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�س6للمطالبة باإ�سراكهم كم�ست�سارين يف �سناعة القرار بتمرنا�ست 

طوارق "اإهموهاغ" يف جتمع يوم 17 مار�س 

الطاهر حجار ي�سارع من اأجل منع ذلك

1500 طبيب يقاطعون االمتحانات اال�ستدراكية 

�س3

�س4

ال�سيناتور بن زعيم خماطبا ولد عبا�س

 ال الزمان زمانــك و ال
 املــــكـــــان مكانــــك ؟؟

جريدة " الو�شط" تك�شف :  

هكذا تخرتق �شبكات تهريب املخدرات الرتتيبات الأمنية  
�س5

�س3�س17

بطلة اإفريقيا يف امل�سارعة " خالل لينا " للو�سطاإطاللة باري�س الثقافية

 اأحتاج دعما لتحقيق 
اأهدايف يف البطولة 
العاملية واالألعاب 

االأوملـــــــــبـــــيــــــــة

.       حيل جديدة تتكيف مع اإجراءات م�سالح االأمن

الد�ستور خرق  اأن  رابعة  له  ر�سالة  يف  زعيم  بن  الوهاب  عبد  ال�سيناثور   قال 
 و ا�ستدعاءه كتابيا مل�ساءلته وحماكمته عن راأيه وقناعاته وتهديده من طرف الأمني 

العام للحزب جمال ولد عبا�س يعترب �سابقة خطرية يف تاريخ الدميقراطية...

الق�سر القدمي للتيجانية 
بعني ما�سي بالأغواط

ذاكرة تاريخية تواجه 
الزوال و�سط �سكوت 

�س4�س7مريب للم�سوؤولني

�س4

�س3

�س3

�س3

 رف�س الرد على م�ساألة 
بن زعيم و تاأجيل املركزية 

 ولــد عبــــــــا�س 
يلتزم ال�ســمت

جياليل �سفيان:

على املعار�سة اختيار 
 مر�سـح واحد ميـــــثلها

 فــــــــــي 2019 
حزب عهد 54

 هذه �سـروط جتــاوز
 االأزمـــــة الـــــماليـــــة 

وزارة الرتبية الوطنية

 اال�ســـــت�سارة حــــول
  تاريخ البــــكالـــــوريا

 بداية من الغـــد 
الأمني العام ملجل�س ال�سباب العربي 

الإفريقي,عو�س ح�سن اإبراهيم

املقاربــــة اجلزائـــرية 
 لـــــالإرهـــــــــاب ميــــــــكن 
اال�سـتفادة منها دوليا  

اأمني عقال طوارق مترنا�ست اأحمد اإدابري: وطنيتنا غري قابلة للم�ساومة 
النائب الهمال البكاي: �سرعية اأمني عقال الطوارق حم�سومة

�سياحة
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ر�ؤية من الواقع
الرئي�س  حمالت  برنامج  عرف 
اختيار  �سوء  ب�سبب  كبرية  انتكا�سة 
الأر�سيات لتو�سع يف املكان املنا�سب 
املواطن،ولأنها  من  قريبة  وتكون 
جهل  وبف�سل  املاليري  ا�ستهلكت 
خربت  والبلدية  التقنية  امل�سالح 
فيها  جتمع  اليوم  وهي  املحال 
املزابل اأو ماأوى للمت�رشدين والكالب 
يف  متواجدة  حمالت  ال�سالة،وهناك 
جتمعات �سكانية مهملة منذ اأكرث من 
ونف�س  بعد.  ت�ستغل  �سنوات مل  ع�رش 
ال�سيء وقع مع م�رشوع مكتبة يف كل 
بلدية فالهياكل موجودة ومت جتهيزها 

وتدعيمها مبئات العناوين لكنها تبقى 
املحاولت  ورغم  روح.  بدون  هياكل 
الرامية اإىل تقريب الكتاب من القارئ 
اأن  على  توؤكد  الإح�سائيات  اأن  اإل 
قارئ  يدخلها  مل  مكتبات  هناك 
روادها  واأخرى  ن�ساأتها  منذ  واحد 
عن  ويبحثون  املدار�س  تالميذ  من 
املراجع فقط.والغريب ان املكتبات 
مل  احل�رشم  حبات  مثل  املتناثرة 
تعد توؤدي دورها لأن القائمني عليها 
تنق�سهم اخلربة اأو هم جمرد موظفني 
ومنهم من ف�سل يف جعلها منارة وقبلة 
للمثقفني والقراء،يف حني باتت ت�سكل 

عبئا على اخلزينة العمومية .وقد زرت 
الكثري منها عرب خمتلف بلديات الوطن 
، لكن مكتبة قطارة التي تقع يف حدود 
والوادي،وهي  وب�سكرة  ورقلة  وليات 
والتهمي�س قهرها  العزلة  بلدية تعاين 
النتخابات  بارونات  و  الإرهاب 
والروح  العرو�سية  ،وب�سبب  والرت�سح 
عدة.مكتبتها  مرات  اأحرقت  القبلية 
ل يوجد بها عداد كهرباء و ل نت و 
عن  عبارة  حم�سوة  كتب  قراء،بها  ل 
وخملفات  الثقافة  وزارة  من  هدايا 
عا�سمة  ق�سنطينة  معركة  ن�رش  دور 
تلم�سان  موقعة  و  العربية  الثقافة 

،ومنها  الإ�سالمية  الثقافة  عا�سمة 
الرواية اذ جند ن�سخ كثرية من )عر�س 
وطار،والغريب  الطاهر  لالأديب  بغل( 
يهم  واحد  مرجع  فيها  يوجد  ل  اأنه 
او  املنطقة  عن  الباحثني  او  الطلبة 
تاريخها  اأو  وعلمائها  اأعالمها  عن 
اأو موؤلفات لأبناء  الثقايف واحل�ساري 
ورواية،رغم  و�سعر  ق�سة  من  الولية 
الإ�سدارات  من  الكثري  هناك  ان 
مديريات  م�ستوى  على  مرمية 
يقني  على  توزع،واأنا  مل  و  الثقافة 
املكاتب  على  توزع  التي  الكتب  اأن 
على  واإمنا  العناوين  بح�سب  تكن  مل 

اجل  من  الرفوف  مقا�س  طريقة 
م�رشوع  .ولهذا  �ساع  فقط  الّزينة 
اإىل  وتقريبها  بلدية  كل  يف  مكتبة 
اأن من  القارئ واملواطن،واأكاد اجزم 
اختار اأر�سية م�رشوع بلديات فخامة 
الرئي�س هو نف�س من يختار العناوين 
على  يوزعها  من  نف�سه  وهو  لتطبع 
املكاتب ،ومن عالمات قيام ال�ساعة 
ال�سغرى اأن )البقل( الذي كنا ومازلنا 
ويّولد  يتزوج  هاهو  عاقرا  انه  نعتقد 
يف مكتبة بلدية قطارة حتت اإ�رشاف 

مدير الثقافة مبا�رشة .

اأدرار

جمعية من �لبليدة تهدي �سيارة �إ�سعاف ل�سكان ق�سر تيلولني 
هامة  خريية  مبادرة  يف 
بن  جمعية  بها  قامت 
الثقافية  العلمية  جلول 
تربعها  يف  البليدة  لولية 
ق�رش  �سكان  واإهداء 
انزقمري  ببلدية  تيلولني 
بولية ادرار �سيارة اإ�سعاف 
نقل  ا�ستعمالها يف  بهدف 
نحو  املر�سي  واإ�سعاف 
داخل  ال�سحية  العيادات 
كما  الولية جمانا  وخارج 
فرحا  ال�سكان  ا�ستب�رش 
القيمة  املبادرة  بهذه 

نحو املر�سي خا�سة كبار 
ال�سكن واملعوزين لتنقلهم 
انعدام  ظل  يف  للعالج 
اإ�سعاف  �سيارة  وجود 
قبل  من  البلدية  بذات 
كما  ال�سحية  امل�سالح 
ي�سهر على ا�ستغاللها من 
اخلريية  اجلمعيات  طرف 
م�سالح  مع  بالتعاون 
باملر�سي  للتكفل  البلدية 
ا�ستغالل  حمل  وتبقي 

خريي ل غري.
ب.ب

توقيف4 جتار خمدر�ت و 
�سبط26 كلغ كيف

املنظمة،  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
الوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفارز  اأوقفت 
خالل   ،2018 مار�س   09 يوم  ال�سعبي، 
تلم�سان/ن.ع.2  بكل  متفرقة  عمليات 
خمدرات  جتار   )04( وب�سار/ن.ع.3، 
الكيف  من  كيلوغراما   )26( و�سبطت 
الدرك  عنا�رش  اأوقف  فيما  املعالج، 
اأ�سخا�س   )04( اأربعة  بتلم�سان  الوطني 
من  وكمية  نارية  اأ�سلحة   )03( بحوزتهم 

الذخرية. 
للجي�س  مفارز  اأحبطت  اأخرى،  جهة  من 
باجي  وبرج  بتمرنا�ست  ال�سعبي  الوطني 
من  تهريب  حماولت  خمتار/ن.ع.6، 
�ساحنة  وحجزت  اأ�سخا�س   )03( طرف 
و)12( طنا من املواد الغذائية و)600( لرت 
الذهب،  عن  تنقيب  ومعدات  الوقود  من 
غري  مهاجرين   )05( توقيف  مت  حني  يف 
بكل من  �رشعيني من جن�سيات خمتلفة  

تب�سة وعني �سالح.

عـر�س )بقـل( يف بلدية قّطـارة !

الفوز  عقب  بطريقتهم  احلرا�س  احتاد  لعبو  احتفل 
الثمني الذي �سجلوه اأمام �سبيبة القبائل، حيث توجهوا 
من  املدرجات  نحو  مبا�رشة  اللقاء  نهاية  اإعالن  بعد 
اأجل الحتفال بالفوز الذي حققوه وهي اإ�سارة لل�سغط 
الكبري الذي كان عليه لعبو ت�سكيلة "ال�سفراء" الذين 

ي�سارعون من اأجل حتقيق البقاء.

 العبو "�ل�سفر�ء" 
�حتفلو� مع �أن�سارهم

احلفنـاوي بن عامـر غــول

LPA نطالق عملية �لت�سجيل يف �سيغة�
البلدية  املجال�س  كافة  اإىل  تعليمة  اجلزائر  ولية  م�سالح  وجهت 
املتواجدة على م�ستواها من اأجل املبا�رش يف عملية ا�ستقبال ملفات 
املدعم  الرتقوي  ال�سكن  �سيغة  الكتتاب يف  الراغبني يف  املواطنني 
LPA بداية من يوم الأربعاء 14 مار�س 2018  م�سددتا على �رشورة 
اأن ي�سجل كل مواطن يف البلدية حمل اإقامته  هذا وجتدر الإ�سارة اإىل 
اأن 70 األف وحدة �سكنية منت�رشة عرب كافة ربوع الوطن وجهت ل�سيغة 

LPA 2000 وحدة من بينها خ�س�ست للعا�سمة.

نظم يوم اأم�س املكتب الولئي لفدرالية اأولياء التالميذ 
يف  العنف  ظاهرة  حول  علمية  ندوة  �سعيدة  بولية 
�سرياط  اجلهوي  امل�رشح  اأحت�سن  املدر�سي  الو�سط 
بومدين فعالياتها، هذا وقد اأوكلت عملية تن�سيطها اإىل 
اأ�ساتذة جامعني خمت�سني يف علم النف�س الرتبوي وعلم 
الجتماع وذلك بغية ت�سليط ال�سوء على ظاهرة العنف 

التي انت�رشت ب�سورة رهيبة داخل الو�سط املدر�سي.
يحي عواق 

فيدرالية اأولياء التالميذ ب�سعيدة

 ندوة حول �لعنف
 يف �لو�سط �ملدر�سي

 حمرز يقوم
 بلوك جديد

اجلزائري  الدويل  الالعب  عاد 
اإىل  حمرز  ريا�س 
اأين  جمددا  الواجهة 
قام بلوك جديد، وظهر 

له  من خالل ن�رشه �سورة 
عرب ح�سابه ال�سخ�سي على موقع 

"فاي�سبوك"،  التوا�سل الجتماعي 
اأين قام ب�سبغ �سعره باللون الأ�سقر 

وعاد اإىل اللون الذي اأحدث به 
من  �سابق  وقت  يف  �سجة 

العام احلايل.

1200 �سكن �إ�سايف للوالية �ملنتدبة تيميمون
والعمران  ال�سكن  وزارة  خ�س�ست 
الإدارية  للمقاطعة  املنتدبة  الولية 
ال�سكن  من  اإ�سافية  ح�سة  تيميمون 
�سوء  على  وهذا  ال�سيغ  مبختلف 
وحيد  الوزير  بها  قام  زيارة  اأخر 
طمار للمنطقة  اأين قدمت له طلبات 
بح�س�س  املنطقة  دعم  ب�رشورة 
حيث  املتزايد  الطلب  جراء  �سكنية 
ا�ستجابت الوزارة واأبرقت م�ساحلها 
تت�سمن  بر�سالة  بادرار  بالولية 
قدرت  ال�سكن  من  اإ�سايف  برنامج 
1200 �سكن من خمتلف ال�سيغ منها 
500 �سكن ريفي  و400 �سكن ترقوي 
عمومي وكذا 50 �سكن ترقوي مدعم  
ريفي  �سكن   250 اأي�سا  خ�س�س  كما 
متيمون   �سمال  قدور  ق�رش  لبلدية 
هذه احل�سة �سوف ت�سهب يف التقليل 
حركية  وتعطي  ال�سكن  م�سكل  من 
اأكرث يف م�ساعدة العائالت وحت�سني 
ظروفهم املعي�سية كما يفتح منا�سب 

ذات  وبح�سب  البطالني  اأمام  �سغل 
هذا  يف  ينطلق  �سوف  انه  امل�سادر 
بعد  وقت ممكن  اقرب  الربنامج يف 
ت�سليم  يف  القانونية  اإجراءات  اإمتام 
�سفقات الجناز للمقاولني املوؤهلني 

الريفي  ال�سكن  حيث  من  هاما 
ي�ستفيد منه من لهم قطع اأر�سية ومل 
بغية  �سكنية  �سيغة  اأي  من  ي�ستفيد 
اجناز  بهدف  مبا�رش  ماليا  دعمه 

م�ساكن فردية .

قوات ال�سرطة بتلم�سان

حتجز 10 كيلوغر�م 
من �لكيف �ملعالج

من  بتلم�سان  ال�رشطة  قوات  متكنت 
املخدرات  من  معتربة  كمية  حجز 
كانت  والتي  كيلوغرام،   10 بـ  قدرت 
العملية  هذه  حيثيات  للرتويج  موجهة 
التي قامت بها عنا�رش الفرقة املتنقلة 
بتلم�سان،  ل�سربة  الق�سائية  لل�رشطة 
موؤكدة  معلومات  اإثر  على  جاءت 
مفادها  العنا�رش،  ذات  اإىل  وردت 

وجود �سخ�س م�ستبه فيه يقوم برتويج 
ا�ست�سدار  مبا�رشة  ليتم  املخدرات، 
الق�سائية مت مبوجبه  اجلهات  من  اإذن 
متديد اإقليم الخت�سا�س اإىل دائرة بني 
بو�سعيد، حيث مت حتديد هويته ومكان 
وتوقيفه  له  الرت�سد  ليتم  تواجده، 
من  كيلوغرام   10 وبحوزته  متلب�سا 

الكيف املعالج.  
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رف�س الرد على م�ساألة بن زعيم و تاأجيل املركزية 

ولد عبا�س يلتزم ال�سمت
.       م�سدر اأفالين :ت�سرف بن زعيم انفرادي ول عالقة له باأجندة معينة

ف�سل الأمني العام لالأفالن جمال ولد عبا�س التزام ال�سمت اجتاه خمتلف الق�سايا 
الداخلية للحزب على غرار ما �سمي بق�سية ال�سيناتور بن زعيم ، وكذلك تاأجيل اجتماع 

اللجنة املركزية لالأفالن الذي كان مرتقبا هذا 19مار�س ، حيث رف�س الرد على اأ�سئلة 
ال�سحفيني خالل حفل تكرميي و قال اليوم » �سم بكم » .

ع�سام بوربيع 

على  ال�صحافة  اإحلاح  ورغم 
ولد  جمال  العام  الأمني  مواجهة 
الفندقة بعني  اأم�س مبعهد  عبا�س 
بنيان خالل تكرمي لل�صهيد العربي 
ال�صهداء  من  والعديد  بلمهيدي 
على  حر�س  عبا�س  ولد  اأن  اإل   ،
الأفالن  داخل  يجري  مبا  التكتم 
املثارة  ال�صجة  بعد  ل�صيما   ،
بينه و بني ال�صيناتور عبد الوهاب 
تاأجيل  اإىل  اإ�صافة   ، زعيم  بن 
التي  املركزية  اللجنة  اجتماع 
 ، 19مار�س  يوم  منتظرة  كانت 
اللجنة  اأع�صاء  بع�س  قيام  وكذلك 
املركزية بجمع التوقيعات ل�صحب 

الثقة من احلايل .
اأن  بالقول  اكتفى  عبا�س  ولد 
تكرمي  حلفل  خم�ص�س  هو  اليوم 
اأ�صئلة  مع  يتفاعل  مل  لذلك   ،
اأنها  يبدو  كانت  التي  ال�صحفيني 
كثرية ، و�رضب ولد عبا�س موعدا 
لكنها  الغذاء  لل�صحافة وراء وجبة 
مل تكن �صوى حيلة من الأمني العام 
 ، ال�صحفيني  اأ�صئلة  من  للتهرب 
بعد  حتى  الت�رضيح  رف�س  حيث 
ال�صمت  وف�صل  الغذاء،  وجبة 

ملواجهة اأي حراك .
اأم�س  دافع  قد  عبا�س  ولد  وكان 
اأخرى  مرة  مبا�رضة  غري  بطريقة 
على وزيرة الرتبية نورية بن غربيط 
الوزراء  برنامج  اأن  قال  عندما   ،
اجلمهورية  رئي�س  برنامج  من  هو 
الرئي�س هو من يعطي ورقة  اأي   ،
الطريق لأي وزير ، وهو الت�رضيح 
الذي فهم اأنه دفاع مرة اأخرى على 

الوزيرة بن غربيط
حفل  يف  خطابه  خالل  اأ�صار  و 

رئي�س  تدخل  بف�صل  اأنه  التكرمي 
اإىل  املياه  عادت  اجلمهورية 
وما   ، الرتبية  قطاع  يف  جماريها 
مبادرة الآفالن يف ذات ال�صاأن حلل 
م�صاكل قطاع الرتبية ال ا�صتجابة 
لدعوة من رئي�س اجلمهورية الذي 

هو رئي�س احلزب .
احلفل  خذا  خالل  و  عبا�س  ولد 
التكرميي ل�صهداء الواجب الوطني 
اىل   ، بلمهيدي  العربي  من  بداية 
 ، قابلية  ولد  زبيدة   ، قايد  مليكة 
بوعثورة  مرمي   ، عزيزة  م�صكية 
�صعدان  ف�صيلة   ، مداد  وريدة   ،
فاطمة  و   ، باج  مرمي  م�صعودة   ،
من  بالعديد  بعث   ، باج  العالية 
بدور  م�صيدا  ال�صيا�صية  الر�صائل 

رئي�س اجلمهورية .
وقال املتحدث اأنه بف�صل الرئي�س 
الربملان  يف  النائبات  عدد  انتقل 

م�صيفا   ، 155نائبة  15اىل  من 
العربي  البلد  هي  اجلزائر  اأنت 
برتبة  امراأة  فيه  الذي  الوحيد 
جرنال و جرنال ماجور، معقبا اأنه 
القا�صية  املراأة  لدينا  الآن  اأ�صبح 
و   ، �رضطة  حمافظة  واملراأة   ،

الوالية ، والقن�صل .
من جانب اآخر ، اأقرتبت » الو�صط 
احلزب  من  قيادات  عدة  من   «
من  راأيها  تعرف  اأن  وحاولت 
الوهاب  عبد  ال�صيناثور  ق�صية 
اىل  ا�صتدعاوؤه  مت  الذي  زعيم  بن 
جلنة التاأديب و الإن�صباط و ف�صله 
لإ�صتقالة  دعوته  بعد  احلزب  من 
�رضح  حيث   ، غربيط  بن  الوزيرة 
اأن  احلزب  يف  امل�صوؤولني  اأحد 
ت�رضف  هو  زعيم  بن  ت�رضف 
انفرادي ، ولي�س كما فهم البع�س 
اأنه بداية حلملة اأو موؤامرة علمية 

لالإطاحة بولد عبا�س ، م�صريا اىل 
اأن بن زعيم �صيدفع ثمن موقفه .

لقيادي  بالن�صبة  ال�صيىء  ونف�س 
الأفالن  با�صم  الناطق  وهو  اآخر 
ي�صاأ  مل  الذي  بوقطاية  ال�صادق 
الر�صالة  اىل  الهتمام  يعطي  اأن 
الأخرية لنب زعيم ، ورف�س التعليق 
عليها . اإل اأن عدة م�صادر اأفالنية 
بن  اأن  اأعترب  بع�صها  اأن  ورغم   ،
من خرجته  �صيء  ي�رضه  لن  زعيم 
اأن  ، ترى بع�س امل�صادر املقربة 
داخل  عقوبات  �صيالقي  زعيم  بن 
التاأديب  جلنة  من  بداية  احلزب 
كان  الذي  احلزب  من  ف�صله  و   ،
اىل   ، ك�صفه  قد  نف�صه  زعيم  بن 
عقوبات اأخرى ، ول ندري اىل اأي 
حد �صيكون رد احلزب العتيد على 
ال�صيناتور بن زعيم الذي هو الآخر 

لقي دعما كبريا ملوقفه .

ال�سيناثور بن زعيم خماطبا ولد عبا�س

 ال الزمان زمانك 
و ال املكان مكانك ؟؟

حزب عهد 54

هذه �سروط جتاوز االأزمة املالية 

الوهاب  عبد  ال�صيناثور  قال 
اأن  رابعة  له  ر�صالة  يف  زعيم  بن 
خرق الد�صتور و ا�صتدعاءه كتابيا 
راأيه  عن  وحماكمته  مل�صاءلته 
طرف  من  وتهديده  وقناعاته 
ولد  جمال  للحزب  العام  الأمني 
يف  خطرية  �صابقة  يعترب  عبا�س 
�صابقة  و  الدميقراطية  تاريخ 
خطرية يف التدخل يف �صالحيات 
اأنها  م�صيفا   ، الت�رضيعية  الهيئة 
لي�صت ق�صية داخلية وق�صية نائب 
..اإمنا هي ق�صية كرامة و ق�صية 
عدالة  ق�صية  اأنها  د�صتوري  حق 
املواطنني  بني  م�صاواة  ق�صية  و 
يف حقوقهم وواجباتهم ،اأنه لي�س 
ال�رضق  منا�صلي  بني  فرق  هناك 
ول منا�صلي الغرب ،و ل منا�صلي 
الو�صط و اجلنوب كلنا اأبناء جبهة 

التحرير كلنا اأبناء نوفمرب .
الذي  ر�صالته  يف  زعيم  بن  وقال 
اإىل  ا�صتدعائه  ر�صالته  ن�رض 
ب�صبب  باحلزب  التاأديب  جلنة 
لكم  ان�رض  اإين   « فادحة  اأخطاء 
ال�صت�صغار  و  احلقرة  ا�صتدعاء 

املنتخب  الأمة  لنائب  التقزمي  و 
باإرادة ال�صعب ثم باإرادة اأكرث من 
..تهمتي  منتخبة  و  550منتخب 
و  املواطنني  عن  دافعت  اإين 
ان�صغالتهم و رف�صت  عربت عن 
وهم  الأ�صاتذة  من  الآلف  عزل 

مواطنني بالدرجة الأوىل »
موعد  اأن  زعيم  بن  وقال 
الأمني  حدده  الذي  الثالثاء 
فمي  تكميم  و  ملحاكمتي  العام 
عليه  وي�صجل  يل  �صيح�صب 
اأن  التاريخ  املرة  هاته  و�صيذكره 
ظروفا معينة جعلتك اأمينا عاما 
ت�صتطع  مل  لكن  العتيد  للحزب 
لأن  الظروف  هاتاه  مالءمة 
فمبادئ  نف�صها  لي�صت  املبادئ 
يف  املر�صخة  و  التحرير  جبهة 
و  احلرية  هي  نوفمرب  اأول  بيان 

ال�صتقالل و الكرامة .
دعوة  بذلك  زعيم  بن  وجدد 
اخللود  لالأفالن  العام  الأمني 
زمانك  لي�س  فالزمان   « للراحة 

ول املكان مكانك »
ع�سام بوربيع

اأكد رئي�س حزب عهد 54 علي 
ال�صبت  اأم�س  رباعني  فوزي 
فتح  �رضورة  على  ب�صعيدة 
لإخراج  الكفاءات  اأمام  املجال 
التي  املالية  الأزمة  من  البالد 
خالل  رباعني  واأو�صح  تعي�صها 
بدار  حزبه  منا�صلي  مع  لقاء 
خالف«  »م�صطفى  الثقافة 
»اجلزائر  اأن  �صعيدة  ملدينة 
متتلك كفاءات واإطارات لديهم 
القدرة على جتاوز هذا الو�صع 
القدرة  على  اأثر  الذي  املايل 
ال�رضائية للمواطن«واأ�صار نف�س 
ميتلك  حزبه  اأن  اإىل  املتحدث 
اإرادة �صيا�صية »قوية« حلل جميع 
فيها  تتخبط  التي  امل�صاكل 
الأوىل  بالدرجة  مركزا  البالد 
على »منح الأولوية للم�صتثمرين 
جميع  يف  ال�صتثمار  اأجل  من 
املجالت وتوفري منا�صب �صغل 

لفائدة ال�صباب«.

الهتمام  اإىل  رباعني  دعا  كما 
بال�صناعات التحويلية والفالحة 
الركيزتان  قال-  كما  لأنهما- 
الأ�صا�صيتان للو�صول اإىل الأمن 
الغذائي، ومن جهة اأخرى رافع 
اأجل  من   54 رئي�س حزب عهد 
رد العتبار للمجال�س املنتخبة 
بامل�صاريع  للنهو�س  املحلية 
ذات  يف  مربزا  التنموية 
لرئي�س  »املهم  الدور  ال�صياق 
يف  البلدي  ال�صعبي  املجل�س 
ا�صتثمارية  م�صاريع  اإيجاد 
لإدراكه  بالنظر  وتنموية 
منطقته  خل�صو�صيات  اجليد 
مواطنيها«،وقدم  وحاجيات 
علي فوزي رباعني نظرة حزبه 
حول اإ�رضابات قطاعي الرتبية 
وال�صحة موؤكدا اأن »ذلك الو�صع 
كان يحتاج اإىل فتح باب للحوار 
للو�صول  النقابات  مع  والنقا�س 

اإىل حلول جادة«

قال اإن جيل جديد يرف�س العهدة اخلام�سة، جياليل �سفيان:

على املعار�سة اختيار مر�سح واحد ميثلها يف 2019
دعا جياليل �صفيان جميع اأحزاب 
اللتفاف  �رضورة  اإىل  املعار�صة 
احلالية،  الفرتة  خالل  بينها  فيما 
ميثل  واحد  مر�صح  لختيار 
رئا�صيات  يف  التوافقي  برناجمها 
م�صتعد  حزبه  اأن  موؤكدا   ،2019
يف  توجد  ل  اأفكار  اأي  لتقبل 
برناجمه ال�صيا�صي اإذا كانت تخدم 
اجلزائر، يف حني �صدد على رف�صه 
لفكرة العهدة اخلام�صة لكون البلد 
بحاجة اإىل برنامج �صيا�صي جديد 

يخرجها مما هي عليه.
من  العديد  ح�صور  و�صط 
حالية  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات 
ممثلة لأحزاب �صيا�صية ن�صطة يف 
ال�صاحة ال�صيا�صية، واأخرى �صابقة، 
جديد  جيل  حزب  رئي�س  اأو�صح 
باأنه حان الوقت لكي تلتف اأحزاب 
املعار�صة مع بع�صها البع�س مرة 
اأخرى، والعمل ب�صكل ت�صاركي قبل 
بلورة  يتم  لكي   ،2019 رئا�صيات 
هدفه  توافقي  �صيا�صي  برنامج 

الأزمة  اأنياب  من  اجلزائر  انقاذ 
تنه�س  باتت  التي  القت�صادية 
ومن  فيها،  القطاعات  من  العديد 
امل�صدر  ذات  اأكد  اأخرى  جهة 
خام�صة،  لعهدة  الداعني  باأن 
همهم م�صاحلهم ال�صخ�صية وهذا 
خمارج  اإيجاد  يف  التفكري  عو�س 
اجلزائر  اإليها  األت  التي  للو�صعية 
اأن  م�صيفا   ،2014 منت�صف  منذ 
جيل جديد يرف�س حتى احلديث 
ويف  اخلام�صة.  العهدة  فكرة  عن 
�صياق اأخر اأبرز جياليل �صفيان اأن 
حزبه عمل منذ تاأ�صي�صه على خلق 
وال�صيا�صة،  املجتمع  بني  رابط 
املعلن من  البائن  الطالق  يف ظل 
تعد  التي  لل�صيا�صة،  املواطن  قبل 
الرافد  املتحدث  ذات  ي�صيف 
رئي�س  وراح  للجزائر،  الوحيد 
اأكرث من ذلك ملا  اإىل  جيل جديد 
يف  يرغبون  منا�صليه  اأن  اأو�صح 
باجلزائر  املعا�س  الواقع  تغيري 
ب�صتى الطرق ال�صلمية دون اللجوء 

للعنف، لكون البلد حتيط بها حدود 
�صاخنة من خمتلف اجلهات الأربع 
ال�صلطة  اأن  ما يعطي ت�صورا على 
يتوجب عليها فتح نوافذ احلوار مع 
ترغب  ل  التي  املعار�صة  اأحزاب 
اأي �صيء �صوى تقدمي الأف�صل  يف 
الهوياتي  ال�رضاع  للبالد. ويف ظل 
خالل الفرتة احلالية، اأكد جياليل 
اجلزائر  م�صتقبل  باأن  �صفيان 
املحاطة  اجلزائرية  بالهوية  يبنى 
بثقافتها اللغوية املتنوعة وفكرها 
ولي�س  الغني،  الإ�صالمي  الديني 

بال�رضاع على �رضورة ت�رضيقها اأو 
تغريبها، لكون هذا الأمر ل يخدم 
�صوى اخلارج، وجدير بالذكر فقد 
جديد  جيل  حزب  منا�صلو  نظم 
مبنا�صبة  احتفالية  اأم�س،  يوم 
تاأ�صي�س  على  �صنوات   7 مرور 
اأي  يف  ي�صارك  مل  حزب  احلزب، 
كان  والتي  انتخابية  ا�صتحقاقات 
اأخرها ت�رضيعيات وحمليات 2017، 
بحجة �صعوبة العمل ال�صيا�صي يف 

اجلزائر.
علي عزازقة



الوطنية  الرتبية  وزارة  ك�شفت 
الراأي  لإبداء  ال�شت�شارة  اأن 
امتحان  اإجراء  فرتة  حول 
 2018 دورة  البكالوريا  �شهادة 

�شتنطلق يف الفرتة 
املمتدة ما بني يوم الثنني 12 
 15 اخلمي�س  يوم  اإىل  مار�س 
مار�س املقبل ,ح�شب ما اأورده 
و  للوزارة  بيان  ال�شبت  اأم�س 
اأو�شح البيان اأن« وزارة الرتبية 
�رشكائها  مع  تقرتح  الوطنية 
الجتماعيني و اأولياء التالميذ 
بالقطاع  املعتمدة  والنقابات 
لإبداء  ا�شت�شارة  يف  امل�شاركة 
اجراء  فرتة  حول  الراأي 
البكالوريا دورة 2018  امتحان 
مت  كما  الفرتة  باختيار  اإما   ,
 7-6-5-4-3: �شلفا  حتديدها 
جوان 2018, اأو باختيار تغيري 
الفرتة اإىل 24-23-21-20-19 
بو�شع  ذلك  و   «  2018 جوان 
املخ�ش�شة  اخلانة  يف  ا�شارة 
اختيار.  لكل  بالن�شبة  لذلك 
ال�شت�شارة   اأن  البيان  اأبرز  و 
املرت�شحني  بعنوان  تكون 
عن  الأحرار  و  املتمدر�شني 
اإىل  املرت�شح  اإدخال   « طريق 
بالبكالوريا,  اخلا�س  املوقع 
امل�شتخدم  ا�شم  ي�شتعمل  و 
به  اخلا�س  ال�رش  كلمة  و 
  http://bac.onec.dz :
التعليم  لأ�شاتذة  بالن�شبة  »اأما 
الثانويات  مديري  و  الثانوي 
اإبداء راأيهم  اأن  البيان  فاأو�شح 
مدير  يقوم  جدول  عرب  يكون 

املوؤ�ش�شة باإر�شاله عرب ح�شابه 
لوزارة  املعلوماتي  النظام  يف 
يقوم  بحيث   , الوطنية  الرتبية 
راأيه  باإبداء  الثانوية  مدير 
ثم  موؤ�ش�شة  مدير  ب�شفته 
ثم  ال�شاتذة  اراء  جمع  يتم 
جدول  يف  الآراء  و�شب  فرز 
و  الثانوية  مدير  راأي  يت�شمن 
فرتتي  حول  الأ�شاتذة  عدد 
-4-3 الوىل  اإما   البكالوريا 
الفرتة  او   2018 5-6-7 جوان 
 24-23-21-20-19 الثانية 
عرب  ار�شاله  ,و   2018 جوان 
ح�شابه يف النظام املعلوماتي 

لوزارة الرتبية الوطنية .
يبديه  الذي  الختيار  اأما 
مفت�شي الرتبية الوطنية فتتوىل 
للبيداغوجيا  العامة  املفت�شية 
الت�شال  العامة  املفت�شية  و 
مبفت�شي الرتبية الوطنية جلمع 
وياأتي  املو�شوع  يف  اآرائهم 
البيان  يوؤكد  الإجراء  هذا 
اأف�شل  توفري  على  »حر�شا 
للتالميذ  النجاح  حظوظ 
امتحان  اجتياز  على  املقبلني 
 ,2018 دورة  البكالوريا  �شهادة 
عا�شه  الذي  للقلق  مراعاة  و 
الثاين  الف�شل  حول  التالميذ 
والتوقفات  الإ�رشاب  جراء   ,
وزيرة  كانت  »و  الدرا�شة  عن 
نهاية  اأعلنت  قد  الرتبية 
اإطالق  عن  املا�شي  الأ�شبوع 
تواريخ  حول  وا�شعة  ا�شت�شارة 
مقرتحة  البكالوريا  اإجراء 

فرتتني .

وزارة الرتبية الوطنية

اال�شت�شارة حول تاريخ 
البكالوريا من بداية من الغد
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الحتاد الوطني حلماية امل�ستهلكني

احلكومة مطالبة بتفعيل التجارة االلكرتونية
طالب الحتاد الوطني حلماية امل�ستهلك اإىل تفعيل دور التجارة اللكرتونية بالن�سجام مع تاأمني العامل 

الفرتا�سي، مو�سحني اأن دعوتهم توجه لوزير التجارة وم�ساهمة الفاعلني على م�ستوى حماية امل�ستهلك 
بالإ�سافة اإىل الدور ال�سامل للحكومة للنهو�س بهذا القطاع.

�شارة بومعزة

حلماية  الوطني  الحتاد   دعا 
امل�شتهلك, اإىل اأ�شواق رقمية اأكرث 
عدل, وذلك مبنا�شبة اليوم العاملي 
لـ15  امل�شادف  امل�شتهلك  حلقوق 
مار�س, مو�شحا اأنها منا�شبة تاأتي 
لت�شليط ال�شوء على ق�شايا حماية 
بني  واجلمع  ومتكينه  امل�شتهلك 
امل�شتهلك  حماية  منظمة  اأع�شاء 
دائمة  تغيريات  لإجراء  العاملية 
اأنحاء  عرب  امل�شتهلكني  مل�شلحة 
اختيارهم  اأن  مو�شحني  العامل, 
لل�شنة اجلارية حّط على الأ�شواق 
التجارة  مواقع  اأو  الرقمية, 
الذي  املكان  كونه  اللكرتونية, 
اأو  املنتجات  �رشاء  فيه  يحدث 
والتي  النرتنت  عرب  اخلدمات 
يف  امل�شتهلكني,  عامل  غريت 
واقع  عن  بعيدة  تبقى  اأنها  حني 
يف  خا�شة  اجلزائري,  املجتمع 

الطر فاحلكومي,  تغييبها من  ظل 
وزارة  احلكومة  ا�شتحدثت  واإن 
خا�شة  املالية  وزارة  لدى  منتدبة 
�شالل  حكومة  �شمن  بالرقمنة, 
ما  �رشعان  اأنها  اإل  الأخرية, 
مت  التي  الوعود  رغم  اأزيلت, 
تنظيم  اأجل  من  ر�شميا  تداولها 
التي  اللكرتونية  التجارة  عامل 
تبقي عدة م�شاريع �شبانية تراهن 
الإطار  عامل  رهينة  هكذا  على 
غري القانوين. واأو�شح بيان الحتاد 
اأن  امل�شتهلك,  حلماية  الوطني 
النا�س  التجارة اللكرتونية منحت 
اأكرث  وراحة  اخليارات  من  املزيد 
كما  العاملية,  ال�شوق  وفتحت 
التي  الطريقة  يف  ثورة  اأحدثت 
ال�شلع  ويبيعون  بها  النا�س  ي�شرتي 
يف  الأمر  اأن  خا�شة  وعر�شها, 
اأن  يتوقع  حيث  م�شتمر,  تزايد 
التجارة  التجزئة يف  مبيعات  تزيد 
من  اأكرث  اإىل  العاملية  اللكرتونية 

اإىل   ,2021-2017 بني  ما  ال�شعف 
دولر,  ترليون   4.48 يقارب  ما 
الو�شول  على  الرهان  ي�شاندها 
اإىل انرتنت اآمن وقوي, الذي يعترب 
�رشوريا اأي�شا لتتمكن من الت�شوق 
اأن  موؤكدين  بثقة,  النرتنت  عرب 
اأن العديد من  ذلك هو ال�شبب يف 
العامل  عرب  امل�شتهلكني  منظمات 
حلماية  الوطني  الحتاد  ومنها 
امل�شتهلك باجلزائر يدعون خالل 
اإىل  الو�شول  اإىل  العاملي  اليوم 
اأن  حيث  اأف�شل,  ب�شكل  النرتنت 
ي�شتطيعون  العامل  �شكان  ن�شف 
ما  وهو  النرتنت,  اإىل  الو�شول 
الأ�شواق  اإىل  الو�شول  يجعل 
اأن  حني  يف  م�شتحيال,  الرقمية 
الر�شمية  اجلهات  يجعل  الطرح 
حتدي  من  اأكرث  اأمام  اجلزائرية 
للتجارة  �شوابط  و�شع  من  بداية 
حت�شني  اإىل  و�شول  اللكرتونية 
عليه  تراهن  الذي  النرتنت  واقع 

يف  فرعون  هدى  القطاع  وزيرة 
لي�س  الحتاد  دعا  كما  مرة.  كل 
فقط اإىل املزيد من الو�شول اإىل 
اللكرتونية,  التجارة  معامالت 
ولكن اأي�شا اإىل املزيد من الو�شول 

اإىل اأنظمة جتارة الكرتونية موثوق 
اأن يكون  اأنهم يريدون  بها, قائلني 
امل�شتهلك على يقني باأن بياناتهم 
املنتجات  واأن  اآمنة  ومدفوعاتهم 

التي ي�شرتونها اآمنة.

