12

الثالثاء  18كانون األول  2018العدد 3642

الثالثاء  18كانون األول  2018العدد 3642

رياضة

رياضة
يوروبا ليغ

دوري أبطال أوروبا
ّ
األوروبية للمشاركة في «أمجد» الكؤوس ،وهو دوري أبطال أوروبا «تشامبيونز ليغ» ،ولكن الجميع يدرك أن دوري األبطال يبدأ
تطمح جميع أندية كرة القدم
ّ
ّ
ّ
فعليًا مع انطالق األدوار اإلقصائية .مباريات قوية منتظرة في الدور الثاني ،والجماهير على موعد مع سهرات كروية كبيرة

الدور الثاني
في
«نارية»
مواجهات
ّ
ّ
أندية شابة وأخرى «تتسلح» بالخبرة
حسن رمضان
أجــريــت قــرعــة دوري ال ــ 16مــن دوري
أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا الـ ـت ــي أعـ ـل ــن عـنـهــا
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم في
مدينة «نيون» السويسرية .وأسفرت
القرعة عن مواجهات «مشتعلة» بني
كــل مــن ليفربول اإلنـكـلـيــزي وبــايــرن
ميونيخ األملــانــي ،بينما سيصطدم
ف ــري ــق أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي
بـفــريــق الـسـيــدة الـعـجــوز يوفنتوس
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي كـ ــأبـ ــرز مـ ــواج ـ ـهـ ــات ه ــذا
الـ ـ ــدور .وف ــي م ـب ــاراة ال ت ـقــل أهـ ّـم ـيــة،
س ـي ـس ـت ـض ـي ــف مـ ـلـ ـع ــب م ــان ـش ـس ـت ــر
ي ــون ــاي ـت ــد «أولـ ـ ـ ــد تـ ـ ــرافـ ـ ــورد» فــريــق
باريس سان جرمان الفرنسي .يقوم
ن ـظ ــام ال ـق ــرعــة ع ـلــى ب ـعــض ال ـقــواعــد
ّ
ّ
حتمية ع ــدم مــواجـهــة ك ــل من
وه ــي:
ال ـف ــرق ال ـتــي لـعـبــت جـنـبــا إل ــى جنب
ف ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة ذاتـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ــي دوري
امل ـج ـمــوعــات .ع ــدم وض ــع ف ــرق البلد
ذاته لتكون وجهًا إلى وجه في قرعة
دور الـ ـ ــ .16أض ــف إل ــى ذل ــك أن نـظــام
القرعة يقضي بوضع املواجهات بني
مـتـصــدري املجموعات الثمانية مع
ّ
من تمكن من احتالل مراكز الوصافة.
إذًا ه ــي ق ــرع ــة دور ال ـ ـ ــ 16م ــن دوري
أب ـط ــال أوروب ـ ــا تـعـلــن ع ــن نـتــائـجـهــا.
سـ ـيـ ـك ــون ه ـ ـنـ ــاك ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ردود
األفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال وال ـ ـت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــات حـ ـ ـ ــول مــن
ّ
سـيـتــأهــل أو م ــن سـ ّيـبـلــغ الـ ــدور ربــع
النهائي .تكثر التوقعات فــي الوقت
ال ـ ّـراه ــن عـمــن سـيـكــون ال ـفــريــق ال ــذي
األغ ـلــى أوروب ـ ّـي ــا.
سـيـ ّـرفــع ه ــذا الـلـقــب ّ
ولعل أبــرز الفرق املرشحة هو فريق
يوفنتوس اإليـطــالــي ،نـظـرًا الكتمال
ص ـفــوفــه وشـخـصـ ّـيـتــه ال ـق ـ ّ
ـوي ــة ،على
ّ
اإلقصائية ،يضاف
األقــل في األدوار
ّ
ه ــذا إل ــى وج ــود نـجــم الـفــريــق األول،
بـ ــل ن ـج ــم ه ـ ــذه ال ـب ـط ــول ــة وه ـ ّـدافـ ـه ــا
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رونـ ــالـ ــدو
ضمن تشكيلة املــدرب ماسيميليانو
ّ
أل ـي ـغــري .ل ـعــل أب ــرز أرب ــع مــواجـهــات:
ليفربول  Xبايرن ميونيخ ،أتلتيكو
م ــدري ــد  Xي ــوف ـن ـت ــوس ،تــوت ـن ـهــام X
دورت ـمــونــد ومــانـشـسـتــر يــونــايـتــد X
باريس سان جيرمان.

