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الرباط 300 :مغربي قتلوا
في �صفوف التنظيمات الإرهابية

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

وأوض���ح ح��ص��اد« :ه��ن��اك ال��ي��وم  1350جهاديا ً
مغربياً» و«منذ عمليات المغادرة األولى عام 2013
فإن عدد القتلى يناهز الـ ،300وتحديدا ً .»286
وتابع :منذ عام  ،2013تمكنت الوحدات األمنية
المغربية من تفكيك أكثر من  30شبكة إرهابية كان
عدد كبير منها يقوم بالتجنيد ،كما تم تفكيك  12شبكة
في األشهر الـ 6األخيرة».
وح��ذر ال��وزي��ر م��ن خطر وق��وع هجمات إرهابية
على األراضي المغربية ،مشيرا ً إلى أن هذه المخاطر
حقيقية ،مؤكدا ً أن السلطات تعزز إجراءاتها األمنية
لئال يتحول هذا الخطر إلى أفعال.

كشف وزي��ر الداخلية المغربي محمد حصاد عن
مقتل نحو  300مغربي في العامين األخيرين بعد
انضمامهم إلى تنظيمات متشددة خاصة في سورية
والعراق.
وأعلن حصاد خالل لقائه مراسلي وكاالت أنباء أن
عدد المغاربة المنتمين إلى تنظيمات إرهابية يقدر
بـ ،1350في حين يناهز عدد القتلى .300
وأعرب وزير الداخلية عن قلقه من عدد المغاربة
المنضمين إل��ى التنظيمات المتشددة والمتطرفة،
موضحا ً أنه رقم كبير ،وأن ربع من غادروا قتلوا خالل
عام ونصف العام.

مفو�ضية الأمم المتحدة لحقوق الإن�سان ت�ستنكر المحاكمة

طرابل�س تق�ضي ب�إعدام �سيف الإ�سالم
أص������درت م��ح��ك��م��ة اس��ت��ئ��ن��اف
طرابلس أمس حكما ً بإعدام سيف
اإلس��ل��ام وع��ب��دال��ل��ه ال��س��ن��وس��ي
والبغدادي المحمودي وآخرين رميا ً
بالرصاص.
وصدر الحكم بحق نجل القذافي
غيابيا ً بسبب إقامته في الزنتان
م��ن��ذ ال��ق��ب��ض ع��ل��ي��ه ن��ه��اي��ة ع��ام
 2011أم��ا البغدادي المحمودي،
آخ��ر رئيس وزراء بحكم القذافي،
وعبدالله السنوسي صهر القذافي
ورئيس جهاز المخابرات في عهده
فهما في قبضة ميليشيات موالية
للمؤتمر الوطني المنتهية واليته في
طرابلس.
ووج��ه��ت طرابلس لنجل معمر
القذافي ورفاقه تهماً ،بينها المشاركة
ف��ي قتل الليبيين بعد ث���ورة 17
شباط عام  2011والتحريض على
القتل واإلب���ادة الجماعية والنهب
والتخريب وارتكاب أفعال غايتها
إث���ارة ال��ح��رب األه��ل��ي��ة ف��ي ال��ب�لاد
وتفتيت الوحدة الوطنية وتشكيل
عصابات مسلحة وج��رائ��م أخ��رى
تتعلق بفساد مالي وإداري وترويج
المخدرات.
وشملت ه��ذه المحاكمة أيضا ً
مصطفى الخروبي ،أحد أكبر أركان
القذافي ال��ذي أعلن عن وفاته قبل
أيام من اإلع�لان عن النطق بالحكم
في حق المعتقلين.
وكانت محكمة استئناف طرابلس
عقدت  20جلسة أغلبها بغياب
محامي المتهمين.
ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن محكمة
الجنايات أجلت م��رات عدة النطق
بالحكم ضد المتهمين ،وكانت المرة

