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�س3وزير اخلارجية الأ�سبق الأخ�سر الإبراهيمي

لي�س لدي اأي طموح يف كر�سي املرادية

الدفاع يطالب ببطالن اإجراءات املتابعة لغياب �سكوى من ال�سحية

اجلرنال املتقاعد " بن حديد " مهدد  بعام حب�سا نافذا 

 �س3

�س5

الفريق اأحمد قايد �سالح

امل�ستخدمات الع�سكريات 
 واملــــــدنيات الــــ�سبيـــــــهات
 يــــقمــــن بــــــــدور مــمـــــــيــــز 

رئي�ض االحتاد الوطني للم�شتثمرين ال�شباب ريا�ض طنكة:

12 األف م�ؤ�ش�شة ا�شتعادت ن�شاطها بعد القرارات الأخرية
�س4

�س6�س6

رغم جمهودات مل�سالح 
الأمن والدرك 

 البطاطا 80 دج ، 
الب�سل 100دج 

 لــــــهيـــــــــــــب اأ�ســــــعار
 الـخـــــــ�سر والفــــواكه 

بعني قزام بتمرنا�ست   

باملائة  100 بن�سبة   البال�ستيك  اإنتاج  باإمكانها  •        اجلزائر 
بتهمة الإقامة غري �سرعية 

بالرتاب الوطني 

ترحيل 1800 رعية 
اإفريقي نحو بلدانهم 
الأ�سلية يف2018   �س3�س6

�س3

�س3

�س3

�س4 

الردود تراوحت بني املوافقة والرف�س

التوقعات ت�سري يف اجتاه 
تــــــاأخــــــري البــــــكالـــــوريـــا

حدد له  يوم 20اأفـريل 

املـــــوؤمتر  الإ�ستـــثنائي 
لالأفافا�س يحدث فتنة
ندوة منتخبي جبهة امل�ستقبل

الإ�ســرابات الأخرية  دليل 
ف�ســـــل جميـــــع الأطـــــراف
الأمني العام حلركة النه�سة 

حممد ذويبي:

 ل وجـود لأي �ســــراع 
داخل بيــــت النـه�سة 

بحثا ترقية التعاون امل�سرتك

 يـــــو�ســـفي ي�ســـــتقـبل 
رئي�س بعــثة التــحاد 
الأوروبي يف الـجزائر 

احلالة ال�سحية للرئي�س م�ستقرة ول تبعث على القلق



ال�شباب  "لن�شاطات  "الرفيق  الوطنية  اجلمعية   كرمت 
وترقية ال�شياحة رئي�س الهالل الأحمر اجلزائري �شعيدة 
بن حبيل�س وتاأتي هذه اللتفاتة التكرميية ح�شب رئي�س 
اليوم  مع  تزامنت  التي  ميزي  جمال  الوطني  املكتب 
العامل للمراأة امل�شادف لل08مار�س من كل �شنة عرفانا 
ملا قدمته هذه ال�شيدة يف املجال الإن�شاين والت�شامني 
مع العائالت املعوزة وخا�شة مع املهاجرين الأفارقة 
اجلزائري  الأحمر  الهالل  يتوان  مل  حيث  وال�شوريني 
يف الت�شامن معهم من خالل العمل على راحتهم وهي 
الت�شامنية  التي كانت ت�رشف على مثل هذه العمليات 
بنف�شها  وهي اللتفاتة التي ا�شتح�شنتها ال�شيدة الأوىل 
عن الهالل الأحمر اجلزائري التي تبقى ح�شبها دافعا 

قويا يزيد يف عزميتها للعمل اأكرث .
ع.ب
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ر�ؤية من الواقع
  تعاقب على اجللفة منذ تاأ�شي�شها ولة 
كانت لهم ب�شمات منها اليجابية وفيها 
ال�شلبية ،منهم من قدر حجم امل�شوؤولية 
ممثال  بحق  وكان  عاتقه  على  امللقاة 
للدولة واأعطى امل�شوؤولية حقها ، ومنهم 
الكبري،واآخر  من اغرت وجترب مثل عدو 
لأنه  �شعيدي  مثل  العزل  م�شرية  كان 
من  اأول  وكان  الف�شاد  جماعات  قرب 
بوتفليقة  الرئي�س  يتخذه  بقرار  يعزل 
ومافيا  لوبي  �شحية  كان  من  .ومنهم 
بو�شتة  مثل  الأعيان  وجماعات  املال 
�شخ�شية  عن  واأبان  ب�شمات  ترك  وقد 
الدولة.  رجل  ومفهوم  احلقيقي  الوايل 

اأن  ال  قيمته  يعرفوا  مل  من  ومنهم 
غادر مثل اقوجيل والذي كان ال�شتثناء 
اأربع  يف  وايل  من�شب  تقلد  باعتباره 
باجللفة. تعيينه  قبل  �شابقة  وليات 

يف  وجمع  املن�شب  اأهان  من  وفيهم 
�شفاته بني ال�شعبوية والطمع والبزن�شة 
تت�شكل  باتت  التهامي.ومنها  حمو  مثل 
روؤ�شاء دوائر واملدراء  ت�رشفات بع�س 
الإدارة  واأعوان  واإطارات  التنفيذيون 
املحلية تبعا ل�شيا�شة كل وايل.فا�شت�رشى 
وبرز  البريوقراطية  ون�شطت  الف�شاد 
كل  يف  )الغّما�شون(  و  النتهازيون 
املواطن  هو  ال�شحية  املوائد،ودائما 

ان  الأبواب.اإل  وجهه  يف  اأغلقت  الذي 
بادرة  ويف  حمانة  قنفاف  الوايل  جاء 
تاريخها،نزل  يف  اجللفة  تعرفها  مل 
يحاورال�شاكنة،ي�شتمع  امليدان  اإىل 
لن�شغالتهم ويطلع على حجم امل�شاكل 
م�رشقا  التنفيذي  املجل�س  كل  ومعه 
ومغربا ،اأحيانا بال منا�شبة واغلبها دون 
من  املكونات  بكل  برتوكولت.يجتمع 
و�شول  الحتياجات  ذوي  )املهبول(اىل 
العجزة  اىل  الفقري  م�شوؤول،ومن  لأكرب 
املواطن  ا�شتب�رش  الكبري.وقد  وال�شيخ 
التعامل.ومع  يف  الطريقة  لتلك  خريا 
كل  يف  حيث   ، الوايل  على  اأ�شفق  اأنني 

الذي  وهو  ل�شاعات  واقفا  يبقى  لقاء 
بيده  للمواطن  بامليكروفون  مي�شك 
توا�شعا وحر�شا يف الطالع عن م�شاكل 
ال�شكان عن قرب .ال انه لو وا�شل بهذا 
املنهج والنف�س والطريقة ف�شتكون ولية 
اجللفة حمظوظة هاته املرة مع الوايل 
وزياراته  للميدان  نزوله  فبعد   ، قنفاف 
ال�شتة  الولية  بلديات  عرب  املكوكية 
امل�شاكل  حجم  له  والثالثون.�شيتبني 
وما يريده ال�شكان واملطالب احلقيقية 
يف م�شاريع ذات قيمة تعود بالنفع على 
اجلميع.خا�شة وانه اأبان على انه الرجل 
والعقلية  الذكي  وامل�شتمع  املحاور 

الفّذة، اأكرث منه م�شوؤول يف برجه يرتقب 
ما�شاف�س  )�شاهد  دور  ويلعب  بحذر 
تبدد. اأموال اخلزينة  يرى  حاجة( وهو 

تنتظر  �شنوات  اجللفة ومنذ  فولية 
يف  يخاف  ل  مثله  كريزمية  �شخ�شية 
همزات  ول  املقاولني  �شطوة  احلق 
الفا�شدين،  وثروة  الأعيان  و)براني�س( 
مبا�رشة  ويتعامل  حقه  للمن�شب  يعطي 
مع ال�شكان،يرفع �شيف التحدي ويطبق 
القوانني وبذلك ينال ر�شى النا�س وهو 

مرتاح ال�شمري.

البويرة

تدمري 13 لغما تقليدي ال�سنع وخمباأين يحويان مواد متفجرة 
الوطني  للجي�س  مفرزة  متكنت 
ال�شعبي اأول اأم�س اخلمي�س  بالبويرة 
لغما   )13( ع�رش  ثالثة  تدمري  من 
يحويان  وخمباأين  ال�شنع  تقليدي 
مفخخة  حممولة  هواتف   )3( ثالثة 
و قنبلتني )2( تقليديتي ال�شنع و500 
غرام من املواد املتفجرة ومعدات 
اأم�س  به  اأفاد  ما  ح�شب  تفجري، 
اجلمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.  
اإطار  "يف  اأنه  امل�شدر  ذات  واأو�شح 
مكافحة الإرهاب وبف�شل ال�شتغالل 
ودمرت  ك�شفت  للمعلومات،  اجليد 
ال�شعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة 
مار�س   8 يوم   ،  1 /ن.ع  بالبويرة 

ال�شنع  تقليدي  لغما   )13(  ،2018
 )3( ثالثة  يحويان   )2( وخمباأين 
وقنبلتني  مفخخة  حممولة  هواتف 
)2( تقليديتي ال�شنع و500 غرام من 
تفجري،  ومعدات  املتفجرة  املواد 
واأغرا�س  واأدوية  غذائية  مواد 
اأخرى اإ�شافة اإىل ا�شرتجاع كمية من 

الذخرية".
ومن جهة اأخرى و"يف اإطار حماربة 
املنظمة،  واجلرمية  التهريب 
الوطني  للجي�س   مفارز  �شبطت 
ال�شعبي بتمرنا�شت وعني قزام /ن ع 
6، )5( مهربني وحجزت �شيارتني )2( 
رباعية الدفع ودراجتني )2( ناريتني، 

250 كلغ من مادة النحا�س والكوابل 
عن  للتنقيب  ومعدات  الهاتفية 
الذهب وكمية من املواد املتفجرة، 
 470 اأخرى  مفارز  حجزت  فيما 
كيلوغرام من اأوراق التبغ بالوادي /ن 
ع 4 و 8.148 لرت من الوقود بكل من 
�شوق اأهرا�س، تب�شة و الطارف كانت 
مكافحة  اإطار  للتهريب"ويف  موجهة 
"اأوقفت  ال�رشعية،  غري  الهجرة 
ال�شعبي  الوطني  للجي�س  مفارز 
غري  مهاجر   110 احلدود  وحر�س 
بكل  خمتلفة  جن�شيات  من  �رشعي 
من مترنا�شت، اأدرار، ب�شار، تلم�شان 

وعني تيمو�شنت".

 مــحــــــرز يهــــــنــــــئ 
زوجته بطريقته

جمعية الرفيق تختار 
بن حبيل�س لتكرميها 

اجلزائري  الدويل  الالعب  يفّوت  مل 
العاملي  اليوم  فر�شة  حمرز  ريا�س 
اأم�س من  اأول  يوم  الذي �شادف  للمراأة 
الأ�شول  ذات  ريتا  زوجته  تهنئة  اأجل 
اأين قامت  الهندية وبطريقته اخلا�شة، 
هذه الأخرية بن�رش على ح�شابها اخلا�س 
مبوقع التوا�شل الجتماعية "اأن�شتغرام" 
ماأدبة  خالله  من  تظهر  فيديو  مقطع 
املحرتف يف  اإليها  دعاها  التي  الع�شاء 
�شفوف لي�شرت �شيتي الجنليزي باإحدى 

املطاعم الفاخرة ملدينة لي�شرت.

اجللفة

فرقة اآالء للأنا�سيد تنتظر التفاتة من م�سوؤويل اجللفة
  مل جتد فرقة )اآلء( من و�شيلة لي�شل 
الو�شط  جريدة  �شوى  نداءها  عربها 
طرف  من  بالتفاتة  تطالب  حيث   .
ملدراء  خا�شة  وترفعه  امل�شوؤولني 
 . والريا�شة  وال�شباب  والرتبية  الثقافة 
الفرقة التي تن�شط يف ميدان الأنا�شيد 
حتت اإ�رشاف الثنائي زقعار وملني ت�شم 
متمدر�شون  اجلن�شني  من  طفال   25
نالت   . برنادة  بحي  غربي  بابتدائية 
العديد من اجلوائز وال�شهادات ال�رشفية 
والتكرميات ، حققت نتائج مر�شية منذ 
وان  خا�شة  للدعم  وتفتقد  ان�شائها. 
حلمها يف لبا�س موحد واآلت مو�شيقية 
اذ ل متلك �شوى الدربوكة . وقد تلقت 

ترى  مل  اليوم  غاية  اإىل  لكن  الوعود 
يف  ر�شالتها  توا�شل  وتبقى   . امللمو�س 
الوطنية والدينية  الأيام والأعياد  اإحياء 
الأطفال  ت�شارك  منا�شبات عديدة  ويف 

اأفراحهم ولعل �شوتها �شي�شل لأنها مل 
جتد من يلتفت اإليها بعد ،وياأخذ بيدها 
املهرجانات  يف  اجللفة  �شفرية  لتكون 

الوطنية .

حينما يكون الوايل يف امليدان ويتجاوب مع العامة

وق�شايا  والأ�رشة  الوطني  الت�شامن  وزيرة  ت�شارك 
 11 بني  ما  املمتدة  الفرتة  يف  الدالية،  غنية  املراأة، 
و17 مار�س 2018، يف اأ�شغال الدورة ال62 للجنة الأمم 
ملناق�شة  �شتخ�ش�س  والتي  املراأة،  لق�شايا  املتحدة 
"التحديات والفر�س يف حتقيق امل�شاواة بني  مو�شوع 
وذلك  الريفيات"  والفتيات  الن�شاء  ومتكني  اجلن�شني 
مبقر هيئة الأمم املتحدة بنيويورك، ح�شب ما اأفاد به 

اأم�س اجلمعة بيان للوزارة.

 الدورة ال62 للجنة 
الأمم املتحدة لق�سايا املراأة

 غنــــــية الـــــــداليـــــــة
 ممثلة عن اجلزائر

احلفنـاوي بن عامـر غــول

انطلق برنامج اأحلان و�سباب
برنامج  من  اجلديدة  الطبعة  اأم�س  �شهرة  انطلقت 
التلفزيون اجلزائري،  ينتجها  التي  "اأحلان و�شباب" 
تن�شيط  اجلديدة  حلته  يف  ي�شهد  �شوف  والذي 
املدر�شة  خريجة  طرف  من  املبا�رشة  احل�ش�س 
وبرنامج "�شتار اأكادميي" �شهيلة بن ل�شهب بالإ�شافة 
حكيم  الثالثي  من  التحكيم  اأع�شاء جلنة  تكون  اإىل 

�شاحلي، ندى الريحان وكرمية نايت.

تلم�سان

حجز 10 كلغ من الكيف املعالج ببلدية مغنية 
من  مغنية  دائرة  اأمن  عنا�رش  متكن 
املعالج  الكيف  من  كلغ   10 حجز 
اليوم  به  اأفاد  ح�شبما  مغنية  ببلدية 
لأمن  الت�شال  خللية  بيان  اجلمعة 
ليلة  العملية  جاءت  و  تلم�شان  ولية 
اأم�س اخلمي�س اإثر حاجز ثابت بالقرب 
من قرية "اأولد بن دامو" ببلدية مغنية 
توقيف مركبة على متنها �شخ�شني  و 

)26و30 �شنة( ينحدر �شائقها من ولية 
البيان و �شمحت  بومردا�س وفق ذات 
عملية تفتي�س املركبة من العثور على 
املعالج  الكيف  من  املذكورة  الكمية 
باإحكام  خمباأة  الكرا�شي  اأحد  حتت 
اأ�شود  بال�شتيك  بوا�شطة  ومغطاة 
منها   12 رزمة،   20 �شكل  على  اللون 
و8  اللون  بني  ل�شق  ب�رشيط  ملفوفة 

بي�شاء  طبية  بقفازات  ملفوفة  منها 
اللون حتتوي كل رزمة على 5 �شفائح 
مت  امل�شدر.  لذات  ا�شتنادا  ملفوفة 
الذكر  ال�شالفي  ال�شخ�شني  توقيف 
مغنية  دائرة  اأمن  مقر  اإىل  وحتويلهم 
الذي  التحقيق  ا�شتكمال  اأجل  من 
يبقى مفتوحا من طرف عنا�رش ذات 

امل�شلحة كما اأ�شري اإليه.
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الأمني العام حلركة النه�سة حممد ذويبي:

ل وجود لأي �سراع داخل بيت النه�سة
ال�ســـــــــرعي والقـــــــــانوين العــــــــــــام  الأمـــــــــني  هــــــــــو  •       اأنا 

علي عزازقة

خرجة    املتحدث  ذات  و�صف 
حممد  ال�صورى  جمل�س  » رئي�س 
باملغالطة  عثمانية،  الهادي 
احلركة  اأن  على  للرتويج  الهادفة 
كارثية،  ظروفا  تعي�س  داخليا 
وما  ذلك  وجود  عدم  اإىل  م�صريا 
يبغي بع�س اجلهات الو�صل اإليه لن 
جاء يف  ما  اأن  ذويبي  واأبرز  يكون، 
جمل�س  اإجتماع  يف  ُطرح  الر�صالة 
بالرف�س،  وقوبل  املا�صي  ال�صورى 
معه يف  ومن  عثامنية  ف�صل  »حيث 
اإقناع الأع�صاء بحجتهم ال�صعيفة”،  
اأن  يريد  ل  من  “هناك  اأن  م�صيفا 

حلجة  ويفتقد  ال�رشعية  يف  يعمل 
واإل  لالإعالم«  خرج  لهذا  الإقناع 
داخلية  مرا�صلة  لي�رشب  ماكان 
للحزب، ويف هذا الإطار، اتهم ذات 
ال�صورى،  جمل�س  رئي�س  امل�صدر 
اعتبار  بعرقلة عقد املوؤمتر، على 
جلنة  اإن�صاء  �صالحية  �صاحب  اأنه 
الداخلي  القانون  كون  التح�صري 
للحزب مينع الأمني العام املنتهية 
املوؤمتر،  حت�صري  من  �صالحيته 
يق�صي  كان  التفاق  اأن  اإىل  م�صريا 
للموؤمتر  التح�صري  يف  بال�رشوع 
قبل  اأي  النتخابات املحلية  عقب 
باأن  اأكد  فيما  اأ�صهر.  ثالث  قرابة 
حل  فر�س  اإىل  يهدف  “عثمانية 

احلركة«.  موؤ�ص�صات  اإطار  خارج 
واأرجع ذويبي اخلالف مع عثمانية 
اإىل الإنتخابات الت�رشيعية املا�صية، 
حني حاول عثامنية فر�س تر�صحه 
على  املرور  دون  بالقوة  ح�صبه 
وهو  الولئي،  ال�صورى  جمل�س 
-ح�صب  ذويبي  رف�صه  الذي  الأمر 
قوله- ما جعل املعني يعلن احلرب 
�صدد  املوؤمتر،  اإىل  وبالعودة  عليه، 
باأنه  النه�صة  حلركة  العام  الأمني 
اأي  القانونية  اآجاله  يف  �صيُعقد 
ال�صنة اجلارية، مرجحا  نهاية  قبل 
عقده بني �صهري نوفمرب ودي�صمرب 
القادم، وفيما يخ�س ق�صية الحتاد 
والبناء  والعدالة  النه�صة  اأجل  من 

»النه�صة  اأن  ذات املتحدث  اأو�صح 
قدمت ما عليها وتنازلت كثريا، ويف 
التنازل عن تراأ�س قائمة  مقدمتها 
العا�صمة التي كانت من حقها بعد 
ف�رش  ما  الأخرى،  الأطراف  اإحلاح 
على اأنه �صعف منها، واأعاب ذويبي 
والتنمية  العدالة  رئي�س جبهة  على 
م�صاندة  عدم  اهلل  جاب  اهلل  عبد 
النتخابية  احلملة  يف  الحتاد 
قائال:  املا�صية،  للمحليات 
“الأ�صواأ من هذا اأن بع�س منا�صلي 
جبهة العدالة والتنمية تر�صحوا مع 
الذين  اأن  اأخرى«، مو�صحا  اأحزاب 
عطلوا الحتاد هم اأ�صحاب ال�صكل 
اجلاهز ال�صاعني لفر�س ت�صورهم.

خرج الأمني العام حلركة النه�سة حممد ذويبي عن �سمته، بعد ال�سجة التي اأثريت حول مدى �سرعيته يف قيادة احلزب حاليا، موؤكدا باأنه الأمني 
ال�سرعي والقانوين للنه�سة، بعد اأن نفى وجود اأ�سوات داخل احلزب تطالب بتنحيته.

الأخ�سر الإبراهيمي يوؤكد ملوقع » اجلزائر ديبلوماتيك«

لي�س لدي اأي طموح رئا�سي
واملبعوث  الأ�صبق  اخلارجية  وزير  تطرق 
الأممي خل�رش الإبراهيمي يف حوار ملوقع 
» اجلزائر ديبلوماتيك« باأنه ل ميلك اأي نية 
البالد  لرئا�صة  الرت�صح  اأجل  من  طموح  اأو 
تطرق  بغريها.  اأو  انتقالية  مبرحلة  �صواء 
 « ملوقع  حواره  يف  الإبراهيمي  الأخ�رش 
اجلزائر ديبلوماتيك« اإىل احلديث عن اأهم 
ال�صيا�صية  ال�صاحة  التي ت�صهدها  التطورات 
ال�صحية  احلالة  باأن  م�صريا  باجلزائر 

ويف  م�صتقر  بوتفليقة  العزيز  عبد  للرئي�س 
بقواه  تعلق  فيما  خا�صة  جيدة  و�صعية 
الذهنية والفكرية وذاكرته القوية التي لزال 
يتمتع بها نافيا يف ذات ال�صياق اأن تكون له 
لرئا�صة  الرت�صح  اأجل  من  طموح  اأو  نية  اأي 
بغريها.  اأو  انتقالية  مبرحلة  �صواء  البالد 
حول  اإجابته  يف  املتحدث  اأ�صار  وقد  هذا 
على  الأمنية  القيادات  باإبعاد  متعلق  �صوؤال 
اجلرنال  غرار  على  ال�صيا�صي  امل�صهد 

العماري واجلرنال التوفيق فقد اأكد خل�رش 
تدل  اخلطوات  هذه  مثل  باأن  الإبراهيمي 
بخطى  اجلزائر  توجه  على  قاطع  وب�صكل 
نف�س  يف  نافيتا  املدنية  الدولة  نحو  ثابتة 
الوقت الإ�صاعات املغر�صة التي تقر ب�صلطة 
ال�صيا�صي  القرار  على  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 
احلدود  ملف  يخ�س  فيما  اأما  البالد.  يف 
املغلقة مع اجلار املغربي فقد اأكد خل�رش 
الذي  بوتفليقة  الرئي�س  باأن  الإبراهيمي 

يعرفه معرفة �صخ�صية باأنه ميلك توجهات 
مغاربية غري اأن ثقل الإرث وامللفات العالقة 
قرار  اإىل  التوجه  دون  حالت  البلدين  بني 
ق�صية  اإدخال  دون  فتح احلدود هذا  اإعادة 
الق�صية  النقا�س وهي  الغربية يف  ال�صحراء 
والتي  املتحدة  الأمم  هيئة  تناولتها  التي 
لتزال اإىل اليوم ال�صلطات املغربية تختفي 

وراء ذرائعها غري املوؤ�ص�صة.
يحي عواق

ندوة منتخبي جبهة امل�ستقبل

الإ�سرابات الأخرية  دليل ف�سل جميع الأطراف

الفريق اأحمد قايد �سالح

امل�ستخدمات الع�سكريات واملدنيات ال�سبيهات يقمن بدور مميز 

يو�سفي ي�ستقبل رئي�س بعثة الحتاد الأوروبي يف اجلزائر 

عبد  بلعيد  امل�صتقبل،  جبهة  رئي�س  دعا 
العزيز، اأم�س اجلمعة باجلزائر العا�صمة، 
منتخبي حزبه الذين اأفرزتهم النتخابات 
على  مهامهم  اأداء  اإىل  الأخرية  املحلية 
تطلعات  »م�صتوى  يف  ليكونوا  وجه  اأكمل 
خالل  احلزب  رئي�س  املواطنني«وقال 
واملنتخبني  اللجان  روؤ�صاء  مع  اجتماعه 
املحليني، اأنه يتعني على روؤ�صاء البلديات 
اأن »يبذلوا كل اجلهود، بالرغم من القيود 
التي تفر�س عليه من قبل الإدارة، للتكفل 
يف  يكونوا  واأن  املواطنني  بان�صغالت 
يف  اختاروهم  الذين  تطلعات  م�صتوى 

حمليات ال23 نوفمرب املن�رشم« ،ويقت�صي 
اأمام  الأبواب  »فتح  قال--  --كما  الأمر 
ان�صغالتهم«،  اإىل  لال�صتماع  املواطنني 
معتربا هذا الأمر مبثابة »احرتام لل�صعب 

واللذين منحوا اأ�صواتهم لهم«.
جبهة  رئي�س  جدد  اآخر،  �صياق  ويف 
امل�صتقبل التاأكيد على »اأهمية فتح قنوات 
احلوار بني جميع الأطراف لإيجاد اأر�صية 
العالقة«، معتربا  اتفاق حول كل امل�صاكل 
اأن »تغيري الأو�صاع لن يكون بالعنف«واأبرز 
للمطالبة  الإ�رشاب  اإىل  اللجوء  اأن  بلعيد 
على  »يدل  احلوار  فتح  بدل  باحلقوق 

نظرة  وانعدام  والنقابات  ال�صلطة  ف�صل 
اإىل  اآخر  جانب  من  م�صريا  ا�صت�رشافية«، 
»نتيجة  ال�رشعية  غري  الهجرة  ظاهرة  اأن 
بال�صباب  التكفل  وعدم  الت�صيري  ل�صوء 
فان  بلعيد،  وبان�صغالتهم«وبح�صب 
�صوء  ب�صبب  الأو�صاع   تعفن  »ا�صتمرار 
�صيوؤدي  امل�صوؤولني  كفاءة  وعدم  الت�صيري 

اإىل نتائج وخيمة«.
وقال اأن »التغيريات احلكومية لن تغري يف 
الأمر �صيئا لن امل�صكل يف الت�صيري وانعدام 
الأ�صخا�س«،  يف  ولي�س  طريق  خارطة 
م�صريا اىل اأن جبهة امل�صتقبل »لن ت�صارك 

وا�صحة  روؤية  وجود  دون  حكومة  اأي  يف 
اعترب  القت�صادي،  ال�صق  الت�صيري«ويف  يف 
�صناعة  اإىل  اجلزائر  جلوء  بلعيد  ال�صيد 
كان  واأنه  لأوانه  �صابق  »اأمر  ال�صيارات 
لتهيئة  املناولة  نظام  تطوير  الأجدر  من 
الأولوية  اإعطاء  اإىل  داعيا  الأر�صية«، 
على  اأكرث  والعتماد  ال�صياحة  لتطوير 
الغذائي  ال�صتقالل  لتحقيق  الفالحة 
رئي�س  قال   ،2019 رئا�صيات  ،وبخ�صو�س 
من  امل�صاركة  م�صاألة  اأن  امل�صتقبل  جبهة 
املوؤمتر  يف  فيها  الف�صل  �صيتم  عدمها 

القادم للحزب.

رئي�س  الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  اأ�صاد 
الفريق  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�س  اأركان 
اخلمي�س،  اأم�س   اأول  �صالح،  قايد  اأحمد 
الع�صكريات  امل�صتخدمات  كافة  بجهود 
للجي�س  التابعات  ال�صبيهات  واملدنيات 
تهنئة  ر�صالة  يف  وهذا  ال�صعبي،  الوطني 
باليوم  الحتفال  مبنا�صبة  لهن  وجهها 

العاملي للمراأة.
ر�صالة  يف  �صالح  قايد  الفريق  وقال 
»اأ�صحت  اجلزائرية  املراأة  اأن  التهنئة 

تطوير  م�صار  يف  ت�صهم  ال�صتقالل  غداة 
وتبذل  ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  وع�رشنة 
القطاعات  خمتلف  يف  املعتربة  اجلهود 
الوطني  والدرك  القوات  قيادات  من 
الع�صكرية  وال�صحة  اجلمهوري  واحلر�س 
الب�رشية  الوارد  وت�صيري  والإ�صناد 
املالية  والإدارة  الجتماعي  والن�صاط 
لتقلد  اأهلها  مما  والريا�صة،  والإعالم 
العليا يف  الوظائف  ال�صامية و�صغل  الرتب 

موؤ�ص�صتنا الع�صكرية العريقة«.

ودعا نائب وزير الدفاع الوطني املنت�صبات 
اإىل املوؤ�ص�صة الع�صكرية اإىل »بذل املزيد 
من اجلهد واملثابرة والتحدي، على غرار 
الوطني  التحرير  جي�س  يف  اأ�صالفهن 
ور�صمن  ب�صمودهن  العامل  اأبهرن  اللواتي 
اجلزائرية  للمراأة  مثالية  �صورة  بذلك 
رئي�س  اأكد  ال�صدد،  هذا  ويف  املنا�صلة«. 
»�صاهمت  اجلزائرية  املراأة  اأن  الأركان 
الحتالل  اأقدام  وطئت  اأن  منذ  بفعالية 
الفرن�صي هذه الأر�س الطاهرة �صنة 1830، 

تعك�س  خارقة  قدرات  عن  اأبانت  حيث 
عاتقها  على  امللقاة  بامل�صوؤولية  وعيها 
»التاريخ  اأن  م�صيفا  الوطني«،  وح�صها 
البطولية  املواقف  من  الكثري  لها  �صجل 
التي �صتبقى در�صا لالأجيال القادمة«. كما 
نوه الفريق قايد �صالح مبثابرة امللتحقات 
ينم  مما  الأمة،  اأ�صبال  مبدار�س  حديثا 
وطموح  قوية  »اإرادة  عن  قال--  --كما 
جاد يف التفوق وتبوء املراتب ال�صامية يف 

اجلي�س الوطني ال�صعبي«. 

واملناجم  ال�صناعة  وزير  ا�صتقبل 
اخلمي�س  اأم�س   اأول  يو�صفي  يو�صف 
بعثة الحتاد  رئي�س  ال�صفري  باجلزائر 
اأورورك،  الأوروبي يف اجلزائر، جون 
التعاون  حول  معه  حتادث  حيث 
به  اأفاد  ح�صبما  الثنائي،  القت�صادي 

بيان للوزارة.
و�صعية  ببحث  اللقاء  هذا  و�صمح 
التعاون الثنائي بني اجلزائر والحتاد 
الأوروبي وتطلعات اجلانبني حول �صبل 
تعزيزه، ح�صب نف�س امل�صدر وخالل 
هذا الجتماع، قام يو�صفي مع رئي�س 

البعثة الأوروبية بتقييم برامج التعاون 
املايل والتقني جارية التنفيذ.

على  اخل�صو�س  بهذا  الوزير  و�صدد 
يف  الأوروبي  الحتاد  مرافقة  اأهمية 
»حمورا  يعترب  الذي  التكوين  جمال 
ال�صناعة  تنمية  ل�صمان  رئي�صيا« 

تنويع  اإىل  يو�صفي  دعا  كما  الوطنية 
اجلانب  مع  القت�صادية  العالقات 
بتحكمه  يتميز  الذي  الأوروبي 
دعم  ق�صد  وال�صناعي  التكنولوجي 
تنويع  م�صار  يف  اجلزائر  جهود 

اقت�صادها، ي�صيف البيان. 

الإتفاق على حل توافقي 

 موؤمتر ا�ستثنائي للأفافا�س
 يوم 20اأفريل 

مقدرة مببلغ 405 األف دينار جزائري  

 دفع تكلفة احلج ملو�سم 
2018 ابتداء من 18 مار�س اجلاري  

فرج  ب�صيدي  الأفافا�س  اأم�س حزب  عقد 
جو  و�صط  الوطني  جمل�صه  بالعا�صمة 
عقد  حول  الإختالف  ب�صبب   ، م�صحون 
عبد  ل�صيما   ، للحزب  ا�صتثنائي  موؤمتر 
ا�صتقالة اأع�صاء الهيئة الرئا�صية للحزب .

ع�صري  خما�س  بعد  الجتماع  اأنتهي  وقد 
20اأفريل  يوم  يكون  لأن  احلزب  داخل 
 ، للحزب  الإ�صتثنائي  انعاقد املوؤمتر  يوم 
ع�صوين  لنتخاب  و  ب�رشوط جديدة  لكن 
فقط من الهيئة الرئا�صية ، ولي�س انتخاب 
الثالثة  يبقى  حيث   ، الهيئة  اأع�صاء  كل 
احلاليون يف منا�صبهم ، وانتخاب ع�صوين 

جديدن اآخرين .
وح�صب م�صادر من داخل احلزب فاإنه بعد 
خما�س ع�صري مت الو�صول اىل حل توافقي 
داخل احلزب ، وهو عقد موؤمتر ا�صتثنائي 
موؤمتر  لكن   ، 20اأفريل  يوم  لالأفافا�س 
الهيئة  من  فقط  ع�صوين  لنتخاب  يكون 
ما  وهو   ، كلي  جتديد  ولي�س   ، الرئا�صية 
التحايل  اعتربه بع�س املوؤمترون نوع من 

ىل القانون .
موؤمتر  عقد  ينتظر  الكثري  كان  وقد 
اأن  اإل   ، منقو�س  و غري  �صامل  ا�صتثنائي 
كلمة اأحد اأع�صاء الهيئة الرئا�صية مقران 
ملا   ، احلا�رشين  غ�صب  اأثارت  �رشيفي 
حملته لرف�س عقد موؤمتر ا�صتثنائي وبقاء 

الأمور على حالها .
املغلق  الجتماع  من  م�صادرنا  وح�صب 
الو�صول  فاإنه   ، الأفافا�س  عقدته  الذي 
الأطراف  جميع  ير�صي  توافقي  حل  اإىل 
20اأفريل  يف  ا�صتثنائي  موؤمتر  عقد  وهو 
من اأجل انتخاب ع�صوين اآخرين يف الهيئة 
ال�صاغران  املن�صبان  هما  و  الرئا�صية 
على  الأع�صاء  باقي  يحافظ  فيما   ،
منا�صبهم ، وهو مقران �رشيفي ، و عزيز 

بهلول ، وعمار الع�صكري .
كما اأ�صافت م�صادرنا اإىل اأنه �صيتم انعقاد 
موؤمتر ا�صتثنائي اآخر يف الثالثي الأول من 

العام القادم 2019.
ع�سام بوربيع  

مت حتديد موعد دفع تكلفة احلج ملو�صم 
2018 واملقدرة مببلغ 405 األف دج  ابتداء 
اأعلنت  ما  ح�صب   2018 مار�س   18 من 
وزارة ال�صوؤون الدينية والأوقاف اأول اأم�س 
اأن  البيان  يف  وجاء  لها  بيان  يف  اخلمي�س 
تنهي  والأوقاف  الدينية  ال�صوؤون  وزارة   «

كافة احلجاج امليامني ان دفع تكلفة احلج 
ملو�صم 1439 ه  / 2018 م  واملقدرة ب000 
�صتكون  التذكرة   احت�صاب  دون  دج    405
لدى   2018 مار�س   18 تاريخ  من  ابتداء 
فروع بنك اجلزائر عرب الرتاب الوطني ».
م.�س
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رئي�س االحتاد الوطني للم�ستثمرين ال�سباب ريا�س طنكة:

    �ملوؤ�س�سات �مل�سغرة  قادرة على تقلي�ص �لو�رد�ت �إىل 3.5 ماليري دوالر
االأخرية     •        اجلزائر باإمكانها انتاج البال�ستيك 100 باملائة القرارات  بعد  ن�ساطها  ا�ستعادت  موؤ�س�سة  األف   12       •

ك�سف رئي�س االحتاد الوطني للم�ستثمرين ال�سباب ريا�س طنكة اأول اأم�س برنامج �سيف ال�سباح يف القناة االإذاعية االأوىل  اأنه يوجد نحو 12 
األف موؤ�س�سة م�سغرة، اأن�سئت يف اإطار الدعم ، ا�ستعادت ن�ساطها جمددا بعد قرار منع ا�سترياد نحو 900 مادة  وبالتايل  فاجلزائر باإمكانها  انتاج 

البال�ستيك  مائة باملائة وطنيا ون�ستطيع اال�ستغناء عن ا�سترياد  الكثري من املواد على غرار البال�ستيك وبع�س مواد البناء والدهن واحلديد  موؤكدا 
اأن منتوج اجلزائري يكفي ال�سوق اجلزائرية  من البال�ستيك وغريها من املواد ل�سناعة احللويات وال�سوكوالتة وم�ستقات احلبوب وعليه فاملوؤ�س�سات 

امل�سغرة  باإمكانها امل�ساهمة يف تقلي�س قيمة الواردات اإىل 3.5 مليار دوالر اإذا مت  دعمها وت�سجيعها واالإهتمام  احلقيقي بها  .

حكيم مالك

اجلزائر  طنكة   اأن  ريا�ض  وقال 
بعدد  نق�ض  من  حاليا  تعاين 
بنحو  يقدر  امل�صغرة  املوؤ�ص�صات 
حاليا  وجود  رغم  موؤ�ص�صة  مليون 
األف   360 موؤ�ص�صة  )  مليون  نحو 
األف   170 و  الأون�صاج  يف  موؤ�ص�صة 
م�صغر  قر�ض  كناك900  األف  يف 
ذات  اعترب  فيما  اأوجنام(  جهاز  يف 
دعم  ال�صباب  اأجهزة  اأن  املتحدث 
الن�صاأة  ،  حديثة  بلدنا  تبقى  يف 
القت�صادية يف  الأزمة  اأن  معتربا 
النطالقة  يف  �صلبا  اأثرت  اجلزائر 

الفعلية لهاته املوؤ�ص�صات اجلزائرية  
حتى تواكب النمو الت�صاعدي يف اأي 
بع�ض  ال�صباب  متكن  عدم  موؤ�ص�صة 
الفكر  وجود  وعدم  املقاولتية  من 
التحدي  فاإن  ال�صتثماري  وعليه 
اإقناع  يف  كيفية  احلايل  يكمن 
التفكري  ب�رضورة  اجلامعي  ال�صباب 
من  بدل  م�صغرة  موؤ�ص�صة  اإن�صاء  يف 
العمومية  الوظيفة  على  العتماد 
هوؤلء  دعم  �رضورة  اإىل  داعيا   ،
طريق  مرافقتهم  عن  ال�صباب 
اأجل  من  موؤ�ص�صاتهم  وهذا  لإن�صاء 

تعزيز الواقع القت�صادي احلايل .
املتحدث  ذات  ك�صف  فيما 

تقريبا  18  باملائة  توجد  اأنه 
هي  النقل  يف  من  ال�صبكة  اللوج�صتيكية 
امل�صاريع  اأ�صحاب  من  م�صتغلة  �صبكة 
هناك  بع�ض  اأن  موؤكدا   ، امل�صغرة 
عرفت  اجلزائرية  امل�صغرة  املوؤ�ص�صات 
املناخ  وجود  لعدم  العراقيل  وهذا  بع�ض 
ال�صتثماري غري حمني، خا�صة يف املناطق 
العقار  توفر  لعدم  ال�صناعية  اإ�صافة 
البع�ض  من  ا�صتفادة  ال�صناعي  وعدم 
دفع  عدم  عنه  ما  نتج  وهذا  املحالت 
ديون اأ�صحاب هاته امل�صاريع امل�صتحدثة 
وعليه  فهدف الحتاد الوطني للم�صتثمرين 
و�صط  يف  والتوغل  التوعية  هو  ال�صباب 
عن  للبحث  واجلامعي  اجلزائري  ال�صباب 

تنظيم  ملتقى  اخرتنا  جديدة  لذا  اآليات 
الآن   من  يوما   15 بعد  �صكيكدة  بجامعة 

لن�صتمر فيما بعد يف جامعات اأخرى.
التنفيذية  الهيئة  من  طنكة  طالب  كما 
املادة  حتويل  املحلية  اجلماعات  اأو 
حتمية  فر�ض  اإىل  ميكن  من   87
تعمل  التي  الكربى  واإلزامية  للموؤ�ص�صات 
على املناولة يف املوؤ�ص�صات امل�صغرة وهذا 
باملائة  مع   20 منح   ن�صبة  طريق  عن 
املرافقة واملراقبة املالية وعليه فالدولة 
فيما  اأكرب  عمل  اإىل  حاجة  يف  اجلزائرية 
املوجودة  امل�صغرة  يتعلق  باملوؤ�ص�صات 
كل  توفري  بوا�صطة  اجلزائر  وهذا  يف 
املمكنة  للعمل  بوا�صطة  التدابري 

لتحقيق  املوؤ�ص�صات  لهاته  العناية  الكربى 
ومواكبة النمو القت�صادي وهذا ما يوؤهلها 
م�صتقبال  وعليه  كربى  موؤ�ص�صات  تكون  اأن 
فاملوؤ�ص�صات الكربى عرب العامل تخرج من 
فمن  ،وبالتايل  امل�صغرة  املوؤ�ص�صات  رحم 
�صاأن هذه املوؤ�ص�صات  توفري منا�صب �صغل 

واأن ت�صاهم يف خلق ثروة  يف اجلزائر.     

