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الكرة األفريقية

كرة الصاالت

آمال ضعيفة للترجي

مواجهة الجيش وطرابلس األبرز في الفوتسال
ت �ب��رز م� �ب ��اراة ال �ج �ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي مع
ضيفه طرابلس الفيحاء ،غدًا السبت
عند الساعة  ،20.30على ملعب مجمع
ال��رئ�ي��س ام�ي��ل ل �ح��ود ،ض�م��ن املرحلة
الثانية من بطولة ال��دوري اللبناني
لكرة القدم للصاالت.
وكشف الفريقان عن قدرات هجومية
ك� �ب� �ي ��رة ف� ��ي اول م� � �ب � ��اراة ل �ه �م��ا ف��ي
امل��وس��م ال�ج��دي��د ،ح�ي��ث حققا ف��وزي��ن
م �ت �ش��اب �ه�ي�ن .ال �ج �ي��ش ع �ل��ى ح �س��اب
ج ��ام� �ع ��ة ال � �ق� ��دي� ��س ي� ��وس� ��ف (،)1-6
وط � ��راب� � �ل � ��س ع � �ل� ��ى ح� � �س � ��اب غ� ��ان� ��رز
ل�ي�ب��ان��ون ( ،)2-6ليكشفا ع��ن ق��درات
ه�ج��وم�ي��ة ك��ان��ت ي�ن�ت�ظ��ره��ا م�ت��اب�ع��و
ال �ل �ع �ب��ة ،ب��ال�ن�ظ��ر ال ��ى االس� �م ��اء ال�ت��ي
يضمها الطرفان.
ويعلم الفريقان أن بدء عملية التموضع
ف��ي أح ��د امل��راك��ز امل�ت�ق� ّ�دم��ة ينطلق من
املواجهة بينهما ،حيث تحمل النقاط
الثالث اهمية كبيرة .وينتظر ان يكون
ال�ل�ق��اء م��واج�ه��ة ه�ج��وم�ي��ة ب�ين ثنائي
ال�ج�ي��ش م�ح�م��د قبيسي وم�ح�م��د اب��و
زيد من جهة ،وثالثي طرابلس ادمون
شحادة وكامل الياس ومروان زورا من
جهة اخرى.
وت �ف �ت �ت ��ح امل ��رح� �ل ��ة ال � �ي� ��وم ال �ج �م �ع��ة
ب� � �م� � �ب � ��ارات �ي��ن ،ت� �ج� �م ��ع االول� � � � � ��ى ب�ي�ن
مؤسسة الربيع وضيفه امليادين على
ملعب السد عند الساعة  ،19.30الذي

سيعتمده الفريقان ملبارياتهما في
املوسم الجديد.
وال شك في ان امليادين يملك افضلية
�ان على
ك�ب�ي��رة ل�ل�خ��روج ب��ان�ت�ص��ار ث � ٍ
ال� � �ت � ��وال � ��ي ،وه � � ��و ال � � � ��ذي ي� �م� �ل ��ك ق ��وة
ه �ج��وم �ي��ة ض ��ارب ��ة ك �ش��ف ع �ن �ه��ا ف��ي
مباراته االولى امام الشويفات (،)1-4
ً
ح�ي��ث ص�ن��ع ك� ّ�م��ًا ه��ائ�لا م��ن ال �ف��رص.
وبالتأكيد ،فإن تأقلم عناصر الخبرة
امل��وج��ودي��ن ف��ي ال �ف��ري��ق م��ع ال��وج��وه
الشابة ،وخصوصًا تلك التي تخوض
تجربتها االول��ى في دوري االض��واء،
ستضع امليادين في موقف املنافس
القوي على اللقب.

ك��ذل��ك ،سيستضيف ملعب الرئيس
لحود مساء اليوم عند الساعة ،20.30
م �ب ��اراة ال �ش��وي �ف��ات وض �ي �ف��ه ج��ام�ع��ة
القديس يوسف ،في لقاء يمثل محطة
للتعويض بالنسبة الى الفريقني بعد
البداية املتعثرة.
وب� � � ��رغ� � � ��م س� � �ق � ��وط � ��ه ف� � � ��ي م� � �ب � ��ارات � ��ه
االف �ت �ت��اح �ي��ة ،ف� ��إن ال �ش��وي �ف��ات ظ�ه��ر
ك �ف��ري��ق ي�م�ل��ك ام �ك��ان��ات ك �ث �ي��رة على
الصعيدين الدفاعي والهجومي ،ولو
ان ��ه اع�ت�م��د ف��ي م �ب��ارات��ه االول� ��ى ام��ام
امل�ي��ادي��ن ّعلى الشق االول على نحو
اكبر ،ما أثر في فعاليته.
م��ن جهته ،وب��رغ��م خ�س��ارت��ه الكبيرة

