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رياضة

رياضة

سبوت اليت

ّ
سكالوني وجد «الحل السحري»

األرجنتين تنفض غبار الخيبات

النتيجة ،وأكـبــر مــن كــل األرق ــام التي
ّ
قدمها األرجنتينيون.
عجز رجال املدرب «تيتي» عن اختراق
خ ــط دف ـ ــاع قـ ــوي وص ـل ـ ّـب وم ـت ـمــاســك.
دفـ ــاع أرجـنـتـيـنــي يـتـمــثــل بـنـيـكــوالس
أوت ــام ـن ــدي م ــداف ــع مــانـشـسـتــر سيتي
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ج ـي ــرم ــان ب ـي ـتــزيــا مــدافــع
فـ ـي ــورنـ ـتـ ـيـ ـن ــا اإليـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،ال ـظ ـه ـي ــر
األي ـســر أليــاكــس أم ـس ـتــردام نيكوالس
تــال ـيــاف ـي ـكــو وال ـظ ـه ـيــر األيـ ـم ــن ل ـنــادي
ت ــوت ـن ـه ــام اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي خ ـ ــوان ف ــوي ــث.
ع ـلــى ال ـ ـ ــورق ،ال يـمـكــن إع ـط ــاء أي من
ه ـ ـ ــؤالء امل ــدافـ ـع ــن الـ ـع ــام ــة ال ـك ــام ـل ــة،
فـ ـك ــل مـ ــن ف ــوي ــث وأوت ـ ــامـ ـ ـن ـ ــدي لـيـســا
ضمن التشكيلة األساسية في كل من
تــوتـنـهــام والـسـيـتــي ،كـمــا أن الـثـنــائــي
بـيـتــزيــا وتــالـيــافـيـكــو ال يـنـشـطــان في
أنــديــة كـبـيــرة ،ف ــاألول مــع فيورنتينا،
والثاني في أياكس .هنا يمكن مالحظة
الــدور الكبير للمدرب سكالوني ،الذي
ّ
تـمــكــن مــن إي ـجــاد تــولـيـفــة مـمـيــزة بني
هذه األسماء.
ن ـ ـق ـ ـطـ ــة إيـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ت ـح ـس ــب
لسكالوني ،وهــي الـثـبــات على ثالثي
في خط الوسط ،املتمثل بالعب الـ«بي
أس جي» لياندرو باريديس ،جيوفاني
ل ـ ــو س ـل ـس ــو الع ـ ــب ت ــوتـ ـنـ ـه ــام وري ـ ــال
بيتيس الـســابــق ،ورودري ـغــو دي بول
العب أودينيزي اإليطالي .ثالثي خط

يستمر غياب باولو ديباال
عن منتخب التانغو
ّ
غير
سكالوني
في شكل
المنتخب
(أ ف ب)

حسن رمضان
منذ مباراة نصف النهائي في بطولة
كوبا أميركا األخـيــرة التي أقيمت في
ال ـبــرازيــل ،ومـنـتـخــب األرج ـن ـتــن تبدو
ّ
التحسن .خسارة املباراة
عليه مالمح
أمام أصحاب األرض كانت قاسية على
زمالء قائد «اآللبي سيليستي» ليونيل
ميسي ،الذين ّقدموا كل ما لديهم خالل
اللقاء حينها .األرجنتني كانت الطرف

األفـ ـض ــل واألحـ ـ ــق ف ــي بـ ـل ــوغ املـ ـب ــاراة
النهائية أم ــام الـبـيــرو .ال يمكن إنكار
أن امل ــدرب الـجــديــد ليونيل سكالوني
هو السبب األساسي خلف األداء الذي
ي ـقـ ّـدمــه املـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي حــالـيــا،
ّ
فمنذ تسلمه زمام األمور خلفًا للمدرب
املـقــال خــورخــي سامباولي ،والشمس
أص ـب ـحــت ســاط ـعــة أك ـث ــر م ــن أي وقــت
مضى في قلب العلم األرجنتيني ،على
األقل في السنوات الخمس املاضية.

