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وأضاف أن الوفد السعودي سلم قائمته
ب���دوره ،فيما ل��م يفعل ال��وف��د األميركي
ذلك حتى الساعة ،موضحا ً أن القائمة
الروسية ضمت أسماء  38جماعة كانت
للجانب الروسي اتصاالت معها أو هو
على استعداد للقاء ممثلين عنها الحقاً.
كما قال إن هذه القائمة ال تحمل طابعا ً
نهائيا ً بل هي قابلة لالستكمال ،مشددا ً
على أن روسيا تقف موقفا ً مرنا ً من هذه
المسألة .وذكر أن موسكو تعتبر أمرا ً مهما ً
أن يشارك ممثلون عن «الجيش الحر»
في المفاوضات المرتقبة حول التسوية،
الفتا ً في الوقت ذاته إلى عدم تشكل رؤية
واضحة ل��دى موسكو حتى اآلن لقوام
قيادات هذا «الجيش».
ميدانياً ،أعلنت هيئة األركان الروسية
أن مقاتالتها الحربية نفذت خالل شهر
نحو  1400طلعة دمرت خاللها أكثر من
 1600موقع لإلرهابيين في سورية.
وق��ال رئيس إدارة العمليات العامة
في هيئة األرك���ان أن��دري كارتابولوف
أمس« :مر شهر منذ بدء عمل المجموعة
الروسية الجوية في الجمهورية العربية
ال��س��وري��ة ،وح���ان ال��وق��ت الستخالص
بعض النتائج .إذ أجرت طائراتنا خالل
شهر  1391طلعة عسكرية دمرت خاللها
 1623منشأة لإلرهابيين».
ولفت المسؤول الروسي إلى أن هذه
األرق��ام تشمل  249مركز قيادة مختلفا ً
ونقاط اتصال ،و 51معسكرا ً لتدريب
اإلرهابيين ،و 35من المعامل وال��ورش
حيث كان يصنع اإلرهابيون فيها مواد
متفجرة ،و 131م��س��ت��ودع�ا ً للذخائر
وال��وق��ود ،إض��اف��ة إل��ى  371مركز دعم
ونقطة محصنة ،و 786معسكرا ً ميدانيا ً
وقواعد مختلفة.
من جهة أخ��رى ،أك��د مصدر عسكري
سوري أن الغارات الجوية الروسية تم

تنفيذها بشكل دقيق وأنها لم تتسبب
بسقوط ضحايا بين المدنيين ،ولفت إلى
أن تنظيمي «داع��ش» و«جبهة النصرة»
أصبحا عاجزين عن المبادرة التكتيكية
جراء الضربات الجوية وبدوءوا باللجوء
إلى الدفاع.
وأش���ار ال��م��ص��در إل���ى أن الضربات
أدت إلى خسائر كبيرة لدى التنظيمات
االرهابية في منظومة التوجيه والتأمين
ومراكز القيادة المهمة ومحطات االتصال
والبنية التحتية.
وفي السياق ،أعلن الكرملين أن موعد
انتهاء العملية الجوية الروسية في
سورية يتوقف على الوضع في مجال

مكافحة اإلرهاب في هذا البلد.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف «العملية الروسية في
سورية تنفذ دعما ً لألنشطة الهجومية
للقوات المسلحة السورية التي تحارب
التنظيمات اإلرهابية والمتطرفة خالل
فترة هذا الهجوم».
وأك��د بيسكوف مجددا ً أن أي تسوية
من الصعب تحقيقها ما لم توجه ضربة
ملموسة إل��ى ق��وى التطرف واإلره��اب،
مؤكدا ً أن الشعب السوري وحده يمكن
أن يقرر المستقبل السياسي للرئيس
ال��س��وري ب��ش��ار األس���د ،وأش���ار إل��ى أن
لقاء فيينا اآلن يبحث قضايا التسوية

«امبريال» فيينا( ...تتمة �ص)9

السورية وليس مصير األسد.
وامتنع بيسكوف عن اإلجابة عن سؤال
حول إمكانية مشاركة ممثلي األكراد في
مناقشة التسوية السورية ،موضحا ً أن
مفاوضات فيينا تشمل األط���راف كافة
المعنية من ال��دول تحديدا ً وهي الدول
القادرة على المساهمة في التسوية بل
وتساعد بالفعل في ذلك.
من ناحيته ،أج��از الرئيس األميركي
باراك أوباما أمس إرسال قوات أميركية
خاصة إلى سورية في مهمة استشارية.
وك��ان��ت م��ص��ادر ف��ي إدارة أوب��ام��ا
وال��ك��ون��غ��رس أف���ادت بإمكانية إع�لان
اإلدارة قرارا ً يفيد بإرسال عدد محدود من

