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تتمات  /ت�سلية
التقدّ م في القلمون( ...تتمة �ص)9

«العربية» بين القلب ( ...تتمة �ص)9
إيرانية تخ ّفض ال��ش��روط على مختلف الملفات التي
تتصاعد قوتها الواضحة مع انتصارات القلمون والدعم
اإليراني المادي واللوجستي العسكري بمقاتلين وفرق
من الحرس الثوري والتدريب التكتيكي للحشد الشعبي
العراقي والقوات التي تحارب «اإلره��اب السعودي» في
سورية ولبنان وه��و ما ذكرته «العربية» في  10آذار
الماضي نقالً عن لسان مستشار القائد العام للحرس
ألراض
الثوري اإليراني اللواء حسين همداني من تحرير
ٍ
سورية والكالم ال��ذي نشرته عن قائد فيلق القدس في
الحرس الثوري قاسم سليمان عن «مفاجئات قادمة في
سورية ضد االره��اب» ،المدعوم صهيو ـ سعوديا ً في 3
حزيران الجاري ،فهذا يضعنا أمام استفهامات كبيرة على
شاشات قناة «العربية» لجهة ماذا سنصدق وأين كانت
«العربية» تكذب وفي أي جزء تخفي الحقائق البارزة؟
لتتحول إلى غرفة لصناعة الموت والدمار في كل ميادين
محاربة اإلرهاب في رأي أو رأيين ال نعرف أيهما الصادق
أو الصحيح في فهم ما تبثه هذه القناة المسمومة الموجهة
سياسيا ً واستخباراتيا ً لمساندة المؤامرة الصهيو ـ أميركية
التي تنبش دروسها الماضية قناة «العربية» لتجنيدها في
استثمار فاضح يحولها إلى غرفة عمليات في عواصم التأثير
االعالمي وانتقالها الواضح إلى ساحة الحرب الواقعة بين
الكلمة والموقف السياسي الداعم لإلرهاب مع غياب الحدود
وسيطرة العولمة الموجهة لتعويم حالة تكذيب الصدق
المتجاوزة ألبسط قواعد اإلعالم في أقوى مهمة له من مهنية
وأخالق  ...هل هذا «الرأي والرأي اآلخر» برأيهم..؟

وصل إلى أسوأ نقطة منذ أربع سنوات» وأشار الضابط
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» عبر نقل «العربية» أن «ح��وال��ى  3في
المئة من مقاتلي حزب الله في سورية ُفقد وبلغ عدد
القتلى  700وأن إي��ران ت��درك عمق المأزق في سورية»
وهو تصوير آخر لمشهد أحداث كاذب منقول عن الكيان
الصهيوني نشرته «العربية نت» ،ففي  6أيار الماضي
نشرت «العربية» أن الرئيس األس��د خ�لال ذك��رى عيد
الشهداء اعترف «بهزائم الجيش العربي السوري» ،وهو
تصوير يتحد في إيديولوجيته اإلعالمية مع ما تصوره
الصحافة «اإلسرائيلية» والغربية عموما ً ومواقع التواصل
الخاصة بالمجموعات التكفيرية ،فـ «العربية» اقتادت
ال��دور المركزي في إظهار التراجع اإليراني ،هذا عدوان
«عاصفة الحزم» السعودية ـ األميركية عبر وصف إيران
بالجائعة والمفلسة والضعيفة وبالتخلي عن حلفائها في
مقابل التفاهم النووي كثمن ،رغم التأكيد اإليراني من كل
المستويات لدعم الحلفاء في حربهم على اإلره��اب بكل
جغرافية تواجده ،فالجبيري وبلسان خارجيته قال في
 1حزيران الجاري «لن نقف مكتوفي األيدي حيال تدخل
إي��ران في الشأن العربي» وهو دور يتمازج في ظاهره
وباطنه مع ال��دور الصهيوـأميركي العائم في المنطقة
والباحث عن تدخالت في الشأن اإليراني عبر ما رفضته
إيران من تفتيش لمنشآتها العسكرية في تصريح لمساعد
األرك��ان العامة في القوات المسلحة اإليرانية مسعود
جزائري الجمعة الماضي ،وهي محاولة من المحاوالت
األميركية الكثيرة للتدخل في الشأن اإليراني بكل ألوانه
قبل نهاية حزيران الجاري ،في محاولة لكسب تنازالت

