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رياضة

السلة اللبنانية

ّ
لقاء مصيري للبنان مع األردن في سلة آسيا
خسر منتخب لبنان لكرة السلة أمام
نظيره الصيني  90 - 72ضمن الدور
الثاني لبطولة األم ــم اآلسـيــويــة ال ــ28
ال ـتــي ت ـقــام ف ــي ال ـصــن ح ـتــى الـسـبــت
امل ـق ـب ــل .وب ــال ـت ــال ــي س ـي ـكــون ع ـل ـيــه أن
يـ ـخ ــوض مـ ـ ـب ـ ــاراة «ح ـ ـيـ ــاة أو مـ ــوت»
أمـ ـ ــام م ـن ـت ـخــب األردن ع ـن ــد ال ـســاعــة
 11.45م ــن قـبــل ظـهــر ال ـي ــوم الـثــاثــاء
بتوقيت بيروت في اليوم األخير من
الــدور الثاني .ففي حــال فــوز منتخب
لبنان سيضمن تأهله الى الــدور ربع
النهائي الذي سيقام الخميس .وكان
لبنان قد خسر مباراته األولى في هذا
الدور امام كوريا الجنوبية ،وكما كان
متوقعًا ّ
زج مــدرب املنتخب اللبناني
الصربي فاسيلني ماتيتش في بداية
املباراة بتشكيلة احتياطية باستثناء
ج ــاي يونغبلود ال ــى جــانــب رودري ــك
عـقــل وج ــو أب ــي خ ــرس وشـ ــارل تــابــت
ونديم سعيد .وتتلخص استراتيجية
ماتيتش بإراحة الالعبني ،وخصوصًا
األس ــاس ـي ــن ل ـل ـم ـبــاراة امل ـص ـيــريــة مع
األردن ،م ــع إشـ ـ ــراك جـمـيــع الــاعـبــن
فــي امل ـبــاراة ضــد الـصــن الـتــي فرضت
إيقاعها على اللقاء منذ بــدايـتــه .إذًا،
ن ـجــح مـنـتـخــب ال ـص ــن (امل ـص ـنــف 14

عامليًا) في الفوز على لبنان (املصنف
 34عــاملـيــا والـ ــذي يـلـعــب تـحــت شعار
«ش ــوف حــالــك بلبنان» وال ــذي رفعته
شركة «سانيتا» راعية منتخب األرز).
واعتمد املنتخب اللبناني الهدوء في
املباراة ،حيث نجح املنتخب الصيني

ّ
التقدم  11 - 16لينتهي الربع األول
في
ملصلحة الصني  ،17 - 24بفارق سبع
نـقــاط .وفــي الــربــع الـثــانــي ،دخــل وائــل
عرقجي وباسل بوجي وأحمد ابراهيم
«العائد» وأمير سعود وعلي حيدر،
والحقًا جان عبد النور .واستمر فارق

باسل بوجي يحاول التسجيل في سلة الصين

نتائج اللوتو اللبناني
19 41 38 17 12 11 3
ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب ال ـلــوتــو اللبناني
لــإصــدار الرقم  1339وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة 3 :ـ 41 - 38 - 17 - 12 - 11
الرقم اإلضافي19 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 966.093.391ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 380.750.645ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة380.750.645 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 50.859.360ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13 :شبكة الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل شبكة3.912.258 :ل .ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 50.859.360ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 790 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 64.379 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 115.608.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14.451 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 1.099.599.211 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل:
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1339
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح96366 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 29.199.836 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة29.199.836 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6366 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.366 :
* الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.66 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :

21

أخبار رياضية
فضية لشيحا وبرونزية ألبو معشر
في التزلج على الماء

أحرز املتزلج اللبناني على املاء سيلفيو شيحا
ميدالية فضية في بطولة اليارتوس (اليونان) في
الفئة املفتوحة ألسلوب التعرج ،محطمًا الرقم
القياسي اللبناني .كما أحرز مواطنه اللبناني طارق
ابو معشر ميدالية برونزية في البطولة عينها التي
احرز لقبها اليوناني كيبريوس فيلبوس.

ال ـن ـق ــاط ملـصـلـحــة ال ـص ــن وأصـبـحــت
الـنـتـيـجــة  ،25 - 38لـيـطـلــب ماتيتش
وقـ ـت ــا م ـس ـت ـق ـط ـعــا لـ ـ ـت ـ ــدارك األخـ ـط ــاء
امل ــرت ـك ـب ــة م ــن ال ــاع ـب ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن.
وواص ــل الصينيون ضغطهم الكبير
مــع ســرعــة فــي الهجمات املــرتــدة - 42
 ،25لـيـنـتـهــي ال ــرب ــع ال ـثــانــي ملصلحة
ال ـص ــن  ،29 - 44م ــع ف ـشــل املـنـتـخــب
اللبناني في تسجيل أي سلة ثالثية
من  9محاوالت.
وم ـ ــع ب ــداي ــة ال ــرب ــع الـ ـث ــال ــث ،اس ـت ـمــر
الـ ــوضـ ــع عـ ـل ــى مـ ــا هـ ــو ع ـل ـي ــه ضـغــط
صـيـنــي وم ـحــاولــة لـبـنــانـيــة لتقليص
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارق مـ ـ ــع ث ــاثـ ـيـ ـت ــن ن ــاج ـح ـت ــن
لـيــونـغـبـلــود  47 - 61ودائ ـم ــا للصني
ورمـ ـي ــة ثــاث ـيــة نــاج ـحــة أي ـض ــا لعمر
األي ــوب ــي وال ـف ــارق  14نقطة ،50 - 64
لينتهي الربع الثالث ملصلحة الصني
 .50 - 65وفــي الــربــع الــرابــع واألخـيــر،
واصـلــت املاكينة الصينية التهديف
لينتهي اللقاء بفوز الصني .72 - 90
ي ـش ــار ال ــى أن ال ـ ــدور ال ـثــانــي يختتم
ال ـث ــاث ــاء ،عـلــى أن ت ــرت ــاح املنتخبات
األربعاء .وسيقام الــدور ربع النهائي
الـخـمـيــس ون ـصــف الـنـهــائــي الجمعة
والنهائي السبت.

