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تركيا

مبوب

يتوعد غولن بـ«تلقينه درسًا»
أردوغان ّ

يجهد رئيس الحكومة
التركية ،رجب طيب
أردوغان ،في تقديم الوعود
ملناصريه قبيل االنتخابات
البلدية ،التي رسم مستقبله
السياسي على ضوء نتائجها،
فيما يحاصره معارضوه
في قضايا الفساد
توعد رئيس الحكومة التركية رجب طيب
أردوغان معارضيه بدرس لن ينسوه في
االنتخابات البلدية التي ستجرى في 30
ال�ش�ه��ر ال �ج��اري ،ف�ي�م��ا وع ��دت امل�ع��ارض��ة
البالد بسياسة نظيفة في حال فوزها.
وأكد أردوغان في مهرجان لحزب العدالة
والتنمية في منطقة «كوجوك شكمجه»
في مدينة اسطنبول ،أن «املعارضة وعلى
رأس �ه��ا م��ن ُي � ��دارون م��ن بنسلفانيا (ف��ي
إش� ��ارة إل ��ى خ�ص�م��ه ال��داع �ي��ة اإلس�لام�ي��ة
فتح الله غولن) ،سيتلقون درس��ًا في 30
آذار ال �ج��اري» ،مبينًا أن��ه «ال يمكن ألي
إرادة أن تنتصر على الحق».
وف��ي معرض رده على هتافات أنصاره،
ق � � ��ال أردوغ � � � � � � � ��ان« :ال تقلقوا؛ سنقف
منتصبي القامة ولن نسقط» ،مشيرًا إلى

أن «العديد من املؤامرات حيكت ضدهم،
ولكن أيًا منها لم ولن تنجح» .كما أوضح
في كلمة في مدينة إسطنبول أمام حشد
م��ن أن �ص��ار ح��زب��ه ،ب�م�ن��اس�ب��ة ي ��وم امل ��رأة
العاملي ،أن تركيا لم تعد ذلك البلد الذي
ي� � ��دار ب ��واس� �ط ��ة م��ان �ش �ي �ت��ات ال �ص �ح��ف،
وم � ��دي � ��ري ال � �ش ��رك ��ات وم� �ث� �ي ��ري ال �ف �ت �ن��ة
ال �ق��اب �ع�ين ف ��ي ب�ن�س�ل�ف��ان�ي��ا .ك �م��ا أض ��اف
أردوغ � � ��ان إن ه �ن��اك م ��ن يريد اختطاف
صندوق االقتراع واالستيالء عليه ،كما
ح��دث قبل  67ع��ام��ًا ،وه�ن��اك م��ن ي��ري��دون
إزال� � � ��ة ال � �ص � �ن� ��دوق ،م �ع ��رب ��ًا ع� ��ن إي �م��ان��ه
ب � ��أن س � �ي ��دات ت��رك �ي��ا س �ي �ق �ف��ن ضد تلك
املخططات.
وأش � ��ار أردوغ � � ��ان ال ��ى أن ال ��ذي ��ن ظ�ل�م��وا
امل ��رح ��وم رئ �ي ��س وزراء ت��رك �ي��ا ال �س��اب��ق
ع��دن��ان مندرس يريدون أن ي �ك��رروا ذلك
ال �ف �ع��ل ب �ح��ق ح� ��زب ال �ع ��دال ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة،
بالفشل؛
مؤكدًا أن تلك املحاوالت ستبوء ُ ّ
وأن ال �س��اع�ين إل�ي�ه��ا س �ي �ع��ودون ب��خ��ف��ي
ُح � �ن �ي�ن ول� ��ن ي �ت �م �ك �ن��وا م� ��ن ف� �ع ��ل ش� ��يء.
وتابع أردوغ��ان« :من هنا ،أخاطب الذين
يصفونني بالديكتاتور؛ أمامنا  22يومًا
على موعد االنتخابات ،وبعدها ستظهر
النتائج على املأل ،تفضلوا وأسقطوا ذلك
الديكتاتور».
ول �ف ��ت أردوغ� � � ��ان ال� ��ى أن ح� ��زب ال �ع��دال��ة
والتنمية سيكافح أي هجوم يستهدف
األم � � ��ن ال� �ق ��وم ��ي ال� ��وط � �ن� ��ي ،وس� �ي� �ح ��ارب
أي ه �ج��وم ي �س �ت �ه��دف اس �ت �ق�ل�ال ال �ب�ل�اد،