نفط 

 �سعر �سلة 
خامات �أوبك  

ي�سل �إىل   
85ر61 دوالر� 

للربميل
بلغ �صعر �صلة خامات 

منظمة الدول امل�صدرة 
للنفط )اأوبك( يوم اخلمي�ض 

املن�رضم 85ر61  دولر 
للربميل  مقارنة باليوم 

الذي قبله حيث و�صل اإىل  
68ر62 دولرا  �صجلته يوم 

الأربعاء املا�صي، ح�صب 
ما ن�رضته املنظمة  اأم�ض  

اجلمعة على موقعها 
اللكرتوين.

وت�صم �صلة خامات اأوبك 
التي تعد مرجعا يف م�صتوى 

�صيا�صة الإنتاج  14نوعا 
و هي خام �صحاري 

اجلزائري و اخلام البحري 
القطري واخلام العربي 

اخلفيف ال�صعودي  وخام 
الت�صدير الكويتي  وخام 

مربان الإماراتي  واليراين 
الثقيل  والب�رضة اخلفيف 

العراقي  وخام ال�صدر 
الليبي وخام بوين النيجريي  

وخام  مرياي الفنزويلي  
وجريا�صول الأنغويل  وربيع 
اخلفيف الغابوين  واأورينت 

الكوادوري ، و قد  �صجلت  
اأ�صعار خام القيا�ض العاملي 

مزيج برنت يوم  اخلمي�ض 
انخفا�صا ب 73 

�صنتا عن الت�صوية ال�صابقة 
اإىل 61ر63 دولر للربميل 

و من جهتها، �صجلت 
العقود الآجلة خلام غرب 

تك�صا�ض الو�صيط الأمريكي 
انخفا�صا ب 03ر1   دولرا 
عن الت�صوية ال�صابقة  اىل 

12ر60 دولرا للربميل و يف 
اأ�صيا  عرفت اأ�صعار الذهب 

الأ�صود اأم�ض  اجلمعة  
ارتفاعا مع �صعود اأ�صواق 

الأ�صهم الآ�صيوية بفعل 
اأنباء عن اأن زعيم كوريا 
ال�صمالية كيم جوجن اأون 

�صيلتقي بالرئي�ض الأمريكي 
دونالد ترامب، و�صجلت 

العقود الآجلة خلام القيا�ض 
العاملي مزيج برنت   

79ر63 دولر للربميل  ما 
ميثل ارتفاعا قدره 18 
�صنتا، اأو ما يعادل 3ر0 

باملئة، مقارنة مع الإغالق 
ال�صابق. وبلغت العقود 

الآجلة خلام غرب تك�صا�ض 
الو�صيط الأمريكي 25ر60 

دولر للربميل بزيادة 13 
�صنتا تعادل 23ر0 باملائة. 

بعد اتهامهم بالتق�سري يف اأداء مهامهم

�أطباء �ملوؤ�س�سة �ال�ست�سفائية عبد �لرز�ق بوحارة يردون
عرب اأطباء املوؤ�ص�صة ال�صت�صفائية 
بولية  بوحارة  الرزاق  عبد 
حت�صلت  لهم  بيان  يف  �صكيكدة 
ن�صخة  على  »الو�صط«  جريدة 
وا�صتيائهم  �صخطهم  عن  منه 
امل�صوؤول  ت�رضيحات  من  الكبري 

الإعالم  لو�صائل  بالقطاع  الأول 
والتي  املا�صي  الأ�صبوع  نهاية 
تفيد بتقاع�ض الأطباء اجلراحني 
مع  وتواطوؤهم  مهامهم  اآداء  عن 
العيادات اخلا�صة من اأجل اإجراء 
عمليات الولدة وهي الت�رضيحات 

م�صريين  بالكاذبة  و�صفوها  التي 
الأرقام  اأن  اإىل  ال�صياق  ذات  يف 
الطبية  بالن�صاطات  املتعلقة 
بها  قام  التي  وال�صت�صفائية 
غري  اأرقام  هي  املوؤ�ص�صة  اأطباء 
من  لها  اأ�صا�ض  ول  مو�صوعية 

ال�صحة.
الأطباء  جمع  اأكد  وقد  هذا 
اأدىل  التي  الت�رضيحات  اأن  على 
بالولية  القطاع  م�صوؤول  بها 
ت�رضيحات من�ض بكرامة الطبيب 
موؤكدين  املهنة  واأخالقيات 

ل�صتقبال  التام  اإ�صتعدادهم 
وزارة  تر�صلها  تفتي�ض  جلنة  اأي 
ال�صحة مطالبني برد العتبار بعد 
املمنهج  الإعالمي  الت�صويه  هذا 

بح�صبهم وغري امل�صبوق.
يحي عواق  

الردود تراوحت بني املوافقة والرف�س

�لتــــــوقعــــات تـــــــــ�سري يف �جتـــــاه تاأخـــــري �لبــــــــكالـــــــوريا
.       �سكان اجلنوب يحذرون من ارتفاع درجات احلرارة على املمتحنني

تاأخري  باجتاه  التوقعات   ت�صري 
بعد  ما  اإىل  البكالوريا  موعد 
رم�صان، بعد اإعالن وزيرة الرتبية 
م�صاورات  بفتح  الأخرية  الوطنية 
مع ال�رضكاء الجتماعيني من اأجل 
تاأخري املوعد، يف حني فتح امللف 
ما  غرار  على  اأخرى  اإ�صكاليات 
بخ�صو�ض  زغينة  الأ�صتاذ  طرحه 
و�صكان  الأمر  متا�صي  مدى 
درجات  ارتفاع  ظل  يف  اجلنوب 
داعيا  جوان،  اأواخر  احلرارة 
اجلزائر  كون  اأو�صع  بعني  للتفكري 

لي�صت العا�صمة فقط.
 

تالميذ اجلنوب 
متخوفون من حر اأواخر 

جوان
 

دخل قطاع الرتبية و�صط نقا�صات 
الرتبية  وزيرة  اإعالن  بعد  وا�صعة 
الوطنية نورية بن غربيط، موؤخرا 
ال�رضكاء  مع  نقا�صات  فتح  عن 
اأو  تثبيت  اأجل  من  الجتماعيني 
حيث  البكالوريا،  تواريخ  تغيري 
على  الثناء  بني  الآراء  تراوحت 
ظل  يف  خا�صة  التعديل  خطوة 
الذي  الدرو�ض  يف  التاأخر  حجم 
خلفه اإ�رضاب الكنابا�صت على وجه 
البليدة  وليتي  اخل�صو�ض، خا�صة 

وبجاية، يف حني تخوف اآخرون من 
م�صتوى  على  خا�صة  النعكا�صات 
درجات  وارتفاع  اجلنوب  وليات 
رحبت  الأغلب  وعلى  احلرارة، 
الرتبية  قطاع  نقابات  من  العديد 
وجمعيات اأولياء التالميذ تاأييدها 
امتحانات  اإجراء  موعد  لتاأخري 
�صهادة البكالوريا اإىل ما بعد �صهر 
رم�صان من اأجل منح الوقت الكايف 
للمرت�صحني ومتكينهم  من اجتياز 
نف�صية  ظروف  يف  الختبار  هذا 

وبيداغوجية مالئمة.
الوطنية  وارتاأت كل من الحتادية 
لعمال الرتبية املن�صوية حتت لواء 
اجلزائريني  للعمال  العام  الحتاد 
لعمال  الوطنية  الحتادية  وكذا 
الرتبية املن�صوية حتت لواء النقابة 
الإدارة  مل�صتخدمي  الوطنية 
والنقابة  »�صناباب«  العمومية 
والتكوين  الرتبية  لعمال  الوطنية 
»الأنباف«، وكذا الفدرالية الوطنية 
عن  التالميذ  اأولياء  جلمعيات 
البكالوريا  موعد  تاأييدها  لتاأخري 
رم�صان  �صهر  انق�صاء  بعد  ما  اإىل 
املمتدة  الفرتة  يف  واجتيازه 
املقبل،  جوان   24 و   19 بني  ما 
وزيرة  ب�صاأنها  اأطلقت  والتي 
الرتبية الوطنية نورية بن غربيط، 
ال�رضكاء  مع  وا�صعة  ا�صت�صارة 
من  املعتمدين.  الجتماعيني 

جهته اعترب رئي�ض الحتاد الوطني 
اأن  دزيري  ال�صادق  الرتبية  لعمال 
تاأخري موعد اإجراء البكالوريا اإىل 
ما بعد �صهر  رم�صان من �صاأنه اأن 
التالميذ املقبلني  يكون يف �صالح 
المتحان  هذا  اجتياز  على 
التي  املتاعب  من  »بالرغم  وهذا 
عملية  اأثناء  الأ�صاتذة  �صيتلقاها 
الت�صحيح والتي قد  تتاأخر اإىل ما 
تاريخ خروجهم يف  بعد 4 جويلية 

العطلة ال�صيفية«.
اأما الأمني العام لالحتادية الوطنية 
لعمال الرتبية بلعمور لغيظي فعلق 
بخ�صو�ض تاأخري موعد البكالوريا 
باجتيازه  للتالميذ  �صي�صمح  باأنه 
واأن  ل�صيما  الظروف  اأح�صن  يف 
»يتزامن  �صابقا  املقرر  التاريخ 
�صلبا  يوؤثر  الذي  ال�صيام  �صهر  مع 
وتركيزهم«.    التالميذ  اأداء  على 
الوطنية  الحتادية  عربت  كما 
ع�صو  ل�صان  على  الرتبية  لعمال 
جغلويل  �صالح   الوطني  مكتبها 
التي  لال�صت�صارة  ارتياحها  عن 
الوطنية  الرتبية  وزيرة  اأطلقتها 
معتربة اأن تاأخري موعد البكالوريا 
ومينحه  التلميذ  م�صلحة  »يخدم 
الدرو�ض  ملراجعة  الالزم  الوقت 
الوليات  يف  خا�صة  وا�صتدراكها 
يف  ا�صطرابات  �صهدت  التي 
البليدة  مقدمتها  ويف   الدرو�ض 

عنه  املوقف عرب  نف�ض  وبجاية«. 
الأمني العام للنقابة الوطنية لعمال 
عمورة  بوعالم  والتكوين   الرتبية 
بعد  البكالوريا  »اإجراء  اأن  موؤكدا 
للتالميذ  �صيمنح  رم�صان  �صهر 
وكذا  اجتيازه  يف  اأكرب  اأريحية 
�صي�رضفون  الذين  املوظفني  لكل 
»اإذا  انه  واأ�صاف  العملية«.  على 
فان  البكالوريا  موعد  تاأخري  تقرر 
ذلك �صي�صمح با�صتدراك الدرو�ض 

ال�صائعة ب�صبب الإ�رضاب«.
التالميذ  اأولياء  جانب  من  اأما 
الوطنية  الفدرالية  رئي�صة  فقالت 
جميلة  التالميذ  اأولياء  جلمعيات 
خياري عن تاأييدها لتاأخري موعد 
مطلب  انه  اإىل  م�صرية  البكالوريا 
وزارة  اإىل  الفدرالية  به  تقدمت 
»متابعتها  بعد  الوطنية  الرتبية 
املجل�ض  اإ�رضاب  لتبعات  الدقيقة 
مل�صتخدمي  امل�صتقل  الوطني 
الأطوار  ثالثي  التدري�ض 
انه  خياري  واأ�صافت  )كناب�صت(«. 
الديوان  موقع  فتح  قريبا  �صيتم 
وامل�صابقات  لالمتحانات  الوطني 
ملدة 48 �صاعة ل�صت�صارة التالميذ 
البكالوريا  اجتياز  على  املقبلني 
اآراء  جمع  بعد  اأنه  اإىل  م�صرية 
اأولياء  واجلمعيات  التالميذ 
الوزارة  فان  والنقابات  التالميذ 
اأو  بالتاأجيل  اإما  بقرار  �صتخرج 

املحددة  بالتواريخ   بالتم�صك 
�صابقا.

 
الكنابا�ست والكال 

يتم�سكان باملوعد االأول

الكناب�صت  نقابة  اأبدت  وباملقابل 
اجلزائرية  الثانويات  وجمل�ض 
امتحان  باإجراء  مت�صكهما 
البكالوريا يف التاريخ املحدد �صابقا 
اأن  اإىل 7 جوان(،  معتربين  )من 3 
�صيما  ل  منهي  فائدة  »ل  التاأخري 
واأن املدة الفا�صلة بني املوعدين 
املقرتحني هي 15 يوما ول ت�صمح 
بتعوي�ض التاأخر يف الدرو�ض ب�صبب 

الإ�رضاب«.
الوطني  املن�صق  يرى  جانبه  من 
امل�صتقلة  الوطنية  للنقابة 
والتقني  الثانوي  التعليم  لأ�صاتذة 
)�صنابا�صت( مزيان مريان اأن هذه 
تقرير  �صدور  »تتطلب  امل�صاألة 
الربامج  ملتابعة  الوطنية  اللجنة 
يف  الدرو�ض  تقدم  ن�صبة  حول 
الإ�رضاب«  م�صها  التي  الوليات 
تاأخري  من  فائدة  »ل  اأنه  معتربا 
اإذا مل تخ�ص�ض  البكالوريا  موعد 
الفرتة  الفا�صلة ملوا�صلة الدرا�صة 

وتعوي�ض الدرو�ض ال�صائعة«.
�سارة بومعزة



ب�سيدي  اجلنح  حمكمة  فتحت 
اأحممد نهاية الأ�سبوع الفارط 
التي  نظامية  اإهانة  ق�سية 
املتقاعد  اجلنريال  بها  تورط 
والتي  حديد«  بن  ح�سني   «
موؤ�س�سة  �سحيتها  راحت 
خلفية  على  الوطني  اجلي�ش 
بها  اأدىل  التي  الت�رصيحات 
هاته  وم�ست  �سابق  وقت  يف 
التي  التهمة  وهي   ، املوؤ�س�سة 
عام  بعقوبة  مهددا  جعلته 

حب�سا نافذا .
خالل  املتهم  �رصح  حيث 
اأن  املحكمة  لهيئة  مواجهته 
بها  اأدىل  التي  الت�رصيحات 
مبوؤ�س�سة  م�سا�سا  تعترب  ل 
اأنها  ،و  له  اإهانة  ل  و  اجلي�ش 
ل�سالح  قدمه  بناء  نقد  جمرد 
موؤ�س�سة لطاملا خدم ل�ساحلها 

و لأجل  اأفنى  حياته لأجلها  و 
اأ�سار دفاعه بعد  الوطن ، كما 
تقدمي دفوعات �سكلية متمثلة 
املتابعة  اإجراءات  ببطالن 
بتحريك  قامت  من  النيابة  اأن 
موؤ�س�سة  ولي�ش  ال�سكوى 
الدعوى  يجعل  مبا  اجلي�ش 
اأنها  و  خا�سة  موؤ�س�سة  غري 
تتاأ�س�ش كطرف مدين حلد  مل 
ال�ساعة ومل تتقدم باأي �سكوى 
وقائع  اأن  الدفاع  اأ�سار  كما   ،
ل  وبرمتها  احلالية  الق�سية 
الق�سية  تكييف  على  تنطبق 
لعدم وجود اأي عبارة اأو جملة 
حتمل يف طياتها نوعا من اأنواع 
من  املحكمة  لتقرر   ، الإهانة 
باحلكم  النطق  تاأجيل  جهتها 

جلل�سة 22 مار�ش املقبل .
ل/منرية  

اجلمعية  اأم�ش  اأ�رصفت 
اخلريية » اإ�سعاف املري�ش » 
النا�سطة بالبويرة على تنظيم 
مع  تزامنا  رائعة  مبادرة 
العاملي  باليوم  الإحتفالت 
مار�ش  ل8  امل�سادف  للمراأة 
نظمت  حيث  �سنة  كل  من 
�رصف  على  بهيجة  اإحتفالية 
مبدينة  العجزة  دار  نزلء 
البويرة الذين ق�سوا حلظات 
والفرحة  بالبهجة  مليئة 
وحرمانهم  بعدهم  اأن�ستهم 
ويف  العائلي  الدفء  من 
اجلمعية  اأع�ساء  وزع  ال�سياق 
رمزية  هدايا  اخلريية 

من  املقيمني  هوؤلء  على 
والرجايل  الن�سوي  العن�رص 
ماأدبة  تخ�سي�ش  اإىل  اإ�سافة 
املاأكولت  مبختلف  غذاء 
واحللويات وامل�رصوبات وهي 
اللفتة التي اأثنى عليها جميع 
يف  �سكروا  الذين  احل�سور 
ت�رصيحاتهم ليومية » الو�سط 
يف  فكرت  التي  اجلمعية    «
هذه  يف  اخلا�سة  الفئة  هذه 
مزيد  لها  ومتنوا  املنا�سبة 
مبادرات  تنظيم  يف  التاألق 
يف  مماثلة  وت�سامنية  خريية 

قادم الأيام.
�أح�سن مرزوق

اأكد ال�سيد بال�سيخ احمد مدير 
مت  انه  باأدرار  اجلزائر  بريد 
تخ�سي�ش منا�سب عمل لفائدة 
خمتلف  يف  البطال  ال�سباب 
اإقليم  عرب  والق�سور  الإحياء 
م�سكل  تطليق  بغية  الولية 
ايل  الربيدية  الطرود  اإي�سال 
�سكل  الذي  املواطنني  منازل 
لنا عائقا اأين مت تخ�سي�ش 60 
الربيد  ك�ساعي  عمل  من�سب 
املحلية  الوكالت  اإبالغ  ومت 
الواجب  بال�رصوط  للت�سغيل 
من  القوائم  وحتديد  توفرها 
يف  وتن�سيبهم  فح�سها  اجل 
الربيد  مكاتب  يف  عملهم 

حا�سال  يكون  اأن  �رصيطة 
ثانوي  الثالثة  م�ستوي  على 
الق�رص  اأو  احلي  �سكان  ومن 
لعناوين  اجليدة  ملعرفته 
باأنه  املدير  واأ�ساف  ال�سكان 
تزويدهم  يتم  �سوف  اأي�سا 
نارية  بدراجات  م�ستقبال 
بني  التنقل  يف  عملهم  لت�سهيل 
بكل  الطرود  لتقدمي  الأحياء 
يطلق  املواطن  وهنا  �سهولة 
عدم  وك�ساوي  من  اإ�سكالية 
�سكناه  ملقر  الربيد  و�سول 
بف�سل هذه الإجراءات العملية 

التي اتخذها بريد اجلزائر.
بو�سريفي بلقا�سم 

�لدفاع يطالب ببطالن �إجر�ء�ت �ملتابعة 
لغياب �سكوى من �ل�سحية

�لبويرة

�أدر�ر

اجلرنال املتقاعد " بن حديد" 
مهدد  بعام حب�سا نافذا ب�سبب 

اإهانته مل�ؤ�س�سة اجلي�ش

جمعية اإ�سعاف املري�ش تبهج 
نزالء دار العجزة

60 من�سب عمل �ساعي الربيد 

24 �ساعة�جلمعة 9 �ل�سبت 10  مار�س 2018 �ملو�فـق   لـ 21 جمادى�لثاين  1439ه 5
كانو� ي�ستغلون وثائق �ل�سيار�ت �ملعطوبة ل�سري �ملركبات حمل �ل�سرقة

اإرهابي تائب و�سيدة �سمن �سبكة 
زوزوت وثائق  62 مركبة 

فتحت حمكمة �جلنايات �لإبتد�ئية بالد�ر �لبي�ساء نهاية �لأ�سبوع �ملن�سرم ملف �سبكة �إجر�مية منظمة من 16 
�سخ�سا من بينهم �سيدة خمت�سة يف �سرقة وتزوير وثائق �ل�سيار�ت �لتي بلغت 62 مركبة مت تد�ولها يف كافة �إقليم 
�لوطن وكانت ت�ستعمل وثائق �ل�سيار�ت �ملعطوبة و �ملوجهة لالإتالف على �سكل نفايات حديدية يف  �سري   �ل�سيار�ت 

حمل  �سرقة  بعد �إخفائها د�خل م�ستودع موؤجر على �أ�سا�س  �أنه م�سنع  لتعليب �ل�سكر ، ومن بني �ملتورطني يف 
�ل�سبكة  موظف �سابق لدى بلدية بوروبة و �إرهابي تائب وعون �أمن ب�سركة »كو�سيد�ر«.

ل/منرية

تعود  احلالية  الق�سية  وقائع 
ال�رصطة  فرقة  وردت  ملعلومات 
اجلزائر  ولية  لأمن  الق�سائية 
حول   2015 ماي  �سهر  يف 
يف  خمت�سة  الأفراد  من  �سبكة 
القبة  مبنطقة  ال�سيارات  �رصقة 
وح�سب  البليدة  براقي  الكاليتو�ش 
اأجنزته  الذي  الدقيق  التحري 
لرقم  ا�ستغالل  امل�سالح  ذات 
التو�سل  مت  اجلماعة  هواتف 
اأفراد  بني  م�سرتك  هاتف  لرقم 
يقوم  ب�سخ�ش  خا�ش  اجلماعة 
تعر�ست  التي  ال�سيارات  ب�رصاء 
وت�سبح  خطرية  مرور  حلوادث 
ليقوم  لال�ستعمال  �ساحلة  غري 
فيما بعد با�ستغالل وثائقها وو�سع 

لت�سري  ال�سنف  نف�ش  من  مركبة 
�رصقة  حمل  وتكون  الوثائق  بهاته 
عدد  اأن  التحريات  ك�سفت  كما   ،
قطاع  يف  امل�رصوقة  ال�سيارات 
اخت�سا�ش اأمن املقاطعة الإدارية 
خالل  مركبة   11 داي  حل�سني 
وك�سفت  فقط  اأ�سهر  ثالثة  مدة 
التحريات اأن اجلماعة امل�ستهدفة 
يف  التجارة  باإمتهان  تتظاهر 
التي  وتلك  امل�ستعملة  ال�سيارات 
املوجهة  و  حلوادث  تعر�ست 
اأنها نفايات  اأ�سا�ش  لالإتالف على 
حديدية ، و اأن اأ�سحاب املركبات 
ومت  مرور  حلوادث  تعر�ست  التي 
بيعها ل�سالح هوؤلء باإكتتاب ر�سمي 
العا�سمة  بلديات  م�ستوى  على 
اإت�سح فيما بعد اأن هاته ال�سيارات 
توجه  اأن  املفرت�ش  من  كان  التي 

ل  حديدية  كنفايات  لالإتالف 
 62 وعددها  �سري  حالة  يف  تزال 
وليات  خمتلف  عرب  بيعت  مركبة 
باإ�سم  �سجلت  الوطن  معظمها 
املدية  ولية  من  ينحدر  �سخ�ش 
، كما ك�سفت  رابح«   ، غ   « املدعو 
ال�سيارات  اأن  التحريات  نف�ش 
قبل  من  يتم  اإخفاوؤها  املعطوبة 
اأحد  يف  �سعيد«   ، ق   « املدعو 
مبوجب  املوؤجرة  امل�ستودعات 
تعليب  م�سنع  ل�سالح  موثق  عقد 

ال�سكر بحي بلعوادي  الأربعاء .
ق   « املدعو  اأقوال  �سماع  وخالل 
، �سعيد« وهو  عون خدمات �سابق 
ببلدية بريكة اأكد باأنه �سلم  �سورته 
ال�سم�سية للمتهم الرئي�سي املكنى » 
ال�سمينة » مقابل 10 ماليني �سنتيم 
لكي يتمكن هذا الأخري  من تزوير 

رخ�سة �سياقة يف اإطار �سفقة  بيع 
فيما  اأنه  اإكت�سف  غري  حفر  األة 
بعد  باأن �سيارتني �سجلت باإ�سمه و 
م  املدعو  »  باأن  اأكد  اأي�سا  ك�سف 
، �سيد علي » الذي يقطن مبدينة 
بتزوير  يتكفل  من  مفتاح  هو 

الوثائق املتعلقة بال�سيارات
يف حني �رصح املدعو » م ، ر�سيد 
الأرقام  ينزع  �سفيحات  باأنه   «
اخلا�سة  بهياكل  الت�سل�سلية 
ووثائقها  القدمية  ال�سيارات 
مت  ومن  �سمري  ل�رصيكه  لي�سلمها 
يقوم بتقطيع تلك الهياكل و يتخل�ش 
طريق  بيعها  على  منها   وعن 
باأنه  اأكد  و  حديدية  نفايات  �سكل 
 « املدعو  مع  اأي�سا  يتعامل  كان 
تائب  مقيم  اإرهابي  وهو  جمال« 

بالأربعاء  .

مقابل عمولت رمزية مينحها لهم �لبارون ل تتعدى 18 �ألف دج

ع�سابة تنقل 29 قنطارا من املخدرات داخل �ساحنات تربيد البي�ش !!
مكافحة  فرقة   متكنت 
لدى  الإجتار  باملخدرات 
اأمن ولية اجلزائر من اإحباط 
من  قنطارا   29 بيع  �سفقة 
املخدرات مت نقلها من ولية 
تربيد  داخل  �ساحنة  وهران 
بوثائق  البي�ش  على  حتوي 
الأمن  عنا�رص  لتمويه  مزورة 
اإجرامية  ع�سابة  قبل  من 
تعمل  اأ�سخا�ش   4 منظمة من 
ل�سالح بارون خمدرات بوهران 
مينحها  رمزية  عمولة  مقابل 
 18 تتعدى  مبلغ  ل  لل�سائق 
األف دينار ،وهي الأفعال التي 
اأدينوا لأجلها من قبل حمكمة 
بالدار  الإبتدائية  اجلنايات 
ترواحت  بعقوبات  البي�ساء 
بني املوؤبد و 10 �سنوات �سجنا 

نافذا .
املتهمني  توقيف  عملية 

 2013 جوان  ل�سهر  تعود 
الأمن  م�سالح  حني  متكنت 
على م�ستوى حاجز اأمني بعني 
�سالح من توقيف �ساحنة تربيد 
بي�ش يقودها �سخ�ش يدعى » 
تفتي�سها  وبعد   « جماهد  ب، 
بني  �سفائح  البي�ش  عرث 
قدرت  املخدرات  من  كميات 
القنب  نوع  من  قنطارا  ب29 
ولية  من  جلبها  الهندي  مت 
اإ�ستجواب  بعد  و  وهران 
بنقل  قام  باأنه  �رصح  ال�سائق 
�سخ�ش  ل�سالح  الكمية  تلك 
الذي   « �سنو�سي  ب،  يدعى  » 
الكمية  تلك  نقل  منه  طلب 
األف   18 بقيمة  عمولة  مقابل 
العمل  عليه  عر�ش  بعدما  دج 
يعاين  كان  اأنه  بحكم  ل�ساحله 
زمنية  مدة  منذ  البطالة  من 
معر�ش  يف  اأكد  كما   ، طويلة 

التي  ال�ساحنة  اأن  ت�رصيحاته 
املخدرات  فيها  ينقل  كان 
و  مزورة  بوثائق  ت�سري  كانت 
اأن بارون املخدرات قد منحه 
فاتورة عن �سلعة البي�ش لتمويه 
عنا�رص الأمن و اأكد بخ�سو�ش 
باأنه  املخدرات  كمية  م�سري 
لأ�سخا�ش  نقلها  ب�سدد  كان 
 « املدعو  بينهم  من  اآخرين 
ب، ب« الذي اأثبتت التحريات 
اأوامر  حمل  باأنه  بخ�سو�سه 
املوؤبد  عن  حكم  بالقب�ش 
جمل�ش  من  حقه  يف  ال�سادر 
ق�ساء وهران يف ق�سايا متعلقة 
اأنه  باملخدرات  و  باملتاجرة 
كان ي�سري بهويات مزورة ، كما 
مت التو�سل  اىل املدعو » ب، 
العيد  حممد  م،   « و   « ح�سان 
املتهمني  اإحالة  بذلك  ليتم   ،«
احلال  حمكمة  الأربعة  على 

اخلام�ش  املتهم  بقي  فيما 
بارون  وهو  فرار  حالة  يف 
�سنو�سي«   ، ب   « املخدرات 
بعدما وجهت لهم تهم ال�رصاء 
ونقل وبيع املخدرات وت�سيري 
اطار  يف  ن�ساطها  ومتويل 
 ، منظمة  اجرامية  جماعة 
وهو  الأول  املتهم  اأنكر  حيث 
�سائق ال�ساحنة علمه مبحتوى 
يقودها  كان  التي  ال�ساحنات 
ظنا منه باأنها حمملة بالبي�ش 
وهو العمل الذي عر�سه عليه 
بعدما  ب،�سنو�سي«   « البارون 
له  قدم  و  بطال  باأنه  اأخطره 
تتعدى  ل  رمزية  مالية  مبالغ 
حمولة  كل  نظري  دج  األف   18
باقي  نفى  حني  يف   ، ينقلها 
من  لهم  ن�سب  ما  املتهمني 

جرم .
ل/منرية

بعد ت�سجيل )542( تدخال متحور حول رمي و�إهمال �لنفايات

اإزالة 80 مفرغة ع�س�ائية وت�سجل 187 اإجناز بناء بدون ترخي�ش 
من  اجلزائر  ولية  اأمن  م�سالح  متكنت 
يخ�ش  فيما  تدخالت  عدة  ت�سجيل 
البيئة  املحافظة على العمران وحماية 
على م�ستوى قطاع الخت�سا�ش وهو ما 
جانب  اإىل  امل�سالح  ذات  عليه  حتر�ش 
حماربة اجلرمية يف الأو�ساط احل�رصية، 
لتوفري الأمن و املحافظة على ممتلكات 
اأ�سا�سيا يف  يعترب طرفا  الذي  املواطن 
كل  التبليغ عن  العملية، من خالل  هذه 
اخل�رصاء  اخلطوط  عرب  م�سبوه  �سيء 
هذا  يف  ت�رّصفه.  حتت  و�سعت  التي 
العمران  �رصطة  فرقة  �سّجلت  ال�سدد، 

وحماية البيئة لأمن ولية اجلزائر خالل 
�سهر فيفري الفارط )145( تدخال تعلق 
باإجناز بناء بدون رخ�سة و )11( تدخال 
حول عدم مطابقة البناء لرخ�سة البناء 
الطريق  بتطهري  تعلق  وفيما  امل�سلّمة، 
متعلق  تدخال   )97( ت�سجيل  مت  العام، 
بالتجارة غري ال�رصعية حّول على اإثرها 
ال�رصطة.  مقرات  اإىل  �سخ�ش   )32(
ومراقبتها  النفايات  ت�سيري  يخ�ش  فيما 
واإزالتها، فقد مّت اإح�ساء )542( تدخال 
النفايات  واإهمال  رمي  حول  متحور 
النفايات  نظام  ا�ستعمال  رف�ش  اأو 

املعنية،  الهيئات  طرف  من  املو�سوع 
اأو  رمي  اأو  باإيداع  متعلق  تدخل   )352(
عن  الناجتة  الهامدة  النفايات  اإهمال 
واأ�سغال  املناجم  و  املحاجر  ا�ستغالل 
تدخل   )45( الرتميم،  و  والبناء  الهدم 
حول اإعاقة الطريق العام بو�سع اأو ترك 
املرور  حرية  متنع  اأن  �سانها  من  مواد 
اإىل  بالإ�سافة  اآمن،  غري  جتعله  اأو 
�رصعية  غري  ومفرغة  موقع   )99( اإزالة 
بالتن�سيق مع ال�سلطات املحلية، ناهيك 
اأو و�سع  عن )23( تدخال متعلقا باإلقاء 
كنا�سات  اأو  اأقذار  العمومي  الطريق  يف 

يوؤدي  اأخرى  مواد  اأي  اأو  قذرة  مياه  اأو 
اآو تت�ساعد  اإحداث �رصر  اإىل  �سقوطها 

منها روائح كريهة �سارة بال�سحة.
فيما تعلق بالنظافة وال�سحة العمومية، 
 )08( امل�سالح  ذات  �سجلت  فقد 
احليوانات  برمي  متعلقة  تدخالت 
امل�سدر  ذات  الف�سالت  اأو  امليتة 
طريق  عن  اإتالفها  عدم  و  احليواين 
الدفن اآو الرتميد، كما مت ت�سجيل )02( 
تدخلني متعلقني بهدم م�ساحة خ�رصاء 
مع نية ال�ستحواذ على املكان وتوجيهه 

لن�ساط اآخر.



