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العالم

العالم

مصر

ومن بينها مشروع بقيمة  30مليون
دوالر ،وآخر بقيمة  15مليون دوالر،
م ـم ـ ّـوالن جــزئـيــا م ــن «هـيـئــة املـعــونــة
األميركية».
ووف ـ ـقـ ــا ل ـن ـت ــائ ــج ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ،فـقــد
استعانت الشركة الفرنسية بثالثة
مـسـتـشــاريــن ،أح ــده ــم كــانــت مهمته
ت ـق ــدي ــم رش ـ ــى ملـ ـس ــؤول ــن م ـصــريــن
للتأثير على فوز الشركة بالعطاءات،
وقد تم تسجيل الرشى في حسابات
الشركة باعتبارها أتعاب استشارات
وعموالت.
وق ــد أش ـ ــارت ال ــوث ــائ ــق إل ــى شخص
ُيــدعــى عــاصــم ال ـجــوهــري ،ال ــذي كــان
يـعـمــل فــي مـنـصــب املــديــر التنفيذي
ل ـش ــرك ــة «ب ـي ـج ـس ـك ــو» ،وإلـ ـ ــى تـلـقـيــه
رشـ ــى م ــن «ألـ ـسـ ـت ــوم» ،وح ـك ــم عليه
بالسجن  42ش ـه ـرًا ،وإعـ ــادة خمسة
ماليني دوالر من الرشى التي تلقاها.
والجوهري مصري يحمل الجنسية
األميركية ،وكان يشغل منصب املدير
التنفيذي للشركة الـتــي كــانــت تقدم
خدمات استشارية لوزارة الكهرباء،
وتمتلك شركة «بكتل» األميركية 40
فــي املئة مــن حصتها ،بينما تمتلك
وزارة الكهرباء  40في املئة ،في حني
كانت حصة  20في املئة مملوكة من
قـبــل «ال ـب ـنــك ال ـت ـجــاري ال ــدول ــي» ،ثم
اشترت شركتان مصريتان الحصة
األج ـن ـب ـيــة ف ــي ال ـش ــرك ــة ،ال ـت ــي أق ــرت
ب ـت ـلــك ال ـت ـهــم ووافـ ـق ــت ع ـلــى تـســديــد
 772مليون دوالر ،إلنهاء التحقيقات
بتسوية تـعـ ّـد أكـبــر غــرامــة تــدفــع في
تاريخ قانون الفساد األميركي.

شركة «ألستوم» الفرنسية

من التهويد إلى «عاصمة السيسي»

برغم تاريخها المليء
باألزمات والفضائح ،وتورطها
في مشروع قطار تهويد
القدس مع حكومة االحتالل،
ال تزال شركة «ألستوم»
الفرنسية تتوغل في االقتصاد
المصري يومًا تلو آخر
أحمد عابدين
«ألـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوم» تـ ـ ــرغـ ـ ــب ف ـ ـ ــي اق ـ ـت ـ ـحـ ــام
العاصمة اإلدارية الجديدة في مصر.
ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ملـنـطـقــة
الشرق األوســط وشمال أفريقيا في
املجموعة الفرنسيةّ ،
صرح قبل مدة
بــذلــك ،خ ــال جــولــة أعـ ّـدت ـهــا الـشــركــة
ملجموعة من الصحافيني املصريني،
ً ّ
قــائــا إن الـشــركــة تسعى الــى تنفيذ
مشروعات خطوط املترو والترام في
املدينة الجديدة ،التي يريد الرئيس
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـف ـ ـتـ ــاح ال ـس ـي ـس ــي
إنـ ـش ــاء ه ــا ،ل ـت ـك ــون ع ــاص ـم ــة بــديـلــة
للقاهرة.
طـمــوح املجموعة الفرنسية مفهوم
بالطبع ،فهي ّ
تعد من بني الشركات
الــرائــدة فــي العالم فــي قطاع السكك
الحديد ،ولكن املشكلة تكمن في أن

