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السلة اللبنانية

ّ
هوبس يفجر مفاجأة بإسقاطه التضامن
ف ـ ـ ّـج ـ ــر ه ـ ــوب ـ ــس م ـ ـفـ ــاجـ ــأة مـ ــدويـ ــة
بإسقاطه التضامن ال ــزوق بفارق
 20نقطة ( )55-75على ملعب ّ
مجمع
ّ
املر أمس ضمن املرحلة الرابعة من
بطولة لبنان لـكــرة الـسـلــة ،محققًا
فـ ــوزه األول ف ــي ال ـب ـطــولــة .وي ـعــود
الفضل في الفوز املفاجئ لهوبس
الــى العـبــه املميز علي مــزهــر الــذي
ـال
قـ ــاد فــري ـقــه الـ ــى الـ ـف ــوز بـ ـ ــأداء ع ـ ٍ
وال س ـي ـم ــا ف ـ ــي الـ ـنـ ـص ــف ال ـث ــان ــي
ً
م ــن ال ـل ـق ــاء ،م ـس ـجــا  22نـقـطــة و8
ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة و 5ري ـب ــاون ــدز،
وس ــط ض ـيــاع فــي ص ـفــوف الـفــريــق
الـكـســروانــي ال ــذي وقــف عــاجـزًا عن
مـقــارعــة مضيفه ال ــذي تـفـ ّـوق عليه
هـجــومــا ودف ــاع ــا .كـمــا تـمـ ّـيــز زميله
أنطوان بربور صاحب الـ  21نقطة
و  7ريباوندز و  5تمريرات حاسمة.
أم ــا فــي الـنـصــف األول مــن امل ـبــاراة
ف ـكــانــت ال ـس ـي ـطــرة مـطـلـقــة لـلـفــريــق
الـ ــزائـ ــر ف ــي ال ــرب ــع األول ونـسـبـيــة
فــي الــربــع الـثــانــي وال ــذي أنهاهما
ملصلته ،وكان األفضل في صفوفه
برانكو سفيتكوفيتش ( 22نقطة)،
ولكنه كــان وكــافــة زمــائــه ال سيما

األجـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان بـ ـعـ ـي ــدي ــن ج ـ ـ ـ ـدًا عــن
مستواهم ،والدليل على ذلــك أنهم
ّ
يسجلوا أكـثــر مــن  55نقطة في
لــم

سلة هوبس طــوال دقائق املـبــاراة،
ّ
وهــو رقــم مـتــدن ج ـدًا بالنسبة الى
فريق حاضر وسريع كالتضامن.

صراع هوائي في لقاء هوبس والتضامن (بروفوتو)

نتائج اللوتو اللبناني
20 41 37 36 31 21 15
جــرى مـســاء أمــس سحب الـلــوتــو اللبناني
لإلصدار الرقم  1370وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة41 - 37 - 36 - 31 - 21 - 15 :
الرقم اإلضافي20 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 1.570.356.427ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املــرتـبــة الـثــانـيــة (خـمـســة أرق ــام مــع الــرقــم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 57.728.700ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 20 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 2.886.435ل .ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 57.728.700ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 833 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 69.302 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 115.936.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14.492 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1.721.894.265 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 128.273.130 :ل .ل.
نتائج زيد
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب زيـ ــد رقـ ــم 1370
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح33546 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية: 75.000.000ل .ل.
 عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة: 75.000.000ل .ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.3546 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.546 :
¶ الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.46 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 25.000.000ل.ل.

رياضة

21

الدوري الفرنسي

سان جيرمان لمواصلة
التحليق في الصدارة
يبدو باريس سان جيرمان مرشحًا فوق
العادة ملواصلة التحليق في صدارة ترتيب
الدوري الفرنسي لكرة القدم عندما يحل
ضيفًا على تولوز الثامن عشر ،في املرحلة الـ
 21من البطولة.
وفي ظل االبتعاد الرهيب لسان جيرمان
بالصدارة بفارق  20نقطة واقترابه من لقبه
الرابع على التوالي ،تدور منافسات «بطولة
عادية» بني باقي األندية ،ويبرز في افتتاح
املرحلة اليوم لقاء أنجيه الثاني ( 34نقطة) مع
مضيفه نيس الرابع ( 30نقطة).
أما موناكو الثالث ( 33نقطة) ،فيأمل مواصلة
سلسلة من  7مباريات من دون خسارة،
عندما يحل ضيفًا على لوريان التاسع.
وهنا البرنامج (بتوقيت بيروت):
 الجمعة :نيس × أنجيه (.)21,30 السبت :تولوز × باريس سان جيرمان( ،)18,00تروا × رين ( ،)21,00غانغان
× نانت ( ،)21,00بوردو × ليل (،)21,00
باستيا × مونبلييه ( ،)21,00غازيليك
أجاكسيو × ريمس (.)21,00
 األحد :لوريان × موناكو ( ،)15,00كاين× مرسيليا ( ،)18,00سانت إتيان × ليون
(.)22,00

