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 �ص3حزب الدا احل�سني على �سفيح �ساخن

اإف�سال موؤامرة علمية داخل الأفافا�ص

كانوا ينظمون جل�سات وحلقات داخل م�سجد �سالح الدين الأيوبي ببلكور

تالميذ يطلعون على ر�سائل " البغدادي" داخل �ساحة الثانوية!

 �ص4

�ص5

 رئي�ص املجل�ص الإ�سالمي
 الأ على اأبوعبد اهلل غالم اهلل

نحتاج ل�سبط علمي للمرجعيات 
الــــــدينـــــــيــــــة بـــــالـــــــجزائــــــــر

توقيع اتفاقية �شراكة بني وكالة عدل وبنك القر�ض ال�شعبي اجلزائري

�لإعالن عن نتائج در��سة 600 �ألف ملف متعلق بعدل 02 
�ص4

�ص5�ص4

�سباب بوغزول يطالبون بكل من اجلزائر  والبليدة
مبرافق ريا�سية

 ريا�سيو بلدية
  بوغزول على 
خط الهام�ص

اأكد وزير ال�شكن والعمران واملدينة عبد الوحيد طمار باأن التفاقية املوقعة مع بنك القر�ض ال�شعبي اجلزائري وهي التفاقية التي من �شاأنها العمل على التقليل من الإجراءات البريوقراطية اأمام املواطنني وتقدمي 
اأكرب قدر ممكن من اخلدمات، حيث �شتمكن هذه التفاقية املواطنني من دفع م�شتحقاتهم املالية لوكالة » عدل » عن بعد ودون اإجبارهم  على األننقل اإىل خمتلف مكاتب الوكالة املنت�رشة عرب ربوع الوطن...

�سارك رئي�ص املجل�ص الإ�سالمي الأعلى اأبوعبد اهلل غالم اهلل، اأول 
اأم�ص  يف الندوة العلمية  »ال�سباب والتدين » التي احت�سنها  مركز البحث يف 

الأنرثوبولوجيا الجتماعية والثقافية بوهران بالتن�سيق مع املجل�ص الإ�سالمي 
الأعلى قائال اإن هذا املو�سوع  اعتمد على درا�سات ميدانية فلقد  قام هذا املركز 

باأخذ عينة من ال�سباب املتدين يف وهران وعينة اأخرى من غرداية.

فكك األغام  ال�سكن ، الفالحة 
،ال�ستثمار و العقار املنهوب 

  وايل ورقلة
  يوا�سل  م�سرية

�ص6 الإنعا�ص  التنموي 

�ص3 

�ص3

  �ص3

�ص3

 رئي�ص نقابة الأئمة 
جلول حجيمي 

  حــــديــث غـــــالم اهلل 
 بخ�سو�ص منع الفتوى
 لــن يحـــل املـــــ�سكلة 
لن ن�سمح باأي انتهاك حلقوق 

الإن�سان، فافا زروقي:
 عــــلــــى الــــمــــنــــظـــــمـــات
  الــــحـــقــــوقـــيــة التــقرب

 من املهاجرين الأفارقة
 دعا ملراجعة منظومة

 عمله وتطويرها

 اخلـــــطاب الــــر�ســـــمي 
 يراهــــــن علــــى تفــــــعيل

 هياكل الحتاد املغاربي  
بح�سب �سناتاغ:

منـــظمة العمل  الدولية 
 بـــــاجلــــــزائر لــــلــنـــــــــظــر 

يف احلريات النقابـــية 
يف اإطار التطبيق ال�سارم ملخطط 

جتفيف منابع التهريب 

تفكيك 10 �سبكات للتهريب 
نحو دول ال�ساحل الإفريقي 

امل�سالح و املنا�سب احلكومية و الأفكار تو�سك على تفجري الأفافا�ص
ا�ستقالة تقنية للع�سكري للمطالبة مبوؤمتر ا�ستثنائي

�ص6



"معركة  اجلزائري  الثوري  الفيلم  بث  اأم�س  جرى 
اجلزائر" مبدينة مونرتيال الكندية وهي املبادرة التي 
حيث  بيتون"،  "نورمان  الكندية  الن�رش  دار  بها  قامت 
قامت بعر�س الفيلم الذي يتحدث عن جزء من تاريخ 
الثقافية  الن�شاطات  اإطار  الكربى يف  التحريرية  الثورة 
الفيلم  عر�س  اأم�س  اختارت  والتي  بها  تقوم  التي 

اجلزائري الذي كان من اإخراج جيلو بونتيكورفو.

اجلمعة16ال�سبت17 فيفري 2018 املوافـق   لـ29 جمادى الأول  1439ه 24 �ساعة2

ر�ؤية من الواقع
ي�سكن  ال�سيطان   ( القائل  املثل  اأن  يبدو 
الكر  عملية  على  ينطبق   ) التفا�سيل  يف 
والفر التي بني وزارة الرتبية والنقابات 
مغادرة  منهم  يطلب  يوم  كل  .فاأبناوؤنا 
يف  واملعلمون  الأ�ساتذة  لن  املدار�س 
اإ�سراب ؟، هل هذا معقول اأيها اإذ ل اأحد 
يجنب  و�سط  حل  يف  ال�سادة  اأيها  فكر 
ويعطي  بي�ساء  �سنة  والطلبة  التالميذ 
املتمدر�سون  واأولهم  حقه  حق  ذي  لكل 
يف  يتنازل  اأن  اأراد  احد  ل  انه  كما   ،
والبعيدون  الأبرياء  الأطفال  �سبيل 
احتار  والذين   ، القائم  ال�سراع  عن 

اأوليائهم يف )التغنانت( وتف�سيل املطالب 
الرتبية  م�ستقبل  على  ال�سخ�سية 
ول  ا�ستجابت  الوزارة  فال   . والتعليم 
املنت�سبني  واألزمت  هدئت  النقابات 
وا�ستئناف  الأق�سام  اإىل  بالرجوع  لها 
جدي  حوار  غياب  يف   ، التدري�س 
والتي  القطاع  يعي�سها   التي  للم�ساكل 
�سل�سلة  عنها  جنم  مرحلة  وليدة  هي 
املفتوحة  والإ�سرابات  ال�سطرابات  من 
اخلوف  يف  احلق  التالميذ  ولأولياء   .
التفكري  يف  احلق  لهم  كما   ، املجهول  من 
بالقيام باحتجاجات �سد ما يقع و �سياع 

الق�سية يف تفا�سيل تافهة كان ميكن اأن 
الهادئ  احلوار  ظل  يف  و�سطا  حال  جتد 
الطرفان  بتهديدات  ولي�س   ، واملثمر 
وهو  ميلكونه  ل  حق  على  املتنازعان 
احلق يف التعليم والتدري�س الذي يكفله 
كانت  مهما   ، القوانني  وحتميه  الد�ستور 
�سيدفع  يقع  ،وما  والأ�سباب  الظروف 
وخلق  والعنف  الفو�سى  اإىل  بالتطورات 
الرتبية  ورجال  التالميذ  بني  عداوة 
مع   ، عقباه  يحمد  ل  ما  اإىل  يتطور  قد 
اأن الوزارة والنقابات ل ميكن لهما اإبقاء 
تفادي  ويجب  عليه  ماهو  على  الو�سع 

جيل  حياة  من  ال�سعبة  املرحلة  هاته 
اإىل ال�سارع  باأكمله وجد نف�سه يدفع به 
�سيا�سوية  ح�سابات  ت�سفية  اأجل  من 
يعلمها  لأغرا�س  الو�ساية  مع  ونقابية 
احلكومة  تبقى  .فكيف  واخلا�س  العام 
مكتوفة الأيدي اإىل غاية اللحظة وهي 
. والوزارة ل ميكن  الو�سعية  ترى تلك 
لها اأن تبقى تتفرج دون التحرك ال�سريع 
لن اأبنائنا �ساعوا كما �ساع القطاع الذي 
غلبت عليه امل�سالح ال�سخ�سية واملطالب 

الفئوية .
 

بن مرادي:

احلكومة توفر 5.4 مليار دوالر بتطبيق نظام رخ�ص اال�سترياد
ك�شف وزير التجارة حممد 
على  رده  مرادي خالل  بن 
�شوؤال �شفوي مبجل�س الأمة 
باأن نظام رخ�س ال�شترياد 
احلكومة  اعتمدته  الذي 
املا�شيني  العامني  خالل 
ل�شبط  م�شاعيها  اإطار  يف 
�شمح  اخلارجية  التجارة 
بتوفري ما قيمته 5،4 مليار 

دولر.
واأو�شح الوزير باأن اجلزائر 
نظام  بف�شل  اقت�شدت 
اإجماليا  مبلغا  الرخ�س 

يف  دولر  ماليري   3 فاق 
من  متكنت  اأنها  يف   2016
دولر  مليار   2،4 توفري 
بن  2017 واأ�شاف  يف 
النظام  هذا  باأن  مرادي 
مما  حمدوديته”  “اأثبت 
و�شع  اإىل  باحلكومة  دفع 
ل�شبط  اإ�شايف  نظام 
اخلارجية  التجارة 
الوطني  املنتوج  وحماية 
املنتجات  مناف�شة  من 
هذا  وي�شمل  امل�شتوردة 
التعليق  اجلديد  النظام 

 851 ل�شترياد  املوؤقت 
التي  نهائيا  منتجا 
باملنتجات  “�شتعو�س 
املتوفرة  الوطنية 
حاليا بالكمية والنوعية 
رفع  وكذا   ، املطلوبة” 
اجلمركية  احلقوق 
بالن�شبة لـ129 منتوج نهائي 
قائمة  تو�شيع  عنه  ف�شال 
لل�رشيبة  اخلا�شعة  ال�شلع 
لال�شتهالك  الداخلية 
بالن�شبة لـ35 منتجا نهائيا.

ف.ن

احلماية املدنية باأدرار

عر�ص فيلم "معركة 
اجلزائر" اأم�ص مبونرتيال

مناورة تطبيقية داخل الإقامة اجلامعية
اأم�س م�شالح احلماية لولية  اأول  قامت 
القيام مبناورة تطبيقية داخل  اأدرار من 
الإقامة اجلامعية ل1500 �رشير اخلا�شة 
بطلبة الذكور حيث وفرت كل الإمكانيات 
املادية والب�رشية يف اإجراء هذا التمرين 
حريق  ا�شتعال  حالة  حول  التطبيقي 
باأحد اأجنحة الإقامة اأين �شارع الأعوان 
واحتواء  اإخماد  حماولة  يف  بالتدخل 
با�شتغالل  ال�شحايا  اإ�شعاف  مع  احلريق 
كل التقنيات األزم تطبيقها منها تركيب 
النوافذ  من  ال�شحايا  لإنزال  �شالليم 
نقل  مع  احلني  يف  واإ�شعافهم  العلوية 
احلالت ال�شعبة اإيل امل�شت�شفي بوا�شطة 
�شيارات الإ�شعاف هذا التمرين التطبيقي 
اأعوان  اختبار جاهزية  اإيل مدي  يهدف 
اثر حدوث  التدخل  احلماية املدنية يف 
املدنية  احلماية  مدير  وبح�شب  حرائق 
قطاعه  اأن  علي  الدين  حمي  الرائد 
الب�رشية  اإمكانياته  ويخترب  يجدد  دوما 
املادية ميدانيا من اجل التدخل حلماية 
حاث  اأي  من  واملمتلكات  الأ�شخا�س 
خا�شة  اأثاره  من  التقليل  بهدف  يحدث 
بينا  التمرين  وهذا  الأ�شخا�س  عند 
يف  ال�رشعة  حيث  من  الأعوان  قوة  لنا 
يف  العلمية  الطرق  وا�شتعمال  التدخل 

اإ�شعاف ال�شحايا
ب.ب

زعالن يف زيارة اليوم اىل االأغواط 
يومني  مدار  وعلى  ال�شبت  اليوم  يحل 
عبد  والنقل  العمومية  الأ�شغال  وزير 
الأغواط،  اىل  زياة  يف  زعالن  الغني 
ي�شتهلها بالوقوف على م�شاريع قطاعه 
تراكمات وم�شاكل،كما  يعانيه من  وما 
على  ثقيلة  ملفات  تنتظره  الوزير  ان 
الوطنية،�شيما  الطرقات  �شبكة  غرار 
على امل�شتوى اجلهة ال�شمالية للولية 
الطريق  اإزدواجية  م�رشوع  وجت�شيد 

من  هذا  يخلفه  ملا   23 رقم  الوطني 
اإطاللة على جملة  اأرواح ب�رشية،وهي 
امل�شاريع الخرى املتعلقة بالطرقات 
ت�شعرية  والولئية.ومراجعة  الوطنية 
الولية  بعا�شمة  احل�رشي  النقل 
الذي  الوقت  الأجرة،يف  ل�شيارات 
مطلبهم  تلبية  ال�شكان  فيه  يرتقب 
اجلوية  الرحالت  بتخ�شي�س  القا�شي 
املبا�رشة نحو البقاع املقد�شة حلجاج 

اإنطالقا  املجاورة  واملناطق  الولية 
من مطار اأحمد مدغري الذي توقفت 
به تلك الرحالت منذ �شنوات خلت.ما 
جعل �شيوف الرحمان يتوجهون �شوب 
مكة  نحو  ومنها  العا�شمة  اجلزائر 
الرتاموي،هذه  م�رشوع  املكرمة.وكذا 
حمطات  �شتكون  وغريها  املطالب 

هامة يف اأجندة الوزير.
ع.ق.

قطاع الرتبية والتوجه نحو الفو�سى والت�سعيد

التحكم  يف  عياد  بن  �شطيف  وفاق  فريق  لعب  ف�شل 
يف  فريقه  هدف  �شجل  عندما  الدموع  وغلبته  بنف�شه 
بلوزداد  �شباب  اأمام  اأم�س  اأول  جمعته  التي  املباراة 
للمهاجم  الفرحة  الثامن ماي، حيث ومن �شدة  مبلعب 
�شجل  الذي  بلعبا�س  �شيدي  احتاد  من  امل�شتقدم 
التعادل لفريقه قام مبعانقة اأحد امل�شورين يف امللعب 

من �شدة الفرحة بعدما طال �شيامه عن التهديف.

الدموع تغلب بن عياد

احلفنـاوي بن عامـر غــول

ال�سركة الوطنية للنقل بال�سكك احلديدية 

تغيريات يف مواعيد الرحالت
الدار   ” م�شتوى حمطة  توقف على  اإ�شافة حمطة  SNTF عن  احلديدية  بال�شكك  للنقل  الوطنية  ال�رشكة  اأعلنت 
واإيابا  ذهابا   ” عي�شي  واد   ” حمطة  اإىل   ” و�شط  اجلزائر  حمطة”  من  املتوجهة  للقطارات  “بالن�شبة  البي�شاء 
وذلك ابتداء من تاريخ يوم الأحد القادم ح�شب ما ورد يف بيان لل�رشكة كما ك�شفت عن تغيري يف الربجمة بالن�شبة 
ملوعد انطالق القطار رقم : 1084 الرابط بني حمطة” ال�شلف” و “حمطة اجلزائر” و�شط وذالك اإبتداءا من تاريخ 

يوم الأحد 18 فرباير 2018 .

طالبوا باحلوار وحل امل�ساكل العالقة حمليا ووطنيا.

التكتل النقابي لقطاع الرتبية يف وقفة اإحتجاجية �سليمة باالأغواط
الرتبية  بقطاع  النقابي  التكتل  نظم 
�شلمية  اإحتجاجية  بالأغواط،وقفة 
الأغواط،منا�شدين  ولية  اأمام مقر 
جملة  يف  التدخل.للنظر  الوايل 
والإجتماعية  املهنية  املطالب 
غرار  على  منها  املحلية  �شيما 

احلوار  باب  وفتح  الوطنية  تلك 
لتذليل  الجتماعيني  ال�رشكاء  مع 
عديد  حل  يف  والتعجل  ال�شعاب 
القدرة  العالقة  كتح�شني  امل�شائل 
التقاعد  قانون  ومراجعة  ال�رشائية 
للوظيف،واإ�رشاك  العمل  وقانون 

على  لالإطالع  احلوار  يف  النقابات 
دعى  كما  القطاع.هذا  م�شتجدات 
ال�شتعجال  اإىل �رشورة  املحتجون 
يرونها  التي  امل�شاكل  حلحلة  يف 

عالقة على م�شتوى املحلي
.ع.ق

وقع اأول اأم�س حادث مرور باملكان امل�شمى اأمام مقر 
البلدية و�شط مدينة املدية متثل يف ا�شطدام �شيارة 
اأعمارهم  ترتاوح  خلف 03  م�شابني  نارية  بدراجة 
متفاوتة  باإ�شابات  اأ�شيبوا  �شنة   46 و  �شنة   18 بني  ما 
اخلطورة مت اإ�شعافهم يف عني املكان و نقلوا من طرف 
رجال احلماية املدنية للوحدة الرئي�شية لولية املدية 
لعا�شمة  بو�شياف  حممد  املدين  امل�شت�شفى  اىل 

الولية .                                     
 الهواري بلزرق

03 جرحى يف 
حادث مرورباملدية

تيبازة

 انت�سال جثة �سخ�ص 
جمهول الهوية 

اإنت�شلت فرقة الغط�س للحماية املدنية م�شاء اأم�س اخلمي�س بعر�س �شواطئ مدينة 
م�شلمون غربي تيبازة جثة �شخ�س جمهول الهوية، ح�شب ما علم اليوم اجلمعة لدى 
ذات امل�شالح و تدخلت فرقة الغط�س لنت�شال اجلثة بعد تلقيها لبالغ من قبل اأحد 
�شيادي املنطقة يفيد بوجود جثة  يف حالة تعفن متقدمة تطفو فوق �شطح البحر 
بعر�س �شواطئ م�شلمون. و و�شعت جثة ال�شحية مب�شلحة حفظ اجلثث مب�شت�شفى 
�شيدي غيال�س لعر�شها على الطبيب ال�رشعي فيما فتحت م�شالح الدرك الوطني 
دون  للجثة قد حالت  املتقدمة  التعفن  تكون حالة   و  الق�شية.  حتقيقا ق�شائيا يف 

التعرف على هوية ال�شخ�س اأو حتديد �شنه، ا�شتنادا للتحقيقات الأولية.
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حزب الدا احل�سني على �سفيح �ساخن

اإف�سال م�ؤامرة علمية داخل الأفافا�س
.      ا�ستقالة تقنية للع�سكري للمطالبة مبوؤمتر ا�ستثنائي

.       امل�سالح و املنا�سب احلكومية و الأفكار تو�سك على تفجري الأفافا�س

 ع�سام بوربيع 

حزب  مبقر  �أم�س  تكن  فلم 
�الأفافا�س �الأجو�ء عادية ، ال�سيما 
�ملجل�س  �جتماع  حتول  �أن  بعد 
حلبة  �سبه  �إىل  �لعادي  �لوطني 
�ملوؤمترين  تفاجوؤ  بعد   ، �رص�ع 
هناك بالتح�سري ملوؤمتر ��ستثنائي 
 ، �لقياد�ت  خمتلف  وتغيري 
بتخطيط من علي �لع�سكري �لذي 
�لهيئة  من  ��ستقالته  �أ�سا�س  على 
�لهيئة  يف  يبقى  للحزب  �لرئا�سية 
تفر�س  بالتايل  و  ع�سو�ن  فقط 
�ىل  �للجوء  34ب�رصورة  �ملادة 

موؤمتر ��ستثنائي عاجل .
�إر�دة �لع�سكري و  وقد ��سطدمت 
�أتباعه باإر�دة �لعديد منم �لقياد�ت 
ح�رصو�  �لذي  �ملنا�سلني  وحتى 
�ىل هذ� �الجتماع ، �لذين روؤو� �أنه 
 ، ��ستثنائي  موؤمتر  لعقد  ال حاجة 

و�الكتفاء مبوؤمتر عادي للحزب .

وقد وقعت �لعديد من �ملناو�سات 
�جتماع  دخول  قبيل  �لبد�ية  يف 
�أن  ال�سيما   ، �لوطني  �ملجل�س 
مقر �الأفافا�س �أم�س قد عج حتى 
�أ�ستح�رصتهم  �لذين  باملنا�سلني 
مترير  �أجل  من  �الأجنحة  خمتلف 

قر�ر�تهم .
ولقد تفاجاأ �لعديد من �ملوؤمترين 
على  �لدعوة  لهم  وجهت  �لذين 
، ليجدو�  �أن �الأمور عادية  �أ�سا�س 
 ، �ساخن  �سفيح  على  �الأمور  �أن 
ال�سيما بعد �أن نادى �لع�سكري �إىل 
34�لتي  �ملادة  و  �لقانون  تطبيق 
تق�سي �أنه بعد �ن�سحابه من �لهيئة 
يف  فقط  �ثنان  يبقى   ، �لرئا�سية 
�لهيئة و بالتايل �للجوء �إىل موؤمتر 
ملحة  �رصورة  ي�سبح  ��ستثنائي 

يفر�سه �لقانون .
�لقياد�ت  من  �لعديد  �أعتربت  و 
�أن خطوة �لع�سكري �لذي كان قد 
�ملا�سي  �الأ�سبوع  ��ستقالته  قدم 
و  للحزب  �لرئا�سية  �لهيئة  من 

بالتايل �ملطالبة مبوؤمتر ��ستثنائي 
وحماولة  علمية  موؤ�مرة  مبثابة 
�نقالب على �حلزب ، وعربو� عن 
رف�سها مطلقا ، كما ذهبت بع�س 
�مل�سعى  �إىل رف�س هذ�  �لقياد�ت 
كونه ي�سور �أن �حلزب على �أنه يف 
�أزمة ، فيما هم يف غنى عن هذ� .
�لع�سكري  �قرت�ح  رف�سو�  كما 
ب�رصورة �أن يكون �ملوؤمترين ممن 
�سنة  �الأ�سبق  �ملوؤمتر  يف  �ساركو� 
�ملجال  ف�سح  �إىل  ودعو�   ،2013
�أمام باقي �ملنا�سلني و عدم جعله 

فقط حكر� على موؤمتري 2013.
�لوطني  �ملجل�س  �جتماع  وكان 
�لذي كان �جتماعا مغلقا ، �جتماع 
جد �ساخن و �أحتوى على نقا�سات 
�نفالت  ب�سبه  توحي  كان   ، حادة 
د�خل حزب �لد� �حل�سني ، ففيما 
با�ستقالة  �ملوؤمترين  بع�س  نادى 
�الأمني �لوطني �الأول للحزب �حلاج 
�جلياليل ، �أكد هذ� �الأخري �أنه لن 
ي�ستقيل ، وم�ستعد �أن يتنازل على 

�لو�سائل من �سقة و �سيارة لكن لن 
�أول  كاأمني  من�سبه  من  ي�ستقيل 

للحزب .
وحلد كتابة هذه �الأ�سطر ، الز�لت 
�ملوؤمترين  و  �الأفافا�س  قياد�ت 
هل  حول  �إجماع  �إىل  ي�سلو�  مل 
 ، ��ستثنائي  موؤمتر  هناك  �سيكون 
�ال   ، عادي  موؤمتر  عقد  �سيتم  �أم 
توحي  �ملوؤ�رص�ت  من  �لعديد  �أن 
باللجوء �إىل موؤمتر عادي ، بالرغم 
يف  �لد�خلية  �ل�سغوطات  من 
�لعديد  تعمدت  �أن  بعد   ، �حلزب 
�لعديد  ��ستدعاء  �لقياد�ت  من 
لتمرير  لل�سغط  �ملنا�سلني  من 

قر�ر�تها .
تفهم  مل   ، �أخرى  جهة  ومن 
�إقد�م  �سبب  �لقياد�ت  من  �لعديد 
،وما  �لع�سكري على هذه �خلطوة 
ور�ئها  من  �ملبتغاة  �الأهد�ف  هي 
��ستثنائي  موؤمتر  �أن  و  ال�سيما   ،
كل  تغيري  وهو  معروفة  نتيجته 
�سياغة  �إعادة  و  �حلالية  �لقياد�ت 

قيادة ��ستثنائية لت�سيري �حلزب .
�لعديد  تاأ�سف  �أخرى  جهة  من 
�لذي  �لو�سع  عن  �حلا�رصين  من 
�حل�سني  �لد�  و�سع حزب  �إليه  �آل 
، �لذي �أ�سبح حزبا خارجا جمال 
�ب�سط  يف  والي�سارك   ، �لتغطية 
 ، �لوطنية  �ل�ساحة  يف  �ملو�قف 

د�خل  �ل�رص�ع  �أن  �عتربت  فيما 
�رص�ع  هو  مثلما  �الأفافا�س 
و  �مل�سالح  عن  �رص�ع  هو  �أفكار 
�لتغري  �أن  و  ال�سيما   ، �ملنا�سب 
�حلكومي قادم و توجد فيه بع�س 
�لطاحمة  �الأفافا�سية  �لقياد�ت 

لنيل منا�سب حكومية .  

يعي�س حزب الأفافا�س منذ نهار اأم�س خما�سا ع�سريا و منعرجا و�سف باخلطري داخل احلزب ل�سيما بعد اإف�سال ما و�سف ب« املوؤامرة العلمية »اأو 
النقالب داخل احلزب ،و التي كان بطلها ع�سو الهيئة الرئا�سية علي الع�سكري الذي حاول اأن ي�سع اجلميع اأمام الأمر الواقع با�ستقالته من الهيئة 

وبالتايل عقد موؤمتر ا�ستثنائي طبقا للمادة 34من قانون الأحزاب

رئي�س نقابة الأئمة جلول حجيمي 

 حديث غالم اهلل بخ�س��س منع الفت�ى لن يحل امل�سكلة
جلول  �الأئمة  نقابة  رئي�س  رد 
حجيمي عن منع �لفتوى على �لقنو�ت 
برتخي�س  �إال  �جلز�ئرية  �لتلفزيونية 
من �لوز�رة �ل�سوؤون �لدينية و�الأوقاف 
، قائال:«  �ل�رص�ع على م�ساألة �لفتوى 
مفتي  �أمر  ح�سم  يتم  مل  �إذ�  �سيتمر 

�جلمهورية �أو جمل�س �الإفتاء.
لالأئمة  �لوطنية  �لنقابة  رئي�س   �أ�سار 
رئي�س  حديث  باأن  حجيمي،  جلول 
عبد  �أبو  �الأعلى  �الإ�سالمي  �ملجل�س 
�هلل غالم �هلل، بخ�سو�س منع �لفتوى 
�جلز�ئرية  �لتلفزيونية  �لقنو�ت  على 
�ل�سوؤون  �لوز�رة  من  برتخي�س  �إال 
م�ساألة  ينهي  لن  و�الأوقاف،  �لدينية 

�ل�رص�ع على �لفتوى يف �جلز�ئر،
�رص�عا  هناك  باأن  و�عترب  حجيمي 
بني  �جلز�ئر،  يف  �الإفتاء  حول  كبري� 
من  و�الأوقاف  �لدينية  �ل�سوؤون  وز�رة 

�لو�سي  نف�سها  تعترب  و�لتي  جهة، 
�الإ�سالم  يخ�س  ما  كل  على  �لوحيد 
�ملجل�س  وبني  بالبلد،  وفتوى 
�أخرى،  جهة  من  �الأعلى  �الإ�سالمي 
تابعة  ��ست�سارية  هيئة  �عتباره  على 
رده  مو�سحا يف  �جلمهورية،  لرئا�سة 
على كالم رئي�س �ملجل�س �الإ�سالمي 
باأن  �هلل،  غالم  �هلل  عبد  �أبو  �الأعلى 
هذ�  كان  ما  حال  يف  �الأئمة  نقابة 
�الأمور  تنظيم  �إىل  يهدف  �ملنع 
و�حل�سول على �لفتوى �لهادفة، فاإنها 
�ستدعم �ملو�سوع، �أما �إذ� كان �ملنع 
يهدف لتكميم �الأفو�ه وتقييد �الأمور 
وبع�س �حلريات وت�سيريها بالطريقة 
يكون  ال  �الإفتاء  فاإن  ير�سونها،  �لتي 

على هذ� �لنحو ح�سبه.
�لف�سل  �ملتحدث  نف�س   ورف�س 
دون  من  باجلز�ئر  �الإفتاء  ملف  يف 

حوله،  �لنقا�س  يف  نقابته  �إ�رص�ك 
�ل�رصيك  متثل  �أنها  �عتبار  على 
�الجتماعي، وهم �لنقابة �أكرب متثيال 
يف �لقطاع ح�سبه، م�ستغربا �الإق�ساء 
حول  نقا�س  �أي  من  لهم  �ملتعمد 
�لق�سايا �لدينية �ملهمة، و�لتي مت�س 
�جلز�ئر،  لل�سعب  �ملبا�رصة  �حلياة 
رغم �لتز�م نقابته باملرجعية �لدينية 
حد  على  عنها  ودفاعها  �جلز�ئرية 
تعبريه، مربز� باأن ثقافة �حلو�ر ميتة 
وباأن هذه  �لدينية،  �ل�سوؤون  يف وز�رة 
�الأخرية ترف�س �إ�رص�ك �لنقابة يف �أي 
نقا�س، على �لرغم من �أنها �ساهمت 
�لتي  �مل�ساكل  من  �لكثري  حل  يف 
غرد�ية  غر�ر  على  �لبالد،  بها  مرت 
وتندوف ح�سبه، كما ت�ساءل حجيمي 
منع  بها  �سيتم  �لتي  �لطريقة  عن 
�الإفتاء يف �لقنو�ت �العالمية، موؤكد� 

هذه  مثل  يف  �لقو�نني  ��ستعمال  �أن 
�مل�سائل ال يحل �الإ�سكال بل ي�ساهم 
»�لفتاوى  مفيد�:  �أكرث،  تعقيده  يف 
تطرف  �أو  فو�سى  لنا  ت�سكل  �لتي 
يعلم  �أن  لكن البد  نقبلها،  تهور ال  �أو 
�جلميع باأن �لعامل و�لفقيه له كلمته، 
�أن يقول فيها �حلق كما  و�لتي يجب 
�الإ�سالمية،  لل�رصيعة  مو�ظب  ير�ه 

بعيد� عن �لتهويل و�لت�سييق«.
حجيمي  �أعاب   ، مت�سل  �سياق   ويف 
�ل�سادرة  �لفتاوى  على  بع�س 
�لقنو�ت  بع�س  على  �ملفتني  من 
�إياها  معترب�  �خلا�سة،  �الإعالمية 
�أكرث  �الإعالمية  لالإثارة  تهدف  باأنها 
م�سري�  للم�سائل،  �لديني  �لطرح  من 
عدة  فيه  تتوفر  �أن  يجب  �ملفتي  �أن 

�رصوط و�سو�بط �رصعية.
اإميان لوا�س

دعا ملراجعة منظومة عمله وتطويرها

اخلطاب الر�سمي يراهن على تفعيل هياكل الحتاد املغاربي
قادة  �أم�س،  �جلمهورية،  رئي�س  ر��سل 
تاأ�سي�س  ذكرى  يف  �ملغاربي  �الإحتاد  دول 
على  �جلز�ئر  حر�س  موؤكد�  �الحتاد، 
تن�سيط هياكله، من �أجل حتقيق طموحات 
�لتكامل  م�سار  وحتقيق  �ملنطقة  �سعوب 
�ل�سائد على خمتلف �مل�ستويات �الإقليمية. 
وجهها  �لتي  �لتهنئة  برقيات  و�أبرزت 
�لتون�سي  �لرئي�س  من  كل  �إىل  �لرئي�س 
�ملغربي  و�لعاهل  �ل�سب�سي،  قايد  �لباجي 
حممد �ل�ساد�س، ورئي�س �ملجل�س �لرئا�سي 
ليبيا  لدولة  �لوطني  �لوفاق  حلكومة 

�ملوريتاين  و�لرئي�س  �ل�رص�ج،  م�سطفى 
حلول  مبنا�سبة  �لعزيز،  عبد  ولد  حممد 
�ملغرب  �حتاد  �لـ29  لتاأ�سي�س  �لذكرى 
تن�سيط  على  �جلز�ئر  حر�س  �لعرب، 
�ال�ستجابة  �ساأنه  من  مبا  �الحتاد،  هياكل 
�ملزيد  �إىل  �ملغاربية  �ل�سعوب  لطموحات 
د�عيا  و�الندماج،  و�لتكامل  �لوحدة  من 
وتقييمها  �الحتاد  م�سرية  يف  »�لتمعن  �إىل 
�لقائمة  �لعمل  منظومة  مر�جعة  بغية 
�ملغاربي  �الحتاد  ي�سبح  حتى  وتطويرها 
جتمعا و�زنا وفاعال يف حميطه �القليمي 

�ملوجهة  �لربقية  �أ�ساف  كما  و�لدويل«، 
لكم  الأوؤكد  �ل�سانحة  هذه  »�أغتنم  لل�رص�ج 
�ملغرب  باحتاد  �لثابت  �جلز�ئر  مت�سك 
��سرت�تيجيا  خيار�  باعتباره  �لعربي 
�لنهو�س  وحر�سها  على  �سعبيا  ومطلبا 
ميكن  مبا  هياكله،  وتن�سيط  مبوؤ�س�ساته 
م�ساحلها  �مل�سرتكة  �لذود عن  من  دولنا 
و�ال�ستجابة  �ملتنامية،  �لرهانات  ومغالبة 
�ل�سعوب  �ملغاربية  كل  و�آمال  لطموحات 
و�لتكامل  �لوحدة  من  �ملزيد  �إىل 
�لتي  �لر�سائل  نف�س  وهي  و�الندماج«، 

�أبرزت  �الأربعة،  حيث  �لربقيات  ت�سمنتها 
�ل�ساد�س  ملحمد  �ملوجهة  للربقية  وفقا 
�أو��رص  من  �ملغاربية  �ل�سعوب  »يربط 
وما  �جلو�ر  وح�سن  و�لت�سامن  �الأخوة 
�ل�سامية  �حل�سارية  �لثو�بت  من  تتقا�سمه 
تفر�س  حمطة  وهي  �مل�سرتك،  و�مل�سري 
�ملغاربي  م�سرية  �الحتاد  تقييم  علينا 
وتكييفها  �لقائمة  �لعمل  منظومة  وتطوير 
مبا  �لظروف  �لر�هنة،  ملقت�سيات  وفقا 

ي�سهم يف تعزيز �رصح �الحتاد و دعمه«.
�سارة بومعزة

لن ن�سمح باأي انتهاك حلقوق الإن�سان، فافا زروقي:

على املنظمات احلق�قية التقرب 
من املهاجرين الأفارقة

دعت رئي�سة �ملجل�س �لوطني حلقوق 
زروقي  خل�رص  �سي  فافا  �الإن�سان 
نهاية �الأ�سبوع �ملن�رصم، �ملنظمات 
على  و�الإطالع  للتقرب  �حلقوقية 
�الأفارقة  بالالجئني  �لتكفل  عملية 
حول  ت�رصيحات  �أي  تقدمي  قبل 
حقوق �الإن�سان، يف حني عادت لرقم 
577 �سكوى متعلقة بحقوق �الإن�سان 

تكفلت بها م�ساحلها خالل 2017.
�لوطني  �ملجل�س  رئي�س  توجهت 
خل�رص  �سي  فافا  �الإن�سان  حلقوق 
تن�سيطها  هام�س  على  زروق، 
�الن�ساين  »�لعمل  حول  ملحا�رصة 
و�ملو�طنة  �لوطنية  �لقيم  بني 
د�عية  �ملو�طنني،  �إىل  �لفعالة«، 
تبليغاتهم  ت�سجيل  �إىل  �إياهم 
بالتجاوز�ت  �ملتعلقة  و�ل�سكاوى 
�لتي مت�س بحقوق �الإن�سان، مذكرة 
�سكوى  بـ577  م�ساحلها  بتكفل 
م�سيفة  �ملن�رصمة،  �ل�سنة  خالل 
�سفتهم  كانت  مهما  �ملو�طنني  �أن 
بالتقرب  معنيون  معنوية  �أو  طبيعية 
يف  �سكاوي،  الإيد�ع  م�ساحلها  من 
�الن�سانية  حقوقهم  تعر�س  حال 
�ملجل�س  باأن  مو�سحة  لالنتهاك، 
�لوطني حلقوق �الإن�سان �مل�ستحدث 
للد�ستور  جت�سيد�   2017 �سنة 
تعنى  موؤ�س�سة  يعترب  �جلديد، 
بالتكفل ب�سكاوي وطلبات �مل�ساعدة 
مهما  �ملو�طنون  بها  يتقدم  �لتي 
طبيعيون  �أ�سخا�س  �سفتهم،  كانت 
ونقابات،  ومنظمات  جمعيات  �أو 

�إىل غريها من �ل�سخ�سيات �ملعنوية 
�لتكفل  �أنه مت  موؤكدة  ��ستثناء،  دون 
�سكوى   848 �أ�سل  من  ملف  باأ577 
حقوق  باأن  موؤكدة  رفعها،  مت 
�الإن�سان قد عرفت نقلة نوعية عرب 
ترت�أ�سه،  �لذي  �ملجل�س  م�ساهمات 
مردفة تقول باأن �ملجل�س قد �أ�سبح 
و�إد�رية،  مالية  با�ستقاللية  يحظى 
جترب  قانونية  باآليات  مدعم  وهو 
وخمتلف  و�ملوؤ�س�سات  �لوز�ر�ت 
�لهيئات، على �لرد يف �آجال ال تتعدى 
�ل�سكوى  رفع  تاريخ  من  يوما  �ل60 
من قبل جلان �ملجل�س، كما �أنه يتم 
لرئي�س  يرفع  �سنوي  تقرير  �إعد�د 
�جلمهورية و�لوزير �الأول و�ملجل�س 
�لتطرق  يتم  �أين  �لوطني،  �ل�سعبي 
و�إبالغ  ن�ساطات �ملجل�س فيه،  لكل 
يف  �لتفا�سيل  بكل  �لهيئات  ذ�ت 
�أو  وز�رة  ت�سجيل عدم جتاوب  حال 

موؤ�س�سة مع �ل�سكوى.
�الأفارقة،  �ملهاجرين  ملف  وحول 
ت�سمح  لن  م�ساحلها  �أن  فافا  �أكدت 
�الأفارقة  �لالجئني  حقوق  بانتهاك 
دعوتها  جمددة  بالبلد،  �ملوجودين 
عن  لالطالع  �ملنظمات  لتلك 
�لتكفل  و�رصوط  ظروف  عن  قرب 
جمل�سها  ��ستعد�د  عن  معربة  بهم، 
�أع�ساء  ومر�فقة  مهامهم  ت�سهيل 
منه لهم، قبل �أن توؤكد �أن �لهيئة �لتي 
تر�أ�سها ال ولن ت�سمح بانتهاك حقوق 

�الإن�سان يف �جلز�ئر.
�سارة بومعزة

بح�سب �سناتاغ:

 منظمة العمل الدولية باجلزائر 
للنظر يف احلريات النقابية

»�ل�سناتاغ«،  �سونلغاز  نقابة   قالت 
�لكنفدر�لية  لو�ء  حتت  �ملن�سوية 
تو�سيحي  بيان  يف  للعمال،  �مل�ستقلة 
لها، موؤخر�، بخ�سو�س بعثة �الإت�سال 
�لدولية  �لعمل  ملنظمة  �لتابعة 
مدى  يف  للنظر  تاأتي  باأنها  للجز�ئر 
�لنقابية  باحلريات  �جلز�ئر  �لتز�م 

�مل�سادقة  لالتفاقيات  ومطابقتها 
عليها، قائلني �أن جلنة تطبيق �ملعايري 
�لتابعة ملنظمة �لعمل �لدولية �ألزمت 
�إدماج  �إعادة  �جلز�ئرية  �حلكومة 
مت  و�لذين  �مل�ستقلني  �لنقابيني  كل 
ت�رصيحهم من �لعمل قبل �سهر جو�ن 
2018 وهذ� بعد �لعديد من �ل�سكاوي 

�لتي و�سلتها من طرف عدة نقابات، 
كل  بت�سجيل  �حلكومة  مطالبة  وكذ� 
وتكري�س  تاأ�سي�سها  مت  �لتي  �لنقابات 
لالإتفاقية  وفقا  �لنقابية  �حلريات 
�لتنظيم  بحق  �ملتعلقة   87 �لدولية 
�لعمل  قانون  م�رصوع  ومطابقة 
�ر�سال  وقبول  �لدولية،  لالإتفاقيات 

من  �مل�ستوى  رفيعة  �إت�سال  جلنة 
للجز�ئر  تنزل  �لدولية  �لعمل  منظمة 
من �أجل �الإ�ستماع ملختلف �لتنظيمات 
ر�سمي   وغري  ر�سمي  ب�سكل  �لنقابية 
وهذ� قبل �نعقاد �لدورة 107 ملنظمة 

�لعمل �لدولية يف جو�ن 2018.
�س.ب



اأوقفت مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي، 
 )02( تاجري   ،2018 فيفري   15 يوم 
قر�ش   )2294( وحجزت  خمدرات 
والبليدة  اجلزائر  من  بكل  مهلو�ش 
اأوقفت  وبغرداية/ن.ع.4،  /ن.ع.1، 
مفرزة اأخرى للجي�ش الوطني ال�شعبي 
نقدية  اأوراق  بحوزته   )01( جمرما 
دينار   )1.274.000( بقيمة  مزورة 
�شاحنتني  �شبط  مت  كما  جزائري، 
خمتلف  من  وحدة  و)24542(   )02(
يف  ن.ع.4،  بالوادي/  امل�رشوبات 
الوطني  للجي�ش  مفرزة  حجزت  حني 
�شيارة  قزام/ن.ع.6  بعني  ال�شعبي 
رباعية الدفع و)1.2( طن من املواد 

الغذائية.