أفراد قوات العمليات الخاصة إلى شمال
س��وري��ة ف��ي مهمة استشارية ،مشيرة
إلى أن عدد عناصر هذه القوة التي تأتي
ضمن خطة تعبر عن استراتيجية لدعم
مقاتلي «المعارضة السورية» المسلحة
في سورية سيكون ما بين  20إلى 30
شخصاً.
وأضافت المصادر أن الرئيس وافق
أيضا ً على نشر مقاتالت إيه -10وإف-
 15لقاعدة أنجرليك في تركيا وزي��ادة
المساعدات العسكرية ل�لأردن ولبنان
وإج���راء م��ح��ادث��ات م��ع رئيس ال���وزراء
ال��ع��راق��ي ح��ي��در ال��ع��ب��ادي الس��ت��ه��داف
التنظيم و شبكاته.
وق���ال م���اك ث��ورن��ب��ري رئ��ي��س لجنة
ال��خ��دم��ات المسلحة بمجلس ال��ن��واب
األميركي في بيان للتعليق على تقارير
ذكرت أن الواليات المتحدة ستنشر عددا ً
صغيرا ً من القوات الخاصة في سورية
«ال أرى استراتيجية للنجاح ولكن تبدو
أن اإلدارة تحاول تجنب كارثة بينما
يستهلك الرئيس الوقت».
من جهته ،استبعد المتحدث باسم
البيت األبيض  ،جوش إيرنيست ،إمكانية
ٍ
بعمليات برية طويلة األمد ،ض َّد
القيام
تنظيم «داعش» اإلرهابي ،وقال« :هناك
فرق بين استراتيجية إدارة الرئيس باراك
أوباما ،والرئيس السابق جورج بوش،
والتي أطلقت الحروب في أفغانستان
والعراق».
من جهته ،أكد نائب وزير الخارجية
الروسي سيرغي ريابكوف أنه ال يمكن
ألي دولة استخدام القوة العسكرية في
س��وري��ة م��ن دون أن تحصل أوال ً على
موافقة الحكومة السورية ،وقال« :مسألة
استخدام القوة العسكرية بأي شكل من
دون موافقة دمشق غير مقبولة بالنسبة
لنا».

فشل وزي��ر خارجيتها ل��وران فابيوس في اإلخ��راج الديبلوماسي لتناقضاته
وانبطاح سياسة بالده تحت العباءة السعودية ح ّول االجتماع الدولي الذي دعا
إليه منذ أيام إلى عشاء عمل.
تهبط فرنسا والسعودية ك��أدوار فاعلة على ط��اوالت التسوية لترتقي إيران
بالمقابل كنتيجة واضحة ومنطقية للعظمة الحقيقية للدول النووية.
انطلقت اجتماعات فيينا وأول نتائجها إع�لان الخارجية النمساوية عن بدء
التحضيرات لجولة جديدة من المحادثات أواسط األسبوع المقبل .والالفت في هذا
اإلعالن أنه ستتم دعوة وفدين من الحكومة السورية والمعارضة.
ك ّرس اجتماع فيينا األول روسيا كقطب دولي ليتم االعتراف في االجتماع الثاني
بدور إيران المفصلي.
مع قرب التوقعات من نقطة الصفر ،كما يقول مصدر غربي يبدو أن اجتماعات
فيينا ستطول فمع كل اجتماع ترسم جغرافية سياسية جديدة لكل دولة مشاركة
بانتظار اكتمال جغرافيا الحل السوري.

محمد محفوض

ال�سي�سي� :سن�سعى( ...تتمة �ص)9
القارة وجهة كبرى الستثمارات الشركات
الهندية.
وتأمل الهند أن تشارك إفريقيا مواردها
الطبيعية الهائلة إلدارة عجلة نموها ،كما
تريد ضمان أال يتالشى وجودها في القارة
تماما لمصلحة منافستها الصين ،التي
تضخ استثمارات ضخمة في أفريقيا.

