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تتمات  /ت�سلية
االنتخابات الت�شريعية ( ...تتمة �ص)9

أم��ا سعد ال��ع��دي رئ��ي��س م��رك��ز المصرف
الصناعي فقد ق��ال« :ج��رت االنتخابات بكل
شفافية وديمقراطية وأج��واء هادئة جداً ،ولم
يعكر صفوها احد.

وما يحصل اليوم واجب على كل مواطن سوري
أن يشارك ويدلي بصوته بطريقة حرة وبكل
شفافية».

نوع من التوازن والمساواة بين المرشحين،
فبعض المرشحين لديهم امكانيات ليظهروا
على وسائل اإلع�لام ويسخروا هذه الوسائل
االعالمية لتسويق حمالتهم ،في حين هناك
مرشحون غيرهم ال يستطيعون ذلك ،ولكن وفي
الوقت نفسه متاح بشكل كامل لكل المرشحين
ان يقوموا بدعايتهم االنتخابية بالشكل الذي
يريدونه ضمن قواعد االنتخابات المنصوص
عليها ب��ق��ان��ون االن��ت��خ��اب ،ويعني ذل��ك أنه
يحق للمرشح ان يعلن عن حملته االنتخابية
وان يعلق الالفتات والمطبوعات التي تخدم
برنامجه االنتخابي دون قيد أو شرط باستثناء
القواعد المنصوص عليها بقانون االنتخابات
التي تحظر عليه أن يقوم بهذا الشيء ضمن دور
العبادة أو بجانب المشافي .ففي ما عدا ذلك له
الحرية المطلقة أن يقوم بدعايته االنتخابية
بالشكل الذي يراه مناسبا.

من مبدأ منح المرشحين الفرص المتساوية
للحمالت االنتخابية ،منعت اللجنة القضائية
العليا ظهور المرشحين على وسائل اإلعالم،
وعلل رئيس اللجنة القضائية العليا لالنتخابات
التشريعية ال��ق��اض��ي ه��ش��ام ال��ش��ع��ار األم��ر
لصحيفة البناء بالقول« :عمل اللجنة القضائية
العليا انجاز االنتخابات واالستحقاقات بشكل
قانوني وعلى نحو امثل واشمل ،وقد ارتأت
اللجنة القضائية العليا حظر وسائل اإلعالم
المرئية والمسموعة والمقروءة من أي دعاية
انتخابية ألي مرشح ،والغاية من ذلك خلق

التصويت الكاسح
ر ّد على التشكيك

مندوبو المرشحين

الكلمة للناخب

ولفتت رش��ا م��رس��ي ل��ت��واف��د األه��ال��ي منذ
الصباح للمشاركة باالنتخابات التي تعد واجبا
على كل مواطن .وأضافت« :بالنسبة لطريقة
عملي ،ال أحاول التأثير على خيارات الناخبين،
فكل مواطن يعرف تماما ً لمن سيعطي صوته».
أما مروة سالل فقد قالت« :التقينا بالمرشحين
ص��ب��اح��ا ً ون��ح��ن ب��دورن��ا ال ن��ؤث��ر ع��ل��ى رأي
المواطنين ،لكننا نجيب عن تساؤالتهم بشأن
المرشح الذي نعمل لمصلحته ،ونحن هنا للعمل
في النهاية لمصلحة الوطن أوال و أخيراً».

ترى هند صايغ أن ممارسة دورها وواجبها
ف��ي عملية االن��ت��خ��اب ،عمل وطني بامتياز،
ليرى العالم كله أن السوريين يد واحدة خلف
جيشهم وقائدهم .وقالت« :نتمنى أن من سيصل
إل��ى قبة البرلمان هم من المؤمنين بالوطن
ويقدمون األفضل لخدمة الشعب» .وأش��ارت
صايغ إلى المشاركة النسائية الكثيفة في هذه
االنتخابات ،مضيفة« :ألننا كنساء لنا دور كبير
في المجتمع».
ب��دوره��ا قالت ماجدة معيوف الموظفة في
وزارة األوقاف« :نأمل أن تتغير األوضاع لألفضل
بيد من سيعتلون قبة المجلس بعد فترة طويلة
من المعاناة التي مرت بها سورية» .وتابعت
ان ط��دورن��ا كسيدات يماثل دور ال��رج��ال في
العمل والحضور الوطني وهذا ما نراه من خالل
المرشحات من السيدات اللواتي يناضلن لوصول
صوت المرأة في سبيل إعالء شأن الوطن».
أما محمد غياث الخوصي فقد أكد بأنه «فخور
بما يجري اليوم .فبعد كل ما مررنا به من حرب
ومعاناة نجري العملية االنتخابية لثالث مرة
خالل الحرب ،وال يخلو األمر من التقصير في
راض عن العملية التنظيمية
نقاط معينة ،لكنني ٍ

