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ّ
«الجهاد» تغضب من «حماس» فتدك االحتالل

غزة ــ عروبة عثمان
ب��دا خ�لال أح ��داث ال�ي��وم�ين األخ�ي��ري��ن في
غ ��زة ،وك ��أن ح��رك��ة «ال �ج �ه��اد اإلس�ل�ام��ي»
ق��د أع�ل�ن��ت ف�س��خ ع�ق��د ال � ��زواج م��ع ح��رك��ة
ّ
«ح �م��اس» وات �ف��اق ال �ت �ه��دئ��ة ،فطلقتهما
�راض ،وذل � � ��ك ب� �ع ��دم ��ا ج ��رى
ع� ��ن غ� �ي ��ر ت� � � � �
ٍ
االع� �ت ��داء ع �ل��ى ج �ن��ازة أح ��د ق� ��ادة س��راي��ا
ال�ق��دس امل�ي��دان�ي�ين ،األح��د امل��اض��ي ،األم��ر
ال��ذي حدا بها إلى تصعيد لهجتها ّ
ضد
ح�ك��وم��ة غ ��زة وح��رك��ة «ح �م ��اس» ،ورش��ق
األراض��ي الفلسطينية املحتلة بصواريخ
امل�ق��اوم��ة ،لتخرج بذلك ع��ن النص املتفق
ع�ل�ي��ه وت� �غ � ّ�رد خ� ��ارج س ��رب ال �ت��واف��ق مع
رف�ي�ق�ت�ه��ا ،وت��دخ��ل ف��ي ح�ل�ق��ة م��ن ال�ت��وت��ر
مع االحتالل اإلسرائيلي ،الذي لم ينتظر
ً
لا ح�ت��ى ّ
رد بتنفيذ سلسلة غ��ارات
ط��وي�
جوية استهدفت معظمها مواقع تدريب
عسكرية تابعة لسرايا ال�ق��دس ،الجناح
العسكري للحركة.
ورأى م��راق �ب��ون أن «ال �ج �ه��اد» ل��م تنتظر
س ��اع ��ات ال� �ص� �ب ��اح ل � �ت � ّ
�دك امل �س �ت��وط �ن��ات
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ب �ص��واري��خ «غ� � ��راد» ،حيث
ض ��رب ��ت ال �ن �ق��ب ال� �غ ��رب ��ي ،ل �ت �ب �ع��ث ب��ذل��ك
ب ��رس ��ال ��ة ق ��وي ��ة إل � ��ى ح ��رك ��ة «ح � �م� ��اس»،
مفادها أن املواجهة الحقيقية والفعلية
ل��ن ت�ك��ون ي��وم��ًا م��ع األج �ه��زة األم�ن�ي��ة في
ّ
األخير شريان
غزة ،حتى لو قتل الطرف ّ
ال�ح��رك��ة ال��رئ�ي�س��ي ،ال��ذي ي�غ��ذي املقاومة
الفلسطينية ،وامل�ت�م�ث��ل ف��ي أه��م ق��ادت�ه��ا

نتائج اللوتو اللبناني
34 36 21 20 19 13 10
ج��رى م�س��اء أم��س س�ح��ب ال�ل��وت��و اللبناني
لإلصدار الرقم  1103وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق��ام الرابحة 10 :ـــ  13ـــ  19ـــ  20ـــ  21ـــ 36
الرقم اإلضافي34 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة :ال شيء.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء.
¶ امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة (خ�م�س��ة أرق ��ام م��ع ال��رق��م
اإلضافي):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة:
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ�ـ�ـ قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة ح�س��ب امل��رت�ب��ة:
 49.126.230ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 20 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلف��رادي��ة لكل شبكة2.456.312 :
ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ـ�ـ�ـ قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة ح�س��ب امل��رت�ب��ة:
 49.126.230ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 1.039 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 47.282 :ل.ل.
¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ�ـ�ـ قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة ح�س��ب امل��رت�ب��ة:
 126.112.000ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 15.764 :شبكة.
ـــ الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل.
ـــ املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولة
للسحب املقبل 495.589.795 :ل.ل.
ـــ املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولة
للسحب املقبل 47.478.018 :ل.ل.
نتائج زيد
ج� ��رى م �س��اء أم� ��س س �ح��ب زي� ��د رق� ��م 1103
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.89831 :
¶ الجائزة االولى 25.000.000 :ل.ل.
ـــــ قيمة الجوائز اإلجمالية 25.000.000 :ل.ل.
ـــــ عدد األوراق الرابحة:
ـــــ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.9831 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.831 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.31 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 25.000.000ل.ل.

