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تتمات  /ت�سلية
الفروف ي� ّؤكد( ...تتمة �ص)9

وقال السفير تشيجوف إن جلوس ممثلي إيران والمملكة
العربية السعودية على الطاولة الواحدة إلى جانب ممثلي
روسيا وال��والي��ات المتحدة األميركية لمناقشة الشأن
السوري يمثل «النجاح الدبلوماسي الكبير الحقيقي» .ومن
ثم فإن مؤتمر «فيينا  »2الذي جرت في إطاره المحادثات
بشأن األزمة السورية حقق «اختراقا ً حقيقياً» على مسار
تسوية األزمة في سورية.
الى ذلك ،أعلن رئيس الديوان الرئاسي الروسي سيرغي
إيفانوف أمس أن مدة العملية العسكرية الروسية في
سورية مرتبطة بنجاح الجيش السوري على األرض،
وقال« :في ما يخص سورية ،فأعتقد أن العملية ستستغرق
فترة م��ا ...ويتوقف موعد انتهائها على نجاح الجيش

�إبرام اتفاقات ( ...تتمة �ص)9

السوري على األرض» .كما نفى إيفانوف وجود أي صلة
بين العملية العسكرية الروسية في سورية ومأساة طائرة
الركاب الروسية فوق سيناء ،قائالً« :ال أرى أي صلة ...ولم
يحدد سبب نهائي لتحطم الطائرة».
وردا ً على س��ؤال الصحافيين عن إمكانية التعاون
الروسي األميركي في مجال محاربة اإلرهاب على خلفية
التطورات األخيرة ،أعلن إيفانوف أن هذا األم��ر مرتبط
ب��إرادة سياسية للطرفين ،وق��ال« :نعم ،هو ممكن .ولم
تقطع االتصاالت بين روسيا والواليات المتحدة في مجال
مكافحة اإلرهاب أبداً ،لكنها أقل كثافة اآلن» ،مضيفا ً أن «أفق
تنشيط تلك االتصاالت وتطويرها ال يتوقف علينا فحسب،
وإنما على إرادة سياسية متبادلة ووضع معين».

القوات الم�شتركة ( ...تتمة �ص)9
وأشار البيان إلى أن القوات العراقية سيطرت على تلة
في طريق منطقة الرطبة التابعة لمحافظة األنبار وتقدمت
باتجاه الجسر الكونكريتي شرق المنطقة وسيطرت على
محطة ماء بعد معالجتها العبوات التي كانت بداخلها
وفجرت عبوتين ناسفتين يحويان غاز الكلور وفككت 10
عبوات ناسفة محلية الصنع في الجزيرة الوسطية.
كما قتلت القوات األمنية العراقية أمس عددا ً من مسلحي
تنظيم «داعش» إثر تصديها لهجوم على مدينة تكريت من
محاور الديوم وشجرة الدر والشيحة والضباعي.
وأعلن قائد الشرطة االتحادية الفريق رائد جودت إلقاء
القبض على المسؤول في تنظيم «داعش» عبد الله كرز
خالل عملية أمنية في قرية كيطان بمحافظة ديالى.
وقالت اللجنة األمنية في مجلس محافظة ديالى
إن «ثالثة مطلوبين للقضاء أحدهم بتهمة اإلره��اب
اعتقلوا خالل عمليات أمنية في مناطق متفرقة من
بعقوبة» .وأش���ارت اللجنة إل��ى ضبط مخبأ عتاد
ومتفجرات خالل عملية تمشيط لمناطق زراعية شمال
شرقي بعقوبة.
أما في العاصمة بغداد ،فقد وقعت انفجارت عدة في
منطقة الرشيد والسباع والمشاهدة ومدينة الصدر ،إضافة
الى انفجار بالقرب من تقاطع العامرية ،أدت إلى استشهاد
عدد من المواطنين وجرح آخرين.

