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تتمات  /ت�سلية

بعد مخا�ض ( ...تتمة �ص)9

� 5آالف تون�سي ( ...تتمة �ص)9

�أربيل ترى ( ...تتمة �ص)9

وستتمكن اآلن بفضل سياستها الحكيمة من حصولها على مبالغ ضخمة من
أرصدتها المج ّمدة وزيادة إنتاجها النفطي وتطوير قطاعات إنتاجية جديدة تدر
عليه المزيد من األرباح ،وذلك بسبب إلغاء العقوبات ليجنّ جنون «إسرائيل»
ومن خلفها المملكة السعودية التي رأت نفسها متضررة من االتفاق وجارت في
ذلك حليفتها غير المعلنة «إسرائيل» صاحبة الضرر األكبر مما جرى.
فـ «إسرائيل» نابع حقدها على إيران من إدراكها حقيقة موقف طهران من
وجودها المزيَّف ،وهو موقف ليس للدعاية ،فبعد  35عاما ً من انتصار الثورة
اإلسالمية أثبتت الجمهورية اإليرانية أنها لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني في
نضالها ضد كيان العدو الذي سعى رئيس وزرائه نتنياهو ألشهر على محاولة
زعزعة االتفاق ،عبر الضغط على اإلدارة األميركية وصوال ً البتزازها ،وليؤكد
أول من امس (في  16كانون الثاني الحالي) أن إيران لم تتخ َّل عن طموحاتها
بامتالك أسلحة نووية ،رغم توقيعها على االتفاق النووي مع مجموعة الدول
الست ،مضيفا ً أن «إسرائيل» ستواصل متابعة تطبيق االتفاق النووي اإليراني
وستح ّذر من أي خرق له .
فإيران التي لم ينجح الغرب في أن يحرز منها تنازال ً واحدا ً عن قضاياها
المبدئية في المنطقة ،وعلى رأسها دعم محور المقاومة والقضية الفلسطينية
والعالقة مع الكيان الصهيوني ،انتصرت دوليا ً لشعبها ولجميع أصحاب نهج
المبدئية في العالم ،وأول من أمس السبت أعلن الغرب وعلى رأسهم الواليات
المتحدة على لسان وزير خارجيتها جون كيري أن إيران التزمت بواجباتها
تجاه االتفاق النووي ،معلنا ً بدء مرحلة رفع العقوبات األميركية والغربية
والدولية عن إيران التي ربحت في السياسة واالقتصاد ،وفتحت فصالً جديدا ً
بينها وبين دول العالم .وهذا ما أكده الرئيس اإليراني حسن روحاني أمس
األحد ( 17كانون الثاني) .