وكان ستولتنبرغ قد ذكر في تصريح صحافي قبيل
ب��دء االجتماع الطارئ للحلف ،أن ال��دول األعضاء في
«الناتو» تراقب التطورات في تركيا عن كثب ،وتؤكد
تضامنها مع السلطات التركية.
وق��ال للمشاركين في االجتماع «ال يوجد أي تبرير
لإلرهاب مهما كانت أشكاله .ويعد عقد االجتماع اليوم
أمرا ً صائبا ً يأتي في وقته المناسب ،لبحث حالة عدم
االستقرار التي نشأت على عتبة تركيا وعلى حدود حلف
الناتو».
ه��ذا ودان س��ف��راء دول الناتو الهجمات اإلرهابية
األخيرة التي تعرضت لها تركيا ،وأعربوا في بيان صدر
في ختام االجتماع ،عن تعازيهم للحكومة التركية وذوي
الضحايا الذين سقطوا في التفجير االنتحاري بمدينة
سوروج وفي الهجمات المسلحة التي استهدفت رجال
أمن وعسكريين.
كما ذكر السفراء في البيان أن اإلره��اب يشكل خطرا ً
مباسرا ً على أمن دول «الناتو» واالستقرار واالزده��ار
في العالم برمته ،قائالً« :لن يكون هناك أبدا ً أي تبرير
أو قبول لإلرهاب مهما كانت أشكاله ومظاهره ،إن أمن
الحلف غير قابل للتجزئة ،ونحن متضامنون مع تركيا،
إننا سنواصل مراقبة التطورت في الحدود الجنوبية -
الشرقية لتركيا عن كثب».
ميدانياً ،دارت اشتباكات عنيفة فجر أمس في منطقة
سهل الغاب في ري��ف ادل��ب ،حيث شن مسحلون من
تنظيم «جيش الفتح» اإلرهابي هجوما ً عنيفا ً على مواقع
الجيش في المنطقة ،أسفر عن سيطرتهم على تالل خطاب

وأعور والشيخ الياس وواسط والحمكي والمشيرفة.
الجيش صد الهجوم وأطلق هجوما ً معاكساً ،استعاد
السيطرة من خالله على تالل واس��ط وأع��ور ،في حين
استهدفت مدفعيته والطيران الحربي المسلحين في تالل
خطاب والمشيرفة.
وقد نفذت وحدات من الجيش السوري كمينا ً محكماً،
أسفر عن مقتل قائد مجموعات «االنغماسيين» في تنظيم
«جبهة النصرة» اإلرهابي األردن��ي انس قبالن الملقب
بـ«أبو جلمود المقدسي» اضافة الى أكثر من  40عنصرا ً
من التنظيم.
وفي السياق ،سيطر الجيش السوري ووحدات حماية
الشعب الكردي على حي الزهور عند المدخل الجنوبي
لمدينة الحسكة ،ليكون بذلك قد تمكن من طرد تنظيم
«داع��ش» االرهابي من كامل القسم الجنوبي للمدينة
وصوال ً إلى األطراف الجنوبية منها ،وذلك عقب  33يوما ً
من بدء الهجوم العنيف والمباغت للتنظيم على المدينة
فجر  25من شهر ح��زي��ران الفائت ،فيما ال ت��زال تدور
االشتباكات في الضواحي الجنوبية للمدينة مع عناصر
من التنظيم محاصرين في المنطقة.
وأدت العمليات العسكرية في المدينة ال��ى مقتل
أكثر من  287من عناصر «داع��ش» ،من ضمنهم والي
التنظيم «أبو أسامة العراقي» والوالي السابق «عامر
ال��رف��دان» وع��ش��رات العناصر من جنسيات خليجية
وشمال أفريقية وأجنبية ،كما أن من ضمنهم  21على
األقل فجروا أنفسهم بعربات مفخخة و 26عنصرا ً طفالَ
من «أشبال الخالفة».

