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رياضة

رياضة

ال ليغا

ّ
سيتيين قدم أوراق اعتماده

ّ
برشلونة يتنفس من جديد

هو انتصار معنوي حققه النادي
الكاتالوني برشلونة في أول ظهور
لالعبيه تحت قيادة المدرب الجديد
كيكي سيتيين ،البديل للمدرب المقال
إرنستو فالفيردي .نتيجة  0-1ال تعكس
مجريات اللقاء ،الذي خرج منه سيتيين
بالكثير من النقاط اإليجابية .كل ما يحتاج
هو الوقت،
إليه مدرب ريال بيتيس السابق ّ
ففي قادم المباريات واأليام ستتضح
الصورة أكثر
حسن رمضان
بهدف من النجم األرجنتيني وأفضل
العب في العالم ليونيل ميسي ،حقق
ب ــرش ـل ــون ــة ف ـ ـ ــوزًا ش ــاق ــا ع ـل ــى ضـيـفــه
غ ــرن ــاط ــة ضـ ـم ــن الـ ـج ــول ــة ال ـع ـش ــري ــن
مــن «الـلـيـغــا» اإلسـبــانـيــة .هــي امل ـبــاراة
األول ــى للمدرب سيتيني ،الــذي وضع
تشكيلته املـنــاسـبــة مــن وجـهــة نـظــره،
وق ـ ّـدم م ـبــاراة ال ب ــأس بـهــا مــن ناحية
األرقـ ـ ــام واإلح ـص ــائ ـي ــات ،ل ـكــن م ــا هو

بلغت نسبة سيطرة النادي
الكاتالوني على الكرة
 %82بعد نهاية المباراة
ّ
م ــؤك ــد ،أن غــرنــاطــة لـيــس بــاالخـتـبــار.
 1005تمريرات ،هي حصيلة مجموع
التمريرات التي لعبها زمالء الفرنسي
أن ـطــوان غــريــزمــان خ ــال الـلـقــاء ،وهــو
أكـبــر ع ــدد مــن الـتـمــريــرات مـنــذ ،2012
وت ـحــدي ـدًا عـنــدمــا ك ــان ال ي ــزال امل ــدرب
بـيــب غ ــواردي ــوال عـلــى رأس الـعــارضــة
الـفـنـيــة لـبــرشـلــونــة .ه ــذا األم ــر يعكس
ث ـقــافــة وف ـكــر ه ــذا امل ـ ــدرب «األشـ ـي ــب»،
ّ
الذي تمكن من بلوغ هدفه من املباراة
األولى ،وهو االستحواذ.
ب ـ ـل ـ ـغـ ــت ن ـ ـس ـ ـبـ ــة سـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــرة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي
ال ـك ــات ــال ــون ــي ع ـل ــى الـ ـك ــرة  %82بـعــد
ّ
ن ـه ــاي ــة املـ ـ ـب ـ ــاراة ،وه ـ ــذا م ــا ي ــؤك ــد أن
س ـي ـت ـي ــن اسـ ـتـ ـط ــاع ت ـغ ـي ـي ــر ال ـن ـمــط
وطريقة اللعب اللذين كــان يتبعهما
امل ـ ــدرب ال ـســابــق ف ــال ـف ـي ــردي .م ــن بني
النقاط اإليجابية أيضًا ،هي الثبات
والصالبة الدفاعية التي برزت خالل

أكد سيتيين أنه سيعتمد على الالعبين الشباب (ا ف ب)

املـ ـب ــاراة ،فــرغــم ض ـعــف ق ـ ــدرات فــريــق
الخصم الهجومية ،إال أن التناغم بني
املــداف ـعــن والع ـبــي خــط الــوســط كــان
واض ـح ــا .رب ـمــا ه ــي أف ـضــل مـبــاريــات
الع ـ ـ ــب خ ـ ــط ال ـ ــوس ـ ــط وأحـ ـ ـ ــد أعـ ـم ــدة

الـ ـن ــادي سـيــرجـيــو بــوسـكـيـتــس منذ
بداية املوسم الحاليّ .
قدم بوسكيتس
ّ
م ـ ـبـ ــاراة ت ـك ـت ـي ـك ـيــة ب ــامـ ـتـ ـي ــاز ،ت ـمــكــن
خاللها من االحتفاظ بالكرة وتمرير
أكبر عدد ممكن من التمريرات.

