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بلديات دائرة الطيبات بورقلة

�سخ 110 مليار �سنتيم 
لإنعا�ش التنمية 

اللواء حميد بومعيزة, قائد القوات اجلوية

 �سالح اجلو اجلزائري بلغ 
م�ستويات تكوين عالية 

بعد احتجاج املق�سيني ب�سيدي حل�سن  

 وايل بلعبا�ش يجمد قائمة
ال�ستفادة من  327 م�سكن 

غليزان

 ا�ستقالة 03 منتخبني من جبهة
 امل�ستقبل والتحاقهم بالأفالن 

    .             املتظاهرون يرف�سون حماولة عدلن مالح تزعمهم
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املدنية  احلماية  م�صالح  تدخلت 
اأول  نهار  احلدودية   مغنية  لدائرة 
اأم�س  من اجل انت�صال جثة  اأرملة 
رفقة  العمر   من  الثالثينات  يف 
 20 و�صقيقتها  �صنة  ال11  ذو  ابنها 
�صنة  الذين مت العثور عليهم جثث 

خلفية  على  منزلهم  داخل  هامدة 
اختناقهم بغاز اأول  اأك�صيد الكربون 
الكائن  املنزل  مدفاأة  عن  الناجت 

بحي داري الوا�صيني
املدير  من  علم  ما  وح�صب  هذا 
العقيد  املدنية  للحماية  الوالئي 

الوفاة  فان  بلقا�صم   اإبراهيمي 
اأنها ناجتة عن الغاز  امل�صتبه فيها 
قبل  اأيام   03 من  اأكرث  منذ  متت 
التي  العائلة   قبل  من  اكت�صافهم 
املدنية  احلماية  م�صالح  اأبلغت 
التي تنقلت على جناح ال�رسعة  اإىل 

عني املكان لنقل جثث ال�صحايا اإىل  
مب�صت�صفى  اجلثث  حفظ  م�صلحة 
اأمر  �صعبان حمدون مبغنية  حيث 
اجلثث  بت�رسيح  اجلمهورية  وكيل 

مع فتح حتقيق يف اأ�صباب الوفاة.
تلم�سان: حممد بن ترار

اأمن والية اجلزائر

ا�سرتجاع 16 مليون دج �سرقت 
من مركب احلليب ببئر خادم 

متكنت م�صالح الفرقة املتنقلة لل�رسطة الق�صائية ببئر خادم باجلزائر العا�صمة 

من ا�صرتجاع كامل املبلغ املايل الذي �رسق من مركب  احلليب ببئر خادم ال�صبت 

الفارط و املقدر ب16 مليون دج , مع توقيف ثالث اأ�صخا�س متورطني يف الق�صية 

, ح�صبما علم عن رئي�س الفرقة عميد ال�رسطة طالب فوؤاد و اأو�صح العميد طالب 

خالل ندوة �صحفية مبقر الفرقة  انه و على اثر معلومة حول عملية �رسقة بالك�رس 

و   , الق�صية  يف  حتقيق  فتح  الفور  على  مت  خادم  ببئر  احلليب  مركب  ا�صتهدفت 

�صمحت التحريات بتحديد هوية امل�صتبه فيه الرئي�صي و توقيفه , و�صبط اثنني من 

�رسكائه مع ا�صرتجاع كامل املبلغ املايل امل�رسوق و املقدر قيمته ب16 مليون دج 

يف اقل من 24 �صاعة بعد ارتكاب اجلرمية  و اأ�صاف املتحدث اأن عملية توقيف 

امل�صتبه فيهم متت على م�صتوى واليتي البليدة و تيبازة بعد احل�صول على االإذن 

بتمديد االخت�صا�س  و االإذن بالتفتي�س , و �صمحت ذات العملية با�صرتجاع املركبة 

التي ا�صتعملت يف عملية ال�رسقة و كل االأدوات التي ا�صتعملت لتنفيذها.

الأفالن يدعوا اإىل  التالحم 
مل�سلحة الوطن

حذر بيان جلبهة التحرير الوطني من الدعوات املجهولة الن�صب الهادفة 

اإىل زعزعة ا�صتقرار واأمن البالد, موؤكدا اأن دول الربيع العربي, ال زالت 

العربي, ال  الربيع  التي عا�صت  البلدان  اأن  الدمار واخلراب,  تعاين ويالت 

التدخل  نتيجة  التحتية,  بناها  دمرت  اأن  بعد  اأمنيا,  م�صتقرة  غري  زالت 

االأجنبي وتهجري ال�صعب, ويف ذات ال�صدد, دعا االأفالن, اإىل احلفاظ على 

االأمن وا�صتقرار الوطن, والتالحم من اأجل م�صلحة اجلزائر و�صعبها.

بن �سبعيني يقلب الطاولة على ماندي

مغنية بتلم�سان

الغاز يبيد اأرملة وطفلها و�سقيقتها 

خبر في 
صورة

كلية التكنولوجيا بجامعة حممد بو�سياف بامل�سيلة

 ت�سجيل اأول مداولة رقمية وطنيا

مهرجان الفيلم الوثائقي لكوبنهاغ

تكرمي  م�سور الثورة اجلزائرية  
�ستيفان لبودوفيت�ش 

اختارت ال�صلطات ال�رسبية الفيلم الوثائقي حول �صتيفان البودوفيت�س, 
م�صور حرب التحرير الوطني الأول نوفمرب 1954, يحمل عنوان »ملف 

البودوفيت�س«, للتناف�س اىل جانب 33 عمال خالل »مهرجان الفيلم 
الوثائقي لكوبنهاغ« املربمج من 26 اىل 28 مار�س املقبل. و يروي 
الفيلم الوثائقي الذي اخرجته كاتبة ال�صيناريوهات ميال توراجليك, 
حياة �صتيفان البودوفيت�س, امل�صور الذي اأر�صله رئي�س يوغو�صالفيا 

جوزيب برو�س تيتو اىل اجلزائر �صنة 1959, يف مهمة اللتقاط 
ال�صور التي ت�صاعد على تعريف العامل بكفاح ال�صعب اجلزائري من 
اجل التحرر من اال�صتعمار الفرن�صي و �رسحت لل�صحافة ال�رسبية 

املخرجة ميال توراجليك التي �صاركت �صنة 2013 يف مهرجان الفيلم 
للجزائر العا�صمة,  قائلة ان مرور �صتيفان البودوفيت�س باجلزائر 

ابتداء من �صنة 1959, كان منعرجا هاما يف حياته.

 تتويج جديد 
لالإذاعة اجلزائرية

توجت االإذاعة  اجلزائرية اليوم باجلائزة  الثانية 
للتبادل االإخباري واالإنتاجي بني هيئات االإذاعات 

العربية«ASBU »  ل�صنة 2018 ,عن طريق نظام التبادل 
متعدد الو�صائط واخلدمات عرب االأقمار اال�صطناعية   » 
MENOS «. االإعالن عن هذا التتويج جاء على هام�س 
االجتماع  الدوري ال�صنوي للهيئات االإذاعية والتلفزيونية  
العربية  املنعقد مبقر املركز العربي للتبادل االإذاعي  

باجلزائر العا�صمة يف الفرتة مابني  20و  26  فرباير2019 
وقد عادت اجلائزة االأوىل الإذاعة اململكة العربية 

ال�صعودية, يف حني فازت جمهورية م�رس العربية باجلائزة 
الثالثة وتعد هذه اجلائزة ال�صابعة من نوعها  التي حت�صلت 

عليها  لالإذاعة اجلزائرية   ن�صري اإ�صهاماتها يف تفعيل 
التبادل الرباجمي بني هيئات االإذاعات العربية.

اجلزائري  الدويل  الالعب  �صنع 
اأول  احلدث  �صبعيني  بن  رامي 
جمعت  التي  املباراة  يف  اأم�س 
مواطنه  اأمام  رين  ملعب  فريقه 

عي�صى ماندي النا�صط رفقة ريال 
بيتي�س, حث عرف كيف يخطف 
نهائي  ثمن  اإىل  التاأهل  ورقة 
ا�صبانيا  من  االأوروبي  الدوري 

بعد الفوز الثمني الذي �صاهم فيه 
افتتح  اللقاء  يف  هدفا  بت�صجيله 
كيف  وعرف  الت�صجيل,  باب  به 
يثاأر من التعرث يف ميدانه بفرن�صا 

خالل مباراة ذهاب
من  ع�رس  ال�صاد�س  الدور 
املناف�صة االأوروبية عندما اكتف 

زمالئه بالتعادل 3-3.

على اعتبار التوجه 
العام للرقمنة كمنهج 

متبع من وزارة 
التعليم العايل والبحث 

العلمي، �سجلت كلية 
التكنولوجيا بجامعة 

حممد بو�سياف 
بامل�سيلة اأول مداولة 

رقمية على من�سة 
  Progres بروقر�س

وطنيا، ويف لقاء خا�س 
بال�سيد عميد الكلية 

الدكتور بن حميدة 
حممد والذي اأكد على 

اأن كليته تتعامل اليوم 
مبا ي�سمى �سفر ورقي 

بن�سبة مائة باملائة  
متا�سيا وتوجه مدير 

اجلامعة الربوفي�سور 
كمال بداري، حيث 

نوه انه خالل هذا 
املو�سم ميكن للطلبة 

واملوظفني معاجلة كل 
�سوؤونهم على م�ستوى 

املوقع مبا يف ذلك 
ر�سد العالمات ونتائج 

املداوالت، وال�سيء 
املميز خ�س�ست نافذة 

رقمية للطعون يف 
خمتلف امل�سارات مبا 

فيهم االأعمال املوجة 
واالأعمال التطبقية. 

يذكر اأنه �سجل ارتياح 
كلي بالن�سبة لطلبة 

الكلية يف هذه اخلطوة 
والتي تعترب اإ�سافة 

تنموية ت�ساهم يف 
التخلي عن كلفة 

االأوراق واال�ستثمار 
االأمثل لتكنولوجيا 

االإعالم واالت�سال. 
ناجح خملوف

من اأجل »اإقامة طبية ق�سرية«

الرئي�ش بوتفليقة يتوجه يوم الأحد اإىل جنيف 
يتوجه رئي�س اجلمهورية, عبد العزيز 
اإىل  املقبل  االأحد  يوم  بوتفليقة, 
»فحو�صاته  الإجراء  )�صوي�رسا(  جنيف 

اعلنته  ح�صبما  الدورية«,  الطبية 
�صيكون  و  بيان  يف  اجلمهورية  رئا�صة 
هذا التنقل لفرتة ق�صرية, ح�صب بيان 

رئا�صة اجلمهورية الذي جاء ن�صه كما 
يلي: »يتوجه فخامة ال�صيد عبد العزيز 
بوتفليقة, رئي�س اجلمهورية يوم االأحد 

اإىل جنيف من  ال�صهر اجلاري  24 من 
اإقامة ق�صرية الإجراء فحو�صات  اأجل 

طبية دورية«. 
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ال�سارع يتفاعل مع الرئا�سيات

 دعاة الفتنة يخ�سرون رهان العنف
جنحت م�سالح الأمن يف ت�سيري احل�سود التي تظاهرت اأم�س بدون ت�سجيل حوادث احتكاك تذكر حيث خرج الأم�س مئات املواطنني يف م�سريات ومظاهرات 
�سلمية يف العديد من وليات الوطن تعبريا عن موقفهم من العهدة اخلام�سة، ورفع املتظاهرون الأعالم اجلزائرية ولفتات، اإ�سافة اإىل رموز، يف عالمات 

لرف�س العهدة اخلام�سة لرئي�س بوتفليقة.

اإميان لوا�س

العديد من امل�سريات  كانت  كما 
بوترية  لكنها  اأخرى،  مناطق  يف 
�رشق  واليات  يف  �سيما  ال  اأقل، 
البالد، كما نظمت م�سرية يف برج 
واأخرى  بومردا�س،  بوالية  منايل 
ويف  بالبويرة،  م�سدالة  ببلدية 
املواطنني  بع�س  جتمع   ، تيارت 
يف و�سط املدينة لالحتجاج على 

العهدة اخلام�سة.
والية بجاية، هي بدورها عرفت 
جتمع مئات املواطنني يف �ساحة 

م�سرية  يف  ببجاية،  الثقافة  دار 
لبجاية،  الرئي�سية  ال�سوارع  تعرب 
و  اخلام�سة،  بالعهدة  للتنديد 
وترديد  النظام  انتقاد  اأجل  من 
ال�سعارات �سد العهدة اخلام�سة، 

والتاأكيد على �سلمية امل�سرية.
بع�س  �سباب  اأغلق  اأقبو  ويف 
العجالت  واأحرقوا  الطرقات 
رئي�س  لنائب  ووفقا  املطاطية، 
�سعيد  االن�سان  حقوق  رابطة 
ال�رشطة  ال�سباب  هاجم  �ساحلي 

ور�سقوهم باحلجارة.

اآلف املتظاهرين 
بو�سط اجلزائر 

العا�سمة

خروج  العا�سمة  والية  عرفت 
املئات من املحتجني، بعد �سالة 
اجلمعة يف �ساحة اأول ماي و�سط 
العا�سمة، و�سط تعزيزات مكثفة 
�ساهمت  التي  االأمن  مل�سالح 
و  امل�سرية  ت�سيري  يف  طريقتها 
املواجهات  جتنب  اإىل  مواكبتها 
و  الدوريات  انت�رشت  حيث 

منذ  املدين  بالزي  االأفراد 
اأم�س،  ل�سباح  االأوىل  ال�ساعات 
اأعداد كبرية من عنا�رش ال�رشطة 
وقوات حفظ االأمن، التي طوقت 

ال�سوارع الرئي�سية يف املدينة
لعنا�رش  مكثف  تواجد  ولوحظ 
ال�رشطة وقوات مكافحة ال�سغب 
والربيد  ماي  اأول  �ساحة  يف 
املركزي و�ساحة ال�سهداء و�سط 
عنا�رش  عزز  كما  العا�سمة، 
تواجدهم  الوطني  الدرك 
كزرالدة  الغربية  املنطقة  يف 

و�سطاوايل.

 اللجنة الوطنية لق�سية احلر�س
 البلدي و�سحايا الإرهاب

نرف�ض ا�ستغاللنا �سيا�سيا
لق�سية  الوطنية  اللجنة  كذبت 
و�سحايا  البلدي  احلر�س 
له  الرتويج  مت  ما  كل  االإرهاب 
للعهدة  م�ساندتها  بخ�سو�س 
اأن  اخلام�سة، معربة عن رف�سها 
يوجد  ال  وانه  �سيا�سيا  ت�ستغل 
مر�سح  جتاه  لل�سيا�سة  مليول 

معني للرئي�سات.
لق�سية  الوطنية  جلنة  اأو�سحت   
احلر�س البلدي و�سحايا االإرهاب 
بخ�سو�س  لها  بيان  خالل  من 
اخلام�سة،  العهدة  من  موقفها 
العهدة  �سد  ل�سنا  اإننا   « موؤكدة 
نقف  واإننا  معها  وال  اخلام�سة 
مع االإرادة ال�سعبية التي تفرزها 
�سناديق، كما ننفي بوجود ممثــل 
لالأجل  يرافع  الفئة  لهذه  ر�سمي 
�سامية  حمافظة  ا�ستحداث 
لرد  ال�سوداء  الع�رشية  ل�سحايا 
ال�سياق  يف  م�سيفة  لنا«،  اعتبار 
ذاته » اإن اللجنة الوطنية لق�سية 
احلر�س البلدي و�سحايا االإرهاب 
بوتفليقة يف  الرئي�س  لي�ست �سد 
انه  عليه  ناأخذ  ولكننا  �سخ�سه 
مل يدافع عنا منذ عهدته االأوىل 
واإن�ساء  بنا  الر�سمي  لالعرتاف 
باملرافعة  تقوم  نظامية  هيئة 
وا�سرتجاع حقوقنا امله�سومـة«.

ثم  ما  اأن  امل�سدر،  ذات  واعترب 
ال�رشيحة  هذه  تبني  له  الرتويج 
ملوقف مناه�س للعهدة اخلام�سة 
لرئي�س بوتفليقة عار على ال�سحة 
وال اأ�سا�س له، مو�سحة باأن اأزيد 
بلدي  حر�س  عون  األف   95 من 
اأن  ميكن  ال  الفئة  هذه  ميثلون 
واحد  موقف  يف  ح�رشهم  يتم 
للرئي�سات اإما داعم لبوتفليقة اأو 

مر�سح اأخر اأو مقاطع.
اإن   « امل�سدر  ذات  واأو�سح 
�سحية  البلدي  احلر�س  ق�سية 
التحاق  بعد  ايديولوجي  انقالب 
والف�سل  حمطة  اإىل  بنا  الو�سول 
الذريع ودخل يف �رشاعات ت�رشع 
املال  وبا�ستعمال  التمثيل  نحو 
لالأوامر  ور�سوخ  والتنازالت 
اإىل  الرجوع  بدون  ما  جهة 
مما  القاعدة  طرف  من  تزكية 
�سعبة  معادلة  يف  بدخول  �سمح 
وم�ساحلة  اال�ستقرار  بدون 

يف  االنتهازيني  وعودت  اجلميع 
�سطوهـم واحتكارهم على جميع 
التدخالت احلكيمة وهذا بتطوير 
اأفكارهم وذكائهم والتحايل على 
القاعدة وباإدماجهم يف منظمات 
رفع  وبتقدمي  و�سيا�سية  حقوقية 
النزهاء  �سد  ق�سائية  دعوات 

وال�رشفـاء.«
 واتهمت اللجنة الو�ساية مبمار�سة 
�سيا�سة التجاهل و التماطل اأمام 
املطروحة  امل�رشوعة  املطالب 
منها، منددة  االجتماعية  خا�سة 
بامل�سايقات عمالء االإدارة ومن 
ممثلي التن�سيقية الوطنية للحر�س 
واملفخخة  املفربكة  البلدي 
والتنازل  حقنا  على  الإ�سكاتنا 
عليه وبعدما ا�ستغلوا من جهة ما 
الأغرا�س �سيا�سية، ال �سيما  مبا 
ومن  احلقيقية  باملطالب  يتعلق 
بينها اإجحاف ل�ساعات االإ�سافية 
ال�سلك  متقاعدي  اأجور  ورفه 
وامل�سطوبني  املعطوبني  وكذا 
بعني  تاأخذ  مل  املطالب  وبني 
وهي  الوزارة  طرف  من  اعتبار 
اأموال  ت�سري  يف  حتقيق  فتح 
والتي  االجتماعية  اخلدمات 
لتمكيننا  مرات  عدة  بها  طلبنا 
من كل االأموال ولي�س جزء منها.

مطالبنا  اإن   « البيان  واأكد 
وحمتومة  و�رشورية  م�رشوعة 
على  بالغيورين  التكفل  اأجل  من 
الوطن  نداء  لبو  واللذين  وطنهم 

اأثناء الع�رشية ال�سوداء.«
»نحن  امل�سدر   ذات  واأ�ساف 
يف �سدد عقد يف ندوات جهوية 
نحملها  التي  املطالب  ملناق�سة 
مقنعني  غري  اأ�سبحنا  وحيث 
بها  ا�ستجابت  التي  بالطريقة 
مما  ملطالبنا  الو�سية  ال�سلطة 
دفعها  وكيفية  �سبل  لبحث  دفعنا 
لالإعادة النظر فيما قررته الوزارة 
طبقا مما نطالب به، حيث �سيتم 
تيارت  بوالية  جهوية  ندوة  عقد 
الغرب  لواليات  املقبل  االثنني 
بواليات  اأخرى  لندوة  وحت�سريا 
جميع  لالن  املقبلة  االأيام  ب�سار 
البلدي ال يزالون  اأعوان احلر�س 
وغري  مبطالبهم  متم�سكني 

مقنعني برد الداخلية.
اإميان لوا�س

عبد املالك �سالل يخاطب مدراء حملة املر�سح بوتفليقة

 جتنبوا االنزالق يف اجلدل الذي ال يخدم البالد
التوقعات كل  فاقت  ال�سلطة  التوقيعات ملر�سح  ·       عدد 

م�سريات22 فيفري بالعا�سمة

خيار ال�سلمية ينت�سر
تزعمهم مالح  عدلن  حماولة  يرف�سون  ·       املتظاهرون 

 رد مدير احلملة االنتخابية للرئي�س 
املالك  عبد  بوتفليقة  العزيز  عبد 
�سالل على كل ما تداوله حول عملية 
جمع التوقيعات ملر�سح ال�سلطة عبد 
باأنه  مل يتم  العزيز بوتفليقة، موؤكدا 
ارغام اأي مواطن على توقيع ، م�سريا 
ال�سلطة  ملر�سح  التوقيعات  عدد  اأن 

فاقت كل التوقعات .
عرب عبد املال �سالل خالل تن�سيبه 
االنتخابية  للحملة  الوالئيني  للمدراء 
عن  العا�سمة  يف  بوتفليقة،  للرئي�س 
اإرغام  حول  تداوله  ما  لكل  رف�سه 
ل�سالح  التوقيع  على  املواطنني 
هذه  اأن  باأن  موؤكدا  ال�سلطة،  مر�سح 
املحقق  العدد  فاقت  التوقيعات 
اقباال  لقيت  و   2014 رئا�سيات  يف 

 « ال�سدد  ذات  يف  م�سيفا  وا�سعا، 
عملية جمع التوقيعات ل�سالح مر�سح 
»االإ�ستمرارية » عبد العزيز بوتفليقة 
يعطي  ما  وهو  كبريا  جتاوبا  لقت  

�سورة عن امل�ساركة االإيجابية.«
عبد  خاطب  مت�سل،  �سيلق  ويف 
مرت�سح  حملة  مدراء  �سالل  املالك 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  االإ�ستمرارية 
كل  احرتام  اإىل  اإياهم  داعيا 
الدولة  بقوانني  وااللتزام  املتناف�سني 
ال  الذي  اجلدل  يف  االنزالق  وجتنب 

يخدم البالد على حد قوله.      
املتحدث  اعرتف  اأخر،  �سياق  ويف 
ال�سباب  حق  يف  احلكومة  بتق�سري 
مو�سحا  الوطني،  الرتاب  كل  عرب 
التق�سري  مت  نعم  ال�سياق:”  هذا  يف 

ن�سبيا يف حق ال�سباب، ومل نتمكن من 
ي�ستحقونها”،  التي  املكانة  منحهم 
تدارك  �سيعمل  اجلميع  باأن  م�سددا 
منهم  �سعيا  املوجودة  النقائ�س 

خلدمة ال�سباب.
االنتخابية  احلملة  مدير  واأ�سار 
اإىل  بوتفليقة،  العزيز  عبد  للمرت�سح 
ا�ستمرار  يف  ال�سعب  اأغلبية  رغبة 
واأن  �سيما  جديدة،  لعهدة  الرئي�س 
ال�سنوات  خالل  حتقق  ما  ح�سيلة 
االأخرية اأح�سن بكثري مما كان خالل 
بيان  اأكده  الذي  وهذا  عهده،  بداية 
�سيعر�سه  الذي  العامة  ال�سيا�سة 
خالل  اأويحيى  اأحمد  االأول  الوزير 

االأيام القادمة.
الوطني  الوفاق  ندوة  وبخ�سو�س 

ر�سالة  يف  الرئي�س  اأعلنها  التي 
تر�سحه يف حالة فوزه يف الرئا�سيات 
املقبلة املزمعة يف 18 اأفريل 2019، 
مفتوحة  »�ستكون  املتحدث  اأو�سح 
للخروج  واجلهات  االأطراف  لكافة 

باإ�سالحات توافقية«.
باملكا�سب  املتحدث  وذكر 
الرئي�س  حققها  التي  واالإجنازات 
مقومات  بناء  يف  ال�سلطة  ومر�سح 
الدولة، وحقوق املراأة وحتقيق ال�سلم 
ميادين  ويف  الوطنية  وامل�ساحلة 
املهني  والتكوين  العايل  التعليم 
ال�سيا�سية  واالإ�سالحات  وال�سكن 
قوة  من  عززت  التي  واالقت�سادية 

اجلزائر االإقليمية والدولية.  
اإميان لوا�س

متكنت اأم�س م�سالح االأمن من تفادي 
االحتكاك  اأو  االنزالقات  من  نوع  اأي 
الذين  اأم�س  متظاهري  مع  املبا�رش 
بعد  انطلقت  م�سريات  يف  خرجوا 
، من عدة مناطق من  �سالة اجلمعة 
العا�سمة ، بداية من �ساحة اأول ماي 
، اإىل ق�رش احلكومة و الربملان ، قبل 
املتظاهرين  االأمن  قوات  متنع  اأن 
ق�رش  اإىل  الو�سول  حاولوا  الذي 

الرئا�سة باملرادية .
اجلمعة  اأم�س  واكبت   « الو�سط   «
كانت  حيث   ، امل�سريات  خمتلف 

العا�رشة  ال�ساعة  حدود  يف  البداية 
 ، االأمن  م�سالح  فرقتهم  �سباحا  
اآالف  اجلمعة  �سالة  بعد  ليخرج 
اأول  �ساحة  من  بكل   ، املتظاهرين 
حيث  الواد  باب  من  وكذلك   ، ماي 
فيما   ، الربملان  اأمام  اإىل  توجهوا 
انطلقت م�سرية اأخرى من احلرا�س . 
م�سالح االأمن وقوات ال�رشطة جنحت 
 ، املتظاهرين  وحما�رشة  تطويق  يف 
ب�ساحة اأول ماي ، قبل اأن يتجه منهم 
نحو ق�رش احلكومة ، وبعدها مبا�رشة 
ق�رش  اإىل  متجهني  املرادية  نحو 

قوات  اأفراد  متكن  حيث   ، املرادية 
امل�سرية  اإيقاف  من  ال�سغب  مكافحة 

، وتفريق املتظاهرين .
 ، �سبابا  كانوا  اأغلبها  التي  امل�سرية 
تزعمها  ال�سخ�سيات  بع�س  حاولت 
حا�رشا  وكان   ، تنجح  مل  اأنها  اإال 
 ، بوراوي  اأمرية  و   ، �سفيان  جياليل 
وعدة عنا�رش من اأحزاب اأخرى على 
بعيب�س  بن   ، حزب  االأمديا�س  غرار 
، وحزب طالئع احلريات ،اإ�سافة اإىل 

بو�رشمة رئي�س حزب .

  املتظاهرون يرف�سون 
حماولة تزعم عدلن 

مالح امل�سرية

رئا�سة  اإىل  الطريق  يف  اإيقافها  مت  التي  امل�سرية  يف   
تزعم  مالح  عدالن  ال�سحايف  حاول   ، اجلمهورية 
ال�سباب  اأن  اإال   ، فوقهم  بال�سعود  املتظاهرين 
املتظاهرين رف�سوا حماولة تزعم مالح للم�سرية و قالوا 
اإنزل ، نعرفك » . يف النهاية حر�س املتظاهرون  له  » 
على اأن تكون �سلمية ، فيما مل ت�سجل اأي حودث تذكر ، 

ومل يتم ت�سجيل اأي م�سادات تذكر .
 ع�سام بوربيع
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غليزان

ا�ستقالة 03 منتخبني من حزب جبهة امل�ستقبل والتحاقهم بحزب بو�سارب
عمي  ببلدية  منتخبني   03 اأ�سهر   
ام�س  اول  غليزان  بوالية  مو�سى 
جبهة  حزب  من  ا�ستقالتهم  ورقة 
حزب  اىل  وان�سمامهم  امل�ستقبل 
واأرجع  الوطني  التحرير  جبهة 

رئي�س  وهم  امل�ستقيلون  املنتخبون 
املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية عمي 
مو�سى حممد عباد وع�سوين اخرين 
بوكرو�سة  :حممد  املجل�س  بنف�س 
ا�ستقالتهم  �سبب  ان  �سوان  واأمعمر 

ظروف  اىل  االوىل  بالدرجة  يعود 
عنها  الك�سف  يريدوا  مل  خا�سة 
اال�ستعدادات  مع  تزامنت  العملية 
لالنتخابات الرئا�سية املقررة يوم18 
افريل من ال�سنة اجلارية والتي رمبا 

�سيكون لها تاأثريا �سلبيا على ن�ساط 
حزب عبدالعزيز بالعيد مع العلم ان 
�رشيانها  يبداأ  املنتخبون  ا�ستقالة 

هذا ال�سبت 23 فيفري 2018 .
ق . م
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مرا�سم  خالل  قدور  ولد  و�رصح 
رزين  �سيدي  م�سفاة  تد�سني 
ع�رصنة   اأ�سغال  عرفت  التي 
»م�سكبا  متثل  املن�ساأة  هذه  باأن 
�ستتوقف  التي  للجزائر  هائال 
بل  النفطية  املواد  ا�سترياد  عن 
�سيكون يف مقدورها ت�سدير هذه 
2021«واأ�ساف  من  ابتداء  املواد 
قائال  املجمع  الأول يف  امل�سوؤول 
»لقد اأخذنا الكثري من الوقت لرفع 
هذا التحدي  لكننا يف مقابل ذلك  
اأخذنا الكثري من الدرو�ص بالأخ�ص 
فيما يتعلق باآجال  الإجناز والكلفة 

والنوعية«. 
لل�سحافة  �سوؤال  على  رده  يف  و 
حول اآجال فتح الأظرفة املتعلقة 
بحا�سي  م�سفاة  اجناز  مب�رصوع 
م�سعود, قال  ولد قدور اأن  »ذلك 
اإعطاء  دون  قريبا«,  �سيكون 
فيما  املعلومات  من  املزيد 
يتعلق بالتغيريات الأخرية التي مت 
اأو�سح  �سوناطراك,  يف  اإجراوؤها 

ذات 
امل�سوؤول ان الأمر يدخل يف اطار 
ت�سبيب طاقم املجمع, معربا عن 
ا�ستيائه من »التاأويل ال�سلبي« الذي 
اعطته بع�ص و�سائل الإعالم لهذه 

انه  اإىل  الإ�سارة  جتدر  التغيريات 
لهذه  النطالق  اإ�سارة  اإعطاء   مت 
وزير  اجلديدة من طرف  املن�ساأة 
املحلية  اجلماعات  و  الداخلية 
الدين  نور  العمرانية,  التهيئة  و 
م�سطفى  الطاقة,  ووزير  بدوي 
العام  املدير  الرئي�ص  و  قيطوين 
املومن  عبد  �سوناطراك,  ملجمع 

ولد  قدور. 
التي  اجلديدة  امل�سفاة  و�ست�سمح 
5ر1  ب   ا�ستثمارها  قيمة  تقدر 

انتاج  قدرات  برفع  دولر  مليار 
الوقود من 6ر3 مليون طن اإىل  4ر5  
مليون طن �سنويا, ح�سبما اأو�سحه 
الت�سويق  ن�ساط  رئي�ص  نائب 
و  مازيغي  احمد  ب�سوناطراك, 
اإعادة  اأن  امل�سوؤول  ذات  اأ�سار  
العا�سمة  اجلزائر  م�سفاة  تاأهيل 
يندرج �سمن برنامج اإعادة  تاأهيل 

م�سفات ال�سمال.
و بذلك فانه من اجل تلبية الطلب 
امل�ستقة  املواد  على   الوطني 

�سوناطراك  قامت  املازوت  مثل 
لتطوير  وا�سع  برنامج   باإطالق 
و    2018 يف  التكريرية  ال�سناعة 
حمورين  الربنامج  هذا  يت�سمن 
يتمثالن يف اإعادة تاأهيل امل�سايف 
القدرات  زيادة  اأجل  من  القدمية 
املوجودة اىل جانب اجناز م�سايف 
نتاج  ال  قدرات  رفع  بغية  اأخرى 
بهدف  امل�ستقة  املواد  معاجلة  و 
و  الوطنية  الحتياجات  تلبية 

ت�سدير الفائ�ص.
تاأهيل  اعادة  خمطط  يهدف  و 
اجلزائر   ( ال�سمال  م�سايف 
اإىل  �سكيكدة(  و  ارزيو  و  العا�سمة 
زيادة  و  املوجودة  القدرة  تامني 
من  كرث  ل  الأولية  املعاجلة  قدرة 
بني  ما  ال�سنة  يف  طن  مليون  8ر3 
2012 و 2019 كما اأ�ساف مازيغي 
اىل  يهدف  املخطط   ذلك  اأن 
لإنتاج  الن�سبية  احل�سة  من  الرفع 
الوقود ) بنزين و مازوت( باملقابل 
مع املواد الولية ) نافتا و فويل( 
و تطابق و�سيلة النتاج مع معايري 
اأورو يف(   ( الأوروبية  ال�ستهالك  
اإ�سافة  ال�سناعي  الأمن  و ملعايري 
اإىل املعايري البيئية و اأفاد مازيغي 
البنزين  ت�ستورد  لن  اجلزائر  ان 
من  الثاين   ال�سدا�سي  من  ابتداء 

 . 2019

خم�سة  على  التوقيع  بدبي  مت 
منتجات  لت�سدير  عقود   )  5(
فالحية ,و غذائية جزائرية مع 
�ستة  يف  الوا�سع  التوزيع  وكالء 
)6 ( دول عربية و قد مت التوقيع 
على هذه العقود بح�سور وزير 
التجارة, �سعيد جالب, و ممثلي 
اخلارجية   التجارة  هيئات 
اأوىل  �ست�ستقبل  التي  للدول 
اجلزائرية  املنتجات  �سحنات 

بداية من اأفريل املقبل.
كل  اأي�سا  احلفل  هذا  جمع    
 34( اجلزائريني  العار�سني 
مبعر�ص  اقت�سادي(   متعامل 
فود  »غولف  لالأغذية  اخلليج 
اإمارة  احت�سنته  التي   ,«  2019
فرباير,  اىل21   17 من  دبي 
اإىل جانب عدد من امل�سوؤولني 
هيئات  ممثلي  و  الإماراتيني 

التجارة اخلارجية للجزائر. 
بت�سدير  العقود  هذه  وتتعلق 
و  البطاطا  مثل  منتجات 
و  الثوم  و  الربتقال  و  التمور 
كل  اإىل  الع�سائر  و  البي�ص 
و  العراق  و  الأردن  و  ليبيا  من 
الإمارات  و  قطر  و  فل�سطني 
مت  قد  و  املتحدة,  العربية 
�رصكة  بني   العقود   توقيع 

و  اجلزائرية  درينك«  »غولد 
النماء«  »دار  �رصكات   ممثلي 
»املت�سدرة  و �رصكة  ليبيا   من 
الأردن,  من  للتجارة«  الدولية 
اآخرين  بينما مت توقيع عقدين 
للتوزيع  ح�رصيني  وكيلني  مع 

الوا�سع يف فل�سطني و العراق.
العقود  هذه  مبقت�سى  و 
هذه  اأبواب  �ستفتتح  املربمة 
البلدان على ت�سكيلة وا�سعة من 
الع�سائر و امل�رصوبات الغازية 
اجلزائرية  املعدنية   املياه  و 
العقد  ,اأما  اأ�سنافها  مبختلف 
بني  توقيعه  مت  فقد  اخلام�ص 
لل�سناعات  العمومي  املجمع 
الغذائية و اللوجي�ستيك  » اأغرو 
اخلليجية  املجموعة  مع  لوغ« 
فروع  على  حتوز  التي  »اللولو« 
من  كبري  عدد  يف  للت�سويق  
و  العربية  املنطقة  يف  الدول 

اإفريقيا و اآ�سيا.
بت�سدير  العقد  هذا  يق�سي  و 
يف  تتمثل  منتجات  اأربعة 
الربتقال  و  التمور  و  البطاطا 
العربية  الإمارات  نحو  الثوم  و 
هي  و  قطر.  و  املتحدة 
فيها  حققت  التي  املنتجات 
خالل  كبريا  فائ�سا  اجلزائر 

املو�سم الفالحي 2017 /2018 
هذه  على  التوقيع  عقب  و   .
العام  املدير  قال  العقود, 
ل�رصكة »غولدن درينك«, �سليم 
لي�ست  اأن هذه اخلطوة  عمرة, 
على  اأوىل«  »انطالقة  �سوى 
لها  كانت  ال�رصكة  اأن  اعتبار 
من  كبري  عدد  مع  مفاو�سات 
دول  من  التجاريني  املتعاملني 
�رصق اأو�سطية و اآ�سيوية خالل 
ـ  بلغت  فود«  »غولف  معر�ص 
ح�سبه ـ مراحل متقدمة ينتظر 
اأن تكلل بعقود ت�سدير اإ�سافية 

يف الفرتة املقبلة.  
من جهته, اأو�سح املدير العام 
للمجمع اجلزائري »اأغرو لوغ«, 
زفيزف جهيد عبد الوهاب, اأن 
املجموعة  مع  املربم  العقد 
ثمرة  كان  »اللولو«  اخلليجية 
املجمع  به  قام  كبري  جهد 
وهيئات  موؤ�س�سات  مب�ساندة 
غرار  على  اخلارجية  التجارة 
الوكالة الوطنية لرتقية التجارة 
هذه  ثقة  لك�سب  اخلارجية 
املجموعة العاملية الرائدة يف 
جمال الت�سويق و التوزيع الوا�سع 
بهذه  رحب  فقد  جالب,  اأما 
جاءت,  التي  املربمة  العقود 

الديناميكية  لتعزز  ح�سبه, 
الت�سدير  ن�ساط  ي�سهدها  التي 
حقق  الذي  املحروقات  خارج 
رقما بـ 8ر2 مليار دولر خالل 
باأن  تفاوؤله  مبديا   ,  2018
ال�سادرات  �سنة   2019 تكون 
على  وزارته  حر�ص  جدد  كما 
املتعاملني  جميع  مرافقة 
م�ساعيهم  يف  القت�ساديني 
قدر  اأكرب  ولوج  اإىل  الرامية 
يف  و  اخلارجية  الأ�سواق  من 
اجلزائرية  للم�ساركة  تقييمه 
القت�سادية  التظاهرة  هذه  يف 
اأنها  الوزير  اأو�سح  العاملية, 
اأثمرت  ايجابية«  »جد  كانت 
دخول  و  ت�سدير  عقود  بتوقيع 
يف  اجلزائريني  املتعاملني 
كربيات  مع  وا�سعة  مفاو�سات 
املهتمة  الإماراتية  ال�رصكات 
لال�ستثمار  الإفريقي  بال�سوق 
من  انطالقا  �سويا  الت�سدير  و 
مت  احلفل,  نهاية  يف  اجلزائرو 
ال�رصكات  من  جمموعة  تكرمي 
يف  امل�ساركة  اجلزائرية 
باجلهود  لها  عرفنا  املعر�ص 
اأجل  من  تبذلها  التي  الكبرية 
الدفع بحركية الت�سدير و تنويع 

القت�ساد الوطني. 

