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رياضة

رياضة

كأس ايطاليا

حول العالم

اختبار سهل لالتسيو ويوفنتوس لنسيان الخيبة
يـ ـسـ ـتـ ـه ــل ح ـ ــام ـ ــل ال ـ ـل ـ ـقـ ــب التـ ـسـ ـي ــو،
ّ
ويــوف ـن ـتــوس ح ــام ــل ال ــرق ــم الـقـيــاســي
ب ـعــدد األل ـق ــاب ،مـشــوارهـمــا فــي كــأس
إيطاليا لكرة القدم باستضافة األول
لـكـيــريـمــونـيـســي م ــن ال ــدرج ــة الـثــانـيــة
(ال ـ ـي ـ ــوم  19:00ب ـت ــوق ـي ــت ب ـ ـيـ ــروت)،
والـ ـث ــان ــي ألوديـ ـنـ ـي ــزي غ ـ ـدًا األربـ ـع ــاء
( )21:45ف ــي الـ ـ ــدور الـ ـس ــادس عـشــر.
ويحل أتاالنتا الوصيف الذي أقصى
ّ
يــوف ـن ـتــوس م ــن ال ـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي
العام املاضي ،ضيفًا على فيورنتينا
األربعاء أيضًا (.)16:00
وس ـيــدخــل يــوف ـن ـتــوس ب ـطــل إيـطــالـيــا
في املواسم الثمانية املاضية املباراة
مـ ـ ـع ـ ــززًا ب ـث ـق ــة اب ـ ـت ـ ـعـ ــاده فـ ــي صـ ـ ــدارة
الـ ـ ـ ّ
ـدوري امل ـحـ ّـلــي ب ـف ــارق نـقـطـتــن عن
إنـ ـت ــر ،ب ـعــد ف ـ ــوزه خ ـ ــارج أرض ـ ــه على
رومــا ( )1-2في املرحلة  ،19مستفيدًا
من سقوط إنتر في فخ التعادل أمام
أتاالنتا ( )1-1السبت.
ويطمح يوفنتوس ّ
املتوج باللقب في
 13مناسبة بعد أن سيطر عليه بني
عامي  2015و 2018لوضع خيبة أمل
ال ـع ــام امل ــاض ــي خـلـفــه ،ف ــي ظ ــل سعيه
ّ
لـتـحـقـيــق ال ـثــاث ـيــة ال ـتــاري ـخ ـيــة تحت
إش ـ ــراف امل ـ ــدرب مــاوري ـت ـس ـيــو س ــاري
املتمثلة بألقاب الدوري الذي لن يكون
ّ
لـقـمــة ســائ ـغــة ه ــذا امل ــوس ــم ،وال ـك ــأس

املحلية ودوري أبطال أوروبــا بعدما
أوقعته القرعة مع ليون الفرنسي في
الدور الـ.16
أما التسيو ّ
املتوج العام املاضي على
حساب أتاالنتا في النهائي (-2صفر)،
ف ـق ــد وجـ ــه إنـ ـ ـ ــذارًا ق ــوي ــا هـ ــذا امل ــوس ــم

مباريات كأس إيطاليا
اليوم  14كانون الثاني
نابولي  xبيروجيا
16:00
التسيو  xكريمونيزي
19:00
إنتر  xكالياري
21:45
األربعاء  15كانون الثاني
فيورنتينا  xأتالنتا
16:00
ميالن  xسبال
19:00
يوفنتوس  xأودينيزي
21:45

