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همّ ام ّ
يهنئ العائلة الريا�ضية بوزير ال�شباب والريا�ضة

ميالن يواجه يوفنتو�س وروما يلتقي �إنتر ..ت�شيل�سي و�آر�سنال للهيمنة على ال�صدارة

ّ
الحناوي يعر�ض مجاالت التعاون
مع رئي�س ّاتحاد كرة القدم الكرد�ستاني

حسن الخنسا
تنطلق الجولة ال�س��ادس��ة وال�ع�ش��رون م��ن ال ��دوري اإليطالي،
ال�ي��وم السبت ب�م�ب��اراة ن��اري��ة تجمع روم��ا بضيفه إن�ت��ر ميالن،
وتختتم الجولة بمباراة أخرى كبيرة تجمع بين ميالن ويوفنتوس
المتصدّر .ويسعى روما لالقتراب من يوفنتوس المتصدّر الذي
يبتعد بالصدارة بفارق  9نقاط عن فريق العاصمة مع مباراة
مؤجلة لألخير.
ّ
ومع بداية المرحلة الثامنة والعشرين من ال��دوري اإلنكليزي
لكرة القدم يلتقي فريقا المقدّمة تشلسي وآرسنال مع فولهامم
وستوك سيتي على التوالي ،ويسعى ك ّل منهما إلى االبتعاد في
ص��دارة ال��دوري مع انشغال السيتيزن في نهائي كأس اال ّتحاد
االنكليزي.
ينطلق الدوري اإليطالي اليوم السبت بمباراة نارية
ويرجح أن يفتقد روما
تجمع روما بضيفه إنتر ميالن،
ّ
جهود قائده فرانشيسكو توتي ،وجناحه اإلي��ف��واري
جيرفينيو ،كما ت��واج��ه م���د ّرب روم���ا رودي غارسيا
صعوبات بسبب إص��اب��ة ع��دد معيّن م��ن العبيه على
مستوى ّ
خط الدفاع.
وسيشجع روم���ا ع��دد قليل م��ن جماهيره بملعبه
األولمبي ،بسبب ق��رار عقابي لال ّتحاد اإليطالي ض ّد
روما يقضي بإغالق ثالثة من مدرجاته بسبب الهتافات
للمشجعين.
العدائية
ّ
مؤجلة في ظ ّل صراعه مع يوفنتوس
ولروما مباراة
ّ
على الصدارة .ويتصدّر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري
بفارق تسع نقاط أمام روما ،بينما يحت ّل إنتر ميالن المركز
الخامس ويسعى إلى استعادة توازنه عقب التعادل مع
ضيفه كالياري بهدف لمثله األسبوع الماضي.
وتحوم الشكوك ح��ول مشاركة المهاجم البرازيلي
هيرنانديز مع إنتر ميالن.

الدوري اإلنكليزي

يأمل فريقا تشيلسي وآرس��ن��ال استغالل انشغال
مانشستر سيتي ب��م��ب��ارات��ه ف��ي نهائي ك��أس رابطة
المحترفين اإلن��ك��ل��ي��زي ،واالب��ت��ع��اد ب��ص��دارة ال���دوري
اإلنكليزي الممتاز.
ويلتقي مانشستر سيتي مع سندرالند في نهائي كأس
رابطة المحترفين األحد ،ما قد يمنح الفرصة لتشيلسي
المتصدّر وآرسنال صاحب المركز الثاني لالبتعاد بشك ٍل

أكبر في مقدمة الترتيب ولو موقتاً.
ويلتقي تشيلسي الذي يتف ّوق بفارق نقطة واحدة على
آرسنال ،مع مضيفه فولهام اليوم السبت في المرحلة
الثامنة والعشرين من الدوري.
قد يلجأ البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني
لتشيلسي إلى إجراء تعديل في ّ
خط هجومه عبر الدفع
بالمهاجم الكاميروني صامويل إيتو ب��دال ً من المهاجم
سجل هدف البلوز خالل
اإلسباني فرناندو توريس ،الذي ّ
التعادل  1-1مع مضيفه غالطة سراي مساء األربعاء في

