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اليونان

«سيريزا» يعود ...لفرض شروط الدائنين
رغ ــم انـقــابــه شـبــه الـكــامــل عـلــى برنامجه
االنتخابي الذي أوصله إلى السلطة مطلع
ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،وت ـجــاه ـلــه إرادة غــالـبـيــة
ساحقة من اليونانيني ّ
عبرت عن رفضها
شــروط دائني البالد في استفتاء شعبي،
وتبنيه حــزمــة جــديــدة مــن ال ـشــروط ،أســوأ
م ــن س ــاب ـق ـت ـه ــا ...ورغـ ـ ــم ان ـش ـق ــاق ال ـف ـئــات
ً
الــرادي ـكــال ـيــة ف ـعــا ع ـنــه ،نـتـيـجــة مل ــا سبق
ذك ــره ،أع ــاد الناخبون يــوم أمــس «ائـتــاف
اليسار الراديكالي» (سيريزا) إلى السلطة،
بـنـسـبــة أص ـ ــوات ت ـق ــارب ت ـلــك ال ـت ــي نــالـهــا
ال ـح ــزب ل ــدى وص ــول ــه إل ــى الـسـلـطــة مطلع
ً
ً
العام ،حامال وعودًا وآماال حطمها بسرعة
قياسية من  7أشهر.
وأظ ـهــر ف ــرز  %44مــن األصـ ــوات لـيــل أمــس
ح ـ ـصـ ــول «س ـ ـي ـ ــري ـ ــزا» عـ ـل ــى  %35.5مــن
أص ـ ـ ــوات ال ـن ــاخ ـب ــن ،م ـق ــاب ــل  %28ل ـحــزب
«الديموقراطية الجديدة» املحافظ ،والذي
هـيـمــن ع ـلــى الـسـلـطــة ف ــي ال ـس ــاب ــق ،بينما
حل حــزب «الفجر الذهبي» ،الــذي يوصف
ب ــالـ ـن ــازي الـ ـج ــدي ــد ،ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـثــال ـثــة،
بـ %7.1من األصوات ،يليه حزب «باسوك»
االش ـت ــراك ــي ،بـ ـ ــ %6.3مــن األصـ ـ ــوات؛ وذلــك
فيما امتنع حوالى  %45من الناخبني عن
الـتـصــويــت ،وهــي نسبة اعتبرها البعض

