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اأحمد اأويحيى :

دمج ال�سركات املفل�سة  يف جممعات لبعث ن�ساطها 

�س3

 �س3

وزير االت�سال جمال كعوان يوؤكد:

لــــــــن نتـــــــخلى  عـــــــن 
ال�سحف  التـي تواجه 
مـــــــــــ�ساكــــــل مالـــــــية

�س16

�س3

�س13

ع�سية الدخول من العطلة الربيعية 

جتدد املواجهات بني الكنابا�ست و وزارة الرتبية

.    بوديبة: تطمينات بن غربيط 
ا�ست�سغار لعقول الراأي العام

    

.    بن غربيط : لقد مت ا�ستدراك 
الدرو�س ال�سائعة

.      امتحان البكالوريا : 20 جوان          .      �سهادة التعليم  املتو�سط : 28 ماي             .          �سهادة التعيلم االبتدائي : 23 ماي 

تاركا و�سّية موؤّثرة

 انـــــتـــــحار 
الــــــكـــاتــب 

التـــونــــــــــــ�سّي 
ن�سال غـــريبي 

طالب اجلماهري بعدم االنقياد خلف انتقادات املحللني

ماجر: خطتي اأنقذت اخل�سر من هزمية اأثقل اأمام اإيران
.      ال اأعرف تايدر والالعب بعيد بدنيا

600 جريح بالتزامن وذكرى يوم االأر�س

7 �سهداء يف م�سرية العودة بفل�سطني املحتلة
ارتفعت ح�سيلة �سهداء م�سرية العودة،، اأم�س، اإىل خم�سة بح�سب ما اأكدته وكالة االأنباء 

الفل�سطينية، يف حني ارتفع عدد اجلرحى اإىل 600 جريح، مّيز امل�سرية حرق �سور لرئي�س وزراء 
�س24االحتالل وكذا الرئي�س االأمريكي بعد قراره االأخري.



لالحتادية  االلكرتوين  املوقع  تعطل  اأم�س  يوم  �شهد 
اإىل  تعّر�س  بعدما  العمل  عن  القدم  لكرة  اجلزائرية 
اإليه  الولوج  من  املوقع  مت�شفحي  منع  الذي  العطل 
التي  االأخبار  اأجل االطالع على  وف�شلوا يف فتحه من 
تن�رشها الفاف على املوقع واملتعلق باالأخبار املتعلقة 

بالهيئة الكروية وخمتلف الفئات املتعلقة
باملنتخبات الوطنية.
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رحماين يتحا�سى الت�سعيد مع بوجدرة

العام  املدير  الرئي�س  لزم 
رحماين،  اأني�س  النهار  ملجمع 
�شخ�شية  احرتام  على  التاأكيد 
عن  مبتعدا  بوجدرة،  ر�شيد 
اللف والتهم، حيث قال  �شيغة 
املحاكمة  جل�شة  بخ�شو�س 
�شده  رفعها  التي  الق�شية  يف 
الكامريا  خلفية  على  بوجدرة 
حكمناك":  "رانا  اخلفية 
"قدمت لل�شيد قا�شي التحقيق 
حدث  ملا  الكاملة  الرواية 
ظروف  يربز  بفيديو  موثقا 

االإ�شت�شافة والت�شجيل".
االعتذار  رحماين  جدد  كما 
ما  على  االإعتذار  اأجدد  "واإذ 
اإ�شتفزاز  مبالغة يف  من  ح�شل 
التحريرية  الثورة  جماهد 
اإال  بوجدرة  ر�شيد  الروائي 
مكانته  من  ينق�س  ال  ذلك  اأن 
الوطني.  امل�شهد  يف  ورمزيته 

كلي اإحرتام له".

العقيد عمريو�ش, 
قائد مل يتجرد من 

اإن�سانيته 

موقع الفاف متوقف 
عن العمل

-1926( حمودة  اآيت  عمريو�س  العقيد 
الثالثة  التاريخية  الوالية  قائد   )1959
اأبدا  يتجرد  "مل  و  ع�شكريا  قائدا  كان 
بها  اأدىل  �شهادات  ح�شب  اإن�شانيته"،  من 
لهم  تدخل  ويف  وزو  بتيزي  املجاهدون 
املتحف  نظمها  م�شتديرة  مائدة  خالل 
ال  بالذكرى  لالحتفال  للمجاهد  اجلهوي 
59 ال�شت�شهاد هذا القائد التاريخي الذي 
�شقط يف ميدان ال�رشف برفقة العقيد �شي 

امل�سيلة 

اختتام فعاليات املهرجان املحلي القراءة يف احتفال
املهرجان  فعاليات  اختتمت 
يف  قراءة  املحلي  الثقايف 
باملكتبة  اأم�س  �شباح  احتفال 
العمومية  للمطالعة  الرئي�شية 
بوالية   " بلقا�شم  بودراي   "
من  كامل  اأ�شبوع  بعد  امل�شيلة 
وامل�رشحي،  الثقايف  الن�شاط 
وبهلوانية  تن�شيطية  عرو�س  من 
م�شابقات  وكذا  �شحرية  والعاب 
تربوية  ون�شاطات  وثقافية  فنية 
وزيارات  وترفيهية  وتعليمية 
اىل  ا�شافة  ا�شتك�شافية  ميدانية 
اأعطى  الذي  الكتاب  معر�س 
املهرجان �شبغته احلقيقية وهي 

القراءة يف احتفال مادام الكتاب 
له حيز يف ميزانية البيت وله وقت 
الذي  االأمر  به يف حياتنا  خا�س 
هذا  يف  الرمزي  بالتكرمي  كلل 

احلفل اخلتامي بجوائز ت�شجيعية 
حتفز االأطفال م�شتقبال لالإقبال 
من  والنهل  الكتب  مطالعة  على 

حمتوياتها .

مت موؤخرا االنتهاء من عمليات جتميع اأزيد من 13.000 
رفات م�شتخرجة من املقابر امل�شيحية املتواجدة على 
معينة،  مقابر  يف  لتجمعهم  العا�شمة  اجلزائر  م�شتوى 
املوؤ�ش�شة  مدير  نائب  اخلمي�س  اليوم  به  اأفاد  ح�شبما 

العمومية لت�شيري اجلنائز واملقابر لوالية اجلزائر.
واأو�شح كيدو�س عبد العزيز اأنه بعد فرتة 3 �شنوات من 
االنتهاء   2018 �شهر جانفي  العملية مت خالل  انطالق 
من عملية جتميع رفات الرعايا امل�شيحيني املدفونني 
مبقابر م�شيحية بالعا�شمة وذلك يف اإطار اتفاق ر�شمي 
بتجميع  القا�شي  والفرن�شية  اجلزائرية  ال�شلطات  بني 
العديد  املدفونني عرب   امل�شيحيني  رفات  وا�شتخراج 
اأجل  من املقابر امل�شيحية على م�شتوى اجلزائر من 

جتميعهم يف مقابر معينة

العا�سمة

جتميع 13.000 رفات 
م�ستخرجة من املقابر 

امل�سيحية 
مدينة اإيل دو فران�س

 "املنتوج اجلزائري" ي�سارك يف �سالون املناولة ال�سناعية 
عرف ال�شالون الدويل للمناولة ال�شناعية 
و  فيلبينت  مبدينة  املنظم  )ميدا�شت( 
العامل،  يف  نوعه  من  االأكرب  يعترب  الذي 
يف  "�شنع  و�شم  حتمل  منتوجات  عر�س 
اجلزائر"، ح�شبما لوحظ و يعنى �شالون 
االقت�شادية  ال�رشكات  بكل  ميدا�شت 

انطالقا من املوؤ�ش�شات النا�شئة 
و�شوال اإىل املجمعات ال�شناعية الكربى 
احللول  و  املنتوجات  عار�شي  مرورا 
االأقطاب  و  املناولني  و  التجهيزات  و 
عرف  و  البحث  مراكز  و  التناف�شية 
موؤ�ش�شة جزائرية   20 ميدا�شت م�شاركة 

يف  نا�شطة  خا�شة(   14 و  عمومية   6(
لبلوغ  ت�شعى  ال�شناعية  املناولة  جمال 
العاملية و التعريف مبنتوجاتها ال�شناعية 
اجلزائرية يف �شعبة امليكانيك و الكهرباء 
ة االلكرتونيك و البال�شتيك و املطاط و  

املعادن و اخلدمات املرافقة لها.
و اأ�شار مدير بور�شة اجلزائر للمناولة و 
اأن اجلزائر  ال�رشاكة، عزيوز العايب اإىل 
املعر�س  هذا  يف  بانتظام  ت�شارك 
االأهداف  �شمن  "يندرج  الذي  الدويل 
و  ال�شناعة  لوزارة  اال�شرتاتيجية" 
مب�شانع  يتعلق  ما  يف  �شيما  ال  املناجم 

تركيب ال�شيارات باجلزائر.
و متول الدولة اجلزائرية هذه امل�شاركة 
بن�شبة 80%  خا�شة اجلانب اللوج�شتي و 
تهيئة اجلناح اجلزائري الذي يرتبع على 

م�شاحة 200 مرت مربع.

�شفوف  يف  الدم   من  كي�س   270 من  اأكرث  جمع  مت 
عملية  خالل  ق�شنطينة  بوالية  الوطني  االأمن  عنا�رش 
بهذا  م�شوؤولني  من  علم  ما  ح�شب  موؤخرا  ا�شتكملت 
عن  امل�شوؤول  اأو�شح  ت�رشيح  يف  و  النظامي.  ال�شلك 
اأول  املالزم  الوالئي  باالأمن  االإعالم  و  االت�شال  خلية 
بالل بن خليفة باأن "هذه العملية ذات الطابع االإن�شاين 
تندرج يف اإطار اإحياء اليوم املغاربي للتربع بالدم الذي 
كما تاأتي  يحتفل به يف 30 مار�س من كل �شنة" 
هذه العملية التي متت املبادرة اإليها بالتعاون مع مركز 
بادي�س  ابن  اجلامعي  اال�شت�شفائي  باملركز  الدم  نقل 
تطبيقا لتوجيهات املدير العام لالأمن الوطني املتعلقة 
اأردفه  ما  ح�شب  اجلارية  لل�شنة  بالدم  التربع  بربنامج 

ذات امل�شدر.

ق�سنطينة

ال�سرطة جتمع 270 
كي�ش من الدم 

هل اأخطاأت ال�سبيبة باإختيار
 ملعب حمالوي؟

عي�سى ي�سيد برافع راية فر�سان القراآن اجلزائريني
ت�شاءل العديد من متابعي 
باجلزائر  القدم  كرة 
املتخذ  القرار  عن 
�شبيبة  اإدارة  قبل  من 
ملعب  يف  باللعب  القبائل 
بق�شنطينة  "حمالوي" 
كاأ�س  نهائي  ن�شف 
اللعب  عو�س  اجلمهورية 
يف ملعب "5 جويلية" الذي 
"اجليا�شكا"  فيه  حققت 
النهائي  للن�شف  التاأهل 
اإحتاد  ح�شاب  على 

والنتيجة،  باالأداء  البليدة 
انتقادات  �شهد  قرار 
اأن�شار  من  حتى  �شديدة 
اأن  اأكدوا  الذين  الفريق 
حتى  تفكر  مل  االإدارة 
فيهم ب�شبب بعد امل�شافة 
بني "ق�شنطينة" و"منطقة 
عامة،  ب�شفة  القبائل" 
يف  االإدارة  اأخطاأت  فهل 
اأم  "حمالوي"  اختيار 
من  "اجليا�شكا"  �شتتاأهل 

هنالك؟.

ال�شوؤون  وزير  هناأ 
واالأوقاف  الدينية 
خري  عي�شى،  حممد 
الدين بلقا�شم ابن والية 
املرتبة  بنيله  بومردا�س 
امل�شابقة  يف  االأوىل 
الكرمي  للقراآن  الدولية 
اخلام�شة  دورتها  يف 
والتي  والع�رشين 
االأوقاف  وزارة  نظمتها 
اأن  موؤكدا  امل�رشي، 
�شورة  حقق  بلقا�شم 
"رفع راية اجلزائر عالية 

كان  بعدما  بالقاهرة"، 
قد  اللقب  بهذا  الفائز 
ال�شاد�شة  املرتبة  نال 

الوطنية  امل�شابقة  يف 
وجتويده  القراآن  حلفظ 
انتظمها  التي  وتف�شريه 

التا�شع  الوطني  االأ�شبوع 
الكرمي  للقراآن  ع�رش 

بعنابة.
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مل يتم ا�ستدراك درو�س اإ�سراب الـ3 اأ�سهر

بوديبة: تطمينات بن غربيط ا�ست�سغار لعقول الراأي العام

�سارة بومعزة

ت�رصيح  يف  بوديبة  واتهم 
با�صت�صغار  الوزارة  لـ«الو�صط«، 
خالل  من  العام،  الراأي  عقول 
وال  اأثر  ال  باأنه  ايهامهم  حماولة 
القطاع  �رصب  الإ�رصاب  اأ�رصار 
للت�صعيد  ومر�صح  اأ�صهر،   3 ملدة 
الثالث  الدرا�صي  الف�صل  مع 
اأما  املقبل.  االثنني  من  بداية 
اجلديدة  الرزنامة  بخ�صو�ص 
النهائية  االأطوار  المتحانات 
لتاأجيل  انتقادهم  فجدد 
اأن  معتربا  البكالوريا،  موعد 

ال�صنة  حتديد رزنامة مع بداية 
ال�صنة  نهاية  مع  وتغيريها 
يبقى  كان،  عذر  اأي  حتت 
وم�صداقية  بجوهر  م�صا�صا 
مربر  ال  اأنه  موؤكدا  االمتحان، 
لتغيري املوعد، وحتى مع تربير 
العملية بتدارك الدرو�ص اإال اأن 
فرتة التمديد لـ15 يوما اإ�صافيا 
يبقى  وبالتايل  كافية،  تبقى غري 
�صوى  حدث  ال  الرزنامة  تغيري 
اأنه �رصب مل�صداقية االمتحان، 
على  انعكا�صاته  من  حمذرا 
نقابات  جهتها  من  التالميذ. 
موعد  تعديل  �صاندت  اأخرى 

االحتاد  راأ�صها  على  االمتحان، 
والتكوين  الرتبية  لعمال  الوطني 
خطوة  اأن  اعترب  »االأنباف«، 
التاأجيل رغم معيقاتها لالأ�صاتذة 
اأنهم  اإال  الت�صحيح  وعمليات 
اإىل  الوقوف  باب  من  يوؤيدونها 
االأمر  ونف�ص  التالميذ،  جانب 
الوطنية  اجلمعية  اإليه  دعت 
اأن اخلطوة  الأولياء التالميذ من 
التالميذ،  اأمام  جديدة  فر�صة 
دعوات  من  للدورة  حماية  وكذا 
للواليات  ا�صتثنائية  دورة 
املت�رصرة من االإ�رصاب: البليدة 

وتيزي وزو وبجاية.

 ا�ستنكر املكلف بالإعالم على م�ستوى املجل�س الوطني امل�ستقل مل�ستخدمي التدري�س للقطاع ثالثي الأطوار للرتبية »الكنابا�ست«، م�سعود بوديبة، ت�سريحات الو�ساية املطمئنة للتالميذ 
واأوليائهم بخ�سو�س ا�ستدراك الدرو�س والتعوي�س، موؤكدا ونحن على اأعتاب بداية الف�سل الدرا�سي الثالث اأنه مل يتم ا�ستدراك الدرو�س خا�سة بعد ما و�سفه بتعنت الوزيرة وخ�سم الأجور 

بدل التفاو�س حول اأيام الإ�سراب، وبناء عليه مل يربمج التعوي�س، ليبقى التاأخر بـ3 اأ�سهر على م�ستوى البلدية و�سهرين ببجاية و�سهرين ون�سف بتيزي وزو، متداركا اأن ذلك ل يعني اأنه 
�ستكون اأ�سئلة يف امتحان البكالوريا خارج ما مت تدري�سه، كون اللجنة املكلفة �ستحدد اأين مت توقف الدرو�س بكل ولية اإل اأنه ل اإكمال للربنامج ال�سنوي.

و�سط تثمينات وحتذيرات من انعكا�ساتها
بن غربيط : لقد مت اإ�ستدراك الدرو�س ال�سائعة

وزارة الرتبية تف�سل يف الرزنامة النهائية لمتحان البكالوريا
نورية  الوطنية  الرتبية  وزيرة   اأكدت 
خالل  االأ�صبوع،  نهاية  غربيط،  بن 
الإطارات  الوطنية  الندوة  اأ�صغال 
النهائية  الرزنامة  الرتبية،  قطاع 
الثالثة،  االأطوار  �صهادة  المتحانات 
البكالوريا  امتحان  موعد  يف  لتف�صل 
اأطلقتها  التي  اال�صت�صارة  اأيدت  الذي 
اجلديد يف  املوعد  ليقرر  تاأجيله، 
جوان   25 و   20 بني  ما  املمتدة  الفرتة 
 )21 اأيام)20،  خالل  القادم، وذلك 
)25  ،24 راحة(،)23،  يوم   ،22 )اجلمعة 

اأوياءهم  و  التالميذ  اإمتحان. مطمئنة 
اأما   . ال�صائعة  الدرو�ص  باإ�صتدراك  
املتو�صط  �صهادة  امتحاين  بخ�صو�ص 
امتحان  على  االإبقاء  فتم  واالبتدائي 
 23 يوم  االبتدائي  التعليم  نهاية  �صهادة 
بني  ما  املتو�صط  التعليم  و�صهادة  ماي 
وزارة  كانت  هذا   .2018 ماي   30 و   28
ا�صت�صارة  اأطلقت  قد  الوطنية  الرتبية 

امتحانات  اإجراء  تاريخ  حول  وا�صعة 
باملائة   71،3 اأبدى  حيث  البكالوريا، 
تاأجيل  رغبتهم يف  فيها  امل�صاركني  من 
رم�صان،  �صهر  بعد  ما  اإىل   2018 دورة 
رغبتهم  عن  باملائة   28،7 اأعرب  فيما 
ال�صابقة  التواريخ  على  االإبقاء  يف 
من جهة  7 جوان.  اإىل   3 من  املحددة 
التح�صري  ركائز  الوزيرة  حددت  ثانية 
الدرا�صية  لل�صنة  املدر�صي  للدخول 
2018-2019، حيث ك�صفت عن اإ�رصاك 
والتكوين  للتعليم  الوطني  الديوان 
التالميذ  مرافقة  عملية  يف  بعد  عن 
االمتحانات،  اأق�صام  تالميذ  خا�صة 
مربزة اأن الهدف هو �صمان ا�صتمرارية 
الربامج  اإنهاء  على  وال�صهر  التعليمات 
موا�صلة  على  التاأكيد  التعليمية،  مع 
ت�صطريها  مت  التي  التكوينية  العمليات 
يف اإطار الربنامج الوطني اال�صرتاتيجي 
مب�صاهمة   ،)2020-2017( للتكوين 

اأما  بالواليات.  التفتي�ص  �صلك  هيئات 
�صيتم  اأنه  فقالت  الرقمنة  بخ�صو�ص 
من  ذلك  ي�صمله  ما  كل  مع  ا�صتكمالها 
االإلكرتونية  اخلدمات  لبع�ص  ت�صويب 
عرب النظام املعلوماتي للقطاع، خا�صة 
تلك التي مت اإطالقها من خالل الف�صاء 
جهة  من  التالميذ،  باأولياء  اخلا�ص 
اأمثل  ال�صتغالل  املعلومات  وحتيني 
املرتبطة  التح�صريات  وكذا  للنظام. 
وما  الوطنية  املدر�صية  باالمتحانات 
يرتتب عنها من تدابري خا�صة بالتاأمني 
واملادية  الب�رصية  الو�صائل  كل  وتوفري 
ل�صمان ال�صري احل�صن لهذه االمتحانات، 
اخل�صو�ص،  وجه  على  ذلك،  يف  مبا 
االإجراء  مراكز  يف  التكييف  توفري 
القادمني  املرت�صحني،  لفائدة  والنقل 
عن  الك�صف  وكذا  بعيدة،  مناطق  من 
جوان،  نهاية  املدر�صة«  »اأ�صبوع  تنظيم 
اإعطاء بعد ترفيهي لهذه التظاهرة  مع 

الختتام ال�صنة الدرا�صية. من جهة ثانية 
اأعطت تعليماتها بخ�صو�ص التح�صريات 
من  بداية  املقبل:  املدر�صي  للدخول 
ما  بح�صيلة  الرتبية  مديري  حت�صري 
اجلهوية  الندوات  خالل  تقدميه  مت 
خا�صة  املو�صوع،  لهذا  �صت  خ�صّ التي 
الكتاب  وتوفري  الهياكل،  يخ�ص  فيما 
املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  املدر�صي 
اتخاذ  �رصورة  على  موؤكدة  التعليمية، 
ظروف  لتوفري  ال�رصورية  االإجراءات 
»بالن�صبة  للمتعلمني  مقبولة  متدر�ص 
اأقرب  يف  العمل،  االبتدائية،  للمدار�ص 
التن�صيق  جمل�ص  تن�صيب  على  االآجال، 
بلدية،  كل  م�صتوى  على  والت�صاور 
تقم  مل  التي  للبلديات  بالن�صبة  وهذا 
اللغة  تعميم  وبخ�صو�ص  بعد«.  بذلك، 
ال�صهر  �صيتم  اأنه  فقالت  االأمازيغية 

لتو�صيع تدري�صها يف باقي الواليات.
�سارة بومعزة

وزير ال�سوؤون اخلارجية الروماين تيودور ميلي�سكانو

اجلزائر�سريكنا الكبري يف �سمال اإفريقيا

نائب رئي�س حركة البناء »اأحمد الدان« لـ«لو�سط«:

»بلمهدي غري قادر على رئا�سة احلركة لفرتة اأخرى«

قال وزير ال�صوؤون اخلارجية الروماين 
اجلزائر  اأن  ميلي�صكانو  تيودور 
يف  مف�صل«  �رصيك  و  تعترب«اأولوية 
بلد  اأنها  مو�صحا  اإفريقيا  �صمال 
»كبرية«  اقت�صادية  باإمكانيات  يتمتع 
يف  »م�صطردا«  تطورا  �صيعرف  و 

امل�صتقبل. 
خ�ص  حديث  يف  ميلي�صكانو  او�صح  و 
به وكالة االأنباء اجلزائريةان »اجلزائر 
تعترب اولوية و �رصيك مف�صل يف �صمال 
رومانيا  �صفري  اعتماد  اأن  و  اإفريقيا، 
)ت�صاد  اآخرين  بلدين  يف  اجلزائر  يف 
اأهمية  على  بو�صوح  يدل  النيجر(  و 
ال�صيا�صة  اإ�صرتاتيجية  يف  اجلزائر 

اخلارجية لرومانيا يف املنطقة«.
اإىل  بالده  ان�صمام  بعد  انه  اأ�صاف  و 

 2007 �صنة  يف  االأوروبي  االحتاد 
لتلك  اأ�صا�صيا  هدفا  ميثل  كان  الذي 
تواجد  تقييم  باإعادة  »قمنا  املرحلة 
على  رده  يف  العامل«و  عرب  رومانيا 
و  ن�صبيا   الطويل  الغياب  حول  �صوؤال 
لرومانيا ال�صتئناف  الوا�صح  االهتمام 
اجلزائر  مع  االأ�صكال  متعدد  التعاون 
قد  رومانيا  اأن  ميلي�صكانو  اأ�صار 
يف  عميقة«  »تطورات  مرحلة  عرفت 
و  االقت�صادية  و  ال�صيا�صية  املجاالت 

االجتماعية 
ال�صدد  هذا  يف   ،1989 �صنة  بعد 
مناطق  عديد  مع  العالقات  عرفت 
اإىل  اأ�صار  الرتاجع«كما  »بع�ص  العامل 
باإمكانيات  يتمتع  بلد  اجلزائر  اأن 
تطورا  �صيعرف  و  »كبرية«  اقت�صادية 

م�صيفا  امل�صتقبل،  يف  »م�صطردا« 
ال�صداقة  عالقات  على  اعتمادا  انه 
فان  البلدين  بني  القائمة  التاريخية 
موثوقا«  »�رصيكا  تبقى  رومانيا 
�صي�صجع  والذي  اأوروبا  يف  للجزائر 
حتى  لعالقاتنا  املالئم  التطور 

ي�صتفيد منها اجلانبان معا.
التعاون  م�صتوى  بخ�صو�ص  اأما 
و  اجلزائر  بني  احلايل  ال�صيا�صي 
امل�صائل  يخ�ص  فيما  �صيما  رومانيا 
الدبلوما�صية  رئي�ص  اأكد  فقد  االأمنية 
الرومانية على �رصورة تعاون البلدين 
معا من اأجل الوقاية من التطرف »حتى 
الدعاية  ال ي�صمح خلطابات احلقد و 
ال�صحايا«و  من  مزيدا  تخلف  باأن 
ذات  يف  منفتحون  »نحن  قوله  تابع 

تو�صيع  ا�صتك�صاف فر�ص  الوقت على 
تعاوننا نحو جوانب اأخرى يف املجال 
بلدا  رومانيا  كون  اأن  االأمني« م�صيفا 
حلف  و  االأوروبي  االحتاد  يف  ع�صوا 
�صمال االأطل�صي فاإنها تدعم امل�صاريع 
االأمنية التي تقوم بها هذه املنظمات 

مع اجلزائر.
تتابع  رومانيا  اأن  ميلي�صكانو  اأكد  كما 
التي  اجلهود  االهتمام«  من  »بكثري 
»احللول  الإيجاد  اجلزائر  تبدلها 
يف  التوترات  و  للنزاعات  ال�صلمية« 
املنطقة و كذلك عرب العامل. م�صيفا 
بن�صاط«  »نا�صلت  قد  اجلزائر  ان 
اجل  من  الطويل  تاريخها  خالل 
تف�صيل �صوت احلوار و التوافق كمبداأ 

اأ�صا�صي حلل اخلالفات«.

البناء  حركة  رئي�ص  نائب  �صدد 
دان، على فر�صية  اأحمد  الوطني، 
بلمهدي  ال�صيخ  ا�صتمرار  عدم 
اأخرى،  لفرتة  احلركة  راأ�ص  على 
العطاء  على  قادرا  يعد  مل  لكونه 
مثلما كان يف ال�صابق، خا�صة واأنه 
األح  اأن  بعد  املوؤمتر  لغاية  ا�صتمر 

عليه منا�صلو احلركة.
ات�صال  يف  امل�صدر  ذات  وقال 
باأن  اأم�ص،  يوم  بالو�صط  ربطه 

اأم�ص،  اأول  �رصح  بلمهدي  ال�صيخ 
احلركة  رئا�صة  على  التداول  باأن 
يعد  مل  لكونه  �رصوريا  اأ�صحى 
موؤكدا  اأكرث،  العطاء  على  قادرا 
اأنه حان الوقت من اأجل اأن يرتك 
على  قادر  اأخر  ل�صخ�ص  مكانه 
قيادة احلركة خالل اال�صتحقاقات 
حني  يف  املقبلة،  االنتخابية 
البناء  منا�صلي  باأن  الدان  اأفاد 
داخل  جلنة  اإن�صاء  يف  �صي�رصعون 

موؤمتر احلزب لكي ت�صتقبل اأ�صماء 
رئا�صة  يف  الراغبني  املر�صحني 

احلركة يف املرحلة املقبلة.
ويف �صياق اأخر نفى ذات امل�صدر 
احلركة،  داخل  خالف  اأي  وجود 
وما يتم الرتويج له جمرد اإ�صاعات 
اإىل  الدان  وراح  لها،  اأ�صا�ص  ال 
العديد  اأبرز  ملا  ذلك،  من  اأكرث 
ا�صتمرارية  توؤكد  التي  النقاط  من 
ال�صاحة  يف  العمل  يف  احلزب 

ال�صيا�صية بدون �صغوطات داخلية، 
اأين قال:« يف احلركة يوجد �صيء 
فال  اجلماعية،  القيادة  ا�صمه 
رحل  واإن  حتى  بيننا  خالف 
ويف  احلركة،  رئا�صة  عن  بلمهدي 
باأن  حمدثنا  قال  منف�صل  �صياق 
�صعبي  مهرجان  �صتنظم  احلركة 
مبا�رصة  املوؤمتر  انتهاء  بعد  اليوم 

بزرالدة.
عزازقة علي

وزير الت�سال جمال كعوان يوؤكد:
 لن نتخلى عن ال�سحف

 التي تواجه م�ساكل مالية
قريبا الورقية �ستختفي  •       ال�سحافة 

اأحمد اأويحيى :

 دمج ال�سركات املفل�سة 
يف جممعات لبعث ن�ساطها 

باأن  كعوان،  جمال  االت�صال،  وزير  اأكد 
الدولة لن تتخلى عن ال�صحف التي تواجه 
م�صاعب مالية، ب�صبب �صح اأموال االإ�صهار 
منذ بداية االأزمة املالية منت�صف 2014، 
اجلزائر  يف  االإعالم  اأن  اأو�صح  حيث  يف 
الختفاء  متهيدا  التكنولوجيا  ع�رص  دخل 

ال�صحافة الورقية.
جريدة  منتدى  يف  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
مبنا�صبة  بوهران  ال�صادرة  “اجلمهورية” 
اأول عدد لهذه  اإحياء  الذكرى 55 ل�صدور 
بخ�صو�ص  اخلمي�ص،  اأم�ص  اليومية اأول 
التي  املالية  واالأزمات  االإ�صهار  تراجع 
اخلا�صة،  االإعالمية  املوؤ�ص�صات  تعرفها 
ال�صحف  فقط  يخ�ص  ال  ال�صح  هذا  باأن 
العمومية  اليوميات  اإن  و  اخلا�صة 
ال�صح  من  ت�رصرا  االأكرث  باعتبارها 
من  اأكرث  ال   اأن  ك�صف  حيث  اال�صهاري، 
العمومي  االإ�صهار  و 90 يف املائة من   80
جهة  ومن  اخلا�صة،  ال�صحف  اإىل  يتوجه 
احلالية  كعوان  املرحلة  و�صف  اأخرى 

واإن  حتى  والورقي  الرقمي   بالهجينة ين 
كانت هذه الرحلة قد اأدت منذ �صنة 2014 
الأ�صباب  عنوانا    60 من  اأكرث  حجب  اىل 
اقت�صادية”، باملقابل قال اإنه �صيمر بع�ص 
اجلزائر  يف   الورق  ي�صبح  اأن  قبل  الوقت 
لنقل  فعالة  وغري  عملية  غري  و�صيلة 
املعلومة خ�صو�صا يف ظل الدعم املكفول 

من  ال�صلطات العمومية.
باأنه  املتحدث  ذات  اأكد  اأخر  �صياق  ويف 
وبحكم  املهنة  اأ�صحاب  على  يتعني 
التي  املخاطر  اإىل   “التفطن  التحوالت 
واملهنية  االأخالقية  مكت�صباتها  تهدد 
العامل  �صو�صاء   قلب  ويف  بدونها  والتي 
االجتماعي  التوا�صل  و�صبكات  الرقمي 
اختالفها   فر�ص  اىل  اأبدا  نتو�صل  لن 
الذي يجعل منها يف  والرئي�صي  املوؤ�ص�ص 
بذلك  يكون  م�صداقية  ذا  و�صيطا  الواقع 
حيث  من  ال�صحيحة  للمعلومة  �رصوريا  

امل�صدر ومن حيث التاأ�صي�ص.”
ع.ع/وكالت

اأول  اأويحيى،  اأحمد  االأول،  الوزير    قال 
عمليات  اإىل  احلكومة  جلوء  اأم�ص  اإن 
اإدماج ال�رصكات التي تعاين من عجز مايل، 
يهدف اإىل دعم واإعادة بعث ن�صاطها ور�صم 
لتطوير  املعامل”  وا�صحة  “اإ�صرتاتيجية 
يف  هذا  جاء  و  الوطنية.  االإجناز  اأدوات 
عبا�ص  املجل�ص  لع�صو  �صوؤال  على  رده 
مبجل�ص  عامة  جل�صة  خالل  بوعمامة 
االأمة ، حول اأ�صباب حتويل مقر املديرية 
العامة ل�رصكة البناء للجنوب ال�رصقي من 
قرار  بعد  ورقلة  والية  اإىل  اإيليزي  والية 
دجمها، قراأه نيابة عنه وزير العالقات مع 
الربملان، الطاهر خاوة، اأن “جلوء الدولة 
متداوال  اإجراء  يعد  االإدماج  عمليات  اإىل 
واإعادة  دعم  اإطار  يف  به  العمل  �صبق 
ور�صم  الوطنية  ال�رصكات  ن�صاط  بعث 
لتطوير  املعامل  وا�صحة  اإ�صرتاتيجية 
هذا  باأن  الوطنية واأ�صاف  االإجناز  اأدوات 
من  “منط  الوقت  نف�ص  يف  هو  االإجراء 
اأمناط اال�صتجابة جلملة من املقت�صيات 
االأهداف  حتقيق  حتمية  تفر�صها  التي 
امل�صطرة من طرف الدولة يف هذا ال�صاأن، 
ال �صيما ما تعلق منها بجمع قدرات االإجناز 
البناء  برامج قطاع  الطلب على  ملواجهة 
و�صمان تغطية �صاملة لالإقليم املعني من 
الربامج  تطور  مع  الن�صاط  تكييف  خالل 
واملالية  االقت�صادية  الفعالية  وحت�صني 
امل�صطرة  االأهداف  وحتقيق  للموؤ�ص�صات 

اآجال  احرتام  وكذا  النوعية  حيث  من 
“�رصكة  باأن  اأويحيى  االإجناز”.  واأفاد 
البناء للجنوب ال�رصقي بوالية اإيليزي التي 
اإعادة  عملية  عرفت   2013 �صنة  اأن�صئت 
هيكلة يف اإطار تنفيذ برنامج اإعادة هيكلة 
وتنظيم املوؤ�ص�صات االقت�صادية العمومية 
ت�صيري  �رصكة  حافظة  م�صت  والتي 
عنها  ترتب  “اإجناب”،  الدولة  م�صاهمات 
�رصكة  يف  تتمثل  موؤ�ص�صات  اأربعة  دمج 
بوالية  الكبري  واجلنوب  للجنوب  البناء 
بب�صكرة،  باجلنوب  البناء  موؤ�ص�صة  ورقلة، 
بتمرنا�صت  الكبري  للجنوب  البناء  �رصكة 
يف  ومت  ال�رصقي،  للجنوب  البناء  و�رصكة 
للجنوب  البناء  موؤ�ص�صة  اإن�صاء   2014 �صنة 
ورقلة  والية  من  اتخذت  التي  ال�رصقي 
جمل�ص  الئحة  مبوجب  وذلك  لها،  مقرا 
دورته  يف  املنعقد  الدولة  م�صاهمات 
اأن  اإىل  االأول  الوزير  اأ�صار  كما   .”141 الـ 
هذا االإجراء بات �رصوريا يف ظل تراجع 
البناء  �رصكة  اإىل  املوكلة  امل�صاريع  عدد 
اأدى  ما  اإيليزي،  بوالية  ال�رصقي  للجنوب 
اإىل عجزها ماليا عن تنفيذ مهامها، حيث 
العجز  هذا  بتقلي�ص  االإجراء  ذات  �صمح 
م�صتوى  على  االإجناز  قدرات  كل  وجمع 
ال�رصكات  دجمت  التي  اجلديدة  ال�رصكة 
اإيليزي،  واليات  يف  املتواجدة  االأربع 

ورقلة، ب�صكرة ومترنا�صت
ف.ن�سرين  

ت/يا�سني راجي
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اخلبري الطاقوي اأحمد م�سراوي :

40 مليار دولر لإجناز 22 األف ميغاواط من الكهرباء 
•       �سمان الأمن الطاقوي يف اجلزائر مرهون بتطوير كل الطاقات    •       ال�سراكة يف جمال الكهرباء تفتقر للخربة

 حكيم مالك
 

ال�سياق  قال  ذات  ذات  ويف 
تهيئة  من  اإعادة  البد  املتحدث   اأنه 
امل�ساريع  لهذه  فعالة  ا�سرتاتيجية 
على  العمل  يف  ال�سخمة  املتمثلة 
لدى  ميغاواط  اأالف   4 حتقيق 
مائة  و700  واألف  �سونلغاز  �رشكة 
�سوناطراك  �ستوفرها  ميغاواط 
ال�ستهالكها  �ست�ستغلها  التي 
الطاقات  اأن  اخلا�ص،  معتربا 
اإقامة  م�رشوع  باإمكانها  املتجددة 
عرب  يتحقق  ب�سهولة  والذي 
باملواطن  اجلزائري  بغية  اال�ستعانة 
ياأتي  والذي  الذاتي  حتقيقه  لالكتفاء 
عملية  طريق  اإيجابية عن  بنتيجة 
املواطن  والتي  مع  التوا�سل  الفعالة 
الذهنيات  حت�سري  بوا�سطة  تبنى 
النوع  من  هذا  اإىل  بالوعي  للجوء 

الطاقة املفيدة .  

  الغاز امل�سدر الأ�سا�سي لإنتاج 
الكهرباء يف اجلزائر

 
»�سيف  برنامج  وقال   م�رشاوي  يف 
اأن  االأوىل  االإذاعية  بالقناة  ال�سباح« 
الدولة  طرف  من  املتخذ  االجتاه 
الطاقات  يف  جمال  اجلزائرية 
يف  ال�رشوع  2011  هو  من  املتجددة 
املوجودة  الطاقات  كل  ا�ستخدام 
يف  م�سادر  داخل  البالد واملتمثلة 
االأحفورية  موؤكدا  اأن  الطاقات 
اخلربة  من  يكفي  لديها  ما  اجلزائر 
وبالتايل  املجال  هذا  يف  كبرية 
امل�سدر  هو  الغاز  االآن  حد  فاإىل 
الكهرباء  يف  االأ�سا�سي  الإنتاج 
تقريبا  99  بلغت  بن�سبة  اجلزائر 
اال�سرتاتيجية  اأن  ،م�سريا  باملائة 
امل�ستقبلية  للدولة  تكمن يف االعتماد 
الداخلية  املوجودة  على  الطاقات 
حتل الطاقة  اأين  اجلزائر  يف 

ال�سم�سية  بعد الكهرباء والغاز .
 