ت�سهد اأ�سعار اخل�رض والفواكه ببلدية 
اإرتفاعا   ، بتمرنا�ست  قزام  عني 
املت�سوقني  بغالبية  دفع  ما  حم�سو�سا 
عن  جديد  من  الت�ساوؤل  باب  لفتح 
واملراقبة   التفتي�ش  فرق  م�سري 
التجارة  مديرية  تعهدت  التي 
حد  لو�سع  للميدان  انزالها  املنتدبة 
من  الع�رضات  اأبدى    . التجار  جل�سع 
عني  الإدارية  باملقاطعة  املواطنني 
يف  مترنا�ست  بولية  كلم   420 قزام 
ت�رضيحات لهم مع جريدة "الو�سط  " 
،  غ�سبهم من الزيادات الغري معقولة 
يف اأ�سعار اخل�رض والفواكه ، حيث بلغ 
�سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا 
80 دج، فيما و�سل �سعر الب�سل 100دج 
احلار  والفلفل  الطماطم  �سعر  اأما   ،
 170 الـ  عتبة  يف  ا�ستقر  فقد  واحللو 
دج ، نف�ش ال�سيء بالن�سبة للجزر الذي 
قفز من 120 اإىل 140 دج، اأما بالن�سبة 
للفواكه فال تزال اأ�سعار املوز والتفاح 
واخلوخ تعرف ارتفاعا جنوين  جتاوز 
حمدثونا  اتهم   حيث  دج،   550 عتبة 
غالبية   واحتكار  بامل�ساربة  التجار 
يكرث  التي  ال�ستهالكية  املواد  اأ�سعار 
نف�ش  يف  م�سددين  الطلب،  عليها 
عاجل  حترك  �رضورة  على  الوقت 
مل�سالح التجارة ومفت�سيتها لو�سع حد 
ملا اأ�سموه بالزيادات الغري قانونية يف 
التجزئة  جتار  طرف  من  الأ�سعار 
الذين بدورهم  برروا هذا الرتفاع يف 
�سوق  يف  املماثلة  للزيادات  ال�سعار 

الإعتبار  بعني  اأخذنا  ما  اإذا  اجلملة 
التي  العبور  و�رضيبة  النقل  تكاليف 
و  اخل�رض  �ساحنات  اأ�سحاب  يدفعها 
اأثار  الو�سع   هذا  اأن  حيث  الفواكه، 
ال�سعبي  املجل�ش  اأع�ساء  ت�ساءل 
املالية  الأغلفة  م�سري  عن  الولئي 
احلكومة  ر�سدتها  التي  ال�سخمة 
الفالحي  الدعم  م�ساريع  اإطار  يف 
ب�سبب  ذريعا  ف�سال  حققت  التي 
مديريتي  طرف  من  الفادح  العجز 
يف  و�سونلغاز  الفالحية  امل�سالح 
التي  العوي�سة  امل�ساكل  على  الق�ساء 
الفالحية  اأ�سحاب املحيطات  تواجه 
افتقارهم  ب�سبب  القدمية  والب�ساتني 
للكهرباء الفالحية وامل�سالك الريفية 

.
�شيخ مدقن

امل�سرتكة  الأمن  م�سالح  متكنت 
جنوب البالد الكبري من توقيف اأكرث 
يحملون  افريقية  رعية   1800 من 
غري  الإقامة  بتهمة  جن�سية خمتلفة 
وبعد  الوطني  بالرتاب  ال�رضعية 
ا�ستكمال الإجراءات القانونية معهم 
الأً�سلية   بلدانهم  نحو  ترحيلهم  مت 
الأمن  م�سالح  ح�سيلة  ك�سفت   .
الوطنيني  الأمن  و  الدرك  امل�سرتكة 
 ، اأدرار   ، ،غرداية  ورقلة  بوليات 
مترنا�ست ، ايليزي ، الوادي ، ب�سار 
وتيندوف  من توقيف واعتقال 1800 
جن�سيات  يحملون  افريقي  رعية 
،ت�ساد  ،النيجر  مايل  لدول  خمتلفة 
والغابون  ال�سينغال   ، ،الكامريون 
الإخت�سا�ش  لدوائر  حتويلهم  ليتم 
الإجراءات  ا�ستكمال  وبعد  املعنية 
ملفات  اإجناز  و  معهم  القانونية 
تقدميهم  مبوجبها  مت  ق�سائية 
ح�سب  كل  اجلمهورية  وكالء  اأمام 
اإدانتهم  مت  اأين  اخت�سا�سه  اإقليم 
النفاذ  موقوفة  �سجنا  ب�سنة  جميعا 
 48 بـ  منهم  واحد  كل  تغرمي  مع 
ا�ستكمال  ،قبل  جزائري  دينار  األف 

احلدودية  للمعابر  حتويلهم  عملية 
نحو  ترحيلهم  عملية  اإ�ستكمال  قبل 
الإقامة  بتهمة  الأ�سلية  بلدانهم 
غري �رضعية بالرتاب الوطني ح�سب 
اأن  ومعلوم   . املتاحة  املعلومة 
من  بكل  املخت�سة  الأمن  م�سالح 
اأدرار احلدودية  وليتي مترنا�ست و 
بـ  اجلارية  ال�سنة  خالل  قامت  قد 
يف  والتدقيق  تفتي�ش   عملية   15
علمنا  اذا  خا�سة  الإفارقة  هويات 
الوطني  الرتاب  داخل  تواجدهم  اأن 
مبختلف  اجلرائم  بتف�سي  اإقرتن 
اأ�سكالها و اأنواعها .  من جهة ثانية 
للحركة  الوطني  املن�سق  ثمن  فقد 
عبد  املدين  واملجتمع  اجلمعوية 
القادر تقار يف ت�رضيح �سحفي خ�ش 
جمهودات   ، "الو�سط"  جريدة  به 
ملكافحة  امل�سرتكة  الأمن  م�سالح 
الهجرة غري ال�رضعية بجنوب البالد 
ملطالب  ا�ستجابة  وذلك  الكبري 
القا�سية  الوليات  تلك  �سكان 
الأفارقة  الرعايا  ترحيل  ب�رضورة 

غري املرغوب .
�شيخ مدقن

تعزية خا�شة 
من املدير اجلهوي جلريدة الو�سط ال�سحفي احمد باحلاج ومن�سق التحرير

 بجريدة اخلرب مو�سى بقي 
اإىل عائلة الفقيد جالل ح�ساين 

لقد بلغني وفاة جالل ح�ساين اإبن رئي�ش املجل�ش ال�سعبي البلدي  ببلدية الروي�سات بورقلة  رحمه اهلل، واأقول: اأح�سن اهلل عزاءكم 
وجرب م�سيبتكم وغفر للفقيد وتغمده برحمته ور�سوانه واأ�سلح ذريته جميعاً. ول يخفى على اجلميع اأن املوت طريق م�سلوك ومنهل 
مورود، وقد مات الر�سل وهم اأ�رضف اخللق عليهم ال�سالة وال�سالم، فلو �سلم اأحد من املوت ل�سلموا، قال اهلل �سبحانه: }ُكُلّ نَْف�ٍش 

نْيَا اإِل َمتَاُع الُْغُروِر{. يَاةُ الُدّ نََّة َفَقْد َفاَز َوَما احْلَ ْوَن اأُُجوَرُكْم يَْوَم الِْقيَاَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َواأُْدِخَل اجْلَ ا تَُوَفّ َ َذاِئَقُة امْلَْوِت َواإَِنّ
اإن هلل و اإن اإليه راجعون 

البالغ من  "ح،ج"  املدعو  ال�سحية 
العمر 22 �سنة تلقى طعنات متعددة 
ال�رضعة  جناح  على  نقله  ليتم 
بعا�سمة  املركزي  للم�ست�سفى 
الولية حممد بو�سياف ، اأين لفظ 
على   عر�سه  قبل  الأخرية  اأنفا�سه 
يخ�سع  فيما  ال�رضعي   الطبيب 
بعد  املركزة  للعناية  �سديقه 
الأبي�ش  بال�سالح  طعنات  تلقيه 
قامت  جهتها  من   ، الأخر  هو 
دوائر الإخت�سا�ش الأمنية بتطويق 
موقع اجلرمية وفتح حتقيق اأمني 
احلادثة  مالب�سات  لك�سف  معمق 
الأمنية  م�سادرنا  ا�ستبعدت  كما   ،
باجلرمية  �سلة  لها  التي  املطلعة 
جنل  بني  ح�سابات  ت�سفية  بوجود 

املري واجلاين  .
بلدية  �سكان  طالب  جهتهم  من 
ب�رضورة  ورقلة  بدائرة  الروي�سات 
على  العقوبات  اأق�سى  تطبيق 
اجلناة باإعتبار اأن البلدية املذكورة 
�سهدت ارتفاع مرعب يف معدلت 
ا�سباب  لعدة  وذلك  القتل  جرائم 
مظاهر  تف�سي  اأبرزها  من  لعل 
الأفات  وتعاطي  ترويج  جرائم 

ا�سكالها  مبختلف  الجتماعية 
ل  املثال  �سبيل  وعلى  وانواعها 
وامل�رضوبات  املخدرات   احل�رض 

الكحولية .
الإقليمية  الفرقة  اأن  ومعلوما 
تزال  ل  الوطني   للدرك  املتنقلة 
ال�سارم ملخطط  التطبيق  توا�سل 
اأثار  تقفي  و  امليدان  اإحتالل 
املجرمني لإعادة الهدوء وال�سكينة 
لدى �ساكنة بلدية الروي�سات خا�سة  
على  م�ستوى طريق الوزن الثقيل 

م�سبوهة  حتركات  ي�سهد  الذي 
على  معلقة  ال�سكان  اأمال  لتبقى 
جمهودات الدولة يف دعمهم مبركز 
لالأمن احل�رضي ملكافحة الإجرام 
داخل التجمعات احل�رضية ببلدية 
 60 زهاء  حت�سي  التي  الروي�سات 

األف ن�سمة  .
القتل  جرمية  اأن  بالذكر   جدير 
نوعها  من  الثانية  تعد  الأخرية 
ورغم  اجلارية    ال�سنة  خالل 
طرف   من  املتخذة  القرارات 

اأع�ساء املجل�ش  ال�سعبي الولئي 
خالل اإجتماعهم الطارئ يف ال�سنة 
�سن  ب�رضورة  والقا�سية  املا�سية 
املت�سببني  لردع  وقوانني  قرارات 
ملعدلت  الرهيب  الإرتفاع  يف 
الروي�سات  ببلدية  القتل  جرائم 
بدائرة ورقلة .  ومعلوم اأن جنازة 
الفقيد �سيعت م�ساء يوم اخلمي�ش 
والن�سف  اخلام�سة  ال�ساعة  على 
اأقارب  من  غفري  جمع  وبح�سور 

ال�سحية مبقربة الروي�سات .
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 اإهتزت ليلة االأربعاء اإىل اخلمي�س من االأ�شبوع املن�شرم ببلدية الروي�شات 05 كلم عن مقر والية ورقلة  ، على وقع 
جرمية قتل �شنعاء رائح �شحيتها املدعو ج.ح اإبن رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية الروي�شات ملني ح�شاين .

رغم املجهودات اجلبارة مل�شالح االأمن والدرك ملكافحة تف�شي اجلرائم 

حتقيق : اأحمد باحلاج

الروي�سات بورقلة  تهتز على وقع جرمية 
مقتل ابن رئي�س البلدية 

�شبط بحوزتها 400 خرطو�شة من الذخرية احلية املهربة من اأوروبا 

تفكيك �سبكة وطنية و حجز اأربعة قناطري من الذخرية احلية بغرداية
جنحت م�سالح الأمن املتخ�س�سة 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة  يف 
بدائرة القرارة بولية غرداية ، من 
خمت�سة  اإجرامية  �سبكة  تفكيك 
من  احلية  الذخرية   تهريب  يف 
البالد  جنوب  باإجتاه  اأوروبا  دول 

الكبري .
مل�سالح  النوعية  الأمنية  العملية 
ال�رضطة الق�سائية بدائرة القرارة 
بولية غرداية ، مكنت من توقيف 
5 متورطني و حجز اأربعة قناطري 
من الذخرية احلية مبا يعادل اأكرث 
عيارات  من  خرطو�سة   4000 من 

12 و 16 ملم .
اىل  تعود  الق�سية  تفا�سيل 
ق�سايا  يف  التحريات  موا�سلة 
خالل  من  تنفيذها  مت  �سابقة 

التحري  و  الهواتف  اأرقام  تتبع 
فيهم  امل�ستبه  الأ�سخا�ش  على 
اأين  النيابة،  بالتن�سيق مع م�سالح 
ال�سبكة و حتديد مكان  مت ك�سف 
املناطق  من  عدد  يف  تواجدها 
املتفرقة بكل من وليات غرداية 
مت  اأين  اجللفة  و  الأغواط  و 
اإ�ست�سدار اإذن من وكيل اجلمهورية 
كان  الذي  غرداية  حمكمة  لذى 
باأول،  اأول  العملية  يتابع جمريات 
من  �ساربة  فرقة  تنقلت  حيث 
اأمن دائرة القرارة لتنفيذ عمليات 
مداهمة و توقيفات بهذه الوليات 
املذكورة ليتم حجز كميات كبرية 
من الذخرية احلية من عيارات 12 
قناطري  باأربعة  قدرت  ملم   16 و 
اأي اأكرث من 4000 خرطو�سة منها 

1903 خرطو�سة عيار 12 ملم من 
نوع PANTHER  �سنع فرن�سي 
و 25 خرطو�سة عيار 12 ملم من 
نوع EXPORT  �سنع اإ�سباين  و 
من  ملم   12 عيار  خرطو�سة   300
نوع SUPER JG �سنع اإ�سباين و 
25 خرطو�سة من عيار 16 ملم من 
نوع MAXAM �سنع بريطاين و 
 SEDICI 25 خرطو�سة من نوع
 75 و  اإيطايل  �سنع  ملم   16 عيار 
�سنع  ملم   12 عيار  خرطو�سة 
و    TORDO نوع  من  اإيطايل 
ملم   16 عيار  خرطو�سة   550
 377 و   S4 نوع  من  اإيطايل  �سنع 
 AQUILA نوع  من  خرطو�سة 
و  اإيطايل  �سنع  ملم   12 عيار 
نوع  من  ملم   12 خرطو�سة   550

مع  اإيطايل  �سنع   ARMUSA
�سيارتني  و  نقالة  هواتف  حجز 
و  الذخرية  نقل  يف  اإ�ستعملتا 
ليتم  هذا   . توزيعها  و  تهريبها 
الذي  اخلم�سة  املوقوفني  حتويل 
خرجا  متهمان  بينهم  من  يوجد 
فقط،  �سهرين  منذ  ال�سجن  من 
اىل وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
اىل  بتحويلهم  امر  الذي  غرداية 
املحكمة  بنف�ش  التحقيق  قا�سي 
املوؤقت  احلب�ش  باإيداعهم  لياأمر 
بتهم جناية تكوين ع�سابة اأ�رضار 
و  نقل  جرائم  اإرتكاب  بغر�ش 
اأجنبي  من�ساأ  ذات  ب�ساعة  حيازة 
باإ�ستعمال  التهريب  طريق  عن 

و�سيلة نقل.
اأحمد باحلاج

بتهمة االإقامة غري �شرعية بالرتاب 
الوطني 

البطاطا 80 دج ، الب�شل 100دج ، الطماطم 
170دج و اجلزر بـ 140دج 

ترحيل 1800 رعية افريقي 
نحو بلدانهم االأ�سلية منذ حلول 

ال�سنة اجلارية 

لهيب اأ�سعار اخل�سر والفواكه 
بعني قزام بتمرنا�ست  يثري 

�سخط املت�سوقني 



الإنتقائي  الفرز  عملية  تو�سيع  مت 
اإىل  املنزلية  للنفايات  امل�سدر  من 
بوهران  جديدين  �سكنيني  موقعني 
الت�سال  م�سئول  لدى  علم  ح�سبما 
ملكتب "اأر 20 ميد" الذي ميثل يف 
املنظمة  املتو�سط  الأبي�ض  البحر 

"اأر  بالبيئة  املهتمة  احلكومية  غري 
20".واأو�سح الهواري اأن�ض اأن "مكتب 
حيني  مبرافقة  يلتزم  ميد   20 اأر 
�سكنيني اآخرين بحي ال�سباح ب�رشق 
مدينة وهران يف م�سعاهما لإطالق 
للنفايات  الإنتقائي  الفرز  عملية 

املنزلية بال�رشاكة مع مديرية البيئة 
الطابع  ذات  واملوؤ�س�سة  للولية 
الردم  والتجاريلمراكز  ال�سناعي 
التقني للنفايات وبلدية بئر اجلري".
--ي�سيف  العملية  هذه  وتاأتي 
من  طلب  عقب  امل�سدر--  نف�ض 
اإىل  الرامي  نوفمرب"   1" جمعية 
احليني  يف  الإنتقائي  الفرز  تطبيق 
و1.063  م�سكن   260( املعنيني 
واأن  �سبقلل�سكان  حيث  م�سكن( 
)تهيئة  ال�سلة  ذات  بعمليات  بادروا 
املواقع وحت�سي�ض ال�سكان وال�رشوع 
يف الفرز الإنتقائي(. ولتحقيق هذا 
يتمثل  ن�ساط جواري  برمج  الهدف 

يف تظاهرة "اأبواب مفتوحة حول
الفرز الإنتقائي" يوم ال�سبت القادم 
تن�سيط  من  املوقعني  م�ستوى  على 
من  �سباب  بدعممن  ميد"   20 "اأر 

اأحياء اأخرى بوهران مت حت�سي�سهم 
وتكوينهم حول الفرز الإنتقائي وفق 

ذات امل�سدر.
و"ترمي هذه املبادرة اإىل حت�سي�ض 
واإعالم اأكرب عدد ممكن من ال�سكان 
والتجارحول الفوائد العديدة للفرز 
من  املنزلية  للنفايات  الإنتقائي 
الر�سكلة"  بوا�سطة  تثمينها  اأجل 
العملية  اأن  يذكر  اإليه  اأ�سري  كما 
من  الإنتقائي  للفرز  النموذجية 
قد  املنزلية  للنفايات  امل�سدر 
اأبريل 2015 يف  بوهران يف  اأطلقت 
املربم  ال�رشاكة  اإتفاق  تنفيذ  اإطار 
املكلفة  الوزارة  بني   2013 �سنة 
احلكومية  غري  واملنظمة  بالبيئة 
"اأر 20".ومت�ض العملية حاليا اأحياء 
لطفي"  و"العقيد  "عدل-امل�ستلة" 

و"ح�سناوي".

بقيمة  ماليا  غالفا  اأن  اإىل  م�سريا 
تخ�سي�سه  مت  د.ج  مليون   215
الذي  امل�رشوع  هذا  لتج�سيد 
و  اأ�سهر  بـ5  اإجنازه  اأ�سغال  حددت 
اأ�ساف  و  حملية  ملوؤ�س�سة  اأ�سندت 
يرمي  امل�رشوع  هذا  باأن  حوتة 
املناطق  بع�ض  العزلة عن  اإىل فك 
ع�سكر  اأولد  و  بال�سقفة  اجلبلية 
�سالح  �سيدي  و  متلوكة  و  عطروي 
 , اأورطان  و  اأمازيت  و  بومليح  و 
عودة  يف  امل�رشوع  هذا  اأثر  مربزا 
اإىل  اجلبلية  املناطق  هذه  �سكان 
مواقعهم الأ�سلية و ذلك بعد النزوح 
يف  املنطقة  �سهدته  الذي  الريفي 

الت�سعينيات.  
و كانت هذه املناطق ت�سم تعدادا 
 2500 من  باأزيد  يقدر  �سكانيا 

, وفقا ملا ذكره  النزوح  �ساكن قبل 
ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  جهته  من 
البلدي لل�سقفة �سليم بوغريرة الذي 
اأ�سار اإىل اأن اإجناز هذا امل�رشوع " 
املواطنني  من  كبري  عدد  �سيحفز 
على العودة اإىل مناطقهم الأ�سلية" 
من جانب اآخر �رشح رئي�ض م�سلحة 
مبديرية  القاعدية  املن�ساآت 
امل�سالح الفالحية باأن ور�سة �سيانة 
الطريق  من  جزء  على  الطريق 
الوطني رقم 43 على م�سافة 22 كلم 
مت ال�رشوع فيها مو�سحا باأن الور�سة 
تخ�ض بالأ�سا�ض اإ�سافة طبقات من 
الإ�سفلت انطالقا من مدينة جيجل 
اأ�ساف  ,و  امليلية  بلدية  غاية  اإىل 
امل�رشوع  هذا  باأن  امل�سدر  ذات 
بقيمة  ا�ستثمارا عموميا  قد تطلب 
اآجال  140 مليون د.ج فيما حددت 

جت�سيده بـ10 اأ�سهر.

والياتاجلمعة 9 ال�سبت 10  مار�س 2018 املوافـق   لـ 21 جمادىالثاين  1439ه 7

مت ال�سروع يف اأ�سغال تهيئة الطريق الرابط بني بلديتي ال�سقفة و اأوالد ع�سكر )جيجل( على م�سافة 16 
كلم , ح�سبما اأكده رئي�س م�سلحة املن�ساآت القاعدية مبديرية االأ�سغال العمومية و اأو�سح عمار حوتة اأن 

ال�سروع يف هذه االأ�سغال جاء بعد رفع التجميد "موؤخرا" عن هذا امل�سروع.

جيجل

ق .م 

ال�شروع يف اأ�شغال تهيئة الطريق
 بني ال�شقفة و اأوالد ع�شكر 

الوادي 

برج بوعريريج

جامعة تيارت

وهران

جلنة حتقيق وزارية لدرا�شة 
اآليات التحكم يف داء احل�شبة 

ربط 140 �شكنا ب�شبكة
 الغاز الطبيعي 

بحوث علمية لتثمني النباتات الطبية والعطرية 

تو�شيع الفرز االنتقائي للنفايات اىل موقعني اأخرين

من  حتقيق  جلنة  �رشعت 
اإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة 
اخلمي�ض  اليوم  امل�ست�سفيات 
بولية الوادي يف درا�سة الإجراءات 
وجناعتها  املتخذة  الوقائية 
 , )البوحمرون(  احل�سبة  داء  �سد 
الدعم  و�سبل  اآليات  يف  والبحث 
حل�رش بوؤر انت�ساره  وتلقت اللجنة 
الوزارية املتكونة من عزيزة هندل 
املعدية  الأمرا�ض  يف  اأخ�سائية 
بالوزارة  للوقاية  العامة  باملديرية 
و بوغفالة اآمال اأخ�سائية باملعهد 

الوطني 
مف�سال  عر�سا  العمومية,  لل�سحة 
حول الو�سعية الوبائية لداء احل�سبة  
ظهور  منذ  وباءا  الأكرث  واملناطق 
اأول حالة موؤكدة خمربيا لهذا الداء 

يوم 5 فرباير املنق�سي.   
التي  الوزارية  اللجنة  قامت  كما 
من  باإطارات  مرفوقة  كانت 
تفقدية  بزيارات  ال�سحة  مديرية 
الإ�ست�سفائية  احلالت  اإىل 
مب�سلحة  املر�ض  بهذا  للم�سابني 
باملوؤ�س�سة  املعدية  الأمرا�ض 
عمر  بن  الإ�ست�سفائية  العمومية 
اإىل   , للكبار  املخ�س�سة  اجليالين 
الإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  جانب 
ب�سري  والطفل  الأم  املتخ�س�سة 
لإ�ستقبال  املخ�س�سة  بالنا�رش 
لالأطفال,  الإ�ست�سفائية  احلالت 
قطاع  م�سالح  ذكرت  ما  وفق 

ال�سحة .
وتنقلت اللجنة رفقة الفرق الطبية 
اإطار  يف  امل�ستحدثة  املنتقلة 
املناطق  اإىل  الوقائية  الإجراءات 
للوقوف  املعزولة  والقرى  النائية 

املوجهة  التلقيح  عمليات  على 
ببلديات  الرحل  البدو  لفائدة 
باعتبارها  احلدودي  ال�رشيط 
لطبيعة  نظرا  ت�رشرا  الفئات  اأكرث 
امل�سدر  وفق  املعي�سية,  حياتهم 

ذاته .
ومن املنتظر اأن تعد جلنة التحقيق 
ال�سحة  وزير  اإىل  لتقدميه  تقريرا 
امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان 
حول  مف�سال  عر�سا  يت�سمن 
احل�سبة  لداء  الوبائية  الو�سعية 
الإجراءات  لدرا�سة  بالولية 
الوقائية الأكرث جناعة والبحث عن 
التحكم  بهدف  للدعم  بديلة  اآليات 
يف انت�ساره , كما اأ�سري اإليه  وحتل 
جلنة التحقيق الوزارية بعد تف�سي 
اأقاليم  م�ستوى  على  احل�سبة  داء 
عدد  لت�سل  بالولية  بلدية   26
حالة   895 اإىل  به  الإ�سابة  حالت 
اإ�ست�سفائية  حالة   46 منها  موؤكدة 
الكبار  اأو�ساط  منها 11 حالة يف   ,
 , الأطفال  اأو�ساط  يف  حالة  و35 

وت�سببت 
يف ت�سجيل اأربع )4( وفيات ) ثالثة 
اأطفال اأقل من 11 �سهرا ورجل يف 
اإح�سائيات  ح�سب   , اخلم�سينات( 
الو�سعية  هذه  وملواجهة  القطاع  
الو�سية  الوزارة  اأطلقت  الوبائية 
حملة تلقيح اإ�ستدراكية )24 فرباير 
املن�رشم( على م�ستوى املوؤ�س�سات 
اإىل  ا�ستهدفت  والتي   , ال�سحية 
�سخ�سا   83.466 اخلمي�ض  غاية 
من خمتلف الفئات العمرية ل�سيما 
من الأطفال , اإ�ستنادا اإىل امل�سدر 

ذاته . 

الغاز  ب�سبكة  �سكنا   140 ربط  مت 
الطبيعي ببلديتي الرابطة و الق�سور 
ذلك  و  بوعريريج(  برج  )جنوب 
للم�ستفيدين  عارمة   فرحة  و�سط 
عن  البحث  معاناة  ودعوا  الذين 
قارورات غاز البوتان  و�سمل هذا 
ت�سغيله  على  اأ�رشف  الذي  الربط 
رفقة  العفاين  ال�سالح  الولية  وايل 
 60 تو�سيل  املحلية  ال�سلطات 
ببلدية  "القماقيم"  بقرية  عائلة 
فاق  مايل  بغالف  ذلك  و  الرابطة 
التي  لل�رشوح  وفقا  د.ج  مليون   77
قدمت بعني املكان كما ا�ستفادت 
80 عائلة بقرية "حتمامني" التابعة 

الغاز  خدمة  من  الق�سور  لبلدية 
الطبيعي وذلك بغالف مايل جتاوز 
80 مليون د.ج وتندرج هذه العملية 
اخلما�سي  الربنامج  اإطار  يف 
ن�سبة  بذلك  لرتتفع   2014  -2010
الربط ببلديتي الق�سور و الرابطة 
ورد  باملائة ح�سبما   96 قرابة  اإىل 
وايل  ذكر  و  املقدمة   ال�رشوح  يف 
الدولة  بجهود  باملنا�سبة  الولية 
املتوا�سلة رغم ال�سعوبات املالية 
لتج�سيد الربامج التنموية خا�سة ما 
تعلق بربط خمتلف مناطق الولية 
لتح�سني  الطبيعي  الغاز  ب�سبكة 

الظروف املعي�سية لل�سكان.

"ابن  بجامعة  للبحث  فوج  يعكف 
اجناز  على  لتيارت  خلدون" 
النباتات  لتثمني  علمية  بحوث 
بع�ض  عالج  يف  والعطرية  الطبية 
والنبات  الن�سان  لدى  الأمرا�ض 
الطبعة  خالل  علم  ح�سبما 
واملنتجات  العتاد  ل�سالون  الثانية 
التحويلية  وال�سناعات  الفالحية 
فعالياته  اختتمت  الذي  والتربيد 

بتيارت.
التي  البحوث  هذه  على  وت�رشف 
ال�سالون  هذا  اأثناء  تقدميها  مت 
تيارت  جامعة  جناح  خالل  من 
بكلية  دكتوراه  طالبات  ثالث 
تخ�س�سي  يف  واحلياة  الطبيعة 

النباتات"  وحماية  "تثمني 
هذا  غذائية"ويف  و"بيولوجية 
الدكتوراه  طالبة  تقوم  الطار 
مليكة مولي بدرا�سة حول فعالية 
البي�ض"  "املاري  العطرية  النبتة 
اجلبلية  باملناطق  املتواجدة 
واملعروفة  الوليات  من  بالعديد 
التي  الأمرا�ض  بع�ض  معاجلة  يف 
جتنب  بهدف  النبات  ت�سيب 
يف  الكيماوية  الأدوية  ا�ستعمال 
توؤكد  وتاأثرياتها اجلانبية  الزراعة 

ذات الطالبة .
ومن جهتها تدر�ض طالبة الدكتوراه 
فعالية  مدى  حمدب  �سمرية 
�سجرة  واأوراق  بذرة  م�ستخل�سات 

ال�رشو املتواجدة على م�ساحة 5 
تيارت  ولية  بغابات  هكتار  الف 
يف معاجلة الفطريات والأمرا�ض 
كما  الزيتون  �سجرة  ت�سيب  التي 
تهتم الطالبة ر�سيدة بوثلجة بنبتة 
الرببوري�ض )بر�ستم( بدرا�سة مدى 
جناعتها كم�ساد حيوي يف الطب 
الت�سممات  ملكافحة  الب�رشي 
عن  الناجتة  واللتهابات  الغذائية 
والق�ساء  ال�ست�سفائي  الو�سط 
املت�سببة  ال�سارة  البكترييا  على 
اىل  ي�سار  ال�رشطانات  بع�ض  يف 
اأهدافها  لها  البحوث  هذه  اأن 
والفالحية  والطبية  القت�سادية 
الرثوة  تثمني  يف  ت�ساهم  حيث 

النباتية غري امل�ستغلة وت�ساهم يف 
باملناطق  العائلي  الدخل  حت�سني 
امل�ستدامة  التنمية  ويف  الريفية 
تكلفة  والتقليل من  حمليا ووطنيا 
والنبات  الن�سان  لدى  العالج 
البحث  البيئة ح�سب فوج  وحماية 
الطبعة  نظمت  وللتذكري  املذكور 
واملنتجات  العتاد  ل�سالون  الثانية 
التحويلية  وال�سناعات  الفالحية 
من  اأيام  ثالثة  طيلة  والتربيد 
طرف موؤ�س�سة رحماين للمعار�ض 

بالتن�سيق مع 
مديرية امل�سالح الفالحية لولية 
تيارت مب�ساركة حوايل 50 عار�سا 

من خمتلف وليات الوطن.
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خطوة نحـو اليمني

اأين القد�س يف الزجمرة النارية العربية؟

املقادمة.. فكر ووعي الثورة

يا�سر املناع

حتت ذريعة اإف�ساح املجال للقيادات ال�سابة ان�سحبت رئي�سة حزب مرييت�س » زهافا غالوؤن » بهدوء من �سباق رئا�سة احلزب 
لكي تتيح الفر�سة نحو تغيرٍي يف امل�سار ال�سيا�سي الداخلي للحزب الي�ساري املتقل�س يف ال�سارع »اال�سرائيلي« الذي ال زال 

ي�سعى لنهو�س من �سباته العميق يف حماولة ال�ستعادة قوٍة اأ�سبحت جزءاً من املا�سي ولكن جوهر االأمر متثل يف اإعالن 
املر�سحة االوفر حظًا يف رئا�سة احلزب " تامار زاندبرغ " اأنها لن ترتدد يف االن�سمام اإىل حكومة يجل�س فيها ليربمان وبينت 

بهدف التاأثري على ال�سيا�سة  يف برهان على ما ذكرت انفًا.
فاذا كان هذا هو الهدف املعلن 
رغبة  هو  منه  الكامن  فان 
بع�ض  عن  التخلي  يف  الي�سار 
امل�ساركة  اجل  من  مفاهيمه 
الأكرث فاعلية يف جمتمع مييني 
اأر�ض  كامل  العي�ض على  يف�سل 
 - تعبريه  حد  على   - ا�رسائيل 
يف  التاأثري  اإعادة  اإليه  م�سافاً 
بع�ض  ذكر  كما  املثقفة  النخب 
ال�سا�سة ال�رسائيلني ، فقد بات 
وا�سحاً اأن هذه الظواهر ل ترى 
فقط يف ا�رسائيل بل يف جميع 
نحو  املتوجه  العامل  اأرجاء 
والتي  مرييت�ض   . اليمني  قطب 
الأخرية  النتخابات  يف  ح�سل 
قد  كان  فقط  مقاعد   4 على 
فقد �سعبيته يف اأو�ساط ال�سارع 
عدة  لأ�سباب  ال�رسائيلي 

اهتمامه  عدم  بينها  من  كان 
بالقادمني اجلدد اىل ا�رسائيلي 
لنخبهم  احت�سانه  وعدم 
وال�سيا�سات  والثقافية  الفكرية 
�سعوراً  خلقت  التي  القت�سادية 
من  القت�سادي  الأمن  بانعدام 
خالل اإيقاف خم�س�سات الرفاه 
ذلك  اإىل  اأ�سف  الجتماعي 
يف  واأفعاله  �سعارته  بني  التباين 
احلكومة فذاته الذي ي�سعى اإىل 
ال�سالم  واإقامة  الدولتني  حل 
العادل يعلن عن انعدام ال�رسيك 

ال�سيا�سي يف عملية ال�سالم. 
اخرتاق  يف  الي�سار  ينجح  مل 
وال�رسقية  الدينية  التجمعات 
والتي  رو�سيا  من  واملهاجرة 
النتخابات  يف  ب�سوتها  اأدلت 
الأحزاب  ل�سالح  ال�سابقة 

تبني  اإىل  اإ�سارة  يف  اليمينية 
املواقف  الرو�ض  املهاجرين 
املتطرفة  اليمينية  والأفكار 
للموطن  وانتماء  ولء  كربهان 
اأن  بالذكر  واجلدير   ، اجلديد 
ت�سكل  امل�ستوطنات  �سكان 
هذه  من  الكربى  الن�سبة 
تعترب  بدورها  والتي  التجمعات 
اأن     . لليمني  انتخابياً  خزاناً 
يرى  التاريخ  ل�سفحات  القارئ 
كان  الذي  الي�سار  دور  جلياً 
احتالل  بعيد  احلكم  دفة  يتوىل 
فعل  ما  و   1948 عام  فل�سطني 
من �سيا�سات تهجريية وتهويدية 
ا�ستهدف الأر�ض والإن�سان وهو 
ارجاء  باقي  باحتالل  قام  من 
فل�سطني 1976، وذاته من �سكل 
والتي   1992 عام  يف  احلكومة 

مريت�ض  حزبي  من  ت�سكلت 
رابني  اإ�سحاق  برئا�سة  والعمل 
قمع  يف  بالتفنن  قامت  والتي 
النتفا�سة الأوىل و ا�سدار قرار 
واىل  لبنان  جنوب  اىل  البعاد 
اأو�سلو  اتفاقية  توقيع  جانب 
وعقب مقتل رابني توىل �سمعون 
برييز رئا�سة احلكومة النتقالية 

فنفذ جمزرة قانا يف لبنان . 
فان  للفل�سطينني  بالن�سبة  اإذا   
يف  والي�سار  اليمني  مع�سكري 
وجهان  فهما  �سواء  اإ�رسائيل 
بينهما  فرق  ل  واحدة  لعملة 
الي�سار  ارتداء  من  الرغم  على 
ثوب ال�سالم والت�سوية فكالهما 
ويرى  ال�ستيطان  يقد�ض 
ا�رسائيل  حلم  حتقيق  ب�رسورة 

الكربى .

عبد ال�ستار قا�سم

ب�ساأن  ترامب  قرار  على  م�سى 
حتى  اأ�سهر  ثالثة  حوايل  القد�ض 
الإعالميني  بع�ض  يظن  وكان  الآن، 
�ست�ستعل  النريان  اأن  وال�سيا�سيني 
الهدير  واأن  ترامب،  حتت  من 

العربي الإ�سالمي لن يوقفه اأحد. 
بعنوان  مقال  حينها  يف  كتبت  وقد 
فيه  �رسحت  اليتيمة«،  »القد�ض 
وكان  يتيمة،  القد�ض  �ستبقى  ملاذا 
وحي  ومن  متاما  علميا  املقال 
العربية  احلكومات  مع  جتاربنا 
والقيادات الفل�سطينية، لكن مواقع 
مهمة  اإعالم  وو�سائل  اإلكرتونية 
رف�ست ن�رسه على اعتبار اأن الوقت 
للتثبيط.  ولي�ض  للتحري�ض  منا�سب 
الإعالمية  الو�سائل  هذه  وان�سغلت 
بكل �سذاجة بالتحري�ض على اإ�سعال 

املحتلة/67،  الأر�ض  يف  انتفا�سة 
يل،  واأ�ساءت  مقايل  اأ�ساعت  لكنها 
وف�سلت يف حتريك اجلماهري. علما 
لها  اجلماهريية  النتفا�سات  اأن 
تتحرك  ل  وهي  اخلا�سة،  بيئتها 
بقرار �سيا�سي اأو حتري�ض اإعالمي. 
�سيا�سي،  بقرار  ت�ستعل  املقاومة 
لها  اجلماهريية  احلركة  لكن 
وي�سعب  اخلا�سة،  وبيئتها  ظروفها 
وكانت  بها.  التكهن  املرء  على 
حجم  يغرننا  »ل  املقال:  افتتاحية 
والإدانات  وال�ستنكارات  الإدانات 
اخلا�ض  الأمريكي  الرئي�ض  لقرار 
بالعرتاف مبدينة القد�ض عا�سمة 
األفاظ  فهي  ال�سهيوين،  للكيان 
مع  م�سامعنا  على  تتكرر  مو�سمية 
العربي  بالوطن  حتل  م�سيبة  كل 
العربية،  القومية  الق�سايا  ومت�ض 
ب�سحابة  تكون  ما  اأ�سبه  اإنها موجة 

هي  هكذا  تنق�سع.  �رسيعاً  �سيف 
جتاربنا مع احلكام العرب وخمتلف 
القيادات احلزبية والتنظيمية. نحن 
لكننا  اخلطابي،  الكالم  �سف  نتقن 
ل نتقن ترجمته على اأر�ض الواقع. 
و�سن�سمع يف الأيام القادمة املزيد 
القد�ض  على  املتباكي  الكالم  من 
واأهل القد�ض، لكننا لن نرى طحيناً، 
كنت  الي�سري.«  بالنزر  نراه  قد  اأو 
اأدرك من التجارب اأن بع�ض ال�سباب 
و�سيقومون  احلما�ض  فيهم  �سيدب 
وهم  الحتالل،  �سد  مبواجهات 
اأبطال واأ�سحاب انتماء وعزم قوي، 
ثمنا  �سيدفعون  واأهاليهم  لكنهم 
اأحد.  اإليهم  يلتفت  اأن  دون  كبريا 
بيوتهم  وبع�ض  بع�سهم،  قتل  �سيتم 
اأقرباوؤهم،  و�سيعتقل  �ستهدم، 
اأجهزة الأمن  و�سيالحقون من قبل 
ت�سلهم  رمبا  والعربية.  ال�سهيونية 

لإعادة  املالية  امل�ساعدات  بع�ض 
اأن  املحتمل جدا  ومن  البيت،  بناء 
من  وم�سادرتها  الأموال  حجز  يتم 
من  ولهذا  والعرب.  ال�سهاينة  قبل 
ل  حتى  احلذر  دائما  ال�رسوري 
جدوى  ل  اأعمال  يف  النا�ض  نورط 
ظل  يف  �رسوري  التحري�ض  لها. 
ح�سد  اأجل  من  العارمة  الثورة 
طاقات النا�ض ورفع م�ستوى العمل 
قيما  املتبادل  والتعاون  اجلماعي 
الهدوء واخلنوع  اأو�ساع  بينهم، لكن 
اإىل  النا�ض  باأبناء  بالزج  لنا  تاأذن  ل 
يف  بعد  فيما  بهم  لنفخر  الأتون 

مهرجانات ل معنى لها.
والآن بعد هذه الأ�سهر، اأين اأ�سبحت 
يوم  فقط  موجودة  هي  القد�ض؟ 
اجلمعة عند بع�ض نقاط التما�ض يف 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة. وتبقى 
غزة اأكرث ن�ساطا من ال�سفة الغربية 

املقاومة يف  ف�سائل  ن�ساط  ب�سبب 
القطاع. حركة اجلمهور الفل�سطيني 
مل جتد تغذية �سيا�سية ل من قيادة 
ال�سلطة الفل�سطينية غري ال�رسعية، 
ول من الدول العربية والإ�سالمية. 
الأبحاث  مراكز  توقعات  وكل 
والإعالميني  غربيا  املمولة 
خريا  ي�سنعون  اأنهم  ظنوا  الذين 
مل  الفل�سطينية  القيادة  خابت. 
الفل�سطيني،  لل�سارع  دعما  تقدم 
بخا�سة  احلركة  كبح  يف  و�ساهمت 
ما  جرار.  اأحمد  ا�ست�سهاد  بعد 
مت�سكها  تردد  القيادة  هذه  زالت 
التي  ال�سلمية  بالعملية  ي�سمى  مبا 
كان هناك حمادثات  اأبدا.  تكن  مل 
مفاو�سات،  م�ستوى  اإىل  ترتق  مل 
روؤو�ض  على  وبال  كانت  والنتيجة 
هذه  اأن  كما  الفل�سطيني.  ال�سعب 
الوليات  اإخراج  ت�ستطع  القيادة مل 

البحث عن  املتحدة من دورها يف 
ت�ستطيع  ولن  الدائر،  لل�رساع  حل 
لأنها ربطت نف�سها وم�سري ال�سعب 
ال�سهيونية  بالإرادتني  الفل�سطيني 
والأمريكية. ويحاول عبا�ض �سناعة 
اإطار دويل للبحث عن حل بخا�سة 
حل الدولتني، وهو كما يبدو مل يكن 
وهو  دوليا  اإطارا  هناك  باأن  يعلم 
الرباعية الدولية املكونة من رو�سيا 
والأمم  الأوروبي  والحتاد  واأمريكا 
متاما  �سيطرت  اأمريكا  املتحدة. 
�ست�سيطر  وهي  الإطار،  هذا  على 
ت�سكيله  يتم  اآخر  اإطار  اأي  على 
ميكن  دولة  يوجد  ل  اأنه  وال�سبب 
املتحدة  الوليات  حمل  حتل  اأن 
عن  البحث  عملية  احتكرت  التي 
الكيان  ولأن  عقود،  مدى  على  حل 
ال�سهيوين لن يقبل بو�سيط اآخر غري 

الوليات املتحدة.