على م�ستوى جامعة ب�سار

الكنا�س يدعو »االإدارة« 
لتفعيل ال�شراكة 
واال�شتقاللية يف 

القرارات
العايل  التعليم  اأ�شاتذة  جمل�س  دعا 
جامعة  م�شتوى  على  »كنا�س«, 
الوافدة  اجلديدة  الإدارة  ب�شار 
ال�رشكاء  دور  لتفعيل  اجلامعة  على 
على  وقوفه  موؤكدا  الجتماعيني, 
كل  يف  الإدارة  من  واحدة  م�شافة 
مرة, مو�شحا اأنه تابع باهتمام بالغ 
�شهدتها  التي  الأخرية  التطورات 
الذي  التغيري  وبخا�شة  اجلامعة 
ويرى  رئا�شته,  م�شتوى  على  حدث 
املجل�س املحلي اأن كل تغيري يعترب 
�شحية  ظاهرة  بل  طبيعية  حركية 
ديناميكية  اإطار  يف  اندرج  هو  اإن 
»التطور امل�شتمر«. كما اأكد الكنا�س 
الفّعال  والأداء  الناجح  اأن الت�شيري 
ال�شتقاللية  بال�رشورة  ي�شتوجب 
كل  ورف�س  القرارات  اتخاذ  يف 
اأو  اأو �شغٍط مهما كان نوعه  تدّخٍل 
م�شَدرهَ, واأّن احلوكمة تعتمد اأ�شا�شا 
والّر�شيدة  ال�شديدة  القرارات  على 
وم�شداقيتها  قّوتها  ت�شتمّد  التي 
عرب  اجلامعية  الأ�رشة  داخل  من 
والبيداغوجية  العلمية  هيئاتها 
احلوار  روح  ت�شجيع  خالل  مْن 
ال�شفافية  قيم  ودعم  وال�شت�شارة, 
والنزاهة وتكافوؤ الفر�س, يف ر�شالة 
الفاعلني  دور  لتفعيل  لالإدارة  منهم 
�شيا�شة  بدل  اجلامعة  م�شتوى  على 
بتاأكيد  متداركا  بالأوامر,  الت�شيري 
باملزايدات  و�شفه  عما  عن  ناأيه 
على  يوؤكد  حني  يف  والتجاذبات, 
ا�شتعداده لل�رشاكة احلقيقية خدمة 
لل�شالح العام, قائال اأن » هّمه الأول 
الأ�شتاذ  خدمة  الأ�شمى  وهدفه 
وكرامته,  حقوقه  عن  والدفاع 
�شاأنه  كّل ما من  �شبيل  والن�شال يف 
ويحارب  باجلامعة,  ينه�س  اأْن 
جمددا  والرتّدي«,  الف�شاد  مظاهر 
تاأكيده بالوقوف على م�شافة واحدة 
من  روح  يف  ويتحّرك  اإدارة  اأي  مع 
امل�شوؤولية ب�شفته �رشيكا اجتماعيا, 
يُْخِل�ُس  من  كل  اإىل  ممدودة  ويده 
اجلامعة  لتطوير  العمل  اجلهد 

ب�رْشف النظر عن الأ�شخا�س.
�شارة بومعزة

يف زيارة عمل تدوم 
03 اأيام 

رئي�س مفو�شية 
االإحتاد االإفريقي 

يحل باجلزائر
الإحتاد  مفو�شية  رئي�س  اأم�س  حل 
باجلزائر  فقى  مو�شى  الإفريقي 
اأيام   03 تدوم  عمل  زيارة  يف 
من  العديد  خاللها  �شيلتقي  اأين 
من  الدولة  يف  ال�شامني  امل�شوؤولني 
من  العديد  حول  التباحث  اأجل 
امل�شائل التي تهم القارة الإفريقية 
الأمن  اإ�شتباب  م�شاألة  مقدمتها  يف 
اإ�شافة  ال�شاحل  منطقة  يف  وال�شلم 
اجلارية يف  الإ�شالحات  ق�شية  اإىل 

املنظمة الإفريقية وطرق متويلها 
زيارة  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر  هذا 
القمة  واأ�شغال  تتزامن  فقى  مو�شى 
التي  الإفريقي  ال�شتثنائية لالحتاد 
العا�شمة  يف  عقدها  املزمع  من 
�شتخ�ش�س  والتي  كيغايل  الرواندية 
يف  احلر  التبادل  منطقة  لإطالق 

القارة الإفريقية »زلك«
يحي عواق

الطاهر حجار ي�سارع من اأجل منع ذلك

1500 طبيب يقاطعون االمتحانات اال�شتدراكية 
.    حمزة بوطالب: لقائنا مع الوزير حجار �سيكون من باب تثمني 

مبادرات احلوار ل التنازل عن املطالب
والبحث  العايل  التعليم  وزير  دعا 
ممثلي  حجار  الطاهر  العلمي 
يوم  اإىل اجتماع  الأطباء املقيمني 
التباحث  اأجل  من  القادم  الثنني 
النهائي  المتحان  ملف  حول 
دورته  يف    DEMS للتخ�ش�س 
املزمع  من  التي  ال�شتدراكية 
ما  املمتدة  الفرتة  يف  بها  القيام 
بني 18 مار�س اإىل غاية 18 اأفريل 
2018 وذلك بعدما قاطعه اأزيد من  

1500 طبيب يف دورته العادية.
با�شم  الر�شمي  الناطق  واأكد  هذا 
لالأطباء  الوطنية  التن�شيقية 
حمزة  اجلزائريني  املقيمني 
�شيح�رشون  الأطباء  باأن  بوطالب 
التعليم  اإليه وزير  اللقاء الذي دعا 
من  املقبل  الثنني  يوم  العايل 

حوار  مبادرة  اأي  تثمني  منطلق 
عنها  تعرب  الأطباء  مع  جادة 
يف  م�شددا  الر�شمية  ال�شلطات 
ذات ال�شياق على اأن قرار مقاطعة 
المتحان النهائي للتخ�ش�س قرار 
مطالب  مادامت  فيه   رجعت  ل 
اأر�س  على  تتج�شد  مل  الأطباء 
املبادرة  حملت  وقد  هذا  الواقع 
العايل  التعليم  اأطلقتها وزارة  التي 
والبحث العلمي يف طياتها  العديد 
التخوف  مقدمتها  الدلئل يف  من 
من �شبح ال�شنة البي�شاء الذي بات 
يهدد م�شري 1500 طبيب مقيم يف 
حادثة اإن وقعت �شتكون الأوىل من 

نوعها يف اجلزائر.
الر�شمي  الناطق  اأ�شار  كما 
لالأطباء  الوطنية  للتن�شيقة 

املقيمني اإىل الإجراءات التع�شفية 
التي جلاأ اإليها مدراء امل�شت�شفيات 
اإيقاف  اإىل  الرامية  م�شاعيهم  يف 
جتميد  قرار  فبعد  الإ�رشاب, 
جلاأ  امل�رشبني  الأطباء  رواتب 
املوؤ�ش�شات  م�شوؤويل  بع�س 
الإ�شت�شفائية  على غرار م�شت�شفى 
حممد ملني دباغني بالعا�شمة اإىل 
قرار حرمان الأطباء املقيمني من 
الأدنى  احلد  �شمانهم  م�شتحقات 
التي  اخلطوات  وهي  اخلدمة  من 
تزيد  باأنها  املتحدث  ب�شاأنها  اأكد 
من اإ�رشار الأطباء امل�رشبني على 
دفاعا  الإ�رشاب  بخيار  التم�شك 
كل  وقبل  اأول  الطبيب  كرامة  عن 

�شيء.
يحي عواق.

الأمني العام ملجل�س ال�سباب العربي الإفريقي،عو�س ح�سن اإبراهيم

املقاربة اجلزائرية لالإرهاب ميكن اال�شتفادة منها دوليا 
دعا الأمني العام ملجل�س ال�شباب 
ح�شن  الإفريقي,عو�س  العربي 
باجلزائر  ال�شبت  اأم�س  اإبراهيم, 
من  تعاين  التي  الدول  العا�شمة, 
النموذج  تطبق  اأن  اأمنية  م�شاكل 
اجلزائري املتمثل يف امل�شاحلة 
جناحها  اأثبتت   التي   الوطنية, 
املجال  قوله--يف  حد  --على 

ال�شيا�شي و القت�شادي.
على  لل�شحافة  ت�رشيح  يف  و 
لل�شباب  الدولية  الندوة  هام�س 
يف  »ال�شباب  �شعار  حتت 
مواجهة حتديات ال�شلم والتنمية 
ح�شن  ال�شيد  اأكد  امل�شتدامة«, 
اجلزائرية  التجربة  اأن  اإبراهيم 
كيفية  و  الإرهاب  مكافحة  يف 

�شيا�شة  طريق  عن  له  الت�شدي 
الوطنية  امل�شاحلة  و  ال�شلم 
يدوم  الذي  اللقاء  »لب«  �شتكون 
يومني, وذلك من اأجل ال�شتلهام 
من هذا النموذج الذي يجب على 
»جميع البلدان على غرار الدول 
تطبيقها,  والإفريقية  العربية 
الواقع  يف  جناحه  برهن  لأنه 
املعا�س, حيث اأ�شبحت اجلزائر 
وال�شتقرار  ال�شلم  ببلد  تعرف 
و  ال�شيا�شي  جمايل  يف  �شيما  ل 
هذه  اأن  واأو�شح  القت�شادي«. 
الندوة التي �شتناق�س اأي�شا ق�شايا 
ال�شباب وعلى راأ�شها الهجرة غري 
والإرهاب  والبطالة  ال�رشعية 
منها  �شينبثق  املراأة,  وق�شايا 

مع  عالقة  لها  تكون  تو�شيات 
يف  �شيما  ل  اجلزائرية  التجربة 
وكذا  الإرهاب  مكافحة  جمال 
اأي�شا  التكفل ب�شبابها عن طريق 
املادية.  وامل�شاعدة  املرافقة 
وزير  اأو�شح  الإطار,  نف�س  ويف 
الطاهر  الربملان,  مع  العالقات 
خاوة, اأن رئي�س اجلمهورية, عبد 
العزيز بوتفليقة, »عمل جادا من 
اأجل تكري�س �شيا�شية امل�شاحلة 
اأ�شبحت  التي  اجلزائر,  »يف 
كذا  به  يقتدى  »منوذجا  الآن 
الآ�شيوية«,  و  العربية  الدول  من 
م�شريا اأنه »ل �شلم و ل ا�شتقرار 

بدون اأمن«.  
م.�س



ملفالأحد 11  مار�س 2018 املوافـق   لـ 22 جمادىالثاين  1439ه 5

جريدة » الو�شط« تك�شف :  

هكذا تخرتق �شبكات تهريب املخدرات الرتتيبات الأمنية
.      حيل جديدة تتكيف مع اإجراءات م�شالح الأمن       .       م�شعوذون يف خدمة بارونات التهريب

من املتفق عليه اأن ال�شلطات اجلزائرية قد حققت قفزة نوعية يف جمال مكافحة اجلرمية مبختلف اأنواعها و بالأخ�س جرائم املتاجرة باملخدرات فقد متكنت م�شالح الأمن 
خالل الآونة الأخرية من تفكيك عدد ل ي�شتهان به من �شبكات تهريب املخدرات وتقدمي املتورطني بها اأمام اجلهات الق�شائية ، وهو الأمر الذي اأدى بهاته الأخرية لتكثيف 

جمهوداتها ل�شمان ال�شتمرارية من خالل خلق و ا�شتحداث اأ�شاليب جديدة وحيل لإخرتاق هذا اجلدار الأمني عن طريق الطرق التمويهية التي باتت تلجاأ لها �شواءا با�شتغالل 
اأ�شخا�س من قلب هاته املوؤ�ش�شات اأو ا�شتغالل ال�شعوذة و اأن�شطة اأخرى كغطاء لها وهو الأمر الذي لم�شناه من خالل تواجدنا يف اأورقة املحاكم ..

احليل  و  الأ�ساليب  هاته  من  عدد  فيمايلي 
التي  امللفات  عر�ض  خالل  من  التمويهية 
بع�ض  ك�سف  و  الق�ساء  طاولة  على  عوجلت 
تهريب  لبارونات  اجلهنمية  احليل  هاته  من 
املخدرات يف جمال نقل وتوزيع هاته املواد 

بني ال�رشيط احلدودي و وليات الوطن ...

.       بطاقات مهنية اأمنية 
لتاأمني عمليات نقل املخدرات 

من بني الأ�ساليب التمويهية الأكرث انت�سارا يف 
�سفقات تهريب املخدرات هي �سم عنا�رش 
من قلب اجلهاز الأمني وا�ستعمال بطاقاتهم 
على  التفتي�ض  عمليات  من  للهروب  املهنية 
�سبكة  حال  وهو  الأمنية  احلواجز  م�ستوى 
بالكوكايني  للمتاجرة  اإجرامية دولية خطرية 
 8 ت�سم  الوطن و  ن�ساطها خلارج  الذي ميتد 
على  ن�ساطها  يف  تعتمدت  وكانت  اأ�سخا�ض 
البحرية بوهران  الع�سكرية  بالثكنة  ع�سكري 
و فتاة بغية متويه عنا�رش الأمن يف عمليات 
دولة  من  جلبها  يتم  التي  للمخدرات  نقلها 
املغرب ل�سالح البارون املدعو » ك، هواري 
حاجز  خالل  ن�ساطها  ك�سف  مت  والتي   ،  «
اأمني للدرك الوطني بتاريخ 13 مار�ض 2015 
اأين متكنت هناك هاته امل�سالح من توقيف 
اللون  بي�ساء   « مار�سيد�ض   « نوع  من  �سيارة 
ملك للمتهم » ب، ه�سام » والتي كان يقودها 
بالثكنة  ع�سكري  وهو  بادي�ض«  ز،   « �سديقه 
�ض،   « ترافقهما  وكانت   ، بوهران  البحرية 
�سارة » ع�سيقة املتهم الأول ، حيث لحظت 
وثائق  تاأكدها من  خالل  الدرك  عنا�رش 
ال�سيارة اأن �سهادة التاأمني اخلا�سة بها منتهية 
ال�سالحية فبادر حينها الع�سكري با�ستظهار 

بطاقته املهنية وهو الت�رشف الذي 

اأثار ريبة عنا�رش الدرك الوطني فطلبت من 
�ساحب البطاقة مرافقتهم للمركز للتاأكد من 
مزورة  غري  باأنها  و  املهنية  البطاقة  �سحة 
وقاموا  املتهمان الفر�سة  باقي  لي�ستغل   ،
بالتخل�ض من كمية املخدرات املقدرة ب500 
التي كانت خمباأة داخل  غرام من الكوكايني 
منزل  من  بالقرب  برميها  ال�سيارة  حمرك 
م�سهادته  بعد  بادر  الذي  الأ�سخا�ض  اأحد 
الدرك  اأخذها مل�سالح  و  الكمية  لهم بحمل 
الوطني قبل اأن يقوم باقي املتهمان بت�سليم 
نف�سهما طواعية ، ويعرتفوا خالل �سماعهم 
 « املتهم  اأكد  حيث  جرم  من  لهم  ن�سب  مبا 
عالقته  اأن  بالبلدية  موظف  ،ه�سام«وهو  ب 
بالق�سية و باملتاجرة باملخدرات كانت عن 
طريق املتهم الفار » ك ،بالل« الذي تعرف 
عليه باملالهي الليلية بوهران و عر�ض عليه 
تب�سة   ، عنابة  من  كل  اىل  املخدرات  نقل 
والعا�سمة مقابل 16 مليون �سنتيم لكل عملية 
، وقبل العر�ض باعتباره كان جد مغري كما 
النقل  عمليات  يف  ي�سطحب  كان  باأنه  اأكد 
ز،   « الع�سكري  من  كل  يجريها  كان  التي 
» املقيمة  » �ض، �سارة  » و ع�سيقته  بادي�ض 
من  الأمن  عنا�رش  لتمويه  وهذا  بالعا�سمة 
خالل ا�ستظهار الأول لبطاقته املهنية و قيام 
الثانية بلعب دور الزوجة وكان يتقا�سى الأول 
مبلغ 4 ماليني �سنتيم عن كل عملية فيما كان 
يقوم بكراء �سقة لع�سيقته بعني الرتك مقابل 

هاته اخلدمات .
ويف نف�ض ال�سياق عاجلت حمكمة اجلنايات 
نقيب  برتبة  لدركي  م�سابهة  اأخرى  ق�سية 
املخدرات  تهريب  ع�سابات  اأحد  اإ�ستغلته 
لنقل هاته الأخرية بني بني دول ال�ساحل عرب 
اجلماعة  وهي  غرب  �رشق  ال�سيار  الطريق 
املتكونة من اأربعة اأ�سخا�ض اآخرين وقامت 
املعالج  الكيف  من  كبرية  كميات  بتهريب 
املهنية  بطاقته  م�ستغال  قناطري  اأخرها 5 
احلواجز  من  للهروب 

الدويل  التهريب  بارون  ل�سالح  وهذا  الأمنية 
عمولة  مقابل  احلاج«   « املكنى  للمخدرات 
للعملية  �سنتيم  مليون   80 و   70 تراوحت بني 
ماي  ل�سهر  وقائعها  تعود  التي  الق�سية  ، يف 
2015 حني تعر�ست �سيارة من نوع » تويوتا« 
ال�سيار  الطريق  على م�ستوى  مرور  حلادث 
اإت�سل  و  مليانة  خمي�ض  بولية  غرب  �رشق 
ال�سائق على الرقم الأخ�رش لطلب النجدة و 
لدى تقدم م�سالح الأمن لالأماكن و�رشوعها 
بعملية تفتي�ض املركبة املعطوبة فر ال�سائق 
كانت  ال�سيارة  باأن  ليتبني   ، جمهولة  لوجهة 
املعالج  الكيف  من  قناطري   5 بكمية  معباأة 
الأمامي  بالواقي  باإحكام داخل  خمباأة 
اأن  التحريات  من خالل  تبني  كما   ، لل�سيارة 
دركي  ال�سائق  اأن  و  مزورة  ال�سيارة  وثائق 
 « املكنى  البارون  ل�سالح  يعمل  نقيب  برتبة 

احلاج« .

.        م�شعوذين و تعاويذ 
�شيطانية لإخرتاق احلواجز 

الأمنية

اأكرث  اأخرى  حليل  التهريب  �سبكات  تلجاأ 
الأمنية  احلواجز  من  للهروب  جهنمية 
ال�رشيط  و  الوطن  اأنحاء  عرب  املن�سوبة 
و  ال�سعوذة  اإ�ستغالل  بينها  من  احلدودي 
الأمن  عنا�رش  لتمويه  ال�سيطانية  التعاويذ 
اخلطري  البارون  لها  جلاأ  التي  احليلة  وهي 
الذي مت توقيفه موؤخرا املدعو » ح ،فتحي« 
 44 ا�سترياد  لعملية  املدبر  باعتباره الراأ�ض 
املغرب عرب  من  املعالج  الكيف  من  قنطار 
احلدود اجلزائرية و دول ال�ساحل الإفريقي 
والذي ك�سفت التحريات الأمنية خالل عملية 
تفكيكها للع�سابة التي كان يقودها واملتكونة 
عملياتها  وخالل  الع�سابة  اأن  اأفراد   4 من 
ت�ستعني  كانت  للمخدرات  نقلها  لتاأمني  و 
باحلواجز  التوقيف  لتفادي  مب�سعوذين 
الأمنية عن طريق التعاويذ التي كان يطلقوها 
على م�سالح الأمن عن طريق املدعو )�ض.اأ( 
وهو م�سعوذ يعمل حتت عباءة الراقي لكونه 
اأعد »حجاب« ت�سمن طال�سم ومتائم لفائدة 
من  متكينه  ق�سد  ال�سائق،  اأي  الأول  املتهم 
انك�ساف اأمره،  دون  الأمنية  احلواجز  عبور 
وكان يتابع جميع حتركات ال�سائق ويدله عن 
�سبقا  منه  ا�ستلم  وقد  ل�سلكه  الآمن  الطريق 
مبلغ 20 األف دج على اأن يكمل له 30 األف دج 

اأخرى بعد جناح العملية .

خمدرات على �شكل .       
مواد غذائية لتمويه عنا�شر 

الأمن

ومن جممل احليل الأخرى املعتمدة من قبل 
جماعات تهريب املخدرات هي اللجوء لنقل 
املخدرات داخل �ساحنات خم�س�سة للمواد 
الأمن وهو  بغية متويه عنا�رش  الإ�ستهالكية 
كان  اأ�سخا�ض   4 من  اإجرامية  ع�سابة  حال 
من  املخدرات  من  قنطارا   29 نقل  ب�سدد 
ولية وهران داخل �ساحنة تربيد حتوي على 
البي�ض بوثائق مزورة ل�سالح بارون خمدرات 
بوهران مقابل عمولة رمزية مينحها لل�سائق 
ل تتعدى مبلغ 18 األف دينار ، عملية توقيف 
حني   2013 جوان  ل�سهر  تعود  املتهمني 
حاجز  م�ستوى  على  الأمن  م�سالح  متكنت 
تربيد  �ساحنة  توقيف  من  �سالح  بعني  اأمني 
بي�ض يقودها �سخ�ض يدعى » ب، جماهد » 
وبعد تفتي�سها عرث بني �سفائح البي�ض كميات 
من املخدرات قدرت ب29 قنطارا من نوع 
الهندي مت جلبها من ولية وهران و  القنب 
بنقل  قام  باأنه  ال�سائق �رشح  ا�ستجواب  بعد 
ب،   « يدعى  �سخ�ض  ل�سالح  الكمية  تلك 
الكمية  تلك  نقل  منه  طلب  الذي   « �سنو�سي 
مقابل عمولة بقيمة 18 األف دج بعدما عر�ض 
عليه العمل ل�ساحله بحكم اأنه كان يعاين من 
البطالة منذ مدة زمنية طويلة ، كما اأكد يف 
معر�ض ت�رشيحاته اأن ال�ساحنة التي كان ينقل 
فيها املخدرات كانت ت�سري بوثائق مزورة و 
عن  فاتورة  منحه  قد  املخدرات  بارون  اأن 
اأكد  و  الأمن  عنا�رش  لتمويه  البي�ض  �سلعة 
كان  باأنه  املخدرات  كمية  م�سري  بخ�سو�ض 

ب�سدد نقلها لأ�سخا�ض اآخرين بالعا�سمة .
اإجرامية  ع�سابة  تعتمد  ال�سياق  ذات  ويف 
نقل  عملية  املخدرات يف  ل�سترياد  منظمة 
هاته الأخرية على �ساحنات مموهة باأعالف 

تداول  والتي متكنت من  البقر 
املعالج  الكيف  من  قنطارا   20 يقارب  ما 
 ، اأفراد   7 من  املتكونة  الع�سابة  وهي   ،
 29 لتاريخ  تعود  الع�سابة  توقيف  عملية 
له  تعر�ست  مرور  حادث  2014 اإثر  اأفريل 
الرابط   1 رقم  الوطني  بالطريق  �ساحنة 
و  الرمل  وحا�سي  الأغواط،  بلديتي  بني 
مع  ي�سمى«الأربعني«  مكان  يف  بالتحديد 
فرار �سائقها لوجهة جمهولة ، ولدى تنقل 
املكان  لعني  الق�سائية  ال�سبطية  م�سالح 
كمية  على  عرثت  ال�ساحنة  ومعاينتها 
خمباأة داخل  املخدرات  من  قنطارا   20
ال�ساحنة على �سكل 44 طردا حتمل عالمة 
بالطبع  العالمة  ونف�ض   5H اخلارج  على 
من  طردا  و31  �سفيحة،  كل  على  اجلاف 
العالمة  10ونف�ض  بعالمة  املخدرات 
التي  املخدرات  وهي  �سفيحة  كل  على 
الكيف املعالج« وموا�سلة   « نوع  كانت من 
ال�ساحنة  ل�ساحب  التو�سل  مت  للتحريات 
الذي  اهلل«  باملدعو »ب،عبد  الأمر  ويتعلق 
خالل  الأمن  قب�سة  من  الفرار  حاول 
توقيفه مع توقيف �سائق ال�ساحنة املدعو 
كما   ، »�ض،حممد«ومرافقه«�ض،ابراهيم« 
�رشح �ساحب ال�ساحنة اأنه قد تلقى عر�سا 
» ب  يدعى  �سخ�ض  من   2014 ماي  ب�سهر 
مقابل  املخدرات  نقل  منه  طلب  ،ح«  اأ   ،
مبلغ 70 مليون �سنتم فقبل العر�ض خا�سة 
الطريق  له  يوؤمن  �سوف  اأنه  بعدما اأخطره 
عليه  وبناءا   ، اأخطار  لأي  يتعر�ض  لن  و 
فيما  ال�ساحنة  منت  على  مبفرده  تنقل 
مركبته  منت  على  مبفرده  تنقل«ب،�رشيف 
اإلتقوا  ، ولدى و�سولهم ملنطقة » الكرمة« 
ال�ساحنة  له  تركوا  اأين  » هواري«  باملدعو 
اأمام م�سكنه بناءا على طلبه ، وبعد عودته 
باليوم املوايل وجدها مملوءة باملخدرات 

وعليها علف اأبقار لتمويه عنا�رش الأمن .

ل/منرية  



ليومية  متطابقة  م�صادر  ك�صفت 
مترنا�صت  توارق  ان   « »الو�صط 
ال�صلطات  قرار  ينتظرون 
الرتخي�ص  ملنحهم  الوالئية 
املقبل  ال�صبت  يوم  لتنظيم 
�صلمي  احتجاجي  �صعبي  جتمع 
منذ  القائمة  اإن�صغاالتهم  لطرح 
على  رفعها  قبل  طويلة  �صنوات 
العليا  لل�صلطات  اإلتما�ص  �صكل 
رئي�ص  �صخ�ص  يف  ممثلة  بالبالد 
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة و 
الوزير االأول اأحمد اأويحي ،  والتي 
و�صع  �رضورة  مقدمتها  يف  تاأتي 
حد للحقرة والتهمي�ص والغنب التي 
يعانون منها ، ناهيك عن احلق يف  
معادلة  يف  هام  كطرف  اإ�رضاكهم 
التنمية املحلية مع تخ�صي�ص لهم 
الدولة  منا�صب  يف  معينة  ح�صة 
بالبلديات  عاميني  كاأمناء  الهامة 
والدوائر والواليات وروؤو�صاء دوائر 
اإ�صافة  ووالئني  تنفيذين  ومدراء 
الدبلوما�صي  ال�صلك  يف  لتعيينهم 
ال�صاحل  اجلزائري املعتمد بدول 
االأدرى  باإعتبارهم  االإفريقي 
جنوبنا  حدود  ب�رضيط  يدور  مبا 
فقد  ثانية  جهة  من   . الكبري 
وفاعلة  نافذة  اأطراف  �صارعت 
يف امليدان باقليم والية مترنا�صت 
من اأجل تهدئة االأو�صاع يف طبقة 
االإحتقان  مفعول  الإبطال  التوارق 
مار�ص   17 يوم  قبل  �صفوفهم   يف 

اىل  الدعوة  خالل  من  وذلك   ،
�رضورة تغليب لغة احلوار وت�صكيل 
ال�صلطات  مللقاة  عنهم  ممثلني 
ان�صغاالتهم  اإليها  واي�صال  املعنية 

التي جتاوزها الزمن .
اأن رئي�ص اجلمهورية عبد  ومعلوم 
ا�صتحدث  قد  بوتفليقة  العزيز 
الهادفة  التنموية  الربامج  عديد 
االهلة  احلدودية  باملناطق 
توجيهاته  ن�صيان  دون  بال�صكان 
تخ�صي�ص  �رضورة  اىل  الرامية 
اأمناء  و  باأعيان  خا�صة  كوطة 
الكبري  البالد  جنوب  �صكان  عقال 
عموما ووالية مترنا�صت على وجه 
اخل�صو�ص  للح�صول على ع�صوية 

يعينه  الذي  الثلث  �صمن  ال�صينا 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�ص 
بوتفليقة �صخ�صيا مبجل�ص االأمة .

تعتمد  الدولة  اأن  بالذكر  جدير 
اأ�صا�صي  كعن�رض  الطوارق  على 
اأجل  االإ مل نقل كورقة رابحة من 
�صيانة امن ووحدة الرتاب الوطني 
االإعتبارات  بعني  اأخذنا  ما  اإذا 
االأمني  للو�صع  اخلطري  التدهور 
وعجز  االإفريقي  ال�صاحل  بدول 
اللتني  والنيجر  مايل  دولتي 
تربطهما نقاط متا�ص م�صرتكة مع 
بوابة مترنا�صت  يف  اجلزائر ومن 
اأثر  ما  وهو  بالدهما  اأمن  حماية 
تلقائيا على خمطط اأمن ال�صاحل 

التي  اجلزائر  فيه  مبا  االإفريقي 
لفر�ص  القريب  باالأم�ص  جلاأت 
خا�ص  نوع  من  اأمنية  تعزيزات 
�صخ�صية  ومتابعة  ا�رضاف  وحتت 
العليا  الع�صكرية  ال�صلطات  من 
ذلك طول مدة  يف�رض  وما  بالبالد 
نائب  قادت  التي  االأخرية  الزيارة 
وزير الدفاع  الوطني و قائد هيئة 
الوطني   للجي�ص  العامة  االأركان 
�صالح  قايد  اأحمد  االأول  الفريق 
ال�صاد�صة  الع�صكرية  للناحية 
من  اأكرث  دامت  والتي  بتمرنا�صت 
تاريخية  �صابقة  كاملة يف  اأيام   06
مل ت�صهدها النواحي الع�صكرية يف 

ال�صابق .
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.       ال�ضلطات املعنية تتبع املو�ضوع عن كثب وحتركات خفية الإبطال مفعول االإحتقان

للمطالبة باإ�صراكهم كم�صت�صارين يف �صناعة القرار بالولية 

اأحمد باحلاج / �صيخ مدقن 

 توارق »اإهموهاغ«مترنا�ضت يف جتمع
 �ضعبي حا�ضد يوم 17 مار�س 

اأمني عقال الطوارق بتمرنا�صت اأحمد اإدابري لـ "الو�صط "

قبائل التوارق �ضرتد على طعن النائب الربملاين حممود قمامة يف �ضرعيتي 
»اإهموهاغ«  التوارق  عقال  اأمني  قال   
قبائل  اأن   ، اإدابري  اأحمد  بتمرنا�صت 
التوارق �صغطت عليه من اأجل اللجوء 
لتنظيم احتجاج �صلمي  وذلك بهدف 
امل�رضوعة  ومطالبهم  �صوتهم  اإي�صال 
لل�صلطات العليا بالبالد التي ح�رضها 
يف �رضورة اإدراج الطوارق كم�صت�صارين 
للتحكم يف زمام اأمور ت�صيري الوالية  ، 
م�صيفا يف ذات ال�صدد اأنه طالب من 
ترخي�ص  منحه  الوالئية  ال�صلطات 
هذا  لتنظيم  قاعة  على  احل�صول 

التجمع لتفادي الفو�صى .
 قال اأمنوكال مترنا�صت اأحمد اإدابري 
خ�ص   ح�رضي  �صحفي  ت�رضيح  يف 
النائب  اأن    ، »الو�صط«  جريدة  به 
التحرير  جبهة  حزب  عن  الربملاين 
من  لوحده  قمامة  حممود  الوطني 
بالطعن  االأخرية  ت�رضيحاته  يتحمل 
و�رضعي  ثابت  كممثل  �رضعيته  يف 
خرجته  وا�صفا   ، مترنا�صت  للتوارق 
من  والتي  املفهوم  بغري  االأخرية 
ظل  يف  النار  عن  الزيت  �صب  �صاأنها 

ك�صف  ،كما  التارقي  املجتمع  غليان 
الت�صاورية  هيئته  اأن   املتحدث  ذات 
يف  لل�صارع   للخروج  الوقت  تخرت  مل 
قبائل  �صكان  لكن  �صلمية  احتجاجات 
التوارق هم من اأحلوا عليه ذلك وقالوا 
ما  وال  »بغيت  الواحد  باحلرف  له 
املناطق  و  القرى  من  �صناأتي  بغيت 
احلدودية واالأودية الرعوية  للم�صاركة 
يف هذه الوقفة االإحتجاجية » ، و�صعيا 
طالب  فقد   الو�صع  يف  للتحكم  منه 
ال�صلطات  من  التوارق  عقال  اأمني 
منحه  ب�رضورة  بتمرنا�صت  املعنية 
داخل  �صعبي  جتمع  لتنظيم  ترخي�ص 
اأجانب  اأنا�ص  اليند�ص  لكي  القاعة 
واإثارت  الفو�صى  بنية  �صفوفهم   يف 
�صاأنه  من  ما  كل  وتفادي  امل�صاكل 
وعواقب  لالإنزالق  ويوؤدي  يتطور  اأن 
وذلك  عقباها  حتمد  ال  قد  وخيمة 
مقدمتها  تاأتي  والتي  اإعتبارات  لعدة 
االأمني  الظرف  و  االحتجاج  تاريخ 
به  متر  الذي  احل�صا�ص  وال�صيا�صي 
البالد دون ن�صيان اأن والية مترنا�صت 

مايل  دولتي  مع  مبا�رضة  حدود  لها 
والنيجر وهما الدولتني اللتني تعي�صنا 

اإنفالت اأمني خطري .
ذهب  فقد  �صلة  ذي  مو�صوع  ويف 
يف  مترنا�صت  »اإهموهاغ«  عقال  اأمني 
معر�ص حديثه معنا اىل اأبعد من ذلك 
ال�صكان   نحن  مكتوب  »تاريخنا  قائال 
االأ�صلني ونحن بالدرجة االأوىل وطنيني 
ما  كل  رغم  باملال  وطنيتنا  تبدل  وال 
مرت به البالد من اأزمات مل ولن تبدل 
وطنيتنا »، كما اأ�صاف يف ذات ال�صدد 
حمدثنا اأن ال�صلطات ت�صتطيع ح�صور 

هم  االأ�صلني  ال�صكان  اأنا  كما  التجمع 
التجمع  حل�صور  مدعوون  كذلك 
اإدابري  دعا  االأخري  ويف  وامل�صاركة، 
الوقفة  هذه  يف  امل�صاركني  جميع 
�صبط  �رضورة  اىل  االإحتجاجية 
لتفويت   العقل  يف  والتحكم  النف�ص 
البالد  ووحدة  باأمن  املرتب�صني  على 
ق�صيتهم  لت�صيي�ص  تارة  ي�صعون  الذين 
املياه  يف  لالإ�صطياد  اأخرى  وتارة 
املقعد  من  االأحداث  وركب  العكرة 

اخللفي  .
اأحمد باحلاج 

النائب الربملاين الهمال البكاي لـ "الو�صط " 

وايل ولية مترنا�صت دومي اجلياليل يوؤكد : 

 �ضرعية اأمني عقال التوارق
 اأمر غري قابل للنقا�س ونحن 

االأوىل بحماية حدودنا 

 التنمية م�ضوؤولية اجلميع و لي�س
 من حق اأي �ضخ�س ان يحتكر الروؤية 

والية  عن  الربملاين  النائب  اأكد    
ت�رضيح  يف  البكاي  الهمال  مترنا�صت 
يوؤيد  اأنه   « يومية«الو�صط  به  خ�ص 
وميثل  �صلمي  كان  اإذا  االعت�صام   
جميع �رضائح املجتمع ولي�ص التوارق 
بل  معينة  قبيلة  ميثل  ال  الأنه  فقط 

ميثل والية مترنا�صت .
يف  البكاي  الهمال  الربملاين  وقال 
اأمني  �رضعية  اأن  معنا  حديثه  خ�صم 
للنقا�ص  قابل  اأمر غري  التوارق  عقال 
والداعي لت�صي�ص الق�صية باإعتباره اأداة 
ال�صكان  ان�صغاالت  نقل  يف  م�صاعدة 
وال�صعي خلف فك النزاعات وا�صالح 
ذات البني، و اأ�صاف ذات الربملاين اأن  
اأمني عقال التوارق  هو �صلطة تقليدية 
ويجب اأن ياأخذ حق ال�صفعة  الأن دوره 
عقال  اأمني  تواجد  بدليل  اإجتماعي 
دول  جميع  الأن  و  باإليزي   التوارق 
الأنه  ال  نحن  ملاذا  عندهم  ال�صاحل 
بجب  اأنه  كما  املدين  املجتمع  ميثل 
القبائل  جميع  مع  جمل�ص  يكون  اأن 
واأطياف املجتمع  دون ن�صيان عامل  
التن�صيق مع النواب والربملانيني الأنهم 
الت�صاور  ويجب  ال�صعب  من  منتخبني 

مع جميع �رضائح املجتمع.
واأفاد الهمال البكاي  اأنه حان الوقت 
الأن تتدخل  الدولة من اأجل منح �صكان 
 ، التعليم  يف  حقهم  مترنا�صت  والية 
ال�صحة ، ال�صغل ، االإ�صتثمار مع تعبيد 
الطرقات الرابطة  بني عا�صمة الوالية 
بال�صكان  االأهلة  احلدودية  املدن  و 
البكاي  الهمال  اأكد  مت�صل  �صياق  ويف 
اأن ال�صباب مهم�ص واملدار�ص باالإ�صم 
فقط بدون تعليم و م�صت�صفيات بدون 
مقارنة  فقط  اإ�صم  واجلامعة  عتاد 
بجامعات باقي الوطن، قائال«اأعطونا 
اإ�صارة  »يف  امل�صمون  واأخدو  االإ�صم 

الرابط بني عني  الوطني  اىل الطريق 
قزام  عني  اإىل  ومترنا�صت   �صالح 
الذي الي�صلح بدليل االإرتفاع املرعب 

الإرهاب الطرقات  يومياً«.
اإىل  حمدثنا  ذهب  اأخر  �صياق  ويف 
الدولة  اأن   اأكد  ذلك عندما  اأبعد من 
دمج  يف  جمربة  و  عليها  مفرو�ص 
االأ�صالك  جميع  يف  احلدود  �صكان 
على  وال�صورة  االأمنية   وخا�صة 
يجب  مهربني  اأنهم  احلدود  �صكان 
بعني  مواطن  اأي  اأن  بدليل  متحى  اأن 
مادة  اأو  كهربائي  مولد  يحمل  قزام 
مع   ، مهرب  يعترب  املحالت  يف  تباع 
�صباب  مفهوم  لتغيري  تدريجيا  ال�صعي 
عني قزام الذي راح �صحية 3 خيارات 
ين�صم  اأو  ي�رضق  اأن  وهو  مر  اأحالهم 
اإىل جمموعة جمرمة  اأو ميوت جوعاً 
الهمال  الربملاين  النائب  ذهب  كما   ،
»نحن  قائال  التاأكيد  حد  اإىل  البكاي 
اأوىل بحماية احلدود من اجلي�ص يجب 
ال�صلطة  بني  و�صل  همزة  تكون  اأن 
ما  اإنقاذ  يتم  لكي  املدين  واملجتمع 

ميكن اإنقاذه« .
�صيخ مدقن 

ك�صف وايل والية مترنا�صت دومي 
اأن على االدارة املحلية  اجلياليل 
قنوات  فتح  مترنا�صت  بوالية 
واال�صتماع  املواطن  مع  احلوار 
والتكفل  واقرتحاتهم  الن�صغاالتهم 
واالإمكانات  االأولويات  ح�صب  بها 

املتاحة .
الهيئة  على  االأول  امل�صوؤول  قال   
دومي  بتمرنا�صت  التنفيذية 
اجلياليل على هام�ص كلمة مبنا�صبة  
اللقاء الذي نظم باملجل�ص ال�صعبي 
الوالئي والذي حمل عنوان » لقاء 
من اأجل تنمية ت�صاركية م�صتدامة 
 ، الوالئي  ال�صعبي  باملجل�ص   «
يف  املواطن  ادخال  يجب  اأنه   ،
الت�صاور وان يكون �رضيك ونتحاور 
العامة  املنفعة  م�صلحة  يف  معه 
م�صيفا   ، والعباد  للبالد  خدمة 
التنمية ال  امر  ان  ال�صدد  ذات  يف 
البلدية  ال�صعبية  املجال�ص  يخ�ص 
التنفيذية  الهيئات  وال  والوالئية 

و  لذلك  اجلهود  تكاتف  ان  ويجب 
لي�ص من حق اي �صخ�ص ان يحتكر 
بحاجة   الوالية  وهذه  الروؤية  
طرف  على  حكر  ولي�صت  للجميع 
ان  اجلميع  اأ�صمع  اأو  »اأجرب  قائال 
اق�صاء  بدون  اجلميع  مي�ص  امرنا 

وال تهمي�ص .
�صيخ مدقن 

ي�صتعد توارق ولية مترنا�صت احلدودية مع دولتي مايل والنيجر ، لتنظيم جتمع �صعبي حا�صد 
عبارة عن احتجاج �صلمي للمطالبة ب�صرورة التدخل الفعلي وال�صخ�صي لرئي�س اجلمهورية عبد 

العزيز بوتفليقة من اأجل ا�صراكهم كم�صت�صارين يف �صناعة قرار التنمية بالولية .

