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أخبار رياضية

كرة الصاالت

لقب جديد ألنطوني شويري

اختبار ليبي لمنتخب الفوتسال
عن «فورمة» املباريات .كذلك ،لم يكن
باال حاسمًا مثل بوكير ،إن كان من
خالل تبديالته في مواجهة «سفير
الجنوب» ،او من خالل طريقة اللعب
التي اعتمدت على ال�ك��رات الطويلة
دون سواها ،حيث رأى انه لجأ الى
ه��ذا االس�ل��وب بسبب ارض�ي��ة ملعب
بيروت البلدي السيئة.
م�� ٌ
�درب آخ ��ر خ ��دم ال�ن�ج�م��ة ف��ي ه��ذه
امل��رح �ل��ة ،ه��و امل �ص��ري ع �ب��د ال�ع��زي��ز
ع�ب��د ال �ش��اف��ي «زي� � ��زو» ،ال ��ذي يمكن
س ��ؤال ��ه ع ��ن ت �س �ل �ي �م��ه امل � �ب � ��اراة ال��ى
اإلخ ��اء ع�ب��ر ت�ب��دي�لات��ه ال�ث�لاث��ة التي
ف ��اج ��أت ال �ك �ث �ي��ري��ن ،ع �ن��دم��ا س�ح��ب
ع � �ب� ��اس ع � �ط� ��وي وح � �س� ��ن ش �ع �ي �ت��و
وال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م �ح �م��د اب� ��و ع�ت�ي��ق،
ف � ��أف � ��رغ خ � ��ط ال � ��وس � ��ط ب� �ت� �ع ��زي ��زات
ه �ج ��وم �ي ��ة ق ��وام� �ه ��ا ط � � ��ارق ال �ع �ل��ي
وال�ب��رازي�ل��ي مارسيلو دي��از ،اللذين
ل��م ي�ق� ّ�دم��ا شيئًا ي��ذك��ر ،ف��أه��در ف��وزًا
ك ��ان ب��االم �ك��ان ت�ح�ق�ي�ق��ه ب�ح�س��اب��ات
اخرى.
ه � ��ي م ��رح� �ل ��ة ح� �س ��اس ��ة اآلن ،واي
ح�س��اب��ات خ��اط�ئ��ة ستجعل الفريق
ف��ي مهب ال��ري��ح .امللعب ب��ات ملعب
املدربني ،إلفراغ كل افكارهم فيه قبل
فوات اآلوان.

نتائج اللوتو اللبناني
9 31 22 17 16 10 2
ج� ��رى م �س ��اء أم� ��س س �ح��ب ال �ل��وت��و ال�ل�ب�ن��ان��ي
ل�ل�إص��دار ال��رق��م  1181وج� ��اءت ال�ن�ت�ي�ج��ة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 31 - 22 - 17 - 16 - 10 - 2 :الرقم
اإلضافي9 :
■ 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):
 ق �ي �م��ة ال �ج ��وائ ��ز اإلج �م��ال �ي��ة ح �س��ب امل��رت �ب��ة: 54.088.560ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3.380.535 :ل.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: 54.088.560ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1027 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52.667 :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: 127.152.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15.894 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. امل�ب��ال��غ امل�ت��راك�م��ة للمرتبة األول ��ى واملنقولةللسحب املقبل 1.026.709.704 :ل.ل.
 امل�ب��ال��غ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 334.851.297 :ل .ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  1181وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.94963 :
■ الجائزة األولى 28.158.753 :ل.ل.
 قيمة الجوائز اإلجمالية 28.158.753 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة3 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة9.386.251 :■ األوراق التي تنتهي بالرقم.4963 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.■ األوراق التي تنتهي بالرقم.963 :
■ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
■ األوراق التي تنتهي بالرقم.63 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.