ول����دى اف��ت��ت��اح م����ودي ل��ل��ق��م��ة ق��ال
إن أفريقيا اآلن أك��ث��ر اس��ت��ق��راراً ،وإن
«مبادراتها تستبدل التصدعات القديمة
ب��ج��س��ور ج��دي��دة ل�لإص�لاح والتكامل
االقتصادي».
وأض���اف م���ودي إن ح��ج��م ال��ت��ج��ارة
مع أفريقيا تجاوز  70مليار دوالر ،وأن

«ي�شرع»( ...تتمة �ص)9
العدو
ِّ
تستفد حتى اآلن من التخطيط المدني».
وبحسب أوف���ران ف��ـ «م��ع أن اإلع�لان
ليس له التأثير نفسه كإعالن وح��دات
جديدة إال أنه بادرة من دون شك من قبل
رئيس ال���وزراء بنيامين نتنياهو تجاه
المستوطنين».

من جهة أخرى ،أكدت حاغيت أوفران
م��ن ح��رك��ة ال��س�لام اآلن «اإلسرائيلية»
المناهضة لالستيطان أن هذه الوحدات
«ليست مشاريع بناء جديدة بل وحدات
سكنية مبنية ف��ي المستوطنات التي
تعترف بها «إس��رائ��ي��ل» ف��ي مناطق لم

دعم �أنقرة( ...تتمة �ص)9
وال يستطيع الحزب الحاصل على أقل من  10في المئة من
األصوات دخول البرلمان ،ويتم اعتماد أسماء النواب بحسب
قوائم األحزاب ال ُمعدة سابقا ً ضمن تسلسل رقمي.

أهمية العتبة االنتخابية

 يعتبر نظام العتبة االنتخابية ال ُمقدرة بـ  10في المئةهو األكثر تأثيرا ً في نتائج االنتخابات ألن األح��زاب الكبيرة
تسعى لوصول أحزاب صغيرة لتضرب نسبة الحزب األكبر
في االنتخابات وهذا ما حصل في االنتخابات الماضية عندما
استطاع «حزب الشعوب الديمقراطي» دخول البرلمان وتخطي
العتبة االنتخابية وهذا ما لعب دورا ً كبيرا ً في عدم قدرة حزب
العدالة والتنمية على تشكيل الحكومة منفرداً.
ـ يحتاج المقعد االنتخابي ال��واح��د ع��دد أص��وات ضمن
المعادلة الرياضية التالية :تقسيم عدد الناخبين في المنطقة
على عدد المقاعد المعتمدة والرقم الناتج هو عدد األصوات
الالزم للحصول على مقعد برلماني.

عدد مقاعد البرلمان  550مقعدا ً

ـ عدد األص��وات ال�لازم لتشكيل الحكومة :يذكر أن نسبة
األصوات في عموم تركيا ال ُتعتمد في الحصول على الغالبية
القادرة على تشكيل الحكومة إنما عدد المقاعد التي حصل
عليها الحزب ففي حال حصول الحزب على  276مقعدا ً تخوله
هذه المقاعد تشكيل الحكومة منفرداً.
ـ ع��دد األص��وات ال�لازم لتغيير الدستور  330صوتا ً في
البرلمان
ـ عدد األحزاب المشاركة  16حزباً:
وهي ،حزب العدالة والتنمية  -حزب الشعب الجمهوري
ـ حزب الحركة القومية ـ حزب الشعوب الديمقراطي ـ حزب
السعادة ـ حزب االتحاد الكبير ـ الحزب الشيوعي ـ الحزب
الليبرالي الديمقراطي ـ حزب الحريات والحق ـ حزب الطريق
القويم ـ حزب الديمقراطي اليساري ـ حزب األم��ة ـ الحزب
الديمقراطي ـ حزب الوطن ـ حزب حرية الشعوب ـ حزب تركيا
الحرة.
ـ عدد المرشحين المستقلين  21مرشحا ً
ـ عدد الناخبين داخل تركيا 54 :مليون و 75ألفا ً و581
ناخبا ً
ً
ـ عدد الناخبين خ��ارج تركيا 2 :مليون و 28ألفا و227
ناخبا ً
ـ استطالعات الرأي:
رغم حمالت التشويه كافة التي يفتعلها الرئيس التركي