الأمم المتحدة تعلق( ...تتمة �ص)9

األخيرة التي مثل فيها سيف اإلسالم
القذافي أمام المحكمة في  27نيسان
الماضي ،عبر نظام الدائرة المغلقة
بالفيديو من سجنه في الزنتان.
يذكر أن سيف اإلس�لام يقبع في
سجن سري تابع للثوار بالزنتان،
 180كلم جنوب غربي طرابلس،
منذ  19تشرين الثاني الماضي بعد
اعتقاله على الحدود الجنوبية أثناء
محاولته الهرب إلى النيجر.
وتلقى محاكمة سيف اإلس�لام
القذافي في طرابلس معارضة من
الحكومة الليبية في طبرق المعترف
بها دول��ي��اً ،إذ تعتبر األخ��ي��رة أن
المحاكمة «غير قانونية» بسبب
عقدها في مدينة خارجة عن نطاق
الدولة.
وب���ه���ذا ال���ص���دد ن���اش���د وزي���ر
العدل في طبرق المبروك قريرة،
المجتمع ال��دول��ي ع��دم االع��ت��راف
بهذه المحاكمات وكشف أن القضاة

ب��ال��م��ح��اك��م ف��ي م��دي��ن��ة ط��راب��ل��س
ي��ع��م��ل��ون ت��ح��ت ت��ه��دي��د ال��س�لاح،
ويخشون القتل والخطف من جانب
الميليشيات.
مفوضية حقوق اإلنسان منزعجة
من األحكام الصادرة في حق سيف
اإلسالم ومسؤولين ليبيين سابقين
أعربت مفوضية األم��م المتحدة
لحقوق اإلنسان انزعاجها «بشدة»
م��ن أح��ك��ام اإلع����دام ال��ص��ادرة في
ليبيا بحق سيف اإلس�لام القذافي
ومسؤولين سابقين في نظام معمر
القذافي.
وجاء في بيان المفوضية «راقبنا
ع��ن ك��ث��ب االح��ت��ج��از والمحاكمة
ووج���دن���ا أن م��ع��اي��ي��ر المحاكمة
الدولية النزيهة لم تتوافر» ،إذ لم
تحدد المسؤولية الجنائية لكل فرد
ول��م يسمح للمتهمين باستشارة
محامين ،وه��ن��اك م��زاع��م ع��ن سوء
المعاملة وإجراء المحاكمة غيابياً.

إلى ذلك ،أسفر تفجير  3سيارات مفخخة في مدينة بيجي العراقية عن مقتل
وجرح  26شخصا ً على األقل ،فيما تمكنت قوة أمنية من إحباط هجوم انتحاري
بشاحنة مفخخة في الرمادي.
وأفاد مصدر أمني في محافظة صالح الدين ،أمس بأن «ثالث سيارات مفخخة
انفجرت اليوم في الحي العصري وسط قضاء بيجي مستهدفة عناصر القوات
األمنية والحشد الشعبي ،ما أسفر عن مقتل  11عنصرا ً وإصابة  15آخرين
بجروح» وذكر أن القوات األمنية انسحبت إلى أطراف الحي العصري على بعد
االنفجار».
من جهة أخرى أعلن مصدر أمني في محافظة األنبار ،لـ«السومرية نيوز» أن
قوة أمنية أحبطت هجوما ً بشاحنة مفخخة يقودها انتحاري حاول استهداف
القطعات األمنية في منطقة حصيبة الشرقية» شرق الرمادي ،مبينا ً أن «القوات
تمكنت من تفجير السيارة وقتل االنتحاري قبل وصوله إليها».
وتابع المصدر ،الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ،أن «قوة أمنية قتلت 14
عنصرا ً من تنظيم داعش خالل تقدمها في المحور الشرقي لمدينة الرمادي».
من جهة أخرى ،علقت األمم المتحدة أول من أمس برامجها الصحية في العراق
بسبب نقص التمويل المخصص لألنشطة اإلنسانية ،حسب ما ورد في بيان
المنظمة األممية.
وقالت المنظمة في بيانها إنه تم تعليق  184خدمة صحية بسبب نقص
األموال ،مضيفة أن أكثر من  80في المئة من البرامج الصحية المدعومة من قبل
شركائها ،كان يستفيد منها ماليين األشخاص ،مؤكدة أن نقص األموال يعني عدم
تمتع نصف مليون طفل بالحماية ،وهو ما سيساهم بانتشار األوبئة كالحصبة،
وعودة شلل األطفال.
وأشار بيان المنظمة إلى أن نقص الموارد المالية أدى إلى إنهاء نحو ثلث
البرامج المتصلة بالمياه والصحة العامة ،الفتا ً إلى أن برامج أخرى ستتوقف مع
نهاية شهر تموز.
وسبق أن أدت األزمة المالية إلى تقليص الحصص الغذائية لمليون شخص.
وقالت المنسقة اإلنسانية لألمم المتحدة في العراق ليز غراندي «إننا نتخلى
عن المحتاجين في العراق في وقت حاجتهم الماسة إلينا» .وتابع البيان أنه
من التداعيات االخرى لهذا األمر توقف برامج لمساعدة النساء والفتيات اللواتي
تعرضن ألعمال عنف جنسية.