.      " طالبت التجمع بقاعة لتفادي الإنزلق ووطنيتنا غري قابلة للم�صاومة "

 .     دمج �صكان احلدود يف الأ�صالك الأمنية
 لإ�صقاط �صبهة التهريب التي تالحقهم 
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الق�ضر القدمي للتيجانية بعني ما�ضي بالأغواط

ذاكرة تاريخية تواجه االنهيار  و�سط �سكوت مريب للم�سوؤولني
.       يتواجد به منزل ال�ضيخ �ضيداأحمد التجاين

,

,

تعد مدينة عني ما�ضي التي تبعد عن مقر ولية الأغواط بنحو78 كلم،مهدا للطريقة 
التجانية العاملية  التي و�ضعت مفاتيح العلم والعلماء عرب اأ�ضقاع العامل،وقد انت�ضرت هذه 

الطريقة منذ القرون املا�ضية،حيث �ضاهم يف ن�ضرها موؤ�ض�ضها �ضيد اأحمد التجاين ر�ضى اهلل عنه 
واأر�ضاه،خ�ضو�ضا يف الدول الإفريقية التي تو�ضعت بها الطريقة  ب�ضكل كبري،وامتدت اإىل باقي 
بلدان العامل،ولتزال الطريقة  تعرف انت�ضارا وا�ضعا حلد اليوم ولها مريدين واأتباع وموؤ�ض�ضني 
بن�ضرون الفقه والدين الإ�ضالمي وكتاب اهلل،ورغم هذا الكنز من العلم،اإل اأن العديد من الآثار 

التاريخية ،وال�ضياحية مل�ضايخ الطريقة بعني ما�ضي تبقى مهملة يف طريقها لالندثار والن�ضيان- 
�ضيما البيوت القدمية التي تقع بالق�ضر القدمي ملدينة عني ما�ضي والتي تعرف اليوم تهاوي 

للجدران �ضاحبتها عوامل عديدة �ضاهمت يف ت�ضاقط البنايات بعدما حولها الزمن اإىل منازل على 
�ضكل اأ�ضباح هي اليوم بحاجة ما�ضة اإىل تدخل ال�ضلطات املحلية  والولئية وحتى العليا ممثلة  يف 

وزارتي ال�ضياحية والثقافة.

موروث �ضياحي يواجه الزوال

من اأجل اإعادة االعتبار لهذا املوروث 
ال�سياحي الهام ودعم ال�سياحة الروحية 
والدينية باملنطقة وتخ�سي�ص برامج 
مالية ق�سد االإ�رساع يف ترميم املنازل 
ب�سكل  االنهيار  حافة  على  هي  التي 
كامل،هذا الواقع دفع بجريدة الو�سط 
التجانيني  عمق  يف  الدخول  اإىل 
زيارة  خالل  من  الطريقة  وموؤ�س�سي 
�ساهدا  يبقى   الذي  القدمي  الق�رس 
الطريقة   انت�سار  العلم منذ  على زمن 
ان�سائه 10  اليوم.والذي متر على  اإىل 
هي  اأبواب  ثالثة  به  �سنوات،حيث 
باب  ال�رسقي،و  الكبري،والباب  الباب 
ال�ساقية به امل�سجد العتيق الذي كان 
ي�سلي فيه �سيخ الزاوية اآنذاك واأتباع 
كانو  الذين  ال�سكان  وبقية  الطريقة 
متواجدين يف ذاك الزمن،حيث �سلى 
كاملة  �سنوات   05 اأحفاده  ح�سب  فيه 
تخرجوا  ما�سي  عني  م�سايخ  وكل 
عليه  متر  هذا  العتيق  منه،وامل�سجد 
حلد اليوم 06 قرون و58 �سنة،مع مطلع 
جعلنا  2018،مما  اأي  احلايل  العام 
ن�سارع اإىل  الدخول اإىل عمق التاريخ 
وهذا بزيارة اأهم املعامل االأثرية  التي 
دخلتها ال�سحافة املحلية والأول مرة 
لك�سف امل�ستور عن ما اآلت اليه هذه 
طالها  الذي  االإهمال  الق�سور،ب�سبب 
كانت  قراآنية  زوايا  عن  عبارة  وهي 

تدر�ص فيها الطريقة التيجانية.
ال اأحد يرد

العابدين  زين  دائما  حمدثنا  بح�سب 
حفيدا  التجاين  علي  واأخوه  التجاين 
هذه  اأن  يوؤكد  التجاين  اأحمد  ال�سيخ 

الق�سور مل تزرها ال�سلطات ومل تتطلع 
ومل  مهملة  واأبقتها  حقيقتها  على 
تخ�س�ص لها اأموال،رغم تخ�سي�ص 14 
كاتبة  فيه  كانت  عهد  يف  مليار�سنتيم 
الدولة اآنذاك زهية بن عرو�ص مكلفة 
تخ�سي�ص  عن  ك�سفت  قد  بالثقافة 
ترميم  اإىل  املوجه  الهام  املبلغ  هذا 
التي  التجانية  والزاوية  كوردان  ق�رس 
عرب  مريد  مليون   500 من  اأكرث  ت�سم 
اأثري  كمعلم  �سنفت  العامل،والتي 
حينها  العملية  1992،وكانت  �سنة  يف 
البلدي  املخطط  يف  انطلقت  قد 
املخطط  اإىل  حتويلها  قبل  للتنمية 
باحلماية  للقيام  �سنة1995  القطاعي 
الوطنية  الوكالة  وتكليف  االإ�ستعجالية 
الطراز  اأن  -غري  باملتابعة  لالآثار 
ت�سويهه،ح�سب  مت  للق�رس  املعماري 
ن�ص مت ن�رسه �سابقا.منذ ذالك احلني 
يجدد ورثة  املرحوم �سيدي حممود 
املتعلق  ا�ستف�سارهم  عن  التجاين 
الق�رس  داخل  منازل  ثالثة  مل�سري 
القدمي بعني ما�سي ح�سب ما تناولته 
اأفريل   09 بتاريخ  املوؤرخة  االإر�سالية 
2013 واملتعلقة مبعانية هذه املنازل 
مديرية  بعثتها  قد  املذكورة،كانت 
الثقافة بوالية االأغواط 29 من نف�ص 
املرحوم  ورثة  ال�سادة  اإىل  ال�سهر 
بن  الب�سري  �سي  بن  حممود  التجاين 
�سي حممد،توؤكد على عدم القيام باأي 
احل�سول  حتى  اأ�سغال  اأية  اأو  تعديل 
على ترخي�ص من قبل الوزارة املكلفة 

بالثقافة.

القانون 98/04 املتعلق بحماية 
الرتاث 

الثقايف

حميط  داخل  موجودة  املنازل  هذه 
االإ�سايف  اجلرد  قائمة  يف  الق�رس 
رقم  حتت   2012 فيفري   28 بتاريخ 
14و15  للمادتني  طبقا  12/371،وهذا 
بت�سجيل  املتعلق  االأول  الف�سل  من 
املمتلكات الثقافية العقارية يف قائمة 
 98/04 القانون  من  االإ�سايف  اجلرد 
املتعلق بحماية الرتاث الثقايف،مر�سلة 
طرف  من  الق�سور  هذه  ورثة   اإىل 
مديرية الثقافة  تنبههم بعدم م�سا�ص 
هذا املوروث، وتفيد ر�سالة اأخرى من 
ورثة �سيدي حممد الب�سري بن حممد 
ال�سغري التجاين ال�ساكنني بعني ما�سي 
موؤرخة يف 2015/12/30.فيما يخ�ص 
بع�ص امل�ساكن القدمية بق�رس القدمي 
موجهة  ال�رسعيني  للورثة  التابعة 
الدولة  اأن  ت�سري  الثقافة  وزير  اإىل 
اأثري  كمعلم  القدمي  الق�رس  �سنفت 
واإ�سالحات  ترميم  اإىل  يحتاج  وهو 
اأبنية،وهذا نظرا حلالته املزرية  التي 
هذه  اأ�سحاب  يلتم�ص  يعي�سها،حيث 
يتم  انه  الرتميم  اإطار  املمتلكات ويف 
التن�سيق والت�ساورمع الورثة ال�رسعيني 
ي�سمح  التام مبا  ا�ستعدادهم  موؤكدين 
�سبيل  يف  اجلهود  بتثمني  القانون  به 
واملحافظة  الوطني  الرتاث  اإحياء 

عليه.

�ضرخة اأحفاد ال�ضيخ �ضيدي 
حممد الب�ضري

 لعل اأحفاد ال�سيخ �سيدي حممد الب�سري 
حفيد موؤ�س�ص الطريقة يتاأ�سفون ملا 
ممتلكاتهم،�سيما  و�سعية  اإليه  اآلت 
احمد  و�سيدي  حممد  �سيدي  زاوية 
مل  البنايات  هذه  الب�سري  و�سيدي 
ترميم،وقد  عملية  اأي  فيها  جترى 
�سيدي احلاج  لزاوية  زيارة   لنا  كان 
�سابق  خليفة  حممود  بن  احمد 
لزاوية  نف�سه  احلال  هو  للطريقة،و 
مواليد  من  الب�سري  موالي  �سيدي 
1849 هي بحاجة ما�سة  اإىل ترميم 
منطها  على  يحافظ  ا�ستعجايل 
املواريث  هذه  اأن  املعماري،رغم 
مق�سدا  هي  وال�سياحية  الرتاثية 
وطلبة  واملوؤرخني  للباحثني  هاما 
علم  يف  املتخ�س�سني  اجلامعات 
االآثار الذين يق�سدون الق�رس القدمي  
احلاج  �سيدي  زاوية  عن  واالإطالع 
املعلم  هذا  انت�سال  اجل  من  احممد 
االأثري من االندثار،الأنه يزود الطلبة 
على  ت�ساعدهم  هامة  مبعلومات جد 
اإعداد بحوثهم من اأ�سل الرتاث الذي 
الطريقة  ومعامل  املنطقة  به  تزخر 
بها  اأهتم  لو  عتيقة  منازل  فهي  ككل 
ال�سياحي  للجذب  مق�سدا  تبقى 

االأمة  خلدمة  جذبا  اأكرث  تكون  حتى 
العامة   املنفعة  الأجل  بها  واالهتمام 
الغر�ص  معا،ولهذا  وللطريقة  للزوار 
املمتلكات  هذه  اأ�سحاب  يطالب 
يف  خمت�سة   جلنة  اإر�سال  ب�رسورة  
متابعة  مهمتها  االآثار  وعلم  الرتاث 
املنازل  لهذه  يحدث  ما  جمريات 
كونها  �رسيع  ب�سكل  بها  االهتمام  و 
احلاج  �سيدي  زوايا  على  موزعة 
و�سيدي  حممود  �سيدي  بن  احممد 
احلاج احمد بن �سيدي حممود ومنازل 
حممود  �سيدي  بن  الب�سري  �سيدي 
احلياة،  قيد  على  موجدين  والورثة 
ا�سل  من  متكون  القدمي  والق�رس 
واالأمالك  ترميم  اإىل  يحتاج  الزاوية  
اأمالك  هي  الق�رس  يف  يقولون  كما 
تابعة  هي  البيوت  هذه  خا�سة،وكل 
هناك  الرحلة  �سادفتنا  للق�رس.وقد 
جنول  ال�ساعات  عديد  دامت  التي 
اإىل  وندخل  القدمي  ق�رس  ون�سول يف 
اأن�سئت يف  التي  القدمية  الزاوية  اأهم 
عهد موؤ�س�ص الطريقة التجانية اأحمد 
التجاين وجود زوار من طلبة جامعيني 

من ال�سحراء الغربية وجزائريني 

بيت اأبي العبا�س �ضيدي اأحمد 
التيجاين

للقاء  �ساحمة  الفر�سة  لنا  كانت 
من  وغريهم  باالأغواط  االأمة  اأ�سبال 
هذه  معامل  جتذبهم  الذين  الزوار 
والديني  الروحي  طابعها  من  الزاوية 
وال�سياحي،مما زادنا ال�سوق اإىل زيارة 
للطريقة  الروحي  االأب  م�سقط  بيت 
احمد  �سيدي  العبا�ص  اأبي  التيجانية 
املولود  التجاين  حممد  بن  التيجاين 

هجري   1150 �سنة   ما�سي  بعني 
و1737 ميالدي واملتويف مبدينة فا�ص 
و1815  هجري   1230 عام  املغربية 
ميالدي،الذي بقى �ساهدا ع�رسا على 
العلم  لن�رس  منزله  يف  ال�سيخ  مكوث 
وتعاليم الدين احلنيف،حيث طال منزله 
اىل  بحاجة  وهو   فقط  ترميم جزئي 
مزيدا من عملية ترميم كلي باعتباره 
للزوار من داخل  منارة ومق�سد هاما 
الوطن وخارجه وحمجا للوزراء وكبار 
توقف  ونقطة  اجلزائر  يف  ال�سا�سة 
الطريقة  موؤ�س�ص  وتاريخ   ماآثر   عند 
واأتباعها يف العامل،ويوؤكد يف خ�سم كل 
اأن  هذا ال�سيد زين العابدين التيجاين 
اإال  و  بالرتميم  لهم  ت�سمح  الوزارة  مل 
ترميم  من  ومنعتهم  الرتخي�ص  حتى 
اليوم  حالتها  على  واأبقت  منازلهم 
و�سعية  يف  هي  و  االندثار  ت�سارع 
اأ�سحابها  اأعني  اأمام  تتهاوى جدرانها 
اأموال  تخ�سي�ص  نف�سها  تكلف  ومل 
باإتفاق مع االأحفاد وبرمج ا�ستعجالية 
والت�ساورمع  بالتن�سيق  تكون  للرتميم 
تقت�رس  مل  هذا  البنايات  هذه  مالك 
الق�رس  اأحوال  تفقد  اإىل  زيارتنا 
من  ودخلنا  طفنا  بل  القدمي،فح�سب 
كزاوية  الوا�سع  بابه  من  التاريخ  عمق 
ابن  ال�سهيد  التجاين  اأحمد  �سيدي 
تعي�ص  الب�سري  بن  حممود  �سيدي 
حالة   يف  للورثة  واملنزل  االإهمال 
و�سعه  ناحية  من  وموؤ�سفة  مزرية  
مئات  اإىل  بنائه  يعود  احلايل،حيث 
املولود  ال�سهيد  اإرث  وهو  ال�سنوات 
الب�سري  ل�سيدي  الثاين  1929م واملنزل 
بناوؤه  يعود  حيث  حممود  �سيدي  بن 
احلال  ميالدي،واقع   1824 �سنة   اإىل 
الروحية  الزيارة  دفعنا يف خ�سم هذه 

تقع  للطريقة  زاوية   اأقدم  تفقد  اإىل 
بالق�رس وهي عبارة عن منزل كبري به 
العهد  اإىل  يعود  قدمي  معماري  طراز 
احلبيب  حممود  �سيدي  لبيت  الغربي 
التجاين وهي اأقدم زاوية كانت تدر�ص 
بامل�سائل  ماتعلق  وكل  الطريقة  فيها 
ديتنا  تعاليم  لن�رس  والروحية  الدينية 
احلنيف ويت�ساءل االأحفاد ممن حدثونا 
والدواوين  املخطوطات  م�سري  عن 
التي تتجاهل كتاباتها هنا يف اجلزائر 
بغ�ص النظر عن ما ن�رس من مدونات 
مل  اجلزائر  العامل،اإال  عرب  تاريخية 
يطبع فيها وال عنوان ح�سبهم دائما،مما 
االإرث  لهذا  وطنية  متابعة  ي�ستلزم 
للزاوية   عنوان  اأول  اأن  الديني،باعتبار 
حممود  �سيدي  بيت  هي  التجانية 
الواقعة  ما�سي  بعني  التيجاين  احلبيب 
ي�ستعجلون  دائما،وهم  القدمي  بق�رس 
ترميم هذه  اأجل  من  ال�سلطات  تدخل 
ي�ستلزم  ما  بها  واالهتمام  املمتلكات 
هنا اإر�سال جلنة خمت�سة يف علم االآثار 
مهمتها الوقوف على حقيقة  ما تعي�سه 
هذه الق�سور القدمية التي تعود لالإرث 
ا�ستقطاب  يف  ت�ساهم  حتى  التيجاين 
وتبقى  للمنطقة  الروحية  ال�سياحة 
منطها  على  حمافظة  البنايات  هذه 
املوؤ�سف  ال�سيء  اأن  املعماري،كون 
الذي  االندثار  وهو  �ساهدناه  الذي 
العتيقة،ب�سبب  املنازل  هذه  تعي�سه 
الرتاثية  مميزاتها  من  العديد  فقدان 
اليوم  هي  التي  وال�سور   والتاريخية 
اآلت  ما  حقيقية  على  ع�رسا  �ساهد 
خانة  يف  تبقى  التي  املعامل  هذه  اإليه 
هول  من  باإنقاذها  يعجل  الن�سيان،ما 
ما  على  لتبقي  تعي�سها  التي  الكارثة 

تبقى من مميزاتها التاريجية اليوم.

ع.ق
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جمل�س وطني لتكري�س �النق�سام �أم لقربه؟
هاين امل�صري

هناك احتمال ل ي�صتهان به اأن يعقد املجل�س الوطني، الذي يعترب اأعلى �صلطة فل�صطينية، قبل نهاية هذا العام، ورمبا قبل �صهر رم�صان القادم، واإن 
ا ل ت�صارك فيه حركتا حما�س واجلهاد، ورمبا اجلبهة  ح�صل ذلك، فعلى الأغلب �صيعقد يف رام اهلل على غرار املجل�س املركزي، و�صيكون جمل�ًصا عادًيّ

ال�صعبية، وغريها، ما �صيكر�س النق�صام ويعمقه ويحوله اإىل انف�صال.

عادي  اجتماع  اآخر  اأّن  التذكري  من  بد  ال 
اأكرث من ع�رشين عاًما  للمجل�س كان قبل 
ب�سنوات  االنق�سام  وقوع  قبل  اأي   ،)1996(
اإال  ذلك  بعد  املجل�س  يعقد  ومل  طويلة، 
بهدف   ،2009 العام  يف  ا�ستثنائية  جل�سة 
الناجم  التنفيذية  اللجنة  يف  الفراغ  ملء 
اأخل  والذي  اأع�سائها،  من  �ستة  وفاة  عن 
االجتماع  اأما  االجتماعات.  عقد  بن�ساب 
 ،1998 العام  يف  عقد  الذي  ال�سعبي 
كلنتون،  بيل  االأمريكي  الرئي�س  بح�سور 
لتغيري امليثاق الوطني، فلم يعترب ال جل�سة 
الوطني،  للمجل�س  ا�ستثنائية  وال  عادية 

واإمنا مهرجان احتفايل ال اأكرث وال اأقل.
ال  التوحيدي  الوطني  املجل�س  يعقد  مل 
بعد »اإعالن القاهرة« يف اآذار 2005، الذي 
وحركتا  املنظمة  ف�سائل  فيه  �ساركت 
ن�ّس  والذي  االإ�سالمي،  واجلهاد  حما�س 
باالأوهام  تتعلق  الأ�سباب  عقده،  على 
واملفاو�سات  اأو�سلو  اتفاق  قدرة  على 
يت�سمن  نهائي  حل  اإىل  التو�سل  على 
العام  حدود  على  فل�سطينية  دولة  اإقامة 
العام  القاهرة« يف  »اتفاق  بعد  وال   ،1967
لدرجة  عقده،  على  اأكد  الذي   ،2011
تفعيل  للجنة  قيادية  �سالحيات  حتديد 
التي  املوؤقت(  القيادي  )االإطار  املنظمة 
يف  اأ�سا�ًسا  و�ساهم  له.  بالتح�سري  كلفت 
ال�سلطة  اأن  الوطني  املجل�س  عقد  عدم 
اأدوات  من  اأداة  اأنها  املفرت�س  من  التي 
كثرًيا،  دورها  ت�سخم  التحرير  منظمة 
ينظر  بات  التي  دور املنظمة  تقزم  بينما 
اإليها عملًيّا كموؤ�س�سة انتهى اأو يكاد ينتهي 
القيام  تنتظر  وكاأنها  واأ�سبحت  عملها، 
بدورها االأخري، وهو التوقيع با�سم ال�سعب 
الفل�سطيني على االتفاق النهائي، ومن ثم 
�سبيه  اآخر  دور  للعب  التحول  اأو  الزوال، 
بالدور الذي تلعبه »الوكالة اليهودية« بعد 
قيام الكيان االإ�رشائيلي، اإذ تقوم بت�سجيع 

هجرة اليهود اإليه، وتنظيمها، وت�سهيلها.
خالل  من  الوطني  املجل�س  عقد  اإن 
�سياق  يف  يكون  اأن  يجب  وطني  توافق 
اإعادة االعتبار للق�سية الوطنية والربنامج 
وتغيري  تعديل  اإىل  بحاجة  الذي  الوطني، 
امل�ستخل�سة  والعرب  الدرو�س  مع  يتنا�سب 
احلقائق  ومن  ال�سابقة،  التجارب  من 
ومن  امل�ستفادة،  واخلربات  اجلديدة، 
املعتمدة،  االإ�سرتاتيجّيات  اأن  حقيقة 

املقاومة  اأو  الثنائية،  املفاو�سات  �سواء 
طريق  اإىل  و�سلتا  االأحادية،  امل�سلحة 

م�سدود.
بناء  اإعادة  �سياق  يف  ياأتي  اأن  بد  ال  كما 
والقيادة  اجلامعة  الوطنية  املوؤ�س�سة 
اإعادة  من  ذلك  يقت�سيه  وما  الواحدة، 
مبا  التمثيل،  اأ�س�س  تطوير  يف  البحث 
ي�سمن م�ساركة حقيقية للمراأة اإىل جانب 
الرجل ومن خمتلف التجمعات واالأطياف 
وتغيري  ومراجعة  بامل�ساركة،  توؤمن  التي 
�ساخت  موؤ�س�سة  مكونات  وجتديد 
وترهلت وتقادمت، لدرجة �ساهم عجزها 
الو�سع  ب�سدة يف و�سول  وغيابها وتغييبها 
الذي  البائ�س  الو�سع  اإىل  الفل�سطيني 

نعي�سه.
تكفي االإ�سارة اإىل اأن معدل اأعمار اأع�ساء 
من  معظمه  �سعب  يف  الوطني  املجل�س 
حال  ما  عاًما،  ال�سبعني  جتاوز  ال�سباب 
من  التي  ال�سابة  االأجيال  م�ساركة  دون 
والطاقة  احليوية  اإ�سفاء  م�ساركتها  �ساأن 
واالإبداع، ومواكبة التغيريات وامل�ستجدات 

با�ستمرار يف املوؤ�س�سات الفل�سطينية.
اإن جتاهل كل ما �سبق، مبا فيه اأن الهوة بني 
وا�سعة  باتت  وال�سعب  والف�سائل  القيادة 
�سيجعل  االت�ساع؛  من  للمزيد  ومر�سحة 
فقط  ترميمه  بعد  القدمي  املجل�س  عقد 
واالحتادات  الف�سائل  تغيري  خالل  من 
ملمثليها، وقيام القيادة باختيار الع�سكريني 
الإعادة  بوابة  املتوفني،  امل�ستقلني  وبدل 
اإنتاج القدمي. وهذا �سيكون اأ�سبه باإطالق 
التحرير  منظمة  على  الرحمة  ر�سا�سة 
التي تعي�س يف غرفة العناية امل�سددة منذ 

توقيع اتفاق اأو�سلو وحتى االآن.
التام  الف�سل  اإىل  اأو�سلو  اتفاق  و�سول  اإن 
باإحياء  االهتمام  ي�ستدعي  يزال  وال  كان 
ب�سورة  موؤ�س�ساتها  بناء  واإعادة  املنظمة 
ال�سيا�سي،  الطيف  األوان  خمتلف  ت�سم 
وتغيري امل�سار ب�سكل �سامل، مبا يتنا�سب 
مع تنكر »اإ�رشائيل« اللتزاماتها يف االتفاق، 
الكربى«،  »اإ�رشائيل  الإقامة  و�سعيها 
للدولة  واال�ستقالل  ال�سيادة  اإجناز  وتعذر 
الفل�سطينية التي اأعلن عن قيامها يف العام 
االأممي  االعرتاف  على  وح�سلت   ،1988

العام 2012.

ما الذي يف�صر اخلطط لعقد 

املجل�س بدورة عادية، حتى 
ولو مبن ح�صر؟

ت�ساق  التي  االأ�سا�سية  الذرائع  تتلخ�س 
لتربير ذلك بـ:

القدمي  الوطني  املجل�س  عقد  اإن  اأواًل: 
من  ال�رشعية  الإنقاذ  حيوية  �رشورة  بات 
التاآكل التام بعد مرور هذه الفرتة الطويلة، 
تهدد  التي  واملخاطر  التحديات  وتعاظم 
ظل  يف  ا  خ�سو�سً الفل�سطينية،  الق�سية 
التحول يف املوقف االأمريكي من االنحياز 
االحتالل  مع  ال�رشاكة  اإىل  الإ�رشائيل 

والعمل معه لفر�س احلل االإ�رشائيلي.
توحيدي  وطني  جمل�س  عقد  اإن  ثانًيا: 
عقده  كون  االنق�سام؛  اإنهاء  اأوال  يتطلب 
من دون توحيد موؤ�س�سات ال�سلطة بال�سفة 
كانت  كما  ال�رشعية  مظلة  حتت  وغزة 
�سلطة  �سيمنح  »االنقالب/احل�سم«،  قبل 
»االنقالب« ال�رشعية. وهذا الراأي ينطوي 
على قدر من الوجاهة، ولكنه ال يربر عقد 
جمل�س وطني يكر�س االنق�سام، بل يتطلب 
ا  تكثيف اجلهود الإنهاء االنق�سام، وخ�سو�سً
واملوؤ�س�سات  القيادة  احتكار  حماولة  اأن 
هناك  واآخر  هنا  ف�سيل  من  الفل�سطينية 
باءت بالف�سل على جميع امل�ستويات، ويف 
ظل االأخطار الهائلة املتعاظمة التي تهدد 
اأن جتعل  الفل�سطيني من املفرت�س  الكل 
عنها  غنى  ال  �رشورة  واأكرث  اأكرث  الوحدة 

ولي�ست جمرد خيار من اخليارات.
املوؤ�س�سة  اأن جتديد  �سبق  اإىل ما  ي�ساف 

لال�ستعداد  �رشوري  وتفعيلها  الوطنية 
الذي  عبا�س،  حممود  الرئي�س  خلالفة 
حتّدث يف اجتماع املجل�س الثوري االأخري 
يكون  اأن  ميكن  خطابه  باأن  فتح  حلركة 
ت�سليمه  احتمال  اإىل  ي�سري  فيما  االأخري، 
ي�سهد  ال�سهر  هذا  اأن  ا  وخ�سو�سً االأمانة، 

ميالده الثالث والثمانني.
جمل�س  بعقد  التفكري  اأن  واالأمر  االأنكى 
يف  يحدث  وطني  توافق  دون  من  وطني 
وقت ُملئت فيه الدنيا �سجيًجا عن حماولة 
التو�سل اإىل امل�ساحلة، التي بداأت برعاية 
م�رشية منذ �سهر ت�رشين االأول املا�سي، 
»متكني  رحمة  حتت  عالقة  تزال  وال 
الذي  املطاطي  امل�سطلح  احلكومة«، 
اأهواءه  ينا�سب  مبا  طرف  كل  يفهمه 

وم�ساحله.
فـ«حما�س« تدعي اأن متكني احلكومة قد 
حتقق، وعليها االآن اأن تتحمل م�سوؤولياتها 
فرتة  اإبان  عينتهم  الذين  املوظفني  اإزاء 
االنق�سام. اأما »فتح« فتقول اإّن التمكني لن 
على  احلكومة  ت�سيطر  عندما  اإال  يتحقق 
الوزارات واالأمن واجلباية والق�ساء و�سلطة 
املقاومة،  �سالح  اإىل  و�سواًل  االأرا�سي، 
و�سالح  واحدة  �سلطة  ل�سيا�سة  حتقيًقا 

واحد، وهذا ال يزال بعيد التحقق.
القناعة  توفرت  اإذا  واملمكن  املطلوب 
واالإرادة الرتكيز على حل هذه العقدة، من 
التي  ال�ساملة  الرزمة  بحل  االأخذ  خالل 
وب�سكل  مًعا  ت�سري  عدة  م�سارات  تت�سمن 
متواٍز و�سبه متزامن، اإذ مُتّكن احلكومة يف 

نف�س الوقت الذي يتم فيه احلوار والبحث 
يف م�سار اآخر لالتفاق على اأ�س�س وقواعد 
الوطني،  والربنامج  احلقيقية،  ال�رشاكة 
�سفقة  اإحباط  على  قادرة  خطة  وو�سع 
لتغيري  ثالث  م�سار  يف  وال�سري  ترامب، 
وم�سار  والتزاماتها،  ال�سلطة  وظائف 
موؤ�س�سات  بناء  اإعادة  على  لالتفاق  رابع 
باإجراء  ال�سعب  اإىل  واالحتكام  املنظمة، 
اأ�س�س  وو�سع  اأمكن،  حيثما  انتخابات 
اإجراء  يتعذر  حيثما  لالختيار  ومعايري 
االنتخابات، بحيث يعرف كل ف�سيل ماذا 
عليه اأن يقدم وعلى ماذا �سيح�سل ليخرج 

اجلميع والوطن والق�سية منت�رشين.
مرحلة  براأ�سها  وتطل  مرحلة  انتهت  لقد 
جديدة، بدليل ال�رشوع يف تطبيق »�سفقة 
اأ�سا�س  على  ر�سمًيّا  قبل طرحها  ترامب« 
اأنها تهدف اإىل �رشعنة االأمر الواقع الذي 
يعني  وهذا  وقوعه.  منذ  االحتالل  اأقامه 
قواعدها  بكل  انتهت  القدمية  اللعبة  اأن 
ال  اإذ  اأبيب،  وتل  وا�سنطن  حكام  يد  على 
احلية،  وقواه  الفل�سطيني  ال�سعب  ينفع 
مبحاولة  واجلهد  الوقت  هدر  ي�رشه،  بل 
اإعادة عقارب ال�ساعة اإىل الوراء واحلنني 

اإىل اللعب بالقواعد القدمية.
اإّن التجربة ال�سابقة بخطابها و�سخو�سها 
واأدواتها ومفاو�ساتها واتفاقاتها اأ�سبحت 
مبا  قاتلة  اأخطاء  و�سهدت  املا�سي،  من 
واالإ�سالح  والتجديد  التغيري  اأبواب  يدّق 
وقبل  االآن  االآن  اجلذري  الدميقراطي 

فوات االأوان.

