
25 العالم

كلمات متقاطعة

1- رج��ل أع��م��ال م��ص��ري ُق��ت��ل ف��ي ح���ادث س��ّي��ارة م��ع األم��ي��رة اإلنكليزية دي��ان��ا ف��ي فرنسا 
أم��ر فظيع  أفريقيا – 3-  الحّيات الضخمة تعيش في  ن��وع من   – أوقيانية  – 2- عاصمة 
– منخفض باألجنبية – ما يكتمه اإلنسان في نفسه – 4- ملك إنكلترا لقب بقلب األسد 
– ماركة صابون – 5- مجاري املاء – من أصنام العرب في الجاهلية – 6- صلب أملس ال 
ينبت فيه شيًئا – تطرحني س��ؤااًل – 7- رزان��ة و عظمة – تعب وأعيا – سعى وراء الرزق 
– 8- هرب – بحر – عاصمة آذربيجان – 9- يفسد الطعام – بحر داخلي تركي – 10- أكبر 

مرفأ في العالم

أفقيا

1- عاصمة أفريقية – عاصمة أوروبية – 2- منخفض في شرقي لبنان على الحدود السورية 
بني جبلي املزار والشيخ تجتازه طريق بيروت دمشق – 3- وعاء الخمر – دولة أميركية – أصل 
– 4- خّرباه – ماركة سّيارات – 5- جبل بركاني في أرمينيا التركية على حدود إيران – 6- نوتة 
موسيقية – فرضك وواجبك – طعم الحنظل – 7- أصل البناء – ماء الغمام يتجّمد في الهواء 
البارد ويسقط على األرض حبوًبا – 8- ِجمال – لإلستفهام – أداة شرط وتوكيد – 9- زعيم 
العثماني – 10- موضع كانت قريش في  الحكم  لبنان شمالي اشتهر ببسالته في مقاومة 

جاهلّيتها تجتمع فيه للمشاورة

عموديًا

حلول الشبكة السابقة

1- كارال بروني – 2- اوغاريت – وع – 3- زنوبيا – نمس – 4- آية – زفاف – 5- بس – فورد – سّب – 6- 
لكم – نا – من – 7- اوستا – عجيج – 8- أخ – أنّم – 9- كاليفورنيا – 10- انكلوسكسون

أفقيا

1- كازابالنكا – 2- اونيسكو – ان – 3- رغوة – مسالك – 4- الب – تخّيل – 5- اريزونا – فو – 6- بيافرا 
– هوس – 7- رت – إد – رك – 8- نّف – ُمجانس – 9- نوم – سنينيو – 10- يعسوب - ُجمان

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
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إعداد
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حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت
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4 7 0 7 1 4

5 3 3

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

          
1 

          
2 

          
3 

          
4 

          
5 

          
6 

          
7 

          
8 

          
9 

          
10 

 

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.
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د )1924- 1981( رقيق العاطفة عذب األسلوب. عاش في  شاعر مصري مجدِّ
 من البلدان األوروبية

ً
مصر وايرلندا والمجر ونيجيريا وزار عددا

5+6+7+2+3 = الفاقة والحاجة ■ 1+4+5+9 = ماركة سيارات ايطالية ■ 
5+6+8+10+11 = نهر أفريقي
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حل الشبكة الماضية:  ادموند هوسرل
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م���وق���ع  ن���ش���ره���ا  وث�����ائ�����ق ج�����دي�����دة،  روت 
»وي��ك��ي��ل��ي��ك��س«، ح��ك��اي��ة س��ه��ى ع���رف���ات، 
أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
ع��رف��ات، م��ع ال��ن��ظ��ام ال��ح��اك��م ف��ي ت��ون��س، 
بعد  ي��ورو  مليون   2.5 نحو  وخسارتها 
خالفها مع ليلى بن علي، زوجة الرئيس 

التونسي زين العابدين بن علي.
وكتب السفير روبرت جوديك، في وثيقة 
حملت تاريخ 16 تشرين الثاني 2007، أنه 
في 7 آب من العام نفسه، نشرت الجريدة 
الرسمية جملة واح���دة م��ن امل��رس��وم رقم 
�� 1976 الصادر في 2 آب، يتضمن   2007
عرفات،  عن  التونسية  الجنسية  إسقاط 
ع��ل��م��ًا ب���أن األخ���ي���رة واب��ن��ت��ه��ا زه����وة )12 
التونسية  الجنسية  على  عامًا( حصلتا 