كلوب يواجه بايرن من جديد

ّ
بعد التأهل الــدرامــي الــذي حــدث في
ملعب «أنفيلد» فــي الجولة األخيرة
مــن دور املـجـمــوعــات ،هــا هــي القرعة
ت ـضــع ال ـف ــري ــق اإلن ـك ـل ـيــزي لـيـفــربــول
ف ــي مــواج ـهــة أح ــد عـمــالـقــة الـبـطــولــة
(ف ـ ــاز الـ ـب ــاي ــرن خ ـم ــس مـ ـ ـ ـ ّـرات بـلـقــب
دوري األبطال) نادي بايرن ميونيخ.
سـتـكــون الـجـمــاهـيــر عـلــى مــوعــد مع
ّ
حماسية ّ
مرة أخرى في
ليلة أوروبية
«أنفيلد» .مباراة الذهاب في إنكلترا،
وذل ـ ــك الحـ ـت ــال ال ـف ــري ــق اإلن ـك ـل ـيــزي
املــركــز الثاني فــي مجموعته .كلوب،
لــديــه ذك ــري ــات صـعـبــة أم ــام الـبــايــرن،
ّ
لـعــل أب ــرزه ــا ،الـخـســارة الـقــاسـيــة في
نـهــائــي دوري األب ـطــال  2013عندما
ك ــان م ــدرب ــا لـفــريــق «امل ـ ــارد األص ـفــر»
دورت ـم ــون ــد .وق ـت ـهــا ،سـ ّـجــل الـجـنــاح
الهولندي آريني روبني الهدف القاتل
فــي الــدقــائــق األخـيــرة وحسم املـبــاراة
ملـصـلـحــة ال ـفــريــق ال ـب ــاف ــاري بـهــدفــن

مـقــابــل ه ــدف واح ــد .سيسعى كلوب
إلــى مـحــو هــذه الــذكــريــات ،والتركيز
ع ـلــى االن ـت ـق ــام م ــن ب ــاي ــرن ،ل ـيــس من
أج ــل لـيـفــربــول بــل مــن أج ــل الـطـمــوح
ال ـش ـخ ـصــيّ .أمـ ــا بــالـنـسـبــة لـلـبــايــرن،
لــن يـكــون ّليفربول هــو الـفــريــق الــذي
كانت تتمناه إدارة الفريق البافاري
ل ـت ــواج ـه ــه .ع ـلــى رغـ ــم أن م ــن يـهــدف
ّ
لـيـكــون الـبـطــل ،لــن يـفــكــر فــي خصمه
ّ
ّ
ب ـق ــدر م ــا ي ـجــب أن ي ـفــكــر ف ــي كـيـفــيــة
ّ
الـفــوز عليه ،إال أن الــوقــائــع تـقــول أن
بايرن سيصطدم بإحدى أقوى الفرق
على الصعيد الهجومي .على الورق،
ّ
التكهن بنتيجة املباراة ،لكن
ال يمكن
ّ
يتفوق ن ــادي ليفربول ولــو بالشيء
الـقـلـيــل عـلــى فــريــق امل ــدرب الـكــرواتــي
نـ ـيـ ـك ــو ك ـ ــوف ـ ــات ـ ــش ،ن ـ ـظ ـ ـرًا ل ـل ـم ــوس ــم
ال ــ«م ـتــذبــذب» ال ــذي يعيشه الـبــايــرن
اليوم.

