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متابعة

ّ
شتروس ـ كان يستعيد طموحاته السياسية
ّ
ظ � ��ل امل ��دي ��ر ال� �س ��اب ��ق ل� �ص� �ن ��دوق ال �ن �ق��د
الدولي ،دومينيك شتروس ــ كان ،نجمًا
حتى بعد إخ�ل�اء سبيله ف��ي ن�ي��وي��ورك،
لتعود أسهمه السياسية إل��ى الحياة،
ع �ل��ى ض ��وء اس �ت �ط�ل�اع ل� �ل ��رأي أظ �ه��ر أن
جزءًا ال بأس به من الفرنسيني يؤيدون
عودته إلى الحياة السياسية من بوابة
ت��رش�ح��ه ل�ل��رئ��اس��ة الفرنسية ف��ي ،2012
وه ��و ال� ��ذي ج ��رى ال �ت �ع��ام��ل م �ع��ه ط ��وال
الشهر امل��اض��ي على أن��ه م�ج��رم جنسي

نيويورك تايمز :اتصال
هاتفي خطير لعاملة
التنظيفات التي تقاضي
عزز الشكوك
الرجل ُي ّ
القضية
بصدقية
ّ
ّ
شتروس ــ كان عائدًا إلى منزله في مانهاتن بعد إخالء سبيله يوم الجمعة (دافيد كارب ــ أ ب)

استراحة
كلمات متقاطعة

sudoku

871

48 7 01

أفقيا
 -1ممثلة سينمائية فرنسية ب��دأت مشوارها السينمائي وه��ي بعد في الرابعة عشرة من
عمرها –  -2يتواجد ف��ي الشجر أو يتساقط م��ن الشجر ف��ي فصل الخريف – ف� ّ�ك العقدة –
نواحي أو جوانب الوادي –  -3ممثلة سينمائية أميركية قديرة –  -4التسمية القديمة للمدينة
ّ
املنورة – مواضع –  -5للتفسير – في الحكومة –  -6طعم الحنظل – وعاء الخمر – فيء الشجر
ّ
–  -7م��وت مبعثرة – عاصمة أوك��ران�ي��ا –  -8نباتات طيبة الرائحة – مستودع الجنني في
أحشاء الحبلى –  -9يدخل – ّ
قوي وذو نفوذ –  -10ممثل مصري قدير

عموديًا

ُ
 -1ممثلة سينمائية إيطالية قديرة حائزة على جائزة األوسكار وقد كانت تعتبر على نطاق
واس��ع املمثلة اإليطالية األك�ث��ر شعبية ف��ي وقتها –  -2صفة امل��رض املكتسب م��ن جيل إلى
ّ
املصورة –  -3معوز ومحتاج – أماكن ّ
التجار –  -4من
جيل – إسم كلب تان تان في الشرائط
ّ
الحشرات الالسعة –  -5إزالة الطبشور عن اللوح األسود – مارشال أملاني وقع استسالم بالده
نهاية الحرب العاملية الثانية –  -6من النباتات ّ
الطيبة الرائحة تزرع للزينة ويستخرج من
جذورها نوع من العطور –  -7راقصة شرقية لبنانية – َب ْرد –  -8ريح ّلينة – موسيقي إيطالي
ُ
راحل إشتهر بتأليف األوبرا –  -9أغنية للموسيقار الراحل فريد األطرش – ظلم –  -10مطرب
لبناني

شروط اللعبة

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

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1طارق عزيز –  -2هيتشكوك – بل –  -3حرب – إد – بوا –  -4سل – عظيم – من –  -5ينعق – ايالت –
ّ
 -6ندم – صكوك –  -7ايجه – ما –  -8دب – رهائن –  -9رب – ي ي ي – بزي –  -10نقوال الترك

عموديًا

ّ
 -1طه حسني – جرن –  -2ايرلندا – بق – ّ -3
رتب – عميد –  -4قش – عق – جبيل –  -5عكاظ – صه –
يا –  -6زودياك – ّريا –  -7يك – ميوله –  -8لك – أبت –  -9بوما – مئزر –  -10األنترانيك

حل الشبكة 870

إعداد
نعوم
مسعود
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4
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6
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10

