
23 العالم الجمعة  10  كانون األول  2010  العدد  1288

كلمات متقاطعة

1- ضابط إيقاع وملحن ومنتج موسيقي لبناني ُيعتبر أفضل العب دربكة في العالم – 2- 
عاصمة أوروبية – من املعادن الثمينة – 3- والد يوسف وإخوته الذين ُتنسب إليهم أسباط 
ة رسمية – أول أقمار 

ّ
إسرائيل األثنا عشر – دائم الى األبد – 4- عجز – أوالد بقر الوحش – 5- بز

– 6- ممثلة مصرية وفنانة إستعراضية – خالف ساحلي – 7- أبطال الثورة – عصا ضخمة 
كعصا الفأس واملعول – 8- من العائالت الدرزية الكريمة – ضمير متصل – 9- مثل ونظير 
– إسم لهضبة بركانية بالجبال الصخرية في والية ويومنغ األميركية ولنهر أميركي من 

روافد ميسوري – 10- صحافي لبناني ورئيس نادي الصحافة 

أفقيا

1- شهر هجري – 2- إبتعادي عن اإلثم وكفّي عن الشبهات واملعاصي – مدينة فرنسية – 3- إبل 
وِجمال – األصل في البناء أو مبتدأ كل شيء – 4- يستعمل املكواة – خط عسكري وهو تحصني 
إسرائيلي تّم بناؤه على طول شرق قناة السويس بعد حرب 1967 ملنع عبور أي قوات مصرية 
– 5- من عواصم اليونان القديمة زاحمت أثينا على السيادة – أداة إستثناء – 6- متشابهان 
– عصا طاعة ال��وال��د – عكسها أكسبه بعض األل���وان – 7- دول��ة أوروب��ي��ة ُتعرف أيضًا بإسم 
هنغاريا – صّب املاء صّبًا متتابعًا غزيرًا – 8- مطر خفيف وضعيف – إسم ُيطلق على شعوب 
أفريقيا الجنوبية الزنوج – 9- ذوو القربى – إبن اآلوى بالعامية – 10- إسم أطلق قديمًا على 

آسيا الصغرى في تركيا إزدهرت فيها املسيحية في القرون األولى – أصلح العمل

عموديًا

حلول الشبكة السابقة

 – بروكسيل – 6- 
ّ

1- هيونداي – نو – 2- نهرو – يتبع – 3- را – رف – مرتا – 4- يّدون – غلو – 5- كن
 – باركنسن – 10- روما - غنّي

ّ
كريت – لدي – 7- سم – غاندي – 8- نيس – كّبا – يا – 9- جل

أفقيا

1- هنري كيسنجر – 2- ُيهادن – ميلو – 3- ور – 4- نورنبرغ – با – 5- رياكا – 6- اي – غوتنبرغ – 7- 
يتملّك – داكن – 8- بروس لي – ني – 9- نعت – يد – يس – 10- الليطاني

عموديًا

 األعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسالته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خالل الحرب العالمية األولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

s u d o k u
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

4 7 0 7 0 9

5 3 3

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكّونة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقّسم إلى 
9 خ���ان���ات ص���غ���ي���رة. م���ن ش���روط 
اللعبة وضع األرق��ام من 1 إلى 9 
يتكرر  ال  ال��خ��ان��ات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  708

فيزيائي إيطالي أميركي )1901- 1954(. حصل على جائزة نوبل في الفيزياء 
عام 1938 وكان ضمن الفريق الذي أنتج أول مفاعل نووي وأول قنبلة ذّرية

ة ■ 4+8+11 = أحرف 
ّ
5+2+1+3 = طائر غّريد ■ 10+6+9+7+8+2 = مادة مسكن

متشابهة 

s u d o k u

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  رضوان الكاشف

7مشاهير 0 9

s u d o k u

1011

7 0 9

يحيى دبوق 

على  املوّقعني  الحاخامات  ع��دد  ارتفع 
ال���ف���ت���وى ال���دي���ن���ي���ة ال���ع���ن���ص���ري���ة، ال��ت��ي 
واألراض��ي  السكنية  الشقق  بيع  تحّرم 
وت���أج���ي���ره���ا ل��غ��ي��ر ال���ي���ه���ود، إل�����ى 300 
ح������اخ������ام، وس�������ط ت����وق����ع����ات ب����ارت����ف����اع 
ال��ع��دد إل��ى 500، فيما تكتفي ت��ل أبيب 
أي  ات��خ��اذ  دون  م��ن  اللفظي،  بالتنديد 

إجراء قانوني ضد الفتوى. 
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
أمس، أن من بني الحاخامات املوقعني 
ع��ل��ى ال���ف���ت���وى، رؤس�����اء م��ع��اه��د دي��ن��ي��ة 
وحاخامات مدن، مشيرة الى أن قسمًا 
كبيرًا من الحاخامات هم موظفو دولة، 

