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تتمات  /ت�سلية
عبد اللهيان :المفاو�ضات ( ...تتمة �ص)9

وأوضح مساعد وزیر الخارجیة أنّ دي ميستورا
أ ّكد في محادثاته التي أجراها معه الیوم الثالثاء عدم
وجود أیّة ِ
صلَة بین المفاوضات السوریة ومنظمة
األمم المتحدة والتیارات اإلرهابیة ،إلاّ أنّ القائمة التي
قدّمتها المجموعات اإلرهابیة ال تزال أحد المواضیع
الغامضة في المفاوضات السوریّة.
توصله
أ ّما المبعوث الدولي إلى سورية ،فقد أعلن
ّ
إل��ی اتفاق مع عبد اللهیان فی  3محاور مه ّمة فی
ملف األزمة السوریة .ولدی إجابته علی سؤال عن
نتائج محادثاته مع مساعد وزیر الخارجیة اإليراني،
قال« :إنّ المهم فی هذا اال ّتفاق هو وقف النزاع فی
سوریة».
ون�� ّوه دي ميستورا إل��ى أنّ إرس��ال المساعدات
اإلنسانیة لجمیع أبناء الشعب ال��س��وري ،خاصة
المحاصرین ،هي من المحاور التي تحدّث بشأنها
مع عبد اللهیان ،مؤ ّكدا ً أ ّنه جاء إلی طهران للتشاور
مع المسؤولین اإلیرانیین ،ألنّ آراءهم تؤ ّثر علی حل
األزمة السوریة.
إلى ذل��ك ،أعربت وزارة الخارجية الروسية عن
أسفها لعدم تح ّرك الغرب في مجلس األمن الدولي
بشأن استعمال أسلحة كيميائية في سورية.
وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية ماريا
زاخاروفا أمس ،إنّ روسيا ُتعرب عن قلقها منذ زمن
طويل بشأن حصول «داعش» وغيره من التنظيمات
السامة لغرض
اإلرهابية على كميّات كبيرة من المواد ّ
استعمالها في القتال بالشرق األوسط.
وأوضحت أنّ موسكو تلفت االنتباه لهذا الموضوع
باستمرار وتطرح مسألة ض��رورة ال��ر ّد على ذلك في
مجلس األمن الدولي في حال وقوع هجمات إرهابية

باستخدام أسلحة كيميائية ،بما في ذلك من خالل
تدقيق تفويض اآلليّة المشتركة لألمم المتحدة ومنظمة
حظر األسلحة الكيميائية بشأن التحقيق في حوادث
استعمال األسلحة الكيميائية في س��وري��ة ،والتي
أُنشئت وفقا ً لقرار مجلس األمن الدولي رقم .2235
وقالت زاخ��اروف��ا إنّ موسكو تأسف لمعارضة
الدول الغربية لهذه الجهود الروسية ،ألنّ الغرب ال
يريد ،على ما يبدو ،تغيير هذه اآللية التي أُنشئت في
البداية للتحقيق في الحوادث التي كان الغرب يعتبر
السلطات السورية مسؤولة عنها.
وأ ّكدت زاخاروفا أنّ ذلك ال يبدو ُمقنعا ً على خلفيّة
تط ّور األحداث األخيرة.
وفي سياق آخر ،كشف سيرغي ريابكوف ،نائب
وزير الخارجية الروسي ،أنّ الواليات المتحدة تحاول
الضغط على روسيا في قضية األزمة السورية ،مؤ ّكدا ً
أنّ ذلك ال يساعد على تنسيق جهود عسكريّي البلدين
في سورية.
وق��ال ريابكوف للصحفيين ،أم��س ،إنّ موسكو
ت�لاح��ظ ف��ي ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة «تسييس مسائل»
واستخدام جلسات في نيويورك وجنيف لممارسة
الضغط على روسيا ،مؤ ّكدا ً أنّ موسكو ترفض ذلك،
وأنّ هذه األفعال غير الوديّة ال تساعد على التنسيق،
بما في ذلك على مستوى وزارتي الدفاع.
وقال إنّ موسكو تأسف لرفض الجانب األميركي
التعاون مع دمشق ،وكذلك أي تعاون عملي مع
التوصل
القوات الجويّة الروسيّة ،مشيرا ً إلى أ ّنه لو ت ّم
ّ
إلى ا ّتفاق مع واشنطن بهذا الشأن لكان من الممكن
تنفيذ عملية القضاء على «داعش» و»جبهة النصرة»
وغيرهما بشكل أكثر فعالية.

