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رياضة
الكرة اللبنانية

أخبار رياضية

الميادين بطلة الفوتسال وسفيرة لبنان الى آسيا
عبد القادر سعد
لــم تـعــد "امل ـيــاديــن" قـنــاة عــربـيــة فقط
رغـ ــم ري ــادتـ ـه ــا ،ب ــل أص ـب ـح ــت أي ـضــا
ب ـط ـل ــة ل ـل ـب ـن ــان لـ ـك ــرة الـ ـ ـص ـ ــاالت مــع
فـ ــوز فــري ـق ـهــا ب ـل ـقــب ب ـط ــول ــة ل ـب ـنــان،
لتضيف ال ــى رصـيــدهــا نـجــاحــا آخــر
وتـصـبــح مـمـثـلــة لـلـبـنــان ف ــي بطولة
آس ـ ـيـ ــا ،ول ـي ـح ـص ــد ن ـ ـ ــادي املـ ـي ــادي ــن
أم ــس م ــا ب ــدأ ب ــزرع ــه ق ـبــل س ـنــة بعد
تـغـلـبــه ع ـلــى نـ ــادي ب ـنــك ب ـي ــروت - 3
 2ف ــي خ ــام ــس مـ ـب ــاري ــات ال ـن ـهــائــي،
التي انتهت ملصلحة امليادين .2 - 5
فحني طــرح أمــن سر الـنــادي الزميل
س ـل ـيــم ع ــواض ــة ف ـك ــرة إنـ ـش ــاء فــريــق
للفوتسال على إدارة القناة ،قليلون
توقعوا أن يصعد الفريق إلى منصة
التتويج بعد فترة قليلة .لكن بعد كل
الجهود التي بذلت ،بــدءًا من رئيس
ال ـنــادي ف ــادي نعمة م ــرورًا بعواضة
وامل ــدرب املؤسس محمد الدقة الذي
قـ ـ ــاد الـ ـف ــري ــق فـ ــي ال ـس ـن ــة امل ــاض ـي ــة،
ال ــى حـســن غ ـنــام وغ ـي ــره م ــن جـنــود
مجهولني استطاعوا تشكيل فريق
كــافــح بــاألمــس وت ـ ّـوج باللقب الـيــوم،
فكتب امليادين اسمه في سجل أبطال
اللعبة.
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لم يخفف النهائي الجاف أو ما بقي
مـنــه مــن حـجــم إن ـجــاز امل ـيــاديــن ،رغــم
خ ـلـ ّـو امل ــدرج ــات م ــن املـشـجـعــن بعد
قرار االتحاد باستكمال ما تبقى من
امل ـب ــاراة ( 10دقــائــق و 57ثــانـيــة) من
دون جـمـهــور ،والـنـتـيـجــة تشير الــى
ّ
تقدم امليادين .1 - 2
بنك بـيــروت بــدأ بخطة مفاجئة في
ّ
تــوق ـي ـت ـهــا امل ـب ــك ــر م ــع عـ ــدم م ـشــاركــة

ال ـح ــارس حـســن ه ـمــدانــي واعـتـمــاد
خ ـط ــة "بـ ـ ـ ــاور ب ــاي ــر" ع ـب ــر اإلي ــران ــي
اب ــراهـ ـي ــم ح ــاج ــات ــي ،فـ ـك ــان ال ـت ـن ـقــل
بينها وبني دخول الحارس همداني
استراتيجية بطل لبنان السابق .لكن
امل ـيــاديــن اسـتـغــل األم ــر وت ـقــدم 1 - 3
عبر الكولومبي أنجلوت كارو قبل أن
ّ
يقلص بنك بيروت النتيجة الى 3 - 2
عبر حاجاتي .لكن بوبا كان حاضرًا

العبو الميادين مع كأس البطولة بحضور رئيس االتحاد هاشم حيدر (عدنان الحاج علي)

نتائج اللوتو اللبناني
3 37 36 32 28 25 8
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  1397وج ـ ــاءت الـنـتـيـجــة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة 37 - 36 - 32 - 28 - 25 - 8 :الرقم
اإلضافي3 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة: 59.190.480ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3.481.793 :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:
 59.190.480ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.060 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 55.840 :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: 130.920.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16.365 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. امل ـبــالــغ امل ـتــراك ـمــة لـلـمــرتـبــة األول ـ ــى واملـنـقــولــةللسحب املقبل 915.481.881 :ل .ل.
 املـبــالــغ املـتــراكـمــة للمرتبة الـثــانـيــة واملـنـقــولــةللسحب املقبل 344.919.686 :ل .ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  1397وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح35135 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 37.500.000 :ل .ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.5135 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.135 :
 الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.35 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل 25.000.000 :ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم  64وجاءت
النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة636 :
• يومية أربعة3809 :
• يومية خمسة51593 :

النجمة والعهد الى برج حمود
اجتمعت اللجنة التنفيذية لالتحاد اللبناني لكرة
القدم أمس ،وقررت نقل مباراة النجمة والعهد ضمن
األسبوع التاسع عشر من الدوري اللبناني الى ملعب
برج حمود يوم الجمعة عند الساعة  ،15.30في
افتتاح املرحلة .ومن املتوقع أن يقود املباراة طاقم
حكام أوروبي حيث سيتم التواصل اليوم مع عدد
من االتحادات األوروبية.