ناديا شحادة

ال�سعودية ...و�آخر �أوراق ( ...تتمة �ص)9
بالرغم من التفاهم على الشراكة ضد سورية والمقاومة .ورغ��م الخالف
السعودي مع مصر حول سورية في مكان ،واالتفاق في مكان آخر من العالم
العربي ،فتركيا التي تعتبر نفسها متوسطية في مقابل مصر تضع مؤشرات
صراع كبيرة مع القاهرة في طريق السعودية ،التي تملك عالقات مع روسية ال
تخلو من «الطعن في الظهر» ،وأيادي إرهابية مدمرة في سورية باتت بصماتها
واضحة للعيان ،والتي تمكنت كل من روسيا وإيران من رفعها مراراً ،فقد كان
التسليم المصري بتفاهمات مصلحية على أرضية مالية سعودية حاضرا ً في
إبراز حجم السعودية كدولة إقليمية ذات نفوذ كبير في الملفات الساخنة،
خصوصا ً مع إيران التي تمتلك القاهرة والرياض هامشا ً مشتركا ً في عدائها؛
لذلك اعتمدت السعودية هذه الواسطة بين تركيا ومصر والتي نفاها وزير
الخارجية المصري «سامح شكري» قبل سفره إلى الرياض في  30كانون األول
من العام الماضي بالتزامن مع وجود الرئيس التركي «أردوغان» في الرياض.
فالحاجة السعودية «للمثلث» السعودي ـ التركي ـ المصري لحصار إيران
وحلفائها كان واضحا ً منذ توقيع اتفاق حزيران النووي مع السداسية الدولية
في العام الماضي ،وما خاضته الرياض بتحالفها العدواني من حرب على
اليمن ،قدمت فيها القاهرة يد العون المعنوية في المعادلة الجديدة ،والتي
تعقيداتها ال يمكن تجاهلها في عمق الخالف «المصري ـ التركي» بملف اإلخوان
والترجمة العملية له في الحرب على سورية والعالقة مع روسية للخروج من
األزمات بقدر من المكاسب لحفظ ماء الوجه السعودي.
فالمسعى السعودي ال يُنجحه المال ،حتى لو كان ضمن إط��ار صورة
تذكارية ثالثية مع القاهرة وأنقرة ،وهو «نطح للجدار» بالرغم من التشجيع
«اإلسرائيلي» له ،ألن ال��دور الروسي الذي أُعطي لمصر جعلها ترى نفسها
ليست على ضفة الخاسرين ،وهي تعرف أنها إذا التحقت بالثنائي «التركي ـ
السعودي» ستكون كمن يعوم على خشبة في بحر الرمال ،فاألتراك اللذين
زعموا «فن العالقات العامة أصبحوا بين ضفة االستراتيجية «الروسية ـ
اإليرانية» المهلكة ،وبين التموضع على ما بقي من ضفة الحلول والتسويات
التي يخسر فيها األت��راك ورقة «النصرة» و»داع��ش» تدريجياً ،وعدم القدرة
على تفخيخ الجغرافيا السورية الحدودية وخروج الدور العسكري التركي من
سورية باليد الروسية رغم الدعم المالي السعودي.
لقد بات كل شيء يشارف نهايته ويتجه نحو خروج «تركي ـ سعودي ـ
«إسرائيلي»» بيد الدولة السورية وحلفائها من المعادالت اإلقليمية التي تقرأها
القاهرة بدقة ،وقابلة لالستثمار فيها إذا أدركت مكامن الخطأ وقدرة توسيع
هامش النصر على العدو التركي في ملفات سورية ،والتراجع «السعودي
ـ التركي» في المنطقة بملفات األمر الواقع ،فهل ُتحسِ ن القاهرة قراءة أوراق
المناورة بأقل ثمن ممكن على طاولة قدرة مصر على المفاجآت ورسم الخرائط
والمعادالت؟؟ أم أن السعودية التي تحاول فرض طاوالتها لوقائع جديدة
ستغير هي المعادالت أيضا ً بمغامرة غير معروفة؟؟! خصوصا ً على أبواب جمر
صعّ دته األزمة «السعودية ـ اإليرانية» التي لم يوضع لها جدول حلول بعد
يحفظ الوضع اإلقليمي من نار تدفع فيها «راعية التسوية» الحالية مع تركيا
ومصر ثمن السقوط!..

فاديا مطر

مبعوث الأمم ( ...تتمة �ص)9
من جهته ،اعتبر رئيس جمعية البحوث االستراتيجية الدولية غريغوري
كوبلي أن التنظيم يعمل على إيجاد بديل لمصدر العائدات المالية من بيع
النفط السوري والعراقي ،وقال« :سوف يضطر المتطرفون آجالً أو عاجالً
لتثبيت مواقعهم في أرض أخرى .أعتقد أنهم يتطلعون حاليا ً إلى تحقيق
هذه اإلمكانية على أرض ليبيا».
يذكر أن عدد مسلحي «داعش» ارتفع بشكل ملموس خالل السنة الماضية
في مدينة سرت التي تعتبر معقالً رئيسيا ً للتنظيم في ليبيا ،حيث يحاولون
إحكام سيطرتهم على الحقول النفطية وساحل البحر المتوسط.

