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�س3مدة ال�شت�شارة غري كافية 

طلبة ال�سمال مع التاأخري واجلنوب مع دورة خا�سة

بوقرة بالبليدة

4وفيات وع�سرات اجلرحى يف حادثة "ده�س جماعي"

 �س6

 �س24

اجلي�س يحدد 48 نقطة ع�شكرية مغلقة 

  15 طـــائــــرة حربـــية و05 
 وحدات من الدرك لتاأمني
 الـــــحــــــدود الـــــجنـــوبـــــية

املعاقون يف يومهم الوطني

منحة حتولت �إىل حمنة ونظرة جمتمع الترحم 
  �س 5+4

�س8

.        منظومة التوظيف مل تتدارك تق�سريها نحو الإعاقة و املعاق
 بعد اأن بلغ عدد 

ال�شحايا اإحدى ع�شر

توقيــــــــف خمتلـــــ�سي 
)6.9( مليار  �سنتيم 

مـــن بريـــد الــجزائر
�س24

�س4 

�س2 

�س24 

�س24

�س13 

.     �شيا�شة
بعد ت�شريحات بن خالف 

.     اإقت�شاد
�شوناطراك

.     نقل
بنهاية 2017 

.     اأمن وطني

.     ريا�شة
احتادية ذوي الحتياجات اخلا�شة

اأحمد خالد: العتبة مطبقة باجلزائر منذ 1962
نواري: ل حتديد للعتبة

.   عرف قرار وزيرة الرتبية 
الوطنية نورية بن غربيط، الأخري 
بفتح ا�شت�شارة حول تاأجيل موعد 

البكالوريا عدة ردود فعل، تراوحت 
ما بني التاأييد وما بني اعتباره جمرد 

قرار ارجتايل، يف حني تقدمت لل�شف 
الأمامي �شكاوى من نوع اآخر، متثل يف 

تعطل املوقع اللكرتوين وق�شر مدة 
ال�شت�شارة.

بوادر اإن�سقاق داخل اإحتاد 
العدالة و النه�سة و البناء 

 اإعادة �سراء ح�س�س  اأ بي بي 
ايطاليا  يف �سركة �ساربي  

 6 ماليني مركبة 
�سيارة يف اجلزائر

 الــــــلواء عبــد الغــــاين هــــــامل
 يف زيارة لولية تيبازة اليوم

ولد علي ياأمر بفتح حتقيق 
حول اإق�ساء بقة دوليا

وزير الإت�شال جمال كعوان

لالأفارقة  حق متابعة 
املناف�سات الريا�سية 

»دون م�ساومة«

ملف



يوم  "الو�سط"  ر�سدته  ما  وخالل  اأخرى  جهة  ومن 
املنطلق  الدينية  لل�سياحة  الدويل  امللتقى  فاإن  اأم�س، 
يليق  ال  بارد  ب�سكل  نظم  اليوم،  واملنتهي  اأم�س  يوم 
ب�سمعة اجلزائر، حيث غاب عن افتتاحه وزير ال�سوؤون 
ديوان  مدير  ن�سيان  دون  ال�سياحة  وزير  وحتى  الدينية 
احلج  ن�ساطات  مدير  ح�رض  حني  يف  والعمرة،  احلج 
والعمرة بالديوان دون غريه، رغم اأن اجلميع كان ينتظر 
انزال وزاري يف مثل هكذا حدث، وو�سط كل هذا فاإن 
فقط  اقت�رضت  لها  الرتويج  مت  التي  الدينية  ال�سياحة 
على احلج والعمرة دون غريها من ال�سياحة املرتبطة 
بالدين، ما يعطي ت�سورا على اأن الطبعة االأوىل بداأت 

ب�سكل كارثي ح�سب املتابعني.

عبد  اجلزائر  احتاد  فريق  ديركتوار  رئي�س  يجري 
الفريق  العبي  مع  عديدة  اجتماعات  �رضار  احلكيم 
من  ي�ستهدف  خطوة  يف  ال�سابة  الفئات  والعبي  االأول 
خاللها اال�ستماع اإىل م�ساكل الالعبني والعراقيل التي 
اإعادة  على  �رضار  يعول  م�سوارهم، حيث  يجدونها يف 
كانت  التي  االيجابية  النتائج  وا�سرتجاع  الفريق  هيبة 

متذبذبة يف بداية هذا املو�سم.

وعي�سى  بودبوز  ريا�س  اجلزائري  الدويل  الثنائي  كان 
ماندي حمل االإ�سادة يف ا�سبانيا بعد االأداء الكبري الذي 
قدماه يف املباراة التي لعبها فريقهما ريال بيتي�س اأمام 
اثنت  حيث  اال�سباين،  الدوري  حل�ساب  اأالفي�س  نادي 
قدماه  الذي  املردود  على  اال�سبانية  االإعالم  و�سائل 
ابدت  اجلماهري  اأن  كما  الفوز  فريقهما  منح  والذي 

�سعادتها مما يقدمانه مع الفريق.