◄ وفيات ►

أن تنعم تركيا بالسالم واالستقرار .وأكد
ق �ل �ي �ت �ش��دار أوغ �ل ��و ف ��ي م �ه��رج��ان ح��زب��ي
ف��ي محافظة مالطية ،أن��ه سيناضل من
أجل مكافحة كل من يتطاول على حقوق
املواطنني و«العباد».
وأوض ��ح أن أب �ن��اء ت��رك�ي��ا ه��م ال��وح�ي��دون
امل �ن��وط ب�ه��م ب�ن��اء ب�ل��ده��م ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن
ال� �ب�ل�اد ب �ح��اج��ة إل� ��ى «س �ي��اس��ة ن�ظ�ي�ف��ة»
قائمة على أس��اس تقديم كشف حساب
أم � � ��ام امل � ��واط � �ن �ي��ن ،ك� �ح ��ق م � ��ن ح �ق��وق �ه��م
األصيلة في معرفة كل شيء عن الشخص
الذي انتخبوه ملنصب ما.
ك �م��ا ت �ع �ه��د ق �ل �ي �ج ��دار أوغ � �ل� ��و ف� ��ي ح ��ال
وص ��ول ح��زب��ه إل ��ى السلطة «باسترداد
األم � � � ��وال امل �س �ل��وب��ة وال � �ت� ��ي ت� �ق ��در ب � �ـ 85
م�ل�ي��ون ي ��ورو وت��وزي�ع�ه��ا ع�ل��ى ال�ش�ع��ب»
على ح��د تعبيره ،الف�ت��ًا إل��ى «أن��ه يسعى
إل��ى منصب رئ��اس��ة ال� ��وزراء م��ن أج��ل أن
ً
يملك كل شخص في البالد عمال يكفيه؛
ول�ي�م�ن��ع االس �ت �غ�لال ع��ن ال��ذي��ن يعملون
ب �ك��ده��م وع� ��رق جبينهم؛ ومشددًا على
عزمه القضاء ع�ل��ى ال �ب �ط��ال��ة»؛ ع�ل��ى حد
زعمه.
إلى ذلك ،أكد زعيم حزب الحركة القومية
ث ��ان ��ي أك� �ب ��ر أح� � � ��زاب امل � �ع� ��ارض� ��ة ،دول� ��ت
بهتشه ل��ي ،أن «االن�ت�خ��اب��ات البلدية لن
يتم من خاللها اختيار رؤس��اء البلديات
وأع�ض��ائ�ه��ا فحسب ،وإن�م��ا ه��ي ستكون
البداية التي ستحدد مستقبل تركيا».
(األناضول ،أ ف ب)

وس � �ي � �ت � �ص ��دى ألي ه � �ج � ��وم ي �س �ت �ه��دف
وح� � ��دة واس � � �ت � � �ق� � ��رار ت � ��رك � �ي � ��ا .وأوض� � � ��ح
أردوغ � � � � ��ان أن ح � ��زب ال� �ع ��دال ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة
س� �ي� �ح ��ل م �ش �ك �ل��ة اإلره � � � � � ��اب؛ م � ��ن خ�ل�ال
تدعيم الديموقراطية وتعزيز االقتصاد
ّ
الخدمية واالستثمار .وأش��ار
وال�ش��ؤون
ف��ي م�ه��رج��ان ح��زب��ي ف��ي مدينة «شانلي
أورفه» جنوب تركيا ،إلى أن الذين سعوا