الرئي�س املدير العام ملجمع �سوناطراك  عبد املومن ولد قدور

بداية من اأفريل املقبل

.        قيمة الت�سدير خارج املحروقات و�سل بـ 8ر2 مليار دوالر

حكيم مالك  

 م�سفاة �سيدي رزين
 "مك�سب هائل" للجزائر

ت�سدير منتجات غذائية جزائرية اإىل 6 بلدان عربية

اأم البواقي

 حجز اأكرث من 3,5 كلغ من 
املخدرات بعني البي�ساء

تيبازة

 قتيالن و جريح يف 
حادث انقالب �سيارة

بلدية عني طارق بغليزان

العثور على جثة كهل 
داخل مر�سة عمومية 

متكنت فرقة البحث والتدخل التابعة 
مل�سالح ال�رصطة الق�سائية باأمن ولية 
اأم البواقي من حجز 3 كلغ و 760 غرام 

من املخدرات و 
العقلية  املوؤثرات  من  قر�ص   2400
علم  ما  ح�سب  البي�ساء,  عني  مبدينة 
و  الت�سال  خلية  من  اجلمعة  اأم�ص 
ال�سلك  ذات  لدى  العامة  العالقات 
امل�سدر  ذات  اأو�سح  و  الأمني.  
ورود  اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات  باأن 
تبلغ  امراأة  قيام  مفادها  معلومات 
من  كمية  بنقل  �سنة   39 العمر  من 
مبدينة  ترويجها  بهدف  املخدرات 
عني البي�ساء و التي مت العثور بحوزتها 
بعد حتديد هويتها و توقيفها على 5 
بوزن  املعالج  الكيف  من  �سفائح 
التحقيقات  توا�سلت  و  غرام.   412
اإىل  اأف�ست  التي  و  فيها  امل�ستبه  مع 
و  �سنة(   39( �رصيكها  هوية  حتديد 
اأين  منزله  تفتي�ص  و  توقيفه  الذي مت 

مت العثور على 9 �سفائح اأخرى بوزن 
و  امل�سدر  لنف�ص  وفقا  غرام,   905
ا�ستمرت التحقيقات ليتم حتديد هوية 
�سخ�سني اآخرين م�ستبه فيهما يبلغان 
من العمر 41 و 48 �سنة و اللذين اأوقفا 
و عرث داخل منزلهما على 25 �سفيحة 
غرام   446 و  كلغ   2 الإجمايل  وزنها 
اإ�سافة اإىل 2400 قر�ص من املوؤثرات 
اأي�سا  الفرقة  عنا�رص  ومتكن  العقلية 
مبدينة  الرئي�سي  املمون  توقيف  من 
عني البي�ساء و املقيم مبدينة وهران 
ح�سب ذات امل�سدر و قد اأجنز �سد 
جزائي  ملف  اخلم�سة  فيهم  امل�ستبه 
للبيع  وو�سع  بيع  و  عر�ص  ق�سية  يف 
و  تخزين  و  البيع  لغر�ص  احليازة  و 
نقل املخدرات )كيف معالج( و مواد 
غري  بطريقة  خمدرة  خ�سائ�ص  ذات 
منظمة  جماعة  اإطار  يف  م�رصوعة 
نيابة  اأمام  امللف  مبوجب  وقدموا 

حمكمة عني البي�ساء. 

لقى �سخ�سني حتفهما و اأ�سيب ثالث 
متفاوتة  بجروح  واحدة  عائلة  من 
نهار  منت�سف  وقع  مرور  حادث  اإثر 
ما  ح�سب  بتيبازة,  اجلمعة  اأم�ص 
الوطني.  الدرك  م�سالح  لدى  علم 
وقع  الذي  احلادث  ظروف  تعود  و 
رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى  على 
من  متجهة  العائلة  كانت  بينما   11
عندما  تيبازة  اإىل  تاقورايت  عني 
انحرفت �سيارة �سياحية وا�سطدمت 

اأودى  ب�سجرة على حافة الطريق ما 
عني  يف  حماته  و  ال�سائق  بحياة 
بجروح  زوجته  اأ�سيبت  فيما  املكان 
تدخلت  امل�سادرو  ح�سب  خفيفة, 
لإ�سعاف  املدنية  احلماية  م�سالح 
م�ست�سفى  نحو  نقلها  و  اجلريحة 
تيبازة, فيما و�سعت جثتي ال�سحيتني 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  م�ستوى  على 
ح�سب  ال�سحية,  املوؤ�س�سة  بذات 

ذات امل�سادر. 

لدائرة  الأمنية  امل�سالح  با�رصت 
غليزان حتقيقا  بولية  عني طارق 
العثور على كهل  معمقا يف حادثة 
يبلغ من العمر 57 �سنة ميتا داخل 
مدينة عني  و�سط  مر�سة عمومية 
قيام  اأثناء  العثور  عملية  طارق 
ليتفاجاأ  بغلقها  املر�سة  �ساحب 
ما  مغلقة  احلجرات  اإحدى  ببقاء 
بداخلها  �سخ�ص  وجود  يوحي 
ا�ستنجد  ال�سبهات  لبع�ص  وتفاديا 

�ساحب املر�سة بامل�سالح الأمنية 
احلادثة  مكان  اإىل  تنقلت  التي 
مرفوقة مب�سالح احلماية املدنية 
جثة  ت  ال�سحية:ب  حتويل  ومت 
هامدة نحو م�سلحة حفظ اجلثث 
على  لعر�سها  مو�سى  بعيادة عمي 
جهتها  من  ال�رصعي  الطبيب 
حتقيقا  الأمنية  امل�سالح  با�رصت 

يف مالب�سات احلادث الأليم.
 ق  م 

اعترب الرئي�س املدير العام ملجمع �سوناطراك  عبد املومن ولد قدور  اأن م�سفاة النفط ب�سيدي رزين 
)اجلزائر العا�سمة( التي ا�ستلمت اليوم اخلمي�س متثل »مك�سبا هائال« للجزائر بالنظر لكونها قد ت�سمح 

للبالد بالتحول من م�ستورد للوقود وامل�ستقات النفطية اإىل م�سدر لها ابتداء من 2021.
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 اللواء حميد بومعيزة, 
قائد القوات اجلوية

�سالح اجلو اجلزائري بلغ 
م�ستويات تكوين عالية

العا�صمة  باجلزائر  اجلوية  القوات  قائد  بومعيزة,  حميد  اللواء  اأعلن 
تكوين  جمال  يف  »معتربة«  جهودا  بذلت  اجلوية  القوات  قيادة  اأن 

امل�صتخدمني من اأجل التوفر على مورد ب�رشي »موؤهل«.
و قال اللواء بومعيزة خالل كلمته الفتتاحية لأيام الأبواب املفتوحة, 
لتقنيات  العليا  باملدر�صة  اجلوية  القوات  على  اأيام,   3 مدار  على 
باأهمية  القوات اجلوية, وعيا منها  اأن »قيادة  البي�صاء  بالدار  الطريان 
جمال  يف  معتربة  جهودا  بذلت  الطريان,  ميدان  يف  املحقق  التقدم 
للقيام  موؤهل  ب�رشي  مورد  على  التوفر  اأجل  من  امل�صتخدمني  تكوين 

باملهام العديدة و املتنوعة املنوطة بالت�صكيلة اجلوية للجي�ش 
الوطني ال�صعبي«.     واأكد قائد القوات اجلوية يف الكلمة التي األقاها 
نيابة عنه قائد القوات اجلوية للمنطقة الع�صكرية الأوىل, العميد �صالح 
�صكلل اأن هذه اجلهود مقرونة بالإجراءات املتخذة من اأجل حت�صني 
الت�صيري و تدعيم �صل�صلة ال�صيانة و ع�رشنة عتاد الطريان تهدف اإىل 
»اإعطاء وطننا �صالحا جويا فعال من جديد«يف هذا اخل�صو�ش اأو�صح 
اجلوية  القوات  حول  املفتوحة  الأبواب  اأيام  اأن  الع�صكري  امل�صوؤول 
تهدف اإىل »تعزيز العالقة مع املواطنني و اإعطائهم ملحة حول جزء 
املدار�ش  ت�رشف  حتت  املو�صوع  والتعليمي  البيداغوجي  العتاد  من 
اأن هذه الأبواب املفتوحة �صتكون  الع�صكرية«. واعترب ذات امل�صوؤول 
ب�صفوف  اللتحاق  الراغب يف  ال�صباب  ل�صيما  للزوار  بالن�صبة  فر�صة 
الطريان  تخ�ص�صات  خمتلف  على  لالطالع  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ش 
بعد  و  اأخرى,  جهة  من  التكوينية,  موؤ�ص�صاتهم  تقرتحها خمتلف  التي 
ال�صتماع اإىل عر�ش حول ن�صاطات املدر�صة و متابعة روبورتاج م�صور 
يخ�ش القوات اجلوية اجلزائرية متت دعوة ال�صحافيني لزيارة القاعات 
املخ�ص�صة للدرو�ش و خمتلف املخابر بح�صور العميد �صكلل و قائد 
املوجهة  الزيارة  هذه  �صكلت  كما  فراو�صن.  حممد  العميد  املدر�صة 
لنظام  ثابتة  مناذج  عر�ش  ملتابعة  الإعالم  و�صائل  ملمثلي  منا�صبة 
اإ�صاءة مهبط طائرات مروحية و حمطة اأر�صاد جوية اأوتوماتيكية قبل 

زيارة جناح خم�ص�ش لتاريخ القوات اجلوية و املدر�صة.
و للعلم فاإن املهمة الأ�صا�صية للمدر�صة العليا لتقنيات الطريان تتمثل 
القادمني  ل�صيما  الع�صكريني  لل�صباط  جامعي  عال  تكوين  �صمان  يف 
من بلدان »�صقيقة و�صديقة«. وتوفر املدر�صة اأي�صا تكوينا متخ�ص�صا 
وموؤهال لفائدة �صباط قيادة القوات اجلوية عالوة على اأخرين منتمني 

اإىل هياكل اأخرى تابعة للجي�ش الوطني ال�صعبي.

تلم�سان

برنامج دعم احلدود 
واملطاعم املدر�سية �ساهم 

يف ت�سغيل 18 األف �ساب 
ك�صفت ال�صلطات  الولئية بتلم�صان اأن  برنامج دعم  البلديات احلدودية 
الثمانية بالولية   قد �صاهم يف رفع ن�صبة الت�صغيل بالولية اإىل ما يزيد 
عن 18 الف من�صب يف انتظار تفعيل الربامج التنموية  املتمثلة يف 03  
مناطق �صناعية بكل من مغنية وال�صواين وبني بو�صعيد  وم�صنع للزيوت 
واآخر للزجاج و�صوق للجملة وتو�صيع  املحيط امل�صقي اإىل 700هكتار  

ما يرفع من موؤ�رشات الت�صغيل باملنطقة .
ت�رشيح  يف  ربيعي   حفيف  ل�صيد  بالولية  الت�صغيل  مدير  واأ�صار  هذا 
�صحفي  ان موؤ�رشات الت�صغيل بولية تلم�صان قد �صهدت ارتفعا بن�صب 
م�صاهمة  بفعل   قبلها   التي  بال�صنة  مقارنة    2018 �صنة  عالية خالل 
برنامج رئي�ش اجلمهورية يف رفع عدد املنا�صب ب851 من�صب   يف 
اإطار ت�صغيل �صباب البلديات احلدودية  الثمانية  وكذا  توظيف ال�صباب 
الذي �صاهم ب  ب1211 من�صب وهو ما يعد  يف املطاعم املدر�صية 
ارتفعت  حيث   , تلم�صان  بولية  الت�صغيل  قطاع  يف  اإيجابي   موؤ�رش 
ارتفع  حني  يف  باملائة  ب245  املهني  الإدماج  على  امل�صاعدة  ن�صبة 
املدعمة  العقود  �صهدت  كما  ب156باملائة  ب  الكال�صيكي  اجلهاز 
اأدى اإىل ارتفاع عدد املن�صبني يف ال�صغل  ب109 باملائة  الأمر الذي 
اإىل 18202�صاب يف منا�صب �صغل منهم12212 من�صب يف جهاز العمل 
الإدماج املهني  و1086  و 4898يف جهاز امل�صاعدة على  الكال�صيكي 

من�صب عمل يف اجلهاز املدعم .
تلم�سان حممد بن ترار

الولية  اأن  ابراهيم  اآيت  اأو�صحت  و 
مدر�صيا  مطعما   192 على  تتوفر 
 50 قرابة  تقدم  فيما  مغلقة  منها   14
للتالميذ  باردة  وجبات  منها  باملائة 
املالية  الأغلفة  توفر  من  بالرغم 
الإطعام  لفائدة  الدولة  ر�صدتها  التي 
املدر�صي م�صرية اإىل اأن هذا »امل�صكل 
منح  غاية  اإىل  هذا  و  �صابقا  يطرح  مل 
املدر�صية  املطاعم  ت�صيري  �صالحية 

للمجال�ش البلدية«.
»جميع  اأن  امل�صوؤولة  ذات  اأ�صافت  و 
روؤ�صاء البلديات تعهدوا خالل الدخول 
جميع  بفتح  املن�رشم  املدر�صي 
املطاعم ل�صمان تقدمي وجبات �صاخنة 
للتالميذ اإل اأن الو�صعية احلالية تعك�ش 
غري ذلك« م�صرية اإىل »حتججهم باأعذار 

خمتلفة اأبرزها تاأخر اإجراءات 
نق�ش  كذا  و  املمونني  مع  التعاقد 
اآيت  ال�صيدة  اأرجعت  العاملة«,كما  اليد 
التي  الو�صعية  هذه  اأ�صباب  براهيم 
القاطنني  التالميذ خا�صة  يدفع ثمنها 

مبناطق بعيدة عن املوؤ�ص�صات الرتبوية 
ي�صطرون  الذين  و  بها  يدر�صون  التي 
اإىل  ال�صتاء  عز  يف  باردة  وجبة  لتناول 
البلدية  »نق�ش اخلربة« لدى املجال�ش 
فيما تعلق بت�صيري املطاعم الإدارية ل 
تعاقدات  باإبرام  منها  تعلق  ما  �صيما 
اأبدت  ال�صدد  مع املمونني, و يف هذا 
مديرية  ا�صتعداد  امل�صوؤولة  ذات 
اكت�صبتها  التي  اخلربة  تقا�صم  الرتبية 
البلديات  روؤ�صاء  مع  املجال  هذا  يف 
خدمة مل�صلحة التلميذ كا�صفة يف هذا 
اجتماع  لعقد  التح�صري  عن  ال�صياق 

حتول  التي  العراقيل  خمتلف  لدرا�صة 
للتالميذ  �صاخنة  وجبات  تقدمي  دون 

حت�صبا للدخول املدر�صي املقبل.
ت�صجل نق�صا  التي  البلديات  و من بني 
عا�صمة  املدر�صي  الإطعام  جمال  يف 
الولية بلدية البليدة اأين اأرجع رئي�صها 
حممود بلعزوط يف ت�رشيح اأ�صباب عدم 
تقدمي عدد من املطاعم املوزعة عرب 
اقليم بلديته لوجبات �صاخنة اإىل »نق�ش 
اليد العاملة خا�صة الطباخني« متعهدا 
الدخول  خالل  الو�صعية  هذه  بتدارك 

املدر�صي املقبل.

م٫�س

عا�صت بلدية �صيدي حل�صن 04كلم غرب 
الأ�صبوع  نهاية  بلعبا�ش  �صيدي  مدينة 
للطريق  وقطع  عارمة   احتجاجات 
تلم�صان  بني  الرابط   07 رقم  الوطني 
بلدية  يعرب  الذي  بلعبا�ش  و�صيدي 
الإفراج  مبا�رشة عقب   , �صيدي حل�صن 
عن قائمة امل�صتفيدين   من 327 �صكن 
على  ت�صمنت  والتي  ايجاري  عمومي 
اأ�صماء اأ�صخا�ش ل تتوفر فيهم �رشوط 

املحتجني,  اأكده  ملا  وفقا  ال�صتفادة 
املحلية  ال�صلطات  على  اأعابوا  الذين 
بعني  اأخذها  عدم  حل�صن  ل�صيدي 
العتبار لالأولويات ولعامل الأقدمية يف 
درا�صتها للملفات املودعة على م�صتوى 
بح�صور  مطالبني   الدائرة   م�صالح 
عبد  احمد  �صا�صي  ال�صيد  الولية  وايل 
احلفيظ للتحقيق يف قائمة امل�صتفيدين 
التي  الحتجاجات  اندلع  وفور  هذا   .

مل�صريات  املعار�صة  دعوة  مع  تزامنت 
وايل  تدخل  اخلام�صة  العهدة  �صد 
وكلف  ال�رشعة   جناح  على  الولية 
القادر  عبد  ال�صيد  للولية  العام  الأمني 
القائمة  جتميد  قرار  باإم�صاء  برادعي 
ال�صمية للم�صتفيدين  اإىل غاية  النظر 
اإدارية  مواقع  لها  فتح  التي  الطعون  يف 
هوية  يف  حتقيق   فتح  مع  لإيداعها 
امل�صتفيدين وعالقاتهم بلجنة ال�صكن , 

ورغم ذلك جتددت الحتجاجات م�صاء 
للمدينة  ال�رشقية  باجلهة  اخلمي�ش 
ملدخل  الدوراين  املحور  واأغلقوا 
الوايل  بح�صور  للمطالبة  املدينة  
م�صالح  تدخلت  وقد  هذا   , �صخ�صيا 
لتفادي  املحتجني  طوقت  التي  الأمن 
خا�صة  اإىل مترد  الحتجاج  هذا  حتول 

يف ظل الأو�صاع الراهنة .
�سيدي بلعبا�س : حممد بن ترار

الغرب  مبدن  الرقابة  م�صالح  حذرت 
يف  النتباه   من  جتارها   اجلزائري  
من  الغذائية  باملواد  التزود  عملية 
�صالحية  من  والتاأكد  اجلملة  حمالت 
املواد الغذائية التي يتم اقتنائها  قبل  
ال�صميد  خا�صة    , للم�صتهلك  بيعها 
والنب   وال�صكر  والبقوليات  والعجائن 
�رشية  ور�صات  اكت�صاف  بعد  وذلك 
لإعادة تعبئة املواد  الغذائية  الفاقدة 
جديد   و�صم  ومنحها  لل�صالحية  
بوهران   منخف�صة  باأ�صعار  وبيعها 
والتي لتزال مديرية التجارة  بوهران  
يف  �صابقة  يعد  الذي  المر  يف  حتقق 

تاريخ التجارة . هذا  وكانت  مديرية 
بوهران قد متكنت من حجز    التجارة 
6. 31 طن من املواد الغذائية منتهية 
التي  الور�صات  احدة  يف  ال�صالحية 
تقوم بتفريغها  واإعادة تعبئتها بطريقة 
جديدة مع منحها و�صم وتاريخ جديد  
بحي ال�صديقية , حيث اأكدت  مديرية 
الغذائية  املواد  اأن  لوهران  التجارة  
�صالحيتها,  انتهت  التي  املحجوزة 
وال�صميد  الفرينة   من  اأ�صا�صا  تت�صكل 
واحلم�ش.   والك�صك�ش  الأبي�ش  والأرز 
حمالت  يف  مكد�صة  عليها  عرث  والتي 
ال�صديقية  بحي  باجلملة  بائع  

)وهران(, كانت موجهة لإعادة تعبئتها 
مت  اين  جديد  بو�صم  بيعها  اأجل  من 
العمومية  باملفرغة  واإتالفها  حجزها 
امل�صالح  بح�صور  بونيف  حلا�صي 
مع   التحقيق  مبا�رشة  ومت  املخت�صة, 
بتهمة  ق�صائيا  متابعته   قبل  التاجر 
العمومية. هذا  ال�صحة  الغ�ش وتهديد 
اأن  مديريات  واأ�صارت م�صالح مقربة 
يقتني  التي  الغربية  الوليات  التجارة 
من  الغذائية  املواد  جتارها  اغلب 
حذرت  قذ   , بوهران  اجلملة  حمالت 
للو�صم  النتباه  ب�رشورة  جتارها 
التعبئة  وطريقة  ال�صالحية  وتاريخ 

خا�صة   , الغذائية  املواد  اقتناء  قبل 
بعد و�صول معلومات تفيد باأن  التاجر 
املوقوف  لي�ش الوحيد الذي يلجاأ اإىل 
الفاقدة  الغذائية  املواد  تعبئة   اإعادة 
ودون  للخ�صائر  درءا  لل�صالحية  
الأمر  العمومية   بال�صحة  املبالة 
للغرب  التجارة  مديريات  اأرغم  الذي 
وتوعية  مراقبة  حمالت  �صن  على 
الظاهرة اجلديدة  لهذه  الت�صدي  بغية 
وحماية  جهة  من  التجارة  قطاع  يف 
,والأمرا�ش  الت�صممات  من  للم�صتهل 

اخلطرية من جهة اأخرى
حممد بن ترار

للجزائر  التطهري  و  املياه  �رشكة  اأعلنت 
اأن  لها  بيان  يف  اجلمعة  اأم�ش  )�صيال(, 
يومي  �صيتوقف  ال�رشوب  باملاء  التزويد 
م�صتوى  على  املقبلني  الثالثاء  و  الثنني 
13 بلدية باجلزائر العا�صمة ب�صبب اأ�صغال 
ال�صبكة. و �صي�صمل  ال�صيانة على م�صتوى 

و  ح�صن  بابا  التالية  البلديات  النقطاع 
الدويرة و اخلراي�صية و بري توتة )جزئيا( 
�صبل  اأولد  و  )جزئيا(  املرجة  ت�صالة  و 
العا�صور  و  ال�صحاولة  و  درارية  و  )جزئيا( 
و اأولد عا�صور و اأولد فايت و ال�صويدانية 
ال�رشاقة,  و  اهلل(  )عني  ابراهيم   دايل  و 

ب�صبب  النقطاع  �صيتم  و  البيان.  اأو�صح 
و�صع  عرب  التخزين  قدرة  تعزيز  اأ�صغال 
الدويرة  يف  جديد  خزان  اخلدمة  حيز 
اأما  للمياه  ناقلتني  قناتني  ربط  اأ�صغال  و 
بلديتي  م�صتوى  على  الأ�صغال  بخ�صو�ش 
الدويرة ف�صيتم اجنازها  ت�صالة املرجة و 

لولية  املائية  املوارد  من طرف مديرية 
على  فرباير   25 الثنني  من  اجلزائر 
الثالثاء  غاية  اإىل  �صباحا  الثامنة  ال�صاعة 
�صباحا.  الثامنة  ال�صاعة  على  فرباير   26
اإطار التح�صري  و تندرج هذه الأ�صغال يف 
تزويد  �صمان  بهدف  ال�صطياف  ملو�صم 

ال�صالح  باملاء  العا�صمة  اأعايل  بلديات 
لل�رشب.

اأنها  ال�صياق,  ذات  يف  »�صيال«  اأكدت  و 
ل�صمان  �صهاريج  ذات  �صاحنات  �صت�صخر 
تزويد املوؤ�ص�صات العمومية وامل�صت�صفيات 
باملياه و عودة التزويد باملياه يف البلديات 

املعنية �صيكون تدريجيا خالل يوم الثالثاء 
26 فرباير كما ذكرت »�صيال« برقم مركز 
اخلا�ش  العملياتي  الهاتفي  ال�صتقبال 
ا�صتف�صارات  ل�صتقبال   »1594« بال�رشكة 
وان�صغالت الزبائن 24 �صاعة يف اليوم و7 

اأيام يف الأ�صبوع. 

بعد احتجاج املق�سيني ب�سيدي حل�سن  

مديريات التجارة للغرب 

.             حجز 31٫6طن من املواد الغذائية الفا�سدة 

يومي االثنني و الثالثاء املقبلني

وايل بلعبا�س يجمد قائمة اال�ستفادة من  327 م�سكن

حمالت رقابة للحماية من الت�سممات  واالأمرا�س

انقطاع التزويد باملاء ال�سروب بغرب العا�سمة 

البليدة 

ن�سف املطاعم املدر�سية 

تقدم وجبات باردة للتالميذ
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تقارب ن�سبة املطاعم املدر�سية املوزعة 
عرب والية البليدة و التي تقدم وجبات 

باردة للتالميذ الن�سف فيما مل تفتح اأخرى 
اأبوابها من االأ�سا�س بالرغم من تعهد روؤ�ساء 

بلديات مع بداية املو�سم الدرا�سي ب�سمان 
تقدمي الوجبات ال�ساخنة للتالميذ ح�سبما 

ك�سفت عنه اليوم اخلمي�س مديرية الرتبية 
غنيمة اآيت ابراهيم.



الطيبات  بلدية  رئي�س  ك�شف 
ت�رصيح  يف   ، ببوخة  �شعيد 
�شحفي خ�س به يومية »الو�شط 
تدعمت  لوحدها  بلديته  اأن   ،«
تكلفته  فاقت  مايل  بغالف 
االجمالية 50 مليار و300 مليون 
جملة  جت�شيد  بهدف   ، �شنتيم 
لفك  التنموية  امل�شاريع  من 
على  املواطنني  عن  العزلة 
االعتبار  اعادة  عمليات  غرار 
 ، الداخلية  الطرقات  ل�شبكة 
ال�شحي  ال�رصف  قنوات  تاأهيل 
االنارة  �شبكة  ترميم  اعادة  ،مع 
املدعمة  االنارة  و  العمومية 
عن  ناهيك   ، ال�شم�شية  بالطاقة 
العمليات  من  هام  عدد  ت�شجيل 
املوجهة لفائدة احلركة ال�شبانية 
احياء  جميع  لدعم  والريا�شية 
اجلوارية  باملالعب  البلدية 
ويف   ، ا�شطناعيا  املع�شو�شبة 
ذات  اأكد  فقد  مت�شل  �شياق 
فخامة  جمهودات  اأن  املتحدث 
رئي�س اجلمهورية املجاهد عبد 
لتنمية املناطق  بوتفليقة  العزيز 
ال  الكبري  البالد  بجنوب  النائية 
ينكرها اال جاحد ، داعيا اجلميع 
لطرح  مكتبه  من  التقرب  اىل 
النظر  اعادة  قبل  ان�شغاالتهم 
فيها �شواء على م�شتوى امل�شالح 
املدراء  مع  التن�شيق  اأو  املعنية 

اليجاد  والوالئيني  التنفيذيني 
حلول جادة لها .

رئي�س  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
بلدية بن نا�رص بدائرة الطيبات 
يف  اهلل  عبد  بن  الرحمان  عبد 
ت�رصيح مقت�شب له معنا اأن بلديته 
تدعمت بغالف مايل هام يتمثل 
يف 32 مليار �شنتيم بعنوان ال�شنة 
جت�شيد  بهدف   ،2019 املالية 
التنموية  امل�شاريع  من  جملة 
الفارطة  ال�شنة  منذ  املقرتحة 
التهيئة  مقدمتها  يف  تاأتي  والتي 
عبد  بن  �شدد  ،كما  احل�رصية 
نا�رص  بن  منطقة  دعم  على  اهلل 

مع�شو�شبة  جوارية  مالعب  بـ07 
التكفل  بهدف  وذلك  ا�شطناعيا 
الفعلي والتام بان�شغاالت اال�رصة 

الريا�شية واحلركة ال�شبانية .
اأكد  فقد  املنقر  ببلدية  اأما 
االأخرية  هذه  مري  رابحي  العيد 
 34 عن ر�شد غالف مايل قدره 
مليار و260 مليون �شنتيم بهدف 
جت�شيد جملة من امل�شاريع التي 

لها �شلة بيوميات املواطنني .
اأكد  فقد  اخر  �شعيد  وعلى   
يف   ، الطيبات  بدائرة  االأميار 
اأنه   ، معنا  حديثهم  معر�س 
اجلبارة  املجهودات  بف�شل 

لوايل الوالية عبد القادر جالوي 
الن�شغاالت  الدائمة  ومتابعته 
متطلبات بلدياتهم فقد حت�شلت 
مايل  غالف  على  االأخرية  هذه 
�شنتيم  مليار   110 فاق  �شخم 
مليزانية  تاريخية  �شابقة  يف 

بلدياتهم ح�شب قولهم .
تلك  روؤ�شاء  اأجمع  االأخري  ويف 
توجه  �رصورة  على  البلديات 
الهيئة الناخبة بقوة يوم اخلمي�س 
18 اأفريل املقبل الجناح العر�س 
الفر�شة  تفويت  و  االنتخابي 
على املرتب�شني باأمن وا�شتقرار 

البالد .

ترويج  ظاهرة  مكافحة  اإطــار  يف 
العقلية  واملوؤثرات  املخدرات 
و�شط ال�شباب ، ومن اجل ت�شييق 
من  للحد  مرتكبها  على  اخلناق 
ال�رصعيني  الغري  طلبها  و  عر�شها 
احل�رصي  االمن  عنا�رص  متكن   ،
لن�شاط   حد  و�شع  من   ، ال�شابع 
املوؤثرات  ترويج  اإحرتف  �شاب 

العقلية  باإقليم االخت�شا�س.
اأثناء  متت   ، العملية  تفا�شيل   
بدوريات  ال�رصطة  عنا�رص  قيام 
اأين   ، االإخت�شا�س  باإقليم  راجلة 
ليتم   ، اإنتباههم �شاب م�شبوه  لفت 
التلم�س  لعملية  واإخ�شاعه  توقيفه 
للمحل  التفتي�س  و  اجل�شدي 
على  بحوزته  العثور  ليتم  التجارى 
كمية من املوؤثرات العقلية ، معدة 

االأمن  مقـر  اإىل  حول  اأين  للرتويج 
 ، التحقيق  اإجراءات  ملوا�شلة 
عـنا�رص  جنح  املوايل  اليوم  ويف 
الرابع  احل�رصي  باأمن  ال�رصطة 
حمل  اأخر  �شاب  توقيف  من 
هويته  من  التحقيق  واأثناء  �شبهة 
واإخ�شاعه لعملية التلم�س اجل�شدي 
القانونية عرث بحوزته على قطعة 
من املخدرات )كيف معالج( ق�شد 

اال�شتهالك ال�شخ�شي.
اإجراءات  كافة  اإ�شتيفاء  عـقـب 
مت   ، املوقوفني  مع  التحقيق 
ق�شائية  جزائية  ملفات  اإعـداد 
اأمام اجلهات  �شدهما وتقدميهما 
يف  لتورطهم  املخت�شة  الق�شائية 

جرائم معاقب عليها قانونا . 
�أحمد باحلاج

عري�س  قرية  قاطنو  يتخبط 
احلمولة ببلدية �شيدي خالد على 
اأوالد  االإدارية  م�شتوى املقاطعة 
من  جملة  يف   ، بب�شكرة  جالل 
ب�شبب   ، منتهية  الغري  امل�شاكل 
من  اال�شتفادة  من  حرمانهم 
�شنة   30 لزهاء  الكهرباء  �شبكة 

كاملة .
طالب  العديد من �شاكنة  القرية 
املذكورة ، م�شالح بلدية �شيدي 
خالد وعلى راأ�شها رئي�س املجل�س 
ال�شعبي البلدي ، ب�رصورة برجمة 
على  للوقوف  ميدانية  زيارة  لهم 
يكابدونها  التي  املعاناة  حجم 
واإىل   الثمانينات  �شنوات  منذ 
ب�شبب   ، احلايل  القرن  غاية 
الكهرباء  ل�شبكة  افتقارهم 
املعاناة  حجم  من  لتخلي�شهم  
باإ�شتعمالهم  يكابدونها  التي 

ترقيعي  كحل  اليدوية  للم�شابيح 
التخفيف  بغية  وذلك   ، منا�شب 
من تبعات غياب الكهرباء ، ومما 
حمدثونا  وا�شتياء  تذمر  يثري 
طرف  من  املطبق  ال�شمت  هو 
تدارك  يف  الو�شية  اجلهات 
اإن�شغاالتهم العالقة التي جتاوزها 
ب�شبب   ، قولهم  حد  على  الزمن 
يف  املفا�شلة  �شيا�شة  اإنتهاج 
توزيع امل�شاريع االإمنائية ، حيث 
املت�رصرين  ال�شكان  يخفي  مل 
نيتهم  امل�شتمرة  املع�شلة  من 
حركة  يف  لل�شارع  اخلروج  يف 
للمطالبة  مفتوحة  احتجاجية 
 ، امله�شوم  بحقهم  و�شفوه  مبا 
التنموية  باإن�شغاالتهم  التكفل  يف 
مبثابة  ح�شبهم  اأ�شبحت  التي  

حلم يراود يومياتهم . 
�أحمد باحلاج

متكنت نهاية االأ�شبوع املن�رصم  
يف  املتخ�ش�شة  االأمن  م�شالح 
�رصعية  الغري  الهجرة  مكافحة 
بالكتيبة  املنظمة  واجلرمية 
للدرك  املتنقلة  االإقليمية 
امل�شماة  باملنطقة  الوطني 
للمقاطعة  التابعة  خالد  ب�شيدي 
بوالية  جالل  اأوالد  االإدارية 
واعتقال  توقيف  من  ب�شكرة 
جن�شيات  من  اأفارقة  رعايا   10
والنيجر  مايل  لدول  خمتلفة 
والغابون  والكامريون  وت�شاد 
اقتيادهم  ليتم   ، العاج  و�شاحل 
للم�شلحة املعنية وبعد ا�شتكمال 

اإجراءات التحقيق معهم واإعداد 
مت  �شدهم   ق�شائية  ملفات 
وكيل  اأمام  تقدميهم  مبوجبها 
اأوالد  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
ب�شنة  اإدانتهم  مت  اأين   ، جالل 
�شجنا موقوفة النفاذ مع تغرمي 
كل واحد منهم بـ 28 األف دينار 
جزائري قبل ا�شتكمال اإجراءات 
احلدود  ملركز  حتويلهم 
بتمرنا�شت متهيدا لطردهم من 
االإقامة  بتهمة  الوطني  الرتاب 
بلدانهم  نحو  �رصعية  الغري 

االأ�شلية .
�أحمد باحلاج

 تدعمت موؤخر� �لبلديات �لثالثة بد�ئرة �لطيبات �لو�قعة 200 كلم عن مقر والية ورقلة ، بغالف 
مايل �سخم فاقت تكلفته �الجمالية 110 مليار �سنتيم الإنعا�ش و�قع �لتنمية �ملحلية و�لتكفل 

�مل�ستعجل بان�سغاالت �جلبهة �الجتماعية �ملحلية .

بلديات د�ئرة �لطيبات بورقلة

مبعوث �لو�سط لد�ئرة 
�لطيبات : �أحمد باحلاج 

�سخ 110 مليار �سنتيم لإنعا�ش التنمية 

وجه موؤخرا والة اجلنوب ال�رصقي  
تعليمات �شارمة للم�شالح املعنية 
�شحب  يف  االإ�رصاع  اأجل  من   ،
قب�شة  من  ال�شناعي  العقار 
الذين  الفا�شلني   امل�شتثمرين 
جت�شيد  يف  ال�رصوع  عن  عجزوا 
العام  يجهلها  الأ�شباب  م�شاريعهم 

واخلا�س .
وك�شفت م�شادر موثوقة لـ »الو�شط 
 ، االأغواط   ، ورقلة  والة  اأن   ،  «
كانوا   وب�شكرة   الوادي   ، غرداية 
تعليمات  موؤخرا   وجهوا   قد 
وعلى  امل�شرتكة  للم�شالح  �شارمة 
الدولة  اأمالك  مديريات  راأ�شها 
و   العقارية  الوالئية  الوكالة  و 
من   ، واملناجم  ال�شناعة  مديرية 
التدابري  اتخاذ  يف  االإ�رصاع  اأجل 
الالزمة  االإ�شتعجالية  واالإجراءات 
من  5000هكتار  قوامه  ما  ل�شحب 
بلديات  ال�شناعي مبختلف  العقار 
امل�شتثمرين  من  الواليات   تلك 
املتخاذلني ب�شبب التاأخر الفا�شح 
يف اإنطالق جت�شيد م�شاريعهم على 
تولد  الذي  االأمر   ، الواقع  اأر�س 
عنه امتعا�س كبري من طرف والة 

اجلمهورية الذين  بدورهم ك�شفوا  
االأخرية  امليدانية  خرجاتهم  يف 
اأن  املذكورة   الواليات  لبلديات 
ملف االإ�شتثمار باإقاليمهم  ال يزال 
الدولة  تطلعات  م�شتوى  عن  بعيد 
االأخرية  هذه  اأن  تاأكيدهم  رغم   ،
االإمكانيات  لتوفري  جاهدة  �شعت 
اجلمة  ال�شعوبات  وتذليل  املادية 
الراغب  ال�شباب  بال  توؤرق  التي 
النهو�س  اأجل  من  االإ�شتثمار  يف 
به وحتقيق الوثبة املنتظرة  منه ، 

باعتبار هذا القطاع  ابرز  البدائل 
طرف  من  امل�شتحدثة  الرئي�شية 
حكومة الوزير االأول اأحمد اأويحي 
املحروقات  لقطاع  التبعية  الإنهاء 
الذي تهاوت اأ�شعاره يف البور�شات 

العاملية .
من جهة ثانية فقد ثمنت جمعيات 
ما  التنموي  بال�شاأن  مهتمة  حملية 
و�شفته بالقرار ال�شارم للم�شوؤولني 
على  التنفيذية   الهيئات  على 
الواليات   لهذه  االإدارية  امل�شالح 

خالله  من  يهدف  والذي   ،
�شواء  االإ�شتثمار  قطاع  لتطهري 
ال�شناعي اأو الفالحي من الدخالء 

»امل�شتثمرين الوهميني ».
 ويف اإنتظار تطهري العقار ال�شناعي 
تبقى  املغامرين  امل�شتثمرين  من 
املعنية حت�شي  االدارية  امل�شالح 
امل�شتثمرين  ملفات  من  االأالف 
املجال  لهذا  الولوج  يف  الراغبني 

وباعتماداتهم املالية اخلا�شة .
�أحمد باحلاج

بعد �ح�ساء 5000هكتار من �لعقار �ل�سناعي غري م�ستغلة

ولة اجلنوب ال�سرقي ي�سحبون العقار من امل�ستثمرين املغامرين 

بحوزتهم خمدر�ت و موؤثر�ت عقلية

بعد مرور 30 �سنة من تاأخر ربطها بالكهرباء 

�أوالد جالل بب�سكرة 

فرقة مكافحة املخدرات بورقلة 
تلقي القب�ش على ثالث �سباب

�سكان قرية عري�ش احلمولة ب�سيدي 
خالد يعي�سون  حياة بدائية 

طرد 10 رعايا اأفارقة بتهمة 
الإقامة الغري �سرعية 
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و قال املتحدث باأنه متت �صيانة 
ب  تقدر  م�صافة  عرب  ال�صبكة 
بخلق  تو�صيعها  و  خط  األف   20
مت  كما  جديد،  خط  اآالف   10
العمل على �صيانة �صبكة االألياف 
اإىل  م�صريا  كلم،   87 ب  الب�رصية 
الب�رصية  االألياف  �صبكة  طول  اأن 
الوالية،  اإقليم  عرب  املج�صدة 
يقدر ب 820 كلم، ما �صمح باإجناز 
للزبائن  الربط  من  األف خط   11
خمتلف  ربط  اإىل  باالإ�صافة   ،
م�صت  و  بال�صبكة،  البلديات 
املا�صية  ال�صنة  خالل  العملية 
 230 ب  كربى  اأحياء  خم�صة   ،
زبونا، على اأن يتم تعميم العملية 
اأو�صح  و  الزبائن،  باقي  على 

عملية  هناك  باأن   ، املتحدث 
قيد االإجناز على م�صافة 71 كلم، 
بلغت ن�صبتها 60 باملائة.و اأو�صح 
اأن  املنتظر  من  باأنه  امل�صوؤول، 
بلديتي  ربط  يف  االنطالق  يتم 
جيملة  و  ياجي�س  بني  بودريعة 
باالألياف الب�رصية، موؤكدا على اأن 
اإقليم  الربط �صتنتهي عرب  عملية 
الوالية قبل نهاية ال�صدا�صي الثاين 
ناحية  من  و  احلالية  ال�صنة  من 
االأرقام ، اأ�صار امل�صوؤول ، اإىل اأن 
عدد زبائن خط الهاتف يقدر ب 
ب  االنرتنت  و  م�صارك  األف   52
يتعلق  ما  يف  اأما  زبون،  األف   42
الرابع  اجليل  االنرتنت  بخدمة 
تطرق  زبون.و  األف   25 ب  يقدر 
املتحدث اإىل اأن �صيا�صة جت�صيد 
 ، بالقطاع  التنموية  امل�صاريع 

رافقها برنامج تكويني م�س جميع 
، العاملني ، باالإ�صافة اإىل عملية 
تهيئة خمتلف املراكز على  غرار 

والتفكري  جيجل   ، امليلية  مركز 
باإحدى  جديد  موقع  اإجناز  يف 

البلديات  ال�رصقية اجلنوبية  . 