في أيلول عام 2006. 
في منتصف تشرين األول، قالت عرفات 
إن س��ح��ب ال��ج��ن��س��ي��ة ي��ع��ود إل���ى ك��راه��ي��ة 

ش��خ��ص��ي��ة ت���ك���ّن���ه���ا ل���ه���ا ل��ي��ل��ى ب����ن ع��ل��ي. 
م��ا  أص��������ّدق  أن  أس���ت���ط���ي���ع  وأض�����اف�����ت »ال 
فعلته ب��ي، لقد فقدت كل ش��يء«، مشيرة 
إل�����ى »م�����ص�����ادرة ج��م��ي��ع م��م��ت��ل��ك��ات��ي ف��ي 
تونس، حتى من خالل تزوير وثائق نقل 
امل��ل��ك��ي��ة«. وأرف��ق��ت ال��وث��ي��ق��ة م��الح��ظ��ة أن��ه 
ُيحكى أن سهى استثمرت وخسرت 2.5 
مليون يورو في مدرسة قرطاج الدولية. 
وف��ي مقطع آخ���ر، نسبت ع��رف��ات إسقاط 
بينها وبني  إل��ى مشكلة  عنها  الجنسية 
ل���ي���ل���ى ب����ن ع���ل���ي ح������ول م����درس����ة ق���رط���اج 
ال����دول����ي����ة، ال����ت����ي ك���ان���ت���ا ت���ت���ش���ارك���ان ف��ي 
م��ل��ك��ّي��ت��ه��ا. وت����ق����ول ع����رف����ات إن امل��ش��ك��ل��ة 

ت��ع��ود إل���ى ق���رار األخ���ي���رة إغ���الق م��درس��ة 
ب��وع��ب��دل��ي، مل��ن��ع امل��ن��اف��س��ة امل��ح��ت��م��ل��ة مع 
م��درس��ة ق��رط��اج ال��دول��ي��ة. واّدع����ت بأنها 
ح��اول��ت إق��ن��اع ال��س��ي��دة األول����ى ب���أن »م��ا 
امل��ن��اف��س��ة في  نفعله غ��ي��ر أخ���الق���ي«، وأن 
للمدرسة  املطاف ستكون صحّية  نهاية 
السفير س��اردًا نظريات  الجديدة. وتابع 
أخ�������رى ت���ت���ع���ل���ق ب����ه����ذه ال���ق���ض���ي���ة، ت���ق���ول 
إح����داه����ا إن ع���رف���ات ل���ج���أت إل����ى ال��زع��ي��م 
ال��ل��ي��ب��ي م��ع��م��ر ال���ق���ذاف���ي م���ن أج����ل امل����ال. 
تأمني  لعدم  العابدين  زين  األخير  فوّبخ 
الفلسطيني  الرئيس  الكافي ألرملة  املال 
ال��راح��ل، األم���ر ال���ذي ك��ان ش��دي��د اإلح���راج 

ع��ل��ى ال���رئ���ي���س ال���ت���ون���س���ي، وس����رع����ان ما 
تحول إلى غضب.

نظرية أخرى تقول إن عرفات توارت عن 
األنظار بعد أخذ كمية كبيرة من أصول 
األس����رة ال��ح��اك��م��ة، فيما ع���زا ال��ب��ع��ض كل 
ف���ش���ل زواح ع���رف���ات  إل�����ى  ه�����ذه امل��ش��ك��ل��ة 
بلحسن  األول���ى،  السيدة  بشقيق  السري 