حرا�ش  �شبط  ال�شياق،  نف�ش  يف 
احلدود  بكل من �شوق اأهرا�ش وتب�شة 
�شخمة  كمية  والطارف/ن.ع.5، 
تُقدر  للتهريب،  املوجه  الوقود  من 

بـ)16485( لرت. 
غري  الهجرة  حماربة  اإطار  ويف 
ال�شواطئ  حرا�ش  اأحبط  ال�رشعية، 
هجرة  حماولة  /ن.ع.2  بوهران 
كانوا  اأ�شخا�ش  لـ)10(  �رشعية  غري 
كما  ال�شنع،  تقليدي  قارب  منت  على 
اأوقفت مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي 
وعنا�رش الدرك الوطني )46( مهاجرا 
خمتلفة،  جن�شيات  من  �رشعي  غري 
وعني  ورقلة  واأدرار  تلم�شان  من  بكل 

قزام.

بكل من اجلزائر والبليدة

توقيف تاجري خمدرات و حجز 
2294 قر�ص خمدرات
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.الإعالن عن نتائج درا�سة 600 األف ملف متعلق بعدل 02

الرئي�س بوتفليقة

  اجلزائر متم�سكة
 بالحتاد املغاربي

اأكد رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة اأم�س 
اجلمعة، “مت�سك اجلزائر الثابت باحتاد املغرب 

العربي باعتباره خيارا ا�سرتاتيجيا ومطلبا �سعبيا 
واأ�ساف الرئي�س يف برقيات بعثها لروؤ�ساء وممثلي 

البلدان املغاربية، ع�سية الحتفال بالذكرى التا�سعة 
والع�سرين لتاأ�سي�س احتاد املغرب العربي، اإن اجلزائر 

حري�سة كل احلر�س على النهو�س مبوؤ�س�سات الحتاد 
وتن�سيط هياكله، مبا ميكن دوننا من الذود عن 

م�ساحلها امل�سرتكة ومغالبة التحديات املتنامية و 
ال�ستجابة لطموحات وتطلعات كل ال�سعوب املغاربية 

اإىل املزيد من الوحدة والتكامل والندماج”.
ف.ن

رئي�س املجل�س الإ�سالمي الأعلى اأبوعبد اهلل غالم اهلل

نحتاج ل�سبط علمي للمرجعيات الدينية باجلزائر
�سارك رئي�س املجل�س الإ�سالمي الأعلى اأبوعبد اهلل غالم اهلل، اأول اأم�س  يف الندوة العلمية  »ال�سباب والتدين » التي احت�سنها  مركز البحث يف الأنرثوبولوجيا 

الجتماعية والثقافية بوهران بالتن�سيق مع املجل�س الإ�سالمي الأعلى قائال اأن هذا املو�سوع  اعتمد على درا�سات ميدانية فلقد  قام هذا املركز باأخذ عينة 
من ال�سباب املتدين يف وهران وعينة اأخرى من غرداية على اأ�سا�س اأنها تعك�س م�سادر التدين  يف حماولة ملعرفة من اأين ي�ستقي ال�سباب معلوماتهم بالن�سبة 

لالإ�سالم وممار�ستهم الدينية موؤكدا اأن الدين يف الإ�سالم هو كل عمل يقوم به امل�سلم وهو ي�ستفتي فيه ال�سارع  الإ�سالمي  .

حكيم مالك  

اهلل  اأبوعبد  قال  ال�شدد  هذا   ويف 
اأول  ا�شت�شافته  لدى  اهلل  غالم 
بالتلفزيون  الظهرية  ح�شة  يف  اأم�ش 
هذه  اأهداف  اأنه  بني  اجلزائري 
الندوة العلمية هو  العمل على معرفة 
املرجعيات الدينية باجلزائر وحماولة 
ت�شخي�شها وذلك باال�شتناد للدرا�شات 
الدينية  املمار�شات  حول  اجلزائرية 
بدرا�شة  باجلزائر،  فلذا  قمنا 
الدينية  املعلومات  م�شادر  حول 
ال�شاحل وهذا  دول  يف  ال�شباب  لدى 
ب�شفته  باملهدي  يو�شف  مب�شاركة 
ال�شاحل،  االأئمة يف  لهيئة  عاما  اأمينا 
ماهي  اأردنا  معرفة  اأننا  م�شريا 
ال�شباب يف  يتعلم منها  التي  امل�شادر 
فكرة  تكوين  ويف  الدينية  ممار�شتهم 
حيث  عقائدهم  ويف  االإ�شالم  على 
التي  العينات  خالل  من  الحظنا  اأننا 
ال�شاحل  ودول  وهران  يف  در�شت 
خمتلفة  الدينية  املعلومات  فم�شادر 
والكثري منها يتح�شل عليه من طرف 

و�شائل التوا�شل االجتماعي. يف حني 
واالأوقاف  الدينية  ال�شوؤون  وزير  دعا 
ال�شباب  توجيه  �رشورة  االأ�شبق،  اإىل 
منهم  على  املقبلني  خا�شة 
امل�شاجد  موؤكدا اأن هوؤالء  ي�شتمدون 
اأئمة  من  مبا�رشة  الدينية  معلوماتهم 
اأننا  ،  م�شيفا  وامل�شايخ  امل�شاجد 
نعمل على تو�شيع العينات لدى طالب 
معظم  �شباب  اجلامعات  لت�شمل 
االأحياء   الذين جندهم اأنهم ال يقبلون 
ي�شتقون  امل�شاجد  فهم  على  بكرثة 
معلوماتهم املتعلقة باالإ�شالم والعقيدة 
الو�شائط  هذه  ا�شتخدام  طريق  عن 
التكنولوجية احلديثة وهذا ما يتطلب 
و  بتوجيه  القيام  و  جهد  بذل  منا 
الو�شائط  وخا�شة  هذه  تقييم  اإعادة 
جوانب  على  بالرتكيز  وهذا  القنوات 
املجتمع  طبيعة  مع  لتتما�شى  اأخرى 
التي  االتفاقية  اجلزائري  .  وحول 
اأبرمت بني املجل�ش االإ�شالمي االأعلى 
االأنرثوبولوجيا  يف  البحث  ومركز 
االجتماعية والثقافية ، وقال  اأبوعبد 
التطرق  فيها  اهلل  اأنه  مت  غالم  اهلل 

وحماولة  االجتماعية  للم�شاكل 
و  ظواهر  نالحظ  معاجلتها  فنحن 
باملجتمع  وعليه  عالقة  لها  اأحداث 
االأنرثوبولوجيا  يف  البحث  فمركز 
من  اأداة  هو  والثقافية  االجتماعية 
اأدوات البحث، كا�شفا ذات املتحدث 
بني  املجل�ش  هناك  تعاون  اأن 
خمتلف  مع  االأعلى  االإ�شالمي 
اجلامعات اجلزائرية  من بينها جامعة 
ق�شنطينة وعن طريق اجلامعة ميكن 
اأن ين�شط املجل�ش االإ�شالمي االأعلى 
عملية البحث يف  الظواهر التي تعني 
املجتمع اجلزائري بالدرجة االأوىل ، 
والر�شاالت  البحوث  ن�شتقبل  اأننا  كما 
وتاأثري  تغيري  اجلامعية  الإحداث 
ويتحقق  املجتمع  اجلزائري  يف 
هذا  عرب االت�شال املبا�رش باملعنيني 
على االأ�رشة  االعتماد  خالل  من 
اجلامعية ب�شفة عامة التي تتوفر على 
هذا  يف  التقنيات  البحثية  من  عدد 
البحث  ملعاهد  التوجه  املجال  مع 
العلماء  الإجناز  وكذا  واملخابر، 

االأبحاث والتوجيهات .

رئي�س كتلة تاج 
عبدالغني وي�سر  

»للو�سط«:

�سرورة احلوار مع 
املحتجني لتفويت 

الفر�سة على 
املرتب�سني

طالب رئي�ش الكتلة الربملانية لتاج 
وي�رش عبد الغني ب�رشورة فتح 

اأبواب احلوار بني النقابات املحتجة 
واأ�شحاب القرار وحماولة تغليب 

م�شلحة املوؤ�ش�شات وكذا م�شلحة 
البالد، مطمئنا من عدم التخوف 

من ا�شتغالل ملف الهوية والتنوع يف 
اجلزائر من بع�ش االأطراف.

اعترب عبد الغني وي�رش يف ت�رشيح 
خ�ش به »الو�شط«   ان االحتجاجات 

التي تعرفها العديد من القطاعات 
هي حق �رشعي مادامت تقام 

بطريقة ح�شارية ومدنية م�رشوعية 
ومل تخرج عن اإطارها القانوين، 

داعيا الو�شايات اإىل �رشورة تبني لغة 
احلوار و مناق�شة املطالب املرفوعة 

من اأجل تفويت الفر�شة على اأي 
ا�شتغالل قد ال يكون حممودا وال يف 
�شالح ق�شية املحتجني امل�رشوعة  

وفيما يخ�ش ملف الهوية يف اجلزائر، 
قال املتحدث: »ملف الهوية والتنوع 

الثقايف اأخذ اأكرث من حجمه، 
فملف الهوية مل يكن يف يوم من 

االأيام م�شكل بل بالعك�ش فالتنوع 
يف اجلزائر يعد نعمة ولي�ش نقمة 
يعني تنوع الثقافات تنوع العادات 

وهدا يعترب اإ�شافة ايجابية ما دمنا 
متفقني على اأن اجلزائر على عنا�رش 

الهوية ونحن اأمازيغ نعتز باإ�شالمنا 
وعروبتنا، بعد د�شرتة االأمازيغية لغة 
ر�شمية مت حتقيق مطلب جماهريي 

كبري بقية االآن تفعيل مكانيزمات 
حتقيق ذلك.

ورد عبد الغني على االأطراف التي 
تريد اال�شتثمار ل�شالح اأجندتها من 

خالل ا�شتغالل، قائال:« ا�شتغالل 
ملف الهوية والتنوع يف اجلزائر بعيد 

املنال الن اجلزائري واعي جدا 
مب�شوؤوليته اجتاه املحافظة على 

اأمن اجلزائر ووحدتها وا�شتقرارها 
وكل املحاوالت التي �شبقت باءت 

بالف�شل.
اإميان لوا�س

“ال�سناباب” �سّد 
رفع الدعم املوجه 

للجزائريني 
ا�شتهجنت النقابة الوطنية امل�شتقلة 
مل�شتخدمي االإدارة العمومية، “ يف 

بيان لها الت�رشيحات ال�شادرة من 
جهات خمتلفة، حول رفع الدعم 

املوجه للجزائريني، يف ظّل غياب 
درا�شة مو�شوعية، واآليات فعالة، 

جت�ّشد توجيه هذا الدعم مل�شتحقيه 
واأ�شافت النقابة  يف بيانها اأن 
املحافظة على العي�ش الكرمي 

للمواطن، ال ي�شتدعي بال�رشورة 
رفع االأجور، بل ي�شتدعي ت�شافر 

جهود اجلميع، من اأجل تفعيل 
اآليات الرقابة املختلفة لالأ�شعار 

ومراقبتها، والبحث عن توافق 
وطني، على راأ�شها احلكومة، 

النقابات، االأحزاب ومنظمات 
املجتمع املدين.

ف.ن�سرين 

توقيع اتفاقية �سراكة بني وكالة عدل وبنك القر�س ال�سعبي اجلزائري

برنامج عدل 01 تلقى 13912طعنا وت�سوية 7937 حالة من بينها 

اأكد وزير ال�شكن والعمران واملدينة 
االتفاقية  باأن  طمار  الوحيد  عبد 
ال�شعبي  القر�ش  بنك  مع  املوقعة 
التي  االتفاقية  وهي  اجلزائري 
من  التقليل  على  العمل  �شاأنها  من 
اأمام  البريوقراطية  االإجراءات 
املواطنني وتقدمي اأكرب قدر ممكن 
هذه  �شتمكن  حيث  اخلدمات،  من 
دفع  من  املواطنني  االتفاقية 
م�شتحقاتهم املالية لوكالة » عدل » 
عن بعد ودون اإجبارهم  على األننقل 
اإىل خمتلف مكاتب الوكالة املنت�رشة 
الوزير  اأكد  الوطن، حيث  ربوع  عرب 
مع  املتعاملني  املواطنني  باأن 
اجلزائري   ال�شعبي  القر�ش  بنك 
بيوتهم  من  باإمكانهم   »CPA  «
اخلا�ش  ح�شابهم  من   وانطالقا 
بهم،  اخلا�ش  الدفع  و�شل  ا�شتالم 
اإىل  بعدها  مير  ثم  اأوىل  كخطوة 
اخلطوة املتعلقة بالدفع والذي اأقر 
يتم  اإما  باأنه  املتحدث  بخ�شو�شه 
تقدم  خالل  من  مبا�رشة  بطريقة 
فروع  من  فالع  اأي  اإىل  املواطن 
 « اجلزائري  ال�شعبي  القر�ش  بنك 
CPA« املنت�رشة عرب خمتلف ربوع 
اإقامته،  مكان  ا�شرتاط  دون  الوطن 
وذاألك  مبا�رشة  غري  بطريقة  واإما 
مع  بالعملية  البنك  تكفل  من خالل 
اقتطاع ن�شبة متفق عليها من دخل 
الزبون نهاية كل �شهر  وهي اخلطوة 
التي �شتدخل حيز اخلدمة يف االأيام 

القليلة القادمة.
العمل  باأن  املتحدث  واأكد  هذا 
جاري من اأجل الدخول يف املرحة 
�شتكون  والتي  الربنامج  من  الثالثة 
كافة االإجراءات فيها عن بعد وذاك 
متا�شيا وموجة الرقمنة وكذا التطور 
التي  االإجراءات  وهي  التكنولوجي 

من �شاأنها التخفيف من العديد من 
املعمول  البريوقراطية  االإجراءات 

بها يف ال�شابق.
الطعون  ملفات  بخ�شو�ش  اأما 
فيما  قبل املواطنني  املرفوعة من 
و2002    2001 عدل  برنامج  يخ�ش 
الطعون  عدد  باأن  الوزير  اأكد  فقد 
املقدمة والتي مت درا�شتها بلغ عدد 
على  املوافقة  متت  طعن،   13912
اأما  حالة   «  7937  « ت�شوية  اإعادة 
 2942 عددها  بلغ  فقد  املرفو�شة 
 3033 توجد  اأنه  اإىل  م�شيافا  ملف 
ا�شتكمال  اأ�شحابها  من  طلب  حالة 
عملية  تتم  اأن  على  ملفاتهم، 
مبجرد  فيها  والتحقيق  درا�شتها 

ت�شوية امللفات. 
اأما فما يخ�ش درا�شة ملفات عدل 
عملية  باأن  املتحدث  اأكد  فقد   2
با�رشتها  التي  النتائج  عن  الك�شف 
قامت  والتي  املخت�شة  امل�شالح 
ملف  األف   600 حوايل  بدرا�شة 
القادم  مار�ش  �شهر  بداية  �شتنطلق 
غاية  اإىل  العملية  ت�شتمر  اأن  على 
مبا�رشة  بعدها  ليتم  ال�شهر  نهاية 

عملية ا�شتالم الطعون.
القر�ش  لبتك  العام  املدير  اأما 
عمر  ال�شيد  اجلزائري  ال�شعبي 
االتفاقية  باأن  اأكد  فقد  بودياب 
با�رشتها  جلهود  نتاج  هي  املوقعة 
البنك،  اإدارة  من  كل  مدة  مند 
الوطنية  ال�رشكة  وكذا  عدل  وكالة 
والتي   »SNL  « املايل  لالإيجار 
اإىل ت�شوية ملفات  باالأ�شا�ش  تهدف 
احل�شول  يف  الراغبني  املواطنني 
وذاك  الرتقوي  ال�شكن  �شيغة  على 
من خالل متكينهم من �شحب و�شل 
لوكالة  الر�شمي  املوقع  من  الدفع 
فيه  يتواجد  مكان  اأي  من  عدل 

العمل  يف  اأو  املنزل  يف  كان  �شواء 
ليتجه بعدها اإىل اأي فرع من فروع 
اجلزائري  ال�شعبي  القر�ش  بنك 
الوطن  املنت�رشة عرب خمتلف ربوع 
ليقوم بدفع االأق�شاط االأولوية وهي 
اخلدمة التي اأكد ب�شاأنها املتحدث 
باأنها �شتنطلق يوم االأحد 18 فيفري 

.2018
عن  الدفع  خدمة  بخ�شو�ش  اأما 
الفرق  باأن  املتحدث  اأكد  فقد  بعد 
يف  ونظريتها  البنك  يف  املخت�شة 
على  تعمالن  تزاال  ال  »عدل«  وكالة 
امللف، موؤكدا باأن  اخلدمة �شتكون 
متوفرة مع نهاية �شهر اأفريل القادم 
التي  اخلدمة  وهي  تقدير،  كاأق�شى 
 C I   « البنكية  البطاقة  عرب  تتم 
ت�شديد  ل�شاحبها  ت�شمح  والتي   »B
اأق�شاطه املالية عرب خمتلف البنوك 
البطاقات  هذه  مبثل  تتعامل  التي 
بنك  جرنال،  �شو�شيتي  غرار  على 
اخلليج  بنك  اجلزائري،  الوطني 
وغريها من البنوك االأخرى،  اأما عن 
اخلطوة الثالثة التي يعمل ال�رشيكني 
هذه  خالل  من  اإليها  الو�شول  على 
ال�رشاكة واملتعلقة باإمكانية ت�شديد 
البنك  اإىل  التنقل  دون  االأق�شاط 
بالقيام  االأخري  هذا  يتكفل  حيث 
من  وذاك  العملية  مراحل  بكافة 
املواطن  يقدمه  ترخي�ش  خالل 
لوكالة عدل والذي من خالله ي�شمح 
لبنك القر�ش ال�شعبي اجلزائري مع 
نهاية كل �شهر من  اقتطاع  املبلغ 
امل�شدد من ح�شاب املواطن البنكي 
بغ�ش النظر عن البنك الذي يتعامل 
اأكد  التي  االإجراءات  وهي  معه. 
�شتج�شد  باأنها  املتحدث  ب�شاأنها 

ميدانيا مع نهاية جوان القادم.
يحي عواق



زوجة  الفارط  الأ�سبوع  نهاية  مثلت 
هيئة  اأمام  �سافعي«  »فاروق  الاّلعب 
ك�سحية  راي�س  مراد  بئر  حمكمة 
التي قيدتها �سد  ق�سية �سب وتهديد 
طليقة زوجها ووالدتها الطبيبة بعدما 
وحماولة  عليها  بالتهجم  اإتهمتهما  
من  تبلغ  الذي  ر�سيعتها  اإختطاف 

العمر 3 اأ�سهر .
جمرياتها  تعود  التي  الق�سية  يف 
 « الالعب  زوجة  اأودعتها  ل�سكوى 
�سهر  منت�سف  يف  �سافعي«  فاروق 
�سد  الأمن  م�سالح  اأمام   2017 اأوت 
طليقة زوجها ووالدتها تتهمهما فيها 
الر�سيعة  ابنتها  اختطاف  مبحاولة 
تفاجاأت  اأنها  ال�سحية  اأكدت  حيث 
لتاريخ  امل�سادف  الواقعة  بيوم 
ت�ستعد  كانت  وبينما   2017 لـ13اأوت 
لركن �سيارتها للتوجه لأحد املحالت 
يحيى   ب�سيدي  الأطفال  مالب�س  لبيع 
التي  الر�سيعة  اإبنتها  رفقة  وهي 
ب�سيارة  اخللفي  بالكر�سي  و�سعتها 
خروجها  حلظة  منذ  بتتبعها  تقوم 
باملنزل ولدى حماولتها الفرار وتغيري 
مكان �سيارتها تفاجاأت بطليقة زوجها 

الولوج  حتاول  و  طريقها  تعرت�س 
الر�سيعة  لختطاف  ال�سيارة  لداخل 
اجلهة  من  �سيارتها  باإغالق  فتقوم 
اخللفية لتتدخل يف الأثناء والدة هاته 
املتهمة التي كانت رفقتها يف ال�سيارة 
عملية  يف  ابنتها  م�ساعدة  وحتاول 
الختطاف غري اأنها متكنت وب�سعوبة 
و  ال�سيارة  عن  اإبعادهما  من  جدا 
الفرار ، وعن �سبب ارتكاب املتهمتان 
لهاته  املحاكمة  جل�سة  عن  الغائبتان 
الواقعة اجلد خطرية فاأكدت ال�سحية 
فكرة   املتهمة  رف�س  ب�سبب  اأنها 
خ�سارة طليقها  » ال�سافعي »  و اعتبار 
زواجها منه مبثابة فوز عليها خا�سة و 
اأنها كانت رفيقتها املقربة ، لتطالب 
يف نهاية ت�رصيحاتها باإلزام املتهمتني  
بدفع تعوي�س مايل  بقيمة 100األف دج 
، قبل اأن يطالب من جهته ممثل احلق 
حب�سا  6ا�سهر  عقوبة  توقيع   العام 
دج  األف   50 بقيمة   وغرامة  نافذا 
املحكمة  وتقرر   ، املتهمتني  حق  يف 
تاأجيل النطق باحلكم جلل�سة 1 مار�س 

املقبل .
ل/منرية

للدرك  الإقليمية  الفرقة  متكنت 
مدعمة  البي�ساء  بالدار  الوطني 
بباب  والتدخل  الأمن  بف�سيلة 
ال�سينوتقني  ثنائي  كذا  و  الزوار 
اأ�رصار  بجماعة  الإطاحة  من 
اأ�سخا�س   05 خم�سة  من  مكونة 
ترتواح اأعمارهم ما بني 20 و 30 
�سنة  يحرتفون ترويج املخدرات  

عرب اإقليم بلدية الدار البي�ساء.
 بعد التحريات والأبحاث وتن�سيط 
حت�سلت  ال�ستعالم  عن�رص 
الوطني  للدرك  القليمية  الفرقة 
معلومات  على  البي�ساء  بالدار 
من  معتربة  كمية  وجود  مفادها 
خمباأة  معالج(  )كيف  املخدرات 
املاأكولت  لبيع  حمل  داخل 
اخلفيفة وال�رصيعة على اثر ذلك و 
بعد احل�سول على اإذن بالتفتي�س 
وكيل اجلمهورية متت  من طرف 
و  املحالت  جميع  مداهمة 

ال�سينوتقني  الثنائي  با�ستعمال 
تكللت العملية بحجز كمية معتربة 
من الكيف املعالج  خمباأة داخل 
داخل  مو�سوع  بال�ستيكي  كي�س 
ثالجة باملحل و التي يقدر وزنها 
بي�ساء  اأ�سلحة  كذا  و  كلغ   3.5 بــ 
من خمتلف الأحجام و الأنواع مع 
اإلقاء القب�س على املكلف بعملية 
الأمر  ويتعلق  والتخزين  الإخفاء 
بامل�سمى )ل.�س( البالغ من العمر 
اأ�سخا�س  اأربعة  وكذا  �سنة   30
لنف�س  ينتمون  الذين  اآخرين 
الع�سابة و الذين يقومون برتويج 

هذه ال�سموم بالأحياء املجاورة.
احلال  ق�سية  يف  املتورطون 
وكيل  ال�سيد  اأمام  تقدميهم  مت 
الدار  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
باإيداعهم  اأمر  الذي  البي�ساء 
باملوؤ�س�سة  املوؤقت  احلب�س 

العقابية.

املديرية  اأم�س  اأول  ليلة  قامت 
الولئية لالأمن الوطني بادرار بحملة 
ت�سامنية وا�سعة لفائدة الأ�سخا�س 
مدينة  اأحياء  جل  عرب  ماأوي  بدون 
كافة  املديرية  وفرت  اأين  اأدرار  
بقيادة  والب�رصية  املادية  الو�سائل 
بوعلي  نبيل  الولئي  الأمن  رئي�س 
جابوا  حيث  ميدانيا  رافقهم  الذي 
حوايل  وقدموا  ال�سوارع  خمتلف 
على  �ساخنة  اأكل  وجبة   150
ماأوي  الذين ل ميلكون  الأ�سخا�س 
من  بطانيات حلمايتهم  وزعوا  كما 
الرعاية  اإيل  بالإ�سافة  هذا  الربد 

�سيارة  توفري  مت  حيث  ال�سحية 
وك�سفوا  باأطباء  جمهزة  اإ�سعاف 
ال�سن  كبار  الأ�سخا�س خا�سة  على 
عند  �رصطان  حالة  ك�سف  مت  اأين 
مت  مبا�رصة  حيث  الأ�سخا�س  احد 
به  للتكفل  امل�ست�سفي  نقله   اإيل 
اأن  الولئي  الأمن  رئي�س  وح�سب 
جميع  مت�س  �سوف  احلملة  هذه 
كل  نهاية  عند  مرة  الولية  دوائر 
الرعاية  تقدمي  بهدف  الأ�سبوع 
والتخفيف املعاناة نحو هذه الفئة 

من املجتمع
بو�سريفي بلقا�سم 

كانت رفقة والدتها الطبيبة التي �ساعدتها يف العملية

م�سالح الدرك الوطني تطيح مبروجي املخدرات بالدار البي�ساء

اأدرار

طليقة الالعب » �شافعي« 
حتاول اختطاف ر�شيعته 

حجز 3.5 كلغ من مادة الكيف 
املعالج  و توقيف خم�شة  متورطني 

 حملة ت�شامنية لفائدة 
الأ�شخا�ص بدون ماأوي 
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كانوا ينظمون جل�سات وحلقات داخل م�سجد �سالح الدين الأيوبي ببلكور

طلبة يطلعون على ر�شائل " 
البغدادي" داخل �شاحة الثانوية!!

فتحت حمكمة اجلنايات البتدائية مبحكمة الدار البي�ساء نهاية الأ�سبوع الفارط ملف 3 طلبة 
باملرحلة الثانوية و  اإبن اإرهابي مق�سي عليه بجبال جيجل  من حي بلكور ين�سطون  �سمن �سبكة 
لتجنيد املقاتلني ب�سفوف تنظيم » داع�ش« و كانوا يتخذون من م�سجد » �سالح الأيوبي« و�ساحة 

الثانوية كمقرات لعقد اإجتماعاتهم ال�سرية و الإطالع على الر�سائل  التي كان يبعثها زعيم 
التنظيم  » البغدادي » لباقي القيادات يف ذات  التنظيم .

ل/منرية

توقيف  جرى  وقد  هذا 
بني  من  الإثنني  املتهمني 
الأربعة بناءا على بالغ من ويل 
م�سالح  اأمام  املتهمني  اأحد 
حول    2016 بعام  الأمن 
يدر�س  الذي  ابنه  ا�ستعداد  
العمر  البالغ من  و  الثانوية  يف 
�سوريا  نحو  بال�سفر  �سنة    18
الدولة  بتنظيم  اللحاق  و 
العراق  و  بال�سام  الإ�سالمية 
على  بحوزته  عرث  اأن  بعد 
جواز �سفر نحو تركيا ، لتقوم 
ملنزل  بالتوجه  الأمن  م�سالح 
املبلغ عنه و العثور هناك على 
وب�سماعه  التاأ�سرية  و  اجلواز 
اللحاق  مبحاولته  اعرتف 
ت�سبعه  بعد  داع�س«   « بتنظيم 
طريق  عن  املتطرف  بالفكر 
يح�رصها   كان  التي  احللقات 

داخل م�سجد » �سالح الأيوبي« 
التي  الجتماعات  وكذا  و 
اأ�سدقائه  رفقة  ينظمها  كان 
الفكر  بنف�س  امل�سبعني 
راأ�سهم  على  الثانوية  ب�ساحة 
ال�سوريني  الرعايا  اأحد  اإبن 
الذي كان له الف�سل يف جتنيد 
كما  بالتنظيم  مقاتلني  ثالثة 
ت�سبع  اأنه  املتهم  ذات  ك�سف 
خالل  من  اجلهادي  بالفكر 
و  الفيديوهات  على   اإطالعه 
الت�سجيالت املمجدة للتنظيم 
يف  املنجز  التحقيق  وخالل   ،
البالغ  �ساحب  ك�سف  الق�سية 
عن اأ�سماء اأ�سدقاء ولده الذين 
اللحاق  �سكلوا جماعة حاولت 
وعلى  داع�س«   « بتنظيم 
البالغ  الثاين  املتهم  راأ�سهم 
من العمر 32 �سنة ينحدر من 
ك�سائق  ويعمل  جيجل  ولية 
الأخر  هو  حاول  الذي  اأجرة 

داع�س«   « بتنظيم  اللحاق 
قبل  من  توقيفه  بعد  وك�سف 
حاول  قد  اأنه  الأمن  م�سالح 
التنظيم   مبعاقل  اللحاق  فعال 
القتال  لي�س  و  العي�س  بغر�س 
اأن  دون  التنظيم  مل�ساعدة  و 
حمل  اأو  القتال  يف  ي�ساركهم 
ال�سالح و اأكد باأنه اإبن اإرهابي 
يف  ين�سط  كان  عليه  مق�سي 
الفي�س   « الإ�سالمية  اجلبهة 
، كما عرثت م�سالح  املنحل« 
لتفتي�س  تنقلها  خالل  الأمن 
جهاز  على  الأخري  هذا  منزل 
و  من�سورات  به  اأيل  اإعالم 
بالتنظيم  خا�سة  فيديوهات 
قيادات  تداولتها  ر�سائل  وكذا 
على  بينها  فيما  التنظيم 
راأ�سها ر�سالة جمعت الإرهابي 
البغدادي«القائد   « اخلطري 
 « رفقة  ل«داع�س«   العام 
الن�رصة   جبهة  اجلولين«قائد 

مثولهما  وخالل  املتهمان   ،
حمكمة  هيئة  اأمام  جديد  من 
احلال عن جرم جناية حماولة 
�سفر جزائري اإىل دولة اأخرى 
بغر�س ارتكاب اأفعال اإرهابية 
اأو  لها  الإعداد  اأو  تدبريها  اأو 
امل�ساركة فيها اأو التدريب على 
ارتكابها اأو لتلقي تدريب عليها 
، جناية النخراط يف جماعة 
اإرهابية تن�سط يف اخلارج ، قد 
لهم من جرم  ن�سب  ما  اأنكروا 
ال�سفر  يف  نيتهم  باأن  اأكدوا  و 
نحو تركيا بغر�س ال�ستجمام 
و لي�ست لهما اأي اأفكار جهادية 
اأو متجيدية للتنظيم ، ليطالب 
لهما ممثل احلق العام ويف ظل 
ما �سلف ذكره بتوقيع عقوبة 7 
�سنوات �سجنا نافذا و تدينهما 
املداولة  بعد  املحكمة 
�سنوات   3 بعقوبة  القانونية 

�سجنا نافذا .

�سباب بوغزول يطالبون مبرافق ريا�سية

ريا�شيوا بلدية بوغزول على خط الهام�ص
 10 حوايل  تظم  بوغزول  بلدية 
نوادي ريا�سية التاي كواندو كرة 
اليد العدو الريفي و الأهم كرة 
القدم فريق متوا�سع يف الق�سم 
الق�سم  يف  كان  بعدما  الهاوي 
لالأدوار  يطمح  كان  و  اجلهوي 
�سالته  يجد  مل  لكن  الوطني 
حتى  ل  و  الفريق  م�سريي  مع 
الذين  املحليني  م�سئولني  من 
املجل�س  رئا�سة  على  تعاقبوا 
يعطوا  مل  البلدي  ال�سعبي 
ق�سطا لهذه الفئة ال�سبابية التي 
و مبح�س  قواها  بكل  جاهدت 
بالريا�سة  الو�سول  اإرادتها 
الهدف  اإىل  بوغزول  ببلدية 
ل  ملعب  بني  حيث  املرجو 
مالم�س  اأدنى  على  ي�ستويف 
يراه  حميط  �سبه  الريا�سة 

ملوقف  حظرية  �سبه  النا�رص 
�سيارات و رغم هذا كان فريق 
اإىل  لقاءاته  يجري  القدم  كرة 
الذي  البخاري  ق�رص  مبلعب 
يبعد عن بلدية بوغزول بحوايل 
عاتق  على  التكاليف  و  كلم   40
رئي�س  هناك  اأن  رغم  الالعبني 
الفريق و هو م�ست�سار املطاعم 
املدر�سية و كم من مرة رف�سوه 
يلبي  مل  لأنه  الفريق  لرئا�سة 
�سارما  قرارا  باتخاذ  طلبهم 
اجتاه امل�سئولني املحليني لبناء 
ملعب اأو اإعادة ترميمه و تغطيته 
و لو بالع�سب ال�سطناعي و كذا 
جتهيزه بغرف تغيري املالب�س و 
اثر متاطله  على  و  يتبع  ما  كل 
من  بالتنحي  الزموه   لهذا 
رف�س  انه  اإل  الفريق  م�سئولية 

تذمر  مما  قاطعا  رف�سا 
ت�رصفاته  من  املنطقة  �سباب 
من  يطالبون  هم  و  املتع�سفة 
اللتفاتة  املعنية  ال�سلطات 
طموحون  �سباب  كونهم  اإليهم 
بل حتى  القدم  كرة  لي�س فقط 
الريا�سات الأخرى و على �سبيل 
اأن  التاي كواندو  املثال ريا�سة 
البطولة  اىل  الفريق  هذا  و�سل 
ي�ستطع  مل  لالأ�سف  و  الوطنية 
للتكاليف  نظرا  امل�سوار  اإكمال 
حتى  و  اأرهقتهم  املادية 
اهتمام م�سئويل قطاع الريا�سة 
يعطوا  مل  املدية  بولية 
يف  اأ�سبحوا  و  لهم  اهتماما 
رغم  التهمي�س  و  الن�سيان  طي 
املحليني  للم�سئولني  �سكاويهم 
اأن  اإل  الريا�سة  مديرية  كذا  و 

اآذانا �ساغية  اأ�سواتهم مل جتد 
حاله  على  لقمان  بيت  يبقى  و 
تقت�رص  الريا�سة  كانت  اإذا  و 
و  الكربى  اإل على املدن  فقط 
توىل لها الهتمام التام و تعتنى 
قيمة  يعرفون  رجال  من طرف 
التي  امل�سئولية  و  الريا�سة 
يتحملونها فمتى تويل ال�سلطات 
امل�سئولة على هذا الخت�سا�س 
على م�ستوى البلديات و الدوائر 
كان احلديث على  اإن  و  خا�سة 
لطاملا  بوغزول  بلدية  م�ستوى 
الأعمار  خمتلف  من  �سبابها 
مطلبه  طلبة   و  تالميذ  �سواء 
يعني  عندما  بامل�ستحيل  لي�س 
الأمر بتوفري املرافق الريا�سية 

لي�س اإل .
الهواري بلزرق  

فيما نددت جمعية حماية امل�ستهلك بهذا ال�سلوك باأدرار

رمي مواد غذائية منتهية ال�شالحية بالقرب من اأحياء �شكنية
التجار  من  عدد  موؤخرا  اأقبل 
كميات  برمي  القيام  باأدراريف 
الغذائية  املواد  من  معتربة 
الهواء  يف  ع�سري  وم�رصوبات 
�سكنية  اأحياء  من  القرب  الطلق 
عليه  وقفت  اأين  اأدرار  مبدينة 

جمعية حماية امل�ستهلك وقامت 
باإ�سعار ال�سلطات بهذه الظاهرة 
وامل�سا�س  بال�سحة  والتي مت�س 
املواد  هذه  وان  خا�سة  بالبيئة 
الأطفال  متناول  يف  �سارت 
بعيدا  الع�سري  م�رصوب  خا�سة 

انت�سار  مع  املراقبة  اأعني  عن 
بهذا  اجلمعية  ندد  روائح  كما 
ال�سلوك الذي اقبل عليه التجار 
م�سالح  تدخل  ب�رصورة  مطالبة 
حول  حتقيق  فتح  بغية  الأمن 
التجار الذين قاموا بهذه العملية 

والبيئة  ال�سحة  على  تاأثر  التي 
رمي  التجارة  على  وجب  مما 
يف  ال�سالحية  املنتهية  املواد 
على  ولي�س  التقني  الردم  مراكز 

الهواء الطلق  .
بو�سريفي بلقا�سم 



حملية  جمعيات  ممثلي  ك�شف   
لهم  ت�رصيح  يف  بورقلة  فاعلة 
وايل  اأن   ،  « »الو�شط  جريدة  مع 
جالوي  القادر  عبد  الوالية 
اجلهاز  على  االأول  امل�شوؤول 
التنموية  ب�شمته  ترك  التنفيذي 
بعدما جنح  القطاعات  عديد  يف 
يف  التاأخر  طال�شم  تفكيك  يف 
ال�شكنية  احل�ش�ص  عن  االإفراج 
�شبيل  وعلى  �شيغها  مبختلف 
املثال ال احل�رص توزيع املفاتيح 
 1300 من   امل�شتفيدين  على 
م�شكن اجتماعي ايجاري عمومي 
ا�شافة لـ 82 م�شكن ترقوي مدعم  
االإدارية  املقاطعة  ببلديات 
وهي  البي�شاء  عني  وبلدية  تقرت 
�شهدت  التي  ال�شكنية  االأمناط 
اخلم�ص  مدار  على  كبري  تاأخر 
عن  ناهيك   ، االأخرية  �شنوات 
وترية االأ�شغال املت�شارعة بعديد 
الرتقوية  ال�شكنية  احل�ش�ص 
املدعمة ، االجتماعية االيجارية 
من  الوالية  وح�شة  العمومية 
يف  عدل  ال�شكن  تطوير  برنامج 
توزيعها على  م�شتحقيها  اإنتظار 
ويف  القانونية  للمعايري  وفق 
اأجالها املحددة مثلما تن�ص على 

ال  ومما   ، ال�رصوط  دفاتر  ذلك 
نف�ص  ح�شب  اثنان  عليه  يختلف 
املتحدثني فاإن وايل والية ورقلة  
عبد القادر جالوي ي�شهر جاهدا 
الت�شهيالت  كافة  تقدمي  اجل  من 
الفالحيني  للم�شتثمرين 
اطار  يف  وذلك  وال�شناعيني 
االلتزام  بتعليمة احلكومة الرامية 
املحلي  اال�شتثمار  واقع  الإنعا�ص 
بالوالية يف �شتى املجاالت الإنهاء 
الذي  املحروقات  لقطاع  التبعية 
البور�شات  يف  اأ�شعاره  تهاوت 
العقار  بخ�شو�ص  اأما   . العاملية 
القادر  عبد  ثمن  فقد   ، املنهوب 

للحركة  الوطني  املن�شق  تقار 
املجتمع  وفعاليات  اجلمعوية 
لدعم  الرئا�شي  للتحالف  املدين 
اجلمهورية   رئي�ص  م�شاريع 
االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قرارات 
الرامية   ، العقار  قطاع  على 
قرارات  تنفيذ  يف  لالإ�رصاع 
وامل�شتودعات  للبنايات   الهدم 
واحلظائر الع�شوائية التي �شيدت 
للدولة  تابعة  عقارية  اأوعية  فوق 
، وهو ما مكن  بناء  وبدون رخ�شة 
ا�رصاف  وحتت  املحلية  ال�شلطات 
وايل الوالية من ا�شرتجاع ع�رصات 
الإ�شتغاللها   املنهوبة  الهكتارات 

جهة  من   . العامة  املنفعة  ل�شالح 
تقار  القادر  عبد  اأكد  فقد  ثانية 
وايل  اأن  معنا   حديثه  معر�ص  يف 
من  التنموية  ب�شمته  ترك  الوالية 
خالل توجيهاته ال�شارمة للقائمني 
من  ورقلة  ترامواي  م�رصوع  على 
املك�شب  هذا  اجناز  �شمان  اجل 
التنموي العمالق يف اأجاله املحددة 
قبل  اخلدمة  حيز  دخوله  و�شمان 
ومعلوم  املقبل  مار�ص  �شهر  نهاية 
ر�شد  الذي  امل�رصوع  هذا  اأن 
الإجنازه 4000 مليار �شنتيم �شيمكن 
لفائدة  من خلق 445 من�شب �شغل 

العاطلني عن العمل .
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.     م�صروع ترامواي ورقلة ب�صمة ال ينكرها االإ جاحد 
اأجمع املتتبعون لل�ساأن املحلي بورقلة على اأن وايل الولية عبد القادر جالوي ، جنح يف ظرف �سنة ون�سف من تعيينه على 

راأ�س اجلهاز التنفيذي بعا�سمة اجلنوب ال�سرقي من حلحلة عديد الرتاكمات التي كانت بالأم�س القريب  ت�سكل هاج�سا يوؤرق 
يوميات ال�ساكنة عرب 21 بلدية بالولية ، على غرار التاأخر يف الفراج على احل�س�س ال�سكنية و جت�سيد م�ساريع الفالحة و 

الإ�ستثمار ، ناهيك عن متاطل ال�سلطات املحلية يف تنفيذ ع�سرات قرارات الهدم للبنايات الفو�سوية .

