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 �س6

ا�ستنفار وم�سح يومي لـ 3500 كلم 

ب�شبب ندرته وبيعه باأ�شعار غري قانونية:

تقاذف التهم بني الوزارة وموزعي احلليب

 �س24

�س4

خلفا لنور الدين عالق 

تعيني فاروق باحمــــيد مديــــرا 
عــــــــاما جـــــــديــــــدا للجــــمارك

عدد الوفيات بلغ 5 حاالت ر�سميا

وزارة ال�صحة تعلن ال�ادي وورقلة ب�ؤرتني لداء احل�صبة
  �س6

�س12�س2

مولودية اجلزائر / مولودية وهرانالبويرة

د املركز  العميد يرت�سّ
 الـــثالث واحلمــــــراوة 

 لت�ســــــييق اخلــــــناق 
علــــــى ال�ســـــــــدارة

.     اإليا�س مرابط : اأوىل خطوات العالج العزل للمر�سى والتطعيم لذويهم

مت تعيني اأم�س الأحد فاروق باحميد يف من�صب املدير 
العام للجمارك اجلزائرية، وذلك خلفا لنور الدين عالق 

الذي كان قد مت تعيينه يف نوفمرب ال�صابق كمدير عام 
بالنيابة، بعد اأن مت اإنهاء مهام قدور بن طاهر.

 برهن اأنه القلب 
الناب�س للي�شرت

حمرز ي�سجل عودة 
قوية اإلـــى م�ســـــتواه 
�س24�س13ويرد على املنتقدين

�س5

 �س5

�س4

�س4 

 ا�شتنجدوا بولد عبا�س
 وطالبوه بتنحيته 

حمافظة عني مليــلة تثور 
�ســـــد ر�ســــــيــــد زحــــــايل

 تن�شيقية الأطباء املقيمني
 و احتادية ال�شحة

غــــــري م�ستــــــعديـــن 
للتنازل عن كرامتــنا 

املدير العام لل�شناعة التقليدية 
بوزارة ال�شياحة �شكري بن زعرور:

400 م�سارك يف �سالون 
ال�سنــــــاعات الــتقـــــليدية

ال�شندوق الوطني لل�شمان 
الجتماعي يف 2017

تعـــوي�ســــات العـــــطل 
 املــــر�ســية  جتاوزت

 16 مليـــــــار دينـــــــــار  
يف اإطار جت�شيد خمطط عمل اأفريبول:

انطالق دورة تكوينية 
 لــــــروؤ�ســــاء مـــــكاتــــــب

 االتـــــ�ســــال الوطــــــنية 

.      600 اإرهابي  يهددون احلدود اجلنوبية 



جرت مباراة ا�ستعرا�سية يف كرة القدم بني ن�سوة مدينة 
بوزقان يف تيزي وزووهي املبادرة التي نظمتها جمعية 
"اإقروا تالوين" املتعودة على تنظيم مثلهذا التظاهرات 
املبادرة  �سهدت  باملنطقة، حيث  والريا�سية  الثقافية 
كرة  مباراة  بلعب  قمن  واللواتي  قوية  ن�سوية  م�ساركة 
احتفاال  رائعة  م�ساهد  يف  التقليدية  باألب�ستهن  القدم 

باليوم العاملي للمراأة.
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ر�ؤية من الواقع
عني  فر�ض  الف�ساد  حماربة  اأ�سبحت 
الدولة  اأقرت  جزائري.اذ  كل  على 
اآليات وجملة من القوانني بغر�ض الردع 
واملكافحة،وافرد امل�رشع مواد حلماية 
املبلغني واإ�رشاك املجتمع املدين.كما 
عن  التبليغ  عدم  على  العقوبات  �سدد 
وا�سرتاكا  تواطئا  ذلك  واعترب  الف�ساد 
اخلا�سة  التعديالت  اجلرمية.ويف  يف 
لقانون العقوبات اأ�سبح للقانون املتعلق 
ومكافحته،والذي  الف�ساد  من  بالوقاية 
يعزز  انه  العامة  اأحكامه  يف  جاء 
يف  وال�سفافية  وامل�سوؤولية  النزاهة 
للوقاية  الرامية  التدابري  الت�سيري ودعم 

العديد  الدولة  اأن�ساأت  الف�ساد.كما  من 
الف�ساد  لر�سد  والهيئات  الدواوين  من 
ومتابعة  القذرة  العمليات  واإح�ساء 
مازال مل  الذي  ال�سيء  املف�سدين.لكن 
يف  ال�سفافية  هو  اليوم  غاية  اإىل  يفعْل 
التعامل وت�سيري ال�سوؤون العمومية بغية 
وت�سجعيه يف  املدين  املجتمع  اإ�رشاك 
م�ساركته  الف�ساد،وتعزيز  من  الوقاية 
يف ت�سيري ال�سوؤون العامة.وهذه النقاط 
االإدارة  بني  خالف  حمل  هي  بالذات 
يراد  ما  هناك  الن  املدين  واملجتمع 
امل�سوؤولية  من حتمل  والتهرب  اإخفائه 
نخر  خميفة  اأرقاما  الف�ساد  بلغ  بعدما 

خزائنها.كما  على  واتى  الدولة  ج�سد 
و�سائل  متكني  اإ�سكالية  القانون  يطرح 
على  احل�سول  من  واجلمهور  االإعالم 
،واقلها  بالف�ساد  املتعلقة  املعلومة 
املواطن  على  وال�سغط  االأعباء  رفع 
االإدارية  االإجراءات  تب�سيط  خالل  من 
بالرد على عرائ�ض و�سكاوى املواطنني 
اخلالف  نقطة  هي  االأخرية  وهذه 
الغابة. التي تخفي  وال�سجرة  الرئي�سية 
املواطنني  من  العديد  هناك  فاليوم 
بجرم  متابعون  واإطارات  واملوظفني 
طائلة  حتت  ويدخلون  الف�ساد  ك�سف 
اإ�ساءة  عن  اإخبارهم  ،ب�سبب   45 املادة 

والرتبح  ال�سلطة  وا�ستغالل  ا�ستعمال 
امل�رشوع  غري  واالإثراء  ر�ساوى  وتلقي 
يوؤكد  القانون  ان  االختال�ض.ورغم  و 
على حماية ال�سهود واخلرباء واملبلغني 
وهران  يف  مبلغني  اال  وال�سحايا 
من  قد طردوا  وورقلة  وب�سكرة  وجلفة 
وتوبعوا  توقيفهم  والبع�ض مت   ، عملهم 
واالأمثلة فيما  االأ�رشار املهنية  باإف�ساء 
الر�سائل  وعرب  باجلرائد  يوميا  ين�رش 
من  مدوية  �رشخات  يف  املفتوحة 
االأول  القا�سي  الرئي�ض  مطالبة  اجل 
التحقيق  وفتح  بالتدخل  البالد،  يف 
واإن�ساف املظلومني بعدما مت ترهيبهم 

هددت  كما  وتهديدهم  منهم  االنتقام 
يجعل  ال  ال�سلوك  وهذا   . عائالتهم 
�ساحلني  مواطنني  املجتمع  اأفراد  من 
االأبرياء  على  واقع  الظلم  يرون  وهم 
والف�ساد مي�سي ؟ . وخلق جمتمع واعي 
القانون  بتطبيق  يكون  واأفراد �ساحلني 
له  ومن  جماعة  او  لفئة  التحيز  دون 
الوطن فال  اجتاه  واجبات  عليه  حقوق 
بني  وال  واملوظف  امل�سوؤول  بني  فرق 
الف�ساد  عن  واملبلغ   ، واالأجري  الغفري 
ع�سو �سالح يف املجتمع ويتمتع ب�سفة 

املواطنة احلقة .

بحث يف فائـدة مدير نقـل اجللفة ؟!
باجللفة  النقل  قطاع  يعي�ض   
كامل  عرب  كبرية  فو�سى 
الطويلة  منها  اخلطوط 
بلديات  اغلب  يف  والداخلية 
النقل  وخا�سة   . الوالية 
الكربى  املدن  داخل  احل�رشي 
حيث   . الوالية  عا�سمة  ومنها 
اأ�سبح الو�سع ال يطاق يف غياب 
ل�سري املركبات وحتى  خمطط 
املدير  غياب  ويف   . الراجلني 
الوالئي الذي عمر كثريا والذي 
مهامه  اأداء  يف  يتماطل  كان 
حيث يوؤكد باأنه حممي وم�سنود 
برئي�ض  القوية  لعالقته  نظرا 
اذ   ، ال�سابقني  والوايل  الديوان 
القطاع.  اإدارة  مهمة  يف  ف�سل 

االن�سغاالت  اأهم  بني  ومن 
املطروحة والتي تتطلب تدخال 
النقل  �سيارات  و�سعية  �رشيعا 
واختيار  والفردي  احل�رشي 
بع�ض  وعزوف  املحطات 
يف  اخلدمة  اأداء  عن  ال�سائقني 
يف  والتالعب  الرقابة  غياب 
الع�سوائية  والزيادات  الت�سعرية 
االأحياء  لبع�ض  التوجه  ورف�ض 
والقطب  بربيح  خا�سة 
�سكنات  اجلديد)  احل�رشي 
وبورغدة  وبوتريفي�ض  عدل( 
وحا�سي  بلعبا�ض  ودلولة 
والزريعة  معمروال�سطيحة 
وبنات  االأزهرية  والزاوية 
ف�سل  �رشورة  مع  بلكحل. 

خطوط اأحياء بلبي�ض ومئة دار 
عن حمطة بوتريفي�ض وبورغدة 
جديدة  اأماكن  وحتديد   .
املحطات  غياب  يف  للتوقف 
مما   . عليها  املتفق  واالأماكن 
عا�سمة  داخل  فو�سى  �سكل 
املواطنون  ي�ستكي  .كما  الوالية 
داخل  النقل  �سيارات  حاالت  من 
الروائح  انبعاث  خا�سة  املدينة 
الكريهة من ارجل بع�ض ال�سائقني 
والتدخني داخل ال�سيارة والهندام 
غري الالئق وا�ستعمال املو�سيقى 
البذيئة  والكلمات  القيادة  اأثناء 
واخل�سونة يف تعامل البع�ض وعدم 
التوقف لنقل كبار ال�سن والعجزة 

...الخ

البويرة

مواطنو زبربورة يحتجون 
اأمام مقر الوالية

مباراة كروية بني 
ن�سوة بوزقان

نظم �سبيحة اأم�ض ع�رشات من مواطني قرية 
مقر  اأمام  حا�سدة  اإحتجاجية  وقفة  زبربورة 
واجلهات  ال�سلطات  ملطالبة  البويرة  والية 
املعنية االإلتفات اىل و�سعيتهم التي و�سفوها 
 " ليومية  منهم  ممثلني  ت�رشيحات  خالل 
اأ�ساروا  الو�سط " باملزرية والكارثية ، حيث 
الهام�ض منذ �سنوات  ان قريتهم تعي�ض على 
وكانت  التنمية  بوادر  اأي  اإليهم  ت�سل  ومل 
خمتلف  طرف  من  ن�سيبهم  الزائفة  الوعود 
ال�سنوات  مر  على  املنتخية  املجال�ض 
رفع  ال�سياق  .ويف  االإنتخابية  واملواعيد 
املحتجون الفتات كتب عليها عبارات تعك�ض 
الو�سع املرزي الذي يرزحون حتته على غرار 
" ال للوعود الكاذبة " و " ال للحقرة والتهمي�ض 

" و" "بركات 50 �سنة تهمي�ض " وغريها .
اأ.م

متثال  امللك "ما�سيني�سا"  

واجهة اجلزائر العا�سمة يف 2018
لالأمني  االأخري  االإعالن   بعد 
للمحافظة  ال�سامية  العام 
�سي  لالأمازيغية 
املنتظر  فمن  الها�سمي  ع�ساد 
اجلزائر  تتزين  واجهة  اأن 
العا�سمة بتمثال موؤ�س�ض  الدولة 
النوميدية  امللك ما�سيني�سا  يف 
وعليه  بالعا�سمة  تافورة  �ساحة 
اأن  االإجناز  �ساأنه  هذا  فمن 
التاريخ  من  �سخ�سيات  ي�ستذكر 
اجلزائري القدمي   ليبقى را�سخا 
ال�ساعدة  االأجيال  اأذهان  يف 
تن�سى  تاريخها  العريق  ال  لكي 
 ، العظيمة  باالإجنازات  املليء 
مع  انتظار تن�سيب اأمثلة اأخرى 
الأبطال اجلزائر الذين مروا من 
هنا  لي�سجلوا اأ�سمائهم بحروف 

واليات  بع�ض  ذهب  يف  من 
يوغرطة  يف  الوطن  واملتمثلني 

البويرة  يف  وتاكفارينا�ض  بعنابة 
و�سيفاك�ض يف عني تيمو�سنت .

الف�ساد ، القانون و دور املجتمع املدين..

 w24 بالذكرى  بومردا�ض  بوالية  ي�رش  مدينة  احتفلت 
لرحيل اأحد اأبنائها امل�رشحي عبد القادر علولة، حيث 
املرحوم،  خ�سال  تربز  ثقافية  ن�ساطات  عدة  جرت 
لرفاق  املداخالت  من  عدد  اإلقاء  �سورة  يف  وذلك 
الدرب ومن عاي�سه من اأجل �رشد اأهم املحطات التي 
مّيزت م�سريته يف عامل امل�رشح، ومت التعريف بطريقة 
العمل التي عمل عليها عبد القادر علولة �سواء من حيث 

التمثيل غلى االإخراج وكتابة  ال�سيناريو. 

ي�سر حتتفل بالذكرى 24 
لرحيل علولة

احلفنـاوي بن عامـر غــول

65 باملائة من �سكان اجلزائر يرتكزون يف ال�سمال
الوزير  لدى  الدولة  كاتب   قال 
واالح�سائيات  االأول  لال�ست�رشاف 
م�سيطفى  ال�سبت  ب�سري  �سابقا 
باملائة   90 باأن  البليدة  من  املا�سي 
االقت�سادية  املوؤ�س�سات  ن�سيج  من 
باجلزائر يرتكز حول �ست مدن فقط 
 ، وهران   ، �سطيف   ، العا�سمة   : هي 
برج بوعريريج ، عنابة والبليدة ، واأن 
يف  يرتكزون  ال�سكان  من  باملائة   65
املدن ال�سمالية ما يعني خلال وا�سحا 
والتوازن  االإقليم  عدالة  معيارية  يف 
االإقليمي . واأ�ساف م�سيطفى يف ندوة 
نظمها  التي  الت�ساركية  الدميقراطية 
البلدي  للبليدة  ال�سعبي  املجل�ض 
غياب  باأن  الوالية  حما�رشات  بقاعة 

اىل  يعود  باجلزائر  االقليم  عدالة 
روؤية  يف  اجلغرافيا  مفهوم  هيمنة 
البالد  اأفقد  املركزي  ما  التخطيط 
الفر�ض  �سلم  على  مهمة  نقاطا 
قد  الوقت  واأن  واجلاذبية  والتناف�سية 
االإقليم  يقظة  مفهوم  لتطبيق  حان 

التقليدية  باملنهجية  االرتباط  لفك 
واالإدارة  العمران   : جماالت  يف 
وهي  ال�سيا�سات  وت�سميم  والتعليم 
توؤثر  مازالت  التي  املجاالت  نف�سها 
�سلبا على حجم اال�ستثمار وا�ستقرار 

ال�سكان ورقم النمو .



24 �ساعةالإثنني 12  مار�س 2018 املوافـق   لـ 23 جمادىالثاين  1439ه 3
عدد الوفيات بلغ 5 حالت ر�سميا

وزارة ال�سحة تعلن ال�ادي وورقلة ب�ؤرتني لداء احل�سبة
ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
واإ�سالح  وال�سكان 
وليتي  امل�ست�سفيات، 
ورقلة والوادي بوؤرا لداء 
)البوحمرون(،  احل�سبة 
كا�سفة اأن عدد احلالت 
بهذا  وفاتها  املوؤكد 
على  خم�سا  بلغت  الداء 
يف  الوطني،  امل�ستوى 
لقاح  اأن  تداركت  حني 
وفعال  متوفر  الداء 
املوؤ�س�سات  جميع  عرب 
داعية  ال�ست�سفائية، 
القلق  لعدم  املواطنني 

من انت�سار الداء.

واأما بخ�سو�س ما تناقلته 
الإعالم  و�سائل  بع�س 
الداء  انتقال  بخ�سو�س 
فاأبرزت  للعا�سمة، 
اأنه مت حتديد  الو�ساية 
فقط  واحدة  حالة 
وا�سفة  ال�ساعة  لغاية 
موؤكدة  باملعزولة،  اإّياها 
باهتمام  تتابع  اأنها 
كل  يف  الو�سع  تطورات 
بهذا  املعنية  الوليات 
على  م�سددة  الداء، 
كحل  التلقيح  �سرورة 

وحيد �سد الداء.
�سارة بومعزة

لبد من ك�سف اأ�سباب انت�سار احل�سبة

بقاط بركاين: احل�سبة الأملانية .. اخلطر الأكرب
اأغلب احلالت �سجلت و�سط البدو الرحل، مرابط:

اأوىل خط�ات العالج العزل للمر�سى والتطعيم لذويهم
الأطباء  عمادة  رئي�س  دعا 
ربطه  ات�صال  يف  بركاين  بقاط 
على  الرتكيز  اإىل  بـ«الو�صط«، 
الأملانية  احل�صبة  من  الوقاية 
ال�صارية  احل�صبة  من  اأكرث 
بخا�صة  ت�صيب  كونها  حاليا، 
يف  وت�صبب  احلوامل،  الن�صاء 
الرتكيز  مع  للأجنة،  ت�صوهات 
على التوا�صل مع الأولياء للنظر 
يف اإ�صكالت مقاطعة اللقاحات 
بقاط  اأو�صح  الفارطة.  ال�صنة 
الوزارة  حتديد  بعد  اأنه  بركاين 
للح�صبة  كبوؤر  ورقلة  للوادي 
املر�س  كون  خطوة  اأدنى  يعد 
انت�رش لوليات جماورة: ب�صكرة 
وباتنة، خا�صة اأنه يتم عن طريق 
ي�صاف  الأطفال،  بني  القرب 
لها  تعد  مل  امل�صافات  اأن  لها 
اأهمية، يف ع�رش �رشعة التنقل، 
لي�س  احل�صبة  باأن  متداركا 
�صجلت  واإن  اخلطري،  باملر�س 
منخف�صة  فهي  وفيات  حالت 

من  حالت   5 مثلت  كونها 
م�صاب،   2000 الإجمايل  العدد 
اجلميع  من  ي�صتدعي  ما  وهو 
عدم  الأهل  ومن  املبالغة  عدم 
منه،  لدرجة الرعب  التخوف 
�رشورة  على  ركز  حني  يف 
البوحمرون  انت�صار  اأ�صبا  ك�صف 
اأي  عاتق  على  تقع  وامل�صوؤولية 
جهة، �صواء الإدارة املركزية اأو 
املحلية، اأو �صعف التوا�صل مع 

الأولياء بخ�صو�س اللقاحات.
توجيه  على  حمدثنا  وركز 
اإن  هو  الأول  للوزارة  �صوؤالني 
ل،  اأم  ملقحني  امل�صابون  كان 
بح�صب  الإجابة  جاءت  حيث 
باأن  للوادي  ال�صحة  مديرية 
غري  امل�صابني  من  باملائة   77
ال�صورة  يعيد  ما  وهو  ملحقني، 
اللقحات  مقاطعة  حملة  اإىل 
اإتخاذ  دون  املن�رشمة،  ال�صنة 
اأي اإجرااءت من طرف الو�صاية 
م�صيفا  الحتياط،  يف  ت�صاهم 

من  جزء  تتحمل  الوزارة  اأن 
امل�صوؤولية كونها حددتا مواعيد 
اللقاحات يف اأوقات غري ملئمة، 
املدار�س  م�صتوى  على  اأولها 
املقاطعة  وحملة  الفو�صى  بعد 
فرتة  موعد  لها  ي�صاف  لهخا، 
اقتناء  اأن  معتربا  العطل، 
ت�صتعمل  مل  للقحات  اجلزائر 
يطرح عدة ا�صتفهامات، ويدعم 
وطنية  موؤ�ص�صة  ان�صاء  �رشورة 
موحدة  العملية  جتعل  للوقاية 
عرب كل الرتاب الوطني وي�صاهم 

فيها اجلميع.
�سارة بومعزة

الوطنية  النقابة  رئي�س  ك�صف 
اإليا�س  العمومية  ال�صحة  ملمار�صي 
مرابط، اأن اأهم املعلومات امل�صتقاة 
احل�صبة  داء  اأن  تو�صح  املنطقة  من 
تف�صت  اأنها  تك�صف  »البوحمرون«، 
يطبع  ملا  نظرا  الرحل،  البدو  و�صط 
لتبلغ  التنقل،  من  عي�صهم  طريقة 
بع�صها تعقيدات بلغت درجة الوفيات، 
م�صيفا اأن ما �صاعد على انت�صاره هو 
عودتهم  بعد  بالأ�صحاء  احتكاكهم 
اأن الأمر يقت�صي  ملناطقهم، يف حني 

العزل ما ل يقل عن اأ�صبوع.
اأو�صح مرابط، يف ت�رشيح لـ«الو�صط«، 
بخ�صو�س  ال�صحة  وزارة  اإعلن  باأن 
وورقلة  �صوف  وادي  وليتي  حتديد 
دخول  تقت�صي  احل�صبة،  لداء  كبوؤر 
على  تقدم  حيث  العزل،  مرحلة 
وطبية  �صحية  اإجراءات  م�صتواها 
وللتحقق  العدوى،  انت�صار  من  للحد 
بكل  به  املعمول  وهو  الإ�صابة  من 
�صوؤال  على  يعلق  مل  حني  يف  الدول، 
خطوة  كانت  اإن  ما  حول  »الو�صط«، 
بعد  خا�صة  متاأخرة  جاءت  الو�صاية 
باملنطقة،  وفيات  حالت  ت�صجيل 

وال�صكان  ال�صحة  وزارة  اأن  مو�صحا 
جلنة  اأوفدت  امل�صت�صفيات  واإ�صلح 
التقرير  خل�صة  على  وبناء  حتقيق 
جاءت خطوتها احلالية، اأما بخ�صو�س 
ال�صبب وبناء على املعلومات القادمة 
من مكاتب النقابة حمليا عرب الوادي 
كان  واإن  اأنه  مرابط  فاأو�صح  وورقلة، 
ل ميكن حتديد الأ�صباب بدقة، اإل اأن 
النقابيني والأطباء بامليدان، اأو�صحوا 
البدو  و�صط  كانت  احلالت  اأغلب  اأن 
التنقل  حياتهم  يطبع  والذين  الرحل، 
كونه ل اأماكن قارة لهم وي�صعب الأمر 
من التكفل باحلالت �صحيا لأنهم يف 

تنقل م�صتمر.
من  ينطلق  اأنه  فقال  العلج:  اأما 
نوع  بها  يت�صبب  الإ�صابة  كون  العزل 
من الفريو�صات ول تعالج بامل�صادات 
احلل  وهو  بالتطعيم  بل  احليوية، 
عزل  ليتم  الأخري،  هذا  توفر  موؤكدا 
بهم،  �صحيا  والتكفل  املر�صى 
الأعرا�س  ترتاوح حالتهم بني  والذين 
اأن  اإل  واإ�صهال  �صعال  من  الب�صيطة 
على  معقدة  تاأتي  اأخرى  حالت 
ما  وهو  التنف�صي  اجلهاز  م�صتوى 

على  اأو  للم�صت�صفى،  النقل  يقت�صي 
واأبرز  الع�صبي،  اجلهاز  م�صتوى 
الأطفال  و�صط  ت�صجل  التعقيدات 
حلد  توؤدي  قد  بالعنني  بخا�صة 
الإ�صابة بالعمى، اإل اأنها تبقى حالت 
نادرة، وميكن للتكفل باملر�صى من اأن 
متر احلالت ب�صلمة، من خلل اتباع 
الأدوية  وت�صليمهم  العلج:  خطوات 
اإجباريا  العزل  ويبقى  والفيتامينات 

ملدة ل تقل عن الأ�صبوع اأو 10 اأيام.
واأ�صاف اأن التطعيم لبد من اأن ميتد 
لعائلة امل�صاب ومن حوله بعد عزله، 
ي�صتفيد  حيث  ملقحا،  كان  واإن  حتى 

من جرعة مناعة داعمة.
�سارة بومعزة

كرون�ل�جيا انت�سار داء احل�سبة
بداء  الإ�صابة  اأوىل حالت  وتعود   
احل�صبة اإىل اأواخر جانفي الفارط، 
عن  اإعلم،  و�صائل  نقلت  اأين 
ت�صجيل حالت اإ�صابة بالبوحمرون 
ت�صاعدت تعقيداتها لدرجة اإدخال 
بولية  للم�صت�صفيات  امل�صابني 

الوادي.
تاأكيد  مت  فيفري:  منت�صف 
ولية  م�صتوى  على  الإ�صابات 
امل�صالح  طرف  من  الوادي 
من  اأزيد  رقم  وحتديد  ال�صحية، 
البوحمرون  ملر�س  حالة  مائة 
حالة   1500 من  واأكرث  موؤكدة 
16حالة  بينها  من  فيها  م�صتبه 
الطبية،   املراقبة  حتت  موجودة 
عرب 14 بلدية على م�صتوى الولية، 
ووفاة طفلة اأعلن عن حالتها مدير 

ال�صحة بالولية علي اإيتيم .
انتقال  ت�صجيل  مار�س:  بداية 
م�صتبه  حالت  ت�صجيل  مت  الداء 
ب�صكرة  بح�صب  املدير  اإىل  فيها 

حممد  وال�صكان  لل�صحة   املحلي 
العايب، حمددا احلالت امل�صجلة 
اأن يحدد عددها مت ر�صدها  دون 
جلل  باأولد  الإدارية  باملقاطعة 
وكذا ببلدية راأ�س امليعاد باأق�صى 

غرب الولية.
ال�صحة  وزارة  دعت  مار�س:   17
امل�صت�صفيات  واإ�صلح  وال�صكان 
فريو�صي  �صد  الأطفال  تلقيح  اإىل 
واحل�صبة  )بوحمرون(  احل�صبة 
ظهور  بعد  خا�صة  الأملانية 
بع�س  يف  جديدة  اإ�صابة  حالت 
حملتي  »ف�صل«  ب�صبب  الوليات 
و   2017 يف   املنظمتني  التلقيح 
الوقاية  مدير  واأرجع    .  2018
الدكتور  بالوزارة  ال�صحة  وترقية 
جمال فورار »ظهور بع�س حالت 
الأملانية«  واحل�صبة  احل�صبة 
»عزوف  اإىل  الأوىل  بالدرجة 
خلل  اأبنائهم  تلقيح  عن  الأولياء 
مار�س  يف  املنظمتني  احلملتني 

2017 و ما بني 25 دي�صمرب  2017 
م�صت  التي  و   2018 جانفي  و7 
الفئة  باملائة فقط من  »ن�صبة 40 
امل�صتهدفة التي  ترتاوح اأعمارها 
ذات  واأو�صح  �صنة«.   و14   6 بني 
حملت  »ف�صل  اأن  امل�صوؤول 
واحل�صبة  احل�صبة  �صد  التلقيح 
وعودة  باخلطر  ينذر  الأملانية 
لدى  القاتلني  الفريو�صني  هذين 
غرار  على  معا«  وال�صغار  الكبار 
-كما  الوادي  ولية  �صهدته  ما  
اأ�صاف- خلل الأيام الأخرية وذلك 
وفاة  و  موؤكدة  حالة   18 بت�صجيل 
انتقال  بعد  الرابعة  �صن  يف  طفل 
العدوى اإليه من اأطفال متمدر�صني 
بحر  التلقيح.  من  ي�صتفيدوا  مل  
الأ�صبوع الفارط: اأكد وزير ال�صحة 
امل�صت�صفيات  واإ�صلح  وال�صكان 
تيارت   من  ح�صبلوي  خمتار  
فتحت  قد  الوزارية  دائرته  اأن 
اأ�صباب  ملعرفة  وبائية   حتقيقات 

البوحمرون   لداء  الوبائية  احلالة 
كا�صفا  ورقلة،  و  الوادي  بوليتي 
اإ�صابة  حالة   600 ت�صجيل  عن 
وليتي  من  بكل  البوحمرون  بداء 
الوادي و ورقلة مما  اأدى اإىل بع�س 
الوباء  هذا  جراء  الوفاة  حالت 
والبالغني.  الأطفال  �صفوف  يف 
التحقيق  فتح  اأ�صباب  وحددت 
اأ�صباب انت�صار هذا  بهدف معرفة 
موؤكدا  الوليتني،   بهاتني  الوباء 
وبائية  حول هذا  اأنها »حتقيقات 
املر�س الذي يبقى الدواء الوحيد 
له هو اللقاح«، م�صريا اإىل »اأنه مت  
املا�صية  ال�صنوات  خلل  ت�صجيل 
تلقيح  من  منخف�صة  جد  ن�صبة 
البوحمرون   داء  �صد  الأطفال 
رغم  التلقيح  على  العزوف  ب�صبب 
اأن اللقاحات يف اجلزائر ت�صتجيب 
للمعايري الدولية  وهذا العزوف هو 
التي  الوبائية  احلالة  اأ�صباب  اأحد 

عرفتها هاتني الوليتني«.

ترتاوح اأعمارهم بني 6 اأ�سهر و42 �سنة

 13 حالة م�سك�ك يف اإ�سابتها
 باحل�سبة بت�سم�سيلت

العمومية  املوؤ�ص�صة  مدير  ك�صف 
ال�صت�صفائية بالنيابة بت�صم�صيلت ر�صيد 
بن �صعيد، ت�صجيل املوؤ�ص�صة لـ13 حالة 
م�صكوك يف اإ�صابتها بداء البوحمرون، 
خلل الأيام املا�صية، حيث اأو�صح يف 
باأن  الأنباء اجلزائرية،   لوكالة  ت�رشيح 
التي  فيها  امل�صكوك  احلالت  هذه 
و42  اأ�صهر   6 بني  ما  اأعمارها  ترتاوح 
�صنة مت اأخذ عينات للدم منها لتحليلها 
للجزائر  با�صتور  معهد  م�صتوى  على 
من  الإ�صابة  �صيحدد  الذي  العا�صمة 

عدمها.
واأو�صح بخ�صو�س احلالت حالة واحدة 
تخ�س امراأة تبلغ من العمر 28 �صنة من 
قرية بني مايدة بلدية تي�صم�صيلت من 
جمموع الأ�صخا�س الـ 13 ل تزال حاليا 
العلج  لتلقي  الأوبئة  طب  م�صلحة  يف 
ال�رشوري، يف حني اأن معظم الإ�صابات 
الذين  الأطفال  تخ�س  فيها  امل�صكوك 

اأ�صهر   6 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح 
الطبيبة  اأ�صارت  بدورها    . �صنة  و14 
باملوؤ�ص�صة  الأوبئة  طب  يف  املخت�صة 
لتي�صم�صيلت  ال�صت�صفائية  العمومية 
الدكتورة بدال اأمال باأن ذات املوؤ�ص�صة 
الأيام  خلل  �صجلت  ال�صت�صفائية 
املا�صية حالتني م�صابتني بداء احل�صبة 
موؤكدتني تنحدران من بلديتي النا�صورة 
وحمادية ولية تيارت حيث مت التكفل 
يف  حاليا  وهما  م�صتعجلة  ب�صفة  بهما 
اتخذت  وقد  جيدة.  �صحية  و�صعية 
ال�صت�صفائية  العمومية  املوؤ�ص�صة 
بالنيابة  مديرها  ح�صب  لتي�صم�صيلت 
ال�صتعجالية  الإجراءات  كافة 
اللقاحات  توفري  خلل  من  ال�رشورية 
املتخ�ص�س  الطبي  والفريق  والأدوية 
للتكفل الطبي باأي حالة متوقعة م�صابة 

بهذا املر�س بالولية.
�س.ب/ واأج
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تن�صيقية الأطباء املقيمني و احتادية ال�صحة

غري م�ستعدين للتنازل عن كرامتنا
.        طايلب حممد: ال�سنة البي�ساء خيار وارد اإذا مل نلتم�س النية اجلادة يف اال�ستجابة ملطالبنا

.       خمي�س علي: اإيقاف اأجرة احلد االأدنى من اخلدمة اإجراء تع�سفي هدفه ك�سر االإ�سراب
�صبيحة اللقاء الذي دعا اإليه وزير التعليم العايل الطاهر حجار مع ممثلي الأطباء املقيمني من اأجل مناق�صة م�صاألة الدورة ال�صتدراكية 

لمتحان نهاية التخ�ص�س  DEMS اأكد كل من طايلب حممد ممثل عن التن�صيقية الوطنية للأطباء املقيمني وخمي�س علي ع�صو 
الحتادية الوطنية لل�صحة بان الأطباء املقيمني يرحبون باأي مبادرة للحوار اجلاد تدعو اإليها ال�صلطات املعنية من اأجل البت يف ق�صيتهم 

غري اأن هذا ل يعني التنازل عن مطالبهم امل�صروعة. 

