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السلة اللبنانية

أخبار رياضية

الرياضي يطلق أول بطولة دولية للسيدات
أع ـل ــن الـ ـن ــادي ال ــري ــاض ــي ع ــن إط ــاق
ب ـ ـطـ ــولـ ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة األولـ ـ ـ ــى
للسيدات بكرة السلة تكريمًا لرئيس
ال ـن ــادي ال ـتــاري ـخــي ه ـشــام ج ـ ــارودي،
تقديرًا لعطاءاته للرياضة اللبنانية
وخ ـصــوصــا ل ـك ــرة ال ـس ـلــة الـلـبـنــانـيــة،
ما جعله يستحق لقب عميد رؤســاء
األن ــدي ــة ،وذلـ ــك ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي
عـ ـق ــده ف ــي م ـق ــر ال ـ ـنـ ــادي ف ــي املـ ـن ــارة،
بحضور ودعــم رئيس بلدية بيروت
ب ــال حـمــد ،رئـيــس ات ـحــاد ك ــرة السلة
ول ـيــد ن ـص ــار ،رئ ـيــس جـمـعـيــة الــواقــع
راع ـ ـيـ ــة ال ـب ـط ــول ــة م ـص ـط ـفــى ب ـن ـبــوك،
رئـيـســة لـجـنــة الـبـطــولــة مــديــرة فــريــق
السيدات فــي الـنــادي الرياضي نايلة
علم الدين ،إلى صاحب الفكرة رئيس
ق ـط ــاع ال ــري ــاض ــة ف ــي ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
الزميل حسام الدين زبيبو.
بعد كلمة ترحيبية من زبيبو ،تحدث
فيها عن فكرة البطولة التي انطلقت
خ ــال ت ـكــريــم ف ــري ــق س ـي ــدات ال ـن ــادي
الـ ــريـ ــاضـ ــي ف ـ ــي ح ـل ـق ــة خـ ــاصـ ــة ع ـبــر
برنامج « »Futur sportبمناسبة إحراز
ل ـق ــب ب ـط ــول ــة ل ـب ـن ــان ،وأش ـ ـ ــار الـ ــى أن
الفكرة باتت حقيقة مع رعاية جمعية
الواقع ودعم بلدية بيروت.
ث ــم أع ـل ـنــت نــاي ـلــة ع ـلــم ال ــدي ــن أس ـمــاء

رياضة

21

امل ـش ــارك ــن ف ــي ال ـ ـ ــدورة ال ـت ــي سـتـقــام
ب ـ ــن  20و 24أي ـ ـل ـ ــول امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،وه ــم
«ب ــان ــاثـ ـيـ ـن ــايـ ـك ــوس» وص ـ ـيـ ــف ب ـطــل
ال ـيــونــان ،و»اث ـل ـيــت سـيـلـجــي» (ZKK
 )Athlet celjeبطل سلوفينيا و»بادل
س ـكــوب ـجــس» ( )Badel Skopjeبطل
ماسيدونيا .واعـتـبــرت علم الــديــن أن

«الـ ـن ــادي ال ــري ــاض ــي» ف ـخــور بتنظيم
هـ ــذه ال ـ ـ ــدورة ال ـت ــي ت ـضــم ف ــرق ــا ت ــزور
م ـن ـط ـقــة ال ـ ـشـ ــرق االوسـ ـ ـ ــط ألول م ــرة
عال ،وأن الرياضي
وتتمتع بمستوى ٍ
بصدد تدعيم صفوفه بثالث العبات
أجنبيات للمنافسة على لقب البطولة.
ب ـع ــده ــا ت ـح ــدث ن ـص ــار الـ ـ ــذي أكـ ــد أن