فكك األغام  ال�سكن ، الفالحة ،الإ�ستثمار و العقار املنهوب 

اأحمد باحلاج 

و�صل ت�صجيل ت�صريح بتاأ�صي�س 
جمعية حملية

طبقا لأحكام املادة 18 من القانون رقم 06-12 املوؤرخ 
يف 18 �سفر 1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق 

باجلمعيات  
مت هذا اليوم 14 فيفري 2018  ت�سليم و�سل ت�سجيل 

الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية 
امل�سماة : جمعية البيئية البويرة اخل�سراء بلدية 

البويرة مقرها : حي 70/ 400 م�سكن البويرة 
رئي�س اجلمعية  : قا�سيمي عبد الوهاب ابن حممد

تاريخ ومكان امليالد: 14/ 03 / 1971 البويرة
املالحظة: ين�سر هذا الو�سل خالل ثالثني 30 يوما 

على الأكرث التي تلي ت�سليمه يف جريدة يومية 
وطنية اإعالمية بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى 

ح�سابها 
رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

وايل ورقلة يوا�صل م�صرية االإنعا�س التنموي 

دار ال�سباب ، ملعب جواري ومراكز ترفيهية اأبرز مطالب الأ�سرة الريا�سية 

مدير ال�صباب والريا�صة بورقلة مطلوب بقرية ال�صقة ببلدية العالية 
العالية  ببلدية  ال�شقة  قرية  تعاين 
عن  كلم   100 احلجرية  بدائرة 
مقر والية ورقلة ، عديد النقائ�ص 
الرتفيهية والريا�شية ، وهو ما دفع 
مدير  ملطالبة  املنطقة  ب�شباب 
بوبكر  بورقلة  والريا�شة  ال�شباب 
زيارة  برجمة  ب�رصورة  �شتحونة 
حجم  على  للوقوف  لهم  ميدانية 
خلف  وال�شعي  املذكورة  النقائ�ص 

البحث عن حلول جذرية لها .
الريا�شية  االأ�رصة  نا�شدت   
الفاعلة   املحلية   واجلمعيات 
، يف ت�رصيح  بورقلة  العالية  ببلدية 
لهم مع جريدة »الو�شط » ال�شلطات 
املحلية وعلى  راأ�شها مدير ال�شباب 
�شتحونة  بوبكر  بورقلة  والريا�شة 
من اأجل برجمة زيارة ميدانية لهم  

على  للوقوف  العاجل  القريب  يف 
يكابدونها  التي  النقائ�ص  حجم 
املرافق  الأدنى  افتقارهم  ب�شبب 
�شدد  ،حيث  والرتفيهية  الريا�شية 
�رصورة   على  املتحدثني  ذات 
االإلتفاتة  الإن�شغاالتهم وعلى �شبيل 
املثال ال احل�رص دعمهم باملرافق 
و  لل�شباب  لدار  ا�شافة   ، الرتفيهية 
ملعب جواري مع�شو�شب ا�شطناعيا 
فراغ  ملالأ  الت�شلية  و�شائل  وكذا 
وجتنيبهم  وال�شباب  االأطفال 
االجتماعية  االآفات  لعامل  الولوج 
مدير  اأن  ومعلوم   . اأنواعها  ب�شتى 
�شتحونة  بوبكر  والريا�شة  ال�شباب 
والتزاما بتعليمة وايل والية الوالية 
يف  اأكد  فقد  جالوي  القادر  عبد 
جميع خرجاته امليدانية اأن اأبوابه 

الريا�شية  االأ�رصة  جلميع  مفتوحة 
ويف خمتلف التخ�ش�شات لال�شتماع 
�رصط  بها  والتكفل  الإن�شغاالتهم  

االأولويات  ح�شب  مبداأ  تطبيق 
واالإمكانات املتاحة . 

اأحمد باحلاج

يف اإطار التطبيق ال�سارم ملخطط جتفيف منابع التهريب 

حملت عنوان "ال�سيد الع�سوائي واملتاجرة 
غري ال�سرعية باحليوانات الربية "

يف اإطار الإلتزام بتعليمة وايل ولية ورقلة 

تفكيك 10 �صبكات للتهريب 
نحو دول ال�صاحل االفريقي 

قيادة الدرك ال�صاد�صة بتمرنا�صت حتت�س 
ور�صة اإعالمية جهوية وحت�صي�صية 

توزيع 400 قطعة ار�س �صاحلة للبناء احل�صري ب�صيدي خويلد قريبا 

متكنت قوات االأمن امل�شرتكة منذ بداية 
�شهر  منت�شف  غاية  اإىل  اجلارية  ال�شنة 
�شبكات   10 تفكيك  من   ، احلايل  فيفري 
الوقود  تهريب  يف  خمت�شة  اإجرامية 
دول  نحو  اجلزائر  من  الغذائية  واملوؤونة 

ال�شاحل االإفريقي .
جلريدة  مطلعة  اأمنية  م�شادر  ك�شفت 
الوطني  اجلي�ص  وحدات  اأن   « »الو�شط 
الدرك  عنا�رص  مع  وبالتن�شيق  ال�شعبي 
اإ�شافة  احلدود  حر�ص  ووحدات  الوطني 
اجلزائرية  اجلمارك  اأق�شام  ملفت�شيات 
من  ون�شف  �شهر  ظرف  يف  متكنت  قد   ،
، مما مكن  نوعية  اأمنية  18 عملية  تنفيذ 
من تفكيك 10 �شبكات اجرامية خمت�شة يف 
ال�شاحل االإفريقي على  التهريب بني دول 
بطريقة  ت�شاد  ودولة  والنيجر  مايل  غرار 
غري مبا�رصة ، حيث مكنت هذه العمليات 
احلدودية  باملناطق  اإجنازها  مت  التي 
االأهلة بال�شكان بكل من عني قزام – تني 
زاوتني – برج باجي خمتار وتيمياوين من 
الوقود  من  لرت   51700 وا�شرتجاع  �شبط 
بنوعيه املازوت والبنزين ا�شافة لـ 65 طن 
من املواد الغذائية التي تاأتي يف مقدمتها 
احلليب والزيت وال�شكر والفرينة وال�شميد 
وت�شليمها  املحجوزات  م�شادرة  ليتم   ،

مع  موازاة   ، املعنية  االخت�شا�ص  لدوائر 
ذلك فقد مت توقيف 21 مهربا  من بينهم 
جن�شيات  من  االآخرين  و  جزائريني   08
ت�شاد   ، النيجر   ، مايل  لدول  خمتلفة 
ا�شتكمال  وبعد  الغابون  و  والكامريون 
االإجراءات القانونية معهم و اإجناز ملفات 
تقدميهم  مبوجبها  مت  �شدهم  ق�شائية 
اقليم  ح�شب  كل  اجلمهورية  وكالء  اأمام 
املهربني  حق  يف  �شدر  حيث  اخت�شا�شه 
احلب�ص  رهن  باالإيداع  االأمر  اجلزائريني 
بتهمة  حماكمتهم  اإنتظار  يف  املوؤقت 
الوطني  باالقت�شاد  واالإ�رصار  التهريب 
ب�شنة  االأجانب  الرعايا  اإدانة  مت  فيما   ،
كل  تغرمي  مع  النفاذ  موقوفة  �شجنا 
واحد منهم بـ 48 األف دينار جزائري قبل 
ا�شتكمال اإجراءات ترحيلهم نحو بلدانهم 
ال�رصعية  غري  االإقامة  بتهمة  االأ�شلية 

بالرتاب الوطني .
ومعلوم اأن العمليات االأمنية االأخرية تندرج 
اإطار التطبيق ال�شارم ملخطط االأمن  يف 
مناعب  لتجفيف   الهادف  االإ�شتعجايل 
لن�شاط  وقوة  بحزم  والت�شدي  التهريب 

اجلماعات االإجرامية .
اأحمد باحلاج 

القيادة  االأخريين  اليومني  يف  نظمت 
الوطني  للدرك  ال�شاد�شة  اجلهوية 
حت�شي�شية  جهوية  ،ور�شة  بتمرنا�شت 
و  الع�شوائي  ال�شيد  حول  واإعالمية 
باحليوانات  ال�رصعية  غري  املتاجرة 
من  اطارات  مب�شاركة  وذلك   ، الربية 
موؤ�ش�شة الدرك الوطني ، املديرية العامة 
العامة  املديرية   ، اجلزائرية  للجمارك 
بتمرنا�شت  ال�شياحة  مديرية   ، للغابات 
وممثلني عن الفيدرالية الوطنية لل�شيادين 

باالإ�شافة لو�شائل االإعالمية املحلية .
 افتتحت فعاليات هذه الور�شة بكلمة القائد 
بالقيادة اجلهوية  الوطني  للدرك  اجلهوي 
عبد  رملي  العقيد  بتمرنا�شت  ال�شاد�شة 
الكرمي ، الذي تطرق للهدف الرئي�شي من 
تنظيم هذه الور�شة واملتمثل يف التعريف 
بدور خمتلف الفاعلني يف مكافحة ظاهرة 
ال�شيد الع�شوائي واملتاجرة غري ال�رصعية 
باحليوانات الربية وكذا ابراز مهام الدرك 
املادية  الو�شائل  كل  توفري  يف  الوطني 
يف  التجاوزات  كل  من  للحد  والب�رصية 

جمال البيئة ، تطبيقا للقوانني و االأنظمة 
ال�شارية املفعول ، باالإ�شافة اىل التعريف 
الرثوة  على  وتاأثريه  االإجرامي  بال�شلوك 
احليوانية  االأ�شناف  خا�شة   ، احليوانية 
املحمية املهددة باالإنقرا�ص مع م�شاهمة 
اجلهوية  الور�شة  هذه  يف  الفاعلني  جميع 
يف  ت�شاهم  عملية  بتو�شيات  باخلروج 
مكافحة ال�شيد الع�شوائي واملتاجرة غري 
من  ما  وهو  الربية  باحليوانات  ال�رصعية 
�شاأنه اأن ي�شاهم يف  حماية الرثوة احليوانية 
. من جهة ثانية فقد ثمن املن�شق اجلهوي 
علي  ال�رصقي  للجنوب  املدين   للمجتمع 
بها  تقوم  التي  املبادرة  هذه  عيوة  بن 
جميع  ومب�شاركة  الوطني  الدرك  قيادات 
نف�ص  �شدد  حيث   ، امل�شرتكة  امل�شالح 
املبادرة  هذه  تكون  اأن  على  املتحدث 
دورية ومت�ص جميع واليات اجلنوب الكبري 
نهائيا على ظاهرة  الق�شاء  ،وذلك بهدف 
ال�شيد الع�شوائي واملتاجرة غري ال�رصعية 

باحليوانات الربية.
�سيخ مدقن 

ال�شلطات  تفرج  اأن  املنتظر  من 
خويلد  �شيدي  ببلدية  املحلية 
فيفري  �شهر  نهاية  قبل  بورقلة 
اجلاري على  اأق�شى تقدير على 
�شاحلة  اأر�ص  قطعة   400 ح�شة 

للبناء احل�رصي .
بلدية  من  حملية  م�شادر  ك�شفت 
�شيدي خويلد  بورقلة لـ » الو�شط 

املحلية  ال�شلطات  نية  عن   «
الدائرة  رئي�ص  راأ�شها  وعلى 
املجل�ص  رئي�ص  و  خريف  نا�رص 
�شيدي  ببلدية  البلدي  ال�شعبي 
خويلد حممد قوارح ، يف االإفراج 
�شاحلة  اأر�ص  قطعة   400 على 
مبا�رصة  وذلك   ، احل�رصي  للبناء 
و  العقارية  اخلربة  ا�شتكمال  بعد 

املر�شحني  ملفات  يف  التحقيق 
الربامج  من  النمط  هذا  من 
ال�شكنية ، وح�شبما علم من نف�ص 
االأرا�شي  ح�شة  فاإن  اجلهات 
الطلب  التخفيف من  الغاية منها 
من  كبرية  �رصيحة  على  املتزايد 
مواطني البلدية ، كما تعترب هذه 
ببلدية  االأخرية  و  الثانية  احل�شة 

االإلتزام  اطار  يف  تندرج  كما 
ال�شارم بتعليمة وايل والية ورقلة  
الرامية  جالوي  القادر  عبد 
االإ�شمية  القوائم  على  لالإفراج 
للم�شتفيدين من خمتلف االأمناط 
انتهاء  بعد  مبا�رصة  ال�شكنية 

االإجراءات االإدارية .
اأحمد باحلاج



يفيدوا  ومل   , املنتخبة   املجال�س 
بالوعود  برميهم  �سوى  ال�سكان 
بقيت  وهمية  وم�ساريع  الزائفة 
و�سولنا  وعند  الأدراج.  حبي�سة 
زيارة  يف  اجلبلية  القرية  هذه  اإىل 
هائل  بكم  �سكانها  قابلنا  ميدانية 
من النقائ�س وامل�ساكل التي ظلت 
حياتهم  �سفو  تعكر  عقود  طيلة 
على  يومياتهم  يعي�سون  وجعلتهم 
وقع جحيم روتيني ل يريد الزوال , 
ولعل اأهم ما ا�ستكى منه حمدثونا 
هو التذبذب امل�سجل يف توزيع مياه 
اأن املنطقة جبلية  ال�رشوب ورغم 
وحتوي على عدة ينابيع طبيعية اإل 
اأن غياب اإ�سرتاجتية لبناء خزانات 
جعل الع�رشات من العائالت تبحث 
عن هذه املادة احليوية باأي و�سيلة 
وان ا�ستدعى الأمر �رشاء �سهاريج 
ما  وهذا  معتربة  مببالغ  املياه 
ذوي  الأ�رش  خا�سة  كاهلهم  يثقل 
يطالبون  لذا   , ال�سعيف  الدخل 
يف  التعجيل  املحلية  ال�سلطات 
نف�س  ويف   , امل�سكلة   هذه  حل 
عدم  من  هوؤلء  ا�ستكى  ال�سياق 
الطبيعي  الغاز  ربط قريتهم مبادة 
اأحلك  الذي جعلهم يعي�سون  الأمر 
ال�ستوية  الفرتات  يف  الظروف 
املنطقة  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة   ,

 , تقاوم  ل  بربودة  وتتميز  جبلية 
املا�سي  ال�ستاء  يكون  اأن  وياأملون 
دفء  دون  يعي�سونه  الذي  الأخري 
منها  ا�ستفادت  التي  املادة  هذه 
املجاورة  املناطق  من  العديد 
�سيما  , ل  الوعرة  ت�ساري�سها  رغم 
غاز  قارورات  على  احل�سول  وان 
البوتان يف مثل تلك الظروف يعترب 
اأن  كما   . ال�سبع  امل�ستحيالت  من 
الب�سيطة  القرية  بهذه  املتجول 
يالحظ غياب اأدنى مرفق عمومي 

ولو مركز �سحي باإمكانه اأن يخل�س 
غاية  اإىل  التنقل  عناء  من  ال�سكان 
اأو م�ست�سفى  بحيزر  البلدية  عيادة 
اجل  من  ولو  الولية  عا�سمة 
حقنة  كاأخذ  ب�سيط  عالج  تلقي 
جهتهم  ومن   , جروح  ت�سميد  اأو 
عدم  من  املنطقة  �سباب  ا�ستنكر 
لآي  املحلية  ال�سلطات  تخ�سي�س 
برامج لبناء مالعب اأو دور ال�سباب 
ميكن لها اأن تن�سيهم مرارة العي�س 
خانقة  وبطالة  قاتل  روتني  و�سط 

تالميذ  اأولياء  عديد  عرب  كما   ,
عن  والثانوي  املتو�سط  الطورين 
الذين  امل�سوؤولني  جتاه  �سخطهم 
للمئات  بحافلة  ولو  يتكرموا  مل 
من التالميذ الذين يتحملون يوميا 
م�سقة التنقل اإىل مقاعد الدرا�سة 
�ستاءا  طويلة  م�سافات  قطع  عرب 
و�سيفا. وياأمل �سكان �سليم ان جتد 
ان�سغالتهم الأذان ال�ساغية وتوؤخذ 
بعني العتبار من اجل نف�س غبار 

العزلة والتهمي�س عنها.
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تعاين قرية �سليم التابعة اإقليميا لبلدية حيزر وتبعد عن عا�سمة ولية البويرة بحوايل 30 كلم , من عزلة خانقة 
فر�سها عليها م�سوؤولون تداولوا طيلة �سنني على خمتلف

البويرة

اأح�سن مرزوق

العزلة تخنق قرية �سليم ببلدية حيزر

الطارف

اإح�ساء اأكرث من 60 األف طائر مهاجر باحلظرية الوطنية للقالة
مت خالل حملة جرد الطيور املائية 
باملناطق  مكثت  التي  املهاجرة 
�سهر  الطارف  ولية  عرب  الرطبة 
جانفي املا�سي اإح�ساء ما ل يقل 
ح�سب  طائر,   958 و  األف   36 عن 
ما علم اليوم اخلمي�س من م�سالح 

احلظرية الوطنية بالقالة.
جرد  عملية  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
متت  التي  املهاجرة  الطيور 
بالتعاون الوثيق مع م�سالح الغابات, 
مكنت من التو�سل اإىل اأن املناطق 
للحظرية  املنتمية  غري  الرطبة 
الوطنية للقالة قد ا�ستقبلت عددا 
بلغت  املائية  الطيور  من  مهما 
 28234 مقابل  طائر   35724 نحو 
م�ستوى  على  فقاريا  بيو�سا  طائر 
ومن  للقالة.  الوطنية  احلظرية 
جمموع الطيور التي مت اإح�ساوؤها 
--وفقا لذات امل�سدر-- مت جرد 
39 األف و 569 طائرا من نوع البط 

و 28300 غراء.

عنابة  و  �سكيكدة  بوليتي  مت  كما 
منها  مائيا  طائرا   22070 اإح�ساء 
و  البط  ف�سيلة  من  طائرا   16726
لذات  ا�ستنادا  غراء,  طائر   3852
امل�سدر وحتوز ولية الطارف على 
اإجمايل  من  باملائة   74,33 ن�سبة 
اإح�ساوؤها  مت  التي  الطيور  عدد 
مثلما  للبالد,  ال�سمالية  باملنطقة 
اأ�سار  الذي  امل�سدر  نف�س  اأ�ساف 
املرتبة  الولية حتتل  ذات  اأن  اإىل 
عدد  حيث  من  جهويا  الأوىل 

ف�سائل الطيور التي لوحظت 
باملنطقة و التي بلغت 40 ف�سيلة.

العاملي  ال�ستوي  الإح�ساء  وب�ساأن 
بال�سنة  اخلا�س  املاء  لطيور 
�سمال- بوليات   2018 اجلارية 
امل�سدر  ذات  اأفاد  البالد,  �رشق 
باأن تعداد هذه الطيور بلغ 86038 
طائرا مقابل 93256 طائرا اأح�سي 
بت�سجيل  اأي   2017 �سنة  خالل 
الطيور  لأعداد  طفيف  انخفا�س 

التي مت 
النخفا�س  هذا  مرجعا  جردها, 
اإىل عامل ارتفاع درجات احلرارة.
واأ�ساف نف�س امل�سدر اأن جمموع 
املائية  الطيور  من  ف�سيلة   40
مالحظتها  متت  قد  املهاجرة 
الطارف.  بولية  املخدة  ببحرية 
املناطق  ملركب  بالن�سبة  اأما 
مالحظة  مت  فقد  بالقالة  الرطبة 
اأق�سى عدد من الف�سائل اخلا�سة 
تونغة  ببحرية  الطيور  اأنواع  من 
التي مت فيها مالحظة 29 ف�سيلة 
خالل  لوحظت  ف�سيلة   41 مقابل 
ال�سنة املا�سية على م�ستوى بحرية 
اأوبرية وتظل ف�سيلة البط الأ�سود 
متثل  امل�سدر--  ذات  --ح�سب 
الف�سائل  عدد  من  الأكرب  الن�سبة 
 45,84 بن�سبة  جردها  مت  التي 
باملائة متبوعة بطائر اأبو جمرفة 
ال�سمايل بن�سبة 26,06 باملائة و يف 
بن�سبة  ال�ستاء  بط  الثالثة  املرتبة 

املناطق  مركب  اأن  يذكر   17,23
املنطقة  ي�سكل  بالقالة  الرطبة 
يف  تنوعا  الأكرث  و  اأهمية  الأكرث 
الأبي�س املتو�سط.  البحر  منطقة 
�ستوية  اإقامة  منطقة  ي�سكل  كما 
نظرا  العربي  باملغرب  للطيور 
هجرة  وجهة  مبنطقة  لتموقعها 
الطيور للمنطقة القطبية ال�سمالية 
اأي�سا  ت�ستقبل  التي  و  القدمية 
يف  املقيمة  الطيور  اإجمايل  ثلثي 
ف�سل ال�ستاء اأو العابرة عرب اإقليم 

اجلزائر قبل اأن توا�سل طريقها.
هي  من  الطيور  هذه  بني  ومن 
مهددة بالنقرا�س على غرار البط 
البطة احلديدية  و  الوجه  الأبي�س 
و الدجاج ال�سلطاين, ح�سب ما ورد 
عن  ال�سادرة  ال�سوداء  القائمة  يف 
على  للحفاظ  العاملية  املنظمة 
البيئة, ما يدعو اإىل تكثيف اجلهود 
الف�سائل  هذه  حماية  اإىل  الرامية 

من الطيور املهاجرة.

جيجل

�سعيدة

غليزان 

اإعادة فتح عما قريب قاعة 
العالج مبنطقة بني فرقان 

�سرورة ت�سهيل اإجراءات 
منح رخ�ص ا�ستغالل االأرا�سي 
الغابية مبنطقة "املرجة" 

توزيع 326 م�سكن ترقوي مدعم ب�سيدي احممد بن علي 

قاعة  فتح  قريب"  "عما  �سيعاد 
العالج مبنطقة بني فرقان التابعة 
لبلدية امليلية )جيجل( التي تخ�سع 

حاليا لعملية اإعادة تاأهيل ح�سب 
ما علم من رئي�س اجلهاز التنفيذي 
املحلي. و لدى قيامه بزيارة عمل 
فار  ب�سري  اأعطى  املنطقة  لهذه 
وترية  تفعيل  ب�رشورة  تعليمات 
ور�سة قاعة العالج من اأجل ت�سليم 
اأقرب  "يف  ال�سحي  الهيكل  هذا 
حتدث  املكان  بعني  و  الآجال."  
عما  توزيع  عن  امل�سوؤول  ذات 
خا�سة  مالية  م�ساعدة   15 قريب 
الدولة  باأن  مردفا  الريفي  بالبناء 
ال�سكان  عودة  ت�سجيع  على  تعمل 
ل�سيما  الأ�سلية  مناطقهم  اإىل 
بف�سل  باأنه  بولية جيجل و �رشح 
ا�ستتباب الأمن مبنطقة بني فرقان 
التي تزخر مبوؤهالت �سياحية هامة 
التي نزح عدد كبري من �سكانها  و 
ت�سعى  الت�سعينيات  �سنوات  خالل 
"توفري  اإىل  العمومية  ال�سلطات 
ال�رشورية"  الراحة  و�سائل  جميع 
التي ت�سجع على ا�ستقرار ال�سكان. 
كما اأعطى رئي�س اجلهاز التنفيذي 
ت�رشيع  اأجل  من  تعليمات  املحلي 

وترية اأ�سغال اإعادة تاأهيل الطريق 
بني  الرابط  132ب  رقم  الولئي 
منطقة م�ساط و وادي زهور على 
معدل  بلغ  التي  و  كلم   25 م�سافة 
تقدمها 65 باملائة ح�سب العر�س 
املحلي  املدير  قدمه  الذي 
هذا  تطلب  و  العمومية  لالأ�سغال 
اأجزاء   4 اإىل  املق�سم  امل�رشوع 
ت�سخري 1490 مليون د.ج ح�سب ذات 
امل�سالح و ردا عن اأحد ان�سغالت 
ذات  اأو�سح  املنطقة  مواطني 
اإطالق  قريبا  �سيتم  باأنه  امل�سدر 
على  �سغرية  قناة  لإجناز  درا�سة 
اإىل  م�سريا  اهلل  جاب  اأولد  وادي 
اأن هذا امل�رشوع �سي�سمح بحماية 
الوادي  في�سانات  من  املنطقة 
يف  فرقان  بني  منطقة  حت�سي  و 
اأن  بعد  م�ستة   15 الراهن  الوقت 
�سابقة  �سنوات  تتوفر خالل  كانت 
اآلف   3 حوايل  و  م�ستة   23 على 
ن�سمة و تتوفر املنطقة حاليا على 
و  بريد  مكتب  و  ابتدائية  مدر�سة 
قاعة عالج �ستدخل حيز اخلدمة 
قريبا اإىل جانب الور�سات اجلارية 
العزلة  لإجناز طرق �ست�سمح بفك 

عن هذه املنطقة. 

عز  للغابات  العام  املدير  اأكد 
على  ب�سعيدة  �سكران  الدين 
منح  اإجراءات  ت�سهيل  �رشورة 
رخ�س ا�ستغالل الأرا�سي الغابية 

الولية  بذات  "املرجة"  مبنطقة 
من  اخلوا�س  للم�ستثمرين 
جمال  يف  م�ساريعهم  خلق  اأجل 
زيارته  وخالل  املثمرة  الأ�سجار 
دوي  )بلدية  املرجة  غابة  اىل 
تعليمات  �سكران  اأعطى  ثابت( 
ب�سعيدة  الغابات  قطاع  لإطارات 
منح  اإجراءات  "ت�سهيل  اأجل  من 
الغابية  الأرا�سي  ا�ستغالل  رخ�س 
وخا�سة  اخلوا�س  للم�ستثمرين 
اأجل  من  املنطقة  تلك  قاطني 
يف  ال�ستثمارية  م�ساريعهم  خلق 
املثمرة"واأكد  الأ�سجار  جمال 
على �رشورة ا�ستغالل امل�ساحات 
بهذه املنطقة يف  الفارغة  الغابية 
والف�ستق  الزيتون  اأ�سجار  غرا�سة 
اأن  اىل  م�سريا  واخلروب  واللوز 
من  املجال  هذا  يف  ال�ستثمار 
من  الرفع  يف  "امل�ساهمة  �ساأنه 
النتاج الفالحي وتطوير القت�ساد 
�سغل  منا�سب  وتوفري   الوطني 

جديدة لفائدة ال�سباب".
كما �سدد على "عدم التعدي على 
تعترب  التي  الغابية  امل�ساحات 
م�ساحله  اأن  موؤكدا  للدولة"  ملكا 
لالأ�سخا�س  بحزم  "�ستت�سدى 

املعتدين على هذه امل�ساحات".
على  املرجة  منطقة  وترتبع 
م�ساحة غابية قدرها 120 هكتارا 
حيث يتم ا�ستغالل منها 30 هكتارا 
وفقا  الفالحي  ال�ستثمار  يف 
ملحافظة الغابات ولدى ا�ستماعه 
ل�رشوحات حول م�رشوع التح�سني 
اأحمد  �سيدي  مبنطقة  احلراجي 
الزقاي بعا�سمة الولية دعا ال�سيد 
ال�سباب  "مرافقة  اإىل  �سكران 
لل�سناعة  م�سغرة  وحدات  لإن�ساء 
اإطار  يف  اخل�سب  ملادة  التحويلية 
ت�سغيل  لدعم  الوطنيتني  الوكالتني 
امل�سغر  القر�س  وت�سيري  ال�سباب 
عن  للتاأمني  الوطني  وال�سندوق 
العام  املدير  تلقى  البطالة"كما 
خمطط  حول  تو�سيحات  للغابات 

م�رشوع التهيئة بغابة 
حيث  الولية  بعا�سمة  "املكيمن" 
يرتبع  الذي  الف�ساء  هذا  �سي�سهد 
اإن�ساء  هكتارا   32 م�ساحة  على 
واأحوا�س  ا�سطناعية  بحرية 
�سباحة و م�ساحات للعب الأطفال 
اإ�سافة اإىل مقاهي ومطاعم الأكل 
ال�رشيع وحظرية لل�سيارات و برمج 
�سمن نف�س امل�رشوع الذي يندرج 
يف اطار ال�ستثمار اخلا�س اإن�ساء 
الريا�سية  الفرق  لتدريب  مركز 
من  العديد  على  �سيتوفر  بالولية 

املرافق. 

توزيع  اخلمي�س  اليوم  م�ساء  مت 
326 وحدة �سكنية ب�سيغة الرتقوي 
ببلدية �سيدي احممد بن  املدعم 

علي )80 كلم �سمال غليزان(.
ن�سرية  الولية  وايل  اأ�رشفت  وقد 
اليوم  اإحياء  مبنا�سبة  براهيمي 

لـ  امل�سادف  لل�سهيد  الوطني 
الت�سليم  مرا�سم  على  فرباير   18
الرمزي للمفاتيح على امل�ستفيدين 
�سعادتهم  عن  عربوا  الذين 

ل�ستالمهم مل�ساكن جديدة.
هذه  هام�س  على  الوايل  وك�سفت 

معتربة  توزيع ح�سة  املرا�سم عن 
ال�سيغ  خمتلف  يف  ال�سكنات  من 
�سكنية خالل  وحدة   3.700 تفوق 
فقد  للتذكري  اجلارية   ال�سنة 
بربنامج  غليزان  ولية  حظيت 
وحدة  األف   76 من  اأكرث  ي�سمل 

بر�سم  ال�سيغ  خمتلف  يف  �سكنية 
-2010( اخلما�سيني  املخططني 
اإجناز  مت  و)2019-2015(   )2014
فيما  منها,  �سكنية  وحدة  األف   56
توجد قرابة 20 األف وحدة يف طور 

الجناز وفق مديرية ال�سكن. 
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امل�سيحي ال�سهيوين والعن�سري ترامب واإدارته اليهودية  
د. غازي ح�سني

عنينّ ترامب اليهودي املتطرف ديفيد فريدمان �سفرياً اأمريكيًا يف اإ�سرائيل ليكون ترامب و�سفريه و�سهره كو�سنري وعائلته واإدارته من اأكرث املتحم�سني 
لإ�سرائيل من الروؤ�ساء والإدارات الأمريكية لتهويد القد�س وفل�سطني والعرتاف بيهودية الدولة و�سطب حق عودة الالجئني اىل ديارهم وت�سفية 

ق�سية فل�سطني والتحالف بني ا�سرائيل وال�سعودية واقامة ا�سرائيل العظمى القت�سادية من خالل م�سروع ال�سرق الو�سط الكبري.
من  الكريهة  اخلطوة  هذه  وزادت 
اإثارة ال�رصاع والتوتر يف الأرا�ضي 
واللبنانية  وال�ضورية  الفل�ضطينية 
ال�رصق  منطقة  ويف  املحتلة 
الأو�ضط.وادت اىل �رصعنة ترامب 
اليهودي  ال�ضتيطاين  لال�ضتعمار 
عا�ضمة  بالقد�س  واعرتافه 
بن  حممد  وموافقة  ل�رصائيل 

�ضلمان على �ضفقة القرن.
الإدارات  تعيني  اأن  بجالء  ثبت 
يف  املت�ضددين  لليهود  الأمريكية 
مارتن  امثال  من  رفيعة  منا�ضب 
واملجنون  رو�س  ودني�س  انديك 
كي�ضنجر  وهرني  بولتون  جون 
واحلل  الت�ضوية  عملية  تخدم  ل 
القانون  ملبادئ  تطبيقاً  العادل 
الدويل وقرارات ال�رصعية الدولية 
ق�ضية  تعقيد  من  زادت  واإمنا 
ال�رصق  بلدان  وتدمري  فل�ضطني 
يهود  ولء  فازدواجية  الأو�ضط. 
اأولوية  مع  الأمريكية  الإدارات 
وال�ضهيونية  لإ�رصائيل  ولئهم 
حلقوق  ومعاداتهم  العاملية 
امل�رصوعة  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
واميانهم  والإ�ضالم  وللعروبة 
اإىل  اأدى  والتلمود   بالتوراة 
والويالت  وامل�ضائب  الكوارث 
حلق  الذي  والدمار  واحلروب 
فل�ضطني  وق�ضية  العربية  بالبلدان 
ال�رصائيلي  الحتالل  وا�ضتمرار 
ال�رصائيلي  والهولوكو�ضت  والنكبة 

على ال�ضعب الفل�ضطيني.

قائمة طويلة

اأمثال  من  طويلة  قائمة  واأمامنا 
حيث  املتطرفني  اليهود  هوؤلء 
احتل هرني كي�ضنجر راأ�س القائمة 
وريت�ضارد  ولفوفيت�س  ببول  مروراً 
بريل  و�ضولً اإىل ديفيد فريدمان.

�ضيا�ضات  اليهود  هوؤلء  و�ضلك 
تتعار�س ب�ضكل جذري مع �ضيا�ضة 
من  وزادت  املتحدة  الوليات 
العداء لأمريكا وجعلتها اأكرب دولة 
مكروهة يف تاريخ ال�ضعوب العربية 

والإ�ضالمية والأحرار يف العامل.
ال�ضتيطان  ترامب  �ضفري  ويوؤيد 
الغربية   ال�ضفة  يف  اليهودي 
املحتلة مبا فيها القد�س ال�رصقية 
التي احتلتها اإ�رصائيل من اململكة 
حزيران  حرب  يف  الها�ضمية، 
وكانت   ،1967 عام  العدوانية 

عا�ضمتها الثانية بعد عمان.
حل  حتى  فريدمان  ويرف�س 
الذي  الدولتني(  )روؤية  الدولتني 
من  بو�س  احلرب  جمرم  اأخذه 
للت�ضوية  �ضارون  ال�ضفاح  م�رصوع 
وو�ضل  الطريق.  خلارطة  و�ضّمنه 
اجلنون ب�ضفري ترامب يف تل ابيب 
اأوباما  الرئي�س  فيه  اتهم  حداً 
جي  وحركة  ال�ضامية  مبعاداة 
ولروؤية  لإ�رصائيل  املوؤيدة  �ضرتيت 
النووي  التفاق  ولتوقيع  الدولتني 
اأ�ضواأ بكثري  باأنها  اإيران  5 + 1 مع 
اإخوانهم  �ضلموا  الذين  اليهود  من 
العتقال  مع�ضكرات  اإىل  اليهود 

النازية.
تفوق  بوقاحة  فريدمان  واأعلن 
النازيني  وقاحة ووح�ضية وهمجية 
يف  مكتبه  يكون  اأن  يتوقع  اأنه 
اأي  اأبيب  تل  يف  ولي�س  القد�س 
يريد اأن ميار�س عمله من ال�ضفارة 
ل  التي  القد�س  يف  الأمريكية 
الغربية  القد�س  يف  حتى  يوجد 
املحتلة عام 1948 ول �ضفارة على 

الإطالق.
ويتنا�ضى �ضفري ترامب اأن القد�س 
عربية  مدينة  املحتلني  ب�ضطريها 
اإ�ضالمية اأ�ض�ضها العرب قبل ظهور 
والإ�ضالم.  وامل�ضيحية  اليهودية 

اإ�ضالمية  عربية  مدينة  واأ�ضبحت 
واأويل  واملعراج  الإ�رصاء  ومدينة 
القبلتني وثالث احلرمني ال�رصيفني 
والعرب  فل�ضطني  وعا�ضمة 
رجال  حررها  اأن  بعد  وامل�ضلمني 

ال�ضحابة من الغزاة الرومان.

ال�سفري التوراتي 
والتلمودي وال�سهيوين

لهذا  ترامب  تعيني  يخدم  فهل 
والتلمودي  التوراتي  ال�ضفري 
وال�ضتعماري  وال�ضهيوين 
ال�ضالم  اإ�رصائيل  بحب  املهوو�س 
يف  وال�ضتقرار  والهدوء  العادل 

بلدان ال�رصق الأو�ضط؟
د  وملاذا اختاره ترامب الذي جت�ِضّ
�ضيا�ضاته ومواقفه عدم ال�ضتقرار 

والعامل  الأو�ضط  ال�رصق  يف 
انطالقاً  البع�س  يعتقد  باأ�رصه؟ 
من ت�رصيحات ترامب التي يرغب 
�ضفقة  اإبرام  اإىل  التو�ضل  فيها 
القرن كم�ضلحة لإ�رصائيل واإنقاذاً 
وتخليد  نف�ضها  من  لإ�رصائيل 
وجودها مبوافقة الرباعية العربية 
الفل�ضطينيني  املفاو�ضني  بجمع 
والإ�رصائيليني وحملهم على توقيع 
�ضاغه  الذي  الإ�رصائيلي  احلل 
لت�ضفية  ترامب    وتبناه  نتنياهو 
دون  واحليلولة  فل�ضطني  ق�ضية 
امل�ضتقبل  يف  اإ�رصائيل  زوال 

املنظور.
للعدو  موؤيدة  ترامب  �ضيا�ضة  اإن 
الروؤ�ضاء  من  اأكرث  الإ�رصائيلي 
الأمريكيني ال�ضابقني مهما ارتكبت 
وجمازر  عدوانية  حروب  من 
عن�رصية  قوانني  و�ضنت  جماعية 
وجرائم  حرب  جرائم  وارتكبت 
الفل�ضطينيني  الإن�ضانية بحق  �ضد 
وال�ضوريني واللبنانيني وغريهم من 

العرب.
اليهودي  �ضهره  تعيني  وجاء 
كو�ضنري  جاريد  املتزمت 
غرينبالت  جي�ضون  واليهودي 
الفل�ضطينية  املفاو�ضات  لقيادة 
النهائي  احلل  لتمرير  الإ�رصائيلية 
الإ�رصائيلي لق�ضية فل�ضطني ولي�س 
و�ضامل  عادل  حل  اإىل  التو�ضل 
الدويل  القانون  ينطلق من مبادئ 

وقرارات الأمم املتحدة.
الرئي�س مايك  وعني ترامب نائب 
ال�ضهاينة.  امل�ضيحيني  من  بن�س 
مبحبة  اإ�رصائيل  حتظى  وبالتايل 
ونائبه  الأمريكي  الرئي�س  وتاأييد 
الكتل  يف  البناء  يوؤيد  الذي 
ال�ضتيطانية بالقد�س والكونغر�س 
املتهودة  وعائلته  الأمريكي 
اليهودي الذي  والطاقم الأمريكي 
املتحدة  الوليات  با�ضم  يفاو�س 
اإ�رصائيل  مل�ضلحة  الأمريكية 

وت�ضفية ق�ضية فل�ضطني.