يحي عواق  

عن  ممثل  حممد  طايلب  �أكد 
للأطباء  �لوطنية  �لتن�سيقية 
�ملقيمني يف �ت�سال هاتفي جمعه 
�ملبادرة  باأن  �لو�سط  بجريدة 
�لعايل  �لتعليم  وزير  بها  قام  �لتي 
حجار  �لطاهر  �لعلمي  و�لبحث 
�لدورة  م�ساألة  مناق�سة  �أجل  من 
نهاية  للمتحان  �ال�ستدر�كية 
من  �لتي    DEMS �لتخ�س�ص 
 18 بتاريخ  �نطلقها  �ملزمع 
مار�ص �جلاري وذلك بعد مقاطعة 
للمتحانات يف  �ملقيمني  �الأطباء 
�الإ�رض�ب  ب�سبب  �لعادية  دور�تها 
باأنها مبادرة  تاأتي يف �لوقت �لبدل 
�لوزير  خللها  من  ي�سعى  �ل�سائع 
�لبي�ساء  �ل�سنة  �سبح  تفادي  �إىل 

باأنه  �ملتحدث  ب�ساأنه  �أكد  �لذي 
ي�سفر  مل  حال  يف  جد�  و�رد  �أمر 
يتعلق  فيما  جديد  �أي  عن  �للقاء 
ينادي  �لتي  �مل�رضوعة  باملطالب 
بها �الأطباء �ملقيمني مند �أزيد من 

04 �أ�سهر من �الآن.
�لوطنية  �لتن�سيقية  ممثل  نوه  كما 
حممد  طايلب  �ملقيمني  للأطباء 
�لوزير  �إليها  دعا  �لتي  باملبادرة 
جانبه  من  موؤكد�  حجار  طاهر 
م�ستعدون  �ملقيمني  �الأطباء  باأن 
مع  �حلو�ر  طالولة  �إىل  للجلو�ص 
�لتي  �ملعنية  �ل�سلطات  كافة 
�أجل  من  جادة  نو�يا  على  حتوز 
�الأطباء  ملطالب  ت�سويات  �إيجاد 

�مل�رضبني.
�إيقاف  مب�ساألة  تعلق  فيما  �أما 
�خلدمة  من  �الأدنى  �حلد  �أجرة 

�ملقيمني  �الأطباء  ي�سمنها  �لتي 
عرب كافة م�ست�سفيات �لوطن فقد 
�الحتادية  علي ع�سو  �أكد خمي�ص 
�لوطنية لل�سحة يف �ت�سال هاتفي 
�إيقاف  باأن  �لو�سط  ربطه بجريدة 
تع�سفي  �إجر�ء  �الأدنى  �حلد  �أجرة 
ور�ئه  من  �لهدف  قانوين  غري 
�مل�رضبني  �الأطباء  عزمية  ك�رض 
موؤكد� باأن �لقانون 02-70 �ملتعلق 
حال  يف  باأنه  يوؤكد  باالإ�رض�بات 
خدمة  تقدمي  عن  �لعامل  توقف 
يتم  فاإنه  �الإ�رض�ب  �إطار  يف 
من  فقط  �أيام   03 �أجرة  خ�سم 
�ملنتهك  �الإجر�ء  وهو  �سهر،  كل 
�لتي  �ملعنية  �ل�سلطات  قبل  من 
مل تتوقف فقط عند قر�ر �إيقاف 
�ل�رضبني  �ملقيمني  �الأطباء  �أجرة 
�إيقاف  �إىل  و�سوال  تعدتها  بل 

�خلدمة  من  �الأدنى  �حلد  �أجرة 
�الأطباء  قبل  من  �مل�سمونة  
م�ست�سفيات  كافة  عرب  �ملقيمني 

�لوطن.
�أن  �إىل  علي  خمي�ص  و�أ�سار  هذ� 
�الأطباء  مطالب  كافة  حتقيق 
غري  �أمر  و�حدة  دفعة  �ملقيمني 
معقول وي�ستلزم �لكثري من �لوقت 
و�جلهد خا�سة فيما تعلق مبطلبي 
�خلدمة  �أد�ء  و  �ملدنية  �خلدمة 
�لطبيب  ميلك  ال  �لتي  �لع�سكرية 
�ملتعلقة  كتلك  حقوق  �أي  فيها 
غر�ر  على  �الإعفاء  �أو  باالإرجاء 
نف�ص  يف  د�عيا  �ملوطنني،  كافة 
قنو�ت  فتح  �رضورة  �إىل  �لوقت 
كافة  مع  و�لبناء  �جلاد  �حلو�ر 
�الأطر�ف �لتي من �ساأنها �أن تعيد 

للطبيب كر�مته.

ب�صبب ندرته وبيعه باأ�صعار غري قانونية:

تقاذف التهم بني الو�ساية وموزعي احلليب
�حلليب  مادة  ندرة  م�سكل  الز�ل 
قانوين  غري  ب�سعر  وبيعه  �ملدعم 
حلبة  ي�سكل  �لوطني،  �مل�ستوى  على 
وموزعي  �لو�ساية  بني  علنية  �رض�ع 
بالن�سبة  �الأ�سا�سية  �ملادة  هذه 
�ملوزعون  �أرجع  حيث   ، للمو�طنني 
�ملهني  للديو�ن  يح�سل  ما  م�سوؤولية 
م�سالح  عنه  د�فعت  �لذي  للحليب، 
»بودرة  �أن  �أكدت  �لتي  �لتجارة  وز�رة 
يتم  �ملنتجني  على  �ملوزعة  �حلليب« 
��ستخد�مها يف �إنتاج مو�د �أخرى دون 

�حلليب �ملقنن.
مقر�ين  �أحمد  �أكد  �ل�سدد  هذ�  ويف 
نائب مدير توزيع ومتويل �ل�سوق، باأن 
بقوة  حا�رضة  �لتجارة  وز�رة  م�سالح 
توزيع  �أجل مر�قبة  عرب 48 والية من 
�حلليب، وهذ� عرب جهاز رقابة يتابع 
م�سار �ملنتوج منذ خروجه من �مللبنة 
�إىل غاية �أن يكون جاهز� للإ�ستهلك، 
وز�رة  بني  تن�سيق  وجود  على  م�سدد� 
�الإطار  يف  �لفلحة  ووز�رة  �لتجارة 
هنالك  كان  ما  �إذ�  يتدخلن  �للتني 

�ختلالت على م�ستوى �ل�سوق.
�أف�سح ذ�ت �مل�سدر  �أخر،  ويف �سياق 
»�لو�سط«،  به  خ�ص  ت�رضيح  يف 
�لتجارة  وز�رة  م�سالح  ت�سجيل  عن 
وحتى  �لتجار  قبل  من  لتجاوز�ت 
تاأتي  و�لتي  �حلليب،  مادة  منتجي 
�ل�سعر  �حرت�م  عدم  ر�أ�سها  على 
توزيعه  وعدم  �حلليب  لكي�ص  �ملقنن 
ب�سكل منتظم على �مل�ستهلك، ب�سبب 
��ستخد�م م�سحوقه يف �نتاج منتجات 
�أخرى، رغم دعم �لدولة له، م�سيفا:« 
فقط،   157 �مل�سحوق ب  تبيع  �لدولة 
يف حني يباع يف �خلارج ب�سعر 450دج 
لكن يف �ل�سوق جتد كو�رث و�لقو�نني 
�إىل  م�سري�  �حلائط«،  عر�ص  ت�رضب 
بودرة  من  14500طنا  كمية  توزيع 
�حلليب ب�سكل �سهري على 119 ملبنة 
على �مل�ستوى �لوطني. ويف �سياق ذي 
توزيع  مدير  نائب  �أبرز   فقد  �سلة 

�إجر�ء�ت  وجود   �ل�سوق   ومتويل 
من  �أكرب  كمية  �سخ  �أجل  من  متخذة 
م�سحوق �حلليب خلل �سهر رم�سان، 
ت�سجيل  دون  �لطلب  �سغط  ملو�جهة 
ويف  حاليا،  و�قع  هو  مثلما  ندرة  �أي 
بنوعية  �ملتعلق  �ل�سوؤ�ل  على  جو�به 
للم�ستهلك،  �ملقدم  �ملقنن  �حلليب 
�لرقابة  باأن جهاز  مقر�ين  �أحمد  �أكد 
هذ�  يف  جتاوز�ت  �سجل  ما  د�ئما 
غ�ص  ت�سجيل  عن  كا�سفا  �الطار، 
عرب  وهذ�  �لد�سمة،  باملادة  مرتبط 
ب  �ملحددة  �لكمية  �أن  بينت  حتاليل 
1،5 غر�م مل يتم �حرت�مها بالنق�سان.

وزارة الفلحة حتمل وزارة 
التجارة م�صوؤولية الندرة

و  �لو�ساية   بني  �لتهم  تبادل  ظل   يف 
يف  �لرئي�ص   �ملتهم  حول   �ملوزعني  
قـ�سية ندرة مادة �حلليب يف �الأ�سو�ق 
هي  �لفلحة  وز�رة  مـ�سالح  رمت    ،
وز�رة  مرمى  يف  �الأخرى   �لكرة 
�إياها  ب�سوء �لت�سيري   �لتجارة متهمة  
�ملنت�رضة  م�ساحلها  قـدرة  وعـدم 
متابـعة  من   والية    48 �لـ  كافة   عرب 
لـ�سمان  �حلـليب  عملية   توزيع  

�أكدته  مـا  وهــو  مل�ستحقيه  و�سـوله 
�سابت زهـرة  مفت�سة بيطرية  بـوز�رة 
�أم�ص     ، �لبحري  و�ل�سيـد  �لـفلحة  
يف نـدوة �سـحفية مبـقر �الحتاد �لعام 
للتجار و�حلرفيني  باجلز�ئر �لعا�سمة  
،حيث قالت »باأنه ال تــوجد م�سكلة يف 
�إمنا هــناك    ، �الأكيا�ص   �نتاج  حليب 
نف�ص  ودعت    ،« �لـتوزيع  يف  خلل 
�ملتحدثة �إىل �رضورة    تنظيــم  �سوق 
على   للق�ساء  �جلز�ئر   يف  �حلليب 
�ملحاالت   يف  �حلليب   ندرة  �أزمة 

�لتجارة

بولعرا�س: احلليب ُيباع ب�صعره 
املقنن والندرة تتحملها الو�صاية

بولعر��ص  حمل  �أخرى  جهة  ومن 
على  �حلليب  موزعي  ممثل  ر�سيد 
�ملهني  �لديو�ن  خادم،  بئر  م�ستوى 
للحليب �مل�سوؤولية كاملة فيما يخ�ص 
�لندرة �لتي تعرفها مادة �حلليب على 
و�لعا�سمة  عامة  �لوطني  �مل�ستوى 
بئر  حليب  �أن  �أكد  حني  يف  خا�سة، 
وب�سكل  �ملقنن  ب�سعره  يُباع  خادم 

يومي.
و�أكد ذ�ت �ملتحدث يف ت�رضيح خ�ص 

موزعي  باأن  �أم�ص،  يوم  »�لو�سط«  به 
�حلليب ال يتحملون م�سوؤولية �لطو�بري 
يف  يوميا  �ملو�طنون  ي�سكلها  �لتي 
عديد بلديات �لعا�سمة، لكون �لكمية 
عادي  ب�سكل  توزيعها  يتم  �ليومية 
�لعا�سمة  حمال  جميع  على  وعادل 
دون �أي م�ساكل تُذكر، د�عيا يف �لوقت 
�إىل  للحليب  �لوطني  �لديو�ن  ذ�ته 
توزيع �أكرب مل�سحوق �حلليب من �أجل 
بات  �لذي  �ملو�طن  عن  �لغنب  رفع 
�لندرة  �أنياب  ب�سبب  ملفرده  يتخبط 
�لذي  �لعوي�ص  �مل�سكل  �أ�سحت  �لتي 
مل ت�ستطع �لو�ساية �لتخل�ص منه، ويف 
رده على �تهامات ممثل وز�رة �لتجارة 
يقدمون  موزعني  وجود  يف  �ملتمثلة 
�أو�سح  للمو�طن،  ماء  وكاأنه  حليب 
بولعر��ص باأن هذ� �التهام باطل لكون 
ذو  حليبا  يقدمون  خادم  بئر  موزعي 
دون  �ملقنن  وب�سعره  ممتازة،  نوعية 
�أي تلعبات مثلما يتم �لرتويج له من 
قبل بع�ص �جلهات، رغم �أن �حلكومة 
قررت يف بد�ية 2017 تقلي�ص ��ستري�د 

بودرة �حلليب بن�سبة 40 باملائة.

تاأجيل موؤمتر فيدرالية موزعي 
احلليب اإىل 26 مار�س

�ملوؤمتر  تاأجيل   تـم  فاإنه  وللإ�سارة 
�لوطني   �ملكتب  لتجديد  �لوطني  
للفيدر�لية �لوطنية ملنتجي �حلليب  �إىل 
�جلاري   مار�ص  �سـهر  من   26 �لـ  غاية  
�أم�ص  عقده  �ملـقرر   من  كان  بعد 
للتجار  �لعام  �لـوطني   �الحتاد  مبقر  
و�حلرفيني، حيث �أرجع  �سالح �سويلح  
�لعام  �لـوطني   للحتاد  �لعام   �الأمني 
�كتمال  عدم  �إىل  و�حلرفيني   للتجار  
ممثلي   كافة  ح�سور  وعدم   �لن�ساب 
�لواليات،  م�سري� �إىل �لقانون  �الأ�سا�سي 
ين�ص  على �رضورة ح�سور  على �الأقل 

25 ممثل   من �أ�سل  �لـ 48 .
علي عزازقة

ا�صتنجدوا بولد عبا�س وطالبوه بتنحيته 

 حمافظة عني مليلة تثور 
�سد ر�سيد ع�سا�س

حمافظة  مكتب  �أع�ساء   ندد 
�لق�سمات  و�أمناء  مليلة  عني 
مليلة  عني  ملحافظة  �لتابعة 
مبا  �ملركزية  �للجنة  و�أع�ساء 
�خلطرية  بالتجاوز�ت  و�سفوه 
ع�سو  طرف  و�مل�ستمرة  من 
جبهة  حلزب  �ل�سيا�سي  �ملكتب 
�لتحرير �لوطني ر�سيد ع�سا�ص.

عني  ملحافظة  بيان  يف  وجاء 
طرف  من  �ملوقعة  مليلة 
قاي�ص  �النتقالية  �للجنة  رئي�ص 
 « �لو�سط   « حت�سلت  �لطاهر 
يف  �لتدخل  �أن  منه  ن�سخة  على 
و  للمحافظة  �لد�خلية  �ل�سوؤون 
للمجل�ص  �ملنتخبة  �ملجال�ص 
�لبلديات  و  �لوالئي  �ل�سعبي 
تدخلته  ب�سبب  خ�رضناها  �لتي 
لديهم  لي�ص  �أ�سخا�ص  �ختيار  و 
�لثقافية  �لناحية  من  موؤهل  �أي 
�ل�سعبية  �الأو�ساط  �لتجذر يف  �أو 
�حلزب  تعليمات  �حرت�م  وعدم 
�ل�سادرة   12 �لتعليمة  وخا�سة 
جمال  �لعام  �الأمني  طرف  من 

ولد عبا�ص.
�إىل  �ملوجه  �لبيان  �أعترب  و 
�أن  �أي�سا  للحزب  �لعام  �الأمني 
�لتابعة  �للجان  كل  خ�سارة   «
�لوالئي ب�سبب  �ل�سعبي  للمجل�ص 
�أجل  من  �الأخري  هذ�  تدخل 
�ملجل�ص  رئا�سة  على  �حل�سول 
وترك كل �للجان �ملهمة و �لغري 
و  4جلان  منح  مت  حيث  مهمة، 
�ل�سلم  جمتمع  حركة  �ىل  نيابة 
هذ�  على  7حت�سلو�  وعددهم 

�لعدد �ملذكور، قائمة حرة ت�سم 
جلنة،  على  حت�سلو�  6�أ�سخا�ص 
غري  وهمية  نيابة  �ىل  �إ�سافة 
قانونية غري مذكورة يف �لقانون 

�لع�سوي.
وطالب �أ�سحاب �لبيان من �الأمني 
لت�رضفات  حد  بو�سع  �لعام 
�الأمني  �سيدي  ع�سا�ص«  ر�سيد 
حد  بو�سع  نطالب  نحن  �لعام 
بني  فرق  �لذي  �ل�سخ�ص  لهذ� 
يف  �لفنت  كل  زرع  و  �ملنا�سلني 

�أو�ساط �ملنا�سلني ».
بتنحيته  �أي�سا  طالبو�  كما 
نظر�  �ل�سيا�سي  �ملكتب  من 
�أو�ساط  يف  �ل�سيئة  لت�رضفاته 
يهدد  �أ�سبح  لقد   «  ، �ملنا�سلني 
جمال  �لدكتور  با�سم  �ملنا�سلني 
للحزب  �لعام  �الأمني  عبا�ص  ولد 
، كذلك نترب�أ منه ال ميثل والية 

�أم �لبو�قي ».
وتوجه يف �الأخري �أع�ساء �للجنة 
�ملركزية وكل منا�سلي حمافظة 
عني مليلة �أنهم ي�ساندون �الأمني 
ما  على  ويوؤكدون  للحزب،  �لعام 

يقوم به يف �طار �حلزب.
ع�صام بوربيع 



االبتدائية  اجلنايات  حمكمة  اأجلت 
ملف  يف  النظر  البي�ضاء  بالدار 
مهلو�س  قر�س  األف   28 اإ�ضيرتاد 
بحقائب  مموهة  �ضيبتاك�س  نوع  من 
فرن�ضا  من  غذائية  مواد  حتوي 
من  بومدين  هواري  مطار  عرب 
عابرة  منظمة  اإجرامية  �ضبكة  قبل 
بينهم  من  �ضخ�ضا   13 من  للحدود 
متابعتهم  متت  امراأتني  و  جمركي 
بغر�س  اأ�رشار  تكوين جمعية  بجناية 
بطريقة  ا�ضترياد  جناية  ارتكاب 
و  العقلية  للموؤثرات  م�رشوعة  غري 
غري  بطريقة  البيع  و  احليازة  جنحة 
العقلية، وجنحة  للموؤثرات  م�رشوعة 
ملوظف  م�ضتحقة  غري  مزية  ت�ضليم 
حمرر  يف  التزوير  جناية  و  عمومي 
ر�ضمي و ا�ضتعمال املزور يف حمرر 
حمرر  يف  التزوير  جنحة  و  ر�ضمي 

اإداري و ا�ضتعماله.
جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية  يف 
امللف  يف  جاء  ما  ح�ضب  وعلى 
فرقة  وردت  معلومات  من  الق�ضائي 
�رشعي  الغري  االإجتار  مكافحة 
ال�رشقية  باملقاطعة  للمخدرات 
والية  باأمن  الق�ضلئية  لل�رشطة 
تقوم  �ضبكة  وجودذ  حول  اجلزائر 
من  العقلية  املوؤثرات  باإ�ضترياد 
معتربة  بكميات  �ضيبيتاك�س«   « نوع 
مر�ضيليا  مدينة  اإنطالقا من 
املطار  عرب  اجلزائر  اإىل  الفرن�ضية 
ب�ضفة  وذلك  بومدين  الدويل هواري 
هاته  ترويج  ويتم   ، وم�ضتمرة  دورية 
م�ضتوى  على  بها  واملتاجرة  املادة 
العا�ضمة و ماجاورها ، وبعد تكثيف 
مت  امليدانية  االأبحاث  و  التحريات 

التو�ضل اإىل حتديد هوية اأحد اأفراد 
هاته ال�ضبكة ويتعلق االأمر باملدعو » 
�س ،حمرز« ، وبعد اإ�ضتغالل ت�ضجيل 
وجود عالقة  تبني  الهاتفية  مكلماته 
مت  اأخرين  اأ�ضخا�س  عدة  وبني  بينه 
اأ   « االأمر  ويتعلق  هويتهم  حتديد 
تامكنى  علي«  �ضيد   ، ح   «  ، ،حكيم« 
حمزة » ، » غ ،�رشيف« ، �س، حمزة« 
 « ،اإبراهيم  ق   «  ، ،اإبراهيم«  �س   «  ،
املكنى » اإبراهيم الكحلة » ، �س، ب 
،عبد العزيز » الذي تبني باأنه موظف 
اجلمارك اجلزائرية و بعد اإ�ضتغالل 
لل�رشطة  البحث  و  التعريف  نظام 
العبور  حركة  بخ�ضو�س  اجلزائرية 
اخلا�ضة  بومدين  هواري  مطار  عرب 
باملدعو » ، حمرز« فقد تبني اأن هذا 
االأخري يقوم باإنتظام و ب�ضفة دورية 
بال�ضفر اإىل مدينة مر�ضيليا بفرن�ضا و 
 8 غاية  اإىل   2013 نوفمرب  منذ  ذلك 
مار�س 2014 و مت ت�ضجيل 16 رحلة 
يق�ضيها  التي  واملدة  اإياب  و  ذهاب 

هناك ال تتعدى 10 اأيام .
ل/منرية

ال�ضندوق  تعوي�ضات  جتاوزت 
االجتماعي  لل�ضمان  الوطني 
املتعلقة  االإجراء  للعمال 
بالعطل املر�ضية 16 مليار دينار 
اأم�س  به  اأفاد  ح�ضبما  جزائري، 
االأحد باجلزائر العا�ضمة  املدير 
ح�ضان  ال�ضيد  لل�ضندوق،  العام 

تيجاين هدام.
اأمواج  على  هدام  ال�ضيد  و�رشح 
»ال�ضندوق  اأن  الوطنية  االإذاعة 
االجتماعي  لل�ضمان  الوطني 
 14 من  اأكرث   2017 �ضنة  عو�س 
مليون عطلة مر�ضية بغالف مايل 
قدره 8ر16 مليار دينار«، معتربا اأن 
»ارتفاعا هائال  هذا املبلغ ميثل 
وك�ضف  املر�ضية«.  العطل  يف 
تدابري  اتخاذ  عن  امل�ضوؤول  ذات 
الإعادة تكييف اآليات املراقبة من 
املر�ضية  العطل  مكافحة   اأجل 

تتنا�ضب  جلعلها  القانونية«  »غري 
مع احلالة ال�ضحية للموؤمنني 

احرتام  اإطار  يف  االجتماعني 
ممار�ضة  واأخالقيات  مبادئ 
هدام  واأ�ضاف  الطب.  مهنة 
الوطني  ال�ضندوق  اأعوان  اأن 
اأكرث  زاروا  االجتماعي  لل�ضمان 
اجتماعي  موؤمن   171.000 من 
يف  مر�ضية  عطل  من  م�ضتفيد 
2017 يف اإطار املراقبة االإدارية، 
كا�ضفا عن رف�س 18.421 عطلة 
اأن  هدام  اأو�ضح  كما  مر�ضية. 
»كل عطلة مر�ضية تخ�ضع لزوما 
امل�ضت�ضارين  االأطباء  ملراقبة 
الوطني  لل�ضندوق  التابعني 
م�ضيفا  االجتماعي«،  لل�ضمان 
مع  بالتعاون  يعمل  ال�ضندوق  اأن 
ملكافحة  االأطباء  عمادة  جمل�س 

»العطل املر�ضية التواطئية«.

تورطت فيها �شبكة منظمة عابرة للحدود 

ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي يف 2017

ت�أجيل ملف ا�سترياد 28 
األف قر�س مهلو�س  مبحكمة 

اجلن�ي�ت االبتدائية

تعوي�س�ت العطل املر�سية  
جت�وزت 16 ملي�ر دين�ر 
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املدير العام لل�شناعة التقليدية بوزارة ال�شياحة �شكري بن زعرور:

قط�ع ال�سن�عة التقليدية اأح�سن بديل 
للخــــــروج مــــن الـــتبعـــية للمــــحـــروق�ت

التقليدية لل�سن�ع�ت  الدويل  ال�س�لون  يف  م�س�رك   400       •
اخل�رجية للأ�سواق  الت�سدير  على  ق�درة  اجلزائرية  احلرفية  •   املوؤ�س�س�ت 

حكيم مالك 

االعتماد  بوا�ضطة  ذلك 
هو  الذي  واملرافقة  على  الدعم 
قائم  اإ�ضافة اإىل غريه من اجلوانب 
اجلزائر  يف  االجتماعية  االأخرى 
الكبرية  على  قدراته  تعتمد  التي 
لل�ضباب  التمهني بتوفري مهارات  يف 
اجلزائري للولوج اإىل عامل  ال�ضغل .
التن�ضيق  اأن  زعرور  بن  اعترب   كما 
املهني  يعد  التكوين  قطاع  مع 
االأول  املكون  حيويا  جماال 
عن  فالتكوين  للحرفيني  وعليه 
احلريف  طريق  التمهني  لدى 
اأح�ضن  طريقة  ميثل  ور�ضته  يف 
يف  ،داعيا  الغد  رجال  ل�ضناعة 
اجلزائريني  من  احلرفيني  ذلك 
التقرب من مراكز التكوين لت�ضجيل 
وهذا  التكوين  مراكز  يف  ال�ضباب 
االأمثل  يف  تكوين  لتمكينهم  من 
الأنه   يتيح  لل�ضاب  من  ور�ضاتهم 
من  املهارات  امتالك  العديد 
املهارات  من  التقنية  وغريها 
كمهارة  تعامل  االأخرى 
ومهارة  الزبائن  مع  احلريف 
الطلبيات  ومهارات  اأخذ 
اأ�ضعار  حتديد  الت�ضويق  ومهارات 
يخ�س فعاليات  وفيما  املنتجات. 
لل�ضناعات  الدويل  ال�ضالون 

�ضينظم  التقليدية  الذي 
بق�رش  اجلاري  يف  الـ13  مار�س 
العا�ضمة  باجلزائر  املعار�س 
هذا  اأن  املتحدث  ذات  ،  ك�ضف 
كبريا  من  زخما  ي�ضهد  ال�ضالون 
يف  عددهم  ارتفع  حيث  امل�ضاركني 
اأننا  باملائة  حيث   10 بن�ضبة   2018
جتاوزنا 400 حرفيا م�ضاركا يف هذا 
العديد  فيه  ت�ضارك  ال�ضالون الذي 
 76 يقارب  ما  االأجنبية  الدول  من 
و  اأوروبية  دول  اأجنبي  من  حريف 

عربية واإفريقية وهذا ما يدل على 
يحتلوا  اأن  ا�ضتطاعوا  احلرفيني  اأن 
الوطني  ويف  االقت�ضاد  يف  مكانة 
يف  اجلزائرية  املنتجات  ا�ضتهالك 
فهذا  وبالتايل  التقليدية  ال�ضناعات 
مثل  االأخرى  وال�ضالونات  ال�ضالون 
غرداية  ،  والية  يف  الزربية  عيد 
�ضهر  يعد  مار�س  �ضهر  م�ضريا اأن 
بامتياز  حيث  التقليدية  ال�ضناعة 
معر�س   100 من  اأكرث  توجد 
.    وبالن�ضبة  ال�ضنة  هذه  خالل 

بني  امل�ضرتك  الوزاري  للقرار 
العايل  والتعليم  ال�ضياحة  وزارتي 
بن  �ضكري  قال  العلمي،  والبحث 
يت�ضمن  االأخري  هذا  اأن  زعرور 
التخ�ض�ضات  ت�ضيري  فتح  �ضعبة 
لقطاع حاجيات  ال�ضناعة  املواكبة 
هذه  مثل  اأن  التقليدية  معتربا 
على  كبريا  اأثرا  له  �ضيكون  القرار 
والطويل  وهذا  املتو�ضط  املدى 
ال�ضباب من خريجي  عندما يتحول 
اجلزائرية  الذين  اجلامعات 
الت�ضيري  قوية  يف  مهارات  ميلكون 
ال�ضناعة  قطاع  االهتمام  يف  اإىل 
حركة  عن  عبارة  التقليدية فهي 
بع�س  تطور  بني  مزدوجة  ما 
حرفية  موؤ�ض�ضات  احلرفيني  اإىل 
االأ�ضواق  تلج  اأن  لها  ميكن  كبرية 
اخلارجية بف�ضل ت�ضدير منتوجاتها 
ال�ضناعة  ن�ضاطات  خمتلف  يف 
من   كل  يف  واملتمثلة  التقليدية 
والزرابي  والنحا�ضيات  اخلزف 
مو�ضحا اأنها   هذه املنتجات ت�ضدر 
بطريقة مبا�رشة عرب قنوات العبور، 
غري  الت�ضدير  يخ�س  فيما  اأما 
طريق  عن  يتم  املبا�رش  فهذا 
املنتجات  املحلي  لهذه  االقتناء 
كبرية من طرف  التقليدية  بكميات 
زيارتهم  االأجانب  خالل  ال�ضواح 

للجزائر يف ف�ضل ال�ضيف.       

حمكمة اجلنايات االبتدائية بالدار البي�شاء

العب كرة قدم يح�ول قتل �سرطي ب�ملدنية
وقعت حمكمة اجلنايات االبتدائية 
البي�ضاء عقوبة 18  الدار  مبحكمة 
العب  حق  يف  نافذا  حب�ضا  �ضهرا 
كرة قدم حاول اإزهاق روح �رشطي 
عن  باملدنية  احل�رشي  باالأمن 
طريق طعنة �ضكني �ضخم من نوع 
مقربة  على  له  وجهها  بو�ضية«   «
القلب ب�ضبب حماولته  من منطقة 
ملركز  القا�رش  �ضديقه  اإقتياد 

االأمن ب�ضبب وثائق دراجة نارية .
وقائعها  تعود  التي  الق�ضية  يف 
كانت  حني   2017 جوان   3 لتاريخ 
بالعا�ضمة  م�ضالح االأمن احل�رشي 
مبنطقة  روتينية  بدورية  تقوم 
املدنية بالعا�ضمة على منت �ضيارة 
بحي  مرورها  ولدى  امل�ضلحة 
قا�رش  انتباههم  لفت  ال�ضعادة 
نارية  دراجة  منت  على  م�ضبوه 
فتوقفوا للتاأكد من وثائقه غري اأنه 
اأبدى مقاومة فحاولت اإرغامه على 
ال�ضعود على منت �ضيارتهم القتياده 
ويف  معه  التحقيق  و  االأمن  ملركز 

تلك االأثناء تدخل �ضديقه املدعو 
قدم  كرة  العب  علي«وهو   ، ز   «
ملنعهم من ذلك فحدثت بينه و بني 
عنا�رش االأمن م�ضادات ومناو�ضات 
كالمية قررت خاللها ذات امل�ضالح 
اقتياده هو االأخر ملركز االأمن غري 
ق�ضرية  فرتة  وبعد  ملنزله  فر  اأنه 
كبري  �ضكني  بيده  و  اأدراجه  عاد 
بتلويحه  قام  البو�ضية«   « نوع  من 
اأحد  وجه  يف  ع�ضوائية  بطريقة 
عنا�رش االأمن املدعو » م ،�ضفيان« 
ليخرتق هذا ال�ضكني الكتف االأي�رش 

من  مقربة  على  ال�ضحية  ليد 
اإ�ضابة  له  م�ضببا  القلب  منطقة 
خطرية كادت اأن تودي بحياته نقل 
اجلامعي  للم�ضت�ضفى  اإثرها  على 
االإ�ضعافات  لتلقي  با�ضا  م�ضطفى 
الطبية  ال�ضهادة  ومبوجب  االأولية 
الطبي  العجز  و  له  حررت  التي 
والتي  املتهم  �ضد  ب�ضكوى  تقدم 
على حمكمة  على حتويله  اأ�ضفرت 
احلال بجرم حماولة القتل العمدي 
مع �ضبق االإ�رشارو الرت�ضد ، وهي 
التهمة التي اأنكرها خالل مواجهته 

بيوم  اأنه  اأكد  لهيئة املحكمة حيث 
ال�ضحية  اإ�ضابة  يق�ضد  مل  الوقائع 
باأنه  فاأكد  الواقعة  تفا�ضيل  عن  و 
توقيف  عملية  خالل  تدخل  يومها 
تقدمي  بهدف  القا�رش  �ضديقه 
وعر�ضها  النارية  الدراجة  وثائق 
من  اأنه  بحكم  االأمن  عنا�رش  على 
قام ببيع الدراجة ل�ضديقه القا�رش 
و اإحتفظ بالوثائق غري اأن العنا�رش 
ذلك  رف�ضت  ال�ضحية  فيهم  ما 
وقامت مبحاولة التعدي عليه بع�ضا 
خ�ضبية و اإقتياده ملركز االأمن دون 
وجه حق ، ليحاول من جهته الدفاع 
بعربة  كان  نف�ضه بحمل �ضكني  عن 
البطيخ و راح يلوح به بطريقة  بيع 
عليه  التعدي  من  ع�ضوائية ملنعهم 
ال�ضكني  اإخرتق  منه  ق�ضد  ودون 
�ضلف  ما  اأمام  و  ال�ضحية ،  كتف 
ذكره طالب ممثل احلق العام توقيع 
عقوبة 15 �ضنة �ضجنا نافذا يف حق 

املتهم .
ل/منرية

اأو�شح املدير العام لل�شناعة التقليدية بوزارة ال�شياحة وال�شناعات التقليدية  �شكري بن زعرور يف برنامج »�شيف ال�شباح« 
للقناة االإذاعية االأوىل اأن االهتمام بال�شناعة التقليدية يدفع اإىل االعتقاد اأن هذا القطاع  ليكون من البدائل للخروج من 

التبعية لقطاع املحروقات وميكن القول اأنها قطعت خطوات  عديدة  بعد 20 �شنة من املجهودات  املعتربة للدولة اجلزائرية  يف 
تطوير ال�شناعة التقليدية  التي  يوجد فيها  350  حريف نا�شط يف امليدان املولد ملا يقارب 900 األف من�شب �شغل  مع 

االقرتاب  من  7 اإىل 8 باملائة  من ن�شبة الت�شغيل الوطنية   التي تعد قيمة م�شافة بـ 254 مليار دينار نهاية �شنة 2017 وهذه 
االأرقام  تدل على اأن القطاع يتح�شن ويتدعم وجوده يف االقت�شاد الوطني ب�شكل قوي جدا .