ويتقاضون رواتبهم من خزينتها. 
ونقلت الصحيفة عن أحد املوقعني على 
ال��ف��ت��وى، رئ��ي��س م��درس��ة أل���ون م��وري��ه، 
ال��ح��اخ��ام ال��ي��اك��ي��م ل��ف��ن��ون، أن »ال��ع��رب 

ال ي���ري���دون ف���ي ال���واق���ع ج����ارًا ي��ه��ودي��ًا، 
ك���ل م���ا ي���ري���دون���ه ه���و اح���ت���الل األم��اك��ن 
البالد«. وتساءل »هل  والسيطرة على 
نريد أن نصبح مثل أوروب��ا؟ أن ُيهّرب 
ال���ع���رب ال��ج��م��ي��ع وي��خ��ف��ض��وا األس��ع��ار 
)للشقق(، فهذا ممنوع بحسب الشريعة 

اليهودية«. 
اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  واكتفى 
بنيامني نتنياهو، حتى اآلن بالتنديد 
بالفتوى، وامتنع في املقابل عن إصدار 
ال��ذي وجد  تعليمات ملواجهتها، األم��ر 
تعبيره في مواقف كل من وزير العدل 

القانوني  وامل��س��ت��ش��ار  ن��ئ��م��ان،  يعقوب 
للحكومة يهودا فاينشطاين. وبحسب 
نئمان، وهو  ق��ال  »ه��آرت��س«،  صحيفة 
شكوى  تصلني  »ل���م  وم��ت��دّي��ن  يميني 
ف��ي ه��ذا امل��وض��وع، وف��ي اللحظة التي 
توضع املسألة أمام مكتبي، ُيدّقق فيها 

مع الجهات ذات العالقة«. 
م������ن ج����ه����ة ث�����ان�����ي�����ة، ذك����������رت ص��ح��ي��ف��ة 
»ي�����دي�����ع�����وت أح���������رون���������وت«، أم���������س، أن 
الفتوى  خ��الل  من  عبروا  »الحاخامات 
شموئيل  صفد،  لحاخام  تأييدهم  عن 
إل����ي����اه����و، ال��������ذي ت�����ع�����ّرض الن����ت����ق����ادات 

بمحاكمته  طالبت  حقوقية  منّظمات 
وات��خ��اذ إج���راءات ض��ده، بعدما أصدر 
إل���ى ع���دم تأجير  ف��ت��وى شبيهة ت��دع��و 
يدرسون  الذين  العرب  للطالب  منازل 
ف�����ي ال���ك���ل���ي���ة األك����ادي����م����ي����ة ف�����ي م��دي��ن��ة 
ص���ف���د«، م��ش��ي��رة ال���ى أن »ال��ح��اخ��ام��ات 
يريدون من خالل إصدار الفتوى القول 
القانوني للحكومة، يهودا  للمستشار 
فاينشطاين، إن املسألة تتعلق بموقف 
م��ب��دئ��ي ن��اب��ع م��ن ال��ش��ري��ع��ة ال��ي��ه��ودي��ة، 
لذلك ال يمكن استخدام وسائل قانونية 
يدعو  ح��اخ��ام  وقضائية جنائية ض��د 
إل����ى ع����دم ت��أج��ي��ر ع����ق����ارات ل���ل���ع���رب، أو 
الصحيفة  أك��دت  بينما  اليهود«،  لغير 
أن »الحاخامات املوقعني على الفتوى، 
مستمّرون في عملهم ومتمسكون بها، 
وي��س��ع��ون ال���ى ض���ّم ح��اخ��ام��ات آخ��ري��ن 
مّمن لديهم تأثير كبير على الجمهور 

اإلسرائيلي إلى صفوفهم«. 
ف�������ي غ������ض������ون ذل������������ك، أع�������رب�������ت ل���ج���ن���ة 
ال��داخ��ل  لفلسطينيي  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ت��اب��ع��ة 
ع��ن إدان��ت��ه��ا ال��ش��دي��دة ورف��ض��ه��ا ال��ت��ام 
ل���ف���ت���وى ال����ح����اخ����ام����ات. وات����ه����م����ت، ف��ي 
اج����ت����م����اع ع����ق����دت����ه أم��������س، »امل����ؤس����س����ة 
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة ب��م��خ��ت��ل��ف م��رك��ب��ات��ه��ا« 
ال��ت��ي تستهدف  ب��ت��غ��ذي��ة »ال��ع��ن��ص��ري��ة 
الجماهير العربية في الداخل وتساهم 

في صناعتها وتدعمها«. 
وقررت لجنة املتابعة مالحقة موضوع 

قانونيًا. 

