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220 مليار �صنتيم لإعانة البلديات  
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بالتخلي عن �ل�صيا�صة 
د�خــــــــــــل �لــــــبلــــــديـة 
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بلقا�صم �صاحلي

 �صنـــــدعم �لرئيــــ�ص يف
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لوالية  االقت�صاديني  املتعاملني  �صادرات  قيمة  و�صلت 
اإىل 12 مليون و 212  برج بوعريريج خالل �صنة 2017 
عملية   165 من  اأزيد  عن  ناجمة  كعائدات  دوالر  األف 
امل�صنعة  املنتجات  و  ال�صلع  خمتلف  �صملت  ت�صدير 
حمليا,  ح�صب ما اأفاد به مدير الغرفة املحلية للتجارة 

و ال�صناعة عبد القادر حايد.
العام  القيمة خالل  زيادة هذه  امل�صوؤول  نف�س  ويتوقع 
اجلاري 2018 و ذلك يف ظل و�صع --كما قال-- جملة 
من االإجراءات التحفيزية و الت�صهيالت اجلمركية لفائدة 
تيك�صتار  ببلدية  امليناء اجلاف  بعد دخول  امل�صدرين 
اللوجي�صتيكي  ال�صعر  بخف�س  �صمح  ما  اخلدمة  حيز 

للم�صدرين و املتعاملني االقت�صاديني.
كما تهدف غرفة التجارة و ال�صناعة للوالية اإىل مرافقة 
على  الت�صدير  على  الت�صجيع  و  اأخرى  اإنتاجية  فروع 
غرار الفالحة خا�صة و اأن الوالية تتوفر على اإمكانات 
من  هامة  كميات  ت�صدير  من  متكنها  كبرية  زراعية 
املنتجات الفالحية على غرار زيت الزيتون و الع�صل, 

وفقا لل�صيد حايد.
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ر�ؤية من الواقع
الف�صيح  ال�رشق  وانا اجتول يف  ا�صبوع      منذ 
, من كرثت تنقالتي وجدت يف اجلزائر قارة 
مع  را�صية  جبالها  �صا�صعة  .ارا�صي  لوحدها 
�صبكة من الطرق تربط بني والياتها وبلدياتها 
وقراها. ولكن لال�صف الكثري من املناطق التي 
زرتها عبارة عن جتمعات �صكانية تفتقد لطابع 
ويف  املرافق  وجود  رغم   ) الكاملة   ( املدينة 
نف�س الوقت تغيب فيها اجلمالية وروح العمران 
املقرات  لها  �صف  باملاليني  ال�صكنات   .
االإدارية واملوؤ�ص�صات املختلفة حيث ال يوجد 
احلي  او  الواحد  ال�صارع  ففي  تنا�صق  بينها 
جتد مزيج وخليط من الطبوع يف البناء وحتى 
ويغيب  ال�رشدين  علب  ت�صبه  وكلها  االلوان. 

بها  لعبت  وقد  االعتناء  وقلة  االخ�رشار  فيها 
العوامل والت�صابق نحو اال�صتيالء على العقار 
متناثرة  للبناء  قطع  اىل  منه  العديد  وحتويل 
ماي�صبه  اىل  اغلبتها  حتول  قد  وهناك  هنا 
مب�صاهمة  والع�صوائيات  الفو�صوي  البناء 
الرقابة  االدارة املحلية والبلديات ويف غياب 
.روادتي  والعمران  البناء  مديريات  و�رشامة 
فكرة وانا االآن اكتب العمود اليومي يف مقهى 
انرتنت بتقرت حيث ح�صارة بني جالب ومدن 
يف  بدات  التي  واالآثرية  اجلميلة  ريغ  وادي 
هدمت  التي  العتيقة  م�صتاوة  واحياء  الزوال 
ومل يبقى منها �صوى االطالل . ب�رشورة وقف 
التفكري  غاية  اىل  والرتميمات  البناءات  كل 

يحافظ  الذي  اجلزائري  العمراين  النمط  يف 
وثقافتنا  هويتنا  يحفظ  و  مدننا  تاريخ  على 
فوات  قبل   - مر�صوم  ا�صدار  اال�رشاع يف  مع 
االوان - الأختيار منوذج اأمثل ومتفق عليه يعرب 
على  احلفاظ  مع  مدينة  كل  خ�صو�صيات  عن 
طابعها. الأن مااآلت اليه الكثري من املدن التي 
وق�صنطينة  وعنابة  �صطيف  يف  عليها  وقفت 
يف  نفكر  يجعلنا  �صوف  ووادي  وقاملة  وتب�صة 
لها  التي  النريد  ذاكرة االجيال  احلفاظ على 
الينا  االقرب  والدليل   , وتنف�صم  تنف�صل  ان 
قبابها  بداأت  العريقة  مبدنها  الوادي  والية 
تتهاوى وتتناق�س , وكل جتديد ل�صكن يق�صي 
على الرمزية والرتاث واالآثار . و كل املناطق 

التي   – املدينة  م�صطلح  على  متحفظا   -
,باتت عبارة عن ور�صات  زرتها ومتعنت فيها 
ا�رشار  .مع  واالأ�صالك  اال�صمنت  من  واأكوام 
ال�صفلي وجعله  بالطابق  املواطنني باالهتمام 
للكراء  مراآب  بدون  بناية  ال  اذ   ) قاراجات   (
جتمع  وا�صبحت  تف�صخت  قد  مدننا  هذه   .
فيها كل الطبوع من الروماين اىل ال�صيني اىل 
والنمط  اال�صيل  الطابع  ماعدى   , الع�صوائي 
الظاهرة  م�صت  عليه.وقد  املتعارف  القدمي 
حتى القرى واالرياف .ولهذا يجب ان نتدارك 

عملية امل�صخ املمنهج قبل فوات االوان .

عبدالعزيز بلخادم 

املرحوم مهري ...جامع و جامعة
ال�صابق  العام  االأمني  قال 
عبدالعزيز  لالأفالن 
 , مداخلته  يف  بلخادم 
الكلمة  جمعية  ندوة  يف 
حول  واالإعالم  للثقافة 
الراحل عبداحلميد مهري 

مبنا�صبة ذكرى رحيله:
حيا  يجمعنا  مهري   -
 , جامع  هو   , وميتا 
يف  قدوة  ...كان  وجامعة 
التدبري  وح�صن  االخالق 
انه   ,,, و�صرب  ُظلم  لقد   ,

البلد  اأهرامات  من  هرم 
لالقتداء  اأحوجنا  وما 
نهجه  على  وال�صري  به 
جند  اأن  فخرا  ...ويكفي 
ال�صباب يهتم ويفتخر مبن 
البلد  حترير  يف  �صاهموا 
من  عمل  مبادئ  وتر�صيخ 
وبدورنا   , الراحل  اجلها 
نعمل  اأن  دائما  نحاول 
اجلزائر  هامة  لرفع  بها 
عاليا دائما , والعمل على 

احرتام الراأي االآخر.

حل 12 ق�سية جنائية 
وتوقيف 15 متورطا 
خالل �سهر دي�سمرب 

برج بوعريريج 

�سادرات املوؤ�س�سات 
 االقت�سادية فاقت 12 

مليون دوالر 

الوطني  لالأمن  اجلنائية  الفرق  متكنت 
دي�صمرب  �صهر  الوطني, خالل  الرتاب  عرب 
جنائية  ق�صية   12 لغز  فك  من   , الفارط 
مع  العمدي  القتل  بجرائم   متعلقة 
اأمام  تقدميهم  مت  متورطا   15 توقيف 
واأو�صح  املخت�صة.  الق�صائية  اجلهات 
بيان للمديرية العامة لالمن الوطني اأم�س 
ال�صبت اأنه بالن�صبة جلرائم القتل العمدي, 
مكنت حتريات ال�رشطة الق�صائية املنجزة 
والتقنية  العلمية  ال�رشطة  فرق  مب�صاعدة 
جرمية,   12 خيوط  وفك  "معاجلة  من 
متورطا,  �صخ�صا   15 اإيقاف  عن  اأ�صفرت 
من بينهم 12 فاعلني رئي�صيني و03 �رشكاء 
مت تقدميهم جميعا اأمام اجلهات الق�صائية 
املخت�صة اإقليميا, مبوجب ملفات جزائية 
واأ�صاف  القاطعة"  باالأدلة  م�صفوعة 
القتل  ق�صايا  دوافع  اأن  امل�صدر  ذات 
املا�صي  دي�صمرب  يف  امل�صجلة  العمدي 
و  "ال�صجارات  اإىل  االوىل  بالدرجة  تعود 
بف�صل  االإ�صتفزازات", حيث مت معاجلتها 
جهود م�صالح ال�رشطة التي اعتمدت على 
العينات  خمتلف  وفح�س  العلمية  "االأدلة 
العايل يف  التحكم  وكذا على  والب�صمات,  
من  اجلنائية  االأدلة  ورفع  حفظ  عملية 

م�رشح اجلرمية".

البليدة  

 11 جريحا يف حادث ت�سادم بني حافلة 
لنقل امل�سافرين و �ساحنة 

خلف حادث مرور وقع ليلة اجلمعة 
ال�صيار  الطريق  على  ال�صبت  اإىل 
الرابط  �صطره  يف  غرب  �رشق- 
بني موزاية و ال�صفة )غرب البليدة( 
بجروح  �صخ�صا   11 اإ�صابة  يف 
ك�صفت  ح�صبما  اخلطورة  متفاوتة 
املدنية  احلماية  م�صالح  عنه  
وقع  الذي  احلادث  هذا  متثل  و 
لالأمطار  الكثيف  الت�صاقط  نتيجة 
ح�صبما اأفادت به ذات امل�صالح يف 
ذات مقطورة عن  �صاحنة  انحراف 
الطريق  و�صط  توقفها  و  م�صارها 
مما ت�صبب  يف ا�صطدامها بحافلة 
من  قادمة  كانت  امل�صافرين  لنقل 
تلم�صان نحو تب�صة مما خلف جرح 

11 �صخ�صا.  
احلماية  عنا�رش  تدخل  اإثر  على  و 
اجلرحى  جميع  اإجالء  مت  املدنية 
فانون اجلامعي  مل�صت�صفى فران�س 

لتلقي االإ�صعافات اإىل جانب تنظيف 
الطريق لتعود �صيولة املرور بعدها 
فتحت  جهتها  من  عادي  ب�صكل 

يف  حتقيقا  االأمنية  امل�صالح 
املو�صوع ملعرفة مالب�صات هذا 

احلادث.

يف البحث عن املدينة االأ�سيلة.. !

ببلدية  "عمرونة"  بقرية  م�صكن   201 ربط  ال�صبت  اأم�س  مت 
وذلك  املدينة  غاز  توزيع  ب�صبكة  )تي�صم�صيلت(  احلد  ثنية 

باإ�رشاف من الوايل 
عبد القادر بن م�صعود  و�صملت هذه العملية اجناز 5ر2 كلم 
ال2ر5  يفوق  مايل  بغالف  الطبيعي  الغاز  توزيع  �صبكة  من 
مليون دج �صمن ال�صطر االأول من �صندوق الت�صامن وال�صمان 
يف  للوايل  املقدمة  ال�رشوحات  ح�صب  املحلية  للجماعات 
اإطار زيارته التفقدية لعدد من امل�صاريع التنموية ببلدية ثنية 
احلد كما ك�صف املدير الوالئي للطاقة عبد الكرمي اأو�صعبان 
عن اأنه �صيتم خالل االأ�صابيع القليلة املقبلة ربط 120 م�صكن 
لرجام(  )بلدية  "حم�صية"  بدوار  املدينة  غاز  توزيع  ب�صبكة 

�صمن ال�صطر االأول من نف�س ال�صندوق.

تي�سم�سيلت 

ربط اأزيد من 200 م�سكن 
بقرية "عمرونة" بغاز املدينة

احلفنـاوي بن عامـر غــول

ميلة 

3710 منا�سب جديدة للتكوين املهني 
التعليم  و  التكوين  موؤ�ص�صات  تعر�س 
منا�صب   3710 ميلة  بوالية  املهنيني 
اجلديد  الدخول  بر�صم  للتكوين  جديدة 

املزمع يف 25 فرباير 
ال�صبت  اأم�س  به  اأفادت  كما  اجلاري, 
املديرة املحلية للقطاع �صمرية بلماجات 
وتتوزع املنا�صب اجلديدة املعرو�صة على 
الهتمني -- ت�صيف امل�صوؤولة--  ال�صباب 
املتوج  التكوين  يف  من�صبا   2720 على 

التكوين  اآخر �صمن  من�صبا   99 و  ب�صهادة 
القطاع و �صبكته  التاأهيلي وتقوم م�صالح 
و  مركزا   14 على  املوجودة  التكوينية 
بحملة  مبيلة  متخ�ص�صا  وطنيا   معهدا 
اأجل  من  وا�صعة  واإعالمية  حت�صي�صية 
�صغل  بغية  بالتكوين  املهتمني  ا�صتقطاب 
ت�صتهدف  التي  و  املعرو�صة  املنا�صب 
رغبات  و  العمل  �صوق  احتياجات  تلبية 

ال�صباب, وفقا لذات امل�صوؤولة.
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جاب اهلل يخلف نف�سه مرة اأخرى

خطب �ساخنة  ل"ملعار�سة" يف م�ؤمتر العدالة و التنمية
.     بن فلي�س يفتح النار على اأويحي    .       جاب اهلل يحذر من القرارات االنفرادية

ع�سام بوربيع 

وقد ح�رضت اأم�س اأ�شغال امل�ؤمتر 
حزبية  �شخ�شيات  عدة  ال�شيا�شي 
رئي�س  بينها  من  التي  و  و�شيا�شية 
احلك�مة ال�شابق علي بن فلي�س، و 
رئي�س احلك�مة ال�شابق اأي�شا اأحمد 
حم�س  حركة  ورئي�س   ، بيت�ر  بن 
ورئي�شها   ، مقري  الرزاق  عبد 
ال�شابق اأب� جرة �شلطاين ، اإ�شافة 
اإىل رئي�س حزب الفجر اجلديد بن 
بعيب�س ، وعدة �شخ�شيات �شيا�شية 

اأخرى .
وقد ا�شتهل الكلمة رئي�س احلك�مة 
ال�شابق اأحمد بن بيث�ر الذي حاول 
حال  ت�شخي�س  مقت�شبة  كلمة  يف 
باملجتمع  تعلق  ما  �ش�اء  البالد، 

الأخالقي  الرتدي  اإىل  م�شريا   ،
العنف  وكذلك   ، امل�شت�رضي 
الذي اأ�شبح ال��شيلة املف�شلة بني 

الأ�شخا�س .
و�شفه  ما  على  بيث�ر  بن  وركز 
ح�شبه  اأ�شبح  الذي  بالف�شاد 
م�ؤ�ش�شا، متاأ�شفا اأن تبقى اجلزائر 
مب�اردها على عذا احلال ، داعيا 

الكل للتجند .
اإىل  بعدها  الكلمة  واأعطيت 
بن  علي  ال�شابق  احلك�مة  رئي�س 
كلمة  الآخر  ه�  قدم  الذي  فلي�س 
�شاخنة، معتربا اأن ال�ش�اد الأعظم 
امل�اطنة،  منق��س  للجزائريني 
مب�اطنة  فقط  البع�س  ينعم  فيما 

ف�ق العادة.
ت�جد  ل  اأنه  املتحدث  وقال 

ه�  ال�شعب  لي�س  مادام  م�اطنة 
من يقرر، م�شيفا يف �شياق اآخر اأن 
امل�شاكل الجتماعية حتل باحل�ار، 
و اأن امل�شاكل الجتماعية ل حتلها 
احلك�مة  بل  الأمنية،  امل�شالح 
عن  امل�ش�ؤولة  هي  اعتربها  التي 
اأن  وبعد   ، الجتماعية  امل�شاكل 
اأن�اعه  ب�شتى  الف�شاد  اإىل  اأ�شار 
اأن  املتحدث  قال  امل�شت�رضي، 
واأن   مهلهلة،  الداخلية  اجلبهة 
مربمج  املنظمات  و  الأحزاب 
وه�  الأحادية  ظل  يف  تك�شريها، 
تفجري  و  للفتنة  مدعاة  ح�شبه  ما 

الأم�ر.
وقال اأنه ل خمرج لالأزمة ال�شيا�شية 
غري  والجتماعية  القت�شادية  و 
لتجمع   ، الطاولة  وغري  احل�ار  

جميع الأطياف و النقابات و الكل 
 ، معار�شة  اأو  �شلطة  من  �ش�اء   ،

ونقابات معرتف بها اأو العك�س.
املعار�شة  اأن  فلي�س  بن  وقال 
التف�شري  اأن  و   ، اأبدا  تف�شل  مل 
ال�حيد لال�شتقالل الدميقراطي 
 ، �شفافة  و  نزيهة  انتخابات  ه� 
م�شيفا اأنه مل يزرع الت�شاوؤم اأبدا 
امل��س  اأن   " نقل  مل  اأبدا  و   ،
 ، الإطالق  على   " للعظم  حلق 
على  نخاف   ، الث�رة  اأبناء  لأننا 
 " عبارة  فهمت  وقد   . اجلزائر 
م�جهة  اأنها   " للعظم  امل��س 
اأحمد  احلايل  احلك�مة  لرئي�س 
بها  �رضح  قد  كان  الذي  اويحي 

�شابقا.
بدوره، قدم رئي�س جبهة العدالة 

والتنمية عبد اهلل جاب اهلل الذي 
متت  يك�ن  اأن  املفرت�س  من 
وج�د  عدم  بعد  اأم�س  تزكيته 
مناف�شني له قدم ه� الآخر كلمة 
ال�اقع  فيها  اأ�شتعر�س  �شديدة 

اجلزائري امل�ؤ�شف ح�شبه.
هذا  اعترب  الذي  اهلل  جاب 
امل�ؤمتر وقفة للتاأمل و العتبار 
على  ال�ش�ء  الآخر  ه�  �شلط   ،
ال�شتماع  عدم  و  الأحادية 
كل  رغم  اأنه  ،معقبا  الآخر  اىل 
ال�شع�بات فاإنهم لن يف�شل�ا ولن 

يياأ�ش�ا يف رحلتهم الن�شالية .
القرارات  من  اهلل  جاب  وحذر 
مبثابة  هي  التي  الفردية 
ال�حدة  يف  امل�شم�م  امل�شمار 
جاب  اأن  فهم  حيث  ال�طنية، 

اهلل يتحدث عن قرارات الثالثية 
بخ��ش�شة  اخلا�شة  الأخرية 
امل�ؤ�ش�شات، ودعا املتحدث اإىل 
بني  تكامل  واىل  ال�ش�رى  مبداأ 
احلاكم و املحك�م نح� دينهم و 
 ، تكن�ل�جي  تقدم  واىل   ، اأمتهم 
وجمتمع ل يغرق يف ال�شتهالك 
، م�شلطا ال�ش�ء على من و�شفهم 
بالإ�شتئ�شاليني ولي�س العلمانيني 
، واىل حماولت �رضب مق�مات 
حماولة   ، ال�طنية  ال�شخ�شية 
قد  جديد  فكري  �رضاع  خلق 
 ، عقباه  يحمد  ل  ما  اإىل  ي�ؤدي 
ا�شماه  مما  اهلل  جاب  حذر  كما 
املكر اخلارجي الغربي، معتربا 
اأن الكيد اخلارجي مدف�ع فقط 

اإذا حت�شنت اجلبهة الداخلية.  

اختتمت جبهة العدالة و التنمية اأم�س بالعا�سمة اأ�سغال موؤمترها الأول، والذي توجه اإىل اإعادة تزكية رئي�س اجلبهة عبد اهلل جاب اهلل، و انتخاب 
اأع�ساء املجل�س ال�سوري ، اإ�سافة اإىل ا�ستحداث منا�سب مت طرحا كمقرتحات يف املوؤمتر و التي تتعلق مبن�سب الأمني العام ، ومن�سب رئي�س املجل�س 
ال�سوري ، والذين �سيتم انتخابهم الأ�سبوعني القادمني ، اإ�سافة اإىل ا�ستحداث هيئات جديدة لعل من اأهمها جلنة الرقابة و التوجيه و التي �ستكون 

مهمتها رقابة اخلط ال�سيا�سي للحزب ، وكذلك اإمكانية ا�ستحداث من�سبي نائبي رئي�س احلزب .

بلقا�سم �ساحلي

�سندعم الرئي�س يف حال تر�سحه مرة اأخرى
اأم�س  ي�م  �شاحلي  بلقا�شم  اأكد 
ال�طني  التحاف  حزب  مقر  من 
بالعا�شمة   ANR اجلمه�ري  
عقب اختتام اأ�شغال الندوة ال�طنية 
للمكاتب ال�لئية ،عن دعم احلزب 
لرئي�س  م�رضوط  ل  و  الكامل 
ب�تفليقة  العزيز  عبد  اجلمه�رية 
دعم  لعدم  مربر  اأي  غياب  م�ؤكدا 
الرئي�س يف حال قرر ال�شتمرار يف 
�رضط  اأخرى  لعهدة  البالد  قيادة 
والقدرة  الإرادة  لالأخري  يك�ن  اأن 
الإرادة  اإىل  اإ�شافة  بذاك  للقيام 

ال�شعبية.
العام  الأمني  �شاحلي  بلقا�شم  اأكد 
حلزب التحالف ال�طني اجلمه�ري 

باأنحزبه ا�شتطاع اأن يفر�س نف�شه 
كق�ة  فاعلة يف ال�شاحة ال�شيا�شية 
اأكد  حيث  الأرقام  ت�ؤكده  ما  وه� 
التحالف  حزب  باأن  املتحدث 
املرتبة  احتل  اجلمه�ري  ال�طني 
امل�الة  اأحزاب  بني  من    05
واملرتبة 09 على امل�شت�ى ال�طني 
من بني اأكرث من 70 حزب، بالرغم 
من كل التع�شفات التي تعر�س لها 
حزبه فمن غري املعق�ل اأن حزب 
ميتلك اأكرث من 200 األف �ش�ة يف 
 06 �ش�ى  يح�شل  ل  الت�رضيعيات 
بع�س  هناك  اأن  حني  يف  مقاعد، 
الأحزاب متتلك 60 اإىل 70 �ش�ت 
 11 اإىل   10 حت�شل  اأن  ا�شتطاعت 

مقعد، وه� الأمر الذي دفع ح�شب 
اإىل  احلزب  دع�ة  اإىل  املتحدث 
قان�ن  يف  النظر  اإعادة  �رضورة 

النتخابات.
الرئا�شيات  يخ�س  ما  يف  اأما 
بلقا�شم  اأكد  فقد  املقبلة 
وا�شح  حزبه  م�قف  باأن  �شاحلي 
ل  الكامل  الدعم  من  و�رضيح 
عبد  الرئي�س  لفخامة  م�رضوط 
اأن  اإىل  م�شريا  ب�تفليقة  العزيز 
امل�اعيد  يحرتم  حزب  حزبه 
اأحداث  اإختزال  واأن  الد�شت�رية 
امل�عد  يف  ال�شيا�شية  ال�شاحة 
اإجحاف  يعترب  فقط  الإنتخابي 
اأن  ينتظر  الذي  امل�اطن  حق  يف 

ال�شيا�شية  الأحزاب  اإليه  تلتفت 
مت�شائال  ان�شغالته،  اإىل  وت�شتمع 
عن  املعار�شة  اأحزاب  غياب  عن 
ال�شاحة ال�شيا�شية  وعدم تقدميها 
لت�رضيحات ول� ب�ش�رة اأولية ح�ل 
يف  م�شيفا  املقبلة،  الرئا�شيات 
نف�س ال�شياق باأن امل�اطن الي�م ل 
يحتاج اإىل ال�شماع عن نية الرئي�س 
من  اأخرى  لعهدة  تر�شحه  يف 
عدمها بقدر ما ه� حمتاج ملعرفة 
العمل  البدائل املطروحة وبرامج 
كان  الذي  الأمر  وه�  اجلديدة 
اأحزاب  تقدمه  اأن  املفرو�س  من 

املعار�شة ل اأحزاب امل�الة.
 يحي عواق

اإثر عملية بحث ومت�سيط مبنطقة بني بوعتاب ال�سلف

ك�سف خمباأ للإرهابيني وقنبلة تقليدية

�سرطة احلدود مبطار هواري بومدين

ت�قيف 03 اأ �سخا�س بح�زتهم اأكرث من 99 األف اأورو دون ت�سريح

وعلى  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
اإثر عملية بحث ومت�شيط مبنطقة 
ن.ع.1،  ال�شلف/  ب�عتاب  بني 
للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�شفت 
فيفري   02 ي�م  ال�شعبي،  ال�طني 
تقليدية  قنبلة  يح�ي  خمباأ   ،2018
الغذائية  امل�اد  من  وكمية  ال�شنع 

واأغرا�س اأخرى ويف نف�س ال�شياق، 
للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�شفت 
اأهالل  باأولد  ال�شعبي  ال�طني 
باملدية/ن.ع.1، خمباأ يح�ي كمية 
من امل�اد الغذائية واأغرا�س اأخرى، 
فيما �شبط عنا�رض الدرك ال�طني 
 )02( بندقيتي  بامل�شيلة/ن.ع.1، 

التهريب  اإطار حماربة  �شيد.   يف 
واجلرمية املنظمة، اأوقفت مفرزة 
وعنا�رض  ال�شعبي  ال�طني  للجي�س 
ن.ع.2،  بتلم�شان/  ال�طني  الدرك 
بح�زتهما  خمدرات   )02( تاجري 
بـ  تقدر  املعالج  الكيف  من  كمية 
)97( كيل�غرام، وبالأغ�اط/ن.ع.4  

 )65( بح�زته  )01( خمدرات  تاجر 
املعالج،  الكيف  من  كيل�غرام 
بتندوف/ن.ع.3،  ت�قيف  مت  فيما 
 )02( بح�زته  )01( خمذرات  تاجر 
كما  املادة،  نف�س  من  كيل�غرام 
مهربني   )02( بتمرنا�شت  اأوقف 
بح�زتهما )245850( قر�س مق�ي.

بتنظيم  املتعلق  الت�رضيع  خمالفة  بتهمة 
واإىل  من  الأم�ال  روؤو�س  وحركة  ال�رضف، 
اخلارج، قامت م�شالح �رضطة احلدود مبطار 
من  العا�شمة،  باجلزائر  ب�مدين  ه�اري 
ت�قيف 03 اأ�شخا�س ترتاوح اأعمارهم مابني 
حجز  مع  ال�شاد�س،  والعقد  الثالث  العقد 

مبلغ مايل قدره 99000 اورو، اأثناء حماولتهم 
مغادرة الرتاب ال�طني عرب الرحالت اجل�ية 
وعليه متكنت  اأجنبية.  دول  نح�  اجلزائرية 
امل�شتبه  عند  بحجز  احلدود  �رضطة  ق�ات 
به  امل�شتبه  اأما  اأورو  األف   50150 الأول  به 
الف   28450 مبلغ  معه  يحمل  فكان  الثاين 

اأورو وبالن�شبة للم�شتبه به الثالث فتم حجز 
اأورو، حيث تعترب  األف  بح�زته مبلغ 20700 
املبالغ املالية التي حجزت بح�زتهم تف�ق 
القيمة امل�شم�ح اأخذها مع امل�شافر، ومن 
دون الت�رضيح بها لالإدارة املخت�شة، ولهذا 
اإىل  وحت�يلها  املحج�زات  م�شادرة  متت 

الإجراءات  ل�شتكمال  املخت�شة،  امل�شالح 
تبقى م�شخرة  ال�رضطة  اإن ق�ات  القان�نية، 
بكافة اإمكانياتها املادية و الب�رضية يف �شبيل 
ممتلكاته  و  امل�اطن  اأمن  على  احلفاظ 
مبختلف  الإجرام  وجه  يف  املنيع  واحلاجز 

اأن�اعه.

املدية

 حتديد ه�ية االإرهابيني 
املق�سي عليهما 

 الفرق العملياتية للجمارك
 اجلزائرية باإيليزي

حجز 75 كلغ من الكيف املعالج

الإرهابيني  ه�ية  حتديد  مت 
اخلطريين املق�شي عليهما ي�م 
الأربعاء املا�شي ب�لية املدية، 
ح�شب ما اأفاد به اأم�س ال�شبت 
ال�طني.  الدفاع  ل�زارة  بيان  
واأو�شح ذات امل�شدر، اأنه "يف 
وتبعا  الإرهاب  مكافحة  اإطار 
من  املنفذة  الن�عية  للعملية 
ال�طني  للجي�س  مفرزة  طرف 
ي�م 31 جانفي 2018  ال�شعبي، 
باملدية  اأهالل  اأولد  ببلدية 
/ن.ع.1، التي مكنت من الق�شاء 
خطريين   )02( اإرهابيني  على 
مت  اأ�شلحتهما،  وا�شرتجاع 
حتديد ه�يتهما، ويتعلق الأمر 
عبد  +ت.  املجرم  من  بكل 
الرحمن+ املدع� +اأب� البنات+ 
باجلماعات  التحق  الذي 
وكذا   ،1993 �شنة  الإرهابية 

+م م�شطفى+ املكنى +لقمان 
التحق  الذي  رباح+،  اأب� 
�شنة  الإرهابية  باجلماعات 
املجرمني  هذين  ويُعد   1994
اأعمال  عدة  عن  م�ش�ؤولن 
اإجرامية باملدية وعني الدفلى 
وتاأتي  وال�شلف".  وتي�شم�شيلت 
التي  امليدانية  النتائج  هذه 
اجلي�س  وحدات  حتققها 
ل�شيما  ال�شعبي،  ال�طني 
املن�رضم  يناير  �شهر  خالل 
على  الق�شاء  من  مكنت  والتي 
بكل  الإرهابيني  من  العديد 
واملدية  وجيجل  خن�شلة  من 
على  "لت�ؤكد  وب�مردا�س، 
ال�طني  اإرادة وعزمية اجلي�س 
ال�شعبي يف الق�شاء نهائيا على 
الأمن  وتعزيز  الإرهاب  اآفة 
والطماأنينة و�شط امل�اطنني". 

العملياتية  الفرق  متكنت 
باإيليزي  اجلزائرية  للجمارك 
من  املنق�شية  ال�شنة  خالل 
الكيف  من  كلغ  292ر75  حجز 
 300 من  اأزيد  و  املعالج 
كي�س  و350  �شجائر  خرط��شة 
من مادة ال�شمة ، ح�شب ح�شيلة 
 . الهيئة  ن�شاطات ن�رضتها ذات 
كما مت خالل نف�س الفرتة حجز 
�شاحنات  ثالثة  و  �شيارة   13
من  قارورة   3.767 ح�ايل  و 

وغريها  الكح�لية  امل�رضوبات 
والألب�شة  الغذائية  امل�اد  من 

وغريها عرب ال�رضيط 
ح�اجز  وخمتلف  احلدودي 
القيمة  بلغت  فيما   ، املراقبة 
ملي�ن   51 للمحج�زات  املالية 
ملي�ن   480 من  اأزيد  و  دج 
مت  فيما  مالية  كغرامات  دج 
اإح�شاء املبلغ املايل عن طريق 
البيع  طريق  عن  التح�شيل 
باملزاد العلني 110 ملي�ن دج. 
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الفئات اله�شة تتهم الرتبويني بتهمي�شهم

ت�سيري اخلدمات االجتماعية يغذي اخلالف بني النقابات
طفت اإىل ال�شطح اخلالفات النقابية حول ملف اخلدمات الجتماعية، من اأجل افتكاك متثيل لهم �شمن ت�شيري اأموال اخلدمات، و�شط ت�شعيدات من طرف 

الإداريني والفئات اله�شة، وتهم لبع�ض النقابات مبحاولة احتكار الت�شيري، و�شط وعيد بالحتجاج.

�شارة بومعزة

عاد النقا�ش حول ملف اخلدمات 
االجتماعية بقطاع الرتبية بالتزامن 
باللجنة  اخلا�صة  واالجتماعات 
من  باخلدمات،  اخلا�صة  التقنية 
اأجل حتديد طرق الت�صيري وحتديد 
ال�صوابط والفئات واأهم اخلدمات، 
ليك�صف عن تهم متداولة بني اأبناء 
القطاع، بخا�صة من طرف النقابة 
امل�صرتكة  لالأ�صالك  امل�صتقلة 
الرتبية،  لقطاع  املهنيني  والعمال 
الوطني  من�صقها  �رّصح  حيث 
اأن  لـ«الو�صط«،  بحاري  علي  �صيد 
للخدمات  التقليديني  امل�صريين 
على  م�رصون  االجتماعية 
اق�صائهم من امل�صاركة يف الت�صيري 
والكنابا�صت،  االأنباف  اإىل  م�صريا 

عن  يرتاجعوا  لن  اأنهم  موؤكدا 
ا�صتمرار  ظل  يف  متثيلهم،  مطلب 
م�صيفا  وجزر،  مد  بني  و�صعيتهم 
والعمال  امل�صرتكة  اأناالأ�صالك 
من  طويال  حرموا  املهنيني 
هيكل  غياب  ظل  يف  التمثيل، 
تغرّي  ما  وهو  ييوحدهم،  نقاب 
نقابتهم، ي�صاف  بعداإن�صاء  حاليا 
الو�صعيات  اأدنى  �صمن  اأنهم  له 
ميثلوا  اأن  ي�صتدعي  ما  وهو 
للخدمات  حاجة  الفئات  اأكرث 
اأنهم  اأ�صاف  كما  االجتماعية. 
بن  نورية  الرتبية  وزيرة  طالبوا 
ال�صرتداد  بالتدخل  غربيط 
نقابي  عمل  وتكري�ش  حقوقهم 
التقليدي،  يعّو�ش  احرتايف 
االأ�صالك  عن  ممثل  وتكري�ش 
العمال  عن  واآخر  امل�صرتكة 

املهنيني.

احتجاجاتهم  بخ�صو�ش  اأما 
الوالئية، فقال اأنها �صنت عرب عدة 
واليات حوايل 5 واليات اأ�صبوعيا، 
باعت�صامات  تعزيزها  انتظار  يف 
جهوية وتوحيد �صفهم يف م�صرية 
ال�صغط  اأجل  من  الحقا  وطنية 

ل�صالح مطالبهم.
رئي�ش  هدد  واأن  و�صبق  هذا 
امل�صرتكة  االأ�صالك  نقابة 
الرتبية  لقطاع  املهنيني  والعمال 
غربيط  بن  بحاري،  علي  �صيد 
الذي  ا�صتقرار قطاعها  بزعزعة 
من خالل  ا�صتقراره  على  عملت 
املهنة،  اأخالقيات  ميثاق  توقيع 
 200 بخروج  مهددا  �صنتني،  قبل 
واللجوء  لل�صارع  عامل  األف 
ا�صتمرار  حالة  يف  الق�صاء  اإىل 
حرمانهم من حقهم يف اخلدمات 
الفئات  اأنهم  رغم  االجتماعية 

بحاري  واتهم  اله�صا�صة،  االأكرث 
فئة  على  بالرتكيز  الرتبية  وزيرة 
االأقدر  كونهم  دونهم،  الرتبويني 
اآخر  بتعبري  اأو  القطاع  �صل  على 
وال�صنة  التالميذ  م�صري  رهن 
فئتهم  تبقى  حني  يف  الدرا�صية، 

تعاين.

دزيري: العمال املهنيون 
ممثلون ونرف�ض 

تعديل املادة 9

لالحتاد  العام  االأمني  جهته  من 
والتكوين  الرتبية  لعمال  الوطني 
رّد  دزيري،  ال�صادق  »االأنباف« 
جلنة  م�صتوى  على  التمثيل  باأن 
االجتماعية  اخلدمات  ت�صيري 
خا�صع لالنتخاب، وهو املج�صد، 

موؤكدا متثيل الفئات اله�صة واأنهم 
اأنهم  باللجنة، يف حني  م�صاركون 
النظر يف املادة  اإعادة  يرف�صون 
عن  منا�صب   3 حتدد  والتي   ،9
و3  للمتو�صط  و3  االبتدائي 
امل�صرتكة  واالأ�صالك  بالثانوي، 
متواجدون  املهنيني  والعمال 
والثانوية،  املتو�صطة  باملرحلة 
ما  هو  التخ�صي�ش  اأن  حني  يف 

يرف�صه االأنباف.
اخلدمات  ملف  وعرف  هذا 
االجتماعية �صل�صلة من املطالب 
�صنتني،  قبل  وتعديله  بالتزامن 
حيث م�ش 58 مادة من اأ�صل 77 
ت�صمنها القرار و جاءت يف اإطار 
ن�صبت  القطاعات  متعددة  جلنة 
يف وقت �صابق، خا�صة اأن متويل 
االإجتماعية  اخلدمات  �صندوق 
للدولة  �صنوية  مب�صاهمة  »يتم 

ا�صافية  مالية  اإعانة  متنح  التي 
تقدر ب 3 باملائة من كتلة جور 
 2 ن�صبة  تخ�ص�ش  املوظفني 
اخلدمات  ل�صندوق  منها  باملائة 
دعت  حني  يف  االجتماعية«، 
العديد من نقابات قطاع الرتبية 
اأموال  اإنفاق  “تر�صيد”  اإىل 
للقطاع  االإجتماعية  اخلدمات 
باملائة   80 ن�صبة  وتخ�صي�ش 
بدل  الت�صامنية  للن�صاطات  منها 
ودعا  وال�صياحية،  الرتفيهية 
اأموال  ت�صيري  حتويل  اإىل  اآخرون 
من  االجتماعية  اخلدمات 
اإىل امل�صتوى  امل�صتوى املركزي 
الوالئي بهدف تقريب االأموال من 
العمال وكذا على �رصورة �رصف 
اأموال اخلدمات االإجتماعية على 
الن�صاطات ذات الطابع الت�صامني 

�صيما يف جمال ال�صحة.