ال��دول المساهمة في حملة القصف التي تقودها الواليات المتحدة ضد
التنظيم.
ولكن رغم طلب واشنطن تقديم مزيد من المساعدة ،قالت وزيرة الدفاع
األسترالية «ماريس بين» األسبوع الماضي إنه ال توجد خطط لزيادة
مساهمة أستراليا ،باستثناء ربما تقديم مساعدات إنسانية إضافية.
وساهمت أستراليا في أواخر عام  2014بطائرات مقاتلة من طراز «سوبر
هورنيت» باإلضافة إلى طائرات دعم ومجموعة من أفراد القوات الجوية
والقوات الخاصة قوامها  600فرد من أجل القوة التي تحارب تنظيم «داعش»
في العراق ،ووسعت أستراليا هذه المهمة إلى سورية العام الماضي.
وكانت الواليات المتحدة قد طالبت الدول األخرى بزيادة المساهمات
العسكرية ضد تنظيم «داعش» في سورية والعراق في أعقاب الهجمات التي
وقعت في باريس في تشرين الثاني وأسفرت عن قتل  130شخصاً.
من جهة أخرى ،رأى نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق أنه من
غير المرجح أن يشن العراق هجوما ًالستعادة مدينة الموصل الشمالية
من قبضة داعش في  2016ألن قواته المسلحة غير جاهزة للقيام بهذه
المهمة.
وأضاف نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق قوباد طالباني أنه ال
يعتقد أن التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة واثق من قدرة الجميع على
االستعداد في وقت محدد لشن هجوم هذا العام.
منذ تحرير تكريت وتشكيل غرفة عمليات تحرير الموصل في نيسان
 2015وزيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حينها إلى أربيل ،ال
تزال تصريحات المسؤولين في بغداد وأربيل (عاصمة اإلقليم) متضاربة،
لتبقى الموصل بانتظار تحرير مؤجل إلى إشعار آخر.
ففي حين كشفت زيارة حيدر العبادي في ذلك الوقت عن حجم التقارب
بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق في ما يخص مسألة
استعادة مدينة الموصل من قبضة داعش ،جاءت تصريحات بغداد وأربيل
األخيرة لتظهر تباينا ً وتباعدا ً بين الطرفين في هذا األمر.

ميدانياً ،نشرت وزارة الدفاع العراقية شريطا ً مصورا ً لقرية الخسفة قرب
مدينة حديثة باألنبار بعد طرد مسلحي تنظيم «داعش» اإلرهابي منها.
وشارك القوات العراقية أبناء العشائر المحلية في القتال ضد اإلرهابيين
بالخسفة .وأكد عمدة مدينة حديثة أن الجيش العراقي نجح في تطهير
المنطقة من اإلرهابيين.
كما نشرت وزارة الدفاع العراقية شريط فيديو لغارات شنها الطيران
الحربي العراقي على مواقع «داعش» في محافظة األنبار ،أظهر الدمار الذي
ح ّل باآلليات المدرعة التابعة لمسلحي «داعش».
وفي عملية نوعية للقوات العراقية في محيط قرية البو عيسى شمال
بعقوبة ُقتل  4من مسلحي تنظيم «داعش» وتم تحرير اثنين من المدنيين.
كما أفاد الحزب الديمقراطي الكردستاني بمحافظة نينوى أن تنظيم
«داعش» أعدم ثالث نساء حرقاً ،وسط مدينة الموصل بتهمة التخابر مع
القوات األمنية العراقية.
وكان مجلس قضاء الخالدية في محافظة األنبار أعلن أن القوات األمنية
العراقية حددت قوائم المطلوبين بتهمة االنتماء لتنظيم «داعش» ،فيما أكد
أن تلك القوائم تضم أكثر من  10آالف مطلوب .هذا في وقت تمكنت القوات
األمنية العراقية من ضبط معملين للتفخيخ ،ومدفع هاون  120ملم في
منطقة الدوانم بالرمادي.
وأسفرت غارة لسالح الجو العراقي عن مقتل المفتي الشرعي لمنطقة
المحمدي بمحافظة األنبار لدى تنظيم «داع��ش» «أحمد جاسم حمادي
البيالوي».
وفي سياق متصل تمكنت القوات األمنية العراقية من قتل عدد من مسلحي
«داعش» ،مستهدف ًة آليات عدة للتنظيم خالل عمليات تحرير مناطق جنوب
الفلوجة.
وفي البصرة ن ّفذت القوات العراقية عملية أمنية في منطقة القبلة شمال
البصرة ،ما أسفر عن اعتقال عدد من المطلوبين وضبط كمية من العتاد
واألسلحة كانت بحوزتهم.