وتستكمل املــرحـلــة ال ـيــوم الجمعة
ب ـ ـم ـ ـبـ ــاراة وحـ ـ ـي ـ ــدة ف ـ ــي ط ــرابـ ـل ــس
بــن فــريـقــي املـتـحــد وال ـلــويــزة عند
الثامنة والنصف مساء.
اتـ ـح ــادي ــا عـ ـق ــدت ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـيــة
فــي االت ـحــاد اللبناني لـكــرة السلة
جلسة بــرئــاســة ام ــن ع ــام االتـحــاد
غـ ـس ــان فـ ـ ــارس وبـ ـحـ ـض ــور جـمـيــع
اع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة وط ــاق ــم
ال ـح ـك ــام ال ـ ــذي قـ ــاد مـ ـب ــاراة نــاديــي
بـ ـيـ ـبـ ـل ــوس وامل ـ ـت ـ ـحـ ــد ال ـ ـتـ ــي ج ــرت
م ـســاء ال ـثــاثــاء  12ك ــان ــون الـثــانــي
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري .واسـ ـتـ ـم ــع الـ ـح ــاض ــرون
الــى تقرير مراقب املـبــاراة املذكورة
والـ ــى افـ ـ ــادات ح ـكــام ال ـل ـقــاء .وبـعــد
الـتــداول واملناقشة اتخذت اللجنة
الفنية سلسلة اقتراحات تتضمن
عـقــوبــات وتــدابـيــر تمهيدًا لرفعها
الــى اللجنة االداري ــة لالتحاد التي
س ـت ـن ـع ـقــد االثـ ـن ــن امل ـق ـب ــل الت ـخ ــاذ
املـ ـق ــررات املـنــاسـبــة وال ـت ــي تضمن
وت ـصــون كــرامــة الـحـكــام وهيبتهم
على ارض امللعب خاصة ان الحكم
ال ـل ـب ـن ــان ــي م ـش ـه ــود لـ ــه ب ــال ـك ـف ــاءة
والنزاهة محليًا وخارجيًا.

استراحة
2194 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 9 4

أفقيا
 -1سياسي ورئيس وزراء يوناني راحل –  -2حصن في أثينا القديمة فوق تلة صخرية إشتهر
بهياكله الرائعة – مقياس مساحة –  -3سهل إيطالي – مدينة ومــرفــأ بولوني على البلطيق
أدى اإلجتياح النازي لها الى إندالع الحرب العاملية الثانية –  -4منطقة غابات واسعة تقع بني
بلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا شهدت أواخــر الحرب العاملية الثانية معركة كبرى بني األملان
والحلفاء ُعــرفــت بمعركة الثغرة – مــذنـ ّـب مشهور شــاهــده العالم سنة  -5 – 1986سمني – أمر
نسعى دائمًا الى تحقيقه –  -6نوتة موسيقية – من هو دون الغالم أو الغير البالغ –  -7من أقدم
ّ
رجال التوراة نجا وأهل بيته من الطوفان – خالف القصير –  -8من العائالت اللبنانية – ضل في
الطريق –  -9يكسو جلد بعض الحيوانات – معالج املرضى –  -10دلك سطح املنزل القديم منعًا
ّ
لتسرب املطر الى الداخل – نهر إنكليزي مشهور

عموديًا

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.

 -1مضيق بني البحر األحمر وخليج عدن –  -2آلة موسيقية غربية –  -3إحسان – الحرف الرابع
من األبجدية اإلنكليزية – حاجز بني بلدين –  -4مرفأ أوكراني من ّ
أهم مرافىء البحر األســود –
إبن األسد –  -5بنان مبعثرة – للنفي –  -6لقب إسباني معناه ّ
سيد – بلغت الى املكان في الوقت
املحدد –  -7زعيم النازية معكوسة – من النشويات يستهلكها العالم بكثرة –  -8شاعر وإعالمي
ومقدم برامج لبناني معروف –  -9عائلة أديب إنكليزي راحل كتب قصصًا ومسرحيات وروايات
كان لها رواج عظيم – بحر –  -10نأكل منه كل يوم

مشاهير 2194

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

ّ
ّ
 -1قوس النصر –  -2رعمسيس – سهل –  -3ابن – ملاع –  -4القريبات –  -5جب – طن – مهفف – -6
بق – صنم –  -7أدونيس – كر –  -8صب – سعد – لوا –  -9أرق – أوديب –  -10جون فرنكلني

عموديًا
 -1قرطاجة – صاج –  -2وع – لب – ابرو –  -3سماق – بد – قن –  -4اسبرطقوس –  -5لينني – نعار
–  -6نس – صيدون –  -7المنس – دك –  -8رسمتهم – ليل –  -9ها – كوبي –  -10قلعة فقرا

حل الشبكة 2193

إعداد
نعوم
مسعود
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أول رؤس ــاء أندونيسيا (ُ )1970-1901يـعـ ّـد مــن الـقــادة الرئيسيني لحركة عدم
اإلنحياز .نال شهرة واسعة بسبب نضاله الدائم واملستمر ألجل بالده
 = 7+8+3+5+1حيوانات بحرية ■  = 4+6+9+11أزهــار عطرة ■ = 5+8+2+10
معدن أصفر

حل الشبكة الماضية :كلوفيس األول