خ ــال ال ـل ـقــاء األول لـسـيـتـيــن ،ح ــاول
املـ ــدرب الـجــديــد تطبيق أف ـك ــاره التي
كـ ــان ق ــد اش ـت ـه ــر ب ـه ــا ع ـن ــدم ــا كـ ــان ال
ي ـ ـ ــزال مـ ــدربـ ــا لـ ــريـ ــال ب ـي ـت ـي ــس ،وم ــن
بينها تغيير تشكيلة وخطة الفريق

خــال مجريات اللقاء .فــي الكثير من
دقائق املـبــاراةّ ،
تحول الظهير األيمن
سيرجيو روبـيــرتــو إلــى مــدافــع ثالث
إلى جانب كل من الفرنسي صامويل
أومـتـيـتــي واإلس ـبــانــي ج ـيــرار بيكيه،
ليصبح كل من جــوردي ألبا والشاب
الصغير آنسو فاتي العبي خط وسط
إض ــاف ـي ــن ف ــي ح ــال ــة ال ـه ـج ــوم ،وإل ــى
مــدافـعــن إضــافـيــن فــي حــالــة الــدفــاع
والـهـجـمــات املــرتــدة مــن قبل غرناطة.
على هــذه األف ـكــار ،كــان يعتمد كيكي
في بيتيس ،لكن األفكار ال تصلح في
كــل األمــاكــن وم ــع كــل األن ــدي ــة ،فثقافة
الفرق األوروبية مختلفة عن بعضها
الـبـعــض ،وتـبـقــى ه ــذه األف ـك ــار مجرد
تـجــارب أجــراهــا كيكي خــال مباراته
األولـ ــى ك ـمــدرب لـلـنــادي الـكــاتــالــونــي.
خــال عهد امل ــدرب فالفيردي ،لــم يكن
هناك وجود لالعب يدعى ريكي بويغ.
ابن الماسيا وصاحب العشرين عامًا،
يعتبر مــن بــن أف ـضــل امل ــواه ــب التي
خ ــرج ــت مـ ــن امل ـ ــدرس ـ ــة ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـخـ ـم ــس أو ال ـع ـشــر
املاضية .لــم يمنح فالفيردي الفرص
أب ـدًا لريكي ،ول ــوال اإلصــابــات ملــا كان
املتابعون قد شاهدوا الصغير آنسو
فــاتــي الع ـبــا ف ــي الـتـشـكـيـلــة .ف ــي هــذه
النقطة تحديدًا ،يختلف كيكي كثيرًا
ع ــن أرن ـس ـت ــو ،ف ـفــي م ـب ــارات ــه األول ـ ــى،
ً
أشرك كيكي الشاب ريكي بويغ بديال
ّ
وقدم نفسه بصورة جيدة أمام حوالى
 66أل ــف م ـت ـفــرج .يعتبر سيتيني من
بني املدربني الذين يعتمدون بصورة
أساسية على الالعبني الشباب ،وهذا
م ــا س ـيـن ـع ـكــس إي ـج ــاب ــا ع ـ ّل ــى ثـنــائــي
خط الوسط الذهبي املتمثل بفرنكي
دي ي ــون ــغ الـ ـه ــولـ ـن ــدي وآرثـ ـ ـ ــر مـيـلــو
البرازيلي ،اللذين لم يأخذا فرصهما
كـمــا يـجــب م ــع فــال ـف ـيــردي ،الـ ــذي كــان
يـفـضــل ال ـك ــروات ــي إي ـف ــان راكـيـتـيـتــش
عليهما.
في أول مباراة رسمية له مع برشلونة،
وبخط وسط أقل ما يقال عنه إنه من
ب ــن األب ـط ــأ ف ــي أوروب ـ ـ ــا ،اس ـت ـطــاع أن
ي ـخ ـلــق ت ـمــاس ـكــا دف ــاع ـي ــا وه ـجــوم ـيــا
لــم يـشـهــده ال ـنــادي مـنــذ فـتــرة طويلة.
أف ـكــار وثـقــافــة واض ـحــة وطــريـقــة لعب
مـتـقـنــة م ــن دون وجـ ــود «ع ــك ك ــروي»
واع ـت ـمــاد كـلــي عـلــى ال ـف ــردي ــات وعـلــى
ليو ميسي .وجــود كل من راكيتيتش
وفيدال وبوسكيتس في خط الوسط
لم يمنعه من تطبيق أفكاره على أرض
امل ـل ـعــب .بــرش ـلــونــة ع ــاد لـيـتـنـفــس من
جديد.

