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رياضة

رياضة

الكرة اللبنانية

السلة اللبنانية

منتخب السلة يعود من األردن بكأس الملك

«المنتخب المشرذم»
ٌ
ألم في رأس تشوبوتاريو
بين الجمود المسيطر على كرة
القدم وبين موعد االستحقاق
المقبل الذي نسيه الجمهور ،ربما
بسبب الفترة الزمنية الطويلة بين
اإلطاللة األخيرة وتلك المقبلة،
يخوض منتخب لبنان تمارين
ّ
متقطعة ،وهي تطرح أسئلة
حول بعض األمور العالقة
مختلفة ّ
التي ينتظر حلها قبل المباراة أمام
المضيف التركماني في  31آذار
المقبل ضمن التصفيات المؤهلة
إلى كأس آسيا
شربل ّ
كريم
ك ـث ــر ال ـح ــدي ــث ع ــن ع ـ ــودة ال ـ ــدوري
اللبناني والنشاط الـكــروي العام،
ونسي الجميع أن املنتخب الوطني
ال يزال على خط التصفيات املؤهلة
إلــى كــأس آسيا  ،2023حيث يبدو
وضعه في املجموعة الثامنة غير
سهل ،وخصوصًا أن خصمه املقبل
أي منتخب تركمانستان يتصدر
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بـ ــ 9ن ـق ــاط ،أمـ ــام ال ـع ـمــاق ال ـك ــوري
الجنوبي بـفــارق نقطة واح ــدة مع
مباراة أقل لألخير ،بينما يتساوى
م ـن ـت ـخ ـب ـن ــا م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره ال ـ ـكـ ــوري
ٍّ
الشمالي بـ 8نقاط لكل منهما.
امل ـهــم أن ح ـســابــات ال ـن ـقــاط ليست
األمــر الرئيسي في الوقت الحالي،
بل األهم هي حسابات املدير الفني
ال ــروم ــان ــي ل ـي ـف ـيــو ت ـش ــوب ــوت ــاري ــو
الــذي يـحــاول مللمة أف ــراد تشكيلته
ّ
امل ـش ــت ـت ــن بـ ــن العـ ـب ــن يـنـشـطــون
في تمارين جماعية في فترة غير
اعـتـيــاديــة يـخــوضــون فـيـهــا بعض
املباريات الودية أو أخرى رسمية،
ل ـك ــن ف ــي فـ ـت ــرات م ـت ـب ــاع ــدة ،وب ــن
الع ـبــن ي ـت ــدرب ــون ف ـ ّ
ـردي ــا وآخــريــن
يغيبون عن املشهد ّ
كليًا.
من هنا ،ال يخفى أن أوجاع الرأس
تـ ـ ـط ـ ــارد ت ـ ـشـ ــوبـ ــوتـ ــاريـ ــو ،وهـ ـ ــي ال
ترتبط فقط بالحصص التدريبية
املحدودة التي يجمع خاللها قسمًا
م ــن الع ـب ـي ــه ،وأك ـثــري ـت ـهــم م ــن غير
األساسيني حيث يغيب املحترفون
جميعًا ،وهــم الــذيــن ارتـفــع عددهم
أخيرًا بعد توقف البطولة وخروج
بعضهم من لبنان .كذلك ال ترتبط
هـ ـم ــوم ت ـش ــوب ــوت ــاري ــو ب ــإص ــاب ــات
طارئة ّ
تعرض لها باألمس محمد
حيدر ونور منصور خالل الحصة
الـتــدريـبـيــة ،وقــد أف ــادت املعلومات
أنــه رغــم مغادرتهما التدريب هما

مشاكل تشوبوتاريو ال ترتبط فقط بالحصص التدريبية المحدودة (عدنان الحاج علي)