اأو�شح املدير العملي الت�شاالت اجلزائر بجيجل  خالل ندوة �شحفية عن وجود م�شاريع عديدة 
لتو�شيع ال�شبكة عرب كافة املناطق العمرانية و اجلبلية وحت�شني اخلدمات املقدمة  حيث قدر عدد 

مواقع اجليل الرابع حاليا  ب 49 موقعا ، من بينها خم�شة منجزة يف 2018 و من املتوقع زيادة 12 موقعا 
جديدا هذه ال�شنة و �شيم�ص باخل�شو�ص املناطق اجلبلية.

90 باملائة تغطية الهاتف يف جيجل 

ر. هزيل

م�ستقبالالرابعاجليلبخدمةموقعا12تدعيم

تب�شة

�شيدي بلعبا�ص

غرداية

معهد علوم الن�شاطات البدنية والريا�شية بجامعة امل�شيلة 

ندوةحولم�ستجداتال�سندوقالوطنيللتاأمنيعلىالبطالة

ا�ستكمالمقرالإذاعةاجلهويةوامل�سرحاجلهويوجم�سمالقبةال�سماوية

ب�سبكةتطيحال�سرطة
املتاجرةيفاملهلو�سات

لق�سمرئي�سًااأ�سامةمرنيز
مديرايعقوبيوفاحت،الإدارة

التي  النوعية  للعمليات  موا�صلة 
عاجلتها م�صالح ال�رصطة بغرداية 
خالل االأ�صابيع الفارطة لدح�س 
منابعها  جتفيف  و  اجلرمية 
،متكنت م�صالح االأمن احل�رصي 
االإطاحة  من  بغرداية  الثاين 
ب�صبكة متتهن الرتويج للموؤثرات 
العقلية و املخدرات ،مع توقيف 
14 م�صتبه فيهم ترتاوح اأعمارهم 
حجز  مع  �صنة   40 و   35 مابني 
مهلو�س  174500قر�س  اأكرث من 
من خمتلف االأنواع و كذا 7500 
املهلو�صة  ال�صوائل  من  مليلرت 
من  50غ  اأكرث من  اإىل  باالإ�صافة 

الكيف املعالج .
اإىل  تعود  الق�صية  حيثيات 
قيام  اإثر  على  الفارط  االأ�صبوع 
الثاين  احل�رصي  االأمن  عنا�رص 
ب�صدد  كان  �صخ�س  توقيف  من 
حيث   ، املخدرات  ا�صتهالك 
ال�رصطة  مقر  اإىل  حتويله  مت 
االأمثل  اال�صتغالل  خالل  من  ،و 
للم�صتبه فيه و القيام مبجموعة 
اإ�رصاف  حتت  التفتي�صات  من 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
اىل  التو�صل  ،مت  االخت�صا�س 
ترتاوح  اآخرين  �صخ�صني  توقيف 
�صنة   40 و   30 بني  ما  اأعمارهم 
و  مهلو�س  قر�س   30 حجز  مع 
على   ( املخدرات   من  كمية 

�صكل مراود ( .
التحقيقات  لعملية  موا�صلة 
خمتلف  ا�صتغالل  عرب  املعمقة 

التحري  و  البحث  تقنيات 
بني  التن�صيق  كذا  و  ال�رصطية 
العملياتية  امل�صالح  خمتلف 
اأمن  كذا  و  الق�صائية  لل�رصطة 
وجود  ،تبني  بغرداية  احلوا�رص 
متتهن  بالوالية  ل�صبكة  ن�صاط 
العقلية  للموؤثرات  الرتويج 
اأنواعها  و  اأ�صنافها  مبختلف 
داخل الوالية ،اإ�صافة اإىل امتداد 
ن�صاطها اإىل بع�س واليات الوطن 
، حيث اأثمرت عمليات البحث و 
اأفراد  باقي  تفكيك  التحري من 
هاته ال�صبكة الواحد تلو االآخر .
من  مكن  ال�صبكة  هاته  تفكيك 
ترتواح  �صخ�س   11 توقيف 
40�صنة  و   25 بني  ما  اأعمارهم 
من  معتربة  كمية  حجز  مع 
قدرت  املهلو�صة  االأقرا�س 
باأكرث من 174500قر�س مهلو�س 
ال�صوائل  من  7500مليلرت  و 
املهلو�صة ،و بعد ا�صتكمال كافة 
املعمول  القانونية  االإجراءات 
فيهم  امل�صتبه  تقدمي  مت  بها 
الق�صائية  اجلهات  اأمام   14
ا�صتهالك  ب�صبب  منهم  ،ثالثة 
العقلية  املوؤثرات  و  املخذرات 
) اأقرا�س مهلو�صة( و 11 م�صتبه 
ب�صبب   ) ال�صبكة  اأفراد    ( فيهم 
للموؤثرات  الرتويج  و  حيازة 

العقلية بطريقة غري �رصعية .
ب.ع

حممد  جامعة  عرفت 
بو�صياف بامل�صيلة  وبال�صبط 
وتقنيات  علوم  معهد 
الن�صاطات البدنية والريا�صية  
التعيني  قرارات  من  عدداً 
على  ن�صت  والتي   ، اجلديدة 
مرنيز  اأ�صامة  الدكتور  تعيني 
العديد  وله  بالق�صم  االأ�صتاذ 
االأبحاث  يف  امل�صاركات  من 
على  وحا�صل  واملن�صورات 
�صوق  جامعة  من  املاجي�صرت 
من  والدكتوراه  اأهرا�س  
نظرية  3 يف  اجلزائر  جامعة 
البدنية  الرتبية  ومنهجية 
لق�صم  رئي�صاً   ، والريا�صة 
الريا�صي  والت�صيري  االدارة 
خلفا للدكتور بن ارجم اأحمد 
الدكتور  تعيني  ت�صمنت  كما 
للمعهد  مديرا  يعقوبي   فاحت 
خلفا ل�صابقة الدكتور بو�صكرة 
اأحمد وبذلك �صيكون م�صوؤوالً 
االأكادميية  االإدارة  عن 
واالإدارية للمعهد  الذي يتكون 
والت�صيري  االدارة  ق�صم  من 
الريا�صي ق�صم الرتبية البدنية 

ق�صم التدريب الريا�صي ق�صم 
املكيف  الريا�صي  الن�صاط 
واالت�صال  االعالم  ق�صم 
اإىل  باالإ�صافة  الريا�صي 
ا  م�صوؤولياته االأكادميية و اأي�صً
التدري�س  مهامه كع�صو هيئة 

بتدري�س الطالب  
ويف اأول انطباع حول التعيينات 
التي  والتغيريات  اجلديدة 
اجلميع  عرب  املعهد  �صهدها 
التي  للخطوة  ارتياحهم  عن 
ح�صبهم جاءت يف وقتها  اأين 
قال : الطالب " جوادي يو�صف 
التي  التغيريات  مع  نحن    "
نف�س  الإعطاء  منها  البد  كان 
الدكتورين  وباختيار  جديد 
املتميزين واملعروفني يتاأكد 
اأثبتت  اأن اجلهات امل�صوؤولة  
الكفاءة  على  تعتمد  اأنها 
الأجل  واجلدية  وال�صباب 
وحتقيق  التميز  مالم�صة 
االرتقاء باملعهد واال�صتمرار 
كل  على  النجاحات  يف 

االأ�صعدة . 
خل�شربن يو�شف   

يف ندوة �صحفية حول م�صتجدات 
على  للتاأمني  الوطني  ال�صندوق 
خالل  تب�صة   وكالة  البطالة 
خالل  ن�ّصطها   �صحفّية  ندوة 
الي�صد  اجلاري  اال�صبوع  هذا 
مدير الوكالة  مراد زمال بقاعة 
حافة  مبقردارال�صّ الّندوات 
، ك�صف عن م�صتجّدات  بتب�صة- 
ن�صاطات  ح�صيلة  و  قطاعه 
املنق�صية  ال�ّصنة  خالل  الوكالة 
دعم  من  االإ�صتفادة  واآليات   ،
العام  اأن�صاأ  الذي  ندوق  ال�صّ هذا 

 .1994
عّرف  حديثه،  معر�س  ويف 
و�رصوط  اجلهاز،  هذا  مبهام 
اال�صتفادة من خدماته ، والفئات 
الّدعم  ي�صملها  التي  العمرّية 

واملحّددة بـ " 35 اإىل 55" �صنة، 
امل�صتفيدين  تو�صيع �رصيحة  مع 
اجلالية  لتم�ّس  امل�صاريع  من 
املقيمة باخلارج، ف�صال عن بعث 
واإ�صقاط  املجّمدة  الّن�صاطات 
بالن�صبة  �س  التخ�صّ �رصط 
اجلامعية،  ال�صهادات  حلاملي 
حر�س  عن  املتحّدث،  واأ�صاف 
جهازه الإعادة اإدماج املحبو�صني 
، ومتكينهم من الربامج امل�صرّية 
، و�صمان دورات تكوينّية لفائدة 
اأ�صحاب امل�صاريع املطلوبة مع 
اىل  م�صيف  الّدائمة.  املرافقة 
اإح�صائية،  معطيات  بع�س  ذلك 
على  املودعة  امللّفات  عدد  اأّن 
م�صتوى ال�صندوق بتب�صة خالل" 
2019"، بلغت" 8798" ملّفا منها 

" 639" ملّفا ل�صالح املراأة .
قائال، اأّنه مّت متويل ودعم" 181" 
تعنى   ،  "2018 خالل"  موؤ�ّص�صة 
موؤ�ّص�صة   "175  " منها  بالفالحة 
 ، االأغنام  تربية  يف  ة  خمت�صّ
تربية  يف  خمت�صتني  وموؤ�ص�صتني 
موؤ�ّص�صات  اأربعة  و  االأبقار، 
الّدجاج  وت�صمني  لرتبية  موّجهة 
املودعة  امللّفات  عدد  اأّن  ،و 
 3558 اإىل"  و�صل  البنوك،  لدى 
"ملّفا، من �صمنها " 264 " ملّفا 
امللّفات  عدد  بلغ  فيما  للمراأة، 
املمّولة " 3106" موؤ�ّص�صة خالل 
على  عالوة  املنق�صي،  العام 
ا�صتحداث "215" موؤ�ّص�صة �صمن 

�صعب جديدة.
كما حتّدث مدير" الكناك "، عن 

 "21-06 رقم"  القانون  حمتوى 
 ، دي�صمرب2006   11 يف  املوؤرخ 
حتفيز  باإجراءات  واخلا�س 
وا�صهب   ، الت�صغيل  ترقية  ودعم 
ندوق  ال�صّ مهام  يف احلديث عن 
البطالة،  عن  للّتامني  الوطني 
الّن�صاطات  اإحداث  دعم  ومنها 
ذوي  البّطالني  طرف  من 
امل�صاريع البالغني ما بني ثالثني 
�صنة  وخم�صني  خم�صة  و  �صنة  
الوزير  ال�صيد  تعليمة  ح�صب 
اإطارخمّطط  يف  اجلهاز   لهذا 
دعم الّتنمية االقت�صادية وترقية 
واعدة  اآفاقا  وفتحت  ال�صغل 
وامل�صاهمة  الرثوة  ل�صناعة 
ب�صكل الفت يف الّتنمية املحلّية.
ع/ ر�شيد تب�شة

�صدد وايل والية �صيدي بلعبا�س 
عبد  احمد  �صا�صي  ال�صيد 
على  االأ�صبوع  نهاية   احلفيظ  
باملرافق  االهتمام  �رصورة  
بها  تزخر  التي  الثقافية  
يف  رائدة  تعترب  التي  املدينة  
الن�صاطات الثقافية واملعار�س 
والن�صاطات  وامللتقيات   
اجلزائري  بالغرب  الدولية  
�صيدي  مدينة  ان  م�صريا   ،
بلعبا�س متلك مكانة هامة  يف 
الثقافة  اجلزائرية ، م�صريا اأن 
مايل  مبلغ  باقتطاع  كفيل  هذا 
هام من الغالف الذي خ�ص�صته 
خالل  للوالية  الداخلية  وزارة 

زيارة وزير الداخلية نور الدين 
خالل   املدينة  اىل  بدوي  

االأ�صابيع املا�صية  .
م�رصوع  على  وقوفه  فخالل 
ل�صيدي  اجلهوية  االإذاعة 
تاأخرا  يعرف  الذي  بلعبا�س 
ملبلغ  ا�صتهالكه  رغم  كبريا 
الوايل على  90 مليون دج  اكد 
يف  امل�رصوع   ت�صليم  �رصورة 
تخفيف  بغية  العاجل  القريب  
القدمي  املقر  على   ال�صغط 
خا�صة   ، القدمي  لالإذاعة 
الذي  اجلديد  امل�رصوع    وان 
ويحوي  هكتارين    على  يرتبع 
هياكل هامة على راأ�صها قاعة 

للمحا�رصات بطاقة 300 مقعد 
وكافيرتيا   للتن�صيط  قاعة  و 
مكاتب   و10  ا�صتديو هات  و03 
�صت�صمح  على طابقني   موزعة 
والن�صاط  البث  تعزيز   من 
الثقايف الداعة �صيدي  بلعبا�س 

اجلهوية .
وايل  طالب  اخر  جانب  من 
�رصورة  على  بلعبا�س  �صيدي 
رد االعتبار للن�صاط امل�رصحي 
من  بلعبا�س  �صيدي  ملدينة 
م�رصح  تهيئة   اإعادة  خالل 
تدهورا  يعرف  الذي  املدينة 
باإعادة  طالب  كما  كبريا  
الن�صاط  عودة  ل�صمان  جتهيزه 

اىل اخل�صبة خا�صة وان مدينة 
بن�صاط  �صهرية   بلعبا�س 
الن�صاطات   وخمتلف  امل�رصح  
واملهرجانات  التي  ي�صتوجب 
بها  تليق  ف�صاءات  لها   اإقامة 
املعار�س  تن�صيط  وبغية   ،
 ، العلمية  والت�صلية  الثقافية  
�رصورة   على   الوايل   �صدد 
القبة  جم�صم  تهيئة  اإعادة 
يتو�صط مدينة  الذي  ال�صماوية 
احد  ويعد  بلعبا�س   �صيدي 
ي�صتوجب  والذي  رموزها  

ا�صتغالله اح�صن ا�صتغالل .
�شيدي بلعبا�ص : حممد بن 
ترار
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خماطر غري متوقعة:

ماذا لو قادت »ال�سم�س« 
اإىل حروب �سيربانية؟

ماذا لو؟.. ا�ستك�ساف الأفق: 12 �سيناريو لعام 2021

تكت�سب الدرا�سات امل�ستقبلية اأهمية كربى يف الوقت 
الراهن، اإذ بات من ال�سروري ت�سليط ال�سوء على ما 
هو اأبعد من احلا�سر، حتى يتوفر لدى �سانع القرار 
جمموعة اأكرب من البدائل، يف �سوء م�ساعدتهم يف 
التطوير والختيار، وحتدي املعتقدات القدمية، 

ومعرفة فيما يركزون اهتمامهم ومواردهم، ويف توقع 
بع�ض التطورات امل�ستقبلية اأو منعها. 

باتريك باولك 
برو�سيل�ض وناثايل فان 

رميدونك
عر�ض: �سباح 

عبدال�سبور /مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث املتقدمة

معهد  �أ�صدر  �ل�صياق،  هذ�  ويف 
للدر��صات  �لأوروبي  �لحتاد 
يناير  يف   )EUISS( �لأمنية 
لو؟  »ماذ�  بعنو�ن  تقريًر�   ،2019
�صيناريو   12 �لأفق:  ��صتك�صاف 
خربة  على  �عتمد   ،»2021 لعام 
ت�صور  يف  �لباحثني  وخيال 
من  عدد  على  بناء  �مل�صتقبل 
و�حلديثة،  �مل�صتمرة  �لتطور�ت 
ميكن  ما  معرفة  بهدف  وذلك 
�أحد�ث  ملنع  �ليوم  تغيريه 
حقيقة  ت�صبح  �أن  من  متخيلة 
و�صع  مت  وقد  �مل�صتقبل.  يف 
�ل�صيناريوهات  من  جمموعة 
ي�صتك�صف  بع�صها  �مل�صتقبلية، 
وبع�صها  �ملحتملة،  �لنز�عات 
�ل�صيا�صية  بالتطور�ت  يهتم 
�ملدمرة، و�لأزمات ذ�ت �لنتائج 
�لدول  تطور�ت  يف  �ملف�صلية 

و�لنظام �لدويل. 
�ل�صيناريوهات  كافة  وتتبع 
�إذ  و�حًد�،  هيكًل  �مل�صتقبلية 
تهتم بثلث حلظات ��صرت�تيجية: 
�للحظة �لتي يحدث فيها �حلدث 
نف�صه )2021(، و�ل�صنو�ت �لتالية 
له )2021-2025(، و�لوقت �لذي 
�أدت  �لتي  �لتطور�ت  حتدث فيه 

�إليه )2019(. 
�لتي  �ل�صيناريوهات  ومن 
بعنو�ن  مقالة  �لتقرير  يطرحها 
»ماذ� لو قادت �ل�صم�س �إىل حرب 
»باتريك  للكاتبني  �صيرب�نية«، 
)�مل�صئول  برو�صيل�س«  باولك 
�لحتاد  مبعهد  �لتنفيذي 
�لأمنية(،  للدر��صات  �لأوروبي 
و«ناثايل فان رميدونك« )�ملحلل 

�مل�صاعد باملعهد(.

�سيناريو تخيلي

يت�صور �ملوؤلفان �أنه يف 26 جو�ن 
عدم  ميثاق  توقيع  �صيتم   2021
�لدول  من  عدد  بني  �لعتد�ء 
ويف  �لوقت.  ذلك  يف  �لكربى 
�أعقابه يتحطم قطار�ن �رسيعان 
حركة  مر�قبة  نظام  ف�صل  بعد 
�ملوقعة  �لدول  �أحد  يف  �ملرور 
�نقطاع  �أدى  فقد  �مليثاق.  على 
�صعوبة  �إىل  �لكهربائي  �لتيار 
�لطو�رئ،  خدمات  ت�صغيل 
وقطع  للمكاملات،  و�ل�صتجابة 
و�خلدمات  بالإنرتنت،  �لت�صال 
�ل�صعب على  وكان من  �حليوية، 
تن�صيق  �لأزمات  �إد�رة  فرق 
عن  �لإبلغ  مت  كما  �جلهود. 
�لأخرى،  �حلو�دث  من  �لعديد 
�إنرتنت  على  �لعتماد  نتيجة 
�لتقنيات  و�عتماد  �لأ�صياء 

�لذكية.
وي�صيفان �أن �لعتماد �لو��صع على 
و�لروبوتات  �ل�صطناعي  �لذكاء 
�خلدمات  تقدمي  يف  �صاعد 
�صبيل  على  �لأ�صا�صية،  �لعامة 

للمكاملات  �ل�صتجابة  �ملثال: 
وغريها.  و�لتعيينات،  �لهاتفية، 
�لإنرتنت  �ختفاء  فاإن  ولهذ� 
فقد  كبري؛  عبء  �إىل  �أدى  فجاأة 
وتوقف  �لذكية،  �ل�صبكة  توقفت 
�ملرتو بدون �صائق عن �لعمل يف 
و�صط �لأنفاق، و�رتفعت حو�دث 
�ل�صحايا  عدد  وبلغ  �ملرور، 
يف  عنهم  �لإبلغ  مت  �لذين 
�ل�صيناريو �لتخيلي �لذي يطرحه 
من  �أكرث  �إ�صابة  مع  قتيًل،   654
700 �آخرين. كما ت�رسر �قت�صاد 
�ل�صطر�ب  �أدى  حيث  �لدولة، 
يف  كبرية  �قت�صادية  خ�صائر  �إىل 

�صوق �لأ�صهم.

معلومات  تو�فر  ظل  ويف 
جمموعة  خل�صت  حمدودة، 
�لدفاع �ل�صيرب�ين يف �لدولة �لتي 
�ملتخيل  �لهجوم  هذ�  ت�صهد 
نتيجة  كان  حدث  ما  �أن  �إىل 
هجمات �حلرمان من �خلدمات 
�لتي  �لطرق  )�إحدى   )DDoS(
�صبكات  م�صتهدفو  ي�صتخدمها 
عن  �لإنرتنت  لقطع  �لإنرتنت 
و�ملو�قع  �خلدمات  بع�س 
عن  تتوقف  لكي  و�لتطبيقات 
مما  و��صع،  نطاق  على  �لعمل( 
توليد  حمطات  تعطيل  �إىل  �أدى 
و�إيقاف  �لكهربائية،  �لطاقة 

�لإنرتنت. 
هذ�  م�صدر  �لدولة  حتديد  ومع 
�ملدمر،  �ل�صيرب�ين  �لهجوم 
على  جوية  غارة  ت�صن  فاإنها 

�لبنية �لتحتية للنقل و�لت�صالت 
�لدولة  يف  �صلكية  و�لل  �ل�صلكية 
لوقف  �لتهديد،  هذ�  م�صدر 
وي�صري  �ل�صيرب�ين.  هجومها 
�لهجوم  �أن  �إىل  �لباحثان 
�أُطلق  �لذي  �لتخيلي  �لع�صكري 
 Eternal عليه »�ل�صلم �لأبدي
 132 مقتل  �إىل  �أدى   »Peace

ا. �صخ�صً

ال�سبب الرئي�سي

�ل�صيناريو  ملناق�صة  و��صتكماًل 
�إىل  �لباحثان  ي�صري  �لتخيلي، 
�ملتحدة  �لأمم  منظمة  جهود 

بني  �لع�صكري  �لت�صعيد  لوقف 
جمل�س  و�إ�صد�ر  �لدولتني، 
يدعو  قر�ًر�  �لدويل  �لأمن 
�لفوري  و�لوقف  �حلو�ر  �إىل 
وبد�أت  عد�ئية،  �أعمال  لأية 
جهودها  �لدولية  �لدبلوما�صية 
�لتقرير  ويُ�صيف  �لأزمة.  حلل 
�لأممية  �ملنظمة  حتقيقات  �أن 
�حلكومة  مع  �لكامل  بالتعاون 
�ل�صيرب�ين  �لهجوم  �صهدت  �لتي 
��صتنتاجات  عدة  عن  �أ�صفرت 
�لعمليات  �أن  ر�أ�صها  على  مهمة، 
�ل�صيرب�نية �ل�صابقة �لتي ن�صبتها 
�لدولة  �إىل  ��صتخبار�تها  �أجهزة 
�لتهديد�ت  منها  �صدرت  �لتي 
جماعة  بالأ�صا�س  نفذتها  قد 
و�أنها   ،»Cyberian Tiger«
�أعربت  وقد  لها،  �لعد�ء  ت�صمر 

��صتيائها  عن  �صابق  وقت  يف 
عدم  ميثاق  على  �لتفاو�س  من 
يف  عار�صته  �لذي  �لعتد�ء 

�ل�صابق لأ�صباب �صيا�صية. 
»�لأعلم  تقنية  وبا�صتخد�م 
�لتي   ،»False Flags �ملزيفة 
هويته  باإخفاء  للمهاجم  ت�صمح 
�إىل  ت�صري  �لتي  �لأدلة  وترك 
�جلماعة  قامت  �آخر،  �صخ�س 
�ملخابر�ت  �أجهزة  بت�صليل 
�لدولة  �إىل  �لعمليات  لن�صبة 
تلك  �أن  ويبدو  تعار�صها.  �لتي 
ا  �أي�صً تقوم  كانت  �جلماعة 
�ملحولت  قوة  و�ختبار  بفح�س 
�لكهربائية  للمحولت  �لفرعية 
يف �لأ�صهر �لتي �صبقت �حلادثة.

 لكن يف �لنهاية، �ت�صح �أن �ل�صبب 
�إىل  �أُ�صري  �لتي  �لدولة  يكن  مل 
�ل�صيرب�ين،  �لهجوم  م�صدر  �أنها 
 Cyberian جماعة  ول 
عليه  �أطلقت  فيما   ،Tiger
»�لزلز�ل  �لإعلم  و�صائل 
cyberquake«؛  �ل�صيرب�ين 
�لتيار  �نقطاع  �صبب  كان  بل 
خلل  من  �أعقبه  وما  �لكهربائي 
يف �لبنية �لتحتية هو �لتوهجات 
هذه  �أ�رست  �إذ  �ل�صم�صية. 
�لتي  �جليومغناطي�صية  �لتيار�ت 
متقطع  ب�صكل  �ل�صم�س  تطلقها 
و�صبكات  �ل�صخمة  باملحولت 
ملا  م�صابهة  بطريقة  �لطاقة، 
حدث يف مقاطعة كيبيك �لكندية 
�ملقال  ويذكر   .1989 عام  يف 
�حلدث  من  �أ�صبوع  قبل  �أنه 
�لتوهجات  حول  تقارير  ُقدمت 
�إىل  ونُقلت  �لقادمة،  �ل�صم�صية 
كان  لكن  �لأزمات،  �إد�رة  مركز 
تاأثري �لقيادة �ل�صيا�صية يف �لدول 
خلفية  وعلى  �أكرب.  �مل�صتهدفة 
جمل�س  دعا  �لأزمة،  تطور�ت 
�لعرت�ف  �صوء  -يف  �لأمن 
يف  �خلبيثة  �لأن�صطة  بتحديات 
�لف�صاء �ل�صيرب�ين- جميع �لدول 
�لف�صاء  ��صتخد�م  عن  للمتناع 
ع�صكرية،  لأغر��س  �لإلكرتوين 
من  خالية  »منطقة  �أنها  و�أعلن 
�لأمم  �عتمدت  كما  �ل�صلح«. 
تد�بري  من  جمموعة  �ملتحدة 
�لثقة �مللزمة، مبا يف ذلك  بناء 
وذلك  �لإلز�مي،  �لت�صاور  �آلية 
ين�صاأ عن  نز�ع  �أي  �أجل منع  من 
�ملعلومات  تكنولوجيا  ��صتخد�م 
هيئة  �أن�صاأت  كما  و�لت�صالت. 
�لف�صاء  يف  �لنز�عات  لت�صوية 

�ل�صيرب�ين.

كيف حدث؟

�أن كل �ملناق�صات  �لكاتبان  يرى 
�ل�صيرب�ين  �لأمن  حول  �لد�ئرة 
تركز على �لهجمات �خلبيثة من 
�لعديد  �أن  رغم  �لإن�صان،  قبل 
غالبية  �أن  �أظهرت  �لأبحاث  من 
�لكو�رث  ب�صبب  كانت  �حلو�دث 
�لطبيعية. فقد �أظهرت �لدر��صات 
�جليومغناطي�صية  �لتيار�ت  �أن 
�ل�صم�صي  �لتوهج  عن  �لناجمة 
مغناطي�صية  عا�صفة  عن  �أو 
�أ�صباب  بني  من  كانت  �أر�صية 
�ملحتملة  �لعاملية  �ل�صدمات 
يف �مل�صتقبل ب�صبب قدرتها على 
مثل  �لتو�صيل،  �صبكات  تعطيل 
�صبكات نقل �لطاقة �لكهربائية، 
�لنفط و�لغاز، وكابلت  و�أنابيب 
�لت�صالت حتت �لبحر، و�صبكات 

�لتلغر�ف و�ل�صكك �حلديدية.
من  �لعديد  �أن  �ملقال  وي�صيف 
خلل  �ل�صيرب�نية  �لهجمات 
�إىل  �أدت  �ملا�صية  �ل�صنو�ت 
�لأن�صطة  على  �لرتكيز  زيادة 
�ملحتمل  وتاأثريها  �ل�صيرب�نية، 
�لف�صاء  يف  �ل�صتقر�ر  على 
ذ�ته،  �لوقت  ويف  �ل�صيرب�ين. 
�لأمم  يف  �لنقا�صات  ��صتمرت 
�لأمن  ومنظمة  �ملتحدة 
و�لتعاون يف �أوروبا حول �إمكانية 
على  �لدويل  �لقانون  تطبيق 
وكذلك  �لإلكرتوين.  �لف�صاء 
�مل�صئولة،  �لدول  �صلوك  معايري 
وتد�بري بناء �لثقة. وقد �عتُمدت 
جمموعة من �أدو�ت �لدبلوما�صية 
�ل�صيرب�نية يف �لحتاد �لأوروبي، 
لكن ل تز�ل �لتحديات �ملرتبطة 
�لأن�صطة  م�صئولية  باإ�صناد 
خيار�ت  �أمام  عائًقا  �ل�صيرب�نية 

�لردع �لفعال.
باأن  �لباحثان  يجادل  وختاًما، 
�لتابع  �حلكوميني  �خلرب�ء  فريق 
للأمم �ملتحدة قد �أحرز تقدًما 
و2015،   2013 عامي  يف  كبرًي� 
لكن ل تز�ل بع�س �لق�صايا -مثل 
�مل�صادة-  �لتد�بري  ��صتخد�م 
�رّسحت  كما  بعد.  تُعالج  مل 
�لدول  من  قليلة  جمموعة 
�ملتحدة،  �لوليات  -منها: 
علًنا   2018 عام  يف  وكند�- 
�لقانون  تطبيق  ب�صاأن  مبو�قفها 
�ل�صيرب�ين،  �لف�صاء  على  �لدويل 
�أن  للمقالة-  -وفًقا  يعني  مما 
و�ل�رس�ع  �لتقدير  �صوء  خماطر 
يتم  مل  طاملا  عالية،  ز�لت  ما 
للتعامل  عاملي  نظام  �أي  �إنفاذ 
مع �لف�صاء �ل�صيرب�ين و�لهجمات 

�ل�صيرب�نية. 
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كتب و�سام زغرب- قطاع غزة

ل يقت�رس القتل والتعذيب الإ�رسائيلي 
فرتة  خالل  الفل�سطيني  لالأ�سري 
التحقيق فقط، بل يتوا�سل معه طوال 
فرتة حمكوميته عرب �سيا�سة »الإهمال 
�سلطات  وتوا�سل  املتعمد.  الطبي« 
حقوق  جتاهل  الإ�رسائيلي  الحتالل 
لالأعراف  الكرتاث  دون  الأ�رسى 
اإىل  اأدى  مما  الدولية،  والقوانني 
تف�سي الأمرا�ض املزمنة يف �سفوفهم 
فل�سطينياً،  اأ�سرياً   )219( وا�ست�سهاد 
جراء  ا�ست�سهدوا  اأ�سرياً   )60( بينهم 
املتعمد،  الطبي«  »الإهمال  �سيا�سة 
بينما الآخرين اأثناء التعذيب والتحقيق 

معهم.
يف  ا�ستية  يا�رس  الأ�سري  وا�ست�سهد 
الحتالل  �سجون  داخل   )2019/2/8(
ا�ست�سهد  كما  غام�سة،  ظروف  يف 
 )2019/2/6( بارود يف  فار�ض  الأ�سري 
املتعمد،  الطبي«  »الإهمال  جراء 
�سجون  يف  عاماً   28 اأم�سى  والذي 
الأ�رسى  قدامى  من  ويُعد  الحتالل، 
تعهدت  الرابعة،  الدفعة  اأ�رسى  ومن 
حكومة الحتالل عدم اإطالق �رساحه 

وتقدمي العالج له.
4 م�ستويات لـ»الإهمال الطبي«

الأ�رسى  مركز  مدير  اأكد  جهته،  من 
للدرا�سات راأفت حمدونة، اأن »الإهمال 
ت�سكيل  منذ  الأ�رسى  ترافق  الطبي« 
الفل�سطينية الأ�سرية،  احلركة الوطنية 
اأ�سرياً   )219( ا�ست�سهاد  اإىل  اأدى  ما 
والتعذيب  الطبي«  »الإهمال  جراء 

والقتل املتعمد.
واأو�سح حمدونة اأن »الإهمال الطبي« 
يندرج �سمن اأربع م�ستويات، تكمن باأن 
اإدارة م�سلحة ال�سجون الإ�رسائيلية ل 
ال�سحي  للو�سع  املالئم  العالج  تقدم 
ال�سليم،  الت�سخي�ض  لغياب  لالأ�رسى 
عن  الكني�ست  ع�سو  اتهمت  حيث 
حزب العمل الإ�رسائيلي داليا ايت�سيك 
احلكومة الإ�رسائيلية بتجريب الأدوية 

على الأ�رسى الفل�سطينيني.
يوجد  »ل  الأ�رسى،  مركز  مدير  وقال 
الإطالق  على  خمربي  طبي  فح�ض 
فرتة  طول  ال�سجون  داخل  لالأ�رسى 
مما  عنهم،  الإفراج  وحتى  اعتقالهم 
الأ�رسى  من  الكثري  اإ�سابة  اإىل  يوؤدي 
و�سعهم  تفاقم  مزمنة  اأمرا�ض  بعدة 
منهم  الكثري  حياة  وتعر�ض  ال�سحي، 
كون  للوفاة،  تدفع  ورمبا  جللطات، 
يعاين  الذي  املر�ض  يعلم  ل  الأ�سري 
الثالث  امل�ستوى  »اأما  م�سيفاً:  منه«. 
يكمن يف اأن الحتالل ل ي�سمح لوزارة 

اأدوات  اإدخال  الفل�سطينية  ال�سحة 
ال�سجون  يف  لالأ�رسى  الطبي  للفح�ض 

الإ�رسائيلية«.
الرابع،  امل�ستوى  اأن  حمدونة  وبني 
اجلراحية  العمليات  تاأجيل  يف  يتمثل 
مما  ل�سنوات،  متتد  والتي  لالأ�رسى 
ويعر�ض  ال�سحي،  و�سعهم  يفاقم 

حياتهم للخطر وقد توؤدي اإىل الوفاة.
الأ�رسى  »اأطباء  اإن  حمدونة:  وقال 
اأنه  الأ�سري  مع  يتعاملون  ع�سكريون 
اإىل  ينظر  الأ�سري  فيما  »خمرب«، 
الثقة  لنعدام  �سجان،  اأنه  الطبيب 
الطبيب  من  الإن�سانية  لغياب  بينهما 

ال�سجان جتاه الأ�سري املري�ض«.
اإىل  الأ�رسى  �سوؤون  ونوه املخت�ض يف 
واأع�ساء  الإ�رسائيلية  احلكومة  اأن 
يف  بينهما  فيما  يتناف�سون  الكني�ست 
الأ�رسى  على  للت�سييق  قوانني  �سن 
لدعم  داعياً  من حقوقهم.  وحرمانهم 
وقانونياً  وجماهريياً  اإعالمياً  الأ�رسى 
احلثيثة  الإ�رسائيلية  املحاولت  اأمام 

لت�سويه ن�سالت الأ�رسى.
اإرهاب.. معاقبة

عن  الدفاع  مركز  مدير  يرى  بدوره، 
»حريات«  املدنية  واحلقوق  احلريات 
الطبي«  »الإهمال  اأن  الأعرج،  حلمي 
الوقت  يف  الأ�رسى،  حياة  ي�ستهدف 
رف�ض  ال�سجون  اإدارة  توا�سل  الذي 
تقدمي العالج الالزم لالأ�رسى املر�سى 
الدورية  الطبية  الفحو�سات  اإجراء  اأو 
يوؤدي  لكافة الأ�رسى والأ�سريات، مما 
فرتة  بعد  خطرية  اأمرا�ض  لكت�ساف 

طويلة ي�سعب عالجها.
و�سدد الأعرج على اأن الحتالل ي�سعى 
لإرهاب  الطبي«  »الإهمال  وراء  من 
بحياة  تدفع  مما  ومعاقبتهم،  الأ�رسى 
نحو  املر�سى  الأ�رسى  من  الع�رسات 

املوت البطيء.

وقال مدير »حريات«: اإن »عدد الأ�رسى 
ال�سهداء جراء »الإهمال الطبي« )60( 
بارود،  فار�ض  ال�سهيد  اآخرهم  اأ�سرياً، 
فيما عدد الأ�رسى املر�سى يف �سجون 
الحتالل يتجاوز )750( اأ�سريا واأ�سرية، 
)170( حالة مر�سية �سعبة  منهم نحو 
بال�رسطان،  بينها )16( مري�ساً م�ساباً 
اإعاقات  من  يعانون  الع�رسات  فيما 
الوبائي  الكبد  واأمرا�ض  و�سلل  حركية 
واأمرا�ض  والقلب  الكلوي  والف�سل 
واأ�سرية  اأ�سرياً   )87( ونحو  اأخرى، 
م�سابون بالر�سا�ض احلي وهم جرحى 

انتفا�سة ال�سباب عام 2015«.
قرار من منظمة  »هناك  اأن  واأ�ساف: 
ال�سحة العاملية يف عام 2010 يطالب 
العالج  بتقدمي  الحتالل  حكومة 
�رساح  واإطالق  لالأ�رسى  الالزم 
وهذا  ال�سعبة،  املر�سية  احلالت 
الحتالل  حكومة  به  تلتزم  مل  القرار 

وتعمل �سده«.

