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كوبا أميركا 2015

سوق االنتقاالت

تشيلي تواصل حلمها بإطاحتها األوروغواي
أف ـ ــرح ـ ــت ت ـش ـي ـل ــي املـ ـضـ ـيـ ـف ــة ق ـل ــوب
مــواط ـن ـي ـهــا ومـشـجـعـيـهــا ف ــي ملعب
«استاديو ناسيونال» في العاصمة
ســانـتـيــاغــو عـنــدمــا ح ـجــزت مقعدها
فـ ــي نـ ـص ــف نـ ـه ــائ ــي بـ ـط ــول ــة «ك ــوب ــا
أميركا» للمرة األولى منذ عام .1999
هدف وحيد سجله ماوريسيو إيسال
ً
في الدقيقة  81من املباراة كان كفيال
بـ ــأن ي ـح ـقــق ط ـم ــوح ب ـ ـ ــاده ،وي ـج ـ ّـرد
األوروغ ـ ـ ــواي م ــن الـلـقــب بـعــد بطولة
س ـي ـئ ــة ل ـن ـج ـمــه إديـ ـنـ ـس ــون ك ــاف ــان ــي
وزمالئه.
وبالحديث عن كافاني فإن مشاركته
امل ـخ ـي ـب ــة إلـ ـ ــى أق ـ ـصـ ــى ال ـ ـح ـ ــدود فــي
البطولة ّ
توجها بـطــرده فــي الدقيقة
 63لحصوله على انــذاريــن ،ثــم لحق
بـ ــه املـ ــدافـ ــع خـ ــورخـ ــي ف ــوس ـي ـل ــي فــي
الدقيقة  88للسبب عينه ،مــا ّ
صعب
مهمة «ال سيليستي» فــي بلوغ دور
األربعة للمرة السادسة على التوالي
وقضى على حلمه باللقب السادس
عـشــر وبـتـكــرار سـيـنــاريــو النسختني
األخ ـيــرتــن فــي  2007و 2011عندما
أطـ ــاح صــاحـبـتــي الـضـيــافــة فـنــزويــا
واألرجنتني من ربع النهائي.
وم ـ ــا ت ـس ـ ّـب ــب بـ ـط ــرد ك ــاف ــان ــي كــانــت

رياضة

19

اس ـت ـفــزازات مــدافــع تشيلي غــونــزالــو
ـوك مـشــن بحق
يـ ــارا الـ ــذي ق ــام ب ـس ـلـ ٍ
م ـ ـهـ ــاجـ ــم ب ـ ــاري ـ ــس س ـ ـ ـ ــان جـ ـي ــرم ــان
الفرنسي الذي ّ
رد بدفعه على وجهه،
مــا ادى الــى طــرده عندما رأى الحكم
البرازيلي ساندرو ريتشي ّ
ردة فعله.
وأظهرت اللقطات التلفزيونية وبعض

الصور أن يارا قام بوضع أصبعه في
مــؤخــرة كافاني ،الــذي رد بضربة في
وجه التشيلياني ،وقد ذكرت صحيفة
«ذا إنــدبـنــدنــت» البريطانية امــس ان
االتحاد االميركي الجنوبي أقـ ّـر وقف
يارا حتى نهاية البطولة.
ك ــذل ــك ن ـج ـحــت ت ـش ـي ـلــي ف ــي تـحـقـيــق

العبو تشيلي يهنئون إيسال على تسجيله هدف الفوز (كالوديو رييس ــ أ ف ب)

نتائج اللوتو اللبناني
35 40 33 27 22 11 4
ج ــرى مـســاء أم ــس سحب الـلــوتــو اللبناني
لإلصدار الرقم  1312وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة 4 :ـ 40 - 33 - 27 - 22 - 11
الرقم اإلضافي35 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 570.189.133ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة570.189.133 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 103.880.520ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 86 :شبكة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة1.207.913 :ل .ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 103.880.520ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 2.662 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 39.023 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 277.832.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 34.729 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 5.240.782.957 :ل .ل.
نتائج زيد
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب زيـ ــد رقـ ــم 1312
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح72336 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : الجائزة اإلفــراديــة لكل ورقــة37.500.000 :ل .ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2336 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.336 :
¶ الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.36 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :

تيفيز يعود إلى بوكا جونيورز
ت ــوص ــل ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي وب ــوك ــا
جونيورز األرجنتيني الى اتفاق يقضي
بـ ـ ـع ـ ــودة مـ ـه ــاج ــم األول األرج ـن ـت ـي ـن ــي
كارلوس تيفيز الى فريق بداياته.
وج ـ ــاء اإلع ـ ـ ــان ع ــن هـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق عـلــى
ل ـس ــان األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـبــوكــا جــون ـيــورز
س ـي ــزار م ــارت ــوت ـش ــي الـ ــذي قـ ــال« :نـحــن
سـ ـع ــداء ج ـ ـدًا ألن ـن ــا ت ـم ـك ـنــا ،ب ـعــد جـهــد
كبير ،مــن تحقيق ع ــودة تيفيز» ،الــذي
دافع عن ألوان الفرق العمرية لبوكا بني
 1997و 2001ثم لعب للفريق األول من
 2001حتى .2004
إل ــى ذل ــك ،أعـ ــادت الـصـحــافــة اإليـطــالـيــة
الحديث عن قرب انتقال نجم يوفنتوس
أن ــدري ــا ب ـيــرلــو ال ــى الـ ـ ــدوري األم ـيــركــي
للمحترفني.
وكـشـفــت الـصـحــافــة أن بـيــرلــو سـيــوقــع
فــي آب املقبل عـقـدًا مــع فــريــق نيويورك
سيتي ملــدة ّ 18شـهـرًا ،مــن دون الكشف
عن القيمة املتوقعة للصفقة.
ونـ ـقـ ـل ــت ص ـح ـي ـف ــة «ال غ ــازيـ ـت ــا دي ـل ـلــو
سـبــورت» عــن سيباستيان جيوفينكو
زميل بيرلو السابق في «اليوفي» قوله:
«ات ـص ــل ب ــي ق ـبــل ف ـتــرة لـيـســألـنــي كيف
تسير األمـ ــور» ،مضيفًا« :قـلــت لــه إنها
تجربة رائعة يجب أن يقوم بها».

