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سوق اإلنتقاالت

ّ
كلوب يتقدم الئحة المرشحين لتدريب ليفربول
يـ ـسـ ـتـ ـح ــوذ ف ـ ــري ـ ــق ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول ع ـلــى
اإله ـت ـم ــام حــال ـيــا ف ــي إن ـك ـل ـتــرا ملـعــرفــة
هــويــة مــدربــه الـجــديــد ال ــذي سيخلف
ُاإليــرلـنــدي الشمالي بــرانــدن رودجــرز
املقال من منصبه.
وقال ليفربول في بيان رسمي« :يعلن
ليفربول أن بــرانــدن رودج ــرز سيترك
منصبه بمفعول فوري .رغم أن القرار
الــذي اتخذ كــان صعبًا ،لكننا نعتقد
بأنه يمنحنا فرصة أفضل لكي نحقق
النجاح في أرضية امللعب».
ويـ ـب ــرز اسـ ــم األمل ــان ــي ي ــورغ ــن كـلــوب
لتولي املهمة حيث إنــه يعمل حاليًا
ّ
معلقًا إلحــدى الشبكات التلفزيونية
ف ــي بـ ـ ــاده ب ـع ــدم ــا تـ ــرك ف ــي الـصـيــف
امل ــاض ــي مـنـصـبــه م ــدرب ــا ل ـبــوروس ـيــا
دورتـمــونــد الــذي حقق معه نجاحات
كبيرة.
ّ
وي ـبــدو كـلــوب الـخـيــار املـفــضــل إلدارة
ليفربول بحسب مــا أوردت صحيفة
«ذا دايـ ـل ــي ت ـي ـل ـغ ــراف» ال ـبــري ـطــان ـيــة
مشيرة إلى أنه مستعد لإلشراف على
الفريق.
ويأتي اسم اإليطالي كارلو ُأنشيلوتي
ب ـعــد كـ ـل ــوب ،وهـ ــو كـ ــان ق ــد أقـ ـي ــل من
تــدريــب ريــال مــدريــد اإلسباني نهاية

املــوســم املــاضــي وق ــرر الـحـصــول على
فترة من الراحة بعد خضوعه لعملية
جراحية في وركه خالل الصيف.
وال يمكن استبعاد اســم الهولندي
فرانك دي بوير أيضًا ،مدرب أياكس
أمستردام ،الذي كان قد ُعرض عليه
املـنـصــب قـبـّـل تـعـيــن رودجـ ــرز لكنه
ً
رف ـ ــض مـ ـف ــض ــا إك ـ ـمـ ــال امل ـه ـم ــة مــع

فريقه الهولندي آنذاك.
ّ
وس ـي ـكــون أمـ ــام ل ـي ـفــربــول مــت ـســع من
الوقت إليجاد البديل وخصوصًا في
ظل توقف النشاط املحلي على مدى
 12يــومــا إفساحًا فــي املـجــال لخوض
املـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة م ـب ــاري ــات ـه ــا
الرسمية فــي تصفيات كــأس أوروب ــا
 2016وكأس العالم .2018

يورغن كلوب (أود أندرسن ــ أ ف ب)

نتائج اللوتو اللبناني
14 34 29 26 23 18 1
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1341وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 1 :ـ  34 - 29 - 26 - 23 - 18الرقم
اإلضافي14 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 1.238.328.991ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 171.734.695ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة171.734.695 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 53.910.990ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 24 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2.246.291 :ل .ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 53.910.990ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.034 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52.138 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 122.504.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15.313 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1.379.845.340 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل:
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  1341وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح70553 :
* 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.0553 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.553 :
* الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.53 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :

رياضة
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الفيفا

إيقاف محتمل لتشونغ
المرشح لرئاسة «الفيفا»
ذكر مصدر كروي موثوق به لوكالة «فرانس
ً
برس» أن هناك احتماال قويًا إليقاف امللياردير
الكوري الجنوبي تشونغ مونغ-جون املرشح
لرئاسة اإلتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وأوضح املصدر أن قرارًا ُ
سيتخذ من لجنة
األخالق في الفيفا في الساعات أو األيام القليلة
املقبلة بإيقاف تشونغ عن مزاولة أي نشاط
رياضي ،وبالتالي فقدانه فرصة مواصلة
ترشحه ،وذلك بسبب اتهامه بمحاولة ترجيح
كفة ملف بالده الستضافة مونديال .2022
وكانت صحيفة «فلت أم سونتاغ» األملانية قد
ذكرت وفقًا ملصادرها الشهر املاضي أن غرفة
التحقيق في لجنة األخالق التابعة للفيفا أوصت
بمنع تشونغ ،نائب رئيس الفيفا السابق ،من
ممارسة أي نشاط رياضي ملدة  15عامًا.
ويأتي ذلك في وقت دعت فيه مجموعة
«هيونداي» للسيارات ،وهي أحد الرعاة
األساسيني للفيفا ،التي يملك تشونغ نفسه
حصة األغلبية فيها ،إلى إصالحات «سريعة
وشفافة» في الفيفا ،من دون التطرق إلى
الرئيس الحالي السويسري جوزف بالتر
وضرورة تنحيه عن منصبه فورًا.
وجاء في بيان مقتضب للشركة الكورية
الجنوبية« :يجب أن ُيجري الفيفا اإلصالحات
الحالية بسرعة وشفافية».