220 مليار �شنتيم لإعانة البلديات  

زوخ ياأمر االأميار بالتخلي عن ال�سيا�سة داخل البلدية
.      م�شروع متهيدي لقانون اجلباية املحلية ي�شهل تنظيم وحت�شيل اجلباية

.      كرمي بن نور: �شرورة م�شايرة املتطلبات املتزايدة للمواطن العا�شمي
القادر  عبد  العا�صمة  وايل  اأمر 
زوخ االأميار بالتخلي عن الت�صيي�ش 
عن  االبتعاد  و  البلدية  داخل 
اإياهم  داعيا  االأحزاب،  ح�صا�صية 
اإىل العمل وخلق جو من االن�صجام 
خدمة  يف  للم�صاهم  التكامل  و 
مدنية  موؤ�ص�صة  باعتبارها  البلدية 
العام  ال�صالح  خدمة  على  تعمل 
القادر زوخ  واأفاد عبد  للمواطن   
بروؤ�صاء  اجتماعه  خالل  االأم�ش 
م�صاحله  اأن  ال57   البلديات 
�صنتيم  مليار   220 خ�ص�صت  قد 
ال  التي  للبلديات  كاإعانات  توجه 
اإطار املخطط  متلك مدخول يف 
ب�رصورة  ،وطالب  للتنمية  البلدي 
�صبط ملفات الت�صوية باإعطاء كل 
االأهمية لهذه امللفات و�صدد وايل 
املتابعة  �رصورة  على  العا�صمة  
امليدانية الأي م�رصوع يف امليدان 
املرجوة،  النتائج  حتقق  حتى 
على  البلديات  روؤ�صاء  م�صجعا 
اجلهود التي يقومون بها يف �صبيل 
اإر�صاء املواطن ،معربا عن ر�صاه 
من  العديد  حققه  الذي  للم�صتوى 
زوخ   القادر  عبد  وطالب  االأميار. 
اإىل  بالتوجه   ، البلديات  روؤ�صاء 
،يف  للف�صل  االإدارية  املحكمة 
املداوالت  قرار  رف�ش  مت  حالة 
البلدية  منتخبي  عليها  اتفق  التي 
قراره  عن  را�صني  غري  وهم 
دعوة  رفع  اإىل  اإياهم  ،داعية 

اإذا مت ه�صم  الوالية  ق�صائية �صد 
من  للبلدية  املخ�ص�صة  امل�صاريع 
اأن  الوايل  وا�صار   . الوالية  طرف 
املتابعة امليدانية للم�صاريع غائبة 
و  العمال  و  االأموال  توفر  ،رغم 
االإمكانيات على حد قوله  ،موؤكدا 
االإجراءات   كل  اأخذ  �صيتم  انه 
ملراقبة و ملرافقة العمل امليداين 
اأو�صى  كما  املختلفة   للم�صاريع 
البلديات  زوخ،روؤ�صاء  القادر  عبد 
والعمل  للبلدية  العام  باالأمني 
بتوجيهاته، نظرا للدور الهام الذي 
يقدمه االأخري لت�صهيل املعامالت 
اأخر  �صياق  ويف  للبلدية   االإدارية 
الن�صو�ش  اأن  وايل اجلزائر  اأ�صار  
م�صريا  للتغيري،  قابلة  القانونية 
ي�صتطيع  البلدية  رئي�ش  اأن  اإىل 
اخلدمات  من  العديد  يقدم  اأن 
النقائ�ش  رغم  لل�صكان  والكثري 
البلدية.  قانون  يحملها  الذي 
و�صدد  وايل العا�صمة على �رصورة 
امل�صاهمة يف التنمية  املحلية،من 
خدمات  و  البلديات  تهيئة  خالل 
مت  انه  ا  ،كا�صفا  االإداري   النظام 
الإعادة  مليار  اأالف   4 تخ�صي�ش 
ال�صدد  ذات  العمارات  ويف  تهيئة 
املحيط  نظافة  اأهمية  على  اأكد 
لي�ش  املحيط  نظافة  اأن  مو�صحا 
يف رفع القمامة فقط و اإمنا اإعادة 
بعث كل االأحياء ال�صكنية من خالل 
اإحياء امل�صاحات اخل�رصاء  اإعادة 

القادر  اأخرى �صجع عبد  من جهة 
الذين  االأميار  بع�ش  مبادرة  زوخ، 
مبادرة  ،مثمنا  مب�صاريع  تقدموا 
و  ع�رصنة  يف  الداخلية  وزارة 

رقمنة االإدارة .

م�شروع متهيدي لقانون 
اجلباية املحلية ي�شهل 

تنظيم وحت�شيل 
اجلباية

بو  املحلية  االإدارة  مدير  بدوره  
الداخلية  وزارة  ،اأن  احمد  احمد 
لقانون  متهيدي  م�رصوع  تعد 
تنظيم  يعيد  املحلية  اجلباية 
لهذه  حت�صيله  وت�صهيل  البلديات 
ح�صيلة  اأخر  اأن  م�صريا  اجلباية  
ب  قدرت  اإح�صاوؤها  مت  للبلديات 
كبرية  ن�صبة  �صنتيم  مليار   4200

منها يف الر�صوم.
اأن  املحلية  االإدارة  مدير  واأفاد 
عليها  تتح�صل  التي  االإعانات 
�صنتيم  مليار  ب3.4  تقدر  البلدية 
،اأما فيما يخ�ش  الن�صاط املهني 
باملائة   66 ن�صبة  فيمثل  للبلدية 
على  ال�صحي  الو�صم  حني  يف   ،

اللحوم ميثل ن�صبة  85 باملائة .
و اأ�صاف ذات املتحدث ،«هناك 26 
اجلزائر  والية  م�صتوى  بلدية على 
مل تعد هذه امليزانيات �صنة 2017 

وبعد التعليمة حيث قامت باإعداد 
ميزانيتها االإ�صافية ومت امل�صادقة 
عليها من املجال�ش املنتخبة اأدى 
ب  يقدر  معترب  مايل  توفري  اإىل 
3500 مليار �صنتيم بق�صم الت�صيري« 
واأو�صح بو اأحمد احمد فيما يتعلق 
وللميزانيات  احل�صابات  بتاأخر 
�صنوات  منذ  ،تقريبا  اال�صافية 
بان«  م�صريا   ، عديدة  الأ�صباب   94
ميكن  ال  موجودة  اأمواال  هناك 
تعليمة  �صدور  وبعد   ، ا�صتغاللها 
كل  داخلية  مالية  م�صرتكة  وزارية 
اإ�صافية«  ميزانية  لها  البلديات 

على حد قوله.
يف  �صاهم  املحلية  اجلباية  قانون 
املحلي  التنموي  الواقع  حت�صني 
نور  بن  كرمي  جهته  من  للعا�صمة 
الوالئي،  ال�صعبي  املجل�ش  رئي�ش 
بالعا�صمة  التنمية  واقع  اثنى على 
�صهدت  الوالية  بان  ،مو�صحا 
»نحن  ق،  م�صيفا  معترب  حراكا 
كم�صوؤولني حمليني علينا اأن نواكب 
املطالب  اأو  املتطلبات  ون�صاير 
العا�صمي«  للمواطن  املتزايدة 
املحلية  اجلباية  قانون  اأن  واأكد 
حت�صني  يف  متميزة  ب�صورة  �صاهم 
للعا�صمة  املحلي  التنموي  الواقع 
تطبيق  على  �صاعد  الذي  االأمر 
عبد  اجلمهورية  رئي�ش  برنامج 

العزيز بوتفليقة«.
 اإميان لوا�ض .

 الأمني العام لنقابة �شبه 
الطبيني الونا�ض غا�شي

جتميد االإ�سراب الدوري
قررت النقابة اجلزائرية ل�صلك 
ال�صبت،  اأم�ش  الطبي،  �صبه 
الدوري  اإ�رصابها  جتميد 
ت�صنه  الذي  اأيام  ثالثة  ملدة 
اأ�صابيع،  ثالثة  من  اأكرث  منذ 
لـ«ا�صتجابة«  نتيجة  وذلك 
وال�صكان  ال�صحة  وزارة 
واإ�صالح امل�صت�صفيات لبع�ش 
مطالب النقابة و«فتحها لباب 

احلوار«.
لنقابة  العام  االأمني  وقال 
غا�صي  الونا�ش  الطبيني  �صبه 
اأن قرار »جتميد  يف ت�رصيح، 
اتخذه  الذي  االإ�رصاب 
للنقابة  الوطني  املجل�ش 
نتيجة  جاء  اليوم،  املنعقد 
لالجتماع املنعقد يوم االأربعاء 
احلوار  جلنة  مع  املا�صي 
االجتماعيني  ال�رصكاء  مع 
متخ�ش  وما  ال�صحة«  بوزارة 
اإيجابية«ويف  »نتائج  من  عنه 
املتحدث،  اأكد  االإطار،  ذات 
»ا�صتجابت  ال�صحة  وزارة  اأن 
النقابة  مطالب  الأهم 
ملف  ت�صوية  يف  واملتمثلة 
امل�صايقات التي يتعر�ش لها 
�صيما  حمليا  النقابيني  بع�ش 
وبجاية«،  اجللفة  بواليتي 
م�صيفا اأن »املطالب االأخرى 
تتطلب وقتا لكن الوزارة اأبدت 

ا�صتعدادا لدرا�صتها«.
اأن احلوار مع  وك�صف غا�صي 
قريبا«  »�صيتوا�صل  الو�صاية 
االجتماع  تاريخ  حتديد  دون 
وزارة  ممثلي  مع  املقبل 
م�صت�صارها  اأكد  التي  ال�صحة 
�صليم بلق�صام يف ت�رصيح �صابق 
اأن احلوار الذي متت مبا�رصته 
االجتماعيني  ال�رصكاء  مع 

�صمح »بت�صوية كافة النزاعات 
اىل  اأدت  التي  االجتماعية 
مت  حيث  االإ�رصاب«،  تنظيم 
اتخاذ قرار تن�صيب جمموعة 
عمل ملتابعة ملف عمال �صبه 

الطبي.
املحكمة  اأ�صدرت  وقد 
ق�صاء  ملجل�ش  االإدارية 
االثنني املا�صي  يوم  اجلزائر 
�رصعية«  بـ«عدم  قرارا 
بوزارة  دفع  ما  االإ�رصاب، 
االدارة  »اإلزام  اإىل  ال�صحة 
الق�صائية  االأحكام  باحرتام 
املنظمة لعالقات العمل وكذا 
بالقانون  املرتبطة  االأحكام 
العمومي«،  للوظيف  العام 
واعتبار »امل�صتخدمني الذين 
ا�رصاب  يف  باأنهم  ي�رصحون 
مبنا�صب  يلتحقون  وال 
يف  الواقع  يف  اأنهم  عملهم 
للمن�صب  اإهمال  و�صعية 
اإدارية  الإجراءات  ويتعر�صون 
متعددة، بداأ باقتطاعات غري 
الراتب«، جمددة  م�صقفة من 
ورفع  للحوار  ا�صتعدادها 
عمال ال�صلك �صبه الطبي اإىل 
املطالب  من  جملة  الو�صاية 
تتمثل  واالجتماعية،  املهنية 
املهني  امل�صار  معاجلة  يف 
»ال. نظام  من  واال�صتفادة 
التاأطري  منحتي  ومن  اأم.دي« 
توفري  جانب  اإىل  والتوثيق 
امل�صت�صفيات  داخل  االأمن 
م�صاعدي  ترقية  واأحقية 
العدد  وتكوين  التمري�ش 
الكايف ل�صبه الطبيني وتوظيف 
احلا�صلني  املمر�صني 
يف  لي�صان�ش  �صاهدة  على 

التمري�ش. 

عائلته تتهم وكالة �شياحية بالتق�شري

اختفاء معتمرمن اأدرار
اأم�ش وقفة  اأدرار  نظم �صكان مدينة 
م�صكن  مقر  اأمام  من  احتجاجية 
اهلل  عبدا  �صاهل  لل�صيد  العائلي 
بعد  غام�صة  ظروف   فى  املختفي 
اأيام عندما توجه رفقة  اأكرث من 10 
بتاأطري  االأ�صخا�ش  من  جمموعة 

هواري  مطار  اإيل  �صياحية  وكالة 
التوجه  بغية  بالعا�صمة  بومدين 
اختفي  حيث  العمرة  منا�صك  الأداء 
فجاأة عن االأنظار مع غياب االت�صال 
رفقة  كان  حيث  اأدرار  يف  بعائلته 
زوجته التي تعذر عليها الذهاب اإيل 

العمرة وهي تفقد زوجها الذي قالت 
ذهب الأداء �صالة الع�صاء ومنذ ذالك 
�صكان  اإن  اأخباره  انقطعت  الوقت 
العائلة  ت�صامنوا  مع  اأدرار  مدينة 
ال�صياحية  الوكالة  تتهم  بدورها  التي 
بالتق�صري يف فقدان عبدا هلل �صاهل 

اأين  جيدة  ب�صحة  يتمتع  والذي 
اأدرار  هنا يف  الق�صية  هذه  اأ�صبحت 
عن  يتحدث  الكل  عام  راأي  ق�صية 
اجلميع  والتي حريت  االختفاء  حالة 

وطرح فيها اأكرث من �صوؤال 
بو�شريفي بلقا�شم 
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اأطباء و�سيادلة يف قلب ف�سائح املتاجرة باحلبوب املهلو�سة
اأخذت ق�سايا  التجارة باملخدرات و املواد ال�سامة منحنى خطري جدا وغري م�سبوق يف اجلزائر خالل ال�سنوات الأخرية لع�سابات خطرية اإمتهنت هذا 

الن�ساط وحولت كثريا من  اجلزائر ملدانني ومنحرفني ميثلون ب�سفة يومية اأمام هيئات الق�ساء ويتم�سكون بعبارة » اأنا مري�ض نف�سي و اأعالج يف م�سح 
عقلي » لتخفيف من العقوبة م�ستندين على و�سفات طبية و �سهادات تكون يف اأغلب احلالت مزورة و حم�سل عليها بطريقة غري �سرعية جتر معها 
اأطباء و �سيادلة نحو قف�ض الإتهام فيجدون اأنف�سهم مهددين بعقوبات ت�سل يف اأغلب احلالت لأكرث من 20 �سنة والذين لو كانوا يف حالت عديدة 

�سحايا فاإنه ل يخفى اأن البع�ض منهم يكونون �سركاء فعليني بعدما اأ�سالت لعابهم اإيرادات هاته ال�سفقات ، حيث يقومون ببيع الأقرا�ض املهلو�سة التي 
توجه للمر�سى للمدمنني كما يحرر بع�ض الأطباء �سهادات طبية لأ�سخا�ض اأ�سحاء على اأنهم مر�سى نف�سيني .

حاالت عديدة مرت على حماكمنا 
بتهم  تورطوا  �صيادلة  و  الأطباء 
املهلو�صة  باحلبوب  املتاجرة 
w على  ال�صوء  ت�صليط  �صنحاول 
خطورة  على  للوقوف  منها  عدد 

الظاهرة .

حترير و�سفات �سورية 
باملحاباة

عاجلتهم  التي  الق�صايا  بني  من 
حمكمة احلرا�ش موؤخرا هي ملف 
الكاليتو�ش  مبنطقة  اأطباء  اأربعة 
والرابع  عامني  اأطباء  منهم  ثالثة 
االأمرا�ش  يف  خمت�ش  طبيب 
فرار  حالة  يف  موجود  العقلية 
بجنحة  تورطوا  ر،ج«   « املدعو 
�صورية  طبية  و�صفات  حترير 
ل�صالح  املحاباة  �صبيل  على 
 « جعفر  �ش،   « اخلام�ش  املتهم 
من  الثاين  العقد  يف  �صاب  وهو 
طبية  و�صفات  على  حت�صل  العمر 
بعدما  العامني  االأطباء  عند  من 
احتال عليهم باإح�صار �صيخ طاعن 
با�صطرابات  م�صاب  ال�صن  يف 
والده  انه  اأ�صا�ش  على  عقلية 
با�صم  طبية  و�صفة  على  للح�صول 
متويف  وهو   « معمر  �ش،   « والده 
الطبيب  عند  يعالج  كان  الذي  و 
له  حرر  الذي  ج«  ر،   « املخت�ش 
وجيز  ظرف  يف  طبية  و�صفة   27
 2013 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
و 2014 وبا�صتعمال بطاقة ال�صفاء 
اخلا�صة به كان يقتني املهلو�صات 
ت�صبب  ما  وهو   ، ترويجها  بغر�ش 
يف اأ�رضار مادية فادحة لل�صندوق 

الوطني لل�صمان االجتماعي .
من  انطلق  الق�صية  يف  التحقيق 
ال�صندوق  بها  قام  داخلي  حتقيق 
بعد  االجتماعي  لل�صمان  الوطني 
مفرط  ا�صتعمال  يف  اال�صتباه 
لبطاقة �صفاء با�صم �صخ�ش يدعى 
يف  ا�صتعمالها  مت   « معمر  �ش،   «
اأقرا�ش  عن  عبارة  اأدوية  اقتناء 
مهلو�صة خا�صة باالأمرا�ش العقلية 
حررها  طبية  و�صفات  مبوجب 
ر،ج«   « يدعى  خمت�ش  طبيب 
والبالغ عددها 27 و�صفة يف ظرف 
اأ�صهر قليلة باالإ�صافة اإىل و�صفات 
اأطباء عامني  با�صم  اأخرى حمررة 
اأن  التحقيق  تبني من خالل  كما   ،
�صاحب بطاقة ال�صفاء هو �صخ�ش 
تقدم  �صكوى  على  وبناءا   ، متويف 
لل�صمان  الوطني  ال�صندوق  بها 
االجتماعي اأمام م�صالح االأمن مت 
فتح حتقيق ق�صائي اأمر به قا�صي 
احلرا�ش  حمكمة  لدى  التحقيق 
ومت ا�صتدعاء 7 اأطباء و 30 �صيديل 

�صيدلياتهم  من  االأدوية  اقتناء  مت 
اأن  ات�صح  بعدما  معهم  للتحقيق 
129قر�ش  يقتني  كان  املعني 

مببالغ  برنامج عالجي  كل  على 
دينار  األف   68 ب  تقدر  مالية 

يفوق  ما  اأي  يف كل �صيدلية 
�صنتيم  مليون   200 مبلغ 
وبناءا   ، ترويجها  ليعيد 
متابعة  متت  ذلك  على 
اأربعة اأطباء منهم ويتعلق 
االأمر بكل من » د، �ش« » 
اأ ، م« » ع، �ش« باالإ�صافة 

يف  املخت�ش  الطبيب  اىل 
ج«  ر،   « العقلية  االأمرا�ش 

املوجود يف حالة فرار والذي 
اأنه  التحريات  خالل  من  تبني 

م�صاحلهم  لدى  معروف  �صخ�ش 
بتحرير و�صفات طبية باملحاباة ، 
كما تو�صل التحقيق اإىل اأن املتهم 
» �ش، خالد » كان ي�صتعمل بطاقة 
�ش،   « بوالده  اخلا�صة  ال�صفاء 
لال�صتفادة  وفاته  بعد   « معمري 
االجتماعي  ال�صمان  خدمات  من 
االأطباء  ت�رضيحات  وح�صب   ،
العامني فان املتهم كان يق�صدهم 
ال�صن  يف  طاعن  �صيخ  وبرفقته 
لفح�صه وحترير  والده  اأنه  مدعيا 
يرتدد  فرتة  وبعد  طبية  و�صفة  له 
لتحرير  املعالج  الطبيب  على 
والده  با�صم  اأخر  طبية  و�صفة  له 
جدا  مري�ش  اأنه  يدعي  بعدما 
بدافع  و  التنقل  باإمكانها  ولي�ش 
االإن�صانية قام االأطباء بتحرير تلك 
املطاف  بهم  لينتهي  الو�صفات 
اأ�صا�ش  وعلى   ، ق�صائية  مبتابعات 
للمتهم » �ش، خالد »  ذلك وجهت 
تهم احل�صول على موؤثرات عقلية 
ق�صد البيع بو�صفات طبية �صورية ، 
التزوير وا�صتعمال املزور وانتحال 
احلب�ش  اإيداعه  ومت  الغري  هوية 
احلرا�ش  حمكمة  على  واإحالته 
ومبثوله اأمام القا�صية اأنكر الوقائع 

املتابع 
م�صريا  بها 

�صخ�ش  اأنه  اىل 
ا�صطرابات  من  يعاين  مري�ش 
خمت�ش  طبيب  عن  ويعالج  عقلية 
وال  اجتماعيا  موؤمنا  لي�ش  والأنه 
يطلب  كان  ال�صفاء  بطاقة  ميلك 
له  يحرر  اأن  املعالج  الطبيب  من 
لال�صتفادة  والده  با�صم  الو�صفة 
االجتماعي  ال�صمان  خدمات  من 
التي تكبدت خ�صائر فادحة ، نافيا 
بذلك ا�صطحابه ل�صيخ لي�ش بوالده 
الذي تويف �صهر جوان 2013 عند 
االأطباء العامني لالحتيال عليهم ، 
وكيلة  التم�صت  ذلك  اأ�صا�ش  وعلى 
اجلمهورية عقوبة 7 �صنوات حب�ش 
غرامة  دينار  األف   500 و  نافذة 
مالية نافذة ، مع 5 �صنوات حب�ش 
نافذة يف حق الطبيب املخت�ش يف 
االأمرا�ش العقلية » ر،ج« املوجود 
 ، الغرامة  نف�ش  يف حالة فرار مع 
يف  القانون  تطبيق  التم�صت  فيما 

حق باقي االأطباء .

�سيدلية 
�سمن �سبكات 

لرتويج املوؤثرات 
العقلية

ويف عملية اأخرى قام عنا�رض االأمن 
االأمن  لعنا�رض  دورية  اثر  على 
لفت  اأين  املنطقة،  اأحياء  باإحدى 
انتباههم �صخ�صني م�صبوهني، وبعد 
التقّرب منهما واإخ�صاعهما لعملية 
تلم�ش ج�صدي عرث بحوزتهما على 
كمية من املوؤثرات العقلية قّدرت 
وا�صرتجاع  مهلو�ش  قر�ش   151 بـ 
مبلغ مايل قدر باأربعة اأالف دينار 
من عائدات املتاجرة باملخدرات 
م�صتبه  �صخ�صني  توقيف  مع   ،
من  التحّريات  فيهما،ومّكنت 
توقيف �صخ�ش ثالث �صيديل تبنّي 
اأنه يقوم ببيع االأقرا�ش املهلو�صة 
دون و�صفة طبية. و�صعت م�صالح 
حدا  موؤخرا  اجلزائر  والية  اأمن 
�صيديل  ت�صم  ع�صابة  لن�صاط 
املهلو�صة،  احلبوب  يف  تتاجر 

وحجزت 
معتربة  كميات 
املهلو�صة  االأقرا�ش  من 
قدرت بـ 1488قر�ش مهلو�ش 
من خمتلف االأنواع و قارورتني 
توقيف  مت  كما  مهلو�ش،  �صائل 
�صخ�صني يتخذان من هذه التجارة 
مربحا.  ن�صاطا  القانونية  غري 
تلقي  اىل  تعود  الق�صية  حيثيات 
ال�رضطة ملعلومات مفادها  قوات 
برتويج  االأ�صخا�ش  اأحد  قيام 
مب�صاعدة  املهلو�صة  االأقرا�ش 
الفور  ،على  املنطقة  من  �صيديل 
عني  اىل  ال�رضطة  قوات  تنقلت 
للم�صتبه  تر�صدت  اأين  املكان، 
من  اخلروج  ب�صدد  كان  الذي  فيه 
مليء  بكي�ش  حممال  ال�صيدلية 
خمتلف  من  املهلو�صة  باالأقرا�ش 
مداهمة  متت  ،وعليه  االأنواع 
االأخري،  فيه  يقيم  الذي  املنزل 
بناء على اإذن بالتفتي�ش �صادر عن 
كللت  اإقليميا،  املخت�صة  النيابة 
العملية بالنجاح واأ�صفرت عن حجز 
االأقرا�ش  من  معتربة  ثانية  كمية 
�صائل  وقارورتي  املهلو�صة 
مهلو�ش، وعليه مت تقدمي امل�صتبه 
فيهما اأمام وكيل اجلمهورية الذي 
اأ�صدر حكم املثول الفوري يف حق 
امل�صتبه فيه االأول و اأمر اإيداع يف 

حق ال�صيديل.

�سيدليات تزّود تاجر 

خمدرات باملوؤثرات 
العقلية بو�سفات مزورة

و يف ذات ال�صياق اأ�صدرت حمكمة 
اجلنح حكما يق�صي ب�صبع �صنوات 
حب�صا نافذا وغرامة مالية بقيمة 
املدعو  حق  يف  دينار،  مليون 
احليازة  بجنحة  �صنة   31 »ع.�ش« 
من اأجل البيع للمخّدرات و جنحة 
ال�صنف  من  اأبي�ش  �صالح  حيازة 
�رضعي،  مرّبر  بدون  ال�صاد�ش 
فيما متت متابعة �رضيكه املدعو 
احليازة  بجنحة  �صنة  »ف.م«32 
الأجل ا�صتهالك املخّدرات حيث 
حب�صا  ب�صنة  حكم  �صده  �صدر 
نافذا و غرامة مالية نافذة بقيمة 
عاجلتها  الق�صية  دينار.  األف   50
الرابع  احل�رضي  االأمن  م�صالح 
بناءا على معلومات موؤكدة واردة 
يقوم  �صخ�ش  وجود  مفادها 
برتويج املخدرات على منت 
م�صتوى  على  نارية  دراجة 
اخل�رضاء  امل�صاحات 
عمار  جامعة  من  بالقرب 
كان  الذي  و  الثليجي، 
املدعو  �رضيكه  برفقته 
»ف.م« ، ليتم توقيفه وبحوزته 
اإ�صرتاها  املخّدرات  من  قطعة 
و  »ع.�ش«،  الدراجة  �صائق  من 
معه  �صبطت  تفتي�صها  بعد  التي 
املعالج  الكيف  من  قطع  خم�ش 
مهيئة  بال�صتيكي  بغالف  ملفوفة 
اأ�صفل  باإحكام  خمباأة  كانت  للبيع 
تفتي�ش  عملية  ،وكلّلت  مقعدها 
فيه  للم�صتبه  العائلي  امل�صكن 
�رضيكه  على  القب�ش  باإلقاء 
يتعلق  و  الق�صية،  يف  الرئي�صي 
�صنة   19 »ح.ي«  باملدعو  االأمر 
مادة  من  10�صفائح  حجز  مع 
�صمن  م�صنفة  اإ�صطناعية 
العقلية  املوؤثرات  و  املهلو�صات 
ملغ   5 باركيديل  عالمة  حتمل 
 10 على  حتتوي  �صحيفة  كل   ،
مبجموع  اأي  مهلو�صة  اأقرا�ش 
اأخرى  �صفيحة  و  100قر�ش، 
مع   1 توتينال  العالمة  حتمل 
باالإ�صافة  اأقرا�ش،  ثمانية  بها 
اأي�صا  م�صنف  مركب  �صائل  اإىل 
�صمن املهلو�صات يحمل العالمة 
املعمّق  التحقيق   . هالوبوريدول 
يف الق�صية اأف�صى اإىل اأن امل�صتبه 
و�صفات  بتزوير  يقومان  فيهما 
املّخ  يف  خمت�ش  لطبيب  طبية 
على  التحايل  ق�صد  واالأع�صاب، 
احل�صول  ثم  من  و  ال�صيدليات، 
االأقرا�ش  من  كميات  على 
املهلو�صة و املتاجرة بها بطريقة 
غري م�رضوعة،و مت اإيداعهما رهن 
احلب�ش املوؤقت بتهمة احليازة و 
العقلية  باملوؤثرات  املتاجرة 

بطريقة غري �رضعية. 



جزائري   اأمني    م�صدر  و�صف  
النوعية  الأمنية  العملية  رفيع 
التي وقعت يف  ولية جيجل �رشق 
يناير    30 يوم  الوطني  الرتاب 
اإنتهت  حيث  النوعية ،  بالعملية 
على   بالق�صاء    الأخرية   هذه 
الت�صالت   و  الت�صفري  م�صوؤول 
القاعدة  تنظيم  يف   الكرتونية  
�صيوؤدي  ما  وهو  املغرب   ببالد 
على  التنظيم  ا�صعاف   اإىل 
�صياق  ويف  الت�صالت  م�صتوى 
امل�صدر   نف�س  ك�صف  مت�صل 
الأمني  الرفيع امل�صتوى اأن اأحد 
عملية    يف   القتيلني   الإرهابيني 
موؤ�ص�صة  م�صوؤول   كان  ق�صنطينة  
الأندل�س  وهي الذراع العالمي  
لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب 
يدعى  ه�صام اليا�س ابو رواحة   

�صغريي   عادل.
فاإن   امل�صدر   ذات  وح�صب    
ق�صنطينة  من  �صغريي   عادل 
النرتنت   الربجميات  يف  تقني  
كان بني اأكرث 15  �صخ�صية  الأكرث  
القاعدة   تنظيم  �صمن  خطورة   
لي�س   وهذا  املغرب    بالد  يف 
يف  القتالية   قدراته   ب�صبب   
امكاناته  ب�صبب    بل   امليدان 
الت�صالت   ت�صفري  جمال  يف 

البيانات  اعداد  و  الإلكرتونية  
العالمية  با�صم التنظيم ،  وقد  
ن�صط   ه�صام اليا�س اأبو رواحة  يف  
امل�صلحة  الإ�صالمية   اجلماعة  
   2000 عام  غاية   GIA     اإىل 
ثم  انخرط يف اجلماعة ال�صلفية  
والقتال  GSPC    وقد  للدعوة 
جامعة  يف  الإلكرتونيك  در�س  
البداية  من  وكان  ق�صنطينة، 
بارعا يف جمال الت�صفري ، ويعتقد 

درا�صة   تابع  اأنه  املحققون  
تقنيات   لتعلم  النرتنت   يف  
ون�رش  النرتنت   عرب  الت�صفري 
وكان  للتنظيم   الدعائية   املواد 
اللجنة  مل�صوؤول  المين   الذرع 
العالمية ال�صابق  قا�صمي �صالح 
املدعو  حممد ابو �صالح  الذي 
  2013 فيفري  يف  �صهري  اعتقل 
التي   العملية   اأمنية   عملية   يف 
النرتنت  خبري   ا�صقاط  فيها  مت 

الأندل�س   موؤ�ص�صة  وم�صوؤول 
والتي متت   يوم 30  يناير 2018  
ببلدية  يف منطقة م�صتة حم�صن، 
كانت  جيجل   ولية  الطهر  برج 
عملية  اأمنية دقيقة مت التح�صري 
طرف  من  ا�صابيع  عدة  منذ  لها 
مع  وبالتن�صيق  اخلا�صة  القوات 
الوحدات اجلوية املتخ�ص�صة يف 
الدفاع عن الأقليم وفق ما اأوردته 

م�صادرنا  .
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" املغر   بالد  يف  القاعدة   تنظيم  �ضمن  خطورة    الأكرث   �ضخ�ضية    15 بني    . "من 

حققت م�ضالح الأمن املتخ�ض�ضة يف مكافحة الإرهاب بالناحية الع�ضكرية اخلام�ضة بق�ضنطينة 
نتائج باهرة مع نهاية �ضهر جانفي املن�ضرم ، وذلك بعدما متكنت من الق�ضاء على خبري الت�ضفري 

وم�ضوؤول موؤ�ض�ضة الأندل�س الذراع الأعالمي لتنظيم القاعدة ببالد املغرب الإ�ضالمي .