سيميوني في مواجهة
أليغري
م ــواجـ ـه ــة كـ ــل مـ ــن أت ـل ـت ـي ـك ــو م ــدري ــد
اإلسـ ـب ــان ــي وي ــوف ـن ـت ــوس اإلي ـط ــال ــي،
يمكن اعتبارها ّربـمــا أبــرز مباريات
دور ال ـ ــ .16الـفــريـقــان ي ـم ـ ّـران بأفضل

الـ ـفـ ـت ــرات ،خ ـص ــوص ــا نـ ـ ــادي املـ ـ ـ ّ
ـدرب
اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي دي ـ ـي ـ ـغـ ــو سـ ـيـ ـمـ ـي ــون ــي.
«األتلتي» يبتعد عن ّ
متصدر الدوري
اإلسـ ـب ــان ــي ب ــرش ـل ــون ــة بـ ـف ــارق ث ــاث
نقاط فقط ،على رغم البداية السيئة
في الدوريّ .
قدم الفريق مباراة ّ
مميزة
عـلــى ملعب «وان ــدا متروبوليتانو»
ّ
أم ـ ـ ــام دورت ـ ـمـ ــونـ ــد ح ـي ــث ت ـم ــك ــن مــن

ّ
يتفوق نادي ليفربول
على فريق المدرب الكرواتي
نيكو كوفاتش
ه ــزيـ ـم ــة الـ ـف ــري ــق األص ـ ـفـ ــر وإلـ ـح ــاق
الـخـســارة األول ــى والــوح ـيــدة بــه هــذا
املــوســم ( .)0-3مــا يـمـكــن استنتاجه
ّ
من تلك املباراة ،هو أن فريق أتلتيكو
ّ
مدريد مختلف في ملعبه ،ويقدم كل
أوراق ــه ،وتحديدًا في ليالي األبطال.
س ـت ـك ــون م ـ ـبـ ــاراة ص ـع ـب ــة بــالـنـسـبــة
ل ــرف ــاق كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ال ــذي
سيعود من جديد إلى مدينته مدريد،
املدينة التي قضى فيها أجمل فترات

مسيرته الكروية .كريستيانو يعرف
تـمــامــا مــن أي ــن تــؤكــل كـتــف أتلتيكو
م ــدري ــد ،ف ـقــد س ـ ّـج ــل ال ـبــرت ـغــالــي 22
هدفًا إضافة إلى  8تمريرات حاسمة
خالل  32مباراة واجه فيها «الروخي
بــانـكــونــس» .كـمــا ال ـحــال مــع مـبــاراة
ّ
القمة بني الـ«ريدز» ّوالفريق البافاري،
م ــن ال ـص ـعــب ال ـت ــوق ــع بـنـتـيـجــة هــذه
املباراة ،نظرًا لالستقرار الذي يعيشه
الفريقان في املباريات األخيرة.

دورتموند واستكمال المسير!
م ــن الـطـبـيـعــي أن يـتــوقــع الـكـثـيــر من
املنتقدين واملحللني فوز فريق املدرب
ال ـســوي ـســري لــوس ـيــان فــافــر وتــأهـلــه
إلى ربع النهائي أمام فريق توتنهام
اإلنكليزي .فما ّ
يقدمه دورتموند في
ّ
ال ــدوري املحلي ،أضــف إلــى أدائــه في
دوري األبـطــال (باستثناء الخسارة
أم ــام أتلتيكو فــي اإليـ ــاب) ،يــرفــع من
ك ـع ــب ال ـ ــ«م ـ ــارد األص ـ ـفـ ــر» أكـ ـث ــر مــن
فريق ال ّ
ـ«حي اليهودي» في إنكلترا.
تــوتـنـهــام ،اسـتـعــاد شيئًا مــن تــوازنــه
ّ
في املباريات األخيرة ،إال أن أداء فريق
املـ ـ ــدرب األرج ـن ـت ـي ـن ــي مــاوري ـت ـس ـيــو
بوكيتينو في دوري األبطال ال يبشر