ملنافسيه ،إذ يحتل املركز الثالث في
ّ
«سـ ـي ــري أ» بـ ـف ــارق أرب ـ ــع ن ـق ــاط فقط
عــن «نـيــراتــزوري» ،وقــد أسقط ضيفه
نابولي السبت في الدوري.
من جهته ،يستقبل إنتر بطل املسابقة
سبع مرات ،آخرها عامي  2011وقبلها
ع ــام  2010حــن حـقــق الـثــاثـيــة تحت
إش ـ ـ ــراف امل ـ ـ ــدرب ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
مورينيو ،فريق كالياري (اليوم 21:45
بتوقيت ب ـيــروت) الـطــامــح هــذا الـعــام
املؤهلني
الحـتــال أقـ ّـلــه أحــد املــركــزيــن
ّ
َ
إلى الــدوري األوروبــي «يوروبا ليغ».
وي ـقـ ّـدم الـفــريــق مستويات مميزة في
الـ ـ ــدوري ه ــذا امل ــوس ــم وي ـح ـتــل املــركــز
ّ
متقدمًا على كل من تورينو
السادس
ّ
ّ
ال ـســابــع وم ـي ــان ال ـثــامــن ،وسيسعى
ل ـت ـح ـق ـيــق املـ ـف ــاج ــأة وإقـ ـ ـص ـ ــاء فــريــق
املدرب أنطونيو كونتي.
وف ـ ــي امل ـ ـبـ ــاريـ ــات األخ ـ ـ ـ ــرى ،يـسـتـقـبــل
نـ ــابـ ــولـ ــي حـ ــامـ ــل الـ ـلـ ـق ــب ع ـ ـ ــام 2014
بيروجيا مــن الــدرجــة الثانية (الـيــوم
 ،)16:00فيما يحل فيورنتينا ضيفًا
ّ
على أتــاالنـتــا راب ــع ال ــدوري والطامح
لــوضــع خـيـبــة ن ـهــائــي ال ـع ــام املــاضــي
ّ
متذيل
خلفه (غدًا  ،)16:00ويحل سبال
ّ
تــرت ـيــب الـ ـ ـ ــدوري ض ـي ـفــا ع ـلــى مـيــان
الجريح ّ
املتوج آخر مرة بالكأس عام
( .2013غدًا الساعة )19:00

أعلن نادي ميالن اإليطالي أمس اإلثنني التعاقد مع
الالعب الدنماركي سيمون كاير ،قادمًا من نادي
إشبيلية اإلسـبــانــي ملــدة ستة أشـهــر على سبيل
اإلعارة مع خيار الشراء .وقد اجتاز املدافع الدولي
الدنماركي الفحوصات الطبية للـ«روسونيري»
ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي ،وس ـي ـع ـق ــد أول مــؤت ـمــر
صحافي له كالعب للميالن يوم الخميس املقبل.
ُويــذكــر أن مــدافــع مـيــان ال ـشــاب اإليـطــالــي ماتيا
كالدارا قد انتقل بدوره إلى أتالنتا قبل أيام على
سبيل اإلعارة مع خيار الشراء أيضًا.

ّ
متصدر ال ــدوري اإليطالي لكرة
أعلن يوفنتوس

يستقبل يوفنتوس نادي أودينيزي غدًا (أ ف ب)

أك ــد اإلس ـبــانــي مـيـكـيــل أرت ـي ـتــا م ــدرب
ن ــادي آرس ـنــال اإلنـكـلـيــزي لـكــرة الـقــدم
أن م ـس ــؤول ـي ــة م ـه ــاج ـ َـم ـي ــه ال ـفــرن ـســي
ألكسندر الكازيت والعاجي نيكوالس
بـ ـيـ ـب ــي لـ ـن ــاحـ ـي ــة ت ـس ـج ـي ــل األه ـ ـ ـ ــداف
سـتـكــون أك ـبــر ،فــي ظ ــل إي ـقــاف هـ ّـدافــه
ّ
الـغــابــونــي ب ـيــار إيـمـيــريــك أوبــامـيــانــغ
ل ـث ــاث مـ ـب ــاري ــات .ورفـ ـ ــع أوب ــام ـي ــان ــغ
رصيده إلى  16هدفًا مع «املدفعجية»
هذا املوسم في جميع املسابقات بعد
الـتـعــادل ( )1-1أم ــام كريستال بــاالس
ف ــي امل ــرح ـل ــة  22م ــن ال ـ ـ ــدوري الـسـبــت
امل ـ ــاض ـ ــي ،إال أنـ ـ ــه ُط ـ ـ ــرد مـ ــن امل ـ ـبـ ــاراة
الرتكابه خطأ عنيفًا ما سيجبره على
الغياب ثالث مباريات.
ب ـهــذا ال ـت ـعــادل ،ب ــات آرس ـن ــال الـعــاشــر
متخلفًا ب ــ 11نقطة عــن املــركــز الــرابــع،
ّ
ـؤهـلــة إلــى دوري أبطال
آخــر املــراكــز املـ ّ
أوروبـ ــا ،ومـتـقـ ّـدمــا ب ـفــارق سـبــع نقاط
ف ـقــط ع ــن أسـ ـت ــون ف ـيــا ال ـث ــام ــن عشر
الذي يحتل أول مراكز منطقة الهبوط.
ّ

