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أخبار رياضية

الكرة اآلسيوية

الصفاء والنجمة ينتظران قرعة كأس االتحاد اآلسيوي
ي �ت��رق��ب ال �ج �م �ه��ور ال �ل �ب �ن��ان��ي ب�ش�ك��ل
ع ��ام وج �م �ه��ورا ال�ص�ف��اء وال�ن�ج�م��ة ما
س � �ت� ��ؤول إل� �ي ��ه ق ��رع ��ة ك � ��أس االت� �ح ��اد
اآلس � � �ي� � ��وي ل � �ك� ��رة ال� � �ق � ��دم ال� � �ي � ��وم ف��ي
العاصمة املاليزية كواالملبور ،ملعرفة
ال�ف��رق التي سيواجهها ممثال لبنان
في املسابقة.
وت�س�ح��ب ال �ي��وم أي�ض��ًا ق��رع��ة مسابقة
دوري أب �ط��ال آس �ي��ا ل �ك��رة ال �ق��دم لعام
 2014وال � �ت ��ي س �ت �ش �ه��د دخ� � ��ول ف��رق
ج��دي��دة ال��ى برنامجها .وك��ان املكتب
ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ل�ل�ات� �ح ��اد اآلس� � �ي � ��وي ق��د
اعتمد توزيعًا جديدًا ملقاعد البطولة،
حيث حصلت كل من اليابان وكوريا
ال�ج�ن��وب�ي��ة وإي � ��ران وال �س �ع��ودي��ة على
أربعة مقاعد مباشرة في الدور األول،
في حني دخلت دول أخرى مثل الكويت
وع �م��ان وال�ب�ح��ري��ن وال �ع��راق واألردن
ال ��ى م�ن��اف�س��ات�ه��ا وس �ت �خ��وض ف��رق�ه��ا
امللحق املؤهل الى دور املجموعات.
وي�س�ت�م��ر إق��ام��ة ن�ه��ائ��ي ال�ب�ط��ول��ة من
مباراتي ذهاب وإياب خالل السنوات
الثالث املقبلة ،واعتماد نظام املناطق
حتى الدور قبل النهائي ،أي أن املباراة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ستجمع ف��ري�ق��ًا م��ن ال�ش��رق
وآخر من الغرب.
وك��ان غ��وان�غ��زو إي�ف��رغ��ران��دي ق��د ت� ّ�وج
ً
ب�ط�لا للنسخة األخ �ي��رة ع�ل��ى حساب
اف س ��ي س� �ي ��ول ال � �ك� ��وري ال �ج �ن��وب��ي

ب�ت�ع��ادل��ه م�ع��ه  2-2ذه��اب��ًا ف��ي س�ي��ول
و 1-1إي ��اب ��ًا ف ��ي غ ��وان� �غ ��زو ،ل�ي�ص�ب��ح
أول ف��ري��ق ص�ي�ن��ي ي �ت� ّ�وج ع�ل��ى ع��رش
ال �ك ��رة اآلس �ي��وي��ة م �ن��ذ  23ع��ام��ًا حني
أح � ��رز ل �ي��اون �ي �ن��غ ل �ق��ب ك� ��أس األن��دي��ة
األبطال عام  1990على حساب نيسان
الياباني.
وي �م �ث��ل غ ��وان� �غ ��زو آس �ي ��ا ف ��ي ب�ط��ول��ة
ال� �ع ��ال ��م ل�ل�أن ��دي ��ة ال� �ت ��ي ت �ن �ط �ل��ق غ �دًا
األربعاء في املغرب.

ومن أبرز الفرق التي ستخوض غمار
امل�ل�ح��ق امل��ؤه��ل ال��ى دور امل�ج�م��وع��ات:
الكويت والقادسية الكويتيان.
ً
فقد توج الكويت بطال لكأس االتحاد
اآلس � �ي� ��وي ف ��ي امل ��وس �م�ي�ن امل��اض �ي�ي�ن،
وفاز بالنسخة األخيرة على القادسية
بالذات.
وم��ن املنتظر أن يلتقي القادسية مع
مضيفه السويق العماني في الجولة
األول� ��ى م��ن امل�ل�ح��ق ال �خ��اص بمنطقة

ّ
يمثل الصفاء والنجمة لبنان في البطولة اآلسيوية (أرشيف)

