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�ش4�سباط تون�سيون التقوا قيادات من اجلي�ش لتن�سيق اجلهود امليدانية 

قايد �سالح ياأمر ب�سحق كتيبة الفتح املبني 

اأويحي يف ر�سالة مبنا�سبة تاأ�سي�ش الأرندي

ما يجري يف اجلبهة االجتماعية مناورات �سيا�سية

 �ش3

�ش3

التن�سيقية الوطنية لأ�ساتذة 
العلوم الإ�سالمية، توؤكد:

طريقة تعامل الو�ساية مع 
االأ�ساتذة امل�سربني مهينة

تلم�سان 

حجز اأزيد من 1,5 كيلوغرام من  الكيف املعالج
  �ش2

�ش24�ش6

وايل ورقلة اليوم بدائرة 
احلجرية  

ب�سبب »ف�سل« حملتي التلقيح 
املنظمتني يف 2017 و 2018 

ظــــــــهــــــور حـــــــاالت 
جديدة للبوحمرون 
و احل�سبة االأملانية

الدكتور �سليم قاللة  يف منتدى الذاكرة

 علـــــينا العــــودة اإلــى
 املبادئ االأ�سا�سية 
لت�سحيات ال�سهداء  �ش3�ش4

�ش4

�ش4

�ش4

 �ش3

الناطق الر�سمي با�سم 
�سهاب: �سديق  "الأرندي"، 

اأويحــيـــــى مل يــــ�ســــف 
االأ�ساتذة بالـقرا�سنة

عبداملجيد منا�سرة:

 املعار�سة ف�سلت
 يف تقدمي البدائل

دعا الأطباء و الأ�ساتذة 
امل�سربني  اإىل التعقل

ولــــــد عبـــــا�س يـــطـــالــــــب 
احلكومة بفتح باب احلوار 

مبنطقة تار�سات بلدية امليلية بجيجل
الق�ساء على  االإرهابي 
اخلطري "اأبو دجانة"
برنامج ال�سراكة اجلزائرية_ 

الفرن�سية يف جمال ال�سغل 

الــــــوكـــــــالة الوطنـــــية
 للت�سغيل تطلق خدمة 
"اإيكوث+" املجانية 

املجموعة متورطة يف اغتيال 05 ع�سكريني بتب�سة 
2000 ع�سكري ي�ساركون يف عملية تعقب بقايا اجلماعات االإرهابية 

اجلمهورية رئي�ش  "•        تدخل 
 اأ�سحى �سروريا

متكنت قو�ت �ل�رشطة باأمن والية تلم�سان من حجز �أزيد من 1،5 كيلوغر�م من �لكيف �ملعالج، مع توقيف م�ستبه فيه يف �لعقد �لثاين من �لعمر، على م�ستوى �إحدى 
�لطرق �لربطة بني بلديتي �حلناية وبن �سكر�ن...



املحرتف  الق�سم  لقاءات  �سهدت 
من  العديد  اأم�س،  اأول  ليوم  الأول 
غريت  التي  التحكيمية  الأخطاء 
انتهت  حيث  املباريات،  نتائج 
"تاجنانت"  مع  "اجليا�سكا"  مقابلة 
بفوز هذا الأخري بف�سل هدف غري 
�رضعي وعدم احت�ساب �رضبة جزاء 
�رضعية للفريق القبائلي، اأما مباراة 
"الق�سنطيني"،  نظريه  مع  العميد 

اجلزائر  مولودية  ل�سالح  فانتهت 
ت�سجيل  مع  لكن  كاملة،  بثالثية 
"بن دبكة"هدف من و�سعية ت�سلل، 
مباراة  عرفت  فقد  الأخري  ويف 
احلرا�س،  واحتاد  العا�سمة  احتاد 
للفريق  احت�ساب �رضبة جزاء  عدم 
حملل  اأكده  ما  ح�سب  احلرا�سي، 

وخبري التحكيم "زكريني".

يحت�سن ق�رض الثقافة مفدي زكريا ملتقى الرتاث الذي 
يجري يف �سياق ال�سنة

الرتاثية الأوروبية واملقرر بتاريخ 26 فيفري اجلاري، 
ال�سفارة  طرف  من  تنظيمها  مت  التي  املبادرة  وهي 
واملعهد  الثقافة  وزارة  جانب  اإىل  باجلزائر  اليطالية 
الثقايف اليطايل، حيث �سيتم عر�س املوروث الثقايف 

اليطايل واجلزائري والتزاوج بينهما.
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ر�ؤية من الواقع
ت�سعة وع�رضون �سنة من اجلفاء والركود متر على 
تاأ�سي�س احتاد املغرب العربي ، حيث كل موؤ�س�سات 
اأي  ،و  ولغية  باطلة  قراراته  و  معطلة  الحتاد 
وجهات  تقريب  اأو  اأع�سائه  بني  للتقرب  حماولة 
ول  تكامل  ول  وحدة  فال   . بالف�سل  تبوء  النظر 
تقارب ،اما ماجاء يف برقية الرئي�س بوتفليقة والتي 
، فاإنها حماولة  للعاهل املغربي باملنا�سبة  وجهها 
من  ي�ست�سف  م�سفرة  الهمم  ور�سالة  ل�ستنها�س 
ورائها حماولة لإعادة بعث الحتاد . باعتباره تكتل 
ماآ�سي  من  به  مرت  ما  رغم  املغاربية  للدول  مهم 
وحدتهم  اجل  من  واجهتها  عراقيل  وبعد   ، وحمن 
 ، واحد  كيان  واجتماعيا حتت  و�سيا�سيا  اقت�ساديا 
يف ظل الظروف الدولية الراهنة وال�رضاع من اجل 

البقاء . فكل مقومات الوحدة موجودة بدءا بالرقعة 
م�ساألة  اإىل  الهام  ال�سرتاتيجي  واملوقع  اجلغرافية 
و  املذهبية  وحدة  وحتى  والدين  واللغة  النتماء 
 . الوحدة  نحو  املغاربية  ال�سعوب  قابلية  مدى 
عند  يطغى  الذي  الغربية  ال�سحراء  م�سكل  ورغم 
خا�سة  العالقات  �سفو  ليعكر   ، للقاء  حماولة  كل 
بني ال�سعبني ال�سقيقني اجلزائري واملغربي .ال انه 
اأكرث من ذي قبل  ميكن جت�سيد تلك الوحدة  اليوم 
وخلق جو من التعاون وفر�س تقارب اأكرث  وحتريك 
توافقية  �سيغة  اإيجاد  اجل  من  الحتاد  موؤ�س�سات 
حول امللفات الثنائية بني كل الأقطار املغاربية مبا 
فيها تلك التي ت�سكل خالفا ظرفيا ميكنه حله . لن 
الإرهابية  اجلماعات  من  خا�سة  يتهددها  اخلطر 

مل  احلدود  اذ  والب�رض.  ال�سالح  وجتار  واملهربني 
كما   . والتفاهم  بالتوافق  اإل  حتمى  ولن  اأمنة  تعد 
يتطلب  مغاربية  دول  لكل  الغذائي  الأمن  توفري  ان 
واإمكانياتها  خ�سو�سياتها  ح�سب  كل  التعاون 
ميدان  .خا�سة  البقاء  عن�رض  توفري  على  وقدرتها 
الفالحة والزراعة، فالأموال متوفرة واليد العاملة 
موجودة واملاليني من الأرا�سي اخل�سبة وخمزونها 
فقط   . كبري  ال�سدود  ومياه  اجلوفية  املياه  من 
تنتظر النية ال�سادقة والتاأ�سري لالنطالق،و لتن�سيط 
�سبيل  يف  كلها  ت�سب  م�ساريع  لتج�سيد  التفاقيات 
نحو  وب�سعوبها  بها  والرتقاء  الدول  تلك  تقوية 
بالقت�ساد  النهو�س  اإمكانيات  توافر  مع  الأف�سل. 
اإحياء  ميكنها  التي  الأولية  املواد  بتوفر  املغاربي 

بالطاقات  والنهو�س   . هامة  حتويلية  �سناعات 
تعترب  التي  ال�سم�سية  الطاقة  خا�سة  املتجددة 
�سالحا واقت�سادا يدر املاليري من الدولرات . ثم 
اإن�ساء  مع  التاأ�سرية  واإلغاء  احلدود  فتح  التفكري يف 
ال�سياحة  بعث  و  التجاري  للتبادل  حرة  مناطق 
والهتمام  التقليدية  وال�سناعات  احلرف  وت�سجيع 
اطار  يف  الزاخر  و  امل�سرتك  ال�سعبي  بالرتاث 
التبادل الثقايف...الخ . هذه مقتظيات املرحلة التي 
الراهن  الظرف  يف  العربي  املغرب  دول  تتطلبها 
ليكون  هياكله  تفعيل  واإعادة  الحتاد  تن�سيط  بغية 
هيبتها  املنطقة  لدول  تعيد  ودولية  اإقليمية  قوة 

وحتفظ لها اأمنها وت�سون كرامة �سعوبها .

جمعية العالمة الدي�سي وجريدة الو�سط نحو العاملية
املن�سورة  للمقالت    تبعا 
) الو�سط  �سفحات)  يف 
حممد  ال�سيخ  العالمة  عن 
الدي�سي  الرحمن  عبد  بن 
ازداد   )  1921  -1854  (
على  والطلب  الهتمام 
والرتجمة  الدي�سي  موؤلفات 
حلياته. فبمجرد ن�رض مقال 
املكاتبات   ( ب�سكر  الأ�ستاذ 
الدي�سي  بني  العلمية 
والكتاين ( حتى قامت عائلة 
املغرب  من  الكتاين  ال�سيخ 
تطالب  بالأ�ستاذ  بالت�سال 
املكتوبات  من  املزيد 
واملن�سورات والر�سائل . كما 

ات�سل عامل ا�سباين بجمعية 
بالدي�س  ومقرها  ال�سيخ 
وطلب من اجلمعية ال�سماح 
)الن�سح  ر�سالة  برتجمة  له 
اىل  العربية  (من  املبذول 
اأ�ستاذ  قام  كما  ال�سبانية. 
من الكويت بفهر�ست مكتبة 
الكثري  ونوق�ست  الدي�سي. 
والأطروحات  الر�سائل  من 
حول حياته وم�ساره العلمي 
للدكتوراه  منها  ر�سالتني   .
ور�سالة  اجلزائر  بجامعة 
تيبازة  جامعتي  من  بكل 
ماج�ستري  .و  البليدة  و 
واكرث   . بلعبا�س  ب�سيدي 

بجامعات  ما�سرت   20 من 
واجللفة  �سوف  وادي 
..الخ  وق�سنطينة  وورقلة 
اكت�ساف  موؤخرا  مت  .كما 
منها  جديدة  خمطوطات 
الدي�سي  لل�سيخ  تف�سري 
مبدينة  حلياته  ،وترجمة 
ا�ستطاعت  وقد   . مغنية 
تعيد  ان  الو�سط  جريدة 
بع�س  بف�سل  مكانته  لل�سيخ 
الكتاب و جمهودات جمعية 
يراأ�سها  والتي  الدي�سي 
املحامي  الأ�ستاذ  حفيده 
عبد  بن  الكرمي  عبد 

الرحمن .

تلم�سان 

حجز اأزيد من 1,5 
 كيلوغرام من

 الكيف املعالج

ملتقى الرتاث 
بق�سر الثقافة

متكنت قوات ال�رضطة باأمن ولية تلم�سان 
من حجز اأزيد من 1،5 كيلوغرام من الكيف 
العقد  فيه يف  م�ستبه  توقيف  املعالج، مع 
اإحدى  م�ستوى  على  العمر،  من  الثاين 
وبن  احلناية  بلديتي  بني  الربطة  الطرق 
�سكران، اأين لفت اإنتباههم مركبة م�سبوهة 
ال�سيارة  �ساحب  م�ساهدة  ومبجرد 
خطرية  مبناورة  قام  ال�رضطة  لعنا�رض 
و�سط الطريق م�ستديرا جلهة اأخرى ليتم 
ال�سيارة  تفتي�س  وبعد  وتوقيفه،  مالحقته 
عرثا بداخلها على كمية معتربة من الكيف 
املعالج م�سكلة من 18 �سفيحة قدر وزنها 
كانت خمبئة  765 غرام  و  كيلوغرام   01 بـ 
لل�سيارة  اخللفي  ال�سندوق  داخل  باإحكام 
بعد ا�ستكمال اإجراءات التحقيق مت اإجناز 
وتقدميه  فيه  امل�ستبه  �سد  جزائي  ملف 
اإقليميا  الق�سائية املخت�سة  اأمام اجلهات 
لغر�س  املخدرات  حيازة  ق�سية  عن 

الرتويج.

ماذا يريد جاب اهلل؟
�ساأن  متابعي  من  العديد  ت�ساءل 
عن  باجلزائر  الإ�سالمية  الأحزاب 
�رض الت�رضيحات النارية التي اأطلقها 
اهلل  عبد  الإ�سالمي  التيار  عميد 
والذين  الإ�سالميني،  �سد  اهلل  جاب 
املجددين،  بالغثائيني غري  و�سفهم 
موؤكدين اأنه يجب يف الوقت الراهن 
عو�س  ال�سف  توحيد  على  العمل 
امل�سيخة  على  احل�سول  حماولة 
بالن�سبة  حلما  كانت  ما  دائما  التي 
م�سددين  التيار،  هذا  رموز  لعديد 
خلق  وحماولة  التن�سيق  اأهمية  على 
�رضح يجمع كل الأحزاب الإ�سالمية 
على  املف�سوح  التكالب  عو�س 

بع�سها البع�س.

عن احتاد املغرب العربي , مهامه وموؤ�س�ساته..

   متكنت �رضطة ولية تيزي وزو من حترير فتاة قا�رض 
من قب�سة خمتطفيها، من اإحدى ال�سقق بدائرة وا�سية 

بتيزي وزو، مع توقيف خمتطفيها.
القليلة  الأيام  اإىل  وقائعها  تعود  الق�سية،  تفا�سيل 
املا�سية اأين تلقت م�سالح اأمن دائرة وا�سية بتيزي وزو 
�سكوي من قبل اأخت ال�سحية تطلب النجدة من قوات 
الفوار مت  على  خاطفيها،  من  اأختها  لتحرير  ال�رضطة 
اجلنائية  الفرقة  قوات  من  وحتري  بحث  فوج  ت�سكيل 
بامل�سلحة الولئية لل�رضطة الق�سائية وفرقة ال�رضطة 
الق�سائية لالأمن الدائرة وفق خطة عمل حمكمة، هذا 
التحريات  من  �ساعة  ن�سف  حوايل  بعد  متكن  الفوج 
وكذا  الفتاة  بها  توجد  التي  ال�سقة  موقع  حتديد  من 
املحلية  النيابة  مع  وبالتن�سيق  �ساحبها،  هوية  حتديد 
توقيف  مت  حيث  امل�سكن،  بتفتي�س  اإذن  ا�ست�سدار  مت 
�سخ�سني م�ستبه فيهما و حترير ال�سحية بعد ا�ستكمال 
امل�ستبه  �سد  جزائية  ملفات  اإعداد  مت  التحقيقات 

فيهما وتقدميهما اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة.

�سرطة تيزي وزو

 حترير �سابة من
 قب�سة خمتطفيها  

احلفنـاوي بن عامـر غــول

الكوا�سر يتحدون الالعبني
�سّدد اأن�سار فريق احتاد احلرا�س على �رضورة بذل الالعبني 
للجهود من اأجل اإبقاء الفريق يف الرابطة املحرتفة الأوىل، 
ويف هذا ال�سدد قام اأن�سار "ال�سفراء" برفع راية يف ملعب 
احتاد  اأمام  الداربي  مباراة  خالل  باملحمدية  نوفمرب  اول 
اجلزائر كتبوا عليها عبارة "ماكا�س كيفا�س تهبط احلرا�س" 
�سمن  الفريق  بقاء  اأجل  من  لالعبني  وا�سحة  ر�سالة  يف 

م�ساف الكبار.

الأخطاء التحكيمية تغري جمريات املباريات
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اأويحي يف ر�سالة مبنا�سبة تاأ�س�س الأرندي

ما يجري يف اجلبهة االجتماعية مناورات �سيا�سية
.       نحتاج خم�سة �سنوات لتحقيق التوازنات املالية 

م.�س

واأردف ق�ئال :«وكذلك ال�ش�أن اإزاء 
الـمن�ورات ال�شي��شوية الـمتزايدة 
زعزعة  اإىل  والرامية  ح�لي� 
ا�شتقرار اجلبهة االجتم�عية وال 
�شك اأن هذه الـمن�ورات مرتبطة 
ال�شي��شية  ب�ال�شتحق�ق�ت 
الـمقبلة  ال�شنة  يف  الـمقررة 
�شتتوا�شل  ف�إنه�  وب�لت�يل، 
اإىل  بح�جة  البالد  و�شتكون 
الـمن�ورات،  لهذه  تت�شدى  قوى 
الوطني  التجمع  يلتزم  التي 
يف  ب�لـم�ش�همة  الدميقراطي 

مق�ومته�«.
اأكد االأمني الع�م للتجمع الوطني 
اأويحيى،  اأحمد  الدميقراطي، 
ا�شتط�ع  حزبه  اأن  ال�شبت  اأم�س 
من  �شنة   21 نف�شه طوال  فر�س 
الوف�ء  يف  ثب�ته  بف�شل  وجوده 

ب�لتزام�ته، م�شريا يف هذا ال�شي�ق 
بدعم التجمع امل�شتمر منذ �شنة 
عبد  اجلمهورية  لرئي�س   1999

العزيز بوتفليقة.
الذكرى  و يف ر�ش�لة له مبن��شبة 
ق�ل  التجمع  لت�أ�شي�س  ال21 
اأويحيى »لقد ا�شتط�ع جتمعن� اأن 
يفر�س نف�شه، طوال 21 �شنة من 
الوف�ء  يف  ثب�ته  بف�شل  وجوده، 
مث�ل  اأح�شن  ولعل  ب�لتزام�ته، 
الـم�شتمر  دعمن�  هو  ذلك  على 
عبد  الرئي�س   1999 �شنة  منذ 
نعرب  الذي  بوتفليقة  العزيز 
جمددا عن م�ش�ندتن� له«، م�شيف� 
من  ن�بع�  »ك�ن  الدعم  هذا  اأن 
ينتهجه�  التي  لل�شي��شة  ت�أييدن� 
�شعورن�  من  وكذا  الدولة  رئي�س 
االإجن�زات  كل  اأم�م  ب�الرتي�ح 
اله�مة التي حققته� بالدن� خالل 

الع�رشيتني االأخريتني«.  

و اأو�شح اأي�ش� اأن حزبه ا�شتط�ع 
ان يفر�س نف�شه »بف�شل التزامه 
ب�لعمل على جت�شيد االإ�شالح�ت 
اإ�شالح  يف  والـمتمثلة  الـمن�شودة 
حت�شني  بهدف  االقت�ش�د 
من  الدولة  واإ�شالح  جن�عته 
العمومية،  اخلدمة  ترقية  اأجل 
االإع�ن�ت  �شي��شة  واإ�شالح 
العمومية ق�شد �شم�ن دميومته� 
الدخل  ذوي  االأ�شخ��س  لف�ئدة 
الـمحدود«، الفت� اإىل اأن ت�شكيلته 
مدى  على  متكنت  ال�شي��شية 
وجوده�  تعزيز  من  �شنة   21
ال�شي��شي يف الـمج�ل�س الـمنتخبة 
حيث  الـم�شتوي�ت،  جميع  على 
حققته�  التي  النت�ئج  �شجلت 
جرت  التي  االنتخ�ب�ت  خالل 
يف �شنوات 2007 و2012 و2017، 

حت�شن� م�شتمرا وملحوظ�«.
ح�شيلة  اأن  اويحيى  اأكد  و 

لل�شعور  �شبب�  »لي�شت  احلزب 
عك�س  بل  الذات،  عن  ب�لر�ش� 
ال�شي��شية  ت�شكيلتن�  ف�إن  ذلك، 
تعترب اأن التطور والتقدم يظالن 
وتلكم  حتميتني،  �رشورتني 
التي  القرارات  هي  ب�الأحرى 
الوطني  الـمجل�س  اإليه�  خل�س 
�شهر  الـمنعقدة يف  دورته  خالل 
اأجل  من  الـمن�رشم،  ج�نفي 
والن�ش�ء  ال�شب�ب  مك�نة  تعزيز 
وجودن� يف  واإثب�ت  �شفوفن�،  يف 
وتدعيم  ف�أكرث،  اأكرث  ال�ش�حة 
الق�عدة«  م�شتوى  على  هي�كلن� 
ف�إن  ق�ئال-  ي�شيف  »وهكذا- 
بف�شل  الوطني،  جتمعن� 
هذه  عنه�  �شت�شفر  التي  النت�ئج 
خالل  اأقوى  �شيكون  الور�ش�ت، 
�شنة  يف  الـمقررة  االنتخ�ب�ت 
حتقيق  من  و�شيتمكن    2022

نت�ئج اأح�شن بكثري«.

قال الأمني العام لالأرندي  اأن برامج ومواقف احلزب »تدعو اإىل الإ�سالحات، لأننا مع الأ�سف، دفعنا ثمن ال�سعبوية و�سيا�سة الهروب اإىل الأمام، ول نرغب يف اأن تعاين بالدنا جمددا ويالت 
النهيار الـمايل واخل�سوع لل�سروط التي ميليها اخلارج«و بخ�سو�س الو�سعية القت�سادية للبالد، اأكد اأويحيى اأن اجلزائر »تتكفل اليوم بنفقاتها، ب�سفة جزئية، من الأموال الـمتاأتية من 
القرتا�س ويجب عليها اأن ت�ستعيد توازناتها الـمالية يف غ�سون ال�سنوات اخلم�س الـمقبلة، مما يقت�سي القيام باإ�سالحات لهذا الغر�س«، م�سريا اإىل اأن هذه الإ�سالحات »�ستتطلب اأ�سواتا 

وطنية ل�سرحها والدفاع عنها، ل�سيما من اأجل الت�سدي للمزايدات الدمياغوجية وال�سيا�سوية«، معربا عن التزام التجمع ب«الـم�ساهمة الفعالة« يف هذا العمل التح�سي�سي.

يف اإطار برنامج ال�سراكة اجلزائرية_ الفرن�سية يف جمال ال�سغل 

الوكالة الوطنية للت�سغيل تطلق خدمة »اإيكوث+« املجانية 
.      حممد طاهر �سعالل: 05 اأيام اأق�سى تقدير لتلبية ان�سغال املواطن

.      »اإيكوث+«  ت�سهل على املواطن تقدمي اإن�سغاله يف اأي وقت ومن اأي مكان.
احت�شنت املدر�شة الوطنية العلي� لل�شم�ن 
حول  الوطنية  الندوة  اأ�شغ�ل  االجتم�عي 
الندوة الوطنية حول اختت�م م�رشوع مرافقة 
اله�تفي  اال�شتقب�ل  خدم�ت  ع�رشنة 
واالإ�شغ�ء للوك�لة الوطنية للت�شغيل، والتي 
خدمة  لدخول  الر�شمي  االإعالن  فيه�  مت 
اخلدمة  وهي  اخلدمة  حيز  اإيكوث+«   «
مك�ملة  بوا�شطة  للمواطن  ت�شمح  التي 
-05 االأخ�رش  الرقم  ه�تفية جم�نية على 

للوك�لة.  ان�شغ�له  وتقدمي  التبليغ  من   30
والت�شغيل  العمل  وزير  بح�شور  وذلك 
الع�م  املدير  وكذا  االجتم�عي  وال�شم�ن 
للوك�لة الوطنية للت�شغيل. اأكد وزير العمل 
مراد  االجتم�عي  وال�شم�ن  والت�شغيل 
مبن��شبة  قدمه�  التي  كلمته  يف  زم�يل 
اإخت�م امللتقى اخل��س ب��شتيالم واعتم�د 
بني  املوؤ�ش�ش�تية  ال�رشاكة  م�رشوع 
املوجه  والفرن�شي  اجلزائري  ال�رشيكني 
اال�شتقب�ل  خدم�ت  حتديث  ملرافقة 
اله�تفي واالإ�شغ�ء للوك�لة الوطنية الت�شغيل 
الدويل  التع�ون  برامج  خمتلف  اأن  على 
التي �ش�ركه فيه� الوك�لة ك�ن له� اأثر كبري 
تعزيز  وكذا  الوك�لة  مردودية  من  الرفع 

الب�رشي،  ملورده�  االإحرتايف  التكوين 
خالله�  من  اأثنى  التي  الفر�شة  وهي 
قبل  املبذولة من  املتحدث على اجلهود 
كال الطرفني وخ��شة الكف�ءات الفرن�شية 
التي قدمت اإىل اجلزائر وعملة على نقل 
اال�شتقب�ل  خدم�ت  ميدان  يف  خرباته� 
اله�تفي واالإ�شغ�ء. هذا واأ�ش�ر املتحدث 
اأن  ا�شتط�عة  الذي  الكبري  التقدم  اإىل 
ب�شفته�  للت�شغيل  الوطنية  الوك�لة  حتققه 
املرفق العمومي للت�شغيل ب�جلزائر وذاك 
اأ�شبحت  التي  من خالل نوعية اخلدم�ت 
تقدمه� وكذا انت�ش�ره� عرب خمتلف ربوع 
الوطن حيث اأكد ب�أن الوك�لة �شنة 2006 مل 
تكن حتوز اإال على 164 مركز لت�شل �شنة 
2017 اإىل 274 مركز منت�رشة عرب خمتلف 
والي�ت الوطن، حمققت� بذلك ن�شبة تقدم 
بلغة 67% م�شيف� ب�أن ن�شبة تغطية الطلب 
اأ�شبح  اأين  االأخر  هو  الوك�لة حت�شن  على 
يق�رب  مب�  مكلف  الوك�لة  يف  عون  كل 
اإىل  الوزير  نوه  كم�  �شغل.  طلب   202
جهود الوك�لة املبذولة بخ�شو�س حت�شني 
ملختلف  واالإ�شغ�ء  اال�شتقب�ل  خدم�ت 
خالل  من  وذلك  املواطنني  ان�شغ�الت 

املحلي  امل�شتوى  على  خالي�   تن�شيب 
املهمة،  بهده  مكلفة  املركزي  وكذا 
وهي املهمة التي اأقيم من اأجله� م�رشوع 
مرحلة  اإىل  اليوم  و�شل  الذي  ال�رشاكة 
التطبيق وذلك من خالل التطبيق اجلديد 
�شيقوم  الذي  التطبيق  وهو  اإيكوث+«   «
ومع�جلة  ت�شيري  لتطبيق  جدري  ب�إ�شالح 
الوطنية  ب�لوك�لة  اخل��س  العرائ�س 
تتم��شى  التي  االإجراءات  وهي  للت�شغيل 
والتطور التكنلوجي الرقمي احل��شل اليوم 
والتي من �ش�أنه� اأن ت�شهل على املواطنني 
املعيق�ت  من  وتخفف  ان�شغ�التهم  طرح 
اأم�  اأم�مهم.  املطروحة  البريوقراطية 
الط�هر  للت�شغيل  الوطنية  الوك�لة  مدير 
مت  التي  اخلدمة  ب�أن  اأكد  فقد  �شعالل 
التو�شل اإليه� اليوم واملتمثلة يف تطبيق » 
اإيكوث+« �شت�ش�هم ب�شكل كبري يف اقت�ش�ر 
هذه  ب�أن  م�شيف�  وامل�ل  الوقت  اجلهد، 
اإي�ش�ل  من  املواطنني  �شتمكن  اخلدمة 
الوك�لة  اإىل  وا�شتف�ش�راتهم  ان�شغ�التهم 
يتكفل  وجم�ين  اأخ�رش  رقم  خالل  من 
موظفو مك�تب الوك�لة ب�لرد عليه�. وهي 
العملية التي اأ�ش�ر ب�ش�أنه� املتحدث ب�أنه� 
ك�نت تتم يف ال�ش�بق بطرق كال�شيكية اإم� 
عن طريق التنقل ال�شخ�شي للمواطن اإىل 
اأو  الف�ك�س  اأو عن طريق  الوك�لة،  مك�تب 
ا�شتن�دا اإىل ال�شجالت الورقية وهي الطرق 
م�شددا  و�رشب�  الدهر  عليه�  اأكل  التي 
التكنلوجي  التطور  مواكبة  �رشورة  على 
ت�ش�وؤل  عن  اإج�بته  ويف  اليوم.  املع��س 
تعميم هذه اخلدمة  »الو�شط« حول مدى 
اخلدمة  ب�أن  �شعالل  الط�هر  اأكد  فقد 
اأنه  منت�رشة عرب ك�فة ربوع الوطن، حيث 
اإبالغ  مك�ن  اأي  من  مواطن  اأي  ب�إمك�ن 
ه�تفية  مك�ملة  بوا�شطة  للوك�لة  ان�شغ�له 
 « لتطبيق  الت�بع   30_05 االأخ�رش  للرقم 
اال�شتقب�ل  و�شيتكفل موظفو  اإ[كوث+« 
واالإ�شغ�ء ب�لرد على ان�شغ�الته، ويف ذات 
 « خدمة  ب�أن  املتحدث  اأ�ش�ف  ال�شي�ق 
ك�فة  معرفة  من  الوك�لة  متكن  اإيكوث+« 
التع�مالت ال�ش�بقة للمواطن مع الوك�لة اإن 
االن�شغ�الت  نوعية  معرفة  وحتى  وجدت 

التي ق�م بطرحه� وكذا الرد الذي حت�شل 
ت�شهل  كبرية  �شف�فية  يف  ذلك  وكل  عليه، 
كف�ءة  من  وترفع  املواطن  على  العمل 
املتحدث  اأكد  وقد  هذا  الوك�لة.  اأداء 
م�ش�عي  �شمن  يدخل  الربن�مج  هذا  ب�أن 
الوك�لة يف تطوير اأدائه� والرفع من كف�ءة 
مورده� الب�رشي، ففي ال�ش�بق ك�ن ان�شغ�ل 
املواطن يع�لج يف اأجل اأق�ش�ه 20 يوم اأم� 
اإليه  و�شلت  الذي  التطور  وبوا�شطة  اليوم 
به  يتكفل  املواطن  ان�شغ�ل  ف�إن  الوك�لة 
يف اأجل اأق�ش�ه 05 اأي�م. اأم� عن امل�ش�ريع 
امل�شتقبلية فقد اأكد املتحدث عن وجود 
م�رشوع حيز التنفيد ب�ل�رشاكة مع املكتب 
وامل�شوم ب« من اجل�معة  للعمل   الدويل 
اإىل  خالله  من  يهدف  والذي  العمل«  اإىل 
خلريجي  �شغل  من��شب  توفري  حم�ولة 
وتخ�ش�ش�تهم  يتم��شى  مب�  اجل�معة 
يتم��شى  الذي  امل�رشوع  وهو  العلمية 
م�شمى«  حتت  حملي�  مربمج  م�رشوع  مع 
الذي  امل�رشوع  وهو  العمل«  ب�روم�تر 
يعمل على اإق�مة درا�شة حول اأكرث املهن 
الوطنية.  العمل  �شوق  قبل  من  املطلوبة 
خالله�  من  تعمل  التي  امل�ش�ريع  وهي 
الوك�لة على م�ش�عدة �شب�بن� يف احل�شول 
�شوفي�  ال�شيدة  اأم�  �شغل.  من�شب  على 
الفرن�شية  الت�شغيل  وك�لة  ممثلة  بوزرمة 
بني  ال�رشاكة  على  ج�نبه�  من  اأثنت  فقد 
ونظريته�  اجلزائرية  الت�شغيل  وك�لتي 
ال�رشك�ت  اأن  اإىل  م�شريات�  الفرن�شية 
الرقمنة  جم�ل  يف  ال�شغرى  اجلزائرية 
االأخرى  هي  ا�شتف�دة  قد   «  start up«
من هذه ال�رشاكة وبرن�مج تب�دل اخلربات 
م�شتوى  على  ال�شي�ق  ذات  يف  م�شيدت� 
اأ�شح�ب هذه ال�رشك�ت وكذا  اأداء وكف�ءة 
هذا  للت�شغيل.  الوطنية  الوك�لة  االإط�رات 
اأنه مت اعتم�د م�رشوع  وجتد االإ�ش�رة اإىل 
يف  فرن�شية  جزائرية  موؤ�ش�ش�تية  تووؤمة 
�شهر   24 مدى  على  الت�شغيل متتد  جم�ل 
االحت�د  قبل  من  املمول  امل�رشوع  وهو 
االأوروبي مببلغ مليون يورو واأوكلت مهمة 

ت�شيريه اإىل وزارة التج�رة.
يحي عواق. 

الناطق الر�سمي با�سم »الأرندي«، �سديق �سهاب:

 »اأويحيى مل ي�سف االأ�ساتذة بالقرا�سنة«

للتجمع  الر�شمي  الن�طق  نفى 
�شه�ب  �شديق  الدميقراطي،  الوطني 
املتداولة  »اأويحيى«  ت�رشيح�ت 
التي  امل�رشبني  االأ�ش�تذة  ب�ش�أن 
موؤكدا  ب�لقرا�شنة،  خالله�  و�شفهم 
اأن »االأرندي« يرى االإ�رشاب املكفول 
وفق  �شوابط  يجب  د�شتوري� 
احرتامه�، ولي�س مفتوح� مثلم� دعت 

اإليه »الكن�ب��شت«.
ت�رشيح  يف  املتحدث  ذات   واأو�شح 
الع�م  االأمني  ب�أن  »الو�شط«  به  خ�س 
بريء  الدميقراطي  الوطني  للتجمع 
و�شف  ت�رشيح�ت  من  له  ن�شبت  مم� 
ب�لقرا�شنة،  امل�رشبني  االأ�ش�تذة  به� 
بهذا  يتفوه  مل  »اأويحيى«  اأن  موؤكدا 
النعت اإطالق�، وم� مت تداوله حديث 
مت فربكته ال غري عرب مواقع التوا�شل 
االإعالم،  و�ش�ئل  وبع�س  االجتم�عي 
التي  الطريقة  ال�شي�ق  ذات  يف  معيب� 
لالإ�رشاب  »الكن�ب��شت«  اإليه�  دع� 
اأي  له�  لي�س  ب�أنه�  عنه�  ق�ل  التي 
النق�بي  الن�ش�ل  ب�أبجدي�ت  عالقة 
�شه�ب  ي�شيف  االإ�رشاب  واأن  خ��شة 

يكون  اأن  يجب  لكن  د�شتوري�  مكفول 
مفتوح�  ولي�س  معينة  �شوابط  وفق 
من  اخل��رش  الب�شيط  املواطن  يجعل 

كل هذا.
امل�شدر  ذات  فند  اأخرى  جهة   ومن 
ادع�ءات النق�ب�ت امل�رشبة يف بع�س 
فتح  لفكرة عدم  القط�ع�ت املروجة 
الو�ش�ية الأبواب احلوار معه� من اأجل 
رئي�س  اأن  على  م�شددا  االأمور،  حل 
م�  دائم�  االأول  والوزير  اجلمهورية 
اأكدا اأن اأبواب احلوار مفتوحة يف وجه 
اجلميع، للعمل على اإيج�د حلول تخدم 
جميع االأطراف، لكنه ع�د ليربز بع�س 
مط�لب النق�ب�ت املحتجة ق�ئال اإنه� 
التي  املزايدات  من  العديد  حتمل 
لي�س له� عالقة مب� هو واقع ميداني�، 
موؤكدا يف االأخري اأن مثل هكذا �شلوك 
احلوار  يجعل  امل�رشبني  طرف  من 
للم�شكلة  حل  الأي  والو�شول  �شعب�، 
التي يريدون التخل�س منه� لن يكون، 
عو�س  �شي��شته�  مراجعة  يوجب  م� 

املوا�شلة يف اإ�شرتاتيجية التعنت.
 علي عزازقة

احرتامها يجب  له �سوابط  النقابي  •       الن�سال 
�سعبت احلوار النقابات  بع�س  •       مزايدات 

التن�سيقية الوطنية لأ�ساتذة العلوم الإ�سالمية، توؤكد:
 »طريقة تعامل الو�ساية مع االأ�ساتذة امل�سربني مهينة«

 •        تدخل رئي�س اجلمهورية اأ�سحى �سروريا •       بن غربيط ف�سلت يف ت�سيري قطاع الرتبية
االإ�شالمية،  العلوم  الأ�ش�تذة  الوطنية  التن�شيقية   و�شفت 
طريقة تع�مل الو�ش�ية مع االأ�ش�تذة امل�رشبني يف البليدة، 
ب�ملهينة البعيدة عن ثق�فة الدولة، مو�شحة اأن م� يح�شل 
يف قط�ع الرتبية دليل ق�طع على ف�شل الوزيرة يف ت�شيريه 
لكونه الزال يتخبط يف م�ش�كل �شغرية، م�شتنجدة يف االأخري 
برئي�س اجلمهورية التي دعته  اإىل �رشورة التدخل من اأجل 
تقع.  وجددت  ك�رثة قد  تف�دي� الأي  فر�س منطق احلوار 
وهذا  الرتبية  قط�ع  يف  يح�شل  مل�  تنديده�  التن�شيقية 
 ، ح�شبه�  التالميذ  على  دخيلة  الإيديولوجية  فر�س  من 
موؤكدة عرب بي�ن حتوز »الو�شط« على ن�شخة منه، اأن هذه 
مدر�شية  غريبة  وكتب  ومن�هج  برامج  عرب  متر  اخلطوة 
التن�شيقية  ورف�شت  وهويته،  اجلزائري  ال�شعب  ثق�فة  عن 
املنتهجة  املم�ر�ش�ت  االإ�شالمية  العلوم  الأ�ش�تذة  الوطنية 

يف التع�مل مع اإ�رشاب االأ�ش�تذة، خ��شة واأن هذه اخلطوة 
التي ق�م به� املعلمون تعد حق� د�شتوري� ال يجوز امل�ش��س 
به ح�شبه�،  وراح ذات امل�شدر اإىل اأكرث من ذلك مل� اأبرز 
حم�ولتهم  الأن  حقيقية،  ك�رثة  الو�ش�ية  به  تقوم  م�  اأن 
تزيد  لن  القمع،  ب�أ�ش�ليب  وتخويفهم  االأ�ش�تذة  ل�شيطنة 
االأخري  يف  داعية  ح�شبه�،  وتعفن�  ان�شدادا  اإال  الو�شع 
دعت  الذي  االإ�رشاب  يف  بقوة  للم�ش�ركة  االأ�ش�تذة  جميع 
وهذا  املقبل  فيفري   21/20  : يومي  الرتبية  نق�ب�ت  اإليه 
مل�ش�ندة االأ�ش�تذة امل�رشبني وحت�شي�ش� بخطورة ا�شتمرار 
االحتق�ن  لهذا  واإنه�ًء  الدرا�شي  للمو�شم  واإنق�ذا  الو�شع 
الذي األقى بظالله على جميع اأطراف املجتمع.  ومن جهة 
اأخرى اأو�شحت النق�بة اأن وزيرة الرتبية دائم� م� اأظهرت 
التلميذ، يف حني  اأجل م�شلحة  اأنه� تعمل من  نف�شه� على 

يوجد العديد من االأ�شت�ذة مل يتلقوا رواتبهم منذ 17 �شهرا، 
مم� دفع بع�شهم حتى اإىل اال�شتق�لة من التدري�س، م�شيفة 
اأن اظه�ر احلر�س على م�شلحة التالميذ يوجب من جهة 
اأخرى اجللو�س اإىل ط�ولة احلوار مع االأ�ش�تذة امل�رشبني، 
وهذا الذي ت رف�شه، وي�شيف البي�ن اأنه� تفر�س ال�رشوط 
امل�شبقة يف موقف يدل على الال م�شوؤولية يف احلف�ظ على 
ا�شتقرار القط�ع ومراع�ة م�شلحة التالميذ مم� قد يدفع 
اإىل تطورات ك�رثية، وهذا يف ظل تدخل املنظمة الدولية 
البلد  للعمل والتي ح�رشت نه�ية االأ�شبوع مم� قد يعر�س 
من  والتي مل جنن  عنه�  نحن يف غنى  دولية  اإىل عقوب�ت 
تدخالته� �شوى االبتزاز والت�شهري، ح�شب م� �شددت عليه 

و�شفت التن�شيقية الوطنية الأ�ش�تذة العلوم االإ�شالمية.
علي عزازقة
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علينا العودة اإىل املبادئ الأ�سا�سية لت�سحيات ال�سهداء
حل اأم�س الدكتور �سليم قاللة �سيفا يف منتدى الذاكرة جلريدة املجاهد  املنظم من طرف جمعية م�سعل ال�سهيد  والذي مت يف اإحياء 

اليوم الوطني لل�سهيد امل�سادف ل18 فيفري من كل �سنة وهذا حتى ل نن�سى تاريخ الأبطال الأ�ساو�س الذين �سحوا بزهرة �سبابهم  فداء 
لهذا الوطن وهذا كله من اأجل  اأن تنعم  اجلزائر باحلرية وال�ستقالل .