تقرير

الخالفات األوروبية
تتفاقم بشأن الالجئين
تتصاعد الخالفات بني الــدول األوروبـيــة ،وبني
مختلف األطراف داخل هذه الدول ،حول التعامل
مــع الـتــدفــق املستمر للالجئني .وأكـمــل اآلالف
من هــؤالء ،نهاية األسبوع ،سعيهم لبلوغ دول
غرب وشمال أوروبــا ،مــرورًا عبر دول البلقان
التي تجهد لضبط حدودها واستيعاب األعداد
املتزايدة من الوافدين ،أو نقلهم عبر أراضيها.
ويعقد وزراء داخلية دول االتـحــاد األوروب ــي،
يوم غد الثالثاء ،اجتماعًا يسبق قمة لقادة دول
االتحاد يوم األربعاء املقبل ،من املنتظر أن تبت
مسألة «نظام الحصص اإللــزامـيــة» الستقبال
الالجئني .واستبقت برلني ،يوم الجمعة املاضي،
ه ــذي ــن االج ـت ـمــاعــن ب ـتـحــذيــرهــا م ــن أن ـه ــا قد
تذهب إلى تفعيل نظام التصويت باألغلبية في
االتحاد األوروبي ،إلجبار دول االتحاد الرافضة
لنظام الحصص ،التي تقودها املجر ،لالنصياع
للمشروع الذي تدعمه برلني وباريس.
وح ــذرت املستشارة األملــانـيــة ،أنغيال ميركل،
من أن مسالة اللجوء يمكن أن تصبح تحديا
أوروب ـي ــا أكـبــر مــن أزم ــة الــديــون الـيــونــانـيــة (أو
ب ــاألح ــرى أك ـبــر مــن أزم ــة ت ـمــرد ال ـيــونــان على
اإلم ـ ــاءات األوروبـ ـي ــة) ،ودع ــت إل ــى تبني دول
االت ـح ــاد نـهـجــا مـتـنــاسـقــا ،ت ـق ــرره بــروكـســل،
يقضي بتوزيع الالجئني على كل دولة أوروبية،
لكن دون تحديد سقف لعدد الالجئني الذين
يمكن قبولهم في أرجاء القارة.
في هذه األثناء ،تتصاعد الخالفات بني كرواتيا
وامل ـج ــر وسـلــوفـيـنـيــا ح ــول كـيـفـيــة اسـتـيـعــاب
موجة الالجئني الساعني للمرور بهذه الــدول،
في طريقهم إلى غرب وشمال أوروبــا .وأعلنت
املـ ـج ــر ،أول م ــن أم ـ ــس ،إنـ ـج ــاز س ـي ــاج شــائــك
على طــول حــدودهــا مــع كــرواتـيــا (العضو في
االتحاد).
وب ـعــدمــا دف ـعــت اإلج ـ ـ ــراءات امل ـجــريــة الــاجـئــن
إل ــى االل ـت ـفــاف عـبــر كــروات ـيــا ،أعـلـنــت األخ ـيــرة
يــوم الجمعة املــاضــي إلغاءها سياسة األبــواب
املـفـتــوحــة ،وذل ــك بعدما تدفقت إلــى أراضيها
أعــداد كبيرة من املهاجرين ،تقول زغــرب إنها
فاقت طاقتها على االستيعاب.
فــي السياق نفسه ،تحدث املـســؤول عــن ملف
توسعة االت ـحــاد األوروبـ ــي ،يــوهــانــز ه ــان ،أول
مــن أم ــس ،عــن خـطــط ل ــدى االت ـح ــاد لتشجيع
السوريني الفارين من الحرب في بالدهم على
الـبـقــاء فــي الـ ــدول امل ـحــاذيــة ل ـســوريــا ،ب ــدال من
االنضمام الى قوافل املهاجرين إلى أوروبا.
(األخبار ،أ ف ب)

مــرتـفـعــة نـسـبـيــا ،قـيــاســا إل ــى االنـتـخــابــات
السابقة.
وأقـ ـ ـ ـ ــر رئـ ـ ـي ـ ــس حـ ـ ـ ــزب «الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة» ،فــان ـج ـي ـل ـيــس م ـي ـم ــاراك ـي ــس،
بــالـهــزيـمــة ،مهنئًا زع ـيــم ح ــزب «سـيــريــزا»
ورئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،أل ـي ـك ـس ـيــس
تـ ـسـ ـيـ ـب ــراس ،ب ــالـ ـف ــوز ،وداع ـ ـيـ ــا إي ـ ـ ــاه إل ــى
تشكيل «الحكومة الضرورية» على جناح
السرعة .واألرجح أن «سيريزا» لن يحصل
على األغلبية البرملانية الــازمــة لتشكيل
الحكومة منفردًا ،ما سيضطره إلى البحث
عــن شــركــاء فــي حـكــومــة ائـتــافـيــة .وخــال
ال ـح ـمــات االن ـت ـخــاب ـيــة ،ك ــان مـيـمــاراكـيــس
يعرب م ــرارًا عــن اسـتـعــداد حزبه للتشارك
م ــع «س ـي ــري ــزا» ف ــي ح ـكــومــة ك ـه ــذه ،وك ــان
تـسـيـبــراس ينفي ه ــذا االحـتـمــال بــإصــرار،
ب ــدع ــوى ال ـتــرفــع ع ــن امل ـشــاركــة م ــع أح ــزاب
الـسـلـطــة الـقــديـمــة ال ـف ــاس ــدة ،رغ ــم أن ــه قبل
بشروط إلدارة البالد (فرضها الدائنون)،
هي األسوأ على اإلطالق حتى تاريخه.
ف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،ق ـ ــال م ـ ـصـ ــدر مـ ـس ــؤول
ف ــي «سـ ـي ــري ــزا» ،إن ت ـس ـي ـب ــراس سـيـشـكــل
ح ـكــومــة خـ ــال ث ــاث ــة أيـ ـ ــام ،وذل ـ ــك بـعــدمــا
نـشــرت وزارة الــداخـلـيــة الـيــونــانـيــة نتائج
الـتـصــويــت األول ـي ــة .لـكــن «س ـيــريــزا» الــذي

