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سوق االنتقاالت

الفورموال 1

كافاني وغوتزه وموتينيو
من ّ
أولويات تشلسي

سوتيل بني وليامس وفيراري
ال ي ��زال أدري� ��ان س��وت�ي��ل ي�ب�ح��ث عن
ف��ري��ق ف��ي ب�ط��ول��ة ال �ع��ال��م ل�س�ب��اق��ات
س �ي��ارات ال �ف��ورم��وال  1ب�ع��دم��ا أعلن
فريقه السابق فورس إينديا أسماء
سائقيه ،وقد خلت الالئحة من اسم
السائق األملاني.
إال أن ص�ح�ي�ف��ة «أوت � ��و م��وت ��ور آن��د
س � � �ب� � ��ورت» ف � ��ي ب � �ل� ��اده ك� �ش� �ف ��ت أن
ول � �ي� ��ام� ��س ،ال � � ��ذي ف� �ش ��ل ق� �ب ��ل ف �ت��رة
وجيزة في التعاقد مع بطل العالم
ال�س��اب��ق الفنلندي كيمي راي�ك��ون��ن،
مهتم بضمه ال��ى ص�ف��وف��ه م��ن دون
ُ
أن تسقط إم�ك��ان التحاقه بفيراري
لتعويض البرازيلي فيليبي ماسا،
ل� �ك ��ن ه� � ��ذه ال � �خ � �ط ��وة ل � ��ن ت� �ت ��م ق �ب��ل
م��وس��م  .2013وك �ت �ب��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة:
«فريق وليامس مهتم به (سوتيل)
ول�ي��س فقط بسبب شركته الراعية
«م� � �ي � ��دي � ��ون» ،وأردف � � � � � ��ت« :س ��وت �ي ��ل
س�ي�ك��ون خ �ي��ارًا مهمًا بالنسبة الّ��ى
ف�ي��راري ،وه��و لهذه الغاية لن يوقع
م ��ع ول� �ي ��ام ��س (ف � ��ي ح � ��ال االت � �ف ��اق)
لعام واحد».
سوى
ٍ
من جانبه ،قال مدير أعمال سوتيل،
مانفريد زيمرمان« :أدريان ال يعرف
مستقبله ب�ع��د ،لكن ليس لدينا أي
سبب لنقلق ونأخذ قرارًا ناقصًا».
من جهة أخ��رى ،قد يتجه البرازيلي
برونو سينا ،الذي يبحث عن فريق

ب �ع ��دم ��ا ك �ش ��ف ل� ��وت� ��وس ري� �ن ��و ع��ن
س��ائ�ق�ي��ه ل�ل�م��وس��م ال �ج��دي��د ،وه �م��ا:
راي � �ك� ��ون� ��ن وال � �س� ��وي � �س� ��ري روم � � ��ان
غ��روج��ان ،إل��ى س�ب��اق��ات «ن��اس�ك��ار»
األميركية إذا ل��م يجد فريقًا ملوسم

 ،2012بحسب ما ذكر موقع «إيطاليا
رايسينغ» اإليطالي.
ي��ذك��ر أن س �ي �ن��ا ك� ��ان ق ��د أع �ل��ن قبل
ف �ت��رة أن ��ه ل��ن ي �ت��وج��ه ال ��ى س�ب��اق��ات
«ن � ��اس � � �ك � ��ار» ،ال � �ت� ��ي ش � �ه� ��دت وف � ��اة

ّ
ّ
األميركية (سيرجيو موراييس ــ رويترز)
قد يتجه برونو سينا إلى سباقات «ناسكار»

نتائج اللوتو اللبناني
2 36 31 29 21 18 7
ج ��رى م �س��اء أم ��س س�ح��ب ال �ل��وت��و اللبناني
ل�لإص��دار ال��رق��م  945وج ��اءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 7 :ـــ  18ـــ  21ـــ  29ـــ  31ـــ  36الرقم
اإلضافي2 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة :ال شيء.
ـــ 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:
 116.232.755ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة :شبكة واحدة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
 116.232.755ل.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:
 53.934.390ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 18 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
 2.996.355ل.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:
 53.934.390ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 1.072 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 50.312 :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:
 126.472.000ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 15.809 :شبكات.
ـــ الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل.
ـــ املبالغ املتراكمة للمرتبة األول��ى واملنقولة
للسحب املقبل 1.480.758.289 :ل.ل.