اللجنة القضائية وتكافؤ الفرص

م��اج��دي بسيوني رئ��ي��س تحرير جريدة
العربي الناصري رأى أن الحرص على إتمام
العملية االنتخابية في سورية في موعدها
الحالي ،لهو بمثابة تحد لمن يريد الفوضى
ويتمنى عدم نجاح االنتخابات ،ممن أملوا أال تتم
هذه العملية من خالل شيئين ،األول :نابع مما
يريده الحلف األميركي من إحداث فراغات مقننة
تهدف إلى محاولة إفشال الدولة ،والثاني :نابع

دعوته لجميع األط��راف المعنية باألزمة اليمنية لالحترام
التام لوقف إطالق النار الذي دخل حيز التنفيذ ليل االثنين
الماضي .
وأكد ولد الشيخ ،في تصريح نقلته اذاعة األمم المتحدة ،أن
أطراف األزمة اليمنية التزموا ببنود وشروط وقف إطالق النار
الذي يعد حاسما وعاجال ،محذرا بقوله ،اليمن ال يستطيع
خسارة المزيد من األرواح.
وطالب ولد الشيخ جميع األطراف والمجتمع الدولي بدعم
هذا االتفاق بحزم حتى يشكل وقف األعمال القتالية الخطوة
األولى لعودة السالم إلى البالد.

وأوضح المركز في بيان أن االتفاق الجديد على ترسيم الحدود البحرية
بين مصر والسعودية لم يكن قرارا ً سريعاً ،وإنما جاء بناء على دراسات
وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية التي استمر عملها
لمدة ست سنوات ،وكذلك بناء على عدد من االجتماعات التي تم عقدها بين
الجانبين على مدار أشهر.
وأضاف البيان أن لجنة ترسيم الحدود استندت إلى عدد من الوقائع
والمستندات التي أدت في النهاية إلى إع��ادة الجزيرتين إلى السيادة
السعودية.
وشرح السيسي أن عدم اإلعالن عن قضية رسم الحدود قبل زيارة العاهل
السعودي ،كان قرارا ا ُتخذ لكي ال يتم إيذاء الرأي العام في الدولتين!! دون
اراضي دولة اخرى
ان يشير لماذا يتأذى الرأي العام السعودي وهو يضم
َ
الراضيه؟!!
وعلق قائال إنه سعيد برد فعل الشعب المصري« :غيرتكم على بلدكم أمر
يسعدني ،ويسعد كل وطني» ،ولكنه استطرد« :ساعات من غير ما نقصد
بنسيء لنفسنا ولمصر» ،في إشارة لما اعتبره األسلوب الخاطئ لتناول
ملف الجزيرتين.