الثالثاء  غدا  يوم  يحل  اأن  يرتقب 
القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل 
جالوي ،لالإ�رشاف رفقة ال�سلطات 
املدنية واالأمنية على االحتفاالت 
ال�ساد�سة  للذكرى  املخلدة 
 1962 مار�س   13 واخلم�سني 

التاريخية بدائرة الطيبيات .
لديوان  بيان  به  اأفاد  وح�سبما 
جريدة  ت�سلمت  قد  كانت  الوالية 
»الو�سط« ن�سخة منه فاإن امل�سوؤول 
التنفيذية  الهيئة  على  االول 
بالتوجه  الزيارة  هذه  �سي�ستهل 
ببلدية  ال�سهداء  ملقربة  مبا�رشة 
املنقر ، اأين �سريفع العلم الوطني 
قبل و�سع باقة من الزهور ترحما 
الطاهرة  ال�سهداء  اأرواح  على 
وقراءة فاحتة الكتاب ترحما على 
التنقل  ثم  ومن  ال�سهداء،  ارواح 
مبا�رشة لزيارة املعر�س التاريخي 
وبعدها  املجاهد  للمتحف 

التاريخي  الكتاب  معر�س  زيارة 
تنظيم  من  الب�رشي  وال�سمعي 
املركز الوطني للدر�سات والبحث 
اأول  وثورة  الوطنية  احلركة  يف 
نوفمرب مع معاينة ميدانية ملعر�س 
املهني  التكوين  مركز  منتوجات 
قحم�س التيجاين بالطيبات ، ويف 
ال�سلطات  �ستتوجه  اليوم  نف�س 
الوالية  راأ�سها وايل  الوالئية وعلى 
ببلدية  املحا�رشات  قاعة  اىل 
الندوة  فعاليات  حل�سور  الطيبات 
التاريخية. كما �ستكون زيارة وايل 
الوالية عبد القادر جالوي فر�سة 
منا�سبة لفعاليات املجتمع املدين 
واحلركة اجلمعوية لرفع جملة من 
االن�سغاالت التي عجزت ال�سلطات 
املحلية عن حلحلتها وايجاد حلول 

جذرية لها .
�أحمد باحلاج

من املرتقب اأن حتل جلنة حتقيق 
وزارية بوالية اأدرار مع نهاية �سهر 
على  للوقوف   ، اجلاري  مار�س 
اجلبهة  غليان  تاأجيج  تداعيات 
املحلية وتق�سي حقيقة التوظيف 
على  الوالية  خارج  من  بطالني 

ح�ساب اأبناء املنطقة .
من   « »الو�سط  جريدة  علمت 
احلكومة  اأن   ، مطلعة  م�سادر 
وزارية  حتقيق  جلنة  ايفاد  قررت 
للوقوف  اأدرار  لوالية  م�سرتكة 
معدالت  تزايد  تداعيات  على 
للبطالني  االحتجاجية  احلركات 
الت�سعيد  مبوا�سلة  هددوا  الذين 
باالعت�سام  خطابهم  لهجة  من 
و�سل  النفطية  املن�ساءات  اأمام 
بالطرقات  املرورية  احلركة 
للمطالبة  والوطنية  الوالئية 
الوزير  لتعليمة  ال�سارم  بالتطبيق 
�سالل  املالك  عبد  االأ�سبق  االأول 
التوظيف  اأولوية  مبنح  القا�سية 
واالأجنبية  الوطنية  بال�رشكات 
 ، النفطية  ال�سناعة  يف  العاملة 
مع ت�سكيل جلنة قطاعية للت�سغيل 
الوالية  وايل  عليها  ي�رشف 
التجاوزات  جميع  لردع  �سخ�سيا 
طرف  من  املرتكبة  واخلروقات 
املوؤ�س�سات امل�سغلة ، وعلى �سبيل 
التوظيف  مظاهر  تف�سي  املثال 
املبا�رش لبطالني من خارج الوالية 
ودون  املنطقة  اأبناء  ح�ساب  على 
املحلية  الوكاالت  على  املرور 
�سلة  ذي  �سياق  ويف   ، للت�سغيل 
ف�ستقف اللجنة الوزارية املذكورة 

اأي�سا على اتهامات هيئة املجتمع 
للمجمع  رقان  بدائرة  املدين 
 500 بتوظيف  رقان  �سمال  الغازي 

عامل بطرق ملتوية .
من جهة ثانية فقد حذرت اللجان 
احلراك  مبتابعة  املكلفة  االأمنية 
الكبري  البالد  بجنوب  االجتماعي 
التي  الوخيمة  العواقب  مغبة  ،من 
معدالت  تزايد  عن  تنجر  قد 
باملناطق  االحتجاجية  احلركات 

احلدودية االأهلة بال�سكان .
االإجتماعي  احلراك  اأن  ومعلوم 
للهيئة  �سداعا  �سبب  اأدرار  بوالية 
تدخل  ا�ستدعى  مما  التنفيذية 
على  االأول  للم�سوؤول  �سخ�سي 
بكو�س  حمو  التنفيذية  الهيئة 
وبكل  عادل  بتوزيع  اأمر  الذي 
�سفافية  حل�س�س العمل املقدمة 
 ، النفطية  ال�رشكات  طرف  من 
الغا�سبني  البطالني  مت�سك  رغم 
الوكالة  رئي�س  بتنحية  املطالبة 
واملفت�سية  للت�سغيل  الوالئية 

الوالئية للعمل .
�أحمد باحلاج

»من  »الو�سط  جريدة  علمت 
م�سالح  اأن  موؤكدة  اأمنية  م�سادر 
مكافحة  يف  املتخ�س�سة   االأمن 
املنظمة  واجلرمية  االإرهاب 
البحث  خاليا  مع  وبالتن�سيق 
اجلهوية  بالقيادة  والتحري 
ال�ساد�سة للدرك الوطني و وحدات 
حر�س احلدود و قوات الدفاع عن 
اأعلنت  قد  كانت  اجلوي،  االإقليم 
اجلاري  مار�س  �سهر  بداية  مع 
الق�سوى  االأمني  االإ�ستنفار  حالة 
باحلدود اجلنوبية مع دولتي مايل 
تدهور  حالة  تعي�س  التي  والنيجر 
اأمني خطري ب�سبب �سيطرة تنظيم 
الدولة االإ�سالمية داع�س و تنظيم 
االإ�سالمي  املغرب  ببالد  القاعدة 
ناهيك   ، ال�رشعي  ثلثها  على 
 03 بها  اأفاد  معلومات  ورود  عن 
هذا  بداية  مع  قاموا  اإرهابني 
مل�سالح  اأنف�سهم  بت�سليم   العام 

نية  عن  مفادها  بتمرنا�ست  االأمن 
بينهم  من  اإرهابي   600 من  اأكرث 
لدى  مطلوبني   جزائري   140
م�سالح االأمن اجلزاىري منذ �سنة 
2012،  بتهمة التخطيط و التدابري 
كل  ا�ستهدفت  اإنتحارية  لهجمات 
للدرك  االإقليمية  املجموعة  من 

والقيادة  بتمرنا�ست  الوطني 
بورقلة  الوطني  للدرك  اجلهوية 
العنيف  االإعتداء  عن  ناهيك 
النفطية  املن�ساأة  ا�ستهدف  الذي 
اإن  دائرة  عن  كلم   65 بتيقنتورين 
 04 من  اأكرث  قبل  بايليزي  منا�س 
تزال  ال  ثانية  . من جهة  �سنوات  

فيفري  �سهر  نهاية  منذ  توا�سل 
احلربية  الرت�سانة  املن�رشم 
باملناطق  املنت�رشة  ال�سخمة 
احلدودية باجلنوب الكبري  ، عملية 
امل�سح اليومي مل�ساحة 3500 كلم 
التي تربط املناطق احلدودية بكل 
برج   ، تينزاوتني   ، قزام  عني  من 
بنقاط  وتيمياوين  خمتار  باجي 
املبا�رشة  احلدودية  التما�س 
ح�سب  والنيجر  مايل  دولتي  مع 
وك�سف   . املتاحة  املعلومات 
اأن  امل�ستوى  رفيع  اأمني  م�سدر 
اأقر  التي  االأمنية  العمليات  غرفة 
ا�ستحداثها رئي�س اجلمهورية عبد 
االعلى  القائد  بوتفليقة  العزيز 
الدفاع  وزير  امل�سلحة  للقوات 
ت�سم  قائمة  اأعدت  قد   ، الوطني 
حتركاتهم  و�سع  مت  �سخ�سا   17
ال  حيث  الرقابة  حتت  امل�سبوهة 
وا�سناد  دعم  يف  �سلتهم  ي�ستبعد 
النا�سطة  االإرهابية  اجلماعات 

مبنطقة ال�ساحل االإفريقي .
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 .  غرفة عمليات ملر�قبة حتركات م�شبوهة بـ04مناطق حدودية  

عززت قو�ت �لأمن �مل�شرتكة من تو�جدها �مليد�ين خلف �لنقاط �لع�شكرية �ملغلوقة و�ل�شياج 
�ملكهرب و�خلنادق �لتي �أجنزها �جلي�س مع  م�شح يومي وكلي مل�شاحة 3500 كلم باحلدود 

�جلنوبية �ملتاخمة لدول �ل�شاحل �لإفريقي لتقفي �أثار حتركات 600�إرهابي من بينهم 140 
جز�ئري ينوون �لت�شلل للرت�ب �لوطني وفق ما �أوردته م�شادرنا .

04مناطق حدودية  تخ�شع لرقابة م�شددة

حتقيق : �أحمد باحلاج

ا�ستنفار وم�سح يومي لـ 3500 كلم 

من �أجل �لإفر�ج عن 6800 وحدة �شكنية قبل رم�شان 

بلدية �أم �لع�شل بتيندوف 

احلكومة ت�سدد اللهجة مع والة اجلنوب الكبري 

حادث مرور اليم يودي بحياة �سخ�سني 

اأحمد  الوزير االأول  اأمرت حكومة 
باجلنوب  اجلمهورية  والة  اأويحي 
الكبري ب�رشورة االإ�رشاع يف توزيع 
من  امل�ستفيدين  على  املفاتيح 
اجتماعية  �سكنية  وحدة   6800
املبارك  رم�سان  �سهر  حلول  قبل 
التخفيف  بهدف  وذلك   ، املقبل 
ت�سكو  التي  العائالت  معاناة  من 
من �سح وتاأخر توزيعها مما اإرغام 
معاناة  لتقا�سم  منها   العديد 
االإقامة يف م�ساكن �سيقة يف وقت 
امل�ساكن  لكراء  اأخرى  فئة  جلاأت 

باثمان باه�سة .
ليومية  متطابقة  م�سادر  ك�سفت   
وجه  االأول  الوزير  اأن   « »الو�سط 

واملدينة  ال�سكن  وزير  طريق  عن 
طمار  الوحيد  عبد  والعمران 
اجلمهورية  لوالة  �سارمة  تعليمات 
 ، مترنا�ست  غرار  على  باجلنوب 
غرداية   ، ورقلة   ، ايليزي   ، اأدرار 
ب�سكرة   ، تيندوف   ، ب�سار   ،
ل�رشورة  الرامية  واالأغواط 
االإ�رشاع يف االإفراج عن احل�س�س 
االإيجارية  االجتماعية  ال�سكنية 
 6800 قوامها  ،املقدر  العمومية 
اإيجارية  اجتماعية  �سكنية  وحدة 
عليه  اليختلف  .ومما  عمومية 
ورقلة عبد  والية   وايل  فاإن  اثنان 
بعيد   القادر جالوي جنح اىل حد 
احلكومة  بتعليمة  االإلتزام  يف 

يف  كبري  �سوط  قطع  بعد  وذلك 
عرب  ال�سكنية  احل�س�س  توزيع 
يف  الوالية  بلديات  من  كبري  عدد 
�سكنية  وحدة   2000 توزيع  اإنتظار 
بعا�سمة الواحات قبل حلول �سهر 
الفرحة يف قلوب  رم�سان الإدخال 
العائالت حيث جاءت  املئات من 
�سنوات   05 بعد  اخلطوات  هذه 
الفادح يف االإفراج عن  التاأخر  من 

ال�سكنات .
من جهة ثانية تعترب واليات ب�سكرة 
ب�سار  و  ايليزي  ،اأدرار،  ،مترنا�ست 
تاأخر  ت�سهد  التي  الواليات  من 
ال�سكنية  توزيع احل�س�س  كبريا يف 
االجناز  ا�سغال  توقف  ب�سبب 

الرقابية  االأدوات  وتفاوت  تارة  
اأثار  الذي  االأمر  وهو  اأخرى  تارة 
حفيظة املئات من العائالت التي 
ال�سكنات  من  حرمانها  من  ت�سكو 
من  م�ساكن  الإ�ستاأجر  وجلوئها 
ثانية  ال�سهرية. من جهة  مرتباتها 
ال�سكن  مللف  متابعون  ثمن  فقد 
الوزير  تعليمات  الكبري  باجلنوب 
الإخراج   ، اأويحي   اأحمد  االأول 
املظلم   النفق  من  القطاع  هذا 
بربنامج  ال�سارم  االإلتزام  اإطار  يف 
رئي�س  اأطلقه  الذي  ال�سكن  ملف 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 

منذ و�سوله ل�سدة احلكم .
�أحمد باحلاج

�سخ�سني  اأم�س  فجر  لقي 
وقع  مرور  حادث  يف  م�رشعهما 
اأم  بلديتي  بني  الرابط  بالطريق 
 ، تيندوف  الوالية  وعا�سمة  الع�سل 
وذلك اثر انقالب �سيارة نفعية وفور 

م�سالح  �سارعت  باحلادث  اإبالغها 
املكان  لعني  املدنية  احلماية 
وقامت باإجالء ال�سحيتني ونقلهما 
مل�سلحة حفظ اجلثث بامل�ست�سفى 
بتيندوف  احلوا�س  ال�سي  املركزي 

اأمن  ل�رشية  املجال  ف�سح  ،قبل 
الطرقات بالكتيبة االقليمية للدرك 
معمق  اأمني  حتقيق  لفتح  الوطني 
تبقى  التي  احلادث  مالب�سات  يف 
املعلومات  كانت  واإن  جمهولة 

االأولية املتوفرة ال ت�ستبعد ال�رشعة 
املفرطة والتجاوز اخلطري ناهيك 
عن عدم اإاللتزام بالتطبيق ال�سارم 

لقوانني املرور .
�أحمد باحلاج

تعزية 
نائب مدير لالإ�شتغالل باملديرية �جلهوية للبنك �لفالحة و�لتنمية �لريفية بورقلة 

�إىل عائلة �لفقيد �حلاج علي بكو�س 

تلقيت ببالغ �حلزن و�لأ�شى نباأ وفاة فقيدكم �لغايل مدير وكالة بنك �لفالحة و�لتنمية �لريفية بورقلة  

�حلاج علي بكو�س  تغمده �هلل بو��شع رحمته، و�أ�شكنه ف�شيح جناته، و�ألهمكم جميًعا �ل�شرب و�ل�شلو�ن..
ا �إليه ر�جعون ا هلل و�إَنّ  �إَنّ

للتحقيق يف �لتوظيف �ملبا�شر لبطالني  
على  ح�شاب �أبناء �لولية 

لالإ�شر�ف على �لحتفالت �ملخلدة 
ملظاهر�ت 13 مار�س 1962�لتاريخية 

جلنة حتقيق وزارية قبل نهاية 
�سهر مار�س مرتقبة

 بوالية اأدرار 

وايل ورقلة عبد القادر جالوي 
مرتقب هذا الثالثاء

 بدائرة الطيبيات 
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الفالحة  غرفة  رئي�س  اأكد 
زوقارت  حممد  مع�سكر  لوالية 
الفالحني  ارتياح  االأحد  اأم�س 
امل�سجلة  املطرية  للت�ساقطات 
املا�سي  فرباير  �سهر  خالل 
تب�رش  التي  و  اجلاري  ومار�س 
وذكر  وفري.  فالحي  مبردود 
التي  االأمطار  اأن  زوقارت 
اأدت  موؤخرا  بالوالية  ت�ساقطت 
تفاوؤلهم  و  الفالحني  ارتياح  اإىل 
اإذا  خا�سة  جيد  فالحي  مبردود 
اأفريل  �سهر  خالل  ا�ستمرت  ما 
واأ�ساف  املقبلني  ماي  وبداية 
وقت  يف  االأمطار  ت�ساقط  اأن 
الفالحني  قبل  من  اإليها  احلاجة 
الفالحية  امل�ستثمرات  جنب 
على  توؤثر  التي  اال�رشار  بع�س 
نتيجة  الزراعية  املحا�سيل 
ف�سل  خالل  خا�سة  و  اجلفاف 
االأمطار  كمية  وبلغت  ال�ستاء 
مع�سكر  بوالية  املت�ساقطة 

الفالحي  املو�سم  بداية  منذ 
 29 بينها  ملمرتا   260 احلايل 
ال10  االأيام  خالل  ميليمرتا 
اجلاري  مار�س  �سهر  من  االأوىل 
م�سلحة  رئي�سة  لدى  علم  ح�سبما 
املوارد  مبديرية  الفالحي  الري 
املائية. واأو�سحت عوايل ولد يرو 
خالل  املطرية  الت�ساقطات  اأن 
جاءت  اجلاري  الفالحي  املو�سم 
جيدة بالن�سبة للفالحني بالنظر اإىل 
توزعها على اأغلب اأ�سهر املو�سم و 
اأبرزت اأن الت�ساقطات املطرية مل 
تكن ذات فائدة كبرية على ال�سدود 
املخزنة  املياه  كمية  بلغت  التي 
بها 2ر76 مليون مرت مكعب مقابل 
124 مليون مرت مكعب خالل نف�س 
اأن  اإال  املا�سية  ال�سنة  من  الفرتة 
املحا�سيل  �سقي  �سملت  فائدتها 
املياه  طبقة  ومتوين  الفالحية 
من�سوبها  تراجع  التي  اجلوفية 
ب�سكل كبري يف ال�سنوات املا�سية. 

االإقليمية  املجموعة  متكنت 
من  مب�ستغامن  الوطني  للدرك 
اختفائها  بعد  طفلة  على  العثور 
اإىل  واإرجاعها  �ساعة  من  الأكرث 
بدوار  جيدة  �سحة  يف  عائلتها 
"البواكري" ببلدية حجاج ,ح�سبما 
االت�سال  خلية  من  اأ�ستفيد 

والعالقات العامة لذات ال�سلك.
واأو�سح امل�سدر اأن العملية متت 
ات�سال  بعد  ال�سبت  اأم�س  م�ساء 
عمرها  يبلغ  التي  الطفلة  عائلة 
3 �سنوات بالرقم االأخ�رش للتبليغ 
العائلي  عن اختفائها من املنزل 
 45( املذكورة  باملنطقة  الواقع 
وفور  م�ستغامن(  والية  �رشق  كلم 
دورية  ت�سكيل  مت   البالغ  تلقي 
متكونة من اأفراد الدرك الوطني 
مكان  اإىل  والتنقل  حجاج  لكتيبة 
احلادث وتطويق املنطقة والبدء 

كانت  التي  الطفلة  عن  بالبحث 
تلعب اأمام املنزل قبل فقدانها.

البحث  عمليات  من  �ساعة  وبعد 
الطفلة  حذاء  على  العثور  مت 
لدوار  املجاورة  الغابة  و�سط 
�ساطئ  مبحاذاة  "البواكري" 
تتجه  وهي  الفتاة  وروؤية  حجاج 
على  �سخرية مطلة  منطقة  نحو 
"عني ال�سايف"  البحر بالقرب من 
وقامت  امل�سدر  نف�س  ,ي�سيف 
باإرجاع  الوطني  الدرك  عنا�رش 
الطفلة للم�سكن العائلي وت�سليمها 

لذويها وهي 
�سمحت  كما  جيدة  �سحة  يف 
االإنذار  نظام  "باختبار  احلادثة 
�سمح  والذي  االأطفال  باختفاء 
يف  عائلتها  اإىل  املختفية  باإعادة 
وقت ق�سري ودون تعر�سها لالأذى 

اأو االختطاف", كما اأ�سري اإليه. 

 600 من  اأكرث  باتنة  والية  خ�س�ست 
و�سيانة  الطرقات  لتعبيد  دج  مليون 
ل�رشف  بالوعات  اإجناز  و  حوافها 
مبدينة  االأحياء  بعديد  االأمطار  مياه 
باتنة, ح�سب ما اأفادت به اليوم االأحد 
م�سالح الوالية. واأو�سح نف�س امل�سدر 
باأن هذه العملية تقررت عقب اجلولة 
الوالية  وايل  بها  قام  التي  التفقدية 
مدراء  رفقة  �سيودة  اخلالق  عبد 
االأحياء  عديد  اإىل  التنفيذي  اجلهاز 
واحلدائق  والزمالة  بوزوران  منها 
على  ووقف  جويلية  و5  و�سل�سبيل 

و�سعية الطرقات و التهيئة فيها.

وكذا  املجاهدين  وحي  املدينة 
م�ستودعات بيع مواد البناء واخلردوات 
بطريقة  تن�سط  التي  تازولت  بطريق 
الن�ساط  عن  وقفها  مع  قانونية  غري 
غري  واملن�ساآت  املحالت  وهدم 
بعد  العملية  هذه  تاأتي  و  القانونية 
اإزالة �سوق اخلردوات غري  اأ�سبوع من 
بعا�سمة  املع�سكر  بحي  املرخ�س 
به  الن�سطني  البائعني  وحتويل  الوالية 
اإىل �سوقي حي ك�سيدة 1 و2 بعا�سمة 
على  حت�سلوا  الذين  ال�سيما  الوالية 
وانت�سبوا  الن�ساط  ملمار�سة  رخ�سة 

اإىل ال�سجل التجاري.

مع�سكر 

م�ستغامن

باتنة

ت�شاقط االأمطار يب�شر 
مبردود فالحي وفري 

العثور على طفلة واإرجاعها 
اإىل عائلتها ببلدية حجاج 

600 مليون دج لتعبيد الطرقات 
عرب اأحياء عا�شمة االأورا�س 

بومردا�س

 اإلغاء كل الربامج امل�شجلة 
يف 2016 التي مل تنجز 

يجري حاليا ببومردا�س اإلغاء كل الربامج و العمليات التنموية امل�سجلة اإىل غاية نهاية �سنة 
2016 على عاتق الولية و البلديات و التي مل تنطلق عملية اإجنازها اإىل حد اليوم و ذلك 

ب�سبب التاأخر الكبري يف عملية بعثها ميدانيا .

مدين  الرحمن  عبد  الوايل  واأمر 
اجتماع  يف  تدخله  اأثناء  فواتيح 
املخ�س�س  التنفيذي  املجل�س 
الرتبية  قطاع  مناق�سة  و  لدرا�سة 
البطاقية  من   " حمو  و  ب"اإلغاء 
و  امل�ساريع  كل  للتنمية  الوالئية 
اإىل  امل�سجلة  التنموية  العمليات 
نهاية �سنة 2016 و ت�سجيل برامج 
مبا�رشة  ال�رشوع  و  تنموية جديدة 

يف جت�سيدها ميدانيا .
باأن  االإطار  هذا  يف  الوايل  واأفاد 
البلديات  و  املختلفة  القطاعات 
مرتفعة  ن�سب  ت�ستهلك  مل  التي 
املخ�س�سة  املالية  االأغلفة  من 
يف  تنموية  برامج  �سكل  على  لها 
"لن  املذكور  التاريخ  اإىل  املجال 
عمليات  بت�سجيل  احلق  لها  يكون 
الربامج  بر�سم  جديدة  تنموية 

التنموية ل�سنة 2018".
ا�ستهالك  ن�سبة  تتجاوز  مل  و 
للتنمية  املوجهة  املالية  االأغلفة 
برامج  باجلماعات املحلية �سمن 
"املخططات البلدية للتنمية " اإىل 
غاية نهاية 2017 األ 66ر34 باملائة 
تنموية  عملية   271 نحو  يعادل  ما 
اأغلقت و ا�ستلمت نهائيا من اأ�سل 

ا�ستالمها  مقرر  كان  عملية   491
م�سجلة  عملية   800 جممل  من 
ا�ستفادت منها الوالية يف ال�سنوات 

االأخرية.
ا�ستهالك  بن�سبة  تعلق  فيما  و 
للربامج  املوجهة  الدفع  قرو�س 
�سمن  القطاعية  التنموية 
 " للتنمية  القطاعية  "املخططات 
اإىل65ر71   2017 نهاية  اإىل  و�سلت 
نحو  ا�ستهالك  يعادل  ما  باملائة 
 9,800 اأ�سل  من  دج  مليار   7,100

قد �رشح  الوايل  كان  و  دج   مليار 
الوالية  بلديات  اأن  �سابق  وقت  يف 

التي مل ت�ستهلك ما ال يقل 
جممل  من  باملائة   80 عن 
"املخططات  �سمن  امليزانيات 
لها"  ي�سمح  لن   " للتنمية  البلدية 
م�ساريع  متويل  من  باال�ستفادة 
اإ�سافية بر�سم ميزانية 2017 �سمن 

نف�س الربامج التنموية.
و  املديريات  على  اأنه  واأكد 
ما  ت�ستهلك  اأن  الوالئية  الهيئات 

ال يقل عن 40 باملائة من جممل 
منها  ا�ستفادت  التي  امليزانية 
القطاعية  "املخططات  �سمن 
لها  ت�سمح  "لن  اإال  و  التنموية" 
من  اال�ستفادة  "من  كذلك  هي 
متويالت اإ�سافية �سمن امليزانية 
القطاعية ل�سنة 2017 . واإ�ستنادا 
"الطريقة  هذه  فاإن  للمتحدث 
على  امل�سوؤولني  حلث  جمدية" 
الوالئية  املديريات  و  البلديات 
مبالغ  "تكتنز  تزال  ال  التي 
ال�ستهالكها  باهظة"  مالية 
امل�ساريع  خمتلف  متويل  يف 
يف  امل�سجل  التاأخر  تدارك  و 
املجال  واأردف قائال "ال ميكن 
باهظة  اأموال  وجود  ت�سور 
الهيئات  م�ستوى  على  جممدة 
حلها",  ميكن  الأ�سباب  املذكورة 
هذه  ا�ستهالك  عدم  اأن  م�سيفا 
امليزانيات يقراأ على اأن االأموال 
للجهات  الدولة  ر�سدتها  التي 
املذكورة اإما "اأنها ال ت�ستحقها" 
تقدمي  يف  "تقاع�س"  هناك  اأو 
العمومية  اخلدمة  حت�سني  و 
خالل  من  للمواطنني  املوجهة 

تلك االأموال.  

ح�سني ن�سيب وزير املوارد املائية من ادرار

اجناز31 حمطة كربي ملعاجلة املياه امل�شتعملة 
اأكد اأم�س ال�سيد ح�سني ن�سيب وزير 
املوارد املائية خالل زيارته لوالية 
اأدرار اأن الدولة رفعت التجميد عن 
ال�رشف  جمال  يف  هامة  برامج 
ال�سحي وقررت االنطالق يف اجناز 
املياه  ملعاجلة  كربي  حمطة   31
هذه  يف  تكون  �سوف  امل�ستعملة 
ال�رشوط  كل  حت�سري  بعد  ال�سنة 
الوطنية  بال�سناعة  واال�ستعانة 
توجيهات  على  بناءا  االجناز  يف 
واأ�ساف  رئي�س اجلمهورية  فخامة 
�سوف  املحطات  هذه  بان  الوزير 
البيئة  على  احلفاظ  يف  ت�سهب 

من �سدود ووديان والبحر وميكننا 
علميا  املعاجلة  املياه  توجيه 
وال�سناعة  الفالحي  ال�سقي  اإيل 
باملياه  ال�سكان  تزويد  عن  اأما 
وت�سعي  الدولة عازمة  بان  ال�رشب 
تو�سيع  يف  اال�ستثمار  للموا�سلة 
ال�سبكات ومواكبة التو�سع العمراين 
املاء  مادة  من  كايف  بقدر  وتوفري 
ال�ساملة  االقت�سادية  احلركية  يف 
حت�سني  على  ايجابيا  تنعك�س  مما 
ظروف ال�سكان كما دعا الوزير اإيل 
احلفاظ على الرثوة املائية وخالل 
قطاعه  وعاين  وقف  الزيارة  هذه 

عن قرب باطالعه على املخطط 
والربط  ال�رشب  مياه  ل�سبكة  العام 
الرفع عن  باأنه مت  قائال  ال�سحي 
ال�سحي  ال�رشف  م�ساريع  جتميد 
اإ�سكالية  عليه  بعد عر�س  للوالية 
كما  منه  الق�سور  بع�س  معاناة 
كل  وربط  اإي�سال  ب�رشورة  �سددا 
التجمعات ال�سكانية باملاء وتطليق 
هناك  كما  التوزيع  يف  التذبذب 
يف  يتمثل  للوالية  اإ�سايف  برنامج 
بعا�سمة  للمعاجلة  حمطة  اجناز 
وحفر  بتميمون  واأخري  الوالية 
من  الرفع  ت�سهب يف  اأبار جديدة 

للق�ساء  وال�سعي دوما  كمية املاء 
عاين  كما  ال�سوداء  النقاط  على 
منطقة  من  املاء  جلب  م�رشوع 
تقاراوت اإيل تيمياوين على م�سافة 
80 كلم بتكلفة مالية قدرت ب100 
اأين يعرف امل�رشوع تقدما  مليار 
األح  ال�سياق  ذات  ويف  االجناز  يف 
ا�ستكمال  �رشورة  على  الوزير 
ل�سكان  املاء  وتوفري  امل�رشوع 
العجز  من  احلد  بغية  املنطقة 
اأكرث  تنمية  على  ينعك�س  مما 

املناطق احلدودية
بو�سريفي بلقا�سم 

وهران 

دورة تكوينية يف �شناعة ال�شابون الطبيعي من نبات "املورينغا اأوليفرا"
املراأة  ترقية  جمعية  بادرت 
لوهران  اليد"  يف  "اليد  الريفية 
�سناعة  تكوينية يف  دورة  بتنظيم 
امل�ستخل�س  الطبيعي  ال�سابون 
تعد  اأوليفرا"  "مورينغا  نبات  من 
 , الوطن  م�ستوى  على  االوىل 
ح�سبما ا�ستفيد لدى املنظمني .

التكوين  هذا  من  ا�ستفاد  وقد 
الذي احت�سنته دار ال�سباب حلي 
"فالو�سن" )الربكي �سابقا( يومي 
اجلمعة وال�سبت املن�رشمني جمع 
من ال�سباب والطلبة واملتقاعدين 

ذكرته  ح�سبما  ن�ساء  اأغلبيتهم 
رئي�سة ذات اجلمعية .

واأتاحت هذه املبادرة للمرتب�سني 
اكت�ساب تقنيات يف جمال �سناعة 
تركيبته  يف  املعتمد  ال�سابون 
اأوليفرا"  "مورينغا  نبات  على 
اأ�سافت  التي  رحو  ال�سيدة  وفق 
من  "اأول  اأنها  مت�سل  �سياق  يف 
النبات  من  النوع  هذا  ا�ستخدم 
يف �سناعة ال�سابون على م�ستوى 
الوطن ."  وقد جاءت هذه الفكرة 
غر�س  عملية  حققت  اأن  بعد 

"مورينغا اأوليفرا" بوهران "نتائج  
ايجابية واأعطت مردودا معتربا" 
جمعية  رئي�س  تعبري  حد  على 
يف  "اليد  الريفية   املراأة  ترقية 
هذه  �ساحبة  تعترب  والتي  اليد" 
تطويرها  على  وتعمل  التجربة 
لها  التي  ال�سجرة  هذه  وتثمني 
اقت�سادية  وقيمة  �سحية  فوائد 

وايكولوجية.
ومن جهة اأخرى �سمح هذا اللقاء 
التكويني الذي �سي�سمل م�ستقبال 
املرتب�سني  من  اأخرى  جمموعة 

الزيوت  ا�ستخراج  طريقة  بتعلم 
الطبيعية  النباتات  بع�س  من 
اأ�سري  كما  "اخلزامة"  غرار  على 
تقدمي  على  اأ�رشفت  وقد  اليه 
والتطبيقية يف  النظرية  الدرو�س 
جمال �سناعة ال�سابون الطبيعي 
من  الزيوت  وا�ستخراج  )بيو( 
علم  يف  املتخ�س�سة  النباتات 
التي  نعيمة  خديجة  الكيمياء 
طرف  من  تكوينا  تلقت  بدورها 
 " زاد  تي  "جي  االأملانية  الهيئة 

كما اأ�سافت ال�سيدة رحو.
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مكتب الأ�ستاذ : جاليل خالد حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء امل�سيلة

الكائن مكتبه بحي اله�سبة رقم 02/57 بو�سعادة
الهاتف الثابت رقم : 035.42.86.86

حم�سر تبليغ حكم عن طريق الن�سر
طبقا للمواد 412 و 612 و 613 من ق.اأ.م.اأ

بطلب من املدعو: موؤ�س�سة اخلزف لتافنة–�سريتاف-ممثلة بوا�سطة مديرها الكائن مقرها بطريق �سبدو مغنية بعد الإطالع 
ال�سادر عن  احلكم  الق�سائي .مبقت�سى  مهنة املح�رض  بتنظيم  املتعلق  املوؤرخ يف 2006/02/20   03/06 رقم  القانون  على 

حمكمة مغنية الق�سم التجاري بتاريخ 2015/10/19 حتت رقم اجلدول 2015/762 فهر�س رقم 2015/1953
حيث انتقلنا اإىل م�سكن املنفذ عليه : 

املدعو : بوعكازي عي�سى – ال�ساكن : بحي هواري بومدين �س ب 75 رقم 200/04 بو�سعادة 
من اأجل تبليغه باحلكم املذكور اأعاله طبقا للمواد 612 و 613  اإل اأننا مل نتمكن من مقابلته فر�سلنا له التبليغات يف ر�سالة 
و  املدنية  الإجراءات  قانون  من   411 املادة  لن�س  002766 طبقا  رقم  بالو�سول حتت  الإ�سعار  مع  عليها  مو�سى  و  م�سمنة 

الإدارية .
بناء على اإجراءات تبليغ احلكم عن طريق التعليق بلوحة الإعالنات التابعة لبلدية بو�سعادة بتاريخ 2016/02/25 

بناء على اإجراءات تبليغ احلكم عن طريق التعليق بلوحة الإعالنات التابعة ملحكمة بو�سعادة بتاريخ 2016/02/29
و مبقت�سى الإذن بالن�رض بجريدة يومية ال�سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة بو�سعادة بتاريخ 2018/01/31 حتت رقم 2018/135

بلغنا املدعو/بوعكازي عي�سى – ال�ساكن : بحي الهواري بومدين �س ب75 رقم 200/04 بو�سعادة .
اإلزام املدعى عليه بوعكازي عي�سى باأدائه للمدعى عليها موؤ�س�سة تافنة�سريتاف ممثلة بوا�سطة مديرها مبلغ الدين املقدر 
ب مليون و واحد و خم�سون الف و خم�سمائة و ثمانية ع�رض دينار و اأربعة و ثمانون �سنتيم )1.051.518.84 دج( مبلغ خم�سون 
دينار  خم�سمائة  و  بالفني  املقدرة  الق�سائية  بامل�ساريف  حتميله  و  ال�رضر  عن  تعوي�سا  دج(   50.000( جزائري  دينار  األف 
جزائري )2500 دج( يف مهلة )30 يوما( ابتداء من تاريخ الن�رض يف اجلريدة و بعد انق�ساء املهلة القانونية �سنتخد �سده كافة 

الإجراءات القانونية لتنفيذ العقد املذكور اأعاله 
املح�رض الق�سائي

 �إ�شهار تاأ�شي�س 
جمعية حملية  

طبقا لالإحكام القانون رقم 06-12 املوؤرخ 
يف 12 /01/ 2012 املتعلق باجلمعيات لقد 

مت هذا اليوم الثاين والع�سرون من �سهر 
فيفري �سنة اإلفني وثمانية ع�سر اإيداع ملف 

تاأ�سي�س جمعية ذات �سبغة حملية   
ت�سمية اجلمعية جمعية اأولياء التالميذ 

مدر�سة ال�سهيد عي�ساوي حممد باأم 
ال�سوا�سي بلدية تارمونت. 