وصلت تعزيزات عسكرية إلى القاطع الشرقي للمدينة
اس��ت��ع��دادا ً القتحام مركزها ،حيث أك��د مجلس قضاء
الخالدية في محافظة األنبار أن «معركة الحسم وتحرير
المدينة اقتربت بشكل كبير بعد االنتصارات التي تحققها
القوات األمنية».
وأفاد آمر الفوج الثالث لواء  30للحشد الشعبي العقيد
محمود مرضي الجميلي أن القوات األمنية اعتقلت قياديين
اثنين من تنظيم «داع��ش» خالل عملية عسكرية شرق
الفلوجة.
وفي السياق ،أعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي
كريم النوري استمرار التحضيرات واالستعدادات لمعركة
تحرير قضاء الشرقاط شمال صالح الدين من سيطرة
تنظيم «داعش».
كما قضى الحشد الشعبي على  14إرهابيا ً بينهم
اإلرهابي المدعو أبو عروبة الشامي المسؤول في عصابات
«داعش» اإلجرامية في قاطع عمليات الفلوجة.
وكانت قيادة العمليات المشتركة قد ذكرت في بيان
أمس« :أن القوات العراقية قضت على  3إرهابيين وأصابت
 5آخرين في منطقة الحبانية بمحور عمليات األنبار وعثرت
على  6عبوات ناسفة ،فيما دمر سالح الجو صهريجا ً ووكرا ً
ومستودع أسلحة و 11طريق إمداد لإلرهابيين ورشاشات
ثقيلة في مدينة الرمادي».

وم��ن المتوقع إب���رام عقد لتوريد
الكويت م��ض��ادات ط��ي��ران م��ن ط��راز
« ،»S300و«الجيل الرابع  »++من
طائرات سو  ،35ومروحيات ومعدات
عسكرية روس��ي��ة أخ���رى .كما وقع
عمالق ال��غ��از ال��روس��ي «غ��ازب��روم»
ومؤسسة البترول الكويتية مذكرة
ت��ف��اه��م وت��ع��اون ف��ي ق��ط��اع النفط
والغاز.
وك��ان��ت «غ����ازب����روم» ق��د ناقشت
مع الجانب الكويتي في وق��ت سابق
اإلم��دادات الممكنة من الغاز الطبيعي
المسال من روسيا إلى الدولة الخليجية،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ت��ن��ف��ي��ذ المشترك
لمشروعات في قطاع النفط والغاز.
وف��ي إط��ار االس��ت��ث��م��ارات ،اتفقت
الكويت وموسكو على إنشاء منصة
اس��ت��ث��م��ار ب��ه��دف ت��م��وي��ل مشاريع
مشتركة بين البلدين ،ووق��ع على
الوثيقة الصندوق الروسي لالستثمار
والشركة الكويتية لالستثمار.
وقال صندوق االستثمار المباشر
الروسي إن الهيئة العامة لالستثمار
(صندوق الثروة السيادي الكويتي)
خصصت  500مليون دوالر إضافية

لالستثمار في مشروعات في روسيا
بالشراكة مع الصندوق الروسي.
ويأتي هذا بعد أن خصصت الهيئة
 500مليون دوالر لالستثمار مع
الصندوق الروسي عام .2012
ووق��ع��ت وزارة النقل الروسية
ووزارة المواصالت في دولة الكويت
مذكرة للتعاون في مجال النقل ،كما
اتفاق البلدان على إلغاء التأشيرة
ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن لحاملي ال��ج��وازات
الدبلوماسية والرسمية والخاصة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري
ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن ال ي����زال ض��ئ��ي�لاً وال
يتناسب م��ع م��ا يمتلكه الجانبان
من إمكانات ضخمة رغ��م العالقات
السياسية القديمة القائمة ،حيث ال
تتعدى قيمة ال��واردات الكويتية من
البضائع الروسية  171مليون دوالر،
(حوالى  52مليون دينار) ،وذلك وفقا ً
إلحصاءات وزارة التجارة والصناعة
الكويتية لعام .2013
وال ت��ت��ج��اوز ق��ي��م��ة ال���ص���ادرات
الكويتية إلى روسيا  8.5ماليين دوالر،
(حوالى  2.5مليون دينار كويتي)
للفترة نفسها.

