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تقرير

أردوغان :الحرب مستمرة إلى ما بعد االنتخابات
ّ
«بـ ــشـ ــر» ال ــرئ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي ،رجـ ــب طـيــب
أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،م ــواط ـن ـي ــه ب ـ ــأن ح ــرب ــه عـلــى
حــزب العمال الكردستاني (وسائر قوى
املعارضة التي تعدها السلطة «إرهابية»)
«ستستمر حتى بعد االنتخابات» املقبلة،
وفـيـمــا واص ــل أردوغـ ـ ــان تـحــريـضــه على
حــزب الـشـعــوب الــديـمـقــراطــي (الـيـســاري،
وذي الغالبية الكردية) ،كانت قوات األمن
التركية تشتبك مع عناصر خلية تابعة
لـتـنـظـيــم «ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» ف ــي دي ــار
بكر ،ما أدى إلى مقتل  7من أفراد الخلية
َ
وعنصري أمن.
ّ
«ال يتوقعن أحد منا التهاون أو التوقف
عن محاربة اإلرهاب؛ العمليات العسكرية
ستستمر حـتــى بـعــد االن ـت ـخــابــات» ،قــال
ً
أردوغـ ـ ـ ــان أم ـ ــس ،م ــواص ــا حـمـلـتــه على
ال ـقــوى الـكــرديــة خــاصــة ،بشقيها املــدنــي
والعسكري .وأكد رئيس الدولة ،والزعيم
ال ـف ـع ـل ــي لـ ـح ــزب «ال ـ ـعـ ــدالـ ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة»
اإلسالمي الحاكم ،أن «العمليات ستستمر
ضــد كــل املـنـظـمــات اإلرهــاب ـيــة بـعــد األول
مــن تـشــريــن الـثــانــي (مــوعــد االنـتـخــابــات
الـتـشــريـعـيــة امل ـب ـكــرة» ،مـشـيـرًا كــذلــك إلــى
القوى اليسارية الراديكالية ،وإلى تنظيم
ُ
«الدولة اإلسالمية» (داعــش) ،الــذي تتهم
الحكومة بدعمه لوجستيًا واستخباريًا.
وكــان أردوغ ــان قد اتهم أمنيني من حزب
ال ـع ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي وح ـ ــزب االت ـح ــاد
ً
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،فـ ـض ــا عـ ــن ضـ ـب ــاط مــن
اإلسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات الـ ـس ــوري ــة وأم ـن ـي ــن مــن

«داعش» ،بأنهم «خططوا جميعًا» لعملية
التفجير االن ـت ـحــاري املـ ــزدوج ال ــذي وقــع
ّ
الـشـهــر ال ـج ــاري فــي أن ـق ــرة ،وخــلــف أكثر
من  100قتيل من املتظاهرين املناهضني
للحكومة.
وان ـت ـقــد أردوغ ـ ـ ــان أم ــس ح ــزب الـشـعــوب
الــديـمـقــراطــي (ال ـي ـس ــاري ،وذي الغالبية
الكردية) ،دون أن يسميه ،مجددًا اتهامه

أردوغان :ال سالم
ما لم «ينسحب
(الكردستاني) من تركيا«
بــأنــه الــواجـهــة املــدنـيــة لــ«الـكــردسـتــانــي»،
ً
وقــائــا إن «الــذيــن يحملون أعــامــا غير
علمنا يحصلون على األصوات في بلدنا؛
أال ينبغي أن نرد عليهم في االنتخابات؟
أنـظــروا إلــى توابيتهم امللفوفة بخرقة».
ودعـ ـ ــا أردوغـ ـ ـ ـ ــان األكـ ـ ـ ــراد ل ــام ـت ـن ــاع عن
دع ـ ـ ــم ح ـ ـ ــزب ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي
ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة األح ـ ــد
امل ـق ـبــل ،مـتـهـمــا ال ـح ــزب «بــال ـتــواطــؤ» مع
«الكردستاني» ،الذي تجددت االشتباكات
ب ــن مـقــاتـلـيــه وقـ ــوات األم ــن الـتــركـيــة في

