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فرنسا

اضطرابات اجتماعية وأمنية تحيط بـ«االستحقاق األوروبي»
وف ــي رس ــال ــة مـفـتــوحــة ت ـحــت شـعــار
"ب ــري ـط ــان ـي ــا أق ـ ـ ــوى داخ ـ ـ ــل االتـ ـح ــاد
االوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي" ح ـ ـ ـ ــذر ن ـ ـيـ ــل ك ـ ـي ـ ـنـ ــوك،
وم ــارغ ــري ــت بـيـكـيــت ،وت ــون ــي بـلـيــر،
وغ ـ ـ ــوردن ب ـ ـ ــراون ،وه ــاري ــت هــارمــن
وايد ميليباند ،الناخبني العماليني
م ـ ــن الـ ـتـ ـخـ ـل ــف ع ـ ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــت فــي
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــاء .وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــوا "إذا ب ـق ــي
(أنصار) حزب العمال في منازلهم،
فـ ـسـ ـتـ ـخ ــرج املـ ـمـ ـلـ ـك ــة امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة م ــن"
االتـ ـ ـح ـ ــاد االوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،م ـض ـي ـفــن أن
ه ــذا ال ـخــروج س ـيــؤدي ال ــى "خـســارة
ع ـم ـي ـقــة ومـ ـسـ ـت ــدام ــة س ـي ـش ـعــر بـهــا
البلد بأسره ،ســواء من خــال فقدان
وظائف أم ضياع االجيال".
ورأى الـ ـق ــادة ال ـســاب ـقــون أن خ ــروج
ب ــري ـط ــان ـي ــا مـ ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد سـيـشـكــل
"تهديدًا مزدوجًا" :عــودة الركود الى
الـبــاد ،وانعطافة يمينية للحكومة
ّ
م ــع ت ــول ــي أشـ ــد امل ـح ــاف ـظ ــن تـطــرفــا
ال ـح ـكــم .وب ــذل ــك ،ق ــدم ه ــؤالء دعمهم
لــرئ ـيــس الـ ـح ــزب ال ـح ــال ــي جـيــريـمــي
كوربني ،داعني "كل شخص يرغب في
مستقبل تـقـ ّـدمــي للمملكة املـتـحــدة"
الـ ـ ــى الـ ـتـ ـص ــوي ــت يـ ـ ــوم  23ح ــزي ــران
بريطانيا ضمن االتحاد.
ف ــي األثـ ـن ــاء ،ع ــادت ال ـت ـجــاذبــات بني
زع ـ ـيـ ــم "ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال" ج ـي ــري ـم ــي
كــوربــن ونـ ـ ّـواب ال ـحــزب ،بـعــدمــا بــدا
ّ
ك ــأن كــوربــن يخفف مــن ح ـ ّـدة لهجة
رس ــال ــة مـئـتــي نــائــب تــوضــح مــوقــف
ال ـح ــزب امل ــؤي ــد ل ـلـب ـقــاء ف ــي االت ـح ــاد
ّ
"نتوحد في رأينا
األوروبــي ،وتقول:
ب ــأنـ ـن ــا سـ ـنـ ـك ــون فـ ــي وضـ ـ ــع أف ـض ــل
فــي حــال بقائنا فــي االت ـحــاد" .إال أن
مـكـتــب ك ــورب ــن ع ــاد وغ ـ ّـي ــر الـجـمـلــة
لتصبح "أغلبيتنا الـســاحـقــة تؤمن
بأفضلية البقاء" .وفــي هــذا الصدد،
أوضـ ــح م ـص ــدر مل ــوق ــع "بــولـيـتـيـكــس
هوم" البريطاني" :ذهبوا إلى ّ
النواب
ّ
ال ــذي ــن وق ـع ــوا الــرســالــة وق ــال ــوا لهم
إن كـ ــوربـ ــن ق ـ ــرر ت ـغ ـي ـيــر م ـض ـمــون
ال ــرس ــال ــة" ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن "الـغـضــب
باتجاه كوربني يتزايد ،والكثيرون
منهم يرون أنه يعرقل حملة البقاء".
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ق ـب ــل أي ـ ــام م ــن انـ ـط ــاق مـ ـب ــاري ــات ك ــأس
أوروبـ ــا لـكــرة ال ـقــدم ،ب ــدت أم ــس األج ــواء
ملبدة فــي البلد املضيف ،فرنسا ،حيث
أوق ـعــت الـفـيـضــانــات أرب ـعــة قـتـلــى خــال
اسـبــوع ،فيما تشهد البالد احتجاجات
شبه متواصلة ضد قانون العمل املقترح
ً
من جانب الحكومة ،فضال عن هواجس
أمنية.
«ف ـل ـن ـح ـت ـفــل ب ــرغ ــم ك ــل ش ـ ـ ــيء» ،عـنــونــت
صحيفة «جــورنــال دو ديـمــانــش» ،فوق
َ
لشرطيي من قوة النخبة ،تحت
صــورة
امل ـط ــر ،أم ــام «س ـت ــاد دو ف ــران ــس» ،حيث
فــاز منتخب فرنسا لكرة القدم ،في آخر
ً
مـ ـب ــاراة ت ـح ـض ـيــريــة ،ح ــام ــا بـعـضــا من
ُ
خف
الفرح للبالد .وفي هذا اإلطــار ،لم ي ِ
ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي ،ف ــرن ـس ــوا ه ــوالن ــد،
م ـخ ــاوف ــه م ــن اح ـت ـم ــال ح ـص ــول ه ـجــوم
«إره ـ ــاب ـ ــي» ف ــي بـ ـ ــاده خـ ــال م ـب ــاري ــات
ك ــأس أوروبـ ـ ــا« ،م ـب ـش ـرًا» مــواطـنـيــه بــأن
«هذا الخطر سيبقى قائمًا ،ويا لألسف،
لوقت طــويــل ...لذلك علينا أن نتخذ كل
االح ـت ـيــاطــات ل ـكــي ت ـكــون ك ــأس أوروبـ ــا
ّ
 2016ناجحة» .وذكــر هوالند بأن بالده
ال ت ـ ــزال ت ـع ـيــش ح ــال ــة الـ ـ ـط ـ ــوارىء ،منذ
هجمات الثالث عشر من تشرين الثاني
املاضي في باريس ،مطمئنًا إلى «تعبئة
ك ـ ــل الـ ــوسـ ــائـ ــل لـ ـضـ ـم ــان األم ـ ـ ـ ــن» خ ــال
املباريات.