خـســرت األسـتــرالـيــة آشـلــي بــارتــي 304
نـ ـق ــاط ف ــي صـ ـ ـ ــدارة ت ـص ـن ـيــف الع ـب ــات
ك ــرة امل ـضــرب املـحـتــرفــات ال ـص ــادر يــوم
أمـ ـ ــس االث ـ ـنـ ــن ب ـس ـب ــب خ ــروجـ ـه ــا مــن
الــدور األول لــدورة بريزبني األسترالية
األسبوع املاضي .وودعت بارتي الدورة
األسترالية بالخسارة أم ــام األميركية
جـيـنـيـفــر ب ـ ــرادي امل ـص ـن ـفــة  53عــامل ـيــا،
فـتـقـ ّـلــص الـ ـف ــارق م ــن  1911نـقـطــة إلــى
 1607ن ـقــاط ع ــن م ـطــاردت ـهــا املـبــاشــرة
التشيكية كــارولـيـنــا بليشكوفا التي
احتفظت بلقبها بطلة لــدورة بريزبني،
ب ـ ـفـ ــوزهـ ــا عـ ـل ــى األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة األخـ ـ ـ ــرى
ماديسون كيز  4-6و 6-4و .5-7ورفعت
التشيكية الكأس للمرة الثالثة في آخر

أربعة أعوام في املدينة األسترالية ،في
دورة ت ـعـ ّـد تـقـلـيــديــا م ــن الـتـحـضـيــرات
األساسية لبطولة أستراليا املفتوحة،
أولــى الـبـطــوالت األرب ــع الـكـبــرى ،والتي
م ــن امل ـق ـ ّـرر أن تنطلق ف ــي م ـل ـبــورن في
 20كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي/يـ ـن ــاي ــر ال ـح ــال ــي.
واسـتـعــادت اليابانية نــاومــي أوســاكــا
التي خرجت من نصف نهائي بريزبني
عـلــى يــد بليشكوفا ،املــركــز الـثــالــث من
فضلت
الرومانية سيمونا هاليب التي ّ
بــدء املنافسات هــذا االثـنــن باملشاركة
في دورة أديالييد .وصعدت األميركية
سيرينا وليامس مركزًا واح ـدًا وباتت
تــاس ـعــة ع ـقــب ت ـتــوي ـج ـهــا ب ـل ـقــب دورة
أوكــانــد الـنـيــوزيـلـنــديــة ،هــو األول لها

مـنــذ نـحــو ثــاثــة أعـ ــوام وت ـحــدي ـدًا منذ
تـتــويـجـهــا بـلـقــب أس ـتــرال ـيــا املـفـتــوحــة
في مطلع  2017على حساب شقيقتها
فينوس .وجاء ترتيب الالعبات العشر
األوائــل على الشكل التالي :األسترالية
آش ـلــي ب ــارت ــي  7547نـقـطــة ،التشيكية
كــارولـيـنــا بليشكوفا  ،5940اليابانية
نـ ــاومـ ــي أوس ـ ــاك ـ ــا  ،5496ال ــروم ــان ـي ــة
س ـي ـمــونــا ه ــال ـي ــب  ،5461األوك ــرانـ ـي ــة
إي ـل ـي ـنــا سـفـيـتــولـيـنــا  ،5075الـكـنــديــة
بيانكا أندرييسكو  ،4935السويسرية
بـيـلـيـنــدا بـنـسـيـتــش  ،4605التشيكية
بترا كفيتوفا  ،4436األميركية سيرينا
وليامس  ،4215الهولندية كيكي برتنز
 4165نقطة.

ديوكوفيتش :ليس هناك مرشح
واضح للفوز في أوستراليا

تتويج األخوين شرتوني

ّ َ
حــقــق األخـ ــوان كيفن وكــولــن الـشــرتــونــي إنـجــازًا
جديدًا في رياضة السباحة ،وذلك ضمن البطولة
ال ـت ــي أج ــري ــت ف ــي امل ـم ـل ـكــة امل ـ ّت ـح ــدةcrawley« ،
 .»leisure London clubوحــقــق كيفن األكـبــر
سنًا ( 14سنة) ذهبية سباق ال ــ 100متر بينما
ّ
حقق أخــوه كولن امليداليتني الفضية والبرونزية.
وج ــاءت هــذه النتائج املـمـ ّـيــزة لألخوين شرتوني
في البطولة التي شارك فيها أكثر من ّ 400
سباح
وسـبــاحــة ،تــراوحــت أعـمــارهــم بــن  9و ّ 17سنة،
ويمثلون أكثر من  37ناديًا وأكاديمية مرخصة
من قبل اتحاد السباحة في بريطانيا.

