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ّ
الروسية أساسًا للمفاوضات النووية
إيران تقبل املقترحات
أعلن أمني املجلس األعلى لألمن القومي
اإلي � ��ران � ��ي ،ك �ب �ي��ر امل� �ف ��اوض�ي�ن ال �ن��ووي�ي�ن
سعيد جليلي ،بعد ل�ق��اء ف��ي ط�ه��ران مع
ن�ظ�ي��ره ال��روس��ي ن �ي �ك��والي ب��ات��روش�ي��ف،
أمس ،أن «املقترحات الروسية» يمكن أن
ّ
تمثل «أس��اس��ًا ل�ب��دء م�ف��اوض��ات» نووية
مقبلة .وق��ال ،بحسب م��ا نقل عنه املوقع
اإلل �ك �ت��رون��ي ل�ل�ت�ل�ف��زي��ون ال �ح �ك��وم��ي ،إن
«م�ق�ّت��رح��ات أص��دق��ائ�ن��ا ال ��روس يمكن أن
ت �م��ث��ل أس ��اس ��ًا ل �ب��دء امل� �ف ��اوض ��ات ب�ش��أن
التعاون اإلقليمي وال��دول��ي ،وخصوصًا
ب �ش��أن ال �ن �ش��اط��ات ال �ن��ووي��ة ال�س�ل�م�ي��ة».
ورأى أن مبادرة الحوار من أجل التعاون
واستراتيجية الحوار ـــ التعاون يمكن أن
ت �ك��ون اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ج �ي��دة ،م��وض�ح��ًا أن
«منهج إيران هو الحوار من أجل التعاون
ع�ل��ى غ ��رار ال �س��اب��ق» ،مضيفًا أن «إي ��ران
ومجموعة  1+5بإمكانها تمهيد األرضية
للحوار عبر هذه االستراتيجية».
وأش ��ار جليلي بعيد ال�ل�ق��اء إل��ى تطابق
وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ب�ي�ن ال�ج��ان�ب�ين اإلي��ران��ي
وال ��روس ��ي ف��ي م�خ�ت�ل��ف ال �ق �ض��اي��ا ،وق��ال
«بإمكان وجهات النظر واآلراء املشتركة
أن توفر أرضية مناسبة للتعاون ،ونأمل
أن ن�ش��اه��د ن�ت��ائ��ج ه ��ذه االش �ت��راك��ات في
املستقبل القريب» .وأكد أن «هناك تعاونًا
ج �ي �دًا ج �دًا ف��ي م �ج��ال األن �ش �ط��ة ال�ن��ووي��ة
ال �س �ل �م �ي��ة ب�ي�ن إي� � ��ران وروس � �ي� ��ا ،وامل �ث��ال
على ذل��ك ه��و التعاون اإلي��ران��ي الروسي

ال �خ��ارج �ي��ة ع�ل��ى أك �ب��ر ص��ال �ح��ي .وت��أت��ي
زي � ��ارة ب��ات��روش �ي��ف ف��ي إط� ��ار م �ح��اوالت
موسكو لتحريك املفاوضات النووية بني
إيران والقوى الكبرى في مجموعة .1+5
ف � ��ي إط � � � ��ار آخ � � � ��ر ،ق � � ��ال ال � �ن� ��اط� ��ق ب ��اس ��م
الخارجية اإليرانية رام�ين مهمانبرست
إن من حق إسرائيل أن تقلق ،ألنها دولة
م�ح�ت�ل��ة .وق ��ال «إن ه ��ؤالء ي�ع��رف��ون أنهم
يعيشون في أزمة حقيقية ،فهم ينظرون
ال��ى ال �ت �ط��ورات ال�ت��ي ت�ج��ري ف��ي املنطقة
وتحرر الشعوب من السيطرة األميركية
والصهيونية على أنها تهدد مستقبلهم،
ل��ذا هم يعتبرون املنطقة كلها أصبحت
ت �ه��دي �دًا ل �ه��م ،ف �ه��م م �ح �ت �ل��ون ،وان�ت�ه�ك��وا
ح� �ق ��وق أب� �ن ��اء امل �ن �ط �ق��ة ،ف �م��ن ح �ق �ه��م أن
يقلقوا».
يأتي هذا التصريح ردًا على حديث رئيس
ال� ��وزراء اإلس��رائ�ي�ل��ي بنيامني نتنياهو،
أول من أم��س ،أم��ام وف��د رفيع من النواب
ال �ج �م �ه��وري�ين األم �ي��رك �ي�ي�ن ،وال � ��ذي رأى
فيه أن إي ��ران تسعى إل��ى نسف الجهود
املبذولة إلحالل الديموقراطية في الشرق
األوس��ط .وق��ال مكتب رئيس ال��وزراء ،في
بيان ،إن «نتنياهو أخبر ضيوفه السبعة
والعشرين الذين يترأسهم كيفن مكارثي
أن إي��ران هي أكبر خطر نواجهه اليوم».
وأضاف أن إيران «تدعم املتطرفني وتقود
املنطقة إلى عدم االستقرار».
(األخبار ،يو بي آي ،أ ف ب)