حممود مرداوي 

العام  من  مار�ض  من  الثامن  يف 
اأهم  اأحد  فل�سطني  ودعت   2003
على  املوؤثرة  الوطنية  �سخ�سياتها 
اإطاره  يف  الفل�سطيني  امل�سهد 
حركة  قيادات  واأبرز  الثوري، 
حما�ض  الإ�سالمية  املقاومة 
ال�سهيد الدكتور اإبراهيم املقادمة، 
فريدة  مثل يف حياته جتربة  الذي 
من نوعها نقلت الوعي الفل�سطيني 
وجهادياً  وثقافياً  فكرياً  بالق�سية 
الإ�سالمية  الروؤية  اإطار  يف 
كتابات  مثلت  حيث  والوطنية، 
وندواته  وحما�رساته  ال�سهيد 
والفكرية  احلركية  خمرجاته  وكل 

ثوريته  يف  متميزاً  وعياً  والثقافية 
وا�ستيعابه  الحتالل،  مع  ال�سارمة 
الروؤى والأفكار املتعلقة يف  لتعدد 
ال�رساع، واإدارة املجهود اجلهادي 
اأ�سكاله وتنوع زواياه  على اختالف 
لقد  وبيو�سه.  اجلراد  مواجهة  يف 
اإبراهيم  الدكتور  ال�سهيد  ُعرف 
والأخذ  الهمة،  بعلو  املقادمة 
الأق�رس  الطرق  و�سلوك  بالعزمية، 
ُحفر  الو�سول  اعرت�ض  واإن 
يف  ال�سهيد  مثل  لقد  وعقبات. 
والذاكرة  القوية،  الإرادة  احلركة 
والأ�رسار،  للمعلومات  احلافظة 
يف  كان  الدكتور  به  احتفظ  فما 
متناول حركة دون غريها، مل تنجح 
الحتاللية  والتنكيل  القمع  اأدوات 

وال�سلطوية من ك�رس جدار الذاكرة 
من  تبقى  وما  �سيفرتها،  وفك 
الطاهرة  روحه  مع  اأ�رسار �سعدت 
اإىل العال. لقد كان مفكراً وُمنّظراً 
لأفكاره بثقة واقتدار اإىل حد متازج 
�سلوكه مع فكره وروؤاه، داعياً اإىل اهلل 
بود ورفق ورحمٍة، جماهداً حا�سماً 
وا�سَحني،  وم�ساراً  روؤية  ميلك 
يعرف  والأدوات،  بالو�سائل  وثراًء 
ل  ي�سل،  كيف  ويعرف  يريد،  ما 
وامل�سارات  اخليارات  تعدد  يحريه 
والأدوات، قراره حا�سم يف حتديد 
داخل  يف  العمل  اآثر  خياراته. 
الداخلية  امللفات  واإدارة  احلركة 
الع�سكري  امل�ستوى  على  فيها 
واملايل،  والإعالمي  والرتبوي 

اأوكل وفو�ض  لكنه يف كل املراحل 
تتعلق  ومهام  اأدواراً  يوؤدي  من 
وال�سيا�سية،  الوطنية  بالعالقات 
لكن على ابتعاده وزهده فيها دائماً 
ما اأعطى التفوي�ض والغطاء الكامل 
ملن يوؤديها، ومل يُ�سجل عليه يوًما 
يدير  ملن  قال  اأن  الأيام  من 
فعلت  ملاذا  اخلارجية  امللفات 
ال�سهيد  موؤلفات  لقد عك�ست  كذا؟ 
جمالت  يف  ومقالته  ودرا�ساته 
�سخ�سيته  الق�سية  وتاريخ  الأمن 
القوية املتم�سكة بالوطن حباً ُجبل 
برتابه عندما �سال دمه �سهيداً وهو 
معامل  وير�سم  فل�سطني  عن  يدافع 

خارطة العودة والتحرير.
الطريق  يف  )معامل  كتاب  كان  لقد 

التي  والدرا�سة  فل�سطني(  لتحرير 
تناولت ال�رساع ال�سكاين يف فل�سطني 
اإبداعاً وا�ست�رسافاً م�ستقبلياً، حيث 
تقف الآن على اأبواب �سانع القرار 
الع�سكري  امل�ستوى  يف  ال�سهيوين 
زاويتني،  من  كتحٍدّ  وال�سيا�سي 
الوترية  متدنية  قوى  وجود  الأوىل 
كل  من  الحتالل  دولة  يف  حتيط 
وت�سدع  ال�سالح  متت�سق  جانب، 
وحتد  با�رسائيل(.  نعرتف  )لن 
بعد  الفل�سطينيني  عدد  اأن  اآخر 
عدد  من  اأكرب  �سي�سبح  �سنتني 
انت�سار  ظل  يف  بكثري  ال�سهاينة 
�سرب  كل  يف  يهودي  �سكاين  وتوزيع 
القدم  على  القدم  مكان،  كل  ويف 
والأنف بالأنف. كان ال�سهيد زمياًل 

ملليون فل�سطيني يف الأ�رس، ومّثل 
لهم نربا�ساً وقدوة، وارتقى �سهيداً 
ليجاور ال�سهداء الذين �سبقونا اإىل 
اإبراهيم  ال�سهيد  زال  ول  العال، 
حمفوراً  ا�سمه  يُذكر  املقادمة 
و�سجالت  املقاومة  وعي  يف 
�ساروخ  يُطلق  عندما  املقاومني 
فل�سطني  يف  اأهدافه  اإىل   M75
وحدة  اأنتجت  حيث  فل�سطني،  كل 
الت�سنيع يف كتائب الق�سام �ساروخاً 
الطريق  ال�سهاينة مبعامل يف  يُذكر 
اأنها  لهم  ويوؤكد  فل�سطني،  لتحرير 
لي�ست جمرد كلمات يف �سطور؛ اإمنا 
�سواريخ تنهمر ومقاتلون يخرجون 
البحر  ومن جلج  الأر�ض  من حتت 

حتى حترير فل�سطني.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 
cadeaux de �n d année cadeaux d’a�aires 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Compagnes emailling
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Nous suivre sur:
PUB

- 
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والية اجلزائر

الإعذار.
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بهدف التواجد يف البحر الأ�سود

وا�ضنطن توا�ضل ال�ضغط على اتفاقية مونرتو 
توا�سل الوليات املتحدة الأمريكية يف ال�سنوات الأخرية، ال�سغط على حدود اتفاقية مونرتو اخلا�سة بحركة املرور يف البحر الأ�سود بهدف اكت�ساب 
وجود لها يف هذا البحر وذلك يف الوقت نف�سه الذي ت�ستمر فيه اخلالفات بني وا�سنطن واأنقرة على خلفية ت�سليح الأوىل للتنظيمات الإرهابية على 

احلدود الرتكية اجلنوبية متجاهلة كافة حتذيرات واعرتا�سات اأنقرة، واملثبتة بالأدلة.

�ضغط؟  ورقة  اأم  حقيقي  خالف  ال�ضودان..  م�ضر" يف  "اإخوان 
قيادات  وجود  عن  احلديث  ظل 
"الإخوان  حركة  من  اأع�ضاء  اأو 
امل�ضلمون" امل�رصية يف ال�ضودان، 
حمط جدل يف ال�ضاحة ال�ضيا�ضية، 
اخلم�س  ال�ضنوات  مدار  على 
واآخر  حني  بني  يُثار  املا�ضية، 
املا�ضية،  القليلة  الأيام  خالل 
ال�ضطح  على  املو�ضوع  طفا 
و�ضائل  حتّدثت  اأن  بعد  جمددا، 
طلب  حول  وحملية  عربية  اإعالم 
اجلماعة  اأع�ضاء  من  ال�ضودان 
مغادرة البالد هذا الطلب اأرجعته 
تناولت  التي  الإعالم  و�ضائل 
اإىل  املا�ضي  فرباير   17 الأمر يف 
امل�رصية،  احلكومة  مع  اتفاق 
)وزيرا  الرباعية  اجتماعات  عقب 
خمابرات  ومديرا  خارجية 
ذاته،  ال�ضهر  من   8 يف  البلدين( 
اجلي�س  اإطاحة  ومنذ  بالقاهرة.  
رئي�س مدين  اأول  مبحمد مر�ضي، 
جويلية  يف  دميقراطيا،  منتخب 
من  اتهامات  خرجت   ،2013
جماعة  باإيواء  للخرطوم  القاهرة 
يف  اإرهابيا  )امل�ضنفة  الإخوان 
يرجع  رمبا  هذا  التهام  م�رص( 
اإىل التقارب بني الرئي�س ال�ضوداين 

عمر الب�ضري، ومر�ضي، والذي جاء 
بعد �ضنوات من فرتة حكم حممد 
ح�ضنى مبارك )1981-2011( التي 
البلدين  عالقات  خاللها  �ضهدت 

توترا. 
بعد  التقارب  هذا  برز  وقد 
يف  ال�ضلطة  اإىل  مر�ضي  و�ضول 
حكمه  فرتة  �ضهدت  والتي   ،2012
البلدين،  بني  زيارات  الق�ضرية، 
اأعلن خاللها فتح �ضفحة جديدة 
وح�ضب  الثنائية  العالقات  يف 
�ضّكل  الأمر  هذا  فاإن  مراقبني، 
عليه  ارتكز  اأ�ضا�ضيا،  عامال 
التهام امل�رصي حلكومة الب�ضري، 
بعد  امل�ضلمني"،  "الإخوان  باإيواء 
الربط  ،وي�ضهل  مبر�ضي  الإطاحة 
ال�ضودانية  احلكومة  موقف  بني 
امل�ضلمني  الإخوان  ودعمها 
ت�ضوء  اأن  مبجرد  امل�رصيني، 

العالقة بني القاهرة واخلرطوم. 
جماهرة  الراأي،  هذا  ويدعم 
انقالب  ال�ضودانية )منذ  احلكومة 
الإ�ضالميني على احلكم عام 1989، 
مبرجعيتها  الب�ضري(  عمر  بقيادة 
حتولتها  خالل  حتى  الإ�ضالمية، 
اخلارجية،  عالقاتها  يف  الكثرية 

الآونة  ،و�ضهدت  مراقبني  وفق 
الأخرية، هجوم الإعالم امل�رصي 
عدة  يف  اخلرطوم،  حكومة  على 
ملفات منها حاليب و�ضد النه�ضة، 
ا�ضت�ضافة  م�ضاألة  عن  ف�ضال 
ال�ضودان اأع�ضاء اجلماعة، واإن مل 
الق�ضايا  حجم  بذات  تناولها  يكن 

الأخرى. 

نفي 

م�رص  اإخوان  وجود  ق�ضية  وظلت 
التوتر  عوامل  اأحد  بال�ضودان، 
القاهرة  اأن  ل�ضيما  البلدين،  بني 
"اإرهابيا"منذ  اجلماعة  ت�ضنف 
�ضعيد  ،وعلى   2013 دي�ضمرب/ 
حول  الإعالم  و�ضائل  تناولته  ما 
اجلماعة  مغادرة  ال�ضودان  طلب 
باحلزب  القيادي  نفى  اأرا�ضيها، 
ال�ضيا�ضي  القطاع  وع�ضو  احلاكم 
الأمر،  عبا�س،  ال�ضخي  عبد  فيه، 
وقال عبا�س ، "ل يوجد اإ�ضالميني 
م�رصيني بال�ضودان، واإن كان الأمر 
كذلك حلددتهم القاهرة اأ�ضماءهم 
اأن  واعترب  بت�ضليمهم".   وطالبت 
طلب  حول  املتداول  "احلديث 

ال�ضودان مغادرة الإخوان امل�ضلمني 
و�ضائل  اأفكار  بنات  من  اأرا�ضيها، 
الإعالم )التي حتدثت عن الأمر(" 
وحول اتفاق اخلرطوم مع القاهرة 
على طرد املعار�ضني الإ�ضالمني، 
قال وكيل وزارة خارجية ال�ضودان، 
موؤمتر  يف  النعيم،  عبدالغنيم 
اخلمي�س  باخلرطوم،  �ضحفي 
عن  تي�ضدر  "مل  املا�ضي،  قبل 
احلكومة ال�ضودانية موقف كهذا.. 
من  الكثري  فيها  الأخبار  هذه 
التكهنات والحتمالت واملاآلت" 
وزير  �ضار  نف�ضه،  امل�ضمار  ويف 
اإبراهيم  ال�ضوداين،  اخلارجية 
اأي حديث  وجود  نفى  اإذ  غندور، 
البلدين  من  معار�ضني  طرد  حول 
غندور  واأ�ضار  وم�رص(  )ال�ضودان 
املا�ضي،  الأ�ضبوع  ت�رصيحات  يف 
فرباير   8 يف  ناق�ضا  البلدين  اأن 
املعار�ضني  وجود  املا�ضي، 
طرح  ومت  مف�ضلة،  بطريقة 
بدوره،  حدة"  على  كل  اأ�ضمائهم 
ال�ضوداين،  الإعالم  وزير  اتفق 
وقال:  �ضابقيه.  مع  بالل،  اأحمد 
ياأوي  ل  ال�ضودان  �ضائعات.  "اإنها 
يطردهم"  حتى  م�ضلمني  اإخوانا 

لو�ضائل  ت�رصيحات  يف  ،واأ�ضاف 
اإعالم حملية: "ل ميكن للم�رصيني 
ال�ضفر دون احل�ضول على تاأ�ضرية 
موافقة  بعد  ال�ضودان  لدخول 
الوزير  امل�ضريية"وتابع  احلكومة 
الوفاق  حكومة  يف  امل�ضارك 
الحتاد  حزب  عن  الوطني 
وجود  عدم  "اأوؤكد  الدميقراطي: 
معار�س  م�ضلمني  اإخوان  تنظيم 
اأخرى"  دولة  لأي  ول  مل�رص  ل 
ت�رصيحات امل�ضوؤولني ال�ضودانيني 
توافقت مع حديث م�ضدر مقرب 
امل�ضلمني"  "الإخوان  جماعة  من 
كذلك  اأكد  الذي  امل�رصية، 
يف  للجماعة  ن�ضاط  وجود  عدم 
الذي  امل�ضدر  وقال  ال�ضودان.  
ف�ضل عدم ك�ضف ا�ضمه ، لأ�ضباب 
)اإىل  اأتوا  من  "جميع  اأمنية: 
الأ�رص،  من  غالبيتهم  ال�ضودان( 
يف  نا�ضطني  اأع�ضاء  لي�ضوا  اأي 
ياأتوا  "مل  واأ�ضاف:  اجلماعة" 
من�ضق،  جماعي  ب�ضكل  لل�ضودان 
وتاأ�ضي�س  للعمل،  جاوا  اأفراد.  بل 
حياة م�ضتقرة لأ�رصهم يف بلد هو 
القرب مل�رص تاريخيا واجتماعيا 

وثقافيا". 

ورقة �سغط 

�ضحيفة  حترير  مدير  وبح�ضب 
"اليوم التايل" )خا�س( خالد �ضعد، 
�ضغط  ورقة  ي�ضكل  قد  ذلك  فاإن 
عدم  حال  يف  البلدين  ي�ضخدمها 
اأنها  ل�ضيما  العالقات،  ا�ضتقرار 
ن�ضبي  وهدوء  توتر  بني  تتاأرجح 
قد ل يطول، على حد قوله ،وقال 
امل�ضلمني  الإخوان  "وجود  �ضعد: 
ال�ضودان، لي�ضت ورقة خالفية  يف 
بل  الرئا�ضي،  امل�ضتوى  على 
بني  تقارب  ورقة  تكون  اأن  ميكن 
عقد  يف  ت�ضهم   )..( احلكومتني 
ال�ضي�ضي  بني  م�رصية  م�ضاحلة 
موؤهل  وهو  امل�ضلمني،  والإخوان 
وا�ضتدرك:  )الب�ضري("  لذلك 
حكومة،  الروؤية  هذه  عن  "بعيداً 
اأن  يرون  ال�ضودان  اإ�ضالميو  فاإن 
حكومته  واأن  اإنقالبي،  ال�ضي�ضي 
،واأ�ضاف  ال�ضودان"  ابتزاز  حتاول 
يرون  ال�ضودان  "اإ�ضالميو  �ضعد: 
ال�ضودان  تبتز  اأن  اأن م�رص حتاول 
امل�ضلمني  الإخوان  بورقة 

)امل�رصية(".

وكان الأ�ضطول البحري الأمريكي 
الأبي�س  البحر  يف  ال�ضاد�س 
موقعه  عرب  اأعلن  املتو�ضط، 
باخرتني  دخول  الإلكرتوين، 
طراز  من  لها  تتبعان  حربيتني 
"ارلييغ بوركي" اإىل البحر الأ�ضود 
بتاريخ 18 فرباير املا�ضي وقالت 
ذلك  من  الهدف  اأن  اأمريكا 
يف  الع�ضكري  وجودها  "ا�ضتمرار 
املنطقة من خالل اإجراء عمليات 
الأمن البحري، وتعزيز ال�ضتقرار 
وتقوية  باملنطقة،  البحار  يف 
احللفاء  بني  العملياتية  اجلاهزية 
و�رصكائهم"اجلانب  الناتو  يف 
الرد  يف  يتاأخر  مل  الرو�ضي 
اأر�ضل  اإذ  احلادثة،  هذه  على 
و�ضفينتني  بارجة  الفور  على 
اإىل  الدورية  للمهام  خم�ض�ضتني 
معاهدة  ودخلت  الأ�ضود  البحر 
 ،1936 عام  التنفيذ  حيز  مونرتو 
ال�ضفن  بهدف تنظيم حركة مرور 
امل�ضائق  عرب  والتجارية  احلربية 
وفرتة  الأ�ضود  البحر  اإىل  الرتكية 
وت�ضمل  البحر،  هذا  يف  بقائها 
)اأوكرانيا  املطلة  الدول  �ضفن 
ورو�ضيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا 
ورومانيا( على البحر الأ�ضود وغري 
الباردة،  احلرب  وخالل  املطلة 
كانت هذه املعاهدة تعترب مبثابة 
�ضمام اأمان بالن�ضبة لرتكيا والدول 
التهديدات  مواجهة  يف  الغربية 

ال�ضوفيتية.
معاهدة مونرتو

الباردة، ف�ضهدت  بعد احلرب  اأما 
حيث  من  حتوًل  مونرتو  معاهدة 
تغريت  حيث  والأهمية،  املفهوم 

الأ�ضود  البحر  يف  القوى  موازين 
ال�ضوفييتي  الحتاد  تفكك  اإثر 
حتت  الواقعة  الدول  وميول 
�ضيطرة رو�ضيا نحو الدول الغربية 
الواحدة تلو الأخرى ونتيجة لذلك، 
بداأت الدول الغربية وعلى راأ�ضها 
على  بال�ضغط  املتحدة  الوليات 
اإطارات معاهدة مونرتو ومل تكف 
الرامية  �ضغوطاتها  عن  وا�ضنطن 
بع�س  مونرتو  معاهدة  لإك�ضاب 
الأيام،  اأ�ضعب  يف  حتى  املرونة، 
م�ضت�ضفى  اأر�ضلت  قد  كانت  حيث 
اإىل بحر  )باخرة م�ضت�ضفى(  عائم 
مرمرة لدى وقوع زالزل يف تركيا 
منها  تذهب  اأن  على   ،1999 عام 
اأن اجلانب  اإل  اإىل البحر الأ�ضود، 
نهاية  يف  مرورها  اأعاق  الرتكي 
الأ�ضود  البحر  جهة  من  امل�ضيق 

ومل ي�ضمح لها مبوا�ضلة طريقها.
كما �ضاهمت عدة تطورات �ضيا�ضية 
يف املنطقة يف اإجراء تغيري عميق 
بني  ومن  الأ�ضود،  البحر  بنية  يف 
امللونة  الثورات  التطورات،  هذه 
على غرار الأحداث التي �ضهدتها 
عن  ف�ضاًل  وجورجيا،  اأوكرانيا 
ورومانيا  بلغاريا  من  كل  ان�ضمام 
اإىل  ثم  ومن  اأوًل  الناتو  حلف  اإىل 

الحتاد الأوروبي.
الوليات  اأخذت  لذلك،  ونتيجة 
املتحدة ت�ضعى لإطالة مدة تواجد 
�ضفنها يف البحر الأ�ضود اأطول مدة 
حمولة  وحتميل  ممكنة،  قانونية 
امل�ضموح  الأق�ضى  احلد  من  اأكرث 
به ح�ضب معاهدة مونرتو ووقفت 
الدوام  على  الرتكية  اجلمهورية 
النتهاكات  حماولت  وجه  يف 

لبنود التفاقية، وكانت  الأمريكية 
بالقوانني  تذكرها  مرة  كل  يف 
يثِن  مل  الأمر  هذا  لكن  الدولية، 
الرامية  م�ضاعيها  عن  وا�ضنطن 
البحر  يف  القوى  موازين  لتغيري 
الأ�ضود ل�ضاحلها ورًدا على اإعالن 
من  مق�ضدها  املتحدة  الوليات 
بالقول  الأ�ضود  البحر  التواجد يف 
يف  البحري  الأمن  على  "احلفاظ 
والدول  تركيا  اأكدت  املنطقة"، 
البحر  على  املطلة  الأخرى 
اأن  الغربيني  حللفائها  الأ�ضود 
احلفاظ على الأمن يف هذا البحر 

هو من م�ضوؤوليتها.
عملية لإدارة الأزمة

دول  اأطلقت  ذلك،  اإىل  واإ�ضافة 
البحر الأ�ضود بقيادة تركيا عملية 
عملية  ثم  ومن  الأزمة،  لإدارة 
يف  "التجان�س  ا�ضم  حتت  اآخرى 
البحر الأ�ضود" للحفاظ على الأمن 
ا مل يوؤدي  البحري، اإل اأن ذلك اأي�ضً
عن  املتحدة  الوليات  تخلي  اإىل 

رغبة التدخل يف البحر الأ�ضود.
من  كل  توؤكد  احلايل،  الوقت  ويف 
عن  وتكراًرا  مراًرا  ورو�ضيا  تركيا 
الأمريكي  الوجود  من  ا�ضتيائهما 

يف البحر الأ�ضود.
اأهمية  مونرتو  معاهدة  وحتمل 
كربى بالن�ضبة لرتكيا لكون بنودها 
احلربية  ال�ضفن  عدد  حتدد 
والتجارية التي �ضتمر من امل�ضائق 
احلمولة  ووزن  واأنواعها،  الرتكية، 
امل�ضموحة لها، اإذ مت اتخاذ الأمن 
هذه  �ضياغة  يف  اأ�ضا�ًضا  الرتكي 
ت�ضهيالت  التفاقية  وتتيح  البنود 
اإذ  الأ�ضود،  البحر  املطلة  للدول 

�ضفن  واإن�ضاء  بتواجد  لها  ت�ضمح 
حربية على مياهه، لكنها م�ضطرة 
الرتكي قبل  ا لإعالم اجلانب  اأي�ضً
�ضفنها  مرور  من  حمددة  فرتة 
يجب  اإذ  امل�ضائق،  من  احلربية 
لل�ضفن  الأق�ضى  احلد  يكون  اأن 
نف�س  يف  امل�ضيق  من  املارة 
يبلغ  اأن  ويجب  �ضفن،   9 الوقت 
جمتمعة  حلمولتها  الأق�ضى  احلد 
15 األف طن كما ت�ضرتط املعاهدة 
البحر  على  املطلة  الدول  على 
الأ�ضود، يف حال كانت تريد مرور 
اإخبار  امل�ضيق،  من  غوا�ضاتها 
تركيا بذلك اأوًل، على اأن متر منه 
والظهور  النهار  �ضاعات  خالل 

على �ضطح املياه وقت العبور.
ومن جهة اأخرى، تفر�س املعاهدة 
عدًدا من القيود على الدول الغري 
اإذ  الأ�ضود،  البحر  على  املطلة 

 45 حمولتها  وزن  يزيد  األ  يجب 
يتجاوز  األ  �رصيطة  طن،  األف 
واحدة  لدولة  التابعة  ال�ضفن  وزن 
ورغم  الرقم  هذا  ثلثي  فقط 
الأمريكيتني  ال�ضفينتني  وزن  اأن 
الأ�ضود  البحر  يف  املتواجدتني 
اإل  املتاحة،  احلدود  �ضمن  هو 
هناك،  لتواجدها  �ضببًا  لي�س  اأنه 
تركيا  انزعاج  اإىل  يوؤدي  ما 
ورو�ضيا وترغب الدول الغربية ويف 
عدم  املتحدة  الوليات  مقدمتها 
البحر  يف  عليها  قيود  اأي  تطبيق 
يف  حتاول  ال�ضبب  ولهذا  الأ�ضود، 
القيود،  تلك  لك�ضط  فر�ضة  كل 
قواتها  تواجد  وا�ضنطن  تاأمل  اإذ 
باملدة  الأ�ضود  البحر  مياه  يف 
يف  احلال  هو  كما  تريدها،  التي 
�ضفنها  تتواجد  التي  البحار  كافة 
يف  توؤكد  فاإنها  تركيا  اأما  فيها 

اأزمة  هناك  لي�ضت  اأنه  مرة  كل 
واأنها  الأ�ضود،  البحر  يف  اأمنية 
فيه  الأمن  حفظ  م�ضوؤولية  تتوىل 
اإل  عليه،  املطلة  الدول  برفقة 
رغم  ت�رص  املتحدة  الوليات  اأن 
ذلك على عدم بقاء البحر الأ�ضود 

خارج �ضيطرتها.
الوليات  اأن  اخلتام  يف  ويت�ضح 
على  ال�ضغط  �ضتوا�ضل  املتحدة 
بهدف  مونرتو  معاهدة  حدود 
اكت�ضاب مو�ضع قدم لها يف البحر 
تركيا  �ضتعمل  حني  يف  الأ�ضود، 
وجه  يف  الوقوف  على  ورو�ضيا 
الأمريكي  والتواجد  النتهاكات 
ل  الأمني  فالو�ضع  املنطقة،  يف 
ي�ضتوجب وجود ال�ضفن الأمريكية، 
اأنها  �ضوى  معنًى  حتمل  ل  التي 
يف  الأمن  لزعزعة  حماولة 

املنطقة.
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بعد زيارة ويل العهد ال�سعودي اإىل م�سر

هل يرتجم م�صروع »نيوم« بنود �صفقة القرن؟

معهد �ستوكهومل الدويل لأبحاث ال�سالم

ال�صرق الأو�صط الأكرث ت�صّلًحا وال�صعودية الثانية عاملًيّ

جاءت الزيارة الأخرية لويل العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان اإىل م�سر، والإعالن عن تعهد القاهرة بـ1000 كيلو مرت من �سيناء ل�سالح 
م�سروع مدينة نيوم العمالق الذي اأعلنت عنه اململكة �سابقا، ليفتح باب الكثري من التكهنات حول امل�سروع وخلفياته ال�سيا�سية.

الت�أكيد  اإىل  ذهبوا  كرث  مراقبون 
على اأن امل�رشوع هو البذرة الأوىل 
احلديث  يتم  التي  القرن  ل�صفقة 
بنوده�،  عن  الك�صف  دون  عنه� 
الإ�رشائيلي  الدور  عن  ك��صفني 
املنتظر كم�صوؤول تقني للم�رشوع، 
ف�صال عم� ينتظر الفل�صطينيني من 
م�آلته ك�لتوطني يف �صين�ء وغريه.

�صين�ء  تعهد م�رش بجزء من  اأنب�ء 
الكثريين  �صهية  فتح  للم�رشوع 
للت�ص�وؤل حول حقيقة م� يجري يف 
نيوم  الآن؟ وم� هو م�رشوع  �صين�ء 
هذا؟ وهل حق�ً نيوم هي التطبيق 

العملي لفكرة »�صفقة القرن«؟

م�سروع الأحالم

والتي  نيوم  م�رشوع  على  بنظرة 
ميكن  اجلديدة،  اململكة  تعني 
عب�رة  فهو  الأحالم  ب�أر�ض  و�صفه 
»ذكية«  اقت�ص�دية  منطقة  عن 
 3 من  اأجزاء  ت�صمل  وا�صعة، 
والأردن  وم�رش  ال�صعودية  بلدان، 
 9 يف  �صيتحرك  احللم  امل�رشوع 
حم�ور اقت�ص�دية متخ�ص�صة تعنى 
واملي�ه،  الط�قة  من  كل  مب�صتقبل 
احليوية،  والتقني�ت  والتنقل، 
والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، 
والإعالم  املتطور،  والت�صنيع 
والرتفيه،  الإعالمي،  والإنت�ج 
ب�لت�يل،  هن�ك  �صيكون  واملعي�صة، 
تقليدي،  لإنت�ج غذاء غري  م�ص�نع 
ع�ملية  وا�صتديوه�ت  ومع�مل، 
�صي�حية،  ومنتجع�ت  للت�صوير، 
اإنت�ج  وم�ص�نع  �صخمة،  موانئ 
هي  وغريه�.  متجددة،  ط�قة 
ب�ملعنى  اإذن  اأحالم«  »مدينة 
بني  احللم  امل�رشوع  يقع  احلريف 
األف   26 مب�ص�حة  دول،  ثالث 
ال�صعودية  غرب  �صم�ل  مربع  كم 
البحر  على  وا�صعة  ب�إطاللة 

كم  و1000  العقبة،  وخليج  الأحمر 
امل�رشية،  �صين�ء  جنوب  يف  مربع 
املزمع  �صلم�ن«  »ج�رش  من  تبداأ 
�رشم  مدينة  حتى  ومتتد  اإق�مته، 
ال�صيخ ويتمدد امل�رشوع يف الأردن 
املح�ذية  العقبة  اأرا�صي  لي�صمل 
مدينة  وتكون  ال�صعودية،  للحدود 
العقبة نف�صه� جزءاً من امل�رشوع، 
ال�رشيدة  ن��رش  لت�رشيح�ت  وفق�ً 
العقبة  منطقة  �صلطة  رئي�ض 
و�صت�صل  اخل��صة  القت�ص�دية 
 500 امل�رشوع  ا�صتثم�رات  تكلفة 
النقطة  هذه  حتى  دولر  ملي�ر 
معلن  املعلوم�ت  هذه  وجميع 
عنه� ب�لفعل، لكن م�ذا عم� مل يتم 

الإعالن عنه؟

خفايا م�سروع »نيوم«

ووفق� ملوقع »ه�ف بو�صت عربي«، 
ف�إن دبلوم��صي� غربي� مطلع� على 
امللف  اأكد اأن هذا امل�رشوع بعيداً 
رغم  القت�ص�دي،  اجل�نب  عن 
ال�صي��صي  ال�صق  اأن  اإل  اأهميته، 
اإن  واأ�ص�ف  اأهمية   يقل  ل  له 
الأمريكي  الرئي�ض  �صهر  زي�رة 
كو�صرن،  ج�ريد  وم�صت�ص�ره  ترمب 
ال�رشية للمملكة العربية ال�صعودية 
ك�صفت  والتي   ،2017 اأكتوبر/  يف 
يف  تكن  مل   ،CNN قن�ة  عنه� 
اللم�ص�ت  لو�صع  اإل  الأمر  حقيقة 
النه�ئية لهذا امل�رشوع القت�ص�دي 
- ال�صي��صي، مع كل من ويل العهد 
والرئي�ض  �صلم�ن  بن  ال�صعودي 

امل�رشي عبد الفت�ح ال�صي�صي.
هي  ب�خت�ص�ر  الفكرة  اأن  واأو�صح 
الأزمة  نه�ية  �صتكون  »نيوم«  اأن 
العرب  بني  الت�ريخية  الإقليمية 
امل�رشوع  �صيبداأ  اإذ  و«اإ�رشائيل«، 
اأولً،  م�رش  يف  �صين�ء  جنوب  من 
جزيرة  �صبة  لت�صمل  �صم�لً  ليمتد 

ذلك  يكون  وبذلك  ك�ملة،  �صين�ء 
م�رش  يف  املمتد  العمالق  املثلث 
»منطقة  وال�صعودية  والأردن 
»�صي�صمح  حرة«وق�ل  اقت�ص�دية 
للفل�صطينني  وب�ص�طة  بهدوء  هذا 
يف  والعي�ض  بل  والعمل،  ب�لتحرك 
على  اتفق  وقد  امل�رشي.  اجلزء 
ال�صق  اإ�رشائيل م�صوؤولية  اأن تتوىل 

العلمي والتقني يف امل�رشوع«.
الدبلوم��صي و�صف هذا امل�رشوع 
من  للجميع«،  رابحة  »�صفقة  ب�أنه 
عزلته�  �صتنهى  »اإ�رشائيل«  ج�نب 
من  اإقليمي�ً  به�  معرتف�ً  وت�صبح 
الفل�صطينيني  واأزمة  جريانه�، 
عمل  فر�ض  لهم  و�صيوفر  �صتحل 
ال�صيء  »نف�ض  ب�مل�رشوع.  جديدة 
والأردين:  امل�رشي  للج�نب 
جيدة.  عمل  وفر�ض  وفرية  اآم�ل 
رابح�ً«وعلق  اأراه م�رشوع�ً  حقيقة 
الدبلوم��صي قبل اأن ينهي حديثه، 
فهم  الأربعة  احلك�م  »اأم�  ق�ئاًل 
لنته�ز  وتواقون  جداً  من��صبون 
وال�صي�صي  �صلم�ن  بن  الفر�صة، 
كالهم� يريد دعم الغرب ال�صي��صي 
ونتني�هو  �صلطتهم،  على  للحف�ظ 
يواجه اأزم�ت ل تخفى على اأحد، 
�صيحقق  م�هر،  ت�جر  وترامب 
عرب  مب��رشة  غري  م�لية  اأرب�ح�ً 
�صت�أخذ  التي  الأمريكية  ال�رشك�ت 

ن�صيب�ً جيداً من امل�رشوع«.
واأ�ص�ف اأن امل�رشوع �صيمثل ب�لطبع 
اإذا  لرتمب،  م�صبوق  غري  جمداً 
جنح يف ت�صفية الأزمة الفل�صطينية 
الإ�رشائيلية ب�صال�صة، »اأمل اأقل لك 
»حتى  جيداً«،وق�ل  م�رشوع�ً  اأراه 
نفذت  وقد  متن�غم،  اجلميع  الآن 
بت�صليمه�  فعلي�ً  الأول  ال�صق  م�رش 
للمملكة  و�صن�فري  تريان  جزيرتي 
وح�لي�ً  امل�رشوع،  قلب  يف  لتكون 
بتطهري  امل�رشي  اجلي�ض  يقوم 
للبدء  متهيداً  الإره�ب  من  �صين�ء 
بداأت  ج�نبه�  ومن  امل�رشوع،  يف 

الواجبة  ال�صيولة  توفري  يف  اململكة 
م�صرتك  �صندوق  ب�إن�ص�ء  للم�رشوع 
م�رش  مع  دولر  ملي�رات   10 قيمته 
وم�رش  ب�مل�ل  ال�صعودية  فيه  تدخل 

بح�صته� يف الأر�ض«.

مع�سلة اأردنية

اأن  اإىل  الغربي  الدبلوم��صي  وتطرق 
امل�رشوع،  م�صكلة  تكون  قد  الأردن 
عم�ن  بني  اأزمتني  وجود  اإىل  لفت� 
والري��ض، الأوىل �صي��صية ب�لأ�ص��ض، 
وهي اإ�صك�لية ال�صي�دة. وفق�ً للمقرتح 
�صيكون لهذا امل�رشوع و�صعية خ��صة 
»متج�وزة  املعت�دة،  القوانني  خ�رج 
على  ق�نوين«،  اأو  �رشعي  هو  م� 
يف  مفهوم  ب�لقطع  هذا  تعبريه،  حد 
ال�ص�ب  ف�لأمري  ال�صعودي،  اجل�نب 
تن�ف�ض  ع�ملية  مدينة  اإن�ص�ء  يعتزم 
م�  وهو  وانفت�ح�ً،  تقدم�ً  دبي 
ال�صوابط  ظل  يف  حدوثه  ي�صتحيل 
فك�ن  للمملكة،  احل�كمة  ال�رشعية 
الو�صعية  تلك  اإن�ص�ء  هو  احلل 
على  لكن  جداً  اخل��صة  »الق�نونية« 
اجل�نب الآخر هذا يعني اأن حكومتي 
فعلي�ً  لهم�  يكون  لن  وعم�ن  الق�هرة 
�صيطرة على تلك الأر�ض، ف�ملتحكم 
امل�لكة  ال�رشكة  �صيكون  وامل�صيطر 
تقبلته  م�  »وهو  اجلديدة.  وقوانينه� 
الق�هرة ب�صهولة ورف�صته عم�ن«، على 

حد تعبري امل�صدر الدبلوم��صي.
ف�مللك عبد اهلل ل يريد اأن متر البالد 
جديد«،  اأ�صود  بـ«اأيلول  حكمه  حتت 
اجل�نب  مع  تف�هم�ت  الآن  وجترى 

الأردين للو�صول لنقطة و�صط.

دور »اإ�سرائيل« يف 
امل�سروع

ووفق� لـ«ه�ف بو�صت«، ف�إنه طبق� 
مل� هو مذكور على موقع موؤ�ص�صة 

والتي  ال�صعودية«،  »م�ص�ريع 
املن�صة  ب�أنه�  نف�صه�  تعرف 
ن�رش  يف  املتخ�ص�صة  الوحيدة 
امل�ص�ريع  ومعلوم�ت  اأخب�ر 
ال�صعودية والربامج التنموية يف 
كالو�ض  ف�إن  القط�ع�ت،  ك�فة 
ال�ص�بق  الرئي�ض  كالينفيلد 
اإدارة  �صيتوىل  �صيمن�ض  ل�رشكة 
ت�ريخ  ولكالينفيلد  امل�رشوع، 
ميكن  ل  النج�ح�ت  من  طويل 
اإغف�له� �صواء يف جم�ل ال�صن�عة 
موؤمتر  ويف  والت�ص�لت، 
ال�صتثم�ر«  م�صتقبل  »مب�درة 
من  كثري  ح�رش  ال�صعودية  يف 
ومنهم  والبنوك،  امل�ل  رج�ل 
بن  بجوار  املن�صة  اعتلى  من 
�صون،  م��ص�يو�صي  مثل  �صلم�ن 

بنك  �صوفت  جمموعة  رئي�ض 
العهد  اأحرج ويل  الذي  الي�ب�ن، 
تعني   NEOM اإن  ق�ل  حني 
اأنن� »�صن�صنع مكة جديدة«، قبل 
�صلم�ن  بن  الأمر  يتدارك  اأن 
اأنه�  �صوى  يق�صد  ل  هو  ق�ئاًل 
وحرف  جذب،  نق�ط  �صتكون 
الـ M هن� تعني اململكة ولي�ض 

مكة.
الآن  حتى  املحري  ال�صوؤال  لكن 
الذي  اخلربة  بيت  هو  »م�  هو 
والتنفيذ  التخطيط  �صيتوىل 
غري  خرب  ذلك  الآن  هن�؟«حتى 
اأن  اإىل  ي�صري  والبع�ض  معلن، 
لأي  الإ�ص�رة  لتجنب  اإخف�ءه 
ي�صبب  قد  اإ�رشائيلي  ا�صم 

اإحراج�ً للجميع.