فإن حالة من انعدام الثقة بين البلدين تسيطر على
الموقف.
ويرى الدبلوماسي الجزائري عبد العزيز الرحابي
أن فرنسا تريد تحجيم دور الجزائر في المنطقة عبر
خلق توازنات جديدة ،وهو ما يعطي بالده الحق في
وضع إشارات استفهام حول نيات فرنسا.
وم��ا يعمق خ�لاف��ات الجزائر وفرنسا ه��و إص��رار
األخيرة على عدم تغيير موقفها الرسمي من النزاع
في الصحراء الغربية ،وال��ذي يتماهى مع الموقف
المغربي.
وف��ي ه��ذه النقطة ت��ح��دي��دا ،ك��ان رئ��ي��س ال���وزراء
الفرنسي صريحا ،عندما جدد موقف بالده من الحل
في الصحراء وال��ذي يعتبر أن مقترح الحكم الذاتي
الذي تقدمت به المغرب لألمم المتحدة أرضية مناسبة
لحل هذا النزاع.
وتريد الجزائر زحزحة باريس عن موقفها الثابت من
قضية الصحراء عبر اللعب على ورقة مكافحة اإلرهاب
في المنطقة ،واختراق الموقف الفرنسي المتصدع ،كما
ترى ذلك الباحثة الجزائرية خديجة محسن.
وعلى الرغم من أن زيارة فالس إلى الجزائر توجت
بتوقيع أربعين اتفاقا للتعاون في مختلف المجاالت،
ف��إن حالة استياء تعم الجزائريين ح��ول المواقف
الفرنسية من بالدهم.
ويرى الكاتب المختص في قضايا االقتصاد فارس
مصدور أن فرنسا تمنح صفقاتها االقتصادية الكبرى
للمغرب و ُتبقي االستثمارات الثانوية للجزائر.
األكيد هو أن العالقات بين فرنسا والجزائر ال تمر
بأفضل حاالتها وإن حاول الجانب الفرنسي تجاوز
هذه الحالة ،والتعامل معها بنوع من البراغماتية
عبر التشديد على أهمية الحفاظ على العالقات
االستراتيجية.

م�شروع قرار ( ...تتمة �ص)9

توج زيارته بتوقيع �أربعين اتفاقا للتعاون في مختلف المجاالت
َّ

فال�س :فرن�سا ال تريد خ�سارة الجزائر!
قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ،إن بالده
تريد أن تبقى شريكا اقتصاديا أساسيا للجزائر ،داعيا
إلى طي صفحة الخالفات بين البلدين.
تصريحات فالس ج��اءت خ�لال مؤتمر صحافي
مشترك مع نظيره الجزائري عبد المالك سالل بالجزائر
العاصمة ،في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة
بين فرنسا والجزائر.
وكانت زي��ارة رئيس ال���وزراء الفرنسي للجزائر،
أث��ارت الكثير من اللغط بعد التوتر المتصاعد الذي
شاب العالقات بين البلدين خالل الفترة الماضية.
ووصل التوتر إلى ذروته بعدما استدعت الخارجية
الجزائرية سفير فرنسا لديها ،لالحتجاج على ما
وصفته بحملة إعالمية ممنهجة ومسيئة للبالد.
ورفضت السلطات الجزائرية منح تأشيرات دخول
لصحافيين من صحيفة «لوموند» وقناة «كانال
ب��ل��وس» الفرنسيتين على خلفية نشر صحيفة
«لوموند» مقاال أدرجت فيه اسم الرئيس الجزائري
عبد العزيز بوتفليقة ضمن قائمة الشخصيات ،التي
ظهرت في «وثائق باناما» ،قبل أن تتراجع عن هذا
الموقف.
ولعب رئيس ال��وزراء الفرنسي على وتر التهدئة،
عندما أع��رب عن أسفه للمقال ،وداف��ع عن بوتفليقة
قبل وصوله إلى الجزائر ،ورفض التعليق على قرار
الجزائر ،مكتفيا بالقول« :ال شيء ينبغي أن يعوق
تطور عالقاتنا االستثنائية» ،داعيا إلى «التوجه إلى
المستقبل».
وعلى العكس من فالس ،برر سالل قرار بالده بتعمد
الصحيفة الفرنسية اإلساءة للجزائر عبر نشرها مقاال
كاذبا ،على حد تعبيره.
أما في مجال محاربة اإلره��اب والتنسيق األمني،
ال��ذي أك��د فالس أن��ه بحثه مع الرئيس الجزائري،