بعد فورد وروبن�ستين( ...تتمة �ص)9
على رغم الدعم الهائل للمجموعات المسلحة التي أتت بها من
جميع أنحاء العالم ،وفتحت أمامها الحدود من كل الجهات
وقدمت لها جميع أشكال الدعم السياسي واللوجستي
والفني والتقني والعسكري الحربي والمال ،لكن من دون
جدوى ،فسورية استطاعت خالل السنوات األربع أن تصمد
أمام هذ الهجمة بقوة جيشها ودعم الشعب السوري لجيشه
وقيادته ،وهذا أمر ال يمكن النقاش فيه أبداً.
بعدها أعلنت وزارة الخارجية األميركية في شباط من
عام  2014عن تقاعد سفيرها لدى سورية روبرت فورد
عن العمل الدبلوماسي وأعلنت جين بساكي المتحدثة
باسم الخارجية األميركي حينها تقاعد فورد من منصبه
بحجة اإلرهاق لكن السبب الرئيسي كان المقال الذي كتبه
حينها عن أن سياسة الواليات المتحدة األميركية فاشلة
في سورية وانتقاده لطريقة الواليات المتحدة ب��إدارة
األزمة السورية مما تسبب في إقالته من منصبه وتعيين
دانييل روبنستين خلفا ً له ال��ذي زار الكثير من ال��دول،

وا�شنطن ت�أخذ انجرليك( ...تتمة �ص)9

المعار�ضة تتهم...
(تتمة �ص)9
وك���ان���ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
البحرينية قد أعلنت في  25تموز
 ،2015عن إحباط عملية تهريب
من طريق البحر لكمية من المواد
المتفجرة شديدة الخطورة ،بجانب
ع��دد من األسلحة األوتوماتيكية
والذخائر.
وف���ي رد ع��ل��ى ات��ه��ام��ات وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة ال���س���ع���ودي ع���ادل
الجبير إليران بالتدخل في شؤون
ج��ي��ران��ه��ـ��ا ،أ ّك���د ائ��ت�لاف شباب
ث��ورة  14فبراير أنّ «م��ن يعبث
بأمن البحرين واس��ت��ق��راره��ا هو
النظام ال��س��ع��وديّ المتعجرف،
وليست إي��ران» ،مشدّدا ً في بيانه
الصحافي ال��ـ��ذي أص��ـ��دره ألحـد
ّ
ع��ل��ى أنّ األح��اب��ي��ـ��ل اإلع�لام � ّي��ة
ُ
يتشبث
الهزيلة والمستهلكة التي
ب��ه��ا ال��ن��ظ��ام ال��ب��ح��ري��ن��ي الت��ه��ام
الجمهوريّة اإلسالميّة في إيـران،
لـم تعـد تنطلـي علـى أحـد.
وأف��اد البيان ال��ذي نقله موقع
البحريني
االئتالف ان «الشعب
ّ
ال��واع��ي لما يجري ف��ي بلده من
أحداث وتط ّورات ،يدرك مدى زيف
هذه االدّعاءات الجوفاء التي يطلقها
األقزام من آل خليفة ،وتردّدها من
خلفهم «أبواق المال».