اأّكد معهد �صتوكهومل الدويل لأبح�ث 
الأو�صط  ال�رشق  منطقة  اأن  ال�صالم 
ك�نت الأكرث اإقب�لً على الت�صلّح خالل 
ال�صنوات اخلم�ض امل��صية، لفت�ً اإىل 
اأن ال�صعودية من بني اأكرث دول الع�مل 
اإنف�ق�ً يف املج�ل الع�صكري. واأ�صدر 
العربية  الن�صخة  الأربع�ء،  املعهد، 
والذي   ،2016 الع�م  عن  تقريره  من 
ال�صالح  ونزع  »الت�صلح  عنوان:  حمل 
ب�لتع�ون  وذلك  الدويل«،  والأمن 
العربية  الوحدة  درا�ص�ت  مركز  مع 
يف  ال�صويدي  واملعهد  بريوت،  يف 
املعهد،  مدير  وق�ل  الإ�صكندرية. 
الأ�صلحة  جت�رة  اإن  �صميث:  دان 
منت بن�صبة 11% على م�صتوى الع�مل 
 ،2012 تلت  التي  ال�صنوات  خالل 
ال�ص�بقة  اخلم�ض  ب�ل�صنوات  مق�رنة 

الت�ريخ ولفت �صميث، لالإذاعة  لهذا 
ال�رشق  منطقة  اأن  اإىل  ال�صويدية، 
يف  الأكرب  النمو  �صهدت  الأو�صط 
ال�صعودية  واأن  الأ�صلحة،  ا�صترياد 
حلّت ث�ين اأكرب م�صتورد لالأ�صلحة يف 
الدول  بني  من  ح�لي�ً  وب�تت  الع�مل، 
الإنف�ق  يف  الأكرث  ال�صبع  اأو  ال�صت 

الع�صكري ع�ملي�ً.
اأن  �صتوكهومل  معهد  مدير  واأّكد 
و�صم�ل  الأو�صط  ال�رشق  منطقة 
اأهمية  له�  العربي  والع�مل  اأفريقي� 
اآف�ق الأمن الع�ملي خالل  كربى يف 
وت�بع:  واجل�ري  امل��صي  الع�مني 
قبيل  من  ق�ص�ي�  يف  التفكري  »عند 
العالق�ت  اأو  وفل�صطني،  اإ�رشائيل 
احلرب  وب�لطبع  اخلليج،  دول  بني 
امل�صتمّرة يف �صوري� واليمن والعراق 

اأن  الوا�صح  فمن  وم�رش،  وليبي� 
اأفريقي�  و�صم�ل  الأو�صط  ال�رشق 
عند  اهتم�من�  مركز  يف  �صتكون 
واآمن«وعن  مزدهر  بع�مل  التفكري 
للتقرير  العربية  الن�صخة  اأهمية 
اإط�ر  ي�أتي يف  ذلك  اإن  �صميث:  ق�ل 
�صعوب  ملنح  وال�صعي  ال�صف�فية 
املنطقة فر�صة الو�صول اإىل بي�ن�ت 
وحتليالت موثوقة، م�صيف�ً: »�صعوب 
تقف  اأن  ينبغي  الأو�صط  ال�رشق 
والبي�ن�ت  املعلوم�ت  اأحدث  على 
يف  يدور  م�  ب�ص�أن  موثوقية  الأكرث 
كبرية  جهوداً  نبذل  ثم  ومن  الع�مل، 
يف العمل على ن�رش ن�صخة عربية من 
-الذي  التقرير  ويحمل  تقريرن�«. 
عدة  اإىل  وتُرجم  ب�لإجنليزية  �صدر 
الع�م؛  ا�صتثن�ئية هذا  اأهمية  لغ�ت- 

املنطقة  �صهدته  م�  اإىل  ب�لنظر 
من �رشاع�ت،   2016 العربية خالل 
وتدّخالت ع�صكرية، وت�صلُّح مفرط، 
ونزوح وهجرة، وا�صتخدام لالأ�صلحة 
املحّرمة دولي�ً، وغريه�. واأ�صهم يف 
اإعداد التقرير نحو 55 موؤلّف�ً من 21 
التقرير عر�ص�ً  بلداً خمتلف�ً، ويقّدم 
اًل لالجت�ه�ت احل�لية  مو�ّصع�ً ومف�صّ
ال�صالح  ونزع  ب�لأ�صلحة  املتعلّقة 
املتعلّقة  والتطّورات  والأحداث 
يف  والأمن  وال�صالم  ب�لنزاع�ت 
التقرير  وي�صم   2016 ع�م  الع�مل 
الأول  الف�صل  ير�صد  ف�صول؛  ثالثة 
واإدارة  امل�صلّحة  النزاع�ت  منه� 
الأمن  الث�ين  وير�صد  النزاع�ت، 
والتنمية، اأم� الث�لث فري�صد الإنف�ق 

الع�صكري.



 ن�سر ح�سني داي 
/ �سبيبة ال�ساورة

الن�صرية 
لت�صييق اخلناق 

على كوكبة 
املقدمة 

وال�صاورة 
للت�صالح مع 

الأن�صار

يدخل فريق ن�رص ح�سني 
د�ي مبار�ة �ليوم �أمام 
�ل�سيف �سبيبة �ل�ساورة 

وعينه على �إحر�ز �لنقاط 
�لثالث ومو��سلة �سل�سلة 

�لنتائج �اليجابية �لتي �أ�سحى 
ي�سجلها �أ�سبال �ملدرب بالل 
دزيري، حيث ينتظر �ن ت�سهد 
�أر�سية �مليد�ن مبار�ة قوية 

ومثرية بني ت�سكيلتي �لفريقني 
�للذ�ن يعوالن على �خلروج 
بالفوز، لكن �لن�رصية متلك 

�الأف�سلية باعتبار متلك �أولوية 
�مللعب و�جلمهور، ويف هذ� 
�ل�سدد فاإن العبي �لن�رصية 
يدركون �أن �لفوز يجعلهم 

ي�سعدون �إىل �ملركز �لر�بع 
منا�سفة رفقة �جلار مولودية 
�جلز�ئر وت�سييق �خلناق على 
�أ�سحاب �ملقدمة خا�سة و�أن 
�لز�د كامال يجعل �لن�رصية 
على بعد نقطة على �ملركز 
�لثالث، وهو كما يعول عليه 

رفقاء �ملهاجم �أحمد قا�سمي 
من �أجل لعب �الأدو�ر �الأوىل 

و�سمان مناف�سة قارية 
�ملو�سم �ملقبل.

يف �ملقابل ي�ستهدف �لزو�ر 
�لعودة بنتيجة �يجابية �إىل 
�لديار من �أجل �لت�سالح 
مع �أن�سارهم وهم �لذين 

يغيب عنهم �لفوز يف خم�س 
مو�جهات �الأخرية من 

�لبطولة �لوطنية، حيث يدخل 
�أبناء مدينة ب�سار حتت غد�رة 

مدرب جديد ويتعلق �ملر 
بنبيل نغيز �لذي يعود �إىل 
�لتدريب يف �جلز�ئر �أمام 
فريقه �ل�سابق وي�ستهدف 

�إىل حتقيق بد�ية موفقة مع 
فريقه �جلديد.

ع.ق.
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اجلولة 22 من الرابطة املحرتفة الأوىل

الإثارة مبلعب 20 اأوت وقمة املوؤخرة ببلعبا�س
تتوا�سل اأم�سية اليوم مباريات اجلولة 22 من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي �سوف تعرف 

اأم�سية اليوم برجمة ثالث مباريات يف الربنامج يتقدمهم لقاء القمة املنتظر يف ملعب 20 اأوت 
ويجمع فريقي ن�سر ح�سني داي و�سبيبة ال�ساورة اللذان يناف�سان للعب على الأدوار الأوىل، ويف 
هذا ال�سدد فاإن الن�سرية تبحث موا�سلة ال�ستفاقة والنتائج اليجابية خا�سة وان الفوز ب�سمح 

لها بال�سعود اإىل املركز الرابع.

عي�سة ق.

يف �ملقابل، فاإن �لزو�ر �أمام مهمة 
و�لعودة  �يجابية  بنتيجة  �لعودة 
�لتي  �اليجابية  �لنتائج  �سكة  غلى 
مباريات  خم�س  يف  عنهم  تغيب 
�لوطنية،   �لبطولة  من  �الأخرية 
على  تاجنانت  دفاع  �سيكون  بينما 
موعد مع ��ستقبال فريق بار�دو يف 
مبار�ة جتري باأهد�ف متباينة �أين 
��ستغالل  على  �لدفاع  يعول العبو 
عاملي �الأر�س و�جلمهور من �جل 
ومغادرة  �لثالث  �لنقاط  �إحر�ز 
�أمام  �لزو�ر  منطقة �خلطر، بينما 
�يجابية  بنتيجة  �لعودة  مهمة 

�الأدو�ر  على  �لتناف�س  ملو��سلة 
�الأوىل خا�سة و�أنهم ميلكون فر�سة 

�ل�سعود �إىل كوكبة �ملقدمة.
�سيدي  �حتاد  ي�ستقبل  بينما 
يف  �لبليدة  �حتاد  �سيفه  بلعبا�س 
و�لتي  �ملوؤخرة  �أندية  بني  �رص�ع 
على  فريق  كل  خاللها  يت�سارع 
ت�سكيلة  تعول  �ين  �لبقاء،  حتقيق 
�لر�سيد  �إحر�ز  على  »�ملكرة« 
عن  �البتعاد  �أجل  من  كامال 
�لفارق  وتو�سيع  �ملوؤخرة  ثالثي 
يو��سل  فيما  �خلطر،  منطقة  عن 
بحظوظه  �لت�سبث  �لبليدة  �حتاد 
يف حتقيق �لبقاء وال خيار له �سوى 
�أي نتيجة �أخرى  �أن  �لفوز باعتبار 

�إىل  بعودتهم  تعجل  �سوف  �سلبية 
�لق�سم �الأدنى.

برنامج املباريات

احتاد بلعبا�س / احتاد 
البليدة   دون جمهور

دفاع تاجنانت / نادي 
بارادو

ن�سر ح�سني داي / 
�سبيبة ال�ساورة

املباريات تنطلق ابتداء 
من ال�ساعة 16:00

مراد حللو الناطق الر�سمي لن�سر ح�سني داي

 ل تهمنا و�صعية املناف�س
 لأننا ن�صتهدف الفوز

�لر�سمي  �لناطق  حللو  مر�د  قال 
لن�رص ح�سني د�ي ورئي�س �لنادي 
�ستكون  �ليوم  مبار�ة  باأن  �لهاوي 
و�أن  خ�سو�سا  للغاية  �سعبة 
نتيجة  لتحقيق  يطمح  �ملناف�س 
�أن�ساره  ما  بها  يت�سالح  �إيجابية  
كونه �أق�سى من �لكاأ�س يف �لدور 
مما  بلعبا�س  �أمام  �لنهائي  ربع 
يجعل فريقه يدخل �ملبار�ة بنية 
�لفوز وملزيد من �الإثر�ء و�لتنوير 
�لرجل  حللو  مر�د  من  �قرتبنا 
�لقوي يف بيت �لن�رصية وطرحنا 
�الأجو�ء  حول  تدور  �أ�سئلة  عليه 

�لعامة د�خل بيت �لن�رصية.

ماذا عن التح�سريات؟

ظروف  يف  جتري  �لتح�سري�ت 
�ملبار�ة  لهذه  ��ستعد�د�  جيدة 
الأبناء  مهما  منعرجا  تعد  �لتي 
بالفوز  �ملطالبون  �لن�رصية 
كون  جزيئات  على  �سنلعب  كما 
ممتازين  العبني  ميلك  �ملناف�س 
وعليه فنحن جمربون على �لفوز 

جمربون على �لفوز فوق ملعبنا.

 كيف ترى مناف�س الن�سرية 
يف هذا  احلوار الذي ل 
تقبل نقاطه الق�سمة ؟

ويح�سن  �رص�س  �ملناف�س 
ولذلك  قو�عده  خارج  �لتفاو�س 
بنية  �ملبار�ة  تدخل  �أن  يجب 
�لغرور  مطبة  عن  بعيد�  �لفوز 
�الأن�سار  مطلب  �أ�سحت  �لتي 
�أن  يجب  هنا  و�لالعبني  و�الإد�رة 
�ملبار�ة  جمريات  مع  يتعاملو� 
��ستغالل  مع  وبهدوء  بذكاء 

�لفر�س يف حينها.

هل من اإ�سافة ؟

 هناك كلمة ذ�ت بعد ��سرت�تيجي 
قدم  عندما  دزيري  للمدرب 
�أكد  �لفنية،  �لعار�سة  ر�أ�س  على 
من  للعمل  قدم  باأنه  حديثه  يف 
�أجال �حتالل مرتبة مهمة موؤهلة 
�لعاربة،  �أو  �لقارية  �ملحافل  �إىل 
ولي�س من �أجل بقاء �لفريق، وقال 
�إنها كلمة معربة من طرف  حللو 

دزيري و�جلميع ثمنها.
 

 ماذا تقول عن م�سوار 
الفريق يف بطولة هذا 

املو�سم ؟

فنحن  �الأخرى  بالفرق  مقارنة   
�جلو�نب  جميع  من  مرتاحون 
وهذ� �سيء مهم �سو�ء من �لناحية 
خا�سة  �أخرى،  �أمور  �أو  �ملادية 
قدم  زمرييل  ولد  �لرئي�س  و�أن 
�لالعبني  وكل  �الإمكانيات،  كل 
مرتاحون من �جلانب �ملادي وكما 
تابعتم م�سرية �لفريق لي�ست فيها 
خا�سة  �الأهم  هو  وهذ�  م�ساكل 
متحكم  زمرييل  ولد  �الأخ  و�أن 
و�الإد�رية  �ملالية  �الأمور  يف 
وم�ستحقات �لالعبني و�لدليل مل 
�لفريق  تغيري  يفكر وال العب يف 
عن  نبحث  كم�سوؤولني  نحن  الأننا 
قوية  توليفة  وتكوين  �ال�ستقر�ر 

ذ�ت م�ستقبل  و�عد.

البطولة دخلت منعرجا 
مهما وكل الفريق بداأت 

تبحث عن املزيد من 
النقاط، ماذا تقول ؟

نعمل  �أن  يجب  �الإطار  هذ�  يف 
الأن  وو�قعية  جدية  باأكرث 
�ملباريات �ملتبقية �ستكون �سعبة 
علينا  يختم  مما  �لفرق،  جلميع 
بح�سب  �للقاء�ت  باقي  ن�سري  �أن 
وو�سعيتنا  �مل�سطرة،  �الأهد�ف 
يف  متوقعون  »نحن  �أردف  كما 
نقطة   31 بـ  �لرتتيب    و�سط 
عدد  باأكرب  �لفوز  على  جمربون 
�أردنا  �إذ�  �ملباريات  من  ممكن 
�ملر�تب  �إحدى  على  نناف�س  �أن 

�ملهمة يف نهاية �ملو�سم.

هل اأنتم مرتاحون للعمل 
املنجز من طرف دزيري 

بالل كمدرب ؟

نحن مرتاحون للعمل �لذي يقول 
يتجاوبون  �لالعبون  وكل  دزيري 
�لربنامج  يف  يطبق  حيث  معه، 
وهذ�  تامة  باحرت�فية  �مل�سطر 
ما �أر�حنا  و�أر�ح �الأن�سار و�أعتقد 
�أن �لعمل ي�سري وفق خطة ناجحة 
يقوم بها �جلهاز �لفني �ملناف�س.

املناف�س هو الآخر يرغب 
يف التدارك للت�سالح مع 

اأن�ساره، خا�سة بعد اإق�سائه 
من الكاأ�س يف الدور ربع 
النهائي، ما تعليقك على 

ذلك ؟

�أكيد مناف�سنا مل ياأتي �إىل ملعب 
�سيدخل  بل  ك�سائح،  �أوت   20
من  �لعري�س  بابها  من  �ملبار�ة 
�لعودة  �أو  �ملفاجاأة،  �إحد�ث 
لن  نحن  لكننا  �إيجابية،  بنتيجة 
ندخل �ملبار�ة فائزين، بل يجب 
�أو  جيد�  تعي  �أن  عنا�رصنا  على 
تكون جاهزة ولن نرتك �ملبادرة 
للمناف�س الأن نقاط هذه �ملبار�ة 
يف غاية �الأهمية بالن�سبة لنا ولن 

ن�سيعها.

كيف تلوح لك املباراة من 
الناحية التقنية ؟

�لالعبون  فاإن  معلوماتي،  ح�سب 
�ملبار�ة  لهذه  ينبغي  كما  حظرو� 
نحو  خطوة  هي  نقاطها  الأن 
قريبني  وتبقينا  �ملقدمة  كوكبة 
من برج �ملر�قبة، �أما فيما يخ�س 
عنا�رص  فلدينا  �لتقنية  �لناحية 
غر�ر  على  عال،  م�ستوى  ذ�ت 
وغريهم  ورتاين  وعودة  قا�سمي 
هي  �لتي  �لو�عدة  �الأ�سماء  من 
جاهزة تقنيا وتريد رفع �لتحدي 
طريقة  باأية  �النت�سار  وحتقيق 
تقدم  ت�سجيل  على  عازمة  الأنها 
وهذه  �لرتتيب،  جدول  يف  �أكرب 
الكت�ساب  فر�سة  هي  �ملبار�ة 
ال  خ�رصنا  ما  وتعوي�س  نقاطها 
�ليوم  مبار�ة  الأن  بار�دو  �أمام 
بالن�سبة  �الأهمية  غاية  يف  هي 
يكون  �أن  والأن�سارنا.نتمنى  لنا 
يدخلو�  و�أن  يومهم  يف  العبونا 
هذ� �حلو�ر مركزين وبنية �لفوز.
 حاوره: فوؤاد بن طالب

خو�سي مدرب بارادو

هدفنا العودة من تاجنانت بنتيجة اإيجابية
 

يو��سل نادي بار�دو حت�سري�ته بكل 
�ملدرب  بقيادة  و�ن�سباط  جدية 
��ستعد�د�  ماريا  خو�سي  �الإ�سباين 
دفاع  مع  �ستجمعه  �لتي  للمبار�ة 
�لفني  �لطاقم  كثف  وقد  تاجنانت 
�الأخطاء  من  �لعديد  �لتمارين  من 
�ملبار�ة  يف  دونها  �لتي  و�لنقائ�س 
د�ي  ح�سني  ن�رص  �أمام  �ملا�سية 
بال�سق  �الأمر  تعلق  ما  ال�سيما 
�لهجومي و�لعمل �أكرث �أمام �ملرمى 
بطارية  و�سحن  حت�سني  بهدف 
مطالب  هو  �لذي  �الأمامي  �خلط 
بقدرة  خو�سي  نوه  كما  بالتهديف 
�لتعادل  على  و�سكرهم  عنا�رصه 
خالل �جلولة 21 �ملا�سية من جهة 
العبيه  من  طالب  ثانية  جهة  ومن 
دفاع  �أمام  �ليوم  لقاء  على  �لرتكيز 

تاجنانت.
نتيجة  باأن  للجميع  �أكد  حيث 
�ل�سابقة  �ملبار�ة  يف  �الإيجابية 

جاءت يف وقتها و�ست�سمح لنا كما قال مبو��سلة بقية �مل�سو�ر يف ظروف مالئمة، كما مل ين�سى خو�سيه تذكري 
�أ�سباله بالنقائ�س �لتي دونها على كل العب، حيث �ألح على �جلميع بالرتكيز و�للعب �جليد �أمام فريق دفاع 
�لذي �عتربه من �لفرق �لتي حت�سن �لتفاو�س د�خل قو�عده وعن �ملبار�ة و��ستعد�د �أ�سباله ملوقعة ملعب عمر 
حمادي فاإن مدرب بار�دو �أكد باأن كل �لالعبني يف �سحة جيدة وهم عازمون على �خلروج من هذه �ملبار�ة 
بالز�د كامال وال تفريط يف نقاطها، خا�سة و�أن �أبناء بار�دو �لذين يحتلون �ملرتبة �لر�بعة بـ 32 نقطة يودون 
لعب ورقة �الأدو�ر �الأوىل لهذ� �ملو�سم وبالتايل حان �لوقت ح�سب �جلهاز �لفني لبار�دو هو عدم ت�سييع �أية نقطة 

يف �جلوالت �ملتبقية ق�سد �لبقاء يف برج �ملر�قبة كوكبة �ملقدمة �إىل �آخر جولة من �لبطولة. 
فوؤاد بن طالب 
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وفد عن االحتاد العربي يلتقي م�سوؤولني من الفاف الثالثاء املقبل

حداد ا�ضتقال من املكتب الفدرايل وزط�ضي رف�ضها
ك�سفت م�سادر من داخل بيت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم اأن النائب االأول لرئي�س الهيئة الكروية ربوح حداد قدم ا�ستقالته الكتابية اإىل خري الدين زط�سي والتي ترجع اأ�سبابها اإىل 
اخلالفات يف اخلفاء بني الرجلني والتي اأ�سحت تطفو على ال�سطح خالل الفرتة االأخرية واآخرها ق�سية تاأجيل املباراة التي جتمع فريقي احتاد اجلزائر ووفاق �سطيف والتي اأ�سرت اإدارة 

االحتاد على عدم اإقامتها يف تاريخ 13 مار�س العتبار اأن الوفد ي�سل 48 �ساعة قبل موعدها بينما ت�سر الرابطة املحرتفة للعبة على تاريخها ال�سابق حتديده

عي�سة ق.

رئي�س  ف�إن  م�ص�درن�  وح�صب 
حداد  ا�صتق�لة  رف�س  الف�ف 
على  الأمر  عن  الك�صف  ورف�س 
�صي��صة  اتب�ع  مف�صال  املالأ 
حيث  املو�صوع،،  حول  الكتم�ن 
على  الفدرايل  املكتب  يتواجد 
تهديد  ظل  يف  الربك�ن  فوهة 
عدد من اأع�ص�ئه ب�ل�صتق�لة يف 
وربوح  زمرييل  ولد  ب�صري  �صورة 
جهيد  �صبقهم�  بعدم�  حداد 

من  اإعف�ئه  ط�لب  الذي  زفزاف 
مه�مه.

الوطن  ار�س  ت�صل  املق�بل،  يف 
بعثة ممثلة لالحت�د العربي لكرة 
املقبل  م�ر�س   13 بت�ريخ  القدم 
عن  مبمثلني  اللتق�ء  اأجل  من 
مقدمتهم  ويف  الف�ف  الحت�دية 
من  زط�صي  الدين  خري  رئي�صه� 
اجل بحث املمثلني عن الأندية 
ب�مل�ص�ركة  املعنيني  اجلزائرية 
يف ك�أ�س العرب لالأندية املقررة 
ب�ملغرب،  املقبلة  ال�ص�ئفة 

حيث وجهت الف�ف مرا�صلة اإىل 
اأجل  من  للعبة  العربي  الحت�د 
التي  املع�يري  عن  ال�صتف�ص�ر 
مت اختي�ر فريقي وف�ق �صطيف 
دون  للم�ص�ركة  اجلزائر  واحت�د 
الف�ف،  براأ�س  العتب�ر  اأخذ 
ممثلي  بعثة  ت�صم  �صوف  حيث 
ثالثة  للعبة  العربية  الهيئة 
يوم�  اإق�متهم  تدوم  اع�ص�ء 
�صوء  على  املنتظر  ومن  واحدا 
الفريقني  حتديد  الجتم�ع  هذا 
املعنيني ب�مل�ص�ركة يف املن�ف�صة 

العربية ب�صفة ر�صمية.
الجتم�ع  يكون  ان  ي�صتبعد  ول 
اجلليد  اإذابة  اجل  من  فر�صة 
زط�صي  الف�ف  رئي�س  بني 
حممد  العربية  الهيئة  ون�ئب 
بت�صفية  اته�مه  الذي مت  روراوة 
راأ�س  على  خليفته  مع  ح�ص�ب�ته 
من  اجلزائرية  الكروية  الهية 
خالل توجيه الدعوة اإىل فريقي 
للم�ص�ركة  والحت�د  الوف�ق 
هيئته  على  املرور  دون  العربية 

الكروية.

ك�سف رف�س �سعدي من�سب مدير فني ل�سبيبة القبائل

بن عبد الرحمان: حميط ال�ضبيبة اأثر على و�ضعيتها وتاأهيل بوزيدي الأ�ضبوع املقبل
بّرر ع�صو جمل�س اإدارة فريق �صبيبة 
الرحم�ن  عبد  بن  ن�صيم  القب�ئل 
به�  متر  التي  ال�صعبة  الو�صعية 
الذي  الن�دي  حميط  اإىل  الت�صكيلة 
يف  الت�صكيلة  نت�ئج  على  كثريا  اأثر 
بداية املو�صم الكروي احل�يل، وق�ل 
ت�رصيح�ت  يف  الرحم�ن  عبد  بن 
اإذاعية ام�س اأن حميط ال�صبيبة اأثر 
الفني  على عمل الالعبني والط�قم 
�صلب� على  انعك�س  م�  والإدارة وهو 

الن�صف  يف  حققوه�  التي  النت�ئج 
الأول من املو�صم الكروي اجل�ري، 
وا�صتطرد املتحدث ان الفريق بداأ 
بعد  ال�صحيح  الطريق  اإىل  يعود 
اأثروا  الذين  الأ�صخ��س  ا�صتبع�د 
ب�ل�صلب على الن�دي وي�أمل موا�صلة 
تتواجد  الذي  النحو  على  الت�صكيلة 
من  الفريق  اإنق�ذ  اجل  من  عليه 

ال�صقوط.
املدير  اأكد  منف�صل  مو�صوع  يف 

يو�صف  املدرب  ان  للفريق  الع�م 
من  ال�صتق�لة  يف  يفكر  ل  بوزيدي 
الفنية  الع�ر�صة  راأ�س  على  من�صبه 
للن�دي عك�س م� مت التطرق اإليه يف 
الأي�م الف�رطة، واأكد املعني غي�به 
الحتي�ط  مقعد  يف  التواجد  عن 
اأم�س  ال�صبيبة  الذي جمع  اللق�ء  يف 
ب�حت�د احلرا�س ب�صبب عدم جتهيز 
طرف  من  به  اخل��صة  الإج�زة 
القدم،  لكرة  املحرتفة  الرابطة 

اأن  الرحم�ن  عبد  بن  ك�صف  حيث 
رئي�س الفريق �رصيف مالل تف�و�س 
الدين  نور  ال�ص�بق  املدرب  مع 
مدير  من�صب  عليه  واقرتح  �صعدي 
م�  وهو  رف�صه  املعني  اأن  اإل  فني 
ف�صخ  اإىل  الطرفني  يدفع  �صوف 
العقد نه�ئي� من اأجل ت�أهيل بوزيدي 
التي  العملية  الكن�ري وهي  لتدريب 

ك�صف اأنه� �صتتم الأ�صبوع املقبل.
عي�سة ق.

 اإدارة روما تبعث املفاو�سات للتعاقد 
معه هذه ال�سائفة

 حمرز: نادم لعدم اللتحاق
  باملان �ضيتي واعتزايل جمرد

 قر�ضنة حل�ضابي

اجلزائري  الدويل  الالعب  عرّب 
لعدم  ندمه  عن  حمرز  ري��س 
فريق  �صفوف  اإىل  الن�صم�م 
الجنليزي  �صيتي  م�ن�ص�صرت 
خالل  ر�صم�  خدم�ته  طلب  الذي 
حيث  الف�رط،  ال�صتوي  املرك�تو 
اأكد اأن امل�ن �صيتي وجهة مف�صلة 
مع  اللعب  يف  يرغب  لعب  لكل 
فريق كبري، واأ�ص�ر متو�صط ميدان 
قن�ة  مع  ت�رصيح�ت  يف  اخل�رص 
الربيط�نية  �صبورت�س"  "�صك�ي 
من  ك�في�  وقت�  ي�أخذ  �صوف  اأنه 
الكروي  م�صتقبله  ح�صم  اجل 
ورف�س  املقبلة،  ال�ص�ئفة  خالل 
اإىل  حتوله  يف  احل�صم  املتحدث 
بيب  ال�صب�ين  املدرب  كتيبة 
املو�صم  بنه�ية  ر�صمي�  غوراديول 
الرتيث  على  �صدد  حيث  اجل�ري، 
الأي�م  تك�صفه  �صوف  م�  وانتظ�ر 

م�صددا اأنه بخري مع ن�ديه لي�صرت
عن  احلديث  اإىل  حمرز  وع�د 
عرب  ن�رصه�  مت  التي  التدوينة 
التوا�صل  موقع  على  ح�ص�به 

والتي  "ف�ي�صبوك"  الجتم�عي 
كرة  مي�دين  اعتزاله  خالله�  يعلن 
يتعلق  الأمر  كل  اأن  وق�ل  القدم 
اأحد  طرف  من  ح�ص�به  بقر�صنة 
الأ�صخ��س والذي ق�م بكت�بة تلك 
به�،  له  عالقة  ل  التي  الكلم�ت 
اخرتاق  جمرد  املر  اأن  مو�صح� 
يوؤثر  اأقل ومل  ول  اأكرث  ل  حل�ص�به 
فيه الأمر بل يوا�صل الرتكيز على 
واجب�ته مع فريقه لي�صرت �صيتي ل 
احلديث  رف�س  انه  م�صيف�  غري، 
بلبلة  يثري  ل  حتى  املو�صوع  حول 

لأن املو�صوع ل ي�صتحق ح�صبه.
روم�  ن�دي  اإدارة  بعثت  لالإ�ص�رة 
نظريته�  مع  مف�و�ص�ته�  اليط�يل 
التع�قد مع  اأجل  �صيتي من  لي�صرت 
يف  الفرن�صي  لوه�فر  ن�دي  خريج 
ال�صيف املقبل، وذلك وفق جريدة 
"كوريريي ديلو �صبورت" اليط�لية 
التي ك�صفت ان املف�و�ص�ت ت�صب 
انتق�ل  �صفقة  قيمة  حول  ح�لي� 

حمرز اإىل �صفوفه�.
عي�سة ق.

اأكد اأنه غري متخوف من جتربته التدريبية اجلديدة

نغيز: فرق �ضا�ضع بني اجلزائر وال�ضعودية وعقدي مع ال�ضاورة يحميني
�ص��صع  فرق  تواجد  نغيز  نبيل  املدرب  اأّكد 
البطولتني  بني  املوفرة  الإمك�ني�ت  ن�حية  من 
ن�دي  على  اأ�رصف  اأين  وال�صعودية  اجلزائرية 
اأحد ومتت اإق�لته موؤخرا، حيث ق�ل لدى نزوله 
�صيف� على الإذاعة الوطنية اأن الفريق كبري من 
يف  للمدربني   العمل  اإمك�ني�ت  توفري  ن�حية 
ال�صعودية مق�رنة مب� هو موجود يف اجلزائر، 
م�صيف� اأنه ومن خالل جتربة العمل التي ق�دته 
تب�ين كبري من جميع  ال�صعودية وقف على  اإىل 
النواحي بني البطولتني وك�ن الفرق كم� هو بني 
�صعر  وانه  خ��صة  ق�ل  مثلم�  وال�صم�ء  الأر�س 
الدوري  يف  عمله  فرتة  خالل  مدرب�  بنف�صه 

من  لعبني  مع  تعمل  اأنه  مو�صح�  ال�صعودي 
على  همه  وك�ن  الن�دي  يف  اجلن�صي�ت  خمتلف 
التقني  اجل�نب  على  والرتكيز  امليدان  اأر�صية 
ب�عتب�ر اأن كل الأمور متوفرة يف الفريق، عك�س 
يكون  حيث  ببالدن�  التدريب  جم�ل  يف  العمل 
املدرب ملزم� ب�لتفكري يف ت�أخر امل�صتحق�ت 
امليدان  اأر�صية  عن  والبحث  لالعبيه  امل�لية 
تعرقل  التي  امل�ص�كل  من  وغريه�  للتدرب 

تطبيقه لطريقة العمل.
اأنه غري متخوف  نغيز  اأو�صح  اأخرى،  من جهة 
بعدم�  الوطنية  البطولة  يف  للعمل  العودة  من 
ل�صبيبة  الفنية  الع�ر�صة  راأ�س  على  تعيينه  مت 

رئي�س  اإىل  حتدث  اأنه  اأ�ص�ر  حيث  ال�ص�ورة، 
الفريق حممد زرواطي والنت�ئج من يتحكم يف 
وقع  اأن  ا�صتطرد  اأنه  ورغم  التدريبي،  م�صواره 
على عقد يحميه م�صتقبال اإل اأنه �صّدد اأنه �صوف 
يعمل من اجل قي�دة الفريق للعودة اإىل امل�ص�ر 
ال�صحيح وحتقيق النت�ئج اليج�بية مو�صح� اأن 
العمل  اإمك�ني�ت  وفرت  ال�ص�ورة  �صبيبة  اإدارة 
املطلوبة التي جتعل مط�لبته� بتحقيق النت�ئج 
اليج�بية منطقي، وك�صف اأن الهدف امل�صطر 
ل�صم�ن  البوديوم  يف  املو�صم  اإنه�ء  الإدارة  مع 

م�ص�ركة ق�رية املو�صم املقبل.
ع.ق.

الت�سكيلة بقيت يف العا�سمة االإقامة بفندق داي والتدريبات مبلعب احلماية املدنية

وفاق �ضطيف عاد اأم�ض لأر�ض الوطن والتح�ضري لالحتاد ينطلق
اإىل  الب�رحة  م�ص�ء  �صطيف  وف�ق  فريق  وفد  و�صل 
اأر�س الوطن ق�دم� من مط�ر حممد اخل�م�س ب�لدار 
اأين  غ�ن�  م�راطونية من  رحلة  بعد  املغربية  البي�ص�ء 
�صت�رز حل�ص�ب ذه�ب  اأدوان�  ن�دي  اأم�م  مب�راته  لعب 
اأبط�ل  رابطة  من�ف�صة  من  ع�رص  ال�ص�د�س  الدور 
�صقوط ممثل اجلزائر يف فخ  �صهدت  والتي  اإفريقي�، 
الوفد  اأع�ص�ء  ع�نى  حيث  رد،  دون  بهدف  الهزمية 
ال�صط�يفي من الإره�ق والتعب وهم الذين ا�صتغرقوا 
اإىل  العودة  اأجل  من  املب�راة  انته�ء  على  �ص�عة   48
املكوث يف  الوف�ق  اإدارة  ف�صلت  الوطن، حيث  اأر�س 
والعودة  �صطيف  مدينة  اإىل  التنقل  وتف�دي  الع��صمة 
جمددا اإىل الع��صمة وذلك من اأجل حت�صري املواجهة 

من   23 اجلولة  عن  اجلزائر  احت�د  اأم�م  املقدمة 
بت�ريخ  برجمته�  مت  والتي  الأوىل  املحرتفة  الرابطة 
13 م�ر�س املقبل، ولهذا الغر�س ف�إن رفق�ء الالعب 
اإق�متهم بفندق داي  ربيعي �صوف ميكثون طيلة فرتة 
احلم�ية  ملعب  �صتكون على  والتدريب�ت  داي  بح�صني 
املدينة ب�لدار البي�ص�ء، قبل العودة اإىل الدي�ر من اأجل 
التح�صري لإي�ب املن�ف�صة الق�رية املقررة يف 18 من 

ال�صهر اجل�ري.

اإدارة الوفاق تك�سف خطة زط�سي �سد حداد

الرئي�س  اإدارة  مرا�صلة  ك�صفت  منف�صل  �صي�ق  يف 

القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  اإىل  حم�ر  ح�ص�ن 
احت�د  اأم�م  املب�راة  ت�أجيل  على  موافقته�  ب�ص�أن 
اجلزائر مثلم� ط�لبت اإدارة الن�دي الأخريرغبة رئي�س 
زط�صي �رصب  الدين  للعبة خري  اجلزائرية  الحت�دية 
اللق�ء  ت�أجيل  رف�س  بعدم�  ب�لوف�ق  ربوح حداد  ن�ئبه 
عك�س م� ط�لب به م�صريو الن�دي الع��صمي وا�صتعمل 
رئي�س الف�ف ورقة الوف�ق من اجل تثبيت موعد اللق�ء 
الثالث�ء املقبل قبل اأن ت�أتي مرا�صلة اإدارة الوف�ق التي 
توؤكد موافقته� على ت�أجيل لق�ءه� اأم�م الحت�د �صفعة 
لزط�صي ك�صفت من خالله خطته من اجل �رصب ن�ئبه 

وف�صحت الأمور بك�صفه� اإىل العلن.
عي�سة ق.
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الدوري الأوروبي

املدفعجية ومار�ضيليا على اأعتاب ربع النهائي
نهائي  لربع  التاأهل  نحو  مهمة  خطوة  مر�سيليا  خطا   
اأتلتيك  اأول ام�س على �سيفه  الدوري الأوروبي بعد تغلبه 
بلباو ال�سباين 3-1 يف ذهاب ثمن النهائي، و�سجل اهداف 
اأوكانبو�س هدفني ودمييرتي  لوكا�س  مر�سيليا الرجنتيني 
ركلة  من  بلباو  اتلتيك  هدف  على  ادوريز  ووقع   باييت 
اأمام  التعادل  فخ  يف  اليطايل  روما  لزيو  و�سقط  جزاء، 
ت�سريو  لالزيو  الوكراين 2-2 و�سجل  كييف  دينامو  �سيفه 
كييف  ولدينامو  اندر�سون،  فيليبي  والربازيلي  اميوبيلي 

ت�سيغانكوف والربازيلي جونيور موراي�س.
م�سيفه  اأمام  الرو�سي  بطر�سربغ  �سان  زينيت  وخ�رس 
ليبزيغ الأملاين بهدفني لهدف، و�سجل لاليبزيغ الربتغايل بروما وتيومي ويرنر واليطايل دومينيكو 
كري�سيتو لزينيت، ويف مباراة اأخرى، �سجل الكولومبي فريدي مونتريو ثنائية ليقود �سبورتينغ ل�سبونة 
الربتغايل للفوز 2-0 على ح�ساب �سيفه فيكتوريا بلزن الت�سيكي، وتقام مباريات الإياب يوم اخلمي�س 
15 مار�س املقبل. بدوره، و�سع اأر�سنال الإجنليزي قدماً يف ربع نهائي م�سابقة الدوري الأوروبي 
الأرميني هرنيك خميتاريان  من  كل  و�سجل  �سريو،  �سان  ملعب  2-0 يف  ميالن  على  ذهاباً  بفوزه 
على  الإ�سباين  مدريد  اأتليتكو  انت�رس  اأخرى،  مباراة  ويف  اأر�سنال.   هديف  رام�سي  اآرون  والويلزي 
دييغو  والربازيلي  نيغيز  �ساووؤل  بثالثية نظيفة �سجلها كل من  الرو�سي  لوكوموتيف مو�سكو  �سيفه 
كو�ستا وكوكي، وانت�رس ليون الفرن�سي خارج اأر�سه على ح�ساب �س�سكا مو�سكو الرو�سي بهدف �سجله 
الربازيلي مار�سيلو اأنتونيو يف الدقيقة 68، وتعر�س برو�سيا دورمتوند الأملاين للهزمية على اأر�سه 
اأمام ريد بول �سالزبورغ النم�ساوي 1-2، و�سجل الالعب فالون برياي�سا ثنائية الفريق النم�ساوي فيما 

�سجل اأندريه �سورله هدف دورمتوند الوحيد.

مولر: قدرتي يف احل�ضول على ثقة املدرب 
لال�ضتمرار يف البايرن

اأو�سح توما�س مولر جنم بايرن ميونخ الأملاين، موقفه من الرحيل عن 
البافاري م�ستقباًل، وقال خالل ت�رسيحات ملوقع »�سبورت 1«  الفريق 
الأملاين: »اأفتقد فيليب لم حيث زاملته لعدة �سنوات يف امللعب، وكان 
لدي الكثري من املواقف امل�سحكة معه، لكننا جمرد اأ�سخا�س يف هذه 
املنظومة وحني ترحل ياأتي لعب اآخر بدل منك«، واأ�ساف: »�سيحدث 

وبالتاأكيد  اأهمية،  الأكرث  ال�سيء  هي  دائًما  والريا�سة  الأمر،  نف�س  معي 
فيليب لم وبا�ستيان �سفاين�ستايغر لي�سا جمرد لعبني، ولكن �سيظالن اأ�سخا�س 

لل�سنوات  النظر  ال�سعب  »من  مولر:  اأجاب  البافاري،  مع  م�ستقبله  وعن  بارزين«. 
»لكن ل الثالث اأو الأربع املقبلة، ولكن اإذا كانت الأمور ت�سري ب�سكل جيد، فلماذا اأرحل«.وا�ستدرك: 

اأحد يعرف اأبًدا، ما �سيحدث يف ال�سنوات القليلة املقبلة، قدرتي والظروف وهل �ساأح�سل على ثقة املدرب اأم ل«، 
و�سارك مولر هذا املو�سم مع بايرن يف 30 مباراة مبختلف امل�سابقات، حيث �سجل 10 اأهداف و�سنع 11 اآخرين.