رجب طيب أردوغان ضد ما يسميه «الكيان الموازي» لتصفية
أنصار رجب الدين المنفي فتح الله غولن ،وضد األكراد ،فإن
هذه الممارسات التي تحمل في طياتها غايات انتخابية بحتة
ال تنطلي على غالبية األتراك الذين استشعروا النية المبيتة
للرئيس التركي لتقسيم الشعب إلى موالين ومعادين لحزب
العدالة والتنمية اإلخواني ،وهو ما يمكن أن يعزز عدم الثقة
في الحزب اإلسالمي في االنتخابات المقبلة وفق ما يراه
مراقبون.
وتلفت مواقع إلى أن «أروغ��ان» صاعد من القمع الداخلي
للمعارضة العلمانية من أجل تركيز السلطة بين يديه ،كما
سمح للمتطرفين اإلرهابيين الدخول إلى سورية من خالل
الحدود التركية ،فمنذ بداية األزم��ة في سورية ،أصبحت
تركيا ملعب رئيسي لتدريب اإلرهابيين ومستودع أسلحتهم.
وتوضح المواقع إلى أن النظام األردوغاني يسعى إلى تعزيز
صالحياته الديكتاتورية والهيمنة على سورية والمناطق
الكردية داخل تركيا وخارجها ،لتحقيق أهداف وطموحاته
«األخوانية» ،وتشير المواقع إلى أن «أردوغ��ان» يسعى إلى
قتل األكراد المناهضين له ،ولكن ما قام به الرئيس التركي جاء
بنتائج عكسية ،حيث بدا أن فوز األكراد في انتخابات حزيران
الماضي ،يالحق أردوغان وحزبه في انتخابات الغد.
1ـ مركز «بيتمار» للدراسات واألبحاث:
حزب العدالة والتنمية  44في المئة بعدد مقاعد 278
حزب الشعب الجمهوي  25.4في المئة بعدد مقاعد 132
حزب الحركة القومية  13.5في المئة بعدد مقاعد 61
حزب الشعوب الديمقراطي  12.9في المئة بعدد مقاعد
79
2ـ صحيفة «خبر تورك « بالتعاون مع مركز «ANDY-
: »AR
حزب العدالة والتنمية  42.6في المئة بعدد مقاعد 265
حزب الشعب الجمهوي  27.1في المئة بعدد مقاعد 135
حزب الحركة القومية  15.2في المئة بعدد مقاعد 75
حزب الشعوب الديمقراطي  12.1في المئة بعدد مقاعد
 3وفي هذا اإلطار كشفت شركتا «متروبول» و«جازيغي»اللتان تعدان من كبريات شركات استطالعات الرأي الموثوق
بها في تركيا ،عن أن الشعب التركي يرى أردوغ��ان السبب
الرئيس للفوضى التي تشهدها البالد ،ويعتبر أن اإلرهاب
واألزمة االقتصادية هما أكبر المشاكل في الوقت الراهن.
وأوضحت شركة جازيجي أن استطالع الرأي الذي أجرته
في الفترة بين يومي  12و 13أيلول الجاري ،أظهر أن  40.7في
المئة من الشعب التركي يحمل أردوغان مسؤولية الفوضى

المتفاقمة في البالد .بينما ح َّمل  34.9في المئة من المشاركين
في االستطالع ،حزب العدالة والتنمية مسؤولية الفوضى التي
سادت في جميع أنحاء البالد عقب خسارته االنفراد في الحكم
بعد االنتخابات التشريعية األخيرة.
وتشير استطالعات رأي أخرى الى تأرجح أصوات حزب
العدالة والتنمية فوق نسبة  10في المئة وتحتها ،ما يجعل
أعصاب نوابه وك��وادره مشدودة حتى آخر لحظة .في حين
ينتظر حزبا المعارضة الرئيسيان :الشعب الجمهوري بقيادة
كمال كيليجدار أوغلو ،والحركة القومية بقيادة دولت باهشلي
مفاجأة أو معجزة سقوط حكومة «العدالة والتنمية» في حال
تراجعت أصواتها الى أقل من  40في المئة.

األزمات ليست جديدة؛ وليست السبب في األزمة السياسية
التي تواجهها تركيا اآلن.