يذكر أن ليفربول لم يحرز لقب الدوري
امل ـح ـلــي م ـنــذ ع ــام  1990وق ــد تـعــاقــب
على تدريبه منذ ذلــك التاريخ سبعة
مـ ــدربـ ــن أب ـ ــرزه ـ ــم ال ـف ــرن ـس ــي ج ـي ــرار
هوييه واإلسـبــانــي رافــايـيــل بينيتيز
وابن النادي كيني دالغليش.
ومـ ــن ل ـي ـف ــرب ــول إلـ ــى لـ ـن ــدن ،ف ـق ــد أك ــد
تشلسي دعـمــه الـكــامــل مل ــدرب الفريق
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه م ــوري ـن ـي ــو رغ ــم
ّ
املخيبة للموسم.
البداية
وجــاء في بيان لـ «البلوز» في موقعه
عـلــى شبكة «اإلن ـت ــرن ــت»« :ان الـنــادي
يريد التأكيد أن جوزيه ال يــزال ينال
دعمه الكامل».
وأضــاف« :كما قال جوزيه نفسه ،فإن
النتائج لم تكن جيدة بما فيه الكفاية،
وأداء ال ـف ــري ــق ي ـج ــب أن ي ـت ـحـ ّـســن»،
مضيفًا« :ومــع ذلــك ،فإننا نعتقد بأن
لدينا املــدرب املناسب لقلب األوضــاع
هــذا املــوســم ،وأن لديه الفريق للقيام
بذلك».
وك ـ ــان ال ـب ــرت ـغ ــال ــي قـ ــد اع ـ ـتـ ــرف بــأنــه
مـعـ ّـرض لخطر اإلقــالــة بعد الخسارة
على ملعبه أمام ساوثمبتون  ،3-1في
املرحلة الثامنة من الدوري اإلنكليزي
املمتاز.

استراحة
2114 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 1 4

أفقيا
ّ
يلقب بثعلب الصحراء –  -2عاصمة أنغوال على
 -1أحد جنراالت الحرب العاملية الثانية كان
األطلسي – يكسو جلد الطيور –  -3محافظة ومدينة أرجنتينية –  -4مدينة في السعودية
ّ
النبي إلخضاع عــرب الشمال – التباهي وإظهار املزايا والفضائل –
إشتهرت قديمًا بغزوة
َ -5
رصــده من بعيد – لإلستدراك –  -6أغنية للفنان الراحل وديــع الصافي – ضمير منفصل
–  -7سجن في باريس إقتحمه ّ
الثوار في  14تموز  1789فكانت بداية الثورة الفرنسية وأصبح
سقوطه رم ـزًا للحرية واإلنـتـصــار على اإلسـتـبــداد –  -8قــادم – طائر وهمي – مــن ال أخمص
لقدميه –  -9رف من الطيور – عاصمة آسيوية –  -10جمهورية صغيرة مستقلة تقع داخل
شبه الجزيرة اإليطالية

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.

 -1كلمة أطلقها العرب على مجموعة القبائل املغولية التي اجتاحت الشرق العربي قديمًا
– أضــع خلسة –  -2خصب – شجاع منتصر أو من أسماء األســد – حفر البئر –  -3ملك
مصري راحــل – والــدي بلغة األطـفــال –  -4عملة آسيوية – سقطات الحصان –  -5أسف
ّ
وتحسر على املاضي – هذيان من شدة املرض أو الحزن – أغلظ أوتار العود –  -6ناحية
من كل شيء – في العود –  -7خالف خرج – ضد يربح –  -8عبور – للتعريف – متشابهان
–  -9أحد أخوات كان يرفع اإلسم وينصب الخبر – من الحبوب – نهر في سويسرا وفرنسا
من أغزر أنهر فرنسا –  -10رئيس جمهورية لبناني راحل

أفقيا

مشاهير 2114

حلول الشبكة السابقة

1

 -1غزة – برتقال –  -2ان – بانياس –  -3زجاجي – آسيا –  -4يبيع – فريدل –  -5عار – ثم –  -6يرافق
ّ
ّ
تنور – ّ -7
نياسا – آت –  -8تف – ربو – بلغ –  -9إيلو – فلورا –  -10بليز باسكال
–

عموديًا
 -1غازي عينتاب –  -2زنجبار – فيل –  -3إيران – لي –  -4بجع – فيروز –  -5باي – ثقاب –  -6رن –
فم – سوفا – ّ -7تيار – تا – لس –  -8قاسيون – بوك –  -9اسيد – والرا –  -10البرتغال
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أحد قادة حركة املقاومة ( )1926-1894ضد اإلحتالل الفرنسي لبالد الشام بعد
الحرب العاملية األولى .برز إسمه مع املناضل اآلخر أدهم خنجر .إستشهد
 = 3+10+9+1+6+5خالف النزول ■  = 2+11+4+7موقع أثري لبناني ■ 10+8
= حرف عطف
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