19

السبت  5أيار  2018العدد 3459

ال ـح ـكــومــة امل ـصــريــة سـتـتـجــاهــل ،إن
واف ـقــت عـلــى عملية الـتـلــزيــم ،ت ـ ّ
ـورط
«ألـ ـسـ ـت ــوم» ف ــي عـ ــدة م ـش ــاري ــع ذات
طـ ــابـ ــع «تـ ـ ـه ـ ــوي ـ ــدي» ف ـ ــي األراضـ ـ ـ ــي
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة امل ـ ـح ـ ـت ـ ـلـ ــة ،ع ـ ـ ــاوة
ع ـلــى ان ـخ ــراط ـه ــا ف ــي مـ ـش ــروع «ســد
ال ـن ـه ـض ــة» ال ـ ــذي ي ـش ـكــل واح ـ ـ ـدًا مــن
أخـطــر الـتـهــديــدات اإلقـلـيـمـيــة لألمن
القومي املصري.
وكانت الشركة قد أقدمت على تنفيذ
مشروع «ترام القدس» ،وسط تنديد
شـعـبــي ودع ـ ــوات ملـقــاطـعـتـهــا ،حيث
عمل املشروع على ربط املستوطنات
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة املـ ـت ــاخـ ـم ــة ل ـل ـش ـطــر
الشرقي من مدينة القدس ،بشطرها
الغربي ،ما ساهم في نمو تلك الكتل
االس ـت ـي ـط ــان ـي ــة ،وإح ـ ـكـ ــام ال ـح ـصــار
على الـقــدس الشرقية ،وفصلها عن
الضفة الغربية ،إضافة إلى مصادرة
م ـ ـسـ ــاحـ ــات ض ـخ ـم ــة م ـ ــن األراضـ ـ ـ ــي
الفلسطينية.
والجدير بالذكر ،في هذا اإلطــار ،أن
الـجــامـعــة الـعــربـيــة سـبــق أن ن ـ ّـددت،
خالل ّ
قمة الخرطوم (آذار عام )2006
بـ«البناء غير الشرعي لترام القدس»،
ودع ــت حـيـنـهــا ال ـشــركــات املـســاهـمــة
في هذا املشروع ،ومن بينها شركة
«ألـسـتــوم» إلــى االنـسـحــاب ف ــورًا ،مع
الـتـهــديــد بــاتـخــاذ إج ـ ــراءات ضــدهــا،
كما طالبت الحكومة الفرنسية ،التي
تـمـلــك أسـهـمــا ف ــي ال ـشــركــة ،بــاتـخــاذ
م ــوق ــف ي ـت ـنــاغــم م ــع م ـســؤول ـيــات ـهــا
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ومـ ــع أحـ ـك ــام ال ـق ــان ــون
الدولي.

ي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أن «الـ ـسـ ـت ــوم»
ن ـف ـس ـه ــا لـ ـه ــا دور ك ـب ـي ــر ف ـ ــي ب ـن ــاء
«سـ ـ ــد ال ـن ـه ـض ــة» اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي ،الـ ــذي
ي ـش ـكــل إحـ ـ ــدى أكـ ـب ــر األزمـ ـ ـ ــات ال ـتــي
تواجهها مصر حــالـيــا ،إذ سبق أن
ّ
وقعت مع الحكومة اإلثيوبية عقدًا
بـقـيـمــة  250م ـل ـيــون ي ـ ــورو ،لـتــزويــد
الـ ـس ـ ّـد ب ــ«ال ـت ــورب ـي ـن ــات» وامل ــول ــدات
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة الـ ــازمـ ــة لـلـتـجـهـيــزات
الكهرومائية.
وكانت املجموعة الفرنسية قد أكدت،
ّ
ستورد وتشرف على
في بيان ،أنها
تركيب كل املعدات الكهروميكانيكية
ّ
ل ـل ـم ـش ــروع اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي ،وأن ال ـع ـقــد
ً
يشمل أيضًا أعـمــاال هندسية داخــل
الـســد ال ــذي سـيـحــرم مـصــر مــن جــزء
كبير من حصتها في ماء نهر النيل.
وع ـ ــاوة ع ـلــى م ــا س ـبــق ،ف ــإن تــاريــخ
«ألستوم» بالغ السوء في عملياتها
داخ ـ ــل مـ ـص ــر ،إذ س ـب ــق أن أش ـ ــارت
وســائــل إع ــام مـصــريــة إل ــى أن عــددًا
من املشاريع التي نفذتها املجموعة
الفرنسية شهدت «كــوارث ضخمة»،

