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الكرة اللبنانية

الفورموال 1

الساحل يواصل التدعيم وسي الشيخ بعيد عن النبي شيت
عبد القادر سعد
ت ــواص ــل أن ــدي ــة ال ــدرج ــة األولـ ـ ــى في
كـ ــرة الـ ـق ــدم اس ـت ـع ــدادات ـه ــا لـلـمــوســم
ال ـجــديــد ح ـيــث ت ـتــوالــى ال ـت ـعــاقــدات،
وآخــرهــا ضــم ن ــادي شـبــاب الساحل
ل ــاع ـب ــن م ـح ـمــد فـ ـ ــواز م ــن الـنـجـمــة
وأحمد خريس من الخيول ،ليلتحقا
نكروما الذي كان
بالغاني دوغالس ّ
أول األجانب الذي يوقع مع الساحل.
وجــاء توقيع الثنائي فــواز وخريس
ب ـعــد مــواف ـقــة امل ــدي ــر ال ـف ـنــي الـجــديــد
للساحل موسى حجيج الذي يشرف
على الفريق الــذي سيدافع عــن لقبه
فــي ك ــأس الـتـحــدي ب ــدءًا مــن العاشر
مـ ــن أي ـ ـلـ ــول املـ ـقـ ـب ــل ،حـ ـي ــث أوق ـع ـت ــه
القرعة في األولى إلى جانب الحكمة
والراسينغ.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ــر ب ـ ــرز فـ ــي اآلون ـ ــة
األخيرة كالم عن وجهة العب النجمة
الـســابــق السنغالي ســي الـشـيــخ ،مع
كالم عن رغبة فريق النبي شيت في
ضـمــه ،علمًا بــأن األن ـصــار يتفاوض
مع سي الشيخ أيضًا وينتظر ّ
رده.
رئـ ـي ــس ن ـ ـ ــادي ال ـن ـب ــي ش ـي ــت أح ـمــد
امل ـ ــوس ـ ــوي أوض ـ ـ ــح لـ ـ ــ»األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
ً
تــواصــا حصل مــع ســي الشيخ قبل

رياضة

21

أكـ ـث ــر مـ ــن شـ ـه ــر ،ل ـك ــن امل ـس ـت ـج ــدات
الـفـنـيــة ف ــي ال ـفــريــق أدت إل ــى تغيير
الـ ـت ـ ّ
ـوج ــه ن ـح ــو االس ـت ـع ــان ــة ب ـمــدافــع
أجنبي ،وبالتالي أصبح التعاقد مع
س ــي الـشـيــخ صـعـبــا ،إض ــاف ــة إل ــى أن
التواصل معه انقطع.
وأش ــار املــوســوي إلــى وصــول مدافع
برازيلي من الطراز الرفيع في األيام
امل ـق ـب ـلــة ،ك ــذل ــك ي ـصــل غ ـ ـدًا ال ـح ــارس

ال ـل ـب ـن ــان ــي ـ ـ ـ األمل ـ ــان ـ ــي عـ ـم ــر ع ـل ــوش
ال ــذي ُيتوقع أن يـكــون مكسبًا للكرة
اللبنانية واملنتخب اللبناني ،نظرًا
إلى مستواه الذي ظهر خالل تجربته
م ــع ال ـن ـبــي ش ـيــت وف ــي ال ـل ـق ـطــات من
مباريات خاضها.
هذا ويتواصل عمل أكاديمية النادي
فــي منطقة النبي شـيــت ،الـتــي تضم
 200فتى من مختلف الفئات العمرية

رئيس نادي شباب الساحل سمير دبوق بين فواز (الى اليمين) وخريس (عدنان الحاج علي)

نتائج اللوتو اللبناني
2 33 32 25 15 13 11
جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1320وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 11 :ـ 33 - 32 - 25 - 15 - 13
الرقم اإلضافي2 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 3.179.277.970ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املــرتـبــة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 71.116.290ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 35 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 2.031.894ل .ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 71.116.290ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.686 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 42.180 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 202.768.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 25.346 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 3.365.958.231 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 58.627.653 :ل .ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1320
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح50810 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية: 52.895.731ل .ل.
 عدد األوراق الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة: 26.447.866ل .ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0810 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.810 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.10 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.امل ـ ـب ـ ــال 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.

أجواء حزينة
عشية سباق المجر
ينطلق سباق جائزة املجر الكبرى ،املرحلة
العاشرة من بطولة العالم لسباقات الفورموال
 ،1يوم األحد ،في ظل تنافس قوي مرتقب بني
سائقي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون
حامل اللقب واألملاني نيكو روزبرغ.
ويأتي سباق املجر مباشرة بعد أيام حزينة
لعالم الفورموال  1بعدما فارق السائق الفرنسي
جول بيانكي الحياة بعد الغيبوبة التي دخل
فيها منذ حادثه الدرامي في جائزة اليابان
الكبرى في  5تشرين األول .2014
وأحرز هاميلتون املركز األول في خمسة
سباقات في أوستراليا والصني والبحرين
وكندا ،وأخيرًا على أرضه في سيلفرستون
قبل أسبوعني ،فيما فاز روزبرغ في ثالثة
سباقات في إسبانيا وموناكو وأوستراليا.
ويتصدر هاميلتون ،الذي حقق في بريطانيا
فوزه الـ  38في مسيرته الترتيب العام للبطولة
برصيد  194نقطة ،بفارق  17نقطة عن
روزبرغ الثاني ،ويأتي سائق فيراري األملاني
سيباستيان فيتيل في املركز الثالث وله 135
نقطة.
وتقام الجولة األولى من التجارب الحرة اليوم
الساعة  11.00بتوقيت بيروت ،والجولة الثانية
الساعة  ،15.00والتجارب الرسمية غدًا الساعة
 15.00أيضًا ،والسباق األحد في التوقيت عينه.