ديربي العمالقة في الكالت�شيو
تعتبر إيطاليا التي تملك أربع
مدن بلد مباريات الديربي بامتياز.
باإلضافة ال��ى ذل��ك ،تشهد الكرة
اإليطالية منافسات كالسيكية بين
الشمال والجنوب وبين العاصمتين
«الصناعيتين» في الشمال ميالنو
وتورينو.
وللمفارقة ،فإن المواجهات بين
ميالن ويوفنتوس وهما مدينتان
يفصل بينهما  141كلم فقط ،ال
يطلق عليها لقب الديربي .ذلك ألن
جار ميالن ،إنترناسيونال يسبقه
إل��ى ه��ذه التسمية حيث تعرف
مواجهاته مع يوفنتوس بـ«ديربي
إيطاليا» .لكن ذل��ك ال يخفف من
اإلث��ارة والتشويق اللذين يرافقان
عادة مباريات الفريقين خصوصا ً
بانهما يتنازعان على لقب أعظم
فريق في إيطاليا.

يوفنتوس ـ ميالن

ويحت ّل يوفنتوس صدارة جدول الترتيب برصيد 66
نقطة من  25مباراة ،لكن مشكل اإلره��اق قد يقف عائقا ً
أمام الفريق في مواجهته أمام ميالن يوم غ ٍد األحد ،بعدما
واجه مساء الخميس مضيفه طرابزون سبور التركي في
الدوري األوروبي.
وقال أنطونيو كونتي المدير الفني ليوفنتوس« :الفوز
على طرابزون على ملعبنا بهدفين نظيفين في الجولة
األول��ى كان مهماً ،واألكثر أهمية في ذلك أن شباكنا لم
تهتز ،ولكن هذه النتيجة ما زالت ال تجعلنا مطمئنين».
ويفتقد يوفنتوس جهود العب وسطه الغاني كوادوو
أسامواه ،في المقابل يستعيد جهود مدافعه جيورجيو
كييليني .وعلى عكس يوفنتوس ،ف��إن ميالن ما زال
ينافس في دوري أبطال أوروبا ،حيث سقط الفريق على
ملعبه أمام أتليتكو مدريد األسبوع الماضي بهدف نظيف
في ذهاب دور الستة عشر.
وينتظر أن يستعيد المدرب الهولندي لميالن كالرينس
س��ي��دورف جهود ماتيا دي تشيليو ودانييلي بونيرا
والحارس كريستيان أبياتي ،كما يأمل سيدورف استعادة
ماريو بالوتيللي بعد تعافيه من إصابة تع ّرض لها على
مستوى الكتف.
وطرأ تقدّم ملحوظ على أداء ونتائج ميالن منذ وصول
سيدورف في منتصف الشهر الماضي ،حيث فاز الفريق
في أرب��ع من آخ��ر س��تّ مباريات ،ولكنه ما زال يحتل
المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري اإليطالي برصيد
 35نقطة ،بفارق  16نقطة عن المراكز المؤهّ لة لدوري
أبطال أوروبا ،وخمس نقاط عن المراكز المؤهلة للدوري
األوروبي.
وفي مباريات األحد ،يلتقي نابولي مع مضيفه ليفورنو
والتسيو مع مضيفه فيورنتينا ،وفي اليوم ذاته يلتقي
كالياري مع أودينيزي وأتاالنتا مع كييفو وجنوى مع
كاتانيا وساسولو مع بارما وتورينو مع سامبدوريا
وفيرونا مع بولونيا.