تاريخ «ألستوم» بالغ
السوء في عملياتها
داخل مصر

مــن بينها تــوقــف ع ــدد مــن محطات
ّ
تنفيذها ،عن
الـكـهــربــاء الـتــي تــولــت ّ
ال ـع ـمــل ،بـسـبــب ع ـي ــوب فــن ـيــة ،وك ــان
أش ـه ــره ــا ان ـف ـج ــار «م ـح ـطــة ال ـت ـبــن»
بعد  26شـهـرًا مــن التشغيل ،والتي
ُوصفت بأنها كانت واحدة من أسوأ
كوارث «ألستوم» في مصر.
كما كــان للمجموعة الفرنسية دور
كبير فــي ح ــدوث ش ــروخ فــي جــدران
ال ـس ــد الـ ـع ــال ــي ،ح ــن ت ـع ــرض جـســم
الـســد لبعض االه ـت ــزازات األرضـيــة،
ال ـت ــي أع ــاده ــا ،أح ـم ــد ع ـبــد ال ـج ــواد،
ال ـخ ـب ـيــر ال ـه ـن ــدس ــي ورئـ ـي ــس فــريــق
األبحاث في معهد الكويت لألبحاث
العلمية ،إلى عمليات تطوير ألجهزة
التحكم الـتــي قــامــت بها «ألـسـتــوم»،
إلى جانب تغيير األريــاش الروسية
وتدميرها بشكل كامل حتى ال يعاد
اس ـت ـخــدام ـهــا .وق ــد ت ــم س ــد ج ــزء من
ف ـت ـح ــات ال ـس ــد (ت ـص ــل إلـ ــى ح ــوال ــى
 90سـنـتـيـمـتـرًا) بــاالسـمـنــت وامل ــواد
الـخــرســانـيــة املـسـلـحــة ،م ــا ّأدى إلــى
تقليل كـفــاءة املــولــدات الكهربائية،
وت ـغ ـي ـيــر ال ـش ـكــل الـتـصـمـيـمــي ال ــذي
ُبني السد العالي على أساسه.
وبرغم ذلك ،قامت الحكومة املصرية
بالتعاقد مــع الشركة الفرنسية في
ع ــدد كـبـيــر م ــن امل ـش ــاري ــع ،فـبـجــانــب
تنفيذها الخطني األول والثاني من
مـتــرو األن ـفــاق داخ ــل الـقــاهــرة ،جرى
التعاقد مع «ألستوم» لتنفيذ أعمال
صيانة البنية التحتية واإلش ــارات
للمرحلتني األول ــى والـثــانـيــة للخط
الثالث ملترو القاهرة ،واملشاركة في

تسعى الشركة إلى تنفيذ مشروعات خطوط المترو والترام في المدينة الجديدة (أسما وجيه)

األعمال الخاصة باملرحلتني الثالثة
والرابعة (ب) للخط الثالث ،وتجديد
السكك الحديد الرئيسية باملساهمة
مع هيئة سكك حديد مصر.
مــا سبق يثير ت ـســاؤالت ع ـ ّـدة ،ربما
ي ـم ـك ــن الـ ـعـ ـث ــور عـ ـل ــى طـ ـ ــرف خ ـي ــط،
ل ــإج ــاب ــة ع ـن ـه ــا ،مـ ــن خ ـ ــال ن ـتــائــج
تحقيقات أجراها القضاء األميركي
م ــع «أل ـس ـت ــوم» ،وان ـت ـهــت ف ــي كــانــون