معسكر تدريبي للراسينغ في قبرص

غادرت بعثة نادي الراسينغ بكرة القدم الى قبرص
لالنخراط في معسكر تدريبي يمتد لفترة اسبوع،
حيث سيخوض الفريق ثالث مباريات ودية امام
اندية قبرصية .يترأس البعثة امني سر النادي كابي
قطيني وامني الصندوق جورج حنا .وقد تألفت
البعثة من :ربيع بو شعيا (مديرا للفريق) ،الروماني
يوغني مالدوفان (مديرًا فنيًا) ،شاهي كاسباريان
وسركيس عباجيان (مدربني) ،عدنان عيتاني(
مدربًا لحراس املرمى) ،وجو طابنجي (معالجًا
فيزيائيًا) والالعبني :محمد سنتينا ،علي الحارس،
مجد خليفة ،محمد مطر ،زهير مراد ،علي حميه،
عمر حلوم ،محمود احمد كجك ،محمود محمد
كجك ،غازي حنينه ،بول رستم ،عدنان ملحم ،ريان
سمعان ،علي عثمان ،مصطفى الحسن ،حسني
عمار ،حسن قليط ،علي بلوط ،سيرج سعيد ،جهاد
نور الدين ،محمد صادق ،فيتكاريوس اندريه،
ألكسيس تشوكالتيو ،ودراكيتش اوكتسافني.

استراحة
2108 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 0 8

أفقيا

ّ
ويرد إندفاعه –  -2نوع من األشجار الباسقة – رتبة
 -1لباس الكف من نسيج أو جلد – يكبح
عسكرية –  -3ملك جبيل معروف بناووسه الشهير ونقش األبجدية – اإلبن األكبر للرئيس
العراقي الراحل صدام حسني –  -4صغير اإلنسان – عاصمة أوروبية –  -5يكذب باألجنبية
– ظــن وارت ـيــاب –  -6أط ــرد وأبـعــد الـعــدو – دول ــة عربية –  -7مــن األشـجــار الحرجية – نهر
رئيسي في أوروبا ينبع من سويسرا ويصب في جنوب شرق فرنسا –  -8ليل حالك الظالم
–  -9للندبة – للنفي – سافل ودون املستوى بني البشر –  -10آخر املماليك في مصر خلفًا
لقانصوه الغوري قضى شنقًا على يد العثمانيني

عموديًا

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.

 -1مجموعة ســدود على نهر النيل في منطقة ومدينة سياحية مصرية –  -2قشر السطح
املـعــدنــي – لــن أو لــؤلــؤ – حــرف عطف –  -3رئـيــس جمهورية لبناني –  -4صفة مــن ُيكثر
ّ
ّ
ويحب مجالستهن ومحادثتهن – مقياس مساحة – أداة استثناء –  -5لباس
زيارة النساء
ّ
ّ
طري ولي باألجنبية –  -7إله مصري – عبور – إسم
الهنديات – عاصمة عربية –  -6رخو
موصول –  -8مدينة سورية ُت ّ
عد من أقدم املدن العربية – عائلة ّ
رسام إنكليزي راحل إشتهر
بصور األشخاص –  -9ذكــرى سنوية إلحتفال تقوم به طائفة أو جماعة مشتركة – حرف
أبجدي –  -10جزيرة تابعة للكويت – دولة عربية

أفقيا

مشاهير 2108

حلول الشبكة السابقة

1

 -1الواحات – رس –  -2وايت – سيكام –  -3سب – الرسوم –  -4تارتو – آسيا –  -5رز – الى – -6
كرباج – شط –  -7ين – كل – بياف –  -8توق – اللوبي –  -9زرادشت – ملل –  -10جمر – بثينة

عموديًا
 -1اوسترليتز –  -2الباز – نورج –  -3وي – قام –  -4اتاتورك – در –  -5لو – بالش –  -6أسر – ا ا –
لتب –  -7تيس الجبل –  -8كوسى – يومي –  -9رامي – شابلن –  -10سم – الطفيلة

حل الشبكة 2107

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ّ
رباع لبناني أوملبي راحل في رفع األثقال .حصد على مدى ثالثني عامًا ّ
كمًا
ً
هائال من البطوالت .نال امليدالية الذهبية عام  1979في دورة البحر األبيض
املتوسط  = 2+1+7+9+3عالمات الوجه ■  = 4+7+6+5سفينة حربية سريعة
■  = 8+10+11يلعن ويشتم

حل الشبكة الماضية :مانديرا بيدي

