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العالم

العالم
تركيا

بريطانيا

حكومة أردوغان:
مجلس إدارة شركة مساهمة
تكفي جولة سريعة
َّ
على أسماء الوزراء المعينين
في حكومة الرئيس رجب
طيب أردوغان الجديدة ،الذين
يرتبط معظمهم بعالقة
شخصية أو اقتصادية معه
أو مع عائلته ،الستقراء
المستقبل الذي يفكر فيه
«السلطان» لجمهوريته
التركية
إسطنبول ــ حسني محلي
ب ـعــد ال ـح ـفــل الـكـبـيــر الـ ــذي أق ـيــم في
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان وب ـ ـعـ ــد ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي ال ـق ـص ــر
الـجـمـهــوري وس ــط أج ــواء عثمانية
وديـنـيــة ،أعـلــن الــرئـيــس رج ــب طيب
أردوغ ــان تشكيلته الــوزاريــة األولــى
ب ـع ــد تـ ـح ــول الـ ـنـ ـظ ــام إل ـ ــى رئ ــاس ــي.
وك ـ ــان ال ـت ـع ـل ـيــق امل ـش ـت ــرك ألوسـ ــاط
امل ـعــارضــة أن «ه ــذه لـيـســت حكومة
ب ــل م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة مـســاهـمــة
يملكها أردوغ ــان ويـتــرأس هيئتها
الـتـنـفـيــذيــة» .فـقــد ت ــم تـعـيــن بـيــرات
الـبـيــرق ،زوج ابـنــة أردوغـ ــان ،وزي ـرًا
للمالية والـخــزانــة ،ليكون املسؤول
الوحيد واملطلق عن جميع األجهزة
واملــؤس ـســات املــالـيــة واالقـتـصــاديــة،
بما فيها الخزانة واملصرف املركزي،

فيما سيكون إعــداد ميزانية الدولة
م ــن ص ــاح ـي ــات ال ــرئ ـي ــس م ـبــاشــرة.
كما تم تعيني محمد آرصوي وزيرًا
لـلـسـيــاحــة وال ـث ـقــافــة ،وه ــو صــاحــب
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات وف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادق وم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
سـ ـي ــاحـ ـي ــة وك ـ ــازيـ ـ ـن ـ ــو ،ف ـ ــي ال ـش ـط ــر
الشمالي من قبرص .وقالت وسائل
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام إن آرص ـ ـ ـ ـ ــوي م ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـرب مــن
أردوغ ــان ونجله ب ــال ،وهــو شريك
ومساهم في العديد من الفعاليات
التجارية واألنـشـطــة الـتــي يتبناها
الــرئـيــس .كــذلــك قــام األخ ـيــر بتعيني
ف ـخــر ال ــدي ــن ك ــوب ــا وزي ـ ـ ـرًا لـلـصـحــة،
وهـ ـ ــو صـ ــاحـ ــب شـ ــركـ ــة «م ــديـ ـب ــول»
التي تملك العديد من املستشفيات.
وتقول األوســاط اإلعالمية إن كوبا
مـ ـق ـ ّـرب م ــن ال ـس ـي ــدة األول ـ ـ ــى أم ـي ـنــة
أردوغان ،وهو من أقاربها.
وت ــم تـعـيــن زهـ ــراء سـلـجــوق وزي ــرة
ل ـل ـع ـم ــل وال ـ ـخـ ــدمـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
وشؤون العائلة ،وهي كانت رئيسة
ف ــرع أن ـقــرة لجمعية «امل ــرأة والــديــن
وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ال ـت ــي ت ـتــرأس ـهــا
اب ـن ــة أردوغـ ـ ـ ــان ،س ـم ـ ّـي ــة ،وتـتـبـنــاهــا
الـسـيــدة األول ــى أمـيـنــة .وت ـ ّـم اختيار
روه ـســار بــاكـجــان وزي ــرة للتجارة،
بعد أن شغلت العديد من املناصب،
ب ـم ــا ف ـي ـه ــا رئـ ـيـ ـس ــة م ـج ـل ــس رجـ ــال
األعمال التركي ـ السوري ،قبل عام
 ،2011وشغلت العديد من املناصب
في اتحاد الغرف والروابط املهنية،
امل ـق ــرب جـ ـدًا م ــن ال ــرئ ـي ــس .وفــوجــئ
ال ـج ـم ـي ــع ب ـت ـع ـيــن ب ـك ـي ــر بــاكــدم ـيــر
ً
وزيرًا للزراعة ،لكون شقيقه معتقال
بتهمة العالقة مــع رجــل الــديــن فتح
ال ـل ــه غ ــول ــن .وق ـ ـ ـ ّـدم رئ ـي ــس األرك ـ ــان
خلوصي أكار استقالته من منصبه
ليتم تعيينه وزيرًا للدفاع ،إذ ستتبع
له رئاسة األركــان فيما سيكون هو