بعد الق�ضاء على خبري الت�ضفري وم�ضوؤول  موؤ�ض�ضة الأندل�س  الذراع الإعالمي للقاعدة  

اأحمد باحلاج 

اجلي�ش يوجه �ضربة موجعة لتنظيم القاعدة 
ببالد املغرب مع نهاية �ضهر جانفي 

يف  اختتام ور�ضة ال�ضيد الع�ضوائي للحيوانات الربية بقيادة للدرك الوطني بورقلة

اإجماع على اإن�ضاء فرق خا�ضة ملكافحة ال�ضيد 
الع�ضوائي باجلنوب ال�ضرقي 

الور�صة  يف  امل�صاركون  اجمع 
التح�صي�صية  الإعالمية  اجلهوية 
الع�صوائي  ال�صيد  حول 
اختتام  يف  الربية  للحيوانات 
اأ�صغال هذه الور�صة مبقر القيادة 
الوطني  للدرك  الرابعة  اجلهوية 
اإن�صاء  �رشورة  على   ، بورقلة 
ال�صيد  ملكافحة  خا�صة  فرق 
 . ال�رشقي  باجلنوب  الع�صوائي 
الور�صة  هذه  اأعمال  اختتام  قي 
مت اخلروج من طرف امل�صاركني 
هذه  من  للحد  عملية  بتو�صيات 
جهود  بتظافر  وذلك  الظاهرة 
يف  الفاعلة  الأطراف  جميع 
امليدان، منها اإن�صاء فرق خا�صة 
الع�صوائي  ال�صيد  ملكافحة 
ت�صديد  ال�رشقي،  باجلنوب 
م�رشوع  يف  الردعية  العقوبات 
قانون ال�صيد، اإن�صاء جلنة وطنية 
الغري  الجتار  قطاعية ملكافحة 
التكفل  باحليوانات،  �رشعي 
للق�صايا  الإعالمية  بالتغطية 
وحدات  طرف  من  املعاجلة 
يخ�س  فيما  الوطني  الدرك 

الغري  الع�صوائي والجتار  ال�صيد 
�رشعي باحليوانات الربية، وكذا 
املجتمع  اإ�رشاك  على  الرتكيز 
اجلمعيات  وخا�صة  املدين 
النا�صطة يف هذا املجال، اإعادة 
اإجراءات حيازة بنادق  النظر يف 
اإىل  الأ�صلحة  واإعادة  ال�صيد 
الفرق الإقليمية اإىل غاية ت�صوية 
عمل  فرق  اإن�صاء  و�صعيتها، 
الوطني  الدرك  بني  م�صرتكة 
مراقبة  اأجل  من  والغابات 
احليوانات  بيع  ونقاط  الأ�صواق 
الور�صة  ان  ومعلوم  الربية. 
الإعالمية  التح�صي�صية  اجلهوية 
حول ال�صيد الع�صوائي واملتاجرة 
قامت  الربية  باحليونات 
اجلهوية  القيادة  باإحت�صانها 
بورقلة  الوطني  للدرك  الرابعة 
وذلك   ، جهوية  ور�صة  بتنظيم 
على مدار يومني بح�صور اأ�صاتذة 
وخمت�صني وممثلني عن املديرية 
العامة للغابات، املديرية العامة 
الوطنية  الفدرالية  للجمارك، 
اإىل  بالإ�صافة  لل�صيادين، 

الإعالم)املرئية  و�صائل  خمتلف 
بيان  اأفاد  املكتوبة(، وح�صبما  و 
للدرك  الرابعة  اجلهوية  للقيادة 
الوطني كانت قد ت�صلمت جريدة 
فاإن  منه  ن�صخة   « »الو�صط 
الهدف الرئي�صي من تنظيم هذه 
بالإطار  التعريف  هو  الور�صة 
احليوانات  حلماية  القانوين 
دور  وكذا  اجلزائر  يف  الربية 
الدرك الوطني يف جمال حماربة 
ال�صيد الع�صوائي واملتاجرة غري 

ال�رشعية باحليوانات الربية.
امللتقى،  من  الأول  اليوم  يف  و 
من  الأوىل  املداخلة  كانت 
طرف �صابط تابع لقيادة الدرك 
خاللها  من  اأبرز  حيث  الوطني 
الإ�صرتاتيجية املنتهجة من طرف 
جمال  يف  الوطني  الدرك  قيادة 
مكافحة جرائم امل�صا�س بالبيئة 
وال�صحة العمومية وكذا حماربة 
ال�صيد الع�صوائي واملتاجرة غري 
الربية،  باحليوانات  ال�رشعية 
من  حما�رشة  تقدمي  مت  بعدها 
وحيدة  بو�صكني  الدكتورة  طرف 

الرثوة  حلماية  الفرعية  املديرة 
العامة  باملديرية  احليوانية 
للغابات والتي اأ�صارت من خاللها 
حلماية  الت�رشيعي  الإطار  اإىل 
اجلزائر  يف  الربية  احليوانات 
التي  القانونية  املواد  وخمتلف 
تن�س وتعاقب على هذه اجلرائم، 
حمي  الآن�صة  قدمت  ذلك  بعد 
املديرية  ممثلة  نفي�صة  الدين 
اجلهوية للغابات بورقلة مداخلة 
اأعوان  دور  خاللها  من  اأبرزت 
حماربة  جمال  يف  الغابات 
قام  كما  الع�صوائي.   ال�صيد 
زاهي  للملتقى  الثاين  اليوم  يف 
الوطنية  الفدرالية  رئي�س  عمار 
لل�صيادين بتقدمي و�رشح خمتلف 
ت�صعى  التي  واملهام  الن�صاطات 
الفدرالية من اأجل حتقيقها، بعد 
ومل�صقات  �صور  ذلك مت عر�س 
احليواتية  بالأ�صناف  خا�صة 

املحمية.
اأحمد باحلاج

انتهاج �ضيا�ضة املفا�ضلة يف توزيع امل�ضاريع 
حرمهم من غاز املدينة 

يف اإنتظار الإفراج على ح�ضة عا�ضمة الولية 

�ضكان قرية ال�ضقة ببلدية 
العالية يقطعون 60 كلم 

الإقتناء قارورة غاز البوتان 

وايل ورقلة  ي�ضرف على حفل 
توزيع 90 م�ضكن اجتماعي 

ببلدية عني البي�ضاء 

ببلدية  ال�صقة  قرية  �صكان  يعاين 
الواقعة  احلجرية  بدائرة  العالية 
الأمرين  100 كلم عن ولية ورقلة 
مع رحلة البحث عن قارورات غاز 
البوتان ب�صبب حرمان قاطني هذه 
املدينة  غاز  �صبكة  من  القرية  

لأ�صباب واهية .
 نا�صد �صكان قرية ال�صقة  ببلدية 
بورقلة  احلجرية  بدائرة  العالية 
مع  لهم  متفرقة  ت�رشيحات  يف 
ولية  وايل   « »الو�صط  جريدة 
ورقلة عبد القادر جالوي ب�رشورة 
من  لهم  ميدانية  زيارة  برجمة 
املعاناة  حجم  على  الوقوف  اأجل 
رحلة  مع  يوميا  يكابدونها  التي 
البوتان  غاز  قارورات  عن  البحث 
على  الطلب  عليها  يكرث  التي 
بقطعهم  الأربعة  الف�صول  مدار 
وايابا  ذهابا  كلم   60 مل�صافة 
نظر  يف  الوحيد  احلل  ليبقى   ،
املريرة  معاناتهم  لإنهاء  ال�صكان 
الإ�رشاع  هو  القائم  امل�صكل  مع 
املدينة  غاز  ب�صبكة  دعمهم  يف 

للتكفل  ال�صارم  التطبيق  اطار  يف 
الجتماعية  اجلبهة  بان�صغالت 
املحلية القاطنة باملناطق النائية 
واحلدودية وهي امل�صاريع املمولة 
من طرف ال�صندوق الوطني لتنمية 
واله�صاب  الكبري  اجلنوب  مناطق 
نفو�س  يف  يحز  ومما   . العليا 
واحلرمان  الإق�صاء  اأن  حمدثونا 
الذي يتعر�صون له  يندرج يف اإطار 
انتهاج �صيا�صة املفا�صلة يف توزيع 
بني  الهادفة  الإمنائية  امل�صاريع 
الذي  الأمر  وهو  والقرى  الأحياء 
وال�صخط  الغليان  من  حالة  ولد 
ال�صقة  قرية  �صاكنة  لدى  الكبريين 
بات  زمنا  يف  �صكانها  يعي�س  التي 

يلفظ اأمثالها .
عبد  ورقلة  ولية  وايل  اأن  ومعلوم 
يف  تعهد   قد  كان  جالوي  القادر 
م�صوؤول  كل  مبتابعة  �صابق  وقت 
م�صاريع  عرقلة  يف  تورطه  يثبت 
غليان  تاأجيج  و  املحلية  التنمية 

اجلبهة الإجتماعية املحلية .
اأحمد باحلاج

ورقلة  ولية  وايل  ام�س  يوم  اأ�رشف 
عبد القادر جالوي مبعية ال�صلطات 
املدنية والأمنية على حفل توزيع 90 
عمومي  ايجاري  اجتماعي  م�صكن 
�صيدي  بدائرة  البي�صاء  عني  ببلدية 

خويلد .
عملية ت�صليم مفاتيح امل�صتفيدين من 
90 م�صكن اجتماعي ايجاري عمومي 
لدائرة  التابعة  البي�صاء  عني  ببلدية 
ظروف  و�صط  جرت  خويلد  �صيدي 
تنظيمية جيدة ، كما اأن عملية �صبط 
جرت  للم�صتفيدين  النهائية  القائمة 
و�صط ظروف �صفافة ونزيهة وهو ما 
اأراح الكثري من �صكان املدينة ، كما 
من  الثانية  املذكورة  العملية  تعترب 
نوعها بعد عملية التوزيع الكبري التي 
�صهدتها الأ�صبوع املن�رشم املقاطعة 
ح�صة  يف  واملتمثلة  تقرت  الإدارية 
1190 م�صكن اجتماعي ، حيث تندرج 
امل�صتمرة  ال�صكنات   توزيع  عمليات 
بولية ورقلة اىل غاية نهاية الثالثي 

الإلتزام  اإطار  ال�صنة اجلارية يف  من 
اىل  الرامية  احلكومة  بتعليمة 
الإ�رشاع يف توزيع ال�صكنات مبختلف 
مع  املحددة  اأجالها  يف  ال�صيغ  
الإلتزام باملعايري املعمول بها ، ويف 
�صياق مت�صل فقد ثمن �صكان الولية 
الولية  لوايل  امليدانية  املتابعات 
والتو�صيات  ال�صكن  م�صاريع  جلميع 
مبلف  املعنية  للجهات  وجهها  التي 
امل�صرتكة  امل�صالح  وجميع  ال�صكان 
�صكان  يزال  فال  ثانية  جهة  من   .
احياء عا�صمة الولية يطرحون اأكرث 
احلقيقي  املوعد  عن  ت�صاءل  من 
لالإفراج على توزيع ح�صة 200 وحدة 
عمومية  ايجارية  اجتماعية  �صكنية 
الأنباء  ت�صارب  بعد  ورقلة  بدائرة 
موؤكد  هو  ما  لكن  ذلك  تاريخ  عن 
�صتوزع  الذكر  ال�صالفة  احل�صة  فاإن 
قبل نهاية �صهر مار�س املقبل ح�صب 

املعلومات الأولية املتوفرة .
اأحمد باحلاج



مرا�سيم  خالل  تدخله  ويف 
الواجهة  قائد  اأبرز  الت�سمية 
مباركي  العميد  الغربية  البحرية 
اأ�سماء  "اطالق  اأن  اأحمد 
واملجاهدين  الأبرار  ال�سهداء 
الع�سكرية  الهياكل  على  الأخيار 
باإقليم الناحية الع�سكرية الثانية 
هو  النواحي  باقي  غرار  على 
الهياكل  لهذه  �سامي  ت�رشيف 
يتطلب  كبري  تكليف  اأي�سا  ولكنه 
من اأفرادنا اأن يكونوا يف م�ستوى 
واحلفاظ  ال�سهداء  ت�سحيات 
على اأمانتهم وهي اجلزائر اأمنة 
ومزدهرة".واأ�ساف  م�ستقرة 
الأول  الفوج  مقر  ت�سمية   " اأن 
ال�ساحلي  الدفاع  ل�سواريخ 
بالناحية الع�سكرية الثانية باإ�سم 
الذي  بقوق  حجازي  ال�سهيد 
ومكلف  كممون  م�سواره  بداأ 
هو  املجاهدين  مع  بالت�سال 
من  رفاقه  وحلم  حللمه  جت�سيد 
ال�سهداء واملجاهدين فاأبناوؤهم 
واأحفادهم موجودين اليوم كقادة 

موؤ�س�سات  خمتلف  يف  واإطارات 
الدولة و�سفوف اجلي�ش الوطني 
ال�سعبي الدرع احلامي للجزائر". 
"ال�سهيد البطل من اأولئك الذين 
فكتبت  كامال  الواجب  اأدوا 
للجزائر  وحتقق  ال�سهادة  لهم 
بف�سل  و�سيادتها  ا�ستقاللها 
رفاقهم  وت�سحيات  ت�سحياتهم 

املجاهدين الأخيار 

ممن هم على قيد احلياة" ي�سري 
اأحمد . وقد مت  العميد مباركي 
ال�سهيد  عائلة  تكرمي  باملنا�سبة 

حجاز بقوق .
حجازي  ال�سهيد  اأن  يذكر 
نوفمرب   8 مواليد  من  بقوق 
)وهران(  العن�رش  ببلدية   1923
التحريرية  الثورة  اأبطال  اأحد 
باملنظمة  اإلتحق   , املجيدة 

الوطني  التحرير  الوطنية جلبهة 
حجازي  ال�سهيد  بوالده  اقتداء 
امليلود حيث كان يقوم بعمليات 
متوين جماهدي جي�ش التحرير 
واملوؤونة  باللبا�ش  الوطني 

والعتاد وال�سالح . 
يطلق  الذي  بيته  كان  وقد 
ال�سياف"  "دار  ا�سم  عليه 
ت�سمى  املتواجد مبنطقة غابية 
بلديتي  بني  الواقعة  "التوار�ش" 
ومركزا  ملجاأ  والكرمة  العن�رش 
للمجاهدين. ولقد عمل ال�سهيد 
كم�سبل ومر�سد ومكلف بالت�سال 
مع املجاهدين مبنطقة العن�رش 
الأبي�ش  والراأ�ش  الكرمة  وعني 
التابعة  ووهران  وبوتليلي�ش 
للولية التاريخية اخلام�سة حتى 
طرف  من  عليه  القب�ش  األقي 
اأبيه وو�سعا يف  ال�ستعمار رفقة 

ال�سجن حتت التعذيب ال�سديد 
بالعن�رش.  "ال�سويل"  مبزرعة 
بقوق  حجازي  ا�ست�سهد  وقد 
رميا   1957 عام  يف  اأبية  رفقة 
بالر�سا�ش ودفن مبقربة �سيدي 

بو�رشوة ببلدية العن�رش.
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مت ت�شمية الفوج الأول ل�شواريخ الدفاع ال�شاحلي بالناحية الع�شكرية الثانية باإ�شم ال�شهيد حجازي بقوق تطبيقا لقرار 
القيادة العليا للجي�ش الوطني ال�شعبي  واأ�شرف على مرا�شيم الت�شمية قائد الواجهة البحرية الغربية العميد مباركي 

اأحمد بح�شور �شباط �شامني وعائلة ال�شهيد تزامنا مع اإحياء الذكرى اخلم�شني ل�شرتجاع القاعدة البحرية الرئي�شية 
ملر�شى الكبري "ال�شهيد بو�شيف بلحاجي" بالناحية الع�شكرية الثانية.

وهران 

ق.و

ت�صمية مقر الفوج االأول ل�صواريخ الدفاع 
ال�صاحلي باإ�صم ال�صهيد حجازي بقوق 

رئي�ش اأمن ولية م�شتغامن عميد اأول �شرطة �شمري خال�شي 

احل�س االأمني العايل للمواطن �صاهم يف تراجع اجلرمية
قال رئي�ش اأمن ولية م�ستغامن اأن 
املخططات الأمنية املدرو�سة  
ال�ستباقي  الأمني  والعمل 
التدخل  وحدات  ملختلف 
امل�ستوى  على  الولية   لأمن 
وا�سح يف  ب�سكل  �ساهم  الولئي 
اجلرمية  معدلت  من  التقلي�ش 
عميد  وقال  اأ�سنافها  ب�ستى 
خال�سي  �سمري  لل�رشطة  اأول 
اأن قطاعا وا�سعا من املواطنني 
عايل  ح�رشي  ب�سلوك  يتمتعون 
ال�سلوكات  عن  تبليغ  وثقافة 
ت�سجيل  اإىل  م�سريا  الإجرامية 
املخت�سة  الأمنية  امل�سالح 
ات�سال  األف   30 املن�رشم  العام 
عرب الأرقام اخل�رشاء املفتوحة 

ايجابي  تفاعل  اإىل  يوؤ�رش  مما 
املواطن  لدى  التبليغ  ثقافة  مع 
الأمن  م�سالح  اإليها  تدعو  التي 
لتعليمات  تطبيقا  الوطني 
الغني  عبد  اللواء  العام  املدير 
الهامل الذي ي�سدد على اإ�رشاك 
الثقافة  تكري�ش  يف  املواطنني 
النظام  على  واحلفاظ  الأمنية 
العامة واأ�سار  وال�سكينة  العام 
رئي�ش الأمن الولئي اإىل ت�سجيل 
�سجلتها  ق�سية   400 حوايل 
الق�سائية  ال�سبطية  عنا�رش 
�سكر  حالة  يف  ال�سياقة  تخ�ش 
كما �سجلت امل�سالح ذاتها 640 
ق�سية حيازة اأ�سلحة بي�ساء كما 
عدد  الأمنية  امل�سالح  �سجلت 

حيازة  جمال  يف  الق�سايا  من 
وتدخلت  املخدرات  وترويج 
عني  بدائرة  خمت�سة  فرق  
متمدر�سة  �سابة  ملنع  تادل�ش 
احلوت  لعبة  ب�سب  النتحار  من 
باحلالة  التكفل  مت  اأين  الأزرق 
النف�سي  للعالج  وحتويلها 
عني  بلدية  مب�ست�سفى  والطبي 
اأمن  رئي�ش  واأعلن  هذا  تادل�ش 
ولية م�ستغامن يف ندوة �سحفية 
الإعالمية  الأ�رشة  ح�رشتها 
حوايل  ت�سجيل  اإىل  بالولية 
يف  ال�سياقة  تخ�ش  ق�سية   400
حالة �سكر كما �سجلت امل�سالح 
لل�سبطية  املخت�سة  الأمنية 
حيازة  ق�سية   640 الق�سائية 

ا�ستعر�ش  فيما  بي�ساء  اأ�سلحة 
اجلهاز  عن  الأول  امل�سوؤول 
املحلي  امل�ستوى  على  الأمني 
ن�ساطات خمتلف م�سالح الأمن 
قامت  التي  الت�سال  منها خلية 
الن�ساطات  من  عدد  بتنظيم 
التي  والإعالمية  اجلوارية 
قبل  من  وا�سعة  ا�ستجابة  لقت 
كما  املجتمع املدين ومواطنني 
ال�رشطة  م�سالح  روؤ�ساء  اأكد 
العمومي  والأمن  الق�سائية 
يف  الأمنية  امل�سالح  من  وعدد 
عر�سهم خالل الندوة ال�سحفية 
النتائج الهامة املحققة يف جمال 

اخت�سا�ش الفرق الأمنية.
م. اأمني

حمو بكو�ش  وايل ادرار يوؤكد

تي�شم�شيلت 

�شكان حي الزبرة و رومانات ي�شتكون اهرتاء الطرقات

اإقرار ا�صرتجاع االأرا�صي 
الفالحية غري امل�صتغلة

اإطالق خدمة "ايدوم فيرب" 
لالأنرتنت ذي التدفق العايل جدا 

ت�صرب املياه و اهرتاء الطرق ببلدية ق�صر البخاري

اأدرار  قرر حمو بكو�ش وايل ولية 
قبل  من  ميدانيا  العمل  ب�رشورة 
ا�سرتجاع  بغية  الفالحة  م�سالح 
مل  التي  الفالحية  الأرا�سي 
ت�ستغل عمليا من طرف الفالحني 
على  قادرين  الغري  وامل�ستثمرين 
ال�ست�سالح  عملية  يف  اخلو�ش 
الع�رشات  وجود  ظل  يف  والإنتاج 
بنية خدمتها  الأرا�سي  من طالبي 
التقارير  نتيجة  جاء  القرار  وهذا 
تفيد  الوايل  ملكتب  و�سلت  التي 
بوجود اأرا�سي فالحية غري م�ستغلة 
الأرا�سي  الوايل   بان  واأ�ساف 
والعمل  الإرادة  نية  له  ملن  تقدم 
اجلاد وتقدمي الإ�سافة الأزمة يف 
املنتج  الفالحي  ال�ستثمار  جمال 
الذي يوفر منا�سب �سغل وي�سهب 
يف احلركية القت�سادية اأين تعرف 
فالحية  اأقطاب  عدة  اأدرار  ولية 
هامة منها منطقة زاوية كنتة التي 
مادة  اإنتاج وفري من  نتج  اأ�سبحت 
الطماطم ال�سناعية والتي اأ�سبحت 
حتول للم�سانع بالإ�سافة اإيل مادة 
حبوب الذرة ومنطقة اأوقروت التي 
اأنواع  خمتلف  نتج  الأخرى  هي 

خمتلف  اإيل  ت�سوق  اخل�رشوات 
الوليات خ�سو�سا يف هذا الف�سل 
املعتدل ناهيك عن مناطق تعرف 
اجلاد  الفالحي  ال�ستثمار  بداية 
مبقيدن  النه�سة  م�رشوع  مثل 
�ساحبه  يقبل  الذي  بتمييمون 
 30 قرابة  وزارعة  ا�ست�سالح  على 
من  وغريها  وت�سابيت  هكتار  األف 
على  الوايل  �سجع  مما  املناطق 
الأر�ش  �سعار  حتت  قرار  اخذ 
من  ولي�ش  ميدانيا  يخدمها  ملن 
من  طالب  كما  الوثائق  يف  ميلكها 
مديرية امل�سالح الفالحية باإجراء 
كل  واقع  لت�سخي�ش  �رشيع  حتقيق 
حتت  و�سعت  التي  املحيطات 
والفالحني  امل�ستثمرين  ت�رشف 
ملعرفة من هي يف العمل والإنتاج 
دون  را�سيهم  جرداء  بقيت  ومن 
حتويلها  لعدم  مربرات  تقدمي 
ظل  يف  م�سقية  م�ساحات  اإيل 
الدولة  وفتها  التي  الإمكانيات 
وكهرباء  وغريها  م�سالك  من 
ال�ستثمار  لدعم  الت�سهيالت  من 

الفالحي باملنطقة
بو�شريفي بلقا�شم

العملية  املديرية  اأطلقت 
ملوؤ�س�سة ات�سالت اجلزائر لولية 
تي�سم�سيلت خالل الأ�سبوع اجلاري 
خدمة "ايدوم فيرب" لالأنرتنت ذي 
ت�سل  التي  جدا  العايل  التدفق 
الثانية  يف  ميغابت   100 �رشعتها 
وفقا ملا ورد اجلمعة يف بيان خللية 
ا�ستنادا  و  الهيئة  بذات  الت�سال 
واأج  تلقت  الذي  البيان  نف�ش  اإىل 
اخلدمة  هذه  فان  منه  ن�سخة 
�سهولة  توفري  �ساأنها  اجلديدة من 
كبرية يف ا�ستخدام النرتنت �سواء 
التحميل  اأو  الت�سفح  حيث  من 
وتقليل زمن ال�ستجابة الذي يتيح 
الفيديوهات  م�ساهدة  للزبائن 
البث  خالل  من  النرتنت  على 
بدقة  التلفزيون  وم�ساهدة  احلي 
عالية كما متكن الزبائن من اإجراء 
النرتنت  عرب  هاتفية  مكاملات 
مع �سمان الراحة وجودة اخلدمة 
بف�سل هذه التكنولوجيا اجلديدة.

اجلديدة  اخلدمة  هذه  وتندرج 
�سطرتها  التي  العمل  خط  �سمن 
املديرية العامة ملوؤ�س�سة ات�سالت 
تعزيز  اإىل  ترمي  والتي  اجلزائر 
جمال  يف  رائدة  ك�رشكة  مكانتها 
والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت 
التكنولوجيات  اآخر  با�ستعمال 
اخلدمات  من  العديد  وتقدمي 
متينة  �سبكات  وتطوير  املبتكرة 
توفري  بغية  وذلك  موثوقية  واأكرث 
راحة كبرية لزبائنها يف ا�ستخدام 
والت�سال  الإعالم  تكنولوجيات 

وفق ذات امل�سدر.
العملية  املديرية  وبا�رشت 
اجلزائر  ات�سالت  ملوؤ�س�سة 
وا�سعة  حت�سي�سية  عملية  بالولية 
التكنولوجيا  بهذه  للتعريف 
اإطالق  خالل  من  اجلديدة 
وم�سات اإذاعية وعر�ش مل�سقات 
بالوكالت  اخلدمة  هذه  حول 

التجارية التابعة لها.

حي  من  �سكان كل  ي�ستكي 
رومانت بق�رش  حي  و  الزبرة 
الطرق  اهرتاء  من  البخاري 
مياه  قنوات  ت�رشب  ب�سبب 
ترميمها  تعاد  مل  التي  ال�رشب 
درا�سة  اآن  رغم  بعيد  زمن  منذ 
كانت  القنوات  تهيئة  م�رشوع 
ق�رش  دائرة  تزويد  مت  اأن  منذ 
البخاري مباء كدية عني �رشدون 
اإل اأن ال�سلطات املعنية مل تقم 
الكثرية  ال�سكاوي  بعد  بذلك 
التي طرحها �سكان بلدية ق�رش 

البخاري درا�سة امل�رشوع متت 
منذ حوايل 03 �سنوات و مل يتم 
امليدان  اأر�ش  على  جت�سيده 
و  اإل  املياه  ت�رشب  زاد  كلما  و 
تن�سق الطرقات و تهرتئ من يوم 
�سعب  �سلوكها  جعل  مما  لآخر 
اأيام ال�ستاء لأ�سحاب ال�سيارات 
و  احل�رشي  النقل  حافالت  و 
الأطفال  الراجلني خا�سة  حتى 
املتمدر�سني ناهيك عن اأعمال 
بع�ش التجار املحاذين للطريق 
بعملية احلفر و الردم الع�سوائي 

كل  اأين  تزفيتها  دون  بالرتاب 
�سوارع الأحياء املذكورة �سالفا 
اأ�سبحت ت�سوه املنظر العمراين 
اأكيا�ش  بلة  للطني  زاد  ما  و 
على  املرتامية  القمامات 
كما  الطريق  و�سط  و  الأر�سفة 
عند  البناء  من�سات  هناك  اأن 
تكمل  ل  الأ�سغال  من  انتهائها 
م�ساحات  بتعبيد  م�رشوعها 
العمارات املنتهية تاركة وراءها 
اأكوام من الرتاب و احلفر يلجا 
اإليها اأطفال الأحياء للعب فيها 

اأهاليهم  تذمر  من  زاد  ذلك  و 
املحلية  ال�سلطات  اجتاه 
لهذه  فعل  رد  باأي  تقم  التي مل 
و  تفاقما  تزيد  التي  الظاهرة 
عماراتهم  اهرتاء  من  خوفهم 
القباب  داخل  املياه  تراكم  من 
و لذا يطالبون من املعنيني كل 
البلدية  و  للمياه  اجلزائرية  من 
الذي  الن�سغال  هذا  ملراعاة 
 06 من  اأكرث  منذ  اأمده  طال 

�سنوات .
الهواري بلزرق  
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تداعيات القمة الأمريكية العربية الإ�سالمية
 يف الريا�ض على املنطقة

د. غازي ح�سني

قام ترامب بزيارة الريا�ض واأعلن يف 2017/5/21 اإقامة حتالف عربي اإ�سالمي اأمريكي على غرار الناتو، وو�سف اإيران باأنها راعية 
لالإرهاب واجلماعات املتطرفة وتهدد دول اجلوار .

الأمريكي  التحالف  ويهدف 
ال�سعودي  –الإ�رسائيلي- 
الإيراين  النفوذ  من  التخفيف 
العربية  املنطقة  واإ�سعافه يف 
الإ�سالمية ، واإ�سعاف حركات 
احلل  ومترير   ، املقاومة 
فل�سطني،  لق�سية  ال�سهيوين 
وجعل اإ�رسائيل املركز والقائد 
العربية  للبلدان  واحلكم 
العالقات   وتطبيع  والإ�سالمية 

ال�سعودية مع ا�رسائيل  .
املتحدة  الوليات  وجنحت 
الدول  تدفع  اأن  الأمريكية  
العربية اإىل مرحلة و�سع اأفكار 
وخمططات   وروؤى  ومفاهيم 
زوال  دون  احليلولة  تخدم 
خالل  من  ال�رسيع   ا�رسائيل 
كامب  يف  الإذعان  اتفاقات 
 ، عربة  ووادي  واأو�سلو  ديفيد 
والتطبيع  الإقليمي  والتعاون 
ال�سعب  حقوق  عن  والتنازل 
وعروبة  الفل�سطيني  العربي 
فل�سطني، و�سولً اإىل املوافقة 
لفر�ض  ترامب   �سفقة  على 
على  الإ�رسائيلي  ال�سالم 
مب�ساعدة  الفل�سطينيني 
اخلليج،  دول  وبقية  ال�سعودية 
الريا�ض   اإىل  ترامب  وجاء 
اإ�سالمي   اأمريكي  حلف  لبلورة 
ب�سالح  اخلليج   من  بتمويل 
فني  وارتباط  اأمريكي 
الناتو   حلف  مع  ولوج�ستي 

وملواجهة اإيران .
راأ�ض حربة الإرهاب العاملي

اإيران  �سلمان  امللك  وو�سف 
براأ�ض حربة الإرهاب العاملي، 
�سد  القمة  ترامب  وّجه  كما 
املقاومة  وحركات  اإيران  
واحلروب  الفنت   لإ�سعال 
والعرقية  واملذهبية  الطائفية 
لع�رسات ال�سنني، وزعم امللك 
ال�سعودي  باأن الإرهاب الإيراين  
اخلميني  الإمام  ثورة  مع  بداأ 
الع�سابات  باأّن  وتنا�سى   ،1979
امل�سلحة  الإرهابية  اليهودية 
ن�رست  التي  هي  واإ�رسائيل 
ال�رسق  بلدان  يف  الإرهاب 
الثالثينيات  منذ  الأو�سط 
ومروراً  الع�رسين  القرن  من 
وو�سولً  اأيلول   بتفجريات 
وحلف  الأمريكي  الغزو  اإىل 
وال�سعودية   الأطل�سي  �سمال 
التكفريية   واملجموعات 
لأفغان�ستان والعراق وال�سومال 
و�سوريا ولبنان  واليمن وليبيا .

واتهم املتهّود ترامب واتباعه 
حكام  من  املت�سهينني   من 
اخلليج »املقاومة الفل�سطينية 

واللبنانية« بالإرهاب .
اإّن الوليات املتحدة الأمريكية 
مليون   )90( اأبادت  التي  هي 
و�رسبت  احلمر  الهنود  من 
نيكازاكي وهريو�سيما بقنبلتني 
نوويتني  واأ�سعلت مئات احلروب 
وطالبان  القاعدة  واأ�س�ست   ،
ا�ستعمار  وتدعم  داع�ض،  و 
للقد�ض  ا�رسائيل  واحتالل 
واجلولن  فل�سطني  وبقية 
ا�رسائيل  وعن�رسية  ومزارع، 
الإ�رسائيلي((  ))الأبارتايد 
على  العدوانية  وحروبها 

البلدان العربية .
خمابرات  �سابط  واعلن 
وثائق  بح�سب  بريطاين 
�سنعنا   «  : وقال  ويكليك�ض 
داع�ض بالتعاون مع املخابرات 
دول  على  و�سغطنا  املركزية، 
اخلليج لتمويلها« ، و�سكلت قمم 
الريا�ض اأكرب كارثة على ق�سية 
فل�سطني وعروبة القد�ض وحق 
يف  الفل�سطينيني  الالجئني 
وو�سعتها  ديارهم  اإىل  العودة 
قمة  يف  الت�سفية  حافة  على 

الريا�ض العربية القادمة  .

�سناعة الأزمات

اخلليج  يف  اأمريكا  اأتباع  اأعلن 
احلرب  القمة  انتهاء  مبجرد 
ال�سعودية  وخلقت  قطر،  على 
اخلليج  يف  جديدة  توتر  بوؤرة 
الإ�سرتاتيجيتني  خلدمة 
 ، والإ�رسائيلية  الأمريكية 
فهناك رابط اأ�سا�سي بني زيارة 
والقمة  الريا�ض  اإىل  ترامب 
التي تراأ�سها مع قادة )54( دولة 
واخلالف   ، واإ�سالمية   عربية 
مع  ال�سعودية   افتعلته  الذي 
قطر لزيادة ال�سغط والبتزاز 
والنهب المريكي لدول اخلليج 

امل�ستبدة    .
ال�سعودي  املوقف  واأتاح 
لرئي�ض  لقطر   املعادي 
كليًة  واملنحاز  ال�سفقات  
ملمار�سة  الإ�رسائيلي  للعدو 
قطر  على  والبتزاز  ال�سغط 
للح�سول على الأموال الطائلة 
القطري،  والغاز  النفط  من 
ال�سعودية يف �سيا�سات  وحتّكم 
واخلارجية  الداخلية  قطر 
على  �رساع  هو  فال�رساع   ،
وعلى  وامل�سالح   النفوذ 
قيادة ال�سعودية الدول العربية 
والإ�سالمية ، وي�ستهدف ق�سية 
املقاومة  وحركات  فل�سطني 
وثروات  وحقوق  واإيران 

العربية  ال�سعوب  وم�سالح 
ترامب   وتبّنى   ، والإ�سالمية 
ودميته حممد بن �سلمان موقف 
نتنياهو  والكّذاب  الفا�سي 
مع  اأولً   العالقات  بتطبيع 
العرب وامل�سلمني  وال�ستقواء 
على  املفاو�سات  يف  بهم 
املفاو�ض الفل�سطيني املهزوم  
وغري  والهزيل   وال�سعيف 
لل�رسعيتني  والفاقد  ال�رسعي 
الد�ستورية والن�سالية ، واعترب 
نتنياهو القمة انعطافة جديدة 
وتعني   ، الأو�سط  ال�رسق  يف 
املنطقة  اإىل  تعود  اأمريكا  اأن 
بقوتها الع�سكرية والقت�سادية 

لنهب ثرواتها الطبيعية .
ال�سعودية  بني  الأزمة  ظهرت 
رئي�ض  و�سول  بعد  وقطر  
من  مبا�رسة  ترامب  ال�سفقات 

قمة الريا�ض اإىل وا�سنطن.
واملمالك  الإمارات  تاأ�س�ست 
الدولتني  مب�ساعدة  العربية 
بريطانيا  ال�ستعماريتني 
على  وحازت   ، واأمريكا 
التفاقات  خالل  من  احلماية 
على  الع�سكرية  والقواعد 
معدات  وبيعها  اأرا�سيها 
بيع  ولقاء  هائلة  ع�سكرية 
العاملية  لل�سهيونية  فل�سطني 
وو�سع اموال النفط يف البنوك 

المريكية ال�سهيونية  .
يف  نفوذها   قطر  وو�سعت 
اأخرى   وبلدان  والعراق  لبنان  
 ، ال�سعودية  ح�ساب  على 
احلرب  الدولتان  ومّولت 
وتدريب  �سورية   على  الكونية 
وت�سليح املجموعات الإرهابية 
لتدمري  الأخرى  والتكفريية 
ال�سورية  الدولة  منجزات 

 ، ال�سوري  العربي  واجلي�ض 
وا�ستبدالها  قيادتها  وتغيري 
لتمرير  لل�سعودية   تتبع  بقيادة 
لق�سية  الإ�رسائيلي  احلل 
على  والق�ساء   ، فل�سطني 
ال�رساع  واإنهاء   ، عروبتها 
واإقامة   ، ال�سهيوين  العربي 
ال�سعودية  بني  التحالف  
وا�رسائيل وتوجيهه �سد اإيران 
والتحرر  املقاومة   وحركات 

يف العامل اجمع.
ال�سعودية  اتهمت  املوت  لعبة 
القاعدة وطالبان   اأ�س�ست  التي 
الوهابية  واجلماعات 
باأنها  قطر  الأخرى  التكفريية 
وقطعت  الإرهاب  تدعم 
معها  الدبلوما�سية  عالقاتها 
 ، واإليها  منها  ال�سفر  ومنعت 
من  طويلة  قائمة  لها  وقدمت 
عن  التخلي  جتربها  املطالب 
لل�سعودية  وتخ�سعها  �سيادتها 
احل�سار  الريا�ض   واأحكمت   ،
ال�سعودية  ودفعت  قطر،  على 
ن�سف تريليون دولر ا�ستجابة 
اأجل  ومن  ترامب   لطلب 
قطر  باأن  ترامب  ي�رّسح  اأن 
وقامت   ، لالإرهاب  راعية 
وعقد  الأموال  بدفع  قطر 
ال�سفقات مع اأمريكا من اأجل 
باأّن قطر  البنتاغون  ي�رّسح  اأن 
ودفعت   ، الإرهاب  ترعى  ل 
للتخفيف  لأمريكا  ال�سعودية 
البنتاغون،  ت�رسيحات  من 
بني  املناورات  واإلغاء 
والقطري  الأمريكي  اجلي�سني 
ال�سالح  ب�رساء  ، فقامت قطر 
والطائرات الأمريكية . وهكذا 
ترامب  ينجح  اأن  اإىل  دواليك 
بتنظيف خزائن املال يف دول 

الرئي�سان  فعل  كما  اخلليج 
حربي  يف  والبن  الأب  بو�ض 
مملكة  ترامب  وبّراأ  اخلليج، 
متويل  من  الوهابية  �سعود  اآل 
على  ورّكز  الإرهاب   ودعم 
على  املفتعل  الإيراين   العدو 
ال�سعودية  حروب  من  الرغم 
وليبيا  واليمن  �سورية  يف 
اأكرث  وترامب   ، واأفغان�ستان 
والأطماع  لالأكاذيب  تاأييداً 
اليهودية من اأي رئي�ض اأمريكي 
الطائرات  انطلقت   . �سبقه 
الأمريكية  والدبابات  والبوارج 
الأرا�سي  واملياه  الأجواء  من 
العراق  لتدمري  ال�سعودية  
واحتالله  ومنجزاته  وجي�سه 
واقامة القواعد الع�سكرية فيه ، 
و�ساهمت اأمريكا بقتل اأكرث من 
مليون ون�سف املليون عراقي 
والإطاحة بنظامه ون�رس الفنت 
والعرقية   واملذهبية  الطائفية 
الأكراد  بدعم  وتفتيته،  فيه 
العراق وخدمة  لالنف�سال عن 
وال�سرتاتيجية  ا�رسائيل 
يف  والأطل�سية  الأمريكية 
الأو�سط،   ال�رسق  بلدان 
ووقعت دول اخلليج بعد حرب 
مع  اتفاقات  الأوىل  اخلليج 
اقيمت  ال�ستعمارية   الدول 
ع�سكرية  قواعد  مبوجبها 
وفرن�سية  وبريطانية  اأمريكية 
البحرين  مملكة  وتر�ّسخت   ،
لالأ�سطول  دائمة  كقاعدة 
وحلّت  اخلام�ض،  الأمريكي 
حمل  الأمريكية  الإمربيالية 
ال�ستعمار الربيطاين يف جميع 

الدول اخلليجية .
ال�سعودية  ا�ستدعت  وبالتايل 
اخلليج  دول  وبقية  وقطر 

جمدداً  الغربي   امل�ستعمر 
العربي  الوطن  لحتالل 
وكرا�سيهم  عرو�سهم  حلماية 
لقاء  فاحلماية   ، �سعوبهم  من 
والعمل  والغاز   النفط  اأموال 
العربية   فل�سطني  تهويد  على 
واملوافقة على �سفقة القرن.

مكافاأة اأمريكية لل�سعودية  
الريا�ض  يف  القمم  عقد  وجاء 
لل�سعودية   اأمريكية  مكافاأة 
على دورها يف تاأجيج ال�رساع 
بن  حممد  وتثبيت  الطائفي  
ت�سفية  وا�ستعداده    �سلمان 
دول  بتطبيع  فل�سطني  ق�سية 
ا�رسائيل  مع  اخلليج عالقاتها 
املفاو�ض  على  وال�سغط 
ال�رسعي   غري  الفل�سطيني 
النهائي  احلل  على  للتوقيع 
واإقامة  الق�سية  لت�سفية 
دول  بني  اجلديد  التحالف 
ملواجهة  وال�سعودية  اخلليج 

اإيران وحمور املقاومة .
يخاطب  اأن  ترامب  وتعّمد 
بالد  من  وامل�سلمني  العرب 
اأوباما  ك�سلفه  متاماً  احلرمني 
الذي خاطب العامل الإ�سالمي 
من منرب جامعة الأزهر مب�رس 
.وي�ستخل�ض املحلل ال�سيا�سي 
من القمم الثالث التي تراأ�سها 
الريا�ض  ترامب يف  املت�سهني 
اأّن ال�رساع بني ال�سعودية وقطر 
هو �رساع على قيادة ال�سعودية 
للعامل ال�سني وتوجيهه لت�سفية 
ق�سية فل�سطني وتخليد الوجود 
ال�رسائيلي  يف قلب املنطقة 
و�سد  والإ�سالمية  العربية 
اإيران ولتحقيق ال�سرتاتيجيتني 
يف  والإ�رسائيلية  الأمريكية 

بلدان ال�رسق الأو�سط .
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية : البويرة

دائرة :�شوق اخلمي�س
بلدية: �شوق اخلمي�س

 قرار رقم 040 املوؤرخ يف 22 جانفي 2018

يعلن عن فتح حتقيق عمومي حول عملية درا�سة الت�أثري على 
البيئة اخل��سة مب�رشوع فتح موؤ�س�سة م�سنفة من نوع خمبزة 

الك�ئنة  ببلدية �سوق اخلمي�س لف�ئدة ال�سيد دريدي �سديق ويعني 
ال�سيد قمريي حميد مهند�س دولة يف ال�سكن والعمران بفرع 

التعمري والبن�ء ب�سوق اخلمي�س حم�فظ� حمقق� ويف ح�لة تعذره 
للقي�م بهذه املهمة ي�ستخلف ب�ل�سيد قبلي م�سطفى رئي�س فرع 
الفالحة ب�سوق اخلمي�س ب�لني�بة ويعلق هذا القرار مبقر البلدية 
املعنية واأم�كن موقع امل�رشوع ملدة �سهر 30 يوم� طبق� للقواعد 

املعمول به� وين�رش يف جريدتني يوميتني وطنيتني على نفقة 
�س�حب امل�رشوع ويكلف ال�سيد الأمني الع�م للبلدية وال�س�دة 
رئي�س فرع التعمري والبن�ء رئي�س فرع الفالحة واملح�فظني 

املحققني كل فيم� يخ�سه بتنفيذ م� ج�ء يف هذا القرار الذي 
ين�رش �سمن جمموعة العقود الإدارية للبلدية .  

     رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي  
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العقيدة النو�ية االأمريكية اجلديدة تثري ت�سا�ؤالت
اعترب ال�سفري الرو�سي يف الوليات املتحدة اأناتويل اأنطونوف، اأن العقيدة النووية الأمريكية اجلديدة تثري ت�ساوؤلت، موؤكدا اأن 

رو�سيا لن تقبل مبحاورتها من موقع القوة.

ليبيا تنت�سل 13 جثة �تنفي غرق 90
بانت�شال  الليبية  ال�شلطات  اأفادت 
غري  ملهاجرين  تعود  جثة   13
�رشعيني غرق مركبهم قرب زوارة 
البحرية  نفت  بينما  البالد،  غرب 
دولية  منظمة  اأعلنته  ما  الليبية 
عن غرق 90 مهاجرا يف املنطقة 
مديرية  با�شم  الناطق  وقال  ذاتها 
اليوم  معمر  حافظ  زوارة  اأمن 
ال�شبت، اإن بالغا ورد من قبل اأحد 
على  جثة  بوجود  يفيد  املواطنني 
�شاطئ البحر غربي مدينة زوارة، 
فانتقل عنا�رش واأع�شاء املديرية 
على  العثور  مت  حيث  املوقع،  اإىل 

عدد من اجلثث.
اإجراء  بعد  اأنه  معمر  واأو�شح 
مت  املنطقة  يف  البحث  عملية 

لـ12  تعود  جثة،   13 انت�شال 
ليبية،  و�شيدة  باك�شتانيا  مواطنا 
اإنقاذ ثالثة مهاجرين  ت�شنى  فيما 
اثنان  ليبيان  بينهم  �رشعيني  غري 
"خالل  امل�شوؤول  وقال  وباك�شتاين 
باأن  اأفادوا  الناجني  مع  حديثنا 
متنه  على  وحمل  �شغري  قاربهم 
اأن املركب  90 مهاجرا"، مرجحا 
فغرق  العدد  هذا  وزن  يتحمل  مل 
بهم يف ذات ال�شياق، نفت القوات 
البحرية الليبية ما ذكرته املنظمة 
 90 غرق  ب�شاأن  للهجرة  الدولية 
مهاجرا غري �رشعي قبالة منطقة 
زوارة واأ�شار الناطق با�شم القوات 
البحرية الليبية العميد بحار اأيوب 
اأن  قا�شم يف ت�رشيح �شحفي، اإىل 

قامت  ال�شواحل  حلر�س  دوريات 
احلدود  حتى  املنطقة  بتم�شيط 
للبحث  البحر،  عمق  ويف  الغربية 
عن قارب املهاجرين اأو اآثار قارب 
حمطم اأو ناجني اأو ُجثث، لكن دون 

جدوى.
وو�شف امل�شوؤول اإعالن املنظمة 
الدولية باأنه "جزء من احلملة على 
دائما يف  لـ"جعلها  وحماولة  ليبيا" 
فيما  الإعالمي  امل�شهد  �شدارة 
ال�رشعية  غري  بالهجرة  يتعلق 
واملتاجرة  املهاجرين،  ومعاناة 
واملقامرة  الإفريقي  باملواطن 

بحياته".
الدولية  املنظمات  قا�شم  وحّمل 
عن  امل�شوؤولية  احلكومية،  غري 

البحر  يف  يفقدون  "�شحايا 
هذه  لأن  الليبية"،  املياه  قبالة 
املنظمات "�شجعت املهاجر غري 
بحياته  املجازفة  على  ال�رشعي 
مزيد  باإر�شال  املهربني  و�شجعت 
ال�رشعيني  غري  املهاجرين  من 
املزدحمة  املوت  قوارب  يف 

واملتهالكة".
ولفت اإىل اأن حوادث حتطم قوارب 
على متنها مهاجرون غري �رشعيني 
ماأ�شاوي وخميف  ب�شكل  "تزايدت 
املا�شية،  الأربع  ال�شنوات  طيلة 
الأجنبية  املنظمات  ظهور  بعد 
�شبه  وتواجدها  احلكومية  غري 
لل�شيادة  وحتد  وباإ�رشار  الدائم 

الليبية يف املياه الإقليمية".

بكني تنتقد �ا�سنطن لعدم احرتامها د�ل 
اأمريكا الالتينية

العراق 

عملية ع�سكرية �ا�سعة لتطهري االأنبار من بقايا "داع�ش" 

البنتاغون يطلب اأ�سلحة نو�ية جديدة ملواجهة ر��سيا
وزير  ت�رشيحات  ال�شني  انتقدت 
ريك�س  الأمريكي  اخلارجية 
من  فيها  حذر  التي  تيلر�شون، 
العالقات  على  املفرط  العتماد 
وو�شفتها  ال�شني،  مع  القت�شادية 
باأنها "ل حترتم �شيادة دول اأمريكا 
اخلارجية  وقالت  الالتينية". 
م�شاء  اأ�شدرته  بيان  يف  ال�شينية 
ال�شني  بني  التعاون  "اإن  اجلمعة: 
واأمريكا الالتينية يقوم على اأ�شا�س 
والحتياجات  امل�شرتكة  امل�شالح 
الوليات  قالته  وما  املتبادلة، 
متاما  احلقيقة  يجايف  املتحدة 

ل�شيادة  احرتامها  عدم  ويظهر 
اأمريكا  دول  من  الهائل  الكم  هذا 
اخلارجية:  الالتينية"واأ�شافت 
اأمريكا  ودول  ال�شني  بني  "التعاون 
الندية  اأ�شا�س  على  يقوم  الالتينية 

وامل�شارحة  باملثل  واملعاملة 
وال�شمولية". موؤكدة يف الوقت ذاته 
دول  يف  ال�شينية  ال�شتثمارات  اأن 
املايل  والتعاون  الالتينية  اأمريكا 
القواعد  مع  متاما  يتفق  معها 
والتنظيمات  والقوانني  التجارية 
كلمة  يف  تيلر�شون،  وحذر  املحلية 
األقاها قبيل قيامه بجولة دبلوما�شية 
وبريو  والأرجنتني  املك�شيك  ت�شمل 
تزايد  من  وجامايكا،  وكولومبيا 
التواجد ال�شيني يف اأمريكا الالتينية 
با�شتخدام الدبلوما�شية القت�شادية 

جلذب املنطقة اإىل فلكها.

اأعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن 
حممود الفالحي، ، عن انطالق عملية 
تطهري وا�شعة ل�شحراء الأنبار من فلول 
ال�شعودية  احلدود  باجتاه  "داع�س" 
يف  الفالحي  وقال  املحافظة  غربي 
اجلي�س  "قطعات  اإن  �شحفي  حديث 
وقوات  الع�شائري  واحل�شد  وال�رشطة 

اجلي�س  طريان  من  باإ�شناد  احلدود 
اليوم  �شباح  بداأت  الدويل،  والتحالف 
لتطهري  وا�شعة  عملية  ب�شن  ال�شبت، 
احلدود  باجتاه  الأنبار  �شحراء 
الفالحي  ال�شعودية"واأ�شاف  العراقية 
خمابئ  تدمري  اإىل  تهدف  "العملية  اأن 
ال�شحراء  يف  وم�شافاتهم  داع�س 

الغربية لالأنبار باجتاه احلدود العراقية 
من  اأعدادا  اأن  يذكر  ال�شعودية". 
من  هروبهم  بعد  "داع�س"  عنا�رش 
جلاأت  املحافظة  يف  املحررة  املدن 
الوا�شعة،  الغربية  الأنبار  �شحراء  اإىل 
مطاردة  الأمنية  القوات  توا�شل  فيما 

الإرهابيني هناك للق�شاء عليهم.

اأفادت وكالة " فران�س بر�س" باأن 
وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( 
باأ�شلحة  اأن تتزود وا�شنطن  طلبت 
حمدودة  قوة  ذات  جديدة  نووية 
ردا على ت�شلح رو�شيا جمددا جاء 
تقرير  يف  هذا  البنتاغون  طلب 
ن�رشته  النووية"  "احلال  بعنوان 
موقعها  على  اجلمعة  يوم  الوزارة 
يف  البنتاغون  واأ�شار  الإلكرتوين 
�شيغتها  �رشبت  الذي  تقريره 
يناير  يف  الإعالم  لو�شائل  الأولية 
ال�شني  تهديدات  اإىل  املا�شي، 

وكوريا ال�شمالية واإيران.
القدرات  م�شوؤول  وقال 
الأركان  هيئة  يف  ال�شرتاتيجية 
هذه  اإن  ويفر،  غريغ  الأمريكية 
تثري  التي  اجلديدة  الأ�شلحة 
عودة  من  اخلرباء  خماوف 
خطر  وازدياد  ال�شالح  انت�شار 
على  ردا  ت�شكل  النووي،  النزاع 
لرو�شيا  النووية  القدرات  تو�شع 
العامل  اأن و�شع  الحتادية، معتربا 
اليوم يختلف ب�شكل كبري عما كان 
اآخر  ن�رش  تاريخ   ،2010 يف  عليه 

تقرير عن "احلال النووية".
خ�شو�شا  وا�شنطن  يقلق  ما  لكن 

اإىل  احلا�شمة  مو�شكو  "عودة  هو 
وفق  الكربى"  القوى  بني  التناف�س 
الأمريكي  الدفاع  وزير  ذكر  ما 
جيم�س ماتي�س يف مقدمة الوثيقة 

التي جاءت يف 75 �شفحة.
تطور  رو�شيا  اأن  وا�شنطن  وتزعم 
نووي  �شالح  األفي  من  تر�شانة 
الأوروبية  الدول  مهددة  تكتيكي، 
على حدودها ومتجاهلة التزاماتها 
�شتارت"  "نيو  معاهدة  مبوجب 
لنزع ال�شالح التي ل حت�شي �شوى 
الأ�شلحة ال�شرتاتيجية التي ت�شكل 

اأ�شا�شا ملبداأ الردع.
اجلديدة  النووية  الروؤية  وتقرتح 
�شواريخ  من  جديد  نوع  تطوير 
للقارات  العابرة  النووية  بر  بحر- 
على اأن يتم ذلك خالل فرتة تراوح 
الوقت  يف   ، اأعوام  و10   7 بني 
بالإمكان  اأنه  وا�شنطن  تعترب  ذاته 
الربنامج  هذا  عن  ال�شتغناء 
على  رو�شيا  وافقت  "اإذا  اجلديد 
مراقبة  اإجراءات  اإىل  العودة 
التحقق  ميكن  النووية  لالأ�شلحة 

منها".

يف  لل�شحفيني  اأنطونوف  قال 
الدرا�شة  من  بد  ل  اإنه  وا�شنطن 
للعقيدة  والدقيقة  التف�شيلية 
م�شيفا  اجلديدة،  الأمريكية 
على  التعرف  من  متكن  اأنه 
الوثيقة  هذه  من  العلني  اجلزء 
التعليقات  اإىل  بالإ�شافة  فقط، 
اأدىل  التي  الأوىل،  واملالحظات 
بها وزير الدفاع الأمريكي جيم�س 

ماتي�س.
لفرتة  عمل  ك�شخ�س  براأيي  لكن، 
ال�شالح  نزع  جمال  يف  طويلة 
فحتى  النووي،  النت�شار  وعدم 
مثرية  الأوىل  الت�رشيحات  هذه 
نقول  دعونا  اأو  بالتاأكيد،  للقلق 
للت�شاوؤلت  اإنها مثرية  دون ت�رشع، 
اجلديدة  النووية  العقيدة  وركزت 

املتحدة  الوليات  اأعلنتها  التي 
رو�شيا  على  اجلمعة،  اأم�س 
على  ردا  وجاءت  ملحوظ،  ب�شكل 
وطبيعة  رو�شيا  قدرات  "تنمية 
ا�شرتاتيجيتها وعودتها اإىل مناف�شة 
تعبري  حد  على  العظمى"،  القوى 
ورد  ما  اأنطونوف  ورف�س  ماتي�س 
يف العقيدة الأمريكية من اتهامات 
خا�شة  معاهدات  بخرق  لرو�شيا 
ب�شبط الأ�شلحة النووية وغري ذلك 
اإ�شافة  الدولية،  التزاماتها  من 
املزعوم  الرو�شي  التهديد  اإىل 
باملبادرة يف توجيه "�رشبة نووية 

حمدودة".
بالده  اأن  الرو�شي  ال�شفري  واأكد 
مع  وم�شوؤولية  بجدية  تتعامل 
ال�شالح  نزع  جمال  يف  التزاماتها 

بدقة،  املربمة  املعاهدات  وتنفذ 
ب�شورة  ا�شتغرب  اأنه  اإىل  م�شريا 
الوثيقة،  الوارد يف  خا�شة الدعاء 
ترف�س  اأو  رف�شت  مو�شكو  باأن 
اقرتاحات اأمريكية ب�شاأن موا�شلة 
الهجومية  الأ�شلحة  تقلي�س 

ال�شرتاتيجية.
مو�شكو  اأن  اأنطونوف  واأو�شح 
اأن  ر�شمي،  وب�شكل  مرارا  حذرت 
الأ�شلحة  معاهدة  على  موافقتها 
كانت  ال�شرتاتيجية،  الهجومية 
مرهونة مب�شتوى الدفاع ال�شاروخي 
القائم وقت التوقيع عليها، ول بد 
من الأخذ بعني العتبار ما حدث 
ال�شاروخي  الدفاع  جمال  يف 
قررت  اأن  بعد  لحق،  وقت  يف 
معاهدة  من  الن�شحاب  وا�شنطن 

ال�شواريخ امل�شادة للبالي�شتية عام 
2001 ووفقا للدبلوما�شي الرو�شي، 
العقيدة  �شدور  �شاحب  ما  فاإن 
من  اجلديدة  الأمريكية  النووية 
تعليقات، ل ي�شهم يف اإقامة عملية 
اأنه  تفاو�شية �شليمة، م�شددا على 
ل يجوز خماطبة رو�شيا من موقع 
القوة وبغطر�شة واعترب اأنطونوف 
اخرتعت  املتحدة  الوليات  اأن 
"فزاعة" متمثلة برو�شيا، من اأجل 
تربير منو الإنفاق الع�شكري وزيادة 

القدرات النووية الأمريكية.
مع ذلك، عرب ال�شفري الرو�شي عن 
قناعته الرا�شخة ب�رشورة موا�شلة 
التعاون بني مو�شكو ووا�شنطن يف 

جمال نزع ال�شالح.
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�ملجل�س �النتقايل باليمن �إطاحة باحلكومة 
�أم تق�سيم للبالد؟ 

بات املجل�س النتقايل هو �صاحب الكلمة العليا يف حمافظات جنوبي و�صرقي اليمن املحررة من قوات جماعة »اأن�صار 
اهلل« )احلوثيني(، املتهمة بتلقي دعم من اإيران، غري انه �صيواجه حتديات جمة يف حال انفرد بال�صلطة، منها توفري 

اخلدمات للمواطنني.
قبل  �سيطرته،  �إحكام  وبعد 
�مل�ؤقتة  �لعا�سمة  على  �أيام، 
عدن )جن�ب(، يطمح �ملجل�س، 
�لذي ي�سم خليطا من �ملعزولني 
�إىل  �لر�سمية،  وظائفهم  من 
�لعربي  �لبلد  جن�ب  �نف�سال 
كانت  دولة  وتزعم  �سماله،  عن 
قائمة قبل عام 1990 �ملجل�س 
جمه�رية  »دولة  �إعادة  ي�سع 
�ل�سعبية«،  �لدميقر�طية  �ليمن 
ت�حد  قبل  قائمة  كانت  �لتي 
 22 يف  وجن�به  �ليمن  �سمال 
ماي 1990، على ر�أ�س �أهد�فه، 
ويق�ل �إنه لي�س حزبا وال مك�نا 
قياديا  �إطار�  بل  �سيا�سيا، 
دولته  بناء  �إىل  يهدف  جن�بيا 
�مل�ستقلة  �لفيدر�لية  �ل�طنية 
�حلر�ك  وت�سكل  �ل�سيادة  كاملة 
باالنف�سال  �ملطالب  �جلن�بي 

قبل �أكرث من ع�رش �سن��ت.
�إال �أن �لكيان �لطارئ، �لذي مت 
ت�سكيله مطلع ماي 2017، كردة 
فعل على �إقالة �لرئي�س عبد ربه 
من�س�ر هادي، ملحافظ عدن، 
عيدرو�س �لُزبيدي، بد�أ يفر�س 
نف�سه كالعب رئي�سي يف �ل�ساحة 
ال  دعم  من  م�ستفيد�  �ليمنية، 
�لتحالف  دول  تقدمه  حمدود 
�لعربي، وعلى ر�أ�سها �الإمار�ت، 
حك�مية  التهامات  وفقا 
�ملجل�س  ويردد  ر�سمية  غري 
�ل�حيد  �ملمثل  �أنه  �النتقايل 
�جلن�بية،  �ملحافظات  ل�سكان 
بالتاأييد �ملطلق فيها،  ويحظى 
�سهدتها  �لتي  �ملعارك  لكن 
عدن بني ق��ت جن�بية جن�بية 
خال�سة، �الأيام �ملا�سية، تربهن 
يف  حاد�  �نق�ساما  هناك  �أن 
�ل�سارع �جلن�بي �إز�ء �ملجل�س، 
�أجند�ت خارجية  بتبني  �ملتهم 

�رشفة.
�سيا�سية  وقياد�ت  ** معزول�ن 

وقبلية
�جلن�بية،  للتيار�ت  خالفا 
باالنف�سال  تنادي  كانت  �لتي 
وت�سم  �سن��ت،  ع�رش  منذ 
�سخ�سيات لها خرب�ت مرت�كمة 
�أمثال  �ل�سيا�سي،  �لعمل  يف 
�لرئي�س �الأ�سبق لدولة �جلن�ب، 
ونائب  حممد،  نا�رش  علي 
علي  �الأ�سبق،  �ليمني  �لرئي�س 
�ملجل�س  ي�سم  �لبي�س،  �سامل 
عزلهم  ممن  خليطا  �النتقايل 
منا�سبهم  من  هادي  �لرئي�س 
قياد�ت  �إىل  �إ�سافة  �حلك�مية، 

�سيا�سية وقبلية.
ويتزعم �ملجل�س حمافظ عدن 
�لزبيدي،  عيدرو�س  �ملقال، 

�ملقال،  �لدولة  وزير  وين�به 
�أبرز  بُريك، وهما من  بن  هاين 
جن�بي  يف  �الإمار�ت  رجاالت 
�لظه�ر  لهما  و�سبق  �ليمن، 
�الإمار�تي  �لتقليدي  بالزي 
قادة  مع  جماعية  �س�رة  يف 
�إمار�تيني، �أو�خر �لعام �ملا�سي 
 26 من  �ملك�ن  �ملجل�س، 
خم�سة  �أي�سا  ي�سم  ع�س��، 
وهم:  مقالني،  حمافظني 
)ح�رشم�ت-  بريك  بن  �أحمد 
ملل�س  و�أحمد  �رشق(،  �سمال 
ونا�رش  �رشق(  جن�ب  )�سب�ة- 
�خلبجي )حلج- جن�ب(، وف�سل 
جن�ب(  )�ل�سالع-  �جلعدي 
)�سقطرى-  �ل�سقطري  و�سامل 
�ليمن(،  �رشقي  جن�ب  �أق�سى 
�إ�سافة �إىل وزير مقال، ه� مر�د 

�حلاملي.
ويفتقر �ملجل�س، وفق منتقدين، 
بها  يتمتع  كان  �لتي  للحكمة 
�سيا�سي�ن جن�بي�ن �سابق�ن يف 
�جلن�بية،  �لق�سية  مع  �لتعامل 
ينحدرون  قيادته  �أغلب  ك�ن 
من �ل�سلك �لع�سكري فبعد �أيام 
�ملطالبة  �ل�سقف عرب  رفع  من 
عبيد  �أحمد  حك�مة  باإ�سقاط 
بن دغر، �لتي حتظى باعرت�ف 
�ملجتمع �لدولني، ومنح �لرئي�س 
مهلة ومعارك ملدة ثالثة �أيام، 
تر�جع �ملجل�س، وطالب باإقالة 
�لرئا�سية،  �حلماية  �أل�ية  قادة 
�سدهم،  معارك  خا�ست  �لتي 
ت�ستمر  �أن  م��فقتها  و�أعلنت 
مهامها  يف  دغر«  »بن  حك�مة 
كفاء�ت«  »حك�مة  ت�سكيل  حتى 

دون حتديد م�عد زمني لذلك
.

توفري اخلدمات وفر�س 
ال�صتقرار  

ميتلك عدد من �أع�ساء �ملجل�س 
يف  �سابقة  خرب�ت  �النتقايل 
و�لع�سكري،  �الإد�ري  �لعمل 
حتمل  من  �سيمكنهم  ما  وه� 
وخا�سة  �مل�س�ؤوليات،  بع�س 
�ل�سارع  قب�ل  لكن  �لع�سكرية، 
يتح�ل  قد  للمجل�س  �جلن�بي 
فر�س  دون  حت�ل  عقدة  �إىل 
�جلن�ب،  مدن  يف  �ال�ستقر�ر 
وجعلها رهينة للف��سى و�إ�سافة 
منذ  �ملرت�كم  �الحتقان  �إىل 
�ملا�سي،  �لقرن  ثمانينات 
جن�بية  �رش�عات  �سهدت  �لتي 
جن�بية دم�ية، ينظر �لبع�س يف 
�ملجل�س  �إىل  �جلن�بي  �ل�سارع 
باأنه يعمل على �أ�سا�س مناطقي 
�خلا�سة  �لق��ت  تك�ينات  يف 

يفتقرون  يجعلهم  ما  وه�  به، 
�لدولة،  �إد�رة  مق�مات  الأب�سط 

ح�سب تعبريهم.
ع�سكريا  �سيطرته  ب�سط  ومع 
عدن،  حمافظة  كامل  على 
وغالبية مدن �جلن�ب، ومطالبته 
بنقل �الأل�ية �لرئا�سية �إىل خارج 
�سيك�ن  �مل�ؤقتة،  �لعا�سمة 
�الأول  �مل�س�ؤول  ه�  �ملجل�س 
�جلن�ب،  مدن  ��ستقر�ر  عن 
تنظيم  خلطر  و�لت�سدي 
ت�فري  �إىل  �إ�سافة  �لقاعدة، 
خدمات كال �ملجل�س للحك�مة 
�التهامات  من  �سيال  �ل�رشعية 
عن  عجزت  �أن  بعد  بالف�ساد، 

ت�فريها.
وفق �لكاتب و�ملحلل �ل�سيا�سي 
فاإن  �لزرقة،  �أحمد  �ليمني، 
ميتلك  ال  �النتقايل  »�ملجل�س 
�أي قدرة على تاأمني �جلن�ب �أو 
حتقيق �ال�ستقر�ر، لك�نه ف�سيال 
بال�سالح  ي�ستق�ي  م�سالحا 
وي�سعى  �الإمار�تي،  وبامل�قف 

�إىل فر�س روؤيته وم�رشوعه .«
حديث  يف  �لزرقة،  ور�أى 
ال  »�ملجل�س  �أن  لالأنا�س�ل، 
ميتلك متثيال �سعبيا و��سعا، وال 
يعرب عن ر�أي �ل�سارع �جلن�بي، 
لديه  وطني  قبل  ما  تيار  وه� 
و�إق�سائية  عن�رشية  م��قف 

لالآخر«.
باإ�سقاط  مطالبته  ورغم 
�ملجل�س  يز�ل  ال  �حلك�مة، 
بتحمل  �ل�سجاعة  �إىل  يفتقر 
ملف �خلدمات يف �ملحافظات 
�إنه  يق�ل  �لتي  �جلن�بية 
�أن  ت�رشيبات  وك�سفت  ميثلها 
�ملجل�س  بني  د�رت  تفاهمات 
�أف�ست  �لعربي  و�لتحالف 
با�ستمر�ر  �ملجل�س  قب�ل  �إىل 
بـ«ت�فري  عملها  يف  �حلك�مة 
�خلدمات فقط«، و�البتعاد عن 
�لذي يريد  �ل�سيا�سي،  �خلطاب 
�لق�ة  بجانب  ت�سدره  �ملجل�س 

�لع�سكرية.
�حلك�مة  بني  �ل�رش�ع  ويفاقم 
معاناة  �النتقايل من  و�ملجل�س 
�حلرب  من  �ليمني  �ل�سعب 
�حلك�مية  �لق��ت  بني  �لد�ئرة 
معظم  بات  حتى  و�حل�ثيني، 
�ليمنيني بحاجة �إىل م�ساعد�ت 
�ملتحدة  �الأمم  وفق  �إن�سانية، 
و�تهم �لزرقة �ملجل�س �ل�سيا�سي 
باأنه »ف�سل يف �لتعاي�س مع فكرة 
من  �لعمل  يف  وف�سل  �لدولة، 
�ُ�سندت  عندما  �لدولة  د�خل 
�ملحافظات  �إد�رة  قياد�ته  �إىل 
�جلن�بية، و�ُ�سندت �إليه حقائب 

�أي  تقدمي  ي�ستطع  مل  وز�رية.. 
حل�ل على �أر�س �ل��قع لتح�سني 
�ملحافظات  يف  �لنا�س  ظروف 
و�سدد  يديرها«..  كان  �لتي 
على  �ليمني  �ل�سيا�سي  �ملحلل 
�النتقايل  �ملجل�س  »والء  �أن 
 )..( �الإمار�ت  لدولة  بالكامل 
�أهد�فها  تنفيذ  �إىل  ي�سعى 
��ستعد�د  ولديه  و�أجند�تها، 
معارك  وخ��س  للت�سحية 

�الإمار�ت باملجان«.

 �صيناريوهات م�صتقبلية

ق��ت  بني  عدن  معارك  خالل 
و�لق��ت  �النتقايل  �ملجل�س 
�مل��قف  كانت  �حلك�مية 
فالتحالف  �سبابية،  �الإقليمية 
�جلارة  بقيادة  �لعربي، 
عن  يتحدث  مل  �ل�سع�دية، 
وكيان  )�حلك�مة(  »�رشعية 
بياناته  يف  )�ملجل�س(«  �آخر 
حتدث  �إذ  �لتهدئة  �إىل  �لد�عية 
د�عم  �أنه  �ملفرو�س  �لتحالف، 
مار�س   26 منذ  هادي  للرئي�س 
فيما  »�أطر�ف«،  عن   ،2015
و�س�حا  �أكرث  �لك�يت  كانت 
برف�سها، على ل�سان نائب وزير 
�هلل،  �جلار  خالد  �خلارجية، 
»�لتطاول  �ملا�سي،  �الأربعاء 
على �مل�ؤ�س�سات من قبل �لق�ى 

�خلارجة عن �ل�رشعية«.
يف �مل��قف �لدولية كانت تركيا 
هي �لدولة �ل�حيدة �لتي �أعلنت 
ووحدة  �ل�رشعية  مع  وق�فها 
�ليمن، خالفا للم�قف �لرو�سي، 
��ستباكات  عن«  حتدث  �لذي 
و�أن�سار  �حلك�مية  �لق��ت  بني 

�ملجل�س �النتقايل تدعم ت��سيع 
�إىل  ت�سل  وقد  �لذ�تي،  �حلكم 
وجاء  م�ستقلة«.  دولة  �إقامة 
�إىل  �الأمريكي مطابقا  �مل�قف 
من  �لرو�سي  للم�قف  كبري  حد 
�ليمنية  معارك عدن، �لعا�سمة 

�مل�ؤقتة منذ �أو�خر 2015.
خط�رة  من  مر�قب�ن  ويحذر 
�مللف  ب�ساأن  دوليا  يجري  ما 
خلط��ت  و�ملباركة  �ليمني 
وقال  �النتقايل  �ملجل�س 
�أحمد  �ل�سيا�سي،  �ملحلل 
�ملجل�س  »�متالك  �إن  �لزرقة، 
غري  م�سلحة  مللي�سيا  �النتقايل 
خطرية،  ق�سية  هي  من�سبطة 
يف  �لتفكري  �إعادة  وت�ستدعي 
كملي�سيا  معها  �لتعاطي  طريقة 
متثل خطر� على وج�د �لدولة«. 
»�سك�ت  �أن  من  �لزرقة  وحذر 
�لعامل على �سل�ك هذه �مللي�سيا 
من �ساأنه �أن يفتح �ملجال �أمام 
تتبع  �أخرى  ملي�سيات  ظه�ر 
غر�ر  على  خارجية،  �أطر�فا 
تلك �لتابعة لطهر�ن )�حل�ثيني( 
�رشوطها  وفر�س  ظبي  و�أب� 
�ل��قع  �أر�س  على  و�أجند�تها 
بتمزيق  ينذر  ما  بال�سالح، وه� 
حل  وج�د  و�سع�بة  �ليمن 
�ل�رش�كة  قاعدة  على  ت��فقي 
ومل  �ملت�ساوية«.  و�مل��طنة 
بني  �ملعارك  تاأثري  بعد  يت�سح 
و�ملجل�س،  �حلك�مة  �حلليفني، 

على قتالهما لق��ت �حل�ثيني.
�ملجل�س  �أن  �ملرجح  ومن 
على  �سيعتمد  �النتقايل 
للت�س�يق  و�الإمار�ت  �ل�سع�دية 
دوليا مل�رشوع �نف�سال �جلن�ب، 
باللجنة  ي�سمى  ما  خالل  من 

م�سري  �ستقرر  �لتي  �لرباعية، 
�ل�اليات  ت�سم:  وهي  �ليمن، 
و�ل�سع�دية  وبريطانيا  �ملتحدة 

و�الإمار�ت.
وحماوال تف�سري م�قف �لريا�س 
عربي  دبل�ما�سي  م�سدر  قال 
و��سع �الطالع، لالأنا�س�ل، قبل 
�ل�سع�دية  �أن  »يبدو  �إنه  ي�مني، 
على  �الإمار�ت  ت��فق  �سارت 
مبد�أ تق�سيم �ليمن �إىل �قليمني 
�ل�سمال  يف  �الأول  فيدر�ليني، 
�ليمني  )لرئي�س  جنل  برئا�سة 
�سالح،  �هلل(  عبد  علي  �لر�حل 
�سالح،  �هلل  عبد  علي  �أحمد 
�جلن�بية  حدودها  حلماية 
�الآخر  و�الإقليم  �حل�ثيني،  من 
�لزبيدي،  عيدرو�س  برئا�سة 
هادي  من�س�ر  يبقى  �أن  على 
�لفدر�لية،  لهذه  �س�ريا  رئي�سا 
�نف�سال  �نه  �الأمر  يبدو  وال 
يعلن  رئي�سي،  وب�سكل  و��سح«. 
�إخال�سه  �النتقايل  �ملجل�س 

للتحالف �لعربي. ،
�نتهاء معارك عدن، ويف  عقب 
ظهر  �لن�رش،  خطاب  ي�سبه  ما 
هاين  �ملجل�س،  رئي�س  نائب 
»ت�يرت«  م�قع  على  بريك،  بن 
قائال �إن »�جلن�ب �لقادم �لذي 
مع  جلنب  جنبا  رجاله  يقاتل 
على  للق�ساء  �لعربي  �لتحالف 
يك�ن  لن  �الإير�ين  �مل�رشوع 
م�سالح  على  حمافظا  بلد�  �إال 
تلك  مقدمة  ويف  �جل��ر،  دول 
على  وحمافظا  �ليمن،  �لدول 
ولن  و�ملعاهد�ت،  �مل��ثيق  كل 
م�ساك�سا  �جلن�ب  نظام  يك�ن 
بل  �ملنطقة،  لدول  معاك�سا 

ت��أمة ممزوجة بالروح و�لدم«.



فريمالني 
ودميبلي يقرتبان 

من العودة 
للم�شاركة رفقة 

بر�شلونة
يقرتب كلاً من دميبلي وفريمالني 

من العودة للم�شاركة رفقة 
بر�شلونة حيث من املنتظر اأن 
يعودا للمران الإ�شبوع املقبل 

يف ظل تقدمهما يف برناجمهما 
العلجي والتاأهيلي .

هذا وقد اأ�شيب الثنائي خلل 
الفرتة املا�شية مما حال دون 

تواجدهما يف ت�شكيلة فالفريدي 
الذي ينتظر عودتهما ب�شكل كبري 
ا ملا ميثلنه من اأهمية يف  نظراً

قائمة الفريق .

موندو 
ديبورتيفو 

انريكي يقرتب 
من تدريب 

ت�شيل�شي
اأكدت �شحيفة موندو ديبورتيفو 
ان نادي ت�شيل�شي قام بالتوا�شل 
مع املدير الفني ال�شابق لوي�س 

اإنريكي مع توا�شل ال�شائعات التي 
تربط انطونيو كونتي بالعودة 
لتدريب ايطاليا وكذلك �شوء 

النتائج التي يحققهها البلوز حتت 
قيادته  لكن من امل�شتبعد متامااً 

ان يتم تعيني اإنريكي يف ت�شيل�شي  
قبل انق�شاء املو�شم احلايل .

تفا�شيل 
العقد اجلديد 

الومتيتي
تناولت و�شائل الإعلم الكتالونية 

تفا�شيل العقد اجلديد الذي 
من املنتظر اأن يوقعه اومتيتي 
رفقة بر�شلونة املو�شم املقبل 

للتجديد يف ظل امل�شتوى املميز 
الذي يقدمه مع الفريق  ف�شيمتد 
عقد النجم الفرن�شي حتى 2023 
بينما �شريتفع ال�رشط اجلزائي 

يف عقده لي�شبح 200 مليون يورو 
يف حماولة من بر�شلونة للحفاظ 

على اومتيتي من ال�شقوط يف 
دائرة اإهتمامات العديد من 

الأندية التي حتاول احل�شول على 
توقيعه .
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 خالفات حمرز مع اإدارة لي�شرت
 تغّيبه عن مباراة �شوان�شي
ا�ستبعد املدرب كلود بويل ريا�ض حمرز من ت�سكيلة لي�سرت �سيتي الذي 

ي�ست�سيف �سوان�سي يف املرحلة 26 من الدوري النكليزي املمتاز لكرة القدم 
اأم�ض ال�سبت وتفاقم اخلالف بني حمرز واإدارة لي�سرت ب�سبب رف�ض الأخري 

عر�سًا لنتقاله اإىل مان�س�سرت �سيتي.

يف  حمرز  ي�شارك  ومل 
منذ  ناديه  مع  التمارين 
لفرتة  الأخري  اليوم 
ال�شتوية  النتقالت 
جانفي(،   31 )الأربعاء 
�شيتي  م�شعى  ف�شل  بعد 
الدوري،  ترتيب  مت�شدر 
ظل  يف  اللعب،  ل�شم 
طلبه  الذي  ال�شعر  ارتفاع 

لي�شرت.
موؤمتر  يف  بويل  وقال 
املباراة:  ع�شية  �شحفي 
لهذه  متاحااً  لي�س  »ريا�س 
ميكنني  ما  كل  املباراة. 
اأّن  الو�شع  هذا  عن  قوله 
الأف�شل  القرار  هو  هذا 
القرار  اأي�شااً  هو  للي�شرت. 

اإىل  بالن�شبة  الأف�شل 
»هذا  ريا�س«واأ�شاف: 
بالن�شبة  �شعب  و�شع 
الوقت  حان  لكن  اإلينا 
واحلفاظ  قدمااً  للم�شي 
تركيزنا«و�شاهم  على 
لي�شرت  قيادة  يف  حمرز 
اإىل لقبه الأول يف الدوري 
-2015 مو�شم  الإنكليزي 

اللعب  اأّن  اإّل   .2016
طلب اأكرث من مرة الرحيل 
النادي، دون جتاوب.  عن 
يعاود  اأن  يف  بويل  وياأمل 
العمر  من  البالغ  اللعب 
مع  امل�شاركة  عامااً،   26
دوري،  ب�شكل  فريقه 
حت�شن  اأداءه  اأّن  علمااً 

من  بدلاً  بويل  حلول  منذ 
اأكتوبر  يف  �شك�شبري  كريغ 

املا�شي.
الفرن�شي:  املدرب  وقال 
قادرااً  يكون  اأن  يف  »اآمل 
هو  معنا.  العودة  على 
اإلينا،  بالن�شبة  مهم  لعب 
العودة  ميكنه  بالطبع، 
اأن  وعلينا  الفريق  اإىل 
اإدارة  موّحدين.  نبقى 
�شعبة  امل�شاألة  هذه 
اإطار  يف  �شتبقى  لكنها 
التقارير  النادي«واأ�شارت 
ب�شم  اهتم  �شيتي  اأّن  اإىل 
الأخرية  الأيام  يف  حمرز 
�شعيااً  النتقالت،  لفرتة 
الإ�شباين  مدربه  من 

غوارديول  جو�شيب 
الإ�شابات  بع�س  لتعوي�س 
يف فريقه، يف ظل �شغط 
املقبلة  للفرتة  املباريات 
التقارير،  هذه  وبح�شب 
لدفع  م�شتعدااً  �شيتي  كان 
مليون   50 اإىل  ي�شل  ما 
جنيه ا�شرتليني )71 مليون 
اإىل لعب  اإ�شافة  دولر(، 
اإ�شايف، ل�شم حمرز. غري 
اأّن لي�شرت كان يطلب �شعرااً 
اإىل حدود 90  اأعلى ي�شل 
مليون جنيه وان�شم حمرز 
اإىل لي�شرت قادمااً من نادي 
عام  الفرن�شي  لوهافر 
األف   350 مقابل   ،2014

جنيه فقط.