األول ع ـ ــام  ،2014إذ خ ـل ـصــت إل ــى
الـكـشــف عــن رش ــى ُدف ـعــت ملـســؤولــن
مصريني لتسهيل حصول املجموعة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ع ـل ــى عـ ـق ــود املـ ـش ــاري ــع.
ال ـ ـجـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة أتـ ـ ــت فـ ــي سـ ـي ــاق سـعــي
«أل ـس ـتــوم» لـلـحـصــول عـلــى صفقات
لـشـبـكــة ن ـقــل وت ــوزي ــع ال ـك ـهــربــاء في
مصر ،تنافست فيها شركات عاملية،

فلسطين

ّ
«الشعبية» تشكك في نصاب «الوطني» ...و«حماس» تدعو إلى «مجلس» جديد

«مسيرات العودة» تتواصل بقوة

«الفساد أقوى
من كل االعتبارات»
في حديث إلى «األخبار» ،يقول املهندس
عمرو رؤوف ،وهو خبير دولي في األنفاق
ّ
والسكك الحديدية ،إنه قام برفع دعوى
لوقف إنشاء الخط الثالث من مترو أنفاق
القاهرة لعدة أسباب ،من بينها «مشاركة
شركة ألستوم في األعمال وإهدار املليارات
في املشروع ،وبسبب وجود أخطاء انشائية
فيه ،إال أن قانونًا أصدره املستشار عدلي
منصور ،رئيس الجمهورية السابق ،أوقف
ّ
ألنه ّ
نص على عدم أحقية
النظر في القضية
املواطنني في االعتراض على العقود املوقعة
بني الدولة والشركات».
ويضيف رؤوف ّأن من الغريب اإلصرار على
التعاقد مع «ألستوم» في كل تلك املشاريع
رغم تاريخها املليء بالفساد والكوارث في
ّ
مصر ،حتى إنها «أصبحت تمثل تهديدًا
على األمن القومي رغم وجود بدائل أفضل
بكثير ،مثل الشركات اليابانية أو الصينية أو
ً
الروسية ،فمثال شنغهاي فيها أكبر شبكة
مترو أنفاق في العالم ،والصني فيها أكبر
شبكة قطارات فائقة السرعة في العالم،
إال ّأن من الواضح أن الفساد أقوى من كل
االعتبارات في مصر».
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غزة ــــ هاني إبراهيم
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ضـ ـع ــف ال ـ ــدع ـ ــوات
ال ـج ـمــاه ـيــريــة داخ ـ ــل ق ـط ــاع غـ ــزة إلــى
املشاركة فــي «جمعة عمال فلسطني»
الــذي أعلنته «الهيئة العليا ملسيرات
ال ـع ــودة ال ـك ـبــرى» ،لــوحــظ تــزايــد عــدد
املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــن ،رغ ـ ـ ــم أن ي ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
ال ـحــالــي يـعـتـبــر األسـ ــوأ واألشـ ــد على
املتظاهرين ،نظرًا إلى الظروف الجوية
التي ساعدت قوات االحتالل في إغراق
ّ
املخيمات بالغاز املسيل للدموع.
وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي أص ـي ــب ف ـيــه أكـثــر
م ــن  1143م ـت ـظــاه ـرًا ،بـيـنـهــم ع ـشــرات
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت ال ـ ـخ ـ ـطـ ــرة بـ ـحـ ـس ــب وزارة
ال ـص ـح ــة ف ــي غـ ـ ــزة ،ن ــاش ــدت الـ ـ ـ ــوزارة
«املؤسسات الدولية واإلغاثية توفير
الدعم الفوري واملباشر للمستشفيات
وامل ـ ــراك ـ ــز ال ـص ـح ـيــة بـ ــأدويـ ــة ولـ ـ ــوازم
الـ ـط ــوارئ ال ـتــي أوش ـك ــت ع ـلــى الـنـفــاد
جراء تدفق مئات االصابات».
ّ
ميدانيًا ،تمكن شبان فلسطينيون من
إس ـقــاط طــائــرتــي تـصــويــر صغيرتني
ت ــابـ ـعـ ـت ــن لـ ـجـ ـي ــش االحـ ـ ـت ـ ــال ش ــرق
الـ ـقـ ـط ــاع ،ظ ـه ــر أم ـ ــس ،ب ـع ــد رم ـي ـه ـمــا
بالحجارة ،وهو ما اعترف به املتحدث
باسم الجيش اإلســرائـيـلــي ،مــؤكـدًا أن
«ال خ ــوف مــن ت ـســرب مـعـلــومــات بعد
سيطرة الفلسطينيني عليهما».
ّ
كـ ــذلـ ــك ،ع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن قـ ــوات
االح ـتــال أرس ـلــت ،أول مــن أم ــس ،عبر
م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـل ـي ــب األح ـ ـمـ ــر الـ ــدولـ ــي،
ّ
رســائــل إل ــى حــركــة ح ـمــاس ومنظمي
م ـس ـيــرات ال ـع ــودة ت ـحــذرهــم فـيـهــا من