كأس إيطاليا

مدينة الشمس تستضيف «نسور العاصمة»
ي ـس ـع ــى التـ ـسـ ـي ــو ح ــام ــل الـ ـلـ ـق ــب إل ــى
مواصلة موسمه املميز محليًا ،حينما
يحل ضيفًا على نابولي الجريح اليوم
( 21:45بـتــوقـيــت بـ ـي ــروت) ف ــي ال ــدور
الربع النهائي ملسابقة كــأس إيطاليا
ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم .وي ـمــر التـسـيــو حاليًا
ّ
بواحدة من أفضل فتراته التي كللها
نهاية الـعــام املــاضــي بتتويجه بلقب
ال ـكــأس الـســوبــر املحلية عـلــى حساب
يوفنتوس بالفوز عليه  ،1-3وتحقيقه
 11انـتـصــارًا متتاليًا فــي الـ ــدوري ،ما
وضـعــه فــي املــركــز الـثــالــث ( 45نقطة)
على الئحة الترتيب خلف يوفنتوس
األول ( 51نقطة) وإنتر ميالنو الثاني
( ،)47علمًا بأنه يملك مـبــاراة مؤجلة
أمام هيالس فيرونا .وتعود الخسارة

األخـيــرة لفريق العاصمة محليًا إلى
 25أيلول/سبتمبر  ،2019عندما سقط
بملعب جوسيبي مياتسا أم ــام إنتر
صفر.1-
ودخل التسيو طرفًا قويًا في منافسة
يــوف ـن ـتــوس وإن ـت ــر م ـيــانــو ع ـلــى لقب
ال ـ ـ ــدوري ،وي ـط ـمــح إل ــى ال ـح ـفــاظ على
ل ـق ــب م ـســاب ـقــة الـ ـك ــأس ب ـع ــد خ ــروج ــه
خــالــي ال ــوف ــاض مــن مـســابـقــة ال ــدوري
األوروبي «يوروبا ليغ» بحلوله ثالثًا
ف ــي دور امل ـج ـمــوعــات ب ـعــدمــا تـعــرض
ألربع خسارات مقابل فوزين .ويمتلك
الت ـس ـيــو ،الــوح ـيــد أي ـضــا الـ ــذي ألـحــق
الخسارة بيوفنتوس هــذا املوسم في
الدوري عندما تغلب عليه  ،1-3أفضل
خط هجوم في الدوري املحلي برصيد

 46ه ــدف ــا ن ـص ـف ـه ــا س ـج ـل ـه ــا ه ـ ّـداف ــه
الدولي تشيرو إيموبيلي.
وي ـت ـص ــدر إي ـمــوب ـي ـلــي الئ ـح ــة ه ـ ّـداف ــي
الدوري برصيد  23هدفًا بينها ثالثية
في الفوز الكاسح على سمبدوريا 1-5
السبت في افتتاح املرحلة العشرين.
ويأمل التسيو ،الساعي إلى لقبه األول
منذ عام  ،2000في استغالل املعنويات
املـ ـه ــزوزة داخـ ــل ف ــري ــق نــابــولــي ال ــذي
يمر بأسوأ فتراته ،حيث يحتل املركز
الـحــادي عشر بعدما أنهى املوسمني
املاضيني وصيفًا للسيدة العجوز.
ويـشـهــد الـ ــدور الــربــع الـنـهــائــي أيـضــا
ّ
قـمــة ال تـقــل أهـمـيــة ،حـيــث يستضيف
ي ــوف ـن ـت ــوس يـ ــوم غ ــد األرب ـ ـعـ ــاء فــريــق
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر روم ـ ـ ـ ـ ـ ــا .وي ـ ـعـ ــول