حكيم مالك 

،  وفيما  مداخلته  خالل  قاللة   ودعا 
لل�شهيد  الوطني  مو�شوع  اليوم  يخ�ص 
اأبناء  من  الكثري  1989  كان  قبل  اأنه  قال 
ال�شهداء وغريهم يتحدثون عن ملاذا لي�ص 
 ، اجلزائر  يف  ال�شهيد  بيوم  احتفاء  هناك 
بحدة  يطرح  كان  ال�شوؤال  هذا  اأن  م�شريا 
يف الكثري من االجتماعات واللقاءات التي 
غري  الغالب  بطريقة  يف  بها  يحتفى  كان 
التحرير  جبهة  حزب  مقرات  يف  منظمة 
بلديات  يف  تنظم  كانت  ومرات  الوطني 
وغريها من االأماكن  بطريقة غري منظمة 
واأبناء  ال�شهيد  نقا�شات حول  تطرح  كانت 
ال�شهداء ور�شالة ال�شهيد وهذا كان مبثابة 
ال�شهداء  اإحياء ماآثر  البحث عن يوم يعيد 
اأن  ذاته  اإىل  حد  يف  كيوم  ولي�ص  كرمز 
خ�شم  يف  حملت  التي   1989 ندوة  جاءت 
ق�شايا  عدة  حول  اجلارية  نقا�شتها 
وق�شية يوم ال�شهيد جاءت عر�شا يف ذلك 
لذلك  االأ�شا�شي  املحور  تكن  ومل  اليوم 
اللقاء  اخلا�ص باأبناء ال�شهداء موؤكدا اأنها 
اأحدثت  ما  �رسعان  ولكنها  كفكرة  جاءت 
االأ�شا�شي  املطلب  اأ�شبح  حيث  اإجماع 
الوطني  اليوم  ليكون 18 فيفري 1989  هو 
لل�شهيد  لتبداأ بعدها معركة االإجراءات يف 
الربملان  اإىل غاية اإ�شدار قانون يدرج هذا 
اليوم �شمن االأيام الوطنية املعرتف بها يف 
�شدور  تاأخر  اأنه  اجلزائرية  اإال  الدولة 
اإىل غاية 8 جانفي 1992 يف  القانون  هذا 
القانون  فهذا  الر�شمية  وعليه  اجلريدة 
حيث   اأ�شبح  لل�شهيد  الوطني  اليوم  ر�شم 
من  فيفري   18 يحيونه يف  اجلزائريون 
من  وطرح  االأكادميي  جملة  �شنة  .  كل 
ينبغي  التي  الت�شاوؤالت  حول  الر�شالة 
جند  2018   التي  �شنة  يف  نقولها  اأن 
مقارنة  بال�شنوات  كبريا  اختالفا  فيها 
ال�شبعينات  و  عن  ال�شتينات  ال�شابقة 
اأجيال  ظهور  عرف  والذي  والثمانينات 
يف  وقعت  تطورات  و  تغريات  مع  جديدة 
امل�شتويني  اجلزائري  على  املجتمع 
فماذا  االجتماعي  واالقت�شادي  وعليه 
بالذات  وما  الظرف  هذا  نقول  عن 
اأو  العام  للراأي  نر�شلها  التي  الر�شالة  هي 
االأخري  وما  لهذا  لتقدميها  ن�شعى  التي 
اأن  ينبغي  التي  االأ�شا�شية  امل�شامني  هي 
فعندما  الر�شالة وبالتايل  هذه  حتملها 

منا  ينبغي  الر�شائل  التي  حمتوى  وازنت 
،وجدت  اجلزائري  املجتمع  اإىل  اإر�شالها 
اأن هناك خلل كبري وقع فيه جمتمعنا طوال 
ال�شيادة  ا�شتعادة  منذ  الفرتة  وهذا  هذه 
يكون  اأن  نافيا  اليوم  غاية  اإىل  الوطنية 
املادية  بامل�شائل  متعلقا  اجلانب  هذا 
املتعلقة  امل�شائل  اأو  االجتماعية  اأو 
اجلزائري  للمواطن  باحلياة  العادية 
وقع  يف  الذي  االهتمام  كل  اأن  والحظت 
اجلزائريون  يف  ال�شابقة  كاأن  العقود 
االجتماعية  تلبية  ال�رسوط  اإىل  حاجة 
اإال  يوؤمن  ال  املجتمع  اأ�شبح  للعي�ص  حتى 

بهذه االأمور .
 

اأ�سا�س جناح الثورة 
يكمن يف قيمها  ومبادئها 

الأ�سا�سية

اجلانب  ال�شوء  على  قاللة  �شلط  كما 
االأكرب الذي مت ن�شيانه من طرف املجتمع 
القيم  جانب  يف  اجلزائري  واملتمثل 
ومنظوماتها التي حركت الثورة اجلزائرية 
وامل�شائل  االإمكانيات  اأن  باالأ�شا�ص  حيث 
الثورة  جناح  اأ�شا�ص  هي  تكن  املادية  مل 
يكمن  كان  �رسها  اإمنا  اجلزائرية   بل 
االأ�شا�شية  التي  قيمها  ومبادئها  يف 
يف  �شاهم  فرد  كل  بها  مقتنع  كان 
من  ا�شت�شهد  والتي  اجلزائرية  الثورة 
خاللها  ال�شهداء ،  معتربا اأن هذا اجلانب 
هو الذي اأ�شبح لدينا فيه خلل لي�ص فقط 
على م�شتوى االأجيال ال�شاعدة  اإمنا على 
كان  الثورة  اأو  م�شتوى اجليل  الذي عا�ص 
فلقد  واال�شتقالل  الثورة  و�شطيا  بني 
واالأهداف  املادية  تغلبت  االأحداث 

االجتماعية على اإحياء القيم الوطنية .
�شليم  الدكتور  �شلة  ذي  �شياق  يف  واأ�شار 
اليوم  منا�شبة  من  ينبغي  باأنه  قالله 
فر�شة  لتقدمي  تكون  اأن  لل�شهيد  الوطني 
االإعالم  وقطاع  و�شائل  جميع  ر�شالة  اإىل 
تاأثري  لديها  اجلهات  التي  الرتبية  وجميع 
ر�شم  اإ�شرتاتيجية  تعيد  املجتمع  اأن  يف 
الأن  الوطنية  للقيم  االعتبار  الإعادة  وطنية 
تكمن  نعي�شها  االأ�شا�شية  التي  امل�شكلة 
يف  لي�ص  ال�شعف  اأن  جند  اأننا  حيث  هنا 
كانت  فلو  القيم  وعليه  يف  بل  االإمكانيات 
والعمل  العطاء  قيم  يف  كبرية  ثروة  لدينا 

االإمكانيات  من  كبري  لعدد  احتجنا  ملا 
بارزا  مثاال  ذلك  يف  مقدما  املالية 
ال�شهداء  قيم  من  قيمة  اأ�شا�شية  عن 
الت�شحية  وهي  قيمة  يف  واملتمثلة 
تنتظر  وال  االأخريني  الأجل  بعمل  القيام 
عمل  لكونه  مبا�رس  لعملك  مقابل  اأي 
،   معتربا  اجلزائر  اأجل  الوطن  من  فداء 
لدى  اأ�شا�شية  كانت  القيمة  هذه  اأن 
املجاهدين وال�شهداء الذين ا�شت�شهدوا يف 
ثورة التحرير املباركة ، وبالتايل فلما ن�شع 
يقودون  م�شتوى  الذين  يف  القيمة  هذه 
املجتمع حاليا  فنجد فيها خلال كبريا يف 
اأن يقوم بت�شحية للجزائر بدون اأن يبحث 
مبا�رسة  لذاته  عن  نتيجة  اأو  مردود  عن 
بدءا  االأمر  هذا  ت�شحيح  اإىل  داعيا  ى 
بعد  فوات  التكوين  القاعدي  ولي�ص  من 
الت�شحية  قيمة  نفقد  عندما  الأننا  االأوان 
قيمة  وهي  لها  م�شادة  اأخرى  قيمة  تاأتي 
عن  �شخ�ص  كل  فيها  يبحث  التي  االأنانية 
دون  وغايات  �شخ�شية  اأهداف  حتقيق 

مراعاة االأخريني  .
 

منظومة الرتبية تقدم 
مادة التاريخ  بطريقة 

منطية
 

هناك  اأن  املتحدث  ذات  اأو�شح  فيما 
املختلفة  كالت�شحية  القيم  من  العديد 
خوة  والوحدة  واالن�شبا والوفاء  واالأ
للن�شال  العودة  فعند  وعليه  ط  والن�شال 
االلتزام  الثورة يعني  اأثناء  كان  الذي 
اأن  ميكن  ال  بالعمل  والقرارات  التي 
تخالف وعليه فكل هذه املعاين  التي كانت 
حممولة يف قيم معينة بداأت تتال�شى وحتتل 
مو�شحا  اأخرى  خمالفة  معاين  مكانها 
منتلك  لكوننا  نحن  بجيلنا  ت�رس  اأنها  ال 
اأبنائنا  من  اأن  ننحرف  ولكن  من  مناعة 
قيمة  بن�شيان  ال�شاعد  مهددين  اجليل 
الثورة واال�شتقالل  الت�شحية  ومبادئ 
وبالتايل فهذه احلقائق غري منقولة لالأبناء 
املنظومة  اأن  ترجع  اإىل  هنا  وامل�شكلة 
االأطوار  خمتلف  يف  الرتبية  والتكوين 
من  االبتدائي  واملتو�شط  التعليمية 
تقدمي  يف  والثانوي  ا�شتمرت 
التاريخ  بطريقة منطية  جتعل من التلميذ 
يف  التاريخ  منتقدا  مادة  اجلزائري يكره 

للتالميذ  املوجهة  االأ�شئلة  طبيعة  ذلك 
هوؤالء  لدى  التاريخ  مادة  اأ�شحت  حيث 
فلقد مت  واأرقام   وبالتايل  واأ�شهر  �شنوات 
اإعطاءه  بدل  حمتواه  من  التاريخ  اإفراغ 
للتكنولوجيات  جديدة  مالئمة  �شورة  يف 
ملا  واملعا�رسة ومنا�شبة  اجلديدة 
21  وهذا  القرن  اليوم  يف  اإبن  يتقبله 
اجلديدة  الو�شائل  على  باالعتماد 
الب�رسي  ال�شمعي  تقنيات  با�شتعمال 
اأ�شئلة  طرح  مع  واملعارك  الوقائع  لروؤية 
يف  االأهداف  الكربى  للمعارك  ليتم  حول 
فهم  بهدف  وهذا  خال�شة  تقدمي  االأخري 

التاريخ .
العمل  البد من  اأنه  �شليم  قاللة   واأ�شاف 
االإعالم  كو�شائل  خمتلفة  م�شتويات  على 
التكوين  طريق  عام  عن  ب�شكل  والتكوين 
حيث  وغريها  للجمعيات  اجلماهريي 
وطنية  حيث  هيئة  تكون  يفرت�ص  اأن 
كانت هناك فكرة الإن�شاء املجل�ص الوطني 
االآن  اإىل حد  النور  يرى  للذاكرة ولكنه  مل 
هذا  يكون  اأن  املفرو�ص  فمن  ،وبالتايل 
يف  كيفية  نقل  يفكر  الذي  هو  املجل�ص 
لالأجيال  ال�شهداء  حمتوى  ر�شالة 
�رسورة  ذلك  اإىل  يف  ،  داعيا  القادمة 
بالفائدة  يعود  الذي  املجل�ص  هذا  اإن�شاء 
للجزائر  فنحن نحتاج اإىل تدقيق للكثري  من 
قبل  الذاكرة  وهذا  مو�شوع  يف  االأ�شياء 
اأبناء  املجاهدين  وجيل  جيل  ينتهي  اأن 
ال�شهداء  واالأ�شخا�ص املخ�رسمني  الذين 
عا�شوا اال�شتقالل والثورة على حد �شواء  ، 
وبالتايل فالبد من اإعادة التفكري يف كيفية 
االأبرار  وعلى  ل�شهدائنا  الواجب  تقدمي 
يف  ويحمل  وفيا  يكون  اأن  املجتمع 
يحقق  اأن  ال�شهداء  قبل  ر�شالة  عمقه 
فينبغي  املادية  وعليه  بع�ص  ال�رسوط 
اأن تكون احلياة الكرمية ذات حمتوى ولكن 
يبقى  ال  الثورات  الروح،   فكل  تنق�شها 
منها  االإجنازات اإمنا  يبقى منها املحتوى 
يف  ورمز  العامل  وهي  �شعار  ثورات  وكل 
لقرون  مع  م�شتمرا  يبقى  املطاف  اآخر 
هذا  االأخرية  هذه  فقدت  واإذا  االأمة  تلك 
الرمز  وكاأن الت�شحيات ال�شهداء  و�شاعت 
وحتولنا كاأي جمتمع بداأ ي�شتغل ويبني يف 
من  نابع  وحمتوى  معنى  اأي  بدون  بالده 
حمتوى  ي�شتورد  يجعله  ما  وهذا  تاريخه 
يدخل  يجعله  ما  اأخرى  وهذا  جهات  من 

يف �رساعات  .

 
اإعادة النظر يف خياراتنا 
الإ�سرتاتيجية بالعودة 
لقيم الوحدة الوطنية

 
قيمة  عن  قاللة  حتدث   كما 
مفهومها  اأن  الوطنية  قائال  الوحدة 
من  نقطة  مرتبط  باآخر  كان 
يف  ال�شحراء  املفاو�شات  واملتمثلة 
نقا�ص  ال  اجلزائري  التي  االإقليم  ووحدة 
ي�شكك  البع�ص  اأ�شبح  حني  يف  فيها 
الوطنية  ويت�شاءل  الوحدة  م�شاألة  يف 
ت�شحية  مراعاة  ماهيتها  دون  عن 
فداءا  اأرواحها  قدمت  ال�شهداء  التي 
اأن  القيمة  موؤكدا  هذه  اأجل  للوطن  ومن 
دون  بها  يوؤمنون  كان  امل�شائل  هذه  كل 
اإ�شرتاتيجي  فيها  وهذا مفهوم  �شك  اأدنى 
حقيقي لتحقيق  االأهداف  لي�ص من خالل 
ما منلك من و�شائل اإمنا من خالل االإميان 
ونحن  وو�شوحه  االإ�شرتاتيجي  بالهدف 
االآن  لدينا اأهداف اإ�شرتاتيجية منذ 1962 
الدولة  والنمط  اجتماعية  يف  واملتمثلة 
كنا  االأحيان  معظم  يف  ولكننا  االقت�شادي 
نغري هدفنا اال�شرتاتيجي  الذي كان فيما 
مت  اأن  ،اإىل  فيه   رجعة  ال  ا�شرتاكيا  �شبق 
تغيريه يف  1989  اإىل الدميقراطية  وعليه 
حمل  حاليا  االأهداف  من  فالكثري 
اإىل  و�شنا  اأننا  مو�شحا  قاللة   ، �شوؤال 
يف  النظر  اإعادة  منا  مرحلة  تتوجب 
اإذا  االإ�شرتاتيجية  فاجلزائر  خياراتنا 
اأهدافها  ت�شحح  وتدقق  بو�شوح  مل 
االأ�شا�شية  عن  وخياراتها  االإ�شرتاتيجية 
وت�شحيحها  قراءتها  اإعادة  طريق 
الغمو�ص  ولن  نطاق  يف  ف�شن�شري 
كاال�شتمرارية  حتقيقه  نريد  ما  نحقق 
اجلزائرية  ال�شهداء  الثورة  خط  يف 
اإىل  بالفعل  حتتاج  فاملرحلة  احلالية 
جميع  املجاالت  يف  وتدقيق  ت�شحيح 
واخلربات  من  الكفاءات  لدينا  ونحن 
املخل�شني  ما  والقدرات  واالأ�شخا�ص 
يكفي ل�شبط  هذه اخليارات االإ�شرتاتيجية 
املقبلة  �شنة  وللع�رسين  للمرحلة  املقبلة 
نوا�شل  اأن  بعدها  ن�شتطيع  اأننا  حيث 
خلل  قمنا  باإحداث  باأننا  االإح�شا�ص  دون 
اأوفياء  نبقى  ولكي  الوطنية  امل�شرية  يف 

ل�شهداء اجلزائر  .        

عبداملجيد منا�سرة:

 املعار�سة ف�سلت 
يف تقيد البدائل

اعترب نائب رئي�ص حركة جمتمع ال�شلم 
املعار�شة  اأن  منا�رسة  املجيد  عبد 
يخرج  الذي  البديل  تقدمي  يف  ف�شلت 
به،  متر  الذي  الو�شع  من  اجلزائر 
اأحزاب املعار�شة  الكثري من  اأن  مربزا 
تعني  الداخلية وهي  من�شغلة مب�شاكلها 
حركة  رئي�ص  اأ�شار  نائب  التاآكل.  على 
منا�رسة  املجيد  عبد  ال�شلم  جمتمع 
للهياكل  الوالئي  امللتقى  افتتاح  خالل 
اأن  بلعبا�ص  �شيدي  بوالية  واالإطارات 
اجلزائر  بيها  متر  التي  االأزمة  عمق 
القائم  النظام  قدرة  عدم  يف  تكون 
لنا�ص  واال�شتقرار  االأمن  توفري  على 
اأ�شبحوا يع�شون يف قلق م�شامر  الذين 
اجلزائر  واأن  خا�شة  م�شتقبلهم  على 
م�شتهدفة من قبل اجلميع.  ويف �شياق 
اليومية  من  اخلطابات  ا�شتغرب  اآخر 
لبع�ص ال�شيا�شيني، معتربا  اأنها ال تعطي 
اأخرى  النا�ص. ومن جهة  للم�شاكل  خل 
يف  التناق�شات  اأن  املتحدث  ذات  اأكد 
الت�رسيحات يف هرم ال�شلطة تدل على 
عدم و�شوح ال�شورة من خالل الت�رسيح 
حدث  ما  مثل  امل�شاد  والت�رسيح 
موؤجرا بني الوزير املالية عبد الرحمان 
احلكومة  دعم  اأن  قال  الذي  راوية 
باأنه  االأول  الوزير  عليه  لريد  ي�شتوقف 
لن يتوقفـ ما يجعل النا�ص ح�شبه ت�شعر 
بعدم الثقة يف النظام القائم. اأما فيما 
يخ�ص الرئا�شيات املقبلة فاأو�شح اأنها 
لي�شت احلل رغم اأنهم �شي�شاركون فيها 
الأنها تطبق دميقراطية حتت ال�شيطرة 
يكمن  �شحبه  احلل  و  فيها،  متحكم  ز 
باحلوار  يبداأ  الذي  التوافقي  احلل  يف 
حوار  وهو  اأحد،  اأي  اإق�شاء  عن  بعيدا 
و�رسكاء  ومعار�شة  ل�شلطة  جامع 
بالتوافق  يتوج  واجتماعيني  اقت�شاديني 
عندئذ ينظر للرئا�شيات القادمة كعهدة 
واإجناح  با�شتكمال  ت�شمح  توافقية 

التحول الدميقراطي املتعرث
اإميان لوا�س

 
دعا الأطباء و الأ�ساتذة 

امل�سربني  اإىل التعقل

ولد عبا�س يطالب 
احلكومة بفتح باب 

احلوار
دعا االأمني العام حلزب جبهة التحرير 
و  االأطباء  وعبا�ص  جمال  الوطني 
التعقل،  امل�رسبني   اإىل  االأ�شاتذة 
التفاو�ص  ب�رسورة  احلكومة  مطالبا 
االأزمة  من  للخروج  احلوار  باب  وفتح 

التي يتمر به قطعي الرتبية وال�شحة.
ورف�ص االأمني العام لالأفالن يف تلم�شان 
خالل اأ�رساف على تكرمي جمموعة من 
حزب  اأنه  املنطقة  يف  املجاهدين 
ويجب  ال�شكارة  حزب  لي�ص  و  مرجعي 
هذا  جت�شد  على  العمل  منا�شليه  على 
اال�شتماع  من خالل  الواقع  اأر�ص  على 
وحلها  املواطنني  ان�شغاالت  اإىل 

باعتبارهم ميثلون االأغلبية.
اجلزائر  اأن  عبا�ص  ولد  قال   كما 
خالل  من  كبرية  ملوؤامرة  تتعر�ص 
حماولة اإغراقها باأطنان من املخدرات 
التي تدخل عرب احلدود وحتاول ح�شبه 
ميثل  الذي  البالد  �شباب  حتطيم 

امل�شتقبل.
املقبل  الرئا�شيات  عن   اأما يف حديث 
فاأو�شح ذات امل�شوؤول اأن حزبه �شي�رسع 
يف جوالت ميدانية لكل الواليات دون اأن 

يلمح لهوية املر�شح املقبل.
اإميان لوا�س

اأكدوا على موا�سلة الإ�سراب

الأطباء املقيمون يتهمون اأويحيى بت�سليل  الراأي العام
لالأطباء  الوطنية  التن�شيقية  حملت 
االأول  الوزير  اجلزائريني،  املقيمني 
الراأي  اأويحيى م�شوؤولية  ت�شليل  اأحمد 
العام من خالل االنتقادات التي وجهها 
لالإ�رساب الذي دخلوا فيه ودعوته لهم 
يف  عملهم.  اعتربالقيادي  اإىل  بالعودة 
التن�شيقية حممد طيلب، خطاب اأويحيى 

الذي األقاه بب�شكرة اأم�ص، بـ«ال�شعبوي«، 
العام  الراأي  يريد  ت�شليل  م�شريا  اأنه 
اأمام  املقيمني  االأطباء  �شورة  وت�شويه 
مطلبنا  »اإن  قوله  خالل  من  ال�شعب”، 
يقول  اأن  بدل  الوطنية  اخلدمة  اإلغاء 
اخلدمة  اإجبارية  باإلغاء  نطالب  اإننا 
املدنية«. وفيما يتعلق  تهديد اأويحيى 

العام  االأمني  بقبعة  يتحدث  كان  الذي 
للتجمع الوطني الدميقراطي ومطالبته 
بتطبيق القانون على امل�رسبني، �شدد 
على مت�شكهم  املقيمني  االأطباء  ممثل 
وباالحتجاج  امل�رسوعة  مبطالبهم 
اأجل  من  حتقيقها  غاية  اإىل  ال�شلمي 

املري�ص والطبيب على حد �شواء.

املقيمني  االأطباء  اأن  املتحدث  اأكد 
هي  م�شلحتهم  واأن  فو�شويني،  لي�شوا 
من  ال�شحة  وقطاع  املري�ص  حماية 
بتدخل  املتحدث  ونا�شد  التعفن، 
بعد  ملفاتهم  يف  اجلمهورية  رئي�ص 
على  احللول  وغياب  احلوار  لغة  ف�شل 
الوزير  وكان  ال�شحة،  قطاع  م�شتوى 

الذكرى  يف  قال  اأويحيى  اأحمد  االأول 
الع�رسين لتاأ�شي�ص حزبه، اأم�ص،  كفانا 
من احلقوق امل�رسوعة فهناك واجبات 
الوقت  “حان  م�شيفا  مقد�شة”، 
الإيقاف قطار الفو�شى وبركات ارجعوا 

للدرا�شة”.
اإميان لوا�س

مبنطقة تار�سات بلدية امليلية بجيجل

الق�ساء على  الإرهابي اخلطري »اأبو دجانة«
يف اإطار مكافحة االإرهاب وعلى اإثر كمني مبنطقة 
جيجل/ن.ع.5،  والية  امليلية،  بلدية  تار�شات 
 16 يوم  ال�شعبي،  الوطني  للجي�ص  مفرزة  ق�شت 
االأمر  يتعلق  خطري،  اإرهابي  على   ،2018 فيفري 
بامل�شمى »ف. �شفيان« املكنى »اأبو دجانة«، ابن 
الذي  »عبا�ص«  املدعو  خوجة«  »ف.  االإرهابي 
العملية  اأفريل 2017.  بتاريخ 15  الق�شاء عليه  مت 

مكنت من اإ�شرتجاع م�شد�ص )01( ر�شا�ص من نوع 
كال�شنيكوف وخمزنني )02( وكمية من الذخرية. 

و اإرهابي اآخر ي�شلم نف�شه
املتوا�شلة  اجلهود  وبف�شل  مت�شل،  �شياق  يف 
االرهابي  �شلم  ال�شعبي،  الوطني  اجلي�ص  لقوات 
اليوم  نف�شه،  هاجر«  اأبو   « املكنى  »ل.ل.خمتار« 
17 فيفري 2018، لل�شلطات الع�شكرية بتمرنا�شت 

 )01( وبحوزته  ال�شاد�شة،  الع�شكرية  بالناحية 
م�شد�ص ر�شا�ص من نوع كال�شنيكوف وخمزن )01( 
ذخرية مملوء، االإرهابي كان قد التحق باجلماعات 

االإرهابية �شنة 2012.
تاأتي هذه النتائج يف �شياق العمليات التي تخو�شها 
االإرهاب  اآفة  من  بالدنا  لتطهري  امل�شلحة  قواتنا 

وب�شط االأمن وال�شكينة عرب كافة ربوع الوطن.
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ع�سابات ت�ستغل ح�سناوات كطعم ل�ستدراج الأثرياء 
تعتمد الع�سابات اخلطرية املخت�سة يف �سرقة ال�سيارات على طرق عديدة ل�ستدراج ال�سحايا و الإيقاع بهم وعلى راأ�س هاته الطرق هي اإ�ستغالل 

الفتيات احل�سناوات اللواتي يعتربن من اأجنع ال�سبل بالن�سبة ملخططاتهم  فما على هاته الع�سابات  �سوى اإيجاد الفتاة التي تكون على قدر من اجلمال 
و الفتنة وحتري�سها على الإيقاع بال�سحايا و ربط عالقات غرامية معهم ل�ستدراجهم نحو �سباك هاته  الع�سابات التي تتكفل من جهتها بالباقي من 

العتداء على ال�سحية وال�ستيالء على اأمواله و�سيارته ومن مت ت�ستلم مقابل هاته املهمة التي تكون مبالغ مالية معتربة من عائدات هاته العمليات   .

ل/منرية

امللفات  و  الق�ضايا  فكثرية هي 
على  تطل  باتت  التي  الق�ضائية 
خطرية  لع�ضابات  حماكمنا 
ت�ضتعمل الفتيات احل�ضنوات كطعم 
وما  الإجرامية  خمططاتهم  يف 
علينا �ضوى الوقوف على الظاهرة 

من خالل �رسد بع�ض الق�ضايا .

ثالثة �سيدات 
ت�ستدرجن ثري  لل�سطو 

على ممتلكاته

بالعا�ضمة  ثري  رجل  تعر�ض 
يد  على  خطرية  اعتداء  لعملية 
بينهم  اأ�ضخا�ض من   5 ع�ضابة من 
با�ضتدراجه  قاموا  �ضيدات  ثالثة 
»بودواو  ب  بغابة  معزول  ملكان 
مت قام  ومن  الرذيلة  »للممار�ضة 
داخل  وو�ضعه  بخنقه  ال�ضابان 
وتركه  ل�ضيارته  اخللفي  ال�ضندوق 
يف و�ضط الغابة مكبال بعد �رسقة 

اأغرا�ضه و�ضيارته .
الع�ضابة  هاته  اأفراد  اأحد  لتمثل 
من  الرابع  العقد  يف  �ضيدة  وهي 
بعد  ب،مرمي«   « املدعوة  العمر 
يف  ال�ضادر  بالقب�ض  الأمر  اإٍفراغ 
حقها اأمام هيئة حمكمة اجلنايات 
احلكم  البي�ضاء ملعار�ضة  بالدار 
وهي   ، حقها  يف  ال�ضادر  الغيابي 
جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية 
حني   2004 مار�ض   4 لتاريخ 
املقيمات  الثالثة  الفتيات  اتفقت 
مبنطقة  الق�ضديرية  بيوت  باأحد 
الزغارة والذي كانت تتخذنه كوكر 
الإيقاع  على  الدعارة  للممار�ضة 
عليه  تعرفت  الذي  الأثرياء  باأحد 
املتهمة احلالية و اتفقت معه على 
موعد باأحد املطاعم بعد اإيهامه 
على تعريفه بفتاة عذراء و عزباء 

اإقامة عالقة جن�ضية ، وعلى  بنية 
املتهمة  اتفقت  الأ�ضا�ض  هذا 
ع�ضيق  و  ع�ضيقها  مع  احلالية 
اأحد �ضديقتها على تنفيذ اخلطة 
التقت  الوقائع  وبيوم   ، رفقتهما 
باأحد  ال�ضحية  و  الفتيات  من  كل 
تناولهم الع�ضاء  وبعد  املطاعم 
اأن  بعد  الفنادق  لأحد  توجهوا 
من  كبرية  كمية  ال�ضحية  تناول 
الوقت  ، يف  الكحولية  امل�رسوبات 
انتظارهم  يف  ال�ضابان  كان  الذي 
وبعد  املعزولة  املناطق  باأحد 
وهو  لالأماكن  ال�ضحية  و�ضول 
برفقته  و  متقدمة  �ضكر  حالة  يف 
من  �ضيارته  منت  على  الفتيات 
اعرت�ض   2003 مار�ضدي�ض   « نوع 
قاما  و  املتهمتان  طريقه ع�ضيقا 
خيط  بوا�ضطة  تكبيله  و  ب�رسبه 
فمه  على  ل�ضق  �رسيط  وو�ضع 
داخل  للوعي  فاقد  وهو  وو�ضعوه 
ال�ضندوق اخللفي للمركبة وتوجهوا 
هناك  تركوه  اأين  بودواو  لغابة  به 
وكافة  �ضيارته  �رسقة  بعد  ملقيا 
التي  املالية  املبالغ  رفقة  وثائقه 
كانت بحوزته ، قبل اأن يتمكن بعد 
اخليط  فك  من  ا�ضتعادته لوعيه 
وتقييد  الأمن  مل�ضالح  والتوجه 
اأ�ضفرت  التي  الواقعة  عن  �ضكوى 
يف  الأٍربعة  املتهمني  توقيف  عن 
الوقت الذي بقية املتهمة احلالية 
يف حالة فرار حلني القب�ض عليها 
بالقب�ض  الأمر  على  بناءا  موؤخرا 
ال�ضادر يف حقها عن جناية تكوين 
بتوفر  ،ال�رسقة  اأ�رسار  جمعية 
وحماولة  الليل والتعدد  ظريف 
وهي   ، واحلجز  العمدي  القتل 
املتهمة  اأنكرتها  التي  الوقائع 
هيئة  اأمام  اأم�ض  مثولها  خالل 
اأكدت  بعدما  اجلنايات  حمكمة 
بدعوتها  قامت  من  �ضديقتها  اأن 
ال�ضحية  ورفقة  الع�ضاء  حل�ضور 
باإي�ضالهم  جهته  من  قام  الذي 

مع  عليه  يعتدوا  اأن  دون  للمنزل 
نفيها التام وجود اأي اتفاق م�ضبق 
ق�ضية  يف  ع�ضيقها  وبني  بينها 

احلال .

فتاة تربط عالقة مع 
تاجر وتزود ع�سابتها 

باملعلومات لل�سطو على 
�سقته 

م�ضلح  اعتداء  اإىل  تاجر  تعر�ض 
البي�ضاء  الأ�ضلحة  با�ضتعمال 
وال�رسقة داخل �ضقته الكائنة بحي 
راي�ض  مراد  ببئر  بلقا�ضم  كرمي 
اأ�ضخا�ض يف العقد  من قبل ثالثة 
بالتواطوؤ مع  العمر  من  الثاين 
عالقة  ربطت  احداهما  فتاتني 
�ضداقة معه وزودت افراد الع�ضابة 
تواجد  مكان  حول  باملعلومات 
ب�ضقته  يخفيها  كان  التي  الأموال 
مبلغ  على  ال�ضتيالء  مت  بحيث   ،
مايل 8 ماليني �ضنتيم وهاتف نقال 
ولذوا بالفرار بعدما قاموا بتكبيله 
رفقة �ضخ�ض يعمل عنده واخلادمة 
اأثناء  الذين كانا موجودان بال�ضقة 

العتداء .
جمع  بعد  الع�ضابة  اأفراد  متكن 
ب،   « ال�ضحية  عن  معلومات 
الفتاة  بها  زودتهم  التي   « حممد 
من العتداء عليه اأثناء عودته اإىل 
�ضقته يف حدود احلادية ع�رسة ليال 
الكهربائي  واأثناء �ضعوده امل�ضعد 
ل  اأ�ضخا�ض  ثالث  معه  �ضعد 
يعرفهم ، واأثناء حماولته فتح باب 
بو�ضع  الأ�ضخا�ض  احد  قام  �ضقته 
�ضكني على رقبته ودفعه اإىل رواق 
وقاموا  اأر�ضا  �ضقط  اأين  ال�ضقة 
اإىل  واقتادوه  ورجليه  يديه  بتكبيل 
بتكبيل  قاموا  كما   ، النوم  غرفة 
كل من » د، �ضفيان » وهو �ضخ�ض 
�ض،   « املدعوة  عنده رفقة  يعمل 

كخادمة  تعمل  كانت  التي   « ليندة 
وبقي  باملطبخ  احتجزا  الذين 
حرا�ضتهم  يف  املتهمني  احد 
بتهديد  الآخران  قام  فيما   ،
الأ�ضلحة  با�ضتعمال  ال�ضحية 
مفاتيح  على  للح�ضول  البي�ضاء 
على  للح�ضول  الفولذية  اخلزانة 
التهديد قام  الأموال وحتت طائل 
وقع �ضجار  ذلك  واأثناء   ، بفتحها 
�ضفيان  د،   « الثانية  ال�ضحية  بني 
فك  من  ومتكن  املتهمني  واحد   «
بوا�ضطة  عليه  والعتداء  قيوده 
بيت  باجتاه  بالفرار  ولذ  �ضكني 
عليهم  يلقى  ل  وكي   ، جريانه 
القب�ض لذوا بالفرار بعدما متكنوا 
�ضنتيم  ماليني   8 مبلغ  �رسقة  من 
الأر�ض  الباقي مبعرث على  وتركوا 
على حمكمة  جميعا  واإحالتهم 
وجهت  بعدما  العا�ضمة  جنايات 
اأ�رسار  جمعية  تكوين  جناية  لهم 
ال�رسقة  و  الإعداد جلناية  لغر�ض 
بتوفر ظرف الليل، التعدد، العنف 
واجلرح  ال�رسب   ، والتهديد 
العمدي ب�ضالح اأبي�ض ، امل�ضاركة 
ظرف  بتوفر  ال�رسقة  جناية  يف 

الليل والتعدد والتهديد . 

طالبة بكلية احلقوق 
تقيم عالقة غرامية مع 
رعية هندي لالإيقاع به 

و�سرقته  

ثالثة  من  تتكون  ع�ضابة  تورطت 
اأ�ضخا�ض من بينهم طالبة جامعية 
يف  حمدين  ب�ضعيد  احلقوق  بكلية 
يعمل  هندي  رعية  على  العتداء 
كائن  هندية  ب�رسكة  كحار�ض 
�ضيدي يحي  مبنطقة  مقرها 
ب�رسقة  وقاموا   ، بالعا�ضمة 
وخلع  ب�ضلك  تكبيله  بعد  اأغرا�ضه 

ال�رسكة  مرحا�ض  داخل  مالب�ضه 
ا�ضتدرجته  اأن  بعد  بها  يعمل  التي 
قبل  عليه  تعرفت  التي  الفتاة 
غرامة  عالقة  معه  واأقامت  فرتة 

لاليقاع به .
فتاة  على  الهندي  ال�ضحية  تعرف 
قبل  العمر  من  الثاين  العقد  يف 
فرتة من الواقعة باإحدى املحالت 
اإقتناء  اأجل  من  ق�ضدها  التي 
الأخرية  هاته   ، الأغرا�ض  بع�ض 
عليه  منهوعر�ضت  تقدمت  التي 
يرغب  ما  اإختيار  يف  م�ضاعدته 
بالغة  اإياه  حمدثة  �رسائه  يف 
اأطراف  تبادل  بعد  و  الإجنليزية 
 ، الهواتف  اأرقام  تبادل  احلديث 
بعد  فيما  بينهما  العالقة  لتتطور 
تقوم  كانت  غرامية  عالقة  اىل 
مبقر  باإ�ضتمرار  بزيارته  خاللها 
وبتاريخ   ، بها  يعمل  التي  ال�رسكة 
للقائها  موعدا  �رسب لها  الواقعة 
م�ضاءا  ال�ضابعة  ال�ضاعة  حدود  يف 
كي ي�ضلمها هدية عبارة عن لبا�ض 
بعد  ليتفاجاأ   ، لها  تقليدي  هندي 
قدومها ب�ضخ�ضني يحمالن اأ�ضلحة 
بي�ضاء يرافقانها ويقومان بالتهجم 
مرحا�ض  اىل  اأقتياده  و  عليه 
بوا�ضطة  هناك  تكبيله  و  ال�رسكة 
مالب�ضه  من  جتريده  بعد  �ضلك 
وتكميم فمه ب�رسيط ل�ضق ملنعه 
بالأ�ضلحة  تعذيبه  مع  ال�رساخ  من 
و  خطرية  جروحا  له  م�ضببني 
ال�رسعي  الطبيب  قدرها  خدو�ض 
مبدة 3 اأيام ،لي�ضتولوا بعدها على 
معترب  مايل  ومبلغ  النقال  هاتفه 
ملقى  اإياه  تاركني  بالفرار  ولذوا 

على الأر�ض وهو �ضبه عاري . 

فتاتان ت�ستدرجان 
ال�سحايا اإىل حقول ببئر 

توتة لال�ستيالء على 

�سياراتهم بعد العتداء 
عليهم   

فتاتان  متكنت  ذكية  جد  بطريقة 
من الإيقاع بعدد كبري من ال�ضحايا 
الذين تربطهم بهما عالقات عاطفية 
تنتهي با�ضتدراجهم اإىل مكان معزول 
توىل  اأين   ، توتة  بئر  حقول  باأحد 
�ضديقي  وهما  �ضابني  املهمة اإىل 
�ضياراتهم  ي�ضلبونهم  الذين  الفتاتني 
اإىل  وبيعها  عليهم  العتداء  بعد 
�ضخ�ض اآخر من بلدية براقي  ،فقبل 
الفتاتني  احدى  تقوم  اخلطة  تنفيد 
منطقة  من  وهي  �ض،د«   « املدعوة 
ال�ضحايا  با�ضطياد  الغزلن  �ضور 
طريق  عن  عليهم  تتعرف  الذين 
الهاتف النقال ، وبعدها ت�رسب لهم 
البنزين  حمطة  من  موعدا بالقرب 
قريبتها  املهمة  تتوىل  ،اأين  برباقي 
كانت  التي  طلحة  بن  من  ت،�ض«   «
ال�ضحية  بلقاء  فتان  بجمال  تتميز 
تعمل  التي  قريبتها  هوية  منتحلة 
مكان  اىل  ال�ضحايا  ا�ضتدراج  على 
معزول باحدى املزارع بئر توتة ويف 
�ضديقة  اأن  ال�ضحية  تخرب  طريقهم 
�ضديقها على  رفقة  �ضتلحقهما  لها 
الذين �ضيوجهانهما  منت �ضيارة 206 
اأعني  عن  بعيدا  لقائهما  مكان  اىل 
النا�ض وبو�ضولهم اىل املكان املتفق 
ال�ضحية  على  العتداء  يتم  عليه 
ليقوموا   ، �ضيارته  على  وال�ضتيالء 
امل�رسوقة  ال�ضيارة  ببيع  بعدها 
بلدية  من  »ع.ع«  يدعى  ل�ضخ�ض 
اقت�ضام  مع  مليون   20 مقابل  براقي 
املبلغبالت�ضاوي فيما بينهم 5 ماليني 
مت  الطريقة  وبنف�ض  منهم.  لكل 
الذين  ال�ضحايا  من  بعد  الإيقاع 
الفرقة  اأودعوا �ضكاوي لدى م�ضالح 
الإقليمية للدرك الوطني لبئر توتة 

منطقة.