�سمان الأمن الطاقوي يف 
اجلزائر مرهون بتطوير كل 

اأنواع الطاقات
 

فيما دعا اخلبري الطاقوي اإىل تطوير 
املدى  اأنواع  الطاقات على  كل 
الطويل وهذا ل�سمان االأمن الطاقوي 
ال�سنني  موؤكدا  لع�رشات  اجلزائر  يف 
ح�سة  لديها  ال�سم�سية  الطاقة  اأن 
واأمواج  الرياح  طاقة  توفر  مع  االأ�سد 
البحر واملاء ال�ساخن  املوجود حتت 
االأر�ص ، مو�سحا م�رشاوي اأن تاأثريها 
�سئيل  يبقي  العام  اال�ستهالك  يف 
�سونلغاز  ال  �رشكة  اأن  جدا  ،كا�سفا 
الطاقة  من  باملائة  ن�سبة  1  اإال  تنتج 
املتجددة  خارج املحروقات يف حني 

ميكن اال�ستفادة من ال�سدود  
ال�سراكة يف  جمال الكهرباء 

تفتقر للخربة
 

الكهرباء  جمال  يف   وعن ال�رشاكة 
اأحمد  الطاقوي  قال  اخلبري 
اأنها ال متتلك قاعدة متينة  م�رشاوي 
الطريق  اأعاق  للخربة  مما  وتفتقر 

اأمام  امل�ستثمرين االأجانب واملحليني 
من  خو�ص  لكونهم  متخوفون 
الكهرباء  جمال  يف  اال�ستثمار  غمار 
رغم  ت�سهيل  القانون اجلزائري بهذا 
يف  ال�سماح  طريق  عن  وهذا  االأمر  

اال�ستثمار فيه .

الرئي�س ال�سحراوي 
اإبراهيم غايل:

نطلب بدعم جهود 
هو�سلر ميدانيا

.   جبهة البوليزاريو 
هي املمثل ال�سرعي 

والوحيد لل�سعب 
ال�سحراوي

اإبراهيم  ال�سحراوي  الرئي�ص  دعا 
اإىل  الدويل  االأمن  جمل�ص  غايل 
املبعوث  جهود  دعم  �رشورة 
الغربية  ال�سحراء  اإىل  االأممي 
ومتكينه  هور�ستهو�سلرميدانيا 
ال�سعب  معاناة  على  االطالع  من 
باأن  موؤكدا  املحتل،  ال�سحراوي 
املمثل  هي  البوليزاريو  جبهة 
لل�سعب  والوحيد  ال�رشعي 
اجلمهورية  رئي�ص  اأكد  ال�سحراوي. 
الدميقراطية  ال�سحراوية  العربية 
اإبراهيم غايل خالل افتتاحه الأ�سغال 
حول  ال�ساد�سة  الدولية  الندوة 
»حالة  املقاومة:  يف  ال�سعوب  حق 
يوم  املقامة  ال�سحراوي«  ال�سعب 
فرج  �سيدي  الريا�ص  بفندق  اأم�ص 
ال�سحراوية  الق�سية  باأن  بالعا�سمة 
من  اأكرث  عدالتها  اأقرت  ق�سية 
املنظمات  من  العديد  دولة،   80
منها  احلكومية  الدولية  والهيئات 
املتحدة  االأمم  هيئة  مقدمتها  يف 
من خالل القرار رقم 1514 ال�سادر 
بحق  املقر   1962 دي�سمرب   14 يف 
وكذا  م�سريها  تقرير  يف  ال�سعوب 
النا�سطة  احلكومية  املنظمات غري 
داعيا  االإن�سان،  حقوق  جمال  يف 
االكتفاء  عدم  اإىل  ال�سياق  ذات  يف 
بالدعم املكتبي جلهود مبعوث االأمم 
الرئي�ص  الغربية  لل�سحراء  املتحدة 
هو�سلر  كوره�ست  االأ�سبق  االأملاين 
من  ميدانيا  دعمه  نحو  التوجع  بل 
ما  على  االطالع  من  متكينه  خالل 
ال�سحراوية  االأرا�سي  على  يحدث 
املحتلة يوميا من انتهاكات لالأر�ص 

وللعر�ص.
باأن  غايل  اإبراهيم  واأكد  هذا 
ال�ساقية  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة 
هي  البوليزاريو(  جبهة   ( احلمراء 
لل�سعب  والوحيد  ال�رشعي  املمثل 
حقوقه  عن  واملدافع  ال�سحراوي 
املحافل  خمتلف  وعرب  حمليا 
الدولية، االأمر الذي يوؤكد مرة اأخرى 
حلمة ووحدة ال�سعب ال�سحراوي من 
جهة ويقطع الطريق على املغر�سني 
من  الوحدة  هذه  ل�رشب  الهادفني 
جهة ثانية بح�سب تعبريه. كما واأقر 
الندوة  باأهمية  ال�سحراوي  الرئي�ص 
ال�سحراوية  بالق�سية  التعريف  يف 
احل�سور  نوعية  خالل  من  خا�سة 
ذات  مثنيا يف  فعالياتها  �سهد  الذي 
تبدلها  التي  اجلهود  على  ال�سياق 
التحررية  الق�سايا  دعم  اجلزائر يف 
والق�سية  عامة  ب�سفة  العادلة 

ال�سحراوية ب�سفة خا�سة.
يحي عواق

اأقر جمع من امل�ساركني يف اأ�سغال الندوة الدولية ال�ساد�سة حول »حق ال�سعوب يف املقاومة: حق ال�سعب ال�سحراوي« املنعقدة يوم 
اأم�س بفندق الريا�س �سيدي فرج بالعا�سمة جلريدة »الو�سط« باأن الق�سية ال�سحراوية ق�سية ت�سفية ا�ستعمار، مقرين يف ذات 

ال�سياق على اأن التن�سيق الربملاين بني خمتلف الدول الداعمة للق�سية من �ساأنه اأن يقدم اإ�سافتا نوعية اإىل م�ساعي ت�سويتها.

اأكد اخلبري الطاقوي اأحمد م�سراوي  اأن الربنامج الوطني ل�سنة 2011  يحتوي على م�سروع اإجناز22 األف ميغاواط من 
الكهرباء اإىل غاية اآفاق  2030 والذي مت فيه اإجناز 400 ميغاواط   معتربا اإياها باأنها   ن�سبة خميبة للآمال   والتي ل تتجاوز 

ن�سبة   2 باملائة من هذا الربنامج و27 باملائة من الطاقة الإجمالية لإنتاج الكهرباء نافيا  اأن يكون �سبب وراء التاأخر يف تنفيذ 
هذا  امل�سروع الوطني  قانوين  والذي اأرجعه اإىل اإ�سكالية التمويل،وعلى هذا الأ�سا�س دعا اإىل توفري الإمكانية مالية املقدرة بـ 

40 مليار دولر  ول�سمان حتقيقه على اأر�س الواقع يتطلب ا�ستثمار 100 مليار دولر.

م�ساركون يوؤكدون:

الدبلوما�سية الربملانية �ستقدم الكثري للق�سية ال�سحراوية

جتمع  عن  االأول  النائب  اأكد 
عن  ال�سحراويني  املدافعني 
�سامي  علي  االإن�سان  حقوق 
القرارات  باأن  »الو�سط«  جلريدة 
حمكمة  عن  ال�سادرة  االأخرية 
بعدم  املقرة  االأوروبية  العدل 
الرثوات  ا�ستغالل  �رشعية 
ال�سحراوي  لل�سعب  الطبيعية 
القانوين  الق�سم  قرارات  وكذا 
اإىل  ماهي  االإفريقي  لالحتاد 
و�رشعية  عدالة  على  تاأكيد 
هذا  وحق  ال�سحراوية  الق�سية 
ال�سعب يف تقرير م�سريه، م�سريا 
اأ�سغال  باأن  ال�سياق  ذات  يف 
حول  ال�ساد�سة  الدولية  الندوة 
حالة  املقاومة:  ال�سعوب يف  حق 
ال�سعب ال�سحراوي« املقامة فوق 
املخ�سبة  اجلزائرية  االأرا�سي 
بدماء ال�سهداء هي خطوة ن�سالية 
يف  البوليزاريو  تخطوها    جديدة 

جمالها الن�سايل ال�سلمي.
ق�سية  اإىل  املتحدث  واأ�سار  كما 

امل�رشبني  ال�سيا�سني  املعتقلني 
ال�سجون  داخل  الطعام  عن 
التي  الق�سية  وهي  املغربية 
املغربية  ال�سلطات  حتاول 
كل  اإىل  اإ�سافتا  تعتيمها  بح�سبه 
وغري  اأخالقية  اال  املمار�سات 
النظام  ميار�سها  التي  القانونية 
وجه  يف  اأعمى  كانتقام  املغربي 
الن�سال ال�سحراوي ب�ستى اأ�سكاله 

وعلى جميع امل�ستويات.
ال�سحراوي  الطالب  واأقر  هذا 
ال�سحراوية  االأرا�سي  من  القادم 
املحتلة  وع�سو جتمع املدافعني 
االإن�سان  حقوق  عن  ال�سحراويني 
»للو�سط«باأن  بو�سلكة  اإبراهيم 
ال�سيا�سيني  املعتقلني  اإ�رشاب 
يوم،   22 مند  انطلق  ال�سحراوين 
اإىل  ي�سلون  جعلهم  الذي  االأمر 
جد  وج�سمية  �سحية  ظروف 
يتعامل  التي  احلالة  وهي  حرجة 
كاأنها  املغربي  النظام  معها 
قمعهم  من  يزيد  بل  �سيء  ال 

وتعيبهم.
اما ممثل جبهة البوليزاريو بفرن�سا 
باأن  للو�سط  اأكد  فقد    بو�رشاية 
ال�ساد�سة  الدولية  الندوة  اأ�سغال 
املقاومة:  يف  ال�سعوب  حق   «
جاءت  ال�سحراوي«  ال�سعب  حق 
لتو�سح ال�سياق القانوين ال�رشعي 
ال�سعب  فيه  يخو�ص  الذي 
وقواد  واملتما�سي  ال�سحراوي 
القانون الدويل يف حق ال�سعوب يف 
تقرير م�سريها، موؤكدا باأن اإقليم 
القيام  ب�سدد  الغربية  ال�سحراء 
ا�ستعمارية  ت�سفية  مبحاوالت 
غري مكتملة، هذا ونوه املتحدث 
املبعوث  يبذلها  التي  باجلهود 
االأممي اجلديد لل�سحراء الغربية 
اإ�سافة  هو�سلر  كور�ست  االأملاين 
حققتها  التي  االنت�سارات  اإىل 
الق�سية ال�سحراوية عرب قرارات 
املحكمة االأوروبية الق�سية بعدم 
ال�سعب  ثروات  ا�ستغالل  �رشعية 
ال�سحراوي وهي جملة اخلطوات 

بح�سب  تدفع  ان  �ساأنها  من  التي 
اإىل  الق�سية  اأطراف  تعبريه 
اإجراء  تاريخ  الت�رشيع يف حتديد 

ا�ستفتاء تقرير امل�سري.
ال�سيا�سية  االأحزاب  ممثلي  وعن 
الندوة  فعاليات  يف  امل�ساركة 
االإ�سالح  حركة  رئي�ص  اأكد  فقد 
يف  هويني  فياليل  الوطني 
الق�سية  باأن  »للو�سط«  ت�رشيح 
ق�سايا  �سمن  تندرج  ال�سحراوية 
اأجل  من  املنا�سلة  ال�سعوب 
اأكدت  التي  الق�سية  التحرر وهي 
املتحدة،  االأمم  هيئة  �رشعيتها 
الندوة  اأ�سغال  اأن  اإىل  م�سريا 
حق  حول  ال�ساد�سة  الدولية 
نقلة  عرفة  ال�سحراوي  ال�سعب 
العديد  مب�ساركة  خا�سة  نوعية 
منظمات  وممثلي  الدول  من 
وكذا  املدين  املجتمع  وهيئات 
من  التي  ال�سيا�سية  االأحزاب 
للنقا�ص  اإ�سافة  تقدم  اأن  �ساأنها 
العادلة  التحررية  الق�سايا  حول 

التي ال تتوانا الدولة اجلزائرية يف 
دعمها، م�سيفا باأن اللقاء فر�سة 
الن�سطاء  من  العديد  لاللتقاء 
الربملانني  واملمثلني  احلقوقيني 
اأكرب  تقدمي  على  العمل  اأجل  من 
ال�سحراوية  للق�سية  ممكن  دعم 

العادلة بح�سب تعبريه.
لبنان  اأ�ستاذ احلقوق بجامعة  اأما 
اللبنانية  ال�سداقة  وع�سو جمعية 
ال�سحراوية ح�سن جوين فقد اأكد 
الن�ساط  م�ساعي  باأن  »للو�سط« 
دعا  الذي  الربملاين  الدبلوما�سي 
اإليه القائمني على الندوة الدولية 
يف  ال�سعوب  حق  حول  ال�ساد�سة 
من  اإيجابية  خطوة  املقاومة 
مل�سار  الكثري  تقدم  اأن  �ساأنها 
ال�سلمي  ال�سحراوي  الن�سال 
هي  الربملانني  فئة  واأن  خا�سة 
القوانني  على  مطلعة  فئة  اأهم 
والقرارات الدولية املتعلقة بحق 

ال�سعوب يف تقرير م�سريها.
يحي عواق

الندوة الدولية ال�ساد�سة حول حق ال�سعوب يف املقاومة

فرن�سا تتعامل مع الق�سية ال�سحراوية بذهنية ا�ستعمارية
الوطنية  اللجنة  رئي�ص  اأكد 
ال�سعب  مع  للت�سامن  اجلزائرية 
باأن  عيا�سي  �سعيد  ال�سحراوي 
املغربي  للنظام  فرن�سا  دعم 
دليل  ال�سحراوية  الق�سية  �سد 
اأخر على عدم تخلي فرن�سا عن 

ذهنيتها اال�ستعمارية.
يف  عيا�سي  �سعيد  واأقر  كما 

مبنا�سبة  األقاها  التي  كلمته 
الدولية  الندوة  اأ�سغال  افتتاح 
ال�سعوب  حق   « حول  ال�ساد�سة 
ال�سعب  حالة  املقاومة:  يف 
ال�سحراوي » املقامة يوم اأم�ص 
الفرج  ب�سيدي  الريا�ص  بفندق 
اأكرب  فرن�سا  باأن  بالعا�سمة 
اجلادة  للم�ساعي  املعرقلني 

الرامية اإىل ت�سوية ملف الق�سية 
املتحدث  اأكد  التي  ال�سحراوية 

عدالتها.
ويف �سياق اأخر دعا رئي�ص اللجنة 
الوطنية اجلزائرية للت�سامن مع 
االحتاد  ال�سحراوي  ال�سعب 
ال�سارم  التعامل  اإىل  االإفريقي 
اأجل  من  املغرب  م�ساعي  مع 

و�رشورة  االحتاد  اإىل  العودة 
لقوانينه  باالمتثال  اإلزامها 
بقد�سية  تقر  التي  املن�سئة 
يف  ال�سعوب  وحق  اال�ستقالل 
تقرير م�سريها، م�سيفا يف ذات 
ال�سياق على اأن االحتاد االأوروبي 
ملزم اليوم بتحديد موقفه جتاه 
خا�سة  الغربية  ال�سحراء  ق�سية 

عقب القرارات االأخرية ال�سادرة 
عن املحكمة االأوروبية واملقرة 
املغرب  ا�ستغالل  �رشعية  بعدم 
لل�سعب  الطبيعية  الرثوات 
ال�سحراوي وهي اخلطوات التي 
ت�ستوجب تثمينها مبوقف موحد 
التي  ال�سحراوية  الق�سية  جتاه 

اأقر الكل بعدالتها.

عيا�سي  �سعيد  واغتنم  هذا 
ن�ساط  على  ليثني  الفر�سة 
االإ�سباين  املدين  املجتمع 
املغربي  لال�ستعمار  املناه�ص 
حلقوق  اليومية  والنتهاكاته 
على  ميار�سها  التي  االإن�سان 
االأرا�سي ال�سحراوية املحتلة. 

يحي عواق



حمام ال�سلعة بامل�سيلة 

اأمن والية امل�سيلة 

بعدما ا�ستغل فرتة ق�سائه  اأحد الليايل هناك  ل�سرقة املفاتيح و ا�ستن�ساخها

حجز 500 غ من املخدرات 
وتوقيف 4 متورطني

 ا�سرتجاع �سيارة
 م�سروقة بربهوم

 خل�سر بن يو�سف

�سرقة  100مليون من تاجر باحلميز
تعر�ض حمل لبيع العطور و املواد التجميلية باحلميز �سرق العا�سمة  حلادثة �سرقة طالت خزنة 
حديدية بها مبلغ مايل  معترب فاقت قيمته  100 مليون �سنتيم على يد قريب �ساحب املحل الذي 

قام بالت�سلل له عن طريق مفاتيح م�سطنعة .

املجموعة  وحدات  متكنت، 
الوطني  للدرك  الإقليمية 
بامل�سيلة نهاية الأ�سبوع املن�رصم 
من  متكونة  �سبكة  تفكيك  من 
يف  خمت�سة  اأ�سخا�ص   )05(
وتعود  باملخدرات  املتاجرة 
ورود  اإىل  الق�سية  حيثيات 
مفادها  الفرقة  لذات  معلومات 
اأ�سخا�ص برتويج  قيام جمموعة 
بلدية  م�ستوى  على  املخذرات 
منت  على  كانوا  ال�سلعة  حمام 
بحوزتهم  و   J5 بيجو  نوع  �سيارة 

من  �سفائح   )05( خم�سة 
يقدر  اإجمايل  بوزن  املخدرات 
بـ  500 غ ومت حتويله على الفور 
حتقيق  وفتح  الفرقة  مقر  اىل 
ق�سائي، اين مت تقدمي املعنيون 
اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  امام 
ال�سلعة  حمام  حمكمة  لدى 
الذي اأودع 04 اأ�سخا�ص احلب�ص 
مبوؤ�س�سة اإعادة الرتبية بامل�سيلة 
و و�سع امل�سمى )ب ي ع ع( حتت 

الرقابة الق�سائية .
عبدالبا�سط بديار 

التابعة  ال�رصطة  قوات  متكنت 
للأمن احل�رصي اخلارجي حديث 
مقرة  دائرة  باأمن  بربهوم  الن�ساأة 
حمل  �سيارة  اإ�سرتجاع  من   ،
 ، تعود  الق�سية  حيثيات   ، �رصقة 
ب�سكوى  ،ج  م  املدعو  تقدم  حني 
ال�رصقة  لفعل  تعر�سه  مفادها 
التي ا�ستهدفت �سيارته التي كانت 
متوقفة بالقرب من م�سكنه بو�سط 
تكثيف  مت  عليه   ، برهوم  مدينة 
الأبحاث والتحريات ، اأف�ست اإىل 

العثور على ال�سيارة حمل ال�رصقة 
متوقفة يف حدود مدينة برهوم ، 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اإخطار  مت 
يف  حتقيق  وفتح  مقرة  حمكمة 
الق�سية وت�سليم املركبة ملالكها ، 
ال�سيارة يف  اإ�سرتجاع  للإ�سارة مت 
الطماأنينة  لقي  قيا�سي مما  وقت 
مواطني  نفو�ص  يف  والرتياح 
اعتبار  على  بفتح  برهوم  مدينة 

اأنها من�ساأة اأمنية جديدة .
عبدالبا�سط بديار 

نظمت باملركز الثقايف خديجة 
ندوة  عي�سى  ب�سيدي  دحماين 
ثرية  وجد  قيمة  تاريخية 
�سي  العقيدين  ا�ست�سهاد  حول 
رحمهما  وعمريو�ص  احلوا�ص 
رفقة  ا�ست�سهدوا  والذين    ، اهلل 
بجبل  �سهيدا  واأربعني  واحد 
احممد   �سيدي  ببلدية  ثامر 
بدائرة عني امللح ولية امل�سيلة 
طرف  من  وهذا   ، الثورية 
للحفاظ على  الوطنية  املنظمة 
الذاكرة وتبليغ  ر�سالة ال�سهداء ، 
مت  من خللها التذكري مباآثرهم 
ووقائع  و�سهادات  وبطولتهم  

ن�سطها   الندوة   ، ا�ست�سهادهم  
الباحثني  من  كبرية  جمموعة 
بح�سور  التاريخ  يف  والدكاترة 
ومواطنني  وجمعيات  جماهدين 
وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  لهم  كانت 
الثوريني  البطلني  حول  عديدة 
اأين ثمنوا املبادرة اخللقة التي 
ال�سوؤال  ليبقى   . التاريخ  حتيي 
هذه  كتابة  حلد  مطروحا 
فرن�سا  عرفت  كيف  الأ�سطر 
مكان العقيد �سي احلوا�ص و�سي 
م�سادفة  كانت  وهل  عمريو�ص  
اأم اأن هناك و�ساية وراء معرفة 

مكانهما ؟

تهمة  الأخري  هذا  بذلك  ليواجه 
مفاتيح  با�ستعمال  ال�رصقة 
م�سطنعة،  نهاية الأ�سبوع الفارط 
،  اأمام حمكمة الدار البي�ساء ،  اإثر 
ال�سحية  بها  تقدم  التي  ال�سكوى 
والتي جاء يف فحواها باأنه تفاجئ 
لتاريخ  امل�سادف  الوقائع  بيوم 
مبلغ  ل�رصقة  بتعر�سه  مار�ص   20
مايل معترب من خزنته احلديدية 
الأمر  عن  بالتحري  قيامه  وبعد 
قريبه  نحو  الإتهام  اأ�سابع  وجه 
باإ�ستمرار  عليه  يرتدد  كان  الذي 
اأ�سحاب  اأحد  اأخطره  اأن   بعد 
�ساهد  باأنه   املجاورة  املحلت 
اليوم وبيده  بنف�ص  هذا الأخري   
املبالغ  من  رزم  به  كبري  كي�ص 
املالية  بعد اأن تقدم على حمله 
عليه  لحظ  كما  التبغ  ل�رصاء 
كما   ، الغريبة  الت�رصفات  بع�ص 
التحريات الأمنية  تبني يف خ�سم 
املنجزة اأن املتهم قام باإ�ستغلل 
رفقة  الليايل  اأحد  ق�سائه  فرتة 
ب�رصقة  قام  و  املحل  يف  قريبه 
وتوجه  ا�ستن�ساخها  و  املفاتيح 

املحل  لرت�سد  الوقائع  بيوم 
و  لفتحه  الأوىل  ال�ساعات  منذ 
له  ت�سلل  قريبه  ان�رصاف  مبجرد 

وقام ب�رصقة املبالغ املالية التي 
للمحل  اإن�رصف  و  باخلزنة  كانت 
وبع�ص  التبغ  لقتناء  املجاور 

العطور لإبعاد ال�سبهات و تقدمي 
ملكان  توجهه  �سبب  عن  تف�سري 
الواقعة يومها ، ليتم بذلك توقيف 
حمكمة  على  وحتويله  املتهم 
مواجهته  خلل  اأنكر  اأين  احلال 
لهيئة املحكمة وهو رهن احلب�ص 
و  جرم  من  له  ن�سب  ما  املوؤقت 
احلميز  ملنطقة  توجه  باأنه  اأكد 
وهو  العطور  بع�ص  �رصاء  بنية 
املحكمة  يقنع  الذي مل  التف�سري 
ب�سواحي  يقيم  اأنه  و  خا�سة 
حني  يف   ، الكيفان  برج  منطقة 
عن  امل�سوؤول  باأن  دفاعه  مت�سك 
ال�رصقة هو  �ساحب الب�سمة التي 
و  املحل  واجهة  من  رفعها  مت 
التي تخ�ص �سديق ال�سحية الذي 
كان رفقته بيوم الواقعة ، ليطالب 
بذلك ال�سحية بعد �رصده للوقائع 
 5 بقيمة  مايل  بتعوي�ص  باإفادته 
مليني دج ، ويلتم�ص ممثل احلق 
ذكره  �سلف  ما  ظل  ويف  العام 
حب�سا  �سنوات   3 عقوبة  بتوقيع 
األف   50 بقيمة  وغرامة  نافذا 
دج يف حق املتهم ، قبل اأن تقرر 
باحلكم  النطق  تاأجيل  املحكمة 

جلل�سات لحقة .
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القا�سي ياأمر بو�سعهما  رهن احلب�ض املوؤقت 

�سقيقان يعذبان والدهما امل�سن ب�سبب منحة املجاهدين

الغرفة اجلزائية مبجل�ض ق�ساء العا�سمة

كهل يزور عقد تنازل عن قطعة اأر�سية بال�سيوع 

تورط �سقيقني يف العقد الرابع من 
والدهما  تعذيب  و  ب�رصب   العمر 
امل�سن ، مع نعته باحلركي و طرده 
مرىب  داخل  للإقامة  منزله   من 
ب�سبب رف�سه التنازل لهما  عن منحة 
اأكد ال�سحية  املجاهدين   . حيث 
وهو  جماهد يبلغ من العمر 90 �سنة 
حمكمة  اأمام  ك�سحية  مثوله  خلل 
اأنه   ، بالعا�سمة  راي�ص  مراد  بئر 
م�ستمرة  �سبه  ب�سفة  يتعر�ص  كان 
من  عديدة  �ستائم   و  مل�سايقات 
قبل اإبنيه ب�سبب رف�سه التنازل لهما 
تطورت   ، املجاهدين  منحة  على 
املربح  لل�رصب  الوقت  مرور  مع 
على  عديدة  جروحا  له  �سبب  مبا 
خمتلف اأنحاء ج�سده ، وكان يف كل 
مرة يقيد �سكوى �سدهما  غري اأنها 
تنتهي بال�سفح عنهما  قبل و�سولهما 
لأروقة املحاكم ، حلني يوم الوقائع 
التي  القطرة  مبثابة  كان  الذي 

الكاأ�ص حني قام املتهمان   اأفا�ست 
يف  و�سعه  و  منزله  من  بطرده 
ورفعهما  باحلركي  نعته  مع  مراآب 
لدعوى حجر �سده مبا جعله يقيد   
ال�سفح  ويرف�ص  احلال  �سكوى 
عنهما خلل جل�سة املحاكمة رغم 
اأبوبته  عاطفة  اإ�سعال  حماولتهما 
املحاكمة  جمريات  طيلة  نحوهما 
طلب  على  اإ�رصارهما  خلل  من 
ال�سفح منه على م�سامع املحكمة 
على  اإ�رصاره  ظل  يف  وي�رصحا   ،
باأن  عنهما  ال�سفح  طلب  رف�ص 
ل  اأمور  يتخيل  كان  من  والدهما 
من  اأنه  و  ال�سحة  من  لها  اأ�سا�ص 
رغم  منزلهما  من  بطردهما  قام 
يقوم  وكان  اخلا�ص  مالهما  من  اأنه 
الثاين  املتهم  ت�رصيح  حد  وعلى 
 ، زوجته  على  العتداء  مبحاولة  
املتهمان  باإيداع   املحكمة  لتقرر 
باملوؤ�س�سة  املوؤقت  احلب�ص  رهن 

من  اإ�ستفادتهما  بعد  العقابية 
 ، املبا�رص  ال�ستدعاء  اإجراءات 
توقيع  العام  احلق  ممثل  ويطالب 

يف  نافذا  حب�سا  �سنوات   5 عقوبة 
حقهما .

ل/منرية

تورط كهل يف العقد الرابع من 
العمر يف تزوير قرار تنازل عن 
منطقة  بقلب  اأر�سية  قطعة 
احلميز ملك لعائلته وحمل نزاع 
عقاري لإعادة بيعها من جديد 
يقارب  مبا  اأخرين  لأ�سخا�ص 
ملياري �سنتيم  بتواطوؤ مع تاجر 
رفقته  املتابعني  �سم�سار  و 
حمررات  يف  التزوير  بتهمة 

ر�سمية .
وعلى  احلالية  الق�سية  وقائع  

ح�سب ما دار بجل�سة املحاكمة 
بالغرفة اجلزائية مبجل�ص ق�ساء 
العا�سمة يعود ل�سكوى م�سحوبة 
باإدعاء مدين اأمام ال�سيد قا�سي 
البي�ساء  الدار  حمكمة  حتقيق 
الأ�سخا�ص  اأحد  برفعها  قام 
�سد �سقيقه يتهمه فيها بتزوير 
قطعتهم  عن  تنازل  عقد 
مبنطقة  الكائنة  الأر�سية 
اأحد  اأخطره  اأن  بعد   ، احلميز 
التجار يف اللحوم البي�ساء باأنها 

قامت  من  والدته   وباأن  ملكه 
الدار  ببلدية  عنها  له  بالتنازل 
قرار  على  له  ووقعة  البي�ساء 
الت�سعينات  ب�سنوات  الإ�ستفادة 
�سنتيم  مليون   26 مبلغ  مقابل 
ل�سخ�ص  ببيعها  بدوره  وقام 
اأخر مقابل مبلغ ملياري �سنتيم 
و  حتريات  فتح  بذلك  ليتم   ،
توقيف �سقيق ال�سحية و التاجر 
يف  تو�سط  الذي  ال�سم�سار  مع 
قيام  ثبوت  بعد  البيع  عملية 

التنازل  قرار  اأن  بحكم  التزوير 
كانت  التي  الفرتة  يف  مت  قد 
يف  اإعاقة  من  تعاين  والدته 
الرجل متعنها من التنقل خارج 
عمياء  كانت  اأنها  و  املنزل 
خلل  اأكد  التاجر   جهته  ،من 
اأنه  املحاكمة  بجل�سة  �سماعه 
قد قام ب�رصاء القطعة الأر�سية 
باأن  تاأكد  و  قانونية  بطريقة 

كافة الوثائق �سحيحة .
ل/منرية

ل/منرية
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اأحمد باحلاج

ب�سبب الهجرة اجلماعية للإخ�سائني يف الن�ساء والتوليد 

بح�سور جمموعة من �سحفيي دار ال�سحافة بورقلة 

حتذيرات من اإ�شتخراج �شهادة وفاة
 مل�شلحة االأمومة والطفولة بتيميمون 

جملة  جنوب كوم حتتفي باإطفاء �شمعتها االأوىل 

تعاين م�صلحة الأمومة والطفولة 
باملوؤ�ص�صة العمومية الإ�صت�صفائية 
تيميمون  الإدارية  باملقاطعة 
بادرار عديد النقائ�ص يف الكادر 
الهجرة  ب�صبب  وذلك  الب�رشي 
الن�صاء  لأخ�صائي  اجلماعية 
والتوليد ، وهو ما فاقم من حجم 
بقطع  احلوامل  الن�صاء  معاناة 
حالتهن  ملتابعة  بعيدة  م�صافات 
موالدهن  و�صع  او  ال�صحية 
اجلدد . طالبت عديد اجلمعيات 
املحلية املهتمة بال�صاأن ال�صحي 
والعرائ�ص  ال�صكاوى  عديد  يف 
ال�صحة  وزير  ،من   الإحتجاجية 
امل�صت�صفيات  واإ�صالح  وال�صكان 
ب�رشورة  ح�صبالوي  خمتار 
برجمة زيارة ميدانية يف القريب 
الأمومة  مل�صلحة  العاجل 

الإدارية  باملقاطعة  والطفولة 
على   للوقوف   ، باأدرار  تيميمون 
حجم املعاناة التي تتخبط فيها 
النق�ص  ب�صبب  احلوامل  الن�صاء 
الخ�صائيني  الطباء  يف  احلاد 
التوليد  و  الن�صاء  امرا�ص  يف 
املذكورة  امل�صلحة  ،وما�صهدته 
الخ�صائيني  لالطباء  هجرة  من 
ترتب  وما  املجال   ذات  يف 
وراء  كانت  �صلبية  نتائج  من  عنه 
ارتفاع املقلق ملعدلت الوفيات 
ويف  اجلدد  للمواليد  بالن�صبة 

اأ�صواء احلالت الأمهات .
ممثلي  نفو�ص  يف  يحز  ومما 
الفاعلة  ذات اجلمعيات املحلية 
الإدارية  املقاطعة  باإقليم 
الخ�صائية  الطبيبة  ان  تيميمون 
و  الن�صاء  امرا�ص  يف  الوحيدة 

التوليد التي كانت تنا�صل وحدها 
التكفل  اجل  من  املجهود  وبذل 
بالن�صاء واحلوامل والقيام بجميع 
قررت  قد  احلوامل   عمليات 
المومة  م�صلحة  من  الرحيل 
ما  ب�صبب  تيميمون  مب�صت�صفى 
رهيبة  �صغوطات  من  عنه  ترتب 
مهامها  تاأدية  يف  كبري  واجهاد 
املر�صى  كامل  تغطية  اجل  من 
م�صلحة  اىل  يتوافدون  الذين 
منطقة  من  اإنطالقا  المومة 
طيلة  طلمني  غاية  اىل  تبلكوزة 
ثالث �صنوات الخرية التي بقيت 
ثانية   جهة  .من  وحدها  فيها 
حمليون  منتخبون  حذرت  فقد 
،ن�صطاء جمعويون وحقوقيون يف 
ت�رشيح لهم مع جريدة "الو�صط 
الوخيمة  العواقب  مغبة  من   "

التي قد تنجر عن تكرار �صيناريو 
والت�صعينيات  الثمانينات  �صنوات 
احلوامل  الن�صاء  كانت  حينما 
لجراء  ادرار  اىل  يحولن 
من  فمنهن  القي�رشية  العمليات 
الطريق ومنهن  نحبها يف  ق�صت 
التنقل  جراء  الويالت  عانت  من 
من  جاد  تدخل  اإنتظار  ويف   .
بالولية  القرار  �صناع  طرف 
التي  العوي�صة  بامل�صاكل  للتكفل 
لزاما  يبقى  القطاع  منها  يعاين 
الأمومة  م�صلحة  مرتادي  على 
تيميمون  مب�صت�صفى  والطفولة 
احلمراء  بالواحة  املعروفة 
لأجل  املزري  الو�صع  معاي�صة 

غري م�صمى .
اأحمد باحلاج

اأطفاأت مطلع الأ�صبوع اجلاري 
�صمعتها  كوم  جنوب  جملة  
الأوىل ، بتنظيم اإحتفالية رمزية 
دعت اإليها مديرة هذه املجلة 
وال�صحفية  الإعالمية  القامة 

القديرة حورية عليوة .
جمموعة  ح�رشها  املنا�صبة 

ال�صحافة  بدار  ال�صحفيني  من 
جناح  احلميد  عبد  املرحوم 
ويف   ، بورقلة  ل�صيلي�ص  بحي 
ذات ال�صياق فقد  اأكدت مديرة 
كلمة  يف  كوم  جنوب  جملة 
اأن  على    ، باملنا�صبة  األقتها 
هذا امل�رشوع الإعالمي ي�صم 

الإعالمية  الأقالم  من  عدد 
البالد  بجنوب  املميزة 
الق�صايا  اأهم  ملعاجلة  الكبري 
مع  املواطنني  وان�صغالت 
بكل  الأحداث  خمتلف  مواكبة 
جهة  .من  و�صفافية  اإحرتافية 
ال�صحفيون  ثمن   فقد  ثانية 

احلا�رشون يف هذه الإحتفالية 
به  تقوم  الذي  الكبري  العمل 
من  عليوة  حورية  ال�صحفية 
امل�رشوع  هذا  جت�صيد  اأجل 
اجلنوب  بعا�صمة  الإعالمي 

ال�رشقي .
اأحمد باحلاج

و�سط ت�ساوؤل كبري عن فحوى زيارة 
ولد علي للوالية 03 مرات 

م�سوؤول  دار البيئة بتمرنا�ست اأحمد بوعافية للو�سط: 

للق�ساء على م�سل�سل االنقطاعات
  يف عز ف�سل ال�سيف

تنظيم كارثي للطبعة الـ 21 لدورة 
اجلزائر  للدرجات بتمرنا�شت 

هدفنا احلفاظ على التنوع البيئي باملنطقة
قال م�سوؤول  دار البيئة بتمرنا�ست اأحمد بوعافية ،اأن والية مترنا�ست  لها نظام بيئي  متكامل 

ومتنوع ، مما اأهلها باأن تكون حمل اهتمام الدولة اجلزائرية و املنظمات اخلارجية كربنامج االأمم 
املتحدة للتنمية والتي �سطرت برناجما للمحافظة على التنوع البيولوجي باملنطقة  ، ملا للمنطقة 

من تنوع نباتي وحيواين متميز ومعروف عامليا. 

 . " اإقامة الدورات التكوينية و التن�سيق بني القطاعات املهتمة بالبيئة هدفنا 

�شكان عني �شالح  يطالبون 
دعمهم مبحوالت 
كهربائية جديدة

للطبعة  الكارثي  التنظيم  خلف 
للدرجات  لدورة اجلزائر  الـ 21  
الإ�صتياء  من  حالة  بتمرنا�صت 
وال�صخط الكبريين ،بعدما ت�صبب 
معظم  �صل  يف  املارطون  هذا 
ملختلف  املوؤدية  الطرقات 
كامل�صت�صفيات  احليوية  الهياكل 
واملرافق اخلدماتية والإدارية .

املواطنني  ع�رشات  اأعرب 
يف  مترنا�صت  الأهقار  بعا�صمة 
ت�رشيح لهم مع جريدة "الو�صط 
وتذمرهم  ا�صتيائهم  عن   ،  "
التي  الفو�صى  من  ال�صديدين 
للطبعة  الكارثي  التنظيم  خلفتها 
للدرجات  اجلزائر  لدورة   21 الـ 
لهذه  املنظمون  ت�صبب  ،التي 
الطرقات  معظم  �صل  يف  الدورة 
منها  تعلق  ما  خا�صة  احليوية 
املوؤدية  والفرعية  بالرئي�صية 
و  ال�صحية  الهياكل  ملختلف 
كالولية  الإدارية  املرافق 
يحز  ومما   ، والدائرة  ،البلدية 

مواقيت  حمدثينا  نفو�ص  يف 
تنظيم هذه الطبعة رغم التهامها 
امل�صوؤولني  اأن  الإ  طائلة  لأموال 
هذه  تنظيم  على  امل�رشفني 
يف  يكونوا  مل  الـ21  الدورة 
فقد  ثانية  جهة  من   . امل�صتوى 
بال�صاأن  طرح عدد من املهتمني 
الريا�صي باجلزائر عموما وولية 
اخل�صو�ص  وجه  على  مترنا�صت 
حول  ا�صتفهام  عالمة  من  اأكرث 
الزيارات املتكررة لوزير ال�صباب 
علي  ولد  الهادي  والريا�صة 
ظرف  ويف  مترنا�صت  لولية 
فيه  يعي�ص  وقت  يف   ، وجيز 
التدهور  من  حالة  القطاع  هذا 
ب�صبب مر�ص �صوء الت�صيري ينخر 
ب�صبب  بالبالد  الريا�صة  ج�صد 
املتتالية يف خمتلف  الإخفاقات 
يف  اجلزائر  متثل  التي  الريا�صة 
املحافل القارية والدولية وحتى 

العاملية .
�سيخ مدقن

دار  م�صوؤول  بوعافية  اأحمد  اأكد 
ت�رشيح  يف  بتمرنا�صت  البيئة 
جريدة  به  خ�ص  �صحفي 
"الو�صط "اأن املهام املوكلة لدار 
حيز  دخولها  تقرر  التي  البيئة 
اإقامة  اخلدمة �صهر مار�ص هو  
دورات وملتقيات وطنية وعاملية 
جلميع  وتكوينية  درا�صية  ،واأيام 
املحافظة  اإطار  يف  الفاعلني 
موؤ�ص�صات عمومية   ( البيئة  على 
اأفراد...(  ، جمعيات   ، خا�صة   ،
بني  والتن�صيق  الت�صال  مع  
يف  بالبيئة  املهتمة  القطاعات 
اإطار التح�صي�ص والتوعية البيئية 
و�صائل  عرب  للم�صاركة  ،اإ�صافة 
وامل�صموعة  املرئية  الإعالم 
الرتبية  يف  ت�صاهم  ح�ص�ص  يف 
البيئية وكذا اإحياء الأيام الوطنية 
والعاملية املتعلقة بالبيئة، اأو لها 
بالتن�صيق  العمل  و   بالبيئة  �صلة 
مع اجلمعيات والنوادي اخل�رشاء 

يف جمال البيئة.
اأحمد  قال  ثانية  جهة  من 

بوعافية اأن  دار البيئة مترنا�صت 
الوطني  املعهد  اإ�رشاف  حتت 
ولية  ووايل  البيئية  للتكوينات 
مترنا�صت ومديرية البيئة للولية 
البيئية  الأن�صطة  من  بالعديد   ،
، منها  خالل �صهر مار�ص 2018 

للجمعيات  تن�صيقية  دورات 
امل�صتوى  على  والك�صفية  البيئة 
يف  دور  من  لها  ملا  الولئي، 
حماية البيئة عن طريق توعية و 
حت�صي�ص املجتمع املدين ، وكذا 
النظافة  حمالت  يف  امل�صاركة 

قيامها  اإىل  بالإ�صافة   ، يالولية 
 ، الت�صجري  حمالت  من  بالعديد 
للغابات  الدويل  اليوم  يف  خا�صة 
يوم  بت�صطري  قامت  كما   ،
اليوم  مبنا�صبة  وبيئي  حت�صي�صي 
ت�صعي  كما   ، للمياه  العاملي 
اتفاقية  اإقامة  يف  م�صتقبال 
والريا�صة  ال�صباب  مديرية  مع 
ومديرية الرتبية لتفعيل  ت�صكيل  
م�صتوى  على  اخل�رشاء  النوادي 
للقيام  واملدار�ص  ال�صباب  دور 
والتوعية  التح�صي�ص  بعمليات 
تخطط ملجموعة  كما   ، البيئة  
ال�صاكنة  لتحفيز  امل�صابقات  من 
منها  بالبيئة  الهتمام  على 
حّي  لأنظف  ولئية  م�صابقة 
من  والكثري   ، والولية  بالبلدية 

الأن�صطة البيئية.
كربى  اأهمية  له  املرفق  هذا 
تكاتف  تتطلب  وا�صتمراريته 
كامل  وت�صخري  اجلهود  جميع 
الإمكانات وجتنيد كافة الطاقات 
وجمعيات  ومنتخبني  اإدراة 
تنمية  اإىل  للو�صول  ومواطنني 

ب�رشية وبيئية م�صتدامة .

