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البطوالت األوروبية الوطنية

مونديال 2022

رئيس االتحاد األوسترالي :استضافة
قطر للمونديال قرار غير نهائي!
ل��م يهضم األوس��ت��رال��ي��ون ب��ع��د ،خ��س��ارت��ه��م ال��س��ب��اق إل���ى استضافة
مونديال 2022؛ حيث ال يتوانون عن إبداء تذمرهم من هذه النتيجة.
وق��د وص��ل األم���ر إل��ى ح��د اع��ت��ب��ار رئ��ي��س االت��ح��اد األوس��ت��رال��ي لكرة
ّ
القدم ،فرانك ل��وي ،أن حق تنظيم ك��أس العالم  2022قد ُيسحب من
قطر.
ون��ال��ت ق��ط��ر مطلع ك��ان��ون األول امل��اض��ي ح��ق اس��ت��ض��اف��ة امل��ون��دي��ال
ّ
بتفوقها على ال��والي��ات املتحدة األميركية في الجولة النهائية من
التصويت ،فيما نالت أوستراليا في الدور األول صوتًا واحدًا فقط.
ُ
��والي��ة ج��دي��دة ت��م��ت��د ألرب��ع
وأع���ي���د ان��ت��خ��اب ل���وي ( 81ع��ام��ًا) أم���س ل ّ
سنوات في رئاسة االتحاد األوسترالي ،وملح إلى أن االتحاد الدولي
«الفيفا» قد يستسلم للضغوط من جميع أنحاء العالم بشأن عملية
التصويت التي جرت.
وقال لوي في مؤتمر صحافي« :لست أدري إذا كنتم تذكرون عندما
ع��دت م��ن ذاك ال��ي��وم امل��ش��ؤوم (ب��ع��د خ��س��ارة ال��ت��ص��وي��ت) وق��ل��ت إنها
ليست الكلمة األخيرة (القرار النهائي) بالنسبة إلى منح استضافة
كأس العالم» .وتابع« :حسنًا ،لم تكن كذلك ،فالكلمة األخيرة لم تعلن
بعد».
ً
ومضى لوي قائال« :ال أحد يسألني عن الوضع؛ ألنني ال أملك كرة
سحرية ،لكن وسائل اإلعالم في جميع أنحاء العالم تتحدث عن ذلك،
وتحديدًا عن مونديال .»2022
وب��دا رئيس االت��ح��اد األوسترالي حازمًا بقوله« :األم��ر لم ينته ،وال
أع��رف بالضبط إل��ى أي��ن سيصل ،األم��ر الوحيد ال��ذي أع��رف��ه ه��و أن
املوضوع لم ينته».
وفيما يستمر الغضب في أوستراليا على إه��دار مبلغ  43.7مليون
دوالر في حملة الترشيح الستضافة ك��أس العالم ،ش��دد ل��وي على
أن التركيز ف��ي السنوات املقبلة سيكون على تعزيز اللعبة محليًا
وإنجاح استضافة كأس آسيا .2015

نتائج اللوتو اللبناني
24 32 28 17 11 10 4
األرقام الرابحة 4 :ـ ـ  10ـ ـ  11ـ ـ  17ـ ـ  28ـ ـ  32الرقم
اإلضافي24 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة :ال شيء.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء.
¶ املرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم اإلضافي):
ـ��ـ��ـ ق��ي��م��ة ال��ج��وائ��ز اإلج��م��ال��ي��ة ح��س��ب امل��رت��ب��ة:
 145.541.190ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة :شبكة واحدة.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة145.541.190 :
ل.ل.
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ��ـ��ـ ق��ي��م��ة ال��ج��وائ��ز اإلج��م��ال��ي��ة ح��س��ب امل��رت��ب��ة:
 45.441.090ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 25 :شبكة.
ـ ـ ال��ج��ائ��زة اإلف��رادي��ة لكل شبكة1.817.644 :
ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ـ��ـ��ـ ق��ي��م��ة ال��ج��وائ��ز اإلج��م��ال��ي��ة ح��س��ب امل��رت��ب��ة:
 45.441.090ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 1.024 :شبكة.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 44.376 :ل.ل.
¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ��ـ��ـ ق��ي��م��ة ال��ج��وائ��ز اإلج��م��ال��ي��ة ح��س��ب امل��رت��ب��ة:
 119.976.000ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 14.997 :شبكة.
ـ ـ الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة األول��ى واملنقولة
للسحب املقبل 683.981.065 :ل.ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  939وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.38125 :
¶ الجائزة األولى:
ـ ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية:
ـ ـ ـ عدد األوراق الرابحة:
ـ ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8125 :
ـ ـ ـ الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.125 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.25 :
ـ ـ ـ الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 25.000.000ل.ل.