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  945وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.11175 :
¶ الجائزة األولى 75.000.000 :ل.ل.
ـــــ قيمة الجوائز اإلجمالية:
 75.000.000ل.ل.
ـــــ عدد األوراق الرابحة :ورقة واحدة.
ـــــ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:
 75.000.000ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.1175 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.175 :
¶ الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.75 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 25.000.000ل.ل.

ي �ب��دو أن ت�ش�ل�س��ي ل ��ن ي �ق��ف م �ك �ت��وف ال�ي��دي��ن
ب�ع��د ت��راج��ع ق ��درات ��ه ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ف��ي ال ��دوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم ،إذ يبدو الفريق
اللندني مستعدًا للقيام بضربة ثالثية تتمثل
باستقدامه الهداف األوروغ��وي��ان��ي إدينسون
كافاني من نابولي اإليطالي والنجم األملاني
الصاعد ماريو غوتزه من بوروسيا دورتموند
وص��ان��ع األل �ع��اب ال�ب��رت�غ��ال��ي امل��وه��وب ج��واو
موتينيو من بورتو.
إال أن صحيفة «ذا تايمز» البريطانية ذكرت أن
«البلوز» لن ّ
يتمم هذه الصفقات قبل الصيف
املقبل ،وذل��ك بطلب من امل��درب أندريه فياش ــ
ب��واش ال��ذي قال إنه بحاجة إلى العبي وسط
ّل�اّ
خ� ق�ين وإل��ى مهاجم ق��وي لتثبيت األسلوب
الذي يعتمده ،وبالتالي لتحقيق نتائج أفضل
من تلك التي سجلها الفريق هذا املوسم.
ويعتقد ال�ق� ّ�ي�م��ون ع�ل��ى تشلسي أن مبلغ 40
م�ل�ي��ون ي ��ورو س�ي�ك��ون ك��اف�ي��ًا إلق �ن��اع ن��اب��ول��ي
بالتخلي عن كافاني ،بينما ستبدأ املفاوضات
عند دورتموند من نقطة اقتناع غوتزه بترك
الفريق قبل عام  .2013أما موتينيو الذي كان
عنصرًا أساسيًا ف��ي النجاحات التي حققها
ف�ي��اش ـ�ـ ب��واش م��ع ب��ورت��و ،ف��إن انتقاله ّ
يقدر
بـ  23مليون ي��ورو .وه��ذه الصفقات ستحظى
ب �م �ب��ارك��ة رئ �ي ��س ال � �ن� ��ادي ال� ��روس� ��ي ،روم� ��ان
أب��رام��وف �ي �ت��ش ،ال � ��ذي ال ي �ن �ف� ّ�ك ي��دع��م امل� ��درب
الشاب ،رغم عدم تحقيقه أفضل النتائج حتى
اآلن.