ال يعانيان من إصابتني كبيرتني.
أمــا مــا يشغل بــال امل ــدرب أكـثــر من
أي أمـ ـ ـ ـ ٍـر آخـ ـ ــر فـ ـه ــو وضـ ـ ــع بـعــض
الالعبني الذين اعتمد عليهم غالبًا،
ـاد ،ومــن
لـكـنـهــم الـ ـي ــوم م ــن دون نـ ـ ـ ٍ
دون أي ت ـمــاريــن جـمــاعـيــة ،أمـثــال
ن ــادر مطر وعــدنــان حـيــدر ،وأيضًا
يحيى الهندي الذي دخل حسابات
املنتخب في الفترة األخيرة.
ويـ ـب ــدو ال ـت ـشــابــه ك ـب ـي ـرًا ف ــي قصة
ّ
كـ ــل م ــن م ـطــر وحـ ـي ــدر ،ح ـيــث تــرك
ثـنــائــي الــوســط النجمة واألن ـصــار
ـاب ت ــرت ـب ــط
عـ ـل ــى ال ـ ـ ّتـ ــوالـ ــي ألس ـ ـ ـبـ ـ ـ ٍ
باملستحقات املذكورة في عقديهما،
وم ــن ث ــم غـ ــادرا ل ـب ـنــان .األول وفــي
ط ــري ـق ــه إل ـ ــى مـ ـط ــار بـ ـي ــروت تـلـقــى
ً
ات ـصــاال مــن تـشــوبــوتــاريــو ،وال ــذي
سأله حــول إمكانية إيـجــاده فريقًا
جــدي ـدًا بـشـكـ ٍـل ســريــع ،وخصوصًا
بعدما وصـلــت إلــى مسامع مــدرب
ّ
سيفك ارتباطه
املنتخب بــأن مطر

بــالـنـجـمــة ب ـعــد رف ـعــه ش ـكــوى ضد
األخير إلى االتحاد الدولي للعبة.
ـال مــع الــاعــب املـتــواجــد
وف ــي ات ـصـ ٍ
ف ــي امل ـغ ــرب حــال ـيــا ،ف ـقــد ق ــال مطر
ل ــ«األخ ـب ــار»« :أش ــار تشوبوتاريو
إل ــي بــأنـنــي الع ــب مـهــم للمنتخب،
لذا ّ
علي أن أبقى في جهوزية ،وقد
ـداد تام
ـ
ع
ـ
ت
ـ
س
ا
على
بأنني
ـه
ـ
ل
أكــدت
ٍ
ـت
ـ
ق
و
أي
ـي
ـ
ف
باملنتخب
ـاق
ـ
ح
لــالـتـ
ٍ
كان».

الوضع في لبنان
قد ُيفقد المنتخب
عناصر أساسية

مشكلة الع ــب الــوســط ال ــذي ّ
سجل
هدفني في آخر  7مباريات خاضها
مــع املنتخب أنــه لــم يعد يقطن في
ـزل ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ـهــو أش ـ ــار إلــى
مـ ـن ـ ٍ
أن ــه ق ــد دف ــع  3أش ـهــر ك ـبــدل ايـجــار
بعد ّ توقف تلقيه املال من النجمة،
فـ ـف ــض ــل ت ـ ـ ــرك بـ ـ ـي ـ ــروت وال ـ ــذه ـ ــاب
ل ـل ـع ـيــش مـ ــع ع ــائ ـل ـت ــه فـ ــي امل ـغ ــرب
«ل ـ ــذا غ ـيــابــي ع ــن امل ـن ـت ـخــب خ ــارج
عن إرادتــي ولو بقيت في لبنان ملا
ت ــرددت لحظة فــي الـقـيــام بواجبي
ال ــوط ـن ــي ،واألكـ ـي ــد أن ــه م ــع تـجـ ّـمــع
معسكر فإنني سألبي
املنتخب في
ٍ
أي دعوة ّ
توجه إلي».
ً
وي ـن ـت ـظــر م ـطــر اتـ ـص ــاال قــري ـبــا من
ت ـشــوبــوتــاريــو مل ـعــرفــة م ــا إذا كــان
سيحتاج إلـيــه فــي املنتخب خــال
الـفـتــرة املـقـبـلــة ،وه ــو ل ـهــذه الـغــايــة