نتائج اللوتو اللبناني
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3353 sudoku

كلمات متقاطعة 3 3 5 3

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1784وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة35 - 28 - 18 - 15 - 14 - 1 :
الرقم اإلضافي30 :
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قد يعول أرتيتا أيضًا
على الالعبين الشباب
ويستعين بهم

األول/ديـسـمـبــر الـفــائــت .وقــال أرتيتا:
«عـلـيـهـمــا ال ـت ـقـ ّـدم خ ـطــوة إل ــى األمـ ــام.
إن ل ــم ي ـكــن (أوب ــام ـي ــان ــغ) ق ـ ــادرًا على
املـســاهـمــة مــع الـفــريــق بــأهــداف كـهــذه،
لـ ــذا ع ـل ــى ش ـخ ــص آخـ ــر ال ـق ـي ــام بــذلــك
وأريد أن أرى ردة الفعل هذه».
وت ــاب ــع امل ـ ـ ــدرب الـ ـ ــذي خ ـل ــف مــواط ـنــه
أون ـ ـ ـ ــاي إي ـ ـمـ ــري عـ ـل ــى رأس ال ـج ـه ــاز
الفني أواخــر العام الفائت «يغيب عن

ص ـفــوف ـنــا رب ـم ــا ال ــاع ــب األه ـ ــم وه ــذا
لـ ـي ــس بـ ــاألمـ ــر الـ ـجـ ـي ــد ،ولـ ـك ــن لــدي ـنــا
العبون آخرون قادرون على اللعب في
هذا املركز لذا سنجد الطريقة املناسبة
ونكون على قدر املنافسة».
وقد ّ
يعول أرتيتا أيضًا على الالعبني
ال ـش ـبــاب ويـسـتـعــن بـهــم كــالـبــرازيـلــي
غــابــريــال مارتينيلي ( 18عــامــا) الــذي
هدافي
يحتل املركز الثاني في قائمة ّ
ّ
ال ـفــريــق ه ــذا املــوســم بــرصـيــد ثمانية
أه ـ ـ ــداف ف ــي ج ـم ـيــع امل ـس ــاب ـق ــات ،أت ــت
معظمها في مسابقات الكأس ،إضافة
إلى ايدي نكيتيا الذي عاد مؤخرًا من
إع ــارة إلــى لـيــدز يونايتد مــن الــدرجــة
األولى ،بعد أن فشل في إيجاد مكان له
في التشكيلة األساسية .وعلق أرتيتا
نفكر على
«في الوقت الحالي يجب أن ّ
ـوس ــط وال ـب ـع ـيــد م ــع ايـ ــدي.
امل ـ ــدى امل ـت ـ ّ
ع ـل ـي ـنــا أن ن ـح ـتــرم تـ ـط ـ ّـوره وال نــريــد
ّ
مبني فقط على مباراتني
ّاتخاذ قــرار
أو ثالث».

الكرة الصفراء

بارتي تخسر أكثر من  300نقطة

نيكولو زانيولو سيخضع لعملية جراحية بعد أن
تعرض لتمزق في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى
خالل مباراة يوفنتوس.

ي ـت ـحــدث ع ــن الع ــب م ــن ال ـج ـيــل ال ـجــديــد يستطيع
التتويج بلقب كبير .يبدو لي أن هذا األمر يقترب،
لكني آمل أال يحصل هذا العام».