يخوض منتخب لبنان لكرة القدم للصاالت أول اختبار
ل��ه م�ن��ذ ب��داي��ة تحضيراته ال�ت��ي انطلقت مطلع الشهر
الحالي استعدادًا لكأس آسيا  2014التي تستضيفها
فيتنام من  30نيسان إلى  10أيار املقبلني ،وذلك عندما
يستضيف فريق جامعة طرابلس الليبي ،مساء اليوم
عند الساعة التاسعة ،على ملعب الصداقة.
ّ
وتشكل املباراة محطة مناسبة ملدرب املنتخب الوطني
كابنت منتخب لبنان قوصان في حصة تدريبية (مروان بو حيدر)

حصل أنطوني الشويري من نادي مون ال سال
ع�ل��ى ل�ق��ب ك ��أس ل�ب�ن��ان مل��ا دون ال� �ـ  16س�ن��ة في
سالح الشيش ،بعد تغلبه في املباراة النهائية
على طارق دكاش من مون ال سال ايضًا ،بينما
ج��اء زم�ي�لاه�م��ا ان �ط��وان العنيسي وان��دري��ا دي
ل��ورن��زو ف��ي امل��رت�ب�ت�ين ال�ث��ال�ث��ة وال �ث��ال �ث��ة ،وذل��ك
ّ
في البطولة التي شارك فيها  16العبًا ،يمثلون
ان��دي��ة م��ون ال س��ال والتعاضد والقلب االق��دس،
واقيمت على مالعب األول.

ّ
اإلس �ب��ان��ي ب��اك��و أراج� ��و م��ن أج ��ل ت�ط�ب�ي��ق م��ا ل��ق�ن��ه ال��ى
الع �ب �ي��ه ف ��ي األس ��اب� �ي ��ع ال� �ث�ل�اث ��ة األخ � �ي � ��رة ،ح �ي��ث دأب
امل�ن�ت�خ��ب ع�ل��ى خ ��وض ح�ص��ص ت��دري�ب�ي��ة ي��وم�ي��ة على
ملعب ثانوية الكوثر .وتركزت التمارين على االنضباط
التكتيكي وإي �ج��اد ال�ح�ل��ول ت�ج��اه األس��ال�ي��ب الدفاعية
ال�ت��ي سيعتمدها خ�ص��وم لبنان ف��ي البطولة ال�ق��اري��ة،
حيث وقع في مجموعةٍ تضمه الى منتخبات تاليالند،
وصيف بطل آسيا عام  ،2012وماليزيا وتايبه.
كذلك ،سيشكل اللقاء فرصة الختبار بعض العناصر
الجديدة ومعرفة مدى التطور الذي أصاب حراس املرمى
الستة الذين يتدربون بحصص منفردة وجماعية مع
املدرب اإلسباني اآلخر جوردي هرنانديز.
وتبدو صفوف املنتخب مكتملة ،حيث لم يغب أي من
الالعبني عن التمارين في الفترة األخيرة ،ما عدا حسن
زيتون الذي عاد إليها أمس بعد ابتعاده لفترة بسيطة
�اب ص�ح�ي��ة ،ب�ي�ن�م��ا ي�ن�ت�ظ��ر م�ح�م��د ع�لام��ة إش ��ارة
ألس �ب� ٍ
الطبيب لالنضمام الى زمالئه مجددًا ،وذلك إثر تعرضه
إلصابةٍ قوية في الركبة.
وب��ال�ت��أك�ي��د ،س�ي�ف��رض ف��ري��ق ج��ام�ع��ة ط��راب �ل��س تحديًا
مهمًا ل�ل�ب�ن��ان ،وخ�ص��وص��ًا أن��ه ي�ض��م ف��ي ص�ف��وف��ه ستة
العبني سبق أن مثلوا منتخب ليبيا قبل انفراط عقده
وبطولة الدوري هناك إثر سقوط النظام السابق ،علمًا
بأن املنتخب الليبي كان أفضل املنتخبات العربية وبني
األف�ض��ل ف��ي ال�ق��ارة األفريقية .وال�ف��ري��ق الليبي املذكور
دأب منذ أشهر على خوض البطوالت الخارجية حيث
ف��از ب��أح��د أل�ق��اب�ه��ا ف��ي دورة روم ��ا اإلي�ط��ال�ي��ة ،ث��م ت� ّ�وج
األح��د بلقب الفوتسال ف��ي املهرجان الرياضي الدولي
السنوي ال��ذي تنظمه جامعة القديس ي��وس��ف ،وال��ذي
جمع عددًا مهمًا من الفرق.