من محاولة إسقاط السياسة الوطنية التي
أرادت أن تؤكد للعالم أن مؤسسات الدولة تسير
على النهج الدستوري ،بكل االستحقاقات ،وأن
السيادة الوطنية فوق الجميع.
وردا ً على تصريحات واشنطن بأنها لن
تعترف بنتائج انتخابات مجلس الشعب قال
بسيوني« :شوفتوا الديمقراطية المحترمة....
السوريون ردوا على تلك التصريحات بتصويت
لم تشهده سورية من قبل».
وأك���د البسيوني أهمية مجلس الشعب
الذي هو على وشك الوالدة نظرا للمسؤوليات
اإلضافية الملقاة على عاتقه بما يتعلق بالشق
الداخلي في إعادة إعمار سورية بمقوماتها من
البنى التحتية والبشرية من المواطنين الذين
تأذوا من تبعات اإلرهاب الممنهج الذي مورس
عليهم طيلة سنوات خمس ،والتي لم يمر مثيلها
عليهم ،وخارجيا في استصدار ق��رارات تشد
موقف الشعب السوري ،والقيادة السياسية
في وجه السموم التي يبثها أعداء سورية من
الحلف األميركي التكفيري.
وتابع بسيوني :الشعب السوري قد قبل
التحدي ،وأصبح على مستوى الحدث ،يتفهم
ما يحاك ضده وي��درك دوره بإفشال دعاوى
المقاطعة ،ووع��ي ال��م��واط��ن وال��م��رش��ح على
حد س��واء ب��أن عضو مجلس الشعب القادم
ال ينبغي له الترشح من ب��اب الظهور بل من
باب المسؤوليات الجمة التي تفرضها حراجة
المرحلة وخصوصيتها.

ال�سي�سي :بخ�صو�ص ( ...تتمة �ص)9

«�أن�صار اهلل» ( ...تتمة �ص)9
وعبر المشاركون في الوقفة عن معاناة الشعب اليمني
منذ أكثر من ع��ام من انقطاع الكهرباء وان��ع��دام المياه
ومختلف الخدمات الضرورية جراء العدوان والحصار،
مستنكرين التقاعس الدولي والمنظمات الحقوقية واألمم
المتحدة والصمت العالمي والعربي واالس�لام��ي أمام
المجازر البشعة التي يرتكبها العدوان السعودي بحق
الشعب اليمني.
واك��د المشاركون استمرار صمودهم في وجه العدوان
الهمجي والحصار الظالم .
هذا وجدد المبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

وقالت الخارجية ،في بيان« :استقبل ميخائيل بوغدانوف ،مبعوث
الرئيس ال��روس��ي إل��ى دول ال��ش��رق األوس��ط وش��م��ال أفريقيا ونائب
وزير الخارجية ،السفير األميركي في موسكو جــون تيفت ،بطلب من
األخير».
وحسب الخارجية الروسية ،تناول الطرفان التسوية السورية ،في
سياق الجولة الجديدة من المفاوضات السورية ،برعاية منظمة األمم
المتحدة ،وتم التركيز على أهمية استمرار التعاون الروسي األميركي في
هذا المجال.
وأكدت الوزارة أن الجانبين ،تطرقا كذلك لألوضاع في ليبيا واليمن ،في
ضوء تطور األحداث هناك.
وانطلقت ،أم��س ،في جنيف جولة جديدة من المشاورات في إطار
مفاوضات «جنيف ،»-3ويتوقع أن تركز الجولة الجديدة من المفاوضات
على موضوع االنتقال السياسي.
وسبق للمبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا ،أن أعلن
أن الجولة الثالثة من المفاوضات ستكون مكرسة لبحث عملية االنتقال
السياسي ،وعلى مبادئ الحكم االنتقالي والدستور.
وكان وفد معارضة الرياض ،قد وصل جنيف مساء الثالثاء .وضم
الوفد الذي وصل قادما من الرياض كال من رئيس الوفد أسعد الزعبي،
وكبير المفاوضين محمد علوش ،وسهير األتاسي ،ومحمد صبرا ،ونذير
حكيم ،وفؤاد عليكو وغيرهم.
هذا ولن يصل وفد الحكومة السورية إلى جنيف قبل  15نيسان ،إذ
أصرت دمشق على تأجيل المفاوضات غير المباشرة إلى ما بعد االنتهاء
من االنتخابات البرلمانية التي بدأت األربعاء في سورية.
ه��ذا وذك��رت وكالة «آك��ي» اإليطالية لألنباء أن الجولة الثالثة من
المفاوضات السورية قد تستمر لنحو عشرة أيام ،تتبعها جولة أخرى في
شهر أيار المقبل ،بعد نحو شهر من انتهاء الجولة الثالثة.
وفي سياق متصل ،أعلنت موسكو استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية
للسوريين سواء بالتعاون مع األمم المتحدة أو على أساس ثنائي.