ا�ستقبال �سهداء جدد

الأ�رسى  بحماية  الأعرج  وطالب 
بت�سافر  منهم،  املر�سى  وخا�سة 
لف�سح  الدويل  امل�ستوى  على  اجلهود 
يوا�سل  الذي  الحتالل  وحما�سبة 
البطيء،  والقتل  الإعدام  �سيا�سة 
لالأ�رسى،  الالزم  العالج  وتو�سيل 
والإفراج عن بع�سهم حتى ل يواجهوا 
الأ�رسى  من  زمالئهم  م�سري  نف�ض 

املر�سى.
ودعا اإىل التحرك نحو منظمة ال�سحة 
الدويل  الأحمر  وال�سليب  العاملية 
والأمني العام لالأمم املتحدة ومنظمة 
احلقوقية  واملوؤ�س�سات  الدولية  العفو 
اتفاقيات  حيث  الأخرى،  الدولية 
التي  منها  الرابعة  وخا�سة  جنيف 

ت�سري العديد من موادها لإلزام الدولة 
احلماية  بتوفري  بالحتالل  القائمة 
وخا�سة  الحتالل،  حتت  للمدنيني 
الالزم  العالج  بتقدمي  منهم  الأ�رسى 
املر�سية  احلالت  �رساح  واإطالق 

ال�سعبة.
املجتمع  »على  اأن  الأعرج  واأ�ساف 
على  املوقعة  والدول  الدويل، 
الدفاع عن ن�سو�ض  اتفاقيات جنيف، 
التفاقيات املتعلقة بحقوق الإن�سان، 
وفق ما التزمت به للقيام بهذا الدور«. 
مو�سحاً اأنه »ل ميكن الكتفاء ببيانات 
ا�ستقبال  وانتظار  وال�ستنكار،  الإدانة 
النت�سار  يجب  بل  جدد،  �سهداء 
حكومة  على  بال�سغط  لق�سيتهم 
العاملي  العام  الراأي  عرب  الحتالل 
واملوؤ�س�سات الدولية لإلزامها بالقانون 

الدويل الإن�ساين«.
�سوؤون  هيئة  رئي�ض  قال  ناحيته،  ومن 
»الإهمال  اإن  بكر،  اأبو  قدري  الأ�رسى 
داخل  الحتالل  بيد  �سالح  الطبي 
م�سبقاً  معدة  و�سيا�سة  ال�سجون، 
وزرع  ونف�سياً  ج�سدياً  الأ�رسى  لقتل 

الأمرا�ض داخل اأج�سادهم«.
الأ�رسى  معظم  اأن  بكر،  اأبو  واأو�سح 
ودون  اأوجاعهم  مع  يعي�سون  املر�سى 
فيما  لهم،  منا�سب  عالج  اأي  وجود 
بع�ض  مبنحهم  ال�سجون  اإدارة  تكتفي 
ينقل  بينما  »الأكامول«،  امل�سكنات 
اخلطرية  الأمرا�ض  ذوي  من  الأ�رسى 
اإىل عيادات غري موؤهلة غالبًا ما تكون 

عيادة �سجن الرملة.
ال�سمري  موؤ�س�سة  اإح�سائيات  وت�سري 
الأ�سرية  احلركة  �سهداء  عدد  اأن  اإىل 
 ،)219( اإىل  ارتفع   1967 العام  منذ 
 )7( العمد،  القتل  نتيجة   )78( بينهم: 
ال�سجون  داخل  ا�ست�سهدوا  معتقلني 
واملعتقالت نتيجة اإطالق النار عليهم 
ا�ست�سهدوا  قد  اأ�سرياً   )60( مبا�رسة، 
نتيجة »الإهمال الطبي«، و)74( نتيجة 

التعذيب.
من  اأكرث  الحتالل  �سجون  يف  ويقبع 
ظروف  يف  واأ�سرية  اأ�سري  اآلف  �ستة 
�سعبة داخل نحو )22( �سجناً ومعتقاًل 
بينهم  اإ�رسائيلي،  توقيف  ومركز 
بني  ومن  اأ�سرية،   )49( و  طفاًل   )250(
غزة  قطاع  من  اأ�سرياً   )294( الأ�رسى 
موؤبدة،  اأحكاماً  منهم   )26( يق�سي 
تتعامل معهم �سلطات الحتالل ب�ستى 
من  القانونية،  غري  والطرق  الو�سائل 
واحتجازهم يف  معهم  التحقيق  خالل 
احلقوق  اأدنى  فيها  تتوفر  ل  اأماكن 
الأ�سا�سية لالإن�سان وما يحفظ له حقه 

وكرامته.■

عدد �سهداء احلركة الأ�سرية )219( �سهيداً، منهم )60( جراء »الإهمال الطبي« و)78( نتيجة القتل 
العمد و)74( نتيجة التعذيب و)7( باإطالق النار �سوبهم، فيما عدد الأ�سرى املر�سى يف ال�سجون 

)750( اأ�سريا واأ�سرية

»الإهمال الطبي« �سيا�سة اإ�سرائيلية 
منهجية �سد الأ�سرى

�سادر عن نادي ال�سري الفل�سطيني

وقفة غا�سبة يف حمافظة اخلليل ردا على 
قرار اقتطاع رواتب ال�سرى وال�سهداء

ردا على قرار حكومة الحتالل 
اقتطاع رواتب الأ�رسى وال�سهداء 
من عائدات ال�رسائب نظم نادي 
الأ�سري الفل�سطيني يف حمافظة 
الأ�رسى  �سوؤون  وهيئة  اخلليل 
الوطني  واملحررين  والتجمع 
اأهايل  وجلنة  ال�سهداء  لأبناء 
الأ�رسى وحركة فتح اإقليم و�سط 
اخلليل وقفة جماهريية غا�سبة 

�سد قرار حكومة الحتالل ..
عائالت  الوقفة  يف  و�سارك 
وممثلي  وال�سهداء  الأ�رسى 
والأ�رسى  الوطنية  القوى 
املحررين حيث رفعت الإعالم 
الأ�رسى  و�سور  الفل�سطينية 
ويافطات خطت عليها �سعارات 
) ت�ستنكر قرار حكومة الحتالل 
واخرى   ) الرواتب  اقتطاع 
وال�سهداء  الأ�رسى  رواتب  ان 
امر  بهم  وامل�سا�ض  احمر  خط 

لميكن ال�سكوت عليه ..
ويف كلمة اجمد النجار مدير نادي 
ال�سري الفل�سطيني يف حمافظة 
حكومة  قرار  ان  اخلليل معتربا 
الحتالل  م�سادرة  خُم�س�سات 
ال�سهداء وال�رسى من ال�رسائب 
�سياق  يف  ياأتي  الفل�سطينية، 
امُلمنهج  الإ�رسائيلي  التحري�ض 
اأن  ُموؤكداً  بحقهم،  وامُل�ستمر 
تت�سابق  الإ�رسائيلية  احلكومة 
على  اخلناق  زيادة  اأجل  من 
عامًة  الفل�سطيني  ال�سعب 
خالل  من  خا�سَة،  ولالأ�رسى 
والإجراءات  القوانني  فر�ض 

اجلائرة.
حكومة  ان  النجار  واو�سح 
الحتالل ت�رسف رواتب  جلنود 
وم�ستوطنني نفذوا عمليات قتل 
الفل�سطيني  �سعبنا  ابناء  بحق 
قانونية  رعاية  تقدمي  ويتم 

واجتماعية لهم .
القرار  هذا  النجار  واعترب 
باري�ض  لتفاقية  خمالف 
امل�سا�ض  بعدم  القت�سادية 
ملك  وانها  ال�رسائب  بعائدات 
قرار  وان  الفل�سطيني  لل�سعب 
حكومة الحتالل حتويلها للجنة 
ما ت�سمى مكافحة الرهاب هو 
يف  للمتطرفني  وحتري�ض  دعم 
لال�ستمرار  الحتالل  حكومة 

بجرائمهم بحق ابناء �سعبنا ..
جناجرة  ابراهيم  كلمة  ويف 
ال�رسى  مطالبا  هيئة  مدير 
جرائم  بوقف  الدويل  املجتمع 
على  وحما�سبته  الحتالل 
ابناء  بحق  املتوا�سله  جرائمه 
ان  موؤكدا  الفل�سطيني  ال�سعب 

ال�رسائب  اموال  اقتطاع  قراقع 
هو �رسقه يف و�سح النهار وهي 
فا�سح  وخرق  وا�سحة  خمالفه 
الحتالل  حكومة  للتزامات 

وفق التفاقيات املوقعة ..
ويف كلمة ع�سو المانــة  للتجمع 
القاها  لبناء  ال�سهداء  الوطني 
م�ستنكرا  منا�رسة  حممد 
ال�رسى  اموال  �رسقة  قرار 
القرار  هذا  معتربا  وال�سهداء 
التي  املنظمة  للجرمية  دعم 
بحق  الحتالل  حكومة  تنفذها 
يف  ال�سهداء  وعائالت  ال�رسى 
حكومة  فيه  تدفع  الذي  الوقت 
وخم�س�سات  راتب  الحتالل 
ارتكبوا جرائم قتل بحق  للذين 

ابناء �سعبنا ..
ويف كلمة حركة فتح اقليم و�سط 
القليم  ع�سو  القاها  اخلليل 
يون�ض جنيدي حمذرا من كارثة 
ممكن ان مت�ض عائالت ال�رسى 
القرار  هذا  نتيجة  وال�سهداء 
لن  فتح  حركة  وان  الجرامي 
القرار  هذا  اإزاء  �سامته  تقف 
ل�سد  قادمة  فعاليات  ان  موؤكدا 
فيما   . الجرامي  القرار  هذا 
طالب بدران جابر ممثل القوى 
التفاعل  دائرة  بتو�سيع  الوطنية 
ل�سد  واجلماهريي  ال�سعبي 
ب�رسقة  الجرامي  القرار  هذا 
اموال ال�رسى وال�سهداء موؤكدا 
تدعم  الحتالل  حكومة  ان 
ب�سكل ر�سمي ومنهجي وقانوين 
ال�سعب  �سد  اليهودي  الرهاب 
الفل�سطيني وتقدم الدعم املايل 
وال�سيا�سي للمنظمات الرهابية 

اليهودية .
حمافظة  موؤ�س�سات  كلمة  ويف 
حممد  الخ  القاها  اخلليل 
مطالبا  القوا�سمة  عمران 
ال�ساحة  م�ستوى  على  بحراك 
اجلرمية  حجم  لك�سف  الدولية 
التي ترتكب بحق ا�رسى ال�سعب 
اموال  �رسقة  وان  الفل�سطيني 
عائدات  من  وال�سهداء  ال�رسى 
لالتفاقيات  خمالف  ال�رسائب 
للمجمتع  وتو�سيح  الدولية 
الحتالل  حكومة  ان  الدويل 
ت�رسف اىل الع�رسات من القتلة 
واملجرمني رواتب وخم�س�سات 

..
ويف نهاية الوقفة اجمع اجلميع 
دائرة  تو�سيع  �رسورة  على 
فعاليات  وتنظيم  الت�سامن 
الحتالل  حكومة  لقرار  رف�سا 
القوى  مكتب  مع  بالتن�سيق 
الوطنية وفعاليات املحافظة ..
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ال�ضباط  احد  و�ضع  وقد   
م�ضد�ضه على را�س رامي وقال 
رامي:  فاأجابه  تريد  ماذا  له 
ال�ضابط  فقام  ال�ضهاده  اريد 
راأ�س  على  ر�ضا�ضتني  باإطالق 
را�ضه,وظن  احرتقت  رامي 
رامي انه قد نال ما متنى لكن 
نف�ضه  ليجد  ا�ضتيقظ  ايام  بعد 
يف احدى امل�ضايف االحتالليه.

اال�ضري رامي حممد نور   من 
يف  واملولود  نابل�س  مدينة 
يف  وتعلم  در�س   1978/1/3
على  وح�ضل  نابل�س  مدار�س 
لكن  العامه  الثانويه  �ضهادة 
املاديه  الظروف  ونتيجه 
يف  الدرا�ضه  لعدم  ا�ضطر 
�ضفوف  يف  وعمل  اجلامعه 
لل�ضلطه  االمنيه  االجهزة 
رامي  على  حكم  الوطنية, 

بال�ضجن املوؤبد اربع مرات .
التي  اال�ضابات  كل  رغم 
مل  ذلك  انه  اال  رامي  بج�ضد 
يف  امل�ضي  من  رامي  مينع 
الريا�ضه  ميار�س  فهو  حياته, 
كما  االيام,  معظم  ال�ضباحيه 
للدرا�ضه  بالت�ضجيل  قام  انه 
العربيه  اجلامعه  يف  اجلامعيه 
اكمال  لكن االحتالل منعه من 
اكمال  على  ا�رص  انه  اال  ذلك 
رامي  يدر�س  وبالفعل  درا�ضته 
االق�ضى  جامعه  فرع  يف  االآن 
يف �ضجن �ضطه ومعه اكرث من 

30 اأ�ضريا.
كانت  نور..  رامي  يقول 
يوم  علي  اال�رص  ايام  اأ�ضعب 
ووالدتي  والدي  بوفاة  علمت 
وا�ضت�ضهاد اخي . فلقد توفيت 
يف  وجوده  اثناء  رامي  والدة 
من  يتمكن  ان  ودون  اال�رص 
دفنها  امل�ضاركه يف  او  وداعها 

واحد  ا�ضبوع  وبعد  وجنازتها 
جاء  الوالدة  وفاة  على  فقط 
خرب وفاة والد رامي وقد احتار 
رامي  �ضيخربون  كيف  اال�رصى 
اليزال  وهو  والده  وفاة  بخرب 
حزينا على وفاة والدته , ولكن 
قرر  وتردد  طويل  تفكري  وبعد 
رامي  ا�ضدقاء  اال�رصى  احد 
احلزين  احلدث  بهذا  اخباره 
والديه  رامي  ليفقد  واملوؤمل 
خالل ا�ضبوع واحد فقط ودون 
ومل  وداعهم,  من  يتمكن  ان 
رامي  مع  الفقد  رحله  تنتهي 
ا�ضهر  فبعد  احلد  هذا  اىل 
قليلة جاء خرب ا�ضت�ضهاد اخيه 
اعتقل  نور  رامي  اال�ضغر. 
حتى  والزال   2002/2/25 يف 
يف  يقبع  اال�ضطر  هذه  كتابه 
من  ويعاين  االحتالل  �ضجون 
عدة ا�ضابات منذ يوم اعتقاله 
االحتالل  �ضجون  ادارة  ان  اال 

العالج  تقدمي  يف  متاطل 
املنا�ضب له, رغم اقرار اطباء 
بحاجه  رامي  باأن  ال�ضجون 

فداء   . لعدة عمليات �رصورية 
وانتماء..  وكربياء..جراح 
خلف  بالعطاء  واال�ضتمرار 

م�ضوار  وموا�ضلة  الق�ضبان 
كلف  مهما  والت�ضحية  الن�ضال 

االأمر… هكذا هم االأ�رصى .

اطلبوا املوت توهب لكم احلياه.. وهذا ماح�سل مع اال�سري رامي نور.. فقد طلب ال�سهادة وحمل �سالحه واقتحم مع�سكر االحتالل وخا�ض معركه مع 
جنود االحتالل الأكرث من 40 دقيقة وا�سابت ج�سده 17 ر�سا�سه يف كل اأنحاء ج�سده اال اأن ذلك كله مل مينعه من اإكمال املعركه اإىل اأ ن انتهى ر�سا�ض 

�سالحه, وهنا ام�سك به اجلنود االأحتالليه .

كتب – ثامر �سباعنة

الأ�سري رامي نور … رحلة مع املوت والأمل والأمل

ما جرى يف �سجن النقب خطري جدًا وهناك نيه للت�سعيد
فل�ضطني  اأ�رصى  مركز  اعترب 
�ضجن  يف  جرى  ما  للدرا�ضات 
اأم�س  م�ضاء  ال�ضحراوي  النقب 
 , جداً  خطري  حدث  الثالثاء 
ي�ضري  مما  نوعه  من  االول  وهو 
داخل  وقا�ضية  �ضعبة  اأو�ضاع  اىل 

ال�ضجون.
واأو�ضح الناطق االإعالمي للمركز 
باأن  اال�ضقر”  “ريا�س  الباحث 
اقدام االأ�ضري املقد�ضي ” اإبراهيم 
عام(   24(  ” النت�ضة  حممد  علي 

مالب�ضه يف  النار يف  ا�ضعال  على 
االمر  اخليام  ق�ضم  وهو  )اأ(  ق�ضم 
بحروق  ا�ضابته  اىل  اأدى  الذى 
على  احتجاجاً  طفيف  ب�ضكل 
االأ�رصى,  بحق  االحتالل  جرائم 
تاريخ  مرة يف  الأول  يحدث  وهذا 
ال�ضجون, مما يدلل على ال�ضغط 
نتيجة  االأ�رصى  له  يتعر�س  الذى 

قمع االحتالل امل�ضتمر لهم.
واأ�ضار الباحث “االأ�ضقر ” اىل ان 
االأو�ضاع يف �ضجن النقب تفاقمت 

االأ�ضابيع  خالل  جداً  كبري  ب�ضكل 
حرمان  ظل  يف  وخا�ضة  االخرية 
لفرتات  زيارة ذويهم  االأ�رصى من 
االقتحام  وعمليات  طويلة, 
اجلماعي  والنقل  املتكررة 
وو�ضع  والتفتي�س,  املفاجئ, 
ت�ضبب  متطورة  ت�ضوي�س  اأجهزة 
م�ضاكل �ضحية لالأ�رصى, واالهمال 

الطبي للحاالت املر�ضية .
�ضلطات  “االأ�ضقر”  ل  وحَمّ
ال�ضجون  واإدارة  االحتالل 

يف  جرى  عما  الكاملة  امل�ضئولية 
�ضجن النقب وعن �ضالمه االأ�ضري 
“النت�ضه” ب�ضبب اجراءات التنكيل 
م�ضرياً  االأ�رصى,  على  والت�ضييق 
من  حالة  ي�ضهد  ال�ضجن  ان  اىل 
االأ�رصى  وان  ال�ضديد  الغليان 
ت�ضعيدية  خطوات  تنفيذ  قرروا 
القمعية  االدارة  اجراءات  �ضد 

بحقهم بعد الت�ضاور فيما بينهم.
“النت�ضه”  االأ�ضري  بان  وذكر 
العام  من  نوفمرب  منذ  معتقل 

بال�ضجن  حكماً  ويق�ضى   ,  2014
الفعلي ملدة 11 عام , بعد ادانته 
حما�س  حركة  اىل  باالنتماء 
عن  الدفاع  يف  وامل�ضاركة 
امل�ضجد االق�ضى, وقد اراد بهذا 
�ضيا�ضة  على  االحتجاج  الفعل 
ولفت  التع�ضفية,  ال�ضجن  ادارة 
االنتباه جلرائمها امل�ضتمرة بحق 

اال�رصى .
الف�ضائل  “االأ�ضقر”  ودعا 
ت�ضكيل  اىل  الفل�ضطيني  وال�ضعب 

اأكرب جبهة م�ضاندة لالأ�رصى حتى 
ال ي�ضتفرد االحتالل بهم, وخا�ضة 
املجرم  جلنة  تو�ضيات  بعد 
بت�ضديد  اأو�ضت  التي  “اأردان” 
و�ضحب  االأ�رصى  اعتقال  ظروف 
حقوقهم,  وم�ضادرة  منجزاتهم 
االحتالل  حماوالت  وكذلك 
خالل  من  باالإرهاب  و�ضمهم 
التي  رواتبهم  يوازى  ما  اقتطاع 
ال�رصائب  اأموال  من  لهم  ت�رصف 

التي تتلقاها ال�ضلطة.

الحتالل يعتقل )40( مواطنًا من ال�سفة
االحتالل  قوات  اعتقلت 
مواطناً   )40( االإ�رصائيلي 
ال�ضفة  حمافظات  من 
الغربية, منذ م�ضاء االأم�س 
وبنّي  اليوم   فجر  وحّتى 
الفل�ضطيني  االأ�ضري  نادي 
اأن قوات االحتالل اعتقلت 
من  مواطنني  اأربعة  فجراً 
القد�س,  العي�ضوية يف  بلدة 
وهم: حمد ال�ضلبي, وجمد 

مروان داري, اأحمد دربا�س 
فيما  عبيد,  اأمين  وحممد 
من  �ضاّباً   )22( اعتقلت 
االأق�ضى  امل�ضجد  �ضاحات 
املبارك وذلك بعد اقتحام 
للم�ضجد  االحتالل  جنود 
على  واالعتداء  م�ضاًء, 
املربح,  بال�رّصب  امل�ضلنّي 
نادي  مدير  بينهم  من 
نا�رص  القد�س  يف  االأ�ضري 

االحتالل  واعتقل  قو�س. 
من  مواطنني  ثمانية 
وهم:  اخلليل,  حمافظة 
اأن�س  جوابرة,  مهيب  ندمي 
ه�ضام  جوابرة,  جميل 
�ضامل,  اأبو  خالد  الطيطي, 
البدوي,  ح�ضن  حممد 
حامت �ضبارنة, عدي عماد 
نواف  ونيدان  التوايهة 

ال�رصيف.

من: عدي  كل  اعتقل  فيما 
وفا مزهر من خميم قلنديا 
وتوفيق  القد�س,  �ضمال 
العيزرية  بلدة  من  الب�ضة 
وفادي  القد�س,  �رصق 
اأبو  جميل  وحممد  حالوة 
حلم,  بيت  من  �رصحان 
طولكرم,  من  اكبارية  رافع 
من  ا�ضتية  ن�ضوح  وحممد 

نابل�س.

ب�سام املجدالوي

تاأجيل ت�سليم جثمان الأ�سري بارود جرمية وانتقام
االأ�رصى  �ضوؤون  هيئة  مديرعام  قال 
اجلنوبية  املحافظات  يف  واملحررين 
تاأجيل  ان  املجدالوي  ب�ضام  االأ�ضتاذ 
ال�ضهيد  جثمان  لت�ضليم  ال�ضبع  حمكمة 
�ضيا�ضة  حتت  يندرج  اليوم  ع�رص  بارود 
االنتقام واالجرام الذي تنتهجها حكومة 

االحتالل �ضد ا�رصانا
الن  الدويل  املجتمع  املجدالوي  ودعا 

ل�ضيا�ضات االحتالل  له دورا الجما  يكون 
العن�رصية والتي متار�س يوميا �ضد �ضعبنا 

وا�رصانا.
قرار  تاأجيل  ان  املجدالوي  واعترب 
�ضدور  رغم   القادم  لال�ضبوع  الت�ضليم 
باملوافقة  قبل املحكمة  �ضابق من  قرار 
على الت�ضليم هو تن�ضل وا�ضح من القانون 

وخمالف للقوانني االن�ضانية .
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عي�شة ق.

العميد  ت�شكيلة  واأن  خا�شة 
مباريات  �شبع  �شل�شلة  �شجلت 
على التوايل دون هزمية، وتبقى 
الأداء  يف  تتمثل  ال�شلبية  النقطة 
رفقاء  يقدمه  الذي  مقنع  الغري 
الالعب اأمني �شويبع على اأر�شية 
على  ي�رصون  وبالتايل  امليدان، 
جمددا  جمهورهم  ثقة  ا�شتعادة 
لعدم  املدرجات  هجر  والذي 
الفريق  يقدمه  مبا  اقتناعه 
�شيع جميع  والذي  املو�شم  هذا 
عليها  تناف�س  التي  الأهداف 

الكروي  املو�شم  انطالق  منذ 
اجلديد.

»العميد«  ت�شكيلة  لعبو  وميلك 
تدارك  اأجل  من  ثمينة  فر�شة 
العربية  البطولة  يف  الإق�شاء 
الأ�شبوع  هزميتهم  بعد  لالأندية 
املن�رصم اأمام املريخ ال�شوداين، 
الر�شيد  تدعيم  يبحثون عن  اأين 
وا�شتغالل  الرتتيب  جدول  يف 
اللقاء املتاأخر من اأجل الرتقاء 
وت�شييق  الرابع  املركز  اإىل 
املقدمة،  اأندية  على  اخلناق 
لهم  ي�شمح  النت�شار  واأن  خا�شة 
بتقلي�س الفارق اإىل نقطتني عن 

املركز الثالث ونقطة واحدة عن 
الو�شافة.

مولودية  يتنقل  املقابل،  يف 
عن  بحثا  العا�شمة  اإىل  وهران 
�شل�شلة  عقب  الثقة  ا�شتعادة 
يحققها  التي  ال�شلبية  النتائج 
الذي  وهو  الأخرية  اجلولت  يف 
اأربع  مدار  على  الفوز  يحقق  مل 
وبالتايل  التوايل،  على  مقابالت 
تبحث  »احلمراوة«  ت�شكيلة  فاإن 
ال�شعبة  الفرتة  ا�شتغالل  عن 
التي يتواجد عليها املناف�س من 
من  والعودة  الأهم  حتقيق  اأجل 

العا�شمة بالتعادل على الأقل.

العميد يبحث االقرتاب من البوديوم واحلمراوة لال�ستفاقةمولودية اجلزائر / مولودية وهران
يلتقي فريقا مولودية اجلزائر ومولودية وهران اأم�شية اليوم �شمن ت�شوية املباراة 

املتاأخرة عن اجلولة 22 من الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث يعول النادي العا�شمي على 
ا�شتغالل فر�شة اللعب على ملعب اخلام�س جويلية من اأجل اإحراز ثالث نقاط ثمينة 

�شمن �شباق اللعب على الأدوار الأوىل واإنهاء املو�شم �شمن املراكز الثالث الأوىل املوؤهلة 
اإىل خو�س مناف�شة قارية اليوم، اأين ميلك الالعبون فر�شة ثمينة من اأجل املوا�شلة 

على وترية النتائج اليجابية يف البطولة الوطنية

البطولة الإفريقية 
للمبارزة

اجلزائر حت�سد 
ذهبية ف�سية 

وبرونزية
ثالث  على  اجلزائر  حت�شلت 
وف�شية  ذهبية  ميداليات 
اليوم  مناف�شات  يف  وبرونزية 
الفريقية  البطولة  من  الرابع 
فئات  من  لكل  للمبارزة 
والذكور  والأ�شبال  الأ�شاغر 
�شي�س- الثالثة  الأ�شلحة  يف 

اأول ام�س بقاعة  ح�شام-�شيف 
حر�شة ح�شان، ويف اليوم الثاين 
اأفتكت  الأوا�شط،  ملناف�شات 
ذهبية  زبوج  ي�رصى  اجلزائرية 
اإطاحتها  بعد  ال�شيف  �شالح 
يف  ح�شني  ليما  بامل�رصية 
 ،11-15 بنتيجة  النهائي 
فيه  عادت  الذي  الوقت  يف 
اجلنوب  من  كل  اىل  الربونزية 
مون  جاغر  دي  افريقية 

وامل�رصية اآية ح�شني.
ذكور عجز  ال�شي�س  �شالح  ويف 
�شي�س  �شليم  هروي  اجلزائري 
القاري  اللقب  انتزاع  عن 
امام  النهائي  يف  انهزامه  بعد 
-11 حممد  حمزة  امل�رصي 

15، بينما حت�شل على برونزية 
ربيع امين  كل  اوا�شط  ال�شي�س 
اأما  م�رص،  من  �شانع  ويو�شف 
فقد  احل�شام،  اخت�شا�س  يف 
كوثر حممد  اجلزائرية  اكتفت 
اثر خ�شارتها  الربونزية  بلكبري 
امام  الذهبي  املربع  يف 
بنتيجة  احمد  مرمي  امل�رصية 
اللقب  عاد  حني  يف   ،15  -11
يف احل�شام و�شطيات اىل مرمي 
على  الفائزة  م�رص  من  احمد 
يا�شمني  دغفو�س  التون�شية 
الربونزية  اأما   ،12-15 بنتيجة 
الخت�شا�س  هذا  يف  الثانية 
فقد كانت من ن�شيب امل�رصية 
اجلزائرية  اما  وليد،  لينة 
الأخرى املعول عليها يف �شالح 
احل�شام كحلي نورة زهرة والتي 
الكاحل  يف  اإ�شابة  من  عانت 
خالل مباريات الأ�شبال، فرغم 
اليوم  املناف�شة  اىل  عودتها 
ربع  الدور  يف  غادرت  اأنها  اإل 
اأمام  �شقوطها  بعد  النهائي 
ي�شمني  دغفو�س  التون�شية 

.)15 -12(
املبارزين  نتائج  وحول 
عرب  الوا�شط،  اجلزائريني 
اجلزائرية  الحتادية  رئي�س 
روؤوف برناوي عن ر�شاه قائال:  
النتائج  عن  عموما  »را�شون 
ي�رصى  بذهبية  كثريا  و�شعداء  
زبوج والتي ثاأرت خل�شارتها عند 
متتلك  اأنها  لتثبت  ال�شبالت، 
»فيما  واأفاد:  كبرية«،  موؤهالت 
يتعلق ب�شليم هروي، اأهنئه على 
جدارة  عن  نالها  التي  الف�شية 
بعد  املناف�شات  اىل  عاد  كونه 
عامني من الغياب وهو ما يوؤكد 
قدرات هذا املبارز �شيما وانه 
والذي  حممد  حمزة  واجه 
بالرتبع  القاري  اللقب  له  �شمح 
على �شدارة الت�شنيف العاملي 
واختتم  دوليا«،   1 الرقم  ليكون 
قائال: »ننتظر تناف�س قوي يف 
�شيما  الفرق  ح�شب  مناف�شات 
عند  اما  وال�شي�س،  احل�شام 
الأ�شاغر، منتلك عنا�رص جيدة 
ونتوقع من عنا�رصنا ان حت�شد 

اربع ذهبيات على القل«.
وكالت

بطولة العامل للكامبو

املنتخب الوطني يف ترب�ص حت�سريي بال�سويدانية

 تاأجيل داربي احتاد احلرا�ص ورائد
 القبة اإىل 26 فيفري

من  واناث  ذكور  م�شارعا   20 �رصع 
اأكابر  للكامبو  اجلزائري  املنتخب 
جتمع  مبركز  حت�شريي  ترب�س  يف 
وحت�شري الفرق الوطنية  بال�شويدانية 
لبطولة  ا�شتعدادا  العا�شمة  اجلزائر 
�شهر  املقررة  باإ�شبانيا  العامل 
من  علم  ح�شبما  املقبل  افريل 
للكامبو  اجلزائرية  الحتادية  رئي�س 
اأوحليمة يف  واأو�شح  اأحليمة،  ه�شام 
الوطني  املنتخب   « قائال:  ت�رصيح 
دخل اليوم يف جتمع اإعدادي بتعداد 
اأربع  منهم  م�شارعا،   20 ي�شم 
 28 يوم  يختتمه  ان  على  �شيدات 
التي   العامل  لبطولة  حت�شبا  فيفري 

�شتقام  باإ�شبانيا �شهر افريل القادم 
املناف�شات  فيها  �شتكون  والتي 
ذوي  ريا�شيني  بتواجد  قوية 
قائمة   «  : وا�شاف  عاملي«،  �شيت 
امل�شارعني املعنيني مبوعد ا�شبانيا 
اإ�شافيني،  ا�شمني  وت�شم  نهائية 
بعدما خ�شنا عدة ترب�شات انتقائية 
بال�شويدانية ونحن من جهتنا ن�شعى  
الفوز  اىل  املونديال  هذا  خالل 
علما  الثالثة،  او  الثانية  باملرتبة 
تلقينا  املا�شي   العام  مونديال  ان 
بت�شليم  مرتبطة  م�شاكل  عدة  فيه 
الحتادية  وجّندت  التاأ�شريات.« 
مدربني  اربعة   للكامبو  اجلزائرية  

الوطنية  العنا�رص  على  لالإ�رصاف 
رابح  ا�شبانيا  مونديال  مبنا�شبة 
فايتينغ،   رئي�شي/   مدرب  حمتوت 
املدرب،  م�شاعد  بوحجة  فريد 
حممد امني موقاف مدرب الناث، 
اىل  بالإ�شافة  كاتا   معزوز  ر�شا 
دفايري،  حممد  الفدرايل  الطبيب 
اىل  اجلزائريون  الدوليون  وينتمي 
اجلزائر،  بوليات:   تن�شط  اندية 
 ، وزو  تيزي   ، البواقي  ام  تيبازة، 
النعامة  والتي ت�شهد من عام لأخر 
ح�شب  الكامبو  لريا�شة  تطورا 

اأوحليمة .
وكالت

لكرة  املحرتفة  الرابطة  اأجلت 
العا�شمي  الداربي  مباراة  القدم 
اجلارين  الفريقني  جتمع  التي 
القبة  ورائد  احلرا�س  احتاد 
الرابطة  23 من  حل�شاب اجلولة 
 26 تاريخ  اإىل  الثانية  املحرتفة 
ان  كانت مربجما  بعدما  فيفري 

جتري اأم�س مثل بقية مواجهات 
اجلولة نف�شها، اأين قررت الهيئة 
املقابلة  جتري  اأن  الكروية 
الثالثة  ال�شاعة  من  ابتداء 
نوفمرب  اأول  ملعب  على  زوال 
باملحمدية، وياأتي تاأجيل اللقاء 
ظل  يف  الأمنية  للظروف  نظرا 

م�شريات  اخلروج  اإىل  الدعوات 
ذلك  جانب  اإىل  اأم�س،  �شلمية 
الهيئة الكروية قررت  فاإن نف�س 
بني  يجمع  الذي  اللقاء  تاأجيل 
الرديف  بطولة  �شمن  الفريقني 

اإىل تاريخ لحق.
ع.ق.

ربع نهائي كاأ�س اجلمهورية

�سبيبة بجاية / نادي بارادو 
ابتداء من 17:00

 .       ميا قورايا ت�شعى لنتيجة مريحة 
وبارادو لتاأكيد ال�شتفاقة

املغاربية  الوحدة  ملعب  ي�شتقبل 
ربع  ذهاب  مباراة  اليوم  م�شاء 
نهائي كاأ�س اجلمهورية التي جتمع 
فريقي �شبيبة بجاية ونادي بارادو، 
اأر�شية  ال�شبيبة  فريق  يدخل  اأين 
نتيجة  حتقيق  بهدف  ميدانه 
مقابلة  بلعب  له  ت�شمح  ايجابية 
باأريحية،  العا�شمة  يف  الإياب 
قورايا«  »ميا  اأبناء  ت�شكيلة  وتعول 
اأف�شل  يف  تواجدها  تاأكيد  على 
اجلولة  هزمية  وجتاوز  اأحوالها 
املن�رصمة من الرابطة املحرتفة 
بعد  ب�شكرة  احتاد  اأمام  الثانية 
التوايل  على  انت�شارات  خم�س 
يعد  مقنع  فوز  ت�شجيل  خالل  من 
الثقة اإىل الالعبني جمددا، خا�شة 
حتقيق  على  تعول  ال�شبيبة  واأن 
نتيجة مريحة ت�شمح لها بالتم�شك 
بحظوظها كاملة من اجل موا�شلة 
يف  بعيدا  الذهاب  يف  حظوظها 
اأن  رغم  الكاأ�س  ال�شيدة  مناف�شة 
املهمة لن تكون �شهلة اأمام الفريق 

املحلي.
نادي  ت�شكيلة  تتنقل  جهته،  من 
احلماديني  عا�شمة  اإىل  بارادو 
بنتيجة  العودة  على  تعول  وهذي 
بتحقيق  لها  ت�شمح  ايجابية 
املناف�س  ا�شتقبال  عند  التاأهل 
ملعبها،  على  الإياب  مقابلة  يف 
اأمام  مواتية  الفر�شة  تبقى  حيث 
من  نعيجي  زكرياء  الالعب  رفقاء 
اجل تاأكيد الن�شوة التي يتواجدون 
ي�شجلونها  التي  وال�شتفاقة  عليها 
من  الثانية  املرحلة  انطالق  منذ 
خا�شة  اجلاري،  الكروي  املو�شم 
على  انت�شارات  �شجل خم�س  واأن 
املركز  اإىل  يقفز  جعلته  التوايل 
الرتتيب ويقل�س  الثالث يف جدول 
نقطة  اإىل  الو�شافة  عن  الفارق 
النادي  ير�شح  ما  وهو  واحدة، 
امل�شوار  ملوا�شلة  العا�شمي 
خالل  ي�شجله  الذي  الإيجابي 

الأ�شابيع الأخرية.
عي�سة ق.

اأكد اأن املجموعة مكتملة وحراق يوا�شل 
العالج حتى يكون جاهزا

عبد ال�سالم: نواجه عراقيل يف كينيا 
ومل جند ممثلي املناف�ص معنا

ك�شف مناجري فريق ن�رص ح�شني 
عن  ال�شالم  عبد  �رصيف  داي 
املعاناة التي عا�شها وفد الفريق 
اإىل  قادته  التي  ال�شفرية  خالل 
نادي  مواجهة  اأجل  من  كينيا 
بني  املقرر  اللقاء  يف  غورماهيا 
اجلولة  حل�شاب  غدا  الفريقني 
كاأ�س  جمموعات  دور  من  الثالثة 
اأو�شح  ال�شدد  هذا  ويف  الكاف، 
اأم�س يف ت�رصيحات  ال�شالم  عبد 
كان  كينيا  اإىل  التنقل  اأن  اإذاعية 
عرب �شفرية �شاقة ومرهقة اتبعت 
وفد  اأع�شاء  وكافة  الالعبني 
دامت  الرحلة  اأن  باعتبار  الفريق 
24 �شاعة بعدما انطلقت الأربعاء 
املوايل  اليوم  يف  كان  والو�شول 
مل  النادي  ان  واأو�شح  اخلمي�س، 
اأجل  من  املطار  يف  حافلة  يجد 
وعانوا  الإقامة  مقر  اإىل  نقلهم 
اأجل  من  ملعب  غياب  خالل  من 

التدريبات، وذلك يف ظل غياب اأي 
ممثل عن النادي الكيني الذين مل 
ويقومون  امل�شاعدة  لهم  يقدموا 
الأمور  ت�شهيل  اجل  من  باأنف�شهم 

للت�شكيلة.
تنقل  الوفد  اأن  املتحدث  وقال 
من  تعاين  ول  مكتكلة  مبجموعة 
الالعبني  �شفوف  يف  غياب  اأي 
ت�رصف  حتت  �شيكونون  الذين 
لعب  اجل  من  الفني  الطاقم 
اللقاء، م�شيفا اأن الالعب الوحيد 
وتنقل  حراق  اإ�شابة  يعاين  الذي 
يتابع  اأين  املجموعة،  رفقة 
ال�شحية  حالته  الطبي  الطاقم 
اأجل جتهيزه  ويقوم مبا عليه من 
ملوعد الغد، مو�شحا اأنهم تابعوا 
مباريات لغورماهيا واأخذوا فكرة 
امللعب  ان  كما  املناف�س،  عن 

الذي ي�شت�شيف اللقاء جميل.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

ال�سري  نحو  نايلي  ويتوجه 
�رشيف  الالعب  منوال  على 
ملادة  تناوله  ثبت  الذي  الوزاين 
باليلي  يو�سف  وقبله  الكوكايني 
اأربعة  ملدة  اإثرها  على  وعوقبا 
احتاد  العب  يبقى  حث  اأعوام، 
اال�ستبعاد  اإىل  اأقرب  احلرا�ش 
باعتزال  تهدده  اأعوام  اأربعة 
يف  امل�ستديرة  الكرة  ميادين 
اأثبت  الذي  وهو  باكر،  وقت 
خمرب مبدينة لوزان ال�سوي�رشية 
ج�سمه  يف  خمدرة  مادة  تواجد 
حتليل  اإىل  خ�سوعه  عقب 
املن�سطات خالل املباراة التي 
غليزان  �رشيع  اأمام  خا�سها 
املن�رشم  جانفي   26 بتاريخ 

وجاءت نتائجها ايجابية.
الظاهرة  هذه  مثل  اأن  واالأكيد 

البطولة  م�سداقية  ت�رشب 
الوطنية بعدما اأ�سحت ف�سيحة 
تثري  من�سطة  مواد  تناول 
وجتر  العبينا  بني  الف�سائح 
مواجهة  غلى  الوطنية  البطولة 
الت�رشب  الذعة  انتقادات 
على  ال�سميم  يف  م�سداقيتها 

امل�ستوى العاملي.

نايلي: مل �أخ�شع �إىل 
فح�ص �ملن�شطات 
والعب �آخر �أخذ 

مكاين

خ�سوعه  نايلي  الالعب  فّند 
املن�سطات  ك�سف  فح�ش  اإىل 
عندما قال اأن العب اآخر مكانه 
واتخذت  الفح�ش  يف  تواجد 
تخ�ش  التي  »البول«  من  عينة 

اأنها له، م�سريا ان تطور  املعن 
له  اأنه  التاكيد  ي�ستطيع  العلم 
يف  واأو�سح  اآخر،  لالعب  اأو 
كان  اأنه  اإعالمية  ت�رشيحات 
حقنة  واأخذ  اإ�سابة  من  يعالج 
االآالم  من  التخفيف  اأجل  من 
والتي  منها  يعاين  كان  التي 
اإيجابية يف فح�ش  نتائج  تظهر 
يوم  اأنه  وك�سف  املن�سطات، 
بتواجد  اإخبارهم  مت  املباراة 
املن�سطات  مكافحي  من  جلنة 
الالعبني  �سمن  اختياره  ومت 
قبل  العينات  باأخذ  قاموا  الذي 
ان يخربوه اأنه مت ا�ستبعاده عن 
اآخر  العب  تعيني  ومت  الك�سف 

مكانه.

دمارجي: �لالعب 
تناول �لكوكايني 

منلك حم�شر توقيعه 
للفحو�شات

رف�ش رئي�ش جلنة املن�سطات جمال 
وجهها  التي  االتهامات  دمارجي 
الالعب نايلي لهيئته بخ�سو�ش تبديل 
تناول  اختبار  بها يف  قام  التي  العينة 
بعينه  لالعب  اأنها  واأكد  املن�سطات، 
الفحو�سات  عملية  ح�رش  والذي 
النادي  بطبيب  مرفوقا  البداية  منذ 
مو�سحا  اللجنة،  طبيب  جانب  اإىل 
الفحو�سات  حم�رش  متلك  هيئته  اأن 
واملم�سي من طرف الالعب وطبيب 
حال  باأي  ميكن  وال  احلرا�ش،  احتاد 
التيب  البول  عينة  تغيري  االأحوال  من 
اأخذت منه �سواء يف اجلزائر اأو مركز 
لوزان، م�سيفا ان الالعب تناول مادة 
اأمام  اأ�سبحت  وق�سيته  الكوكايني 

جلنة االن�سباط.