�صالح  عني  بلدية  �صكان  ي�صتكي 
ا�صتمرار  من  مترنا�صت   بولية 
املتكررة  النقطاعات  مع�صلة 
يف التيار الكهربائي، وهو ما دفع 
بهم اإىل منا�صدة امل�صالح املعنية 
دعم  اأجل  من  العاجل  للتدخل 
ا�صتهالك  ت�صهد  التي  الأحياء 
مبحولت  الكهربائي  للتيار  كبري 

كهربائية جديدة .
 نا�صد �صكان  ايق�صطن ،ال�صاهلة 
ال�رشقية ،حا�صي حلجار ،الزاوية 
،الدغام�صة ايق�صطن يف حديثهم 
مديرية   " "الو�صط   جريدة  مع 
و�صط  والغاز  للكهرباء  التوزيع 
التدخل  ب�رشورة  بتمرنا�صت  
اأجل دعم التجمعات  العاجل من 
ت�صهد  التي  املذكورة  ال�صكنية 

ا�صتهالك وا�صع النطاق للكهرباء 
ب�صبب  ال�صيف  ف�صل  حل  كلما 
 ، ال�صديدة  احلر  موجة  اإرتفاع 
وذلك بهدف و�صع حد مل�صل�صل 
التيار  يف  املتكررة  النقطاعات 
اأ�رشارا  اأحلقت  التي  الكهربائي 
الكهرو  باأجهزتهم  ج�صيمة 
بالن�صبة  امل�صكل  نف�ص  منزلية، 
بالبلدية  الأخرى  الأحياء  لبقية 
توفري  يف  تذبذب  ت�صهد  والتي 
حمملني  الطاقوية،  املادة 
امل�صالح املعنية م�صوؤولية تبعات 
تاأجيج غليان اجلبهة الجتماعية 
انتهاج  ب�صبب  وذلك  املحلية، 
معاجلة  يف  الت�صويف  �صيا�صة 

الو�صع القائم .
�سيخ مدقن
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عني متو�سنت

دورة املجل�س ال�سعبي الوالئي بادرار 

قطاع البيئة يتدعم مبفرغة جديدة ببلدية العامرية

انتقاد �صديد قطاع ال�صباب والريا�صة وال�صحة

عني  بوالية  البيئة  قطاع  تعزز 
مراقبة  مبفرغة  متو�شنت 
اخلدمة  حيز  دخلت  جديدة 
علم  ح�شبما  العامرية,  ببلدية 
لدى م�شوؤويل القطاع . وتتكفل 
اجلديدة  البيئية  املن�شاأة  هذه 
املنزلية  النفايات  با�شتقبال 
و  العامرية  بلديات  من  لكل 
و  بوجمعة  اأوالد  و  بوزجار 
الغلة  حا�شي  و  امل�شاعيد 
بقدرةا�شتقبال ت�شل اإىل 52 طن 
امل�شدر  نف�س  ي�شيف  يوميا, 
�شمن  امل�رشوع  هذا  ويندرج 
ملديرية  القطاعي  الربنامج 
متو�شنت,  عني  لوالية  البيئة 

ب  اإجنازه  تكلفة  بلغت  حيث 
م�شاحة  على  دج  مليون   150
هكتارات  بـــ3  تقدر  اإجمالية 
مرت   9200 نحو  �شمنها  من 
مربع خ�ش�شت الإجناز حو�س 
للنفايات  التقنية  للمعاجلة 
 83 اإ�شتيعابه  حجم  يبلغ  حيث 
اأبرزه  ,كما  مكعب  مرت  األف 
البيئة بالوالية.  م�شوؤولو قطاع 
احلو�س  هذا  وتقدر �شالحية 
15 �شنة, االأمر الذي من �شاأنه 
مب�شكل  بالتكفل  ي�شمح  اأن 
النفايات املنزلية على م�شتوى 
امل�شكلة  اخلم�شة  البلديات 
غاية  اإىل  العامرية  لدائرة 

اأ�شري  مثلما   2030 �شنة  اآفاق 
املفرغة  هذه  و�شت�شع  اإليه 
الرمي  لعمليات  اجلديدة حدا 
و�شت�شكل  للنفايات  الع�شوائي 
للمحيط  حمايةاإيكولوجية 
لالأرا�شي  خ�شو�شا  العام, 
املتواجدة  اخل�شبة  الفالحية 
بذات املنطقة. ومن املرتقب 
دائرة  م�شتقبال  حتظى  اأن 
مبفرغة  االأخرى  هي  ولها�شة 
مت  حيث  مراقبة,  عمومية 
اإجنازها  موقع  انتقاء  موؤخرا 
�شيدي  بلدية  م�شتوى  على 
و  لها  اإداريا  التابعة  وريا�س 
التمويل  الإيجاد  جاري  العمل 

املايل اخلا�س بذات امل�رشوع, 
ا�شتنادا لنف�س امل�شدر.

عني  والية  فاإن  لالإ�شارة 
مركز  على  تتوفر  متو�شنت 
للنفايات  التقني  للردم  واحد 
متواجد ببلدية �شيدي بن عدة 
 90 ب  تقدر  ا�شتقبال  بقدرة 
القائمون  يعمل  و  يوميا.  طن 
مل�شكل  حل  الإيجاد  عليه 
منه  املنبعثة  الكريهة  الروائح 
منها  ي�شتكي  ما  غالبا  التي 
متو�شنت  عني  بلديتي  �شكان 
وجه  على  عدة  بن  �شيدي  و 

اخل�شو�س.

رفع اأول اأم�س عدد من املنتخبون 
يف دورة املجل�س ال�شعبي الوالئي 
االن�شغاالت  من  جملة  بادرار 
ال�شنوي  للبيان  درا�شتهم  خالل 
ايل  تطرقوا  حيث  للوالية 
املحلية  التنمية  اقع  ت�شخي�س 
التي  خا�شة  القطاعات  جميع  يف 
يوميات  مع  مبا�رشة  عالقة  لها 
ال�شدد  ذات  يف  مطالبني  ال�شكان 
كما  دورها  حت�شني  �رشورة  اإيل 
امل�شتقبل  جبهة  كتلة  انتقدت 
والريا�شة  ال�شباب  قطاع  ب�شدة 
والتي قالت عنه  باأنه  يعي�س جملة 

حيث  من  خا�شة  امل�شاكل  من 
اآجالها  ت�شليم امل�شايع يف  تاأخر 
بال�شباب  االأن�شب  التكفل  بغية 
من  ال�شحة  قطاع  ي�شلم  مل  كما 
االنتقاد خا�شة يف جانب حت�شني 
ال�شحية  والتغطية  اخلدمات 
الق�شور  منها  الوالية  اإقليم  عرب 
وايل  االأطراف  املرتامية 
مطالب  على  رده  خالل  الوالية 
من  املقدمة  وان�شغاالت  واأراء 
الوالية  بان  االأع�شاء  طرف 
امل�شاكل  حلل  اإمكانيات  متلك 
املطروحة وال كن هذا بت�شافر 

الدولة  بدور  منوها  اجلهود  كل 
يف تخ�شي�س مبالغ مالية معتربة 
ال�شكان  ظروف  حت�شني  الأجل 
والرفع من ن�شبة التنمية كما اأمر 
باالإ�رشاع  التنفيذيني  املدراء 
املتاأخرة  امل�شاريع  اإمتام  يف 
م�شيدا بدور املنتخبني يف تنوير 
بالنقائ�س  العمومية  ال�شلطات 
بال�رشاكة  حلول  لها  اإيجاد  بغية 
االأويل  الدورة  هذه  و�شمحت 
عام  ت�شور  �شع  من  للمجل�س 
امل�شاكل  على  والوقوف  للتنمية 
ال�شابقة  لقاءاتها  بعد  املعيقة  

البلدية  للمجال�س  باملنتخبني 
عرب كافة اإقليم الوالية وزياراتها 
القطاعات  ملختلف  امليدانية 
الهيئة  اأمام  عر�شها  مت  اأين 
احللول  اإيجاد  بغية  التنفيذية 
مما تنعك�س ايجابيا على حت�شني 
يف  ال�شكان  معي�شة  ظروف 
من  خا�شة  قائمة  تبقي  م�شاكل 
والطرق  العمرانية  التهيئة  حيث 

وغريها .

بو�سريفي بلقا�سم

امل�سيلة والية اجلزائر

 بح�سور الوايل ورئي�س املجل�س ال�سعبي الوالئي

وزير املجاهدين يدعو ال�صباب 
االفتخار باجمادهم

15 مليار �صنتيم لفائدة العائالت املعوزة خالل رم�صان 
خ�س�ست م�سالح والية اجلزائر اإعانات مالية قاربت قيمتها 15 مليار �سنتيم لفائدة العائالت املعوزة املوزعة 

عرب 30 بلدية امل�سنفة �سمن خانة البلديات الفقرية بالعا�سمة يف اإطار العمليات الت�سامنية ل�سهر رم�سان 
الكرمي , ح�سبما علم اليوم اخلمي�س من مدير امليزانية واملحا�سبة والتجهيز الوالئي.

جل�صة �صلح بني �صكان 
" " و" بزازفة  "ال�صبابحة 

الطيب  املجاهدين  وزير  دعا 
خالل  اأم�س,  �شباح  زيتوين, 
اإ�رشافه على االحتفاالت الر�شمية 
ال�شت�شهاد   59 للذكرى  املخلدة 
العقيدين �شي احلوا�س وعمريو�س 
بجبل ثامر ببلدية �شيدي احممد, 
اأق�شي جنوب والية امل�شيلة مبعّية  
وايل الوالية "حاج مقداد " ال�شباب 
قرروا  الذين  باجمادهم  االفتخار 
�شبيل  يف  باأنف�شهم  ي�شحوا  اأن 
الثورة  ف�شهداء  بالدهم  حترير 
هذه  رمز  هم  املباركة  التحريرية 
مبا  واال�شتلهام  وفخرها,  االأمة 
االإ�شتقالل  نيل  اأجل  به من  قاموا 
حملها  التي  باالإيجابيات  مذكرا   ,
والذي  الوطنية  امل�شاحلة  قانون 
دمار  يحول  لكي  قوله  جاء ح�شب 
وان  بناء   اإىل  الوطنية  املاأ�شاة 
اليوم  هذا  مثل  يف  فقدت  الثورة 

ميلكون  ما  اأغلى  قدموا  �شهداء 
 , الطاهرة  االأر�س  هاته  اجل  من 
ببطوالت  املجاهدين  وزير  اأ�شاد 
و�شي  عمريو�س  ال�شهيدين 
وكفاح  م�شار  م�شتذكرا  احلوا�س. 
اأجل  من  الرجلني  وت�شحيات 
م�شتقلة  حرة  اجلزائر  تعي�س  اأن 
حلرب  االأبطال  هوؤالء  ان  م�شيفا 
التحرير الوطني الذين ينتمون اإىل 
�شالت  والذين  اجلزائر  اأنحاء  كل 
مثل  ال�رشف  ميدان  يف  دماوؤهم 
العقيدان �شي احلوا�س وعمريو�س 
امل�شيلة  بوالية  ا�شت�شهدا  اللذين 
من اأجل وطن موحد وم�شتقر, اأنه 
على  املحافظة  نحن  واجبنا  من 
ذكريات  اإحياء  اأن  م�شريا   , ذلك 
بعي�س  ت�شمح  ال�شالح  رفقاء 

اأحداث الثورة وتخليدها .  
عبدالبا�سط بديار

غالفا  بالل,اأن  خالد  واأو�شح 
ماليا قدر ب 14 مليار و 600 
مليون �شنتيم مت تخ�شي�شه من 
�شمن  اجلزائر  والية  طرف 
كم�شاهمة   2018 ميزانية 
املعوزة  للعائالت  لفائدة 
والفئات اله�شة املتواجدة عرب 
م�شتوى  على  فقرية  بلدية   30
امل�شنفة  اجلزائر  والية 
املادية  مواردها  مبحدودية 
اأين  ت�شامنية  مبادرة  اإطار  يف 
�شكل  يف  اإعانات  توزيع  �شيتم 
موؤخرا  ومت  رم�شانية   قفة 
لروؤ�شاء  تعليمات  توجيه 
عملية  لالنطالق يف  البلديات 
حتيني القوائم البلدية اخلا�شة 
وحتديد  الفقرية  بالعائالت 
امل�شتفيدين من هذه االإعانات 
و�شبط قوائم املعوزين من قبل 
اأع�شاء اللجان البلدية تطبيقا 
كما  العا�شمة   وايل  لتعليمات 
ب�رشورة  التوجيهات  اأو�شت 
لعمليات  االعتبار  بعني  االأخذ 
نتج  التي  االإ�شكان  اإعادة 

العائالت  عدد  ارتفاع  عنها 
البلديات  بع�س  يف  املعوزة 
الغربية  اجلهة  غرار  على 
اأخرى,  بلديات  يف  وتراجعها 
اأن  وبعد  امل�شدر.  ذات  يربز 
اخلا�شة  امليزانية  اأن  ذكر 
بذات العملية الت�شامنية العام 
مليار   12 ب  قدرت  املن�رشم 

اأن  اىل  امل�شدر  اأ�شار  �شنتيم 
الثالثني  البلديات  بني  من 
املادية  باالإعانات  املعنية 
بني  يف  تتمثل  املو�شم  هذا 
بوزريعة,الدويرة  م�شو�س, 
برج  ح�شن,  خراي�شية,بابا   ,
البحري ج�رش ق�شنطينة وكذا 
حميدو  والراي�س  احلرا�س 

واحلمامات  وهراوة  وبوروبة 
وواد قري�س وغريها .

ذكر  �شلة  ذي  �شياق  يف  و 
هذه  من  اال�شتفادة  ب�رشوط 
التي  و  الت�شامنية  املبادرة 
مدخول  ب�شعف  ترتبط 
ال  التي  �شيما  ال  العائالت 
االأدنى  احلد  عن  راتبها  يزيد 
كما  به  املعمول  لالأجور 
عائالت  املبادرة  تخ�س 
االحتياجات  ذوي  االأ�شخا�س 
اخلا�شة الذين لي�س لهم عائد 
املعاق  منحة  دون  من  مايل 
االأرامل,  و  العجزة  كذا  و   ,
جهة  من  امل�شدر  ي�شيف 
امل�شوؤول  نف�س  اأ�شار  اأخرى 
املر�شودة  امليزانية  اأن  اىل 
التي  امليزانية  من  �شتتدعم 
الن�شاط  م�شالح  تخ�ش�شها 
االإجتماعي لوالية اجلزائر يف 
الت�شامن  وزارة  برنامج  اإطار 
خالل  من  واالأ�رشة  الوطني 
بالت�شامن  اخلا�س  ال�شندوق 
اإىل جانب م�شاهمات  الوطني 
وزارة ال�شوؤون الدينية والهالل 

االأحمر اجلزائري . 

بوالية  دراج  اأوالد  بلدية  احت�شنت 
�شلح  جل�شة  اأم�س  �شباح  امل�شيلة 
منطقة  �شكان  من  جمموعة  بني 
عدي  اأوالد  "بلدية  "ال�شبابحة 
�شكان  من  جمموعة  و  لقبالة 
اوالد  "بلدية  "بزازفة  منطقة 
اتفاق  اىل  التو�شل  اأجل  من  دراج 
كل  بح�شور  املتخا�شمني  بني 
"حاج  امل�شيلة  والية  وايل  من 
مقداد " ورئي�س املجل�س ال�شعبي 
اأعيان املنطقة  األوالئي وعدد من 
حيث  االأطراف  جميع  وبح�شور   ,
وبعد عر�س كل طرف للق�شية من 
التي  االأ�شباب  وطرح  نظره  وجهة 
اأدت اإىل وقوع هذه االأحداث التي 
لقبالة  عدي  اأوالد  بلدية  �شهدتها 
وبلدية اأوالد دراج ب�شبب نزاع حول 
االأرا�شي واحلدود مابني البلديتني 
بني  احلاد  اخلالف  اأدى  حيث 
االأرا�شي  اإ�شتغالل  حول  اأعرا�س 
�شمال  الكائنة  والرعوية  الفالحية 
مع  احلدود  مع  دراج  اأوالد  بلدية 

وهي  لقبالة  عدي  اأوالد  بلدية 
ال�رشاعات امل�شتمرة بني الطرفني 
منذ عقود من الزمن حول حتديد 
البلديتني  بني  احلدود  معامل 
املحلية  ال�شلطات  من  مطالبني 
واالأمنية وعلى راأ�شها وايل الوالية 
لو�شع  العاجل  بالتدخل  امل�شيلة 
حد لهذه ال�رشاعات بو�شع معامل 
وحدود لهذه االأرا�شي التي �شارت 
وموايل  فالحي  بني  توتر  بوؤرة 
البلدية حيث كان هوؤالء قد طالبوا 
املعنيني  من  �شابقة  �شكاوى  يف 
التي  للنزاعات  لو�شع حد  التدخل 
اأعرا�س  بني  الآخر  تن�شب من حني 
والية  لويل  ت�رشيح  ويف  البلدية 
لكل ما  نتاأ�شف  امل�شيلة قال نحن 
واأوالد  دراج  اأوالد  ببلدية  حدث 
عدي لقبالة داعيا اإياهم اإىل التعقل 
يف  والتفكري  باحلكمة,  والتحلي 
وتغليب  واملواطن  الوطن  م�شلحة 

امل�شلحة العامة على اخلا�شة 
عبدالبا�سط بديار
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�سو�سنة امللوك العائدين!

النظام املغربي يربر ف�سله باللجوء حلرب املخدرات 

د. اأ�سامة الأ�سقر
لطاملا رمزت �سقائق النعمان احلمراء املت�سحة بال�سواد لذاك ال�سهيد الذي قاتل ب�سرف ونزف دمه على اأر�سه فنبتت من دمائه هذه الزهرة!

اذ، تعبرّ عن  ثمة زهرة فل�سطينية اأخرى تع�سق ال�سم�س وتزهر يف اأواخر اآذار »مار�س« ويف ني�سان »اأبريل« بعد مو�سم الغيث، كبرية البتالت ت�ستعر�س بجمالها البنف�سجي الأخرّ
حالة الفدائي النبيل بامتياز.

�أ�صيلة  �لن�صب،  �رشيفة  فهي 
قليلة،  نادرة  �أعد�دها  �ملنبت، 
يف  تنمو  باالنقر��ض،  مهددة 
يف  حم�صورة،  �صيقة  م�صاحة 
�ل�رشقي  �ل�صمال  �إىل  فقوعة  جبل 
من جنني ومرج �بن عامر يف دير 
تكاد  وال  وجلبون،  وعربونة  غز�لة 
�أن  �إال  �آخر  مكان  �أي  يف  جتدها 
ويزعمون  منها  جد�ً  قريباً  يكون 
و�صوء  �الأر�ض  بدهن  تتغذى  �أنها 
�جلبل  هذ�  �صم�ض  يف  �لقمر 
وظهورها  �ل�صهل  على  �ملنفتح 
ت�صتعر�ض  ثالثة  باأ�صابيع  حمدود 
ح�صورها  وت�صّجل  نف�صها  فيه 
يف  جديد  من  لتختفي  �ملو�صمي 
�أور�قها  جتف  �أن  بعد  جذورها 

�خل�رش�ء �لتي ت�صبه �أور�ق �لب�صل، 
لتعاود �حلياة من جديد يف �ل�صتاء 
ال  �ل�صماء  مباء  تنتف�ض  �أن  بعد 
تتكاثر ب�صهولة، فبذورها م�صغوطة 
يف كب�صولة درنية �صلبة، ال تنك�رش 
خا�صة،  ظروف  يف  �إال  ب�صهولة 

وبيئة منا�صبة وتربة �صاحلة.
وهي متعالية متفاخرة يزيد طولها 
لها  وجتذب  �أحياناً،  �صم   30 عن 
�لربّي  �لنحل  من  حمددة  �أنو�عاً 
ويعرف  خا�صة،  �إليها  ياأتي  �لذي 
زهرة  وهي  ويعّظمها  قدرها 
زهرة  حتمل  نبتة  كل  متفردة، 
خ�رش�ء  �أور�ق  حتملها  و�حدة 
قامتة طويلة كاأنها �ل�صهم �لرفيع. 
و�لغريب �أن هذه �لزهرة �لتي ت�صّج 

باجلمال و�لفتّوة تخفي نف�صها عن 
ر�ئحة،  لها  ت�صّم  فال  �ل�صّمامني 
زهرتها  م�صغ  �أحدهم  حاول  و�إذ� 
�أو �أور�قها ف�صي�صاب بوجع حاٍدّ يف 
�خلطرية؛  �صّميتها  ب�صبب  معدته 
يرو� ن�صل �خلنجر  �أنهم مل  ويبدو 
�الأ�صفر يف �صفحة �لبنف�صج عليها. 
معناها  �رشقة  �ل�صهاينة  حاول 
�ال�صم   « ف�صّموها �صو�صنة »جلبوع 
�لعرب�ين جلبل »فقوعة« حيث َهزم 
�الأو�ئل  �لكنعانيون  �لفل�صطينيون 
�لثالثة؛  و�أوالده  وقتلوه  �صاوؤول 
»�صو�صنة  �لر�صمي  �ال�صم  ولكن 
عاملياً  م�صّجاًل  بقي  فقوعة« 
لهذه �ل�صو�صنة �مللكية ذ�ت �لعنق 
ز�ل  وما  ؛   FAQUA> IRIS

�ل�صهاينة يحاولون �رشقة ع�صفور 
�ل�صم�ض �لفل�صطيني وغز�ل �جلبل 
�لفل�صطيني وملكانتها هذه �تخذها 
ق�صورهم  يف  �لقدماء  �مللوك 
منوها،  مو��صع  من  �لقريبة 
ر�صموها  ��صتنباتها  عن  ولعجزهم 
يف  نقو�صاً  وجعلوها  لها  ورمزو� 
على  زهورها  وفر�صو�  قبورهم، 
ملكية  زهرة  �أ�رشحتهم، وجعلوها 
فيه  هم  ما  عنها  تخّفف  مقد�صة، 
�مللّثمة  �لبنف�صجية  �لزهرة  هذه 
فل�صطينية  زهرة  لل�صمرة  �ملائلة 
متّثل �لثورة وحتمل معناها وترمز 
وت�صع  �لع�صور،  عرب  حل�صورها 
ب�صمة �لوطن، وت�صبغ باألو�نها حلم 

�لعودة!

بقلم: الدي�س حممد ال�سالح

مل يجد نظام �لطاغية �لعلوي 
عجزه  به  يربر  ما  �ملغرب  يف 
�حتالله  ت�رشيع  يف  وف�صله 
�صوى  �لغربية  لل�صحر�ء 
�لعكرة  �ملياه  يف  �ال�صطياد  
�إيجاد  يف  ي�صاعده  ذلك  لعل 
تدر  �لتي  �صمومه  يلتقط  من 
وباإ�رش�ف  طائلة  باأمو�ل  عليه 
زر�عتها  ل�رشكاته على  مبا�رش 
يت�صدر  �ملغرب  �ن  بحيث 
للقنب  �ملنتجة  �لدول  قائمة 
�لنظام  �أر�د  ولقد  �لهندي. 
�ل�صحية  تكون  �أن  �ملغربي 
هي  �ل�صموم  لهذه  �الوىل 
تفتك  �ن  �أجل  من  �إفريقيا 
عن  عجز  ما  وتكمل  ب�صعوبها 
�ملجاعة  �ال�صتعمار،  تدمريه 

و�حلروب �الهلية.
و�ن كان �لعامل يحرم �ملخدر�ت 
ويبذل جهد� كبري� ملكافحتها 
�آثارها  لها  �آفة،  باعتبارها 
�الإن�صان،  �صحة  على  �ل�صلبية 
وكذلك تدمر قيم �ملجتمعات 
و�أ�ص�صها  وتربيتها  و�أخالقها 
�الأ�رشية، لكن �لنظام �ملغربي 
فيها  يرمي  �لتي  �لبيئة  يعرف 
نف�صه  هو  يكن  مل  �أن  �صمومه 
ع�صابات  وهي  �ن�صاأها،  من 
�جلرمية �ملنظمة و�جلماعات 
�ل�صاحل  �الإرهابية وخا�صة يف 
عالقات  له  و�لذي  �الإفريقي، 
ويوظفها  منها  �لكثري  مع 
�خلبيثة  خمططاته  ل�صالح 
�ل�صحر�وي  �ل�صعب  كفاح  �صد 
ومن �جل خلق عدم �ال�صتقر�ر 

و�الأمن للجري�ن.
�ملغربي  �لنظام  مني  لقد 
يفقد  جعلته  متتالية  ب�رشبات 
�صو�به ويرتقب نهايته �حلتمية، 
على حق  �لعامل  �إجماع  بحيث 
تقرير  يف  �ل�صحر�وي  �ل�صعب 
�مل�صري و�ال�صتقالل و�الحتكام 
�نطالقا  �لدولية  لل�رشعية 
�لدويل يف  �لقانون  تطبيق  من 

مع  �لتعامل  جماالت  جميع 
و�لتي  �ل�صحر�وية،  �لق�صية 
جمل�ض  موقف  �آخرها  كان 
رف�صا  رف�ض  �لذي  �الأمن 
لتغيري  حماولة  �أية  قاطعا 
طبيعة �ل�رش�ع مطالبا يف نف�ض 
�لوقت بالدخول يف مفاو�صات 
�ململكة  �لنز�ع،  لطريف  جادة 
�لبوليز�ريو،  وجبهة  �ملغربية 
وبان تلعب بعثة �الأمم �ملتحدة  
دور� �كرب على �الأر�ض لتجنب 
�ملوقعة.  لالتفاقات  خرق  �ي 
حمكمة  قر�ر  جانب  �إىل  هذ� 
��صتثنت  �لتي  �الأوروبية  �لعدل 
�ل�صحر�ء �لغربية من �ي �تفاق 
بني �الحتاد �الأوروبي و�ململكة 
�ملغربية  طبقا للقانون �لدويل 
�صايق  �لذي  �الأمر  وهو 
�مل�صتمرة  �لنهب  عمليات 
يف  لي�ض  �ل�صحر�وية  للرثو�ت 
مناطق  يف  بل  فح�صب  �أوروبا 
وليت�صاعف  �لعامل.  من  �أخرى 
يف  �الأفريقي  باملوقف  ذلك 
قمة �الحتاد �الإفريقي �الأخرية 
�لتي جاءت مبا ال ي�صتهيه نظام 
�ملغرب فيما يخ�ض م�صاندتها 
�ل�صحر�وية  للجمهورية 
وتفعيل دور �الحتاد يف ت�صفية 
م�صتعمرة  �آخر  من  �ال�صتعمار 

يف �إفريقيا.
�لذ�تية  �لقوة  تنامي  مع  هذ� 
حول  و�لتفافهم  لل�صحر�ويني 
ر�ئدة  �لوطنية خلف  �أهد�فهم 
�ل�رشعي  وممثلهم  كفاحهم 
�ل�صعبية  �جلبهة  و�لوحيد 
�حلمر�ء  �ل�صاقية  لتحرير 
و��صتعد�دهم  �لذهب  وو�دي 
من  مبزيد  �لتحدي  لرفع 

�لت�صحية و�لعطاء.
�ملخابر�ت  �أجهزة  وحتاول 
�ملنطقة  �إقحام  �ملغربية 
لتعم  خمدر�ت  حرب  يف 
�لنظام  ولي�صتفيد  �لفو�صى 
جاءت  كمرحلة  منها  �ملغربي 
يف  تنظيماتها  حت�صري  بعد 
�ال�صتقر�ر  عدم  لزرع  حماولة 

�ملحررة  �ملناطق  يف  و�الأمن 
�ل�صحر�وية  �جلمهورية  من 
وخميمات �لعزة و�لكر�مة. وقد 
كانت  كالتي  �صبقتها حماوالت 
�أجانب  متعاونني  خطف  ور�ء 
�لوجود  على  �لتاأثري  بهدف 
معاناة  على  ك�صاهد   ، �لدويل 
�ل�صحر�وي،  �ل�صعب  ون�صال 
ومن �جل تقلي�ض �مل�صاعد�ت 
�الإن�صانية �لتي يقدمها لالجئني 
�آخر  جانب  من  �ل�صحر�ويني. 
�ملغربية  �ملخابر�ت  تعمل 
على توريط بع�ض �ل�صحر�ويني 
مبا�رش  غري  �و  مبا�رش  ب�صكل 
يف هذ� �لعمل �لرذيل �لذي ال 
يبت ب�صلة لقيم وال الأخالقيات 
و�لذي  �حلميدة،  جمتمعنا 
�ل�صحر�وي  �ملجتمع  يرف�صه 
�أية �صلة  رف�صا قاطعا ويقطع 
معه.  يتعاطى  من  كل  مع 
تام  وعي  على  فال�صحر�ويني 
�ن �لعدو يخطط من ور�ء ذلك 
و�النق�صامات  �لتفرقة  لزرع 
عن  �نتباههم  �صد  بهدف 
من  معه  �حلقيقية  معركتهم 
�أجل كر�متهم وحترير �أر�صهم، 
�أهد�فه  ببلوغ  له  ي�صمحو�  ولن 
مهما حاول ومهما كلفهم ذلك 

من ثمن.
 19 على  �لقب�ض  �لقاء  وياأتي   
للجن�صية  حاملني  �صخ�صا 
يوليوز   17 �م�ض  يوم  �ملغربية 

�جر�ء�ت  �طار  يف   2017
�لتحرير  جلي�ض  �صارمة 
ملو�جهة  �ل�صحر�وي  �ل�صعبي 
خطط �لعدو وموؤ�مر�ته لتبقى 
وخميمات  �ملحررة  مناطقنا 
حم�صنة،  و�لكر�مة   �لعزة 
طيلة  �حلال  عليه  ظل  مثلما 
ولي�صت  �ملا�صية.  �ل�صنو�ت 
�لتي  �الأوىل  �ملرة  هي  هذه 
�لتحرير  جي�ض  فيها  ي�صد 
و�الأجهزة  �ل�صحر�وي  �ل�صعبي 
بل  كهذه،  حماوالت  �الأمنية 
هي حرب �صد �لدولة �ملغربية 
�الخرية  هذه  �حتالل  منذ 
�جلمهورية  تر�ب  من  الأجز�ء 
�بد�  تتوقف  ومل  �ل�صحر�وية 
من  تتغري  �أ�صكالها  �أن  رغم 

ظرف الآخر.
�خلبيثة،  �ملخططات  وبهذه 
قد  �ملغربي   �لنظام  يكون 
�حلقيقي  وجهه  عن  ك�صف 
ذلك،  على  �لعامل  ولي�صهد 
من  �الر�ض  على  و�ملوجود 
�لتي  �ملينور�صو  بعثة  خالل 
�ملوقوفني،  بهوؤالء  �لتقت 
وليتاأكدو� من �لنو�يا �حلقيقية 
يف  �لعلوي  �لطاغية  لنظام 
�بد�  يتوفر  مل  �لذي  �ملغرب 
على �إر�دة من �صاأنها �ن ت�صهم 
يف �إنهاء نز�ع �ل�صحر�ء �لغربية 
يف  و�الأمن  �ل�صلم  و��صتتباب 

منطقة �صمال �إفريقيا.

الإعالم كواجهة لل�سراع 
مع املحتل املغربي

بقلم: حممد ملني حمدي

�لر�هن دور�  �لوقت  �الإعالم يف  يلعب 
و�لتاأثري  �لعام  �لر�أي  توجيه  يف  بارز� 
فيه �صلبا و�إيجابا، ويف خ�صم �لطفرة 
و�الت�صال  �العالم  جمال  يف  �لنوعية 
تت�صابق �لدول و�حلكومات يف ميد�ين 
�الأمو�ل  وت�صخ  و�الت�صال  �الإعالم 
من  و�لرفع  تطوير  ق�صد  �لطائلة 
�حلفاظ  يف  �الإعالمية  �آلتها  م�صتوى 
حميطها  وتاأمني  �لد�خلي  �أمنها  على 
�البتالع  وجه  يف  و�ل�صيا�صي  �لثقايف 
�لغزو  عرب  �ال�صتالب  وعمليات 
�لعامل،  يجتاح  �لذي  و�لثقايف  �لفكري 

خا�صة دول �لعامل �لثالث.
وبالرغم مما توليه �لدولة �ل�صحر�وية 
حرب  ر�فقت  �لتي  �الإعالم  ملنظومة 
ب�صيطة  بو�صائل  و��صتطاعت  �لتحرير 
مو�جهة �الآلة �لدعائية للعدو وحلفائه 
لتوؤ�ص�ض  �لزمن  مع  للتطور  �لغربيني، 
باتت  �لتي  �لوطني  �إعالمنا  لو�صائط 
�ليوم تتوفر على كفاء�ت علمية وتقنية 
يف خمتلف تخ�ص�صات �الإعالم �ملرئي 
مع  �ملكتوبة،  و�ل�صحافة  و�مل�صموع 
مهند�صني يف جمال �الإعالم �اللكرتوين 

و�جلو�نب �لتقنية.