�ملغرب وذبحة �لقر�ر �الأوروبي 
ملنفعة  الغربية  ال�سحراء  املغرب  اجتاح 
من  م�سريات  فاأر�سل   ، بحتة  اقت�سادية 
الرئي�سية  ال�سحراوية   املدن  اإىل  اجلياع 
وبوجدور  والداخلة  وال�سمارة  كالعيون 
ال�سحراويني  املغرب  قمع   .... وغريها 
واختطف  و�سجن  ديارهم  من  و�رشدهم 
الغربية  ال�سحراء  يف  بقي  من  وعذب 
اآثار  العامل  عيون  عن  واأخفى   ، املحتلة 
وكفاح  ن�سال طويل  وبعد  لكن   . اجلرمية 
ال�سعب ال�سحراوي بقيادة اجلبهة  خا�سه 
ووادي  احلمراء  ال�ساقية  لتحرير  ال�سعبية 
الذهب البولي�ساريو ، ع�سكريا و�سيا�سيا ظل 
املوؤامرات  خيوط  وين�سج  يناور  املغرب 
�سبكة  طريق  عن  وهناك  هنا  تطبخ  التي 
كانت   ، فرن�سا  راأ�سها  وعلى  احللفاء  من 
ت�سرتي الذمم واملواقف ، تدفع �رشيبتها 

ت�سابق  ال�سحراوي يف  ال�سعب  ثروات  من 
وجفف  املغرب  ف�رشق   ، الزمن  مع 
كاالأ�سماك  واملواقع  الينابيع  من  الكثري 
ال�سعب  والفو�سفات وغريهما من خريات 

ال�سحراوي املنهوبة .
ومع هذا كان لزاما على ال�سعب ال�سحراوي 
املعارك  ويخو�س   ، الن�سال  يوا�سل  اأن 
ل�سد الثغور وكبح جماح اململكة املغربية 
و�سهيتها التي ال تنتهي يف النهب وال�سلب 
الرثوات  والتهام  ابتالع  يف  ،ورغبتها 
الطبيعية لل�سحراء الغربية املحتلة ، فقد 
ت�سد  جديدة  واجهة  فتح  يف  التفكري  مت 
وحتا�رش  املغرب  عن  والنوافذ  االأبواب 
اإال  ذلك  يتحقق  وال   ، املرت�سني  حلفاءه 
ب�رشب هوؤالء اقت�ساديا و�سل حركتهم من 
خالل املحاكم الدولية ومتابعة ال�رشكات 

ال�سعب  ثروات  نهب  يف  املتورطة 
�سحراوية  عبقرية  تلك   . ال�سحراوي 
لها  يح�سب  املغربي  االحتالل  يكن  مل 
ح�ساب ، فقد بداأ الوعي بالناطق املحتلة 
ال�سحراويني  حياة  يف  هاما  دورا  يلعب 
ب�رشورة  تزداد  املطالب  بداأت  اإذ   ،
التمتع  يف  حقهم  من  ال�سحراويني  متكني 
جبهة  جانبها  من   ، الطبيعية  بخرياتهم 
البولي�ساريو كممثل �رشعي ووحيد لل�سعب 
الدولية  ن�ساطاتها  من  كثفت  ال�سحراوي 
وتابعت �سلطات االحتالل املغربية ورفعت 
�سدها الدعاوى الق�سائية و�سد ال�رشكات 
اأن  اإىل   ، النهب  يف  املتورطة  االأجنبية 
من  العديد  ان�سحبت  فقد  مبتغاها  نالت 
النهب  يف  التورط  من  االأجنبية  ال�رشكات 
كما عربت اأخرى عن نيتها يف االن�سحاب 

االحتالل  �سلطات  تلقتها  اأخرى  �رشبة   ،
املغربية من جنوب اإفريقيا حيث حكمت 
على  الدولة  هذه  يف  العليا  املحكمة 
ل�سالح  بالفو�سفات  �سفينة حمملة  حمولة 

اجلمهورية العربية ال�سحراوية .
وال�رشبات  القانونية  اللكمات  توالت 
اأكرثها  كانت   ، الرباط  وجنتي  على 
حكمت  اأين  بروك�سيل  من  واإيالما  وجعا 
ال�سحراء  ان  على  االأوروبية  املحكمة 
، وال  اإقليمني منف�سلني  الغربية واملغرب 
االإقليم  ثروات  با�ستغالل  كان  الأي  يحق 
االأمر  يف  والغريب   ، �سعبه  ا�ست�سارة  دون 
اأن اململكة املغربية ومن هول ال�سدمة مل 
ت�سدق القرار بل ورف�سته ، كما اأن بع�س 
 ، املخزن  دعاية  رهن  يزال  ال  اأبواقها 
اإ�سافة اإىل اأن املثقفني املغاربة مل يجدوا 

قانونيا  تف�سريا  وال  الورطة  لهذه  خمرجا 
وا�سحا  كان  القرار  اأن  اإذ  تاأويل  وال حتى 

و�سوح ال�سم�س  .
خيط  وتبني  احلقيقة  انك�سفت  وقد  اأما 
دعاية  زيف  من  ال�سحراوية  احلقيقة 
بزيادة  كفيلة  القادمة  فاالأيام   ، املخزن 
االأمور و�سوحا وح�سار الرباط والت�سييق 
الواقع ، وتعرف  عليها حتى تذعن لالأمر 
بروك�سل كانت قاتلة  اأن ذبحة  هذه املرة 
�سعب  خريات  ينهب  ظل  لنظام  و�سادمة 

دون ح�سيب وال رقيب .
كاتب �سحراوي
حممود خطري حمدي 
/ اجلمهورية العربية 
ال�صحراوية
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املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذ بن ق�سمية ال�سا�سي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة

الكائن بحي اله�سبة رقم 62/12 بو�سعادة الهاتف : 035.43.46.05
اإعالن عن البيع باملزاد العلني ملنقولت حمجوزة

عن طريق الن�سر يف جريدة يومية وطنية
)طبقا للمادة 706 و 707 من ق.اإ.م.اإ(

نحن الأ�ستاذ بن ق�سمية ال�سا�سي املح�رض الق�سائي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة 
لفائدة : البنك اجلزائر اخلارجي ممثلة يف �سخ�س مديرها العام مقرها الجتماعي 11 �سارع العقيد عمريو�س اجلزائر العا�سمة وكالة بو�سعادة 

�سد: مزاري ه�سام---------------------------------------------------------------------------ال�ساكن : الهامل
بناء على احلكم ال�سادر بتاريخ 2016/04/26 عن حمكمة بو�سعادة الق�سم : التجاري /البحري رقم اجلدول : 16/387 فهر�س رقم : 16/01172 املمهور بال�سيغة 

التنفيذية 
بناء على اأمر باحلجز التنفيذي على منقولت املدين ال�سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة عني امللح رقم : 00065 /17 ال�سادر يف : 2017/10/25

نعلن عن البيع باملزاد العلني ملنقولت حمجوزة بتاريخ 2018/03/19 على ال�ساعة : العا�رضة �سباحا ) 10.00 �سا( ببلدية الهامل دائرة بو�سعادة ولية امل�سيلة – بجوار 
التكوين املهني طريق عني امللح –

بال�سعر الفتتاحي للبيع ملجموع املحجوزات املقيدة يف اجلدول املبني ا�سفله مببلغ : 450.000.00 دج 

رقم                   التعيني
440 Bétonnier atlas     خالط اخلر�سانة مع حمركه  01

parpaineuseManueles + Moules الة �سناعة الطوب مع القوالب    02

�رضوط البيع : 01/البيع بدون �سمان .02/ تكون معاينة املحجوزات مبكان وجودها لدى املحجوز عليه ببلدية الهامل دائرة بو�سعادة ولية امل�سيلة ما عدا يومي اجلمعة و ال�سبت من ال�ساعة التا�سعة �سباحا اىل ال�ساعة 
الرابعة م�ساءا 

03/ير�سو املزاد ملن تقدم باأعلى عر�س و ل ي�سلم له ال�سيء املباع ال بعد دفع ثمنه كامال خالل )08( ثمانية اأيام كاملة .
04/ يجب على الرا�سي عليه املزاد ان يدفع 21 % من مبلغ ر�سو املزاد بعني املكان و عند التخلف ل يحق له املطالبة باملبلغ املدفوع 

05/ تطبق على الرا�سي عليه املزاد املتخلف عن فع الثمن احكام قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .
06/ يجب اح�سار بطاقة الهوية  .07/ يتحمل الرا�سي عليه املزاد التعاب و امل�ساريف و الر�سوم املرتتبة عن احلجز و البيع طبقا للقانون .08/ يتحمل الرا�سي عليه املزاد م�ساريف �سحن و نقل املنقول املبيع .

مالحظة : ملزيد من املعلومات الرجاء اللتحاق مبكتب املح�رض الق�سائي اأو الت�سال بالرقم التايل : 035.43.46.05.

 �إ�شهار جتديد مكتب 
جمعية حملية 

طبقا لالإحكام املادة 18 من قانون رقم 
املوافق   1433 �سفر   18 يف  املوؤرخ   12-06

12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا 
اليوم 18 فيفري 2018 جتديد ت�سكيلة 

الهيئة التنفيذية للجمعية املحلية 
امل�سماة اجلمعية الدينية مل�سجد 

البراهيمي 
امل�سجلة حتت رقم 869 بتاريخ 

 06/12/1999
الرئي�س العايب عبدالفتاح 

املقر الجتماعي حي اأولد حمودة 
بلدية ونوغة دائرة حمام ال�سلعة ولية 

امل�سيلة  
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وا�شنطن

�صفقة قريبة مع بيونغ 
يانغ "دون تنازالت"

دونالد  الأمريكي،  الرئي�س  اأعلن 
لإمتام  جاٍر  العمل  اأن  ترمب، 
ال�شمالية،  كوريا  مع  "ال�شفقة" 
بالنفع  �شتعود  جناحها  حال  ويف 
وكتب  باأ�رسه،  العامل  على 
�شفحته  على  تغريدة  يف  ترمب 
"تويرت":  موقع  يف  ال�شخ�شية 
اتفاق  لإمتام  جاٍر  عمل  "هناك 
اأمكن  واإذا  ال�شمالية،  كوريا  مع 
جيداً  اأمراً  �شيكون  حتقيقه، 
�شيتم  واملكان  الزمان  للعامل. 
ت�شميتهما لحقاً"ويف وقت �شابق، 
قبل  اأنه  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
ال�شمايل  الكوري  نظريه  عر�س 
اجتماع  ب�شاأن  اأون،  جونغ  كيم 
البلدين  بني  امل�شاكل  ملناق�شة 
لكن البيت الأبي�س قال: اإن ترمب 
لن يقدم تنازلت لكوريا ال�شمالية، 
ولن يلتقي زعيمها، "ما مل يتخذ 
مع  تتطابق  ملمو�شة  اإجراءات 
وعود بيونغ يانغ"وقالت املتحدثة 
الأبي�س،  البيت  با�شم  الر�شمية 

الوليات  "اإن  �شاندرز:  �شارة 
�شيا�شة  اتباع  �شتوا�شل  املتحدة 
اأي  نقدم  ولن  الق�شوى،  ال�شغط 

تنازلت".
واأ�شافت يف موؤمتر �شحفي ، اأنه 
"لن نتقدم )اأمريكا( طاملا مل نَر 
من  وموؤكدة  ملمو�شة  اإجراءات 
م�شتمرون  ال�شمالية.  كوريا  قبل 
القوة"كما  موقف  من  العمل  يف 
ترمب  بني  اللقاء  اأن  اإىل  لفتت 
"حتى  يجرى  لن  اأون  وكيم جونغ 
خطوات  ال�شمالية  كوريا  اتخاذ 
ملمو�شة"، مو�شحة اأن هذا الأمر 
الدويل  الأمن  جمل�س  �شيقّيمه 
العام  ال�شمالية،  كوريا  وكثفت 
ال�شواريخ  اإطالق  من  املا�شي، 
البالي�شتية، واأجرت كذلك �شاد�س 
النووية،  اختباراتها  واأقوى 
العالقات  توتر  اإىل  اأدت  ب�شورة 
مع اأمريكا التي لوحت با�شتخدام 
القوة الع�شكرية �شدها، وفر�شت 

عقوبات اقت�شادية عليها.

من "�صارمات" اإىل "اإ�صكندر".. ع�صالت رو�صيا ال�صاروخية 

اأعلن عنها  التي  الأ�شلحة  اأظهرت 
الرئي�س الرو�شي، فالدميري بوتني، 
قبل اأيام، النقطة التي بلغها �شباق 
الت�شلح يف العامل بوتني اأعلن، قبل 
الأ�شلحة  قدرة  زيادة  عن  اأيام، 
املوجودة، وجتربة اأ�شلحة جديدة 
يف  نقطة  اأي  �رسب  على  قادرة 
الأ�شلحة  هذه  وو�شف  العامل 
تُقهر"،  "ل  باأنها  حديثا  املطورة 
اأنظمة  على  ردا  جاءت  اإنها  وقال 
املحيطة  الأمريكية  ال�شواريخ 
"ذات  الرو�شية  الأ�شلحة  ببالده 
املطورة،  املحدود"  غري  املدى 
موؤخًرا، وال�شواريخ املنت�رسة على 
الغربية لأوروبا،  ال�شمالية  احلدود 
يف  عديدة  اأفعال  بردود  قوبلت 

الغرب.

ردود اأفعال غربية

وزارة  با�شم  املتحدثة  قالت 
دانا  )بنتاغون(،  الأمريكية  الدفاع 

مل  بوتني  ت�رسيحات  اإن  وايت، 
م�شتعدة  وا�شنطن  واإن  تفاجئهم، 
التهديدات"فيما  اأ�شكال  "لكافة 
ال�شرتاتيجية  القيادة  قائد  قال 
هاينت،  جون  الأمريكية،  للقوات 
التهديد  ت�شّكل  رو�شيا  اإن 

الأكرب للوجود الأمريكي.
اأن  "وددت  هاينت:  وتابع 
اأكون قادرا على النظر اإليهم 
)الرو�س( كاأ�شدقاء اأو �رسكاء، 
الأ�شلحة  نرى  عندما  ولكن 
لدي  فلي�س  تُ�شنع  التي 
اأمني  كجندي"واأعرب  خيار 
الأطل�شي  �شمال  حلف  عام 
)ناتو(، ين�س �شتولتنربغ، عن 
بوتني  ت�رسيحات  من  قلقه 
اأن  على  �شتولتنربغ  و�شدد 
اخلطوات  على  يرد  احللف 
اتخذتها  التي  الطموحة 
و�شيوا�شل  موؤخرا،  مو�شكو 

الرد عليها.

منظومة �شواريخ 
"�شارمات"

منظومة  رو�شيا  طورت 
عابرة  جديدة  �شواريخ 
"�شارمات"،  للقارات 
منظومة  حمل  لتحل 
لدى  املوجودة  "فويفودا"، 
عام  منذ  الرو�شي  اجلي�س 
اأوروبا  وت�شفها   ،1988

بـ"ال�شيطان".
اجلديدة،  املنظومة  تتمتع 
عام  عليها  العمل  بداأ  التي 
2010، بالقدرة على حمل روؤو�س 
نووية اأكرث من "فويفودا"، ومبدى 
الو�شول  اإمكانية  وكذلك  اأكرب، 
القطبني  متجاوزة  هدفها،  اإىل 
ال�شمايل واجلنوبي وتقول مو�شكو 
وزنها  يبلغ  املنظومة اجلديدة  اإن 
بالإقالع  وتتميز  طن،   200 قرابة 
الن�شط خالل فرتة ق�شرية، وتعجز 

ال�شاروخي  الدفاع  منظومات 
اعرتا�شها  عن  حالًيا  املوجودة 
اإن  ع�شكريون  خرباء  يقول  فيما 
 11 بني  يرتاوح  "�شارمات"  مدى 

األفا و18 األف كيلومرت.

- �شواريخ بالي�شتية 
بالطاقة النووية

مل ت�شع رو�شيا بعد 
ا�شًما ل�شواريخها 
لي�شتية  لبا ا
وهي  اجلديدة، 

بالطاقة  عاملة 
مدى  وذات  النووية، 

وطورتها  حمدود،  غري 
."101-H" عن �شواريخ

فاإن  بوتني،  ت�رسيحات  ووفق 
مداها  يبلغ  اجلديدة  ال�شواريخ 
�شواريخ  اأ�شعاف  ع�رسة 
وميكنها  الأمريكية،  "توماهوك" 
ارتفاع  من  هدفها  اإىل  الو�شول 
هذه  اإن  مو�شكو  وتقول  منخف�س 
ميكن  ل  البالي�شتية  ال�شواريخ 
منظومات  جانب  من  اعرتا�شها 
املطورة،  ال�شاروخية  الدفاع 
لأنها تتخذ م�شاًرا ل ميكن توقعه، 
�شواريخ  منظومة  الرو�س  ويطور 
بهدف  ال�شرتاتيجية،  "اأفانغارد" 
اأخرى  دول  دفاع  اأنظمة  تدمري 
ميكنها  "اأفانغارد"  اإن  بوتني  وقال 
بلوغ هدفها ب�رسعة جتاوز �رسعة 
اأ�شعاف، و�رسبه  بخم�شة  ال�شوت 
تلك  اأن  رو�شيا  كالـ"نيزك"واأعلنت 
على  التحليق  ميكنها  ال�شواريخ 
فقط  كيلومرتات  ت�شعة  ارتفاع 
هذه  اأن  رو�س  خرباء  ويعتقد 
اأنظمة  حتييد  ميكنها  املنظومة 
بف�شل  ب�شهولة  اجلوية  الدفاع 

مميزاتها.

- جتربة منظومة 
"كينجال" )اخلنجر(

و�شلت منظمة �شواريخ "كينجال" 

)اخلنجر(، التي بداأ تطويرها قبل 
مرحلة  اإىل  عاًما،  ع�رسين  قرابة 
املنظومة  لهذه  وميكن  التجربة 
كما  ونووية،  تقلدية  روؤو�س  حمل 
اأن  "ميغ-31"  لطائرات  ميكن 
ت�شل  وقد  ال�شواريخ،  هذه  حتمل 
اإىل  �رسعتها 
 1 0

�رسعة  اأ�شعاف 
ال�شوت لدى اإطالقها 

من طائرة وتقول رو�شيا 
"كينجال"،  �شواريخ  اإن 

اإىل  ي�شل  الذي  املدى  ذات 
حتييد  على  قادرة  كيلومرت،  األفي 
اجلوية  الدفاعات  اأنظمة  كافة 

املوجودة واجلاري تطويرها.

مركبات وطوربيدات 
ذاتية القيادة ومزودة 

بقدرات نووية

اأ�شلحة  بالده متلك  اإن  بوتني  قال 
ذات  البحر  �شطح  حتت  متطورة 
خا�شية  واأكرب  حمدود  غري  نطاق 
املطّورة  والطوربيدات  للمركبات 
حمل  على  قادرة  اأنها  الرو�شية 
اإن  الرو�س  ويقول  نووية   اأ�شلحة 
ي�شتخدمونها حتت  التي  الأ�شلحة 
املاء تتمتع بالقدرة على املناورة، 
نقطة  اأي  اإىل  الو�شول  وت�شتطيع 
يف العامل وبح�شب بوتني، فاإن هذه 
حتمل  اأن  ميكن  التي  الأ�شلحة، 
�شتكون  ونووية،  تقليدية  اأ�شلحة 
ل�شتهداف  خا�س  ب�شكل  جمهزة 
واملرافق  الطائرات  حامالت 

الع�شكرية املبنية على ال�شواحل.

�شواريخ "اإ�شكندر" 
القادرة على حمل 

روؤو�س نووية

ال�شابقة،  الأ�شلحة  نقي�س  على 
م  ت�شتخد
رو�شيا 

ليا  حا
يخ  ر ا �شو
وهي  فاعل،  ب�شكل  "اإ�شكندر" 
نووية  روؤو�س  حمل  على  قادرة 
مداها  يبلغ  اأن  وميكن  وتقليدية، 
500 كم ويقول الرو�س اإنهم طّوروا 
مداها  زاد  بحيث  ال�شواريخ  هذه 
مو�شكو  ون�رست  كم.   1500 اإىل 
منطقة  يف  "اإ�شكندر"  �شواريخ 
قرب  الرو�شية  "كالينينغراد" 
بولندا، التي ن�رست فيها الوليات 
بطاريات  الأمريكية  املتحدة 
الدفاع  وزارة  وبررت  دفاعية 
يف  ال�شواريخ  هذه  ن�رس  الرو�شية 
"كالينينغراد"، بني بولندا وليتوانيا 
باأنها  "الناتو"،  الع�شوين يف حلف 
ع�شكرية  مناورات  اإطار  يف  تاأتي 
يبلغ   �شواريخ  رو�شيا  واختربت 
قوزين   بحر  يف  حربية  �شفن  من 
يف  طّورت،  اأنها  مو�شكو  واأعلنت 
الفرتة الأخرية، �شواريخ مثل "كي 
اإ�س-19  اإت�س- 50 املوجهة، واإيه 
والتي  ال�شوتية،  فوق  الهجومية 

يبلغ مداها ثالثة اآلف كم. 

ك�شف الكاتب يف �شحيفة "هاآرت�س" 
تفا�شيل  هرئيل،  عامو�س  العربية 
اإن�شاء جي�س الحتالل وحدة جديدة 
العام  الراأي  على  التاأثري  مهمتها 
هرئيل  وقال  الأجنبية  الدول  يف 
اجلديدة  "الوحدة  اإن  له:  مقال  يف 
اجلي�س  يف  التخطيط  لق�شم  تابعة 
على  العمل  ومهمتها  الإ�رسائيلي، 
التن�شيق مع اجليو�س والدبلوما�شيني 
وو�شائل الإعالم يف الدول الأجنبية. 
لقد مت اإن�شاء هذه الوحدة جزًءا من 
على  للتاأثري  الإ�رسائيلية  الن�شاطات 
العام  الراأي  تغيري  خالل  من  العدو 
الوحدة  وهذه  الغربية".  الدول  يف 
اجلديدة اأن�شئت بداية العام اجلاري، 
تهتم  وهي  الوعي".  "وحدة  وت�شمى 
بالأ�شا�س ب�رسعنة ن�شاطات اجلي�س 
على  ن�شاطاتها  وتركز  العامل،  اأمام 
امل�شتوى  مثل  م�شتويات،  عدة 

 ، ين نو لقا ا
 ، �شي ما بلو لد ا و

الوحدة  والع�شكري،  والإعالمي، 
�شعبة  من  �شابط  يرتاأ�شها  اجلديدة 
تغيري  على  وتعمل  ال�شتخبارات، 
الغرب،  دول  و�شعوب  قادة  اآراء 
اجلي�س  ون�شاطات  اأعمال  حول 
الإ�رسائيلي يف املناطق الفل�شطينية، 
وعلى "اجلبهة اللبنانية"،فكرة اإن�شاء 
هذه الوحدة، و�شعها رئي�س الأركان 
الأ�شبق مو�شيه يعلون، وذلك عندما 
اأراد تغيري الراأي العام العاملي جتاه 
النتفا�شة  خالل  اجلي�س  ن�شاطات 
لنا  "ميكن  قال:  وعندها  الثانية، 
العاملي  العام  الراأي  على  نوؤثر  اأن 
،اأما  الوعي"  على  التاأثري  من خالل 
احلايل،  الأركان  لرئي�س  بالن�شبة 
بهذه  مهتم  فهو  اآيزنكوت،  جادي 
واأن�شاأ  نفذها  ولذلك  الفكرة، 

التاأثري  على  للعمل  الوعي"  "وحدة 
وحتى  الغرب،  يف  العام  الراأي  على 
اللواء  جدا،  املقرب  �شديقه  اأن 
احتياط "جابي �شبوين" ن�رس موؤخرا 
الإ�رسائيلي  "املجهود  عن:  مقاًل 
الغرب"،  يف  الوعي  على  للتاأثري 
درا�شات  معهد  ن�رسه  املقال  وهذا 
ويقول  الإ�رسائيلي.  القومي  الأمن 
التطورات  "اإن  مقاله:  يف  �شبوين 
املوجودة  احلديثة  التكنولوجية 
من  متكنه  الإ�رسائيلي،  اجلي�س  مع 
اآراء  وعي  على  التاأثري  على  العمل 
يف  اجلماهري  من  كبرية  قطاعات 
قتالية  جبهة  وهذه  الغربية،  الدول 
القتالية  اجلبهات  مثل  مثلها  مهمة، 
الع�شكري،  امل�شتوى  الأخرى"على 
تعمل هذه الوحدة على دفع اجليو�س 
على امل�شتويني الدفاعي والهجومي، 

من اأجل التاأثري على الراأي العام يف 
"اإ�رسائيل"،  اأعداء  �شد  بلدانها 
متخذي  على  التاأثري  هذا  ويتج�شد 
باملوؤ�ش�شات  والعاملني  القرارات، 
هرئيل:  الكاتب  ويقول  الدولية، 
يجب  اجلي�س  اأن  توؤمن  "اجلرنالت 
اجلديدة،  اجلبهة  بهذه  يحارب  اأن 
حمالت  اإقامة  ال�شهل  من  واأنه 
للتاأثري  الغربي،  العامل  يف  م�شادة 
على الراأي العام ال�شعبي هناك، من 
خالل حمالت يف الأ�شواق، وحمالت 
التوا�شل   و�شائل  وعرب  النتخابات، 
الأخري  ال�شتطالع  اأن  اجلرنالت 
الإ�رسائيلي  اجلي�س  اأجراه  الذي 
يف  اهلل ي�شري اإىل اأن هذه هي فقط  
والراأي العام �شد اأعداء "اإ�رسائيل"، 
من  الن�شطات  هذه  تو�شيع  وميكن 

خالل هذه الوحدة".

 تقرير اإعالمي يك�شف 
وجودها و دورها

بـ"وحدة الوعي".. 
"اإ�صرائيل" ت�صرعن 

انتهاكات جي�صها اأمام العامل
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ن�سر مذكراته يف كتاب بعنوان »عبد الرحمان اليو�سفي: اأحاديث يف ما جرى«

الوزير الذي ق�د املرحلة م� بني الع�هلني املغربيني يبوح ب�أ�سراره 
ما بني معار�سة الق�سر وتروؤ�س احلكومة املغربية، وحتى تقدمي ا�ستقالته من اأكرب حزب معار�س يف 

البالد و�سفره اإىل فرن�سا، م�سار طويل يقرتب من قرن من ال�سيا�سة �سطره عبد الرحمان اليو�سفي 
الوزير الأول الأ�سبق، مبواقف �سجلها التاريخ ،اليو�سفي، )94 عاًما( قاد احلكومة املغربية، يف مرحلة 

�سعبة كانت متر بها البالد، وذلك بعد وفاة امللك الراحل احل�سن الثاين )23 جويلية 1999(، وتويل 
امللك حممد ال�ساد�س مقاليد احلكم ،ويعترب اليو�سفي ثاين رئي�س حكومة اأكرث �سعبية بعد عبد 

الإله بنكريان، ح�سب ا�ستطالعات راأي ل�سحف حملية. 

ون�رش اليو�سفي مذكراته، اخلمي�س 
8 مار�س اجلاري، يف كتاب بعنوان 
»عبد الرحمان اليو�سفي: اأحاديث 
الكاتب  اإعداد  من  جرى«  ما  يف 

املغربي مبارك بودرقة. 

من معار�س للق�سر اإىل 
وزير اأول

للعاهل  ا  معار�سً اليو�سفي  كان 
الثاين،  احل�سن  الراحل  املغربي 
الوطن  اإىل  فرن�سا  من  عاد  ولكنه 
وتراأ�س حزب »االحتاد اال�سرتاكي« 
بالبالد(،  ي�ساري  حزب  )اأكرب 
 1997 عام  انتخابات  يف  و�سارك 
االنتخابات  احلزب  ت�سدر  حيث 
التي  احلكومة  اليو�سفي  وقاد 
مار�س  التناوب«  بـ«حكومة  �سميت 

.1998
احلزب  احتل   2002 عام  ويف 
االنتخابات  يف  االأوىل  املرتبة 
املغربي  العاهل  ولكن  الربملانية، 
عني وزير داخليته ال�سابق، اإدري�س 
جطو، غري املنتمي الأي حزب على 
اليو�سفي  اأن  اإال  احلكومة،  راأ�س 
»عن  حاد  املغرب  اأن  اعترب 
واعتزل  الدميقراطية«،  املنهجية 

من  اأن خرج  بعد  ال�سيا�سي  العمل 
جمروًحا  غا�سبًا  مراك�س  ق�رش 
 1924 مار�س   8 اليو�سفي يف  ،ولد 
وحاز  )�سمال(،  طنجة  مدينة  يف 
القانون ف�ساًل عن  اإجازة يف  على 
العلوم  يف  العليا  الدرا�سات  دبلوم 
الدويل  املعهد  ودبلوم  ال�سيا�سية، 

حلقوق االإن�سان. 
مبكرة  �سن  يف  اليو�سفي  انخرط 
يزال  ال  وهو  ال�سيا�سي،  العمل  يف 
يف ريعان �سبابه عندما كان عمره 
يف  فرن�سا  اإىل  ،�سافر  عاًما   19
ب�سهادته  لالإدالء   ،1965 نوفمرب 
يف حماكمة خمتطفي املهدي بن 
عاما   15 ُهناك ملدة  وبقي  بركة، 
اأكتوبر   29 اختياري ويف  يف منفى 
بركة  بن  املهدي  اختُطف   ،1965
اأمام  من  ال�سيا�سيني(،  اأبرز  )اأحد 
وتعر�س  باري�س،  مطاعم  اأحد 
لالختفاء، ليبقى ملفه عالًقا حتى 

اليوم. 

حكم الإعدام

املوؤ�س�سني  �سمن  اليو�سفي  كان 
للقوات  الوطني  »االحتاد  حلزب 
حزب  عن  املن�سق  ال�سعبية« 

»بن  جانب  اإىل  »اال�ستقالل« 
بركة«. 

مرات؛  عدة  اليو�سفي  اعتقل 
مع   1959 دي�سمرب  يف  اإحداها 
�سحيفة  مدير  ب�رشي  حممد 
»التحري�س على  بتهمة  »التحرير« 
الوطني  االأمن  من  والنيل  العنف 
باالإ�سافة  العام«،  واالأمن  للدولة 
بتهمة   1963 جويلية  اعتقاله  اإىل 
حكم  عليه  و�سدر  »التاآمر«، 
بال�سجن �سنتني مع وقف التنفيذ. 

باإ�سدار  العام  املدعي  وطالب 
حكم باالإعدام بحق اليو�سفي عام 
1969، اإال اأنه �سدر حكم العفو عنه 
يف اأوت 1980 ليعود اإىل املغرب يف 

اأكتوبر 1980. 
حُمامًيا،  اليو�سفي  كان  البدء،  يف 
ومل يخطر بباله اأنه �سي�سبح يوًما 
ال�سيا�سيني  الزعماء  اأبرز  اأحد 
تاأ�سي�س  يف  �سارك  حيث  ببالده، 
حزب »االحتاد اال�سرتاكي للقوات 
اليو�سفي  ،كان  )ي�ساري(  ال�سعبية« 
الغ�سب،  و�رشيع  املرا�س  �سلب 
فحينما مل ترقه نتائج االنتخابات 
اإىل  هرع   1993 عام  الت�رشيعية 
�سبتمرب  يف  بفرن�سا  »كان«  مدينة 

 .1993
حافًزا  �سكل  زمالئه  اإحلاح  لكن 
وقت  يف  االأم  بالده  اإىل  للعودة  له 
جديد  و�سع  مالمح  تت�سح  بداأت 
ب�سبب رغبة امللك الراحل احل�سن 
يف  امُلعار�سة  اإ�رشاك  يف  الثاين 
ال  مبا  الرياح  ،«جتري  احلكم 
تن�سحب  مقولة  ال�سفن«  ت�ستهي 
تكن  مل  الذي  اليو�سفي  على  بقوة 
حيث  بالورود،  مفرو�سة  م�سريته 
نوف العذاب القا�سية  عانى كل �سُ
النخاع،  حتى  يُحبه  الذي  بلده  يف 
وتعر�س ملحن االعتقال وال�سجن 

والنفي. 
ماتت  واإال  بال�رش  ال�رش  تُقابل  »ال 
ب�سكل  تنطبق  بينكما«  الف�سيلة 
عالقة  على  احلكمة  هذه  كبري 
الثاين  احل�سن  نظام  مع  اليو�سفي 
التي كانت ترتاوح بني مد وجزر ما 
جعله يتخلى عن جلباب املعار�سة 
داخل  من  العمل  جلباب  ويرتدي 
عر�س  قبوله  بعد  املوؤ�س�سات 
ما  بقيادة  الثاين  احل�سن  الراحل 
ا�سطلح عليها بـ«حكومة التناوب«، 
وُعني وزيًرا اأول )رئي�س وزراء( يف 
4 فرباير 1998 حتى اأكتوبر 2002.

اليو�سفي و«الحتاد 
ال�سرتاكي«

حزب  اأن  مغاربة  حمللون  يرى 
تراجع  اال�سرتاكي«  »االحتاد 
ب�سكل كبري منذ اأن ترك اليو�سفي 
»االحتاد  حزب  وتاأ�س�س  �سفينته 
يف  وظل   ،1959 عام  اال�سرتاكي« 
ُمنا�سلوه  تعّر�س  كما  املعار�سة، 
يعرف  فيما  والقمع  لالعتقال 
اجل�سيمة  »االنتهاكات  ب�سنوات 
قبل  باملغرب،  االإن�سان«  حلقوق 
عام  احلكومة  احلزب  يقود  اأن 

بعد  اليو�سفي،  بزعامة   1998
عام  املغربي  الد�ستور  تغيري 
1996، وت�سدر احلزب لالنتخابات 

الربملانية نهاية 1997.
الربملانية   2002 انتخابات  ويف 
االأوىل،  املرتبة  يف  احلزب  حل 
م�ستقلة  �سخ�سية  تعيني  مت  لكن 
احلزب  وا�ستمر  احلكومة،  لقيادة 
وعلى  احلكومة،  يف  امل�ساركة  يف 
ال�سيا�سة  اليو�سفي  اعتزل  اإثرها 
االأنظار  عن  التواري  اآثر  وبعدما 
اليو�سفي  يعود  �سنوات،  منذ 
اإدارته  اأ�رشار  عن  للك�سف 

للحكومة.

تيار الدعوة ال�سلفية يف م�سر

اإذا مل ت�سوتوا لل�سي�سي 
�سترتحمون على اأي�مه

برهامي  يا�رش  ال�سيخ  حذر 
ال�سلفية،  الدعوة  رئي�س  نائب 
يف  امل�ساركة  عن  التخاذل  من 
وقال  املقبلة  الرئا�سة  انتخابات 
جماهريي  موؤمتر  خالل  برهامي 
كبري، م�ساء اأم�س اجلمعة: »�ستاأتي 
اأيام يرتحم فيها ال�سعب على فرتة 
حكم الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي، 

كما حدث بعد حكم مبارك«.
اخلروج  اأن  برهامي،  واأكد 
املقبلة  االنتخابات  يف  للت�سويت 
الدولية،  ال�رشعية  الرئي�س  مينح 
اأعداء الوطن  وعدم اخلروج مينح 
الرئي�س،  �رشعية  يف  الت�سكيك 
الفًتا اإىل اأن احلزب قدم درا�سات 
تريان  جزيرتي  حول  واأبحاث 
�سعوديتان،  باأنهما  تفيد  و�سنافري 

وامل�ستندات توؤكد ذلك.

اإىل  اللجوء  من  »حذرنا  واأ�ساف: 
التحكيم الدويل، واأكدنا اأن قدرتنا 
الوقت  النه�سة يف  �سد  اإزالة  على 
�ستحمل  لكنها  ممكنة  احلايل 
وفر�س  الدويل  املجتمع  غ�سب 
ملف  وندر�س  كبرية،  عقوبات 
وفور  اإ�رشائيل  من  الغاز  ا�سترياد 
توافر املعلومات والدرا�سة �سيعلن 
ذلك«واأعلن  من  موقفة  احلزب 
احلزب  قرارات  اأن  برهامي، 
امل�سلحة  على  بناء  اتخاذها  يتم 
ويعمل  واملواطن،  للدولة  العامة 
للم�سوؤولني  الن�سح  على  احلزب 
مبا يحقق هذه امل�سالح، فاحلزب 
يتخذ قراراته بناًء على ما يراه يف 
م�سلحة املواطن، كما يعمل على 
حفاًظا  الدولة  موؤ�س�سات  تقوية 

على الوطن.

األك�سندر بويكو يف »كوم�سومول�سكايا برافدا«،

اإذا هوجمت رو�سي� ف�سريى الن�تو من الف�س�ء الثواين الأخرية لوجود اأمريك�
املتحدة  والواليات  العامل  »خبري: 
يقفان اآخر 3 �سنوات على ت�رشيبات 
عن تطوير رو�سيا اأ�سلحة جديدة«، 
بويكو  األك�سندر  مقال  عنوان 
برافدا«،  »كوم�سومول�سكايا  يف 
ال�ساروخية  الدرع  ه�سا�سة  عن 
املقال:  يف  وجاء  االأمريكية. 
�سد  املتحدة  الواليات  ن�رشت 
رو�سيا اأكرث من 400 �ساروخ �سمن 
بف�سل  ولكن  ال�ساروخية.  الدرع 
النقلة النوعية التي حققها العلماء 
االأمريكية  الدرع  باتت  الرو�س، 

اأ�سبه ب�سياج مهلهل.
اأ�سلحة  ب�سنع  رو�سيا  قيام  ومنذ 
حتاول  عاما،   73 قبل  نووية 
درع  اإقامة  املتحدة  الواليات 
اأن  اأجل  من  لل�سواريخ.  م�سادة 
العام  يف  كما  عقاب،  بال  تبقى 
وناغازاكي  هريو�سيما  يف   1945
مل�سادرنا  وفقا  املقال:  وي�سيف 
ن�رشت  الدبلوما�سية،   - الع�سكرية 
 400 من  اأكرث  املتحدة  الواليات 
يف  رو�سيا.  �سد  موجه  �ساروخ 
 40 ظهرت  واأال�سكا،  كاليفورنيا 
منظومة م�سادة لل�سواريخ البعيدة 
م�سادات  من   180 و  املدى. 
ال�سواريخ �ستندارت -3 على �سفن 
املحيط  يف  االأمريكية  البحرية 
ومت  الهادئ.  واملحيط  االأطل�سي 

ن�رش الع�رشات من عنا�رش الدفاع 
اأمريكية  قواعد  على  ال�ساروخي 

يف اليابان واإ�سبانيا ورومانيا.
ويف ال�سدد، قال م�سدر دبلوما�سي 
مطلع لـ«كوم�سومول�سكايا برافدا«: 
الثالث  ال�سنوات  مدى  على 
على  يعي�س  العامل  كان  املا�سية، 
تطوير  عن  متعمدة  ت�رشيبات 
طواقم  دون  من  لغوا�سات  رو�سيا 
نووية  حربية  بروؤو�س  مزودة 
القارة  اإغراق  على  قادرة  قوية 
اجلي�س  مينع  وما  االأمريكية. 
على  �سيفه  رفع  من  االأمريكي 
تغطية  ي�ستطيع  ال  اأنه  هو  رو�سيا 

دافعي ال�رشائب بدرع.
اإيغور  يقول  ال�سياق،  ويف 
جملة  حترير  رئي�س  كوروت�سينكو، 
ا�ستخدم  اإذا  الوطني«:  »الدفاع 
رو�سيا،  �سد  �سالح  اأي  الناتو 
على  �ساملة  �رشبة  �سن  ف�سيتم 
املتحدة.  الواليات  اأنحاء  جميع 
اي درع  العامل،  �سيفهم  وبعد ذلك 
م�سادة لل�سواريخ اأقوى. اإن عنا�رش 
يف  املنت�رشة  ال�ساروخي  الدفاع 
الناتو من  اأع�ساء  �ستمكن  الف�ساء 
الوجود  من  االأخرية  الثواين  روؤية 

االأمريكي، بجميع االألوان.

لي�ست  400 �ساروخ 
رقما �سهال ؟

اإخماد  �سيتم  �سدئ.  �سياج  هذا 
البحرية  وجتمعاتهم  قواعدهم  جميع 
�سوتية  فرط  الدقة  العالية  باأ�سلحتنا 
يف  الوحيدة  الدولة  نحن  ال�رشعة. 
التي لديها مثل هذه االأ�سلحة.  العامل 
لل�سواريخ عدمية  امل�سادة  ال�سواريخ 
الفائدة �سد اأ�سلحة �رشعتها اأكرث من 
هذه  حمدود  غري  ومداها  ماخ،   10
املت�سل�سل  االنتاج  املنظومات دخلت 
وو�سعت يف اخلدمة، ولدينا يف رو�سيا 

منظومات اأ�سلحة واعدة اأخرى.



الالعبون ي�شرعون 
اليوم يف التح�شري 

للقاء الوفاق

احتاد اجلزائر 
و�صل زوال اأم�س 

اأر�س الوطن
اجلزائر  احتاد  فريق  وفد  �سّجل 
الوطن  اأر�ض  اإىل  اأم�ض  زوال  عودته 
من  القادمة  طائرته  حّطت  بعدما 
املغربية  البي�ساء  الدار  مدينة 
مبطار هواري بومدين الدويل، حيث 
خا�ض النادي العا�سمي مباراته اأمام 
نادي مانيما اأنيون الكونغويل و�سجل 
التعادل هدفني يف كل �سبكة، وعانى 
الإرهاق  من  الحتاد  وفد  اأع�ساء 
والتعب بعد الرحلة املاراطونية التي 
الكونغولية  العا�سمة  عرب  بها  قاموا 
كين�سا�سا نحو الدار البي�ساء املغربية 
اأر�ض  نحو  الرحلة  موا�سلة  قبل 
ميلود  املدرب  منح  حيث  الوطن، 
اأجل  اأم�ض من  راحة  اأ�سباله  حمدي 
ال�رشوع  قبل  الراحة  على  احل�سول 
اليوم يف التح�سري اجلدي للقاء وفاق 
عن  مقدما  يجري  والذي  �سطيف 
املحرتفة  الرابطة  من   23 اجلولة 
بعد غد  الأوىل، حيث مّتت برجمته 
الفريقني  ارتباط  ب�سبب  الثالثاء 
نهاية هذا الأ�سبوع بخو�ض مباريات 
من  ع�رش  ال�ساد�ض  الدور  اإياب 

املناف�سة القارية.
ع.ق.