القادم  امل�سغر  القر�س  لت�سيري  الوطنية  الوكالة  تنظم 
امل�سغر  للن�ساط  الوطني  ال�سالون  العا�سمة  باجلزائر 
من  م�ستفيدة  ريفية  امراأة   100 من  اأزيد  مب�ساركة 
لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  امل�سغر،  القر�س 

الت�سامن الوطني واالأ�رضة وق�سايا املراأة.
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موؤ�س�سة �سبل اخلريات بامل�سيلة

 وزير ال�س�ؤون الدينية ي�سرف علي تزويج 243 عري�س  
وزير  اأم�س  م�ساء  ا�رضف 
واالأوقاف  الدينية  ال�سوؤون 
وايل  رفقة   " عي�سى  "حممد 
علي   " مقداد  "حاج  امل�سيلة 
حفل زواج جماعي لفائدة 243 
عري�س ، احلفل البهيج احت�سته 
 " الريا�سات  املتعددة  قاعة 
،من  بامل�سيلة  �سامل"  معيوف 
تنظيم جمل�س �سبل اخلريات ، 
وبالتن�سيق مع مديرية ال�سوؤون 
من  ال�سابعة  الطبعة   ، الدينية 
،انطلقت  اجلماعي  الزواج 
من  غفري  جمع  وبح�سور 

وتندرج  والعائالت  املواطنني 
م�ساعدة  اإىل  املبادرة،  هذه 
من  ينحدرون  الذين  ال�سباب 
خالل  من  معوزة  عائالت 
التكفل بكامل النفقات الالزمة 
ت�سجع  التي  الزفاف،  حلفل 
الزواج،  على  املنطقة  �سباب 
�سمن  العمل  هذا  ويدخل 
من  التي  االجتماعية  االأعمال 
من  ال�سباب  حت�سني  �ساأنها 
واإكمال  االجتماعية  االآفات 

ن�سف الدين .
عبدالبا�سط بديار 

�سوناطراك

  اإعادة �سراء ح�س�س
  اأ بي بي )ايطاليا( 
يف �سركة �ساربي  

افتتاح بارد للملتقى 
الدويل لل�سياحة الدينية

�سرار يكثف اجتماعات العمل

ب�دب�ز وماندي حمل اإ�سادة يف ا�سبانيا

ال�سال�ن ال�طني للن�ساط امل�سغر 

الإجناز  اجلزائرية  ال�رضكة  �ست�سبح 
وهي  "�ساربي"  ال�سناعية  امل�ساريع 
يف   1992 �سنة  اأن�ساأت  باالأ�سهم  �رضكة 
بي  اأ  و  �سوناطراك  بني  �رضاكة  اإطار 
 100 بن�سبة  ملكا  )ايطاليا(   )ABB( بي 
اإعادة  بعد  �سوناطراك  ملجمع  باملائة 
بي  بي  اأ  ح�س�س  من  باملائة   50 �رضاء 

يف هذه ال�رضكة املختلطة.
باجلزائر  الثالثاء  اأم�س  مت  عليه  و 
حول  ال�رضيكني  بني  عقد  على  التوقيع 
بي يف �رضكة  بي  اأ  التنازل عن ح�س�س 
�ساربي اىل ال�رضكة الوطنية �سوناطراك 
العام  املدير  الرئي�س  بح�سور  هذا  و 
و  قدور  ولد  املوؤمن  عبد  ل�سوناطراك 

رئي�س جممع اأ بي بي مبنطقة مينا، 
�رضح  ال�سدد،  هذا  يف  براون  جوا�سيم 
ال�سيد براون "لقد حققنا م�ساريع كبرية 
و �سعبة مع �سوناطراك خالل ال25 �سنة 
اأ  بني  خا�سة  عالقة  هناك  كانت  حيث 
يقول  واأ�ساف  �سوناطراك"  و  بي  بي 
هو  �سوناطراك  جممع  مع  "العمل  اأن 
حققا  ال�رضيكني  باأن  مو�سحا  �رضف" 
التي  املقايي�س  باحرتام  م�ساريع  معا 
و ح�سب  االأمن  و  ال�سحة  تخ�س جمال 
بي  بي  اأ  التنازل عن ح�س�س  فان  قوله 
لل�رضكة الوطنية �سوناطراك ياأتي نظرا 
بي  بي  اأ  للقطب  االأعمال  لتغيري منوذج 

للهند�سة و التموين و البناء.
بي  بي  اأ  مدير  ذكر  ال�سدد،  هذا  يف 
بي  اأ  جممع  اأن  الغاين  طارق  اجلزائر، 
فقط  لي�س  القطب  هذا  من  خرج  بي 
العاملي  امل�ستوى  على  بل  اجلزائر  يف 
باال�سرتاتيجية  يتعلق  االأمر  اأن  م�سيفا 

اجلديدة ل اأ بي بي.