فاديا مطر

ع�شرات ال�شهداء ( ...تتمة �ص)9
الغارات السعوديّة استهدفت أيضا ً مخيّما ً للنازحين
في حجة .وس��ي��ارات مدنية في مناطق متفرقة وسط
اليمن.
اليمني واللجان الشعبية
في موازاة ذلك استهدف الجيش
ّ
بخمسة ص��واري��خ شركة «أرام��ك��و» السعودية كما أطلق
الجانبان  18صاروخا ً على موقعي علب والعشة العسكريين
في ظهران الجنوب بالسعودية.
يمني أفاد بوقوع قتلى وجرحى في
وكان مصدر عسكريّ
ّ
صفوف الجيش السعوديّ وتدمير دبّابتين وآلية باستهداف
جبل الدخان الحدوديّ كما جرى تدمير آليّتين عسكريّتين
وإعطاب ج ّرافة في موقع تويلق السعوديّ .
وك��ان الجيش اليمني استهدف قاعدة خميس مشيط
الجويّة في السعودية بصاروخ سكود.
يمني أفاد بأن الصاروخ لم يجر اعتراضه
مصدر عسكري
ّ
فيما أعلن التحالف السعودي عكس ذلك.
وف��ي بيان للقيادة المشتركة من الرياض ج��رى تأكيد
التصدّي ل��ص��اروخ سكود أطلق على قاعدة األمير خالد
السعودية بصاروخي باتريوت.
مصادر سياسي ٌة رفيع ٌة في صنعاء أعلنت أن الجيش
اليمني أطلق الصاروخ على قاعدة األمير خالد السعودية
كرسالة تحذيرية للرياض بطريقة مستقلة عن اللجان
الشعبية.
وقالت المصادر إن في جعبة القيادة اليمنية مروحة
واسعة من الخيارات ما لم يرتدع المتوحشون كما عبرت.
وأضافت في تصريح أن الهدف اختير بعناية من الئحة
أهداف في مرمى القدرات الصاروخية اليمنية.
وكانت مصادر قيادية يمنية رفيعة في صنعاء هددت
السعودية بخيارات عديدة سيتم العمل بها اذا لم تكف
عدوانها.
هذا التهديد جاء بعد اطالق الجيش اليمني صاروخ سكود

على قاعدة خالد بن عبدالعزيز الجوية في خميس مشيط
بمنطقة عسير.
واعتبرت المصادر هذه العملية رسالة تحذيرية في ما
يتعلق بالجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي االميركي
بحق المدنيين.
وأك��دت المصادر أن إلستهداف القاعدة معاني ورمزية
يفترض لمن يتلقف هذه الرسال َة التحذيرية أن يبني عليها.
وتمكن الجيش اليمني وباسناد من اللجان الثورية من
تطهير عدة مناطق من الجماعات التكفيرية شمالي اليمن،
واستطاع الجيش واللجان تطهير وتمشيط الشريط الحدودي
الذي يربط مديرية خب الشعف مع السعودية والسيطرة على
معسكر الجحف من التكفيريين في منطقة خب الشعف.
وكان الجيش واللجان قد طهرا منطقة اليتمة بالكامل بعد
دحر العناصر التكفيرية منها والسيطرة على عتادهم.
وأشار مصدر عسكري الى أن الجيش واللجان استعادا
منطقة خوبر في محافظة الضالع وطهراها من الجماعات
التكفيرية وي��واص�لان تقدمهما نحو منطقة الحصين في
المحافظة.
على الصعيد ذاته أعلنت األمم المتحدة أن محادثات السالم
التي ترعاها بين اطراف األزمة اليمنية ستبدأ في جنيف في
 14من الشهر الجاري.
وجدد االمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في بيان
له ،دعوته لكل الفرقاء في اليمن الى بدء مشاورات بحسن
نية ومن دون شروط مسبقة بما فيه مصلحة الشعب اليمني،
وعبر عن سروره ازاء رغبة االطراف اليمنية بالمشاركة في
هذه المشاورات.
وأعرب عن أمله في أن تتيح اجتماعات جنيف إعادة إطالق
عملية انتقال سلمية منظمة تشمل كل االطراف ،مجددا ً دعوته
لهدنة انسانية تسمح بنقل المساعدات االنسانية لليمنيين
َ
يحتاجون اليها.
الذي َن