ننعى وفاة املرحوم
كامل حسن محفوظ
زوجته :نجوى قاسم محفوظ
ولداه :عصام ـ ـ ّ
ريان
اشـ ـق ــاؤه :ابــراه ـيــم ـ ـ ـ ـ مـحـمــد ـ ـ ـ ـ عبد
ال ـه ــادي (رئ ـي ــس املـجـلــس الــوطـنــي
لالعالم)
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
ال ـج ـم ـع ــة  2015/10/30ال ـج ـن ــاح
مركز جمعية التخصص والتوجيه
العلمي قرب أمن الدولة من الساعة
ال ـث ــال ـث ــة ع ـص ـرًا وح ـت ــى ال ـس ــادس ــة
ً
مساء.
اآلسفون :آل محفوظ وعموم أهالي
الهرمل

تموز املاضي ،على خلفية تجدد حمالت
القمع من قبل السلطة ،واتهامها بالوقوف
وراء الهجوم االنتحاري الــذي استهدف
مدينة
تجمعًا كرديًا ـ يساريًا معارضًا في ُ
سوروتش ،في الشهر نفسه (تموز) .وقتل
أكثر مــن  150شرطيا أو جنديًا فــي هذه
ال ـع ـم ـل ـيــات ،فـيـمــا ع ـمــد ال ـج ـيــش الـتــركــي
إل ــى قـصــف املـنــاطــق ال ـكــرديــة فــي تركيا،
ّ
وتوعد أردوغان
وأيضًا في شمال العراق.
بمواصلة القصف بعد االقتراع« ،طاملا لم
تدفن املنظمة االرهابية السالح وتنسحب
من تركيا»؛ علمًا أن القصف قد طاول قرى
ً
كردية ،فضال عن مواقع لـ«الكردستاني»،
وأوقع ضحايا بني املدنيني.
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ــاسـ ــم ال ـح ـك ـ ُـوم ــة
الـ ـت ــركـ ـي ــة ،نـ ـعـ ـم ــان ك ـ ــورت ـ ــومل ـ ــوش ،ق ـت ــل
شــرطـيــان تــركـيــان وسـبـعــة مـمــن ُيشتبه
بأنهم عناصر من «داع ــش» خــال تبادل
إلطالق النار ،حني داهمت قوى األمن أكثر
من  12منزال في مدينة دياربكر ،جنوب
ش ــرق تــركـيــا ،فــي وق ــت مبكر مــن صباح
أمس؛ ولفتت مصادر أمنية تركية إلى أن
«املعركة» هي األولى من نوعها .وبحسب
ك ــورت ــومل ــوش ،أص ـيــب  5م ــن أفـ ــراد ق ــوات
ُ
األم ــن ،فيما اعــتـقــل  12مــن املشتبه بهم.
وق ــال املـتـحــدث إن ــه «ج ــرى تحييد خلية
خطيرة للدولة االسالمية ...ما زال العمل
ج ــاري ــا لـتـحــديــد ه ــوي ــة (امل ـش ـت ـبــه ب ـهــم)،
والكشف عن صالتهم في مدن أخرى».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

ت ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار االح ـ ـ ــد  1ت ـشــريــن
ال ـثــانــي ذكـ ــرى مـ ــرور اس ـب ــوع على
وفاة املرحوم الحاج
حسني علي محمود فواز
زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة م ـ ــري ـ ــم ح ـســن
حراجلي
اوالده :امل ـه ـن ــدس ع ـلــي واالسـ ـت ــاذ
حسان واالستاذ محمد
ب ـ ـنـ ــاتـ ــه :االس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذة لـ ـيـ ـل ــى زوجـ ـ ــة
امل ـحــامــي ع ــزت شـبـلــي واملـهـنــدســة
جميلة زوجــة الدكتور محمد فواز
وامل ـه ـنــدســة وفـ ــاء زوجـ ــة املـهـنــدس
علي حمود واالستاذة سناء زوجة
ال ـح ــاج اح ـم ــد دكـ ـ ــروب واالسـ ـت ــاذة
هناء زوجة االستاذ محمود دكروب
شقيقاه :الــدكـتــور احـمــد واالسـتــاذ
محمود
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ت ـت ـلــى آي ـ ــات مــن
الــذكــر الحكيم ويـقــام مجلس عــزاء
ع ــن روح ـ ــه ال ـط ــاه ــرة ع ـنــد الـســاعــة
ال ـت ــاس ـع ــة والـ ـنـ ـص ــف ص ـب ــاح ــا فــي
حسينية بلدته تبنني.
تقبل التعازي في منزله طيلة ايام
االسبوع
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :آل فـ ـ ـ ـ ــواز وحـ ــراج ـ ـلـ ــي
وشـبـلــي وح ـمــود ودكـ ــروب وعـمــوم
اهالي تبنني