نتائج اللوتو اللبناني
2 38 26 25 12 8 3
ج��رى مساء أم��س سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1151وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق��ام الرابحة38 - 26 - 25 - 12 - 8 - 3 :
الرقم اإلضافي2 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة :ال شيء. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء.¶ املرتبة 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 اإلجمالية حسب املرتبة: 73.350.450ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 29 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 2.529.326ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلجمالية حسب املرتبة: 73.350.450ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.388 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52.846 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلجمالية حسب املرتبة: 182.928.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 22.866 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 3.485.296.866 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 165.872.926 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ��رى م �س��اء أم ��س س �ح��ب زي ��د رق ��م 1151
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.61722 :
* الجائزة االولى 35.141.811 :ل.ل.
 قيمة الجوائز اإلجمالية 35.141.811 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:* األوراق التي تنتهي بالرقم.1722 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.* األوراق التي تنتهي بالرقم.722 :
* الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
* األوراق التي تنتهي بالرقم.22 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.امل� � �ب � ��ال � ��غ امل� � �ت � ��راك� � �م � ��ة ل� �ل� �س� �ح ��ب امل � �ق � �ب ��ل:
 25.000.000ل.ل.

تابت في املتحد ومارينيه مع الحكمة
ّ
ّ
وق��ع الع��ب االرت�ك��از اللبناني ش��ارل تابت عقدًا
ّ
ّ
ّ
مع ن��ادي املتحد السلوي وان�ض��م إل��ى تمارين
ّ
الفني جو مجاعص.
الفريق تحت إشراف املدير
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ت �ع��اق��د ال �ح �ك �م��ة م ��ع ال�لاع��ب
األميركي بول مارينيه الذي يلعب على املركزين
 1و .2وسبق أن لعب مارينيه في دوري الدرجة
ّ
اإليطالي وفي الدوري الفنزويلي.
الثانية

غرب آسيا في  2شباط املقبل ،ويتأهل
ال�ف��ائ��ز مل��واج�ه��ة ب�ن��ي ي��اس اإلم��ارات��ي
على أرض��ه ف��ي ال�ج��ول��ة الثانية ف��ي 8
منه.
وي �ل �ت �ق��ي امل �ت��أه��ل م�ن�ه�م��ا ف ��ي  15من
الشهر ذات��ه املتأهل م��ن املواجهة بني
ال �ج �ي��ش ال �ق �ط��ري ون ��اس ��اف ك��ارش��ي
األوزبكستاني ،على أن يتأهل الفائز
الى دوري األبطال.
أم��ا ال�ك��وي��ت ف�ي��واج��ه ض�ي�ف��ه ال�ش��رط��ة
ال �ع��راق��ي ف��ي  2ش �ب��اط ض�م��ن ال�ج��ول��ة
األول� � ��ى م ��ن امل �ل �ح��ق وال� �ف ��ائ ��ز م�ن�ه�م��ا
يحل ضيفًا على لوكوموتيف طشقند
األوزب �ك �س �ت��ان��ي ف ��ي  8م �ن ��ه ،والح �ق��ًا
يلتقي ال�خ��ور القطري أو املتأهل من
الحد البحريني وشباب األردن.
ي��ذك��ر أن م �ل �ح��ق دوري األب� �ط ��ال عن
م �ن �ط �ق ��ة ش � � ��رق آس � �ي � ��ا ي � �ض ��م أن ��دي ��ة
ب�ك�ين غ��وان الصيني وب�ي��ون الهندي
وم � �ل � �ب� ��ورن ف� �ي� �ك� �ت ��وري األوس � �ت� ��رال� ��ي
وم� � � � ��وان� � � � ��غ ت � � ��ون � � ��غ وت � � �ش � ��ون � � �ب � ��وري
ال� � �ت � ��اي �ل��ان � ��دي �ي��ن وت � ��ام� � �ب �ي��ن روف � � � ��رز
ال �س �ن �غ��اف��وري وه ��ان ��وي ت ��ي ان� ��د تي
الفيتنامي وساوث تشاينا من هونغ
كونغ.
وس �ت �ض��م ك ��ل م ��ن امل �ن �ط �ق �ت�ين (ش ��رق
وغرب)  16فريقًا تشكل  4مجموعات،
ً
منها  14متأهال بشكل مباشر ،واثنان
يصعدان من امللحق.

