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تتمات  /ت�سلية
ق�صف غرب الأنبار( ...تتمة �ص)9

«داع�ش» يتقدّ م ( ...تتمة �ص)9

حيث شن التنظيم هجوما ً على مدينة الحسكة من محاور عدة ،سيطر
إثره على قرية الداوودية الواقعة على المدخل الجنوبي لمدينة الحسكة
بعد معارك مع الجيش أدت الى مقتل  18من التنظيم ،بحسب ناشطين
موالين للتنظيم االرهابي على مواقع التواصل االجتماعي.
ورد الجيش بشن ع��ش��رات ال��غ��ارات الجوية على ط��ول الجبهات
المفتوحة ،واستهدف مواقع تمركز التنظيم بالمدفعية الثقيلة ،فيما
استهدف التنظيم مركز المدينة بقذائف مدفعية عدة ،حيث شهد سوق
الحسكة والمربع األمني سقوط عدد من قذائف المدفعية والهاون صباحا ً
مصدرها مدفعية التنظيم.
والقى ما ال يقل عن  27شخصا ً حتفهم وأصيب  30بجروح ،أغلبهم من
األطفال ،بعد أن شب حريق في مستشفى القامشلي ،بسبب انفجار خزان
وقود في المستشفى أمس.
ونقلت وكالة «سانا» السورية عن مصدر أمني محلي قوله إن النيران
انتشرت من أغصان جافة إلى الخزان ،ما تسبب في انفجاره وتصاعد
عمود من الدخان األسود منه ،حيث ألحق الحريق أضرارا ً جسيمة بمبنى
المستشفى.
الى ذلك ،أعلنت الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم «الجبهة الشامية»
االرهابي حالة النفير بعد تقدم «داعش» باتجاه تل رفعت في ريف حلب،
حيث سيطر على قرى الوحشية وغرناطة وأم القرى وحربل وأم الحوش
في محيط مدرسة المشاة شمال غربي المدينة الصناعية في ريف حلب
الشمالي إثر اشتباكات مع مسلحي «الجبهة الشامية».
إلى ذلك شن سالح الجو السوري غارة على مدينة الباب الواقعة تحت
سيطرة «داعش» االرهابي في ريف حلب ،ما أدى إلى مقتل  59شخصا ً
على األقل ،فيما نقلت الوكالة السورية لألنباء «سانا» عن مصدر عسكري
قوله إن القوات المسلحة استهدفت «داع��ش» في ريف حلب ،وقصفت
مواقع لتنظيمات إرهابية جنوب مدينة حلب وفي محيطها.
وفي شأن متصل ،ندد المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا
بما سماه «الغارات الدموية الجديدة التي قامت بها طائرات تابعة للنظام
السوري على حلب وأدت إلى مقتل العشرات».
وقال دي ميستورا في بيان أمس إن «القصف الجوي من قبل المروحيات
السورية على سوق شعبي في حي الشعار في حلب ،يستحق أشد إدانة
دولية» .وأضاف أنه «من غير المقبول بتاتا ً أن تهاجم القوات الجوية
السورية أراضيها في شكل عشوائي ،وتقتل مواطنيها» ،مشددا ً على
ضرورة «وقف البراميل المتفجرة».

م�صر :تفجير ( ...تتمة �ص)9
مسلحين من تنظيم «بيت المقدس» وضبط  6آخرين كانوا مجتمعين داخل أحد
المنازل بقرية طويل األمير جنوب رفح ،وأشار المصدر إلى أن اشتباكات عنيفة
وقعت في المنطقة المذكورة بين قوات الجيش وعناصر إرهابية مسلحة.
في مدينة الشيخ زويد ،أسفرت حمالت القوات المسلحة عن ضبط  4عناصر
إرهابية وإحباط محاولة تفجير آليات عسكرية بالقرب من قرية الخروبة،
بعد اكتشاف عبوة ناسفة جرى تفجيرها من بعد بإطالق وابل من الرصاص
عليها.
يذكر أن مدن العريش ورفح والشيخ زويد شهدت حالة استنفار أمني وجرى
فصل شبكات االتصال صباح السبت لمدة  8ساعات متواصلة ،تزامنا ً مع
الحملة األمنية الموسعة التي شملت شمال سيناء.
وشهدت محافظة سيناء انتشار المدرعات على الطريق الدولي الساحلي
«رفح  -القنطرة» ،إضافة إلى تحليق مكثف لطائرات «األباتشي».
وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة حملة عسكرية موسعة منذ أيلول
 ،2013لتعقب ما تصفه بالعناصر «اإلرهابية» ،و«التكفيرية» و«اإلجرامية» في
عدد من المحافظات وعلى رأسها شمال سيناء.