الجذور

تأسس
يعتمد أنصار ميالن الذي ّ
عام  1899على سجل فريقهم لكي
يعتبروا ديربي إيطاليا الحقيقي
ه��و ال���ذي يجمع روسينيري مع
ال��س��ي��دة ال��ع��ج��وز .وال���واق���ع أن
عبارة «ديربي إيطاليا» اخترعها
الصحافي اإليطالي المرموق جاني
ب��ري��را ع��ام  1967ف��ي حقبة كان
فيها إنترناسيونالي ويوفنتوس
يسيطران على الدوري.
أم��ا أفضل دليل على العالقات
الطيبة التي تجمع الناديين فهو
بال شك العدد الكبير من الالعبين
الذين دافعوا عن أل��وان الفريقين
وأب��رزه��م روب��رت��و باجيو ،فيليبو
اينزاغي ،ادغ���ارد داف��ي��دز ،زالت��ان

ابراهيموفيتش ،جانلوكا زامبروتا.
أما آخر العب انتقل من فريق إلى آخر
فكان أندريا بيرلو الذي ترك ميالن
قبل موسمين واستغل انتقاله إلى
يوفنتوس كمنصة إلطالق مسيرته
م��ن ج��دي��د ف��ي ص��ف��وف المنتخب
الوطني.
ل��ك��ن ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ع��دم
حصوله على تسمية رسمية ،تبقى
المواجهات بين ميالن يوفنتوس
من أكثر المواعيد تر ّقبا ً في برنامج
ال���دوري اإلي��ط��ال��ي ،وه��و ن��وع من
«سوبر ديربي» بين الفريقين األكثر
ألقابا ً في الكرة اإليطالية.

بعض األرقام

حصد الفريقان بطولة إيطاليا
 46م��رة ( 28منها ليوفنتوس)،
ودوري أبطال أوروبا (كأس أبطال
األندية األوروبية سابقاً)  9مرات
بينها  7لميالن ،والكأس القارية
(انتركونتيننتال)  5م���رات (3
لميالن) ،وبطولة العالم لألندية
م ّرة واحدة لميالن.
ف��ي ت��اري��خ «س��ي��راي  »Aومنذ
م��وس��م  ،1930-1929استقبل
ميالن يوفنتوس  77مرة .ويتضمن
سجله في هذه المباريات  26فوزا ً
و 33ت��ع��ادال ً و 18هزيمة للفريق
ال��ل��وم��ب��اردي .ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،فإن
يوفنتوس يتف ّوق على منافسه إذا
ما أخذنا في عين االعتبار اللقاءات
التي أقيمت في تورينو ،ما يرفع
عدد المواجهات بين الفريقين إلى
 154مباراة ،بينها  53فوزا ً و54
ت��ع��ادال ً و 47خ��س��ارة لمصلحة
بيانكونيري.

لكن الفريقين التقيا في مسابقات
عدّة غير الدوري المحلّي وتحديدا ً
ف��ي نهائي دوري أب��ط��ال أوروب���ا
عام  .2003وفي المجموع ،التقى
الفريقان ف��ي م��ا ال يق ّل ع��ن 209
مباريات رسمية بين عمالقي الكرة
اإليطالية ،حيث يتف ّوق يوفنتوس
بـ 73فوزا ً مقابل  64لميالن ،و72
تعادالً.

اليوم

ي��غ � ّرد يوفنتوس ف��ي ص��دارة
ال���دوري اإليطالي بعد أن حافظ
على سجلّه خاليا ً من الهزائم لفترة
طويلة ،ويتقدّم على انترناسيونالي
بفارق  4نقاط وبفارق  17نقطة عن
ميالن الذي يقبع في المركز الثاني
عشر متقدّما بفارق أربع نقاط فقط
عن أول الهابطين .وكان يوفنتوس
ت ّوج بطالً للدوري الموسم الماضي
من دون أن يتع ّرض ألي هزيمة،
ويضم في صفوفه مزيجا ًمن الخبرة
وتحديدا ً في خط ال��دف��اع وعامل
الشباب لكن افتقاده إل��ى ه �دّاف
حقيقيي يعتبر من أبرز عيوبه.
ام���ا م��ي�لان ،ف��دف��ع ثمن رحيل
ثمانية م��ن العبيه المخضرمين
ّ
تخطوا الثالثين من أعمارهم
الذين
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ان��ت��ق��ال ورقتيه
الرابحتين تياغو سيلفا وزالت��ان
ابراهيموفيتش .بيد أن من حسن
حظه ،أن يتألق في صفوفه بشكل
الفت ستيفان الشعراوي الموهبة
الصاعدة في سماء الكرة اإليطالية
ما يسمح لفريقه بالمحافظة على
توازنه في الفترة االنتقالية التي
يشهدها الفريق.
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ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وأك��د مورينيو أن فريقه يحتاج إل��ى أن يكون أكثر
حيوية إذا أراد البقاء في الصدارة ،معربا ً عن عدم رضاه
عن التعادل مع غالطة سراي.
وقال المدرب البرتغالي «صنعنا فرصا ً عندما وصلنا
إلى الثلث األخير من الملعب ،التمرير السليم والتح ّرك
الصحيح شيئان لم نقم بما .نحن ندفع ثمن ذلك ،وفي
الدوري اإلنكليزي الممتاز نفقد النقاط».
في المقابل يأمل فولهام صاحب المركز العشرين
األخير أن يبدأ مرحلة جني النقاط ،ويعتقد المد ّرب الجديد
فيليكس ماغاث أن سياسته الجديدة في التدريبات قد
تسفر عن تحقيق نتائج إيجابية.

