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الرياضة المدرسية

الكرة اآلسيوية

يونس محمود ينصح راوول باالعتزال
ّ
وج � ��ه ق ��ائ ��د م �ن �ت �خ��ب ال � �ع ��راق ي��ون��س
محمود نصيحة إل��ى زميله السابق
راوول غ��ون��زال �ي��س ب ��االع� �ت ��زال ب�ع��د
م��وس�م�ين ف�ق��ط م��ع ال �س��د ال �ق �ط��ري ،إذ
ً
ً
يملك م�ح�م��ود س�ج�لا ح��اف�لا ف��ي ك��رة
ال � �ق ��دم ال �ق �ط ��ري ��ة .وال ي� �ع ��رف ال �ق��ائ��د
العراقي ،بطل آسيا السابق عام ،2007
الفريق الذي سينتمي إليه في املوسم
امل�ق�ب��ل ب�ع��دم��ا ان�ت�ه��ت األش�ه��ر القليلة
في عالقته باألهلي السعودي ،ويقول
إن ��ه ي�م�ل��ك ع��روض��ًا م��ن م�خ�ت�ل��ف دول
الخليج.
وأم�ض��ى راوول ق��ائ��د إسبانيا وري��ال
م ��دري ��د ال �س��اب��ق م��وس �م�ين ف ��ي ال�س��د
ال � ��ذي ان �ت �ق��ل ل �ل �ع��ب ف ��ي ص �ف��وف��ه ف��ي
 ،2012وع� � � ��اد ه � � ��ذا األس � � �ب� � ��وع ف �ق��ط
مل��واج �ه��ة األه �ل��ي ب�ط��ل اإلم� � ��ارات بعد
أسابيع غاب خاللها بسبب اإلصابة.
ورغ � ��م أن� ��ه ل ��م ي �س �ج��ل أي ه � ��دف ،ف��إن
ال �ف��ري��ق ت��أه��ل ل� ��دور ال �س�ت��ة ع �ش��ر في
دوري أبطال آسيا.
وقال يونس في مقابلة مع موقع قناة
الدوري والكأس التلفزيونية القطرية
على اإلن�ت��رن��ت« :الحقيقة أن مستوى
راوول ت��راج��ع كثيرًا ه��ذا امل��وس��م ولم
ي �ق��دم ال �ك �ث �ي��ر ل� �ن ��ادي ال �س��د وأن � ��ا مع
اعتزاله بنهاية املوسم».
ول��م يحرز راوول أي ه��دف ف��ي دوري
األبطال هذا املوسم ،وانتهى موسمه

ف��ي دوري ن�ج��وم قطر بهدفني فقط
ب�ع��دم��ا ف�ق��د ف��ري�ق��ه ال�ل�ق��ب ملصلحو
ل�خ��وي��ا ،وخ�س��ر ك��ذل��ك أم ��ام الجيش
في قبل نهائي كأس قطر.
وأض� ��اف« :أع� ��رف ج �ي �دًا أن امل�ه��اج��م

حينما يعجز عن التسجيل لفترات
طويلة ف��إن��ه يصبح غير ق��ادر على
تقديم اإلضافة ،وه��ذا ما يحدث مع
راؤول ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ،ول��ذل��ك
ه��و مطالب بالحفاظ على تاريخه

لم يحسم يونس محمود وجهته املقبلة بعد (أرشيف  -عدنان الحاج علي)

نتائج اللوتو اللبناني
25 39 31 30 29 19 9
ج��رى م�س��اء أم��س سحب ال�ل��وت��و اللبناني
لإلصدار الرقم  1190وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق��ام الرابحة39 - 31 - 30 - 29 - 19 - 9 :
الرقم اإلضافي25 :
■ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:■ املرتبة الثانية (خمسة أرق���ام م��ع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:■ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة: 53.778.150ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 45 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1.195.070 :ل.ل.
■ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة: 53.778.150ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.296 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 41.495 :ل.ل.■ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة: 108.496.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13.562 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 2.381.523.131 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 127.491.596 :ل .ل.
نتائج زيد
ج ��رى م �س��اء أم ��س س �ح��ب زي ��د رق ��م 1190
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.85664 :
■ الجائزة األولى 26.305.854 :ل .ل.
 عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة26.305.854 :ل .ل.
■ األوراق التي تنتهي بالرقم.5664 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.■ األوراق التي تنتهي بالرقم.664 :
■ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
■ األوراق التي تنتهي بالرقم.64 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.