�أمة الجمهورية ( ...تتمة �ص)9
إيرانيون وأبناء سيناء مصريون ،والبادية عرب وقبرص يونان ،وأن لبنان
غربي واألردن هاشمي وفلسطين بين المهادن والمقاوم الشاعر بتخلي
محيطه الشعبي ،والعراق إما منعزل بظرف حكمه السياسي والحقا ً متراجع
إلى عصبيات مذهبية وقومية ضيقة التي تشكل أيضا ً طبقة أعمق في الوعي
المنتشر في بالدنا بكل كياناتها وإن على درجات مختلفة.
إذا ً للسياسة في الحكم سواء كانت سيادية أم ال أثرها في المجتمع ،فلكل
دولة منهاج تاريخ مستقل يُد ّرس ويدخل عميقا ً في وعي الناس ،وتأثير إعالمي
يسيطر على أفكارها ومصطلحاتها في ما يتعلق بالهوية ،وعوامل تاريخية
داخلية مرشحة للتفاقم مع كل تدخل خارجي .لذا ال يمكن أن ننفي وجود فوارق
في واقع الحال من دون أن نذهب إلى االعتقاد الساذج أنه ال بأس من االعتماد
على األفكار السائدة وإن كانت على خطأ للنهوض بواقعنا ،ألن الواقع الطبيعي
نفسه يعاكس هذه األفكار ويؤدي الى فشل أي عمل يراهن عليها ،تماما ً كما
يؤدي إلى نجاح أي عمل مبني عليه.
وقد شهدت الساحة الشامية خالل سنوات الحرب انتشار ما يمكن تسميته
«القومية الشامية» على شكل إعالمي وشعبي وحتى سياسي ،متمثل بعدد من
الحركات واألحزاب الجديدة ،وهذه حالة معروفة قائمة على استغالل الظرف
القائم لتحصيل أكبر قدر من اإلنجاز السياسي ،والذي نختلف مع أصحابه على
إمكانية صرفه في مجرى األحداث التاريخية ،أي على مستوى تحديد مصيرنا
والنهوض الجذري بأحوالنا .لذلك فإن النتيجة العملية لكل هذا المنحى هي
االستمرار في تجهيل الوعي بأفكار وهمية ،واستفادة بعض السياسيين من
الحماسة الشعبية ،واإلمعان في وضع العراقيل أمام المشروع القومي السيادي
الصحيح المعتمد على حقيقة دائرة الحياة االقتصادية االجتماعية في سورية
الطبيعية.

وقال الجعفري ردا ً على تصريحات آل نهيان «نعبر
عن استغرابنا الشديد لما صدر عن وزير خارجية
اإلم��ارات عبدالله بن زاي��د آل نهيان» ،معتبرا ً ذلك
«كالما ً غير صحيح» ،بحسب موقع «السومرية نيوز»
الذي أفاد انه تلقى نسخة من بيان الجعفري.
وأضاف الجعفري أن «النظام العراقي برهن بما
فيه الكفاية على أنه مصر على إنشاء نظام على قاعدة
الديمقراطية ،ومشاركة واسعة لكل األطراف ،وليس
فقط من حيث إقامة النظام ،بل من حيث السياسات
العامة التي طبقها عموماً ،بخاصة القوات المسلحة»،
الفتا ً الى أن «رئيس ال��وزراء ال يسمح أب��دا ً بوجود
أي نوع من المحاباة والتمييز في سياسات القوات
المسلحة في المناطق التي تدخلها وفي المجاميع
التي تعمل تحت مظلتها».
وشدد على أن «العمل تحت مظلة القوات المسلحة
ال يكون إال على أس��س وطنيّة عراقية ،وم��ن دون
التمييز على خلفية طائفية ،أو مناطقيّة» ،مشيرا ً الى
أن «الرئاسات الموجودة في العراق تعكس تعامالً
تكامليا ً بين أبناء المذاهب والقوميات».
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية تحرير ثماني
مناطق جنوب غربي سامراء .وأضافت ال��وزارة في