ستستضيف
سيدات
الرياضي
فرقًا من
اليونان
وسلوفينيا
ومقدونيا

نتائج اللوتو اللبناني
23 35 30 22 20 16 4
ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1323وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 4 :ـ  35 - 30 - 22 - 20 - 16الرقم
اإلضافي23 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 461.949.102ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 124.340.360ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة124.340.360 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 54.712.080ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 23 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2.378.786 :ل .ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 54.712.080ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 932 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 58.704 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 121.864.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15.233 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 605.568.312 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل:
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1323
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح22640 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 48.220.482 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2640 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.640 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.40 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :

بنك بيروت يواجه نفط الوسط العراقي

يواجه بنك بيروت فريق نفط الوسط العراقي في
بطولة األندية اآلسيوية لكرة الصاالت املقامة في
مدينة أصفهان اإليرانية ،اليوم عند الساعة الواحدة
بعد الظهر بتوقيت بيروت.
وأشار مدرب الفريق اللبناني الصربي دييان ،إلى
أن املدرب العراقي هيثم عباس قام بعمل جيد
جدًا مع فريقه« ،نحن نحترمهم ،لكننا هنا لبلوغ
ُ
الدور قبل النهائي ،وسنبذل قصارانا لذلك» .أما
عباس ،فقال إنه يحترم فريق بنك بيروت كثيرًا ،إذ
لديه العبون كبار مع الكثير من الخبرة ،و«املباراة
ستكون صعبة للغاية وحاسمة ،وكال الفريقني على
استعداد ،ونحن نأمل أن نبلغ نصف النهائي».

االت ـحــاد سـيــدعــم الـ ــدورة وأن ــه فخور
ب ـمــا ي ـن ـجــزه الـ ـن ــادي ال ــري ــاض ــي ،وأن
االتحاد على مسافة واحدة مع جميع
األن ــدي ــة .ث ــم كــانــت كـلـمــة لـحـمــد ال ــذي
أشاد بجارودي وبالدور الذي يلعبه
فــي الــريــاضــة واملـجـتـمــع ،وأن بـيــروت
ت ـف ـخ ــر ب ــاب ـن ـه ــا جـ ـ ـ ـ ــارودي وب ـن ــادي ــه
«الــريــاضــي» الــذي يعمل على توجيه
األج ـ ـي ـ ــال نـ ـح ــو الـ ــريـ ــاضـ ــة ،مـتـمـنـيــا
التوفيق للفريق في البطولة.
بعدها تـحــدث رئـيــس جمعية الــواقــع
مـصـطـفــى ب ـن ـبــوك الـ ــذي أك ــد افـتـخــار
ُ
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـع ـ ـنـ ــى ب ــالـ ـش ــأن
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ب ــدع ــم الـ ـبـ ـط ــول ــة وه ــي
تــدعــم الـفـكــر ال ــرائ ــد وال ـط ـمــوح ،وهنأ
ج ـ ــارودي ع ـلــى ع ـط ــاءات ــه الــريــاضـيــة
واالجتماعية ،مشيرًا الــى أن الثانية
ال يعلم بها الكثيرون وهــي تستحق
التقدير.
واخ ـت ـت ــم امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـحــافــي بكلمة
ل ـ ـلـ ــرئ ـ ـيـ ــس ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارودي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ش ـك ــر
الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور ،والـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــاة وال ـ ــداعـ ـ ـم ـ ــن،
و»شــركــاءه فــي اإلن ـجــازات» العاملني
فــي الـنــادي الــريــاضــي ،وشكر وسائل
اإلعــام على اهتمامها ،واعـدًا باملزيد
م ــن ال ـع ـطــاء ل ـلــريــاضــة ول ـك ــرة الـسـلــة
اللبنانية.