وفي هذا السياق ،أعلن النواب المعتصمون استمرارهم
في االعتصام لحين تحقيق مطالبهم ،فيما ازداد عدد النواب
المطالبين بتغيير الرئاسات الثالث إلى .171
وسبق للبرلمان العراقي أن قرر أول أمس الثالثاء تأجيل
جلسته الخاصة بالقائمة الثانية للتشكيلة الوزارية التي
قدمها رئيس ال��وزراء حيدر العبادي إلى يوم الخميس،
وذلك إثر فشل االجتماع الذي عقد بين العبادي والجبوري
ورؤساء الكتل النيابية في التوصل إلى توافق حول قائمة
المرشحين الجدد للحكومة.
لكن  61نائبا احتجوا لدى رئيس البرلمان وطالبوا بعقد
جلسة طارئة أمس األربعاء للتصويت على التشكيلة ،فيما
بدأ قرابة  100نائب اعتصاما داخل قبة البرلمان للمطالبة
بإقالة الرئاسات الثالث في البالد (رئيس الجمهورية
ورئ��ي��س ال���وزراء ورئ��ي��س البرلمان) على خلفية عدم
االستجابة لمطالب الشعب العراقي في إج��راء إصالح
حكومي شامل في البالد.
هذا وقد قدم  170نائبا ً طلبا ً لتغيير الرئاسات الثالث.
الجلسة شهدت مشادة كالمية تطورت لعراك باأليدي بين
نواب كرد ونائبة عن دولة القانون على خلفية المطالبة
بإقالة الرؤساء الثالثة.
وطالب رئيس لجنة الدفاع واألمن في البرلمان حاكم
الزاملي أعضاء المجلس باالنضمام إلى المعتصمين ،فيما
أكد النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري أنّ ما وقع ْته
الرئاسات وثيقة محاصصة معلنا ً نية المعتصمين الذهاب
باتجاه حل الرئاسات الثالث.
في المقابل ،دع��ا رئيس ائتالف «متحدون» أسامة
النجيفي الكتل السياسية إلى اللجوء للحوار الهادئ الذي
من شأنه أن يقود إلى ق��رارات تتفق مع النظام الداخلي
لمجلس النواب .واستنكر النجيفي في بيان له أي محاولة
للمساس بالقوانين والنظام الداخلي لمجلس النواب،
مؤكدا ً التزام االئتالف بوثيفة االص�لاح الوطني ودعم
حكومة العبادي ،داعيا ً إلى عقد جلسة وترجيح رأي
األغلبية .كما دعا االئتالف إلى التدقيق بأسماء المرشحين
للوزارة وفحص سيرهم الذاتية عبر عملية سلسة دون
إك��راه أو ترهيب أو أي��ة م��ح��اوالت يمكن أن تسيء إلى
المعايير الديمقراطية.
وك��ان العبادي قد تقدم بقائمة أول��ى من المرشحين
للبرلمان في  31آذار الماضي وطلب من النواب الموافقة
عليها أو رفضها أو تعديلها .وهو يؤكد أن قائمته الثانية
ُوضعت مع األخذ بعين االعتبار اقتراحات الكتل النيابية.
وفي السياق ،أكد رئيس المجلس األعلى اإلسالمي

