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اللبنانية
السلة
ّ
ّ

كرة الصاالت

اللقيس وتوبة إلى الرياضي

مواجهة الجريحني في الفوتسال
تفتتح امل��رح�ل��ة ال��راب �ع��ة م��ن ال ��دوري
اللبناني لكرة القدم للصاالت الليلة
ال �س��اع��ة  20.00ب �م��واج �ه��ة م �ب��اش��رة
ب �ي�ن ال �ج��ري �ح�ي�ن ال� �ش� �ب ��اب ال �ب �ت��رون
وال� � �ج � ��ام� � �ع � ��ة األم� � �ي � ��رك� � �ي � ��ة ل �ل �ع �ل ��وم
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،ع�ل��ى م�ل�ع��ب مجمع
الرئيس إميل لحود الرياضي.
ول��م يحصل الفريقان على أي نقطة
ح� �ت ��ى اآلن ب� �ع ��د ث� �ل��اث م � ��راح � ��ل ،إذ
ي �ح �ت��ل  AUSTامل� ��رك� ��ز ق �ب ��ل األخ �ي ��ر
أم��ام البترون ،لذا فإن اللقاء سيكون
ّ
ف��رص��ة ل�ك��ل منهما م��ن أج��ل تحقيق
ف��وز أول ،وخ�ص��وص��ًا أن مستواهما
بدا متقاربًاّ .
من هنا ،يتوقع أن تكون ّاملباراة قوية،
من دون إمكان ترجيح كفة فريق على
آخر ،رغم أن فريق الجامعة األميركية
للعلوم والتكنولوجيا ق� ّ�دم مستوى
ّ
طيبًا في مباراته األخيرة أمام الندوة
القماطية.
ّ
وي � �خ� ��وض ك � ��ل م� ��ن أول س �ب��ورت��س
امل�ت�ص��در وال �ص��داق��ة وص�ي�ف��ه ب�ف��ارق
األه� � � � � � ��داف «ب� � � ��روف� � � ��ة» أخ � � �ي� � ��رة ق �ب��ل
م��وق �ع �ت �ه �م��ا امل ��رت� �ق� �ب ��ة ف� ��ي امل��رح �ل��ة
املقبلة.
وي �ل �ع��ب أول س �ب��ورت��س ف ��ي ض�ي��اف��ة
قوى األمن الداخلي غدًا الساعة 20.00
على ملعب الرئيس لحود ،في مباراة
ي��ري��د م��ن خ�لال�ه��ا «األس� ��ود» تحقيق

ف ��وز راب � ��ع ت��وال �ي��ًا م ��ن أج ��ل ال�ح �ف��اظ
على الصدارة التي ستعطيهم دافعًا
معنويًا قبل مالقاتهم ال�ص��داق��ة في
األس � �ب ��وع امل �ق �ب��ل .وي �ت �ط �ل��ع ال �ج �ه��از
الفني ألول سبورتس في هذه املباراة
الى تجربة كل االستراتيجيات التي
ّ
ل��ق �ن �ه��ا ل�ل�اع �ب �ي��ه م ��ن أج � ��ل ال �ح��رص
ع�ل��ى ج�ه��وزي�ت�ه��م مل��واج�ه��ة أي ظ��رف
خ�لال م�ب��اراة القمة م��ع الغريم ،علمًا
ب��أن جميع صفوفه مكتملة م��ن دون
وجود إصابات.
وي �ل �ع��ب غ� � �دًا أي� �ض ��ًا وف � ��ي ال �ت��وق �ي��ت
عينه فريق الندوة القماطية ،صاحب
املركز الثالث برصيد ست نقاط ،مع
ضيفه فريق جامعة القديس يوسف،
ص��اح��ب امل��رك��ز ال��راب��ع ب��رص�ي��د ث�لاث
نقاط ،على ملعب الصداقة.
من جهته ،يحل الصداقة ضيفًا على
ال �ق �ل �م��ون االث �ن�ي�ن ف��ي خ �ت��ام امل��رح�ل��ة
على ملعب الرئيس لحود أيضًا عند
الساعة  .20.00وسيغيب عن الصداقة
محمود دقيق بسبب اإلصابة ومروان
زورا ال ��ذي ي�ق�ض��ي ش�ه��ر ال�ع�س��ل في
تركيا .وتحوم الشكوك حول مشاركة
ال� � � �ح � � ��ارس س� ��رك � �ي� ��س أس� �ك ��دج� �ي ��ان
وكريستيان عيد ومصطفى سرحان
وج��ون��ي ك��وت��ان��ي ب��ان �ت �ظ��ار تمرينة
اليوم للوقوف على جهوزيتهم بعد
اإلصابة.