بيان لها إنّ لواء المشاة السابع عشر وبإسناد مباشر
الشعبي
من قوات الشرطة االتحادية وقوات الحشد
ّ
وبمشاركة طائرات الجيش ،تمكن من تحرير مناطق
واسعة جنوب غربي سامراء ومن الوصول إلى شمال
النباعي.
وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت ،أم��س ،عن
تحرير منطقة الرفيعات شمال محافظة صالح الدين
واعتقال خمسة من مسلحي تنظيم «داع��ش» ،فيما
أش��ار إل��ى تدمير نحو  50س��ي��ارة تابعة للتنظيم
بإحباط هجوم حاول استهداف القوات األمنية شرق
الصينية.
وقال إعالم هيئة الحشد في بيان بحسب «السومرية
نيوز» ،إن «قوات الحشد حررت منطقة الرفيعات شمال
صالح الدين ،وأسرت خمسة من الدواعش» .وأضاف:
«أنه تم رصد نحو  50سيارة لداعش شرق الصينية
أثناء محاولتهم الهجوم على القطعات العسكرية»،
موضحا ً أنه «تم استهدافهم بمدفعية الحشد الشعبي،
وتمت اإلصابة في شكل كامل وكانت برفقتهم سيارات
مفخخة انفجرت عليهم».
وك��ان الحشد الشعبي أعلن ،أم��س ،عن تحرير
منطقة البعيجي شمال مدينة تكريت بالكامل،

�سورية بي�ضة الق ّبان ( ...تتمة �ص)9

مشيرا ً الى تكبيد «العدو» خسائر كبيرة في االرواح
والمعدات.
يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت ،عن حصول هروب
جماعي لعناصر تنظيم «داع��ش» من مركز قضاء
بيجي شمال تكريت بعد وص��ول ال��ق��وات األمنية
والحشد الشعبي ،فيما أكدت تدمير عجلة للتنظيم
غرب بيجي.
وقال مصدر طبي عراقي أن  18مدنيا ً قتلوا بقصف
نفذته طائرات التحالف الدولي جنوب الموصل.
ووفقا ً لموقع «القدس العربي» قال علي صباح
الطبيب في المستشفى الجمهوري العام إن طوارئ
المستشفى استقبلت صباح أمس  18جثة بينها ثالثة
اطفال وعليها آثار حرق وتشوهت كافة مالمحهم جراء
قصف طيران التحالف الدولي الذي استهدف بوابة
الموصل في منطقة وادي حجر جنوب الموصل ما أدى
إلى حرق سبع سيارات مع مستقليها.
ون��اش��د أه��ال��ي ال��م��وص��ل ال��ح��ك��وم��ة وال��ج��ه��ات
المسؤولة بإيقاف الضربات الجوية الخاطئة التي
تتسبب كل يوم في قتل األبرياء من اهالي الموصل
بعيدا ً من اوكار ومعاقل «داعش» التي تبدو واضحة
للعيان وللتحالف الدولي.