بــال ـخ ـيــر .ل ــم يـسـتـطــع رفـ ــاق املـهــاجــم
اإلن ـك ـل ـيــزي ه ــاري كــايــن م ــن تحقيق
االن ـ ـت ـ ـصـ ــار عـ ـل ــى فـ ــريـ ــق ب ــرش ـل ــون ــة
«الثاني» إذا ّ
صح التعبير ،في الوقت
االنتصار
الــذي كان بحاجة إلى هذا
ّ
أكـثــر مــن أي ش ــيء آخ ــر .فـلــوال تعثر
فــريــق إن ـتــر مـيــانــو ف ــي أرض ــه وبــن
جماهيره ،ملا كان كريستيان إركسني،
ورفــاقــه س ـيــزورون ملعب «سيغنال
ّ
تتفوق مجموعة
إيدونا بارك» .فنيًا،
دورت ـم ــون ــد عـلــى األخ ـ ــرى امل ــوج ــودة
ّ
فالجماعية واألداء
فــي «الـسـبـيــرز»،
املميز الــواضــح هــذا املــوســم مــن ّقبل
دورتموند ،يجعلهم الفريق املفضل
للتأهل إلى الدور املقبل .لكن ال شيء
ً
مستحيال في كــرة القدم ،وهكذا هي
القاعدة في دوري األبطال.

ّ
والمهمة
مورينيو
المستحيلة

الـعــامــل الــوحـيــد ال ــذي مــن املمكن أن
ّ
يــت ـخــذه امل ـ ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي جــوزيــه
مــوري ـن ـيــو ك ـس ــاح ل ــه ف ــي مــواج ـهــة
ب ــاري ــس سـ ــان ج ـي ــرم ــان ال ـفــرن ـســي،
يكمن فــي تــاريــخ فريقه .اليونايتد،
ّ
األوروبية وأكثرها
أحد أعرق الفرق
ش ـع ـب ـيــة ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،وأك ـ ـثـ ــر مــن
حقق لقب الــدوري اإلنكليزي ،فريق
يعرف منصات التتويج ،وكــان أحد
األنــديــة الـتــي تخيف الـخـصــوم ،أمــا
الـيــوم فالوضع مختلف .مــن املمكن
أن يـ ـه ــاب رف ـ ـ ــاق ن ـي ـم ــار دا سـيـلـفــا
البرازيلي ،هالة مانشستر يونايتد،
ول ـك ــن تـبـقــى ه ــذه ت ــوق ـع ــات ،وأك ـبــر
دل ـي ــل ع ـلــى انـ ـع ــدام اح ـت ـمــال ـيــة هــذا
«ال ـس ـي ـنــاريــو» ،هــو املــوســم الـحــالــي
الـ ــذي ي ـقــدمــه «ال ـش ـيــاطــن ال ـح ـمــر»،
ال ـتــي ل ــم ت ـعــد ش ـيــاطــن ب ـعــد ال ـيــوم.
فهناك الكثير من الفرق التي فعلت
ف ـع ـل ـهــا ب ــال ـي ــون ــاي ـت ــد ه ـ ــذا امل ــوس ــم،
يبتعد فريق مورينيو عن الصدارة
بـفــارق  21نقطة ،مـ ّـمــا ّ
يفسر الفترة
ال ـس ـي ـئ ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـم ــر بـ ـه ــا الـ ـف ــري ــق.
أضـ ــف إلـ ــى ذل ـ ــك ،ع ــاق ــة املـ ـ ــدرب مع
ّ
العبيه التي باتت أكثر من متوترة،
والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة م ـ ــع ب ـ ـ ــول ب ــوغـ ـب ــا خ ـيــر
م ـثــال عـلــى م ــا حـصــل داخـ ــل أس ــوار
الـنــادي .مــن جهته ،سيدخل الفريق
ال ـب ــاري ـس ــي امل ــواجـ ـه ــة ف ــي ال ـ ــ«أولـ ــد
ترافورد» ،واضعًا أمامه هدف الفوز،
نظرًا لضعف الخصم وكثرة جراحه
ّ
ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة .ك ـم ــا يـتـســلــح
مورينيو باملاضي ،سيحمل توخيل
ّ
ـ«جماعية» الذي كان السبب
سالح ال
األساسي في تأهل الفريق الباريسي
من مجموعة «امل ــوت» .ظهر باريس
سان جرمان في البطولة مغايرًا عن
ال ـب ـطــوالت ال ـســاب ـقــة ،يـشـعــر املـتــابــع
وك ـ ــأن ب ـش ـخ ـصـ ّـيــة مـ ــا ،ت ـط ـبــخ عـلــى
نــار هــادئــة مــن قبل توخيل .باريس
مـتـفـ ّـوق بـكــل ش ــيء عـلــى اليونايتد،
باألرقام ،وبالعناصر ،ولكن من هزم
يوفنتوس فــي ملعب «آل ـيــانــز» ،من
املمكن أن يفعل أي شــيء مماثل في
حديقة األمراء ،أو على أرضه.
إذًا مواجهات كبيرة ينتظرها عشاق
الكرة حول العالم في دور الـ 16الذي
ينطلق فــي الثاني عشر مــن شباط/
فبراير من العام املقبل.