أكدت المعارضة أن
االنتخابات البلدية ستحدد
مستقبل تركيا

في املاضي إلى إغالق الحزب؛ كان هدفهم
م �ن��ع ال� �ح ��زب م ��ن ح ��ل م �ش �ك �ل��ة اإلره � ��اب
في تركيا ،إال أن الحزب واص��ل مسيرته
النضالية.
ب ��امل� �ق ��اب ��ل ،ت �ع �ه��د زع� �ي ��م ح � ��زب ال �ش �ع��ب
الجمهوري أكبر أح��زاب املعارضة ،كمال
قليتشدار أوغ�ل��و ،ب��أن��ه سيأتي ف��ي حال
ف � ��وزه ب��االن �ت �خ��اب��ات امل �ق �ب �ل��ة ،ب�س�ي��اس��ة
نظيفة إل��ى ال�ب�لاد ،معربًا ع��ن رغبته في

استراحة
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كلمات متقاطعة 1 6 5 1

عموديًا

شروط اللعبة

 -1م��ن أش�ه��ر كتب األدب ُيعتبر م��وس��وع��ة ف��ي املوسيقى وال�ت��اري��خ واألدب وال�ن�ق��د في
ّ
الجاهلية واإلسالم – عيب –  -2إسم ألربع جزر في بحيرة ماجيوره اإليطالية –  -3صفة
الزاني واملنقاد للمعاصي – سلسلة أف�لام شهيرة للممثل األميركي الشهير سيلفستر
ّ
ّ
ويرجه – طريق ودرب – ُ -5ح ّب – ّ
قبة القميص –  -6نوتة موسيقية –
ستالون –  -4يهزه
مملكة قديمة حكمتها بلقيس –  -7عاصمة إيرلندا الشمالية – حرف جزم –  -8ما ّ
أعد من
ّ
الشجر وقودًا للنار – للتمني –  -9مدينة بوذية مقدسة وعاصمة التبت – مدينة بلغارية
ُ
تعتبر لؤلؤة البحر األسود –  -10تسمية أطلقت قديمًا على املحيط األطلسي

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1بار – ستانلي –  -2أكابولكو –  -3لوساكا –  -4سيام – نس – لف –  -5ل ل ل – كندا –  -6لوز
– الو – يل –  -7ردود – ينف –  -8رزام – لحظ – ّ -9
وب – ال – جم –  -10لوريان – سلة
ِ

عموديًا

 -1بولس الرسول –  -2وي – ود – بو –  -3رأس الزور –  -4كامل – دزني –  -5ساك – ال – ّ -6تبان
– ليمان –  -7او – سكون –  -8نلح – فل –  -9لك – لدي – حجل –  -10يوسف العظمة
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هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال�خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5
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انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
العميد املهندس املتقاعد
ماجد سليمان شمص
زوجته :رحمة زيدان
أوالده :سليمان زوجته كلودين غانم
مايا زوجة جمال نصار
زينة زوجة حسني البطل
أش � �ق� ��اؤه :امل ��رح ��وم ع �ل ��ي ،امل �ه �ن��دس
م��ال��ك ،امل��رح��وم رام ��ز ،ف��اي��ز ،النقيب
ال �ط �ي��ار ال�ش�ه�ي��د ع �ب��د ال �ل��ه ،م�ح�م��د،
ال ��دك �ت ��ور ي ��وس ��ف ،ال ��دك �ت ��ور مجيد
ومصطفى.
شقيقاته :ال�ح��اج��ة ف��اط�م��ة ،الحاجة
مفيدة ،الحاجة مهى وإكرام
ّ
صلي على جثمانه الطاهر وووري
ف��ي ث��رى ج�ب��ان��ة ب�ل��دت��ه ب ��وداي نهار
األحد  9آذار .2014
تقبل التعازي في منزل العائلة في
بوداي اعتبارًا من  10ولغاية  15آذار
 ،2014وف ��ي ب �ي��روت ي��وم��ي االث �ن�ين
والثالثاء  17و 18الجاري من الساعة
الثالثة حتى السادسة مساء في مقر
ال �ج �م �ع �ي��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ل�ل�ت�خ�ص��ص
والتوجيه العلمي ـــ الرملة البيضاء،
قرب أمن الدولة.
وت �ق��ام ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع ل��وف��ات��ه
ن �ه ��ار األح � ��د  16ال � �ج� ��اري ،ال �س��اع��ة
ال � �ح ��ادي ��ة ع� �ش ��رة ق �ب ��ل ال� �ظ� �ه ��ر ،ف��ي
حسينية بلدته بوداي.