لماذا �أخرجت ال�سعودية( ...تتمة �ص)9

وبحث سبل حل األزمة السورية مع كل من أنقرة وموسكو
والرياض .كما التقى كثيرا ً المبعوث الدولي ستيفان دي
ميستورا وكان يصر دائما ً على أن «ال وجود لدور لألسد في
مستقبل سورية السياسي» فرحل كما رحل الذي كان قبله
وجاء قرار تعيين مايكل راتني بعد إتمام االتفاق النووي
مع إيران وبخاصة أن هذا المبعوث يعرف أوضاع المنطقة
في شكل عام وبخاصة بعدما دخلت األزمة التي تمر بها
سورية عامها الخامس ولم يعد وزير الخارجية األميركي
جون كيري يرى حرجا ً في التفاوض مع الرئيس السوري
بشار األسد ،كما أعلن في آذار الماضي رغم تصريحاته
بأنه فاقد للشريعة ،فهل يكون تعيين المبعوث الجديد
محاولة أميركية للعب دور جدي في حل األزمة السورية
وتغيرا ً في السياسة األميركية تجاه سورية واالعتراف
بأن ال بديل عن الحل السياسي لألزمة والحوار مع الرئيس
األسد.

توفيق المحمود

من دون ادل��ة على رغ��م مشاركة كل القوى الشعبية
والسياسية بالحراك باالضافة الى أجندات المحاور
االقليمية ،فالسعودية التي يحاول دبلوماسيوها اخذ
دور محوري في المنطقة بات ظاهرا ً للعلن القلق الذي
تعيشه اآلن بعد االتفاق النووي االيراني ال��ذي شكل
كارثة فعلية لطالما ما خشيتها المملكة ،فضخمت الخطر
االي��ران��ي بصورة مغايرة للواقع ووضعت نفسها في
قوقعة المنافسة الجيو استراتيجية مع ايران.
فاستخدمت الرياض وآل خليفة التهديد والتدخل
االيراني في محاولة منهم لتشتيت االنتباه عن الحراك
الشعبي ال��ذي يطالب بحياة كريمة ،وفي مسعى الى
افتعال مناخ من التوتر في المنطقة اتهمت الحكومة
البحرينية ايران بتهريب متفجرات الى البحرين وجاء
رد طهران على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية
االيرانية مرضية افخم قائلة من الواضح ان حكومة
البحرين وعبر تكرار اتهامات ال اساس لها تسعى الى

افتعال مناخ من التوتر في المنطقة.
فمع التدخل العسكري السعودي في البحرين ومع
الخوف من زي��ادة نفوذ اي��ران في المنطقة على حسب
ادعائها وم��ع تصريحات المرشد األعلى للجمهورية
االسالمية السيد علي خامنئي التي أعلن فيها ان بالده
لن تتخلى عن دعم أصدقائها في المنطقة أي الشعوب
المضطهدة في فلسطين واليمن والبحرين باالضافة الى
مواصلة الدبلوماسية االيرانية نجاحاتها حيث نشهد
وزير الخارجية االيراني في الكويت في اطار جولة عربية
تشمل قطر وال��ع��راق تحت عنوان طمأنة دول الجوار
ويحمل في جعبته رسالة تدعو الى الحوار والتعاون
االقليمي لمواجهة اإلره��اب ،يبقى السؤال هل الرياض
التي اختارت دبلوماسية الزعل وفضلت ان تعبر عن
غضبها تجاه االتفاق النووي ولم ترحب به ،هل هي وراء
تأزم العالقات الدبلوماسية بين طهران والمنامة؟