األكراد ألردوغان :كش سلطان

جاءت نتائج االنتخابات التركية في  7حزيران لتنزع من
أردوغان المبادرة التي كان يريدها من أجل «تركيا جديدة»
يعدل فيها الدستور ويصبح رئيسا ً بصالحيات دستورية.
ولكن تراجع حصة حزب العدالة والتنمية من  50في المئة
في انتخابات عام  2011إلى  41في المئة حرمت أردوغان من
الغالبية التي كان يريدها ،وأدت لخريطة جديدة لم تشهدها
الحياة السياسية التركية منذ عقود ،فقد دخل األكراد وألول
مرة في تاريخ تركيا ككتلة تمثل مصالح األكراد ودخلت األقلية
العلوية التي رشحتها األحزاب القومية وغير ذلك من ألوان
الطيف السياسي التركي .وعادت تركيا إلى حقبة االئتالفات
التي تعني بالضرورة عدم االستقرار السياسي نظرا ً إلى
التجربة السابقة والتي دائما ما فتحت الطريق أمام عودة
العسكر للحكم.
وفي هذا قال جنسر أوزك��ان ،أستاذ العالقات الدولية في
جماعة بلجي في إسطنبول« :هذه نهاية الهوية السياسية
التركية .لم يكن حاجز ال��ـ  10في المئة هو فقط ال��ذي تم
تجاوزه ،وإنما تم تجاوز حدود الهوية والعاطفة .هذه هي
الفرصة الذهبية لناخبي حزب الشعوب الديمقراطي ليقفوا مع
الديمقراطية بغض النظر عن حاجز الهوية».
إن نجاح حزب الشعوب الديمقراطي ال��ذي سدد ضربة
قوية ألردوغ��ان في حزيران الماضي سيكون لها تأثير كبير
على انتخابات الغد ،وهو بعد استمالة الناخبين العلمانيين
والناخبين الذين ينتمون ليسار الوسط الذين خيَّب أردوغان
أملهم ،ويتطلع صالح الدين ديمرطاش رئيس حزب الشعوب
الديمقراطي في هذه االنتخابات إلى استعادة خمسين نائبا ً
كرديا ً ال يزالون يصوتون لحزب العدالة والتنمية الحاكم ،فهل
سينجح ديمرطاش في جلبهم إلى بيت الطاعة الكردي؟
وهذه الوقائع هي التي دفعت الثنائي أردوغ��ان ـ أوغلو،
إلى محاولة االلتفاف على هزيمة حزيران باستئناف الحملة
العسكرية للجيش التركي على حزب العمال الكردستاني في
شمال العراق والمناطق التركية الحدودية ،وقد عدت هذه
الحملة من أبرز األسلحة التي لجأ إليها «السلطان» ،كما يلقب
أردوغان من قبل معارضيه ،لرد الضربة الكردية التي جردت
حزب العدالة والتنمية الحاكم من الغالبية في البرلمان.
من الواضح أن الصراع بين الثنائي أردوغان ـ أوغلو واألكراد
أدخل البالد في موجة من العنف تفوق ما حدث في الماضي

االقتصاد والفساد

أما بحسب االستطالع الذي أجرته شركة متروبول ،فإن
 42.2في المئة من المشاركين في االستطالع يرون أن اإلرهاب
ومنظمة حزب العمال الكردستاني هما المشكلتان األكبر في
البالد ،ويليهما في المرتبة الثانية األزمة االقتصادية بنسبة
 22.4في المئة ،ومن ثم تبعها على التوالي ممارسات الفساد،
وأردوغ��ان ،والتعليم ،وسوء إدارة البالد ،وضبابية المشهد
السياسي.
وكشفت الدراسة عن أن نسبة من يرون أن حركة الخدمة
هي السبب في األزمة التي تعاني منها تركيا لم يتجاوز 0.2
في المئة فقط (أي اثنان في األلف).
وفي السياق ،تلفت صحيفة «ت��ودي زم��ان» التركية إلى
أن األزمة االقتصادية آخذة في االزدي��اد ،كما أن قيمة الليرة
تنخفض بشكل حاد أمام الدوالر واليورو والعمالت األخرى،
كما ارتفع الدين الخارجي للشركات التركية وبلغ نحو 16
في المئة ،وهي نسبة تزيد  30في المئة عن العام الماضي،
وتوضح الصحيفة أن تدهور ميزان المدفوعات ينذر أيضا ً
بالخطر ،ومع تدفق المستثمرين األجانب يزداد األمر سوءاً،
خصوصا ً أنه قبل ثالث سنوات كان متوسط دخل الفرد 10
آالف دوالر ،واآلن  7آالف دوالر فقط ،ما يوضح انعكاسات
انخفاض قيمة الليرة على األسعار ومستوى معيشة الفرد.
وتضيف الصحيفة أن معدالت التضخم أيضا ً آخ��ذة في
االرتفاع ،مشيرة إلى أن بعض كبار الشخصيات في حزب
العدالة والتنمية يزيد دخلهم على  10آالف دوالر سنو ّياً ،لكنهم
غير قادرين على تحليل التطورات السياسية واالقتصادية
ووضعها في نصابها الصحيح ،وذكرت الصحيفة التركية أن
هذه األزمة االقتصادية تعزي إلى ح ّد كبير األزمة السياسية
المستمرة ،موضحة أن البالد تواجه مشكالت خطيرة ،لكن هذه