املودع �سادي مفتاح  
الوظيفة يف اجلمعية رئي�س 

املقر الجتماعي  مدر�سة ال�سهيد عي�ساوي 
حممد باأم ال�سوا�سي بلدية تارمونت

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

 ولية اجللفة
دائرة اجللفة

بلدية اجللفة
م�سلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم 15/ 2018

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية 
حملية  

طبقا لأحكام املادة 18 من القانون رقم 
لـ  1433  املوافق  18 �سفر  يف  املوؤرخ   12/06

. باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12
مت هذا اليوم   07 /  مار�س 2018  ت�سليم 
و�سل الت�سريح بتاأ�سي�س اجلمعية املحلية

 امل�سماة /
جمعية الوفاق حلي بربيح باجللفة
يراأ�سها ال�سيد  غربي عبد القادر  

الكائن مقرها ب  : املتحف البلدي حديقة 
احلرية باجللفة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 

ولية اجلزائر 
الدائرة الإدارية لبئرمرادراي�س

الرقم : 17/م ن/2018

�إعالن
يعلن رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية بئر مراد 
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي

مكتب الأ�ستاذ بن مو�سى حاج ٬حم�سر ق�سائي
لدى حمكمة حجوط

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة 
الكائن مكتبه ب�سارع لوحي بو�سعدحجوط

حم�سر ت�سريح بالبيع باملزاد العلني
بناءاعلى اأمر ال�سيد رئي�س حمكمة تيبازة املوؤرخ يف 10 دي�سمرب 2018 حتت رقم 2017/00908 و القا�سي بحجز 
تنفيذي على منقولت املدين للمدعو بوقرين حمزة . ال�ساكن �ساحب حمل ب�سارع حمودة يخلف . �سيدي را�سد.

بناء على حم�رض تبليغ اأمر بحجز تنفيذي املحرر من طرفنا و املبلغ بتاريخ 2018-02-24
بناء على حم�رض حجز جردا املحرر من طرفنا بتاريخ 24-02-2018 حتت رقم 2018/001

الكائن مقر  تيبازة  لدى حمكمة حجوطاإخت�سا�س جمل�س ق�ساء  بن مو�سى حاج حم�رض ق�سائي   / الأ�ستاذ  نحن 
مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع خط يده اأ�سفله.

�سن�رضع يوم 2018/03/22 على ال�ساعة 10:30 �سا �سباحا مبكان تواجد العتاد ب�سارع حمودة يخلف بلدية �سيدي 
را�سد يف البيع باملزاد العلني مع قبول التعهدات املختومة لفائدة ال�سيباين خالد و من معه . ال�ساكنني : �سارع حموة 

يخلف . �سيدي را�سد. للمنقولت املحجوزة متمثلة يف )عتاد ل�سنع احللويات( و املبني كمايلي:

 رقم احل�سة                                                التعيني                            

plaque de cuisson alu-400x600 
Chario étagère métallique-
tour réfrigérée dessus marbe - 2.00m INC 
Frigo vitrine-1.5 m 
Batteur mélangeur-40 lites 
Cuve inox avec grille de protection-

�رضوط البيع :
 البيع دون �سمان .دفع مبلغ 20 % نقدا من مبلغ ر�سوم فورا غري قابل لالإرجاع يف حالة التخلف 
عن اجال الإ�ستالم املبيع اأو الرتاجع عن ال�رضاء . �سحب املبيع خالل 08 اأيام من تاريخ ر�سو 
املزاد . الأتعاب و احلقوق و احلقوق التنا�سبية و كل امل�ساريف طبقا للقانون . مع التحفظ يف 

حالة توقيف البيع لأي �سبب من الأ�سباب .
بن  الأ�ستاذ /  الق�سائي  الت�سال مبكتب املح�رض  و معاينة املحجوزات  ملزيد من املعلومات 

مو�سى حاج بالعنوان املذكور اأعاله اأو الهاتف :  39.11.64)024( 
املح�رض الق�سائي 

 Four ventilée elect 8 plaques – LINK RICH-  avec étuve inox 10 plaques           
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دويلالإثنني 12  مار�س 2018 املوافـق   لـ 23 جمادىالثاين  1439ه 10
فل�سطني املحتلة

�ستغيب و�أخرى  عبا�س  خلالفة  �أ�سماء   3 �لتحرير"..  منظمة  "تنفيذية 
الثالثون من ال�سهر املقبل، يوم �ستعيد معه اجلل�سة املرتقبة للمجل�س الوطني الفل�سطيني خريطة قوة رئي�س 

ال�سلطة حممود عبا�س، ومناورته للمرحلة املقبلة، التي يحاول اأن ل يغادر مكانه قبل اأن يحفظ
 من خطوطها للم�ستقبل.

�لأ�سري �ل�سحاتيت.. 16 عاما يف �لأمل و�ملعاناة منذ دي�سمرب املا�سي

19 �سهيد� و�أكرث من �ألف م�ساب بغزة
فل�سطني  �أ�رسى  مركز  عّد 
يف  �الحتالل  ��ستمر�ر  للدر��سات 
�حتجاز �الأ�سري �ملري�ض" من�سور 
يو�سف حممد �سحاتيت )34 عاماً( 
من بلدة دور� جنوب مدينة �خلليل 
و�لنف�سية  �ل�سحية  ظروفه  رغم 
هذ�  �سادية  مدى  يوؤكد  �لقا�سية 
وزنا  يقيم  ال  �لذى  �الحتالل 

لالإن�سانية. 
يف  فل�سطني"  "�أ�رسى  وقال 
العتقال  ع�رسة  �ل�ساد�سة  �لذكرى 
�أنهى  �أن  بعد  "�ل�سحاتيت"  �الأ�سري 
�سجون  يف  ع�رس  �خلام�ض  عامه 
ميار�ض  �الحتالل  فاإن  �الحتالل، 
بحقه �سيا�سة موت بطئ، حيث �إنه 
يعّد من �أ�سعب �حلاالت �ملر�سية 
مبر�ض  وم�ساب  �ل�سجون،  د�خل 
للذ�كرة  وفاقد  خطري،  نف�سي 
بن�سبة كبرية جد�، وبالكاد يتعرف 
�لق�سم  يف  �الأ�رسى  زمالئه  على 
�سنو�ت  منذ  معه  يعتقلون  و�لذين 
و�سعه  تفاقم  ب�سبب  وذلك  طويلة، 
�الحتالل  يكلف  �أن  دون  �لنف�سي 
�ملنا�سب  �لعالج  بتقدمي  نف�سه 

له".
�الأ�سقر"  "ريا�ض  و�أو�سح 

�أن  للمركز،  �الإعالمي  �لناطق 
منذ  معتقل  "�ل�سحاتيت"  �الأ�سري 
)2003/03/11(، وحمكوم بال�سجن 
�أحد  طعن  بتهمة  عاما،   17 ملدة 
�ل�سبع  بئر  مدينة  يف  �مل�ستوطنني 
يكن  مل  �عتقاله  وحني  �ملحتلة، 
يعانى من �أي �أمر��ض، وقد تعر�ض 
قا�ض  تعذيب  �إىل  �لتحقيق  خالل 
�أدى  �لذي  �الأمر  �سديد،  و�رسب 

�لقلب،  با�سطر�ب يف  �إ�سابته  �إىل 
يف  و�سيق  دقاته،  �نتظام  وعدم 
�لتنف�ض نتيجة �لعزل لفرتة طويلة.

�الحتالل  باأن  �الأ�سقر  و�أ�ساف 
�الأ�سري  حالة  مع  با�ستهتار  تعامل 
تقدم  �أن  من  وبدال  "�ل�سحاتيت" 
له �إد�رة �ل�سجون �لعالج �ملنا�سب،  
و�سعته يف �لعزل لفرتة طويلة، ما 
�ل�سحية  حالته  تدهور  �إىل  �أدى 

بفقد�ن  و�إ�سابته  و�لنف�سية، 
خطري،  نف�سي  ومر�ض  للذ�كرة، 
و�لدته  على  يتعرف  مل  بحيث 
ويرف�ض  �لزيار�ت،  �إحدى  يف 
ب�سبب  �رس�حه  �إطالق  �الحتالل 
�أم�سى  �أنه  رغم  �ل�سعب  و�سعه 
15 عاماً، ومل يتبق له �سوى عامني 

فقط من حكمه.  
"�ل�سحاتيت"  �الأ�سري  و�لد  وكان 
جنله  بقتل  �الحتالل  �تهم  قد 
�إىل  وو�سوله  بحياته،  باال�ستهتار 
و�جل�سدية  �لنف�سية  �حلالة  تلك 
توفري  عدم  نتيجة  جد�،  �ل�سيئة 
ليتعافى،  له  �ملنا�سبة  �لظروف 
م�ساكل  من  يعانى  �أنه  �إىل  �إ�سافة 
يف �لقلب، و�آالم حادة يف �لقدمني، 
�لعزل  يف  �لقا�سية  �لظروف  و�أن 
�إىل  �أدت  ل�سنو�ت،  بها  �لذي مكث 

تفاقم و�سعه �ل�سحي.
فل�سطني  �أ�رسى  مركز  وطالب 
�الأ�سري  �رس�ح  �إطالق  ب�رسورة 
و�سعه  ل�سعوبة  نظر�  �ل�سحاتيت 
�أنه  وخا�سة  و�جل�سدي،  �لنف�سي 
مدة  ثلثي  عن  يزيد  ما  �أم�سى 
�العتقال خلف �لق�سبان ومل يتبق 

له �إال �لقليل.

�ل�سحة  وز�رة  �أ�سدرت 
تر�كمياً  تقرير�ً  �لفل�سطينية، 
ير�سد  �لقد�ض،  النتفا�سة 
و�جلرحى  �ل�سهد�ء  عدد 
منذ  �ل�سهيونية  و�ال�ستهد�فات 
دي�سمرب 2017، وحتى تاريخ �ليوم 
يف حمافظات قطاع غزة و�أو�سح 
"�ملركز  و�سل  �لذي  �لتقرير 
�لفل�سطيني لالإعالم" ن�سخة عنه، 
�أّن عدد �ل�سهد�ء بلغ 19 �سهيد�ً، 
و5  غزة،  حمافظة  يف   7 بينهم 
و2  �لقطاع،  �سمال  يف  �سهد�ء 
يف خان يون�ض، و3 يف �لو�سطى، 
�أّن  �إىل  الفتاً  رفح،  يف  و�سهيد�ن 
ثالثة من �إجمايل �ل�سهد�ء هم من 
�أّن  �إىل  �لتقرير،  وي�سري  �الأطفال 
بلغ  �لقطاع  �جلرحى يف  �إجمايل 

طفاًل،   238 بينهم  جريحاً   1083
�لرجال  من  و827  �سيدة،  و18 
ن�سبة  �أن  �إىل  الفتاً  �لبالغني، 
�جلرحى  من  و�لن�ساء  �الأطفال 
�أّن  �لتقرير،  23.9%ويوؤّكد  بلغت 
��ستهدفتها  �إ�سعاف  �سيارة   15
قو�ت �الحتالل �ل�سهيوين ب�سكل 
بالغة  باأ�رس�ر  و�أ�سابتها  مبا�رس، 
�أعاق عمل طو�قمها، وت�سبب  ما 

يف �إ�سابتهم باالختناق �ل�سديد.
دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ض  و�أعلن 
دي�سمرب  من  �ل�ساد�ض  يف  ترمب 
2017، �عرت�فه بالقد�ض كعا�سمة 
ما  �ل�سهيوين،  للكيان  موحدة 
�لغ�سب  من  عارمة  موجة  �أثار 
و�ملظاهر�ت �لفل�سطينية، و�لتي 

ت�ستمر حتى هذ� �ليوم.

ففي خ�سم �حلديث عن �مل�ستقبل 
تقارير  تتحدث  لعبا�ض،  �ل�سيا�سي 
جلعل  دفعته  �لتي  �الأ�سباب  عن 
�ملقبل موعد�  �ل�سهر  �لثالثني من 
�لوطني، ما بني  الجتماع �ملجل�ض 
�إز�حة خ�سومه من �أمامه، وما بني 
من خاللهم  يحاول  �آخرين  �بتعاث 
�لتي  فتح  وحركة  بال�سلطة  �لعبور 
�أ�سبحت من�سهرة فيه �إىل بر �الأمان 
ملا  وفقا  خا�سة  م�سادر  وتك�سف 
�للندنية،  "�حلياة  �سحيفة  ن�رسته 
جلنة  �نتخاب  حت�رس  �ملنظمة  �أن 
�لتحرير،  ملنظمة  جديدة  تنفيذية 
بعدما �سارفت �للجنة �حلالية على 
فقد�ن �لن�ساب �لقانوين النعقادها 
عدد  و�سيخوخة  ومر�ض  وفاة  �إثر 

من �أع�سائها.

فقدان الن�ساب

عبا�ض،  م�ساعدي  �أحد  و�أو�سح 
غ�سان  �للجنة  ع�سو  "وفاة  �أّن 
و�إ�سابة  �ملا�سي،  �ل�سهر  �ل�سكعة 
�لع�سوين حممد زهدي �لن�سا�سيبي 
�أقعدته  �لتي  �ل�سيخوخة  باأمر��ض 
ملوح  �لرحيم  وعبد  �حلركة،  عن 
مبر�ض ع�سبي جعله غري قادر على 
�مل�ساركة يف �الجتماعات �لدورية، 
هدد جدياً �كتمال �لن�ساب �لقانوين 
�أنه  �إىل  مقبل"و�أ�سار  �جتماع  الأي 
عن  و�حد  ع�سو  تغيب  حال  يف 
كان،  �سبب  الأي  مقبل،  �جتماع  �أي 
�لن�ساب  "يفقد  �الجتماع  فاإن 
�ملجل�ض  رئي�ض  �لقانوين"وكان 
�لوطني �لفل�سطيني �سليم �لزعنون 
�لتح�سري�ت  يف  �ل�رسوع  �أعلن 

�لالزمة لعقد �ملجل�ض �لوطني يف 
30 �ل�سهر �ملقبل.

�لتنفيذية  �للجنة  قررت  وقد 
�لفل�سطينية،  �لتحرير  ملنظمة 
عبا�ض،  برئا�سة  �جتماع  خالل 
�ملجل�ض  عقد  �ملن�رسم،  �الأربعاء 
�أفريل   30 يوم  �لفل�سطيني  �لوطني 
حركة  رف�ست  بدورها  �لقادم 
�إياه  و��سفة  �لقر�ر،  "حما�ض" 
�لف�سائل  تو�فق  على  بـ"باالنقالب 
باإد�رة  و��ستبد�د  بريوت  يف 

�ملوؤ�س�سات �لوطنية".

قيادة جديدة

ووفقاً لل�سحيفة �ل�سادرة يف لندن، 
فاإّن م�سوؤولني فل�سطينيني �أّكدو� �أّن 
�ست�سهد  للمجل�ض  �ملقبلة  �لدورة 
للمنظمة،  جديدة  قيادة  �نتخاب 
�للجنة  �أع�ساء  من  عدد  منهم 
و�لذين  »فتح«  حلركة  �ملركزية 
م�ستقباًل،  عبا�ض  �أحدهم  �سيخلف 
�لرئا�سة  �أو يف حالة �سغور من�سب 

الأي �سبب كان.
فل�سطينية  �أو�ساط  وتوقعت 
رئي�ض  يعلن  �أن  و"�إ�رس�ئيلية" 
�حلياة  من  ��ستقالته  �ل�سلطة 
�أ�سابيع  غ�سون  يف  �ل�سيا�سية 
 20 "�لقناة  توقعت  كما  قليلة 
كبار  م�سوؤولني  عن  نقاًل  �لعربية"، 
يعلن  �أن  �لفل�سطينية،  �ل�سلطة  يف 
عن  �لقادمة  �الأيام  يف  مازن  "�أبو 
فتح  حركة  رئي�ض  ملن�سب  وريث 
"مت  �أنه  موؤكدة  �ل�سلطة"،  ورئي�ض 
�الإعالم  و�سائل  من  عدد  �إبالغ 
�لقناة  بذلك"و�أو�سحت  �لعربية 

�إىل  تعود  عبا�ض  ��ستقالة  �سبب  �أن 
ومطالبة  �ل�سحية،  حالته  تدهور 
و�لعناية  �إجازة  باأخذ  له  �الأطباء 
بنف�سه ومن �ملوؤكد �أي�ساً ��ستبد�ل 
�لتنفيذية  �للجنة  �أع�ساء  من  عدد 
باأع�ساء جدد من م�ستقلني وممثلي 

ف�سائل.

مغادرة وجوه

�ستغادر  �لتي  �لوجوه  �أبرز  ومن 
�ملقبلة  �لدورة  يف  �ملنظمة  قيادة 
ربه  عبد  يا�رس  �لوطني  للمجل�ض 
�لذي �حتل، حتى وقت قريب، ثاين 
�أهم من�سب يف �ملنظمة، وهو �أمني 

�ل�رس.
ح�سور  عن  ربه  عبد  وتوقف 
�سنتني  منذ  �للجنة  �جتماعات 
عبا�ض  مع  خالفات  خلفية  على 
�لذي �أبعده عن من�سبه يف �للجنة، 
وُعّد  عريقات،  ب�سائب  و��ستبدله 
يف  لل�رس  �أميناً  عريقات  تعيني 
لتكري�سه  مقدمة  �لتنفيذية  �للجنة 
خليفة لعبا�ض، لكن �إ�سابة عريقات 
�إجر�ء  ��ستدعى  رئوي  مبر�ض 
عملية زر�عة رئة له، قلل من فر�سه 
�ل�سخ�سيات  ومن  �ملوقع،  لهذ� 
زهدي  حممد  �أي�ساً  �ستغادر  �لتي 
�لن�سا�سيبي �لبالغ من �لعمر حو�ىل 
وزكريا  قريع،  و�أحمد  �سنة،   90
�لرحيم  وعبد  �إ�سحق  وعلي  �الأغا 

ملوح وغريهم.

وجوه جديدة

�أبرز  فاإّن  �مل�سادر؛  وبح�سب 

عبا�ض  خلالفة  �ملر�سحة  �لوجوه 
�ملرتقبة،  �جلديدة  �لت�سكيلة  يف 
"فتح":  لـ  �ملركزية  �للجنة  �أع�ساء 
�لعالول  وحممود  رجوب  جربيل 
وحممد ��ستية. ويعرف �الأ�سخا�ض 
�ل�سلطة  رئي�ض  من  بقربهم  �لثالثة 
�لوجوه  �أبرز  ومن  عبا�ض،  حممود 
�الأول  عمل  حيث  �ل�سيا�سية؛ 
�لوقائي  �الأمن  لقوة  رئي�ًسا  رجوب 
قدومها،  مع  �ل�سلطة  �سكلتها  �لتي 
يف  فتح  حركة  حتويل  على  وعمل 
�أكرث  تنظيم  �إىل  �لغربية  �ل�سفة 
حتى  �لفل�سطينية  لل�سلطة  تاأييد� 
�أ�سبح �لتنظيم �أكرث متاهياً من �أي 
ومو�قفها  �ل�سلطة  مع  م�سى  وقت 
فتح  حركة  وعلقت  �ل�سيا�سية. 
ع�سوية �لرجوب يف �ملجل�ض �لثوري 

حلركة فتح ملدة ثمانية �أ�سهر عام 
باأنه  �سائعات  �رست  عندما   1997
كان يخطط لل�سيطرة على �ل�سفة 
�لغربية �أما �لعالول فانتخبته حركة 
 15 يف  �حلركة  لرئي�ض  نائبا  فتح 
تلك  كانت  حيث   ،2017 فرب�ير 
فيها  ي�ستحدث  �لتي  �الأوىل  �ملرة 
فتح،  حركة  رئي�ض  لنائب  من�سب 
برئا�سة  مرتبط  غري  �أمر  وهو 
عرب  وموؤخر�ً  �لفل�سطينية  �ل�سلطة 
�لكاملة  معار�سته  عن  �لعالول 
دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ض  لنية 
�إىل  �الأمريكية  �ل�سفارة  نقل  ترمب 
�لقد�ض �ملحتلة، وعّد ذلك �غتياال 
جلميع �ملعاهد�ت �ل�سابقة، و�إلغاء 
دولة  �إقامة  حللم  ونهائيا  كامال 
�ل�سعب  �أن  على  و�سدد  فل�سطني 

ت�سحية  الأي  جاهز  �لفل�سطيني 
من �أجل �لقد�ض وتر�ب فل�سطني، 
�خلطوة  بهذه  ي�سمح  �أن  وال ميكن 
�سيا�سي  رجل  فهو  ��ستية  �أما 
�أبرز  ومن  �القت�ساد،  يف  �سليع 
�ملفاو�سات  تخو�ض  �لتي  �لوجوه 
و��سرتك  �ل�سهيوين  �الحتالل  مع 
جرت  �لتي  �ملفاو�سات  يف  ��ستية 
�النتخابات  حول  "�إ�رس�ئيل"  مع 
ب�سفته  فل�سطني  يف  �لت�رسيعية 
�النتخابات  للجنة  �لعام  �ل�سكرتري 
على  �أ�رسفت  �لتي  �لفل�سطينية 
و�لت�رسيعية  �لرئا�سية  �النتخابات 
من  ثاٍن  كانون  يف  جرت  و�لتي 
�لوفد  يف  ع�سو�  وكان   ،1996 عام 
نوفمرب   11 يف  �لنهائي  �ملفاو�ض 

.2013
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2.3 مليون نازح مل يعودوا اإىل مناطقهم املحررة 

�أكرث من 700 �ألف عر�قي بحاجة �إىل �إغاثة »عاجلة«
قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة لالمم املتحدة اأم�س الأحد، اإن اأكرث من 700 األف عراقي 

من النازحني والعائدين اإىل مناطقهم املحررة من �سيطرة تنظيم »داع�س« بحاجة اإىل اإغاثة 
»عاجلة«،وقالت املنظمة يف تقرير لها اليوم اإن »عدد العراقيني الذين ل يزالون نازحني يف الوقت 

احلايل يزيد عن 2.3 مليونا.
مليون   3.5 من  �أكرث  عاد  بينما   
م�شرية  �شكناهم«،  مناطق  �إىل  نازح 
�ألف نازح يعودون  �أن »نحو 100  �إىل 
�شهريا«و�أكد  �شكناهم  مناطق  �إىل 
�لتقرير �أن«هناك �حتياجات عاجلة 
�لنازحني  من  �ألف   700 من  لأكرث 
جميع  يف  مناطقهم  �إىل  �لعائدين 
ما  �لذين  �إىل  �إ�شافة  �لبالد،  �أنحاء 

ز�لو� يف �ملخيمات«.
�لـ2.3  بني  »من  �أن  �لتقرير  وبنينّ 
 631 من  �أكرث  يعي�ش  نازح،  مليون 
�ألف �شخ�ش يف �ملخيمات، وحو�يل 
يف  يعي�شون  �شخ�ش  �ألف   260
�مل�شتوطنات غري �لر�شمية و�ملباين 
بعثة  رئي�ش  �ملكتملة«وقال  غري 
�لعر�ق  للهجرة يف  �لدولية  �ملنظمة 
�إن  �لتقرير،  بح�شب  و�يت،  جري�رد 

�رضوري  هو  �ملطلوب  »�لتمويل 
�مل�شاعد�ت  توفري  ل�شتمر�ر 
�لعائدين  ودعم  للنازحني  �لإن�شانية 
�ملجتمعية  �لتحتية  �لبنى  لإ�شتعادة 
يتمكنو�  حتى  و�لإ�شكانية  و�ل�شحية 
من �إعادة بناء حياتهم«،ويوجد �أغلب 
�لنازحني يف خميمات موجودة د�خل 
نينوى،  ملحافظة  �لد�رية  �حلدود 
�ثر  �ملو�شل  من  نزحو�  قد  وكانو� 
�حلكومية  �لقو�ت  بني  �ملعارك 

وم�شلحي د�ع�ش قبل �أكرث من عام.
و�أعلن رئي�ش �لوزر�ء �لعر�قي حيدر 
�لعبادي، يف 31 �أوت �لعام �ملا�شي، 
حترير ق�شاء تلعفر وحمافظة نينوى 
لكن  »د�ع�ش«،  �شيطرة  من  بالكامل 
�لإرهابي  للتنظيم  جيوب  تز�ل  ل 

ت�شن هجمات بني �حلني و�لآخر.

تر�مب يزور كاليفورنيا »�ملناه�ضة« 
للمرة �لأوىل منذ �نتخابه

دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ش  يتوجه 
�لتي تقف  �إىل كاليفورنيا  تر�مب، 
�ملع�شكر  من  �لأول  �ل�شف  يف 
�ملعادي  لربناجمه  �ملناه�ش 
على  �شتثري  زيارة  يف  للهجرة 
�لأرجح جدل كبري� وتاأتي �لزيارة 
كاليفورنيا  �إىل  لرت�مب  �لأوىل 
ب�شفته رئي�شا و�شط تز�يد �لتوتر 
و�لولية  �جلمهورية  �إد�رته  بني 

ذ�ت �مليول �لدميقر�طية.
يف  �لرئي�ش  طائرة  و�شتحط 
قاعدة مري�مار �جلوية يف جنوب 
لروؤية  يتوجه  �أن  قبل  كاليفورنيا 
ينوي  �لذي  للجد�ر  �أولية  مناذج 
�جلنوبية  �حلدود  على  بناءه 
�لرئي�ش  �ملتحدة،  للوليات 
تر�مب،  دونالد  �لأمريكي 
 10 �ملتحدة،  �لوليات  بن�شلفانيا، 
ي�شتطيب  2018تر�مب  مار�ش، 
طعم �لرئا�شة فيك�شف مبكر� عن 
�شعار حملته لعام 2020 وكان وزير 
�لولية  �تهم  �شي�شنز  �لعدل جيف 
�لفدر�يل  �لقانون  تطبيق  بعرقلة 
�آمنة  مالذ�ت  منحها  عرب  عمد� 

للمهاجرين غري �ل�رضعيني.
جريي  حاكمها  �عترب  جهته،  من 
بر�ون �أن �إد�رة تر�مب ت�شن »حربا 
بعدما  كاليفورنيا«  ولية  على 
رفعت وز�رة �لعدل دعوى ق�شائية 
حتمي  �لتي  �شيا�شاتها  لوقف 
�ملهاجرين غري �ل�رضعيني، وقالت 
�لأبي�ش  �لبيت  با�شم  �لناطقة 

»نتوجه  �جلمعة،  �شاندرز،  �شاره 
زيارة غاية  تكون  �أن  ناأمل  ما  �إىل 
تتو�ن  مل  �أنها  �إل  �ليجابية«،  يف 
لرف�شها  كاليفورنيا  �نتقاد  عن 
يف  �لفدر�يل  للقانون  �لن�شياع 
حلماية  �لولية  جهود  �إىل  �إ�شارة 
من  �ل�رضعيني  غري  �ملهاجرين 

�لرتحيل.
و�أ�شافت �أن تر�مب �شيلتقي كذلك 
�لأمريكي،  �جلي�ش  من  عنا�رض 
باأم�شية  �لزيارة  يختتم  �أن  ويتوقع 
يف »بيفريل هيلز« جلمع �لتربعات 
 2020 عام  �نتخابه  �إعادة  حلملة 
�أجنلي�ش  »لو�ش  �شحيفة  وذكرت 
�شي�شاهمون  �ملانحني  �أن  تاميز« 
من  دولر  �ألف   250 يقارب  مبا 
�نتخاب  �إعادة  �شخ�ش حلملة  كل 
تر�مب و�حلزب �جلمهوري خالل 
بيفريل  يف  �لتربعات  جمع  حفل 
�إىل  معلوماتها  يف  م�شتندة  هيلز، 
خطابه  ويف  تلقتها،  �لتي  �لدعوة 
�لنظم  �إن  �لأ�شبوعي، قال تر�مب 
مالذ�ت  توفر  �لتي  �لقانونية 
�ملف�شل  �ل�شديق  هي  �آمنة 
�لع�شابات  و�أفر�د  للمهربني 
�لب�رض  وجتار �ملخدر�ت ومهربي 
مرتكبي  من  وغريهم  و�لقتلة 
�لرئي�ش  و�أ�شاف  �لعنف  جر�ئم 
كاليفورنيا  ولية  �أن  �لأمريكي 
يف  �خلطريين  �ملجرمني  تاأوي 
على  قانوين  وغري  وقح  �عتد�ء 

نظام حكومتنا �لد�شتوري.

مفتي رو�سيا، راوي عني الدين

لدينا 25 مليون م�ضلم يتعاي�ضون مع بقية �أطياف �ملجتمع 
قال مفتي رو�سيا، راوي عني الدين، اإن »نحو 25 مليون م�سلم رو�سي يعي�سون يف تناغم مع باقي اأطياف املجتمع«واأ�ساف عني الدين، يف مقابلة 

مع الأنا�سول، اأن »عدد امل�سلمني يف رو�سيا يتزايد ل�سببني، اأولهما ارتفاع معدل املواليد بني امل�سلمني، والثاين هو و�سول م�سلمني من اآ�سيا 
الو�سطى للعي�س يف رو�سيا«ولفت اإىل اأن »عدد امل�سلمني مذكور اأي�سا يف تعداد ال�سكان«واأو�سح اأن »معظم امل�سلمني يعي�سون يف منطقة مو�سكو، 
وغريها من املناطق احل�سرية الكربى، مثل �سان بطر�سربج ويكاترينربج«كما »يوجد تركيز كبري للم�سلمني يف املناطق التي كانت فيها دول 
اإ�سالمية، قبل ت�سكيل دولة رو�سية الحتادية، مثل ترت�ستان، وبا�سكورتو�ستان، وجمهوريات �سمال القوقاز«، وفق مفتي رو�سيا و�سدد على 

اأن »امل�سلمني هم من ال�سكان الأ�سليني لرو�سيا، ويوجد اأكرث من 85 �سعبا وجن�سية وجماعة عرقية مار�سوا �سعائر الإ�سالم تاريخًيا«واأ�سار 
اإىل اأن »مت اإعالن الإ�سالم دين الدولة يف فولغا بلغاريا، اإحدى الدول الواقعة يف اأرا�سي رو�سيا احلالية، عام 922، اأي قبل 66 عاًما من اعتماد 

امل�سيحية الأرثوذك�سية دينا ر�سيما لرو�س كييف«.
و�أو�شح �أن »�لإ�شالم و�شل �إىل رو�شيا 
فقد  )�مليالدي(.  �ل�شابع  �لقرن  يف 
)�شلى  حممد  �لر�شول  �أتباع  جاء 
بعد  رو�شيا،  �إىل  و�شلم(  عليه  �هلل 
�لرفيق  �إىل  �نتقاله  من  �شنة   22
�مل�شلمون  »جاء  �لأعلى«و�أ�شاف: 
با�شم  تعرف حاليا  �إىل مدينة  �لأو�ئل 
ومت  د�غ�شتان.  جنوبي  وهي  ديربنت، 
�أر��شي  رو�شيا على  �أذ�ن يف  �أول  رفع 
د�غ�شتان«وقال عني �لدين �إن »غالبية 
من  �ل�ُشنة  من  هم  �لرو�ش  �مل�شلمني 
�أي�شا بع�ش  �ملذهب �حلنفي، ويوجد 
ومن  �ل�شافعي،  �ملذهب  من  �ل�ُشنة 
�ل�شيعة«و�أو�شح �أن »�ل�شيعة �لرو�ش هم 
و�لطاجيك  �لأذربيجانيني  من  �أ�شا�شا 
ويعي�ش  قليل.  وعددهم  بامري،  من 

معظم �ل�شيعة يف ديربنت«.
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مفتي رو�شيا �شدد على �أن »�مل�شلمني 

ويحرتمون  مت�شاحمني،  رو�شيا  يف 
�لإ�شالمية  و�لطو�ئف  �لديانات  كل 
نق�شم  ل  »نحن  �لأخرى«وتابع: 
فهم   ، و�ُشنة  �شيعة  �إىل  �مل�شلمني 
�لإ�شالمية  �لأمة  يف  �أع�شاء  جميعا 
»عندما  قائال:  �ملوحدة«وم�شى 
�لأو�شط  �ل�رضق  من  �شيوف  يزور 
د�خل  �لعالقات  �إن  يقولون  رو�شيا 
�لنظام  مثالية«ويتكون  �لرو�شية  �لأمة 
ثالثة  �لإ�شالمية من  لالإد�رة  �لرو�شي 
وهي:  �حتادية،  �إ�شالمية  مر�كز 
مبو�شكو،  رو�شيا«  »مفتو  جمل�ش 
مبدينة  �لإ�شالمية«  �لروحية  و«�لهيئة 
�لإ�شالمية«  �لروحية  و«�لهيئة  �أوفا، 

بالقوقاز، بح�شب عني �لدين.