كيون: الفوز الأوروبي اأنقذ 
رقبة فينغر

الأخري  فوز  اأن  اأر�سنال  اأ�سطورة  يعتقد 
اأم�س حل�ساب  اأول  2-0 على م�سيفه ميالن 
ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي قد اأعاد 
الفرن�سي  املدرب  يف  الفريق  جماهري  ثقة 
اآر�سني فينغر، وقال مارتن كيون جنم الغانرز 
حقيقية،  اأزمة  يف  كان  »اأر�سنال  ال�سابق: 
اجلميع كان يتحدث عن اأن اإقالة فينغر اأمر 
وقت«،  م�ساألة  فقط  هو  رحيله  واأن  اأكيد، 

رائعة خا�سة  مباراة  قدم  »اأر�سنال  وا�ساف: 
يف ال�سوط الثاين، وقاتلوا بكل قوة، بينما كان 
ميالن �سيئا للغاية اأعتقد اأن املدرب جينارو 
غاتوزو ي�سعر بخيبة اأمل«، وياأمل اأر�سنال يف 
التتويج بلقب الدوري الأوروبي هذا املو�سم، 
من اأجل التاأهل مبا�رسًة لدوري اأبطال اأوروبا 
يف  ال�ساد�س  املركز  حاليا  يحتل  اأنه  خا�سة 

الربميريليغ بعد مرور 29 جولة.

نيمار يخطط للرحيل اإىل الريال
 من بوابة بر�ضلونة

يفكر الربازيلي نيمار دا �سيلفا جنم نادي باري�س �سان جريمان 
الإ�سباين،  بر�سلونة  ال�سابق  ناديه  اإىل  العودة  يف  الفرن�سي 

اإىل  لين�سم  املا�سي  ال�سيف  البار�سا  عن  نيمار  ورحل 
باري�س �سان جريمان يف �سفقة تاريخية بلغت 222 مليون 
يورو، اإل اأن الأمور مل ت�رس على ما يرام بالن�سبة له يف 
م�سط  يف  قوية  لإ�سابة  موؤخرا  تعر�س  حيث  فرن�سا، 
من  مبكرا  الأبطال  دوري  الباري�سيون  ودع  كما  القدم 
الدور ثمن النهائي على يد ريال مدريد، ووفقا ل�سحيفة 
عن  اأعرب  نيمار  فاإن  الإ�سبانية  ديبورتيفو«  »موندو 

رغبته يف العودة لرب�سلونة وقد نقل هذا ال�سعور لزمالئه 
واأو�سحت  الكتالوين،  الفريق  يف  وامل�سوؤولني  ال�سابقني 

ال�سحيفة اأن الربازيلي نادم على الرحيل للفريق الفرن�سي، واأنه 
اخلروج  على  �ست�ساعده  اخلطوة  هذه  اأن  اعتقد  عندما  خمطئا  ظل كان  من 

الأرجنتيني ليونيل مي�سي جنم بر�سلونة، واأ�سارت ال�سحيفة اىل اأن عودة نيمار لرب�سلونة يف حال 
حدوثها �ستكون يف �سيف عام 2019 ولي�س �سيف العام احلايل.من ناحية اأخرى قالت ال�سحيفة 
اإن اإدارة بر�سلونة ل تفكر حاليا يف هذا الأمر ول تتعامل معه بجدية، بينما يرى اآخرون اأن عر�س 
الالعب العودة لرب�سلونة، جمرد عذر قبل اأن ين�سم يف النهاية للغرمي ريال مدريد، وذلك يف حال 
رف�س ادارة البلوغرانا عودته، وهذا هو املتوقع خا�سة لوجود م�ساكل ق�سائية بني اجلانبني يف 
الوقت الراهن، ورفع نيمار دعوى �سد بر�سلونة يطالب فيها مبكافاأة جتديد عقده، بينما اإدارة 

النادي الكتالوين رف�ست ذلك ب�سبب اأنه مل يلتزم بالعقد حتى نهايته ورحل اإىل �سان جريمان.

فا�ضكيز اأبرز مناف�ضي مي�ضي
ظهر لوكا�س فا�سكيز ب�سكل مميز مع ريال مدريد يف املباريات القليلة املا�سية، ل �سيما م�ساهمته الكبرية يف تاأهل الفريق 
اإىل ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا، على ح�ساب باري�س �سان جريمان، واأ�سارت �سحيفة »اآ�س« الإ�سبانية اأن فا�سكيز لعب 
الدقائق احلا�سمة اأمام باري�س �سان جريمان ذهاًبا، و�سجل الهدف الأول اأمام ليغاني�س كما �سنع هدف كري�ستيانو رونالدو 
يف مرمى باري�س اإياًبا، ويعد فا�سكيز، اأف�سل �سانع اأهداف لريال مدريد يف الدوري الإ�سباين هذا املو�سم، حيث �سنع 7 
اأهداف، ومنذ اأن لعب اأ�سا�سًيا اأمام ريال �سو�سيداد، اأ�سبح فا�سكيز ثاين اأف�سل هداف للفريق بهدفني و6 متريرات حا�سمة 
خلف كري�ستيانو رونالدو 11 هدًفا ومتريرة حا�سمة، ويف الليغا تربز اأرقامه مع الفريق، ففي اآخر 3 مباريات �سجل هدًفا 

و�سنع 4، كما يعد من اأكرث الالعبني م�ساركًة يف الدوري حيث لعب 22 مباراة 8 منها كان اأ�سا�سًيا.
اأف�سل ممرر يف  ثاين  وهو  دقيقة،   1950 الفريق،يف  مع  13 متريرة حا�سمة  فا�سكيز  لوكا�س  العام، ميتلك  املجموع  ويف 
الكرة الإ�سبانية هذا املو�سم خلف مي�سي، الذي �سنع 15 هدًفا لرب�سلونة، وا�ستطاع فا�سكيز ت�سجيل 7 اأهداف، 3 منها يف 
الدوري الإ�سباين وهدف يف دوري اأبطال اأوروبا، اإىل جانب 3 يف كاأ�س ملك اإ�سبانيا، وبعد مراجعة الإح�سائيات، فاإن كل 
املباريات التي �سارك فيها لوكا�س فا�سكيز اأ�سا�سًيا مع ريال مدريد يف الليغا، مل يخ�رس الفريق منها اأي مباراة، حيث فاز 

يف 28 لقاًء وتعادل مرتني.
.........................................................

بالتر ياأمل يف ر فع قرار اإيقافه 
ويدعم املغرب

متنى جوزيف بالتر الرئي�س ال�سابق للفيفا نق�س قرار ايقافه اآمال اأن 
ال�سابق  الرئي�س  ا�ست�سافة مونديال 2026، واأعرب  تنال املغرب �رسف 

لالحتاد الدويل اأول اأم�س عن رغبته بالنتهاء من ق�سية ايقافه التي طالت 
دعمه مدتها بع�س ال�سيء، وعن اأمله باحل�سول على نق�س قرار جلنة الأخالق، موؤكدا 

الذي  بالتيني  مي�سال  الفرن�سي  وعودة   2026 مونديال  ل�ست�سافة  املغرب  له لرت�سيح  يزال  ل 
م�ستقبل يف كرة القدم، واأو�سح بالتر اخلا�سع منذ 2015 لإجراء جزائي ب�سبب اإدارة غري �سليمة يف عملية دفع 1،8 مليون 
الق�ساء  اأن  اإعالم عدة منها وكالة فران�س بر�س  اأمام و�سائل  ال�سابق يف زيوريخ  الأوروبي  لبالتيني رئي�س الحتاد  يورو 

ال�سوي�رسي يف برن ا�ستدعى حمامي الطرفني يف اإطار هذه الق�سية.
واأ�سار بالتر انه مل يح�سل �سيء منذ �سبتمرب 2015 تاريخ فتح الإجراء �سده ب�سبب اإدارة غري �سليمة، معتربا اأن الفرتة 
طويلة بع�س ال�سيء، واأو�سح رئي�س الفيفا ال�سابق ان جل�سات ال�ستماع هذه كانت نتيجة لإحالة بالتيني --املوقوف اي�سا 
لل�سبب عينه--، الق�سية اإىل املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان، واأكد: »الن، و�سع بالتيني الق�سية بني يدي املحكمة 
الأوروبية حلقوق الإن�سان، قبل اأ�سبوعني، ا�ستمع الق�ساء ال�سوي�رسي اإىل جماعة بالتيني يف برن، املحامي اخلا�س بي كان 
موجودا هناك اي�سا، وبرهن جمددا على اأن الدفع لبالتيني كان �سحيحا«، وتراأ�س بالتر الذي يحتفل بعد يومني مبيالده 
82 الفيفا من 1998 اإىل 2015 قبل ان ي�ستقيل من من�سبه يف خ�سم موجة من الف�سائح هزت عامل كرة القدم، ومت اإيقافه 
عن اي ن�ساط لثماين �سنوات مت تخفي�سها اىل �ست.   واأكد ال�سوي�رسي: »اأريد اأن ننتهي من هذه الق�سية. اإذا اأقفلت الق�سية 
يف الق�ساء ال�سوي�رسي، فال يوجد اإي �سبب لبقائها يف الفيفا، ما اريده هو من جهة عمل الق�ساء ال�سوي�رسي، ومن جهة 
اأخرى اإيجاد احلجج الالزمة للح�سول على نق�س لقرار جلنة الأخالق« امل�ستقلة التابعة للفيفا التي فر�ست عليه عقوبة 
الإيقاف، وجتنب بالتر الرد على �سوؤال حول ح�سوره مونديال 2018 بناء على دعوة الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني، 
لكنه اأكد دعمه للمغرب ل�ست�سافة ن�سخة 2026 على ح�ساب الرت�سيح الثالثي الكندي-املك�سيكي-الأمريكي، وقال يف هذا 
ال�سدد »قلبي يدق لإفريقيا، بعد مونديال 2002 يف كوريا اجلنوبية واليابان، اعتربنا اأن التنظيم امل�سرتك كان كابو�سا، 
تنظيم  قادرا على  كان املغرب  واذا  قانون مكتوب،  الأف�سلية. هذا  فله  تر�سيح منفرد  انه طاملا وجد  ذاك  بعد  قررنا 
مونديال مب�ساركة 48 منتخبا فيجب منحه �رسف ال�ست�سافة«. وعن ال�ستعانة بتقنية الفيديو يف التحكيم، قال »بالتيني 
كان معار�سا لهذا املو�سوع. اأدخلت بعد ذلك تقنية خط املرمى، ومل اأكن يف البداية متحم�سا لها، ال�ستعانة بحكم الفيديو 
�ستخترب يف املونديال، وهيئة البورد قالت نعم لتجربتها«، واأ�ساف: »لكن يف كل الأحوال، املونديال يجب األ يكون حقل 
اختبار ملثل هذه التغيريات التقنية، يجب ان تطبق اأول يف مناف�سات ال�سباب«.وعن احتمال عودة بالتيني الذي تنتهي مدة 
اإيقافه يف اأكتوبر 2019، اإىل الفيفا او الحتاد الأوروبي، قال: »بكل تاأكيد. بالتيني ل يزال �سابا، واعرف انه يفكر بالأمر، 

ل ميكنه ان يتنازل بهذه الطريقة لأنه يعاين يف الوقت احلا�رس، عودته �ستكون بالتاأكيد م�ستحقة«.
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الإمارات �سيف �سرف الدورة الثالثة ملهرجان �سرم ال�سيخ للم�سرح
اأعلنت اإدارة مهرجان �سرم ال�سيخ الدويل للم�سرح ال�سبابي اأ�سماء املكرمني يف دورته الثالثة التي حتمل ا�سم الفنان حممد �سبحي، واملقرر انطالقها يف الفرتة 

من 1 اإيل 9 اأفريل املقبل، وذلك يف موؤمتر �سحايف باملركز الأعلى للثقافة بدار الأوبرا امل�سرية، بح�سور رئي�س املهرجان املخرج مازن الغرباوي والرئي�س ال�سريف 
للمهرجان �سميحة اأيوب وحممد �سبحي ومدير املهرجان وفاء احلكيم وال�سيناري�ست وليد يو�سف.

واأكدت مديرة املهرجان وفاء 
احلكيم اأن حفل افتتاح الدورة 
الثالثة �شت�شهد تكرمي كل من 
حممد �شبحي وحممد هنيدي 
نورالدين،  مني  والتون�شية 
عبد  ر�شا  امل�رصية  والكاتبة 
عائ�شة  والإماراتية  املنعم، 

عبد الرحمن.
اخلتام  حفل  اأن  واأو�شحت 
رجب،  �شيد  تكرمي  �شي�شهد 
ع�شام  امل�رصحي  واملخرج 
واملخرج  والكاتب  ال�شيد، 

ومروة  رزق،  حم�شن 
حممد  واأعرب  عبداملنعم. 
بحمل  �شعادته  عن  �شبحي 
اأن  واأعلن  ل�شمه،  الدورة 
�شيف  �شتكون  الإمارات 
متمنياً  املهرجان،  �رصف 
اجلديدة  الدورة  ت�شهم  اأن 
امل�رصحية،  الفرق  تبني  يف 
مع  اجلهود  بت�شافر  وذلك 
طريق  عن  الإعالم  و�شائل 
الفرق.  تلك  عرو�ض  ت�شوير 
فكرة  رف�شه  �شبحي  واأعلن 

م�رصحاً  املهرجان  ت�شنيف 
امل�رصح  اأن  بدعوي  �شبابياً، 
والكبار  الأطفال  فيه  ي�شارك 
من خمتلف  ال�شخ�شيات  وكل 
املراحل العمرية. ومن جانبه 
مازن  املهرجان  رئي�ض  قال 
كبار  م�شاهمة  اإن  الغرباوي 
وراء  وامل�رصحيني  الفنانني 
دوراته  يف  املهرجان  جناح 
ال�شابقة، م�شرياً اإيل اأن الدورة 
الثالثة ت�شهد م�شاركة 45 دولة 

منها 15 دولة اأفريقية.

ح�سني اجل�سمي ي�ستعد لت�سوير اأغنية 
وطنية مب�ساركة جنوم م�سريني

ح�سوله من  روك" ي�سخر  "ذا 
 على جائزة اأ�سواأ فيلم

ح�شني  الإماراتي  الفنان  قام 
اجل�شمى بالنتهاء من و�شع �شوته 
من  جديدة،  وطنية  اأغنية  على 
اأمين بهجت قمر،  ال�شاعر  كلمات 
وتوزيع  يحيى،  حممد  واأحلان 

توما، واإخراج بتول عرفة.
وبح�شب ما اأفادت م�شادر اإعالمية 
م�رصية، جتمع الأغنية عدداً كبرياً 
والوطن  م�رص  يف  الفن  جنوم  من 
اأ�رصف  الفنان  واأبرزهم  العربي 
زكي وروجينا ومها اأحمد وجمدي 

�شليم  ومي  يو�شف  ورانيا  كامل 
واإميي �شامل وهاين رمزي وغريهم 

من النجوم.
عرفة  بتول  املخرجة  و�شورت 
اأحد  يف  الكليب  من  واحداً  يوماَ 
الت�شوير  وت�شتكمل  م�رص،  �شوارع 
يف مدينة ال�شيخ زايد بوجود هوؤلء 
اأن يتم طرح  النجوم، ومن املقرر 
الأغنية الفرتة املقبلة بعد النتهاء 
طريقة  على  الأغنية  ت�شوير  من 

الفيديو كليب.

�شخر بطل الأك�شن الأمريكي دواين 
روك"  بـ"ذا  واملعروف  جون�شون 
من  اإن�شتغرام،  على  ح�شابه  عرب 
فيلمه Baywatch بجائزة  فوز 
جوائز  توزيع  حفل  يف  فيلم  اأ�شواأ 
جلمهوره  جون�شون  وقال  رات�شي. 
اإىل  �شيعود  اإنه  اإن�شتغرام  عرب 
موؤكداً  جائزة،  يحمل  وهو  منزله 
اأنها بالطبع لي�شت الأو�شكار متمنياً 
اأن يح�شل عليها يف يوم من الأيام، 
م�شرياً اإىل اأنه يجب اأن يكون هناك 

ت�شنيف جديد للجائزة خا�شة اأنها 
وتدور  اجلمهور.  اأحبه  فيلم  اأ�شواأ 
فيلم "Baywatch" حول  ق�شة 
بو�شانون  ميت�ض  الإنقاذ  حار�ض 
الإنقاذ  حار�ض  مع  يت�شادم  الذى 
بداية  يف  برودى  مات  اجلديد 
اأجل  من  للتناف�ض  معاً  عملهما 
حار�ض  وظيفة  على  احل�شول 
يتحدا  اأن  قبل  ال�شاطئ،  اإنقاذ 
معاً لك�شف خطة ع�شابة اإجرامية 

حملية تهدد م�شتقبل ال�شاطئ.

تامر ح�سني يعلن موعد طرح األبومه اجلديد

9 دول جديدة تبث امل�سل�سل الرتكي
 "الغرفة 309"

�شيطرح  اإنه  ح�شني،  تامر  قال 
األبومه اجلديد بني عيدي الفطر 
على  رداً  وذلك  والأ�شحي، 
موعد  عن  جمهوره  ت�شاوؤلت 

نزول الألبوم.
�شفحته  عرب  ح�شني  وكتب 

بوك  في�ض  مبوقع   الر�شمية 
قائاًل: "�شايف نا�ض كتري بت�شاأل 
هينزل  اهلل  �شاء  اإن  الألبوم،  عن 
اهلل  �شاء  اإن  لو  العيدين  بني 
كام  كل  تعطيل،  اأي  حم�شل�ض 
يوم كده هعرفكم �شوية معلومات 

عنه.
عل  يعمل  اأنه  ح�شني  واأ�شاف 
يف  �شيطرحها  جديدة  اأغنية 
دلوقتي  "�شغال  املقبلة:  الأيام 
ا�شمها  جداً  مهمه  اأغنيه  يف 
بت�رصف  ل�شاعر  اإختيار"  "متن 

اإين بقدمه لتاين مرة ا�شمه �شابر 
كمال، افتكروا ا�شمه كوي�ض باإذن 
اهلل هيكون ليه �شاأن كبري اوي اوي 
يف عامل التاأليف الغنائي، واأحلان 
طبعاً  بدر،  �رصيف  العبقري 
وتوزيع  فيه،  جمروحه  �شهادتي 
واملوزع  الفنان  عمري  �شديق 
وعزف  مكاوي  �رصيف  الراقي 
�رصيف  الكبري  العازف  جيتار 
جداً  مهمه  اأغنيه  فعاًل  فهمي، 

وربنا يكرمنا جميعاً يارب".
اأو�شك  ح�شني  تامر  اأن  يذكر 
الفيلم  ت�شوير  من  النتهاء  على 
ماندو  للمخرج  "البدلة"  اجلديد 
اأكرم  بطولته  وي�شاركه  العدل، 
عبدالعزيز،  ودلل  ح�شني، 
وماجد امل�رصي، وحممد ثروت، 
وطاهر اأبوليلة، ومي ك�شاب، من 

تاأليف اأمين بهجت قمر.

لبث  جديدة  دول   9 ت�شتعد 
"الغرفة 309"،  الرتكي  امل�شل�شل 
ومن بينها دولة عربية، وذلك بعد 

التفاق مع ال�رصكة املنتجة.
من  كل  يف  امل�شاهدون  وي�شتعد 
ونيكاراغوا،  ورومانيا،  تون�ض، 
ورو�شيا،  واألبانيا،  وبلغاريا، 
وغريها،  وبوليفيا،  واأنغول، 
املرتجم  امل�شل�شل،  مع  لاللتقاء 
خالل  اأي�شا،  للعربية  حاليا 
الإعالم  بح�شب  القادمة،  الفرتة 

الرتكي.
ويلعب دور البطولة يف امل�شل�شل 
 26( اأوزدمري  دمييت  الفنانة 
باليل  فوركان  والفنان  عاما(، 
قناة  على  ويعر�ض  عاما(،   31(
عدة  منذ  الرتكية،  "فوك�ض" 

موا�شم.

 ،"309 "الغرفة  م�شل�شل  وق�شة 
الذي  "اأونور"  البطل  حول  تدور 
له  املتبقي  املرياث  اأخذ  عليه 
من جده، ولكن قبل ذلك عليه اأن 
يتزوج و ينجب يف اأ�رصع وقت، كي 
ابن عمه املرياث،  منه  ياأخذ  ل 
بالبطلة  يلتقي  ذلك  اإطار  ويف 
بينهما  وتن�شاأ  بال�شدفة،  "ليل" 

عالقة حب تتكلل بالزواج.
الرتكية  امل�شل�شالت  وحققت 
يف  كبريا  وجناحا  انت�شارا 
تتبواأ  جعلها  الأخرية،  ال�شنوات 
املرتبة الثانية عامليا يف ت�شدير 
اأمريكا،  بعد  امل�شل�شالت 
ت�شتورد  التي  الدول  وبلغت عدد 
من  اأكرث  الرتكية،  امل�شل�شالت 

مئة دولة.



جنيب  مع  »�أيام  كتاب  يت�ضمن 
قبل  من  ين�رش  مل  ما  حمفوظ« 
�أ�رش�ر  من  حمفوظ  جنيب  عن 
من  �أهميته  وتاأتي  وحكايات، 
�ل�ضحفي  �لناقد  موؤلفه  كون 
من  كتبه  �لع�رشي،  فتحي 
جنيب  للأديب  معاي�ضته  و�قع 
حمفوظ، بعد فوزه بجائزة نوبل 
�متدت  معاي�ضة  وهي  للآد�ب، 
�لأهر�م  موؤ�ض�ضة  يف  �ضنو�ت   7
خ�ض�ص  �لذي  �جلناح  د�خل 

لأديب نوبل.
مقدمة  يف  �لع�رشي  وي�ضري 

كتابه �إىل �أنه مل يحاول ��ضتثمار 
�لرجل  ��ضتغلل  ول  �ملوقف 
نحو  �أي  على  بجانبه  وجوده  �أو 
حتى �لت�ضوير معه ومع �ضيوفه، 
�أ�رش�ر  به  �لكتاب  �أن  مو�ضحاً 

خ�ضه بها جنيب حمفوظ.
منها  ف�ضول  عدة  ي�ضم  �لكتاب 
�لنيل«،  قلدة  �إىل  نوبل  »من 
و»حمفوظ بني �لكتب و�ل�ضينما«، 
و»�ضريته وم�ضريته«، و»�ملقاهي 
حمفوظ«،  جنيب  حياة  يف 

و»حمفوظ يقول«.
وكاالت
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للباحث الدكتور علي ثويني

معجم عمارة �ل�سعوب �لإ�سالمّية - �أعالم ومعلومات

ال�سادر بربيطانيا

عمر �سيف غبا�ض ي�ستعر�ض كتابه »ر�سائل �إىل �ساب م�سلم«  بدبي

60 �ساعرة و�ساعرً� كرديًا يف حالة غ�سب ت�سامنا 
مع “بارين كوباين”

للكاتب فتحي الع�سري

»�أيام مع جنيب حمفوظ« �أ�سر�ر وحكايا
 مل تن�سر عن �أديب »نوبل«

»ال ميكن اعتبار العمل املعجمي ُم�ستجداً على الثقافة العربّية االإ�سالمّية، فلتلك الثقافة واحل�سارة ريادة يف هذا ال�سرب من النتاج الفكري 
الذي و�سل الذروة يومًا. وال نّدعي ريادة تلك املحاولة املعجمّية، وال كونها االأح�سن قطعًا، ولكنها دلو متوا�سع، الغاية منه ملء بع�س الفراغ 

الذي تعاين منه احلالة التدوينّية يف الثقافة العربّية، وال�سّيما يف العلوم والفنون، حتى تفوقت عليها بع�س الثقافات ال�سغرية«.

وكاالت

بهذه �لروؤية، يُطل �لباحث �لدكتور 
�لكبري  جهده  على  ثويني  علي 
�ل�ضعوب  عمارة  )معجم  و�ملتفرد 
ومعلومات(  �أعلم   - �لإ�ضلمّية 
�ضفحة،   600 يف  يقع  �لذي 
عنو�ناً   884 نحو  وي�ضتعر�ص 
و�أبرز  �لإ�ضلمّية  بالعمارة  متعلقاً 

�مل�ضتغلني فيها قدمياً وحديثاً.
 

اأقرب الفنون لكينونة 
االإن�سان

 
يرى �ملوؤلف �أن �لعمارة هي �أقرب 
�إىل كينونة  �لثقافة و�لفنون  �ضوؤون 
و�ضكناته  وهو�ج�ضه،  �لإن�ضان 
وحركاته. فهي �ملدينة، و�لزقاق، 
ُو�ضمت  و�إن  و�لعمل،  و�لد�ر، 
�لعمارة باأنها فن، فهي �ملفيد من 
و�لكمايل  �لعابر  ولي�ص  �لفن،  ذلك 
منه، بل هي �ل�رشوري و�مللمو�ص.

بني )�لو�ضف( و)�لتحليل(
 

)بح�ضب  للأ�ضف  �لعرب  ورث 
و�ضفّياً  لغوياً  خطاباً  �لكتاب( 
�ضارباً  ماز�ل  و�لفنون،  للعمارة 

�لظاهرة  �رشح  يف  �أطنابه 
من  بالرغم  وتدوينها،  �ملعمارّية 
من  )ول�ضّيما  بُذلت  �لتي  �جلهود 
�إىل  تطويرها  يف  �مل�ضت�رشقني( 
�لنظر  ب�رشف  �لتحليلّية،  �حلالة 
يحملها  كان  �لتي  �ملاآرب  عن 
و�للغة.  �لثقافة  تلك  عن  بع�ضهم 
بتطوير  ثمة طموح كبري  مع ذلك، 
من  �لعربّية  باللغة  ي�ضمو  خطاب 
و�ضولً  )�لتحليل(  �إىل  )�لو�ضف( 
يف  ي�ضطلع  �لذي  )�لتمثيل(  �إىل 
�لبحث عن مو�طن �لإبد�ع، ومنها 
�لعمارة، ول�ضّيما يف تق�ضي �لآلية 
من  �لنتقال  خللها  من  مت  �لتي 
�إىل  و�لروحّية  �لفكرّية  �حلالة 

�لتج�ضيد �لإبد�عي.
 

م�سطلح غام�س
 

م�ضطلح  يز�ل  ل  �آخر،  جانب  من 
ويُثار  غ�ضاً  �لإ�ضلمّية(  )�لعمارة 
م�ضدره  عن  و�ضكوك  لغط  حوله 
ميثل  هو  وهل  �ل�ضت�رش�قي، 
�لإ�ضلم �لفكري �أو �أنه تفريغ فني 
عملية  هو  �أو  �لقوم،  علية  لرغبة 
يف  ر��ضخة  قدمية  لعمارة  �إحياء 
ذ�ت  �لإ�ضلمّية،  �لأقطار  عمارة 

�لقدمي،  �ل�رشق  يف  �لكبري  �لباع 
فحوى  �إدر�ك  يتعدى  وهذ� 
�لأمر  �لظاهرة،  كنه  �إىل  �ملفهوم 
�لذي يدعونا �إىل �جلزم باأن �حلالة 
�لتمثيلّية تنطبق على �لعمارة �لتي 
�لنظر  بغ�ص  �مل�ضلمون،  �أنتجها 
�لجتماعي  �لطبقي  �لطابع  عن 

و�لفكري و�ل�ضيا�ضي.
 

فهي بالنتيجة عمل �أنا�ص ب�ضطاء، 
ينقلون  �ملوؤمنني،  من  جلهم 
�لعامل  باأناملهم �رشمدّية عمار�ت 
�لذي  �لإ�ضلم  بفكر  �لقدمي، 
�ل�ضجايا،  �لنفو�ص، وحّرك  �خرتق 
به  علّق  ما  �ل�ضدد  بهذ�  ونتذكر 
فتحي  ح�ضن  �مل�رشي  �ملعماري 
�ليد ل ت�ضدر  عليها قائًل: حركة 
عن �لعقل وحده، بل وعن �ل�ضعور 
روحي  ذكاء  �لأ�ضابع  وذكاء  �أي�ضاً، 

قبل كل �ضيء.
هدف �ملعجم

�ل�ضعوب  )عمارة  معجم   يحاول 
�لتطور  �ضياق  �ضمن  �لإ�ضلمّية( 
�لعمارة،  بتدوين  �لقيام  �لفكري، 
�ملعمارّية،  �ملعلومات  كنه  و�رشح 
و�رشد حياة وفكر �لأعلم، وحتليل 
يف  �أوىل  خطوة  ليكون  �أعمالهم، 

�ملعماري  �لرت�ث  قب�ص  جمع 
�أو  �ملر�جع،  بطون  يف  �ملتناثرة 
على  و�لطلع  �لأطلل،  ثنايا  يف 
ل  ُف�ضّ ما  �إىل  يُ�ضاف  هوؤلء،  فكر 
�للغوي،  و�لقتبا�ص  �ل�ضتنتاج  من 
متهيدّية  حالة  �عتباره  ميكن  مبا 
عن  معارف  د�ئرة  �أو  ملو�ضوعة 
�لعمارة يف �أقطار �لعامل �لإ�ضلمي 

تباعاً.
 

منهجّية البحث

�عتمد �ملعجم منهجّية بحثّية تقوم 
�لغربّية  �ل�ضخ�ضيات  كل  ذكر  على 
و�لفنون  �لعمارة  يف  �أ�ضهمت  �لتي 
�ملعماريني  كل  وذكر  �لإ�ضلمّية، 
�أ�ضماوؤهم  وردت  �لذين  �مل�ضلمني 
ُم�ضتتة يف كتب �لرت�ث، و�إير�د كل 
م�ضطلح جديد وطارئ يف �لعمارة 
�لعاملّية، مبا ميكن �أن يُ�ضّكل �رشحه 
�إثر�ء ملفاهيم �لعمارة �لإ�ضلمّية، 
�لتي  �مل�ضطلحات  بع�ص  و�إير�د 
يف  و�لبحث  و�أدو�ته،  بالفن  تتعلق 
�لو�رد  �لكلمة  باأ�ضل  يتعلق  ما  كل 
يعود  وجلها  �لقدمية،  �للغات  يف 
بع�ص  وتد�ول  �لآر�مّية،  �للغة  �إىل 
م�ضطلحات مو�د �لبناء يف �لعمارة 

�لطرز  كل  وت�ضنيف  �لإ�ضلمّية، 
متا�ص  يف  كانت  �لتي  �ملعمارّية 
مع  تاريخي  �أو  جغر�يف  ح�ضاري 
�أ�ضماء  و�إير�د  �لإ�ضلمّية،  �لعمارة 
�لإقليمّية،  �لعمارة  مد�ر�ص  بع�ص 
من �أجل �إظهار بع�ص �خل�ضو�ضيات 

�لتاريخّية �لتي �كتنفتها.
 

وقفة معا�سرة
 

ويدعو �ملعجم �إىل وقفة معا�رشة 

للدين  �ملادّية  �لثقافة  يف 
على  ق�رشه  وعدم  �لإ�ضلمي، 
و�لطقو�ضي،  �لروحي  �جلانب 
�لعقيدة،  هذه  حجة  �إظهار  يف 
و�لإقر�ر باأهميتها. ومعجم عمارة 
يقول  كما  �لإ�ضلمّية،  �ل�ضعوب 
لتدوين  �آفاق  لفتح  موؤلفه، حماولة 
�لذي  و�ملعماري  �لفني  �لفكر 
�ل�ضطلح  تقدم  �أمام  تر�جع 

�لعلمي و�لأدبي.

عن  غبا�ص  �ضيف  حتدث  عمر 
�ضاب  �إىل  »ر�ضائل  �مللهم  كتابه 
�أم  مدر�ضة  طلب  �أمام  م�ضلم«، 

�ضقيم للتعليم �لأ�ضا�ضي بدبي.
لوز�رة  �ل�ضت�ضافة  هذه  وتاأتي 
�لإمار�ت  و�لتعليم،  �ضفري  �لرتبية 
�أيام  فعالية  �إطار  يف  فرن�ضا  يف 
تنفذها  �لتي  �لثقافية  �لوز�رة 

�ضمن  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
�لقر�ءة 2018، وبالتعاون مع  �ضهر 

موؤ�ض�ضة �لإمار�ت للآد�ب.
للقر�ءة،  �لوطني  �ل�ضهر  و�ضي�ضم 
�أكرث من 1700 مبادرة وفعالية على 
م�ضتوى دولة �لإمار�ت، حيث دعا 
رئي�ص جمل�ص  �لدولة  رئي�ص  نائب 
حممد  �ل�ضيخ  دبي،  حاكم  �لوزر�ء 

�إىل  �أخري�ً،  مكتوم،  �آل  ر��ضد  بن 
�لدولة  يف  �جلميع  جهود  ت�ضافر 
على  و�لعمل  �ل�ضهر  يف  للم�ضاركة 
له  متز�يد  زخم  و�إ�ضفاء  �إجناحه 
مبا يلبي م�ضتهدفات �لإ�ضرت�تيجية 

�لوطنية للقر�ءة.
ر�ضالة   27 �ضكل  �لكتاب يف  وياأتي 
�ضيف،  �لأكرب  �بنه  �إىل  عمر  كتبها 

هذه  ع�رشة  �لثامنة  �ضيبلغ  �لذي 
�مل�ضتهَدفني  �لقّر�ء  لكّن  �ل�ضنة، 
بكثري،  �أكرب  نطاق  على  ينت�رشون 
ويقول غبا�ص:«�أكتب هذه �لر�ضائل 
�إىل �بنّي �لثنني، و�إىل جميع �ل�ضّبان 
بنّية  ون�ضاء،  �مل�ضلمني، من رجال 
�لأ�ضئلة  بع�ص  على  �أعينهم  فتح 
ومنحهم  يو�جهونها،  قد  �لتي 

�ملحتملة  �لأجوبة  من  جمموعة 
�لتي �ضيجدونها يف متناولهم«.

يف  بالإجنليزية  �لكتاب  و�ضدر 
و�لوليات  �ملتحدة  �ململكة 
�ملتحدة عن »بيكادور«، د�ر �لن�رش 
ماكميلن«،  »بان  من  �ملتفّرعة 
�إىل جانب ن�ضخة رقمية م�ضموعة 
ب�ضوت �ملوؤلف، وبح�ضب ما ذكرت 

�ضحيفة �حلياة عنه »ميكن �عتبار 
ُمبطًل  ترياقاً  �لكتاب  ر�ضائل 
ملفعول �لر�ضائل �لدعائية �ل�ضادرة 
�لإ�ضلمّية  �لدولة  تنظيم  عن 
من  وغريه  �لإرهابي  )د�ع�ص( 
�لعنف  �إىل  تلجاأ  �لتي  �لتنظيمات 

و�لدمار با�ضم �لدين«.
وكاالت

�ملعرفيني  د�ر جتمع  عن  �ضدرت 
�لأحر�ر جمموعة �ضعرية م�ضرتكة 
�لزيتون-  �أيقونة  بارين  بعنو�ن- 
عن �ملقاتلة �لكردية بارين كوباين، 
�ضتني  حو�يل  �ملجموعة  ت�ضمنت 
و�ضاعر�ً  �ضاعرة  ل�ضتني  ق�ضيدة 
كردياً، وباللغتني �لكردية و�لعربية، 
ج�ضدت جميعها حالة �لغ�ضب �إز�ء 
�لتمثيل بج�ضد هذه �ملقاتلة، كما 
�أظهر ذلك �أحد �لفيديوهات �لتي 
�لف�ضائل  يف  بع�ضهم  عن  ن�رشت 
جانب  �إىل  قاتلت  �لتي  �ل�ضورية 
مدينة  على  عدو�نها  يف  تركيا 
عفرين �لكردية يف �ضوريا. وجاءت 
طبعت-�ألكرتونياً  �لتي  �ملجموعة 

على �أن تطبع لحقاً ب�ضكل ورقي- 
�ثنتني وثمانني �ضفحة،  يف حو�يل 
�إبر�هيم  منها  �لعربي  للق�ضم  قدم 
مقدمته:  يف  جاء  ومما  �ليو�ضف، 
ثمة ما �أريد �أن �أ�ضري �إليه، وهو �أن 
�ل�ضتجابة  �رشيع  كان  �إذ�  �ل�ضعر 
هذ�  فاإن  حدث،  �أي  مع  للتفاعل 
يتم  مامل  ذروته  يبلغ  ل  �لتفاعل 
�لتز�وج ما بني هذ� �حلدث وفنيته 
تلك  جتاوزنا  لأننا  وذلك  �لعالية، 
�ل�ضعر  فيها  يكون  �لتي  �ملرحلة 
جمرد تاأريخ- فح�ضب- بل �إن ذلك 
باأدو�تها  �لق�ضيدة �لتي ل جتازف 
عاملها-  كان  �أياً  كاملة-  �لفنية، 
�إىل  ترتقي  �لتي  �لق�ضيدة  فهي 

�أن  قادرة  �لكبري  �حلدث  م�ضتوى 
تكون وفية لهذ� �حلدث، و�إن كان 
�رشوطه  �ضعر�ً  �حلدث  حل�ضور 
�خلا�ضة، كما �أن ل ق�ضيدة ميكنها 
�أن تغدو كبرية مبجرد �تكائها على 
ح�ضبنا،  كان  و�إن  �لكبري،  �حلدث 
ن�ضو�ص  من  جمموعة  �أمام 
�لعظيم  �حلدث  هذ�  تناولت 
�لتي  �ل�ضعقة  ن�ضتقرىء  �أننا  هو 
فاأ�ضعلتها،  جميعاً،  �أرو�حنا  م�ضت 
من  لكل  كان  وقد  و�أججتها، 
يدُلّ  مبا  ف�ضيلته،  �حلدث  تناول 
و�ضدقه،  ووفائه،  �إن�ضانيته،  على 

وماأثرته يف ح�ضا�ضيته �لإن�ضانية.
وكاالت
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قراءة يف كتاب برتراند را�سل �سريتي الذاتية  1872- 1914

انفعاالت ثالثة متناهية يف القوة
حاول عامل الريا�سيات ال�سهري واملفكر 
برتراند را�سل من خالل عر�س �سريته 

الذاتي التي �ساغها يف موؤلف حمل عنوان 
» برتراند را�سل �سريتي الذاتي 1872- 

1914« التوقف عند اأبرز املحطات التي مر 
بها مند مرحلة الطفولة اإىل غاية اإمتامه 

موؤلفه ال�سهري« اأ�سول الريا�سيات« الذي ال 
يزال اإىل غاية اليوم املرجع االأ�سا�سي لعلم 
الريا�سيات، املوؤلف �سادر عن دار املعارف 
امل�سرية تكفل بعملية ترجمته اإىل اللغة 

العربية الدكتور عبد اهلل احلافظ واآخرون 
فيما اأ�سندت عملية مراجعته للدكتور �سوقي 

ال�سكري.

يحي عواق.

