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ّ
المقدمة على اللقب الإنكليزي
�صراع بين ثالثي
يوفنتو�س ّ
لتخطي نابولي ...و�أتلتيكو مدريد في مه ّمة �صعبة �أمام بيلباو
بلغ ص��راع المنافسة على لقب ال��دوري
اإلنكليزي ذروته قبل نهاية المسابقة بسبع
مراحل ،حيث يتطلع تشيلسي للمحافظة على
الصدارة ،في ظل تفوقه بفارق نقطة واحدة
على أقرب مالحقيه ليفربول ،صاحب المركز
الثاني .كما يدخل مانشستر سيتي ،صاحب
المركز الثالث والمتأخر بفارق ثالث نقاط عن
الصدارة ،في المنافسة بقوة ،في ظل امتالكه
مباراتين مؤجلتين مع سندرالند وأستون
فيال.
أما آرسنال ،صاحب المركز الرابع والمتأخر
بفارق ست نقاط عن تشيلسي ،فما زال يمتلك
حسابيا ً الفرصة للمنافسة على اللقب أيضاً،
ولكن تبدو حظوظه ضعيفة بالنظر إلى تواضع
مستوى ونتائج الفريق في الفترة الماضية.
وت��ب��دو مهمة الفرنسي آرس��ي��ن فينغر،
المدير الفني آلرسنال صعبة للغاية ،حينما
يستضيف فريقه مانشستر سيتي ،الذي يبدو
في أفضل حاالته الفنية حالياً ،ويتطلع العبوه
للتتويج باللقب الثاني خالل ثالث سنوات.
ويواصل مانويل بيليغريني المدير الفني
لمانشستر سيتي التهوين من اعتقاد البعض
بأن حظوظ فريقه هي األوف��ر للفوز باللقب،
إذ يرى أن جميع الفرق األربعة األوائل تمتلك
نفس الحظوظ للتتويج بالدوري.
ويدرك فينغر أن أي نتيجة أخرى يحققها
آرسنال غير الفوز في لقائه مع سيتي على
ملعب اإلمارات السبت ،ستعني القضاء على
فرص الفريق نهائيا ً للمنافسة على اللقب.
وبينما يقلل بيليجريني من فرص فريقه،
ف��إن فينغر ي��رى أن مانشستر سيتي هو
المرشح األول للحصول على اللقب.
ف��ي المقابل ،يتطلع ليفربول لمواصلة
انتصاراته وتحقيق فوزه الثامن على التوالي
لتشديد ال��خ��ن��اق ع��ل��ى تشيلسي ،حينما
يستضيف توتنهام األحد.
ويعاني البرتغالي جوزيه مورينيو المدير
الفني لتشيلسي من غياب هدافه الكاميروني
صامويل إيتو لإلصابة ،عندما يلتقي فريقه مع
كريستال باالس السبت ،ليضطر لالستعانة
بأي من فيرناندو توريس أو ديمبا با لقيادة
هجوم الفريق.
واع��ت��رف ج��ون تيري قائد تشيلسي بأن
مانشستر سيتي هو الفريق الوحيد الذي يملك
مصيره للحصول على اللقب ،ولكنه شدّد على
أن العبي تشيلسي يركزون حاليا ً على أداء
المطلوب منهم فقط حالياً.
ويلتقي فولهام (متذيل الترتيب) مع ضيفه
إي��ف��رت��ون ،صاحب المركز الخامس ،تحت
شعار ال بديل عن الفوز لإلبقاء على حظوظه
في االستمرار بالدرجة األولى.
ويخرج كارديف سيتي ،صاحب المركز
الثاني من القاع ،لمالقاة ويست بروميتش
أل��ب��ي��ون ال��س��ب��ت ،بينما يلتقي س��ن��درالن��د،
ص��اح��ب ال��م��رك��ز ال��ث��ام��ن ع��ش��ر ،م��ع ضيفه
ويستهام االثنين .وظهر سندرالند بشكل قوي
رغم خسارته  1-2أم��ام ليفربول األربعاء،
ويثق مدربه جوس بويت على بقاء فريقه في
الدرجة األولى.
ويواجه صاحب المركز السابع مانشستر
يونايتد (حامل اللقب) ضيفه أستون فيال
السبت ،وي��أم��ل أب��ن��اء المدير الفني ديفيد
مويس في اقتناص النقاط الثالث لمصالحة
جماهيرهم الغاضبة عقب خسارة الفريق
الموجعة  0-3أم��ام مانشستر سيتي في