نايلي ين�شم �إىل �لالعبني �لذين مت ك�شف تناوله عرب �ختبار تناول �ملن�شطات

 الكوكايني ي�صرب مب�صداقية البطولة الوطنية
عادت ق�شية تناول �ملن�شطات لدى العبي �لبطولة �لوطنية �إىل �ل�شطح جمدد� بعدما ثبت تناول العب �حتاد �حلر��ص 

بالل نايلي ملادة خمدرة �أكدت م�شادرة متطابقة �أنها متعلقة باملخدر�ت، و�أوقفت �لر�بطة �ملحرتفة لكرة �لقدم �لالعب 
عن ممار�شة �أي ن�شاط كروي �بتد�ء من �الأربعاء �ملن�شرم �إىل غاية �متثاله �أمام �أع�شاء جلنة �الن�شباط يف جل�شة 

�الثنني �ملقبل من �أجل �ال�شتماع �إىل �أقو�له و�لدفاع عن نف�شه قبل ت�شليط �لعقوبة عليه

مقابل �إق�شاء ماندي غوالم و�شليماين من 
�لدور �ل�شاد�ص ع�شر

اأونا�س وبن �صبعيني هدافان 
ويتاألقان يف اليوروبا ليغ

ك�شف �هتمامه بلعب �ليورو رفقة فرن�شا

لوبيز: بلما�صي مل يت�صل بي 
وان�صمامي اإىل اخل�صر لي�س وقته

املحرتفني  العبينا  نتائج  جاءت 
الدوري  مناف�سة  يف  امل�ساركني 
تاأهل  حيث  متباينة،  االأوروبي 
�سبعيني  بن  رامي  الثنائي  من  كل 
ومهدي زفان رفقة فريقهما ملعب 
رين الفرن�سي، اإىل جانب مواطنيهما 
نادي  اأونا�ش مع  واآدم  فوزي غوالم 
ثمن  الدور  اإىل  االإيطايل  نابويل 
اأق�سي كل من  النهائي، يف املقابل 
فرنبات�سي  وفريقه  �سليماين  اإ�سالم 
ونادي  فيغويل  �سفيان  الرتكي، 
الرتكي وعي�سى ماندي  غالتا�رشاي 
مع ريال بيتي�ش اال�سباين من الدور 
ال�ساد�ش ع�رش للمناف�سة االأوروبية.

بن  ورامي  اأونا�ش  اآدم  الثنائي  تاألق 
الدور  لقاءات  مبنا�سبة  �سبعيني 
ليغ،  اليوروبا  من  ع�رش  ال�ساد�ش 
فريقهما  موا�سلة  يف  و�ساهما 
والذهاب  االأوروبية  املناف�سة  يف 
مبنا�سبة  الثنائي  �سجل  اأين  بعيدا، 
ويف  ب�سمتهما،  وتكرا  الدور  هذا 
هذا ال�سدد جنح رامي بن �سبعيني 
قلب  يف  زفان  مهدي  ومواطنه 
الطاولة على زميلهما يف املنتخب 
بعدما  ماندي  عي�سى  اولطني 
االأوروبية  املناف�سة  من  اأق�سياه 
مدافع  اإثر جناح  وذلك  ملعبه  على 
ةمن  ثمني  بفوز  العودة  يف  اخل�رش 
 ،1-3 بنتيجة  االأندل�ش  عا�سمة 
انتهت  الذي   3-3 للتعادل  ويثاأرا 
بفرن�سا،  الذهاب  مقابلة  عليه 
اإىل  �سبعيني  بن  عودة  وكانت 

موفقة  لفريقه  االأ�سا�سية  الت�سكيلة 
الت�سجيل  باب  افتتح  الذي  وهو 
على  دقيقة   22 مرور  بعد  لفريقه 
مدينة  ابن  وخرج  اللقاء،  انطالق 
تاركا   78 الدقيقة  يف  ق�سنطينة 
مكانه ملواطنه زفان، بينما �سارك 

ماندي طيلة الت�سعني دقيقة.
لقاء  جنم  اأونا�ش  كان  جهته،  من 
ال�سوي�رشي  وزيوريخ  نابويل  فريقه 
ورد الثقة اإىل مدربه االيطايل كارلو 
اأمامه يف  فوزه  اأكد  اأين  اأت�سيلوتي، 
االيطايل  النادي  وعاد  �سوي�رشا 
نظيفة،  بثنائية  اإيابا  به  لالإطاحة 
اخل�رش  ميدان  متو�سط  منح  حيث 
الهدف  منها  جاء  حا�سمة  متريرة 
االأول قبل اأن ي�سجل اهلدف الثاين 
اأونا�ش  ولعب  الثاين   ال�سوط  يف 
يغادر  ان  قبل  اأ�سا�سيان،  وغوالم 
عن  دقيقة   77 مرور  بعد  االأول 
املباراة بينما وا�سل الظهري االأي�رش 
للخ�رش اأطوار املقابلة. يف املقابل، 
فيغويل  �سفيان  الثنائي  اأق�سي 
واإ�سالم �سليماين من املناف�سة بعد 
االأول  �سجله  الذي  ال�سلبي  التعادل 
لنفيكا  اأمام  غاالتا�رشاي  ناديه  مع 
بالفوز  االأخري  عاد  اأين  الربتغايل 
بينما  تركيا،  من  لواحد  هدفني 
فرنبات�سي  وناديه  �سليماين  انهزم 
بطرا�سبورغ  �سان  زينيت  اأمام   1-3
بفوز  الذهاب  يف  واكتفى  الرو�سي 

�سئيل بهدف دون رد.
عي�شة ق.

جزائري  الفرانكو  الالعب  نفى 
ات�سال  اأي  تلقيه  لوبيز  ماك�سيم 
جمال  الوطني  الناخب  طرف  من 
بلما�سي اأو احد م�سوؤويل االحتادية 
اأجل  من  القدم  لكرة  اجلزائرية 
الوطني،  باملنتخب  االلتحاق 
حول  قيل  ما  كل  اأن  اأو�سح  حيث 
اجلزائرية  الكرة  م�سوؤويل  اهتمام 
باحل�سول على خدماته وا�ستدعائه 
الوطنية غري  الت�سكيلة  �سفوف  اإىل 
هو  ال  ات�سال  اي  يتلق  ومل  �سحيح 
بخ�سو�ش  منه  املقربني  اأحد  وال 
يغلق  لن  اأنه  وا�ستطرد  االأمر،  هذا 
االأبواب على اخل�رش من اجل الدفاع 
على االألوان الوطنية خا�سة واأنه ال 
جهة  من  اجلزائرية  اأ�سوله  ينكر 
اأنه لي�ش الوقت  اأو�سح  والدته لكنه 

فيه،  احل�سم  اأجل  من  املنا�سب 
معلال االأمر باأنه يركز خالل الفرتة 
الفرن�سي  املنتخب  على  احلالية 
�سفوفه  يف  يلعب  والذي  لل�سباب 
امل�ساركة  على  مقبل  واأنه  خا�سة 
ال�سائفة  لالأمم  اأوروبا  كاأ�ش  يف 
يف  التواجد  وي�ستهدف  املقبلة، 

�سفوفه خالل املناف�سة.
واأ�ساف الالعب النا�سط يف �سفوف 
اأنه مل  الفرن�سي  اأوملبيك مار�سيليا 
الفرتة  اإىل �سفوفه خالل  ي�ستدعى 
اجلهود  بذل  على  ويعمل  االأخرية 
خيارات  �سمن  التواجد  اأجل  من 
املقبلة،  الفرتة  خالل  املدرب 
لعب  اجل  من  الدعوة  وتلقي 

املناف�سة االأوروبية. 
ع.ق.
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�الإ�شماعيلي �مل�شري / �شباب ق�شنطينة

ال�صيا�صي ي�صعى اإىل ح�صم التاأهل باكرا
ق�سنطينة  �سباب  فريق  يعود 
القارية  املناف�سة  اأجواء  اإىل 
نادي  اليوم  يالقي  عندما  جمددا 
ملعب  على  امل�رشي  االإ�سماعيلي 
االإ�سكندرية  مبدينة  العرب  برج 
من  الثالثة  اجلولة  حل�ساب  وذلك 
اأبطال  رابطة  جمموعات  دور 
اجلزائر  ممثل  يعول  اأين  اإفريقيا، 
على  القارية  املناف�سة  يف 
االيجابية  النتائج  �سل�سلة  موا�سلة 
يف  ي�سجله  الذي  التاألق  وتاأكيد 
دور  من  القارية  املناف�سة  بداية 
العودة  خالل  من  املجموعات، 
ت�سمح  م�رش  من  ايجابية  بنتيجة 
ثابتة  اخلطوات  مبوا�سالت  له 
والتناف�ش  املفاجاأة  حتقيق  نحو 
اإىل  التاأهل  تاأ�سريتي  اإحدى  على 
قرار  ورغم  النهائي  ربع  الدور 
االحتاد االإفريقي املفاجئ باإعادة 
االإ�سماعيلي اإىل املناف�سة القارية 
بعد اإق�سائه يف وقت �سابق ب�سبب 
لقاوؤه  التي �سهدها  العنف  اأحداث 
التون�سي،  االإفريقي  النادي  اأمام 
تعول  »ال�سيا�سي«  ت�سكيلة  اأن  اإال 
ايجابية  نتيجة  بت�سجيل  الرد  على 
االأرا�سي  على  الهزمية  وتفادي 
امل�رشية وتدعيم ر�سيدها خا�سة 

الثاين  املركز  يف  تتواجد  واأنها 
املت�سدر  عن  نقطة  بعد  على 
بناق�ش  الكونغويل  مازميبي 
اأن  ال�سباب  اأفراد  ويدرك  لقاءين، 
حتقيق اأربع نقاط يف املواجهتني 
اأمام االإ�سماعيلي ي�سعها على بعد 
لربع  التاأهل  عن  واحدة  خطوة 
على  ال�سابق  وموا�سلة  النهائي 
يف  لقب  باأغلى  للتتويج  التناف�ش 

القارة ال�سمراء.
ديني�ش  املدرب  اأ�سبال  ويعول 
الفان على تكرار �سيناريو مباراته 
بالفوز  االإفريقي عندما عاد  اأمام 
اجلولة  يف  م�رش  من  اأمامه 
املنا�سبة  فاإن  وبالتايل  االفتتاحية 
مواتية اأمام الالعبني الإعادة نف�ش 
االأمر من م�رش، وهم الذين كانوا 
اأكدوا تفوقهم بالفوز اأمام مازميبي 
اإفريقي  فريق  اأف�سل  يعترب  الذي 
خالل االأعوام املن�رشمة، وتعرف 
عبيد  الثنائي  غياب  الت�سكيلة 
و�سحرور  االإ�سابة  ب�سبب  وحداد 

املعاقب بلقاء اآيل.

عر�مة: مهمة 
�شعبة تنتظرنا �أمام 

�الإ�شماعيلي وناأمل 
ح�شم �لتاأهل باكر�

ل�سباب  الريا�سي  املدير  ك�سف 
مهمة  اأن  عرامة  طارق  ق�سنطينة 
�سعبة  �ستكون  م�رش  يف  فريقه 
بالنظر لرغبة املناف�ش االإ�سماعيلي 
العودة بقوة يف املناف�سة والتناف�ش 
اإدارته  على التاأهل، لكنه اأو�سح اأن 
و�سعت الالعبني يف اأف�سل الظروف 
من اجل العودة بفوز من ملعب برج 
التاأهل  لهم  ي�سمن  والذي  العرب 

كبرية،  بن�سبة  املقبل  الدور  اإىل 
اأم�ش  اإذاعية  ت�رشيحات  واأ�سار يف 
حتقيق  اأجل  من  جمند  اجلميع  اأن 
م�رش  �سفرية  من  امل�سطر  الهدف 
االأربعاء  منذ  فيها  يتواجدون  التي 
الذي  للقاء  للتح�سري  املن�رشم 
حلظة  اآخر  يف  برجمته  اإعادة  مت 
يف  اأمله  عن  املعني  وعرب  ح�سبه، 
التاأهل قاريا مبكرا من اجل  ح�سم 
العودة للرتكيز على الربجمة النارية 
الوطنية  البطولة  التي تنتظرهم يف 

وكاأ�ش اجلمهورية.
عي�شة ق.



رونالدو يرهق خزائن جوفنتو�س
ك�صف تقرير �صحفي بريطاين اأن نادي جوفنتو�س الإيطايل، بات مهدًدا بارتفاع �صعر �صفقة 

تعاقده مع الربتغايل كري�صتيانو رونالدو اإىل 180 مليون اإ�صرتليني بعدما ان�صم الدون اإىل 
�صفوف ال�صيدة العجوز ال�صيف املا�صي، ووفًقا ل�صحيفة »�صن« الربيطانية فاإن جوفنتو�س 

تعاقد مع رونالدو يف ال�صيف املا�صي قادماً من ريال مدريد مقابل 88 مليون اإ�صرتليني، 
لتحقيق احللم الغائب عن ال�صيدة العجوز منذ 23 عاًما بح�صد لقب دوري اأبطال اأوروبا، 
ا هذا املو�صم بعد خ�صارة الفريق  واأ�صارت ال�صحيفة اأن حلم يوفنتو�س قد ل يتحقق اأي�صً

اأمام اأتلتيكو مدريد بنتيجة 0-2 يف ذهاب الدور ثمن النهائي بدوري الأبطال، واأو�صحت اأن 
اليويف من اأجل الو�صول اإىل الكاأ�س ذي الأذنني، وافق على منح رونالدو راتبًا يبلغ 26 مليون 

اإ�صرتليني بالإ�صافة اإىل دفع مبلغ مماثل لل�رضائب، ويف حالة ح�صد ال�صيدة العجوز للقب 
الأوروبي، فاإنه وفًقا للخطة املو�صوعة، �صيح�صل جوفنتو�س على اأرباح ت�صل اإىل 110 ماليني 

اإ�صرتليني. واأفادت ال�صحيفة، اأن اإذا ف�صل جوفنتو�س يف تخطي عقبة فريق دييغو �صيميوين 
فاإن اأرباح ال�صيدة العجوز �صتبلغ 70 مليون اإ�صرتليني فقط، وبح�صاب قيمة ما �صيتحمله 

يوفنتو�س من خ�صائر مالية اإذا ف�صلت خطة التعاقد مع رونالدو حل�صد لقب دوري الأبطال، 
فاإنها �صت�صل اإىل 180 مليون اإ�صرتليني متثل 88 مليون قيمة ل�صفقة و26 اأخرى راتبا �صنويا، 
26 لل�رضائب و40 فارق الأرباح، يذكر اأن رونالدو هو الهداف التاريخي لبطولة دوري اأبطال 

اأوروبا ولكنه رفقة جوفنتو�س متكن من ت�صجيل هدف وحيد خالل 6 مباريات.

�ساري يترباأ من التفاو�س مع روما
نفى املدرب ماوري�صيو �صاري الواقع حتت �صغط التقارير ال�صحفية برحيله عن ت�صيل�صي 

املناف�س يف الدوري الإجنليزي املمتاز وتويل امل�صوؤولية يف روما الإيطايل بدل من اأوزيبيو 
دي فران�صي�صكو، وزادت التكهنات ب�صاأن م�صتقبل �صاري بعد تراجع ت�صيل�صي اإىل املركز 
ال�صاد�س يف الدوري وغ�صب اجلماهري من املدرب الإيطايل بعد الهزميتني املخجلتني 
اأمام مان�ص�صرت �صيتي ومان�ص�صرت يونايتد موؤخرا، و�صعد ت�صيل�صي اإىل الدور ثمن النهائي 

يف الدوري الأوروبي بعد انت�صاره 3-0 على �صيفه ماملو با�صتاد �صتامفورد بريدج، ليتفوق 
5-1 يف النتيجة الإجمالية وهو ما خفف بع�س ال�صغط على �صاري لكنه ا�صطر لالإجابة عن 
اأ�صئلة ب�صاأن تدريب روما، واأبلغ �صبكة بي.تي �صبورت التلفزيونية: »عقدي مع ت�صيل�صي ميتد 

ملو�صمني مقبلني لذا من امل�صتحيل احل�صول على عقد اآخر«، وتابع: »قراأت يف �صحيفة 
اإيطالية ما يتعلق باجتماعي مع فرانكو بالديني لكن اأعتقد اأن فرانكو يف جنوب اإفريقيا يف 
الوقت احلايل لذا فهذا �صعب جدا«. ويقع وجه اآخر يف ت�صيل�صي حتت ال�صغط، اإذ تعر�س 

لعب الو�صط جورجينيو ل�صيحات ا�صتهجان من اجلماهري بعد م�صاركته بدل من رو�س 
باركلي يف ال�صوط الثاين، وانربى �صاري للدفاع عن لعب منتخب اإيطاليا، واأبلغ �صاري 

ال�صحفيني »اأعتقد اأن يف اأول 30 دقيقة فهمنا مدى اأهمية جورجينيو لفريقنا، واجهنا العديد 
من امل�صاكل يف نقل الكرة اإىل ن�صف ملعب املناف�س ب�صبب ال�صفط الذي تعر�صنا له«، واأكمل 
»يف وجود جورجينيو ت�صبح الأمور اأ�صهل، اأمتنى اأن تتفهم اجلماهري مدى اأهمية جورجينيو«، 

ويلعب ت�صيل�صي �صد مان�ص�صرت �صيتي غدا يف نهائي كاأ�س رابطة الأندية الإجنليزية با�صتاد 
وميبلي.

ال�سانا ديارا يعلن االعتزال
اأعلن لعب الو�صط الدويل ال�صابق ل�صانا ديارا اعتزاله كرة القدم بعد �صاعات من ف�صخ 

عقده اأول ام�س مع فريقه باري�س �صان جريمان مت�صدر وبطل الدوري الفرن�صي قبل انتهائه 
باأربعة اأ�صهر، وكتب الالعب الذي يبلغ 33 عاماً عرب ح�صابه على اإن�صتغرام: »حان الوقت من 
اأجل اأن اأعتزل، بالن�صبة لكرة القدم اأعطيت الكثري، وبف�صل كرة القدم، ح�صلت على الكثري«، 
وتابع: »ل اأقول اأين قمت بكل �صيء ب�صكل مثايل ولكني فعلت ذلك بالقلب وال�صغف وب�صعادة، 
اأقلب ال�صفحة ولكن ل اأن�صى اأي �صيء، �صاأتابع العمل ب�صغف وبت�صميم وب�صدق يف م�صاريعي 
اجلديدة«. وكان نادي العا�صمة قد اأعلن يف وقت �صابق ف�صخ عقد ديارا بالرتا�صي وقال يف 
بيان مقت�صب: »تو�صل باري�س �صان جريمان ول�صانا ديارا اإىل اتفاق لف�صخ العقد الذي كان 

يربطهما حتى 30 جوان 2019، يود �صكر ل�صانا على احرتافيته طوال تواجده يف �صفوف 
النادي الباري�صي ويتمنى له التوفيق يف م�صاريعه امل�صتقبلية«، وان�صم ديارا اإىل �صان جريمان 

يف جانفي من العام املا�صي بعقد ينتهي يف جوان املقبل، و�صارك ديارا يف 15 مباراة يف 
الق�صم الثاين من املو�صم املا�صي مقابل اأربع مباريات خالل املو�صم احلايل باإ�رضاف 

املدرب الأملاين توما�س توخل اآخرها يف 20 اأكتوبر �صد اأميان 5-0.  و�صبق لديارا الذي 
خا�س 34 مباراة دولية مع منتخب فرن�صا، اأن دافع عن األوان اأندية ت�صيل�صي 2007-2005، 

اأر�صنال 2007-2008 وبورمنوث الإجنليزي 2008-2009 حيث اأم�صى اأربعة اأعوام يف الدوري 
الجنليزي املمتاز، ولعب بقمي�س ريال مدريد الإ�صباين 2009-2012 ومر�صيليا الفرن�صي 

2015-2017 كما اأم�صى فرتة يف رو�صيا مع فريقي اأجني حمج قلعة 2012-2013 ولوكوموتيف 
مو�صكو 2013-2014 والإمارات مع فريق اجلزيرة 2017، واأحرز الالعب الفرن�صي مع ريال 

مدريد الذي كان يدربه الربتغايل جوزيه مورينيو لقب الدوري ال�صباين عام 2012. 

الدوري الأوروبي

النرياتزوري ي�ستعر�س وتاأهل ت�سيل�سي 
نابويل وفياريال و�سالزبورغ

وكرا�صنودار  الفرن�صي  ورين  الإجنليزي  ت�صيل�صي  عرب 
الأوروبي،  الدوري  من  النهائي  ثمن  الدور  اإىل  الرو�صي 
ال�صويدي  ماملو  على   1-2 ذهاباً  فوزهم  كرروا  البلوز 
اأولفييه جريو، رو�س  الفرن�صي  الأهداف  3-0، �صجل  اإياباً 
باركلي وكالوم هود�صون اأودوي وطرد من ماملو را�صمو�س 
بينغت�صون، اأما رين فعرب على ح�صاب ريال بيتي�س الإ�صباين 
التعادل ذهاباً يف فرن�صا  بالفوز عليه يف معقله 3-1، بعد 
على  التعادل  حتقيقه  بعد  كرا�صنودار  مر  بدوره   ،3-3
من  م�صتفيداً   ،1-1 الأملاين  ليفكوزن  باير  مناف�صه  اأر�س 
ميالن  اإنرت  حقق  جهته،  من   .0-0 ذهاباً  ال�صلبي  التعادل 
الإيطايل انت�صاراً كبرياً على �صيفه رابيد فيينا النم�صاوي 
الأوروبي،  الدوري  نهائي  لثمن  العبور  بطاقة  ليحجز   0-4
و�صجل كل من ماتيا�س فيت�صينو واأندريا رانوكيا والكرواتي 

اإيفان بريي�صيت�س وماتيو بوليتانو اأهداف اإنرت ميالن.، وكان الفريق الإيطايل قد فاز ذهاباً يف اأر�س رابيد فيينا بهدف ل�صفر، 
ومتكن بنفيكا الربتغايل من اإزاحة غالتا�رضاي الرتكي م�صتفيداً من فوزه يف مباراة الذهاب يف اأر�س الفريق الرتكي 2-1 بينما 
انتهت مواجهة الإياب �صلبياً، وحقق �صالفيا براغ الت�صيكي فوزاً عري�صاً على م�صيفه جينك البلجيكي 4-1 فيما انتهت مواجهة 
الذهاب بالتعادل ال�صلبي، ومتكن دينامو كييف الأوكراين من التاأهل على ح�صاب اأوليمبياكو�س اليوناين بفوزه عليه يف مواجهة 

العودة بهدف ل�صفر. 
كرر نابويل فوزه وتاأهل، وبدوره جنا فياريال من فخ �صيفه �صبورتينغ ل�صبونة اأما ريد بول �صالزبورغ واآينرتاخت فرانكفورت فبلغا 
مرادهم بال عناء، نابويل الإيطايل تخّطى زيوريخ ال�صوي�رضي 2-0، وكان نابويل فاز ذهاباً 3-1، اأما فريق الغوا�صات ال�صفراء 
فياريال الإ�صباين فعادل يف الرمق الأخري �صيفه �صبورتينغ ل�صبونة الربتغايل بهدف لبابلو فورنا�س، بعد اأن تقدم ال�صيف برونو 

فرينانديز وقد ا�صتفاد املتاأهل من فوزه ذهاباً 0-1.
انتهت  الذهاب  مباراة  وكانت   ،1-4 عليه  بالفوز  دونيت�صك  �صاختار  الأوكراين  �صيفه  الأملاين  فرانكفورت  اآينرتاخت  واأخرج 
بالتعادل 2-2، وعرب ريد بول �صالزبورغ النم�صاوي ب�صهولة بالفوز على �صيفه كلوب بروج البلجيكي 4-0، معو�صاً خ�صارته ذهاباً 

2-1 باأر�س كلوب بروج.
تاأهل اأر�صنال الإجنليزي اإىل ثمن نهائي الدوري الأوروبي عقب فوزه اإياباً على باتي بوري�صوف البيالرو�صي 3-0، وتدارك فريق 
املدفعجية هزمية الذهاب بهدف ل�صفر بدك �صباك الفريق البيالرو�صي بثالثة اأهداف، وجدد فالن�صيا الإ�صباين فوزه على 
�صيفه �صلتيك الإ�صكتلندي يف املي�صتايا بهدف �صجله الفرن�صي كيفن غامريو بعد اأن فاز فريق اخلفافي�س ذهاباً يف »�صلتيك 
بارك« بهدفني ل�صفر، وقاد املهاجم الإيراين �رضدار اأزمون فريق زينيت �صان بطر�صبورغ الرو�صي للعبور من مطب فيرنبات�صي 
الرتكي بفوزه عليه يف ملعبكري�صتوف�صكي بثالثية مقابل هدف، يذكر اأن مباراة الذهاب انتهت ل�صالح فرنبات�صي بهدف ل�صفر، 
وحجز فريق دينامو زغرب الكرواتي بطاقة العبور اإىل ذات الدور بفوزه اإياباً على فيكتوريا بلزن الت�صيكي بثالثية نظيفة بعد 

اأن انهزم الفريق الكرواتي خارج اأر�صه بهدفني لواحد. 

الو�صط  لعب  اأن  اإىل  مدريدية  �صحفية  تقارير  اأ�صارت 
الكرواتي لوكا مودريت�س تو�صل لتفاق مع فريقه ريال مدريد 
لتمديد عقده حتى 30 جوان 2021، وذكرت �صحيفة »ماركا« 
اتفق على جتديد عقده،  اأن الالعب �صاحب 33 عاما  اأم�س 
اإمكانية  عن  تتحدث  كانت  التي  لل�صائعات  حدا  بذلك  لي�صع 
رحيله عن القلعة البي�صاء ال�صيف املقبل، وهو خيار مل يخطر 
ببال الكرواتي على الرغم من كرثة الأقاويل حول اهتمام اإنرت 
ميالن ب�صمه، وكان لوكا قد و�صل ل�صفوف الريال يف �صيف 
2012 على يد الربتغايل جوزيه مورينيو مدرب الفريق اآنذاك، 
قادما من توتنهام هوت�صبري الإجنليزي وميتد عقده الأ�صا�صي 

مع امللكي حتى جوان 2020.

مونديال  يف  لعب  اأف�صل  بجوائز   2018 يف  مودريت�س  وفاز 
رو�صيا واأف�صل لعب يف اأوروبا التي مينحها الحتاد الأوروبي 
لكرة القدم والأف�صل التي مينحها الحتاد الدويل للعبة والكرة 
واأبرزت  فوتبول«،  »فران�س  �صحيفة  تقدمها  التي  الذهبية 
الذي  لالعب  الأخري  يكون  قد  التجديد  هذا  اأن  ال�صحيفة 
�صيكمل عامه 36 يف �صبتمرب 2021، لكن الأمر �صيتوقف على 
اأدائه مذكرة باأن حلم لوكا والريال هو اأن ينهي لعب الو�صط 
م�صريته يف �صانتياغو برنابيو، وتعلم اإدارة ريال مدريد بقيادة 
ظهر  اإذ  للفريق،  بالن�صبة  مودريت�س  اأهمية  برييز  فلورنتينيو 
تاأثري غيابه عن امللكي يف مباراته الأخرية بالليغا، باخل�صارة 

اأمام جريونا بنتيجة 1/2.

مودريت�س ي�سع حدا لتطلعات اإنرت ميالن

األف جنيه ا�صرتليني بعد قبوله تهم الحتاد اثر تعليقاته بعد مباراة باحت�صاب هدف ال�صنغايل �صاديو ماين يف الدقيقة 22 لت�صلل على جيم�س ميلرن وحاول التكفري عن ذنبه طوال املباراة.كلوب الذي يحتل فريقه املركز الثاين يف ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن مان�ص�صرت �صيتي اإن فريند اعتقد انه اخطاأ لتلميحه مبحاباة احلكم كيفن فريند لنادي و�صت هام خالل تعادلهما 1-1 مطلع ال�صهر احلايل يف الدوري املحلي، وقال فر�س الحتاد الإجنليزي لكرة القدم غرامة بقيمة 45 األف جنيه ا�صرتليني على الأملاين يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول تغرمي كلوب النتقاده التحكيم بيكر فور ت�صجيل هدف الفوز يف الدربي �صد ايفرتون.ال�صمني«.وكان كلوب غرم يف دي�صمرب بثمانية اآلف جنيه ا�صرتليني ملعانقته قبل �صافرة النهاية حار�صه الربازيلي األي�صون ليفربول وو�صت هام يف 4 فيفري 2019«، وتابع »خرق ت�رضيحه بعد املباراة املادة لت�صكيكه بنزاهة احلكم و اأو التحيز وجاء يف بيان الحتاد: »مت تغرمي يورغن كلوب 45 
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عن م�ؤ�س�سة الفكر العربي

�شدور كتاب اأو�شاع العاَل 2019 »َعودة ال�شعبويات«.. 
للعام احلادي ع�سر على الت�ايل، ت�سدر م�ؤ�ّس�سة الفكر العربي الرتجمة العربّية لِكتاب »اأو�ســاع العامل 2019«، عن �سل�سلة »ح�سارة واحدة«، الذي 

حمل هذا العام عن�ان »ع�دة ال�سعب�يات«. وقد اأ�سرف على الِكتاب الباحثان الفرن�سيان الأ�ستاذان يف معهـد الدرا�سات ال�سيا�سية يف باري�س، بـرتران 
بــادي ودومينيك فيـــدال، ونقله اإىل العربية الأ�ستاذ ن�سري مرّوة. 

م٫�س
واإذا كانت َموجة ال�شعبويات الأوىل 
)الثورة  تلفة  مخُ لأ�شباٍب  �شتنتهي 
اجلمهورية  رو�شيا،  يف  البل�شفّية 
النقالب  فرن�شا،  يف  الرابعة 
اأّن  اإّل  الأرجنتني(،  يف  الع�شكري 
بني  ما  يف  �شتولد  ثانية  َموجًة 
درا�شته  ففي  العاملّيتنَي؛  احلربنَينْ 
احلقد  اأ�شطورية  »الفا�شية، 
�شترينيل  زئيف  يجعل  و�شيا�شته«، 
حمور  الإيطالية  الفا�شية  من 
حني  يف  واأ�شا�شها،  ال�شعبوية  هذه 
يف  البولجنيَة  البوجاديةخُ  �شتخلف 
باري  دومينيك  يرتّدد  ول  فرن�شا. 
وخّط  وخلفاوؤه  »ماو  درا�شته  يف 
اجلماهري«، يف اإدراج ماو ت�شي تونغ 
اأقطابها.  بني  الريفية«  »و�شعبوّيته 
الجتماع  ِعلم  يف  الباحث  ويجعل 
رافاييل  الفرن�شي  والفيل�شوف 
»ال�شعبوية  درا�شته  يف  ليوجيه 
الدميقراطيات  يف  املاِئَعة 
كا�شرتو،  فيديل  من  الغربية« 
افرتا�ض  لداعي  �شعبوياً  زعيماً 
بكلّيته.   لل�شعب  الزعيم  جت�شيد 
هذه  واأ�شكالها  ال�شعبوية  موجات 
وفقاً  تقرتن  كانت  الثانية،  امَلوجة 
لفيليب مارليري، »بالّنظم القي�رصية 
يحكم  التي  الالتينية،  الأمريكية 
فيها ديكتاتور ي�شتند اإىل ال�شعب«. 
هوؤلء  اإىل  ي�شيف  مونزا  ورينيه 
التي  ال�شتقاللت  �شعبويات 

قامت بعد احلرب العاملية الثانية، 
والدعوة  النا�رصية  وخ�شو�شاً 
م�رص،  يف  العربية  الوحدة  اإىل 
حركات  �شعبويات  ي�شّميه  وما 
وال�شتقاللت.  الوطني  التحّرر 
ن�شاأ  الذي  الثالث  العاَل  كان  فقد 
ولكننْ  نهو�شه  با�رص  قد  حينها 
اأخُ�ش�ٍض �شعبوية. وي�شري مارك  على 
من  جديد  �شكٍل  بروز  اإىل  فرّيو 
وجدها  التي  تلك  هي  ال�شعبوية، 
ت�شتند  والتي  الثالث،  العاَل  يف 
القبيلة،  اأو  الِعرق  اأو  الطائفة  اإىل 
اآ�شيا،  وبع�ض  اأفريقيا  يف  كما 
الذي  بورغا  فران�شوا  فعل  وكذلك 
»الإ�شالموية«.  وبني  بينها  ربط 
اندلعت  التي  ال�شعبويات  ثم هناك 
ال�شرتاكية  املنظومة  انهيار  بعد 
وال�رصقية  الو�شطى  اأوروبا  يف 
من  منّظروها  لها  وكان  ة،  بخا�شّ
هافيل  فاكالف  الت�شيكي  الرئي�ض 
اإىل  �شوجليني�شتني  الرو�شي  اإىل 
�شهدت  وقد  مي�شنيك.  البولوين 
الأحزاب  من  وا�شعة  كوكبة  اأوروبا 
و�شل  اإذ  ال�شعبوية،  واحلركات 
يف  كما  احلخُكم  �شّدة  اإىل  بع�شها 
اأو  واإيطاليا،  وبولونيا  هنغاريا 
دَخل يف حكومات، اأو حّقق تقّدماً 
هو  كما  جتاهله  كن  ميخُ يعخُد  ل 
وبلدان  واإ�شبانيا  النم�شا  احلال يف 
كمفهوم  ال�شعبوية  اإ�شكندنافيا. 
يبقى �شوؤال حول ال�شعبوية كمفهوم. 
هي  اأ�شا�شاً  ال�شعبوية  كانت  فاإذا 

عالقة بني �شعب وزعيم كما يخُجمع 
اأغلبّية الباحثون يف ِكتابنا هذا، اأو 
لزعيم«  »تعّبداً  كانت  اإذا  بالأحرى 
مونو،  كلود  جان-  لتعبري  وفقاً 
يبدون  املخُختارون  الزعماء  وكان 
يقبلوا  اأن  من  وتنافخُراً  تبايناً  اأكرث 
فكيف  واحد،  مفهوم  يف  الدخول 
يبدو  املفهوم؟   هذا  �شيخُ�شاغ 
�شا�شعاً،  وا�شعاً  ال�شعبوية  مفهوم 
ولعلّه مفهوم م�شّطرب. ومع هذا، 

فاإّن ثّمة َمن يجد لذلك َمرجاً. اإذ 
�ِشمات  ثّمة  اأّن  ريوتور  فيليب  يرى 
�شرَتكة بني ال�شعبويات، تتمّثل يف  مخُ
الإجماع  عن  تبحث  حركات  اأّنها 
من  الرغم  على  واأّنها  ثمن،  باأّي 
تخو�ض  بينها،  العميقة  اخلالفات 
اإيديولوجية �شّد املخُعاِر�شني  حرباً 
كلود  جان  عند  وهي  واملخُنتقدين. 
مونو تبدو وكاأّنها تتحّدى مقولت 
ال�شعبوية  وتبدو  ال�شيا�شية.  العلوم 

اأ�شلوباً  كامو،  اإيف  جان-  عند 
احلخُكم.  يف  اأ�شلوباً  اأو  �شيا�شياً، 
وي�شتند فران�شوا بورغا اإىل املوؤّرخ 
فيليب روجر الذي ت�شري ال�شعبوية 
رّكب معّقد من الأفكار  لديه »اإىل مخُ
والتجارب واملخُمار�شات، ل ي�شع اأّي 
متحي�شها  بلغ  ما  بالغاً  ت�شنيفية، 
اأو  كلّها  ت�شتغرقها  اأن  وتنقيبها، 
ت�شتنفذها جميعها«. وهو ما يوؤّكده 
مونزا فال�شعبوية بالن�شبة اإليه، هي 

اإيديولوجية  اإىل  اأن ت�شري  اأبعد من 
جداول  يف  تتج�ّشد  بل  تما�شكة  مخُ
تناِفرة.  مخُ اأجندات(  )اأو  اأعمال 
مّما  باأكرث  لأزمة  ا�شم  فال�شعبوية 
كما  اإيديولوجية،  عن  تعبري  هي 
يعتربها  الذي  بادي،  بـرتران  يرى 
�شاهداً على ف�شل الإيديولوجيات، 
اأو رّبا �رصباً من الفراغ، اأو �رصباً 
من املزدوَجني اللَذين يجري تعليق 

اخليارات الكربى بينهما.

اإياد عثمان .. الرحيل امُلبكر
من  والع�رصين  الثالث  يف  رحل 
الفنان واملو�شيقي  ال�شهر املا�شي 
 )34( عمر  عن  عثمان  اإياد  ال�شاب 
وجعاً  تاركاً  ب�شمت  رحل   ، �شنة 
اأو  عرفه  من  كل  قلوب  يف  واأملاً 
عازف  وعزفه،  مو�شيقاه  �شمع 
البزق الذي لم�شت مو�شيقاه الروح 
، كان ي�شج حباً و�شغفاً واألقاً ترجل 
وجرحاً  غ�شة  وراءه  تاركاً  باكراً 

تعر�ض  حيث  الندمال،  �شعب 
مقاومتها  حاول  �شحية  لأزمة 
الأقوى  كان  اجل�شدي  املوت  ولكن 
، كان يحمل الكثري من الطموحات 
اآلة  تنتهي خا�شة يف جمال  التي ل 
احلياة  ت�شعفه  ل  ولكن   ، البزق 
ليرتجم كل ما حلم به.  املو�شيقي 
)جرابل�ض  مواليد  من  الراحل 
موقع  يف  جاء  ملا  ووفقاً   ،  )1984

، فقد  الفي�شبوك  الثقافة يف  وزارة 
كان موؤلفاً وموزعاً مو�شيقياً للعديد 
الآلية  املو�شيقية  الأعمال  من 
والأورك�شرتالية  الإفرادية  والغنائية 
العديد  خالل  من  قدمت  التي 
والعربية  ال�شورية  الفرق  من 
�شولو  بزق  عازف  هو  والعاملية، 
ال�شورية  ال�شمفونية  )الفرقة  يف 
،الفرقة الوطنية ال�شورية للمو�شيقا 

اأورفيو�ض،  ،اأورك�شرتا  العربية 
ال�شورية(  الفيلهارمونية  الفرقة 
من  ويعترب  اأخرى.  �شورية  وفرق 
ال�شوريني  للمو�شيقيني  املوزعني 
يف  خا�شا  اأ�شلوبا  ابتدعوا  الذين 
ر�شم  يف  �شاهم  املو�شيقي  التوزيع 
مالمح جديدة ومعا�رصة للمو�شيقا 
ال�شورية خ�شو�شاً و العربية عموماً 
من  املو�شيقا  يف  اإجازة  يحمل   ،

بدم�شق  للمو�شيقا  العايل  املعهد 
دّر�ض  مخُ  ،  2008 بزق  اخت�شا�ض 
من  العديد  يف  �شارك   ، البزق  لآلة 
وله   ، واملهرجانات  العمل  ور�شات 
اأعمال  يف  امل�شاركات  من  العديد 
ال�شينمائية  الت�شويرية  املو�شيقى 
اأ�شد  ما  وامل�رصحية.  والدرامية 
احلزن الذي يكتنف النفو�ض عندما 
باأ�شالة  رفوا  عخُ مبدعون  يرتجل 

فنهم ومقدار اإن�شانيتهم و�شفافيتهم 
غفلة  يف  عنوة  املوت  يختطفهم   ،
عطائهم،  اأوج  و�شط   ، الزمن  من 
ما  كل  احلائط  بعر�ض  �شارباً 
من  ح�شدوه  وما  ابداع  من  خطّوه 
اأن  فيه  ل�شك  مما   ، النا�ض  حمبة 
املنا�شبات  هذه  مثل  يف  الكلمات 
ت�شكل حالة  ولكنها  تخون �شاحبها 

وفاء لفنان اأعطى ب�شدق وحب. 
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الدار امل�شرية اللبنانية ت�شدر كتاب 
حكايات عن القراءة ل�شامح فايز 

دار احلكمة ال�شينية ت�شدر كتاب 
»ع�شاق من ال�شرق«

القاهرة  معر�ض  خالل  �شدر   
اليوبيل  دورة  يف  للكتاب  الدويل 
للكاتب  الرابع  الكتاب  الذهبي، 
بعنوان  فايز  �شامح  ال�شحفي 
الدار  عن  القراءة«  عن  »حكايات 
الكتاب  اللبنانية.ير�شد  امل�رصية 
من  الأخرية  ال�شنوات  �شهدته  ما 
الأدبية  الظواهر  من  عدد  �شعود 
كان  م�رص،  يف  بالقراءة  املتعلقة 
من  معينة  نوعية  انت�شار  اأهمها 
الكتابات مثل اأدب الرعب واخليال 
الرومان�شية  والكتابات  العلمي، 
و�شطوة  الذاتية،  ال�شرية  واأدب 
ال�شو�شيال ميديا التي اأثرت ب�شكل 
الكتاب  �شناعة  حركة  على  كبري 

 best والن�رص يف م�رص، ويف كتاب
القراءة،  عن  حكايات   -  seller
جميع  ر�شد  املوؤلف  يحاول 
الكتابة  بحركة  املتعلقة  الظواهر 
ب�شكل  لها  قراءة  وتقدمي  والقراءة 
ب�شيط بعيدا عن تعقيدات الكتابة 
�رصحا  الكتاب  الأكادميية.ويقدم 
اأو  �شيلر  البي�شت  لظاهرة  وافيا 
ر�شد  مع  مبيعا،  الأكرث  الكتب 
الكتابات  من  النوعية  تلك  ل�شعود 
مع �رصح حلقيقتها وهل هى الأكرث 
�شيلر  بي�شت  ل،  اأم  بالفعل  مبيعا 
بالقراءة  مهتم  لكل  مهم  كتاب  هو 
يف حماولة ملعرفة ما الذي حدث 
وحتى   2011 يناير  بعد  للقراءة 

و�شحفي  كاتب  فايز  الآن.�شامح 
تخرج   .1985 مواليد  من  م�رصي، 
عني  جامعة  احلقوق  كلية  يف 
باملحاماة  عمل   .2007 �شم�ض 
الثقافية،  لل�شحافة  يتفرغ  اأن  قبل 
�شحف  يف  الثقافة  باأق�شام  وعمل 
مثل »امل�شور« و«فيتو« و«التحرير« 
و«القاهرة«  نيوز«  و«البوابة 

و«الهالل« و«حفريات«.
راأ�ض حترير بوابتي »كخُتب وكتَّاب« 
له:  و�شدر  الثقافيتني،  و«ال�شباك« 
كتاب »جنة الإخوان: رحلة اخلروج 
من اجلماعة« �شرية ذاتية، ورواية 
»رحلة  وكتاب  ال�شبع«،  »حجر 

يو�شف«.