ماي ال تستقيل
 ...وتحافظ على إستراتيجيتها األوروبية

سيبدأ أردوغان بإصدار قرارات لتحديد صالحياته وصالحيات األجهزة التابعة له (أ ف ب)

تتوقع مصادر لقاء
أردوغان وترامب
واعتراض األخير على
صفقة «إس »400

تابعًا بشكل مباشر ألردوغان ،الذي
مـنـحــه ه ــذا املـن ـصــب بـسـبــب مــوقـفــه
ال ــداع ــم ل ــه خ ــال م ـحــاولــة االن ـقــاب
الفاشلة ،وذهابه بصحبة املتحدث
باسم القصر الرئاسي ابراهيم قالن
ل ــزي ــارة الــرئ ـيــس ال ـســابــق ع ـبــد الـلــه
غول ،إلقناعه بعدم الترشح ملنصب
الرئاسة باسم أحزاب املعارضة.
وح ــاف ــظ وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة سـلـيـمــان
ص ــوي ـل ــو ،ذراع أردوغ ـ ـ ــان الـطــويـلــة
داخ ـ ـ ـ ـ ــل امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة األم ـ ـن ـ ـي ـ ــة ع ـل ــى
م ـن ـص ـب ــه ،وهـ ـ ــو املـ ـ ـع ـ ــروف ب ـع ــدائ ــه