300 حاخام ينضّمون إلى فتوى التحريض على العرب 
إسرائيل

استقطبت الفتوى العنصرية 
ملنع بيع وتأجير العرب في 

إسرائيل مزيدًا من الحاخامات 
املؤيدين، فيما اكتفت 

الحكومة اإلسرائيلية ببيانات 
اإلدانة، من دون إجراءات 

عملّية 

البرادعي يقود حملة 
مقاطعة رئاسّيات 2011 

 املدير العام السابق 
ّ

حض
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

الناشط املصري املعارض محمد 
البرادعي، أمس، أنصاره على 

مقاطعة انتخابات الرئاسة في 
مصر العام املقبل، نظرًا إلى 

»مهزلة« االنتخابات البرملانية 
التي جرت جولتها الثانية هذا 

الشهر. ووضع البرادعي تسجياًل 
مصّورًا على صفحته على موقع 

»فايسبوك«، جاء فيه »أرجو منكم 
أن ترسلوا رسالة صريحة للنظام 

أننا لن نشارك في هذه املهزلة 
في العام املقبل في االنتخابات 

الرئاسية إذا لم يجِر تعديل 
الدستور وتغييره«. 

في هذا الوقت، عّلق الرئيس 
الروحي لألقباط املسيحيني في 
مصر، البابا شنودة الثالث، على 
ني أثناء مواجهات مع  مقتل قبطيَّ
الشرطة املصرية في 24 تشرين 

الثاني املاضي، بالقول إّن دم 
األقباط ليس رخيصًا، متعهدًا 

بذل »كل جهدنا في هذه القضية، 
وسنطالب بدم الذين قتلوا«. 

)رويترز، يو بي آي(

عربيات 
دوليات

نتائج اللوتو اللبناني
8101418192224

ج���رى م��س��اء أم���س س��ح��ب ال��ل��وت��و اللبناني 
النتيجة على  ال��رق��م 838 وج����اءت  ل��إص��دار 

الشكل اآلتي: 
األرقام الرابحة: 8 ��� 10 ��� 14 ��� 18 ��� 19 ��� 22 الرقم 

اإلضافي: 24 
¶ املرتبة األولى )ستة أرقام مطابقة(: 

��� قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 
��� عدد الشبكات الرابحة: ال شيء. 

��� الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: ال شيء. 
الرقم  م��ع  أرق���ام  )خمسة  الثانية  امل��رت��ب��ة   ¶

اإلضافي(: 
��� قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 

��� عدد الشبكات الرابحة: 
��� الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 

¶ املرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(: 
������� ق��ي��م��ة ال��ج��وائ��ز اإلج��م��ال��ي��ة ح��س��ب امل��رت��ب��ة: 

99.677.970 ل.ل. 
��� عدد الشبكات الرابحة: 62 شبكة. 

 1.607.709 لكل شبكة:  اإلف��رادي��ة  ال��ج��ائ��زة   ���
ل.ل. 

¶ املرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(: 
������� ق��ي��م��ة ال��ج��وائ��ز اإلج��م��ال��ي��ة ح��س��ب امل��رت��ب��ة: 

99.677.970 ل.ل. 
��� عدد الشبكات الرابحة: 2.507 شبكات. 

��� الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 39.760 ل.ل. 
¶ املرتبة الخامسة )ثالثة أرقام مطابقة(: 

������� ق��ي��م��ة ال��ج��وائ��ز اإلج��م��ال��ي��ة ح��س��ب امل��رت��ب��ة: 
280.312.000 ل.ل. 

��� عدد الشبكات الرابحة: 35.039 شبكة. 
��� الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل. 

واملنقولة  األول��ى  للمرتبة  املتراكمة  املبالغ   ���
للسحب املقبل: 4.492.063.427 ل.ل. 

الثانية واملنقولة  للمرتبة  املتراكمة  املبالغ   ���
للسحب املقبل: 84.119.433 ل.ل. 

نتائج زيد 
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 838 وجاءت 

النتيجة كاآلتي: 
الرقم الرابح: 91619. 

¶ الجائزة االولى: 75.000.000 ل.ل. 
����� الرقم الرابح: 91619. 

����� قيمة الجوائز اإلجمالية: 75.000.000 ل.ل. 
����� عدد األوراق الرابحة: ورقة واحدة. 

 75.000.000 ورق��ة:  لكل  اإلف��رادي��ة  الجائزة   �����
ل.ل. 

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم: 1619. 
����� الجائزة اإلفرادية: 900.000 ل.ل. 

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم: 619. 
¶ الجائزة اإلفرادية: 90.000 ل.ل. 

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم: 19. 
����� الجائزة اإلفرادية: 8.000 ل.ل. 

املبالغ املتراكمة للسحب املقبل: 
75.000.000 ل.ل. 

إسرائيليون يرفضون دعوة الحاخامات لتحريم بيع املنازل لغير اليهود )غ. تيبون �� أ ف ب( 


