
25 العالم

كلمات متقاطعة

ال��ع��روض – 2- غنى –  ف��ي تأسيس علم  اللغة واألدب وي��رج��ع إليه الفضل  1- أح��د أئمة 
عاصمة مالطة وهي قاعدة حربية وبحرية – 3- مرفأ إيطالي على األدرياتيك – ماركة 
زيوت سيارات معروفة – 4- مرفأ إيطالي على األدرياتيك – خفق القلب واضطرب – 5- 
إسم بوذا في الصني – ضمير منفصل – 6- مرض صدري – نهض من الفراش – للتأوه 
– 7- سلسلة جبال في جمهورية روسيا غربّي سيبيريا – عائلة كاتب وروائي ومسرحي 
أميركي راحل كان أحد أزواج مارلني مونرو – 8- تطرد وُتبعد – عائلة مهندس فرنسي 
راحل أول من صنع آلة طار بها – 9- صاح التيس – خّط الدفاع عن فرنسا خالل الحرب 

العاملية الثانية – 10- دولة أميركية

أفقيا

1- عشيقة هتلر ومن ثم زوجته – 2- في الفم – سهل إيطالي – هاج ال��دّم – 3- مدينة أملانية 
– 4- أحرف متشابهة – بلدة لبنانية راقية بقضاء كسروان – 5- للتأفف – بلدة لبنانية بقضاء 
الكورة – 6- عاصمة كوبا على مضيق فلوريدا – عائلة مطرب لبناني راحل – 7- يأتي بعد – ما 
تقذفه البراكني – من أسماء البحر – 8- ملكة صور األسطورية كانت ُتعرف أيضًا بإسم اليّسا 
– نهر روسي شرقّي سيبيريا – 9- يضع التاج على رأس امللك في احتفال – البلدان – 10- لقب 

هتلر ويعني الزعيم أو القائد

عموديًا

حلول الشبكة السابقة

 – 6- الرنكا 
ّ

1- جبل الكرمل – 2- مرمريتا – رب – 3- سيراليون – 4- نهز – باريس – 5- اي – ود – يتكل
– 7- وز – نوكيا – 8- زكم – بوش – رن – 9- آر – غاندي – 10- رفيق روحانا

أفقيا

1- جمل – الوزير – 2- بر – نيازك – 3- ملسه – ماي – 4- اريزونا – رق – 5- لير – دّك – 6- كتاب – انوغو 
– 7- راالي – وشاح – 8- يرتبك – نا – 9- لرويك – يردن – 10- بنسلفانيا

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
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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 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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أديب مصري ُيعرف بحكيم اإلسالم )1870- 1940( كما وصفه الزعيم مصطفى 
كامل. من العلماء الموسوعيين الذين جمعوا بين علوم كثيرة

5+1+8+4+3 = طائر ليلي ■ 2+6+7+10 = عاصمتها نيامي ■ 9+11 = ضمير 
منفصل
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حل الشبكة الماضية:  ناتالي ساروت
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صباح أّيوب 

ال��وق��ت للتخلص م��ن سيلفيو  ه��ل ح��ان 
ب��رل��وس��ك��ون��ي؟ ه����ذا م���ا س��ي��ق��رره ال��ي��وم 
ال��ب��رمل��ان اإلي��ط��ال��ي ال���ذي سيصوت على 
الحكومة  م��ن  أو سحبها  ال��ث��ق��ة  ت��ج��دي��د 
ال��ح��ال��ي��ة ب��ع��د ط��ل��ب ت��ق��دم��ت ب���ه أح����زاب 
يسارية، باإلضافة إلى حزب »املستقبل 
والحرية« بقيادة رئيس مجلس النواب 
ج��ي��ان��ف��ران��ك��و ف��ي��ن��ي م���ن ي��م��ني ال���وس���ط، 

املنشق حديثًا عن االئتالف الحاكم. 
ب�����ع�����د ع������ام������ني ح�����اف�����ل�����ني ب����ال����ت����ح����رك����ات 
االح��ت��ج��اج��ي��ة ع��ل��ى س��ي��اس��ات الحكومة 
اقتصادية  ضغوط  ظ��ل  وف��ي  اإليطالية، 
تهدد بأزمة مالية كبيرة في البالد، وبعد 
النيابية  الغالبية  برلوسكوني  خسارة 
في تموز املاضي )بسبب انشقاق فيني(، 
وف�����ي خ���ض���م م����واس����م ت����ض����ّج ب��ف��ض��ائ��ح 
ش��خ��ص��ي��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ح��ي��ات��ه وع���الق���ات���ه... 