�أركان  رئي�س  �لدفاع  وزير  نائب  �أمر  
�أحمد قايد  �لفريق  �ل�شعبي  �لوطني   �جلي�س 
�ملبني  كتيبة  �لفتح  بقايا  بـ�شحق    �شالح 
�مل�شوؤولة  عن جرمية  قتل 5 ع�شكريني نهاية 

�ال�شبوع �ملا�شي .
جلريدة  متطابقة  �أمنية  م�شادر  وك�شف   
�لدفاع  وزير  نائب  �أن  »�لو�شط« ،  
�لع�شكرية   �لنو�حي  قياد�ت  �أمر  �لوطني 
ورقلة  من  كل  يف  و�لر�بعة   �خلام�شة 
عملية  و ق�شنطينة باالإ�رش�ف �شخ�شياعلى 
�مل�شوؤولة   �الإرهابية   �جلماعة   تعقب   
بني  �حلدود  على  وقعت  �لتي  �لعملية    عن 
وي�شارك   ، �يام  قبل  وتب�شة    �لو�دي  واليتي  
و��شعة  مت�شيط  عملية  يف  ع�شكري     2000
باإ�رش�ف  �الربعاء �ملا�شي،  يوم  بد�أت �شباح 
�للو�ء  عمار عثامنية  قائد  �لناحية �لع�شكرية  
قائد  �لرز�ق    عبد  �رشيف  و�للو�ء  �خلام�شة 
م�شدر  وك�شف   ، �لر�بعة  �لع�شكرية  �لناحية  
طائر�ت  مب�شاركة  تتم  �لعملية  �أن  موثوق  

مروحية  من نوع مي 24  وق�شا�شي �أثر .
من   ع�شكريون   �لتقى  قد   �أنه  ومعلوم 

�جلز�ئر و تون�س  يف مقر �لناحية �لع�شكرية 
ع�شكريون  و�شل  �خلام�شة  يف  ق�شنطينة،  
�أم�س  ق�شنطينة  �أول  �إىل  من  تون�س 
من  باأنهم  يعتقد  �شباط   �خلمي�س   للقاء 
وك�شف  �جلز�ئري،  �جلي�س  �أركان  قيادة 
هو  �الجتماع  هدف  موثوق   باأن  م�شدر 
عمليات  �طار  يف  �مليد�نية  �جلهود  تن�شيق 
عن  �مل�شوؤولة  �الإرهابية  �جلماعات  تعقب 
�أيام، وك�شف  �العتد�ء �الإرهابي �الأخري  قبل 
�شهود عيان باأن �جلي�س �شدد من قب�شته على 
عدة مو�قع يف �حلدود �ل�رشقية حيث ح�رش 

تنقل �الأفر�د و�ملركبات يف بع�س �ملناطق   
�حلدودية ،  و يو��شل �جلي�س ح�شار  جماعة 
�إرهابية جمهولة  �لعدد يف منطقة قريبة من 
�حلدود �جلز�ئرية  �لتون�شية ، مل تعرف   بعد 
مبا�رشة  بد�أت  �لتي  �لتم�شيط  عملية  نتائج  
ومل  تت�رشب  �أية   ، �الإرهابي  �الإعتد�ء  بعد 
�أن  �إال  �مليد�ين،  �لو�شع  عن  معلومات 
�العالن  قرب   �إىل  ت�شري  �ملوؤ�رش�ت  �أغلب 
�الإرهابية   �جلماعة   على   �لق�شاء   عن 
�الإجر�مية   �لعملية   هذه  �مل�شوؤولة   عن 

�خلطرية .
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�سباط تون�سيني التقوا بقيادات من اجلي�ش لتن�سيق اجلهود امليدانية 

اأحمد باحلاج 

قايد �شالح ياأمر ب�شحق كتيبة الفتح املبني 
املتورطة يف قتل 05 ع�شكريني بتب�شة 

�سيوزع املفاتيح على امل�ستفيدين من 68 م�سكن ويعاين عدد من امل�ساريع 

وايل ورقلة اليوم بدائرة احلجرية  للإ�شراف على احتفاالت يوم ال�شهيد 
يقوم �ليوم �الأحد و�يل والية ورقلة 
عبد �لقادر جالوي مبعية �ل�شلطات 
�الإ�رش�ف  على  و�الأمنية  �ملدنية 
لليوم  �ملخلدة  �الحتفاالت  على 
لـ18  �مل�شادف  لل�شهيد  �لوطني 
كما   ، �حلجرية  بد�ئرة  فرب�ير 
بتوزيع  �مل�شوؤول  نف�س  �شيقوم 
من  �مل�شتفيدين  على  �ملفاتيح 
جانب  �ىل  �الجتماعية  �ل�شكنات 
معاينة عديد �مل�شاريع �لتنموية .

عبد  ورقلة   والية  و�يل  ي�شتهل 
�لقادر جالوي  زيارة �لعمل و�لتفقد 
�حلجرية  لد�ئرة  �ليوم  تقوده  �لتي 
�الحتفاالت  على  باال�رش�ف 
لل�شهيد  �لوطني  لليوم  �ملخلدة 
�شنة  من  فرب�ير   18 لـ  �مل�شادف 

و�ال�شتماع  �لوطنية  �لر�ية  برفع   ،
�لتوجه  قبل   ، �لوطني  للن�شيد 
ترحما  �لزهور  من  �أكليل  لو�شع 
 ، �لطاهرة  �ل�شهد�ء  �رو�ح  على 
زيارة  برنامج  به  �أفاد  ح�شبما  و 
�الأخري  هذ�  فاإن  �لوالية  و�يل 
�شيقوم بزيارة �رملة �شهيد� وزيارة 
جماهد مبنزلهما وتكرميهما بهذه 
�ملنا�شبة �لوطنية ، ويف �شياق ذي 
على  �الأول  �مل�شوؤول  �شيقوم  �شلة 
�لتنفيذية  هيئته  رفقة  �لوالية 
وو�شع  �اللبياين  �لبئر  بتد�شني 
حيز �خلدمة م�رشوع تزويد مدينة 
�لريفي   �ل�شكاين  و�لتجمع  �لعالية 
بالطيبيني باملياه �ل�شاحلة لل�رشب 
م�رشوع  �خلدمة  حيز  و�شع  مع   ،

�لر�بط  للطريق  �العتبار  �عادة 
على  �ملمتد  و�لطيبني  �لعالية  بني 
عن  �لعزلة  لفك  كلم   6.5 م�شافة 
منه  وحر�شا  �لقرية  هذه  قاطني 
�جلبهة  بان�شغاالت  �لتكفل  على 
�الجتماعية �ملحلية د�ئما �شيقوم 
و�يل والية ورقلة عبد �لقادر جالوي   
يف نف�س �ليوم بو�شع حيز �خلدمة 
م�رشوع �جناز �لطريق �لر�بط بني 
على  �ملري  وقرية  �حلجرية  د�ئرة 
�شي�رشف  كما   ، كلم   02 م�شافة 
مقر  تد�شني  على  �لد�ئرة  مبقر 
يعلق  �لذي  �جلديد  �لفالحة  فرع 
عليه فالحي وم�شتثمري �ملنطقة 
يف  معاناتهم  الإنهاء  كبرية  �ماال 
عناء �لتنقل  وم�شقة �ل�شفر  بقطع 

والية  مقر   عن  كلم   100 م�شافة 
ورقلة من �أجل ��شتخر�ج وثائقهم 
رفع  و  ملفاتهم  ومتابعة  �الإد�رية 

�ن�شغاالتهم .
ويف �طار �اللتز�م �ل�شارم بتعليمات 
�ل�شكنات  لتوزيع  �لر�مية  �حلكومة 
فاإن   ، م�شتحقيها  على  �جلاهزة 
و�يل والية ورقلة ومبعية �ل�شلطات 
وممثلي  �حلجرية  بد�ئرة  �ملحلية 
خالل  �شي�رشف  �ملدين  �ملجتمع 
زيارته �مليد�نية   للحجرية وبلدية 
على  �ملفاتيح  توزيع  على  �لعالية 
�مل�شتفيدين من 68 وحدة �شكنية 
على  عمومية  �يجارية  �جتماعية 

م�شتحقيها .
اأحمد باحلاج 

 املهاجمان بوكار ودقدوقة ح�سما
 املقابلة يف �سوطها الأول 

مهاجم امل�ستقبل الريا�سي للمجاهدين 
يون�ش عبا�ش  لـ"الو�سط " 

يف اإطار جت�سيد ال�سرطة اجلوارية 

م�شتقبل املجاهدين ي�شحق 
الري بثنائية ويوا�شل الزحف 

نحو كوكبة املقدمة

 مقابلة احتاد جديد 
م�شريية و�شنلعب مقابلت 

االإياب كنهائيات 

اأمن والية تندوف يقدم 25 وجبة �شاخنة  للأ�شخا�ص بدون ماأوى

متكن �أول �أم�س  فريق �مل�شتقبل 
�لريا�شي للمجاهدين بعني �شالح 
من حتقيق فوز ثمني على ح�شاب 
حل�شاب  �لري  �شباب  م�شت�شيفه 
�جلولة �ل�شابعة من بطولة �لق�شم 
ماقبل �ل�رشيف بتمرن��شت ،بنتيجة 
كل  وقعهما  �شفر  مقابل  هدفني 
وه�شام  بوكار  ه�شام  �ملهاجمان 

دقدوقة .
يف  عرفت  �ملقابلة  جمريات 
مطلقة  �شيطرة  �الأول  �شوطها 
خلق  من  مكنهم  مما  للزو�ر 
ولوال  �حلقيقية  �لفر�س  عديد 
لتم  �لرتكيز  �شوء  وغياب  �لت�رشع 
جت�شيدها الأهد�ف حمققة لتاأتي 
�خلرب  جاء  �أين   20 �لـ  �لدقيقة 
ه�شام  �لقنا�س  باأقد�م  �ل�شعيد 
بوكار �لذي متكن من �فتتاح باب 
�لت�شجيل بت�شديدة قوية ، ليو��شل 
�لزو�ر مدهم �لهجومي بحثا عن 
�ل�شوط  نهاية  قبل  ثاين  هدف 
بعدما  لهم  حتقق  ما  وهو  �الأول 
دقدوقة  ه�شام  �ملهاجم  متكن 
من �إ�شافة هدف ثاين يف �لدقيقة 
�ملرحلة  هذه  لتنتهي   ،   39 �لـ 
ل�شالح  و�لنتيجة  �الأد�ء  بتفوق يف 
م�شتقبل �ملجاهدين ، �لذي دخل 
�ل�شوط �لثاين بنف�س �لعزمية بحثا 
�للقاء وهو  لقتل  ثالث  عن هدف 
�لعديد من  يتحقق يف  �أن  كاد  ما 

�لفعالية  غياب  لكن   ، �ملنا�شبات 
�لرتكيز حال دون متكينهم  و�شوء 
�ل�شائعة  �لفر�س  جت�شيد  من 
الهد�ف حقيقية ، لتنتهي �ملقابلة 
و�لنتيجة  وباالأد�ء  م�شتحق  بفوز 
خل�رش  �ملدرب  �أ�شبال  ل�شالح 
حتقيق  من  مكنهم  ما  وهو  حيلو 
مبو��شلة  لهم  �شمح  �لذي  �ملهم 
يف  �ملقدمة  فرق  نحو  �لزحف 
�مام  �ملوؤجلة  �ملقابلة  �إنتظار 
�شتلعب  �لتي  جديد  �حتاد  فريق 
يف فرتة �ملريكاتو  لتبقى نقاطها 
من  �رشورية  من  �أكرث  �لثالث 
�لريا�شي  �مل�شتقبل  متكني  �أجل 
مرحلة  �إنهاء  من  للمجاهدين  
�لذهاب يف مرتبة مريحة متكنهم 
يف  �الإياب  ملرحلة  �لتح�شري  من 

�أكرث �إريحية .
رئي�س  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
للمجاهدين  �لريا�شي  �مل�شتقبل 
�لبطويل  �الأد�ء  �لزقري  �شالح 
�ل�شياق  ذ�ت  ، م�شيفا يف  الأبنائه 
كافة  وفر  �مل�شري  مكتبه  �أن 
و�لب�رشية  �ملادية  �الإمكانيات 
من  �شويد  كرم  �حلار�س  لرفقاء 
�لبطولة  لقب  على  �ل�رش�ع  �أجل 
�ملرور  تاأ�شرية  �إقتطاع  ثم  ومن 
نهاية  مع  �ل�رشيف  �لق�شم  لبطولة 

�ملو�شم �لكروي �حلايل .
اأحمد باحلاج 

�لريا�شي  �مل�شتقبل  مهاجم  �أكد 
يف   ، عبا�س  يون�س  للمجاهدين 
به جريدة  �شحفي خ�س  ت�رشيح 
فريقه متكن من  �أن    ،« »�لو�شط 
يد  على  �ملر  خ�شارته  جتاوز 
�حتاد �لكهرباء بالفوز على �شباب 
حيث   ، و�لنتيجة  باالأد�ء  �لري 
بو�شع  �لالعبني  عبا�س  طالب 
و�لرتكيز  �الأر�س  على  �الأقد�م 
على �ملقابلة �ملوؤجلة عن �جلولة 

�ل�شاد�شة  �أمام �حتاد جديد .
عبا�س  يون�س  �ملهاجم  ك�شف 
�أن   ، �جلميلة  �لفنيات  �شاحب 
�لثقة  ��شرتجاع  من  متكن  فريقه 
مو�جهة  على  وقادر  نف�شه  يف 
لقب  �ملناف�شة على  �لفرق  جميع 
�لفوز على  �أن يتم  �لبطولة �رشط 
�حتاد جديد يف �ملقابلة �ملوؤجلة 
بطولة  من  �ل�شاد�شة  �جلولة  عن 
،حيث  �ل�رشيف  قبل  ما  �لق�شم 
باالأكرث  �لثالث  نقاطها  و�شف 
�الإرتقاء  ملو��شلة  �رشورية  من 
�لدخول  قبل   ، �لرتتيب  �شلم  يف 

يف ترب�س حت�شريي مغلق بقيادة 
�ملدرب خل�رش حيلو ، ويف �شياق 
�أن  �ملهاجم  نف�س  قال  مت�شل 
مقابالت  جميع  �شيلعب  فريقه 
لتحقيق  كنهائيات  �لعودة 
�د�رة  من  �ملرجوة  �الأهد�ف 
�لفريق و�ملتمثلة يف �ل�رش�ع على 
�حد�ث  �أجل  �لبطولة،من  لقب 
�ملفاجاأة و �إ�شعاد حمبي وع�شاق 

�مل�شتقبل .
�مكانية  �شوؤ�ل حول  عن  رده  ويف 
فقد�نه ملكانته �الأ�شا�شية يف حالة 
�لتي  �لفر�غ  فرتة  يتجاوز  مل  ما 
�أنه  حمدثنا  �أكد  فقد   ، بها  مير 
��شرتجاع  �أجل  ي�شعى جاهد� من 
يف  و  و�لفنية  �لبدنية  �مكانيته 
عبا�س  يون�س  ذهب  �لوقت  نف�س 
�أكد  عندما  ذلك  من  �أبعد  �إىل  
يركن  ومن  يلعب  من  يهمه  ال  �أنه 
يهمه  ما  بقدر  �لبدالء  دكة  يف 
�لقادمة  �ملقابالت  بجميع  �لفوز 

وت�رشيف �ألو�ن �لفريق .
اأحمد باحلاج  

و�لتعا�شد  �لتاآزر  لقيم  تعزيز�  
�الإجتماعي قامت م�شالح �من 
�أم�س  �أول  ليلة  تندوف  والية 
ميد�نية  خرجة  ثاين  بتنظيم 
�أحياء  جابت خمتلف  ت�شامنية 
من  �ملدينة، حيث مت  و�شو�رع 
خاللها  توزيع 25 وجبة غذ�ئية 
�شاخنة من طرف قو�ت �ل�رشطة 
لفائدة  �لرتب  خمتلف  من 
�الأ�شخا�س �له�شة و �الأ�شخا�س 
�لذين مت ر�شدهم  بدون ماأوى 
باأماكن خمتلفة ،  حيث يندرج 
�إطار  �لت�شامني يف  �لفعل  هذ� 
�جلو�رية  �ل�رشطة  �شيا�شة 

�لت�شامن  �شبل  لتعزيز  �لهادفة 
�ل�رشطة  جهاز  بني  و�لتعاون 

وخمتلف �رش�ئح �ملجتمع. 
�الإن�شانية القت  �ملبادرة 
��شتح�شانا من طرف �ملو�طنني 
هذه  من  �مل�شتهدفة  و�لفئة 
بدورهم  نوهو�  حيث  �لعملية 
لالأمن  �لعامة  بجهود �ملديرية 
�لفئات  م�شاعدة  يف  �لوطني 
مثمنني   ، و�له�شة  �ل�شعيفة 
بذلك روح �لت�شامن �لتي يتحلى 
�لوطني �جتاه  �الأمن  �أفر�د  بها 

خمتلف �رش�ئح �ملجتمع.

�سيخ مدقن 
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طاقم موؤ�ش�شة الرويني خل�شر ينا�شد وايل اجللفة التدخل

ري من قبل ثالثة مدراء واملدير املكلف  حما�صر  م�ؤ�ص�صة ت�صّ
بعدما عرفت متو�شطة املجاهد رويني خل�شر بعا�شمـة الولية اجللفة جناحات فائقة  وباهرة  وعلى مدار �شنوات  وخ�شو�شا ال�شنة الفارطة ، حيث  احتلت 

املرتبة الوىل  وطنيا يف �شهادة التعليم املتو�شط   وهذا بف�شل طاقمها الرتبوي والإداري  ناهيك عن جمالية املوؤ�ش�شة من الناحية البيئية فهي اأول موؤ�ش�شة تربوية 
بوليـــة اجللفة   تبادر باإن�شاء النادي الأخ�شر داخل املوؤ�ش�شة حيث  حقـــــق هذا الأخري اإعجاب الكثري ولعل زيارة الوزير ال�شابق للرتبية اأبو بكر بن بوزيد و كذا 

وزير البئية الدكتور �شريف رحماين �شنة  2009  لها  قد انبهروا اآنذاك ملا راأوه و�شاهدوه على ار�ض هاته املوؤ�ش�شة النموذجية التي تتو�شط عدة اأحياء �شعبية 
فقرية  و�شرحوا  حينها  اأن اأمنيتهم اأن  تقتدي كل موؤ�ش�شات الوطن بها  .

اجللفة / اأحمــد قــادري

�سموا  وزنا  و  ومما  زادها  
باإ�سم  املجاهد  ت�سميتها 
رويني   " املرحوم 
عليها  خل�رض"  فاأطلق 
باملوؤ�س�سة اخل�رضاء الرائدة  .

لكن  كل  هذا  مل ي�سفع لها اليوم 
اأن ما زرع طيلة  هاته ال�سنوات 
واإخال�ص  يف  وتفاين  من جهد 
على  واملحافظة  العمل 
املكت�سبات  وال�سمعة   هاته 
الطاقم   احلميدة  لهذا   
من  اليوم  ياأتي   اأن  الفريد 
الق�ساء  حتطيمها  و   يريد 
بها  يف  جميل  �سيء  على   كل 
م�سوؤولة  و  ال  ا�ستهتار  حلظة 
واأخالقي  مهني  �سمري  دون 
همهم  البع�ص  طرف  من 
 " الداخلي  و  الن�سف  الوحيد 
البزن�ســـــة "  املف�سوحــــة للعلن  
باخليارات  عنهم   يعود  وما 
وتكري�ص  الرغيد    والعي�ص 
كل  الرداءة  فيها  و�رضب 
فيها  يبقى  ال  القيم   "  واهلل 
كله  وهذا  و�سان  "   جمال  من 
مب�ساعدة ومباركة حاميهم وويل 
نعمتهم  " رميان ب�سري"   مدير 
الرتبية الذي �سهل عليهم اللعب 
توفري  وكذلك   راحــــة  بكل 

احلمايـــــــــــة .

موؤ�ش�شة ت�ّشري من قبل 
ثالثة مدراء واملدير 

املكلف  حما�شر 

للم�سوؤول  املوجه  الر�سالة 
التنفيذي  اجلهاز  على  االأول 
من قبل طاقم املوؤ�س�سة والتي 
منها     ن�سخة  الو�سط  حتوز 
ومدى  اال�ستهتار  تبينّ مدى 
القانون  اأي�سا  يف  خرق  اللعب 

التي  العاجلة   الر�سالة  فح�سب 
وجهت لـ" حمنة قنفاف " وايل 
ت�سيري   املوؤ�س�سة  فاإن  اجللفة 
واحدا  مدراء  ثالثة  طرف  من 
ُمكلفا  والثاين  ر�سميا  ُمعينا 
اعتباطيا والثالث يحكمها ماليا 

.... ؟؟؟ والكل يُغني لياله ؟؟؟
احلايل  املدير  تكليف   بعد 
راأ�سها   ال�سنة  على  لهذه 
اأي  جدا  بتكليف  غريب 
رغم  و  �سالحيات  اأي  بدون 
وي�سعى  يعمل  هذا  جتده  
واجلميع  واإخال�ص  جد  بكل 
بكفاءته  ي�سهد  املوؤ�س�سة  يف 
ن�ص  ح�سب  العمل  يف  وتفانيه  
الر�سالة   اأما  املدراء االآخرين 
فاالأول مكلف باجلانب الت�سيري 
طرف  من  املوؤ�س�سة  بهاته 
والثاين  �سخ�سيا   الرتبية  مدير 
مدير  طرف  من  اأي�سا   مكلف 
االإداري   باجلانب  الرتبية 

على  ي�رضفون  هوؤالء  اأن  رغم 
اأي�سا  االأ�سلية   موؤ�س�ساتهم 
وغري  املحري  ال�سوؤال  ليبقى 
مدير  يقوم  ال  ملاذا  مفهوم 
الرتبية بتعي مدراء على بع�ص 
يتواجد  ال  التي  املوؤ�س�سات 
مل  ملاذا  اأي�سا  ؟! و  مدراء  بها 
املدراء  بع�ص  بتكليف  يقوم 
بها  يتواجد  ال  موؤ�س�سات  على 
الداخلي  ان�سف  اأو  االإطعام  
هو  الوحيــــــد  همه  كان  ؟! اإذا 

امل�سلحـــــــة العامـــــــــــة  ؟!  

مدير مكّلف و بدون 
�شالحيات.. ؟  وطاقم 

املوؤ�ش�شة يرغبون 
يف  تثبيته 

العاجلة  ر�سالتهم  خالل  من 
كل  اإم�ساءات   حملت  والتي 
باالإ�سافة  املوؤ�س�سة  طاقم 

الفاعلة    بع�ص  اجلمعيات  اىل 
وايل  تدخل  اجلميع  نا�سد  فقد 
مدير  بال�سغط  على  الوالية 
ي�ستحق  من  الإبقاء  الرتبية 
العمل  يف هذه املوؤ�س�سة  التي 
�سنوات   طيلة  نتائج   حققت 
بجميع  مديرا   تعيي  او  طويلة 
واملالية  االإدارية  ال�سالحيات 
الوراء  اىل  الهروب  ولي�ص 
اخلا�سة  امل�سلحة  وتغليب 
و�رضب  العامة   امل�سلحة  على 
ا�ستقرار  املوؤ�س�سة  والزج  بها 

اىل ما ال يحمد عقباه     
 

موؤ�ش�شة  رائدة  على و�شك 
النهيار

لطاقم  الوحيد  الدافع  رمبا 
طيلة  احتلته  وما  املوؤ�س�سة  
هاته ال�سنوات من نتائج ممتازة  
الطاقم   يف  اال�ستقرار  وكذا  

االإداري و الرتبوي والغرية  على 
الذي  الدافع  هو  موؤ�س�ستهم  
قناف  حمنة  ينا�سدون  جعلهم 
كويل  تلميذ بالدرجة االأوىل  و 
كم�سوؤول على اجلهاز التنفيذي 
الإنهاء  العاجل   التدخل  ق�سد 
هاته املهزلة  التي قلما جندها 
عرب  كامل  موؤ�س�سات الرتبوية  
خرق  من  بالرتاب  الوطني 
املف�سوح  واال�ستهتار  للقانون  
و�رضب كل �سيء رائد و جميل 
بامل�سلحة  فقط  واالهتمام 
تنهار  ان  قبل  وهذا  اخلا�سة  

هاته املوؤ�س�سة الرائدة

مطالب بتدخل وايل 
اجللفة لعادة ال�شكة اىل 

م�شارها الطبيعي 

املعطيات  كل  توؤكد  االأخري  يف 
اإىل  املر�سلة  والر�سائل 

وحتى  املحلية   ال�سلطات 
قطاع  املركزية  اأن  ال�سلطات 
وخا�سة  اجللفة  بوالية  الرتبية 
الب�سري"  قد  "رميان  عهد  يف 
يعرفه   مل  كبريا  تدهورا  عرف 
�سبقوه  عهد  من  يف  القطاع 
عنه  توافد  من  كل  لنقل   اأو 
بثالث  تي�رض  ،  موؤ�س�سات 
واحد  اآن  مدراء  يف  اأربع  اأو 
عن  تتوفر  من  يف  وخا�سة 
مكلفي  مقت�سدين   و  االإطعام  
بثالث موؤ�س�سات تربوية  لنق�ص 
العمال  قوائم  نتائج   الغر�ص 
و  امل�ستور  تك�سف  االأخرية  
خروقات كبرية لهاته العملية  ، 
التي  الت�سخريات   الع�سوائية 
اإطنابها   لالأقربون  �رضبت 
الرتبية  مديرية  يف  وخا�سة 
بكل  مدعمة  موؤ�س�سات   ،
والب�رضية   املادية  الو�سائل 
واأخرى تعاين االأمرين  كل هاته 
برعاية  اخلروقات  واأكرثها  
الذي  الرتبية   مدير  ومباركة 
ما  اإىل  اليوم   القطاع  اأو�سل 
يف  يبقي  ومل  عقباه  ال  يحمد 
هو  ما  كل  حتطيم  اإال  االأخري 
الوالية  هاته  يف  وجميل   رائد 
"رويني  كموؤ�س�سة  وخا�سة 
طاقمها  جعلت  خل�رض"  التي 
من منطلق الغرية و امل�سوؤولية 
ينا�سدون  املهني  وال�سمري 
الوايل  الذي التم�سوا يف �سخ�سه  
حبه وغريته عن اجللفة قاطبة  

اأكرث من اي �سخ�ص اآخر .
"حمنة  يفعلها   فهل 
يزور   و  قنفاف"  هاته  املرة 
ويعيد  ال�سكة  املوؤ�س�سة  هاته 
املعتاد   الطبيعي  م�ساريها  اإىل 
االأ�ساتذة  هوؤالء  غرية  ويحقق 
واالإداريون و العمال و التالميذ 
على موؤ�س�ستهم الرائدة و يقف 
بجانبهم  �سد من يريد حتطيم 

جيل بكامله  .

�شطيف 

�صباك م�حد للت�صهيل على االأ�صخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة ول�ج عامل املقاوالتية
ب�سطيف  موحد  �سباك  فتح  مت 
ذوي  لالأ�سخا�ص  موجه 
من  لتمكينهم  االحتياجاتاخلا�سة 
ح�سبما  املقاولتية  عامل  ولوج 
االحتاداملحلي  رئي�سة  من  علم 
للمعاقي حركيا  و جاء ذلك عقب 
االأوىل  تعد  اتفاقية  على  التوقيع 
من نوعها على ال�سعيد الوطنيبي 
و  و ع�رض مديريات  ذات االحتاد 
هيئات عمومية ت�ستفيد مبوجبها 

املجتمعباإدماج  من  الفئة  هذه 
من خالل  العمل  عامل  اأح�سن يف 
ا�ستثمارية  م�ساريع  جت�سيد 
جميلة  اأو�سحته  ح�سبما  م�سغرة 

توابث.
باأن  ال�سياق  هذا  يف  اأبرزت  و 
عليها  التوقيع  مت  االتفاقية  هذه 
للمعاقي  االحتاداملحلي  بي 
الوالئيي  املديرين  و  حركيا 
و  االجتماعي  الن�ساط  من  لكل 

التعليم املهنيي و وكالة  التكوينو 
الوكالة  و   االجتماعية  التنمية 
القر�سامل�سغر  لت�سيري  الوطنية 
الوطنية  الوكالة  و  )اأجنام( 
)اأن�ساج(  ال�سباب  ت�سغيل  لدعم 
على  الوطنيةللتامي  الوكالة  و 
البطالة )كناك( و غرفة ال�سناعة 
ال�سندوق  و  احلرف  و  التقليدية 
االجتماعية  الوطنيللتاأمينات 
و  )كنا�ص(  االأجراء  للعمال 

للتاأمينات  الوطني  ال�سندوق 
االأجراء  االجتماعيةلغري 
التي �سي�سكل ممثلون  )كا�سنو�ص( 
مفتوحا  موحدا  �سباكا  عنها 
لالأ�سخا�ص  االحتاداملحلي  مبقر 

املعاقي حركيا.
هذا  يف  االأمر  يتعلق  و 
نوعي"  ب"مك�سب  ال�سدد 
ذوي  لالأ�سخا�ص  بالن�سبة 
حد  على  االحتياجاتاخلا�سة 

اأ�سارت  التي  ال�سيدة توابث  تعبري 
الهيئات  هذه  اإطارات  اأن  اإىل 
االأ�سبوع  �سيتنقلونثالث مرات يف 
للنظر  االحتاد  مقر  اإىل  اأكرث  اأو 
هذه  ان�سغاالت  و  طلبات  يف 
الفئةمن املجتمع و �ستمكن هذه 
لالت�سال  ج�رض  مد  من  املبادرة 
ذوي  االأ�سخا�ص  مع  الفعال 
يف  الراغبي  االحتياجاتاخلا�سة 
ملا  وفقا  اال�ستثمار  عامل  ولوج 

اأ�سارت  امل�سوؤولةو  ذات  ذكرته 
هذه  اأن  اإىل  ال�سياق  هذا  يف 
االتفاقية �ست�سبح �سارية املفعول 
مو�سحة  املقبل  يف غ�سوناأكتوبر 
باأن حمادثات و م�ساورات جارية 
و  ب�سطيف  املعاقي  احتاد  بي 
امل�سافرين  لنقل  �رضكةوطنية 
جمهزة  حافلة  من  لال�ستفادة 
القاطني  املعاقي  تنقل  ت�سهل 

ببلدياتالوالية اإىل مقر االحتاد.
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التداعيات اخلطرية للقمة الأمريكية العربية 
الإ�سالمية يف الريا�ض على الوطن العربي

د. غازي ح�سني

اأعلن ترامب يف زيارته للريا�ض  يف 2017/5/21 اإقامة حتالف عربي اإ�سلمي اأمريكي على غرار الناتو، وو�سف اإيران باأنها راعية للإرهاب واجلماعات 
املتطرفة وتهدد دول اجلوار . ويهدف التحالف الأمريكي المريكي ال�سلمي اجلديد التخفيف من التواجد الإيراين واإ�سعافه يف املنطقة العربية 

الإ�سلمية ، واإ�سعاف حركات املقاومة ، ومترير �سفقة القرن اي احلل ال�سهيوين لق�سية فل�سطني، وجعل اإ�سرائيل املركز والقائد واحلكم للبلدان 
العربية والإ�سلمية وتطبيع العلقات بني دول اخلليج  و ا�سرائيل  .

جنحت الوليات املتحدة الأمريكية  
اأن تدفع بع�ض  الدول العربية  اإىل 
مرحلة و�ضع اأفكار ومفاهيم وروؤى 
دون  احليلولة  تخدم  وخمططات  
ال�رسيع  من خالل  زوال ا�رسائيل 
ديفيد  كامب  الإذعان يف  اتفاقات 
والتعاون   ، عربة  ووادي  واأو�ضلو 
عن  والتنازل  والتطبيع  الإقليمي 
حقوق ال�ضعب العربي الفل�ضطيني 
اإىل  و�ضولً  فل�ضطني،  وعروبة 
ترامب   �ضفقة  على  املوافقة 
على  الإ�رسائيلي  ال�ضالم  لفر�ض 
ال�ضعودية  مب�ضاعدة  الفل�ضطينيني 
ترامب  وجاء  اخلليج،  دول  وبقية 
اإىل الريا�ض  لبلورة حلف اأمريكي 
اإ�ضالمي  بتمويل من اخلليج  ب�ضالح 
ولوج�ضتي  فني  وارتباط  اأمريكي 
حركات  ل�ضعاف  الناتو  حلف  مع 

املقاومة  وملواجهة اإيران .
وو�ضف امللك �ضلمان اإيران براأ�ض 
حربة الإرهاب العاملي، كما وّجه 
ترامب القمة �ضد اإيران  وحركات 
املقاومة لإ�ضعال الفنت  واحلروب 
والعرقية  واملذهبية  الطائفية 
امللك  وزعم  ال�ضنني،  لع�رسات 
الإيراين   الإرهاب  باأن  ال�ضعودي  
بداأ مع ثورة الإمام اخلميني 1979، 
اليهودية  الع�ضابات  باأّن  وتنا�ضى 
الإرهابية امل�ضلحة واإ�رسائيل هي 
بلدان  يف  الإرهاب  ن�رست  التي 
الثالثينيات  منذ  الأو�ضط  ال�رسق 
ومروراً  الع�رسين  القرن  من 
بتفجريات اأيلول  وو�ضولً اإىل الغزو 
الأطل�ضي  �ضمال  وحلف  الأمريكي 
واملجموعات  وال�ضعودية  
والعراق  لأفغان�ضتان  التكفريية  
وال�ضومال و�ضوريا ولبنان  واليمن 
ترامب  املتهّود  واتهم  وليبيا  
واأتباعه من املت�ضهينني  من حكام 
الفل�ضطينية  »املقاومة  اخلليج 

واللبنانية« بالإرهاب .

�سجل من اجلرائم �سد 
الن�سانية

الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإّن 
من  مليون   )90( اأبادت  التي  هي 
نيكازاكي  و�رسبت  احلمر  الهنود 
نوويتني   بقنبلتني  وهريو�ضيما 
واأ�ضعلت مئات احلروب ، واأ�ض�ضت 
القاعدة وطالبان و داع�ض، وتدعم 
ا�رسائيل  واحتالل  ا�ضتعمار 
وعن�رسية   ، وتهويدها  للقد�ض 
ا�رسائيل ))الأبارتايد الإ�رسائيلي(( 
البلدان  على  العدوانية  وحروبها 

العربية .
بريطاين  خمابرات  �ضابط  واعلن 
وقال  ويكليك�ض  وثائق  بح�ضب 
مع  بالتعاون  داع�ض  �ضنعنا   «  :
و�ضغطنا  املركزية،  املخابرات 

على دول اخلليج لتمويلها« ، و�ضكلت 
على  كارثة  اأكرب  الريا�ض  قمم 
القد�ض  وعروبة  فل�ضطني  ق�ضية 
يف  الفل�ضطينيني  الالجئني  وحق 
وو�ضعتها على  ديارهم  اإىل  العودة 
الريا�ض  قمة  يف  الت�ضفية  حافة 

العربية القادمة  .
اخلليج  يف  اأمريكا  اأتباع  اأعلن 
على  احلرب  القمة  انتهاء  مبجرد 
بوؤرة  ال�ضعودية  وخلقت  قطر، 
خلدمة  اخلليج  يف  جديدة  توتر 
الأمريكية  ال�ضرتاتيجيتني 
رابط  فهناك   ، وال�رسائيلية 
اإىل  ترامب  زيارة  بني  اأ�ضا�ضي 
مع  تراأ�ضها  التي  والقمة  الريا�ض 
قادة )54( دولة عربية واإ�ضالمية  ، 
ال�ضعودية   افتعلته  الذي  واخلالف 
مع قطر لزيادة ال�ضغط والبتزاز 
اخلليج  لدول  المريكي  والنهب 
قطر  امري  ودعا   . امل�ضتبدة 
يف  ميونيخ  يف  موؤمترالمن  يف 
منت�ضف �ضباط 2018 دول ال�رسق 
الو�ضط الدخول يف اتفاقية امنية 
لاليجاد  الوقت  حان  جامعةوقال 
حل اقليمي او�ضع واحلد ال�ضا�ضي 
ال�ضيخ  اراد  وبالتايل   . للتعاي�ض 
ويتبنى  ل�رسائيل  انيتزلف  متيم 
طرحه  الذي  القليمي  احلل 
الفا�ضي نتنياهو وتبناه ترامب على 
ح�ضاب حقوق ال�ضعب الفل�ضطيني 

وعروبة فل�ضطني.
املعادي  ال�ضعودي  املوقف  واأتاح 

لقطر  لرئي�ض ال�ضفقات  واملنحاز 
ملمار�ضة  الإ�رسائيلي  للعدو  كليًة 
قطر  على  والبتزاز  ال�ضغط 
الطائلة  الأموال  على  للح�ضول 
من النفط والغاز القطري، وحتّكم 
�ضيا�ضات  يف  ال�ضعوديةوترامب  
 ، واخلارجية  الداخلية  قطر 
النفوذ  على  �رساع  هو  فال�رساع 
ال�ضعودية  قيادة  وعلى  وامل�ضالح  
 ، والإ�ضالمية  العربية  الدول 
وي�ضتهدف ت�ضفية  ق�ضية فل�ضطني 
وا�ضعاف حركات املقاومة واإيران 
وحقوق وثروات وم�ضالح ال�ضعوب 
وتبّنى   ، والإ�ضالمية  العربية 
ترامب  ودميته حممد بن �ضلمان 
نتنياهو  والكّذاب  الفا�ضي  موقف 
العرب  اأولً  مع  العالقات  بتطبيع 
بهم  وال�ضتقواء  وامل�ضلمني  
املفاو�ض  على  املفاو�ضات  يف 
وغري  ال�ضعيف    الفل�ضطيني  
لل�رسعيتني  الفاقد  ال�رسعي 
واعترب   ، والن�ضالية  الد�ضتورية 
جديدة  انعطافة  القمة  نتنياهو 
وتعني   ، الأو�ضط  ال�رسق  يف 
املنطقة  اإىل  تعود  اأمريكا  اأن 
والقت�ضادية  الع�ضكرية  بقوتها 
وحتقيق  الطبيعية   ثرواتها  لنهب 

�ضيا�ضاتها.

الأزمة بني ال�سعودية 
وقطر  

ظهرت الأزمة بني ال�ضعودية وقطر  
ال�ضفقات  رئي�ض  و�ضول  بعد 
الريا�ض  قمة  من  مبا�رسة  ترامب 
الإمارات  تاأ�ض�ضت  وا�ضنطن.  اإىل 
مب�ضاعدة  العربية  واملمالك 
بريطانيا  ال�ضتعماريتني  الدولتني 
احلماية  على  وحازت   ، واأمريكا 
والقواعد  التفاقات  خالل  من 
وبيعها  اأرا�ضيها  على  الع�ضكرية 
بيع  ولقاء  هائلة  ع�ضكرية  معدات 
فل�ضطني لل�ضهيونية العاملية وو�ضع 
اموال النفط يف البنوك المريكية 
قطر  cوو�ضعت   . ال�ضهيونية  
نفوذها  يف لبنان  والعراق وبلدان 
 ، ال�ضعودية  ح�ضاب  على  اأخرى  
الكونية  احلرب  الدولتان  ومّولت 
وت�ضليح  وتدريب  �ضورية   على 
املجموعات الإرهابية والتكفريية 
الدولة  منجزات  لتدمري  الأخرى 
ال�ضوري  العربي  ال�ضورية واجلي�ض 
وا�ضتبدالها  قيادتها  وتغيري   ،
لتمرير  لل�ضعودية   تتبع  بقيادة 
احلل الإ�رسائيلي لق�ضية فل�ضطني 
واإنهاء   ، عروبتها  على  والق�ضاء   ،
ال�رساع العربي ال�ضهيوين ، واإقامة 
التحالف  بني ال�ضعودية وا�رسائيل 
وحركات  اإيران  �ضد  وتوجيهه 
العامل  يف  والتحرر  املقاومة  

اجمع.
اأ�ض�ضت  التي  ال�ضعودية  اتهمت 
واجلماعات  وطالبان   القاعدة 
قطر  الأخرى  التكفريية  الوهابية 

وقطعت  الإرهاب  تدعم  باأنها 
معها  الدبلوما�ضية  عالقاتها 
 ، واإليها  منها  ال�ضفر  ومنعت 
من  طويلة  قائمة  لها  وقدمت 
عن  التخلي  جتربها  املطالب 
 ، لل�ضعودية  وتخ�ضعها  �ضيادتها 
على  احل�ضار  الريا�ض   واأحكمت 
ن�ضف  ال�ضعودية  ودفعت  قطر، 
لطلب  ا�ضتجابة  دولر  تريليون 
ي�رّسح  اأن  اأجل  ومن  ترامب  
ترامب باأن قطر راعية لالإرهاب ، 
وقامت قطر بدفع الأموال وعقد 
اأجل  من  اأمريكا  مع  ال�ضفقات 
ل  قطر  باأّن  البنتاغون  ي�رّسح  اأن 
ترعى الإرهاب ، ودفعت ال�ضعودية 
ت�رسيحات  من  للتخفيف  لأمريكا 
بني  املناورات  واإلغاء  البنتاغون، 
والقطري  الأمريكي  اجلي�ضني 
ال�ضالح  ب�رساء  قطر  ،وقامت 
وهكذا   . الأمريكية  والطائرات 
ترامب  ينجح  اأن  اإىل  دواليك 
دول  يف  املال  خزائن  بتنظيف 
بو�ض  الرئي�ضان  فعل  كما  اخلليج 
اخلليج،  حربي  يف  والبن  الأب 
اآل  مملكة  القمة  ترامب  وبّراأ 
ودعم  متويل  من  الوهابية  �ضعود 
الإرهاب  ورّكز على العدو الإيراين  
حروب  من  الرغم  على  املفتعل 
ال�ضعودية يف �ضورية واليمن وليبيا 

واأفغان�ضتان .
والبوارج  الطائرات  انطلقت 
الأجواء  من  الأمريكية  والدبابات 

واملياه الأرا�ضي ال�ضعودية  لتدمري 
العراق وجي�ضه ومنجزاته واحتالله 
 ، فيه  الع�ضكرية  القواعد  واقامة 
من  اأكرث  بقتل  اأمريكا  و�ضاهمت 
عراقي  املليون  ون�ضف  مليون 
الفنت  ون�رس  بنظامه  والإطاحة 
والعرقية   واملذهبية  الطائفية 
الأكراد  بدعم  وتفتيته،  فيه 
وخدمة  العراق  عن  لالنف�ضال 
ا�رسائيل وال�ضرتاتيجية الأمريكية 
ال�رسق  بلدان  يف  والأطل�ضية 
اخلليج  دول  ووقعت  الأو�ضط،  
اتفاقات  الأوىل  بعد حرب اخلليج 
اقيمت  ال�ضتعمارية   الدول  مع 
مبوجبها قواعد ع�ضكرية اأمريكية 
وتر�ّضخت   ، وفرن�ضية  وبريطانية 
دائمة  كقاعدة  البحرين  مملكة 
اخلام�ض،  الأمريكي  لالأ�ضطول 
وحلّت الإمربيالية الأمريكية حمل 
جميع  يف  الربيطاين  ال�ضتعمار 

الدول اخلليجية .

