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أخبار رياضيّة

دوري األبطال

األهلي يطمئن جمهوره قبل نهائي أفريقيا :إكرامي بخير
أكد مدرب األهلي محمد يوسف ،أنه
ي�ح�ت��رم أورالن� ��دو ب��اي��رت��س ،منافسه
في نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة
القدم ،لكن ذلك لن يمنعه من محاولة
الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة
ال��ذه��اب بجنوب افريقيا غ�دًا السبت
ل�ق�ط��ع خ �ط��وة م�ه�م��ة ن�ح��و االح�ت�ف��اظ
باللقب القاري.
وس�ت�ق��ام م �ب��اراة االي ��اب ف��ي ال�ق��اه��رة
ف��ي ال�ع��اش��ر م��ن تشرين ال�ث��ان��ي حني
س �ي �ك��ون ب��وس��ع األه� �ل ��ي ن �ي��ل ال�ل�ق��ب
للمرة الثامنة ف��ي ت��اري�خ��ه والثانية
على التوالي.
ون �ق��ل م��وق��ع األه �ل��ي ع �ل��ى اإلن �ت��رن��ت
ع��ن ي��وس��ف ق��ول��ه ل�ت�ل�ف��زي��ون ج�ن��وب
أفريقيا« :أحترم أورالن��دو ملا يمتلكه
من العبني مميزين أصحاب إمكانات
ف �ن �ي��ة ع ��ال� �ي ��ة م �ك �ن �ت �ه��م م� ��ن ال �ت��أه��ل
للنهائي».
وأض��اف« :جئنا لتقديم مباراة تليق
باسم األهلي نادي القرن في أفريقيا
وح��ام��ل لقب البطولة .األه�ل��ي جاهز
ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية
لتسهيل امل�ه�م��ة ق�ب��ل م �ب��اراة ال�ع��ودة
ب��ال �ق��اه��رة وت�ح�ق�ي��ق ال�ل�ق��ب وال�ت��أه��ل
لكأس العالم لألندية باملغرب».
وق ��ال إي �ه��اب ع�ل��ي ط�ب�ي��ب األه �ل��ي إن
ال � �ح � ��ارس ش ��ري ��ف اك � ��رام � ��ي اش �ت �ك��ى
االربعاء من آالم في ساقه مرة أخرى

بعدما شارك بشكل طبيعي في املران
يوم الثالثاء.
وأضاف« :اآلالم بسيطة ،ومن املتوقع
أن ت�ت�لاش��ى خ�ل�ال ال �ي��وم�ين املقبلني
قبل م��واج�ه��ة أورالن � ��دو» ،مضيفًا أن
حارس منتخب مصر سيشارك على
األرجح في املباراة.
وس �ي �ت��أه��ل ال �ف��ائ��ز ب��ال �ل �ق��ب لتمثيل
أفريقيا ف��ي ك��أس العالم لألندية في
ك��ان��ون األول ،ح�ي��ث أوق �ع �ت��ه ال�ق��رع��ة
ف��ي م��واج �ه��ة ب�ط��ل آس �ي��ا ال ��ذي ي�ب��دو
أن غ ��وان� �غ ��زو ،ال � ��ذي ي� �ق ��وده امل� ��درب

اإلي �ط��ال��ي م��ارت�ش�ي�ل�ل��و ل �ي �ب��ي ،أق ��رب
ليكون ه��و بطل دوري أب�ط��ال آسيا.
وي � �ب� ��دو س� �ي ��ول ال � �ك� ��وري ال �ج �ن��وب��ي
ف��ي م��وق��ف ص�ع��ب ق�ب��ل خ ��وض إي��اب
ن� �ه ��ائ ��ي دوري أب � �ط � ��ال آس � �ي� ��ا أم � ��ام
غوانزو ايفرغراند لكن مهاجم الفريق
ال� �ك ��وري دي � ��ان دام �ي��ان��وف �ي �ت��ش يثق
ب��أن اللياقة البدنية يمكن أن تصنع
الفارق لناديه أمام املنافس الصيني
الشهر املقبل.
وق��ال داميانوفيتش صاحب الهدف
الذي جعل النتيجة  2-2قرب النهاية

أورالندو يستضيف األهلي في الذهاب غدًا (فتحي بلعيد ــ أ ف ب)

نتائج اللوتو اللبناني
8 41 30 29 16 4 2
ج��رى م�س��اء أم��س سحب ال�ل��وت��و اللبناني
لإلصدار الرقم  1140وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ��ام ال��راب�ح��ة41 - 30 - 29 - 16 - 4 - 2 :
الرقم اإلضافي8 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة :ال شيء. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء.¶ امل��رت�ب��ة الثانية (خمسة أرق ��ام م��ع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة: 52.632.630ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 3.759.474ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة: 52.632.630ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 824 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 63.875 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة: 109.152.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13.644 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1.679.906.495 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 113.986.808 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ��رى م �س��اء أم ��س س �ح��ب زي ��د رق ��م 1140
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.51904 :
¶ الجائزة االولى 26.609.129 :ل.ل.
 قيمة الجوائز اإلجمالية 26.609.129 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.1904 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.904 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.04 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 25.000.000ل.ل.