دورة امل�شرب الذهبي 
للتن�س اأوا�شط

بن قدور تتاأهل 
اإىل الدور ن�صف 

النهائي
اجلزائرية  التن�ض  لعبة  اقتطعت 
الأ�سبوع  نهاية  قدور  بن  ليندة 
الدور  اإىل  تاأهلها  تاأ�سرية  املنق�سي 
الدولية  الدورة  من  النهائي  ن�سف 
»امل�رشب  لالأوا�سط  للتن�ض  
الدرجة  يف  امل�سنفة  الذهبي« 
الثالثة واملتوا�سلة فعالياتها مبدينة 
 10 اىل   5 من  املغربية  املحمدية 
مار�ض عقب تفوقها على مناف�ستها 
 ،4-5 بنتيجة  خالد  هالة  امل�رشية 
الالعبة  و�ستتحدى   .6-10  ،2-4
النهائي  ن�سف  الدور  يف  اجلزائرية 
ال�سبانية غابريال مارتينز اأ�سان�سي 
البرتويل  املجمع  لعبة  اأّن  علما 
عقب  الدور  هذا  بلغت  قد  كانت 
الأول  الدور  مقابلة  يف  اإزاحتها 
بيت�سي من جنوب  مياه   ملناف�ستها 
 ،1-4 و   1-4 بنتيجة  افريقيا 
قرر  اجلوية،  الحوال  �سوء  وجراء 
اأجزاء  عدد  تقلي�ض  املنظمون 
فقط  باأربعة  حددت  التي   ال�سوط 
باإجراء  ال�سماح  اأجل  من  �ستة  بدل 
اإنهاء   و  املقابالت  من  عدد  اأكرب 
لها،  املحدد  الوقت  يف  املناف�سة 
بن  الالعبة  اّن  ال�سارة  وجتدر 
اخلا�سة  مناف�سة  يف  ت�سارك  قدور 
باجلدول الفردي  فقط و غابت عن 

مناف�سات اجلدول الزوجي .
وكاالت
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برنارد كازوين مدرب مولودية اجلزائر

 �صعيد ب�صجاعة الالعبني واأطمئن
 بقدرتنا يف التاأهل برابطة الأبطال

و�شف مدرب مولودية اجلزائر برنار كازوين يف ت�شريحات »للو�شط« اأن العودة 
من اأدغال اأفريقيا باأقل �شرر فهو يعترب اإجناز كبري بعد الهزمية بنتيجة 2-1 

بر�شم الدور ال�شاد�س ع�شر ذهابا لرابطة ابطال اإفريقيا وقال: »النتيجة ال 
تخيفنا والبد من تداركها يف مباراة العودة املقررة يوم 17 مار�س املقبل مبلعب 
هي  ولو  القواعد  خارج  من  النتيجة  بهذه  العودة  باأن  قال  كازوين  جويلية«،   5

ل�شالح املناف�س، لكنها �شتكون مفيدة وم�شجعه الأ�شباله 

فوؤاد بن طالب

الذين اعتربهم �سجعان وحماربون 
مباراة  باأن  موؤكدا  القواعد  خارج 
مباراة  باأن  موؤكد  القواعد  خارج 
قوية  كانت   نيجرييا  يف  الذهاب 
وات�سمت بوجهني الوجه الأول كان 
الثاين  والوجه  الأر�ض  لأ�سحاب 
اأثبتوا  الذين  اأ�سباله،  ل�سالح  كان 
فريق  املولودية  باأن  خالله  من 
يف  الكبار  مقارنة  وباإمكانه  كبري 

اأي مكان«.
احلوار  هذا  عن  حلديث  وبعودته 

املدرب:  ذات  قال  والنتيجة 
للوجه  تفاجاأت  احلقيقة  »يف 
به  ظهرت  الذي  وامل�ستوى 
املناف�ض  ملعب  يف  املولودية 
وظروف  غفري  جمهور  واأمام 
اأخ�ساه  كنت  وما  للغاية،  �سعبة 
البدنية  الناحية  تاأثري  �سخ�سيا 
العك�ض  كان  لكنه  الن�سجام  على 
اإيجابيا  الالعبني  فعل  رد  وكان 
واإرادة  برجولة  اللعب  خالل  من 
كبرية وكذا الرغبة يف التعديل لكن 
الفر�ض  نظرا  يحالفنا  مل  احلظ 
كان  التج�سيد  اأن  غري  املتاحة 

اأثمرت   56 الدقيقة  اإىل  ينق�سها 
ال�ساب  طريق  عن  التعادل  بهدف 
عما�سي بعدها رمى املحليون كل 
من  املتبقية  الدقائق  يف  ثقلهم 
اإ�سافة  من  متكنوا  الثاين  ال�سوط 
هذا  اأن  واأ�ساف  الثاين«،  الهدف 
مل يوؤثر على فريق املولودية التي 
لقاء  يف  حظوظها  كامل  متلك 
من  طالبا  عليه،  والرتكيز  العودة 
الديناميكية  بنف�ض  اللعب  اأ�سباله 
واللعب بنف�ض الروح القتالية التي 
كانت حا�رشة يف الثالث مباريات 

الأخرية.

ميلود حمدادي رئي�س نادي اأرنات

 نراهن على حتقيق 
ال�صعوداإىل اجلهوي الثاين

لكرة  اأرنات  عني  نادي  رئي�ض  يرى 
الوجه  باأن  حمدادي  ميلود  القدم 
الق�سم  يف  فريقه  يقدمه  الذي  اجليد 
بطولة  خالل  �سطيف  ولية  ال�رشيف 
�رّشف  وقد  بالكثري  يعد  املو�سم  هذا 
وبلديتها  اأرنات  عني  دائرة  األوان 
وبفارق  الثالثة  املرتبة  باحتالله 
الأول  وعن  الثاين  على  واحدة  نقطة 
عني اأزال بفارق نقطتني، وياأمل نادي 
واأن  اأرنات حتقيق مبتغاه خا�سة  عني 
منها  املزاد  يف  مباريات  �سبع  هناك 
اأربع داخل الديار وثالث خارج الديار، 
فالحي  يدربها  املجموعة  واأن  �سيما 
�سطيف  لحتاد  لعب  الذي  حمودي 
اأن  املا�سي  املو�سم  وكاد  والوفاق، 
اجلهوي  اإىل  ال�سعود  معه  يحقق 
املادية.  الإمكانيات  قلة  لول  الثاين 
غري اأن هذا املو�سم املجموعة لديها 
م�سريا  قدراتها،  اإثبات  على  الإ�رشار 
يف هذا احلوار الهاتفي اأن فريق عني 
اأرنات يلعب هذا املو�سم عل ى ورقة 
التي �ساعت منه يف املو�سم  ال�سعود 
كل  املو�سم  واأن هذا  املا�سي خا�سة 
اأمام  الرهان  لك�سب  مهياأة  الظروف 

املناف�سني.

بداية، كيف تقيم م�شوار 
الفريق اإىل غاية اليوم؟

املو�سم املا�سي �سيعنا ال�سعود وهذا 
ال�سنة  هذه  اأما  مادية،  لأ�سباب  يعود 
ك�سب  اأجل  من  جاهزة  الأمور  فكل 
الرهان خا�سة للفريق لعبني ممتازين 
فيما  اأف�سل  نتائج  حتقيق  وباإمكانهم 

تبقى من البطولة.

ما هي مالحظتك 
التقنية عن م�شوار 

الفريق ؟

 14 ربح  الفريق  اأن  الأوىل  املالحظة 
مباراة و5 تعادلت و3 هزائم ما يعني 
بخطى  وي�سري  ال�سليم  الطريق  اأنه يف 
 22 وتلقى  هدفا   54 م�سجال  ثابتة 
خط  اأح�ست  اأننا  هذا  معنى  هدفا 
على  متفوقني  دفاع  واأح�سن  هجوم، 

مناف�سينا بالطول والعر�ض.

معنى هذا اأنكم متفائلون 
على ال�شعود اإىل 

الثاين اجلهوي رابطة 
ق�شنطينة؟

مواتية  الظروف  دامت  ما  بالطبع 
والفريق يف اأوج النتائج الإيجابية يجب 
الأ�سود  احل�سان  دور  نلعب  اأن  علينا 
تفريط  ول  املباريات  من  تبقى  فيما 

يف نقاطها داخل الديار وخارجها.

من هو هداف الفريق ؟

فريقنا متكون من توليفة متميزة ولها 
م�ستقبل واعد، يبقى هدافنا الن�سيط 
الالعبني  من  وهو  عيادة  اليمني 
املتميزين يف لعبة كرة القدم م�سجال 

19 هدفا والقادم اأف�سل.

وماذا عن االإمكانيات 
املادية ؟

جزء  اأيدينا  بني  هي  التي  الإمكانيات 
واجلزء  الفريق،  �سوؤون  ت�سريه  منها 
يف  ال�سابقة  للديون  ندفعه  الآخر 
انتظار اجلزء الأول من ميزانية 2018 

يف نهاية مار�ض.

من هو املمول الرئي�شي 
للنادي ؟

وبهذه  اأرنات  عني  بلدية  الرئي�سي  ممولنا 
والحرتام  التقدير  كل  نقدم  املنا�سبة 
يقوم  الذي  علي  مهقني   – البلدية  لرئي�ض 
الفريق  جناح  اأجل  من  جبارة  باأعمال 
البلدية  م�ستوى  على  والريا�سة  خا�سة 
ب�سفة عامة، اإ�سافة اإىل التدعيم من طرف 

مديرية ال�سباب والريا�سة لولية �سطيف.

مبا تود اأن تختم هذا 
احلوار؟

الأوىل  بالدرجة  املو�سوم  هذا  هدفنا 
ك�سب ورقة ال�سعود، ثم بعدها التفكري 
ل  قوية  توليفة  تكوين  يف  بجدية 
من  نطلب  كما  الرجال،  بزوال  تزول 
ال�سناعيني واملحبني لألوان نادي عني 
اأرنات اأن يتقدموا مل�ساعدته وتدعيمه 
ميثل  النادي  هذا  لأن  ومعنويا  ماديا 
�سماء  يف  واعد  م�ستقبل  وله  بلديتهم 

الكرة امل�ستديرة.
حاوره: فوؤاد بن طالب 

البابية تتنف�س وو�شعية الزيانيني تتعّقد

 املوب وجيا�صمبي ي�صيقان اخلناق
دان  على ال�صام الكابا وال�صلف يرت�صّ

اجلولة  مباريات  نهاية  �سهدت 
الثانية  املحرتفة  الرابطة  من   22
عني  جمعية  لأندية  ثالثية  ريادة 
بجاية  ومولودية  �سبيبة  مليلة 
على  التناف�ض  يجعل  ما  وهو 
تاأ�سريات ال�سعود تلتهب بني اأندية 
املقدمة، ويف هذا ال�سدد ا�ستغل 
تعرث  »ال�سومام«  عا�سمة  فريقا 
الرائد جمعية عني مليلة واكتفائه 
قادته  التي  خرجته  من  بالتعادل 
ملالقاة امل�سيف �سباب باتنة من 
اأجل تقا�سم ال�سدارة، حيث تاألقت 
واأكدت  بجاية  �سبيبة  ت�سكيلة 
على  للتناف�ض  القوية  عودتها 
مقابلة  ح�سمت  بعدما  ال�سعود 
القمة التي جمعتها خارج القواعد 
وفازت  �سكيكدة  �سبيبة  اأمام 
يف  التوايل  على  اخلام�ض  بلقاءها 
»رو�سيكادا«  ابناء  �سقط  املقابل 
التوايل،  على  الثانية  الهزمية  يف 

على  اللعب  عن  خطوة  ليبتعد 
�سبيبة  ا�ستغلت  بينما  ال�سعود، 
تلم�سان  وداد  ا�ست�سافة  بجاية 
وح�سمت النقاط الثالث ل�ساحلها 
بينما دفعت الهزمية اأبناء الزيانيني 
نحو منطقة اخلطر واأ�سحى ثالث 

املهددين بال�سقوط.
وهران  جمعية  ح�سمت  بينما 
الغرب امام �رشيع غليزان،  داربي 
الأخرية فقدت حظوظها يف  هذه 
ال�سقوط  بعد  ال�سعود  على  اللعب 
دون  التوايل  على  مباراة  ثالث  يف 
مراكز  م�ستوى  على  بينما  فوز.  
املوؤخرة، فاز اأمل بو�سعادة بلقائه 
اأمام ال�سيف اأهلي برج بوعريريج 
اإثرها من البتعاد عن  متّكن على 
لعبو  يبقى  بينما  اخلطر  منطقة 
ال�سعود  �سباق  يرتقبون  »الكابا« 
رغم الهزمية، بينما كانت مولودية 
من  امل�ستفيدين  اأحد  العلمة 

املنطقة  غادرت  بعدما  اجلولة 
�سجلته  الذي  الفوز  اإثر  احلمراء 
فيما  مع�سكر  غايل  ال�سيف  اأمام 
ب�سيفها  ال�سلف  جمعية  اأطاحت 
بهدفني نظيفني جتعل  القبة  رائد 
منطقة  اإىل  مهددباعودة  الأخري 
»اأ�سود  يوا�سل  بينما  اخلطر 
الون�رشي�ض« مراقبة �سباق ال�سعود 
املركز  عن  نقاط  �ست  بعد  على 

الثالث.
ع.ق.
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رزنامة جهنمية يف انتظار الكناري و�ضبح ال�ضقوط يحوم
تعّقدت و�سعية فريق �سبيبة القبائل يف جدول الرتتيب بعدما اأ�سحت على بعد نقطة واحدة عن دخول منطقة اخلطر وذلك عقب الهزميةا لنكراء التي تعر�ست 

لها اأول اأم�س خارج ميدانها يف املقابلة التي واجهت خاللها امل�سيف احتاد احلرا�س، وف�سلت ال�سبيبة يف العودة بنتيجة ايجابية بقمة املوؤخرة وهي اخل�سارة التي 
تهدد الفريق بت�سجيل اأول �سقوط يف تاريخ النادي اإىل الدرجة الثانية والتي مل ي�سبق للفريق اأن �سجلها منذ تاريخ تاأ�سي�سه.

عي�سة ق.

"الكناري"  ت�شكيلة  اأن  والأكيد 
حت�شد  ل  و�شعية  اأمام  تتواجد 
املقابالت  واأن  خا�شة  عليها 
املو�شم  من  لها  املتبقية  الثماين 
باعتبار  نارية،  تكون  �شوف  احلايل 
تكون  �شوف  الربجمة  بقية  اأن 
�شعبة جدا وهي التي �شوف تواجه 
البطولة  لقب  على  تتناف�س  اأندية 
الوطنية واأندية يف و�شعية م�شابهة 
اأين  البقاء،  على  ت�شارع  لل�شبيبة 

بوخن�شو�س  الالعب  رفقاء  تنتظر 
مباريات �شعبة اأمام اأندية مولودية 
وفاق  املدية،  اوملبيي  اجلزائر، 
احتاد  اجلزائر،  احتاد  �شطيف، 
�شباب  بلوزداد،  �شباب  ب�شكرة، 
ق�شنطينة ومولودية وهران وبالتايل 
مهمة  اأمام  يتواجد  التعداد  فاإن 
من  الرزنامة  هذه  وفق  انتحارية 
من  واخراجها  ال�شبيبة  اإنقاذ  اجل 

عنق الزجاجة.
يف املقابل، يتوجه الكال�شيكو الذي 
ينتظر فريق �شبيبة القبائل ومولودية 

اجلزائر الذي يندرج �شمن اجلولة 
الأوىل  املحرتفة  الرابطة  من   23
نحو التاأجيل اإىل تاريخ لحق ب�شبب 
مبالقاة  اجلزائر  مولودية  ارتباط 
مونتاين اأوف فاير النيجريي �شمن 
اإياب الدور ال�شاد�س ع�رش ملناف�شة 
اإفريقيا، ول ي�شتبعد  اأبطال  رابطة 
اجلمهورية  كا�س  جلنة  تربمج  اأن 
اأمام  النهائي  ربع  الدور  مباراة 
نهاية  املناف�شة  من  البليدة  احتاد 
هذا الأ�شبوع بعدما مت تاأجيلها عن 

موعدها يف اأكرث من منا�شبة.

لعب اأ�سا�سيا جمددا وجتاوز اخلالفات مع مدربه دومينيكو

بن طالب ممرر حا�ضم ويقود �ضالكه04 اإىل الفوز
اجلزائري  الدويل  الالعب  قاد 
�شالكه04  فريقه  طالب  بن  نبيل 
خارج  ثمني  فوز  حتقيق  اإىل 
التي  املباراة  خالل  القواعد 
اأم�س  اأول  �شهرة  جمعته 
بامل�شيف مانينز حل�شاب اجلولة 
حيث  الأملاين،  الدوري  من   26
اخل�رش  ميدان  متو�شط  منح 
جاء  التي  احلا�شمة  التمريرة 
منها الهدف الوحيد يف املقابلة 
اليطايل  الالعب  طرق  عن 
دقيقة   55 مرور  بعد  كاليوري 

الالعب  وجتاوز  اللقاء،  على 
الن�شباطية  امل�شاكل  اجلزائري 
مدرب  مع  منها  يعاين  كان  التي 
فريقه والذي جدد فيه الثقة اين 
عاد للظهور جمددا يف الت�شكيلة 
دقيقة  الت�شعني  ولعب  الأ�شا�شية 
�شفراء  بطاقة  نال  حيث  كاملة 
يوؤكد  ما  وهو   ،79 الدقيقة  يف 
ال�شابق  الالعب  يف  الثقة  عودة 
الذي  الجنليزي  توتنهام  لنادي 
جتاوز املرحلة ال�شعبة التي كان 
اإمكانياته  ي�شتعيد  وبداأ  بها  مير 

تدريجيا.

كري�ستيان هيدل: 
بن طالب حمارب يف 

امليدان وعليه بال�سرب

�شالكه04  نادي  مناجري  اأو�شح 
بن  الالعب  اأن  هيدل  كري�شتيان 
بال�شرب  بالتحلي  مطالب  طالب 
من اأجل العودة ب�شفة نهائية اإىل 
الأ�شا�شية  الت�شكيلة  يف  من�شبه 

و�شمان ثقة مدرب النادي، واأ�شح 
ت�رشيحات  يف  النادي  مناجري 
اأن لعب  الأملاين  الإعالم  نقلها 
يحبذها  ب�شفة  ميتاز  اخل�رش 
فيه تتمثل يف الكفاح على ار�شية 
امليدان واملوا�شلة باللعب بقتال 
حتى لو كان فريقه فائزا بنتيجة 
املدرب  اأن  م�شيفا  عري�شة، 
ح�شاباته  يف  �شي�شعه  دومينيكو 
املقبلة  الفرتة  خالل  الأ�شا�شية 
وبالتايل لي�س عليه �شوى ال�شرب.

عي�سة ق.

�سجل هدفه الرابع هذا املو�سم

فرحات يقود لوهافر اإىل الفوز 
والتم�ضك بهدف ال�ضعود

�شاهم الالعب الدويل اجلزائري زين الدين فرحات يف الفوز الثمني الذي حققه 
فريقه لوهافر خالل املقابلة التي ا�شت�شاف خاللها نادي كلريومون فوت والتي انتهت 

بهدفني لواحد حل�شاب اجلولة 29 من دوري الدرجة الثانية الفرن�شية، وعاد متو�شط 
ميدان اخل�رش اإىل معانقة ال�شباك بعدما كان له ن�شيب من ثنائية فريقه اأين �شجل 

هدفا افتتح بوا�شطته باب الت�شجيل ومنح التقدم لفريقه لوهافر بعد مرور 25 دقيقة 
على انطالق املقابلة، قبل ان يتمكن زميله بان من م�شاعفة النتيجة يف الدقيقة 64 
بينما قل�س الزوار النتيجة قبل ثلث دقائق على نهاية اللقاء، و�شجل ابن مدينة برج 

منايل الهدف الرابع له هذا املو�شم بينما ميلك 12 متريرة حا�شمة، حيث منح جرعة 
اأوك�شجني لفريقه الذي �شجل فوزه الأول بعد ثالث جولت على التوايل دون تذوق 

النت�شار، وهو الفوز الذي يتم�شك به من اأجل لعب ورقة ال�شعود اإىل "الليغ1".
ع.ق.

بن نا�ضر اأف�ضل العب بالدرجة 
الثانية االيطالية �ضهر فيفري

مّت اختيار الالعب الدويل اجلزائري ا�شماعيل بن نا�رش اأح�شن لعب يف الدرجة الثانية 
اليطالية ل�شهر فيفري املن�رشم وذلك بعد الأداء املتاألق الذي قدمه يف �شفوف ناديه 

اإمبويل وقيادته له من اأجل حتقيق انت�شارات هامة يف البطولة اليطالية يف درجتها 
الثانية، حيث �شهد ال�شتفتاء الذي و�شع للجماهري من اأجل اختيار اأف�شل الالعبني 

تواجد بن نا�رش يف ال�شدارة واحتل املركز الأول بعدما نال ن�شبة اأ�شوات 55% والتي 
و�شعته متقدما على بقية لعبي الدرجة الثانية اليطالية، حيث تاألق ب�شكل لفت 

لالنتباه يف اأول مو�شم له بالدوري اليطايل بعدما انتقل اإىل اإمبويل يف ال�شيف املا�شي 
على �شكل اإعارة قادما من نادي اأر�شنال الجنليزي، ويعترب الالعب ال�شاب الذي ل 

يتجاوز 20 عاما ركيزة اأ�شا�شية يف ح�شابات الطاقم الفني لإمبويل بعدما لعب معه 26 
مباراة منذ انطالق املو�شم احلايل.

ع.ق.

مبوحلي يوا�ضل االإبهار ويطيح بالهالل
وا�شل احلار�س الدويل اجلزائري راي�س وهاب مبوحلي الإبهار من خالل التاألق 
يف �شفوف ناديه التفاق وقيادته له اإىل حتقيق ثامن مباراة دون هزمية، حيث 

�شّم نادي الهالل اإىل قائمة �شحاياه وفاز عليه بهدفني لواحد يف املقابلة 
التي جمعت الفريقني م�شاء اول اأم�س �شمن اجلولة 23 من الدوري ال�شعودي 
وانتهت بهدفني لواحد يف مباراة قدم خاللها مبوحلي مباراة رائعة تاألق من 

خاللها عرب الت�شديات الرائعة التي قام بها حرم من خاللها الفريق الزائر من 
الو�شول اإىل �شباكه ما عدا يف حماولة واحدة، بينما �شاهم يف منح ثالث نقاط 
ثمينة لفريقه، وبرهن مبوحلي جمددا اأنه احلار�س الأول يف اجلزائر وهو الذي 

مل ينهزم معه التفاق منذ تعاقده معه خالل النتقالت ال�شتوية الفارطة اأين 
كان خاللها حرا من اأي التزام بعد ف�شخ العقد مع ناديه ال�شابق ملعب ران 
الفرن�شي، ومل يتلق مبوحلي اأي هزمية مع فريقه منذ التوقيع يف �شفوفه.

ع.ق.

نيمار يرف�س العودة اإىل باري�س
عن  �شحفية  تقارير  ك�شفت  كبرية،  مفاجاأة  يف 
قد  رمبا  �شيلفا  دا  نيمار  الربازيلي  النجم  اأن 
فريق  بقمي�س  الأخرية  مباراته  بالفعل  لعب 
وتعر�س  الفرن�شي،  جريمان  �شان  باري�س 
الربازيلي موؤخرا لإ�شابة قوية يف م�شط القدم، 
وغيابه  جراحية  لعملية  خ�شوعه  يف  ت�شببت 
ووفقا  احلايل،  املو�شم  لنهاية  املالعب  عن 
قد  نيمار  فاإن  الإ�شبانية،   "ABC" ل�شحيفة 

للنادي  العودة جمددا  باأنه ل يريد  اأخرب والده 
لبدء  الأخ�رش  ال�شوء  اأعطاه  فيما  الباري�شي، 
مدريد  ريال  اإىل  حمتمل  لنتقال  املفاو�شات 

يف ال�شيف املقبل.
على  عاما   26 �شاحب  اأن  ال�شحيفة  وك�شفت   
فرن�شا  يف  الكبري  راتبه  عن  للتخلي  ا�شتعداد 
من  غا�شب  حيث  ال�شفقة،  اإمتام  لت�شهيل 
الفرن�شية،  العا�شمة  نادي  جماهري  معاملة 

بر�شلونة،  عن  بالرحيل  اأخطاأ  اأنه  واأدرك 
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن ال�شفقة من املتوقع 
اأن تكلف ريال مدريد حوايل 300 مليون يورو، 
اإدراج جنم  اإىل  امللكي  اإدارة  ت�شطر  بينما قد 
اإدارة  اإقناع  اأجل  من  ال�شفقة  اأكرث يف  اأو  كبري 
باري�س ببيع  نيمار وحتديدا الثنائي غاريث بيل 

وكرمي بنزمية.
وكالت

لعبو الوفاق تدربوا بتعداد مكتمل اأم�س وعيبود يندمج

زيتي يغيب اأمام احتاد اجلزائر 
اجلدية  املرحلة  �شطيف  وفاق  لعبو  دخل 
الثالثاء  تنتظرهم  التي  املقابلة  لتح�شري 
املقبل اأمام احتاد اجلزائر والتي تندرج �شمن 
الرابطة  من   23 اجلولة  عن  املقدم  اللقاء 
الفريقني  م�شاركة  ب�شبب  الأوىل  املحرتفة 
اأين  الأ�شبوع  نهاية هذا  القارية  يف املناف�شة 
ع�رش،  ال�شاد�س  الدور  اإياب  مباراة  يلعبان 
املدرب  اأ�شبال  اأجرى  ال�شدد  هذا  وق�س 
�شبيحة  تدريبية  ح�شة  �شيخة  بن  احلق  عبد 
البارحة على ملعب احلماية املدنية يف الدار 
بني  رائعة  اأجواء  يف  جرت  والتي  البي�شاء 
اأم�شية  خ�شعوا  كانوا  واأنهم  خا�شة  الالعبني 
اأول اأم�س اإىل ح�شة لال�شرتجاع يف نف�س يوم 

التي  ال�شفرية  من  الوطن  ار�س  اإىل  عودتهم 
اأدوانا �شتارز  اإىل غانا ملواجهة نادي  قادهم 
حيث  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  مناف�شة  �شمن 
ال�شعب  للقاء  التح�شري  الفني  الطاقم  با�رش 
الذي ينتظرهم والذي يعترب منعرجا من اأجل 
بقاء ت�شكيلة "الن�رش الأ�شود" يف �شباق اللعب 

على الأدوار الأوىل للبطولة الوطنية.
و�شهدت تدريبات اأم�س ح�شور جميع الالعبني 
مبا فيهم اندماج الالعب ى�شمري عيبود الذي 
اندمج ب�شورة عادية يف التدريبات بعد �شفائه 
واأبعدته  منها  يعاين  كان  التي  الإ�شابة  من 
احل�شة  ت�شهد  ومل  امليادين،  على  طويال 
التدريبية �شوى غياب املدافع الأمين حممد 

خثري زيتي الذي يعاين من الإ�شابة التي كان 
وخ�شع  اأدوانا  امام  الفارط  الأربعاء  تلقاها 
التي  الطبية  الفحو�شات  اإىل  اأم�س  �شهرة 
يعاين  التي  الإ�شابة  نوعية  تك�شف  �شوف 
وتاأكد عدم  املناف�شة،  عن  غيابه  ومدة  منها 
اأمام  للوفاق  املقبل  اللقاء  يف  زيتي  م�شاركة 
احتاد اجلزائر حيث �شوف يغيب عنه ر�شميا 
ومن غري امل�شتبعد اأن ي�شتنجد الطاقم الفني 
الرواق  يف  خالفته  اجل  من  ربيعي  بالالعب 
ال�شطايفية  الت�شكيلة  توا�شل  و�شوف  الأمين، 
يف  املدنية  احلماية  ملعب  يف  تدريباتها 

ال�شبيحة اليوم وغدا.
عي�سة ق.
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امليول ال�ضيا�ضية توّرط غوارديوال
القدم  لكرة  الإجنليزي  الحتاد  غّرم 
مدرب  غوارديول  جو�سيب  الإ�سباين 
جنيه  األف   20 مبلغ  �سيتي  مان�س�سرت 
�سفراء  �سارة  لرتدائه  اإ�سرتليني 
دعما لقادة كاتالونيني معتقلني ب�سبب 
الإقليم،  با�ستقالل  املطالبات 
الجنليزي  الحتاد  وكان 
بحق  تاأديبيا  اإجراء  فتح 
غوارديول يف 23 فيفري 
منذ  قام  لأنه  املا�سي 
املا�سي  العام  نهاية 
اأ�سفر  �رشيط  بو�سع 
مباراة  كل  يف  اللون 

كاتالونيني  م�سوؤولني  لأربعة  دعما 
حتى  واأمهله  ا�سبانيا،  يف  م�سجونني 
ذلك.  اأ�سباب  لي�رشح  مار�س  اخلام�س 
لي�ست  ال�سارة  اأّن  غوارديول  واعترب 
خرقاً  ت�سكل  اأّنها  اأقر  لكّنه  �سيا�سية، 
لقوانني الحتاد الإجنليزي الذي يحّرم 
املباريات  خالل  ال�سيا�سية  الر�سائل 
املدرب  به  اتهم  الذي  الأمر  وهو 
تكرار  من  حتذيره  ومت  الكتالوين 
قام  ملا  غوارديول  يعتذر  ومل  الأمر، 
و�سع  عن  �سيتوقف  اإنه  قال  لكنه  به، 
ال�سارة يف املباريات املحلية ان�سياعاً 
و�سع  غوارديول  و�سيتابع  للقوانني، 

ال�سارة خالل الت�ساريح الإعالمية قبل 
وبعد املباريات كونه غري متعار�س مع 
تن�س  التي  الإجنليزي  الحتاد  قوانني 
على عدم و�سع �سارات �سيا�سية خالل 
الأماكن  يف  التواجد  عند  املباريات 

املخ�س�سة للمدربني يف املالعب.
ارتداء  اأي�ساً  غوارديول  وي�ستطيع 
اأبطال  دوري  مباريات  خالل  ال�سارة 
بازل  �سد  الأربعاء  فعل  كما  اأوروبا 
الحتاد  لقوانني  خرقا  ت�سكل  ل  لأنه 
الأوروبي لكرة القدم، وحتاكم ال�سلطات 
الكاتالونيني  النف�ساليني  ال�سبانية 
كاتالونيا  انف�سال  لدورهم يف حماولة 

والتي اأدت يف 27 اأكتوبر املا�سي اإىل 
جانب  من  كاتالونيا  ا�ستقالل  اإعالن 
ال�سبانية  احلكومة  وردت  واحد، 
حتت  املنطقة  بو�سع  الفور  على 
الإقليم  حكومة  راف�سة  و�سايتها، 
لعقد  الكاتالوين  الربملان  وحلت 
دي�سمرب  اأواخر  يف  حملية  انتخابات 
�سهدت فوز ال�ستقالليني، وحتى الآن، 
اأربعة من  اعتقلت احلكومة ال�سبانية 
التحقيقات  ذمة  على  النف�سال  قادة 
و�سوء  والع�سيان،  بالتمرد  لتهامهم 
رئي�س  نائب  وبينهم  العام  املال  اإدارة 
كاتالونيا ال�سابق اأوريول جونكريا�س.                                                    

رونالدو: اإنرت ميالن حارب النظام الفا�ضد باإيطاليا
الربازيلية  الظاهرة  يعتقد 
ب�سكل جيد مل  اللعب  اأن  رونالدو 
تواجده  فرتة  خالل  كافيا  يكن 
اليطايل  ميالن  اإنرت  نادي  يف 
بالبطولت،  التتويج  اأجل  من 
كان  النرياتزوري  اأن  واأو�سح 
يف  فا�سدا،  كرويا  نظاما  يواجه 
كالت�سيوبويل  ف�سيحة  اإىل  اإ�سارة 
جتريد  يف  ت�سببت  التي  ال�سهرية، 
الدوري  لقبي  من  جوفنتو�س  نادي 
-2004 مو�سمي  يف  الإيطايل 

2005 و2006-2005.
احتفالية  يف  عاما   41 �ساحب  قال 
على  اأعوام   110 مبرور  اإنرت  نادي 
اأن  حقيقي  ل�رشف  »اإنه  تاأ�سي�سه: 
واأ�سكر  اإنرت،  م�ساهري  لقاعة  اأن�سم 
كل من �سوت يل، ولكن قبل كل �سيء 
الذين  وعائلته،  موراتي  ما�سيمو 
اأح�رشوين اإىل النرياتزوري«، واأ�ساف 
يف ت�رشيحات ن�رشها موقع »فوتبول 
اإيطاليا«: »اجلميع يعرف اأنه يف اأيامي 
مل يكن كافًيا اللعب ب�سكل جيد، لقد 

كنا نقاتل جميع الفرق املناف�سة، اإىل 
جانب نظام فا�سد اكت�سفناه يف وقت 
اأكرث  ن�ستحق  كنا  اأننا  اأعتقد  لحق، 

بكثري« .
عامي  بني  ما  لالإنرت  رونالدو  ولعب 
الإ�سابات  اأن  اإل  و2002،   1997
اخلطرية يف الركبة ت�سببت يف غيابه 
مع  امل�ساركة  عن  طويلة  لفرتات 
اأ�سطورة  قال  ذلك  وعن  الأفاعي، 
الذين  اإنرت  »اأ�سكر جماهري  ال�سامبا: 
معي  وعانوا  معي،  واحتفلوا  بكوا 

الفرتة  تلك  الإ�سابة،  حلظة  يف 
جعلتني اأف�سل واكت�سفت قوة مل اأكن 
اأعرفها«، واختتم: »مل اأكن اأعرف ما 
اإذا كنت �ساأ�ستعيد عافيتي اأم ل، لقد 
اكت�ساف  على  الفرتة  تلك  �ساعدتني 
لذلك«.  اأنا ممنت  كبرية،  داخلية  قوة 
من  الكامل  تعافيه  بعد  اأنه  يذكر 
العامل  بكاأ�س  والفوز  الركبة  اإ�سابات 
اإنرت  رونالدو  ترك  الربازيل،  مع 
لين�سم لريال مدريد الإ�سباين يف اأوت 

.2002

غريزمان يتخذ اأوىل 
خطواته نحو بر�ضلونة

ك�سفت تقارير �سحفية عن اتخاذ الفرن�سي اأنطوان 
غريزمان لعب اأتلتيكو مدريد الإ�سباين اأوىل خطواته 
ال�سيف املقبل، وقالت  اإىل بر�سلونة يف  الرحيل  نحو 
يبحث  غريزمان  اإن  الكتالونية،  »�سبورت«  �سحيفة 
مو�سحة  بر�سلونة،  يف  منزل  عن  بالفعل 
اأن زوجته اإريكا ت�سوبريينا كانت يف 
منذ  منزل،  عن  للبحث  املدينة 
مباراة البار�سا واأتلتيكو مدريد 

الأخرية بالدوري.
اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت   
البحث  يف  ا�ستمرت  اإريكا 
اإحدى  بوا�سطة  منزل  عن 
املتخ�س�سة يف  ال�رشكات 
ذلك، وزارت عدة اأماكن 
باملدينة ومنها املنطقة 
مي�سي  فيها  ي�سكن  التي 
ولفتت  �سواريز،  ولوي�س 
غريزمان  زوجة  اأن  اإىل 
دون  بر�سلونة  غادرت 
مكان  عن  لبحثها  منزل،  على  ال�ستقرار 
حاليا  فيه  تعي�س  ما  ي�ساهي  منا�سب 
من حيث الأمن والراحة، ي�سار اأن عقد 
غريزمان، يت�سمن �رشطا جزائيا قيمته 
البار�سا  ويخطط  يورو،  مليون   100
اأجل  من  املقبل  ال�سيف  يف  لدفعه 

�سمه.

حقوق ال�ضور تهدد انتقال 
نيمار اإىل الريال

دا  نيمار  الربازيلي  النجم  ان�سمام  عن  احلديث  يزال  ل 
�سيلفا مهاجم باري�س �سان جريمان الفرن�سي اإىل ريال مدريد 

تبقى  ولكن  م�ستمًرا،  ال�سيفية  النتقالت  فرتة  الإ�سباين خالل 
قد  ال�سحفية  التقارير  بع�س  وكانت  ال�سفقة،  اإمتام  تهدد  م�سكلة 

اأكدت اأن �سان جريمان و�سع مبلغ 400 مليون يورو للتخلي عن نيمار، 
يف حني اأبدى ريال مدريد ا�ستعداده لدفع املبلغ، وبح�سب ما ن�رشته 
�سحيفة »اآ�س« الإ�سبانية، فاإن نيمار اأ�سبح قريبًا من النتقال لريال 

يف مدريد يف ال�سيف املقبل بعد اجتماعات م�سوؤويل الفريق امللكي مع  وكالئه 
الأ�سابيع املا�سية وعدم غلق زين الدين زيدان مدرب الفريق امللكي الباب حول �سمه.

�ضالكه يعزز موقعه يف 
الو�ضافة بالبوند�ضليغا

عزز �سالكه موقعه يف املركز الثاين 
يف املرحلة 26 من الدوري الأملاين لكرة بفوزه 1-0 على م�سيفه ماينز اأول اأم�س 
القدم، وحقق دانيال كاليغيوري هدف 

املباراة الوحيد يف الدقيقة 55، وبفوزه 
الرابع على التوايل رفع �سالكه ر�سيده 

نقاط موؤقتا عن املت�سدر بايرن ميونيخ اىل 46 نقطة يف مركز الو�سيف بفارق 7 
الذي واجه اأم�س هامبورغ وبفارق 4 

نقاط موؤقتا عن دورمتوند الثالث والذي 
يلتقي مع �سيفه فرانكفورت اليوم، ويف 
املقابل جتمد ر�سيد  ماينز -الذي مل 

يفز يف املباريات  الثالث الأخرية- عند 
25 نقطة يف املركز الثالث من القاع.