ي���ق���رر ال���ن���واب اإلي���ط���ال���ي���ون ال���ي���وم شكل 
م��س��ت��ق��ب��ل��ه��م ال���ق���ري���ب وط�������رق م���واج���ه���ة 
األزم�������ات ال���ت���ي ي��ت��خ��ب��ط��ون ف��ي��ه��ا: ف��إم��ا 
الثقة مجددًا  برلوسكوني  تنال حكومة 
 

ّ
ك��أن ف��ي حكمه  ويستمر »قيصر روم���ا« 
شيئًا لم يكن، أو تقول املعارضة كلمتها 
فيهتز عرش القيصر تمهيدًا لالستقالة. 
ال���ب���ع���ض ي�����رى أن�����ه م��ه��م��ا ك���ان���ت ن��ت��ائ��ج 
في  برلوسكوني  ف��رص  ف��إن  التصويت، 
املعارضون  النجاح ضئيلة ج��دًا. وي��رى 
ال����وزراء م��ن اختبار  أن��ه إذا أفلت رئيس 
الثقة اليوم، فهو لن يملك القوة للمضي 
ق�����دم�����ًا ف������ي إج�����������راء اإلص�������الح�������ات ال���ت���ي 
ت��ت��ط��ل��ب��ه��ا ج���ه���ات، م��ث��ل ال��ب��ن��ك امل���رك���زي 
املزمنة  للمشكالت  للتصدي  اإلي��ط��ال��ي 
إذا خسر  أم��ا  االق��ت��ص��اد.  ال��ت��ي يعانيها 
برلوسكوني في التصويت )في البرملان 
أو م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ( ف���إن ذل���ك سيفتح 
ال���ب���اب أم�����ام ت��ع��ي��ني ال���رئ���ي���س اإلي��ط��ال��ي 
ج��ورج��ي��و ن��اب��ول��ي��ت��ان��و ح��ك��وم��ة ج��دي��دة 
أو إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها 

املقرر في 2013. 
رئ��������ي��������س ال�����������������������������وزراء، ال����������������ذي وص�����ف�����ه 
وثائق  ف��ي  األميركيون  الدبلوماسيون 
»وي��ك��ي��ل��ي��ك��س« ب���أن���ه »ض��ع��ي��ف وع��دي��م 
ال��ف��ائ��دة وال��ف��اع��ل��ي��ة« ورأوا ف��ي��ه »رج���اًل 
م��ره��ق��ًا م���ن ش����دة ال��س��ه��ر واالح���ت���ف���ال«، 
 

ّ
ي���ب���دو م��ت��خ��وف��ًا م���ن ال��ت��ص��وي��ت وي��ش��ن
حمالت تسويقية تعتمد هذه املرة على 
املقبلة،  املرحلة  التخويف والتهويل من 

راب��ط��ًا ب��ق��اءه ف��ي ال��ح��ك��م ب��ال��ح��ف��اظ على 
االستقرار املالي واالقتصادي للبلد. 