ال ـشــديــد ألحـ ــزاب امل ـع ــارض ــة ،وعـلــى
رأس ـ ـ ـهـ ـ ــا «ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري».
وكـ ـ ـ ـ ــان س ـ ـبـ ــق لـ ـص ــويـ ـل ــو أن هـ ـ ـ ّـدد
وتـ ــوعـ ــد ق ـ ـيـ ــادات ح ـ ــزب «ال ـش ـع ــوب
الــديـمــوقــراطــي» ،وووصـفـهــم بأنهم
إرهابيون لعالقتهم بحزب «العمال
الـكــردسـتــانــي» امل ـح ـظــور .ومـعــروف
ع ـ ــن ص ــويـ ـل ــو أنـ ـ ــه كـ ـ ــان حـ ـت ــى ع ــام
 2016مــن ألــد أع ــداء أردوغ ــان ،حاله
حال زعيم «الحركة القومية» دولت
ب ـه ـش ـت ـل ــي ،ال ـ ـ ــذي ل ـ ــوال دع ـ ــم ح ــزب ــه
ألردوغ ـ ـ ـ ــان ،مل ــا فـ ــاز ف ــي ان ـت ـخــابــات
الرئاسة .كذلك بقي مولود جاويش
أوغ ـ ـلـ ــو وزي ـ ـ ـ ـرًا ل ـل ـخ ــارج ـي ــة ،وع ـب ــد
ال ـح ـم ـي ــد غ ـ ــول وزيـ ـ ـ ـرًا ل ـل ـع ــدل ،وت ــم
تـعـيــن كـبـيــر مـسـتـشــاري أردوغـ ــان،
مصطفى واران ـ ــك ،وزيـ ـرًا للصناعة
والـتـكـنــولــوجـيــا ،وض ـيــاء سـلـجــوق،
وهو صاحب مجموعة من املــدارس
الـخــاصــة ،وزي ـرًا للتربية والتعليم،
على أن يـكــون املنصب األه ــم لفؤاد
أوقطاي ،الذي أصبح نائبًا لرئيس
الـجـمـهــوريــة ،فهو صــديــق أردوغ ــان
منذ أن كان رئيسًا لبلدية إسطنبول.
ول ــم يــوفــر الــرئ ـيــس أردوغـ ـ ــان وقـتــا
لـلـبــدء بــإصــدار مــراسـيــم تشريعية،
إذ تم تعديل أحــد بنود نظام إدارة
الـ ـج ــامـ ـع ــات ،ف ـل ــم ي ـع ــد ب ــال ـض ــرورة
أن ي ـك ــون رئ ـي ــس ال ـج ــام ـع ــة ،امل ـعـ ّـن
م ـ ــن قـ ـب ــل أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ب ـ ــروفـ ـ ـس ـ ــورًا.
ك ـمــا ل ــم ي ـعــد ب ــالـ ـض ــرورة أن يـكــون
ق ـضــاة امل ـحــاكــم اإلداري ـ ــة مــن السلك
القضائي .وتم إلغاء مديرية اإلعالم
ال ـتــي كــانــت تــابـعــة لــرئـيــس الـ ــوزراء
واملختصة بقضايا اإلعالم الداخلي
وال ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ــي ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك م ـنــح
الـبـطــاقــات الـصـحــافـيــة ،وت ــم ربطها
ب ــاس ــم ج ــدي ــد ،بــالــرئ ـيــس أردوغـ ـ ــان
مباشرة ،ليقرر بنفسه ملــن ستمنح

س ـق ــوط ح ـكــومــة ت ـيــريــزا مـ ــاي ،ت ـحـ ّـول
في الساعات األخـيــرة من كونه مجرد
تـكـهـنــات ومـطـلــب م ـعــارض إل ــى واق ــع.
ّ
إل أن م ــاي أب ــدت عــزمـهــا عـلــى الـبـقــاء
في السلطة بعد الضربة التي تلقتها
بــاس ـت ـقــالــة وزيـ ــريـ ــن أس ــاسـ ـي ــن ،هـمــا
وزي ــر ش ــؤون االن ـس ـحــاب مــن االت ـحــاد
األوروبــي (البريكست) ديفيد ديفيس،
ووزي ــر الخارجية بــوريــس جونسون،
بسبب خالف معها حول نهجها املتبع
في «البريكست» ورغبتها في قطيعة
«ن ــاع ـم ــة» م ــع االت ـ ـحـ ــاد ،واع ـت ـبــاره ـمــا
أن ب ــري ـط ــان ـي ــا ت ـس ـي ــر نـ ـح ــو «ن ـص ــف
بريكست» وستتحول إلى «مستعمرة»
لالتحاد األوروبي.
ف ـ ــور اس ـت ـق ــال ــة دي ـف ـي ــس وج ــون ـس ــون،
ع ـ ّـي ـن ــت مـ ـ ــاي خ ـل ـف ــا ل ـه ـم ــا ع ـل ــى وج ــه
السرعة في محاولة للبقاء على خطها
ّ
ع ـلــى رغ ــم األوضـ ـ ــاع ال ـعــاص ـفــة ،وح ــل
وزي ــر الـصـحــة جـيــريـمــي ه ــان ــت ،ال ــذي
ك ــان مــن ال ــداع ــن لـبـقــاء بــريـطــانـيــا في
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي م ـك ــان جــون ـســون،
ّ
ف ـي ـم ــا حـ ـ ــل دوم ـي ـن ـي ــك راب وهـ ـ ــو مــن
املشككني في جدوى االتحاد األوروبي