ال�شينية  احلكمة  دار  عن  �شدر 
من  عدد  مع  بالتعاون  بالقاهرة، 
»ع�شاق  كتاب  العربية،  الن�رص  دور 
حب«،  حكايات  ثالث  ال�رصق:  من 
اآية  برتجمة  يي«،  اآن  »وانغ  للكاتبة 
حممد  وتقدمي  وحترير  طلعت، 
ماهر ب�شيوين.حتاول الأديبة ال�شينية 
الثالث:  نوفيالتها  اأن يي« يف  »وانغ 
و«حب  ال�شغرية«،  البلدة  »حب 
العاري«،  اجلبل  و«حب  اجلمال«، 
منظور  من  احلب  ظاهرة  مقاربة 
ثقافتها، وهي يف �شبيل ذلك حتكي 
لنا عنه عرب ثالث جتارب متلفة، 
الظاهرة  تلك  لتعقد  منها  بوعي 
وعدم قابليتها للتكرار، فكل عالقة 

ل  وفريدة  خا�شة  جتربة  هي  حب 
ذلك.تنطلق  غري  بدت  واإن  تتكرر 
مفادها  حقيقة  من  احلكايات  تلك 
هو  بل  فراغ،  يف  يولد  ل  احلب  اأن 
يف  يجري  كحدث  نف�شه  عن  يعرب 
اإطار اجتماعي ونف�شي يتغري ح�شب 
وتطورها. املجتمعات  �شريورة 

احلب  ق�شية  الكاتبة  علينا  وتطرح 
جم�شدة يف �شخ�شيات روائية حتمل 
بالتاأكيد ظالل من خربتها ال�شخ�شية 
مع تلك العاطفة الإن�شانية، وتعر�ض 
جدليتها  يف  متناق�شة  تفاعالت 
عنه  تنتج  الذي  الواحد  املوؤثر  مع 
ا�شتجابات متغايرة، �شارحة حقيقة 
قائم  عال  هي  حب  ق�شة  كل  اأن 

ت�شابهت  واإن  بنف�شه  بذاته وم�شتقل 
التي  احلوادث،  ومتاثلت  العنا�رص 
العاطفية  التجارب  تلك  لكل  تعطي 
التقدمي  واحدا.وبح�شب  م�شمى 
النوفيالت  يقراأ  حني  املرء  فاإن 
من  �شيمفونية  اإىل  الأقرب  الثالث، 
حكاية  كل  اأن  يجد  حركات،  ثالث 
منها متنحه جتربة متلفة وفريدة، 
العاطفة  لتلك  و�شيجد كذلك و�شفا 
يقدر  اأن  دون  ما  يوما  التي خا�شها 
على التعبري عنها اأو تف�شريها، وذلك 
عنا  يتكلم  الذي  الأدب  �شحر  هو 
وعرفناه  ذقناه  عما  بل�شاننا  وينطق 
عن  عجزنا  مع  اأغواره،  و�شربنا 

الف�شاح عنه.



مقاربات

اأطياف بختي بن عودة وا�سرتاتيجياته 
يف املحاورة التفكيكية للخطابات

رحل عنا املفكر والناقد اجلزائري بختي بن عودة يوم 22 ماي 1995 تارًكا لنا م�شروعه النقدي 
يف التفكيِك وحماورِة العامل؛ هذا امل�شروع الذي �شعى من خالله اإىل قراءة اخلطابات الإن�شانية 

والأحداث التاريخية قراءة مغايرة ومفارقة للقراءات اليقينية التي ُطِبعت بها.

 د. نبيل حممد �شغري
/ موقع ثقافات

 
فاأعاد احلفر يف عّدة م�شاريع من 
املغربي  الكاتب  م�رشوع  بينها، 
عبد الكبري اخلطيبي؛ هذا املبدُع 
اجلزائرية  للثورة  اأن�شت  الذي 
يف  م�شتعار  با�شم  عنها  وكتب 
اإىل  ينتبه  حني  املجاهد،  جريدة 
ويطرح  ومنوذجيتها،  متّيزها 
و�شوؤال  وكونيته،  احلدث  �شوؤال 
)ينظر:  والإ�شتيطيقا  اجلمال 
بختي بن عودة، ظاهرة الكتابة يف 
فكانت    )254 �ص  اجلديد،  النقد 
الثورة اجلزائرية ح�شب بختي بن 
عودة مدونة جمالية وفنية، ون�شا 
خالله  من  اخلطيبي  حاول  اأدبيا 
ومقوماته  الكونية  اأبعاده  فهم 
عودة  بن  بختي  و�شعى  الإن�شانية، 
يف  املزدوج،  احلفــــر  اإىل  بدوره 
لثورة  اخلطيبي  قراءة  طريقة 
اأدبيا،  ن�شا  بو�شفها  اجلزائري، 
اإبداعي،  فل�شفي  منظور  من 
يف�شل  اخلطيبي  اأن  بختي  فراأى 

والقراءات  الطرح  يف  الخت�شار 
ال�شذرية اأو ما ي�شميها باللتمعات، 
فري�شد بريق املو�شوع من �شطحه 
وعمقه، فاحلديث عن الثورة بروؤية 
اإمكانية ت�شور  ليوؤكد  فل�شفية جاء 
الإن�شان  وقدرة  جماليا،  احلرب 
معينة  �شمات  على  الرتكيز  على 
اللجوء  اأما  اأخرى.  دون  فيها، 
دللة  فهو  امل�شتعار  ال�شم  اإىل 
ي�شتعري  فهو  الكوين،  البعد  على 
يكتب  ليجعله  وي�شتح�رشه  الآخر  
العامل  كاأّن  اجلزائرية،  الثورة  عن 
ببعدها  وي�شيد  عنها  يكتب  كله 

الهيوماين.
م�رشوع بختي بن عودة هو م�رشوع 
نقد  بالأحرى  اأو  النقد،  نقد  يف 
عدم/  من  ينطلق  ل  فهو  الفكــر؛ 
على  ال�شتغال  يف�شل  بل  فراغ، 
لكتاب  و�شذرات  وكتابات  ن�شو�ص 
بينهم:  من  متنوعني،  ومفكرين 
دريدا وموري�ص بالن�شو، وهيدجر، 
�شغل  الذي  اخلطيبي  اإىل  اإ�شافة 
حّيزا كبريا من طموحاته الفكرية 
ثقافة  بناء  يف  ترغب  كانت  التي 

الثقافة  ت�شاير  واحدة  مغربية 
الكونية. لهذا ال�شبب كان اخلطيبي 
النافذة  عودة  بن  لبختي  بالن�شبة 
يطُلّ  التي  والفل�شفية  املعرفية 
من خاللها على رواد الفكر والنقد 
العاملي، فقراأ من خالله اأطروحات 
ولكان  فرويد  عند  النف�شي  النقد 
ودريدا. وو�شل بختي بن عودة يف 
النف�شي  بالطرح  ال�شتغال  �شياق 
اإىل م�شالة يف غاية الهمية وهي 
يتم  ل  الذي  اخلطاب  ببناء  تتعلق 
بل  الل�شانية فقط،  عرب م�شتوياته 
املتلقني،  باتو�شيات  عرب  اأي�شا 
من  اأخرى  طبقة  واأيرو�شيات 
الن�ص  لوحدات  واملوؤّولني  القّراء 
لتخ�شب  فيه،  تزرع  التي  ورموزه 
احل�رش  �شعبة  واإيحاءات  دللت 

يف ف�شاءات العقل ال�شيق.
اإّن ف�شاءات العقل دائما متيل اإىل 
ال�شلطة  ب�شبب  والتنميط  احل�رش 
اللوغو�شية التي ت�شكنه، لكن بختي 
بن عودة ا�شتطاع الهرب فارا من 
الن�شو�ص  ليقراأ  ال�شلطات،  هذه 
ت�شابه  ل  ممكنًة  عوامًلا  بو�شفها 

بني  ت�شابه  )فال  بينها،  حتمي 
التوتر.  درجة  يف  �شوى  الن�شو�ص 
بن عودة : ظاهرة الكتابة، �ص 31( 
خميالت  يولد  الذي  التوتر  هذا 
تاأويالت  وي�شتدعي  متنوعة 

متباينًة تبايَن قّراء ذلك التوّتر.
وقد كان بختي بن عودة مع التوّتر 
التغليطي  التوتر  �شَدّ  اجلمايل 
خمادعة  اإىل  يهدف  الذي 
اآليات  على  وقف  لهذا  الآخر، 
وا�شرتاتيجيات حدوث هذا التوتر 
يف  يُنتُج  الذي  اخلطاب  داخل 
كيف  ليك�شف  الثقافية،  املنابر 
املعرفية  مقا�شده  من  ينحرف 
وت�شليلية،  توهيمية  مقا�شد  اإىل 
�شيوخ،  جمال�ص  اأو  حماكم  لت�شبح 
وهذا ما يجعل بختي اأثناء قراءته 
من  اجلزائري  ال�شيا�شي  للم�شهد 
يوؤكد  اأحزابه  خطابات  خالل 
على احلالة الثقافية، التي متيزت 
باليتم وال�شتات واله�شا�شة )ينظر: 
احلداثة،  رنني  عودة،  بن  بختي 
التي  �ص 38،39(؛ هذه اخلطابات 
تتنكر وراء بالغات �شعبوية حتاول 

اإيهام الآخر واإ�شغاله باملو�شوعات 
والأيقونات التي يعتربها مقد�شة، 
كالوطنية وال�شهداء والثورة والدين، 

ل�شالح اأغرا�ص براغماتية.
اإىل  مبكًرا  عودة  بن  بختي  تفطن 
الكربى  ال�رشديات  هذه  �شطوة 
ل�شالح  منها  التخل�ص  وحاول 
اإىل  يلجاأ  ل  ذكي،  خطاب عقالين 
اللعب على عواطف املتلقني بقدر 
تاأويلية  اآليات  بناء  اإىل  ي�شعى  ما 
وتوا�شلية متنوعة جتعل املجتمع 
متح�رشا يف فهم عالقاته الداخلية 

وعالقاته بالعامل ككل.
التفكيكي  الناقد  هذا  كان 
ح�شيفا  حماورا  اجلزائري 
بال�شطحي  يقنع  فال  للن�شو�ص؛ 
لتبيان  داخلها  يغو�ص  بل  فيها 
العالقات الوثيقة الن�شقية، وكذلك 
لهذا  بينها،  الرابطة  الطيفية 
يربط  كتاباته  من  كثري  يف  جنده 
وجان  ونيت�شه  فرويد  اأطياف  بني 
لكان، وهيدجر ودريدا واخلطيبي 
يف قراءة حفرية مو�شوعية ت�شعى 
لر�شد الأ�شوات املختلفة الناطقة 

واإمكانات  هوؤلء،  ن�شو�ص  داخل 
ل  جديدة  واأفهام  لدللت  التفتق 
من  التفكيكية  فالقراءة  نهائية. 
منظوره هي حماورة الن�شو�ص يف 
املعرفة  ت�شرتط  لهذا  اأعماقها، 
املركبة واملتنوعة والعقل امل�شاد 
الدوغمائيات،  اإىل  يركن  ل  الذي 
تقتل  التي  ال�شمولية  واملنهجيات 
كثري  يف  العامل  الن�شو�ص/  دللة 

من الأحيان، بدل اإحيائها.
ولهذا فاإّن نقد النقد اأو ما ي�شميه 
الذكية  باملحاورة  عودة  بن  بختي 
تكميليا/  خطابيا  لي�ص  للن�شو�ص 
لي�ص �شلطانا على  اأّنه  ثانويا، كما 
الن�شو�ص. بل هو قراءة ثانية تتغيا 
ومن�شياته  الن�ص  لثغرات  النتباه 
يقرتح  لهذا  عنه،  وامل�شكوتات 
الطبقات  م�شطلح  ا�شتعارة  بختي 
اجليولوجيا  علم  من  اجليولوجية 
الن�شو�ص  قراءة  ميدان  اإىل 
ذكية  قراءة  اأجل  من  واخلطابات، 
وانثناءاته  املعنى  عمق  تبحث يف 
وتعرجاته، بدل البحث عن املعنى 

املتمركز منطقيا.
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نزار عبد ال�ستار: رواية »ترتر« حرب على اجلهل والتخلف
عبد  نزار  العراقي  الروائي  قال 
له  رواية  اأحدث  فكرة  اإن  ال�شتار، 
مقربة  زيارة  اأثناء  جاءته  »ترتر«، 
احلميد  عبد  العثماين  ال�شلطان 
اأنه  اإىل  م�شرياً  تركيا،  يف  الثاين 
ا�شتوحى اخلط الرئي�شي للعمل من 
واقعة تاريخية ا�شتطاع من خاللها 

ن�شج روايته اخليالية.
دار  عن  ال�شادرة  الرواية  وو�شلت 
اأنطوان يف بريوت يف 278  ها�شيت 
بفرع  الق�شرية  للقائمة  �شفحة، 
زايد  ال�شيخ  جائزة  يف  الآداب 
تعد  والتي  الإمارات،  يف  للكتاب 
العربية  الأدبية  اجلوائز  اأبرز  من 
ال�شتار  عبد  وقال  قيمة.  واأعالها 
يف مقابلة مع رويرتز اأثناء زيارة اإىل 
اأت�شكع  كنت   2009 عام  »يف  بريوت 
اأملح  بي  واإذا  ا�شطنبول  �شوارع  يف 
فوجدت  الأركان،  مبهرة  مقربة 
نف�شي اأجتول فيها م�شدوداً لزينتها 
الرخامية وطابعها التاريخي، وفجاأة 
ظهرت اأمامي قبة مهيبة مل اأمتالك 
فدخلتها  �شحرها  اأمام  نف�شي 
منقاداً لهاج�ص مبهم، فاإذا بي اأقف 
احلميد  عبد  ال�شلطان  اأمام �رشيح 
خالل  من  هويته  وعرفت  الثاين، 

ال�شور التي كانت تزين اجلدران«.
متاماً  خالياً  املكان  »كان  واأ�شاف 
ا�شتقبال  موظف  اأي  هناك  ولي�ص 
ال�رشيح  اأمام  جل�شت  حار�ص،  اأو 
وغري  الذهن  فارغ  واأنا  اإليه  اأنظر 
بذهني  ولدت  وهنا  للزمن،  منتبه 
قراأت  ما  كل  اأتذكر  ورحت  ال�شور 
اأي  اأملك نحوه  اأكن  الرجل، مل  عن 
تذكرت  لكنني  عاطفي  اإح�شا�ص 
بغداد«،  برلني  حديد  »�شكة  م�شاألة 
ب�شاعتني  بعدها  خرجت  وحني 

ولدت  قد  ترتر  رواية  فكرة  كانت 
براأ�شي«.

اآينور هانز
 1898 يف  »ترتر«  اأحداث  وتدور 
هي  تاريخية،  واقعة  من  انطالقاً 
فيلهلم  اأملانيا  اإمرباطور  زيارة 
الثاين اإىل ا�شطنبول للقاء ال�شلطان 
عبد احلميد الثاين، حيث يخططان 
برلني-بغداد،  حديد  �شكة  لإن�شاء 
الإجنليزية  التجارة  مناف�شة  بهدف 

وقطع طريق الهند الربي.
كل  قبل  يجب  امل�رشوع  وملواكبة 
اإىل  الأملان  التجار  اإدخال  �شيء 
ولية املو�شل والعمل على تاأ�شي�ص 
تلك  على  تتفوق  ن�شيج  �شناعة 
اأف�شل  هناك  يكن  فلم  الإجنليزية، 
من اآينور هانز، وليدة الأب الأملاين 
مر�شدة  تعمل  التي  الرتكية  والأم 
كوك  توما�ص  وكالة  يف  �شياحية 

لل�شفر، للمهمة.
لكن اآينور املراأة امل�شكونة بالأحالم 
اأبعد  اإىل  تذهب  باحلب  وامل�شرية 
ثالث  جربوت  متحدية  ذلك،  من 
وفرن�شا،  اإجنلرتا،  دول عظمى هي 

ورو�شيا.
وتتناف�ص »ترتر« على اجلائزة البالغ 
اإماراتي  درهم  األف   750 قيمتها 
رواية  مع  دولر(  اآلف   205 )نحو 
اأمل  لل�شعودية  الأحقاف«  »غوا�شو 
الفاران، وكتاب »الذات بني الوجود 
والإيجاد« للمغربي بن�شامل حمي�ص.

تفا�شيل
وتتميز الرواية بدقة الو�شف لالأحياء 
والأماكن والق�شور يف العراق وتركيا 
والأثاث  الر�شمية  املواكب  وكذلك 
التي  الزمنية  احلقبة  يف  والعمارة 
اأ�شفى  تدور بها الأحداث، وهو ما 

والإبهار،  ال�شدق  من  مزيجاً  عليها 
ال�شتار متكنه من هذه  ويرجع عبد 
التفا�شيل اإىل العتماد على م�شادر 
والأملانية  الرتكية  منها  متعددة 
من  عدد  فيها  �شاعده  والإجنليزية 
م�شاهداته  اإىل  اإ�شافة  الأ�شدقاء 

ال�شخ�شية.
»الق�شور  ال�شتار:  عبد  وقال 
الو�شول  اأ�شتطع  مل  التي  والأماكن 
وقاموا  اأ�شدقاء  من  طلبتها  اإليها 
يلدز  ق�رش  فمثال  يل،  بت�شويرها 
من  بالفيديو  يل  ت�شويره  مت  �شالة 
الداخل، وكذلك غرفة فيلهلم الثاين، 
للم�شادر  مراجعتي  خالل  ومن 
اإىل  الو�شول  ا�شتطعت  العثمانية 
عليه  كان  الذي  احلقيقي  ال�شكل 
واحلقيقة  الفرتة،  تلك  يف  الق�رش 
يف  ا�شتثمره  مل  جمعته  ما  غالبية 
يف  منه  ا�شتفدت  واإمنا  الرواية 
واأثريت  الع�رش  ذلك  وعي  ا�شتلهام 
به خيايل، ومن خالله فهمت الع�رش 

وثقافاته«.
بعقلية  واأنا  اأكتب  »كنت  واأ�شاف 
اأن  علي  وكان  الع�رش،  ذلك  وروح 
زمن  وعي  لأمتلك  الكثري  اقراأ 
»ترتر«  يف  توجد  ل  لهذا  الرواية، 
مفردة واحدة من ع�رشنا احلديث، 
كما اأنني رجعت اإىل اللغة العثمانية 
حتديد  يف  وا�شتعملتها  القدمية 
عن  الكثري  قراأت  كما  الأماكن، 
الثاين،  احلميد  عبد  ال�شلطان 
مع  متكلما  اأظهره  الذي  والف�شل 
اأعدت  الرواية  بطلة  هانز،  اآينور 
حتى  مرات  ت�شع  قرابة  كتابته 

اقرتب من احلقيقة«.
معظم  اأن  عبدال�شتار  ويوؤكد 
لها  وجود  ل  »ترتر«  �شخ�شيات 

خياله  من  �شنعها  لكنه  التاريخ  يف 
وا�شتنطقها باأفكار وم�شاعره وروؤاه 

حتى تكتمل ر�شالة العمل.
فري�شة التطرف واجلهل

�شخ�شية  هانز  »اآينور  وقال: 
الإطار  اعتمدت  اأنا  متاما،  خيالية 
عبد  بال�شلطان  املتمثل  التاريخي 
فيلهلم  والإمرباطور  الثاين  احلميد 
التاريخية  الأخري  وزيارة  الثاين 
خيالية  رواية  لأن�شج  ال�رشق  اإىل 
مبفهومي  تتعلق  وامل�شاألة  متاماً، 
مبنطلقات  واإمياين  التحديث  عن 
خالل  من  واأردت  التجديد، 
فكرة  على  الرتكيز  الرواية  هذه 
بالإمكان  وكيف  والتخلف  اجلهل 
التي  ال�شياء  هي  وما  حماربتهما، 
خ�رشناها وانت�رش اجلهل فيها على 

العلم«.
بالتحديد  هي  »هذه  قائاًل  ويتابع 
حتاول  عربية  كدول  الآن  ق�شيتنا 
التطور،  بركب  واللحاق  النهو�ص 
فري�شة  نقع  مرة  كل  يف  لكننا 
وال�شت�شالم  واجلهل  للتطرف 
لفر�شيات الإرهاب وم�شادرة احلق 
ترتر  ورواية  احلياة،  يف  الإن�شاين 
اخلروج  اإىل  وتدعو  العلم  تنا�رش 
عن القطيع امل�شت�شلم، فال�شعوب ل 
تعي�ص بكرامة اإل اإذا حاربت اجلهل 

وقد�شت العلم«.
للروائي  الثالثة  »ترتر«هي  ورواية 
التي  املالك«،  »ليلة  بعد  العراقي 
فازت بجائزة اأف�شل رواية من احتاد 
و«يوليانا«   ،1999 عام  العراق  اأدباء 
اإىل  اإ�شافة   ،2016 التي �شدرت يف 
»رائحة  ق�ش�شيتني  جمموعتني 
ال�شينما« يف 2002 و«بيجامة حمراء 

بدانتيال بي�شاء« يف 2013.

مواقع الآثار الليبية.. بني 
نهب الل�سو�ص وغياب ال�سياح

جدران  جرافيتي  ر�شوم  تغطي 
مدينة  يف  يوناين  مدرج  م�رشح 
الليبية  قورينا،  اأو  �شحات، 
الأثرية يف �رشق ليبيا، التي طالها 
الدمار، وتعاين اليوم من الإهمال 
ال�شكان  وم�شادرة  واملخربني 
غري  ب�شكل  لالأرا�شي  املحليني 

قانوين.
واملقاهي  التذكارات  متاجر 
الطريق  على  الواقعة  املهجورة 
الذي  للموقع  املوؤدي  اجلبلي 
يعود تاريخه اإىل 2600 عام، هي 
كل ما تبقى للتذكرة باأن هذا كان 
مق�شداً �شياحياً مهماً، وتتعر�ص 
للنهب  ليبيا  يف  الأثرية  املواقع 
منذ الإطاحة مبعمر القذايف يف 
عام 2011، اإذ انزلقت الدولة اإىل 
ا�شطرابات مع تناف�ص حكومتني 

على ال�شلطة.
وموقع �شحات، اأو قورينا، واحد 
من خم�شة مواقع يف ليبيا مدرجة 
العاملي  الرتاث  قائمة  على 
للرتبية  املتحدة  الأمم  ملنظمة 
)يون�شكو(،  والثقافة  والعلم 
الأخرى  املواقع  بني  ومن 
اأو  ماجنا،  لبت�ص  مدينة  اأطالل 
وموقع  الرومانية  الكربى،  لبدة 
�شرباتة وكالهما يف غرب ليبيا، 
يبعد  الذي  املوقع،  جانب  واإىل 
نحو 200 كيلومرت �رشقي بنغازي، 
موقع  البالد  �رشق  يف  يوجد 
اأبولونيا على م�شافة 20 كيلومرتا 

فقط، ومع رحيل ال�شياح و�شكوى 
يف  عجز  من  الآثار  م�شلحة 
اأعمدة  لطخ خمربون  امليزانية، 
قطعاً  ونهبوا  جرافيتي  بر�شوم 
الكنوز  بع�ص  تعد  ومل  اأثرية، 
اأو  روؤو�ص  ذلك  موجودة، مبا يف 
اأج�شام متاثيل مدرجة يف كتيبات 

اإر�شادية �شدرت يف عام 2011.
يف  الآثار  م�شلحة  رئي�ص  وقال 
ليبيا،  �رشق  اإدارة  تتوىل  حكومة 
الكثري  »هناك  ح�شني  اأحمد 
هربت  التي  الثرية  القطع  من 
واأ�شاف  اخلارج«،  اإىل  بالآلف 
القطع  ت�شجل  الآثار  »م�شلحة 
منع  عن  عجزها  ب�شبب  الأثرية 
�شاعدت  عملية  وهي  ال�رشقة، 
يف  القطع  بع�ص  ا�شتعادة  يف 
املوقع  حماية  اأوروبا«،وكانت 
لكن   ،2011 عام  قبل  اأف�شل 
يف  يعود  املوقع  يف  التنقيب 
الواقع اإىل فرتة احلكم الإيطايل، 
روؤية  املمكن  من  زال  ما  اإذ 
وغادر  امل�شتعمرين،  معدات 
يف  البالد  �رشق  الإيطاليني  اآخر 
جي�شهم  هزمية  بعد   1943 عام 
حتت  املنطقة  اأ�شبحت  عندما 

الإدارة الربيطانية.
اإ�شماعيل  يدعى  مزارع  وقال 
موقع  بجوار  ويعي�ص  مفتاح 
يف  كبري  دمار  »حدث  �شحات: 
يقّدر  ل  املا�شية...  ال�شنوات 
النا�ص العاديون الرتاث القدمي«.
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اإحدى الروايات اجلدلية 
املثرية لالهتمام

الروائي  يك�شف  تفا�شيلها  وعن    
روايته  تفا�شيل  عن   عبده  فوزي 
»زوجتي من اجلن« ليومية »الو�شط« 
الروايات  اإحدى  تعد  اأنها  قائال  
اإذ  لالهتمام،  املثرية  اجلدلية 
اأبعاد  ذات  اأنها  يجد  قارئها  اأن 
�شعيدي  على  ومتعددة  خمتلفة 
اأي  مبخيلته  والروح  املادة  عاملي 
تعمدت  الرواية  فهذه    ،« »املوؤلف 
عدة  متاهات  يف  القارئ  اأدخل  اأن 
بعامله  الرواية  بطل  عرب«ح�شن« 
م�شاعره  بني  وتقلباته  الب�شيط 
النبيلة اجتاه زوجته اجلنية و�شعفه 
�شحر  اأمام  املتكررة  نزواته  اأمام 
ليدخل  زوجته..  �شقيقة  وجمال 
عدة  املغامرة  هذه  خالل  من 

عوامل غريبة تعد �رضبا من اخليال 
عامله  وراء  ما  خاللها  ا�شتك�شف 
ا�شتغالله  يتم  وباملقابل  املرئي  
التي  زوجته  �شقيقة  طرف  من 
�شحية  وقعت  زوجته  اأن  اأوهمته 
خمالفتها  نتيجة  الأبدي  الأ�رض 
اإن�شي  من  وزواجها  عاملها  تعاليم 
لن  الذي  هدفها  تبلغ  حتى  وذلك 
مغامرات  طريق  عن  اإل  يتحقق 
وحتديات نرى من خاللها �شخ�شية 

»ح�شن »املتعددة الأوجه. 

الك�سف عن احلقيقة

يف  عبده  فوزي  الروائي  اأكد  كما 
اأكرث  قبل  اأنه  »للو�شط«  ت�رضيح 
منه   �رضقت  ولالأ�شف  �شنة   15 من 
لرواية  الأولية   م�شودات   ن�شف 
كتاب  ون�شبها   « اجلن  من  »زوجتي 
اأنف�شهم  اإىل  معظمهم  يف  وهميون 
ا�شم  دون  اآخرون  ن�رضها  فيما 

من  املوؤلف   ياأمل  حيث  املوؤلف  
جميع القراء اأن يبحثوا عن الرواية 
فوزي  كاتبها  ا�شم  حتت  الأ�شلية 
و�شيالحظ  »جوجل«  على  عبده 
ال�شا�شع بني  الفرق  يقروؤها  كل من 
الرواية الأ�شلية والن�شخ امل�رضوقة 

منه .
يف  �ست�سدر  جديدة  روايات   4

عام 2019

الكاتب  اأو�شح  جهته  ومن   
من  عبده  فوزي  الفل�شطيني 
كان  اأنه  ال�رضيف  القد�س  مدينة 
الفل�شطينية   فو�شتا  يعمل يف جملة 
من  ن�رضالعديد  واأن  له  �شبق  فلقد 
الروايات واملتمثلة يف  »جرة ذهب«، 
»جورجيت ذات اخلمار«، »املنطق 
واحلمامة«  �شعدية  ال�شدا�شي 
»زوجتي من اجلن« كا�شفا »للو�شط«   
باأنه �شيقوم بن�رض 4 روايات   عبده  

جديدة يف  عام 2019 .

املقد�سي فوزي عبده يخاطب اخليال 
يف روايته »زوجتي من اجلن«

�سدرت  الطبعة الأ�سلية لرواية )زوجتي من اجلن( يف مطلع العام 2019  عن دار ببلومانيا  للن�سر والتوزيع  التي كتبها الروائي فوزي عبده بحبكة متميزة ا�ستطاع  
اأن يدفع القارئ اإىل ت�ساوؤلت عدة واأن ي�سرح به يف ف�ساء من اخليال الوا�سع ليجد القارئ نف�سه و�سط متاهات ل تظهر دروبها اإل بعد ا�ستكمال  هذه الرواية 

ال�سيقة  ويتجلى لنا اأ�سلوبه املتميز يف هذا العمل الإبداعي اجلديد  الذي �سيكون م�ساركا به يف فعاليات الدورة الـ 50 ملعر�ض القاهرة الدويل للكتاب 2019 مبركز 
م�سر للمعار�ض الدولية  التجمع اخلام�ض وذلك يف الفرتة من 26  جانفي  حتى 10 فيفري  2019. 

�سدرت مطلع عام 2019 

حكيم مالك 

 1928( اأركون  حممد  فكر  دعا   
الإ�شالم  دين  جعل  اإىل   )2010/
عقائدي،  مذهب  اأي  عن  بعيدا 
ال�شبت  يوم  عليه  اأجمع  ح�شبما 
يف  امل�شاركون  وزو  بتيزي 
لعمل  خ�ش�شت  دولية  ندوة 
الفيل�شوف  و  الإ�شالمي  هذا 

جزائري.
هذه  افتتاح  يف  تدخله  وخالل 
عنوان  حتمل  التي  الندوة 
عاملي  فكر   : اأركون  »حممد 
و  منري«  اإ�شالم  عن  البحث  يف 
املجل�س  من  مببادرة  املنظمة 
مع  بالتعاون  الولئي  ال�شعبي 
جمعية »التحدي«، اأو�شح رئي�س 
املجل�س ال�شعبي الولئي، يو�شف 
كان  اأركون  اأن حممد  عو�شي�س، 
على  �شجعوا  الذين  اأوائل  »من 
جوانب  جلميع  العلمية  القراءة 

الإ�شالم«
اإن�شاين  و  �شالم  رجل  »وب�شفته 
حوار  اإىل  اأركون  دعا  مقنع، 
و  الأديان  بني  ومتحم�س  دائم 
الثقافات وكذا بني النا�س بعيدا 
قناعاتهم  و  معتقداتهم  عن 
ال�شيد  يقول  الأيديولوجية«، 
عو�شي�س، م�شريا اإىل اأن »جوهر 
عمله جنده حقيقيا بالكامل اليوم 
التطرف على  ت�شاعد  �شياق  يف 
الهوية،  �شواء  الأ�شعدة  جميع 

الإيديولوجية اأو الدينية«.
اللقاء  ودعا احلا�رضون يف هذا 
كبري من  بينهم عدد  العلمي من 
الباحثني و كذا ابنة حممد اأركون 
باليقظة«  »التحلي  اإىل  و�شقيقه 

عند التفكري النقدي لأكادمييني 
بالن�شبة  حتى  و  مثقفني  و 
اإىل  »احلاجة  حول  للمواطنني 
الدفاع عن الإ�شالم الذي هو دين 
املزايدة  لتجنب  منري  و  معتدل 
الإيديولوجية التي تفتح الطريق 

اأمام كل التجاوزات«.
واأ�شاف رئي�س املجل�س ال�شعبي 
طوال  دعا  اأركون  اأن  الولئي 
يف  التمعن  و  للنظر  حياته 
�شكل  اأي  عن  »بعيدا  الإ�شالم 
التطرف و الظالم«،  اأ�شكال  من 
تهدف  الندوة  اأن هذه  اإىل  لفتا 
عمل  تثمني  يف  امل�شاهمة  اإىل 
ونقل  فكره  و  اأوكون  حممد 
و  احلالية  لالأجيال  مرياثه 
لت�شليط  وكذلك  امل�شتقبلية، 
العلماء  م�شاهمة  على  ال�شوء 
ل�شالح  اجلزائريني  واملفكرين 

تقدم احل�شارة الإن�شانية.
جامعة  رئي�س  اأ�شار  جهته  من 
مولود معمري بتيزي وزو، اأحمد 
و  الإ�شالمي  هذا  اأن  اإىل  تي�شا، 
خالل  من  جزائري  الفيل�شوف 
للقراآن  امل�شتنرية  قراءته  اإعادة 
»قرر العمل على م�رضوع عمالق 
اأن  اإىل  م�شريا  طويلة«،  لفرتة 
 14 يف  رحل  الذي  املفكر  هذا 
على  قادرا  »كان   2010 �شبتمرب 
لالإ�شالم  متجددة  روؤية  تقدمي 
القراءة  و  املعتقدات  خالية من 

ال�شيقة لل�شياق القراآين«.
العدل  باب  »من  اأنه  تي�شا  واأكد 
اأركون  حممد  حول  ندوة  تنظم 
و  تهمي�شه  مت  طاملا  ل  الذي 

اأن  اإىل  م�شريا  عزله«،  اأحيانا 
لهذا  اجلبار  بالعمل  العرتاف 
يني  بني  مدينة  )ابن  الإ�شالمي 
على مرتفعات جرجرة( يعد اأول 

خطوة لرد العتبار له.
�شمحت  »مقاربته  اأن  قال  كما 
دين  جتديد  اأمام  الطريق  بفتح 
ال�شيا�شي  للتالعب  عر�شة  اأكرث 

والثقايف«.
عبد  الوايل،  اأ�شار  جهته،  من 
ح�رض  الذي  �شاطر  احلكيم 
اإىل  الندوة،  هذه  اأ�شغال  افتتاح 
من  واحد  هو  اأركون  عمل  اإن 
املراجع »الإلزامية« على جميع 

الباحثني يف الإ�شالم.
بالن�شبة اإىل هذا العامل الإ�شالمي 
مير  امل�شلم  فكر  حتديث  فاإن 
و  الإن�شان  علوم  عرب  بال�رضورة 
»فتح  اأنه  اإىل  م�شريا  املجتمع، 
متعددة  الدرا�شات  من  جمالً 

الخت�شا�شات ».
احلاجة  على  »�شاطر«  و�شدد 
امللحة اإىل �شمان تنمية و ن�رض 
ملحمد  واملثمر  الكثيف  الفكر 
اأركون »وهو الفكر الذي ي�شتحق 
التثمني و اأن يكون متاحا للجمهور 
الوا�شع.« واأعلن رئي�س املجل�س 
اليوم  نهاية  يف  الولئي  ال�شعبي 
الأول من هذه الندوة التي تدوم 
توزيع �شهادة �رضفية  يومني عن 
ملا بعد الوفاة ملحمد اأركون ك 
لعمله وفكره و كفاحه  »اعرتاف 
املتعدد حتى ميكن لنور املعرفة 

اأن ينت�رض على اجلهل.«
 ق.ث 

امل�رضحي  العر�س  اختيار  مت 
يف  للم�شاركة  الهدة«  زين  »عدة 
الطبعة القادمة للمهرجان الدويل 
تون�س(،   ( لقرطاج  للمونودراما 
هذا  �شاحب  من  علم  ح�شبما 
العمل ، مراد �شنو�شي  حيث �شيتم 
عر�س هذا املونولوج الذي يقدمه 
الثانية  الطبعة  يف  بوعناين  �شمري 
للمهرجان الدويل لقرطاج املقررة 

يف �شهر اأفريل املقبل.
وقد عرف هذا العمل امل�شتوحى 
من الرتاث الأدبي العاملي جناحا 

تقدمي  منذ  اجلزائر  يف  كبريا 
العر�س العام له يف مايو من �شنة 
»عبد  اجلهوي  بامل�رضح   2017

القادر علولة« بوهران.
امل�رضحية  هذه  اأحداث  وتدور 
الذي  »عدة«  ال�شاب  ق�شة  حول 
الخرى  بال�شفة  اللتحاق  يحاول 
املتو�شط  البي�س  البحر  من 
اأن  غري  �رضعية  غري  بطريقة 
معزول  نف�شه  ويجد  يغرق  قاربه 
بجزيرة. و�شيكون مهرجان قرطاج 
لهذه  باخلارج  عر�س  ف�شاء  اأول 

امل�رضحية التي ياأمل اأ�شحابها اأن 
تلقى نف�س النجاح الذي حظيت به 
التي  عطلة«  »متزوج يف  م�رضحية 
�شنو�شي  مراد  اأي�شا  ن�شها  كتب 

واأداها �شمري بوعناين .
»متزوج  م�رضحية  عر�س  مت  وقد 
�شنة  اأنتجت  التي  عطلة«  يف 
اأكرث من 200 مرة باجلزائر   2006
فرن�شا  يف  ل�شيما  واخلارج 
الأمريكية  املتحدة  والوليات 

واملغرب.
 ق.ث 

تيزي وزو

ندوة حول املفكر الراحل اأركون  
يوم 30 جانفي اجلاري بقاعة ابن خلدون بالعا�سمة

موؤ�س�سة فنون وثقافة جتمع اأملع الفنانني 
يف ليايل ال�سعبي 2019

خلدون  ابن  قاعة  �شتحت�شن 
ال�شعبي  ..«ليايل  بالعا�شمة 
طرف  من  املنظمة   «  2019
لولية  ثقافة  و  فنون  موؤ�ش�شة 
نخبة  �شيحييها  والتي  اجلزائر 
 30 يوم  ال�شعبي  مطربي  من 
ال�شاعة  على  اجلاري  جانفي 
الثامنة ليال و�شي�شارك  يف هذا 
احلفل  اأملع الفنانني اجلزائريني  
القادر  عبد  ال�شعبي  كاملطرب 
اأحمد   �شيد  وبوعدو  �رض�شام 
وكرمي عويدات  وفي�شل هدروق  

وطاهر زهاين. 
الثقايف  برناجما  اإطار  ويف   
املوؤ�ش�شة  لذات  الأ�شبوعي 
املنظمة   تفتح هذه التظاهرة  
الفنية  اأبواب الفرجة والقعدات 
مدار  على  القدمية  ال�شعبية  
بغية  اجلمهور  اأمام  ال�شنة  
ال�شعبي  بالطرب  ال�شتمتاع  
احلفل  هذا  ويعد  الأ�شيل  
ال�شعبي  بعد  لليايل  ثاين �شهرة 
انطلقت  التي  الأوىل  ال�شهرة 
فعاليتها  يف 20 دي�شمرب 2018 

موؤ�ش�شة  تهدف  حيث     ،
هذه  خالل  من  وثقافة   فنون 
احلفالت  الفنية اإىل  خلق  حلة 
وعليه   �شنويا  بالعا�شمة  مميزة 
ال�شعبية    »القعدة  هذه   فاإحياء 
من  لع�شاقها  موعدا   تعد 
املتذوق  اجلزائري   اجلمهور 
اللون  فهذا  الراقي  الفن  لهذا 
كبريا  عددا  ي�شتقطب  الغنائي 
دائما  ي�شتمتع  اجلمهورالذي  من 
باإيقاعاته  املو�شيقية  اجلميلة .