بطولة لبنان لطاولة اإلعاقة الحركية
أق��ام��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ب��ارامل�ب�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة بطولة
لبنان لكرة الطاولة لإلعاقة الحركية ()10-1
للرجال والسيدات السبت املاضي على مالعب
امل ��ون ال س��ال ت�ح�ض�ي�رًا ل�ل�م�ن��اس�ب��ات ال�ق��اري��ة
والدولية .وشارك في البطولة كل من :الجمعية
الرياضية ألصدقاء املعاقني _ طرابلس ،نادي
غ��وودوي��ل ال��ري��اض��ي ،ن ��ادي ل��وى ال��ري��اض��ي،
ّ
ون ��ادي ال�ج��ري��ح ال��ري��اض��ي .وح ��ل ف��ي امل��راك��ز
األول��ى :سهيب جعلوك (الجمعية الرياضية
ألص ��دق ��اء امل �ع��اق�ي�ن _ ط ��راب� �ل ��س) ،ب � ��راق ب�ك��ر
(جمعية املعاقني _ طرابلس) ،إيلي الرحباني
(ال �ج �م �ع �ي��ة ال��ري��اض �ي��ة ألص ��دق ��اء امل �ع��اق�ي�ن _
ط��راب �ل��س) ،ح�س�ين ال�ش��ام��ي (ن ��ادي ال�ج��ري��ح)،
أحمد أب��و هاشم (ن��ادي ل��وى) ،دان��ي ناصيف
(ن � ��ادي غ� ��وودوي� ��ل) ،س��ام��ي ال �ص��اي��غ (ن ��ادي
غوودويل) ،مصطفى الحركة (نادي الجريح)،
م��اي��ا ح ��رب (ال�ج�م �ع �ي��ة ال��ري��اض �ي��ة ألص��دق��اء
املعاقني _ طرابلس) ومحاسن اللون (الجمعية
الرياضية ألصدقاء املعاقني _ طرابلس).

استراحة
41 75 08 1 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 5 8 1

أفقيا

 -1ع� ّ�داء فنلندي راح��ل م��ن أشهر ع� ّ�دائ��ي العالم ّ
لقب بالفنلندي الطائر وذل��ك لتحطيمه
ال�ع��دي��د م��ن األرق ��ام القياسية ف��ي س�ب��اق��ات ال�ج��ري –  -2إس��م أطلقه ال�ع��رب على إسبانيا
والبرتغال بعد أن فتحهما موسى بن نصير وط��ارق بن زي��اد – من الطيور –  -3أق��ام في
البيت – سرب من الطيور – شجر كثيف ملتف –  -4كبير آلهة بابل ّ
عمت عبادته في عهد
حمورابي – عنصر كيميائي ُيستعمل في تنقية املياه –  -5حاذق في كل عمل – اختلس أو
ُ
انتزع من غيره قهرًا –  -6شاب ال خبرة له – دولة أوروبية –  -7شعلة ترى كالرمح تسقط
ُ
من الفضاء على األرض – رجل أسطوري تنسب إليه نوادر وفكاهات –  -8غنى – سعل – -9
ّ
ّ
ّ
ّ
يتسع لخمسني ألف متفرج –  -10شاعر عباسي أعمى من شعراء
مدرج عظيم في روما كان
الهجاء الكبار هجا املهدي فسخط عليه

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.

 -1ممثل وفنان لبناني –  -2املجموعات الصغيرة دون الكتاب –  -3حرب قام بها رجال الدين
ّ
وامللكية – ّ
طرز على القماش – -4
والفالحون ضد الثورة الفرنسية عام  1793دفاعًا عن الدين
واحد باألجنبية – خلفك بالعامية – للندبة –  -5نبلغ سن الرشد – فول ّ
مدمس –  -6صاحب
وصديق – أسد – ّ
تهيأ للحملة في الحرب –  -7حفر البئر – جواب الرفض – حبل الدابة – -8
املخدر الذي ُيستعمل في املستشفيات – عكسها بواسطتي –  -9لعبة قوامها اسطوانة ّ
ّ
مفرغة
ّ
ملتفة حول خيط – يحادث ُ
ويكالم ويتبادل اآلراء –  -10موسيقي مصري راحل
تصعد وتنزل
وأحد عمالقة املوسيقى العربية لحن ألم كلثوم أغنية «أنا في إنتظارك»

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1جبل املكمل –  -2باليسترينا –  -3آر – تدل –  -4بيع – نا –  -5رس – كرتون –  -6اسم – لوار
–  -7الهور –  -8طرش – ترز – فو –  -9مواد – محا –  -10نهر العاصي

عموديًا

 -1جبابرة – طم –  -2باريس – قرون –  -3ل ل – شاه –  -4ايا – كسل – در –  -5لس – زرمات – -6
متر – هرول –  -7كر – تولوز –  -8ميت – نور – ما –  -9لندن – فحص –  -10األورغواي
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الطب
بمراسالته مع
إشتهر نوبل في
على جائزة
.)1949
حصل
(-1862
()1926-1843
بريطانيا في مصر
أمراض إيطالي
األعلى لملك
الممثلوعالم
طبيب
حول التركيب النسيجي
ألبحاثهمااألولى
الحرب العالمية
خاللإسباني
عالم
بنمع
باإلشتراك
مكة حسين
1906
شريف
عام
علي ِ
طائر حسن الصوت ■  = 7+10+5+1أحزان ■  = 11+4+9سهل
العصبي
= 3+8+2+6
للجهاز
 = 3+6+4+7+5+2سحب السماء ■  = 9+11+1+8كفيل ■  = 4+5+10واضح
الفهم
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