ثأرها من األوروغــواي التي حرمتها
الوصول الى نهائي نسخة .1999
وت ـ ـبـ ــدو ال ـ ـظـ ــروف م ــائ ـم ــة أم ـ ــام «ال
روخـ ــا» ل ـلــوصــول أق ـلــه إل ــى النهائي
لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ  1987والـخــامــس
ف ــي تــاري ـخــه وم ـحــاولــة ال ـف ــوز بلقبه
األول ،إذ إنه سيواجه في دور األربعة
تعتبران
الـبـيــرو أو بــولـيـفـيــا الـلـتــن
ّ
ف ــي م ـت ـنــاولــه ت ـمــامــا ،ب ـعــدمــا تـجــنــب
مــواجـهــة محتملة مــع األرج ـن ـتــن أو
البرازيل.
ُ
ويستكمل الدور ربع النهائي بمباراة
بوليفيا والبيرو ،التي تقام الساعة
 02,30فجرًا بتوقيت بيروت.
ومن املؤكد أن هذه املباراة ال تحظى
باهتمام مماثل للمواجهات األخرى
في دور الثمانية ،لكن ذلك ال يعني أن
اإلث ــارة ستغيب عنها ألن املنتخبني
أمام فرصة استثنائية من أجل بلوغ
نصف النهائي.
وق ــال العــب وســط بوليفيا ريـكــاردو
بيدرييل املحترف في نادي ميرسني
ايدمانيوردو التركي« :نخوض الدور
ربع النهائي بكثير من التواضع ،لكن
حلمنا كبير .هذه البطولة مهمة جدًا
لنا ولبالدنا».

استراحة
2032 sudoku

كلمات متقاطعة 2 0 3 2

أفقيا
 -1راقصة لبنانية راحلة كانت أستاذة في الرقص الشرقي –  -2نسبة لطائفة مواطن من بلد شرق
أوسطي – من الفاكهة –  -3فتى أسطوري يوناني رائــع الجمال عشق صورته املنعكسة في املاء
ومــات حزينًا لعجزه عن اإلمـســاك بمعشوقته وإليه ينسب عشق الــذات – ســورة من كتاب القرآن
ّ
املتشعبة على رأسه – ينقر البئر –  -5من أغزر
الكريم –  -4حيوان شبيه بالغزال مع فارق القرون
أنهر فرنسا – قليل الوجود – ّ -6
صوت الرصاص – مخادع ومراوغ في البيع والشراء – تعب وأعيا –
ُ
 -7حبر الكتابة – لباس –  -8ما يتركه اإلنسان ليعمل به بعد موته – ضغط وكبس – جرذ باألجنبية
–  -9في الطليعة – عائلة كاتب وشاعر فرنسي راحل –  -10مدينة لبنانية – عاصمة عربية

عموديًا

 -1دولة أميركية عاصمتها ماناغوا –  -2للتأوه – من األشجار املثمرة – ولد الدجاجة –  -3عائلة
مؤسس الصليب األحمر وهو مصلح إجتماعي سويسري راحل – كلب تان تان بطل الشرائط
ّ
املصورة –  -4يعلم – وقت من الزمن –  -5دولة أوروبية عاصمتها ريكيافيك –  -6الطرق واملسالك
ّ
–  -7ماركة سيارات – موضع ما بني العني واألذن –  -8والدة – طليق – خاصم أشد الخصومة
ّ
ودلل – دولة آسيوية ّ
ّ
ويصب شمالي
مقسمة –  -10نهر لبناني ينبع في جبال عكار
–  -9داعب
طرابلس عليه معمل للكهرباء

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.

حلول الشبكة السابقة

مشاهير

أفقيا

1

 -1طالبان –  -2لنا –  -2وطواط – حمام –  -3نرجيلة – ُ -4يشاكس – إهدن –  -5را – املها
–  -6يتدلل – حامل –  -7وهن – ّ
يسد – ج ج – ّ -8أم – حيرام –  -9نيدو – مداري – -10
شارل ديغول

عموديًا

 -1طوني كيوان –  -2أطــرش – تهميش –  -3لو جــاردان – دا –  -4بايكال – حــور – -5
أطلس – لدي –  -6سرمد –  -7الحيادي –  -8ملحهما – ماغ –  -9نا – دهمج – رو – -10
أمني الجميل

حل الشبكة 2031
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مخرج مصري مواليد القاهرة عــام  .1952عمل كناقد سينمائي فــي صحيفة
السفير اللبنانية ومساعد مخرج في بيروت .له رؤية خاصة ومميزة في أفالمه
 = 3+8+2+1+9+8خالف اليمني ■  = 7+11+6زوج البنت ■  = 5+4+10+8العملة
اليابانية

حل الشبكة الماضية :مارلين مانسن