عمار الحكيم ،أم��س ،أن الكرد شركاء أساسيون في
الحكومة وج��زء مهم من الشعب العراقي ،فيما اشار
الى أن مسألة سحب الثقة من أي شخص لن توصل
لمستقبل جيد.
وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية
عقب اجتماعه م��ع ن��ائ��ب سكرتير االت��ح��اد الوطني
الكردستاني كوسرت رسول ،إن «الكرد شركاء أساسيون
في الحكومة العراقية وجزء مهم من الشعب العراقي»،
مشددا «على ضرورة مشاركة الكرد في جميع قرارات
العملية السياسية بالعراق» ،بحسب «السومرية
نيوز».
وأضاف الحكيم أنه «تمت مناقشة توحيد وجهات النظر
حول مشاكل العراق» ،مشيرا إلى أن «األزمات السياسية
والمالية تدفعنا لالتحاد لمعالجة المشاكل».
ووصل رئيس المجلس األعلى اإلسالمي عمار الحكيم
يوم أمس الثالثاء ،إلى أربيل وبحث األوضاع السياسية
في العراق مع رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني.
ميدانياً ،أحبطت القوات العراقية اليوم هجوما إلرهابيي
تنظيم «داعش» في منطقة الفتحة شمال بيجي بمحافظة
صالح الدين ،كما قتلت وأصابت نحو  30إرهابيا في
محيط بغداد.
ونقلت وكالة أنباء اإلع�لام العراقي «واع» عن قائد
الشرطة العراقية الفريق رائد جودت قوله في بيان إن
«القوات احبطت هجوما شنه تنظيم داعش اإلرهابي على
القطعات العسكرية شمال قضاء بيجي في صالح الدين
أدى إلى مقتل  4إرهابيين وتدمير سيارتين مفخختين».
كما أعلن المكتب االعالمي لقيادة عمليات بغداد ان
القوات االمنية قضت على  18ارهابيا واصابت  6آخرين
في مناطق الكرمة والبوشجل وناظم التقسيم في محيط
بغداد ،كما قتلت اثنين آخرين في منطقة العسالت جنوب
غرب بغداد و 4آخرين في منطقة النعيمية غرب بغداد.
وكانت القوات العراقية المشتركة قضت اول امس على
 35ارهابيا من تنظيم «داعش» خالل عملياتها العسكرية
ضمن قاطع عمليات بغداد.
من جهة أخرى ،أكد مصدر محلي في مدينة الفلوجة في
االنبار ،مقتل واصابة عشرات العراقيين بقصف قام به
ارهابيو تنظيم «داعش» على الفلوجة.
إلى ذلك أعلن مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية
أن تفجيرا إرهابيا بعبوة ناسفة وقع اليوم في منطقة
األمين شرق بغداد ما أدى إلى مقتل عراقيين اثنين وإصابة
خمسة آخرين.

هل �ستتنازل م�صر ( ...تتمة �ص)9
وإن أش��ارت تقارير سرية لجهات سيادية إل��ى دور
لعبته السعودية ف��ي فترة سابقة ساهم ف��ي عدم
اعتراف الرئيس السوداني عمر البشير بسيادة مصر
على منطقتي حاليب وشالتين .ورج��ح التقرير أن
يتحول الموقف السعودي إلى موقف داعم لمصر في
تلك القضية بعد اعتراف الحكومة المصرية بأحقية
السعودية في جزيرتي تيران وصنافير ،والذي ال يزال
مصيرهما معلقا على موافقة البرلمان المصري عليه أو
إلغائه .
وتبلغ مساحة ح�لاي��ب وشالتين  20أل��ف كيلو
متر مربع على ساحل البحر األحمر ،وتتبع محافظة
أسوان.
وقد أوفد إليها مجلس النواب المصري مؤخرا لجنة
لتقصي الحقائق ،والتعرف على المتطلبات الحياتية
الخاصة بأهالي المنطقة ،لحث الحكومة على تحسين
الخدمات المقدمة إليهم.
وتحظر إدارة الشؤون المعنوية التابعة ل��وزارة
الدفاع المصرية ت��داول أو نشر أي خرائط جغرافية
تعود إلى تلك الفترة التي مارست فيها السودان إدارتها
على اإلقليم.
كما تكثف قوات حرس الحدود المصرية وجودها في
هذه المنطقة التي تعد أحد دروب التهريب المطلة علي
البحر األحمر.
ولم تكن هذه هي المرة األولى ،التي تثار فيها قضية
حاليب وشالتين؛ حيث كانت أح��د أس��ب��اب إطاحة
الرئيس المصري األسبق محمد مرسي ،حين قوبلت