كشف امليادين عن قوة هجومية كبيرة أمام الشويفات (عدنان الحاج علي)

نتائج اللوتو اللبناني
25 30 28 27 14 10 8
ج ��رى م �س��اء أم ��س س�ح��ب ال �ل��وت��و اللبناني
ل�لإص��دار الرقم  1220وج��اءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ��ام ال��راب�ح��ة30 - 28 - 27 - 14 - 10 - 8 :
الرقم اإلضافي25 :
■ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 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):
 ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة ح�س��ب امل��رت�ب��ة: 134.889.075ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 134.889.075ل .ل.
■ 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: 72.343.350ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 38 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 1.903.772ل.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:
 72.343.350ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.593 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 45.413 :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: 190.656.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 23.832 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول��ى واملنقولةللسحب املقبل 3.935.409.593 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل:
نتائج زيد
ج � ��رى م� �س ��اء أم � ��س س �ح��ب زي � ��د رق � ��م 1220
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.50117 :
■ الجائزة االولى:
 قيمة الجوائز اإلجمالية 31.966.557 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة4 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة: 7.991.639ل .ل.
■ األوراق التي تنتهي بالرقم.0117 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.■ األوراق التي تنتهي بالرقم.117 :
■ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
■ األوراق التي تنتهي بالرقم.17 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 25.000.000ل.ل.

يتعني على الترجي التونسي حامل لقب 2011
ال �ف��وز ع �ل��ى م�ض�ي�ف��ه وف� ��اق س�ط�ي��ف ال �ج��زائ��ري
ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى آم��ال��ه الضئيلة ف��ي ب �ل��وغ نصف
نهائي دوري اب�ط��ال افريقيا لكرة ال�ق��دم عندما
يلتقيان غ �دًا السبت ف��ي ال�ج��ول��ة الخامسة قبل
االخيرة من ربع النهائي .وفي املجموعة عينها،
يبحث الصفاقسي عن نقطة التعادل مع مضيفه
االه�ل��ي ب�ن�غ��ازي ال��ذي يلعب م�ج��ددًا ف��ي تونس
ً
بسبب االوضاع االمنية في ليبيا ،آمال عدم فوز
الترجي في املباراة الثانية ،او فوزه في املباراة
لحجز بطاقة التأهل الى نصف النهائي.
وف ��ي امل�ج�م��وع��ة االول � ��ى ،ي �ب��دو م�م�ث�لا ال�ك��ون�غ��و
الديموقراطية فيتا كلوب ومازيمبي في وضع
م��ري��ح ل �ب �ل��وغ ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي ،اذ ي�م�ت�ل�ك��ان 7
ن �ق��اط م ��ن ارب� ��ع م �ب ��اري ��ات ،ف�ي�ح��ل االول ضيفًا
على الزمالك املصري ( 4نقاط) في االسكندرية،
ويستقبل الثاني الهالل السوداني ( 4نقاط) في
لوبومباشي بعد غد االحد.
وفي كأس االتحاد ،يحتاج االهلي املصري الى
ن�ق�ط��ة واح ��دة ل�ض�م��ان ت��أه�ل��ه ال��ى ال ��دور نصف
ال�ن�ه��ائ��ي م��ن م�س��اب�ق��ة ك ��أس االت �ح��اد االف��ري�ق��ي
عندما يحل ضيفًا على نكانا الزامبي في الجولة
الخامسة قبل االخيرة نهاية االسبوع الحالي.
من جانبه ،يملك النجم الساحلي افضلية اللعب
على ارض��ه حني يستقبل سيويه ،وف��وزه يعني
حجز بطاقة في نصف النهائي.
وف ��ي امل�ج�م��وع��ة االول � ��ى ،ي�ل�ت�ق��ي ك��وت��ون س�ب��ور
ال�ك��ام�ي��رون��ي امل�ت�ص��در م��ع ل�ي��وب��ار ال�ك��ون�غ��ول��ي،
واسيك ابيدجان العاجي مع ريال باماكو املالي.