قبل نهاية 2018

جتهيز الطريق ال�سيار �سرق-غرب بنظام الدفع 

خالل مقابلة مولودية اجلزائر ومولودية وهران

اأمن والية اجلزائر ي�قف )95( �سخ�س م�ستبه فيه

�سيتم تزويد الطريق ال�سيار �رضق-
غرب مبختلف جتهيزات اال�ستغالل 
وعلى راأ�سها نظام الدفع قبل نهاية 

2018، ح�سبما اأعلنه اأم�س 
االأ�سغال  وزير  باجلزائر  الثالثاء 
العمومية والنقل عبد الغني زعالن 
جل�سة  خالل  زعالن  واأو�سح 
واملوا�سالت  النقل  بلجنة  ا�ستماع 
والال�سلكية  ال�سلكية  واالت�ساالت 
باأنه من  الوطني  ال�سعبي  للمجل�س 
 2018 نهاية  قبل  االنتهاء  املتوقع 
من اأ�سغال تركيب هذه التجهيزات 
نظام  الدفع،  نظام  ت�سمل  التي 
ت�سيري حركة املرور، نظام الر�سد 
الداخلي،  االت�سال  نظام  اجلوي، 
�سبكة  بالفيديو،  املراقبة  نظام 
االر�سال،  �سبكة  الب�رضية،  االلياف 
اإذاعة  بالطوارئ،  االت�سال  �سبكة 
حتمل  ولوحات  ال�رضيع  الطريق 

ر�سائل متغرية.

حمطة   48 اإجناز  حاليا  ويجري 
و7  املحوالت  م�ستوى  على  دفع 
حمطات دفع على م�ستوى الطريق 
ال�سيار، ح�سب الوزير ويرتافق ذلك 
اإجناز 42 حمطة خدمات و35  مع 
�سيانة  مركز   22 و  راحة  ف�ساء 
منها  مركز  كل  يغطي  وا�ستغالل 
 65 من  ميتد  الطريق  من  �سطرا 
بالتدخل  ي�سمح  مما  كم   75 اإىل 

 30 خالل  طارئ  ح�سول  حالة  يف 
وميتد  تقدير  اأق�سى  على  دقيقة 
حاليا  �رضق-غرب  ال�سيار  الطريق 
اأنه  غري   ، كم   1.132 طول  على 
من  االأول  الثالثي  بنهاية  �سيتدعم 
له على م�ستوى  باآخر �سطر   2019
 84 م�سافة  على  الطارف  والية 
االجمايل  الطول  بذلك  لي�سل  كم 

للطريق ال�سيار اإىل 1.216 كم، 

البطولة  من  الكروي  اللقاء  اإطار  يف 
االأول  املحرتف  للق�سم  الوطنية 
مولودية  فريقي  من  كل  جمع  الذي 
 5 مبلعب  وهران  ومولودية  اجلزائر 
م�سالح  متكنت  اأم�س،  م�ساء  جويلية 
اأمن والية اجلزائر من توقيف )149( 
متّثلت  حيث  فيه،  م�ستبه  �سخ�س 
حيازة  ق�سية   )116( يف  ق�ساياهم 
ق�سايا   )09( املخدرات،  وا�ستهالك 
ق�سايا   )09( عقلية،  موؤثرات  حيازة 
ق�سايا   )03( اأبي�س،  �سالح  حمل 
الطريق  على  بامل�ساجرة  متعلقة 
ق�سيتني  البي�ساء،  باالأ�سلحة  العام 
نارية  األعاب  بحيازة  متعلقتني   )02(
ريا�سية،   من�ساة  اإىل  بها  والدخول 

بحيازة  متعلقة   )01( واحدة  ق�سية 
الكحولية،  امل�رضوبات  وا�ستهالك 
لتذاكر  �رضعي  غري  بيع  ق�سايا   )04(

متعلقة   )01( واحدة  ق�سية  امللعب، 
 )04( و  �رضعية  غري  حظرية  باإن�ساء 

ق�سايا خا�سة ب�رضقة هواتف نقالة.

ميرتو اجلزائر يت��سع اإىل 54 كم 
يف  امليرتو  �سبكة  تتو�سع  اأن  ينتظر 
عرب  متر  كم   54 اإىل  العا�سمة  اجلزائر 
ح�سبما   ،2030 عام  بغ�سون  حمطة   55
وزير  باجلزائر  الثالثاء  اأم�س   اأعلنه 
الغني  عبد  والنقل  العمومية  االأ�سغال 
قدمها  التي  ال�رضوح  وح�سب  زعالن. 
بلجنة  ا�ستماع  جل�سة  خالل  زعالن 
واالت�ساالت  واملوا�سالت  النقل 
ال�سعبي  للمجل�س  والال�سلكية  ال�سلكية 
بها  يقوم  التي  االأ�سغال  فاإن  الوطني، 
حلفر  "كو�سيدار"  العمومي  املجمع 
اخلطوط  م�ستوى  على  امليرتو  اأنفاق 