عر�ض  را�سل  برتراند  ا�ستهل 
افتتاحية  بكلمة  الذاتية  �سريته 
ما  عر�ض  خاللها  من  حاول 
يقول:«  فكتب  اأجله  من  عا�ض 
انفعاالت  لقد حتكمت يف حياتي 
ثالثة ب�سيطة بيد اأنها متناهية يف 
البحث عن  للحب،  القوة: احلنني 
على  ال�سديد  االإ�سفاق  املعرفة، 
وهي  ويتعذبون«  يعانون  الذين 
حولها  متحورت  التي  االنفعاالت 
من  عر�ض  التي  ال�سبعة  الف�سول 
حياته  تفا�سيل  املوؤلف  خاللها 
يف  احلب  تلم�ض  اأنه  اإىل  م�سريا 
جتلياته  واأ�سمى  �سوره  اأعمق 
الذي  االأرواح  بجمال  املتعلقة 
يو�سل املرء اإىل حد القد�سية اإن 
بلغ يف احلب مقا�سده،  هو فعال 
اأما عن املعرفة وال�سعي الدوؤوب 
من اأجل حت�سيلها فقد اأكد را�سل 
جزء  حتقيق  ا�ستطاع  قد  باأنه 
الو�سول  عن  عجز  اأنه  غري  منها 
تعلق  فيما  اأما  الكثري،  اإىل 
باالنفعال الثالث الذي حكم حياة 
بال�سعور  برتراند را�سل واملتعلق 
يتعذبون  من  على  باالإ�سفاق 
اأقر  باأهوال الدنيا وم�ساقها فقد 
تلم�سه  الذي  احلب  باأن  املوؤلف 
التو�سل  ا�ستطاع  التي  واملعرفة 
اإليها مكنتا له من الت�سامي الذي 
تعبريه  ح�سب  ال�سماء  حد  به  بغ 
التي مل  االإ�سفاق  اأن عاطفة  غري 
ي�ستطع التخل�ض منها كانت دائما 
ما تعيده اإىل االأر�ض املليئة بال�رش 
والتي عرب عنها بقوله«.. اإين اأتوق 
ولكني  ال�رش  وطاأة  تخفيف  اإىل 
اأنا  منه  اأعاين  فاإين  اأ�ستطيع  ال 
االآخر.«انطالقا من هذه الثالثية 
عملية  نحو  طريقه  املوؤلف  �سق 
عاي�سها  التي  ذكرياته  ا�سرتجاع 
من  غاية متكنه  اإىل  مند طفولته 

حتقيق اإجنازه العلمي الكبري.

طفولة

الف�سل  يف  را�سل  برتراند  تطرق 
احلديث  اإىل  موؤلفه  من  االأول 

اإمتازت  التي  طفولته  مرحلة  عن 
الطائ�سة  االأعمال  من  بالكثري 
من  لطفل  ينبغي  كان  ما  التي 
بها  يقوم  اأن  اأر�ستقراطية  عائلة 
عليها  علق  التي  املرحلة  وهي 
طفولتي  باأن  الزعم  بالقول:«..اإن 
كانت كلها جد ووقار ينطوي على 
باحلياة  نعمت  لقد  تام،  تظليل 
بع�ض  كان  واإن  اأ�ستطيع  ما  غاية 
نزعة  من  ينبع  به  ا�ستمتع  ما 
التي  الدالئل  وهي  �رشيرة..« 
يقوم  كان  التي  مغامراته  اأكدتها 
بها داخل الق�رش هذا اإ�سافتا اإىل 
اال�ستك�ساف  نحو  الدائم  تطلعه 
حادثة  يف  حيث  التعلم  وحب 
عندما  اأجاتا  عمته  مع  له  وقعت 
�رشد  لل�ساطئ  معها  اإ�سطحبته 
ال�ساطئ  مباهج  اأذكر  قائال:«... 
االأ�سداف  اأن  اأده�سني  ...وما 
حينما  بال�سخور،  الت�ساقا  تزداد 
منها  ينتزعها  ان  االإن�سان  يحاول 
فقلت لعمتي اأجاتا: هل االأ�سداف 
ال  فاأجابت:  عمتي؟  يا  تفكر 
يجب  اإذا  قائال:  فاأ�سفت  اأعرف 
االأعمال  تتعلمي« وغريها من  اأن 
يقوم  را�سل  كان  التي  ال�سبيانية 
بها والتي حتمل يف دالالتها فطنة 
لهذا  بالكثري  تعد  عقل  ورجاحة 
الطفل. اأما عن مرحلة املراهقة 
التي تطرق لها الكاتب يف الف�سل 
اأكدت  فقد  موؤلفه  من  الثاين 
ا�ستطاع  قد  را�سل  باأن  تفا�سيلها 
املعارف  من  العديد  اكت�ساب 
نتيجة احتكاكه بالكثريمن فال�سفة 
الكبري  ونهمه  ع�رشه  ومفكري 
به عقولهم  ما جادت  قراءة  على 
�سبيل  اأقالمهمفعلى  وترجمتها 
املفكر  نذكر  احل�رش  ال  الذكر 
حقه  يف  را�سل  كتب  الذي  كاريل 
كبري  ب�سغف  قرات  قائال:«.... 
للمفكر كاريل لكني رف�ست رف�سا 
التي  العاطفية  احلجج  تلك  باتا 

كان ي�سوقها الإثبات الدين..«
وهي الدالئل التي تدل على حالة 
لرا�سل  املتقدم  الفكري  التمرد 
اإال  �سيء  اأي  يقبل  يكن  مل  حيث 

حجج  اإىل  م�سنودا  كان  ما  اإدا 
عليه  ماتدل  وهو  منطقية  علمية 
الق�سية  »....اإن  التالية  العبارات 
اإذا  اإال  تقبل  ال  اأن  يجب  الدينية 
املطلوب  كال�سند  �سند  لها  كان 
يف الق�سية العلمية..« وهو املبداأ 
را�سل  برتراند  عليه  داأب  الذي 
الق�سايا  كافة  مع  التعامل  يف 
م�سوار  طوال  تواجهه  كانت  التي 
عن  اما  والعملية،  العلمية  حياته 
القاعدة التي ينطلق منها املوؤلف 
عمومياتها  يف  للحياة  نظرته  يف 
يف  قاعدتي  ...اأما  قال:«  فقد 
�سلوكي  يف  تهديني  التي  احلياة 
عنها  اإنحراف  اأي  اأعترب  والتي 
خطيئة هي اأن اأ�سلك بطريقة قد 
جتلب اأكرب �سعادة ممكنة �سواء يف 
الكم اأو يف الكيف..« وهي النظرة 
املثالية يف عمومياتها لكنها جد 
العلم  بجانب  تعلق  فيما  واقعية 

واملعرفة.

عدم قبول الق�سية الدينية

الثالث  الف�سل  يف  را�سل  تطرق 
اإىل  الذاتي  �سريته  عر�ض  من 
درا�سته  مرحلة  عن  احلديث 
اجلامعية يف كامربدج التي التحق 
بها يف دي�سمرب 1889 والتي زادت 
والفكري  العلمي  ر�سيده  من 
العالقات  �سعيد  على  وحتى  بل 
من  العديد  التقى  اأين  ال�سخ�سية 
اأقر  املفكرين ويف هذه املرحلة 
ال�سخ�سي  التعليم  باأهمية  را�سل 
خرية  قبل  من  يتلقاه  كان  الذي 
يتنقلون  كانو  الذين  املدر�سني 
من  خ�سي�سا  عائلته  منزل  اإىل 
مكن  الذي  االأمر  تعليمه  اأجل 
الفكري  والتمرد  التفوق  من  له 
الذي  االأمر  وهو  اجلامعة  يف 
من  العديد  لدى  متوفرا  يكن  مل 
اأقرانه الذين تتلمذوا وفق طريقة 
�سفوف  يف  الكال�سيكية  التعليم 
لينتقل  النظامية،  املدار�ض 
عن  احلديث  اإىل  املوؤلف  بعدها 
االأمريكية  من  خطوبته  مرحلة 

تعرف  التي  �سميث  بري�سل  اآلي�ض 
اأثناء  هاينهد  �ساحية  يف  عليها 
عمه  رفقة  بها  يقوم  كان  جولة 
اأقر  والتي  املنطقة  يف  روللو 
كانت  األي�ض  اأن  غري   ...« ب�ساأنها 
�ساأن  من  ...وكان  جدا  جميلة 
على  اأتغلب  جعلتني  اأن  عطفها 
خجلي وقد اأحببتها من اأول نظرة 
...« قرر را�سل بعد تطور العالقة 
بينه وبني اآلي�ض اإىل اأن يقدم على 
الذي  الزواج  هذا  منها  الزواج 
االعرتا�سات  من  العديد  القى 
نتيجة  را�سل  عائلة  من  خا�سة 
مقدمتها  يف  اعتبارات  لعدة 
كانت  بحيث  ال�سن  يف  كربها 
تكربه بخم�ض �سنوات اإ�سافتا اإىل 
توجهاتها الدينية غري اأنه وبالرغم 
واجهت  التي  املعيقات  كل  من 
را�سل  اعتربه  الذي  حبه  م�سار 
اأنه  اإال  املرحلة  تلك  يف  الوحيد 
بتاريخ  األي�ض  من  الزواج  ا�ستطاع 
بعدها  لتعرف  دي�سمرب1894   13
اآلي�ض  و  را�سل  الزوجني  ق�سة 
و�سلت  التجاذبات  من   العديد 
التجادبات  وهي  االبتعاد  حد 
الف�سل  املوؤلف  لها  التي خ�س�ض 
لينتقل بعدها  اخلام�ض من كتابه 
لالإ�سهاب يف احلديث عن ع�سقه 
االأبدي لعلم الريا�سيات الذي األف 
فيه رفقة �سديقه هوايتهد موؤلفه 
بالقيا�ض  االأمر  اأول  �سماه  الذي 
املنطقي والذي نقله بعد تطوير 
م�سمى  اإىل  ونوعا  كما  حمتواه 
»اأ�سول الريا�سيات« وهو املوؤلف 
عمر  من  �سنوات   10 اأخد  الذي 
را�سل والذي كاد يدفعه يف اإحدى 
كتب  فقد  االنتحار  اإىل  مراحله 
يقول« ترى هل يقدر يل اأن اأخرج 
املظلم  الطويل  ال�رشداب  من 
فيه...«   تورطت  اأين  يبدو  الذي 
الكبري  املوؤلف  �سغف  اأن  غري 
يوا�سل  جعله  الريا�سيات  بعلم 
جهده اإىل اأن متكن يف االأخري من 
الذي  املوؤلف  وهو  موؤلفه  اإجناز 
اأقول  ...كنت  بالقول:«  عليه  عرب 
اأن  اأخريا  ا�ستطعت  لقد  لنف�سي 

االإجناز..«  ي�ستحق  �سيئا   اأجنز 
الذي  العلمي  االإجناز  هذا  بعد 
�سلب من حياة الكاتب 10 �سنوات 
واملعاناة  اجلهد  من  كاملة 
التاأمل  حياة  اإىل  را�سل  ان�رشف 
والبحث يف ثنايا الروح االإن�سانية 
ب�ساأنه  اأقر  الذي  التوجه  وهو 
ال�سنني  خالل  كنت  املوؤلف..« 
بالدقة  اإال  اأهتم  ال  خلت  التي 
نف�سي  اأجد  بي  فاإدا  والتحليل 
ممتلئا مب�ساعر ال�سوفية.....اأين 
كرغبة  عميقة  رغبة  لذي  تولدت 

بوذا يف العثور على فل�سفة جتعل 
االإن�سانية حمتملة..« وهو  احلياة 
املوؤلف  فيه  متكن  الذي  التوجه 
من تاأليف كتاب م�سوم ب« عبادة 
هذا  اإىل  اإ�سافة  احلر«  الرجل 
اأواخر عر�ض  را�سل يف  اأقر  فقد 
عن  توقف  باأنه  الذاتية  �سريته 
العالقة  واأن  األي�ض  زوجته  حب 
اأ�سبحت عالقة  بينهما  العاطفية 
التي  التناق�سات  وهي  �سطحية 
حتى  املوؤلف  ثناياها  بني  عا�ض 

اأواخر �سنوات عمره.



�صحةاجلمعة 9 ال�سبت 10  مار�س 2018 املوافـق   لـ 21 جمادىالثاين  1439ه 18

اإذا كان الأكل حاجة فاجلوع �صرورة!

ثورة يف طب العيون

هل يعيد الأطباء الرو�س الب�صر لكفيف؟
اأكد عدد من الأطباء الرو�س ا�صتعدادهم للقيام جمددا بعملية معقدة لزراعة �صبكية ا�صطناعية يف 
عني �صخ�س اأعمى فبعد النجاح الباهر الذي حققه الأطباء التابعون للمركز الرو�صي لطب الأنف 
والأذن واحلنجرة، اأواخر يونيو الفائت، باإجراء عملية دقيقة وهامة لزراعة �صبكية ا�صطناعية 
اإعادة الكرة واإجراء عملية مماثلة  يف عني مري�س يبلغ من العمر 59 عاما، قرروا هذه املرة 
ملري�س يعاين من فقدان الب�رص. وحول بع�س التفا�صيل قال الأطباء: »جرت الأمور ب�صال�صة 
وهدوء حني اأجرينا اأول عملية، لقد متكنا من القيام بعمل جراحي دقيق وناجح ا�صتمر ل�صت  

وبعد مرور ب�صعة اأ�صهر، قرر ممولو العملية الأوىل وامل�رصفني عليها توحيد اجلهود مرة اأخرى  
اأحد اأع�صاء �صندوق األي�صري عثمانوف اخلريي لوكالة نوفو�صتي الرو�صية قال: »من املفرت�س اأن 

الأطباء  من  الفريق  نف�س  باإ�رصاف  و�صتتم  اجلاري،  دي�صمرب   4 الثنني  يوم  اجلديدة  العملية  جترى 
وزيرة  قالت  كما  العمليات  من  النوع  هذا  وجناح  الأوىل،  العملية  اأجروا  الذين  واخلرباء  واملهند�صني 

ال�صحة الرو�صية �صابقا �صيفتح الطريق ملا ي�صمى بالرعاية الطبية العالية التقنية يف البالد«.

فوائد ل�صعة النحل
 ل�صعة النحل،موؤملة لكنها مفيدة تعد ل�صعة النحلة الو�صيلة التي تدافع بها النحلة عن نف�صها عندما يقوم الإن�صان اأو احليوان بالإقرتاب منها اأو من 

عند  الإن�صان  مبهاجمة  النحالت  من  جمموعة  اأو  نحلة  تقوم  حيث  الإقرتاب من الع�صل املوجود يف خاليا مملكتها ع�صلها، 
الل�صعة رغم ،كما تعمل على ل�صع احليوانات و احل�رصات التي تاأكلها  تاأكل ع�صلها، لكن هذه  اأو 

اأملها،تعود بالفائدة على اجل�صم 
اخلاليا  تن�صيط  على  تعمل  النحلة  ل�صعة  الع�صبيه املوجوده يف الدماغ وذلك تعمل 
تنتقل من مكان  اإ�صارات ح�صية  اإر�صال  القر�صة اإىل اخلاليا احل�صيه املوجوده من خالل 

الدموية يف املنطقة ال�صفلى من الدماغ، كما توؤدي هذه  الدوره  تن�صيط  اإىل  اللدغة 
مما  احلمراء  الدم  كريات  عدد  من  يعطي اأثراً يف ن�صاط اجل�صم وحيويته، والزيادة 
من الوزن؛ فعندما تقوم النحلة بتوجيه و تعد هذه القر�صة من اأف�صل الو�صائل للتخل�س 
فاإنها  ال�صحية،  اأو  املق�صود  للهدف  م قر�صتها  ز تقو ا فر هذا باإ ويقوم  الأيوين  اللعاب  من  كمية 

املوجوده  الدهنيات  جميع  بحرق  بدوره  الع�صو اللعاب  هو يف  املقرو�س  الع�صو  كان  لو  فمثال،  املقرو�س، 
مان�صبته ب�صكل تدريجي الذراع فاإن اللعاب املوجود يف مكان القر�صة �صيتن�رص  يحرق  وبتايل  الذراع  اأجزاء  كافة  يف 

تعر�س اجل�صم اإىل اأكرث من قر�صه يف نف�س الوقت ،يحدث ما ي�صمى بتليف 99% من الدهنيات التي توجد يف هذه املنطقة امل�صتهدفة واإذا 
مقاومًة  على  قدرة  اأكرث  ي�صبح  اجللد  اأن  به  البكرتيا واأكرث حتماًل لدرجات احلرارة املرتفعة،حيث يحدث ذلك يف حالة اجللد؛واملق�صود 

كون جميع القر�صات يف مكان واحد،اأما اذا تعددت اأماكن الل�صعات فيوؤدي ذلك اإىل تخرث الدم ؛اأي تكون طبقة من الدم تكون اأق�صى من الدم العادي، 
مما يعطي الأوعيه الدمويه قدرة اأكرث على مقاومة ال�صموم و مكافحتها ، وبالتايل م�صاعدة الكبد وتخفيف العبء عنه

 و�صفات منزلية لتفتيح 
الهالت ال�صوداء

مو�صعي فوق املنطقة املراد عالجها يوميًا يف �صاعات امل�صاء قبل لونها الطبيعّي، وذلك من خالل تطبيق كمية قليلة منه ب�صكل الن�صطة، على راأ�صها فيتامني هـ الكفيل بتجديد الب�رصة واإعادة يحتوي زيت اللوز على ن�صبة عالية من م�صادات الأك�صدة الطبيعّية زيت اللوز 
النوم، ثم غ�صله يف �صباح اليوم التايل.

دقائق على الأقل، وتكرار العملية ب�صكل يومي ومبعّدل مرتني. عن ن�صف �صاعة على الأقل، ثم تطبيقه فوق العيون ملدة ع�رص  يتم تقطيعه اإىل �رصائح �صميكة، وو�صعه يف الثالجة ملدة ل تقّل  اخليار
جيداً باملاء، وتكرار العملية ب�صكل يومي ملدة تزيد عن اأ�صبوعني.القطن، ملدة ل تقّل عن خم�س ع�رصة دقيقة، ثم غ�صل املنطقة مت�صاوية، وتطبيق املزيج الناجت على املنطقة بقطعة معّقمة من يتم خلط هذه الع�صائر الطبيعّية مع بع�صها البع�س بكمياٍت ع�سري اخليار والليمون 

ذلك يف جتديد لون اجللد، ويف التخل�س من الت�صبغات ب�صورة مغلفات ال�صاي يتم نقع اأكيا�س ال�صاي يف كمية منا�صبة من املاء  الأوعية الدموية، وبالتايل التخلّ�س من اللون الداكن والنتفاخات. عالجها، حيث ت�صاهم درجات احلرارة املنخف�صة يف تقلي�س حجم  تتم تغطيتها بقطعة من القما�س، وتطبيقها فوق املناطق املراد  مكعبات الثلج
�رصيعة

ثقل الل�صان 
اأحد  باأنه  الل�صان  ثقل  يُعرف 

نطق  يف  ال�صعوبة  اأعرا�س 
يُعرف  ما  اأي  الكالم، 
يف  التغيري  اأو  بالغمغمة، 
يف  ال�رصعة  اأو  الإيقاع، 
من  العديد  وهناك  الكالم، 

ثقل  اإىل  املوؤدية  ؛ الأ�صباب  ن لل�صا ا
امل�صاكل  بع�س  وجود  ال�صحية يف الدماغ، اأو وجود مثل: 

ويف هذه املقالة �صنتحدث عن ال�صطرابات الع�صلية، والع�صبية، 
طرق  على  �صنتعرف  كما  الأ�صباب،  العالجهذه 

عالج ثقل الل�صان طبياً  ميكن العالج بذهاب املري�س اإىل طبيب التخاطب املتخ�ص�س 
يف اللغة لختبار امل�صكلة، ومعاجلتها، حيث يتعلم املري�س الكثري من املهارات التي 
تكرار  اإىل  املري�س  يحتاج  وقد  الل�صان،  ثقل  م�صاكل  على  بالتغلب  له  ت�صمح  �صوف 
�صحيح  ب�صكل  عليها  ال�صيطرة  كيفية  تعلم  اأجل  من  وتكراراً  مراراً  الأ�صوات  بع�س 
دون اإدغام عالج ثقل الل�صان بالأع�صاب  م�صغ الزجنبيل مرتني يومياً يف ال�صباح، ويف 
امل�صاء، مع التدرب على الكالم بالعزمية. الإكثار من تناول الكرنب، وخ�صو�صاً قبل 
النوم م�صغ احلبة ال�صوداء مبقدار ربع ملعقة �صغرية مرتني يف اليوم؛ مرة على الريق، 
واملرة الثانية قبل النوم. م�س �صكر نبات بني الوقت والآخر اأكل الزبيب مع الزجنبيل 

واملربى يف ال�صباح، ويف امل�صاء تدليك حتت الل�صان بخليط امللح والع�صل

م�صار �صفار البي�س
اأمرا�س  مثل:  البي�س   �صفار  عن  الناجتة  الأمرا�س  اأحد  من   
البي�س  مادة �صفار  فما حتتويه  ال�رصايني وغريها،  وت�صلّب  القلب، 

وغريها اأو املح من مواد دهنّية وغنّية  بالكولي�صرتول 
تُعرف  ما  برتاكم  من تت�صّبب  املكونة  باللوحيات 

ومنها هذه املواد على جدران  ال�رصايني 
ال�صباتي،  ذات ال�رصيان  تكون  وهذه 
تدريجي  بت�صييق تراكم  وتت�صّبب 
مّرًة  ال�رصايني  تلو الأخرى اإىل اأن هذه 
النهاية  يف  هذه تت�صّبب  بان�صداد 
الدموّية  التي الأوعية  تلك  ومنها 
القلب  اإىل  مما تذهب  والدماغ، 
الّدم  تدفق  اإىل القلب ويت�صبب يوقف 
اأو  القلبّية،  الّدم بالنوبات  تدفق  يوقف 

ويت�صّبب  الدماغ  الدماغّية. اإىل  بال�صكتة 
الباحثون  بع�س  البي�س ويرى  تاأثري  اأّن  اإىل 

يُعادل  املجال  هذا  تاأثري تدخني ال�صجائر. يف 

فريو�س )كورونا(
بفريو�س  �صبيٌه  وهو  التاجيَّة،  الفريو�صات  عائلِة  من  وهو  ونادر،  غام�ٌس  فريو�ٌس  هو 
)�صار�س( الذي انت�رص يف العام 2003 يف �رصق اأ�صيا، والفرق بينهما هو اأَنّ فريو�س )�صار�س( 
)فريو�س  يقوم  بينما  والأمعاء،  املعدة  التهاب  يف  ويت�صبُب  التنف�صي،  اجلهاز  ي�صيب 
كورونا(، باإ�صابة اجلهاز التنف�صي مع التَّ�َصبُِّب يف التهاٍب رئوي حاد، اإىل جانب اأنَّه ي�صبُب 
ف�صاًل كلوي، كما ويختلف عن فايرو�س �صار�س بزيادة ن�صبة الوفيات للم�صابني بفريو�س 
)كورونا(، عن فريو�س �صار�س، وقد ربطت العديد من الدرا�صات �صبب ظهور فريو�س 
)كورونا(، بالإبل، وتقول درا�صات اأُخرى اأَنّ �صبب ظهور هذا الفريو�س يعود اإىل )معدلت 

التطفري العالية( يف 
الفريو�س،  هذا 
ولكن ل يوجد �صبٌب 
حتى  وُموؤَكّد  ُمقنع 

الآن.
  

الوطني  املعهد  من  الباحثني  من  جمموعة  اكت�شفت 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  ال�شيخوخة  مل�شاكل 
الفوائد الكبرية لل�شيام يف حت�شني العديد من الوظائف 
احليوية عند الثدييات، فقد طور العلماء نظاما غذائيا 
لـ 40 من فئران التجارب، اإذ مت اإطعامها يوما وجتويعها 
يف اليوم التايل لفرتة من الزمن، ووجد الباحثون بعد 
ذلك اأن هذا التنظيم الغذائي اجلديد، �شاعد على زيادة 
تعي�ش  الذي  لتفا�شيل املحيط  ووعيها  الفئران  انتباه 
ن�شاط  من  اأي�شا  الغذائية  احلمية  هذه  وزادت  فيه. 
والتعلم وح�ّشنت  الذاكرة  الدماغ امل�شوؤولة عن  اأجزاء 
القدرات املعرفية لديها، ون�رشت نتائج هذه الدرا�شة 
على موقع "MedicalXpress"، وتبني ارتفاع تركيز 
امل�شتمد  الع�شبية  التغذية  عامل   "BDNF" بروتني 
تطور  حتفيز  عن  وامل�شوؤول   ،%50 بن�شبة  الدماغ  من 
الع�شبية  الت�شابكات  عدد  وارتفاع  الع�شبية  اخلاليا 
تلك  بني  "التوا�شل"  عملية  يف  هاما  دورا  تلعب  التي 

اخلاليا.
ووفقا للعلماء فاإن منع الطعام عن اجل�شم ملدة ترتاوح 
الدهون  حرق  على  ي�شاعد  �شاعة،   14 اإىل   10 بني 
بدورها  توؤثر  كيتونات،  اإىل  اأول  بتحويلها  املخزنة، 
 ."BDNF" على اخلاليا الع�شبية وجتربها على اإنتاج
وياأمل الباحثون يف اأن ت�شاعد نتائج هذه الدرا�شة يف 
تاأخري اأمرا�ش ال�شيخوخة املرتبطة باجلهاز الع�شبي 

لدى الب�رش.
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�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 

مظاهر �حلّب يف �هلل 
ل امل�سلم اأخاه امل�سلم  الإيثار وذلك باأن يف�سّ
على نف�سه فيما هو بحاجٍة اإليه، مادياً كان 
اأم معنوياً، فقد قال تعاىل )َويُوؤِْثُروَن َعلَى 
يُوَق  َوَمْن  ٌة  ا�سَ َخ�سَ ِبِهْم  َكاَن  َولَْو  اأَنُْف�ِسِهْم 
�ُسَحّ نَْف�ِسِه َفاأُولَِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن( اأن يحًبّ 
من  احل�سد  لنف�سه،ترك  يحُبّ  ما  لأخيه 
اهلل  يف  املتحابني  عالقات  مييز  ما  اأهّم 
اهلل،  يف  احلِبّ  معيار  البع�ض  بع�سهم  مع 
طاعة اهلل بالتزام اأوامره واجتناب نواهيه 
معاونة امل�سلم لأخيه امل�سلم، ومودته له، 
املوؤمنني  و�سلمَمثُل  عليه  اهلل  �سلى  لقوله 
َمثُل  وتعاُطِفهم،  وتراُحِمهم  تواِدّهم  يف 
له  تداَعى  ع�سٌو   منه  ا�ستَكى  اجل�سِد،اإذا 

ى( -، الرتاحم  هِر واحُلَمّ �سائُر اجل�سِد بال�َسّ
و التعاطف بني امل�سلمني الزيارات وتبادل 
و�سلَّم:  عليه  اهلل  �سلى  لقوله  الهدايا، 
وت�سحيته  امل�سلم  بذل  حتابُّوا  -تهاَدْوا 
من اأجل اأخيه امل�سلم، ون�رصته له اإف�ساء 
لروابط  توثيق  ذلك  ففي  ون�رصه،  ال�سالم 
اهلل  -�سلى  لقوله  امل�سلمني،  بني  املحبَّة 
حتَّى  اجلنََّة  تَدُخلوَن  ل   ( و�سلَّم-  عليه 
تُوؤِمنوا، ول توؤِمنوا حتَّى حَتابُّوا، اأَول اأدلُُّكم 
اأف�ُسوا  ؟  حتابَبتُم  فعلتُموهُ  اإذا  �سيٍء  علَى 
املنا�سبات  يف  بينَُكم،امل�ساركة  الَم  ال�َسّ

املختلفة، �سواء كانت فرحا، اأو حزنا

�سكر �لل�سان
 

ِبِنْعَمِة  ا  »َواأََمّ تعاىل:  بقوله  اإليه  اهلل  اأ�سار 
�سرتين  علي،  اهلل  اأنعم  اأي  ْث«،  َفَحِدّ َرِبَّك 
وي�رص  ورفعني  واأكرمني  ورزقني  وعافاين 
اهلل  اأن  وكيف  اأبنائه،  الإن�سان  ويحدث  يل، 
مري�سا  كان  وكيف  فقر؟  بعد  من  اأغناه 
اهلل  �سكر  على  بذلك  يعلمهم  اهلل؟  فعافاه 
والثاين دل عليه   . -جل وعال- على نعمه 
َلأَِزيَدنَُّكْم«،  �َسَكْرُتْ  »لَِئْن  تعاىل:  قوله  يف 
له  وبارك  �سكره،  له  اهلل  �سكر  �سكر،  فمن 
حميد  غني  اهلل  فاإن  كفر،  ومن  نعمته،  يف 
يتذكر  اأن  وهو  العمل:  �سكر  هو  والثالث   .
الإن�سان نعمة اهلل عليه وهو جال�ض، فمثال 
تذكر كربة من الكربات فرجها اهلل عنك يف 
�سحتك، يف مالك، يف اأهلك، فما متالكت 
اإل اأن �سجدت هلل �ساكرا، وكذلك اإذا جاءك 
يوما خربا �سارا، اأو نعمة، وكانت نعمه اهلل 
-جل  هلل  �ساجدا  فخررت  عظيمة،  عندك 
جالله-، فاأثنيت على اهلل -�سبحانه وتعاىل- 
�ساكرا له على نعمائه . فاهلل ينظر لالإن�سان 
اأنه اأول ما اأنعم عليه �سجد له �سكرا، وهذا 
هو حال ال�ساحلني، �سكر اهلل قول وعمال، 
المور،  كملت هذه  العبد،  �سكر  كمل  فاإذا 
فعلى الإن�سان اأن يكون دائم ال�سكر هلل، فقد 
يعود  ال�سكر  ذلك  اإن  ال�سلف:  بع�ض  قال 
عليه بركة و�سحة وي�رصا يف حياته كلها . 
لذا، علينا يف ال�رصاء وال�رصاء اأن نحمد اهلل 
-عز وجل- ملا هدانا من نعم عظيمة،فاهلل 
واإن اأحزننا، فهو حزن ل�ساحلنا، ول يختار 

اهلل لنا اإل ما فيه خري لنا

كيفية تعجيل ��ستجابة �لدعاء

�ال�ستغفار

من  ُمتيقن  واأنت  تعاىل  هلل  الدعاء 
املوؤمن  يُعظم  فحينما  ال�ستجابة، 
ي�ستحي  �سبحانه  باأّنه  يعلم  فاإّنه  ربه 
اأن  لدعوته  يديه  عبده  رفع  ما  اإذا 
يُولد  اليقني  فذلك  خائباً،  يرده 
بداخله حتمية ا�ستجابة دعائه ب�سكل 

بقلب حا�رص  تعاىل  �رصيع. دعاء اهلل 
�سبحانه،  لعظمته  وُم�ست�سعر  خا�سع، 
بني  وقد  الإجابة،  يف  الت�رصع  وعدم 
لنا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأّن اهلل 
ي�ستجيب لدعاء عبده ما مل ي�ستعجل 
الإجابة  ا�ستعجال  اإّن  النتيجة، حيث 

املاأكل  طيب  حتقيقه.  ُمبطالت  من 
وامل�رصب، فمن حر�ض على الك�سب 
ربه.  عند  ُماباً  ُدعائه  كان  احلالل 
الت�سدق قبل دعاء اهلل تعاىل، اأو القيام 

بالطاعات، كال�سالة، وال�سيام.

يقول �سبحانه وتعاىل:« وما كان 
اهلل ليُعذبهم واأنت فيهم وما كان 
ي�ستغفرون«  وهم  ُمعذبهم  اهلل 
راحة  ين�سدون  ممن  ُكنت  ،اإن 
يطمح  اأمر  حتماً  وهذا  البال 

عليك  الدنيا  يف  اإن�سان  كل  اإليه 
بال�ستغفار والإكثار منه، فحينها 
تتغري،  بداأت  حياتك  اأّن  �ستجد 
واأّن كل ما عندك من هم وَكرب 
مبالغة  بال  فال�ستغفار  زال،  قد 

قادر على ملء حياتك بال�سعادة 
و�سنذكر  والراحة،  والطماأنينة 
الف�سل  املقال  هذا  خالل 
الذي يجنيه امل�سلم عند  الكبري 

ال�ستغفار.

دعاء �ال�ستفتاح

 الدعاء هو اأحد العبادات 
�سوؤال  على  تقوم  التي 
يطلب  حيث  رّبه؛  العبد 
ما  �سبحانه  منه  العبد 
وهي  خري،  من  ميتلكه 
العبادات  اأف�سل  من 
ويجب  اهلل،  يحّبها  التي 
دون  له  خال�سًة  تكون  اأن 
اإىل  العبد  ي�رصفها  اأن 
التي  الأدعية  ومن  غريه، 
كثرياً  امل�سلم  يرددها 
ال�ستفتاح،  دعاء  هو 

من  العديد  ويت�ساءل 
�سيغة  حول  الأ�سخا�ض 
وحمّل  ال�ستفتاح،  دعاء 
�سنذكره  ما  وهذا  قوله، 

يف هذا املقال. 
دعاء  قول  وقت 

ال�ستفتاح 
دعاء  يف  ال�سّنة  اإّن 
يُقال  اأن  هو  ال�ستفتاح 
الإحرام  تكبرية  بعد 
وهذا  قبلها،  ولي�ض 
العلم  اأهل  جمهور  راأي 

القائلني با�ستحباب دعاء 
ال�ستفتاح، وهناك بع�ض 
اأ�ساروا  الذين  العلماء 
ال�ستفتاح  دعاء  اأّن  اإىل 
تكبرية  قبل  يكون 
�سار  ما  وهذا  الإحرام، 
املالكية،  مذهب  عليه 
املو�سوعة  جاء يف  حيث 
جمهور  اإّن  الفقهية 
املالكية  عدا  الفقهاء 
يف  بال�ستفتاح  قالوا 
الركعة الأوىل بعد تكبرية 

التعّوذ  وقبل  الإحرام، 
وقد  القراءة.  يف  والبدء 
اإىل  العلماء  بع�ض  ذهب 
عدم وجود اأي دعاء قبل 

تكبرية الإحرام.
دعاء  قول  حكم   

ال�ستفتاح
 اإّن قراءة دعاء ال�ستفتاح 
�سلّى  ولو  م�ستحّبة،  �سّنة 
ي�ستفتح  ومل  امل�سلم 
�سحيحة  �سالته  كانت 

عند جميع العلماء
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الكلمات املراد �سطبها
- بـابا �سنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�سفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ستغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�سـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �سـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�سابق

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�سلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�سل   1
الرومان

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

4 اجلبل االأ�سفر يقع يف ا�سبانيا
5 �سدين هي عا�سمة ا�سرتاليا

6 اجلبل االأخ�سر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�سا الذين حملوا ا�سم لوي�س 18 ملكا

8 حروف الن�سب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�سرع الطيور التي ال تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�سلحفاة   10
حلمه

اال�سكندر  وفاة  يف  الرئي�سي  ال�سبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�سغ اللبان اأثناء تقطيع الب�سل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�سبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�سم ال�سعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ساء

ذرات  الطبيعة  يف  �سيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �سميت بهذا اال�سم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�سواري
18ا�سم رياح اخلما�سني �سميت بهذا اال�سم الأنها تدوم 

خم�سني يوما
19 ال�سالة يف بيت املقد�س تعادل خم�سني �سالة

20 فيدل كا�سرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ال  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�سحيح 3 كغم

39 �سيدنا اإ�سماعيل هو اأخو اإ�سحق عليهما ال�سالم
40 عدد ال�سور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�سورة

41 الطني امل�سوي ي�سمى الفخار
42عدد اأبواب امل�سجد احلرام خم�سة وع�سرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�سد الغابة هو ابن االأثري

الرابعة  ال�سنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية ويقع يف م�سر
48 ج�سم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�سلة
49 القلب هو امل�سخة الوحيدة التي مل ي�ستطع العامل 

كله �سنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�سهم يف �سبيل اهلل هو �سعد بن 

اأبي وقا�س ر�سي اهلل عنه
 51 اأول م�سجد بني يف االإ�سالم هو م�سجد قباء

كلمة ال�سر
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بي اإم دبليو "X6" تعود بحلة جديدة كليا

طرحت جمموعة "Manhart" الأملانية 
املتخ�س�سة بتعديل ال�سيارات م�رشوعها 
 "X6" اجلديد لتعديل �سيارة بي اإم دبليو
خم�س�ص  متحرك  لوح�ص  وحتويلها 

للطرق الوعرة.
فبعد الرواج الكبري الذي لقيته �سيارات 
بي اإم دبليو "X6" يف ال�سنوات الأخرية 
ب�سبب �سكلها املميز وقدراتها اجلبارة 
الطرق،  اأنواع  خمتلف  يف  ال�سري  على 
هذه  حتويل   "Manhart" قررت 
من  لها  �سابق  ل  مركبة  اإىل  النموذج 
رباعية  دبليو  اإم  بي  �سيارات  بني 

الدفع.

ومن اأهم التعديالت التي �ستدخل على النموذج 
 "Dirt² MHX6" اجلديد الذي �سيحمل ا�سم
هو املحرك اجلبار الذي �سياأتي بـ 8 اأ�سطوانات 
التعديالت  �ست�سمل  كما  ح�سانا   888 وعزم 
اأكرث  �سياأتيان  اللذين  والتعليق  املكابح  نظامي 
عجلة  كل  حركة  ا�ستقاللية  ي�سمن  ب�سكل  قوة 
الطرق  على  اأف�سل  يوفر حركة  ما  على حدة، 

الوعرة واأثناء النعطافات ال�سعبة.
النموذج  هذا  على  احل�سول  للراغبني  وميكن   
املميز من �سيارات بي اإم دبليو بالتقدم بطلب 
على  ليح�سلوا   "Manhart" لـ  م�سبق  �رشاء 
ال�سيارة بعد 7 اأو 8 اأ�سهر ب�سعر ي�سل اإىل 465 
األف دولر )يتغري ح�سب التعديالت املرغوبة(.

لـ"جيتا" اجلديدة ر�سم  اأول  فاغن" تن�سر  "فولك�س 
ديرتويت  وذلك يف معر�ص  "جيتا"،  ال�سيدان  ل�سيارة  للك�سف عن جيل جديد  "فولك�ص فاغن"  ت�ستعد �رشكة 
لل�سيارات واختارت ال�رشكة الأملانية اأخريا بديل "جيتا" احلالية، ون�رشت اأول ر�سم ملالمح �سيدانها اجلديدة 
)تيزر(، مع العلم اأن الك�سف الر�سمي عنها �سيجري يف معر�ص ديرتويت لل�سيارات الذي �سيقام، يف يناير املقبل. 
واأكد الر�سم اأفكار اخلرباء يف "VW Group"، فمظهر ال�سيارة اخلارجي اأكرث حداثة، و�سنع �سبك املربد 
على منط Arteon. اأما اجلزء اخللفي منها في�سبه موديالت "اأودي" الأوىل. و�سنع جانبا ال�سيارة متا�سيا مع 
موديالت "فولك�ص فاغن" احلديثة ومتيزت ال�سيارة بانتقالها اإىل من�سة "MQB" اجلديدة، التي ت�سكل اأ�سا�سا 
 "digital" جلميع املوديالت متو�سطة احلجم يف ال�رشكة وتزود ال�سيارة ببنية رقمية حديثة مقرتنة مع وظائف
واأنظمة مولتيميديا ونظام الأمان احلديث لل�سائق والركاب كما زودت "جيتا" من اجليل اجلديد مبحرك من 
اأ�رشة "TSI Evo" �سعته 1.4 لرت، يولد قوة 150 ح�سانا، ومبقدوره ف�سل ن�سف الأ�سطوانات يف حال انخفا�ص 
ال�سغط عليه وميكن اأن ي�ساف اإىل اأ�رشة املحركات 
حمرك �سعة لرتين من طراز "TSI" ينتج قوة 

ما يزيد عن 211 ح�سانا.
يف  "جيتا"  حت�سل  اأن  ويتوقع 
ال�سوق الأمريكية على 
كهربائي  حمرك 
مع  لتتحول 
الوقت  مرور 
�سيارة  اإىل 

هجينة.