«املستثمرين» ،أو باألحرى الدائنني ،وذلك
بـعــد خـضــوعــه ل ـشــروط ه ــؤالء األخ ـيــريــن،
وت ــوق ـي ـع ــه ع ـل ــى ح ــزم ــة ق ـ ــروض ج ُــدي ــدة،
بـشــروط أس ــوأ مــن الـحــزمــات الـتــي فرضت
على اليونان من قبل .ويشير الكاتبان إلى
«ت ـف ــاؤل املـسـتـثـمــريــن» ب ـعــودة تـسـيـبــراس
إل ــى الـسـلـطــة ،وخ ــاص ــة بـعــدمــا تـخـلــى عن
الفئة الراديكالية في حزبه ،والتي رفضت
«املـ ـس ــاوم ــة»« .لـ ــم ي ـعــد ت ـس ـي ـبــراس يمثل
ت ـهــدي ـدًا سـيــاسـيــا (ل ـل ـم ـصــارف واالت ـح ــاد
األوروبـ ــي وص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي) ،منذ
ُ
أن أبرمت االتفاقية» حول شروط القروض
الـجــديــدة ،ينقل كاتبا املـقــال عــن املـســؤول
في مصرف  SEBفي فرانكفورت ،ماريوس
داه ــاي ــم .وي ــذه ــب فــاسـيـلـيــس ك ــارات ــزاس،
م ــدي ــر ص ـن ــدوق ت ـح ــوط ف ــي أث ـي ـنــا ،يــدعــى
«ليفانت بــارتـنــرز» ،أبـعــد مــن ذل ــك ،فيقول
إنــه «ب ــات ُينظر إلــى «سـيــريــزا» اآلن كقوة
س ـت ـض ـمــن ت ـط ـب ـيــق م ــذك ــرة ال ـت ـف ــاه ــم (م ــع
الدائنني) .ولــن يكون لــدى أي من األحــزاب
إمكانية تحصيل
(الــرئـيـسـيــة) وهــم حــول
ُ
صفقة أفضل مع أوروبا؛ لقد أوصد الباب
ً
في وجه الوهم القائل بأن ثمة طريقًا سهال
للخروج» (من فخ الديون املشروطة)!
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ً
تسيبراس محتفال مع أنصاره (أ ف ب)

ي ـع ــود إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة الـ ـي ــوم ه ــو غ ـي ــر ذاك
الــذي فــاز باالنتخابات التشريعية مطلع
الـ ـع ــام ال ـ ـجـ ــاري ،ب ـح ـصــولــه ع ـل ــى %36.3
مـ ــن األصـ ـ ـ ـ ــوات (مـ ـق ــاب ــل  %27.8ألح ـ ــزاب
السلطة التقليدية) ،واعـدًا بإنهاء سياسة
«الـتـقـشــف» امل ـفــروضــة أوروبـ ـي ــا .فزعيمه،
تسيبراسّ ،
«غير جلده بشكل دراماتيكي
م ـن ــذ تـ ـم ــوز» م ــن الـ ـع ــام ن ـف ـس ــه ،ح ــن ق ــرر
الـ ـخـ ـض ــوع إلم ـ ـ ـ ــاءات الـ ــدائ ـ ـنـ ــن ،بـحـســب