وس ـ ـي ـ ـشـ ــارك أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  90ألـ ـ ــف دركـ ــي
وشرطي وعنصر أمن خاص في حماية
م ــاع ــب كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،ال ـت ــي
ستستقبل نـحــو سـبـعــة مــايــن متفرج
من العاشر من حزيران الجاري ،وحتى
الى العاشر من تموز املقبل .وقبل أيام،
قـ ــال وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـف ــرن ـس ــي ،بــرنــار
كـ ــازنـ ــوف« ،ه ــدف ـن ــا ه ــو أن ت ـك ــون كــأس
اوروبــا مناسبة كبرى لالحتفاالت ،لكن
يجب أن نقول الحقيقة للفرنسيني ،وهي
أن اتخاذ االحتياطات بنسبة مئة باملئة
ال يعني أن املخاطر تبددت بالكامل».
وت ـ ـط ـ ـ ّـرق هـ ــوالنـ ــد إلـ ـ ــى االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
الـ ـت ــي ت ـع ــرق ــل ال ـع ـم ــل ف ــي م ـن ــاط ــق ع ــدة
ً
مــن الـبــاد ،قــائــا إن «أح ـدًا لــن يفهم» أن
ُي ـضــرب ع ـمــال الـسـكــك الـحــديــد وط ـيــارو
الخطوط الجوية الفرنسية ،وأن يمنعوا
مشاهدي مباريات كرة القدم من التنقل
بني املدن العشر التي تستقبل املباريات.
وحـ ــول إض ـ ــراب ع ـمــال ال ـس ـكــك ال ـحــديــد،
ق ــال هــوالنــد« ،ن ـحــرز تـقــدمــا فــي السعي
إلي ـجــاد ح ــل» .وف ــي اإلط ـ ــار ،ك ــان رئيس
ال ـ ـ ــوزراء ال ـفــرن ـســي ،مــانــويــل ف ــال ــس ،قد
حـ ـ ـ ــاول الـ ـسـ ـب ــت املـ ــاضـ ــي إق ـ ـنـ ــاع ع ـم ــال
ً
السكك الحديد باستئناف العمل ،قائال
إن تحركهم «غير مفهوم على اإلطــاق»
فــي املـنــاطــق الـتــي غمرتها الفيضانات.
وك ــان ــت ح ـكــومــة ف ــال ــس «االش ـت ــراك ـي ــة»

قــد دع ــت مـنـفــذي اإلضـ ــراب إل ــى التحلي
بحس من «املسؤولية» ،مع اقتراب كأس
اوروبا ،من دون أن تلقى دعواتها أصداء
ح ـتــى اآلن ،ح ـيــث اق ـت ـصــر ال ـع ـمــل أمــس
على نصف عدد القطارات على الخطوط
الرئيسية.
ّ
وكــثــف الـضـغــوط عـلــى الـحـكــومــة إعــان
طياري شركة «إيــر فرانس» عن اضــراب
من  11الى  14من الشهر الجاري .وتسعى
هـ ــذه االضـ ــرابـ ــات إلـ ــى تـحـقـيــق مـطــالــب
ق ـطــاع ـيــة م ـع ـي ـنــة ،ل ـكــن أس ــاس ـه ــا يـعــود
إلى نقمة واسعة احتجاجًا على تعديل
ق ــان ــون ال ـع ـمــل ،والـ ــذي أثـ ــار ،مـنــذ ثــاثــة
أش ـهــر ،ت ـظــاهــرات تخللها أع ـمــال عنف
في بعض األحيان .ومن املرتقب تنظيم
ت ـظــاهــرة ك ـبــرى ف ــي ب ــاري ــس ف ــي ّ 14من
تعنت
الشهر الـجــاري ،في ظل استمرار ُ
ال ـح ـك ــومــة ،ل ـكــن اس ـت ـط ــاع لـ ـل ــرأي نـشــر
أمــس أفــاد أن غالبية الفرنسيني ()%54
يـ ـع ــارض ــون االض ـ ــراب ـ ــات وال ـت ـظ ــاه ــرات
القائمة.
وب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـهــاجــس األمـ ـن ــي ،أوق ـعــت
فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة أربعة
باريس
قتلى خالل أسبوع في ضواحي ُ
ووسط البالد ،وتسببت بخسائر ق ّدرت
بمبالغ تراوح بني  600مليون وملياري
يورو ،بحسب مختلف شركات التأمني.
(األخبار ،أ ف ب)