على رغم
التهديدات بحجب
الثقة عن تيريزا
ماي ،إال أنها أكدت
عزمها البقاء في
السلطة ،وذلك بعد
استقالة كل من
ديفيد ديفيس،
جونسون،
وبوريس
ّ
في حدثين شكال
ضربة قوية
لحكومتها أول
من أمس

الـ ـبـ ـط ــاق ــة الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة مـ ـن ــذ اآلن.
وتتوقع أوساط املعارضة ألردوغان
أن يـتـخــذ قـ ــرارات ومــراس ـيــم تـبــاعــا،
ليحدد بها صالحياته وصالحيات
األجهزة التابعة له.
هذا ويشارك أردوغان ،اليوم ،بصفته
الــرئـيــس الـجــديــد لـتــركـيــا الـجــديــدة،
في قمة «حلف شمال األطلسي» في
بــروك ـســل ،حـيــث سيلتقي مــع قــادة
ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء ،ال ــذي ــن ل ــم ي ـشــارك
أي مـ ـنـ ـه ــم ـ ـ ـ ـ ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ال ــرئـ ـي ــس
ال ـب ـل ـغ ــاري ـ ـ ـ ف ــي م ــراس ــم تـنـصـيـبــه
ف ــي أن ـق ــرة .وم ــن امل ـتــوقــع ألردوغـ ــان
أن ي ـل ـت ـقــي م ــع ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونــالــد تــرامــب ،على هــامــش القمة،
ويبحث معه امللف السوري ،وبشكل
خاص التنسيق والتعاون املشترك
ف ــي م ـن ـب ــج ،والحـ ـق ــا شـ ــرق الـ ـف ــرات،
وسـ ــط م ـع ـل ــوم ــات ت ـن ـق ـل ـهــا أوسـ ــاط
دي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،وتـ ـت ــوق ــع أن يـعـبــر
تـ ــرامـ ــب ب ـش ـك ــل واض ـ ـ ــح ألردوغـ ـ ـ ــان
عــن اعـتــراضــه على صفقة منظومة
صواريخ «إس  »400الروسية.

ً
«مؤتمر جدة» :السعودية بديال لقطر في أفغانستان؟
تقرير

ِّ
المستشار في الديوان الملكي ،صالح بن حميدُ ،مسلمًا على علماء من أفغانستان أثناء المؤتمر (أ ف ب)

عن طاعة والة األمــر ،الــذي يــؤدي ُإلى
ال ـف ـت ـنــة» .دعـ ــوة ي ـبــدو الف ـتــا تــزامــنـهــا
م ــع ال ــدف ــع األم ـيــركــي نـحــو مـحــادثــات
مباشرة بني حكومة الرئيس األفغاني
أش ــرف غـنــي وحــركــة «طــال ـبــان» ،التي
طــالـبـهــا وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي،
مــايــك بــومـبـيــو ،أول م ــن أمـ ــس ،بـ ــ«أال
تـنـتـظــر خ ــروج ـن ــا» .وأب ـ ــدى بــومـبـيــو،
في زيارته األولــى منذ توليه منصبه
لكابول ،استعداد بالده للمشاركة في
مـحــادثــات مــن ه ــذا ال ـنــوع ،مــؤك ـدًا في

رفضت «طالبان»
المشاركة في المؤتمر
وأسفت لرعايته من
«منظمة التعاون»

الــوقــت نفسه أنــه «لــن يـكــون بوسعنا
إدارة م ـح ــادث ــات الـ ـس ــام» ،وأنـ ــه «قــد
ت ـس ـت ــدع ــي الـ ـح ــاج ــة دعـ ـم ــا مـ ــن دول
مجاورة».
وإلــى جانب حضور الطيف األميركي
ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر جـ ـ ـ ــدة ،ب ـ ــرز ف ـ ــي ال ـك ـل ـمــة
ال ـت ــي أل ـقــاهــا رئ ـي ــس «م ـج ـلــس عـلـمــاء
أفغانستان» ،قيام الدين كشاف ،خالل
امل ــؤت ـم ــر ،ق ــول ــه لـلـمـجـتـمـعــن(« :إن ـن ــا)
نطالبكم باسم علماء أفغانستان بدور
وساطة ،فالشعب (األفغاني) ينتظر»