استقبل وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الح ّناوي ،بعد ظهر
امس ،رئيس ا ّتحاد كرة القدم في كردستان العراق سفين كامبي يرافقه أمين عام
نادي العهد الرياضي محمد عاصي ونائب رئيس اللجنة األولمبية صالح محمد
كريم ومسؤول العالقات الخارجية الدكتور رائد عبد الرحمن.
ورحب الحناوي بالوفد ،مؤ ّكدا ً «استمرار التعاون وتبادل الخبرات والنشاطات
بين البلدين».
من جهته ،قال كامبي« :نحن كا ّتحاد إقليم كردستان نريد دائما ً التعاون مع
الدول العربية وخصوصا ً لبنان .بيروت بلدنا الثاني وهذا التعاون سيستمر على
مستوى األندية وتطوير المد ّربين والح ّكام ،ونطلب من معاليه ك ّل الدعم إلقليم
كردستان.
وقدم الوفد درع اال ّتحاد الكردستاني للوزير الحناوي.
من جهة ثانية ،عقدت اللجنة التنفيذية للجنة األولمبية اللبنانية جلسة عمل
في مقرها في الحازمية برئاسة رئيسها جان ه ّمام وحضور غالبية األعضاء وكانت
استهلّت بكلمة من همام عبّر فيها عن بالغ ارتياح اللجنة األولمبية اللبنانية والعائلة
الرياضية الختيار العميد عبد المطلب حناوي وزيرا ً للشباب والرياضة ،وإ ّننا نقدر
غاليا ً التعاون الذي أرسى ثوابته الوزير السابق فيصل عمر كرامي ونأمل أن يستمر
هذا التعاون ويرتقي إلى مستويات أكبر لما فيه مصلحة الرياضة والرياضيين.

آرسنال ـ ستوك سيتي

ويعود نجم الوسط األلماني مسعود أوزيل إلى صفوف
آرسنال خالل رحلته إلى ستوك سيتي .وأ ّكد الفرنسي
آرسين فينغر المدير الف ّني آلرسنال أن أوزي��ل استعاد
توازنه بعد تراجع مستواه أخ��ي��راً ،مشيرا ً في الوقت
ذات��ه إلى أن المدافع توماس فيرمايلين أصبح جاهزا ً
للمشاركة.
ولم يفز فينغر وآرسنال بأيّ لقب منذ عام  ،2005ولكن
المدرب الفرنسي قال خالل مؤتمر صحافي «ال يمكننا
التفكير كثيرا ً في نتائج اآلخرين ألننا في مرحلة ننظر فيها
فقط إلى األمام».
وأضاف «لدينا بعض الذكريات السيئة في مواجهة
ستوك ،ولكن لدينا ذكريات جيدة أيضاً ،األمر يرجع إلى
األداء في يوم المباراة».