ديفيد فريدمان

واأكد تعيني ديفيد فريدمان ك�ضفري 
اأول  وهو  اأبيب  تل  يف  لوا�ضنطون 
وعلناً  ر�ضمياً  يوؤيد  اأمريكي  �ضفري 
ف�ضل  دولة  واإقامة  ال�ضتيطان 
يف  النهر  اإىل  البحر  من  عن�رصي 

كل فل�ضطني.
للتعدي  جيبه  من  فريدمان  ودفع 
الفل�ضطينية  الأرا�ضي  على 
بال�ضفة  ايل  بيت  يف  وتهويدها 

الغربية املحتلة.
الأمريكي  التاأييد  تعيينه  ويعني 
لالحتالل  والر�ضمي  العلني 
الفا�ضي  دفع  مما  الإ�رصائيلي 
الإ�رصائيلي  وال�ضعب  نتنياهو 
وتر�ضيخ  تو�ضيع  من   املزيد  اىل 
اليهودي  ال�ضتيطاين  ال�ضتعمار 
والحتالل والأبارتايد الإ�رصائيلي 
اأخطر واأوح�س اأبارتايد على كوكب 
الأر�س. وعرَبّ الكاتب الإ�رصائيلي 
جدعون ليفي يف هاآرت�س ال�ضادرة 
راأيه  عن   1916/12/18 بتاريخ 
فريدمان  اأن  الأمريكي  بال�ضفري 
باجتاه  يدفع  عن�رصي  �ضخ�س 
اأن  وبراأيه  اأبارتايد  دولة  اإقامة 
اإ�رصائيل  تكون  اأن  على  يعمل  من 
اأكرث تطرفاً وعن�رصية ل يعمل يف 
�ضاحلها. وهذه بال�ضبط هي حال 
اإ�رصائيل  يف  الأمريكي  ال�ضفري 
جدعون  وقال  فريدمان.  ديفيد 
بتمويل  قام  فريدمان  اأن  ليفي 
ال�ضفة  يف  اأيل  بيت  م�ضتوطنة 
اأرا�س  على  اأقيمت  التي  الغربية 

خا�ضة مغت�ضبة بقوة الحتالل.
اأكرث  نتنياهو  حكومة  وترى 
فا�ضية  الإ�رصائيلية  احلكومات 
فوز  اأن  الإ�رصائيلي  ال�ضعب  ومعه 
لتو�ضيع  فر�ضة  ي�ضكل  ترامب 
الغربية.  ال�ضفة  يف  امل�ضتوطنات 
اأن  بينيت  نفتايل  الوزير  واأعلن 
فكرة اإقامة دولة فل�ضطينية انتهت 

بعد انتخاب ترامب.

الرتكيبة الغريبة 
والعجيبة

وانطالقاً من هذه الرتكيبة الغريبة 
والعجيبة والتي �ضتعمل على تعميق 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  نكبة  وتر�ضيخ 
املفاو�س  من  ترامب  طالب 
لل�رصعيتني  الفاقد  الفل�ضطيني 
العرتاف  والن�ضالية  الد�ضتورية 
لتربير  يهودية  كدولة  باإ�رصائيل 
الأو�ضط  ال�رصق  يف  الدول  اإقامة 
اأكرب  ولإقامة  دينية  اأ�ض�س  على 
غيتو يهودي ا�ضتعماري وعن�رصي 
املنطقة  ل�ضعوب  وعدو  واإرهابي 
يف فل�ضطني العربية قلب العاملني 
و�ضطب  والإ�ضالمي  العربي 
ديارهم  اإىل  الالجئني  عودة  حق 
باإنقاذها  اإ�رصائيل  وجود  ولتخليد 
زوالها  دون  واحليلولة  نف�ضها  من 

فرتة طويلة من الزمن.
الهجرة  املتحدة  الوليات  دعمت 
واإقامة  فل�ضطني  اإىل  اليهودية 
يف  وا�ضرتكت  واأيدت  اإ�رصائيل 
وبتقويتها  العدوانية  حروبها 
ودافعت  واقت�ضادياً.  ع�ضكرياً 
الإ�رصائيلي  الحتالل  عن  وتدافع 
الغربية  ال�ضفة  وبقية  للقد�س 
وخارجها  املتحدة  الأمم  داخل 
و�ضطبت على حق عودة الالجئني 
ترامب  اإدارة  وتعمل  ديارهم.  اإىل 
امل�ضتمرة  النكبة  تر�ضيخ  على 
املاآ�ضي  من  املزيد  واإحلاق 
والويالت والظلم الفادح بالإن�ضان 
فل�ضطني.  وبق�ضية  الفل�ضطيني 
م�ضداقيتها  فقدت  وبالتايل 
و�ضدقيتها واإن�ضانيتها بال�ضتمرار 
والهمجي  الأعمى  بالنحياز 
القانون  ملبادئ  خالفاً  لإ�رصائيل 
المن  جمل�س  وقرارات  الدويل 
واملواثيق  العهود  وجميع  الدويل 

الدولية.
امريكا   انف  من  الرغم  وعلى 
كما  الزوال  اإىل  اإ�رصائيل  فم�ضري 
زالت النازية من اأملانيا وال�ضتعمار 
ال�ضتيطاين الفرن�ضي من اجلزائر 
والعن�رصية من رودي�ضيا والربتغال 

والأبارتايد من جنوب اإفريقيا.
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جميع ال�سيناريوهات املطروحة لتقا�سم الكعكة

اإ�شقاط الطائرات ب�شوريا.. تغيري لقواعد اال�شتباك اأم اختبار متبادل؟
اأعلن اجلي�ش الإ�سرائيلي اإ�سقاط طائرة اإ�سرائيلية من طراز F16 قرب احلدود ال�سورية. �سقوط الطائرة الإ�سرائيلية جاء بعد فرتة وجيزة من اإعالن تل اأبيب 

اإ�سقاط طائرة ا�ستطالع ع�سكرية اإيرانية من دون طيار دخلت اإ�سرائيل، فيما حمل الناطق با�سم جي�ش الحتالل اأفيخاي اأدرعي، اإيران م�سوؤولية اإ�سقاط الطائرة 
قائال: "اإيران جتر املنطقة نحو مغامرة ل تعلم كيف تنتهي".

وكالة الأنباء التابعة للنظام ال�سوري 
الدفاع  وزارة  ولي�س  )�سانا(، 
جلي�س  العامة  الأركان  هيئة  اأو 
النظام ال�سوري، هي من اأعلنت اأن 
الدفاعات اجلوية ال�سورية ت�سدت 
الإ�رسائيلية  احلربية  للطائرات 
يف  ع�سكرية  قاعدة  ق�سفت  التي 
اأكرث  واأ�سابت  الو�سطى،  املنطقة 
ت�ساوؤل: ملاذا  يثري  ما  من طائرة، 
ووزارة  والأركان  اجلي�س  تغييب 

الدفاع عن امل�سهد؟
بح�سب ما نقلته �سحيفة "هاآرت�س" 
اجلي�س  اأ�سدر  فقد  الإ�رسائيلية، 
للم�ستوطنني  اأوامره  الإ�رسائيلي 
من  القريبة  املناطق  جميع  يف 
املالجئ  قرب  بالبقاء  اجلولن 
اإ�رسائيل  املح�سنة.  واملباين 
جتدد  مع  اجلوي  جمالها  تغلق 
دوي �سفارات الإنذار يف اجلولن، 
ال�سمال  يف  الإ�رسائيلية  والبلدات 
حت�سبا  العامة  املالجئ  تفتح 

لتدهور الأو�ساع.
قامت  طائرتها  اإ�سقاط  على  ردا 
اإ�رسائيل بق�سف 12 هدفا ع�سكريا 
الأربعة  الأهداف  �سورية.  داخل 
اإيرانية،  مواقع  منها  الرئي�سية 
 "4 – T" ياأتي يف مقدمتها قاعدة
اجلوية يف منطقة تدمر. اإذا علمنا 
الأهمية  ذات  القاعدة  هذه  اأن 
ي�ستخدمها  الكبرية،  الإ�سرتاتيجية 
والرو�س معا، فهل قام  الإيرانيون 
الإ�رسائيليون بالتن�سيق مع الرو�س 
الثقة  على  اعتمدوا  اأم  م�سبقا؟ 
احلادة  والدقة  بالنف�س،  ال�سديدة 
تتعر�س  ل  حتى  الت�سويب،  يف 
ال�سواريخ  بطاريات  اأو  الطائرات 
الأمر  كان  اأيا  لالإ�سابة؟  الرو�سية 
فقد اأعلنت وزارة الدفاع الرو�سية 
 T" اأن قواتها املتمركزة يف مطار

– 4" مل ت�سب باأذى.

الأمريكيون  بداأ  هل 
اإ�سرائيل  با�ستخدام 
�سد  للت�سعيد  و�سيلة 

اإيران يف �سورية؟

جميع  اأن  الإيرانيون  يرى 
ال�سيناريوهات املطروحة لتقا�سم 
ل  �سورية  يف  النفوذ   / الكعكة 
باأنهم،  وي�رسحون  حقهم.  توفيهم 
ولي�س اأحدا غريهم، من منع نظام 
بعد  ال�سقوط،  من  الأ�سد  ب�سار 
يرتنح  النهيار  و�سك  على  كان  اأن 
وهم  املعار�سة،  �رسبات  حتت 

اإىل  جنبا  املعارك  خا�سوا  الذين 
�سد  النظام،  قوات  قبل  اأو  جنب 
املعار�سة يف جميع اأنحاء �سورية.

املطروحة،  ال�سيناريوهات 
يف  الآخذة  النفوذ  وخريطة 
والت�سكيل، ل  التبلور  طريقها نحو 
دم�سق  �سوى  والنظام  اإيران  متنح 
على  وال�سيطرة  وريفها،  والقلمون 
وهذا  الرئي�سية.  املدن  مراكز 
الإيرانيني  طموحات  ير�سي  ل 
�سيا�سة  اإىل  يعمدون  لذلك  بحال. 
التعطيل والإعاقة. تعطيل وعرقلة 
والتفاهمات،  التفاقيات  جميع 
وهذا  وال�سيا�سية.  منها  الع�سكرية 
من  امل�ستميتة  املحاولت  يف�رس 
على  لالإبقاء  الإيرانيني  طرف 

ملتهبة  الع�سكري  ال�رساع  جذوة 
وال�سغط  اجلبهات،  جميع  على 
منافذ  �سد  اأجل  من  الرو�س  على 
فقط  والقت�سار  ال�سيا�سي،  احلل 

على �سيناريو احل�سم الع�سكري.
الذي  الوحيد  ال�سيناريو  هذا 
من  على غريهم  الأولوية  يك�سبهم 
ملي�سياتهم  تواجد  ب�سبب  القوى، 
املحاولت  لكن  الأر�س.  على 
احل�سم  يف  امل�ستميتة  الإيرانية 
النفوذ  مناطق  وتثبيت  الع�سكري 
يف �سورية بناء عليه، قوبلت بجدار 
وبرود  جهة،  من  اأمريكي  �سد 
وعدم جتاوب، وقلة دعم من طرف 

الرو�س.
اإدارة  ا�سرتاتيجية  اأن  وا�سح 

الإيراين  الدور  حتجيم  يف  ترامب 
وجه  على  �سورية  ويف  عموما 
اخل�سو�س، قد اأخذت طريقها اإىل 
اجلهود  تتجه  حيث  التنفيذ.  حيز 
الوجود  حما�رسة  اإىل  الأمريكية 
وما  دم�سق  منطقة  يف  الإيراين 
حولها، ومنع اإيران واأذرعها، حزب 
اهلل وبقية امللي�سيات امل�سلحة التي 
�سورية،  يف  للحرب  اإيران  جلبتها 
احلدود  نحو  جنوبا  التمدد  من 
بالتوازي  ذلك  يتم  اإ�رسائيل.  مع 
لالإيرانيني  الرو�س  اإجالء  مع 
ال�ساحل،  منطقة  من  واإخراجهم 
رو�سية.  نفوذ  منطقة  باعتبارها 
اإبعاد  على  اأي�سا  الرو�س  وحر�س 
خالل  من  حلب،  عن  الإيرانيني 

املدينة،  مركز  على  �سيطرتهم 
الع�سكري  التدخل  ممانعة  وعدم 
الرتكي يف ريفها ال�سمايل والغربي، 
الفرات  درع  عمليتي  خالل  من 
املعار�سة  رغم  الزيتون،  وغ�سن 

الإيرانية ال�سديدة.
على  الرتكي  اجلي�س  �سيطرة 
حلب  وريف  ال�سمايل،  حلب  ريف 
املدنيني  تاأمني  اأجل  من  الغربي، 
الت�سعيد  خف�س  اتفاق  �سمن 
اأ�ستانا،  يف  اإليه  التو�سل  مت  الذي 
ومتو�سع قوات اجلي�س الرتكي يف 
العي�س  تلة  مثل  ح�سا�سة،  مواقع 
ال�سرتاتيجية، ويف �رساقب بريف 
القوات  هذه  مينح  �سوف  اإدلب، 
بطريق  والتحكم  ال�سيطرة  فر�سة 
حلب دم�سق الدويل، �رسيان احلياة 
ال�سوري.  ال�سمال  اإىل  بالن�سبة 
ت�سبب  ال�سيا�سي،  ال�سعيد  على 
ال�ستخدام الرو�سي املزمن للفيتو 
الأمن  قرارات جمل�س  �سد جميع 
بحالة  ال�سوري،  بال�ساأن  املتعلقة 
العقيم.  ال�سيا�سي  ال�ستع�ساء  من 
وما يزيد الطني بلة، اإ�رسار الرو�س 
يف  ال�سيا�سي  باحلل  التفرد  على 
�سورية على طريقتهم. مقابل ذلك 
احلياد  �سيا�سة  الأمريكيون  يتبع 
ال�سلبي، الذي يعتمد تعطيل جميع 
م�ساعي ومبادرات الرو�س بالطرق 
خالل  من  الناعمة،  الدبلوما�سية 
الأممية  ال�رسعية  من  حرمانها 
املبا�رس،  التدخل  دون  الدولية، 

اأو الدخول مع الرو�س يف ا�ستباك 
دبلوما�سي.

كما مي�سك الأمريكيون والأوروبيون 
�سورية.  يف  الإعمار  اإعادة  بورقة 
على  للرو�س  مادية  قدرة  ل  حيث 
عملية اإعادة اإعمار �سورية. اعتماد 
الأمريكيني على اأ�سلوب امل�سارعة 
امتناعهم عن  �سببه  خارج احللبة، 
اأو  مكا�سب  اأي  الرو�س  اإعطاء 
تنازلت ا�سرتاتيجية خارج �سورية. 
اإذ ي�رس الرو�س على مقاي�سة حل 
على  باحل�سول  ال�سورية  الأزمة 
تنازلت من الأمريكيني والناتو يف 
الأزمة الأوكرانية، واأزمة ال�سواريخ 
عن  ف�سال  اأوروبا،  يف  البالي�ستية 
تفر�سها  التي  العقوبات  ك�رس 
من  وغريها  رو�سيا،  �سد  اأمريكا 
امل�سائل ال�سرتاتيجية العالقة بني 

الطرفني.
ارتفاع حدة التوتر وت�سخني الأجواء 
�سورية  يف  املتناف�سة  القوى  بني 
بداأ بهجوم "الدرونز" ال�سهري على 
قاعدة حميميم الرو�سية. ثم اأعقبه 
الرو�سية  اإ�سقاط الطائرة احلربية 
الغمو�س  يزال  ل  ظروف  يف 
ثم  جوانبها.  جميع  من  يعرتيها 
اإ�سقاط الطائرة F16 الإ�رسائيلية 

يف ظروف مريبة اأي�سا.
�رساعا  املقبلة  الأيام  ت�سهد  هل 
من  واإ�رسائيل  اأمريكا  طرفاه، 
اجلهة  يف  واإيران  ورو�سيا  جهة، 
حد  اإىل  متعلق  اجلواب  املقابلة؟ 
املتفق  ال�ستباك  بقواعد  كبري 
حيث  ال�رساع.  اأطراف  بني  عليها 
ال�سابقة  املرحلة  يف  تن�س  كانت 
النوعي  ال�سالح  و�سول  منع  على 
املتقاتلة،  ال�سورية  لالأطراف 
وم�سادات  الطريان،  م�سادات 
الدروع النوعية، وغريها. فاإن كان 
النوعي  ال�سالح  ا�ستخدام  مت  قد 
الرو�سية  املقاتالت  اإ�سقاط  يف 
والإ�رسائيلية وغريها، فهذا معناه 

وموؤداه تغيري لقواعد ال�ستباك.
التغيري  فاإن  حدوثه،  فر�س  على 
راأيناه  الذي  ال�ستباك  قواعد  يف 
كان  هل  املن�رسم،  الأ�سبوع  يف 
الأطراف  من  بدافع  مق�سودا 
ج�س  عن  عبارة  اأم  املت�سارعة، 
بني  متبادل  واختبار  نب�س، 
اآثاره  �سن�سهد  ما  هذا  الفرقاء؟ 
وعواقبه يف الأيام القليلة القادمة. 
اأو  الت�سعيد،  وترية  يف  زيادة  اإما 
لالأزمات،  واحتواء  للنف�س،  �سبطا 
ال�سنوات  خالل  العادة  جرت  كما 

ال�سبع املا�سية.

اأملانيا 

مطالبات بو�شع حزب "البديل" حتت رقابة اال�شتخبارات
عن  الأملاين  الربملان  ع�سو  طالب 
الدميقراطي  ال�سرتاكي  احلزب 
كارل�س،  يوهان�س  و�سط(،  )ي�سار 
اأملانيا"  لأجل  "البديل  حزب  بو�سع 
"هيئة  رقابة  متطرف(، حتت  )ميني 
)ال�ستخبارات  الد�ستور"  حماية 
خلفية  على  ذلك  ياأتي  الداخلية(  
اجلالية  بحق  عن�رسية  ت�رسيحات 

اأندريه  اأطلقها،  اأملانيا  يف  الرتكية 
"البديل  حزب  رئي�س  بوغنبورغ، 
�ساك�سونيا  ولية  يف  اأملانيا"  لأجل 

)جنوب �رسق(.
قال  الت�رسيحات،  تلك  على  وردا 
ل�سحيفة  ت�رسيحات  يف  كارل�س 
الأملانية  الغماينة"  "فرانكفورتر 
موقعها  على  ن�رست  اخلا�سة، 

من  "كثري  اإن  اليوم،  الإلكرتوين 
امل�سوؤولني والإداريني بحزب البديل 
ميينيني  يعتربون  اأملانيا،  لأجل 
الفكر  من  قريبني  اأو  متطرفني، 

اليميني املتطرف والعن�رسي".
براأيي،  كاف،  �سبب  "هذا  وتابع 
رقابة  حتت  احلزب  و�سع  لدرا�سة 
ما  الد�ستور"وعادة  حماية  هيئة 

يف  الد�ستور"  حماية  "هيئة  تراقب 
التي  والأحزاب  احلركات  اأملانيا 
تتبني فكرا ميينيا متطرفا وعن�رسيا 
للنظام  معادية  اأفكارا  تتبنى  اأو 
وكذلك  البالد،  يف  الدميقراطي 
تهديدا  ميثلون  الذين  املتطرفني 
العدل  وزير  وجه  بدوره،  اأمنيا 
الأملاين هيكو ما�س، انتقادات حادة 

ت�رسيحاته  خلفية  على  لبوغنبورغ، 
�سد اجلالية الرتكية.

وقال يف ت�رسيحات �سحفية مقت�سبة 
علي  النا�س  بني  يفرق  "من  اليوم 
اأن  يجب  الن�سب،  اأو  الأ�سل  اأ�سا�س 
ح�سب  عن�رسي"،  ك�سخ�س  ي�سنف 
"فرانكفورتر الغماينه"فيما قال ريكو 
الربملانية  الكتلة  رئي�س  غبهارت، 

يف  �ساك�سونيا،  بولية  الي�سار  حلزب 
ت�رسيحات  اإن  �سحفية،  ت�رسيحات 
يف  عارا  وتعد  تغتفر،  "ل  بوغنبورغ 
الكم  "بهذا  مدنية"وتابع  دولة  اإطار 
حزب  خطاب  بات  التحري�س  من 
)وزير  خطاب  من  قريبا  البديل 
النازي(  النظام  عهد  يف  الدعاية 

جوزيف جوبلز".
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�ست�سّرع و�سول الوفد الأمني للقطاع 

ا لالنهيار الإن�ساين يف غزة م�سادر: م�سر �ست�سع حًدّ
ك�سفت م�سادر مطلعة اأن لقاءات وفد قيادة حركة حما�س مع وزير املخابرات امل�سرية اللواء عبا�س 

كامل ركزت ب�سكل كبري على الأو�ساع يف قطاع غزة، حيث اأبدى الوزير توجها وا�سحا لتح�سني 
الأو�ساع الإن�سانية.

و�أكد �لوزير �أن م�رص وبالتعاون مع 
�ملانحة  و�لدول  �ملتحدة  �لأمم 
لالنهيار  حد  و�ضع  على  �ضتعمل 
تقوم  و�ضوف  �لقطاع،  يف  �جلاري 
يف  ملمو�ضة  بخطو�ت  م�رص 
مو�ضوع �آليات فتح �ملعرب ودخول 
�لب�ضائع بل ودخول �رصكات م�رصية 
�لعديد  لتنفيذ  غزة  يف  للعمل 
وذكرت  �لتنموية  �مل�ضاريع  من 
يف  يرغب  �لوزير  �أن  �مل�ضادر 
�رصعة نزول �لوفد �لأمني للقطاع 
�مل�ضاحلة  ملف  ملتابعة  غزة  �إىل 
�أن  �مل�ضدر  و�أو�ضح  فيه  و�لتقدم 
ثابتا  موقفا  ت�ضمنت  �ملباحثات 
م�ضرتكا يرف�س �أي م�ضا�س ب�ضيادة 
دعاوى  حتت  �ضيناء  نحو  م�رص 
يف  غزة  قطاع  بتو�ضيع  ي�ضمى  ما 
لي�س  �ملو�ضوع  هذ�  و�أن  �ضيناء، 
�ل�ضيا�ضي  �لقامو�س  يف  موجوًد� 
ع�ضو  وكان  حما�س  �أو  مل�رص 
حما�س  حلركة  �ل�ضيا�ضي  �ملكتب 
حركته  وفد  �إن  قال  �حلية  خليل 
برئا�ضة  �لقاهرة  يف  �ملوجود 

�إ�ضماعيل  �ل�ضيا�ضي  رئي�س مكتبها 
�ملخابر�ت  وزير  مع  بحث  هنية 
�مل�رصي عبا�س كامل عدة ق�ضايا، 
�للقاء  خالل  بحث  �لوفد  �أن 
وهي  معمًقا،  بحًثا  ملفات  �أربعة 
�ملتعلقة  �ل�ضيا�ضية  �لتطور�ت 
و�لأو�ضاع  �لفل�ضطينية،  بالق�ضية 
وملف  غزة،  قطاع  يف  �لإن�ضانية 
�لعالقة  جانب  �إىل  �مل�ضاحلة، 
�ل�ضيا�ضي  �مل�ضتوى  على  �لثنائية 
�لذي  �حلركة،  وفد  ونبه  و�لأمني 
وهنية،  �حلية  جانب  �إىل  ي�ضم 
وروحي  حماد  فتحي  �لقياديني 
متر  �لتي  �ملخاطر  �إىل  م�ضتهى، 
ظل  يف  �لفل�ضطينية  بالق�ضية 
قر�ر�ت �لإد�رة �لأمريكية �ملتعلقة 

بالقد�س و�لالجئني.
و�أكد رف�س م�ضا�س �أمريكا بحقوق 
وثو�بت �ل�ضعب �لفل�ضطيني، وكذلك 
رف�س كل �حللول �لتي تنتق�س من 
حقوق �ل�ضعب �لفل�ضطيني، م�ضدًد� 
فل�ضطني  �أن  على  �للقاء  خالل 
للم�رصيني  وم�رص  للفل�ضطينيني، 

�للقاء بحث  �أن  �إىل  و�أو�ضح �حلية 
غزة  قطاع  ظروف  با�ضتفا�ضة 
�لتي  �خلطرية  و�ل�ضعاب  و�لآلم 
ل  متفجرة  مر�حل  �إىل  و�ضلت 
�ضيما مع و�ضول �لأو�ضاع �ل�ضحية 

و�لبيئية �إىل �ضفى �لنهيار.
جدد  حما�س  وفد  �أن  �إىل  و�أ�ضار 
�أزمة  �إنهاء  �رصورة  على  �لتاأكيد 
و�لعمل  كامل،  ب�ضكل  رفح  معرب 
معاناة  لإنهاء  ممكن  جهد  بكل 
وحت�ضني  �ل�ضعبة،  �ملو�طنني 
و�لإن�ضانية  �حلياتية  �لأو�ضاع 
�لقيادي  و�أ�ضار  و�لقت�ضادية، 
نقا�س  د�ر  �أنه  �إىل  حما�س  يف 
�لثنائية  �لعالقة  حول  �رصيح 
على  �لوفد  �أكد  �إذ  �جلانبني،  بني 
حماية  من  �لثابت  حركته  موقف 
فهو  �مل�رصي،  �لقومي  �لأمن 
وتاأمني  وفل�ضطيني،  عربي  بعد 
�مل�رصية  �لفل�ضطينية  �حلدود 
باأمننا  لالإ�رص�ر  ت�ضتغل  ل  لكي 

�لفل�ضطيني و�مل�رصي.
معمق  بحث  جرى  �أنه  بني  كما 

�أكدت  حيث  �مل�ضاحلة،  مللف 
قدًما  �مل�ضي  �رصورة  حما�س 
�ل�ضت�ضالم  وعدم  �مل�ضار،  بهذ� 
و�رصورة  معيقات،  �أو  تعرث  لأي 
�لر�عي  دورها  م�رص  ت�ضتاأنف  �أن 
�حلية:  وقال  لتنفيذها  و�ملتابع 
روًحا  مل�س  حما�س  وفد  »�إن 
�إيجابية ملتابعة �جلهود �مل�رصية، 
�إىل  قريبًا  �أمنًيّا  وفًد�  و�ضرت�ضل 
تطبيق  يف  للم�ضي  غزة  قطاع 
و�لعمل  �مل�ضاحلة،  تفاهمات 
قطاع  و�أزمات  م�ضاكل  �إنهاء  على 
�مل�رصي  �لوزير  عن  غزة«ونقل 
جانب  �إىل  م�رص  وقوف  تاأكيده 
دولته  باإقامة  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب 
و�إعادة  �لقد�س،  وعا�ضمتها 
�لقطاع،  جانب  و�إىل  �لالجئني، 
جزًء�  �لأزمات  هذه  حل  باعتبار 
كما  �مل�رصي  �لقومي  �لأمن  من 
بالعمل على فتح معرب  وعد كامل 
رفح ب�ضكل طبيعي خالل �ملرحلة 
�ملقبلة وغادر وفد قيادي رفيع يف 
�لقاهرة  �إىل  غزة  قطاع  حما�س 

�ضباح  �لربي  رفح  معرب  عرب 
�جلمعة �ملا�ضية.

تاأتي  �لزيارة  »�إن  حما�س:  وقالت 
وباإطار  م�ضبقة،  ترتيبات  �ضمن 

م�رص  مع  للت�ضاور  جهودها 
وفكفكة  غزة،  �أهل  عن  للتخفيف 
�أو�ضلت  و�لتي  �ملختلفة  �أزماتها 

�لقطاع حلافة �لهاوية«.

7 عمليات واإ�سابة 12 �سهيونيًا بال�سفة والقد�س خالل اأ�سبوع

ال�سجن 4 موؤبدات ملنفذ عملية »حلمي�س« البطولية

 متديد اعتقال ال�سيخ �سالح يف العزل من حلقات ا�ستهدافه

يف  �لفل�ضطينية  �ملقاومة  نفذت 
فرب�ير  �ضهر  من  �لثاين  �لأ�ضبوع 
لعام 2018، 7 عمليات فد�ئية �أدت 
بجر�ح  �ضهيونياً   12 �إ�ضابة  �إىل 
من  متفرقة  �أنحاء  يف  خمتلفة، 
ففي  �ملحتلة  و�لقد�س  �ل�ضفة 
جمندة  �أ�ضيبت  جنني،  خميم 
بر�ضو�س  �ضهيوين  وجندي 
�ضبان  هاجمهم  �أن  بعد  وك�ضور، 
�ملخيم  دخولهم  عقب  �لنتفا�ضة 

بطريق �خلطاأ.
�لبحر  �ضمال  �أريحا  مدينة  ويف 
بجر�ح،  �ضهاينة   7 �أ�ضيب  �مليت، 
�نفجار  بعد  خطرية،  منهم  �ثنني 
يف  ع�ضكرية  مبركبة  �أر�ضي  لغم 

�ملدينة، �أما يف بلدة حزما بالقد�س 
�ملحتلة، فاأ�ضيب مغت�ضب �ضهيوين 
بجر�ح، عقب ر�ضقه باحلجارة من 
جندي  و�أ�ضيب  �لبلدة،  �ضبان  قبل 
عقب  متو�ضطة،  بجر�ح  �ضهيوين 
�ملو�جهات  يف  باحلجارة  ر�ضقه 
�لتي �ندلعت يف قرية �لنبي �ضالح 

بر�م �هلل.
�ضهيونية  مغت�ضبة  �أ�ضيبت  كما 
باحلجارة  ر�ضقها  عقب  بجر�ح، 
تقوع  بلدة  �أثناء مرور مركبتها يف 
مبدينة بيت حلم، وخالل �لأ�ضبوع 
��ضتهدفت  فرب�ير،  من  �لثاين 
دوريات  �ل�ضبان  من  جمموعة 
قو�ت �لحتالل يف �ل�ضفة �ملحتلة 

حميط  يف  نا�ضفتني  بعبوتني 
مع�ضكر �ضامل، وبالقرب من �حلرم 
�أن  دون  باخلليل،  �لإبر�هيمي 

يعرتف �لحتالل بوقوع �إ�ضابات.
وزعمت قو�ت �لحتالل �ل�ضهيوين، 
�خلليل  �ضبان يف مدينة   5 �عتقال 
طعن  عمليات  تنفيذهم  بزعمهم 
�إ�ضافة  �لحتالل،  جنود  �ضد 
�هلل،  ر�م  مدينة  يف  �آخر  لعتقال 
ووفق �لإح�ضائية �لتي �أعدها موقع 
�لنتفا�ضة، فقد �أ�ضيب 96 مو�طناً 
و�ملطاطي،  �حلي  بالر�ضا�س 
�لع�رص�ت  �إ�ضابة  �إىل  �إ�ضافة 
و�لعتد�ء  بالغاز  بالختناق 
�لتي  �ملو�جهات  خالل  بال�رصب، 

مو�جهة،  نقطة   132 يف  �ندلعت 
�إلقاء  �ملو�جهات  هذه  و�ضهدت 
مناطق  يف  حارقة،  زجاجة   24
و�لقد�س  بال�ضفة  خمتلفة 
�لثاين  �لأ�ضبوع  خالل  �ملحتلتني، 
ول   ،2018 للعام  نوفمرب  �ضهر  من 
�ل�ضهيوين  �لحتالل  قو�ت  تز�ل 
من  �ضهيد   17 جثامني  حتتجز 
كما  �لقد�س،  �نتفا�ضة  �ضهد�ء 
 95 �لحتالل  قو�ت  �عتقلت 
مو�طناً فل�ضطينياً بينهم 17 طفاًل، 
وتركزت �لعتقالت يف حمافظات 
)�خلليل، �لقد�س، جنني، وبيت حلم، 
وقلقيلية(،  وطولكرم،  ونابل�س، 

وبينهم �أ�رصى حمررين.

مبحكمة  ي�ضمى  ما  قررت 
»عوفر«  يف  �لع�ضكرية  �لحتالل 
�أربعة  �إ�ضد�ر  �هلل،  ر�م  غرب 
مدى  »�ملوؤبد«  بال�ضجن  �أحكام 
�لأ�ضري  على  وغر�مة  �حلياة 
�لعبد منفذ عملية  �لفد�ئي عمر 

حلمي�س.
جويلية   21 يف  نفذ  �لعبد  وكان 
2017 عملية طعن �أدت �إىل مقتل 

ر�بع،  و�إ�ضابة  م�ضتوطنني  ثالثة 
�لأق�ضى  للم�ضجد  �نتقاما  وذلك 
�لحتالل  من  »تدني�ضه  بعد 
�لحتالل  جي�س  وزير  »و�أبدى 
من  �متعاظه  ليربمان  �أفيغدور 
خالل  �لعبد  �لأ�ضري  �بت�ضامة 
جل�ضة �ملحاكمة، مبيناً �أن �حلكم 
ملعاقبه،  يكفي  ل  بحقه  �ل�ضادر 
نابية  �ألفاظاً  بحقه  �أطلق  فيما 

و�ضتائم، ح�ضب �لقناة �ل�ضهيونية 
»�لق�ضاة«  و�عتمد  �ل�ضابعة. 
�أحكاماً  �لع�ضكرية  باملحكمة 
على  �حلياة  مدى  بال�ضجن 
لثالثة  قتل  عملية  كل  عن  �لعبد 
موؤبد  وكذلك   ، �ملغت�ضبني  من 
توفا  قتل  �عتز�مه  بذريعة  و�حد 
�ضالومون، �أم �لأ�رصة، وبالإ�ضافة 
عدم  �لق�ضاة  طالب  ذلك،  �إىل 

�ضفقة  �أي  �لعبد يف  عن  �لإفر�ج 
وكانت جر�فات  م�ضتقبلية  تبادل 
�لثاين  �لطابق  هدمت  �لحتالل 
عملية  منفذ  �لعبد  عائلة  ملنزل 
»حلمي�س«، يف حني خربت جزئيا 
�نتهاء  �أعقاب  يف  �لول،  �لطابق 
�ضلطات  منحتها  �لتي  �ملدة 
�إخالء  �لعائلة ب�رصورة  �لحتالل 
�ملنزل، بعد �ضدور قر�ر بهدمه.

�أكد نائب رئي�س �حلركة �لإ�ضالمية 
�لفل�ضطيني  �لد�خل  يف  �ل�ضابق 
�خلطيب،  كمال  �ل�ضيخ  �ملحتل 
�لإد�ري  �لعتقال  متديد  قر�ر  �أن 
عليه  و�لإبقاء  �ضالح  ر�ئد  لل�ضيخ 
حلقات  من  حلقة  هو  �لعزل،  يف 
من  له  و�ملالحقة  �ل�ضتهد�ف 
�خلطيب  وقال  �لغا�ضم.  �لحتالل 
يف ت�رصيح �ضحفي له: �إن مالحقة 
�ل�ضيخ �ضالح و��ضتهد�فه متو��ضلة 

وتريتها  و�زد�دت  زمن،  منذ 
�لإ�ضالمية  �حلركة  حظر  عند 
يو��ضل  حيث   ،2015/11/17 يف 
ممن  �لع�رص�ت  �عتقال  �لحتالل 
�لأق�ضى  �مل�ضجد  يخدمون 
�ل�ضيخ  ر�أ�ضهم  وعلى  �ملبارك، 
�ملحكمة  �أن  و�أ�ضاف  �ضالح 
جائر�ً  قر�ر�ً  �أخذت  �لإ�رص�ئيلية 
�ضتة  �نفر�ديا  عزله  با�ضتمر�ر 
�ملنظومة  �أن  يوؤكد  ما  �أ�ضهر، 

و�لع�ضكرية  �لأمنية  �لإ�رص�ئيلية 
و�لق�ضائية ترمي عن قو�س و�حدة، 
فال جمال للتفكري يف ق�ضاء عادل، 
ملف  يف  ينظر  �لذي  �أن  خا�ضة 
�ل�ضيخ هو م�ضتوطن حاقد فيه كل 
وقد  و�لتطرف،  �لعن�رصية  مالمح 

برز ذلك يف م�ضطلحاته وكلماته.
�لرغم  وعلى  �أنه  �خلطيب  و�أو�ضح 
�ل�ضجن؛  د�خل  ر�ئد  �ل�ضيخ  �أن  من 
�إل �أن �مل�رصوع �لذي يحمله �ضيبقى 

يف قلوب �آلف �ل�ضباب، لفتا �إىل �أن 
ق�ضية �لقد�س لي�ضت �ضخ�ضية بقدر 
ما هي م�رصوع دفاع عن �مل�ضجد 
�لأق�ضى وخدمته وبني �خلطيب �أن 
ما نر�ه من مو�قف �ل�ضيخ ر�ئد من 
لي�س غريبا عليه؛ لأنه  ثبات وثقة، 
من �أ�ضحاب �ملبادئ و�لثو�بت �لتي 
ل ميكن �أن ي�ضاوم عليها، وهو نهج 
يحمله كل من يحمي هذ� �مل�رصوع 

يف وجه �لحتالل.

عن  رو«  »بر�فد�  مقال  عنو�ن 
هي  �ل�ضني  �أن  تر�مب  �إعالن 
�لأخطر  �ل�ضرت�تيجي  �خل�ضم 
على �لوليات �ملتحدة، وعجز 
�ل�ضني  نزوع  كبح  عن  �أمريكا 
�أ�ضو�ق  على  �لهيمنة  نحو 

�لعامل.  
ينطلق �ملقال من كلمة تر�مب 
�أمام �لكونغر�س حول »�لأحو�ل 
يف �لبالد« و�إعالنه �أن �لوليات 
يف  �ل�ضني  و�ضعت  �ملتحدة 
»�خل�ضوم«  بني  �لأوىل  �ملرتبة 
�لذين »يطرحون حتديات �أمام 
وقيمنا«،  و�قت�ضادنا  م�ضاحلنا 

على حد تعبري تر�مب.
ففي �لتقرير عن »�ل�ضرت�تيجية 
)�لأمريكية �جلديدة( يف جمال 
�لأمن« وردت �ل�ضني كـ«مناف�س 
زعزعة  يحاول  ��ضرت�تيجي«، 
و�زدهار  �لأمريكي  �لأمن 
�لوليات �ملتحدة بـ« ��ضتخد�م 
لـ«�إقناع  �قت�ضادية«،  حو�فز 
�إىل  بالإ�ضغاء  �لأخرى  �لدول 

مو�قفه �ل�ضيا�ضية«.
هذه  �أن  �ملقال  يف  وجاء 
لفر�س  مقدمات  �لتهامات 
و�أن  �ل�ضني،  �ضد  عقوبات 
�حلركة يف هذ� �ملنحى بد�أت 

بالفعل.
�ضكوت  قال  �ل�ضدد،  ويف 
مركز  يف  �لباحث  كينيدي، 
�لبحوث �ل�ضرت�تيجية و�لدولية 
�إن  رو«،  لـ«بر�فد�  بو��ضنطن 

�لزعيم �لأمريكي يخطط، كما 
�إجر�ء�ت  لتخاذ  و��ضح،  هو 
�ضاأنها  من  �جلانب،  وحيدة 
على  جوهري  ب�ضكل  توؤثر  �أن 
�ل�ضينية-�لأمريكية  �لعالقات 
و�أن  و�ل�ضتثمارية.  �لتجارية 
�إذ�  ما  حول  لي�س  �ل�ضوؤ�ل، 
»متى  �إمنا  �ضيحدث،  ذلك  كان 
�حلرب  �أن  وي�ضيف  يحدث«؟. 
�لتجارية بني �لوليات �ملتحدة 
بال�رصكات  �ضت�رص  و�ل�ضني 
ف�ضتنقطع  للقار�ت،  �لعابرة 
ما  كثرية،  �إنتاجية  �ضال�ضل 
�إىل  �لعاملية  �لأعمال  �ضيدفع 
�أكرث  ��ضتثمار�ت  عن  �لبحث 
�أ�ضهم  �أن  عبثا  و)لي�س  �أمانا. 
�ل�رصكات �لرو�ضية تلقى رو�جا 
كما  �لأخرية-  �لآونة  يف  كبري� 
جاء يف �ملقال(  وي�ضل �ملقال 
�لتجارية  �حلرب  هذه  �أن  �إىل 
�ضت�ضع �ملنطقة �لآ�ضيوية �أمام 
خيار �ضعب. وقد �أعلن تر�مب 
ينوي  �أنه  د�فو�س  منتدى  يف 
لكبح منو �ل�ضني �لعتماد على 
و�لهند  كاليابان  بلد�ن  دعم 
غري  من  ولكن  و�أ�ضرت�ليا. 
�لو��ضح ما �إذ� كان لدى �أمريكا 
�لكافية  و�لو�ضائل  �لنفوذ 
جني  �ضي  طموحات  لإخ�ضاع 

بينغ ل�ضلطتها.