أخبار رياضية
مؤتمر صحافي
لفريق «موتورتيون»

تستمر أن��دي��ة ك��رة ال�س�ل��ة ف��ي ت�ع��زي��ز صفوفها
قبل انطالق البطولة ،نهاية الشهر املقبلُ .
وعلم
ّ
أن الالعبني حسن اللقيس وحسني توبة وقعا
أول من أمس على كشوف النادي الرياضي .أما
ال�لاع��ب غ��ال��ب رض��ا فمن امل�ف�ت��رض أن تتوضح
ص��ورة الفريق ال��ذي سيلعب له ه��ذا املوسم ،إذ
تشير امل�ع�ل��وم��ات ال��ى اح�ت�م��ال ات�ف��اق��ه م��ع أح��د
ال �ف��رق ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ال� ��ذي ق��د ال ي �ك��ون ال�ح�ك�م��ة،
قبل السفر الى بطولة آسيا ،إضافة الى وجود
فريق صيني.
فرصة أخ��رى له وه��ي اللعب مع
ٍ
ّ
صينيني أب��دي��ا اهتمامهما
وي �ب��دو أن ف��ري�ق�ين
ب��رض��ا ،ب��ان �ت �ظ��ار م �ش��اه��دت��ه ف��ي ب �ط��ول��ة آس�ي��ا
األسبوع املقبل.
ويبدو أن الشانفيل سيواجه مشكلة مع العبه
األج�ن�ب��ي س��ام ه��وس�ك��ن ،ال��ذي م��ن امل�ف�ت��رض أن
يلعب معه املوسم املقبل بعد حصول هوسكن
 300ألف دوالر،
على عقد من فريق صيني بقيمة ّ
ما قد يعيد حسابات األميركي املجنس لبنانيًا.
ويأتي االهتمام الصيني بعد القانون الجديد
الذي أصبح يعطي أي فريق صيني الحق بضم
الع��ب أجنبي إض��اف��ي ،ش��رط أن يكون آسيويًا.
وهذا ما قد يشجع الفرق الصينية على التعاقد
مع العبني لبنانيني إذا ب��رزوا في بطولة آسيا
التي ستنطلق في  15الجاري في مدينة ووهان
الصينية وتستمر حتى  25منه.
بدوره ،نجح هوبس في استعادة جناحه حسني
الخطيب بعدما كان األخير قريبًا من اإلنضمام
إلى صفوف الشانفيل.
(األخبار)
العب البترون جان بيار بشعالني (األخبار)

استراحة
كلمات متقاطعة
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س� �ي� �ك� �ش ��ف ف � ��ري � ��ق «م � ��وت � ��ورت� � �ي � ��ون»
للراليات النقاب عن سياراته وسائقيه
ال��ذي��ن س�ي�خ��وض��ون م�ن��اف�س��ات رال��ي
ل�ب�ن��ان ال��دول��ي ال �ـ  ،34وذل ��ك ف��ي حفل
وم ��ؤت� �م ��ر ص� �ح ��اف ��ي ي �ق �ي �م �ه �م��ا ع�ن��د
ال � �س� ��اع� ��ة ال � �س ��اب � �ع ��ة وال � �ن � �ص� ��ف م��ن
مساء الثالثاء  13ال�ج��اري ف��ي مطعم
ّ
ويضم
 Republicفي عمارة شلهوب.
ال� �ف ��ري ��ق س �ب �ع��ة س ��ائ� �ق�ي�ن ه� � ��م :ب�ط��ل
ل�ب�ن��ان روج �ي��ه ف�غ��ال��ي وع �ب��دو فغالي
ون�ي�ك��والس أم�ي��ون��ي ون�ي��ك جورجيو
وتامر غندور وشفيق بولس وجورج
خزامي.
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فروسية في فاليه كلوب
ي�ن�ظ��م االت �ح��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ل�ف��روس�ي��ة
مسابقتي «التحدي الدولي في القفز»
WJC World Jumping Challenge
ل�ع�م��ر  15س �ن��ة وم ��ا ف ��وق وال �ب �ط��ول��ة
ال �ع��امل �ي��ة ل �ل��أوالد CHIC Children`s
 14 – 12 ( international classicsسنة)
لعام  ،2011ب��إش��راف االت�ح��اد الدولي
ل �ل �ف��روس �ي��ة  FEIع �ل��ى م ��رم ��ح ن ��ادي
ف��ال �ي��ه ك �ل��وب ع �ي �ن �ط��ورة ال� �ي ��وم ،ب ��دءًا
م��ن ال�س��اع��ة ال �ع��اش��رة ص�ب��اح��ًا ،وغ �دًا
ب ��دءًا م��ن ال�س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة والنصف
ص �ب��اح��ًا ،ع �ل��ى أن ت �ق��ام أي �ض��ًا األح��د
مسابقتان في الفئتني  Nو.E