القد�س للجميع

بارزة  مكانة  �لقد�ش  ق�شية  وحتتل 
�لعامل  �أرجاء  يف  �مل�شلمني  لدى 
»�إذ�  �أنه  من  رو�شيا  مفتي  وحذر 

�غت�شبت �إ�رض�ئيل �ل�شلطة يف �ملدينة 
�مل�شلمون  ي�شتطيع  فلن  �ملقد�شة، 
�لوليات  هناك«و�أثارت  �ل�شالة 
دي�شمرب   6 يف  �لأمريكية،  �ملتحدة 
و�إ�شالميا،  عربيا  غ�شبا  �ملا�شي، 
�ل�رضقي  ب�شقيها  �لقد�ش  باعتبارها 
لإ�رض�ئيل،  مزعومة  عا�شمة  و�لغربي 
�لقد�ش  باحتالل  �لقائمة  �لقوة 
 1967 عام  منذ  �لفل�شطينية  �ل�رضقية 
و�أ�شاف �أن »�لقد�ش هي ثالث �أقد�ش 
�حلرم  )بعد  �لإ�شالم  يف  �ملو�قع 
�ملدينة  يف  �لنبوي  و�حلرم  �ملكي 
حممد،  �لنبي  معر�ج  حيث  �ملنورة(، 

حيث تلقى �لنبي هدية �هلل للم�شلمني، 
»�لقد�ش  �أن  �ل�شالة«و�أو�شح  وهي 
هي مكان مقد�ش لالأديان �ل�شماوية 
»يجب  �أنه  على  و�شدد  �لثالثة«. 
مقد�ًشا،  مكاًنا  �لقد�ش  تظل  �أن 
�غت�شاب  يف  �حلق  لإ�رض�ئيل  ولي�ش 
�ل�شلطة وحتويل �ملدينة �إىل يهودية 
حرمان  يف  �حلق  لها  ولي�ش  فقط؛ 
�ل�شالة  من  و�مل�شيحيني  �مل�شلمني 
�لدين حديثه  �لقد�ش«وختم عني  يف 
�إذ�  �أن »هذ� �شيحدث  بالتحذير من 
يف  �ل�شلطة  على  �إ�رض�ئيل  ��شتولت 

�ملدينة«.

ترامب عن لقائه بكيم

 قد نربم �أعظم �تفاق للعامل!
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ش  قال 
مع  �ملزمعة  حمادثاته  �إن  تر�مب 
بالف�شل  تنتهي  �ل�شمالية قد  كوريا 
�أو توؤدي �إىل »�أعظم �تفاق للعامل« 
برنامج  ب�شاأن  �لتوتر  يزيل  مما 

بيونغ يانغ �لنووي.
كما ك�شف عن تعهد كوريا �ل�شمالية 
بوقف �لتجارب �ل�شاروخية خالل 
�أ�شلحة  نزع  حول  �ملحادثات 

»تويرت«:  على  وكتب  يانغ.  بيونغ 
�أي  �ل�شمالية  كوريا  جتر  »مل 
نوفمرب   28 منذ  �شاروخية  جتربة 
2017، وتعهدت بعدم �لقيام بذلك 
�أنهم  �عتقد  �جتماعاتنا.  �أثناء 
جهته،  بتعهدهم«من  �شيلتزمون 
�أي  �لأبي�ش  �لبيت  ي�شدر  مل 
�لرئي�ش  بني  �جتماع  لعقد  موعد 
و�لزعيم  تر�مب  دونالد  �لأمريكي 

�أون،  جونغ  كيم  �ل�شمايل  �لكوري 
مع  �شيجتمع  �إنه  قال  تر�مب  لكن 
كيم �لذي وجه �لدعوة وكان �لبيت 
�إن تر�مب لن يلتقي  �لأبي�ش قال، 
يانغ  بيونغ  �تخذت  �إذ�  �إل  بكيم، 
تو�جه  فيما  ملمو�شة«،  »خطو�ت 
على  �نتقاد�ت  �ملتحدة  �لوليات 
مو�فقتها �إجر�ء حمادثات �شتمنح 

كوريا �ل�شمالية �رضعية دولية.

�ملا�شية  �لقليلة  �لأ�شهر  و�شهدت 
وكيم،  تر�مب  بني  كالمية  حربا 
من  خماوف  �أثار  �لذي  �لأمر 
فيه  قامت  عام  بعد  حرب  ن�شوب 
يانغ ب�شل�شلة جتارب بهدف  بيونغ 
تطوير �شاروخ بر�أ�ش نووي ميكنه 
�لأمريكي،  �لرئي�شي  �لرب  �رضب 
�لأمن  جمل�ش  لقر�ر�ت  حتد  يف 

�لدويل.
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مولودية اجلزائر / مولودية وهران

د املركز الثالث واحلمراوة  العميد يرت�صّ

 

لت�صييق اخلناق على ال�صدارة
يحت�سن ملعب 5 جويلية اأم�سية اليوم مباراة مثرية جتمع فريقي مولودية اجلزائر 
ومولودية وهران والتي تندرج حل�ساب اللقاء املتاأخر عن اجلولة 22 من الرابطة 
املحرتفة الأوىل، وهي املواجهة التي جتمع بني ت�سكيلتني تتناف�سان على الأدوار 

الأوىل هذا املو�سم، ويف هذا ال�سدد يدخل فريق مولودية اجلزائر اأر�سية امليدان وهو 
يبحث على ا�ستغالل عاملي الأر�س واجلمهور من اأجل اخلروج بالفوز خا�سة واأن 

النادي العا�سمي يدرك اأهمية الفوز بنقاط املواجهة

عي�سة ق.

با�ستعادة  له  ت�سمح  �أنها  باعتبار 
�لرتتيب  جدول  يف  �لثالث  �ملركز 
�ليوم  مناف�سه  عن  �لفارق  وتقلي�ص 
نقطة  �إىل  �لوطنية  �لبطولة  وو�سيف 
و�حدة �لتي جتعله ي�سّيق �خلناق عليه 
حظوظه  لعب  �جل  من  بقوة  و�لعودة 
�لبطولة  بلقب  �لتتويج  على  كاملة 
»�لعميد«  ت�سكيلة  وتتو�جد  �لوطنية، 
مبعنويات مرتفعة خا�سة و�أنها عادت 
باأقل �لأ�رض�ر من �ل�سفرية �لتي قادتها 
نيجرييا  �إىل  �ملن�رضم  �لأ�سبوع  نهاية 
بعد �خل�سارة بهدفني لو�حد حافظت 
من خاللها على حظوظها للتاأهل �إىل 
دور جمموعات ر�بطة �أبطال �إفريقيا 

�لالعبني  تركيز  يف  ي�ساهم  ما  وهو 
على مبار�تهم �ليوم يف �ف�سل جاهزية 
من �أجل حتقيق �لأهم و�خلروج بفوز 
�لثقة لرفقاء �لالعب  ي�ساهم يف منح 
بجدية  �لتح�سري  ملو��سلة  �سويبع 
للقاء �لإياب يف مو�جهة نادي مونتاين 
يعولون  و�لتي  �لنيجريي،  فاير  �أوف 
من خاللها بلوغ دور �ملجموعات من 
يدخل  �ن  وينتظر  �لقارية،  �ملناف�سة 
�سيجد  �أين  مكتمال  �ملولودية  تعد�د 
من  عديدة  خيار�ت  �لفني  �لطاقم 
لتحقيق  �ملثالية  �لت�سكيلة  و�سع  �أجل 

�لنت�سار.
وهر�ن  مولودية  يتوجه  �ملقابل،  يف 
غلى �لعا�سمة من �أجل �لعودة بنتيجة 
��ستفاقة  وتاأكيد  �لديار  �إىل  �يجابية 

�لذين  بوعكاز  �ملدرب  �أ�سبال 
ي�رضون على لعب �لأدو�ر �لأوىل بقوة 
لقب  حول  حلظة  �آخر  �إىل  و�لتناف�ص 
�ل�سدد  هذ�  ويف  �لوطنية،  �لبطولة 
�لغرب  عا�سمة  نادي  رئي�ص  فاإن 
�جلز�ئري �حمد بلحاج �ملدعو »بابا« 
من  مغرية  مالية  مبنحة  لعبيه  حّفز 
�لفريق  �أين �سجل  بالفوز  �لعودة  �أجل 
ىخر  يف  متتالية  �نت�سار�ت  ثالث 
ينهزم  ومل  �لبطولة  من  لقاء�ت  ثالث 
يف �آخر ت�سع مباريات، و�سيكون �لفوز 
رفع  نحو  خطوة  �لعا�سمة  من  �ليوم 
�حلظوظ لل�رض�ع مع �سباب ق�سنطينة 
حول �للقب خا�سة و�أنه كفيل بتقلي�ص 
نقاط  �أربع  �إىل  �ل�سد�رة  عن  �لفارق 

وت�سييق �خلناق على �لر�ئد. 

حكيم �سرار املدير العام لحتاد العا�سمة

فريقنا حتدى عدة عراقيل وعاد بن�صف تا�صرية التاأهل

بن �سيخة ي�سع اليوم الروتو�سات الأخرية قبل قمة احتاد اجلزائر

اإدارة وفاق �صطيف تتلقى ن�صخة من جواز تامبانغ

قطع �حتاد �لعا�سمة منعرجا مهما على درب �لتاأهل 
بف�سل  وهذ�  �لكاف،  كاأ�ص  من  مكرر   16 �لدور  �إىل 
ميد�ن  فوق  �لإيجابية  ومغامرتهم  �لالعبني  �سجاعة 
و�لعودة  �لدميقر�طية  بالكونغو  كابيال«  »جوزيف 
بالتعادل 2-2 يف ذهاب �لدور �لثاين يف �نتظار مبار�ة 
�لإياب يف �جلز�ئر يوم 18 من هذ� �ل�سهر وحول هذه 
مع  �حل�رضي  �حلو�ر  هذ�  �سجلنا  �لإيجابية  �لنتيجة 
�ملار�طونية  �لرحلة  فيه  مربز�  لالحتاد  �لعام  �رض�ر 
و�لظروف �لتي جرت فيها �ملبار�ة و�لنتيجة �لإيجابية 

�لتي حققها رفاق زمامو�ص.

كيف كانت رحلة العودة اإىل ار�س 
الوطن؟

�لالعبني  �إر�دة  لكن  ومتعبة،  مار�طونية  رحلة  كانت 
مطلوب  هو  مبا  وعادت  �ل�سعاب  ذوبت  و�مل�سريين 
حيث وتاأقلمنا مع �لأجو�ء هناك وكان �لنجاح حليفنا 
و�لعودة بالتعادل �لإيجابي �لذي �سيخدمنا يف مبار�ة 

�لإياب.

وماذا عن نتيجة التعادل، ما 
تعليقك؟

علينا  �أثرت  �لتي  و�لأجو�ء  �ملناخية  �لظروف  رغم 
بعدما  �لفوز  �إىل  �لأقرب  وكنا  �لأهم  حققنا  �أننا  �إل 
وبت�سجيل  لنا  �سمح  كبري�  �إجناز�  نحقق  �أن  ��ستطعنا 
هدفني من ذهب كانا من �سنع عرجي ودرفلو وكان 

�لتفوق حليف �أ�سبالنا.

كيف جرت املباراة فيما يتعلق 
بالأجواء العامة اأثناء املباراة؟

للغاية،  �سعبة  مناخية  ظروف  يف  �ملبار�ة  جرت 
بلة  �لطني  يف  ز�د  وما   جيد�،  �إفريقيا  تعرف  و�أنت 
�أعاقت كثري� �لالعبني، خا�سة يف  �لتي  �لرطوبة  هي 

قدمو�  �لذين  �لالعبني  �أكرث  فاأنا  �لثانية،  �ملرحلة 
كابان«  كابيال  جوزيف   « ملعب  يف  متميزة  مبار�ة 
�جلهاز  يف  �أكرب  وثقتي  و�أملي  �لقوي،  مانياما  �أمام 
�لفني و�لالعبني باأن يو��سلو� على نف�ص �لديناميكية 
�لدور  �إىل  �ملوؤهل  �إياب  �لقادم  �للقاء  يف  و�حلما�ص 

�لقادم من كاأ�ص �لكاف.

نتيجة التعادل 2–2 تبقي حظوظ 
الحتاد قائمة للتاأهل؟

من هدفني،  باأقل  �لتعادل  د�م  ما  ريا�سية،  روح  بكل 
كاأ�ص  من  �لقادم  �لدور  �إىل  للتاأهل  �لطمئنان  يعني 
يف  هنا  مناف�سنا  من  �لحتياط  �أن  رغم  �لكاف،هذ� 
�جلز�ئر يبقى �رضوريا لأن ما قدمه �ملناف�سة هناك 
�أنه  خا�سة يف �ملرحلة �لثانية من لقاء �لذهاب يبني 
فريق يجب للعب �سده بحذر �سديد وبروح قتالية مع 

تفادي �لأخطاء.
حاوره: فوؤاد بن طالب

جو�ز  من  ن�سخة  �سطيف  وفاق  فريق  �إد�رة  تلقت 
تامبانغ  �لكامريوين  �ل�سابق  بالعبها  �خلا�ص  �ل�سفر 
�لت�سكيلة  �إىل �سفوف  لعودة �ملعني  ��ستعد�د�  وذلك 
ك�سفت  حيث  �ملقبلة،  �ل�سيفية  للتحويالت  حت�سبا 
مع  تفاو�ص  بامغ  تام  �أن  �أم�ص  »�لو�سط«  م�سادر 
�لبيت  �إىل  جمدد�  �لعودة  �أجل  من  �لوفاق  م�سوؤويل 
�لحرت�ف  نحو  �ملا�سية  �ل�سائفة  غادره  �لذي  وهو 
يف �أوروبا و�لتحق ب�سفوف فريق تونديال �لربتغايل، 
حيث ل ي�ستبعد �أن ترت�سم عودة �لالعب جمدد� وهو 
�لذي ترك �نطباعا جيد� يف �لت�سكيلة وميلك �سمعة 
�لكبري  �لأد�ء  بف�سل  خا�سة  �لأن�سار  و�سط  جيدة 
ح�سان  �لرئي�ص  �إد�رة  وتعول  عادة،  يقدمه  �لذي 
بناء  �ل�سابق  لعبها  خدمات  ��ستعادة  على  حمار 
على �ل�ستفادة منه حت�سبا للمناف�سة �لقارية خا�سة 
دور  �إىل  �لتاأهل  من  خطوة  بعد  على  �لفريق  و�أن 
بعد  يرت�سم  ومل  �إفريقيا،  �أبطال  ر�بطة  جمموعات 
�لتعاقد مع تام بانغ باعتبار �أن �لالعب �سوف يلتحق 
�خل�سوع  �أجل  من  �سطيف  ملدينة  لحق  وقت  يف 
يف  �إ�سابة  تلقى  و�أنه  خا�سة  �لطبية  �لك�سوفات  �إىل 
حيث  �ملناف�سة  عن  و�بتعد  �لربتغايل  ناديه  �سفوف 
مل ي�سارك كثري� يف �ملباريات و�أ�سبح �حتياطيا عند 
عودته �إىل �مليادين. يف �ملقابل، تتو��سل حت�سري�ت 
غد�  تنتظرها  �لتي  للقمة  �لأ�سود«  »�لن�رض  ت�سكيلة 
�للقاء �ملقدم عن �جلولة  �أمام �حتاد �جلز�ئر �سمن 
23 من �لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل، حيث يجري �أ�سبال 
�آخر  �ليوم  �سبيحة  �سيخة  بن  �حلق  عبد  �ملدرب 

بالد�ر  �ملدينة  �حلماية  ملعب  على  تدريبية  ح�سة 
�لبي�ساء من �أجل و�سع �لروتو�سات �لأخرية قبل موعد 
�ملبار�ة، و�لتي يعمل خاللها �لطاقم �لفني على �يجاد 
�للقاء ويتعلق  �لغائبني عن  لتعوي�ص �لالعبني  �حللول 
�لأمر بالثنائي ر�سيد ناجي وحممد خثري زيتي �للذ�ن 
يعانيان �لإ�سابة، هذ� �لأخري �أجرى �أم�ص فحو�سات 
�لإ�سابة  نوعية  عن  �لك�سف  �أجل  من  معمقة  طبية 

و�لفرتة �لتي يغيبها عن �مليادين.
عي�سة ق.

ت�صيل�صي يطمع يف فك �صفرة كامب نو
ت�سيل�سي  فريق  ب�سيافة يحتفظ  يلعب  عندما  بالأمل 
�إياب بر�سلونة على ملعب »كامب  �لأربعاء يف  نو« م�ساء هذ� 
دوري  م�سابقة  نهائي  �نتهى ثمن  بعدما  �أوروبا،  �أبطال 
ملعب  على  �لذهاب  بالتعادل لقاء  بريدج«  »�ستامفورد 
ويليان قد منح ت�سيل�سي �لتقدم يف �لإيجابي 1-1، وكان �لرب�زيلي 
مي�سي �ملبار�ة �لأوىل، قبل �أن يقول  ليونيل  �لأرجنتيني  �لنجم 
�لتعادل  هدف  باإحر�ز  �أندري�ص كلمته  زميله  من  متريرة  �إثر 
لت�سيل�سي  ويحق  �سعوبة �إنيي�ستا،  رغم  بالأمل  �لحتفاظ 
يخ�رض  مل  فريق  �أمام  ل �ملهّمة  فهو  �مل�سابقة،  يف  �لآن  حتى 
�ملو�جهات  يف  متفّوقا  بر�سيد يز�ل  �لفريقني،  بني  �ملبا�رضة 

هز�ئم، علما باأنه �سجل 19 هدفا 4 �نت�سار�ت مقابل 6 تعادلت و3 
يف مرمى �لفريق �لكتالوين، وتلقى �لعدد نف�سه من �لأهد�ف يف مرماه، لكن ما يزيد �لأمر �سعوبة بالن�سبة لت�سيل�سي، عدم 
خ�سارة بر�سلونة على �أر�سه يف �آخر 24 مبار�ة مب�سابقة دوري �لأبطال �أي منذ �سبتمرب 2013، حقق خاللها �لبلوغر�نا 
22 �نت�سار� وتعادلني فقط، وهذ�ن �لتعادلن �أمام �أتلتيكو مدريد وجوفنتو�ص يف ربع �لنهائي. وب�سكل عام لعب بر�سلونة 
32 مبار�ة �أوروبية على �أر�سه �أمام فرق �إجنليزية، فاز يف 19 منها مقابل 11 تعادل  نهائي عام 2012.ومل ي�سبق لت�سيل�سي 
�أن حقق �لفوز على ملعب »كامب نو« �لذي و�جه عليه بر�سلونة يف 6 منا�سبات، تعادل يف 3 منها وخ�رض 3، بيد �أن �لبلوز مل 
يتعّر�ص للهزمية يف �آخر 10 زيار�ت له �إىل ��سبانيا، بر�سيد 3 �نت�سار�ت و7 تعادلت، �أي منذ �لهزمية �أمام ريال بيتي�ص يف 
�لأول نوفمرب 2005.  يتبقى على ت�سيل�سي فك �سفرة »كامب نو« ولديه �لأ�سلحة �لقادرة على ذلك، حيث �سبق لالعبيه بيدرو 
رودريغيز و�سي�سك فابريغا�ص �أن تخّرجا من �أكادميية »لما�سيا« �ل�سهرية، فالأول �رتقى للفريق �لأول عام 2008، فيما �نتقل 
�لثاين يف �سن �سغرية �إىل �أر�سنال، قبل �أن يعود �إليه عام 2011، ويرحل جمدد� يف �سيف 2014، ويحتوي �لفريق على لعبني 
�أكّفاء قادرين على حتويل م�سار �ملباريات، مثل �لنجم �لبلجيكي �إيدين هاز�رد ولعب �لو�سط �لفرن�سي نغولو كانتي، و�ملهاجم 
�لإ�سباين �ألفارو مور�تا �لذي �سبق له هز �سباك بر�سلونة يف نهائي �لبطولة عام 2015، كما �أن هذه �ملبار�ة �ستحّدد �إىل حد كبري 
م�سري �ملدرب �لإيطايل �أنطونيو كونتي مع ت�سيل�سي، فاخل�سارة �أو �لتعادل 0-0 �ستعني تقلً�ص فر�ص �لفريق �للندين يف �لتاأهل 

�إىل �مل�سابقة �ملو�سم �ملقبل، نظر� لأنه يحتل �ملركز �خلام�ص يف �سلم ترتيب �لدوري �ملحلي.
وكالت
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عرب عن فخره بالدفاع على الألوان الوطنية

هني: حمرز مل ينتقل غلى فريق كبري لأنه جزائري
عربرّ الالعب الدويل اجلزائري �سفيان هني عن افتخاره بحمل قمي�س املنتخب الوطني والدفاع على الألوان الوطنية، حيث اأكد اأن اختياره اللعب 

ل�سالح اخل�سر جاء بدون تفكري وبناء على كونه يحمل قلبا جزائريا، حيث قال يف ت�سريحات مع املوقع الر�سمي لفريقه �سبارتاك مو�سكو الرو�سي اأنه 
كان با�ستطاعته انتظار تلقي دعوة املنتخب الفرن�سي اإل اأنه ف�سل خيار القلب واللعب ل�سالح اخل�سر

عي�سة ق.

للمنتخب  اللعب  اأن  الأمر  مربرا   
مكانة  باإيجاد  له  ي�سمح  الوطني 
اأ�سا�سية لقلة املناف�سة يف من�سبه 
لو تعلق الأمر  األعاب عك�س  �سانع 
الفرن�سي.  للمنتخب  باللعب 
اإىل  ت�رصيحاته  يف  هني  وتطّرق 
ق�سية زميله يف املنتخب الوطني 
بالقول  ريا�س حمرز عندما �سّدد 
اأنه رغم املكانة التي بلغها حمرز 
انه  اإل  موهوب  لعب  واعتباره 

لزال يلعب يف �سفوف فريق �سغري 
يف �سورة لي�سرت �سيتي الجنليزي، 
تتويجه  رغم  حمرز  اأن  مو�سحا 
بلقب الدوري الجنليزي واختياره 
اأنه  اإل  اجنلرتا  يف  لعب  اأف�سل 
كبري  بفريق  اللتحاق  يف  ف�سل 
قال،  مثلما  جزائري  لأنه  وذلك 
وهو تلميح اإىل كون اجلن�سية تلعب 
دورا كبريا يف انتقال الالعبني اإىل 
القائد  واأ�ساف  الكبرية،  الأندية 
ال�سابق لنادي اندرخلت البليجيكي 
ينتقون  الذين  املناجرة  اأن 

مع  بالتعاقد  يهتمون  ل  الالعبني 
لعب جزائري، وا�ستطرد اأنه رغم 
الأداء الرائع الذي قدمته العنا�رص 
الوطنية خالل كاأ�س العامل الأخرية 
�سيف 2014 يف الربازيل واإق�سائها 
من الدور ثمن النهائي اأمام حامل 
الإ�سايف  الوقت  يف  اأملانيا  اللقب 
التعاقدات  امل�سوؤولني على  اأن  اإل 

مل ينتدبوا لعبا جزائريا.
ويف مو�سوع منف�سل ا�سار هني اأنه 
يحاول التاأقلم مع ق�ساوة الظروف 
وهو  رو�سيا  متّيز  التي  املناخية 

الذي انتقل لالحرتاف يف الدوري 
ال�ستوي  املركاتو  خالل  الرو�سي 
املن�رصم، حيث عرب عن اندها�سه 
على  الفريق  يف  زمالئه  قدرة  من 
املناخية  الظروف  تلك  يف  اللعب 
امام  فريقه  قمة  �سهدتها  التي 
ودرجة  مو�سكو  لوكوموتيف  اجلار 
تابعها  والتي  املنخف�سة  احلرارة 
انه  م�سيفا  الحتياط،  دكة  من 
والرك�س  امليداتن  دخول  عند 
ين�سى الربودة ال�سديدة وانخفا�س 

درجات احلرارة.

�ضامباويل مرتدد ب�ضاأن روخو وفوني�س

تهديدا  الأرجنتني  ثنائي  يواجه 
كبريا فيما يتعلق بحلم امل�ساركة 
كاأ�س  يف  التانغو  منتخب  مع 
رو�سيا،  يف  ال�سيف  هذا  العامل، 
ووفقا ل�سحيفة مريور فاإن مدرب 

الأرجنتني خورخي �سامبويل يريد 
اأن يثبت كل من مدافع مان�س�سرت 
ونظريه  روخو  ماركو�س  يونايتد 
يف اإيفرتون رامريو فوني�س موري 
�سهراً   12 بعد  البدنية،  لياقتهما 

الذي  الوقت  يف  الإ�سابات  من 
على  ال�ستقرار  اإىل  فيه  يتطلع 
يف  �ست�سارك  التي  فريقه  قائمة 
املونديال. وعاد روخو 27 عاما 
يف  اإ�سابة  بعد  التدريبات  اىل 
 10 يف  �سارك  لكنه  الركبة  اأوتار 
املدرب  فريق  مع  فقط  لقاءات 
املو�سم،  هذا  مورينيو  جوزيه 
موري  فوني�س  يلعب  مل  بينما 
البالغ 26 عاما مباراة كبرية منذ 
غ�رصوفه  يف  لإ�سابة  تعر�سه 
املف�سلي قبل نحو عام، واحتاج 

فوني�س موري يف نهاية املطاف 
الأ�رصار  لإ�سالح  عملية  اإىل 
عودته  فقط  وبداأ  ال�سيف،  يف 
اإيفرتون  فريق  مع  بامل�ساركة 
اأ�سارت  واأخريا  �سنة،   23 حتت 
ال�سحيفة اإىل اأن �سامباويل يريد 
�سم روخو وفوني�س موري لفريقه 
نف�س  يف  لكنه  العامل،  كاأ�س  يف 
الوقت مرتدد يف ا�ستدعاء لعبني 
مل ي�ساركا كثريا مع نادييهما يف 

املو�سم احلايل.
وكالت

برهن اأنه القلب الناب�س للي�سرت

حمرز ي�ضجل العودة القوية اإىل 
م�ضتواه ويرد على املنتقدين

ريا�س  اجلزائري  الدويل  الالعب  جّدد 
حمرز تاألقه يف �سفوف ناديه لي�سرت �سيتي 
�سماء  يف  ذهب  من  ا�سمه  لي�سجل  وعاد 
التي  الفراغ  فرتة  بعد  الجنليزي  الدوري 
مر بها يف بداية العام اجلديد والتمرد الذي 
�سجله على م�سوؤويل ناديه عقب ت�سببهم يف 
مان�س�سرت  نادي  اإىل  انتقاله  �سفقة  اإف�سال 
وقدموا  على خدماته  اأ�رصوا  الذين  �سيتي 
عر�سا ر�سميا لكن املطالب املالية الكبرية 
مل�سوؤويل لي�سرت عّجل بف�سل ال�سفقة، ورغم 
التوقعات التي كانت تنتظر تدهور معنويات 
متو�سط ميدان اخل�رص وانخفا�س م�ستواه، 
التوقعات  بقوة و�رصب  الأخري رجع  اأن  اإل 
يقدم  اأ�سحى  الذي  وهو  احلائط  عر�س 
اإىل  مباراة  من  ويتاألق  كبرية  م�ستويات 
منتقديه  على  بالرد  له  �سمحت  اخرى، 
يعترب  واأنه  خا�سة  اخلا�سة،  بطريقته 
الأمر  على  وبرهن  لفريقه  الناب�س  القلب 
اإىل  "الثعالب"  ت�سكيلة  عودة  خالل  من 
الذي  وهو  عودته  منذ  النت�سارات  �سكة 
اللعب  ويقود  احلا�سمة  التمريرات  مينح 
بالرد  له  الذي �سمح  الو�سع  ناديه، وهو  يف 
على منتقديه والتحول اإىل حمل اإ�سادة من 
املتتبعني واملحللني للدوري الجنليزي اإىل 

جانب زمالئه يف الفريق.
الالعب  م�سبحة  يف  الأرقام  و�سّجلت 
العالم  اأم�س  اكدها  التي  اجلزائري 
جنوم  على  يتفوق  جعلته  والتي  الجنليزي 
الجنليزي  الدوري  يف  معه  تن�سط  عاملية 
ومواطنه  هازارد  البلجيكيان  �سورة  يف 
جاءت  اأين  اأوزيل،  والأملاين  لوكاكو 
بن�سبة  م�ساهمة حمرز  لتوؤكد  الح�سائيات 
40% من عدد الأهداف التي �سجلها فريقه 
والذي  احلايل  املو�سم  �سيتي خالل  لي�سرت 

ميلك ر�سيد جمموعه 45 هدفا كان ملحرز 
وتقدمي  منها  اأهداف   10 ت�سجيل  ن�سيب 
ي�ساهم  جعله  ما  وهو  حا�سمة  متريرات   8
انطالق  منذ  هدفا   18 فريقه  توقيع  يف 
التي تتجاوز  املو�سم اجلاري وهي الأرقام 
بن�سبة  ثانيا  حل  الذي  لوكاكو  اإح�سائيات 
يونايتد،  مان�س�سرت  ناديه  اهداف  من   %36
من   %28 توقيع  يف  هازارد  �ساهم  بينما 
اأوزيل  حل  فيما  ت�سيل�سي،  فريقه  اأهداف 
اأهداف  من   %21 ن�سبة  بتوقيعه  خلفهم 

اأر�سنال.

حمرز: �سعيد بتحويل فاردي 
متريرتي اإىل هدف 

الوطني ريا�س حمرز  عرّب لعب املنتخب 
عري�س  لفوز  فريقه  بتحقيق  �سعادته  عن 
بروميت�س  وو�ست  امل�سيف  مواجهته  عند 
الذي  بالهدف  ا�ساد  حيث  لهدف،  برباعية 
�سجله زميبله جيمي فاردي، عندما اأو�سح 
يف ت�رصيحات للموقع الر�سمي لناديه لي�سرت 
اأن فاردي جنح يف حتويل متريرته الرائعة له 
بطريقة ذكية نحو مرمى املناف�س، واأو�سح 
منحهم  املناف�س  �سجله  الذي  الهدف  ان 
مرماه  اإىل  الو�سول  اجل  من  امل�ساحات 
انه وبعد  واخرتاقه اخلط اخللفي، م�سيفا 
خالل  جنحوا  النتيجة  تعديل  من  متكنهم 

ال�سوط الثاين يف حتقيق نتيجة عري�سة.

بويال: عودة حمرز اإىل النادي 
منحتنا اأثرا ايجابيا

عاد مدرب لي�سرت �سيتي كلود بويال لالإ�سادة 
بنجم فريقه اأين اأو�سح اأنه اأف�سل لعب يف 
الفريق من خالل الأداء الثابت والتح�سن يف 
�سمحت  التي  املباريات  المكانيات مبرور 
كان  الذي  م�ستواه  اإىل  تدريجيا  بالعودة  له 
الفرن�سي  وا�ستطرد املدرب  معهودا عليه، 
ان لعبه اجلزائري �سجل هدفا رائعا وقدم 
فوزا  فريقه  منح  �ساهمت يف  كبرية  مباراة 
عري�سا خارج القواعد، وطالب املعني من 
وحتقيق  الأداء  هذا  على  املوا�سلة  حمرز 
قيادة  يف  ت�ساهم  والتي  ايجابية  نتائج 
املقبلة،  الفرتة  خالل  الأف�سل  اإىل  النادي 
مبنح  �ساهم  النادي  اإىل  عودته  ان  م�سيفا 
بني  رائعة  وروح  الفريق  على  ايجابي  تاأثري 

الالعبني عادت بالأف�سل على الفريق.