البريطاني دان ويلدون على الحلبة
في الس فيغاس ،وذلك ألن «عائلتي
لن تدعني أقود هناك».
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر ،س� ُ�ي �ط �ل��ق ف��ري��ق
م � ��اك �ل��اري � ��ن م � ��رس � �ي � ��دس س� �ي ��ارت ��ه
الجديدة ملوسم  2012مباشرة قبل
ج��ول��ة ال �ت �ج��ارب األول � ��ى اس �ت �ع��دادًا
للموسم الجديد على حلبة مدينة
خ�ي��ري��ز اإلس �ب��ان �ي��ة ف��ي ال �س��اب��ع من
شباط املقبل.
وس�ي�ق� ّ�دم ال�ف��ري��ق س�ي��ارت��ه الجديدة
أم ��ام وس��ائ��ل اإلع�ل��ام ف��ي األول من
ش�ب��اط ف��ي م�ك��ان ل��م يكشف النقاب
عنه بعد ،قبل أن تتم تجربة السيارة
في خيريز.
واح � �ت� ��ل م ��اك�ل�اري ��ن امل� ��رك� ��ز ال �ث��ان��ي
ف� ��ي ب �ط��ول��ة ال �ص��ان �ع�ي�ن ف� ��ي ال �ع��ام
ال �ج��اري بعد «ري��د ُب��ل ري �ن��و» ،بطل
الصانعني ،والذي فاز سائقه األملاني
سيباستيان فيتيل بلقب السائقني
للمرة الثانية على التوالي.
وحقق البريطاني جنسون باتون،
س��ائ��ق م��اك�ل�اري��ن ،ال �ف��وز ف��ي ث�لاث��ة
س�ب��اق��ات ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي ،وه��و
ال� �ع ��دد ن �ف �س��ه ال � ��ذي ف� ��از ب ��ه زم�ي�ل��ه
ومواطنه لويس هاميلتون.
تجدر اإلشارة الى أن املوسم الجديد
سينطلق ف��ي ملبورن األوس�ت��رال� ّ�ي��ة
في  18آذار .2012

استراحة
41 70 0 7 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 0 0 7

أفقيا

 -1رئيس كوبا السابق –  -2بطلة قصص ألف ليلة وليلة –  -3عائلة رئيس يمني – طعام
–  -4ملك فرنسي قام بقيادة حملة صليبية لتحرير بيت املقدس من أيدي سالطني مصر
ُ
لكنه هزم وأسر في املنصورة –  -5وحدة وزن قديمة وهي كناية عن نصف رطل – خاصته
وملكه – من أسماء األفعال ومعناه أسرع –  -6خاصتي وملكي – والد – خالف يمني – -7
ّ
يتغير – عملة آسيوية – قطع القماش –  -8مدينة أميركية في كاليفورنيا
صفة شيء ال
هي مدينة مالهي ولت دزني –  -9دولة تقع في جبال الهماليا وال تطل على بحار خارجية
عاصمتها كاتماندو – من الحيوانات أو َح َمل –  -10من األزهار – إمارة عربية

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.

 -1ملك عراقي راحل وثالث وآخر ملوك العراق –  -2إحدى القارات الخمس –  -3شجرة الكرم –
عكسها شتائم ولعنات –  -4شعور – تجريم ّ
وزجر طيور الحمام – أكبر سلسلة
وادعاء –  -5طرد
ً
ً
جبال في أوروبا – يأتي بعد –  -6تركه ولم يستعمله ْ
عمدًا أو نسيانا – بحر –  -7مشيت ليال – قام
بهجوم واسع –  -8زارتهم مبعثرة – من الحيوانات الذكية –  -9جرذ باألجنبية – مجرى الحديث
– ّ
تهيأ للحملة في الحرب –  -10مطرب وملحن لبناني ُيعتبر من عمالقة الطرب في لبنان والعالم
العربي وكان له الدور الرائد بترسيخ قواعد الغناء اللبناني

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
 -1تشي غيفارا –  -2أرخميدس – وا –  -3جبلة – اوسلو –  -4ميل – ان – أمس –  -5حن – ال – ينبت –
 -5الخجول –  -7كوبا – نورا – ّ -8
عد – تلبس – فل –  -9ماين – ناي –  -10مغارة جعيتا
عموديًا

ّ
 -1تاج محل – علم –  -2شربني – كد –  -3يخجل – او – ما – ّ -4
غمة – البتار –  -5ي ي – الخالية – -6
ّفدان – بنج –  -7اسو – يونس –  -8سان لو – ني –  -9اوملب – رفات –  -10أوستراليا
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