ّ
يدك ( ...تتمة �ص)9
�صاروخ
الجيش اليمني واللجان الشعبية وأنها على
ضوء النتائج والحصاد الذي أوقعه «توشكا»
في معقل قيادة القوات الغازية بمعسكر البيرق
بمأرب.
وبحسب المصدر ،فإن الصاروخ أصاب هدفه
بدقة ود ّم��ر منصة إلط�لاق الصواريخ ،وغرفة
عمليات متنقلة مجهزة بأحد أجهزة االتصاالت
العسكرية ،باإلضافة إلى إيقاع عشرات القتلى،
مضيفا ً أن من بين القتلى قائد سعــودي كبير
كان وصل النهار السابق مباشرة إضافة إلى
معدات وتجهيزات عسكرية وحربية حديثة
ومتطورة.
وك��ان مصدر في مدينة م��أرب أف��اد أن قوات
العدوان السعودي أعلنت حالة الطوارئ بعد
القصف الصاروخي للجيش واللجان ،الذي طال
مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة ومعسكر
تداوين في صحراء مأرب.
تجدر اإلشارة إلى أن هذا الهجوم الصاروخي
من النوع الباليستي هو الرابع للجيش اليمني،
في مأرب ،بعد استهدافه معسكر صرواح وغرفة
التحكم في تسيير الغارات ،باإلضافة إلى معسكر
تداوين.
وعلى الجبهة الشمالية ،نجح الجيش اليمني
واللجان الشعبية كسر محاولة سعودية للتقدم
باتجاه البلبلة ومنفذ الطوال والرمضة في جيزان
رغم كثافة القصف الجوي السعودي.

ونقلت ق��ن��اة المسيرة اليمنية ع��ن مصدر
عسكري حديثه عن مصرع جنود سعوديين
ومرتزقة في عملية التصدي في الطوال والرمضة،
وأن والجثث ما زالت في المواقع.
وكان مصدر قد أفاد أن العشرات من المسلحين
سقطوا بين قتيل وجريح في محافظة مأرب بعد
أن أفشل الجيش واللجان الشعبية محاولة
جديدة للسيطرة على جبل هيالن االستراتيجي،
فيما تواصلت في صنعاء الوقفات االحتجاجية
المطالبة بفتح تحقيق دولي لمحاسبة النظام
السعودي على ع��دوان��ه واستخدامه أسلحة
محرمة دولياً.
ً
وميدانيا ً أيضا ،سقط العشرات من مرتزقة
العدوان في الجوف بقصف صاروخي استهدف
تجمعهم في مديرية الحزم ،أما في م��ارب فقد
أفشلت قوات الجيش واللجان محاولة جديدة
للعدو للسيطرة على جبل هيالن أحد أهم المواقع
االستراتيجية في مأرب.
وقال مساعد الناطق الرسمي باسم الجيش
اليمني العقيد عزيز راش��د :هناك محاولة من
ثالثة اتجاهات بهدف اقتحام واستعادة جبل
هيالن ،ولكن الجيش واللجان الشعبية تصدى
لهم بشكل كامل ،وقضى على كل المرتزقة الذين
حاولوا التسلل الى هذا الجبل.
الى ذلك تتواصل الوقفات االحتجاجية المنددة
باستخدام العدوان السعودي ألسلحة محرمة

دولياً ،حيث دعت تظاهرة ألبناء العاصمة الى
ضرورة فتح تحقيقات دولية لمحاسبة النظام
السعودي ،مستنكرين صمت الموقف الدولي
إزاء ما يرتكبه العدوان من جرائم.
وفي ظل استمرار العدوان السعودي وغاراته
المكثفة ي��ؤك��د اليمنيون م��واص��ل��ة الصمود
والمقاومة ،رافضين أي مفاوضات مع مرتزقة
ال��ع��دو أو ال تفضي ال��ى وق��ف ال��ع��دوان ورف��ع
الحصار.
وي��ؤك��د المراقبون ق��درة الجيش واللجان
الشعبية على حسم المعركة في الميدان بحسب
مجريات األحداث التي تكشف عن تفاقم خسائر
السعودية.
وقنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية
أربعة جنود سعوديين وقصفت بالمدفعية
عددا ً من المواقع العسكرية السعودية بجيزان
ونجران.
وأوضح مصدر عسكري يمني لوكالة األنباء
اليمنية «سبأ» أن وحدات القناصة في الجيش
واللجان الشعبية قنصت أربعة جنود سعوديين
أثناء تمركزهم بمنفذ الطوال بجيزان.
وأش���ار ال��م��ص��در إل��ى أن مدفعية الجيش
واللجان الشعبية قصفت مواقع الدود والمعنق
وجنوب الكبري بعشرات القذائف باإلضافة إلى
دك مواقع الهجلة والعش وقيادة عليب مكبدة
العدو خسائر كبيرة.