اعتبر الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل أوستراليا
املفتوحة ،أولى البطوالت األربع الكبرى ضمن الغراند
س ــام ،فــي كــرة املـضــرب أن املنافسة مفتوحة في
النسخة املقبلة الـتــي تنطلق فــي  20الـحــالــي .وقــال
ديوكوفيتش ال ــذي قــاد منتخب ب ــاده الــى التتويج
بكأس رابطة املحترفني بفوزه على اسبانيا بقيادة
رافايل نادال في سيدني «اعتقد صراحة بأن األمر
مفتوح .ليس ثمة مرشح واضــح» .وأضــاف «بالطبع
ه ـنــاك (ال ـســوي ـســري روج ـي ــه) ف ـي ــدرر ون ـ ــادال وأن ــا
بسبب الخبرة وترتيبنا ،وبالتالي نحن مرشحون
ط ـب ـي ـع ـيــون .ل ـكــن ه ـن ــاك أي ـض ــا (ال ــروس ــي دان ـي ـيــل)
ميدفيديف( ،اليوناني ستيفانوس) تسيتسيباس
و(النمسوي دومينيك) تييم الذين يلعبون بطريقة
رائعة» .واعتبر ديوكوفيتش قياسًا بنهائي بطولة
املــاسـتــرز ال ــذي فــاز بــه تيسيتسيباس على تييم
في تشرين الثاني /نوفمبر املاضي في لندن ،أن
الالعبني اليوناني والنمسوي «أثبتا نضوجهما
على املسرح الكبير ويستطيعان مواجهة أفضل
الالعبني في العالم والتغلب عليهم» .وتابع «الجميع

إصابتان خطرتان في مباراة
يوفنتوس وروما

ّ
أرتيتا يحفز الكازيت ونيكوالس بيبي
إال أن أرتـيـتــا نــاشــد بـيـبــي والكــازيــت
حاسمني أمام املرمى في غياب
ليكونا
َ
أوب ــامـ ـي ــان ــغ ،إذ ي ـس ـت ـض ـيــف ال ـفــريــق
شـيـفـيـلــد يــونــاي ـتــد الـ ـس ــادس الـسـبــت
املقبل في الــدوري قبل أن يحل ضيفًا
ّ
على تشلسي بعده بثالثة أيــام ،فيما
يلتقي مع بورنموث في الــدور الرابع
االتحاد اإلنكليزي في  27من
من كأس ّ
الشهر الحالي.
ول ـ ـ ــم ي ـ ــرت ـ ـ ِـق ب ـي ـب ــي أغ ـ ـلـ ــى الع ـ ـ ــب فــي
تــاريــخ ال ـن ــادي الـلـنــدنــي بـعــد انتقاله
في الصيف من ليل الفرنسي بصفقة
ب ـل ـغــت  72م ـل ـيــون ج ـن ـيــه اسـتــرلـيـنــي
( 93مـ ـلـ ـي ــون دوالر) إل ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى
ال ـت ـطـ ّـل ـعــات ،م ـس ـ ّـج ـ ًـا خ ـم ـســة أهـ ــداف
ف ـقــط هـ ــذا امل ــوس ــم ،ب ـيـن ـمــا ه ـن ــاك فــي
رصيد الكازيت ستة أهداف في جميع
املسابقات ،ولم يجد طريق املرمى منذ
ست مباريات وتحديدًا منذ مواجهة
ستاندار لياج البلجيكي في الــدوري
األوروبي «يوروبا ليغ» في  12كانون

الـقــدم أن مــدافـعــه الــدولــي الـتــركــي مــريــح ديميرال
ي ــواج ــه خـطــر االب ـت ـعــاد ع ــن امل ــاع ــب حـتــى نهاية
امل ــوس ــم بـسـبــب خ ـضــوعــه لـعـمـلـيــة جــراح ـيــة في
الرباط الصليبي األمامي للركبةّ .
وتعرض ديميرال
لإلصابة في الدقيقة الـ  19من الفوز ضد روما (-2
 )1على امللعب األوملبي في العاصمة في املرحلة
التاسعة عـشــرة ،فـتــرك مكانه لـلــدولــي الهولندي
ماتيس دي ليخت ،علمًا أنه افتتح التسجيل لفريق
«السيدة العجوز»في الدقيقة الثالثة.
وقال يوفنتوس في بيان إن «ديميرال يعاني من
التواء في الركبة اليسرى» ،مضيفًا «االختبارات
التي خضع لها هذا الصباح كشفت عن ضرر في
الــربــاط الصليبي األمــامــي وآخــر فــي الغضروف.
خضوعه لعملية جراحية سيكون ضروريًا في
األي ــام املـقـبـلــة» .ولــم يـحــدد يــوفـنـتــوس م ــدة غياب
ديميرال ،لكن هــذا النوع من العمليات الجراحية
ُيبعد الالعبني عن املالعب لعدة أشهر.
وم ــن جـهـتــه أع ـلــن نـ ــادي رومـ ــا أن نـجـمــه ال ـشــاب

كاير العبًا لميالن

بريميرليغ

بيبي وأوباميانغ يحتفالن بتسجيل هدف (أ ف ب)
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¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
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¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 111,463,285ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة111,463,285 :ل.ل.