ّ
حقق التسيو  11انتصارًا متتاليًا (أ ف ب)

حول العالم
منافسات اليوم األول من بطولة أستراليا املفتوحة،
أولى البطوالت األربع الكبرى في كرة املضرب ،التي
شهدت ّ تأجيل العديد من املباريات بسبب املطر.
واستهلت أوساكا املصنفة رابعة حملة الدفاع عن
لـقـبـهــا بـنـجــاح ب ـفــوز سـهــل عـلــى الـتـشـيـكـيــة م ــاري
بوزكوفا  2-6و .4-6ومن جهتها نجت آشلي بارتي
املصنفة أولى من ّفخ األوكرانية ليسيا تسورينكو
عـنــدمــا قـلـبــت تـخــلـفـهــا أمــام ـهــا  7-5إل ــى ف ــوز 1-6
و .1-6أما املخضرمة سيرينا وليامس ( 38عامًا)
فقد حجزت بطاقتها إلى الــدور الثاني بفوز سهل
على الروسية اناستازيا بوتابوفا املصنفة تسعني
عامليًا -6صفر و .3-6واحتاجت سيرينا ،التاسعة
عامليًا والساعية إلى معادلة الرقم القياسي في عدد
األلقاب في البطوالت الكبرى ( )24املوجود بحوزة
األسـتــرالـيــة مــارغــاريــث ك ــورت ،إلــى  58دقيقة فقط
للتغلب على بــوتــابــوفــا .وك ـ ّـررت الالعبة األميركية
الــواعــدة كــوري غــوف ابنة
الخامسة عشرة إنجازها
ف ــي ال ـ ــدور األول لـبـطــولــة
ويـمـبـلــدون الـعــام املاضي
عندما أطاحت بمواطنتها
امل ـ ـخ ـ ـض ـ ــرم ـ ــة فـ ـيـ ـن ــوس
ولـيــامــس ( 39عــامــا) من

ديوكوفيتش وفيدرر إلى الدور الثاني

ب ـ ـل ـ ــغ الـ ـ ـص ـ ــرب ـ ــي ن ـ ــوف ـ ــاك
ديوكوفيتش املصنف ثانيًا
الدور الثاني لبطولة أستراليا
امل ـف ـتــوحــة ،أول ـ ــى ال ـب ـطــوالت
األربع الكبرى بكرة املضرب،
رغم خسارته مجموعة أمام
األملاني يان-لينارد شتروف
أمس االثنني قبل أن يفوز بصعوبة  )5-7( 6-7و6-2
و 2-6و .1-6وه ــذا هــو الـفــوز رقــم  900فــي مسيرة
الصربي الساعي للقبه الثامن في ملبورن والسابع
عشر فــي الـغــرانــد ســام .واحـتــاج ديوكوفيتش إلى
ساعتني و 16دقيقة إلنهاء املباراة لصالحه ،واالنتقال
إلى الدور املقبل .ومن جهته حجز السويسري روجيه
فيدرر املصنف ثالثًا عامليًا بسهولة بطاقته إلى الدور
الثاني بفوزه على األميركي ستيف جونسون 3-6
و 2-6و .2-6واحتاج فيدرر إلى ساعة و 21دقيقة فقط
للتخلص من عقبة جونسون وتحقيق فوزه الـ 98في
البطولة األسترالية.

بداية جيدة ألوساكا وسيرينا
ّ
حــقـقــت ك ــل م ــن الـيــابــانـيــة ن ــاوم ــي أوس ــاك ــا حــامـلــة
اللقب واألميركية سيرينا وليامس بداية جيدة في

الــدور األول ،وأخرجتها من الــدور ذاتــه في البطولة
األسترالية بالفوز عليها  )5-7( 6-7و.3-6

القدم مع الشباب ،وخاصة حفيده (ابن ابنته) الذي
يلعب إلى جواره في الفريق نفسه.