ناديا شحادة

بدأ االعالم التركي بترويج لموافقة االميركيين على منطقة آمنة وشراكة في
عمليات برية في الشمال السوري وعوض ضرب «داعش» في الداخل وجهت
صواريخها على عنصرين من «داعش» داخل االراضي السورية .فاالستخبارات
التركية تعرف أماكن تواجد «داعش» في الداخل التركي عوضا ً عن ذلك تحولت
الطائرات الى قصف جبال قنديل في شمال العراق واستهداف حزب العمال كذلك
جرى قتل أحد قياديي اليسار المتطرف وإلقاء القبض على عناصر من هذا الحزب
وجمع كبير من مؤيدي حزب العمال داخل االراضي التركية.
واطلقت آلة الحكومة االعالمية تصريحات باعتقال عناصر من «داعش»
والعمال الكردستاني االرهابيين ،وساهمت في إثارة الروح القومية التركية
ودعت الناتو الى االجتماع من اجل النظر في االعتداءات ضد الدولة التركية .لم
تلبث واشنطن أن أكدت انه ال صفقة مع االتراك في شمال العراق وال اتفاق على
منطقة آمنة وال شراكة في اي عملية برية وال تغطية جوية تركية ألي معارضة
سورية انها فقط حرب ضد «داعش».
لقد تخلى االت��راك عن كل شروطهم وسمحوا لالميركيين باستعمال قاعدة
انجرليك .وكان جون الن قد حذرهم من الدخول الى الشمال السوري.
اما حلف الناتو فقد اجتمع اعضاؤه الـ 28في شكل طارئ بعد ان استمعوا الى
تقرير عن التهديدات التي تواجه تركيا من «داعش» وقالوا ان االرهاب يشكل تهديدا ً
ألمن الناتو واالمن العالمي فهو ال حدود له وال هوية وال منطقة .وأرسلوا تعزية الى
الحكومة التركية وعوائل الضحايا .كما ان األمين العام لحلف الناتو رأى انه من
حق تركيا الدفاع عن نفسها .لكنه اعتبر على ان هذا الرد يجب ان يكون مناسبا ً
كما ان رئيسة االتحاد االوروبي شددت على ضرورة استئناف عملية السالم مع
األكراد بعد ان كانت المانيا قد اعتبرت ان الرد التركي على العمال الكردستاني في
جبال قنديل «غير مناسب».
يتضح ان األتراك قد غالوا في تقديرهم لنوعية االتفاق مع االميركيين الذين
سيمنحون االتراك منطقة يمكنهم فيها التحليق لضرب داعش وهي تعتبر منطقة
خالية من داعش وليس منطقة أمنة ويبدو انهم اغلقوا باب التفاوض حول القوة
المعتدلة التي لطالما طالبت بها تركيا التي تروج لضرورة تواجد «الجيش الحر»
مكان داعش بعد ضربها.
يبدو ان ال��والي��ات المتحدة قد غضت الطرف عن الضربات ضد العمال
الكردستاني ولكن ال يعني االمر القضاء على عملية السالم .يختلف مشروع تركيا
عن مشروع اوباما هم يريدون ضرب داعش والتوسع ليطاول الجيش السوري
كما يريدون منع االكراد من وصل كانتون االدارة الذاتية في عفرين مع منطقة عين
العرب ورسم كيان من اجل االنفصال ما يؤرق االتراك الذين ال يهمهم قتال داعش
بقدر منع االكراد من تحقيق كيان مستقل على حدودهم.
ان كانت حسابات حزب العدالة والتنمية هو الترويج للحرب من أجل مكاسب
في الداخل فهذا يعني انهاء عملية السالم مع حزب العمال الكردستاني والحرب
عليه وهذا ما سيعيدها الى مربع التسعينات .تبدو رسالة واشنطن لتركيا
واضحة وال تريد ضرب حزب االتحاد الديمقراطي في سورية بل هي تتعاون معه
وتخوض حربا ً ضد «داعش» وكل تصرف مغاير من قبل تركيا سوف يصب في
مصلحة «داعش».
ان الضغط الذي تمارسه أنقرة على حزب الشعوب الديمقراطي ودعوة اردوغان
للبرلمان الى الى محاكمته بسبب عالقته مع حزب العمال الكرستاني هو من اجل
عزله وهكذا يمكن الردوغان العودة الى مشروعه الرئاسي بعد ان يكسب اصوات
القوميين المتطرفين من حساب حزب الحركة القومية .لن تمنع هذه الحرب حزب
الشعب الجمهوري من اعطاء اصوات لحزب الشعوب الديمقراطي .وفي النهاية
هذه الضربة سوف تجمع االكراد وتحشدهم من اجل انجاح المرشح الكردي.
ان كان حزب العدالة والتنمية يعلن الحرب من اجل مكتسبات داخلية ومن اجل
انقاذ اردوغان سياسيا ً فهذا يعني انهم مستعدون لخراب تركيا من اجل السلطة.