�لدولة  حققته  �لذي  �لتطور  هذ� 

�صح  من  بالرغم  �ل�صحر�وية 
على  �حلرب  و��صتعال  �الإمكانيات 
تعك�ض  ودبلوما�صية  ع�صكرية  جبهات 
��صتثمار جبهة �لبولي�صاريو يف �لعن�رش 
معركة  يف  �أ�صا�صي  كعن�رش  �لب�رشي، 
هذ�  تفوق  حيث  و�لبناء،  �لتحرير 
�لب�رشي  �لكم  على  �لنوعي  �لعن�رش 
�الحتالل  عليه  يتوفر  �لذي  �لهائل 

�ملغربي.
ومن �أوجه �ملعارك �لتي �نت�رشت فيها 
�لقوة ما ن�صاهده  قوة �حلق على حق 
من مبادر�ت �عالمية باالر�ض �ملحتلة 
�لتعتيم  �إذ�بة جليد  �صاهمت يف  حيث 
�مل�رشوب  �حل�صار  وك�رش  �ملغربي 
�لب�صع  �لوجه  وتعرية  �ملنطقة  على 
�لفظيعة  وممار�صاته  لالحتالل 
باالأر��صي  �الإن�صان  حقوق  النتهاكات 

�ملحتلة من �ل�صحر�ء �لغربية.
يف  �ملت�صارعة  للتطور�ت  و��صتجابة 
من  بات  �ملعلومات  تكنولوجيا  ثورة 
�ل�رشوري تكييف �ملنظومة �الإعالمية 
�لوطنية مع ما متليه ظروف �ملعركة 
�حلالية و�لتي ي�صتخدم فيها �الحتالل 
�ل�رشيفة  غري  �لو�صائل  كل  �ملغربي 
�لق�صية  عد�لة  على  �لتاأثري  يف 
�لذي  �لكفاح  وطهارة  �ل�صحر�وية 
�جل  من  �ل�صحر�وي  �ل�صعب  يخو�صه 

�حلرية و�ال�صتقالل.
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و�شل ت�شجيل �لت�شريح 
بتاأ�شي�س جمعية حملية

�سفر   18 يف  املوؤرخ   12-06 رقم  القانون  مبقت�سى 
1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  
مت هذا اليوم 25 فيفري  2018  ت�سليم و�سل ت�سجيل 

الت�سريح بتاأ�سي�س اجلمعية
امل�سماة : جمعية اأولياء التالميذ متو�سطة ال�سرفة 

اجلديدة
املقيمة :  بلدية ال�سرفة

رئي�س اجلمعية  : حمي�س ر�سيد
تاريخ ومكان امليالد: 08/ 01 / 1961 بال�سرفة

العونان : بلدية ال�سرفة
املالحظة: ين�سر هذا الو�سل خالل ثالثني 30 يوما 
يومية  جريدة  يف  ت�سليمه  تلي  التي  الأكرث  على 
وعلى  اجلمعية  رئي�س  من  بطلب  اإعالمية  وطنية 

ح�سابها 
رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
  حكم باحلجر

جمل�س ق�ساء : البويرة
حمكمة : �سور الغزلن
الق�سم : �سوؤون ال�سرة

 ولهذه �لأ�شباب
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون الأ�رسة حكما علنيا اإبتدائيا 

ح�ش�ريا يف ال�شكل : قب�ل اإعادة ال�شري يف الدع�ى  .
يف امل��ش�ع : اإفراغ احلكم التمهيدي ال�شادرقبل الف�شل عن حمكمة �ش�ر 
الغزلن  بتاريخ 02-04 -2017 حتت  رقم الفهر�س 546 / 17 واعتماد  
اخلربة  املنجزة من طرف اخلبري ع�ملي طاهر امل�دعة  لدى اأمانة 
�شبط املحكمة بتاريخ 13- 08- 2017 حتت رقم 203/ 17 ووبالنتيجة 

الق�شاء باحلجر على املدعى عليه لعجايل اأحممد امل�ل�د  امل�ل�د بتاريخ 
17 -05-1997 ب�ش�ر الغزلن لأبيه مبارك وامه ب�داوي �شعدية وتعيني 
املدعي والده لعجايل مبارك مقدما عليه للقيام باإدارة �ش�ؤونه املالية 

والإدارية مع المر بن�رسهذا احلكم بجريدة وطنية �شادرة باللغة العربية 
ب�شعي من املدعي , وكذا اأمر �شابط احلالة املدنية املخت�س بالتاأ�شري 

باحلجر على �شهادة ميالد املحج�ر عليه وحتميل املدعي يف اإعادة 
ال�شري بامل�شاريف الق�شائية  بذا �شدر هذا احلكم واأف�شح به جهارا يف 
الي�م وال�شهر وال�شنة املذك�رين اأعاله  .واأم�شي اأ�شل هذا احلكم من 

طرفنا نحن الرئي�س واأمني ال�شبط

 �إعالن ت�شدير
 و��شتري�د

تعلن �سركة �سارع عمر اإدري�س 
للت�سدير وال�سترياد رقم 84 / 10 

حمل ب بلدية بو�سعادة بامل�سيلة 
عن ت�سدير املواد ال�سطناعية 

وامل�سنفة ما عدا املحروقات 
وت�سدير املواد الزراعية الغذائية 
وت�سدير كل املواد الغري حمددة يف 
مكان اآخر ما عدا املحروقات .وهي 

�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة

Lundi 7 août 2017 Le Chiffre d’Affaires107

Nous suivre sur:
PUB

- 

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente 
 Les  rabais remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les prèts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  ecritures comptable 

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plutart le 10 avril 

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 13 , 14 et 15 avril
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 2018

Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

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

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Campagne emailling

 92,rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger 
Mobile: +213 (0661) 41 39 00/ (0661)41 25 76
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م�سر

جنل مر�سي: اأنباء عن تدهور �سحة والدي ب�سكل غري م�سبوق

اعرتا�ض ثامن �ساروخ بالي�ستي يف �سماء ال�سعودية خالل 4 اأيام

حتدث "اأحمد"، النجل الأكرب ملحمد مر�سي، اأول رئي�س مدين منتخب دميقراطيا يف م�سر، عن اأنباء متواترة 
ب�ساأن تدهور احلالة ال�سحية لوالده ب�سكل غري م�سبوق ،جاء ذلك ح�سب بيان ن�سره "اأحمد"،

�أ�رسته،  با�سم  �ملتحدث 
على  �سفحته  عرب 
عنو�ن  حتت  "في�سبوك"، 
"بيان عاجل �إىل من يهمه 
�أو  �جتاهه  كان  �أًيا  �لأمر 
�نتماوؤه"،  وقال يف �لبيان: 
"تو�ترت �لكثري من �لأنباء 
�ل�سحية  �حلالة  �سوء  عن 
للو�لد �لرئي�س مر�سي )66 
ي�سبق  مل  ب�سورة  عاما(، 
لها مثيل و�سط جتاهل تام 
دون  �سجانيه"،  قبل  من 

تفا�سيل �أكرث. 
مر�سي  جنل  وحّمل 
�لفتاح  عبد  �لرئي�س 
�لد�خلية  ووزير  �ل�سي�سي 
عن  �مل�سوؤولية  �مل�رسي 
تلقيه  وعدم  و�لده،  حياة 

�لعالج �ملنا�سب. 

�لوطن  "�رسفاء  ودعا 
و�مل�رسي  �لعربي 
تبني  �إىل  و�لإ�سالمي" 
�حلقوقية  و�لده  ق�سية 
وحقه �لأ�سيل يف �لرعاية 
وفق  �ملنا�سبة،  �ل�سحية 
�لأربعاء  ،و�أم�س  �لبيان 
برملانية  جلنة  �أعلنت 
�أن  م�ستقلة،  بريطانية 
ب�سجن  �ملحتجز  مر�سي 
�لقاهرة  جنوبي  طره 
"ل  ظروف  يف  حمتجز 
�مل�رسية  �ملعايري  تلبي 
من  وحذرت  و�لدولية"، 
بوفاته".   تَُعجل  "قد  �أنها 
قالت  لها،  تقرير  ويف 
من  �ملكونة  �للجنة، 
وتتق�سى  برملانيني  ثالثة 
مر�سي،  �عتقال  ظروف 

من  "يعاين  �لأخري  �إن 
مثل  �سحية،  م�سكالت 
و�لكبد  �ل�سكري  �أمر��س 
رعاية  يتلقى  ول  و�لكلى، 
يت�سن  كافية"،ومل  طبية 
تعقيب  على  �حل�سول 
�ل�سلطات  من  فوري 
�مل�رسية ب�ساأن بيان �أ�رسة 
�للجنة  تقرير  �أو  مر�سي، 
�لربيطانية  �لربملانية 
�لد�خلية  وز�رة  �أن  ،غري 
عادة ما تقول �إنها ل متيز 
لهم  وتقدم  �ل�سجناء،  بني 
�لتي  و�خلدمات  �لرعاية 
و�إنها  �لقانون،  �أقرها 
يف  تدخل  �أي  ترف�س 

�سوؤونها. 
�جلاري،  مار�س  و�أو�ئل 
�لعالقات  جلنة  رف�ست 

�لربملان  يف  �خلارجية 
�للجنة  طلب  �مل�رسية 
�لربيطانية  �لربملانية 
مر�سي،  لزيارة  �ملذكورة 
يف  تدخال  �أياها  معتربة 
ومر�سي  م�رس  �سوؤون 
جويلية   3 منذ  حمبو�س 
بعد  به  �أُطيح  حني   ،2013
فرتته  من  و�حد  عام 
�إىل  و�إ�سافة  �لرئا�سية 
"قائمة  �سمن  �إد�رجه 
بحقه  �سدر  �لإرهاب"، 
�أحكام نهائية يف 3 ق�سايا 
عاما   25 �ل�سجن  هي: 

مع  "�لتخابر  بق�سية 
عاما   20 و�ل�سجن  قطر"، 
ق�رس  "�أحد�ث  بق�سية 
�لرئا�سي،  �لحتادية" 
و�حلب�س ثالث �سنو�ت يف 
بينما  �لق�ساء".   "�إهانة 
حماكمة  �لق�ساء  يعيد 
هما:  ق�سيتني،  مر�سي يف 
�ل�سجون"،  من  "�لهروب 
)حركة  مع  و"�لتخابر 
�لإ�سالمية  �ملقاومة 
حما�س"  �لفل�سطينية( 
�سحة  مر�سي  وينفي 
�إليه  �ملوجهة  �لتهامات 

ويعترب  �لق�سايا،  تلك  يف 
�سيا�سية،  حماكمات  �أنها 
�ل�سلطات،  تنفيه  ما  وهو 
��ستقالل  على  وت�سدد 

ونز�هة �لق�ساء. 
قبل  بها  �لإطاحة  ومنذ 
ح�سل  �سنو�ت،   5 قر�بة 
زيار�ت يف   3 على  مر�سي 
�أ�رسته  قبل  من  حمب�سه 
يف  �إحد�ها  وحماميه، 
يف  و�لأخريان   ،2013 عام 

.2017

�جلوي  �لدفاع  �عرت�س 
م�ساء  �ل�سعودي، 
�ساروخا  �خلمي�س، 
جماعة  �أطلقته  بالي�ستيا 
) �حلوثي(  �هلل"  "�أن�سار 

منطقة  جاز�ن  على 
�ل�سعودية،  جنوبي 
"�لإخبارية"  قناة  ح�سب 
من  �لر�سمية  �ل�سعودية 
جماعة  �أعلنت  جهتها، 

�ل�ساروخ  �أن  �حلوثي 
على  �أطلقته  �لبالي�ستي 
�أر�مكو  ل�رسكة  مقر 
جاز�ن،  يف  �ل�سعودية 
"بدر1"،  طر�ز  من  وهو 

�لتفا�سيل   دون مزيد من 
�ل�ساروخ  هذ�  ويعد 
�حلوثي �لثامن �لذي يتم 
�لإعالن عن �عرت��سه يف 
 4 خالل  �ململكة  �سماء 

�أيام.
كان حتالف دعم �ل�رسعية 
م�ساء  �أعلن،  �ليمن  يف 
�لأحد �ملا�سي، �عرت��س 
بال�سيتية  �سو�ريخ   7
حوثية، ��ستهدفت 4 مدن 
�لعا�سمة  بينها  �سعودية، 
�سظية  لكن  �لريا�س 
مت  �لذي  �ل�ساروخ،  من 
�لريا�س،  على  �إطالقه 
�جلوي  �لدفاع  و�عرت�سه 
على  �سقطت  �ل�سعودي، 
عمالة  فيها  تقيم  منزل 

عن  �أ�سفر  ما  م�رسية؛ 
 3 و�إ�سابة  �أحدهم  مقتل 

�آخرين.
 ،2015 مار�س   26 ومنذ 
حتالًفا  �ل�سعودية  تقود 
�لقو�ت  يدعم  ع�سكرًيا 

�ليمنية  �حلكومية 
م�سلحي  مو�جهة  يف 
�لذين  �حلوثيني، 
عدة  على  ي�سيطرون 
حمافظات، بينها �سنعاء 

منذ 21 �سبتمرب 2014.
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الواليات املتحدة ورو�سيا االحتادية.. خيار �سباق الت�سلح

رو�سيا ترد على بريطانيا باملثل وتطرد 23 دبلوما�سيا ال�سفارة الرو�سية: وا�سنطن تتدخل يف انتخاباتنا الرئا�سية!

ما اإن اأعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب حتديد موازنة عالية جدا للبنتاغون يف عام 2019 قيا�سًا بال�سنني املا�سية حتى ك�سف الرئي�س الرو�سي 
فالدميري بوتني يف خطابه اأمام اجلمعية الفدرالية يف رو�سيا عن جمموعة من الأ�سلحة النووية اجلديدة، خطاب و�سف باأنه واحًد من اأكرث خطاباته 

ا�ستعرا�سا للقوة منذ �سنوات قائال: "اإن هذه الأ�سلحة ت�ستطيع اأن ت�سيب اأي نقطة يف العامل ول �سبيل لعرتا�سها".

ت�سلح  �سباق  �أمام  �لدولتني  فهل   
�لقطبية  �لثنائية  وعودة  جديد؟، 
�لأقل،  على  �لأقطاب  تعدد  �أو 
�ملتحدة  �لوليات  كادت  �أن  بعد 
�لقطب  باأنها  جازمة  تقطع  �أن 
�لأوحد يف �لعامل مثلما قال فوكو 
�لتاريخ( بعد  )نهاية  ياما يف كتابه 
يف  �ل�سوفيتي  �لإحتاد  هزمت  �أن 
ما عرف باحلرب �لباردة وتفوقها 
و�لنفوذ،  �لردع  بقوة  رو�سيا  على 
هنتغتون  �سومائيل  �أن  يبدو  لكن 
�ساحب كتاب )�سد�م �حل�سار�ت( 
قد تفوق على زميلة فوكو ياما يف 
�ملع�سكرين  بني  �لت�سادم  عودة 
�ملتحدة  )�لوليات  �لبارزين 
ورو�سيا  جهة،  من  –�لليرب�يل- 
–�ل�سرت�كي-  و�ل�سني  �لإحتادية 
�إىل  �إ�سافًة  �أخرى(،  جهة  من 
)�لأ�سوليات �لإ�سالمية( لكن يبدو 
تربز  �ليوم  �لت�سادم  م�ساألة  �أن 
�لإقت�سادية  �مل�سالح  �سمة  فيه 
و�ل�سيا�سية، و�لتناف�س على �لنفوذ 
�أكرث من خ�سائ�س �لإيديولوجيات 
مثلما  �حل�ساري  و�لإختالف 
فهناك  وعليه  هنتغتون،  �أفرت�س 
�أن  معامله،  �أهم  من  جديد  توجه 
ت�ستبدلن  �ملتناف�سة  �لأقطاب 
�حلرب �ملبا�رشة ب�سيا�سة �حلماية 
للحلفاء �سيا�سياً، وع�سكرياً، وهذ� 
لالأقطاب  كبرية  منافع  ي�سمن 
�ملتناف�سة منها: تن�سيط �لإقت�ساد 
بيع  م�ستويات  على  �ملحلي 
�لطاقة،  مب�سادر  وحتكم  �ل�سالح، 

وحت�سني �لأمن �لقومي �لد�خلي.

ال�سرق الأو�سط
 و �سمال اإفريقيا يف 

قلب ال�سراع

مرة  �لتناف�س  جانبا  تركنا  فاإذ� 
�لقطب  بني  �أخرى  مرة  و�ل�رش�ع 

�ملتحدة(  )�لوليات  �لغربي 
)رو�سيا  �ل�رشقي  و�لقطب 
)�ل�سني(  �إىل  �إ�سافًة  �لإحتادية( 
و��سعة  مناطق  على  جديد  من 
�لأو�سط،  �ل�رشق  يف  �لعامل  من 
�رشق  وجنوب  �أفريقيا،  و�سمال 
�أوروبا �ل�رشقية، بعد  �آ�سيا، وحتى 
�أن دفعت �لوليات �ملتحدة �أوروبا 
رو�سيا  من  �لتخوف  �إىل  جمدد�ً 
ذ�ته  و�لأمر  �لتي جتاورها �رشقا، 
�لعربية  �خلليج  دول  مع  جرى 
ترتب�س  �إير�ن  باأن  �أقنعتها  و�لتي 
�آ�سيا  بها وذهبت �إىل جنوب �رشق 
لتخيف كوريا �جلنوبية و�ليابان من 

كوريا �ل�سمالية و�ل�سني.
�لأرقام  لغة  �إىل  فقط  وذهبنا 
�لت�سلح  تكاليف  م�ستوى  على 
وزير  بقيادة  �لبنتاغون  �أن  �سنجد 
 James( ماتي�س  جيم�س  دفاعه 
�لقيادة  يف  �ملتمر�س   )Mattis
باأجتاه  يدفع  �لع�سكرية  و�ل�سوؤون 
عن  خمتلف  وت�سليحي  ع�سكري 
�لرئي�س  �إد�رة  تبنته  �لذي  ذ�ك 
�أوباما  بار�ك  �ل�سابق  �لأمريكي 
�لدفاع  وز�رة  مو�زنات  جميع  يف 
�إن�سحابه  بعد  خا�سة  �لأمريكية 
تدخله  وعدم  �لعر�ق  �ملبا�رش من 
�أحتو�ء  �أوباما  �سوريا وحماولة  يف 
ت�سيد  ظل  يف  �ليوم  �أما  �إير�ن، 
فقد  للبنتاغون،  ماتي�س  جيم�س 
�أعلنت وز�رته ر�سد مبلغ قدره 716 
عام  ملو�زنة  �أمريكي  دولر  مليار 
�ستكون  �إقر�رها  حال  ويف   ،2019
�لتاريخ،  يف  �لأكرب  �ملو�زنة  هذه 
�أمريكية،  �إعالم  و�سائل  ح�سب 
�خلارجية  وز�رة  ح�ساب  وعلى 
موؤ�رش  وهو  مر�قبون  ي�سري  كما 
يدلل على رجوع �سباق �لت�سلح من 
�لإنفاق  قيمة  كانت  حيث  جديد، 
كما  �ل�سابقة  لل�سنو�ت  �لع�سكري 
يلي: �إذ �أقرت مو�زنة �لإنفاق لعام 
2009، مبقد�ر 7،732، وعام 2010 

بلغت 9،757، ويف عام 2011 بلغت 
 0،706 بلغت   2012 وعام   ،6،748
 2014 وعام  بلغت650   2013 وعام 
بلغت  بلغت 9،609 ويف عام 2015 
 ،4،595 �لع�سكري  �لإنفاق  قيمة 
حجم  بلغ  فقد   2016 عام  يف  �إما 

�لإنفاق611 مليار دولر 

700 مليار دولر 
موازنة 2017

و�سهدت  مو�زنة عام 2017 �سعود 
 700 �إىل  و�سل  �لإنفاق  حجم  يف 
مليار دولر. وعلى �جلانب �لرو�سي 
وز�رة  �إنفاق  حجم  �أن  من  بالرغم 
منذ  غام�ساً  �رش�ً  متثل  �لدفاع 
�أن  بل  �ل�سوفيتي،  �لإحتاد  �سقوط 
�أرتفاع  عن  تتحدث  تقارير  هناك 
�لرو�سية  �لدفاع  وز�رة  مو�زنة 
رو�سي،  روبل  مليار   800 بنحو 
�ل�سيا�سي،  �ل�رش�ع  �أن  ويبدو 
يف  و�لإقت�سادي  و�لع�سكري، 
�سوريا  ومنه  �لأو�سط  �ل�رشق 
معقدة  �أخرى  وملفات  و�ليمن 
مو�سوع  )وهو  �لإرهاب  كملف 
�أ�ساليبه  يف  �سكليا  ولو  خمتلف 
�ل�رش�عات  عن  و�أهد�فه  �لعنيفة 
جانب  �إىل  و�لدولية(  �لإقليمية 
�ل�سمالية،  وكوريا  �لإير�ين،  �مللف 
�سجع  �إقت�سادياً،  �ل�سني  و�سعود 
لعام  مو�زنتها  حجم  برفع  رو�سيا 
�أي  روبل،  مليار   1600 �إىل   2017
ما يعادل 235 مليار يورو، ما يعني 
�ملعلن  بالرقم  مقارنة  م�ساعفتها 
�إرتفاع  �سوء  ويف  �ل�سابقة.  لل�سنة 
 2019 لعام  �لبنتاغون  مو�زنة 
تعتزم  �إنها  �ل�سني  حكومة  قالت 
 %7 بنحو  �لع�سكري  �لإنفاق  زيادة 
ذلك  �سوء  ويف  �حلايل.  �لعام  يف 
�لإنفاق  يف  زياد  تعطي  �أن  ميكن 
�آخر على �سباق  �لع�سكري موؤ�رش� 

ت�سلح جديد و�أن كان متقطع مثلما 
بو�ست،  و��سنطن  �سحيفة  �أ�سارت 
ع�سكرية  �إ�سرت�تيجية  ووفق 
من  �ل�ساخنة  �ملناطق  يف  جديدة 
�أفريقيا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�رشق 
�إليه  �أ�سار  ما  وهذ�  �أوروبا  و�رشق 
مبا�رش  بتعبري  بوتني  فالدميري 
�سيا�سات  �إىل  �ل�سبب  معلال 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
�لت�سلح  "�سباق  قائال:  �لع�سكرية، 
�لوليات  خرجت  عندما  بدء 
�لدفاع  معاهدة  من  �ملتحدة 
هذ�  ياأتي  لل�سو�ريخ"،  �مل�ساد 
�لت�سعيد بعد مرور 30 عاما على 
توقيع �لوليات �ملتحدة، و�لإحتاد 
�ل�سوفيتي �إتفاقية تدمري �ل�سو�ريخ 
وكانت  �ملدى.  ومتو�سطة  ق�سرية 
�لإحتاد  �أتهمت  �ملتحدة  �لوليات 
�لرو�سي عام 2014، باإنتاج وجتربة 
خملة  جمنحة،  �سو�ريخ  منظومة 
مو�سكو  �لإتفاق،  ب�رشوط  بذلك 
من جهتها، نفت �لإتهام، وبح�سب 
�حلديث  فاإن  بو�ست،  و��سنطن 
�ل�سو�ريخ  منظومة  حول  يدور 
�أدخلت  �أنها  وتزعم   ،)M7299(

و�أعلنت  بالفعل.  �خلدمة  �إىل 
�ملنظومة  �أن  بدورها،  رو�سيا 
لل�سو�ريخ  �مل�سادة  �لأمريكية 
لالإتفاق.  خرقا  تعترب  )�أيجي�س(، 
�لوليات �ملتحدة  وبقدر ما تربح 
�لت�سلح  عمليات  من  �لأمريكية 
نفقات  حلفائها  وحتميل  �جلديدة 
�حلرب  نفقات  وتتجنب  �حلماية 
)بالنيابة و�سوق لبيع �ل�سالح( �سد 
�إير�ن، وكوريا �ل�سمالية، �أو رو�سيا، 
و�ل�سني، لكن رو�سيا و�ل�سني تعمل 
�لع�سكري،  �لقوة  بتو�زن  باملقابل 
موقع  من  �أكرث  يف  و�لإقت�سادي 
مع  و�ل�سني  رو�سيا،  م�سالح  منها 
للوليات  كحلفاء  ت�سنف  دول 
ذ�ت  كرتكيا  �لأمريكية  �ملتحدة 
بعد  وم�رش  �لإ�سالمي،  �لتوجه 
�لإ�سالمية  �لإخو�ن  حركة  �إق�ساء 
مع  ت�سليحية  �سفقات  جانب  �إىل 
خليجية  وبلد�ن  و�ليمن،  �لعر�ق، 
م�سالح  �إىل  �إ�سافًة  كال�سعودية 
و�لإقت�سادية  �لع�سكرية،  رو�سيا 
�لإ�سرت�تيجيني  حلفائها  مع 
ح�سلت  حيث  و�سوريا،  كاإير�ن، 
من  وتكنولوجيا  نظم  على  �إير�ن 

�ل�سني، وكوريا �ل�سمالية، ورو�سيا، 
حلفائها  تزود  �إير�ن  وبدورها 
وجمموعات  �ل�سوري،  كالنظام 
م�سلحة يف لبنان، و�لعر�ق، و�ليمن 
�لوليات  �لذي ي�سعر حلفاء  �لأمر 
�جلبهة  فعلى  باخلطر  �ملتحدة 
و�جلبهة  �إ�رش�ئيل،  �ل�سامية 
ت�سكل  �ل�سعودية  �خلليجية فهناك 
�لعرب  �مل�ستوردين  �أهم  �حد 
�ملتحدة  �لوليات  من  لل�سالح 
�لإير�ين  �لهاج�س  ي�سكل  حيث 
�ليمن،  ومنها  �لدول  من  عدد  يف 
حربا  �ل�سعودية  تخو�س  حيث 
�هلل  �أن�سار  جماعة  �سد  مدمرة 
عامني،  من  �أكرث  منذ  �حلوثيني 
ومن �ساأن ذلك كله �أي�سا �أن يجرب 
على  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
وموؤثر  كبري  ع�سكري  وجود  �إد�مة 
قو�عدها  على  �حلفاظ  �أجل  من 
ما  وهو  �لع�سكري  وتو�جدها 
م�ستويات  بقاء  يف  �أثر  له  �سيكون 
عند  �لأمريكي  �لع�سكري  �لإنفاق 

م�ستويات عالية.

�لرو�سية  �خلارجية  ��ستدعت 
لديها  �لربيطاين  �ل�سفري  �ليوم 
�إجر�ء�تها  و�أبلغته  بري�ستو،  لوري 
�لتي  �لعقوبات  على  �جلو�بية 
ت�سميم  ق�سية  �إثر  لندن  فر�ستها 
�سابق  رو�سي  ��ستخبار�ت  �سابط 

يف بريطانيا.
�ليوم  �لرو�سية  �خلارجية  و�أعلنت 
دبلوما�سيا   23 طرد  قررت  �إنها 
�أ�سبوع  مهلة  ومنحتهم  بريطانيا 
�سحب  �أعلنت  كما  للمغادرة، 
ترخي�س عمل �لقن�سلية �لربيطانية 
يف مدينة بطر�سبورغ �سمال غربي 
�ملجل�س  ن�ساط  ووقف  رو�سيا، 

�لثقايف �لربيطاين يف رو�سيا.
مو�سكو  �أن  �خلارجية  و�أكدت 
�تخاذ  بحق  لنف�سها  حتتفظ 
�إجر�ء�ت جو�بية �أخرى �سد لندن 

وجاء ��ستدعاء �ل�سفري �لربيطاين، 
بني  حادة  �سيا�سة  �أزمة  و�سط 
ما  بعد  لندن  فجرتها  �لبلدين 
��ستهدف  كيميائي  بهجوم  و�سفته 
�سكريبال  �سريغي  �ل�سابق  �لعقيد 
�سلزبوري  مدينة  يف  يوليا  و�بنته 
�ل�سهر  مطلع  بريطانيا  جنوبي 
�مل�سوؤولني  كبار  و�تهم  �حلايل 

ور�ء  بالوقوف  رو�سيا  �لربيطانيني 
فر�س  وقررو�  �سكريبال،  ت�سميم 
تت�سمن  مو�سكو،  على  عقوبات 
يف  رو�سيا  دبلوما�سيا   23 ترحيل 
مو�سكو  ورف�ست  �ملقبلة  �لأيام 
و�سفتها  �لتي  �لتهامات،  هذه 
�أي  �إىل  ت�ستند  ول  باطلة  باأنها 

دليل.

لدى  �لرو�سية  �ل�سفارة  �تهمت 
با�سم  �ملتحدثة  و��سنطن 
�خلارجية �لأمريكية هيذر نويرت 
بالتدخل يف �سوؤون رو�سيا �لد�خلية 
يف �إ�سارة �إىل ت�رشيحاتها �لأخرية 
�لرئا�سية  �لنتخابات  حول 
�لرو�سية وكتبت �ل�سفارة يف تغريدة 
�ليوم �ل�سبت: "نيابة عن رو�سيا – 
ممثلة �خلارجية �لأمريكية �رشبت 
�سوؤوننا  يف  �لتدخل  يف  �آخر  مثال 
�لد�خلية، بن�رشها خرب� ز�ئفا هذه 

�ملرة. �إنها حماولة فا�سلة لإحلاق 
�لرو�سية،  بالدميقر�طية  �ل�رشر 
و�ل�سفافية  جدوى  بال  ولكن 
�لرئا�سية  �لنتخابات  يف  �لكاملة 
�ل�سفارة  و�أرفقت  م�سمونة". 
من  بلقطات  ت�رشيحها  �لرو�سية 
حتدثت  �أمريكية  �سحفية  تقارير 
وليتي  يف  �ل�سلطات  منع  عن 
عن  مر�قبني  وتك�سا�س  �ألباما 
�أوروبا  يف  و�لتعاون  �لأمن  منظمة 
خالل  �لقرت�ع  مر�كز  دخول  من 
�لأمريكية  �لرئا�سية  �لنتخابات 
عام 2016، وذلك �نتهاكا للتز�مات 

و��سنطن حيال هذه �ملنظمة.
يف  ع�سو  ن�سح  �سابق،  وقت  ويف 
لالنتخابات  �ملركزية  �للجنة 
�سيفت�سينكو  يفغيني  �لرو�سية 
�لدرو�س  باأخذ  �لأمريكيني 

�سفافية  �سمان  يف  مو�سكو  من 
�لنتخابات، مذكر� باأنه مت �عتماد 
ملتابعة  �ملر�قبني  �آلف  مئات 
 18 يف  �لرئا�سية  �لنتخابات 
مار�س �حلايل. ويف �سياق مت�سل، 
�لرو�سية  �لعامة  �لقن�سلية  �أفادت 
�ألقو�  جمهولني  باأن  نيويورك  يف 
حي  يف  مقهى  و�جهة  على  طالء 
�سيتاح  �ملدينة، حيث  بروكلني يف 
�ملتو�جدين  �لرو�س  للمو�طنني 
باأ�سو�تهم  �لإدلء  نيويورك  يف 
 18 غد�  �لرئا�سية  �لنتخابات  يف 

مار�س.
باأنه  �حلادث  �لقن�سلية  وو�سفت 
لعرقلة  يهدف  همجي  "عمل 
�أنها  �إىل  م�سرية  �لرو�س"،  �قرت�ع 

�أبلغت �ل�رشطة مبا ح�سل.
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اجلولة 24 للرابطة املحرتفة الأوىل

الرائد يف تنقل �صعب االكحلة ت�صطدم باحلمراوة وداربي بالفيجري
وفاق �سطيف / مولودية وهران

 الن�صر الأ�صود لالقرتاب 
 من الكوكبة واحلمراوة

 ل�صمان النفراد بالو�صافة
يحت�سن ملعب الثامن ماي ب�سطيف 

مباراة قوية جتمع بني فريقي 
وفاق �سطيف ومولودية وهران، 
حيث يدخل الفريق ال�سطايفي 

اللقاء وهو يبحث على ا�سرتجاع 
طريق االنت�سارات بعد هزمية 

اجلولة ال�سابقة امام احتاد 
اجلزائر، ويعول ال�سطايفية على 

تدعيم ر�سيدهم بثالث نقاط هامة 
يف ت�سمح لهم احلفاظ على حظوظهم 

التناف�س حول االأدوار االأوىل، اأين يدرك اأ�سبال املدرب عبد احلق 
بن �سيخة اأهمية اخلروج بانت�سار من هذه املقابلة التي تعترب 

معيارا حقيقيا مبواجهة و�سيف البطولة واحلفاظ على نقاطها 
داخل الديار ي�سمح للفريق باالقرتاب من ثالثي املقدمة وتقلي�س 

الفارق عنها، اأين �سيكون الوفاق اأمام مت�سع من الوقت للتح�سري 
ملا تبقى من مباريات البطولة الوطنية بعدما �سمن التاأهل اإىل دور 
جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا ، وتلعب ت�سكيلة »الن�رس االأ�سود« 

املقابلة لتعداد مكتمل بعد تعايف الثنائي زيتي وجحنيط وجاهزية 
الغابوين اأومبوبو بينما يتوا�سل غياب املهاجم ناجي.

بينما يتوجه مولودية وهران اللقاء مبعنويات مرتفعة بعد الفوز 
العري�س يف اجلولة ال�سابقة على ح�ساب احتاد ب�سكرة، ويعول 

اأ�سبال املدرب التون�سي معز بوعكاز على العودة بنتيجة ايجدابية 
وتفادي الهزمية التي متنحهم فر�سة موا�سلة االنفراد بو�سافة 

البطولة الوطنية.

الإدارة ت�سوي اأجرتني وتوقع عقد متويل 
معزوز الأ�سبوع املقبل

قام الرئي�س ح�سان حمار يتو�سة اأجرتني �سهريتني لالعبني 
واملتعلقة ب�سهري جانفي وفيفري يف خطوة لرفع معنويات رفقاء 

الالعب ميلود ربيعي قبل املباراة ال�سعبة التي تنتظرهم اأم�سية 
اليوم اأمام مولودية وهران، وهو ما يجعل اغلب الالعبني قد نالوا 

اأغلب م�ستحقاتهم املالية يف خطوة حت�سب على اإدارة النادي، 
يف املقابل، ينتظر ان توقع االإدارة ال�سطايفية عقد التمويل رفقة 

جممع معزوز خالل االأ�سبوع املقبل، اأين يتم تدعيم اخلزينة مببلغ 
3 مليار �سنتيم، بينما �سادقت والية �سطيف على منح تدعيم مايل 

للفريق قيمته ملياري �سنتيم وهو ما يجعل اخلزينة تتدعم مببلغ 
خم�سة ماليري �سنتيم ت�سمح للفريق بال�رسوع يف التح�سري للمو�سم 

املقبل، من خالل التفاو�س وجلب العبني جدد.
عي�سة ق.

املهرجان الربيعي الأول ملدار�س كرة القدم

مدر�صة عني احلجل لكرة تتوج بلقب البطولة

تتوا�سل اأم�سية اليوم مباريات اجلولة 24 من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي �سوف ت�سهد مباراة قوية جتري باأعايل 
اله�ساب العليا وجتمع فريقي وفاق �سطيف ومولودية وهران، وهي املواجهة التي �سوف تعرف ندية كبرية فوق ار�سية 

امليدان باعتبار ان الفريقني يلعبان الأدوار الأوىل، ويف هذا ال�سدد فاإن الوفاق يدخل املواجهة من اأجل اخلروج بفوز 
ي�سمح له موات�سلة اللعب من اجل اإنهاء املو�سم احلايل �سن ثالثي املقدمة

احلجل  عني  مدر�سة  براعم  توج 
الريا�سي  للمركب  التابعة  القدم  لكرة 
الربيعي  املهرجان  بدورة  اجلواري 
الوالئية  اجلمعية  نظمته  الذي  االأول 
للتكوين واملدار�س الريا�سية بالتن�سيق 
عني  اجلوارية  الريا�سية  الرابطة  مع 
احلجل بامللعب البلدي اجلديد يومي 
27 و28 مار�س املن�رسم، حيث تفوق 
�رسيفي  كمال  املدرب  املربي  اأبناء 
ثالث  يف  متتالية  نهائيات  ثالث  يف 
املباريات  وعرفت  خمتلفة،  اأ�سناف 
بح�سور  �سديدين  وتناف�سا  اإثارة 
جمهور غفري ا�ستمتع بالطبق الكروي 
املتنوع الذي �سهدته النهائيات ، اأين 
فازت مدر�سة عني احلجل على براعم  
دوي لعني الدفلى يف �سنف املدار�س 
 ،0  /1 بنتيجة   2009/2008 مواليد 
كذلك  عرف  الثاين  النهائي  بينما 
تتويج مدر�سة عني احلجل يف �سنف 

  2007/2006 مواليد 
�سيدي  فريق  على 

بنف�س  هجر�س 
 ، لنتيجة ا
النهائي  فيما 
جمع  الثالث 

مدر�ستي  بني 
يف  احلجل  عني 

 2004 مواليد   �سنف 
اأكرث منها  ا�ستعرا�سية  /2005 وكانت 
ال�سنف  لنف�س  االنتماء  بحكم  نهائي 
القائد  فريق  فاز  اأين  واملدر�سة  
�سفر،  مقابل  بهدفني  �سلمان  درفلو 
احلا�رس  اجلمهور  ا�ستمتع  حني  يف 

بفنيات ومهارات لنجوم امل�ستقبل .
الريا�سية  الرابطة  رئي�س  واأ�رسف 
اجلوارية بن عامر عمر وبع�س اأ�ساتذة 
وبع�س  والريا�سية   البدنية  الرتبية 
التكرميات  منح  على  الريا�سيني 

وال�سهادات  والكوؤو�س 
اإىل  ال�رسفية وت�سليمها 
الالعبني واخذ �سور 
تذكارية، يحدث كل 
تام  غياب  يف  هذا 

للم�سئولني.
املهرجان  اأن  ي�سار 
مدار�س  �سبعة  ن�سطته 
كروية ويتعلق االأمر بكل من 
اأوالد  هجر�س،  �سيدي  احلجل،  عني 
فيما  الدفلى،  عني  ابراهيم،  �سيدي 
اآخر  والبويرة يف  اعتذر فريق حيدرة 
واأ�سبال  براعم  خا�س  اأين  املطاف 
املناف�سة  غمار  �رسيفي  املدرب 
املباريات  كل  يف  الفوز  راية  رافعني 
لفئة  املمولني  اأكرب  من  يعترب  والذي 
االأ�ساغر يف فريقي وفاق عني احلجل 
عدد  حيث  من  الريا�سي  والوداد 
عمليات  خالل  امللتحقني  الالعبني 

االنتقاء ، اإ�سافة اإىل امتالكه ر�سيدا 
طيبا من النتائج 

اآراء وانطباعات

الرابطة  رئي�س  عامر  بن  عمر 
لنا  “يبقى فخر   : اجلوارية  الريا�سية 
و�سنعمل  والريا�سة  ال�سبيبة  نخدم  اأن 
ال�سباب  لتن�سيط  ال�سنة  مدار  على 
دوراتنا  و�سندعم  للريا�سة  املحب 
مربي  كمال  �رسيفي   . باملبادرات 
ريا�سة ومدرب : اأ�سكر جمعية �سدى 
بداية  من  املتميزة  تغطيتها  على 
، وهي حا�رسة  املهرجان اىل نهايته 
يف كل منا�سبة ، كما اأمتنى كل اخلري 
اأخرى  مرة  �سكرا  احلجل  عني  الأبناء 
الذي وقف  الرابطة اجلوارية  لرئي�س 

معنا و�ساندنا وجال اخلفاء.
 خل�سر . بن يو�سف 

عي�سة ق.

بينما يعول الزوار مولودية وهران 
و�سمان  ايجابية  بنتيجة  العودة 
جدول  بو�سافة  االنفراد  موا�سلة 
الرتتيب يف ظل املناف�سة ال�سديدة 
التي يجدها من االأندية املالحقة، 
داربي  اجلولة  ت�سهد  املقابل  يف 
احتاد  اجلارين  يجمع  عا�سمي 
وهي  بارادو،  ونادي  احلرا�س 
ت�سكيلة  العبو  يعول  التي  الفر�سة 
اأجل  من  ا�ستغاللها  »ال�سفراء« 
والتم�سك  اخلطر  منطقة  مغادرة 
يريد  بينما  البقاء،  يف  بحظوظه 
االنت�سارات  �سكة  ا�ستعادة  بارادو 
كوكبة  من  جمددا  لالقرتاب 

املقدمة.
فيما يجد الرائد �سباب ق�سنطينة 
اإىل  �سعبة  خرجة  اأمام  نف�سه 

امل�سيف  ملالقاة  القواعد  خارج 
اأوملبي املدية يف مواجهة متباينة 
االأوملبي  خالل  يعول  االأهداف، 
االنت�سارات  �سكة  ا�ستعادة  على 
وموا�سلة اللعب على البقاء، بينما 
�ستكون الفر�سة لل�سيا�سي ايتغالل 
االأر�س  الأ�سحاب  ال�سعب  الو�سع 
ي�سمن  بفوز  العودة  اأجل  من 
اأقرب  عن  الفارق  على  حفاظها 

املطاردين للريادة.

برنامج املباريات

اأوملبي املدية / �سباب 
ق�سنطينة

احتاد احلرا�س / نادي 
بارادو 

املباراتان جتريان 

ابتداء من ال�ساعة 

16:00

وفاق �سطيف / 

مولودية وهران 

ابتداء من 17:00

لعب لقاءين و�سجل هدفني

خليل درفلو: دعوة املنتخب الوطني �صرف يف م�صواري الريا�صي
خليل درفلو مهاجم من مواليد 20 جوان 
2001 بعني احلجل العب كرة قدم هداف 
بفريق  م�سواره  بداية  ب�سك الفت يف  برز 
من  به  التحق  اأن  بعد  احلجل  عني  وفاق 
الكرة  اأبجديات  تعلم  الديجيا�س  مدر�سة 
حتت  املدينة  لذات  الرتابي  بامللعب 
موهبته  اكت�سفوا  الذين  مدربيه  متابعة 
العبا  وجيز  ظرف  يف  لي�سبح  الكروية 
مبوا�سفات الالعبني الكبار تتوفر فيه كل 
احلجل  عني  مدينة  ابن  النجاح،  �رسوط 
الذي بداأ فيها م�سواره الريا�سي من �سنف 
مو�سم  يف  هدفا   15 م�سجال  االأ�ساغر 
اأ�سبح  اأين  بو�سعادة  باأمل  التحق  واحد، 
ل�سنف  الفريق  معادلة  يف  واحد  الرقم 
لالأ�سبال  مبا�رسة  ترقيته  وتتم  االأ�ساغر 
بذلك 21 هدفا يف مو�سمني بني  م�سجال 

االأ�ساغر واالأ�سبال .