م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي
الـ ّ
ـوديــة فــي السعودية أم ــام املنتخب
ّ
ال ـب ــرازي ـل ــي ،أكـ ــد م ــن خــال ـهــا امل ــدرب
س ـك ــال ــون ــي أن م ــا ي ـم ـل ـكــه م ــن أف ـك ــار
يضعه في خانة املنافسني على لقب
كــوبــا أم ـيــركــا امل ـق ـبــل ف ــي  .2020فــوز
بـنـتـيـجــة ( ،)0-1لـيــس ك ــل م ــا أنـجــزه
املنتخب األرجنتيني في املباراة أمام
الـ«سيليساو» ،بل إن الجزئيات التي
حــدثــت خ ــال ال ـل ـقــاء كــانــت أك ـبــر من

الوسط هذا ،لم تكن أقدام الالعبني فيه
لتلمس عشب امللعب خالل الفترة التي
كان فيها سامباولي مدربًا للمنتخب
األرجنتيني .سكالوني عــرف ما لديه
من أدوات ،والجزء األهم أنه عرف ماذا
ي ـس ـت ـخــدم م ــن هـ ــذه األدوات .م ــن بني
األشـيــاء اإليجابية التي ظهرت خالل
م ـبــاراة ال ــ«ســوبــر كــاسـيـكــو» ،أداء لو
سيلسو .العــب ريــال بيتيس السابق،
ق ـ ـ ّـدم م ـ ـبـ ــاراة ب ـط ــول ـي ــة ،إن ك ـ ــان عـلــى

صعيد افتكاك الكرة أو على الصعيد
الهجومي وخلق الفرص .خفف العب
توتنهام الكثير من الحمل الــزائــد عن
ك ـت ـفــي ل ـي ــو م ـي ـس ــي ،إذ أص ـب ــح ه ـنــاك
صــانــع ألـعــاب آخــر على أرض امللعب،
بعيدًا عن ميسي .األمر عينه بالنسبة
الــى بــاريــديــس ،موهبة ن ــادي إمبولي
اإليـ ـط ــال ــي ،الـ ـ ــذي ان ـت ـق ــل إلـ ــى زيـنـيــت
الروسي ومن ثم إلى باريس.
باريديس قــدم مـبــاراة مميزة .دفاعيًا،
لم يغفل عن أي كــرة ،وكأنه في جميع
أرجـ ــاء امل ـل ـعــب ،مـقــاتــل وم ـح ــارب ومــن
الالعبني الذي يحتاج إليهم أي مدرب
فــي تشكيلته .ومــن النقاط اإليجابية
أيـضــا الـتــي تحسب لـسـكــالــونــي ،فهي
تـتـمـثــل بــاالع ـت ـمــاد عـلــى مـهــاجــم إنـتــر
مـيــانــو اإليـطــالــي الوتـ ــارو مارتينيز.
األخـ ـي ــر ،يـ ـق ـ ّـدم م ــوس ــم ح ـيــاتــه حــالـيــا
برفقة «الـنـيــراتــزوري» ،وهــا هو يثبت
ن ـف ـس ــه عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب م ـه ــاج ـم ــن مــن
ال ـع ـي ــار ال ـث ـق ـيــل ،ول ـه ــم تــاري ـخ ـهــم مع
املنتخب األرجنتيني ،الحديث هنا عن
غونزالو هيغوايني ،سيرجيو أغويرو
وماورو إيكاردي.
ي ـب ـق ــى ال ـ ـسـ ــؤال ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي رب ـمــا
لــن يـجــد لــه أح ــد إجــابــة فــي املستقبل
القريب ،وهو ما سبب تهميش املوهبة
امل ـم ـيــزة ال ـخــاصــة ب ـن ــادي يــوفـنـتــوس،
ب ــاول ــو ديـ ـب ــاال .األخـ ـي ــر ،ن ـشــر ص ــورة
لــه عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
تجمعه بقائد املنتخب ونجم برشلونة
ليونيل مـيـســي ،وهـمــا يبتسمان .في
السابق ،نقلت بعض املـصــادر أخبارًا
ع ــن أن ال ـس ـبــب الــرئ ـي ـســي خ ـلــف عــدم
مـشــاركــة ديـبــاال هــو ميسي ،نـظـرًا إلى
تـشــاركـهـمــا امل ــرك ــز ع ـي ـنــه .ديـ ـب ــاال ،في
امل ــوس ــم ق ـبــل امل ــاض ــي م ــع يــوفـنـتــوس،
نشط في مراكز ّ
عدة ،ومن بينها مركز
الجناح األيمن ،الــذي برع فيه كما في
غ ـي ــره م ــن امل ــراك ــز .م ــا مـشـكـلــة ميسي
م ــع ديـ ـب ــاال؟ وه ــل ه ــي واقـ ــع ال يمكن
التغاضي عنه؟
ي ــؤك ــد ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـ ـصـ ــادر أن عـلــى
ً
املـ ــدرب سـكــالــونــي أن يـجــد ح ــا لـهــذه
املشكلة ،فمستقبل الالعب مع منتخب
ّ
املضي
«التانغو» بات مهددًا ،وال يجب
ب ـس ـيــاســة ال ـت ـه ـم ـيــش ال ـت ــي اعـتـمــدهــا
املــدرب سامباولي .الوقت سيظهر كل
شيء.