د .هدى رزق

التهالك واالن�شقاق قدر( ...تتمة �ص)9
بين مقاتليها من األجانب والمحليين بسبب التفضيل في األهمية واألجر المادي
إضافة إلى الهزائم التي يُمنى بها مقاتلو «النصرة» في عدد من بُقاع الصراع
وعجزهم عن السيطرة الكاملة على بعض المناطق مما يُفقدهم الثقة في
قاداتهم الذين يقعون في مستنقع ضعف الثقل الرمزي للتنظيم بسبب غياب
هذه القادات عن معارك الواجهة التي تحمل طابع التفجيرات االنتحارية،
والتي ُتشكل حافزا ً لفرار المقاتلين خوفا ً على حياتهم مما يدفعهم إلى
محاولة العودة إلى أماكن يتخلصون فيها من التقشف المادي والخسائر التي
يتكبدونها إثر تقدم القوات السورية والمقاومة في محاور محكمة تفرغ أيدي
«النصرة» من السيطرة النارية والمناورة وإمكانية االحتفاظ بما أكتسبوا من
مواقع ،وهو ما يتكرر في عمليات كثيرة كان فيها التنظيم اإلرهابي في مواجهة
قوات الجيش السوري المدعومة جويا ً وبرياً ،وهو ايضا ً ما جعل الكثيرين
من ارهابيي «النصرة» يتحينون الفرصة للفرار او االنتقال لصفوف تنظيمات
اخرى بعيدا ً من متناول ايدي «النصرة» و«داعش» ،مما حدا بهذه التنظيمات
الى فرض حواجز في مناطق بعيدة للقبض على الفارين والمنشقين الذين
يعانون من الخسارة الميدانية والسياسات المادية والنفسية والتخوين
السهل والمحاكمات الميدانية والخاليا األمنية التي تقوم بالقبض على من تجد
لديه ميالً إلى األنشقاق أو الفرار قبل فراره ،فهذه بمجملها سببها االختالفات
في المنهجية المنتقاة بين التكتيك والواقع وبين الوهم والحقيقة التي ترتبط
باختالفات فكرية ولوجستية وتكتيكية والسخط من الديكتاتورية وآلية اتخاذ
القرارات التي تحاول الحفاظ على البريق في مقابل ما انسكب على األرض،
لتقع هذه التنظيمات التي أمتهنت القتل والتدمير ضحية فقدان تأثير المشغل
ومصدر القرار خارج التنظيم الذي جعل هذه التنظيمات تبدأ بالذوبان جراء
التأثير بالمتغيرات الدولية ال��واردة وق��درة الجيش السوري وحلفائه على
الصمود والتكتيك الذي رمى االرهاب في أضرار فاقت جمع خيوطه المتهالكة
في ماكينة كاملة الدسم ،فالعقل الجمعي لإلرهاب يستخدم االنشقاق والفرار
واإلعدام داخل هذه التنظيمات كغطاء أو تكتيك للهروب من مرحلة خاسرة إلى
مرحلة الرمزية الفارغة التي عددت األسماء وأبقت اإلرهاب واحدا ً .