احتلل الوطن العربي

وبالتايل ا�ضتدعت ال�ضعودية وقطر 
امل�ضتعمر  اخلليج  دول  وبقية 
الوطن  لحتالل  جمدداً  الغربي  
عرو�ضهم  حلماية  العربي 
وكرا�ضيهم من �ضعوبهم ، فاحلماية 
والعمل  والغاز   النفط  اأموال  لقاء 
فل�ضطني  و  القد�ض  تهويد  على 
�ضفقة  على  واملوافقة  العربية  

القرن.
الريا�ض  يف  القمم  عقد  وجاء 
لل�ضعودية   اأمريكية  مكافاأة 
ال�رساع  تاأجيج  يف  دورها  على 
بن  حممد  وتثبيت  الطائفي  
�ضلمان وا�ضتعداده   ت�ضفية ق�ضية 
اخلليج  دول  وتطبيع  فل�ضطني 
وال�ضغط  ا�رسائيل  مع  عالقاتها 
غري  الفل�ضطيني  املفاو�ض  على 
احلل  على  للتوقيع  ال�رسعي  

النهائي لت�ضفية الق�ضية . 
العرب  يخاطب  اأن  ترامب  وتعّمد 
احلرمني  بالد  من  وامل�ضلمني 
الذي خاطب  اأوباما  ك�ضلفه  متاماً 
العامل الإ�ضالمي من منرب جامعة 
الأزهر مب�رس  وي�ضتخل�ض املحلل 
التي  الثالث  القمم  من  ال�ضيا�ضي 
يف  ترامب  املت�ضهني  تراأ�ضها 
الريا�ض اأّن ال�رساع بني ال�ضعودية 
قيادة  على  �رساع  هو  وقطر 
وابنزاز  ال�ضني  للعامل  ال�ضعودية 
�ضفقة  لتمرير  فاكرث  اكرث  قطر 
فل�ضطني  ق�ضية  لت�ضفية  القرن 
يف  ال�رسائيلي   الوجود  وتخليد 
قلب املنطقة العربية والإ�ضالمية    
ال�ضرتاتيجيتني  ولتحقيق 
بلدان  يف  والإ�رسائيلية  الأمريكية 

ال�رسق الأو�ضط .
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ملاذا فقدت تركيا الثقة بالواليات املتحدة؟ 
بالواليات  ثقتها  تركيا  فقدت 
�أبرزها  عديدة،  الأ�سباب  �ملتحدة 
�إرهابية  لتنظيمات  و��سنطن  دعم 
كا  بي   / د  ي  "ب  ملي�سيات  مثل 
�ملعار�سة  دعم  عن  وتخليها  كا"، 
و�ال�ستعا�سة  �ملعتدلة،  �ل�سورية 
عنها بالتعاون مع "ب ي د"، ف�سال 
عن حمايتها زعيم جماعة "غولن" 

�الإرهابية.
وبد�أت مرحلة فقد�ن �لثقة �لرتكية 
تغيري  مع  �ملتحدة  بالواليات 
�سوريا،  يف  �سيا�ستها  و��سنطن 
عندما �جتهت �إىل �لتعاون مع "ب 
حماربة  بهدف  كا"  كا  بي   / د  ي 
�إطار  �الإرهابي، يف  د�ع�ش  تنظيم 
نفوذ  مناطق  الكت�ساب  م�ساعيها 

�سمايل �سوريا.
�أطلقت   ،2014 عام  �أو�خر  ففي 
�إد�رة  من  بدعم  و�الأردن  تركيا 
بار�ك  �ل�سابق  �الأمريكي  �لرئي�ش 
وت�سليح  لتدريب  م�رشوعا  �أوباما، 
قو�ت �ملعار�سة �ل�سورية �ملعتدلة، 

و��سنطن  �أّمنت  ذ�ته،  �لوقت  ويف 
"ب  مللي�سيات  مكثفا  جويا  غطاء 
ي د / بي كا كا" �الإرهابية لدحر 
 / �لعرب  عني  منطقة  من  د�ع�ش 

كوباين �سمال �سوريا.
عني  يف  �خلطوة  هذه  و�سكلت 
�لعرب �للبنة �الأ�سا�سية لـ "�ل�رش�كة 
�ملتحدة  �لواليات  بني  �لكبرية" 
بد�أت  �إذ  كا"،  كا  بي   / د  ي  و"ب 
بني  �لتعاون  من  �لثانية  �ملرحلة 
�أبي�ش،  تل  مدينة  يف  �جلانبني 
حني �أحكمت �مللي�سيات �الإرهابية 
�أمريكي  بدعم  عليها  �ل�سيطرة 

�أو�خر مايو 2015.

املعار�ضة  عن  التخلي 
مع  والتحالف  املعتدلة 

امللي�ضيات

�أعلن �أوباما يف �أكتوبر 2015، ف�سل 
برنامج تدريب وت�سليح �ملعار�سة 

�أن  �إىل  م�سري�  �ملعتدلة،  �ل�سورية 
و��سنطن �ستعزز تعاونها مع "ب ي 
�إغ�ساب  كا".vولتجنب  كا  د / بي 
�إطالق  �إىل  تركيا، جلاأت و��سنطن 
��سم "قو�ت �سوريا �لدميقر�طية / 
ق�سد" على �لتنظيم �جلديد �لذي 
عموده  د"  ي  "ب  �إرهابيو  ي�سكل 
�لقائد  �أكده  ما  وهو  �لفقري، 
�الأمريكية  �خلا�سة  �لقو�ت  يف 
�عرتف  حني  توما�ش،  ر�ميوند 
�بتكرت  بالده  باأن   2017 منت�سف 
"لعبة ق�سد" خل�سيتها من ردة فعل 
حتذير�ت  من  �لرغم  وعلى  تركيا 
تركيا �ملتكررة يف هذ� �ل�ساأن، �إال 
�أن �جلي�ش �الأمريكي و��سل تقدمي 
"ب  لنمو  �لالزمة  �الإمكانات  كافة 
مناطق  وتو�سع  كا"  كا  بي   / د  ي 

�سيطرتها.

ومنبج  الفرات  غربي 
واخلداع الأمريكي

وعد�  �ملتحدة  �لواليات  �أطلقت 
"ب ي د" لن تتمدد  باأن ملي�سيات 
مل  لكنها  �لفر�ت،  نهر  غربي  �إىل 
تلتزم بذلك، و�سمحت لها بتجاوز 
وعقب   ،2016 عام  �سيف  �لنهر 
جديدة  �سمانات  �أعطت  ذلك 
�مللي�سيات  �ست�سحب  باأنها  لرتكيا 
تنظيم  طردها  عقب  منبج  من 
د�ع�ش من �ملدينة، لكنها �أخلفت 

وعدها مرة ثانية.
ومل تكتف �لواليات للمتحدة بهذ� 
�إمنا جعلت قو�تها تتمركز  �لقدر، 
تقدم  �إثر  د"  ي  "ب  ملي�سيات  مع 
منبج  حدود  نحو  �لرتكية  �لقو�ت 

�سمن �إطار درع �لفر�ت.

للتنظيم  قواعد  تاأ�ضي�س 
واإمداده بال�ضالح

بهدف تعزيز دعمها مللي�سيات "ب 
�ملتحدة  �لواليات  �أ�س�ست  د"،  ي 
من  كل  يف  جويتني  قاعدتني 

كما فرزت  �لعرب،  �حل�سكة وعني 
ع�سكرية،  نقاط   10 يف  جنودها 
كبرية  كميات  تقدميها  عن  ف�سال 
بو��سطة  للملي�سيات  �الأ�سلحة  من 
طائر�ت �ل�سحن و�آالف �ل�ساحنات 
عرب �سمال �لعر�ق وعلى �لرغم من 
نفي �لواليات �ملتحدة �أنباء دعمها 
تو�فد  ��ستمر�ر  �أن  �إال  د"،  ي  "ب 
�لتنظيم،  �إىل  �الأ�سلحة  �ساحنات 
�ساهم ب�سكل كبري يف زعزعة ثقة 
فرتة  �نتهاء  ومع  بو��سنطن  �أنقرة 
�الأنظار  توجهت  �أوباما،  رئا�سة 
تر�مب  دونالد  �لرئي�ش  �إد�رة  �إىل 

الإ�سالح �أزمة �لثقة مع تركيا.

الكاذبة  الوعود  ا�ضتمرار 
يف عهد ترامب

عقب توليه �حلكم �أو�ئل عام 2017 
تر�مب  �أن�ساأ  �أوباما،  ل�سلفه  خلفا 
د�ع�ش  ق�سايا  عن  م�سوؤوال  فريقا 
ثم  ومن  كا"،  كا  بي   / د  ي  و"ب 

للملي�سيات  كبري�  دعما  قدمت 
ودير  �لرقة  من  بكل  �لعمليات  يف 

�لزور.
و��ستطاعت �لعمليات تطهري �لرقة 
تنظيم  من  �لزور  دير  و�رشقي 
�الأمريكية  �الإد�رة  �أن  �إال  د�ع�ش، 
ذلك  بعد  �ملناطق  هذه  تركت 

مللي�سيات "ب ي د / بي كا كا".
�لواليات  �ل�سدد، �سلمت  ويف هذ� 
للملي�سيات  �ل�سيطرة  �ملتحدة 
�الإرهابية يف 65 باملئة من �حلدود 
 25 من  و�أكرث  �ل�سورية،  �لرتكية 
�جلمهورية  �أر��سي  من  باملئة 

�ل�سورية.
�أعلنت  منبج،  يف  �حلال  هو  وكما 
تو�جد  �أن  �ملتحدة  �لواليات 
لن  �لرقة  �الإرهابية يف  �مللي�سيات 
�الأ�سلحة  �ست�سحب  و�أنها  يطول، 
�إد�رة  �أن  �إال  لها،  قدمتها  �لتي 
هذ�  بوعدها  تلتزم  مل  تر�مب 
عودة  من  �لقلق  بذريعة  �أي�سا، 

د�ع�ش �إىل �ملدينة.

�ضل�ضلة "فو" العاملية وقعت اتفاقا مع �ضركة �ضعودية لفتح 30 قاعة 

بني موؤيد ومعار�ض.. ال�سعودية على بعد خطوات من افتتاح دور لل�سينما
اأثار اتفاق وقعته �ضل�ضلة "فو" ال�ضينمائية العاملية، مع جمموعة "عبداملح�ضن" احلكري القاب�ضة، لفتح 30 دار �ضينما يف ال�ضعودية، ردود اأفعال متباينة يف اململكة. 

واأكدت "فو" اأن افتتاح دور ال�ضينما يف ال�ضعودية اأ�ضبح "قريبا جدا"، م�ضريًة اإىل بدء العمل يف بع�س املواقع املوؤقتة، ح�ضبما اأوردت �ضحيفة "تليغراف" الربيطانية، 
يف 12 فرباير اجلاري ومن املتوقع اأن يكون فيلم "كابنت اأندربانت�س" الكارتوين، من اأول الأفالم املعرو�ضة وعّلق الرئي�س التنفيذي لـ"فو" تيم ريت�ضاردز، على توقيع 

العقد، بالقول اإن هذه "حلظة هائلة" يف تاريخ ال�ضينما العاملية. 

"كانت  للتليغر�ف:  و�أ�ساف 
و�سائل  من  مثري�ً  �سكاًل  �ل�سينما 
 100 من  الأكرث  �ملنزيل  �لرتفيه 
دليل  هو  �ململكة  و�نفتاح  عام، 
�ل�سناعة  منو  ��ستمر�ر  على 

وقدرتها على �ل�سمود". 
�ل�سعودية  �الأفعال  ردود  وتباينت 
ومعار�ش  موؤيد  بني  و�خلليجية 
�لعر�ش،  دور  �فتتاح  حول 
)و�سم(  ها�ستاغ  ن�سطاء  و�أطلق 
#�فتتاح_دور_�سينما_ با�سم 

قال  �ل�سياق،  ويف  بالريا�ش. 
�مل�ست�سار  �لبازغي،  �سلطان 
�ل�سابق  و�لرئي�ش  �الإعالمي 
للثقافة  �ل�سعودية  للجمعية 
لي�سو�  "�ل�سعوديني  �إن  و�لفنون، 
�ل�سينمائي"  �مل�سهد  عن  بعيدين 
و�أ�ساف ، "مع غياب دور �لعر�ش 

كان  �ملا�سية،  �لعقود  خالل 
�سغوفاً  )�ل�سعوديني(  منهم  كثري 
مبتابعة �الإنتاج �ل�سينمائي �لعربي 
و�لدويل؛ �سو�ء من خالل �لفيديو 
�سفرهم  حني  �أو  �لتلفزيون  �أو 

خارج �ململكة". 
�أنهم  �سيكون  "�جلديد  �أن  و�عترب 
حال  �حلديثة،  �الأفالم  �سيتابعون 
�ل�سماح  �نتظار  من  بدالً  �إنتاجها 

بعر�سها خارج دور �ل�سينما". 
ومن �إيجابيات �فتتاح دور �ل�سينما 
�سك  "بدون  �إنه  قال  باململكة، 
خمتلفة،  ثقافية  حالة  �سيخلق 
مهما  قطاًعا  �سيخلق  �أنه  كما 
و�أ�ساف:  و�لتوظيف"  لال�ستثمار 
نظري  وجهة  من  �ملهم  "�الأمر 
�سينما  �سناعة  �سي�سجع  �أنه  هو 
مهمة  قاعدة  فلدينا  �سعودية، 

و�ملخرجات  �ملخرجني  من 
ينتظرون  �ملوهوبني  �ل�سعوديني 
�إنتاجهم  لتفعيل  �للحظة  هذه 
�لفعل  ردود  وحول  وعر�سه" 
�لبازغي  علّق  للخطوة،  �لر�ف�سة 
�مل�ساألة  �أن  "�أعتقد  بقوله: 
�لفعل  ردود  �نتظار  جتاوزت 
يف  ما�ٍش  فالقر�ر  �ملعار�ش 
�سيتال�سى  و�العرت��ش  �لتنفيذ، 
حني يدركون �أنهم كانو� يعار�سون 
هذ�  كل  ي�ستدعي  ال  جمهوال 
نف�سها،  �لناحية  من  �لرف�ش" 
"تويرت"  �أحد �ملغردين على  علّق 
بتهنئة  "�لرميثي"  ويدعى 
�ل�سعوديني، �سارًبا مثااًل مب�رش. 

"م�رش  �إن  "�لرميثي"  و�أ�ساف 
لل�سينما ودورها يف ت�سجيع  مثااًل 
�الأدب  و�زدهار  �ملختلفة  �الآد�ب 

بني  ثقافاتها  ون�رش  �لق�س�سي 
�ل�سعوب، هنيئا لل�سعب �ل�سعودي" 
وقال مغرد �آخر يُدعى "مقنا�ش" 
وال  ترفيًها  لي�ست  "�ل�سينما  �إن 
ت�سنع  ولغة  تعبري  �أد�ة  بل  ترًفا، 
ر�أي �لعامل. �ل�سينما يف �ل�سعودية 
لل�سعب  مربوك  �رشورة. 
مغرد  �أبدى  حني  يف  �ل�سعودي" 
�عرت��سه  �لليل"،  "�سهم  با�سم 
لدينا  "لي�ش  ،وقال:  �لفكرة  على 
عمل حملي نعر�سه، ن�رش ثقافات 
�إر�ساء  تغريبية،  غريبة  غربية 
مادًيا  ب�ساعتهم  بت�سويق  �لغرب 

وثقافًيا". 
�ل�رش�ة"  "�أحفاد  جملة  �أما 
حترمي  لفتوى  تغريدة  فن�رشت 
�ل�سينما �أ�سدرتها �لرئا�سة �لعامة 
)رقم  و�الإفتاء  �لعلمية  للبحوث 

�أو  حتديثها  �إما  مطالبة   ،)4120
حذفه ،ويف 5 فرب�ير �جلاري، قال 
�حل�ساب �لر�سمي �لتابع لـ"م�ساريع 
�سعودية" على "تويرت"، �إن �ململكة 
رباعية  �سينما  �إن�ساء �سالة  بد�أت 
عبد  �مللك  مبدينة   ،4D �الأبعاد 
�هلل �القت�سادية كما �أعلنت �رشكة 
�لكويتية،  لل�سينما"  "�سيني�سكب 
بافتتاح  �ل�سعودي  �ل�سوق  دخول 
�لربع  بحلول  عر�ش،  د�ر   27
من  بدًء�   ،2018 عام  من  �لر�بع 
ح�سبما  و�لدمام،  وجدة  �لريا�ش 

ن�رش موقع "هوليوود" �خلمي�ش.
�إعالن  بعد  �التفاق،  وياأتي 
�ملرئي  لالإعالم  �لعامة  �لهيئة 
باإ�سد�ر  قر�رها  عن  و�مل�سموع، 
دور  فتح  يف  للر�غبني  تر�خي�ش 
يف  باململكة  �ل�سينمائي  للعر�ش 

11 دي�سمرب/كانون �الأول �ملا�سي، 
يف  �لرت�خي�ش  منح  بدء  وقررت 

مار�ش/�آذ�ر �ملقبل.
�لعرو�ش  حمتوى  و�سيخ�سع 
�ل�سيا�سة  معايري  وفق  للرقابة 
بحيث  للمملكة،  �الإعالمية 
�لقيم  مع  �لعرو�ش  �ستتو�فق 
يت�سمن  مبا  �ملرعية،  و�لثو�بت 
ال  وهادٍف  ثري  حمتوى  تقدمي 
�ل�رشعية،  �الأحكام  مع  يتعار�ش 
�الأخالقية  باالعتبار�ت  يخل  وال 

يف �ململكة.
لالإعالم  �لعامة  �لهيئة  وتعترب 
�أهد�ف  �أحد  و�مل�سموع،  �ملرئي 
روؤية 2030، يف زيادة �إنفاق �الأ�رش 
�لثقافية  �الأن�سطة  �ل�سعودية على 
�إىل 6  و�لرتفيهية من 2.9 باملئة 

باملئة.

 غوتري�ض يحذر من حرب كارثية
بني اإ�سرائيل وحزب اهلل

لالأمم  �لعام  �الأمني  �عترب 
غوتريي�ش  �أنطونيو  �ملتحدة 
بني  جديدة  حرب  �ندالع  �أن 
�سيكون  �هلل  وحزب  �إ�رش�ئيل 
جّل  و�سيدمر  كابو�ش،  �أ�سو�أ 
كلمته  يف  غوتري�ش  وقال  لبنان 
لالأمن  ميونيخ  موؤمتر  خالل 
يف  "�لو�سع  �جلمعة:  �أم�ش 
جد�  معقد  �الأو�سط  �ل�رشق 
زيارتي  يف  للغاية.  و�سعب 
الحظت  الإ�رش�ئيل،  �الأخرية 
من  مقربة  ميلي�سيات  وجود  �أن 
�إير�ن قرب �حلدود �الإ�رش�ئيلية، 
طهر�ن  بني  �لعالقة  عن  ف�سال 
بتعزيز  �سي�سمح  وبريوت، 
�لذي  �الأمر  �هلل،  حزب  قدر�ت 
�الإ�رش�ئيليني  من  �لكثري  ير�ه 

تهديد� لوجودهم".
ولفت غوتري�ش �إىل �أن �الأحد�ث 
خطورة  مدى  تظهر  �الأخرية 
وما  �ل�سوري  �لو�سع  وتفاقم 
ولبنان، حمذر�  �إ�رش�ئيل  يخ�ش 
و�سك  على  كبرية  كارثة  من 
كابو�ش  "�أ�سو�أ  و�أ�ساف:  �لوقوع 
حرب  �ندالع  هو  لنا،  بالن�سبة 
وحزب  �إ�رش�ئيل  بني  جديدة 
�هلل، فيما �إ�رش�ئيل وحزب �هلل ال 
يف  �لكارثة  وهذه  ذلك،  يريد�ن 
�لنهاية �ستوؤدي �إذ� ما وقعت �إىل 

تدمري جزء كبري من لبنان". 
وتابع: "نحن نعلم �أن �أي �رش�رة 
وال  ذلك،  �إىل  توؤدي  �أن  ميكن 
��ستحالة  على  �ملر�هنة  ي�سعنا 
جمل�ش  يف  نحتاج  �ل�رش�ع.. 

�الأمن لروؤية م�سرتكة للو�سع يف 
�لتوتر  �الأو�سط"و�حتدم  �ل�رشق 
و�إ�رش�ئيل،  لبنان  بني  موؤخر� 
�سيادتها  �الأخرية  �دعاء  جر�ء 
�لبحر  يف   9 رقم  �لبلوك  على 
�إ�رش�ئيل  و��ستمر�ر  �ملتو�سط، 
منذ مطلع فرب�ير يف بناء جد�ر 
على �حلدود مع لبنان، تزعم �أنه 
�لفا�سل  �الأزرق"  "�خلط  ور�ء 

مع لبنان.
"�خلط  �أن  بريوت  وتوؤكد 
لبنانية  �أر�ش  يف  مير  �الأزرق" 
�الإ�رش�ئيلي  �جلانب  على  تقع 
�الأمم  ر�سمته  �لذي  �خلط  من 
�لقو�ت  �ن�سحاب  بعد  �ملتحدة 
لبنان  جنوبي  من  �الإ�رش�ئيلية 

عام 2000.

ال�سني تطور »�سائد االأ�سباح«!

اأردوغان يعلن نهجا نحو االكتفاء الذاتي يف جمال الت�سنيع الدفاعي

يف  مطلعة  م�سادر  �أكدت 
�ل�سني  �أن  �لع�سكري  �ملجال 
��ستطالع  طائرة  �سممت 
ر�سد  على  قادرة  متطورة 
حتى  �جلوية  �الأهد�ف  خمتلف 
و�سممت  �ل�سبحية  �لطائر�ت 
هذه �لطائرة �ملخ�س�سة لالإنذ�ر 
ت�سبه  يجعلها  ب�سكل  �ملبكر 
�ال�ستطالع  طائرة  ما  حد  �إىل 
 Grumman« �الأمريكية 

وطورت   ،»Hawkey  2-E
على  قادرة  لتكون  خ�سي�سا 
حامالت  على  و�لهبوط  �الإقالع 
وتتميز  �ل�سينية.  �لطائر�ت 
لقبت  �لتي  �ملنتظرة   »600-KJ«
بـ »�سائد �الأ�سباح« بقدرتها على 
ر�سد خمتلف �الأج�سام �لطائرة، 
�جلوية  �الأهد�ف  من  �بتد�ء 
�مل�سرية  كالطائر�ت  �ل�سغرية 
�نتهاء  �ملجنحة،  و�ل�سو�ريخ 

بالطائر�ت و�ملقاتالت �حلربية، 
بتقنيات  �ملزودة  تلك  حتى 
كطائر�ت  �ل�سبحية  »�ستيلز« 
»F-22« و«F-35« �الأمريكية �أما 
ت�سنعها  �لتي  �لطائرة  هذه  وزن 
 Xian Aircraft« �رشكة 
بني  فيرت�وح   »Corporation
لن�سختها،  وفقا  طنا  و30   25
حمركني  على  معتمدة  و�ستقلع 
.»6C-FWJ« مروحيني من نوع

رجب  �لرتكي  �لرئي�ش  �أعلن 
�ست�سعى  تركيا  �أن  �أردوغان  طيب 
�الأنظمة  م�سرتيات  عن  لالمتناع 
ميكنها  �لتي  �الأجنبية  �لدفاعية 

�إنتاجها حمليا.
عن  »�الأنا�سول«  وكالة  ونقلت 
من  ن�سرتي  »لن  قوله:  �أردوغان 

�خلارج �أيا من �ملنتجات و�الأنظمة 
ت�سميمها  �ملمكن  و�لربجميات 
بالدنا،  يف  وتطويرها  و�إنتاجها 
با�ستثناء �حلاالت �لطارئة«و�أ�ساف 
�ل�رشورة  �قت�ست  »�إذ�  �أردوغان: 
و�ملال  �لوقت  من  �ملزيد  �سننفق 
ومنتجاتنا  ت�ساميمنا  لتطوير 

ونظمنا وبرجمياتنا �خلا�سة«.
�جتماع  خالل  �أردوغان  و�أ�سار 
�لعد�لة  حزب  يف  للم�سوؤولني 
��ستعد�د  �إىل  بالربملان  و�لتنمية 
�ل�رشكات  تلك  مع  للتعاون  �أنقرة 
تركيا  �رشوط  تلبي  �لتي  �الأجنبية 

يف جمال �لدفاع.
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حممود عي�سى.. مهند�س اأخطر عملية اأ�سر ل�سابط »اإ�سرائيلي«
ل يذكر ا�سمه اإل وتلمع يف الذاكرة مبا�سرة عملية خطف ال�سابط ال�سهيوين ن�سيم توليدانو؛ التي 
ي�سنفها الحتالل على اأنها اأخطر عملية اأ�سر يف تاريخ املقاومة الفل�سطينية. اإنه قائد تلك العملية 

وقائد وموؤ�س�س وحدة خا�سة يف كتائب الق�سام امل�سماة )الوحدة 101(؛ املقد�سي الأ�سري حممود 
عي�سى  والأ�سري عي�سى حمكوم بال�سجن ثالثة موؤبدات و46 عامًا، ومكث ما يزيد عن ن�سف مدة 

اعتقاله يف العزل، حيث ي�سنفه الحتالل بني اأخطر 8 اأ�سرى يف �سجونه.

ن�ساأته

حممود  املقد�سي  الأ�سري  ولد 
�سمال  عناتا  ببلدة  عي�سى  مو�سى 
مايو   21 يف  القد�س  مدينة  �رشق 
متدينة  ريفية  اأ�رشة  يف   1968
هو  اإخوة  ثالثة  بني  بالفطرة 

اأ�سغرهم وخم�س �سقيقات.
ت�سري  الفكري،  التزامه  وعن 
�سقيقته اأم عبادة ملرا�سل »املركز 
اأن  اإىل  لالإعالم«  الفل�سطيني 
املرحلة  اأنهى  عندما  حممود 
يريد  كان  الأ�سا�سية  الطالبية 
والذي  العلمي،  الفرع  الدرا�سة يف 
فتوجه  بلدتنا  يف  متاحاً  يكن  مل 

مدينة  يف  الر�سدية  املدر�سة  اإىل 
يف  �سالته  وجد  وهناك  القد�س، 
احلركة الطالبية الإ�سالمية، وكان 

من قياداتها.
اأكرب  لي�س  اأنه  »رغم  وت�سيف 
كبري  تاأثري  له  كان  اأنه  اإل  اإخوتي 
اللتزام  على  بحّثنا  الأ�رشة  على 
يح�رش  وكان  ال�رشعي،  باجللباب 
للمهرجانات  الفنية  الإنتاجات  لنا 
والكويت،  الأردن  يف  الإن�سادية 
ما  البيت؛  يف  حل�سورها  ويجمعنا 
على  الإ�سالمية  الفكرة  اأ�سفى 

تدين الأ�رشة«.

يف �سفوف الق�سام

ال�رشيعة  كلية  يف  حممود  در�س 
القد�س،  بجامعة  الدين  واأ�سول 
الإ�سالمية؛  للكتلة  ان�سم  وهناك 
حما�س،  حلركة  الطالبي  الإطار 
لبث  ما  القيادية  ول�سخ�سيته  لكنه 
واأوكلت  الق�سام،  لكتائب  ان�سم  اأن 
له الكتائب اإن�ساء الوحدة اخلا�سة 
عاتقها  على  األقي  التي   101
باأ�رشى  ملبادلتهم  اجلنود  اأ�رش 

فل�سطينيني.
اختطفت   ،)1993-12-13( ويف 
جي�س  يف  اأّول  الرقيب  الوحدة 
قرب  توليدانو  ن�سيم  الحتالل 
وطالبوا  املحتلّة،  اللد  مدينة 
�رشاح  باإطالق  الحتالل  �سلطات 
-موؤ�ّس�س  يا�سني  اأحمد  ال�سيخ 
الإفراج  مقابل  حما�س-  حركة 
عنه، لكّن دولة الحتالل مل ت�ستجب 
واأطلقت  توليدانو،  فُقِتل  ملطلبهم 
ذلك  اإثر  على  الحتالل  دولة 
حما�س  حركة  �سّد  �رش�سًة  عملّيًة 
اأبعدت خاللها 415 من قادتها اإىل 
اللبناين،  اجلنوب  يف  الزهور  مرج 
عنا�رشها  من  الآلف  واعتقلت 
يف ال�سّفة الغربّية وقطاع غّزة كان 
اعتُقل  الذي  منهم حممود عي�سى 
�سمال  عناتا  بلدته  يف  منزله  من 
-6-3( يف  القد�س  مدينة  �رشق 
اآنذاك  عمره  يتجاوز  ومل   ،)1993

25 عاًما.

من اأخطر الأ�سرى

كاملني  �سهرين  حممود  اأم�سى 
الع�سكري يف مركزي  التحقيق  يف 
والرملة،  القد�س  يف  امل�سكوبية 
لكنه رف�س العرتاف باأٍيّ من التهم 
هيئة  يف  خرج  وقد  له،  املوجهة 
�سادمة لعائلته عقب التحقيق؛ من 
الوزن، عالوة  من  الكثري  خ�رشانه 
على التعب والإرهاق ال�سديد الذي 

بدا عليه يف املحكمة املركزية يف 
مدينة القد�س، حتى اإن والدته مل 
حكم  وقد  الأوىل،  للوهلة  تعرفه 
بال�سجن  عليه،  الآخرين  باعرتاف 

املوؤبد ثالث مرات و40 عاماً.
باأنه  عي�سى  الحتالل  و�سنف 
اأ�رشى  ثمانية  اأخطر  من  واحد 
اتهامه  بعد  خا�سة  �سجونه  يف 
خارج  خاليا  بتجنيد  مرات  عدة 
العام 1996  ال�سجن، وحماولته يف 
الهروب من �سجن ع�سقالن بحفر 
اأعيد  وقد  ال�سجن،  اأ�سفل  نفق 
واأ�سيف  مرات،  عدة  للتحقيق 

حلكمه �ست �سنوات اأخرى.

العزل من  عاًما   15

اإرادة  لك�رش  الحتالل  �سعى 
بزّجه  عي�سى،  حممود  القيادي 
فبعد  العزل،  يف  طويلة  �سنوات 
خالل  متفرقني  لعامني  عزل  اأن 
يف  الحتالل  زجه  الت�سعينيات، 
العام 2000، يف مرحلة عزل طويلة 
حممود  معتقل  لتحويل  بها  �سعى 
عي�سى اإىل قرب حقيقي، لكن عي�سى 
حوله اإىل رو�سة للتعبد واملعرفة، 
فقد حفظ القراآن  كاماًل، وانكب 
�ستة  واأنتج  والكتابة،  القراءة  على 
كما  وروائية،  وبحثية  فكرية  كتب 
اإكمال  من  حرمه  الحتالل  اأن 
العربية  اجلامعة  يف  الدرا�سة 
ومل  ال�سيا�سية،  العلوم  بتخ�س�س 
عزله  من  عي�سى  حممود  يخرج 
اإ�رشاب  عقب   2012 العام  يف  اإل 

الكرامة.
ملرا�سل  عبادة  اأم  �سقيقته  وقالت 
لالإعالم«:  الفل�سطيني  »املركز 
ي�ساعف  وحتى  »الحتالل  اإن 
اأفراد  جميع  حرم  عزله  ق�سوة 
الوالدة،  عدا  زيارته  من  العائلة 
لزيارته  ت�سعفها �سحتها  والتي مل 
وبقي  فقط،  �سنوات  خم�س  �سوى 

حممود �سبع �سنوات مل ير فيها اأياً 
من اأفراد عائلته«.

به  »كانت �سلتنا  اأم عبادة:  وت�سري 
اإ�سافة  الأحمر،  ال�سليب  عن  تتم 
لالإذاعات املحلية التي كانت تبث 
التي  لالأ�رشى،  الأهايل  ر�سائل 
نحاول عن طريقها اإر�سال الأخبار 

ال�سارة له لرفع معنوياته«.
يف  لنا  موقف  »اأ�سعب  اأن  وتوؤكد 
بعد  زيارة  اأول  عند  كان  اعتقاله 
انتهاء عزله الذي جاء بعد اإ�رشاب 
الكرامة يف العام 2012. اثني ع�رش 
وق�سوة  والعزل  فيها،  نره  مل  عاماً 
بهاء  من  الكثري  اأخذت  ال�سجن 
بكرثة،  ال�سيب  غزاه  �سعر  �سبابه، 
احتلت  �سود  وهالت  وجتاعيد 
�سادماً  املوقف  كان  وجهه، 

وموؤملاً«.

حممود الإن�سان

وعزله  اعتقاله  �سنوات  رغم 
يتحلى  حممود  اأن  اإل  الطويلة، 
على  يواظب  فهو  جيدة،  ب�سحة 
يومياً  كاملة  �ساعة  اخلروج 
على  عالوة  الريا�سة،  ملمار�سة 

وهو  الكاراتيه،  لريا�سة  اإتقانه 
جداً،  متقدم  مب�ستوى  خطاط 
ويت�سف ب�سخ�سية مرحة متوا�سعة 
الآخرين  ويوؤِثر  القلب،  من  قريبة 
و�سعه  يف  ما  فيبذل  نف�سه،  على 
التجويد  اأحكام  زمالئه  لتعليم 
و�سناعة  بالطبخ  لقيامه  اإ�سافة 

احللويات لهم.
عليه  مرت  التي  املنا�سبات  وعن 
يف �سجنه ت�سري �سقيقته اأم عبادة: 
اعتقال  على  واحد  عام  »بعد 
مدار  وعلى  والده،  تويف  حممود 
توفيت  الطويلة  اعتقاله  �سنوات 
واأعمامه«،  وخالة  الثالث  خالته 
م�سيفة: »اإن 25 عاماً من العتقال 
جاء فيها جيل كامل واأنهى تعليمه 
اإخوانه  اأبناء  اجلامعي وتزوج، من 

واأخواته«.
العائلة  اأن  »رغم  اأم عبادة:  وت�سري 
جنلها  عن  الإفراج  كثرياً  تاأملت 
اأن  اإل  الأحرار،  وفاء  �سفقة  يف 
الحتالل تعنت بالإفراج عن بع�س 
حممود  وكان  الأ�رشى،  اأخطر 
حممود  فعل  ردة  وكانت  منهم، 
اأمري  فو�ست  اأنا  بالقول:  عي�سى 

هلل، ورا�س مبا يي�رشه اهلل يل«.

ا؟ هل يْجهز »امللف 4000« على نتنياهو �سيا�سًيّ

نتنياهو«رئي�س حكومة االحتالل نتنياهو«
قالت القناة العربية الثانية: اإن 
على  طراأت  جديدة  تطورات 
امللف  وهو   ،»4000« امللف 
ق�سايا  بني  والأهم  الأبرز 
الف�ساد التي يتم التحقيق فيها 
بنيامني  احلكومة  رئي�س  مع 

نتنياهو.
العالقة  حول  امللف  ويدور 
بقطب  نتيناهو  تربط  التي 
الحتالل  داخل  الت�سالت 
الإ�رشائيلي، �ساوؤول اأولوفيت�س، 
»والال«  موقع  ميلك  الذي 
»بيزك«  و�رشكة  الإلكرتوين 
لالت�سالت، حيث ي�ستبه بتلقيه 

ت�سهيالت من نتنياهو.

وبح�سب القناة؛ فاإنه بعد ن�رش 
الأ�سبوع  تو�سياتها  ال�رشطة 
نتنياهو  بتقدمي  املا�سي 
الر�سوة  تلقي  بتهم  للمحاكمة 
الأمانة  وخيانة  والف�ساد 
 1000 امللف  يف  وغريها، 
بداأت  فقد   ،2000 وامللف 
امللف  على  بالعمل  ال�رشطة 

4000، الذي يعّد الأهم.
حتقيقا  ال�رشطة  وفتحت 
املتوقع  ومن  و�رشًيّا،  وا�سعا 
املعروف  امللف  يحوي  اأن 
على  بيزك«  بـ«ق�سية  اإعالمًيّا 
خا�سة  املفاجاآت،  من  العديد 
يف  بال�سلوع  امل�ستبهني  اأن 

الق�سية لي�سوا فقط من قطاع 
 4000 امللف  واأظهر  الأعمال، 
نتنياهو  بني  عالقة  وجود 
لوزارة  العام  املدير  ومقربه 
مع  فيلرب،  �سلومو  الت�سالت، 
ي�سيطر  التي  »بيزك«  �رشكة 
عليها رجل الأعمال اأولوفيت�س، 
على  الأخري  يح�سل  مبوجبها 
وتقدر  ومناق�سات،  ت�سهيالت 
مبئات  ال�رشكة  يف  قيمتها 
مقابل  ال�سواقل،  من  املاليني 
تغطية اإعالمية داعمة لنتنياهو 
وزوجته �سارة يف موقع »والال« 

اململوك لأولوفيت�س.
اأن  اإىل  التقديرات  وت�سري 

مفتاًحا  ت�سكل  التي  ال�سخ�سية 
الرئي�س  هو   4000 للملف 
التنفيذي ملوقع »والال«، اإيالن 
الأوامر  اأ�سدر  والذي  ي�سوعا، 
منحازة  لتغطية  املبا�رشة 
ورقابة  نتنياهو،  للزوجني 
تقارير  ن�رش  ومنع  مبا�رشة 
عمل  كما  نتنياهو،  تنتقد 
م�ساكن  ف�سيحة  اإخفاء  على 
و�سمن  احلكومة،  رئي�س  مقر 
تغطية اإعالمية مل�سلحة �سارة 
الأخبار  اأخفى  كما  نتنياهو، 
احلكومة  رئي�س  تنتقد  التي 
هوام�س  يف  بها  وزّج  وزوجته 
املوقع اأحياًنا واأخفاها اأحياًنا 

اأخرى.
»هاآرت�س«،  �سحيفة  وبح�سب 
هذه  ي�سوعا  اإيالن  مار�س 
اأن  اعتقاده  رغم  ال�سيا�سة 
اأن  اإل  الدولة«  يدمر  »نتنياهو 
»الأوامر �سادرة من اأعلى«، ويف 
حمادثات مع ال�سحافيني ربط 
القرارات  على  الرقابة  اأي�سا 
الت�سالت،  لوزارة  التنظيمية 
على  نتنياهو  يقف  والتي 
مبا�رشة  تتعلق  والتي  راأ�سها، 
عام  ماي  »بيزك«ويف  باأرباح 
من  قليلة  اأيام  بعد   ،2015
اأقال  الرابعة،  تن�سيب حكومته 
لوزارة  العام  املدير  نتنياهو 

والذي  برجر،  اآيف  الت�سالت، 
عمل على اإ�سالح �سوق الهواتف 
الثابتة، ما يتناق�س مع م�سلحة 
املقرب  مكانه  وعنّي  »بيزك«، 

منه �سلومو فيلرب.
اأنه  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
لن  اأنه  نتنياهو  تيقن  حني 
اأرنون  »�سالح«  على  يتغلب 
يف  »واينت«،  موقع  موزي�س، 
املحادثات  تفجر  اأعقاب 
طريق  اإىل  وو�سولها  بينهما 
التي  املحادثات  )وهي  مغلق 
التحقيق بامللف  اإىل فتح  اأدت 
عنه  ال�ستعا�سة  قرر   ،)2000

مبوقع »والال«.



بطولة اجلزائر 
لل�سباحة املفتوحة

حتطيم �أربعة 
�أرقام قيا�سية 

وطنية
 

جت�سد امل�ستوى العايل للبطولة 
الوطنية املفتوحة لل�سباحة 

بتحطيم اأربعة اأرقام قيا�سية اأول 
ام�س من اإجناز عبد اهلل  عرجون 
وريا�س بوحميدي يف 200 م على 

الظهر وجواد �سيود يف 400 م 
اأربع  �سباحات، و عند ال�سيدات 

حطمت رانيا نف�سي الرقم 
القيا�سي يف 200 م على الظهر 
يف ختام مناف�سات اليوم الثالث 
من البطولة الوطنية املفتوحة 
لل�سباحة يف احلو�س  ال�سغري 
مب�سبح »احممد باحة« بباب 

الزوار، البداية كانت مع �سباحة 
املجمع البرتويل رانيا نف�سي، 
التي جتاوزت الرقم  القيا�سي 
الوطني الذي كان بحوزتها يف 
�سباق 200 م على الظهر خالل 

الت�سفيات  بزمن قدره 2 د 
18 ثا 71 ج، مع العلم اأن الرقم 
القيا�سي ال�سابق يقدر 2 د  19 
ثا 58 ج اأحرزته نف�سي 21 �سنة 
خالل البطولة الوطنية لالأ�سبال 

والأكابر  يف جانفي 2016 
باجلزائر.

وخالل ال�سباقات النهائية، 
متكن ال�سباح املتاألق عبد اهلل 

عرجون 16 �سنة من نادي  بريد 
اجلزائر من ال�سباحة حتت 
حاجز الدقيقتني و حتطيم 

الرقم القيا�سي الوطني الذي 
بحوزته ل�سباق 200 م على الظهر 

بزمن 1 د 58 ثا 71 ج متجاوزا 
رقمه  ال�سابق 2 د 00 ثا 76 ج 
الذي حققه يف جانفي 2017 

خالل البطولة الوطنية ما بني  
الأندية باجلزائر. ويف �سباق 400 

مرت اأربع �سباحات، ا�ستعر�س 
ال�سباح ال�ساعد جواد �سيود 18 
�سنة املجمع البرتويل ع�سالته 

بتحطيمه الرقم القيا�سي الوطني 
بزمن 4 د 17 ثا 54 ج والذي كان 
بحوزة رمزي �سو�سار 4 د 20 ثا 
12 ج منذ �سهر دي�سمرب 2017  
بالبطولة الوطنية ما بني الأندية 

باجلزائر.
ويف ختام م�سابقات اليوم الثالث 
عرب مدير املنتخبات الوطنية 
لالحتادية  اجلزائرية لل�سباحة 
عبد القادر كاوة عن �سعادته 
بامل�ستوى املرتفع الذي ظهر 

به  ال�سباحون: »ح�رضنا لأح�سن 
يوم من حيث امل�ستوى الفني و 
النتائج املحققة منذ  انطالق 
البطولة حيث مت حتطيم اأربعة 
اأرقام قيا�سية، اأمتنى اأن ن�ساهد 

جميع ال�سباقات مبثل هذا 
امل�ستوى  من ناحية الكمية و 

النوعية و هو ما �سريفع ال�سباحة 
اجلزائرية عاليا«.