اجلديدة 
وعني  بومدين  هواري  احلرا�س-مطار 
ال�سهداء-باب  و�ساحة  النعجة-براقي 
بتو�سيع  �ست�سمح  الوادي-�سوفايل، 
اإىل  العا�سمة   النقل بامليرتو يف  �سبكة 
33 كم متر ب32 حمطة يف اآفاق 2023 
حمطة  و55  كم   54 اإىل  تتو�سع  اأن  قبل 
مليرتو  احلايل  الطول  ويقدر   2030 يف 
املركزي  الربيد  كم من  العا�سمة ب13 
مع  لكنها  حمطة(    13( احلرا�س  اإىل 
قريبا  اجلديدتني  التو�سعتني  تد�سني 
من الربيد املركزي اإىل �ساحة ال�سهداء 

ومن حي البدر اإىل عني النعجة �سينتقل 
طول ال�سبكة اإىل 18 كم عرب 19 حمطة
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خالل افتتاحه الطبعة 22 لل�صالون الدويل لل�صناعة التقليدية ، مرموري :

254 مليار دينار تدره ال�سناعة التقليدية يف الدخل الوطني اخلام
ال�سياحة  وزير  اأم�س  افتتح 
ح�سان  التقليدية  وال�سناعة 
مرموري الطبعة الـ 22من ال�سالون 
التقليدية)2018  لل�سناعة  الدويل 
املعار�س ال�سنوبر  (  بق�رص 
العا�سمة  حتت  باجلزائر  البحري 
، دعم  التقليدية  ال�سناعة   " �سعار 
اإىل  م�ستدام"  امل�ستمر  القت�ساد 
كا�سفا  اجلاري  ،  مار�س   19 غاية 
التقليدية  ال�سناعة  اأن  مرموري 
الدخل  تدر  بـ 254 مليار دينار يف 
11  دولة  اخلام وم�ساركة  الوطني 
هذا  اأن  على  تدل  ال�سالون  يف 
مكانته  ياأخذ  اأ�سبح  احلدث 
ال�سناعة  ال�سالونات  بني  الدولية 
عن  وهذا  العامل  يف  التقليدية 
 400 من  اأزيد  م�ساركة  طريق 
خمتلفة   جماالت  يف   فيه  حريف 
قدموا  �سم  حرفيني  والذي 
وكذا  الوطن  واليات  خمتلف  من  
عربية  دول  من  اأجانب  حرفيني 

اأكد  فيما   . واإفريقية   واأوروبية 
التن�سيق  بني  اأنه �سيتم  مرموري 
وال�سناعة  ال�سياحة  وزارة 
خمتلف  ال�سفارات  مع  التقليدية 
اجلزائر  وجهة  لرتقية  اجلزائر  يف 
العمل  التقليدية مع  ال�سناعة  يف 
مع بع�س املتعاملني االأجانب  كما 
معار�س  تنظيم  �سيتم  م�ستقبال 
يف  متخ�س�سة  مو�سوعاتية  وطنية 
ال�سناعات  من  وغريها  النحا�س 
الوالية  �سفة  ح�سب  التقليدية 
فيها  مع  املنظمة  واجلهة 
تخ�سي�س 20 مار�س اجلاري دورة 
احلرفيات  الن�ساء  لفائدة  تكوينية 
الدويل  املركز  من  باإ�رصاف 
املقاوالتية  من  اإطار  يف  للتجارة 
ال�سناعة  يف  امل�ساهمة  اأجل 
الفنادق  تخ�سي�س  التقليدية مع 
املنتوجات  اجلزائرية  لبيع 
املجال  فتح  طريق  عن  التقليدية 
ح�سب املناطق اجلزائرية لتعريف 

اجلزائر  تكنزه  اأكرث  مبا  االأجانب 
حرف  تقليدية  اإ�سافة  من 
لالإبداع  خا�سة  جائزة  لرت�سيم 
احلريف ذات قيمة كبرية من طرف 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
وجود  ظل  يف  بوتفليقة  وهذا 
ال�سناعات  وترقية  دعم  �سندوق 
بف�سل  جاءت  التقليدية  التي 
جمهودات االإرادة ال�سيا�سية  لرتقية 
ي�ستجيب  املجال  حيث  هذا 

ي�سمل  جديد  لنهج  احلدث  هذا 
واخلا�س  العام  القطاعني 
للم�ساهمة يف تنفيذ االإ�سرتاتيجية 
اأجل  من  الوطن  لتنمية  اجلديدة 
ال�سناعة  ن�ساطات  على  احلفاظ 
يف  وو�سعها  واحلرف  التقليدية 
الأن  الوطني  االقت�ساد  خدمة 
ال�سناعة التقليدية يف بالدنا تعترب 

رمز للهوية الوطنية.
حكيم مالك

بعد ت�صريحات بن خالف و رد فعل الدان و اأزمة النه�صة

بوادر اإن�سقاق داخل اإحتاد العدالة و النه�سة و البناء 
.    بن خالف :  اأ�صباب التحالف غري متوفرة      .      الدان : التحالف لن يتم حله اإل باجتماع