نزال العمالقة: هل يتمكن 
ترامب من �سي جني بينغ«



نادي بارادو

خو�شي ي�شحن 
�أ�شب�له لت�أكيد 

�لعودة �لقوية يف 
�لبطولة

بكل  حت�ضرياته  بارادو  نادي  يوا�ضل 
جدية وان�ضباط بقيادة املدرب اال�ضباين 
التي  للمباراة  ا�ضتعدادا  ماريا  خو�ضي 
كثف  وقد  ال�ضاورة،  �ضبيبة  مع  �ضتجمعه 
ت�ضحيح  مع  التمارين  من  الفني  الطاقم 
العديد من االأخطاء والنقائ�ص التي دونها 
البليدة  احتاد  اأمام  املا�ضية  املباراة  يف 
الهجومي  بال�ضق  االأمر  تعلق  ما  ال�ضيما 
والعمل اأكرث اأمام املرمى بهدف حت�ضني 
و�ضحن بطارية اخلط االأمامي الذي هو 
مطالب بالتهديف كما نوه خو�ضي بقدرة 
عنا�رصه و�ضكرهم على الفوز يف البليدة 
ومن  جهة  من  املا�ضية  اجلولة  خالل 
الرتكيز  عياد  بن  من  طالب  ثانية  جهة 
اأكد  ال�ضاورة. حيث  اأمام  اليوم  على لقاء 
باأن نتيجة االإيجابية يف املباراة  للجميع 
لنا  و�ضت�ضمح  وقتها  يف  جاءت  ال�ضابقة 
يف  امل�ضوار  بقية  مبوا�ضلة  قال  كما 
خو�ضي  ين�ص  مل  كما  مالئمة،  ظروف 
تذكري اأ�ضباله بالنقائ�ص التي دونها على 
كل العب، حيث األح على اجلميع بالرتكيز 
الذي  ال�ضاورة  فريق  اأمام  اجليد  واللعب 
التفاو�ص  التي حت�ضن  الفرق  من  اعتربه 
وا�ضتعداد  املباراة  قواعدها وعن  خارج 
فاإن  حمادي  عمر  ملعب  ملوقعة  اأ�ضباله 
الالعبني يف  كل  باأن  واأكد  بارادو  مدرب 
اخلروج  على  عازمون  وهم  جيدة  �ضحة 
من هذه املباراة بالزاد كامال وال تفريط 

يف نقاطها.
ف�ؤاد بن طالب 

�سبيبة ال�ساورة

خودة يهدف للعودة 
ب�لفوز من بولوغني

االأو�ضاط  م�ضادر  بع�ص  لنا  اأكدت 
باأن  ال�ضاورة  �ضبيبة  من  املقربة 
على  يعكف  خوذة  كرمي  املدرب 
عمر  ملوقعة  جيدا  كتيبته  حت�ضري 
بارادو يف  بنادي  �ضيلتقي  اأين  حمادي 
من�ضطيها،  بكرب  كبرية  �ضتكون  مباراة 
خوذة  فاإن  االأ�ضداء  نف�ص  وح�ضب 
من  االأ�رصطة  بع�ص  عاين  قد  يكون 
يف  لعبها  التي  مناف�ضه  مباريات 
على  الوقوف  بغية  املا�ضي  االأ�ضبوع 
بارادو  العبي  على  و�ضغرية  كبرية  كل 
العب مما  ينتهجها يف  التي  والطريقة 
جعل مدرب ال�ضاورة ياأخذ االأمور بكل 
ونف�ضيا  بدنيا  فريقه  وحت�ضري  جدية 
لالإطاحة  حمكمة  خطة  اعتماد  مع 
باأ�ضحاب االأر�ص الأن يريد العودة اإىل 
اإدراكا  وهذا  كامال،  بالزاد  ال�ضاورة 
من  امل�ضطر  الهدف  بلوغ  باأن  منه 
بالفوز خارج  االإدارة مير حتما  طرف 
مع  املراقبة  برج  يف  للبقاء  القواعد 
مع  املو�ضم  واإنهاء  املقدمة،  كوكبة 
الثالثة االأوائل وهذا لي�ص بعزير على 
التي  ال�ضاورة  �ضبيبة  حجم  من  فريق 
تتمتع باإمكانيات مادية وب�رصية هائلة 
االأ�ضود  احل�ضان  دورا  بلعب  متكنها 
املدرب خوذة  فاإن  وعليه  البطولة  يف 
وح�ضب االأخبار ال يريد ت�ضييع نقاط 

بولوغني يف لقاء هذه الظهرية. 
ف�ؤاد بن طالب
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اجل�لة 20 للرابطة املحرتفة الأوىل

و�ش�فة �حلمر�وة مهددة 
و�ل�ش�ورة يف دورية نحو �لع��شمة

تختتم الي�م مباريات اجل�لة 20 من الرابطة املحرتفة الأوىل اأم�سية الي�م باإجراء املباراتني 
املتبقيتني والتي يتقدمها داربي الغرب الذي يجمع بني الفريقني اجلارين احتاد بلعبا�س 
وال��سيف م�ل�دية وهران املنتظر اأن ي�ستقطب الأنظار بق�ة نح�ه، حيث يع�ل الفريق 

املحلي على ا�ستغالل اللعب على ميدانه من اجل ح�سم نقاط الف�ز وتاأكيد الف�ز الثمني الذي 
عاد به من العا�سمة على ح�ساب احتاد اجلزائر

عي�سة ق.

مهما  الفوز  �ضيكون  اأين 
منطقة  عن  لالبتعاد 
جلدول  املوؤخرة 
يدخل  فيما  الرتتيب، 
العودة  بنية  اللقاء  الزوار 
للحفاظ  كامال  بالزاد 
على املركز الثاين والذي 
بخ�ضارته  �ضيكون مهددا 
ظل  يف  التعرث  حال  يف 

ترب�ص املالحقني.
جتري  املقابل،  يف 
مبلعب  مثرية  مهمة 
ببولوغني  حمادي  عمر 
فريقي  جتمع  والتي 
ال�ضاورة،  و�ضبيبة  بارادو 
النادي  يدخل  اأين 
من  اللقاء  العا�ضمي 
بالنقاط  االحتفاظ  اأجل 
وتاأكيد  مبيدانه  الثالث 
حتقيق  بعد  ا�ضتفاقته 

التوايل،  على  فوزين 
الفر�ضة  وان  خا�ضة 
من  لالقرتاب  مواتية 
بينما  املقدمة،  ثالثي 
املركز  �ضاحب  يدخل 
الثالث املقابلة من اأجل 
ايجابية  بنتيجة  العودة 
اإىل الديار ل�ضمان البقاء 

�ضمن كوكبة املقدمة.

برنامج املباريات 

فيفري:     24 ملعب 
 / بلعبا�ص  �ضيدي  احتاد 

مولودية وهران
حمادي:   عمر  ملعب 
�ضبيبة   / بارادو  نادي 

ال�ضاورة
تنطلقان  املباراتان 
ال�ضاعة  من  ابتداء 

16:00

احتاد بلعبا�س / م�ل�دية وهران

�ملكرة لالبتع�د عن �ملوؤخرة 
و�حلمر�وة يف خطر

نادي بارادو / �سبيبة ال�ساورة

ب�ر�دو لت�أكيد �ال�شتف�قة و�ل�ش�ورة

بوهالل: �أطر�ف تريد �إ�شق�ط �حت�د 
�لبليدة و�حلكم مل يكن نزيه�

فيفري   24 ملعب  يحت�ضن 
الغرب  داربي  مباراة  ببلعبا�ص 
والتي  اليوم  مباريات  وقمة 
اجلارين  الفريقني  بني  جتمع 
احتاد بلعبا�ص ومولودية وهران 
وينتظر اأن ت�ضهد ت�ضويقا على 
اأر�ضية امليدان يف ظل حاجة 
الثالث،  النقاط  اإىل  الفريقني 
اأ�ضبال  ويف هذا ال�ضدد يدخل 
�رصيف  الطاهر  �ضي  الدرب 
امليدان  اأر�ضية  الوزاين 
االحتفاظ  على  يعولون  وهم 
الديار  عقر  يف  كامال  بالزاد 
وا�ضتغالل املعنويات املرتفعة 
عقب الفوز الثمني الذي عادوا 
من  الفارطة  اجلولة  يف  به 
احتاد  ح�ضاب  على  العا�ضمة 
اجلزائر وهو االأمر الذي مينح 
العزمية  البلعبا�ضية  الت�ضكيلة 
نقاط  ثالث  ح�ضد  اجل  من 

باالبتعاد  لهم  ت�ضمح  اأخرى، 
والعمل  اخلطر  منطقة  عن 
باكرا.  البقاء  �ضمان  على 
العبو  �ضيكون  املقابل،  يف 
تنقل  اأمام  وهران  مولودية 
�ضعب خارج القواعد ملواجهة 
امل�ضيفن يف ظل رغبة ت�ضكيلة 
املدرب التون�ضي بوعكاز على 
من  ايجابية  بنتيجة  العودة 
اأجل �ضمان البقاء �ضمن ثالثي 
يتواجد  الذي  وهو  املقدمة، 
الو�ضافة  ت�ضييع  خطر  اأمام 
اجلولة  منذ  بها  ينفرد  التي 
يدفع  الذي  االأمر  الفارطة، 
»احلمراوة« على تاأكيد عودتها 
الوطنية  البطولة  يف  القوية 
اجلوالت  يف  تنهزم  مل  بعدما 
البطولة  من  االأخرية  ال�ضبع 

الوطنية.
عي�سة ق.

ي�ضتقبل فريق بارادو م�ضيفه �ضبيبة 
ال�ضاورة الذي يلعب االأدوار االأوىل 
�ضيقة  مباراة  يف  املو�ضم  هذا 
ينتظر اأن ت�ضهد مناف�ضة قوية على 
ال�ضدد  هذا  ويف  امليدان،  اأر�ضية 
يدخل  العا�ضمي  النادي  فاإن 
�ضحوته  تاأكيد  اأجل  من  امللعب 
عن  والبحث  االأخرية  اللقاءات  يف 
بعد  التوايل  على  الثالث  الفوز 
القبائل  �ضبيبة  اأمام  انت�ضاريه 
واحتاد البليدة، خا�ضة واأن النادي 
يعول على رفع ر�ضيده من النقاط 
ت�ضمح  ثمينة  نقاط  بثالث  ودعمه 
املقدمة  كوكبة  من  االقرتاب  له 
هذا  االأوىل  االأدوار  على  واللعب 
املو�ضم. يف املقابل، يتوجه ممثل 

يعول  وهو  العا�ضمة  اإىل  اجلنوب 
على  والعمل  الثقة  ا�ضتعادة  على 
العودة بنتيجة ايجابية لتجاوز فرتة 
الفراغ التي يتواجد فيها بالبطولة 
الوطنية خا�ضة واأن اأ�ضبال املدرب 
حتقيق  على  يعولون  خوذة  كرمي 
بعد  العا�ضمة  من  اال�ضتفاقة 
ثالث  يف  انت�ضار  دون  تواجدهم 
املناف�ضة،  من  االأخرية  مباريات 
الأ�ضبال  هام  اللقاء  �ضيكون  حيث 
بوردمي  الرحمان  عبد  الالعب 
املقدمة  ثالثي  �ضمن  للبقاء 
االأوىل  االأدوار  لعب  وموا�ضلة 
املناف�ضة  يف  للم�ضاركة  والتاأهل 

القارية املو�ضم املقبل.
عي�سة ق.

كمال  البليدة  احتاد  مدرب  عربرّ 
للو�ضعية  اأ�ضفه  عن  بوهالل 
ال�ضعبة التي يتواجد عليها فريقه 
العودة  من  قريبا  اأ�ضحى  والذي 
اإىل الرابطة املحرتفة الثانية بعد 
د  و�ضدرّ ال�ضعود،  من  واحد  مو�ضم 
اإعالمية  ت�رصيحات  يف  بوهالل 
ح�ضني  ن�رص  لقاء  نهاية  عقب 
م�ضتهدفا  يتواجد  فريقه  اأن  داي 
التي  االأطراف  بع�ص  طرف  من 
تريد اإ�ضقاطه ح�ضبه، حيث رف�ص 
واأ�ضاف  االأ�ضماء،  عن  الك�ضف 
اللقاء  اأدار  احلكم  ان  بوهالل 
واأنه  خا�ضة  نزيهة  غري  بطريقة 
خالل لقطة �رصبة اجلزاء للن�رصية 
للخ�ضم قبل ان  اأعلن عن خمالفة 

يغري راأيه ويقرر منحه ركلة جزاء 
يجعل  ما  وهو  الهدف  منها  جاء 
االأمور وا�ضحة بالن�ضبة له، م�ضريا 
هزمية  اأرادت  التي  االإطراف  اأن 
الن�رصية  لقاء  يف  البليدة  احتاد 
مق�ضدها  وبلغت  مرادها  حققت 
للعيان  ظاهرة  اأ�ضحت  واحلقيقة 
برغبتها يف اإعادة البليدة بقوة اإىل 
يف  بوهالل  وقال  االأدنى،  الدرجة 
يوا�ضلون  �ضوف  اأنهم  ت�رصيحاته 
اللعب ب�رصف اإىل اآخر حلظة عرب 
البقاء  يف  بحظوظهم  التم�ضك 
بجدية  التح�ضري  املقبل  وهدفهم 
كاأ�ص  نهائي  ربع  مباراة  للعب 

اجلمهورية.
ع.ق.

�سجلت ف�زا ثمينا على احتاد البليدة وحققت مباراتها 13 
دون هزمية

�لن�شرية توؤكد رغبته� بلعب �الأدو�ر 
�الأوىل هذ� �ملو�شم

�ضجل فريق ن�رص ح�ضني داي فوزا عري�ضا خالل اللقاء الذي جمعه م�ضاء اأول اأم�ص بال�ضيف احتاد 
البليدة، حيث متكن الالعبون من االإطاحة باملناف�ص برباعية �ضمحت له موا�ضلة النتائج االيجابية 
التي اأ�ضحى ي�ضجلها النادي العا�ضمي والذي حقق املباراة 13 دون هزمية والتي توؤكد العودة القوية  
خا�ضة بعد ت�ضييق اخلناق على ثالثي املقدمة، ويعترب هذا الفوز هاما من الناحية املعنوية يف ظل 
الرتتيب  جدول  يف  الزحف  اأجل  من  ثمينة  فر�ضة  متلك  والتي  الت�ضكيلة  تنتظر  التي  املقبلة  الفرتة 
وااللتحاق باأحد املركزين الثاين اأو الثالث خا�ضة واأنها تخو�ص اجلوالتا لثالث املقبلة من املناف�ضة يف 
العا�ضمة عندما تالقي نادي بارادو يف داربي عا�ضمي قبل اأن ت�ضتقبل على التوايل �ضبيبة ال�ضاورة ودفاع 

تاجنانت يف اجلولتني 22 و23 وهو ما يجعل النادي اأمام فر�ضة اإحراز ت�ضع نقاط.

دزيري: الالعبني جنح�ا يف احلفاظ على الرتكيز وهدفنا خ��س 
مناف�سة قارية

اأكد مدرب ن�رص ح�ضني داي بالل دزيري ان اأ�ضباله متكنوا من العودة يف ال�ضوط الثاين بقوة رغم معادلة 
من  العبيه  ر  حذرّ اأنه  املقابلة  نهاية  بعد  اإعالمية  ت�رصيحات  يف  واأ�ضار  للنتيجة،  البليدة  احتاد  املناف�ص 
املناف�ص والذي تنقل اإىل لعا�ضمة من اأجل التم�ضك بحظوظه يف البقاء وهو ما وقفوا عليه يف ال�ضوط االأول 
م�ضيفا اأن الالعبني جنحوا يف احلفاظ على الرتكيز ومتكنوا من ت�ضجيل ثالثة اأهداف دفعة واحدة االأمر 

الذي مينحهم دفعة معنوية للمقابالت التي تنتظرهم خالل الفرتة املقبلة.
وا�ضتطرد دزيري اأن العبيه يبذلون ما عليهم من جمهودات ويقدمون اأف�ضل ما لديهم على اأر�ضية امليدان 
وهو ما ي�ضتوجب ت�ضجيعهم من اأجل املوا�ضلة على نف�ص املنوال، مو�ضحا اأن الهدف امل�ضطر هذا املو�ضم 
اإنهاء البطولة يف اإحدى املراكز املوؤهلة للم�ضاركة يف مناف�ضة قارية املو�ضم املقبل، م�ضريا اأنه يطالب العبيه 

بتطبيق نف�ص فل�ضفة اللعب �ضواء تعلق االأمر بخو�ص املباريات داخل الديار او خارجها.
ع.ق.



ريا�ضةاجلمعة16ال�سبت17 فيفري 2018 املوافـق   لـ29 جمادى الأول  1439ه 13
رف�ض احرتازات وفاق �سطيف �سد احتاد ب�سكرة

املكتب الفدرايل يختار احتاد بلعبا�س للم�ضاركة العربية �يطرح الت�ضا�ؤالت
ح�سم املكتب الفدرايل لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم هوية الفريق الذي �سوف ميثل اجلزائر يف الن�سخة املقبلة من مناف�سة كاأ�ض العرب املقررة 

يف �سائفة العام احلايل، ويف هذا ال�سدد خرج اأع�ساء املكتب خالل الجتماع الذي عقدوه اأول اأم�ض مبركز حت�سري املنتخبات الوطنية ب�سيدي مو�سى 
بقرار منح فريق احتاد بلعبا�ض امل�ساركة يف الكاأ�ض العربية يف ن�سختها اجلديدة بعدما �سبق ان خا�سها العام الفارط نادي ن�سر ح�سني داي

عي�سة ق.

حيث مت اختيار احتاد بلعبا�س 
الرابع  املركز  احتل  باعتباره 
اأن  رغم  الفارط،  املو�سم  يف 
من  اختارت  التي  املعايري 
خاللها الفاف ت�سكيلة "املكرة" 
للم�ساركة يف املناف�سة العربية 
املعتمدة  تلك  مع  توافق  ال 
العربي  االحتاد  طرف  من 
دفرت  يف  ي�سرتط  والذي  للعبة، 
كاأ�س  يف  للم�ساركة  ال�رشوط 
االحتادات  اختيار  العرب 

اأنهت  التي  فرقه  الأحد  العربية 
و�سيفات،  اأو  بطال  املو�سم 
الو�سيف  اأو   الكاأ�س  وحامل 
وهو االأمر الذي ال يتوفر عليه 
الوزاين  املدرب �رشيف  اأ�سبال 
تتعاىل  اال�سوات  جعل  ما  وهو 
التي  الندية  بع�س  من  خا�سة 
واملطالية  ال�رشوط  متلك 
امل�ساركة  يف  باأحقيتها 
�سورة  يف  العربية  باملناف�سة 
وفاق  املا�سي  املو�سم  بطل 

�سطيف.
اأخرى، ح�سم املكتب  من جهة 

الذي  اجتماعه  يف  الفدرايل 
عقده بح�سور رئي�س الفاف خري 
الدين زط�سي ملف االحرتازات 
التي رفعتها اإدارة وفاق �سطيف 
ب�سكرة  احتاد  نظريتها  �سد 
االحرتازات  برف�س  وقام 
ب�سكرة  احتاد  فوز  وتر�سيم 
الفريقني،  جمع  الذي  باللقاء 
املرفوع  االحرتاز  اعترب  حيث 
�سد الالعب مباركي الذي لعب 
اإجازة  توقيع  دون  املواجهة 
جديدة بعدما كان مت ت�رشيحه 
من طرف جلنة املنازعات اإثر 

ال�سكوى التي رفعها �سد فريقه 
قبل ان يتم ت�سوية الو�سعية بني 
الطرفني ويعود الالعب جمددا 

اإىل فريقه.

منح مت�ساوية لالعبي 
اخل�سر املحرتفني 

واملحليني

ويف �سياق منف�سل قرر املكتب 
الفدرايل تقدمي منح مت�ساوية 
املنتخب  العبي  لفائدة 
خو�سهم  فرتة  خالل  الوطني 

ويف  التح�سريية،  للرتب�سات 
هذا ال�سدد فاإن عهدة رئي�س 
للعبة  اجلزائرية  االحتادية 
�سوف  زط�سي  الدين  خري 
مت�ساوية  منح  تقدمي  ت�سهد 
املحرتفني  الالعبني  لفائدة 
واملحليني بعدما كانت االأمور 
�سابقه  ذلك خالل عهدة  غري 
تقرر منح  اأين  حممد روراوة، 
يف  اأورو   200 قيمة  العب  كل 
اليوم طيلة فرتة الرتب�س وهي 
 4 مبلغ  تعادل  التي  القيمة 

ماليني �سنتيم.

بارن�س: �ضليماين اأف�ضل منوذج لراأ�س احلربة ��ضعيد بتعاقد نيوكا�ضل معه
االجنليزي  الدويل  الالعب  ثّمن 
اخلطوة  بارن�س  جون  ال�سابق 
نادي  اإدارة  بها  قامت  التي 
بالتعاقد  االجنليزي  نيوكا�سل 
اجلزائري  الدويل  الالعب  مع 
قال  حيث  �سليماين،  اإ�سالم 
ن�رشها  ت�رشيحات  يف  املعني 
اأنه  اأم�س  االجنليزي  االعالم 
الذي  اللعب  باأ�سلوب  معجب 
يعتمده مهاجم املنتخب الوطني 
حقيقي  حربة  راأ�س  واأنه  خا�سة 
متنحه  لديه  التي  واالمكانيات 

اللعب يف قلب  اأجل  الفر�سة من 
القمي�س  وي�ستحق حمل  الهجوم 
التي  للموؤهالت  بالنظر   9 رقم 
ميلكها، واأ�ساف املهاجم ال�سابق 
لفريق ليفربول اأعوام الثمانينيات 
الهجومية  �سليماين  قدرة  اأن 
منطقة  يف  للمناورات  واإجادته 
اأهداف  قنا�س  جعلته  العمليات 
نقطة  كون  جانب  غلى  حقيقي 
القوة التي يتمتع لها اإجادته لعب 
الالعب  وبّرر  العالية،  الكرات 
قمي�س  حمل  له  �سبق  الذي 

عني  مدينة  ابن  ف�سل  نيوكا�سل 
البنيان مع ناديه لي�سرت �سيتي اإىل 
اجلانب التكتيكي حيث مل يدخل 
�سمن خمططات مدرب ت�سكيلة 
بويال،  كلود  الفرن�سي  "الثعالب" 
معتربة  امكانيات  ميلك  لكنه 
والت�سجيع،  املتابعة  اإىل  حتتاج 
على  قادر  �سليماين  ان  م�سيفا 
نيوكا�سل  جماهري  اإ�سعاد 
الدوري  من  االإياب  فرتة  خالل 
وهو  احلايل  للمو�سم  االجنليزي 
يف  �سفوفه  اإىل  ان�سم  الذي 

املركاتو ال�ستوي املنق�سي على 
اأ�سهر  �ستة  ملدة  اإعارة  �سكل 
تنتهي يف نهاية هذا املو�سم دون 

منح اأولوية �رشاء العقد. 
لالإ�سارة ينتظر اأن يد�سن الالعب 
اأوىل  بلوزداد  ل�سباب  ال�سابق 
فريقه اجلديد يف  م�ساركاته مع 
بورمنوث  اأمام  املنتظر  اللقاء 
الربميرليغ  من   28 اجلولة  �سمن 
فيفري   24 تاريخ  يف  واملربمج 

املقبل.
ع.ق.

اأكد اأنه غري منزعج من حملة م�سوؤويل 
الحتاديات الريا�سية �سده

برياف: ال اأ�ضتبعد اإمكانية تدخل اللجنة 
الد�لية االأ�ملبية يف اجلزائر

مل ي�ستبعد رئي�س اللجنة االأوملبية 
برياف  م�سطفى  اجلزائرية 
االأوملبية  اللجنة  تدخل  امكانية 
باحلقل  يحدث  فيما  الدولية 
اأو�سح  حيث  اجلزائري،  الريا�سي 
اأن  اإعالمية  ت�رشيحات  يف  برياف 
الت�سنجات واخلالفات الواقعة بني 
ال�سباب  ووزارة  االأوملبية  اللجنة 
نحو  بها  الدفع  يتم  قد  والريا�سة 
اأنه �سعى  التدخل الدويل، مو�سحا 
تقريب  اجل  من  الطرق  مبختلف 
واأرجع  ف�سل  االأمر  لكن  الروؤى 
االأمر اإىل رغبة عدد من االأطراف 
اإىل حدوث االأمر وبلوغ امل�ستويات 
الدولية،  االأوملبية  الهيئة  بتدخل 
اأ�سحى  ح�سبه  الو�سع  واأن  خا�سة 
بني  احل�سابات  ت�سفية  وبلغ  �سعبا 

االأ�سخا�س.

اأنه  اأو�سح برياف  اأخرى،  من جهة 
غري منزعج من احلملة التي ي�سنها 
الريا�سية  االحتاديات  من  عدد 
اأنهم  معتربا  �سده،  اجلزائرية 
تاأتيهم  التي  االأوامر  يتولون تطبيق 
من االأعلى، واأ�ساف اأنه ال يلومهم 
حول الت�رشفات التي يقومون بها، 
خا�سة واأنه اعترب انتخابه وجتديد 
الثقة فيه على راأ�س "الكوا" قد مت 
كان  اإعالمي  وبح�سور  ب�سفافية 
اجلمعية  جمريات  على  �ساهدا 
اإىل  باالإ�سافة  للهيئة  االنتخابية 
طرف  من  بانتخابه  االعرتاف 
اجلزائرية  الريا�سية  املحكمة 
م�سيفا  الدولية،  االأوملبية  واللجنة 
ان حملة التوقيعات التي يتم جمعها 

�سده جتري ب�سورة غري قانونية.
ع.ق. 

تنقل �ساعد يتحدد اليوم والهجوم ي�ستفيق بقوة

تقل�س تعداد �فاق �ضطيف املعني ب�ضفرية بانغي اإىل 19 العبا
فريق  ب�سفرية  املعنيني  الالعبني  عدد  تقلّ�س 
ريال  مباراة  بخو�س  املعنيني  �سطيف  وفاق 
بانغي من اإفريقيا الو�سطى حل�ساب اإياب الدور 
التمهيدي من م�سابقة رابطة اأبطال اإفريقيا اإىل 
جمموع 19 العبا باحت�ساب ثالثة حرا�س مرمى، 
حيث يعاين الفريق من عدة غيابات ويف مقدمتها 
املهاجم ر�سيد ناجي الذي كان اأ�سيب يف مباراة 
لن يكون  والذي  االأ�سبوع اجلاري  بداية  الذهاب 
معنيا بال�سفرية باالإ�سافة اإىل الثنائي امل�ستقدم 
موؤهل  الغري  وعواج  بانوح  ال�ستوي  املركاتو  يف 
للم�ساركة القارية، ويف هذا ال�سدد فاإن املدرب 
اأمام  نف�سه  يجد  �سوف  �سيخة  بن  احلق  عبد 
خيارات �سيقة قبل خو�س املقابلة، خا�سة واأن 

مع  بالتن�سيق  اليوم  يف�سل  �سوف  الفني  الطاقم 
املدافع  ا�سطحاب  بخ�سو�س  الطبي  الطاقم 
�ساعد يف �سفرية بانغي خا�سة واأن االأخري تلقى 
التي  املباراة  يف  الرقبة  م�ستوى  على  اإ�سابة 
خا�سها الوفاق اأول اأم�س اأمام �سباب بلوزداد ومل 
تتاأكد م�ساركته يف املباراة من عدمها يف انتظار 
الف�سل يف الك�سوفات الطبية التي �سوف يجريها 

الالعب اليوم.
وي�سد وفد ت�سكيلة "الن�رش االأ�سود" ظهرية الغد 
مطار  من  عادية  رحلة  بانغي عرب  نحو  الرحال 
البي�ساء  الدار  نحو  الدويل  بومدين  هواري 
الكامريونية  ياوندي  اإىل  التوجه  قبل  املغربية 
ومنها ا�ستكمال الرحلة نحو بانغي، حيث تخو�س 

الت�سكيلة ال�سطايفية اللقاء الثالثاء املقبل بداية 
من الثالثة م�ساء والذي �سيكون حتت اإدارة ثالثي 
يلتحقون  فيما  اال�ستوائية،  غينيا  من  حتكيم 
نحو  مبا�رشة  للتوجه  اخلمي�س  الوطن  باأر�س 
البليدة والتح�سري ملواجهة اأوملبي املدية �سمن 
 24 املقررة يف  الوطنية  البطولة  من   21 اجلولة 

فيفري اجلاري.
اخلط  قوية يف  عودة  الوفاق  �سهد  املقابل،  يف 
عقدة  فك  من  الالعبون  متكن  بعدما  االأمامي 
الهجوم اأين جنحوا يف ا�ستعادة الثقة عقب الفوز 
ال�سعب الذي �سجلوه اأمام �سباب بلوزداد �سمحت 

لهم بالبقاء على مقربة من كوكبة املقدمة.
عي�سة ق.

بالتاأهل  حظوظه  �يرهن  ينهزم  هني 
يف الد�ري االأ�ر�بي

�سفيان هني هزمية رفقة فريقه  الدويل اجلزائري  الالعب  تلقى 
�سبارتاك مو�سكو الرو�سي خالل املقابلة التي جمعتهم اأول اأم�س 
ع�رش  ال�ساد�س  الدور  ذهاب  يف  اال�سباين  بلباو  اتلتيك  بال�سيف 
اأهداف  بثالثة  اللقاء  انتهى  حيث  االأوروبي،  الدوري  مل�سابقة 
الوطنية  الت�سكيلة  األعاب  �سانع  فيها  �سارك  مباراة  يف  لواحد، 
احتياطيا بعدما اأقحمه مدرب فريقه اجلديد الذي التحق به يف 
املركاتو ال�ستوي املن�رشم قادما من �سفوف اأندرخلت البلجيكي 
ابتداء من الدقيقة 75 من املباراة اأين تعترب اأول م�ساركة لهني يف 
االإ�سافة  منح  يف  هني  وف�سل  اجلديد،  فريقه  مع  ر�سمية  مباراة 
لفريقه الذي كان منهزما بنف�س النتيجة عند اإقحامه وهو ما يجعله 

يرهن حظوظه يف التاأهل اإىل ثمن نهائي امل�سابقة االأوروبية.
ع.ق.

اأ�نا�س يفتتح العداد التهديفي مع نابويل �ينهزم يف اليور�با ليغ
اأونا�س  اآدم  اجلزائري  الدويل  الالعب  افتتح 
االيطايل  نابويل  فريقه  مع  التهديفي  عداده 
جمعتهم  التي  املقابلة  يف  هدفا  �سجل  بعدما 
اأمام ال�سيف اليبزيغ االأملاين  اأم�س  اأول  �سهرة 
�سمن ذهاب الدور ال�ساد�س ع�رش من مناف�سة 
الدوري االأوروبي، وهو الهدف االأول ملتو�سط 
اإىل  ان�سمامه  منذ  الوطنية  الت�سكيلة  ميدان 
نادي  لقيادة  كافيا  يكن  لك  والذي  الفريق، 
اجلنوب االإيطايل اإىل الفوز بعدما �سقط على 
االأملاين،  النادي  اأمام  الهزمية  فخ  يف  ميدانه 

من  القادم  اأونا�س  �سارك  منتظرا  كان  ومثلما 
يف  اأ�سا�سيا  الفرن�سي  بوردو  فريق  �سفوف 
املباراة بعدما ف�سل املدرب �ساري اإراحة عدد 
من العبيه االأ�سا�سيني حت�سبا ملباريات الدوري 
االيطايل وتاألق ب�سورة الفتة حيث �سجل هدفا 
افتتح به باب الت�سجيل قبل اإن يقلب ال�سيوف 
يف  ويعودوا  االأر�س  اأ�سحاب  على  الطاولة 
اأر�سية  اأونا�س  وترك  هدفني،  بتوقيع  النتيجة 

امليدان يف الدقيقة 61 من املباراة.
ع.ق.
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الدوري الأوروبي

�أتلتيكو مدريد بلباو �ضبورتينغ 
ومار�ضيليا بخطى ثابتة

متوقعة  غري  �صدمة  الإيطايل  نابويل  تكّبد 
بخ�صارته اأمام �صيفه ليبزيغ الأملاين 1-3 اأول 
من  ع�رش  ال�صاد�س  الدور  ذهاب  �صمن  ام�س 
»�صان  معقل  على  الأوروبي،  الدوري  م�صابقة 
الأر�س  اأ�صحاب  مبادرة  من  وبالرغم  باولو«، 
اآدم  اجلزائري  بقدم  الت�صجيل  باب  بافتتاح 
اأونا�س  متّكن الفريق الأملاين من قلب الأمور 
تيمو  الدويل  لنجمه  ثنائية  بف�صل  مل�صلحته 
فرينر وبروما، وعّقد اأبناء املدرب ماوريت�صيو 
اخل�صارة  بهذه  التاأهل  يف  مهمتهم  من  �صاري 
اخلمي�س  اأملانيا  يف  العودة  مباراة  خو�س  قبل 

املقبل. 
يف  قدماً  الإ�صباين  مدريد  اأتلتيكو  و�صع  بينما 
الأوروبي  الدوري  النهائي مل�صابقة  ثمن  الدور 
بفوزه 4-1 على م�صيفه كوبنهاغن الدمناركي، 
يف  لكوبنهاغن  الت�صجيل  في�رش  فيكتور  وافتتح 
�صاوول  برباعية  عاد  اأتلتيكو  لكن   ،15 الدقيقة 
غريزمان  واأنطوان  غامريو  وكيفن  نيغيز  

وفيتولو
املباريات  يف  انتعا�صته  الإيطايل  ميالن  واأّكد 
املتعاقبة  النك�صات  من  �صل�صلة  بعد  الأخرية 
حمققاً فوزاً عري�صاً على م�صيفه لودوغوريت�س 
تدوين  على  وتداول   ،0-3 البلغاري  رازغراد 
ثالثية الفريق اللومباردي قلب هجومه املتاألق 
باتريك كوتروين وال�صوي�رشي ريكاردو رودريغز 
الفوز  بهذا  بوريني،  وفابيو  جزاء  ركلة  من 
املقنع يخطو ميالن خطوة عمالقة نحو ثمن 
لقاء  البلغاري يف  مناف�صه  قبل مالقاة  النهائي 

العودة على اأر�صية ملعب »�صان �صريو«.
اأر�س  على  الإيطايل  روما  لزيو  �صقط  فيما 
يف   0-1 الروماين  بوخار�صت  �صتيوا  م�صيفه 
حني تكبد ني�س الفرن�صي هزمية مفاجئة اأمام 
يف   ،3-2 الرو�صي  مو�صكو  لوكوموتيف  �صيفه 
الوحيد  الهدف  وّقع  نا�صيونال«،  »اأرينا  معقل 
جانبه  من  غنوهري،  اإدي  هارليم  املباراة  يف 
املتناول  يف  كان  بفوز  الفرن�صي  ني�س  فّرط 
على ح�صاب �صيفه لوكوموتيف مو�صكو الرو�صي 
وخرج خا�رشاً 2-3، تقّدم ني�س بهدفني مبّكرين 
لنجمه الإيطايل ماريو بالوتيلي، لريد ال�صيوف بـ 

للربتغايل  »هاتريك« 

فرناندي�س.
قلب  يف  الأملاين  دورمتوند  بورو�صيا  جنح 
بف�صل  الإيطايل  اأتالنتا  �صيفه  على  الطاولة 
ميت�صي  البلجيكي  اجلديد  لنجمه  ثنائية 
الفوز   نتيجة  تعّد  ول   2-3 ليفوز  بات�صواي 
العودة  لقاء  لأّن  الأملاين  للعريق  مطمئنة 
العنيد  الإيطايل  م�صيفه  اأر�س  على  �صيكون 
الفرن�صي  مر�صيليا  اأوملبيك  واكت�صح  اأتالنتا، 
�صيفه �صبورتينغ براغا الربتغايل بثالثية نظيفة 
و�صجل فالريي جريمان ثنائية وفلوريان توفان 
اأتلتيك بيلباو  )74( ثالثية مر�صيليا، فيما خطا 
الإ�صباين و�صبورتينغ ل�صبونة الربتغايل بدورهما 
الثمينني  بفوزيهما  املقبل  الدور  نحو  خطوة 
مو�صكو  �صبارتاك  توالياً  م�صيفيهما  على 
التوايل بنتيجة  الرو�صي واأ�صتانا الكازخي على 
للفريق  الأوىل، �صّجل  واحدة 3-1، يف املباراة 
واإيليا  بثنائية  اأدوريز  اأريتز  من  كل  الإ�صباين 
كوتيبوف �صد مرماه ووقع لويز اأدريانو الهدف 
اأهداف  �صّجل  الثانية،  ويف  ل�صبارتاك،  الوحيد 
ركلة  من  فرناندي�س  برونو  الثالثي  �صبورتينغ 
يف  دومبيا  و�صيدو  مارتين�س  وجيل�صون  جزاء 
حني ب�صم على الهدف املبكر واليتيم ل�صاحب 

الأر�س مارين توما�صوف.
من جهته، �صقط ريال �صو�صييداد الإ�صباين يف 
�صالزبورغ  �صيفه  اأمام  الإيجابي  التعادل  فخ 
النم�صاوي 2-2، كما متكن �صلتيك ال�صكتلندي 
�صيفه  ح�صاب  على  �صعب  فوز  اقتنا�س  من 
بف�صل هدف  الرو�صي  بطر�صبورغ  �صان  زينيت 
وحيد حمل توقيع كالوم ماك غريغور، وح�صمت 
نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة اآيك اأثينا 
الأوكراين،  كييف  دينامو  �صيفه  مع  اليوناين 
فيكتور  عرب  بالتهديف  ال�صيوف  بادر  حيث 
من  الدار  اأهل  يتمكن  اأن  قبل  ت�صيغانكوف  
اأجداريفيت�س،  اأ�صرتيت  بف�صل  التعادل  اإدراك 
بلغراد  بارتيزان  تعادل  ذاتها،  وبالنتيجة 
و�صّجل  الت�صيكي،  بلزن  فيكتوريا  مع  ال�رشبي 
تاوامبا كانا  يف حني  لياندر  الأر�س  لأ�صحاب 
عّدل رادمي رزنيك النتيجة لبلزن، مع العلم اأّن 
الفريق ال�رشبي اأنهى اللقاء منقو�صاً من لعبه 
بعد  اأق�صي  الذي  ميرتوفيت�س  ميالن 
ال�صفراء  البطاقة  نيله 

الثانية.

زيد�ن مطمئن على م�ضتقبله مع �لنادي �مللكي
يبقى اجلدل م�صتمًرا حول م�صتقبل الفرن�صي زين الدين زيدان املدير الفني لنادي ريال مدريد داخل الفريق امللكي 

خالل املرحلة املقبلة، وتعر�س زيدان للعديد من النتقادات وال�صغوطات خالل املو�صم اجلاري، يف ظل تذبذب نتائج 
ريال مدريد قبل الفوز اأمام باري�س �صان جريمان يوم الأربعاء املا�صي 3-1 يف ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
وذكرت �صحيفة »ماركا« الإ�صبانية، اأن زيدان غري قلق نهائيا حول م�صتقبله مع ريال مدريد، م�صرية اإىل اأنه 

يفكر فقط يف م�صلحة الفريق امللكي ويهتم مب�صاندة الالعبني وجهازه املعاون، وتابعت ال�صحيفة اأن زيدان 
مل يفقد ثقة لعبيه وجهازه املعاون يف الفرتة املا�صية، موؤكدة اأن اجلميع يدعمه وعلى راأ�صهم �صريجيو 

رامو�س قائد الفريق امللكي ونائبه مار�صيلو، واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن اإدارة ريال مدريد على اجلانب الآخر 
ل تزال تبحث عن بديل لزيدان يف حالة رحيله، لكنها تعطي الأولوية لتعزيز �صفوف املرينغي، ي�صار اإىل اأن 

زيدان توج مبجموع 8 األقاب مع ريال مدريد الذي يتوىل قيادته منذ 4 جانفي 2016 بعقد حتى 2021

ريال مدريد ي�ضعى ال�ضتغالل ندم بوغبا
ذكرت تقارير �صحفية بريطانية، اأم�س اأن ريال مدريد ي�صتعد ل�صتغالل ندم الدويل الفرن�صي بول بوغبا 

على العودة اإىل مان�ص�صرت يونايتد، وقالت �صحيفة »ديلي �صتار« اإن النادي امللكي قد ر�صد 120 مليون جنيه 
اإ�صرتليني ل�صم �صاحب 24 عاما خالل فرتة النتقالت ال�صيفية املقبلة، واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن املريينغي 
يراقب عن كثب تطور و�صع بوغبا مع اليونايتد، علًما باأن رحيل الالعب عن النادي الإجنليزي لن يكون �صهاًل. 

