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جيانيني مستاء من أداء بعض
الالعبني في املباريات املحلية
(عدنان الحاج علي)
ما فرض إعادة إرسال امللف بصيغة
أخرى ،وهو اآلن لدى الفيفا بانتظار
م��واف�ق�ت�ه��م ع�ل��ى ان �ض �م��ام س�ع��د ال��ى
املنتخب اللبناني.
وب��ال�ع��ودة ال��ى مقابلة جيانيني مع
موقع الفيفا ،فهو تحدث عن الخبرات
ال �ت ��ي ي �م �ك��ن أن ي�ن�ق�ل�ه��ا إل� ��ى الع �ب��ي
املنتخب اللبناني «نحن جهاز فني
م ��ن خ �م �س��ة أش� �خ ��اص ،ون �ع �م��ل معًا
من أج��ل نقل الخبرة التي لدينا إلى
ال�لاع�ب�ين ون�س�ي��ر ع�ل��ى ط��ري��ق محدد
وهدف واضح .لقد قام املدرب السابق
ث�ي��و ب��وك�ي��ر ب�ع�م��ل ج�ي��د م��ع ال�ف��ري��ق،
ون � ��أم � ��ل أن ن �ح �ق ��ق األه � � � � ��داف ال �ت��ي
وضعناها ،وحتى اآلن ّ النتائج التي
حققناها إيجابية وتبشر بالخير».
وع� ��ن ت �ج��رب �ت��ه ف ��ي ال �ف �ت��رة ال��زم�ن�ي��ة
ال� �ق� �ص� �ي ��رة ل � ��ه ع� �ل ��ى رأس ال �ج �ه ��از
الفني للمنتخب اللبناني ،ق��ال «لقد
رأي ��ت ال�ك�ث�ي��ر م��ن األم� ��ور اإلي�ج��اب�ي��ة
هنا ،ولكن األم��ر السلبي ال��ذي رأيته
بوضوح هو النظام الغذائي لالعبني
ول �ي��س م ��ن ال �س �ه��ل ت �ع��وي��ده��م على
العادات الغذائية السليمة .ولكن في
امل�ج�م��ل ،ال�لاع�ب��ون أذك �ي��اء وج�ي��دون
وي� �ن� �ص� �ت ��ون ل �ل �ت �ع �ل �ي �م��ات ب �ش �غ��ف
وي� ��رغ � �ب� ��ون ف � ��ي ت� �ط ��وي ��ر أن �ف �س �ه��م،
ك�م��ا أن �ه��م ج �ي��دون ع�ل��ى الصعيدين
التكتيكي والفني».

ل� �ل� �ح� �ص ��ول ع � �ل� ��ى خ� � �ب � ��رة إض ��اف� �ي ��ة
تساعدهم على تقديم أداء أفضل مع
املنتخب».
وه �ن��ا ي�م�ك��ن ت��وض�ي��ح م�س��أل��ة ه��ام��ة
ع �ل ��ى ص �ع �ي��د ال�ل�اع� �ب�ي�ن امل �ح �ت��رف�ين
ال��ذي��ن ي�م�ل�ك��ون ج�ن�س�ي�ت�ين .فمسألة
ان� �ض� �م ��ام� �ه ��م ال� � ��ى م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن��ان
تتطلب إج ��راءات تختلف ب�ين العب
وآخر وفق مكان والدته (في لبنان أو
خ��ارج��ه) ،وإذا ما ش��ارك مع منتخب
البلد اآلخ��ر أو ال .وه��ذا ي��أخ��ذ وقتًا،
إذ إن امل�س��ؤول�ين ع��ن امل�ل��ف يقومون
بكل ما هو مطلوب النضمام هؤالء
ال ��ى امل �ن �ت �خ��ب .ك �م��ا ت �ت��وق��ف امل�س��أل��ة
على م��دى صدقية الالعبني وصحة
املعلومات املقدمة منهم .ف��إذا أخذنا
سوني سعد على سبيل املثال ،الذي
ه ��و م ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن ال �ج �ي��دي��ن ال��ذي��ن
ّ
يعدون مكسبًا للبنان .فإن املعلومات
امل� � �ق � ��دم � ��ة م � �ن � ��ه أدت ال � � � ��ى ت ��أخ� �ي ��ر
ان �ض �م��ام��ه ،إذ أب �ل��غ االت� �ح ��اد أن ��ه لم
يلعب مع املنتخب األميركي وجرى
إرسال األوراق على هذا األساس ،أي
أن ��ه الع ��ب ي�م�ل��ك جنسيتني (م��ول��ود
ف ��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ول ��م ي �ش��ارك
م ��ع م�ن�ت�خ�ب��ات ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة).
ل�ك��ن رد ال�ف�ي�ف��ا ج ��اء ب ��أن س�ع��د لعب
م��ع منتخب ال��والي��ات امل�ت�ح��دة دون
ال�ـ  21عامًا أكثر من عشرين مباراة،