ميدانياً ،ت��دوراش��ت��ب��اك��ات عنيفة بين الجيش
السوري وحلفائه من جهة ،ومسلّحي جبهة «النصرة»
والمجموعات المسلحة المتحالفة معها من جهة
أخرى ،على محور العيس في ريف حلب الجنوبي،
ُتستخدم فيها مختلف أن���واع األسلحة الخفيفة
والثقيلة ،ومقتل وجرح عدد من المسلحين.
وفي السياق ذات��ه ،أعلن التلفزيون السوري أنّ
الجيش السوري وحلفاءه سيطروا بالكامل على
منطقة العيس وتلّتي العيس والسيريتل في حلب.
وتع ّرضت منطقة العيس والتالل المحيطة بها
لضربات قوية هي األولى من نوعها منذ بدء معركة
حلب ،حيث ُتع ّد العيس موقعا ً استراتيجيا ً مه ّما ً
لقوات الجيش السوري لتحافظ على سيطرتها في
المنطقة.
وقال مصدر :يواصل الجيش وحلفاؤه استهدافهم
لمواقع الجماعات المسلحة في العيس ومحيط
خان طومان في ريف حلب الجنوبي بكثافة ناريّة
وضربات مر ّكزة أدّت إلى وق��وع خسائر كبيرة في
صفوفهم ،ومقتل وجرح العديد منهم.
وأض��اف ،ت ّم تدمير مق ّرات وتحصينات لمسلّحي
«داعش» و»جبهة النصرة» في طلعات لسالح الجو
في الجيش السوري في تير معلة وتلبيسة ودير فول
وعز الدين ومحيط حقل جزل النفطي ،وشمال وشرق
تدمر بريف حمص.
وص ّد الجيش السوري محاولة تسلّل لمجموعة
من مسلحي جماعة «داع��ش» اإلرهابية من منطقة
حويجة صكر با ّتجاه مواقعه عند أطراف حي هرابش
في مدينة دير الزور ،وأوقع قتلى وجرحى في صفوف
المجموعة ،وأجبر اآلخرين على اإلنكفاء والتراجع.

ّ
ي�شكل ( ...تتمة �ص)9
عبا�س
وأوض��ح القواسمي أن «المهمة األساسية للمحكمة
الدستورية هي الرقابة على دستورية القوانين ،وهي
هيئة مستقلة تماما بحكم القانون ،ولدينا الثقة الكاملة
بهذه المحكمة ،وه��ذا يعزز القانون ويعزز الفصل بين
السلطات».
وجاء قرار عباس هذا في الوقت الذي تعمق فيه بالفعل
االنقسام بين «فتح» و»حماس» ،وبينما تثور تساؤالت
عما يمكن أن يحدث إذا ما ترك الرئيس منصبه ،أو توفي،
وهو يشغله أساسا من دون تعيين نائب له.
من جانبه ،انتقد المتحدث باسم «حركة حماس» سامي
أبو زهري هذه الخطوة ،قائال إن «معظم أعضاء المحكمة