ال�سعودية وجر�س ( ...تتمة �ص)9
السعودية التي تتبع الفكر الوهابي الذي يحض على االره��اب ،دخلت
نفق الطائفية الذي حفرته لنفسها بعد تبني الفكر الوهابي ،الذي ظهر في
الجزيرة العربية في القرن الثامن عشر وسعى اتباعها الى تطبيق تعلميات
مؤسسها حرفياً ،ومنها اعتبار التوسل باألولياء والصالحين وزي��ارة
القبور من الشرك ،األم��ر ال��ذي يلقي بآثاره السلبية على العالقات بين
اتباع المذاهب االسالمية ،وأصبحت الجزيرة العربية مسرحا ً لهذا الصراع
الديني الذي اتخذ ابعادا ً سياسية واسعة ،وأصبحت الثقافة الوهابية هي
الثقافة الرسمية للمملكة وفي ظل تصاعد التوترات الطائفية بالمنطقة قال
رجل الدين السعودي البارز الشيخ عبدالرحمن البراك على ان أبناء الطائفة
االسالمية الشيعية كفار فمن خالل عديد الفتاوى التي صدرت عن رجال
دين من المملكة بات ظاهرا ً للجميع ان المملكة تنظر الى سكان المنطقة
الشرقية الذي ينتمي أغلب ساكنيها للطائفة الشيعية ككفار.
السعودية التي يراها بعض المراقبين على أنها السبب الرئيس في
ازم��ات المنطقة ،من خ�لال ق��راءة ال��دور السعودي في المنطقة العربية
الذي لم يتوقف عند دعمه للحركــات التكفيرية التي تتبع اسلوب التكفير
الظــالمي في كل من العراق وسورية من طريق الجماعات التكفيريــة،
انما تتعــداه الى تدخالتها ودورها في المنطقة العربية بأكلملها ،فتدخلها
بالشأن اليمني واختيار طريــق المواجهة العسكرية مع الحوثييــن التي
ب��دأت بعدما سيطر الحوثيون على كثير من المناطق اليمنية في ايلول
الماضي حيث اعتبرته السعوديــة توسعا ً لنفــوذ ايران على ارض اليمن،

فتدخلها باليمن كشف عن توجه المملكة السياسي ودوره��ا في أحداث
المنطقة وتعمق السعودية في خندق الطائفيــة ،ففي تصريحات جديدة
هاجم الشيخ السعودي المتطرف محمد العريفــي في  28نيسان من العام
الحالي المذهب االسالمي الشيعي واصفا ً اتباعه بالرافضة.
السعودية التي انشأت نظامها السياسي منذ التأسيس على أسس
مذهبية وطائفية ،بات خطابها اإلعالمي يظهر النزعات الطائفية في شكل
واضح وال سيما ان المملكة هي الداعم األول للعديد من المحطات الفضائية
التي تبث سموم الطائفية في كل مكان تتدخل فيه من أجل حشد تأييد
شعبي قائم على اثارة الشعور بخطر وهمي مفترض على الدين والعقيدة
لتبرر المملكة ما تقوم به من تجاوزات وانتهاكات كما حصل في سورية
وال��ع��راق واليمن وإع�لان عدائها إلي��ران وح��زب الله لتصل ال��ى مواطني
المنطقة الشرقية السعودية واعتبارهم اعداء .فها هي المشاهد الدموية
تتكرر في تلك المنطقة التي بات ابناءها يشعرون بعدم الثقة باألجهزة
األمنية الحكومية التي قتلت شباب العوامية في تاريخ  20كانون االول
عام .2014
فاالزمات باتت تحاصر المملكة داخليا ً بعد دخول «داعش» الذي يفتخر
بأنه على منهج الشيخ محمد عبد الوهاب مؤسس منهج الدينية السعودية
على خط المواحهة داخل المملكة والطريق نحو الحرب األهلية وتقسيم
المملكة أصبح قاب قوسين.

ناديا شحادة

الخالفات داخل «�إخوان» م�صر ّ
تهدد باالن�شقاق وتحركات لر�أب ال�صدع
القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
تحولت األحاديث التي كانت تتداول في القاهرة
عن خالفات داخلية تعصف بجماعة «اإلخ��وان
المسلمين» المصرية إل��ى أم��ر واق��ع ،وذل��ك بعد
انتقال الخالف إلى حيز العلن واعتراف قيادات
الجماعة الهاربين خ��ارج مصر عبر صفحاتهم
الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي بوجود
أزمة داخل صفوف التنظيم ،كما أكدت هذه األنباء
وسائل اإلعالم المقربة من قيادات الجماعة مثل
وكالة أنباء األناضول التركية التي تحدثت عن
مساع تبذل لرأب الصدع ،األزمة كما يبدو نتجت
ٍ
من خالف على القيادة ،تطور إلى شبه انشقاق في
التنظيم «اإلخواني» الذي يعيش أصعب فترة في
تاريخه الممتد طوال سبعة عقود ،وذلك نتيجة
العتقال معظم قياداته وفرار الباقي خارج مصر
بعد االطاحة بحكم الرئيس «اإلخ��وان��ي» محمد
مرسي في ثورة  30حزيران .2013
المعلومات ال���واردة من مصادر «إخوانية»
تتحدث ع��ن انقسام الجماعة إل��ى معسكرين
متنازعين ،معسكر القيادات المعزولة والهاربة
خ��ارج مصر ،ومعسكر القيادات الجديدة التي
تنحو منحى أكثر تعصبا ً وتشدداً ،وتطالب للجوء
لوسائل غير سلمية علنا ً في إطار الصراع الذي
تخوضه مع مؤسسات الدولة المصرية.
ويصف مختصون المشهد «اإلخواني» اليوم بـ
«صقور تحولوا إلى حمائم» ،كناية عن القيادات
«اإلخ��وان��ي��ة» القديمة التي تسعى ،بحسب ما
تناقلته مواقع إخوانية إلى إيجاد صيغة حل مع