ن�صار �ش�ؤون كرة ال�س ّلة
الح ّناوي يبحث مع ّ
بحث وزير الشباب والرياضة عبد
المطلب الحناوي مع رئيس االتحاد
اللبناني لكرة السلة وليد نصار،
شؤون االتحاد والنشاطات والخطط
المستقبلية.
وج����رى ال��ت��ط��رق إل���ى م��وض��وع
المنتخبات وسبل تطويرها ومساهمة
ال��وزارة ،ون ّوه الحناوي بـ«النتائج
وأداء االتحاد في مسار تطوير اللعبة
وإعادتها إل��ى عزها في المباريات
المحلية والعربية والدولية» ،متمنيا ً
لرئيس االتحاد التوفيق في لقائه مع
االتحاد الدولي مطلع األسبوع المقبل
من أجل رفع الحظر الدولي عن لبنان،
وأب��دى اهتمامه والمساعدة في كل
المجاالت ضمن إمكانات الوزارة.
وتسلم الحناوي من األمين العام

التحاد المالكمة موسوعة عن االتحاد
من أجزاء عدة ،وكانت مناسبة اطلع

من خاللها على النشاطات والمشاريع
والخطط المستقبلية لالتحاد.

عطوي يقود النجمة �إلى ال�صدارة

ديربي المدينة اإلنكليزية الثالثاء الماضي.
ويلتقي ساوثهامبتون م��ع نيوكاسل،
وستوك سيتي مع ه��ال سيتي ،وسوانسي
سيتي مع نوريتش سيتي في اليوم نفسه.

الدوري اإليطالي
يسعى فريق يوفنتوس لالقتراب خطوة
ج��دي��دة م��ن ثالث لقب ل��ه على التوالي في
الدوري اإليطالي حينما يخرج لمالقاة نابولي
األح��د ف��ي المرحلة الحادية والثالثين من
المسابقة.
ولكن فريق السيدة العجوز سيفتقد جهود
مهاجمه األرجنتيني كارلوس تيفيز لإليقاف.
ويعيش تيفيز موسما ً رائعا ً مع يوفنتوس
بعدما أحرز هدفي الفوز خالل المباراة التي
تغلب فيها الفريق على بارما  1-2األربعاء،
ليرفع رصيده من األهداف في الموسم الحالي
إلى  18هدفاً.
ويتفوق يوفنتوس بفارق  14نقطة أمام
أقرب مالحقيه روما صاحب المركز الثاني قبل
ثمان جوالت من نهاية الموسم ،فيما يتفوق
الفريق بفارق  20نقطة على نابولي صاحب
المركز الثالث.
وم��ا زال نابولي يعيش على أم��ل إنهاء
الموسم الحالي في المركز الثاني من أجل
التأهل بشكل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا
في الموسم المقبل ،بينما يأتي فيورنتينا في
المركز الرابع بفارق عشر نقاط خلف نابولي.
ويخرج روم��ا ،ال��ذي تغلب على تورينو
بهدفين مقابل هدف الثالثاء ،لمالقاة ساسوولو
المتعثر األحد ،علما ً أن الفريق يمتلك مباراة
مؤجلة على ملعبه أم���ام ب��ارم��ا األرب��ع��اء.
ومع اتساع فارق النقاط في الصدارة خلف
يوفنتوس ،فإن الهدف المرحلي بالنسبة لروما
يتمثل في البقاء في وصافة جدول الترتيب.
وحملت الجولة الماضية موجة من السرور
على معسكر الميالن ،حيث تغلب الفريق على

ملعب مضيفه فيورنتينا بهدفين نظيفين ،بعد
ثالث هزائم متتالية وتعادل وحيد .ويحتل
ميالن المركز الثاني عشر برصيد  39نقطة
قبل مباراته أمام ضيفه كييفو السبت.
وتنطلق المرحلة الحادية والثالثين من
الدوري اإليطالي السبت بمباراة بولونيا مع
أتاالنتا .وفي مباريات األحد يلتقي فيرونا مع
جنوى والتسيو مع بارما وسامبدوريا مع
فيورنتينا وتورينو مع كالياري ،بينما يلتقي
اإلثنين أودينيزي مع كاتانيا وليفورنو مع
إنتر ميالن.