بهيج قبيسي رئيسًا للرابطة الوطنية
ع�ق��د م�م�ث�ل��و رواب� ��ط أن��دي��ة ال��درج��ة األول ��ى
اج �ت �م��اع��ًا أول م ��ن أم� ��س الن �ت �خ ��اب ه�ي�ئ��ة
ت ��أس �ي �س �ي ��ة ج � ��دي � ��دة ل� �ل ��راب� �ط ��ة ال��وط �ن �ي��ة
لجماهير منتخب لبنان لكرة القدم ،حيث
اخ�ت�ي��ر بهيج قبيسي رئ�ي�س��ًا ،رب�ي��ع خ��داج
ون��دي��م دك��اش نائبني للرئيس ،ب��اس��ل أبي
ً
ج �م �ع��ة م � �س ��ؤوال إع�ل�ام� �ي ��ًا ،ت��وف �ي��ق ح �م��زة
أمينًا للسر ،غ ��زوان بحر أمينًا للصندوق
ً
وامل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ،ح� �س�ي�ن دك� � � � ��روب م � �س� ��ؤوال
ً
ل�ل�ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة ،م�ح�م��د ع �ب��دو م �س��ؤوال
ً
ل� �ل� �ت� �ج� �ه� �ي ��زات ،غ � � � ��ازي ص � ��ال � ��ح م � �س � ��ؤوال
للجنة امل�لاع��ب ،علي فقيه ّ
منسقًا للرابطة
ّ
ال��وط �ن �ي��ة ،ون � ��ادر ب ��رك ��ات م� �ق ��ررًا ل�ل��راب�ط��ة
الوطنية.

أم��ام غوانغزو ف��ي سيول ف��ي مباراة
ال� ��ذه� ��اب ي � ��وم ال �س �ب ��ت امل� ��اض� ��ي إن ��ه
س�ي�ك��ون ب��وس��ع ن��ادي��ه إح� ��راز اللقب
القاري إذا تجنب األخطاء الساذجة.
وأض� � � ��اف م �ه ��اج ��م ال� �ج� �ب ��ل األس � � ��ود:
«ق��ات �ل �ن��ا ب �ق ��وة ،وه� ��ذا ه ��و األس �ل��وب
الكوري في كرة القدم .الدوري الكوري
ق��وي ،وه��ذا ه��و ال�ش�ع��ور ال�س��ائ��د في
كل مباراة».
وت��اب��ع« :رأي �ن��ا أن ال �ف��ري��ق الصيني
غير ق��ادر على اللعب في آخ��ر  10أو
 15دق�ي�ق��ة وك ��ان امل�ن��اف��س محظوظًا
ألننا أه��درن��ا ع��ددًا من ال�ف��رص .ثقوا
ف��ي ك�لام��ي أن ن�ف��س األم� ��ر سيتكرر
في لقاء اإلياب .االسلوب الكوري في
ال�ل�ع��ب ي�س��اع��دن��ا ع�ل��ى ام �ت�لاك لياقة
عالية».
وق��ال ج��او الع��ب غ��وان�غ��زو إن فريقه
سيطور مستواه في مباراة اإلياب.
وأض � � � ��اف« :ل �ع �ب �ن��ا ب �ب �ع��ض ال �ت��وت��ر
ف� ��ي أول  20دق� �ي� �ق ��ة ،ل �ك �ن �ه��ا ك��ان��ت
املباراة النهائية ل��دوري أبطال آسيا
واحتجنا إلى بعض الوقت للدخول
في أج��واء اللقاء .لكن بعد  20دقيقة
أعتقد أنه كان بوسعنا اللعب بنحو
طبيعي».
وأض ��اف« :إذا سجلنا ه��دف�ين خ��ارج
أرضنا ،أعتقد أن بوسعنا تقديم ما
هو أفضل على أرضنا».