ليفربول ـ ساوثهامبتون

وأصبحت الفرصة سانحة أم��ام ليفربول لزحزحة
مانشستر سيتي عن المركز الثالث إذا فاز الفريق على
ملعب ساوثهامبتون اليوم السبت .ولم يحرز ليفربول
لقب الدوري اإلنكليزي منذ عام  ،1991وقلل المدير الفني
برندن رودجرز من فرص فريقه في إحراز اللقب.
ويعتقد حارس مرمى ليفربول سيمون مينيوليه بأن
فريقه لديه القدرة على المنافسة حتى نهاية الموسم،
ولكنه شدّد في الوقت ذاته على أن فريقه يحاول تناسي
منصة التتويج.
مشهد الوصول إلى ّ
وق��ال مينيوليه «ن��واج��ه ساوثهامبتون ف��ي نهاية
األس��ب��وع ،ونحن نركز على ذل��ك ،المباراة المقبلة هي
األكثر أهمية ،وليس ما هو آت ،سنركز انتباهنا على هذه
المباراة».
وأضاف «علينا فقط أن نعد أنفسنا من أجل مبارياتنا،
واثق من أننا سنفعل ذلك ،مثلما قلت في مواقف كثيرة،
األمر ال يتعلق بما سيحدث في نهاية الموسم».
ويخرج كارديف سيتي صاحب المركز قبل األخير في
مهمة انتحارية في مواجهة توتنهام يوم األحد ،بينما قد
يبتعد كريستال باالس خطوة عن دائرة الخطر في حال
نجح في الفوز على ملعب سوانزي سيتي يوم األحد،
الذي يشهد أيضا ً مواجهة تجمع بين أستون فيال وضيفه
نورويتش سيتي .وفي مباريات السبت يلتقي إيفرتون
مع ويستهام وهال سيتي مع نيوكاسل.

الحناوي مستقبالً وفد اتحاد كرة القدم الكردستاني أمس

تفعيل ال�شراكة بين الهيئة الوطنية
ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية و بيروت ماراثون
عقد في مق ّر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لقاء تشاوري مع جمعية
بيروت ماراثون حضره عن الهيئة األمين العام ف��ادي كرم وعضو المكتب
التنفيذي صوصي بالوديان والمديرة اإلدارية جمانة مف ّرج والمستشار اإلعالمي
إبراهيم خوري وعن جمعية بيروت ماراثون رئيسة الجمعية مي الخليل ونائب
الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم والمستشار اإلعالمي الصحافي حسان
محيي الدين.
وكان عرض من قبل الخليل للتحضيرات الم ّتصلة بسباق السيدات الذي
ّ
تنظمه الجمعية بتاريخ األحد  4أيار المقبل والتأكيد على أهمية المشاركة في
ّ
هذا السباق الذي يتعلق بالمرأة اللبنانية وهو محطة لإلضاءة على قضايا
المرأة اللبنانية والتحدّيات التي تواجهها من خالل الحملة الترويجية للسباق.
وأوضحت الخليل أننا في جمعية بيروت م��اراث��ون ال نهدف للعب دور
الجمعيّات النسائية حيال قضاياها مع تقديرنا للدور التي تقوم به وإنما العون
والمساندة وجعل السباق مناسبة وإطاللة لهذه الجمعيات كي يمكنها إيصال
صوتها وتأكيد حقوقها.
وأملت الخليل أن تكون هناك إرادة ورغبة مشتركة لتفعيل الشراكة والتعاون
مع الهيئة الوطنية وبما تم ّثل من جمعيات وهيئات ومع جمعية بيروت ماراثون
في المرحلة المقبلة بعد التجربة الناجحة العام الماضي داعية ألوسع مشاركة
نسائية في سباق السيدات ألجل تحقيق الغايات المنشودة.
وأعرب ممثلو الهيئة في االجتماع عبر مداخالت لك ّل منهم عن تقديرهم لدور
الجمعية وألهمية النشاطات التي تقوم بها وخصوصا ً سباق السيّدات وكان
تأكيد على استمرار التعاون وفق رؤية وأهداف واضحة ،وت ّم تقديم نسخ من
كتاب «اإلستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان» للوقوف على ما ورد فيها من
عناوين وأهداف.
تجدر اإلشارة إلى أن اللبنانية األولى وفاء سليمان ترأس هذه الهيئة وهي
تلعب دورا ً هاما ً وأساسيا ً في الدعم والترويج لقضية المرأة في لبنان.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