وق��ال النائب ع��ن كتلة االح���رار عقيل عبد
الحسين في مؤتمر صحافي ،إن «الدقائق المقبلة
حافلة بالمفاجآت» ،مشيرا ً الى أن «الكتلة لن
تصوت على القائمة الثانية التي قدمها رئيس
ال��وزراء حيدر العبادي لمجلس النواب ،النها
تضم مرشحي الكتل السياسية».
وفي السياق نفسه قال النائب عن كتلة حزب
الدعوة عبدالسالم المالكي في تصريح صحافي:
إن «كتلة الدعوة النيابية التي يبلغ عدد نوابها
 55نائبا ً لن تصوت على الكابينة الوزارية التي
وصلت الى مجلس النواب اليوم» ،عازيا ذلك الى
«ان القائمة تضم مرشحي االحزاب السياسية».
وكان وزراء كتلة األحرار العراقية أعلنوا ،أول
أمس ،تقديم استقاالتهم إلى رئيس الوزراء حيدر
العبادي اعتبارا ً من يوم االثنين ،معتبرين البقاء
في حكومة محاصصة جديدة بأنه عملية «انتاج
للفساد والفشل مرة اخرى».
وق��ال ال���وزراء« :اس��ت��ن��ادا ً لما ج��اء بخطاب
سماحة السيد مقتدى الصدر بتاريخ  31آذار
 2016عند انتهاء اعتصام الشعب العراقي أمام
أبواب الخضراء ،فقد تقرر تقديم استقاالتنا نحن
وزراء كتلة األحرار اعتبارا ً من هذا اليوم وإرسالها
إلى رئيس الوزراء وعدم حضورنا لمقار وزاراتنا
أو اجتماعات مجلس الوزراء» .وأضاف الوزراء
أن «البقاء في حكومة محاصصة جديدة هو
عملية إنتاج للفساد والفشل مرة أخرى».
يذكر أن كتلة األح��رار لديها ثالثة وزراء في
الحكومة الحالية ،وهم وزي��ر الصناعة محمد
صاحب ال��دراج��ي ووزي���ر البلديات واإلع��م��ار

«الدفاع اليمنية» تر�صد ( ...تتمة �ص)9

قيادات في فتح ،وهذا يحولها إلى محكمة حزبية ويخالف
قانون المحكمة الذي ينص على أال تكون ألي عضو خلفية
حزبية .هذه المحكمة تعطي أبو مازن فرصة لمواجهة
المجلس التشريعي ،سواء في حال إعادة تفعيله حاليا
أو إعادة انتخابه ،حيث أن من حق هذه المحكمة إبطال
أي قوانين سبق أن صدرت أو يمكن أن تصدر الحقا عن
المجلس التشريعي ال تعجب عباس ،ولذلك تشكيل هذه
المحكمة بهذه الطريقة الحزبية يعني أن «فتح» تريد أن
تضمن السيطرة على النظام السياسي الفلسطيني كله».
وتولى عباس السلطة بعد استشهاد ياسر عرفات في
عام .2004

غ�ضب وجدل في م�صر ( ...تتمة �ص)9
وتلتزم السعودية بموجب االتفاقية الجديدة باحترام
كل تعهدات مصر الدولية بشأن الجزيرتين.
وان��ت��ش��رت ف��ي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام وخصوصا البرامج
التلفزيونية وعلى شبكات التواصل االجتماعي خالل االيام
االخيرة تعليقات حول االتفاق المصري السعودي االخير
مع تساؤالت كثيرة حول ما اذا كانت مصر «تنازلت» عن
سيادتها على الجزيرتين مقابل مليارات ال��دوالرات من
المساعدات التي تقدمها السعودية لمصر بعد إطاحة
الرئيس محمد مرسي في تموز .2013
وكتب استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حازم
حسني على حسابه على موقع «فايسبوك» ان «رضوخ
مصر السهل لمطالبة السعودية بالجزيرتين وكأننا
نتنازل عن كارت شحن (للهاتف المحمول) يبين إلى أي
درك انحدرت الدولة المصرية وما بقي من الدور المصري
(االقليمي) الذي صار مهينا ً لمصر والمصريين».
وكتب استاذ القانون في جامعة الزقازيق نور فرحات
على «فايسبوك» ايضا داعيا نواب البرلمان الى «سحب
الثقة من الحكومة فورا النها اقدمت ( )...على االعتراف
المجاني بسيادة السعودية على الجزيرتين دون حتى
اخذ رأي مجلس النواب».
واص��درت الحكومة المصرية السبت الماضي بيانا
اكدت فيه ان «العاهل السعودي الملك عبدالعزيز آل سعود
كان قد طلب من مصر في كانون الثاني  1950أن تتولى
توفير الحماية للجزيرتين» ،مضيفا ان االتفاقية الجديدة
استندت ال��ى ق��رار جمهوري اص��دره الرئيس المخلوع
حسني مبارك وابلغ به رسميا االمم المتحدة في ايار 1990
«يجعل جزيرتي تيران وصنافير داخل المياه االقليمية
السعودية» ،على حد زعمها.
ولن تدخل االتفاقية المصرية السعودية الحدودية
حيز التنفيذ اال بعد عرضها على مجلس النواب المصري
والحصول على موافقته ،لكن البعض طالب باكثر من
ذلك.