مقتل  11جندي ًا ( ...تتمة �ص)9
محافظة ديالى العراقية.
وقال مصدر في الشرطة العراقية ،إن «انتحاريا ً يقود
سيارة مفخخة فجر نفسه ح��ول مجموعة مطاعم عند
المدخل الشرقي لبلدة بلدروز» مساء السبت ،ما تسبب في
مقتل  15شخصا ً وإصابة  37آخرين.
وأعلن تنظيم «داعش» تبنيه الهجوم في بيان ،مشيرا ً
إلى أن بين القتلى أحد عناصر وح��دة مكافحة الجرائم
الكبرى التابعة للشرطة ،فيما أكدت المصادر العراقية
مقتل ذلك العنصر.
م��ن جهة أخ���رى ،أف��اد مصدر أمني ف��ي ك��رك��وك ،بأن
جماعة «داعش» اعدمت ثالثة من عناصره جنوب غربي
المحافظة ،بتهمة «الخيانة» ،فيما لفت الى أنها منعت
نزوح األهالي من قضاء الحويجة واجبرت العديد منهم
على تطويع أبنائهم في صفوفها.
وقال المصدر في حديث لـ «السومرية نيوز» ،إن «داعش
أعدم رميا ً بالرصاص ،ثالثة من عناصر التنظيم ،في ناحية
الزاب 76( ،كلم جنوب غربي كركوك) ،بتهمة الخيانة».

وأكد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد سعد معن أن
اللواء  59في الجيش العراقي بمساندة الحشد الشعبي
تمكن اليوم من تحرير مناطق الحمرة ومعسكر الحمرة
وقرى البودلف والبو عيسى والماللي في جزيرة الكرمة
مضيفا ً أن فرقة التدخل السريع األولى وفصائل الحشد
الشعبي تمكنت أيضا ً من تحرير مناطق الزجالية ومقالع
الحصى ومعمل التكرير شمال ذراع دجلة في القضاء.
وأعلن رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة األنبار
علي داود أن  4عناصر من تنظيم «داع���ش» قتلوا في
قصف لطيران الجيش العراقي على جزيرة الخالدية شرق
الرمادي.
وفي محافظة صالح الدين قالت مصادر في قوات الحشد
الشعبي إنها اعتقلت  24عنصرا ً من «داع��ش» بحوزتهم
كميات كبيرة من األسلحة والعتاد وذل��ك خالل عمليات
مداهمة واسعة في منطقة مكيشيفة.
وتبنى تنظيم «الدولة اإلسالمية» تفجيرا ً انتحاريا ً
أسفر عن مقتل  15شخصا ً على األقل شرق بلدة بلدروز في