ما  داخل  االن�سقاق  بوادر  بداأت 
 « االإ�سالمي  بالتحالف  يعرف 
االحتاد من اأجل العدالة و النه�سة 
و البناء » تظهر اإىل العلن، ال�سيما 
العديد من املوؤ�رصات  بعد بروز 
بني  خالفات  بوجود  توحي  التي 
املتحدة،  الثالثة  االأحزاب  قادة 
ما  على  لي�ست  االأمور  اأن  وتوؤكد 
خا�سة  التكتل  هذا  داخل  يرام 
من  اأ�سهر  �ستة  بعد  ّتاأتي  اأنها  و 
وعلى   ، الت�رصيعية  االنتخابات 
الرئا�سية  االنتخابات  من  مقربة 

القادمة .
االأحزاب  هذه  حلم  اأن  فيبدو 
و  العدالة  هي  التي  و  الثالثة 
وحزب  البناء،  حزب  و  التنمية 
حزب  حتت  الت�سكل  يف  النه�سة 

�ستة  بعد  يتبخر،  بداأ  واحد 
اال�ستحقاقات  من  فقط  اأ�سهر 
بداأت  حيث   ، الت�رصيعية 
يف  تظهر  ال�سيا�سية  الرتا�سقات 
يف  القيادي  ملح  اأتن  بعد  االأفق 
خل�رص  التنمية  و  العدالة  حركة 
يوؤول  اأن هذا االحتاد  بن خالف 
هذا  حاد  اأن  بعد  الف�سل  اإىل 
له  امل�سار املر�سوم  االحتاد عن 

يف البداية .
ظل  يف  هذا  ياأتي  باملوازاة،  و 
حركة  داخل  قوي  داخلي  �رصاع 
حممد  يراأ�سها  التي  النه�سة 
االأيام  تعي�س هذه  ، حيث  دويبي 
ينبئ  قد   ، ع�سريا  خما�سا 

باجلديد داخل احلركة .
يف  القيادي  مع  ات�سال  ويف 

خل�رص  التنمية  و  العدالة  حزب 
التي  بن خالف حول ت�رصيحاته 
نظرة  و  خالفات  بوجود  توحي 
ل«  قال  االحتاد  لهذا  �سلبية 
باأن االحتاد  يقل  اأنه مل  الو�سط  
من اأجل العدالة و النه�سة و البناء 
» قد ف�سل ، قلت اأ�سباب التحالف 

اأ�سبحت غري متوفرة ».
يف  اأنه  اإىل  املتحدث  اأ�ساف  و 
البداية كان الهدف اأن يكون هناك 
 ، ا�سرتاتيجي  اندماجي  حتالف 
لكن ح�سبه اليوم هناك �سيء اآخر 
بعد  االتفاق عليه  ولي�س ما مت   ،

اأن حتول اإىل حتالف انتخابي .
من جهته �رصح رئي�س حركة البناء 
اأحمد الدان هذه اخلالفات، قال 
ولي�س  اأن االحتاد م�رصوع وطني 

اأنه  م�سيفا   ، حزبيا  م�رصوعا 
من  الكثري  اعرت�سته  بالتاأكيد 

العوائق.
اإمكانية  اأن  املتحدث  واأ�ساف 
العوائق  هذه  حل  على  العمل 
حركة  يف  واأنهم  قائمة،  مازالت 
البناء يدعون اىل حل اأي م�سكلة 

قد تكون عائقا لهذا االحتاد .
ويف رده عن م�ستقبل هذا االحتاد 
اخلالفات  ظهور  بداية  ظل  يف 
اأن حل  الدان  قال   ، ال�سطح  اإىل 
هذا االحتاد ال يحل اإال من خالل 
اجتماع ، وهي الت�رصيحات التي 
ما  داخل  الفجوة  بعمق  تنبئ 
بني  االإ�سالمي  باالحتاد  يعرف 