11

ّ
بمراسالته مع
إشتهرثم اتجه الى
أصدقائه
.)1949
(-1862أحد
المسرح مع
في مصر
بريطانياعلى
لملك التمثيل
بريطاني بدأ
الممثل األعلى
ممثل
ً
ّ
العالمية ّ
جيمس بوند
األولى
السري
العميل
الحرب
خالل دور
علي منها
أعماالبنرائعة
حسين
وقدم
الشاشةمكة
شريف
مارشال
عائلة سهل
= 11+4+9
= 10+9+6+5
 =■ 7+10+5+1أحزان ■
الطريق■ باألجنبية
علىالصوت
حسن
فندق
طائر
= 8+2+1+4+3
= 3+8+2+6
يوغوسالفي راحل ■  = 11+7وعاء الخمر
الفهم

والكوت
ديريكالبلوشي
حل الشبكة الماضية :مرام

خطير .وكشفت نتائج استطالع أجرته
ش��رك��ة «ه��اري��س أن�ت��راك�ت�ي��ف» ملصلحة
صحيفة «لو باريزيان» ،أن  49في املئة
ّ
الفرنسيني يؤيدون عودة شتروس ــ
من
كان ( 62عامًا) إلى السياسة الفرنسية،
في مقابل  45في املئة يعارضونها.
ّ
وأي ��د  65ف��ي امل�ئ��ة تعديل ج��دول أعمال
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ت �م �ه �ي��دي��ة ف� ��ي ال �ح��زب
االش� �ت ��راك ��ي ل �ل �س �م��اح ل �ش �ت��روس ـ� �ـ ك��ان
ب ��امل� �ش ��ارك ��ة ،ب �ع��دم��ا ك � ��ان ال� ��رج� ��ل ،ق�ب��ل
ت��وق�ي�ف��ه بتهمة االع �ت��داء ال�ج�ن�س��ي ،من
أب ��رز امل��رش�ح�ين ع��ن ال �ح��زب االش�ت��راك��ي
ال �ف ��رن �س ��ي مل ��واج� �ه ��ة ال ��رئ� �ي ��س ن �ي �ك��وال
س��ارك��وزي سنة  .2012حتى إن  43في
امل �ئ��ة م��ن ال�ف��رن�س�ي�ين رأوا أن م�ش��ارك��ة
شتروس ــ كان في االنتخابات الرئاسية
املقبلة س�ت�ك��ون م�ف�ي��دة ،علمًا ب��أن أم��ام
ال��رج��ل ح�ت��ى  13ت�م��وز ال �ج��اري ليتقدم
ب�ت��رش�ح��ه ل �ل��رئ��اس �ي��ات ،ب�ع��دم��ا أف��رج��ت
محكمة في نيويورك يوم الجمعة عنه.
وم�ث�ل�م��ا ك ��ان ن�ج��م ع��دس��ات ال�ك��ام�ي��رات
وه��و يخضع للمحاكمة ،ظ��ل شتروس
ـ � � �ـ ك� � � ��ان م� � �ص � ��در م �ل�اح � �ق� ��ة امل � �ص� ��وري� ��ن
األميركيني وه��و يتناول الطعام برفقة
زوج� �ت ��ه ف ��ي أح� ��د امل �ط��اع��م ال ��راق �ي ��ة ف��ي
نيويوركُ .يذكر أنه في انتظار مواصلة
محاكمته ،أصبح بإمكان شتروس ــ كان
التنقل بحرية في الواليات املتحدة ،لكنه
ال يستطيع السفر إلى الخارج ،ألن جواز
سفره ال ي��زال محتجزًا .كما أن��ه لم يعد
يضع ف��ي معصمه ال �س��وار اإللكتروني
للمراقبة ،وال يخضع للمرافقة األمنية
في تنقالته ،كما بات بإمكانه استقبال
من يشاء في مقر إقامته.
وف � ��ي س� �ي ��اق ح �م �ل��ة ت� �ب ��رئ� �ت ��ه ،أش � ��ارت
ص �ح �ي �ف��ة «ن � �ي ��وي ��ورك ت ��اي� �م ��ز» إل � ��ى أن
حديثًا هاتفيًا دار بني عاملة التنظيف
التي تتهمه باالعتداء الجنسي ،نفيسة