ّ
جد وحفيده زميالن في فريق لكرة
القدم

روميرو ينجو من حادث بأعجوبة

أفــردت وسائل اإلعــام الرياضية التركية يوم أمس
اإلثـ ـ ـن ـ ــن مـ ـس ــاح ــة م ـه ـمــة
للحديث عن حادثة نــادرة
ف ــي كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم .وك ـشــف
اإلعـ ــام ال ـتــركــي أن فــريــق
«ع ـمــرلــي س ـب ــور» الـتــركــي
ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم يـ ـض ــم فــي
صفوفه الالعب شكري يغيتير ( 57عامًا) ،وحفيده
الشاب إسماعيل دميرطاش ( 18عــامــا) .وينافس
الفريق في دوري الدرجة الثانية للهواة بوالية ماردين
جنوب شرق البالد .وبــدأ شكري مسيرته الكروية
باالنضمام إلى فريق الحي عام  ،1972قبل أن ينتقل
إلى درجــة الهواة ،وهو يشغل منصب رئيس نادي
عمرلي سبور ،وكابنت الفريق في الوقت نفسه.
ونقلت وكالة أنباء األنــاضــول عن شكري قوله إنه
يستطيع لعب مباراة كاملة بالرغم من أنه يبلغ 57
عامًا ،وأنه يفكر باالعتزال لدى بلوغ الـ  .61وأعرب
شكري عــن بالغ سعادته جــراء مواصلة لعب كرة

نجا حارس مرمى مانشستر يونايتد اإلنكليزي
الــدولــي األرجنتيني ّسيرجيو رومـيــرو بأعجوبة
من حــادث سير تحطمت خالله سيارته .ونقلت
وســائــل إعــام إنكليزية عــن يونايتد أن حارسه
االح ـت ـي ــاط ــي ت ـع ــرض لـ ـح ــادث خـ ــرج م ـنــه ســاملــا.
وأظ ـهــرت صــور ومـقــاطــع فيديو تــم تــداولـهــا على
وســائــل الـتــواصــل االجتماعي الـسـيــارة البيضاء
ّ
الـلــون مهشمة ومـحــاصــرة تحت حــاجــز حديدي
بــال ـقــرب مــن مــركــز تــدريــب «الـشـيــاطــن الـحـمــر».
وأكــد الـنــادي لصحيفة مانشستر ايفنينغ نيوز
أن السيارة تخص حــارســه البديل رومـيــرو (32
عــامــا) ،وأن ــه لــم ُيـصــب بــأي أذى مــن ال ـحــادث ولم
تـقــع لــه أي ــة إص ــاب ــات ،وهــو
شارك في التدريبات .وتبلغ
قيمة سـيــارة المبورغيني
غ ــاالردو الـتــي تحطمت ما
ي ـقــارب ال ـ ـ  190أل ــف يــورو
ع ـل ـم ــا أن ـ ـ ــه اش ـ ـتـ ــراهـ ــا فــي
كانون الثاني/يناير .2017

نتائج اللوتو اللبناني
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أفقيا

ّ
تركماني تاريخي شهير – يبعث
 -1للندبة – بلدة لبنانية بقضاء زغرتا –  -2زعيم
صفة دين على دولة لدولة أخرى –  -4إله التجارة
رسالة لصديق –  -3أمر فظيع – َ
عند الرومان – مال وفلوس –  -5ثقل املرض ودنا الشخص من املوت – إسم موصول
– قلب الثمرة –  -6اإلسم األول لرئيس جمهورية الواليات املتحدة األميركية بعد
ّ
باملسرات والسعادة –  -7حرف
مقتل الرئيس جون كينيدي – يقضي الحياة املليئة
نداء للبعيد – حرف جزم – نعم باللغة الروسية –  -8ضجر وسئم – حائط مرتفع
ّ
ّ
وسب – إبريق القهوة –
يلف الحديقة – ثمن البضاعة في حقل التجارة –  -9لعن
 -10رئيس جمهورية لبناني راحل