حكيم مالك 

املقررة يف �سهر اأفريل املقبل

 م�سرحية »عدة زين الهدة« ت�سارك
 يف مهرجان املونودراما بتون�س



من  اقرتبوا  اإنهم  باحثون  قال 
مر�ض  يعالج  دواء  اإىل  التو�صل 
)باركن�صون(  الرعا�ض  ال�صلل 
دواء  توليفة  من  اإنتاجه  �صيتم 
ي�صّمى  املرتفع  ال�صغط  لعالج 
هذا  وينتمي  ا�رساديبني. 
الدواء اإىل نوعية من العالجات 
قنوات  مثبطات  باأنها  تو�صف 
على  تعمل  والتي  الكال�صيوم، 
وبالتايل  ال�رسايني  تو�صعة 

خف�ض �صغط الدم.
اأجريت  التي  الأبحاث  وبح�صب 
و�صرتن  نورث  جامعة  يف 
تناولوا  من  اأن  تبني  ب�صيكاغو، 
تنخف�ض  ا�رساديبني  دواء 
بال�صلل  الإ�صابة  لديهم خماطر 

الأبحاث  �صعت  وقد  الرعا�ض، 
الدواء،  هذا  تاأثري  �رس  لفهم 
ونُ�رست نتائج الدرا�صة يف دورية 
اإنفي�صتيجي�صن«،  »كلينيكال 
الع�صبية  اخلاليا  اأن  واأظهرت 
حركة  عن  امل�صوؤولة  بالدماغ 
الع�صالت تنتج نوعاً من العادم 
اأو ال�صموم، ومع ارتفاع م�صتوى 
اخلاليا  هذه  يف  الكال�صيوم 
ال�صموم  ب�صبب  ومتوت  ت�صمر 
يوؤثر  ما  بنف�صها  تنتجها  التي 
ن�صميه  ب�صكل  احلركة  على 
ياأتي  وهنا  الرعا�ض.  ال�صلل 
تاأثري دواء ا�رساديبني يف خف�ض 
الكال�صيوم، وعدم ال�صماح برتاكم 

ال�صموم التي تقتل اخلاليا.

اأدلة  النتائج  هذه  وفرت  وقد 
من  التجارب  بنقل  �صمحت 
ونظراً  الب�رس،  اإىل  احليوانات 
لدواء  جانبية  اآثار  وجود  لعدم 
التجارب  اإجراء  يتم  ا�رساديبني 

يف اأكرث من 50 موقع بالوليات 
التجارب  وبلغت  املتحدة، 
كثرياً  تقرتب  متقدمة  مرحلة 
من الإعالن عن التو�صل لعالج 

لل�صلل الرعا�ض.

كيف توؤثر نوعية طعامك يف 
ال�شباب على بقية حياتك؟

 "Qingdao" جامعة  باحثو  وجد 
الغنية  الأطعمة  تناول  اأن  ال�صني  يف 
والثالثينات  الع�رسينات  يف  بالدهون 
من العمر، يزيد من خماطر الإ�صابة 
بالأمرا�ض يف وقت لحق، ولكن لي�ض 
وتو�صل  فقط  الوزن  زيادة  ب�صبب 
الدهنية  الأطعمة  اأن  اإىل  الباحثون 
ت�صبب نق�صا يف البكترييا "اجليدة" يف 
يوؤدي  التحديد،  وجه  وعلى  الأمعاء. 
اإىل  ال�صحي  غري  الغذائي  النظام 
يحطم  الذي  "امليكروبيوم"،  تعديل 
ارتفاعا  ويُحِدث  املعدة،  يف  الطعام 
يف عالمات اللتهاب يف جميع اأنحاء 
اجل�صم وتثري البيانات املن�صورة على 
خماوف   ،"Gut" جملة  يف  الإنرتنت 
الإ�صابة  على  ذلك  اأثر  حول  كبرية 
بال�صطرابات الأي�صية مثل ال�صكري، 
الدماغية  وال�صكتة  القلب  واأمرا�ض 

على املدى الطويل.
و�رسع الباحثون يف معرفة ما اإذا كانت 
الدهون  من  املختلفة  امل�صتويات 
املعوية  البكترييا  تغرّي  الغذائية، 
ال�صني  يف  الأ�صحاء  ال�صباب  لدى 
الدول  يف  الغذائية  العادات  وترتاوح 
اإىل  الد�صم  قليلة  كونها  من  الآ�صيوية 
عالية الكربوهيدرات، مع وجود ن�صبة 
منخف�صة  ون�صبة  الدهون  من  عالية 
الدرا�صة  وق�صمت  الكربوهيدرات  من 

الذين  الأ�صحاء،  امل�صاركني  من   217
ترتاوح اأعمارهم بني 18 و35 �صنة، اإىل 

3 جمموعات غذائية.
خمتلفة  ن�صبا  امل�صاركون  تلقى  ثم 
الأبي�ض  الأرز  الكربوهيدرات،  من 
ال�صويا،  فول  وزيت  والدهون  والقمح 
رئي�ض، مع احلفاظ على كمية  ب�صكل 
جميع  بني  نف�صها  والربوتني  الألياف 
واتبع كل م�صارك نظاما  امل�صاركني. 
قّيم  ثم  اأ�صهر،   6 مدة  معينا  غذائيا 
بكترييا  على  ذلك  تاأثري  الباحثون 
الأمعاء والعالمات اللتهابية يف عينات 
خ�رس  اأ�صهر،   6 وبعد  والرباز.  الدم 
الثالث  املجموعات  يف  امل�صاركون 
الذين  اأولئك  وزن  انخفا�ض  وزنا، مع 
الد�صم،  قليل  غذائيا  نظاما  يتبعون 
التغيريات  بع�ض  ولكن  اأكرب  مبعدل 
ُر�صدت لدى امل�صاركني، الذين اتبعوا 
وعلى  الدهون.  عايل  غذائيا  نظاما 
كبرية  تغريات  وجود  عدم  من  الرغم 
املعوية  للبكترييا  الكلي  احلجم  يف 
اأن عدد  اإل  بني املجموعات الثالث، 
البكترييا املفيدة التي تنتج الأحما�ض 
فقط  زاد  ال�صل�صلة،  ق�صرية  الدهنية 
قليلة  الغذائية  احلمية  لدى جمموعة 
ذلك،  من  النقي�ض  وعلى  الد�صم. 
انخف�ض تعداد البكترييا املفيدة لدى 
ازداد  كما  الدهون.  عالية  املجموعة 

املوجودة  "ال�صيئة"  البكترييا  عدد 
النوع  ال�صكري من  اأح�صاء مر�صى  يف 
م�صتويات  ارتفاع  اإىل  ذلك  واأدى   .2
اأنها  يعتقد  التي  الكيميائية،  املواد 

ت�صبب اللتهاب.
ويوؤكد الباحثون على اأن جمع العينات 
التجربة،  ونهاية  بداية  يف  اإل  يتم  مل 
اكتمال  الأكرث  ال�صورة  برزت  حيث 
عينات  اأخذ  مع  امليكروبية  للتغريات 

اأكرث ب�صكل متكرر.

عمر  �صغر  اأن  الباحثون  واأو�صح 
بوزن  يتمتعون  وكونهم  امل�صاركني 
من  يجعل  اأن  ميكن  و�صحي،  طبيعي 
نطاق  على  النتائج  تطبيق  ال�صعب 
وا�صع، ولكنها تو�صح احلاجة اإىل احلد 

من الدهون الغذائية.
النتائج  اأن  اإىل  الدرا�صة  وخل�صت 
هذه ميكن اأن تكون ذات �صلة بالدول 
تناول  فيها  يكون  التي  املتقدمة، 

الدهون مرتفعا بالفعل. 
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و�شول ال�شكر اإىل الدم
   

ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من 
الأمعاء الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج الأولية 

لتجارب ا�صتخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل 
ا�صتجابة اجل�صم للجلوكوز بن�صبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه الطريقة من العالجات التي ل تتطلب حقن مري�ض 
ال�صكري، ويف الوقت نف�صه حتقق فعالية كبرية حبة 

الدواء اجلديدة تقلل ا�صتجالل�صكر اإىل الن�صف ويقوم 
العالج بطالء جدار الأمعاء لإعاقة امت�صا�ض ال�صكر 

من اجلهاز اله�صمي اإىل الدم، وي�صار اإىل العالج بحروف 
.LuCI :خمت�رسة هي

ويتوفر الدواء على �صكل حبوب، وتقوم الأمعاء 
بامت�صا�ض مادة الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع 

الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب الطالء بعد ب�صع �صاعات 
من ابتالعه.

وبح�صب التقرير الذي ن�رسته دورية »نات�صيورال 
ماتريال« عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ض ال�صكري 

تناول حبة الدواء قبل الأكل لطالء جدار معدته ومنع 
عبور ن�صف ال�صكريات التي تناولها اإىل الدم وت�صاعد 

هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد 
حتت اإ�رساف الربوفي�صور علي ترافكويل مر�صى 

ال�صكري الذين يعانون من �صعف ا�صتجابة الإن�صولني، 
وحتميهم من ارتفاع م�صتوى ال�صكر بالدم ب�صكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد بدياًل جلراحات ت�صغري 
املعدة التي يتم اللجوء اإليها كعالج حلالت البدانة.

درا�شة تنقذ 5000 
 م�شابة ب�شرطان الثدي 

من م�شاق الكيماوي
اأ�صاد خرباء بدرا�صة حديثة اأجراها العديد من العلماء 

الربيطانيني موؤخراً، والتي خل�صت اإىل اأن عدداً كبرياً 
من الن�صاء امل�صابات ب�رسطان الثدي يتاأثرن �صلباً 

بالعالج الكيماوي. وبح�صب الدرا�صة فاإن ما ي�صل اإىل 
5000 مري�صة ب�رسطان الثدي، �صيتجننب التعر�ض للعالج 

الكيماوي القا�صي �صنوياً. كما ك�صفت الأبحاث التي �صملت 
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�صاء باأن ما يقرب من 

ثلث الن�صاء امل�صابات ب�رسطان الثدي ميكن اأن يتجننب 
اخل�صوع للعالجات الكيماوية وقال الدكتور األي�صرت 

رينغ من م�صت�صفى رويا مار�صدن يف لندن يف ت�رسيح له 
ل�صحيفة مريور الربيطانية، اإن الدرا�صة تعترب اأكرب اإجناز 
طبي يف جمال �رسطان الثدي منذ 20 عاماً، اإذ �صتتفادى 

املري�صات التعر�ض للعالجات الكيماوية التي ل تفيد 
كثرياً يف عالج املر�ض.

من جهتها اأ�صادت الرئي�صة التنفيذية ملنظمة عالج 
�رسطان الثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، بالكت�صاف 
اجلديد وقالت اأنها تاأمل باأن ت�صاعد هذه النتائج على 

حت�صني ا�صتخدام الأطباء للعالج الكيماوي يف عالج 
مر�صى ال�رسطان، واأن تتحرر الآلف من الن�صاء �صنوياً 

من عذاب العالج الكيميائي وقد اأجرت اجلمعية 
الأمريكية لأطباء الأورام يف �صيكاغو، جمموعة من 

الختبارات على عدد كبري من الن�صاء امل�صابات ب�رسطان 
الثدي با�صتخدام العالجات البديلة والبتعاد عن العالج 

الكيماوي. وا�صتخدمت اجلمعية الختبارات الوراثية 
لتحديد نوع ال�رسطان وتقدمي العالج املنا�صب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من املري�صات ل ي�صتفدن من العالج 
الكيماوي.

وذكر الأخ�صائي بالأورام الدكتور جوزيف �صبارانو، من 
مركز مونتيفيوري الطبي يف نيويورك: » يجب على اأي 

امراأة تعاين من �رسطان الثدي يف �صن مبكرة، اجراء 
الختبار اجليني ومناق�صة نتائج التعر�ض للعالج الكيماوي 

الذي ميكن اأن يكون له اآثار جانبية مثل ت�صاقط ال�صعر 
والتقيوؤ وخطر الإ�صابة بالتهابات تهدد احلياة.«

ال�شكري من النوع الثاين يزيد خطر الإ�شابة مبر�ض باركن�شون
الإ�صابة  اأن  حديثة  درا�صة  ك�صفت 
الثاين  النوع  من  ال�صكري  مبر�ض 
مبر�ض  الإ�صابة  خطر  من  تزيد 
با�صم  املعروف  الرعا�ض  ال�صلل 
الثلث  بن�صبة  باركن�صون،  مر�ض 

تقريبا.
واعتمد باحثون يف جامعة كوليدج 
لندن على نتائج تو�صلوا اإليها خالل 
قواعد  اإح�صائيات  من  عاما   12
بجميع  امل�صت�صفيات  يف  البيانات 

اأنحاء اإجنلرتا.
التي  البيانات  يف  الباحثون  ونظر 
مليوين  من  اأكرث  هناك  اأن  تك�صف 
�صخ�ض مت اإدخالهم اإىل امل�صت�صفى 
ال�صكري  مبر�ض  اإ�صابتهم  ب�صبب 
ومتت  مرة،  لأول  الثاين  النوع  من 
ماليني  �صتة  ببيانات  مقارنتها 
�صخ�ض غري م�صابني بال�صكري، اإل 
اأنهم اأجروا جمموعة من العمليات 
مثل  الب�صيطة  واجلراحية  الطبية 

الزائدة  وا�صتئ�صال  الدوايل  عروق 
الدودية وا�صتبدال مف�صل الفخذ.

�صخ�ض  مليوين  من  اأكرث  بني  ومن 
هناك  كان  ال�صكري،  بداء  م�صاب 
14252 ت�صخي�صا ملر�ض باركن�صون 
دخولهم  من  لحق  وقت  يف 
امل�صت�صفى، مقارنة مع 20878 من 
بني اأكرث من 6 ماليني �صخ�ض دون 
مر�ض ال�صكري، مت ت�صخي�صهم يف 
وقت لحق من دخولهم امل�صت�صفى، 

مع مر�ض باركن�صون.
املعاناة  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�ض 
النوع  من  ال�صكري  مر�ض  من 
خماطر  زيادة  اإىل  توؤدي  الثاين 
بن�صبة  باركن�صون  مبر�ض  الإ�صابة 
العتبار  يف  الأخذ  مع   ،%32
عوامل اأخرى مثل العمر واجلن�ض، 
قدمت  التي  الدرا�صة  ووجدت 
لطب  الأمريكية  الأكادميية  اإىل 
يكون  قد  اخلطر  اأن  الأع�صاب، 

الأ�صغر  الأ�صخا�ض  لدى  اأعلى 
�صنا والذين يعانون من م�صاعفات 
موؤلف  وقال  ال�صكري.  مر�ض 
وارنر،  توما�ض  الدكتور  الدرا�صة 
اإنه على  لندن،  كوليدج  من جامعة 
يبدوان  املر�صني  اأن  من  الرغم 
الدرا�صة  نتائج  اأن  اإل  متعار�صني 
توحي  فريقه  اإليها  تو�صل  التي 
بوجود �صلة بني ال�صكري من النوع 
الرعا�ض،  ال�صلل  ومر�ض  الثاين 
حيث يعتقد الباحثون باأن الرتباط 
يرجع اإىل ا�صتعداد وراثي م�صرتك 
للحالتني، خا�صة واأن درا�صة �صابقة 
ك�صفت عن وجود اأكرث من 400 جني 
ال�صكري  مر�ض  من  بكل  مرتبط 

ومر�ض باركن�صون.
تلعبه  قد  الذي  الدور  عن  وف�صال 
املر�صني،  بني  الربط  يف  اجلينات 
يف  ال�صبب  باأن  الباحثون  يعتقد 
تاأثري  هو  باركن�صون  مر�ض  تطور 

الإن�صولني  اإ�صارات  على  ال�صكري 
اجل�صم  يقاوم  حيث  الدماغ،  يف 
لتحويل  ال�رسوري  الإن�صولني 
الغلوكوز اأو ال�صكر اإىل طاقة، ومبا 
ب�صكل  تعتمد  الدماغ  خاليا  اأن 
خا�ض على ال�صكر يف الطاقة، فاإن 
بني  يربط  اأن  ميكن  ال�صبب  هذا 

املر�صني ب�صكل وا�صح.
وتابع وارنر قائال: »ميكننا الآن اأن 
هناك  اأن  تاأكيدا  اأكرث  ب�صكل  نقول 
وداء  ال�صكري  مر�ض  بني  �صلة 
باركن�صون، لكننا بحاجة اإىل اإجراء 
املزيد من الأبحاث لفهم العالقة، 
اأو  الوراثة  ب�صبب  ذلك  كان  �صواء 
الدماغ  على  ال�صكري  مر�ض  تاأثري 
الرابط  فهم  يكون  وقد  كليهما،  اأو 
املفتاح  هو  املر�صني  هذين  بني 
م�صار  تبطئ  عالجات  لتطوير 
عنه  تعجز  ما  وهو  باركن�صون، 

العالجات احلالية«.

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�شلل الرعا�ض



و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  حج 
حجة واحدة كانت اأول واآخر حجة 
يوم  ويف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  له 
عرفة األقى خطبته امل�سهورة التي 
قيمة  واأحكام  �سامية  معان  حتمل 
.  الوقفة الأوىل : عند قوله �سلى 
اأَْدِري  ل  َفاإِِنيّ   « و�سلم  عليه  اهلل 
َهَذا  َعاِمي  بَْعَد  اأَلَْقاُكْم  ل  لََعِليّي 
اأَبًَدا » عبارة موؤثرة  امْلَْوِقِف  ِبَهَذا 
، وقول مودع ، لن تلبث عيناك اإل 
اأن تذرف الدمع عند �سماعها قال 
�سعر  حينما  العبارة  هذه  احلبيب 
عليه ال�سالة وال�سالم بدنو اأجله ، 
واأنه لن يحج مرة اأخرى قال ذلك 
حجته  يف  اآية  عليه  نزلت  عندما 
مهمته  اأمت  قد  باأنه  تخربه   ، هذه 
التي اأر�سله اهلل من اأجلها } الْيَْوَم 
َعلَيُْكْم  َواأَْتَْمُت  ِدينَُكْم  لَُكْم  اأَْكَملُْت 
ِديًنا  �ْساَلَم  اْلإِ لَُكُم  يُت  َوَر�سِ ِنْعَمِتي 
ال�سديق  بكى   )  3  / املائدة   (  }
اأبو بكر ر�سي اهلل عنه عند �سماع 
يبكيك  ما  له:  فقالوا   ، الآية  هذه 

اآيه  كل  مثل  اآية  اإنها  ؟  بكر  اأبا  يا 
ر�سي  فقال   ! الر�سول  على  نزلت 
 ) اهلل  ر�سول  نعي  هذا   ( عنه  اهلل 
وبالفعل كانت هذه اأول واآخر حجة 
ولذلك   ، و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  له 

�سميت حجة الوداع .
�سلى  قوله  عند   : الثانية  الوقفة 
ِدَماَءُكْم  اإَِنيّ   « و�سلم  عليه  اهلل 
اأَْن  اإِىَل  َحَراٌم  َعلَيُْكْم  َواأَْمَوالَُكْم 
َهَذا  يَْوِمُكْم  َكُحْرَمِة   ، َربَيُّكْم  تَلَْقْوا 
ابن  قال   « َهَذا  �َسْهِرُكْم  َوُحْرَمِة   ،
 « قوله  يف  الت�سبيه  مناط   ( حجر 
كحرمة يومكم » وما بعده ، ظهوره 
البلد  حترمي  لأن  ال�سامعني  عند 
ثابتا يف  كان   ، واليوم   ، وال�سهر   ،
نفو�سهم ، مقررا عندهم ، بخالف 
 ، والأعرا�ض   ، والأموال  الأنف�ض 
ي�ستبيحونها  اجلاهلية  يف  فكانوا 
باأن حترمي  عليهم  ال�رشع  فطراأ   ،
 ، وعر�سه   ، وماله   ، امل�سلم  دم 
وال�سهر   ، البلد  من حترمي  اأعظم 
امل�سبه  كون  يرد  فال   ، واليوم   ،

؛ لأن  اأخف�ض رتبة من امل�سبه  به 
ملا  بالن�سبة  وقع  اإمنا  اخلطاب 
تقرير  قبل  املخاطبون  اعتاده 
ال�رشع ( .وكالم الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم ياأتي دائما مطابقا ملا 
يف القراآن الكرمي ، يقول �سبحانه 
ًدا  تََعميّ وتعاىل } َوَمن يَْقتُْل ُموؤِْمًنا ُميّ
َب  َفَجَزاوؤُهُ َجَهنَيُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغ�سِ
َعَذاًبا  لَُه  َواأََعَديّ  َولََعنَُه  َعلَيِْه   ُ اٱهلَليّ
َعِظيًما { ) الن�ساء / 93 ( قال ابن 
ووعيد  �سديد  تهديد  هذا   ( كثري 
الذنب  هذا  تعاطى  ملن  اأكيد 
العظيم الذي هو مقرون بال�رشك 
باهلل تعاىل يف غري ما اآية يف كتاب 
اخلدري  �سعيد  اأبي  وعن   .  ) اهلل 
واأبي هريرة ر�سي اهلل عنهما ، عن 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال 
» لو اأنيّ اأهل ال�سماء واأهل الأر�ض 
اهلل  لأكبهم  موؤمن  دم  يف  ا�سرتكوا 

يف النار » ) اأخرجه الرتمذي(
اهلل  ر�سي  عازب  بن  الرباء  وعن 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأن  عنه 

اأهون  الدنيا  لزوال   « قال  و�سلم 
بغري حق  موؤمن  قتل  من  اهلل  على 
و�سححه  ماجه  ابن  اأخرجه   (  «
الألبان ( .هذه الآيات والأحاديث 
اإراقة  تدل على عظم حرمة  كلها 
، وحتى  بغري حق  امل�سلمني  دماء 
اأوجب   ، ذلك  عن  النا�ض  ردع  يتم 
حياة  فيه  وجعل  الق�سا�ض  اهلل 
اأنه  املرء  تذكر  اإذا  لأنه   ، للنا�ض 
اإن قتل �سيُقتل ، امتنع عن القتل ، 
فهذا معنى الآية الكرمية } َولَُكْم 
لْبَاِب  ا�ِض َحيَاةٌ يَا اأُوِل اْلأَ يِف الِْق�سَ
 )  179  / البقرة   ( تَتَيُّقوَن {  لََعلَيُّكْم 
اهلل  ر�سي  زيد  بن  اأ�سامة  وعن   .
اأنه قال: »بعثنا ر�سول اهلل  عنهما، 
احلرقة  اإىل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ف�سبحنا القوم فهزمناهم، وحلقت 
اأنا ورجل من الأن�سار رجاًل منهم، 
اهلل،  اإل  اإله  ل  قال:  غ�سيناه  فلما 
برحمي  وطعنته  الأن�ساري،  َفَكَفيّ 
النبي  بلغ  حتى قتلته، فلما قدمنا 
يا   « فقال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

اإله  ل  قال:  بعدما  اأقتلته  اأ�سامة: 
اإل اهلل ؟ » قلت: كان متعوًذا، فما 
مل  اأن  تنيُت  حتى  يكررها  زال 
اأكن اأ�سلمُت قبل ذلك اليوم« ) رواه 
عبداهلل  وعن   .  ) وم�سلم  البخاري 
قال  عنهما  اهلل  ر�سي  عمر  بن 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال   :

و�سلم » ليزال املوؤمن يف ف�سحة 
من دينه ما مل ي�سب دما حراما » ) 
رواه البخاري يف �سحيحه ( ولعظم 
 ُ اهلَليّ �سلى  يقول  امل�سلم  دم  حرمة 
بنَْيَ  ى  يُْق�سَ َما  ُل  اأََويّ  « َو�َسلَيَّم  َعلَيِْه 
 (  « َماِء  الِديّ يِف  الِْقيَاَمِة  يَْوَم  النَيّا�ِض 

رواه م�سلم يف �سحيحه ( 
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ف�سل الدعاء
الدعاء هو اأن يطلَب الداعي ما ينفُعه 

ه؛ وحقيقته اإظهار  َرّ وما يك�سف �سُ
الفتقار اإىل اهلل، والتربوؤ من احلول 

والقوة، وهو �سمُة العبوديِة، وا�ست�سعاُر 
الذلِة الب�سرية، وفيه معنى الثناِء على 

اهلل عز وجل، واإ�سافِة اجلود والكرم 
اإليه.

الدعاُء طاعٌة هلل، وامتثال لأمره
ُكُم اْدُعوِن  قال تعاىل: »َوَقاَل َرُبّ

وَن َعْن  َتْكرِبُ َنّ اَلِّذيَن َي�سْ اأَ�ْسَتِجْب َلُكْم اإِ
َم َداِخِريَن«.  ِعَباَدِتي �َسَيْدُخُلوَن َجَهَنّ

]60 الآية  غافر:  ]�سورة 
الدعاء عبادة

َعاُء  ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم : »الُدّ َلّى اهلَلّ قال �سَ
ُهَو اْلِعَباَدُة«. ]رواه الرتمذي وابن 

ماجه،[

حديث العارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �ساأله الن�سيحة 

، فقال له عليك بخم�ض :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�ض .قلت : كيف ؟! فقال : الأوىل فتح ، و 

الثانية �رشح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�سة ر�سا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدن !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب ، ما�سممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�سك طاب..
و الثانية : لول اأن �رشح �سدرك بالو�سال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�سغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�سيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �سَ
و اخلام�سة : ر�سي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال ل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ض ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ض...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�سكرك..

التوبة واال�ستغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�ستغفار يف اآيات عديدة، و�سور 
خمتلفة، وبيان ف�سل اهلل - �سبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�ستغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�سالم - فع�سى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�سيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �ساأن كل الب�رش، يذنبون �ساعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�ستغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�سيطان، 

ويرحم الإن�سان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�سمل جموَع التائبني ب�سدق واإخال�ض، 
ولولها لفَقَد الإن�سان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�ستمراأ الذنوب، وظل �سائًرا 
يف غِييّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌض من رحمة اهلل، 

ل ير�ساهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَيِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنيّ اهلَليّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَليّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَيُّه ُهَو الَْغُفوُر الَريّ الُذيّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�ستغفار التي تهُبيّ منها ن�سمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�سنات للتائبني 
ال�سادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِليّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِديّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �سَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َسِييّئَاِتِهْم َح�َسنَاٍت َوَكاَن اهلَليّ اهلَليّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية

ح�سن الظن وح�سن العمل
 

دخل ل�ض ي�رشق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�سمال فلم يجد �سيئا 

�سوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�سطار فال تخرج اإل ب�سئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �سئ 
قالت له : يا م�سكني خذ هذا الأبريق .... وتو�ساأ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�سالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �سيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�سلك وثوابك فلما فرغ من �سالته وجد 

ال�سارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�سلى من الع�ساء حتى وقت ال�سحر 

ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته �ساجدا ... فلما 
اأنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�سيا من دارها �ساكرا 

ل�سنيعها 
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�سعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك 

قربناه

على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن 
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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النقال  :0661.41.25.76  

يا�شر العظمة »يتغنى« بعودته اإىل �شوريا
ن�رش املمثل ال�شوري ال�شهري يا�رش 
عودته  عقب  له  �شورة  العظمة 
بني  ق�شاها  �شنوات  بعد  ل�شوريا 
عن  اأنباء  و�شط  واالإمارات  م�رش 
جديد  مو�شم  اإطالق  اعتزامه 
بعد  ال�شهري  مرايا  م�شل�شل  من 
توقف دام ل�شنوات ون�رش احل�شاب 
بيته  من  العظمة  ليا�رش  الر�شمي 
دم�شق  ريف  يف  بلودان  بلدة  يف 
الهادئة  بلودان  قرية  من  »اليوم 
متابعو  وتفاعل  التحية«.   كل  لكم 
مع  االجتماعي  التوا�شل  موقع 
�شورة العظمة، حيث عربت غالبية 
التعليقات عن اعتزازها مبا قدمه 
للفن والدراما وانتقاداته ال�شاخرة. 
واالإطراء  الو�شف  كلمات  وتنوعت 
رواد  قبل  من  العظمة  طالت  التي 
الفي�شبوك يف �شوريا والدول العربية 
واملهجر والتي عك�شت م�شاعرهم 

جتاهه وكان الفنان ال�شوري الكبري 
يا�رش العظمة قد و�شل اجلمعة 15 
دم�شق  ال�شورية  العا�شمة  �شباط 

يف  ال�شارقة  مطار  من  قادما 
اإعالمية  االإمارات وذكرت م�شادر 
�شورية، اأن العظمة عاد اإىل دم�شق 

من اأجل اإكمال امل�شاورات لت�شوير 
ال�شهري  امل�شل�شل  من  جديد  جزء 

مرايا.

مليون م�شاهدة لأغنية حممد حماقي"م البداية"
تخطت اأغنية »م البداية« للمطرب 
امل�رشي حممد حماقي 1٫3مليون 
الر�شمية  القناة  عرب  م�شاهدة، 
 »Nogoum Records« ل�رشكة

مبوقع يوتيوب.
طعيمة،  اأمري  البداية«  »م  اأغنية 
وتوزيع  م�شطفى،  عمرو  واأحلان 

نادر حمدي.
الرابع يف  املركز  واحتل حماقي، 
قائمة االأكرث م�شاهدة على يوتيوب 
يف م�رش باأغنية »م البداية«، وهي 
اإحدى اأغنيات األبومه اجلديد »كل 

يوم من ده«.
 20 اجلديد  حماقي  األبوم  وي�شم 
يوم  »كل  »يزلزل«،  هي:  اأغنية، 
من ده«، »ليلى«، »عيوين �شهرانة«، 
»بقيت  ايه«،  »واأعمل  »�شور«، 
البداية«،  »م  غربة«،  »يا  معاه«، 
النا�ش«،  »قدام  �شتار«،  »يا 
»را�شيني«،  و�شط«،  حلول  »كفاية 
»را�شمك يف خيايل«، »ال عتاب وال 
حرية«، »احلكاية حكايتنا«، »عا�ش 
من �شافك«، »خلينا زي ما احنا«، 

و«قالوا عنك«، و«خدين اإليك«.

الفنانة منى زكي ت�شّور م�شاهدها 
يف »اأعـز الولد«

الكوميدي  ال�شينمائي  الفيلم  م�شاهدها يف  زكي  منى  الفنانة  �شّورت 
اجلديد »اأعز الولد« الذي تتقا�شم بطولته مريفت اأمني مع دالل عبد 

العزيز و�شريين.
وهي تُطُل فيه ك�شيفة �رشف ب�شخ�شية ناظرة مدر�شة دولية يتم اللجوء 
اإليها من اأجل اال�شتماع اإىل روايتها عن خطف االأبناء الثالثة الذين يتم 

التحقيق يف واقعة اختفائهم من اأ�رشهم. 
يُذكر اأن ديكور املدر�شة بُني يف اإحدى ال�رشكات اخلا�شة مبنطقة 6 
اأكتوبر. علًما اأن ت�شوير الفيلم اجلديد يتوا�شل ب�شكٍل مكثف متهيًدا 

لطرحه بال�شاالت ال�شينمائية يف الربيع املقبل.

فرن�شا: �شرقة عمل للفنان »بانك�شي« من 
م�شرح باتاكالن يف باري�س    

قال م�رشح باتاكالن يف باري�ش الذي �شهد مقتل 90 �شخ�شاً يف هجوم 
الغرافيتي  لفنان  اإن عماًل فنياً   ، اأم�ش  اأول  اإرهابي يف 2015، م�شاء  

الربيطاين بانك�شي، �رُشق من امل�رشح.
عميق  �شعور  اليوم  »انتابنا  تويرت:  على  تغريدة  يف  امل�رشح  وكتب 
باال�شتياء. عمل بانك�شي، رمز اإحياء الذكرى واالنتماء للجميع، ال�شكان 

املحليني، الباري�شيني، مواطني العامل، �رُشق منا«.
الفني املر�شوم على باب  العمل  اأن  وذكرت و�شائل االإعالم املحلية، 

طوارئ يف م�رشح باتاكالن، ُخلع وو�شع يف �شاحنة من قبل ل�شو�ش.
وتظهر اجلدارية، املر�شومة باللون االأبي�ش، فتاًة حزينًة بغطاء على 

راأ�شها تنظر اإىل االأ�شفل.
ون�رش بانك�شي، الفنان الربيطاين املنعزل، �شورًة للجدارية على ح�شابه 

يف »ان�شتغرام« يف  جوان املا�شي، ليُوثق على ما يبدو عمله الفني.
يذكر اأن اأعمال الفنان الربيطاين حتظى ب�شعبية كبرية، وحتقق اأ�شعاراً 

مرتفعة يف املزادات الفنية.

وفاة املو�شيقي الفرن�شي مي�شيل 
ليغراند الفائز بالأو�شكار 3 مرات    

مي�شيل  الفرن�شي  املو�شيقار  تويف 
ليغراند، �شاحب اأعمال كال�شيكية 
 Les Parapluis de« مثل 
»مظالت  اأو   »Cherbourg
 Les Demoiselles»شريبورغ« و�
»اآن�شات  اأو   »de Rochefort
عن  املا�شية  الليلة  رو�شفور«، 
االإعالم  و�شائل  وفق  عاماً،   86

الفرن�شية اأول اأم�ش .
وامتدت م�شرية ليغراند على مدار اأكرث من 50 عاماً، ونالت موؤلفاته 
املو�شيقية العديد من اجلوائز بينها ثالث جوائز اأو�شكار، كما ر�شح 

27 مرة للفوز بجوائز غرامي التي ح�شد منها خم�ش جوائز.
فرباير)�شباط(   24 يف  بباري�ش  البيانو،  وعازف  املغني  ليغراند،  ولد 
1932 وعمل الأ�شماء �شينمائية كبرية على امل�شتوى العاملي ابتداًء من 

اأور�شن ويلز، حتى جان-لوك غودار.
ومبوجب موهبته يف اجلاز بدت م�شريته املهنية مر�شومة منذ طفولته 
يف ظل والده العازف، وعمه قائد االأورك�شرتا، ويف العا�رشة من العمر 
الكون�رشفتوار يف باري�ش، ومنذ ذلك احلني مل ينف�شل  التحق مبعهد 
عن املو�شيقى واأعلن فخره بامل�شتوى العايل لغالبية اأعماله بعيداً عن 

جناحها التجاري.
جدير بالذكر اأن ليغراند والد لثالثة اأبناء وتزوج للمرة الثالثة يف 2014 

املمثلة ما�شا مرييل يف حفل باإمارة مبوناكو.

الوجهة  ال�شعديات،  منارة  اأعلنت 
اأبوظبي،  يف  ال�شهرية  الثقافية 
ما�ش«  »ما�ش  فعالية  موقعها  عرب 
�شخماً  حدثاً  تعرب  التي   ،2019
عامل  حول  نوعه،  من  فريداً 
ال�شهرية،  الكرتونية  ال�شخ�شيات 
والر�شوم  الفيديو  مقاطع  و�شناعة 
 8 اإىل   6 من  العربية،  املتحركة 

فيفري املقبل.
ر�شامي  الفعالية  وجتمع 
وامل�شورين  املتحركة  الر�شوم 
اأعمالهم،  لعر�ش  واال�شتوديوهات، 
بالر�شوم  االحتفال  من  جزءاً 
و�شي�شمل  العربية،  املتحركة 
احلدث حمادثات فريدة من نوعها، 

وعرو�شا، وور�ش عمل، خمتلفة.
وتتميز »ما�ش ما�ش« 2019 بعر�ش 
الكاريكاتورية  الر�شوم  من  العديد 
الثمانينات  يف  ا�شتهرت  التي 
املا�شي،  القرن  من  والت�شعينات 
االأطر�شي،  جهاد  جانب  اإىل 
املمثل ال�شوتي ل�شل�شة غريندايزر 
املوهوب  الفنان  مع  ال�شهرية، 
اأغاين  اأداء  يف  كالرك  �شامي 

امل�شل�شل الكارتوين ال�شهري.

و�شتكون فر�شة لكل جيل الثمانينات 
حويجة،  اأمال  للقاء  والت�شعينات، 
ال�شهري  الكارتون  �شوت  اأدت  التي 
»كابنت ماجد«، وفالح، الذي ج�شد 
عمل  يف  عدنان  �شخ�شية  ب�شوته 

الر�شوم املتحركة »عدنان ولينا«.
يقدم ما�ش ما�شي 2019 اإح�شاءات 
الر�شوم  �شناعة  حول  ونقا�شات 
مع  العربي،  العامل  يف  املتحركة 

كارتون  وقنوات  �شتوديو،  بلينك 
الفيلم  حول  وحديث  نيتوورك، 
»كات�ش  عر�شه  املقرر  الق�شري 
يعر�ش  اآخر،  جانب  وعلى  اأواي«. 
واأبناءه  طرقان،  العربي  طارق 
ملو�شيقى  اأعمالهم  من  جمموعة 
واأ�شهرها  املتحركة،  الر�شوم 

»املحقق كونان«، خالل الفعالية.
عن  املزيد  معرفة  للزوار  ميكن 

الر�شوم املتحركة وعملها من خالل 
ا�شتوديو  يقيمها  التي  العمل  ور�ش 
وا�شتوديو  الفوتوغرايف  الت�شوير 
يقام  الفعالية،  الفن. وعلى هام�ش 
الر�شوم املتحركة  معر�ش الأعمال 
وميكن  العرب،  النا�شئني  للفنانني 
اأفالم  بعرو�ش  اال�شتمتاع  للزوار 
على  احلائزة  املتحركة  الر�شوم 

جوائز من املنطقة.