ماراثون

حول العالم

إلغاء ماراثون بيروت  2019نهائيًا
ّ
أل ـ ـغـ ــى مـ ـن ــظـ ـم ــو م ـ ـ ــاراث ـ ـ ــون بـ ـي ــروت
الـ ــدولـ ــي سـ ـب ــاق هـ ــذا الـ ـع ــام نـهــائـيــا
ب ـس ـب ــب األوض ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـتـ ــي ي ـش ـهــدهــا
ل ـب ـنــان وال ـ ـحـ ــراك ال ـش ـع ـبــي املـسـتـمــر
مـ ـن ــذ  17تـ ـش ــري ــن األول/أك ـ ـ ـتـ ـ ــوبـ ـ ــر.
وكــانــت جمعية «ب ـي ــروت م ــاراث ــون»
ّ
امل ـنــظ ـمــة ل ـه ــذا ال ـح ــدث س ـنــويــا منذ
عــام  ،2003قــد أرج ــأت السباق الــذي
ك ــان م ـق ـ ّـررًا ف ــي ال ـعــاشــر م ــن تشرين
الثاني/نوفمبر الحالي حتى إشعار
آخ ــر ،وقــالــت الجمعية فــي بـيــان لها
«على ضــوء هــذا الــواقــع املؤلم قررت
(الـجـمـعـيــة) إل ـغــاء الـسـبــاق وتجديد
املـ ــوعـ ــد ل ـل ـس ـب ــاق املـ ـقـ ـب ــل وت ـث ـب ـي ـتــه
بـ ـت ــاري ــخ األح ـ ـ ــد  8ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي
(نوفمبر) .»2020
وستقوم الجمعية برد الرسوم التي
دفـعـهــا امل ـش ــارك ــون ل ــدى تسجيلهم
ف ــي ال ـس ـب ــاق «ف ـ ــور ان ـت ـظ ــام الــوضــع
املصرفي في لبنان».
وت ــاب ــع ال ـب ـيــان «إن جـمـعـيــة ب ـيــروت
مـ ـ ــاراثـ ـ ــون ال ـ ـتـ ــي آمل ـ ـهـ ــا هـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار
والتداعيات اإلدارية واملالية الناتجة
عنهّ ،
تود تقديم خالص آيات االعتذار
من كل الشركاء والــرعــاة الحقيقيني
واملثاليني ومن ّ
العدائني والـعـ ّـداءات