الريا�ض :قمة رابعة للدول العربية
و�أميركا الجنوبية

ا�ستعرا�ض ع�ضالت ( ...تتمة �ص)9
كما نشر اإلعالم الحربي اليمني ،مشاهد لعملية تفجير
إحدى أبراج موقع الحثيرة العسكري في الخوبة بجيزان
جنوب السعودية في السابع من الشهر الحالي ،ودكت
القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية موقعي المنتزه
والعين الحارة في جيزان بعدد من الصواريخ.
وفي مدينة مأرب وسط اليمن حققت القوات اليمنية تقدما ً
كبيراً ،في منطقتي الجدعان وص��رواح محققة انتصارات
عسكرية جديدة.
فيما قتل اكثر من  15عنصرا ً من المرتزقة وأصيب 20
آخرون في انفجار استهدف طاقم عسكري بمعسكر صحن
الجن شرق المدينة ،ورجح مصدر عسكري يمني أن يكون
االنفجار ناجما ً عن عبوة ناسفة زرعت نتيجة خالفات بين
قيادات المرتزقة.
وفي تعز صدت القوات اليمنية هجوما ً كبيرا ً للقوات
الغازية والمرتزقة على معسكر العمري بمديرية ذباب
وش��ارك في الهجوم عشرات المدرعات واآلليات التابعة
لهم وذل��ك تحت غطاء ج��وي كثيف بالطائرات الحربية
واألباتشي.

ولم تكتف السعودية بتدمير اليمن فقط ،بل تستخدم
أيضا ً القنابل العنقودية المحرمة دوليا ً لقتل الشعب اليمني،
فقد أصيب بهذه القنابل  8أشخاص في غارات على مديرية
سحار في محافظة صعدة.
وواص��ل الطيران السعودي استهدافه للبنية التحتية
اليمنية فقد قصف ثالثة جسور في الخط العام الواصل ما
بين عاصمة محافظة صعدة ومنفذ علب الحدودي ما تسبب
في إعاقة حركة السير بشكل كلي.
فيما وصلت دفعة جديدة من القوات السودانية الى
اليمن للمشاركة في العدوان الذي تقوده السعودية ،وذكرت
مصادر عسكرية أن القوة المؤلفة من  400عسكري وصلت
الى مدينة عدن جنوب البالد لتنضم الى نحو  500جندي
سوداني وصلوا نهاية الشهر الماضي ،وتم توزيعهم على
عدن وقاعدة العند شمال المدينة .وتأتي هذه التعزيزات
العسكرية عقب خسارة قوات العدوان عددا ً من المواقع في
محافظتي الضالع وتعز ،وتتركز مهمة القوات السودانية
بحسب المصادر على تأمين بعض المواقع التي سيطرت
عليها قوات العدوان جنوب اليمن.

بدأت أمس أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية في
العاصمة السعودية الرياض.
وكانت الرياض ،قد أعربت عن أملها في أن تكلل القمة بالنجاح وأن تساهم
في تطوير العالقات بين الجانبين على مختلف المستويات.
تجدر اإلش��ارة إلى أن المؤتمر األول لقمة ال��دول العربية ودول أميركا
الجنوبية انعقد في  10أي��ار ع��ام  2005في مدينة «برازيليا» عاصمة
البرازيل.
وجرى االتفاق بين قادة  22دولة عربية ونظرائهم في  12دولة جنوب
أميركية على عقد هذه القمة مرة واحدة كل ثالث سنوات ،حيث استضافتها
العاصمة القطرية «الدوحة» في دورتها الثانية بتاريخ  31آذار  ،2009ثم
انتقلت إلى مدينة ليما عاصمة بيرو بتاريخ  2تشرين األول  ،2012واليوم
تستضيفها العاصمة السعودية «الرياض» في دورتها الرابعة.