يقرر ( ...تتمة �ص)9
البرلمان ّ

وقال المعلق المعروف ابراهيم عيسى على قناة «القاهرة
والناس» مساء االحد الماضي ان «التنازل عن الجزيرتين
شأن يتعلق بالسيادة المصرية» ،وان المادة  151من
الدستور المصري توجب اجراء استفتاء شعبي على اي
اتفاقية تخص أمرا ً من امور سيادة الدولة على اراضيها.
ويعتبر خبراء ان الحكومة المصرية لم تتعامل بشفافية
في هذه القضية.
ويقول استاذ العلوم السياسية في الجامعة االميركية
مصطفى كامل السيد« :الخطأ ال��ذي ارتكبته الحكومة
المصرية هو انها لم تبلغ الشعب المصري ال في وقت
حسني مبارك وال في وقت عبد الفتاح السيسي ان اتصاالت
تجري مع السعودية لالتفاق على ترسيم الحدود».
ويضيف« :منذ العام  ،1990قبلت مصر بالسيادة
السعودية على الجزيرتين وابلغت االمم المتحدة بذلك وال
يحق لها التراجع اآلن .وبالتالي فمن الناحية القانونية،
الثابت ان الجزيرتين سعوديتان».
وي��رى الخبير في ش��ؤون الشرق االوس��ط ان هاتين
الجزيرتين َقلَّت اهميتهما االستراتيجية اآلن مع وجود
حالة تسوية بين مصر والكيان الصهيوني .اما المكسب
الذي ربما تحققه الرياض من استعادتهما ،فيقول السيد
ان��ه سياسي ب��االس��اس اذ «ت��رض��ي االتفاقية تطلعات
الجماعة الحاكمة في المملكة التي تريد اظهار السعودية
بمظهر القوة االولى في منطقة الشرق االوسط التي تخشى
بأسها القوى االقليمية االخرى».
واعتبر المحلل السياسي السعودي جمال خاشقجي
ان اهتمام السعودية بالجزيرتين يرجع الى «اسباب
تاريخية اكثر من اي شيء آخر» ،اذ ان المملكة اعتبرتهما
دائما اراضي سعودية.
لكنه اضاف ان ترسيم «الحدود يخلق عالقات جيدة بين
الجيران ،فاآلن اصبحت الجزيرتان معنا ..قد يتم اكتشاف
حقول نفط او غاز فيهما ،وهذا (الترسيم) َيقِي َنا من اي
خالفات في المستقبل».