امل ـح ـلــل ف ــي مــؤس ـســة «ك ــري ــدي أغــري ـكــول»
املالية في لندن ،أورالندو غرين .وفي مقال
نشره موقع «بلومبرغ» منذ أيــام ،بعنوان
«كيف تعلمت أســواق اليونان أن تكف عن
القلق وأن تحب تسيبراس» ،يعرض كاتبا
املـقــال ،لوكانيو منياندا وكاميال روســو،
ت ـح ــول زع ـي ــم «س ـي ــري ــزا» م ــن م ـص ــدر قلق
لــأســواق املــالـيــة ونــذيــر ب ـخــروج الـيــونــان
م ــن مـنـطـقــة الـ ـي ــورو ،إل ــى مـسـتـحــق لـثـنــاء
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أفقيا
 -1ثــرى – حــرف نصب – مــاركــة سـيــارات –  -2مخرج وممثل وكــاتــب سينمائي ومسرحي
وعازف جاز أميركي – جواب –  -3إحسان – إنتفاخ في الجلد من جراء صدمة – آلة موسيقية
–  -4عاصمة آسيوية – من أسماء األسد –  -5عائلة مهندس إنكليزي راحل إخترع األسلوب
املعروف بإسمه إلنتاج الفوالذ – للنفي –  -6من أقــدم وأهــم مــدن فلسطني التاريخية على
ساحل البحر األبيض املتوسط – فتور وتقاعس في العمل أو الــدرس –  -7كوكب مأهول
– مختصر أجسام طائرة مجهولة –  -8خصب – إله مصري – مدينة فرنسية على السني –
 -9مدينة أملانية – يهدي العروس الى زوجها –  -10زار األماكن املقدسة – األراضي املغطاة
بالعشب والكأل تقتات منها الدواب

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 زعماء الثورة الفرنسية بدأ عهد اإلرهــاب فكان من ضحاياه –  -2جزيرة في املحيط
ّ
شرقي مدغشقر كانت من دول الكومنولث وأصبحت جمهورية عام  – 1992إنتشار
الهندي
وتداول البضائع – ْ -3
ملع البرق –  -4أرخبيل إيطالي في البحر التيراني يتبع ّ
مسينا – أدام
النظر إليه بسكون الطرف –  -5من عناصر الطبيعة – دقيق أو خالف غليظ –  -6حرف جزم
– حرف عطف – مادة قاتلة –  -7من الحبوب – قلب الثمرة – كسر الخبز باألصابع –  -8يبس
اللحم أو الخبز – دولة آسيوية مقسمة –  -9مدينة سورية ومركز قضاء بمحافظة حلب هي
كركميش التاريخية – ّ
فرق األرباح على املساهمني –  -10مطرب لبناني راحل

أفقيا

مشاهير 2103

حلول الشبكة السابقة

1

 -1هوالند – صقر –  -2إبن سينا – دو –  -3دف – كوخ –  -4يكن – ّقرر – ما –  -5شر – بنكوك – -6
ركن – ريب –  -7أوكلهما – اف –  -8رك – حار – رفض –  -9بار – أكرا –  -10طيف – املاء

عموديًا

وب – كركوك –  -3لندن – ّ
 -1هادي شرارة – ّ -2
نك – بي –  -4أسف – لحاف –  -5ني – قندهار – -6
دنكرك – مر –  -7أورورا – ال –  -8كي – ركم –  -9قد – بافرا –  -10رودان – فضاء

حل الشبكة 2102

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مــؤلــف وأدي ـ ــب أم ـيــركــي (ُ )2010-1919عـ ــرف ب ــرواي ـت ــه «الـ ـح ــارس ف ــي حقل
الشوفان» .توقف عن نشر األعمال األدبية منذ العام  .1965يظهر املراهقون
في أغلب أعماله  = 1+4+3+9+8+7عاصمتها اوسلو ■  = 11+6+10ممر فوق
الوادي ■  = 5+2بحر

حل الشبكة الماضية :رضوان الكوني