عموديًا
يــوفـنـتــوس عـلــى ثــاثــي خــط الـهـجــوم
الخطيرّ ،
هدافه البرتغالي كريستيانو
رونالدو والثنائي األرجنتيني باولو
ديباال وغونزالو هيغواين في مهمة
الوصول إلى املربع الذهبي .وأضحى
رونالدو األحد بالثنائية التي سجلها
ف ـ ــي مـ ــرمـ ــى ب ـ ــارم ـ ــا ()1-2أول الع ــب
يسجل في سبع مباريات متتالية في
الـ«سيري أ» ليوفنتوس منذ الفرنسي
دافـ ـي ــد تــريــزي ـغ ـيــه عـ ــام  2005والـ ــذي
سجل في تسع مباريات متتالية.
وتقام املباراتان األخيرتان عن الــدور
الربع النهائي أواخــر كانون الثاني/
ي ـن ــاي ــر ال ـح ــال ــي ح ـي ــث ي ـل ـت ـقــي م ـيــان
مع ضيفه تورينو في  28منه ،وإنتر
ميالن مع فيورنتينا في  29منه.

11

ُ ّ
ويشكل مع
 -1فنان وملحن ًلبناني –  -2مضيق في تركيا يصل بحري إيجه ومرمرة
البوسفور فاصال بني البلقان واألناضول –  -3دولة أميركية – قام بهجوم عسكري
–  -4إقليم فــي صربيا قــاعــدتــه بريشتينا – جــدتــي بالعامية –  -5خــاف غني –
نعاتبه –  -6طعم الحنظل –  -7قرية في سورية شمالي دمشق شهيرة بدير السيدة
العذراء – إله مصري –  -8غائر وهالك في املــاء – عكسها بيع بخسارة –  -9أصل
ّ
وجنوبي
فلسطني
البناء – صحافي لبناني راحل –  -10منطقة قديمة في شمالي
ُ
ّ
العاملية التي حكمها األمير بشارة وصارت تعرف بإسمه
لبنان أو املدن والقرى
ّ
األيوبيني
منذ عهد

أفقيا

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.

1

 -1أيمن زبيب –  -2نورنبرغ – بو –  -3كدح – دانيال –  -4لو – دياري –  -5تلة – مو – بيز – -6
ري – ما – باسه –  -7ابن خلدون –  -8أبلت – ليدو –  -9سرو – واو – رم –  -10تيغوسيغلبا

عموديًا
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مشاهير 3359

حلول الشبكة السابقة

ّ
يود – ليباري –  -3مرحلة – نبوغ –  -4ن ن – مخل –  -5زبد – مالتوس
 -1انكلترا – ست – ّ -2
–  -6برادو – اي –  -7يغني – بولوغ –  -8ياباني –  -9باريس – درب –  -10كوليزه روما

حل الشبكة 3358
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كاتب وعالم آثار وصحفي وسياسي ومؤرخ أملاني ( .)1903 -1817درس في
جامعة كيل حيث تخصص في التاريخ والحقوق .حائز على جائزة نوبل
إعداد
نعوم
مسعود

 = 1+2+5+6+1+2+4مدينة أميركية ■  = 7+3+9+10مواد قاتلة ■ = 8+11
عاصفة بحرية

حل الشبكة الماضية :شبلي العريان

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1786وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة32 - 30 - 24 - 17 - 11 - 1 :
الرقم اإلضافي15 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 2,421,001,721ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة2,421,001,721 :ل.ل..
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 152,249,293ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة152,249,293 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 49,626,360ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 31 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1,600,850 :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:
 49,626,360ل.ل
 عدد الشبكات الرابحة 923 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 53,766 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 118,712,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14,839 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1,136,558,466 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 0 :ل.ل.
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1786
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح92426 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 34,586,267 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية 17,293,134 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2426 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .426
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.26 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 986
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة803 :
• يومية أربعة1905 :
• يومية خمسة34796 :