وتابع« :من المفترض أن تبــدأ اللجان عملها من اليوم بلقاءات
ميدانيــة في كل محافظــة» ،مؤكدا ً علــى «ض��رورة االلتــزام بما تم
االتفــاق عليه وخطــورة االستمــرار في األعمــال العسكرية كون ذلك
يقوض عملية الســالم ويقلص من فرص انعقاد الحوار القادم ومن
فرص نجاحه».
من جهته ،دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أطراف الصراع
في اليمن إلى احترام اتفاق وقف األعمال القتالية.
ورأى استيفان دو جاريك المتحدث باسم بان خالل مؤتمر صحافي في
مقر المنظمة الدولية في نيويورك أن اتفاق وقف األعمال القتالية الذي بدأ
سريان العمل به اعتبارا ً من منتصف ليل األحد ـ اإلثنين يبدو متماسكا ً
إلى حد كبير.
ميدانياً ،خروق عديدة لوقف إطالق النار جرى تسجيلها في الساعات
األخيرة في اليمن .فقد أكد مصدر يمني حصول تحليق مكثف لطائرات
التحالف السعودي فوق العاصمة صنعاء.
كما جرى تبادل للقصف المدفعي بين قوات الرئيس هادي من جهة،
وق��وات الجيش واللجان الشعبية في منطقة بني ب��ارق بمديرية نهم
شمال شرق صنعاء من جهة أخرى .وأضاف مصدر أن طائرات التحالف
السعودي ش ّنت غ��ارات على مواقع للقاعدة بمدينة الحوطة عاصمة
محافظة لحج.
وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية رصدها ثالثة وثالثين خرقا ً لوقف إطالق
النار من التحالف السعودي منذ دخوله حيز التنفيذ .كذلك أعلنت الوزارة
أن طائرات التحالف السعودي أنزلت أسلحة لقوات الرئيس هادي جنوب
تعز ،واستمرت طائراتها في التحليق فوق صنعاء.
وف��ي السياق ،واص��ل طيران ال��ع��دوان السعودي ومرتزقته صباح
أمس خرق وقف إطالق النار لليوم الثاني من إعالنه في صعدة والجوف
ومأرب.
وقد أفاد مصدر أمني يمني بأن طيران العدوان حلق في سماء محافظة
صعدة الحدودية ،فيما قصفت قوات العدوان مناطق مختلفة من محافظة
الجوف صباح اليوم ،كما قصفت في وقت الحق مواقع الجيش واللجان
الشعبية باإلضافة إلى تحشيدهم في أكثر من محور.
وشهدت محافظة مأرب تحليقا مستمرا لطيران التجسس في سماء
مديرية صرواح وجبل هيالن في خرق مستمر من قبل العدوان.
وفي سياق متصل ،سجلت خروقات عدة من قبل العدوان السعودي في
الساعات األولى من فجر أمس في مختلف المناطق اليمنية .ففي محافظات
صعدة وعمران والمحويت حلق طيران العدوان السعودي بشكل متواصل
في سماء المحافظات.
وفي تعز ،خرق المرتزقة إع�لان وقف إط�لاق النار بالقصف جنوب
مدينة ذباب وبالقرب من السلسلة الجبلية ،فيما استهدفت مواقع الجيش
واللجان الشعبية في منطقة الجحملية.
وشهدت منطقتا العرفاف ويعيس بمديرية دمت قصفا لمرتزقة العدوان
السعودي األميركي ،كما حلقت الطائرات في سماء محافظتي الحديدة
وعمران ،وشهدت سماء مديريتي التحيتا والخوخة بالحديدة تحليقا
مماثال لطيران العدوان.
وكانت مصادر عسكرية يمنية رصدت ارتكاب العدوان السعودي في
اليوم األول لدخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ ما يزيد عن  40خرقا ً
في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات ،ما يؤكد عدم جدية الطرف
اآلخر في االلتزام بما تم االتفاق عليه ،من تثبيت لوقف إطالق النار على
أرض الواقع.

