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القاهرة تعتذر للرياض عن عدم الصلح مع أنقرة ...واتفاقات مصريـ
إخفاق للجهد
السعودي في
المصالحة بين مصر
وتركيا بسبب رجب
طيب أردوغان،
تقابل ذلك زيادة في
التقارب المصري ــ
الروسي عبر عدة
اجتماعات وزارية
في القاهرة،
رغم خالفات على
المحطة النووية
وعودة السياحة
الروسية

ما يتعلق بتنفيذ أضخم املشروعات
ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ،وه ـ ـ ــو مـ ـحـ ـط ــة ال ـض ـب ـع ــة
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ،املـ ـ ـم ـ ـ ّـول بـ ـق ــرض ح ـكــومــي
روسي قدره  25مليار دوالر على مدار
ثماني سنوات.
مشكلة «الضبعة» ،رغم إعالن التفاهم
امل ـص ــري ال ــروس ــي ،وق ــد تـسـبـبــت في
إرجـ ـ ـ ـ ــاء زيـ ـ ـ ـ ــارة ال ــرئـ ـي ــس ف ــادي ـم ـي ــر
بوتني للقاهرة ،مرتبطة برغبة شركة
«روساتوم» الروسية في زيادة نسبة
الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـ ـ ــذي سـ ـي ــوف ــره ال ـج ــان ــب

القاهرة ــ أحمد جمال الدين
أرسلت الخارجية املصرية لنظيرتها
السعودية يــوم أمــس تبلغها إخفاق
املـبــاحـثــات الـتــي ج ــرت بــن الجانبني
املـ ـص ــري والـ ـت ــرك ــي خـ ــال األس ــاب ـي ــع
املاضية بوساطة خاصة من الرياض،
وذل ــك بـعــد االن ـت ـقــادات األخ ـيــرة التي
أدلى بها نائب رئيس الوزراء التركي
وت ـ ـحـ ــدث خ ــال ـه ــا عـ ــن ان ـ ـقـ ــاب عـلــى
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ف ــي م ـصــر .وشــرحــت
ال ـق ــاه ــرة أن ـهــا ك ــان ــت «حــري ـصــة على
إتمام املصالحة في أقرب فرصة ،وفور
ت ـقــديــم ال ـجــانــب ال ـتــركــي ال ـت ـع ـهــدات»
ال ـتــي واف ــق عـلـيـهــا خ ــال اجـتـمــاعــات
الوفد الدبلوماسي واألمني املصري،
الذي زار أنقرة الشهر املاضي ،مشيرة
إل ــى أن ـهــا ت ـق ـ ّـدر ج ـهــود ال ــري ــاض ،بل
«لوال دعوتها ما قبلنا الجلوس على
م ــائ ــدة واحـ ـ ــدة م ــع ال ـج ــان ــب ال ـتــركــي
الراعي لإلرهاب».
ووف ــق مـصــادر دبلوماسية مصرية،
ثـ ـم ــة «صـ ـع ــوب ــة ب ــالـ ـغ ــة» ف ـ ــي إتـ ـم ــام
املـ ـص ــالـ ـح ــة مـ ــع وجـ ـ ـ ــود رجـ ـ ــب طـيــب
أردوغ ـ ـ ــان ع ـلــى رأس ال ـس ـل ـطــة ،كــذلــك
ف ــإن «م ـصــر لــن ت ـقــدم ت ـن ــازالت أخــرى

نتائج اللوتو اللبناني
30 33 32 22 21 17 4
جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1376وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة33 - 32 - 22 - 21 - 17 - 4 :
الرقم اإلضافي30 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ل .ل.¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 63.180.630ل .ل.
 عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـك ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــة32 :شبكة
 الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1.974.395 :ل .ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 63.180.630ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1209 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52.259 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 157.240.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19.655 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 2.637.527.210 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 63.536.418 :ل .ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1376
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح00647 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 34.986.049 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة34.986.049 :ل .ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0647 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.647 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.47 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.امل ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــغ امل ـ ـت ـ ــراك ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 75.000.000ل.ل.