ومن الشعب اللبناني عمومًا».
ووص ـ ـفـ ــت الـ ـسـ ـب ــاق ب ــأن ــه «الـ ـح ــدث
ّ
الــذي عــزز موقع لبنان على خارطة
ّ
األحـ ـ ــداث الــريــاض ـيــة ال ــدول ـي ــة وق ــدم
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة ال ـ ـح ـ ـضـ ــاريـ ــة عـ ـ ــن إرادة
الحياة لدى اللبنانيني ،بحيث كانت
الـعــاصـمــة ب ـيــروت الحبيبة أم املــدن
املاراثونية في كل عام».
وكــانــت الجمعية قــد أرج ــأت الحدث
ف ــي بـ ــادئ األم ـ ــر ،ل ـكــن م ــع اس ـت ـمــرار
التظاهرات املطلبية وإقفال الطرقات
واالع ـت ـص ــام ــات امل ـن ـت ـشــرة اض ـطــرت
إلى إلغاء السباق.
ُ
ويـ ـع ــد ال ـس ـب ــاق ال ـس ـن ــوي أحـ ــد أه ــم
األحــداث الرياضية في لبنان ،حيث
ُيـص ـنــف س ـبــاق ب ـي ــروت ال ــدول ــي في
امل ـس ـت ــوى ال ـف ـضــي م ـنــذ عـ ــام ،2015
وك ـ ـ ــان م ــرشـ ـح ــا لـ ـيـ ـن ــال ال ـت ـص ـن ـيــف
الذهبي مــن االتـحــاد الــدولــي أللعاب
الـ ـق ــوى ،إذ يـشـهــد س ـنــويــا مـشــاركــة
ّ
عدائني عامليني.

نتائج اللوتو اللبناني
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تصفيات يورو 2020

بتعادله األخير أمام منتخب أيرلندا
الشمالية ،ضمن منتخب هولندا
مقعدًا في «يورو  ،»2020ليعود
بذلك للمشاركة في البطوالت
غياب عن
األوروبية الكبيرة بعد ٍ
يورو  2016ومونديال .2018
ٌ
عال لمنتخب الطواحين
أداء ٍ
في مبارياته األخيرة ،يأمل مدرب
المنتخب رونالد كومان استمراره
اليوم ،عندما يواجه العبوه
منتخب إستونيا 21:45( ،بتوقيت
بيروت) على ملعب أمستردام آرينا
حسين فحص
عام  ،2010تمكن منتخب هولندا من الوصول
إلـ ــى ن ـه ــائ ــي كـ ــأس ال ـع ــال ــم والـ ـحـ ـل ــول وصـيـفــا
خلف منتخب إسبانيا .بعد ذلــك ،بــدأت أسهم

يقدم ممفيس ديباي أداء مميزًا مع المنتخب (أ ف ب)

جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1768وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة42 - 41 - 40 - 25 - 16 - 5 :
الرقم اإلضافي3 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 38,565,090ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 34 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1,134,267 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 38,565,090ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 954 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 40,425 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 95,496,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 11,937 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 187,883,719 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 39,023,453 :ل.ل.
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«الطواحني» بالهبوط تدريجيًا تزامنًا مع نهاية
الحقبة الذهبية للمنتخب .العبون تاريخيون
اعتزلوا واحـدًا تلو اآلخــر ،كان أبرزهم ويسلي
شـنــايــدر ،روبــن فــان بيرسي وأري ــن روب ــنّ .
مر
بعدها املنتخب بفتر ٍة انتقالية كتب لها الفشل
م ــع م ــدرب ــن م ـخ ـت ـل ـفــن ،ح ـت ــى ت ـس ـلــم رون ــال ــد
كومان ،املدرب الحالي للمنتخب ،زمام األمور.
عـ ــام  ،2018ت ــم تـع ـيــن ك ــوم ــان م ــدرب ــا ملنتخب
الطواحني خلفًا للمدرب املقال ديك أدفوكات الذي
فـشــل فــي الـتــأهــل لـكــأس الـعــالــم األخ ـيــر .بعكس
مسيرته كالعب كرة قدم ،لم تعرف مسيرة كومان
التدريبية نجاحًا ُيذكر ،إذ مثلت أندية الوسط
ف ــي إنـكـلـتــرا كــإي ـفــرتــون وســاوث ـهــام ـب ـتــون أب ــرز
محطات املدرب الخمسيني ،غير أن ذلك لم يقف
ّ
تحسن كثيرًا
عقبة أمــام تدريبه املنتخب ،الــذي
تحت إشــرافــه .لــم تـعــرف الـطــواحــن مــع مدربها
الجديد كــرة كــرويــف الشاملة ،غير أنها أدركــت
مفاتيح الفوز في املباريات ،عبر استغالل طاقات
الــاع ـبــن ال ـش ـبــاب وتــوظـيـفـهــا لـخـلــق ال ـت ــوازن
املطلوب في املنظومة .وجد كومان في املنتخب
مواهب شابة عديدة ،كان أبرزها مهاجم ليون
الفرنسي ممفيس ديباي الــذي ّ
سجل في أغلب
مبارياته األخـيــرة ،كما كــان لجوهرة برشلونة
الـشــابــة فرينكي دي يــونــغ دور ب ــارز فــي نجاح
املنظومة إثر مشاركته املباشرة في عملية بناء