ينتظر متابعو كرة القدم موعدين مرتقبني الليلة في ال��دور ربع النهائي من كأس رابطة األندية
اإلنكليزية ،حيث يحل مانشستر سيتي ضيفًا على أرس��ن��ال (ال��س��اع��ة  22.00بتوقيت ب��ي��روت)،
وليفربول على تشلسي ( ،)21.45فيما يلتقي بالكبيرن روفرز مع مضيفه كارديف سيتي (.)21.45
ويختتم هذا الدور غدًا بلقاء مانشستر يونايتد وضيفه كريستال باالس (.)21.45
ويرجح أن يلجأ كل من مانشستر سيتي وجاره يونايتد وأرسنال وتشلسي وليفربول إلى إراحة
عدد كبير من الالعبني األساسيني ،وخصوصًا أن قطبي مدينة مانشستر ،إضافة إلى تشلسي،
تنتظرهما مباريات مصيرية األسبوع املقبل في دوري أبطال أوروبا.

ّ
يتطلع برشلونة الى تقليص فارق
النقاط الست التي تفصله عن
غريمه ريال مدريد املتصدر مؤقتًا،
عندما يستضيف رايو فاليكانو،
الليلة (الساعة  22.00بتوقيت
بيروت) ،في مباراة مقدمة من
املرحلة السابعة عشرة من الدوري
اإلسباني ،وذلك بسبب ارتباط النادي
الكاتالوني منتصف الشهر املقبل
بكأس العالم لألندية.

لن يكون يوفنتوس ،املتصدر ،في
ّ
نزهة الى الجنوب ،عندما يحل الليلة
( )21.45ضيفًا على نابولي ،في مباراة
مؤجلة من املرحلة الـ  11من الدوري
ّ
وتصب اإلحصائيات في
اإليطالي.
مصلحة نابولي الذي خرج فائزًا من
املواجهات األربع األخيرة التي
جمعته بيوفنتوس على ّملعبه ،كان
آخرها بثالثية نظيفة وقع عليها
األوروغوياني إدينسون كافاني.

استراحة
كلمات متقاطعة
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أفقيا

 -1منطقة في طرابلس شمالي لبنان – للتأوه –  -2بلدة لبنانية بقضاء عاليه – مدينة
هولندية هي ّ
مقر البعثات الدبلوماسية ومحكمة العدل الدولية –  -3من عناصر الحياة
– ولد الفيل أو الذئب –  -4حرف نصب – مغنية وممثلة مصرية – حجة بملكية عقار –
 -5محمية طبيعية في منطقة جبيل –  -6خالف معلوم – مدينة سورية –  -7برد – منزل
ودار – منعطف الطريق بلغة العامة –  -8ثغري – نذيع وننشر الخبر – تعب وأعيا –  -9من
أبطال اليونان األسطوريينّ في حرب طروادة وهو زوج بينيلوب وأبو تيليماك – حيوان
خرافي من رابع املستحيالت –  -10مدينة لبنانية – ماركة سيارات

عموديًا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ���ان���ات ص���غ���ي���رة .م���ن ش���روط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال��خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

 -1مؤلف عربي فارسي األص��ل نقل من البهلوية ال��ى العربية كتاب كليلة ودمنة –  -2مقول أو
في الفم – الذكر من أوالد الذئب أو كشاف صغير –  -3ميناء ومرفأ باألجنبية – خاصته وملكه
– يواظب على ال��س��ؤال ّ
بشدة –  -4شعور – ّ
تهيأ للحملة في الحرب – من األم���راض –  -5عائلة
روائ��ي أملاني راح��ل –  -6الخديعة في البيع وال��ش��راء – دخ��ان أو تنت فيه م��واد سامة –  -7إحدى
ّ
للتمني – -9
مدن محافظة طرطوس في سوريا – لباس –  -8حرف إستفهام – أه��دم الحائط –
متشابهان – فقير ال مال له أو في عرف التاريخ األدبي شخص من شذاذ العرب –  -10من اآلثار
الرومانية الرائعة والثمينة في البقاع اللبناني

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1ساعات ساعات –  -2عميد – دركوش –  -3أسد – أستانا –  -4دك – دم – اي –  -5معك – يم – حسك
–  -6حك – روميو –  -7معاركهم – سف –  -8التفيا –  -9تيمو – ّ
ضحاك –  -10النجمة ّ -
جلي

عموديًا

 -1سعاد محمد –  -2أم سكعكع – تل –  -3عيد – الني –  -4إد – برامج – ّ -5
أمي – كتوم –  -6سدس –
ّ
مرهف –  -7أرتل – وميض –  -8عكا – حم – أحج –  -9اوناسيس – ال –  -10تشايكوفسكي
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