ح�سه التهديفي العايل وبنيته املرفولوجية 
متريراته  لديه  االخرتاق  و�رسعة  القوية 
العن�رس  هي  الرائعة،  واأهدافه  ال�سحرية 
�ساأن  ذو  واعدا  جنما  كونه  يف  الرئي�س 
االأنظار  خطف   ، املالعب  يف  عظيم 
باإبداعه مع اأنديته ال�سابقه فعرف االأندية 
اإىل  بانتقاله  الكبري  احلظ  ليكون  الكبرية 
ناد عظيم، نادي البطوالت وفاق �سطيف 
التي  الناب�سة  الكروية  املدر�سه  �ساحب 
تنجب النجوم، الهداف خليل درفلو جالد 
باالنطالقة  يتميز  ومرعبهم  احلرا�س 
تباغت  دائماً  والتي  وال�رسيعة،  اجليدة 
هي  مهارته  واملدافعني،  احلرا�س 
املراوغه  يريد  حني  له  بالن�سبة  االأ�سا�س 
مباراة  متر  ال  الذي  ال�ساحر  التهديف،  و 
اإال وله ب�سمة فيها اإما بهدف اأو اأداء باهر 

اأقل ما يقال عنه رائع وجميل.

ح�سور  على  مواظبا  كان  الذي  خليل   
التدريبات �سارك مع ناديه وفاق �سطيف 
يف 16 مقابلة �سجل فيها 21 هدف منها 
5 اأهداف يف ال�سيدة الكاأ�س، و�سع نف�سه 
�سمن م�ساف الالعبني الكبار وو�سل اإىل 
حتقيق اأحالمه الواحدة تلوى االأخرى بعد 
تاألقه مع كل الفرق التي لعب لها ، اأ�ستدعي 
اأخريا للفريق الوطني الأقل من 17 �سنة من 
طرف املدرب �سليم عريبي الذي اأعجب 

باإمكانيات بن عني احلجل .
مع  االأوىل  التجربة  اأم�س  يوم  ليخو�س 
بالقمي�س  مباراتني  يف  الوطنية  االألوان 
باتنة  و  عنابة  فريق  من  كل  �سد   10 رقم 
، خليل  لقاء خا�سه  م�سجال هدفا يف كل 
اعترب الدعوة هي االأغلى بالن�سبة له واأنه  
يطمح ليكون اأف�سل ما اأجنبت عني احلجل  
بها واأن التجربة �سرتفع الكثري يف ر�سيده 

و�ست�سيف الكثري لر�سيده ال�سخ�سي وهي 
و�سمة �رسف يف م�سواره الريا�سي . 

خل�سر. بن يو�سف  
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ماجر: خطتي اأنقذت اخل�ضر من هزمية اأثقل اأمام اإيرانطالب اجلماهري عدم االنقياد خلف انتقادات املحللني
.      ال اعرف تايدر والالعب بعيد بدنيا

امتدح الناخب الوطني رابح ماجر العمل الذي يقوم به على را�س العار�سة الفنية الوطنية منذ تعيينه 
على راأ�سها رفقة طاقمه امل�ساعد، واأ�سار اأن الت�سكيلة الوطنية ا�ستعادت الثقة يف النف�س وحتقيق النتائج 

االيجابية منذ اإ�سرافه على العار�سة الفنية الوطنية، اأين منحها النق�س الذي كانت تعانيه يف الفرتة 
ال�سابقة، حيث �سّدد اأن اخل�سر اأ�سحوا يفوزون معه بنتائج عري�سة مثلما حدث مع اإفريقيا الو�سطى تنزانيا 

اللتان �سجلوا اأمامهما فوزا رغم الغيابات التي م�ست الت�سكيلة من ركائز اأ�سا�سية

عي�سة ق.

تدخل  خالل  ماجر  و�أ�شار 
»��شتوديو  ح�شة  عرب  �أم�س 
�لأوىل  �لإذ�عية  للقناة  �لكرة« 
�أنه كانت له �ل�شجاعة من �جل 
�لعودة للعب يف ملعب 5 جويالية 
�لذي يعترب »د�ر �ل�رشع« ورف�س 
فيه  �للعب  �ل�شابقون  �ملدربون 
وعاد  جماهريه،   من  لتخوفهم 
ودية  عن  للحديث  �ملعني 
يف  قدمو�  �أنهم  �كد  �أين  �إير�ن 
�مل�شتوى ول يعترب نف�شه �نهزم 
يف �ملقابلة خا�شة و�أن �خل�رش 
على  �لتعادل  ي�شتحقون  كانو� 
�لفر�س  على  بناء  ح�شبه  �لأقل 
�لتي �شيعوها يف �ل�شوط �لثاين، 
و�عرتف �أنه �أنقذ �ملنتخب من 
بعدما  ثقيلة  بنتيجة  �لهزمية 
غري يف �خلطة �لتكتيكية عندما 
�مليد�ن  من  هني  �إخر�ج  قرر 
تفادى  �أين  مو�شى  بن  و�إقحام 
هزمية  ح�شبه  �ملنتخب  بذلك 
�لتغيري  تاأجيل  ورف�س  ثقيلة 
�إىل �ل�شوط �لثاين لإدر�كه قدرة 
�لإير�نيني على �لت�شجيل عليهم، 
�لربتغايل  �ملدرب  �أن  و�أ�شاف 
�لتغيري�ت  من  تخوف  كريو�س 
�أقحمهما بعدما حتول يف  �لتي 

�ل�شوط �لثاين 
�إىل منح �لن�شائح لالعبيه وهي 
م�شاعده  بها  قام  �لتي  �ملهمة 

يف �ل�شوط �لأول.
على  �لأول  �مل�شوؤول  وطالب 
�جلماهري  �لفنية  �لعار�شة 
�لنتقاد�ت  ور�ء  �ل�شري  عدم 
بع�س  طرف  من  تطاله  �لتي 
�لت�شكيلة  �أن  مو�شحا  �ملحليني 
�لوطنية طبقت خطة و�حدة يف 
�لتي خا�شتها  �ملباريات  جميع 
�لتي  تنز�نيا  لقاء  عد�  ما  معه 

�لفني  �لطاقم  مب�شاورة  �أر�د 
طريقة  وجتريب  �خلطة  تغيري 
لعب جديدة، ورفع ماجر �شقف 
�لطاقم  �أن  بالقول  ت�رشيحاته 
�جل  من  ينام  يكن  مل  �لفني 
�لأن�شب  �لعنا�رش  عن  �لبحث 
للمنتخب و�إعادته غلى �لطريق 
�رشعو�  �أنهم  معلنا  �ل�شحيح 
�أزمة كبرية  �لعمل يف و�شط  يف 
بها  مير  كان  �شعبة  وظروف 
من  �لإق�شاء  عقب  �خل�رش 

�ملونديال.

تايدر مل يطلب عدم 
اال�ستدعاء واأتفهم ت�سرف 

حمرز

بت�رشيحات  ماجر  وخرج 
ل  �أنه  �عرتف  عندما  جريئة 
تايدر  �شفري  �مكانيات  يعرف 
�لدعوة  له  يوجه  جعله  ما  وهو 
عن  عليه  �لوقوف  �أجل  من 
�لريا�شية  �لتمارين  لكن  قرب 
لياقة بدنية  برهنت تو�جده يف 
جاهز  غري  جتعله  �شعيفة 
للعب �ملقابالت، كا�شفا �أن كل 
عدم  تايدر  طلب  حول  �لكالم 
�أ�شا�س  ل  م�شتقبال  ��شتدعائه 
خريجة  وحول  �ل�شحة،  من  له 
رف�س  �لذي  حمرز  ريا�س 
�إير�ن  �أمام  �خلروج  بطريقته 
قال �أن �لأمر ل  ي�شتحق �لتهويل 
�أخطر  ت�رشفات  و�أن  خا�شة 
مو�شحا  �شابقا،  حتدث  كان 
لكونه لعب  ت�رشفه  يتفهم  �أنه 
معه  عالقته  �أن  م�شيفا  �شابق، 
ر�ئعة وحتدث معه على �نفر�د 

لتف�شري �أ�شباب تغيريه.

ال اأملك ما اأقوله عن 
فيغويل احرتموا بلكاالم 

نعماين وبلخري الفر�سة 
اأمامهما

ورف�س �لناخب �لوطني جمدد� 
�شفيان  �لالعب  عن  �حلديث 
�شفوف  يف  و�ملحرتف  فيغويل 
حيث  �لرتكي،  غالتا�رش�ي 
لكنه  كالعب  يحرتمه  �أنه  �أكد 
�مل�شوؤول  هو  �مليد�ن  على 
�لتي  �خليار�ت  على  �لأول 
بها وعلى �جلميع �حرت�م  يقوم 
خيار�ته مو�شحا �أنه ل ميلك ما 
يقدم  �لذي  �لالعب  عن  يقوله 
�لدوري  يف  ر�ئعة  م�شتويات 
�لرتكي، خا�شة و�نه يدرك جيد� 
و�لعنا�رش  �ملنتخب  نقائ�س 
�لإ�شافة،  منح  على  �لقادرة 
غلى  �ملعني  عاد  �ملقابل  يف 
�لتي  �لنتقاد�ت  عن  �حلديث 
طالت ��شتدعائه لالعب �ل�شعيد 
�ملناف�شة  نق�س  رغم  بلكالم 
فريقه  مع  منها  يعاين  �لتي 
�جلميع  وطالب  �لقبائل  �شبيبة 
منح  �لذي  �لالعب  باحرت�م 
�لأعو�م  للمنتخب خالل  �لكثري 
�ل�شابقة، وبّرر ماجر ��شتدعائه 
رفقة  �ندماجه  لت�شهيل  لالعب 
للمنتخب  �حلالية  �ملجموعة 
عن  طويال  غاب  و�أنه  خا�شة 
�لنق�س  �أن  م�شيفا  �شفوفه، 
�لبدين لالعب منعه من توظيفه 
�شوف  وفر�شته  �لوديتني  يف 
�ملقبلة،  �ملنا�شبات  يف  تكون 
�لالعب  �أن  قال  نعماين  وحول 
و�شوف  �لمكامنيات  ميلك 
م�شتقبال  �للعب  فر�شة  مينحه 
كان  �أنه  بلخري  عن  ��شار  بينما 
بديال  �قحامه  على  قادر� 
ل�شود�ين �أمام �إير�ن، لكنه �شوف 
يف  بفر�شته  �لآخر  هو  يحظى 

�للقاء�ت �لقادمة.

تدرب م�ساء اول ام�س ب�سورة عادية وجاهز ملواجهة هيدر�سفيلد

�ضليماين مر�ضح الأول ظهور بقمي�ص نيوكا�ضل اليوم
عاد �لالعب �لدويل �جلز�ئري �إ�شالم �شليماين ب�شفة عادية �إىل �لتدريبات يف �شفوف فريقه نيوكا�شل �لجنليزي 

�أين خا�س �حل�شة �لتدريبية �لتي �أجر�ها زمالئه م�شاء �أول �أم�س وبد� يف ��شتعد�د خلو�س �ملقابلة �لتي تنتظر 

فريقه �ليوم �أمام نادي هيدر�شفيلد حل�شاب �لدوري �لجنليزي �ملمتاز، حيث تعافى مهاجم �خل�رش ب�شفة نهائية 

من �ل�شابة �لتي كان يعاين منها و�لتي �أبعادته عن �ملناف�شة طيلة �لأ�شابيع �ملا�شية، �أين �أبان جاهزيته للعودة �إىل 

�مليادين من بو�بة �ملنتخب �لوطني عندما عاد �إىل �للعب يف �للقاء �لودي �لذي خا�شه �ملنتخب �لثالثاء �ملن�رشم 
�أمام �ملنتخب �لإير�ين.

ول ي�شتبعد �أن ي�شجل �شليماين �ليوم �أول ظهور له بقمي�س نادي نيوكا�شل منذ �لتحاقه ب�شفوفه خالل �ملركاتو 

�ل�شتوي �ملن�رشم قادما من لي�شرت �شيتي على �شكل �إعارة، حيث بقي �لالعب �ل�شابق ل�شباب بلوزد�د بعيد� عن 

�ملناف�شة مع فريقه �جلديد ب�شبب �لإ�شابة �لتي �لتحق بنيوكا�شل وهو يعاين منها.

ع.ق.

ولد علي وزير ال�سباب والريا�سة

را�ص على الظروف التي جتري فيها حت�ضريات االألعاب االإفريقية
عن  علي  ولد  �لهادي  �لريا�شة  و  �ل�شباب  وزير  �أعرب 
�لتدريبي   �ملخيم  فيها  جرى  �لتي  بالظروف  ر�شاه  
بتاريخ  ر�شميا  �نطلق  �لذي  �ل�شابة  للمو�هب  �ل�شابع 
جميع  م�شتوى  على  �ليوم  ويختتم  �لفارط  مار�س   15
ثقته   وعن  لقطاعه  �لتابعة  �لريا�شية  �لتح�شري  مر�كز 
لل�شباب  �لإفريقية  �لألعاب  خالل  �لريا�شيني  بنجاح 
2018 �ملقررة ببالدنا بني �لفرتة من 19 �إىل 28  جويلية 
�ملقبل، و�رشح ولد علي �أول �أم�س على هام�س معاينته 
يف  �شنة   18 من  لأقل  �لوطنية  �ملنتخبات  لتح�شري�ت 
كرة �ل�شلة، �مل�شارعة و�ل�شباحة مبركز حت�شري وجتمع 
�ملو�هب  �ل�شابة بال�شويد�نية قائال : »�أنا جد  ر��س و 
�ملخيم  هذ�  فيها  جرى  �لتي  �جليدة  بالظروف  فخور 
باقي  يف  �أو  �ل�شويد�نية  مبركز  �شو�ء  �ل�شابع  �لتدريبي 
�ملر�كز �لتابع لقطاعنا و�لتي �شارك فيها 845 ريا�شي 

�شاب ميثلون 36 تخ�ش�س«.
عن  باجلز�ئر  �لريا�شة  قطاع  يف  �لأول  �لرجل  عرب  و 
�لريا�شيون  بها  يقوم  �لتي   �لتح�شري�ت  بفعالية  ثقته 
ت�رشيف  و  �جلز�ئر  موعد  يف  �لتاألق  �أجل  من  �ل�شباب 
�لتي  بامليد�ليات  بعدد  م�شتدل  �لوطنية،  �لألو�ن  
�أحرزها �لريا�شيون خالل خمتلف �ملناف�شات  �لدولية 
�شنة 2017 و �إىل غاية �شهر مار�س �جلاري: »ثقتي كبرية 
و�لطبية  �لفنية  و�لطو�قم  �لريا�شية  �لحتاديات   يف 
لقيادة ريا�شيينا بهدف �إجناح هذه �لألعاب  �لإفريقية 
ببالدنا وحتقيق نتائج �إيجابية، و�لدليل على ذلك �إحر�ز 
�لتدريبية  �ملخيمات  هذه  من  �مل�شتفيدة  �لعنا�رش 
جمموع 550 ميد�لية منها 220 ذهبية منذ جانفي 2017 

�إىل غاية �ليوم يف خمتلفات �ملناف�شات �لدولية«.
وكاالت

االحتاد العربي يوافق على م�ساركة ثالث فريق جزائري

مولودية اجلزائر اأكرب املر�ضحني للعب البطولة العربية لالأندية
�لقدم  لكرة  �لعربي  �لحتاد  و�فق 
ر�شميا على منح مقعد ثالث للجز�ئر 
�لبطولة  مناف�شة  يف  للم�شاركة 
�لعربية لالأندية، حيث ر��شلت �لهيئة 
نظريتها  �مل�شتديرة  للكرة  �لعربية 
على  مو�فقتها  و�أكدت  �جلز�ئرية 
�لتعهد �لذي تقّدمت به خالل زيارة 
�لوطن  �ر�س  �إىل  عنها  ممثل  وفد 
خالل �ل�شهر �جلاري، �أين ة�شي�شارك 
ثالث  جز�ئري  فريق  ر�شمية  ب�شفة 
�جلز�ئر  �حتاد  فريقي  �إىل  لين�شم 
�لدعوة  تلقيا  �للذ�ن  �شطيف  ووفاق 
لعب  �أجل  من  �لفاف  طرف  من 
توجا  ب�شفتهما  �لعربية  �ملناف�شة 

باللقب �لعربي يف طبعاتها �ل�شابقة، 
حرب  �أ�شعل  �لذي  �خليار  وهو 
�لت�رشيحات خا�شة و�أن �لفاف �شبق 
لها �أن �ختارت فريق �حتاد �جلز�ئر 
للعب �ملناف�شة �لعربية ب�شفته ر�بع 
�ملقبل  �لكروي  �ملو�شم  ترتيب 
وتفادي خو�س فريق جز�ئري لأكرث 
�أجل عدم  من مناف�شة خارجية من 
رزنامة  �شبط  م�شكل  يف  �لوقوع 

�ملباريات.
�لدين  خري  �لرئي�س  هيئة  وكانت 
عدد  رفع  ر�ّشمت  قد  زط�شي 
ثالثة  �إىل  �جلز�ئريني  �مل�شاركني 
مكتبها  �جتماع  خالل  �أندية 

�أم�س  �أول  جرى  �لذي  �لفدر�يل 
�لوطنية  �ملنتخبات  حت�شري  مبركز 
�خلطوة  وهي  مو�شى  ب�شيدي 
�لأندية  �ن�شحاب  بعد  جرت  �لتي 
�لقطرية من �مل�شاركة يف �ملناف�شة 
�لعربية، وح�شب م�شادرنا من د�خل 
�لدين  رئي�شها خري  فاإن  �لفاف  بيت 
زط�شي ر�ّشح فريق مولودية �جلز�ئر 
ومر�قبة  �ملناف�شة  خو�س  �أجل  من 
يف  �شطيف  ووفاق  �جلز�ئر  �حتاد 
�لفرتة  خالل  �خلرب  تاأكيد  �نتظار 
�لحتاد  مر��شلة  خالل  من  �ملقبلة 

�لعربي ملنح هوية �لفريق �لثالث.
عي�سة ق.

اجلزائر حا�سرة يف املونديال الثاين على التوايل والرابع يف التاريخ

 الفيفا تختار عبيد �ضارف واإيت�ضعلي 
الإدارة مباريات مونديال رو�ضيا

ي�شارك ب�شفة ر�شمية �لثنائي مهدي عبيد �شارف وعبد �حلق �إيت�شعلي يف �إد�رة مباريات كاأ�س �لعامل �ملقررة �ل�شيف 
�ملقبل برو�شيا، حيث تو�جد ثنائي �لتحكيم �جلز�ئري �شمن �لقائمة �لنهائية �لتي �ختارتها �لحتادية �لدولية لكرة 
�لقدم من �أجل �لتو�جد يف رو�شيا و�مل�شاركة يف �لعر�س �لكروي �لدويل �ملقرر خالل �لفرتة ما بني 14 جو�ن و15 
�حلكم  م�شاركة  بعد  �لتو�يل  على  �لثاين  �ملونديال  متو�جد� يف  �جلز�ئري  �لتحكيم  �شي�شكون  �ملقبل، حيث  جويلية 
�لدويل �ل�شابق جمال حيمودي يف كا�س �لعامل �ل�شابقة بالرب�زيل 2014، و�لر�بعة يف تاريخ �جلز�ئر بعدما �شبق �ن مثل 
بالدنا كل من بلعيد لكارن يف مونديال ��شبانيا 1982 وحممد حن�شال يف مونديال �يطاليا 1990. ويخو�س عبيد �شارف 
�لذي �شيكون حكم �ل�شاحة �إد�رة مباريات �ملونديال لأول مرة يف م�شو�ره �لريا�شي وهو �لذي نال �ل�شارة �لدولية عام 
2011 حيث يبلغ 38 عاما وقد تكون �أف�شل نهاية مل�شو�ره �لريا�شي، بينما يخو�س �يت�شعلي �حلكم �مل�شاعد نهائيات 
�ملونديال �لثاين يف م�شريته بالتحكيم وهو �لذي �شبق له �مل�شاركة يف �ملونديال �ل�شابق بالرب�زيل رفقة �حلكم �ل�شابق 
جمال حيمودي، حيث نال �حلكم �لبالغ 37 عاما �ل�شارة �لدولية عام 2009. و�ختارت هيئة �لرئي�س �ليطايل �شوي�رشي 
�إينفانتينو �إىل جانب �حلكم �لرئي�شي عبيد �شارف 35 حكما يف �ملجموع منهم 5 حكام �أفارقة من �ل�شنغال،  جياين 

غامبيا، م�رش، ز�مبيا و�إثيوبيا، �إىل جانب 3 حكام عرب من �آ�شيا ينتمون �إىل كل من �ل�شعودية، �لإمار�ت و�لبحرين.
عي�سة ق



ريا�ضة دوليةاجلمعة 30 - ال�سبت 31 مار�س 2018 املوافـق   لـ 13 رجب  1439ه 14

اإ�ضبانيا تذّل الأرجنتني يف غياب مي�ضي
ف�أحلقت  »ه�تريك«  اي�سكو  الو�سط  العب  �سجل 
جنمه�  عنه�  غ�ب  التي  االأرجنتني  ب�سيفته�  اإ�سب�ني� 
مب�راة  يف   ،-6 مذلة  خ�س�رة  مي�سي  ليونيل  امل�س�ب 
جرت اأول اأم�س على ملعب »واندا مرتوبوليت�نو« �سمن 
وبعد  املوندي�ل،  لنه�ئي�ت  املنتخبني  ا�ستعدادات 
غي�به عن مواجهة اإيط�لي� االأخرية 2-0 ب�سبب م�سكلة 
ع�سلية، مل ي�س�رك مي�سي جنم بر�سلونة االأ�سب�ين للمرة 
الث�نية توالي�، ويف ظل غي�ب اأف�سل العب يف الع�مل 5 
واجلن�ح  اغويرو  �سريخيو  امله�جم  ج�نب  اإىل  مرات 
انخل دي م�ري� ب�سبب االإ�س�بة، دفع املدرب خورخي 
وايفر  لو�سيل�سو  جيوف�ين  الو�سط  بالعبي  �س�مب�ويل 
جوفنتو�س  مه�جم  وراء  مي�س�  ومك�سيميلي�نو  ب�نيغ� 
اإ�سب�ني� بطلة الع�مل  االإيط�يل غونزالو هيغواين، ولدى 
2010 واأوروب� 2008 و2012، التي غ�ب عنه� �س�نع اللعب 
املدرب  ي�رشك  مل  �سخ�سية،  الأ�سب�ب  �سيلف�  دافيد 
خولني لوبيتيغي امله�جم رودريغو مورينو اأ�س��سي� كم� 
يف مب�راة اأمل�ني� 1-1 فلعب الع�ئد دييغو كو�ست� اأ�س��سي� 
م�ركو  مدريد  ري�ل  من العب  بعد متريرة جميلة  الت�سجيل  اإ�سب�ني�  وافتتحت  واي�سكو.  ا�سن�سيو  م�ركو  اأم�م 
�سب�ك احل�ر�س �سريخيو رومريو، وعززت  الت�سجيل يف  وافتتح  كو�ست�، ف�خرتق املنطقة  دييغو  اإىل  ا�سن�سيو 
اجلزاء  نقطة  من  ب�لقرب  اي�سكو  ت�بعه�  اليمنى  اجلهة  على  الأ�سن�سيو  عر�سية  بعد  االأرق�م  روخ�«  فوري�  »ال 
يف مرمى احل�ر�س ويلي ك�ب�يريو الذي دخل بدال من رومريو امل�س�ب، وقل�ست االأرجنتني الف�رق عن طريق 
مدافع م�ن�س�سرت �سيتي االإجنليزي نيكوال�س اوت�مندي براأ�سية جميلة بعد ارتق�ئه اأعلى من �سريخيو رامو�س 
اثر ركنية لب�نيغ� اأخط�أ احل�ر�س دافيد دي خي� بت�ستيته�، ويف ال�سوط الث�ين، �سجل اي�سكو هدفه الث�ين بعد 
كرة بداأه� اندري�س ايني�ست� ومرره� اي�غو ا�سب��س اإىل العب ري�ل مدريد، واأ�س�ف العب و�سط ب�يرن ميونيخ 
م�ستفيدا من  اخل�م�س  ا�سب��س  اي�غو  �سجل  ثم  بعد جملة متريرات،  الرابع  الهدف  الك�نت�را  تي�غو  االأمل�ين 

خروج ك�ب�يريو خ�رج منطقته، وجنح اي�سكو بتحقيق اله�تريك من ت�سديدة اأر�سية من داخل املنطقة.

اإيطاليا تعادل اإجنلرتا يف الرمق الأخري
اإيط�لي� 1-1 يف مب�راة دولية  اأر�سه مع �سيفه منتخب  تع�دل منتخب اإجنلرتا على 

ودية على ملعب وميبلي �سمن ا�ستعدادات االأول ملوندي�ل رو�سي� 2018، واأم�م 
82 األف متفرج يف لندن، ا�ستع�د جيمي ف�ردي طريق ال�سب�ك للمرة االأوىل مع 
املنتخب االإجنليزي منذ �سنة، يف مب�راة عجز العبو املدرب غ�ريث �س�وثغيت 
يف ح�سمه�، فيم� عو�ست اإيط�لي� ومدربه� املوؤقت لويجي دي بي�جيو خ�س�رته� 
بثن�ئية اأم�م االأرجنتني برغم غي�ب ليونيل مي�سي، وال تزال اإيط�لي� تعي�س اأزمة 

عدم الت�أهل اإىل نه�ئي�ت املوندي�ل الأول مرة منذ 60 ع�م�ً بخ�س�رته� يف امللحق 
االأوروبي اأم�م ال�سويد والتي اأدت اإىل اإق�لة املدرب ج�نبيريو فنتورا.  وك�ن ال�سوط 

االأول مفتوح�ً �سهد ت�سجيل هدف وحيد عن طريق جيمي ف�ردي هداف لي�سرت �سيتي، 
جي�سي  من  خ�طفة  متريرة  بعد  دون�روم�  ج�نلويجي  احل�ر�س  مرمى  يف  قوية  بت�سديدة 

لف�ردي مع  االأول  الهدف  ال�س�بع، وهذا  الدويل  االأخري �سد هولندا، م�سجال هدفه  الفوز  لينغ�رد �س�حب هدف 
منتخب اإجنلرتا منذ 26 م�ر�س 2017 �سد ليتواني�، وبعد خط�أ من املدافع جيم�س ت�ركوف�سكي الذي خ��س مب�راته 
�سب�ك  فيه�  هز  مت�أخرة  جزاء  ركلة  ن�بويل  مه�جم  اإن�سينيي  لورنت�سو  �سدد  كييزا،  فيديريكو  على  االأوىل  الدولية 
احل�ر�س ج�ك بوتالند بعد االحتك�م اإىل تقنية الفيديو مل�س�عدة التحكيم واحتج�ج العبي اإجنلرتا على احت�س�ب 
الركلة التي هزت �سب�كهم للمرة االأوىل يف 6 مب�ري�ت، وتلعب اإجنلرتا يف املجموعة املوندي�لية ال�س�بعة اإىل ج�نب 

بلجيك� وتون�س وبنم�.

الربازيل تهزم اأملانيا وتثاأر لل�ضباعية
على  مهم�ً  ودي�ً  فوزاً  الربازيل  حققت 
م�ست�سيفته� اأمل�ني� 1-0 يف اإط�ر ا�ستعدادات 
املنتخبني لك�أ�س الع�مل رو�سي� 2018، و�سجل 
الهدف الوحيد غ�برييل جي�سو�س يف الدقيقة 
38، م�نح�ً منتخب بالده انت�س�راً ودي�ً بنكهة 
نه�ئي  ن�سف  يف  اأمل�ني�  �سب�عية  من  الث�أر 
الفوز  اأن  و�سحيح   ،2014 الربازيل  موندي�ل 
بهدف وحيد يف مب�راة ودية ال ي�س�وي الكثري 
املوندي�ل  نه�ئي  ن�سف  يف  اخل�س�رة  اأم�م 
وبـ7-1 لكن تيتي مدرب الربازيل بدا اأنه مهتم 
فعاًل بتحقيق فوز معنوي مهم على يزيح �سيئ�ً 
من ك�بو�س 2014 اجل�ثم على �سدور الربازيل 
تيتي  ت�سبث  وظهر  الع�مل،  حول  وع�س�قه� 
تبديله �سوى العب  ب�لنتيجة من خالل عدم 
كو�ست�  دوغال�س  بدخول  الت�سكيلة  يف  واحد 
العبني،   5 لوف  بّدل  بينم�  كوتينيو  من  بدالً 
ومل تِف قمة برلني بكل وعوده� رمب� ب�سبب 

احلذر الزائد من اجل�نبني.
الفوز  يف  ف�سل  االأمل�ين  املنتخب  اأن  يذكر 
�سد  تع�دله  بعد  االأخرية  االأربع  مب�ري�ته  يف 

اأول  وخ�س�رته  واإ�سب�ني�  واإجنلرتا  فرن�س� 
اأم�س �سد الربازيل، كم� اأنه� اخل�س�رة االأوىل 
بهدفني  فرن�س�  اأم�م  �سقوطه�  منذ  الأمل�ني� 
ع�م  اأوروب�  ك�أ�س  نه�ئي  ن�سف  يف  نظيفني 
و�سف  تيتي  الربازيلي  مدرب  وك�ن   ،2016
املب�راة ب�لقول: »املب�راة حتمل اأهمية كبرية 
ف�إن  االعرتاف  ويجب  املعنوية،  الن�حية  من 
ال  ه�ج�س  هو  املوندي�ل  يف   7-1 اخل�س�رة 
لوف  اأمل�ني�  مدرب  واأجرى  ي�سكنن�«،  يزال 
خ��ست  التي  الت�سكيلة  عن  تبديالت  �سبعة 
امل��سي   اجلمعة  يوم  اإ�سب�ني�  �سد  املب�راة 
مولر  توم��س  امله�جم  اإراحة  اأبرزه�  وك�ن 
ب�الإ�س�فة  اوزيل  م�سعود  االألع�ب  و�س�نع 
واملدافع  خ�سرية  �س�مي  الو�سط  العب  اإىل 
املخ�رشم  امله�جم  كم� حل  هوملز،  م�ت�س 
اأ�س��سي�ً،  فرينر  تيمو  من  بدالً  غوميز  م�ريو 
ملدرب  الوحيد  التعديل  ك�ن  املق�بل،  يف 
تغلبت  التي  الت�سكيلة  مع  مق�رنة  الربازيل 
على رو�سي� بثالثية نظيفة م�س�ركة فرن�دينيو 

اأ�س��سي�ً على ح�س�ب دوغال�س كو�ست�.

فالدانو: مي�ضي ي�ضتطيع منح املونديال للأرجنتني
اأعرب خورخي ف�لدانو جنم ري�ل مدريد ال�س�بق عن ده�سته من 

امل�ستوى الذي ظهر به منتخب االأرجنتني اأول اأم�س وخ�س�رته 
»م�رك�«  �سحيفة  ونقلت   ،6-1 بنتيجة  اإ�سب�ني�  اأم�م  ودًي� 
ت�رشيح�ت خورخي ف�لدانو، حيث ق�ل: »اإنه� نتيجة مريعة 
جلم�هري االأرجنتني، اإنه� ك�رثة، �سوف نتذكره� حتى موعد 
انطالق ك�أ�س الع�مل«. وعن دور غي�ب مي�سي يف تلك النتيجة 

منتخب  قي�دة  ي�ستطيع  الذي  الوحيد  هو  »الربغوث  اأو�سح: 
االأرجنتني حل�سد لقب ك�أ�س الع�مل، ولكن هيغواين مميز للغ�ية«، 

له�  �سيتعر�س  التي  الالذعة  االنتق�دات  عن  ف�لدانو،  حتدث  كم� 
�سعية املدرب خورخي �س�مب�ويل بعد تلك النتيجة، ق�ئال: »ال اأود اأن اأكون يف  و

�س�مب�ويل خالل الفرتة احل�لية«، وختم ف�لدانو حديثه بقول: »منتخب االأرجنتني اليوم وجد يف 
م�ك�سيميلي�نو ميزا العب� كبريا، اأراه على ا�ستعداد جيد للعب يف اأوروب�«.

�ضامباويل: اأحتمل م�ضوؤولية الهزمية مبفردي
الهزمية  م�سوؤولية  حتميل  االأرجنتني  ملنتخب  الفني  املدير  �س�مب�ويل  خورخي  رف�س 

تلك  يتحمل  اأنه  موؤكًدا  اأم�س لالعبني  اأول  بنتيجة 6-1 م�س�ء  اإ�سب�ني�  اأم�م  الكبرية 
نه�ية  عقب  �س�مب�ويل  ت�رشيح�ت  »م�رك�«  �سحيفة  ونقلت  مبفرده،  اخل�س�رة 

اأ�سعر  تلقين�ه�،  التي  االأهداف  م�سوؤولية  »اأحتمل  ق�ل:  حيث  الودي  اللق�ء 
حزن  ينت�بهم  »الالعبون  وت�بع:  املب�راة«،  تلك  مثل  تقدمي  ب�سبب  ب�الأ�سى 
�سديد ولكن يجب اأن نتعلم من تلك املواقف، ال يجب اأن تتكرر تلك املب�راة 

يف ك�أ�س الع�مل«.
وعن غي�ب مي�سي عن املب�راة اأ�س�ف: »مي�سي تدرب معن� اأم�س ولكن �سب�ح 
اليوم �سعر ب�إنزع�ج�ت جديدة لذا ف�سلن� اإراحته من امل�س�ركة يف املب�راة، 

لكنه ظل بج�نب الفريق ودعم املجموعة التي بداأت اللق�ء«، واختتم: »ح�ولن� 
اال�ستحواذ على الكرة اأم�م اإ�سب�ني� منذ البداية، لكنن� يف ال�سوط الث�ين ذهبن� اإىل 

الهجوم بطريقة مفرطة، علين� اأن نحلل تلك االأخط�ء ونتعلم منه�، مل اأر فرًق� كبرًيا 
يف امل�ستوى مثل م� حدث يف لق�ء اليوم«.

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

�ضاوثجيت يطعن يف تقنية الفيديو
فريقه  حرم  بعدم�  امل�س�عد،  الفيديو  حكم  نظ�م  ا�ستخدام  يف  اإجنلرتا  منتخب  مدرب  �س�وثجيت  غ�ريث  �سكك 
وبدا  ودية،  مب�راة  يف  اإيط�لي�  على  الفت  فوز  ومن  التوايل  على  ال�س�د�سة  للمب�راة  نظيفة  ب�سب�ك  اخلروج  من 
جيمي  افتتح  بعدم�  مرات   4 الع�مل  بطلة  اإيط�لي�  اأم�م  مرت�ح�  الع�مل  لك�أ�س  ي�ستعد  الذي  االإجنليزي  املنتخب 

ا�ستعدادات  املب�راة عن  بعد  احلديث  يكون  اأن  من  بدال  لكن  الت�سجيل،  ا ف�ردي  جنلرت اإ
امل�سجعة لنه�ئي�ت رو�سي�، حتول اإىل حكم الفيديو امل�س�عد عقب احت�س�ب 

اإيط�لي� البديل بعد خم�لفة من  ركلة جزاء ل�س�لح فيدريكو كييزا العب 
قبل  لفرتة طويلة  اللعب  وتوقف  ت�ركوف�سكي داخل املنطقة،  جيم�س 
اأن يتم اإبالغ احلكم االأمل�ين دينيز اأيتكني ب�حت�س�ب ركلة اجلزاء التي 
نفذه� لورينت�سو اإن�سيني بنج�ح ليمنح اإيط�لي� التي �ستغيب عن ك�أ�س 
التع�دل 1-1، و�سيتم ا�ستخدام نظ�م حكم الفيديو امل�س�عد  الع�مل 
يف نه�ئي�ت ك�أ�س الع�مل الأول مرة يف وقت الحق هذا الع�م، وبدا على 
�س�وثجيت بو�سوح عدم االقتن�ع، وق�ل: »اأن� �سعيد اأنن� ل�سن� يف ك�أ�س 

اإنه  كذلك،  لي�س  وهو  و�رشيح،  وا�سح  القرار  اأن  اأعتقد  االآن،  الع�مل 
قرار ميكن من�ق�سته طيلة اليوم«، واأ�س�ف: »بدا اأن جيم�س ت�ركوف�سكي 

ح�ل«،  اأي  على  اأر�س�  �سي�سقط  وك�ن  يرك�س�ن،  ك�ن�  االثنني  لكن  فوقه 
ح�الت  يف  اأن  اأعتقد  ال  ب�لفعل،  جيدة  ك�نت  احلكم  روؤية  اأن  »اأعتقد  وت�بع: 

مم�ثلة �سيو�سح حكم الفيديو االأمور«.
واأعرتف �س�وثجيت ب�أن هذه التكنولوجي� موجودة االآن لت�ستمر حتى لو يعتقد اأن قرار احلكم يجب اأن يكون نه�ئي�، 
وم�سى ق�ئال: »ب�سكل ع�م هذا هو الطريق ال�سحيح لكني اأف�سل اأن تكون قرارات احلكم نه�ئية، اإذا اجتهن� للتكنولوجي� 
فنظ�م حكم الفيديو امل�س�عد �سيكون هو املن��سب، لكن يجب اأن تكون القرارات وا�سحة و�رشيحة واإال �ستكون جمرد 

راأي اآخر، ويجب اأن تكون هن�ك و�سيلة اأف�سل للتوا�سل مع امل�سجعني«.
وق�ل ت�ركوف�سكي، الذي قدم اأداء جيدا يف ظهوره الدويل االأول بعيدا عن هذه الواقعة، اإنه� مل تكن ركلة جزاء بينم� 
ق�ل اآالن �سرير ق�ئد منتخب اإجنلرتا ال�س�بق اإن نظ�م حكم الفيديو امل�س�عد يواجه خطر الت�سبب يف فو�سى، وكتب 
على تويرت: »اإذا مت جت�هل املواقف الوا�سحة وال�رشيحة، �سيكون عليك يف الواقع مراجعة كل قرار و�ستدخل اللعبة 

يف فو�سى«.
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اإلهام �ساهني ت�ؤدي منا�سك العمرة  جنم �س�ري يك�سر رقبته ويده يف حادث م�ؤمل

تعرف اإىل املر�ض النادر الذي اأ�ساب املغنية �سيلني دي�ن

لها  �صوراً  �صاهني  اإلهام  ن�رشت 
من داخل امل�صجد احلرام، حيث 
وقد  العمرة،  منا�صك  توؤدي  كانت 
عرب  لها  بتعليق  ال�صور  اأرفقت 
قالت  ان�صتقرام  على  ح�صابها 
انتى من  »اأمى  النجمة امل�رشية: 
لأعي�ش   ... عمره  من  اأهدانى 
اأجمل �صنني عمري .... اأدعوا اهلل 
اإن يقبل هديتى لكى.. اللهم اأرحم 
لها«،  وا�صعة ل حدود  اأمى رحمه 
العمرة  توؤدي  اأنها  بذلك  كا�صفة 
لروح والدتها الراحلة، خا�صة واأن 
توقيت الرحلة يتزامن مع منا�صبة 

يوم عيد الأم.
حجاب  من  ده�صته  اأبدى  البع�ش 
فهو  ال�صورة،  يف  �صاهني  اإلهام 

على  بر�صوم  مزيناً  اللون  اأ�صود 
�صكل عيون، حيث طالبها اجلمهور 
بارتداء حجاب ملون  تعليقاته  يف 

بدلً من الأ�صود. 
التوا�صل  مواقع  رواد  تداول  وقد 
لإلهام  اأخرى  �صوراً  الجتماعي 
فيها  برفقتها  كانت  �صاهني، 
التي  بو�صي  املعروفة  الفنانة 
�صاركتها اأداء العمرة اأي�صاً اجلدير 
النجمتني �صتغيبان عن  اأن  بالذكر 
 ،2018 رم�صان  م�صل�صالت  دراما 
لإلهام  ظهور  اآخر  كان  حيث 
»ليايل  م�صل�صل  من خالل  �صاهني 
عر�صه  مت  والذي   »6 احللمية 

املو�صم املا�صي.