كابنت ماجد وغريندايزر قريبا يف اأبوظبي
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عن  ال�ستار  تزيح  "�سرتوين" 
املتطورة الكهربائية  حتفتها 

نيتها  عن  الفرن�سية  "�سرتوين"  اأعلنت 
 Ami" الكهربائية  �سياراتها  عر�ض 
داخل  للتنقل  املخ�س�سة   "One
لل�سيارات  جنيف  معر�ض  يف  املدن، 
وتك�سف  اجلاري،  العام  �سيعقد  الذي 
اأتت  اأنها  املركبة  لهذه  فيديوهات 
�سغري  وهيكل  وغريب،  فريد  بت�سميم 
ون�سف  مرتين  بطول  ال�سكل  م�ستطيل 

وعر�ض مرت ون�سف تقريبا.
تفتح  باأبواب  ال�سيارة  هذه  زودت  كما 
متحرك  و�سقف  مميز،  ب�سكل  للخلف 
وقمرة ب�سيطة تت�سع ل�سخ�سني، مزودة 

اإلكرتونيتني  و�سا�ستني  ريا�سي  مبقود 
الذي  الذكي  للهاتف  خم�س�ض  ومكان 

ميكن اأن يحل حمل �سا�سة اإ�سافية.
واإغالقها  ال�سيارة  هذه  فتح  وميكن 
خا�ض  تطبيق  عرب  حمركاتها  وت�سغيل 
يف الهواتف الذكية. ومن خالل التطبيق 
نف�سه، ميكن لل�سائق اأي�سا االطالع على 
�سحن  ومقدار  لل�سيارة  الفنية  احلالة 
التي �سممت لتجعلها تقطع  بطارياتها 
الواحدة،  بال�سحنة  كلم   100 م�سافة 

وب�رسعة ت�سل اإىل 45 كلم/�ساعة.
�سيارات  يونغ" تّعدل  "�سانغ 

"Korando" ال�سهرية

اأعلنت �رسكة "�سانغ يونغ" اأنها 
بداأت باختبار اجليل اجلديد من 

�سيارات "Korando" رباعية الدفع 
ال�سهرية ويجمع الت�سميم اخلارجي لـ 
"Korando" اجلديدة بني ت�ساميم 

�سيارات "Rexton" التي اأطلقت 
العام الفائت، ومالمح من املركبة التي 
ا�ستعر�ستها "�سانغ يونغ" عند اإعالنها 

."e-SIV" عن م�رسوع
اأما قمرة ال�سيارة من الداخل ف�سممت 

 ،"Blaze Cockpit" وفقا ملفاهيم
وزودت باأحدث االأنظمة التقنية، 

و�سا�سة كبرية مبقا�ض 10.25 بو�سة، 
ميكن من خاللها التحكم مبختلف 

خ�سائ�ض املركبة، وم�ساهد ال�سور 
من اأنظمة املالحة وكامريات 

املراقبة التي تغطي حميط ال�سيارة 
بالكامل.

ومن املفرت�ض اأن تطرح هذه املركبة 
بنوعني من املحركات، حمرك بنزين 

ب�سعة لرتين، وحمرك ديزل توربيني 
1.6 لرت، بعزم 116 ح�سانا.  

هريوتو �سيكاوا رئي�س ني�سان يتنحى من من�سبه
حتالف رينو-ني�سان-ميت�سوبي�سي مير بتغيريات 
رئي�ساً  رينو  عّينت  حيث  حالياً،  جذرية  اإدارية 
رئي�ض  اإيجاد  ني�سان  على  واالآن  لها،  جديداً 
جديد كذلك، حيث هريوتو �سيكاوا الذي يعترب 

خليفة كارلو�ض غ�سن اأعلن ا�ستقالته للتو.
مل  الذي  خليفته  اإىل  ال�سلطة  �سيكاوا  �سي�سلم 
القليلة  االأ�سهر  خالل  االآن  حتى  ا�سمه  يحدد 
�سانعة  داخل  النظام  ا�ستعادة  بعد  املقبلة 
ال�سيارات اليابانية لطاملا اعترب �سيكاوا تلميذ 
كارلو�ض غ�سن، لكنه مع ذلك لعب دوراً حمورياً 
يف طرده من رئا�سة جمل�ض اإدارة ني�سان عندما 
اال�ستياء  �سيطر  املايل  ف�ساده  مزاعم  ظهرت 
لبناين  غ�سن  على  اأبقت  التي  رينو  اإدارة  على 
االأ�سل رئي�ساً لها الأكرث من �سهرين بالرغم من 
اإبقاءه ح�سبياً يف اليابان، حيث اأن طرد ني�سان 
له بهذه ال�رسعة مل ترى ال�سانعة الفرن�سية التي 
متتلك 43.4% من اأ�سهم ال�سانعة اليابانية باأنه 
ا�ستقالة �سيكاوا  قرار �سائب، وكما يبدو، فاإن 
رينو  بني  العالقات  الإ�سالح  حماولة  يف  تاأتي 

�سينارد  دومينيك  جان  واأن  خا�سة  وني�سان.. 
اإدارة  جمل�ض  رئا�سة  �سيتوىل  مي�سيالن  رئي�ض 

رينو مع تعيينه ع�سواً يف جمل�ض اإدارة ني�سان.
الفرن�سية  احلكومة  يد  على  القرار  هذا  ياأتي 

حيث  الفرن�سية،  ال�سانعة  الأ�سهم  مالك  اأكرب 
عّينته لتويل م�سوؤولية اإجراء التغيريات الالزمة 

على هيكلة حتالف رينو-ني�سان-ميت�سوبي�سي.
كونه  �سعبة  �سينارد  مهمة  �ستكون  اإجماالً، 
اأن  اإذ  االأطراف،  جميع  ثقة  ك�سب  اإىل  يحتاج 
احلكومة  عن  وكيل  اأنه  عنه  االأولّية  الفكرة 
الفرن�سية وي�سعى اإىل دمج رينو ني�سان، االأمر 

�سعر يبداأ من 32.280 األف دولر

مازدا CX-9 موديل 
2019 تاأتي مبزايا 

�سيارتها  جتهيز  مازدا  اأعلنت 
موؤخراً،   2019 كموديل   9-CX
عرب ا�سافة مزيد من التجهيزات 
ب�سورة  �سعرها  وزيادة  لل�سيارة 
حمدودة، ومن املقرر بدء و�سول 
ال�سيارة للموزعني ال�سهر اجلاري 
و�سيبداأ  �سبتمرب.  خالل  وعامليا 
األف   32.280 من  ال�سيارة  �سعر 
االأمامي  الدفع  لن�سخة  دوالر 
موديل  عن  دوالر   150 بزيادة 
2018 كما �ستاأتي ب�سعر 34.080 

األف دوالر لن�سخة الدفع الكلي.
�سمن  ال�سيارة  و�ستتميز 
مب�سغل  اجلديدة  اال�سافات 
اأوتو  واندرويد  بالي  كار  اآبل 
بداية  ال�سيارة  يف  طلبهم  ميكن 
وبالن�سبة   ، تورينج  ا�سدار  من 
ف�ستاأتي  �سبورت  لن�سخة 
بو�سة   18 األومنيوم  بعجالت 
ا�ساءة  ووحدات  مظلل  وزجاج 
 7 ب�سا�سة  ترفيهي  ونظام  ليد 
بو�سة وبلوتووث ونظام حتكم يف 
ودخول  املناطق  ثالثي  املناخ 
مفتاح  بدون  لل�سيارة  وت�سغيل 
اأوتوماتيكية  طواريء  ومكابح 
مع  العمياء  البقع  ر�سد  ونظام 
اخللفية  املرور  حركة  ر�سد 

ب�سورة قيا�سية.
دوالر   1290 مقابل  وميكن 
�سبورت  باقة  على  احل�سول 
لل�سيارة  توفر  التي  اال�سافية 
امل�سار  على  للحفاظ  م�ساعد 
امل�سار  مغادرة  وحتذير 
اأوتوماتيكية  امامية  وم�سابيح 
وم�ساحات زجاج ح�سا�سة للمطر 
رادار  يعتمد على  ومثبت �رسعة 
ومرايا جانبية بخا�سية الت�سخني 
للتعديل  قابل  �سائق  ومقعد 
ت�سخني  وخا�سية  كهربائياً 

للمقاعد االأمامية.
ب�سعر  تورينج  ن�سخة  و�ستاأتي 
و�ستاأتي  دوالر  األف   35.330
اأوتوماتيك  اأمامية  مب�سابيح 
ومقاعد  كهربائي  خلفي  وباب 
ونظام  جلدية  بتطعيمات 
ترفيهي ب�سا�سة 8 بو�سة وو�سائل 
م�ساعدة عديدة وم�سغل ابل كار 
اأوتو ومراة روؤية  بالي واندرويد 
خلفية بتعتيم ذاتي بدون اطار . 
 2.5 حمرك  لل�سيارة  و�سيتوفر 
 250 بقوة  توربيني  ب�ساحن  لرت 
نيوتن   420 دوران  وعزم  ح�سان 
اأوتوماتيك من  مرت وناقل حركة 

6 �رسعات. 

عن  النقاب  تك�سف   Jeep
اأحدث رباعية دفع لها

االأمريكية   Jeep �رسكة  ن�رست 
موؤخرا �سورا وفيديوهات تظهر 
 "Grand Wagoneer" سيارة�
املميزة رباعية الدفع وانت�رست 
ال�سيارة  عن  املعلومات  تلك 
ينتظر  الذي  الوقت  اجلديدة يف 
ا�ستعرا�سها   Jeep ع�ساق  فيه 
حتقق  اأن  يتوقع  حيث  الر�سمي، 
ال�سيارات  عامل  يف  كبرية  �سعبية 

رباعية الدفع.
بقمرتها  املركبة  هذه  وتتميز 
لـ  تت�سع  التي  الوا�سعة  الداخلية 
باأحدث  مزودة  وهي  ركاب،   7
ال�سائق  متكن  التي  التقنيات 

خ�سائ�ض  بجميع  التحكم  من 
ال�سل�سة  حركتها  اأما  ال�سيارة 
الطرقات  الأ�سعب  واجتيازها 
ف�سي�سمنها نظام التعليق الفريد 
الرباعي  الدفع  ونظام  واملتني 
بـ  االأوتوماتيكية  ال�رسعة  وعلبة 
9 جماالت، ف�سال عن نوعني من 
املحركات التوربينية ب�سعة 2 لرت 

وعزم 234 و265 ح�سانا.
هذه  تظهر  اأن  املنتظر  ومن 
 "Jeep" ت�سنعها  التي  ال�سيارة 
فمن  �سعرها  اأما   ، ال�سني  يف 
األف   38 من  يبداأ  اأن  املتوقع 

دوالر تقريبا.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع اقرتاب مو�سم ال�سيف واالإجازات اأ�سارت منظمة الفح�ض الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني 
على اأ�سحاب ال�سيارات مواءمة طريقة القيادة وجتهيزات االإ�ساءة عند االنطالق بال�سيارة 
املحملة بالكامل. واأو�سحت املنظمة االأملانية اأنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى اإ�ساءة 
الك�سافات، نظراً الأن حمولة �سندوق االأمتعة جتعل ال�سيارة تنخف�ض من اخللف، وبالتايل 
قد تر�سل الك�سافات اإ�ساءتها الأعلى، وهو ما يوؤدي اإىل خطر اإبهار ال�سيارات القادمة يف 
االجتاه املقابل. واأ�ساف اخلرباء االأملان اأن اأداء املكابح يتغري يف حالة ال�سيارات املحملة 
بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات االأخرى ت�ستغرق وقتا اأطول، مع �رسورة مراعاة 

تغري اأداء ال�سيارة عند اجتياز املنعطفات.
االأ�سياء  و�سع  مع  االإمكان،  قدر  االأ�سفل  الثقيلة يف  االأ�سياء  بو�سع  ين�سح اخلرباء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�ض  ال�سيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ال  ال�سقف حتى  �سندوق  اخلفيفة يف 

اجتياز املنعطفات.
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ميكن  �أنه  عن  جديد  تقرير  ك�شف 
�إىل  �لدخول  ت�شجيل  ما  ل�شخ�ص 
في�شبوك  على  �خلا�ص  ح�شابك 
�لتغريد  �أو  فقط،  دوالر�ت   9 مقابل 
تويرت  على  ح�شابك  عرب  عنك  بدال 
ويتم  بكثري  ذلك  من  �أقل  مقابل  لقاء 
�لدخول  ت�شجيل  تفا�شيل  تد�ول 
لبع�ص �ملو�قع باأقل من 1.30 دوالر، 
 »Ticketmaster« ذلك  يف  مبا 
و«�شكايب«وكانت �أغلى �الأ�شعار تتعلق 
�ل�شخ�شية  �مل�رصفية  بالتفا�شيل 
حيث  �لبنكية،  �لبطاقات  وت�شجيالت 

تكلف ما قدره 460 دوالر�.
موقع  من  �الأخبار  هذه  وتاأتي 

ن�رص  �لذي   ،»Top10vpn.com«
�شبكة  عرب  �لتد�ول  �أ�شعار  �أحدث 
�ل�شند�ت  لبيع  �ملظلمة،  �الإنرتنت 
�ل�شخ�شية  و�ملعلومات  �مل�رصوقة 
يف  �خرت�قها  مت  �لتي  و�حل�شابات 
و�ململكة  �ملتحدة  �لواليات  من  كل 
�أمنية  در��شة  من  كجزء  �ملتحدة، 
جديدة عرب �الإنرتنت و�أ�شار �شاميون 
يف  �الأبحاث  ق�شم  رئي�ص  ميغليانو، 
»Top10vpn.com«، �إىل �أن �ل�شوق 
�الإلكرتونية للبيانات �ل�شخ�شية »�جتار 
�ملعلومات  يف  م�رصوع  غري  مزدهر 
تكلف  �مل�رصوقة«وبينما  �ل�شخ�شية 
�الإنرتنت«  عرب  �لكاملة  »�لهوية 

 1050 �إىل  ي�شل  ما  ما،  ل�شخ�ص 
�حل�شابات  معلومات  تكون  دوالر�، 
�أقل،  باأ�شعار  للبيع  معرو�شة  �لفردية 
»نيتفليك�ص«  ح�شابات  ت�شجل  حيث 
معا،  و«فورتنايت«  »�أوبر«  وبيانات 

10.50 دوالر.
هي  »تويرت«  ح�شابات  وكانت 
�إذ ال تكلف �شوى دوالرين  �الأرخ�ص، 
للح�شاب �لو�حد، على �لرغم من �أنها 
�أ�شعار  عن   %28 بن�شبة  زيادة  �شجلت 
�لعام �ملا�شي و�شهد »في�شبوك« زيادة 
بن�شبة 86% من قيمته لهذ� �لعام، �إال 
فقط  دوالر�ت   9 يكلف  يز�ل  ما  �أنه 

للح�شاب �لو�حد.
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بكم تباع بياناتك امل�سروقة 

يف الإنرتنت املظلم؟
غ�غل حتدد 7 ماي� م�عًدا مل�ؤمترها 

للمط�رين  I/O

على  �لر�شمي  ح�شابها  على  غوغل  ن�رصت 
�لتو��شل �الجتماعي، تويرت، تغريدة  �شبكة 
�ملطورين  موؤمتر  موعد  حول  لغًز�  حتمل 
�لقادم �خلا�ص بها، وهذ� �للغز كان يحتاج 
حله،  للمتابعني  يت�شنى  حتى  �لوقت  لبع�ص 
 7 يف  �نطالقه  عن  حتدثت  �لنهاية  �أن  �إال 

ماي �لقادم.
�لعادة  يف  للمطورين   I/O موؤمتر  وياأتي 
خالل �شهر ماي، حيث تك�شف فيه �ل�رصكة 
وبع�ص  جديد  �أندرويد  ت�شغيل  نظام  عن 
ليكون  طورتها،  �لتي  و�الأنظمة  �لتقنيات 

باأنظمة  �ملهتمني  للمطورين  مرجًعا 
�ل�رصكة.

 9-7 من  �ملوؤمتر  �شيعقد  �لعام  وهذ� 
 Shoreline مدرج  �أو  م�رصح  يف  ماي 
Amphitheatre يف مدينة ماوتن فيو يف 
والية كاليفورنيا �لكثري من �الأ�شياء �شتكون 
ك�شف  مع  وخا�شة  تاأكيد  بكل  بانتظارنا 
للهو�تف  �أندرويد  ن�شخ  �أحدث  عن  قوقل 
نرى  رمبا  �لوقت  ذلك  حتى  لكن  �لذكية، 
ت�رصيبات جديدة حول �ملزيد مما �شتعلن 

�ل�رصكة عنه.

اأ�س�اأ 25 كلمة مرور للعام 2018
ك�شف خرب�ء �الأمن �ل�شيرب�ين عن كلمات �ملرور �الأكرث 
�شيوعا و��شتخد�ما لهذ� �لعام، و�لتي يجب جتنبها ومت 
�لتو�شل �إىل قائمة �أ�شو�أ كلمات �ملرور لعام 2018، عن 

طريق حتليل �أكرث من 5 ماليني كلمة مرور مك�شوفة 
�أثناء �لت�رصيبات عرب �الإنرتنت. كما ��شتخدم حو�يل 

3% من �الأ�شخا�ص كلمة �ملرور �الأ�شو�أ »123456«، �إىل 
جانب عبارة »password«، و�لتي ظلت جميعها دون 

تغيري منذ �إدر�جها يف �لعام �ل�شابق. وجاءت يف �ملركز 
�لثالث من قائمة �أ�شو�أ كلمات �ملرور لعام 2018، كلمة 

مرور »123456789«. وت�شمل �لكلمات �جلديدة �ملدرجة 
�شمن �لقائمة »111111«، �لتي حتتل �ملركز �ل�شاد�ص يف 

�لقائمة، باالإ�شافة �إىل »sunshine« �لتي تاأتي يف �ملركز 
�لثامن و«princess« �لتي حتتل �ملركز �لـ 11. و�ت�شح 

�أن �الإعجاب بدونالد تر�مب قد يجعلك �أحد �ملعر�شني 
لالخرت�ق يف عام 2018، ويرجع ذلك �إىل �أن كلمة �ملرور 

»دونالد« �أ�شيفت �إىل قائمة �أ�شو�أ كلمات �ملرور للعام 
2018، و�لتي ت�شهل على قر��شنة �الإنرتنت �خرت�قك 

ب�شهولة، وحتتل �ملرتبة 23 �شمن �لقائمة. و�أ�شار مورغان 
�شلني، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�رصكة »SplashData« �إىل 

�أن ��شتخد�م ��شمك �أو �أي ��شم �شائع مبثابة كلمة مرور، 
قد يكون قر�ر� خطري�، حيث  »يحقق �ملت�شللون جناحا 

كبري� يف �خرت�ق �لعديد من �حل�شابات، �لتي ت�شتخدم 
�أ�شماء �مل�شاهري وم�شطلحات من ثقافة �لبوب �أو �لريا�شة 
و�أمناط لوحة �ملفاتيح �لب�شيطة«. وين�شح �خلرب�ء باعتماد 

كلمات مرور طويلة ومعقدة، كما ين�شحون �أي�شا باعتماد 
كلمات مرور خمتلفة لكل ح�شاب على حدة. 

»X -لعنة الحرتاق ت�سل »اآيف�ن
تد�ول رو�د بو�بة »Reddit« �ل�شهرية 
�أحد  �حرت�ق  خرب  �الإنرتنت  على 
�شاحبته  بيد   »X »�آيفون-  هو�تف 

و�إ�شابتها بحروق �شديدة.
وقال �ل�شخ�ص �لذي ن�رص �خلرب الأول 
وقعت  �حلادثة  »�إن  �ملوقع  على  مرة 
على  ت�شتلقي  كانت  عندما  �أخته  مع 
 X �آيفون-  هاتف  وبجانبها  �رصيرها 
مو�شول بال�شاحن �ملخ�ش�ص له، فما 
كان من �لهاتف �إال �أن �حرتق فجاأة يف 
�ملنطقة �ملوجودة بالقرب من منفذ 
�ل�شحن �ملوجود فيه، و�متدت �لنري�ن 

لت�شل �إىل كابل �ل�شاحن«و�أ�شار نا�رص 
�خلرب �إىل �أن �لفتاة مل تتقدم ب�شكوى 
تنتظر  لكنها  بعد،  �آبل  �شد  ر�شمية 
�لرد من �ل�رصكة �لتي وعدت بدورها 

بالتحقيق يف �أ�شباب �حلادث.
هذه �حلادثة لي�شت �الأوىل من نوعها 
�إ�شد�ر  من  هاتف  فيها  يحرتق  �لتي 
موظفي  �أحد  تفاجاأ  مدة  فقبل  �آبل، 
ال�ص  يف  �لهو�تف  �شيانة  مر�كز 
»�آيفون-8«  هاتف  بانفجار  فيغا�ص 
�للهب  �أل�شنة  و�ندالع  بجانبه،  كان 

منه. 

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ل�ستثمار 1 مليار دولر لتط�ير 
األعاب اله�اتف الذكية

رئي�شاً  نينتندو  �ليابانية  �الألعاب  �رصكة   عينت 
�ل�شابق  للرئي�ص  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو �أن �لرئي�ص �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رصكة م�شتقباًل.
حيث �رصح �لرئي�ص �جلديد �شنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رصكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �الأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �شويت�ص. �إال �أن �لرئي�ص �جلديد يرى يف 
�ل�رصكة  لتحول  ُمهمهاً  جماالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�شيع عملها يف جمال �الألعاب.
مع  كبرية  و�شعبية  �أرباحاً  �ل�رصكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�شمى 

.Dragalia Lost
بالو�شع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رصكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�شاب،  �جلديد  �لرئي�ص  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �شاأنه �أن يُعيد �ل�رصكة للو�جهة 
ترف�ص  كانت  �لتي  �لغياب  �شنو�ت  عن  عو�شاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

طريقة جديدة ل�سرقة اأم�ال اأ�سحاب ه�اتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �سركة » McAfee« عرب موقعها الإلكرتوين عن اكت�ساف اأكرث من 10 تطبيقات �سارة 

.»Google Play « بالهواتف الذكية العاملة بنظام اأندرويد يف متجر
وقال الأخ�سائيون اإن قرا�سنة من جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين متكنوا من الت�سلل 
وزراعة برامج �سارة يف املتجر، واأدخلوا فريو�سا حتت ا�سم »Sonvpay«، يت�سلل عرب اإ�سعارات 

�سامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�سل تنبيها للم�ستخدمني حول حتديث يخفي حتت زره 
ا�سرتاكا »مقنعا« بخدمات مدفوعة.

ولكي ل ي�سعر م�ستخدمو الهواتف الذكية بهذه امل�سيدة، ي�ستخدم الهاكرز تقنيات ل تتطلب 
.»SMS« تاأكيد التحديث اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�سائل

وي�سمح هذا الت�سلل اخلطري للهاكرز ب�سحب النقود مبا�سرة من ح�ساب الهاتف، ويف الوقت نف�سه، 
لن يجد امل�ستخدمون اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ الر�سائل املر�سلة.



وم�س�ؤول  ال�رشكة  با�سم  الناطق  واأو�سح 
افتتاح  هام�ش  على  اأندل�سي  اأمني  االت�سال, 
اأن   »2019 »�سياحة  ل�سال�ن  العا�رشة  الطبعة 
غاية  اىل  �ستطبق  باملائة   55 ب  تخفي�سات 
26 اأكت�بر القادم على جميع الرحالت الدولية 
الدويل  املعر�ش  من  ال�سال�ن  هذا  ويتاألف 
الدويل  واملعر�ش  والنقل  وال�سفر  لل�سياحة 
للفنادق واملطاعم وقال  للمعدات واخلدمات 
�سعرا  تعر�ش  ال�رشكة  اأن  امل�س�ؤول  نف�ش 
مدى  على  لزبائنها  تقدمه  للغاية,  ترويجيا 
وهذا  بالبالد  وكاالتها  جميع  يف  ط�يلة  فرتة 
الزبائن  من  التقرب  يف  الرغبة  مع  يتما�سى 

و�سمان اأف�سل اخلدمات.
واأ�ساف اأن ال�رشكة حققت رقما قيا�سيا يقدر 
اأن  مربزا   ,2018 �سنة  م�سافر  ملي�ن  5ر6  ب 
ح�س�ش  ربحت  اجلزائرية  اجل�ية  اخلط�ط 
اإ�سافية يف ال�س�ق واأ�سار اأندل�سي اأن م�ساريع 
الدرا�سة  لفتح وجهات جديدة هي حاليا قيد 
بالكامرون,  دواال  و  بالغاب�ن  ليربوفيل  منها 
اجلزائر  جديدة  وجهة  افتتاح  مت  اأنه  مذكرا 

العا�سمة-�سارل ل�روا )بروك�سل( م�ؤخرا.
وي�سارك يف �سال�ن »�سياحة 2019« التي تدوم 
ال  ما  اجلاري  فرباير   24 غاية  اإىل  فعالياته 
يقل عن 280 عار�ش من اجلزائر التي ت�سجل 
واأملانيا  واملغرب�تركيا  وت�ن�ش  ق�يا  ح�س�را 

واإ�سبانيا وفرن�سا.
وال�سفر  لل�سياحة  الدويل  باملعر�ش  ويت�اجد 

البحري  النقل  و  الطريان  �رشكات  والنقل, 
وال�سكك احلديدية و وكاالت ال�سفر وال�سياحة 
و�رشكات  البن�ك  و  واملركبات  والفنادق 
واحد  مكان  يف  جمعها  مت  حيث  التاأمني, 
واخلدمات  بالعرو�ش  علم  على  الزوار  جلعل 

املقدمة.
باالإ�سافة اإىل ذلك, مت اإن�ساء اأجنحة خم�س�سة 
هذه  تق�م  حيث  ال�طنيني  والدرك  لالأمن 
يدومها  التي  اأيام  االأربع  ط�ال  امل�سالح 
عرب  ال�سالمة  ح�ل  ت�عية  بحمالت  ال�سال�ن 
الطرق, خا�سة خالل م��سم اال�سطياف. كما 

يتم عر�ش الدراجات النارية والدراجات و 
قبل  من  امل�ستعملة  االإمكانيات  خمتلف 
حياة  حلماية  املذك�رين  االأمنيني  ال�سلكني 

االأ�سخا�ش.

مت  التي  احلدود  �رشطة  اإح�سائيات  وح�سب 
لالأمن  العامة  املديرية  جناح  يف  عر�سها 
عربوا  الذين  االأ�سخا�ش  عدد  يقدر  ال�طني, 
للجزائر  البحرية  و  اجل�ية  و  الربية  احلدود 
اأجنبي  ماليني   4 منهم  ملي�ن   17 من  باأكرث 
)90 باملائة منهم يف اطار �سياحي( ويف جناح 
للزوار  تقدمي  يتم  ال�طني,  الدرك  م�سالح 
ت��سيحات ح�ل مهام فرقة حماية البيئة وخلية 
لعر�ش  جناح  خ�س�ش  كما  التاريخية  امل�اقع 
معدات وخدمات و معدات للفنادق واملطاعم 
, ا�سافة اىل كل ما يتعلق بالت�سميم الداخلي 
التكن�ل�جيات  و  وال�سالمة والرتفيه  والنظافة 
لل�سال�ن  العا�رشة  الطبعة  ت�سجل  اأن  وينتظر 
الدويل لل�سياحة ما ال يقل عن 10.000 زائر, 

ح�سب ت�قعات املنظمني. 

م٫�س

�خلطوط �جلوية �جلز�ئرية من 21 فرب�ير �إىل 26 �أكتوبر

تخفي�ضات ب 55 باملائة على جميع رحالت اإىل اخلارج 
�ضتقوم �ضركة �خلطوط �جلوية �جلز�ئرية بتخفي�ضات ب 55 باملائة على جميع رحالتها �إىل �خلارج من 

�ل�ضركة. لدى ذ�ت  علم بوهر�ن  ح�ضبما  �أكتوبر,   26 �إىل  21 فرب�ير 

»غوغل« 

�ضجة جديدة 
تتعلق باخل�ضو�ضية

ت�سبب قرار �رشكة »غ�غل« بجلب 
ميزة م�ساعدها ال�س�تي اإىل نظام 
»Nest Secure« يف اإثارة �سجة, 
يف  للميكروف�ن  اإدراجها  ب�سبب 
تقريبا  عام  بعد  املراقبة  اأجهزة 
وتتمثل  باالأ�س�اق,  طرحها  من 
امل�سكلة يف اأن اأحدا مل يكن يعلم 
اأن جهاز االأمان الذي مت اإطالقه, 
مزودا  كان   ,2017 �سبتمرب  يف 

مبيكروف�ن.
وقامت غ�غل باإ�سافة ميكروف�ن 
 »Nest« املراقبة  لكامريا 
التي   ,»Nest Guard« واأجهزة 
تت�ا�سل  مفاتيح  ل�حة  تت�سمن 
االأخرى  اال�ست�سعار  اأجهزة  مع 
الك�سف  دون  االأمني,  النظام  يف 
ووفقا  مل�ستخدميها,  ذلك  عن 
اإن�سايدر«,  »بزن�ش  م�قع  لتقرير 
ك�سفت غ�غل اأنها »مل تكن تق�سد 
واأ�ساف  �رشا«,  االأمر  يك�ن  اأن 
»كان  اأنه  ال�رشكة  با�سم  متحدث 
�سمن  مدرجا  يك�ن  اأن  يفرت�ش 
امل�ا�سفات الفنية, كان ذلك خطاأ 
امل�سكلة  هذه  جانبنا«وتندرج  من 
االأخطاء  من  �سل�سلة  �سمن 
باخل�س��سية  املرتبطة  الفادحة 

يف منتجات ال�رشكة.
واأكد املتحدث اأن غ�غل »مل تقم 
الأي  اأبدا  امليكروف�ن  با�ستخدام 
بع�ش  يعتقد  كما  خفية,  اأغرا�ش 
امل�ستخدمني, اإذ اإن عملية ت�سغيل 
امل�ستخدم  يد  يف  امليكروف�ن 

ب�سكل كامل«.

وزير �لطاقة �ل�ضعودي

�ضوق النفط العاملي تتجه نحو التوازن 

وز�رة �لدفاع �لوطني

حتطم طائرة مقاتلة بتيارت و ا�ضت�ضهاد �ضابطني 

بلدية �ضيدي مو�ضى بالعا�ضمة

مزرعة بيداغوجية  لذوي االحتياجات اخلا�ضة 
رئي�س �أتلتيكو مدريد رد� على رونالدو

 لديه 3 األقاب فقط يف »الت�ضامبيونز ليغ«

اعترب وزير الطاقة ال�سع�دي خالد الفالح 
اأن �س�ق النفط العاملي يتجه نح� الت�ازن 
بحل�ل �سهر اأبريل م�ستبعدا ح�س�ل فج�ة 
العق�بات االأمريكية  االإمدادات ب�سبب  يف 
منظمة  ع�س�ي  وفنزويال  اإيران  على 

ح  �رش و الدول امل�سدرة للنفط »اأوبك« 
بحل�ل  »ناأمل  بني�دلهي  لل�سحافة  الفالح 
اأفريل اأن تك�ن ال�س�ق مت�ازنة« م�سيفا اأن 
االلتزام باتفاق خف�ش املعرو�ش العاملي 
ويل  الفالح  ويرافق  �سك«.  اإليه  يرقى  »ال 

�سلمان  بن  االأمري حممد  ال�سع�دي  العهد 
باك�ستان  ت�سمل  التي  االآ�سي�ية  ج�لته  يف 
اتفقت مع  »اوبك«  وكانت  وال�سني  والهند 
على  املنظمة,  خارج  منتجة  دول  ع�رش 
ملي�ن  2ر1  ب  النفط  اإمدادات  خف�ش 

 .2019 يناير  اأول  من  ابتداء  ي�ميا  برميل 
و�رشكائهم  املنظمة  اأع�ساء  و�سيجتمع 
ل�سبط  فيينا  يف  اأفريل  �سهر  االتفاق  يف 
متديد  امكانية  ودرا�سة  االإنتاج,  �سيا�سة 

اتفاقية خف�ش املعرو�ش ملا بعد ج�ان.

املا�سي  االأربعاء  م�ساء  حتطمت, 
 ,  )SU24( ن�ع  من  مقاتلة  طائرة   ,
اإثر  تابعة للقاعدة اجل�ية لعني و�سارة, 
�سق�طها يف منطقة فالحية خالية من 
وفاة  عن  اأ�سفر  مما  بتيارت,  ال�سكان 
وزارة  به  اأفادت  ما  ح�سب  �سابطني, 

يف  جاء  و  لها  بيان  يف  ال�طني  الدفاع 
ليلية  تدريبية  مهمة  »اإثر  و  اأنه  البيان 
 20 اأم�ش  م�ساء  حتطمت,  مربجمة, 
 22:00 ال�ساعة  على   ,2019 فيفري 
 )SU24( ن�ع  من  مقاتلة  طائرة  ليال, 
و�سارة  لعني  اجل�ية  للقاعدة  تابعة   ,

على  وذلك  االأوىل,  الع�سكرية  بالناحية 
اإثر �سق�طها يف منطقة فالحية خالية 
الر�سايقة  بلدية  ب�س�احي  ال�سكان,  من 
ا�ست�سهاد  يف  ت�سبب  مما  تيارت,  والية 
ويتعلق  بها.  ماأم�ر  مهمة  يف  �سابطني 
وهما  الطائرة  طاقم  باأع�ساء  االأمر 

امل�سدر  اأ�ساف  وم�ساعده«و  القائد 
هذه  اإثر  على  و«مبا�رشة  اأنه  ذاته 
احلادثة االأليمة, اأمر الفريق نائب وزير 
اجلي�ش  اأركان  رئي�ش  ال�طني  الدفاع 
ف�ري  حتقيق  بفتح  ال�سعبي  ال�طني 

ملعرفة اأ�سباب ومالب�سات احلادث.

املزرعة  اجناز  ا�سغال  تت�ا�سل 
بالعا�سمة  م��سى  ب�سيدي  البيداغ�جية 
الذين  ال�سباب  ال�ستقبال  امل�جهة  و 
فئة  من  �سنة   18 عن  اأعمارهم  تزيد 
يتم  ان  , على  االحتياجات اخلا�سة  ذوي 
ا�ستالم هذا املرفق نهاية ال�سنة اجلارية 
مديرة  اخلمي�ش عن  الي�م  علم  , ح�سبما 
اجلزائر  ل�الية  االجتماعي  الن�ساط 

ال�سيدة �سليحة معي��ش.
دخ�ل  اأن  ت�رشيح  يف  معي��ش  واأو�سحت 

املت�اجدة  البيداغ�جية«  »املزرعة 
اخلدمة   حيز  م��سى  �سيدي  ببلدية 
اأعمارهم  تزيد  الذين  ال�سباب  ال�ستقبال 
االحتياجات  ذوي  فئة  من  �سنة   18 عن 
اخلا�سة و املت�اجدين حاليا عرب خمتلف 
امل�زعة  البيداغ�جية  الطبية  املراكز 
نهاية  �سيك�ن   , اجلزائر  والية  اإقليم  عرب 
يف  مقررا  كان  ان  بعد   , اجلارية  ال�سنة 
وقت �سابق مع بداية الدخ�ل االجتماعي 

ل�سنة 2018/2019 .

رد اإنريكي �سرييزو رئي�ش نادي اأتلتيك� مدريد 
كري�ستيان�  الربتغايل  املهاجم  ت�رشيح  على 
األقاب يف  بـ5  تت�يجه  اأكد فيه  الذي  رونالدو, 
�سفر  مقابل  اأوروبا  اأبطال  دوري  م�سابقة 
لـ«الروخي بالنك��ش«وقال �سرييزو يف ت�رشيح 
�سحفي اإن رونالدو فاز بـ3 األقاب فقط, ولي�ش 
5, الأن اللقبني االآخرين اللذين ت�ج بهما كانا 
و2016(,   2014( مدريد  اأتلتيك�  ح�ساب  على 

وال يجب احت�سابهما.
املق�س�د  االإ�سبانية  ال�سحف  تف�رش  ومل 

بت�رشيحات �سرييزو املبهمة, فرمبا كان ي�سري 
النهائيني  حا�سما يف  يكن  »الدون« مل  اأن  اإىل 
ال�ستفادته  تلميحا  يك�ن  قد  اأو  فريقه,  �سد 
قد  رونالدو  وكان  التحكيمية,  االأخطاء  من 
باأ�سابعه  مدريد  اأتلتيك�  جماهري  اإىل  اأ�سار 
اخلم�سة اإىل ف�زه بالت�سامبي�نز ليغ 5 مرات, 
وذلك بعدما اأطلقت �سده هتافات و�سافرات 
ا�ستهجان, خالل م�اجهة »الروخي بالنك��ش« 
و�سيفه ي�فنت��ش االأربعاء املا�سي )2-0( يف 

ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
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خالل �لأ�ضبوع �ملا�ضي 

اإرهاب الطريق 
يح�ضد اأرواح وفاة 

6 اأ�ضخا�ص 
 359 واإ�سابة  حتفهم  اأ�سخا�ش   6 لقي 
اآخرون بجروح  يف 290 حادث مرور , على 
م�ست�ى املناطق احل�رشية خالل االأ�سب�ع 
لالأمن  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  املا�سي 

ال�طني .
وباملقارنة باالإح�سائيات امل�سجلة خالل 
االأ�سب�ع الذي �سبق فلم ي�سجل اأي فرق يف 
عدد ال�فيات فيما �سجل ارتفاعا يف عدد 
اجلرحى ب4 اأ�سخا�ش ويف عدد احل�ادث 
احل�ادث  هذه  اأ�سباب  وتع�د  حادثا  ب20 
الب�رشي  العن�رش  اإىل  االأوىل  بالدرجة 
بن�سبة تف�ق 90 باملائة جراء عدم احرتام 
م�سافة االأمان واالإفراط يف ال�رشعة وكذا  

االإرهاق  و عدم الرتكيز عند ال�سياقة.

�ضعيدة

 العثور على رجل 
وزوجته مقتولني  

العث�ر على رجل وزوجته مقت�لني  مت 
داخل م�سكنهما العائلي ببلدية تري�سني 
م�سالح  لدى  علم  ح�سبما  )�سعيدة(, 

احلماية املدنية لل�الية.
املدنية  احلماية  اأع�ان  تدخل  وقد 
من  البالغني  ال�سحيتني  جثتي  لنقل 
ظهرت  واللذين  �سنة  و61   71 العمر 
عليهما اآثار دم على م�ست�ى الظهر من 
عل��ش  بن  بقرية  املت�اجد  م�سكنهما 
اإىل م�سلحة الطب ال�رشعي مب�ست�سفى 
»اأحمد مدغري« مبدينة �سعيدة, وفقا 
ملا اأو�سحه املكلف باالإعالم ملديرية 

احلماية املدنية, عبد الكرمي تاقني.

تيارت

 هالك امراأة واإ�ضابة 
13�ضخ�ضا بجروح يف 

حادث مرور 
لقيت امراأة حتفها واأ�سيب 13�سخ�سا 
ا�سطدام  حادث  اإثر  بجروح  اآخرون 
و�ساحنة  امل�سافرين  لنقل  حافلة  بني 
به  اأفادت  ح�سبما  تيارت,  ب�الية 

م�سالح احلماية املدنية.
واأو�سح ذات امل�سدر اأن احلادث وقع 
على م�ست�ى الطريق ال�طني رقم 40 
ومهدية  احل�ا�ش  �سي  منطقتي  بني 
من  تبلغ  امراأة  هالك  اإىل  اأدى  مما 
العمر 34 �سنة وجرح 13�سخ�سا اآخرين 
اأعمارهم  ترتاوح  احلافلة  ركاب  من 
اأع�ان  تدخل  وقد  �سنة  و65   25 بني 
جثة  نقل  اأجل  من  املدنية  احلماية 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل  ال�سحية 
اجلرحى  واإجالء  مهدية  مب�ست�سفى 
بنف�ش  االإ�ستعجاالت  م�سلحة  اإىل 

امل�ؤ�س�سة ال�سحية.
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