2

1 .1ح��زب أسسه الزعيم أن��ط��ون س��ع��ادة ع��ام  1927في
البرازيل لتوحيد أبناء الجالية السورية ،شهر ميالدي
2 .2حزب أسسه الزعيم أنطون سعادة في لبنان عام 1932
3 .3سهل منخفض واسع في الجزائر جنوبي العاصمة ،بلدة
لبنانية ،ظاهرا ً
4 .4إسم موصول ،حب ،أرض مرتفعة ،ملكة تدمر العربية،
نوتة موسيقية
5 .5عائلة ،أطلب منها فعل األمر ،نسج الثوب ،عدم إهتمام
6 .6خاصتك ،إسم موصول ،خالف ضيّق
7 .7حرف نصب ،للتعريف ،ضياء
8 .8نوبخهم ،لطخت بالعار ،للنفي ،اول ترافق
9 .9صحني ال��ذي آك��ل فيه ،مقاطعة قديمة ف��ي إيطاليا
ّ
إبيض
الوسطى ،ثاني أبناء آدم وحواء،
1010ب��ل��دة ل��ب��ن��ان��ي��ة ،ح��ب��ه��م ،ج��ي��د (ب��األج��ن��ب��ي��ة) ،ألقيا
(بالعامية)
1111ح ّل محل ،إبنة مينوس من بطالت األساطير اليونانية،
يناقشكما
1212دولة عربية ،لباس ،نسدل الستار
1313مضغ الطعام ،مدينة فرنسية
1414خالف كفر ،دولة عربية ،أص ّور ،أقفز (بالعامية)
1515جارية غنت للرشيد ،خاف من ،فتى ،اشتد هول الليلة
1616متشابهان ،علل ،للتفسير ،دولة عربية ،عملة آسيوية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل لغز الحرف الناقص:
أ) االدرياتيك ب) جابر بن افلح
 ) 1اجاريا ،جاريا ،ايار  ) 2التينا،
اتينا ،ينتا  ) 3ابرياس ،يرسبا ،اسير
 ) 4درانسي ،يرسان ،انيس  ) 5البالد،
االبد ،االد  ) 6ماردين ،دمرنا ،مارد 7
) النمسا ،النمس ،نسلم  ) 8تالفين،
النيف ،ينال  ) 9ميالنو ،النوم ،امون
 ) 10الحالك ،الحال ،الال

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ه��ن��ري ب��س��م��ي��ر ،ه��دس��ن 2
) ري���ال ،را ،ايماني  ) 3م���روان بن
الحكم  ) 4اواسي ،سليم ،غما  ) 5فن،
نرسيس ،يراهن  ) 6ناول ،يا ،سنا 7
) ودع ،بمبلونا ،تن  ) 8دياري ،كلمتما
 ) 9يرتب ،الملك ،ناب  ) 10تابهان،
يامال  ) 11له ،القته ،حالل  ) 12رق،

وجد ،مي ) 13يمرحا ،تامل ،ني ) 14
نرد ،ريل ،ادرانو.
عموديا:
 ) 1هرمافرديت ،رين  ) 2نيرون،
دير القمر  ) 3رازوا ،نعاتبه ،رد ) 4
يالسنا ،رب��ه ،اح  ) 5نيروبي ،الدار
 ) 6سرب ،سلم ،انام  ) 7مانسي،
بال ،قاتل  ) 8السيل ،ميت  ) 9رالي،
اوكالهوما  ) 10يحمي ،نلكم ،جلد

 ) 11همك ،رسام ،لحد  ) 12دامغان،
تنال ،نا ) 13سن ،مهاتما ،امين ) 14
نيسان ،نابولي.
{ حل :Sudoku
،768129345 ،342657891
،936812457 ،591384726
،185746932 ،274168
،819465273 ،453271689
627938514