الدوري اإلسباني
يواجه أتلتيكو مدريد المتصدر رحلة صعبة
لمالقاة أتليتيك بيلباو السبت في المرحلة
الحادية والثالثين من الدوري اإلسباني.
ويسعى أتلتيكو لتحقيق الفوز بأي ثمن
وتحت أي ظ��رف من أج��ل تأمين دفاعه عن
صدارة الليغا وسط مطاردة شرسة من جانب
برشلونة صاحب المركز الثاني وريال مدريد
صاحب المركز الثالث.
ومنذ ع��ام  ،2004لم يفز أي فريق سوى
برشلونة وريال مدريد وفالنسيا بلقب الدوري
اإلسباني ،ومنذ عام  2008لم ينجح أي فريق
في احتالل المركز الثاني في ج��دول ترتيب
الدوري اإلسباني باستثناء فياريال في موسم
.2008
ويتفوق أتلتيكو في الصدارة بفارق نقطة
واحدة على برشلونة وثالث نقاط على ريال
مدريد ،قبل ثمان جوالت من نهاية الموسم.
وق��ال العب الوسط المخضرم تياغو بعد
الفوز على غرناطة بهدف نظيف «الناس تنظر
إلينا كما لو أننا روبن هود ،الذي يقاتل األثرياء
واألقوياء».
ويخوض أتلتيكو مباراته على ملعب بيلباو
بقائمة خالية من اإلصابات واإليقافات.
كذلك يواجه برشلونة مباراة صعبة السبت

حينما يخرج لمالقاة إسبانيول القابع في
المنطقة الدافئة بجدول الترتيب.
وقال بيدرو جناح برشلونة «إنني محبط
بما حدث للحارس فيكتور فالديز ،سنحاول
جميعا أن نرفع من معنوياته .ما حدث له
صدمة كبيرة بالنسبة لنا».
وتعرض فالديز لإلصابة بقطع في الرباط
الصليبي لركبته اليمنى خالل لقاء الفريق
الكتالوني أمام ضيفه سيلتا فيغو بالدوري
اإلس��ب��ان��ي األرب���ع���اء ،وال����ذي ان��ت��ه��ى بفوز
برشلونة  ،0-3ليغيب بذلك عن المالعب لنحو
ستة أشهر .وسيتولى الحارس البديل خوسيه
مانويل بينتو مهمة حراسة عرين برشلونة في
المباريات المقبلة.
وأوض���ح ب��ي��درو« :ل��دي��ن��ا ثقة كاملة في
خ��وس��ي��ه ،إن��ه ل��م يخيّب آم��ال��ن��ا مطلقا ً في
المباريات التي شارك فيها» .وأوضح المهاجم
المخضرم إلسبانيول سيرخيو غارسيا ،الذي
ب��دأ مسيرته في برشلونة بصحبة فالديز
«إنه ما حدث لفيكتور ،أمر مؤسف .هذا األمر
ربما سيصعب األوض��اع على برشلونة على
مستوى خط الدفاع» ،مضيفاً« :ما علينا فعله
هو عدم منحهم الفرصة للتنفس مطلقاً ،عبر
الضغط عليهم في كل خطوط الملعب».
ويلتقي ريال مدريد الذي تعرض لهزيمتين
متتاليتين على يد برشلونة  3-4ثم أمام
إشبيلية  ،1-2مع ضيفه رايو فاليكانو السبت.
ويعيش فاليكانو حالة معنوية مرتفعة بعدما
حصد  13نقطة في آخر خمس مباريات بينما
جمع ريال مدريد تسع نقاط فقط في المباريات
الخمس األخيرة.
ويلتقي السبت أي��ض �ا ً سيلتا فيغو مع
إشبيلية ،الذي فاز في آخر ست مباريات له.
وفي مباريات األحد يلتقي فالنسيا مع خيتافي
وأوساسونا مع ريال سوسيداد وبلد الوليد
مع ألميريا وفياريال مع إلتشي .بينما يلتقي
االثنين ري��ال بيتيس مع ملقة وغرناطة مع
ليفانتي.