نتائج اللوتو اللبناني
نتائج زيد
ج� ��رى م �س ��اء أم� ��س س �ح��ب زي� ��د رق� ��م 916
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.95054 :
¶ الجائزة األولى 75.000.000 :ل.ل.
ـــــ قيمة الجوائز اإلجمالية:
ـــــ عدد األوراق الرابحة:
ـــــ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.5054 :
ــ الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.054 :
¶ الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.54 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.
امل� � �ب � ��ال � ��غ امل� � �ت � ��راك� � �م � ��ة ل� �ل� �س� �ح ��ب امل � �ق � �ب ��ل:
 75.000.000ل.ل.

أفقيا

-1سياسي وأدي��ب س��وري راح��ل لبناني األص��ل لعب دورًا ب��ارزًا ف��ي النضال الوطني م��ن أجل
�رأس الحكومة ّ
عدة م� ّ�رات –  -2أحرف متشابهة – فنانة لبنانية ومن عائلة ّ
اإلستقالل وت� ّ
فنية
ّ
–  -3شهر هجري كريم – للنداء –  -4نعم بالروسية – منطقة في شرق فرنسا تتميز بالثروة
ّ
الحرجية –  -5مدينة جزائرية – ماركة سيارات –  -6مرفأ إيطالي على األدرياتيك – ُيستعمل
ّ
عمودية فرعونية – حاجز أو بحيرة مائية –  -8قادم – من أجمل
على ظهر الخيل –  -7آثارات
الطيور على اإلطالق –  -9بترول – نوتة موسيقية – زاوية –  -10صحافي لبناني راحل

عموديًا
 -1عاصمة جزيرة مارتينيك من أقاليم ما وراء البحار الفرنسية –  -2مدينة أميركية في نبراسكا
على ميسوري – بصق من فمه – ّ -3
دج��ن الحيوان – أنشد ترتيلة – ضمن –  -4املنتصف أو
ُ
النصف من كل شيء –  -5قرية في جنوبي لبنان قرب النبطية وحصن صليبي يعرف بقلعة
ّ
للتمني – عائلة شاعر وصحافي لبناني –  -7من الحيوانات
الشقيف – ماركة سيارات – -6
– فور أو إثنان باألجنبية –  -8من الطيور – مدينة فرنسية – من األشجار –  -9عائلة مخرج
سينمائي هندي راحل – نحفر البئر – ّ
ضم ما في فكه األعلى منها على ما في فكه األسفل غيظًا
أحد من نفسه أو ما يدرك بالقوى الباطنة
أو حردًا –  -10ما يجده كل ٍ

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.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

ّ
 -1سهل البقاع –  -2وي – ّ
حج – صراع –  -3رطل – يلب – زل –  -4الفرند – سوا –  -5يم – املرء – -6
ّ
صحف – ّنماس –  -7ين – عب – كمال –  -8نجابههم – بد –  -9و و و و و – فري –  -10فريد الخازن

عموديًا

 -1سور الصني –  -2هيطل – حنجور –  -3لفيف – ا و ي – ّ -4أح – رم – عبود –  -5لجني – ّنبهوا – -6
ّلدام – هول –  -7قصب – الكم –  -8آر – سمسم – فا –  -9عازور – أبرز –  -10عالء الدين
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بمراسالته مع
اليد اليمنى
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(-1862سابق.
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والكوت
ميالني كالين
حل الشبكة الماضية :ديريك