الرئيس االيراني لدى استقباله باتروشيف في طهران أمس (وحيد ساملي  -أ ب)
امل�ش�ت��رك ف��ي م�ج��ال ب�ن��اء محطة بوشهر
النووية» .وأضاف «لقد أكدت في لقاءاتي
مع أمني مجلس األم��ن الروسي نيكوالي
ب ��ات ��روش� �ي ��ف ض � � � ��رورة اس � �ت � �م� ��رار ن�ه��ج
ال�ت�ع��اون ف��ي امل �ج��االت ال�ن��ووي��ة األخ ��رى،
وأجرينا مباحثات جيدة وتفصيلية في
امل �ج��االت امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ب�م��ا ف�ي�ه��ا ال�ع�لاق��ات
ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة وال� � �ت� � �ع � ��اون امل � �ش � �ت� ��رك ع �ل��ى
الصعيدين اإلقليمي والدولي».
من جهته ،أعلن الرئيس اإليراني محمود
ّ
«ترحب» باالقتراح
أحمدي نجاد أن بالده
الروسي القاضي باستئناف املفاوضات

بشأن امللف النووي اإليراني عبر اعتماد
سياسة «الخطوة خطوة».
وق ��ال ن�ج��اد خ�ل�ال ل�ق��اء م��ع أم�ي�ن مجلس
األم� � ��ن ال � ��روس � ��ي ،ح �س��ب م ��ا ن �ق��ل م��وق��ع
ال��رئ��اس��ة اإلي��ران �ي��ة ع�ل��ى اإلن �ت��رن��ت« ،إن
ج� �م� �ه ��وري ��ة إي � � � ��ران اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ت � ّ
�رح ��ب
ب ��االق� �ت ��راح ال ��روس ��ي مل �ق��ارب��ة «ال �خ �ط��وة
خ� � � �ط � � ��وة» ،وه� � � ��ي م � �س � �ت � �ع ��دة ل �ص �ي ��اغ ��ة
اقتراحات للتعاون في هذا املجال».
وك� � ��ان ب ��ات ��روش� �ي ��ف ق� ��د وص � ��ل أول م��ن
أم ��س ال ��ى ط �ه��ران ،وأج� ��رى ج��ول�ت�ين من
امل� �ح ��ادث ��ات م ��ع ج �ل �ي �ل��ي ،وال �ت �ق��ى وزي ��ر

عربيات
دوليات
جنراالت تركيا أمام
املحكمة مجددًا
مثل جنرال برتبة أربع نجوم
وعشرات من قادة الجيش
التركي أمام املحكمة أول من أمس
ملواجهة اتهامات بالتآمر إلطاحة
الحكومة .ووقف الجنرال بيلجني
بالنلي و 27ضابطًا أمام املحكمة
التي انعقدت في مركز احتجاز
قرب إسطنبول ،حيث وصف
الرئيس السابق لألكاديميات
العسكرية التركية املتهم األعلى
رتبة ،االتهامات املوجهة إليه
بـ«املؤامرة الجبانة» لتشويه
صورة الجيش التركي.
ورفعت الجلسة لحني انعقادها
مجددًا في الثالث من تشرين
األول املقبل ،بينما طالب بعض
املتهمني بتغيير القضاة .ويتهم
ً
في هذه القضية زهاء  40جنراال
ً
وأميراال رفيعًا على خلفية
املخطط املفترض الذي أطلق عليه
«عملية املطرقة» ،وهذا العدد لكبار
الضباط الجارية محاكمتهم يمثل
 10في املئة تقريبًا من إجمالي
كبار قادة الجيش.
(أ ف ب)

بيونغ يانغ ّ
تهدد
بـ«حرب شاملة»

استراحة
كلمات متقاطعة

sudoku

908

هددت بيونغ يانغ بـ«حرب
شاملة» في شبه الجزيرة الكورية
في حال وقوع أي حادث خالل
املناورات العسكرية السنوية
التقليدية بني الواليات املتحدة
وكوريا الجنوبية التي بدأت أمس.
ونشرت وكالة األنباء الكورية
ً
الشمالية مقاال من صحيفة
«رودونغ سينمون» الناطقة باسم
الحزب الشيوعي الكوري ،أكد
أن «شبه الجزيرة الكورية تواجه
أسوأ أزمة في تاريخها» ،مشيرًا
إلى أن «حربًا شاملة يمكن أن تقع
جراء أصغر حادث».
(أ ف ب)