من أعمال عدائية ،ما يؤجج المخاوف بشأن تأمين االنتخابات
التركية المبكرة ،والمقررة غدا ً األحد.
وتقول المحللة التركية نيجار غوكسيل« :الصراع األخير
بين تركيا وحزب العمال الكردستاني هو األشد ،من بين دوامة
العنف التي اندلعت في عام  ،»2011في حين ترى صحيفة
«كرستيان ساينس مونيتور» أن الديناميات اإلقليمية ،حيث
قتال األكراد ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي ،والقتال العنيف
الذي يخوضه حزب العمال الكردستاني ضد سياسة أردوغان
ـ أوغلو ،سيكون له تأثير في االنتخابات التركية ،وفي هذا
الصدد يقول اليزا ماركوس ،مؤلف كتاب «ال��دم واإليمان»:
«العنف الذي يصل إلى هذا المستوى من المرجح أن يستمر
لفترة االنتخابات» ،ويضيف« :ح��زب العمال الكردستاني
يكافح من أجل االستقالل».

اإلرهاب ورقة تجاذب

سترمي االنتخابات البرلمانية ونتائجها ف��ي الداخل
التركي بثقلها على نشاط حلف «داعش» و«النصرة» ليصبح
اإلره��اب ورقة تجاذب سياسي داخلي بعد االنتخابات كما
على عتبتها بعد كشف وسائل اإلع�لام التركية الكثير من
حالة الغرام القائمة بين «أردوغان» واإلرهاب ،ما سينعكس
على نشاط «داعش» ـ «النصرة» العسكري المرتبط بأجهزة
المخابرات التركية لوجستيا ً وتكتيكيا ً برابط أوثقته الواليات
المتحدة بحبال المال النفطي الخليجي والتغطية اإلعالمية
والسياسية الدولية ،ليكون سير األمور قابعا ً بين آمال حزب
العدالة والتنمية في قبض ثلثي البرلمان التركي الذي تحزبت
له المعارضة واألح��زاب المتحالفة معها في جبهة واحدة
من الكرد وغيرهم ،وبين ما يخيم من أج��واء التراجع التي
بدأت تتسم معالمها في موقع أردوغان اإلخواني مقابل تقدم
«األتاتوركية» ،لكن مشهد االنكفاء جرت به أقالم الكثيرين
من المحللين لجهة ما يتمثل من مفاجئة حقيقية دراماتيكية
ستحل بالوضع «األردوغاني» وعبره إلى الوضع العسكري
لـ «داعش» و«النصرة» اإلرهابيتين ،وما سيتغير من مشاهد
القراءة السياسية «التبيضية» التي تسعى إليها دول الحلف
الغربي ـ العربي المعادي لمحور المقاومة الذي غير قواعد
االشتباك اإلقليمية واالستراتيجية التي سترسم جوارا ً إقليميا ً
سوريا ً جديدا ً يضع «العدالة والتنمية» مع ظهرها اإلرهابي
في المشهد العسكري والسياسي أمام «جيو بولتيك» يفرض
حسابات دقيقة وأثمان جديدة ٌتقرب آجال من ذهب بعيدا ً في
العداء لمحور المقاومة الذي بدأ يبدل موازين القوة العسكرية
بعد الدخول الروسي العسكري.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1رئيس جمهورية لبناني راحل
2 .2من الحمضيات ،عاو ّنا
3 .3من األطراف ،نعمل بجد وجهد ،أنثى الحمار
4 .4وافقت الرأي ،ضربت بقبضة اليد ،نوتة موسيقية
5 .5نهر في األرجنتين ،حفر عميقة في االرض يستخرج منها
الماء وما شابه
6 .6تجعله يتمايل على صوت الموسيقى ،خاصتها
7 .7حرف نصب ،إناء يوضع فيه الماء
8 .8مدينة ألمانية ،اللعاب
9 .9كسبّ ،
نظميه
1010نهر في سيبيريا الشرقية ،نوم عميق
1111جعلت واليا ً على ،بلدة لبنانية ،حرف أبجدي مخفف
1212متشابهان ،يرافق البرق ،وبّخكم