ي ــواظ ــب ع ـلــى ال ـت ـم ــاري ــن الـيــومـيــة
الفردية .لكن الواقع أن غياب الالعب
ع ــن خـ ــوض املـ ـب ــاري ــات ق ــد يـبـعــده
ع ــن ح ـســابــات املـنـتـخــب ،وه ــو أمــر
طبيعي ،لكن وبحسب املعلومات
الـتــي ال ينفيها الــاعــب فــإنــه دخل
ـاد مـعــروف في
فــي مـحــادثــات مــع نـ ٍ
ّ
سيؤمن
املغرب لالنضمام اليه ،ما
له تمارين منتظمة حتى فتح باب
التواقيع من جديد.
وي ــدرك تـشــوبــوتــاريــو ب ــأن مشكلة
م ـط ــر أو غ ـي ــره ق ــد ت ـك ــون شـبـيـهــة
بمشكلة كــل الــاع ـبــن ،فـهـنــاك من
ال يلعب املـبــاريــات إطــاقــا ،وحتى
العبو العهد واألنصار الناشطون
في مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي
ـرات
ي ـخ ــوض ــون مـ ـب ــاري ــات ف ــي فـ ـت ـ ٍ
م ـت ـبــاعــدة ،ل ـكــن رغ ــم ذل ــك ف ــإن ــه لن
يكون مفاجئًا أن يسعى إلى تسمية
أكـثــر الــاعـبــن جـهــوزيــة بعيدًا عن
أي حـســابــات أخ ــرى ،وهــي املسألة
التي ستضع عالمة استفهام حول
اس ـ َـم ــي م ـطــر وحـ ـي ــدر ف ــي املــرح ـلــة
املقبلة ،وخصوصًا األخير الذي لم
ّ
يتدرب فرديًا أو جماعيًا منذ أكثر
م ــن شـهــر بـحـســب م ــا أفـ ــاد مـصــدر
ّ
مطلع.
ب ــدوره ،شــرح املستشار الفني في
املنتخب يوسف محمد لـ «األخبار»
الـ ـ ــوضـ ـ ــع ال ـ ـ ـعـ ـ ــام حـ ــال ـ ـيـ ــا بـ ـق ــول ــه:
«ال يـ ـخـ ـف ــى أن م ـ ــوض ـ ــوع ت ــوق ــف
الـبـطــوالت ت ــرك أث ــره السلبي على
بشكل كبير ،لذا من املهم
الالعبني
ٍ
أن نجمعهم إلب ـقــاء األل ـفــة بينهم،
حـ ـي ــث ي ـ ـ ـتـ ـ ـ ّ
ـدرب املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ح ــال ـي ــا
ّ
َ
ويصوب
يومي االثنني والثالثاء».
«دودو» عـلــى نـقـطــةٍ مـهـمــة عندما
يــذكــر دور الفريقني املـشــاركــن في
آسيا «إذ نعتمد عليهما كثيرًا في
بشكل مقبول قبل
تجهيز الالعبني
ٍ
الـتـحــاقـهــم بــاملـنـتـخــب ،وأي ـض ــا من
خالل مشاركة هؤالء في املباريات
ما يبقيهم في أجوائها».
وهــذه النقطة تلتقي مــع مــا يقوله
م ـ ــدي ـ ــر املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب فـ ـ ـ ـ ــؤاد بـ ـلـ ـه ــوان
ال ـ ـ ــذي ي ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة خـ ــروج
بـ ـع ــض ال ــاعـ ـب ــن إلـ ـ ــى االح ـ ـتـ ــراف
أخ ـي ـرًا ،والــذيــن ارت ـفــع عــددهــم إلــى
 12العـ ـ ـب ـ ــا ،م ـ ــا يـ ـعـ ـن ــي أن ن ـصــف
ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ي ـن ـش ـط ــون ح ــال ـي ــا فــي
الـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـط ـب ـي ـع ـيــة لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم،
أي ب ــن االن ـغ ـم ــاس ف ــي ال ـت ـمــاريــن
وخ ــوض املـبــاريــات «عـلــى أن نرفع
عـ ـ ــدد الـ ـحـ ـص ــص الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة (ق ــد
ت ـص ـب ــح ي ــومـ ـي ــة) بـ ـع ــد اس ـت ـك ـم ــال
العهد واألن ـصــار لواجباتهما في
آسيا ،كونهما يضمان عددًا كبيرًا
م ــن ال ــدولـ ـي ــن ،ومـ ــن ث ــم سـيـقـ ّـصــر
املنتخب الطريق إلى تركمانستان
عـبــر الـبـقــاء فــي تــركـيــا مل ــدة  4أي ــام،
ح ـيــث ي ـت ـ ّـم ال ـع ـمــل ل ـتــأمــن خــوض
م ـبــاراة تحضيرية مــع أح ــد الـفــرق
املحلية».
وت ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب أن
تـ ـش ــوب ــوت ــاري ــو لـ ــم يـ ـتـ ـط ـ ّـرق حـتــى
اآلن إل ـ ــى م ــوض ــوع م ـط ــر وح ـي ــدر
وال ـه ـن ــدي ،وأن الـ ـق ــرار ي ـعــود إلـيــه
في نهاية املطاف ،وذلك بحسب ما
يجمعه من معلومات حول الالعبني
الثالثة ،وهو قرار لن يكون بالسهل
تـ ـم ــام ــا كـ ـم ــا ه ـ ــي ح ـ ـ ــال ال ـ ـظـ ــروف
ّ
املتشعبة التي ال تزال تعرقل عمله
وتــدفـعــه إل ــى تـعــديـ ٍـل مستمر على
خططه واستراتيجياته.