روي�س ميدد تعاقده مع 
بورو�ضيا دورمتوند

الأملاين  الدوري  ثالث  دورمتوند  بورو�سيا  نادي  اأعلن 
الدويل  مهاجمه  عقد  مدد  اأنه  اجلمعة  القدم  لكرة 
ماركو روي�س حتى 2023، ينتهي العقد احلايل لروي�س 
املولود  روي�س  وقال   ،2019 جوان   30 يف  عاماً   28
قمي�س  ارتدي  واأنا   2012 »منذ  دورمتوند  مدينة  يف 
اأين  اليوم  اأعلن  باأن  �سعيد وفخور جداً  واأنا  بورو�سيا، 
�ساأ�ستمر يف ارتدائه«، واأ�ساف: »منذ اأن كنت �سغرياً، 
كنت اأحلم بارتداء القمي�س الأ�سفر والأ�سود اخلا�س 
كبرية،  مبوهبة  روي�س  ويتمتع  دورمتوند«،  ببورو�سيا 
وهو  م�سريته،  خالل  عديدة  لإ�سابات  تعر�س  لكنه 
الآن يف ذروة م�ستواه، وياأمل باأن يكون اأحد الالعبني 
يف ت�سكيلة املدرب يواكيم لوف للدفاع عن اللقب يف 

مونديال 2018 يف رو�سيا.
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بطل »اأرطغرل«: التقنية ت�سّهل 

و�سول م�سل�سالتنا للعرب
اأبدى املمثل الرتكي اإجنني األتان بطل م�سل�سل »قيامة اأرطغرل« ا�ستغرابه من 
قرار منع عر�س امل�سل�سالت الرتكية على الف�سائيات ال�سعودية، لكنه اأبدى 
تفا�ؤله يف قدرة امل�سل�سالت الرتكية على الو�سول ب�سهولة اإىل م�ساهديها يف 

ظل �جود التكنولوجيا احلديثة �مواقع التوا�سل الجتماعي.

.   �أعرب �ألتان يف لقاء �صحفي  عن 
�صعادته بنجاح �مل�صل�صل يف �لوطن 
ت�صابه  �إىل  ذلك  مرجعا  �لعربي، 
�لثقافتني �لعربية و�لرتكية، وموؤكد� 
من  �لقدر  هذ�  يتوقع  يكن  مل  �أنه 

�لنجاح.
و�أ�صاف »مل نكن نتوقع حتقيق كل 
تعليقات  والحظت  �لنجاح،  هذ� 
خا�صة  �لعربي،  �لعامل  من  كثرية 
�لعربية،  للدول  نذهب  عندما 

ونالحظ ذلك من �جلمهور«.
�لتاريخية  �ل�صخ�صية  �إن هذه  وقال 
ال متثل �الأتر�ك وحدهم، بل متثل 
�لعامل �الإ�صالمي، م�صري� �إىل جناح 
�لعاد�ت  �إحياء  �إعادة  �مل�صل�صل يف 
يف  ون�رشها  �لرتكية  و�لتقاليد 

�لعامل.
قال  �لدور،  الأد�ء  ��صتعد�ده  وعن 
لي�س  حقيقية  �صخ�صية  جت�صيد  �إن 
كانت  �إذ�  خا�صة  �ل�صهل،  باالأمر 

بهذ� �لقدر من �لرث�ء.

فهم �ل�صخ�صية
تعي�س  �أن  يجب  �أنه  و�أ�صاف 
وتتقم�س �ل�صخ�صية، و�أن تفهم تلك 
�إذ  وو�قعها  فيها  وتتعمق  �ملرحلة، 
ب�صكل  يفكرون  حينها  �لنا�س  كان 

خمتلف.
�الإعد�د  مدة  �أن  كذلك  ويو�صح 
��صتغرقت �صتة �أ�صهر، و�صملت �أي�صا 
تعلم فنون �لقتال و��صتخد�م �ل�صيف 

و�لرمح و�لتعود على �لطبيعة.
ب�صخ�صية  تاأثر  �أنه  �ألتان  وك�صف 
�أرطغرل ب�صدة، �إذ �أم�صى نحو �أربع 
ي�صغله  وال  وينام  ي�صتيقظ  �صنو�ت 

غريها.
�أن  �أرطغرل«  »قيامة  بطل  ونفى 
يكون �مل�صل�صل قد جتاهل �لوجود 
�لعربي، رغم �أن �لكثري من �الأحد�ث 
تدور يف مدينة حلب �ل�صورية، وقال 
جتاهل  �مل�صل�صل  �أن  �أعتقد  »ال 

�لعرب«.
)بحلب(  �لق�رش  ذلك  »يف  و�أو�صح 

يف �ملو�صم �لثاين، كان �لت�صوير يف 
�ملناطق و�الأجو�ء �لعربية«.

للم�صاهدين  �صكره  �ألتان  ووّجه 
للم�صل�صل،  متابعتهم  على  �لعرب 
يكون  �أن  يف  �أمله  عن  معربا 

�مل�صل�صل على قدر تطلعاتهم.
عاما(   39( �ألتان  �إجنني  �أن  يذكر 
يف  ي�صارك  �أن  قبل  �مل�رشح  در�س 
و�صينمائية،  در�مية  �أعمال  بطولة 
�صريبح  »من  برنامج  ملدة  وقدم 

�ملليون« بالن�صخة �لرتكية.
»قيامة  م�صل�صل  عر�س  وبد�أ 
وعر�س   ،2014 �لعام  يف  �أرطغرل« 

منه حتى �الآن �أربعة �أجز�ء.
�لقرن  �مل�صل�صل يف  �أحد�ث  وتدور 
ويعر�س  �مليالدي،  ع�رش  �لثالث 
بن  �أرطغرل  �لغازي  حياة  �صرية 
قايي،  قبيلة  قائد  �صاه،  �صليمان 
�لدولة  موؤ�ص�س  �الأول  عثمان  و�لد 
�لعثمانية )656هـ/1258م - 726هـ/ 

1326م(.

تامر عا�سور يطرح »األف �سكرًا« يف حب م�سر
طرح �لفنان �مل�رشي تامر عا�صور كليب »�ألف �صكر�ً« يف حب 
من  �صكر�ً«  »�ألف  يوتيوب.  �لر�صمية مبوقع  قناته  عرب  م�رش، 
وتوزيع  عا�صور،  تامر  �أحلان  عبد�هلل،  نادر  �ل�صاعر  كلمات 

وقال   .»All About Arts« �إنتاج �رشكة  من  وهي  �لنابل�صي، 
»�الأغنية  بوك:  في�س  �لر�صمي مبوقع  ح�صابه  عا�صور، عرب  تامر 
�إهد�ء مني و�صكر لكل �ل�صعب �مل�رشي ولكل �للي وقفو� مع م�رش 

يف �أ�صعب ظروفها«.  و�نتهى تامر عا�صور من ت�صجيل معظم 
�أغاين �ألبومه �جلديد، �ملقرر طرحه خالل �ل�صيف �لقادم.

الأندل�سي يروي 
ب�سوره اأحداث 

تون�س منذ 
الثورة

�أمني �الأندل�صي م�صور �صحفي 
ولدت ق�صة �صغفه بالت�صوير 

�لفوتوغر�يف مع بد�ية �أحد�ث 
�لثورة يف تون�س، ليبد�أ رحلة 

جديدة يف عامل �لت�صوير 
بعيد� عن �خت�صا�صه يف 

جمال �لهند�صة.
و�صلّط �الأندل�صي �ل�صوء على 

�أحد�ث تون�س خالل �صبع 
�صنو�ت يف معر�س م�صور عن 
�لثورة و�أحد�ثها منذ جانفي 

.2011
وقال �مل�صور �لتون�صي �إن 

»�لت�صوير �ل�صحفي تخ�ص�س 
ال ميكن �أن يقوم به �أي 

م�صور«، مو�صحا �أنه من 
خالل هذ� �ملعر�س �لذي 

�أقامه �كت�صف »�أ�صياء جميلة 
و�صحرية من خالل عيون 

�لزو�ر«.
و�أ�صاف �الأندل�صي �أنه يعترب 

نف�صه »نحات �صور« �أكرث 
من كونه م�صور�، م�صري� �إىل 
�أن »بع�س �لزو�ر �نتبهو� �إىل 
تفا�صيل يف �صوري مل �أنتبه 

لها �أنا �صخ�صيا«

ختام الدورة الثانية ملهرجان »�سرم ال�سيخ 
ال�سينمائي«.. وليلى علوي تتغيب

   �أعلنت �إد�رة مهرجان �رشم �ل�صيخ �ل�صينمائي جو�ئز م�صابقات �لدورة �لثانية �لتي 
غياباً  و�صهدت  �ل�صيخ،  �رشم  يف  نعمة  خليج  مبنطقة   ، �أم�س  �أول  م�صاء  �ختتمت، 
ليلى  �لفنانة  للدورة  �ل�رشيف  �لرئي�س  ر�أ�صهم  وعلى  �لفني  �لو�صط  لنجوم  ملحوظاً 
علوي. وفاز �لفيلم �لكرو�تي »�إيفان« للمخرج يانيز برجر بجائزة �أف�صل فيلم يف 
للمخرج  �لفيلم �ملغربي »حياة«  بينما ح�صد  �لطويلة،  �لرو�ئية  �الأفالم  م�صابقة 
حممد روؤوف جائزة �لعمل �الأول يف �مل�صابقة ذ�تها، فيما نال �لفيلم �لعر�قي 
»�لرحلة« للمخرج حممد �لدر�جي جائزة جلنة �لتحكيم �خلا�صة. وعلى �صعيد 
 Stijn م�صابقة �الأفالم �لرو�ئية �لق�صرية، فاز �لفيلم �لبو�صني »ليلة« للمخرج
Bouma بجائزة عمود �جلد �لذهبي، بينما نال جائزة عمود �جلد �لف�صي 

.Myrsini Aristidou لفيلم �لقرب�صي �لفرن�صي »�ريا« للمخرجة�
و�جلي�س  �ل�رشطة  �صهد�ء  ز�يدة  جمال  �ملهرجان  رئي�س  ونعى 
ودعا  �الإرهاب،  مو�جهة  يف  باأرو�حهم  �صحو�  �لذين  �مل�رشي 
�حل�صور للوقوف دقيقة حد�د�ً على �أرو�ح �ل�صهد�ء، كما دعا 
�لفنانني و�ملثقفني للوقوف بجانب �لدولة يف حربها �صد 
�لفنانة  �أر�صلتها  ر�صالة  �حل�صور  على  وقر�أ  �الإرهاب، 
ليلى علوي �لتي مل ت�صتطع ح�صور حفل �خلتام و�لتي 
�ل�صيخ  �رشم  مهرجان  فعاليات  »نختتم  فيها  قالت 
�الأفالم  خالله  من  جمعتنا  �لذي  �ليوم،  �ل�صينمائي 
و�لندو�ت و�لور�س �ل�صينمائية وقدمنا �أنف�صنا وتعرفنا 
على ثقافات خمتلفة، �أرجو �أن تكونو� ��صتمتعتم بقدري 
باملهرجان وباملدينة، مدينة �ل�صالم �رشم �ل�صيخ �لتي 
معكم  �أكون  �أن  �أمتنى  وكنت  بكم،  مرحبة  �صتكون  دوماً 
لظروف  �أعتذر  ولكن  وبالفعاليات  �الفتتاح  كما  �ليوم 
مرتبطة بالعمل«. يذكر �أن �لدورة �لثانية �صهدت 

م�صاركة 68 فيلماً من 28 دولة.

النجم ال�سوري جمد القا�سم يغني »�ست 
النا�س« يف عيد الأم

�أغنية  وت�صوير  ت�صجيل  من  �لقا�صم  جمد  �ل�صوري  �ملطرب     �نتهى 
كلمات  من  وهي  �الأم،  عيد  مبنا�صبة  �لنا�س«  »�صت  بعنو�ن  جديدة 

�إبر�هيم يون�س و�أحلان �رشيف حمد�ن وتوزيع خالد عرفة.
و�أكد �لقا�صم يف بيان �صادر عنه �أنه �صور �أغنيته �جلديدة 
�ملقرر  ومن  ع�صام،  يا�رش  �ملخرج  �إد�رة  حتت 
�إذ�عتها وعر�صها علي �ملحطات �لف�صائية بالتز�من 
�لقا�صم قد  �أن جمد  مع �الحتفال بعيد �الأم. يذكر 
وطنية  �أغنية  وت�صوير  ت�صجيل  من  �أخري�ً  �نتهى 
مل�رش بعنو�ن »�صباح �لورد يا بلدي«، من كلمات 
�صالح عطية و�أحلان جمد �لقا�صم وتوزيع نو�ر 
�لبحريي، و�صورها حتت �إد�رة �ملخرج ميدو 

�لبارون.

م�سل�سل »اجلرنال« ملاجد امل�سري 
يواجه املجهول يف رم�سان

م�صل�صل  م�صري  �لغمو�س  يكتنف 
بطولة  �أول  يعد  �لذي  »�جلرن�ل«، 
�مل�رشي،  ملاجد  تلفزيونية 
لعجز منتجه ممدوح �صاهني على 
ت�صويقه بني �ملحطات �لف�صائية. 
وقال �صاهني ، �إنه مل يح�صم م�صري 
يبد�أ  مل  �لذي  �جلديد،  م�صل�صله 
ت�صويره بعد، ح�صب قوله، خا�صًة 
�أن  م�صيفاً  ت�صويقه،  �أزمة  ب�صبب 
�لقليلة  �الأيام  يف  �صتت�صح  �لروؤية 

�ملقبلة.
»�جلرن�ل«  بطولة  يف  وي�صارك 

يو�صف،  وفريال  خويل،  ق�صي 
ون�رشين  خميون،  وعبد�لعزيز 
�رش  �صامح  تاأليف  من  طاف�س، 

�خلتم و�إخر�ج �أحمد �مل�رشي.

 جتدد املفاو�سات 
مع حنان مطاوع لـ 
»اأبوعمر امل�سري«

   
جدد �ملخرج �أحمد خالد مو�صى 

حنان  �لفنانة  مع  مفاو�صاته 
�صيف  للظهور  مطاوع، 
�رشف يف م�صل�صله �جلديد 

�مل�رشي«،  »�أبوعمر 
يف  عر�صه  �ملقرر 

رم�صان �ملقبل.
مطاوع  �أن  وعلم 
�لدور  عن  �عتذرت 
م�صاحته،  ل�صغر 

�نتهاء  عدم  رغم 
نعوم  مرمي  �لكاتبة 

�أن مو�صى  �إال  كتابته،  من 
�أهمية �ل�صخ�صية  �صدد على 

دفع  ما  �الأحد�ث،  يف  وتاأثريها 
حتديد  الإرجاء  �مل�رشية  �لفنانة 

��صتالم  حلني  �لنهائي  موقفها 
»�أبوعمر  دورها.  تخ�س  �لتي  �حللقات 

و�أروى  عز  �أحمد  بطولة  من  �مل�رشي« 
ومنذر  كوندة  ونادية  بو�صو�صة  و�أمل  جودة 
فو�ز  و�صربي  �لوهاب  عبد  وفتحي  رياحنة 

وكوكبة من �لنجوم.
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دعوة �أكادميية لتوحيد �جلهود من �أجل �إنقاذ كوكبنا
»الأوكو�س« عند الإغريق هو البيت. ومن هذا اللفظ ا�ستمد الأملان يف لغتهم م�سطلح »اأوكولوجي« لين�سرف اإىل معاين العالقة بني الفرد والَو�َسط 

املحيط مبعي�سته.
وكالت

القوم  يتو�سع  اأن  طبيعياً  كان  ثم 
الأعم  ال�ستعمال  اإىل  ليخرج 
الذي  »الأيكولوجي«،  م�سطلح 
اأو  البيئي  الو�سط  معاين  يرادف 
يف  والطبيعية  املعي�سية  البيئة 
»البيئة«  ثم  ومن  الب�رش،  جمتمع 
الذي  الأر�ض  كوكب  ت�سود  التي 
ما  بكل  �سطحه،  على  نعي�ض 
معان  من  اللفظ  هذا  عليه  يدل 
ي�سمه  ما  اإىل  ت�سري  وجتليات، 
كوكب الأر�ض املذكور من �سهول 
وحميطات،  بحار  ومن  وجبال 
الآلء  يطراأ على هذه  ف�ساًل عما 
ومتغريات،  تبدلت  من  الطبيعية 
اإدراكها  الب�رش  على  لزاماً  اأ�سبح 
حركاتها  ر�سد  من  ي�ستقوا  ولكي 
لهم  ميكن  ما  قوانينها،  ووعي 

ا�ستخراجه من عرب ودرو�ض.
الزمن  الب�رشية يف  ان�سغلت  ورمبا 
درو�ض  ا�ستيعاب  عن  احلديث 
ال�رشو�ض  احلروب  ب�سبب  البيئة، 
وكان  ال�سعوب،  خا�ستها  التي 
الأوىل  احلربان  اأحدثها،  من 
القرن  )1939( يف  والثانية   )1914(
ال�ستينيات  عقد  وحّل  الع�رشين. 
من القرن املا�سي، بو�سفه جر�ض 
اإنذار للقوى املعنية باأحوال كوكب 
تدار�ض  يف  ت�رشع  كي  الأر�ض، 
بيئة الكوكب بكل ما يحّف بها من 
اإيجابيات و�سلبيات: هكذا �سهدت 
معني  موؤمتر  اأول  عقد  ال�سويد 
اجتماعات  عقد  تاله  بالبيئة، 
عديدة، خل�ست يف جمموعها اإىل 
كي  الأوان  اآن  قد  اأنه  اإىل  التنبيه 
الأ�س�ض  و�سع  اإىل  الب�رشية  تخّف 
التي يقوم عليها تخ�س�ض  العلمية 
البيئة  اأحوال   - الأيكولوجيا 
مع  كله  هذا  وعالقة  الكوكبية 

معي�سة الب�رش وم�سائر ال�سعوب.
بدوره  لي�سكل   1992 عام  جاء  ثم 
فا�ساًل  وتاريخاً  حمورية  منا�سبة 
بكل املعاين يف هذا امل�سمار: هو 
الفعالية  انعقاد  �سهد  الذي  العام 
الدولية التي حملت العنوان التايل: 
موؤمتر ريو دي جانريو )الربازيل(، 
)موؤمتر  والتنمية  بالبيئة  املعني 

الأر�ض(.

موؤمتر »الأر�س«

و�سارك يف موؤمتر »الأر�ض« معظم 
الذين  واحلكومات  الدول  روؤ�ساء 
اأجل  من  ريو«،  »اإعالن  اأ�سدروا 
املعنية  الهمم  وحفز  الوعي  ن�رش 
وخا�سة  وق�ساياها،  البيئة  باأمور 
الكوكبي،  املناخ  بتغري  يتعلق  ما 
مهدداً  كوكبنا  يزال  ل  حيث 
درجة  يف  مّطردة  بارتفاعات 
جبال  وان�سهار  الأر�ض  حرارة 
ارتفاع  ثم  ومن  القطبية،  اجلليد 
يف  املائية  امل�سطحات  منا�سيب 
يهدد  مما  واملحيطات  البحار 
يف  الواطئة  الأرا�سي  باإغراق 
والغرب،  ال�رشق  اأنهار  »دلتاوات« 
واأقطار  دول  باإغراق  يهدد  بل 
البحر  قاع  اإىل  باأكملها  جزرية 
يعد  مل  حال،  كل  وعلى  املحيط. 
الت�سدي لق�سايا البيئة ترفاً فكرياً 
ما  بقدر  علمياً،  تخ�س�ساً  ول 
ناحية..  من  عوملياً  �ساأناً  اأ�سبح 
العادي  الإن�سان  هموم  من  اً  وهَمّ
ولذلك،  كوكبنا.  اأقطار  كل  يف 
العمل  يكون  ما  األزم  من  اأ�سبح 
املدين  املجتمع  قوى  تعبئة  على 
وح�سد  الوعي  تعزيز  اأجل  من 
ـ  ق�سية  مبواجهة  الكفيلة  اجلهود 
الأوىل،  بالدرجة  املناخ  تغرّي  اآفة 
وهو ما وعته و�سجلته قمة باري�ض 

املعنية بق�سية »تغري املناخ«.
كتاب  ي�سدر  الأجواء،  هذه  ويف 
ال�سيا�سة  اأ�ستاذة  د. جنيفر هادن، 
ماريالند  بجامعة  احلكم  واأ�سول 
عن  عنوان:  حتت  الأمريكية، 
�سيا�سة  املت�سارعة..  ال�سبكات 

النق�سام حول تغري املناخ.
منذ  القارئ  يطالعه  ما  اأهم  ولعل 
هذا  من  ال�ستهاللية  الف�سول 
التي  املالحظات  تلك  الكتاب، 
ت�سّدد عليها املوؤلفة، حني تنبه اإىل 
بني  املحتدمة  اخلالف  اأوجه  اأن 
املنظمات العديدة املعنية بالبيئة 
وتغريات املناخ، قد اأدت اإىل النيْل 
من زخم الدعوة اإىل تعزيز وتر�سيد 
ويف  املناخ.  ق�سية  مع  التعامل 
ال�سياق ذاته، تعر�ض موؤلفة الكتاب 
واملتباينة املمكن  العديدة  لل�سبل 
ومتهيد  خلق  اأجل  من  اتباعها 
تكفل  التي  امل�سرتكة  الأر�سيات 
واملنظمات  الدوائر  بني  التن�سيق 
املعنية بق�سايا تغري املناخ، �سواء 
على امل�ستويات الوطنية ـ املحلية 
الكوكبي  ـ  الدويل  ال�سعيد  على  اأو 

ب�سكل عام.
موا�سلة البحوث العلمية املوثوقة

ويف مقدمة هذه ال�سبل التي يعر�ض 
ب�رشورة  يتعلق  ما  الكتاب،  لها 
موا�سلة البحوث العلمية املوثوقة 
التي ت�سكل نتائجها نربا�ساً ي�سيء 
ال�سيا�سات  را�سمي  اأمام  الطريق 
دول  خمتلف  يف  القرار  و�سانعي 
روؤية  ت�سكيل  اإىل  و�سولً  العامل، 
اأكرث �سمولً بالن�سبة ملا قد يرتتب 
احلا�رش  يف  املناخي  التغري  على 
ويف امل�ستقبل، من تبعات واأخطار 
بل  وال�سعوب،  البلدان  حياة  مت�ّض 
مت�ّض امل�سهد العاملي- الغلوبايل، 
كما قد ن�سميه يف التحليل الأخري.
الكتاب  يدعو  عينه،  ال�سياق   ويف 

التن�سيق  من  مبزيد  الأخذ  اإىل 
احلكومية  غري  املنظمات،  بني 
بالذات، وعلى م�ستوى رقعة العامل 
ب�سكل عام. مبا يتيح تبادل البيانات 
والنتائج التي ت�سفر عنها البحوث 
الأكادميية،  واجلهود  العلمية 
من  النمط  هذا  يكفل  وبحيث 
املوحد  امل�سار  �سق  التعاون 
املتغريات  ملجابهة  املطلوب 
منها  يتعلق  ما  وخا�سة  املناخية، 
واحليوان  والنبات  الإن�سان  ب�سحة 
على �سطح الأر�ض. وهذا ما تطلق 
عليه املوؤلفة ا�سم »احلركة الدولية 

املعنية بتغري املناخ«.
احلركة  هذه  دعائم  اأن  ترى  وهي 
العنا�رش  جهود  يف  تتج�سد  اإمنا 
النا�سطة، من علماء اخت�سا�سيني 

�سفوف  بني  عاملني  ودعاة 
يتحلون  واإعالميني،  اجلماهري 
باملو�سوع  الوعي  من  مبزيج 
الإخال�ض  ونقاء  الأداء  وبكفاءة 
لق�سية البيئة، ول �سيما من منظور 
متغريات  وهي  املناخ،  متغريات 
وثيق  من  اأكرث  ب�سبب  تت�سل 
العادي،  للمواطن  اليومية  باحلياة 
الأو�ساع والأو�ساط  على اختالف 

والثقافات.

قوى وفعاليات املجتمع 
املدين

 
ت  كز ر و
املوؤلفة  بالذات  باحلديث 

املجتمع  وفعاليات  قوى  على 
�رشائح  اأن  باعتبار  املدين، 
املجتمع املذكور، ومبعنى عامة 
املواطنني، هي الأكرث ت�رشراً من 
مغبة ما ينجم من عواقب ـ �سلبية 
التغريات  نتيجة   - اأغلبها  يف 
عندما  وخا�سة  املناخية، 
موجات  يف  العواقب  هذه  تتمثل 
يف  مثاًل  يحدث  كما  الأعا�سري، 
اأمريكا الو�سطى، ويف اأجزاء �ستى 
يف  اأو  ال�سمالية  اأمريكا  قارة  من 
اجلفاف  اآفات  وخماطر  عواقب 
من  خمتلفة  بقاعاً  ت�رشب  التي 
عن  ناهيك  الأفريقية،  القارة 
املحيطية  ت�سونامي  موجات 
اأو  الهندي  املحيط  يف  املدمرة 

يف املحيط الهادئ.

على خالف

 �لعالقات بني �لدول �لكربى  »و��سنطن - تر�مب« و»مو�سكو - بوتني«
 

.     الكاتب الأمريكي دان كوڤاليك  ير�سد »خمطط اإلقاء اللوم على رو�سيا«
 

الكربى،  الدول  بني  العالقات  خالف  على 
فاإن ما يدور حالياً بني »وا�سنطن - ترامب« 
حالة  من  يقرتب  يكاد  بوتني«   - و»مو�سكو 
ال�سد واجلذب اإىل حد ي�سفه بع�ض املراقبني 
باأنه اأقرب اإىل األعاب ال�سريك. ويكفي كمثال 
ال�سيا�سي  املحلل  يتوقف  اأن  و�رشيع  وحيد 
الرئي�ض ترامب بالن�سحاب من  عند تهديد 
الغرب  قوى  بني  املربمة  النووية  التفاقية 
عند  نف�سه  الوقت  يف  يتوقف  فيما  واإيران، 
من  بوتني  الرو�سي  الرئي�ض  حتذيرات 
اخلطر املحتمل باأن ينال هذا التهديد حالة 

ال�ستقرار يف املعادلة النووية.
يتبعه  الذي  املبحث  اأهمية  تاأتي  هنا  من 
الكتاب ال�سادر اأخرياً يف اأمريكا حتت عنوان: 
ويتبعه  رو�سيا«،  على  اللوم  اإلقاء  »خمطط 
على �سبيل الإي�ساح عنوان اآخر يقول: )كيف 
تاآمرت املخابرات املركزية والدولة العميقة 

يف اأمريكا من اأجل ت�سويه رو�سيا(.
يجذبان  وعنوانه  الكتاب  ظل  اأن  واحلق 
اهتمام القارئني واملحللني باعتبار اأن موؤلفه 
الذي  كوڤاليك،  دان  الأمريكي  الكاتب  هو 
وبني  ال�سيا�سي  والتحليل  التاأليف  بني  يجمع 
حقوق  عن  الدفاع  جمال  يف  حمامياً  كونه 

الإن�سان.
يتبعه  الذي  النهج  هذا  اأن  املوؤكد  ومن 
»الدولة  انتقاد  من  الكتاب  عرب  املوؤلف 
اأن  اإىل  دفعه،  الذي  هو  اأمريكا  العميقة« يف 
يعر�سه  وما  اأفكار  من  اإليه  يذهب  ما  يعزز 
نهج  اتباع  خالل  من  ـ  اأحداث  من  ويحلله 
من  م�ستقاة  م�ستندات  على  يتكئ  وثائقي 
اإىل  لي�سل  ذاته  الأمريكي  الأر�سيف  واقع 
عبارة  يف  الكتاب  يعر�سها  حمورية  مقولة 
تقول: »...اإن الوليات املتحدة حاربت �سد 
ما يكاد يكون كل حرب من حروب التحرير 

العامل  �سعوب  خا�ستها 
ما دخلت  وكثرياً  الثالث، 

اليمني  قوى  مع  �رشيكاً 
غم  ر و  . » . . . �س�ستي لفا ا

كما  الهجومية  النغمة  هذه 
موؤلف  جانب  من  نر�سدها 

اأن  يلبث  ل  اأنه  اإل  الكتاب، 
اإىل العتدال  اأقرب  يتبع، جادة 

مي�سي  حني  واملو�سوعية، 
بني  املتبادل  التعاون  اأن  مو�سحاً 

اأف�سل  هو  الراغبة  ورو�سيا  املباِدرة  اأمريكا 
ال�سبل الكفيلة بالتعامل الإيجابي مع م�ساكل 
�سواطئ  اإىل  املوؤلف  يوؤوب  wواإذ  عاملنا. 
التحليل املو�سوعي الهادئ فهو ل يرتدد يف 
العميقة  الدولة  تتخلى  اأن  اإىل  دعوته  تكرار 
يف وا�سنطن عن خمططات »ال�سي.اآي. اإيه« 
واملعلومات  الزائفة  الأخبار  حمالت  وعن 

كما  »املفربكة« 
تلك  على  يفر�ض  ما  وهو  ي�سمونها،  باتوا 
تدرك  اأن  ترامب  اإدارة  الدوائر احلاكمة يف 
باأن يف ال�سلم والدبلوما�سية ما يحقق اأف�سل 
وهو  ورو�سيا،  اأمريكا  يف  ال�سعبنْي  م�سالح 
ال�سيا�سة  م�سار  تغيري  اأي�ساً  ي�ستوجب  ما 

اخلارجية للوليات املتحدة.
وكالت 



ثقافةالأحد 11  مار�س 2018 املوافـق   لـ 22 جمادىالثاين  1439ه 17
يف منتدى اإعالمي حول » الأمازيغية واخلدمة العمومية » زرواطي :

»ترقية اللغة الأمازيغية م�سوؤولية 40 مليون جزائري«

نظمت اأم�س املحافظة ال�سامية 
لالأمازيغية بالتعاون مع وكالة الأنباء 

اجلزائرية منتدى اإعالمي حول مو�سوع 
: » الأمازيغية واخلدمة العمومية » باملقر 

املركزي لوكالة الأنباء وهذا مب�ساركة 
جمموعة من اجلامعيني املرتجمني وبح�سور 

ممثلي �ستة 06 دوائر وزارية واملتمثلة يف 
وزارة الطاقة واملناجم ووزارة الأ�سغال 
العمومية والنقل ووزارة املوارد املائية 
ووزارة ال�سياحة وال�سناعة التقليدية 

ووزارة العمل والت�سغيل وال�سمان 
الجتماعي ووزارة البيئة والطاقات 

املتجددة .

حكيم مالك    

والطاقات  البيئة  وزيرة  طالبت 
زرواطي  الزهراء  فاطمة  املتجددة 
اجلزائرية  الإعالم  كافة  و�سائل  من 
ما  تقوم  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل 
لالأمازيغية  ال�سامية  املحافطة  به 
ملختلف  مرافقة  هوؤلء  طريق  عن 
امل�سوؤولية  اأن  اأعمالها  معتربة 
فيما   ، جزائري  مليون   40 م�سوؤولية 
رئي�س  بخطوة  زرواطي  اأ�سادت 
اجلمهورية الذي اأعطى للغة الأمازيغية 
 ، اجلزائري  الد�ستور  يف  مكانة 
م�سرية  ذات املتحدثة اأن وزارة البيئة 
املتجددة  تدعم حمو  والطاقات 
بوا�سطة  المازيغية   وهذا  الأمية يف 
يف  اللغة  هذه  لإ�ستعمال  جهد  بذل 
اأن  �ساأنه  اأنحاء  الوطن  فمن  كل 
يعزز انتمائنا الوطني ويجعل وحدتنا 
للجزائر وحدة تكاملية تفتخر بلغتيها 
�سيء  قمنا  اأول  اأن  الإثنتني  مذكرة 
الها�سمي  مع  �سي  التفاهم  به هو 
كل  مطالبون  باأننا  اإميانا  ع�ساد 
الأمازيغية  اللغة  برتقية  موقعه  يف 
الأجيال  لنجعل  لكل  اأمانة  لكونها 
مكانتها  لتاأخذ  و  وطنية  لغة  منها 
املختلفة  القطاعات  كل  يف  الالزمة 
تاأتي  وبالتايل  فكل  هذه اخلطوات 

بثمارها يف كل املجالت .
 
 

�سي الها�سمي ع�ساد :  التن�سيق 
مع الدوائر الوزارية  م�سار 

املحافظة ال�سامية لالأمازيغية  

يف 2018  
 

واأكد الأمني العام للمحافظة ال�سامية 
ع�ساد  اأن  الها�سمي  �سي  لالأمازيغية 
هذه الور�سة املخت�سة تاأتي كموا�سلة 
�سنة  طوال  جت�سدت  لإجنازات 
مبختلف  ترجمات  �سكل  على   2017
التدريجي  التكيف  وبهدف  الو�سائط 
للد�ستور  اجلديدة  املعطيات  مع 
وعليه   2016 فيفري  �سهر  املعدل 
خالل هذا  من  التو�سل  مت  فلقد 
الكتابة  اإمكانية  اللقاء  لعتماد 
بالواجهات  الأمر  يتعلق  املقننة حني 
الو�سائط  واإجناز  الإدارية  الوثائق  اأو 
ال�سمعية اخلا�سة بالنداءات املوجهة 

للزبائن وامل�سافرين.
 واأ�ساف ع�ساد اأننا بداأنا �سنة  2018 
اللغة  م�سار  النظر  حول  ببعد 
م�ستوى  يف  الأمازيغية  لتثبيته 
لأننا  الوزارية  الدوائر  مع  التن�سيق 
متجهني نحو اإن�ساء اأكادميية جزائرية 
ماي  �سهر  اأوخرا  الأمازيغية  يف  للغة 
ال�سامية  املحافظة  فمهمة  وعليها 
الإجتماعي  التوليف  هي  لالأمازيغية 
بني  والتكامل  التن�سيق  �رضورة  مع 
لالأمازيغية  ال�سامية  املحافظة 
،معتربا  الأمازيغية  اللغة  واأكادميية 
جت�سد  �سيا�سي  التوجه  هذا  اأن 
لرئي�س  الأخرية  القرارات  بف�سل 
اأن  علينا  فالبد  لذا   ، اجلمهورية 
متاأقلما  احلالية  ال�سنة  برنامج  يكون 
املحافظة  فربنامج  التوجه  هذا  مع 

 3 على  لالأمازيغية  يركز  ال�سامية 
حماور واملتمثلة  يف مرافقة الدوائر 
الوزارية وبالتايل فالبد منها املبادرة 
ترقية  فيما يخ�س  يف �سميم مهامها 
تاأكيد املحافظة  اللغة الأمازيغية مع 
مبرافقة  واإلتزامها  ا�ستعدادها  على 
على  عمل  املحافظة  مع  مبادرة  كل 
موؤ�س�سات  املجتمع  مبادرات  دعم 
املحافظة  فقوة  املدين  وعليها 
ربوع  كافة  لالأمازيغية  يف  ال�سامية 
هذه  ال�رضاكة  بف�سل  جاء  الوطن 
الثقافية  اجلمعيات  القائمة  مع 
الأمازيغية املتواجدة يف 48 ولية  ويف 
اجلاليات  مبافيه  الأخرى  ال�سفة 

اجلزائرية املقيمة يف اخلارج  .
ويف �سياق ذي �سلة قال �سي الها�سمي 
ع�ساد اأننا نهدف من خالل  املنتدى 
الأمازيغية  مو�سوع  حول  الإعالمي 
لتاأكيد  العمومية  واخلدمة 
بالرتجمة  باأن  اأعمال  املتعلقة 
بالتن�سيق  املرحلة  يقام  هذه  يف 
وذوي  الكفاءات  ذوي  مع  والت�ساور 
الإخت�سا�س يف الرتجمة ،  كا�سفا اأنه 
اإطار  فرد  يف  األف   25 يوجد  حوايل 
بينهم  الور�سة  املفتوحة  من  هذه 
�سهادات  على  حا�سلني  خمت�سني 
الأمازيغية  والثقافة  اللغة  يف  عليا 
الوطن والذين  مناطق  خمتلف  من 
وهذا  اللغوية  املتغريات  كل  ميثلون 
الأنباء  وكالة  فريق  مع  بالتن�سيق 
م�رضوع  على  اجلزائرية  بالعمل 
قد  امل�سطلحات  التي  معجم  حول 

اأن  الإعالم  حيث  ميدان  يف  توظف 
باملرافقة  ولكن  �ستقوم  املحافظة 
لبد اأن منر اإىل مرحلة الغربلة اخلا�سة 
مبوافقة  النخبة  العلمية  بالتزكية 

اجلامعية على هذا امل�رضوع .
املحافظة  اإ�رضاف  يخ�س  وفيما 
تن�سيب  على  لالأمازيغية  ال�سامية 
هذه  اأن  ع�ساد  للرتجمة  قال  خلية 
الأخرية �ستتوىل اأ�سغالها اإعداد قوائم 
بالتكوين  املرتبطة  احلرف  باأ�سماء 
التجاري  القطاع  ون�ساطات  املهني 
،  وعليه فهي تعد فر�سة لالإعالن عن 
امل�ستعملة  امل�سطلحات  جمموعة 
يف و�سائل الإعالم ، املقدرة بحوايل 
التي  املجموعة  هذه  وحدة   2700
تعترب ثمرة ثالثة �سنوات من التجربة 
يف ميدان الرتجمة اإىل اللغة الأمازيغية 
اجلزائرية  الأنباء  وكالة  م�ستوى  على 
العملية  امل�سادقة  بعد  بثها  �سيجري 

عليها.
 

ع�ساد :  تن�سيب متثال 
ما�سي�سن�سا يف �ساحة تافورة له 

رمزية قوية 
 

للمحافظة  العام  الأمني  ك�سف  كما 
م�رضوع  عن  لالأمازيغية  ال�سامية 
اأننا  يف  »  قائال  ما�سين�سا  متثال« 
تن�سيق تام مع ولية اجلزائرالعا�سمة 
لتن�سيبه   الو�سطى  اجلزائر  بلدية  و 
رمزية   له  وتهيئته  تافورة  �ساحة  يف 
ففكرة  امل�رضوع  قوية،  وبالتايل 

ملتقى   نظم  تو�سيات  انبثقت  من 
�سنة  2014  بق�سنطينة  يف  باخلروب 
ال�سامية  املحافظة  طرف  من 
ع�ساد  اقرتح  لالأمازيغية  حيث 
لبلدية  العملية  هذه  تعميم  اإىل 
يوغرطة  متثال  بتن�سيب  عنابة 
تيمو�سنت  عني  يف  �سيفاك�س  ومتثال 
وهذا  البويرة  يف  ولية  وتاكفارينا�س 
اجلزائري  املواطن  تعزيز  بغية 
فلقد  التاريخية  وعليه  ملرجعيته 
اجلزائري  للنحاتني  فر�سة  منحنا 
ليربزوا   بتنظيم م�سابقة  فيها تناف�س 
فريق  لإختيار  قانوين  اإطار  يف  كبري 
متثال  على  نحت  لي�رضف  جزائري 
اأ�ستاذ التاريخ  ويرتاأ�س   « » ما�سيني�سا 
اللجنة  الهادي حار�س  القدمي حممد 
التحكيم املكلفة مب�رضوع اإجناز  متثال 
جمموعة  و�سعت  » والتي  »ما�سيني�سا 
من املعايري   التي تدخل �سمن دفرت 
ما�سيني�سا  مالمح  لتكون  ال�رضوط 
الرجل  عظمة  هذا  م�ستوى  يف 
بغية  وهذا  النوميدية  الدولة  موؤ�س�س 
املقرر  اأفكاره  كمرجعية  يف  مترير 
يف  م�ستمرين  فنحن  وعليه  الدرا�سي 
حول  والتح�سي�سي  التوعوي  العمل 
للتاريخ  والرتويج  التعريف  �رضورة 

القدمي .
 