ففي كلمة له أمام مجلس الشيوخ أمس، 
قال برلوسكوني إن بالده ليست بحاجة 
إل����ى »أزم������ة م���ن دون ب����دائ����ل«، م��ق��ت��رح��ًا 
التعاون  نطاق  وتوسيع  »االس��ت��م��راري��ة 
ال��س��ي��اس��ي«. وخ��ل��ص إل��ى ال��ق��ول إن��ه »ال 
وحسب،  ب��ّن��اءة  الثقة  تكون  أن  يفترض 
ب���ل س��ح��ب ال��ث��ق��ة ي��ج��ب أن ي���ك���ون ب���ّن���اًء 

أيضًا«. 
ه��������دوء رئ����ي����س ال������������وزراء أم��������ام م��ج��ل��س 
ال��ش��ي��وخ ك���ان ق���د س��ب��ق��ت��ه م��وج��ة غضب 
وهجوم على قوى اليسار ومن وصفهم 
»ال��خ��ون��ة« م��ن ال��ي��م��ني، إذ نقلت وكالة  ب���
األنباء اإليطالية »آكي« عن برلوسكوني 
قوله، في رسالة نشرها السبت املاضي 
م����وق����ع »ش�����ب�����اب ح������زب ش���ع���ب ال���ح���ري���ة 
ال��ح��اك��م«، إن »ال��ي��س��اري��ني وال��خ��ون��ة من 
اليمني يريدون التخلص مني ألني أمّثل 
ع��ق��ب��ة أم��ام��ه��م ال ي��م��ك��ن ال��ت��غ��ل��ب عليها 
السلطة«، الفتًا  أج��ل االستيالء على  من 
إل���ى أن »إي��ط��ال��ي��ا ب��ح��اج��ة إل���ى ك��ل ش��يء 
م���ا ع���دا أزم����ة ح��ك��وم��ي��ة وأزم�����ة اس��ت��ق��رار 
م��ال��ي«. وأض����اف: »ن��ن��وي إك��م��ال ال���دورة 
حساباتنا  على  محافظني  التشريعية، 
ف��ع��ل��ن��ا ح��ت��ى اآلن، ح��اص��ل��ني على  ك��م��ا 
ال��دول��ي��ة  وامل��ؤس��س��ات  الجميع  تصفيق 
م��ث��ل ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال����دول����ي م���ن دون 
وضع أيدينا فى جيوب اإليطاليني«، أي 

من دون ضرائب إضافية. 

وك���ان���ت ح��م��ل��ة ال����وع����ود وال���ض���غ���وط قد 
ال��ت��ص��وي��ت، ف��ي محاولة  ت��ص��اع��دت قبل 
إلخ����راج ال��ن��واب م��ن معسكر امل��ع��ارض��ة. 
وف��ت��ح��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ف��ي روم����ا ي��وم 
الجمعة املاضي تحقيقًا في األنباء التي 
ت��رددت عن »ش��راء ذمم« عدد من النواب 

قبل الجلسة الحاسمة اليوم. 
وامل����ع����رك����ة ح���ام���ي���ة ل����درج����ة أن ال��ب��ع��ض 
يرّجح حسمها بفارق صوت أو صوتني، 
وقّدر مراقبو األعداد في وسائل اإلعالم 
والبرملان أن برلوسكوني قد يفوز بثقة 
البرملان بغالبية 314 صوتًا مقابل 313 

للمعارضة مجتمعة. 
وت����ب����ق����ى ال���ن���ت���ي���ج���ة م���ع���ل���ق���ة وم����ع����ّرض����ة 
للتأثر بأي تغيير في الرأي في اللحظة 
ع��وام��ل خارجية  أو حتى على  األخ��ي��رة 
م��ث��ل اض��ط��رار واح����دة م��ن ث���الث نائبات 
معارضات حوامل في شهورهن األخيرة 
ال��ن��واب  ع��ن جلسة مجلس  التغّيب  إل��ى 

اليوم. 
أما املعارض املنشق جيانفرانكو فيني، 
ف��ق��د ص���رح ب��أن��ه »إذا ل���م ت��ن��ج��ح خ��ط��وة 
سحب الثقة، فستكون لدينا حكومة، كل 
ما تفعله هو محاولة البقاء... وهذا ليس 

استقرارًا، بل حياة فارغة«. 
التصويت عن  السندات  أس��واق  وتراقب 
ك��ث��ب وس����ط ت���رق���ب ش���دي���د ب��س��ب��ب أزم���ة 
ال����دي����ون ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال����ي����ورو، ال���ت���ي من 
املتوقع أن تمتد إلى إيطاليا، إحدى أكبر 

دول أوروبا َدينًا. 