ق.ر.
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بعد ندية قوية مع حامل لقب الن�سخة الفارطة

�جلز�ئر تتوج باللقب �لإفريقي لكرة �لري�سة
افتك املنتخب الوطني رجال لقب البطولة الإفريقية لكرة الري�سة -بادمينتون- بعد اإطاحته بحامل 

اللقب نيجرييا بنتيجة 3-2 خالل نهائي �سعب عرف ندية كبرية بني الفريقني والذي جرى بقاعة حر�سة 

ح�سان، وبعدما كان »اخل�رض« متفوقون ب�سوطني دون مقابل، ا�ستعادت الت�سكيلة النيجريية توازنها 

ومتكنت من تعديل النتيجة ب�سوطني لكل منهما، وهو المر الذي اأدخل ال�سك، وبف�سل حنكة الثنائي 

بلهوان ي�سني جميد ومعمري ك�سيلة، خالل لقاء الزوجي الثاين قلب املنتخب الوطني الطاولة على نظريه 

النيجريي، الذي وقف ندا للفريق اجلزائري يف لقاءات الفردي ولقاء الزوجي الأول والذي عرف هزمية 

مدال �سربي وعبد الرحيم بلعربي لينتهي ال�سوط احلا�سم و الأخري لفائدة الثنائي اجلزائري بلهوان 

ومعمري بنتيجة 21-15 معلنني فرحة عارمة داخل القاعة حتت اأنظار وزير ال�سباب والريا�سة الهادي 

ولد علي، و وزيرة البيئة و الطاقات املتجددة فاطمة الزهراء زرواطي اللذين ح�رضا هذا النهائي.

و�رضح الناخب الوطني نوي�سي عمر: »احلمد هلل، تربعنا على العر�س القاري يف نهائي �سد اأنفا�سنا اأمام 

منتخب قوي وهو حامل اللقب القاري، لكن لعبينا اآمنوا يف قدراتهم لنتزاع التاج، ن�سكر كل من �ساهم 

يف هذا التتويج من قريب او من بعيد«، واأ�ساف »ع�ست على اأع�سابي يف هذا النهائي القوي، واأنا جد 

�سعيد بهذا التتويج، الآن علينا ان نفكر يف التح�سري للبطولة العاملية بتايلندا �سهر ماي القادم«، بينما 

عاد املركز الثالث لكل من جزر موري�س وغانا واللذين انهزما يف ن�سف النهائي اأمام كل من اجلزائر 

ونيجرييا على التوايل وبالنتيجة نف�سها 1-3.

وكالت

الت�سكيلة رفعت املعنويات قبل اإياب رابطة اأبطال اإفريقيا

 مولودية �جلز�ئر تعود بقوة وتتم�سك 
بحلم �لتتويج باللقب

�سّجل فريق مولودية اجلزائر فوزا كبريا يف املباراة التي جمعته اأمام �سباب ق�سنطينة والتي 
جمعت فريقني يناف�سان بقوة على التتويج بلقب البطولة الوطنية هذا املو�سم، اأين متكنت 

الت�سكيلة العا�سمية من الفوز بثالثية نظيفة �سمحت لهم بالعودة من بعيد من اأجل التناف�س 
بقوة على لقب البطولة الوطنية، وهو الفوز الذي اأكد من خالله رفقاء الالعب امللغا�سي اأمادا 

اأنهم جتاوزوا اخل�سارة التي عادوا بها من الكونغو اأمام اأوتوهو املحلي بثنائية نظيفة 

 عي�سة ق.
/ فوؤاد بن طالب

خاللها  من  وك�رضوا 
مناف�سة  على  الأنياب 
ق�سنطينة  �سباب  الرائد 
اآخر  اإىل  اللقب  على 
ا�ستعادوا  اأين  حلظة 
بعد  النت�سارات  نغمة 
وهو  متتاليني  تعرثين 
الفوز الذي �سمح للفريق 
عن  الفارق  بتقلي�س 
نقاط  �ست  اإىل  ال�سدارة 
وفتح اأبواب ال�رضاع بقوة 
واأن  خا�سة  التتويج  على 
ت�سكيلة املولودية قدمت 
يف  واأداء  كبرية  مباراة 
حلم  جعل  امل�ستوى 
واأن�سارها  اجلماهري 
معانقة  اجل  من  يكرب 

اللقب.
ت�سكيلة املدرب  وك�سبت 
كازوين  برنار  الفرن�سي 
ورفعت  النف�س  يف  الثقة 

املعنويات بعد النت�سار 
�سجلته  الذي  الثمني 
جويلية   5 ملعب  على 
وذلك قبل مباراة الإياب 
التمهيدي  الدور  من 
للمناف�سة القارية املقرر 
من  املقبل  الأربعاء 
على  الطاولة  قلب  اجل 
املناف�س وحتقيق التاأهل 
اإىل الدور ال�ساد�س ع�رض 
يف  املهمة  �سعوبة  رغم 
فوز  حتقيق  �رضورة  ظل 

بفارق ثالثة اأهداف.

كازوين: 
فزنا بالأداء 

والنتيجة 
والأهم احلفاظ 

على هذه 
الديناميكية

العميد  مدرب  اأ�ساد 
كازوين  برنارد 

الكبرية  باملجهودات 
يف  ت�سكيلته  بذلتها  التي 
ق�سنطينة  �سباب  مباراة 
وانت�سارها بفوز عري�س 
للبطولة  الرائد  اأمام 
ق�سنطينة،  �سباب 
عقب  كازوين  واأ�ساف 
عنا�رضه  باأن  املباراة 
تلعب  كيف  عرفت 
جمرياتها  يف  وتتحكم 
الت�سعني  مدار  على 
يف  م�سرت�سال  دقيقة، 
بثالث  الفوز  باأن  حديثه 
ال�سباب  اأمام  اأهداف 
بالأمر  لي�س  الق�سنطيني 
اأ�سار  ولذلك  الهني، 
اخلطة  اإيجاد  باإمكانية 
لتحريك  املنا�سبة 
دواليب القاطرة الأمامية 
وان�سباط،  �رضعة  باأكرث 
خا�سة كما قال اأو توليفة 
فريقه اأ�سبحت وا�سحة، 
اأ�سار  ال�سدد  هذا  ويف 
ذات املدرب باأن ال�سيء 
تواجده  منذ  الإيجابي 

العار�سة  راأ�س  على 
اجلمع  من  متكن  الفنية 
ال�سابة  العنا�رض  بني 
اأعطى  ما  واملخ�رضمة 
وان�سجام  اأكرث  فعالية 
اخلطوط  مابني  متكامل 
هذا  اعترب  كما  الثالث، 
رفع  الرائد  على  الفوز 
الالعبني  معنويات  من 
والطاقم الفني والإداري 
يف  ال�سك  مرحلة  بعد 

الأ�سبوع الأخري.
واعترب املدرب الفرن�سي  
نتاج  الفوز  انت�سار 
التح�سريات اجلادة التي 
التعداد، م�سيفا  بها  قام 
يبقى  النت�سار  هذا  اأن 
تثمني  اإىل  بحاجة  فقط 
اجلولة  من  بدءا  وتاأكيد 
حمدثنا  جعل  املقبلة 
هذا  على  كثريا  يراهن 
احلوار لت�سجيل فوز اأخر 
املراقبة  برج  يف  يبقيه 
القوي  باحل�سور  واأ�ساد 

لالأن�سار.

اإدارة مالل تقرر الدخول املجاين يف مباراة 
احتاد بلعبا�س

�سبيبة �لقبائل تقرتب من �ل�سقوط 
و�لأن�سار يطالبون برحيل �سعدي

البابية ت�ستعيد طعم الفوز تعقد و�سعية 
الزيانيني والقبة تعود اإىل املوؤخرة

 �سر�ع 7 �أندية على �ل�سعود
 �إىل دوري �لكبار

�سبيبة  فريق  و�سعية  تعّقدت 
القبائل التي وجلت منطقة اخلطر 
بعد الهزمية التي تلقتها اأمام دفاع 
تاجنانت على ملعب الأخري، حيث 
اأ�سحى النادي قريبا من ال�سقوط 
التعرثات  حتقيق  توا�سل  حال  يف 
البطولة  مباريات  من  تبقى  فيما 
الفريق  واأن  خا�سة  الوطنية، 
الفوز  حتقيق  عن  يعجز  اأ�سحى 
ع�رض  من  اأكرث  يف  حدث  ما  وهو 
لعبو  فيها  يتذوق  مل  مباريات 
ال�سبيبة طعم النت�سار، اين اأثارت 
اأن�سار  غ�سب  ال�سلبية  النتائج 
الفريق الذين وجهوا اللوم لالعبني 

والطاقم الفني.
جمموعة  قامت  ال�سدد  هذا  ويف 
تنقلت  التي  ال�سبيبة  اأن�سار  من 
على  الطريق  بقطع  تاجنانت  اإىل 
الالعبني  تقل  كانت  التي  احلافلة 
تيزي  مدينة  اإىل  العودة  يف طريق 

وزو وقاموا بتوجيه اللوم وال�ستائم 
الدين  نور  املدرب  وطالبوا  لهم 
العار�سة  من  بالرحيل  �سعدي 
بعدم  اإياه  متهمني  للفريق  الفنية 
منه  املرجوة  الإ�سافة  تقدمي 
للت�سكيلة والتي ف�سل يف حتقيق اأي 
فوز معها منذ توليه مقاليد تدريب 

النادي.
اإدارة  ان�ساعت  املقابل،  يف 
الرئي�س �رضيف مالل اإىل مطالب 
الدخول  وقررت  فريقها  اأن�سار 
نوفمرب  اول  ملعب  اإىل  املجاين 
بلعبا�س  احتاد  مقابلة  خالل 
املقررة نهاية هذا الأ�سبوع �سمن 
الوطنية،  البطولة  من   21 اجلولة 
على  ال�سبيبة  جمهور  ي�رض  حيث 
اأجل  من  امللعب  اإىل  بقوة  التنقل 
اإىل  ودفعها  الت�سكيلة  م�ساندة 

حتقيق البقاء.
عي�سة ق.

املناف�سة  يف  بقوة  ال�رضاع  ا�ستّد 
الثالث  التاأ�سريات  اإحدى  على 
املوؤهلة اإىل ال�سعود لدوري الكبار 
املحرتفة  الرابطة  اأندية  بني 
اجلولة  نتائج  جاءت  اأين  الثانية، 
املناف�سة  توا�سل  لتوؤكد   20
ال�سديدة على التاهل اإىل اآخر رمق 
اأين  احلايل،  الكروي  ملو�سم  من 
اأ�سحى التناف�س �سديدا بني �سبعة 
اأجل  من  حظوظها  تلعب  اأندية 
ال�سعود اإىل اآخر حلظة، ويف هذا 
والو�سيف  الرائد  يوا�سل  ال�سدد 
يف احلفاظ على ت�سدرهما جلدول 
اللعب  فر�سة  اغتنام  بعد  الرتتيب 
عني  الرائد  فاز  حيث  مبيدانهما 
مليلة على ح�ساب رائد القبة هذا 
بالعودة  خ�سارته  ثمن  دفع  الأخري 
ثالث  واأ�سبح  اخلطر  منطقة  اإىل 
اأطاح  فيما  بال�سقوط،  املهددين 
اأبناء »رو�سيكادا« باأحد الطاحمني 
للعب الأدوار الأوىل �رضيع غليزان 
باملناف�سة  التم�سك  يوا�سل  الذي 
�سبيبة  كانت  فيما  ال�سعود،  على 

بجاية اأكرب امل�ستفيدين بعد الفوز 
خارج  من  به  عادت  الذي  الثمني 
ال�سلف جعلها  اأمام جمعية  الديار 
وحتتل  املقدمة  بكوكبة  تلتحق 
رفقة  منا�سفة  الثالث  املركز 
اجلار مولودية بجاية التي �سيعت 
التعادل  عقب  ثمينتني  نقطتني 
برج  اأهلي  اأمام  الديار  داخل 
احلفاظ  عليها  اأ�ساع  بوعريريج 

على الو�سافة.
مع�سكر  غايل  حقق  املقابل،  يف 
بالزاد  العودة  بعد  ال�ستفاقة 
على  الغرب  عا�سمة  من  كامال 
ح�ساب جمعية وهران وذلك عقب 
ال�سيام عن الفوز يف اأربع مباريات 
تعقدت  املقابل  يف  التوايل،  على 
�سجل  الذي  تلم�سان  وداد  و�سعية 
اأمام  التوايل  على  هزمية  ثالث 
اأندية  من  تقربه  �سعيدة  مولودية 
املوؤخرة، بينما ا�ستعادت مولودية 
على  النت�سارات  طعم  العلمة 

ح�ساب ال�سيف اأمل بو�سعادة.
ع.ق.



ريا�ضةالأحد18 فيفري 2018 املوافـق /  لـ30 جمادى الأول 1439ه 13
قاد لي�سرت اإىل التاأهل بكا�س اجنلرتا ولقى ترحيبا من اجلماهري

حمرز يعود اإىل ملعب الكينغ باوور من بوابة الأبطال
�سّجل الالعب الدويل اجلزائري ريا�س حمرز عودة موفقة اإىل عرين ناديه لي�سرت �سيتي مبلعب "الكينغ باوور" بعدما قاده اإىل حتقيق التاأهل اإىل الدور ثمن النهائي لكاأ�س اجنلرتا بعد الفوز 

الذي �سجلوه على ح�ساب ال�سيف �سيفيلد بونايتد بهدف دون رد، كان كافيا لت�سكيلة "الثعالب" من اأجل حتقيق التاأهل وموا�سلة امل�ساركة يف املناف�سة، وجاء الفوز باللقاء بف�سل متو�سط ميدان 
الت�سكيلة الوطنية الذي كان وراء الهدف الوحيد يف املباراة بعدما منح متريرة حا�سمة رائعة اإىل زميله جيمي فاردي الذي حّولها اإىل ال�سباك مانحا تاأ�سرية التاأهل اإىل لي�سرت.

عي�سة ق.

بعد  الفريق  اإىل  حمرز  عودة  وجاءت 
النادي يف  اإدارة  واإ�رصار  ب�سبب  مقاطعته 
فر�سة  ومنحه  الالعب  ت�رصيح  رف�سها 
اللعب مع فريق كبري وهو ما حدث خالل 
غدارة  مت�سكت  بعدما  ال�ستوي  املركاتو 
لي�سرت مبطالبها املالية الكبرية التي اأ�رصت 
اأن ال تنزل عن قيمة 100 مليون اأورو وهو 
ما جعل �سفقة انتقاله اإىل مان�س�سرت �سيتي 
تف�سل، حيث �سجل حمرز تواجده اأ�سا�سيا 
متريرات  خاللها  منح  كبرية  مباراة  وقدم 

يف امل�ستوى عجز زمالئه يف حتويلها اإىل 
ال�سباك.

الفرن�سي  لوهافر  نادي  خريج  وفتح 
�سفحة جديدة مع اأن�سار لي�سرت �سيتي بعد 
طرف  من  ح�سي  الذي  الكبري  الرتحيب 
ملعب  مدرجات  غ�ّص  الذي  اجلمهور 
اجلماهري  قامت  حيث  باوور"،  "الكينغ 
الذي  وهو  وت�سجيعه  له  التحية  بتوجيه 
الت�سفيقات  حتت  امليدان  اأر�سية  دخل 
اإثر  الطرفني  بني  القطيعة  من  فرتة  بعد 
الالعب  مقاطعة  من  االأن�سار  غ�سب 

لتدريبات واختفائه عن االأنظار.

بويال: خروج حمرز غا�سبا 
كان لرغبته يف الت�سجيل 
والحتفال مع اجلماهري

لي�سرت �سيتي كلود بويال �سبب  بّرر مدرب 
املباراة  نهاية  قبل  غا�سبا  حمرز  خروج 
لالإعالم  ت�رصيحات  يف  قال  عندما 
�سيفيلد  مقابلة  نهاية  عقب  االجنليزي 
تقبل  عدم  اإىل  راجع  االأمر  اأن  يونايتد 
اإعالن  قبل  دقائق  تغيريه  قرار  الالعب 

�سافرة نهاية اللقاء، وبرر االأمر اإىل رغبة 
جنمه يف الت�سجيل واالحتفال مع اجلماهري 
وهو ما اعتربه ايجابيا يف ظل رغبة الالعب 
البحث عن م�ساعدة النادي وتاأكيد العالقة 

اجليدة مع جماهري الفريق.
الفرن�سي عن  اأعرب املدرب  يف املقابل، 
وفاردي  الثنائي حمرز  بعد عودة  �سعادته 
ت�سكيلة  قوة  م�سدر  دوما  كان  الذي 
يف  االيجابي  االأمر  ان  وقال  "الثعالب" 
الثنائي  �سكلها  التي  اخلطورة  روؤية  اللقاء 
تعترب  والتي  امليدان  ار�سية  على  معا 

خطوة ايجابية مل�سلحة الفريق.

�ضليماين: �ضاأكافح لفر�ض نف�ضي وجعل اجلزائريني فخورين بي

اجلزائري  الدويل  الالعب  عرّب 
�سعادته  عن  �سليماين  اإ�سالم 
االجنليزي،  الدوري  يف  باللعب 
�سمن  التواجد  اأن  اعترب  حيث 
حلما  "الربميرليغ"  اأندية  اإحدى 
بالن�سبة له وقد حتقق، وهو االأمر 

له  بالن�سبة  فخرا  اعتربه  الذي 
اجلمهور  اإىل  باالإ�سافة  ولعائلته 
ال�سدد  هذا  ويف  اجلزائري، 
بنادي  امللتحق  الالعب  اأكد 
ال�ستوي  نيوكا�سل خالل املركاتو 
املنق�سي اأن اجلزائريني فخورين 

الذي  االحرتايف  وبامل�سوار  به 
يوا�سل  يجعله  ما  وهو  يحققه 
عند  التواجد  اجل  من  العمل 

ح�سن الظن.
الوطني  املنتخب  مهاجم  وقال 
"كرونيكل  يف ت�رصيحات جلريدة 
من  واثق  اأنه  االجنليزية  اليف" 
مع  نف�سه  فر�ص  على  قدرته 
�سوف  الغر�ص  ولهذا  نيوكا�سل، 
ويكافح  املجهودات  ي�ساعف 
التواجد  اجل  من  التدريبات  يف 
املدرب  خمططات  �سمن 
العمل  يتطلب  االأمر  ان  مو�سحا 
من  املقبلة  الفرتة  خالل  بجدية 

اجلديد  فريقه  مع  التاأقلم  اجل 
ب�رصعة رغم اعرتافه اأن االأمر لن 
باعتباره  له  بالن�سبة  �سهال  يكون 
على  مروره  اأن  اإال  جديدا  العبا 
الظروف يعطيه جرعة  مثل هذه 
اإىل  الو�سول  اجل  من  اأوك�سجني 
اإىل  يهدف  اأنه  الهدف، م�ستطرد 
منح امل�ساعدة لفريقه وم�ساعدة 
االنت�سارات  حتقيق  يف  زمالئه 
قبل التفكري يف ت�سجيل االأهداف 
للعب  االأولوية  منح  فغن  وبالتايل 
على  الرتكيز  ي�سبق  اجلماعي 

املجهود الفردي.
عي�سة ق

مدرب �سالكه ينفي تكهرب الأجواء معه

هايدل: طموح بن طالب �ضلبي والالعب مطالب بتغيري العقلية
 04 �سالكه  لنادي  التنفيذي  الرئي�ص  طالب 
الالعب  من  هايدل  كري�ستيان  االأملاين 
ب�رصورة  بن طالب  نبيل  اجلزائري  الدويل 
تغيري العقلية التي متّيزه خا�سة مع الفريق، 
وقال هايديل يف ت�رصيحات ن�رصتها و�سائل 
م�سلحة  يقدمون  اأنهم  اأملانية  اإعالم 
الفريق على م�سلحة الالعب وهو ما يجعل 
بن طالب بالتعامل مع الو�سع والتاأقلم معه، 
م�سريا ان الطموح الزائد ملتو�سط ميدان 
ورف�سه  اللعب  يف  الكبرية  ورغبته  اخل�رص 

املدرب  ح�سابات  خارج  التواجد  الدائم 
واال�ستبعاد من لعب املباريات تنقلب �سده 
تنعك�ص  اأنه يقوم بردة فعل �سلبية  باعتبار 
املتحدث  واأو�سح  الوقت،  مرور  مع  عليه 
عدم  لكن  �سيئا  العبا  لي�ص  طالب  بن  اأن 
نقلب  يجعله  املباريات  يف  عليه  االعتماد 
يف  يفيده  ال  ما  وهو  الفني  الطاقم  على 
امل�ستقبل، اأين �سّدد ان الالعب اجلزائري 
التي متيزه  التفكري  بتغيري طريقة  مطالب 
وفل�سفة  النادي  طريقة  وفق  والعمل 

�سالكه  مدرب  نفى  املقابل،  يف  املدرب. 
بينه  االأجواء  تكهرب  تيدي�سيكو  دومينيكو 
اإىل  حتث  اأنه  اأو�سح  اين  طالب  بن  وبني 
معه غلى طريقته  وتطرق  بو�سوح  املعني 
بها،  التعامل  رف�سه  له  واأعلن  التفكري  يف 
لكنه  منه  م�ستاءين  لي�سوا  انهم  م�سريا 
واإقناع  امكانياته  على  بالربهنة  مطالب 
الطاقم الفني باأحقيته يف اللعب والتواجد 

يف الت�سكيلة االأ�سا�سية.
ع.ق.

وفاته �سّكل ال�سدمة لدى عائلة الفريق

الدهام�ضة تودع الالعب بورزق ووري الرثى ع�ضر اأم�ض
البارحة جثمان الالعب داود  وري الرثى ع�رص 
بورزق النا�سط يف �سفوف نادي جنم الدهام�سة 
�سطيف،  لوالية  ال�رصيف  بطولة  اإىل  املنتمي 
بلدية  مقربة  يف  الدفن  مرا�سم  جرت  حيث 
الدهام�سة م�سقط راأ�ص الالعب البالغ 22 عاما 
لوالية  الكروية  العائلة  ح�سور  �سهدت  والتي 
�سطيف وجميع اأفراد فريق جنم الدهام�سة يف 
اأجواء جنائزية مهيبة والتي �سهدت رحيل احد 
الالعبني ال�سبان لعا�سمة اله�ساب العليا والذي 

انتقل اإىل الرفيق االأعلى اأول اأم�ص ب�سبب �سكتة 
قلبية داهمته خالل املباراة التي جمعت فريقه 
اأرنات  عني  احتاد  نادي  اأمام  الدهام�سة  جنم 
جرت  والتي  ال�رصيف،  لبطولة   20 اجلولة  �سمن 
�سقط  حيث  ال�سبت،  لعني  البلدي  امللعب  على 
الالعب ال�ساب اأر�سا يف الدقيقة 20 من اللقاء 
والذين  املدنية  احلماية  اأعوان  يتدخل  اأن  قبل 
لكنه  امل�ست�سفى  اإىل  ال�رصعة  جنح  على  نقلوه 
وهي  بارئه،  اإىل  روحه  و�سلم  داهمه  االأجل 

الواقعة التي نزلت كال�ساعقة على عائلة الفريق 
والتي اأدت اإىل اإغماء رئي�ص النادي �سالح �سا�سة 

لدى علمه باالأمر.
االحتادية  قّدمت  الفاجعة  هذه  اإثر  وعلى 
اجلزائرية لكرة القدم نعازيها اإىل عائلة املرحوم 
الوقوف  وقررت  الدهام�سة  فريقه جنم  واأفراد 
دقيقة �سمت خالل املباريات التي جرت اأم�ص 

�سمن الرابطتني املحرتفتني االأوىل والثانية.
ع.ق.

فرحات ينهزم رفقة لوهافر خارج الديار

اإىل  موناكو  ويقود  بعبيد  يطيح  غزال 
الفوز

حّقق الالعب الدويل اجلزائري ر�سيد غزال فوزا عري�سا على ح�ساب 
موناكو  فريقيهما  جمعت  التي  املقابلة  خالل  عبيد  مهدي  مواطنه 
االأوىل  الدرجة  دوري  من   26 للجولة  االفتتاحية  املباراة  يف  وديجون 
الفرن�سية والتي انتهت لفائدة نادي االإمارة الفرن�سية على ملعبه برباعية 
بعدما  اللقاء  يف  بديال  م�ساركته  غزال  �سجل  ال�سدد  هذا  ويف  نظيفة، 
زّج به مدربه الربتغايل ليوناردو جاردمي يف اآخر 10 دقائق من املباراة، 
حيث قّدم ما عليه وقّدم التمريرة احلا�سمة التي جاء منها الهدف الرابع 
ملوناكو يف الوقت ال�سائع عرب زميله البولوين غليك، فيما �سارك عبيد يف 
املباراة اأ�سا�سيا ولعب الت�سعني دقيقة كاملة لكنه ف�سل يف منح اال�سافة 

وقيادة ديجون اإىل حتقيق نتيجة ايجابية على ملعب "لوي�ص الثاين".
فخ  يف  فرحات  الدين  زين  االآخر  اجلزائري  الدويل  �سقط  املقابل  يف 
�سممن  �سو�سو  امل�سيف  امام  الديار  خارج  لوهافر  فريقه  مع  الهزمية 
اجلولة 26 من الدرجة الثانية الفرن�سية بعدما انتهى اللقاء بنتيجة 3-2، 
االأر�ص،  الأ�سحاب  ال�رصيع  الن�سق  جماراة  من  وزمالئه  زينو  ف�سل  اأين 
ورغم تقدمهم نهاية ال�سوط االأول بهدفني لواحد اإال اأن املناف�ص متكن 

من توقيع هدفني يف ال�سوط الثاين قلب بهما الطاولة.
ع.ق.

..............................

تنظيم �ضهرة دولية للمالكمة يف 24 
فيفري بغرداية

 تنظم �سهرة دولية يف ريا�سة املالكمة بتاريخ 24 فيفري اجلاري بالقاعة 
وجترى  غرداية،  مبدينة  �سحوة   بن  ال�ساية  ببلدية  الريا�سات  متعددة 
ال�سباب   وزارة  رعاية  حتت  تقام  التي  الريا�سية  ال�سهرة  هذه  اأطوار 
والريا�سة واالإحتادية اجلزائرية للمالكمة مبنا�سبة االإحتفاالت بالذكرى 
املالكمة  نادي  من  ومببادرة   1971 فيفري   24 املحروقات  لتاأميم    47
لوالية  والريا�سة  ال�سباب  مديرية  مع  بالتن�سيق  العا�سمة   للجزائر 
للمالكمني  االأوىل منها منازالت  غرداية على مرحلتني، حيث  �ست�سهد 
الهواة، فيما �ستخ�س�ص الثانية ملنازالت املحرتفني العامليني يف �سنف 

املتو�سط - املمتاز ح�سب تو�سيحات املنظمني.
ليلة   " �سعار  حتمل  التي  النبيل  الفن  يف  ال�سهرة  هذه  برنامج  ويت�سمن 
االأبطال" �سبع منازالت للهواة من بينها منازلة يف �سنف االإناث مب�ساركة 
وزو  لتيزي  املالكمة  نادي  و  البرتويل  الريا�سي  املجمع  من  مالكمات 
وكذا فريق املالكمة م�سعل �سيدي عمار بتيبازة، كما تعرف هذه ال�سهرة 
املمتاز   املتو�سط  �سنف  احرتافية يف  منازلة  تنظيم  الدولية  الريا�سية 
الفرن�سي   �سيواجه  الذي  عبادي  اإليا�ص  اجلزائري  املالكم  مب�ساركة 

اأنطوين برارد.
وكالت 
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ت�ضيل�ضي يق�ضو على هال �ضيتي 
ويتاأهل يف كاأ�س اجنلرتا

هال  �ضيفه  على  عري�ضاً  فوزاً  ت�ضيل�ضي         حقق 
�ضيتي يف كاأ�س الحتاد الإجنليزي قبل اأيام من 
مباراته املهمة مع بر�ضلونة الإ�ضباين يف دوري 
اأبطال اأوروبا، جنح ت�ضيل�ضي يف فر�س هيمنته 
اأول  اأقيمت  التي  �ضيتي  هال  مع  مباراته  على 
اأم�س �ضمن الدور اخلام�س من م�ضابقة كاأ�س 
الحتاد و�رضب اأكرث من ع�ضفور بحجر واحد 
وجاءت  رد،  دون  برباعية  النت�ضار  عقب 
الأول  ال�ضوط  يف  الأربعة  ت�ضيل�ضي  اأهداف 
والتي �ضمن بف�ضلها التواجد يف دور الثمانية 
على  ووّقع  العودة.  مباراة  اإىل  اللجوء  دون 
رباعية ت�ضيل�ضي بطل الدوري املمتاز كّل من 
الربازيلي ويليان ثنائية والإ�ضباين بيدرو لعب 
الفرن�ضي  اجلديد  والوافد  ال�ضابق   بر�ضلونة 
ويليان  اأ�ضهم يف هديف  الأخري  اأّن  جريو علماً 

اأي�ضاً.
واأ�ضاع هال �ضيتي الذي يلعب يف دوري الدرجة 
ديفيد  الأيرلندي  نفذها  جزاء  ركلة  الأوىل 
ميلري، وغاب عن قائمة الإيطايل كونتي مدرب 
راأ�ضهم  وعلى  النجوم  من  العديد  ت�ضيل�ضي 
ومواطنه  هازارد  والبلجيكي  كانتي  الفرن�ضي 
اأزبيلكويتا  الإ�ضبانيني  اإىل  اإ�ضافة  كورتوا، 
واألون�ضو، وتنتظر ت�ضيل�ضي مواجهة �ضعبة يوم 
الثالثاء املقبل اأمام �ضيفه بر�ضلونة الإ�ضباين 

يف ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
ريا�س  اجلزائري  عودة  �ضهدت  مباراة  ويف 
حمرز لال�ضرتاك اأ�ضا�ضياً، متكن النجم العربي 
من قيادة فريقه لي�ضرت �ضيتي للفوز على �ضيفه 
املباراة  هدف  �ضنع  عندما  يونايتد  �ضيفيلد 

الوحيد والذي وّقع عليه زميله فاردي.

ماينت�س يفاجئ هريتا برلني
�ضقط هريتا برلني يف عقر داره اأمام �ضيفه ماينت�س املهدد بالهبوط 0-2 يف افتتاح املرحلة 23 
من الدوري الأملاين، ويدين ماينت�س بالفوز لل�ضويدي روبن كاي�ضون الذي �ضجل الهدفني، اأولهما 
يف ال�ضوط الأول اإثر متريرة من الإيطايل دوناتي خارج املنطقة اأطلقها قوية يف اأ�ضفل الزاوية 
الثاين م�ضتفيداً من هجمة �رضيعة قادها  بالهدف  الثاين، عّزز تقدم فريقه  ال�ضوط  اليمنى، ويف 
الإيفواري غبامان قبل اأن ميرر له كرة بينية خطفها من بني املدافعني وو�ضعها بيمناه يف ال�ضباك، 
ووقف ر�ضيد هريتا برلني �ضاحب املركز 11 عند 30 نقطة مقابل 23 نقطة ملاينت�س 16 املركز 
الذي يحتم على �ضاحبه يف نهاية املو�ضم خو�س مواجهة من ذهاب واإياب مع ثالث الدرجة الثانية 

من اأجل البقاء �ضمن النخبة اأو الهبوط اإىل الدرجة الأدنى.

جريونا ي�ضّدد اخلناق على املراكز الأوروبية
وا�ضل جريونا املتاألق هذا املو�ضم مت�ضكه بخطف مركز يوؤهله اإىل اإحدى امل�ضابقات الأوروبية 
وذلك بتحقيقه فوزاً ملفتاً على �ضيفه ليغاني�س 3-0 يف افتتاح املرحلة 24 من الدوري الإ�ضباين، 
على اأر�ضية امللعب البلدي مبونتيليفي منح الأوروغواياين كري�ضتيان �ضتواين هدف ال�ضبق ل�ضاحب 
الأر�س من ركلة جزاء قبل اأن ي�ضاعف كري�ضتيان بورتو النتيجة ومن ثم تكفل خوانبي بتاأمني الفوز 
بالهدف الثالث، هذا الفوز الثمني واملقنع مّكن جريونا من ال�ضعود اإىل املركز الثامن بر�ضيد 34 
نقطة متخلفاً بفارق نقطتني فقط عن اإ�ضبيلية ال�ضاد�س، �ضاحب اآخر مركز موؤهل للدور التمهيدي 
مل�ضابقة الدوري الأوروبي، اأّما ليغاني�س اأحد مفاجاآت هذا املو�ضم اأي�ضاً فقد جتّمد ر�ضيده عند 

29 نقطة وظّل يف املركز 12. 

موناكو يتجاوز ديجون ويحافظ على الو�ضافة
وا�ضل موناكو ت�ضبثه بالو�ضافة عقب فوزه العري�س على �ضيفه ديجون 4-0 اأول ام�س �ضمن افتتاح مباريات املرحلة 26 
من الدوري الفرن�ضي، يف معقله »لوي�س الثاين« افتتح فريق الإمارة باب الت�ضجيل مبكراً عرب ال�ضينغايل كايتا بالدي قبل 
اأن ي�ضيف 3 اأهداف �رضيعة يف ال�ضوط الثاين من توقيع الربازيلي فابينيو من ركلة جزاء والربتغايل روين لوبي�س واملدافع 
البولندي كميل غليك، بهذا الفوز ي�ضتمر موناكو يف تاأمني مركزه الثاين بر�ضيد 56 نقطة متقدماً بفارق 4 نقاط موؤقتاً عن 
مالحقه و�ضاحب املركز الثالث اأوملبيك مر�ضيليا الذي ي�ضت�ضيف بوردو اليوم يف اإحدى قمم هذه املرحلة، اأّما ديجون 

فقد جتّمد ر�ضيده عند 31 نقطة يف املركز 12.

رودريغيز ي�ضرتط رحيل زيدان للعودة اإىل الريال
ك�ضفت تقارير �ضحفية اأن �ضانع الألعاب خامي�س رودريغيز ح�ضم م�ضتقبله مع فريق ريال مدريد الإ�ضباين، ووفًقا ل�ضحيفة 
مريور، فاإن النجم الكولومبي الذي يلعب حالًيا ل�ضالح بايرن ميونخ الأملاين على �ضبيل الإعارة، ينوي العودة للنادي امللكي 
نهاية املو�ضم احلايل ولكن يف حالة واحدة فقط، واأ�ضارت ال�ضحيفة اأن �ضاحب 26 عاما، لن يعود لريال مدريد يف حال 
ا�ضتمرار زين الدين زيدان كمدرب للملكي، حيث �ضيف�ضل بدل من ذلك النتقال للربمييريليغ من بوابة ليفربول اأو اأر�ضنال.

ب�ضاأن  الفرن�ضي، والذي هناك عدة �ضكوك  vcوعانى خامي�س من قلة امل�ضاركات يف ريال مدريد حتت قيادة املدرب 
ا�ضتمراره كمدرب للفريق الأبي�س بعد اأن ودع كاأ�س امللك، وفقد الأمل يف التتويج بالليغا ل�ضالح الغرمي بر�ضلونة، ومل يعد 
اأمام زيدان �ضوى التتويج بلقب دوري اأبطال اأوروبا لإنقاذ مو�ضمه احلايل، والإبقاء على فر�ضة ا�ضتمراره كمدرب لفريق 

العا�ضمة الإ�ضبانية.

 فالفريدي ياأمل ببقاء اإنيي�ضتا مع البار�ضا

اأعرب اإرن�ضتو فالفريدي مدرب بر�ضلونة مت�ضدر الدوري الإ�ضباين عن اأمله بالحتفاظ بقائد الفريق اأندري�س اإنيي�ضتا يف 
املو�ضم املقبل، بعدما ك�ضفت ال�ضحافة املحلية اأن نادياً �ضينياً تقدم بعر�س ل�ضمه، وقال فالفريدي يف موؤمتر �ضحايف 
ع�ضية مباراة فريقه مع م�ضيفه اإيبار يف الدوري الإ�ضباين: »ل اأ�ضتطيع التعليق على كّل ما يرد يف ال�ضحف، لكننا ناأمل يف 
اأن يبقى معنا لت�ضجيل اأهداف اأخرى وخلق فر�س لزمالئه«، واأتت ت�رضيحات فالفريدي تعليقاً على ما اأوردته �ضحيفة  
نادي تياجنني غواجنيان ينال مبوجبه 35 مليون يورو يف املو�ضم الواحد، وترك قيام بر�ضلونة يف جانفي ب�ضم الربازيلي 
فيليبي كوتينيو من ليفربول الإجنليزي يف �ضفقة قد ت�ضل اإىل 160 مليون يورو، انطباعاً باأّن النادي الكاتالوين بداأ يبحث يف 
بناء فريق ملرحلة ما بعد اإنيي�ضتا. وكان الالعب الأرجنتيني يف �ضفوف بر�ضلونة خافيري ما�ضكريانو قد انتقل يف جانفي 
املا�ضي اإىل نادي ت�ضاينا فورت�ضون ال�ضيني، ورداً على �ضوؤال ما اإذا كان قلقاً من قيام لعبني اآخرين بخطوة مماثلة، رّد 
فالفريدي: »حتى الآن مل يح�ضل ذلك �ضوى مع ما�ضكريانو، ولن اأتوتر بالتفكري باأمور كهذه قبل اأن حت�ضل، لي�س لدينا وقت 
للتفكري بهذه الأمور حالياً نظراً لكّل ما نلعب من اأجله«. وياأمل بر�ضلونة يف اأن تتيح له مباراته �ضد اإيبار، بتعزيز �ضدارته 
اأتلتيكو مدريد الثاين، كما يواجه بر�ضلونة  اأّنه يحظى بفارق �ضبع نقاط عن  لرتتيب الدوري الإ�ضباين لكرة القدم، علماً 

ت�ضيل�ضي حامل لقب الدوري الإجنليزي يف ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا هذا الأ�ضبوع.

هاينك�س ينتقد غوارديول واأن�ضيلوتي
غوارديول  بيب  الإ�ضباين  ال�ضابقني  الفريق  ملدربي  انتقادات  الأملاين  ميونخ  لبايرن  الفني  املدير  هاينك�س  يوب  وجه 
والإيطايل كارلو اأن�ضيلوتي، وانتقد املدرب جلوء جوارديول واأن�ضيلوتي، للدفع ببع�س الالعبني دون اكتمال تعافيهم ، وقال 
اأن كنت هنا مع بيرت هريمان قبل 5 �ضنوات، مل يكن  هاينك�س، خالل ت�رضيحات نقلتها �ضحيفة »بيلد« الأملانية: »منذ 
هناك لعب على اأر�ضية امللعب وهو م�ضاب، وكنا نقوم بهذا العمل ب�ضكل جيد«، وتابع: »الآن اجلميع جاهزون وهذا ل 
ا نحن ل ندفع باأي لعب ل يكون جاهًزا بن�ضبة 100%«. وتعر�س العديد  يرتبط فقط بالعقلية الحرتافية لالعبني بل اأي�ضً
من النجوم يف �ضفوف البافاري لإ�ضابات خالل فرتة الثنائي غوارديول واأن�ضيلوتي، و�ضاركوا يف املباريات ب�ضكل مبكر مثل 
جريوم بواتينغ، اآريني روبن وفرانك ريبريي، واأ�ضار هاينك�س اأنه لن يخاطر بالدفع بحار�س الفريق مانويل نوير يف الفرتة 

املقبلة اإل بعد اأن يتعافى ب�ضكل نهائي من اإ�ضابته.

تيتي ي�ضتقر على ا�ضتدعاء 15 لعبا يف املونديال
العامل  كاأ�س  نهائيات  ت�ضكيلته خلو�س  اإىل  �ضين�ضّمون  15 لعباً  اأنه حّدد  القدم  لكرة  الربازيل  منتخب  تيتي مدرب  ذكر 
برو�ضيا هذا العام حيث �ضيكون تياغو �ضيلفا وروبرتو فريمينو �ضمن الأ�ضماء املوؤكد ح�ضورها، وواجه فريمينو، الذي يلعب 
�ضمن �ضفوف ليفربول مناف�ضة �ضعبة لنيل مكان كبديل للثالثي الهجومي الأ�ضا�ضي والذي ي�ضم نيمار لعب �ضان جريمان، 

فيليبي كوتينيو لعب بر�ضلونة وغابرييل جي�ضو�س لعب مان�ض�ضرت �ضيتي.                 
وقال تيتي يف مقابلة مع موقع يو.او.ال ا�ضبورتي�س الربازيلي ال�ضهري: »الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية �ضتكون كالآتي األي�ضون ومار�ضيلو 
ومرياندا وماركينيو�س ودانييل األفي�س وباولينيو وريناتو اأوغو�ضتو وكا�ضيمريو ونيمار وكوتينيو وغابرييل جي�ضو�س«، واأكمل 
فرناندينيو لعب مان�ض�ضرت �ضيتي وويليان من ت�ضيل�ضي قائمة الأ�ضماء التي تاأكد م�ضاركتها يف الت�ضكيلة التي �ضت�ضم 23 
لعباً. واأوقعت القرعة الربازيل وهي املنتخب الوحيد الذي فاز بلقب كاأ�س العامل خم�س مرات يف املجموعة اخلام�ضة 
النهائيات  م�ضت�ضيفة  رو�ضيا  اأمام  للربازيل  املقبلة  الودية  املباريات  و�ضتكون  و�رضبيا،  و�ضوي�رضا  كو�ضتاريكا  ت�ضم  التي 

واأملانيا حاملة اللقب.
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 وفاة الفنان ال�سعودي
 الكبري اأبو بكر �سامل

�أبو  �لكبري،  �ل�سعودي  �لفنان  تويف 
�أم�س  عن  �أول  م�ساء  �سامل،  بكر 
عمر ناهز 78عاماً، بعد �رص�ع مع 

�ملر�س.
وطوى �ملوت �ل�سفحة �لأخرية يف 
�أثرى  �لذي  �لعمالق  �لفنان  حياة 
�لأعمال  �ل�سعودية مبئات  �لأغنية 
�لفنية �لر�قية، على ر�أ�سها �أغنيته 
�لتي  و��سلي«  بالدي  »يا  �لوطنية 
�لر�حل خالل  غناه  ما  �آخر  كانت 
يف  �ل�سعودي  �لوطني  �ليوم  حفلة 

�سبتمرب �ملا�سي.
فنان  �سامل  بكر  �أبو  �أن  ويذكر 
�سعودي  و�أديب  و�ساعر  وملحن 

لل�سعودية  �نتقل  مينية  �أ�سول  من 
�ملا�سي  �لقرن  �سبعينيات  منذ 
وبريوت  عدن  بني  متنقاًل  عا�س 
��ستقر يف  �أن  �إىل  و�لقاهرة  وجدة 

�لريا�س.
بن  زين  بن  �سامل  بن  �أبوبكر  وولد 
ح�سن بلفقيه يف 17 مار�س  1939 
يف  �لتاريخية  ترمي  مبدينة 

ح�رصموت.
عرفت  عريقة  �أ�رصة  يف  ون�ساأ 
بالنجابة و�لذكاء و��ستهرت بالعلم 
�أفر�دها  غالبية  �أن  �إذ  و�لأدب 
�سعر�ء �إن مل يكونو� يحملون �لعلم 

و�ل�سعر يف �آٍن معاً.