هذه الثالثة اأحزاب .
ع�صام بوربيع 

تاأجيل البكالوريا �صيحمي من دورة ا�صتثنائية

 اأحمد خالد: العتبة مطبقة
 باجلزائر منذ 1962

التالميذ  اأولياء  جمعية  رئي�س 
لـ«الو�سط«،  اأو�سح  خالد،  اأحمد 
كان  البكالوريا  تاأجيل  مقرتح  اأن 
خطوتهم االأوىل، خالل لقاء جمعهم 
الكنابا�ست  اإعالن  قبل  بالوزيرة 
معتربا  اإ�رصابه،  تعليق  قرار  عن 
اأن التاأجيل هو اأح�سن هدية تقدم 
يتفادى  جهة  من  فهو  للتالميذ، 
مطالب  وكذا  العتبة،  مطالب 
اخلا�سة  الدورة  اأو  الثانية  الدورة 
وبجاية،  البليدة  م�ستوى  على 
تاأخرا  االأكرث  الواليتان  كونهما 
بهما  الكنابا�ست  الإ�رصاب  نظرا 
على مدار 3 اأ�سهر، اأما بخ�سو�س 
وتاأثريها  احلرارة  درجات  ارتفاع 
فقال  باجلنوب،  التالميذ  على 
م�ستوى  على  ترتفع  احلرارة  ان 
ولي�س  اأفريل  من  بداية  اجلنوب 
حني  يف  جوان،  اأواخر  فقط 
اجلماعات  على  ي�ستوجب  اأنه 
والتكفل  بدورها  القيام  املحلية 
باملكيفات  املوؤ�س�سات  بتجهيز 
ولي�س  اجلنوب،  عرب  الهوائية 
االتكال على وزارة الرتبية لتحديد 
الظروف  وينا�سب  ينا�سبهم  موعد 
بالدورة  م�ست�سهدا  الطبيعية، 
الفارطة،  لل�سنة  اال�ستثنائية 
بها  التكفل  مت  انه  قال  حيث 
توفري  لالأحرارومت  بالن�سبة  وحتى 
اأنها  تدارك  حني  يف  مكيفيات، 

االنقطاعات  بع�س  عرفت  واإن 
للتيار  اال�ستهالك  حجم  ب�سبب 
تتجاوز  مل  اأنها  اإال  الكهربائي، 

ال�ساعة، عرب 14 والية باجلنوب.
ال�سري  باحتمالية  تعلق  وفيما 
باجتاه العتبة ا�ستبعد كمال نواري، 
�ستحدد  املوا�سيع  كون  الطرح، 
اإذ يتم  من بني الدرو�س املقدمة، 
وتنفيذها  الدرو�س  حتديد  يتم 
وبالتايل  �سنة  كل  نهاية  يف  وطنيا 
العتبة لي�ست مطروحة ب�سبب هذه 
اال�ست�سارة التي وجهت لهم، موؤكدا 
يوؤجل  لن  االمتحان  اأن  »اأعتقد 
�سمن  تكون  تطرح  التي  واالأ�سئلة 
عتبة«.  دون  قدمت  التي  الدرو�س 
رف�سه  فاأعلن  خالد  اأحمد  اأما 
ملبداأ العتبة، قائال اأنهم ال يتفقون 
مع دعاتها، معتربا اأن مبداأ العتبة 
اال�ستقالل،  منذ  باجلزائر  مطبق 
وذلك اأن حتديد الدرو�س االأخرية 
عرب  اأ�ستاذ  كل  اإليها  و�سل  التي 
نهاية �سنة من  الواليات حتدد كل 
طرف اللجنة البيداغوجية املكلفة 
باإعداد االأ�سئلة والتي ترفع لها من 

قبل تقارير مفت�سي املواد. 
فقال  للعتبة،  ال�سلبي  املعني  اأما 
اأنه املعنى الثاين واخلا�س بتحديد 
عناوين الدرو�س اخلا�سة موا�سيع 

البكالوريا وهو غري املقبول.
�صارة بومعزة 

مدة ال�صت�صارة غري كافية 

طلبة ال�سمال مع التاأخري واجلنوب مع دورة خا�سة
عرف قرار وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط، الأخري بفتح ا�صت�صارة حول تاأجيل موعد 

البكالوريا عدة ردود فعل، تراوحت ما بني التاأييد وما بني اعتباره جمرد قرار ارجتايل، يف حني تقدمت 
لل�صف الأمامي �صكاوى من نوع اآخر، متثل يف تعطل املوقع اللكرتوين وق�صر مدة ال�صت�صارة.

الرتبوي  لل�ساأن  املتابع  اأو�سح 
ت�رصيح  يف  نواري،  كمال 
بخ�سو�س  اأم�س،  لـ«الو�سط«، 
وزارة  اأطلقتها  التي  اال�ست�سارة 
تاأجيل  حول  الوطنية  الرتبية 
اإىل   19 من  البكالوريا  موعد 
املقبل  24 من جوان 
اإىل   30 من  بدل 
ال�سهر  من   07
وت�سمل  نف�سه، 
�سحني  ملرت ا
�سني  ر ملتمد ا
 ، ر ا حر الأ ا و
موقع  عرب 
 ، » ك نا لو «
اأ�ساتذة  وكذا 

ومديري  الثانوي  التعليم 
االأخريين  اإبداء  عرب  الثانويات 
راأيهم ب�سفتهم مديري موؤ�س�سات 
وجمع اآراء االأ�ساتذة وفرز و�سب 
عرب  واإر�ساله  جداول  يف  االآراء 
النظام املعلوماتي  احل�ساب يف 
بالن�سبة  وكذا  الرتبية،  لوزارة 
اأن  نواري  واعترب  للمفت�سني، 
فتح اال�ست�سارة على نف�س موقع 
لالمتحانات  الوطني  الديوان 
املخ�س�س  وامل�سابقات 
كبرية  �سغوطا  خلف  للبكالوريا 
يعرف  جعله  ما  وهو  عليه، 
�سل�سلة من االأعطال نظرا لزخم 
اإىل  بال�سورة  عائدا  له،  الولوج 
يعرفها  التي  االأعطال  نف�س 