ومع اشتداد حدة المعارك في القلمون والسلسة الشرقية
لجبال لبنان ،تشير الوقائع إلى قرب حسم المعركة
لمصلحة الجيش السوري والمقاومة بعد السيطرة على
تلك التالل ،ألهميتها االستراتيجية والتي تعني تضييق
الخناق على المجموعات المسلحة ،والحد من جغرافية
انتشارهم ،وتوسيع رقعة األم���ان باتجاه األراض��ي
السورية واللبنانية .فالمعارك التي لم تضع أوزاره��ا
بعد ،سترخي بظالل ايجابية على العمليات العسكرية
في مختلف محاور القتال في ريف دمشق ،وشرق حمص
توازيا ً مع استمرار المعارك في المقلب اآلخر من القلمون
وتحديدا ً في منطقة الزبداني ،بغية عزلها عن القلمون
وجرودها في شكل كلي ،سيما أنها تعتبر خزان السالح
والذخيرة لمناطق القلمون الغربي ،حيث توحدت فيها
الفصائل المسلحة تحت مسمى «جيش فتح القلمون»،

تركيا �أمام مفترق طرق

إال أن المعارك الدائرة جعلت خيارات النصرة محدودة،
فإما االستسالم لـ«داعش» الذي يسيطر على جرود رأس
بعلبك والقاع امتدادا ً إلى جرود قارة السورية ،وبين
الدخول إلى عرسال واالشتباك مع الجيش اللبناني ،أو
البحث عن تسوية للخروج من الجرود.
بين القلمونين الغربي والشرقي حبل سري بات الجيش
السوري والمقاومة اللبنانية يطبقان عليه كفكي كماشة في
منازلة أوشكت أن تكون فاصلة ،بتحطيم أوهام المراهنين
بحلم التقسيم أو استحضار إم���ارات لداعش والنصرة
وليسقط الحلم الفرنسي بالكعكة السورية اللبنانية وليبقى
الحل السياسي أمام الواليات المتحدة األميركية كخيار
منطقي يدفع وتيرة انسحاب المقامرين اإلقليميين واألتراك
بالكف عن تصرفاتهم العبثية لئال يتكبدوا خسائر إضافية.