اإيقاف �سريين عن 
 الغناء حتى 

14 جانفي املقبل
   

�عتمد جمل�س نقابة �ملهن �ملو�سيقية 
يف م�رص برئا�سة �ملطرب هاين 

�ساكر قر�ر �إيقاف �ملطربة 
�سريين عبد �لوهاب عن �لغناء 

وعدم منحها �أي ت�ساريح 
لإحياء حفالت د�خل م�رص 

حتي 14 جانفي �ملقبل .
وجاء هذ� �لعتماد بعد 

�متثال �سريين للتحقيق معها 
يف و�قعة �لإ�ساءة لنهر �لنيل 
�أثناء �إحياء حفل غنائي لها 

يف �ل�سارقة قبل �أ�سهر عدة، 
حيث �عتربت �لنقابة تلك 
�لو�قعة مبثابة �إ�ساءة �إيل 
جموع �ل�سعب �مل�رصي. 

يذكر �أن �سريين �عتذرت عن 
تلك �لو�قعة يف بيان ر�سمي 

�سادر منها، متعهدة بعدم 
تكر�ر مثلها جمدد�ً.

ال�سورية فايا يونان 
تغني للقد�س بال�سال 

الفل�سطيني
   

حيت  �أ
بة  ملطر �

�ل�سورية فايا يونان حفاًل 
غنائياً، يف �حلديقة �ل�سينية بالقاهرة، 
�لذين  بح�سور عدد كبري من حمبيها 
قبل  �حلفل  مكان  على  تو�فدو� 
عقلبي،  و�سدي  وغنت   �نطالقه  
ياحبيبي،  ومن  �إليك،  �لطريق  ويف 
و�لتي  فريوز،  وغريها،   وزنوبيا« 
�حل�سور.  من  كبري�ً  حما�ساً  لقت 
�إعجاب  �ل�سورية  �ملطربة  و�أثارت 
ر�حت  »�إن  �أغنية  بعد  جمهورها، 
منك ياعني« للفنانة �لر�حلة �سادية، 
باإعادتها بعد  و�لتي طالب �جلمهور 

تاألقها يف �أد�ئها.

بعد تاأخر األبومها.. كارول 
�سماحة تعد جمهورها 

مبفاجاأة
�عتذرت �لفنانة كارول �سماحة – عرب ح�سابها على موقع 
تباد �ل�سور “�إن�ستقر�م”- عن تاأخر �ألبومها �لذي وعدت 

مل بطرحه يف �حتفالت �مليالد، لكن ل�سوء �حلظ 
تنتِه منه، ووعدت جمهورها مبفاجاأة 
ت�ستعد للك�سف عنها �لأ�سبوع �ملقبل. 
وقالت �سماحة يف �ملقطع �ملن�سور، 
�إنها تعتذر جلمهورها من �لعا�سمة 
�لفرن�سية باري�س ب�سبب تاأخر طرح 

�ألبومها �لأخري �لذي كانت قد 
وعدته به يف �حتفالت �مليالد، 
لن�سغالها بت�سوير �أحد �لأفالم، 

و�أنها ت�ستعد يف �لفرتة �ملقبلة 
للك�سف عن مفاجاأة �سعيدة 

جلمهورها. جدير بالذكر 
�أن �لفنانة كارول 

�سماحة، ت�سور حالًيا 
�أحدث �أفالمها 

»بال�سدفة« 
و�سيتم ت�سويره 

بالكامل يف بريوت، 
وي�ساركها بطولته 
بديع �أبو �سقر�، 

ويخرجه با�سم كري�ستو.

�ل�سعودية د�ليا مبارك لإحياء حفل غنائي   ت�ستعد �ملطربة �لإمار�تية �سمة حمد�ن و�لفنانة 
يقام لأول مرة يف �ل�سعودية.

و�سيقام �حلفل �لذي �سيُنظم للن�ساء فقط �جلمعة يف �ل�ساد�س و�لع�رصين من �سهر جانفي  �ملقبل، 
�سمن ليايل �لريا�س، بدعم ورعاية �لهيئة �لعامة للرتفيه.

ون�رصت �سمة حمد�ن �سورة عرب �سفحتها �خلا�سة على موقع �لتو��سل �لجتماعي �إن�ستقر�م 
كتبت عليها: »قريبا يف �لريا�س«.

وتقدم هيئة �لرتفيه هذ� �ل�ستاء ليايل مو�سيقية متميزة وفريدة من نوعها، �سمن حفالت فنية 
ر�قية يحييها جنوم �لفن من �ل�سعودية و�خلليج و�لعرب و�لعامل، يف عدد من مناطق �ململكة.

وقدمت   ،2011 عام  �أو�سع  نطاق  على  ��ستهرت  �إمار�تية،  وعازفة  �سمة حمد�ن مطربة  وتعد 
لي�س  �ل�سيف،  باقول، حبيب  »و�س كنت  �لوقت، منها:  �لأغاين �ملنفردة منذ ذلك  �لعديد من 

ت�ساأل، حبيبي مو رومان�سي«.
حيث  �لأخرية،  �لآونة  يف  �لعربي  �خلليج  ��ستهرت يف  �سعودية،  مغنية  فهي  مبارك،  د�ليا  �أما 
�أغانيها »قلبت  �أول  �قتحمت عامل �ل�سهرة، وظهرت جلمهورها يف �لعام 2014 عندما �أطلقت 

�لطاولة«، وحققت �أكرث من 9 ماليني م�ساهدة عرب يوتيوب.

�سمة حمدان وداليا مبارك
  قريًبا يف الريا�س

اآيل اأوف دوغز« يفتتح مهرجان برلني ال�سينمائي

اأبطال »ن�س جوازة« يحتفلون بالعر�س اخلا�س للفيلم

�لأمريكي  للمخرج  دوغز«  �أوف  »�آيل  فيلم  يعّد 
وي�س �أندر�سون �أول فيلم ر�سوم متحركة يعر�س 

يف �فتتاح مهرجان برلني �ل�سينمائي �لدويل.
ويتناول �لفيلم مدينة يابانية قررت ترحيل كل 
�ل�سلطات  �إىل جزيرة ت�ستخدمها  �لكالب فيها 
مكبا للنفايات ب�سبب تف�س ملر�س يف �ملدينة. 
ثم يتتبع �لفيلم �ملغامر�ت �لتي يخو�سها �لطفل 
�جلزيرة  �إىل  لي�سل  طائرة  يقود  �لذي  »�أتاري« 

بحثا عن كلبه �لأليف »�سبوت�س«.
ويقول �أندر�سون �إنه فّكر يف �لبد�ية يف �أنه يريد 
�لكالب ويدمج ذلك بحبه  �أن ي�سنع فيلما عن 
لليابان، و�إن فكرة �لإ�سقاط �ل�سيا�سي و�خليال 
�لعلمي مل تبد�أ يف �لتطور يف ذهنه ب�ساأن مدينة 

ميجا�ساكي �خليالية �إل لحقا.
عقد  �سحفي  موؤمتر  يف  �أندر�سون  و�أ�ساف 
عقب عر�س �لفيلم يف �فتتاح �ملهرجان، »كانت 
�ل�سيا�سة يف هذ� �ملكان �ملختلق يف �ليابان من 
ن�سج خيالنا.. لكن ب�سبب عملنا يف هذ� �لفيلم 
مدة طويلة.. بد�أ �لعامل يتغري.. وفجاأة بد� �أنه 

منا�سب لهذ� �لتوقيت«.
وتابع »رمبا ��ستوحينا يف �لفيلم �أفكار� جديدة 
على  �سغرية  �أماكن  من  �لو�قعية  �حلياة  من 
�لطريق لكنها.. ق�سة �سعرنا �أنها قد حتدث يف 

�أي وقت و�أي مكان«.
هذ�  جمع  من  متكنه  كيفية  عن  �سوؤ�له  ولدى 
يف  �ل�سوتية  �لأدو�ر  لتاأدية  �لنجوم  من  �لكم 

�لر�سوم  �أفالم  »ما مييز  �أندر�سون  قال  فيلمه، 
ل�ست  �إنك  �لقول  ي�سعك  ل  �أنه  هو  �ملتحركة 
ذلك  �سنفعل  ح�سنا..  نقول  �أن  ميكننا  متاحا. 
�أن نفعل ذلك يف منزلك  �أي وقت.. ميكننا  يف 
يف �أي وقت من �ليوم، ول توجد �أعذ�ر متاما، 
�لذين قامو�  �لنجوم  وهذ� �ساعدنا«. ومن بني 
كر�ن�ستون  بر�ين  �لفيلم  يف  �ل�سوتية  بالأدو�ر 
وجريتا  جوهان�سن  و�سكارليت  مور�ي  وبيل 

جريوج �ملر�سحة لنيل �أو�سكار.
تتناف�س  فيلما   19 بني  من  و�حد  هو  و�لفيلم 
�لف�سي  و�لدب  �لذهبي  �لدب  جو�ئز  على 
فيفري   24 يوم  �ستمنح  �لتي  �ملهرجان  يف 

�جلاري.

�لبا�سط،  عبد  �أحمد  �مل�رصي  �ملنتج  �أقام 
لفيلمه �جلديد »ن�س جو�زة«،  عر�ساً خا�ساً 
�لتجمع  مبنطقة  �لعر�س  دور  �أحد  د�خل 
مرمي  �لفيلم  �أبطال  بح�سور  �خلام�س، 
ح�سن ونبيل عي�سى ورحمة ح�سن وعدد من 

�ل�سحافيني و�لنقاد.

�لفيلم  �سناع  هالل  حمادة  �ملطرب  وفاجاأ 
بح�سوره، حيث هناأ بطل �لفيلم م�سطفى �أبو 
�رصيع على وجه �لتحديد، بحكم �أنه ي�ساركه 
عمر«،  »قانون  �جلديد  م�سل�سله  بطولة 
�ملقرر عر�سه يف رم�سان �ملقبل، كما ح�رص 
�ملنتج  �سديقه  لتهنئة  نور  حممد  �ملطرب 

�أحمد عبد �لبا�سط بفيلمه �جلديد.
زوجني  حول  جو�زة«  »ن�س  �أحد�ث  وتدور 
يتعر�سان حلادث �سري يفقد�ن ذ�كرتهما على 
كوميدي  �إطار  يف  �لأحد�ث  وتتو�ىل  �إثره، 
�سيف  و�إخر�ج  عبيد  منة  تاأليف  من  ب�سيط، 

�ل�ساحر.

انطالق مهرجان اأبوظبي بعرو�س 
يقدمها فنانون عامليون

فعاليات  �ملقبل  �لأ�سبوع  تنطلق 
�لربنامج �لرئي�سي للدورة �خلام�سة 
ع�رصة من مهرجان �أبوظبي 2018، 
نهيان  �ل�سيخ  معايل  رعاية  حتت 
�لت�سامح،  وزير  نهيان،  �آل  مبارك 
لهذ�  �ملهرجان  فعاليات  وتندرج 
دولة  �حتفالت  �إطار  يف  �لعام 
�لإمار�ت بـ«عام ز�يد« يف �لذكرى 
�ملوؤ�س�س،  �لو�لد  مليالد  �ملئوية 
و�لتعاي�س   �لت�سامح  لقيم  جت�سيد�ً 
�ل�ستعر��سية  و�لفرق  �لفنانني 
»ذ�   بحفل  وي�ستهلها  �لهندية، 
�ملوهبة  ت�سميم  من  �لعر�س 
�إىل  مريت�سانت  فيبايف  �لر�ئدة 
جانب �لثنائي �حلائز على �لعديد 
�سامل  �ملرموقة  �جلو�ئز  من 
و�سليمان مريت�سانت.  ويقام م�ساء 
م�رصح  على  مار�س   19 �لثنني 
بعنو�ن  �أم�سية  �لإمار�ت،  ق�رص 
»نحن �لأحياء: رق�س كال�سيكي من 
تانُ�رصي  �أكادميية  تقّدمه  �لهند« 
م�سممة  بقيادة  للرق�س،  �سنكر 
تعّد  �لتي  �سنكر  تانُ�رصي  �لرق�س 
�مل�ساهمة  �ل�سخ�سيات  �أبرز  �أحد 

�لهندي  �لرق�س  فن  ت�سكيل  يف 
�ملو�سيقى  ع�ّساق  �ملعا�رص.  �أما 
»�سيد  حفل  �لكال�سيكية   �لهندية 
�ل�سارود: �أ�ستاذ �أجمد علي خان«، 
�لذي �سيطرب �جلمهور مبو�سيقاه 
�لتي  �ل�سارود  �آلة  على  �ل�ساحرة 
تقاليد  يف  �أ�سا�سياً  عن�رص�ً  تعترب 
ويت�سمن  �لهندية.  �ملو�سيقى 
حلفالت  �لرئي�سي  �لربنامج 
من  عدد�ً  �أبوظبي  مهرجان 
من  �لأخرى،  �لر�ئعة  �لعرو�س 
�أكادميية  �أورك�سرت�  حفل  بينها 
روما   - �لوطنية  ت�سيت�سيليا  �سانتا 
بقيادة �ل�سري �أنطونيو بابانو م�ساء 
وحفل  مار�س،  و12   11 يومي 
�لإمار�تي  �ملو�سيقي  �ملوؤلف 
»�أمو�ج  بعنو�ن  دروي�س  �إيهاب 
بنوتة«  تبد�أ  معزوفة  كل  حياتي: 
برفقة �أورك�سرت� �أكادميية بيتهوفن 
�لبلغاري  �ملاي�سرتو  وبقيادة 
م�ساء  ويقام  �ستويانوف،  �ستويان 
�لأوبر�  و�أم�سية  مار�س،   14 يوم 
لل�سوبر�نو �لعاملية �ل�سهرية ديبور� 

فويت.
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�سواريخ املقاومة يف غزة �سالح الردع الفل�سطيني
اأ�سدر مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات يف بريوت كتابًا جديداً بعنوان »�سواريخ املقاومة يف غزة �سالح الردع الفل�سطيني«، من تاأليف با�سم جالل القا�سم واإ�سراف الدكتور 

حم�سن حممد �سالح، وهذا الكتاب عبارة عن درا�سة علمية موثقة ت�سّلط ال�سوء على تطورات القدرات ال�ساروخية الفل�سطينية خالل الفرتة من 2001 وحتى 2014.

وكالت

فبعد مرور 13 عاماً على �إطالق 
غزة،  قطاع  من  �صاروٍخ  �أول 
لثالث  خاللها  �لقطاع  تعر�ض 
كان  كبرية  �إ�رس�ئيلية  حروب 
�آخرها عدو�ن 2014، �أثبت هذ� 
�ل�صالح مدى فعاليته وتاأثريه يف 
م�صار �حلرب، وحتول من جمرد 
خلفية  على  هام�صي  �إزعاج 
�أحد�ث �نتفا�صة �لأق�صى 2000، 
تل  يف  �لقر�ر  �صّناع  به  يهتم  ل 
�أبيب، �إىل خطر مت�صاعد باجتاه 
ل  ��صرت�تيجيا،  خطر�ً  يكون  �أن 
�لقدرة  �لحتالل ميلك  �أن  يبدو 
�لوقت  يف  معه  �لتعامل  على 
�لر�هن، �أو �لتخل�ض منه نهائياً.

 
الت�سنيع والتحديات

جزئه  يف  �لكتاب  هذ�  يعر�ض 
�لقدر�ت  تطور  مر�حل  �لأول 
�ل�صاروخية �لفل�صطينية، وجهات 
�ملر�حل  بد�أت  فقد  �لت�صنيع، 
يف  �ل�صو�ريخ،  لإنتاج  �لأوىل 
قطاع غزة، بالبحث عن �لو�صائل 
�مل�صتخدمة  �ملتفجرة  و�ملو�د 
و�جهت  حيث  �ل�صو�ريخ،  يف 
�لفل�صطينية  �ملقاومة  خاللها 
�لكثري من �لعقبات و�ل�صعوبات، 
�ملو�د  توفر  عدم  يف  متثلت 
�ملحتلة،  �لأر��صي  يف  �لالزمة 
�لهند�صة  بوحد�ت  حد�  مما 
لالأجنحة  �لتابعة  و�لتطوير 
�لذ�ت  على  لالعتماد  �مل�صلحة 
يف �صناعة �ملو�د �لالزمة ل�صنع 

�ل�صاروخ.
 حاول �لحتالل �لإ�رس�ئيلي منع 
و�صول �لأ�صلحة و�ملو�د �لالزمة 
�أيدي �ملقاومني، من خالل  �إىل 
على  م�صدد  ح�صار  فر�ض 
�لأر��صي �لفل�صطينية يف �ل�صفة 

�إن  حتى  غزة،  وقطاع  �لغربية 
مبنع  قامت  �لحتالل  قو�ت 
معظم �ملو�د �لأولية �لتي تدخل 
يف بع�ض �ل�صناعات �لفل�صطينية، 
�لتي  »�لتنظيف«  مو�د  و�أهمها 
يُعتقد �أنها حتتوي على مرّكبات 
وت�صتفيد  مزدوج،  ��صتخد�م  لها 
ت�صنيع  يف  �ملقاومة  منها 
حاولت  �أنها  كما  �ملتفجر�ت. 
�لتي  �ملو�د  بع�ض  دخول  منع 
و�أهمها  �لزر�عة،  يف  تُ�صتخدم 
مادة »�ليوريا« �لتي تعتقد قو�ت 
�لرئي�صي  �لعن�رس  �أنها  �لحتالل 

يف ت�صنيع �لعبو�ت �لنا�صفة.
�ملو�د  �إنتاج  ذلك على  �أثَّر   لقد 
بال�صو�ريخ  �خلا�صة  �ملتفجرة 
وغريها من �ل�صناعات �لقتالية، 
يوقف  مل  �لت�صييق  هذ�  �أن  �إل 
طرق  ��صتحد�ث  يف  �لتفكري 
حملية لتخطي ذلك، حيُث توؤكد 
م�صادر يف كتائب �لق�صام، �لذر�ع 
�ملقاومة  حركة  لـ  �لع�صكري 
�لإ�صالمية )حما�ض( �أنهم جلوؤو� 
حتى �إىل َرْوث �لبهائم ل�صتخر�ج 
بع�ض �لغاز�ت و�ملو�د �لكيميائية 
يف  ��صتخد�مها  ميكن  �لتي 
ت�صنيع �ملتفجر�ت، وقد جنحو� 

يف ذلك.
�لتن�صيق  لعب  �ملقابل،   يف 
�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �لأمني بني 
�لغربية  �ل�صفة  يف  و«�إ�رس�ئيل« 
دور�ً متقدماً يف �حلّد من قدرة 
على  �لفل�صطينية  �ملقاومة 
من  �ل�صو�ريخ  تكنولوجيا  نقل 
قطاع غزة �إىل �ل�صفة، ومل تكن 
�لوحيد  �لد�فع  �أو�صلو  �لتز�مات 
بل  �ل�صلطة،  لدى  �لتوجه  لهذ� 
كان �لد�فع �لأقوى خوف �ل�صلطة 
حما�ض  �صيطرة  �نتقال  من 
على  �صيطرتها  بعد  �ل�صفة  �إىل 
�لقطاع منت�صف 2007، خ�صو�صاً 
�مل�صاحلة  جولت  ف�صل  بعد 

�لت�صوية  وم�صار�ت  �لفل�صطينية 
مع »�إ�رس�ئيل«، و�زدياد عمليات 

بناء �مل�صتوطنات يف �ل�صفة.
 

مواجهة ال�سواريخ

ثم يعّرج �لكتاب يف جزئه �لثاين، 
على تطور �لو�صائل �لإ�رس�ئيلية 
حيث  �ل�صو�ريخ،  هذه  ملو�جهة 
كبري�ً  �هتماماً  »�إ�رس�ئيل«  �أولت 
للت�صدي لعمليات تطوير �صو�ريخ 
وملنع  غزة،  قطاع  يف  �ملقاومة 
�إىل  �ل�صو�ريخ  تكنولوجيا  نقل 
��صتعملت  كما  �لغربية،  �ل�صفة 
�أذرعها �لع�صكرية و�لأمنية للحد 
�ل�صو�ريخ  تهريب  عمليات  من 
عمليات  ونفذت  �لقطاع،  �إىل 
�حلدود  خلف  وع�صكرية  �أمنية 

للغر�ض ذ�ته.
نقل  منع  يف  جنحت   وقد 
�ل�صو�ريخ �إىل �ل�صفة، م�صتفيدة 
�لأمني  �لتن�صيق  »�إجناز�ت«  من 
�أمن  �أجهزة  بني  �مل�صتمر 
و�جلي�ض  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 
توفق  مل  �أنها  �إل  �لإ�رس�ئيلي. 
ب�صكل كامل يف �حلد من عمليات 
ومو�دها  �ل�صو�ريخ  تهريب 
فيما  �أما  �لقطاع.  �إىل  �لأولية 
يخ�ض مو�جهة �ل�صو�ريخ �لتي مت 
ت�صنيعها �أو �إدخالها �إىل �لقطاع، 
منظومة  ب�صنع  �لكيان  قام  فقد 
�ملتخ�ص�صة  �حلديدية  �لقبة 
لعرت��ض هذه �ل�صو�ريخ، �إل �أن 
�لنتائج و�لوقائع مل تثبت جناعة 

هذه �ملنظومة حتى تاريخه.
فلنائي  ماتان  �أعلن  حني  ففي 
�لإ�رس�ئيلي  �لدفاع  وزير  نائب 
�حلديدية  �لقبة  منظومة  �أن 
ما  �عرت��ض  قادرة على  �صتكون 
�ل�صو�ريخ  من   %80 عن  يقل  ل 
على  تطلق  �لتي  �ملدى  ق�صرية 
يف  خرب�ء  �أكد  »�إ�رس�ئيل«، 

ن�صبة جناح  �أن  �لع�صكري  �ل�صاأن 
على   %5 تتعدى  ل  �ملنظومة 

�أر�ض �لو�قع.
 

اأثر ال�سواريخ

جزئه  يف  �لكتاب  يتناول  ثم 
�ل�صو�ريخ  »�أثر  �لثالث، 
�لفل�صطينية ودورها يف �ملقاومة 
دورها  من  بد�ية  �لفل�صطينية«، 
من  �لإ�رس�ئيلي  �لن�صحاب  يف 
حيث   ،2005 عام  غزة  قطاع 
�ملقاومة  �صو�ريخ  �صكلت 
من  و�أ�صا�صياً  مهماً  عن�رس�ً 
�تخاذ قر�ر �لن�صحاب،  عنا�رس 
�لكلفة  �أ�صبحت  �أن  بعد  وذلك 
من  �أكرب  و�لأمنية  �لع�صكرية 
�لكيان  جي�ض  يتحملها  �أن 
نحو  حمايته  جر�ء   ، �ل�صهيوين 
يقطنون  م�صتوطن  �آلف  ثمانية 
�لو�قعة  �مل�صتعمر�ت  يف 
�أ�صارت  وقد  غزة.  قطاع  يف 
�إ�رس�ئيلية،  ع�صكرية  م�صادر 
�لنف�صال  خطة  تطبيق  ع�صية 
ف�صائل  �أن  �إىل  غزة،  قطاع  من 
�ملقاومة �أطلقت على �لتجمعات 
�ل�صتيطانية يف قطاع غزة �أكرث 
من 5626 �صاروخاً وقذيفة منذ 
عام  �لأق�صى  �نتفا�صة  �ندلع 
2000.  كما كان لهذه �ل�صو�ريخ 
�لت�صدي  خالل  ر�دع  دور 
�لثالث  �لإ�رس�ئيلية  للحروب 
غزة،  قطاع  على  �ُصنت  �لتي 
خ�صائر  �لحتالل  تكبد  حيث 
وع�صكرية  و�قت�صادية  مادية 
��صطر�ر  يف  موؤثر  دور  لها  كان 
»�إ�رس�ئيل« �إىل �لتفاو�ض لإيقاف 
هذه �حلروب �لثالث، وبد� تطور 
خالل  و��صحاً  �ل�صو�ريخ  هذه 
هذه �لفرتة، خ�صو�صاً بعد تطور 
ودخول  لفت،  ب�صكل  مدياتها 
�لإ�رس�ئيليني  من  كبرية  �أعد�د 

يف مدى �إ�صاباتها، ففي �لعدو�ن 
-2008 غزة  على  �لإ�رس�ئيلي 
2009 و�صل مدى هذه �ل�صو�ريخ 
�لتي  �ل�صبع  بئر  مدينة  حتى 
�رسق  من  كلم  بعد  40على  تقع 
�لقطاع، ودخل يف د�ئرة �لتهديد 

نحو 750 �ألف �إ�رس�ئيلي.
غزة  على  �لعدو�ن  يف  �أما 
و�لذي   ،2012/11/14 يوم 
�ل�صهر  من   21 يوم  حتى  ��صتمر 
هذه  مدى  و�صل  فقد  نف�صه، 
مدينة  �ل�صو�ريخ »M75« �إىل 
هرت�صيليا �صمال تل �أبيب، و�لتي 
غزة،  �صمال قطاع  كلم   80 تبعد 
�لقد�ض،  �ملقاومة  وق�صفت 
بئر  �إىل  بالإ�صافة  �أبيب،  وتل 
خم�صة  نحو  وبات  �ل�صبع، 
ماليني �إ�رس�ئيلي يف مرمى هذه 

�ل�صو�ريخ.
غزة  قطاع  على  �لعدو�ن  ويف 
مدى  و�صل  فقد   ،2014 عام 
 160 �إىل  �ملقاومة  �صو�ريخ 
حيث   ،»R160« صاروخ� كلم، 
�إىل مدينتي  �لو�صول  ��صتطاعت 
تبعد�ن  �للتني  و�خل�صرية  حيفا 
�أكرث من 100 كلم من قطاع غزة، 
ماليني  �صتة  من  �أكرث  و�أ�صبح 

�إ�رس�ئيلي يف مرمى �ل�صو�ريخ.
�ملدن  معظم  دخلت  وقد 
�لأر��صي  د�خل  �لرئي�صية 
�ملحتلة يف مرمى �ل�صو�ريخ كتل 
�أبيب، وحيفا، و�لقد�ض، ودميونا، 
�إىل مطار  و�خل�صرية، بالإ�صافة 
بن غوريون وعدد من �ملطار�ت 

و�لقو�عد �لع�صكرية.
 

تطور ال�سواريخ

�جلزء  يف  �ملوؤلف  وي�صلط 
على  �ل�صوء  �لكتاب،  من  �لأخري 
�لكم  حيث  من  �ل�صو�ريخ  تطور 
�صنة  �لـ13  و�ملدى خالل  و�لنوع 

�ملا�صية.
 
 

�لإح�صائيات  �أن  �إىل  ي�صري  وهنا 
�أعد�د  حول  �لإ�رس�ئيلية 
متيزت  �لفل�صطينية  �ل�صو�ريخ 
�إما  تدل  كبرية،  فو�رق  بوجود 
�ملوؤ�ص�صة  د�خل  �إرباك  عن 
-وهو  و�إما  �لإ�رس�ئيلية، 
هذه  ت�صتخدم  �أنها  �لأرجح- 
خدمة  �ملتفاوتة  �لأرقام 
للت�صليل  �لر�صمية  لرو�يتها 
على  �لتغطية  بغية  �لإعالمي، 
على  �عتد�ء�تها  نتائج  حجم 
بت�صخيم  حيناً  �لفل�صطينيني 
�لأرقام، �أو �حلفاظ على متا�صك 
من  و�لتخفيف  �لد�خلية  �جلبهة 
�لنتقاد�ت �لد�خلية و�لتهامات 
�لع�صكرية  للموؤ�ص�صة  بالتق�صري 
من خالل تقليل �أعد�د �ل�صو�ريخ 

و�لتخفيف من نتائج �أ�رس�رها.
كما ي�صري �لكتاب يف �خلتام �إىل 
�ل�صناعة  تطور  جانب  �إىل  �أنه 
�لفل�صطينية، طورت  �ل�صاروخية 
��صرت�تيجيات  من  �ملقاومة 
هذه  ��صتخد�م  وتكتيكات 
��صتعملت  بحيث  �ل�صو�ريخ، 
ملن�صات  كمو�قع  �لأنفاق 
كبري  ب�صكل  قلل  مما  �لإطالق، 
من قدرة �لطائر�ت �لإ�رس�ئيلية 

من �كت�صافها وق�صفها 
�لكتب  من  �ملوؤلف  وهذ� 
و�لدر��صات �لقليلة �لتي تعر�صت 
�ملقاومة  �صو�ريخ  لدر��صة 
�صامل،  ب�صكل  �لفل�صطينية 
بد�يتها  منذ  تطورها  وتتبعت 
يُعُدّ  وهو   .2015 �صيف  وحتى 
بهذ�  للمهتمني  مهماً  مرجعاً 
كتُب  و�أنه  خ�صو�صاً  �ملجال، 
�لعلمي  �لبحث  �أ�صول  وفق 
معلوماته  توثيق  ومت  ومناهجه، 

ب�صكل دقيق.

في�سل قرط�ش يفوز بجائزة »الطيب �سالح« للرواية
فازت رو�ية لالأديب �ل�صوري في�صل قرط�ض باملركز �لأول يف جائزة »�لطيب �صالح« لالإبد�ع �لكتابي عن حمور 

�لرو�ية، و�لتي �أعلن عن نتائج دورتها �لثامنة �خلمي�ض يف �لعا�صمة �ل�صود�نية �خلرطوم.
�أدبيا من 28 دولة- �أعلنت يف �خلرطوم فوز رو�ية »�أهل �لهوى« لالأديب قرط�ض،  ولقد �صارك فيها 630 عمال 

باملركز �لأول عن حمور �لرو�ية.
فيما ح�صدت �ملجموعة �لق�ص�صية »�أيام بو�صنية« للكاتبة �ملغربية خديجة يقني �لرتتيب �لأول عن حمور �لق�صة 

حممد  �مل�رسي  للناقد  ذ�كرة«  »ق�صة  در��صة  فيه  �لأول  �ملركز  فنالت  �لنقدية  �لدر��صات  حمور  �أما  �لق�صرية، 
�إ�صماعيل. ويف �ملركز �لثاين ملحور �لرو�ية، جاءت رو�ية »ت�رسيفة �ملغربي« للكاتب �ل�صود�ين عمر �أحمد ف�صل �هلل، 

بينما نالت رو�ية »�ل�صاعرة و�ملغني« للكاتبة �ل�صود�نية ملكة �لفا�صل �لرتتيب �لثالث.
ويف حمور �لق�صة �لق�صرية، �أحرز �ملركز �لثاين �لكاتب �لفل�صطيني ح�صن حميد عن جمموعته »�ملرمريتي«، فيما حل 

�لكاتب �ملغربي حفيظ �صباحي بالرتتيب �لثالث عن جمموعته �لق�ص�صية »�لتحولت«.
�لن�ض  �لناقد �جلز�ئري مربوك دريدي عن در��صته »�ملكان يف  �لنقدية  �لدر��صات  �لثاين يف حمور  وحّل يف �ملركز 

�أولد  �لثالثة عن در��صتها »�صيميائية �ملكان لرو�ية  �آمنة حممود �لدرجة  �ليمنية  �لناقدة  �ل�رسدي �لعربي«، وح�صدت 
�لغيتو«.

وتقوم فعاليات �جلائزة �ل�صنوية على حمورين رئي�صني هما �لرو�ية و�لق�صة �لق�صرية، ويتغري �ملحور �لثالث �صنويا بني: 
�لأفريقية جنوب  �لرو�ية  و�لدر��صات يف  �لأطفال،  وق�ص�ض  و�ل�صعر،  �مل�رسحي،  و�لن�ض  و�لرتجمة،  �لنقدية،  �لدر��صات 

�ل�صحر�ء.
وتبلغ قيمة �جلائزة �لأوىل يف كل حمور من حماور �مل�صابقة 15 �ألف دولر، فيما ينال �صاحب �ملركز �لثاين ع�رسة �آلف 

دولر، و�ملركز �لثالث ثمانية �آلف دولر.
ويف ختام فعالياتها،  �أول �أم�ض كّرمت �لأمانة �لعامة للجائزة -�لتي �نطلقت عام 2010- يف ن�صختها �حلالية عامل �لأنرثوبولوجيا 

)علم �لإن�صان( �ل�صود�ين �لربوفي�صور �صيد حامد حريز.
ويعد �لطيب �صالح )1929-2009( من �أهم �لرو�ة و�لكتاب �ل�صود�نيني، وحققت رو�يته »مو�صم �لهجرة �إىل �ل�صمال« �ملن�صورة 

يف 1966 �صدى عامليا و��صعا، ويعتربها كثريون من �أهم رو�يات �أدب ما بعد �ل�صتعمار.
وكالت
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كتاب جديد عن ق�ضايا الدولة واملواطنة
يف اإطار املحاولت احلثيثة للإجابة 

عن ت�ساوؤلت مطروحة يف �ساأن الإ�سلميني 
واحلكم والدولة ، اأ�سدر املركز العربي 

للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب الإ�سلميون 
وق�سايا الدولة واملواطنة، جمع فيه 16 درا�سة 

منتخبة وحمكمة، كانت مادة النقا�ش يف املوؤمتر 
ال�سنوي الثاين »الإ�سلميون ونظام احلكم 

الدميقراطي« الذي نظمه املركز يف العا�سمة 
القطرية الدوحة، يف 28-29 �سبتمرب 2013، 

وحموره م�سائل املواطنة والدولة والأمة. ويعد 
هذا جزًءا اأوَل )يقع يف 702 �سفحة بالقطع 

املتو�سط(، ويتبعه جزء ثاٍن قريًبا ي�سم درا�سات 
اأخرى يف ال�سياق نف�سه.

ق.ث/وكالت

اأوىل الدرا�سات ال�ست ع�رشة يف هذا اجلزء 
والدولة  واحلزب  املوىل، املرجعية  ل�سعود 
ال�سيا�سي  الفقه  يف  واملواطنة  املدنية 
م�ساهمة  فيها  اأبرز  املعا�رش،  ال�سيعي 
وال�سيا�سي  الفكري  احلراك  يف  مفكرين 
ال�سدر  باقر  حممد  مقدمهم  يف  ال�سيعي، 
وحممد مهدي �سم�س الدين وحممد ح�سني 
التعامل  لتحديات  وا�ستجابتهم  اهلل،  ف�سل 
العراق  يف  احلديثة  الوطنية  الدولة  مع 
ولبنان، ومقاربتهم عالقة املرجعية الدينية 
مثيلتها  عن  املختلفة  الإ�سالمي  باحلزب 
وف�سل  ال�سدر  تناول  يف  وباحًثا  ال�سنية، 
واملرجعية  الإ�سالمية  الدولة  م�سائل  اهلل 
فريدة  باآراء  الدين  �سم�س  ومتيز  والولية، 

يف الدولة الوطنية واملواطنة.

قراءة نقدية ملنزلة 
املواطنة

واملوؤمن  الثانية املواطن  الدرا�سة  يف 
املواطنة  ملنزلة  نقدية  قراءة  والإن�سان: 
حلقوق  والإ�سالمية  العربية  الإعالنات  يف 
نقدًيا  ال�رشباجي  املنجي  يقراأ  الإن�سان، 
العربية  الإعالنات  يف  املواطن  منزلة 
والإ�سالمية حلقوق الإن�سان، ليفهم اإ�سكالية 
الإ�سالمي  ال�سيا�سي  الفكر  يف  املواطنة 
ت�ستح�رش  ل  الن�سو�س  فهذه  املعا�رش. 
حماية  اإىل  املوجهة  ال�سيا�سية  احلقوق 
ال�سيا�سي،  ال�ساأن  يف  املواطن  م�ساركة 
اأن املواطنة مدخل خلفي  يزعم  وثمة من 
لعلمانية الدولة، وبع�س اآخر يرى اأن توكيد 
قيمة املواطن تتم ب�سلب املوؤمن كل قيمة 
الأمر.  وولية  الإلهية  احلاكمية  وبنفي 
لتعامل  توطئة  املواطنة  رف�س  فيكون 

انتقائي – اأداتي مع قيم حقوق الإن�سان.
الدرا�سة  يف  ال�سيف،  توفيق  يطالب 
الديني:  التفكري  يف  العامة  الثالثة مكانة 
لل�سلطة  التقليدية  الفقهية  الروؤية  نقد 
الإ�سالمية  القوى  ال�سيا�سي،  والجتماعي 
امل�سادر  عن  بالتخلي  الأخرى  والعربية 
امل�ستخدمة  الفل�سفية  والتقاليد  الثقافية 
القوى  هذه  لتكون  ال�ستبداد،  لتربير 
ويعر�س  الدميقراطي.  التحول  حمركات 
الدميقراطي  بني  التفارق  انعكا�سات 
الجتماعية  الرابطة  على  والإ�سالمي 
واإذ  ال�سلطة.  وتفوي�س  واملواطنة  والدولة 
يقول  ال�سيعي،  الرتاث  من  اأمثلته  ي�ستمد 
بتطوير  الفقهاء  مطالبة  من  جدوى  األ 
الإطار  خارج  لأنها  دينية،  �سيا�سية  نظرية 
اإىل  يدعو  كما  الفقه.  لعلم  املو�سوعي 
الدينية،  الفكرة  تطوير  يف  النا�س  م�ساركة 
يحقق  الذي  ال�سيا�سي  املنظور  ا  خ�سو�سً

اجلمع بني القيم الدينية وحاجات الع�رش.

التمكني ال�سيا�سي للمراأة يف 
فكر احلركات الإ�سلمية

ال�سيا�سي  الرابعة التمكني  الدرا�سة  يف 
بني  الإ�سالمية  احلركات  فكر  يف  للمراأة 
والنه�سة  الإخوان  واملمار�سة:  النظرية 
يف  تقدًما  باج�س  دلل  تالحظ  اأمنوذًجا، 
دور املراأة ال�سيا�سي يف احلركات ال�سيا�سية 
الإ�سالمية، من دون اأن يرقى هذا التقدم اإىل 
الإ�سالميات  الن�ساء  تن�سده  الذي  امل�ستوى 
روؤية  معرفة  باج�س  واأرادت  اأنف�سهن. 
ال�سيا�سي  للتمكني  الإ�سالمية  احلركات 
املواطنة،  فهمها ملبداأ  منطلق  من  للمراأة 
املراأة  حلقوق  الروؤية  هذه  رقي  ومدى 
ال�سيا�سية اإىل م�ستوى التنظري، فقارنت بني 
والنه�سة  م�رش  يف  والعدالة  احلرية  حزبي 
يف تون�س، موردة مقابالتها مع قائدات يف 
احلزبني، وحمللة م�سمون خطاب احلزبني، 

ال�سيا�سي والفكري.

غياب املواطنة كاأولوية 
فكرية

الدرا�سة  يف  خر�سي  الدين  زين  يالحظ 
املوؤجل  امل�رشوع  اخلام�سة املواطنة: 
املواطنة  الإ�سالمية غياب  لالأحزاب 
عن  واجتماعية  و�سيا�سية  فكرية  كاأولوية 
ال�سالمية  لالأحزاب  ال�سيا�سية  اخلطابات 
م�سلّم  غري  مو�سوع  لأنها  املختلفة، 
على  �ست  اأُ�ِسّ التي  الفل�سفية  مبقدماته 
كما  وم�ستقلة.  حرة  كذات  الفرد  مفهوم 
عن  الإ�سالمية  الأحزاب  عجز  يتناول 
من  الجتماعي  والرباط  الفرد  مقاربة 
املواطنة  واختزالها  الديني،  الإطار  خارج 
يف  يخو�س  ثم  لها.  معار�ستها  اإعالن  يف 
املرتدد  املوقف  متداخلة:  ق�سايا  اأربع 
الدين  بني  واملواجهة  الدميقراطية،  من 
وت�سّمنه  ال�سعبوي  واخلطاب  والدولة، 
يف  ال�سيا�سي  نفي  على  يقوم  ت�سوًرا 

املجتمع، والت�سور الأخالقي لل�سيا�سة.
يقارب �سم�س الدين الكيالين، يف الدرا�سة 
وفكرة  املعا�رشون  ال�ساد�سة الإ�سالميون 
الإ�سالميني  موقف  الدميقراطية،  الدولة 
ومفاهيمها،  الدميقراطية  الدولة  من 
يف  الإ�سالميني  اأطروحات  وا�سًعا 
الجتماعية  واأن�ساقها  التاريخية  �سياقاتها 
اإطالق  عن  ومبتعًدا  حتولها،  حمطات  يف 
»اعتقاًدا  توجهاتها،  على  النهائية  الأحكام 
منا اأن البيئة ال�سيا�سية الجتماعية الثقافية 
يف  الجتماعية،  حواملها  مع  حتولها  يف 
هي  الدميقراطية،  اإىل  النتقال  غمرة 

مع  للتكيف  املواتي  املناخ  بتهيئة  الكفيلة 
اأكان  ومقت�سياتها،  الدميقراطية  العملية 
القوميني  اأم  الي�ساريني  اأم  لالإ�سالميني 
فكرة  طويلة،  لفرتة  جميًعا،  عاندوا  الذين 

الدميقراطية«، كما يقول الكيالين.