الدولة المصرية ،وإلى «حمائم تحولوا إلى صقور»
ف��ي وص��ف للقواعد «اإلخ��وان��ي��ة» الشابة التي
تتمسك بمواصلة العنف ضد الدولة المصرية،
حتى إنهاء ما يعتبرونه انقالبا ً على الشرعية.
خرج الخالف للعلن بعد اإلع�لان الذي نشره
األمين العام للجماعة محمود حسين على صفحته
بالـ«فايسبوك» ونصب فيه نفسه مرشدا ً عاماً،
استنادا ً إلى اللوائح التنظيمية التي تنص على أن
يتولى األمين العام المنصب في حال شغوره حتى
يتم انتخاب مرشد عام جديد.
إع�لان أنهى ب��ه حسين ش��ه��ورا ً م��ن الصمت
والغياب ،وفجر به ردود فعل مستنكرة ورافضة
من شباب «اإلخوان».
هؤالء اتهموا محمود حسين بمحاولة العودة
إلى المشهد من جديد ،مؤكدين أن الرجل تم عزله
من هذا المنصب ،وتعيين خلف له في انتخابات
أجريت في شباط  2014كما تم خاللها االتفاق
على أن المرشد العام للجماعة يبقى محمد بديع،
وعلى تشكيل خلية أزمة إلدارة المرحلة المقبلة
يتم تعيين رئيس لها في مصر وخارجها.
شباب الجماعة حملوا القيادات المعزولة مثل
محمود حسين ومحمود ع��زت ومحمود غزالن
مسئولية ما آل إليه حالها اليوم بما اعتبروه سوء
إدارة للوضع خالل عام من رئاسة محمد مرسي،
وكذلك بعد عزله.
وأوضح بعض الخبراء والمقربين من الجماعة،
أن الخالف بدا على السطح قبل  4شهور ،وبلغ
ذروت����ه ،األس��ب��وع ال��ج��اري ،عقب م��ق��ال نشره
المتحدث باسم جماعة اإلخ��وان محمود غزالن،

أكد فيه على السلمية ،على عكس ما كان ينشره
المتحدث اإلعالمي للجماعة ،محمد منتصر ،على
م��دار الشهور األربعة الماضية ،حول التصعيد
والقصاص.
ونقلت وكالة أنباء األناضول التركية الرسمية
عن مصادر إخوانية مطلعة أن تحركات مكثفة
تجريها قيادات من جماعة «اإلخوان المسلمين»
داخل مصر وخارجها ،حالياً ،لرأب الصدع داخل
قيادة الجماعة في مصر.
وقالت المصادر ،إن هذه التحركات تهدف في
المقام األول إلى تقريب وجهات النظر بين طرفي
النزاع داخل جماعة «اإلخ��وان» ،ومن ثم السعي
نحو إجراء انتخابات داخلية جديدة ،ال يشارك
فيها أي من المتنازعين على القيادة.
وتعليقا ً على ه��ذه ال��ت��ط��ورات ،أك��د الباحث
ال��م��ص��ري المتخصص ف��ي ش���ؤون ال��ح��رك��ات
اإلسالمية ،صبرة القاسمي ،أن الجماعة أخفقت
في احتواء غضب أبنائها في الداخل والخارج،
متسائالً كيف سمح المصريون لجماعة في هذا
المستوى من الفشل السياسي بحكم مصر لعام
كامل.
وأض��اف القاسمي ،أن ما يحدث داخل تنظيم
«اإلخوان» اليوم يشبه ما سبق ومرت به الجماعة
ف��ي ف��ت��رة الستينات ،حيث ش��ه��دت ح��ال��ة من
االنقسامات بسبب القيادة الفاشلة ،ولفت إلى
أن جماعة «اإلخ��وان» خسرت الكثير من األنصار
بسبب تخبطها ،وأن ما يحدث يصب حكما ً في
مصلحة السلطة التي نشأت بعد  30حزيران
(يونيو) في مصر.