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3

2
1

3

1 .1متأمالً ،زعيم لبناني أسس حزبا ً علمانيا ً
2 .2سقط ،شجر شائك حبه يشبه حب الزيتون ،طرية
3 .3ضحك من غير إصدار صوت ،نواجهكما
4 .4ملك جرمانيا وإيطاليا ،ضمير منفصل
5 .5مدينة إسبانية في قتلونية ،نص ّوت من األل��م ،مدينة
فرنسية
6 .6س ّور ،ضجر ،مسيجاً ،إله
7 .7وأرحل عنك ،صوت األلم
8 .8ر ل (كما هي) ،فيه ،حيوان قطبي ،لسان النار
9 .9يميتا ،غاز نادر يستعمل لإلنارة ،متشابهان
1010أنت (باألجنبية) ،دعماه ،من المحرمات
1111نداعبك ،ضاع
1212وافقنا الرأي ،مدينة إيطالية
1313عتبوا عليك ،للنفي
1414الوالد ،مدينة إيرانية ،أرشد
1515حرف أبجدي مخفف ،للنداء ،المنازل
1616ضرباهما بالحجارة ،من األشجار
1717أقطع ،فلوس ،شهر مصري
1818ألقينا ،ضربنا ،غلى القدر
1919حرف نصب ،طلت باأللوان ،ساحرات
2020أعان ،دولة عربية ،إتهم
2121والد (بالعامية) ،دولة عربية ،دولة عربية
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Lone Survivor
فيلم تشويق بطولةمارك زالبيرغ
من اخ��راج بيتر ب��رغ .م��دة العرض
 121دقيقة( .سينما سيتي ،ديونز،
اس � �ب� ��اس ،ABC ،اب�� � ��راج ،الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس).

Grand Piano
فيلم رعب بطولة جون كوساك
من اخراج ايغنيو ميرا .مدة العرض
 90دقيقة( .سينما سيتي ،اسباس،
 ،ABCك���ون� �ك���ورد ،سينمال،
فوكس).
Labor Day
فيلم دراما بطولة كايت وينسلت
م ��ن اخ� � ��راج ج��اك �س��ون ري �ت �م��ان.
م��دة العرض  111دقيقة( .سينما
سيتي ،ديونز ،غاالكسي،ABC ،
الس س��ال�ي�ن��اس ،ك��ون �ك��ورد ،الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس).
Hours
فيلم درام���ا ب�ط��ول��ة ب��ول والكر
م��ن اخ� ��راج اري ��ك ه�ي�س�ي��ري��ر .مدة
العرض  97دقيقة( .سينما سيتي،
غ��االك �س��ي ،اب � ��راج ،ABC ،الس
ساليناس ،كونكورد ،فوكس).
Devil’s Pass
فيلم رع��ب بطولة هوللي غوس
م ��ن اخ � ��راج ري �ن��ي ه��ارل��ي��ن .مدة
ال� �ع ��رض  100دق �ي �ق��ة،ABC( .
كونكورد ،فوكس).

Free Birds
فيلم ت�ص��وي��ري ب�ط��ول��ة وودي
ه��اري��ل��س��ون م ��ن اخ� � ��راج جيمي
ه��اي��ورد .م��دة ال�ع��رض  91دقيقة.
(سينما سيتي ،اسباس ،غاالكسي،
سينمال ،فوكس).

Ride Along
فيلم تشويق بطولة أي��س كوب
م ��ن اخ� � ��راج ت �ي��م س � �ت� ��وري .م��دة
العرض  99دقيقة( .سينما سيتي،
 ،ABCالس ساليناس ،سينمال،
فوكس).
Frankenstein
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ارون
ات� �ش ��ارت م ��ن اخ � ��راج س �ت �ي��وارت
ب �ي��ات��ي .م ��دة ال �ع��رض  93دقيقة.
(س �ي �ن �م��ا س��ي��ت��ي ،دي� ��ون� ��ز ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س �ت��ارغ �ي��ت،ABC ،
سينمال ،فوكس).

