ال� �ش ��رط ��ة ان �ت �ص ��اره
ال �ث��ان��ي ه ��ذا امل��وس��م واألول ل��ه منذ
ال�ج��ول��ة االف�ت�ت��اح�ي��ة للمسابقة بعد
ف � � ��وزه ع� �ل ��ى ض �ي �ف��ه ال� �ق� �ن ��اة ال ��واف ��د
الجديد لدوري االضواء .1-2

فوز املتحد وبيبلوس
فاز املتحد على مضيفه التضامن الزوق 73 - 86
( )55-59 ،45-37 ،23-19ف��ي غزير ضمن املرحلة
الرابعة من بطولة لبنان لكرة السلة.
ّ
وسجل حسان وايتسايد  27نقطة و 21متابعة،
وشارل تابت  27نقطة و 6متابعات.
أم ��ا م��ن ن��اح �ي��ة ال �ت �ض��ام��ن ف�س�ج��ل ل��ه األم �ي��رك��ي
جاريد فايموس  27نقطة و 10متابعات.
وف��ي م �ب��اراة ث��ان�ي��ة ،ف��از بيبلوس بسهولة على
ضيفه هومنتمن بفارق  21نقطة ،19-16( 51-72
.)38-59 ،27-32وك � ��ان االم�ي��رك��ي ج��اي يونغبلود
أف �ض��ل م�س�ج�ل��ي ب�ي�ب�ل��وس ب �ـ  21ن�ق�ط��ة وأض ��اف
الكندي مايك فرايزر  16نقطة و 16متابعة.
ف�ي�م��ا ك� ��ان األم �ي��رك��ي ت��رن��س ل �ي��ذر األف� �ض ��ل في
صفوف الخاسر برصيد  15نقطة و 12متابعة.
ويلعب ال�ي��وم الحكمة م��ع ضيفه الرياضي عند
الساعة  18.00في غزير.

استراحة
41 76 03 1 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 6 3 1

أفقيا

 -1م��ؤل��ف ع��رب��ي ف��ارس��ي األص��ل نقل م��ن البهلوية ال��ى العربية ال�ك�ت��اب الشهير كليلة
ودمنة –  -2شهر ميالدي – للتمني – سائق مركبة أو عربجي –  -3عاصمة أميركية –
 -4مواد قاتلة – بحيرة في الشرق األقصى بني روسيا والصني –  -5أصل – حلو وجميل
باألجنبية – مرتفع م��ن األرض –  -6عائلة مخرج سينمائي ه�ن� ّ
�دي راح��ل – للتعريف
ّ
ّ
تحول
مركبة كان األقدمون يزعمون أنها
– إنقطع فترة عن الطعام والشراب –  -7مادة
ّ
امل�ع��دن الرخيص ال��ى ذه��ب أو ش��راب يطيل الحياة – م�ح��ل مرتفع يرتقيه الخطيب أو
ّ
يكلم منه الجمع – َ -8
طر َد – عاصمة أوروبية –  -9أمر واضح ال غبار عليه – سعر
الواعظ
ناقص وزهيد –  -10مدينة مصرية

عموديًا

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.

 -1دولة أوقيانية ومن دول العالم املتقدمة –  -2والد – مدينة مغربية ّ
غنية بآثارها – -3
ّ
ونمس بعضنا – ج��اف وغير
متشابهان – نعم باألجنبية – إس��م موصول –  -4نحتك
رطب من النبات –  -5مدينة فرنسية – مدينة بريطانية فيها قصر من القرن الرابع عشر
–  -6شجر التمر املعروف يعيش في املناطق الحارة – شرائع وقوانني –  -7أمكنة ومواقف
َ
قطارات السكك الحديدية – يئس وسئم – َ -8وض� َ�ع القوانني في اإلط��ار الصحيح – من
األشجار املثمرة –  -9صفة شخص ال نظير له – مدرسة صغيرة لتعليم الصبيان القراءة
والكتابة – أخ وشقيق بالعامية –  -10منطقة معروفة في بيروت

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1الزبرجد – خس –  -2هيروشيما –  -3أفوز – ورم –  -4در – ّأم – فك –  -5رنا – هماليا –
ّ
تمل – ّ -7
صرة – دا –  -8يبدأ – النعص –  -9يرجمه – فر –  -10رقيب  -يوصي
 -6يدلهما –

عموديًا

ّ
ّ
الصديق –  -4بيزا – هراري –  -5ر ر – ّ
مهمة – جب – -6
اإلدريسية –  -2فرند –  -3زهو –
-1
جون – ما – أم –  -7دش – فل – دلهي –  -8يوكاتان –  -9خمر – يم – عفص –  -10سامر املصري
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نعوم
مسعود
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ّ
وكثرة
بمراسالته مع
بإنتاجه الغزير
 .)1949إشتهر
الجنسيةُ .يعرف
مصر (-1862
بريطاني
بريطانيا في
()2011-1922
األعلى لملك
الممثلألماني
رسام
ُ
األولى�ر م��ن أش �ه��ر رس��ام��ي
�ه .ي�ع�ت�ب�
العالمية
الحرب�ش�ي�ق��ات�
خالل�ات��ه وع
عليل��زوج�
بنل��ه و
الشخصية
مكة حسين
شريف�ات
ال �ل��وح�
أموال
سهل
= 6+9+10+11
أحزان ■■ = 11+4+9
عاصمتها برن
= 7+10+5+1
= 5+8+3+4+2+3
حسن الصوت ■
بريطانيا
3+8+2+6في= طائر
الحداثة
مستحقة الدفع ■  = 1+7من األزهار
الفهم
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