واإلسكان طارق الخيكاني ووزير الموارد المائية
محسن الشمري.
ميدانياً ،أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مقتل
 20مسلحا ً من داعش وتدمير  3آليات للتنظيم
ومواقع له خالل عملياتها العسكرية في منطقة
البو سودة والهيتاويين ومعمل اإلسفلت غرب
بغداد ،وضبطت وفككت  44عبوة ناسفة في
منطقة البساتين شمال العاصمة.
بدورها ،قالت خلية اإلعالم الحربي التابعة
للجيش ال��ع��راق��ي إن ج��ه��از االس��ت��خ��ب��ارات
العسكرية العراقية اعتقل انتحاريا ً كان ينوي
تفجير نفسه في العاصمة بغداد خالل عملية
نوعية.
كما حررت القوات العراقية في قضاء هيت
غ��رب محافظة ال��رم��ادي ،وبحسب المصادر
الميدانية ،مبنى قائم مقامية القضاء وطردت
مسلحي داعش من مبنى المجمع الحكومي في
مركز المدينة بعد قتال استمر ثالثة ايام ،كما تم
تطهير عدد من المنازل والشوارع في حي االرامل
في المنطقة.
ال��ق��وات العراقية ت��واص��ل ،بحسب القادة
الميدانيين ،التقدم داخ���ل م��رك��ز هيت حتى
تحريرها بشكل كامل ،فيما اعلنت السلطات
تطهير احياء عدة وعشرات المنازل في المدينة
من العبوات الناسفة والمتفجرات التي زرعها
ارهابيو داعش قبل فرارهم من تلك المناطق،
حيث كان االرهابيون يحاصرون عشرات االسر
في المنطقة.
وال��ى مدينة ال��رم��ادي ،ع��ادت آالف العوائل

إلى منازلها في عدد من االحياء بعد تأمينها
من قبل القوات العراقية وتطهيرها من االلغام
والمتفجرات وطرد المسلحين منها ،وذلك في ظل
اجراءات امنية مشددة تحسبا لتسلل المسلحين
وسط االهالي.
وق��ال إبراهيم العوسج قائم مقام قضاء
الرمادي في محافظة األنبار :مدينة الرمادي
شهدت خالل االيام القليلة الماضية عودة الكثير
من العوائل الى داخل أحياء المدينة ،وايضا تم
استقبالهم بشكل سلس من قبل االخوة في منافذ
االستقبال الثالثة ،ووصل عدد العوائل داخل
أحياء المدينة الى اكثر من  12الف عائلة.
السلطات العراقية اكدت ان ستة أحياء في
المدينة تم استثناؤها من ق��رار ع��ودة السكان
بسبب وجود ألغام ومتفجرات زرعها المسلحون
قبل فرارهم.
وقد تمكنت قوى االمن من ضبط مخزن اسلحة
تابع لجماعة داعش في منطقة القرية العصرية
شمال غرب الرمادي يحتوي على العشرات من
قذائف الهاون واألحزمة الناسفة.
وف��ي سياق متصل ،أك��د مصدر ف��ي مدينة
كركوك شمال العراق ان قوات الحشد الشعبي
تصدت لمحاوالت مسلحي «داع��ش» فك طوق
الحصار ال���ذي ف��رض عليهم ف��ي ب��ل��دة بشير
جنوب كركوك ،وتمكنت من قتل وإصابة عدد
من المسلحين ،بينهم انتحاريون احدهم بنغالي
الجنسية ،وك��ان��ت ه��ن��اك مقاومة ف��ي بعض
المناطق للقضاء على هذه الجيوب ولتثبيت
المواقع للتقدم وتحقيق كل االهداف.

الج�سر ال�سعودي الم�صري هو ج�سر مع فل�سطين المحتلة

ّ
م�ستعدة للعالقة مع «�إ�سرائيل»
«مجتهد» :الريا�ض
أكد المغرد السعودي الشهير المعروف بـ «مجتهد»،
ان االتفاق ال��ذي جرى بين الملك السعودي سلمان
بن عبد العزيز والرئيس المصري محمد عبد الفتاح
السيسي ح��ول جزيرتي «ت��ي��ران» و»صنافير» كان
بسبب العالقة مع «إسرائيل» ،مشيرا ً الى ان جسر
السعودية بجزر صنافير وتيران ،هو باالصل جسر
مع «اسرائيل».
وف��ي تغريدات على موقع التواصل االجتماعي
«تويتر» ،ق��ال «مجتهد» :ان الفرصة مهيأة إلعالن
السعودية «عالقة مع «إسرائيل» بحجة إنجاح مشروع
الجسر» ،مضيفا ً انه «ال يستبعد أن تتضمن زيارة بن
سلمان لألردن التنسيق مع مسؤولين «إسرائيليين».
كما كشف «مجتهد» عن التزام السعودية بمعاهدة
«كامب ديفيد» ،مضيفا ً أن هذا «يعني االلتزام بما جاء
في ملحق «ج» من المعاهدة ال��ذي ينص على أخذ
موافقة «إسرائيل» على أي نشاط ضمن الجزر« :تيران