الهاتف 
الذكي مفتاح 

ال�سيارات 
قريبا

اأعلنت ال�رشكة الأمريكية 
لتاأجري ال�سيارات "اأفي�ص"، 

عن تعاونها مع ال�رشكة 
الرائدة يف جمال ت�سنيع 

ال�سيارات الأملانية 
"كونتينينتال" لتقدمي خدمة 

مميزة لعمالئها.
وذكرت اأفي�ص، الأربعاء 13 

دي�سمرب، اأنها �ستقدم للعمالء 
خدمة تاأجري ال�سيارات دون 
مفتاح، كجزء من برنامج 
جتريبي يجري يف مدينة 
كان�سا�ص �سيتي، وقامت 
ال�رشكة بتجهيز بع�ص 

Key-as-" سياراتها بتقنية�
a-Servic" التي تقدمها 
�رشكة كونتينينتال، والتي 
تتيح للم�ستخدمني قفل 

وفتح ال�سيارة بالعتماد على 
الهاتف الذكي وتطبيق اأفي�ص 

فقط.
ول يتطلب نظام كونتينينتال، 

اإجراء تغيريات كبرية يف 
هيكل ال�سيارة اأو داراتها 

الكهربائية، وهذا يعني اأنه 
من ال�سهل دمج هذه التقنية 
يف اأي عالمة جتارية واأي 

موديل وقال لري دي �سون، 
الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة 

اأفي�ص يف بيان ر�سمي: "اإن 
�رشاكتنا مع كونتينينتال 

ت�ساعدنا على توفري اجليل 
القادم من حلول النقل وت�سع 

حجر الأ�سا�ص يف جمال 
تاأجري ال�سيارات دون مفتاح".

ومل تك�سف اأفي�ص، التي 
قدمت لعمالئها يف العام 
املا�سي اإمكانية اختيار 

ال�سيارة التي يراد تاأجريها 
عرب تطبيق على الهاتف 

املحمول، عن خططها ب�ساأن 
الربنامج التجريبي لهذه 

التقنية اأو عن التاريخ املحدد 
لطرح ا�ستخدامها ر�سميا، اإل 
اأنه �سيتم عر�ص هذه التقنية 

اجلديدة خالل معر�ص 
الإلكرتونيات ال�ستهالكية 

"CES 2018"، الذي �سينعقد 
ال�سهر املقبل يف ل�ص 

فيغا�ص.

كورفيت"اجلديدة ""�سيفروليه 
 تغري مفاهيم ال�سيارات ال�سريعة

ك�سفت �رشكة "�سيفروليه"، يف نوفمرب املا�سي، عن جيل جديد ل�سيارة "Corvette ZR1" ال�ساخنة، ب�سفتها 
اأ�رشع "كورفيت" يف تاريخ املاركة تنتج على دفعات.

وقد ح�سلت ال�سيارة الريا�سية على حمرك بنزين V8، ب�سعة 6.2 لرت، يولد قوة 765 ح�سانا و969 نيوتن/ مرت 
من عزم الدوران.

ثماين  ب�سندوق  اأو  ال�سباعي  امليكانيكي  ال�رشعة  ب�سندوق  ال�سيارة  �رشاء  بالإمكان  اأ�سبح  مرة  ولأول 
اأوتوماتيكي.

واأعلنت ال�رشكة ر�سميا عن ال�رشعة الق�سوى لل�سيارة الريا�سية والتي زادت على 338 كيلومرتا يف ال�ساعة. فيما 
اإىل ا�ستنتاج  اأخذوا باحل�سبان زيادة القدرة وتو�سلوا  ال�سيارة. لكن اخلرباء  اأي معلومات عن ت�سارع  مل تورد 

مفاده باأن "Corvette ZR1" تت�سارع حتى 100 كيلومرت يف ال�ساعة خالل 3 ثوان.
كما اقرتح مكتب الت�سميم "Hennessey" اإ�سافة 100 ح�سان اإىل قدرة ال�سيارة، ما �سيمكنها من الت�سارع 
حتى 96 كيلومرتا/ �ساعة خالل 2.6 ثانية. اأما الن�سخة الأخرى "HPE1000" التي طرحها املكتب، فزادت 
قدرتها حتى 1000 ح�سان وعزم دورانها حتى 1309 نيوتن/ مرت، ما جعل �رشعة ال�سيارة تبلغ 354 كلم/ �ساعة، 

وتت�سارع لـ 96 كلم/ �ساعة خالل 2.5 ثانية.
وهناك ن�سخة "مرعبة" من ال�سيارة "HPE1200" تزود مبحرك بقدرة 1200 ح�سان و1445 نيوتن/مرت من 
عزم الدوران، وميكنها بلوغ �رشعة 370 كلم/ �ساعة، وتت�سارع حتى 96 كلم/ �ساعة خالل 2.2 ثانية  ومل تذكر 
العام املقبل.  الأول من  الن�سف  اإن مبيعاتها  �ستنطلق يف  بالقول  الن�سختني الأخريتني واكتفت  ال�رشكة ثمن 
اأما �سيارة "Corvette ZR1" فتطرح يف اأمريكا بثمن 

يبلغ 124 األف دولر.

حت�رش كيا اجلزاير يف معر�ص ال�سيارات بوهران، اأوتو وي�ست 2017، عرب 
كامل ت�سكيلتها املجمعة على م�ستوى م�سنع باتنة، والتي يتوفر منها 5 
موديالت على الأقل عند الطلب، وبهذه املنا�سبة تعر�ص على زبائنها 
�سنة كاملة من الك�سف املجاين على مركباتهم و �سمان ملدة 5 �سنوات. 
مبنا�سبة معر�ص اأوتو وي�ست 2017، تعر�ص م�سلحة خدمة ما بعد البيع 
تاريخ  من  ابتداء  املجاين  الك�سف  من  كاملة  �سنة  اجلزاير  لكيا  التابعة 
اأي  �رشاء  عند  وذلك  ك�سف  عمليات   3 اأق�سى  حد  مع  املركبة  ا�ستالم 
العر�ص  اأن هذا  اأو من �سبكتها املعتمدة. علما  مركبة من كيا اجلزاير 
�سالح من 10 اإىل 27 دي�سمرب 2017، كما متنح كيا اجلزائر �سمانا ملدة 
اأو  اأو 100.000 كلم على �سيارات اخلوا�ص، وملدة 3 �سنوات  5 �سنوات 

100.000 كلم على املركبات النفعية.
"موقع اأوتو بيب"

اأوتو وي�ست 2017/ كيا اجلزاير

 �سنة كاملة من الك�سف املجاين 
وت�سهيالت بنكية القتناء مركباتها

ت�سال تطرح مناذج جديدة من "S" الكهربائية

اأكدت م�سادر مقربة من ت�سال الأمريكية اأن ال�رشكة تعتزم اإطالق مناذج جديدة 
كليا من �سياراتها "MODEL S" الكهربائية.

ويف حديث لل�سحافة قالت امل�سادر اإن "�سيارات S القادمة من ت�سال �ستاأتي 
بهيكل خارجي مميز من نوع shooting brake الذي يعمل على تطويره حاليا 
خرباء من جمموعة Niels van Roij Design الربيطانية للت�سميم وخرباء 
لل�سيارات،  اخلارجية  الهياكل  بتطوير  املتخ�س�سة   RemetzCar �رشكة  من 

والتي عملت �سابقا على تطوير بع�ص مناذج S ال�سابقة".
�سيكون  للخرباء،  وفقا  كبري  خلفي  ب�سندوق  ياأتي  الذي  املميز  الهيكل  وهذا 
وت�سبح  ت�سال  �ستنتجها  التي  الكهربائية  ال�سيارات  من  جديد  جليل  اأ�سا�سا 
والوليات  اأوروبا  يف  انت�سارا  العائلية  الكهربائية  ال�سيارات  اأكرث  من  واحدة 
املتحدة وبالنظر لل�سور والر�سومات الأولية التي �رشبتها بع�ص املواقع واأكدت 
اأن غطاء ال�سندوق اخللفي �سياأتي  اأنها ل�سيارة ت�سال القادمة، ميكن مالحظة 
مزودا بجناح هوائي لتثبيت ال�سيارة على ال�رشعات العالية، مثبت على الق�سم 
العلوي من باب ال�سندوق، اأما الواجهة الأمامية ف�ستكون م�سابهة متاما لواجهة 
اأن تطرح  "MODEL S" التي تطرحها ت�سال حاليا ومن املفرت�ص  �سيارات 
ت�سال م�رشوع �سيارتها اجلديدة يف معر�ص جنيف لل�سيارات الذي �سيعقد، يف 

مار�ص املقبل.



 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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 »هواوي« تتطلع اىل اجناز م�صنع تركيب
 الهواتف الذكية باجلزائر 

»هواوي«  ل�رشكة  العام  املدير  اأكد 
تعتزم  ال�رشكة  اأن  جيا,  غاو  باجلزائر, 
الذكية  الهواتف  تركيب  م�صنع  ان�صاء 

باجلزائر خالل �صنة 2018.
و قال جيا يف ت�رشيح لل�صحافة مبنا�صبة 

ل�رشكة  اجلديد  املقر  تد�صني  حفل 
بباب  االعمال  بحي  يقع  الذي  »هواوي« 
الزوار ان »ال�رشكة ب�صدد درا�صة اإمكانية 
اجناز م�صنع كبري لرتكيب الهواتف النقالة 
اأو�صح  2018«و  �صنة  خالل 

�رشكاء  مع  حمادثات  اأن  امل�صوؤول  ذات 
اقت�صاديني جزائريني »جارية حاليا بهذا 
االعالن  �صيتم  اأنه  اىل  م�صريا  ال�صاأن«, 
عن ال�رشيك االقت�صادي و تاريخ اإطالق 
تن�صط  و  املنا�صب  الوقت  يف  امل�رشوع 

ع�رشات  منذ  باجلزائر  هواوي  �رشكة 
توفري  يف  متخ�ص�صة  هي  و  �صنوات 
احللول يف قطاع تكنولوجيات االعالم و 
من  العديد  مع  �رشاكات  لها  و  االت�صال 
الهيئات و املوؤ�ص�صات العمومية ال �صيما 
التحتية  البنى  يف جمال تن�صيب �صبكات 
على  حمليني  متعاملني  مع  تتعاون  كما 
و اجلزائرية لالت�صاالت  غرار موبيلي�س 

و كذا جازي.
و اىل جانب توفري احللول و اخلدمات, 
فان ال�رشكة ال�صينية قامت بتكوين اأزيد 
2017 يف  �صنة  جزائري  �صاب   2000 من 
بقطاع  ال�صلة  ذات  املجاالت  خمتلف 
و  االت�صال  و  االعالم  تكنولوجيات 
 524 تعد  التي  »هواوي«  �رشكة  �رشعت 
برنامج  يف  جزائري   400 منهم  عامال 
الوكالة  مع  بالتعاون  املكونني  تكوين 
احلظائر  تطوير  و  لرتقية  الوطنية 

التكنولوجية. 

 غوغل حتمي الأطفال

 من املخاطر بـ«جلي�س ذكي«

اإلكرتوين م�صمم لرعاية االأطفال عند  ح�صلت �رشكة غوغل على براءة اخرتاع نظام 

وحده  الطفل  يكون  متى  معرفة  على  قادرا  اجلهاز  و�صيكون  واالأمهات  االآباء  غياب 

مراقبة  دون  تُرك  الوقت  من  كم  اأي�صا  و�صيعرف  الكامريات,  مب�صاعدة  الغرفة,  يف 

وميكن للنظام اأي�صا ا�صتخدام احلركة وال�صوء واأجهزة ا�صت�صعار ال�صوت واللم�س, من 

»االأجهزة  من  �صل�صلة  باأنه  النظام  وتدعو غوغل  االأطفال  �صالمة  على  احلفاظ  اأجل 

واالأ�صاليب حلماية االأطفال غري املراقبني يف املنزل«وكانت عمالق التكنولوجيا قد 

براءة االخرتاع يف عام 2015, و�صفت من خالله كيف  تقدمت بطلب احل�صول على 

ميكن للجهاز حتديد من يوجد بالغرفة من االأطفال اأو اأوليائهم اأو االأو�صياء عليهم, 

وكم من الوقت ترك االأطفال وحيدين دون مراقبة.

هواتف بيك�صل تذهل ع�صاقها 
مبيزة فريدة

تهديد بحجب تويرت يف رو�صيا

اأطلقت غوغل موؤخرا ميزة طريفة الأجهزة بيك�صل جتعل من 
عودت  وكما  امل�صتخدم,  مع  وتفاعال  عملية  اأكرث  هواتفها 
االأداء  يف  وخ�صو�صا  جديد,  كل  على  هواتفها  ع�صاق  غوغل 
املميز لالأجهزة والكامريات التي جتعلها اأف�صل واأكرث تطورا 
مع كل هاتف تطرحه, عادت لتذهلهم هذه املرة مبيزة جديدة 

جتعل من ا�صتخدام الهاتف اأكرث متعة للم�صتخدم.
معينة   واأ�صكال  مل�صقات  عن  عبارة  الفريدة  امليزة  وهذه 
للواقع املعزز, تظهر على �صا�صة الهاتف عند التقاط ال�صور 
اأو الفيديوهات لتجعل منها اأكرث »مرحا« اأو تفاعال مع موقع 

الت�صوير اأو ال�صخ�صيات التي تظهر يف اللقطة.
هي  امليزة  هذه  يف  التقنية  ع�صاق  انتباه  لفت  ما  واأهم 
ال�صهرية,  النجوم  حرب  اأفالم  من  املقتب�صة  ال�صخ�صيات 
موقع  يف  تظهر  كرتونية  ك�صخ�صيات  بدت  التي  واالأ�صكال 
فيديوهات  التقاط  من  امل�صتخدمني  مكنت  والتي  الت�صوير 
مميزة لهم اأو الأطفالهم يف املنزل اأو احلديقة اأو حتى االأماكن 

العامة.  

ال�صلطات  اأوعزت 
�صبكة  اإىل  الرو�صية 

�صل  ا لتو ا
عي  جتما ال ا
تويرت بحجب 

ح�صاب منظمة 
املنفتحة«  »رو�صيا 

واحد,  يوم  يف غ�صون 
حجب  طائلة  وحتت 
ال�صبكة بالكامل يف البالد.

االإيعاز  اأن  املنفتحة«,  »رو�صيا  اإىل  ر�صالة  تويرت يف  واأو�صح 
االت�صاالت  للرقابة يف جمال  الفيدرالية  امل�صلحة  من  جاء 
على  بناء  اجلماهريي,  والتوا�صل  املعلومات  وتكنولوجيا 
اأدرج  التي  املنظمة,  ح�صاب  بحجب  العام  االدعاء  مطالبة 
املوارد  قائمة  على  دي�صمرب   11 يف  االإلكرتوين  موقعها 
املحظورة وقالت »رو�صيا املنفتحة« يف ر�صالة جوابية اإنها ال 
تن�رش معلومات خمالفة للقانون وتعترب حترك م�صلحة الرقابة 
التعبري«وكان  حرية  على  �صيا�صيا  »�صغطا  العام  واالدعاء 
اإدراج  قرر  قد  املا�صي  اأبريل  يف  الرو�صي  العام  االدعاء 
املنفتحة«  الرو�صية  املدنية  و«احلركة  املنفتحة«,  »رو�صيا 
امل�صجلتني يف بريطانيا, و«معهد رو�صيا احلديثة« امل�صجل 
باملنظمات  ي�صمى  ما  قائمة  على  املتحدة,  الواليات  يف 
االأجنبية »غري املرغوب فيها«واأ�صارت ال�صلطات اآنذاك اإىل 
املقيم  الرو�صي  باملعار�س  املرتبطة  املنظمات,  هذه  اأن 
»التحري�س  ت�صتهدف  ميخائيل خودوركوف�صكي,  اخلارج  يف 
ما  الداخلي,  اال�صتقرار  وزعزعة  االحتجاجات  تنظيم  على 
واأمن  الرو�صي  االحتاد  يف  الد�صتوري  النظام  اأ�ص�س  يهدد 
املنفتحة«  »رو�صيا  اإدارة  اأكدت  اأن  �صبق  الدولة«,بدورها, 
للمنظمات  ب�صلة  ال متت  الرو�صية  االأهلية  احلركة  هذه  اأن 

االأجنبية املذكورة.

هاتف مميز من �صوين 
ب�صعر مناف�س

 »Xperia XZ1« قررت �صوين طرح ن�صخة م�صغرة من اأجهزة
وب�صعر مناف�س, بعد النجاحات التي حققتها يف االأ�صواق واأهم 
ما مييز هواتف »Compact Xperia XZ1« التي طرحتها 
�صوين موؤخرا, وفقا للخرباء, هو االأداء املمتاز و�رشعة املعالج 
وذاكرة الو�صول الع�صوائي التي ت�صمن �رشعة عالية يف التعامل 
احلجم  عن  ف�صال  االإنرتنت,  و�صفحات  ومواقع  البيانات  مع 
والكامريا  لال�صتخدام  مريحا  الهاتف  يجعل  الذي  املنا�صب 
املطروحة  الهواتف  كامريات  اأف�صل  من  واحدة  تعترب  التي 

حاليا.
ومن اأبرز املوا�صفات الفنية للهاتف:

واجهات  مع   )Oreo  8.0  Android( الت�صغيل:  نظام   -
.Xperia

- املعالج: Qualcomm Snapdragon 835 ثماين النوى, 
من اأف�صل معاجلات الهواتف املوجودة يف االأ�صواق.

- معالج الر�صوميات: Adreno 540 برتدد 710 ميغاهريتز.
- ذاكرة الو�صول الع�صوائي: 4 غيغابايت.

با�صتخدام  للتو�صيع  قابلة  غيغابايت,   32 الداخلية:  الذاكرة   -
.»microSD/HC/XC« بطاقات ذاكرة خارجية من نوع

 »1280х720« عر�س  بدقة   IPS Triluminos ال�صا�صة:   -
 Corning« للخد�س  املقاوم  الزجاج  من  بطبقة  حممية 

.»5 Gorilla Glass
لل�صورة  تقريب  بقدرة  ميغابيك�صل,   19 اخللفية:  الكامريا   -

.4k قادرة على التقاط ال�صور والفيديوهات بدقة ,»x8«
التثبيت  بخا�صية  مزودة  ميغابيك�صل   8 االأمامية:  الكامريا    -

االأوتوماتيكي لل�صورة.
- البطارية: ب�صعة 2700 ميللي اأمبري/ �صاعة, مزودة بخا�صية 

.»3.0 Quick Charge« ال�صحن ال�رشيع
- االأبعاد: 129х65х9.3 ملم.

- الوزن: 143 غراما.
-االألوان املتوفرة: االأ�صود, الزهري, االأزرق ال�صماوي, االأبي�س 

والف�صي.

بعد االنتقادات الالذعة التي وجهها م�صوؤول تنفيذي �صابق يف في�صبوك وقوله اإن »املوقع 
يدمر املجتمع«, رد عمالق املواقع االجتماعية مدافعا عن نف�صه.

و�رشح ت�صاماث باليهابيتيا, الذي كان نائب رئي�س ق�صم منو امل�صتخدمني يف ال�رشكة, يف 
مقابلة اأجراها موؤخرا باأنه ي�صعر بالذنب الكبري جتاه في�صبوك.

رحيل  منذ  املا�صية  ال�صنوات  يف  تطورت  اإنها  قائلة,  تعليقاته  على  في�صبوك  ترد  واالآن 
باليهابيتيا, وحتاول فهم كيف يوؤثر املوقع على رفاهية امل�صتخدمني.

�صنوات.   6 اأكرث من  منذ  ال�رشكة  �صاماث عن  »لقد رحل  في�صبوك:  با�صم  وقال متحدث 
وعندما كان يف في�صبوك, ركزنا على بناء جتارب جمتمعية جديد وزيادة منو املوقع يف 
جميع اأنحاء العامل. وكانت في�صبوك �رشكة خمتلفة جدا يف ذلك الوقت, واأدركنا مع منوها 
ازدياد حجم م�صوؤولياتنا اأي�صا. ونحن ناأخذ دورنا على حممل اجلد لتح�صني املوقع«. ويف 
وقت �صابق من هذا العام, غريت في�صبوك بيان مهمتها اإىل: »اأعط النا�س القدرة على بناء 
اأن بيان مهمتها االأ�صلي كان »اإعطاء  املجتمع وتقريب العامل من بع�صه البع�س«,ويذكر 
ال�رشكة  كما غريت  وتوا�صال«.  انفتاحا  اأكرث  العامل  وجعل  امل�صاركة  على  القدرة  النا�س 
اإىل »التحرك ب�رشعة مع  �صعارها يف عام 2014, من »التحرك ال�رشيع وتغيري االأ�صياء«, 
بنية حتتية م�صتقرة«, وهي خطوة تدل على زيادة م�صتويات الن�صج. ويُظهر رد في�صبوك 

على باليهابيتيا, مدى اإدراك ال�رشكة للنقد الوا�صع الذي يحيط بها. 

في�صبوك ترد على انتقادات م�صوؤولها ال�صابق



اأدرار

  

للإحتاد  العامة  الأمينة  قالت 
الوطني للن�ساء اجلزائريات نورية 
�سحفي  ت�رصيح  يف   ، حف�سي 
خ�ست به جريدة »الو�سط » على 
الحتفال   على  ا�رصافها  هام�ش 
بعيد املراأة امل�سادف لـ08 مار�ش 
رئي�ش  اأن   ، بورقلة  �سنة  كل  من 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
منذ و�سوله ل�سدة احلكم يف نهاية 
املا�سي  القرن  من  الت�سعينيات 
حقوق  لتكري�ش  جاهدا  �سعى 
د�ستور  تعديل  خلل  من  املراأة 
عنه  متخ�ش  والذي   2008 �سنة 
امل�ساواة بني الرجل و املراأة التي 
انتزعت  اأنها  حف�سي  عنها  قالت 

 ، التحريرية  الثورة  منذ  حقوقها 
اأن  املتحدثة  ذات  اإعتربت  حيث 
اليوم املراأة اجلزائرية تقف وقفة 
بالإحتفال  لي�ش  اإكبار  و  اجلل 
لتثمني  بل  فح�سب  اليوم  بهذا 
املكا�سب املحققة  التي لها عدة 

دللت لعظمة هذا اليوم .
من جهة ثانية فقد دعت الأمينة 
للن�ساء  الوطني  للإحتاد  العامة 
يف  حف�سي  نورية  اجلزائريات 
الن�ساء   ، معنا  حديثها  معر�ش 
و  وبنات  اأمهات  من  اجلزائريات 
ال�سفوف  ر�ش  �رصورة  اىل  اأخوة 
والقيم  بالثوابت  والتم�سك 
تو�سيع  ظل  يف  ،خا�سة  الوطنية 
املجال�ش  يف  �سلحياتها  
اأو  املحلية  �سواء  املنتخبة 
عن  ناهيك  والوطنية  الولئية 

يف  �سامية  ملنا�سب  تقلدها 
وكذا  ووزيرات  ك�سفرييات  الدولة 

اأ�سلك  �سابطات يف  و  جرنالت 
الأمن املختلفة . 

اأحمد باحلاج
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االأمينة العامة االحتاد الوطني  للن�ساء اجلزائريات نورية حف�سي لـ"الو�سط" 

الرئي�س بوتفليقة كّر�س امل�ساواة بني املراأة و الرجل 
اأكدت االمينة العامة للإحتاد الوطني للن�ساء اجلزائريات نورية حف�سي اأن املراأة اجلزائرية انتزعت 
حقوقها منذ الثورة التحريرية ، م�سيفة يف ذات ال�سدد اأن رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة 

جنح يف تكري�س امل�ساواة بني الرجل واملراأة .

جمعية متقاعدي ال�سباب والريا�سة تن�سب مكتبها 
اجلمعية  اأم�ش  اأول  قامت 
ال�سباب  ملتقاعدي  الوطنية 
على  بالإ�رصاف  والريا�سة 
الولئي  مكتبها  تن�سيب  عملية 
بادرار والتي �سريها اأع�ساء من 
من  بتفوي�ش  الوطني  املكتب 
يتقدمهم  ح�سني  وزاين  الرئي�ش 
الرئي�ش  نائب  النوي  �سديق 

ال�سباب  ومدير  ع�سو  هلل  وعبدا 
وال�سيد  متقاعد  والريا�سة 
متقاعد  مفت�ش  غاوي  خلميي 
موؤ�س�سات  ديوان  مبقر  وهذا 
بح�سور  ادرار  مبدينة  ال�سباب 
وبعد  للقطاع  املتقاعدين 
الأ�سا�سي  القانون  الإطلع على 
بالإجماع  مت  والهداف  للجمعية 

رئي�سا  احمد  دحماين  انتخاب 
خول  الذي  الولئي  للمكتب 
مت  وبعدها  املكتب  ت�سكيل  له 
التن�سيب  حم�رص  على  اإم�ساء 
وتقدمي توجيهات بغية النطلق 
الر�سمي يف الن�ساط نحو العمال 
لقطاع  املنتمني  املتقاعدين 
من  خا�سة  والريا�سة  ال�سباب 

جانب  من  بهم  التكفل  حيث 
والرحلت  ال�سحي  الت�سامن 
وممار�سة  والتعليم  ال�سياحية 
اخلروج  بغية  وغريها  الريا�سة 
من الروتني اليومي مع امل�ساهم 
يف تقدمي خدمات جراء خربتهم 

ملن هم يف العمل املتوا�سل .
بو�سريفي بلقا�سم 

العاملي  باليوم  الإحتفالت  متيزت 
من  مار�ش  ل8  امل�سادف  للمراأة 
البويرة  ولية  م�ستوى  على  �سنة  كل 
اإحتفالية  ن�ساطات  عدة  بتنظيم 
البويرية  املراأة  لفائدة  وتكرميية 
اأ�رصف عليها وايل الولية » م�سطفى 
ليماين » وكانت البداية اإعطاء اإ�سارة 
اإنطلق قافلة ن�سوية ت�سامنية لزيارة 
وكذا  العجزة  دار  نزيلت  وتكرمي 
املوظفات طريحات الفرا�ش مببادرة 

من ديوان موؤ�س�سات ال�سباب »حممد 
املحلية  واجلمعيات   « اإ�سياخم 
وبعدها مت تكرمي موظفات وعاملت 
م�سالح الولية بعد كلمة توجيزية من 
الولية  على  الول  امل�سوؤول  طرف 
اأثنى خللها على مكانة ودور املراأة 
داعيا  الع�سور  �سائر  منذ  اجلزائرية 
الرجل  جانب  اىل  للم�ساهمة  اإياهن 
يف خدمة التنمية والبلد .وبعد ذلك 
املركز  اىل  الر�سمي  الوفد  توجه 

اأين  البويرة  مدينة  بو�سط  الرتفيهي 
الن�سوية  للريا�سة  قاعة  تد�سني  مت 
والتي ت�رصف عليها اجلمعية الولئية 
الن�سوية  الريا�سة  وتطوير  لرتقية 
وت�سم عديد الفروع الريا�سة كاجليدو 
الذي  والكراتي وغريها وهو املرفق 
اللتي  اللطيف  اجلن�ش  �سدور  اأثلج 
» كما  الو�سط   « اإقرتبت منهن يومية 
باملنا�سبة  الولئية  ال�سلطات  خ�ست 
للمنتخبات  خا�سة  تكرميات 

يف  الن�سوية  والإطارات  املحليات 
خمتلف القطاعات كالثقافة وال�سحة 
واحلماية  الأمن  و�سلك  والتعليم 
الريا�سية  تكرمي  جانب  اإىل  املدنية 
امل�سارعة  ريا�سة  يف  اإفريقيا  بطلة 
ح�سيت  التي   « خلل  لينا   « الآن�سة 
جميع  طرف  من  الأبطال  باإ�ستقبال 
احل�سور وكذا عائلة احلرفية الراحلة 

» فايزة مراك�سي » .
  اأح�سن مرزوق

اأ�سرف عليها الوايل

احتفاالت وتكرميات للمراأة البويرية

اأن بلديات العامة �سواء  يبدو 
ل  الفقرية،  اأو  منها  الغنية 
تنموية  م�ساريع  عندها  جتد 
الأر�سفة  تهيئة  اإعادة  �سوى 

كل بداية عام اأو بداية عهدة 
اجلدد،  للأميار  بالن�سبة 
بلديات  زالت  ل  بحيث 
وبراقي  الو�سطى  كاجلزائر 

وحتى �سيدي مو�سى، و�سيدي 
اأحممد وبلديات اأخرى ت�سهد 
النتهاء  رغم  الظاهرة  هذه 
منها يف وقت �سابق، ما يفتح 

عن  تبحث  للت�ساوؤلت  باب 
مثل  وراء  اخلفية  الأ�سباب 
هكذا م�ساريع عظيمة، يقول 

اأحد املواطنني.

»الكارالج« امل�سروع الذي ال ينتهي يف البلديات

مديرية التجارة لوالية �سعيدة تنظم

تــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــة
اجلهوي  املدير  و  العرباوي  �سفيقة  الو�سط  جلريدة  العامة  املدير  تلقت  والأ�سى  احلزن  ببالغ 
ال�سحفي اأحمد باحلاج والطاقم ال�سحفي والتقني والإداري والتقني ، نباأ وفاة نور الدين مدقن اإبن 
بهذا امل�ساب  اأملكم وحزنكم  ن�ساطركم  اأن  واأحببنا    ، �سيخ مدقن   بتمرنا�ست  الو�سط  عم مرا�سل 
املوا�ساة  ومب�ساعر  القلب،  من  تنبع  التي  احلارة  بتعازينا  اإليكم  نتقدم  الآن  ونحن   برحيله،  اجللل 
والتعاطف الأخوية املخل�سة، ون�ساأل اهلل تعاىل اأن يتغّمده بف�سيح جّناته، وينعم عليه بعفوه ور�سوانه،

 

 واإنا هلل و اإنا اإليه راجعون. 

االأ�سبوع الوطني للتوعية
تعتزم مديرية التجارة لولية �سعيدةعلى تنظيم اأ�سبوع وطني 
الغذائية  للتوعية من خماطر احلوادث املنزلية والت�سممات 
اأين  اجلاري  مار�ش   18 غاية  اإىل   12 من  املمتدة  الفرتة  يف 

�سيقوم من�سطوالتظاهرة باأعمال حت�سي�سية لفائدة املواطنني 
من اأجل التقليل من احلوادث املنزلية اليومية.

يحي عواق

 الرق�س يف احلرم اجلامعي
 يحدث فتنة على الفاي�سبوك

تناقلت العديد من �سفحات الفاي�سبوك خرب تنظيم 
العلم  كلية  حرم  يف  �ساخب  مو�سيقية  حفلة 
والت�سال، مبنا�سبة الحتفاء باليوم العاملي للمراأة 
للثامن مار�ش من كل �سنة، و�سط �سيل  امل�سادف 
�سمحت  التي  اجلامعة  النتقادات  لإدارة  من 

بتنظيم مثل هكذا حفلة حتت اأنغام »الواي الواي« 
اأن اجلامعة حتولت اإىل  ومو�سيقى اأخرى، موؤكدين 
مرق�ش عو�ش اأن تكون قبلة لتنظيم لتقيات علمية 
باملراأة  علقة  لها  موا�سيع  عدة  فيها  يناق�ش 

ودورها يف املجتمع.

م�سالح االأمن الوطني

حجز 52807 وحدة من امل�سروبات الكحولية

�سكيكدة

غلق وحدةاإنتاج الغازامل�سال

بعد اربعني يوما من اإطلق عليه ر�سا�سة طائ�سة  

ال�ساب نور الدين مدقن بورقلة يفارق احلياة

لكل  الت�سدي  يف  ال�رصطة  م�سالح  جلهود  موا�سلة 
امل�رصوبات  ل�سيما  القانوين  غري  البيع  اأ�سكال 
الكحولية، متكنت قوات ال�رصطة بكل من وليات اأم 
من  تب�سة  و  ب�سكرة  �سطيف  خن�سلة  باتنة،  البواقي، 
حجز كمية معتربة من امل�رصوبات الكحولية قدرت  
بـ 52807 وحدة من خمتلف الأنواع والأحجام، كانت 
الق�سية  وقائع  �رصعية.  غري  بطريقة  للبيع  موجهة 
الأوىل التي قامت بها عنا�رص اأمن دائرة م�سكيانة باأم 
البواقي، متت على اإثر توقيف �ساحنة على م�ستوى 

كان على متنها  ال�رصقي ملدينة م�سكيانة،  املدخل 
اإخ�ساعها للمراقبة الأمنية والإدارية،  �سخ�ش، بعد 
مت العثور بداخلها على 10485وحدة من امل�رصوبات 
العملية  جمريات  اأما  الأنواع.   �ستى  من  الكحولية 
الثانية التي نفذتها عنا�رص الفرقة املتنقلة لل�رصطة 
توقيف  اإثر  على  متت  بباتنة،  لربيكة  الق�سائية 
اإخ�ساعها  بعد  �سخ�ش،  متنها  على  نفعية  مركبة 
العثور بداخلها على  للمراقبة الأمنية والإدارية، مت 

26818وحدة من امل�رصوبات الكحولية.

التابعة  �سكيكدة  مبحطة  املخت�سة  ال�سلطات  تتجه 
ملدة  للغازامل�سال  الإنتاج  وحدة  نحوغلق  ل�سونطراك 

اأجل  من  اجلاري  مار�ش   09 اإبتداء من  ال�سهرين  تقارب 
اإجراء عمليات ال�سيانة باملحطة.             يحي عواق 

اأم�ش الأول ال�ساب نور الدين مدقن القاطن بحي  فارق 
بامنديل بورقلة احلياة ، بعدما اأطلق عليه النار عن طريق 
الأمن  م�سالح  طرف  من  ع�سرية  مطاردة  بعد  اخلطاأ 
كان  اأك�سنت  نوع  من  �سياحية  ل�سيارة  املذكور  باحلي 
م�ستبه فيها ليتم نقل ال�سحية مل�سلحة ال�ستعجالت اإلإ 
اأن الطاقم الطبي ف�سل يف اإخراج الر�سا�سة من ج�سده 
مما عجل بوفاته بعد خ�سوعه للعناية املركزة ملدة تفوق 

الـ40 يوما ح�سب املعلومات املتاحة ، من جهتهم �سكان 
مدينة ورقلة طالبوا مدير الأمن الوطني بالولية العميد 
لك�سف  معمق  اأمني  فتح حتقيق  ب�رصورة  بو�سلح  يحي 
، حيث  ذلك  املت�سببني يف  ملب�سات احلادثة وحما�سبة 
البلد  بجنوب  نوعها  من  الأوىل  الأليمة  احلادثة  تعترب 

الكبري منذ حلول ال�سنة اجلارية .
�سيخ مدقن

بعد ت�سجيل )542( تدخل متحور حول  رمي واإهمال النفايات

 اإزالة 80 مفرغة ع�سوائية وت�سجل 187
 اإجناز بناء بدون ترخي�س 

متكنت م�سالح اأمن ولية اجلزائر من ت�سجيل عدة 
العمران  على  املحافظة  يخ�ش  فيما  تدخلت 
وحماية البيئة على م�ستوى قطاع الخت�سا�ش وهو 
اإىل جانب حماربة  ما حتر�ش عليه ذات امل�سالح 
و  الأمن  لتوفري  احل�رصية،  الأو�ساط  يف  اجلرمية 
يعترب  الذي  املواطن  ممتلكات  على  املحافظة 
التبليغ  خلل  من  العملية،  هذه  يف  اأ�سا�سيا  طرفا 
التي  عن كل �سيء م�سبوه عرب اخلطوط اخل�رصاء 

�سّجلت  ال�سدد،  هذا  يف  ت�رّصفه.  حتت  و�سعت 
ولية  لأمن  البيئة  وحماية  العمران  �رصطة  فرقة 
)145( تدخل  الفارط  فيفري  �سهر  اجلزائر خلل 
تعلق باإجناز بناء بدون رخ�سة و )11( تدخل حول 
عدم مطابقة البناء لرخ�سة البناء امل�سلّمة، وفيما 
تعلق بتطهري الطريق العام، مت ت�سجيل )97( تدخل 
متعلق بالتجارة غري ال�رصعية حّول على اإثرها )32( 

�سخ�ش اإىل مقرات ال�رصطة.

  موقف ...
االأخرية  االإرهابية  العملية  اأثبتت 
املدبرة  العقول  اأن  بوركينافا�سو  يف 
للإرهاب تعي جيدا كيف تتكيف مع 
واقع احلال ،و كيف تختار اأهدافها و 
كيفية تطوير اأ�ساليبها مبا ي�سمن لها 
ال�سدى االإعلمي املطلوب ،و اإثبات 

وجودها
للو�سع  املتابعة  التقارير  تقول 
اأن  ال�ساحل  يف  االإعلمي 
ثلثة  خلل  �سهدت  بوركينافا�سو 

مبح�سلة  اإرهابيا  عمل    80 �سنوات 
،العملية  �سحية   133 ثقيلة 
وجود  اأثبتت   االأخرية  االإرهابية 
ف�سل مطلق ملنظومة االأمن  يف دول 
ال�سلطات  اأن  الغريب  لكن  ال�ساحل 
احتياطات  اأية  تتخذ  مل  الفرن�سية 
التهديدات  طبيعة  مع  تتنا�سب 
يف  القرار  �سناع  ويعرف  االإرهابية 
امل�سالح  اأن  امللئكة  و  اجلن  عا�سمة 
الفرن�سية هي هدف ثمني و متكرر 

تك�سف  مل  ما  االإرهابية  للعنا�سر 
ح�سابات  وجود  االأيام  و  التحقيقات 
اأخرى اأحاطت بالعملية قبل و اأثناء 

ارتكاب العملية . 
اأن  حديث   امني  تقرير  يقول 
حد  اإىل  وفقت  االإرهابية  اجلماعة 
بعيد يف اختيار توقيت العملية  التي 
االإعلن  من  قليلة  اأ�سهر  بعد  اأتت  
دول  من  ع�سكرية  قوة  ت�سكيل  عن 
ومايل  )موريتانيا  ال�ساحل  منطقة 

يف  والنيجر(  وت�ساد  وبوركينافا�سو 
2017، ملواجهة التنظيمات  دي�سمرب 
االإرهابية املنت�سرة يف تلك املنطقة، 
الجتاهات  طبًقا  يعني،  ما  وهو 
�سعت  التنظيمات  تلك  اأن  خمتلفة، 
توجيه  اإىل  الهجمات  هذه  عرب 
احلرب  يف  املنخرطة  للقوى  ر�سالة 
على  تركز  �سوف  باأنها  �سدها 
الفًتا  كان  وقد  م�ساحلها،  ا�ستهداف 
الهجمات  تلك  اأن  ال�سياق،  هذا  يف 

ا�ستهداف  ت�ساعد  مع  تتزامن 
يف  الدولية  ال�سلم  حفظ  قوات 
اآخرها  كان  والتي  )مينو�سما(،  مايل 
 4 مقتل  عن  اأ�سفر  الذي  الهجوم 
جنود يف 28 فرباير 2018، وراء كل 
هذا ثمة اأ�سرار لن يتم ك�سفها قريبا 
احلد  اإىل  مت�سابكة  خيوطها  الأن 
متكامل  ت�سور  و�سع  من  مينع  الذي 
املتوفرة  املوؤ�سرات  حتليل  خلل  من 

يف الوقت الراهن  .

بوركينا فا�سو و بع�س عالمات اال�ستفهام

وداد احلاج:

العدد : 4585/ 
الثمن : اجلزائر 
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