عامل املو�سة الفرن�سي

ماذا بعد رحيل م�سمم الأزياء ال�سهري اأوبري دو جيفن�سي      

فينيه  فيليب  الأزياء  م�صمم  وقال 
اأثناء  تويف  جيفن�صي  »ال�صيد  اإن 
مار�ش   10 ال�صبت  يوم  نومه 
وعائالتهم  اأ�صقائه  واأولد   2018
النباأ«واأو�صح  بهذا  مفجوعون 
فينيه اأن »مرا�صم الدفن �صتقت�رش 
منه«ويعترب  املقربني  اأقرب  على 
له  اأزياء  عر�ش  اأول  من  جيفن�صي 
التي  الدار  مغادرته  اإىل   1952 يف 
والتي    1995 �صنة  ا�صمه  حتمل 
اأ«ل  ملجموعة  يف1988   بيعت 
مل�صاته  و�صع  وقد  اأت�ش«.  اأم  يف 
اخلا�صة على جمال املو�صة ملدة 
الأنيقة،  بت�صاميمه  �صنة  اأربعني 
مثل الف�صتان الأ�صود ال�صهري الذي 
اأودري هيبورن يف  ارتدته املمثلة 

فيلم »بريكفا�صت اأت تيفانيز«.

رمز الأناقة الفرن�سية 

جمموعة  رئي�ش  اأرنو  برنار  وقال 
دو  »اأوبري  اإن  اأت�ش«،  اأم  يف  »األ 

فريدة  مكانة  اأعطى  جيفن�صي 
الذين  الأزياء  م�صممي  بني  لداره 
اإىل  باري�ش  ارتقاء  يف  �صاهموا 
العاملية  املو�صة  عوا�صم  م�صاف 
كيف  عرف  وقد  اخلم�صينات.  يف 
هما  اأزيائه  يف  ميزتني  بني  يوفق 
للزمن،  والعابر  البتكاري،  احل�ش 
اأكان يف ف�صاتني ال�صهرة الطويلة اأو 

يف املالب�ش اجلاهزة للنهار«.
بذكرى  الأزياء  دار  واأ�صادت 
منوهة  بيان،  يف  موؤ�ص�صها 
جمال  يف  البارزة  »ب�صخ�صيته 
وبرمز  الراقية،  الفرن�صية  الأزياء 
الأناقة الباري�صية لأكرث من ن�صف 
التي  الب�صمات  تزال  ول  قرن. 
ومقاربته  املجال  هذا  يف  خلفها 
يومنا هذا  للمو�صة ملمو�صة حتى 
للزمن«وقد  عابرة  واأعماله   ...
العام  كبري  معر�ش  له  خ�ص�ش 
املا�صي يف منطقة كاليه ال�صمالية 

التي يتحدر منها.
كانت  التي  هيبورن  عنه  وقالت 

اأعمالها  يف  ت�صاميه  تختار 
اإن  اليومية  وحياتها  ال�صينمائية 
الوحيدة  هي  جيفن�صي  »مالب�ش 
التي تريحني. وهو مل يكن ي�صمم 
الأزياء فح�صب بل اأي�صا ي�صاهم يف 
امل�صمم  ال�صخ�صية«وقال  اإ�صعاع 
ف�صتانا  اختارت  التي  املمثلة  عن 
بورود  منمقا  توقيعه  من  عاجيا 
اأو�صكار  جائزة  ت�صلمها  عند 
تليق  املالب�ش  »كل  يف1954 

بقوامها«.
ومن الأزياء الأخرى ال�صهرية التي 
الف�صتان  جيفن�صي،  توقيع  حملت 
جاكي  ارتدته  الذي  املزخرف 
الر�صمية  الزيارة  خالل  كينيدي 
يف  فرن�صا  اإىل  كينيدي  للزوجني 
احلداد  1961، ف�صال عن مالب�ش 
ويند�صور  لدوقة   1972 �صنة 
ال�صوف  كريب  من  امل�صنوعة 
ومعطف  ف�صتان  من  واملوؤلفة 

م�صدودين بحزام جلدي.

اأعلن م�سمم الأزياء فيليب فينيه ، اأن امل�سمم ال�سهري اأوبري دو جيفن�سي والذي اأ�س�س دارا حتمل ا�سمه، تويف »خالل نومه« 
عن 91 عاما. واأ�ساف فينيه اأن عائلته حتت وقع ال�سدمة، مو�سحا اأن مرا�سم الدفن �ستقت�سر على اأقرب املقربني منه تويف 

م�سمم الأزياء الفرن�سي ال�سهري اأوبري دو جيفن�سي الذي اأ�س�س دارا حتمل ا�سمه واألب�س اأودري هيبورن ملهمته، عن 91 عاما، 
بح�سب ما ك�سف �سريكه يف بيان الثنني.

طالل  ال�صوري  الفنان  تعر�ش 
مارديني لك�رش يف اإحدى فقرات 

موقع  يف  الي�رشى،  ويده  رقبته 
من  الر�صيد«،  »هارون  ت�صوير 

لين«،  »غولدن  �رشكة  انتاج 
واإخراج  جحا،  عثمان  وكتابة 
و�صقط  اخلري  ابو  الباري  عبد 
اأثناء  الأر�ش  على  مارديني 
�صريه نحو غرفة املالب�ش، قبل 
امل�صفى، وخ�صوعه  اىل  ا�صعافه 

للعالج الالزم.
ح�صابه  يف  مارديني  ون�رش 
»في�صبوك«  ال�صه�صي على موقع 
�رشير  على  من  �صورة 
 « بالقول:  معلقاً  امل�صت�صفى، 
احلمد هلل  رقبتي.  و  ايدي  راحو 

مرقت على هيك و ب�ش«.
امل�صل�صل  يف  مارديني  ويوؤدي 
»الف�صل  �صخ�صية  التاريخي 

اىل  الر�صيد،  وزير  الربيع«  بن 
اأبرز  من  �صخمة  تر�صانة  جانب 
راأ�صهم  على  العرب،  املمثلني 
»هارون  ب�صخ�صية  خويل  ق�صّي 
)مو�صى  فهد  وعابد  الر�صيد«، 
النمر  املح�صن  وعبد  الهادي( 
وكاري�ش  الربمكي(  )جعفر 
امل�رشي  ويا�رش  )زبيدة(  ب�ّصار 
غلّوم  وحبيب  الربمكي(  )يحيى 
)ا�صماعيل( وكندة حّنا )العّبا�صة( 
و�صمر  )�صريين(  عمران  واآ�صيل 
غزايل  ورمي  )اخليزران(  �صامي 

)ذات اخلال( و�صواهم.

العاملية  الفرن�صية  ااملغنية  تعّد 
اأهم  من  واحدة  ديون  �صيلني 
العديد  عرب  جيلها،  يف  املغنيات 
اأعجبت املاليني  التي  الأغاين  من 
اأكرب  �صهرة  وحققت  العامل،  حول 
»تيتانيك«  فيلم  اأغنية  تاأديتها  بعد 
الذي حاز جناحا باهرا، ا�صتفادت 
الأغنية يف م�صتوى  تلك  اأي�صا  منه 

النت�صار والعاملية.
باللغة  الكندية  املغنية  لكن 
الأخرية  الآونة  يف  تعاين  الفرن�صية 
من م�صكلة �صحية ا�صطرتها لإلغاء 
يوؤثر  نادر  مر�ش  ب�صبب  احلفالت 
لي�ش  املر�ش  هذا  اأذنها.  على 
يجعل  لكنه  ذاته،  بحد  خطريا 
الغناء �صعبا للغاية يف هذه احلالة، 
و�صيكون من ال�رشوري التغلب عليه 
بجراحة ب�صيطة للعودة اإىل الغناء.

»احلظ مل يكن يف جانبي موؤخًرا ... 

مل اأ�صتطع النتظار حتى اأعود اإىل 
باملر�ش،  اأ�صعر  زلت  وما  امل�رشح 
الذين  اأولئك  جلميع  اأعتذر 
فيغا�ش  ل�ش  اإىل  لرحلة  خططوا 
اأنا  كم  اأعلم  عر�صي.  مل�صاهدة 
للغاية«..  اآ�صفة  اأنا  لالآمال،  خميبة 
هكذا قالت النجمة الفرن�صية هذه 
اجلمل القليلة بعد اإلغاء �صل�صلة من 
نوفمرب  يف  املو�صيقية  احلفالت 
ب�صبب   2017 الثاين(  )ت�رشين 
يناير  يف  ثم  الظهر،  يف  م�صاكل 
لتجد  احللق،  التهاب  ب�صبب   2018
نف�صها  الأ�صل  الكندية  املطربة 
مرة  عرو�صها  اإلغاء  اإىل  م�صطرة 
اأخرى يف »م�رشح ق�رش �صيزار« يف 
ل�ش فيغا�ش، يف الوليات املتحدة 
الأمريكية، من 27 اآذار )مار�ش( اإىل 

18 ني�صان )اأبريل(.
وكنتيجة لكل هذا، �صتخ�صع املغنية 

الفرن�صية اىل عملية جراحية لعالج 
عام  منذ  اأ�صابها  الذي  املر�ش 
الإ�صتاكي  »القرن  وا�صمه  تقريبا 
املت�صع«. وحتى الآن، متكنت �صيلني 
من  املر�ش  اأعرا�ش  تخفيف  من 
خالل عالجات خمتلفة على �صكل 
قطرات، لكن يف الأ�صابيع الأخرية 
فعالة،  هذه  العالج  طرق  تعد  مل 
مما اأجربها على اخل�صوع جلراحة 
�صحيفة  كتبته  ما  ح�صب  طفيفة، 

»جورنال دي مونرتيال«.
»ع�صة  اأي�صا  مر�صها  على  ويطلق 
يتعلق  نادر  مر�ش  وهو  البوق«، 
الأذن  بني  يربط  الذي  باجلزء 
من  اخللفي  واجلزء  الو�صطى 
الأنف واحللق، ويعمل على معادلة 

ال�صغط يف الأذن.
�صغط  يكون  القناة،  هذه  بف�صل 
الهواء يف الأذن الو�صطى هو نف�صه 

اخلارجية.  الأذن  يف  املوجود 
وعادة، يتم اإغالق اأنبوب الإ�صتاكي، 
اأو  ما  �صيئا  تبتلع  عندما  ولكن 
عندما تتثاءب، فاإنه ينفتح لل�صماح 
ال�صغط،  وموازنة  بتعميم  للهواء 
ويف حالة القرن اأو البوق الإ�صتاكي 
املت�صع، تبقى القناة مفتوحة ب�صكل 
ميكنك  لذلك،  ونتيجة  متقطع، 
بك،  اخلا�ش  الرنني  �صوت  �صماع 
نب�صات  و�صوت  تنف�صك،  و�صوت 
لي�صت  الأعرا�ش  وهذه  قلبك، 
الغناء  جتعل  لكنها  جدا،  خطرية 
�صعبا للغاية. ومبا�رشة بعد عودتها 
من عمليتها اجلراحية، التي حتتاج 
بعدها لفرتة نقاهة تقارب ال�صهر، 
�صيلني  املغنية  باإمكان  �صيكون 
ديون ا�صتئناف براجمها والبدء يف 
اأنحاء  جميع  عرب  ال�صيفية  جولتها 

العامل.
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اإ�صدارات
كتاب “الّن�صاء والإرهاب – درا�صة جندرّية ” لآمال قرامي ومنية العرفاوي

ن�سال غريبي مبدع تون�سّي يف الثالثني من عمره �ساحب قلم �سّيال �سبق ن�سر ن�سو�سه يف عدد من املنابر الثقافية  لكن العطالة التي كان يعي�س على وقعها 
اجربته على ا�سياء كثرية موجعة اآخرها اأنه و�سع حّدا حلياته عرب االنتحار �سنقا منذ اأيام .

االنتحار  ظاهرة  كون  من  برغم 
التون�سّية  القريوان  حمافظة  يف  
اغلب  الأن  مقلقة   ظاهرة  �سارت 
ال�ّسباب  و  التالميذ  �سحاياها من 
الذين اأغلقت يف وجهوهم كّل �سبل  
االنتحار  لكن  و  الكرمية  احلياة 
اأزل  منذ  الكّتاب  عرفها  ظاهرة 
اختاره  الذي  فامل�سري  بعيد 
�سبقته  غريبي  ن�سال  �سديقنا 
“فرجينيا  االنكليزية  الكاتبة  اليه 
التي  تلك   )1941-1882( وولف” 
جيوبها   يف  احلجارة  مبلئ  قامت 
باالإ�سافة   النهر،  نف�سها يف  لتغرق 

اإرن�ست   ” االأمريكي  للروائي  
الذي  همينغوي”)1961-1899(  
املبدع  ،و  املفّكر  راأ�سه  اأعدم 
امل�سري  نف�س  قاتلة  بر�سا�سة 
عرفه امل�رسحي و الكاتب الروائي 
مي�سيما”)1925  “يوكيو  الياباين 
على  انتحر  الذي  هذا   )  1970-
�سيف  بغرز  ال�ّساموراي  طريقة 
تركت  الن  و   ، بطنه  يف  طويل 
يف  و�سّية  وولف”  “فرجينيا 
األقى  الأن   و  لزوجها  ر�سالة  �سكل 
انتحاره  قبل  مي�سيما”  “يوكيو 
ع�سكري  األف  حوايل  اأمام  خطابا 

التوجه  خطر  لهم  يبني  طوكيو  يف 
الروح  على  واحلفاظ  للغرب 
�سد  لالنقالب  واإلهامهم  اليابانية 
االإمرباطور وا�ستعادة ال�سلطة فان 
فعل  غريبي  ن�سال  املبدع  رفيقنا 
تدوينة  عرب  تقريبا   ال�سيء  نف�س 
ال�سفحات  اإحدى  يف  في�سبوكية 
االأدبية التي  كان يف اإدارتها وهي 
�سفحة”كتب ممنوعة ونادرة” التي 
بتاريخ  املن�سورة  و�سّيته  ت�سمنت 
ال�ّساعة  على   2018 27مار�س 
و  املوجعة  الو�سّية   هذه   16:07
املوؤّثرة يعتقد اأنها �سبقت انتحاره 

بدقائق 

و�سية قبل 
مواجهة املوت

اأنا االآن ال �سيء، تف�سلني خطوة عن 
غريب  قفزة،  فلنقل  اأو  الال�سيء، 
اأبخ�س ثمنه، دينار  اأمر املوت ما 
ون�سف الدينار ثمن احلبل، وبع�س 
ما  احلقيقة  اأمر  ال�سجائر، غريب 
اأبخ�سها ثمنها لكننا ال نرى، منلئ 
اأب�سارنا وب�سائرنا دوًما باالأوهام، 
ال  تفا�سيل  احلقيقة  ت�سري  حتى 

نراها .. نحن ال نرى غري ما نريد 
غري  االأخ�رس  من  نرى  ال  روؤيته، 
ياب�سة حّتى تختلط علينا االألوان، 
اأحّبتي،  �ساأن  �ساأننا  ومفاهيمها، 
اأّنني  يظّنون  توا�سعي  رغم  الذين 
عي�سى، فاإذا ما �سّدقوا ما اّدعوا، 
ال  فراحوا  االأمر،  عليهم  اختلط 
واملع�سم،  القلب  بني  يفرقون 
على  تنهمل  اأوتادهم  و�سارت 

�سدري ك�سهام الوغى ..
اأمركم  غريب  بل  اأمرهم،  غريب 
جميًعا اإذ تظنُّون مبوتي اأّنني اأناين، 
ميكن  ما  اأبعد  احلقيقة  يف  لكنني 
التفا�سيل،  االأنانية، دققوا يف  عن 
لو كنت كما تّدعون لكنت التهمت ما 
ا�ستطعت من اأدوية اأمي املري�سة 
يقني  على  اأعلم  لكنني  ورحلت، 
�ستن�رسف  امل�سكينة  عائلتي  اأّن 
التعازي،  اإىل مرا�سم دفني وقبول 
لها  ي�سرتوا  اأن  بالتاأكيد  و�سين�سون 
معدتي،  يف  دفن  الذي  بدل  دواء 
باالأنانية  كنت  لو  اأفعل،  مل  لكنني 
بنف�سي  رميت  لكنت  تّدعون،  التي 
اأمام �سيارة على عجل، اأو من فوق 
بناية عالية، لكن، حر�سا مني اأن ال 
تتلف اأع�سائي، التي اأو�سي بالتربع 

مبا �سلح منها، مل اأفعل ..
امل�سّيقة  عائلتي  اأحّبتي،  �سادتي، 
باأنف�سكم  اأو�سيكم  واملو�ّسعة، 
اأحّبوهم   .. حّبا  وباأوالدكم  خريا، 
لتوا�سل  حتّبوهم  ال  الأنف�سهم، 
لهم  اختاروا  فيهم،  اأنف�سكم 
واأرقاها،  اأعظمها  االأ�سماء  من 
ذلك  يف  احلر�س  �سديدي  وكونوا 
ال�سمه،  رهني  �سادتي  فاملرء   ..
�ساأين، اأم�سيت عقودي الثالثة بني 
علّموا   .. وغربة  و�ساللة  ن�سال 
اأطفالكم اأّن احلّب لي�س بحرام، واأّن 
ت�ستثمروا  ال  مبيوعة،  لي�س  الفّن 

فيهم،  ا�ستثمروا  بل  اأجلهم،  من 
والكتب  املو�سيقى  حب  علموهم 
.. ال�ّساعة االآن الرابعة بعد الظهر، 
مار�س  من  والع�رسون  ال�سابع  من 
عن  اأفارقكم  واألفني،  ع�رس  �سبعة 
اأ�سهر  واأربع  اأ�سبوعان  تناهز  �سن 
اأحبكم    .. �سنة  وثالثون  واثنان 
واأخ�س  ا�ستثناء،  دون  جميعا 
الع�رسينية  تلك  هريا،  بالذكر 
اإينا�س، تلك الربيئة التي �سيطنتها 
احلياة وحبي .. اآ�سف من اجلميع.

انتهى ..

ادق بن مهني  بقلم ال�سّ
 

االأوىل  طبعته  يف  الكتاب  �سدر 
م�سكيلياين  دار  عن   2017 اأواخر 
للّن�رس والّتوزيع-تون�س .وهو ي�سّم 

540 �سفحة من احلجم الكبري.
قرامي  اآمال  مقّدمة  اأقراأ  واأنا 
كيف  تذكر  فاأ�سمعها  للكتاب 
يعيب عليها “بع�سهم” خو�سها يف 
مباحث �سّتى ال متّت الخت�سا�سها 
والفكر  احل�سارّية  الّدرا�سات   :
اجلامعة  اأّيام  تذّكرت  االإ�سالمّي 
كان  وكيف  ال�ّسبعينات  مطلع 
بالتخلّف  يو�سمون  العربّية  طلبة 
ونحن  اكت�سفنا  وكيف  والّرجعية 
العربّية يقفون  اأّن طلبة  بال�ّسجون 
الّتنظيمات  من  االأّول  ّف  ال�سّ يف 
املقموعة ومن تعبريات احلداثة. 
ثّم �سمعت ابنتي �سغرية ت�ساألني ما 
�سك يا اأبي ويف  مهنتك وما تخ�سّ
؟و�سمعتني  تخّرجت  ميدان  اأّي 
برج  جامعة  خّريج  اأنا   : اأجيبها 
الّرومي واحلياة األزمتني باأن اأتعلّم 

مهنا خمتلفة كثرية.
اأنطلق  اأن  وبدل  اأتعّث  اأّنني  ها 
الكتاب  عن  انطباعاتي  اأقّدم 
علّي  ي�ستع�سي  “اأناي”  اإىل  اأنقاد 

التخلّ�س منه.
الكتاب.وح�رست  جّل  قراأت 
 . مناق�ساته  من  وبع�سا  تقدميه 
لها  تدّخالت  من  كاتبته  وعرفت 
وتكّونت   . حف  ال�سّ وعلى  تلفزّية 
لون  عليها  غلب  عنها  �سورة  يل 
الّن�سال   . واملكابدة  الّن�سال 
حّرا  بالفكر  بالفكر.  واملكابدة 

اإن�سانية  اإىل  ومتطلّعا  وحداثيا 
االإن�سان حّقة وكاملة .

اآمال  اأّن  اأعتقد  اأنا   : فكرة  على 
�سباب  عاي�ست  كانت  لو  قرامي 
لكانت  املا�سي  القرن  �سبعينات 
جامعة  من  تخّرجت  اأي�سا  هي 
برج… عفوا اأق�سد فرعها بق�رس 
اأ�سند  وحّتى   . مبّنوبة  االأمريات 
اإّن “�سارق الّطماطم ” و  من قال 
الّذهاب  ” يحّببان  اأّمي  “نّظارات 
اأّن  اأح�ّس  اإيّن  اأقول  ال�ّسجن  اإىل 
يخاف  ال  فكر  قرامي  اآمال  فكر 
ال�ّسجن ولذا فهي اآيلة اإىل ال�ّسجن 
تتدحرج  بالدنا  ا�ستمّرت  ما  اإذا 

اإىل القرون اخلوايل.
اأّي  من  اأكث  الكتاب  يف  ي�سّد  ما 
هو   ، مو�سوعة  جاء  اأّنه  �سيء 
بالّدرا�سات  يّت�سل  فيما  مو�سوعة 
�سّمتها  هكذا   . اجلندرّية 
اأن  من  خوفا  رمّبا  اجلامعات 
لو  “بع�سهم”  على  االأمر  يختلط 
مو�سوعة  وهو  “جن�سّية”  �سّميت 
تعريفه  االإرهاب:  يخ�ّس  فيما 
و”اأ�سله وف�سله” وتناوله بالّدر�س 
والّتعليل  واملقارنة  وال�رّسح 
يهّم  فيما  مو�سوعة  وهو  والّتدليل 
يف  املراأة  اندماج  خ�سو�سيات 
يل  يبدو  فكرة  وعلى   (. االإرهاب 
اأّن ا�ستبدال الواو بفي يف العنوان 
اأن�سب.(  وهو مو�سوعة  يكون  قد 
لة  يف امل�سادر واملراجع ذات ال�سّ
 . تفّرعاته  مبختلف  مبو�سوعه 
اأكون  ال  اأح�ّسني  اخل�سو�س  ويف 
عادال اإذا مل اأ�رس اإىل اعتماد اآمال 
قرامي املتمّيز على تكنولوجيات 
تطلّبه  ما  واإىل  اجلديدة  االّت�سال 

جهد  من  بّد  وال  ذلك  منها 
و�سخاء.

الكتاب  متّيز  مو�سوعة  اأّنه  واإىل 
.توا�سع  بالّتوا�سع  بتم�ّسك 
املو�سوعّيني  العلماء.توا�سع 
.توا�سع من كّفوا بعد عن الف�سل 
والفروع  املجاالت  بني  املق�سلّي 
كّل  قبل  هو  فالكتاب   . املعرفّية 
االأجوبة  .اأّما  الأ�سئلة  طرح  �سيء 
يقّدمها  منها  يتهّرب  مل  واإن  فهو 
يف  يرتّدد  وال  وحتّفظ  بحذر 
من  ت�ستثريه  ما  وراء  االن�سياق 
اأ�سئلة اأخرى واإىل كّل ذلك مل يقف 
الكتاب عند الّدرا�سات ” املكتبّية 
اأو  ا�ستعرا�س وحو�سلة  اأو عند   ”
بل حاول  االآخرين  بحوث  مقارنة 
يف  ا�ستطاع  ما  قدر  مي�سي  اأن 
انخرطن  ن�ساء  حاالت  مقاربة 
باأخرى. اأو  ب�سفة  االإرهاب  يف 
حفّية  وهذا ما تعلّقت به هّمة ال�سّ
حاولت  قد  العرفاوي.وهي  منية 
جهدها اعتماد اال�ستق�ساء الفعلّي 
�سبيال ومنهجا واإذ ا�ستع�سى ذلك 
�سعت  بل  وت�سلّم  يديها  تنف�س  مل 
اإىل ر�سم مالمح ن�ساء انخرطن يف 
االإرهاب تون�سيات وغري تون�سّيات 
اأفلحت يف جمعه من مراجع  مّما 

وملّفات.
هذا الكتاب و اإذن مقاربة ومنهج 
وا�ستثارة لل�ّسعي اإىل االإدراك. وهو 
والّطلبة. للباحثني  ثمينة  هدّية 

تفاقم  فهم  درب  على  وعالمة 
الّظاهرة وت�سّعباتها .ودر�س يتعنّي 
اأن  فيه  خرباء  املح�سوبني  على 
وكمتابع غري خمت�ّس  فيه  يتاأّملوا 
لل�ّساأن العاّم اأوّد اأن اأزيد ت�ساوؤالت 

– اأمل   : الكاتبتني بع�س ت�ساوؤالت 
ب�رسورة  لالعرتاف  االأوان  يحن 
األي�س   : احلامي  ال�ّسوؤال  طرح 
مو�سوعيا  ا�ستتباعا  االإرهاب 
�سّطره  كما  للّدين  منه  مفّر  وال 
الفقهاء وكما يبّثه من تهافتوا عليه 
الّدنياوّية  الأغرا�سهم  ي�سّخرونه 

الح العاّم؟ الّتي ال �ساأن لها بال�سّ
فيما  املنا�سب  من  يكون  اأال   –
يخ�ّس احلال يف بالدنا اأن من�سي 
يف التعّمق اأكث يف الّتف�سريات الّتي 
وتطّورها  الّظاهرة  لربوز  تقّدم 
القدمي  الّتاريخ  اإىل  بالّرجوع 
نزاعات  بالدنا  فيه  عرفت  الّذي 
ا�سطبغت  �سّتى  وان�سقاقات 
بالّدين واإىل التاريخ الو�سيط الّذي 
�سالت خالله دماء كاالأنهار لفر�س 
اأو  مذهب  �سوكة  ك�رس  اأو  مذهب 

ا�سئ�سال مذهب؟ 
اأن  علينا  املتعنّي  من  واألي�س   –
ل اجلنوح لل�ّسلم  نتاأّمل حقيقة تاأ�سّ
بالعنف  عالقتنا  يف  وننظر  فينا 

حّكاما و�سعبا واأ�رسا واأفرادا؟
املعطيات  نتناول  ونحن   –
املتعلّقة باالإرهاب ونرغب يف فهم 
ا�ست�رسائه بني ال�ّسباب والّن�ساء اأال 
يلزمنا اأن نتعّمق يف ظواهر اأخرى 
متزامنة  اأو  موازية  اأو  �سلة  ذات 
رف�س  اأو  وكف�سل  ك”احلرقة” 
العديد من مهاجرينا االندماج يف 

جمتمعات مهاجرهم؟
من  نتوّقى  اأن  ميكن  هل   –
اأّن  واحلال  نقاومه  اأو  االإرهاب 
�سيئا ال يتغرّي لفائدة عاّمة الّنا�س 
ونقاوم  احللم  نزرع  اأن  ودون  ؟ 
الّتي  اجلدران  ون�سقط  االإحباط 

تكّبل االإبداع؟
نواجه  اأن  ميكننا  �سحيح  هل   –
ال�ّسيا�سّية  بطبقتنا  االإرهاب 
الّّرائجة  وبجداالتنا  احلالّية 
الّتعّدد  وبرف�س  وب�سف�سطتنا 
الّظاهرّي  الّتوافق  اإىل  وبالّركون 
ال�ّسباب  وبنبذ  واملخادعة 

و”حقرته”؟
– األي�ست مقاومة االإرهاب مرتهنة 
مبقاومة الف�ساد مبختلف اأ�سنافه 
من  فينا  هل  ؟ولكن  تاأبيده  بدل 
من  فينا  هل  بل  ذلك  على  يقدر 

يرغب يف ذلك حّقا؟
واأخريا هذا ال�ّسوؤال كّنا تطارحناه 
فقيدنا عبد الرّزاق بن احلاج زكري 
واأنا  الوّزيني  را�سية  دربه  ورفيقة 

ذات �سفرة بني جربة وتون�س:
ن�ساء  ا�ستفادت  مدى  اأّي  اإىل   –
الّتي  احلقوق  من  حّقا  تون�س 
واأمل  القانون؟  اإّياها  اأعطاها 
يح�سل يف وعي اأو الوعي كثريات 
اإح�سا�س بغنب اأكرب جّراء حرمانهّن 
كجميع  كب�رس  معاملتهّن  من 
خمالف  ذلك  اأّن  الب�رسواحلال 
مل  الّنظام  اأجهزة  واأّن  للقانون 
تنفّك على امتداد الع�رسيات ت�سّم 
اآذاننا ت�سّور واقعا غري الواقع واإن 
ح�سل فيه �سيء من تبّدل؟ واألي�س 
من املمكن اأن تكون بع�س ن�ساءنا 
الّتنظيمات  جتد يف انخراطها يف 
املت�سرّتة بالّدين �سيئا من التحّرر 

وامل�ساواة ولو �رسابا؟

تاركا و�سّية موؤّثرة

انتحار الكاتب التون�صّي ن�صال غريبي 
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كتاب اأمريكي يك�سف ف�ساد حكم »ترامب« واأزمة الليربالية

على مدار عدة عقود، تر�سخ اإجماع 
بني علماء ال�سيا�سة املعا�سرين باأن 

الدميقراطية عامليًا متر باأزمة حادة، 
وبرغم االختالف اجلوهري بني اأزمتها 
يف اأوروبا والواليات املتحدة، وتلك يف 
دول العامل الثالث؛ فاإن الالفت للنظر 

هو ت�ساعدها يف العامل الغربي باعتباره 
من�ساأ الدميقراطية.

عر�س وفاء ريحان  /باحثة 
م�سرية يف العلوم ال�سيا�سية

الدميقراطية  اأزمة  ارتبطت  وقد 
امل�ساواة  عدم  بظاهرة  الغربية 
اإليه  اأ�سار  ما  وهو  االقت�سادية، 
»توما�س  الفرن�سي  االقت�سادي 
يتحول  اأن  من  بيكتي«؛ حيث حذر 
نظام  اإىل  الدميقراطي  النظام 
امل�ساواة  عدم  نتيجة  اأوليجاركي 
اأ�سحاب  يتحول  اأن  اأي  املتنامية، 
للرثوة  مالكني  اإىل  االأموال  روؤو�س 
نهاية  يعني  مبا  مًعا،  وال�سلطة 

الدميقراطية كنظام �سيا�سي.
»دونالد  ب�سعود  اأنه  البع�س  ويعترب 
الواليات  يف  الرئا�سة  اإىل  ترامب« 
حول  كبري  قلق  يتنامى  املتحدة؛ 
ويف  الغربية.  الدميقراطية  اأزمة 
بعنوان:  كتاب  جاء  االإطار،  هذا 
)ترامبوقراطي(:  ترامب  »حكم 
ف�ساد اجلمهورية االأمريكية« للكاتب 
»ديفيد فروم« وهو اأحد ال�سيا�سيني 
خطابات  كاتب  وكان  االأمريكيني، 
وهو  بو�س«،  دبليو  »جورج  للرئي�س 
التي  ال�رش«  »حمور  مقولة  �ساحب 
خطابات  اأحد  يف  اجلدل  اأثارت 
واملو�سوع  »بو�س«.  الرئي�س 
الذي يعتمد  الكتاب  لهذا  الرئي�سي 
جملة  يف  الكاتب  مقاالت  على 
امل�ساكل  تناول  هو  »االأطل�سي«، 
الهيكلية العميقة للواليات املتحدة 
املحافظة  وطبيعتها  عام،  ب�سكل 
اأنتجت وجود  والتي  ب�سكل خا�س، 

»ترامب« يف ال�سلطة.

فل�سفة حكم ترامب

موؤ�س�سي  اأن  »فروم«  يذكر 
تاأثروا  قد  االأمريكية  اجلمهورية 
ال�سيا�سيني  املفكرين  اأهم  باأحد 
وهو »مونت�سكيو«، فيل�سوف فرن�سي 
ال�سلطات،  ف�سل  نظرية  و�ساحب 
اأن املجتمع احلر يجب  راأى  الذي 
�سد  فقط  لي�س  حمايته  يتم  اأن 
القادة،  يرتكبها  التي  اجلرائم 
ا من االإهمال واالأخطاء،  ولكن اأي�سً
معاقبة  يتم  اأن  ذلك  على  واملثال 
جتاهل  على  املرتتب  الف�ساد 

القانون ولي�س فقط خمالفته.
رئا�سة  من  اخلوف  فاإن  لذا 
فقط  متعلًقا  لي�س  »ترامب« 
بالقانون،  ال�رشيحة  باالإطاحة 
اأي  للحكم.  اخلفي  بالركود  واإمنا 
لي�س بتحدي القانون، واإمنا باإف�ساد 
املرتاكمة  والقواعد  املعايري 
ويو�سح  ال�سنوات.  مدار  على 
م�سطلح  ا�ستخدامه  اأن  »فروم« 
Trumpocracy يعني اأنه ي�سعى 
»ترامب«  الرئي�س  حكم  لدرا�سة 
ذاتها،  حد  يف  �سخ�سيته  ولي�س 
حيث اإن مو�سوع درا�سته هو �سلطة 
اكت�سبها؟  كيف  »ترامب«،  الرئي�س 
مل  وملاذا  ي�ستخدمها؟  وكيف 

تُ�ستخدم ب�سكل فعال؟.
متّكن  »ترامب«  اأن  الكاتب  يعترب 
النظام  يف  ال�سعف  نقاط  فهم  من 
الثقافة  ويف  االأمريكي،  ال�سيا�سي 

وقد  ا،  اأي�سً االأمريكية  ال�سيا�سية 
ف�سل لي�س فقط ب�سبب الال مباالة 
منذ  الأنه  ولكن  الكفاءة،  وعدم 
البداية حتول من خدمة العامة اإىل 
اأ�رشته  وم�سلحة  م�سلحته  تعظيم 
حكم  جوهر  فاإن  ولهذا  املمتدة، 
»ترامب« هو اأن تُدير البلد كما كنت 
تُدير االأعمال العائلية اخلا�سة بك، 
لديك  الذين  النا�س  بتعيني  فتقوم 
قوية  �سخ�سية  عالقات  معهم 

واالأقارب وغريهم.

انت�سار الف�ساد 

التي  الفو�سى  اأن  »فروم«  يذكر 
»ترامب«  حملة  بها  متيزت 
ال�سمة  هي  اأ�سبحت  االنتخابية 
املميزة لفرتة رئا�سته، حُمذًرا من 
للواليات  مُيثلها  التي  التهديدات 
الليربالية  وللدميقراطية  املتحدة 
»جورج  اإدارة  اأن  ويعترب  واأوروبا. 
غري  ب�سكل  �ساعدت  بو�س«  دبليو 
مبا�رش على اإف�ساح املجال ل�سعود 
»ترامب«، فقد كانت هناك عالقة 
ملحوظة بني �سحايا احلروب التي 
خا�ستها الواليات املتحدة يف عهد 
»ترامب«.  دعم  وبني  االبن  »بو�س« 
اأ�سار  فقد  و�سوًحا  اأكرث  وب�سكل 
جامعة  من  لكريرن«  »دوغال�س 
�سني«  اإك�س  و«فران�سي�س  بو�سطن 
من جامعة مين�سوتا، اإىل اأن كاًلّ من 
وبن�سلفانيا،  وي�سكون�سن،  واليات: 

اأن  املمكن  من  كان  ومي�سيجان؛ 
تفوز بها »كلينتون« اإذا كانت خ�سائر 

هذه الواليات يف احلرب اأقل
الذي  الف�ساد  اأن  »فروم«  ويعترب 
للحكم  »ترامب«  جميء  مع  ظهر 
اإمنا هو نتاج ف�ساد اأو�سع يف الطبقة 
على  وي�رشب  االأمريكية.  احلاكمة 
ما  منها  االأمثلة،  من  عدًدا  ذلك 
من  كلينتون  وهيالري  بيل  جعل 
العام، ومنها  االأثرياء جراء عملهم 
ومي�سيل  باراك  بقيام  يتعلق  ما 
تبلغ  بالتفاو�س على �سفقة  اأوباما 
كتاب  ن�رش  مقابل  دوالر  مليون   ٦٥

عن �سريتهم الذاتية.
انزعاجه  عن  »فروم«  ويُعرب 
ملحاباة »ترامب« التي ظهرت جلًيّا 
»ترامب«  تعيينات  �سملت  عندما 
حار�سه  االأبي�س  البيت  ملوظفي 
ا عندما  ال�سابق »كيث �سيلر«، واأي�سً
جعل ابنته »اإيفانكا ترامب« جتل�س 
جمموعة  اجتماع  يف  مقعده  يف 
وزوجها  هي  ومنحها  ال�سبعة، 
البالد، وهو ما  منا�سب قيادية يف 
الدولة الكربى  باأن  اأعطى انطباًعا 
م�ستوى  اإىل  انحدرت  العامل  يف 

ممتلكات االأ�رشة.
الكاتب على ما �سبق حكمه  ويبني 
بالواليات  يذهب  »ترامب«  باأن 
املتحدة نحو حكم الكليبتوقراطية 
من  نوع  وهو   ،Kleptocracy
فا�سدين  قادة  من  يتكون  احلكم 
ي�ستخدمون  )كليبتوكرات�س( 
ال�سعب  ال�ستغالل  �سلطتهم 
اأرا�سيهم  يف  الطبيعية  واملوارد 
من اأجل تو�سيع ثرواتهم ال�سخ�سية 
على  وي�ستدل  ال�سيا�سية.  وقوتهم 
عليه  ح�سل  قانوين  بحكم  ذلك 
االأبي�س خارج  البيت  باأن  »ترامب« 
نطاق القوانني االحتادية ملكافحة 
عمل  بتعطيل  قام  كما  املحاباة، 
الف�ساد،  �سد  الفيدرالية  احلكومة 
مما يُعرب عن ا�ستخفافه بفكرة اأن 
القانون يجب اأن يكون معزواًل عن 

ال�سيا�سة.
الأنهم  اجلمهوريني  »فروم«  ويدين 
االأدلة  جتاهلوا  يعتقد-  -كما 
رو�سيا  اأن  تُثبت  التي  ال�سخمة 
»ترامب«  اأجل  من  تدخلت  قد 
اعترب  كما   .201٦ انتخابات  يف 
الرو�سي  التدخل  ذلك  اأن  الكاتب 
�سد  جت�س�س  حماولة  اأجنح  يُعترب 
الواليات املتحدة يف تاريخها، وهو 
يعمل  لذا  يُدركه احلزب جيًدا،  ما 
من  ونف�سه  الرئي�س  حماية  على 
على  املرتتبة  والعواقب  التحقيق 

ذلك.