والظاهرة التكفيرية ليست جديدة في تونس ،إذ سبق ألعداد من التونسيين
أن قاتلوا في التسعينات في البوسنة والشيشان ،وفي بداية سنوات الـ 2000
في أفغانستان والعراق ،لكن لم يسبق أن بلغ العدد ما هو عليه اليوم ،وفق ما
يقول فريق عمل األمم المتحدة.
ومنعت السلطات التونسية  15ألف شاب من االلتحاق بتنظيمات «جهادية»
في الخارج في الفترة الممتدة بين آذار  2013وتموز  ،2015بحسب وزارة
الداخلية.
من جهة أخرى ،قال أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية عبد
اللطيف الحناشي إن «من أسباب ارتفاع أع��داد الجهاديين التونسيين في
سورية ما شهدته البالد من دعاية سياسية ودينية مركزة ضد النظام السوري
في زمن حكومة «الترويكا» ،التي قادتها حركة النهضة اإلسالمية نهاية 2011
وحتى مطلع .»2014
وكانت تونس أول دولة عربية تعلن قطع عالقاتها الدبلوماسية مع دمشق
وتعترف رسميا ً بالمعارضة السورية ،وثاني دولة في العالم تستضيف على
أرضها مؤتمر «أصدقاء سورية» ،ما شجع «شبكات متعددة الجنسيات» على
اتخاذ هذه االعتبارات مبررا ً لتجنيد مقاتلين تونسيين وإرسالهم إلى سورية،
بحسب قوله.
وأشار المعهد التونسي للدراسات االستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية
في دراسة حول السلفية الجهادية نشرت في  2014إلى «االرتباط الواضح
بين خريطة انتشار التيار السلفي الجهادي وبين خريطة التهميش االقتصادي
واالجتماعي» في تونس.
وأدى تفاقم الوضع االقتصادي واالجتماعي بعد الثورة وفشل الحكومة في
معالجة المطالب المعيشية إلى «إذكاء تطرف» شباب مهمش ،بحسب مركز
كارنيغي.
وشهدت تونس في  2015ث�لاث هجمات دموية تبناها تنظيم داعش
استهدفت متحفا في ب��اردو وفندقا في سوسة وحافلة لألمن الرئاسي في
العاصمة ،وأسفرت عن مقتل  59سائحا ً أجنبيا ً و 13عنصر أمن.
وقتل منذ نهاية  2012عشرات عناصر األمن والجيش في هجمات نفذتها
جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بالد المغرب ،وفي  ،2013اغتال
مسلحون المحامي شكري بلعيد والنائب في البرلمان محمد البراهمي وكالهما
معارضين لإلسالميين.
ووصل العديد من المقاتلين التونسيين إلى سورية والعراق بعد أن مروا
بـ»معسكرات تدريب» في ليبيا التي ترتبط مع تونس بحدود برية طولها نحو
 500كلم ،ثم «أقلعوا (في رحالت جوية) من العاصمة الليبية نحو اسطنبول
في تركيا قبل أخذ طريق الجبهة» ،وفق تقرير لمجموعة األزمات الدولية.
وق��ررت تونس إث��ر الهجوم على حافلة األم��ن الرئاسي وض��ع مواطنيها
«العائدين من بؤر التوتر» مثل سورية والعراق وليبيا ،قيد اإلقامة الجبرية.
وقال وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي إن «هذا القرار ليس انتقاما ً
ولكنه يسهل علينا تحديد تحركات هذه العناصر ،التي يمكن أن تشكل خطرا ً
على األمن العام».

الإفتاء الم�صرية تهاجم الإخوان
وتتهمهم بت�شويه الإ�سالم

المنامة م�ستمرة في ممار�سة �أ�شد �أنواع الإرهاب بحق مواطنيها

 3مدرعات العتقال متظاهر في �سترة البحرينية
بث ناشطون في وسائل التواصل االجتماعي
مقاطع فيديو للمواجهات التي وق��ع��ت ،بين
محتجين وقوات األمن في جزيرة سترة.
وبحسب موقع «م��رآة البحرين» يظهر أحد
المقاطع المنشورة ،الجمعة الماضي ،وجودا ً
لثالث مدرعات تابعة للداخلية تجوب شوارع
سترة ،واعتقال ق��وات األم��ن ألحد المتظاهرين
الذي تم اقتياده إلى داخل المدرعة.
واندلعت موجة ج��دي��دة م��ن االحتجاجات
مطلع العام الحالي مع إعالن السعودية تنفيذها
لجريمة إع��دام عالم الدين السعودي البارز
الشيخ نمر باقر النمر وتصاعد وتيرة اعتقال
رموز المعارضة.
ق��ال تيار العمل اإلسالمي في البحرين ،إن

النظام الخليفي ما زال يمارس أشد أنواع اإلرهاب
بحق الشعب البحريني ،ال سيما في استمرار
أح��ك��ام اإلع���دام واألح��ك��ام ال��م��ش �دّدة ،كالمؤبد
وإسقاط الجنسية عن المواطنين األصليين،
مقابل استمرار التجنيس السياسي ألعداد كبيرة
من الوافدين.
وبحسب «منامة ب��وس��ت» ،حث التيار في
بيان أص��دره ،على ض��رورة استمرار انتفاضة
الغضب في البحرين ،استنكارا ً إلعدام السلطات
السعودية الشيخ نمر النمر ،مشيدا ً بدعوة
ائتالف شباب ثورة  14فبراير حيال هذا األمر،
مطالبا ً مجلس األم��ن الدولي ومجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم المتحدة بالتصدي لجرائم
السعودية في حربها ضد اليمن ،واستخدامها

القنابل العنقودية وقتلها المدنيين وقصفها
المدن والقرى.
وطالب تيار العمل حكومات العالم بعدم
االنصياع لطلبات اإلنتربول ،ال��ذي وض��ع في
قوائمه عشرات المعارضين البحرانيين تحت
مزاعم جنائية أو إرهابية من تلفيق النظام
الخليفي ،م��ش��ددا ً ع��ل��ى ض����رورة إنصافهم،
والتعامل معهم إنسانيا ً كطالب حقوق ،ودعم
قضيتهم المحقة.
وأه��اب بمواجهة أساليب القهر االقتصادي
ال��ذي يمارسه نظام المنامة ف��ي رف��ع تكلفة
ال��رس��وم العامة في مختلف المجاالت ،ورفع
الدعم عن السلع الغذائية الضرورية ،مؤكدا ً
ضرورة مقاطعة البضائع السعودية.

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية واآلراء المتشددة التابع لدار اإلفتاء المصرية
من خطورة إطالق مسمى «الجهاد» على التظاهرات التي دعت لها جماعة
اإلخوان المسلمين وبعض الجماعات المتطرفة « بحسب البيان في الذكرى
الخامسة لثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني.
وقال بيان صادر عن دار اإلفتاء تلقى «موقع قناة العالم» نسخة منه إن هذه
الجماعات تحرص على تصدير خطاب ديني متطرف يدفع البعض إلى تبني
خيارات العنف والتخريب تحت دعاوى دينية باطلة تخفي وراءها مصالح
سياسية خاصة لجماعات العنف والتكفير في مصر ،وإن اإلخوان بهذه الدعوات
تهين اإلسالم .
وأضاف مرصد الفتاوي أن القائم بأعمال المرشد العام لجماعة اإلخوان
محمود عزت قد دعا إلى المشاركة في تظاهرات الـ 25من كانون الثاني الحالي
بدعوى أنها «جهاد في سبيل الله» ضد الدولة ،قائالً« :انزلوا في هذه الذكرى
خفافا ً وثقاالً ،شيوخا ً وشباباً ،رجاال ً ونساءً ،مصابين وأصحاء ،يلقي الله
السكينة في قلوبكم ،ويقذف الرعب في صدور عدوكم».
وأكد المرصد أن الجهاد حكم شرعي ،وليس حماسة أو اندفاعاً ،فتعتريه
األحكام التكليفية الخمسة ،فقد يكون واجباً ،وقد يكون مندوباً ،وقد يكون
حراماً ،بحسب تقدير شؤونه وأحواله ومقاصده ومآالته ،وقد شرع الله األحكام
وشرع أيضا ً ما يرفعها ،وإذا خرج الجهاد عن ضوابط الشرع فيه تحول إلى
عدوان وقتل وسفك دماء ،وسعي في األرضي بالتدمير .