تسريبات عن تعهدات أبرمها مع الرئيس السوداني
بإمكان تنازل مصر عن ملكيتها لهذا اإلقليم أثناء زيارته
للسودان في نيسان عام  ،2013بثورة شعبية عارمة
أطاحت نظام حكمه في  30حزيران من العام نفسه.
كما استخدمها البشير كورقة انتخابية على مدار فترات
حكمه السابقة .
وح��ول الجانب التاريخي للقضية ،ي��روي عضو
مجلس ال��ن��واب وعميد معهد ال��دراس��ات األفريقية
بجامعة القاهرة السابق الدكتور سيد فليفل ،بأن
المرة األول��ى التي أثير فيها ال��ن��زاع ال��ح��دودي بين
مصر والسودان حول حاليب كان في كانون الثاني
عام  ،1958عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة
إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون
االنتخابات الجديد ال��ذي أص��دره ال��س��ودان في 27
شباط عام .1958
وأشارت المذكرة إلى أن القانون خالف اتفاقية عام
 1899بشأن الحدود المشتركة؛ إذ أدخ��ل المنطقة
الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة
بحاليب وشالتين على سواحل البحر األحمر ضمن
الدوائر االنتخابية السودانية ،وطالبت مصر حينها
بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها
شمال خط عرض . 22
السؤال الذي يطرح اآلن :هل سيعيق الخالف بين
مصر والسودان على حاليب وشالتين ،مسار التفاهم
المشترك بين بلدين باعتبارهما دولتي المصب لنهر
النيل؟

ال�سلطات الأردنية ( ...تتمة �ص)9
واتهمت الحركة اإلسالمية السلطات بمحاولة شق
الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية ،حزب «جبهة
العمل اإلسالمي» ،المعارضة الرئيسية في البالد.
وتعتبر السلطات أن الجماعة باتت غير قانونية،
لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون

األحزاب والجمعيات الذي أُقر في عام .2014
وتقول الجماعة التي يتزعمها المراقب العام همام
سعيد ،إنها سبق أن حصلت على الترخيص في عهدَي
الملك عبد الله األول عام  ،1946والملك حسين بن طالل
عام .1953
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة أميركية
2 .2رئيس جمهورية لبناني سابق ،أرض فيها زرع وخصب
3 .3خاصتي ،ألزمناهم
4 .4جبل في اليونان بين مقدونيا وتساليا ،أدعمه
5 .5بنت النعمان ملك الحيرة اللخمي ،من األديان السماوية،
من األسماء الخمسة
6 .6يتبع ،عملة عربية
7 .7جوابك ،أنقاض مدينة سومرية على العاصي ،خاصتنا
8 .8يصلح البناء ،سكان البادية
9 .9دولة أميركية ،يلمسا
1010ضمير متصل ،للتفسير ،نشاهدها
1111ب ّذرنا بالمسروف ،عملة آسيوية ،سقي
1212عبودية ،دولة أوروبية

1 .1منخفض صحراوي واسع في جنوب أفريقيا ،بشر
2 .2بلدة لبنانية ،من أسماء األسد
3 .3غير مطبوخ ،عندكما ،متشابهان
4 .4أمن ،ك ّذاب
5 .5بلدة في العراق ،لإلستفهام
6 .6غيوم ،يقصد المكان ،متشابهان
7 .7مدينة في الجزائر
8 .8يلطخا بالعار ،إله ،غزال
9 .9أطلب فعل األمر ،إلهة الصيد عند الرومان
1010يضع شيئا ً مقابل المال ،يعتب عليه
1111يثنيان على ،مدينة إيرانية
1212للتأفف ،أعلى قمم العالم وأضخمها ،للنداء

7

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،236947158 ،198256743
،681729435 ،574138692
،749315826 ،352684917
،915862374 ،467593281
823471569

{ حل الكلمات المتقاطعة:
 ) 1شمعون سوالقا  ) 2مرج
داب���ق ،الال  ) 3س���أل ،ت��أم��ل ) 4
كتبنا ،باتوس  ) 5اش��ور ،ليون،
جو  ) 6نكاتب ،يندر  ) 7قا ،انور
باشا  ) 8رممنا ،وا ،رنم  ) 9دين،

ماديرا  ) 10او ،الم ،ابهره ) 11
حنون ،يمنح ،سر  ) 12توبرا،
تلما.
عموديا:
 ) 1ش��م��س ،ال��ق��رداح��ة ) 2
م��راك��ش ،ام��ي��ون  ) 3عجلتون،

م��ن ،وا  ) 4ود ،ب��رك��ان ،ان��و ) 5
نامن ،انامل  ) 6سب ،التو ،امير 7
) وقت ،يبرود ،ما  ) 8ابو ،بايان
 ) 9المانيا ،ربحت  ) 10قالت،
نشراه  ) 11ال ،وجدان ،رسم 12
) السور ،ماهرا.

 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 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

