
كلمات متقاطعة

1- ماركة سيارات – عاصفة بحرية – 2- سياسي هندي من مؤسسي إستقالل الهند الحديثة 
كان تلميذًا لغاندي وساعده األيمن في بناء الدولة الجديدة – يلحق – 3- جرذ باألجنبية 
– سرب من الطيور – أخت مريم ولعازر كما جاء في اإلنجيل – 4- يكتب – ما كان مبالغ فيه 
– 5- سكن الهواء بالعامية – عاصمة أوروب��ي��ة – 6- جزيرة يونانية في املتوسط – عندي 
– 7- مادة قاتلة – محّرر الهند سلميًا من اإلنكليز كان سالحه األقوى اإلضراب عن الطعام – 8- 
مدينة فرنسية – بلدة ساحلية في قضاء البترون – للنداء – 9- عظّم واحترم – طبيب إنكليزي 

إشتهر بإكتشافه مرض الشلل الرعاشي املعروف بإسمه – 10- عاصمة أوروبية - ثرّي

أفقيا

1- وزير خارجية أميركي حاز على جائزة نوبل للسالم عام 1973 – 2- ُيصالح وُيوادع 
– كلب ت��ان ت��ان في الشرائط امل��ص��ّورة – 3- ورك – 4- مدينة أملانية ج��رت فيها محاكمة 
مجرمي الحرب العاملية الثانية – منخفض باألجنبية – 5- مرفأ في كرواتيا كان إليطاليا 
ال��ط��ب��اع��ة باألحرف  م��خ��ت��رع   – للتفسير   -6  – وال��ث��ان��ي��ة  األول����ى  العامليتني  ال��ح��رب��ني  ب��ني 
املنفصلة أملانّي الجنسية – 7- يجعل الشيء ملكًا له – لون غامق وقاتم – 8- ممثل فنون 
قتالية صيني األصل أميركي الجنسية كان ُيعتبر األكثر شهرة في مجال الفنون القتالية 
لكنه مات في ريعان الشباب وفي ظروف غامضة – شحم – 9- صفة – في الجسم – نعم 

باألجنبية – 10- نهر لبناني

عموديًا

حلول الشبكة السابقة

1- العمالق – آب – 2- مجدل عنجر – 3- بم – غابة – بط – 4- كوبا – فاس – 5- آر – طحالب – 6- طقم 
– بحري – 7- طَرطور – مل – 8- رشاد – بوا – 9- الوطواط – 10- معبد ارتميس

أفقيا

 – مطالب – 4- ملغوم – ردود – 5- لعاب – شط – طا – 6- 
ّ

1- امبراطور – 2- لجم – رق – شاع – 3- عد
انباط – وقور – 7- قّجة – حبر – آت – 8- فاح – بطم – 9- بالرمو – 10- بنطس بيالطس  

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
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شروط اللعبة
هذه الشبكة مكّونة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقّسم إلى 
9 خ���ان���ات ص���غ���ي���رة. م���ن شروط 
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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مؤلف ومخرج سينمائي مصري )1952- 2002(. ُيعّد من ورثة الجيل الثاني 
للواقعيين وهو الجيل الذي أكمل ما بدأه الواقعيون الكالسيكيون أمثال 

يوسف شاهين 6+7+2+4+1 = ضد النافع ■ 9+7+11+10+8 = الخرطوش ■ 3+5 
= عاصفة بحرية
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باريس ــ بّسام الطيارة

رت م��ص��ادر إي��ران��ي��ة، أم���س، م��ن أنها 
ّ

ح���ذ
س��ت��ل��ج��أ إل������ى ن���ش���ر ال���ت���س���ج���ي���الت حول 
ل����ق����اء ال���دب���ل���وم���اس���ي���ني اإلي�����ران�����ي�����ني مع 
 ف����ي ج���ن���ي���ف، إذا 