برلوسكوني أمام اختبار ثقة اليوم: هل حان وقت الرحيل؟ 
إيطاليا

انشقاقات سياسية، معارضة 
مصّعدة، فضائح رئاسية ـــ 

جنسية وشبح أزمة مالية 
قريبة... النواب اإليطاليون 

يقررون اليوم مستقبل بالدهم: 
هل يريدونه مع سيلفيو 
برلوسكوني أم من دونه؟ 

كلينتون: بداية طّيبة إليران 
في املحادثات النووّية 

قالت وزيرة الخارجية األميركية 
هيالري كلينتون، أمس، إن إيران 
بدأت »بداية طيبة« في املحادثات 

مع القوى الغربية بشأن 
برنامجها النووي.  وأضافت، 

في مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيريها الكندي واملكسيكي، 

إن »االجتماع األخير في جنيف 
لدول خمسة زائد واحد كان بداية 

طيبة«.  وتابعت: »اقتصر األمر 
على ذلك. لم يكن األمر أكثر من 
ذلك، لكنها كانت بداية طيبة في 

طريق العودة إلى املفاوضات 
الجادة«.  

بدوره، وصف وزير الدفاع 
اإليراني، العميد أحمد وحيدي، 
سياسات واشنطن باملؤججة 

للحروب، قائاًل إنها تثير التوتر 
وتزعزع األمن واالستقرار 

في العالم عمومًا، وفي املنطقة 
خصوصًا.  وشدد على أن »أن 

سياسات إيران ذات طابع سلمي، 
وتأتي في سياق تعزيز السالم«. 
)يو بي آي، رويترز(

عربيات
دوليات

الثالثاء  14  كانون األول  2010  العدد  1291

نتائج اللوتو اللبناني
56715394021

ج����رى م���س���اء أم����س س��ح��ب ال��ل��وت��و ال��ل��ب��ن��ان��ي 
ل���إص���دار ال��رق��م 839 وج����اءت ال��ن��ت��ي��ج��ة على 

الشكل اآلتي: 
األرق��ام الرابحة: 5 ��� 6 ��� 7 ��� 15 ��� 39 ��� 40 الرقم 

اإلضافي: 21 
¶ املرتبة األولى )ستة أرقام مطابقة(: 

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

��� الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: ال شيء. 
¶ املرتبة الثانية )خمسة أرقام مع الرقم اإلضافي(: 

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

��� عدد الشبكات الرابحة: شبكتان. 
لكل شبكة: 144.941.372  اإلفرادية  الجائزة   ���

ل.ل. 
¶ 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: 
97.389.180 ل.ل. 

��� عدد الشبكات الرابحة: 46 شبكة. 
��� الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:

2.117.156 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: 
97.389.180 ل.ل. 

��� عدد الشبكات الرابحة: 1.766 شبكة. 
��� الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 55.147 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: 

232.488.000 ل.ل. 
��� عدد الشبكات الرابحة: 29061 شبكة. 

��� الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل. 
واملنقولة  األول���ى  للمرتبة  املتراكمة  املبالغ   ���

للسحب املقبل: 4.747.710.025 ل.ل. 
واملنقولة  الثانية  للمرتبة  املتراكمة  املبالغ   ���

للسحب املقبل: 
نتائج زيد 

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 839 وجاءت 
النتيجة كاآلتي: 

الرقم الرابح: 81342. 
¶ الجائزة األولى: 75.000.000 ل.ل. 

����� الرقم الرابح: 81342. 
����� قيمة الجوائز اإلجمالية: 75.000.000 ل.ل. 

����� عدد األوراق الرابحة: ورقة واحدة. 
����� الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:

75.000.000 ل.ل. 
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم: 1342. 

����� الجائزة اإلفرادية: 900.000 ل.ل. 
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم: 342. 

¶ الجائزة اإلفرادية: 90.000 ل.ل. 
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم: 42. 

����� الجائزة اإلفرادية: 8.000 ل.ل. 
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:

75.000.000 ل.ل.