امليدانيني رائد جندية.
إن ف �ت �ي ��ل األزم � � � ��ة ال� �ع ��ال� �ق ��ة ح ��ال� �ي ��ًا ب�ين
الحركتني اشتعل حينما قضى جندية
ن�ح�ب��ه إث ��ر رص��اص��ةٍ أص��اب��ت رأس ��ه أم��ام
منزله في حي الشجاعية في غزة ،بعدما
ّ
توجهت عناصر من أجهزة حكومة غزة
األم �ن �ي��ة إل ��ى م �ن��زل��ه ب�ن�ي��ة اع �ت �ق��ال��ه بعد
تقديم بالغات ّ
ضده.
ُوأكد تقرير الطبيب الشرعي أن الرصاصة
أطلقت عليه من على بعد متر واح��د ،ما
يثبت بطالن رواي��ة الداخلية التي قالت
فيها إن ال��رص��اص��ة خ��رج��ت م��ن مسدس
القتيل الشخصي عن طريق الخطأ .ورغم
ت�ع� ّ�دد ال��رواي��ات ح��ول مقتل جندية ،لكن
الحقيقة الصامدة أن الجناح العسكري
للجهاد اإلسالمي خسر دينامو املقاومة
وعقل الوحدة الصاروخية فيه.
ل��م يتوقف األم��ر عند مقتل ج�ن��دي��ة ،فقد
ازدادت «الجهاد» غضبًا بعدما قالت إنه
اعتداء من قبل بعض عناصر كتائب عز
الدين القسام ،الجناح العسكري لحركة
«ح �م��اس» ،على القائد محمد الحرازين
أث�ن��اء تشييع جثمان ج�ن��دي��ة ،م��ا دفعها
إلى وقف كل قنوات االتصال والتواصل
مع «حماس» مؤقتًا.
وأص ��درت س��راي��ا ال�ق��دس بيانًا عسكريًا
ح��اد اللهجة ،ب��دأت��ه ب�ـ«أي�ه��ا األح ��رار في
زمن العبيد والتابعني وأشباه الرجال»
و«أي�ه��ا ال�ص��ام��دون ف��ي وج��ه زح��ف قوى
التراجع والهزيمة واالنبطاح» ،في إشارة