 بداية مميزة جلريزمان 
قبل مواجهة فالن�شيا

ا  بداأ جريزمان الن�شف الثاين من املو�شم احلايل ب�شكل مميز مغايراً
ملا كان عليه احلال يف الن�شف الأول منه ، وذلك على �شعيد ت�شجيل 
الأهداف فقد متكن جريزمان من ت�شجيل هدفني يف اأول مواجهتني 

بالن�شف الأول من الليجا اأي اأنه حال ا�شتمر على هذا املعدل 
ف�شيمكنه اأن يدخل قائمة هدايف البطولة .

موقف كو�شتا ولوي�س من امل�شاركة 
اأمام فالن�شيا .!

تاأكدت عودة الثنائي كو�شتا ولوي�س لقائمة اأتليتكو مدريد التي 
�شتواجه فالن�شيا يف اجلولة الثانية والع�رشين من الليجا حيث تعافيا 

من الإ�شابة التي اأملت بهما خلل الفرتة الأخرية  هذا ويتدرب 
ا ملواجهة اخلفافي�س التي يطمحان يف و�شع  الثنائي بقوة ا�شتعداداً
ا لأهميتها يف  ب�شمتهما للق�شاء عليها وح�شد النقاط الثلث نظراً

جدول البطولة .

رونالدو يقرتب من تخطي بيليه
تناول موقع الفيفا اإقرتاب رونالدو من تخطي بيليه يف اإطار ركلت 

اجلزاء التي جنح يف ت�شجيلها حيث متكن من ت�شجيل 101 ركلة حتى 
ا مما يجعل رونالدو يف  الآن  هذا وكان بيليه قد �شجل 109 هدفاً

حاجة لت�شجيل ت�شع ركلت حتى يتخطى النجم الربازيلي ويدخل 
بوابة جديدة من التاريخ يف م�شواره احلافل بالأرقام والبطولت .

 �شدق اأو ال ت�شدق من هو اأثرى
 العب يف العامل …!

حتدثت �شحيفة ال�س ال�شبانية عن اللعب الفرن�شي  فلميني وهو 
الذي يعترب حاليا الأغنى يف العامل حيث ك�شفت باأنه  ميتلك �رشكة 

كيماويات قيمتها يف ال�شوق 30 مليار يورو ، اأكرث بـ10 مرات من اأندية 
عظمى مثل )مان�ش�شرت 3.1 مليار ، ريال مدريد 2.9 ، بر�شلونه 2.7 ، 
بايرن ميونخ  2.4( ..  هو ي�شتطيع �رشاء كل هذه الأندية ولكنة يف�شل 

اأن يتح�شل على راتب من خيتايف.

اأوديغار يعود لريال مدريد يف ال�شيف القادم

الذي  ريال مدريد وامل�شتوى  اأوديغار من  اإعارة  لنادي هرينيفني حول  ال�رشيف  الرئي�س  فيلد  دير  حتدث فان 
يقدمه اللعب رفقة ناديه احلايل.

فقد اأكد دير فيلد على عودة اوديجار لريال مدريد يف ال�شيف املقبل م�شرياًا اإىل اأنه لعب مميز وباأنه �شي�شعده 
اأن يكون لديه 11 لعباًا مثله لي�رشكهم يف املباريات .

الي�شون خارج رادار ريال مدريد

بعدما تواردت الأخبار حول اإهتمام 
الي�شون  مع  بالتعاقد  مدريد  ريال 
مونت�شي  قام  فقد  روما  حار�س 
العا�شمة  لفريق  الريا�شي  املدير 
فقد  ال�شورة   بتو�شيح  الإيطالية 
لي�س  الي�شون  باأن  مونت�شي  �رشح 

اأي  يبدي  مل  الريال  وباأن  للبيع 
توقيع  على  للح�شول  اإهتمام 
املا�شية  الفرتة  خلل  اللعب 
تناوله خلل  اأن كافة ما مت  حيث 
ل  �شائعات  هو  املن�رشمة  الفرتة 

اأ�شا�س لها من ال�شحة .
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كازوين مدرب مولودية اجلزائر

هدفنا الكاأ�س التا�ضعة
عرب كازوين مدرب مولودية اجلزائر عن فرحته بعد تاأهل فريقه اإىل الدور ربع النهائي. وقد اأكد باأن املهمة مل تكن �ضهلة طيلة 90 دقيقة، وقد اأ�ضاف 

من خالل حديثه فالعميد فريق كبري وله الأحقية للتاأهل.
منت�شيا  كان  الذي  كازوين 
باأن  اأ�شاف  الفوز  بفرحة 
قويا  ردهم  كان  العبيه 
كيف  عرفوا  لقد  واإيجابيا. 
و  املناف�س  غ�شب  ميت�شون 
حققوا االأهم. اأما فيما يخ�س 
االأن�شار فقدم لهم كازوين كل 
التحية والتقدير ووعدهم باأنه 
التتويج  اأجل  من  �شيحارب 
بعد  خا�شة  التا�شعة  بالكاأ�س 
النهائي  ربع  الدور  اإىل  تاأهلنا 
فازدادت طموحاتنا يف  هذه 
التي دخلت مرحلة  املناف�شة 

اجلد و اخلطاأ فيها ممنوع.
اأما فيما يخ�س امل�شتقدمني 
العميد،  تعداد  يف  اجلدد 
خا�شة دينغ و تبي، حيث ظهر 
بوجه جيد يف اأول ظهور لهما 
مع الت�شكيلة و قال اأنا متوقع 
اأن يعطينا اإ�شافة كبرية بينما 
من  اأنه  بني  فقد  تبي  زميله 
لنا �رضبة  الكبار وجلب  طينة 
�شمحت  مهم  وقت  يف  جزاء 
للعميد بالتاأهل اإىل الدور ربع 

النهائي.
فوؤاد بن طالب

بوغرارة ي�ضرع يف درا�ضة "لزمو"

الأهلي يعود اليوم للتدريبات بتعداد مكتمل 
برج  اأهلي  ت�شكيلة  تعود 
االأحد  اليوم  م�شاء  بوعريريج 
م�شاءا  اخلام�شة  من  بداية 
البدنية  التدريبات  اأجواء  اىل 
اأوت   20 مبلعب  والتكتيكية 
1955 بالربج يف اأجواء معنوية 
قبل  من  ارتياح  و�شط  جيدة، 
الطاقمني االإداري والفني على 
يحدث  الربايجي،  البيت  حال 
زمالء  ا�شتفاد  بعدما  هذا 
امليدان  ومتو�شط  القائد 

من  م�شعود  غربي  الدفاعي 
عقب  راحة  ال�شبت  اأم�س  يوم 
على  وديا  الربايجية  فوز 
الفكرون  عني  �شباب  ح�شاب 
حت�شري  مبركز  جرت  والتي 
�شطيف،  مبدينة  املنتخبات 
�رضع  فقد  مت�شل،  �شياق  ويف 
امل�شوؤول االأول على العار�شة 
الربايجي  لالأهلي  الفنية 
�شبط  يف  بوغرارة  اليامني 
والفنية  التكتيكية  احل�شابات 

للقاء املقبل اأمام ال�شيف 
وذلك  وهران  جمعية 
بر�شم اجلولة 19 من عمر 
الرابطة الثانية املحرتفة، 
نقاط  درا�شة  خالل  من 
 " لفريق  وال�شعف  القوة 

الزمو"، كما ي�شعى اأ�شحاب 
اىل  واالأ�شود  االأ�شفر  اللونني 
املقدمة من  كوكبة  مع  البقاء 
الثالث  النقاط  اإبقاء  خالل 
رغم  اجلمعة  هذا  بالربج 

مداح  احلار�س  زمالء  افتقاد 
العقوبة  ب�شبب  االأن�شار  لدعم 
جلنة  قبل  من  عليه  امل�شلطة 

االن�شباط.
بالل.اأ

مدرب �ضبيبة القبائل نور الدين �ضعدي

 يقول اأ�ضعى للذهاب 
بعيدا يف الكاأ�س

اجلمعية العامة ال40 لالحتاد الإفريقي لكرة القدم 

 انتخاب اأربعة اأع�ضاء جدد
 يف اللجنة التنفيذية

عقب  �شعدي  نورالدين  ك�شف 
ب�شباب  جمعته  التي  املباراة 
ثمن  الدور  بر�شم  البي�شاء  الدار 
اجلمهورية  الكاأ�س  من  النهائي 
خ�شمه،  ح�شاب  على  تاأهله  بعد 
باأنه ي�شعى جاهدا للذهاب بعيدا 
يف كاأ�س اجلمهورية والبحث على 
الطريقة الناجعة لت�شجيل النتائج 

االإيجابية.
ماذا تقول عن التاأهل؟ 
و  وقته،  يف  جاء  التاأهل  هذا    -
�شيكون حمفزا ملا هو قادم، �شواء 

يف البطولة اأو مناف�شة الكاأ�س.
 معنى هذا اأنك را�ض 

على اأ�ضبالك؟
- �شيء طبيعي اأنا ر�س مل الر�شا 
النتيجة،  و  العام،  املردود  على 
لقد كنا بحاجة اإله و احلمد هلل اأن 
هذا  و  ن�شابها  اإىل  عادت  االأمور 
الفوز رفع من معنويات الالعبني 

املقبلني على مباريات هامة �شواء 
يف البطولة اأو مناف�شة الكاأ�س.

كيف يلوح لك القادم؟
التح�شري  يتطلب  القادم   -
باأكرث  املباريات  لعب  مع  اجليد، 
الت�شامح  وعدم  وتفاهم  جدية 
توظيف  مع  املباريات  نقاط  يف 
البدنية  و  الفنية  اإمكانياتنا  كل 
الب�شاط  فوق  تواجدنا  فر�س  و 

االأخ�رض.
 ال�ضبيبة لها تقاليد 

يف مناف�ضة الكاأ�ض ماذا 
تقول بعد التاأهل اإىل 

الدور ربع النهائي؟ 
- بطبيعة احلال فالكناري جاهز 
املناف�شة،  من هذه  قادم  هو  ملا 
اأنف�شنا  �شنجهز  فنحن  ولذلك 

جيدا ملا هو قادم.  
حاوره فوؤاد بن طالب

البي�شاء  بالدار  اجلمعة  اأم�س  مت 
اأع�شاء جدد  اأربعة  انتخاب  املغربية 
يف اللجنة التنفيذية لالحتاد االفريقي 
و ذلك  القدم يف غياب اجلزائر  لكرة 
العادية  العامة  اأ�شغال اجلمعية  خالل 

ال40 للهيئة القارية. 
عن  اجلعفري  جمال  الليبي  وانتخب 
اأغي�شتان  وال�شنغايل  ال�شمال،  منطقة 
)اأ(،  الغرب  ملنطقة  ممثال  �شانغور 
والبوركينابي �شيتا �شونغار عن منطقة 
باتري�س  انتخب  فيما  )ب(،  الغرب 
ادوارد نغي�شونا من افريقيا الو�شطى 
عن املنطقة الو�شطى وعرفت اأ�شغال 
يف  االأوىل  تعد  التي   ، اجلمعية  هذه 
"للكاف" اأحمد  الرئي�س احلايل  والية 

امل�شادقة على حم�رض  اأي�شا  اأحمد، 
اجلمعية العامة العادية التي انعقدت 
مار�س   16 بتاريخ  اأبابا  اأدي�س  يف  
2017، وحم�رضي اجلمعيتني العامتني 
على  انعقدتا  اللتني  اال�شتثنائيتني 

التوايل بكل من املنامة والرباط.
املتعلقة  التقارير  تقدمي  مت  كما 
وح�شيلة  ال�شابقة،  الفرتات  باأن�شطة 
التدقيق  جلنة  وتقرير  احل�شابات، 

واملالءمة.
العامة  اجلمعية  هذه  اأ�شغال  ح�رض 
رئي�س  اأحمد  اأحمد  ال�شيد  اإىل جانب 
القدم، جياين  االحتاد االإفريقي لكرة 
لكرة  الدويل  االحتاد  رئي�س  اأنفنتينو 

القدم )الفيفا(.

زيدان

 ريال مدريد قادر على الحتفاظ بلقب دوري اأبطال اأوروبا
�شدد الفرن�شي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على 
اأن النادي امللكي "�شيقوم بكل ما ي�شتطيع من اأجل الفوز 
تواليا،  الثالثة  لل�شنة  القدم  لكرة  اوروبا"  اأبطال  بدوري 

على رغم تخبطه يف اأزمة النتائج املتوا�شعة.
خرج  اذ  املو�شم،  هذا  حمليا  �شلبية  نتائج  ريال  وحقق 
جاره  يد  على  ا�شبانيا  كاأ�س  نهائي  ربع  من  االأربعاء 
ويحتل  ايابا(،   و2-1  ذهابا  )1-�شفر  ليغاني�س  ال�شعيف 
الدوري  ترتيب  يف  الرابع  املركز   ،20 املرحلة  بعد 
عن غرميه  نقطة   19 بفارق  لقبه،  يحمل  الذي  اال�شباين 

بر�شلونة املت�شدر.
ومل يتبق اأمام ريال الإنقاذ مو�شمه اال امل�شابقة االأوروبية 
االأهم التي حمل لقبها يف املو�شمني املا�شيني، و�شيكون 
�شان  باري�س  �شد  النهائي  ثمن  يف  �شعب  موعد  على 
جريمان الفرن�شي )14 فرباير ذهابا يف مدريد و6 مار�س 
ايابا يف باري�س( ويف موؤمتر �شحايف اجلمعة، اعترب زيدان 
انه "قوي مبا يكفي" لت�شحيح الو�شع احلايل لريال، بعدما 
اأبرزها  األقاب  �شل�شلة  اإىل   2016 العام  مطلع  منذ  قاده 

الدوري املحلي ودوري االأبطال وكاأ�س العامل لالأندية.
قفزة  بتحقيق  اإميانه  اإىل  ال�شابق  الدويل  النجم  واأ�شار 
كامل و�رضيح من  بدعم  ي�شعر  انه  على  جديدة، م�شدداً 
 ،2020 موؤخرا حتى  معه  الذي مدد عقده  النادي  جانب 

ورف�س اأن يرى االأمور ب�شورة ت�شاوؤمية.
اأن  نريد  الو�شع.  )هذا(  نقبل  ال  اأقبل،  "ال  زيدان  وقال 
نكافح واأن ن�شتمر يف العمل. الأننا نريد اإ�شالح الو�شعن 
اأوؤكد لكم ذلك. ن�شتطيع و�شنقوم بكل ما ن�شتطيع من اجل 
بهذه  فكرت  "اذا  واأو�شح  اأوروبا"  اأبطال  بدوري  الفوز 
الطريقة )الت�شاوؤمية(، علي اأن اأرحل من الغد. هذا جزء 

باأوقات جيدة واأخرى  اأن منر  القدم حيث يجب  من كرة 
التحدي  نقبل  وان  الو�شع  نتقبل  ان  ينبغي  لكن  �شيئة. 
ولدي  احلياة،  يف  �شيئة  اأ�شياء  "ثمة  م�شيفا  لتجاوزه"، 
لتغيري  يكفي  قوي مبا  باأين  ا�شعر  الو�شع.  لتغيري  االإرادة 

االأمور، واإال �شتكون هناك م�شكلة".
وتعر�س زيدان يف االآونة االأخرية النتقادات من ال�شحافة 
التي حققها خالل  الثمانية  االألقاب  اال�شبانية على رغم 
عامني، ورد على ذلك اجلمعة بالقول اأن مثل هذه االأمور 
باأن  �شعيدا  "ل�شت  اأ�شاف  املدرب  حياة  من  جزء  هي 
اأكون مو�شع انتقاد، لكن هذا اأمر بديهي فعندما ال تكون 
يجب  ال�شلبية،  االأمور  بع�س  ح�شول  وعند  نتائج،  هناك 
ت�شلمت  به عندما  االنتقادات، وهذا ما قبلت  تقبل هذه 
الفوز  اأجل  من  ذلك  قبلت  "لقد  كمدرب"واأكد  مهامي 
باأ�شياء اأخرى"، متابعا اأن ذلك "لن يثنيني عن اال�شتمرار 
الو�شع  �شنغري  باأننا  التفكري  وعن  به  قمت  ما  مبوا�شلة 

القائم".
                  

اإميري يتوقع "مباراة كبرية" 

اأعرب املدرب اال�شباين  باري�س،  ويف موؤمتر �شحايف يف 
ل�شان جريمان اأوناي اإميري عن اقتناعه بقدرة ريال على 
اللقاء مع  "مباراة كبرية" �شد فريقه وقال ع�شية  تقدمي 
مدريد،  ريال  "نعرف جميعا  فرن�شا،  بطولة  مونبلييه يف 
بع�س  وخ�شارة  الراهنة  اللحظة  �شياق  ايل،  بالن�شبة 
املباريات ال يغريا ال�شيء املهم، وهو تاريخ هذا النادي 
يف دوري اأبطال اوروبا"واعترب ان ريال "لي�س فقط النادي 

االأكرث تتويجا يف تاريخ البطولة االأوروبية )12 مرة(، واإمنا 
االأهم هو انه اأحرز اللقب ثالث مرات يف ال�شنوات االأربع 

االأخرية"، يف اإ�شارة اىل 2014، 2016، و2017.
عندما  مراراً  امللكي  الفريق  واجه  الذي  اميري  وتابع 
وا�شبيلية   )2012-2008( فالن�شيا  لناديي  مدربا  كان 
ال�شحافيني  اأحد  اإىل  متوجها  اال�شبانيني،   )2016-2013(
"هل تعتقد باأن االأوقات التي يعي�شها )ريال( حاليا كافية 
للقول انه يف اأ�شواأ حاالته؟ انه يف حال جيدة، انا واثق من 
ا�شبانيا(  كاأ�س  يتجاوزا خروجهم )من  "لكي  ذلك"اأ�شاف 
�شيلعبون مباراة كبرية. اذا فزنا فيها، �شنكون قد حققنا 
الفوز على فريق يف اأف�شل حاالته يف مثل هذا الوقت من 
نهائي  ثمن  على  ومواهبه  قواه  كل  �شريكز  الأنه  املو�شم 

دوري االأبطال".



بالتر يفكر يف �لطعن يف عقوبة �إيقافه!
�أملح �لرئي�س �ل�سابق للفيفا �ل�سوي�رسي، جوزيف بالتر، ، �إىل �أن 
�لوقت قد حان للطعن بعقوبة �إيقافه 6 �أعو�م عن ممار�سة �أي 
�أن�سطة متعلقة بكرة �لقدم، وذلك بعد »ظهور حقائق جديدة« 

يف �مللف.
وغرد بالتر عرب ح�سابه على موقع »تويرت«: »مع ظهور حقائق 
جديدة، حان �لوقت للت�ساوؤل حول قر�ر جلنة �لأخالقيات يف 
�لفيفا - باإيقايف �ستة �أعو�م«ورد� على �سوؤ�ل ، حتدث �لرئي�س 
�ل�سابق لالحتاد �لدويل يف بيان مكتوب، عن »معلومات وحتى 
�أدلة« لها عالقة باإيقافه، موؤكد� �أنه »ل يوجد يف �لوقت �حلايل 

�أي �إجر�ء ق�سائي«.
و�سبق لبالتر �أن ��ستاأنف �لعقوبة �أمام حمكمة �لتحكيم �لريا�سي �لتي 

من  مدينة لوز�ن �ل�سوي�رسية مقر� لها، �إل �أنها ثبتت �لعقوبة بحقه. ويف ظل عدم تتخذ 
وجود م�سار ق�سائي ريا�سي ميكن �أن يلجاأ �إليه، قد يكون �حلل �لوحيد �أمام بالتر �للجوء �إىل �لق�ساء �ملدين 

�ل�سوي�رسي.
و��سطر »�سيب« بالتر )81 عاما( لال�ستقالة من من�سبه يف رئا�سة �لفيفا يف خ�سم موجة ف�سائح ف�ساد عام 

2015، بعد 17 عاما من رئا�سة �لهيئة �لكروية �لعاملية.
و�أوقف بالتر بد�ية ثمانية �أعو�م من قبل �لق�ساء �لد�خلي للفيفا عام 2015، وقل�ست �لعقوبة �إىل 6 �أعو�م 
بعد ��ستئناف تقدم به. و�تخذت �لعقوبة على خلفية دفعة مثرية للجدل بقيمة مليوين فرنك �سوي�رسي )1.8 
مليون يورو( ل�سديقه �لرئي�س �ل�سابق لالحتاد �لأوروبي، �لفرن�سي مي�سال بالتيني �ملوقوف �أي�سا، يف �إطار 
�سل�سلة من ف�سائح �لف�ساد �لتي هزت كرة �لقدم. وكان بالتيني بدوره جلاأ دون جدوى �إىل �ملحكمة �لحتادية 
�ل�سوي�رسية للطعن باإيقافه �أربع �سنو�ت يف �لق�سية ذ�تها، وهو ما مل يفعله بالتر. وجلاأ �لفرن�سي قبل �أيام 
�إىل �ملحكمة �لأوروبية حلقوق �لإن�سان يف �سرت��سبورغ. ولن متنع �لعقوبة بالتر من �لتوجه �إىل رو�سيا هذ� 
�ل�سيف حل�سور نهائيات كاأ�س �لعامل بـ«دعوة« من �لرئي�س �لرو�سي فالدميري بوتني، بح�سبما �أكد �ل�سوي�رسي 

لفر�ن�س بر�س �أو�خر �أكتوبر/ت�رسين �لأول �ملا�سي.
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�أبطال �أوروبا.. تذ�كر مبار�ة ريال و�ضان جرمان 
بيعت يف دقائق

بيعت كل �لتذ�كر �ملخ�س�سة للمبار�ة بني ريال مدريد وباري�س �سان جرمان يف ذهاب �لدور ثمن 
�لنهائي من دوري �أبطال �أوروبا، على ملعب �سانتياغو برنابيو، �لذي يت�سع 81044 مقعد�.

وبح�سب �ملوقع �لإلكرتوين ل�سحيفة »ماركا« �ملدريدية، فقد بيعت كل �لتذ�كر �ملطروحة للعامة، 
بـ«�ل�سو�سيو�س«، يف غ�سون 37  و�مل�ساهمني �ملعروفني  �ل�سنويني  للم�سرتكني  �أي غري �ملخ�س�سة 
دقيقة ب�سبب �لتهافت �لهائل عليها وترد عرب �ملوقع �لر�سمي لريال ر�سالة »ل توجد �أمكنة متوفرة« 
�لتذ�كر قد ي�سبح متو�فر�  �أن بع�س  �إل  يف خمتلف مدرجات �مللعب لدى حماولة �ختيار مقعد، 
�أو غري قادرين على ح�سور  �أعاد �مل�سرتكون طرحها لأنهم ل يرغبون  �لأيام �ملقبلة يف حال  يف 
�للقاء �ملقرر يف �لـ14 فرب�ير. وتقام مبار�ة �لإياب يف باري�س يف �ل�ساد�س من مار�س و�سعى �لبع�س 
لال�ستفادة من �لتهافت �ل�سديد لتحقيق مك�سب مايل. فقد �أ�سارت »ماركا« �إىل �أن �أحد �مل�سجعني 
باإعادة بيع تذ�كر �ملباريات  �ألف يورو، عرب موقع متخ�س�س  للبيع مقابل نحو 24  عر�س تذكرته 
وير�وح �سعر �لتذ�كر �لتي طرحها �لنادي �مللكي بني 75 و235 يورو، علما �أن هذه �لأ�سعار ل ت�سمل 
�ملق�سور�ت. وتعترب �ملو�جهة بني ريال بطل �أوروبا يف �ملو�سمني �ملا�سيني، و�سان جرمان، �لأبرز 
يف �لدور ثمن �لنهائي للم�سابقة، �إىل جانب �ملو�جهة بني �لعمالق �لإ�سباين بر�سلونة وت�سيل�سي بطل 

�لدوري �لإجنليزي �ملمتاز.

الدوري الإجنليزي

مورينيو يعرتف بخ�ضارة �ملعركة مع �ضيتي
مان�س�سرت  فريق  باأن  �جلمعة،  مورينيو،  جوزيه  �لربتغايل  �ملدرب  �عرتف 

ي�سري  �لذي  �سيتي  مان�س�سرت  �للدود  جاره  مع  معركته  خ�رس  يونايتد 
بثبات نحو �لفوز بلقب �لدوري �لإجنليزي لكرة �لقدم.

يونايتد متخلفا عن  �أ�سبح  توتنهام 2-0،  �أمام  �لأربعاء  وبخ�سارته 
جاره �سيتي بفارق 15 نقطة مع بقاء 13 مرحلة على �نتهاء �ملو�سم، 
ما دفع مورينيو �إىل �لإقر�ر باأن فريقه فقد �لأمل باملناف�سة على 

�للقب.
لكنه �سدد يف �لوقت ذ�ته على �أنه يوجد �لكثري للقتال من �أجله يف 

�ملباريات �ملتبقية، وذلك �إذ� ما كان فريقه يريد �لحتفاظ باملركز 
�لتي عاد  �أوروبا  �أبطال  �لثاين و�مل�ساركة �ملبا�رسة يف م�سابقة دوري 

لقب  �إحر�زهم  نتيجة  �حلايل  �ملو�سم  يف  �حلمر«  »�ل�سياطني  فريق  �إليها 
�سيتي  فر�سها  �لتي  للهيمنة  �رسحه  معر�س  ليغ«ويف  »يوروبا  �لأوروبي  �لدوري 

على جمريات �لدوري �ملمتاز هذ� �ملو�سم، قال مورينيو »بب�ساطة، �أ�سعر باأنهم يقومون بعملهم ب�سكل 
جيد جد� لدرجة �أنهم ل ي�سمحون لالآخرين بالقرت�ب منهم«، معترب� �أن عدد �لنقاط �لتي ح�سل عليها 
فريقه حتى �لآن و�لأد�ء �لذي يقدمه مقارنة مع �ملو�سم �ملا�سي، �سيجعالنه، يف �لظروف �لعادية، 

مناف�سا جديا ل�سيتي.
و�عترب »يف �لوقت �حلايل، �ملعركة مفتوحة على �ملركز �لثاين، �لثالث، �لر�بع، 

�خلام�س و�ل�ساد�س، لكنها مغلقة عمليا على �ملركز �لأول«، م�سدد� على 
�أن �لتخلف خلف �سيتي ل يعترب ف�سال، ل �سيما �أن �لأخري مل يهدر �سوى 

7 نقاط حتى �لآن.
وت�سيل�سي  توتنهام  �أو  �سيء،  بعمل  نقوم  �إننا  �لقول  ميكن  »ل  وتابع 
يعترب عدد�  �لذي منلكه  �لنقاط  �سيء، وذلك لأن عدد  بعمل  يقومان 
معقول جد�«. وجاء كالم مورينيو ع�سية �للقاء يف �ملرحلة �ل�ساد�سة 

و�لع�رسين من �لدوري �ملمتاز مع هادر�سفيلد تاون يف مبار�ة �سيحيي 
�أودت  �لتي   1958 عام  ميونيخ  كارثة  على  عاما   60 ذكرى  يونايتد  فيها 

مبار�ة  بعد  بلغر�د  من  عائد�  كان  �لذي  �لفريق  من  لعبني  ثمانية  بحياة 
مع ريد �ستار يف كاأ�س �لأندية �لأوروبية �لبطلة. و�سيكون يونايتد �أمام �ختبار 

�سعب يف دوري �أبطال �أوروبا كونه يتو�جه يف �لدور �لثاين مع �إ�سبيلية �لإ�سباين �لذي 
�سي�ست�سيف لقاء �لذهاب يف 21 �حلايل، على �أن يكون �لإياب يف 13 مار�س �ملقبل.

�لك�ضف عن عقوبة �حلكم 
�لفرن�ضي جنم حادثة »

�لركل و�لطرد«

�لقدم  كرة  ملحرتيف  �لفرن�سية  �لر�بطة  �أعلنت 
�إيقاف �حلكم توين �سابرون 6 �أ�سهر، 3 منها مع 
جرى  �لذي  �لغريب  �حلدث  بعد  �لتنفيذ  وقف 
�لدوري  يف  جريمان  و�سان  نانت  مبار�ة  خالل 
�لوقت  من  �لأوىل  �لدقيقة  وعند  �لفرن�سي. 
�لذي  �للقاء  يف  �ل�سائع  عن  بدل  �ملحت�سب 
جمع �لفريقني يف �لـ14 من يناير/كانون �لثاين، 
�لباري�سي  للفريق  �رسيعة  مرتدة  وخالل هجمة 
��سطد�مه  �إثر  �سابرون،  توين  �للقاء  حكم  تعرث 
لي�سقط  نانت  مد�فع  كارلو�س  دييغو  بالرب�زيلي 
لقطة  �لالعب يف  �لأر�س، ويحاول عرقلة  على 

نادرة �حلدوث مبالعب �ل�ساحرة �مل�ستديرة.

�لالعب  �إ�سقاط  يف  �حلكم  ف�سل  �أن  وبعد 
�أر�سا، �حت�سب خطاأ ل�سالح �سان جريمان، ومل 
يف  ثانية  �سفر�ء  بطاقة  �أ�سهر  بل  بذلك  يكتف 
�أن  بعد  مطرود�،  �مللعب  ليغادر  كارلو�س  وجه 
من   29 �لدقيقة  يف  �لأوىل  �لبطاقة  لديه  كانت 
عمر �للقاء، و�سط ده�سة �لالعبني من قر�ر�ت 

�حلكم.
�حلكم  �إىل  �ل�ستماع  مت  �لعقوبة،  �إعالن  وقبل 
�أمام  �ساعتني  لنحو  عاما   45 �لعمر  من  �لبالغ 
حولته  و�لتي  ت�رسفاته  ل�رسح  �لن�سباط،  جلنة 
بعد  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  �إىل جنم على 

�للقاء.



بطولة  الباكي«  »ال�ضاحك  م�ضل�ضل  م�ضري  تكتنف  الغمو�ض  من  حالة 
الفنان امل�رصي ن�ضال ال�ضافعي، والذي يج�ضد فيه ال�ضرية الذاتية للفنان 

الراحل جنيب الريحاين، واملزمع عر�ضه يف رم�ضان املقبل.
الأ�ضبوع املا�ضي، حيث  تاأجل مرتني خالل  الت�ضوير  وعلم  اأن انطالق 
ولكن  الديكورات،  النتهاء من  لعدم  يعود  تاأجيله  اأن  العمل  �ضناع  اأعلن 
املحطات  اإحدى  مع  لتفاق  تتو�ضل  مل  املنتجة  اجلهة  اأن  احلقيقة 
ير�ضي  لتفاق  الو�ضول  حلني  الت�ضوير  انطالق  اأرجاأ  ما  الف�ضائية، 

الطرفني.
�ضدقي  وهالة  �ضلطان  �ضفاء  الباكي«  »ال�ضاحك  بطولة  يف  وي�ضارك 
حممد  تاأليف  ومن  النجوم،  من  وكوكبة  الغيطي  وميار  بدير  واأحمد 

الغيطي واإخراج ع�ضام �ضعبان.

خالد  امل�رصي،  الفنان  اأثار 
الفنانة  مواطنته  غ�ضب  النبوي، 
ت�ضوير  كوالي�ض  يف  عابدين  نهى 
»منطقة  اجلديد  م�ضل�ضلهما 
يف  عر�ضه  املقرر  حمرمة«، 

رم�ضان املقبل.
ان�ضمت  التي  عابدين  وعلم  اأن 
حنان  للفنانة  كبديلة  للم�ضل�ضل 
الغ�ضب  من  حالة  انتابتها  مطاوع 
الأوىل،  م�ضاهدها  ت�ضوير  اأثناء 
امل�ضتمرة  خالد  لتدخالت  نظراً 

يف تفا�ضيل دورها وطريقة اأدائها 
للدور، ولكنها مل تبد اأي امتعا�ض 
اأمامه على طريقته، واإمنا اأعربت 
من  لعدد  منه  ا�ضتيائها  عن 

املقربني منها.
»منطقة  بطولة  يف  وي�ضارك 
وحممد  بو�ضو�ضة  اأمل  حمرمة« 
و�ضمرية  كيالين  وحممد  دياب 
جبيل  وثراء  هاين  واأمرية  مقرون 
تاأليف  من  النجوم،  من  وكوكبة 
واإخراج  يو�ضف  ح�ضن  يو�ضف 

ال�ضعودي  تويف املو�ضيقار 
اأول  م�ضاء  عمر،  �رصاج 
يناهز  عمر  عن  اأم�ض 
اأحد  داخل  عاماً،   72
جدة  مدينة  م�ضت�ضفيات 
�ضحية  لأزمة  تعر�ضه  اإثر 

مفاجئة.
ونقل عمر اإىل امل�ضت�ضفي 
�ضعوره  بعد  اأيام،   5 قبل 
ال�ضدر،  منطقة  يف  بالآم 
اإىل  الأطباء  احتجزه  حيث 

منذ  بارئها  اإيل  روحه  فا�ضت  اأن 
قليل، تاركاُ اإرثاً مو�ضيقياً يف عامل 

الأغنية ال�ضعودية.

يذكر اأن �رصاج عمر قد تعاون مع 
حممد  اأبرزهم  املطربني،  كبار 
وعبد املجيد  عبده وطالل مداح 

عبد اهلل وغريهم.

فنيالأحد 04 فيفري 2018 املوافـق لـ16 جمادى الأول  1439ه 15
من حلب ال�صهباء..رود اأبو عابد �صوت الطفولة الواعد

تذهلك تلك الطفلة ال�سغرية باأدائها العايل واإح�سا�سها املرهف وقدرتها على التعامل مع الأمناط املو�سيقية املختلفة.. كيف ل ورود 
اأبو عابد طفلة من اأطفال حلب ال�سهباء املوهوبني.

رود  �ضوت  على  ي�ضتحوذ  مل 
قالب  ونيف  اأعوام  الع�رصة  ابنة 
م�ضاركات يف  فلديها  واحد  غنائي 
“اأنا  مو�ضح  مثل  نادرة  مقامات 
“ال�ضوق  مقام  من  الهوا”  اأهل  يا 
القلب”  حياة  “يا  ومو�ضح  اأفزا” 
من  وكالهما  “اجلنفزا”  مقام  من 
الكبري  املو�ضيقي  واأحلان  كلمات 
حممد علي بحري �ضاحب العديد 
اأدائها  اإىل  اإ�ضافة  املو�ضحات  من 
“اجمعوا  منها  اأخرى  ملو�ضحات 
دعاين  و”حبي  �ضملي”  بالقرب 
قدمتها  التي  وغريها  للو�ضال” 
حلب  مدينتها  يف  م�ضارح  على 

ومدن �ضورية اأخرى.
الطربية  الأغاين  رود  وتوؤدي 
العربي  الغناء  لعمالقة  القدمية 
بها  تتاأثر  التي  كلثوم  اأم  كال�ضيدة 
كثرياً وحتاول تقليدها حممد عبد 

الوهاب وفريد الأطر�ض وغريهم.
والنجومية مبا  ال�ضهرة  رود  وتعترب 
هي متتلكه من علم يف املو�ضيقى 

للعمالقة  ر�ضيد  من  حتفظه  ومبا 
وكل يوم تاأخذ فيه �ضيئاً جديداً هو 

�ضهرة بالن�ضبة لها”.
تتاأثر  مل  ملاذا  �ضوؤالها  ولدى 
برامج  يف  وت�ضارك  باأقرانها 
قالت:”الوقت  الأطفال  ملواهب 
امل�ضاركات  بهذه  �ضاأ�ضيعه  الذي 
معزوفة  كتعلم  اأهم  �ضيئاً  به  اأعمل 
من  اأهم  يل  بالن�ضبة  وهو  جديدة 
يخدم  ل  لربنامج  الوقت  ت�ضييع 

الفن يف وطني”.
وت�ضعى رود لإيجاد توازن بني العلم 
على  اأحدهما  يوؤثر  اأن  دون  والفن 
�ضيدلنية  تكون  اأن  وحتلم  الآخر 
بالغناء  ال�ضتمرار  مع  طبيبة  اأو 

والعزف على العود والكمان.
وتتلقى رود علوم املو�ضيقى واأ�ضول 
املو�ضيقى  اأ�ضتاذ  يد  على  العزف 
وعن  حلب  يف  بكار  البا�ضط  عبد 
“اأداءها  اأن  اأو�ضح  ل�ضوتها  تقييمه 
وتتاأثر  متميز  العلمية  الناحية  من 
بالكلمة واإح�ضا�ضها مرهف ولديها 

القدرة والليونة على التعامل مع كل 
وهي  لها  يختارها  التي  الأمناط 

�رصيعة احلفظ واإيقاعها ثابت”.
تتعلم رود على اآلة الكمان ال�رصقي 
اأ�ضول  تعلمها  قبل  اأكادميي  ب�ضكل 
تتدرب  وبداأت  عامني  منذ  الغناء 
لغنائها  كمرافق  العود  اآلة  على 

ب�ضكل اأكادميي منذ �ضتة اأ�ضهر.
وعن ذلك قال املو�ضيقي بكار:”ل 
الغناء  تعلم  اأ�ضول  تتابع  رود  تزال 
الكثري  واأمامها  ال�ضولفيج  ودرا�ضة 
ما  وكل  املقامات  علم  درا�ضة  يف 
يتعلق يف الأداء كالتعبري والإح�ضا�ض 
بروح  متتاز  كما  واللحن  بالكلمة 
العمل اجلماعي و�رصعة الن�ضجام 
فرقة  جتمع  يف  زمالئها  مع 
كل  ويف  واملو�ضيقى  للغناء  الرتاث 
م�ضاركاتها تكون من�ضبطة وملتزمة 

بكامل حوا�ضها”.
لتلميذته  بكار  املو�ضيقي  وتوقع 
رود م�ضتقباًل كبرياً يف عامل الغناء 
امل�ضارح  جتوب  واأن  واملو�ضيقى 

على  مهم  اأثر  لها  ويكون  العاملية 
ال�ضعيد الفني والعلمي.