وس ـ ّـج ــل هــدفــن ل ـي ـفــوز فــري ـقــه بلقب
بطولة لـبـنــان ،وهــو إنـجــاز تاريخي
وغير مسبوق لفريق تأخر  2 - 0في
سلسلة النهائي قبل أن يفوز .2 - 3
أم ـ ــا ب ـن ــك ب ـ ـيـ ــروت ف ـق ــد وج ـ ــد نـفـســه
مـجـبـرًا عـلــى تسليم الـلـقــب لخصمه
ووصـيـفــه فــي املــوســم امل ــاض ــي ،ومــن
يكن متقدمًا بانتصارين ثــم يخسر
الـلـقــب ،قــد يـجــد نفسه أم ــام ض ــرورة
إع ــادة النظر فــي بعض األم ــور التي
أوصـ ـل ــت ال ـ ــى خـ ـس ــارة ل ـق ــب ب ـطــولــة
لبنان.
وفي نهاية املباراة تسلم العب نادي
امل ـي ــادي ــن م ـح ـمــود ن ــور ال ــدي ــن كــأس
البطولة من رئيس االتحاد اللبناني
ل ـك ــرة ال ـق ــدم ه ــاش ــم ح ـي ــدر ،واخـتـيــر
العـ ــب ب ـنــك بـ ـي ــروت ع ـلــي الـحـمـصــي
أفـضــل الع ــب فــي الـبـطــولــة ب ـنـ ً
ـاء على
تصويت الخبراء ،فنال  70صوتًا في
مقابل  41لالعب نادي الجيش محمد
قبيسي و 38لنجم امليادين كريم أبو
زيد.
وبعد نهاية املباراة توجه الالعبون
وإدارة ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ـ ــى م ـب ـن ــى ق ـن ــاة
ّ
امليادين ،وسلموا الكأس الى رئيس
مجلس االدارة غسان بن جدو ،وسط
احتفال رائع بحضور جمهور غفير.

الرياضي يسحق اللويزة
سحق فريق الرياضي ضيفه اللويزة  58 - 84في
أولى مباريات سلسلة الفريقني ضمن الدور ربع
النهائي لبطولة لبنان لكرة السلة .وكان أفضل
مسجلي الرياضي فادي الخطيب وكريس دانييلز
بـ 16نقطة لكل منهما مع  13متابعة لدانييلز ،كذلك
ّ
سجل أمير سعود  12نقطة من  4ثالثيات ،في حني
كان غيرون جونسون وويندل لويس األفضل في
اللويزة بـ 15نقطة لكل منهما.
وتنطلق اليوم الجولة الثانية حيث يلعب هوبس
مع ضيفه هومنتمن على ملعب مجمع املر عند
الساعة  .20.30ويتقدم هوبس  0 - 1في السلسلة،
وقد قررت إدارة النادي االعتذار من جمهور فريق
هومنتمن لعدم استقباله ،نتيجة بلوغ بطولة لبنان
مرحلة حساسة وحاسمة من جهة ،وحماسة
الجماهير التي قد ال تتقبل بسهولة خسارة فريقها
من جهة اخرى.

استراحة
2270 sudoku

كلمات متقاطعة 2 2 7 0

أفقيا

ُ
 -1من األنهار اللبنانية –  -2مدينة فرنسية – القلم –  -3ما تقاد به الدابة من حبل – أحد
ّ
منسى ّ
قضاة التوراة من سبط ّ
املدينيني –  -4عاصمة صقلية – ضمير
خلص شعبه من
متصل –  -5يقضي معظم الليل بدون نوم – فقد حياته –  -6أصل البناء – عائلة روائي
إيسلندي راحل له روايات تاريخية واجتماعية حائز على جائزة نوبل عام -7 – 1955
أحــد الكواكب – صفة مــرض ظهر بعد خفاء فنشأ منه شر –  -8ذو يمن وبركة – لدغ
العقارب –  -9أمر مكتوم – العاصفة البحرية –  -10طبيب أندلسي كان خبيرًا في علم
النبات والصيدلة وأعظم عالم نباتي ظهر في القرون الوسطى

عموديًا
أراض
 -1مدينة ومصيف سوري وأقدم وأشهر املصايف العربية –  -2عاصمة أميركية –
ٍ
واسعة بعيدة ال ماء فيها –  -3سائل يحتوي على مادة بروتينية فيها نسبة من الكبريت
– ّ
تدرب –  -4موضع في سوريا جرت فيه معركة شهيرة بني الجيشني الفرنسي بقيادة
غورو والسوري بقيادة يوسف العظمة إستشهد فيها العظمة –  -5جرذ باألجنبية –
شــرط في سباق الخيل – للتعريف –  -6املبالغ التي تؤخذ على البضائع التي تقطع
حدود البالد – مدينة سورية –  -7ماركة حليب مجفف – حاجز مائي – شحم –  -8أوالد
بقر الوحش – مدينة مصرية –  -9رجل أعمال يوناني راحــل كان ُي ّ
عد من أغنى رجال
ّ
مسبات أو مصائب من السماء – من الطيور
العالم – -10

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 2270

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1غرب – تويتر –  -2زنوبيا – عكا –  -3ام – رت – نودل –  -4كايدهم –  -5الحكيم – رس – -6
يلب – آر – دوي –  -7رف – ك ك – رعاف –  -8بروناي – بنس –  -9وي – سكودا –  -10عزة امليالء

عموديًا

 -1غزال – يربوع – ّ -2
رنم – الفريز –  -3بو – كلب –  -4براح – كندا –  -5تيتيكاكا – -6
وا – دير – ّ
يسم –  -7نهم – كي –  -8تعوم – دعبول –  -9ركد – رواندا –  -10الفسيفساء

حل الشبكة 2269

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

شاعر وأديــب ســوري ( )2006-1934عمل في الصحافة وكــان من مؤسسي
جريدة تشرين ورئيس تحرير مجلة الشرطة .كتب الرواية والشعر وامتاز
في القصيدة النثرية
 = 4+10+11+6+5الجبل العظيم ■  = 3+8+1+9سحاب أبيض ■  = 2+7صفار
البيض

حل الشبكة الماضية :لويس كالفاني