} مرفان شيخموس
لعل االنتخابات البرلمانية الخامسة والعشرين بتاريخ الجمهورية
التركية قد تحمل الكثير من المفاجأت وقد تكون ضمن إطار التوقعات
للمحللين ومراكز البحث واالستقصاء.
مرت االنتخابات البرلمانية التركية بمحورين مفصليين بتاريخها
ولربما تمر بمحور مفصلي ثالث.
المحور األول تمثل بسيطرة وحكم حزب الشعب الجمهوري ومؤسسه
مصطفى كمال أتاتورك لتركيا حتى عام  1950بكونه الحزب الوحيد إلى
أن أقرت التعددية الحزبية في تركيا عام .1945
المحور الثاني تشكل حزب العدالة والتنمية في  14آب عام 2001
بتجمع التيار االص�لاح��ي ال��ذي انسحب من ح��زب الفضلية بقيادة
أردوغان ،إضافة الى بعض الرموز الليبرالية والقومية واليسارية وفوز
الحزب في االنتخابات البرلمانية لثالث مرات متعاقبة  ،2002و،2007
و.2011
في ما يتعلق بالمحور الثالث وهي انتخابات أمس بتوجه الناخبين
األت��راك على مختلف انتمائتهم الحزبية والقومية والعقائدية إلى
صناديق االقتراع في المراكز االنتخابية والبالغ عددها  174ألفا ً و240
مركزا ً انتخابيا ً في  81محافظة تركية النتخاب  550نائبا ً سيشكلون
البرلمان الخامس والعشرين بتاريخ الجمهورية التركية والبالغ عدد
الناخبين فيها وفق االحصاءات الرسمية التركية  53مليونا ً و 741ألفا ً
و 838ناخباً.
فما هي أبرز األح��زاب التركية المتنافسة في انتخابات السابع من
حزيران؟؟
على رغم تواجد أكثر من عشرين حزبا ً في األوساط السياسية التركية
لكن من أب��رز تلك األح��زاب المشاركة في انتخابات أمس هي :حزب
العدالة والتنمية ،حزب الشعب الجمهوري ،حزب الحركة القومية ،حزب
الشعوب الديمقراطي وحزب السعادة ،إضافة إلى حزب االتحاد الكبير.
ولكن تبقى االنظار جميعها متوجهة إلى حزب الشعوب الديموقراطي
ذي الغالبية الكردية بكونه مشاركا ً بهذه االنتخابات بصفته الحزبية
وليس بصفة مرشحين مستقلين وهو يطمح بتجاوز عتبة  10في المئة
وهو احتمال وارد جدا ً وفق المعطيات التي تشير بأن الحزب سيتجاوزها
ولو بفارق بسيط.
في حين يرغب أردوغان وحزبه «اإلخواني» بالعزف على أوتار الدين
للحصول على ثلثي المقاعد في البرلمان ،أي بما يسمح له بتعديل
الدستور من دون معارضة وإقرار النظام الرئاسي الذي لطالما أراده.
ترجح هذا
لكن معظم استطالعات الرأي ومراكز االبحاث واالحصاء ال ّ
األمر ،خصوصا ً مع اقتراب نسب التأييد لـ«حزب الشعوب الديموقراطي»
من نسبة العشرة في المئة وإذا دخل الحزب البرلمان فإنه قد يحرم
الحزب الحاكم من الغالبية الكبيرة ويدفعه إلى الدخول في ائتالف مع
حزب آخر.
فشل سياسة أردوغان بالعزف على المشاعر الدينية وباألخص مع
المكون الكردي الذي يشكل أكثر من  20في المئة من نسبة السكان والتي
اعتاد حزب العدالة والتنمية بالحصول على اكثر من نصف تلك األصوات،
لكن الصراع في سورية أدى إلى تعقيد عالقات العدالة والتنمية باألكراد
والسبب غضب األكراد من عدم تحرك تركيا بعد حصار مقاتلي تنظيم
«داعش» لمدينة عين العرب (كوباني) السورية وغالبية سكانها من
االكراد على الجانب اآلخر من الحدود ومنع حرس الحدود التركي أكراد
سروج لمد يد العون إلى كوباني.
وبهذا الخصوص توقعت شركة ( )A&Gالمعروفة بمقارباتها
الواقعية لنتائج االنتخابات للعدالة والتنمية نسبة  42في المئة
والشعوب الديمقراطي نسبة  12في المئة .ووفق هذا السيناريو قد يراوح
رصيد الحزب الحاكم في حدود  330مقعداً ،وهو ما يطيح بفكرة حكومة
الحزب الواحد ويفتح الباب على سيناريوات االئتالفات الحكومية.
بانتظار نتائج انتخابات اليوم ستتضح الكثير مالمح سيناريوات
المتوقعة منها وغير المتوقعة في ما يتعلق بسعي أردوغ��ان الحثيث
باستبدال النظام في تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي سواء
عبر البرلمان مباشرة في حال حصول حزب العدالة والتنمية على نسبة
ثلثي أعضاء البرلمان أو عبر استفتاء شعبي إن حصلت على النسبة
التي تسمح بطرح تغيير دستوري.

لمى خيرالله

انتخابات تركيا ( ...تتمة �ص)9
وال تمثل االنتخابات البرلمانية
التركية حالة معزولة عن مثيالتها
ف��ي دول أخ����رى ،ب��ل ه��ي ن��م��وذج
واضح لدور اإلعالم والقائمين عليه
في التسويق لألحزاب ،وص��وال ً إلى
التأثير سلبيا ً أو إيجابيا ً في نتيجة
االنتخابات.
وان��ت��ق��دت ال��م��ع��ارض��ة التركية
القائمين على تغطية الحمالت في
وسائل اإلع�لام الحكومية من حيث
ال��ع��دال��ة ف��ي ال��ت��وزي��ع والمساحة
الممنوحة ل�لأح��زاب المعارضة،
مقارنة مع الحزب الحاكم.
وبين هذا وذاك ،ح��اول الجميع