ام � � ��ام ال� �ج� �ي ��ش ،ف � ��ان ف ��ري ��ق ج��ام �ع��ة
ال � �ق� ��دي� ��س ي � ��وس � ��ف ،ال � � � ��ذي ي �ن �ق �ص��ه
العبون اساسيون بسبب إصابتهم،
ق � � � ّ�دم م� �س� �ت ��وى ط � ّ�ي� �ب ��ًا ع� �ل ��ى ص�ع�ي��د
تدوير الكرة ومقاربة اللعب بطريقة
م � ��دروس � ��ة ،االم � � ��ر ال � � ��ذي ق� ��د ي�ع�ط�ي��ه
ً
حلوال في املباريات املقبلة ،ويعيده
ال� ��ى ال��واج �ه��ة ع �ل��ى ص �ع �ي��د تحقيق
االنتصارات اإليجابية.
وي� �ل� �ع ��ب ال� �س� �ب ��ت اي � �ض� ��ًا ،ال �ج��ام �ع��ة
االميركية للعلوم والتكنولوجيا مع
ضيفه القلمون على ملعب الرئيس
ل� �ح ��ود ع �ن��د ال� �س ��اع ��ة  ،18.30ح�ي��ث
يتطلع االول ال��ى النهوض من كبوة
خ�س��ارت��ه اف�ت�ت��اح��ًا ام ��ام ب�ن��ك ب�ي��روت
( )4-2حامل اللقب ،الذي لن يلعب في
ه��ذه املرحلة .ام��ا الثاني ،فيرمي الى
البناء على فوزه على بلدية الغبيري
( ،)3-4وت��أك �ي��د ح �ض��وره ال �ق��وي في
بطولة الدرجة االولى.
كذلك ،يستضيف بلدية الغبيري على
ملعبه غ��ان��رز ل�ي�ب��ان��ون ع�ن��د الساعة
 19.00ال��ذي ل��م ي�ق� ّ�دم شيئًا يذكر في
م �ب��ارات��ه االول� ��ى ،ح�ي��ث تلقى هزيمة
ثقيلة ع�ل��ى ي��د ط��راب �ل��س ،وق� � ّ�دم ً
اداء
متواضعًا ،ما يعطي فرصة للغبيري،
وب��رغ��م مشاركته ه��ذا امل��وس��م بفريق
ناشئ تقريبًا ،لحصد أول فوز له في
البطولة.

استراحة
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كلمات متقاطعة 1 7 7 2

أفقيا

ُ
 -1قلعة في بريطانيا على التايمز من القرن الحادي عشر تحفظ فيها مجوهرات ملوك إنكلترا
– عبودية –  -2رحالة عربي طاف في أنحاء العالم املعروف واستغرقت رحالته الثالث زهاء 29
سنة زار خاللها أفريقيا وبالد العرب وآسيا والشرق األقصى –  -3عاصمة آذربيجان – من ال
أخمص لقدميه – إسم موصول –  -4حرف نصب – زاد وارتفع الزرع – وزن –  -5مدينة فرنسية –
من الحيوانات – َ -6س َج َن َ
وحب َس – عائلة سياسي وصحافي مصري راحل ُيعتبر رائد الرواية
العربية –  -7شهر هجري – صفار البيض – آكل الطعام –  -8يصيح الغراب – سكان الصحاري
–  -9نعم باألجنبية – نوع من السباع سريعة الجري – للتفسير –  -10أمبراطور روماني أسره
شابور األول ملك الفرس وقتله

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.

 -1عائلة رئيس وزراء يوناني استقال عام  2011وكانت استقالته بسبب األزمة املالية املستفحلة
والتي ُيخشى أن تؤدي الى إفالس البالد –  -2منسوب الى الرب – مدينة سويسرية –  -3مدينة
في شرق بلجيكا – تأتي بعد السادس –  -4صفة حيوان ذات اللنب – حديد ُيغلق به الباب – -5
قفز – شهر هجري – ضمير منفصل –  -6مدينة تحمل نفس اإلسم في كل من بريطانيا والواليات
املتحدة – حادث السياسي وتبادل اآلراء معه –  -7إستعمل الثور قرنه – للتأوه – عندي أو أملك
ّ
ّ
املوصلي في بغداد –  -9ح��رف جر – من
موسيقيي األندلس أخ��ذ الغناء عن إسحق
–  -8أكبر
الطوائف اللبنانية –  -10حفرها فردينان دي ليسبس في مصر

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
 -1ايالت – صباح –  -2السن – قاروص –  -3لف – دربند –  -4ياقوت – سن –  -5آر
– بالل –  -6أبراج – حلقا –  -7نمو – فيجي – ّ -8
نم – سربير –  -9دمع – إال – -10
ثورة العبيد
عموديًا

 -1الليطاني –  -2يافا – بم – دو –  -3لس – قارون –  -4اندورا – مدة –  -5رت – جف – ما –  -6قب –
يسعل –  -7صان الحجر –  -8برد – اليباب –  -9او – سلق – يلي –  -10حصان – اكراد
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