ومن منطقة البقاع عمومًا .ويشرف
ع ـل ــى األك ــاديـ ـمـ ـي ــة  6مـ ــدربـ ــن ،عـلــى
رأسهم املدرب عباس العوطة ،الحائز
شهادات في التدريب من كندا ولديه
خبرة في هذا املجال.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،اخ ـت ـت ــم االتـ ـح ــاد
اللبناني لـكــرة الـقــدم دورة املــدربــن
فئة «أ» التي أقامها على مدى ثالثة
أسابيع بــإشــراف االتـحــاد اآلسـيــوي
للعبة وحاضر فيها املدرب السوري
ف ـجــر إب ــراه ـي ــم ب ـم ـشــاركــة  21مــدربــا
عــربـيــا مــن لـبـنــان وســوريــا وال ـعــراق
وم ـ ـ ـصـ ـ ــر وال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة .وأقـ ـيـ ـم ــت
املحاضرات في فندق «توليب» ،فيما
كانت التمارين العملية على ملعبي
العهد والصفاء.
وف ـ ــي خـ ـت ــام الـ ـ ـ ــدورة تـ ـح ــدث األم ــن
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ــات ـ ـحـ ــاد ج ـ ـهـ ــاد ال ـش ـح ــف،
مـنــوهــا بــأهـمـيــة ه ــذه ال ـ ــدورات التي
يقيمها االتـحــاد اآلسـيــوي ،متوجهًا
إل ـ ــى امل ـ ــدرب ـ ــن ب ـك ـل ـمــة اع ـت ـب ــر فـيـهــا
أنهم مــدربــون كبار ،والشهادة التي
سيحصلون عليها في ختام الدورة،
لـيـســت مــا ي ـحــدد ذل ــك ،لكنها جــواز
عبور لهم لكي يعملوا في مجالهم،
متمنيًا لهم التوفيق وشاكرًا املدرب
إبراهيم على جهوده.

استراحة
2053 sudoku

كلمات متقاطعة 2 0 5 3

أفقيا

 -1دولــة عربية – لــون أســود باألجنبية – ّ -2
رســام ونحات وفنان تشكيلي إسباني وأحــد أشهر
الفنانني في القرن العشرين ينسب إليه الفضل في تأسيس الحركة التكعيبية في الفن – ضمير
منفصل –  -3مجموعة جزر متجاورة –  -4جزية ورســم تفرضه الدولة على البضائع املستوردة
والكماليات – أكبر وأشهر مدن الشرق القديم –  -5اإلبن األكبر للرئيس العراقي الراحل صدام حسني
ّ
– دولة أوروبية –  -6نقيض وخالف – ّ
أحرك وأهز – طريق وسبيل –  -7يكسو جلد الطيور – وريث
ُ
امللك – عكسها سقي –  -8أنهر وسواقي املاء – جواب –  -9ما يعلو ماء البحر من الرغوة – ضمير
ّ
منفصل –  -10من أعظم املغنني في العصر األمــوي نشأ في املدينة ورحــل الى الشام حيث إتصل
بأمرائها ونال شهرة واسعة

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.

 -1من األلــوان – من أسماء األســد –  -2خاصتي وملكي – جبان وخـ ّـواف –  -3يخدع الشخص
ويمكر به – كل سائل ُم ّ
عد للشرب من أي نــوع –  -4مدينة سياحية في إسبانيا على البحر
ّ
ـان طبق األصــل من كتاب – فنانة
األبيض ُاملتوسط – أخاصم أشــد الخصومة –  -5نموذج ثـ ٍ
لبنانية تعتبر من إكتشاف األخوين الرحباني غنت من الحانهما ومثلت في مسرحياتهما –
تهيأ للحملة في الحرب – من الخضر – لإلستدراك –  -7يفي بالوعد – ّ
ّ -6
يسد الحفرة باألتربة
والركام –  -8عائلة فلكي فرنسي راحل –  -9حرف نصب – مشروع سد مائي في لبنان على نهر
األولي – بكى –  -10سيدة فرنسا األولى زمن الرئيس نيكوال ساركوزي

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

-1قاسم أمني –  -2صندوق – اياب –  -3رد – رطب – سر –  -4أستونيا – ثم –  -5لن – كوبري – -6
عش – ُيعارض –  -7يحج – رسغ – زي –  -8ال – ُ -9يمناك – يطرد –  -10صبري حمادة

عموديًا
-1قصر العيني –  -2آندس – شح – مص –  -3سد – تل – جانب –  -4موروني – الر –  -5أقطن – عر
– كي –  -6بيكاسو –  -7يا – أورغ – يم –  -8نيس – بض – يطأ –  -9ارثر – رد –  -10نب – مي زيادة
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روائــي انكليزي ( )1870-1812من أعظم الروائيني اإلنكليز في العصر
الفيكتوري ال تزال أعماله تحتفظ بشعبية واسعة حتى يومنا هذا .من
أشهر مؤلفاته " اوليفر تويست "
 = 4+3+10+8+7+5+3من العمالت العربية ■  = 11+9+2+1تطعن بالرمح
■  = 6+4+9من الفاكهة
حل الشبكة الماضية :رانية اسطفان