(وكــذلــك فــي الكلمة الـتــي ألقاها نائب
ك ـش ــاف ،شـفـيــق ص ـم ـيــم ،دع ــوت ــه املـلــك
السعودي إلى مطالبة قادة «طالبان»
بــال ـج ـلــوس إل ــى ط ــاول ــة امل ـف ــاوض ــات)،
وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن عـ ـ ـ ـ ـ ّـده إشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ــى
وساطة سعودية محتملة بني كابول
و«طالبان» .ومن شأن تحقق سيناريو
مــن هــذا الـنــوع إزاح ــة قطر مــن املشهد
األف ـغ ــان ــي ،بـعــدمــا ح ـضــرت فـيــه بـقــوة
لسنوات خلت بلبوس الوساطة ،التي
بلغت ذروتها عام  2014بإطالق سراح
جـ ـن ــدي أم ـي ــرك ــي ك ـ ــان م ـح ـت ـج ـزًا ل ــدى
«طــال ـبــان» مـقــابــل اإلف ـ ــراج عــن خمسة
سجناء مــن الحركة فــي «غوانتنامو»
ونقلهم من كوبا إلى قطر.
ويـطــرح تـقـ ُّـدم الــريــاض املحتمل للعب
دور الوسيط عــامــات استفهام حول
مــوقــف «ط ــال ـب ــان» ،ال ـتــي سـبــق لـهــا أن
رفضت عام  2012الدخول في محادثات
مع حكومة حامد قرضاي (آنــذاك) في
ُ
ـؤثــرة وساطة قطر ،التي
السعودية ،مـ ِ
افتتحت مكتبًا تمثيليًا للحركة لديها
ع ــام  .2013وم ــا يـضــاعــف أهـمـيــة ذلــك
التحدي ،أن «طالبان» رفضت ،أخيرًا،
املشاركة في مؤتمر جــدة ،آسفة لكون
«منظمة التعاون اإلسالمي» هي التي
تتولى رعايته .ورأت الحركة ،في بيان،
أنه كان أحرى باملؤتمرين السعي إلى
«إن ـه ــاء االح ـت ــال ول ـيــس ألج ــل إنـهــاء
ح ــرب م ـشــروعــة ض ــد ال ـق ــوات املحتلة
وحلفائها».
(األخبار)

محل ديفيس.
وفــي ظــل هــذه األوض ــاع املـعـقــدة بــدأت
ماي تواجه خطر تصويت على سحب
ّ
الثقة منها ،إل أن مــوقــع «بوليتيكو»
البريطاني رأى أنه «على رغم الصخب،
فــإن املعادلة الحسابية في البرملان لم
تتبدل ،وعدد أنصار بريكست (متشدد)
غير كاف لطرد ماي من السلطة وفرض
صـيـغــة بــريـكـســت أخ ــرى عـلــى مجلس
العموم» .تحليل «بوليتيكو» ال يعني
أن م ــاي فــي مــأمــن ،إذ يسمح الـقــانــون
ال ـبــري ـطــانــي ب ـت ـحــدي رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
ع ـلــى مـنـصـبــه ،إذا وافـ ــق  15ف ــي املـئــة
مــن ن ــواب ال ـحــزب الـحــاكــم فــي مجلس
ال ـع ـمــوم عـلــى ذل ــك .وإذا تـمــت الــدعــوة
لتصويت بعدم الثقة ،فسيتمكن جميع
أعضاء البرملان من حزب املحافظني من
التصويت ملصلحة أو ضد مــاي ،وإذا
فازت ماي في التصويت فإنها ستبقى
فــي املنصب ،وإذا خسرت فهي ملزمة
باالستقالة ،وسيتم منعها من الترشح
في االنتخابات التالية .كما أنه ال يزال
من املحتمل استقالة أعضاء جــدد في
ال ـح ـك ــوم ــة ،وفـ ــق م ــا أك ـ ــده م ـنــاصــرون