ّ
م��م��ث��ل��ي ال�������دول ال����س����ت

أصرت مسؤولة العالقات الخارجية في 
االتحاد األوروب��ي، كاثرين آشتون، على 
ال��ت��ص��ري��ح��ات ال��ت��ي أدل����ت ب��ه��ا وأشارت 
فيها إلى أن املحادثات تركزت على امللف 
على  التعليقات  خ��رج��ت  فيما  ال���ن���ووي، 
نتائج الجولة األولى من هذه املحادثات 
متفاوتة  أم������س،  م����ن  أول  ان���ت���ه���ت  ال���ت���ي 

ومتناقضة.
الدبلوماسية  األوس�����������اط  ب���ع���ض  ل���ك���ن 
لسان  ع������ل������ى  ح����������اول����������ت،  ال�����ف�����رن�����س�����ي�����ة 
دب��ل��وم��اس��ي م��ق��رب م��ن م��ل��ف املحادثات 
ب��ني ط��ه��ران وال���دول ال��س��ت، نفي التباين 

ب���ني ال�����دول ال��ك��ب��رى )ال����والي����ات املتحدة 
وب��ري��ط��ان��ي��ا وروس���ي���ا وال��ص��ني وفرنسا 
وأمل��ان��ي��ا(، ل��درج��ة أن���ه وص���ف خ���الل لقاء 
الصحافة«  أرك�������ان  ب���ع���ض  م����ع  »خ������اص 
التعليقات الصحافية بأنها »مسلسالت 
تلفزيرنية«. ورفض املصدر التعليق على 
الفرنسية،  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���رة  أعلنته  م��ا 
املاضي،  الجمعة  يوم  كلينتون،  هيالري 
ف���ي ح���دي���ث ل���إذاع���ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، حول 
»السماح إليران في املستقبل وبعد التأكد 
من نواياها، بتخصيب اليورانيوم على 
أرضها بموافقة القوى الكبرى«. ورأى أن 
إدارة الرئيس باراك أوباما »ليست على 
 عما 

ً
ت��س��اؤال استدعى  م��ا  نفسه«،  الخط 

إذا ك��ان هناك أيضًا تباين داخ��ل اإلدارة 
األم��ي��رك��ي��ة ب���ني ال��ب��ي��ت األب���ي���ض ووزارة 
د أح��د ال��خ��ب��راء في 

ّ
الخارجية. ول��م ي��ت��رد

كوشنير  كلينتون  أصبحت  »لقد  ال��ق��ول 
ث��ان��ي��ًا«، ف��ي إش���ارة ال��ى وزي���ر الخارجية 
أن  إال  كوشنير.  برنار  السابق  الفرنسي 
ب��اري��س وواشنطن  م��واق��ف  ب��ني  التباين 
م����راق����ب. ففيما  أي  ع��ل��ى  ي��خ��ف��ى  ب����ات ال 
»أميركا تسعى لحماية  أن  بات واضحًا 
 يومًا بعد يوم، غياب أي 

ّ
إسرائيل«، يتبني

استراتيجية فرنسية، ما عدا »البقاء في 
امل��ل��ف«، إذ ل��م يستطع امل��ص��در ال��رد على 
سبب غ��ي��اب ال��ت��ق��دم ف��ي ه��ذا امل��ل��ف الذي 
الكواليس«  يبدو أنه ُيطبخ »بعيدًا وراء 
األميركية«  امل��م��دودة  اليد  »سياسة  وأن 
التالية التي  تخفي تحضيرات للمرحلة 

وصفتها املصادر بأنها »إيران الجديدة«. 
ويفّسر هذا تشّبث فرنسا بامللف ونظرة 
الريبة التي تواجه بها سياسة واشنطن 

تجاه طهران.
انطباعات  دب��ل��وم��اس��ي  م��س��ؤول  وي��ن��ق��ل 
 
ً
خ��رج��ت م��ن امل��ف��اوض��ات األخ���ي���رة، قائال

إن »ال��ن��ظ��ام ي��ع��ي��ش ح��ال��ة ض��ي��ق ويبدو 
االيراني  ال���وف���د  رئ���ي���س  وإن   ،»