ج �م �ي��ع األط� � � ��راف ت �ت��رق��ب ن �ت��ائ��ج ل�ج�ن��ة
ت �ق �ص��ي ال �ح �ق��ائ��ق ل ��دح ��ض أي رواي � ��ات
طرف كان.
ملفقة من أي
ٍ
وح � ��ول م��وق��ف ح �م��اس م ��ن ال �ص��واري��خ
ال�ت��ي أط�ل�ق��ت ،فجر أم��س ،على األراض��ي
الفلسطينية املحتلة ،أج��اب أب��و زه��ري:
«ش��و يعني ب��دو يكون موقفنا ..ع��ادي»،
ورف � � ��ض ال �ت �ع �ل �ي��ق ع� �ل ��ى م� ��ا إذا ك��ان��ت
«ح �م��اس» ت �ع� ّ�د ه ��ذه ال �ص��واري��خ حاملة
رسائل «نكاية ومكايدة» أو ال.
�ف ال�ج�ه��اد
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ل��م ت��ؤك��د أو ت �ن� ِ
اإلس �ل ��ام� � ��ي م� �س ��ؤول� �ي� �ت� �ه ��ا ع � ��ن إط �ل��اق
ال�ص��واري��خ نحو األراض ��ي الفلسطينية
املحتلة .وقال املتحدث الرسمي باسمها
داوود ش � �ه � ��اب ،ل � � �ـ«األخ � � �ب� � ��ار»« :رب� �م ��ا
الصواريخ التي تم إطالقها أرادت أن ترد
على أفيخاي أدرعي الذي سعى إلشعال
الفتنة بني حماس والجهاد اإلسالمي»،
مؤكدًا أن حركته ال يمكن أن تنجر نحو
ص� ��دام داخ �ل��ي م��ع «ح� �م ��اس» .وأض� ��اف:
«ت� �ن ��اق� �ض� �ن ��ا األس � ��اس � ��ي م � ��ع االح � �ت�ل��ال
اإلس��رائ �ي �ل��ي ،وب�ن��دق�ي�ت�ن��ا ت �ص� ّ�وب فقط
نحو صدر العدو».
شهاب أن
�ح
�
ض
أو
جندية،
وح��ول حادثة
ُ
تحت
ف
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�
ت
�
ك
�ر
�
ح
�
ل
ا
�ن
ي
�
ب
�االت
ق �ن��اة االت� �ص �
ّ
م��ن ج��دي��د ،ف�ج��ر االث �ن�ي�ن ،ب�ع��د أن تلقت
«ال� �ج� �ه ��اد اإلس�ل��ام� ��ي» اع � �ت� ��ذارًا رس�م�ي��ًا
م ��ن ال� �ق� �ي ��ادات ال �ح �م �س��اوي��ة ،م�ب�ي�ن��ًا أن��ه
ت��م االت� �ف ��اق ع �ل��ى آل �ي��ات س��ري �ع��ة إلن �ه��اء
الخالف الحالي.

املكان الذي استهدفته الغارات اإلسرائيلية في غزة أمس (محمود الهمص ــ أ ف ب)
واضحة إلى أفراد األجهزة األمنية الذين
تتهمهم الجهاد اإلسالمي بقتل من كان
على رأس قائمة االغتياالت الصهيونية.
وأك��د ال�ب�ي��ان أن اغ�ت�ي��ال الشهيد جندية
بقصد
شكل خدمة مجانية كبيرة للعدو
ٍ
أو بدونه.
تكتف سرايا القدس عند ه��ذا الحد
ول��م
ِ
ف ��ي ب �ي��ان �ه��ا ،ب ��ل أش � ��ارت إل ��ى أن «إق� ��دام
شرطة حكومة غزة على محاولة اعتقال
جندية ،ومن ثم إطالق النار عليه نتيجة
مشاركته في كشف مجموعة كانت تعبث
بسالح املقاومة وتحاول سرقته».
ل �ك��ن ح��رك��ة «ح� �م ��اس» ح ��اول ��ت تطييب
خ� ��اط� ��ره� ��ا ،وأع� �ل� �ن ��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة

تشكيل لجنة تحقيق عليا للوقوف على
تداعيات الحادث «املؤسف».
ك ��ذل ��ك أع� �ل ��ن رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة امل �ق��ال��ة،
إس� �م ��اع� �ي ��ل ه� �ن� �ي ��ة ،أن« :ح � ��ادث � ��ة م�ق�ت��ل
ال�ع�ض��و ف��ي س��راي��ا ال �ق��دس رائ ��د جندية
ب�ح��ي ال�ش�ج��اع�ي��ة ل��ن ت�ش��وش ع�ل��ى عمق
العالقات املتينة بني الحركتني».
ب � � ��دوره ،ن �ف��ى امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي ب��اس��م
ح ��رك ��ة «ح� � �م � ��اس» ،س ��ام ��ي أب � ��و زه � ��ري،
ل� � �ـ«األخ� � �ب � ��ار» ان� �ق� �ط ��اع االت� � �ص � ��االت م��ع
ال �ج �ه��اد اإلس�ل�ام ��ي ،م��ؤك �دًا أن ال�ج�ه��ود
م��ا زال��ت قائمة لحل اإلشكالية القائمة،
وإع � � ��ادة ال �ع�ل�اق ��ات ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة امل�ت�س�م��ة
ب��االح �ت��رام ب�ي�ن ال �ح��رك �ت�ين .وأوض � ��ح أن
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شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
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بالحمق والبالهة
 -1شهر هجري –  -2بوق ُينفخ فيه إستعدادًا للحرب – رجل
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