َ
مواطن ْين بحرين َّيين
حب�س
بتهمة تل ِّقي تدريبات بالعراق

قضت محكمة بحرينية بحبس مواطنين عشر سنوات
وإسقاط الجنسية عنهما بتهمة تلقي تدريبات عسكرية
في العراق.
وأكدت مصادر أنّ المحكمة الجنائية الرابعة في البحرين
أص��درت حكمها على المواطنين بعد إدان��ة األول بتلقي
تدريبات على تصنيع واستخدام األسلحة والمتفجرات في
معسكر عراقي لتنفيذ هجمات داخل البحرين.
فيما اتهم المواطن الثاني بتسهيله أمور سف ِر المته ِم
األول من قبيل تولي أعمال سف ِره وتزويده بالمصاريف
وتذاك ِر السفر وإجراء التنسيقات الالزمة.
وفي السياق ،حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة
في البحرين برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر
حسين حماد ،بالحبس  3سنوات ،على شاب متهم بمراقبة
حركة الشرطة في بني جمرة ،زاعم ًة إنه كان يعطي إشارة
البدء للهجوم عليهم من قبل المتجمهرين.
وجهت
وبحسب موقع مرآة البحرين فقد كانت النيابة ّ
للمتهم تهمة االشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر

مؤلف أكثر من خمسة أشخاص تحقيقا ً لغرض «إرهابي»،
واالعتداء على الشرطة وحيازة وإحراز المولوتوف.
وتزعم السلطات أن عددا ً من المتجمهرين قد خرجوا
في بني جمرة ليالً ،حاملين المولوتوف للهجوم على
رجال الشرطة ،ولدى وصول دوري��ات الشرطة للتمركز
قرب منزل شهير ،تم إصدار إشارة لهم فقام المتجمهرون
بالهجوم على الشرطة ،فتم التعامل معهم وتفريقهم.
وتدعي السلطات أنها توصلت إلى المتهم من خالل
التحريات ،وتبين لها أن مهمته الصعود على سطح بيتهم
الذي يقع في أقرب نقطة يتركز فيها المتجمهرون ،ويقوم
بمراقبة تحركات الشرطة وفي الوقت المناسب يعطيهم
اإلشارة للتقدم والهجوم.
وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى
المتهمين بسبب التشكيك في استقاللية القضاء البحريني
الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية ،فيما يعتمد إصدار
األحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب ،وأدلة
مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.

ال�صومال ّ
تحذر :حركة ال�شباب
�أق�سمت الوالء لتنظيم «داع�ش»
حذر رئيس ال��وزراء الصومالي عمر شرماركي األمم
المتحدة االثنين من أن حركة الشباب اإلسالمية المتمردة
أقسمت الوالء لتنظيم «داع��ش» اإلرهابي ،األمر الذي قد
يشكل تهديدا ً متجددا ً للمنطقة.
وخالل نقاش في مجلس األمن الدولي ،طلب شرماركي
أيضا ً دعم المجلس لهزيمة حركة الشباب قبل أن تتمكن
من الحصول على دعم كبير من التنظيم اإلرهابي ،الذي
يعمل حاليا ً بشكل رئيسي في سورية والعراق.
وأك��د رئيس ال���وزراء« :الصومال ال يمكن أن تتحمل

أن تكون هناك مساحة لكي يستغلها تنظيم «داع��ش»
ويعكس التقدم الذي تحقيق بصعوبة في مجال األمن».
وقال« :لهذا السبب نحتاج إلى دعم المجلس ،أكثر من أي
وقت مضى ،للوقوف مع الصومال ضد الشباب ،لحرمانها
من القدرة على إع��ادة التجمع وتشكيل تهديد جديد في
الصومال والمنطقة» .وأضاف شرماركي أن حل األزمة في
اليمن سيكون حاسما ً إلبعاد تنظيم «داعش» عن الصومال
حيث يمكن أن يستغل المتطرفون اليمن لتكون بمثابة
«ممر أو منصة إطالق» ،ضد الصومال.