وكانت تقارير اأخرى قد ك�صفت اأن جنم اليويف ال�صابق، غري را�ٍس عن الطريقة التي يوظفه بها املدرب 
الربتغايل جوزيه مورينيو، ولذا فاإنه نادم على العودة لل�صياطني احلمر عام 2016.

بايرن ميونخ يتفق مبدئًيا مع خليفة هاينك�س
ذكرت تقارير �صحفية اأملانية اأم�س اأن بايرن ميونخ تو�صل اإىل اتفاق مبدئي مع خليفة يوب هاينك�س يف 

تدريب الفريق، وقالت �صحيفة »بيلد« الأملانية، اإن كارل هاينز رومينيغه الرئي�س التنفيذي للنادي البافاري، 
قد توا�صل مع توما�س توخيل مدرب بورو�صيا دورمتوند ال�صابق، حيث اتفقا مبدئًيا على قيادة الأخري لبايرن 
فنًيا بدايًة من املو�صم املقبل،يُذكر اأن توخيل، مل يتول تدريب اأي فريق حتى الآن، منذ رحيله عن دورمتوند 

ال�صيف املا�صي، حيث رف�س عدة عرو�س من �صالكه، باير ليفركوزن، وفولف�صبورغ، �صتوتغارت واإ�صبيلية. 
وف�صل بايرن يف اإقناع مدربه املخ�رشم يوب هاينك�س، بتمديد بقائه مع الفريق.

�إنيي�ضتا ي�ضتح�ضر ذكريات هدفه �أمام ت�ضيل�ضي
ا�صتعاد اأندريا�س اإنيي�صتا جنم بر�صلونة ذكريات هدفه التاريخي يف مرمى ت�صيل�صي حل�صاب ن�صف نهائي دوري 

اأبطال اأوروبا عام 2009، قبل اأيام قليلة من مواجهة البلوز يف ثمن نهائي البطولة، وكان ت�صيل�صي قد فر�س 
التعادل ال�صلبي على بر�صلونة ذهاًبا يف كامب نو، قبل اأن يتقدم بهدف ملايكل اإي�صيان يف الدقيقة 9 خالل 
مباراة الإياب يف لندن، لكن اإنيي�صتا �صعق اأ�صحاب الأر�س بهدف التعادل والعبور للنهائي يف الدقيقة 90.

وعن ذلك، قال الدويل الإ�صباين يف ت�رشيحات ل�صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية: »كل مرة اأ�صاهد فيها 
هذا الهدف اأ�صعر باحلما�س والإثارة، اأعتقد اأي�صا اأن هذا يحدث لكل م�صجعي بر�صلونة«، وتابع: »لقد كانت 
واحدة من اأف�صل اللحظات التي ع�صناها، لكن احلا�رش يقول يل اإن املواجهة املقبلة لن تكون �صهلة اأبدا«، 
واأ�صاف: »ت�صيل�صي فريق كبري ولديهم جودة يف كل �صيء، من ال�صعب جدا الفوز على فريق يدربه اأنطونيو 

ا«، ووا�صل اإنيي�صتا: »هم يعرفون جيدا ما يجب  كونتي، لقد راأينا ذلك على م�صتوى الأندية واملنتخبات اأي�صً
القيام به وكيف �صيلعبون، �صنكون مطالبني ببذل جمهود كبري جدا من اأجل الإطاحة بهم، لكن قبل ذلك يجب 

اأن نفوز على اإيبار يف الليغا«.

�لر�بطة �لفرن�ضية تفتح حتقيًقا يف تعر�س بالوتيلي لالإهانات 
�لعن�ضرية

اأعلنت رابطة دوري الدرجة الأوىل الفرن�صي لكرة القدم فتح حتقيق يف دعوى رفعت بوا�صطة نادي ني�س ب�صاأن تعر�س 
لعبه الإيطايل ماريو بالوتيلي لإهانات عن�رشية خالل مواجهة ديجون يف الدوري املحلي، اأو�صح بيان �صدر عن 

الرابطة الليلة املا�صية اأن نتائج التحقيقات �صتعلن يف 15 مار�س املقبل.وكان ني�س قد ندد الثنني املا�صي بتعر�س 
بالوتيلي حللقة جديدة من الهتافات العن�رشية خالل لقاء ديجون ال�صبت املا�صي �صمن اجلولة 25 من الدوري الفرن�صي.

وقال رئي�س النادي جان بيري ريفيري، يف بيان: »ناأ�صف لتعر�س ماريو حللقة عن�رشية جديدة، لي�س هناك �صببا لذلك«، 
واأ�صاف: »لالأ�صف، هذه لي�صت املرة الأوىل التي يتعر�س فيها لهذا الأمر منذ انتقاله للدوري الفرن�صي، اجلميع يف 

النادي يدعموه«. وكان بالوتيلي الذي يلعب يف �صفوف ني�س منذ 2016، �صحية لت�رشفات عن�رشية مماثلة العام املا�صي 
خالل مباراة اأمام با�صتيا.
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فيلما   25 لأف�ضل  قائمة  »اإ�ضكواير«  الأمريكية  املجلة   ن�رشت 
القائمة،  هذه  ماكبيث«  »ليدي  فيلم  2017. وت�ضدر  لعام  �ضينمائيا 
الرو�ضي  الكاتب  اأولدروي، والذي ي�ضور رواية  وهو للمخرج وليام 
نيكولي لي�ضكوف، التي حتمل عنوان »ليدي ماكبيث من مقاطعة 
يف  ت�ضويرها  مت  ال�ضينمائي  الفيلم  اأحداث  اأن  اإل  مت�ضين�ضك«، 

�ضمال اإجنلرتا.
املرتبة  »دونكريك«  نولن  كري�ضتوفر  املخرج  فيلم  احتل  كذلك 
الثانية يف القائمة، ويحكي هذا الفيلم ق�ضة اإنقاذ اأكرث من 300 األف 
جندي من بريطانيا، فرن�ضا وبلجيكا وجدوا اأنف�ضهم حما�رشين يف 

م�ضيدة اجلي�ش الأملاين على اأحد ال�ضواحل الفرن�ضية.
 Marjore« اأما يف املرتبة الثالثة من القائمة فجاء الفيلم الدرامي
والذي  اأملرييدا،  مايكل  للمخرج  برامي(  )مارجوري   »Prime
يروي ق�ضة عازفة الكمان العجوز التي تعي�ش مع ال�ضورة الثالثية 

الإفرتا�ضية لزوجها املتويف.
اأي�ضا:  الأوىل  الع�رشة  الأفالم  قائمة  ت�ضمنت  كما 
 I Don>t Feel at Home in« ،)كولومبو�ش(»Columbus«
 I« ،)اأوكجا( »Okja« ،)مل اأعد اأ�ضعر اأنني يف البيت( »This World
 The Killing« ،)ضميته مورغان�( »Called Him Morgan
 The Lost« ،)املقد�ش الغزال  )قتل   »of a Sacred Deer
 »February« مدينة زد املفقودة(، وفيلم الرعب( »City of Z

)فرباير(.
كما دخل يف الت�ضنيف اأفالم مثل »Good Time« )وقت طيب(، 
للمخرج روبرت باتن�ضون، وفيلم »The Square« )املربع(، والذي 
 Atomic« ح�ضل على جائزة »ال�ضعفة الذهبية«، وفيلم املغامرات
اإ�ضافة  تريون،  �ضارليز  للمخرج  املتفجرة(  )ال�ضقراء   »Blonde
 Alien:« الف�ضاء  وحو�ش  عامل  حول  العلمي  اخليال  فيلم  اإىل 
Covenant« )الغريب: العهد(، ويقع يف ذيل هذه القائمة الفيلم 

اخليايل »Wonder Woman« )املراأة املعجزة(.

�سعد الفرج: »تورا بورا« حذر 
من تطرف ال�سباب

الفرج  �ضعد  الكويتي  النجم  �ضدد 
على اأهمية فيلم »تورا بورا« بو�ضفة 
»واحداً من اأهم التجارب ال�ضينمائية 
ملو�ضوع  تعر�ضت  التي  اخلليجية 
اأدمغتهم  وغ�ضل  ال�ضباب  تطرف 
الفرج  وقال  املتطرفني«.  قبل  من 

حول  يتمحور  بورا«  »تورا  فيلم  اإن 
برفقة  ي�ضافر  كويتي  رجل  حكاية 
زوجته املري�ضة اإىل اأفغان�ضتان، من 
الذي مت  الأ�ضغر  ابنه  ا�ضتعادة  اأجل 
اإحدى  قبل  من  وجتنيده  به  التغرير 
واأ�ضاف  الإرهابية.  املنظمات 

عذاباتها  بكل  الرحلة  »تاأخذنا 
زوجته  الرجل  يفقد  حيث  وق�ضوتها 
اأي�ضا«.  ابنه  يفقد  ويكاد  املري�ضة 
ب�ضكل  والفنون  ال�ضينما  دور  وعن 
والإرهاب  التطرف  عام يف مواجهة 
»ال�ضباب  اأن  الفرج  اأو�ضح  الفكري 

اأمام حتديات كبرية«، م�ضريا اإىل اأن 
املهمة م�ضرتكة بني الإعالم والفن. 
فاز  قد  كان  الفرج  �ضعد  اأن  يذكر 
مهرجان  يف  ممثل  اأف�ضل  بجائزة 
القاهرة ال�ضينمائي الدويل عن دوره 

يف فيلم »تورا بورا«.

اأمل بو�سو�سة بطلة »اأبو عمر امل�سري« 
اأمام اأحمد عز

فيلمان عن �سوريا �سمن الرت�سيحات ما 
قبل النهائية لأو�سكار اأف�سل وثائقي

اجلزائرية  الفنانة  تعاقدت 
علي  ر�ضمياً،  بو�ضو�ضة،  اأمل 
م�ضل�ضل  بطولة  يف  امل�ضاركة 
يقوم  الذي  امل�رشي«،  »اأبو عمر 
اأحمد  امل�رشي  الفنان  ببطولته 
رم�ضان  عر�ضه يف  واملقرر  عز، 
ن�رشه  ملا  تاأكيداً  وذلك  املقبل، 
24، قبل اأيام، عن تر�ضيح املخرج 
للفنانة  مو�ضي  خالد  اأحمد 
اأدوار  اأحد  لتقدمي  اجلزائرية 

البطولة الن�ضائية بالعمل.
طارق  امل�رشي  املنتج  واأمت 

بو�ضو�ضة،  مع  التعاقد  اجلنايني 
بدء  املقرر  ومن  اأيام،  قبل 
الأ�ضبوعني  خالل  الت�ضوير 
مرتبط  عز  اأن  ل�ضيما  املقبلني، 
بت�ضوير فيلم »يون�ش« مع املخرج 
يبداأ  اأن  اأحمد عالء، واملفرت�ش 
خالل  م�ضاهده  اأوىل  ت�ضوير 
م�ضل�ضل  اأن  يذكر  املقبلة.  الأيام 
عن  ماأخوذ  امل�رشي«  عمر  »اأبو 
روايتني للكاتب عز الدين �ضكري 
و«اأبو  الدين«  فخر  »مقتل  هما 

عمر امل�رشي.

ووندر وومان« و«دنكريك« �سمن قائمة 
اأف�سل اأفالم العام

فيلم عن ق�سة الكاتب الرو�سي نيكولي 
لي�سكوف يت�سدر اأفالم هذا العام

مي  و«كول  ال�ضحافة  حقوق  عن  املدافع  بو�ضت«  »ذا  اأفالم   جاءت 
باي يور نيم« و«دنكريك« الذي تدور اأحداثه يف حقبة احلرب العاملية 
وومان«  و«وندر  الثانية 
يتناول ق�ضة بطلة  الذي 
قائمة  �ضمن  خارقة 
اأف�ضل اأفالم العام ملعهد 

الفيلم الأمريكي.
ع�رشة  القائمة  وت�ضم 
املرجح  ومن  اأفالم 
�ضدى  لها  يكون  اأن 
رفيعة  جوائز  منح  عند 
هوليوود  يف  امل�ضتوى 

العام املقبل.
و�ضمت القائمة ال�ضنوية 
للمعهد اأي�ضاً فيلم الإثارة 
»غيت اآوت« الذي يتناول 
تتعلق  نف�ضية  اأموراً 
و«ليدي  بالعن�رشية 
تدور  دراما  وهو  بريد« 
حول النتقال من مرحلة 
الن�ضج  اإىل  املراهقة 
الرومان�ضي  والفيلم 
اأوف  �ضيب  »ذا  اخليايل 
والكوميديا  ووتر« 
بيج  »ذا  الرومان�ضية 
والكوميديا  �ضيك« 
بيلبوردز  »ثري  ال�ضوداء 
اإيبينج،  اآوت�ضايد 
والدراما  ميزوري« 
فلوريدا  »ذا  الجتماعية 
ئمة  قا و  . » جيكت و بر
تناف�ضية  لي�ضت  املعهد 

ولي�ش لها فائز نهائي.
وقال املعهد يف بيان اإنه يتم اختيار الأفالم لأنها »تدفع فن ال�ضورة 
املتحركة قدما وتعزز الرتاث الثقايف الغني للطراز الفني الأمريكي 
املجتمع  يف  وتوؤثر  ال�ضواء  حد  على  والفنانني  اجلمهور  وتلهم 

الأمريكي«.
ملو�ضم  و�ضاق  قدم  على  الإعداد  يجري  بينما  القائمة  اإعالن  ومت 
غولدن  جوائز  تر�ضيحات  اإعالن  املقرر  من  حيث  هوليوود،  جوائز 
املقرر  ومن  املقبل.  الأ�ضبوع  جيلد  اأكتورز  �ضكرين  وجوائز  غلوب 

اإعالن تر�ضيحات جوائز الأو�ضكار يف جانفي .

فيلماً   15 عن  وفنونها  ال�ضينما  لعلوم  الأمريكية  الأكادميية  ك�ضفت 
مر�ضحاً يف املرحلة ما قبل النهائية من ال�ضباق على جوائز اأو�ضكار 
العريقة يف فئة اأف�ضل وثائقي، من بينها »�ضيتي اأوف غو�ضت�ش« )مدينة 
الأ�ضباح( و«ل�ضت مان اإن اآليبو« )اآخر الرجال يف حلب( املتمحوران 

على احلرب يف �ضوريا.
ومن بني الأفالم الوثائقية الأخرى التي حظيت برت�ضيح الأكادميية يف 
هذه املرحلة، »هيومان فلو« للفنان ال�ضيني املنا�ضل اآي واي واي، 
ال�ضنوات  خالل  ا�ضطروا  الذين  املهاجرين  معاناة  ي�ضتعر�ش  الذي 
ب�ضبب احلروب والأو�ضاع املاأ�ضوية  بلدانهم  الفرار من  اإىل  الأخرية 

ال�ضائدة يف ال�رشق الأو�ضط واأفريقيا.
واختري اأي�ضاً فيلم اآل غور، »اإن اإنكونفينييت �ضيكويل: تروث تو باور« 

حول التوعية باملخاطر البيئية للم�ضاركة يف هذه ال�ضباق.
»اآخر  اأحدهما  وثائقيني  خالل  من  ال�ضورية  احلرب  ح�رشت  وقد 
من  �ضخ�ضية  ق�ض�ضاً  يروي  الذي  فيا�ش  لفرا�ش  حلب«  يف  الرجال 
نال  والذي  املحا�رشة  حلب  يف  البي�ضاء«  »اخلوذ  متطوعي  خالل 
يف  التحكيم  جلنة  جائزة  اأبرزها  ال�ضينمائية،  اجلوائز  من  جمموعة 

مهرجان �ضاندان�ش.
اأما الفيلم الثاين، فهو »�ضيتي اأوف غو�ضت�ش« من اإخراج واإنتاج ماثيو 

هاينمان، حول ن�ضطاء حركة »الرقة تذبح ب�ضمت«.
وقد ر�ضح 170 عماًل يف فئة الأفالم الوثائقية الطويلة و�ضيعلن عن 
عن  الإعالن  خالل  جانفي   23 يف  اخلم�ضة  النهائيني  املر�ضحني 
اأو�ضكار  جوائز  توزيع  حفل  من  الـ90  للدورة  النهائية  الرت�ضيحات 

املزمع انعقاده يف 4 مار�ش .

فيلم �سينمائي يروي ق�سة اإدوارد �سنودن
اإدوارد  ق�ضة  يروي  �ضينمائي  فيلم  عر�ش  بداأ 
�ضنودن تزامنا مع اإطالق حملة ملطالبة الرئي�ش 
انتهاء  قبل  عنه  بالعفو  اأوباما  باراك  الأمريكي 
الفيلم  ي�ضهم  اأن  املنظمون  وياأمل  رئا�ضته،  فرتة 
الفيلم  ويقدم  للحملة.  وا�ضع  دعم  ا�ضتقطاب  يف 
لبلده،  ولي�ش خائنا  وطني  بطل  اأنه  على  �ضنودن 
الوثائق يف  اآلف  حيث تكمن دوافعه يف ت�رشيب 
الك�ضف عن برامج مراقبة �رشية يف وكالة الأمن 

الوطني ا�ضتهدفت اآلفا من الأ�ضخا�ش يف اأمريكا 
�ضنودنكانت  دوافع  فاإن  للفيلم  ووفقا  وخارجها. 
الدميقراطية  على  حر�ش  من  وتنطلق  مثالية 
ا�ضتغالل  منع  ب�رشورة  �ضعور  ومن  واحلريات 
ال�ضلطة.c  وترى اجلهات املنظمة للحملة املوؤيدة 
املدنية  احلريات  احتاد  يف  واملتمثلة  ل�ضنودن 
اأن  وهيومرنايت�ضووت�ش  الدولية  العفو  ومنظمة 
ت�رشف املوظف ال�ضابق يف وكالة الأمن الوطني 

عمل  على  ونزاهة  ا�ضالحات  فر�ش  الأمريكية 
خالل  اأوباما  و�ضيواجه  ال�ضتخبارات.  اأجهزة 
املقابل  �ضغوطا يف  رئا�ضته  من  املتبقية  الفرتة 
ال�ضتخبارات  فلجنة  �ضنودن،  عن  يعفو  ل  لكي 
�ضنتني  دام  حتقيق  بعد  خل�ضت  الكونغر�ش  يف 
اأدانة �ضنودن، بعدما اتهمته بال�ضتيالء على  اإىل 
مليون ون�ضف مليون وثيقة تتعلق باأ�رشار ع�ضكرية 

واأمنية ولي�ش فقط بربامج املراقبة.

فاطمة عبدالرحيم: الفنان البحريني 
مظلوم اإعالميا

فاطمة  البحرينية،  الفنانة  اأكدت 
عبدالرحيم، اأن الفنان البحريني يعاين من 
الظلم الإعالمي، قيا�ضاً بنجوم الدراما يف 
بقية دول جمل�ش التعاون اخلليجي. وقالت 
جمالت  يف  البحرين  مملكة  جنوم  اإن 
مواقعهم  يحتلون  الإخراج  اأو  التمثيل 
مملكة  جنوم  »يحتل  واأ�ضافت  الإيجابية. 
البحرين موقعا بارزا على خارطة �ضناعة 

حرفته  ح�ضب  كل  التلفزيونية،  الدراما 
اأو  الإخراج  اأو  التمثيل  �ضعيد  على  �ضواء 
بقية احلرفيات الفنية �ضواء اأمام الكامريا 
اأو خلفها، لكن يبقى الفنان البحريني يعاين 
الفنان  اأن  موؤكدة  الإعالمي،  الظلم  من 
يلجاأ  ول  موهبته  على  يعتمد  البحريني 
الإعالمية  احلمالت  اأو  الت�رشيحات  اإىل 

الرتويجية.
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عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات

�صدور كتاب  »100 عام على احلرب العاملية الأوىل – مقاربات عربية«
�سدر حديًثا عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات )575 �سفحة من القطع املتو�سط( كتاب 100 عام على احلرب العاملية الأوىل – مقاربات عربية يف 

جملده الأول الأ�سباب وال�سياقات والتداعيات. وهو كتاب يقّدم اإجاباٍت عدة عن اأ�سئلة: »كيف  ُنوؤرخ حلدٍث كبري ترك ب�سماته واآثاره ال�سيا�سية والجتماعية 
 والقت�سادية والثقافية يف املنطقة العربية منذ قرن، وملّا تزْل، هو احلرب العاملية الأوىل؟ فماذا اأّرخت هذه النخبة؟ وكيف؟«. �ساق هذه الأ�سئلة موؤرخون عرٌب، 

جمعهم املركز يف بريوت يف الفرتة الواقعة بني 20 و22 فيفري ، يف موؤمتٍر حتت العنوان نف�سه: »مئة عام على احلرب العاملية الأوىل -  مقاربات عربية«.

درا�سة   15 الأول   يف هذا املجلد 
للإجابة  حماولة  اأو  مقاربة  اأو 
تنطلق  املطروحة،  الأ�سئلة  عن 
يف  تبحث  خمتلفة  منطلقات  من 
الأوروبية  واخللفات  اخللفيات 
ا  خ�سو�سً لهذه  احلرب،  امل�سببة 
و�سكك  العربي  النفط  على 
املنطقة  العربية  واأهمية  احلديد 
تركيز  مع  اجليو�سرتاتيجية، 
الدور  على  الدرا�سات  بع�ض 
ومقاومته  الأوروبي   ال�ستعماري 
انتُقيت  العربية،  املجتمعات  من 
لتعك�ض  واملغرب  من  امل�رشق 
وجهات نظر هي يف الأ�سل تعبري 
معرفة  هّم  هموٍم  معرفية:  عن 
كمنت  وخ�سو�سيته.  املكان 
خ�سو�سية املكان  اآنذاك يف حالة 
القطب  بني  وطبيعتها  التجاذب 
الإ�سلمية(  )اخللفة  العثماين 
اأو  )احتلل  الأوروبي  والقطب 

م�رشوع احتلل(.

اخللفية البلقانية 
لندلع احلرب العاملية 

الأوىل

»احلرب  الأوىل  الدرا�سة   يف 
عام  يف  تندلع  اأن  ميكن  كان  التي 
لندلع  البلقانية  اخللفية   :1913
عام  يف  الأوىل  العاملية  احلرب 
الأرناوؤوط  حممد  يقول   ،»1914
نتج   1914 عام  يف  حدث  ما  اإّن 
البلقان:  من ت�سادم م�رشوعني يف 
دولة  لبعث  غرا�سانني  م�رشوع 
�رشبية كربى، وم�رشوع فيينا ملّد 
و�سوًل  البلقان  غرب  اإىل  نفوذها 
اإيجه  بحر  على  �سالونيك  اإىل 
وتبحث  الأدرياتيكي.  وال�ساحل 
يف  ملكاوي  وحنان  عمرو  رهام 

الدرا�سة الثانية »امل�سالح النفطية 
من   )1932  –  1912( الربيطانية 
خط  حتى  الرتكية  النفط  �رشكة 
علقة  يف  املو�سل«  نفط  اأنبوب 
والقت�ساد،  بال�سيا�سة  التاريخ 
النفطية  امل�سالح  ت�سل�سل  ويف 
الربيطانية واأثرها يف بلد ما بني 
النهرين يف احلرب العاملية الأوىل. 
حتولت  عا�ست  املنطقة  فهذه 
القت�سادية  بالعوامل  مرهونة 
جّر  وكان  النفطية،  وامل�سالح 
احلرب  اإىل  العثمانية  الدولة 
الأوىل مق�سوًدا؛ اإذ كانت بريطانيا 
حتاول ال�ستحواذ على المتيازات 
العثمانية،  الأرا�سي  يف  النفطية 
وبحث  ذلك.  يف  اأملانيا  مناف�سًة 
»م�سالح  الدرا�سة  يف  �سعيب  علي 
اإيطاليا ودورها يف احلرب العاملية 
الدول  باقي  م�سالح  يف  الأوىل« 
ال�رشق،  اإيطاليا يف  ومنها  الغربية 
الإمربيالية، على  لتكتمل عظمتها 
به  ي�سمح  ل  هذا  اأّن  من  الرغم 
واإمكاناتها  ال�سعيف  اقت�سادها 
ال�سيا�سي.  ن�سجها  ول  املالية 
اأحمد  العابدين  زين  حممد  يقّدم 
»اأثر  الرابعة  الدرا�سة  يف  مر�سي 
احلرب العاملية الأوىل وتداعياتها 
احلديد  �سكك  �سيا�سات  على 
وال�رشاع الدويل يف �ساأنها« التاريخ 
املجهول لبناء �سكتَي حديد بغداد 
واحلجاز خلل احلرب، فهذا كان 
دليًل عملًيا على الحتلل الفعلي، 
يُف�سل اأحياًنا على الغزو الع�سكري، 
فالنقل بال�سكك احلديد من ميزات 
والتجاري.  ال�سناعي  التو�سع 
يف  �سعيدوين  الدين  نا�رش  وير�سم 
احلرب  »تاأثري  اخلام�سة  الدرا�سة 
توجهات  يف  الأوىل  العاملية 
اخلليج  يف  الربيطانية  ال�سيا�سة 

املتكافئة  غري  املعاهدات  من 
اإىل الهيمنة الكولونيالية« اخلطوط 
يف  الربيطانية  لل�سيا�سة  العامة 
العاملية  احلرب  قبل  اخلليج 
الأوىل وبعدها بنظرة تكاملية من 
ا  خلل الوثائق الأوروبية، خ�سو�سً

الفرن�سية.

حتدي اأمام فرن�سا

يف  العابدين  زين  جلل   ير�سد 
الدرا�سة ال�ساد�سة »فرن�سا وحتدي 
احلرب  يف  املغرب  على  احلفاظ 
فرن�سا  مواجهة  الأوىل«  العاملية 
كبريين  الأوىل حتدينَي  احلرب  يف 
بعد عامني من ا�ستعمار املغرب، 
على  احلفاظ  يف  رغبتها  هما: 
على  الإبقاء  اأي  املغرب  احتلل 
جنود فيه اأو اإر�سال اأكرب عدد منهم 
احتمال  مع  احلرب  جبهات  اإىل 
ا  خ�سو�سً املغرب،  فقدانها 
ا�ستغلل  اإىل  �سعت  اأملانيا  اأّن 
فرن�سا  لإقلق  املغربي  املجال 
�سدها.  املقاومة  حركة  بدعم 
يف  حمارتي  اإدري�ض  ويو�سح 
»ال�سرتاتيجية  ال�سابعة  الدرا�سة 
يف  الفرن�سية  للحماية  الع�سكرية 
اأمنوذًجا  وناحيتها  فا�ض  املغرب: 
ال�ستخبارات  وثائق  خلل  )من 
نهج  الفرن�سية(«  الع�سكرية 
املغرب  يف  الفرن�سي  الحتلل 
يف  القت�ساد  من  متّكنه  �سيا�سة 
انتقالهم  نتيجة  والعتاد  الرجال 
الدرا�سة  ويف  القتال.  جبهات  اإىل 
بعد  الأو�سط  »ال�رشق  الثامنة 
العاملية  احلرب  على  عام  مئة 
ال�رشقية  امل�ساألة  من  الأوىل: 
هناك  هل  الفا�سلة:  الدولة  اإىل 
�سايك�ض - بيكو جديدة؟«، ي�ستند 

التحليل  اإىل  حمفو�ض  عقيل 
للتفاعلت  والتاريخي  الثقايف 
الدولة  ظاهرة  لتق�سي  الدولية 
العاملي  النظام  مع  املتمف�سلة 
والخرتاق  التغلغل  وديناميات 
يف  املنطقة  وو�سعية  اخلارجي 
النظام العاملي، بينما يقول اأجمد 
اأحمد الزعبي يف الدرا�سة التا�سعة 
و�سط  ملفهوم  التاريخي  »التطور 
اإّن  الأوىل«  احلرب  وتاأثري  اأوروبا 
هلمي  اأوروبا«  »و�سط  مفهوم 
فيحاول  امللمح،  حمدد  غري 
اإزالة اللب�ض الذي يقع فيه كثرٌي من 
تاريخ  تناول  عند  العرب  الباحثني 
و�سط  اأّن  ا  خ�سو�سً املنطقة، 
ملعاجلة  اأ�سا�ض  مفتاح  اأوروبا 
ويبحث  الأوىل.  العاملية  احلرب 
عبد اللطيف املتدين يف الدرا�سة 
اأثناء  يف  القوى  »ميزان  العا�رشة 
يف  واأثره  الأوىل  العاملية  احلرب 
مفهوم ال�سلم« يف جناح �سلم قائم 
على التق�سيم والقتطاع والتفكيك 
والتحّكم  والنتداب  وال�ستعمار 
حتقيق  يف  متعالية  اإرادة  وفر�ض 
بني  والتعاي�ض  والتنمية  ال�ستقرار 

ال�سعوب.

مئة عام من �سروخ 
الوجدان اجلمعي

»مئة  ع�رشة  احلادية  الدرا�سة  يف 
عام من �رشوخ الوجدان اجلمعي: 
العاملية  احلرب  ومئوية  العراق 
نوري  اإ�سماعيل  ي�ستعي�ض  الأوىل« 
التاريخية  باملمار�سة  الربيعي 
يف  باحًثا  التاريخي،  الوعي  عن 
توّفره  الذي  الوظيفي  امل�ستوى 
طبيعة العلقة القائمة بني التعبري 
الدال واملحتوى املدلول يف مفهوم 

احلرب العاملية الأوىل، ل الإحلل 
املخيلة  ت�ستدعيه  الذي  البديهي 
يف �ساأن الربط بني كلمة ومعناها. 
اأّما حما�سن عبد اجلليل فتعيد يف 
»احلرب  ع�رشة  الثانية  الدرا�سة 
املقاومة  وتاأرخة  الأوىل  العاملية 
 :)1925  –  1900( ال�سودانية 
مقاربة نقدية« قراءة دور ال�سودان 
وتطور  الأوىل  العاملية  يف احلرب 
يف  ال�سودانية  الوطنية  املقاومة 
يف  الربيطاين  ال�ستعمار  وجه 
اأّن  من  الرغم  على  املرحلة،  تلك 
ال�سودان مل يكن مثقًل بامل�ساركة 
يف م�سارات احلرب. ويف الدرا�سة 
الثالثة ع�رشة »الأمري اخلطابي يف 
ال�ستعمارية:  الظاهرة  مواجهة 
قراءة يف ترددات احلرب العاملية 
مقبول  اإدري�ض  يطرح  الأوىل«، 
الأمري  ت�سّور  ترتكز على  اإ�سكاليًة 
اخلطابي  الكرمي  عبد  بن  حممد 
وتفاعله  الأوىل  احلرب  حوادث 
معها، وتاأثري حوادث هذه احلرب 
بال�ستعمار  املقاومة  علقة  يف 
الدرا�سة  يف  املغرب.  �سمال  يف 
�سكيب  »الأمري  ع�رشة  الرابعة 
والعروبة  العثمانية  اأر�سلن: 
 1890( الأوىل  الكونية  واحلرب 
املوىل  �سعود  يرى   ،»)1916  –
بنى  اأر�سلن  �سكيب  الأمري  اأّن 
توجهاته ومواقفه من اأدوار القوى 
ومواقعها يف احلرب والأعوام التي 
متميزة  روؤيٍة  قاعدة  على  تلتها 
العربي  العامَلني  يف  الدروز  لدور 
ال�سام  بلد  ويف  والإ�سلمي 
يرى  اأر�سلن  وكان  ا.  خ�سو�سً
اإّل  ولل�سوريني  للدروز  حياة  ل  اأن 
بالدولة العثمانية. اأّما يف الدرا�سة 
»تقرير  والأخرية  اخلام�سة ع�رشة 
احلرب  تداعيات  اأحد  امل�سري 

ريا�ض  فيبحث  الأوىل«،  العاملية 
ملبداأ  التاريخية  اجلذور  يف  �سّيا 
اعتمدته  الذي  امل�سري  تقرير 
ويف  الأوىل،  العاملية  احلرب 
بعد  معه  العظمى  القوى  تعاطي 

احلرب ويف موؤمتر ال�سلم.
 �ساهم يف �سناعة هذه الإجابات، 
�ساأنها،  يف  البحوث  واإغناء 
ال�سوري حممد  الكو�سويف  املوؤرخ 
الأردنيتان  والباحثتان  الأرناوؤوط، 
وحنان  عمرو  رهام  التاريخ  يف 
ملكاوي، واأ�ستاذ التاريخ يف اجلامعة 
اللبنانية علي �سعيب، وحممد زين 
حامل  مر�سي  اأحمد  العابدين 
�سهادة دكتوراه الفل�سفة يف التاريخ 
يف  الأكادميي  والباحث  احلديث، 
واملتو�سط  العربي  العامل  ق�سايا 
والباحثان  �سعيدوين،  الدين  نا�رش 
العابدين  زين  جلل  املغربيان 
والباحث  حمارتي،  واإدري�ض 
املهتم بال�سوؤون الرتكية والإيرانية 
والكردية عقيل حمفو�ض، والباحث 
اأوروبا  الأردين املخت�ض يف تاريخ 
اأحمد  اأجمد  واملعا�رش  احلديث 
يف  املغربي  والباحث  الزعبي، 
ال�سيا�سية  والعلوم  العام  القانون 
والباحث  املتدين،  اللطيف  عبد 
الربيعي،  اإ�سماعيل نوري  العراقي 
جامعة  يف  التاريخ  واأ�ستاذة 
عبد  حما�سن  ال�سودانية  بحري 
وحتليل  اللغويات  واأ�ستاذ  اجلليل، 
اخلطاب الباحث املغربي اإدري�ض 
الرتجمة  وحدة  ومدير  مقبول، 
للأبحاث  العربي  املركز  يف 
ال�سيا�سات �سعود املوىل،  ودرا�سة 
الدويل  القانون  يف  واملحا�رش 
اجلامعة  يف  الإن�سان  وحقوق 

اللبنانية ريا�ض �سّيا.
وكالت

اأنطولوجيا

ج�صدي الآخر.. ق�صائد �صربل داغر بل�صان اأملاين
 

�سدرت يف اأملانيا حديثا اأنطولوجيا ال�ساعر اللبناين �رشبل داغر بعنوان »ج�سدي الآخر« التي �سمت 
ق�سائد خمتارة من عدد من جمموعاته ال�سعرية الع�رشة وهي: »فتات البيا�ض«، و«حاطب ليل«، و«اإعراباً 

ل�سكل«، و«ل تبحث عن معنى لعله يلقاك«، و«الق�سيدة ملن ي�ستهيها«، و«على طرف ل�ساين«، و«دمى فاجرة«.
وتعترب الأنطولوجيا التي اختار ق�سائدها وترجمتها الأكادمييان �رشجون كرم و�سيبا�ستيان هاينه و�سمم 

غلفها الفنان العراقي �سياء العزاوي، هي الثانية بلغة اأجنبية لل�ساعر، بعد »عتمات مرتب�سة« )2005( 
بالفرن�سية، ف�سًل عن �سدور خمتارات �سعرية عديدة له بالعربية يف م�رش واجلزائر وتون�ض وغريها.

 وعن هذه الأنطولوجيا، قال ال�ساعر داغر اإن مبعث ال�رشور فيها اأنها جاءت ثمرة ملناق�سات مدققة مع 
املرتجم �سبا�ستيانهاينه حول جتربته ال�سعرية وعلقاتها اجللية وامل�سمرة، باللحظة، واللغة، والفل�سفة، وجمالية 

الفن.
 وعن التيمة الرئي�سية للأنطولوجيا، قال داغر »منذ العام 1982 �سغلتني علقة الق�سيدة باجل�سد، ل بو�سفه 
مو�سوعاً ممكناً لل�سعر، بل بو�سف الق�سيدة ت�سكًل اآخر للج�سد.. ما كتبتُه وقتها هو ما كنُت اأهج�ض به، مثل 

و�سوا�ض يلحقني ويتملكني، حيث اإنني كنت اأ�سعر يف مفا�سل ج�سدي كما يف مقاطع ق�سيدتي بعلقات من التنابذ 
والتنافذ.. اإل اأن عدتي يومها يف ال�سعر اأو يف الفكر، مل تكن قادرة على ا�ستجلء هذه العلقات، بعد اأن تبينت اأن يف 

الق�سيدة ما يت�سل بي وينف�سل عني، واأن الق�سيدة ت�سملني من حيث ل اأق�سد ول اأدري..«.
ومما كتبه املرتجمان يف تقدمي الأنطولوجيا وال�ساعر، اأن داغر الذي ن�رش اأول ق�سيدة له عام 1971، واأول جمموعة 

�سعرية عام 1981، مل يتوقف عن التجديد والتجريب يف نطاق ق�سيدة النرث، بل يعّده نقاد عرب واأجانب رائد ما بعد 
ق�سيدة النرث.

 وكالت
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للموؤلف بوداود حممد املدعو �سي من�سور

اأ�شلحة احلرية اجلزائر حرب التحرير مذكرات و�شهادات
تعترب مذكرات بوداود حممد املدعو �سي 

من�سور التي قام بجمعها كل من م�سطفى اآيت 
موهوب وزبري خاليفية، املوؤلف �سادر يف 

ن�سخته الأ�سلية باللغة الفرن�سية عن دار الن�سر 
» رافار« �سنة 2016 والذي  تكفل فخر الدين 

بلدي بعملية ترجمته للعربية حمطة بارزة من 
حمطات تاريخنا اجلمعي امل�سرتك املغيب ق�سدا 

اأو عن غري ق�سد عن جيل اليوم، وهو الدافع 
القوي الذي دفع بالكاتب اإىل العمل اجلاد من 

اأجل امل�ساهمة يف اإزالة اللب�ض وتبديد الغمو�ض 
الذي ي�سوب تاريخنا الثوري و�سول اإىل املراحل 

الأوىل التي مرة بها اجلزائر بعد ال�ستقالل 
مدعما موؤلفه بجملة من ال�سور، ال�سهادات 

والوثائق الر�سمية القيمة.

يحي عواق.