صليبا بطل «كريتيريوم لبنان الـ »23

أحرز وسام صليبا لقب سباق «كريتيريوم لبنان
الثالث والعشرين» ملركبات الدفع الرباعي ()4x4
ّ
الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في
فالوغا في ظل طقس صيفي حارق .واحتل رواد
حاطوم املركز الثاني وكميل تنوري املركز الثالث.
ويندرج السباق ،الذي شارك فيه تسعة سائقني ،في
إطار الجولة األولى من بطولة لبنان للعام الجاري.
ُ
ّ
وتضمنت املسابقة ثالث طلعات رسمية ،واعتمد
أفضل وقت مسجل في الطلعات الثالث إلعالن
الترتيب العام النهائي للسائقني.

استراحة
2062 sudoku

كلمات متقاطعة 2 0 6 2

أفقيا

 -1عاصمة النيبال –  -2ثالث أكبر مدينة في املغرب – مدينة إيطالية على األدرياتيك –  -3ملك
جبيل إكتشفت على ناووسه أقدم ألف باء – حديث الــوالدة من اإلنسان –  -4موضع القالدة من
ّ
ورق –  -5للنداء – حديد ُيغلق بــه الـبــاب ُ
الـصــدر – ضــد يابس وجــاف أو نـ ّ
ويفتح
ـدي – ضعف
باملفتاح –  -6ممثلة مصرية راحلة من أفالمها «البحث عن املتاعب» –  -7أغلظ أوتار العود – حرف
ّ
ووتر األعصاب – شاهدت الشخص – -9
جر – شخصية فيروز في مسرحية ميس الريم –  -8أقلق
نعم أو وقت املوت – أضع خلسة – فور أو إثنان باألجنبية –  -10مدينة تاريخية قديمة في تركيا
ّ
اليونانيون من خالل حصان خشبي – خليج
إشتهرت بحرب أسطورية قام بها

عموديًا

ُ
 -1زعيم ورئيس حــزب لبناني راحــل –  -2أوســع وأكبر أو أحسن اإلستقبال – والــدة – سحب
ُ
الـعــربــة –  -3عاصمة تــايــوان – تـقــال على الـهــاتــف –  -4خ ــداع – أخـيــط الـثــوب بإستعمال آلة
الخياطة –  -5أوم ــأ إلـيــه بـيــده أو إصبعه – ملكة أور السومرية الشهيرة مــاتــت شــابــة ُدفنت
مع كنوزها الثمينة –  -6مكان هبوط الطائرات – العاصمة اإلقتصادية والسياحية للمملكة
ّ
تلقب بعروس البحر األحمر –  -7من الحيوانات – أرجــوك باألجنبية – -8
العربية السعودية
ّ
وحدة قياس قدرة الطاقة الكهربائية بالجول لكل ثانية – خلية النحل –  -9خفق العلم – عائلة
ّ
رسام فرنسي راحل –  -10رئيس جمهورية أميركي سابق

أفقيا

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.

مشاهير 2062

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
أجش – بال – لو –  -4رعاف – جفل – ْ -5
قيق – أفاميا – -6
 -1نمس – آذار –  -2زر – الوقواق – -3
با – منقل – لن –  -7إتكل – ّ
ّ
أعد – ّ -8
كرر – بص –  -9يو – اي – يبني –  -10عمر الشريف

عموديًا

ّ
 -1نزار قباني –  -2مرجعيات – وع –  -3شاق – كف –  -4مل – آر –  -5الب – ان – كيا –  -6ذو الفقار
ّ
ّ
–  -7أقل – العريش –  -8رو – جم – بر –  -9الفيل – بني –  -10نقوال ناصيف

حل الشبكة 2061

إعداد
نعوم
مسعود
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ً
ممثل وفنان مصري (ّ )2011-1921قدم أعماال فنية متنوعة بني الخير والشر والدراما
والكوميديا في أكثر من  272فيلمًا طوال حياته .من أفالمه «اإلرهاب والكباب»
 = 4+3+10+7شهر هجري ■  = 8+5+2+1آلــة موسيقية ■  = 6+9+11ماركة غاالت
ومفاتيح

حل الشبكة الماضية :سيلفي فارتان