استراحة
2913 sudoku

كلمات متقاطعة 2 9 1 3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

9

8

1

3

1

3

2

2

9
7

3

6

1

9

8

4

ف ـ ــي ت ــوقـ ـي ــت ال يـ ـخـ ـل ــو م ـ ــن دالالت،
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،فـ ـ ـ ــي م ـ ــدي ـ ـن ـ ــة ج ـ ــدة
السعودية فعاليات ما ُس ّمي «املؤتمر
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـل ـع ـل ـم ــاء املـ ـسـ ـلـ ـم ــن ح ــول
الـ ـس ــام واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ف ــي ج ـم ـهــوريــة
أف ـغــان ـس ـتــان» ،ب ـم ـشــاركــة  105عـلـمــاء
م ــن ال ـس ـعــوديــة وأف ـغــان ـس ـتــان ومـصــر
وال ـ ـ ـسـ ـ ــودان واملـ ـ ـغ ـ ــرب ودول أخ ـ ــرى.
وتتمثل أهمية املؤتمر ،الــذي ُيختتم
ال ـيــوم فــي مـكــة بــإعــان بــاســم «إع ــان
مـكــة» ،فــي ِس َمتني رئيستني :أوالهما
أنه يأتي في وقت تتكثف فيه الجهود
األمـيــركـيــة لعقد م ـشــاورات ســام بني
حركة «طالبان» وكــابــول ،وثانيتهما
أنـ ـ ــه ي ـس ـت ـب ـطــن ح ــديـ ـث ــا عـ ــن وس ــاط ــة
سـعــوديــة فــي خـضـ ّـم تلك الـجـهــود ،قد
ً
تـشـكــل ب ــدي ــا م ــن الــوســاطــة الـقـطــريــة
التي خفت الحديث عنها.
واف ـ ـت ـ ـتـ ــح األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام ل ــ«م ـن ـظ ـم ــة
التعاون اإلسالمي» ،يوسف العثيمني،
املؤتمر بكلمة قال فيها إن الهدف منه
«دحــض التأويالت الخاطئة لتعاليم
الــديــن اإلس ــام ــي مــن قـبــل الـجـمــاعــات
اإلره ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ونـ ـ ـ ـ ــزع ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة عــن
ً
أفعالها» ،آمال أن أن ينجح املؤتمرون
في «تسهيل عملية املصالحة الوطنية
جميع أعمال
في أفغانستان ،وإيقاف
ّ
اإلره ـ ـ ـ ــاب وال ـ ـت ـ ـطـ ــرف» .وحـ ـ ـ ــذر وزيـ ــر
ال ـش ــؤون اإلســام ـيــة ال ـس ـع ــودي ،عبد
ال ـل ـط ـيــف آل ال ـش ـي ــخ ،م ــن ج ـه ـت ــه ،مــن
ً
وانتماء» ،داعيًا
«الفرقة فكرًا وشعورًا
إلى «إظهار حكم الشريعة في الخروج
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أن زعزعة استقرار
الحكومة يعني خروجًا
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أفقيا
 -1مدينة لبنانية – مدينة تركية –  -2إلــه الشمس لــدى املصريني القدماء – ماركة
مفاتيح وغاالت عاملية – ضمير منفصل –  -3الصخر الضخم ّ
املدور – ثابت ومتجذر
في األرض –  -4خنزير ّ
بري – موضع هبوب الريح –  -5طاف الحارس في الليل يحرس
الناس ويكشف عن أهل الريبة واللصوص – ملكة هولندية راحلة تنازلت عن العرش
إلبنتها بياتريكس – ّ -6
صوت الرصاص – من أسماء السيف –  -7من األمراض – من
الحيوانات البحرية تقضي معظم الوقت في املاء لكنها تلد صغارها على اليابسة –
عجز –  -8من أشهر جزر اندونيسيا السياحية الساحرة – نهر أوروبي –  -9يسحق
الحبوب – جزيرة ايطالية –  -10إقليم ايطالي عاصمته مدينة ميالنو