«إطالق الطائرات املشتعلة على حدود
ق ـطــاع غـ ــزة» ،م ـه ـ ّـددة بــالــرد «بــاطــاق
قذائف مدفعية على مخيمات العودة».
وهذا ما يتوافق مع تهديدات نشرتها
القناة العبرية الثانية بــأن «الجيش
اإلسرائيلي قـ ّـرر تصعيد الوضع ضد
مطلقي ال ـطــائــرات الــورقـيــة الـتــي أدت
إل ــى ح ــرق آالف الــدون ـمــات الــزراع ـيــة»
ف ــي ال ـح ـقــول ال ـتــاب ـعــة لـلـمـسـتــوطـنــات
املجاورة للقطاع ،حيث ألحقت خسائر
«بـمــايــن ال ـشــواكــل» ،كـمــا نـشــر «250
ق ـنــاصــا ع ـلــى ط ــول الـ ـح ــدود ملــواجـهــة
املتظاهرين».
ّ
وإلـ ــى ال ـج ـنــوب م ــن ال ـق ـط ــاع ،تـمــكـنــت
مجموعة من الشبان من اقتحام معبر
كــرم أبــو ســالــم ،وأشـعـلــوا الـنـيــران في
عدد من الغرف العسكرية ،وسط فرار
للجنود من املكان.

المجلس الوطني
ف ـ ـ ــي س ـ ـي ـ ــاق آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،أث ـ ـ ـ ـ ــار انـ ـتـ ـخ ــاب
«املجلس الوطني الفلسطيني» ،في
جلسته الختامية ،اللجنة التنفيذية
واملـجـلــس املــركــزي ملنظمة التحرير،
انـ ـتـ ـق ــادات واسـ ـع ــة وص ـل ــت إلـ ــى حـ ّـد
دع ــوة «ح ـمــاس» إلــى عقد «مجلس»
آخر ،في ضوء «عقده من دون توافق
ومن دون اتباع اإلجراءات القانونية
داخل املجلس» ،إذ إن عملية انتخاب
أع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ج ــرت
ب ــإع ــان «قــائ ـمــة تــواف ـق ـيــة» م ــن دون
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي أدى إل ــى
ح ــال ــة م ــن ال ـفــوضــى أث ـن ــاء الـجـلـســة،
واع ـت ــراض عــدد مــن أعـضــاء املجلس

4

عشرات الحاالت الخطرة من  1143مصابًا في مسيرات يوم أمس (أ ف ب)

ال ــوط ـن ــي ،وهـ ــو م ــا دفـ ــع ال ـتـلـفــزيــون
ّ
الرسمي إلى قطع بث الجلسات.
وانتخب «املجلس الوطني» الرئيس

رفض ليبرمان اعتذار
عباس ،ووصفه بأنه
«شخص حقير»

مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــا ل ـ ــدول ـ ــة
فلسطني ،فيما أعلن أن أعضاءه هم:
م ـح ـم ــود عـ ـب ــاس ،ص ــائ ــب ع ــري ـق ــات،
ع ـ ـ ـ ــزام األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ،ح ـ ـنـ ــان ع ـ ـ ـشـ ـ ــراوي،
تيسير خالد ،بسام الصالحي ،احمد
مـ ـج ــدالن ــي ،ف ـي ـص ــل ك ــام ــل ع ــرن ـك ــي،
صالح رأفت ،واصل أبو يوسف ،زياد
اب ــو ع ـمــرو ،عـلــي أب ــو زهـ ــري ،عــدنــان
الحسيني ،أحـمــد بـيــوض التميمي،
وأحمد ابو هولي .كذلك أعلن عباس
بقاء  3مقاعد شاغرة إلى حني عودة
«الجبهة الشعبية» ودخــول حركتي
«حماس» و«الجهاد اإلســامــي» إلى
املنظمة.

وأص ـ ـ ــدر امل ـج ـل ــس ،أيـ ـض ــا ،ع ـ ــددًا مــن
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ،أبـ ــرزهـ ــا انـ ـتـ ـه ــاء ال ـف ـت ــرة
االن ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ـ ّـي ن ـ ـ ّـص ـ ــت ع ـل ـي ـهــا
االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات املـ ــوق ـ ـعـ ــة ف ـ ــي أوسـ ـل ــو
والـ ـق ــاه ــرة وواشـ ـنـ ـط ــن ب ـم ــا ان ـط ــوت
عـلـيــه م ــن ال ـت ــزام ــات ل ــم ت ـعــد قــائـمــة،
فيما جرى تكليف اللجنة التنفيذية
بتعليق االعتراف بإسرائيل إلى حني
اعترافها بدولة فلسطني على حدود
ال ــراب ــع م ــن ح ــزي ــران  ،1967وإل ـغ ــاء
ق ـ ــرار ض ــم الـ ـق ــدس ال ـش ــرق ـيــة ووق ــف
االستيطان.
وف ـ ــي اإلطـ ـ ـ ــار ذاتـ ـ ـ ــه ،ه ــاج ــم كـ ــل مــن
حــركــة ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي والـجـبـهــة