طرابلسي.
ويتابع السفير أن عرفات لم تجد حرجًا 
الرئيس وزوجته وعائلته  في إبالغه أن 
واستطردت  الفساد.  م��ن  شبكة  يؤّلفون 
ب��ن علي  العابدين  زي��ن  »ال��رئ��ي��س  قائلة: 
يقضي وقته في اللعب مع ابنه. الرئيس 
يفعل ما تطلبه منه زوجته. ليلى بن علي 
وع��ائ��ل��ت��ه��ا ي��س��رق��ون ك��ل ش���يء ذي قيمة 
بابالرد  داي��ف��د  السفير  وك��ان  البلد«.  ف��ي 
ق��د ك��ت��ب ف��ي وث��ي��ق��ة ب��ت��اري��خ 17 تشرين 
األول عام 2006، »ال نزال في حيرة بشأن 
رغبة عرفات في الحصول على الجنسية 
مل��اذا اآلن، علمًا بأنها تتمتع  التونسية؟ 
بجواز سفر دبلوماسي تونسي، ونشك 
ف���ي أن��ه��ا ك��ان��ت ح��ري��ص��ة ع��ل��ى م��م��ارس��ة 
ح��ق��ه��ا ف���ي ال��ت��ص��وي��ت ف���ي ت���ون���س. أح��د 
الدوافع املحتملة أن القانون التونسي ال 
في   50 أكثر  باستثمار  لألجانب  يسمح 
امل��ئ��ة ف��ي م��ج��ال ال��خ��دم��ات غير امل��ص��درة. 
ق��ب��ل ع���دة أش��ه��ر، ب���دأت ع��رف��ات مشروعًا 
م����م����اث����اًل ت���م���ث���ل ف������ي م������درس������ة ق�����رط�����اج، 
واملواطنة ستتيح لها السيطرة على هذه 

املؤسسة«.  

حكاية طرد سهى عرفات من تونس وخالفها مع ليلى بن علي
وثائق

إحدى بطالت وثائق 
»ويكيليكس« الجديدة هي 
سهى عرفات، أرملة الرئيس 

الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات، وقصة عالقتها 

بالعائلة الحاكمة في تونس، 
وصواًل إلى سحب الجنسّية 

التونسّية منها

الخميس  16  كانون األول  2010  العدد  1293

سهى وزهوة عرفات )أرشيف(

زوكربرغ »شخصّية عام 2010«

اختارت مجلة »تايم« األميركية، 
أمس، مارك زوكربرغ مؤسس 

موقع »فايسبوك« للتواصل 
االجتماعي ليكون شخصية عام 

2010. وأطلق زوكربورغ )26 
عامًا( املولود في نيويورك، موقع 

»فايسبوك« عام 2004 عندما 
كان طالبًا جامعيًا. وبررت مجلة 
»تايم« اختيارها له »بأنه استطاع 

ربط أكثر من نصف مليار 
شخص من حول العالم بعضهم 
ببعض ورسم خريطة للعالقات 

في ما بينهم«.
وكان ينافس زوكربرغ على اللقب 

كل من جوليان آسانج مؤسس 
موقع »ويكيليكس« و»حزب 

الشاي« والرئيس األفغاني، حميد 
قرضاي، وعّمال املنجم التشيلي.

)األخبار(

أكاديمّي إسرائيلّي يزور الرياض

قال املؤرخ اإلسرائيلي البريطاني، 
آفي شاليم )الصورة(، إنه 

اكتشف، خالل زيارته األولى 
للرياض، براغماتية السعوديني 
واستعدادهم لالعتراف بالدولة 

العبرية مقابل قيام الدولة 
الفلسطينية. ورأى أن املبادرة 
العربية للسالم تمثل السبيل 

األمثل لحل النزاع العربي ـــــ 
اإلسرائيلي. وقال »فوجئت 

بغياب خطاب العنف أو التنديد 
بإسرائيل«. ويزور شاليم 

الرياض إللقاء محاضرة في 
مركز امللك فيصل لألبحاث 

والدراسات اإلسالمية بدعوة من 
األمير تركي الفيصل.

)أ ف ب(

تظاهرات أثينا متواصلة

تواصلت التظاهرات ضد إجراءات 
التقّشف الحكومية الجديدة 

في أثينا، أمس، فيما اشتبكت 
الشرطة مع املحتّجني، وسط 
إضراب شمل أنحاء اليونان.

وأضرم املحتجون النار وألقوا 
بالحجارة على رجال الشرطة 

أمام البرملان وفي الشوارع 
الرئيسية، وهاجم محتجون 

الوزير املحافظ السابق كوستيس 
حاجيداكيس وضربوه.

 )أ ف ب(

أوستراليا: 50 قتياًل في غرق 
مركب مهاجرين

قضى 50 شخصًا على األرجح 
غرقًا، أمس، في حادث غرق 

مركب قبالة جزيرة كريستمس 
األوسترالية، فيما ُأصيب 36 

آخرون بجروح. وتقاذفت األمواج 
الضحايا وسط تحطم املركب 
الذي رمته أمواج البحر الهائج 

على خليج صخري في جزيرة 
كرستمس في املحيط الهندي.

)أ ف ب(

عربيات 
دوليات