1 .1رئيس جمهورية لبناني راحل
2 .2مملكة قديمة في آسيا الوسطى ،مدينة إيطالية
3 .3بحر ،أرشدت ،نصون
4 .4إحدى البحيرات الخمس العظمى ،في العود
5 .5دعم ،حرف أبجدي مخفف ،نهر في أفريقيا الجنوبية
6 .6الرزانة ،دفن البنت وهي حية
7 .7سقطت باإلمتحان ،سكب الماء ،من أنواع الشجر
8 .8حرف أبجدي مخفف ،بارعات ،إسم موصول
9 .9يلوم ،يرتديان المالبس
1010أقفلت الباب ،خالف البعيد
1111نطلب منه فعل األمر ،يخاف منك
1212مؤسس مذهب المانوية ،قلة النوم ،كامل
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،2 5 3 9 7 1 6 8 4
،981634527 ،674285931
،127359846 ،435816279
،596423718 ،869742153
318597462 ،742168395

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اسميرالداس  ) 2يهاب،
ماريانا  ) 3ل ل ،تانسا ،راي 4
) يبارح ،ازمير  ) 5ان��س ،ايل،
ل��م  ) 6اه��ري��م��ن ،االم���ل  ) 7با،

ميادين ،ام  ) 8وريد ،داناييد 9
) موناليزا ،انو  ) 10انا ،ه ه ،ريم
 ) 11يلي ،ايران  ) 12يمر ،بلد،
سندت.
عموديا:
 ) 1ايليا ابو ماضي  ) 2سهل

بن هارون  ) 3ما ،اسر ،يناير 4
) يبتر ،يمدا  ) 5احامي ،لهيب 6
) امن ،يناديه  ) 7السال ،داز ،اد
 ) 8دراز ،ايناري  ) 9اي ،مللنا،
يرس  ) 10ساريما ،يامان ) 11
نتر ،ماين ،ند  ) 12ناي ،المدون.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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The Intern
ف���ي���ل���م ك���وم���ي���دي ب���ط���ول���ة أن
ه�����اث�����اواي م����ن اخ�������راج نانسي
مايرز .مدة العرض  121دقيقة.
(فوكس ،سينما سيتي،ABC ،
سينمال).
The Last Witch Hunter
فيلم تشويق بطولة فين ديزل
م���ن اخ�����راج ب��ري��ك اي��س��ن��ر .مدة
ال��ع��رض  106دق��ي��ق��ة،ABC( .
الس ساليناس ،ابراج ،سينمال،
فوكس).
Ma ma
ف��ي��ل��م درام�����ا ب��ط��ول��ة سيلفيا
اباسكل من اخراج جوليو ميديم.
مدة العرض  111دقيقة( .سينما
سيتي ،امبير.)ABC ،
The Little Prince
ف����ي����ل����م ت�����ص�����وي�����ري ب���ط���ول���ة
ري��ت��ش��ي��ل م���اك���ادام���ز م���ن اخ���راج
م����ارك اس����ب����ورن .م����دة العرض
 108دق��ي��ق��ة ،ABC( .اب����راج،
سيتي كومبلكس ،ديونز ،سينما
سيتي).
Crimson Peak
ف��ي��ل��م درام����ا ب��ط��ول��ة تشارلي
ه����ون����ام م����ن اخ�������راج غوليرمو
دي���ل ت����ورو .م���دة ال��ع��رض 119
دق���ي���ق���ة ،ABC( .ك���ون���ك���ورد،
الس س��ال��ي��ن��اس ،اب����راج ،سيتي
ك���وم���ب���ل���ك���س ،س���ي���ن���م���ا س��ي��ت��ي،
سينمال ،فوكس).
Infinitely Polar Bear
ف��ي��ل��م ك���وم���ي���دي ب���ط���ول���ة زو
سالدانا من اخخراج مايا فوربس.
م��دة العرض  90دقيقة( .سينما
سيتي ،ABC ،سينمال).