أخبار دولية

قرعة سهلة للكبار
في الدوري األوروبي
ت ـبــدو ال ـف ــرق الـكـبـيــرة مــرشـحــة بـقــوة
لـتـخـطــي ال ـ ــدور ال ـثــانــي م ــن مـســابـقــة
ال ـ ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ـ ــي «ي ـ ــوروب ـ ــا ل ـيــغ»
ل ـكــرة ال ـق ــدم بـعــدمــا أوقـعـتـهــا الـقــرعــة
ف ــي م ــدي ـن ــة ن ـي ــون ال ـس ــوي ـس ــري ــة ،فــي
مــواج ـهــات سـهـلــة نـسـبـيــا ،خصوصًا
تشلسي اإلنكليزي ومواطنه آرسنال
وإن ـ ـتـ ــر مـ ـي ــان اإليـ ـط ــال ــي وم ــواط ـن ــه
نابولي.
ويلتقي تشلسي مع ماملو السويدي،
وج ـ ـ ــاره ال ـل ـن ــدن ــي آرس ـ ـنـ ــال م ــع بــاتــي
بوريسوف البيالروسي ،وإنتر ميالن
ونابولي القادمني من مسابقة دوري
األبـ ـط ــال م ــع راب ـي ــد فـيـيـنــا الـنـمـســوي
وزي ــوري ــخ الـســويـســري عـلــى الـتــوالــي.
وما يزيد سهولة مهمة األندية األربعة
أنها ستخوض مباريات اإليــاب على
ً
أرضها ،فضال عن مستوياتها الجيدة
ف ــي امل ـس ــاب ـق ــة .ف ـبــال ـن ـس ـبــة لـتـشـلـســي
وآرس ـن ــال ،جـمــع كــل منهما  16نقطة
في مجموعته من دون أن يتعرض ألي
خسارة ،ومن جهته خرج نابولي من
املجموعة الثالثة مــن دوري األبـطــال
بـفــارق األه ــداف عــن ليفربول وصيف
ب ـطــل امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،وإن ـت ــر مـيــان

نيمار مصاب

أكد مدرب نادي باريس سان جيرمان توماس توخيل
أن النجم البرازيلي نيمار أجرى فحوصًا في املستشفى
ولن يشارك في مباراة الثالثاء ضد أورليان (درجة
ثانية) في ثمن نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم.
وأوضح توخل أن الفحوص «جيدة» لكن نيمار «ليس
جاهزًا بنسبة  .»%100وكان النجم البرازيلي أصيب
في العضالت الضامة مطلع الشهر الجاري في املباراة
ضد بوردو ضمن الدور املحلي .وأضاف املدرب األملاني
الذي يشرف على فريق العاصمة الفرنسي منذ مطلع
املوسم الحالي خلفًا لإلسباني أوناي إيمري« ،لقد شارك
في تدريب األحد ،لكن ليس بالكثافة الطبيعية ،لذلك ال
يستطيع اللعب الثالثاء في أورليان» .وختم« :األمر ذاته
ينطبق على السانا ديارا املصاب في ركبته ،لكن الالعبني
اآلخرين يستطيعون اللعب».