خالل ك�سف نتائج البكالوريا. 
مدة  ق�رص  حمدثنا  انتقد  كما 
بـ3  حددت  والذي  اال�ست�سارة، 
اخلمي�س  اإىل  االثنني  من  اأيام 
كافية،  غري  اأنها  موؤكدا  فقط، 
الذي  ال�سغط  اإىل  باالإ�سافة 
كان  اأنه  مو�سحا  �ستخلفه، 
متدد  اأن  الوزارة  على  يتعني 
اإىل غاية نهاية  فرتة اال�ست�سارة 
�سهر مار�س على االأقل، »كون 3 
اأيام غري كافية خا�سة اإذا علمنا 
المتحان  الت�سجيالت  فرتة  اأن 
فما  يوما   30 تدوم  البكالوريا 
الثانوي  اأ�ساتذة  باإ�سافة  بالك 
ومديري الثانويات واملفت�سني«.
التي  الردود  طبيعة  حول  اأما 

اجتاه  اأي  يف  وت�سري  تلقوها، 
اأم  التاأجيل  كفة  وترجيح 
ال�سابقة،  باملواعيد  االحتفاظ 
يف  يرغب  الكل  اأن  نواري  فرد 
البكالوريا  امتحان  تواريخ  اإبقاء 
لعدة  م�سبقا  املعلن  موعده  يف 
درجة  من  بداية  اعتبارات، 
جوان   24 املرتفعة يف  احلرارة 
واأي�سا  اجلنوب  يف  وخا�سة 
الت�سحيح  بعملية  الرتباطها 
تاأخذ  التي  النتائج  واإعالن 
االأ�ساتذة  عطلة  من  جزء 
بالت�سجيالت  الرتباطها  واأي�سا 
اجلامعية و االأهم هو م�سداقية 

ال�سهادة.
�صارة بومعزة
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املعاقون يف يومهم الوطني

منحة حتولت �إىل حمنة 
ونظرة جمتمع الترحم

.      منظومة �لتوظيف مل تتد�رك تق�صريها نحو �الإعاقة و �ملعاق
رغم الت�ضريحات الر�ضمية املتفائلة بواقع املعاقني و ما توفره وزارة الت�ضامن الوطني من تغطية قانونية  

لفئة املعاقني ،لكن تبقى ت�ضاوؤل كثرية تطرح على ل�ضان ممثلي هذه الفئة التي حتتفل بيومها الوطني 
و�ضط اإجماع على �ضرورة اإعادة النظر يف قيمة املنحة و اإ�ضراك هذه الفئة يف  معرتك احلياة ال�ضيا�ضة و 
عامل الت�ضغيل ،مما يتطالب بعث نقا�س وطني جاد لتدارك النقائ�س امل�ضجلة و طرح البديل اأخذا بعني 

العتبار مطالب املنظمات و الهيئات املمثلة لهم

القيادي يف املنتدى اجلزائري لذوي الإعاقة عي�ضى �ضديقي

البد من تطهري قو�ئم �مل�صتفيدين من �ملنحة 
.       �صرورة تخ�صي�س كوطة للمعاقني يف �ملجال�س �ملنتخبة        .         �ملعاقون  مق�صيون من �لتوظيف ب�صبب �إعاقتهم 

حاورته :اميان لوا�س

الوطني  املكتب  رئي�س  وقف 
والتنظيمات  بالهيئات  واملكلف 
الإعاقة  لذوي  اجلزائري  للمنتدى 
يف حوار خ�س به جريدة »الو�سط«  
لذوي  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 
ب�رضورة  اخلا�سة  الحتياجات 
على امل�ساكل التي يعاين منها فئة 
والتي  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 
غرار  على  مكانها  تراوح  تزال  ل 
،مطالبا  العمل   ، ال�سكن   ، املنحة 
ب�رضورة حترك ال�سلطات املعنية 
من خالل مراجعة جذرية للقوانني 
املوجهة لهذه الفئة وتغيري النظرة 
لل�سخ�س  ال�سائدة  النمطية 

املعاق.

كيف تنظرون اإىل 
واقع ذوي الحتياجات 

اخلا�ضة يف اجلزائر؟

ميكن القول اأن م�ساكل هذه الفئة 
مل  امل�ساكل  نف�س  هي  مازالت 
رغم  �سنوات  منذ  مكانها  تراوح 
كل املجهودات التي ت�سعى الدولة 
لتطبيقها والتطور يف �سن القوانني 
حماية  ق�سد  اإ�سدارها  مت  التي 
امل�سكل  ب�رضاحة  لأنه  الفئة  هذه 
الذي تعانيه هذه الفئة لي�س م�سكل 
الدولة لوحدها بل الق�سية معقدة 
بينهم  من  اأطراف  عدة  تتحملها 
امل�ساكل  ونف�س  نف�سه  املعاق 
يرى  املعاق  ومازال  يوميا  تتكرر 
ال�سلم   الأ�سعف يف   نف�سه احللقة 
تغري  مبا  مقارنة  الجتماعي 
الأخرى يف  الفئات  لكافة  وحت�سن 

الآونة الأخرية . 

