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المصادقة على أهلية  1500مرشح جديد لالنتخابات
بالمصادقة علی
أهلية  1500مرشح
جديد ،وصل عدد
المرشحين الراغبين
في المشارکة في
االنتخابات التشريعية
إلی  6آالف و180
مرشحًا ،األمر الذي
ينذر بانتخابات
تنافسية حامية

أفغانستان

محادثات سالم بين
الحكومة األفغانية
وطالبان
أعـ ـل ــن مـ ـس ــؤول ــون مـ ــن أف ـغــان ـس ـتــان
وباكستان والواليات املتحدة والصني،
ف ــي ب ـيــان أع ـقــب اج ـت ـمــاع ف ــي إس ــام
آبـ ـ ــاد يـ ــوم أول م ــن أمـ ـ ــس ،أن الـ ــدول
املذكورة "اتفقت على مواصلة الجهود
امل ـش ـت ــرك ــة ل ـت ـح ــدي ــد م ــوع ــد إلج ـ ــراء
محادثات ســام مباشرة بني ممثلي
الحكومة االفغانية وجماعات طالبان،
ُيتوقع أن تجرى بحلول نهاية شباط
 ."2016وتـ ـح ــاول الـ ـ ــدول ه ـ ــذه ،منذ
أسابيع ،وضع األسس للمحادثات مع
طالبان ،التي حققت مكاسب ميدانية
مهمة منذ انسحاب قوات حلف شمال
األطلسي من البالد عام .2014
م ــن جـهـتـهــم ،أع ـل ــن قـ ــادة م ــن حــركــة
طالبان أنهم قرروا عدم املشاركة في
املـحــادثــات الرباعية ،معترضني على
وجــود واشنطن والحكومة األفغانية
الـحــالـيــة فـيـهــا .وقـ ــال م ـس ــؤول رفـيــع
في الحركة "نؤمن بالحوار ،ونشعر
أنه يمكن حل كل القضايا من خالل
امل ـفــاوضــات ،لكن ليس لدينا أي ثقة
بالواليات املتحدة والحكومة األفغانية،
الـ ـت ــي هـ ــي أشـ ـب ــه ب ــدم ـي ــة (ت ـح ـ ّـرك ـه ــا
واشنطن)".
مـيــدانـيــا ،قــال قــائــد عسكري أفغاني
فــي بـلــدة سـنـجــن ،فــي إقـلـيــم هلمند،
جنوبي البالد ،إن املنطقة على وشك
الوقوع مرة أخرى في قبضة طالبان.
وقــال القائد الــذي طلب عــدم الكشف
عن هويته ،إن طالبان سيطرت بالفعل
على غالبية أنحاء املنطقة ،وإن قوات
األمـ ـ ــن األف ـغ ــان ـي ــة ال ت ـس ـي ـطــر س ــوى
على مساحة صغيرة ال تتجاوز عدة
كيلومترات مربعة ،فيما نفى الجيش
األفغاني ومكتب حاكم املنطقة صحة
الخبر.
(األخبار ،رويترز)

م ــع اق ـت ــراب االس ـت ـح ـقــاق االنـتـخــابــي
ال ـت ـشــري ـعــي ف ــي إيـ ـ ــران ف ــي ال ـ ـ ــ 26من
شباط ،يطغى الخطاب االستقطابي
الـ ـ ـ ــداعـ ـ ـ ــي إل ـ ـ ـ ــى أك ـ ـب ـ ــر ح ـ ـض ـ ــور إلـ ــى
صـ ـن ــادي ــق االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع ،وال ـ ـنـ ــابـ ــع مــن
واقـ ــع أن ه ــذه االن ـت ـخــابــات "سـتـكــون
تـنــافـسـيــة" ،عـلــى مــا ص ـ ّـرح بــه رئيس
م ـج ـمــع تـشـخـيــص ال ـن ـظ ــام هــاشـمــي
رفسنجاني ،فــي الــوقــت ال ــذي أعلنت
فـيــه الـهـيـئــة املــركــزيــة ل ــإش ــراف على
سـيــر االن ـت ـخــابــات م ـصــادقــة مجلس
صـيــانــةالــدس ـتــور عـلــى أهـلـيــة 1500
مــرشــح آخـ ــر ،لـلـمـشــاركــة ف ــي الـ ــدورة
املقبلة النتخابات مجلس الشورى.
وأوض ـ ـ ـ ــح املـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم ال ـه ـي ـئــة
س ـي ــام ــك ره ب ـي ــك أن ـ ــه ج ـ ــرى إرس ـ ــال
قــائ ـمــة إلـ ــی وزارة الــداخ ـل ـيــة تحمل
أس ـ ـمـ ــاء امل ــرشـ ـح ــن ال ـ ـج ـ ــدد ،ال ــذي ــن
تمت املـصــادقــة علی أهليتهم ،الفتًا
إل ــى أن "ارت ـف ــاع ع ــدد املــرشـحــن أدی
إلـ ــی م ـنــاف ـســة أک ـث ــر م ــن  20مــرشـحــا
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــی م ـق ـعــد ف ــی مـجـلــس
الـ ـ ـش ـ ــوری ،بـ ـع ــدم ــا ک ـ ــان الـ ـ ـع ـ ــدد 16
ش ـخ ـص ــا" .وقـ ـ ــال "ل ـ ــم ن ـش ـهــد ف ــي أي
دورة من االنتخابات التشريعية عدد
الذين تمت املصادقة علی أهليتهم،