رامية  ال�ضيدلنية  رود  والدة 
ابنتها  ميل  عن  حتدثت  خطيب 
للمو�ضيقى عندما كانت يف الرابعة 
املو�ضيقية  والآلت  عمرها  من 
وحتاول  انتباهها  تلفت  كانت  التي 
اإ�ضافة  عليها  وتعزف  جتربها  اأن 
بها من خالل �ضماعها  تاأثرها  اإىل 
والأغاين  الكال�ضيكية  املو�ضيقى 

الرتاثية ما جعل رود تتابع احلفالت 
املو�ضيقية من عزف وغناء وت�ضتمع 
الطربية  والأغاين  املو�ضحات  اإىل 
ال�ضغري ترديد ما  وحتاول ب�ضوتها 
ت�ضمعه من كبار الفنانني. وو�ضفت 
والدة رود ابنتها بالطفلة احل�ضا�ضة 
تفوقها  اإىل  اإ�ضافة  واملوهوبة 
م�ضاركاتها  م�ضتعر�ضة  بدرا�ضتها 
يف العديد من احلفالت بحلب مع 
�ضبيبة  واحتاد  البعث  طالئع  فرع 

اخلريية  “وفا”  جمعية  ومع  الثورة 
ويف برنامج “راديو الأطفال” على 
عام  طوال  اأ�ضبوعياً  دم�ضق  اإذاعة 
حلب  اإذاعة  يف  عدة  لقاءات  كامل 
مع الإعالمي عبد اخلالق قلعجي.

اأبو عابد رائدة على م�ضتوى  ورود 
جمال  يف  للطالئع  حلب  فرع 
وحت�رص  الكمان  اآلة  على  العزف 
ال�ضنة القادمة للريادة على م�ضتوى 

�ضورية.

اإ�صابة زينة بنزيف من الأنف يف 
»التاريخ ال�صري لكوثر«

يلعب دور البطولة الفنان امل�سري ن�سال ال�سافعي

قناة ف�صائية وراء عدم انطالق ت�صوير 
ال�صرية الذاتية لنجيب الريحاين

زينة،  امل�رصية،  الفنانة  ت�ضتاأنف 
»التاريخ  فيلم  يف  دورها  ت�ضوير 
ال�رصي لكوثر« خالل الأيام القليلة 
املقبلة. مت الك�ضف عن ، تفا�ضيل 
التي  ال�رصية  �ضياج  رغم  زينة  دور 
الفيلم عليه، حيث  يفر�ضها �ضناع 
دينياً  ملتزمة  فتاة  دور  جت�ضد 
بها  ال�ضتعانة  يتم  »كوثر«،  تدعى 
من قبل حزب اإ�ضالمي، ملنا�رصته 

عقب  الربملانية  النتخابات  يف 
ثورة اخلام�ض والع�رصين من يناير، 
عديدة  ل�ضغوط  تتعر�ض  حيث 
نزيف  عنه  ينتج  بتوتر  ت�ضيبها 
بطولة  يف  وي�ضارك  الأنف.  من 
»التاريخ ال�رصي لكوثر« ليلى علوي 
وحم�ضن حمي الدين واأحمد حامت 
من  �ضعيد،  وفرا�ض  كامل  واإينا�ض 

تاأليف واإخراج حممد اأمني.

اإلي�صا تغيب عن الوعي اأثناء حفلتها 
بالقرية العاملية

اأحمد عز ي�صتعيد »مالكي اإ�صكندرية« 
اأثناء ت�صويره م�صل�صله اجلديد

تدخالت خالد النبوي ُتغ�صب اإحدى 
بطالت »منطقة حمرمة«

وفاة املو�صيقار ال�صعودي �صراج عمر 
اإثر اأزمة �صحية

تعر�ضت املطربة اللبنانية اإلي�ضا لوعكة 
يف  املو�ضيقية  حفلتها  خالل  �ضحية 
اأفقدتها  دبي،  يف  العاملية«  »القرية 
خارج  نقلها  ا�ضتدعى  ما  الوعي، 

امل�رصح على عجل.
حتى  حدث،  ما  تفا�ضيل  اأي  غياب  ومع 
احلا�رصين  من  عدد  تداول  الآن، 
يف احلفل مقاطع م�ضورة تظهر 
اإىل  حممولة  اللبنانية  الفنانة 
الفرقة املو�ضيقية خارج  خلف 

امل�رصح.
فاإن  فنية،  م�ضادر  وبح�ضب 
مقاطع  وكانت  بخري،  اإلي�ضا 
اأخرى تظهر اأع�ضاء من فريق 
عليها  يطمئنون  الفنانة  عمل 
امل�رصح،  على  دخولها  قبل 
من دون معرفة اإن كانت تلك امل�ضاهد �ضّورت بعد حالة 

g.الإغماء اأو قبلها

ليوناردو  ال�ضهري  يعتزم جنم هوليوود 
مع  جمدداً  التعاون  كابريو،  دي 
املخرج الأمريكي كوينتني تارانتينو يف 
فيلم جديد. وذكرت جملة »فارايتي« 
دوت  »ديدلين  وموقع  الأمريكية 
احلائز  الأمريكي  املمثل  اأن  كوم«، 
على  وافق  الأو�ضكار  جائزة  على 
املقبل.  تارانتينو  فيلم  يف  امل�ضاركة 
وبح�ضب التقارير، �ضيلعب دي كابريو 
عاطل  م�ضن  ممثل  دور  عاماً(   43(
الفيلم  اأحداث  وتدور  العمل.  عن 
حيث   ،1969 عام  اأجنلي�ض  لو�ض  يف 
ُقتلت املمثلة �ضارون تيت عام 1969 
الأمريكي  املجرم  ع�ضابة  يد  على 
يف  حاماًل  وكانت  مان�ضن،  ت�ضارلز 

�ضهورها الأخرية. واأُعلن يف دي�ضمرب 
دور  يف  �ضيعر�ض  الفيلم  اأن  املا�ضي 
العر�ض ال�ضينمائي يف اأوت عام 2018 
مقتل  على  عاماً   50 مرور  مبنا�ضبة 
يتفاو�ض  تارانتينو  اأن  ويرتدد  تيت. 
وبراد  كروز  توم  مثل  مع جنوم  اأي�ضاً 
الفيلم، كما يجرى  للم�ضاركة يف  بيت 
الأ�ضرتالية  املمثلة  مع  التفاو�ض 
ومن  تيت.  دور  للعب  روبي  مارغوت 
ت�ضوير  اأعمال  تبداأ  اأن  املخطط 
اأول  هذا  و�ضيكون  العام.  هذا  الفيلم 
عقب  كابريو  دي  فيه  ي�ضارك  فيلم 
عام  الأو�ضكار  جائزة  على  ح�ضوله 

2016 عن دوره يف فيلم »العائد«.
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يف العدد 71 ل�شهر فيفري 2018

»القد�س.. مهوى القلوب« مبجلة اجلزيرة

دار ال�شعر بتطوان حتتفي بتجربة ال�شاعر الراحل حممد امليموين

لنائل عرنو�س

اإيحاءات ودالالت يف جمموعة “كهذا الليل ال اأنتهي”
لـ د.حممد رجب متام

املجتمع امل�شري والثقافة الغربية.. بدايات وتطّورات

حتت عنوان »القد�س.. مهوى القلوب« �شدر يف فيفري 2018 العدد 71 من جملة اجلزيرة، ويعر�س ملف العدد مناذج 
من تعلق اأ�شخا�س اأو موؤ�ش�شات ونا�شطني مبدينة القد�س وفل�شطني، وخدمة ق�شيتهما قدر ال�شتطاعة. وهو ما جتلى 

يف الغ�شب الوا�شع من قرار ترمب ب�شاأن املدينة املقد�شة.

غري  ن�ساء  على  تقرير  فيعرفنا 
الأقدار  �ساقتهن  فل�سطينيات 
و�سكنت  فاأحببنها  فل�سطني،  اإىل 
قلوبهن ف�سكّن فيها، وعملن على 
الذي  جمالها  يف  كل  خدمتها 

حت�سنه.
لنهر  ال�رشقية  ال�سفة  وعلى 
من  العديد  تن�سط  الأردن، 
وال�سعبية  الر�سمية  املوؤ�س�سات 
املقد�سيني  لإغاثة  بالأردن 
اأر�سها  واإنقاذ  ومدينتهم، 
وم�ساكنها من حرب التهويد التي 
على  ب�رشا�سة  اإ�رشائيل  ت�سنها 

القد�س واأهلها.
لقرون  ارتبطت  التي  تركيا  ومن 
العديد  تزال  ل  القد�س،  مبدينة 
الدعم  تقدم  املوؤ�س�سات  من 
على  للحفاظ  خمتلفة،  ب�سور 
واملقد�سات  العثماين  الرتاث 
الدينية باملدينة. ويحدثنا تقرير 
بالقد�س  الأتراك  تعلق  عن  اآخر 

موؤ�س�سات  تنظمها  ورحالت 
خمت�سة لزيارة املدينة املقد�سة 

يف طريق احلج اأو العمرة.
ومن �رشق الأر�س، يعرفنا تقرير 
قلوب  يف  القد�س  مكانة  على 
القدمية  والعالقة  الإندوني�سيني، 
ما  وهو  وفل�سطني،  بالدهم  بني 
التي  احلا�سدة  باجلموع  يتجلى 
تنزل اإىل ال�سوارع عندما تتعر�س 
ويحدثنا  للعدوان.  فل�سطني 
التي  اآخر عن املوؤ�س�سات  تقرير 
خلدمة  اإندوني�سيا  يف  تن�سط 
ق�سية القد�س ودعمها رغم فقر 

�سعبها.
العربي،  املغرب  اأق�سى  ومن 
يهودي  ق�سة  على  نتعرف 
دفاعا  بن�ساطه  ا�ستهر  مغربي 
حتى  الفل�سطينية،  الق�سية  عن 
بات اأيقونة يف فعاليات النت�سار 
�سيون  ق�سة  وفل�سطني،  للقد�س 

اأ�سيدون.

م�رش،  من  تاأتينا  اأخرى  وق�سة 
اأول من  �سعد حالوة، وهو  ق�سة 
قدم روحه حني قاوم التطبيع مع 
اإ�رشائيل يف م�رش، واتهمه النظام 
وجتاهله،  باجلنون  قتله  الذي 

وكيف خلد ال�سعب ق�سته.
اأمريكا  من  تقرير  ويحدثنا 
اجلاليات  تفاعل  عن  الالتينية 
تلك  و�سكان  الفل�سطينية 
الفل�سطينية  الق�سية  مع  البالد 
لنت�سار  عادلة،  اإن�سانية  كونها 
على  بالقارة  الي�سارية  القوى 
والنا�سطني  احلكومات  م�ستوى 
التقارير  ومن  ال�سيا�سيني. 
من  تقرير  يعرفنا  املنوعة، 
�سانع  على  الفل�سطينية  نابل�س 
بهذا  تعلق  الذي  والعازف  العود 
كممر�س  مهنته  وغري  الفن، 
»زرياب«  دكانه  وبات  اأجله،  من 
العزف  ع�ساق  يق�سده  عنوانا 

والدندنة على العود.

تدريجيا  تنح�رش  اأخرى  ومهنة 
التاريخية،  بغداد  اأ�سواق  يف 
تعيد  التي  ال�سفارين  مهنة  وهي 
لنا  وينقل  ملعانه،  للنحا�س 
املهنة  اأ�سحاب  مرارة  التقرير 
جيل،  بعد  جيال  توارثوها  التي 
اأعداد امل�ستغلني بها  من تراجع 

حتت وطاأة الواقع.
وياأخذنا تقرير اآخر يف رحلة اإىل 
وحكاية  والت�سوف،  الروح  عامل 
مولنا  الت�سوف  اأعالم  اأحد 
جالل الدين الرومي الذي اأ�سبح 
الرتكية  قونيا  �رشيحه يف مدينة 
مزارا يق�سده ال�سياح من جهات 

الدنيا الأربع.
اأجواء  اإىل  الروح  عامل  ومن 
امللكية  والطقو�س  الحتفالت 
فنتعرف  بريطانيا،  يف  التقليدية 
على هذه الطقو�س وكيف يتفاعل 

معها ال�سعب الربيطاين.
وكالت

، نظم دار ال�سعر بتطوان بالتعاون 
ملتقى  �سريفانطي�س  معهد  مع 
ال�سعرية  “التجربة  حول  دوليا 
لل�ساعر الراحل حممد امليموين”، 
و3   2 وال�سبت  اجلمعة  يومي 
نقاد  فيه  �سارك  فيفري  2018، 

وباحثني من املغرب واإ�سبانيا.

اأول  امللتقى  هذا  افتتاح  وجرى 
�سريفانطي�س  معهد  بف�ساء  اأم�س 
مائدة  تنظيم  خالل  من  بتطوان، 
م�ستديرة حول “التجربة ال�سعرية 
لل�ساعر الراحل حممد امليموين”، 
رامون  فيها  خو�سيه  و�سارك 
وخوان  العمراوي  واأحمد  ريبول 

ماجدولني  وثريا  طيي�س  خو�سيه 
واملرتجم  ال�ساعر  اجلل�سة  و�سري 

خالد الري�سوين.
مع  امللتقى  �سيوف  وا�ستمتع 
حفل مو�سيقي على اإيقاع القيثارة 
دي  مار�سلو  الفنان  مع  الإ�سبانية، 
مو�سيقي  عر�س  يف  بويبال،  ل 
قيثارة  يف  قارات  “ثالث  بعنوان 

واحدة”.
م�ستديرة  مائدة  اأم�س  واأقيمت 
ثانية بعنوان “مع حممد امليموين 
احت�سنتها  اجلنوب”،  جنوب  يف 
مدر�سة ال�سنائع والفنون الوطنية، 
وخوان  العويف  جنيب  فيها  �سارك 
�ساندوبال  �سان�سيث  خو�سيه 
اأبو  والعيا�سي  خمايف  وح�سن 
و�سري  بارا.  وخو�سيفا  ال�ستاء 

عبد  واملرتجم  الناقد  اجلل�سة 
اللطيف البازي.

ومت افتتاح معر�س “ذاكرة حممد 
امليموين”، يف ف�ساء املركز الثقايف 
بح�سور  الثقافة(،  )دار  بتطوان 
والت�سال  حممد  الثقافة  وزير 
الأعرج. وهو املعر�س الذي قدم 
حممد  لل�ساعر  الزاخر  امل�سار 
القرن  خم�سينيات  منذ  امليموين، 
ال�سور  مئات  خالل  من  املا�سي، 
والوثائق والر�سائل واملخطوطات 

التي عر�ست لأول مرة.
فعاليات  على  ال�ستار  واأ�سدل 
بعر�س  الدويل  امللتقى  هذا 
م�رشحية “بنات لال منانة”، لفرقة 
واملقتب�سة  الطاكون”،  “م�رشح 
األبا”  برناردا  “بيت  م�رشحية  من 

لل�ساعر الإ�سباين فيدريكو غار�سيا 
لوركا.

امليموين  حممد  ال�ساعر  �سيظل 
الق�سيدة  وعالمات  اأعالم  من 
اأحد  وهو  املعا�رشة،  املغربية 
القرن  خم�سينيات  منذ  روادها، 
الراحل  اأ�سدر  وقد  املا�سي. 
ال�سعرية،  الدواوين  من  جمموعة 
منذ ديوانه املرجعي “اآخر اأعوام 
1974، حتى  �سنة  ال�سادر  العقم”، 
�سدور اأعماله ال�سعرية “الكاملة” 
�سنة  والت�سال  الثقافة  وزارة  عن 
اإ�سداراته  توا�سلت  ثم   .2002
اإىل  و�سول  الأخرى،  ال�سعرية 
ل  ما  “بداية  الأخري  ديوانه 

ينتهي”، ال�سادر �سنة 2017.
عن  درا�سات  الراحل  اأ�سدر  كما 

املعا�رش  املغربي  ال�سعر  بدايات 
كتاب  خالل  من  املغرب،  يف 
ال�سعر  يف  رائدة  خطوات  “�سبع 
“يف  وكتاب  املعا�رش”.  املغربي 
عتبات  املعا�رش:  املغربي  ال�سعر 
اأعمال  عن  ف�سال  التحديث”، 

ودرا�سات اأخريات.
امليموين  حممد  ا�سم  ارتبط  كما 
بال�سعر الإ�سباين، والأدب املكتوب 
“ديوان  ترجم  حيث  بالإ�سبانية، 
غار�سيا  لفيدريكو  التماريت” 
رامون  خلوان  ترجم  مثلما  لوركا، 
األربتي…،  ورفاييل  خيمينيث 
الكاتب  اأعمال  بع�س  ترجم  كما 
لوي�س  خورخي  الأرجنتيني 

بورخي�س.
وكالة اأنباء ال�شعر

اجتاه  اإىل  ذهبت  �سعرية  ن�سو�س 
نرثي ت�سمنتها املجموعة ال�سادرة 
حديثا لل�ساعر نائل عرو�س بعنوان 
اعتمدت  اأنتهي”  ل  الليل  “كهذا 
غياب  عو�س  تركيبي  منط  على 
لفظية  با�ستعارات  املو�سيقى 
عن  عربت  ودللت  واإيحاءات 
ثقافة اأدبية متنوعة رفعت م�ستوى 

الن�سو�س اإىل ال�سعر.
ن�سو�سا  يقدم  اأن  ال�ساعر  وحاول 
مبا�رشة عندما حتدث عن ق�سايا 
لفكرته  يريد  لأنه  كبرية  ورموز 
يف  كقوله  القارئ  لذهن  ت�سل  اأن 
..يف  دم�سق”  “يف  بعنوان  ن�س 

نلوي ..عنق  ..تعلمنا كيف  دم�سق 
..يا  وتعلمنا  ون�سرب  اجلراحات 
قا�سيون . اأن الرجولة جدارية للعز 
واأكرث. ويف ن�س “واجمني ال�سمت” 
للقهر  ال�ستكانة  عرنو�س  ي�سور 
باأ�سلوب رمزي مبتعدا عن ال�سبابية 
تقدم  دفاقة  بعفوية  �سعره  لياأتي 
“واجمني  معنى متكاماًل فيقول.. 
العمر..اأوراقا  ..ميطرنا  كال�سمت 
�سفراء. ..يف رحم احلنني جتاربنا 
الدمع  راية  …حتت  احلكايات 
اكرتاث  دون  ..من�سي  الهزيلة 
املجموعة  ويف  مهزوم”.  غد  اإىل 
ال�سرب  على  عرنو�س  يحر�س 

مب�رشا  اخلنوع  ورف�س  والثبات 
بنتائج ايجابية واأنوار �ساطعة كلما 
كان الإن�سان متحديا لواقعه كقوله 
يف ن�س بعنوان “القي مرثاتك”.. 
يغلبنك  ل   .. الريح  تغزوك  حني 
الت�سظي  ليل  ا�ستد  مهما  الغبار 
..يف مقلتيك حتما �سيتلوه النهار.

اأنتهي”  ل  الليل  “كهذا  جمموعة 
من من�سورات دار التكوين للتاأليف 
يف  ..تقع  والن�رش  والرتجمة 
املتو�سط  القطع  من  131�سفحة 
وت�سعى لظهور لغة مبنية على حذر 

�سديد يف تكثيف لغوي �سليم.
وكالت

كانت  متعاقبة،  وحمطات  اأحداث 
امل�رشي  املجتمع  احتكاك  م�سدر 
على  الغربية..فاطالعه  الثقافة  مع 
ما  وهي  وحماكاتها،  م�سامينها 
امل�رشي  »املجتمع  كتاب  ير�سده 
لـ   ،»1952  -  1798 الغربية  والثقافة 
د.حممد رجب متام، عار�سا جلوانب 
العامل  دول  مع  امل�رشيني  توا�سل 
املتقدم وتعرفهم اإىل جتاربها. ويبني 
امل�رشي  املجتمع  عا�س  اأنه  املوؤلف 
خالل احلكم العثماين، يف عزلة كاملة 
حتى  ذلك  ودام  الغربية،  املدنية  عن 
مل�رش،  الفرن�سي  الغزو  حني   1798
الأوىل  ال�سدمة  مبثابة  كان  والذي 

اأمناط  على  املجتمع  اأطلعت  التي 
ولحقا،  الغربية.  املدنية  من  جديدة 
توليه احلكم،  فور  اأدرك حممد علي، 
فبداأ  الغرب  حماكاة  عليها  م�رش  اأن 
القتبا�س منه ل�سلوك طريق املدنية، 

من  جديدة  �رشيحة  تظهر  و�رشعت 
الغربية..ورويًدا  الثقافة  اأ�سحاب 
الثقافة  تلك  املجتمع  تقبل  رويًدا، 
حتى �سارت جزءا حموريا يف ثقافته.

وكالت   
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اإطاللة باري�س الثقافية 

ملاذا اأدافع عن طارق رم�ضان  ؟
اأنبه يف ال�سطر الأول تفاديا لكل 

تاأويل �سريع �سيق فاأكتب اأن جمرد 
التفكري يف الدفاع بطريقة اأو باأخرى 

عن طارق رم�سان امل�سجون حلظة 
كتابة هذه ال�سطور يعد جرمية 

يعاقب عليها القانون الأيديولوجي 
غري املكتوب يف فرن�سا والكا�سف عن 

ازدواجية فكرية مقيتة جتعل من 
احلديث عن مفاهيم احلرية وحقوق 

الإن�سان والعدالة والكرامة مرادفا 
للخواء والعبثية بامتياز.ملاذا ؟

يكتبها بوعالم رم�ساين

غري  ال�سبب  لأن  اأول   •
وقانونيا  اأخالقيا  امل�سموح 
واأن  )حتى  عليه  يحاكم  الذي 
ارتكابه  تهم  �سحة  تاأكيد  مت 
�سيدتني  على  جن�سيا  اغت�سابا 
املنظور   بنف�س  يقارب  (،مل 
مبعتدين  الأمر  تعلق  حينما 
واأجانب  فرن�سيني  جن�سيني 
اإيديولوجيا  مالحقتهم  تتم  مل 
طارق  مع  مت  كما  واإعالميا 
بني  الربط  خالل  من  رم�سان 
اجلن�سية  الف�سيحة  خ�سو�سية 
والتوجه الإ�سالمي الذي مييزه 
وكان امل�سلم اأو الإ�سالمي لي�س 
دومنيك  مثل  كالآخرين  اإن�سانا 
�سرتو�س كان ورومان بولن�سكي 
الإعالم  وجدا يف  اللذان  وهما 
الفرن�سي دفاعا اأيديولوجيا غري 
املثقفني  ببع�س  اأدى  معقول 
الإعالمي  بنفوذهم  املعروفني 
على  وال�سخط  ال�سخرية  اإىل 
والتنديد  الأمريكيني  الق�ساة 

اعتقال  بها  مت  التي  بالطريقة 
ال�سهري  ال�سرتاكي  املر�سح 
يو�سفون  الذين  ،املثقفون 
يف  ي�ست�سافون  لأنهم  بالكبار 
بالتوهات  على  الأوقات  كل 
هم  التلفزيونية  القنوات  كل 
يف  تخ�س�سوا  الذين  اأنف�سهم 
رم�سان  طارق  املفكر  �سيطنة 
تاريخ  من  كثرية  اأعوام  قبل 
الذي  اجلن�سي  �سلوكه  ظهور 
غري  بدرجة  �سادما  اأ�سحى 
باإ�سالم  ارتبط  لأنه  معقولة 
اأعلى  يج�سد  اأن  يفرت�س  مفكر 
الأخالقي  النقاء  م�ستويات 
ت�سور  اأو  قبول  ميكن  ل  وعليه 
خارج  كان�سان  رم�سان  طارق 
بغري  يعامل  اأ�سبح  الذي  دينه 
بها  التعامل  يتم  التي  الطريقة 
املقحمة  الأخرى  الأديان  مع 
اأ�سحاب  عند  اإيديولوجيا 
الإ�سالمية  غري  التوجهات 
والأمثلة كثرية يف هذا املجال 

كتاب  اإىل  حتتاج  واحلقيقة 
!.التعامل  عنها  للحديث 
لطارق  خ�س  الذي  الإعالمي 
و)  اأعوام  عدة  منذ  رم�سان 
امل�سنع به اليوم وكاأنه لي�س من 
اأطراف  �سكوت  ظل  يف  الب�رش 
دفاعنا  خلفية  تعرف  م�سلمة 
الإن�ساين والأخالقي عنه ولي�س 
(مل  بال�رشورة   الأيديولوجي 
يكن تعامال دميقراطيا ي�رشف 
واملثقفني  ال�سيا�سيني  معظم 
الذكوري  ب�سقيهم  الفرن�سيني  
البغي�سة  ،وحماربته  والأنثوي 
الإطالق  على  فكرية  تكن  مل 
و�سخ�سية  عقائدية  وكانت 
الإعالمية  ملقابالته  ،واملحلل 
اأعداء  التلفزيونية مع)  وخا�سة 
بتكالبهم على اخللط  معروفني 
وبني  والتطرف  الإ�سالم  بني 
اللغة  وبني  واملهاجر  امل�سلم 
ي�سعب  والتخلف(،ل  العربية 
رم�سان  تفوق  من  التاأكد  عليه 

فكريا وحتى لغويا على اجلميع 
فال�سفة  اأفواه  كمم  ما  وكثريا 
�سيوفا  اأوقاتهم  جل  يق�سون 
�سيء  كل  يناق�سون  تلفزيونيني 
كتاب  �ساحب  ذلك  اثبت  كما 
دار  عن  الأيام  هذه  �سين�رش 
الذي  رم�سان  لديكوفرت، 
اأنه  تبني  اذا  ال�سجن  ي�ستحق 
ان�سان  كاي  �سيدتني  اغت�سب 
،مل  مفكر  غري  اأو  مفكر  اآخر 
اأن  منذ  عادي  كم�سلم  يحارب 
من  كامل  "جيل  "معبود  اأ�سبح 
والأوروبيني  الفرن�سيني  ال�سبان 
خطابه  يف  وجدوا  الذين 
الدينية  للمقاربة  كبريا  جتاوزا 
ال�سيقة وف�سحه خطاب الغرب 
من  مكنه  املزيف   احلقوقي 
�سداقات  من  وحتى  حتالفات 
وحماورات  مع مثقفني مهم�سني 
اأمثال  من  اإعالميا  وحماربني 
بلينال  وادوي  موران  ادخار 
بوثلجة  وحورية  غري�س  واآلن 

،وكارولني فوري�ست اأ�سهر اعداء 
عن  كتابها   يف  ربطت  رم�سان 
طارق رم�سان بينه وبني غري�س 
ديبلوماتيك  لوموند  ي�ساري 
م�ساند  كوريال  هرني  وابن 
.لفهم  التحرير  جبهة  ن�سال 
دفاعنا عن الرجل ،يجب التنبيه 
الق�سبان  وراء  ه  تواجد  اأن  اإىل 
اإن�سان  اأي  ل�سبب يحا�سب عليه 
يخرتق القانون غري معزول عن 
ا�ستهدفت  اإيديولوجية  حرب 
خطرا  ي�سكل  ك�سخ�س  وجوده 
فكريا ولي�س جن�سيا ،وحتى اإذا 
الأخالقية  غري  التهم  �سحت 
ميكن  ل   ، اليوم  اإليه  املوجهة 
القفز  الأحوال  من  حال  اأي  يف 
على اخلطر الفكري الذي اأ�سبح 
ميثله على ال�ستعماريني متعددي 
عن  يدافعون  والذين  الهندام 
حقوق الإن�سان من منظور عرقي 
ي�سمح  ل  اأوروبي  واإيديولوجي 
خطابهم  عن  يخرج  من  لكل 

م�ساحلهم   يهدد  لأنه  بالوجود 
اأنظمة  ا�ستمرار  ظل  يف  الدائمة 
جتد  وافريقية  واإ�سالمية  عربية 
طارق  اإ�سكات  يف  م�سلحتها 
فكريا  قويا  يبقى  الذي  رم�سان 
و  خلفياته  عن  النظر  بغ�س 
التي  ،الق�سبان  اإ�سرتاتيجيته 
معنوياته  من  �سك  ل  �ستحط 
)والتي ي�ستحقها كما قلنا كان�سان 
قبل كل �سيء وكمواطن (لن حتد 
غري  الفكري  خطره  تاأثري   من 
بتوجهه  بال�رشورة  املرتبط 
ودعوته  املفرت�س  اخلواجني 
دوخ  اأوروبي  اإ�سالم  لإر�ساء 
بنف�سه  نف�سه  بها  واعدم  اجلميع 
حتت  اأو  فوق  فعله  ما  عن  بعيدا 
قالت  كما  فندقني  يف  ال�رشير 
ال�سحيتان. الأوىل مل تك�سف عن 
اأ�سبحت علمانية  هويتها والثانية 
اأنثوياتية  ومنا�سلة  دميقراطية 
ق�سدته  حينما  �سلفية  وكانت 

طالبة التف�سري وال�رشح!. 

املجل�ض الإ�ضالمي الأعلى ي�ضارك يف معر�ض الكتاب بالقاهرة
الإ�سالمي  املجل�س  �سارك 
القاهرة  معر�س   فاعليات  يف 
يف  اليوم  وفاعليته  متتد  التي 
10 فيفري  حيث كانت اجلزائر 
�سيفه �رشف  جمل�س الإ�سالمي 
الجتهاد  تعريف  الأعلى 
�سال�سل  اجلزائري  الفقهي 
املجل�س  م�ساركه  متنوعة 
الأعلى الإ�سالمي يف 95 عنوان 
من بينهم العدد ال�ساد�س ع�رش 
ع�رش  بها  يقوم  التي  للمجلة 
وعلى  القيم  الت�سحيح  مفهوم 
لقاءات   كانت  املعر�س  هام�س 
وطلبة    املثقفني  خمتلف  مع 
اجلالية  من  العائلة  وبع�س 
من  وهذا  ونا�رشين  اجلزائرية 
الرتاث  واإحياء  تر�سيخ  اجل 

احل�ساري والثقايف والإ�سالمي 
الديني 

اأ�سار  املعر�س  هام�س  على 
الأمني العام امني العام للمجل�س  
الدكتور  الإ�سالمي  الأعلى 
اأن من بني  بومدين يف ت�رشيح 
هذه الإ�سدارات اجلديدة التي 
املا�سية  الأ�سهر  خالل  طبعت 
حول  تكرميي  كتاب  كتاب  وهو 
بوعياد  اغا  حممد   املرحوم 
م�ست�سار  و  �سابقا  مكتبه  مدير 
رئي�س اجلمهورية والآخر حول 
العقيده  يف  اجلزائريني  جهود 
والفكر للباحث مرزوق العمري 
من جامعه باتنه واإعادة طباعه 
الرد  يف  حفاف  بن  على  كتاب 
على امل�ست�رشقني ومن �سل�سله 

اأعمال  الأعلى  املجل�س  دفاتر 
ال�سرية  حول  ق�سنطينة  ملتقى 
حياه  الر�سيدة  قياده  النبوية 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
يتحدث  ماذا  الدكتور  اإ�سافه 
عام  اأمني  للمجل�س  معك 
الإ�سالمي  الأعلى  املجل�س 
ت�رشيح  يف  بومدين  الدكتور 
الإ�سدارات  هذه  بني  من  اأن 
خالل  طبعت  التي  اجلديدة 
كتاب   وهو  املا�سيه  ال�سهر 
حممد  املرحوم  حول  تكرميي 
مدير  بوعياد  اغا  حممد 
مكتبه �سابقا و م�ست�سار رئي�س 
اجلزائريني  واآخر  اجلمهورية، 
يف العقيدة والفكر بحث مرزوق 
العمري من جامعه باتنة اإعادة 

حفاف  بن  على  كتاب  طباعه 
ومن  م�ست�سفى  على  الرد  يف 
الأعلى  املجل�س  دفاتر  �سل�سله 
حول  ق�سنطينة  ملتقى  اأعمال 
الر�سيدة  قياده  النبوية  ال�سرية 
عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  حياه 

بوزيد  الدكتور  اإ�سافة  و�سلم 
ين�سطون   الإطارات  بع�س  اأن 
التعريف  اإعالمية  ندوات 
جمابهة  اجلزائريف  بدور 
خالل  من  والتطرف  الإرهاب 
اأن  الإ�سارة  الجتهادي  كتاب 

اأ�رشف  بوزيدي  الربوفي�سور 
على  يف ال�سنوات الأخرية على 
كمدير  اإ�سدار   200 مايقارب 
وزارة  يف  الإ�سالمية  للثقافة 

ال�سوؤون الدينية والأوقاف.
�سمرية :بوجلطي القاهرة
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ن�صائح للحفاظ على �صحة القلب
تعد الأمرا�ص القلبية من اأهم الأ�شباب املوؤدية لوفاة الرجال والن�شاء. كما وتعد �شمن الأمرا�ص القابلة للوقاية. ففي �شهر �شباط )فرباير(، وهو ال�شهر اخلا�ص بالقلب يف الوليات املتحدة، قامت 

الدكتورة �شوزان �شتاينباوم، وهي مديرة �شحة القلب لدى الن�شاء يف م�شت�شفى لينوك�ص هيل، بتقدمي بع�ص الن�شائح للتقليل من احتمالية التعر�ص مل�شاكل القلب والأوعية الدموية، منها ما يلي: 

فحو�صاتك،  م�صتويات  تابع   -
الكول�صرتول  م�صتويات  منها 
والهيموغلوبني وال�صكر الرتاكمي 
وحافظ عليها يف النطاق ال�صليم 

قدر الإمكان.
عدة  عوامل  لديك  كانت  اإن   -
اإ�صابتك  احتمالية  من  تزيد 
وجود  منها  القلب،  باأمرا�ض 
تبداأ  اأن  فيجب  عائلي،  تاريخ 
من  �صواء  نف�صك،  بوقاية  فورا 
حيث اإجراء تغريات �صحية على 
منط حياتك اأو ا�صتخدام الأدوية 

اإن طلب منك الطبيب ذلك.
�رشايينك،  �صحة  على  حافظ   -
فعلى �صبيل املثال؛ هناك اأغذية 
ال�رشايني،  �صحة  يف  تفيد  معينة 
منها ال�صوكولته الغامقة وال�صاي، 
تو�صعة  يف  ت�صاعد  باأنها  ذلك 
الدم  �صغط  وتخفي�ض  ال�رشايني 
والتقليل من الكول�صرتول والوقاية 

من  يقلل  وهذا  اجللطات.  من 
احتمالية الإ�صابة باأمرا�ض قلبية 

معينة.
- احر�ض على اتباع نظام غذائي 
�صحي، فقد وجدت الأبحاث اأن 
اتباع نظام غذائي غني بالفواكه 
الكاملة  واحلبوب  واخل�رشاوات 
مبا  الزيتون،  وزيت  والبقوليات 
يتفق مع احلمية �رشق الأو�صطية، 
الإ�صابة  احتمالية  من  يقلل  قد 
اإىل  ت�صل  بن�صبة  القلب  باأمرا�ض 
%30. بينما النظام الغذائي الغني 
وال�صكريات  امل�صبعة  بالدهون 
احتمالية  من  يزيد  قد  الب�صيطة 
مبا  القلب  باأمرا�ض  الإ�صابة 
وهذا  اأي�صا.   %  30 اإىل  ي�صل 
يتناوله  ملا  النتباه  اأن  على  يدل 
ال�صخ�ض من طعام يوؤثر، وب�صكل 

جوهري، على �صحة القلب.
الريا�صية،  التمارين  مار�ض   -

فهي تقلل 
من 

لية  حتما ا
بة  �صا لإ ا

�ض  ا مر باأ
ة  يد عد

اإىل  بالإ�صافة 
ال�صكتة  منها  القلب،  اأمرا�ض 

وال�صكري  الدماغية 

وال�صمنة.
مب�صاعرك،  اإيجابيا  كن   -

فالتفاوؤل ميكن اأن يقلل من خطر 
�صابة باأمرا�ض القلب. الإ

على  وال�صيطرة  جتنب  تعلم   -
فهي  النف�صية،  ال�صغوطات 
الوفاة  حالت  من  الكثري  ت�صبب 
ب�صبب اأمرا�ض القلب. كما واأنها 
املرتبطة  الهرمونات  من  تزيد 
املحاربة  فعل  برد  ي�صمى  مبا 
والفرار، والذي يوؤدي بدوره اإىل 
القلب  �رشبات  معدل  يف  زيادة 
يوؤثر  ما  الدم،  �صغط  وارتفاع 

على �صحة القلب.
بني  ما  يف  بينة  على  كن   -
متعلقة  فروق  من  اجلن�صني 
اجلدير  فمن  القلب،  باأمرا�ض 
يرتددن  الن�صاء  بع�ض  اأن  بالذكر 
امل�صاعدة  على  احل�صول  ب�صاأن 
مر�ض  باأعرا�ض  ال�صعور  عند 
تكون  قد  اأنها  من  خوفا  قلبي 
على  اأنه  فرغم  لذلك،  خاطئة. 