7

7

5

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

6

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 53,000,730ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19 :شبكة -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2,789,512 :ل.ل.
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7
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8

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 53,000,730ل.ل
 عدد الشبكات الرابحة 955 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 55,498 :ل.ل.

8

8

9

5

4

10

6

4

1

3

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

5

أفقيا

 -1مدة زمنية طويلة – من صفات الشيطان –  -2مخرج سينمائي إنكليزي راحل
إشتهر بــأفــام الــرعــب – إســم بــوذا فــي الصني –  -3شديد صلب وق ـ ّ
ـوي – عاصمة
بوليفيا –  -4والد – ّ
دك الجبال والجسور بالديناميت – إله السماوات واألرض – -5
خبز يابس – متشابهان – هبط رائد الفضاء على سطح القمر –  -6دولة في جنوب
ّ
الجنوبية – من الحيوانات –  -7محالت التجارة
أفريقيا محصورة داخل أفريقيا
واألعـمــال – أكـ ّـد إنجاز األمــر –  -8ورك – حــرف نصب – عاصمة أفريقية –  -9أقرأ
الكتاب بصوت مرتفع – أهل البلد وأهل الدار –  -10إحدى اإلمارات العربية املتحدة

عموديًا
خرجت بارتي من الدور األول لدورة بريزبين (أ ف ب)

1
4

9

 عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.

ّ
تتكون من  14جزيرة بالقرب من قطر
 -1عدد كثير أو جيش كثير – مجموعة جزر
–  -2ماركة آالت كهربائية معروفة – أقــام في املكان –  -3دائــم وثابت على وتيرة
واحــدة – مــادة قاتلة – أكل الطعام –  -4قام بهجوم عسكري – عاصمة أميركية –
 -5خاصتك وملكك – من أنبياء يهوذا ّ
وبخ داوود امللك على زواجه من زوجة أوريا
ّ
األسطوريي في
قائد جيشه بعد قتله كما جاء في التوراة –  -6من أبطال اليونان
حرب طــروادة – نعام – شقيق –  -7يدافع عن ُبلده – قائد القطيع –  -8وحدة وزن
– ماركة سجائر –  -9هارب من وجه العدالة – تستعمل مع قلم الرصاص –  -10من
جمهوريات اإلتحاد السوفياتي السابق عاصمتها طشقند

أفقيا

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.
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جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1784
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح39842 :

2

9

1

6

3

7

5

8

4

6

5

3

8

9

2

7

4

1

8

2

4

7

6

1

3

5

9

 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : -الجائزة اإلفرادية 75,000,000 :ل.ل.
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 -الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.

نتائج زيد

¶ الجائزة األولى

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.9842 :
 -الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.42 :

مشاهير 3353
1

 -1صدر اإلسالم –  -2حمورابي – سل –  -3رام – بسمارك –  -4أريحا – كفتة –  -5والرا – ّ
هت –
ّ
 -6أز – رمس – أمد –  -7لون – أودي –  -8نرسب – ما – بر –  -9قبقاب – الر –  -10بايرن ميونخ

عموديًا
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¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.842 :

حلول الشبكة السابقة

 -1صحراء النقب –  -2دمار – زوربا –  -3روميو – نسقي –  -4آر – حار – بار –  -5ال باملا – بن
– ّ -6
أبس – رسوم –  -7سيمكا – دالي –  -8اف – اي – او –  -9اسرتهم – برن –  -10ملكة تدمر

حل الشبكة 3352

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 127,040,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15,880 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 2,115,305,010 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 0 :ل.ل.
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راقص باليه ومصمم رقصات مشهور فرنسي ( .)1910-1818إبتكر أكثر من  50رقصة
باليه استمرت بعضها حتى يومنا هذا .من أعماله «ابنة الفرعون» و «دون كيشوت»

إعداد
نعوم
مسعود

 = 2+4+3+5+6دولة عربية ■  = 11+1+3+5+7دولة ميانمار سابقًا ■  = 8+9+10منزل

حل الشبكة الماضية :أميمة الخليل

 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.

نتائج يومية

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 982
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة305 :
• يومية أربعة0676 :
• يومية خمسة62397 :