الهادي حار�س : اخلطاأ ممنوع يف 
اإجناز متثال »ما�سيني�سا«

 
حممد  القدمي   واأو�سح  اأ�ستاذ التاريخ 

املكلفة  التحكيم  جلنة  حار�س  الهادي 
»ما�سيني�سا«،   م�رضوع  متثال  باإجناز 
متثال  على  العمل  يف  �رضعنا  اأننا 
حيث  �سنة  2014  منذ  ما�سي�سني�سا 
جدا  �سخ�سية   هامة  على  نعتمد  اأننا 
من  قرنا   23 لها  اجلزائري  التاريخ  يف 
حيث  ما�سيني�سا  يف  الوجود   واملتمثلة 
الوقوع  لعدم  الدقة  على  �سنعمل  اأننا 
حدثت  يف  ال�سابقة  التي  الأخطاء  يف 
عني مليلة مع متثال  ال�سهيد العربي بن 
مهيدي ومتثال العالمة عبد احلميد بن 
بادي�س يف ق�سنطينة والتي حدث لها ما 
حدث ، موؤكدا اأننا قمنا بقبول عمل معني 
خا�س لتمثال ما�سي�سني�سا   بوا�سطة و�سع  
�رضوط  مرافقة  للفريق املكلف  باإجناز  
اأخطاء  توجد  لأنه  متثال  ما�سيني�سا 
و  وحركاته  مالب�سه  يف  كثرية  تاريخية 
اأن  فلقد  قررنا  وعليه   ، اأخرى   اأ�سياء 
ناأخذ منوذجا مع الإعتماد على املتابعة 
تاريخية  م�سوؤولية  اأمام  لأننا  امل�ستمرة  
من  كغريها  لي�ست  ال�سخ�سية  وهذه 
ال�سخ�سيات العادية  فهو  موحد منطقة 
امتدت من  التي  بكاملها  اإفريقيا  �سمال 
فيما  طرابل�س  اإىل  الأق�سى  املغرب 
مدخل  اأنه  املوؤرخني  بع�س  يعتربه 
املغرب  والكتابة  لبالد  الزراعة 
التمثال  هذا  يكون  اأن  وبالتايل نتوقع 
فمن  وقوامي�سنا  املدر�سية  الكتب  يف 
ومكانته  حقه  له  نعطي  اأن  املفرو�س 
اأن  فيجب  مبقامه   تليق  التي  احلقيقية 
على  نندم  قد  عمل  اإجناز  يف  لنت�رضع 

اأخطاءه م�ستقبال  .

•       ع�ساد : تن�سيب  متثال »ما�سيني�سا« يف �ساحة تافورة له رمزية  قوية      •       الهادي حار�ش : اخلطاأ ممنوع يف اإجناز متثال »ما�سيني�سا« 

اإطاللة باري�ش الثقافية
ثالث وزيرات على خ�سبة امل�سرح يف عيد املراأة 

املجتمع الذي يعي�س بالثقافة والفنون على 
والأيام  وال�ساعات  والثواين  الدقائق  مدار 
بطريقة  املراأة  بعيد  يحتفل  ل  وال�سهور 
تقليدية يطغى عليها الكالم املكرر واململ 
الواقع  مع  يتناق�س  لتكرمي  واملرادف 
وخا�سة اإذا تعلق الأمر مبجتمعنا التي مازال 
يطلق فيه الكثري من املثقفني والأميني على 
الأم التي تهب احلياة بعد اهلل »العجوز »حتى 
 .! حقيقيا  عجزا  ميثل  ل  �سنها  كان  وان 
وتزداد قيمة الطريقة التي يحتفل بها بعيد 
املراأة يف جمتمعات واكبت متطلبات  الع�رض 
اأعداء  يعتقد  كما  بالدين)  الت�سحية  دون 
مربر  يتحول  (،حينما  الإ�سالم  با�سم  املراأة 
اإىل منا�سبة اجتماعية تذوب من  الحتفال  
خاللها اخلالفات الإيديولوجية وال�سخ�سية 
لقناعة  جت�سيدا  ال�سيكولوجية  و  واملزاجية 

من  متقدمة  درجة  تبلغ  ن�سوية  جماعية 
حتت  بالرجل  تعادي  درجة  اإىل  الت�سامن 
تتحملها  تعد  مل  �سلوكية  جتاوزات  وطاأة 
جن�سيا  ج�سدا  اأ�سحت  اأن  بعد  دربه  رفيقة 
الكوالي�س  خال�سا خالفا ملا يقوله عنها يف 
وغري  الر�سمية  املنا�سبات  خمتلف  خالل 
الر�سمية  .جت�سدت هذه احلقيقة م�ساء يوم 
يف  مار�س  الثامن  ع�سية  املا�سي  الأربعاء 
اأن �رضبت ثالث  م�رضح بوبينو بباري�س بعد 
مع  م�سبوق  وغري  تاريخيا  موعدا  وزيرات 
تداعيات  ا�ستمرار  �سياق  يف  الأ�سمل   الفن 
التحر�س اجلن�سي الذي مازال ي�سنع احلدث 
التي  النظر عن خلفياته املغر�سة  .و بغ�س 
غري  اإيديولوجية  بروح  اإعالميا   عوجلت 
جن�سيني  مبنحرفني  مقارنة  مو�سوعية 
حالة  تثبت  كما   ( اإ�سالميني  غري  �سابقني 

ميكن  ل   ) رم�سان  طارق  املفكر   �سجن 
بعدها  جتاوزت  باحتفالية  الإ�سادة  اإل 
املنا�سباتي  ال�سيق  مبعانقتها �ستى اإ�سكال 
جماليات الفن امل�رضحي الذي مازال الأقوى 
اإن�سانيا رغم غزوة و�سائط الت�سال احلديث 
التي زادت من عزلة الب�رض .قام باأداء ادوار  
م�رضحية »مونولوغ الفرج »للكاتبة الأمريكية 
ايف ان�سلر يف قاعة مل ت�سع للجمهور مارلني 
�سيابا �سكرترية الدولة احلالية للم�ساواة بني 
ا�ستهرتا  اللتان  والوزيرتان  واملراأة  الرجل 
روزلني  وهما  �سيابا  قبل  �سخ�سيتهما  بقوة 
من�سطة  اإىل  حتولت  التي  اليمينية  با�سو 
الي�سارية  اخلمري  ومرمي  ناجحة  تلفزيونية 
�سجة  اأحدثت  التي  الأ�سل  املغربية 
بروح  اجلديد  العمل  قانون  عن  بدفاعها 
الرئي�س  وميدده  يعمقه  اأن  قبل  ليربالية  

،ترددت  مهنيا  متوقعا  كان  وكما  ماكرو، 
مرة   لأول  اخل�سبة  �سعدن  اللواتي  الوزيرات 
لكن  املحرتفات  كاملمثالت  الظهور  يف 
التمثيل  اأح�سان  يف  الرمتاء  يف  يتاأخرن  مل 
القناعة  العفوي حتت وطاأة نف�سية تفر�سها 
تعد  ق�سية  حول  جمعتهن  التي  امل�سرتكة 
مربر وجودهن اإل وهي حرية وكرامة املراأة 
الفرن�سي  املجتمع  فل�سفة  تقت�سيه  ما  وفق 
م�رضحية حتمل  متثيلهن  ذلك  على  اأدل  ول 
الن�سوية  احلرية  مفهوم  عن  تعرب  كلمة 
الحت�سام   عن  بعيدا  عنها  يدافعون  التي 
تعليقنا  ،ولن  عندنا  نفهمه  كما  الأخالقي 
ل يفر�س التوقف مو�سوعيا عند امل�رضحية 
اأو ديني ويتطلب قراءة  اأخالقي  من منظور 
ثقافية للحدث ،نقول اأنه مل يكن من ال�سهل 
ممثالت  اإىل  وزيرات  ثالث  تتحول  اأن 

الت�سبع  لول  قيا�سي  وقت  يف  م�رضحيات 
امل�رضح  عليها  يقوم  خمتلفة  بفنون  الكايف 
الرتبوية  الذي توفره املنظومة  الت�سبع  وهو 
واملنظومة  الأوىل  الدرا�سية  املراحل  يف 
وقت لحق  والإعالمية يف  والثقافية  الفنية 
اأ�سحابها احلاجة  اإ�سرتاتيجية يعترب  �سمن 
توازن  ت�سمن  حياتية  �رضورة  الفنية 
يرتدد  فرن�سا  وغري  فرن�سا  يف  املواطن. 
على  والنخبوي  ال�سعبي  ب�سقيه  ال�سعب 
واملتاحف  واملكتبات  وامل�رضح  ال�سينما 
يف  �ساركوزي  نيكول  راأيت  �سخ�سيا  ،واأنا 
جنبا  ال�سانزليزيه  بجادة  لوروبوا  م�رضح 
هرني  برنار  الكاتب  �سديقه  مع  جنب  اإىل 
اأن  اأعرف  ليبيا كما  اأقنعه بغزو  ليفي الذي 
الوزير الأول ال�سويدي الراحل الوف باملي 
قد اغتيل حينما كان يهم باخلروج من قاعة 

�سينما !.اإن متثيل ثالث وزيرات يف م�رضحية 
ل تعني املتخ�س�سني من وجهة نظر نقدية 
وت�ستحق قراءة �سو�سيولوجية وثقافية ،وعيد 
املراأة مل يكن اإل فر�سة ذهبية تتطابق مع 
قناعات ن�سوية غربية قابلة للنقا�س خالفا 
لأمر روؤ�ساء ووزراء وم�سوؤويل العامل العربي 
ثقايف  ك�سحفي  عرفتهم  ،لقد  والإ�سالمي 
الثقافية  التظاهرات  ويختتمون  يد�سنون 
ولي�س كحا�رضين عاديني و�سط ال�سعب ول 
اأت�سورهم فوق اخل�سبة . لن احللم جماين 
ال�سعيد  و�سيدي  حداد  مب�ساهدة  ....احلم 
وولد عبا�س ، وبن غربيط وفرعون وملا ل 
بامل�رضح  اجلمهور  مقدمة  يف  اأي�سا  طليبة 
الوطني ولي�س يف م�رضح بعيد عن العا�سمة 

التي ينامون ويعملون فيها !.
يكتبها بوعالم رم�ساين 
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�آثار �صحرية للطماطم .. تعرف عليها !
تعترب الطماطم من اأهم اخل�ضراوات والفواكه اأي�ضا حيث اأنها ت�ضتخدم يف اإعداد معظم الأطعمة كما اأن البع�س يف�ضلون تناولها 

يف �ضورة ع�ضري، وكلنا نعلم اأن الطماطم مفيدة جدا لل�ضحة ولكن هل تعرف �ضبب ذلك؟ فال�ضبب يف ذلك يرجع اإىل احتوائها على 
ن�ضبة عالية من فيتامني ج مع وجود ن�ضب قليلة من ال�ضعرات احلرارية والدهون.

حتتوي  اجللد:  �صحة   -1
البيتاكاروتني  على  الطماطم 
يجعل  اأن  على  ي�صاعد  والذي 
ويحمي  و�صحيا  ناعما  اجللد 
ال�صم�س  اأ�صعة  من  اجللد 
ال�صارة، كما اأن مادة الليكوبني 
باأ�صعة  تاأثرا  اأقل  اجللد  جتعل 
البنف�صجية  فوق  ال�صم�س 
ال�صارة والتي تعترب اأحد اأ�صباب 

التجاعيد واخلطوط باجللد.
حتتوي  العظام:  تقوية   -2
 K فيتامني  على  الطماطم 
يجعل  مما  الكال�صيوم  وعلى 
الطماطم عامال قويا يف تقوية 
العظام وعالجها، كما اأن مادة 
حت�صني  على  تعمل  الليكوبني 
كتلة العظام وحتمي من تاآكلها.

اإن مادة  3- يحارب ال�رسطان: 
اللكوبني املوجودة يف الطماطم 
ميكنها كذلك حماربة عدة اأنواع 

ك�رسطان  ال�رسطان  مر�س  من 
واملعدة  وامل�صتقيم  القولون 
كما  واملبي�س،  والربو�صتاتا 

)ج(  و  )اأ(  فيتامني  اأن 
يعتربا  اللذان 

ن  ا د م�صا

ة  ك�صد لال
ما  يقو

جمة  مبها
ئق  ل�صقا ا

باجل�صم  املوجودة  احلرة 
والتي تت�صبب يف تدمري 
وحدوث  اخلاليا 

ال�رسطان.
بالدم:  ال�صكر   -4
عد  ت�صا

م�صتوى  توازن  على  الطماطم 
ال�صكر بالدم حيث اأن الطماطم 
للكروميوم  رائع  م�صدر  تعترب 
�صبط  على  ي�صاعد  والذي 

م�صتوى ال�صكر بالدم.
الحتواء  نظرا  الروؤية:   -5  
الطماطم على فيتامني )اأ( فهو 

يعمل ب�صكل ممتاز على حت�صني 
الروؤية وتقوية النظر وتقي من 

الكثري من اأمرا�س العني.
)اأ(  فيتامني  ويعمل  ال�صعر:   -6
اأي�صا املوجود بالطماطم على 
ملعانة  وزيادة  ال�صعر  تقوية 

وحت�صني مظهره.
ح�صوات  مينع   -7
وح�صوات  الكلى 
 : ة ر ا ملر ا
اأثبتت  حيث 
ت  �صا ا ر لد ا
ن�صبة  اأن 
ن  تكو
ت  ا ح�صو
لكلى  ا
ت  ا ح�صو و
يف  املرارة 
الذين  االأ�صخا�س 
الطماطم  يتناولون 

من  بكثري  اأقل  بذورها  بدون 
يتناولون  ال  الذين  االأ�صخا�س 

الطماطم.
االآالم  عالج  على  ت�صاعد   –8
الطماطم  اأن  حيث  املزمنة: 
الكاروتينات  على  حتتوي 
لها  والتي  والبيوفالفونويد 
لاللتهابات  م�صادة  خ�صائ�س 
م�صاعد  عامل  يجعلها  مما 
مثل  املزمنة  االآالم  عالج  يف 

التهاب املفا�صل.
على  الطماطم  ت�صاعد   -9
الزائد  الوزن  من  التخل�س 
حتتوي  اأنها  حيث  وال�صمنة 
واالألياف  املاء  من  ن�صبة  على 
فقدان  تريد  كنت  اإذا  ولذلك 
بجعل  فقم  الزائد  الوزن 
من  اأ�صا�صي  جزء  الطماطم 
الغذائي وخ�صو�صا يف  نظامك 

ال�صلطة.

حتذير.. هذ� ما يحدث عندما ترتك 
�لو�ي فاي يعمل �أثناء �لنوم!

 �لب�صل �صيدلية بني 
يديك فاغتنمها..!

درا�ضة

�ل�صجائر �لإلكرتونية خدعة 
تخفي خطر� عظيما

1- الب�صل يقي من ال�رسطان :
يعترب الب�صل من اأكرث االأغذية التي حتمي من مر�س ال�صكر 
. حيث اإن يف منطقة ” فيداليا ” بجمهورية جورجيا ي�صتهر 
نوع من الب�صل ي�صمي ” ب�صل فيداليا ” و يتناول ال�صكان 
االإح�صائيات  �صجلت  قد  و  اليومي  غذائهم  �صمن  بكرثة 
متتع ال�صكان هناك بوقاية �صد ال�رسطانات . و بانخفا�س 
ذلك  و  خا�س  بوجه  املعدة  ب�رسطان  ب�صبب  الوفاة  ن�صبة 
بن�صبة ت�صل اإىل 50% مقارنة بباقي اجلمهوريات املحيطة 
. و عن درا�صة اأجراها املعهد القومي لل�رسطان بالواليات 
املتحدة ، وجد اأن تناول الب�صل بوفرة و بخا�صة مع اأنواع 
الوقاية  يوفر  كالثوم  النباتية  العائلة  نف�س  من  اأخري 
�رسطان  و  املعدة  �رسطان  بخا�صة  و  ال�رسطان  �صد 

املريء و �رسطان الربو�صتاتا .
2- الب�صل يقلل من ه�صا�صة العظام : يف احدي الدرا�صات 
مت ا�صتئ�صال مباي�س جمموعة من اإناث الفئران و الغر�س 
تزيد فر�صة  مثلما   ، العظام  كتلة  لفقد  تعر�صها  ذلك  من 
الن�صاء لالإ�صابة به�صا�صة العظام بعد توقف ن�صاط املبي�س 
ببلوغ �صن الياأ�س و وجد اأن تغذيتها بالب�صل قلل من احتمال 
ن�رستها  اأخري  درا�صة  يف  و   . العظام  به�صا�صة  اإ�صابتها 
الفئران  ذكور  من  جمموعة  تغذية  اأدت  الطبيعة  �صحيفة 
علي بودرة الب�صل يوميا اإىل حدوث زيادة بكال�صيوم العظام 

بلغت نحو 17 % .

درا�صة  ال�صجائر اأظهرت  يدخنون  الذين  اأن  اأمريكية 
نية  و لكرت الإ اإىل ا يتحولون  قد  اأحيانا،  ولو  حتى 
خنني  خالل عامني.ل�صجائر التبغ مد
بح�صب  �صة و ا ر لد ا

يف  جملة املن�صورة 

 American Journal«
فاإن   ،»of Medicine االإلكرتونية ال�صجائر  باأن  »االدعاءات 

عدد  خف�س  اأو  التدخني،  عن  االإقالع  على  ت�صاعد  )املبخرات( 
ي�صتند اىل معطيات غري كافية، ويفتح  يتم تدخينها،  التي  ال�صجائر 
الباب للطالب وغريهم من النا�س الذين مل يدخنوا نهائيا يف حياتهم، 

كي ي�صبحوا الحقا مدخنني ل�صجائر التبغ احلقيقي«. 
 University بيت�صبورغ-  جامعة  من  الدرا�صة  معدي  انتباه  ولفت 
of Pittsburgh يف الواليات املتحدة م�صاألة »اخل�صائ�س املفيدة 
لل�صجائر  امل�صنعة  ال�رسكات  اأ�صحاب  يدعي  حيث  للمبخرات«، 

االإلكرتونية اأنها اأقل �رسرا على ال�صحة من ال�صجائر العادية.
اإذا  العموم  وعلى  مت�صاربة،  نتائج  اإىل  اأبحاثهم  يف  العلماء  وتو�صل 
فاإن  كله،  الرئتني واجل�صم  اأكرث خطورة على �صحة  التبغ  كان دخان 
على  حتتوي  معلوما،  اأ�صبح  كما  االإلكرتونية،  ال�صجائر  مبخرات 
جمموعة متنوعة من املواد امل�رسطنة وال�صموم التي تتكون نتيجة 
حرق املواد ال�صائلة. وتابع الباحثون م�صاألة هامة اأخرى، يف حماولة 
من  نوعا  حقيقة  ت�صكل  االإلكرتونية  ال�صجائر  كانت  اإذا  مما  للتاأكد 
»املخدرات«، التي ميكن اأن جتعل من النا�س الذين مل يدخنوا اأبدا، 

مدمنني ل�صجائر التبغ.
خمتلف  من  مواطن  األف  من  الأكرث  ال�صحية  للحالة  متابعتهم  وبعد 
املدن االأمريكية، تبني ملعدي الدرا�صة اأن حوايل ن�صف الذين جربوا 
الأول مرة ال�صجائر االإلكرتونية حتولوا بالفعل خالل فرتة عام ون�صف 

تقريبا اإىل مدخنني حقيقيني للتبغ.
الذي  احلقيقي  ال�صبب  حتديد  من  االآن  حتى  الباحثون  يتمكن  ومل 
يدفع هوؤالء النا�س اإىل التحول اإىل تدخني التبغ، ولكن معدي الدرا�صة 
يفرت�صون اأن هناك عدة عوامل توؤثر يف اآن واحد، مبا يف ذلك احلاجة 

املتزايدة للنيكوتني، والدعاية واالإعالنات وغريها.

الهواتف الذكية، اللوحات االإلكرتونية، الكمبيوتر املحمول 
الواي  بنظام  وكلها مزودة  اليوم  ترافقنا طيلة  اأ�صياء  كلها 
بنظام  تعمل  االآالت  هذه  كل  يجعل  الذي  وهو  فاي، 
الواي فاي  تاأثريات  الذي تعرفونه عن  لكن ما  املوجات، 

ال�صحية عليك وعلى طفلك؟
منو  على  كبري  تاأثري  له  فاي  الواي  اأن  درا�صة  واأكدت 
وكذلك  اجلامعات  اإحدى  بها  قامت  جتربة  بعد  النباتات 

على االإن�صان، ومن االآثار ال�صلبية للواي فاي نذكر:
التعب املزمن

ا�صطرابات النوم
اآالم الراأ�س امل�صتمرة والقوية

قلة الرتكيز
اآالم االذنني

القلق

املحافظة على �صحتك مع ا�صتعمال الواي فاي؟

اأطفئوا الواي فاي عندما ال تكونون بحاجة اإليه وقبل اأن 
يذهب طفلك اإىل النوم.

اأوقفوا ا�صتعمال اللوحات االلكرتونية �صاعتني قبل الذهاب 
للنوم.

ال ت�صعوا موزع الواي فاي باملطبخ اأو غرف نومك وغرف 
نوم اأطفالك
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الَليُّهَميّ اإِيِنيّ 
اأَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َواأَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َواأَ�ْساأَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َفاإَِنيَّك....«

للهم 
اأنت ربي، ل 

اإله اإل اأنت، خلقتني 
واأنا عبدك، واأنا على 

عهدك ووعدك ما�ستطعت، 
اأعوذ بك من �سر ما �سنعت، 

اأبوء لك بنعمتك علي و اأبوء 
بذنبي فاغفر يل، فاإنه 

ل يغفر الذنوب اإل 
اأنت. 

ربي 
ل تكلني 

اإىل اأحد ، ول 
حتوجني اإل اأحد ، 

واأغنني عن كل اأحد 
، يا من اإليه امل�ستند ، 
وعليه املعتمد ، وهو 

الواحد الفرد ال�سمد ، ل 
�سريك له ول ولد ،خذ 

بيدي من ال�سالل اإل 
 الر�سد ، وجنني
 من كل �سيق 

ونكد 

ف�سل �ال�ستغفار و�أثره على �ل�سحة �لنف�سية
يف  الأ�سا�سية  اللبنة  هو  الإن�سان   
اهلل عز وجل  ولقد كرمه  املجتمع، 
يف  لكنه  خلدمته،  الكون  و�سخر 
عمارة  م�سوؤولية  حمله  املقابل 
ولأداء  فيها،  وا�ستخالفه  الأر�ض 
لبد  وجه  اأكمل  على  املهمة  هذه 
متوازنة  نف�سية  ب�سحة  يتمتع  اأن 
مفتاحها ارتباطه الكلي باهلل عز وجل 
نف�سه  لتنعم  ذكره  على  واملواظبة 
وال�ستقرار.  وال�سكينة  بالطمئنان 
فاملوؤمن يف حاجة و�سط هذه الفنت 
املتموجة اإىل ورد من الأذكار حتى 
لعظم  روحه،  وت�سكن  قلبه  يطماأن 
اأثره على النف�ض املوؤمنة. و�سرنكز 
ال�ستغفار  على  هذا  مو�سوعنا  يف 
من  النف�سية  ال�سحة  على  واأثره 
حول  الأ�سواء  بع�ض  و�سع  خالل 
امل�سنونة  �سيغه  فوائده،  مفهومه، 

واأوقاته امل�ستحبة.

فو�ئد قر�ءة 
�لقر�آن �لكرمي

اإّن تالوة القراآن تزرع يف نف�ض امل�سلم الثقة، واأّن 
ل  له  حاٍم  اهلل  واأّن  ومكان،  وقت  كّل  يف  معه  اهلل 
يفيِ  »َفنَاَدى  كتابه:  حمكم  يف  تعاىل  يقول  حمال، 
َن  ّ ُكنُْت ميِ لَُماتيِ اأَْن َل اإيِلََه اإيَِلّ اأَنَْت �ُسبَْحانََك اإيِنيِ الُظّ
َوَكَذليَِك   ّ الَْغميِ َن  ميِ يْنَاهُ  َوَنَّ لَُه  َفا�ْستََجبْنَا  نَي،  يِ امليِ الَظّ

نيِنَي«)الأنبياء:87(. ي امْلُوؤْميِ نُنْجيِ
املوؤمن  الإن�سان  قلب  يف  تزرع  القراآن  قراءة  اإّن 
الطماأنينة وال�سكينة، وتُعينه على م�سائب الدهر 
وم�ساعبه، وتزيد من قدرته على حتّمل م�سّقات 
الدنيا.  قراءة القراآن تزيد امل�سلم ثباتاً على دينه، 
بو�سو�سة  اإليه  ترد  قد  التي  ال�سبهات  كّل  وتطرد 
ال�سيطان. تزيد من تفاوؤل الإن�سان وقّوته، وترفع 
ْم  »اأَقيِ تعاىل:  يقول  واعتداده،  بنف�سه  عّزته  من 
َوُقْراآَن  اللَّيْليِ  َغ�َسقيِ  ىَل  اإيِ ْم�ضيِ  ال�َسّ ليُِدلُوكيِ  اَلَة  ال�سَّ
اللَّيْليِ  ْن  َوميِ َم�ْسُهوًدا،  َكاَن  الَْفْجريِ  ُقْراآَن  اإيَِنّ  الَْفْجريِ 
َربَُّك َمَقاًما  اأَْن يَبَْعثََك  لًَة لََك َع�َسى  بيِهيِ نَافيِ ْد  َفتََهَجّ
ْجنيِي  ْدٍق َواأَْخريِ لْنيِي ُمْدَخَل �سيِ ّ اأَْدخيِ ُموًدا، َوُقْل َربيِ حَمْ
رًيا،  ْن لَُدنَْك �ُسلَْطاًنا نَ�سيِ ْدٍق َواْجَعْل ليِ ميِ َرَج �سيِ ُمْ
َكاَن  َل  الْبَاطيِ اإيَِنّ  ُل  الْبَاطيِ َوَزَهَق  ُقّ  اْلَ َجاَء  َوُقْل 

َزُهوًقا«) الإ�رساء :78،79(. 
الت�ساوؤم  امل�سلم عن  الإن�سان  تبعد  القراآن  قراءة 

والإحباط والكتئاب.

ال يخفى على �أحد فو�ئد �ال�ستغفار �لعظيمة: 
هوجملبة للرزق وال�سحة والقوة  
والذرية:  قال اهلل تعاىل: َفُقلُْت 
اًرا  َغَفّ َكاَن  اإيِنَُّه  َربَُّكْم  ُروا  ا�ْستَْغفيِ
َعلَيُْكم  َماء  ال�َسّ ليِ  يُْر�سيِ  )10(
اأَْمَواٍل  بيِ ْدُكْم  َوُيْديِ  )11( ْدَراًرا  ّ ميِ
َجنَّاٍت  لَُّكْم  َويَْجَعل  َوبَنيِنَي 
لَُكْم  ا  َمّ  )12( اأَنَْهاًرا  لَُّكْم  َويَْجَعل 
َوَقْد   )13( َوَقاًرا  يِ  َّ هلليِ تَْرُجوَن  ل 
�سورة     .  )14( اأَْطَواًرا  َخلََقُكْم 
نوح : الآيات : 10- 14    ·              
اهلل عز  ينزل رحمة  ال�ستغفار   
جل  قال  كما  عباده:  على  وجل 
َ لََعلَُّكْم  ُروَن اهلَلّ وعال: لَْول تَ�ْستَْغفيِ

: الآية :  النمل  تُْرَحُمون �سورة  
                  ·  46

ال�ستغفار ينف�ض الكروب ويفرج 
الهموم: عن عبد اهلل بن عبا�ض 
َقاَل   : َقال  عنهما  اهلل  ر�سي 
ُ َعلَيْهيِ َو�َسلََّم:  لَّى اهلَلّ يِ �سَ َر�ُسوُل اهلَلّ
ُ لَُه  �ْستيِْغَفاَر َجَعَل اهلَلّ َم اليِ ) َمْن لَزيِ
ْن ُكليِّ  َرًجا ، َوميِ يٍق َمْ ْن ُكليِّ �سيِ ميِ
َل  َحيُْث  ْن  ميِ َوَرَزَقُه   ، َفَرًجا  َهٍمّ 
ُب ( رواه اأبوداود )1518( ،  يَْحتَ�سيِ
 )248/1( “امل�سند”  واأحمد يف 

وغريهم. ·               
ال�سدور  ي�رسح  ال�ستغفار 

اأن  فيه  �سك  ل  مما  ويطهرها: 
نف�ض  على  اأثرا  ترتك  الذنوب 
املوؤمن وت�سدئ قلبه، م�سداقا 
على  ران  بل  كال  تعاىل:  لقوله 
�سورة  يك�سبون  كانوا  ما  قلوبهم 
املطففني الآية 14 . ·                  

عز   اهلل  معية  يوجب  ال�ستغفار 
وجل : عن اأبي هريرة – ر�سي 
اهلل  ر�سول  قال  قال:  عنه-  اهلل 
و�سلم: يقولهلل  -�سلى اهلل عليه 
ذكرن  ما  عبدي  مع  اأنا  تعاىل: 
وحتركت بي �سفتاه اأخرجه ابن 

ماجه.

�لكلمة �لطيبة رحيق �الأنبياء

رحيق  الطييِّب  الكالم  اإن 
املوؤمنني  ولغة  الأنبياء 
الُقّ  واملوؤمن  ال�سادقني، 
القراآن،  بخلق  تخلَّق  من  هو 
بت  وتهَذّ تفكريه،  ف�سما 
كلُّه  هذا  فانعك�ض  م�ساعره، 
فهو  وت�رسفاته،  كالمه  على 
يلفظ  ل  وقور،  رزين،  هادئ، 
اإل كالماً موزوناً طاهراً نقّياً، 
اأو  ياأمر مبعروف  اأن  ا  اإَمّ فهو 
ا اأن ي�سلح  ينهى عن منكر، واإَمّ
بني النا�ض، اأو يعني على عمل 
اإىل ما  ه القراآن  نافع وقد وَجّ
عليه جمال�ض  تكون  اأن  ينبغي 
املوؤمنني بقوله تعاىل- ل خرَي 
مـن  اإلَّ  َواُهْم  َنْ من  كثري  يف 

اأو  معروٍف  اأو  ب�سدقـٍة  اأََمـَر 
ه  النَّا�ض- كما وَجّ اإ�سالٍح بني 
يكون  اأن  وجوب  اإىل  القراآن 
كالمنا �سادقا موزونا يراد به 
، واإىل اإقامة  الو�سول اإىل القيِّ
املجتمع ال�سالح ال�سليم البنية، 
قال تعاىل-يا اأَيَُّها الَّذيَن اآَمنوا 
�َسديدا  قولً  وقولوا  اهلل  اتَّقوا 
يغفر  و  لكماأعمالكم  ي�سلح 
و  اهلل  يطع  من  و  ذنوبكم  لكم 
ر�سوله فقد فاز فوزا عظيما- 
وبني  الإن�سان  بني  فيما  هذا 
ا فيما  اإخوانه يف الإن�سانية، اأَمّ
دائم  فل�سانه  ربيِّه،  وبني  بينه 
والتمجيد  والتحميد  الت�سبيح 
والدعاء، ول يدور اإل بكلمات 

فاملوؤمن  هلل،  وال�سكر  كر  الذيِّ
�سلوكه �سلوك  ك،  قراآن متحريِّ
اأقوال  واأقواله  الأتقياء، 
الأنبياء، ل غ�سب، ول ُفح�ض، 
ول  مبالغة،  ول  اإ�سفاف  ول 
يلك  فاإنه  غ�سب  واإذا  لغو، 
النزلق  عن  وي�سونها  نف�سه 
يف مهاوي ال�سفاهة والبتذال، 
قدوته يف ذلك ر�سول اهلل �سلى 
ملك  الَّذي  و�سلم  عليه  اهلل 
الطييِّب،  بكالمه  النا�ض  قلوب 
الَّذي  منهله  ا  اأَمّ  ، ّ اللنييِ وقوله 
ي�ستلهم منه كنوز الكليِم ولآلئه، 
فهو القراآن الكرمي الَّذي �سبى 
اذ، وكالمه  القلوب ببيانه الأَخّ
وهكذا  ال�سل�سبيل  العذب 

األ�سنتهم  طهـرت  من  فاإن 
الإيان  بكلمة  اإل  تنطق  فلم 
باملعروف  والأمر  والتوحيد، 
يثبيِّتهم  املنكر،  عن  والنهي 
اهلل تعاىل ويوؤييِّدهم يف الدنيا، 
ال�رسيِّ،  رياح  تزعزعهم  فال 
امل�سائب،  عليهم  تق�سي  ول 
الآخرة؛  يف  ويثبيِّتهم  ويوؤييِّدهم 
منزل  اأَوّل  اإىل  و�سولهم  منذ 
واإىل  القرب،  وهو  منازلها  من 
اإىل  ال�رساط  يجتازوا  اأن 
فال  اجلنَّة،  يف  ق�سورهم 
النا�ض،  يحزن  حني  يحزنون 
ول ينالهم فزع حني يفزعون، 
والأمان،  الأمن  ون  يُلََقّ بل 

الم والطماأنينة والتحيَّة وال�َسّ
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر
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�سيفروليه �سيلفرادو 2019 اجلديدة كليًا تظهر ر�سميًا 

 2019 �سيلفرادو  عن  ر�سمياً  �سيفروليه  ك�سفت 
لتد�سينها  متهيداً  وذلك  كلياً،  اجلديدة 

كامل  اإ�سدار  مع  العاملي 
معر�ض  يف  تفا�سيلها 

ديرتويت لل�سيارات يف 14 يناير 2018.
اجلديدة  اأب  للبيك  نراها  التي  الن�سخة 
 ،Trailboss هي 
نرى  وكما 

واجهة  اكت�سبت   2019 ف�سيلفرادو  بال�سور 
اأمامية تطورية �سكلها مربع عدواين ي�سري اإىل 

قدراتها على الطرق الوعرة.
التفا�سيل  من  كثري  عن  �سيفروليه  تف�سح  مل 
اأب  البيك  اأن  روؤية  باإمكاننا  ولكن  الآن،  حتى 
�سبك   ،LED ونهارية  اأمامية  م�سابيح  لديها 
اجل�سد  باأنحاء  انبعاجات  �سخم،  اأمامي 

وخطوط من�سابة مينحها مظهراً مهيباً.
حتظى  حيث  باخللف،  ت�ستمر  التغيريات 
�سيلفرادو بباب جديد ل�سندوق التخزين عليه 
هنالك  اأن  كما   ،Chevrolet �سخمة  كتابة 
خلفي  م�سد  LED جديدة،  خلفية  م�سابيح 

املزيد  �سنعرف  مزدوج،  عادم  نظام  جديد، 
ن�سخة  اأن  لنا  يبدو  ولكن  املقبل،  يناير  خالل 
Trailboss �ستتميز بلم�سات �سوداء بال�سبك 
اأنها  كما  والعجالت،  وامل�سدات  الأمامي 
امليكانيكية  الإعدادات  من  بعديد  �ستحظى 

لتكون وح�ساً بحق على الطرق الوعرة.
هي  جمهولة  تزال  ل  املحركات  خيارات 
املوديل  باأن  قالت  �سيفروليه  ولكن  الأخرى، 
عالية  فولذية  بهيكلة  يحظى  ت�سميمه  املعاد 
ال�سالبة مع مزائج معدنية من الطراز الأول، 
واإثر ذلك �ستكون �سيلفرادو 2019 اأكرث خفة يف 

وزنها واأكرث �سالبة مقارنة بال�سابق.

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

بي اإم دبليو 
 M  X6

معدلة 
تلفت 

االنتباه 

�رشكة 3D Design قامت 
بالتعديالت اخلارجية على  

بي اإم دبليو M X6 هذه 
ال�سيارة، معظمها من األياف 

الكربون، مثل الأجنحة 
الأمامية واخللفية، ونا�رش 
هواء جديد وغطاء حمرك 

كربوين.
كما ح�سلت X6 اإم 

املعدلة على نظام عادم 
AkraPovic جديد 

وجنوط بطول 23 بو�سة 
ومل�سات �سوداء على �سبكة 
التهوية والرفرف وال�سقف، 
واأغطية مرايا جانبية من 
األياف الكربون بالنتقال 
للمق�سورة؛ نرى تعديالت 

داخلية خفيفة كذلك جلعلها 
اأكرث ريا�سية، مثل جلد 

وتخييط اأحمر على املقاعد 
الريا�سية وم�ساند الأذرع 
والأبواب ولوحة القيادة، 
بالإ�سافة اإىل زخرفات 

�سوداء م�سقولة وكربونية.
وقد حافظت ال�سيارة على 
حمركها التريبو املزدوج 
بدون تغيري، �سعة 4.4 

لرت بثماين �سلندرات بقوة 
567 ح�سان وعزم دوران 
553 رطل-قدم، ما ي�سمح 

لل�سيارة بالت�سارع من ال�سفر 
اإىل 100 كلم\�ض يف 4.2 
ثانية ب�رشعة ق�سوى عند 

250 كلم\�ض.