«داع�ش» ي�ستولي
على بلدة هراوة
في ليبيا
تمكن تنظيم «الدولة اإلسالمية»
من فرض سيطرته على بلدة هراوة
شرق مدينة سرت الليبية ليوسع
من نطاق سيطرته داخل ليبيا ،التي
تمزقها الصراعات.
وأكد مصدر عسكري أن مسلحي
التنظيم ب��ات��وا ي��س��ي��ط��رون على
ه��راوة ،مضيفا ً أنهم سيطروا على
مبانٍ حكومية.
وكان مسلحو التنظيم سيطروا
على مدينة سرت الساحلية شمال
ليبيا ،وعلى م��راح��ل خ�لال العام
الحالي ،فاحتل مباني حكومية ثم
مطار المدينة الشهر الماضي.
وتكمن أهميه بلدة ه���راوة في
أنها تمكن التنظيم من التقدم شرقا ً
باتجاه منطقة ال��س��درة «ال��ه�لال
النفطي» ،أو غربا ً باتجاة مدينة
مصراتة.
وي��ش��ار إل��ى أن التنظيم لديه
وجود قوي في مدينة درنة بشرق
ليبيا ،وأنه نفذ هجمات انتحارية
في بنغازي أكبر مدينة في شرق
البالد.

أن يمسك ب��خ��ي��وط اللعبة وف��ق�ا ً
الص��ط��ف��اف إع�لام��ي واض���ح بين
قنوات التلفزة ،التي تعيش هذه
األي���ام حالة غير طبيعية ،يقول
البعض إنها بالفعل تحتاج إلى
يوم الصمت االنتخابي كاستراحة
م���ح���ارب ق��ب��ل ص�����دور ال��ن��ت��ائ��ج
لتعاود حمالتها المنتقدة والمؤيدة
للتحالفات المقبلة.
وكان مشهد االنتخابات استثنائيا ً
في تاريخ الجمهورية التركية قد
تمهد لتغيير ال��م��ع��ادل��ة ...معادلة
صعبة بكل تأكيد في منافسة أصعب
خاضتها األحزاب الرئيسية وحشدت

لها ما استطاعت من قوة.
أدرك ال��ن��اخ��ب ال��ت��رك��ي ان هذه
االنتخابات أقرب الى االستفتاء على
الدستور وعلى طبيعة الحكم ،فعدم
نيل العدالة والتنمية ثلثي االصوات
يعني عدم رضا جماهيري عن النظام
الرئاسي الذي يطمح له اردوغان ،اما
العكس فيعني تفويضا ً لسلطة مطلقة
تدخل تركيا ف��ي مرحلة سياسية
وربما امنية جديدة.
وعبر ناخب تركي عن رأيه« :نحن
نتطلع ال��ى مستقبل تركيا الباهر
وسندعم االحزاب التي قدمت مشاريع
اقتصادية ملموسة للمواطن».

تقرير �أممي ( ...تتمة �ص)9
في الصراعات المسلحة قد تصل إلى الدول األعضاء في األمم المتحدة مع بداية
األسبوع المقبل.
وتحاول حكومة العدو والواليات المتحدة عرقلة نشر التقرير أو مناقشته في
أروقة األمم المتحدة.
وقالت مصادر دبلوماسية في األمم المتحدة ،إن «إسرائيل» تقوم بحملة قوية
للحيلولة دون ضمها للقائمة السوداء.
وتلقى األمين العام لألمم المتحدة أيضا ً معلومات من جماعات لحقوق
اإلنسان بينها «هيومن رايتس ووتش» التي أصدرت بيانا ً األسبوع الماضي
حثت فيه األمم المتحدة على عدم الرضوخ للضغوط الستبعاد «إسرائيل» من
القائمة.
وقال تحقيق لألمم المتحدة نشر في نيسان الماضي إن الجنود «اإلسرائيليين»
أطلقوا النار على سبع م��دارس لألمم المتحدة خالل حرب غزة مما أدى إلى
استشهاد  44فلسطينيا ً كان جرى إيواؤهم في بعض هذه المواقع.