الطوارئ عند  اإىل  اللجوء  املراأة 
ملر�ض  بتعر�صها  ال�صك  جمرد 
القلب  اأعرا�ض  اأن  اإل  قلبي، 
الن�صاء،  لدى  عليها  املتعارف 
ما،  �صيئا  خفية  تكون  قد  والتي 
الفك  واأمل  التف�ض  �صيق  تت�صمن 
والقيء  والغثيان  الظهر  واأمل 

وا�صطرابات النوم والإرهاق.
النتباه  امراأة، فعليك  اإن كنت   -
اإن  بك،  اخلا�ض  احلمل  لتاريخ 
يف  ارتفاع  لديك  كان  فاإن  وجد. 
ال�صكر  ارتفاع يف  اأو  الدم  �صغط 
اأثناء احلمل، فاحتمالية اإ�صابتك 

باأمرا�ض القلب تزداد.
من  ت�صتطيع  ما  على  اح�صل   -
القلب،  اأمرا�ض  حول  معلومات 
اأن  على  القدرة  مينحك  فذلك 
حياتك يف  بقية  فرقا يف  حتدث 
ما يتعلق ب�صحة قلبك وقلوب من 

حولك.

  ي�صتعمل البقدون�ض لعالج التهابات 
ح�صى  ولعالج  البولّية،  امل�صالك 
على  يحتوي  وهو  واملثانة،  الكلى 
ولذلك  البول،  اإدرار  ّفز  حتحُ مواد 
البكترييا  من  الّتخل�ض  يف  ي�صاعد 

واحل�صوات. 
مركبات  على  البقدون�ض  يحتوي 
لالأك�صدة،  م�صاد  ن�صاط  لها  عديدة 
وقد وجدت الّدرا�صات اأّنه يرفع من 
م�صتوى اجل�صم يف مقاومة الأك�صدة

اأحُجريت  التي  الّدرا�صات  وجدت   
قدرة  الّتجارب  حيوانات  على 
�صّكر  حت�صني  على  للبقدون�ض 
وخف�ض  ال�صّكري،  حالت  يف  الّدم 
ترافقه،  التي  التاأك�صدّية  الأ�رشار 
اإحدى  ويف  الكبد،  مّية  �صحُ فيها  مبا 
الّدرا�صات التي اأحُجريت على جرذان 
ال�صّكري  امل�صابة مبر�ض  الّتجارب 
وجد  بال�صرتيبتوزوتو�صني،  ز  املحُحَفّ

واقياً  اأثراً  البقدون�ض  مل�صتخل�ض 
لدواء خاف�ض  اثاًل  الكبد محُ خلاليا 

مّية خاليا الكبد  لل�صّكر �صّد �صحُ
مع  طازجاً  يوؤكل  والبقدون�ضحُ 
من  اجل�صم  ي�صتفيد  حتى  الطعام 
املوجودة  الغذائّية  العنا�رش  كامل 
املجّفف  البقدون�ض  لأّن  وذلك  به، 
رغبت  واإذا  عنا�رشه،  كامل  يفقد 
عليها  فيجب  بتقطيعه  املنزل  رّبة 
مبّدة  الطعام  تناول  قبل  تقطيعه 
دقيقة  ع�رشة  اخلم�ض  عن  تزيد  ل 
املفيدة  الزيوت  تتبّخر  ل  حتى 
على  البقدون�ض  تناول  وميكن  منه، 
مقدار  بغلي  وذلك  �رشاب  �صكل 
بعد  به  البقدون�ض  وو�صع  املاء  من 
والتخلّ�ض من �صيقانه،  غ�صله جّيداً 
املفيدة،  املواد  لإبقاء  يحُغّطى  ثّم 
وعدم تطايرها، ويرتك ملّدة ترتاوح 
�صاعة،  الن�صف  اأو  �صاعة  الربع  بني 

ت�صفيته،  بعد  بعدها  يحُ�رشب  ثّم 
ح�صب  بارداً  اأو  �صاخناً  يحُ�رشب  وقد 

الرغبة
�صعراٍت  على  البقدون�ض  يحتوي 
مرتني  �رشبه  لذلك  قليلة؛  حرارّية 
وي�صعر  الوزن  من  يزيد  ل  اليوم  يف 

من ي�صتعمله بالراحة
وي�صاعد  للبول،  مدٌر  البقدون�ض   
املاء  من  التخلّ�ض  على  اجل�صم 

الزائد  واملاء  اجل�صم،  يف  الزائد 
م�صدٌر لزيادة الوزن عند الكثري من 

النا�ض 
 يعملحُ البقدون�ض جنباً اإىل جنب مع 
الريا�صة واحلمية الغذائية لتخفيف 
منها،  اأي  اإهمال  ميكن  ول  الوزن، 
على  فقط  العتماد  عدم  ويجب 

�رشب البقدون�ض باإنزال الوزن.

مر�ض  ب�صبب  الوفيات  تزداد 
وذلك  اأخرى  بعد  �صنة  ال�رشطان 
والآن  به  الإ�صابة  ت�صخي�ض  لتاأخر 
متكن العلماء من و�صع حتليل خا�ض 
بت�صخي�ض  نتائجه  ت�صمح  للبول 
وهو  وعالجه  بال�رشطان  الإ�صابة 
يف بدايته متكن باحثون يف الوليات 
حتليل  جهاز  تطوير  من  املتحدة 
اأ�صالك  دقائق  با�صتخدام  البول 
النانو التي ميكنها ك�صف اأي اإ�صارة 
مهما كانت �صغرية لوجود املر�ض 

يف  كثريا  ي�صاعد  ما  اجل�صم.  يف 
الك�صف عن املر�ض قبل انت�صاره.

اخلاليا  تتوا�صل  معروف  هو  كما 
خمتلفة،  اآليات  عرب  بينها  فيما 
حوي�صالت   عرب  ات�صال  وهناك 
 )EV( عليه  يطلق  اخلاليا  خارج 
الذي على �صكل خلية �صغرية تنتقل 
اإىل  لنقل املعلومات  داخل اجل�صم 
اخلاليا الأخرى. ويعترب العلم هذا 
ال�صكل لالت�صال مهم جدا. ا�صتنادا 
اإىل هذا ابتكر العلماء جهازا طبيا 

 )EV( التقاط   بوا�صطته  ميكن 
الإ�صابة  ت�صخي�ض  وا�صتخدامه يف 

بال�رشطان.
يقول الباحثون، ان تكوين اجلزيئات 
يف  املوؤ�رش  ي�صبح  قد   )EV( يف 
خا�صة  معينة.  اأمرا�ض  ت�صخي�ض 
ملتابعة  ت�صمح  الطريقة  هذه  وان 
فمثال   املري�ض.  �صحة  تطور 
البول �صئيلة جدا  )EV( يف  ن�صبة 
وهذا  باملئة،   0.01 تتجاوز  ول 
لت�صخي�ض  مهما  حاجزا  ي�صكل 

اأ�صالك  ا�صتخدام  عند  اأما  دقيق. 
دقائق النانو امل�صنوعة من اأك�صيد 
على  مادة  تكون  فاإنها  الزنك 
فعالة  املادة  هذه  خا�ض.  بوليمري 
جدا يف التقاط )EV( مهما كانت 

ن�صبته �صئيلة.
الطريقة  هذه  العلماء  اخترب  وقد 
وكانت النتائج اإيجابية جدا، حيث 
الدقة  عالية  نتيجة  اإىل  للتو�صل 
واحد  ملليلرت  اإىل  العلماء  احتاج 

فقط من البول.  

فوائد الليمون احللوحتليل ب�صيط للبول ميكنه ك�صف ال�صرطان

  ت�صهيل عملية اله�صم: حيث حتتوي ثمار الليمون احللو على 
حتفيز  على  تعمل  والتي  الفالفونويد،  مادة  من  كبرية  ن�صبة 
وتن�صيط عمل اجلهاز اله�صمي، وذلك من خالل تن�صيط اإفراز 
الع�صارة اله�صمية والأحما�ض ال�صفراوية، وتعمل ثمار الليمون 
احللو اأي�صاً على تنظيم حركة الأمعاء، ما يخفف من حدوث 
م�صاكل ع�رش اله�صم اأو اأية م�صاكل اأخرى يف اجلهاز اله�صمي

احللو  الليمون  ثمار  لحتواء  وذلك  الإم�صاك:  حالت  تقليل   
على ن�صبة كبرية من الأحما�ض والتي تعمل على التخل�ض من 
الليمون  ثمار  حتتوي  واأي�صاً  الأمعاء،  يف  املوجودة  ال�صموم 
احللو على ن�صبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تقوم بدور 

كبري يف عالج حالت الإم�صاك
ال�صقربوط  ويعرف  بال�صقربوط:  الإ�صابة  حالت  تقليل   
)ج(،  فيتامني  لنق�ض يف  نتيجة  يحدث  عبارة عن مر�ض  باأنه 
وي�صاحب هذا املر�ض حدوث اأعرا�ض عدة من اأهمها نزيف 
اللثة املنتفخة، وحدوث حالت متكررة من الأنفلونزا والربد، 
من  وذلك  اللثة،  نزيف  وقف  احللو على  الليمون  ثمار  وتعمل 
خالل مزج ع�صري الليمون احللو مع ب�صعة قطرات من املاء، 

ومن ثم و�صع اخلليط على اللثة امل�صابة فوراً
الليمون  ثمار  لحتواء  وذلك  اله�صمية:  املعدة  قرحة  عالج   
احللو على مركبات الفالفونويد التي تعمل على اإزالة ال�صموم 

من املعدة، ما ي�صهم يف عالج حالت قرحة املعدة
 عالج م�صاكل اجلهاز التنف�صي: وذلك ملا تقدمه ثمار الليمون 
يتم  واأي�صاً  التخل�ض من الحتقانات،  احللو من خ�صائ�ض يف 
ا�صتخدام ثمار الليمون احللو كعالج وم�صكن لالآلم، وذلك من 
خالل و�صع حملول ثمار الليمون احللو يف اأجهزة ال�صتن�صاق 

والتبخري

فوائد البقدون�س 

اأ�صباب نزيف الرحم
فيجب  رحمية،  ليفية  اأورام  وجود 
لديها  يوجد  التي  املراأة  على 
تعاجلها  اأن  رحمية  ليفية  اأورام 
اإىل  يوؤّدي  اإهمالها  لأّن  تهملها؛  ول 
نق�صد هنا  ول  م�صاعفات عديدة، 
بالأورام اخلبيثة فقط بل احلميدة 
لها  تكون  بالأ�صا�ض  التي هي  اأي�صاً 
تلك  من  الن�صاء  لدى  الأكرب  الن�صبة 

اخلبيثة
ومن  الرحم،  بطانة  يف  اللتهابات 
واجلماع،  احلو�ض  اآلم  اأعرا�صها 
وت�صنجات  الظهر،  اأ�صفل  واآلم 
املمار�صات  احلاّدة.  احلي�ض 
اإىل  توؤّدي  قد  اخلاطئة  اجلن�صية 
حدوث نزيف لدى املراأة  ا�صتخدام 
املراأة ملوانع احلمل كاحلبوب التي 

والتي  هرمونية  تغريات  حتدث 
نزيف،  اإحداث  على  تعمل  بدورها 

اأو و�صع لولب ب�صكل غري �صحيح 
املراأة  ت�صل  فعندما  الياأ�ض،  �صّن 
مرحلة  وهي  املرحلة  لهذه 
انقطاع الدورة ال�صعرية قد يحدث 
ب�صبب  اأمل  ي�صاحبه  نزيف  معها 
التكّي�ض  لديها.  الهرمونات  تغرّي 

بطانة  على  التليف  اأو  باملباي�ض، 
الرحم

 الورم الع�صلي للرحم الذي يحدث 
الرحم  اأن�صجة  منّو  لفرط  نتيجًة 
ومنوها على طبقة الع�صالت، وقد 
ي�صبب ذلك نزيف حاّد ويعمل على 
البطن، وهذه  اأ�صفل  حدوث �صغط 

احلالة حتدث بالعادة بعد الولدة



�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

�إله �إال �أنت، خلقتني 
و�أن� عبدك، و�أن� على 

عهدك ووعدك م��ستطعت، 
�أعوذ بك من �سر م� �سنعت، 

�أبوء لك بنعمتك علي و �أبوء 
بذنبي ف�غفر يل، ف�إنه 

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

و�أغنني عن كل �أحد 
، ي� من �إليه �مل�ستند ، 
وعليه �ملعتمد ، وهو 

�لو�حد �لفرد �ل�سمد ، ال 
�سريك له وال ولد ،خذ 

بيدي من �ل�سالل �إال 
 �لر�سد ، وجنني
 من كل �سيق 

ونكد 

�ضريح يحكم بالعدل يف جمل�س �لق�ضاء بني �أقرب �لنا�س �إليه :
ابنه  له  قال  اأي�ضا,  القا�ضي  هذا   
قوم  وبني  بيني  اإن  اأبت,  )يا  يوماً: 
كان  فاإْن  فيها,  فانظر  خ�ضومة, 
لهم  كان  واإْن  قا�ضيتُهم,  يل  احلُقّ 

�ضاحلتُهم �ضلفاً .
على  يعِر�ض  اأن  �رشيح  ابن  -اأراد   
والده ق�ضيًة بني ابنه وبني اأ�ضخا�ض 
ته,  ق�ضّ عليه  ق�ّض  ثم  خ�ضومة,  يف 
معنى  ما    . هم  فقا�ضِ انطلق  قال: 

ذلك؟ احلق البنه- .
اإىل  ودعاهم  اإىل خ�ضومه,  فم�ضى   
املقا�ضاة, فا�ضتجابوا له, فلّما مثلوا 
بني يدي �رشيح ق�ضى لهم على ولده, 

البيت,  اإىل  وابنه  �رشيح  رجع  فلما 
اأبت,  يا  ف�ضحتني  الأبيه:  االبن  قال 
مّلا  قبل  من  اأ�ضت�رشك  مل  لو  واهللِ 

مُلْتُك . 
علَيّ  احلُقّ  كان  اإذا  ا�ضت�رشتك,  اأنا   
معي  احلق  كان  واإذا  �ضاحلتُهم, 
اأقا�ضيهم, فقال �رشيح: يا بني, واهلل 
اأحُبّ اإيل من ملء االأر�ض من  الأنَت 
اأمثالهم, ولكن اهلل عز وجل اأعُزّ علَيّ 

منك .
فت�ضاحلهم  لهم  احلق  باأن  اأخربك   
حقهم,  بع�ض  عليهم  يفوت  �ضلحاً 

فقلت لك ما قلت( .

كان  اهلل,  رحمه  تويف  رجاًل  اأعرف   
يعمل يف من�ضب ح�ضا�ض يف الرتبية 
والتعليم, ابنه يف اإحدى ال�ضهادات مل 
الورقة  ينجح يف بع�ض املواد, هذه 
واأغلق  جلان,  اأربع  على  ُعر�ضت 
فقال:  خطاأ,  فيه  الت�ضحيح  اال�ضم, 
لكل  يُتْح  مل  الأنه  ُحه,  اأجِنّ ال  واهللِ 
الفر�ضة,  هذه  املظلومني  الطالب 
واأبقاه .  فالعدالة املطلقة �ضيء ال 
يُقدر بثمن .  �ضمعت عن قا�ٍض ُرفعت 
عى عليه  اإليه ق�ضية, طبعاً اأحد امُلَدّ
اأول مذكرة  موقوف, قّدم املحامي 
له,  يُ�ضتََجْب  فلم  �رشاحه,  الإطالق 

والثالثة  ي�ضتجب,  مل  مذكرة  وثاين 
ي�ضتجب,  مل  والرابعة  ي�ضتجب,  مل 
واخلام�ضة مل ي�ضتجب .  فاملوكلون 
لوا حمامًيا اآخر,  عزلوا املحامي, ووَكّ
القا�ضي بعيداً عن هذا الذي جرى, 
اأن يطلق �رشاح هذا املتهم,  بدا له 
فاإذا اأطلق �رشاح هذا املتهم بطلب 
ماذا   , اجلديد  املحامي  من  اأول 
اأن ذاك املحامي ف�ضل, واأن  يُفهم؟ 
املوكلني,  ا�ضتدعى     . متاألق  هذا 
اأن  ال�ضابق  املحامي  اأبلغوا  قال: 
يقدم طلب االإفراج, ولن اأ�ضتجيب اإال 
له, كي يحفظ له كرامته .  االإن�ضان 

�لدعاء 
 اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, 
وتولنا فيمن توليت, وبارك اللهم لنا فيما اأعطيت, 
تق�ضي  فاإنك  ق�ضيت,  ما  عنا �رش  وا�رشف  وقنا 
باحلق وال يق�ضى عليك, واإنه ال يذل من واليت, 
ولك  وتعاليت,  ربنا  تباركت  عاديت,  من  يعز  وال 
اإليك,  ونتوب  ن�ضتغفرك  ق�ضيت,  ما  على  احلمد 
اللهم  اإليك,  يقربنا  �ضاحلاً  عماًل  لنا  هب  اللهم 
اأعطنا وال حترمنا, اأكرمنا وال تهنا, اآثرنا وال توؤثر 
علينا, اأر�ضنا وار�ض عنا, اأ�ضلح لنا ديننا الذي هو 
ع�ضمة اأمرنا, واأ�ضلح لنا دنيانا التي فيها معا�ضنا, 
واأ�ضلح لنا اآخرتنا التي اإليها مردنا, واجعل احلياة 
زاداً لنا من كل خري, واجعل املوت راحة لنا من 
كل �رش, موالنا رب العاملني, اللهم اكفنا بحاللك 
عن حرامك, وبطاعتك عن مع�ضيتك, وبف�ضلك 
تهتك  وال  مكرك,  توؤمنا  ال  اللهم  �ضواك,  عمن 
العاملني,  رب  يا  ذكرك  تن�ضنا  وال  �ضرتك,  عنا 
القانطني, وال  اللهم ا�ضقنا الغيث وال جتعلنا من 
يا  امل�ضيئني,  بفعل  تعاملنا  وال  بال�ضنني,  تهلكنا 
كلمة  اأعِل  ورحمتك  بف�ضلك  اللهم  العاملني,  رب 
امل�ضلمني,  واأعز  االإ�ضالم  وان�رش  والدين,  احلق 
وخذ بيد والتهم اإىل ما حتب وتر�ضى, اإنك على 

ما ت�ضاء قدير, وباالإجابة جدير.

قطيعة �لرحم 
لذلك  وجل,  عز  اهلل  لعنة  ت�ضتحق  الرحم  قطيعة 
ال�ضحيح  اأما احلديث  الكبائر,  العلماء من  �ضنفها 
الذي اأخرجه االإمام اأحمد واالإمام البخاري:  ))ال 
البخاري  ]اأخرجه    )) َرِحٍم  َقاِطُع  نََّة  اجْلَ يَْدُخُل 
ال�ضلة  ا�ضتثنيت  مطعم[  بن  جبري  عن  وم�ضلم 
التي يبنى عليها ف�ضاد, اأما اإذا زال الف�ضاد ومل ت�ضل 
كبرية,  يف  وقعت  فقد  عذر  هناك  ولي�ض  رحمك, 
يبدو اأن االإ�ضالم نظم احلياة على اأ�ضا�ض التكافل 
االجتماعي االأ�رشي, واملجتمع جمموعة اأ�رش, فاإذا 
كل اأ�رشة تفقدت اأقرباءها, رعت �ضوؤونهم, تفقدت 
بيدهم  اأخذت  امل�ضاعدة,  يد  لهم  اأحوالهم, مدت 
ثم  بامل�ضاعدة,  ثم  بالزيارة,  يبداأ  التفقد  اهلل.  اإىل 
بالدعوة اإىل اهلل عز وجل, نكون قد حققنا من �ضلة 
الرحم الغاية التي اأرادها اهلل عز وجل, ويقول النبي 
َوالْيَْوِم   ِ ِباهلَلّ يُوؤِْمُن  َكاَن  ))َمْن  �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 
َوالْيَْوِم   ِ ِباهلَلّ يُوؤِْمُن  َكاَن  َوَمْن  يَْفُه  �ضَ َفلْيُْكِرْم  االآِخِر 
َوالْيَْوِم   ِ ِباهلَلّ يُوؤِْمُن  َكاَن  َوَمْن  َرِحَمُه  ْل  َفلْيَ�ضِ االآِخِر 
ُمْت ((  ] متفق عليه َعْن  االآِخِر َفلْيَُقْل َخرْيًا اأَْو ِليَ�ضْ

ُ َعنُْه[ ي اهلَلّ اأَِبي ُهَريَْرَة َر�ضِ

�لنهي عن متني �ملوت 
النبي  الكرام:  االأخوة  اأيها 
عليه ال�ضالة وال�ضالم نهانا 
عن متني املوت فَعْن اأَنَ�ٍض 
َقاَل  َقاَل:  َعنْه  اهلل  ر�ضي 
َعلَيِْه  اهلل  �ضلى   ِ اهلَلّ َر�ُضوُل 

َو�َضلََّم:
ِمنُْكُم  اأََحٌد  يَتََمنَّنَيَّ  ))اَل 
َفاإِْن  ِبِه  نََزَل  ِل�رُشٍّ  امْلَْوَت 
ِللَْمْوِت  ُمتََمِنًّيا  بَُدّ  اَل  َكاَن 
َفلْيَُقِل اللَُّهَمّ اأَْحِيِني َما َكانَِت 
ِني اإَِذا  يَاةُ َخرْيًا يِل َوتََوَفّ احْلَ
يِل((   َخرْيًا  الَْوَفاةُ  َكانَِت 

]البخاري َعْن اأَنَ�ٍض[  بل 
الكرام  ال�ضحابة  اأحد  اإن 
حلظات  اأ�ضعد  يف  كان 

حياته حينما غادر الدنيا.
 َعْن اأَنَ�ِض بِْن َماِلٍك َقاَل:

 ِ اهلَلّ َر�ُضوُل  َوَجَد  ا  ))مَلَّ
ِمْن  َو�َضلََّم  َعلَيِْه  اهلل  �ضلى 
َكْرِب امْلَْوِت َما َوَجَد َقالَْت 
اأَبَتَاهُ!  َكْرَب  َوا  َفاِطَمُة: 
اهلل  �ضلى   ِ اهلَلّ َر�ُضوُل  َفَقاَل 
َعلَى  َكْرَب  ال  َو�َضلََّم:  َعلَيِْه 
َقْد  اإِنَُّه  الْيَْوِم  بَْعَد  اأَِبيِك 

لَيْ�َض  َما  اأَِبيِك  ِمْن  َح�رَشَ 
امْلَُواَفاةُ  اأََحًدا  ِمنُْه  ِبتَاِرٍك 

]ابن ماجة  الِْقيَاَمِة((   يَْوَم 
َعْن اأَنَ�ٍض[

�مل�ضلم يد�فع عن �أخيه و يعاونه على �خلري 

الكرام:  االأخوة  اأيها 
دققوا يف هذا احلديث 
َماِلٍك  اأَِبي  عن  املروي 
اأَيَُّها  ))يَا    : ااْلأَ�ْضَعِرَيّ
َواْعِقلُوا  ا�ْضَمُعوا  النَّا�ُض 
ِ َعَزّ َوَجَلّ  َواْعلَُموا اأََنّ هلِلَّ
ِباأَنِْبيَاَء  لَيْ�ُضوا  ِعبَاًدا 
يَْغِبُطُهُم  �ُضَهَداَء  َواَل 
َعلَى  َهَداءُ  َوال�ُضّ ااْلأَنِْبيَاءُ 
ِمَن  َوُقْرِبِهْم  اِل�ِضِهْم  جَمَ
ِمَن  َرُجٌل  َفَجاَء   ِ اهلَلّ
يَِة  َقا�ضِ ِمْن  ااْلأَْعَراِب 
ِبيَِدِه  َواأَلَْوى  النَّا�ِض 
اهلل  �ضلى   ِ اهلَلّ نَِبِيّ  اإِىَل 
َفَقاَل:  َو�َضلََّم  َعلَيِْه 

ِمَن  نَا�ٌض   ِ اهلَلّ نَِبَيّ  يَا 
ِباأَنِْبيَاَء  لَيْ�ُضوا  النَّا�ِض 
يَْغِبُطُهُم  �ُضَهَداَء  َواَل 
َعلَى  َهَداءُ  َوال�ُضّ ااْلأَنِْبيَاءُ 
ِمَن  َوُقْرِبِهْم  اِل�ِضِهْم  جَمَ
يَْعِني   - لَنَا  انَْعتُْهْم   ِ اهلَلّ
َوْجُه  َف�رُشَّ  لَنَا-  ْفُهْم  �ضِ
ِ �ضلى اهلل َعلَيِْه  َر�ُضوِل اهلَلّ
ااْلأَْعَراِبِيّ  ِل�ُضوؤَاِل  َو�َضلََّم 
�ضلى   ِ اهلَلّ َر�ُضوُل  َفَقاَل 
ُهْم  َو�َضلََّم:  َعلَيِْه  اهلل 
النَّا�ِض  اأَْفنَاِء  ِمْن  نَا�ٌض 
ْل  َونََواِزِع الَْقبَاِئِل مَلْ تَ�ضِ
ُمتََقاِربٌَة  اأَْرَحاٌم  بَيْنَُهْم 
اَفْوا  َوتَ�ضَ  ِ اهلَلّ يِف  ابُّوا  حَتَ

يَْوَم  لَُهْم   ُ اهلَلّ ُع  يَ�ضَ
نُوٍر  ِمْن  َمنَاِبَر  الِْقيَاَمِة 
َفيُْجِل�ُضُهْم َعلَيَْها َفيَْجَعُل 
َوِثيَابَُهْم  نُوًرا  ُوُجوَهُهْم 
يَْوَم  النَّا�ُض  يَْفَزُع  نُوًرا 
يَْفَزُعوَن  َواَل  الِْقيَاَمِة 
الَِّذيَن   ِ اهلَلّ اأَْوِليَاءُ  َوُهْم 
ُهْم  َواَل  َعلَيِْهْم  َخْوٌف  اَل 
يَْحَزنُوَن ((  ] اأحمد عن 
  ] �ْضَعِرَيّ اأَِبي َماِلٍك ااْلأَ
باأنبياء  لي�ضوا  عجيب 
يف  نحن  �ضهداء,  وال 
حب  اإىل  مدقع  فقر 
تعاون  اإىل  بيننا,  ومودة 
واإيثار وت�ضامن.   �ضاأل 

النبي يف تبوك عن اأحد 
بع�ضهم:  فقال  اأ�ضحابه 
ر�ضول  يا  ب�ضتانه  �ضغله 
�ضحابي  فقام  اهلل, 
واهلل  ال  وقال:  جليل 
اأنا�ضاً  اإن  اهلل  ر�ضول  يا 
نحن  ما  عنك  تخلفوا 
منهم,  لك  حب  باأ�ضّد 
تلقى  اأنك  علموا  ولو 
عنك,  تخلفوا  ما  عدواً 
ما علمنا عليه اإال خرياً. 
اأ�ضحاب  كان  هكذا 
تدافع  اأن  ينبغي  النبي, 
وحتبه  اأخيك  عن 

وتعاونه على اخلري.

�إ�ضالميات
�الأحد 04 فيفري 2018 �ملو�فـق لـ16 جم�دى �الأول  1439ه19
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات 
ا�سغر ) متو�سطة( وكل مربع منها مق�سم لت�سعة 

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

ادخال االرقام من 1 ايل 9 يف كل خانة ب�رشط.
كل �سف افقي يحتوي على كل رقم مرة واحدة فقط. 

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�شلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�شل   1
الرومان

2 الفيل يبكي عندما يكون حزينا
3 احل�شان ميوت اإذا قطع ذيله

4 اجلبل الأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل الأخ�شر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�شا الذين حملوا ا�شم لوي�ض 18 ملكا

8 حروف الن�شب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�شرع الطيور التي ل تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

ال�شكندر  وفاة  يف  الرئي�شي  ال�شبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�شغ اللبان اأثناء تقطيع الب�شل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�شبون اإىل فاطمة الزهراء
14 ال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا ال�شم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�شواري
18ا�شم رياح اخلما�شني �شميت بهذا ال�شم لأنها تدوم 

خم�شني يوما
19 ال�شالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�شني �شالة

20 فيدل كا�شرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ل  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�شحيح 3 كغم

39 �شيدنا اإ�شماعيل هو اأخو اإ�شحق عليهما ال�شالم
40 عدد ال�شور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�شورة

41 الطني امل�شوي ي�شمى الفخار
42عدد اأبواب امل�شجد احلرام خم�شة وع�شرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�شد الغابة هو ابن الأثري

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال الأثرية ويقع يف م�شر
48 ج�شم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�شلة
49 القلب هو امل�شخة الوحيدة التي مل ي�شتطع العامل 

كله �شنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�شهم يف �شبيل اهلل هو �شعد بن 

اأبي وقا�ض ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف الإ�شالم هو م�شجد قباء

كلمة ال�سر
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مر�سيد�س تفرح ع�ساقها ب�سيارة اقت�سادية جديدة

ع�شاقها  انتباه  العريقة  مر�شيد�س  �رشكة  جذبت 
ترويجي  فيديو  ل�رشيط  با�شتعرا�شها  مدة  منذ 
ل�شيارات الفئة "A" االقت�شادية التي تنوي طرحها 
ال�شيارة  الفيديو تفا�شيل  العام اجلاري ومل يظهر 
بدقة، اإال اأنه بني مالحمها االأ�شا�شية والتي متثلت 
بالهيكل اخلارجي االن�شيابي اجلذاب، وامل�شابيح 

املميزة التي متازجت مع ت�شميم ال�شيارة باأناقة.
نف�س  من  �شابقاتها  عن  اجلديدة   "A"وتتميز
االأمامي،  الدفع  يدعم  للتعليق  فريد  بنظام  الفئة 
اأكرب  �شتكون  التي  العجالت  اأقرا�س  عن  ف�شال 
ازداد  الذي  الداخلية  املق�شورة  وحجم  بقليل، 
بف�شل ت�شميمه املميز الذي راعى اأدق التفا�شيل 

ميكن  مر�شيد�س،  ن�رشته  الذي  الفيديو  ومبتابعة 
قدر  باأكرب  متيزت  ال�شيارة  مق�شورة  اأن  مالحظة 
والتي  للم�شتخدم،  الراحة  وو�شائل  االأناقة  من 
الركاب  تعطي  خافتة  اإ�شاءة  خالل  من  تنعك�س 
تعمل  متطورة  و�شا�شات  باال�شرتخاء،  �شعورا 

وميزات  املولتيميديا  باأنظمة  وتتحكم  باللم�س 
التوا�شل  بخا�شية  مزودة  وهي  ال�شيارة، 

ال�شوتي مع ال�شائق.
من  الفئة  هذه  تزود  اأن  املفرت�س  ومن 

اقت�شادية  متطورة  مبحركات  ال�شيارات 
وعلب  لرت،   1.6 و   1.4 ب�شعة 

�رشعة بـ 7 و9 جماالت وهيكل 

"هات�شباك" اأنيق وع�رشي.

جم�س �سيريا 2019 اجلديدة كليًا يحّدد موعد تد�سينها ر�سميًا
عن  موؤخرا  �شفروليه  ك�شفت 
يف  اجلديدة   2019 �شلفريادو 
معر�س ديرتويت لل�شيارات، واالآن 
حان الوقت جم�س �شيريا لتخطف 
مار�س  من  االأول  يف  االأ�شواء 
اأ�شارت  اأي�شا  ديرتويت  القادم يف 
�شتك�شف  جم�س  اأن  اإىل  التقارير 
عن ن�شخة �شيريا دينايل اأي�شا يف 
مبيعات  اأن  ويذكر  الوقت،  ذات 
اإىل  قفزت  دينايل  موديالت 
لتمثل   ،2017 يف  قيا�شي  م�شتوى 
ال�شانع  مبيعات  جميع  من   %29

االأمريكي، لذا ال عجب يف اهتمام 
الن�شخة  هذه  بتد�شني  ال�رشكة 

بجانب املوديل القيا�شي.
عن  جت�ش�شية  �شور  ك�شفت  وقد 
�شتحظى  اجلديدة  اأب  البيك  اأن 
مبقدمة جديدة كليا ب�شبكة تهوية 
اأفقية  �شباب  وم�شابيح  بارزة 
بينما  مميزة،  اأمامية  وم�شابيح 
يبدو  باالإجمال  املوديل  ت�شميم 
البيك  �شلفريادو  من  هدوءا  اأكرث 
اأب اجلديدة �شتكون اأطول بـ 1.6 
كما  ال�شابق،  املوديل  من  اإن�س 

العجالت  قاعدة  طول  �شيزداد 
وزن  و�شينخف�س  اإن�س،   3.9 بـ 
كيلوجرام بف�شل  بـ 204  ال�شاحنة 
وال�شلب  االألومنيوم  ا�شتخدام 
عايل القوة يف الهيلكة و�شت�شارك 
مع  الطاقة  خيارات  �شيريا 
 V8 حمركات  لت�شمل  �شلفريادو، 
ب�شعات 5.3 و6.2 لرت، باالإ�شافة 
جديد  تريبو  ديزل  حمرك  اإىل 
�شلندرات،  ب�شت  لرت   3.0 �شعة 
اأوتوماتيكي  حركة  بناقل  مت�شل 

بع�رش �رشعات.

مر�سيد�س A-Class 2019 اجلديدة كليًا تك�سف 
نف�سها ر�سميًا “تقرير و�سور موا�سفات”

مع  ال�شابق  عن  تطوراً  اأكرث  مبظهر  لتاأتي  اجلديد،  اجليل   A-Class عن  ر�شمياً  ال�شتار  مر�شيد�س  اأزالت 
حمركات اأكرث كفاءة وجمموعة تقنيات ع�رشية ومزيداً من الراحة.

 A-Class اجلديدة خطوة مر�شيد�س القادمة يف فل�شفة ت�شميمها “النقاء احل�ّشي”، حيث متّثل 
لديها خطوط ج�شد اأكرث نقاًء ون�شجاً متاماً كما جرى 

مع CLS اجلديدة كلياً.
واجهتها االأمامية بات ت�شميمها 
اأكرث  تطورياً 
عن  ديناميكية 
حيث  ال�شابق 
غطاء  هنالك 
ك  حمر
 ، ر منحد
بيح  م�شا
مية  ما اأ
 L E D
�شكل  على  م�شّطحة 

فاإن اأقوا�س العجالت اأكرب مع جنوط 16-19 اإن�س DRLs مع عنا�رش كروم، واإىل جانب ذلك 
ما يجعل A-Class مهيبة على الطرق، اأما اخللفية فهي تعطي انطباعاً باأن ال�شيارة ع�شلية، واأبرز تغيري فيها 
هو امل�شابيح اخللفية املنق�شمة جلزئني ما ي�شتبدل �شابقتها كبرية احلجم الداخلية حظت بتغيريات جذرية، 
حيث تتميز االآن مبا ي�شمى “نظرة الدرجة الطليعة” ولوحة القيادة تبدو على �شكل جناح ميتد من الباب االأمين 

اإىل االأي�رش مع اإ�شاءة حميطية بـ 64 لون خمتلف وبالطبع هنالك ال�شا�شة العري�شة اجلديدة.
�شيكون باإمكان م�شرتي A-Class 2019 احل�شول 3 خيارات لل�شا�شة اللم�شية بينها 7 اإن�س مزدوجة، 10.25 
اإحداهما وظائف املعلومات والرتفيه واالأخرى تعمل كعدادات  اإن�س توؤدي  اإن�س مزدوجة وكذلك 7 و10.25 

قيا�شات رقمية.
والذي  املتعددة  للو�شائط  اجلديد   MBUX نظام  لتفعيل  كافياً  �شيكون   Hey Mercedes عبارة  قولك 
وبالن�شبة  ال�شائق/الركاب،  بني  عاطفي  توا�شل  الإن�شاء  اال�شطناعي  الذكاء  تقنية  بف�شل  التعلّم  باإمكانه 
ملجموعة التقنيات االأخرى فمتوفر �شا�شة عر�س راأ�شية، التوا�شل مع ال�شيارات االخرى، تتبع ال�شيارة عرب 
تطبيق بهاتفك الذكي واأكرث. اإن A-Class قاعدة عجالتها اأطول من ال�شابق كما اأن ج�شدها اأعر�س، وزيادة 
االأبعاد هذه ترجمت اإىل زيادة امل�شاحة لليد واالأقدام والراأ�س يف املق�شورة، وكذلك اأ�شبحت م�شاحة تخزين 
ال�شيارة لديها  اأن مقاعد  بن�شبة 8%، وال تتوقف االأمور عند هذا احلد حيث  اأنها زادت  اأي  االأمتعة 370 لرت 
نظام خا�س للتحكم باملناخ مع التدفئة وحتى امل�شاج متوفر باملقاعد االأمامية.  مولدات الطاقة تتنوع بني 3 
خيارات هي حمرك A 200 برتول 1.4 لرت 4 �شلندر قوة 160 ح�شان و250 نيوتن.مرت من عزم الدوران، حمرك 
A 250 برتول 2 لرت 4 �شلندر قوة 221 ح�شان و350 نيوتن.مرت من عزم الدوران، وكذلك 180d ديزل 1.5 لرت 4 

�شلندر قوة 114 ح�شان و260 نيوتن.مرت من عزم الدوران.
 �شتتوفر ال�شيارة بجري اأوتوماتيكي مبقب�س مزدوج بـ 7 �رشعات ولكن A 200 �شتتوفر اأي�شاً بخيار اآخر للجري 
يكون يدوي من 6 �رشعات، وبالن�شبة لالأداء فاإن A-Class القيا�شية �شتت�شارع من 0-100 كيلومرت خالل 8 
A 250 االأكرث قوة �شت�شل للت�شارع نف�شه خالل 6.2 ثانية مع �رشعة ق�شوى 250 كيلومرت  اأن  ثوان، يف حني 
يف ال�شاعة ومتو�شط ا�شتهالك وقود 5.1 لرت عن كل 100 كيلومرت، وباالإ�شافة اإىل ذلك فباالإمكان احل�شول 
على نظام 4MATIC للدفع على جميع العجالت مع جمموعة خيارات لنظام التعليق الهوائي، كما اأنه متاح 

نواب�س ن�شطة.     