ّ
تت�صدران تقرير الإنفاق الع�سكري!
ال�سعودية و«�إ�سرائيل»

تقرير �إخباري

مفصلة وفي الوقت المناسب عن ميزانية الدفاع.
وشمل التقرير ال��ذي أع��ده برنامج ال��دف��اع واألم��ن في
منظمة الشفافية الدولية 17 ،دولة ليس من بينها الكيان
«اإلسرائيلي» المحتل لفلسطين .وفي  2014خصصت الدول
الـ 17أكثر من  135مليار دوالر أميركي على اإلنفاق العسكري
أي ما يم ّثل  5,1في المئة من ناتجها المحلي اإلجمالي وهي
نسبة من بين األعلى في العالم ،وفق التقرير.
ولفتت منظمة الشفافية الدولية الى أن الصراع في الشرق
األوسط والقتال في سورية واليمن والعراق أدى الى تسجيل
نمو هو األس��رع في العالم بموازنات دف��اع دول المنطقة.
وحققت السعودية أكبر زيادة في اإلنفاق على التسليح في
العالم والتي بلغت  17في المئة بين عامي  210و 2015وفق
التقرير.

أعلنت منظمة الشفافية الدولية ازدياد اإلنفاق العسكري
السريّ في دول شمال أفريقيا والشرق األوسط التي أنفقت
أكثر من  135مليار دوالر أميركي على التسليح في .2014
وأوردت المنظمة في تقرير بعنوان «مؤشر مكافحة الفساد
في قطاع الدفاع» في شمال أفريقيا والشرق األوسط ،نشرته
في تونس ،أن اإلنفاق السريّ على الدفاع في تزايد بالمنطقة
التي تستحوذ حاليا ً على ما يقرب من  25في المئة من
اإلنفاق الدفاعي ال ُمبهم في العالم.
وع ّرفت المنظمة اإلنفاق العسكري ال ُمبهم بأنه اإلنفاق على
الدفاع الذي ال يتم اإلفصاح عنه أو يتم اإلفصاح عنه بصيغة
إجمالية للغاية .وقالت :هناك مبلغ  120مليار دوالر أميركي
أُنفق على الدفاع واألمن في العام الماضي يرتبط بغياب شبه
كامل للتمحيص المستقل ،وعدم وجود هيئة تتلقى معلومات

وف��ي السياق ،ذك��ر تقرير منظمة الشفافية الدولية أن
السعودية واصلت تمرير األسلحة إلى المجموعات التي
كانت غير قادرة على شراء األسلحة بنفسها بسبب العقوبات
أو افتقارها للتمويل ،وأوض��ح��ت أن السعودية اشترت
في  2013كميات كبيرة من األسلحة من كرواتيا لدعم
الجماعات اإلرهابية في سورية ،وم ّولت في  2014شراء ما
قيمته  2مليار دوالر أميركي من األسلحة الروسية نياب ًة عن
مصر.
وذكر المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية في لندن أن
الشرق األوسط الذي يوصف بأنه أكبر منطقة مضطربة في
العالم ينفق على شراء األسلحة مبالغ طائلة ،ويتجه ليبقى
أكبر مشت ٍر خالل السنوات المقبلة ،وتعد أميركا هي أكبر
مصدر للسالح في العالم ،تليها بريطانيا وروسيا.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1موسيقي إيطالي راحل ألف «ال نورما» تأثر به
شوبان
2 .2عائلة ،ضمير منفصل ،مدينة سورية
3 .3دولة أفريقية ،أحرف متشابهة
4 .4ربح ،مدينة بريطانية في وروكشير
5 .5أفزعنا ،مرصد
6 .6نوتة موسيقية ،أنثى الحمار ،ر ّنما
7 .7يرقد ،حانوت ،عملة آسيوية
8 .8يرجع عن المعصية ،مدينة سودانية
9 .9من الطيور الجارحة ،من أوجه القمر
1010نوتة موسيقية ،أحبينا ،أرشده
1111رجاء ،الجسد ،نوتة موسيقية
1212أدعمه ،يسر