عــادت بعثة منتخب لبنان للرجال
بـكــرة الـسـلــة أم ــس اإلث ـنــن ،آتـيــة من
األردن ،ب ـعــدمــا أح ـ ــرزت ل ـقــب دورة
املـلــك عبد الـلــه الثاني فــي نسختها
ال ـت ــاس ـع ــة بـ ـ ـج ـ ــدارة ،وم ـ ــن دون أي
خسارة ،وبمشاركة خمسة منتخبات
عربية .وبـمـبــادرة تكريمية ،فتحت
وزيــرة الشباب والرياضة فارتينيه
أوه ـ ــانـ ـ ـي ـ ــان كـ ـيـ ـف ــوركـ ـي ــان ص ــال ــون
الشرف التابع ملطار رفيق الحريري
الدولي ،بحضور املدير العام لوزارة
ال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة زيـ ــد خ ـيــامــي،
ّ
ورئيس اللجنة األوملبية جان همام،
والـ ـن ــائ ــب األول ل ــرئ ـي ــس االتـ ـح ــاد
اآلسيوي ورئيس االتحاد اللبناني
ل ـك ــرة ال ـس ـلــة أك ـ ــرم ح ـل ـبــي ،واألمـ ــن
العام للجنة األوملبية العميد حسان
رسـ ـت ــم ،ون ــائ ــب رئ ـي ــس اتـ ـح ــاد كــرة
ّ
السلة ضومط ك ــاب ،واألمــن العام
املحامي شربل ميشال رزق ،وعضوا
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ج ـ ـ ـ ـ ــورج ص ــاب ــونـ ـجـ ـي ــان
وتـ ّـمــام جـ ــارودي ،وحـشــد مــن رجــال
الصحافة واالعالم.

اتحاد كرة السلة على اإلنجاز التي
تحقق في األردن ،والذي يضاف الى
سـلـسـلــة اإلنـ ـج ــازات ال ـتــي حققتها
ك ــرة الـسـلــة الـلـبـنــانـيــة ،مـشـيــرة الــى
أن ال ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي ف ـخ ــور بـهــذا
اإلنجاز ،وموجهة تحية الى رئيس
االت ـح ــاد وأع ـضــائــه عـلــى جـهــودهــم
ل ـت ـط ــوي ــر ال ـل ـع ـب ــة وعـ ـل ــى الـنـتـيـجــة

دعت أوهانيان الشعب اللبناني
الى مواكبة مباراتي منتخب لبنان
أمام العراق والبحرين
املـمـيــزة املحققة فــي االردن .ودعــت
أوه ــانـ ـي ــان ال ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي الــى
مواكبة مباراتي منتخب لبنان ضد
ال ـع ــراق الـجـمـعــة املـقـبــل ال ــواق ــع في
 21شباط الـجــاري ،وضــد البحرين
اإلثنني املقبل الــواقــع في  24شباط
الـ ـج ــاري ع ـلــى مـلـعــب م ـجـ ّـمــع نـهــاد

العبو المنتخب مع المسؤولين في صالون الشرف (سركيس يريتيسيان)

وبعيد هبوط الطائرة ،صعد حلبي
ورزق عـلــى مــن الـطــائــرة وصافحا
أف ـ ــراد الـبـعـثــة ال ـت ــي تــرأس ـهــا مــديــر
املنتخبات الوطنية غازي بستاني.

ثم دخل الجميع الى صالون الشرف،
وسط تصفيق الحاضرين ،ليصافح
ـن .وأل ـ ـقـ ــت
ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــون املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ـ ّ
الوزيرة أوهانيان كلمة هنأت فيها

استراحة

نتائج اللوتو اللبناني
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أفقيا

-1أحد أنهار سورية ينبع من جبل الشيخ –  -2ضعيف – لقب أجنبي –  -3جزيرة
ّ
معلم التالميذ –  -4حرف نصب – كشف واستخرج الكنز من األرض – أحد
سورية –
سب ولعن – جنرال فرنسي شارك في الحرب العاملية األولى ّ
أبناء نوح – ّ -5
وعي
ّ
مقسمة –  -7سلسلة
مندوبًا ساميًا لسورية ولبنان –  -6شريان – دولــة آسيوية
ّ
ّ
جنوبي تركيا – من الحبوب –  -8حرف جر – من أيام
كلسية في األناضول
جبال
األسبوع –  -9فنانة إستعراضية ومغنية أ أميركية من أصول إيطالية – حصل على
مكافأة –  -10رواية شهيرة للكاتب القصصي الروسي ليون تولستوي