عموديًا

 -1بلدة لبنانية فــي قضاء النبطية – طريق أو درب –  -2مــن آلهة الكنعانيني وإلــه
الخصب والشمس لدى الفينيقيني – نهر في األرجنتني –  -3طعم الحنظل – وضع
قدرًا من النب إلعــداد القهوة –  -4عائلة مارشال فرنسي راحل تولى الحكم في الهند
الصينية ومدغشقر وبسط حماية فرنسا على بالد املغرب – حرف جر –  -5أمر فظيع –
قوم مبعثرة – إحسان –  -6للتعريف – صفة من لها القدرة على توليد املعاني واألفكار
من شعر ورسم وموسيقى –  -7إنسان ُيلقى القبض عليه من قبل عصابة وال ُيطلق
سراحه إال ضمن شروط – خاصتي –  -8مدينة إيرانية – ريح طيبة –  -9يلمس – آلة
موسيقية –  -10موسيقي روسي راحل من أعظم عازفي البيانو في تاريخ املوسيقى

أفقيا

شروط اللعبة

1

 -1ناديا جمال –  -2يهودي – ّ
رمان –  -3نرسيس – طه – ّ -4
األيل – يحفر –  -5رون –
ّ
ّ
ّ
ّ
مدلس – كل –  -7مداد – ثوب –  -8وصية – رص – را –  -9أول – بودلير
نادر –  -6أز –
–  -10صور – بغداد

عموديًا
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مشاهير 2913

حلول الشبكة السابقة

 -1نيكاراغوا –  -2آه – لوز – صوص –  -3دونان – ميلو –  -4يدري – مدة –  -5ايسلندا –
 -6الدروب –  -7مرسيدس – صدغ –  -8أم – حر – ّلد –  -9الطف – كوريا –  -10نهر البارد

حل الشبكة 2912

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مغنية وممثلة فرنسية من أصول أرمنية هاجرت الى فرنسا بعمر صغير.
تزوجت عمالق الروك الفرنسي جوني هاليداي .ظهرت في أفالم فرنسية
إعداد
نعوم
مسعود