3 42 41 40 25 16 5

7

«ثورة شابة» يقودها رونالد كومان
الـهـجـمــة وت ـحــديــد «ري ـت ــم» امل ـب ــاري ــات ،فــي حني
لعب الخط الدفاعي للمنتخب الــدور األبــرز في
العودة إلى نــادي الكبار .ثنائية دفاعية مميزة
تشكلت مــن العــب ليفربول فيرجيل فــان دايــك،

استعان ماينتس الذي يعاني ّ
األمرين
في الدوري األملاني لكرة القدم ،بأشيم
َ
بايرلورتسر لإلشراف عليه ،وذلك بعد
تسعة أيام فقط على إقالته من منصبه
كمدرب لكولن .وكان ابن الـ 59عامًا قاد كولن
للعودة هذا املوسم إلى دوري الدرجة األولى
كمدرب مؤقت ،لكنه أقيل في وقت سابق
من هذا الشهر بعد سلسلة من ثالث هزائم
متتالية ،بدأها أمام ماينتس بالذات في 25
تشرين األول/أكتوبر حني كان األخير بقيادة
ساندرو شفارتس الذي أقيل من منصبه
قبل أسبوع بعد الخسارة أمام أونيون
برلني( )3-2في الدوري املحلي .ونقل موقع
ماينتس عن مديره الرياضي روفن شرويدر
قوله إن «أشيم َ
بايرلورتسر مدرب نموذجي
بالنسبة إلى ماينتس» ،مضيفًا «إنه خبير
كروي دقيق ومستنير ولديه موهبة تطوير
روح جماعية مميزة في الفريق».

ّ
ُيصنف سباق بيروت
الدولي في المستوى
الفضي (أرشيف)

6

«الطواحين» تعود إلى الدوران

ماينتس يتعاقد مع ّ
مدرب
كولن السابق

استراحة
2

أف ـض ــل العـ ــب ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى مــدافــع
نـ ــادي يــوف ـنـتــوس مــات ـيــاس دي ل ـي ـخــت ،أعـطــت
قــوة إضافية للمنتخب الــذي استقبلت شباكه
 7أه ــداف فقط خــال مـبــاريــات التصفيات التي
خاضها.
 5انتصارات ،تعادل وخسارة ،وضعت املنتخب
الهولندي في وصافة املجموعة الثالثة .بعد
ض ـم ــان ال ـتــأهــل لـلـبـطــولــة األوروب ـ ـيـ ــة املـقــامــة
الصيف املقبلّ ،
يعول رجال كومان اليوم على
التأهل كأول املجموعة ،إذا ما حققوا انتصارًا
أمام أستونيا ،مقابل خسارة املتصدر أملانيا
من ثالث املجموعة أيرلندا الشمالية .لم يسبق
ّ
ألس ـتــون ـيــا أن ت ــأه ـل ــت ل ـ ـ ــأدوار امل ـت ـقــدمــة من
اليورو أو كأس العالم ،كما أنها حققت نقطة
واح ـ ــدة م ــن  7م ـب ــاري ــات وضـعـتـهــا ف ــي املــركــز
َاألخ ـي ــر م ــن امل ـج ـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ،م ــا سيسهل
املهمة أمام هولندا.
ٌ
ونتائج مقنعة جعلت مــن أبناء
أداء مـتــوازن ّ
كومان أبــرز املرشحني للفوز ببطولة اليورو
املـقـبـلــة .بـطــولــة هــي األك ـبــر فــي أوروب ـ ــا ،يأمل
الهولنديون عن طريقها العودة إلى منصات
التتويج ،بعد أن كانوا قاب قوسني أو أدنى من
التتويج ب ــدوري األمــم األوروب ـيــة فــي نسخته
األول ــى ،ال ــذي خـســره املنتخب أم ــام البرتغال
بهدف نظيف.
ٍ
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1