عربت املجموعة االأملانية داميلر 
كراي�شلر، ال�رشكة االأم ملر�شيد�س، 
تنامى  ملا  ال�شديدة  �شدمتها  عن 
طبيعة  حول  اأنباء  من  اإليها 
�رشكة  بها  تقوم  التي  االختبارات 

اأبحاث خا�شة بعوادم ال�شيارات.
�رشكة  املجموعة  وا�شتاأجرت 
التحقيق  بغر�س  خارجية  قانونية 
تقوم  التي  اجلدلية  االأبحاث  يف 
بها جمموعة بحثية، مّولت جتارب 
النبعاثات  القردة  تعري�س  تخللها 
هذه  باأن  ال�رشكة  و�رشحت  �شامة 
التجارب �شكلّت "�شدمة من حيث 

وتطبيقاتها"،  ونتائجها  طبيعتها 
اأع�شاء  اأحد  "ف�شل  قررت  حيث 
االأوروبية  املجموعة  جمل�س 
النقل  قطاع  يف  وال�شحة  للبيئة 
اأن  ال�رشكة  نفت  كما   ."EUGT
اأي عالقة بت�شميم هذه  لها  يكون 
حتقيقات  وفتحت  الدرا�شات، 

مو�ّشعة بهذا ال�شدد.
عام   EUGT جمل�س  وتاأ�ش�س 
�شناع  من  دعما  وتلقى   ،2007
فاغن،  فولك�س  ال�شيارات: 
اإم دبليو، ومت حل هذا  دميلر، بي 

املجل�س، العام املا�شي.

 داميلر الأملانية حتقق 
يف اأبحاث القردة

ميت�سوبي�سي لن�سر �سيتوقف 
اإنتاجها ر�سميًا خالل اأ�سهر

منذ وقف اإنتاج الن�رش اإيفو يف 2016 
اإحالة  االإ�شاعات حول  تكاثرت  وقد 
القيا�شي  الن�رش  ميت�شوبي�شي  موديل 
ذلك  ومع  وقت..  اأي  يف  للتقاعد 
يحدث  ومل   2018 عام  على  دخلنا 
ننتظر  لن  اأننا  يبدو  ولكن  بعد،  ذلك 

طويال االآن.
اأكدت م�شادر يف ميت�شوبي�شي  حيث 
على وقف اإنتاج موديل الن�رش ر�شميا 
اأ�شواق  ملعظم  القادم  اأغ�شط�س  يف 
ال�شينية  االأ�شواق  عدا  ما  العامل، 
اإنتاج  �شي�شتمر  والتي  والتايوانية 
موديل 2017 فيهم لبع�س الوقت وال 
غرابة يف وقف اإنتاج ال�شيارة، حيث 

حول  موؤخرا  عليها  الطلب  انخف�س 
موديل  طرح  تتوقعوا  وال  العامل.. 
حالة  يف  اإال  قريبا،  لالن�رش  بديل 
والذي  ني�شان-رينو،  حتالف  قرر 
موؤخرا،  ميت�شوبي�شي  على  ا�شتحوذ 
م�شرتكة  جديدة  �شيدان  �شنع 
به  مت�شك  اأمل  وهو  اأبواب،  باأربعة 
الرئي�س التنفيذي لفرع ميت�شوبي�شي 
االأ�شرتايل، م�شريا يف ت�رشيح اأخري: 
“ناأمل يف املدى املتو�شط اأو البعيد 
للتحالف  ت�شمح  فر�س  تتوفر  اأن 
بتوليد حلول من نوع ما الإعادة اإحياء 
الركاب  �شيارات  فئة  يف  املبيعات 

باأربعة اأبواب”.

جمعية �سانعي 
ووكالء ال�سيارات 

باجلزائر
 ترحيب بدفرت ال�رشوط 
اجلديد املوؤطر لن�شاط 

�شناعة ال�شيارات
عربت جمعية �شانعي 

ووكالء ال�شيارات باجلزائر 
)AC2A(، عن ر�شاها 

بعد ن�رش ال�رشوط 
والكيفيات اجلديدة 

ملمار�شة ن�شاط اإنتاج 
املركبات وتركيبها يف 

اجلريدة الر�شمية. 
رحبت جمعية �شانعي 

ووكالء ال�شيارات 
باجلزائر، يف بيان وقعه 

رئي�شها �شفيان ح�شناوي، 
ب�شدور دفرت ال�رشوط 
املوؤطر لن�شاط تركيب 

املركبات. 
واعتربت اجلمعية اأن 
"دفرت ال�رشوط �شوف 

ي�شمح برت�شيخ املقاربة 
ال�شناعية لقطاع 

ال�شيارات، وكما دعمت 
اجلمعية دائما، فاإنه 

�شيعطي االأولوية لدعم 
�شبكة املناولة، بالرتافق 
مع حتويل التكنولوجيا و 

�شيا�شة التكوين املتوا�شل. 
كما ثمنت اجلمعية ب�شكل 

خا�س دعم التطوير 
ال�شناعي لقطع الغيار 
و مكونات ال�شيارات، و 

منح االأولوية لل�شادرات. 
و�شي�شمن هذا التوجه 

القوي انخراط املوؤ�ش�شات 
ال�شغرية و املتو�شطة 

ل�شمان دميومة �شناعتنا 
، و �شددت اجلمعية يف 

بيانها على موا�شلة دورها 
يف دعم التنمية ال�شناعية 
لالقت�شاد. كما اأكد رئي�س 
اجلمعية و جميع اأع�شائها 
على وجودهم الدائم حتت 
ت�رشف ال�شلطات العمومية 
جلعل هذه اخلطوة الهامة 

حمورا جديدا موؤ�ش�شا 
لل�شناعة اجلزائرية.

نقال عن موقع اأوتو بيب



 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

 ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�شحب  

SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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بطارية قابلة للثني متهد جليل ثوري من الهواتف الذكية
للطي،  قابلة  بطارية  العلماء  طور 
خاليا  على  حمفاظة  تلتوي  حيث 
عن  ف�ضال  الأداء،  عالية  الطاقة 
ال�ضحن،  من  كبرية  كميات  تخزين 
من  جليل  الطريق  متهد  اأن  وميكن 
يوان  الذكية املرنة. ومتكن  الأجهزة 
املواد  علوم  م�ضاعد يف  اأ�ضتاذ  يانغ، 
والهند�ضة يف ق�ضم الفيزياء التطبيقية 
نيويورك،  يف  كولومبيا  بجامعة 
اأويل  منوذج  تطوير  من  وفريقه، 
فى  الكهرباء  تخزين  عرب  للبطارية 
�رشيحة �ضميكة تلتف حولها جمموعة 
التي حتيط  الكهربائية  الأقطاب  من 
بجزء رقيق ومرن ي�ضبه نخاع العظام، 
باأكملها.  للبطارية  مرونة  يوفر  مما 
اأثبتت  البطارية  اإن  الفريق  وقال 
من   %85 بـ  الحتفاظ  على  قدرتها 
العادية،  بالبطاريات  مقارنة  ال�ضحن 
هذا  على حت�ضني  �ضيعملون  اأنهم  اإل 
قدرة  البطارية  اأظهرت  كما  الأمر، 

م�ضتقرة اأثناء ال�ضحن والتفريغ.
وقال الباحثون اإن البطارية اجلديدة 
غرار  على  الليثيوم،  من  م�ضنوعة 
تتميز  اأنها  اإل  التقليدية،  البطاريات 
مرونة  ت�ضبه  التي  الكبرية،  مبرونتها 
وبغ�ض  الب�رش،  لدى  الفقري  العمود 
ثني  يتم  التي  الطريقة  عن  النظر 
على  حتافظ  فاإنها  بها،  البطارية 
م�ضتقر  واأداء  للطاقة،  عالية  كثافة 
رئي�ضية  خطوة  البطارية  هذه  وتعد 
للطي  القابلة  الهواتف  تطوير  نحو 
لأن البطاريات هي العقبة الأ�ضا�ضية 
اأمام �رشكات التكنولوجيا التي تتطلع 
ف�ضال  مرنة،  منتجات  �ضناعة  اإىل 
عن اأن هذه التكنولوجيا �ضتتيح اأي�ضا 

اإمكانية تطوير املالب�ض الذكية.
اأن �ضام�ضونغ تعمل  وي�ضاع منذ فرتة 
للطي  قابل  مرن  هاتف  تطوير  على 
اإىل  التقارير  ت�ضري  الورق، حيث  مثل 
�ضتقوم  اجلنوبية  الكورية  ال�رشكة  اأن 

للطي، بحلول  بتطوير �ضا�ضات قابلة 
�ضهر مار�ض املقبل، والبدء يف ت�ضنيع 
الهاتف، يف نوفمرب من العام اجلاري، 

اأن  ميكن  الهاتف  اأن  يعني  ما  وهو 
عام  مطلع  بالأ�ضواق  متاحا  يكون 

.2019

تلغرام يجذب امل�ستخدمني 
مبيزة جديدة!

 غوغل حتذف اأكرث من 700 األف
 تطبيق خبيث من متجرها

اأكدت بع�ض املواقع املهتمة بال�ضوؤون التقنية اأن اخلرباء يف 
باإدخال  امل�ضتخدمني  من  اأكرب  عدد  لك�ضب  ي�ضعون  تلغرام 

ميزة »ال�رشيط الإخباري« على اإحدى ن�ضخ التطبيق.
لوحظت يف  »امليزة  فاإن   »Telegram Beta« لقناة  ووفقا 
 macOS نظام  مع  للعمل  املخ�ض�ضة   Beta تلغرام  ن�ضخة 

لأجهزة اآبل«.
تلغرام،  م�ضتخدمي  بع�ض  تداولها  التي  لل�ضور  وبالنظر 
فعلى  معينة،  باآلية  يعمل  الإخباري«  »ال�رشيط  اأن  يالحظ 
امل�ضتخدم اأول حتديد القنوات التي يتابعها، ومن ثم و�ضعها 
اأخبار  اإخباري يجمع  ليتكون عنده �رشيط   »Feed« يف حقل
تلك القنوات، وميكن تفعيل اإ�ضعارات ال�رشيط اأو اإيقافها يف 

اأي وقت.
حتميل  للم�ضتخدمني  اأتاح  للتطبيق  الر�ضمي  املوقع  اأن  كما 
ن�ضخة تلغرام »Beta« املزودة بهذه امليزة والتي حتمل رقم 

 .»3.8.0«

اأكدت غوغل اأن اخلوارزميات الذكية التي قامت بتطويرها 
اإىل م�ضتخدمي  بهدف منع التطبيقات ال�ضارة من الو�ضول 
األف تطبيق خبيث  اأكرث من 700  اإزالة  اأندرويد، متكنت من 
اإنها  ال�رشكة  وقالت   2017 عام  بالي«  »غوغل  متجر  من 
حققت منوا بن�ضبة 70% يف عمليات الإزالة الإجمالية مقارنة 

بالعام 2016.
وكتب اأندرو اأهن، مدير الإنتاج يف »غوغل بالي«، يف مدونة 
على الإنرتنت: »مل نقم باإزالة املزيد من التطبيقات ال�ضيئة 
فح�ضب، بل متكنا من التعرف عليها والتحرك �ضدها، وقد 
اإىل  و�ضولها  قبل  اخلبيثة  التطبيقات  من   %99 اإيقاف  مت 

امل�ضتخدمني«.
 Google Play« خدمة  اإىل  النجاح  هذا  غوغل  وتعزو 
Protect« التي و�ضعتها العام املا�ضي للك�ضف عن الربامج 
التي  التطبيقات اخلبيثة  ال�ضارة، وحماية امل�ضتخدمني من 
تعتمد  حيث  للمتجر،  الو�ضول  يف  والآخر  احلني  بني  تنجح 

خدمتها على »مناذج وتقنيات التعلم الآيل اجلديدة«.

اآبل تعيد الهيكل املعدين
لهواتف  املعدين  الهيكل  �ضتعيد  اآبل  اأن  الذكية  الهواتف  ب�ضوؤون  مهتمة  مواقع  عدة  ذكرت 

»اآيفون-8«  الأخريين  هاتفيها  الزجاجي يف  اخلارجي  للهيكل  اآبل  اعتماد  بعد  القادمة  اآيفون 

و«اآيفون-x«، وّجه اإليها الكثري من م�ضتخدمي هواتفها انتقادات وا�ضعة موؤكدين اأنهم يف�ضلون 

الهياكل اخلارجية املعدنية لالأجهزة والتي متنحهم اإح�ضا�ضا باأن الهاتف اأمنت واأقل ميال اإىل 
النزلق من اليد.

ووفقا للمعلومات الواردة يف عدد من مواقع التكنولوجيا فاإن »هاتفا واحدا على الأقل من 

الهواتف التي �ضت�ضدرها اآبل، العام املقبل، �ضياأتي بهيكل معدين على غرار هواتف اآيفون-6 

واآيفون-7، وعلى الأغلب فاإن هذا الهاتف �ضيكون الذي �ضياأتي ب�ضا�ضة 6.1 بو�ضة«. وفيما 

يتعلق بالهواتف امل�ضتقبلية التي من املنتظر اأن تطلقها اآبل العام املقبل، فت�ضري املعلومات 

اإىل اأن ال�رشكة �ضتطلق 3 مناذج، الأول �ضيكون ب�ضا�ضة OLED عالية الدقة 5.8 بو�ضة 

وبطارية ب�ضعة 2700 ميللي اأمبري، والثاين �ضياأتي ب�ضا�ضة LCD اأقل دقة بحجم 6.1 بو�ضة 

وبطارية بحجم 2900 ميللي اأمبري تقريبا. اأما الهاتف الثالث والذي �ضيكون الأغلى والأكرث 

تطورا ف�ضيزود ب�ضا�ضة OLED عالية الدقة 6.5 بو�ضة وبطارية ب�ضعة 3300 اأو 3400 ميللي 

اأمبري، ف�ضال عن العديد من اخل�ضائ�ض كميزة التعرف على الوجوه وبع�ض امليزات املعدلة 

من تلك املوجودة يف هواتف »اآيفون-x«. لهواتف اآيفون

بعد �سو�سرة اأثارتها اإحدى 
عالقاته ال�سخ�سية يف 

�س اأندرويد يعود  غوغلموؤ�سّ
Essential   ل�سركة

اآبل تخف�س اإنتاجها من اآيفون 10

اأفادت عدة �رشكات �ضمن �ضل�ضلة التوريد ل�رشكة اآبل عن تخفي�ض الكميات املطلوبة من 
املكونات الداخلة يف ت�ضنيع اآيفون 10 عن املتوقع ما ي�ضري اإىل خف�ض الإنتاج بعد اإنتهاء 

موجة الطلب الأويل التي ت�ضاحب اإطالق الهاتف يف ال�ضوق لأول مرة.
وبعد اأن انخف�ض الطلب اأ�ضبحت مدة ال�ضحن اأق�رش من ال�ضابق حيث ت�ضحن اآبل الهاتف 

بعد 1-2 ا�ضبوع مقارنة مع 5-6 اأ�ضابيع بعد و�ضع الطلب عرب موقعها.
اآيفون 10  اإنتاج  الكميات امل�ضتهدفة من  اآبل قد تخف�ض  اأن  اإىل  وي�ضري بع�ض املوّردين 

للربع الأول من العام القادم، خا�ضة مع �ضعف منو طلب ال�رشكة مقارنة بالتوقعات.
عن   %30 اأقل  كانت  نوفمرب  يف  املكونات  من  اآبل  طلبات  اأن  اإىل  امل�ضادر  اأحد  واأفاد 
التوقعات الأولية. وبقيت م�ضتويات عوائد ال�رشكات املوردة ملكونات قطع اآيفون 10 عند 

التوقعات اأو اأقل منها مع اإمكانية ازدياد �ضوء احلال يف الفرتة املقبلة.
وتراجعت عائدات �رشكة Catcher Technology التي ت�ضنع اجل�ضم املعدين باأكرث 
من 10%، كما تراجعت عائدات GIS التي ت�ضنع لوحة اللم�ض يف ال�ضا�ضة باأكرث من %15.

نف�ض  املقبلني عند  يناير وفرباير  اآيفون 10 يف  اإنتاج  يبقى م�ضتوى  اأن  املوّردون  يتوقع 
الكميات املنتجة يف نوفمرب، لكن يف مار�ض �ضيتم خف�ض الإنتاج ب�ضكل وا�ضح، وباخلال�ضة 

فاإن اإنتاج الربع الأول من العام املقبل �ضيكون اأقل 30% مقارنة بالربع اجلاري.

ل�رشكته  جديد  من   Andy Rubin روبن”  “اآندي  عاد 
تقريبًا  اأ�ضبوعني  بعد   Essential “اإي�ضن�ضال”  اجلديدة 
من اأخذ اإجازة لأ�ضباب �ضخ�ضية اأثارت �ضو�رشة لأنها تعود 
موؤ�ّض�ض  “روبن”،  وترك  غوغل.  يف  ق�ضاها  التي  لفرتته 
 Playground ل�رشكة  للتفّرغ  قوقل  �رشكة  اأندرويد، 
Global التي تقوم بال�ضتثمار يف ال�رشكات النا�ضئة، كما 
هاتف  لإنتاج  بعد  فيما  “اإي�ضن�ضال”  �رشكة  بتاأ�ضي�ض  قام 
ذكي لعدم ر�ضاه عن املوجود يف الأ�ضواق، وتقّدم “روبن” 
من  وهذا  املّدة،  حتديد  دون  �ضخ�ضية  لأ�ضباب  باإجازة 
ا�ضتلمها  �ضكوى  بعد  التحقيقات  اأ�ضئلة  على  الإجابة  اأجل 
ق�ضم اإدارة املوارد الب�رشية يف قوقل من اإحدى العامالت 
التي ذكرت اأنها كانت على عالقة بـ “روبن”. ليعود بعدها 
اأن  الداخلية  امل�ضادر  بع�ض  وذكرت  فقط،  باأ�ضبوعني 
“حتّر�ض”  اأو  اإجبار  يكن هناك  كانت طبيعية ومل  العالقة 
من قبل “روبن”. وتخّبط هاتف �رشكة “اإي�ضن�ضال” الأول 
ب�ضبب دعوى ق�ضائية وبع�ض امل�ضاكل التي حتاول ال�رشكة 
تقلي�ضها عرب التحديثات الدورية مع وعود بتوفري الهاتف 

ا. يف دول اأُخرى اأي�ضً



البويرة

العراق

فرع  طالب  �أم�س  قام  
�لطب  بجامعة  �ل�صيدلة 
 1 خدة  بن  �جلديدة  يو�صف 
�لعا�صمة  باجلز�ئر  عكنون  بنب 
يف  �جلمعية  �ملنخرطني   ،
بتنظيم   A S E P A لعلمية    �
من  مر�س  مبادرة  للوقاية 
»كلنا  �صعار  حملت  �ل�رسطان  » 
�ل�رسطان،  �أغلبو�  معنيون 
�لعاملي  »  �إحياء  لليوم 
 4 ي�صادف  لل�رسطان  �لذي 
،  وعليه فلقد   2018 فيفري 

�لربيد  �صاحة  �أمام   �أقيمت 
هذه  بالعا�صمة   �ملركزي 
�إقباال  �صهدت   �لتي  �حلملة 
�ملو�طنني  طرف  من  و��صعا 
رحبو�  بهذه  �جلز�ئريني  �لذين 
ت�صاهم  �لتي   �لهادفة   �ملبادرة 
هذ�  من  �جلميع  توعية   يف 
تف�صى  �لذي  �خلطري  �ملر�س 
يف  �الأخرية   �الآونة  يف  كثري� 
هوؤالء  متكن  فلقد   ، �جلز�ئر 
�لطالب  بف�صل �إر�دتهم  خلدمة 
�ل�صالح �لعام عن طريق تقدميهم 
كل �ملعلومات �لوقائية  �لالزمة 
عن  م�صبقة  ت�صم �أفكار�  �لتي 
كيفية  حماية  �ل�رسطان  وعن 

بهدف   ، منه  �ل�صخ�س  ووقاية 
�لنا�س   قلوب  يف  �لتفاوؤل  بعث 

�حلياة  : فماد�مت  قائلني 
م�صتمرة فهنالك �أمل م�رسق .  
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طالب فرع ال�شيدلة يرفعون �شعار كلنا معنيون

توا�شل حمالت التنظيف مبدينة 

اكت�شاف مبنى اأثري يف حمافظة بابل

�ل�صبت  �م�س  �صبيحة  و��صلت 
تنظيم  �لبويرة  بلدية  م�صالح 
خمتلف  عرب  �لتنظيف  حمالت 
�لرئي�صية  و�ل�صو�رع  �الأحياء 
�ل�صعبي  وم�صت هذه �ملرة �حلي 
ي�صهد  �لذي  �لربج  ذر�ع  �لكبري 

�أ�صكال  تر�كما وجتمعا كبري� لكل 
�لعام  �ملنظر  �صّوه  ما  �لقمامات 
�لكالب  ��صتقطاب  يف  و�صاهم 
�ل�صالة و�صط �لتجمعات �ل�صكنية 
و�صاهم   ، وهناك  هنا  �ملنت�رسة 
��صتح�صنها  �لتي  �لعملية  يف 

فيها  �صاهمو�  �لذين  �ملو�طنون 
وم�صالح  �لنظافة  عمال  رفقة 
�لبلدية �لذين وفرو� �صتى �لو�صائل 
�جلميل  �ملنظر  �إعادة  �جل  من 
رئي�س  ووجه  هذ�   ، �حلي  لهذ� 
 « �لعربي حممد   « �ل�صيد  �لبلدية 

�حرت�م  �جل  من  للمو�طنني  ند�ء 
مو�عيد رمي �لنفايات يف �الأماكن 
مهام  لت�صهيل  لها  �ملخ�ص�صة 
عمال �لنظافة �لذين ي�رسعون يف 

�لعمل على �لر�بعة �صباحا .
 �أح�سن مرزوق

�آثار  علماء  �كت�صف 
يف  قدميا  مبنى  عر�قيون 
�إىل  يعود  بابل،  حمافظة 
زمن �الإمرب�طورية �لبابلية 
وقال عامل �الآثار �لعر�قي 
»�ملبنى  �ل�صفار:  �صياء 

حيث  من  جد�  ر�ئع 
�لتخطيط، وقد يكون �أحد 
�ملعابد �لرئي�صة يف مدينة 
�لتاريخية«كما  د�ليات 
�أن  �إىل  �ل�صفار  �أ�صار 
جامعة  و�أ�صاتذة  طالب 

عمليات  يف  �صاركو�  بابل 
و�لتي  و�حلفر،  �لبحث 
مع  باال�صرت�ك  جرت 
�الآثار  وق�صم  �لفنون  كلية 
�لوطنية و�لرت�ث يف �لعر�ق 
�الإمرب�طورية  �أن  يذكر 

يف  �زدهرت  �لبابلية 
�لقرن �لـ 18 قبل �مليالد، 
عا�صمتها  �أطالل  وبقيت 
�صو�حي  يف  حا�رسة  بابل 
�ملركز  �حللة،  مدينة 

�الإد�ري للمحافظة.

 يقوم �لفريق �أحمد قايد �صالح، 
�لوطني،  �لدفاع  وزير  نائب 
�لوطني  �جلي�س  �أركان  رئي�س 
فرب�ير   07 �إىل   04 من  �ل�صعبي، 

وتفتي�س  عمل  بزيارة   �جلاري، 
�ل�صاد�صة  �لع�صكرية  �لناحية  �إىل 
به  �أفاد  ما  ح�صب  بتمرن��صت، 
�أم�س �ل�صبت، بيان لوز�رة �لدفاع 

�لوطني.
و�أو�صح ذ�ت �مل�صدر، �أن �لفريق 
خالل  »�صي�رسف  �صالح  قايد 

هذه �لزيارة على تفتي�س 

�صيعقد  كما  عملياتية،  وحد�ت 
�إطار�ت  مع  توجيهية  لقاء�ت 
�لناحية   وحد�ت  و�أفر�د 

�لع�صكرية �ل�صاد�صة«. 

بداية من اليوم

الفريق قايد �شالح يف زيارة عمل للناحية الع�شكرية ال�شاد�شة 

�ملعلم  �أم�س  �أول  تعر�س 
الأحد  يرمز  �لذي  �لتاريخي 
�لثورة �جلز�ئرية �ملتو�جد  قادة 
خمتار  باجي  برج  مدينة  بو�صط 
تخريب  عملية  �إيل  �در�ر  بوالية 

�لذي هو  �ملعلم  م�صت جزء من 
عبارة عن جم�صم منحوت للقائد 
تاريخيا  رمز�  خمتار  �لباجي 
وهذ�  ��صمه  حتمل  و�ملنطقة 
�الأ�رسة  ��صتنكرته  �لتخريب 

وبح�صب  و�ملو�طنني  �لثورية 
�أن  �ملكان  عني  من  م�صادر 
�جلزء  بحرق  قامو�  جمهولني 
�أ�صبح  مما  �ملعلم  من  �ل�صفلي 
�لرمز  �ملعلم  حماية  �رسوريا 

غر�س  مع  �لتاريخي  ب�صياج 
�لتاريخية  �لرموز  بحماية  ثقافة 
لدي  وخا�صة  �جلميع  طرف  من 

�الجيال �ل�صاعدة .
بو�سريفي بلقا�سم 

برج باجي خمتار حدود ادرار 

املعلم  التاريخي رمز للقائد الباجي خمتار يتعر�ض للتخريب    

مهدي حل�شن يوقع يف ماالغا اال�شباين
وقع �لدويل �ل�صابق �جلز�ئري مهدي حل�صن يف 
�ملو�صم  نهاية  غاية  �ىل  �ال�صباين  مالغا  فريق 

ح�صب ما �أوردته جملة فر�ن�س فو تبول ، 
�لرتتيب  ذيل  ل�صاحب  تغريدة   على  معتمدة 
�لو�صط  �لقدم   لكرة  �ال�صبانية  �لبطولة 
بد�أ  م�صريته يف  �صنة(   33( �لدفاعي  �مليد�ن 
قبل  �لفرن�صية(  �لثانية  )�لدرجة  الفال  فريق 
�نتقاله �إىل فالون�س )�لدرجة �لثالثة �لفرن�صية( 

��صبانيا  �ىل  �نتقل  ذلك  وبعد   .  2003 يف 
ثم   )2008-2005( �أالفي�س  فريق  يف  ليم�صي 
يلتحق  �ن  قبل  �صانتادير)2011-2008(  فريق 
بختايف ومل يلعب حل�صن �صوى 4 مباريات هذ� 
�ملو�صم مع ختايف  وقد قرر �لالعب يف �أوت 
2015  و�صع حد مل�صو�ره مع �لفريق �لوطني 
و�لذي �صارك معه يف كاأ�صني عامليني 2010 يف 

جنوب �إفريقيا و 2014 يف �لرب�زيل .

 مدير الوكالة الوالئية للت�سغيل ال�سالح 
�ساكري  بربج بوعريريج

توظيف اأزيد 14700 طالب عمل 
بربج  للت�صغيل  �لوالئية  �لوكالة  مدير  �أكد 
توظيف  مت  �أنه  �صاكري  �صالح  بوعريريج 
خالل  عمل  طالب   14757 يُقارب  ما  وتن�صيب 
خمتلف  �صمن  وذلك  �ملنق�صية   2017 �صنة 
على  �مل�صاعدة  بجهاز  تعلق  ما  �صو�ء  �ل�صيغ 
�لعمل  عقود  �أو   )DAID( �ملهني  �الدماج 
�لكال�صيكية  �لعقود  �أو حتى   )CTA( �ملدعمة 
�أفاد  كما  �خلا�صة،  �ملوؤ�ص�صات  مع  تتم  �لتي 
ذ�ت �ملتحدث �لر�صمي خالل �لندوة �ل�صحفية 

�لتي عقدها مبقر �لوكالة �لوالئية �أنه مت ت�صليم 
قو�ئم �مل�صتفيدين من منا�صب عمل لل�صندوق 
�لوطني للعمال �الأجر�ء بربج بوعريريج من �أجل 
�ملنح،  مزدوجي  �أ�صحاب  من  �لقو�ئم  تطهري 
حيث حتدث �لرجل �الأول على �لوكالة �ملذكورة 
�أن  �أو�صح  عندما  �الأرقام  بلغة  �صاكري  �صالح 
�أزيد من  توفري  �لوالئية قد متكنت من  �لوكالة 

18300 عر�س عمل خالل �ل�صنة �ملنق�صية.
بالل.اأ

 9 ماليني يورو تغري م�شري
 الربتغايل رونالدو

املركز اجلهوي ملكافحة ال�سرطان بباتنة 

الزرع الذاتي للخاليا اجلذعية املكونة 
للدم اأمل اآخر للمر�شى 

�ليوم  �إ�صبانية  �صحفية  تقارير  ك�صفت 
�ل�صبت، عن حترك ريال مدريد، لالإبقاء 
على هد�فه �لتاريخي كري�صتيانو رونالدو، 
�لذي ربطته تقارير عديدة بالرحيل عن 
وبح�صب  �لقادم  �ل�صيف  �مللكي  �لنادي 
ريال  فاإن  �الإ�صبانية،  »�آ�س«  �صحيفة 
مدريد يخطط لزيادة ر�تب رونالدو، يف 

يورو،  ماليني   9 مبقد�ر  �ملقبل  جويلية 
لي�صبح 30 مليون يورو يف �ل�صنة �لو�حدة 
�صاروخ  ر�تب  �قرت�ب  يعني  ما  وهذ� 
مادير� من ر�تب �لرب�زيلي نيمار د� �صيلفا 
مع نادي باري�س �صان جريمان �لفرن�صي، 
يتقا�صى 38 مليون يورو �صنويا مع  �لذي 

�لنادي �لباري�صي.

ملكافحة  �جلهوي  �ملركز  �رسوع  يحمل 
�صنة  مطلع  منذ  باتنة  بوالية  �ل�رسطان 
للخاليا  �لذ�تي  �لزرع  عملية  �إجر�ء  يف   2018
للم�صابني  �آخر�  �أمال  للدم  �ملكونة   �جلذعية 

بهذ� �لد�ء.
جترى  �ل�صابق  يف  كانت  �لتي  �لعملية  فهذه 
�الأول  �لوطني  �مل�صتوى  على  فقط  مبركزين 

�ل�رسطان  مكافحة  �لعا�صمة مبركز  باجلز�ئر 
باملوؤ�ص�صة  و�الآخر  كوري«  وماري  بيار   «
بوهر�ن  نوفمرب  �أول  �جلامعية  �الإ�صت�صفائية 
�آفاقا  �صيفتح  ثالثا  مركز�  باتنة  من  جعلت 
ب�رسق  �ل�رسطان  ملر�صى  جديدة  عالجية 
�لبالد �لذين يتابعون عالجهم باملركز �جلهوي 

ملكافحة هذ� �لد�ء بعا�صمة �الأور��س.

ال�شهاينة يف�شلون  جمددا يف اعتقال 
منفذ عملية نابل�ض

�أم�س  �الإ�رس�ئيلي،  �جلي�س  قو�ت  �ن�صحبت 
جنني،  �رسق  جنوب  �لكفري  بلدة  من  �ل�صبت 
العتقال  فا�صلة  وح�صار  دهم  حماوالت  بعد 
حو�يل  منذ  جرت  �لتي  نابل�س  عملية  منفذ 
م�صادر  عن  نقال  »معا«  وكالة  وذكرت  �صهر 
�جلي�س  كبرية من  قو�ت  �أن  فل�صطينية،  �أمنية 
د�خل  �إر�صيد  وليد  �ملو�طن  منزل  حا�رست 
�ل�صوت  مكرب�ت  عرب  وطالبت  �لكفري  بلدة 
عالقه  تربطه  �لذي  جر�ر،  �أحمد  �ملطلوب 
تتهمة  و�لذي  �لكفري  يف  �أر�صيد  بعائلة  قر�بة 
نابل�س  جنوب  م�صتوطن  بقتل  »�إ�رس�ئيل« 
قبل  من  �ملد�همات  وتو�لت  نف�صه  بت�صليم 

�إذ  بجنني  برقني  بلدة  يف  �ل�صهيوين  �جلي�س 
ثالثة  و�عتقلت  جر�ر  عائلة  منزل  د�همت 

�إخوة هم: مبارك وقا�صم وم�صطفى جر�ر.
بلدتي برقني  �قتحمت  �الأمنية  �لقو�ت  وكانت 
فر�صت  �أن  بعد  جنني،  حمافظة  يف  وعقابا 
�جلي�س  �أن  �إىل  ي�صار  ع�صكريا  طوقا  عليها 
يف  ع�صكرية  عمليات  عدة  نفذ  �الإ�رس�ئيلي 
جنني العتقال �أحمد جر�ر، منها عملية و��صعة 
نفذت يف 17 �ل�صهر �ملا�صي و�قتحمت خميم 
عن  �أ�صفر  ما  مقاومني،  مع  و��صتبكت  جنني 
�بن  وهو  �إ�صماعيل جر�ر  �أحمد  �ل�صاب  مقتل 

عم  �ملطلوب �إ�صافة �إىل �إ�صابة مو�طنني.

  موقف ...
بالروائي  قوية  �سداقة  ربطتني 
اأملانيا  يف  املقيم  �ساكن  بركة  ال�سوداين 
�سنة  �سحفيا  حوارا  معه   ،اأجريته 
اأبعد  اإىل  �سريحا  الرجل  ،كان   2009
ال�سودانية  اللحظة  عن  روؤيته  يف 
الكائنات  عن  و  بت�سعباتها  الراهنة 
عالمات  نف�سها  تفر�ض  التي  املحنطة 
بارزة يف  م�سهد ثقايف ماأزوم ،احلوار 
خا�ض  كتاب  �سمن  قريبا  �سين�سر 
�سي�سدر يف القاهرة و ي�سمل درا�سات 

التجربة  هام�ض  على  تعليقات  و 
الهم  نقل  حتاول  التي  ال�سردية 

ال�سوداين اإىل ف�ساءات اأبعد 
�ساكن  بركة  عبدالعزيز  م�سرية  يف 
عامليا  توجت  التي  العناوين  من  كثري 
تتويجات  حققت  و  ترجمتها  متت  و 
م�سامري  »اجلنقو  بينها  من  عاملية 
جائزة  على  حازت  التي  االأر�ض« 
من  و"امراأة  للرواية  �سالح  الطيب 
اخلندري�ض"  كدي�ض" و"خملية  كمبو 

و"العا�سق-البدوي" ومو�سيقي العظام« 
و»الرجل اخلراب« وهي اآخر اأعماله.  
اإىل  اأعماله  تتعر�ض  االأ�سلي  بلده  يف 
ويف  املنع  و  املطاردة  و  الرقيب  مق�ض 
الكتاب  معار�ض  عرب  و  عربية  دول 
حتقق هذه االأعمال مبيعات كبرية و 
تعددت طبعاتها مبا يجعلنا نتاأكد اأننا 

اأمام ظاهرة ت�ستحق االلتفات اإليها.
دارفور"  "م�سيح  الرائعة  روايته  يف 
تقف اللغة يف مواجهة الواقع البائ�ض 

..لغة  التطرف  و  العنف  �سد  و 
ال�سوداين  االإن�سان  كوامن  ت�ستنطق 
..م�سيح  الظلم  و  للطغيان  الراف�ض 
ذاكرة  يف  ملحمية  رحلة  دارفور 
لت�سليل  ممار�سة  و  دارفور  منطقة 
نف�سه  يجد  الذي  القارئ  �سد  ذكي 
منغم�سا يف كل التفا�سيل التي يوظفها 
الكاتب..ن�ض مده�ض و مرتع باملحبة 

و االن�سانية و تغري بالقراءة.

مع م�شيح دارفوروعبدالعزيز بركة �شاكن
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