الشعبية وحركة حماس «املجلس».
وفـ ـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان لـ ـ ـ ــ«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ،أع ـل ـن ــت
ف ـي ــه س ـع ـي ـهــا «ب ـك ــل قـ ــوة م ــع ال ـق ــوى
وال ـف ـصــائــل جـمـيـعـهــا لـعـقــد مجلس
وطني حقيقي متفق عليه ويحضره
ال ـكــل ع ـلــى ق ــاع ــدة ال ـش ــراك ــة م ــن أجــل
حـمــايــة امل ـشــروع الــوطـنــي وتحصني
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة م ـ ــن ع ـبــث
أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب األج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة».
وأض ـ ــاف ـ ــت أن «مـ ـخ ــرج ــات امل ـج ـلــس
الذي عقد في مدينة رام الله ال تمثل
شعبنا الفلسطيني ،وال نعترف بها
كونها بعيدة كل البعد عن التوافق
وافتقرت إلى البعد القانوني وغابت
عـنـهــا أدنـ ــى مـعــانــي الــديـمـقــراطـيــة».
ّ
بــدورهــا ،شككت «الجبهة الشعبية
لـ ـتـ ـح ــري ــر فـ ـلـ ـسـ ـط ــن» فـ ـ ــي حـ ـص ــول
املـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي عـ ـل ــى ال ـن ـص ــاب
ً
السياسي لعقده ،مــؤكــدة أن «حركة
فتح تدرك أن النصاب لم يتحقق ،ألن
الجبهة الشعبية هي التي تمثل هذا
النصاب».
وعـ ـل ــى خ ـل ـف ـيــة خ ـط ــاب ــه ف ــي اف ـت ـتــاح
املـجـلــس الــوطـنــي األس ـبــوع املــاضــي،
وحديثه عن معاداة اليهود للسامية،
اعـ ـ ـت ـ ــذر ال ــرئـ ـي ــس مـ ـحـ ـم ــود عـ ـب ــاس،
أم ـ ــس ،ع ــن ت ـصــري ـحــاتــه ،م ــؤكـ ـدًا أنــه
«يـ ــديـ ــن م ـ ـعـ ــاداة ال ـس ــام ـي ــة ويـعـتـبــر
(ال ـه ــول ــوك ــوس ــت) أب ـش ــع جــري ـمــة في
التاريخ ويتعاطف مــع ضحاياها»،
إال أن وزير األمن اإلسرائيلي أفيغدور
ليبرمان رفض اعتذار عباس ،واصفًا
إياه بأنه «شخص حقير».
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أفقيا
 -1بلدة لبنانية في قضاء صــور –  -2من نباتات الزينة –  -3قبر ورمــس – جنس
ّ
حيات خبيث جدًا – فريق غناء سويدي معتزل –  -4عائلة فيزيائي سويسري راحل
نمساوي األصل حائزعلى جائزة نوبل عام  – 1945رفيق الطالب في املدرسة – -5
أستمع الى أغنية – سرب من الطيور – خصب –  -6نوافذ البيوت – ّ
لس الطعام – -7
نعم باألجنبية – متشابهان – مختص بالكلوة – ّ -8
عداء باألجنبية – مدينة ومرفأ
فرنسي هام –  -9موضع في تونس بالقرب من قابس على طريق القيروان أنزلت فيه
قبائل بني هالل ّوبني سليم الزاحفة من صعيد مصر هزيمة نكراء بقبائل صنهاجة
وعلى رأسها املعز بن باديس الزيري –  -10من أشهر الغزاة الفاتحني في العالم

عموديًا

 -1منطقة في بيروت –  -2العاصمة التاريخية لوادي التيم التي حكمها الشهابيون
–  -3بحيرة روسية – حشرات مجتهدة ومنتجة –  -4صات الضفدع – دولة أفريقية
عاصمتها منروفيا – ّ -5
أعد وأضبط السكان – متشابهان – وضع خلسة –  -6كالم
ّ
أو كل لفظ – ُ
ضعف ورق – أحواض ماء –  -7للندبة – راحة اليد – زاوية باألجنبية
ّ
ّ
–  -8أصوات هواتف خليوية – شجرة صغيرة طيبة الرائحة من فصيلة الغاريات
أزهــارهــا صغيرة بيضاء جعل منها األقــدمــون رم ـزًا للنصر –  -9شيفرة خيطية
تلصق على املنتج لتسهيل قراءة السعر في أماكن البيع –  -10أمبراطور فرنسي
وقائد تاريخي عظيم

أفقيا

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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مشاهير 2862

حلول الشبكة السابقة

1

 -1السلوقي – فج –  -2رضاب – مدح – ّ -3
دمر – يا – كال –  -4الجراميز – ّ -5
غبيات – ال –
 -6ايڤ – راما –  -7نتوه – مقالع – ّ -8
تمس – بدر –  -9هارلم – بيرو –  -10الخرمة – عدس

عموديًا

 -1اردوغان – ها –  -2لضم – بيت مال –  -3سارايڤو – رخ –  -4لب – ال – هتلر – -5
ّ
يجتر – م م م –  -6قمار – أمس –  -7يد – أحمق –  -8حكم – البيع –  -9ليل – أدرد
–  -10جهاز العروس

حل الشبكة 2861

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

سياسي وطبيب سوداني راحل وقائد حركة العدل واملساواة املتمردة
في إقليم دارفور غربي السودان .قتل عام  2011على يد القوات املسلحة
السودانية
 = 4+3+1+6+2+5خالف الكريم ■  = 10+7+8+7+9عاصمة زيمبابوي ■
 = 11+6أغلظ اوتار العود

حل الشبكة الماضية :جان لوك غودار