الذي أخرجته املواجهتان املباشرتان
مع توتنهام اإلنكليزي من املسابقة.
وت ـب ـق ــى أبـ ـ ــرز امل ــواجـ ـه ــات ف ــي الـ ــدور
الثاني تلك التي ستجمع بني التسيو
اإليـ ـط ــال ــي وصـ ـي ــف ب ـط ــل ع ـ ــام 1998
واش ـب ـي ـل ـي ــة اإلسـ ـب ــان ــي ح ــام ــل ال ــرق ــم
القياسي في عدد األلقاب في املسابقة
( 5م ــرات أع ــوام  2006و 2007و2014
و 2015و ،)2016إضــافــة إلــى مواجهة
غ ـل ـط ــة سـ ـ ـ ــراي الـ ـت ــرك ــي م ـ ــع بـنـفـيـكــا
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي (ك ــاه ـم ــا ح ــل ث ــال ـث ــا فــي
مـجـمــوعـتــه ف ــي ال ـ ــدور األول ملسابقة
دوري أب ـطــال أوروبـ ـ ــا) ،وسـبــورتـيـنــغ
ال ـبــرت ـغــالــي م ــع ف ـي ــاري ــال االس ـب ــان ــي،
وسـلـتـيــك االس ـك ـت ـل ـنــدي م ــع فالنسيا
اإلسباني.
وبالنسبة للفرق الثالثة املتبقية من
الـثـمــانـيــة ال ـتــي خــرجــت م ــن املـســابـقــة
القارية العريقة ،وهي فيكتوريا بلزن
الـتـشـيـكــي وك ـل ــوب بـ ــروج الـبـلـجـيـكــي
وش ــاخـ ـت ــار دان ـي ـي ـت ـس ــك األوك ـ ــران ـ ــي،
فأوقعتها القرعة في مواجهة دينامو
زغرب الكرواتي وريد بول سالزبورغ
ال ـن ـم ـســوي واي ـن ـت ــراخ ــت فــران ـك ـفــورت
األملاني على التوالي.

شاكيري سعيد

عبر العب وسط نادي ليفربول اإلنكليزي شيردان شاكيري عن «شعور جميل» بعد
تسجيله هدفني في املباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه مانشستر يونايتد ( )1-3في
ً
املرحلة الـ 17من الدوري املمتاز .وشارك ابن الـ  27عامًا بديال في املباراة ورفع عدد أهدافه
إلى خمسة في  13مباراة خاضها مع «الحمر» في الدوري ،وبات على مسافة قريبة من
معادلة رقمه في عدد األهداف الثمانية التي سجلها مع ستوك سيتي املوسم املاضي .وأدت
ثنائيته إلى عودة ليفربول ّ
لقمة الدوري اإلنكليزي ،منتزعًا الصدارة التي تبوأها مانشستر
سيتي قبل  24ساعة بفارق نقطة واحدة.
وقال الالعب السويسريّ ،
«علي أن أثبت جدارتي على أرض امللعب واستحقاقي التواجد
ضمن تشكيلة الفريق ،وأن أكون مؤثرًا في تحديد نتائج املباريات .أنا سعيد حاليًا بأدائي.
ً
وكان شعوري جميال أن أسجل هدفني في مرمى مانشستر يونايتد ،وهذه مباراة مهمة
ضد منافس كبير لليفربول».