املقاربات التقليدية 
والتجديدية

يف الدرا�سة ال�سابعة يف هذا اجلزء، الإ�سالح 
املقاربات  يف  ال�سيا�سي  والإ�سالح  الديني 
ال�سلفية  بعد  وما  والتجديدية  التقليدية 
الإ�سالمي  الفكر  يف  املواطنة  مل�ساألة 
�سو  الأمني  الدين  �سم�س  يركز  ال�سوداين، 
الإ�سالمية  الأطروحات  ر�سد  على  البيت 
ال�سلفية  بعد  وما  والتجديدية  ال�سلفية 
حول  وامل�ستمر  العنيف  ال�رشاع  من 
موقف  على  بناًء  ال�سودان،  يف  املواطنة 
الن�ساء  حقوق  من  الأطروحات  هذه 
والأقليات الثقافية والدينية والإثنية. فهذه 
الدينية  الإ�سالحات  تك�سف حجم  احلقوق 
وال�سيا�سية املطلوبة، و�سوًل اإىل اأطروحات 
تعالج  رمبا  و�سيا�سية  اإ�سالمية  اإ�سالحية 
العربية  املجتمعات  يف  املواطنة  م�ساألة 

الإ�سالمية.  
الدرا�سة  يف  غماري،  طيبي  يالحظ 
ال�سيا�سي  الإ�سالم  الثامنة اأزمة 
جماعة  من  التحول  املعا�رش:اإ�سكالت 
اإخفاق  مواطنني،  دولة  اإىل  املوؤمنني 
الإ�سالميني خالل اخلم�سني عاًما املا�سية 
احلكم،  اإىل  املعار�سة  من  التحول  يف 
وان�رشافهم اإىل ال�سعف فالتطرف فالعنف 
يف  ال�سيا�سي  الإ�سالم  قوة  ا  راًدّ والإرهاب، 
من  املوؤمنني  يُ�سرِيّ  كونه  اإىل  املعار�سة 
احلكم  يف  و�سعفه  الإ�سالميني،  النا�سطني 
من  بال�رشورة  لي�سوا  مواطنني  ت�سيريه  اإىل 

النا�سطني.

ة  املقاربة احلديثة ملدنِيّ
الدولة

احلديثة  التا�سعة املقاربة  الدرا�سة  يف 
ملدنِيّة الدولة يف احلال العربية بعد و�سول 
درا�سة  احلكم:  اإىل  الإ�سالمية  التيارات 
حممد  يحلل  وتون�س،  م�رش  بني  مقارنة 
عبد اهلل اأبو مطر الن�سو�س املحددة لهوية 
احلقوق  وتنظيم  الت�رشيع  وم�سادر  الدولة 
املواطنية يف الد�ساتري، وات�ساقها مع ركائز 
التيارات  و�سول  وتاأثري  املدنية،  الدولة 
املمار�سة  يف  ال�سلطة  اإىل  الإ�سالمية 
ودوره  بالدولة  الدين  وعالقة  الد�ستورية، 
ال�سيا�سي  حميطها  مع  تفاعلها  حتديد  يف 

مدنية  اإ�سكالية  يوؤ�سل  كما  والجتماعي. 
الدولة وعالقتها بالدين يف البلدان العربية، 
�سياقها  يف  واأ�سبابها  م�ساراتها  ويحدد 
من  معاجلتها  وكيفية  الإ�سالمي،  العربي- 
يف  ال�سلطة  على  اإ�سالمية  هيمنة  منظور 

م�رش وتون�س.
اأمهال،  واإبراهيم  الكوخي  حممد  يحاول 
ال�سيا�سي  العا�رشة الإ�سالم  الدرا�سة  يف 
اجلذور  يف  بحث  احلديثة:  الدولة  وماأزق 
وحتولت  ال�سيا�سي  لالإ�سالم  الجتماعية 
تف�سري  اأمنوذًجا،  املغرب   - اخلطاب 
ظاهرة الإ�سالم ال�سيا�سي كاأحد الإفرازات 
عرفتها  التي  التحديث  لعملية  التاريخية 
يف  الإ�سالمية  العربية/  املجتمعات 
تاريخية  فعل  وكردة  الع�رشين،  القرن 
التقليدية  الجتماعية  البنيات  اأبدتها 
نحو  تدريًجا  املتحولة  املجتمعات  يف 
وتكري�س  التحديث  اإخفاق  على  التحديث 
ماأزق الدولة احلديثة، »حيث اأدى كل اإخفاق 
التقليدي  املجتمع  من  النتقال  عملية  يف 
خطاب  تكري�س  اإىل  احلديث  املجتمع  اإىل 
ا للتحديث  هوياتي ديني اأكرث ت�سدًدا ورف�سً
الكوخيواأمهال.  يقول  كما  له«،  ومقاومة 
فردات الفعل على عملية التحديث الق�رشي 
من  النتقال  خما�س  �سعوبات  عن  تعبري 
ودولة  جمتمع  اإىل  تقليديني  ودولة  جمتمع 

حديثني.

حقوق غري امل�سلم 

درا�سته حقوق غري  القّبي يف  مر�سد  ي�ساأل 
الإ�سالمية:  الدولة  م�رشوع  يف  امل�سلم 
احلادية  منقو�سة؟ وهي  اأم  تاّمة  مواطنة 
غري  و�سعية  عن  اجلزء،  هذا  يف  ع�رشة 
امل�سلم يف الدولة الإ�سالمية املن�سودة، وهي 
م�ساألة �سائكة تعرت�س حماولة الإ�سالميني 
املواءمة بني الت�رشيع الإ�سالمي والد�ساتري 
والقوانني احلديثة. فما خمارج الإ�سالميني 
ليوّفقوا بني الوفاء لإ�سالمية الدولة واحرتام 
حقوق غري امل�سلمني على قاعدة امل�ساواة 
هذا  يف  اآراوؤهم  هل  احلديثة؟  املواطنية 
ال�ساأن تطوير للرتاث الفقهي املّت�سل باأهل 
الآراء  تو�سع هذه  الذمة ونظام امللل؟ هل 

مفهوم املواطنة اأم ت�سّيقه؟
الدرا�سة  تر�سد مي �سمري عبده متويل يف 
امل�رشوع  وعلمنة  ع�رشة الدولة  الثانية 
تعرث  اأمنوذًجا اأ�سباب  م�رش  الإ�سالمي: 
يف  ال�سلطة  تقلّدت  اإ�سالمية  حركات 
العربي  الربيع  ثورات  بعد  العربي  العامل 
اإىل  تقدمها  م�رشوعات حقيقية  غياب  من 
�سعف التعاون الداخلي معها، ما رفع ن�سبة 
الإ�سالمي  امل�رشوع  حقيقة  يف  الت�سكيك 
نف�سه. تقول متويل اإن احلركات الإ�سالمية 

رفعت �سعار اإحياء اخلالفة اإذا و�سلت اإىل 
قابلًة  الدولة  لواء  حتت  وان�سوت  ال�سلطة، 
اآلياتها، وحني تقلّدت ال�سلطة تنازلت اأكرث، 
هذه  يف  م�ستقاًل  عاماًل  الدولة  ف�سارت 
املعادلة، و�سار امل�رشوع الإ�سالمي عاماًل 
تابًعا، بعدما ظن رواد احلركات الإ�سالمية 
تقلدهم  مع  �سيحدث  ما  هو  العك�س  اأن 

ال�سلطة.
الثالثة  الدرا�سة  يف  جرج�س  نائل  يقدم 
العربية  الدول  يف  امل�سلمني  ع�رشة غري 
املعا�رشة  والقراءة  الت�رشيعي  الواقع  بني 
امل�رّشع  لتعامل  نقدًيا  لالإ�سالم حتلياًل 
امل�سلمني،  غري  مع  العربيني  والق�ساء 
تنتهك  التي  والقانونية  الد�ستورية  وللمواد 
اأمام  وبامل�ساواة  الدينية  باحلرية  احلق 
التطبيقات  اآثار  وي�ستعر�س  القانون. 
املختلفة لهذه القوانني يف حياة املواطنني، 
مع ت�سليط ال�سوء على اجتهادات املحاكم 
اإ�سالميني  مفكرين  وتناول  الدينية، 
امل�سلمني  لغري  القانوين  الو�سع  ليرباليني 
حت�سينه،  بغية  الإ�سالمية  املجتمعات  يف 

وتاأثري الإ�سالم يف هذا الو�سع القانوين.

قراءة يف جتربة تاريخية 
وجدلية الديني وال�سيا�سي

اليمني  ع�رشة التجمع  الرابعة  الدرا�سة  يف 
التاريخية  جتربته  يف  قراءة  لالإ�سالح: 
يف  وروؤاه  وال�سيا�سي  الديني  وجدلية 
نبيل  يبحث  والأمة،  والدولة  املواطنة 
البكريي يف جتربة التجمع اليمني لالإ�سالح 
الوطنية  للحركة  طبيعًيا  امتداًدا  يعّد  الذي 
الإ�سالحية اليمنية التي كان تنظيم الإخوان 
كما  الأ�سا�س.  حمركها  اليمنيني  امل�سلمني 
اليمن،  يف  الإخوان  جتربة  مراحل  ير�سد 
بالديني  ال�سيا�سي  فيها  تداخل  التي 

والوطني بالأممي.
وجويل  خبا�س  ه�سام  الباحثون  تو�سل 
الدرا�سة  يف  جبار  احلق  وعبد  كوندو 
يف  واملتحول  ع�رشة الثابت  اخلام�سة 
الدولة  من  املغاربة  الإ�سالميني  مواقف 
والإح�سان«  »العدل  املدنية: )اأمنوذجا 
مواقف  اأن  والتنمية«( اإىل  و«العدالة 
العدالة  وحزب  والإح�سان  العدل  حركة 
والتنمية من الدولة املدنية متماثلة وثابتة 
امل�سلمة  الدولة  حاكم  يكون  اأن  برف�سها 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  وتاأكيدها  م�سلم،  غري 
ومتباينة  ومتحولة  ال�سورى،  نظام  ظِلّ  يف 
الدوائر  م�سوؤويل  انتخاب  العلمانية  يف 
احلاكم  لختيار  والنتخابات  احلكومية 
والتعددية  والدميقراطية  ال�سلطات  وف�سل 

احلزبية.

التجاذبات الأيديولوجية 
ال�سيا�سية ورهانات احلداثة

يف الدرا�سة ال�ساد�سة ع�رشة والأخرية مفهوم 
بني  املعا�رش:  العربي  الفكر  يف  الأمة 
التجاذبات الأيديولوجية ال�سيا�سية ورهانات 
نوري  ي�سعى  القانون،  ودولة  احلداثة 
العربية  الأمة  ا�سرتجاع مفهوم  اإىل  ادري�س 
الديني  اخلطاب  قب�سة  من  الإ�سالمية 
�سمن  وبعثه  الأيديولوجي،   - وال�سيا�سي 
�سياقات تاريخية ورهانات حداثوية ت�سكل 
فيها وبها يف الفل�سفة ال�سيا�سية املعا�رشة، 
ودينية  اأيديولوجية  تر�سبات  من  لتخلي�سه 
امل�رشوع  يف  وو�سعه  يوتوبية،  واأوهام 
احلداثوي العربي، اإذ ي�ستحيل ف�سل مفهوم 
الدميقراطية  اأجل  من  الن�سال  عن  الأمة 
جت�سيد  الأمة   – فالدولة  القانون،  ودولة 
لنت�سار قيم اجتماعية و�سيا�سية واأخالقية 
لة  امل�سِكّ املختلفة  التيارات  عليها  جُتمع 

للمجتمع.
ي�سم هذا اجلزء بني دفتيه اإنتاج 16 باحًثا، 
اأمهال  اإبراهيم  املغربي  الباحث  هم: 
والباحث  الجتماع،  علم  يف  املتخ�س�س 
بالتحول  املهتم  ال�سيف  توفيق  ال�سعودي 
واأ�ستاذ  دينية،  قيم  اإطار  يف  الدميقراطي 
كوندو،  جويل  الفرن�سي  الأنرثوبولوجيا 
دلل  الفل�سطينية  ال�سيا�سية  والباحثة 
الدين  زين  اجلزائري  والأكادميي  باج�س، 
املركز  يف  اللبناين  والباحث  خر�سي، 
العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات �سعود 
الإ�سالح  يف  ال�سوداين  والباحث  املوىل، 
البيت،  �سو  الأمني  الدين  �سم�س  الديني 
والباحث ال�سوري يف املركز العربي �سم�س 
يف  اجلزائري  والباحث  الكيالين،  الدين 
والأ�ستاذ  غماري،  طيبي  الأنرثوبولوجيا 
احلركات  اأنرثوبولوجيا  يف  املغربي 
والباحث  جبار،  احلق  عبد  الإ�سالمية 
مطر  اأبو  اهلل  عبد  حممد  الفل�سطيني 
املتخ�س�س يف القانون والعالقات الدولية، 
والباحث املغربي يف ق�سايا الهوية حممد 
تاريخ  يف  التون�سي  والباحث  الكوخي، 
احل�سارة ال�سالمية مر�سد القبي، والباحث 
املتخ�س�س  املنجيال�رشباجي  التون�سي 
والدميقراطية،  الن�سان  حقوق  بق�سايا 
�سمري  مي  امل�رشية  ال�سيا�سية  والباحثة 
ق�سايا  يف  ال�سوري  والباحث  متويل،  عبده 
اليمني  والباحث  جرج�س،  نائل  الأقليات 
نبيل  الإ�سالمية  اجلماعات  �سوؤون  يف 
البكريي، والباحث اجلزائري نوري ادري�س 
املجتمعات  �سو�سيولوجيا  يف  املتخ�س�س 
خبا�س  ه�سام  املغربي  والباحث  املدنية، 
احلركات  اأنرثوبولوجيا  يف  املتخ�س�س 

الإ�سالمية. 
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د  حد
 – فرن�سي  علماء  فريق 
من  جمموعة  برازيلي 
االأطعمة التي يجب االبتعاد 
ت�سبب  الأنها  تناولها،  عن 
وتو�سل  قاتلة  اأمرا�سا 

ء  لعلما ا
ال�سارة  االأطعمة  قائمة  اإىل 
بعد حتليل بيانات اإح�سائية 
 105 حوايل  فيها  �سارك 
ملأوا  وامراأة،  رجل  اآالف 
ا�ستمارات خا�سة باالأطعمة 

لتي  ا
يتناولونها.

جمموعة  العلماء  ووجد 
التي  ال�سارة  االأطعمة 
ال�رسطان  باأمرا�ض  تت�سبب 

واالأمعاء  )الثدي  املختلفة 
اأن  بعد  والربو�ستاتا(، 
اأخذوا بعني االعتبار بيانات 
الوراثي  واال�ستعداد  العمر 
للأمرا�ض وم�ستوى الن�ساط 
يف  للم�ساركني  البدين 

الدرا�سة.
االأطعمة  قائمة  وتتكون 
عنها  االبتعاد  يجب  التي 

منتجات  من  اخلرباء  براأي 
املختلفة  املعّجنات 
الغازية  وامل�رسوبات 
امل�سّنعة  والوجبات 
اللحوم  ومنتجات  م�سبقا 
الحتوائها  الطازجة،  غري 
من  مرتفعة  ن�سب  على 
واالأملح،  والدهون  ال�ّسكر 
للفيتامينات  اأي�سا  ولفقرها 

واالألياف.
نهاية  يف  العلماء  واقرتح 
الدرا�سة اتباع نظام غذائّي 
االأطعمة  يت�سمن  �سّحي، ال 
قيود  وفر�ض  امل�سّنعة، 
�سارمة على �رسكات ت�سنيع 
ت�ستخدم  التي  االأطعمة 
مواد ثبت �رسرها يف جميع 

اأبحاث اخلرباء ال�سابقة.

تعد الك�سور يف العظام اكرث م�ساعفات ه�سا�سة العظام انت�سارا وخطورة لدى امل�سابني مبر�ض ه�سا�سة العظام. حتدث معظم الك�سور، عادة، م�صاعفات ه�صا�صة العظام
على الرغم من ان غالبية امل�سابني مبر�ض ه�سا�سة العظام ي�سفون جيدا، بف�سل العلجات اجلراحية املتقدمة واحلديثة، اال ان الك�سور التي قد الفخذين، عادة، نتيجة لتلقي �رسبات او جراء حوادث ال�سقوط.يف العمود الفقري، يف عظام حو�ض الفخذين، نظرا لكونها العظام الرئي�سية التي حتمل اجلزء االكرب من وزن اجل�سم. وحتدث الك�سور يف حو�ض 

حتدث يف حو�ض الفخذين قد تت�سبب يف ح�سول عجز لدى امل�ساب، بل قد توؤدي للوفاة يف بع�ض االحيان، من جراء التعقيدات التي قد تن�سا يف 
قد حتدث ك�سور يف العمود الفقري، يف بع�ض احلاالت، من دون التعر�ض ل�رسبات او لل�سقوط. قد حتدث هذه الك�سور يف العمود الفقري ملجرد مر�ض ه�سا�سة العظام، والتي تنجم يف الغالب عن حوادث ال�سقوط.اعقاب العمليات اجلراحية، وخا�سة لدى املتقدمني يف ال�سن. كذلك، فان الك�سور يف اكف اليدين هي من الك�سور الوا�سعة االنت�سار بني م�سابي 

ت�ستدعي فرتة ا�ست�سفاء طويلة.�سعف عظام الظهر )الفقرات(، اىل درجة انها تبدا باالن�سغاط )االنطباق(، الفقرة فوق االخرى. وي�سبب ان�سغاط الفقرات االما حادة يف الظهر 

علماء يبتكرون لقاحا لاللتهاب الرئوي
متكن علماء من �سوي�رسا من التقدم خطوة مهمة يف طريق علج االلتهاب الرئوي بابتكارهم لقاحا للمر�ض يعالج االأطباء مر�ض االلتهاب 

الرئوي بامل�سادات احليوية، اإال اأن علماء من جامعة زيوريخ وم�ست�سفى االأطفال التابع لها، ا�ستعر�سوا اإمكانية علج االلتهاب الرئوي بلقاح 

خا�ض، له عدة مزايا هامة. بح�سب جملة االأمرا�ض املعدية. واأ�سار الباحثون اإىل اأن خليا–B لها اأهمية كبرية يف علج عدوى الرئة، الأنها 

تنتج اأج�ساما م�سادة مليكوبلزما )البكترييا التي تفتقر للغ�ساء اخللوي(. وقد متكن العلماء من مراقبة �سلوك م�سببات املر�ض يف الرئة 

.fluorescence واملجاري التنف�سية با�ستخدام الطريقة ال�سوئية

كما اكت�سف العلماء اأن رد منظومة املناعة يف الرئتني واملجاري التنف�سية العليا خمتلف متاما. فقد اكت�سفوا يف الرئة اأج�ساما م�سادة من نوع 

IgM وIgG الأن ن�ساط خليا-B يزداد يف الرئة ويف العقد اللمفاوية املو�سعية. وبف�سل هذه العملية يتم الق�ساء على م�سببات املر�ض خلل 

اأ�سابيع. اأما يف املجاري التنف�سية العليا فقد اكت�سف العلماء اأج�ساما م�سادة من نوع IgA التي ال ت�ساعد يف تن�سيط خليا-B، لذلك يطول 

علجها. كما اأكدت االختبارات اأن تن�سيط هذه اخلليا يلعب دورا اأ�سا�سيا يف العلج وي�سمح هذا االكت�ساف بابتكار وتطوير لقاح جديد �سد 

مر�ض االلتهاب الرئوي. 

»الرتاب« لقتل البكترييا 
املقاومة لالأدوية

اكت�سف علماء من الواليات املتحدة االأمريكية فئة 
قتل  على  القادرة  احليوية  امل�سادات  من  جديدة 
اآالف  فح�سهم  بعد  للأدوية،  املقاومة  البكترييا 

العينات من الرتبة.
ويبدو اأن هذه املادة الكيميائية غري ال�سامة للب�رس، 
معاجلة  يف  فعالة   ،»malacidin« ت�سمى  والتي 
املكورات العنقودية الذهبية املقاومة للميثي�سيلني، 
ما يحيي االآمال ب�ساأن ا�ستخدامها يف تطوير علج 

جديد.
وتعمل مادة »malacidin« التي اكت�سفها الدكتور 
�سني برادي وفريق املخترب العامل معه يف جامعة 
خطوة  مهاجمة  طريق  عن  نيويورك،  يف  روكفلر 
يف  اأ�سا�سا  والتدخل  البكتريي،  النمو  يف  اأ�سا�سية 
يف  البكترييا  ت�ستخدمها  التي  الرئي�سة  البناء  كتلة 
العلماء  واأو�سح  اخلارجي،  غ�سائها  واإ�سلح  اإن�ساء 
 Nature« من خلل درا�ستهم التي ن�رست يف جملة
Microbiology«، اأن امل�سادات احليوية التي مت 
البكترييا  جمموعة  �سد  فقط  فعالة  عليها،  العثور 

املوجبة ح�سب »غرام«.
وتعترب الرتبة مكانا جيدا للبحث عن كائنات جديدة 
على  طبيعي  ب�سكل  تتناف�ض  البكترييا  اأن  باعتبار 
املوارد وت�ستخدم جمموعة من املركبات الكيميائية 
الغريبة لقتل بع�سها البع�ض، واجلدير بالذكر اأن عدم 
اكت�ساف م�سادات حيوية جديدة على مدى ال�سنوات 
املا�سية اأثار حتذيرات �سديدة ب�ساأن اقرتاب العامل 
من اأعتاب »مرحلة ما بعد امل�سادات احليوية«، اإذا 

ا�ستمرت البكترييا يف مقاومتها للأدوية.
حيوية  م�سادات  على  العثور  اإن  العلماء  ويقول 
من  خطوة  بعد  على  البقاء  مفتاح  هو  جديدة 
اأنه  حيث  للأدوية،  املقاومة  البكترييا  تهديدات 
جديد  طبيعي  حيوي  م�ساد  �سوى  اكت�ساف  يتم  مل 
 33 الـ  ال�سنوات  خلل  »تيك�سوباكتني«،  وهو  واحد، 

املا�سية.

اأ�صباب الإ�صابة مبر�ض  الربو
الّربو هو �سعور ب�سيق يف التنف�ض، 
التنّف�ض  يف  و�سيق  �سعال  ي�سحبه 

وت�سفري ال�سدر ولهاث
على  خفيفاً،  الّربو  يكون  اأن  ميكن 
بعد  ًة  خا�سّ مزمنة  كحة  �سكل 
النوم،  واأثناء  واالنفعال،  الّرك�ض 
ب�سيق يف  وعادًة ال يكون م�سحوباً 
متو�ّسطاً  الربو  يكون  اأن  الّنف�ض، 
ب�سفري  م�سحوبة  بكحة  يتمّثل 
التنف�ض،اأن  يف  و�سيق  در،  ال�سّ يف 
يكون الّربو �سديداً، وت�ساحبه عدم 
املقدرة على موا�سلة الكلم، ورمّبا 
نتيجًة  در  بال�سّ �سفري  هناك  يكون 

ل�سّدة �سيق امل�سالك الهوائّية به
العامل  به  االإ�سابة  اأ�سباب  من  و 
الذي  ال�سخ�ض  اإن  حيث  اجليني  
ح�سا�سية  بها  عائلة  من  ينحدر 
قابلية  اأكرث  يكون  اجللد  اأو  ال�سدر 
الذين  اأولئك  من  بالربو  للإ�سابة 

من  تخلو  عائلت  من  ينحدرون 
تلك احل�سا�سية

تعر�ض  وهو  البيئي   العامل 
املحفزات  لبع�ض  املري�ض 
التنف�سية  للمجاري  واملهيجات 
املحفزات  املحفزات  هذه  ومن 
العمل  اأو  الوظيفة  يف  تنت�رس  التي 
به ومنها غبار اخل�سب  الذي نقوم 
واحليوانات  وال�سبغات  واالأدوية 
حيث  واملبي�سات  واحل�رسات 
الربو  تنتج  املحفزات  هذه  اأن 
املهني والذي ي�سكل 15% من الربو 
وهنالك حمفزات اأخرى من اأهمها 
البارد  والهواء  والر�سح  الطلع  غبار 
ال�سجائر ودخان  والريا�سة ودخان 
العطور  باالإ�سافةاإىل  النقل  و�سائل 
واالأدوية  العاطفية  واملحفزات 
واالأدوية  االلتهاب  م�سادات  مثل 

امل�ستخدمة يف علج ال�سغط



فوائد قراءة 
القراآن الكرمي

�إّن تالوة �لقر�آن تزرع يف نف�س �مل�سلم �لثقة، و�أّن 
ال  له  حاٍم  �هلل  و�أّن  ومكان،  وقت  كّل  يف  معه  �هلل 
يفيِ  »َفنَاَدى  كتابه:  حمكم  يف  تعاىل  يقول  حمال، 
َن  ّ ُكنُْت ميِ لَُماتيِ �أَْن اَل �إيِلََه �إيِاَلّ �أَنَْت �ُسبَْحانََك �إيِنيِ �لُظّ
َوَكَذليَِك   ّ �لَْغميِ َن  ميِ يْنَاهُ  َوَنَّ لَُه  َفا�ْستََجبْنَا  نَي،  يِ امليِ �لَظّ

نيِنَي«)�الأنبياء:87(. ي �مْلُوؤْميِ نُنْجيِ
�ملوؤمن  �الإن�سان  قلب  يف  تزرع  �لقر�آن  قر�ءة  �إّن 
�لطماأنينة و�ل�سكينة، وتُعينه على م�سائب �لدهر 
وم�ساعبه، وتزيد من قدرته على حتّمل م�سّقات 
�لدنيا.  قر�ءة �لقر�آن تزيد �مل�سلم ثباتاً على دينه، 
بو�سو�سة  �إليه  ترد  قد  �لتي  �ل�سبهات  كّل  وتطرد 
�ل�سيطان. تزيد من تفاوؤل �الإن�سان وقّوته، وترفع 
ْم  »�أَقيِ تعاىل:  يقول  و�عتد�ده،  بنف�سه  عّزته  من 
َوُقْر�آَن  �للَّيْليِ  َغ�َسقيِ  ىَل  �إيِ ْم�سيِ  �ل�َسّ ليُِدلُوكيِ  اَلَة  �ل�سَّ
�للَّيْليِ  ْن  َوميِ َم�ْسُهوًد�،  َكاَن  �لَْفْجريِ  ُقْر�آَن  �إيَِنّ  �لَْفْجريِ 
َربَُّك َمَقاًما  �أَْن يَبَْعثََك  لًَة لََك َع�َسى  بيِهيِ نَافيِ ْد  َفتََهَجّ
ْجنيِي  ْدٍق َو�أَْخريِ لْنيِي ُمْدَخَل �سيِ ّ �أَْدخيِ ُموًد�، َوُقْل َربيِ حَمْ
رًي�،  ْن لَُدنَْك �ُسلَْطاًنا نَ�سيِ ْدٍق َو�ْجَعْل ليِ ميِ َرَج �سيِ ُمْ
َكاَن  َل  �لْبَاطيِ �إيَِنّ  ُل  �لْبَاطيِ َوَزَهَق  ُقّ  �ْلَ َجاَء  َوُقْل 

َزُهوًقا«) �الإ�رس�ء :78،79(. 
�لت�ساوؤم  �مل�سلم عن  �الإن�سان  تبعد  �لقر�آن  قر�ءة 

و�الإحباط و�الكتئاب.

اإ�سالميات
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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 

رحمة اهلل هي اجلنة 
�إىل  �لبارحة  تطرقت  �الأخوة،  �أيها   
�إنه  �لكمة:  عن  يقل  ال  �آخر،  عطاء 
�أن  رغبت  وقد  وجل،  عز  �هلل  رحمة 
�لتي  �لكرمية،  �الآيات  �إىل  �أتعرف 
�آيات  فهناك  �هلل،  رحمة  عن  تتحدث 
�الآيات  هذه  من  ي�ستنبط  لكن  كثرية، 

حقائق .
�لقيقة �الأوىل: يقول �هلل عز وجل:  ﴿

يَن َهاَجُرو� َوَجاَهُدو�  يَن �آََمنُو� َو�لَّذيِ �لَّذيِ
يِ﴿   يِ �أُولَئيَِك يَْرُجوَن َرْحَمَة �هلَلّ يفيِ �َسبيِيليِ �هلَلّ

]�سورة �لبقرة �الآية:218[
يوؤمن،  �لذي  �الإن�سان  �أن  ذلك:   معنى 
وي�ستقيم، ويجاهد يف �سبيل �هلل نف�سه 
�إمنا يرجو رحمة �هلل؛ �ملوؤمن  وهو�ه، 
يرجو  و�لكافر  �هلل،  رحمة  يرجو 
ن�ساءها،  يرجو  مالها،  يرجو  �لدنيا؛ 
عليه  فاالإن�سان  �سمعتها.....   يرجو 

�هلل  رحمة  يرجو  هل  يتب�رس،  �أن 
عن  يبحث  �ملوؤمن  غري  عمله؟  من 
يبحث  �سهوته،  عن  يبحث  م�سلحته، 
مادية،  مكا�سب  عن  يبحث  لذته،  عن 
هذ�  �هلل،  رحمة  يرجو  �ملوؤمن  بينما 
هي  �هلل  رحمة  �جلوهري،  �لفرق  هو 
يَن  �لَّذيِ ا  ﴿َو�أََمّ تعاىل:   قال  �جلنة، 
ُهْم  يِ  �هلَلّ َرْحَمةيِ  ي  َففيِ ُوُجوُهُهْم  ْت  �بْيَ�سَّ

يَها َخاليُِدوَن﴿ فيِ
�الآية:107[   عمر�ن  �آل  ]�سورة 
�جلامعة،  �ملعان  من  �لقيقة: 
�ملانعة، �لو��سعة، �ل�ساملة، هي رحمة 
من  �لهدف  �جلنة،  هي  وجل،  عز  �هلل 
�الإميان، و�لعمل �ل�سالح، و�ملعامالت، 
و�الأخالق، وما �إىل ذلك، هو �أن �ملوؤمن 
يرجو رحمة �هلل، و�سل للجنة، �جلنة: 

هذه رحمة �هلل عز وجل.

الكلمة الطيبة رحيق الأنبياء
ولغة  �الأنبياء  رحيق  �لطييِّب  �لكالم  �إن 
هو  �لُقّ  و�ملوؤمن  �ل�سادقني،  �ملوؤمنني 
تفكريه،  ف�سما  �لقر�آن،  بخلق  تخلَّق  من 
كلُّه  هذ�  فانعك�س  م�ساعره،  بت  وتهَذّ
على كالمه وت�رسفاته، فهو هادئ، رزين، 
طاهر�ً  موزوناً  كالماً  �إال  يلفظ  ال  وقور، 
ينهى  �أو  ياأمر مبعروف  �أن  ا  �إَمّ نقّياً، فهو 
�أو  �لنا�س،  بني  ي�سلح  �أن  ا  و�إَمّ منكر،  عن 
�لقر�آن  ه  وَجّ وقد  نافع  عمل  على  يعني 
جمال�س  عليه  تكون  �أن  ينبغي  ما  �إىل 
كثري  يف  خرَي  ال  تعاىل-  بقوله  �ملوؤمنني 
�أو  ب�سدقـٍة  �أََمـَر  مـن  �إالَّ  َو�ُهْم  َنْ من 
ه  �لنَّا�س- كما وَجّ �إ�سالٍح بني  �أو  معروٍف 
�لقر�آن �إىل وجوب �أن يكون كالمنا �سادقا 
و�إىل   ، �لقيِّ �إىل  �لو�سول  به  ير�د  موزونا 
�لبنية،  �ل�سليم  �ل�سالح  �ملجتمع  �إقامة 

�هلل  �تَّقو�  �آَمنو�  �لَّذيَن  �أَيَُّها  تعاىل-يا  قال 
�َسديد� ي�سلح لكماأعمالكم و  وقولو� قوالً 
يغفر لكم ذنوبكم و من يطع �هلل و ر�سوله 
بني  فيما  هذ�  عظيما-  فوز�  فاز  فقد 
ا  �أَمّ �الإن�سانية،  يف  �إخو�نه  وبني  �الإن�سان 
فيما بينه وبني ربيِّه، فل�سانه د�ئم �لت�سبيح 
و�لتحميد و�لتمجيد و�لدعاء، وال يدور �إال 
كر و�ل�سكر هلل، فاملوؤمن قر�آن  بكلمات �لذيِّ
و�أقو�له  �الأتقياء،  ك، �سلوكه �سلوك  متحريِّ
�أقو�ل �الأنبياء، ال غ�سب، وال ُفح�س، وال 
و�إذ� غ�سب  لغو،  وال  مبالغة،  وال  �إ�سفاف 
�النزالق  عن  وي�سونها  نف�سه  ميلك  فاإنه 
يف مهاوي �ل�سفاهة و�البتذ�ل، قدوته يف 
ذلك ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �لَّذي 
ملك قلوب �لنا�س بكالمه �لطييِّب، وقوله 
كنوز  منه  ي�ستلهم  �لَّذي  منهله  ا  �أَمّ  ، ّ �للنييِ

�لَّذي  �لكرمي  �لقر�آن  فهو  والآلئه،  �لكليِم 
اذ، وكالمه �لعذب  �سبى �لقلوب ببيانه �الأَخّ
�ل�سل�سبيل وهكذ� فاإن من طهـرت �أل�سنتهم 
و�لتوحيد،  �الإميان  بكلمة  �إال  تنطق  فلم 
�ملنكر،  عن  و�لنهي  باملعروف  و�الأمر 
يثبيِّتهم �هلل تعاىل ويوؤييِّدهم يف �لدنيا، فال 
عليهم  تق�سي  وال  �ل�رسيِّ،  رياح  تزعزعهم 
�الآخرة؛  يف  ويثبيِّتهم  ويوؤييِّدهم  �مل�سائب، 
منازلها  من  منزل  �أَوّل  �إىل  و�سولهم  منذ 
�ل�رس�ط  يجتازو�  �أن  و�إىل  �لقرب،  وهو 
يحزنون  فال  �جلنَّة،  يف  ق�سورهم  �إىل 
حني  فزع  ينالهم  وال  �لنا�س،  يحزن  حني 
و�الأمان،  �الأمن  ون  يُلََقّ بل  يفزعون، 

الم و�لطماأنينة و�لتحيَّة و�ل�َسّ

كيف تتحقق العّفة
،منها  �أمور  بعدة  �لعفة  تتحقق 
يُن�سىء  �لذي  �الإميان  حتقيق 
�ملوؤمن،  نف�س  يف  مري  �ل�سّ مملكة 
في�ستح�رس �خلوف و�لياء وتذّكر 
�هلل،  عظمة  و��ست�سعار  �الآخرة 
ويكون باعثاً على قمع �ل�سهوة يف 
�لّد  جتاوز  عن  ودرئيِها  �لّنف�س 

معاذ �هلل �إّنه ربي �أح�سن مثو�ي
مّما  فاإنه  بال�سوم؛  �لّنف�س  تربية 
وطهارة  �لقلب،  زكاة  على  يعني 
وت�سيق  تنح�رس  وبه  �لّنف�س، 
�جليل  توعية  �ل�سيطان  جماري 
�مل�سلم بتعزيز �ملنافع و�مل�سالح 
�أمر  و�لتز�م  �لعّفة،  تن�سئ  �لتي 
�ليومّية  �لياة  يف  وجل  عّز  �هلل 
بالّنو�فل  �سبحانه  �هلل  �إىل  �لتقرب 
بعد �لر�س �لعظيم على �اللتز�م 
�جلازم  و�لوقوف   بالو�جبات، 
عند �لدود و�لفر�ئ�س �أن يطالع 
�لقلب �أ�سماَء �هلل و�سفاته و�أفعاله 

�لتي ي�سهدها ويعرفها ويتقلّب يف 
وحده  �هلل  عرف  فمن  ريا�سها، 
�لنبي  باعتقاد  و�سفاته  باأفعاله 
و�ل�سحابة  و�سلم  عليه  �هلل  �سلّى 
�لكر�م ومن بعدهم من �سلف �الأّمة 
حتريف،�لتو�ّسع  غري  من  �الأخيار 
على �لّنف�س و�أخذ �ملباح؛ فالّنف�س 
بطبيعتها جمبولة على ما �أودع �هلل 
َطٍر وغر�ئز فت�رسيفها  فيها من فيِ

�ملطلوب  هو  مفيد  هو  فيما 
�نك�سار �لقلب بني يدّي �هلل تعاىل، 
و�خل�سوع  �سبحانه،  له  و�لتذلّل 
و�اللتجاء  و�لبدن  بالقول  لعظمته 
كّل  عن  �لبعد  وجل  عّز  �هلل  �إىل 
�هلل  وبني  �لقلب  بني  يحول  طريٍق 
تعاىل، وذلك ال يتحّقق وال يكون �إال 
و�ألو�ن  �ل�سّيئات،  �أنو�ع  بالبعد عن 

�ملحرمات، و�سور �ملوبقات
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر
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مو�سكو  يف  القيادة  ذاتية  �سياراتها  تخترب  "ياندك�س" الرو�سية 

فيديو  �رشيط  الرو�سية  "ياندك�س"  �رشكة  ن�رشت 
يف  القيادة  ذاتية  �سياراتها  لإحدى  اختبارها  يظهر 

�سوارع العا�سمة الرو�سية مو�سكو.
اجتياز  يف  ال�سيارة  جنحت  كيف  الفيديو  يف  ويظهر 
دون  م�ستقل  وب�سكل  بنجاح  الرحلة  م�سافة  كامل 
ال�سوارع  من  بعدد  مرورها  ورغم  ال�سائق،  تدخل 
الذي  املهم  وال�سيء  املدينة  يف  ال�سيقة  وامل�سارب 
لحظه اخلرباء يف هذه التجارب اأي�سا، هو ا�ستجابة 
مع  ال�سيارة  توجيه  نظام  وخوارزميات  برجميات 
طبيعة الطريق الزلقة بفعل الثلج والرطوبة، وتفاعل 
مع  ال�سيارة  يف  املوجودة  واحل�سا�سات  الكامريات 

اإ�سارات املرور وحركة املارة يف ال�سارع.
من جهتهم، علق خرباء "ياندك�س" على هذه التجارب 
التي  الذاتية  القيادة  منظومة  "اجتازت  بالقول: 
مهتمون  ونحن  تام،  بنجاح  الختبارات  طورناها 

املنظومة  خوارزميات  لتكت�سب  التجارب  مبتابعة 
الثلج  ظروف  مع  وتتاأقلم  املعلومات  من  املزيد 
وجتمد الطرق �ستاء يف رو�سيا، ول�سيما مع طول هذا 

الف�سل يف بالدنا".

2025 العام  حتى  خطتها  عن  دبليو" تك�سف  اإم  "بي 
ك�سفت �رشكة "بي اإم دبليو" الأملانية عن خطتها لإنتاج اأ�سطول موديالتها لغاية عام 2025، وتق�سي خارطة الطريق هذه 

بت�سنيع 12 موديال هجينا وكهربائيا.
وتنطلق اخلطة باإنتاج رود�سرت "BMW i8" التي ك�سف عنها يف معر�س "لو�س اأجنلو�س" لل�سيارات. وهي موديل هجني 

توربيني  واآخر  مقدمته،  يف  كهربائي  ثالثي الأ�سطوانات ب�سعة 1.5 لرت.مبحرك 
لل�سيارة فبلغت 374  القوة الإجمالية  ح�سانا. وهي قادرة على قطع م�سافة 440 اأما 

كيلومرتا دون اأن ت�سحن بطاريتها.
اإم دبليو تنوي بناء م�سنع يف  اإم دبليو تنوي بناء م�سنع بي  رو�سيابي 

خطة  وتق�سي  رو�سيا  ال�رشكة بعد ذلك باإطالق كرو�س يف 
وقالت  كهربائية.  اإن هجينة   "Carscoops" �سحيفة 

اأي�سا،  �ستن�سم  عملية ال�سيارة  اإىل   ،2019 عام 
الك�سف  و�سيتم  "ميني" الكهربة.  موديل  عن  اأول 
 3 �ستطلق  ثم  عام كهربائي  اأما  هجينة   موديالت 
اإطالق  ف�سي�سهد   2020 "BMW X3" موديل 
مزود الكهربائي الذي �سيتحول  موديل  اإىل  بعد  فيما 

مبحرك هجني.
 ،2021 عام  من  "بي وبدءا  كهربة  عملية  �ستت�سارع 

اإطالق  �سيتم  حيث  دبليو"  الكهربائي اإم   "iNext موديل" 
كلها بداية، تتلوه 9 موديالت كهربائية  و�ستزود  هجينة.  اأخرى  و8 

90 ببطاريات 60 واطا، التي ت�سمن مدى  بطاريات  اأو  كيلومرتا،   450 ال�سري 
املوديالت الفاخرة ف�ستح�سل على بطاريات واطا ت�سمن مدى ال�سري 550 كيلومرت اأما 

120 واطا توؤمن �سري 700 كيلومرت.
ينتج 268 ح�سانا يف  كهربائي  �ستح�سل على حمرك  ريا�سية  كهربائية  �سيارات  الهواة واخلرباء هو  اأنظار  �سيلفت  وما 
مقدمة ال�سيارة وحمركني بنف�س القوة يف موؤخرتها. و�ستت�سارع مثل هذه ال�سيارات حتى 100 كيلومرت يف ال�ساعة خالل 

ما يقل عن 3 ثوان فقط.