الب�شير يعلن ت�شكيلة الحكومة الجديدة
أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أول من أمس تشكيلة الحكومة السودانية
الجديدة ،وشملت تغيير وزراء الدفاع والخارجية والنفط ،وذلك بعد أيام من بدء فترته
الرئاسية الجديدة.
ونشرت وكالة السودان لألنباء الرسمية مرسوما ً جمهوريا ً بتعيين الوزراء ،والذي
جاءت فيه تولية إبراهيم غندور لحقيبة الخارجية ،ومحمد زايد عوض للنفط ،في
حين تم تكليف الفريق أول ركن مصطفى عثمان عبيد قائما ً بعمل وزير الدفاع.
وكان البشير ،أدى في  2حزيران الجاري ،اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة
في جلسة برلمانية بالخرطوم ،بعد فوزه في االنتخابات الرئاسية التي أجريت في
نيسان الماضي بحصوله على  94في المئة من أصوات الناخبين.

ال�سعودية :القب�ض على  45م�شتبه ًا بهم في �أعمال �إرهابية
أفادت وسائل إعالم سعودية أن الجهات األمنية قبضت
خالل األيام الماضية على  45مشتبها ً بهم في التفجيرين
الذين استهدفا مسجدا ً في بلدة القديح وآخر بالدمام وفي
االعتداء على شرطي بالرياض.
وأش��ارت وسائل اإلعالم إلى أن عمليات إلقاء القبض
على المشتبه بهم جرت في جميع أنحاء السعودية.
يذكر أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت سابقا ً عن
قائمة جديدة تضم  16مطلوبا ً تتهمهم بالوقوف خلف
عدد من الهجمات اإلرهابية التي شهدتها السعودية خالل

الشهرين الماضيين.
وكانت السعودية شهدت تفجيرين آخرهما كان تفجير
سيارة مفخخة أمام مسجد وقت صالة الجمعة في مدينة
ال��دم��ام التابعة للمنطقة الشرقية في السعودية راح
ضحيته  3أشخاص بينهم منفذ الهجوم وهو انتحاري،
وقبل هذا التفجير بأسبوع تعرضت لهجوم انتحاري دا ٍم
استهدف مسجدا ً لألقلية الشيعية في بلدة القديح التابعة
لمحافظة القطيف شرق المملكة وأدى إلى مقتل  21شخصا ً
وإصابة  81آخرين.

من هو المنت�صر ( ...تتمة �ص)9
ولكن الدعوة الى جنيف تمت من دون وضع أي شروط ...الطرفان سيذهبان
الى الحوار ،طرف يمثل من جمعتهم الرياض عندها حول الرئيس المستقيل
منصور هادي والطرف اآلخر يضم الحوثيين وجماعة علي عبدالله صالح وهم
الفريق الذي ص ّنفته البيانات السعودية مع إعالن حربها وعاصفتها بين من
ال دور له في الح ّل السياسي ومن ال شراكة له في الحوار إال بشروط اإلذعان
واالستسالم فماذا حدث بالشروط و َمنْ المهزوم يتساءل مراقبون.
الحوثيون سيذهبون بال شروط ومطلبهم وقف الحرب ورفع الحصار والسير
بتشكيل الدولة بإستقالة منصور هادي وتطبيق بنود اإلعالن الدستوري من
حكومة توافقية ومجلس إنتقالي والسير في انتخابات رئاسية وبرلمانية وهذا
ما اكدته أهداف الحوار حسبما قال المبعوث األممي.
ال بل و َمنْ بات يضع الشروط بمعزل عن التمسك بها هو علي عبد الله صالح
الذي قالت عنه السعودية انه مخلوع وال دور له في الحوار اليمني ،ايضا ً ال حوار
بوجوده واليوم يضع شرطا ً للمشاركة بطرد المنشقين عن حزبه من جنيف.
إذا ً َمنْ هو المنتصر في اليمن و َمنْ هو المهزوم؟