أفقيا

 -1مسرحية لبنانية مــن تــألـيــف الــراحــل مـنـصــور الــرحـبــانــي وم ــن إخ ــراج م ــروان
الــرحـبــانــي –  -2مدينة ســوريــة – جـنــون –  -3أول جـ ّـبــار فــي األرض ذكــر فــي سفر
التكوين – فرنسي أعـمــى إخـتــرع ال ـحــروف الناتئة لتعليم العميان –  -4رياضة
باألجنبية – فوالذ –  -5ما حول األسنان من اللحم – حيوان خرافي – عجز وجهل
–  -6حــرف عطف – اســم مــوصــول – صفة يــوم ليس فيه غيم أو مطر –  -7جزيرة
يونانية في املتوسط – مدينة صينية سياحية –  -8مدينة إسبانية باألندلس على
املتوسط – بسط قدميه – ّ -9أول الشيء – ضمن –  -10إحــدى محافظات منطقة
ّ
تتميز بوفرة مياهها وعذوبتها
الجوف باململكة العربية السعودية

عموديًا

 -1قلعة الحصن في سوريا بمحافظة حمص –  -2ماركة سجائر – ذكر البقر – سهل
ّ
يتعلم فيها التالميذ والطلبة – حمام ّ
بري –
ونهر ّإيطالي –  -3مؤسسة تعليمية
ّ
 -4أ ّحــل محل الشخص في مهمة رسمية – شــدة األمــر وقوته –  -5بحيرة روسية
تشكل إمتدادًا لخليج فنلندا فيها مالحة ناشطة تربط البلطيق بالبحر األبيض
والفولغا –  -6سقي النبات – خصب – بحث قصير في موضوع أدبــي ُينشر في
جريدة أو مجلة – ّ -7
عد العمل ذا نقيصة وقدح فيه واستقبحه – عيب –  -8نوتة
موسيقية – قشر وكشط – وزن مقداره ألف كيلو –  -9موقع أثري في لبنان بقضاء
صور –  -10قريبي أو يتصل بي بقرابة – ُحب

أفقيا

شروط اللعبة
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مشاهير 3311

حلول الشبكة السابقة

 -1مهاتما – وضح –  -2ينحاز – بربر –  -3شرم – ّ
البواب –  -4إيداهو – ابا –  -5زير – قر – -6
بكم – أم – مس –  -7ناي – أسمهان –  -8مس – ريم – انت –  -9رتاج – الوحي –  -10امللك حسني

حل الشبكة 3310

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.

1

 -1ميشال – نمر –  -2هنري – باستا –  -3أحمد زكي – ال –  -4تا – ّ
ايم – رجم –  -5مزاهر – اي – -6
لو – أسماك –  -7ب ب – قمم – لح –  -8وروار – هاوس –  -9ضباب – مانحي –  -10حرب السنتني

عموديًا

13

إعداد
نعوم
مسعود
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ممثلة أميركية تعتبر بنظر النقاد من أكثر املمثالت الشابات موهبة في
أميركا .مجلة تايم رشحتها من بني  100شخصية األكثر تأثيرًا في العالم
 = 9+11+10+5+7+6+4مــديـنــة إيـطــالـيــة ■  = 8+1سـحــب ■  = 2+3عملة
آسيوية

حل الشبكة الماضية :لطفي العبدلي

نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1768
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح70697 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 28,926,814 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية 0 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0697 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.697 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم97 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.امل ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــغ امل ـ ـت ـ ــراك ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 75,000,000ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 946
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة578 :
• يومية أربعة4580 :
• يومية خمسة15299 :