1 .1بحار برتغالي إكتشف طريق الهند عن رأس الرجاء الصالح
1498
2 .2هضبة بركانية بالجبال الصخرية في والية ويومنغ األميركية،
عاصمة أميركية
3 .3أدوات حادة تستعمل للحياكة ،لإلستفهام ،لحس
4 .4نح ّرك بقوة ،بحيرة مالحة وسط التبت
5 .5ضعيفات ،دويبة كريهة الريح تألف األماكن القذرة في البيوت
6 .6حاكم ،تهذيب ،ينجب
7 .7ندّربك ،ح ّذره
8 .8كفرنا ،أبناء
9 .9من كانت أسنانهم صغير ومتالصقة ،خ ّنا عهده ،غير مطبوخ
1010ما تنبته األرض من شجر وعشب ،فتى
1111مطار في باريس ،العمل المبدع
1212جزيرة بريطانية ،أحصل عليها
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،578931246 ،349628517
،985312764 ،612745398
،724569831 ،163874925
،896153472 ،251497683
437286159

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1كوااللومبور  ) 2الس��ال،
لما ،ي��ا  ) 3ي��د ،ف��ي��زو ،الم��ت ) 4
نيحا ،يالكم  ) 5يامالن ،لمسنا
 ) 6كلل ،دانت ،حرب  ) 7سمنتم،

سما ،مي  ) 8خان الخليلي  ) 9اا،
سند ،مرنها  ) 10يزني ،والي ،مت
 ) 11ان ،نادل ،نبال  ) 12نهب،
منام.
عموديا:
 ) 1كلينيكس ،اياب  ) 2وادي

المخازن  ) 3اس ،حملنا  ) 4الفال،
تنسينه  ) 5الي ،ادمان ،اب ) 6
زينا ،لدود  ) 7ولوا ،نسخ ،الم 8
) م م ،التململ  ) 9بالكم ،ايرينا
 ) 10امسح ،لن ،بم  ) 11ريم،
نرميهما  ) 12اترابي ،اتلو.

 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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Les Profs 2
فيلم ك��وم�ي��دي ب�ط��ول��ة كيف
أدامز من إخراج بيار فرانيوس
الفال .مدة العرض  100دقيقة.
(.)ABC
Man Up
فيلم كوميدي بطولة سيمون
بيغ من إخراج بين بالمير .مدة
ال��ع��رض  88دق �ي �ق��ة (،ABC
فوكس).
Spectre
فيلم تشويق بطولة دانيال
كريغ من إخراج سام مينديس.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  148دق �ي �ق��ة.
(اب ��راج ،سينما سيتي ،امبير،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
The little Prince
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
راش �ي��ل م��اك ادام ��ز م��ن اخ��راج
م��ارك اوس�ب��ورن .مدة العرض
 108دقيقة ،ABC( .اب��راج،
سينما سيتي ،ديون ،سينمال،
فوكس).
Burnt
فيلم كوميدي بطولة برادلي
ك��وب��ر م��ن اخ ��راج ج��ون ويلز.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCاب��راج ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،اسباس).
The Program
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب�ط��ول��ة جيسي
ب�ل�ي�م��ون��ز م��ن اخ� ��راج ستيفان
ف� ��ري� ��رز .م� ��دة ال� �ع ��رض 103
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
س��ي��ن��م��ا س� �ي� �ت ��ي ،س��ي��ن��م��ال،
فوكس).

