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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش ي�سيطر ( ...تتمة �ص)9

وأضاف جميل «يوم لقائنا مع دي ميستورا الجمعة
الماضي ،بلّغونا ونحن في اللقاء ،أنّ مستوى التهديد
األمني أصبح عاليا ً جداً ،وهم مضطرون التخاذ إجراءات
مطابقة لهذا التهديد ،وقاموا بكل ما يلزم لحمايتي
وحماية الوفد».
وكانت موسكو سمحت لممثليّة أكراد سوريا بافتتاح
مكتب لها ،لتعزيز العالقات بين الكرد وروسيا.
ووصفت سينا محمد ،مم ّثلة ما يسمى بـ «غرب
كردستان» في دول أوروب��ا وأميركا ،افتتاح الممثليّة
بأ ّنه حدث تاريخي جاء بفضل نضال الكرد المستمر منذ
 5سنوات .وأعربت عن أملها في أن تلعب الممثليّة دورا ً
مه ّما في تعزيز العالقات الدبلوماسية واالقتصادية
والصالت األخرى بين روسيا والمناطق ذات األغلبية
الكردية ،واعتبرت أنّ هذا الحدث يم ّثل الخطوة األولى
على الطريق افتتاح ممثليّات ألكراد سورية في فرنسا
وألمانيا والسويد والواليات المتحدة ،ودول أخرى.
وحول المفاوضات المرتقبة قال رئيس الهيئة العليا
لما يسمى بـ»قائمة الرياض» ،رياض حجاب ،إ ّنه يجب
أن يتغيّر الوضع على األرض قبل استئناف المفاوضات
في الـ 25من الشهر الجاري شباط.
وقال حجاب خالل مؤتمر صحفي عقده في لندن،
أم��س ،إنّ الوسيلة األنجع لتخفيف معاناة الشعب
السوري تكمن في رفع الحصار عن المناطق المحاصرة،
وإطالق سراح المعتقلين.
وذكر حجاب أنّ خيار الهيئة هو الحل السياسي،
م��ؤ ّك��دا ً االل��ت��زام بتنفيذ االت��ف��اق��ات ب��ش��أن الوضع
اإلنساني.
ميدانياً ،يتزامن تقدّم الجيش السوري باتجاه مدينة
تل رفعت في ريف حلب الشمالي مع تقدّمه في ريف

احتجاجات في كرد�ستان ( ...تتمة �ص)9

الالذقية الشمالي ،حيث كان قد استعاد بلدة الباشورة
مقتربا ً بذلك من الحدود مع تركيا.
في هذا الوقت ،يواصل الجيش السوري وحلفاؤه
تقدّمهم بريف حلب الشمالي في شمال البالد ،حيث
يش ّنون منذ مطلع الشهر الحالي عملية عسكرية واسعة
مدعومة بغارات جوية روسية ض ّد الجماعات المسلحة
تسبّبت بسقوط  506قتلى على األق��ل ،وفق حصيلة
نشرها ما يُس ّمى «المرصد السوري».
وبحسب «رأي ال��ي��وم» ،دارت أم��س ،اشتباكات
عنيفة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة في
بلدة الطامورة التي يطلق منها المسلحون صواريخ
تستهدف بلدتي ُن ُّبل والزهراء ،اللتين نجحت قوات
الجيش في ّ
فك حصارهما األسبوع الماضي.
وتواصل وح��دات الجيش السوري التقدّم السريع
في ري��ف حلب الشمالي باتجاه ال��ح��دود مع تركيا
الستكمال حصارها لألحياء الشرقية التي يسيطر عليها
المسلحون في مدينة حلب.
وفي وقت ُتبقي أنقرة حدودها مقفلة أمام عشرات
اآلالف من الالجئين الذين تكدّسوا على الجانب السوري
م��ن ال��ح��دود ،يجتمع وزراء دف��اع دول حلف شمال
األطلسي في بروكسل لدرس طلب مساعدة قدّمته تركيا
وألمانيا لمواجهة أزمة الهجرة عبر المتوسط.
ه��ذا ،ويعقد مم ّثلون عن  17دول��ة وث�لاث منظمات
اجتماعا ً غدا ً الخميس في ميونيخ في محاولة الستئناف
العملية الدبلوماسية بعد فشل محادثات جنيف في
نهاية الشهر الماضي.
وأعلنت األم��م المتحدة في نهاية كانون الثاني
تعليق المحادثات غير المباشرة بين وفدي الحكومة
والمعارضة السورية حتى  25من الشهر الحالي.