حممد  بوداود  موؤلف  يعترب 
يف  ال�ضابط  من�ضور  �ضي  املدعو 
وم�ضوؤول  الوطني  التحرير  جي�ش 
للغرب  والت�ضليح  التموين  مديرية 
واالت�ضاالت  الت�ضليح  بوزارة 
العامة والعنون ب » اأ�ضلحة احلرية 
مذكرات  التحرير  حرب  اجلزائر: 
حاول  بارزة  م�ضاهمة  و�ضهادات« 
التعريف  املوؤلف  خاللها  من 
الذي  اجلزائري  ال�ضاب  بالفريق 
و�ضوال  ومتوين  بتدبري  تكفل 
الثورة  �ضالح  ت�ضنيع  مرحلة  اإىل 
خالله  من  متكن  الذي  التحريرية 
اال�ضتقالل  من حتقيق  جماهدونا 
ما  �ضادقو  الذين  ال�ضباب  وهم 
جمهولني  وظلو  عليه  اهلل  عاهدو 
اجلمعي  التاريخ  عن  غالبا 

امل�ضرتك.
ب�رسد  موؤلفه  يف  الكاتب  اإنطلق 
بذاأ  الذي  الثوري  م�ضاره  بداية 
»تاورقة«  راأ�ضه بقرية  من م�ضقط 
والية تيزيوزو اأين انظم اإىل حزب 
بعدها  ليمر   1943 مند  ال�ضعب 
بالعديد من املحطات التي جمعته 
بالكثري من املنا�ضلني وكذا اأفراد 
يف  تعلم  التي  اخلا�ضة  املنظمة 
الذي  ال�رسي،  العمل  اأ�ضول  كنفها 
من�ضب  تبوء  من  بعد  فيما  مكنه 
م�ضوؤول مديرية التموين والت�ضليح 
للغرب بوزارة الت�ضليح واالت�ضاالت 

العامة »املالغ«
�ضي من�ضور يذكر يف موؤلفه املهام 
التي كانت موكلة اإليه وما اأخطرها 
من مهام حيث كان مكلفا بالتموين 
العمل  خالل  من  واللوجي�ضتية 
اخلارج  من  ال�ضالح  تدبري  على 
وهي  الداخل،  يف  الثوار  ومتوين 
...« قائال  و�ضفها  التي  املهمة 
يذكر  حيث  االأخطار..«  كل  مهمة 

وكذا  واالأخطار  املحطات  جملة 
من  يزورها  كان  التي  الدول  جمع 
اأجل تلك املهمة، ولعل ما زاد من 
و�ضعوبتها،  املهمة  تعقيد  �ضدة 
التهمي�ش  وحماوالت  امل�ضايقات 
التي  الداخلية  الزعامات  و�رساع 

كان ي�ضهدا البيت الداخلي للثورة.
اغتيال  لق�ضية  املوؤلف  تطرق 
موؤمتر  مهند�ش  رم�ضان  عبان 
عن  غيابه  اأدى  والذي  ال�ضومام 
اجتماع القاهرة التاريخي اإىل كرثة 
عن  املوؤلف  ذهن  يف  الت�ضاوؤالت 
ما  عن  علم  والذي  الرجل  م�ضري 
وقع له يف لقاء �رسي جمعه بكرمي 
امللح  الطلب  بعد  بتون�ش  بلقا�ضم 
من قبل املوؤلف حيث كان جواب 
اأعدمناه  ..نعم   « بلقا�ضم  كرمي 
الأعدنا  ال�رسورة  اقت�ضت  ولو 
بني  �ضادمة حملة  اإجابة  الكرة..« 
املدلوالت  من  العديد  �ضطرها 
قائال...«  من�ضور  �ضي  عنها  عرب 
رفاق  يغتاله  قدر..عبان  من  ياله 

ال�ضالح...«
ليمر بعدها املوؤلف اإىل جملة من 
اعرت�ضت  التي  البارزة  املحطات 

عملية التموين اللوجي�ضتي وخا�ضة 
كانت  التي  االخرتاق  حماوالت 
الفرن�ضية  املخابرات  بها  تقوم 
احلدود  عرب  اخلناق  ت�ضييق  وكذا 
واملوانئ وهي الظروف التي دفعة 
يف  التفكري  يف  البدء  �رسورة  اإىل 
بالثورة  اخلا�ش  ال�ضالح  اإنتاج 
جناح  بعد   1956 مند  مت  ما  وهو 
العاملني  ال�ضباب  من  جمموعة 
حتت اإ�رساف املوؤلف يف �ضنع اأول 
النقنبلة  ب«  �ضميت  يدوية  قنبلة 

االإجنليزية«
حما�ش  من  زاد  النجاح  هذا 
امل�ضوؤولني على وزارة الت�ضليح يف 
خمتلف  اإنتاج  نحو  قدما  الذهاب 
اأنواع االأ�ضلحة التي ميكن اإنتاجها، 
عليها  اأ�رسف  التي  العملية  وهي 
على  خاللها  من  و�ضهد  املوؤلف 
يتلقاها  كان  التي  امل�ضاعدات 
تلك  وقيادة يف  �ضعبا  املغرب  من 

احلرية  �ضالح  اإنتاج  امل�ضاعي، 
كان يف حاجة اإىل خربات م�ضنعني 
االأمر  وهو  املجال  يف  وخمت�ضني 
من  ا�ضتوجباال�ضتفادة  الذي 
الهولنديني  املهند�ضني  خربات 
�ضناعة  ور�ضات  يف  االإ�ضبان  وكذا 
بجد،  تعمل  كانت  التي  ال�ضالح 
خمتلف  عرب  فائقة  و�رسية  نظام 

ربوع املغرب.
اإىل احلديث  املوؤلف  هذا وتطرق 
كان  التي  اجل�ضام  الت�ضحيات  عن 
الذين  ال�ضباب  هوؤالء  بها  يقوم 
و�ضلو حد اجلنون وكذا اال�ضت�ضهاد 
يف عمليات جتريب االأ�ضلحة وهي 
عليها  م�ضوؤوال  كان  التي  احلاالت 
تقراأ  واأنت  ت�ضعر  والتي  �ضخ�ضيا، 
مدى  بحولها  املكتوبة  الفقرات 
بالذنب  واإح�ضا�ضه  املوؤلف  اأمل 
الذين  ال�ضباب  لهوؤالء  بالن�ضبة 
اليزالو  والذين  باال�ضم  ذكرهم 
عن  اليوم  غاية  اإىل  جمهولني 

تاريخنا اجلمعي امل�ضرتك.
التي  امل�ضاعي  املوؤلف  كذب  كما 
زغار  م�ضعود  ا�ضم  ربط  حتاول 
ت�ضنيع  مبراكز  »كازا«  املدعو 
التي  امل�ضاعي  وهي  االأ�ضلحة 
نفاها �ضي من�ضور جملة وتف�ضيال 
مكلف  كان  كازا«   « باأن  موؤكذا 
االأمريكي  الطرف  مع  بالتن�ضيق 

االأ�ضلحة  على  احل�ضول  اجل  من 
املتطورة. 

ي�ستغرب الكاتب الكثري 
من القرارات ال�سيا�سية 
يف وقت الرئي�ض بن بلة 
وخا�سة تلك املتعلقة 

مبنع ال�سباب الذين كانو 
ي�سنعون ال�سالح ل�سلح 
جي�ض التحرير الوطني 

والذين قرر اإر�سالهم 
اإىل يوغو�سالفيا من 

اأجل موا�سلة تكوينه 
على اإنتاج ال�سالح 

من موا�سلة تكوينهم 
وحتويلهم اإىل �سناعة 

الأدوات املنزلية 
والأواين؟

اأزمة  عن  املوؤلف  حتدث  كما 
احلكومة  بني  كانت  التي   1962
العامة  االأركان  وهيئة  املوؤقة 
وعن  الوطني  التحري  جلي�ش 
دائرا  كان  الذي  االأجنحة  �رساع 
برده  ذلك  يف  م�ضت�ضهدا  بينهما 
اأعمل  ال  قائال:«  بومدين  على 

اأعمل  وال  املوؤقتة  احلكومة  مع 
حترير  اأجل  من  اأعمل  اأنا  معكم 
من�ضور  �ضي  ان�ضحب  البلد....« 
اال�ضتقالل  بعد  ال�ضيا�ضة  من 
خارج  التجاري  للعمل  وتوجه 
ما  على  ح�رسة  قلبه  ويف  الوطن 
اال�ضتقالل،  بعد  البالد  اإليه  األة 
وهو ما عرب عنه يف جوابه ل�ضوؤال 
العزيز  عبد  احلايل  الرئي�ش 
بوتفليقة الذي التقاه يف طرابل�ش 
من  متنعه  التي  االأ�ضباب  عن 
...كان  قائال«  الوطن  اإىل  العودة 
ت�ضتف�رس  اأن  عليك  الواجب  من 
رجوعي..... عدم  �ضبب  عن 
اأن على  تلم�ضان  اأمل ت�رسحو من 
اأن  بوداود  ومن�ضور  بو�ضوف 
الراأ�ش..« دفعني  يعودا مطاأطئي 
من  العديد  طرح  اإىل  املوؤلف 
اغتال  االأ�ضئلة، يف مقدمتها، من 
وكيف؟  ملاذا؟  رم�ضان؟  عبان 
بال�ضلطات  بلة  بن  ات�ضل  ملاذا 
باإيقاف  واأمرها  اليوغو�ضالفية 
جمال  يف  �ضبابنا  تكوين  عملية 
بو�ضوف  ان�ضحب  ملاذا  ال�ضالح؟ 
العمل  من  من�ضور  ال�ضي  واأمثال 
اال�ضتقالل؟  بعد  ال�ضيا�ضي 
اأجد  اأن  اآمل  اأ�ضئلة واأخرى كثرية 
املقبلة  الطبعات  يف  عنها  اإجابة 

املوعود بها.

فعاليات الأيام الوطنية املغاربية للم�سرح باأدرار

فرقة مغربية تفتك جائزة النخلة الذهبية 
ا�ضتل اأول اأم�ش ال�ضتار عن اختتام 
فعاليات االأيام الوطنية املغاربية 
للم�رسح املنظم بوالية ادرار يف 
تكرمي  وقع  التا�ضعة على  طبعته 
باالإ�ضافة  وامل�ضاركني  الفائزين 

هذه  اإجناح  يف  امل�ضاهمني  اإيل 
دول  فيها  �ضاركت  التي  الطبعة 
خمتف  من  وواليات  مغاربية 
ن�ضطت  والتي  الوطن  جهات 
الركح بعرو�ش م�رسحية جتاوب 

معها اجلمهور بدار الثقافة حيث 
الذهبية  النخلة  جائزة  عادت 
دولة  من  امل�رسحية  للفرقة 
املغرب التي �ضاركت مب�رسحية 
/ احلروف  مزبلة   / بعنوان 

حيث  من  مميزة  كانت  والتي 
دور  اأح�ضن  اأما  والعر�ش  الن�ش 
من  هاوية  ملمثلة  عاد  ن�ضائي 
دور  واأح�ضن  مترنا�ضت  والية 
رجايل عاد اإيل فرقة والية ب�ضار 

كما قدمت جوائز ت�ضجيعية اإيل 
الدرامي  الفنون  جمعية  من  كل 
لوالية ادرار وفرقة دوز التون�ضية 
ميزة  على  الكل  اجمع  اأين 
الرابع  الفن  ترقية  يف  الطبعة 

من خالل الور�ضات التي نظمت 
بهدف  العرو�ش  هام�ش  على 
اأ�ضاتذة  بح�ضور  اخلربات  تبادل 

خمت�ضني  
بو�سريفي بلقا�سم 
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10 فريو�صات قاتلة تهدد الب�صرية!
العاملية  ال�صحة  منظمة  اأ�صدرت 
مل�صببات  ال�صنوية  قائمتها 
الأمرا�ض القاتلة التي ينبغي على 
الباحثني تتبعها ودرا�صتها ب�رسعة، 
»عاجل«  تهديد  اأكرب  ت�صكل  لأنها 
للب�رسية. وجاء يف �صدارة القائمة 
اإيبول وزيكا اللذان ت�صببا  فريو�صا 
ال�صنوات  خالل  فتاكة  باأوبئة 
خماوف  و�صط  املا�صية،  الأربع 
مرة  للتف�صي  عودتها  احتمال  من 
اأي�صا  القائمة  وت�صمنت  اأخرى، 
الكونغو  القرم  »حمى  فريو�ض 
مقتل  يف  ت�صبب  والذي  النزفية« 
40% من امل�صابني به، ومت ر�صده 

موؤخرا يف اأوغندا.
ب�صاأن  بالقلق  اخلرباء  وي�صعر 
يعترب  الذي  »ماربورغ«  فريو�ض 
واحدا من اأكرث م�صببات الأمرا�ض 
دول  هز  حيث  الوجود،  يف  فتكا 

اإفريقية عدة، يف نوفمرب املا�صي، 
الفريو�صات  قائمة  ت�صمل  كما 
وفريو�ض  ل�صا«  »حمى  القاتلة 
متالزمة  وفريو�ض  »كورونا«، 
»�صار�ض«،  احلاد  الرئوي  اللتهاب 
»حمى  واأي�صا  »نيباه«  وفريو�ض 

الوادي املت�صدع«.
الإطالق،  على  الأوىل  وللمرة 
العاملية  ال�صحة  منظمة  ذكرت 
 )Disease X( »اإك�ض«  »املر�ض 
غري  ممر�صا  عامال  يعترب  الذي 

معروف للعلماء حاليا.
و�صدد اخلرباء على �رسورة تعجيل 
البحوث التي تدر�ض هذا املر�ض، 
حيث ي�صري تقرير املنظمة اإىل اأنه 

قد ي�صبب وباء دوليا خطريا.
ملنظمة  العام  وحذراملدير 
ال�صحة العاملية، الدكتور تيدرو�ض 
هذا  من  �صابق  وقت  يف  اأدهانوم، 

الأ�صبوع، من اأن الإن�صانية معر�صة 
تقتل  اأن  ميكن  اأمرا�ض  لتف�صي 
املاليني، وقال بيان املنظمة على 
�صبكة الإنرتنت: »ترتيب الأمرا�ض 
على  يعتمد  ل  القائمة  هذه  يف 
الأولوية«، بل جميعها ذات اأولوية، 
ت�صري  ل  القائمة  اأن  عن  ف�صال 
يف  احتمال  الأكرث  الأ�صباب  اإىل 
وقد  املقبل.  الوباء  يف  الت�صبب 
احلمى  متالزمة  اإ�صقاط  مت 
ال�صفائح  نق�ض  مع  ال�صديدة 
 Severe Fever( الدموية 
 with Thrombocytopenia
لهذا  القائمة  من   )Syndrome
الأوىل  للمرة  ر�صدت  والتي  العام، 
اأن  اإل  �صنوات،   7 منذ  ال�صني  يف 
املنظمة حذرت اأي�صا من خطورة 
اآخر،  فريو�صا  و14  الفريو�ض  هذا 
تهديدا  اعتقادهم  ح�صب  ت�صكل 

للب�رسية، اإل اأن الأبحاث ب�صاأنها ل 
تعترب م�صتعجلة.

اإدراج  مت  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة 
الإنفلونزا يف قائمة الأمرا�ض ذات 
الأولوية حيث ت�صبب هذا الفريو�ض 
حول  فو�صى  اإحداث  يف  »القاتل« 
ال�صتاء وقد �صملت  العامل يف هذا 
الأولوية  ذات  الأمرا�ض  قائمة 
»ت�صيكونغونيا«  حمى  اأي�صا، 
وفريو�صات  القردة«  و«جدري 
وداء  )اإنتريوفريو�ض(  الأمعاء 
الربمييات وحمى ال�صنك واحلمى 
املناعة  نق�ض  وفريو�ض  ال�صفراء 

الب�رسية »الإيدز«.
واملالريا  ال�صل  ت�صنيف  ومت 
وداء  والكولريا  واجلدري 
اللي�صمانيات وفريو�ض غرب النيل 
قائمة  �صمن  الطاعون،  وحتى 

ثانوية.

فوائد الزيتون املخلل اأطعمة توؤّدي اإىل االختناقفوائد الر�صاد للعظام
يف  ال�صار  الكولي�صرتول  تاأك�صد  من  التقليل  يف  الزيتون  يفيد 
وم�صاكل  باجللطات  الإ�صابة  من  القلب  يحمي  مما  الدم، 
تزيد  مفيدة  دهون  على  يحتوي  اإّنه  حيث  ال�رسايني،  ت�صلب 
الدهون  من  ويخلو  الدم  يف  اجليد  الكولي�صرتول  م�صتوى 
امل�صبعة التي توؤدي اإىل تلف الأوعية الدموية. الزيتون يحتوي 
الدم  �صغط  خف�ض  على  يعمل  الذي  الأوليك  حم�ض  على 

حبات على املرتفع، مع احلر�ض  غ�صل 
ن  يتو لز ا

ظة  ملحفو ا
نقعها  اأو  ت بامللح  عا ل�صا

من  التخل�ض  يتم  الزائد كي  امللح 
ي�صاعد  يومياً  الزيتون  تناول  عك�صية.  اأ�رسار  حدوث  لتجنب 
على اإنقا�ض الوزن وحرق الدهون وذلك لحتوائه على هرمون 
كمية  من  ويقلل  بال�صبع  ال�صخ�ض  ي�صعر  الذي  ال�صريتونني 
الوجبات املتناولة، كما اأّن زيت الزيتون ي�صاعد على حرق �صحوم 
البطن وتقليل من ح�صا�صية الأن�صولني. تناول الزيتون مينع منو 
م�صادات  على  لحتوائه  وذلك  اجل�صم،  ال�رسطانية يف  الأورام 
الأك�صدة والإلتهابات، كذلك فاإّن زيته يحوي على مركبات متنع 
الأخ�رس  الزيتون  والقولون.  واجللد  والثدي  الرئة  �رسطانات 
يفيد يف تخفيف حدة الأمل يف املفا�صل والأع�صاب لحتوائه 
على العنا�رس امل�صادة لاللتهابات، كما اأّن تناول الزيتون يفتح 
واللثة،  احللق  التهابات  ويعالج  املعدة  ويقّوي  للطعام  ال�صهية 
وتقوية  الأمعاء  وتليني  اله�صم  عملية  ت�صهيل  على  ي�صاعد  كما 
مر�ض  عالج  يف  يفيد  الزيتون  الإم�صاك.  ومكافحة  اجل�صم 
ال�صكري ويعمل على تنظيم ن�صبته يف الدم. الزيتون ين�صط عمل 
الكبد ويدر ال�صفراء ويفتت احل�صى. الزيتون املخلل يفيد يف 
كما  التح�ص�صي،  الربو  ومر�ض  التنف�ض  وم�صاكل  ال�صعال  عالج 
الدم  تدفق  وزيادة  الدموية  الدورة  الزيتون على حت�صني  يعمل 
يف الأوردة. يفيد الزيتون يف عالج مر�ض فقر الدم » الأنيميا » 
وذلك لحتوائه على ن�صبة عالية من احلديد خ�صو�صاً الزيتون 
العني لحتوائه على  اأمرا�ض  الزيتون  يعالج  الأ�صود.  اللون  ذي 
فيتامني اأ فهو مفيد لعالج م�صكلة اعتام عد�صة العني وال�صمور 

البقعي واملياه الزرقاء

هناك فوائد عديدة للر�صاد ومن خالل هذا املقال �صنذكر 
مر�ض  مثل  التنف�صي  اجلهاز  م�صاكل  معاجلة  مايلي:  منها 
الربو ومعاجلة م�صاكل ال�صدر والذبحة ال�صدرية. يقلّل من 
بالفيتامينات  الدم  ويغّذي  احلاد  الدم  فقر  حالت  حدوث 
البقاء.  على  الإن�صان  ج�صم  ت�صاعد  التي  الهاّمة  واملعادن 
فهو  الإن�صان  �صهية  فتح  على  يعمل 
لل�صهية  قوي  فاحت 
ال�صخ�ض  وي�صاعد 
ب�صكل  الأكل  على 
طارد  اأف�صل. 
الغازات املزعجة 
يف  املوجودة 
كمااأنه  البطن 
تقليل  على  يعمل 
واحلد  الإم�صاك 
يعطي  منه. 
احليوّية  اجل�صم 
الالزمة وي�صاعده 
التحّرك  على 
زيادة  اأف�صل.  ب�صكل 
خا�صة  املباي�ض  ن�صاط 
عند الن�صاء الالتي يعانني من قلّة ن�صاط املباي�ض وعندهّن 
الرجل،  عند  اجلن�صية  الأع�صاء  تقوية  احلمل.  يف  م�صاكل 
ويزيد من ال�صهوة اجلن�صية للذكر ويزيد من قدرته اجلن�صية 
ويقويها. يعمل على ت�صكني الأمل املوجود يف البطن ويقلّل 
منه ب�صكل كبري. يعمل على طرد الديدان املوجودة يف الأمعاء 
واملعدة والتي تعمل على م�صاكل م�صتع�صية ل ميكن حلّها 
يف امل�صتقبل. يعمل الر�صاد على تقوية العظام حيث ميّدها 
على  يعمل  كما  اله�صا�صة،  حدوث  ملنع  املهم  بالكال�صيوم 
تقوية ع�صالت اجل�صم واملفا�صل ويزيد من مرونتها. كما 
اأّن للر�صاد فائدة كبرية جداً على املراأة احلامل واأي�صاً بعد 
ولدة املراأة يجب اأن تاأخذ من بذور الر�صاد ملعقة �صغرية 
كل يوم وملدة �صهر فهو مينع ظهور الغدد والأورام احلميدة 
تكاثرها،  ومينع  الأورام  هذه  عمل  ويثّبط  ال�رسطانية  اأو 
وامليكروبات  الفريو�صات  تكاثر  من  تقلّل  ماّدة  فالر�صاد 
�صناعة  يف  ي�صتخدم  الإن�صان.  ج�صم  يف  ال�صارة  والبكترييا 
التي  وندب  الكدمات  اآلم  ت�صكني  تعمل على  التي  املراهم 
اإذا  لكن  وجلده،  الإن�صان  ج�صم  يف  احلوادث  ب�صبب  تظهر 
الغدة  م�صاكل يف  يحدث  اأن  كبرية ميكن  بكميات  تناوله  مت 

الدرقية وي�صاعد على ظهور اأمرا�ض وم�صاكل يف الغدة

من  كثرية  حالت  هناك  اأّن  اإىل  الّدرا�صات  بع�ض  ت�صري 
الوفاة حدثت بني الأطفال ب�صبب الختناق من الأطعمة؛ 
تناوله  ب�صبب  اأّيام  كّل خم�صة  اإّن هناك طفٌل ميوت  حيث 
اإىل  وما  الكبري  ب�صبب حجمه  اختناقه  اإىل  اأّدى  ما  لطعاٍم 
تكون  الختناق  حالت  اأّن  الّدرا�صات  هذه  وبّينت  ذلك. 
يف العادة بني الأطفال الّذين تقّل اأعمارهم عن 14 عاماً، 
هذا  مقالنا  يف  �صنتحّدث  املو�صوع  هذا  لأهمّية  ونظراً 

اأنواع  بع�ض  والّتي عن  الأغذية 
احلذر  عند يجب  منها 
للّطفل؛  يجب اإطعامها  حيث 
على  م�صغها تعويده 
جّيد،  م ب�صكٍل  عد و
دون  من  تناولها 

اإذٍن منك
وهي  النقانق: 
من  واحدة 
الأطعمة  اأكرث 
والّتي  �صيوعاً 
الختناق  ت�صّبب 
الأطفال،  يف 

اخلطر  ولتقليل 
�صغرية  اأجزاء  اإىل  اأو  طويّل،  ب�صكٍل  تقطيعها  يحّبذ  منها 
ل �صلقه  لي�صهل اأكلها. اجلزر: جلعل اجلزر اأكرث اأمانا يف�صّ
اأو طبخه ليبقى طرّياً فرتًة طويلة. التّفاح : يجب تقطيعه 
اأو من املمكن �صلقه قلياًل حّتى تبقى  اإىل اأجزاٍء �صغرية، 
احلّبة طرّية . العنب: يجب تفريغه من البذور وتقطيعه اإىل 
املك�رّسات  اإّن   : املك�رّسات  للّطفل.  اإطعامه  قبل  ن�صفني 
تقطيعها  يجب  لذلك  الّطفل،  على  كبرياً  خطراً  ت�صّكل 
ب�صكٍل جّيد للّطفل. زبدة الف�صتق : اإّن وجبًة كبريًة من زبدة 
ابتالعها  الّطفل  تكون د�صمًة جّداً، وي�صعب على  الف�صتق 
ل  يف�صّ لذلك  للطفل؛  احل�صا�صّية  ت�صّبب  وقد  واحدة  مّرًة 
الإكثار  دون  الب�صكويت  اأو  املحّم�ض  اخلبز  على  دهنها 
منها. املار�صميلو: فهو من الأطعمة الّتي ي�صهل تزحلقها 
ل عدم اإعطائها للطفل. العلكة واحللوى  يف احللق، فيف�صّ
عدم  ل  يف�صّ لذلك  البتالع  �صهلة  العلكة  تعترب  ال�صلبة: 
اإّن   : البو�صار  عليه.  ت�صّكل خطراً  ل  كي  للّطفل  اإطعامها 
حجم و�صكل البو�صار ي�صّبب الختناق للّطفل؛ فمن الأف�صل 

جتّنب تناوله من قبل �صغار ال�صن
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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 

�ل�سالح و�لإ�سالح
َوتَُعِبرّ اآيات اأخر عن الأخالق بال�صالح 
والإ�صالح، وتعُبرّ عن ذهاب الأخالق 
}َفلَْوَل  والظلم  والإف�صاد  بالف�صاد 
بَِقيَرٍّة  اأُولُو  َقبِْلُكْم  ِمْن  الُْقُروِن  ِمَن  َكاَن 
يَنَْهْوَن َعِن الَْف�َصاِد ِف اْلأَْر�ِض اإَِلرّ َقِليالاً 
يْنَا ِمنُْهْم َواتَرّبََع الَرِّذيَن َظلَُموا  ْن اأَْنَ ِمَرّ
ِرِمنَي )116(  َما اأُتِْرُفوا ِفيِه َوَكانُوا ُمْ
ِبُظلٍْم  الُْقَرى  ِليُْهِلَك  َربُرَّك  َكاَن  َوَما 
ِلُحوَن{ )هود: 116، 117(،  َواأَْهلَُها ُم�صْ
ب�صبب  هو  اخلالية  القرون  فذهاب 
ا�صتمرائهم للف�صاد وعدم نهيهم عنه، 
ذلك  ب�صبب  اأثر  لهم  يبق  مل  واأنهم 
ف  التمادي  اإليه  �صاقهم  الذي  الظلم 
اتباع �ُصبُل الإتراف، واأن هالك القرى 
ل ميكن اأن يكون مع الإ�صالح، وُههنا 

التعبري  بدلاً من  بالُقرى  التعبري  ند 
بالأمم اأو القرون مع اأن �صياق احلديث 
عنهما؛ لأن الأ�صل ف مدلول الأمة اأو 
القرن اأو�صع من مدلول القرية، مع اأن 
القرية قد تكون اأمة، لكن ما يقع ف 
الذهن مبا�رشة من الدللة املرتبطة 
بالأمة اأو�صع بكثري ما يقع ف الذهن 
مرتبطا بكلمة قرية، ولعل ذلك -واهلل 
اأعلم- مراعاة ملا يُ�صميه الأ�صوليون 
الإ�صالح  كان  فاإذا  الأوىل،  مفهوم 
يدفع اهلل به الإهالك عن اأهل القرى 
والإف�صاد يُوِقُعهم فيه، فمن باب اأوىل 
الأمة  ف  نف�ُصها  ال�صنُة  ت�رشي  اأن 
العدد  حيث  من  مدلولها  ف  الأعظم 

واملكانة.

مفهوم �ملال يف نف�س �لعبد
تاأتي اآيات كثرية ف القراآن الكرمي تعالج ما مُيِْكن 

يه ال�صلوَك القت�صادي للعبد امل�صلم؛ فاهلل  اأن نُ�َصِمرّ
-تعاىل- ل ينهى عن طلب املال، كما ل ينهى عن 

ا، فال توجد اآية ف كتاب  ا جداً الِغنَى ولو كان عظيماً
ا  د �صقفاً اهلل -تعاىل- ول حديث نبوي ول اأثر يَُحِدرّ

اأعلى ملا ينبغي اأن يتوقف عنده الإن�صان ف حجم 
ما ميلك من املال، بل ي�صفه اهلل -�صبحانه- باأنه 
ا،  زينة احلياة الدنيا، كما اأن الأبناء زينة لها اأي�صاً

لكنه يغر�ض ف قلب العبد اأنها واإن كانت من الزينة 
املباحة اإل اأن ذكر اهلل -تعاىل- و�صائر اأعمال اخلري 

َخرْيٌ منها، وكذلك يغر�ض مفهوم كون هذه الأموال 
كما اأنها زينة فهي فتنة، اأي: ُمَهيَرّئة ل�رشف �صاحبها 

اإن مل يحذرها عن طريق احلق، فقال -تعاىل-: 
نْيَا َوالْبَاِقيَاُت  يَاِة الُدرّ }امْلَاُل َوالْبَنُوَن ِزينَُة احْلَ

{ )الكهف:  اُت َخرْيٌ ِعنَْد َرِبرَّك ثََواباًا َوَخرْيٌ اأََمالاً احِلَ ال�صَرّ
ُ ِعنَْدهُ اأَْجٌر  ْوَلُدُكْم ِفتْنٌَة َواهلَلرّ ا اأَْمَوالُُكْم َواأَ َ 46(، }اإَِنرّ

َعِظيٌم{ )التغابن: 15(.
هذا هو التَرّهِييء املعنوي ملا ينبغي اأن يكون عليه 
مفهوم املال ف نف�ض العبد حتى ل ي�صل للرتف 
املف�صي اإىل ال�صتهانة بالأخالق ومن ثََمرّ هالك 

الأمة.

ة �لتعامل مع �ملال �آِلَيّ
احتوى القراآن على حتديد اآِليَرّة دقيقة للتعامل مع 

املال، فيجب اأن يتوىل العبد م�صوؤوليته العظيمة ف 
الإنفاق على من �صوى نف�صه، وف الوقت نف�صه ل 
ا يو�صله اإىل فقدان ماله، اأو  يتجاوز ف اإنفاقه حداًرّ

الإ�صاءة ل�صلوك املجتمع ف التعامل مع املال؛ }َواآِت 
ْر  ِبيِل َوَل تُبَِذرّ �ْصِكنَي َوابَْن ال�َصرّ ُه َوامْلِ َذا الُْقْربَى َحَقرّ

ا{ )الإ�رشاء: 26(، كما اأو�صحت هذه الآليَة  تَبِْذيراً
�صورةاً بديعةاً ل نظري لها ف الر�صم البالغي؛ }َوَل 

َعْل يََدَك َمْغلُولَةاً اإِىَل ُعنُِقَك َوَل تَبْ�ُصْطَها ُكَلرّ الْبَ�ْصِط  َتْ
ا{ )الإ�رشاء: 29(. �ُصوراً ا َمْ َفتَْقُعَد َملُوماً

زو�ل �لأخالق بالف�سوق
الأخالق  زوال  عن  تٌَعِبرّ  اأَُخر  اآيات 
بالف�صوق، وتُرِترّب عليه النتيجة نف�صها، 
نُْهِلَك  اأَْن  اأََرْدنَا  }َواإَِذا  الإهالك:  وهي 
ِفيَها  َفَف�َصُقوا  ُمرْتَِفيَها  اأََمْرنَا  َقْريَةاً 
ْرنَاَها تَْدِمرياًا{  َفَحَقرّ َعلَيَْها الَْقْوُل َفَدَمرّ

)الإ�رشاء: 16(.
وهذه الآية تنقلنا مبا�رشة من احلديث 
يُ�صميه  ما  اأو  الكونية،  نَرّة  ال�ُصرّ عن 
الفال�صفة املعا�رشون: تف�صري التاريخ، 
املبا�رشة  الأ�صباب  عن  احلديث  اإىل 
املجتمع  نُْقلَة  وراء  عادةاً  تكون  التي 
الأمة  اأو  املعا�رش،  التعبري  ح�صب 
والقرن والقرية ح�صب التعبري القراآين، 
اإىل  بها  عاملٍة  لالأخالق  ُمْعتَِنَقة  من 

كافرٍة بالأخالق ُمتَخِلرّيٍة عنها.
فهذه الآية تُ�صري اإىل اأحد الأ�صباب ف 

هذا النتقال، وهو الإتراف املوؤدي اإىل 
ومقت�صياتها،  بالأخالق  جانباًا  الإلقاء 
وذلك  مون،  امُلنََعرّ بامُلرْتَِفني:  واملراد 
كثرياًا  العبد  على  النعمة  في�ض  لأن 
اهلل  اأمر  ف  الت�صاهل  على  يحمله  ما 
من  ب�صيء  يبُه  ويُ�صِ ونهيه،  -تعاىل- 
الكب احلامل على قلة اخل�صية من اهلل 
قال  كما  الورع عن مرماته،  و�صعف 
: }َكاَلرّ اإِنَّ اْلإِنْ�َصاَن لَيَْطَغى )6(  عَزرّ وجَلرّ
اأَْن َراآهُ ا�ْصتَْغنَى{ )العلق: 6، 7(، كما اأن 
للنا�ض  املتبوعون  غالب  هم  ِمني  امُلنََعرّ
َف�َصُدوا  فاإذا  وعوائدهم،  اأخالقهم  ف 
اأو َف�َصُقوا حملوا املجتمعات على ذلك 
بِعي  دون اأمر منهم، ولكن بالنقياد الَطرّ
وهذا  كباوؤهم،  عليه  ما  اإىل  للنا�ض 
بالرتف  النحراف  تعليق  اأي:  املعنى، 

ف  موؤكد  بل  القراآن،  ف  ا  عابراً لي�ض 
الآية املتقدمة ف  عدة موا�صع، منها 
َما  َظلَُموا  الَرِّذيَن  }َواتَرّبََع  هود:  �صورة 
)هود:  ِرِمنَي{  ُمْ َوَكانُوا  ِفيِه  اأُتِْرُفوا 
وا  اأََح�ُصرّ ا  }َفلََمرّ -تعاىل-:  وقوله   ،)116
َل   )12( يَْرُك�ُصوَن  ِمنَْها  ُهْم  اإَِذا  بَاأْ�َصنَا 
ِفيِه  اأُتِْرْفتُْم  َما  اإِىَل  َواْرِجُعوا  تَْرُك�ُصوا 
)الأنبياء:  تُ�ْصاأَلُوَن{  لََعلَرُّكْم  َوَم�َصاِكِنُكْم 
12، 13(، وقوله -تعاىل-: }َوَقاَل امْلَاَلأُ 
ِبِلَقاِء  بُوا  َوَكَذرّ َكَفُروا  الَرِّذيَن  َقْوِمِه  ِمْن 
نْيَا َما  يَاِة الُدرّ اْلآِخَرِة َواأَتَْرْفنَاُهْم ِف احْلَ
تَاأُْكلُوَن  ا  ِمَرّ يَاأُْكُل  ِمثْلُُكْم  بَ�رَشٌ  اإَِلرّ  َهَذا 
ا تَ�رْشَبُوَن{ )املوؤمنون:  ِمنُْه َويَ�رْشَُب ِمَرّ
33(، فالقراآن يوؤكد غري مرة اأن الرتف 
املجتمعات  لنحراف  اأغلبي  �صبب 

الأخالقي.

عقوبة �لأخذ

فاملحافظة على اأخالق 
مافظة  هي  الأمة 
وناتها  بقائها  على 
لكن  الأخذ،  عقوبة  من 
اأ�صاعت  قد  اأمم  وجود 
اب  تُ�صَ اأن  دون  اأخالقها 
قد  هذه  الأخذ  بعقوبة 
يُْحِدُث فتنةاً لدى النفو�ض 
مبثل  فتحتج  ال�صعيفة، 

التهوين  على  الأمم  هذه 
التهاون  خطورة  من 
ا  زوراً عليه  يُْطلَُق  ما  مع 
الأخالقي،  النفتاح 
َح�َصمه  قد  الأمر  لكن 
قال  الكرمي حني  القراآن 
يَْح�َصَبَرّ  }َوَل  -تعاىل-: 
ُنِْلي  َا  اأََنرّ َكَفُروا  الَرِّذيَن 
ا  َ اإَِنرّ ِلأَنُْف�ِصِهْم  َخرْيٌ  لَُهْم 

ا  اإِثْماً ِليَْزَداُدوا  لَُهْم  ُنِْلي 
)اآل  ُمِهنٌي{  َعَذاٌب  َولَُهْم 
نَرُّة  فال�ُصرّ  ،)178 عمران: 
ر،   تَتاأََخرّ قد  الكونيَرّة 
الغرتار  من  اهلل  ر  حَذرّ
الكونية  ال�صنة  ر  بتاأُخرّ
بزوال  الإهالك  ف 
}بَْل  فقال:  الأخالق، 
َواآبَاَءُهْم  َهوؤَُلِء  َمتَرّْعنَا 

الُْعُمُر  َعلَيِْهُم  َطاَل  َحتَرّى 
نَاأِْتي  اأَنَرّا  يََرْوَن  اأََفاَل 
ِمْن  نَنُْق�ُصَها  اْلأَْر�َض 
اأَْطَراِفَها اأََفُهُم الَْغاِلبُوَن{ 
)الأنبياء: 44(، ف�صنة اهلل 
ِف   ِ اهلَلرّ }�ُصنَرَّة  تتبدل؛  ل 
الَرِّذيَن َخلَْوا ِمْن َقبُْل َولَْن 
 } تَبِْديالاً  ِ اهلَلرّ ِل�ُصنَرِّة  َد  َتِ

)الأحزاب: 62(.
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الكلمات املراد �سطبها
- بـابا �سنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�سفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ستغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- 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 الأ�سفر يقع يف ا�سبانيا
5 �سدين هي عا�سمة ا�سرتاليا

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�سلحفاة   10
حلمه

ال�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 ال�سم ال�سعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ساء

ذرات  الطبيعة  يف  �سيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �سميت بهذا ال�سم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�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 الأثري

الرابعة  ال�سنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال الأثرية 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�ض ر�سي اهلل عنه
 51 اأول م�سجد بني يف الإ�سالم هو م�سجد قباء

كلمة ال�سر



�سياراتاجلمعة16ال�سبت17 فيفري 2018 املوافـق   لـ29 جمادى الأول  1439ه 21
اأ�سرع �سيارة كهربائية يف العامل!

�أنتجتها  "Owl" �لتي  حطمت �سيارة 
قيا�سيا  رقما   "Aspark" �رشكة 
�أ�رشع �سيارة كهربائية  جديد� لت�سبح 
 Clicccar ملوقع  ووفقا  �لعامل  يف 
�آخر  يف   Owl �سيارة  "متكنت  فقد 
�ختبار�تها من �لت�سارع �إىل 100 كلم/ 
فقط،  ثانية   1.92 ظرف  يف  �ساعة 
ما يجعل منها �أ�رشع �سيارة كهربائية 

موجودة حاليا".
 "Owl" حطمت  �لرقم،  وبهذ� 
 "Nio EP9" �سيارة  �أ�سطورة 
�ل�سهرية �لتي �أتت بعزم 1360 ح�سانا، 

كلم/ �لت�سارع حتى 100  ومتكنت من 
و�لرقم  ثانية،   2.7 غ�سون  يف  �ساعة 
 Dodge" �سيارة  حققته  �لذي 
 "Challenger SRT Demon

خالل 2.3 ثانية.
 "Owl" من  ن�سخة  �أول  وطرحت 
وزودت   ،2017 عام  فر�نكفورت  يف 
لكن  ح�سانا،   435 بقوة  مبحرك 
�لتجريبية  �لن�سخة  عدلو�  �خلرب�ء 
�لقيا�سي �جلديد  �لرقم  �لتي حطمت 
وزودوها مبحرك كهربائي بعزم 1000 

ح�سان. 

��ستعر�ست �رشكة مر�سيد�س �لأملانية 
من  �ملعدل   "63  AMG G" منوذج 
�سيار�تها �ل�سهرية من �لفئة G رباعية 
�لنموذج   هذ�  �ل�رشكة  وزودت  �لدفع 
توربيني بـ 8 �أ�سطو�نات ب�سعة 4 لرت�ت 
  3500-2500 مبعدل  دور�ن  و�رشعة 

فب�سعة 5.5 لرت وعزم 585 ح�سانا.
�رشعة  علب  مع  �ملحركان  ويتعامل 
تتيح  جمالت،  بت�سع  �أوتوماتيكية 
يف  �ساعة  كلم/   100 �إىل  �لت�سارع 
وبا�ستهالك  فقط،  ثانية   4.5 ظرف 

وقود يقدر بـ 13.2 لرت لكل 100 كلم.
وكما جرت �لعادة يف مناذج مر�سيد�س 

"G" �لأخرية، تلقت "G 63" �جلديدة 
�لتاأقلم  على  قادر  مميز  تعليق  نظام 
بكل  و�لتحكم  �لطرق  خمتلف  مع 
نظام  عن  ف�سال  حده،  على  عجلة 
دفع رباعي ميكن �ل�سيارة من �جتياز 
على  �ل�سيارة  هذه  �لعقبات.   �أ�سعب 
ومنع  بالثبات  �لتحكم  �أنظمة  �أحدث 
�أو  �لوعرة  �لطرقات  على  �نزلقها 
ب�رشعات  �ل�سري  عند  حتى  �لزلقة 
�أنظمة  �أحدث  عن  ف�سال  عالية، 
�لـ  وتقنيات  و�ملولتيميديا،  �لأمان 
"LED" �لتي �أ�سفت على م�سابيحها 

طابعا من �لع�رشية و�لتميز.

 "G-Class" مر�سيد�س تطرح
جديدة مبوا�سفات فائقة

7 اأ�سياء عليك معرفتها عن مر�سيد�س 
2019 كليًا  اجلديدة   CLS

بي اإم دبليو 
 M  X6

معدلة 
تلفت 

االنتباه 
 3D Design رشكة�

قامت بالتعديالت 
�خلارجية على  بي 

�إم دبليو M X6 هذه 
�ل�سيارة، معظمها من 
�ألياف �لكربون، مثل 
�لأجنحة �لأمامية 

و�خللفية، ونا�رش هو�ء 
جديد وغطاء حمرك 

كربوين.
كما ح�سلت X6 �إم 

�ملعدلة على نظام عادم 
AkraPovic جديد 

وجنوط بطول 23 بو�سة 
ومل�سات �سود�ء على 

�سبكة �لتهوية و�لرفرف 
و�ل�سقف، و�أغطية مر�يا 

جانبية من �ألياف �لكربون 
بالنتقال للمق�سورة؛ 
نرى تعديالت د�خلية 
خفيفة كذلك جلعلها 

�أكرث ريا�سية، مثل جلد 
وتخييط �أحمر على 
�ملقاعد �لريا�سية 

وم�ساند �لأذرع و�لأبو�ب 
ولوحة �لقيادة، بالإ�سافة 

�إىل زخرفات �سود�ء 
م�سقولة وكربونية.