شركة طيران خاصة لاللتفاف
على نقل األتراك للسياح الروس
ً
امل ـصــري ،ليكون  %25ب ــدال مــن ،%15
كما تم االتفاق في البداية ،خاصة في
ظل ضخامة القرض ،إضافة إلى زيادة
س ـعــر ال ـف ــائ ــدة ع ــن  %3ورف ـ ــع فــائــدة
الـتــأخـيــر ع ــن امل ــوع ــد ،وه ــي ال ـشــروط
التي ترى فيها الحكومة املصرية أمرًا
صعبًا اآلن بسبب األزمة االقتصادية.
ورغ ــم إع ــان مــوسـكــو دخ ــول االتـفــاق
ّ
حيز التنفيذ اعتبارًا من الثالث عشر
من الشهر املاضي ،فإن هذا االتفاق لم

قتل وأصيب ثالثة من الشرطة في تفجير مدرعة في العريش أمس (آي بي ايه)

الحتواء املوقف في ظل غياب التقدير
الـ ـت ــرك ــي ل ــاس ـت ـج ــاب ــة ال ـس ــري ـع ــة مــن
مصر».
ع ـل ــى ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ورغ ـ ـ ــم اس ـت ـم ــرار
ال ـ ـت ـ ـقـ ــارب املـ ـ ـص ـ ــري ـ ـ ـ ـ الـ ـ ــروسـ ـ ــي فــي

األســاب ـيــع املــاض ـيــة ،عـبــر ل ـقــاءات بني
م ـســؤولــي ال ـب ـلــديــن وان ـع ـق ــاد الـ ــدورة
ال ـع ــاش ــرة لـلـجـنــة امل ـش ـتــركــة بينهما
على مستوى وزاري ،فإن نقاط خالف
جوهرية تلوح فــي األف ــق ،خاصة في

استراحة
2212 sudoku

كلمات متقاطعة 2 2 1 2

أفقيا
 -1أكبر جزر ماريانا األميركية فيها قاعدة بحرية وجوية أميركية حيوية في املحيط
ال ـهــادىء – عاصمة أوروب ـيــة –  -2ملكة تــدمــر التاريخية – أبــو أبــي أو أمــي –  -3عائلة
مخرج سينمائي هندي راحل – شريط سينمائي باألجنبية –  -4أطول أنهر فرنسا يغطي
ّ
القطبية – من الحبوب –  -6بلدة
حوضه خمس مساحة البالد – جرح –  -5سكان املناطق
لبنانية بقضاء زحلة –  -7يخافان ويخشيان – خنزير ّ
بري –  -8شاب ال خبرة له – إله
ّ
الفرنسيي له مجموعة اإلجتهادات
– ُيسكن لهب الحريق –  -9من كبار رجــال القانون
ّ
العامة وهــي كــدائــرة املـعــارف للمحامني – والــد –  -10م ــؤرخ وأدي ــب ســوري راحــل أنشأ
ُ
جريدة املقتبس عام 1908

عموديًا

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.

 -1من الحيوانات – راقص لبناني توفي منتحرًا –  -2واحد باألجنبية – للندبة – حيوان أليف – -3
ُ
إسم تعرف به قارتا أوروبــا وآسيا معًا – يجري في العروق –  -4عائلة رئيس مصري – من اآلالت
الكهربائية الضرورية في املنازل –  -5متشابهان – يواجهك ويجتمع بك –  -6إسم موصول – نبات
ُ
ً
تابال – ورك –  -7مال ودراهــم – مدينة إيرانية –  -8صفة ّ
يلقب
زراعــي بــزوره من األفاويه تستعمل
ُ
بها الشيطان – ّ
حدد تاريخ الكتاب –  -9يشير بيده – مبنى ومكان تحفظ فيه األموال العامة للدولة
ُ
اإلسالمية وتصرف بمكانها الصحيح –  -10مفاعل نووي في فلسطني املحتلة – إمارة عربية

مشاهير 2212

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1ليون بانيتا –  -2كروب – كان –  -3أنيس – سرسنك –  -4ليل – او – بغل –  -5يس – كرمل – شو –
 -6أفق – ّولس – ْ -7ليل – الكرنك –  -8بلميرا – ّ -9
نولد – اب – بو –  -10سيدي سليمان

عموديًا

 -1ليالي األنس –  -2نيس – وي –  -3وكيل – البلد – ّ -4
نرس – كف – لدي – ّ -5
وب – ارقام –  -6ابسوم –
ليال –  -7لوكربي –  -8يكسب – ارل –  -9تانغ شان – با –  -10انكلو سكسون

حل الشبكة 2211

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كاتبة تونسية شابة وواح ــدة مــن أنشط الكاتبات فــي حقل املـســرح والقصة.
فــازت بمنحة املــورد الثقافي في مجال الكتابة األدبية وبمنحة من الصندوق
العربي للثقافة والفنون
 = 5+3+2+1+9+8املشتبه واملشكوك فيه ■  = 10+6+4+7مواد قاتلة ■ 5+7+11
= يشتم ويلعن

حل الشبكة الماضية :جعفر النميري