ف ــي املـ ـش ــارک ــة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات إل ــی
 6آالف و 180مــرش ـحــا .مــن ناحيته،
ص ـ ّـرح وكـيــل وزارة الــداخـلـيــة حسني
ع ـل ــي أم ـ ـيـ ــري ب ـ ــأن أکـ ـث ــر مـ ــن  51فــي
املئة ممن ترشحوا لـلــدورة العاشرة
لالنتخابات البرملانية جرت املصادقة
على أهليتهم.
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ح ـســن
روح ــان ــي "ض ـ ــرورة ح ـضــور الجميع
عند صـنــاديــق االق ـتــراع فــي الـ ــ 26من
ش ـ ـبـ ــاط" ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن "امل ـش ــارك ــة

جعفري :السعودية ال تجرؤ علی
إرسال قوات عسكرية إلی سوريا
ً
ستعود بالنفع حتى ولو كان قليال،
ولكن عدم املشاركة ستعود بالضرر
الحتمي" ،فيما وصــف رئيس مجمع
تشخيص مصلحة الـنـظــام هاشمي
رف ـس ـن ـج ــان ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات امل ـق ـب ـلــة
مل ـج ـل ــس خ ـ ـبـ ــراء ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة وم ـج ـلــس
ال ـش ــورى بــأنـهــا "سـتـكــون تنافسية"،
م ـعــربــا ع ــن ارت ـي ــاح ــه "ألداء مجلس
صـ ـي ــان ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــور فـ ــي بـ ـ ـ ّـت أه ـل ـيــة
املرشحني".

وصف رفسنجاني االنتخابات المقبلة بأنها «ستكون تنافسية» (األخبار)

ک ـم ــا ن ـش ـهــد فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدورة ال ـح ــال ـي ــة"،
موضحًا أن "ارتفاع العدد يعود إلی
سببني :األول زي ــادة عــدد املشارکني
في االنتخابات عن السنوات املاضية،

والثاني زيــادة املصادقة علی أهلية
املرشحني".
وباملصادقة علی أهلية  1500مرشح
آخ ــر ،وصــل عــدد املــرشـحــن الراغبني

استراحة
2213 sudoku

كلمات متقاطعة 2 2 1 3

أفقيا
 -1عاصمة جزيرة كريت اليونانية –  -2مدينة في األرجنتني عاصمة إقليم ارض النار
وهي أقصى مدينة جنوبية في العالم – زار األماكن املقدسة –  -3دق الجرس – خنزير
ّ
بري – ملفوف –  -4خالف عسر – أرخبيل أندونيسي بركاني – ُ -5يفاجىء ويأتي على
حني غفلة وعلى غير انتظار – جنس ّ
حيات خبيث جدًا –  -6عاصمة بورما السابقة – من
أهم مدن فلسطني التاريخية على الحوض الشرقي للبحر األبيض املتوسط –  -7وكالة
أنباء عربية – بثور من القيح في الوجه أو خراج –  -8حرف جر – مدينة لبنانية – حبائل
الصيد –  -9أحرف متشابهة – رسول الله –  -10إمرأة أخناتون لها تماثيل ّ
خلدت جمالها
ّ
الرائع – حل العقدة

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.

 -1رئيس راحل للواليات املتحدة األميركية –  -2من األنبياء لدى كل من اليهود واملسيحيني
واملسلمني ُيعرف أيضًا بإسم يونان – من أنواع الثلج املتساقط في الشتاء –  -3نثر املاء في كل
إتجاه – عاصمة التفيا – مقياس مساحة –  -4نهر في فرنسا من روافد السني – سهل إيطالي –
دربت ّ
أحدث صوتًا –  -5عاصمة نيبال –  -6خاصتي وملكي – عكسها عطش أو حقد – ّ
ولينت
ّ
شرقي سيبيريا تغطي الغابات معظم مساحتها
جمهوريات روسيا شمال
العضل –  -7إحدى
ّ
– بواسطتي – ُ -8
ّ
قدمي –  ُ -9ضمير منفصل – صوت القطار –  -10كتلة
ضعف ورق – أسير على
ُ
صخرية في األردن تشرف على البحر امليت جنوبًا تعرف أيضًا بإسم مؤاب

مشاهير 2213

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1غوام – مدريد –  -2زنوبيا – ّ
جدي –  -3راي – فيلم –  -4لوار – كلم –  -5اسكيمو – بن –  -6قوسايا –
 -7يهابان – رت –  -8غر – رب – يخمد –  -9دالوز – اب –  -10محمد كرد علي

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فيلسوف إيطالي متخصص في فلسفة نيتشه وهايدغر وهو من بني الفالسفة
القالئل الذين ما يزالون ّ
يتبنون العدمية .يرتبط إسمه بما يسمى في إيطاليا
فلسفة الفكر الضعيف

عموديًا

 -1غزال – كيغام –  -2ون – وا – هر –  -3اوراسيا – دم –  -4مبارك – ّبراد –  -5ي ي – يقابلك –  -6ما – ّكمون
ّ
– ور –  -7فلوس – يزد –  -8رجيم – ّأرخ –  -9يدل – بيت مال –  -10ديمونا  -دبي

حل الشبكة 2212

إعداد
نعوم
مسعود

ّ
مخدرة ■  = 10+2+8+9فاقد األب ■  = 1+7+8إكليل الرأس
 = 4+11+5+6+3مادة

حل الشبكة الماضية :مريم بوسالمي