ومن اجلدير بالذكر االإ�سارة اإىل اأن 
»فروم« مل ين�سلخ عن اأيديولوجيته، 
ولكنه  حمافًظا،  يزال  ال  فهو 
ل�سالح   201٦ انتخابات  يف  �سّوت 
خماوفه  ب�سبب  كلينتون«  »هيالري 
له  فوفًقا  »ترامب«،  �سخ�سية  من 
حزبه  على  طبع  قد  »ترامب«  فاإن 
حتيزاته اخلا�سة والف�ساد واجلهل، 
املر�سحون  ثمنه  �سيدفع  ما  وهو 
�سنوات  مدار  على  اجلمهوريون 

ورمبا عقود مقبلة.

ا�ستغالل نقاط ال�سعف 

»ترامب«  حملة  اأن  الكاتب  يوؤكد 
كانت  كلينتون«  »هيالري  �سد 
احلمالت  تعطيل  لكيفية  منوذًجا 
اأزمة  من  انتقل  فقد  االنتخابية، 
يتناول احلديث عن  اأزمة، ومل  اإىل 
برامج و�سيا�سات مف�سلة، وا�ستطاع 
التي  »كلينتون«  مُتثله  ما  يفهم  اأن 
بني  التوازن  حتقيق  اإىل  ت�سعى 
والبلوتوقراطية،  اجلدارة  حكم 
اأحد  حكم  بني  التوازن  حتقيق  اأي 
تُ�سند  الذي  واحلكم  االأثرياء 
اإىل  وامل�سئوليات  التكليفات  فيه 
ا�ستحقاقهم  اأ�سا�س  على  االأفراد 
و�سهاداتهم  ذكائهم  على  القائم 
حكم  اأو�سح  وقد  تعليمهم،  ودرجة 
املتحدة  الواليات  اأن  »ترامب« 
اإىل  اأب�ستمولوجًيّا  �سعًفا  تُعاين 
حيث  االقت�سادي،  ال�سعف  جانب 
احلقيقة  بني  الفا�سل  اخلط  اإن 
ب�سكل  وا�سح  غري  اأ�سبح  والباطل 
املعرفة  نخبة  اأن  كما  خطري، 
االأمريكية هي امل�سئولة جزئًيّا عن 

هذا.
فاإن  م�سبًقا  االإ�سارة  متت  وكما 
اكت�ساف  ا�ستطاع  »ترامب« 
يف  ال�سعف  نقاط  وا�ستغالل 
وخا�سة  االأمريكي،  املجتمع 
التي  البي�ساء  العاملة  الطبقة 
تُعاين حالًيّا من م�سكلتني  اأ�سبحت 

اأ�سا�سيتني، هما:
برفاهها  متعلقة  االأوىل- 
تلك  �سهدت  حيث  االقت�سادي، 
املجموعة خالل ال�سنوات الذهبية 
وال�ستينيات  اخلم�سينيات  يف 
حالًيّا  تُعاين  اأ�سبحت  ثم  ازدهاًرا، 
»فروم«  و�سفه  كما  اأو  الركود،  من 
اأ�سبحت قطاعات كبرية منها تواجه 
ماألوفة  كانت  التي  االأمرا�س  نف�س 
من  ال�سود  لالأمريكان  بالن�سبة 
املنازل ال�سيئة واإدمان املخدرات 

والفتور واملوت املبكر.
النف�سي،  برفاهها  متعلقة  الثاين- 

االقت�سادي،  و�سعهم  تراجع  فمع 
الرجال  -خا�سة  اأنف�سهم  وجدوا 
منهم-  عالًيا  تعليًما  واملتعلمني 
واعترب  يحدث.  مما  م�ستائني 
االأ�سباب  مُيثل  �سبق  اأن ما  »فروم« 
الطبقة  من  الناخبني  دفعت  التي 
بكثافة  للت�سويت  البي�ساء  العاملة 
يف االنتخابات املا�سية لـ«ترامب«، 
 ٪4٥ حوايل  ن�سبتهم  بلغت  حيث 
اأن�سار  الناخبني، ويُعد  اإجمايل  من 
القاعدة  وروح  قلب  الطبقة  هذه 

اجلمهورية، وفًقا لتعبري الكاتب.
يريد  ا  حًقّ هل  الكاتب:  ويت�ساءل 
هذه  اأن�سار  م�ساعدة  »ترامب« 
البيت  يف  و�سعته  التي  الطبقة 
بالنفي،  كانت  االإجابة  االأبي�س؟ 
التخفي�سات  باأن  ذلك  على  ويُدلل 
من  الرئي�س  اأقرها  التي  ال�رشيبية 
�ساأنها اأن تو�سع من م�ستويات عدم 

امل�ساواة يف البالد ولي�س العك�س.
وختاًما، بعد اأن قدم الكاتب و�سًفا 
اًل ملا يعتربه تقوي�س »ترامب«  مف�سّ
للموؤ�س�سات االأمريكية، مبا يف ذلك 
موؤ�س�سة الرئا�سة نف�سها، ف�ساًل عن 
اإهماله قواعد االأخالق واالن�سباط 
االأمريكية  التجربة  حكمت  التي 
الزمان،  من  قرنني  مدار  على 
التطلع  على  القراء  »فروم«  يحث 
اأو�سع،  ووالءات  اأعمق  مواطنة  اإىل 
-وهو  املحافظني  من  يطلب  كما 
اأكرث  اأيديولوجيا  تبني  بينهم-  من 

اعتدااًل.
التي  العاجلة  املهمة  اأن  ويوؤكد 
االأمريكية حالًيّا  تواجه اجلمهورية 
التي ميكن  االأ�رشار  هي احلد من 
�سحيح  »ترامب«.  ي�سببها  اأن 
تلعب  والتوازنات  ال�سوابط  اأن 
ي�ستهدفه  كان  الذي  الدور  هنا 
هو  املهم  ولكن  املوؤ�س�سون، 
التي  ال�سعف  نقاط  على  الق�ساء 
 Trumpism الرتامبية  اأنتجت 
ما  هي  النقاط  وهذه  كظاهرة، 
يخ�سى منها الكاتب الأنها اأ�سبحت 
املجتمع  يف  ومتجذرة  كثرية 
من  عليها  اأدل  ولي�س  االأمريكي، 
البي�ساء  العاملة  الطبقة  خما�س 
عن  النقاب  تك�سف  اأ�سبحت  التي 
م�سكلة اأكرب تتمثل يف تركيز الرثوة 
ال�سناعات  من  �سيق  نطاق  يف 

وال�رشكات
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علماء: على هوؤالء جتنب تناول الثوم!
عالجية  بخ�صائ�ص  الثوم  يتمتع 
يف  وي�صتخدم  وفريدة،  متعددة 
ولكن  واحلديث،  ال�صعبي  الطب 
من  مينعون  الأ�صخا�ص  بع�ص 
ال�صحية  حالتهم  ب�صبب  تناوله 
الأ�صخا�ص  اإن  اأخ�صائيون  ويقول 
الذين يعانون من م�صكالت �صحية 
ين�صحون  ل  والكلى  الكبد  يف 
على  يحتوي  لأنه  الثوم،  بتناول 
قد  عالية،  بن�صب  �صامة  عنا�رص 
املر�صية  حالتهم  تفاقم  ت�صبب 
الكيميائية  العمليات  وا�صطراب 
الثوم  اأن  كما  اجل�صم.  اأع�صاء  يف 

م�رص لكل من يعاين من الإ�صهال، 
ويزيد  اأكرث  الأمعاء  يهيج  لأنه 
اأي�صا  ين�صح  ول  التهاباتها.  من 
الذين  الأ�صخا�ص  قبل  بتناوله من 
الدم  �صغط  انخفا�ص  من  يعانون 
من  يزيد  لأنه  العيون.  واأمرا�ص 
من  ويرفع  الدم،  �صغط  انخفا�ص 

تهيج الأغ�صية املخاطية للعني.
�صيخ�صعون  الذين  ين�صح  ول 
الثوم  بتناول  جراحية  لعمليات 
عنا�رص  على  يحتوي  لأنه   اأي�صا، 
تخفي�ص  يف  ت�صاعد  كيميائية 
زيادة  على  )يعمل  الدم  كثافة 

الن�صاء  على  كما  الدم(.  ميوعة 
تناوله  احلوامل واملر�صعات عدم 
على  بتاأثريه  التنبوؤ  ل�صتحالة 
للثوم  اأن  كما  والر�صيع.  اجلنني 
تاأثريا �صلبيا يف ا�صطراب نب�صات 
والتهاب  املرارة  وح�صى  القلب 
واحل�صا�صية.  وال�رصع  البنكريا�ص 
الدرا�صات  نتائج  دح�صت  وقد 
العتقاد  موؤخرا  اأجريت  التي 
ال�صائد باأن الثوم فعال يف مكافحة 
مفيدا  يكون  قد  ولكنه  ال�رصطان، 
مناعة  يعزز  لأنه  منه  الوقاية  يف 

اجل�صم.

اأوراق 
التوت

 يطلق على ال�صاي امل�صنوع 
من اأوراق التوت بـ » �صانغ انتم« ، 

يف اأغلب والتي يتّم قطفها من اأ�صجار التوت وتزرع 
ف�صل  يف  وجتفف  حت�صد  ثم  العامل،  اخلريف من اأجل مناطق 

اأن ت�صتخدم يف العالجات الع�صبية، يتمّيز مذاق اأوراق باملرارة واحلالوة 
ب�صكل قليل، وتتمّيز باخل�صائ�ص املهّدئة، كان ال�صينيون ي�صتخدمونها 
يف تقاليد طبية من خالل الوخز بالإبر لعالج احلمى املفرطة، واإخراج 
�صموم اجل�صم   فوائد اأوراق التوت تناول م�رصوب اأوراق التوت ي�صاعد 
يف توازن م�صتوى ال�صكر بالدم: حيث اأثبتت درا�صة قام بها جمموعة من 
الباحثني بجامعة ميني�صوتا والتي توجد بالوليات املتحدة الأمريكية، 
التوت  اأوراق  اأّن  لنتيجة  لوا  تو�صّ بحيث  �رصيرية  جتارب  اأجروا  حيث 
الفعالة  قدرته  اإىل  بالإ�صافة  الثاين(  )النوع  ال�صكري  ت�صاعد يف عالج 
على توازن ال�صكر يف اجل�صم وامت�صا�ص الكربوهيدرات، وي�صاف اإىل 
ذلك القدرة على تقليل م�صتويات ال�صكر بن�صبة تقارب )44%(. ي�صاعد 
ال�صيني  الطب  ي�صتخدم يف  اإّن  والرئة: حيث  الكبد  اأمرا�ص  يف عالج 
التخل�ص من  والرئة وذلك من خالل قدرتها على  الكبد  كعالج تربيد 
اأعرا�ص درجات حرارة الرئة مثل احلمى بالإ�صافة اىل حالت ال�صعال 
والتهابات احللق ويخلّ�ص من اآلم الكبد واأعرا�ص جفاف العيون، ولكن 
ني والطبيب قبل ذلك.  يتم ا�صتخدام اأوراق التوت اإّل با�صت�صارة املخت�صّ
تناول �صاي اأوراق التوت ي�صاعد يف عالج اأمرا�ص املعدة مثل القرحة 
املعدية وي�صاعد يف التخفيف من اآلم املغ�ص الكلوي. ي�صتخدم �صاي 
اأوراق التوت يف رجيمات اإنقا�ص الوزن والتخل�ص من ال�صمنة وذلك لأّن 
هذا ال�صاي يعمل على تقليل حجم املعدة مما ينتج عنه تقليل كميات 

الطعام املتناول

اجلهاز اله�صمي
للجهاز  مفيداً  ال�صم�صم  يعّد   
اله�صمي، وذلك نظراً لحتوائه على 
تنظيف  يف  دور  لها  والتي  الألياف، 
الأمعاء، وحتّفز عملها وتنّظم اله�صم. 
من  ي�صتخرج  لل�صعر:  مفيد 
على  يعمل  زيٌت  ال�صم�صم 
الراأ�ص  فروة  تقوية 
ب�صبب  وذلك  وال�صعر، 
يحتوي  التي  املرّكبات 
عند  ال�صم�صم.  عليها 
بزيت  الأطفال  تدليك 
ذلك  ي�صاهم  ال�صم�صم 
هادئاً  نوماً  اإعطائهم  يف 
اإّنه  حيث  ومريحاً؛ 
اللتهابات،  من  يخلّ�صه 
اجللد.  جفاف  من  ويخّفف 
ال�صم�صم  زيت  تناول  ي�صاعد 
الكّحة  نوبات  من  التخفيف  يف 
وال�صعال، وذلك عند تناول ملعقة 
�صرية منه. الزيت امل�صتخرج من 
يف  جداً  مفيد  ال�صم�صم  حبوب 
اجلن�صّية  والقدرة  الإثارة  تعزيز 
خالل  من  وذلك  الرجال،  لدى 
�صغرية  ملعقة  مقدار  تناول 

يومّياً

فوائد طلع النخل  
مفيد للن�صاء؛ حيث يعمل على 

تن�صيط املباي�ص وينّظم 
الطمث، بالإ�صافة 

اأّنه ي�صاهم يف تكوين اإىل 
لدى الن�صاء. يعترب البوي�صات 

للرجال والن�صاء، ويعمل على من�ّصطاً جن�صّياً 
يزيد من فر�صة الإجناب عند تقوية اجل�صم عموماً. 

الرجال، ويعمل على زيادة عدد احليوانات املنوّية. يعمل على ت�صكني ثائرة الأمل 
ويقّوي املعدة. ي�صفي من ال�ّصعال و�صيق التنف�ص. يزيد يف قّوة الرجل اجلن�صية 
ب�صكل كبري، وين�صط احليوانات املنوّية لتلقيح البوي�صة؛ حيث اأثبتت الدرا�صات 
عندما قامت بالتجربة على اأحد املر�صى الّذين ي�صكون من عدم القدرة على 

الإجناب و�صعف يف احليوانات املنوّية، فمن بعد تناوله لطلع النخيل ملّدة �صهر 
اأ�صبحت لديه قّوة يف احليوانات املنوّية بن�صبة و�صلت اإىل )80(% ، بالإ�صافة 

لذلك اإّن املراأة لو ا�صتخدمته داخل حّفا�صة ومّت ارتداوؤها ما قبل اجلماع فذلك 
يعني ويفيد يف احلمل ب�صورة كبرية، اأو من خالل عمل حّمام مائي بطلع النخيل 

باح ويف امل�صاء بعد الدوّرة ال�صهرية ب�صّتة اأّيام، وذلك  مّدة )10( اأيام يف ال�صّ
للن�صاء اللواتي ي�صكني من �صعف التبوي�ص. عند �رصب طلع النخيل مع الع�صل 
فذلك يفيد يف تقوية املناعة، ويعالج مر�ص الأنيميا يف حال مّت تناوله ثالث 
مّرات يومياً للن�صاء والّرجال، وهو مفيد يف حالت الإ�صهال ويقّوي املعدة. 
ميكن تناول طلع النخل مع ال�صمن البلدي وذلك عن طريق طبخه واأكله؛ فهو 

مفيد يف الكثري من الأمرا�ص، ومينع نزيف الدم يف اجلروح، وي�صاعد يف الق�صاء 
على اخلراريج والتقّرحات. طلع النخيل يفيد الب�رصة نظراً لحتوائه على الكثري 
من الربوتينات، والإنزميات، والأحما�ص الأمينية، والفيتامينات، وال�صكرّيات، 
واملعادن، فعند القيام بعمل كرمي من طلع النخل فذلك يغّذي اجللد وينعك�ص 
على الب�رصة ب�صكٍل اإيجابّي ويعطيها الن�صارة وال�صحة، فالإنزميات املوجودة 

داخل طلع النخيل لها دور يف حتليل طبقات الد�صم والغدد الدهنّية يف الب�رصة، 
ومتنع ت�صّكل الزيوان اأو البثور، وتعالج املوجود منها، ومتنح الب�رصة الليونة 

والنعومة املمتازتني

علماء رو�صيا يبتكرون دواء لل�صعف الع�صلي
ابتكر علماء الأحياء من جامعة قازان دواء جديدا قادرا على وقف الوهن الع�صلي دون اأن يكون له اآثار جانبية قوية ووجد العلماء 

طريقة ملكافحة الوهن الع�صلي، حيث ابتكروا جزيئا جديدا »C-547«، ميكنه كبح ن�صاط اإنزمي AChE ولي�ص له اآثار جانبية وا�صحة 
كالأدوية امل�صتخدمة حاليا ويتعامل هذا اجلزيء مع الأنزمي املذكور فقط، ول يعرقل عمل الإنزميات الأخرى التي تتحكم بعمل 

الأمعاء واملثانة واخترب هذا الدواء على الفئران املخربية وكانت النتائج اإيجابية، اإ�صافة اإىل اأن مفعوله يبقى �صاريا لأكرث من 72 �صاعة. 
لهذا �صيكون اأحد اأكرث الأدوية الواعدة يف عالج الوهن الع�صلي.

وي�صري الكيميائي ق�صطنطني بيرتوف، من معهد الكيمياء الع�صوية والفيزيائية يف قازان، اإىل اأن العلماء ابتكروا خالل ال�صنوات الع�رص 
املا�صية ع�رصات الأدوية لعالج هذا املر�ص واإطالة عمر امل�صابني به. وتكبح غالبية هذه الأدوية اإنزمي AChE الذي يحلل املركب 

الع�صوي اأ�صيتيل كولني الذي مب�صاعدته تتحكم اخلاليا الع�صبية بعمل الع�صالت.
وح�صب قوله، ميكن لهذه الأدوية الق�صاء على معظم اأعرا�ص الوهن الع�صلي، بيد اأن من اآثارها اجلانبية �صعف التحكم بع�صلة املثانة 
وحركة الأمعاء، وهذا يفاقم اإىل حد كبري �صوء حياة املر�صى وت�صري اإح�صائيات منظمة ال�صحة العاملية اإىل اأن زهاء مليون �صخ�ص من 

تبداأ عند الإ�صابة به منظومة مناعة اجل�صم مبهاجمة �صكان الأر�ص يعانون من ال�صعف الع�صلي، وهو مر�ص مناعي ذاتي، 
لحقا اإىل فقدان ال�صخ�ص تدريجيا للتحكم بعدد النهايات الع�صبية التي تتحكم يف عمل الع�صالت. وهذا يوؤدي 

اإىل الوفاة ب�صبب توقف عملية التنف�ص.من الع�صالت، وغالبا ما يوؤدي هذا 

 العلم يك�صف �صرا
اأما ال�صريوتونني فال يرتك مثل هذه الآثار«.الدوبامني فمن ال�صعب عليه التخل�ص من هذا الإدمان، واأ�صاف لو�صتيغ قائال: »يف حال اأدمن اجل�صم على اآثار وبالتايل فاإن ال�صعادة اأعمق واأعقد بكثري من املتعة«.هرمون ال�صريوتونني والذي يوؤثر على 15 م�صتقبال، يف الدماغ، اأما ال�صعور املرتبط بال�صعادة فناجم عن الدوبامني يف اجل�صم، والذي يوؤثر على 5 م�صتقبالت بع�ص املمار�صات اأو الن�صاطات ناجتة عن اإفراز وف�رص العامل وجهة نظره باأن »املتعة الناجمة عن تتحول اإىل اإدمان«.ممتعة، لكن ال�صعادة التي تراوده اأحيانا  ل ميكن اأن القيادة ب�رصعة كبرية والعديد من الأمور التي يعتربها الأ�صياء التي تعطيه �صعورا بالراحة كاألعاب الفيديو اأو فاإن »الإن�صان من املمكن اأن يدمن على الكثري من الإن�صان ل ميكن اأن يدمن على ال�صعادة ووفقا للعامل اأكد عامل الغدد ال�صماء الأمريكي، روبرت لو�صتيغ، اأن  جديدا  عن ال�صعادة
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 

حمّبة �هلل للعبد 
طلب  غاية  للعبد  وجّل-  -عّز  اهلل  حمّبة 
اأرواحهم؛  و�شوق  قلوبهم،  وُمنية  الِعباد، 
حتّل  اأن  تعني  لعباده  -تعاىل-  اهلل  فمحّبة 
نيا والآخرة، فينالون  الُدّ عليهم رحمته يف 
الّدنيا حياًة طّيبًة، ويفوزون يف الآخرة  يف 
اإىل  املوؤمنون  ي�شعى  لذا  اجلنة؛  بدخول 
نيل هذه املراتب الُعليا واملنزلة الرفيعة؛ 
الإلهّية  املنحة  تلك  مواطن  بتحّري 
العظيمة والو�شول اإليها، ويدرك العارفون 
ل  املقام  اأّن هذا  وتعاىل-  باهلل -�شبحانه 

مبجاهدة  واإّنا  بالأماين،  العبد  له  يتح�شّ
مداخل  ومواجهة  نزواتها،  وترك  النف�س 
هذه  من  واحلرمان  وو�شو�شته،  ال�شيطان 
احلياة  من  حرمان  هو  الربانّية  العطّية 
اأّن  الآمنة الطّيبة يف الدنيا والآخرة، ومبا 
الإ�شالم دين املحّبة، فقد دعانا اإىل ال�ّشعي 
يف �شبيل حت�شيل هذه املحّبة، ودلّنا على 
هذه  حت�شيل  اأ�شباب  هي  فما  الطريق، 
حب  عالمات  هي  وما  العظيمة،  املنزلة 

اهلل -تعاىل- للعبد؟

د  �لَعينْ و�حَل�سَ
كثرياً ما يتوارد على الأ�شماع ويُتداَول بني 

الّنا�س يف اأحاديثهم العاّمة اأّن فالناً من 
الّنا�س معيون، اأو م�شاب بالعني، اأو اأّن 

فالناً حا�ِشٌد لالآخرين، وتكُث الأ�شئلة يف 
برامج الفتوى وعرب املواقع الإلكرتونّية 

ًة عن ماهّيته،  حول العني واحل�شد؛ خا�شّ
واأعرا�شه، وكيفّية وقاية الّنف�س وحفظها 

من العني واحل�شد، اأو كيف يكون 
عالجهما اإذا اأُ�شيب �شخ�س ما بهما، 

وقد تختلف الأقوال واملواقف بني اإثبات 
العني واحل�شد والإقرار باآثارهما على 

اجل�شد والّنف�س، وبني وجهٍة مّتزنٍة توؤمن 
باأّن العني واحل�شد حّق، لكّنهما ل ترِبّر 

ٍ اأو اأذى ي�شيب الإن�شان بهما، ويف  كّل تعُثّ
هذا املقال بياٌن ملفهوم العني واحل�شد، 

وتو�شيٌح لكيفّية حفظ الإن�شان لنف�شه 
منهما، وِذكٌر ملواطن ذكر العني واحل�شد 

ّنة النبوّية. يف القراآن الكرمي وال�ُشّ

د تعريف �لَعينْ و�حَل�سَ
 يختلف تعريف العني عن احل�شد، وفيما 

: العني يف  ياأتي بيان ذلك: تعريف الَعنينْ
ة من اجلذر اللغوّي عاَن،  اللغة ُم�شتَقّ
وؤية يف  والَعنينْ هي ع�شو الإب�شار والُرّ

خ�س  الكائن احلّي، وتُطلَق كذلك على ال�َشّ
�س اأخبار الغري،  الذي تر�شله العرب لتج�ُشّ

والعني تعني اأي�شاً اإ�شابة الآخر بالعني، 
فيُقال: عاَن الّرجَل؛ اأي: اأ�شابه بالعني، 

فهو عائن، وامُل�شاب بالعني ي�شّمى 
َمعيوناً، واأّما معنى العني ا�شطالحاً كما 

بّينها ابن حجر الع�شقاليّن يف �رشحه على 
�شحيح البخارّي، هي: الّنظر با�شتح�شان 

م�شوب باحل�شد من �شخ�س خِبيث 
الّطبع، يت�شّبب للمنظوراإليه ب�رشٍر اأو اأذًى 

تعريف احَل�َشد: احل�شد يف اللغة راجع 
اإىل اجلذر اللغوي َح�َشَد، وهو متِنّي زوال 

لها عنهم، واحل�شد   الّنعمة عن الغري، وحتُوّ
ا�شطالحاً يُطابق معناه اللغوي، فقد 

عّرفه اجلرجايّن باأّنه: متّني زوال الِنّعمة 
من املح�شود اإىل احلا�شد.

 �لفرق بي �لعي و�حل�سد
لذكر  ُمالزمًة  العني  تُذَكر  ما  كثرياً   
احل�شد، ويظّن الكثري من الّنا�س اأّنهما 
ثّمة  اأّنه  واحلقيقة  مرتادفان،  لفظان 
اّتفقا  واإن  واحل�شد،  العني  بني  فروق 
الفروق  هذه  ومن  والأثر،  الّنتيجة  يف 
من  واأ�شمل  اأعُمّ  احل�شد  اإّن  ياأتي:  ما 
ما  ل�شيء  يكون  اإّن احل�شد قد  العني. 
ال�شيء  زوال  متّني  اأّي  ح�شوله؛  قبل 
ح�شولهم  قبل  حّتى  الآخرين  عن 
عليه، يف حني اأّن الإ�شابة بالعني تكون 
قد  احل�شد  اإّن  وواقع.  موجود  ل�شيٍء 
عند  اأو  املح�شود  َغينْبَة  عند  يح�شل 
ح�شوره، يف حني اأّن العني ل تكون اإّل 
مع وجود املعيون وح�شوره. اإّن �شبب 
احل�شد وباعثه الكره واحلقد، يف حني 
اأّن العني ل ي�شتلزم منها ذلك. اإّن تاأثري 
كيفّية  العني.  تاأثري  من  اأقّل  احل�شد 

ِحفظ النف�س من العني واحل�شد

كيف �أ�ستغفر رّبي من �لذنوب و�ملعا�سي

ت�شتوجب  عبادة  ال�شتغفار 
وقت  ال�رشوط:  بع�س 
العبادة  هذه  ال�شتغفار: 
من  وقت  كّل  يف  م�رشوعة 
عند  واجبة  وهي  اليوم، 
وكذلك  الذنوب،  ارتكاب 
م�شتحّبة عند عمل الأعمال 
كال�شتغفار  ال�شاحلة؛ 
ثالث مّرات بعد كّل �شالة، 
احلّج،  يف  ال�شتغفار  اأو 
وقد  الأوقات،  من  وغريها 
حّبب اهلل لقلبه امل�شتغفرين 
عليهم،  واأثنى  الأ�شحار  يف 
ال�شتغفار  ل  يف�شّ ولذلك 
وكذلك  الوقت،  هذا  يف 

حاجته  عند  الإن�شان  فاإّن 
ق�شاء  يف  ليعينه  لرّبه 
عليه  الدنوّية  حوائجه 
به  واللتزام  بال�شتغفار 
يريد،  ما  العبد  ينال  حتى 
ذلك:  يف  تعاىل  فيقول 
اإِنَُّه  َربَُّكمنْ  تَغنِْفُروا  ا�شنْ »َفُقلنُْت 
َماَء  ال�َشّ �ِشِل  يُرنْ اًرا،  َغَفّ َكاَن 
ُكمنْ  َوُينِْددنْ َراًرا،  ِمدنْ َعلَينُْكمنْ 
لَُكمنْ  َعلنْ  َويَجنْ َوبَِننَي  َواٍل  ِباأَمنْ
اأَننَْهاًرا«.  لَُكمنْ  َعلنْ  َويَجنْ َجنَّاٍت 
اأوقات  اأف�شل  اإّن  ويُقال 
يف  تكون  ال�شتغفار  اإجابة 
دبر  ويف  لل�شالة،  ال�شجود 
الليل  ثلث  ويف  ال�شالة، 

الأذان  بني  وما  واآخره، 
يوم  ويف  لل�شالة،  والإقامة 
القدر،  ليلة  ويف  عرفة، 
ال�شائم،  اإفطار  وعند 
التي  الأوقات  من  وغريها 
الدعاء  قبول  ال�شّنة  بّينت 
�شيغة  فيها.  وا�شتجابته 
فال�شتغفار  ال�شتغفار: 
عبادة منطوقة، يقول فيها 
امل�شتغفر اأدعية ال�شتغفار 
يقول:  اأن  اأف�شلها  ومن 
ال  اإله  ل  ربي  اأنت  »اللهم 
عبدك  واأنا  خلقتني  اأنت، 
ووعدك  عهدك  على  واأنا 
بك  اأعوذ  ا�شتطعت،  ما 

اأبوء  �شنعت،  ما  �رش  من 
واأبوء  علّي  بنعمتك  لك 
فاإّنه  يل،  فاغفر  بذنبي، 
اأنت«.  اإل  الذنوب  يغفر  ل 
ي�شتغفر  اأن  ويكن  كما 
كاأن  اأخرى  �شيغ  بعّدة  رّبه 
يقول: اأ�شتغفر اهلل العظيم، 
نف�شي  ظلمت  اإيّن  اللهم  اأو 
يغفر  ل  فاإّنه  يل  فاغفر 
يقول  اأو  اأنت،  اإّل  الذنوب 
نف�شي  ظلمت  اإيّن  اللهم 
ظلماً كثرياً ول يغفر الذنوب 
مغفرًة  يل  فاغفر  اهلل،  اإل 
اإّنك  وارحمني  عندك،  من 

اأنت الغفور الرحيم
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الكلمات املراد �سطبها
- بـابا �سنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�سفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ستغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�سـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �سـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�سابق الــــ�ســــودوكـــو
اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات 
ا�سغر ) متو�سطة( وكل مربع منها مق�سم لت�سعة 

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�سلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�سل   1
الرومان

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�سلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �سيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�سنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

 ال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار با�ستور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة الترد 
اإىل ا�سحابها �سواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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 �سركة ابل ت�ستاأجر �سيء غري متوقع 
من مر�سيد�س و كراي�سلر

العمل  اأوقفت   Apple  – ابل  �رشكة  اأن  من  الرغم  على 
ال�رشكة  هذه  اأن  اإال   ، اإنتاجها  من  �سيارة  على 
االأمريكية املتخ�س�سة ب�سناعة االإلكرتونيات 
م�ستمرة  مازالت  االإ�ستهالكية 
نظام  توفري  على  بالعمل 
لل�سيارات  ذاتي  قيادة 
ل�رشكات  �ستبيعه 

ت�سنيع ال�سيارات.
توفرت  واليوم 
يف  لفريقنا 
تي  جي  عرب 

ها  Jalopnik ن�رش موقع 
، حيث باالعتماد على م�سادر  ابل  �رشكة  من  قريبة 

التي حتمل �سعار التفاح املق�سومة با�ستئجار اأر�ض يف والية اأريزونا قامت �رشكة االإلكرتونية 
االأمريكية كانت يف ال�سابق من ُملك داميلر كراي�سلر يف �رشاكتهما ال�سابقة .

 “مر�سيد�س” و “بي اإم دبليو” يف تعاون تاريخي 
وقعت اليوم كل من �رشكة “داميلر”، 
املالكة للعالمة التجارية االأملانية 
الفاخرة “مر�سيد�ض”، وُمناف�ستها 
 – دبليو  اإم  “بي  العتيدة  االأملانية 
ُكربى  تعاون  اإتفاقية   ”BMW
يف  نوعها  من  االأوىل  تكون  ُرمبا 
بني  ال�سديدة  املناف�سة  تاريخ 

العمالقني.
تتعلق اإتفاقية التعاون بني ال�رشكتني 
التقنية  اخلدمات  كافة  دمج  على 
متتلكها  والتي  بالتنقل،  امُلتلعقة 
ال�رشكتني  من  �رشكة  كل  وتُديرها 
جديدة  �رشكة  يف  حدة،  على 
ال�رشكتني  من  كال  متتلك  ُموحدة 
ن�سبة ٥٠٪ من راأ�ض مالها وحقوق 

اإدارتها.
ت�ُسم ال�رشكة اجلديدة املوحدة حتت 
مظلتها خدمات وتطبيقات من بينها:

 :“Car2Go  – جو  تو  “كار  �رشكة 
مدينة   2٩ متاحة  خدمة  وهي 
ُمتلفة يف اأوروبا والواليات املتحدة 
ال�سيارات  اإ�ستئجار  تُتيح  االأمريكية 
وُم�ساركتها بح�سب احلاجة من خالل 
ومُيكن  املحمولة،  للهواتف  تطبيق 
ال�سيارات  اإ�ستئجار  للُم�ستخدمني 
التطبيق  ويقوم  اأيام  اأو  �ساعات  ملدة 
ال�سيارة،  تواجد  مكان  اىل  بتوجيههم 
ومُيكنهم اإعادة ال�سيارة اىل اأية نقطة 
الإعادة  ُمتاحة  عديدة  نقاط  من 

ال�سيارة.
 :“DriveNow – خدمة “درايف ناو
خلدمة  متاما  مماثلة  خدمة  وتُقدم 
حاليا  ُمتوفرة  ولكنها  جو”  تو  “كار 
اخلدمة  كانت  وقد  فقط  اأوروبا  يف 
“بي  ملجموعة  قبل  من  مملوكة 
�سيارات  اإ�ستئجار  وتتيح  دبليو”  ام 

ال�رشكة فقط.

ح�سب  االأجرة  �سيارات  خدمات 
 myTaxi، Clever Taxi“ الطلب
وجميعها   :“Chauffeur Privé و 
االأجرة  �سيارات  طلب  تُتيح  خدمات 
املحمولة  للهواتف  تطبيق  خالل  من 
مع اإمكانية حتديد املوعد املطلوب 
تقييم  واإمكانية  ال�سيارة  لو�سول 
ال�سائقني وطلب �سائق بعينه يف حال 
رغبة امُل�ستخدم يف ذلك وتتوافر تلك 
ويف  اأوروبية  دول  عدة  يف  اخلدمات 

الواليات امُلتحدة االأمريكية.
و   ParkNow“ خدمتي 
Parkmobile“: متتلك �رشكة “بي 
ام دبليو” كلتا ال�رشكتني حاليا، وتُقدم 
هذة اخلدمات املفهوم نف�سه باإمكانية 
ال�سيارات  اإنتظار  اأماكن  عن  البحث 
تلك  وحجز  املدينة  حول  املدفوعة 
التطبيق.  خالل  من  والدفع  االأماكن 
البحث  اإمكانية  كذلك  اخلدمة  تُتيح 
تتوافر  ال�سيارات  الإنتظار  اأماكن  عن 
الكهربائية،  لل�سيارات  �سواحن  بها 

اأثناء  ال�سيارات  تنظيف  خدمة  اأو 
االإنتظار، وكذلك خدمة ُم�ساعد ركن 
 :“ReachNow“ ال�سيارات. خدمة 
ام  “بي  ل�رشكة  مملوكة  خدمة  وهي 
اإ�ستئجار  اإمكانية  بني  تدمج  دبليو” 
طلب  اأو  بنف�سك  وقيادتها  ال�سيارات 
ُمت�ض  �سائق  يقودها  خا�سة  �سيارة 
من خالل تطبيق واحد ويتم ُما�سبة 
ال�سيارة.  اإ�ستئجار  مبدة  امُل�ستخدم 
ُمدن  ثالث  يف  حاليا  اخلدمة  تعمل 

اأمريكية فقط.
وهي   :“ChargeNow“ خدمة 
ال�سيارات  ملالك  ُم�س�سة  خدمة 
خالل  من  وتعمل  الكهربائية 
ُم�سبقة  وبطاقات  �سهرية  اإ�سرتاكات 
الدفع مُيكن ملالك ال�سيارة الكهربائية 
يف  اخلدمة  لدى  ح�سابه  اإ�ستخدام 
اآالف  يف  الكهربائية  �سياراته  �سحن 
لذلك كما مُيكنه  امُلخ�س�سة  االأماكن 
تعقب اإ�ستخدامه للطاقة وم�رشوفات 

�سيارته من خالل ح�سابه باخلدمة.

لل�سيارات  اأجنلو�ض"  "لو�ض  معر�ض  اإىل  اليابانية  "تويوتا"  �رشكة  اأتت 
الروؤية يف الظالم،  القادرة على  "FT-AC" االختبارية  الدفع  برباعية 

وت�سوير كل ما يحدث حولها بكامريات فيديو.
ومتتلك ال�سيارة القدرة على الت�سوير الدائري، وتلتقط �سورا فوتوغرافية 

وفيديو ميكن رفعها فورا اإىل "ال�سحابة" على االإنرتنت.
بـاالأ�سعة  وعالوة على ذلك فاإن املوديل اجلديد مزود بكامريات تعمل 
حتت احلمراء للروؤية الليلية، والتي ميكن ف�سلها عن ال�سيارة وا�ستخدامها 
عند القيام بجولة م�سيا على االأقدام. وتتمتع االأ�سواء ال�سبابية بالقدرة 
على التحول اإىل م�سابيح عادية. اأما اأ�سواء "ليد" املن�سوبة على �سقف 
ومتتاز  ليال،  ال�سور  اللتقاط  "فال�ض"  كـ  ا�ستخدامها  فيمكن  ال�سيارة 
عجالت  ت�سمنها  الطريق،  و�سطح  قعرها  بني  كبرية  مب�سافة  ال�سيارة 
تذكر  مل  فيما  حديثة  �سدمات  وممت�سات  ونواب�ض  بو�سة،   2٠ بقيا�ض 
ال�رشكة قوة مرك رباعية الدفع واكتفت بالقول اإن املحرك قد يعمل 

بالبنزين وقد يكون هجينا.

رولز روي�س لن تطلق ا�سم كولينان 
SUV على اأول �سيارتها الـ

الق�سور  ، املتخ�س�سة ب�سناعة  ال�رشكة االإجنليزية رولز روي�ض  خالفت 
كة  ملتحر ال�سانع ا قبل  من  واململوكة 

البافاري بي ام دبليو ، 

كافة ت�رشيحاتها ال�سابقة 
SUV يف  �سيارة  اأول  اأن  لن لتعلن  اأ�سطولها 

. Rolls Royce Cullinan – حتمل ا�سم رولز روي�ض كوينان
بها  اأدىل   SUVAuthority موقع  ن�رشها  ر�سمية  لت�رشيحات  وفقاً 
ا�سيا  منطقة  يف  روي�ض  رولز  �رشكة  رئي�ض   ،  Hal Serudin ال�سيد 
واملحيط الهادئ ، "ا�سم كولينان لي�ض اال�سم الر�سمي الذي �سيطلق على 
�سيارة رولز روي�ض الـ SUV القادمة ، فهو جمرد ا�سم امل�رشوع اخلا�ض 

بهذه ال�سيارة اجلديدة كلياً ".
على  "يجب   ، االإجنليزية  ال�رشكة  لدى  الر�سمي  امل�سدر  هذا  واأ�ساف 
ال�سيارة  بهذه  املتعلقة  املعلومات  من  املزيد  عن  الك�سف  ال�رشكة 

اجلديدة كلياً العام القادم ".