انفرد النجمة بصدارة بطولة لبنان
الـ 54في كرة القدم موقتا ً بفوزه على
االجتماعي  1 - 2على ملعب بلدية
طرابلس ،في افتتاح األسبوع الـ.17
وبفوزه العاشر رف��ع النجمة رصيده
إلى  35نقطة ،متقدما ً موقتا ً على فريقي
الراسينغ والعهد بفارق ث�لاث نقاط.
وبقي االجتماعي شاغالً قاع الترتيب
بـ 10نقاط ،ومهددا ً بالهبوط إلى دوري
المظاليم.
ضغط االجتماعي في الدقائق العشرة
األول��ى مستغالً تشجيع الجمهور له،
ونجح في التسجيل باكراً ،إلى أن تم ّكن
النجمة بعدها من التقاط أنفاسه ليشنّ
الهجمات السريعة الخاطفة وي��درك
التعادل ثم التقدم عبر قائده عباس
عطوي.
واعتمد النجمة التمريرات البينية
القصيرة والمثلثات واالخ��ت��راق من
الجانبين فاستطاع السيطرة على اللعب
مع تحرك وسطه الفاعل ما ساهم في
إجبار االجتماعي على التراجع لحماية
منطقته.
واح��ت��ج العبو االجتماعي ف��ي هذا
ال��ش��وط على احتساب الحكم سامر
السيد قاسم ركلة جزاء للنجمة إلعاقة
مدافعه الدولي علي حمام داخل المنطقة

الشمالية.
وتابع النجمة ضغطه في الشوط
الثاني ف��ي ظ��ل استبسال م��ن العبي
االجتماعي ومحاوالت شبه يائسة عبر
هجمات مرتدة لتعديل النتيجة ،فأهدر
للنجمة كل من عباس عطوي ( )51بكرة
تألق الحارس الشمالي احمد قرحاني
في صدها ،ومحمد شمص ( )66بكرة
مسحت العارضة ،وخالد تكه جي ()68
بكرة قوية أبعدها الحارس عن الزاوية
اليمنى ،وكاد مصطفى قصعة ( )85أن
يدرك التعادل ألصحاب األرض بتسديدة
قوية من داخل المنطقة تعملق حارس
النجمة محمد حمود في صدها ،ثم انفرد
القصعة ( )87فلحقه عبد الناصر حسن
وشتت الكرة من ورائه.

الساحل – طرابلس

على ملعب ب��ي��روت البلدي يلعب
الساعة  14:15من بعد ظهر السبت
ال��س��اح��ل ال��خ��ام��س بـ 26نقطة مع
طرابلس السابع بـ 18نقطة .الفريقان
تعادال  2-2في الذهاب.

الصفاء – اإلخاء

على ملعب ص��ي��دا ال��ب��ل��دي يلعب

الساعة  15:00من بعد ظهر السبت
الصفاء الرابع بـ 31نقطة مع اإلخ��اء
الثامن بـ 17نقطة .نتيجة الذهاب انتهت
.2-2

السالم – األنصار

على ملعب المرداشية ف��ي زغرتا
يستقبل الساعة  15:30من بعد ظهر
األحد السالم زغرتا ( 12نقطة) األنصار
السادس ( 24نقطة) .الفريقان تعادال
 2-2في مرحلة الذهاب.

التضامن – العهد

على ملعب ص��ي��دا ال��ب��ل��دي يلعب
الساعة  15:30م��ن بعد ظهر األح��د
التضامن التاسع بـ 12نقطة مع العهد
الثالث ( 32نقطة) .الثاني فاز ذهابا ً
.1-3

الراسينغ – المبرة

على ملعب العهد على طريق المطار
يستضيف الساعة  15:30من بعد ظهر
األحد الراسينغ المتصدّر ( 32نقطة)
المبرة صاحب المركز الـ 11بـ(11
نقطة)« .القلعة البيضاء» فاز ذهابا ً
.0 1-

«الحديثة للإدارة والعلوم» ينتزع المركز الثاني
حسين غازي
جرت أول من أمس المباراة المرتقبة
بين فريقي الجامعة الحديثة ل�لإدارة
وال��ع��ل��وم ونظيرها ف��ري��ق الجامعة
األميركية للعلوم والتكنولوجيا ،على
ملعب عمر زع ّني.
في بداية المباراة باغتت الـ AUST
خصمها وسجلت  3أهداف متتالية ،إلاّ
أن تبديالت المدرب مصطفى إبراهيم
ح ّولت مجريات اللقاء لمصلحة الجامعة
الحديثة لإلدارة والعلوم وسجل العبوها

أرب��ع��ة أه���داف لينتهي ال��ش��وط األ ّول
بنتيجة .3-4
م��ع ان��ط�لاق ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ع��اد
ف��ري��ق ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة للعلوم
والتكنولوجيا للتقدم بتسجيل العبيه
هدفين ،إال أن فريق الجامعة الحديثة
لإلدارة والعلوم تدارك الموقف وسجل
 3أهداف ليتقدم بفارق هدفين ،ونظرا ً
إل��ى ارت��ف��اع مستوى التنافس بين
الفريقين تمكن فريق الجامعة األميركية
للعلوم والتكنولوجيا من تحقيق هدفين
ومعادلة النتيجة ،وقبل نهاية المباراة