49 07 80

تالسن بني أوباما
وعضو من حزب الشاي

أفقيا

ّ
عدمي –
-1رئيس جمهورية سوري راحل عزله إنقالب عسكري وأغتيل في البرازيل –  -2خالف
ماركة سيارات –  -3من األمراض – إجاللي وتوقيري –  -4فرسان – من أسماء البحر –  -5عنق
– واحدة من الغنم –  -6أهرب من السجن – بلدة لبنانية بقضاء عاليه كانت ّ
مقرًا ألمراء الغرب
التنوخيني الدروز ولألمراء الشهابيني –  -7متشابهان – إمارة عربية – من مستلزمات البناء
ُ
–  -8بواسطتي – تسمية تطلق على سبعة من شعراء اليونان قديمًا وسبعة من شعراء القرن
ّ
ّ
السادس عشر الفرنسيني –  -9مدينة سعودية حديثة على الخليج جنوبي الدمام – منخفض
باألجنبية –  -10الثبات والدوام

عموديًا

ّ
ويحصن بها الباب للحماية من السرقة – حرف
 -1دولة أوقيانية –  -2كذب وافتراء – آلة يغلق
وي ّ
نفي –  -3أنت باألجنبية – ما ُينقل ُ
تحدث به – خالف كرم –  -4خالف نهاية – عائلة الشهبانو
وأمبراطورة إيران السابقة –  -5عائلة أديب وسياسي وصحفي واقتصادي لبناني راحل أصدر
ّ
تنفس – حفر البئر –  -6مدينة
بالفرنسية ج��ري��دة ل��وج��ور ع��ام  – 1934ش��رب أو ك��رع امل��اء ب�لا
إسرائيلية –  -7تدخل في صلب آلة الحالقة – حذق وظريف –  -8ماركة سيارات – سلطان وبطل
قصص أل��ف ليلة وليلة –  -9مدينة يونانية – إس��م م��وص��ول –  -10كتاب شهير للثعالبي فيه
منتخبات من أجمل الشعر لشعراء عصر املؤلف

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
ْ
 -1عبدو ضيوف –  -2ليل – العراق – ّ -3
يروعهما – لب –  -4بو – مر – طابة –  -5اتيك – نخب –  -6تان
تان –  -7إد – نهرو – رن – ْ -8
الخدش –  -9أريج – ايالف –  -10شارل السابع
عموديًا

 -1علي بابا – اش –  -2بيروت – دارا –  -3دلو – ين – لير –  -4عمك – نخجل –  -5ضاهر – ّ
تهد –
ّ -6
يلم – مارشال – ِ -7و َعاط – نو – يس –  -8فر – انت – إال –  -9البخار – اب – ُ -10عقبة بن نافع

حل الشبكة 907
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ّ
أصولها
بمراسالته مع
 .1939ترجع
العامإشتهر
.)1949
مواليد
(-1862
مصرمن
مصرية
وتلفزيونية في
لملك بريطانيا
سينمائية
الممثل األعلى
ممثلة
والمسلسالت كليالي
األولى
األفالم
العالمية
العديد من
خاللفيالحرب
شاركت
المنصورة .علي
مكة حسين بن
مدينة
شريف
الى
طائر ّ
سهل=
11+6+9+10
= 11+4+9
متزوجة ■
الغير أحزان ■
= 7+10+5+1
= 6+2+1+3+8+7
ان الصوت ■
حسن
الهج
ورأفت
= 3+8+2+6
الحلمية
مدينة تونسية ■  = 5+4والدة
الفهم

والكوت
ديريك هاتوري
حل الشبكة الماضية :هانزو

حدث تالسن وجيز أول من
أمس بني الرئيس األميركي باراك
أوباما (الصورة) ،وعضو في
حركة حزب الشاي املتشددة،
أثناء إلقاء الرئيس كلمة في والية
أيوا شمال الواليات املتحدة.
وقال عضو حزب الشاي في
أيوا ،ريام رودز ،مهاجمًا الرئيس
األميركي مباشرة في أثناء
ً
إلقائه كلمة ،قائال إن دعوات
أوباما إلى املزيد من «التحضر»
في الحياة السياسية األميركية
كالم فارغ ،مبررًا ذلك بأن «نائب
الرئيس (جو بايدن) وصف
أمثالي أعضاء حزب الشاي
بأنهم إرهابيون» .ورد أوباما:
«أنا موافق تمامًا على ضرورة
حرص الجميع على تخفيف حدة
كالمهم» في إشارة إلى نائبه.
(أ ف ب)