يغري  متنقل" قد  "مكتب 
مفهوم العمل يف امل�ستقبل!

 Project" جمموعة  ا�ضتعر�ضت 
كهربائية  �ضيارة  م�رشوع   "Redspace
�ضغريا   مكتبا  تكون  اأن  على  قادرة  فريدة 
على  عملوا  الذين  اخلرباء  قال  ال�ضيارة 
تطويرها: "اأغلب ال�ضيارات تق�ضي 90% من 
وقتها اإما متوقفة اأو على الطرق املزدحمة 
املكتظة بال�ضيارات، من هنا راأينا احلاجة 
بتقنيات  جمهزة  مريحة  �ضيارة  لت�ضميم 
توفر للم�ضتخدم ا�ضتغاللها كمكتب �ضغري 
مييز  ما  اأهم  ومن  احلاجة".  عند  للعمل 
مقاعدها  هو  للخرباء  وفقا  املركبة  هذه 

املريحة القابلة للطي اأو اال�ضتدارة والتي 
ميكن التحكم بها وحتريكها بال�ضكل الذي 
جتهيزها  مت  والتي  امل�ضتخدم،  ينا�ضب 
مبن�ضات قابلة للطي ال�ضتغاللها كطاوالت 
�ضغرية للعمل يف مطالعة امللفات والكتابة 
املحمول.  الكمبيوتر  ا�ضتخدام  حتى  اأو 
مزودة  اأنها  هو  االآخر  املهم  وال�ضيء 
االأجهزة  لعمل  الالزمة  للطاقة  مبنافذ 
األواح  من  تغذيتها  يتم  والتي  االإلكرتونية 
�ضقف  على  املوجودة  ال�ضم�ضية  للطاقة 

ال�ضيارة.

موا�سفات و�سور 
ملربجيني 

اورو�س 2019 
الر�سمية

ملربجيني اورو�ض 2٠1٩ 
االإنتاجية ظهرت ر�سمياً م�ساء 
اأم�ض يف حدث عاملي تواجد 

فيه فريقنا يف عرب جي 
تي يف اإيطاليا موطن �سيارة 

ملربجيني اخلارقة .
وتعترب �سيارة اورو�ض 2٠1٩ 
ثاين �سيارة SUV اإنتاجية 

حتمل �سعار الثور الهائج ، بعد 
 LM٠٠2 سيارة ملربجيني�
التي توقف اإنتاجها منذ 24 
عام ، وكما تعلمون ظهرت 

 SUV هذه ال�سيارة الـ
اخلارقة بن�سخة اختبارية 

�سمن فعاليات معر�ض بكني 
لل�سيارات يف عام 2٠12 لتظهر 
ن�سختها االإنتاجية االآن اأي بعد 

اأكرث من ٥ �سنوات.
الت�سميم اخلارجي ل�سيارة 
ملربجيني اورو�ض 2٠1٩ 

م�ستمد من ن�سخة اختبارية 
مع وجود اختالفات وا�سح 

تتنا�سب مع جعل هذه ال�سيارة 
م�س�سة لالإنتاج التجاري ، 
الفروق وا�سحه على ال�سادم 
االأمامي الذي يحتوي على 
خطوط من نف�ض لون هيكل 

ال�سيارة وفتحات تهوية كبرية ، 
وح�سلت واجهة هذه ال�سيارة 
على م�سابيح LED متلفة 

بت�سميم ر�سيق بو�سعية اأ�سواء 
على �سكل حرف Y ، اأما 

من اخللف فح�سلت ال�سيارة 
االإنتاجية على �سقف منحدر 

اأ�سفله م�سابيح على �سكل 
حرف Y تكمل هوية ت�سميم 

ال�سيارة من االأمام كما ح�سلت 
اورو�ض االإنتاجية على م�ستت 

هواء خلفي عري�ض يليق 
ب�سيارة ذات اأداء خارق يحتوي 

على اأربعة مارج للعادم 
موزعة ب�سكل مزدوج على 

اجلانبني.
تتوفر �سيارة اورو�ض قيا�سياً 
باإطارات 21 اإن�ض ، وميكن 

طلبها باإطارات قيا�ض 22 اأو 
23 اإن�ض ، ماطة بعجالت 

بريلي بي زيرو كور�سا - 
. Pirelli P Zero Corsa

على  قادرة  "تويوتا" اختبارية 
روؤية اجلهات الأربع ليال
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

!

"#$!%&!"'()#$*+*,-!!)+$!.,)!!/-),0)!')!0%11.,*0/$*%,!#)0%11/,'2)
3%.#!$%.$!3#%4)$!'52'*$*%,6!!0#2/$*%,!!')!7%-%!27/8%#/$*%,!'5*'),$*$2!

(*+.)77)6!')!09/#$)!-#/39*:.)6!'5*77.+$#/$*%,!')!')+*-,6!')!+*-,/72$*:.)!
)$!!0%,0)3$*%,!!')!+*$)!*,$)#,)$6

!;5/-),0)!')!0%11.,*0/$*%,!)+$!0%13%+2)
!'5.,!),+)187)!')!-#/39*+$)+6!'5.,!'*#)0$).#!/#$*+$*:.)<

!=%.+!+%11)+!>!7/!!&%*+!-#/39*+$)+6!*77.+$#/$).#+6!?)8')+*-,)#+
0%,0)3$).#+!#2'/0$).#+!<<<!

8#)&!.,)!!/-),0)!')!0%11.,*0/$*%,!0%137@$)<

!!!!!!!!=%$#)!$#/(/*7!0%,+*+$)!!>!1)$$#)!),!(/7).#!(%+!3#%'.*$+
=%.+!(%.+!27/8%#%,+!.,!37/,!')!0%11.,*0/$*%,6!

A%13/-,)+!)1/*77*,-

INVESTPLUS 
!"#$%&'("#)*#+,&'!)-.#+,&'!..%/#)0

1,2#-)3.'
''4%56)+78%,'0%'53//8)+5#9+3)

'':6393-"#26+%'%9';#/<"#
;3""%59+3)'0%'2"%,,%

4%56)+78%,'"<0#59+3))%..%,'0%'2"%,,%

'=#+,+%'%9''/+,%'%)'2#-%'
'=%5"<9#"+#9

''!"9,'-"#26+78%,
>)+9+#9+3)'?'.@+)A3"/#9+78%

';3/29#$+.+9<

B%,,38"5%,'68/#+)%,
'

B%.#9+3),'28$.+78%,'%9'28$.+5+9<

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

%-#9,'%0')+#""%4C

Nos formations :3,,+$+.+9<'
1D4B!>D1E1D4'>D41D=>( F%,'.#)-8%,'G'

H8"%#89+78%

153.%'0%'A3"/#9+3)'#-"<<%'2#"'.@19#9',38,'.%')IJKLM

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 



تقنية23
اجلمعة 30 - ال�سبت 31 مار�س 2018 املوافـق   لـ 13 رجب  1439ه

»مايكرو�سوفت« تعلن عن عملية �إعادة هيكلة كربى لتحديث خدماتها
»مايكرو�سوفت«  �رشكة  �أعلنت 
�لعمالقة للتكنولوجيا )كربى �رشكات 
�لتقنية يف �لواليات �ملتحدة(، �ليوم 
�إعادة  عملية  �إجر�ء  عن  �خلمي�س، 
خدماتها  لتحديث  كربى  هيكلة 
ت�سكيل  �جلديدة  �لعملية  وت�سمل 
ب�سكل  للتعامل  رئي�سيني  فريقني 
�البتكار وخدمة  �أف�سل مع عمليات 
�لرئي�س  نادال،  �ساتيا  وقال  �لعمالء 
�إن  بيان،  يف  لل�رشكة،  �لتنفيذي 
فريق  تاأ�سي�س  على  تعمل  �ل�رشكة 
خمت�س  و�آخر  و�أجهزة،  جتارب 
�لبيانات  تخزين  بتكنولوجيا 
�ال�سطناعي  و�لذكاء  �ل�سحابية 
�لتجارب  »فريق  �أن  و�أ�ساف 
و�الأجهزة �سريكز على �مل�ستخدمني 
لنظام  و��ستخد�مهم  �لنهائيني 
�أوفي�س،  وبرنامج  ويندوز،  �لت�سغيل 
�ل�سلة«و�أ�سار  ذ�ت  و�لتطبيقات 
�لبيان، �إىل �أن �لفريق �الأول �سري�أ�سه 

�لرئي�س  نائب  جها،  ر�جي�س 
�لتنفيذي �حلايل ملجموعة منتجات 

»مايكرو�سوفت �أوفي�س«.
و�أو�سح �أن �لفريق �لثاين، �سريكز على 
�ل�سحابية،  للحو�سبة  �لتحتية  �لبنية 
�ال�سطناعي،  �لذكاء  وتكنولوجيا 
و�سري�أ�سه  و�ملعرفة،  و�خلدمات 
�لرئي�س  نائب  جوثري،  �سكوت 

»كالود  ملجموعة  �حلايل  �لتنفيذي 
�آند �إنرتبر�يز غروب« يف �ل�رشكة.

ماير�سون،  تريي  فاإن  للبيان،  ووفقا 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب 
�لذي  �الأجهزة  وجمموعة  ويندوز 
 21 قبل  مايكرو�سوفت  �إىل  �ن�سم 
�ل�رشكةن و��ستجابت  عاما، �سيغادر 
�أ�سهم مايكرو�سوفت، ب�سكل �إيجابي 

لتلك �الأخبار، حيث �سجلت �رتفاعا 
�ل�ساعة  يف  دوالر�   90.58 بقيمة 
�لواليات  �رشق  بتوقيت   11:00
�ملتحدة )15:00 ت.غ( �أو بن�سبة 1.3 
�ل�سوقية  �لقيمة  و�رتفعت  �ملائة  يف 
لل�رشكة �إىل 697 مليار دوالر �أمريكي 
لتحتل �ملرتبة �لثانية يف �لعامل بعد 

�رشكة �آبل. 

59 دعوى ق�سائية �سد �آبل

 �ساعة �آبل 4 �ستاأتي ب�سا�سة
 �أكرب وت�سميم خمتلف

  تو�جه �رشكة �آبل دعوى ق�سائية كبرية لكن هذه �ملرة 
من م�ستخدمي هو�تف �ل�رشكة، وذلك بعد �لقيام بدمج 

�لدعاوى �لق�سائية من ع�رش�ت �لعمالء على خلفية ق�سية 
�بطاء �أجهزة �ل�رشكة �لقدمية الإجبار �مل�ستخدمني يقومون 

بتحديث �أجهزتهم باأخر �إ�سد�ر.
وكانت ق�سية �إبطاء �أجهزة �آبل قد ولّدت جدالً و��سعاً بني 
م�ستخدمي هو�تف �ل�رشكة بعد �لت�رشيبات �لتي حتدثت 

عن تعمد �ل�رشكة لذلك �الأمر �لذي دفع �لعديد منهم لرفع 
دعوة ق�سائية �سدها، ومن �ملمكن �أن متثل هذه �لدعو�ت 

�أكرب �لتهديد�ت �لقانونية �لتي تو�جهها �آبل موؤخر�. حيث �أن 
عدد �لدعو�ت �لق�سائية قد و�سل �إىل 59 ق�سية �الأمر �لذي 
�سيجعل حمكمة �لر�أي �لعام �الأمريكية تقوم بجمع �لدعو�ت 

يف ق�سية و�حدة كبرية.
وبعد �سنو�ت من �سكاوى �مل�ستخدمني من بطء هو�تفهم 

فور �إطالق هو�تف �آيفون �جلديدة، �رشحت �آبل �ن �إبطاءها 
لبع�س �لهو�تف جاء عن ق�سد وحتت ظروف معينة، كما 

وو�سحت �ل�رشكة �أن هذ� �الأمر جاء حلماية �أجهزة �آيفون من 
�لتوقف �لتلقائي يف حال كانت �لبطاريات قدمية، �أو �إذ� كان 

�جلهاز بارد� ب�سبب ت�سغيله على طاقة �أقل من �ملعتاد.
ومن جهة �أخرى مل يقتنع عمالء �ل�رشكة بالتربير�ت 

�لتي �أعلنتها �ل�رشكة، حيث �دعى �مل�ستخدمني �أن هذه 
�ملمار�سات من �آبل تهدف جلعلهم يقومون ب�رش�ء �الأجهزة 

�الأحدث و�الأكرث تكلفة وذلك لزيادة �أرباح �ل�رشكة و�سيتم 
دمج �لق�سايا �ملختلفة يف دعوى جماعية و�حدة �ستبد�أ 

�خلمي�س �ملقبل خالل �جتماع قانوين يف �أتالنتا.

�إطالق  على  تعمل  �آبل  �رشكة  باأن  جديدة  تقارير    ن�رشت 
وكذلك  �أكرب،  و�سا�سة  بت�سميم جديد  �لر�بع  �جليل  �ساعات 

بطارية بعمر �أطول لتمنحها ��ستمر�رية �أف�سل يف �لعمل.
على  تعمل  �آبل  فاإن   KGI �لبيانات  حتليل  �رشكة  وبح�سب 
بت�سميمات  �لر�بع  �جليل  �ساعات  من  مناذج  عدد  �إنتاج 
�ساعاتها  تطلق  �ل�رشكة  كانت  �أن  بعد  �ل�سابق،  عن  تختلف 
�إطالق  �ملتوقع  ومن  ت�سنيعها  بد�ية  من  �لت�سميم  بنف�س 
�سل�سلة �ساعات �آبل �جلديدة يف موؤمتر �ل�رشكة �ل�سنوي يف 
�لعام �حلايل، ويقول �خلبري مينغ ت�سي كو  �لثالث من  �لربع 
�أن �ل�ساعات �جلديدة �ستاأتي مع �سا�سة �أكرب بن�سبة 15%، مع 
�أو  ملم  تاأتي بحجم 38  �الآن  �ل�ساعات حتى  �أن جميع  �لعلم 

42 ملم.
ومن �ملمكن �أن ي�سمل �سكل �ساعة �آبل 4 حو�ف �أكرث نحافة، 
مما يعني �سا�سة �أكرب دون �حلاجة لتغيري حجم �ملنتج بجعله 
�أكرب، وبالرغم من �أن �لتقرير ن�رش وجود بطارية بعمر �أطول 
�أو  �لبطارية  حجم  زيادة  عن  تفا�سيل  �أي  ين�رش  مل  �أنه  �إال 

�ل�ساعة.
غالباً ما يكون �ملحلل غام�ساً يف عر�س تفا�سيل �ملنتجات، 
�ل�سحية يف  �ال�ست�سعار  �أجهزة  �إىل حتديث  ي�سري  �أنه  حيث 
�ساعات �آبل مثال ولكن من دون ذكر �أي تفا�سيل �أخرى حول 
�ل�سكل �جلديد لها ويعتقد �ملحلل �أن �لت�سميم �سيكون �أكرث 
معدل  ملر�قبة  جديدة  م�ست�سعر�ت  �إ�سافة  مع  ع�رشية، 
�رشبات �لقلب، كما و�سيتم تخفي�س �أ�سعار �لنماذج �لقدمية 
من �ل�ساعات �الأمر �لذي �سيوؤدي �إىل ت�سجيل �أرقام قيا�سية 
�آبل  ت�سجل  �أن   KGI �آبل ومن �ملتوقع  يف مبيعات �ساعات 
مبيعات مرتفعة ت�سل �إىل ما بني 22-24 مليون �ساعة خالل 
عام 2018، على �أن ترتفع �ملبيعات بن�سبة 30% بالن�سبة للعام 
�ل�سابق، ويعتقد مينغ ت�سي كو �أن مبيعات �ل�ساعة على �ملدى 

�لبعيد �ست�سل �إىل 50 مليون �ساعة يف �ل�سنة �لو�حدة.

 Timestamps تويرت تقدم خا�سية
لق�ص فيديو �لبث �ملبا�سر

 Timestamps لل�رشكة عن طرح خا�سية  �لر�سمي  �لفيديو  على ح�ساب  تويرت    �أعلنت 
بها  يرغبون  جزئية  �أي  وحتديد  �ملبا�رش  بالبث  �لتحكم  من  �مل�ستخدمني  ِكن  متمُ و�لتي 

لعر�سها على �جلمهور.
بث  يف  حمددة  جزئية  هناك  كانت  حال  يف  فاإنه  �جلديدة،  �خلا�سية  عن  وباحلديث 
�لفيديو،  للمتابعني مبا�رشة ودون م�ساهدة كامل  �ل�سخ�س يرغب بطرحها  مبا�رش وكان 
فاإن �مل�ستخدم �سيكون قادر� على حتديد نقطة �لبد�ية �لتي يريد من �ملتابعني روؤيتها. 
�لبث  فيديو  �سمن  مقطع  �أي  ق�س  با�ستطاعته  �سيكون  �مل�ستخدم  فاإن  �أخر،  وب�سكل 

�ملبا�رش ون�رشه ب�سكل منفرد على ح�سابه.
ميكن �لقول باأن هذه �مليزة �ست�ساعد �مل�ستخدمني ب�سكل كبري، حيث �أنهم �سيقومون بق�س 
مقطع �لفيديو مبا�رشة على تويرت دون �حلاجة لتنزيل �ملقطع وق�سه ثم �إعادة حتميله مرة 

�أخرى. كما لن يحتاج �ملتابعني روؤية فيديو �لبث كامال لروؤية �إحدى �للقطات.

Datally قوقل ُتطلق

 �أد�ة جديدة ملر�قبة ��ستهالك 

باقة �لإنرتنت يف �أندرويد
�أطلقت �رشكة غوغل تطبيق جديد يحمل ��سم Datally مل�ستخدمي نظام �أندرويد 

ر�قبة ��ستهالك باقة �الإنرتنت ب�سكل دقيق و�آين، مع �أدو�ت للتحّكم ب�سورة  يمُتيح لهم ممُ

�أكرب باالت�سال و�لتوفري قدر �الإمكان.

ويقوم �لتطبيق مبر�قبة ��ستهالك �الإنرتنت مع تقدمي تقارير �ساعية، يومية، �أ�سبوعية، 

كن للم�ستخدم �حل�سول على تف�سيل كامل ملر�قبة �لباقة ومعرفة  �سهرية، بحيث ميمُ

جحم ��ستهالك �لبيانات، و�إ�سافة لل�سابق، يمُقّدم �لتطبيق �أد�ة �لتوفري �لتي تقوم مبنع 

كن ر�سد ن�ساط �أي تطبيق ومن  �لتطبيقات من ��ستهالك �الإنرتنت يف �خللفية. كما ميمُ

ثم منعه من ��ستهالك �الإنرتنت ب�سكل فوري وب�سهولة تاّمة.

 ن�سخة من تطبيق
 م�سنجر لالأطفال

موّجهة  ن�سخة  باختبار  �الجتماعية  في�سبوك  �سبكة  بد�أت 
وذلك   ،Messenger Kids م�سنجر  تطبيق  من  لالأطفال 
على نطاق �سّيق يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية مل�ستخدمي 
نظام iOS، مع وعود بو�سول �لن�سخة لنظام �أندرويد مع نهاية 
�ل�سهر. وال يحتاج �لطفل المتالك ح�ساب يف �سبكة في�سبوك 
من �أجل ��ستخد�م �لتطبيق. كما ال يحتاج كذلك لرقم هاتف 
لتفعيله، فكل �سيء يتم عن طريق ح�ساب �الأهل، وهذ� �رشط 
�أ�سا�سي للتحّكم بكل �سيء، ويقوم �الأهايل �أواًل بتحميل �لتطبيق 
ح�سابهم  با�ستخد�م  �لدخول  ت�سجيل  ثم  �لطفل  جهاز  على 
و�إن�ساء ح�ساب  �لالزمة  �ل�سالحيات  منح  �أجل  من  �ل�سخ�سي 
في�سبوك،  على  ولي�س  فقط  م�سنجر  لتطبيق  ح�ساب  للطفل، 
�النتهاء  وبعد  �أبًد�.  �لبحث  نتائج  يف  �ال�سم  يظهر  لن  حيث 
يمُ�سبح �لتطبيق جاهز لال�ستخد�م، لكن �لقر�ر �لنهائي يف كل 
�إ�سافة �سديق فاإن  �لرغبة يف  �سيء يكون بيد �الأهايل. وعند 
يحتاج   بل  يدوي،  ب�سكل  �لعملية  بهذه  �لقيام  كنه  ميمُ ال  �لطفل 
كن �ختيار �لطفل و�إ�سافته لقائمة  قائمة باأطفالهم. بعدها، ميمُ
كن �لتحّكم ب�سكل كامل باحل�ساب.  �الأ�سدقاء، وبهذ� �ل�سكل ميمُ
�أهل  طريق  عن  كذلك  تتم  فاإ�سافتهم  كاالأقارب،  �لكبار،  �أما 
�لتطبيق، بحيث    �الأ�سماء بحجم كبري د�خل  �لطفل. و�ستظهر 
��ستعانت في�سبوك بفريق عمل خا�س د�خل مقّر�تها، �إ�سافة 
�لواليات �ملتحدة  ببع�س �خلمُرب�ء على م�ستوى  �إىل �ال�ستعانة 

�الأمريكية لتقدمي جتربة ��ستخد�م ممُالئمة لالأطفال.
كن للطفل �لتبليغ عن �حل�سابات �ملوجودة لديه �أو حذفها،  وميمُ
�لطفل   حلماية  �الأمر  بهذ�  �لقيام  عند  تنبيه  �الأهل  و�سي�ستلم 
�أن   يعني  �أبًد�، وهذ�  �إعالنات  يعر�س  لن  �لتطبيق  �أن  �ل�رشكة 
عليها  و�لر�سم  �ل�سور  تبادل  �الأطفال  مبقدور  و�سيكون  ذلك. 
�لب�سيطة  �لتعليمية  �الأدو�ت  بع�س  �ل�رشكة  توّفر  كما  ا.  �أي�سً
 Loren عرب �لو�قع �ملمُعّزز وذلك بعد ت�سغيل �لكامري�. وقال
�إن �لهدف �لرئي�سي  Cheng، �مل�سوؤول عن تطوير �لتطبيق، 
هو توفري و�سيلة تو��سل بني �الأهايل وبني �الأطفال مع تعليمهم 
طريقة �لتو��سل مع �لبقّية يف �لع�رش �حلديث. و�أ�ساف �أن هذ� 
يتم عرب حتّكم كامل من قبل �الأهل، �الأمر �لذي �سيجعل تطبيق 

ريًحا لالأهايل ب�سكل عام. م�سنجر لالأطفال خياًر� ممُ
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600 جريح بالتزامن وذكرى يوم الأر�ض

7 �سهداء يف م�سرية العودة بفل�سطني املحتلة
ارتفعت ح�سيلة �سهداء م�سرية العودة،، اأم�ض، اإىل 5 �سهداء بح�سب ما اأكدته وكالة الأنباء 

الفل�سطينية، يف حني ارتفع عدد اجلرحى اإىل 600 جريح، مّيز امل�سرية حرق �سور لرئي�ض وزراء 
الحتالل وكذا الرئي�ض الأمريكي بعد قراره الأخري.

�ض.ب

وانطلقت امل�سرية اجلمعة، 
متت  التي  الدعوات  بعد 
ع�سرات  �سنها  حيث  لها، 
قطاع  اأهايل  من  الآلف 
غزة، اإىل احلدود ال�سرقية 
م�سيا على الأقدام من اأجل 
امل�ساركة يف م�سرية العودة 
و  الأر�ض.  يوم  بذكرى 
الأنباء  وكالة  عن  نقال 

الفل�سطينية، التي حددت 
وحيد  ال�سبان:  ا�ست�سهاد 
كمال  حممد  �سمور،  اأبو 
معمر،  ابو  حممود  النجار، 
جهاد  عمر،  ابو  حممد 
�سعدي  حممود  فرينة، 
احمد  والفتى  ُرحمي، 
اإ�سافة   ) عودة  اإبراهيم 
مواطن   )600( اإ�سابة  اإىل 
اخلطر  بحال   )10( بينهم 

ال�سديد 

الثمن ال�سهري 
 حلرية الوليد

 بن طالل
ن�رشت �صحيفة التاميز تقريرا 

قالت فيه اإن ثمن اإطالق 
�رشاح الأمري ال�صعودي الوليد 

بن طالل من فندق الريتز 
كارلتون، الذي كان حمتجزا به 
يف اإطار حملة ملكافحة الف�صاد 

يبلغ 30 مليون دولر �صهريا.
وقالت ال�صحيفة الربيطانية 
اليوم اجلمعة اإن الوليد بن 

طالل تنازل عن مئات املاليني 
من الدولرات من اأرباحه 

ال�صنوية للحكومة، بعدما اأفرج 
عنه من الحتجاز يف فندق 
الريتز كارلتون يف الريا�ض 

واأو�صحت »التاميز« اأن حجم 
الأرباح التي تنازل عنها الأمري 
ال�صعودي، الذي يعد اأغنى رجل 
يف اململكة، يبلغ نحو 30 مليون 

دولر �صهريا.
واعتربت ال�صحيفة اأن بيان 
»اململكة القاب�صة«، وهي 

�رشكة ميلك الأمري ال�صعودي 
من خاللها ح�ص�صا يف �رشكات 
الرتفيه والفنادق والتكنولوجيا 
يف جميع اأنحاء العامل، ب�صاأن 
تنازل الوليد بن طالل عن 

جزء من اأرباحه ال�صنوية يف 
»اململكة القاب�صة« لي�ض اإل 

تفا�صيل اتفاق طال انتظارها، 
والذي اأبرم مع ال�صلطات 

ال�صعودية.

اختتام الطبعة الثامنة 
لالأيام امل�سرحية للجنوب

عر�ض م�سـرحية 
»الأحــــجـــــــيــــــــــة 

اللــــــــكـــرتونــــية« 
مت  باجلزائر العا�صمة عر�ض م�رشحية 

» الأحجية اللكرتونية » للفرقة 
امل�رشحية »ريتاج« لل�صودان، �صيف 
�رشف هذه الطبعة الثامنة لالأيام 
امل�رشحية للجنوب التي اختتمت 

اليوم اخلمي�ض يف امل�رشح الوطني 
حمي الدين ب�صطارزي. و يتطرق هذا 

العر�ض امل�رشحي ملخرجه حمزة جدو 
مو�صى اإىل واقع املراأة يف العامل العربي 

و معاملتها بني املا�صي و احلا�رش و 
لتج�صيد هذه الفكرة اعتمد املخرج 

على  ا�صتعمال موؤثرات �صوتية و مرئية 
لإبراز طريقة معاملة املراأة يف ع�رش 
التكنولوجيات احلديثة و التي اأخذت 

مكان و�صائل التوا�صل التقليدي .

مطالب بتدخل ال�سلطات املحلية 

جمعية ال�سحفيني مب�ستغامن 

امللعب البلدي القدمي بعني احلجل يف و�سع كارثي  

برنامج منوع لالحتفال بتظاهرات وطنية 

 ماجر يرد على  اتهامه بال�ستيالء
 على اأر�ض بال�سابالت

اأبدى  العديد من هواة الريا�صة وكذا املواطنني 
ا�صتياءهم للو�صع الكارثي للملعب البلدي القدمي 
الذي  الع�صوائي  ا�صتغالله  ب�صبب  احلجل  بعني 
يخلق الفو�صى . ال�صباب  مما التقيناهم حتدثوا 
عن الو�صع املزري للملعب البلدي بداية مب�صكل 
اأب�صط  اإىل  تفتقر  التي  املالب�ض  تغيري  غرف 
التي  القمامة  م�صكل  عن  ناهيك   ، ال�رشوط 
اأ�صحت يف اأرجاء امللعب ب�صبب عدم توفر امللعب 
النقائ�ض  من  العديد  اإىل  اإ�صافة  حرا�ض  على 

واإعادة  املدرجات  بتو�صعة  املطالبة  يف  تتمثل 
بالع�صب  وا�صتبدالها  الرتابية  الأر�صية  تهيئة 
ال�صطناعي و�رشورة و�صع مقاعد تخ�ض البدلء 
، ال�صباب الريا�صي اأبدى تذمره جتاه الو�صع الذي 
للمدينة  مك�صبا  باعتباره  البلدي  امللعب  اإليه  اآل 
م�صريا   ، الريا�صة  ملمار�صة  وف�صاء  وللريا�صيني 
اإىل اأن امللعب اأ�صبح يف �صغط كبري ب�صبب توافد 

�صباب الأحياء وهواة كرة القدم للتدرب به .
خل�سر بن يو�سف 

�صطرت جمعية ال�صحفيني لولية م�صتغامن 
من  عدد  لإحياء  ثري  برنامج  بت�صطري 
وح�صب  والعلمية  الوطنية  التظاهرات 
فاجلمعية  حممد  عمار  اجلمعية  رئي�ض 
التعبري  حلرية  العاملي  باليوم  �صتحتفل 
واإعالمي  علمي  بربنامج  وال�صحافة 
الثقافة  بدار  حما�رشة  تنظيم  �صيت�صمن 
الإعالم  حول  كاكي  الرحمان  عبد  ولد 
كما  املمار�صة  وواقع  املهنة  اآفاق  بني 

ولالأن�صطة  لل�صور  معر�ض  تنظيم  �صيتم 
والإعالميني  للمرا�صلني  ال�صحفية 
ال�صحفيني  جمعية  وحت�رش  باجلمعية 
لولية م�صتغامن لإطالق م�صابقات وطنية 
ال�صحفية  املقالت  اأح�صن  عن  وحملية 
تعالج  املحلي  امل�صتوى  على  املن�صورة 
بان�صغالت  تت�صل  اأو  تنموية  ق�صايا 

املواطن 
حممد اأمني  

موقع  ماجر يف  رابح  الوطني  الناخب  تطرق 
املوا�صيع  من  العديد  العاملي  اإىل  “ڨول” 
الوطني  املنتخب  على  اإ�رشافه  تخ�ض  التي 
ورد   . له  ُمنحت  التي  الأر�صية  القطعة  وكذا 
رابح ماجر على حت�صله على القطعة الأر�صية 
بولية اجلزائر العا�صمة من اأجل اإن�صاء مركز 
للتكوين وقال لي�ض لدي �صيء اأُخفيه ،فالقطعة 
قانونية  بطريقة  عليها  حت�صلت  الأر�صية 

لإن�صاء هذا املركز.

واأردف قائال :اأنا فخور جدا بامل�رشوع الذي 
على  بالفائدة  �صيعود  والذي  به  للقيام  اأطمح 

الكرة اجلزائرية وال�صباب اجلزائري عامة.
بكراء  قام  اأنه  الوطني  الناخب  اأ�صاف  كما 
ي�صمح  مثلما  �صنة   99 ملدة  الأر�صية  القطعة 
،واأن  اخلا�صة  باأمواله  اجلزائري  القانون  به 
طرف  من  جمانا  اإياها  منحه  عن  احلديث 

الوايل جمرد اإ�صاعة.
ف.ن�سرين

ب�سكرة 

الربط بالغاز الطبيعي لفائدة 38 منزل

م�سابقة �سارك فيها 200 طفال 

التلميذة » اأماليا جمعون » ملكة جمال اأطفال البويرة

باأدرار

تغيريات يف مديرية ال�سكن 

الطبيعي  بالغاز  الربط  ت�صغيل  مت 
ال�صكني  بالتجمع  منزل   38 لفائدة 
بانيان  مبنطقة  الواقع  توخريبت 
اجلبلية التابعة لبلدية م�صون�ض )�صمال 
�رشكة  ممثل  اأو�صح  ،و  ب�صكرة(  �رشق 
تقدميه  لدى  الغاز  و  الكهرباء  توزيع 
خالل  »من  باأنه  املكان  بعني  ل�رشوح 

هذا  لفائدة  الغاز  ت�صغيل  عملية 
التجمع ال�صكني �صت�صل ن�صبة التغطية  
باملائة«.   100 باينان  مبنطقة  بالغاز 
�صبكة  فاإن  املتحدث  لذات  ا�صتنادا  و 
متتد  املنجزة  الطبيعي  الغاز  توزيع 
مردفا  طويل  مرت   1554 م�صافة  على 

باأن مدة الجناز بلغت 4 اأ�صهر.

 « الثقافية  التظاهرة  اختتام  حفل  متيز 
قراءة يف اإحتفال » التي احت�صنتها املكتبة 
مبدينة   « رابح  �صعيداين   « الرئي�صية 
الربيعية  العطلة  حلول  مع  تزامنا  البويرة 
واملتفوقني يف  الفائزين  الأطفال  بتكرمي 
 ، باملنا�صبة  املنظمة  الور�صات  خمتلف 
ولفت النتباه امل�صابقة الأوىل من نوعها 
اخلا�صة مبلك وملكة جمال الأطفال التي 
 « الولئية  »ال�صالم  جمعية  بها  بادرت 
بالتن�صيق مع رو�صة الكاهنة والتي �صهدت 
م�صاركا   200 فاق  النظري  منقع  اإقبال 
الخرية  املرحلة  يف  منهم   32 اإنتقاء  مت 

التي  الثالثة  املراتب  على  للتناف�ض 
عادت يف النهاية للتلميذة النجيبة » اأماليا 
جمال  عر�ض  على  املرتبعة   « جمعون 
احتفالية  اأجواء  و�صط  البويرة  اأطفال 
بقوة  احلا�رشة  العائالت  �صنعتها  بهيجة 
مع اأطفالها ، وتدر�ض التلميذة اأماليا �صنة 
ل   « نذير  »مور�صلي  اإبتدائية  يف  الثانية 
هواياتها  ومن   10 من   9 عن  معدلها  يقل 
ال�صباحة وحتلم  وريا�صة  الر�صم  املف�صلة 
م�صتقبال اأن ت�صبح طبيبة ح�صب درد�صتها 

الق�صرية مع جريدة الو�صط .
اأح�سن مرزوق 

 قام نهاية الأ�صبوع املا�صي وزير ال�صكن 
والعمران باإجراء حركة يف قطاعه بولية 
التجهيزات  مدير  نقل  مت  حيث  اأدرار 
مديرة  وكذا  ر  م�صا  حممد  العمومية 
البناء والتعمري اإيل ولية البويرة وتعيني 
مدير جديد لقطاع التجهيزات العمومية 
مت  كما  املدية  ولية  من  قادما  باأدرار 
القار  عبد  الرئي�صي  املهند�ض  ترقية 

عي�صاوي اإيل مديرا لتجهيزات العمومية 
ال�صكن  مدير  اإحالة  مع  تندوف  لولية 
مدير  له  خلفا  وتعيني  التقاعد  على 
قادما من ولية ت�صم�صيلت وجاءت هذه 
لقطاع  ن�صاط  اأكرث  اإعطاء  بغية  احلركة 
ال�صكن بولية اأدرار بعد اآخر زيارة قادت 

وزير ال�صكن للمنطقة  
بو�سريفي بلقا�سم

اأدرار

 موكب عر�ض يتحول اإيل ماأمت
 حتول ليلة اأول اأم�ض موكب عر�ض اإيل 
ببلدية  تغنطا�ض  مبنطقة  حزن  حالة 
ترنكوك �صمال ولية ادرار جراء وقوع 
حادث مرور اثر انقالب �صيارة نفعية 
من نوع هليك�ض طيوطا كان على متنها 
خلف  اأين  الأ�صخا�ض  من  جمموعة 

اآخرين  احلادث وفاة �صخ�ض وجرح 5 
�صاحب  اأن  عيان  �صهود  وبح�صب 
مما  كبرية  ب�رشعة  يناور  كان  ال�صيارة 
اإيل  العر�ض  موكب  حتويل  يف  ت�صبب 

موكب عزاء
 بو�سريفي بلقا�سم 
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مكتبات امل�ساجد...

وتلغيم الفكر
كثري من مكتبات امل�ساجد يف 

العا�سمة و املدن الكربى تقع  حتت 
�سيطرة فعلية لتيار فكري معني ل 
يعرتف باملرجعية الوطنية و يدين 
بالولء الكامل لل�سعودية من خالل 

بع�ض علمائها الذين مت تكري�سهم 
بفعل فاعل طيلة ال�سنوات الأخرية 

باجلزائر.
تقدم هذه املكتبات وجبة فكرية 
حمددة املقادير و اللون و الطعم ، 
عمودها الفقري اإلغاء الآخر و نبذ 
املذاهب و تعرتف فقط مبا ي�سمى 

بال�سلفية التي يح�سرونها يف ما 
كتبه بع�ض من علماء احلجاز ممن 

انتهت مهمتهم الإ�سرتاتيجية يف 
تنومي الأمة و تخديرها با�سم الدين

طيلة عقود كثرية ر�سخت هذه 
املكتبات  الكثري من املفاهيم 

املغلوطة عن جوهر و فل�سفة الدين 
احلنيف،مبعنى اأنها �ساهمت يف 

تلغيم فكر اأجيال كاملة و جعلتها 
عاطلة عن التفكري و قراءة الواقع 

ب�سكل �سحيح.
ل ندري كيف تنظر وزارة ال�سوؤون 
الدينية للمو�سوع وهل وافقت على 
ما حتتويه بع�ض الكتب من تزييف 
للتاريخ و قلب للمفاهيم ،و ما الذي 

مينعها من تطهري هذه املكتبات و 
تدعيمها مبا يحفظ الذات الوطنية 

،وعنا�سر الهوية الوطنية و متى 
يتم تاأطري هذا املرفق داخل 
املوؤ�س�سة امل�سجدية مبا يخدم 

ال�سالح العام.؟

وداد احلاج:

البويرة

 �سـرقـــــــــة اأزيـــــد 
من 500 راأ�ض 
غنـــــم بــــــــــديرة

عادت من جديد ع�صابات �رشقة 
املوا�صي لتزرع الرعب يف نفو�ض �صكان 
املناطق النائية بولية البويرة ، حيث 

�صهدت بلدية ديرة الواقعة اق�صى 
جنوب الولية ليلة اأول ام�ض عملية 
�صطو م�صت اأزيد من 500 راأ�ض غنم 
و30 راأ�ض اأبقار من اإ�صطبالت عدد 

من فالحي وموايل املنطقة وا�صتغلت 
هذه الع�صابات جمهولة العدد والهوية 

ظرف الليل ورداءة الأحوال اجلوية التي 
ميزت املنطقة موؤخرا لتقوم باأعمالها 

الإجرامية .هذا وعلمت جريدة » 
الو�صط » عن قيام م�صالح الدرك 
الوطني املخت�صة بفتح حتقيقات 
وحتريات معمقة من اأجل حتديد 

والو�صول اىل هوية الفاعلني والإطاحة 
بهم يف اأقرب الآجال.

اأح�سن مرزوق
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