لــ«بــريـكـســت» مـتـشــدد لصحيفة «ذي
غـ ــارديـ ــان» ال ـبــري ـطــان ـيــة طــال ـبــن عــدم
كـشــف أسـمــائـهــم .يــذكــر أن م ــاي تولت
م ـن ـصــب رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ب ـعــد مـعــركــة
انتخابية ضارية في عام  ،2016والتي
جاءت بعد استفتاء الـ«بريكست».
م ــن جـهـتــه ،ق ــال ال ـبــاحــث ف ــي «جــامـعــة
س ـ ــوراي» ،ســايـمــون أش ـ ــروود ،إن ــه «ال
ي ـتــوقــع اس ـت ـق ــاالت أخ ـ ـ ــرى» ،مــوضـحــا
أنـ ــه ع ـلــى رغـ ــم أن الـ ـن ــواب املـحــافـظــن
ّ
«ق ــد َيــرغـبــون فــي اإلطــاحــة ب ـمــاي ،فــإن
َ
خ ــل ــفـ ـه ــا سـ ـي ــواج ــه املـ ـش ــاك ــل نـفـسـهــا
وعـلـيــه أن يـتـخــذ خ ـي ــارات صـعـبــة في
ش ـ ــأن ب ــري ـك ـس ــت» .وت ــوق ــع أن يــدعـهــا
املـ ـع ــارض ــون ع ـل ــى رأس الـ ـب ــاد حـتــى
الخروج من االتحاد األوروبــي في آذار
املقبل قبل أن يخلفها شخص آخر في
نيسان بعد «البريكست».
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،ت ـنــاولــت الـصـحــافــة
البريطانية أمــس ،أحــداث يــوم االثنني
الـفــوضــوي ،إذ كتبت صحيفة «دايلي
مــايــل» املــؤيــدة لـ«بريكست» (متشدد)
أن ـه ــا «ت ـف ـهــم خـيـبــة أن ـص ــار بــريـكـســت
وت ـشــاطــرهــم إي ــاه ــا» ،لـكـنـهــا «تـخـشــى
مــن أخـطــار زعــزعــة اسـتـقــرار الحكومة
ف ــي هـ ــذه امل ــرح ـل ــة ال ـح ــرج ــة ال ـت ــي تمر
بها بريطانيا في وقــت يتحتم عليها
الخروج من االتحاد األوروبي في مهلة
أقل من تسعة أشهر».
ويـ ــأمـ ــل امل ـ ـفـ ــاوضـ ــون ال ـب ــري ـط ــان ـي ــون
واألوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــون الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـس ـت ــأن ـف ــون
مـ ـح ــادث ــاتـ ـه ــم األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـقـ ـب ــل ،فــي
الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق ح ـ ــول ش ـ ــروط
االن ـس ـحــاب الـبــريـطــانــي ووض ــع خطة
للعالقات التجارية املقبلة خــال قمة
يعقدها االتحاد األوروبــي في تشرين
األول املـقـبــل .وك ــان املستشار السابق
لرئيسة الــوزراء نيك تيموثي ،قد حذر
ـث إلـ ــى صـحـيـفــة «ذي صــن»
ف ــي ح ــدي ـ ٍ
م ــن أنـ ــه «مـ ــن خـ ــال زع ــزع ــة اس ـت ـق ــرار
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ال ـح ـكــومــة ،ف ــإن امل ـت ـمــرديــن يــزعــزعــون
استقرار بريكست نفسه» ،محذرًا أيضًا
مــن «خ ــروج مــن دون ات ـف ــاق» .وحــدهــا
صـحـيـفــة «ت ـل ـغ ــراف» امل ـحــاف ـظــة ،حيث
ك ــان جــون ـســون يـعـمــل ســاب ـقــا ،دافـعــت
عن قرار الوزير ،ودعت تيريزا ماي إلى
مراجعة استراتيجيتها.
ف ــي األثـ ـن ــاء ،ك ـتــب ال ـص ـحــافــي مــارتــن
كيتل ،أمس ،مقالة في «ذي غارديان»،
يقول فيها« :أنــا ،ربما ،أكثر استرخاء
مما يجب أن أكون في ما يخص رحيل
ب ــوري ــس جــون ـســون ودي ـف ـيــد ديـفـيــس،
إذ تسببت استقالتهما بأزمة قصيرة
امل ــدى ،لكن غالبية واسـعــة مــن النواب
املحافظني ال تساندهما ،وهما أشبه
ب ـمــا يـطـلــق عـلـيــه الـصـيـنـيــون وص ــف:
نمور من ورق» .وأضاف بعد استقالة
ً
الوزيرين« :أشعر أنني أكثر تفاؤال مما
كـنــت عليه لجهة الــوصــول إل ــى اتـفــاق
مع االتحاد األوروبي حول البريكست.
فــرئـيـســة الـ ـ ــوزراء وغــالـبـيــة كـبـيــرة من
ح ـكــوم ـت ـهــا واع ـ ـ ــون ب ــال ـض ــرر ال ـج ــدي
وب ـع ـي ــد امل ـ ـ ــدى ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان سـيـحـصــل
للصناعة البريطانية ...في حال غادرنا
االت ـحــاد األوروبـ ــي فــي آذار املـقـبــل من
دون وجود فترة انتقالية».
(األخبار ،أ ف ب)