هوالند :الخطر
اإلرهابي سيبقى قائمًا
لألسف لوقت طويل
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ما قل
ودل
بدأ زعيم اليسار "الراديكالي"
في فرنسا ،جان لوك ميالنشون،
في باريس ،أمس ،حملته لالنتخابات
الرئاسية لعام  2017في حضور
آالف من أنصاره ،في حين لم تبادر
األحزاب الكبرى حتى الى تسمية
مرشحيها .وقال مرشح حركة
"فرنسا العاصية"" :أدعوكم الى

أفقيا
 -1راقصة لبنانية راحلة –  -2رتبة عسكرية – من األحجار الكريمة املشهورة – -3
ولد ذكر – خالف قديم –  -4مجتمع بيوت يزيد عددها على بيوت القرى – اإلعانة
متشابهان
واملساندة والقوة –  -5عائلة مغنية اوبرا فرنسية راحلة – مدخل املنزل – -6
ُ
– من أعضاء الجسم – بلدة لبنانية في قضاء صيدا –  -7جرع املاء – رسائل ترسل
من مكان الى آخر بواسطة جهاز إرسال السلكي –  -8مدينة مصرية على النيل في
محافظة اسيوط – زجــر وانتهر –  -9بغض – حــرف عطف – نعم باألجنبية – -10
موسيقار ومطرب مصري راحل

عموديًا
حملة ال تهدف فقط الى االعالن
عن ّوجود ،أدعوكم الى حملة
لتولي السلطة" .وتحت شعار
"جبهة اليسار" مع الشيوعيين،
حاز ميالنشون  11في المئة من
االصوات في الدورة االولى من
االنتخابات الرئاسية السابقة في
 .2012إال أن استطالعات الرأي
تظهر حاليا أنه سيحصد  12في
المئة من االصوات في انتخابات
العام المقبل.
(أ ف ب)

 -1احد متصرفي جبل لبنان زمن الحكم العثماني –  -2والدة – مدينة تركية على نهر
دجلة –  -3أميرة انكليزية تعرضت لحادث سيارة ادى الى وفاتها – نوع من السمك –
 -4يمشي على اليدين والرجلني كالطفل – حرف جر – تهدم البناء –  -5ضمير متصل
– إحدى اإلمارات العربية املتحدة –  -6كثير من كل شيء – قلب الثمرة – جماعة من
الناس من فئة الذكور –  -7موقع في سوريا انتصر فيه سليم األول على املماليك عام
 1516فكان الفتح العثماني للشرق – للندبة –  -8بلدة لبنانية في قضاء الكورة – -9
كلس أو ليمون حامض باألجنبية – مدينة جنوبي بوهيميا هي مقر املتطرفني من
اتباع هوس –  -10مثل ونظير – عائلة ممثلة أميركية راحلة من أصول أملانية

حل الشبكة 2306

شروط اللعبة

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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أفقيا

 -1سعيد عقل – بن –  -2وروار – اسوج –  -3يعسر – قبر –  -4سرفيس – دعوى –  -5وز – يرك –
 -6يا – مساكن –  -7حمس – لو – جم –  -8مسالخ – باب –  -9رادو – برميل –  -10نس – ليما – ال

عموديًا

 -1سويسري – مــرن –  -2عرعر – احساس –  -3يوسفي – مــاد –  -4داري – مسلول –  -5عر –
سوس –  -6زال – بم –  -7البد – كوبرا –  -8سرعني – ام –  -9بو – ور – جبيل –  -10نجوى كرم – ال

إعداد
نعوم
مسعود

قائد عسكري روسي ( )1974-1896من أبرز وأشهر قادة الحرب العاملية
الثانية .حـ ّـرر ستالينغراد وشــارك في إحتالل برلني .وزيــر الدفاع بعد
إنتهاء الحرب
 = 7+4+3+1إسم مللوك إنكليز ■  = 6+8+2+9من الفاكهة ■ = 5+10+11
قطعة من الجيش

حل الشبكة الماضية :صافيناز قدري