 LC لكز�س
بقوة  قادمة   F

621 ح�سان 
ملناف�سة 

مر�سيد�س 
 S63

 AMG
كوبيه

املربع نت – يبدو اأننا على 
موعد مع لكز�س LC F الأكرث 
قوة يف تاريخ ال�سانع الياباين 

وذلك لتنزل على ال�ساحة 
 AMG S63 ملناف�سة مر�سيد�س

.M8 كوبيه وبي اإم دبليو
ياأتي هذا ح�سب لقاء املجلة 

 Lawrence اليابانية
Motorcycle X Car مع 
م�سوؤول بلكز�س مل تف�سح عن 

ا�سمه، وقد اأّكد اأن LC F �ستاأتي 
مبحرك تريبو مزدوج 4 لرت 8 

�سلندر بقوة 621 ح�سان، لتطلق 
كوبيه قوية بالأداء مع احلفاظ 

على فخامتها.
يقول امل�سدر اأي�ساً اأن لكز�س 
قد ت�ستخدم البوليمر املقوى 
 ،LC F بالألياف الكربونية يف
وذلك لتخفي�س وزنها بن�سبة 

7% اأي اأنها لن تزيد عن 1،780 
كيلوغرام.

هكذا تغيريات ميكانيكية واأداء 
عاٍل لن يكون رخي�ساً بالطبع، 

حيث يقول م�سوؤول لكز�س 
املجهول اأن LC F �ستطرح 

ب�سعر يدور بحدود 20 مليون ين 
وهو ما يعادل 176،اأي 660،900 

ريال، ويجدر بالذكر اأنه باملقابل 
فمر�سيد�س AMG S63 كوبيه 

املتاحة بقوة 603 ح�سان 
�سعرها 176، )662،800 ريال( يف 

الوليات املتحدة.
وبالأخري، ما يدعم هذا 

التقرير هو اأن لكز�س قامت 
يف فرباير املا�سي بت�سجيل 

 LC ملكيتها للعالمة التجارية
F بالوليات املتحدة، وقد 

كانت ال�سائعات ترتدد باأنه �سيتم 
تد�سينها يف معر�س طوكيو 

لل�سيارات باأكتوبر املا�سي، اإل 
اأن ذلك مل يحدث.. بذلك ميكننا 
التخمني باأننا �سرناها يف وقت ما 

بعام 2018.

6 حقائق عليك معرفتها عن
 المبورجيني اأورو�س 2019

ح�سان..   650 بقوة  مزدوج  تريبو   V8 اأورو�س مبحرك  تاريخها،  يف   SUV �سيارة  ثاين  عن  اأخريا  ك�سفت  لمبورغيني 
ونعر�س لكم فيما يلي 6 حقائق عليكم معرفتها عنها.

ال�سيارة ماأخوذ من نوع من املا�سية، حتديدا نوع منقر�س اأطلق 1- ا�سم 
عليه ا�سم اأورو�س او الأُْرُخ�س، على العك�س من �سيارات 
ثريان  اأ�سماء  حملت  والتي  الأخرى،  لمبورغيني 

م�سارعة معا�رشة.
2- اأورو�س �ستكون اأول 
لمبورجيني  �سيارة 
�سية  بخا
املفعل  ال�سابط 
لأنه  للدحرجة، 
ازداد  كلما 
وارتفاع  حجم 
ال�سيارة، كلما 
جت  حتا ا

املزيد  من اإىل 
مع  تعاملها  اأثناء  ت التحكم  ملنعطفا ا

حلمايتها من التدحرج للجوانب.
3- ح�سلت اأورو�س على عجالت ومكابح �سخمة مقارنة مبوديالت لمبورجيني الأخرى، حيث يبلغ طول العجالت 21 
بو�سة مع توفر عجالت اأخرى اختيارية بطول 23 بو�سة، مبكابح �سرياميكية كربونية قيا�سية بطول 17.3 بو�سة يف الأمام 

و14.5 بو�سة يف اخللف.
4- اأورو�س حتظى باأف�سل ن�سبة وزن-اإىل-قوة بني اأي �سيارة SUV يف العامل، كما اأن �رشعتها الق�سوى هي الأعلى عامليا 
يف فئة SUV كذلك، وت�سارعها مماثل لت�سارع جراند �سريوكي تراك هوك ذات الـ 707 ح�سان، حيث تدعي لمبورجيني 

اأن ن�سبة الوزن-اإىل القوة يف ال�سيارة هي 7.57 رطل لكل ح�سان، بف�سل وزنها البالغ 2،200 كيلوجرام وقوة 650 ح�سان.
5- باإمكان ال�سائق حتويل نظام التوجيه اإىل دفع خلفي ب�سكل جزئي من نظام الدفع الرباعي، حيث ير�سل املحرك %40 
من عزم الدوران اإىل العجالت الأمامية و60% اإىل العجالت اخللفية ب�سكل قيا�سي، مع اإمكانية تغيري هذه الن�سبة اإىل حد 

اأق�سى 87.5% اإىل العجالت اخللفية والباقي لالأمامية بناء على الظروف.
6- �سا�سيه ال�سيارة م�سنوع من ال�سلب والألومنيوم بالكامل، على العك�س من �سيارات لمبورجيني الريا�سية والتي ت�ستخدم 

األياف الكربون ب�سكل مكثف.

اأكدت  ال�سيارات �سورا ومقاطع فيديو  ب�سوؤون  بع�س املواقع املهتمة  تداولت 
اأنها ل�سيارة لندروفر "Defender" اجلديدة املنتظرة.

 "Defender" اأن  يالحظ  اأن  للمتابع  ميكن  واملقاطع  ال�سور  لتلك  وبالنظر 
�ستاأتي بحلة جديدة خمتلفة كليا عن �سابقاتها، وبالفعل فاإن مظهرها اخلارجي 
يوؤكد املعلومات التي طرحتها لندروفر �سابقا والتي اأكدت اأنها �ستاأتي �سبيهة 

ب�سياراتها الـ "Range Rover Sport" و"Discovery" الأخرية.
ووفقا للمعلومات فاإن ال�سيارة اجلديدة �ستكون اأكرث قوة من �سابقاتها ومزودة 
ع�ساق  و�سيالحظ  امل�ستخدم.  لراحة  ال�رشورية  التقنية  الو�سائل  باأحدث 
لندروفر الختالف الكلي يف �سكل امل�سابيح الأمامية، والتي لن تاأتي م�ستديرة 
تلك  تاأتي  اأن  املنتظر  ومن  ال�سابقة    "Defender" مناذج  يف  عهدوها  كما 
ال�سيارة بنظام تعليق ميّكن من التحكم بدوران كل عجلة على حدة، بالإ�سافة 
البنزين  اأو  بالديزل  يعمل  اأ�سطوانات  باأربع   Ingenium نوع  من  اإىل حمرك 

وعلب �رشعة مكيانيكية واأوتوماتيكية.
�ستطرح لند روفر منوذجها اجلديد اأواخر العام املقبل اأو اأوائل 2019، حيث 

من املتوقع اأن يباع منها نحو 50 األف �سيارة يف ال�سنة.

 "Defender" الندروفر حتيي
ب�سيارة جديدة كليا

الريا�سي ""وح�س" �سوبارو 
 يخطف االأنظار

ا�ستعر�ست �رشكة �سوبارو موؤخرا م�رشوع �سيارة "Viziv" التي بدت كمركبة من 
اأفالم امل�ستقبل ولفت انتباه ع�ساق �سوبارو ت�سميم ال�سيارة املميز، اإذ تداخلت 
فيه حدة املظهر والن�سيابية العالية والع�رشية التي عك�ستها اأ�سكال امل�سابيح 

مع الهيكل الأنيق.
ووفقا للمعلومات، �ستح�سل هذه ال�سيارة على عدد من الأنظمة املتطورة التي 
نف�سها  بتوجيه  لل�سيارة  وال�سماح  الرحلة  اأثناء  ال�سرتخاء  من  ال�سائق  �ستمكن 
ذاتيا، بالإ�سافة اإىل منظومة الركن الذاتي التي �ستمكنها من التوقف حتى يف 

الأماكن ال�سيقة.
الأول  بالبنزين،  يعمالن  اجلديدة مبحركني   "Viziv" تزود  اأنت  املنتظر  ومن 

توربيني ب�سعة 1.6 لرت وعزم 170 ح�سانا، واآخر ب�سعة 2 لرت بعزم 300 ح�سان.



 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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موقع TENAA يك�صف عن موا�صفات هاتف نوكيا 6 )2018(
بالإ�ضافة  جديد،  معالج  �ضيدعم  والذي   ،)2018(  6 نوكيا  هاتف  موا�ضفات  جميع  عن   TENAA موقع  ك�ضف 
 HMD  .ولكن ال�ضا�ضة والبطارية �ضتبقى كما هي يف نوكيا 6 الأ�ضلي ، اإىل اإعادة ت�ضميم الهيكل اخلارجي قليلاً
Global �ضوف تطلق هاتف نوكيا 6 )2018( مبعالج Snapdragon 630 ثماين النواة مقرتن ب�رشيحة ر�ضوميات 
Adreno 508، كما �ضياأتي ب�ضا�ضة 5.5 بو�ضة بدقة FullHD، ولن ياأتي بن�ضبة عر�ض اإىل ارتفاع 18:9 بل �ضتكون 

الن�ضبة العادية 16:9.
و�ضياأتي الهاتف بذاكرة و�ضول ع�ضوائي 4 جيجابايت، مع وجود خيارين من �ضعة التخزين الداخلية وهما 32 اأو 
64 جيجابايت قابلني للتو�ضيع حتى 128 جيجابايت، كما تك�ضف القائمة عن وجود فتحة SIM مزدوجة هجينة. 
و�ضتبقي دقة الكامريات كما هي مثل هاتف نوكيا 6 الأ�ضلي، حيث �ضتكون اخللفية بدقة 16 ميجا بك�ضل، والأمامية 
�ضتكون بدقة 8 ميجا بك�ضل، و�ضيتم نقل م�ضت�ضعر الب�ضمة اإىل اخللف اأ�ضفل اإعداد الكامريا هاتف نوكيا 6 )2018( 

�ضيكون متوفر باللون الأبي�ض والأزرق والأ�ضود، وقريباًا �ضنعرف تفا�ضيل ال�ضعر واأماكن توفره.

 تهديد بحجب 
تويرت يف رو�صيا

هاتف Lenovo K320t ب�صا�صة 
18:9 واإعداد كامريا مزدوجة

 Spreadtrum اأم�ض، والذي يدعم معالج Lenovo K320t مت الإعلن ر�ضمياًا عن هاتف
رباعي النواة برتدد 1.3 جيغاهرتز، والذي ياأتي ب�ضا�ضة 5.7 بو�ضة بدقة 720 × 1440 

بك�ضل ون�ضبة عر�ض اإىل ارتفاع 18:9.
الع�ضوائي وهما 2 جيغابايت و3 جيجابايت، يف  الو�ضول  لذاكرة  الهاتف خيارين  ويدعم 
اأو 32 جيغابايت، ويتميز  اأن خيارات �ضعة التخزين الداخلية هي  + 16 جيغابايت  حني 
الهاتف باإعداد كامريا خلفية مزدوجة بدقتي 8 + 2 ميغا بك�ضل، وكامريا اأمامية بدقة 8 

ميغا بك�ضل.
اأبعاد الهاتف 155.2 × 73.5 × 8.5 مم، ويزن 153.8 غرام، ويعمل الهاتف بناأم ت�ضغيل 
اأندرويد نوغا 7.0، ومزود ببطارية 3000 مللي اأمبري، ويوجد م�ضت�ضعر ب�ضمات الأ�ضابع 

يف اخللف.
و�ضتبداأ   ،Lenovo K320t الأول يف احل�ضول على هاتف  ال�ضيني هو  ال�ضوق  و�ضيكون 

املبيعات يوم 4 جانفي، ب�ضعر حوايل 155 دولر.

احذف هذه الر�صالة فورا حال تلقيها!
خلل  اإ�ضلح  اآبل  �رشكة  حتاول 
الأخري  التحديث  يف  موجود 
للم�ضتخدمني  ي�ضمح  لربناجمها، 
ميكنها  ن�ضية"  "قنبلة  باإر�ضال 

تعطيل هواتفها.
تتلقى  عندما  اخلطاأ  ويحدث 
الأجهزة رمزا واحدا باللغة الهندية 
ي�ضتخدمها  التي   ،"Telugu" الأم 
حيث  �ضخ�ض،  مليون   70 حوايل 
اأجهزة  على  احلا�ضل  اخللل  يوؤثر 
اآبل،  و�ضاعات  وماك  واآيباد  اآيفون 
اإ�ضدارات  اأحدث  ي�ضغلها  التي 

برامج الت�ضغيل.
اإىل  توؤدي هذه امل�ضكلة  اأن  وميكن 
التطبيقات،  من  العديد  تعطيل 
وفي�ضبوك  اآب  وات�ض  ذلك  يف  مبا 
و   iMessage و  وم�ضنجر 
الرمز  ا�ضتلم  مبجرد   ،Gmail
اخلاطئ. ولكن ميكن حل امل�ضكلة 

عن طريق حذف املحادثة باأكملها 
من التطبيق.

وميكن تنفيذ بذلك بكل �ضهولة، من 
باإر�ضال  اآخر  �ضخ�ض  قيام  خلل 
"امل�ضاب"،  التطبيق  اإىل  ر�ضالة 
ما ي�ضمح للم�ضتخدم بفتح الإ�ضعار 
وحذف املو�ضوع، الذي يحتوي على 
الر�ضالة املخالفة و�ضدر تقرير عن 
املدون  قبل  من  احلا�ضل  اخللل 
الإيطايل، Mobile World، مع 
تاأكيد هذا الأمر من قبل العديد من 
م�ضتخدمي اأجهزة اآبل، على مواقع 
اآبل  اأن  التوا�ضل الجتماعي ويبدو 
امل�ضكلة،  بتلك  علم  على  اأ�ضبحت 
لـ  وفقا  ب�رشعة،  حلها  على  وتعمل 

.iMore
اإىل �رشورة حذف  الإ�ضارة  وجتدر 
اخلاطئ،  الرمز  حتوي  ر�ضالة  اأي 

مع جتنب فتحها.

اأوعزت ال�ضلطات الرو�ضية اإىل �ضبكة التوا�ضل الجتماعي 
تويرت بحجب ح�ضاب منظمة »رو�ضيا املنفتحة« يف غ�ضون 

يوم واحد، وحتت طائلة حجب ال�ضبكة بالكامل يف البلد.
اأن  املنفتحة«،  »رو�ضيا  اإىل  ر�ضالة  يف  تويرت  واأو�ضح 
جمال  يف  للرقابة  الفيدرالية  امل�ضلحة  من  جاء  الإيعاز 
الت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات والتوا�ضل اجلماهريي، 
املنظمة،  ح�ضاب  بحجب  العام  الدعاء  مطالبة  على  بناء 
قائمة  على  دي�ضمرب   11 يف  الإلكرتوين  موقعها  اأدرج  التي 
ر�ضالة  يف  املنفتحة«  »رو�ضيا  وقالت  املحظورة  املوارد 
وتعترب  للقانون  خمالفة  معلومات  تن�رش  ل  اإنها  جوابية 
�ضيا�ضيا  »�ضغطا  العام  والدعاء  الرقابة  م�ضلحة  حترك 
اأبريل  يف  الرو�ضي  العام  الدعاء  التعبري«وكان  حرية  على 
و«احلركة  املنفتحة«،  »رو�ضيا  اإدراج  قرر  قد  املا�ضي 
بريطانيا،  يف  امل�ضجلتني  املنفتحة«  الرو�ضية  املدنية 
املتحدة،  الوليات  يف  امل�ضجل  احلديثة«  رو�ضيا  و«معهد 
على قائمة ما ي�ضمى باملنظمات الأجنبية »غري املرغوب 
املنظمات،  هذه  اأن  اإىل  اآنذاك  ال�ضلطات  فيها«واأ�ضارت 
اخلارج  يف  املقيم  الرو�ضي  باملعار�ض  املرتبطة 
على  »التحري�ض  ت�ضتهدف  خودوركوف�ضكي،  ميخائيل 
ما  الداخلي،  ال�ضتقرار  وزعزعة  الحتجاجات  تنظيم 
واأمن  الرو�ضي  الحتاد  يف  الد�ضتوري  النظام  اأ�ض�ض  يهدد 
املنفتحة«  »رو�ضيا  اإدارة  اأكدت  اأن  �ضبق  الدولة«،بدورها، 
اأن هذه احلركة الأهلية الرو�ضية ل متت ب�ضلة للمنظمات 

الأجنبية املذكورة.

بتاريخ 25 فرباير  

 Galaxy S9 هواتف
تت�صمن تقنية امل�صح الذكي 

واملل�صقات ثالثية الأبعاد

 Samsung حدثها  خلل  �ضام�ضونغ  �رشكة  ت�ضتعد 
Unpacked املزمع عقده بتاريخ 25 فرباير  لك�ضف النقاب 
عن اأحدث هواتفها الرائدة Galaxy S9 و Galaxy S9+، اأي 
للجوال  العاملي  املوؤمتر  انطلق فعاليات  يوم واحد من  قبل 
ال�رشكة  قامت  التي  الدعوات  بح�ضب  وذلك   ،2018  MWC

باإر�ضالها اإىل ال�ضحافة قبل عدة اأيام.
الأمور  من  الكثري  ك�ضفت  قد  ال�ضابقة  الت�رشيبات  وكانت 
وتاريخ  والت�ضعري  املوا�ضفات  مثل  الهواتف  بتلك  املتعلقة 
التوافر وغريها من الأمور، ولكن الت�رشيبات ل تنتهي بالن�ضبة 
املمكن  امليزات  عن  جديد  تقرير  حتدث  اإذ  الهواتف،  لهذه 
ال�ضوئي  املا�ضح  تقنية  ذلك  يف  مبا  الهواتف،  يف  تواجدها 
و�ضع  مع  جنب  اإىل  جنباًا  الأبعاد  ثلثية  واملل�ضقات  الذكي 

.Tag Shot جديد للكامريا يدعى
تطبيق  خلل  من  اجلديدة  امليزات  هذه  اكت�ضاف  وجرى 
التجريبية  اأوريو  اأندرويد  لن�ضخة  �ضام�ضوجن  اإعدادات 
وبح�ضب   ،8  Galaxy Note هاتف  �ضمن  امل�ضتخدمة 
التعليقات املوجودة �ضمن التطبيق فاإن هذه امليزات قد ت�ضل 
 Galaxy و   Galaxy S8 و   8  Galaxy Note اإىل هواتف 
 Galaxy S9 ا، ولكن قد تظهر لأول مرة من خلل S8+ اأي�ضاً

.+S9 و
الذكي  امل�ضح  تقنية  اأن  يبدو  امليزات،  عن  وباحلديث 
اآبل  لتقنية  املبا�رش  املناف�ض  هي   ”Intelligent Scan“
Face ID، والتي جتمع ما بني تقنية قارئ قزحية العني من 
ب�ضكل  يح�ضن  مما  الوجه،  على  التعرف  تقنية  مع  �ضام�ضوجن 
الإ�ضاءة  ظروف  يف  حتى  امل�ضح  عملية  واأمان  دقة  من  كبري 
اأن كانت الإ�ضاءة تعترب اإحدى النقاط  املنخف�ضة، وذلك بعد 
التي عانت منها ميزة فك قفل اجلهاز بوا�ضطة الوجه �ضمن 

.8 Note و Galaxy S8 هواتف
ويعترب من املثري للهتمام روؤية كيف ميكن حل هذه امل�ضكلة 
�ضمن اأحدث الهواتف دون احلاجة اإىل اأجهزة ا�ضت�ضعار جديدة، 
حتل  ل  الذكي  ال�ضوئي  امل�ضح  تقنية  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 
حمل تقنية التعرف على الوجه اأو قارئ قزحية العني، بحيث 
الأخرى  امليزة  كانت  حال  يف  امليزتني  اإحدى  تعطيل  يجري 
قيد ال�ضتخدام، ويف حال �ضدقت التوقعات فاإنه من الوا�ضح 

اأن تقنية امل�ضح ال�ضوئي الذكي �ضتكون اخليار الأف�ضل.
ا�ضتبدال  على  قادرة  امليزة  هذه  اأن  املعلومات  تك�ضف  كما 
ميزة امل�ضادقة البيومرتية من خلل ب�ضمات الأ�ضابع، ويبدو 
اأن اخليارات الأخرى التي توفرها �ضام�ضوجن قد ت�ضتخدم لفك 
قفل اجلهاز فقط، يف حني قد ت�ضتخدم تقنية امل�ضح ال�ضوئي 
الذكي للتحقق من هوية امل�ضتخدم �ضمن التطبيقات وت�ضجيل 

بيانات الدخول اإىل املواقع.
وعلى �ضعيد مت�ضل، فاإن �ضام�ضوجن قد ت�ضيف ميزات جديدة 
واملل�ضقات  جديدة  ت�ضوير  بو�ضعية  تتمثل  بالكامريا  متعلقة 
املبا�رش  املناف�ض  الأوىل  للوهلة  تبدو  والتي  الأبعاد،  ثلثية 
مليزة اأنيموجي Animoji لدى اآبل، ولكنها قد تكون م�ضابهة 
مليزة مل�ضقات جوجل للواقع الفرتا�ضي املتوفرة على اجليل 
الت�ضوير  و�ضعية  ت�ضمح  حني  يف  بيك�ضل،  هواتف  من  الثاين 
ال�ضور  على  علمات  بو�ضع   Tag Shot امل�ضماة  اجلديدة 

با�ضتخدام بيانات املوقع ومعلومات الطق�ض.



خالل ملتقى وطني بجامعة البويرة

وترقية  الوقاية  مدير  وارجع 
الدكتور  بالوزارة  ال�صحة 
ت�رصيح  يف  فورار  جمال 
احل�صبة  حاالت  بع�ض  »ظهور 
بالدرجة  االأملانية«  واحل�صبة 
االأوىل اإىل »عزوف االأولياء عن 
ابنائهم خالل احلملتني  تلقيح 
و   2017 مار�ض  املنظمتني يف 
و7   2017 دي�صمرب   25 بني  ما 
م�صت  التي  و   2018 جانفي 
من  فقط  باملائة   40 »ن�صبة 
ترتاوح  التي  امل�صتهدفة  الفئة 

اأعمارها بني 6 و14 �صنة«. 
اأن  امل�صوؤول  ذات  واأو�صح 

�صد  التلقيح  حمالت  »ف�صل 
االأملانية  واحل�صبة  احل�صبة 
هذين  وعودة  باخلطر  ينذر 
الفريو�صني القاتلني لدى الكبار 
ما  غرار  على  معا«  وال�صغار 
-كما  الوادي  والية  �صهدته 
االأخرية  االأيام  خالل  اأ�صاف- 
وذلك بت�صجيل 18 حالة موؤكدة 
و وفاة طفل يف �صن الرابعة بعد 
انتقال العدوى اإليه من اأطفال 
من  ي�صتفيدوا  مل  متمدر�صني 
فورار  الدكتور  ودعا  التلقيح 
جميع االأولياء الذين مل يلقحوا 
اأعمارهم  املرتاوحة  اأبناءهم 
بني 6 و14 عام خالل احلملتني 
اإىل  التوجه  اإىل  املذكورتني 

العمومية  ال�صحة  موؤ�ص�صات 
موؤكدا  لتلقيحهم,  اجلوارية 
املوؤ�ص�صات   بهذه  اللقاح  توفر 
بالربنامج  باملنا�صبة  وذكر 
احل�صبة  �صد  للتلقيح  الوطني 
خالل  الوزارة  اأطلقته  الذي 

ت�صجيل  بعد  وذلك   2001 �صنة 
حوايل 17 األف حالة �صنة 1996 
األف حالة يف �صنة  وحوايل 20 
كما  املدر�صي  1997بالو�صط 
ا�صتفاد منه خالل 2003 حوايل 

10 اآالف طفل متمدر�ض. 
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ب�سبب »ف�سل« حملتي التلقيح املنظمتني يف 2017 و 2018 

ظهور حاالت جديدة للبوحمرون و احل�صبة االملانية
دعت وزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات اإىل تلقيح الأطفال �سد فريو�سي 

احل�سبة )بوحمرون( واحل�سبة الأملانية خا�سة بعد ظهور حالت اإ�سابة جديدة يف بع�س 
الوليات ب�سبب »ف�سل« حملتي التلقيح املنظمتني يف 2017 و 2018 . 

باحثون يناق�صون عالقة تكنولوجيات االإت�صال بالريا�صة
واأ�صاتذة  باحثون  اأم�ض  ناق�ض 
عالقة  مو�صوع  جامعيون 
باملجال  االإت�صال  تكنولوجيات 
الريا�صي خالل فعاليات امللتقى 
الوطني الثاين الذي حمل �صعار » 
الريا�صة  خدمة  يف  التكنولوجيا 
التي  التظاهرة  وهي   « احلديثة 
تهدف ح�صب ت�رصيح مدير معهد 
على  العام  وامل�رصف  الريا�صة 
مزاري  فاحت   « الدكتور  امللتقى 
» اىل مناق�صة تكنولوجيا االإعالم 
وعالقتها  احلديثة  واالت�صال 
املبا�رصة بالريا�صة ودرا�صة �صبل 
واحلوار  التفاعل  ودعم  تفعيلها 

والهيئات  بني خمتلف املنظمات 
والوطنية  املحلية  الريا�صية 
التجارب  من  االإ�صتفادة  وكذا 
ا�صتخدمات  جمال  يف  الناجحة 
من  املجال  هذا  يف  التكنولوجيا 
خالل عر�ض البحوث والدرا�صات 
املخت�صني  طرف  من  امليدانية 
االأ�صتاذة  قدمت  ال�صياق  .ويف 
من   « زيدان  الزهراء  فاطمة   «
جامعة ب�صكرة مداخلة قيمة حول 
مو�صوع دور االإعالم الريا�صي يف 
نحو  االإجتماعي  الوعي  ت�صكيل 
املراأة  لدى  الريا�صية  املمار�صة 
وذلك با�صتعمال خمتلف الو�صائط 

خمتلف  يف  توؤثر  التي  االإعالمية 
العن�رص  منها  املجتمع  �رصائح 
امل�صاهمة  طريق  عن  الن�صوي 
الفعالة ل�صتى الهيئات كاجلمعيات 
واالإحتاديات  الريا�صية  والنوادي 
وكذا املكاتب الفيدرالية اخلا�صة 
اأجل  من  الن�صوية  بالريا�صة 
النهو�ض ومنح دفع اآخر لهذا النوع 
اأثبتت جدارتها  التي  الريا�صة  من 
العلم  اأكرث من منا�صبة ورفعت  يف 
املناف�صات  يف  عاليا  الوطني 
زيدان  االأ�صتاذة  ودعت  العاملية 
االلتفات  اجلهات املعنية �رصورة 
الدعم  مزيد  ومنحها  الفئة  لهذه 

واملادي  املعنوي  والت�صجيع 
امل�صتقبل  يف  االأف�صل  لتحقيق 
 « الدكتورة  دعت  جهتها  .ومن 
و�صع  اىل   « ت�صعديت  دمو�ض 
على  ريا�صية  اإعالمية  �صيا�صة 
غرار  على  منهجية  علمية  اأ�ص�ض 
العمل  وتق�صيم  املتقدمة  الدول 
من  التخ�ص�ض  وتو�صيع  ال�صحفي 
متابعتها  ق�صد  الريا�صة  اأنواع 
وتوفري  با�صتمرار  وتغطيتها 
االإمكانيات  ال�صحفي  للطاقم 
خدمة  لتقدمي  املادية  والو�صائل 

جيدة.
 اأح�سن مرزوق

عا�صت  اأول اأم�ض اجلمعة مدينة 
االأخ�رصية �صمال عا�صمة والية 
بني  خطرية  مناو�صات  البويرة 
ق�صنطينة  �صباب  فريق  اأن�صار 
بعد  املنطقة  �صباب  وبع�ض 
ل�رصاء  ال�صنافر  ان�صار  توقف 

املحالت  من  املاأكوالت 
موا�صلة  قبل  واملطاعم 
وملعب  العا�صمة  اىل  الطريق 
5 جويلية ملنا�رصة فريقهم يف 
مقابلته �صد مولودية العا�صمة 
عيان  �صهود  روايات  وح�صب 

»للو�صط » ا�صتعلت االإعتداءات 
بني الطرفني بعد رف�ض هوؤالء 
الأ�صحاب  الثمن  دفع  االن�صار 
بتك�صري  قاموا  كما  املحالت 
خلف  ما  والكرا�صي  الطاوالت 
اإلتحاق  بعد  عنيفة  مواجهات 

املكان  بعني  املنطقة  �صباب 
عديد  �صقوط  عنها  وجنم 
ومل  الطرفني  من  امل�صابني 
�صاعة  غاية  اىل  االأمور  تهداأ 

متاأخرة من الليل .
اأ.م

ال�صنافر يت�صببون يف اأعمال �صغب بالبويرة

 , �صحفية,  تقارير  ك�صفت 
اأندريا�ض  اأن قائد بر�صلونة 
اإنيي�صتا )33 عاما(, قد تلقى 
عر�صا خياليا, لالنتقال اإىل 

خالل  ال�صيني,  الدوري 
القادم  ال�صيفي  املريكاتو 
وبح�صب �صحيفة »�صبورت« 
نادي  فاإن  الكتالونية, 

ال�صيني,  تياجنني كواجنيان 
 35 اإنيي�صتا  على  عر�ض 
واأ�صارت  �صنويا  يورو  مليون 
م�صوؤولني  اأن  اإىل  ال�صحيفة 

زاروا  ال�صيني,  النادي  من 
بر�صلونة  مدينة  موؤخرا 
اإقناع  ملحاولة  مرتني, 

اإنيي�صتا بقبول العر�ض.

خياليا �صينيا  عر�صا  يتلقى  اإنيي�صتا 

ال�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي

للعمال االأجراء مب�صتغامن
طرف   من  العمل  الأرباب  خمالفة   1426
1426 خمالفة  ت�صجيل  م�صتغامن  بوالية  مت 
ال�صندوق  العمل من طرف م�صالح  الأرباب 
للعمال  االجتماعي  لل�صمان  الوطني 
اأ�صتفيد  2017,ح�صبما  خالل  االأجراء 
املحلية  الوكالة  مديرة  من  ال�صبت  اأم�ض 
يف  �صورية  باهي  واأو�صحت  الهيئة.  لهذه 
تتعلق  املخالفات  هذه  اأغلب  اأن  ت�رصيح 

 1150( االأجراء  بالعمال  الت�رصيح  بعدم 
 276( بالن�صاط  الت�رصيح  وعدم  خمالفة( 
هذه  باأن  امل�صوؤولة   ذات  وذكرت  خمالف 
مهمة   1493 خالل  رفعها  مت  املخالفات 
رقابية للقطاع االإداري والن�صيج االقت�صادي 
قام  واالأجنبي  واخلا�ض  العمومي  الوطني 
لل�صمان  الوطني  ال�صندوق  مفت�صو  بها 

االجتماعي للعمال االأجراء بالوالية .

ا�سبانيا

اإنقاذ 83 مهاجرا غري �صرعي جنوب البالد
االإ�صبانية,  البحري  االإنقاذ  هيئة  اأعلنت 
غري  مهاجرا   83 اإنقاذ  عن  ال�صبت,  اأم�ض 
�رصعي بينهم  16 امراأة وقا�رص كانوا على 
منت  ثالثة قوارب مت ر�صدها قرب �صواحل 

اإقليم االأندل�ض, جنوب البالد .
وذكرت الهيئة, يف بيان لها, اأن فرقها قامت 
قاربني  وجود  عن  معلومات  تلقيها  بعد 
على متنهما 47 مهاجرا غري �رصعي ببحر 
»البوران« يف اإقليم االأندل�ض بالتدخل واأنقذت 

تابعتني  طائرتني  من  باإ�صناد  املهاجرين 
للحر�ض املدين ومركبي اإنقا,, الفتة اإىل اأنه 
مت العثور على القاربني على بعد حوايل 23 
مقاطعة  �صواحل  �رصق  جنوب  بحريا  ميال 
»ملقا«. واأو�صح البيان, اأنه جرى نقل هوؤالء 
»ملقا«حيث  مدينة  ميناء  اإىل  املهاجرين 
لل�صليب  التابعة  الطوارئ  فرق  بهم  تكفلت 
الوطنية  ال�رصطة  م�صالح  وكذلك  االأحمر, 

االإ�صبانية و�صلطات امليناء.

بني 15 اإىل 17  فيفري 2018

5134 تدخل للحماية املدنية

اإت�ش تي �صي تخ�صر اأحد اأهم موظفيها

خالل الفرتة املمتدة بني 15 اإىل 17  فيفري 2018 اإىل 
غاية �صبيحة اأم�ض على ال�صاعة الثامنة )اأي خالل 48  
�صاعة االأخرية( �صجلت وحدات احلماية املدنية 5134 
على  وهذا  الوطن  من  مناطق خمتلفة  عــدة  تدخل يف 
املواطنني,  طرف  من   اال�صتغـاثة  مكاملات  تلقي  اإثر 
هذه التدخالت �صملت خمتلف جماالت اأن�صطة احلماية 
احلوادث  املرور,  بحوادث  املتعلقة  �صواء  املدنية 
االأجهزة  و  اإخمــاد احلرائق  ال�صحي  االإجالء  املنزلية, 

االأمنية. �صجلت 03 حوادث مرور االأكرث دموية  ت�صببت 
 04 اإ�صابة  و  احلوادث  مكان  يف  �صخ�صني   02 وفاة  يف 
اإ�صعافهم يف عني  اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة مت 
االإ�صت�صفائية  امل�صالح  خمتلف  اإىل  نقلهم  ثم  املكان 
اأي�صا  من طرف م�صالح احلماية املدنية. كما تدخلت 
م�صالح احلماية املدنية الأجل تقدمي االإ�صعافات االأولية 
لـ 20 �صخ�ض خمتنقني بغاز اأك�صيد الكربون املنبعث من 

اأجهزة التدفئة و م�صخنات احلمام .

يف  الذكية  الهواتف  ق�صم  مدير  اأعلن 
لني,  ت�صيا  ت�صانغ  �صي,  تي  اإت�ض  �رصكة 
عن ا�صتقالته من من�صبه يف ال�رصكة وبداأ 
عام  منذ  �صي  تي  اإت�ض  يف  عمله  ت�صانغ 
2012, حيث بداأ م�صريته املهنية مبن�صب 
ليت�صلم  تدريجيا  وترقى  مايل  مدير 
موؤخرا  اأ�صحى  حتى  املهام  من  عددا 
ال�رصكة,  يف  الذكية  الهواتف  ق�صم  مدير 
مبيعات  عن  امل�صوؤول  من�صب  �صغل  كما 

الهواتف.
وتاأتي ا�صتقالة ت�صانغ من ال�رصكة بعد مدة 
التي تداولتها بع�ض املواقع  من االأخبار 

اأن  اأكدت  والتي  التقنية  ب�صوؤون  املهتمة 
اإت�ض تي �صي باعت جزء من اأ�صهما التي 
تتعلق ب�صناعة الهواتف الذكية وت�صميمها 
ل�رصكة غوغل, مقابل �صفقة بلغت قيمتها 

1.1 مليار دوالر.
�صي  تي  اإت�ض  اأن  اإىل  االإ�صارة  كما جتدر 
تتح�رص حاليا الإطالق عدد من الهواتف 
الذكية مبوا�صفات مميزة, ومن املفرت�ض 
معر�ض  يف   »U12« هاتف  تطرح  اأن 
 Mobile World Congress«
فرباير   26 بني  ما  �صيعقد,  الذي   »2018

ww .و1 مار�ض املقبل

عني قزام

توقيف 11 مهربا و حجز 3 مركبات
املنظمة,  واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  يف 
 16 يوم  ال�صعبي,  الوطني  للجي�ض  مفارز  اأوقفت 
مهربا   )11( قزام/ن.ع.6,  بعني   2018 فيفري 
و)12(  الدفع  رباعية  مركبات   )03( وحجزت 
ك�صف  اأجهزة  و)10(  الغذائية  املواد  من  طنا 
و)05(  كهربائية  مولدات  و)06(  املعادن  عن 
االأقمار  اإت�صال عرب   )01( وجهاز  �صغط  مطارق 
�صياق  ويف  املتفجرات.  من  وكمية  االإ�صطناعية 
 )42( الوطني  الدرك  عنا�رص  �صبط  مت�صل, 

بتلم�صان/ن.ع.2,   املعالج  الكيف  من  كيلوغراما 
قر�ض   )60360( م�صرتكة  مفارز  حجزت  فيما 
مهلو�ض و)4368( وحدة من خمتلف امل�رصوبات 
و)77500( علبة من التبغ بكل من غرداية وب�صكرة 
والوادي/ن.ع.4.  من جهة اأخرى اأحبط حرا�ض 
غري  هجرة  حماولة  بوهران/ن.ع.2,  ال�صواحل 
قارب  منت  على  كانوا  �صخ�صا   )14( لـ  �رصعية 
غري  مهاجر   )15( توقيف  مت  فيما  مطاطي, 

�رصعي بكل من الوادي وتب�صة وعني قزام.

  موقف ...
املقاربة  �صحة  املتوالية  االأيام  تثبت 
التي  الليبية  االأزمة  حلل  اجلزائرية 
وقت  اأي  من  اأكرث  حلها  اأفق  ي�صيق 
عدة  بني  حمموم  تناف�ض  م�صى,و�صط 
رقعة  على  البيادق  لتحريك  اأطراف 
ت�صغر  و  تكرب  الرقعة  ,هذه  ال�صطرجن 
على  ا�صتحال  حتى  م�صتمر  ب�صكل 
ا�صت�رصاف  و  التفكري  االأطراف  كل 

اخلطوات التالية .
ليبيا حاليا يف نفق خطري يهدد كينونتها 
من االأ�صا�ض , و �صالمة ترابها ووحدتها, 

الت�صوية  م�صارات  كافة  تعطل  نتيجة 
التاأثريات  و  االإرادات  تداخل  بف�صل 
الفتاوى  تراكم  و  االإقليمية  و  املحلية 
حيث  الليبي  الدم  اإراقة  تبيح  التي 
تقودها  التي  امل�صلحة  الفرق  انتع�صت 
عنا�رص تدين بالوالء للمرجعيات العلمية 
ال�صلفية اخلليجية و التي �صبق لها و اأن 
اأفتت بوجوب قتال  تيار �صيا�صي معني 
و راأينا يف بنغازي ما فعله الذراع االأمين 
حملة  نفذ  الذي  حفرت  خليفة  للجرنال 
اإعدامات يف �صفوف معتقلني جمهويل 

يحظى  اأن  دون  االأ�رص  يف  كانوا  الهوية 
املعايري  وفق  عادلة  مبحاكمات  هوؤالء 

الدولية .
وجد  ليبيا  يف  معني  م�صار  حترك  كلما 
اإىل  امل�صري  من  مينعه  و  يعطله  ما 
عبد  الباحث  ,يقول  املطاف  نهاية 
اللطيف حجازي يف ورقة بحثية ن�رصها 
مركز  امل�صتقبل للدرا�صات و االأبحاث 
 2018 عام  ليبيا  "ا�صتقبلت  املتقدمة  
اإنهاء  العقبات يف طريق  مبجموعة من 
التيار  رف�ض  منذ  املمتدة  اأزمتها 

انتخابات  بنتائج  االعرتاف  االإ�صالمي 
 2014 جوان  يف  الليبي  النواب  جمل�ض 
املدين  التيار  فوز  عن  اأ�صفرت  التي 
املجل�ض,  مقاعد  بغالبية  والفيدرايل 
ودخول املنطقتني ال�رصقية والغربية يف 
�رصاع م�صلح ال تزال تبعاته ممتدة حتى 
بذلتها  التي  اجلهود  رغم  هذا  يومنا 
واملبعوث  والدولية,  االإقليمية  القوى 
العام  خالل  �صالمة"  "غ�صان  االأممي 
اجلمود  حالة  لك�رص   ,)2017( املن�رصم 
ال�صيا�صية  الت�صوية  عملية  اأ�صابت  التي 

باإعالنه  تُِوّجت  والتي  الليبية,  لالأزمة 
العمل  "خطة  املا�صي  �صبتمرب   20 يف 
اجلديدة من اأجل ليبيا" لت�صوية ال�رصاع 
ال�صاحة  يف  اللعبة  فخيوط  اإذا  الليبي" 
الليبية جتتمع كلها يف يد اأطراف دولية 
نحو  كلها  فالعيون  ب�صهولة  ترتكها  لن 
منابع النفط و اخلزانات االإ�صرتاتيجية 
اإ�صفاء  على  كبري  اإ�رصار  و�صط  للمياه 
امل�صتعرة  النار  على  الزيت  من  مزيد 

اأ�صال.

رق�صة الثعابني يف اجلحر الليبي
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