بدقائق سجل صاحب األرض والجمهور
فريق الـ MUBSهدفين ليعلن بعدها
الحكم نهاية المباراة بنتيجة .7-9
واخ��ت��ي��ر ال�لاع��ب ن��ج��ا م�لاع��ب نجما ً
للمباراة .وبهذا االنتصار انتزع فريق
الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم المركز
الثاني من خصمه في المباراة ،ليصبح
عدد نقاطه  15متساويا ً مع الجامعة
األميركية للعلوم والتكنولوجيا وفريق
اللبنانية الدولية (( ،LIUمع العلم
أن األخير لديه مباراة أقل من الفريقين
اآلخرين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

الكلمات المتقاطعة

14

1
2
3
4
5
6
7

أفقياً:

عمودياً:

1 .1من متصرفي جبل لبنان
2 .2بلدة لبنانية ،شيطان ،مقياس مساحة
3 .3نرتل ،عاصمة غانا ،أقرضت المال
4 .4نوتة موسيقية ،بلدة لبنانية ،شاهدته
الكب
5 .5مداخل ،أخلص من المصيبة ،موضع ّ
6 .6وعاء كبير ،يقصد المكان ،قتل النفس
7 .7يص ّوت من االلم ،العبت ،قرع الجرس
8 .8من المأكوالت اللبنانية ،لجأنا الى ،عائلة
9 .9يدرسها ،مرفأ في ايرلندا الشمالية
1010حرف عطف ،أثني ،لم ينم وحادث ليالً
1111يذيب الشيء ،والية في الجزائر
1212أناول باليد ،يبس الخبز ،يذ ّم
1313مناص ،اودية ،يستخرج من الحليب ،خاصتك
1414قرية لبنانية ،عار

1 .1إحدى قمم هماليا بالهند ،مدينة سعودية
2 .2قائد مسلم شهير ،أرشد
3 .3عنب أسود ،حصلوا عليها
4 .4االسم الجديد لمرفأ هندي ،من األسماء الخمسة ،حفروا البئر
5 .5من الحبوب ،اعطيها مثل ما آخذ منها ،خاصتها
6 .6قادم ،اسم موصول ،االحالم
7 .7حامداً ،حرف ابجدي مخفف ،جيد (باالجنبية)ّ ،
رض الحب
8 .8ادوات حادة تستعمل للحياكة ،امبراطور فرنسي
9 .9دولة أميركية ،اسرق
1010خاصتي ،لجأت الى ،نطأطأ رأسنا من الذل
1111غارت من ،مدينة قديمة في تركيا ،نضج الثمر
1212يغمان ويحزنان ،وضعته خلسة
1313ظهر من بعيد ،رجع وعطف ،أصلح البناء ،أحضر
1414يشك في االمر ،من روافد نهر االردن

8

لغز الحرف الناق�ص

9

2
3

5
6

12

7

13

9
10

الجزء االول من الشبكة يعطيك أجوبة من ستة أحرف ،خمسة منها تعطيك أجوبة الجزء الثاني ،بينها أربعة احرف
تعطيك أجوبة الجزء الثالث .الحرف غير المستعمل في الجزء االول يوضع في العمود «أ» الحرف غير المستعمل في
الجزء الثاني يوضع في العمود «ب» وبذلك تستطيع ان تقرأ في العمودين «أ» و «ب» كالما ً معيناً.

حلول العدد ال�سابق
الغري /ري��ال ) 10ري��ن��وار ،يرنوا،
انوي
{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1فرنسيس بيكون ،سا  ) 2ريو
برانكو ،جادل  ) 3نت ،ملس ،بادن
 ) 4سالتا ،لبان ،جدي  ) 5تعنيفه،
ايوان  ) 6ادما ،نام تسو ،را  ) 7فم،

نامن ،سباتي  ) 8ادم ،ياد ،ليون ) 9
دان ،االغاني ،سر  ) 10يجامال ،اهمال
 ) 11نامت ،تمد ،ينادم  ) 12ار ،اري،
يال ،كا  ) 13نيون ،نمرح ،امنح ) 14
اد ،نار ،دين ،تن.
عموديا:
 ) 1فرنسوا فردينان  ) 2ريتا،
دم ،اجاريا  ) 3نو ،لتم ،ان��ام ،ود 4

) سب ،تعاند ،متان  ) 5يرمان ،امال
 ) 6سال ،ينم ،التينا  ) 7بنسلفانيا،
مر  ) 8ي��ك ،بهم ،اغادير  ) 9كوبا،
تسداه ،احد  ) 10اناسب ،نميل 11
) نجد ،يواليان ،ان  ) 12انجو ،تي،
الكم  )13سد ،داري��وس ،دانت ) 14
المينا ،نردم ،حن.