فهو كنيسة ضخمة بناها جستنيان األول البيزنطي سنة  537وكان السلطان
محمد الفاتح ح ّولها الى مسجد ،قبل أن يُصدِر مصطفى كمال أتاتورك قرارا ً
بتحويلها الى متحف وقد هدد أردوغان الفاتيكان مسبقا ً بتحويله الى مسجد من
جديد بعد إدانته للمجازر التي قام بها األتراك بحق األرمن في الذكرى المئوية
لإلبادة واآلن عاد لفتحها مجددا ً في محاولة الستعادة أصوات اإلسالميين فقد
انتشر فيديو لحملة الحكومة االنتخابية يظهر فيه مؤ ِّذن يصدح باألذان من على
منارة أيا صوفيا ،ليذ ّكر الناخبين بوعد أردوغان القديم بتحويل أكبر كنيسة في
اسطنبول إلى مسجد مجددا ً وإرضاء الذين أزعجتهم أخبار اإلسراف واتهامات
الفساد ،والمستائين من العمل لتصفية تيار إسالمي شقيق بحجة الخالف
السياسي مع زعيمه فتح الله غولن.
أردوغ��ان الحليف األول والداعم لتنظيم «داع��ش» اإلرهابي وال��ذي يقوم
بتسليحه في سورية وال��ع��راق وقيام المستشفيات الحكومية باستقبال
اإلرهابيين المصابين ومعالجتهم كما يؤمن دخول العناصر اإلرهابية التي تأتي
من أوروبا وروسيا ودول آسيا والشيشان ودول مختلفة وعمليات نقل هؤالء
ِ
يكتف بذلك فقط
إلى سورية والعراق تتم بعلم جهاز االستخبارات التركية ولم
فهو يشتري النفط الذي يسرقونه منها أيضا ً وأكد ذلك الكثير من المسؤولين
والصحافيين األتراك كما يقوم سماسرة اتراك تابعون لحزبه بتجارة األعضاء
البشرية والبشر وتحدث اإلعالم عن أن بعض اإلرهابيين الذين يحاربون في
سورية جاؤوا من أجل االتجار باألعضاء البشرية حيث يقومون ببيع األعضاء
البشرية المنتزعة من ضحايا سوريين من طريق األراضي التركية فقد عثر في
بعض المناطق على جثث ناقصة أعضاء ،حيث يتم انتزاع األعضاء السليمة
منها بعد أن ألقي القبض على أصحابها أحيا ًء أو مصابين قبل أن يتم اإلجهاز
عليهم وبعدها سرقة معامل حلب الصناعية بالكامل فحلب العاصمة االقتصادية
لسورية ويوجد فيها أكثر من  30ألف معمل وقد فكك اكثر  1300معمل وهناك
المئات من المعامل التي حرقت ألنهم عجزوا عن فكها وتقدر الخسائر بأكثر من
 200مليار ليره سورية وآخر محاوالته اآلن أن يلعب دور المنقذ ،فمنح الالعبة
تسنيم نبهان ابنة الـ  14عاما ً التي تقيم في مخيم الالجئين بوالية هطاي
جنوب تركيا الجنسية التركية فهو يتاجر ويسرق المواهب السورية الشابة
لتمثيل تركيا في المحافل الدولية.
اخيرا ً إن نتائج االنتخابات ستأثر في شكل كبير على السياسة الخارجية،
فأما االستمرار في سياسة التورط في القضايا الخارجية ،وال سيما في سورية،
وإما بداية العد العكسي النتهاء المأزق التركي ،والخروج إلى حد كبير من
المستنقع السوري ومن أزمات المنطقة.