ً
م���ش���ل���وال

س��ع��ي��د ج��ل��ي��ل��ي، دخ���ل ال��ص��ال��ة »بعينني 
إنه كان يتكلم »كأنه  زائغتني«. وأض��اف 
���م ش��ع��ب��ه ال امل����ف����اوض����ني«، ك���م���ا أكد 

ّ
ي���ك���ل

املسؤول أنه »لم يحمل معه أّي اقتراح«. 
ع������ى أن وضع 

ّ
وي��ض��ي��ف امل���ص���در إن����ه »اد

العقوبات«  ب��ف��ض��ل  أح���س���ن  ب����ات  ال���ب���الد 
وإن إي��ران ستبدأ بتصنيع الكهرباء من 
اإليراني  الجانب  وإن  مساعدة،  أي  دون 
رفض أي تنازل أو وقف للتخصيب وذلك 
ف��رض��ت علينا،  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات  »بسبب 
ك���م���ا رف�����ض م���ب���دأ ال���ح���ص���ول ع���ل���ى 300 

كيلوغرام من اليورانيوم املخصب«. 
وذكر املصدر أن جليلي ألقى في مستهل 
فيها  دان  م���ت���ش���ددة  ك��ل��م��ة  امل����ف����اوض����ات 
ي��ا الى مقتل عاملني 

ّ
أد االعتداءين اللذين 

إيرانيني متخصصني في القطاع النووي، 
��ه��م ال��غ��رب وإس��رائ��ي��ل بالوقوف وراء 

ّ
وات

الهجومني.
أ ف ب،  ب����ي آي،  )ي�����و  ذل�����ك  ف����ي غ���ض���ون 
روي���ت���رز(، نقلت وك��ال��ة »ف����ارس« لألنباء 
ع���ن م��ص��در م��ط��ل��ع ق��ول��ه إن����ه إذا أصرت 
الحقيقي  غير  »تصريحها  على  آش��ت��ون 

النووي  امل������وض������وع  م���ن���اق���ش���ة  )ب�����ش�����أن 
فسينشر  ج����ن����ي����ف(،  م����ح����ادث����ات  خ������الل 
الصوتية  التسجيالت  اإلي��ران��ي  الجانب 

للمحادثات«.
الكبرى  ال��ق��وى  أن  أع��ل��ن جليلي  ب�����دوره، 
ملتابعة  إي����������ران  ش���������روط  ع����ل����ى  واف�����ق�����ت 
امل���ف���اوض���ات ح���ول امل��ل��ف ال���ن���ووي. وقال 
»ب������دأت ه����ذه ال���ق���وى امل���ف���اوض���ات بطرح 
وج��ه��ة ن��ظ��ره��ا، ل��ك��ن إي����ران ق��ال��ت ل��ه��ا إن 
املناقشات يفترض أن تستمر على أساس 

شروطها. لذلك غّيرت موقفها بجدية«.
»بعدما  االي������ران������ي  امل�����ف�����اوض  وأض��������اف 
أص���رت إي����ران وج���ادل���ت«، واف��ق��ت القوى 
الكبرى »على أن يتناول اللقاء املقبل في 
اسطنبول التعاون في النقاط املشتركة« 
النووي  امل����ل����ف  ع���ل���ى  ال  ال����ط����رف����ني  ب�����ني 

االيراني وحده.
وفي مدينة آراك وسط إيران، حيث يوجد 
د 

ّ
الثقيل، جد ب��امل��اء  يعمل  ن��ووي  مفاعل 

الرئيس محمود أحمدي نجاد القول إن 
إيران لن تتخلى »في أي ظرف« عن حقها 
في   20 بنسبة  اليورانيوم  تخصيب  في 

املئة، أو بناء محطات نووية.
إل�����ى ذل������ك، أع���ل���ن م���وق���ع »س����ح����ام نيوز« 
تحرير  رئ���ي���س  أن  امل����ع����ارض،  اإلي����ران����ي 
صحيفة »شرق« االيرانية الرائدة املؤيدة 
الصحافيني،  كبار  من  واثنني  لإصالح، 
اع���ت���ق���ل���وا ب���ع���د أش���ه���ر ق��ل��ي��ل��ة م����ن عودة 
أعقاب  ف��ي  للظهور  ال��ي��وم��ي��ة  الصحيفة 

حظر استمر ثالث سنوات.