وصنافير» أو في محيطها».
وأوضح ان المسار الصالح لإلبحار (غرب جزيرة
تيران) كان ضمن المياه اإلقليمية المصرية وصار اآلن
ضمن المياه الدولية وخارج سلطة السعودية ومصر»،
مضيفا ً ان «هذا يعني أن بناء الجزء الغربي من الجسر
ال يمكن ،طبقا للقانون الدولي ،إال بموافقة «إسرائيل»
واألردن بصفتهما مستفيدتين جغرافيا من المضيق».
وت��اب��ع «م��ج��ت��ه��د» ،ه��ذا «يعني أن الحكومتين
السعودية والمصرية ال يمكن لهما إعاقة المالحة في
المضيق أو التحكم فيها إال بقرار من مجلس األمن ألنها
مياه دولية».
وختم« :االلتزام بكامب ديفيد وتحول المضيق إلى
مياه دولية يعنيان أن السعودية ال يمكن أن تضع أي
قوة ذات طابع عسكري حتى لو رمزية إال بتنسيق مع
«إسرائيل»».

و�سط تناف�س �شديد بين �أكثر من ثالثة �آالف مر�شح

اليوم انتخابات مجل�س ال�شعب
للدور الت�شريعي الثاني
وسط تنافس شديد بين أكثر من ثالثة آالف مرشح
وف��ي أج��واء من الشفافية تبدأ صباح اليوم األربعاء
انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني
الختيار  250عضوا ً من جميع المحافظات لعضوية
المجلس الجديد.
وتفتح المراكز االنتخابية التي يتجاوز عددها سبعة
آالف أبوابها ،عند الساعة السابعة صباحا ً وتستمر
عملية االنتخاب حتى الساعة السابعة مساء؛ ويجوز
بقرار من اللجنة القضائية العليا لالنتخابات تمديد فترة
االنتخابات لمدة خمس ساعات.
وأع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ان القضائية الفرعية النتخابات
مجلس الشعب في المحافظات استعدادها التام إلنجاز
االنتخابات وتوفير كل مستلزمات المراكز االنتخابية.
ولتوفير التغطية اإلعالمية وتأمين كل التجهيزات

ومعدات النقل للقنوات واإلذاع��ات التي ستواكب هذا
االستحقاق الدستوري ،افتتح المركز اإلعالمي في فندق
الشيراتون بدمشق ليكون نقطة انطالق العمل لوسائل
اإلعالم كافة.
وك��ان رئيس اللجنة القضائية العليا لالنتخابات
القاضي هشام الشعار أكد الحرص على «إتمام العملية
االنتخابية بشفافية وبما يسمح للمواطن اإلدالء بصوته
بكل يسر وسهولة» ،موضحا ً أن اللجنة القضائية
العليا لالنتخابات واللجان الفرعية معنية باإلشراف
على االنتخابات قضائيا ً لضمان نزاهتها ومصداقيتها
وشفافيتها.
وك��ان ح��دّد المرسوم رق��م  63لعام  2016موعد
انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني اليوم
 13نيسان الحالي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1أول بطريرك كلداني في العراق
2 .2موقع في سورية ،بلدة لبنانية
3 .3إستفسر من ،ترجو
4 .4د ّون��ا ،بحيرة شاطئية على األطلسي تعرف ببحيرة
البط
5 .5كبير آلهة اآلشوريين ،مدينة فرنسية ،فضاء
6 .6نراسل ،يق ّل وجوده
7 .7حرف أبجدي مخفف ،قائد تركي قام بدور كبير في خلع
السلطان عبد الحميد
8 .8أصلحنا البناء ،للندبة ،رتل
9 .9مذهب ،جزيرة برتغالية
1010حرف عطف ،وجع ،أسحره
1111بحار برتغالي ،يهب ،ال يباح به
1212إسم يطلق على المسرحية الملحنة ،تجمعا