وقد حافظت �ل�سيارة 
على حمركها �لتريبو 

�ملزدوج بدون تغيري، �سعة 
4.4 لرت بثماين �سلندر�ت 
بقوة 567 ح�سان وعزم 

دور�ن 553 رطل-قدم، ما 
ي�سمح لل�سيارة بالت�سارع 

من �ل�سفر �إىل 100 
كلم\�س يف 4.2 ثانية 

ب�رشعة ق�سوى عند 250 
كلم\�س.

 الند روفر لن تك�سف عن ديفندر اختبارية
 خوفا من التقليد ال�سيني

�أعلنت لند روفر عن موعد تد�سني ديفندر �جلديدة يف �أو�خر 2018 يف �سكلها �لإنتاجي �لنهائي، ولي�ست ك�سيارة �ختبارية 
ممهدة للموديل �لإنتاجي كما هو �ملعتاد.. ويُذكر �أن ديفندر �جلديدة �ستلعب دور� رئي�سيا يف �حتفالية لند روفر بالذكرى 
�ل�سبعني لتاأ�سي�سها �لعام �لقادم. وياأتي قر�ر �ل�رشكة بالتخلى عن تقدمي ن�سخة �ختبارية لديفندر خوفا من �لتقليد �ل�سيني 
�ل�سهري ملوديالتها.. ولكن يف عام 2011، قدمت �ل�رشكة بالفعل �سيارة DC100 �لختبارية، و�لتي كان من �ملفرت�س �أن متهد 
لديفندر �جلديدة، ولكن ردود فعل �لنقاد كانت بالغة �ل�سلبية لدرجة دفعت لند روفر للتخلي متاما عن �لت�سميم و�لبدء من 
جديد. وقد حظت ديفندر �لقدمية ب�سعبية ل باأ�س بها، حيث مت بيع 20،000 ن�سخة منها �سنويا، ولكن لند روفر بحاجة �إىل 
�لتطوير و�لت�سويق منطقية ماليا وربحّية و�سرتتكز  بيع 100،000 ن�سخة �سنويا على �لأقل من ديفندر �جلديدة جلعل عملية 
��ستخد�مها  مت  و�لتي   ،D7u هيكلة  من  معدلة  ن�سخة  على  �جلديدة  ديفندر 
بالفعل يف رينج روفر ورينج روفر �سبورت ودي�سكفري، كما �ستحظى 
 ،Ingenium عائلة  �سمن  وديزل  برتول  مبحركات  �ل�سيارة 
وتاأمل  �لوقود.  ل�ستهالك  جيدة  م�ستويات  ل�سمان 
�أن ت�سبح ديفندر �جلديدة �ملوديل  لند روفر يف 
�لطرق  مع  �لتعامل  على  قدرة  �لأكرث 
يف�رش  ما  تاريخها،  يف  �لوعرة 
�لتقنيات  من  �لو��سع  �ملجال 
عليها  ح�سلت  �لتي  �ملحدثة 
�ل�سيارة، وهي تقنيات مبنية 
على  �ل�ستجابة  نظام  على 
يف  �ملتوفر  �لوعرة  �لطرق 

دي�سكفري.

تعرف على مميزات وعيوب تويوتا 
راف 4 موديل 2018

تويوتا ر�ف 4 مت تقدميها لأول مرة يف 1994، ومنذ ذلك �لوقت حافظت على 
مكانتها عاملياً، وبعد ح�سول جيلها �لر�بع على �سكل حمدث، دعونا ن�ستعر�س 

�أبرز مميز�تها وعيوبها.
املميزات

كفاءة عالية با�ستهالك �لوقود: ت�ستهلك ر�ف 4 متو�سط 9.06 لرت عن كل 100 
كيلومرت تقطعه، وهي �أرقام ممتازة بقطاع �لكرو�س �أوفر.

م�ساحة و��سعة
 �سكل ر�ف 4 وخ�سي�ساً جو�نبها متنحها م�ساحة و��سعة جللو�س �لركاب بر�حة 

تامة ولتخزين �لأمتعة.
�سحيح هدوء  �لقيادة:  �أثناء 

لي�ست  �أنها 

 CLS-Class عن  �ل�ستار  بنز  مر�سيد�س  �أز�حت   – نت  �ملربع 
رفقة  لل�سيار�ت  �جنلو�س  لو�س  معر�س  يف   2019 كلياً  �جلديدة 
�لأناقة ومو��سفات مثرية لالهتمام.. وهاكم  بالغ  ت�سميم ر�سيق 

�أهم 7 �أ�سياء جديدة حتظى بها �لكوبيه.

�سلندرات م�ستقيمة  6 بـ  جديد  -1 حمرك 

رطل-قدم،   369 دور�ن  وعزم  ح�سان   362 بقوة  لرت   3 �سعة 
بف�سل �ل�سحن �لتوربيني وموتور كهربائي �سغري.. وميثل �إ�سافة 
�ملحرك خطوة غري تقليدية ملر�سيد�س، حيث جتعلها و�حدة من 
بـ 6  �ل�سيار�ت �ملعدودة �لتي ل تز�ل تعر�س حمركات  �سانعات 

�سلندر�ت م�ستقيمة.

الإ�سدار الأول  2-

�سياأتي �لإ�سد�ر �لأول First Edition �لإنتاجي �ملحدود من 
�لأ�سود  �لفاخر  نابا  �ل�سيارة مبق�سورة خا�سة حتتوي على جلد 
على  متباين  ملون  نحا�سي  وتخييط  ملونة  نحا�سية  مبل�سات 
للخارجية،  وبالن�سبة  وغريها،  و�ملقاعد  �لأو�سط  �لكون�سول 
ف�سياأتي �لإ�سد�ر مب�سابيح �أمامية LED وجنوط AMG متعدد 

�لق�سبان بطول 19 بو�سة.

تقنيات   3-

�سالمة متطورة

�ل�سائق من �لرتطامات �جلانبية عرب دفعه بعيد�  ت�سمل حماية 
بجانب  �ل�سدمة،  لتخفيف  بو�سة   2.75 بـ  �ل�سطد�م  موقع  عن 
حدوثها،  قبل  �ل�سطد�مات  تفادي  �أنظمة  من  و��سعة  حزمة 
و�أنظمة مالحة متطورة وخا�سيات حتذير متعددة لتنبيه �ل�سائق 

يف خمتلف �لظروف.

مقاعد -4 خم�سة 

على �لعك�س من �جليلني �ل�سابقني من �ل�سيارة، تتوفر مر�سيد�س 
�سممت  و�إن  �لآن،  مقاعد  بخم�سة   2019 موديل   CLS بنز 
�لأمامية  للمقاعد  م�سابه  ب�سكل  �خللفية  �ملقاعد  مر�سيد�س 

لإعطاء �نطباع �أكرث ريا�سية عن �ملق�سورة.

Energizing Comfort -5 خا�سية 

هي خا�سية ت�سل �أنظمة �لر�حة �لد�خلية ببع�سها، مثل �لتحكم يف 
�ملناخ و�ملعطر ومدفئ �ملقاعد و�ملو�سيقى و�لإ�ساءة و�لتهوية 
و�ملا�ساج وغريها، خللق �أف�سل بيئة ممكنة ل�سمان ر�حة �لر�كب 

و��ستمتاعهم بالرحلة.



 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 الدارة:
info@elwassat.com

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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اأ�صو�س تطرح اأنحف حا�صب �صخ�صي للألعاب يف العامل!
طرحت �رشكة اأ�س��س م�ؤخرا حا�سب 
الذي   »UX331  13  ZenBook«
مزود  �سخ�سي  حا�سب  اأنحف  يعد 
مبعالج ر�س�ميات للألعاب يف العامل 
واأرق  كاأف�سل  اجلهاز  هذا  و�سّنف 
 Ultrabook منط  من  حا�سب 
حتى  الفيدي�  للألعاب  خم�س�س 
ر�س�ميات  مبعالج  زود  اإذ  الآن، 
 Nvidia GeForce« ن�ع  من 
MX150«، ف�سل عن معالج رباعي 
وذاكرة   »IntelCore i5« الن�ى 
 »LPDDR3« ع�س�ائي  و�س�ل 
داخلية  وذاكرة  8 جيغابايت،  بحجم 

»SSD 256« غيغابايت.
اأنيق  بت�سميم  اجلهاز  هيكل  و�سنع 
والبل�ستيك  املعدن  بني  يجمع 
ب�سماكة 14 ملم فقط، وزود ب�سا�سة 
عر�س  بدقة  ب��سة   13.3 مبقا�س 
عن  ف�سل  بيك�سل،   )1920x1080(
3 منافذ »USB 3.0« واآخر لبطاقة 

 »microSD« اخلارجية  الذاكرة 
وزن  اأما  الأ�سابع،  لب�سمات  وما�سح 
احلا�سب الكلي فبلغ 1.12 كلغ فقط 

ت�سغيل  بنظام  احلا�سب  هذا  ويعمل 
ببطارية  ومزود   ،10  Windows
متتالية،  �ساعة   14 لـ  للعمل  تكفيه 

مزودة بخا�سية ال�سحن ال�رشيع التي 
اأقل  يف  منها   %60 �سحن  من  متكن 

من 50 دقيقة.

في�صبوك يطرح طريقة جديدة 
مل�صاركة املن�صورات اخلا�صة

خدمة »يوتيوب ريد« ت�صل 
اإىل 100 دولة قريبا

ت�سعى في�سب�ك لإدخال ميزة جديدة على املن�س�رات الن�سية 
 »Lists« ميزة  اأن  »Lists«ويبدو  ا�سم  حتمل  تطبيقها  عرب 
و�سيلة لإن�ساء ق�ائم ت�سم معل�مات يختارها امل�ستخدم مثل 
الأماكن التي يرغب يف ال�سفر اإليها اأو املهام الب�سيطة الي�مية 
وغريها مل�ساركتها مع الأ�سدقاء، يف حال كان امل�ستخدم ل 

يرى مانعا يف ن�رش بع�س املعل�مات اخلا�سة.
و�ستظهر امليزة مبجرد النقر على خيار »ما يدور يف ذهنك؟« 
)What’s on your mind?( ومن ثم ال�سغط على خيار 
اإن�ساء  ثم  ومن  الهاتف(،  )على   »Add to your post«

الق�ائم.
وميكن و�سع عناوين للق�ائم واإ�سافة رم�ز تعبريية خا�سة بها 
وو�سع جمم�عة من املعل�مات �سمن كل قائمة، حيث �سيتم 
عر�س خم�س معل�مات فقط واإخفاء البقية لتظهر فقط عند 

ال�سغط عليها.
مت  التي  اجلديدة  امليزة  اأن   »TechCrunch« م�قع  وذكر 
خللها  من  حتاول  و�سيلة  هي  فرباير،   13 الثلثاء  طرحها، 
املحت�ى  من  املزيد  تبادل  نح�  امل�ستخدمني  دفع  ال�رشكة 
�سابق  وقت  يف  اأ�سافت  اأن  بعد  �سفحاتهم،  على  ال�سخ�سي 
اخللفيات املل�نة لكتابة بع�س املن�س�رات، وميزة »هل تعلم؟« 
على  التطبيق  عرب   »Lists« خيار  اإتاحة  متت  وقد  وغريها 

.IOSنظامي الت�سغيل اأندرويد و

اأعلنت الرئي�سة التنفيذية ل�رشكة ي�تي�ب، �س�زان ووج�سيكي، 
اأن خدمة »ي�تي�ب ريد«املدف�عة للبث امل��سيقي �ستت��سع 
خلل  ووج�سيكي  وقالت  العامل  ح�ل  دولة   100 اإىل  لت�سل 
»Recode’s Code Media conference« يف  م�ؤمتر 
خدمة  ت��سيع  �سيبحث  ي�تي�ب  اإن  بكاليف�رنيا،  هنتنغت�ن 
»ريد« املدف�عة »اإىل العديد من البلدان الأخرى«، من دون 

حتديد م�عد البدء يف تنفيذ خطة الت��سع.
وقامت ال�رشكة يف هذا الإطار بالتعاون مع اأ�سحاب حق�ق 
امل�ستقلني  املبدعني  مع  عق�دا  وقعت  وقد  املحت�ى، 
من  وغريها  ال�سينما  وا�ست�دي�هات  التلفزي�ن  و�سبكات 
بخدمة  خا�س  حمت�ى  اإن�ساء  بهدف  الرائدة،  ال�رشكات 

»ي�تي�ب ريد«.
لغ�غل قدمت خدمة  اململ�كة  ال�رشكة  اأن  بالذكر  واجلدير 
للم�سرتكني  يتيح  ما  كاي«، يف عام 2015،  مي�زيك  »ي�تي�ب 
ثم  الإعلنات،  فيدي� م��سيقية خالية من  م�ساهدة مقاطع 
حت�لت اخلدمة اإىل »ي�تي�ب ريد« عام 2016، مل�ساهدة اأي 

مقطع فيدي� دون ظه�ر اإعلنات.

 Zooper Widget اإزالة التطبيق املليوين

من متجر غوغل بلي
دائًما وما زالت ميزة التخ�سي�س نقطة من نقاط الق�ة لدى نظام اأندرويد، �س�اء تخ�سي�س �سا�سة 

الهاتف الرئي�سية اأو �سا�سة القفل او ا�ستبدال اأيق�نات التطبيق، اأو حتى اإ�سافة القطع “ال�يدجت” من 

على ال�سا�سة والتحكم بالأل�ان واخلط�ط واحلجم واملكان، تطبيق Zooper Widget كان واحد من 

�سمن اأف�سل تطبيقات التخ�سي�س من على متجر ق�قل بلي ولكن يف هذه املرحلة مت اإزالته من على 

املتجر �س�اء الن�سخة املجانية اأو الن�سخة املدف�عة، وقبل اإزالته من على متجر بلي كان اأكرث من 

1 ملي�ن م�ستخدم قد حّمله، والن�سخة املدف�عة 2.قد جتاوزت الـ 100.000 األف حتميل فيما يخ�س 

الأ�سباب فمن املمكن اأن يك�ن ال�سبب عدم ن�ساط مط�ر التطبيق، حيث اأنه مل يح�سل على اأي حتديث 

خلل 3 �سن�ات، اأو رمبا جتاهل املطّ�ر حتذيًرا من ق�قل ك�ن اأن ال�رشكة م�ؤخًرا اإنتهجت �سيا�سة 

جديدة مما اأدى ذلك اإىل اإزالة التطبيق، اأخرًيا اأًيا كان ال�سبب فم�ستخدمي التطبيق ينتظرون بديًل 

منا�سًبا ولعل تطبيق KWGT يك�ن هذا البديل

علماء يتحكمون بالأجهزة 
عن بعد بحركة الإن�صان

كالينينغراد  مدينة  يف  احلي�ية  الأنظمة  معهد  يف  العلماء  اأمت 
اأوامر  اإر�سال  �ساأنه  من  جهاز  ت�سميم  على  العمل  الرو�سية 
الذي  الإلكرتونية و�سار اجلهاز  الأجهزة  اإىل  بعد  التحكم عن 
يتعامل مع خليا الأع�ساب يجمع لأول مرة بني القدرة على 
ت�س�ير الدماغ وقيا�س ن�ساط الألياف الع�سلية وحركة العني، 
الدماغ  واجهة  خلق  بهدف  ال�سط�ح  حرارة  درجة  وت�سجيل 
اإىل  بعد  عن  التحكم  اإ�سارات  لإر�سال  ذلك  وكل  الكمبي�ترية. 

الأجهزة املختلفة.
وقد اأطلق على امل�رشوع ت�سمية »بالليكا« )الآلة امل��سيقية 
كاتب  اإىل  ن�سبة  وذلك  مثلث(،  �سكل  على  ال�ترية  الرو�سية 
الروايات اخليالية، فادمي بان�ف، الذي يحمل اأحد اأبطاله يف 
دماغه رقاقة ت�سمى »بالليكا« جتعل �ساحبها ميتلك قدرات 

عجيبة.
الأنظمة احلي�ية  العلماء يف معهد  الذي اخرتعه  لكن اجلهاز 
م��سيقية،  اآلة  باأي  اأبدا  له  علقة  ول  مثلث  �سكل  على  لي�س 
اأن  مع  بالتفاحة.  له  علقة  ل  التي  »اآبل«  اأجهزة  �ساأن  �ساأنه 
يتمتع  وجعله  اجلهاز  ت�س�يق  يف  �ست�ساعد  »بالليكا«  ت�سمية 

ب�سعبية لدى امل�ستخدمني.
�س��سارينا،  ناتاليا  احلي�ية  الأنظمة  معهد  مدير  نائب  وقالت 
الإلكرتونية  الألعاب  ي�ستخدم  اأن  )بالليكا(  جهاز  »ب��سع  اإن 
عن بعد، واأن يتحكم يف كر�سي متحرك للمع�قني ويف يد اآلية 
)روب�ت(. وميكن اأن ي�ستخدمه اأي مري�س ي�سعب عليه زيارة 
عيادة الطبيب وذلك لإر�سال نتائج فح��سه وتخطيط دماغه 
الكهربائي اإىل الطبيب اأو اإىل اأي م�ست�سفى. وما مييز اجلهاز 

اأي�سا ه� ت�سميمه و�سناعته من قطع غيار رو�سية فقط«.

املوؤ�س�سة الوطنية لل�سناعات اللكرتونية ل�سيدي بلعبا�س 

ا�صتعداد لت�صويق اأوىل الهواتف
 الذكية ابتداء من جانفي

اأوىل  لت�س�يق  بلعبا�س  ل�سيدي  اللكرتونية  لل�سناعات   ال�طنية  امل�ؤ�س�سة  ت�ستعد 
الثنني  اأم�س  به  ما �رشح  املقبل ح�سب  �سهر جانفي  ابتداء من  الذكية  ه�اتفها 

الرئي�س املدير العام لذات امل�ؤ�س�سة جمال بكارة.
واأو�سح ذات امل�س�ؤول لدى تن�سيطه لندوة �سحفية بخ�س��س اإطلق اأوىل اله�اتف 
الذكية اأن »امل�ؤ�س�سة ال�طنية لل�سناعات اللكرتونية جنحت بف�سل اجله�د املبذولة 
خلل ال�سن�ات الأخرية يف تن�يع منتجاتها حيث تطلق الي�م اأوىل اله�اتف الذكية 

منذ  اخت�ست  التي  »امل�ؤ�س�سة  اأن  ،وذكر  التكن�ل�جيات«  اأحدث  من  امل�سنعة 
هذا  يف  نف�سها  تفر�س  اأن  ا�ستطاعت  التلفزي�ن  اأجهزة  �سناعة  يف  ا�ستحداثها 
امليدان كعلمة جتارية وطنية قادرة على املناف�سة على اأعلى درجة« م�سريا اإىل 
من  امل�سنعة  املنتجات   تن�يع  على  كذلك  ارتكز  امل�ؤ�س�سة  تط�ير  »خمطط  اأن 
خلل ال�ستثمار يف جمال اله�اتف الذكية وه� اخليار الطم�ح الذي تطلب جهدا 
اأجل حتقيق هذا  والعاملني على مدار �سن�ات من  الإطارات  كبريا بذلته خمتلف 
اللكرتونية  لل�سناعات  ال�طنية  امل�ؤ�س�سة  اأن  اإىل  املتحدث  ذات  الهدف«واأ�سار 
قادرة على مناف�سة املنتجات امل�سنعة عامليا يف ما يتعلق بالتكن�ل�جيات احلديثة 
املعتمدة يف ت�سنيع اله�اتف الذكية م�سيفا اأن امل�ؤ�س�سة �ست�جه منتجاتها للجمه�ر 
باأ�سعار مدرو�سة واأفاد يف هذا ال�سياق اأن امل�ؤ�س�سة اأطلقت يف مرحلة اأوىل اأربعة 
اأن�اع من اله�اتف الذكية على غرار EF1 ، E1 ، E5 ، E7 وهي اله�اتف امل�سنعة 
مائة باملائة بامل�ؤ�س�سة وتت�فر على اأحدث التكن�ل�جيات يف ما يتعلق بالكامريا 

وامليزات التقنية الأخرى على غرار البطارية وقدرة التخزين وغريها.



البليدة 

اجللفة 

والية  �أم�س  �أول   �حت�ضنت 
�جلهوية  �لبطولة  �إجر�ء  �در�ر 
�لفردي  بامل�ضد�س  للرماية 
�ل�رشطة  م�ضالح  بني  ما 
لناحية �جلنوب �لغربي   وهذ� 
للمركب  �لرماية  بقاعة 
�ملتو�جد  الأمن  �لريا�ضي 
 45 تليالن  مب�ضاركة  بحي 
�من  من  ريا�ضية  و  ريا�ضيا 
تندوف  و  �در�ر  ب�ضار  واليات 
�ضديد  ريا�ضي  تناف�س  وبعد 
�لفردي  بامل�ضد�س  �لرمي  يف 

للوالية  �لعام  �الأمني  بح�ضور 
�لوالئي  �الأمن  رئي�س  رفقة 
 15 تاأهل  و�ضيوف   �أين 
ريا�ضيا و ريا�ضية �إىل �لبطولة 
الحقا  �ضتجرى  �لتي  �لوطنية 
�در�ر  والية  �من  �حتل  حيث 
�ملرتبة �الأوىل فيما �حتل �من 
�لثانية  �ملرتبة  ب�ضار  والية 
�ملرتبة  تندوف  والية  �من  و 
�رشف  على  نظم  �لثالثة كما 
��ضتقبال  حفل  �مل�ضاركني 
�الأو�ئل  �لفائزين  تكرمي  ومت 
ممار�ضة  يف  لهم  ت�ضجيعا 
ريا�ضة �لرمي و�لتي تدخل يف 

نطاق مهامهم.

العدد : 4563/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

بو�سريفي بلقا�سم .
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نظمت بوالية ادرار

البطولة اجلهوية للرمي بامل�شد�س ل�شرطة اجلنوب الغربي

توافد كبري لل�شياح على منطقة ال�شريعة 

عر�س اأوبريات »قال ال�شهيد« 

بال�رشيعة  �ملناخية  �ملحطة  ت�ضهد 
�ليوم  �ضبيحة  منذ  �لبليدة(  )والية 
من  لل�ضياح  كبري�  تو�فد�  �جلمعة 
ت�ضجل  كما  �لوطن  واليات  خمتلف 

�لطرق �ملوؤدية �إليها �كتظاظا خانقا 
يف حركة �ملرور.

للحماية  �ملحلي  �ملدير  و�أو�ضح 
�ملدنية نور �لدين فدي �أن م�ضاحله 

ب�رشية هامة  و  و�ضائل مادية  جندت 
ال�ضتقبال �لزو�ر و حت�ضبا لت�ضجيل �أي 
حادث عر�ضي جر�ء لعب �ملو�طنني 
بالثلوج  منهم  �الأطفال  خا�ضة  و 

�حلماية  من  عونا   14 �أن  م�ضيفا 
يوجدون  �إ�ضعاف  �ضيارتي  و  �ملدنية 
مدينة  �ضياح  ملر�فقة  �ملكان  بعني 

�لورود باحلظرية �لوطنية لل�رشيعة.

�خلمي�س  �أم�س  �ضهرة  عر�س  مت 
�أحمد  �جلهوي  �مل�رشح  بركح 
»قال  �أوبري�ت  باجللفة  بوزيد  بن 
عليها  �أ�رشفت  مبادرة  �ل�ضهيد« يف 

مديرية 
�لثقافة يف �إطار �إحياء يوم �ل�ضهيد 
كل  من  فرب�ير   18 لــ  �مل�ضادف 

�ضنة.
وقد ��ضتمتع �جلمهور �لعري�س �لذي 
ح�رش بقوة فعاليات هذه �لتظاهرة 
�لثقافية �لتي �ضنع م�ضهدها �لفني 
و�أد�ء  ر�ئعة  كوريغر�فية  لوحات 
من  لكوكبة  �خل�ضبة  على  متميز 
حممد  �لفنان  بينهم  من  �لفنانني 

عجاميي و�لفنانة جهيدة ويف ختام 
�ل�ضلطات  ح�رشته  �لذي  �لعر�س 
�لفنانني  تكرمي  للوالية مت  �ملحلية 
�لفني  �لعمل  هذ�  يف  �مل�ضاركني 
مديرية  من  ت�ضجيعية  بادرة  يف 
�لفني  �لعمل  هذ�  ويروي  �لثقافة. 
�لوطني  �لديو�ن  �أنتجه  �لذي   --

وزير  ن�ضه  وكتب  و�الإعالم  للثقافة 
�لثقافة عز �لدين ميهوبي و�أخرجه 
تلحني  ومن  �لقادر  عبد  حميدة 
 -- بوليفة  حممد  �لر�حل  �لفنان 
يف  �ضاركت  جز�ئرية  عائلة  ق�ضة 
�إبان  �لفرن�ضي  �ال�ضتعمار  مقاومة 

�لثورة �لتحريرية �ملجيدة.

لكرة  �در�ر  �ضبيبة  �أم�س  عادت 
بطولة  يف  تن�ضط  و�لتي  �ليد 
�لديار  �لثاين  من خارج  �لق�ضم 
نادي  ح�ضاب  على  ثمني  بفوز 
فيها  ��ضتد  مقابلة  يف  غليز�ن 
�لنتيجة  كانت  و�لتي  �لتناف�س 
طو�ل  بالتعادل  متقاربة 

�لثو�ين  غاية  �ملقابلة  �يل 
�ضبيبة  فرق  �ضجل  �أين  �الأخرية 
و�نتهت  �لتفوق  �إ�ضابة  �در�ر 
ل�ضالح  �إ�ضابة  ب28  �ملقابلة 
�إ�ضابة   27 مقابل  �در�ر  فريق 
لفريق نادي غليز�ن هذه �لنتيجة 
خ�ضارته  بعد  �لفريق  تريح 

د�رة  بعقر  �ملا�ضي  �الأ�ضبوع 
�ل�ضلف  �ضلي من  و�د  ناي  �أمام 
�لتي  �مل�ضاكل  من  بالرغم 
يعاين منها ح�ضب رئي�س �لفرق 
و�لتي  �ملادية  منها  خا�ضة 
�أ�ضبحت تاأثر ب�ضكل �ضلبي على 
�إيل واليات بعيدة  �لفريق  تنقل 

�ل�ضعود  �لفريق  �ضيع  �ين 
و�حتالله  �ملا�ضي  �ملو�ضم 
�إيل  وي�ضعي  �لثالثة  �ملرتبة 
حتقيق مرتبة م�رشفة �إذ� نظر 
�لريا�ضة  م�ضوؤويل  و�ضاعده 

بوالية �در�ر
بو�سريفي بلقا�سم 

�شبيبة ادرار لكرة اليد حتقق فوز خارج الديار بالرغم من امل�شاكل التي تعيقه ..

�أوروبا  ملجل�س  �لعام  �الأمني  �أعرب 
من  قلقه  عن  ياغالند  ثوربيورن 
�لتي  �لطو�رئ  حالة  ��ضتمر�ر 
بعد  �لرتكية  �حلكومة  فر�ضتها 
يف  �لفا�ضلة  �النقالب  حماولة 
ياغالند  وقال  برتكيا   2016 جويلية 

يف  �حلقوق  طالب  �أمام  كلمة  يف 
�لعا�ضمة �لرتكية �أنقرة: »كثريون منا 
ي�ضعرون بالقلق من وطاأة ومدة حالة 
�لطو�رئ �ملطبقة«وتطرق �مل�ضوؤول 
�لتوقيف  حمله  �إىل  �الأوروبي 
�ضحفيني  على  �أنقرة  �ضنتها  �لتي 

عن  ومد�فعني  بلديات  وروؤ�ضاء 
حملة  »�ضن  وقال:  �الإن�ضان،  حقوق 
�أجو�ء  ن�رش  �إىل  يوؤدي  �العتقاالت 

خميفة يف كل �ملجتمع«.
�إىل  �لرتكية  ودعا ياغالند �حلكومة 
در��ضة �لطلبات ودعو�ت �الأ�ضخا�س 

�ملعنيني باحرت�م �التفاقية �الأوروبية 
حلقوق �الإن�ضان، م�ضيفا �أن: »حتميل 
�الإن�ضان  �الأوروبية حلقوق  �ملحكمة 
�أكرث من طاقتها لن يوؤدي �ضوى �إىل 
ورغبة  قدرة  عن  �لت�ضاوؤالت  طرح 

تركيا يف �حرت�م �التفاقية«.

قلق اأوروبي من حالة الطوارئ التي تفر�شها تركيا
م�ستغامن

العثور على رابع جثة بعر�س البحر خالل اأ�شبوع  
مت �لعثور يف �ضاعة متاأخرة من ليلة �خلمي�س 
�لبحر  بعر�س  �لهوية  جمهولة  جثة  ر�بع  على 
ب�ضو�حل م�ضتغامن خالل �أ�ضبوع، ح�ضبما علم 

و�أو�ضح  �ملدنية  �حلماية  من  �جلمعة  �أم�س 
�لبحرية  �أن فرقة �لغطا�ضني للوحدة  �مل�ضدر 
�لوحد�ت  مع  وبالتن�ضيق  �ملدنية  للحماية 
بانت�ضال  قامت  �ل�ضو�حل  حلر��س  �لعائمة 
جثة يف حالة متقدمة من �لتعفن على بعد 10 
بني  �لو�قع  �ل�ضلف  �ضاطئ  �ضمال  كيلومرت�ت 

بلديتي م�ضتغامن وبن عبد �ملالك رم�ضان.
هذه  حتويل  �مل�ضدر-  لذ�ت  –وفقا  ومت 
باملوؤ�ض�ضة  �جلثث  حفظ  م�ضلحة  �إىل  �جلثة 
مبدينة  �ضيقيفار�«  »�رن�ضتو  �ال�ضت�ضفائية 
م�ضتغامن للقيام باالإجر�ء�ت �لقانونية �ملعتادة 

�لعثور  �أ�ضبوع  يف  ومت  �حلاالت  هذه  مثل  يف 
على ثالثة جثث يف نف�س �لظروف، حيث مت 
�كت�ضاف جثة جمهولة �لهوية �جلمعة �ملا�ضية 
ب�ضاطئ »كاف و�عر« ببلدية حجاج وبقايا جثة 
»�لبحارة«  ب�ضاطئ  �ل�ضبت  �ل�ضفلي(  )�جلزء 
حالة  يف  ثالثة  وجثة  بوغامل  �أوالد  ببلدية 
ب�ضاطئ  ظهر�  �لثالثاء  �لتعفن  من  متقدمة 
ي�ضيف  م�ضتغامن،  ببلدية  �ملجدوب  �ضيدي 
�جلثة  هذه  تكون  �أن  ويرجح  �مل�ضدر  نف�س 
ل�ضخ�س حاول �لهجرة غري �ل�رشعية �نطالقا 
�ل�ضاحلية  �لواليات  �أو  م�ضتغامن  �ضو�حل  من 
�ملجاورة خالل �الأيام �ملا�ضية قبل �أن يهلك 
�الأحو�ل �جلوية  �ضوء  ب�ضبب  �لبحر  يف عر�س 

و�رتفاع �الأمو�ج، كما �أ�ضري �إليه. 

اأمن والية اجلزائر

 توقيف 7 اأ�شخا�س وحجز 
900 قر�س مهلو�س بالرويبة  

�أوقفت م�ضالح �أمن والية �جلز�ئر يف عمليات 
فيهم  م�ضتبه  �أ�ضخا�س   )07( �ضبعة  متفرقة 
بتورطهم يف ق�ضايا خمتلفة متعلقة باحليازة 
�ملهلو�ضة  و�الأقر��س  للمخدر�ت  �لرتويج  و 
حيث مت حجز �أزيد من 900 قر�س مهلو�س، 
الأمن  بيان  يف  �جلمعة  �أم�س  جاء  ح�ضبما 

�لوالية. و�و�ضح �لبيان �ن �ملوقوفني �ل�ضبعة 
و�لرتويج  �حليازة  تخ�س  ق�ضايا  يف  تورطو� 
مت  وقد  �ملهلو�ضة  و�الأقر��س  للمخدر�ت 
على �ثرها حجز )929( قر�س مهلو�س و)94( 
غر�م من �لقنب �لهندي  ومبلغ مايل قدره 15 

مليون �ضنتيم.

من 18 اإىل 23 فرباير 

 م�شاهل يف زيارة رمية اإىل رو�شيا 
و رو�شيا البي�شاء و تركيا 

�شالح اجلو الأمريكي ي�شكل اأ�شطول من »الأ�شباح«

�لقادر  عبد  �خلارجية  �ل�ضوؤون  وزير  �ضيقوم 
فيدر�لية  من  كل  �ىل  ر�ضمية  بزيارة  م�ضاهل 

رو�ضيا و جمهورية رو�ضيا �لبي�ضاء و جمهورية 
�أفاد  ح�ضبما  فرب�ير،   23 �إىل   18 من  تركيا 
�جلمعة.  �أم�س  �خلارجية  �ل�ضوؤون  لوز�رة  بيان 
رئي�س  بها  �ضيقوم  �لتي  »�لزيارة  �ضت�ضكل  و 

و   18 يومي  رو�ضيا  �ىل  �جلز�ئرية  �لدبلوما�ضية 
19 فرب�ير 2018 فر�ضة جديدة لتعزيز عالقات 
بلغت  �لتي  �لبلدين  بني  �الإ�ضرت�تيجية  �ل�رش�كة 
م�ضتوى ن�ضج كبري مثلما توؤكده �لزيار�ت �لعديدة 
�لرفيعة �مل�ضتوى بني �لبلدين �لتي �أجريت خالل 
�ل�ضنتني �الأخرييتني، ح�ضبما �أكد ذ�ت  �مل�ضدر.

يعتزم �ضالح �جلو �الأمريكي �رش�ء 100 قاذفة ثقيلة من 
ت�ضتخدم   »Raider  21-B« �جلديد من طر�ز  �جليل 
فيها تكنولوجيا �لتخفي )�ضتيلز( �حلديثة وينوي �ضالح 
 »Spirit  2-B« قاذفات  ��ضتخد�م  وقف  بد�ية  �جلو 
بغية  �ال�ضرت�تيجية،   »Lancer  1-Rockwell B»و
 21-B« برنامج  لدعم  �لالزمة  �الأمو�ل  على  �حل�ضول 

.»Raider
مو��ضفات  �الآن  �إىل  �الأمريكي  �جلو  �ضالح  ين�رش  ومل 
 Popular« �ضحيفة  وقالت  �لتقنية.  �لطائرة 
 21-B« طائرة  �إن  �الأمريكية   »Mechanics
�ضيء  كل  قبل  تتميز  �خلام�س  �جليل  من   »Raider

�جلو  �ضالح  �أن  �لعلم  مع  �لتخفي،  على  فائقة  بقدرة 
ينوي �رش�ء معد�ت م�ضاعدة تزود بها �لطائر�ت مببلغ 

80 مليون دوالر.
�أوردت، يف  قد   »The Aviationist« وكانت مدونة 
دي�ضمرب �ملا�ضي، معلومات عن ن�ضاط غري عادي يف 
�ضهدت  �رشية  ع�ضكرية  قاعدة  ب�ضفتها   ،51 منطقة 
�خلرب�ء  والحظ   .»Raider  21-B« طائرة  �ختبار�ت 
و�ل�ضحفيون ظهور عنرب كبري ومدرج جديد يف �لقاعدة 
�لع�ضكرية، و�فرت�ضو� �أن �لقاعدة �ضهدت �ختبار قدرة 
منظومة حجب �الأ�ضعة حتت �حلمر�ء �لتي ت�ضدر عن 

ج�ضم �لطائرة وحمركاتها.

 نفوق 07 خرفان يف حريق
 داخل منزل باملدية

غرب  منزل  د�خل  حريق  �م�س  �ول   �ضب 
�أوالد  فرقة  �مل�ضمى  باملكان  مكتمل 
خ�ضائر  ��ضفرعن  �مليهوب  بلدية  بوعزة 
مادية متثلت يف نفوق 07 خرفان و�حرت�ق 
ماطال   05 و  طاوالت   10 تنب  حزمة   12

طرف  من  �حلريق  �خماد  مت  ��ضفنجية 
�لثانوية  للوحدة  �ملدنية  �حلماية  رجال 
باقي  حماية  مت  فيما  �لعزيزية  لد�ئرة 

�ملنزل و مل ت�ضجل �أية خ�ضائر ب�رشية .
  الهواري بلزرق

  موقف ...
قبل ت�ضويت جمل�س �الأمن على قر�ر تر�مب توعدت 
�مل�ضاعد�ت  بقطع  هيلي  نيكي  �الأمريكية  �ل�ضفرية 
�ملوقف  �ضتتخندق يف �ضف  �لتي  �لبلد�ن  �ملالية عن 
»�لوكالة  تقارير  تك�ضف   ، له  �لد�عمة  و  �لفل�ضطيني 
�الأمريكية للتنمية �لدولية«، �أنه يف �لعام �ملن�رشم2016 
�الأمريكية  �مل�ضاعد�ت  من  عربية   20دولة  ��ضتفادت 
بينها  من  و  �الإفريقي  �ل�ضمال  منطقة  يف  وخ�ضو�ضا 
�لتي تلقت م�ضاعد�ت بقيمة عام 2016 على  �جلز�ئر 
للمجال  خ�ض�ضت  منها   %  91 دوالر،  مليون   17.8
�الإغاثة  للحاجيات  كان  �الأعلى  �لدعم  �لتنموي، 

للحكومة  �ملوجه  �لدعم  ثم  مليونا،  بـ12  �الإن�ضانية 
يتجاوز  بينما مل  دوالر،  بـ4 ماليني  �ملدين  و�ملجتمع 

�لدعم �الأمني 1.4 مليونا.
و تكون �جلز�ئر �قل �لدول تعلقا مبا جتود به �خلزينة 
�الأمريكية  �لوكالة  ن�رشته  تقرير  فح�ضب  �الأمريكية  
للتنمية يف 2016 هو �لعام �لذي تلقت فيه �جلز�ئر �أكرب 
قدر من �مل�ضاعد�ت، فيما يعد 2005 �لعام �الأقل، �إذ 

مل تتجاوز قيمة �لدعم �الأمريكي 2.5 مليونا.
 82 على  ح�ضلت   فقد  �ملغربية  �ململكة  �جلارة  �أما 
مليون دوالر، 84 % منها للمجال �لتنموي و16 باملائة 

للمجال �لع�ضكري،  �أما ليبيا فقد كان من ن�ضيبها  26.6 
ماليني دوالر، خ�ض�ضت كلها للدعم �لتنموي، لكن 13 

مليونا منها كانت خم�ض�ضة لـ«بناء �ل�ضلم �ملدين« .
ليك�ضف  �مل�ضاعد�ت  بقطع  �الأمريكي  �لتلويح  ياأتي 
ترمي  ال  فهي  �الأمريكية  �الإد�رة  تخفيه  مما  جانبا 
دوالر  كل  �أمام  لتجني  �إال  �ل�رش�ئب  د�فعي  بدوالر�ت 
تنفقه ع�رش�ت �ملاليري عرب كثري من �لقنو�ت ،ف�ضال 
عن ذلك هو تر�ضيم لالبتز�ز مبعيار دولة عظمى فحتى 
�لكويت يتلقون دعما ماليا ال  �ل�ضعودية و �الإمار�ت و 
يتجاوز عتبة �ملليون و ن�ضف �ملليون دوالر و�الإمار�ت 

هي �أكرث دولة تتلقى دعما �أمريكيا مبقد�ر 1.1 مليون 
�أمريكية  �أمو�ل  �إىل  بحاجة  �لدول  هذه  ..فهل  دوالر 
�ملدين.. �ملجتمع  دعم  و  �ملحلية  �لتنمية  لتحقيق 

حتدث �أ�ضياء غريبة حتتاج �إىل وقفة متاأنية معها ل�ضرب 
البتز�ز  �أخرى  �أور�قا  متلك  تر�مب  �أغو�رها..�إد�رة 
�أقل  �لدول  تلك  تعترب حكام  و م�ضاومتها وهي  �لدول 

من مرتبة �ضفري من �ضفر�ئها.
�جلز�ئر من بني �لدول �لتي �ضوتت �ضد قر�ر تر�مب 
ما  �الأمريكية..هذ�  �الإد�رة  تلويحات  �ضتطالها  فهل 

�ضتكت�ضفه �الأيام �لقادمة

اجلزائراأ قل تعلقا مبا جتود به اخلزينة الأمريكية
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