نهائيات الجنوب في المدارس
أق��ام��ت وح ��دة األن�ش�ط��ة ال��ري��اض�ي��ة والكشفية
في وزارة التربية والتعليم العالي ،نهائيات
األل �ع ��اب ال��ري��اض �ي��ة ال�ج�م��اع�ي��ة امل��درس �ي��ة في
م �ح��اف �ظ��ة ال �ج �ن ��وب ،وه �ن��ا ال �ن �ت��ائ��ج ف ��ي ك��رة
السلة لدى الذكور :ـ مواليد 1 :97 - 96ـ ثانوية
القلعة صيدا2 ،ـ ثانوية اإلي�م��ان صيدا .ـ - 98
1 :99ـ ثانوية حسام الدين الحريري2 ،ـ ثانوية
اإليمان .ـ 1 :2001 - 2000ـ ثانوية القلعة صيدا،
2ـ الفنون اإلنجيلية الوطنية ـ صيدا.
ول� � ��دى اإلن� � � ��اث :ـ 1 :97 - 96ـ ث ��ان ��وي ��ة رف �ي��ق
الحريري صيدا2 ،ـ الفنون اإلنجيلية الوطنية.
ـ 1 :99 - 98ـ ث��ان��وي��ة القلعة2 ،ـ ث��ان��وي��ة حسام
الدين الحريري.
وف��ي ك��رة ال �ص��االت ل��دى ال��ذك��ور :ـ 1 :97 - 96ـ
م �ن��ارة ج�ب��ل ع��ام��ل امل��روان �ي��ة2 ،ـ ث��ان��وي��ة كمال
سلهب ع�ين ب �ع��ال .ـ 1 :99 - 98ـ ث��ان��وي��ة رفيق
الحريري2 ،ـ امبريال كولدج .ـ 1 :2001 - 2000ـ
بهاء الدين الحريري2 ،ـ العاملية الجنوبية.
ول��دى اإلن ��اث :ـ 1 :97 - 96ـ ق��دم��وس2 ،ـ منارة
جبل عامل امل��روان�ي��ة .ـ 1 :99 - 98ـ منارة جبل
عامل2 ،ـ متوسطة صور الثانية الرسمية.
وف��ي ك��رة ال�ي��د  -ال��ذك��ور :ـ 1 :97 - 96ـ الفنون
اإلنجيلية الوطنية صيدا2 ،ـ القلعة صيدا .ـ 98
 1 :99ـ ثانوية اإلم��ام علي معروب2 ،ـ ثانويةالصرفند الرسمية.
ول ��دى اإلن � ��اث1 :97 - 96 :ـ م �ن��ارة ج�ب��ل ع��ام��ل
امل��روان �ي��ة2 ،ـ ث��ان��وي��ة الصرفند ال��رس�م�ي��ة .ـ 98
 1 :99ـ م�ن��ارة جبل ع��ام��ل2 ،ـ متوسطة صورالثانية الرسمية.