اأ�سبال دزيري �سيعوا ت�سييع اخلناق على كوكبة املقدمة

الن�ضرية ت�ضيع نقطتني ثمينتني يف �ضباق الأدوار الأوىل
�سّيع فريق ن�رص ح�سني داي فر�سة ثمينة من 
اجل اإ�سافة فوز جديد اإىل ر�سيدها وموا�سلة 
خالل  ت�سجلها  التي  اليجابية  النتائج  �سل�سلة 
الفرتة الأخرية، حيث �سقطت الن�رصية يف فخ 
�سبيبة  ا�ست�سافت  عندما  ملعبها  على  التعادل 
بعيدون  الالعبون  كان خالله  لقاء  يف  ال�ساورة 
الذين  وهم  املعهد  م�ستواهم  عن  البعد  كل 
ف�سلوا يف القيام بتمريرات �سحيحة فيما بينهم 
ح�سني  الالعب  رفقاء  خالله  برهن  لقاء  يف 
العريف عن تدهور الأداء امل�سجل والذي فّوت 
عليهم نقطتني ثمينتني يف م�سوار التناف�س على 
الأدوار الأوىل خا�سة واأنهم فوتوا على اأنف�سهم 
وت�سييق  موؤقتا  الرابع  املركز  اإىل  ال�سعود 

اخلناق على كوكبة املقدمة.

وتعاين الن�رصية من نق�س املناف�سة التي بقيت 
الأمر  وهو  كاملني  اأ�سبوعني  ملدة  عنها  بعيدة 
خا�سة  الت�سكيلة  اأداء  على  كثريا  اأثر  الذي 
ودية  مباراة  اأي  يربمج  مل  الفني  الطاقم  واأن 

جعل  ما  وهو  الوطنية  البطولة  توقف  خالل 
الفريق عاجز عن الو�سول اإىل مرمى املناف�س 

والت�سجيل عليه.
ع.ق.

بن زية ي�ضاب ويقرتب من ال�ضقوط
تلقى الالعب الدويل اجلزائري يا�سني بن زية 
فريقه  خا�سها  التي  املواجهة  خالل  اإ�سابة 
�سمن  مونبلييه  ال�سيف  اأمام  اأم�س  اأول  ليل 
ا�سطر  حيث  الفرن�سية،  الأوىل  الدرجة  دوري 
الالعب اجلزائري اإىل مغادرة ار�سية امليدان 
تاأثري  حتت  وهو  املباراة  من   52 الدقيقة  يف 
الإ�سابة ليعو�سه احد زمالئه وهي املباراة التي 
�سهدت تعرث فريقه واكتفائه بالتعادل هدف يف 
رفقاء  تخدم  ل  التي  النتيجة  وهي  �سبكة  كل 

يتواجدون  الذين  الوطنية  الت�سكيلة  مهاجم 
املهددين  ثالث  ويعتربون  اخلطر  منطقة  يف 
املواجهة  وكنت  الثانية،  الدرجة  اإل  بال�سقوط 
�سهدت اقتحام اأن�سار ليل اأر�سية امليدان بعد 
ال�سقوط  اقرب غلى  اأ�سبح  الذي  تعرث فريقها 
حيث قاموا بالعتداء على الالعبني يف انتظار 
العقوبات التي �سوف ت�سلطها جلنة الن�سباط 

لرابطة لدوري الفرن�سي.
ع.ق.
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بر�ضلونة ي�ضتعد لت�ضيل�ضي بثنائية �أمام ماالغا
حقق بر�سلونة فوزا �سهال على م�سيفه ماالغا بهدفني نظيفني �سمن اجلولة 28 من الدوري اال�سباين، 
هديف املباراة �سجلهما لوي�س �سواريز بالدقيقة 15 وفيليب كوتينيو يف الدقيقة 28، ليحقق البار�سا 
ر�سيده  بذلك  بر�سلونة  رفع  اأوروبا،  اأبطال  دوري  املرتقبة يف  ت�سيل�سي  مواجهة  قبل  مهًما  فوًزا 
النقطة 13 مبوؤخرة اجلدول،  بينما جتمد ر�سيد ماالغا عند  ال�سدارة،  نقطة يف  اإىل 72 
و�سيطر بر�سلونة على زمام االأمور منذ البداية على ح�ساب ماالجا املرتاجع للخلف 
وتاألق روبريتو حار�س مرمى ماالغا يف الت�سدي النفراد لوي�س �سواريز بالدقيقة 14، 
تعامل  األبا  جلوردي  رائعة  عر�سية  من  لرب�سلونة  الت�سجيل  االأخري  يفتتح  اأن  قبل 
�ستيغن  االأملاين مارك تري  الن�سريي خداع  يو�سف  قوية، وحاول  براأ�سية  معها 
بالت�سديد من م�سافة بعيدة يف الدقيقة 18، و�سجل فيليب كوتينيو الهدف الثاين 

لرب�سلونة بالكعب، بعد عر�سية اأر�سية رائعة من عثمان دميبلي بالدقيقة 28.
وتلقى �سامويل غار�سيا العب ماالغا البطاقة احلمراء يف الدقيقة 30، عقب 
األبا، وتاألق حار�س ماالجا مرة اأخرى  تدخله العنيف من اخللف �سد جوردي 
العايل  ال�سغط  بر�سلونة  ووا�سل   ،43 الدقيقة  يف  بيكيه  جريارد  ت�سديدة  اأمام 
والتحكم يف االإيقاع خالل ال�سوط الثاين اأمام ماالغا امل�ست�سلم، فيما ف�سل دميبلي 
اأومتيتي  وتعامل  القائم،  بجوار  بت�سديدة  لهدف،  الرائعة  األبا  عر�سية  حتويل  يف 
ب�سورة �سيئة مع عر�سية مواطنه عثمان دميبلي يف الدقيقة 54 عرب راأ�سية �سعيفة، 
ومل ي�ستطع ماالفا خلق م�ساكل لرب�سلونة يف ال�سوط الثاين، لينتهي اللقاء بفوز البار�سا.

من جهته، فر�س رونالدو نف�سه يف مباراة ريال مدريد وم�سيفه اإيبار عندما قاد حامل اللقب 
للفوز 2-1، اأهداف مباراة ريال مدريد واإيبار اأّكدت ا�ستمرار م�ساكل امللكي الدفاعية و�سحوة 
رونالدو امللفتة هذا املو�سم، وافتتح الربتغايل كري�ستيانو رونالدو الت�سجيل 34 من انفراد تام 
اأّن ريال مدريد  راأ�س، وعندما كان يعتقد اجلميع  التعادل من �رضبة  اأن يدرك رامي�س  قبل 
�سيذهب اإىل �سقوط جديد خطف رونالدو الفوز ب�رضبة راأ�س قوية، واقرتب ريال مدريد من 
املركز الثاين بتذليله الفارق موؤقتاً مع اأتلتيكو مدريد الو�سيف اإىل اأربع نقاط اإذ عزز الفريق 

امللكي موقعه يف املركز الثالث بر�سيد 57.

ليفاندوف�ضكي يحطم �أرقام تاريخية �أمام هامبورغ
بعد  ميونيخ  لبايرن  التاريخي  االأجنبي  الهداف  ليفاندوف�سكي  روبرت  البولندي  املهاجم  بات 
ت�سجيله هاتريك يف مباراة اأول اأم�س اأمام هامبورغ التي انتهت 6-0 �سمن الدوري االأملاين، ورفع 
ليفاندوف�سكي ر�سيده اإىل 142 هدفاً مع بايرن ميونيخ يف خمتلف امل�سابقات، لي�سبح اأف�سل هداف 
اأجنبي يف تاريخ البافاري، متخطيا النجم الربازيلي جيوفاين البري الذي �سجل 139 هدفاً بني 1997 
و2003، واأهدر ليفاندوف�سكي فر�سة حتقيق ال�سوبر هاتريك عندما اأطاح فوق املرمى ركلة جزاء 
اأخرى يف  الدقيقة 86، لكنه جنح يف ركلة جزاء  الكانتارا يف  البديل اال�سباين تياغو  اثر خطاأ على 
الدقيقة 90 بعد خطاأ على كيمي�س م�سجاًل هدفه الرقم 100 يف الدوري يف 120 مباراة مع بايرن 
وحمققاً ثالثيته االأوىل هذا املو�سم، علماً باأن اأ�سطورة ال�سبعينيات غريد مولر احتاج اىل 136 مباراة 
الهدافني،  ترتيب  ب�سدارة  حتليقه  ليفاندوف�سكي  وتابع  بايرن،  مع  املئة  هدفه  لي�سجل  الدوري  يف 

م�سجال هدفه 23 هذا املو�سم.

جماهري وي�ضتهام �لغا�ضبة تخرج عن طورها
انفلت ُعقال جماهري وي�ستهام اأول اأم�س خالل مباراة الفريق مع �سيفه برينلي يف الدوري االجنليزي 
حني اجتاح بع�سها ملعب لندن يف حني �سب االآالف منها يف املدرجات جم غ�سبهم على االإدارة 

عقب   66 الدقيقة  من  ت�سعيدياً  منحاً  تاأخذ  االإحداث  وبداأت  بالرحيل  اإياها  مطالبني 
ت�سجيل برينلي هدف التقدم، حني دخل اأحد منا�رضي وي�ستهام امللعب فما كان من 

قائد الفريق مارك نوبل اإال اأن دفعه وطرحه اأر�ساً، وتفاقمت االأمور مع دخول 
منا�رضين اآخرين لوي�ستهام امللعب �سعى املدافع جام�س كولينز الإخراجهما، 

 70 الدقيقة  الثاين يف  برينلي هدفه  �سجل  بعدما  �سوءاً  االأو�ساع  زادت  ثم 
فاأقدم اأحد امل�سجعني على انتزاع راية ركنية وغرزها يف و�سط امللعب، 

حيث  واملرج  الهرج  من  حاالت  املدرجات  عينه  الوقت  يف  و�سادت 
اأع�ساء  فيها  يجل�س  التي  املن�سة  اأمام  مبا�رضة  اجلماهري  جتمعت 
االإدارة، موجهة هتافات غا�سبة اإىل مالكي النادي دافيد غولد ودافيد 
�سوليفان مطالبة اإياهما بالرحيل مرددة عبارات »اأقيلوا االإدارة«، »لقد 

دمرمت نادينا«، »ل�سنا وي�ستهام بعد االآن«، و�سط عجز اأمني يف �سبط 
االأمور، ون�سح امل�سوؤولون االأمنيون يف امللعب غولد و�سوليفان باملغادرة 

الأن�سار  الكبري  االنفعال  �سغط  حتت  مبا�رضة  فغادرا  ل�سالماتهما  �سماناً 
الفريق قبل نهاية اللقاء.

ترتيب  يف   16 املركز  نظيفة  بثالثية  برينلي  لقاء  خ�رض  الذي  وي�ستهام  ويحتل 
الدوري االإجنليزي بر�سيد 30 نقطة وبفارق ثالث نقاط فقط عن اأول مركز هبوط، 

وكان مفرت�س اأن ي�سكل اللقاء منا�سبة تكرميية لذكرى وفاة جنم الفريق بني 1958 و1974 
بوبي مور، اإال اأن تاريخ املباراة حتول اإىل ذكرى األيمة يف تاريخ الدوري االإجنليزي، 
واأعلن وي�ستهام عقب املباراة اأنه بداأ حتقيقاً حول اأحداث املباراة وقال النادي يف 
ال�سوط  اأحداث  حول  و�ساماًل  كاماًل  حتقيقاً  مبا�رضة  يونايتد  وي�ستهام  »بداأ  بيان: 

اليوم، ونلتزم باتخاذ االإجراءات املنا�سبة واحلا�سمة«، واأ�ساف  الثاين من مباراة 
النادي يف البيان: »مت التداعي الجتماع طارئ مع جميع اجلهات امل�سوؤولة يف 

عاجل حيث  االإجنليزي الجتماع  االحتاد  يتداعى  اأن  يرتقب  كما  امللعب«، 
ينتظر �سدور قرارات ردعية قا�سية بحق الفريق وجماهريه.

مورينيو: �ضيطرنا على 
ليفربول بالكرة وبدونها

مان�س�سرت  مدرب  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  اأكد 
يهتم  ال  اأنه  ليفربول  مع  فريقه  مباراة  بعد  يونايتد 

يعتمده،  الذي  الدفاعي  االأداء  ب�سبب  لالنتقادات 
م�سيفه  على  فريقه  فوز  عقب  مورينيو  وقال 
2-1 �سمن املرحلة 30 من الدوري االإجنليزي: 
»اإذا كان النا�س ال يعتقدون باأننا ن�ستحق ذلك، 
لدينا  قلياًل،  متعب  »انا  م�سيفاً  اأهتم«،  ال  فاأنا 
النا�س،  يقوله  مبا  اهتم  ال  الثالثاء،  مباراة 
»ميكننا  وتابع  �سعيد«،  واأنا  �سعداء  الالعبون 
تق�سيم ال�سوطني، يونايتد يف االأول وليفربول 
االأول  ال�سوط  كان  براأيي  لكن  الثاين،  يف 
كانت  الثاين  ويف  واالأهداف،  �سوط اخلطورة 
كرة  دون  ومن  لليفربول  الكرة  ال�سيطرة على 
الكرة  امتلكت  اإذا  ليفربول،  ف�سد  ليونايتد 
ولعبت ب�سكل �سيئ ميكن اأن تكون يف ورطة«، 
واعترب: »فريقي كان دائما م�سيطراً، حتى يف 
الكرات الثابتة والركنيات واحلاالت اخلطرية، 

وبذلك فاعتقد اأننا كنا ن�ستحق ذلك«.
من جهته، اأو�سح االأملاين يورغن كلوب مدرب 
ليفربول ان اللحظة الرئي�سية يف املباراة كانت 
عندما رف�س احلكم كريغ باو�سون منح فريقه 
ركلة جزاء اإثر عرقلة من البلجيكي  االخرية، 
بعد  وا�سحة  جزاء  ركلة  »كانت  كلوب:  وقال 
خطاأ فياليني على مانيه، ويف حاالت م�سابهة 
اعرتف  لكنه  ال�سليم«،  القرار  اإىل  حتتاج 
را�سفورد  ليفربول عن هديف  دفاع  مب�سوؤولية 
»يجب ان تدافع ب�سكل اأف�سل، ميكنك دائما ان 
تخ�رض �رضبة راأ�سية او حتديا مع روميلو لوكاكو 

اأن  لكن هناك فجوة يف اخللف ويجب  بالطبع، 
نغلقها«.                 

�لبي ��ض جي يتجاوز �الإخفاق �الأوروبي بفوز عري�ض
بخما�سية  متز  �سيفه  واكت�سح  االأوروبي  االإخفاق  بعد  بقوة  املت�سدر  جريمان  �سان  باري�س  �رضب 
نظيفة، على ملعب »بارك دي برين�س« يف املرحلة 29 من بطولة فرن�سا، بعدما كان امللعب ذاته �سهد 
قبل ايام قليلة خروج الفريق الباري�سي من ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا اأمام ريال مدريد اال�سباين 
بطل الن�سختني املا�سيتني بخ�سارته اأمامه 1-2 ايابا، بعد ان كان �سقط اأمامه اأي�سا ذهابا يف مدريد 
1-3، ويتجه �سان جريمان اىل ا�ستعادة لقب الدوري املحلي الذي فقده مل�سلحة موناكو يف املو�سم 
املا�سي، اذ ابتعد يف ال�سدارة جمددا بر�سيد 77 نقطة بفارق 14 نقطة عن موناكو الذي 
تغلب على م�سيفه �سرتا�سبورغ 3-1 يف افتتاح املرحلة، خا�س �سان جريمان املباراة 
ريال،  امام  االإياب  مباراة  يف  ح�سل  ما  غرار  على  نيمار،  الربازيلي  مهاجمه  بغياب 
وذلك ب�سبب تعر�سه اإىل ك�رض يف م�سط قدمه قبل ا�سبوعني ا�سطره اإىل اإجراء عملية 
فريقه  مع  ي�سارك  ال  وقد  ا�سهر عن املالعب  ثالثة  االأرجح  �ستبعده على  جراحية 
جمددا هذا املو�سم. �سهدت املباراة �سيطرة �سبه مطلقة ل�سان جرمان الذي �سجل 
خم�سة اأهداف، افتتح �سان جريمان الت�سجيل مبكرا يف الدقيقة اخلام�سة اثر كرة 
تهياأت امام البلجيكي توما مونييه ف�سددها مبا�رضة يف الزاوية اليمنى ملرمى متز، 
ومل يتاأخر الهدف الثاين وجاء بعد ربع �ساعة من ت�سديدة ي�سارية قوية لكري�ستوفر 
الياباين ايجي كاوا�سيما، واأ�ساف  الي�رضى ملرمى احلار�س  الزاوية  نكونكو  يف 
نكونكو الهدف الثالث بكرة قوية بيمناه من حافة املنطقة يف الزاوية اليمنى 
االيطايل ماركو  كرة متقنة من  اثر  الرابع  الهدف  مبابي  للمرمى، وخطف 
فرياتي خلف املدافعني تابعها من داخل املنطقة يف املرمى يف الوقت 
بدل ال�سائع، وا�سل فريق العا�سمة �سيطرته يف ال�سوط الثاين وح�سل 
على فر�س باجلملة خا�سة عرب دي ماريا ومبابي لكنه مل ينجح يف 
تعزيز النتيجة حتى الدقيقة 82، حني �سجل الربازيلي تياغو 

�سيلفا الهدف اخلام�س.
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اأوباما وزوجته »يبحثان تقدمي برامج« على نتفليك�س
يجري الرئي�س الأمريكي ال�شابق، باراك اأوباما، وزوجته مي�شيل حاليا مفاو�شات، من اأجل اإنتاج برامج ل�شالح �شركة 

نتفليك�س، التي تزود خدمة البث احلي والفيديو ح�شب الطلب،
نيويورك  ل�صحيفة  وفقا  وذلك 
�إىل  �ل�صحيفة  و�أ�صارت  تاميز 
حمتوى  �صينتجان  �لزوجني  �أن 
�لبث  موقع  ل�صالح  ح�رصيا، 
ق�ص�ص  على  يركز  �لأمريكي، 
�ل�صحيفة  و�أكدت  موؤثرة  جناح 
عاملية  من�صة  �صيوفر  �لتفاق  �أن 
و�صائل  تتجاوز  �أوباما،  لعائلة 
�لتقليدية، مثل  �لإعالم �لأمريكية 
�رصكة  وقالت  نيوز  فوك�ص  قناة 
لي�ص  �إنها  �صي  بي  لبي  نتفليك�ص 

لديها تعليق على هذه �لتقارير.
وهو  �صولتز،  �إيريك  يوؤكد  ومل 
�ل�صابق،  للرئي�ص  بارز  م�صت�صار 

�إنها  قال  لكنه  �لأنباء،  هذه  �صحة 
لل�صحيفة:  �صولتز  وقال  منطقية 
دوما  يوؤمنون  وزوجته  »�لرئي�ص 
على  �لق�ص�ص  �رصد  بقدرة 
مد�ر  »على  �لإلهام«و�أ�صاف: 
حياتهما �أبرزو� ق�ص�ص �أ�صخا�ص، 
غريت  �أو  فارقا  جهودهم  �صنعت 
�لعامل متاما نحو �لأف�صل. وبينما 
�ل�صخ�صية  خططهما  يدر�صان 
يف  ي�صتمر�ن  �مل�صتقبلية، 
��صتك�صاف طرق جديدة مل�صاعدة 
وم�صاركة  �رصد  على  �لآخرين 
ق�ص�صهم«وقالت �صحيفة نيويورك 
�لرب�مج  �أفكار  �إحدى  �إن  تاميز 

�أوباما  يدير  �أن  هو  �ملقرتحة 
مثل  ق�صايا  حول  مناظر�ت، 
�لرعاية �ل�صحية، و�لتغري �ملناخي 

طغت  ق�صايا  وجميعها  و�لهجرة، 
على �ل�صنو�ت �لثماين �لتي ق�صاها 
�ل�صحيفة  لكن  �لأبي�ص،  �لبيت  يف 

خططا  هناك  لي�ص  �إنه  قالت 
ملهاجمة  �لرب�مج  تلك  ل�صتخد�م 
�لرئي�ص  �أو  �ملحافظني،  �لنقاد 

دونالد تر�مب.
للبث  نتفليك�ص  �رصكة  وجتمع 
و�لرب�مج  و�لأفالم  �لدر�ما  بني 
�صعبية  على  وحازت  �لأخرى، 
حيث  �لعامل،  م�صتوى  على  كبرية 
ما  �إىل  م�صرتكيها  عدد  و�صل 
م�صرتك،  مليون   118 من  يقرب 
وت�صتثمر   ،2017 عام  بنهاية 
حيث  �ملحتوى،  بقوة يف  �ل�رصكة 
ت�صعى لتو�صيع قاعدة �مل�صرتكني، 
�ملثال  �صبيل  على  ذلك  ومن 

�صرتينجر  مثل  �لناجحة  �لرب�مج 
وبالك  غريبة(،  )�أ�صياء  ثينغ�ص 
ف�صال  �ل�صود�ء(،  )�ملر�يا  مريور 

عن �أفالم ووثائقيات.
�لذي  �ملبلغ  بعد  يت�صح  ومل 
�إذ�  وزوجته،  �أوباما  �صيتقا�صاه 
�رصكة  مع  لتفاق  �لتو�صل  مت  ما 
بالفعل  �أوباما  وينخرط  نتفليك�ص 
�جلماهري،  مع  مبا�رص  �ت�صال  يف 
عرب مو�قع �لتو��صل �لجتماعي. 
متابع  مليون   100 من  �أكرث  ولديه 
بينما  تويرت،  موقع  على  حل�صابه 
حتوز �صفحته على موقع في�صبوك 
على �إعجاب 55 مليون م�صتخدم.

اأمل عرفة تعود اإىل ال�سينما

براد بيت ودي كابريو يلتقيان
 لأول مرة يف فيلم

بعد غيابها �لطويل عن �ل�صينما، 
يف  �لكثرية  �عتذ�ر�تها  وبعد 
�لدر�ما وتاأكد غيابها عن مو�صم 
�لعام 2018 حتى �لآن. علم موقع 
�أمل  �ل�صورية  �لفنانة  �أن  »�لفن« 
دور  لتج�صيد  تتح�رص  عرفة 
فيلم »عزف منفرد«  �لبطولة يف 
عبد  �للطيف  عبد  �ملخرج  مع 
ت�صوير  ينطلق  �أن  على  �حلميد، 

�لفيلم بعد حو�يل �ل�صهرين.

لها  عرفة  �أن  ذكره  �جلدير 
�لفن  يف  حمدودة  م�صاركات 
مثل  بالدر�ما،  مقارنة  �ل�صابع 
و« م�رصوع  �لليمون »  » طعم  �أفالم 
�ملطر«  و«�صعود  و« �ل�رصخ »  �أم » 
و«�صيء ما يحرتق«وكانت �لفنانة 
�إفتتاح  حفل  ح�رصت  �ل�صورية 
عرو�ص م�رصحية »كاأنو م�رصح«، 
من تاأليف لوت�ص م�صعود و�إخر�ج 

و�لدها غ�صان م�صعود.

��صرتك جنما هوليوود ليوناردو دي 
كابريو وبر�د بيت يف بطولة �لفيلم 
تار�نتينو،  كويننت  للمخرج  �لقادم 
 1969 عام  يف  �أحد�ثه  تدور  �لذي 
�لأمريكي  �ل�صفاح  جر�ئم  حول 
�رصكة  وقالت  مان�صون  ت�صارلز 
)�صوين بيكت�رصز( منتجة �لفيلم يوم 
)حدث  ��صم  �صيحمل  �إنه  �لأربعاء 
دي  و�إن  هوليوود(  يف  مرة  ذ�ت 
�صابق  جنم  دور  �صيج�صد  كابريو 
�صيوؤدي  بينما  تلفزيوين،  مل�صل�صل 
بيت دور �ملمثل �لبديل لهذ� �لنجم 
كابريو  دي  يجمع  فيلم  �أول  وهذ� 
وبيت معا يف بطولته وقالت )�صوين 
�لثنان  »يكافح  بيان  يف  بيكت�رصز( 

بها.  يعرتفان  يعد�  هوليوود مل  يف 
جارة  لديه  كابريو(  )دي  ريك  لكن 
م�صهورة جد� باملنزل �ملال�صق ... 
تيت  تيت«. وقتلت �ملمثلة  �صارون 
بولن�صكي  رومان  �ملخرج  زوجة 
�أتباع  يد  على   1969 عام  يف 
مان�صون �أحد �أخطر �ملجرمني يف 
�لوليات �ملتحدة. وتويف مان�صون 
يف نوفمرب 2017 عن عمر 83 عاما 
بال�صجن  عقوبة  يق�صي  كان  بينما 
�لفيلم  و�صيعر�ص  �حلياة.  مدى 
�جلديد يف �لتا�صع من �أوت 2019، 
على  بال�صبط  عاما   50 بعد  �أي 
�أ�صدقائها  من  و�أربعة  تيت  مقتل 

طعنا �أو بالر�صا�ص.

ق�شي خويل

 �سخ�سية هارون الر�سيد �سخ�سية ا�ستثنائية ولها ح�سورها التاريخي

طرح الفيلم الكوميدى«Fist Fight« فى 16 
دولة حول العامل

ت�صوير  �لنجم ق�صي خويل  با�رص 
�ملطلقة  بطولته  يف  م�صاهده 
�ل�صخم  �لتاريخي  للم�صل�صل 
يج�صد  و�لذي  �لر�صيد«  »هارون 
�لعبا�صي  �خلليفة  �صخ�صية  فيه 
عايل  وباإنتاج  �لر�صيد،  هارون 
�لتكلفة من �رصكة »جولدن لين« 
�لأحمر،  ونايف  �لأحمر  ديال 

�خلري  �أبو  عبد�لباري  و�إخر�ج 
و�لذي  جحا،  عثمان  و�صيناريو 
من  رم�صان  �صهر  يف  �صيعر�ص 

�لعام �حلايل.
حتدث  �صحفية  ت�رصيحات  ويف 
ر�أيه  وعن  �صخ�صيته  عن  خويل 
�لتاريخية  و�ل�صخ�صية  بالعمل 
و�صفها  و�لتي  يوؤديها  �لتي 

�إنه  ق�صي  وقال  بال�صتثنائية، 
تعني  �لتي  بالتجربة  جد�  �صعيد 
معرتفاً  تعبريه،  ح�صب  �لكثري  له 
مع  �لعمل  جاهد�  يحاول  باأنه 
جمموعة �لعمل ككل تقدمي �صورة 
خمتلفة وقر�ءة مغايرة ل�صخ�صية 
يف  ح�صورها  ولها  ��صتثنائية 

�لتاريخ �لعربي و�لإ�صالمي.

�حلفاظ  جد�  مهم  و�أ�صاف:« 
تاريخيا  �ل�صخ�صية  �أهمية  على 
ودينيا بحيث ل نتجاوز �صيئا من 
�مل�صلمات، لأنها �صخ�صية ممعنة 
لأي  �أمنية  ومتّثل  �ل�صتثناء  يف 
�لتفا�صيل  وحول  لأد�ئها«  ممثل 
خويل  قال  �لعمل  يقدمها  �لتي 
ق�صم  ق�صمني:  �إىل  تق�صم  �إنها 
هارون  و�صول  قبل  ما  ملرحلة 
حيث  �ل�صلطة  �إىل  �لر�صيد 
ويريد  �لهادي  �أخوه  ي�صتدعيه 
�خليزر�ن  تتدخل  �أن  قبل  عزله 
�لثانية،  و�ملرحلة  هارون،  و�لدة 
ت�صتعر�ص �لفرتة من توليه �حلكم 
�أوج  ر�صد  فيها  ويتم  وفاته،  �إىل 
�حل�صارة �لعربية و�أوج تعامله مع 
�لق�رص  �رص�عات  ومع  �ملحيط 
�لتي  و�لد�صائ�ص  و�ملوؤ�مر�ت 
كانت حتاك �صده، ويك�صف �لعمل 
�ل�رص�عات  ق�صي  بح�صب  �أي�صا 
وكذلك  �لر�صيد  بقلب  للظفر 
�أر�دت  �لتي  زبيدة  مع  �ل�رص�ع 

تولية �بنها �حلكم.

 Fist « قررت �جلهة �ملنتجة لفيلم
Fight » طرح �لعمل فى 16 دولة 
فرب�ير  �صهر  خالل  �لعامل  حول 
و�لرب�زيل  رو�صيا  منها  �جلارى 
و�أملانيا و�لدمنارك وبريطانيا كما 
�ملتحدة  �لوليات  فى  طرحه  يتم 
�أكد  ح�صبما  فرب�ير   17 �لأمريكية 

.imdb موقع
�صياق  يف  �أحد�ثه  تدور  و�لفيلم 
كوميدى حول �ثنني من �ملدر�صني 
�لآخر  طرد  فى  �أحدهما  يت�صبب 
بعد  للقتال  يتحد�ه  يجعله  ما 
�إىل  �لثنائى  ويتعر�ص  �ملدر�صة 
�لكثري من �مل�صاكل ب�صبب عنادهم 
كل  بطولته  فى  ي�صارك  �لفيلم 
وجو�نا  هندريك�ص  كري�صتينا  من 
د�ى  وت�صارىل  �صوي�رص  جار�صيا 
و�ي�ص كيوب ودين نوري�ص وجيليان 

ودني�ص  كارفر  وت�صاريل  بيل 
ومن  كارفر  وماك�ص  هاي�صبريت 

�إخر�ج ريت�صي كني.
/////////////

 «Rogue One« يربح 4 �أ�صعاف 
ميز�نيته ويقرتب من �ملليار دولر 

عامليا
 Rogue One:  « فيلم  �كت�صح 
 »A Star Wars Story
منذ  �لأمريكى  �أوفي�ص  �لبوك�ص 
�لعمل  بال�صينمات و��صتمر  طرحه 
قاربت  حتى  �لنجاح  حتقيق  فى 
�إير�د�ته عامليا من �ملليار دولر، 
�أن  �أوفي�ص  �لبوك�ص  موقع  و�أكد 
�إير�د�ت �لفيلم و�صلت �إىل 844.4 
 4 ي�صاوى  ما  �أى  دولر  مليون 
 200 بلغت  �لتى  ميز�نيته  �أ�صعاف 
�صهر  من  �أقل  فى  دولر  مليون 

دولة   60 فى  عامليا  عر�صه  منذ 
خمتلفة.

وتدور �أحد�ث �لعمل حول خمطط 
للقيام مبهمة  �لثو�ر  من  جمموعة 
�رصقة  وهى  �ل�صعوبة،  بالغة 
بنجمة  �خلا�صة  �ملخططات 
�ملوت، وهو �ل�صالح �لفتاك �لذى 
�لقدرة  ذو  �لإمرب�طورية  متتلكه 

ميز�نية  وبلغت  �لعالية،  �لتدمريية 
ومت  دولر،  مليون   200 �لفيلم 
عر�صه فى �أكرث من 60 دولة حول 
�لعامل و�صارك يف �لبطولة دونى ين 
وفلي�صيتى جونز ودييجو لونا وريز 
مندل�صون  وبن  توديك  و�ألن  �أحمد 
�إخر�ج  ومن  �إدو�ردز،  وجاريث 

.Gareth Edwards
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

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

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

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

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Compagnes emailling
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العودة للخفاء:

م�ستقبل الإ�سالم ال�سيا�سي بعد اإخفاقات "الإخوان" بالإقليم

مع فوز جماعة "الإخوان امل�سلمني" يف النتخابات 
الرئا�سية والربملانية امل�سرية عقب ثورة اخلام�س 

والع�سرين من جانفي 2011، وظهورها كالعب اأ�سا�سي 
على ال�ساحة ال�سيا�سية الوليدة يف ليبيا عقب الإطاحة 

بالعقيد "معمر القذايف"، وتويل حركة "النه�سة" 
التون�سية ال�سلطة على راأ�س حكومة ائتالفية يف اأعقاب 

ثورة اليا�سمني؛ بدا امل�سهد يف املنطقة كما لو اأنها على 
م�سارف ع�سر اإ�سالمي جديد، حيث جاء تيار "الإ�سالم 

ال�سيا�سي" اإىل املقدمة بعد اأكرث من ثمانية عقود من 
العمل يف الظل. والأكرث اأهمية اأن ذلك التغيري قد جاء 

من خالل �سناديق القرتاع، ولكن �سرعان ما حتول 
م�ساره، لي�سهد الإ�سالميون ردة اأعادتهم اإىل نقطة اأ�سواأ 

مما كانوا عليه قبل ثورات "الربيع العربي".

تاأليف : األي�سون بارجرت
عر�س: مروة �سبحي منت�سر /مركز امل�ستقبل للدرا�سات املتقدمة

كتاب  ي�سلط  الإطار،  هذا  ويف 
الباحثة  بارجرت"،  "األي�سون 
ال�رشق  �سئون  يف  املتخ�س�سة 
اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
ال�سوء  الإ�سالمية،  واحلركات 
على التقلبات الدراماتيكية الذي 
�سهدها تيار "الإ�سالم ال�سيا�سي" 
عقب الإطاحة بجماعة "الإخوان 
امل�سلمني" يف م�رش بعد الثالثني 
من يونيو 2013، و�سعفها يف ليبيا 
لتاأمني  الفا�سلة  حماولتها  عقب 
ال�سيا�سي يف  النظام  مكانتها يف 
مرحلة ما بعد "القذايف"، وت�رشر 
"النه�سة"  حركة  م�سداقية 

وتراجع �سعبيتها يف تون�س. 
كيف  كتابها  يف  املوؤلفة  تناق�س 
"الإخوان  جماعة  اأ�سبحت 
يف  رئي�سًيّا  لعبًا  امل�سلمني" 
"الربيع  ثورات  بعد  ما  مرحلة 
العربي" التي �سهدت ا�سطرابات 
وكيف  م�سبوقة،  غري  اإقليمية 
على  احلفاظ  من  تتمكن  مل 
التحديات  مواجهة  يف  مكا�سبها 
بدول  املتزايدة  ال�سيا�سية 

الثورات العربية. 