ّ
التوغل التركي ( ...تتمة �ص)9
وأوضح أنّ هذه التحر ّكات ُتثبت
وج���ود م��ش��روع لتأمين الحماية
لـ»داعش» ،مبيّنا ً أنّ وجود القوات
التركية داخل األراضي العراقية هو
جزء من هذا المشروع.
م��ن جه ٍة أخ���رى ،استبعد مدير
االستخبارات العسكرية األميركية
فنسنت ستيوارت ،استعادة القيادة
ال��ع��راق��ي��ة لمدينة ال��م��وص��ل معقل
«داع����ش» ه��ذا ال��ع��ام ،معتبرا ً أنّ
استعادة الموصل مع ّقدة.
وج���اءت تصريحات اللفتنانت
ج��ن��رال فنسنت س��ت��ي��وارت ،أكثر
ت��ش��اؤم �ا ً م��ن ت��و ّق��ع��ات مسؤولين
أم��ي��رك��ي��ي��ن وع��راق��ي��ي��ن ف��ي اآلون���ة
األخيرة بشأن الحملة ض ّد التنظيم،
وأعرب ستيورات أمام لجنة القوات
المسلحة ف��ي مجلس الشيوخ عن
تشاؤمه بخصوص ه��ذه المسألة،
وقال «لست متفائالً بأ ّننا سنقدر على
تنفيذ ذلك في األجل القريب ،حسب
رأيي ليس هذا العام بالتأكيد».
وأردف بالقول :ربما يمكننا بدء
الحملة والقيام ببعض العمليات
ح���ول ال��م��وص��ل ،ل��ك��ن تأمينها أو
موسعة ،وهي
السيطرة عليها عملية
ّ
شيء ال أتوقعه في العام المقبل أو
نحو ذلك.
وأش��ار مسؤولون عراقيون كبار
ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة إل��ى أنّ تحرير
ال��م��وص��ل ال��ت��ي سقطت ف��ي قبضة
عناصر «داعش» في  2014سيكون
هذا العام.
وكان نائب الرئيس األميركي جو
بايدن قد وعد في أواخر كانون الثاني
ب��اس��ت��ع��ادة ال��م��وص��ل ب��ع��د مدينة
الرمادي بحلول نهاية هذا العام.
م��ي��دان��ي �اً« ،م��ع��رك��ة نموذجية
احترافية بالغة الدقة» بهذه الكلمات
وص��ف��ت وزارة ال���دف���اع ال��ع��راق��ي��ة
معركة تحرير الرمادي ،التي قالت
إ ّنها «اس ُتكملت بعد تحرير محاور
المدينة وفتح طريق الرمادي بغداد
من منطقة خالدية ال��رم��ادي للمرة
األول���ى منذ ع��دّة اش��ه��ر ..ف��ي ح��وار
ارتي اسأل أكثر لهذه الليلة سنناقش
أهمية وديمومة هذا التقدم ،سنبحث
العوامل التي ساهمت في تحقيقه،
وه��ل يمهّد ه��ذا التطور بالفعل كما

هل ت ّتخذ الريا�ض و�أنقرة ( ...تتمة �ص)9

وح ّذر مسؤولون أكراد من أنّ األزمة االقتصادية قد تزيد
من االنشقاقات بين صفوف البيشمركة ،وطلبوا من قوى
أجنبية ،منها الواليات المتحدة ،تقديم المساعدات المالية.
وتظاهر رجال الشرطة كذلك في مناطق كويا وحلبجة
وجمجمال ،وف��ي األي���ام القليلة الماضية ُن ّظمت بعض
اإلضرابات والمظاهرات الصغيرة في أربيل عاصمة اإلقليم
حيث يندر التعبير عن الغضب العام.
وتو ّقف ازده��ار اقتصادي استم ّر  10أعوام فجأة العام
 ،2014عندما خ ّفضت بغداد تمويلها لإلقليم بعد أن أقام
خط أنابيب نفطي خاصا ً به إلى تركيا ،وبدأ في التصدير
بشكل مستقل .وترك هذا األمر اإلقليم المتم ّتع بالحكم الذاتي
يواجه صعوبات في تدبير روات��ب العاملين بالحكومة

والبالغة  875مليار دينار عراقي ( 800مليون دوالر)
شهرياً.
وحاولت حكومة اإلقليم تعويض النقص بزيادة صادراتها
المستقلة من النفط إلى نحو  600ألف برميل يومياً ،لكن عند
مستويات األسعار الراهنة ،ما زال اإلقليم يعاني من عجز
يتراوح بين  380مليار و 400مليار دينار عراقي (717
مليون دوالر).
وفاقمت الحرب على تنظيم «داعش» الوضع ،وتد ّفق أكثر
من مليون نازح بسبب أعمال العنف في بقية أرجاء العراق
من األزم��ة التي نتجت كذلك عن سنوات من سوء اإلدارة
والفساد ،بعد الغزو الذي قادته الواليات المتحدة العام
.2003

كيري ي�أمل ( ...تتمة �ص)9
ولي العهد وزير الحرب محمد
ولي ّ
وكشفت المصادر أنّ ّ
بن سلمان ،وفي محاولة الستيعاب نتائج الضربة ورفع
معنويات ق ّواته المتردّية ،زار على وجه السرعة وفي ظل
إجراءات أمنية مشدّدة جداً ،مستشفى جيزان العام لمعاينة
قتلى وجرحى جيشه م ّمن سقطوا في ضربة المطار ،كما
قصد مستشفى «ميدانياً» أُقيم في المنطقة بعد العدوان
على اليمن بعدما عجز مستشفى جيزان العام عن استقبال
العدد الكبير من القتلى والجرحى من القوات السعودية.
وه��ذه ه��ي ال��م��رة الثالثة التي تستهدف فيها القوة
الصاروخية اليمنية المطار ،وبنوع واحد من الصواريخ هو
قاهر .1
يُذكر أنّ مطار جيزان اإلقليمي قد ت ّم تحويله بعد انطالق
ع��دوان ما يُس ّمى بـ»عاصفة الحزم» إلى قاعدة النطالق
الطائرات الحربية لإلغارة على المناطق اليمنية ،وت ّم
نقل حركة السفر للطيران المدني إلى مطار أبها ،ويت ّم
دفع تكاليف النقل الب ّري من جيزان إلى أبها على حساب
الحكومة السعودية.
وفي السياق ،ق ّررت شركة «بالك ووتر» سحب مرتزقتها
من جبهة العمري في محافظة تعز بعد تكبّدها خسائر
فادحة.
ويأتي قرار «بالك ووتر» سحب أهم كتيبة لها المسماه

بـ»القوة الضاربة» من جبهة العمري نتيجة الخسائر
البشرية في صفوفهم بنا ًء على قرار رئيس مجلس إدارة
مف ّوضية «فرسان مالطا بالك ووت��ر» ،حيث ُقتل سبعة
وأُصيب  39من «بالك ووتر» ،كما ُفقد ثالثة من المرتزقة من
كولومبيا وفنزويال وأستراليا.
وقد سبّب القرار حالة من التوتر واإلرب��اك في صفوف
القوات اإلماراتية الغازية التي استجلبتهم إلى اليمن.
في غضون ذلك ،وصلت قيادات أمنية وعسكرية إماراتية
وبشكل مفاجئ على متن طائرة خاصة إلى عدن ،بينهم
رئيس استخبارات الجيش اإلماراتي الفريق مساعد مزيود
الشحي ،ومساعد قائد القوات الجوية اإلماراتية إبراهيم
ناصر العلوي.
وفي هذا اإلطار ،تنتظر خمس طائرات لبدء نقل مرتزقة
«بالك ووتر» من اليمن.
وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية أعلنوا مصرع
سبعة وه��م قائد كتيبة القوة الضاربة فاسيالف سي
سيرج األوكراني ،والفونسوبرناريو كولومبي ،والفاريز
بانسيروس تشيلي ،وبابلو جاركو فيتالس كولومبي،
وجاك ريتشاردسون أسترالي ،وكاسياس بانواتر فنزويلي،
وكاريرا دي نورا كولومبي ،وجرح  39آخرين في مواجهات
جبهة العمري قبل يومين.

أعلنت ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة لتحرير
الموصل معقل تنظيم «داعش» ،أم أنّ
للواقع والميدان قول آخر؟».
وأمس ،أعلنت القيادة العسكرية
العراقية تحرير المناطق الواقعة
شرق الرمادي ،وإعادة فتح الطريق
العام الذي يربط كبرى مدن محافظة
األنبار بالعاصمة بغداد .كما سيطرت
القوات العراقية على منطقة جويبة
ش��رق مدينة ال��رم��ادي بعد معارك
عنيفة مع مسلّحي جماعة «داعش»
اإلرهابية.
أحكمت القوات األمنية المشتركة
سيطرتها على منطقة جويبة شرق
مدينة ال��رم��ادي غربي ال��ب�لاد ،بعد
معارك عنيفة عالجت القوات بعدها
ّ
المفخخة ورف��ع العبوات
المنازل
الناسفة التي خلّفها مسلحو «داعش»
اإلره��اب��ي ،فضالً ع��ن إن��ق��اذ 2500
م��ن أه��ال��ي المدينة ك��ان «داع���ش»
يستخدمهم دروع بشرية.
وقال العميد حيدر التميمي ،قائد
قوات االقتحام لمراسل قناة العالم:
إن «القطاعات العراقية تتمركز في
منطقة جويبة القريبة ،ونشرف
حاليا ً على منطقة الحصيبة الشرقية
القريبة» ،موضحا ً أ ّنه «خالل عملية
التقدّم ت ّم إخالء أكثر من  2500عائلة
إل��ى مناطق آمنة باتجاه المنطقة
السياحية».
فيما ق���ال ج��ن��دي آخ���ر« :خ�لال
ت��م��ش��ي��ط م��ن��ط��ق��ة ال��ج��وي��ب��ة بعد

تحريرها من اإلرهابيين ،ت ّم اكتشاف
معمل تفخيخ لجماعة «داع���ش»
اإلرهابية يحوي على مادة «تي إن
تي» الشديدة االنفجار بعد خلطها
مع مادة «السي فور» لصنع العبوات
الناسفة».
ال��م��واط��ن��ون م��ن جانبهم ع� ّب��روا
عن سعادتهم بتخليصهم من بطش
الجماعات المسلحة التي عاملتهم
بقسوة ،وحرمتهم من أبسط مق ّومات
الحياة.
وقالت إحدى الناجيات لمراسلنا،
إ ّنها كانت تحتمي بالقبور ،وروت
المعاناة التي كانت تعانيها ج ّراء
العصابات اإلرهابية التي تحرمهم
من رغيف العيش ،واصف ًة العوائل
المح ّررة بالسعداء ،مشير ًة إلى أنّ
عدد األهالي الذين ت ّم إجالؤهم أكثر
من ثالثة آالف.
فيما قالت مواطنة ناجية أخرى ،إنّ
األهالي كانوا مسجونين في بيوتهم،
وي��دع��ون ليالً ون��ه��ارا ً للخالص من
هؤالء المسلحين ،وعانوا من الجوع
والقهر.
وتستمر القوات األمنية المشتركة
بتقدّمها إلى مناطق جزيرة الخالدية
وحصيبة الشرقية لتتم ّكن من وضع
خ��ط ال��ت��م��اس م��ع ال��ق��وات األخ��رى
المتمركزة في محيط الفلوجة .هذه
المدينة تشهد اس��ت��ع��دادات كبيرة
لتحريرها من «داعش» خالل المرحلة
المقبلة.

ناديا شحادة

م�س ّلحو ريف حلب ( ...تتمة �ص)9

تون�س :الجمارك ت�ضبط �أ�سلحة وذخيرة
ه ّربها بلجيكي
ضبطت الجمارك التونسية أسلحة نارية وذخائر ،ه ّربها
مواطن بلجيكي عبر ميناء رادس جنوبي العاصمة تونس.
وقالت إدارة الجمارك التونسية ،إنّ دورية تابعة للجهاز
أوق��ف��ت شاحنة ف��ي مدينة نابل جنوب ش��رق العاصمة،
وصادرت حاوية بداخلها سالح حربي ومسدس ،ونحو ألف
خرطوش ،وطائرة من دون طيار ،ومعدّات غوص ،وعلب غاز
ُمش ّل للحركة.
وأوضحت اإلدارة أنّ الشاحنة المحجوزة خرجت من ميناء
وتوجهت نحو مدينة نابل حيث جرى إيقافها ومصادرة
رادس
ّ
ما فيها ،كما ّ
بث التلفزيون التونسي صورا ً لألسلحة والذخائر
واألجهزة المختلفة التي ت ّمت مصادرتها.

يؤكد المراقبون أن التدخل العسكري الروسي في سورية الذي قلب
موازين القوى وأصبحت اليوم لمصلحة الحكومة السورية التي سعى
الرئيس التركي أردوغ��ان وباقي الحلفاء إلى إسقاطها بشتى الوسائل،
أيقظ مخاوف تركيا ورياض اللتين أسهمتا بدعم الجماعات اإلرهابية
التي تتسابق في انهياراتها العسكرية تحت ضربات الجيش السوري
والقوى الحليفة؛ فإنجازات الجيش في العملية العسكرية التي أطلقها
منذ أكثر من أسبوع في الشمال السوري أدت إلى قطع جميع خطوط
اإلمدادات اآلتية من تركيا باتجاه مسلحي األحياء الشرقية لمدينة حلب،
فخسارة الجماعات المسلحة لمدينة حلب تمثل ضربة قاطعة لمعارضي
الحكومة السورية الذي يقاتلون منذ حوالي خمس سنوات؛ وهذا ما أشار
إليه تقرير نشرته صحيفة الواشنطن بوست .
فالتقدم الميداني للجيش السيما في ريف حلب الشمالي والشرقي
وكذلك ريف الالذقية وكذلك في محافظة درعا جنوباً ،أفقد أنقرة والرياض
صوابهما وبدأ الحديث عن تدخل عسكري في سورية الستباق التطورات
والسيطرة على الحسكة والرقة التي تترقب عملية عسكرية ،حيث نقلت
مصادر عسكرية سورية بأن محيط مدينة الرقة التي يسيطر عليها
تنظيم داعش سيشهد عملية عسكرية قريبا ً يتحضر لها الجيش السوري
وحلفاؤه.
يؤكد الخبراء العسكريون أن العمليات العسكرية األخيرة للجيش
السوري قلبت المعادلة ووضعت تركيا والرياض في موقف صعب
للغاية ،فالتدخل عسكريا ً في سورية ليس باألمر السهل ذلك أن جميع
القوى الموجودة على االرض معادية لهما وف��ي األف��ق الجوي تظهر
الطائرات الروسية التي تحدّى رئيسها بوتين أردوغان بأن يجرب انتهاك
المجال الجوي السوري .
فمع التقدم الميداني للجيش السوري الذي فرض معادالت جديدة
والمستمر ،حسب ما أكد نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم ،حين قال ليكن معلوما ً اإلنجازات في سورية ستتوالى إن شاء
الله وال عودة إلى ال��وراء ،ومع حالة الهوس التي تعيشها السعودية
التي تحاول تجنب أي هزيمة سياسية أو معنوية في سورية بعد
استثمار المليارات وخمس سنوات من الجهود السياسية والعسكرية
إلسقاط الرئيس األسد ومع الرئيس التركي اردوغان الذي فتح أراضي
بالده ومطاراتها وموانئها لدخول المسلحين القادمين من مختلف أنحاء
العالم لالنضمام إلى الجماعات اإلرهابية ،يبقى السؤال هل سنشهد
مغامرة مجنونة سعودية للتدخل عسكريا ً في سورية وهل ستكون هذه
المغامرة عبر البوابة التركية في محاولة منهما لقلب األحداث عسكريا ً
في سورية أم أنهما ستتجنبان هذه المغامرة خوفا ً من التداعيات
والفشل؟

وكشفت السلطات أنّ صاحب هذه الشحنة هو بلجيكي
للحلي المقلّدة في والية تونس ،وكان
كان ينوي إقامة مصنع
ّ
بصدد استكمال إج��راءات حصوله على اإلقامة في تونس،
وت ّم توقيفه ألنّ األسلحة النارية والذخائر كانت مخبّأة داخل
صناديق تحمل أمتعته.
إلى ذلك ،قالت مصادر صحفية تونسية إنّ القوات أوقفت
أجنبيا ً ثانيا ً على ِ
صلة بالبلجيكي المحتجز ،ولم يُعلَن عن
جنسيته بعد.
يشار إلى أنّ معظم األسلحة التي صادرها األمن التونسي
خالل السنوات الخمس الماضية هُ ّربت عبر الحدود التونسية
الليبية.

ُنبُّل والزهراء ،ونجح في قطع طريق إمدادات رئيسية للفصائل المقاتلة بين
األحياء الشرقية التي تسيطر عليها في مدينة حلب وتركيا.
أما من الجهة الشرقية فأكد المرصد المعارض أنه قتل أكثر من  11عنصرا ً من
تنظيم «داعش» في اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري بمحيط تلة برلهين
بريف حلب الشرقي ،والتي سيطر عليها الجيش خالل الـ  24ساعة الفائتة،
حيث حاول عناصر التنظيم استعادة السيطرة على التلة بهجوم معاكس
عليها ،ولكن فشل.
بعد إغالق المعابر تؤكد مصادر عسكرية أنه لم يبق أمام المسلحين سوى
منفذ واحد يتع ّرض أيضا ً لقصف جوي في شمال غرب المدينة باتجاه محافظة
إدلب.
وال يقتصر األمر على الجيش السوري والمسلحين الموالين له ،إذ سيطرت
وح��دات حماية الشعب الكردية خالل األي��ام الماضية على قريتي الزيارة
والخربة وتالل الطامورة ،وفق المصدر العسكري ،وبالتالي يقول المصدر إن
«الفصائل المسلحة أصبحت بين فكي كماشة ،األك��راد ،والجيش السوري»،
وذلك رغم «عدم صدور أي تصريح رسمي عن تنسيق كردي  -سوري معلن».

رضا زيدان

الكويت� :إجراءات احترازية في محيط المن�ش�آت
أ ّكد مصدر أمني ّ
مطلع ،أنّ وزارة الداخلية الكويتية ع ّممت
على أجهزتها إجراءات مشدّدة يجب ا ّتخاذها على خلفية
ورود تهديدات باستهداف البالد بعمليات إرهابية.
ووف � ًق��ا للصحيفة ،ف��إنّ التعميــم يتض ّمن  12إج��راء
بتفعيل جميع االحترازات األمنية وتكثيــف الدوريات حول
المنشآت الحيوية ،والمح ّوالت الرئيسة ،ودور العبادة،
وخطوط سير المواكب الرسمية ،وتكثيف الدوريات على
الطرق الدائرية والرئيسة ،ورف��ع مستوى التنسيق بين
القطاعات واألجهزة ،وكذلك تكثيــف الدوريات باألسواق
والمج ّمعات التجارية ذات الكثافــة العالية ،وتوسيع
دائرة الشك ،وفرض السيطرة األمنية إلى جانب إجراءات
أخرى.
وقالت الصحيفة ،إنّ برقية أمنية ت ّم تعميمها يوم أمس
على أجهزة وزارة الداخلية كا ّفة تتض ّمن تكثيف االنتشار
األمني وسط ترجيحات بأن تكون هذه اإلجراءات المطلوب
تنفيذها ج��اءت على خلفية تل ّقي تهديدات باستهداف

 4ـ رفع مستوى التنسيق والتعاون بين عموم القطاعات
واألجهزة األمنية لتنفيذ المهام المشتركة.
 5ـ تكثيف تسيير الدوريات اآللية والبشرية الراجلة في
األسواق والمج ّمعات التجارية ذات الكثافة العالية.
 6ـ فرض السيطرة األمنية في البالد ،والتصدّي لمحاوالت
العبث باستقرار وأمن البالد.
 7ـ توسيع دائرة الشك.
 8ـ استغالل كافة الموارد البشرية للعمل الميداني ،وس ّد
النقص البشري إن وجد.
 9ـ التركيز على األم��اك��ن وال��م��ن��اط��ق ذات الطابع
الحيوي.
 10ـ ع��دم اإلخ�ل�ال بالواجبات واإلج����راءات اليومية
المعتمدة.
 11ـ إعداد وتجهيز عموم القوة األمنية للتعامل مع أي
أحداث مستجدة.
 12ـ إظهار روح الجدّية والمثابرة أثناء الواجب.

الكويت في المرحلة المقبلة من قِبل عمليات إرهابية ،وجاء
نص البرقية على النحو التالي:
بناء على األوام��ر والتعليمات ،يُرجى من عموم القادة
الميدانيين إجراء اآلتي وإبالغ عموم القوة بكافة األوامر
والتعليمات:
 1ـ العمل على تفعيل ورف��ع كافة اإلج��راءات األمنية
بكافة المحافظات.
 2ـ تكثيف وتسيير الدوريات الجوالة والراجلة حول
األماكن التالية:
٭ المنشآت الحيوية.
٭ المحوالت الرئيسية.
٭ دور العبادة.
٭ خطوط سير المواكب الرسمية.
٭ الفتحات والمصبّات على خطوط سير المواكب.
 3ـ تكثيف ال��دوري��ات (الظاهرة ـ غير الظاهرة) على
الطرق الدائرية والطرق الرئيسية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1بحيرة أميركية في نفادا
2 .2يخاصم بشدة ،أناصره
3 .3للنفي ،مصيف لبناني ،أداة جزم
4 .4أليف ،أفزعنا
5 .5لعاب ،تقال على الهاتف ،من أنواع التوابل
6 .6دولة أوروبية
7 .7مرفأ ليبي ،عملة آسيوية ،أدراج
8 .8يقعدا ،مؤسسة مدينة قرطاجة
9 .9أحد الوالدين ،العار ،مدينة فرنسية
1010حصل على ،نحامي عن
1111راسلناه ،ذاهب
1212أمنح ،أدخل فجأة ،للنداء

1 .1جمهورية أوروبية ،حرف أبجدي مخفف
2 .2يخاصم ،ضربناه بالحجارة
3 .3حرف أبجدي مخفف ،يحارب ،أقطع
4 .4خالف أضر ،سارق
5 .5بسطا ،وحدات قياس (بالجمع) ،ضمير متصل
6 .6من كبار فرسان شارلمان ،من ان��واع األشجار ثمره
يشبه حب الزيتون
7 .7مدينة أميركية ،وافقها الرأي
8 .8أطول أنهر فرنسا ،يسرقا
9 .9متشابهان ،نهتم باألمر ،هربت
1010ألبساه اإلكليل ،عجال بالشيء
1111بحر ،من االديان ،عائش
1212أرحل من دولة إلى أخرى ،مرفأ إيطالي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،685932741 ،423178569
،538729614 ،719564238
،146385972 ،297641853
،872416395 ،351297486
964853127

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ب��ن��س��ل��ف��ان��ي��ا ،دس ) 2
نيون ،مانيال  ) 3ي��ادان ،ابري 4
) لمس ،ينسل ،نير  ) 5الرين،
يانا  ) 6دبابير ،مانوس  ) 7شو،

اهملته ،جل  ) 8رير ،سي ،بردا 9
) انتحب ،ارادا  ) 10واترلو ،منح
 ) 11باس ،ركيكات  ) 12املدان،
الهند.
عموديا:
 ) 1بنغالدش ،البا  ) 2ني،

ملبورن ،ام  ) 3سويسرا ،يتوسل
 ) 4لنا ،يبارحا  ) 5دينيه ،بترا 6
) ام��ان ،رم��س ،ركن  ) 7نانسي،
ليالي  ) 8ين ،المت ،روكا  ) 9ايا،
ناهبا ،ال  ) 10لبنان ،ردمته ) 11
داري ،وجدان  ) 12يراسال ،حمد.

 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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Cash Flow 2
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة كارلوس
عازار اخراج سامي كوجان .مدة
ال �ع��رض  100دق�ي�ق��ة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،ديونز ،فوكس).
The Boy
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ل��وري��ن
كوهين م��ن إخ ��راج ول�ي��ام برنت
ب �ي��ل .م ��دة ال �ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCالس ساليناسن سينما
سيتي ،اسباس ،فوكس)
Sisters
ف �ي��م ك ��وم� �ي ��دي ب �ط��ول��ة أم��ي
بوهلير من اخراج جاسون مور.
مدة العرض  118دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،غاالكسي).
Alvin and the
Chipmunks
فيلم تصويري بطولة جاسون
ل��ي م��ن اخ ��راج وال��ت بيكر .مدة
ال� �ع ��رض  92دق �ي �ق��ة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي)
بالنسبة لبكرا شو
فيلم كوميدي بطولة واخراج
زي� ��اد ال��رح �ب��ان��ي .م ��دة العرض
 125دق� �ي� �ق ��ة ،ABC( .الس
س��ال �ي �ن��اس ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Boy
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ل��وري��ن
كوهين من اخ��راج ووليام برنت
ب �ي��ل .م ��دة ال �ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCدي � ��ون � ��ز ،اس � �ب� ��اس،
فوكس ،ينماسيتي ،اسباس).