تكريم منير سكاف في الرماية
ّ
ن��ظ��م االت �ح��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ل��رم��اي��ة وال�ص�ي��د
م�س��اب�ق��ة ودي� ��ة ف��ي ال��رم��اي��ة ع �ل��ى األط �ب��اق
من الحفرة األوملبية (ت��راب) تكريمًا للبطل
منير س�ك��اف إح ��دى ال�ش�خ�ص�ي��ات ال �ب��ارزة
ف��ي ري��اض��ة ال��رم��اي��ة خ�لال ف�ت��رة معينة من
تاريخ االتحاد والتي تخللها مشاركات في
البطوالت العاملية ،حيث أحرز نتائج ّ
جيدة
جدًا .شارك في املسابقة  ٢٤راميًا من الفئة
ّ
(أ) ممتاز و(أ) ،حيث حل محمد بصبوص
أول أمام جوزيف حنا ،وج��اء هيثم حجار
ثالثًا.
(األخبار)

استراحة
41 75 05 1 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 5 5 1

أفقيا

ّ
جنوبي القارة األميركية يفصل
 -1الرئبال والسبع – مرتفع كالجبل –  -2مضيق في أقصى
ّ
وتحولها إلينا
القارة عن أرض النار – من األشجار الحرجية –  -3نتمنى زوال النعمة عنهم
–  -4مشروب ساخن – إحسان – مقياس مساحة –  -5إقتربت – مرض ص��دري –  -6ناقة
كثيرة اللنب – مباراة في الجري أو املشي ملسافة ّ
معينة –  -7بطلة فرنسية ساعدت امللك
ُ
شارل السابع ّ
وردت اإلنكليز عن حصار أورليان قبض عليها وأحرقت في روان – للندبة
–  -8حرف جر – دهر طويل –  -9أتنشق عطر الزهرة – وسطاء ما بني البائع والشاري –
 -10ممثلة لبنانية قديرة راحلة نالت جائزة املوركس دور الفخرية عام  2007التكريمية
ملمثلة لبنانية من الرائدات

عموديًا

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.

 -1غير متعلم – مدينة عراقية –  -2نوتة موسيقية – مدينة هندية في بيهار عاصمة والية
ج�ه��ارخ��ان��د –  -3م��وق��ع ف��ي فلسطني إن�ت�ص��ر ف�ي��ه خ��ال��د ب��ن ال��ول�ي��د وع �م��رو ب��ن ال �ع��اص على
البيزنطيني – سئم وضجر –  -4قصر ملوك سبأ في م��أرب – يجري في العروق –  -5جزيرة
نفطية قبالة شواطىء إمارة أبو ظبي – وكالة أنباء فلسطينية – ضرب العملة –  -6بكت امليت
ّ
وعددت محاسنه – مدينة في والية مينيسوتا األميركية –  -7حيوان أليف – ُجحر العقرب –
والدة –  -8يحمله كل إنسان – شتم ولعن – أصل البناء –  -9طعم الحنظل – مسرح شهير في
كل من فرنسا وفيينا والقاهرة –  -10صوت البقرة – كبار عناصر الجيش في بلد من البلدان

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1نبيلة عبيد –  -2عيذاب – َجسور –  -3مس – قنديل –  -4راية – ّ
رج – ما –  -5إبن – ال – نحل
–  -6لو – باكو – ّ
مت –  -7شربونو – ألب –  -8ور – نهب –  -9يسامح – معلن –  -10فك  -البادية

عموديًا

 -1عمر الشريف –  -2نيسابور – ّ
سك –  -3بذ – ين – بوا –  -4ياقة – بورما –  -5لنب – الن –
ّ
حل –  -6دراكون –  -7عجيج – هما –  -8بسل – أبعد –  -9يو – محمل – لي –  -10درب التبانة
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ّ
مع�ة
�درس�
بمراسالته
إشتهر�ؤس��س م�
( )1936-1868وم�
(.)1949 -1862
مصرس ��ي
في��ي رو
بريطانياك�س
لملك��اس��ي م��ار
األعلى�ط س�ي
الممثلون��اش�
أدي ��ب
علي ّ
األولى�لأدب .من أهم أعماله
الماركسية ل
النظرةالعالمية
خاللدالحرب
تجس
اإلشتراكيةبنالتي
الواقعيةمكة حسين
شريف
سهلدول��ة
= 2+11+9+8+4
أحزان ■ = 11+4+9
مكسيكو ■
= 7+10+5+1
عاصمتها
الصوت ■
= 10+5+4+3+1
األم»طائر حسن
= 3+8+2+6
«رواي ��ة
عربية ■  = 6+5+7سحاب السماء
الفهم
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