فاديا مطر

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1رئيس أميركي راحل توفي بعد  32يوم من توليه منصب
الرئاسة
2 .2نعم (باالجنبية) ،متشابهان ،حميتما
3 .3رئيس أميركي راحل مات قتالً عام  ،1963أحد الوالدين
4 .4يأسف ،مدينة بلجيكية
5 .5شهر مصري ،وقت وحين
6 .6بلدة لبنانية ،ربحنا
7 .7قلب ،هدموا ،شك
8 .8منزلي ،إتهمت ،حرف عطف
9 .9أعلى قمة في أوقيانيا ،يسلم باليد
1010خالف إستقبل ،م ّد الحبل ،إجمعي عن االرض (باالمر)
1111رئيس أميركي راحل عمل بالتمثيل
1212مؤسسة مدينة قرطاجة ،خراب

1 .1رئيس اميركي راحل
2 .2مدينة فرنسية ،من المحرمات ،نوتة موسيقية
3 .3يدعمان ،عدنا
4 .4جمهورية في الهند الصينية ،عائلة
5 .5شهر مصري ،رتل ،يص ّرح
6 .6عاصمة فيتنام ،جاوبا ،وضع خلسة
7 .7يأنسوا ،عبرا
8 .8راقبت ،فنان اسباني راح��ل من أعماله تزيينه جدار
حقوق االنسان في األمم المتحدة
9 .9يضيآن ،من انواع السمك ،بعد اليوم
1010سيدة ،أطول أنهر فرنسا ،أوجاع
1111أشاروا باليد ،يعتب علينا
1212رقد ،مدينة إيطالية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،839752146 ،526491873
،964127538 ،741683925
،175368492 ،283549617
،657934281 ،398215764
412876359

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ادوارد دوي���زي  ) 2وم��أ،
يركال ،را  ) 3كنوسوس ،يالمس ) 4
له ،اداهم ،نير  ) 5اورلي ،دشنا ) 6
هرب ،جاركم ،اب  ) 7اما ،نسرقه 8

) ما ،انساب ،نرم  ) 9المنيا ،يساير
 ) 10دل ،ارج ،مج  ) 11السنونو،
يمنا  ) 12اوان ،يساند.
عموديا:
 ) 1اوكالهوما ،اا  ) 2دمنهور،
الدلو  ) 3واو ،ربا ،ملسا  ) 4سأل،

م��ان ،ن ن  ) 5ري��و دي جانيرو 6
) درس��ا ،سا ،ني  ) 7دك ،هدرنا،
اوس  ) 8وليم شكسبير  ) 9يال،
نمر ،سجين  ) 10انا ،قنا ،مد 11
) ي��رم��ي ،اه��ري��م��ن  ) 12اس���راب،
مرجان.

 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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The Barber
ف��ي��ل��م رع����ب ب��ط��ول��ة سكوت
غلين من اخ��راج باسيل اويس.
مدة العرض  95دقيقة،ABC( .
سينمال ،سينما سيتي).
Magic Mike XXL
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة مات
ب���ورن���ر م���ن اخ������راج ج��ورج��ي
جاكوبس ،ABC ( .كونكورد،
س���ي���ن���م���ا س����ي����ت����ي ،س���ي���ن���م���ال،
فوكس).
SPY
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال��ع��رض  120دقيقة،ABC( .
اب����راج ،سينما سيتي ،ديونز،
اسباس ،غاالكسي).
Jurassic World
فيلم تشويق بطولة كريس
ب���������رات م������ن اخ����������راج ك���ول���ي���ن
ت��ري��ف��ورو .م���دة ال��ع��رض 123
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،اب���راج ،فوكس،
سينمال).
Minions
ف���ي���ل���م ت����ص����وي����ري ب���ط���ول���ة
س����ان����درا ب����ول����وك م����ن اخ�����راج
ك��اي��ل ب��ال��دا وب��ي��ار ك��وف��ي��ن .مدة
ال��ع��رض  91دق��ي��ق��ة،ABC( .
الس ساليناس ،اب���راج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
The Gallows
فيلم رع��ب ب��ط��ول��ة كاسيدي
غيفورد من اخراج ترافيس كلف
وك��ري��س لوفينغ .م��دة العرض
 150دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس).