عوامل ال�سقوط

�سقوط  لعوامل  تناولها  يف 
امل�سلمني"  "الإخوان  جماعة 
اأن اجلماعة  اإىل  األي�سون  اأ�سارت 
يف  التدريجي  النهج  تنتهج 
الثوري  ولي�س  ال�سيا�سي  العمل 
يُعد  الذي  الأمر  الراديكايل، 
عدم  تُف�رش  التي  الأ�سباب  اأحد 
لتويل  كفاءتها  وعدم  ا�ستعدادها 
العربي.  الربيع  عقب  ال�سلطة 
على  ال�سوء  ت�سلط  ذلك،  ويف 
كانت  اأن  بعد  اجلماعة  اأن  كيف 
لعقود  املعار�سة  �سفوف  يف 
ال�سلطة،  لتويل  م�ستعدة  تكن  مل 
الربامج  اإىل  افتقرت  حيث 
الالزمة  وال�سيا�سية  القت�سادية 

وقدمت  ال�سيا�سية.  للقيادة 
التي  العوامل  من  عدًدا  املوؤلفة 
ال�رشيع  ال�سقوط  يف  �ساهمت 
امل�سلمني"  "الإخوان  جلماعة 
بعد  العربية  الثورات  دول  يف 
فرتة من ال�سعود املوؤقت، والتي 

تتمثل يف:
ال�سيا�سية:  الأ�سباب  اأول- 
جتادل األي�سون باأن ف�سل جماعة 
عدد  يف  امل�سلمني"  "الإخوان 
فيها  �سعدت  التي  الدول  من 
عقب "الربيع العربي" يرجع اإىل 
اأ�سباب �سيا�سية اأكرث منها دينية؛ 
ال�سيا�سية،  اخلربة  نق�س  نتيجة 
ال�سيا�سي  للواقع  فهمها  وق�سور 
امل�ساكل  ك�سفت  حيث  املتغري. 
التنظيمية عن �سعفها وافتقارها 
كما  الوا�سحة.  ال�سيا�سية  للروؤية 
اأدى �سوء قراءة الو�سع ال�سيا�سي، 
وتركيزها على الهيمنة ال�سيا�سية 
يف  وقوعها  اإىل  �رشيع،  ب�سكل 
جمموعة من الأخطاء التكتيكية.
اجلماعة  اأن  املوؤلفة  وتُ�سيف 
وظيفة  اإىل  ترقى  اأن  ت�ستطع  مل 
احلكم، اأو اأن تعمل كقوة �سيا�سية 
تكن  مل  حيث  ومعا�رشة،  حديثة 
موؤيدين  البحث عن  معتادًة على 
التقليدية،  قاعدتها  نطاق  خارج 
الق�سور  اأحد  يُعد  ما  وهو 
بعد  واجهتها  التي  الأ�سا�سية 
ال�سلطة  يف  م�ساركتها  اأو  توليها 
بعدد من الدول العربية يف اأعقاب 
اجتاحت  التي  الثورات  موجات 

عدًدا من دول املنطقة. 
ترى  التنظيمية:  الأ�سباب  ثانًيا- 
الأ�سا�سي  امل�سدر  اأن  املوؤلفة 
امل�سلمني  الإخوان  جماعة  لقوة 
التنظيمية  القوة  يف  املتمثل 
مكن  والذي  احل�سد،  وقدرات 
م�رش  يف  الرئا�سي  مر�سحها 
الدكتور حممد مر�سي من الفوز 
عام  الرئا�سية  النتخابات  يف 
ذاته-  الوقت  -يف  كان  2012؛ 

حيث  اأ�سا�سية،  �سعف  نقطة 
مع  العمل  �رشورة  تغفل  جعلها 
الأخرى،  ال�سيا�سية  الفواعل 
وذلك ما �رشع من �سقوطها. فقد 
التنظيمية  القوة  تلك  اأوهمتها 
تولت  عندما  بها  تتمتع  التي 
حاجة  يف  لي�ست  اأنها  ال�سلطة 
القوى  مع  ال�سيا�سي  للتن�سيق 
عملت  ولذا  الأخرى،  ال�سيا�سية 
مفا�سل  على  ال�سيطرة  على 

الدولة. 
الفكرية  الأ�سباب  ثالًثا- 
األي�سون  ترى  والأيديولوجية: 
امل�سلمني  الإخوان  جماعة  اأن 
الفكرية  بال�سحالة  ات�سمت 
و�سطحية  والأيديولوجية 
املبادئ الأ�سا�سية التي تر�سخت 
يف عقيدتها منذ اإن�سائها، والنهج 
"النتهازي" والرغبة ال�سديدة يف 
الت�سحية باأيديولوجيتها من اأجل 
املدى.  ق�سري  �سيا�سي  ن�رش 
على  للقدرة  تفتقر  اأنها  كما 
املرونة والقدرة على التكيف مع 

املتغريات يف الواقع ال�سيا�سي.
اجلماعة  اأن  املوؤلفة،  وت�سيف 
عدد  يف  ال�سلطة  توليها  عقب 
ثورات  عقب  العربية  الدول  من 
انك�سفت  العربي"  "الربيع 
حيث  الأيديولوجية،  �سحالتها 
جماهريية  قطاعات  اكت�سفت 
بني  الوا�سعة  الهوة  عري�سة 
والت�رشفات  الديني  خطابهم 
بعد  اجلماعة  لأع�ساء  الواقعية 
ادعاءهم  واأن  ال�سلطة،  توليهم 
�سلطة  طالب  لي�سوا  باأنهم  دوًما 
قد ك�سف عن حتايلهم ال�سيا�سي 

والجتماعي.
براجماتية  اأن  األي�سون  تتوقع 
امل�سلمني"  "الإخوان  جماعة 
اأجندتها  يف  بالعتدال  والدعاء 
�سيوؤدي  والجتماعية،  ال�سيا�سية 
اإىل ظهور جماعات اأكرث حمافظة 
اعتربتهم  والذين  ال�سلفيني،  من 

للتغيري يف  ا  مهًمّ م�سدًرا  الكاتبة 
تداعيات  له  �ستكون  املنطقة 
اأن  وت�سيف  كبرية.  �سيا�سية 
لي�س  ال�سلفية ظهرت  اجلماعات 
منح  مع  ولكن  القمع  فرتات  يف 
ال�سيا�سية  احلريات  من  املزيد 

عقب الربيع العربي. 
تتبع  املهم  من  اأنه  ترى  ولذا، 
امل�سار ال�سيا�سي لتلك اجلماعات 
اإىل  نظًرا  املقبلة؛  ال�سنوات  يف 
الذي  للم�سري  تتعر�س  مل  اأنها 
"الإخوان  جماعة  له  تعر�ست 
امل�سلمني" بعد �سقوطها، وتتوقع 
للجماعة  قوًيّا  مناف�ًسا  تكون  اأن 
التي  بالدول  املقبلة  الفرتة  يف 
ف�سال  اجلماعة  فيها  حققت 

ملحوًظا. 

�سقوط الإخوان واأزمة 
الإ�سالم ال�سيا�سي

يربط كثريون بني �سقوط جماعة 
ونهاية  امل�سلمني"  "الإخوان 
حيث  ال�سيا�سي"،  "الإ�سالم  تيار 
يرون اأن عزل الإخوان امل�سلمني 
اإىل  اأدى  م�رش،  يف  احلكم  من 
الدول  يف  الإ�سالميني  �سقوط 
يف  ودخولهم  الأخرى،  العربية 
عام.  ب�سكل  ال�سمحالل  متاهة 
لكن املوؤلفة ترى اأنه من ال�سابق 
لأوانه اجلزم بذلك؛ لأن الإخوان 
يف  احلكم  تولوا  قد  امل�سلمني 
م�رش يف مرحلة انتقالية فو�سوية 
ومفاجئة يف منطقة كانت تتميز 
بال�ستقرار لعقود. كما اأن الربط 
"الإخوان  جماعة  �سقوط  بني 
"الإ�سالم  ونهاية  امل�سلمني" 
الإ�سالميني  يق�رش  ال�سيا�سي" 
والعدالة"  "احلرية  حزب  على 
بعد  اإل  اإن�ساوؤه  يتم  مل  الذي 

.2011
الربط  هذا  اأن  املوؤلفة  وترى 
خمتزل وغري �سحيح؛ لأن �سقوط 

يف  امل�سلمني"  "الإخوان  جماعة 
ي�ستمروا  مل  اأنهم  يعني  ل  م�رش 
يف دول عربية اأخرى. فعلى �سبيل 
حركة  اإ�سعاف  برغم  املثال، 
اأنها  اإل  تون�س،  يف  "النه�سة" 
املجالني  يف  قوًيّا  فاعال  ظلت 

ال�سيا�سي والجتماعي.
متر  التي  الإخفاقات  اأن  وتوؤكد 
بها جماعة "الإخوان امل�سلمني" 
العربي  الربيع  دول  من  عدد  يف 
الق�سري،  ال�سعود  من  فرتة  بعد 
ل يعني نهايتها؛ لأن الإ�سالميني 
امل�سلمني  والإخوان  عموًما، 
كل  وقبل  اأول  هم  ا،  خ�سو�سً
حيث  اجتماعية،  حركة  �سيء 
اأ�سا�ًسا  الجتماعي  التغيري  تبنت 
له،  و�رشًطا  ال�سيا�سي  للتغيري 
واأن قوتهم قد جتذرت اجتماعًيّا 
قبل اأن تتجذر �سيا�سًيّا، ما يجعل 
ال�سيا�سي"  "الإ�سالم  تيار  نهاية 

اأمًرا م�ستحيال. 

�سروط العودة

من  جمموعة  املوؤلفة  و�سعت 
اجلماعة  متكن  التي  ال�رشوط 
ال�سيا�سة  ال�ساحة  اإىل  العودة  من 
الرتاجع،  من  فرتة  بعد  جمدًدا 

والتي تتمثل يف:
اأول- الإ�سالح من الداخل: على 
الرغم من ا�ستمرار متتع اجلماعة 
التقليدية،  قاعدتها  بني  بالدعم 
والتي �ستدعمها بغ�س النظر عن 
اجلماعة  تُقِدم  التي  اخليارات 
اإيجاد  اإىل  اأنها حتتاج  اإل  عليها، 
الداخل،  من  لالإ�سالح  طريقة 
من  لأبعد  الذهاب  يعني  والذي 
الكالم املعتاد عن امل�ساركة يف 
ذلك  يتطلب  حيث  املراجعات، 
يُق�سد  ماذا  يف  التفكري  اإعادة 
وماذا  امل�سلمني"،  بـ"الإخوان 

متثله اللحظة الراهنة لهم.
بعد  اجلماعة  اأن  اإىل  وتُ�سري 

تعر�ست  التي  القوية  ال�رشبة 
داخلها  اخلالف  زال  ما  لها 
القيادي،  التغيري  حول  يدور 
واملوؤ�س�سية  الفردية،  ورف�س 
يتعلق  ما  لكن  الالئحة،  وتعديل 
بالروؤية واملنهاجية ما زال غائبًا 
اأن  كما  الداخلي.  النقا�س  عن 
اجلماعة ل متتلك خطة وا�سحة 
التعاي�س  اإمكانية  حول  املعامل 
القائمة  الدولة  موؤ�س�سات  مع 

وم�ساكلها وتعقيداتها. 
ووفًقا للموؤلفة لن يكون الإ�سالح 
الداخلي اأمًرا �سهال؛ لأن جماعة 
"الإخوان امل�سلمني" مثل العديد 
مل  ال�سلطوية،  الكيانات  من 
اإىل  متيل  قبل  من  جماعة  تكن 
الإ�سالح.  اأو  الذاتية  املراجعة 
وعالوًة على ذلك، فاإن اأي حماولة 
مثل  يف  جاد  اإ�سالح  اأي  لتنفيذ 
تلك البيئة امل�سطربة يف منطقة 
الأو�سط مهمة �سعبة يف  ال�رشق 
لألي�سون.  وفًقا  الأحوال،  اأح�سن 
الثقة:  ا�ستعادة  اإجراءات  ثانًيا- 
الإخوان  على  اأن  املوؤلفة  ترى 
الإجراءات  من  عدٍد  اتخاذ 
امل�ستوى  على  الثقة  ل�ستعادة 
مثل  وال�سيا�سي،  اجلماهريي 
بناء حتالفات �سيا�سية تقوم على 
عامة  وبرامج  و�سعارات  مطالب 

تتجاوز ثنائية املدين/الديني.
يف  بارجرت  األي�سون  وتخل�س 
الإ�سالم  كان  اإذا  اأنه  اإىل  موؤلفها 
ذلك  فاإن  ينته،  مل  ال�سيا�سي 
"الإخوان  جماعة  اأن  يُنكر  ل 
�سفعة  واجهت  قد  امل�سلمني" 
اخلربة  نق�س  ب�سبب  قوية، 
والفهم لبع�س اجلوانب ال�سيا�سية 
والدينية، ونق�س الروؤية ال�سيا�سية 
اأدى  مما  التنظيمية،  وامل�ساكل 
ب�سورة  التعامل  يف  ف�سلها  اإىل 
ال�سلطة  مع  وفعالة  اإيجابية 
دول  عندما حكمت يف عدد من 

الربيع العربي.
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احذروا تناول هذه الأطعمة!

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

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

لتي  ا
يتناولونها.

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

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

الدرا�سة.
االأطعمة  قائمة  وتتكون 
عنها  االبتعاد  يجب  التي 

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

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

اأبحاث اخلرباء ال�سابقة.

»الرتاب« لقتل البكترييا 
املقاومة للأدوية

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

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

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

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

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

املا�سية.

علج �صخ�صّي يق�صي على ال�صرطان نهائيا!
اأمريكيون  علماء  طور 
ي�ساعد  �سخ�سيا،  لقاحا 
جهاز  تن�سيط  على 

االإن�سان  لدى  املناعة 
ملحاربة ال�رسطان 
علماء  وا�ستند 
هارفارد  جامعة 
الطريقة  هذه  يف 
االأورام  ملعاجلة 
على  اخلبيثة، 
خا�سة  درا�سة 

لكل ورم �رسطاين على 
حده، بفح�ض الببتيدات 

�سطح  على  املوجودة 
لكل  ال�رسطانية  اخلليا 
املعروف  ومن  مري�ض 
املتغ�سنة  اخلليا  اأن 
املناعية(  )اخلليا 
التائية  اخلليا  ت�ساعد، 

اللمفية  )اخلليا 
املوجودة يف الدم وتلعب 
املناعة  اأ�سا�سيا يف  دورا 
توفري  يف  اخللوية( 
ا�ستجابة مناعية 
جهة  مو

�سد 
االأورام.

لك  لذ

مادة  الباحثون  ا�ستخدم 
من  تتكون  بيولوجية 
ق�سبان �سيليكونية �سغرية، 

مغلفة 

يل  ببو
ثيلني  اإ
ين  ميا اإ
هذه   (
ة  د ملا ا
م  ت�ستخد
لتو�سيل  عادة 
النووي  احلم�ض 

والربوتينات اإىل اخلليا(، 
اإدخالها  عند  ت�سكل  التي 
اإطارا ثلثّي  حتت اجللد 
اخلليا  يجذب  االأبعاد 

التغ�سنية.
واأظهرت نتائج اختبارات 
فئران  على  اللقاح  هذا 
هذه  اأن  التجارب، 
فعالية  اأكرث  الطريقة 
ا�ستجابة  يف  وت�سببت 
قوية جلهاز املناعة لدى 
تخل�ست  التي  القوار�ض، 
الرحم  عنق  �رسطان  من 
من  اأكرث  وعا�ست  نهائيا 
150 يوما بعدها، يف حني 
الفئران  هذه  تع�ض  مل 
امل�سابة بال�رسطان نف�سه 
�سوى 30 يوما بعد علجها 

معاجلة تقليدية.

4 �صاعات اأمام التلفاز قد تعر�ض ل�صرطان القولون
اأن  من  حديثة  فرن�سية  درا�سة  حّذرت 
اأربع �ساعات  م�ساهدة التلفزيون الأكرث من 
يوميا تعر�ض الرجال لزيادة خطر االإ�سابة 
الدرا�سة  وامل�ستقيم  القولون  ب�رسطان 
اأجراها باحثون من الوكالة الدولية الأبحاث 
يف  نتائجها  ون�رسوا  فرن�سا،  يف  ال�رسطان 
 British Journal( عدد ال�سبت من دورية

of Cancer( العلمية.
فريق  راجع  الدرا�سة،  نتائج  اإىل  وللو�سول 
البحث قاعدة بيانات �سحية بريطانية ت�سم 
اأكرث من خم�سمئة األف رجل وامراأة يقيمون 
عن  معلومات  الفريق  وجمع  بريطانيا  يف 
امل�ساركون  ق�ساها  التي  ال�ساعات  عدد 
واحلا�سوب،  التلفزيون  اأمام  الدرا�سة  يف 
امل�ساحبة  االأن�سطة  اإىل  باالإ�سافة 

جللو�سهم خلل 

من  عدد  اأي�سا  الباحثون  وراقب  اليوم 
على  وامل�ستقيم  القولون  ب�رسطان  اأ�سيبوا 
مت  حيث  املتابعة،  من  �سنوات  �ست  مدى 
حتديد 2391 حالة اإ�سابة ب�رسطان القولون 
وامل�ستقيم بني امل�ساركني، وباملقارنة مع 
ملدة  التلفزيون  �ساهدوا  الذين  الرجال 
اليوم،  يف  فقط  واحدة  �ساعة  اإىل  ت�سل 
�ساهدوا  الذين  الرجال  اأن  الباحثون  وجد 
�ساعات  اأربع  عن  تقل  ال  ملدة  التلفزيون 
ب�رسطان  االإ�سابة  خطر  لديهم  زاد  يومًيا 
القولون وامل�ستقيم بن�سبة 35%،يف املقابل، 
الوقت  بني  �سلة  اأي  البحث  فريق  يجد  مل 
م�ساهدة  يف  الن�ساء  ت�ستغرقه  الذي 
ب�رسطان  اإ�سابتهن  وخطر  التلفزيون 

القولون وامل�ستقيم.
ومن املثري للهتمام اأي�سا -ح�سب الفريق- 
مع  يرتبط  مل  احلا�سوب  اأمام  اجللو�ض  اأن 

زيادة خطر االإ�سابة ب�رسطان القولون 
وامل�ستقيم لدى الرجال، وقال قائد 

اإن  مرييف  نيل  د.  البحث  فريق 
اأن  اإىل  ال�سابقة ت�سري  االأبحاث 

تكون  قد  التلفزيون  م�ساهدة 
اأخرى  ب�سلوكيات  مرتبطة 
اخلمر  و�رسب  التدخني  مثل 

اخلفيفة  الوجبات  وتناول 
االأ�سياء  هذه  اأن  »ونعلم  مفرط  ب�سكل 

ميكن اأن تزيد من خطر االإ�سابة« ب�رسطان 
املرء  »كون  واأ�ساف  وامل�ستقيم  القولون 
بزيادة  اأي�سا  يرتبط  كبرية  فرتات  جال�سا 
وقد  اجل�سم،  يف  الدهون  وزيادة  الوزن 
الزائدة على م�ستويات  توؤثر دهون اجل�سم 
هرمونات الدم واملواد الكيميائية االأخرى 
بها  تنمو  التي  الطريقة  على  توؤثر  التي 
خليانا، وميكن اأن تزيد من خطر االإ�سابة« 

ب�رسطان القولون وامل�ستقيم.
ثاين  وامل�ستقيم  القولون  �رسطان  ويعترب 
املرتبطة  للوفاة  �سيوعا  االأ�سباب  اأكرث 
بال�رسطان يف اأوروبا، حيث يت�سبب يف وفاة 
جلمعية  ووفًقا  �سنويا  �سخ�ض  األف   215
القولون  ال�رسطان االأمريكية، فاإن �رسطان 
ال�رسطان  اأنواع  اأكرث  ثالث  وامل�ستقيم 
 95 من  اأكرث  يُ�سيب  اإذ  البلد  يف  �سيوعا 
األف حالة جديدة �سنويا، كما اأنه رابع �سبب 
ال�رسطان  لوفيات  رئي�سي 

بجميع اأنحاء العامل.
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 
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ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
�أن  يجب  �لظن  ح�سن  �أن  على   
فيحدد  �لعمل  ح�سن  ي�ساحبه 
قبل  �لوعي  لأن  هدفه  �مل�سلم 
وي�سري  طريقه   ويب�رص  �ل�سعي 
متوكال  وجل  عز  باهلل  م�ستعينا 
للمجد  �ل�ساعي  �أن  مدركا  عليه 
و�أن  وعقبات  عقبات  �سيلقى 
لن  قيل  كما  �ساق  طريقه  �ملجد 
تبلغ �ملجد حتى تلعق �ل�سرب  فاإن 
�لذي  هلل  فاحلمد  هدفه  �أ�ساب 
كانت  و�إن  �ل�ساحلات  تتم  بنعمته 

يعمل  �أن  �ملر�أ  فعلى  �لأخرى 
وعليه  �لنجاح  �إدر�ك  عليه  ولي�س 
يقيم جتربته ويح�رص مو��سع  �أن 
�لهدف  وحتديد  ليتجنبها  �خلطاأ 
�إذ�  لها  �ل�سبل  و�سلوك  �ل�سحيح 
يف  عبادة  �هلل  وجه  بذلك  ق�سد 

ميز�ن �أعمال �ساحبها.
�لآثار  من  يقيني  باهلل  يقيني 
�ملدمرة  و�لآثار  للف�سل  �ملدمرة 
�لف�سل  ون�سبة  غرور  من  للنجاح 

�إىل غري �هلل عز وجل

 حف�سة بنت عمر
 بن �خلطاب

هي بنت عمر بن �خلطاب بن نفيل 
بن عبد �لعزى بن رباح بن عبد �هلل بن 

قرط بن رز�ح بن عدي بن كعب بن 
لوؤي، و�أمها زينب بنت مظعون، �أخت 

عثمان بن مظعون عن عمر - ر�سي �هلل 
عنه - قال: ُولدت حف�سة وقري�س تبني 
�لبيت قبل مبعث �لنبي - �سلى �هلل عليه 

و�سلم - بخم�س �سنني.

زو�جه� قبل �لنبي - �سلى 
�هلل عليه و�سلم 

تزوجها خني�س بن حذ�فة بن قي�س بن 
عدي، فكانت عنده، وهاجرت معه �إىل 
�ملدينة، ومات عنها بعد �لهجرة، وبعد 
معركة بدر �لتي �نت�رص فيها �مل�سلمون 

على �مل�رصكني، عاد �لر�سول - �سلى 
�هلل عليه و�سلم - �إىل �ملدينة، كانت 
حف�سة يف تلك �لفرتة قلبها يئن من 

�حلزن وي�سج بالهم و�لغم على زوجها 
حيث كان يعاين من �سكر�ت �ملوت.

�أ�رصع �بن �خلطاب �إىل د�ر �بنته 
ليطمئن على �سهره ولكن �سبق �ل�سيف 

�لعذل، وترملت حف�سة - ر�سي �هلل 
عنها - وهي يف �سن مبكرة، لقد تاأمل 

عمر - ر�سي �هلل عنه - لفقد�ن خني�س 
وبكاء حف�سة وترملها، فكان يزورها 
ويو��سيها، ويف ذ�ت يوم وقد كان يف 
حزن و�أمل، �لتقى يف �لطريق عثمان 

بن عفان �لذي فقد زوجته رقية بنت 
ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم - 

فعر�س عليه �لزو�ج من حف�سة فاأجابه 
عثمان: ما يل يف �لن�ساء حاجة.

مرت حياة حف�سة يف بيت �لنبي – 
�سلى �هلل عليه و�سلم - على �أحب ما 

ت�ستهي وتريد، وحفظت عن �مل�سطفى 
- �سلى �هلل عليه و�سلم - بع�س �أقو�له 
وتوجيهاته �ل�سامية، ف�سلكت م�سلكها، 

وعملت مبقت�ساها، ووعاها �سدرها 
وقلبها.

�أهمّية تعليم �ل�سغري �لقر�آن 
�أن  م�سلٍح  كل  على  لز�ماً  كان  لذلك 
و�أن   ، نف�سه  تب�سري  على  يحر�س 
طاملا  ثوباً  �جلد  �ساعِد  عن  َر  يُ�َسِمّ
عنده،  خري  كَلّ  غطى  حتى   ، �أُر�سل 
 – ، بل كان �سبباً  �إ�سالح عرفه  وكَلّ 
مبا تر�كم عليه من �ُسبٍَه وت�سويه – يف 
بحبل  �لعت�سام  عن  �لنَّا�ِس  �رصف 
، و�ل�سري  �لقومي  ، وبدينه  �هلل �ملتني 

على �رص�طه �مل�ستقيم .
 ، �لعظيم  �لقرء�ن  يف  �أَنّ  و�علمو� 
و�سري   ، �مل�رصفة  �لنبوية  و�ل�سنة 
من  كبري�ً  كّماً  �لأمة  هذه  �سلف 
و�لآد�ب  و�ملعاين   ، و�لقيم  �ملباديء 
�أن  يجب  �لتي  �لرتبوية  و�لأ�ساليب   ،

قلبه  وي�رصب   ، �ل�سغري  عليها  يَُربَّى 
�لأخذ بها منذ نعومة �أظفاره .

و�إَنّ من �أعظم ما يجب �رصف �لهمم 
تعليمهم   ((  : �لأبناء  تربية  يف  �إليه 

كتاب �هلل تعاىل (( . 
َكاَن  َما  نَبَاأُ  ِفيِه  �لذي  �لكتاب  هذ� 
َما  َوُحْكُم  بَْعَدُكم،  َما  َوَخرَبُ   ، َقبْلَُكم 
 ، ِبالَْهْزل  لَيْ�َس  ـُل  �لَْف�سْ َوُهَو  بَيْنَُكم، 
َمُه �هلل ، َوَمِن  َمْن تََرَكُه ِمْن َجبَّاٍر َق�سَ
لَُّه �هلل ، َوُهَو  ِه �أَ�سَ �بْتََغى �لُْهَدى يِف َغرْيِ
ِكيم  ْكُر �حْلَ �مْلَِتني ، َوُهَو �لِذّ  ِ َحبُْل �هلَلّ
َ�ُط �مْلُ�ْستَِقيم ، ُهَو �لَِّذي  ، َوُهَو �ل�رِصّ
ِبِه  تَلْتَِب�ُس  َولَ   ، �لأَْهَو�ء  ِبِه  تَِزيُغ  لَ 
�لأَلْ�ِسنَة ، َولَ يَ�ْسبَُع ِمنُْه �لُْعلََماء ، َولَ 

ي  تَنَْق�سِ َولَ   ، ّد  �لَرّ َكْثَِة  َعلَى  يَْخلَُق 
�إِْذ  ُنّ  �جْلِ تَنْتَِه  مَلْ  �لَِّذي  ُهَو   ، َعَجاِئبُه 
�َسِمَعتُْه َحتَّى َقالُو� ] �إِنَّا �َسِمْعنَا ُقْر�آًنا 
�ْسِد َفاآَمنَّا ِبِه [  َعَجبًا يَْهِدي �إِىَل �لُرّ
َدق ، َوَمْن َعِمَل ِبِه �أُِجر  َمْن َقاَل ِبِه �سَ
�إِلَيِْه  ِبِه َعَدل ، َوَمْن َدَعا  ، َوَمْن َحَكَم 

َهَدى �إِىَل �رِصَ�ٍط ُم�ْستَِقيم .

مز�حه ـ �سلى �هلل عليه و�سلم ـ
ـ   1   : قال  مالك  بن  �أن�س  روى 
عليه  �هلل  �سلى  ـ  �لنبُيّ  كان  �إْن 
و�سلم ـ ليخالطنا ـ �أي : يالطفنا 
وميازحنا ـ حتى يقول لأٍخ يل )) 
؟  �لنَُّغري  َفَعَل  ما   ، ُعمري  �أبا  يا 
به  يلعب  طرٌي  لل�سغري  وكان    ))

، فمات ، فحزن عليه .
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  ـ  وكان  ـ   2
عائ�سة  فهذه   ، ن�ساءه  ميازح  ـ 
ر�أ�سها  كان  عنها  �هلل  ر�سي 
يوؤملها ، فقالت : و�ر�أ�ساه ، فاأر�د 
ميازحها  �أن  �للطيف  �لر�سول 
فقال : )) يا عائ�سة لو �أّنك مِتّ 
ل�ستغفرُت  حَيّ  و�أنا   ، ل�ساعتك 
 ، عليك  و�سليُت  وكفـّنتـُِك   ، لك 
بعدي  �أْن متوتي  من  وهذ� خري 
، ولن جتدي مثلي َمْن يفعل ذلك 

. ))
�أن  �أتريد   .  . و�ثكلياه   : فنادت 
�أموت يا ر�سول �هلل لتتخلّ�س مني 
�لرجال  مع�رص  يا  هكذ�  �أنتم  ؟! 
ن�ساوؤكم  متوت  �أن  تريدون   ،
مُتّ ملا  �أين  ولو   ، ِلرَتَْو� غريُهَنّ 
�هتممَت بي ، ، ولأتيَت �إىل بع�س 
تالعبهن  بيوتهن  يف  ن�سائك 

م�سّجاًة  �أز�ل  ما  و�أنا  وتد�عبهن 
على فر��س �ملوت .

ـ �سلى  �لنبي  �إىل  ـ وجاء رجل   3
يهبه  �أن  ي�ساأله  ـ  و�سلم  عليه  �هلل 
د�ّبة يبلغ بها �أهله فقال له �لنبي 

ـ �سلى �هلل عليه و�سلم ـ :
)) �إين حاملك على ولد �لناقة ((   
�أ�سنع  ما   ، �هلل  ر�سول  يا   : قال 
يعطيه  �أنه  وظَنّ  ؟  �لناقة  بولد 
�أن  ون�سي   ، �ل�سغري  �لناقة  ولد 
حتى  فيكرب  �حُلو�َر  تلد  �لناقة 
�هلل  �سلى  ـ  قال   ، جماًل  ي�سري 
عليه و�سلم ـ : )) وهل يلُد �لإبَل 

�إل �لنوُق ؟! (( .
4 ـ وجاءت �مر�أة ف�ساألته �ل�سوؤ�ل 

نف�سه قائلة : 
على  �حملني  �هلل  ر�سول  يا   ((
 ((  : عنده  ملن  قال   ،  )) بعري 
قالت    )) بعري  �بن  �حملها على 
يا  به ؟ وما يحملني  �أ�سنع  : ما 

ر�سول �هلل !
 ((  : و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه  قال 
وهل يجيء بعرٌي �إل �بَن بعري (( 

�لر�سول  �إىل  �مر�أة  وجاءت  ـ   5  
ـ  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  ـ  �لكرمي 

 .  . يدعوك  زوجي  �إن   : فقالت 
فقال ـ �سلى �هلل عليه و�سلم ـ : )) 
َمْن هو ؟ �أهو �لذي بعينيه بيا�س 
؟ (( . فقالت : ما بعينيه بيا�س 
وعيناه  جيد�ً  يرى  �أّنه  تق�سد   !
�سليمتان  فقال ـ �سلى �هلل عليه 
و�سلم ـ : )) بل بعينه بيا�س (( . . 

قالت : ل و�هلل . .
�هلل  �سلى  ـ  �هلل  ر�سول  و�سحك 
من  ما   ((  : وقال  ـ  و�سلم  عليه 
وهو   . بيا�س  بعينيه  �إل  �أحد 

�لذي يحيط باحلدقة (( .
6 ـ حتى �إن �أ�سحابه ر�سو�ن �هلل 
عليهم ميازحونه ـ �سلى �هلل عليه 
و�سلم ـ فقد جاء عوف بن مالك 
�لأ�سجعي �إىل خيمة ر�سول �هلل ـ 
ـ يف غزوة  و�سلم  �هلل عليه  �سلى 
�سغريًة  جلٍد  من  وكانت   ، تبوك 
�إل للقليل ، ف�سلّم عليه  ل تت�سع 
 : وقال  عوف  على  �ل�سالم  فرّد 
فقال   .  .  )) عوف  يا  �دخل   ((
عوف : �أكـُلـّي �أدخل يا ر�سول �هلل 
ـ  قال   ، �خليمة  ب�سغر  موحياً  ؟ 
�سلى �هلل عليه و�سلم ـ مبت�سماً : 

)) كـُلـّك (( فدخل . 
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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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�سيارات ال تفقد قيمتها مع الزمن!

الرو�سية   "AUTOSTAT" وكالة  ن�رشت 
ببع�ض  قائمة  الإح�ساء  ب�س�ؤون  املتخ�س�سة 
ثمنها  الكثري من  تفقد  ل  التي  ال�سيارات  مناذج 
الأ�سعار  ل�ائح  القائمة  �سملت  �رشائها.  بعد 
بني  رو�سيا  يف  بيعت   "B" الفئة  من  ل�سيارات 
فيها  ال�سدارة  واحتلت  و2017،   2014 عامي 
اأكد  حيث   ،"Hyundai Solaris" �سيارات 
 3 الـ  الأع�ام  خالل  ال�سيارات  تلك  اأن  اخلرباء 
قيمتها  من   %89.91 على  حافظت  املذك�رة 
ال�رشائية ويف املرتبة الثانية من القائمة جاءت 
�سيارات "Renault Sandero" التي حافظت 
 Skoda" على 89.64 من قيمتها، لتيلها �سيارات

Rapid" بـ 89.33 %.