هيا عيسى عبدالله
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1موقع أثري في صعيد مصر ،صاح التيس
2 .2ورك ،وحدات زمنية ،حاكم
3 .3شهر ميالدي ،أحصل عليه
4 .4خالف آمن ،تص ّوت من األلم ،للندبة
5 .5للنداء ،دولة أوروبية
6 .6نقضنا عهده ،تناولتم الطعام
7 .7نختبرك ،وطن
8 .8تغيّرا ،قعدنا
9 .9غمي وحزني ،إبن الفرس ،بلدة لبنانية
)101010مدينة ألمانية ،مادة قاتلة
)111111نوبّخ ،أنده على
)121212وافقت الرأي ،ننظر بتمعن

1 .1رواي��ة إسبانية ألفها سرفانتس  1616 – 1605من
قصص مغامرات ساخرة ،غير مطبوخ
2 .2عاصمة جمهورية أرمينيا ،جزيرة تنزانية
3 .3ال يباح به ،والية أميركية
4 .4أحرف متشابهة ،ترك دون عناية ،إمارة عربية
5 .5مدينة في شمال النمسا ،تثق بالشخص
6 .6حرف أبجدي مخفف ،مدينة لبنانية ،عطايا
7 .7مصيف لبناني ،مدينة سعودية
8 .8نتناول الطعام ،إتهم
9 .9يعزيك ،دعمت
)101010عائلة ،الفقرة ،للنداء
)111111نلعب ،تلمس
)121212والد (بالعامية) ،من حركات الموج ،أحالم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،867235914 ،253149786
،986472153 ،491867325
،715983642 ،324516897
،579628431 ،138754269
642391578

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 )1شبين القناطر  )2اي ،المها،
رين  )3نرسيس ،ردود  )4زوو،
اي���ام ،ت��ام  )5يتابعك ،نرمم )6
كردستان ،يا  )7يتنب ،رن ،ديون

 )8زي ،رداه��م ،سند  )9يرسان،
ب��ادن  )10ه��اب ،ي��ري��ده ،فا )11
س��ام��ان ،بنيتن  )12ي��وت��ر ،مأل،
دنا.
عموديا:
 )1شانزيليزيه  )2ب��ي��روت،

اي��راس��و  )3س��واك��ن ،س��ب��ات )4
ن��اي ،بربرا ،مر  )5الساعد ،دنيا
 )6لم ،يكسرا ،رنم  )7قهرا ،تنهبي
 )8نادمنا ،مأدبا  )9رند ،دهن )10
طردتم ،يسن ،يد  )11ري ،اميون،
فتن  )12نام ،انديانا.

 Sudokuأو
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Insidious: Chapter 3
فيلم رع��ب ب�ط��ول��ة ديرموت
مولروني من اخراج ليغ وانيل.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك ��ون� �ك ��ورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Spy
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بيرن من اخ��راج بول فيغ .مدة
ال�ع��رض  120دقيقة،ABC( .
اب��راج ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Woman In Gold
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب��ط��ول��ة راي���ن
ري �ن��ول��دز م��ن اخ� ��راج سيمون
ك��وري �ت��س .م ��دة ال �ع��رض 100
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
ابراج).
San Andreas
فيلم تشويق بطولة الكسندرا
داداريو اخراج براد بايتون .مدة
ال�ع��رض  114دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب��راج ،سينما
س��ي��ت��ي ،اس � �ب� ��اس ،س �ي �ن �م��ال،
غاالكسي).
Maggie
ف �ي �ل��م رع���ب ب �ط��ول��ة ارن��ول��د
ش���وازي� �ن� �غ���ر اخ� � � ��راج ه��ن��ري
ه��وب��س��ون .م� ��دة ال� �ع ��رض 95
دقيقة ،ABC ( .اب��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،ف ��وك ��س ،سينما
سيتي).
Tomorrowland
فيلمتشويق ب�ط��ول��ة ج��ورج
كلوني من اخراج براد بيرد .مدة
ال�ع��رض  130دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب��راج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