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1بركان في كوستاريكا
2 .2مرفأ في فلسطين ،أوطانهما
3 .3تردد صوته في صدره ،عائلة كاهن فرنسي راحل ،ذئب
4 .4والية أميركية ،أبو البشرية
5 .5ضرب ،طالءه باأللوان ،مناص
6 .6نعم (باألجنبية) ،مقياس مساحة ،رخو (باألجنبية)،
جامعة أميركية شهيرة
7 .7أعظم شعراء إيطاليا ومن رجاالت األدب العالمي
8 .8أبو الشعوب اآلرامية ،خبر
9 .9جزيرة إيطالية ،من المخلوقات
1010صاهرتما ،يمضغ الطعام
 1111إسم موصول ،يتركه دون عناية ،وضع خلسة
 1212قادم ،من الحبوب ،للتفسير ،ثمن

1 .1أهم سد في المغرب
2 .2جمهورية روسية ،عتبت على
3 .3راحة اليد ،أعلى قمة في األردن ،صاهرا
4 .4حاكم ،رفاق السن
5 .5أخون عهدها ،من الفاكهة الصيفية
6 .6إرتدوه ،نقيض خلفه
7 .7األصابع ،من الحيوانات الثدية
8 .8حصل على ،عزمنا على االمر ،خاصتي
9 .9جهد وتعب ،للتأوه ،أشيده (للبناء)
1010أودية ،يكاتب
1111اإلسم القديم لمدينة بومباي ،خالف أستقبل
1212بشر ،أرشد ،إنهزم

7

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،482316957 ،317549682
،724163895 ،965287431
،839754216 ،156928743
،548632179 ،273491568
691875324

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اواد ميمون  ) 2صا الحجر،
اس��أل  ) 3حم ،بم ،م��ال ،عم ) 4
ايماني ،نيبال  ) 5بكر ،اجاب ،دال
 ) 6اوان ،بالوا  ) 7لندندري ،يم 8

) امل ،سردنا  ) 9هرب ،بنات ،أسد
 ) 10فيات ،درباس  ) 11تدربه،
تابوت  ) 12ما ،سن ،لما ،.ام
عموديا:
 ) 1اص���ح���اب ال��ك��ه��ف ) 2
واميكون ،ريتا  ) 3ال ،مراد اباد 4

) البا ،ننم ،ترس  ) 5دحمنا ،دلب،
بن  ) 6مج ،يجبر ،نده  ) 7يرم،
اليسار  ) 8انبا ،رتبتم  ) 9والي،
وجد،ااا  ) 10نس ،بدأ ،ناسب 11
) اع��ال ،ي��أس ،وا  ) 12المالكم،
دستم.

 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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Daddy’s Home
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة ويل
فيريل من اخراج سيان اندرس.
مدة العرض  96دقيقة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،س �ي �ن �م��ا س �ي �ت��ي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
The Hateful Eight
فيلم كوميدي بطولة سامويل
ج���اك� �س���ون اخ� � � ��راج ك��وي �ن �ي��ن
ت��اران�ت�ي�ن��و .م��دة ال �ع��رض 167
دقيقة ،ABC ) .سينما سيتي،
سينمال ،امبير ،فوكس).
Ride Along 2
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة آي��س
كيوب من اخ��راج تيم ستوري.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  101دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س ��ال� �ي� �ن ��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
فوكس ،سينمال).
The Revenant
فيلم تشويق بطولة ليوناردو
دي كابريو من اخراج الجاندرو
غ��ون��زال �ي��ز .م��دة ال �ع��رض 156
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Forest
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب��ط��ول��ة نتالي
دورمر من اخراج جايسون زادا.
مدة العرض  95دقيقة( .سينما
ستي ،ABC ،كونكورد ،الس
ساليناس ،فوكس).
The Danish Girl
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب �ط��ول��ة اليسيا
فيكاندر من اخ��راج ت��وم هوبر.
مدة العرض  119دقيقة(.سينما
سيتي.)ABC ،