1 .1من النجوم ،بلدة سورية
2 .2مدينة مغربية ،بلدة لبنانية
3 .3بلدة لبنانية ،حرف جر ،للندبة
4 .4حب ،جبل مشتعل ،كبير آلهة السومريين
5 .5نثق بالشخص ،أصابع
6 .6شتم ،الفرد ،حاكم اإلمارة
7 .7حين ،مصيف سوري ،إسم موصول
8 .8إله الخصب عند األكديين والسومريين ،بحيرة في
فنلندا
9 .9دولة أوروبية ،كسبت
1010حكت ،بثاه (للخبر)
1111عائلة ،ضمير ،ص ّور
1212السياج ،بارعا ً
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،532689147 ،649713285
،986572431
،718963
،274391856 ،351864729
،827956314 ،495138672
163247598

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ان��س��ي ال���ح���اج ،ب��ت ) 2
يونان ،انوبيس  ) 3رد ،تألفان ) 4
مسيسيبي ،رياق  ) 5ايلو ،ايار ) 6
وهنت ،لمت ،ننم  ) 7لم ،الوتسو،

ون  ) 8قال ،لن ،ولدنا  ) 9اامره،
كل  ) 10صيدنايا ،عندي  ) 11وا،
يدافعا ،يل  ) 12انيس ،ندين.
عموديا:
 ) 1اي ،مخول ق��اص��وف ) 2
ن��ورس ،هماليا  ) 3سنديان ،امد

 ) 4يا ،سيتل ،رنين  ) 5انتيل،
ال��ه��ادي  ) 6اب��ول��ون ،ي��أس ) 7
حالي ،مت ،كاف  ) 8انف ،اتسول،
ع��ن  ) 9ج���واري ،ول ،ع��اد ) 10
بنيان ،دين  ) 11بي ،ارنون ،دين
 ) 12تسبق ،مناديل.

 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

3
9

5
8
3

3

4

7
6

2
4

6

4

6

3

6
1

8

2

7

3

9
2

2

4
5
1
8

The Boss
فيلم كوميدي بطولة ميليسا
م� ��اك ك ��ارث ��ي م ��ن اخ� � ��راج بين
ف���ال� �ك���ون .م � ��دة ال � �ع� ��رض 99
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
The Squad
فيلم دراما بطولة جين رينو
م��ن اخ��راج بينجامين روتشر.
مدة العرض  92قيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
غاالكسي ،فوكس).
Demolition
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب� �ط ��ول��ة ج��اك
ج �ي �ل �ي �ن �ه��ال م���ن اخ � � ��راج جين
مارك .مدة العرض  100دقيقة.
(سينما سيتي ،ABC ،فوكس،
سينمال ،سيتي كومبلكس).
Misconduct
ف �ي �ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة ج��وش
دوه��ام��ل م��ن إخ���راج شينتارو
شيموساوا .مدة العرض 106
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،غاالكسي).
Cloverfield Lane 10
ف �ي �ل��م درام�� ��ا ب �ط��ول��ة م ��اري
ال �ي��زاب��ت وي�ن�س�ت�ي��د م��ن اخ ��راج
دان ت ��راش� �ت� �ي� �ن� �ب� �ي ��رغ .م���دة
ال�ع��رض  105دق��ائ��ق،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،س �ي �ن �م��ا س �ي �ت��ي،
سينمال ،فوكس).
Queen of the Desert
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة جايمس
ف ��ران� �ك ��و م� ��ن اخ � � ��راج وي��رم��ر
ه� �ي ��رزوغ .م ��دة ال �ع��رض 128
دقيقة( .سينمال ،سينما سيتي،
.)ABC