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة

أفقيا
سويسرية –  -2شركة آالت موسيقية يابانية
 -1دار العقاب األبدي بعد املوت – مدينة
ُ
– يضجر –  -3قرع الجرس – إسم ّ
عدة رجال نسبوا الى تولوز فرنسا من مشاهيرهم
أحد ّ
قواد الحملة الصليبية األولى –  -4عائلة رئيس جمهورية أميركي – دخل البيت
–  -5عملة إيطالية قبل الوحدة األوروبية – طبيب –  -6رجل دين – مدينة كبيرة في
والية واشنطن األميركية –  -7من األزهار – في الفم – إله مصري – ّ -8
صوتت الذبابة
– جمود إقتصادي في البالد –  -9مدينة أميركية عاصمة والية كارولينا الشمالية –
نبي من أنبياء الله في التوراة –  -10من األمراض الصدرية – عملة آسيوية

عموديًا

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب ال ـلــوتــو اللبناني
لــإصــدار الرقم  1347وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة 21 :ـ 40 - 36 - 32 - 27 - 24
الرقم اإلضافي2 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 2.091.826.531ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 54.808.830ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 24 :شبكة الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل شبكة2.283.701 :ل .ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 54.808.830ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.004 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 54.590 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 125.112.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15.639 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 2.235.699.710 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 178.267.261 :ل .ل.

حل الشبكة 2130

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 أميركي راحل –  -2عاصمة آسيوية – خاصتنا وملكنا –  -3وشى أو ثرثر – من عوامل
الطقس في الشتاء – قــرأ الكتاب –  -4من رجــال الـثــورة الفرنسية إغتيل في أوج مجده – من
األمراض – للتعريف –  -5سيطر على البلد – فراش النوم –  -6موقع في تونس إنهزم فيه القائد
التاريخي هنيبعل بمواجهة الجحافل الرومانية – حقيبة باألجنبية –  -7عائلة قائد تركي
راحل ورئيس جمهورية ومن ثم رئيس وزراء –  -8مدينة مكسيكية – نوتة موسيقية –  -9بحر
– مقياس سوائل – عائش –  -10امتداد من املاء متوغل في اليابس أو لسان بحري طويل ممتد
مع املحيط الى داخل البر – مرح ولهو

مشاهير 2131

حلول الشبكة السابقة

1

ُ
 -1سرغي الفروف –  -2اورغ – زرنيخ –  -3نتشاور – ممر –  -4ت ّر – رمقت – با –  -5ردع – مدلل
–  -6والد – تسميد –  -7بم – منفاخ –  -8الصلح – دن –  -9زحل – ري – جب –  -10بوليساريو

عموديًا

ّ
غرش – عل – الو –  -4يغار – دمل –  -5ومض – نصري
 -1سان تروبيز –  -2روتردام – حب – ّ -3
ّ
–  -6أزرق – تفليس –  -7فر – تمساح –  -8رنم – دمخ – جر –  -9ويمبلي – دبي –  -10فخر الدين

2 40 36 32 27 24 21

2131 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 3 1

أفقيا

ذكرى

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

سياسي إيطالي ( )1944-1903ووزير الخارجية وصهر موسوليني .أعدمه الحزب
الفاشي ملعارضته مواصلة الحرب .من أقواله "ان النصر له مائة اب والهزيمة يتيمة"
 = 8+7+6+5+3+2طعام ياباني معروف ■  = 2+10+9+1عاصمتها اكرا ■ 9+11+4
= أنت باألجنبية

حل الشبكة الماضية :روبير الصفدي

نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1347
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح64168 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 30.012.901 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة4 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقــة 7.503.225 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.4168 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.168 :
* الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.68 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :

