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واتفق الوزيران على بذل الجهود الضرورية من أجل
استئناف المحادثات السورية — السورية في جنيف
بأسرع ما يمكن.
من جهته ،قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي
غاتيلوف إن م��ح��اوالت وف��د مؤتمر ال��ري��اض إفشال
محادثات جنيف غير مقبولة.
وأك��د غاتيلوف أن الذرائع لتبرير موقف وفد مؤتمر
الرياض غير مجدية .فذريعة العملية العسكرية الروسية
في سورية غير مقبولة ،ألن العملية تدور في إطار مكافحة
االره��اب .كما أن ذريعة عدم المشاركة في المحادثات
بسبب الوضع اإلنساني في سورية غير مجدية.
أما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فرأى أن ال طائل
من محادثات السالم السورية  -السورية في جنيف،
بينما يواصل الجيش السوري وروسيا هجماتهما.
وفي كلمة ألقاها في البيرو استبعد أردوغان أن يكون
لمحاوالت من هذا القبيل أي دور سوى تسهيل األمور
على الرئيس السوري بشار األسد ،مشككا ً في استئناف
المحادثات .كما سأل أردوغان عن جدوى هذا التجمع من
أجل السالم في أوضاع يستمر فيها قتل األطفال ،على حد
تعبيره.
وفي السياق ،أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن
سبب قرار «معارضة الرياض» تعليق مفاوضات جنيف
يعود إلى تحقيق الجيش السوري نجاحات جدية في
شمال محافظة حلب.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا
زاخاروفا في مؤتمر صحافي أمس ،إن الجيش السوري
تمكن بعد تحرير عدد من البلدات في المنطقة المذكورة
من قطع الطريق لمسلحي «جبهة النصرة» و«أح��رار
الشام» بين شمال محافظة حلب ومحافظة إدلب.
وأضافت زاخاروفا« :إن ذلك جاء بمثابة ضربة جدية
لمختلف اإلرهابيين وكذلك أعوانهم والمشرفي عليهم».
وقالت الدبلوماسية الروسية إن بعض الجماعات في
سورية وقعت عقودا ً تجارية مع ما يسمى «داعش» حول
تزويد إدلب بالوقود واألسلحة مقابل تصدير سلع زراعية
إلى الرقة وغيرها من المناطق بشرق سورية.
وأشارت زاخاروفا إلى أن طريق تزويد مسلحي إدلب
بالوقود قطع حاليا ً وال يبقى لديهم سوى إمكانية نقل
الوقود من تركيا من خالل معبر باب الهوى الذي تسيطر
عليه «جبهة النصرة».
وكانت هيئة المفاوضات السورية المعارضة المنبثقة
عن مؤتمر الرياض أعلنت أن المبعوث األممي إلى سورية
سيبلغ مجلس األمن بامتناع الحكومة السورية عن تلبية
مرحلة «حسن النوايا» في محادثات جنيف  3بحسب
تعبيرها.
وأوضح الناطق باسم الهيئة رياض نعسان آغا في

تطريحات أطلقها في مطار جنيف أمسالتي يغادرها بعد
إعالن تعليق المحادثات حتى الـ  25من الشهر الحالي
أن دي ميستورا «سينقل تقريره إلى األمين العام لألمم
المتحدة ،الذي سينقله ب��دوره إلى مجلس األم��ن ،حيث
سيطلع األعضاء على ما تم تحقيقه ،وسيبلغ المجلس
أن وفد الحكومة السورية امتنع عن تلبية مرحلة حسن
النوايا».
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن التطورات على الحدود
السورية  -التركية تدل على استعدادات تركيا للتدخل
عسكريا ً في سورية.
وقال اللواء إيغور كوناشينكوف الناطق باسم وزارة
الدفاع الروسية في مؤتمر صحافي عقده أمس« :لدينا
معلومات موثوقة تدفعنا إلى االشتباه بأن تركيا تجرى
اس��ت��ع��دادات مكثفة للتدخل عسكريا ً ف��ي الجمهورية
العربية السورية .ونالحظ يوما ً بعد يوم مزيدا ً من الدالئل
التي تشير إلى تحضير القوات المسلحة التركية إلجراء
عمليات نشطة في أراضي سورية».
وأع��اد كوناشينكوف إل��ى األذه��ان أن��ه سبق ل��وزارة
ال��دف��اع أن نشرت أشرطة فيديو تظهر قصف مناطق
سورية مأهولة في ريف الالذقية الشمالي من قبل مدافع
تركية ذاتية الحركة.
وأعرب عن المسؤول العسكري الروسي عن استغرابه
من صمت ممثلي البنتاغون وحلف الناتو وما يسمى
المنظمات الحقوقية المعنية بوضع حقوق اإلنسان في
سورية ،بعد نشر تلك المواد المصورة ،على الرغم من أن
موسكو دعتهم إلى الرد على مثل هذه االنتهاكات.
وأع��اد إلى األذه��ان أنه سبق ل��وزارة الدفاع الروسية
أن كشفت العمليات االستطالعية كافة في منطقة الشرق
األوس��ط .وشدد قائالً« :لذلك إذا كان البعض في أنقرة
يعتقدون أن القرار التركي بمنع مراقبين روس من تنفيذ
طلعة مراقبة فوق أراضيها سيساعدهم في إخفاء شيء
ما ،فإنه تصرف غير مهني على اإلطالق».
وأكد كوناشينكوف أن الجانب الروسي يعتبر قرار
أنقرة إلغاء التحليق الذي كان من المقرر تنفيذه في إطار
اتفاقية «السماء المفتوحة» الدولية في الفترة  5-1شباط
الحالي سابقة خطيرة للغاية ومحاولة إلخفاء أنشطة
عسكرية غير شرعية عند الحدود مع تركيا.
وأوضح أن مجموعة من المراقبين الروس وصلوا مطار
اسكي شهير التركي يوم األربعاء وسلموا العسكريين
األتراك معلومات عن المسار المخطط لها للتحليق .لكن
ممثلي وزارة الدفاع التركية لم يسمحوا بالتحليق فوق
المناطق المحاذية ألراضي سورية والمطارات التي تنتشر
فيها طائرات تابعة لدول أعضاء في حلف الناتو ،من دون
أن يقدموا أي إيضاحات معقولة بشأن هذا الموقف.
وشدد المسؤول العسكري على أن روسيا لن تترك هذا
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االنتهاك التركي التفاقية «السماء المفتوحة» من دون رد،
مؤكدا ً أن مثل هذه الخطوات من جانب دولة عضو في
حلف الناتو ،ال تساهم في تعزيز الثقة واألمن في أوروبا.
وفي السياق ،نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا
جديدة تثبت تورط أنقرة في تسليح اإلرهابيين في حلب
وإدلب بشمال غربي سورية.
وأوض��ح ال��ل��واء كوناشينكوف أن الصور الجديدة
متعلقة بمعبر «سرمد  -الريحانية» الذي يستخدم لنقل
األسلحة والمواد األخ��رى لإلرهابيين الذين يسيطرون
على مدينتي حلب وإدلب .وأضاف أن معظم التوريدات
عبر هذا المعبر تنفذ ليالً.
وت��اب��ع« :يطلق ش��رك��اؤن��ا ف��ي ال��والي��ات المتحدة
والناتو على هذه القوافل التي تحمل أسلحة لإلرهابيين
«قوافل إنسانية» ،أما في تركيا نفسه ،فتلقي السلطات
بالصحافيين الذين يحاولون معرفة ما تقله تلك القوافل،
إلى السجن».
وأوض��ح أن الصورة األول��ى التقطت يوم  26تشرين
األول الماضي ،وهي تظهر موقفا ً للشاحنات الكبيرة
وموقفين صغيرين للسيارات أحدهما في الجانب التركي
من الحدود وثانيهما في األراض��ي الخاضعة لسيطرة
اإلرهابيين .وأضاف أن هذه المواقف ظلت خالية خالل
ساعات النهار.
لكن ال��ص��ورة الثانية التي التقطت ي��وم  30كانون
الثاني تظهر أنه تم توسيع مساحة هذين الموقفين بشكل
كبير ،كما تم وضع حراسة حولهما ،وعلى الرغم من أنهما
ال يزاالن خاليين خالل ساعات النهار ،إال أن طبقة األسفلت
عليها مهترئة جداً.
وأضاف إلى أن األساليب نفسها تستخدم عادة لدى
التحضير للتدخل العسكري ،ويمكن استخدام مثل هكذا
مواقف لضمان تحرك أرتال عسكرية وقوافل تحمل الذخيرة
واألسلحة بسرعة إلى منطقة العمليات القتالية ،أو من أجل
إرسال القوات وإجالئها من ميدان القتال بسرعة.
من جهة أخرى ،وبعد أن حقق الجيش السوري إنجازا ً
كبيرا ً بفك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء بريف حلب
الشمالي ،أك��دت الخارجية السورية أن بالدها شعبا
وجيشا ،أكثر عزما ً على االستمرار في مكافحة اإلرهاب
والعمل إليجاد حل سياسي لألزمة عبر ال��ح��وار بين
السوريين.
وبحسب وكالة األنباء السورية «سانا» ،فقد قال مصدر
رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم إن
«الجيش العربي السوري وحلفاءه والوحدات الشعبية
ال��م��ؤازرة سجلوا انتصارا ً جديدا ً في معركة مكافحة
اإلره��اب وذلك بفك الحصار اإلجرامي لتنظيمي «جبهة
النصرة» و«أحرار الشام» وبقية المجموعات اإلرهابية
عن مدينتي نبل والزهراء والذي دام ثالث سنوات ونصف

السنة جسد خاللها مواطنو هاتين المدينتين والبالغ
عددهم  60ألف نسمة صمودا ً بطوليا ً وعزيمة ال تلين وثقة
ال تتزعزع بتحقيق النصر على اإلرهابيين».
وأضاف المصدر« :لقد جاء هذا اإلنجاز للجيش العربي
السوري في إطار نهج سورية الثابت في مكافحة اإلرهاب
ورفع المعاناة عن المواطنين جراء ممارسات المجموعات
اإلرهابية في ترويع وتجويع المدنيين واستخدامهم
دروع�ا ً بشرية وحرمانهم من أبسط حقوقهم اإلنسانية
والعيش بشكل طبيعي وآمن».
وتابع المصدر في وزارة الخارجية والمغتربين« :إنه
وفي هذا اإلط��ار نستغرب تصريحات وزي��ري خارجية
فرنسا والواليات المتحدة أول من أمس التي تحمل ذهوال ً
من انتصارات الجيش العربي السوري في ريف حلب
الشمالي وهما اللذان ادعيا كذبا ً الحرص على الشعب
السوري متجاهلين أن ما جرى حرر أكثر من ستين ألفا ً
من المواطنين السوريين من ضراوة الحصار الذي فرض
عليهم األمر الذي يؤشر على االرتباط الوثيق القائم بين
اإلرهابيين والدول المتآمرة على سورية ويؤكد مواصلتها
التورط بسفك الدم السوري ودعم اإلرهاب وتأمين الغطاء
السياسي ألدواتها من المعارضة المأجورة والمرتهنة
ألجندات خارجية للتعمية على مسؤوليتهم في معاناة
السوريين.
وأكد المصدر أن «الشعب السوري وقواته المسلحة
الباسلة التي تحقق االنتصارات تلو االنتصارات لتطهير
كل شبر من أرض سورية المقدسة من رجس اإلره��اب
التكفيري أكثر عزيمة على االستمرار في مكافحة اإلرهاب
والعمل إليجاد حل سياسي لألزمة عبر ال��ح��وار بين
السوريين وإعادة األمن واالستقرار وتوفير الحياة الحرة
الكريمة اآلمنة لجميع السوريين».
وك��ان أهالي بلدتي نبل وال��زه��راء خرجوا أم��س في
استقبال الجيش السوري و حلفائه الذين دخلوا البلدتين
بعد فك الحصار عنهما.
فبعد أكثر من  3سنوات من الحصار المفروض على
بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي تمكن الجيش
السوري وحلفائه من فك الحصار عن هاتين البلدتين،
ولكن الجبهة ما زالت ساخنة مع أحداث جديدة سوف
تحدث في سورية.
فبعد ساعة من كسر الحصار ،دخلت المجموعة األولى
من ال��ق��وات العسكرية السورية وحلفائها ال��ى داخل
البلدتين.
وأفادت مصادر ميدانية بأن الجيش السوري وحلفاءه
تمكنوا خالل الساعات الماضية من إطالق  100صاروخ
على األقل وعشرات قذائف الهاون علي بلدتي ماير وريتان
(اللتين تحولتا إلى مقر لإلرهابيين) ،تمهيدا ً لشن هجوم
بري على هذه المقرات اإلرهابية.

ال�سعودية ترتكب( ...تتمة �ص)9
وارتكب طيران العدوان السعودي مجزرة
بشعة بحق نازحين في مديرية نهم بمحافظة
صنعاء ،حيث استشهد  13نازحا ً بينهم خمسة
نساء وثالثة أطفال من أس��رة واح��دة ،عندما
استهدف حافلة رك��اب على الطريق العام
بمنطقة بران بنهم خالل نزوحهم من المنطقة.
وذكر مصدر محلي بصنعاء ،بحسب «انصار
الله» ،أن ه��ذه الجريمة البشعة باستهداف
النازحين دليل على المستوى الكبير الذي
وص��ل إليه ال��ع��دوان السعودي م��ن اإلج��رام
والبشاعة والطغيان بارتكاب مجازر وجرائم
حرب بحق الشعب اليمني.
وقد استشهد طفل وج��رح آخ��رون بغارات
سعودية على الخط الرابط بين مديريتي جبل
الشرق وعتمة في ذمار ،كما استهدفت غارات
م��ن��ازل ف��ي محافظة ع��م��ران موقعة ضحايا
مدنيين.
الى ذلك ،صدت قوات الجيش اليمني والجان
الثورية هجوما ً لمرتزقة العدوان في منطقة
فرضة نهم شمال ش��رق العاصمة صنعاء.
وذلك رغم الغارات الكثيفة التي شنها طيران
العدوان على المنطقة.
وفي مأرب أكد مصدر عسكري يمني لقناة
العالم ،أن القوات اليمنية المشتركة حررت
ج��ب��ل ص��ل��ب ف��ي منطقة ال��ج��دع��ان .ون��ف��ذت
ال��ق��وات اليمنية عملية التفاف نوعية على
مجاميع المرتزقة وقطعت خطوط إمدادهم في
جبال القرود وتمكنت من السيطرة على قرية
الحراملة.
كما تمكنت قوات الجيش اليمني األربعاء،
من استعادة السيطرة على مرتفعات المدفون
المطلة على وادي «محلي» بمديرية نهم بعد

مواجهات شرسة خاضها الجيش مع المرتزقة
وأسفرت عن دحرها وإجبارها على الفرار.
وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية
«سبأ» ،أن ق��وات الجيش الوطني استعادت
كميات كبيرة من األسلحة التي تركتها المرتزقة
في المواقع التي كانت تتمركز فيها.
وبحسب المصدر ،ف��إن المواجهات التي
ت��ش��ارك فيها المقاومة الشعبية المساندة
للجيش ما زال��ت مستمرة على مشارف قرية
مسورة التي تتحصن فيها المرتزقة على بعد
 10كيلو متر من معسكر الفرضة.
يذكر أن ق��وات الجيش اليمني واللجان
الثورية تمكنت خالل اليومين الماضيين من
استعادة نقيل الفرضة ،وجبال ق��رود ،وجبل
يام ،والمعراضة ،ووادي ملح ،وقرية الشرية،
وجبل رشا ،والعبادل ،وقاع بران من ايادي
المرتزقة بعد م��ع��ارك طاحنة تكبدت فيها
عشرات القتلى والجرحى فيما ما زالت قوات
الجيش تستكمل تطهير مقر قيادة اللواء 312
مدرع بالفرضة وتحكم تطويقه وحصارة من
جميع االتجاهات.
وبعد فشل جيوش العدوان ومن معهم من
المرتزقة في احتالل بلدة فرضة نهم دفع طيران
العدوان السعودي لشن أكثر من  300غارة
جوية همجية أدت الى تدمير الجسر المؤدي
الى البلدة .وطالت الغارات حافالت الركاب
المدنيين والشاحنات التي بقيت محاصرة
خلف الجسر المدمر.
وذك��ر مصدر محلي ،أن مئات السيارات
وال��ش��اح��ن��ات ال��ت��ي تحمل مسافرين وم��واد
غذائية ما زالت عالقة منذ ثالثة أيام بعد تدمير
الجسر.

من جهة أخرى ،شكلت منطقة جيزان جنوب
السعودية ،مسرحا ً لعمليات نوعية للجيش
واللجان الثورية ،حيث قامت وحدة القناصة
التابعة لهم بقنص ج��ن��دي س��ع��ودي خلف
موقع الحثير العسكري بمنطقة الطوال ،فيما
قامت المدفعية اليمنية بقصف موقع الفريضة
العسكري ،ما دفعت الجنود السعوديين الى
الفرار من الموقع .كما استهدفت أيضا ً موقع
الدخان وموقع الملحمة العسكري في جيزان.
وك��ان قتل العشرات من مرتزقة العدوان
السعودي خ�لال محاولتهم التقدم باتجاه
منطقة المدفون في الجدعان بمحافظة مأرب،
فيما قصف الجيش اليمني واللجان الشعبية
مواقع عسكرية سعودية بجيزان ونجران
وعسير جنوب المملكة.
وأف��ادت وكالة األنباء اليمنية «سبأ» ،أن
العشرات من مرتزقة العدوان السعودي لقوا
مصرعهم خالل محاولة تقدم فاشلة باتجاه
منطقة المدفون شرقي منطقة ملح المحاذية
لمنطقة الجدعان بمحافظة مأرب.
وأك��د مصدر عسكري أن الجيش واللجان
الشعبية تمكنوا من دحر عناصر المرتزقة من
عدد من الجبال شرق منطقة ملح.
ون��ش��رت «س��ب��أ» ،أس��م��اء ع���دد م��ن قتلى
مرتزقة ال��ع��دوان بينهم قيادات ب��ارزة قتلوا
خالل المواجهات في قرود وصلب في المنطقة
المذكورة.
من جهة أخرى استهدفت القوة الصاروخية
والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية
المواقع العسكرية السعودية بجيزان ونجران
وعسير ملحقة بالجيش السعودي وعتاده
وآلياته خسائر كبيرة.

وق���ال م��ص��در عسكري بجيزان إن القوة
الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان
الشعبية دكت تجمعات سعودية في موقع
الفريضة وبيت المشقف وشبكة المصفق
باإلضافة إلى مواقع عسكرية أخرى في ملحمة
وبيت الرمادي وسايلة شرقان ،ما أدى إلى
انسحاب اآلليات والجنود من المواقع.
وأشار المصــدر إلى أن القـوة الصاروخيـة
والمدفعية قصفـت أيضـا ً مواقـع سعوديـة
فـي قلل الضيـافـة ومواقع أخـرى في نهوقة
ورق��اب��ت��ه��ا وت��ج��م��ع��ـ�ا ً ل�لآل��ي��ات العسكرية
السعودية ف��ي م��وق��ع ال��س��دي��س العسكري
بنجران.
وأوضح المصدر أن وحدات اإلسناد المدفعي
للجيش واللجان دك��ت مواقع سعودية في
الملطة وقيادة حرس حدود الصحن والخورمة
والمجازة بعسير محدثة إصابات مباشرة في
صفوف العدوان وتحصيناته.
وف��ي س��ي��اق إره��اب��ي ،قتل زع��ي��م تنظيم
«داع���ش» ف��ي اليمن ج�لال بلعيد المعروف
بـ«حمزة الزنجباري» ،أمس ،في غارة بطائرة
من دون طيار.
وبحسب «السومرية نيوز» فقد قال سكان
محليون ومسؤولون ،إن زعيم تنظيم «داعش»
في اليمن الملقب بـ «حمزة الزنجباري» قد قتل
في غ��ارة بطائرة من دون طيار .واستهدفت
الغارة سيارة كانت تقل جالل بلعيد المعروف
بـ «حمزة الزنجباري» واثنين من مساعديه
على طريق بين بلدتي زنجبار وشقراء في
جنوب اليمن.
ويعتبر بلعيد أحد أبرز القيادات السابقة
في تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب.

دخول قوات الجيش الى منطقة السجارية من محوريها الغربي والجنوبي.
من جهة أخرى ،قامت القوات العراقية على بناء جدار اسمنتي حول للعاصمة
بغداد بهدف التصدي لهجمات محتملة لتنظيم «داعش» ،حسبما ذكرت وزارة
الدفاع العراقية أول من أمس.
وقال الفريق الركن عبر األمير الشمري في بيان نشر على موقع الوزارة إن
الجدار األمني المزمع إنشاؤه سيطوق المدينة من جميع الجبهات ،مشيرا ً إلى
أن التحضيرات لبدء العمل انطلقت االثنين الماضي.
وحسب قوله ،فإن الجدار سيمنع مسلحي «داعش» من التسلل إلى بغداد
على متن سيارات مفخخة ،ونقل متفجرات.
ومن المخطط البدء بأعمال التشييد في منطقة الصبيحات على بعد حوالى
 30كم غربي العاصمة ،لعزلها عن الفلوجة التي يسيطر عليها التنظيم
المتطرف.
كما أفاد الشمري بأنه ستتم إزالة بعض الجدران اإلسمنتية أقيمت قبل 10
سنوات في مناطق لم تعد تتعرض لتهديد في محيط بغداد ،وسيتم استخدامها
في الجدار الجديد حول بغداد ،باإلضافة إلى كاميرات مراقبة وأجهزة لكشف
المتفجرات.
ويتوقع أن تبقى الجدران والحواجز حول المنطقة الخضراء التي أنشأتها
قوات التحالف بقيادة الواليات المتحدة والتي أسقطت حكم الرئيس العراقي
الراحل ص��دام حسين في  ،2003وهي منطقة شديدة التحصين تضم في
الوقت الحالي عددا ً كبيرا ً من المباني الحكومة والبرلمان والسفارات من بينها
األميركية والبريطانية.
على صعيد آخر ،نفى مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس األنباء عن
هروب وزير المالية هوشيار زيباري إلى خارج العراق بسبب األزمة المالية
الراهنة.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي« :ال يوجد أي شيء بصدد هرب
وزير المالية على اإلطالق وإذا كان يتمتع بإجازة أو منحت له بالفعل».
وتداولت بعض مواقع التواصل االجتماعي أنباء عن هروب وزير المال
هوشيار زيباري إلى خارج العراق بحجة المرض ،لكن وزارة المالية أكدت
خضوعه للعالج بمستشفى في العاصمة البريطانية لندن.

دعت �إلى الر�ضوخ( ...تتمة �ص)9
الكيان الذي ستصبح له اليد العليا في ما يتعلق بالكهرباء  -األساسية لكل
مواطن ،وأيضا ً فإن الـ 15مليار دوالر (قيمة الصفقة إن تمت) ستشكل دعما ً
هائالً لإلرهاب الصهيوني ،ولحروب كيانه العدوانية والتوسعية ،واستيطانه،
واقتصاده؟
ودان��ت الحملة التضييق والمنع والقمع ال��ذي تع ّرضت له الكثير من
الفعاليات المناهضة للتطبيع أخيراً ،األمر الذي يؤشر إلى أن الحكومة لم تعد
تكتفي بالتطبيع الرسمي ،بل تريد فرض التطبيع على جميع المواطنين ،ومنع
أي صوت معارض ،واستيراد الغاز من العدو محاولة خطيرة لجر المواطنين
األردنيين كافة إلى خانة التطبيع القسري وتمويل اإلرهاب الصهيوني ،وهو أمر
نرفضه ويرفضه عموم المواطنين ،وسيظلون يرفضونه مهما كانت العقبات،
فكرامة الوطن والمواطن أغلى من كل شيء.

الجزائر ت�ستعد للم�صادقة
على د�ستور جديد ال يلقى �إجماع ًا
اجتمع ال��ب��رل��م��ان ال��ج��زائ��ري لمناقشة دستور
جديد بصيغة عرضها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
ويفترض ان تقر من دون تعديل على الرغم من الجدل
ال��ذي تثيره ،وتتضمن تحديد ال��والي��ات الرئاسية
باثنتين وتمنع حملة جنسيتين من تقلد مناصب عليا
في البلد.
وتثير بعض ال��ت��ع��دي�لات خ�لاف��ات حتى داخ��ل
الغالبية البرلمانية ،بينما ت��رف��ض المعارضة
التعديل ،ويتوقع أن يتم التصويت األح��د .وعقد
البرلمان جلسة وضع خاللها النظام الداخلي آللية
سير جلسة التصويت.
وسيعرض رئيس الوزراء عبد المالك سالل مشروع
ال��دس��ت��ور أم���ام لجنة م��ن  60ع��ض��وا ً م��ن مجلسي
البرلمان ،بحسب ما أعلن رئيس مجلس األمة عبد
القادر بن صالح .ونقلت وكالة األنباء الجزائرية عن
بن صالح بصفته رئيسا ً للبرلمان المنعقد في دورة
غيرعادية بغرفتيه أن��ه ألول م��رة «ستمنح الكلمة
لرؤساء المجموعات البرلمانية لمدة  10دقائق خالل
الجلسة المخصصة للتصويت».
وأوض����ح أن ال��ب��رل��م��ان «م��ط��ال��ب خ�ل�ال ال���دورة
االستثنائية ال��خ��اص��ة بالتصويت على مشروع
تعديالت الدستور بقبول التعديالت كليا ً أو رفضها».
ومع بدء أح��داث ما سمي بـ«الربيع العربي» في
 ،2011وع��د بوتفليقة بتعديل الدستور «لتعزيز
الديمقراطية» ،في ما فسر محاولة لمنع التغييرات
التي شهدتها الدول المجاورة خصوصا تونس وليبيا
من االنتقال الى الجزائر.
وب��ع��د خمس س��ن��وات وج���والت م��ن ال��م��ش��اورات

قاطعتها ال��م��ع��ارض��ة ،ق��دم��ت رئ��اس��ة الجمهورية
مست
النسخة النهائية للدستور بأكثر من مئة تعديل ّ
كل فصول الدستور من الديباجة الى آخر مادة تم
استحداثها.
ومن أهم التعديالت المدرجة في الدستور الجديد
«إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط،
وع��دم إمكانية مراجعة ه��ذه ال��م��ادة ف��ي تعديالت
الدستور المقبلة» ،وتتألف كل والي��ة رئاسية من
خمس سنوات.
وك��ان بوتفليقة نجح في إلغاء المادة الخاصة
بتحديد الواليات باثنتين في تعديل أقر عام ،2008
ما مكنه من الترشح الى والية ثالثة ،ثم الى والية
رابعة في  2014رغم مرضه.
وأثار بقاؤه في السلطة معارضة شديدة ،نشأت
على إثرها منظمة تدعى «حركة بركات» (بمعنى كفى)
نظمـت تظاهـرات عـدة منعتهـا السلطـة بالقـوة.
وينتظر أن يصوت البرلمان بغرفتيه من دون
مفاجأة على الدستور ال��ذي يتوقع أن يحصل على
ثالثة أرباع أصوات نواب المجلس الشعبي الوطني
وأعضاء مجلس األمة ،أي ما يعادل  455صوتا ً من
أصل  606عدد أعضاء المجلس الشعبي ( 462نائباً)
ومجلس األمة ( 144عضواً).
ودعا االمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني
عمار سعداني النواب وأعضاء مجلس األمة الى إقرار
الدستور الجديد «ألن��ه مشروع رئيس الجمهورية
ورئيس حزبنا» .وقال« :احرصوا على أال ينقص منكم
صوت واحد» األحد.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1موسيقي ألماني أنشأ األوبرا الكالسيكية األلمانية
2 .2مصيف لبناني ،أداة جزم ،حرف أبجدي مخفف
3 .3مرض ،يشي ،من الحيوانات
4 .4خالف بعدنا ،دولة أفريقية
5 .5حرف جر ،منطقة ساحلية في كرواتيا على األدرياتيك
6 .6مرفأ في قبرص ،سنوات
7 .7يصوت الضفدع ،ع ّزتا ،ضمير متصل
8 .8تظفر الشعر ،من المخلوقات
9 .9مصيف لبناني ،مدينة إيرانية ،متشابهان
1010إسم موصول ،رتلت ,السقي
1111أقرضا المال ،نهر من روافد الدانوب
1212نرطبه بالماء ،من مؤلفات األديب اللبناني جبران

1 .1ممثل مسرحي لبناني
2 .2للنداء ،صوت حزين ،نهر في ألمانيا
3 .3نلهو ،كرها ،صاح التيس
4 .4دولة أوروبية ،رتبة عسكرية
5 .5أول اغادر ،دولة عربية
6 .6وجهة نظر ،تقال قبل األغاني الشعبية ،بسطه
7 .7نجلس برفقة ،قطع
8 .8الفاني ،كامل ،متشابهان
9 .9بحر ،قرية فلسطينية ،غاب النجم
1010وقت وحين ،اإلسم القديم لدولة آسيوية
1111سقطت باإلمتحان ،شهر مصري
1212دولة أوروبية ،يتبع
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،941826357 ،736549182
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{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سريلنكا ،ي��راع  ) 2اف،
واترلو  ) 3نحارب ،جاكرتا ) 4
نيتها ،ليما  ) 5السا ،انبا ،سا 6
) انام ،انفا  ) 7يمن ،بالد ،نحن 8

) نسيم ،تألفا  ) 9وي ،الو ،تردما
 ) 10نادمنا ،يقال  ) 11ناسبي،
نمد ،لي  ) 12باتراس ،ري.
عموديا:
 ) 1س���ان م��اري��ن��و ،ن���ي ) 2
رف��ح ،مسينا  ) 3انساني ،اسب

 ) 4ل��وري��ان ،م��أدب��ا  ) 5نابت،
اب ،لميت  ) 6كت ،هاملتون ) 7
ارجان ،اا ،انا  ) 8ال ،بادلت ،مس
 ) 9يوكالن ،فريد  ) 10ري ،فنادق
 ) 11التمساح ،مالي  ) 12ااا،
نبالي.

 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 Boy
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة لورين
كوهين من إخراج وليام برنت
بيل .م��دة ال�ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCالس س��ال �ي �ن��اس��ن
س��ي��ن��م��ا س� �ي� �ت ��ي ،اس � �ب� ��اس،
فوكس)
Sisters
ف �ي��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة أمي
ب��وه�ل�ي��ر م��ن اخ� ��راج جاسون
م � � ��ور .م� � ��دة ال�� �ع� ��رض 118
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).
Alvin and the
Chipmunks
ف��ي��ل��م ت� �ص ��وي ��ري ب �ط��ول��ة
ج��اس��ون ل��ي م��ن اخ ��راج والت
بيكر .مدة العرض  92دقيقة.
( ،ABCك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس
ساليناس ،سيتي كومبلكس،
س� �ي� �ن� �م ��ا س � �ي � �ت� ��ي ،ف� ��وك� ��س،
غاالكسي)
بالنسبة لبكرا شو
فيلم كوميدي بطولة واخراج
زي��اد الرحباني .م��دة العرض
 125دق �ي �ق��ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Boy
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة لورين
ك��وه �ي��ن م ��ن اخ�� ��راج وول��ي��ام
ب��رن��ت ب �ي��ل .م��دة ال �ع��رض 98
دق� �ي� �ق���ة ،ABC( .دي� ��ون� ��ز،
اس�ب��اس ،ف��وك��س ،ينماسيتي،
اسباس).