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

اأعلنت لند روفر عن موعد تد�سني ديفندر اجلديدة يف اأواخر 2018 يف �سكلها الإنتاجي النهائي، ولي�ست ك�سيارة اختبارية 
ممهدة للموديل الإنتاجي كما هو املعتاد.. ويُذكر اأن ديفندر اجلديدة �ستلعب دورا رئي�سيا يف احتفالية لند روفر بالذكرى 
ال�سبعني لتاأ�سي�سها العام القادم. وياأتي قرار ال�رشكة بالتخلى عن تقدمي ن�سخة اختبارية لديفندر خوفا من التقليد ال�سيني 
ال�سهري ملوديالتها.. ولكن يف عام 2011، قدمت ال�رشكة بالفعل �سيارة DC100 الختبارية، والتي كان من املفرت�ض اأن متهد 
لديفندر اجلديدة، ولكن ردود فعل النقاد كانت بالغة ال�سلبية لدرجة دفعت لند روفر للتخلي متاما عن الت�سميم والبدء من 
جديد. وقد حظت ديفندر القدمية ب�سعبية ل باأ�ض بها، حيث مت بيع 20،000 ن�سخة منها �سنويا، ولكن لند روفر بحاجة اإىل 
بيع 100،000 ن�سخة �سنويا على الأقل من ديفندر اجلديدة جلعل عملية التطوير والت�سويق منطقية ماليا وربحّية و�سرتتكز 
ا�ستخدامها  مت  والتي   ،D7u هيكلة  من  معدلة  ن�سخة  على  اجلديدة  ديفندر 
بالفعل يف رينج روفر ورينج روفر �سبورت ودي�سكفري، كما �ستحظى 
 ،Ingenium عائلة  �سمن  وديزل  برتول  مبحركات  ال�سيارة 
وتاأمل  الوقود.  ل�ستهالك  جيدة  م�ستويات  ل�سمان 
اأن ت�سبح ديفندر اجلديدة املوديل  لند روفر يف 
الطرق  مع  التعامل  على  قدرة  الأكرث 
يف�رش  ما  تاريخها،  يف  الوعرة 
التقنيات  من  الوا�سع  املجال 
عليها  ح�سلت  التي  املحدثة 
ال�سيارة، وهي تقنيات مبنية 
على  ال�ستجابة  نظام  على 
يف  املتوفر  الوعرة  الطرق 

دي�سكفري.

و�ستنطلق مبيعاته املوديل اجلديد يف مو�سكو، مطلع العام املقبل، ب�سعر 
مر�سيد�ض من فئة "A". فيما اأعلنت ال�رشكة اأن موديلها اجلديد ي�سلح 
ما  ال�سيارة  فاإن  الإعالن  الرغم من هذا  وعلى  الطرق  لل�سري يف جميع 

زالت اأمامية الدفع. كما اأن ارتفاعها عن الأر�ض انخف�ض بـ 10 ملم.
يذكر اأنه ك�سف عن هذه ال�سيارة، التي يزيد �سعرها عن ثمن "برامو�ض" 
ومت  جنيف  يف  املا�سي  الربيع  خالل  دولر،  اآلف   5 بـ  الأبواب  ثنائية 
تزيني ال�سيارة مب�سدات مميزة وعجالت قيا�سها 16 بو�سة �سنعت من 
الكروم  من  عادم  واأنبوب  معتم  خلفي  بزجاج  وزودت  خفيفة،  �سبائك 
األف   30 من  )اأقل  ال�سيارة  على  للح�سول  الرو�سي  امل�سرتي  و�سيدفع 
املوديل  هذا  اإنتاج  املرتفع مبحدودية  الثمن  ال�رشكة  وف�رشت  دولر(، 
وتنوي ال�رشكة طرح �سيارتها يف رو�سيا مبحرك تريبو واحد ب�سعة 0.9 
طراز  من  الأوتوماتيكي  ال�رشعة  و�سندوق  ح�سانا   90 قوة  ينتج  لرت، 

."twinamic"

مو�سكو بانتظار �سمارت" الفاخرة" 
ب�سعر مر�سيد�س

تعرف على مميزات وعيوب تويوتا 
راف 4 موديل 2018

تويوتا راف 4 مت تقدميها لأول مرة يف 1994، ومنذ ذلك الوقت حافظت على 
مكانتها عاملياً، وبعد ح�سول جيلها الرابع على �سكل حمدث، دعونا ن�ستعر�ض 

اأبرز مميزاتها وعيوبها.
املميزات

كفاءة عالية با�ستهالك الوقود: ت�ستهلك راف 4 متو�سط 9.06 لرت عن كل 100 
كيلومرت تقطعه، وهي اأرقام ممتازة بقطاع الكرو�ض اأوفر.

م�ساحة وا�سعة
 �سكل راف 4 وخ�سي�ساً جوانبها متنحها م�ساحة وا�سعة جللو�ض الركاب براحة 

تامة ولتخزين الأمتعة.
�سحيح هدوء  القيادة:  اأثناء 

لي�ست  اأنها 

 CLS-Class عن  ال�ستار  بنز  مر�سيد�ض  اأزاحت   – نت  املربع 
رفقة  لل�سيارات  اجنلو�ض  لو�ض  معر�ض  يف   2019 كلياً  اجلديدة 
الأناقة وموا�سفات مثرية لالهتمام.. وهاكم  بالغ  ت�سميم ر�سيق 

اأهم 7 اأ�سياء جديدة حتظى بها الكوبيه.

�سلندرات م�ستقيمة  6 بـ  جديد  -1 حمرك 

رطل-قدم،   369 دوران  وعزم  ح�سان   362 بقوة  لرت   3 �سعة 
بف�سل ال�سحن التوربيني وموتور كهربائي �سغري.. وميثل اإ�سافة 
املحرك خطوة غري تقليدية ملر�سيد�ض، حيث جتعلها واحدة من 
بـ 6  ال�سيارات املعدودة التي ل تزال تعر�ض حمركات  �سانعات 

�سلندرات م�ستقيمة.

الإ�سدار الأول  2-

�سياأتي الإ�سدار الأول First Edition الإنتاجي املحدود من 
الأ�سود  الفاخر  نابا  ال�سيارة مبق�سورة خا�سة حتتوي على جلد 
على  متباين  ملون  نحا�سي  وتخييط  ملونة  نحا�سية  مبل�سات 
للخارجية،  وبالن�سبة  وغريها،  واملقاعد  الأو�سط  الكون�سول 
ف�سياأتي الإ�سدار مب�سابيح اأمامية LED وجنوط AMG متعدد 

الق�سبان بطول 19 بو�سة.

تقنيات   3-

�سالمة متطورة

ال�سائق من الرتطامات اجلانبية عرب دفعه بعيدا  ت�سمل حماية 
بجانب  ال�سدمة،  لتخفيف  بو�سة   2.75 بـ  ال�سطدام  موقع  عن 
حدوثها،  قبل  ال�سطدامات  تفادي  اأنظمة  من  وا�سعة  حزمة 
واأنظمة مالحة متطورة وخا�سيات حتذير متعددة لتنبيه ال�سائق 

يف خمتلف الظروف.

مقاعد -4 خم�سة 

على العك�ض من اجليلني ال�سابقني من ال�سيارة، تتوفر مر�سيد�ض 
�سممت  واإن  الآن،  مقاعد  بخم�سة   2019 موديل   CLS بنز 
الأمامية  للمقاعد  م�سابه  ب�سكل  اخللفية  املقاعد  مر�سيد�ض 

لإعطاء انطباع اأكرث ريا�سية عن املق�سورة.

Energizing Comfort -5 خا�سية 

هي خا�سية ت�سل اأنظمة الراحة الداخلية ببع�سها، مثل التحكم يف 
املناخ واملعطر ومدفئ املقاعد واملو�سيقى والإ�ساءة والتهوية 
واملا�ساج وغريها، خللق اأف�سل بيئة ممكنة ل�سمان راحة الراكب 

وا�ستمتاعهم بالرحلة.



 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

 ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�شحب  

SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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تفا�سيل جمموعة �أجهزة تلفزيونات 2018  من �سام�سونغ
ا�ستجابة للطلب املتزايد من قبل 
�سام�سونغ  ركزت  امل�ستهلكني، 
تطوير  على  اأي�ساً  العام  هذا 
جداً.  الكبرية  التلفاز   �سا�سات 
تلفزيونات  ت�سكيلة  وحتتوي 

 9 على   2018 �سام�سوجن 
 QLED، اأجهزة  من  فئات 
 ،UHD الفاخرة،   UHD
الكبرية  العر�ض  و�سا�ست 
جداً، واملتوفرة يف جمموعة 
متنوعة من الأحجام. وتتوفر 
 2018 العام  جمموعة  مناذج 
امل�سطحة  بال�سا�سات 

واملنحنية.
تلفزيونات QLED: تت�سمن 

تلفزيونات  جمموعة  مناذج 
بقيا�ض   Q9F جهاز   ،QLED
 Q8F وجهاز   ،)″88،″75  ،″65(
بقيا�ض )55″، 65″، 75″(، وجهاز 

Q7C  بقيا�ض )55″، 65″( وجهاز 
 )″75،″65  ،″55( بقيا�ض   Q7F
 ،″49( Q6Fبقيا�ض  وجهاز  
كما  و″82(.   ″75  ،″65  ،″55
 QLED تلفزيون  اأجهزة  تتميز 

املعززين،  والتباين  بالألوان 
 ،+HDR10 معيار  مع  وتوافقها 
املحيطي،  الو�سع  وخا�سية 

مع  الذكية  التلفزيونات  ومزايا 
 ،Bixby ال�سوتي  امل�ساعد 
بعد،  عن  للتحكم  واحد  وجهاز 
غري  الواحد  الت�سال  وخا�سية 

املرئي****.

الفاخرة:   UHD تلفزيونات 
 2018 العام  مناذج  تت�سمن 
جمموعتي الأجهزة،  هذه  من 

وتتميز   ،NU8000و   NU8500
ومزايا  بخ�سائ�ض  الأجهزة  هذه 
الكري�ستالية  كالألوان  متعددة 
وتوافقها  باحلياة،  الناب�سة 
وحلول   ،+HDR10 معيار  مع 
التلفزيونات  ومزايا  الكابالت، 
ال�سوتي  امل�ساعد  مع  الذكية 
Bixby، وجهاز واحد للتحكم عن 
وت�سمل   :UHD تلفزيونات  بعد 
 NU7100  2018 لعام  النماذج 
بقيا�ض)″40/43/50/55/65/75( 
  ،)″55/65( NU7300بقيا�ض  و 
�سور  على  كاحل�سول  متطورة 
 ،HDR و    4K UHD بدقة 
والت�سميم  الكابالت،  وحلول 
القدرات  من  والعديد  الرفيع 

الذكية للتلفزيونا

�سمرية بوجلطي

 »تويرت« تتيح توثيق �حل�سابات

 جلميع �مل�ستخدمني
اأعلن املدير التنفيذي لتويرت، جاك دور�سي، عن نية املوقع اإتاحة توثيق احل�سابات اأمام 

جميع امل�ستخدمني، فيما مل يف�سح عن معلومات تف�سيلية ب�ساأن كيفية تنفيذ عملية 

التوثيق، و�رّصح، خالل بث حي عرب تطبيق »بري�سكوب«: »تتجه النية اإىل فتح باب توثيق 

احل�سابات اأمام اجلميع«، وذلك خالل نقا�سه حول طرق التعامل مع الإ�ساعات، اإىل 

جانب اأ�ساليب مكافحة املحتوى غري القانوين.

فيما توّقع تقنيون اأن عملية التوثيق �ستتم عرب اإدخال بيانات وح�سابات اجتماعية اأخرى 

للم�ستخدم، مثل ح�سابات في�سبوك اأو اأي بريد اإلكرتوين اأو عن طريق رفع �سورة رقمية 

مل�ستند اإثبات هوية حكومي.

اأهم مزايا وموا�سفات ت�سكيلة 
�سام�سونغ لعام 2018:

�لو�سع �ملحيطي

املحيطي  الو�سع  يوفر 
معلومات مفيدة للم�ستهلكني 
حتى   – اليوم  مدار  على 
التلفاز  ي�ساهدون  ل  عندما 
ميكن  حيث  ن�سط،  ب�سكل 
املو�سيقى  ت�سغيل  للتلفاز 
عناوين  عر�ض  وكذلك 
حركة  وتقارير  الأخبار 
والتحديثات  املرور 
بالن�سبة  بالطق�ض.  املتعلقة 
ميكن  التي  للتلفزيونات 
ميكن  اجلدار،  على  تثبيتها 
يحاكي  اأن  املحيطي  للو�سع 
منط اجلدار خلف التلفزيون 
خللق تاأثريات ب�رصية مذهلة 
التلفزيون  فيها  يندمج 
الداخلية  البيئة  مع  ب�سال�سة 

للمنزل.

و�سلة واحدة غري 
مرئية

الو�سلة الواحدة غري املرئية 
نحيف  كابل  عن  عبارة  هي 
امل�ستهلك  قوة  بني  يجمع 
وال�سورة  ال�سوت  وبيانات 
اإىل التلفزيون. ولكونه يتوفر 
مرتاً،   15 حتى  ي�سل  بطول 
ومالءمة  راحة  يعزز  فاإنه 
احلاجة  ويلغي  امل�ستهلكني 
بالقرب من  التلفزيون  لو�سع 

البيانات اأو منافذ الطاقة.
قدرات  مع  ذكي،  تلفزيون 

Bixby امل�ساعد ال�سوتي
اأجهزة  ت�سكيلة  تتميز 
ذكية  بخ�سائ�ض   QLED
لإعداد  ثورية  طرقاً  توفر 
والعثور  التلفزيون  �سبط 
وي�ستخدم  املحتوى.  على 
جهد  بدون  الت�سجيل  و�سع 
الذكية  الأ�سياء  تطبيق 
للحد   *SmartThings
الذي  الوقت  من  كبري  ب�سكل 
�سبط  لإعداد  ي�ستغرقه 
اجلديد.  التلفزيون  جهاز 
ويتيح الدليل العاملي اجلديد 
عرب  الت�سفح  للم�ستهلكني 
والتلفزيون  البث  خدمات 
قائمة  خالل  من  املبا�رص 
واحدة بديهية. ومع امل�ساعد 
ميكن   ،Bixby ال�سوتي، 
ا�ستخدام   ** للم�ستهلكني 
لإظهار  ال�سوتية  الأوامر 
وتتبع  املف�سلة  براجمهم 

الأجهزة املتوافقة.

تقنية ترتيب 
الإ�ساءة ب�سكل 

متكامل ومبا�سر

تلفزيونات  توفر 
 Q9Fو  QLEDQ8F
م�ستوى  مع  مذهلة  �سورا 
تباين مثايل من خالل تقنية 
واملبا�رص  املتكامل  الرتتيب 
 Direct Full لالإ�ساءة  
ت�ستخدم  التي   ،Array
اإ�ساءة  مناطق  مع  لوحة 
بها  التحكم  يتم  ذكية  خلفية 
لتوفري  تلقائياً  و�سبطها 
لالألوان  مثايل  تباين  م�ستوى 
العميقة  والبي�ساء  ال�سوداء 

والنقية.

ت�سكيلة الأجهزة 
ال�سوتية

اأربعة  �سام�سونغ  تقدم 
جديدة  �سمعية  منتجات 
وغامراً  وا�سحاً  توفر �سوتاً 
ين�سجم مع الطرق املختلفة 
امل�ستهلكون  يف�سلها  التي 
امل�رصح  اأنظمة  لإعداد 

املنزيل اخلا�سة بهم.
 HW-K950 : مع مكربات 
والعلوية  الأمامية  ال�سوت 
توفر  اجلديدة،  واجلانبية 
HW- ال�سوت  مكربات 
K950 بتقنية دولبي اأمتو�ض 
ا�ستثنائية  �سينمائية  جتربة 
حميطي  ال�سوت  توفر 

.7.1.4
تتميز   :  HW-N650 
HW- ال�سوت  مكربات 
ت�سميمها  مت  التي   N650
األعاب  لع�ساق  خ�سي�ساً 
 Acoustic بتقنية  الفيديو 
ت�سع  التي   Beam
قلب  يف  امل�ستهلكني 

احلدث.
يتميز   :HW-NW700 
HW- ال�سوت  مكرب 
بت�سميمه   NW700
يتكامل  الذي  اجلداري 
اأجهزة  مع  مميز  ب�سكل 
ليوفرا    QLEDتلفزيون
منزلية  ترفيهية  جتربة  معاً 

متكاملة.
جهاز  يحتوي   :VL550 
VL550 على قر�ض معدين 
ميكن  نوعه  من  فريد 
اأي  على  تثبيته  للم�ستهلكني 
وا�ستخدامه  معدين  �سطح 
باملو�سيقى  للتحكم 

ب�سوتهم.
�سمرية بوجلطي

و��سنطن تك�سف عن 4 
 دول تهدد �أمريكا 

يف �لف�ساء �ل�سيرب�ين

جمموعة كوندور توقع 
�سر�كة مع جامعة م�سيلة

رو�سيا  كوت�ض،  دانيال  الأمريكية،  ال�ستخبارات  رئي�ض  و�سف 
يف  الرئي�سية  بالتهديدات  ال�سمالية،  وكوريا  واإيران  وال�سني 
الف�ساء ال�سيرباين وجاء يف تقرير كوت�ض للكونغر�ض: »رو�سيا، 
يف  الرئي�ض  التهديد  �ست�سكل  ال�سمالية،  وكوريا  اإيران  ال�سني، 
»نحن  كوت�ض:  املقبل«واأ�ساف  العام  يف  ال�سيرباين،  الف�ساء 
نعتقد اأن رو�سيا �ستجري عمليات �سيربانية مفتوحة ووا�سحة 
اإمكاناتها  ت�ستخدم  اأن  املتوقع  ومن  املقبل،  العام  خالل 
املقبل،  العام  »يف  كوت�ض:  اأوكرانيا«وختم  �سد  اجلديدة 
�ستوا�سل ال�ستخبارات الرو�سية وهيئاتها الأمنية اختبار البنية 

التحتية الأمريكية الهامة وكذلك حلفائنا«.

وقعت جمموعة كوندور ، ال�رصكة الرائدة يف ال�سوق اجلزائرية 
للمنتجات الإلكرتونية والأجهزة املنزلية والو�سائط املتعددة 
، وجامعة حممد بو�سياف يف م�سيلة عقد �رصاكة يف 8 مار�ض 

2018 يف برج بوعريريج التدريب والبحث.
مت توقيع العقد بوا�سطة MM. عبد الرحمن بنحمادي ، رئي�ض 
جمل�ض اإدارة جمموعة كوندور وباداري كامل ، رئي�ض جامعة 
حممد بو�سياف يف م�سيلة.ح�سب البيان ت�سلمت الو�سط ن�سخة 

منه 
يف  بو�سياف  حممد  وجامعة  جروب  كوندور  بني  ال�رصاكة 
وتدريب  بحث  عمليات  وتنفيذ  تطوير  اإىل  توؤدي  م�سيلة 
وتوجيه مهني من�سقة اأو م�سرتكة بني ال�رصيكني. �سيتم تنظيم 
العديد من التبادلت املنتظمة حول مو�سوعات تفكري وعمل 
م�سرتك. كما �ستن�سئ جمموعة كوندور وحدة اأبحاث و�ستكون 
باأن�سطتها  املتعلقة  البحث  مو�سوعات  متويل  على  قادرة 
يف  الدكتوراه  لطالب  بحثية  منح  منح  خالل  من   ، وروؤيتها 

امل�ستقبل يف اجلامعة حول موا�سيع متعددة.
من جانبها ، �ستقدم جامعة حممد بو�سياف يف م�سيلة حلولً 
�سي�سمن  لل�رصكات. كما  واملتنوعة  الفنية  للم�سكالت  عاملية 
كوندور  جمموعة  ِقبل  من  داخلًيا  املقدم  التدريب  احرتاف 
؛ بالإ�سافة اإىل اإ�سفاء الطابع الحرتايف على مدربي جمموعة 
اجلديدة. التدري�ض  واأدوات  اأ�ساليب  مع  يتما�سى  مبا  كوندور 

وا�ساف البيان انه 
�سمرية.بوجلطي

 �لك�سف عن �سعر غاالك�سي 
�إ�س 9 يف �ملنطقة �لعربية

بال�ض«،   9 اإ�ض  و«غالك�سي   »9 اإ�ض  غالك�سي  هواتف  و�سول  �سام�سونغ،  �رصكة  اأعلنت 
الهواتف  اأبرز مميزات  اإىل  يتعرفوا  اأن  للم�ستهلكني،  ال�رصكة  واأتاحت  الإمارات  اإىل دولة 
اجلديدة، من خالل فعالية اأقيمت يف منطقة برج خليفة بدبي واأكدت ال�رصكة اأن ال�ساد�ض 

ع�رص من ال�سهر احلايل، �سيكون موعد اإطالق الهواتف اجلديدة يف �سوق الإمارات.
ويبداأ �سعر »غالك�سي اإ�ض 9« من ) 844 دولر اأمريكي(، واأعلنت ال�رصكة اجلنوبية هاتفيها، 
املتقدمة  الكامريا  مثل  ميزات  فيهما من  النقاب عما  وك�سفت  املا�سي،  اأواخر فرباير 
لل�سم�ض  م�سادة  و�سا�سة  �سوتية  ميزات  عن  ف�سال  ببطء،  الفيديو  ت�سوير  على  القادرة 

ومقاومة للغبار واملاء.



مبنا�سبة الإحتفال باليوم العاملي لأمرا�ض الكلى

حيث عربت املتحدثة خالل لقاء 
خ�ست به يومية » الو�سط » على 
هام�س تكرميها اأم�س من طرف 
وايل البويرة مبنا�سبة عيد املراأة 
و�سعها  من  ال�سديد  اأ�سفها  عن 
�سنوات   3 منذ  الن�سيان  طي  يف 
كاملة قائلة »يحز يف نف�سي كثريا 
 2015 منذ  يتذكروين  مل  اأنهم 
يف  باهرة  نتاج  حققت  اأين  رغم 
وقاريا  2016و2017 حمليا  �سنتي 
هذا  �سبب  الآن  حلد  اأفهم  ومل 
معنوياتي  يحبط  الذي  التجاهل 
ان  قبل   « الأحيان  من  كثري  يف 

ت�سيف ابنة منطقة ال�رشفة » كل 
اإمكانياتي  ما حققته جاء بف�سل 
اخلا�سة وباملنا�سبة اأ�سكر الوايل 
على  والريا�سة  ال�سباب  ومديرية 
معنوياتي  ترفع  التي  اللفتة  هذه 
لتحقيق  عزمية  وتزيدين 
على  ردها  ويف   « النجاحات 
�سوؤالنا حول اأهدافها امل�ستقبلية 
الآن  هديف   « لينا  البطلة  اأردفت 
النائج  اأف�سل  على حتقيق  العمل 
�سلوفاكيا  يف  العامل  بطولة  يف 
 2020 الأوملبية  والألعاب   2018
ل�سمان  اأ�سعى  حيث  طوكيو  يف 
هذه  قبل  اجليد  التح�سري 
تكون  التي  الهامة  املواعيد 
املناف�سة فيها �سديدة بني اأف�سل 

الريا�سيني يف العامل » ،ويف ختام 
حديثها اأ�رشت لعبة نادي احتاد 
اإجنازاتها  اإهداء  على  ال�رشفة 
روح  خا�سة  عائلتها  كافة  اإىل 

كثريا  و�سكرت  الراحلة  والدتها 
لها  منحت  التي  الو�سط  جريدة 
اجلمهور  على  الإطاللة  فر�سة 

اجلزائري.

اأح�سن مرزوق

الأحد 11  مار�س 2018 املوافـق   لـ 22 جمادىالثاين  1439ه

بطلة اإفريقيا يف امل�سارعة " خالل لينا " للو�سط

اأحتاج دعما لتحقيق اأهدايف يف البطولة العاملية والألعاب الأوملبية
نا�سدت بطلة اإفريقيا يف ريا�سة امل�سارعة وزن 62 كلغ »خالل لينا » جميع ال�سلطات وامل�سوؤولني 

على الريا�سة مل�ساعدتها ومنحها الدعم املعنوي واملادي الكايف من اأجل موا�سلة التالق ورفع 
الراية الوطنية عاليا يف املناف�سات القادمة .

فحو�سات جمانية  ملا يقارب 400 اإمراأة امل�سيلة
العاملي  باليوم  الحتفال  مبنا�سبة 
العاملي  اليوم  وكذا  للمراأة 
طبيبا   13 اأقام   ، الكلى  لأمرا�س 
ممر�سا   20 و  وعاما  اأخ�سائيا 
كمخرب  املخـابـر،  من  عدد  رفقة 
للفحو�س  مفتوحا  يوما  »ملوكي«، 
الثقايف  باملركز  املجانية 
وهو  امل�سيلة،  مبدينة  الإ�سالمي 
كبريا  ح�سورا  �سهد  الذي  اليوم 
تلك  اإجراء  يف  الراغبات  للن�ساء 
باملنا�سبـة  مت  اأين   ، الفحو�سات 

اإمراأة   400 يقارب  ما  فح�س 
ال�سغط  قيا�س  فحو�سات  �سملت 
مت  كما  والوزن،  الطول  الدموي 
باملنا�سبة تنظيم عدة حما�رشات 
األقاها خمت�سون يف اأمرا�س الكلى 
�رشوحا  عدة  خاللها  وقدمت   ،
كلوي،  ق�سور  ت�سجيل  لتجنب 
املخت�س  عنه  ك�سف  ما  ح�سب 
م�ستوى  على  الكلى  اأمرا�س  يف 
بامل�سيلة  الإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سة 
الدكتـور » عالء الدين ل�سفر«، باأن 

بامتياز  ناجحا  كان  املفتوح  اليوم 
فر�سة  و   ، اجلميـع  ب�سهادة  وذلك 
تتعرف  لكي  املتحدث،  ي�سيف 
اأمرا�س  عن  قرب  عن  املراأة 
الواجب  والإجراءات  الكلى 
باعتبارها  الكلية  اتخاذها حلماية 
يف  احل�سا�سة  الأع�ساء  بني  من 
هذا  اإ�ستغل  كما  الإن�سان،  ج�سم 
�سكـره  يوجـه  لكي  الفر�سة  الأخري 
ال�سحة من  للم�رشفني على قطاع 
قدموها  التي  امل�ساعدات  خالل 

لإجناح هذا اليوم املفتوح، �ساأنهم 
�ساأن املخابر امل�ساركة ، بالإ�سافة 
الدكاترة واملمر�سني،  اإىل زمالئه 
�ساربا موعدا مع ن�ساطات اأخرى، 
الأطباء  هوؤلء  مبادرة  باأن  علما 
املواطنني  طرف  من  ت�سجيع  لقيت 
اآخرين  اأطباء  يحذوا  لو  متنوا  الذين 
زمالئهم  حذو  تخ�س�سات  عدة  ويف 
م�ساعدة  بهدف  الكلى،  اأمرا�س  يف 

املر�سى املي�سورين واملحتاجني .
عبدالبا�سط بديار 

هدافه  اإن  بر�سلونة  نادي  قال 
عن  غاب  مي�سي  ليونيل  التاريخي 
يف  ملقا  اأمام  اأم�س  ليلة  مباراة 

الدوري  الـ28 من مناف�سات  املرحلة 
لأ�سباب  الليغا  القدم  لكرة  الإ�سباين 

عائلية.

فقد  اإ�سبانية،  اإعالم  و�سائل  وح�سب 
ابنه  ولدة  اإىل  مي�سي  غياب  يعود 
اأنتونيال  زوجته  تنتظر  اإذ  الثالث، 

روكوزو و�سع مولودها الثالث يف هذه 
يف  اأعلنت  قد  روكوزو  وكانت  الأيام 

نوفمرب املا�سي اأنها حامل.

حدث �سعيد مينع مي�سي من امل�ساركة اأمام مالغا

و�سف الرئي�س الفنزويلي نيكول�س 
مادورو، املفو�س ال�سامي حلقوق 
باأنه  احل�سني  رعد  زيد  الإن�سان 
قطعة �سطرجن حتركها اخلارجية 
الأمريكية، ومد�سو�س مثل ورم يف 

نظام حقوق الإن�سان.
اأم�س  لل�سحفيني  مادورو  وقال 
ال�سامي  »املفو�س  اجلمعة: 
الفنزويلي  اليمني  مت�سددي  من 
�سطرجن  قطعة  اإنه  الفا�سي، 

الأمريكية،  اخلارجية  حتركها 
نظام  يف  ورم  مثل  ومد�سو�س 
»اأنه  م�سيفا  الإن�سان«،  حقوق 
مبا  م�سداقية  كل  فقد  �سخ�س 
عن  براأيه  الإدلء  من  ميكنه  ل 

رعد  بن  زيد  الأمري  بلدنا«،وكان 
�سابق  وقت  قال يف  قد  احل�سني، 
املوالية  الفنزويلية  »القوات  اإن 
�سد  جرائم  ارتكبت  للحكومة، 

الإن�سانية.

الأمري زيد يثري غ�سب مادورو!

برج بوعريريج 

هالك 3 اأطفال غرقا داخل بئر ببلدية العنا�سر  
اأطفال غرقا م�ساء اجلمعة داخل بئر  هلك 3 
ببلدية العنا�رش )10كلم جنوب  برج بوعريريج( 
ح�سبما علم اليوم ال�سبت من م�سالح احلماية 
املدنية. و اأو�سح ذات امل�سدر اأن فرق الغو�س 
جثث  لالنت�سال  تدخلت  املدنية  للحماية 
الأطفال الثالثة )اأخوين و قريب لهما( الذين 

من  �سنوات   10 و   8 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح 
داخل بئر بعمق قرابة 3 اأمتار و ذلك بحي 400 
�سكن ببلدية العنا�رش ، و قد مت نقل ال�سحايا 
خل�رش  مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل 
م�سالح  فتحت  فيما  الولية  بعا�سمة  بوزيدي 

الدرك الوطني حتقيقا يف ظروف احلادث

مدينة اأدرار

حريق مهول و�سط  النخيل 
ليال  العا�رشة  ال�ساعة  حوايل  اأم�س  ليلة  �سب 
و�سط  النخيل  اأ�سجار  على  اأتي  مهول  حريق 
املواطنني  م�ساكن  من  بالقرب  ادرار  مدينة 
حيث  كبري  هلع  �سبب  اأين  اوريدو  و�رشكة 
وجندت  املدنية  احلماية  م�سالح  �سارعت 
من  واحلد  احلريق  لإخماد  الإمكانيات  كل 

جراء  الزمن  من  دام  �ساعتني  الذي  انت�ساره 
ت�ساعد ال�سنة النريان يف اأ�سجار النخيل اأمام 
الأمن  م�سالح  فتحت  كما  املواطنني  ده�سة 
حتقيقا ملعرفة الأ�سباب احلقيقية وراء هذا 

احلريق .
بو�سريفي بلقا�سم 

اإثر �سكتة قلبية مفاجئة

وفاة ال�سحفي بجريدة الوطن حممد العربي  

ريا�ض الفتح باجلزائر العا�سمة

حملة الك�سف املبكر عن �سرطان القولون وامل�ستقيم  

ب�سكرة 

حالت م�ستبه اإ�سابتها بداء احل�سبة   

باجلزائر  ال�سبت  اأم�س  اهلل،  رحمة  اإىل  انتقل 
جريدة  موؤ�س�سي  اأحد  و  ال�سحفي  العا�سمة، 
الوطن اليومية، حممد العربي اثر �سكتة قلبية، 
ح�سب ما علم لدى ق�سم التحرير لهذه اجلريدة 
،و قد بداأ حممد العربي، البالغ من ال�سن 65 
�سنة، م�سواره ال�سحفي بيومية املجاهد قبل 

اأن يطلق مع زمالء له يف املهنة، خالل �سنوات 
ال90، �سحيفة الوطن الناطقة باللغة الفرن�سية 
و التي عمل بها اإىل غاية وفاته ،و عرف الفقيد 
بتعليقاته حول الق�سايا الدولية ل �سيما امللف 
كان  ،و  الفل�سطينية  الق�سية  و  ال�سحراوي 

الفقيد اأب لطفلني. 

باجلزائر  الفتح  بريا�س  ال�سبت  اأم�س  انطلقت 
الك�سف  للتح�سي�س حول  العا�سمة حملة وطنية 
وذلك  وامل�ستقيم  القولون  �رشطان  عن  املبكر 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  بني  بالتعاون 
»مل�ساعدة  »الأمل  وجمعية  امل�ست�سفيات 
امل�سابني بال�رشطان. واأو�سحت رئي�سة اجلمعية 
مبنا�سبة  احلملة  هذه  تنظيم  اأن  كتاب  حميدة 

املنظمة  و�سعته  الذي  الأزرق  مار�س  �سهر 
�رشطان  حول  للتح�سي�س  لل�سحة  العاملية 
باجلزائر  اليوم  تنطلق  وامل�ستقيم  القولون 
ال�سهر  ذات  من   31 يوم  اإليها  لتعود  العا�سمة 
كل  وليات  التح�سي�سية  القافلة  جتوب  اأن  بعد 
من بجاية وباتنة وب�سكرة كعملية منوذجية ليتم 

تو�سيعها اإىل بقية الوليات خالل �سنة 2018 .

بداء  اإ�سابتها  م�ستبه  حالت  ت�سجيل  مت 
م�ساء  ب�سكرة  بولية  )البوحمرون(  احل�سبة 
ال�سبت  اأم�س  به  اأفاد  ح�سبما  اجلمعة  اأم�س 
حممد  ال�سكان  و  لل�سحة   املحلي  املدير  
احلالت  اأن  امل�سوؤول  ذات  واأو�سح   ، العايب 
ر�سدها  مت  عددها  يحدد  اأن  دون  امل�سجلة 
ببلدية  باأولد جالل وكذا  باملقاطعة الإدارية 
وتعكف  الولية  غرب  باأق�سى  امليعاد  راأ�س 
ت�سخي�س  على  حاليا  ال�ست�سفائية  امل�سالح 
نفي  اأو  تاأكيد  اأجل  من  بها  امل�ستبه  احلالت 

ذات  اإليه  اأ�سار  مثلما  املر�س  بهذا  اإ�سابتها 
امل�سدر.

حممد عي�سى يف زيارة عمل اإىل امل�سيلة 
والأوقاف،  الدينية  ال�سوؤون  وزير  يقوم، 
عمل  بزيارة   ، الثنني  غدا  عي�سى،  حممد 
يومني  تدوم   ، امل�سيلة  ولية  اإىل  وتفقد 
كاملني حيث ي�رشف خاللها على   اختتام 
الوطنية  للم�سابقة  النهائي  احلفل  فعاليات 
املاهر بالقراآن وكذا امللتقي الوطني الثاين 
حول الرتبية الروحية واثرها يف املحافظة 
احل�س  وترقية  الجتماعي  الن�سجام  علي 

املدين من تنظيم املنتدى الولئي للحركة 
�سي�رشف  كما  املدين  واملجتمع  اجلمعوية 
بولية  جامع  اكرب  تد�سني  مرا�سم  علي 
�سيقوم  كما   « الن�رش  »م�سجد  امل�سيلة 
يتفقد  ميدانية  بزيارات  الوزير  معايل 
بع�س  ويزور  القطـاع  مرافق  بع�س  خاللها 

املحطات الهامة .
عبدالبا�سط بديار 

  موقف ...
منذ �سنوات طويلة كنت اأتفادى عمدا اأي نقا�س 
عن راهن ال�سحافة يف اجلزائر لعتبارات كثرية 
منها ما هو �سخ�سي و منها ماهو عملي حيث 
مل يغري اأي نقا�س من الو�سعية القائمة ،و�سعية 
اخلا�رشون  و  فيها  منت�رش  ل  للجميع  مربكة 
باملمار�سة  املرتبطة  الأطراف  كافة  هم 

ال�سحفية.
كان  الكثيف   اليومي  العمل  خ�سم  ويف  لكن 
عن  التوقف  على  يجربين  وحيد  �سيئ  هناك 
بكل  و  جوارحي  بكل  معه  التفاعل  و  العمل 

اأحزان الدنيا..كان ذلك هو �سماعي بوفاة زميل 
من زمالء املهنة التي تاأكل اأولدها بكل �رشاهة 
مل  زميل  وفاة  خرب  �سقط  رحمة،البارحة  وبال 
حممد  الإعالمي  هو  ،و  �سابقا  بلقياه  اأت�رشف 
نتيجة  رحل  الوطن،الفقيد   يومية  من  العربي 
وقراء  عائلة  وراءه  ترك  و  طارئة  قلبية  اأزمة 
ينتظرون موتهم يف  الذين  الزمالء  و كثريا من 

حلظة ما.
لالأ�سف ال�سديد كتبت كثريا من التعزي و اأخبار 
النعي عن رفقاء املهنة و كانت كل حرف فيها 

يعيد اإىل الذهن �سور من فارقناهم لكنهم بقوا 
راب�سني يف القلب و الذاكرة قبل �سنوات فجعنا 
يف الرحيل املوؤمل ملديري ال�سابق يف اأ�سبوعية 
املوعد عبدالقادر طالبي و بعده كانت فاجعة 
ال�سحفي علي يون�سي ،و بني هذا و ذاك الرحيل 
الرتاجيدي  الرحيل  القدماء  الزمالء  ي�ستذكر 
للزميلني ف�سيلة جنمة و عادل زروق يف حلظة 
بها مغامرون ماأمورون �سنة 2001  جنونية قام 
،حافلة يقودها �سخ�س غريب ت�سحقهما حتت 

عجالتها  غري بعيد عن دار ال�سحافة .

هل ت�سدقونني اإذا اأخربتكم اأنني مل اأ�سمع طيلة 
م�سواري املهني عن �سحفي تويف ب�سكل طبيعي 
بل كان ذلك يتم عن طريق هذه الأ�سباب �سغط 
دموي و هو الغالب اأو �سكري اأو �رشطان..طبعا 
موؤ�رشات  اأي�سا  لكنها  القدير  العلي  اأقدار  هي 
اأن هذه املهنة باتت طريقا �رشيعا نحو املوت 
،ك�سحفيني ف�سلنا يف توحيد كلمتنا و جنحنا يف 
اأي وقت..فاإىل  ياأتي يف  للموت قد  ال�ست�سالم 

اللقاء يف موت قادم.

اأيها ال�سحفيون اإىل اللقاء يف موت قادم

وداد احلاج:

العدد : 4586/ 
الثمن : اجلزائر 

€1 10 دج - فزن�سا 
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اجللفة 

110 مليون دج لبلديتي حد ال�سحاري وعني اأفقه  
غالفا  اجللفة  ولية  خ�س�ست 
ماليا قدره 110 مليون دج لفائدة 
ال�سحاري  حد  بلديتي  من  كل 
م�ساريع  لتج�سيد  اأفقه  عني  و 
املعي�سي  بالإطار  ترقى  تنموية 

اأم�س  علم  ح�سبما  لل�سكان، 
الولية.  م�سالح  من  ال�سبت 
وكانت هاتان البلديتان الواقعتان 
نهاية  عرفتا  قد  الولية  ب�سمال 
ميدانية  زيارة  الفارط  الأ�سبوع 

قنفاف،  حمانة  اجللفة،  لوايل 
التنمية  واقع  على  وقف  الذي 
تخ�سي�س  عن  وك�سف  بهما 
مليون   60 بقيمة  مايل  غالف 
لبلدية حد ال�سحاري و 50 مليون 

األح  حيث  افقه  عني  لبلدية  دج 
�رشورة  على  املنتخبني  على 
ليكونوا  املواطنني  اإ�رشاك 
فاعلني »حقيقيني« يف التنمية من 

خالل تعزيز اآلية الت�ساور.
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