نتائج اللوتو اللبناني
18 33 31 24 9 5 2
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  1127وج ��اءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق��ام الرابحة 2 :ـــ  5ـــ  9ـــ  24ـــ  31ـــ  33الرقم
اإلضافي18 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
ـ �ـ �ـ ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج �م��ال �ي��ة ح �س��ب امل��رت �ب��ة:
 398.673.107ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة :شبكة واحدة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
 398.673.107ل.ل.
¶ امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة (خ �م �س��ة أرق � ��ام م ��ع ال��رق��م
اإلضافي):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة:
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ �ـ �ـ ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج �م��ال �ي��ة ح �س��ب امل��رت �ب��ة:
 43.542.180ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 22 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1.979.190 :ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ـ �ـ �ـ ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج �م��ال �ي��ة ح �س��ب امل��رت �ب��ة:
 43.542.180ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 882 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 49.368 :ل.ل.
¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ �ـ �ـ ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج �م��ال �ي��ة ح �س��ب امل��رت �ب��ة:
 104.392.000ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 13.049 :شبكة.
ـــ الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل.
ـــ امل�ب��ال��غ املتراكمة للمرتبة األول ��ى واملنقولة
للسحب املقبل 83.455.859 :ل.ل.
ـــ املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولة
للسحب املقبل 45.773.905 :ل.ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  1127وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.83502 :
¶ الجائزة االولى 25.000.000 :ل.ل.
ـــــ قيمة الجوائز اإلجمالية 25.000.000 :ل.ل.
ـــــ عدد األوراق الرابحة :ورقتان.
ـــــ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 12.500.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.3502 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.502 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.02 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 25.000.000ل.ل.
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كلمات متقاطعة 1 5 1 5

أفقيا

-1رئ�ي��س جمهورية تركي راح��ل وث��ان��ي رؤس��اء تركيا الحديثة –  -2أكبر م��دن نيجيريا
وال�ع��اص�م��ة ال�س��اب�ق��ة – م��دي�ن��ة س�ع��ودي��ة ف��ي ال�ح�ج��از ع�ل��ى ال�ب�ح��ر األح �م��ر –  -3ي�ه��رب من
السجن – ما يوضع على رأس امللك – ُحب –  -4بواسطتي – عائلة رياضي فرنسي راحل
إهتم بحساب االحتماالت والتكامل –  -5مدينة أميركية في مشيغان تعتبر من أهم مراكز
ّ
مصور ّ
ورسام أميركي راحل شارك في
صناعة السيارات في العالم – شك وظن –  -6عائلة
نشاط حركة دادا في نيويورك وباريس – عائلة وأسرة أو أبناء البيت الواحد – أترك باألمر
–  -7ماركة صابون – من الفاكهة –  -8طلب منها فعل شيء – سفينة حربية سريعة – -9
ثدي – إحسان – أغنية لوديع الصافي –  -10ممثل ومخرج ومنتج ومقدم برامج سوري

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.

 -1مخرج مصري وال��زوج السابق للفنانة الراحلة سعاد حسني –  -2مدينة سورية ومركز
قضاء بمحافظة طرطوس – بقرة وحشية –  -3لون أحمر ليس بناصع الحمرة – عائلة شاعر
ّ
السريالية –  -4فور أو إثنان باألجنبية – سهل ونهر إيطالي – للتأوه –
فرنسي راحل ورائد
 -5شبه جزيرة كرواتية على األدرياتيك تجاه البندقية إستولت عليها إيطاليا بني 1920و
 – 1947ولد ذكر –  -6جاءتهم – من الحبوب –  -7دولة أفريقية عاصمتها نيامي – من رجال
التوراة وإبن أخ إبراهيم الخليل –  -8واحد باألجنبية – مقياس أرضي – دروع مزرودة يتداخل
بعضها في بعض –  -9آخر ملوك الدولة البابلية الحديثة أسره قورش – أداة إستثناء – -10
فنانة سعودية – خالف قريبون

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1اإلنتخابات –  -2ساري – الجمر –  -3تركمان – علك –  -4فيل – ّ
حم –  -5ماسيرو – سني –
 -6إال – حنبالس –  -7ماسا – سر – ت ت –  -8خل – طليا –  -9بون – ّ
عميق –  -10سلطان البرّ

عموديًا

 -1إستجمام – بس –  -2الر – األحول –  -3اركنساس – نط –  -4نيم – أخ –  -5افرح – لعن –
 -6خان يونس – ما –  -7ال – برطيل –  -8بجع – سل – لقب –  -9أمل حياتي –  -10تركمنستان
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