تباين فرنسي أميركي حول محادثات جنيف
إيران

يبدو »طبيعيًا« وجود تناقض 
بني طهران وعواصم الدول 
الكبرى حول امللف النووي 

اإليراني، إال أن من »العجب« 
أن يكون التناقض بني الدول 

الغربية نفسها، فقد بات 
التباين واضحًا بني موقف 
الواليات املتحدة وفرنسا
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د بعدم
ّ

وي يهد
ّ

عل
املشاركة في الحكومة

هّدد رئيس الوزراء العراقي 
السابق، إياد عالوي )الصورة(، 

بعدم املشاركة في الحكومة 
العراقية الجديدة التي يجرى 
تأليفها إذا لم يحدث تقاسم 

حقيقي للسلطة، وذلك في 
حديث نشرته صحيفة »تايمز« 

وي، الذي 
ّ

البريطانية. وقال عال

تصّدرت قائمته »العراقية« 
االنتخابات التشريعية التي 

جرت في آذار 2010، »ال تقاسم 
رًا من أنه »إذا لم 

ّ
للسلطة«، محذ

يتغير الوضع فإنني لن أشارك« 
في الحكومة.

)أ ف ب(

حدة تسحب
ّ
األمم املت

فيها من ساحل العاج
ّ

موظ

أعلن مصدر في األمم املتحدة 
في أبيدجان، أول من أمس، أن 

املنظمة الدولية بدأت صباح 
الثالثاء املاضي سحب موظفيها 

غير األساسيني من ساحل العاج، 
أي نحو أربعني شخصًا، بينما 
يجتاز هذا البلد أزمة سياسية.
وقال املصدر إن »النقل جار. 

املوظفون غير األساسيني بدأوا 
مغادرة البلد صباح اليوم« 

الثالثاء.
)أ ف ب(

تشيلي: احتراق 83 سجينًا 

قال مسؤولون في تشيلي، أمس، 
إن حريقًا أتى على سجن في 

العاصمة سانتياغو في ساعة 
مبكرة أمس، وأّدى الى مقتل 83 

شخصًا وإصابة 14 إصابات 
خطيرة، في أسوأ حريق في تاريخ 

السجون في البالد، حسبما أكد 
الرئيس سيباستيان بينيرا. وقال 
مسؤولون إن الحريق كان متعمدًا 

خالل مشاجرة نشبت في الصباح 
بني السجناء في واحد من أبراج 

السجن الخمسة.
)رويترز(

 
ّ
... ونيران في مقر

الحزب الحاكم في هاييتي

شّبت النيران أمس في مقر قيادة 
»اينيتي« الحزب الحاكم في 

هاييتي، في بور او برنس، غداة 
إعالن النتائج األولية لالنتخابات 

الرئاسية.
 مرشح حزب الرئيس رينيه 

ّ
وحل

بريفال، جود سيليستني، في 
املرتبة الثانية خالل الدورة األولى 

من االنتخابات الرئاسية التي 
اجريت في 28 تشرين الثاني، 

بعد السيدة األولى السابقة 
 

ّ
ميرالند مانيغا، لكنه لم يتخط

ي الشعبي ميشال مارتيلي 
ّ
املغن

إال بنحو ستة آالف صوت، ما 
دفع أنصار األخير إلى التظاهر.

)أ ف ب(

عربيات 
دوليات