عموديًا

-1عاصمة أفريقية – إسم موصول –  -2رئيس جمهورية أميركي راحل –  -3نوع من الطيور –
مشروبات غازية –  -4عائلة أمني عام سابق لألمم املتحدة – نوتة موسيقية – ثالثة أرباع
ماركة ّ
وكر –  -5لي وعالج جلد الحيوانات بمادة كيميائية وأزال ما به من رطوبة وننت – وكالة أنباء
عربية –  -6أمر فظيع – ما يخرج من النبات شبيهًا باإلبر – مدينة إيرانية –  -7سباحة – جزيرة
جبلية يونانية في بحر إيجه –  -8مدينة بريطانية على التايمز فيها قصر األسرة املالكة – من
األلــوان –  -9جرذ باألجنبية – يؤكدان إنجاز األمــر –  -10فنانة سورية مصرية راحلة – نوتة
موسيقية

أفقيا

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.
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مشاهير 3382

حلول الشبكة السابقة

-1ابو ظبي – ّربي –  -2ال – ّ
نواب – رو  -3 -فرس – تونس –  -4ريدا بطرس –  -5يسوق – اوليس
نك – علو – كال –  -8قال – رنح – طل –  -9أنغلس – آكاي –  -10شتوتغارت
–  -6مراحل – آت – ّ -7

حل الشبكة 3381

شروط اللعبة

1

ّ
ظن – أقرع – ّ
لت – ّ -5
بواب – الرسغ
-1ألفريد نقاش –  -2باريس – كانت –  -3سدوم – لغو – -4
–  -6يا – طاحون –  -7بترول – حار –  -8وسل – ّ
كت –  -9برن – يالطا –  -10يوسف ستالني

عموديًا

نوفل (زوق مكايل) ،ضمن «النافذة
األولــى» لتصفيات كأس آسيا التي
ستقام نهائياتها فــي الـعــام .2021
ـدوره ،تحدث الرئيس حلبي فقال
بـ ّ
«أهنئ البعثة على إنجازها املحقق
في األردن وكرة السلة اللبنانية ما
زالت ترفع العلم اللبناني عاليًا في
املحافل الخارجيةَ ،وأتمنى التوفيق
للمنتخب في مبارات ْيه ضد العراق
والـ ـبـ ـح ــري ــن .وسـ ـي ــواص ــل االتـ ـح ــاد
رعايته للمنتخبات الوطنية ،ولن
َ
تطوير اللعبة.
نألو أي جهد من أجل
ّ
ّ
وأود أن أش ـك ــر ك ــل م ــن ه ــن ــأ بـهــذا
اإلن ـ ـجـ ــاز ،م ــن م ـس ــؤول ــن رسـمـيــن
ورياضيني وعائلة اللعبة».
ّ
ك ـمــا هــنــأ رئ ـيــس الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة
جـ ـ ـ ــان هـ ـ ـم ـ ــام ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد كـ ـ ـ ــرة ال ـس ـل ــة
«برئاسة الصديق أكرم حلبي على
ً
إحراز لقب الــدورة األردنية ،آمال أن
السلة إنجازاتها
تواصل لعبة كرة ّ
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،وتـ ـ ـم ـ ــن ـ ــى الـ ـت ــوفـ ـي ــق
للرياضة اللبنانية».
(األخبار)

إعداد
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ممثل ومـغـنــي وط ـيــار أمـيــركــي ب ــدأت شـهــرتــه فــي أواخ ــر السبعينات .رش ــح لنيل
األوس ـكــار عــن دوره فــي فيلم «حمى ليلة الـسـبــت» .نجح فــي هــولـيــوود وتــألــق في
أفالمه
 = 5+4+11+7+9+6بــن الـحــار وال ـبــارد ■  = 8+3+2+1عاصمة أالسـكــا ■ = 10+5
خنزير بري

حل الشبكة الماضية :جون ترافولتا

ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1794وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة41 - 27 - 26 - 23 - 20 - 18 :
الرقم اإلضافي19 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل..¶ املــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة (خـم ـســة أرق ـ ــام م ــع الــرقــم
اإلضافي):
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 52,447,600ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 18 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة2,913,750 :ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 52,447,600ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 898 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 58,405 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 115,720,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14,465 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 2,161,096,755 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 209,740,940 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1794
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح19499 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 37,598,508 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية 18,799,254 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.9499 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .499
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.99 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
جــرى مساء أمــس سحب «يومية» رقــم 1005
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة283 :
• يومية أربعة8586 :
• يومية خمسة94808 :