نتائج اللوتو اللبناني
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أفقيا
 -1ممثل لبناني –  -2من األزهار –  -3ضمير منفصل – مدينة في اململكة العربية
السعودية –  -4احدى اإلمارات العربية املتحدة –  -5مؤلف موسيقي أملاني ُيعتبر
أحد أكبر عباقرة املوسيقى الكالسيكية في التاريخ الغربي – بلدة لبنانية تحمل
نفس اإلســم فــي كـســروان والـجـنــوب اللبناني –  -6كــرر الـكــام مــرات عــدة – الريق
املرشوف –  -7خدع الشخص وخانه – سفينة فاخرة – حرف نصب –  -8إسم بوذا
في الصني – قطعة من العاج صغيرة محفور على األوجــه الستة منها نقط سود
ّ
يصور على الورق – رتبة عسكرية –  -10بطل
من واحد الى ستة – ملك الطيور – -9
أسطوري فينيقي نقل األبجدية الى اليونان – من أسماء السيف

عموديًا

 -1فنان مصري من أغانيه « ملهمش في الطيب « –  -2بحيرة في فنلندا – مدينة في
فرنسا –  -3طاف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة – أبكم ال يتكلم – مادة
قاتلة –  -4سماد األرض – ارتفاع وازدياد النبات –  -5نوتة موسيقية – من املعادن
ال يدخله الصدأ –  -6سيء الخلق – أثر في الجلد دون إسالة دم –  -7مدينة ساحلية
أوسترالية عاصمة واليــة تاسمانيا – والــدة –  -8عاصمة عربية – أشــاد به ورفع
ّ
وعظمه –  -9حــرف نصب – نهر فرنسي يعبر في مدينة باريس –  -10فقد
ذكــره
ّ
عقله – فيلسوف عربي من أهم فالسفة اإلسالم له شروح كثيرة على ارسطو سماه
فالسفة الغرب « الشارح «

أفقيا

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.

2

6

8

4

9

1

5

7

3

5

3

9

7

2

8

4

6

1

1

4

7

3

5

6

2

8

9

7

1

4

2

8

3

9

5

6

9

5

3

6

7

4

8

1

2

6

8

2

9

1

5

3

4

7

4

9

1

5

3

7

6

2

8

8

2

6

1

4

9

7

3

5

3

7

5

8

6

2

1

9

4

مشاهير 3043

حلول الشبكة السابقة

 -1طرابلس – عدس –  -2بيروت – نانا –  -3رحاب – اورسك –  -4قار – ُدلم – هر –  -5ناميبيا
–  -6ما – فطم –  -7يس – تا – بكني –  -8ليماسول – فت –  -9كوري – أين –  -10الجمهورية

حل الشبكة 3042

شروط اللعبة

1

 -1طبرق – فيلكا –  -2ريحان – سيول –  -3ارارات – مرج –  -4بوب – تايم – ّ -5
لت – ديماس
–  -6البا – واو –  -7نومي – بلير –  -8عار – ّ
دنسه – ْ
أفك – ني – ّ -9
طيف –  -10ساكرامنتو

عموديًا

13
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أول ملك للفرنكيني (ّ )511-466
يوحد جميع القبائل تحت حاكم واحد.
غزا القبائل الفرنكية املجاورة وأعلن نفسه بأنه امللك الوحيد قبل وفاته.
مؤسس فرنسا
 = 4+3+6+1+8+7خالف الخسوف ■  = 11+5+2مدينة فرنسية ■ 10+9
= حرف عطف

حل الشبكة الماضية :فوزي العنتيل

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1675وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة33 - 29 - 28 - 14 - 12 - 9 :
الرقم اإلضافي37 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 938,121,130ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ املــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة (خ ـم ـســة أرق ـ ــام م ــع الــرقــم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 107,252,480ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل شبكة53,626,240 :ل.ل.
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 60,733,440ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 35 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1,735,241 :ل.ل.¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 60,733,440ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,323 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 45,906 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 166,048,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 20,756 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1,097,546,410 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل:
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1675
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح68427 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية ,61,566,675 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة30,783,338 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8427 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.427 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.27 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 731
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة872 :
• يومية أربعة5388 :
• يومية خمسة57257 :