.1
.2
.3
.4

Rise of an Empire
فيلم دراما بطولة لين هيدي من
اخراج ناوم مورو .مدة العرض 102
دقيقتان ،ABC( .الس ساليناس،
ابراج ،كومبلكس ،امبير).

The English Teacher
فيلم ك��وم�ي��دي ب�ط��ول��ة جوليان
موور وميشال انغارانو من اخراج
ك��ري��ج زي� �س ��ك .م���دة ال� �ع ��رض 93
دقيقة ،ABC( .فوكس ،سينمال).

8

14

نسوان
ف �ي �ل��م ك ��وم� �ي ��دي ب �ط��ول��ة زينة
م�ك��ي م��ن اخ� ��راج س��ام ان� ��دراوس.
م ��دة ال �ع��رض  110دق �ي �ق��ة( .الس
س��ال�ي�ن��اس ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).

Mr.Peabody and
Sherman
ف�ي�ل��م ت �ص��وي��ري ب �ط��ول��ة اري ��ل
وينتر م��ن اخ ��راج روب مينكوف.
م��دة ال�ع��رض  92دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب��راج ،كونكورد،
امبير).

4

11

We Are What We Are
فيلم رعب بطولة لورانت ريجتو
من اخراج جيم مايكل .مدة العرض
 105دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سينما سيتي ،امبير ،فوكس).

years a Slave 12
فيلم درام��ا بطولة دواي��ت هنري
اخراج ستيف ماكوين .مدة العرض
 134دقيقة( .فوكس.)ABC ،

1

10

{ حل لغز الحرف الناقص:
أ) جان داالمبر ب) اولها سناغر
 ) 1ال��ج��م��ال ،ال��م��ال ،ملال ) 2
اي��راس��و ،يرسوا ،اسير  ) 3النبيل،
يبلال ،البي  ) 4الهديل ،يهلال ،اهلي5
) النمسا ،النمس ،نسلم  ) 6فارسال،
فارسا ،فارا  ) 7ميالنو ،يلمون ،يلوم
 ) 8املدان ،نادال ،الدن  ) 9الغريب،

أ

ب

The Invisible Woman
فيلم دراما بطولة وإخراج رالف
ف�ي�ن��ي .م��دة ال �ع��رض  111دقيقة.
( ،ABCسينما سيتي ،سينمال،
فوكس).

1مدينة إيطالية ،الدر ،يحصل على
2دولة عربية ،قلة النوم ،أبعد عن
الوظيفة
 3م����ن ال����ح����ش����رات ،ال���م���ن���زل،
بحيرة تتقاسمها أوزباكستان
وكازاخستان
4المشرقة ،ربانية ،عائلتي

.5
.6
.7
.8

5البنت ،أنستا ،تجمع الكتاب
6شريان في العنق ،مسكن الرهبان،
يجاوبا
7جمهورية روس��ي��ة على البحر
األسود ،راكضاً ،شهر ميالدي
8أن��غ��ام��ه ،إش���رب���ا ال���م���اء ،ت��ق��ال
للترحيب

9 .9ال��ق��روض ،يطليا ب��األل��وان ،غير
المطبوخ
1010بلدة لبنانية ،دولة عربية ،البحر
(أ) من مؤلفات الشاعر السوري الراحل
كمال خير بك
(ب) م��ن مؤلفات الشاعر ال��س��وري
الراحل كمال خير بك

The Starving Games
فيلم كوميدي بطولة ميارا والش
وك� � ��ودي ك��ري �س �ت �ي��ان م ��ن اخ� ��راج
جاسون فريدبرغ .مدة العرض 83
دقيقة ،ABC( .فوكس).

About Last Night
فيلم كوميدي بطولة كيفن هارت
وج��وي براينت م��ن اخ��راج ستيف
ب�ي�ن��ك .م ��دة ال �ع��رض  113دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينمال،
فوكس ،كونكورد).