حسني وزينة البطل ينعيان
بمزيد الحزن فقيدهم الغالي
املرحوم العميد املهندس
ماجد سليمان شمص
س��ائ �ل�ي�ن ال� �ل ��ه أن ي �ت �غ� ّ�م��ده ب��واس��ع
رحمته ويسكنه فسيح جنانه

أفقيا

أراض منبسطة فسيحة األرجاء
 -1مدينة مصرية – مدينة سورية –  -2من أيام األسبوع –
ٍ
يسيل فيها املاء تاركًا فيها الرمل وصغار الحصى –  -3إسم عدد كبير من ملوك الرها
أشهرهم من قرنت األسطورة إسمه بإسم املسيح – املاء البارد –  -4عائلة أديب روسي
ّ
عاملية – متشابهان –  -5مقياس مساحة – وزير فرعون ذكر في القرآن
راحل نال شهرة
ّ
العامرية – من كان ّ
سيء الخلق خشن الكالم –  -7حمامة
–  -6خالف ظالم – حبيب ليلى
ّ
ّ
تكلم بصوت منخفض ال ُيسمع – إنتفاخ في الجلد من
برية – مرتفعات من األرض – -8
جراء صدمة –  -9طيور ّ
غريدة – ضمير متصل –  -10واحة في الحجاز إشتهرت بغزوة
النبي إلخضاع عرب الشمال – والدات

انتقل بالوفاة إلى رحمة الله تعالى
املرحوم
الحاج يحيى حسني غبريس
أوالده :ال� �ش� �ي ��خ ح� �س�ي�ن غ �ب��ري��س
(ع �ض��و ت�ج�م��ع ال �ع �ل �م��اء امل�س�ل�م�ين)،
علي ،محمد ،يوسف وزكريا.
ش� �ق� �ي� �ق ��ه :امل� � ��رح� � ��وم ال� � �ح � ��اج أح �م ��د
بحسون
أصهرته :علي خميس ،خليل حسني،
ال� �ش� �ي ��خ م ��وس ��ى غ� �ب ��ري ��س ،ال� �ح ��اج
عباس زيدان ،الحاج علي جفال.
ووري ف� � ��ي ال � � �ث� � ��رى ي� � � ��وم ال �س �ب ��ت
2014/3/8م
ت �ق �ب��ل ال � �ت � �ع ��ازي ف� ��ي ق ��ري �ت ��ه ال �ي ��وم
االثنني في  10آذار 2014م
وغ �دًا ال�ث�لاث��اء ف��ي 2014/3/11م في
ب �ي��روت (م��رك��ز ج�م�ع�ي��ة التخصص
وال� �ت ��وج� �ي ��ه ال �ع �ل �م ��ي ،ب ��ال� �ق ��رب م��ن
مديرية أمن الدولة ،الرملة البيضاء)
ً
مساء
من الساعة  3ـــ 6
ال� ��راض� ��ون ب �ق �ض��اء ال �ل ��ه وق � � ��دره :آل
غ �ب��ري��س ،ب �ح �س��ون ،ش �ه��اب وع�م��وم
أهالي بلدة طيردبا.
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