توفيق المحمود

�أريحا من مدينة القمر ( ...تتمة �ص)9
أن تكون عملية كر وفر ،وربح وخسارة ،وصعود وهبوط ...وكل شيء فيها يتبدّل ما
عدا شيئ وحيد هو اإليمان بالمقاتل ،وإيمان المقاتل بحتمية االنتصار ،لذلك عندما
تحصل نكسات يجب أن نقوم بواجبنا كمجتمع ،وأن نعطي الجيش المعنويات،
وال ننتظر منه دائما ً أن يعطينا ،فالعملية هي عملية تبادل في شكل مستمر ،وليس
كما يفعل بعضهم اليوم عندما يحاول تعميم روح اإلحباط واليأس بخسارة هنا أو
خسارة هناك أو ألنه يخضع للدعاية الخارجية».
أريحا هي آخر العنقود التركي ...فتركيا منذ مدة وكل اإلحصاءات تقول ألردوغان
أن ما يراهن عليه من الفوز في السلطه ليصير سلطانا ً سيخسر بها وأن األحداث اآلن
تقول ان أردوغان يريد ان يشعل نصف حرب على الحدود ويبقيها قبل انتخاباته
ولكن مدينة اريحا هي آخر مدينة ممكن ان يأخذها قبل االنتخابات ،فهو سيفعل ما
بوسعه ليوسع دائرة سيطرته ولكن ما يكسبه المسلحون ضمن مرمى النار التركي
سيخسرونه خالل ما بعد القلمون ،فكلما كسرت فقرة في ظهر «النصرة» في القلمون
يرد أردوغان بالتحرش شماال ً حتى نهاية انتخاباته بعد أقل من أسبوع.
ولكن المعارك في القلمون حاسمه واالنتصارات مستمره هذا ما اكد عليه ايضا ً
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته األخيره حيث قال« :إن
معركة القلمون انتصار ميداني كبير جدا ً وإنجاز عسكري مهم وعظيم جداً ،الفتا ً إلى
أن هزيمة مدوية ألحقت بالتنظيمات اإلرهابية وتم إخراجها من مناطق االشتباك
كافة.

هيا عيسى عبدالله

ليبيا تطالب بم�ساعدة ع�سكرية
لمواجهة «داع�ش»
طلبت الحكومة الليبية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي ،المساعدة
في مواجهة «داعش» ،محذرة ،من سيطرة المسلحين على حقول النفط قرب
مدينة سرت .وفي بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية في موقع التواصل
االجتماعي «فايسبوك» ،حثت الحكومة ،ومقرها شرق ليبيا ،المجتمع الدولي
على تقديم أسلحة لقواتها لصد «داعش» ودحر مخططه باالستيالء على حقول
النفط لتمويل عملياته.
وفي البيان نفسه ،قالت حكومة طبرق إنها ستفعل كل ما هو ممكن الستعادة
السيطرة على مدينة سرت ومطارها من أيدي اإلرهابيين.
وف��ي أواخ���ر شباط الماضي ،طلبت الحكومة المعترف بها دول��ي �ا ً من
األمم المتحدة رفع حظر األسلحة المفروض عليها لمكافحة تنظيم «الدولة
اإلسالمية» ،إال أن العديد من أعضاء مجلس األمن أعربوا عن قلقهم من تسليمها
أسلحة خوف وقوعها في األيدي الخاطئة أو االتجار باألسلحة.
يذكر أن «داعش» سيطر على قاعدة القرضابية الجوية حيث يوجد مطار
سرت الدولي ،وهو أول مطار يسيطر عليه المسلحون منذ عام  2014في ليبيا،
كما سيطر التنظيم منذ شباط الماضي على مناطق واسعة من منطقة سرت،
حيث توجد حقول النفط.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مجموعة حكايات خيالية
2 .2سهل في مالي بحوض النيجر ،حمامة برية
3 .3من الفاكهة الصيفية ،أعلى قمم العالم وأضخمها
4 .4تص ّوتوا من األلم ،هدم البناء
5 .5أوتوماتيكي ،من القوارض ،آلة طرب
6 .6زعيم الثورة الروسية ومؤسس الحزب الشيوعي في
روسيا السوفياتية ،يقصدان المكان
7 .7مدينة إيرانية ،من المحرمات ،جوهر ،ال يباح به
8 .8أحد آلهة روما األقدمين ،مدينة فرنسية
9 .9متشابهان ،عزاء ،قلم
1010أودية ،وضعتم مقابل المال
1111وجع ،دار لألطفال فاقدي األبوين ،ذئب
1212وحدات زمنية ،لهونا