وات� �خ ��اذ ق � ��رار االع� � �ت � ��زال» .وأم �ض��ى
ي��ون��س ف��ي ال�س��د أش �ه �رًا قليلة أيضًا
في نهاية موسم  2013-2012وخاللها
ساعد راؤول والالعبني اآلخرين على
اس�ت�ع��ادة ال�ل�ق��ب ف��ي ال ��دوري القطري
ق�ب��ل أن ي�ن�ت�ه��ي ع �ق��ده ال�ق�ص�ي��ر .وف��ي
األه �ل ��ي ال �س �ع��ودي ل ��م ي �ث� ّ�ب��ت ي��ون��س
قدميه ،وانتهت مغامرته سريعًا مرة
أخرى.
وق � ��ال ي ��ون ��س ال � ��ذي س �ب��ق ل ��ه ال�ل�ع��ب
ف��ي ال �غ��راف��ة وال �س��د وبينهما ال��وك��رة
والخور والعربي في ال��دوري القطري
إنه رحل عن األهلي السعودي بعدما
عجز عن التأقلم معه.
وأضاف« :تلقيت العديد من العروض
من أندية قطرية وإم��ارات�ي��ة وعمانية
وع� � ��راق � � �ي� � ��ة ،ل � �ك� ��ن ك � �ن� ��ت ف� � ��ي ح ��اج ��ة
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى راح� ��ة ،وه ��ذا م��ا ّأي ��ده
م��درب املنتخب العراقي حكيم شاكر
ال ��ذي ف�ض��ل ح�ص��ول��ي ع�ل��ى راح ��ة في
ظل وج��ود استحقاقات مهمة للعراق
ف��ي ال�ف�ت��رة املقبلة مثل دورة األل�ع��اب
اآلسيوية في أكتوبر املقبل في كوريا
الجنوبية وخليجي  22ف��ي ال��ري��اض
وكأس آسيا  2015في أوستراليا».
وسيلعب العراق في املجموعة الرابعة
ض �م��ن ك ��أس آس �ي��ا ال �ت��ي ت �ض��م أي�ض��ًا
اليابان واألردن وبطل ك��أس التحدي
اآلسيوية الذي لم يتحدد بعد.

استراحة
41 76 08 8 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 6 8 8

أفقيا

 -1أسرة عربية عمل أبناؤها في خدمة ّ
ّ
البابلية إشتهر
العباسيني –  -2أشهر ملوك الدولة
بشرائعه اإلداري��ة واإلجتماعية – للنداء –  -3مثل ونظير – ُيخلط غالبًا مع الرمل لتشييد
البناء –  -4إله وخالق – نسبة الى مواطن من بلد عربي –  -5اللباس الذي يغطي الجسد
ّ
الفرنسيون األملان
أو جزءًا منه – مدينة فلسطينية تاريخية –  -6نهر في فرنسا عنده هزم
خالل الحرب العاملية األولى – آلة موسيقية شرقية –  -7مدينة بلجيكية – ننظر في األمر
ّ
ونفكر –  -8ح��واء باألجنبية – يبس الخبز واللحم –  -9بحر – قلب الثمرة – قلم – -10
صندوق مقدس عند اليهود كان يحتوي على لوحني كتبت عليهما الوصايا العشر

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 جبيل إكتشفت على ناووسه أقدم ألف باء في العالم – ُيستخرج من الزيتون – -2
ّ
ً
بحري ضخم – ّ
ّ
غنية تملك ماال
حرف جزم – مؤذن الرسول – إسم موصول –  -3حيوان
ّ
كثيرًا –  -4طعم الحنظل – عاملي يشمل األرض والفضاء – للتمني –  -5أهم أنهر أوروبا
لقب بنهر العواصم كونه ّ
بعد الفولغا ُي ّ
يمر ببعض العواصم األوروبية – قطعت وطافت
ُ
في البالد بالطول والعرض –  -6أزلي وسرمدي –  -7شحم – مدينة فرنسية تعتبر مركز
املصريني –  -9كلمة ُ
ّ
ترح ّم
صناعي هام –  -8مواضع درس القمح – من كبار اآللهة عند
ُ
وتوج ّع – ّ
عمره حجرًا فوق حجر –  -10ملحن وموزع موسيقي لبناني

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1دوسلدورف –  -2وليد جنبالط –  -3سف – هيتاشي –  -4تيس – بهار – ّ -5
نم – صنم – -6
يابانية – سم –  -7فرك – ّ
عد – حنا – ُ -8سم – منحهم –  -9كينيا – ماطل –  -10ياسر عبد ربه

عموديًا

نس – ّ -4لده – ما – ْ
 -1دوستويفسكي –  -2ولفي – إرميا –  -3سي – سنبك – ّ
مير –  -5دجيل – نعناع
ّ
–  -6ونت – صيدح –  -7ربابنة – همد –  -8فلشهم – حمار –  -9ايا – سن – طب –  -10بط – رام الله
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