بطولة السلة للدرجة الثانية...
ف��ي امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ب�ط��ول��ة ل�ب�ن��ان ل�ل��درج��ة
ال�ث��ان�ي��ة ف��ي ك��رة ال�س�ل��ة ،ف��از ال�ع�م��ل بكفيا على
الجيش اللبناني  64-85على ملعب الشانفيل،
وامل��رك��زي��ة ع�ل��ى غ��زي��ر  58-83ع�ل��ى ملعب ن��ادي
غ��زي��ر ،ضمن املجموعة األول ��ى .وف��ي املجموعة
ال �ث��ان �ي��ة ،ف ��از األن � ��وار ع�ل��ى أن �ي �ب��ال  61-64على
ملعب راهبات القلبني األقدسني في زحلة.

...وبطولة الطائرة للدرجة الثانية
وف ��ي امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة اي ��اب ��ًا م ��ن ب �ط��ول��ة ل�ب�ن��ان
للدرجة الثانية في الكرة الطائرة ،وفي املجموعة
األولى فاز املتني على شبيبة معاد  1-3على ملعب
غزير ،وسبيدبول شكا على الشباب البترون 1-3
على ملعب حامات .وف��ي املجموعة الثانية ،فاز
الجيش اللبناني على حاالت  0-3ونهر ابراهيم
على األمن العام 1-3على ملعب غزير.

استراحة
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كلمات متقاطعة 1 6 6 4

أفقيا

 -1شاعر لبناني ُيعتبر من أب��رز الشعراء العرب املعاصرين – وال��د –  -2ندمه على ما
فات – خالف ُمر –  -3أمبراطور روماني أحرق روما واشتهر بفظائعه – صفة عمل قام
به شخص واحد أو خالف زوج� ّ�ي –  -4آللىء عظام – لقب أجنبي – متشابهان –  -5دق
ً
الجرس – لعبت الدور كامال في التمثيل –  -6يضرب بالسوط – اإلقتراب من الشيء – -7
ُ
ّ
مجموعة أناشيد من أسفار العهد القديم تنسب الى داوود امللك –  -8مس بيديه – مضغ
الطعام – خاصتي وملكي –  -9وقت زائد عما كان مقرر سابقًا – للتأفف –  -10صحفي
تونسي من أم لبنانية عمل سابقًا مديرًا ملكتب الجزيرة في بيروت واليوم يملك محطة
تلفزيونية

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.

 -1لقب املمثلة امل�ص��ري��ة ال��راح�ل��ة س�ع��اد حسني –  -2مقاطعة ف��ي غ��رب ال�س�ع��ودي��ة بني
الحجاز واليمن تمتد بموازاة البحر األحمر وتشمل سهل ِتهامة – الك الطعام –  -3يهرب
م��ن السجن – األص��ل ف��ي البناء –  -4مدينة ف��ي شمال ال�ع��راق بسفح كردستان – أش��ار
�ار على وج��ه األرض –  -6مأوى
بإصبعه – ماركة صابون –  -5ض��وء الصباح – م��اء ج� ٍ
الدجاج – نقاتل ونحارب –  -7كسر الخبز بأصابعه – عائلة طبيب فرنسي راحل مؤسس
مدرسة فرويد في باريس –  -8طليق – أبو البشرية – غير ناضج من الفاكهة –  -9مضيق
ّ
ً
ّ
بحري إيجه ومرمرة ُيشكل مع البوسفور فاصال بني البلقان واألناضول
في تركيا يصل
ّ
شرقي هايتي عاصمتها سان خوان
–  -10إحدى جزر األنتيل الكبرى

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1مالك الحزين –  -2حسون – بوردا –  -3مر – د د – رع –  -4داملا – سم –  -5دم – لولند –
 -6سام – أج – أم –  -7عليا – الشرح –  -8دول – أنجو –  -9دمار – كم – اذ –  -10أنغليكاني

عموديًا

 -1محمود سعيد –  -2اسر – مال – ما –  -3لو – ميدان –  -4كندال – أورغ –  -5دلوا –  -6لب – ملجأ
– كي –  -7حوران – المك –  -8زرع – داشن –  -9يد – مرجان –  -10ناعمة – حوذي
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