"Changan" رو�سيا تنتج اإحدى اأبرز �سيارات

ووفقا  الدفع  الرباعية  �سياراتها  اأ�سهر  اإحدى   "CS75" باإنتاج  �ستبداأ  رو�سيا  اأن  ال�سينية   "Changan" �رشكة  اأكدت 
للمعل�مات فاإن ال�رشكة ال�سينية بداأت املفاو�سات مع ال�رشكاء الرو�ض لإنتاج هذا النم�ذج الذي لقي رواجا وا�سعا العام 

الفائت، حيث من املنتظر اأن يجّمع يف اإحدى امل�سانع التابعة لـ "Changan" يف �س�احي مدينة لبيت�سك.
�ستاأتي "CS75" املذك�رة بعدة ن�سخ مزودة مبحركات بنزين ت�ربينية ب�سعة 1.8 ليرت وعزم 163 ح�سانا، ف�سال عن علب 
�رشع اأوت�ماتيكية بـ 6 �رشعات. ي�سل �سعر الن�سخة العادية من هذه ال�سيارة اإىل نح� 20 األف دولر، اأما ن�سخة "ل�ك�ض" 

الفاخرة في�سل ثمنها اإىل 30 األف دولر.

 LC لكز�س
بقوة  قادمة   F

621 ح�سان 
ملناف�سة 

مر�سيد�س 
 S63

 AMG
كوبيه

املربع نت – يبدو اأننا على 
م�عد مع لكز�ض LC F الأكرث 
ق�ة يف تاريخ ال�سانع الياباين 

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

.M8 �ك�بيه وبي اإم دبلي
ياأتي هذا ح�سب لقاء املجلة 

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

 LC F ا�سمه، وقد اأّكد اأن
�ستاأتي مبحرك تريب� مزدوج 4 
لرت 8 �سلندر بق�ة 621 ح�سان، 
لتطلق ك�بيه ق�ية بالأداء مع 

احلفاظ على فخامتها.
يق�ل امل�سدر اأي�ساً اأن لكز�ض 
قد ت�ستخدم الب�ليمر املق�ى 
 ،LC F بالألياف الكرب�نية يف
وذلك لتخفي�ض وزنها بن�سبة 

7% اأي اأنها لن تزيد عن 1،780 
كيل�غرام.

هكذا تغيريات ميكانيكية واأداء 
عاٍل لن يك�ن رخي�ساً بالطبع، 

حيث يق�ل م�س�ؤول لكز�ض 
املجه�ل اأن LC F �ستطرح 
ب�سعر يدور بحدود 20 ملي�ن 

ين وه� ما يعادل 176،اأي 
660،900 ريال، ويجدر بالذكر 
 S63 اأنه باملقابل فمر�سيد�ض
AMG ك�بيه املتاحة بق�ة 

603 ح�سان �سعرها 176، 
)662،800 ريال( يف ال�ليات 

املتحدة.
وبالأخري، ما يدعم هذا التقرير 
ه� اأن لكز�ض قامت يف فرباير 

املا�سي بت�سجيل ملكيتها 
 LC F للعالمة التجارية

بال�ليات املتحدة، وقد كانت 
ال�سائعات ترتدد باأنه �سيتم 
تد�سينها يف معر�ض ط�كي� 
لل�سيارات باأكت�بر املا�سي، 

اإل اأن ذلك مل يحدث.. بذلك 
ميكننا التخمني باأننا �سرناها 

يف وقت ما بعام 2018.

6 حقائق عليك معرفتها عن
 المبورجيني اأورو�س 2019

ح�سان..   650 بق�ة  مزدوج  تريب�   V8 اأورو�ض مبحرك  تاريخها،  يف   SUV �سيارة  ثاين  عن  اأخريا  ك�سفت  لمب�رغيني 
ونعر�ض لكم فيما يلي 6 حقائق عليكم معرفتها عنها.

ال�سيارة ماأخ�ذ من ن�ع من املا�سية، حتديدا ن�ع منقر�ض اأطلق 1- ا�سم 
عليه ا�سم اأورو�ض او الأُْرُخ�ض، على العك�ض من �سيارات 
ثريان  اأ�سماء  حملت  والتي  الأخرى،  لمب�رغيني 

م�سارعة معا�رشة.
2- اأورو�ض �ستك�ن اأول 
لمب�رجيني  �سيارة 
�سية  بخا
املفعل  ال�سابط 
لأنه  للدحرجة، 
ازداد  كلما 
وارتفاع  حجم 
ال�سيارة، كلما 
جت  حتا ا

املزيد  من اإىل 
مع  تعاملها  اأثناء  ت التحكم  ملنعطفا ا

حلمايتها من التدحرج للج�انب.
3- ح�سلت اأورو�ض على عجالت ومكابح �سخمة مقارنة مب�ديالت لمب�رجيني الأخرى، حيث يبلغ ط�ل العجالت 21 
ب��سة مع ت�فر عجالت اأخرى اختيارية بط�ل 23 ب��سة، مبكابح �سرياميكية كرب�نية قيا�سية بط�ل 17.3 ب��سة يف الأمام 

و14.5 ب��سة يف اخللف.
4- اأورو�ض حتظى باأف�سل ن�سبة وزن-اإىل-ق�ة بني اأي �سيارة SUV يف العامل، كما اأن �رشعتها الق�س�ى هي الأعلى عامليا 
يف فئة SUV كذلك، وت�سارعها مماثل لت�سارع جراند �سريوكي تراك ه�ك ذات الـ 707 ح�سان، حيث تدعي لمب�رجيني 

اأن ن�سبة ال�زن-اإىل الق�ة يف ال�سيارة هي 7.57 رطل لكل ح�سان، بف�سل وزنها البالغ 2،200 كيل�جرام وق�ة 650 ح�سان.
ير�سل املحرك  الرباعي، حيث  الدفع  نظام  ب�سكل جزئي من  اإىل دفع خلفي  الت�جيه  نظام  ال�سائق حت�يل  باإمكان   -5
40% من عزم الدوران اإىل العجالت الأمامية و60% اإىل العجالت اخللفية ب�سكل قيا�سي، مع اإمكانية تغيري هذه الن�سبة 
اإىل حد اأق�سى 87.5% اإىل العجالت اخللفية والباقي لالأمامية بناء على الظروف  6- �سا�سيه ال�سيارة م�سن�ع من ال�سلب 

والأل�مني�م بالكامل، على العك�ض من �سيارات لمب�رجيني الريا�سية والتي ت�ستخدم األياف الكرب�ن ب�سكل مكثف.

اأكدت  ال�سيارات �س�را ومقاطع فيدي�  ب�س�ؤون  بع�ض امل�اقع املهتمة  تداولت 
اأنها ل�سيارة لندروفر "Defender" اجلديدة املنتظرة.

 "Defender" اأن  يالحظ  اأن  للمتابع  ميكن  واملقاطع  ال�س�ر  لتلك  وبالنظر 
�ستاأتي بحلة جديدة خمتلفة كليا عن �سابقاتها، وبالفعل فاإن مظهرها اخلارجي 
ي�ؤكد املعل�مات التي طرحتها لندروفر �سابقا والتي اأكدت اأنها �ستاأتي �سبيهة 

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

وعلب �رشعة مكيانيكية واأوت�ماتيكية.
�ستطرح لند روفر من�ذجها اجلديد اأواخر العام املقبل اأو اأوائل 2019، حيث 

من املت�قع اأن يباع منها نح� 50 األف �سيارة يف ال�سنة.

 "Defender" الندروفر حتيي
ب�سيارة جديدة كليا

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

التي بدت كمركبة   "Viziv" �سيارة  ا�ستعر�ست �رشكة �س�بارو م�ؤخرا م�رشوع 
اإذ  املميز،  ال�سيارة  ت�سميم  �س�بارو  ع�ساق  انتباه  ولفت  امل�ستقبل  اأفالم  من 
اأ�سكال  تداخلت فيه حدة املظهر والن�سيابية العالية والع�رشية التي عك�ستها 
امل�سابيح مع الهيكل الأنيق. ووفقا للمعل�مات، �ستح�سل هذه ال�سيارة على عدد 
من الأنظمة املتط�رة التي �ستمكن ال�سائق من ال�سرتخاء اأثناء الرحلة وال�سماح 
لل�سيارة بت�جيه نف�سها ذاتيا، بالإ�سافة اإىل منظ�مة الركن الذاتي التي �ستمكنها 

من الت�قف حتى يف الأماكن ال�سيقة.
الأول  بالبنزين،  يعمالن  اجلديدة مبحركني   "Viziv" تزود  اأنت  املنتظر  ومن 

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



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�شحب  

SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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موقع TENAA يك�صف عن موا�صفات هاتف نوكيا 6 )2018(
بالإ�ضافة  جديد،  معالج  �ضيدعم  والذي   ،)2018(  6 نوكيا  هاتف  موا�ضفات  جميع  عن   TENAA موقع  ك�ضف 
 HMD  .ولكن ال�ضا�ضة والبطارية �ضتبقى كما هي يف نوكيا 6 الأ�ضلي ، اإىل اإعادة ت�ضميم الهيكل اخلارجي قليلاً
Global �ضوف تطلق هاتف نوكيا 6 )2018( مبعالج Snapdragon 630 ثماين النواة مقرتن ب�رشيحة ر�ضوميات  
الن�ضبة العادية 16:9. و�ضياأتي الهاتف بذاكرة و�ضول ع�ضوائي 4 جيجابايت، مع وجود خيارين من �ضعة التخزين 
للتو�ضيع حتى 128 جيجابايت، كما تك�ضف القائمة عن وجود فتحة  اأو 64 جيجابايت قابلني  الداخلية وهما 32 
SIM مزدوجة هجينة. و�ضتبقي دقة الكامريات كما هي مثل هاتف نوكيا 6 الأ�ضلي، حيث �ضتكون اخللفية بدقة 
اإعداد  اأ�ضفل  اإىل اخللف  الب�ضمة  16 ميجا بك�ضل، والأمامية �ضتكون بدقة 8 ميجا بك�ضل، و�ضيتم نقل م�ضت�ضعر 
الكامريا هاتف نوكيا 6 )2018( �ضيكون متوفر باللون الأبي�ض والأزرق والأ�ضود، وقريباًا �ضنعرف تفا�ضيل ال�ضعر 

واأماكن توفره.

موتورول تنفي ال�شائعات

 Moto Z صل�صلة هواتف�
موجودة تزال  ال   Series الهاتفني Galaxy S9 و +Galaxy S9 معرو�صني 

االآن لل�صراء من خالل متجر مايكرو�صوفت

ميكن الآن للم�ضتهلكني يف بع�ض البلدان مثل الوليات املتحدة الأمريكية طلب الهاتفني 
مايكرو�ضوفت  متجر  خلل  من  مبا�رشة  م�ضبق  ب�ضكل   Galaxy S9+ و   Galaxy S9
الر�ضمي على �ضبكة الإنرتنت ” Microsoft Store ” مع العلم باأنه �ضيتم �ضحن هذه 

الطلبات امل�ضبقة جمانا للعملء اإبتداء من 16 مار�ض.
وبطبيعة احلال، هذه الوحدات التي يتم بيعها من خلل متجر Microsoft Store من 
الهاتفني Galaxy S9 و +Galaxy S9 �ضتاأتي ب�ضكل م�ضبق مع جمموعة من التطبيقات 
التابعة ل�رشكة مايكرو�ضوفت، مبا يف ذلك Word و Excel و OneNote و Skype و 

Microsoft Launcher، ف�ضل عن جمموعة من التطبيقات الأخرى.
كل الهاتفني �ضيكونا مفتوحي ال�رشيحة SIM، وهذا ما يعني باأنهما �ضيكونا متوافقني 
للطلب  متوفر   Galaxy S9 الهاتف  اأن  بالذكر  وجدير  الإت�ضالت.  �رشكات  جميع  مع 
امل�ضبق على متجر Microsoft Store ب�ضعر 720 دولر اأمريكي، يف حني يتوفر الهاتف 
+Galaxy S9 للطلب امل�ضبق على نف�ض املتجر ب�ضعر 840 دولر اأمريكي. وهذه الأ�ضعار 

تتما�ضى مع الأ�ضعار الر�ضمية وتواريخ ال�ضحن بالن�ضبة لل�ضوق الأمريكي.

LG موا�صفات وموعد و�صول الهاتف الرائد املقبل ل�صركة
الفرتة  يف  وردتنا  التي  التقارير  جميع 
املا�ضية كانت متفقة على �ضيء واحد، 
ل�رشكة  املقبل  الرائد  الهاتف  اأن  وهو 
اإ�ضم  اأن يحمل  LG والذي من املرجح 
LG G7 لن يتم الك�ضف عنه يف املوؤمتر 
املقرر   2018  MWC للجوال  العاملي 
مبدينة  اجلاري  ال�ضهر  اأواخر  عقده 
الإ�ضبانية. وبدل من ذلك، كل  بر�ضلونة 
العاملي  املوؤمتر  يف  عليه  �ضنح�ضل  ما 
ن�ضخة  هو   2018  MWC للجوال 

.LG V30 حم�ضنة من الهاتف
من  اليوم  �ضدر  جديد  لتقرير  ووفقا 
 Evan ال�ضهري  الأمريكي  امل�رشب 
ال�ضهرة  باإ�ضم  واملعروف   Blass
الرائد  الهاتف  اأن  فيبدو   ،evleaks
�ضهر  يف  �ضي�ضل   LG ل�رشكة  املقبل 
يونيو املقبل. ووفقا لهذا التقرير، فيبدو 
 ،LG G7 اأن هذا الهاتف لن يحمل اإ�ضم
وهذا ما قد يعني توديع �ضل�ضلة هواتف 

الهاتف  هذا  الآن،   .LG G Series
.Judy معروف فقط بالإ�ضم الرمزي

الهاتف  هذا  اأن  اإىل  ملح  التقرير  نف�ض 
 845  Snapdragon املعالج  �ضي�ضم 
من   4GB عن  ف�ضل  احلال،  بطبيعة 
الذاكرة الع�ضوائية و 64GB من الذاكرة 
ن�ضخة  اأن  من  الرغم  على  الداخلية، 
مع  ت�ضل  قد  الهاتف  هذا  من   Plus
 128GB 6 من الذاكرة الع�ضوائية وGB

من الذاكرة الداخلية.
الداخلية،  املكونات  عن  النظر  وبغ�ض 
باأن  كذلك  التقرير  هذا  اأو�ضح  فقد 
 LG ل�رشكة  املقبل  الرائد  الهاتف 
اإن�ض   6.1 بحجم  �ضا�ضة  اأي�ضا  �ضي�ضم 
 18:9 تبلغ  اإرتفاع  على  عر�ض  وبن�ضبة 
حمتوى  ت�ضغيل  على  بالقدرة  متتاز 
اأنها متتاز ب�ضطوع عايل  HDR10 كما 
املربع.  املرت  يف  �ضمعة   800 اإىل  ي�ضل 
حتقيق  على  قادرة   LG �رشكة  وكانت 

تدعى  جديدة  تكنولوجيا  بف�ضل  ذلك 
+MLCD، وهي التكنولوجيا التي تقوم 
الطاقة  اإ�ضتهلط  معدل  بخف�ض  اأي�ضا 
تكنولوجيا  مع  باملقارنة   %35 بن�ضبة 

IPS LCD احلالية.
هذا الهاتف �ضيح�ضل اأي�ضا على كامريا 
زجاجية  عد�ضات  مع  مزدوجة  خلفية 
�ضت�ضم  الكامريا  هذه  باأن  العلم  مع 
مع  ميغابك�ضل   16 بدقة  م�ضت�ضعرين 
النظر  وبغ�ض   .1.6 بفتحات  عد�ضات 

عن الكامريا، فهذا الهاتف �ضيكون اأي�ضا 
�ضيحمل  اأنه  كما  والغبار  للماء  مقاوما 
الأمر  يتعلق  عندما  الع�ضكرية  ال�ضهادة 
املثري  وال�ضيء  وال�ضلبة.  باملتانة 
اأنه  التقرير هو  اأي�ضا يف هذا  للإهتمام 
املقبل  الرائد   LG هاتف  باأن  يقول 
�ضوتية  مكربات  مع  كذلك  �ضياأتي 
مزدوجة. وت�ضمل امليزات الأخرى ذكاء 
اإ�ضطناعي للكامريا ودعم تقنية ال�ضحن 

الل�ضلكي.

يف وقت �ضابق من هذا الأ�ضبوع كانت هناك بع�ض ال�ضائعات 
عدد  بت�رشيح  قامت  موتورول  �رشكة  اأن  اإىل  اأ�ضارت  التي 
كبري من موظفيها يف مكاتب ال�رشكة املتواجدة يف مدينة 
�ضيكاجو الأمريكية. وقيل اآنذاك باأن ال�رشكة اململوكة من 
قبل �رشكة Lenovo كانت تودع 50 يف املائة من موظفيها 
ال�ضائعات غري  اأن تلك  الآن  اإت�ضح  هناك. ومع ذلك، فقد 
�ضحيحة بعدما قامت �رشكة موتورول باإ�ضدار بيان ر�ضمي 
البيان  واإليك  �ضحيحة،  ال�ضائعات غري  تلك  باأن  فيه  توؤكد 

الكامل اأدناه :
اإمكانية  عن   Lenovo اأعلنت   ،2017 العام  اأواخر  يف   ”
القادمة،  الف�ضول  خلل  للموارد  عاملي  اإجراء  حدوث 
وهذه هي العملية التي توؤثر على اأقل من 2 يف املائة من 
املوظفني  ت�رشيح  عملية  لل�رشكة،  العاملية  العاملة  القوة 
العملية. نحن  الأ�ضبوع هي جزء من هذه  التي جرت هذا 
هذا  ولكن  �ضيكاجو،  يف  موتورول  عمليات  تقلي�ض  ب�ضدد 
و�ضت�ضتمر  لدينا هناك  العاملة  القوى  ن�ضف  يوؤثر على  مل 

�ضل�ضلة هوتف Moto Z Series اخلا�ضة بنا “.

بتاريخ 25 فرباير  

 Galaxy S9 هواتف
تت�صمن تقنية امل�صح الذكي 

واملل�صقات ثالثية االأبعاد

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

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

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

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

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

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

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

با�ضتخدام بيانات املوقع ومعلومات الطق�ض.



�شعبة الفلني 

وتاأتي اجتماعات الدورة التكوينية 
مرحلتني  على  مق�سمة  هذه، 
الأوىل  الدورة  خ�س�ست  حيث 
اإىل اأع�ساء الدول الناطقة باللغة 
مار�س  و12   11 يومي  الفرن�سية 
الدورة  اجتماعات   تليها   ،2018
الثانية املخ�س�سة لأع�ساء الدول 
يومي  الإجنليزية  باللغة  الناطقة 
14 و15، يتم خاللها التعرف على 
الت�سال  مكاتب  روؤ�ساء  مهام 
الوطنية، حتى يقوموا بواجباتهم 
على  الطالع  وجه،  اأح�سن  على 
 )AFSICOM( الت�سال  نظام 
الأمن  خرباء  قبل  من  امل�سمم 
الوطني، وكيفية ا�ستخدامه، وهو 
النظام الذي ي�سمح بنقل وتبادل 

بال�سورة  والبيانات  املعطيات 
وال�سوت.

التكوينية،  الدورة  هذه  ا�ستهلت 
التنفيذي  املدير  األقاها  بكلمة 
طارق  اأحمد  ال�سيد  لالأفريبول، 
باحل�سور،  رحب  الذي  �رشيف، 
هذه  مثل  اأهمية  عن  معربا 
بجهود  منوها  الجتماعات، 
لآلية  العامة  اجلمعية  رئي�س 
الفريقي،  ال�رشطي  التعاون 
املدير  هامل،  الغني  عبد  اللواء 
جمال  يف  الوطني،  لالأمن  العام 
املعرفية  القدرات  تعزيز 
والعملياتية ملن�سبي اأجهزة انفاذ 
من  الأع�ساء،  للدول  القانون 
اأجل الت�سدي للجرمية املنظمة 
واجلرمية  للوطنية  العابرة 

الإلكرتونية.

م.�س
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يف اإطار جت�شيد خمطط عمل اأفريبول:

اإنطالق د�رة تكوينية لر�ؤ�صاء مكاتب االت�صال الوطنية 
حتت اإ�شراف رئي�س اآلية التعاون ال�شرطي االفريقي، اللواء عبد الغني هامل املدير العام للأمن الوطني، افتتح 
املدير التنفيذي الأفريبول، الدورة التكوينية لروؤ�شاء مكاتب االت�شال الوطنية للدول االأع�شاء، من 11 اإىل 15 

مار�س 2018، بح�شور روؤ�شاء مكاتب االت�شال الوطنية، خرباء اأفريبول، اإطارات االأمن الوطني.

اجلزائر اأزيد من 4 مليون د�الر 
مليون   4 من  اأزيد  اجلزائر  جتني 
و  الفلني  �سادرات  من  دولر 
م�ستقاته �سنويا غري اأن هذا الرقم 
القدرات  من  بكثري«  »اأدنى  يبقى 
البالد  بها  تتميز  التي  احلقيقية 
و  الفالحة  وزارة  تعمل  لهذا  و 

التنمية الريفية  و ال�سيد البحري 
�سادرات  قيمة  من  الرفع  على 
يف  امل�ساهمة  بغية  ال�سعبة  هذه 
الوطني،  بالقت�ساد  النهو�س 
ح�سبما ذكره الرئي�س املدير العام 
ملجمع الهند�سة الريفية، حمفوظ 

بو�سكة. واأو�سح بو�سكة اأنه رغم اأن 
اجلزائر ت�سنف يف املركز الثالث 
من حيث الدول املنتجة للفلني اإل 
اأنها ل ت�سدر �سوى 4 مليون دولر 
ح�سبه-   - »�سئيل«  رقم  هو  و 
الهائلة  الإمكانيات  مع  مقارنة 

التي حتوزها البالد، م�سريا اإىل اأن 
الوزارة الو�سية و�سعت من خالل 
بالبليدة  الريفية  الهند�سة  جممع 
بهذه  للنهو�س  طموحا  خمططا 
ال�سعبة و امل�ساهمة يف الرفع من 

ال�سادرات خارج املحروقات .

والباحثون  الأ�ساتذة  دعا 
املخت�سون يف املجال الريا�سي 
امللتقى  فعاليات  اإختتام  يف 
اإحت�سنته  الذي  الثالث  الوطني 
 « مو�سوع  حول  البويرة  جامعة 
والتغذية  الريا�سية  املمار�سة 
اىل   « املراأة  لدى  ال�سحية 
ثقافة  وتعميم  ن�رش  �رشورة 
املجتمع  يف  الن�سوية  الريا�سة 
�سددت  ال�سياق  ويف   ، اجلزائري 
من   « الزاهي  اأمرية   « الأ�ستاذة 

جامعة ق�سنطينة 02 على تطوير 
لتحبيبها  املدر�سية  الريا�سة 
الطالبات  وت�سجيع  للنا�سئة 
املمار�سة  على  اجلامعيات 
ف�ساءات  لهن  وتوفري  الريا�سية 
اجلامعية  الإقامات  داخل  لذلك 
ريا�سية  مرافق  اإجناز  وكذا 
جوارية خا�سة باجلن�س اللطيف 
وتوفري بيئة �سحية اآمنة لهن مع 
الن�سوية  الريا�سة  فوائد  ن�رش 
الإعالم  و�سائل  خمتلف  عرب 

اىل  و�سولها  ل�سمان  والإت�سال 
اأو�سع ومن جهتها ركزت  جمهور 
الأ�ستاذة » فاطمة الزهراء زيدان 
» من جامعة ب�سكرة على �رشورة 
ال�سحي  الغذاء  ثقافة  ن�رش 
واملتوازن واإعتماده كمبداأ اأ�رشي 
الأمرا�س غري املرغوبة  لتفادي 
ال�رشيعة  الأكالت  وتفادي 
ت�سكل  اأ�سبحت  التي  واخلفيفة 
خمتلف  على  حقيقيا  خطرا 
املراأة  خا�سة  املجتمع  �رشائح 

اإتباع  مع مراعاة الإزدواجية بني 
الريا�سية  املمار�سة  اأ�سلوبي 
البدينة  للمراأة  ال�سحية  واحلمية 
الذي  امللتقى  هذا  وحقق  .هذا 
الريا�سة  معهد  عليه  اأ�رشف 
 « مزاري  فاحت   « الدكتور  بقيادة 
جناحا باهرا من خالل امل�ساركة 
املميزة للباحثني يف املجال عرب 
عمل  ور�سات  و3  مداخالت 

وح�سة خا�سة باجلداريات .
اأح�شن مرزوق

خلل اختتام ملتقى وطني بالبويرة

الدعوة اإىل ن�صر ثقافة الريا�صة الن�صوية يف املجتمع

فاروق  الأحد  اأم�س  تعيني  مت 
باحميد يف من�سب املدير العام 
وذلك  اجلزائرية،  للجمارك 
خلفا لنور الدين عالق الذي كان 

قد مت تعيينه يف نوفمرب ال�سابق 
كمدير عام بالنيابة، بعد اأن مت 

اإنهاء مهام قدور بن طاهر.
ونقال عن موقع »كل �سيىء عن 

باحميد  فاروق  فاإن   « اجلزائر 
كان ي�سغل من�سب رئي�س ديوان 
وزير ال�سناعة و املناجم، حيث 
مبجال  كبرية  معرفة  ميلك 

فيها  �سغل  التي  اجلمارك، 
و  التجهيزات  مدير  من�سب 

الهياكل.
ع�شام بوربيع  

تعيني فار�ق باحميد مدير عام جديد للجمارك

وزيرة االقت�شاد االأملانية

�صيا�صات ترامب تعر�ض االقت�صاد العاملي للخطر
بريجيته  الأملانية  القت�ساد  وزيرة  قالت 
اإن  لرويرتز،  ت�رشيح  يف  الأحد  ت�سيربي�س، 
الرئي�س  فر�سها  التي  اجلمركية  الر�سوم 
الأمريكي دونالد ترامب على واردات ال�سلب 

والألومنيوم �ست�رش بالوظائف والنمو.
ترامب يقر فر�س ر�سوم جمركية على واردات 
الوليات  اإىل  ال�سلب  واحلديد  الأملنيوم 
اأن  ت�سيربي�س  بريجيته  واأ�سافت  املتحدة 
احلرة  للتجارة  املوؤيدين  من  وغريها  اأوروبا 
األ ي�سمحوا ببث الفرقة بينهم، م�سددة  يجب 
نظام  تعر�س  ترامب  �سيا�سات  اأن  على 
و�رشحت  للخطر  احلر  العاملي  القت�ساد 

بنيته  يفهم  اأن  يريد  ل  »ترامب  ت�سيربي�س 
القائمة على نظام يعتمد على قواعد الأ�سواق 
املفتوحة.. اأي �سخ�س ي�سكك يف هذا يعر�س 

الزدهار والنمو والتوظيف للخطر«.

بب�شار و تلم�شان

�صبط حوايل 670 كلغ من الكيف املعالج 
�سبطت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي اأم�س 
كمية  بحوزته  خمدرات  تاجر  بب�سار  الأحد 
كيلوغرام يف  تقدر ب455  املعالج  الكيف  من 
بتلم�سان  الوطني  الدرك  عنا�رش  �سبط  حني 
من  باأكرث  تقدر  املادة  نف�س  من  اأخرى  كمية 
اأفاد به بيان لوزارة  214 كيلوغرام، ح�سب ما 

الدفاع الوطني.
اإطار حماربة  »يف  اأنه  ذاته  امل�سدر  اأو�سح  و 

للجي�س  مفرزة  اأوقفت  املنظمة،  اجلرمية 
اليوم 11 مار�س 2018  ال�سعبي �سباح  الوطني 
ب�سار/ ولية  احلدودية،  ونيف  بني  مبنطقة 
�سخمة  كمية  بحوزته  تاجر خمدرات  ن.ع.3، 
من الكيف املعالج تقدر ب455 كيلوغرام، يف 
بتلم�سان/ن.ع.2،  الدرك  عنا�رش  �سبط  حني 
تقدر ب14،225  املادة  نف�س  اأخرى من  كمية 

كيلوغرام«.

فرن�شا

اإعادة انتخاب لوبان رئي�صة لـ«اجلبهة الوطنية« 

املدير العام للديوان الوطني حلقوق املوؤلف

 جائزتني با�صم بال�ي الهواري 
�عبد القادر علولة

اأعاد حزب اجلبهة الوطنية اليميني املتطرف يف 
فرن�سا، انتخاب مارين لوبان زعيمة للحزب يف 
انتخابات كانت فيها املر�سحة الوحيدة، واأعلن 
بح�سول  الأحد،  اأم�س  النتخابات،  نتائج  عن 
يف  املقرتعني  اأ�سوات  من   %100 على  لوبان 
ذكر  ما  وفق  باملرا�سلة،  ت�سويت  عملية  ختام 
اأم�س  لوبان  24«و�ستعلن  »فران�س  قناة  موقع 

جديدة  ت�سمية  عن  )�سمال(  ليل  مدينة  يف 
للحزب اليميني؛ �سعيا لطي �سفحة النتخابات 
جديد  من  بعثه  اإحياء  واإعادة   ،2017 الرئا�سية 
بعد تراجع نفوذه وتدهور �سورة زعيمته، وفق 
الدورة  لوبان خ�رشت يف  اأن  ي�سار  ذاته  املوقع 
اإميانويل  اأمام  الرئا�سية  النتخابات  الثانية من 

ماكرون، يف مايو 2017.

حلقوق  الوطني  للديوان  العام  املدير  اأعلن 
�سيخ  بن  �سامي  املجاورة  واحلقوق  املوؤلف 
ا�ستحداث جائزتني  بوهران عن  الأحد  اأم�س 
الراحلني  الفنانني  با�سم  لالإبداع  �سنويتني 

بالوي الهواري وعبد القادر علولة.
وذكر بن �سيخ خالل اإ�رشافه على لقاء حت�سي�سي 
بامل�رشح اجلهوي لوهران »عبد القادر علولة« 
والذي جمعه مع عدد من الفنانني واملوؤلفني 
يف خمتلف املواهب والطبوع الفنية والثقافية 
هاتني  ا�ستحداث  اأن  وهران  لولية  والأدبية 
�سعي  اإطار  يف  »يندرج  ال�سنويتني  اجلائزتني 

الإبداع  ت�سجيع  يف  امل�ساهمة  اإىل  الديوان 
املجالت  خمتلف  يف  املبدعني  وحتفيز 

الثقافية والفنية«.

عني متو�شنت

تدعيم قدرات تخزين احلبوب بـ 200 األف قنطار 
متو�سنت  عني  بولية  الفالحة  قطاع  �سيتعزز 
دعم  �ساأنها  من  جديدة  بهياكل  م�ستقبال 
قنطار  األف   200 بـ  احلبوب  تخزين  قدرات 
امل�سالح  مديرية  لدى  علم  ح�سبما  اإ�سافية، 

الفالحية.
وتعول ال�سلطات املحلية اأن يكون مل�رشوعي 

اإجناز خمزنني اإثنني لتجميع احلبوب بكل من 
بقدرة  الكيحل  وعني  الأربعاء  عني  بلديتي 
منها  واحد  لكل  قنطار  األف   100 اإ�ستيعاب 
اإ�سافة »هامة« يف جمال تخزين احلبوب على 
م�ستوى الولية ، وفقا ملا ذكره مدير القطاع 

نعيمي بركان.

  موقف ...
مكانتها  و  حجمها  تعي  التي  الدول  يف 
يتم االهتمام باالإعلم الثقايف كواجهة 
راهن  لت�شويق  و  الوطنية  لل�شخ�شية 
التفاعل  اإطار  يف  طلعا  هذا  و  البلد 
الثقايف مع الغري،يف اجلزائر مت قرب كثري 
من املبادرات و اختفت نهائيا املجلت و 
الدوريات الثقافية التي تقدم حمتوى 

جزائريا يف ال�شكل و امل�شمون.
بع�س  مبادرات  عمدا  هنا  نتجاوز 
الهيئات  تقدمه  ما  على  لرنكز  القنوات 

و  الثقافة  وزارة  خ�شو�شا  و  الر�شمية 
النقطة  هذه  ،يف  لها  التابعة  الهيئات 
غري  تق�شريا  هناك  اأن  اجلميع  يتفق 
ميكنها  ثقافية  منابر  خلق  يف  مربر 
حاجة  تلبية  و  اجلمهور  ا�شتقطاب 
املواطن الب�شيط ،و املثقف مما ي�شهم يف 
الذاكرة  �شيانة  و  العام  الذوق  ترقية 

الوطنية يف اجلانب التاريخي.
ال ي�شحو ال ميكن التحجج بنق�س املوارد 
املالية فهي متوفرة رغم الظروف التي 

منرب  البلد،فتكلفة  بها  متر  و  مرت 
ما  اأمام  �شيئا  متثل  لن  حمرتم   ثقايف 
يتم اإنفاقه يف  حفل واحد من بني مئات 
واليات  كل  يف  تربمج  التي  احلفلت 
بغياب  مرتبطة  برمتها  الوطن،امل�شاألة 
االإعلمية  املنابر  يلغي  بتوجه  و  اإرادة 
خطاأ  الثقايف،هو  للفعل  مقاربته  من 
تدارك  ميكن  ال  �شررا  �شيلحق  ج�شيم 

اأ�شراره و تداعياته 
هذا الغياب الق�شري للمنابر االإعلمية 

منابر  ت�شلل  اأمام  وا�شعا  الباب  يفتح 
فكرية  خارجية تخدم م�شاريع فكرية 
فاإن  العادي  القارئ  يرى  وكما  مغايرة 
فرن�شية   ثقافية  جملة  على  احل�شول 
الأقرب  التوجه  �شوى  �شيئا  يكلف  ال 
ك�شك بينما ال يعرف القارئ اجلزائري 
فيه  يجد  ،اأو  عنه  ليبحث  عنوان  اأي 
ت�شكل  التي  للأ�شئلة  اأجوبة  اأو  �شالته 

هاج�شا لديه.

االإعالم الثقايف � �صر الغياب

وداد احلاج:

العدد : 4587/ 
الثمن : اجلزائر 

€1 10 دج - فزن�شا 
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