دي ��ال ��و ،وص��دي �ق �ه��ا ال� ��ذي ي�ع�م��ل م�ه��رب��ًا
للمخدرات ،يثير شكوكًا ل��دى املحققني
ف ��ي ص��دق �ي��ة امل� � ��رأة .ون �ق �ل��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة
ع ��ن «م � �ص ��در م �ط �ل��ع ف ��ي ال� �ش ��رط ��ة» أن
الحديث ج��رى بعد  24ساعة من ّادع��اء
ع��ام �ل��ة ال�ت�ن�ظ�ي��ف ف��ي ف �ن��دق سوفيتيل
ف ��ي ن �ي ��وي ��ورك أن �ه��ا ت �ع��رض��ت الع �ت��داء
جنسي من املسؤول املالي الدولي .وكان
الشخص الذي يتحدث إليها يتكلم من
س�ج��ن للمهاجرين غ�ي��ر ال�ش��رع�ي�ين في
والي� ��ة أري ��زون ��ا (ج �ن ��وب غ � ��رب) .ووف ��ق
الخبر نفسه ،علم املحققون ف��ي مكتب
امل ��دع ��ي ال� �ع ��ام ف ��ي م��ان �ه��ات��ن ب��أم��ر ه��ذا
ال �ت �س �ج �ي��ل وع � �م� ��دوا ال� ��ى ت��رج �م �ت��ه م��ن
اللغة الغينية ،البلد ال��ذي تنحدر منه
امل� ّ�دع �ي��ة .وح�ي�ن�م��ا ت��رج�م��ت امل�ك��امل��ة ي��وم
األرب� �ع ��اء امل��اض��ي «ب� ��دأ ال �ق �ل��ق ي�ت�س��رب
إلى املحققني» .فبحسب الترجمة ،قالت
ع��ام �ل��ة ال �ف �ن��دق «ال ت �ق �ل��ق ،ه� ��ذا ال��رج��ل
يملك كثيرًا م��ن امل��ال .أع�ل��م م��اذا أف�ع��ل».
وق��د اعتقل الشخص امل��ذك��ور فيما كان
ي �ق��اي��ض م�ل�اب��س ث�م�ي�ن��ة م �ق �ل��دة ب �م��ادة
م � �خ� ��درة ف� ��ي ج � �ن ��وب غ � ��رب م��ان �ه��ات��ن،
بحسب املصدر .وقائع دفعت بمراقبني
إل��ى اع�ت�ب��ار أن��ه رغ��م واق ��ع ع��دم إس�ق��اط
االتهامات املوجهة لشتروس ــ ك��ان في
ق��رار إخ�لاء سبيله ،إال أن��ه «سيكون من
الصعب ع��دم وق��ف امل�لاح�ق��ة القضائية
ض � � ��ده» ن� �ظ� �رًا ال � ��ى م� ��ا ي �ص �ف��ون��ه ب��أن��ه
«مؤامرة» ّ
دبرتها له عاملة التنظيف.
وع��ن ه��ذا امل��وض��وع ،ق��ال امل��دع��ي ال�ع��ام
ال�س��اب��ق ج��اك��وب ف��رن�ك��ل إن «ك�ث�ي�رًا من
ف �ص��ول ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة لم
ت�ك�ت��ب ب �ع��د ،ل �ك��ن م �ت��ى أس �ق �ط��ت ال�ت�ه��م،
فإن ذلك ُ
سيظهر أن القضاء يعمل على
نحو ج�ي��د» .وأض��اف فرنكل ،ال��ذي كان
ي�ن�ظ��ر ف��ي ج��رائ��م ال �ح��ق ال �ع��ام ف��ي نيو
ّ
أورليانز ،إن «التخلي عن ملف ضعيف
السند أف�ض��ل م��ن إدان ��ة ب ��ريء» .ب��دوره،
رأى أستاذ القانون الجزائي في جامعة
ي�ش�ي�ف��ا ف��ي ن �ي��وي��ورك ،أل�ي�ك��س ري �ن��رت،
ً
ّ
صدقية الضحية
أن «هناك تساؤال عن
امل �ف �ت ��رض ��ة .ي �م �ك��ن أن ت� �ك ��ون ق ��د ق��ال��ت
الحقيقة ،لكن ب��ات م��ن الصعب تصور
ّ
أن تدين هيئة املحلفني شتروس ــ كان».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