1 .1شاعر جاهلي صاحب المعلقة االولى ،للتفسير
2 .2عتب على ،مرفأ في قبرص
3 .3رداء تلبسه النساء (بالجمع) ،ضمير منفصل
4 .4نهر في سيبيريا ،يصورا
5 .5عملة آسيوية ،نوبّخ ،بلدة لبنانية
6 .6مدينة في شمال شرق باكستان ،ضمير منفصل ،بحر
7 .7مؤسس مذهب المانوية القائل بمبدأين الخير والشر
النور والظالم ،طلبت فعل االمر
8 .8مصيبة ،مدينة ألمانية ،ترك دون عناية
9 .9جمعاه عن االرض ،مرفأ تركي
1010يوافقنا الرأي ،يشك باألمر
1111أداة جزم ،ألف ،إله مصري
1212متشابهان ،خاصتي ،جزء من أربعة ،حرف أبجدي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،315842769 ،298765314
،782591436 ،476319852
،149638527 ،563427981
،654173298 ،937286145
821954673

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1دبرا ليبانوس  ) 2ارنون،
ريقهما  ) 3را ،راش��ي��ا ،رم��ل ) 4
اليل ،رتبنا  ) 5ليبيريا ،انبا ) 6
بات ،باالس ،سن  ) 7يسردان ،دكا

 ) 8اي ،يال ،لما  ) 9اسنان ،لبنان
 ) 10اهريمن ،يفحص  ) 11در،
نواكشوط  ) 12ايران ،دن ،سور.
عموديا:
 ) 1دار ال��ب��ي��ض��ا ،دا  ) 2بر
الياس ،ساري  ) 3رن ،يبترانه ) 4

اورلي ،ديارنا  ) 5لنا ،ربا ،نيون 6
) شرياني ،ما  ) 7بريتال ،النكد 8
) اياب ،ادلب ،شن  ) 9نق ،ناسك،
نيو  ) 10وه���ران ،االفطس ) 11
س��م��م ،ب��س ،منح  ) 12المانيا،
صبر.

 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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San Andreas
فيلم تشويق بطولة الكسندرا
داداريو اخراج براد بايتون .مدة
ال �ع��رض  114دق �ي �ق��ة،ABC( .
الس س��ال�ي�ن��اس ،اب� ��راج ،سينما
س� �ي� �ت ��ي ،اس� � �ب � ��اس ،س �ي �ن �م��ال،
غاالكسي).
Maggie
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب��ط��ول��ة ارن ��ول ��د
ش� ��وازي � �ن � �غ� ��ر اخ� � � � ��راج ه� �ن ��ري
ه ��وب� �س ��ون .م � ��دة ال � �ع� ��رض 95
دق�ي�ق��ة ،ABC ( .اب� ��راج ،سيتي
ك��وم��ب��ل��ك��س ،ف� ��وك� ��س ،سينما
سيتي).
Tomorrowland
ف�ي�ل�م�ت�ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ج ��ورج
كلوني من اخراج براد بيرد .مدة
ال �ع��رض  130دق �ي �ق��ة،ABC( .
الس س��ال�ي�ن��اس ،اب� ��راج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Dany Collins
فيلم كوميدي بطولة ميليسا
ب� �ي� �ن ��وي� �س ��ت م � ��ن ارخ � � � ��اج دان
ف��وغ �ي �ل �م��ان .م ��دة ال �ع��رض 106
دق��ائ��ق ،ABC( .سينماسيتي،
سينمال ،فوكس ،اسباس).
Poltergeist
ف� �ي� �ل ��م رع � � ��ب ب � �ط� ��ول� ��ة س� ��ام
روك��وي��ل م��ن اخ��راج غيل كينان.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
الس س��ال �ي �ن��اس ،سينماسيتي،
سينمال ،فوكس).
Survivor
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ميال
ج��وف��وف�ي��ش م��ن اخ ��راج جايمس
ماك تيغو .مدة العرض  96دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
كونكورد ،غاالكسي ،فوكس).