ن�ضبة توظيف املعاق و 
اإدماجه يف احلياة املهنية 

ن�ضبة �ضئيلة جدا ،يف 
نظركم هل ن�ضبة 1 

باملئة كافية ؟

اأمهات  من  البطالة  م�سكـلة  تعترب 
فيها  يتخبط  التي  امل�ساكل 
اأن  نعترب  ودائما  املعاق  ال�سخ�س 

خلق وظائف منا�سبة ومهيئة لهذه 
العراقيل  من  الكثري  يحل  الفئة 
الدمج  ،م�سكل  الزواج  م�سكل   (
ال�ستقاللية  م�سكل   ، الوظيفي 
دائما  نطالب  كنا  ،لذا  املالية(  
وتفعيل  الفئة  هذه  بتوظيف 
القوانني اخلا�سة بذالك من اأهمها 
ماي  يف  ال�سادر   09/02 القانون 
2002 والقانون الدويل ال�سادر من 
والذي   2006 يف  املتحدة  الأمم 
�سادقت عليه اجلزائر يف 2009 و 
الذي ي�سرتط على كل م�ستخدم اأن 
جمموع  من  باملائة  واحد  يوظف 
املنا�سب املطلوبة لذوي الإعاقة 
كما مينع منعا باتا منع اأي معاق من 
العمل بحجة الإعاقة اإل اإذا كانت 
هذه الإعاقة ل تتنا�سب والوظيفة  
ل  القوانني  هذه  لالأ�سف  ،لكن 
تطبق كما قلنا والوظيف العمومي 
ل  الوطني  الرتاب  كامل  عرب 
يعرتف بهذا القانون على م�ستوى 
به  يعرتف  بل  العمومي  القطاع 
ول  اخلا�س  القطاع  م�ستوى  على 
يوجد اأي مربر ي�ستند اإليه الوظيف 
قرارات  �سوى  ذالك  يف  العمومي 
فردية اإرجتالية كما اأن امل�ستخدم 
اأو املقاول اأو امل�ستثمر ل يوظف 
ال�سخ�س املعاق ويتع�سف يف ذالك 
لل�سلطات  تام  غياب  ظل  يف  هذا 
اأخرى  ناحية  ومن  الرقابة،  اأو 
الناجحني  املعاقني  بع�س  يعاين 
عمومية  توظيف  م�سابقات  يف 
يف  وتثبيتهم  تر�سميهم  عدم  من 
اأن  اأو  الإعاقة  بحجة  منا�سبهم 
الوظيفة  هذه  من  ممنوع  املعاق 
غري  كالم  وهذا  الإعاقة  بحجة 
القبول  �سلطة  لها  من  لأن  قانوين 
الولئية  اللجنة  هي  الرف�س  اأو 
املهني  والتوجيه  اخلا�سة  للرتبية 
وهي جلنة متخ�س�سة يتم تن�سيبها 
ماي   09/02 القانون  مبوجب 
يف  ال�سادر   333 والقانون   2002
�سلطة  حتت  وتعمل   2003 اأكتوبر 
النزاعات  تفك  التي  وهي  الوايل 
لالأ�سف  لكن  النوع  هذا  من  التي 
هذه اللجنة مل تن�سب يف اأي ولية 
الوليات حلد الآن مما يجعل  من 
امل�ساكل  نف�س  من  يعاين  املعاق 
اأو  امل�سابقة  يف  رف�سه  ويتم 

غري  بحجج  العمل  من  ت�رضيحه 
يف  نن�سى  ،ول  وتع�سفية  قانونية 
املنا�سب  م�سكلة  ال�سياق  هذا 
يعترب  الذي  امللف  هذا  املكيفة 
لتزال  التي  الثقيلة  الق�سايا  من 
احلكومة  طاولة  على  مطروحة 
فالكثري  ـ  الآن  فيها حلد  تبت  ومل 
الأ�سخا�س  ومن  املعاقني  من 
باإعاقات  ا�سيبوا  الذين  الأ�سحاء 
الآن  حلد  العمل  حوادث  نتيجة 
تنا�سب  مهيئة  منا�سب  يجدوا  مل 
ظروفهم ال�سحية لذا اأغلبهم يعمل 
منا�سبة  وغري  خطرية  ظروف  يف 
كما انه حلد الآن مل ي�سدر مر�سوم 
لذا  املهنية  الأمرا�س  ي�سنف 
هوؤلء مبجرد اأن ت�سعف قدراتهم 
مبجرد  املعاق  لن  الوقت  مع 
قواه  ت�سعف  عمره  يزداد  اأن 
مكيفة  ملهنة  توجيهه  وجب  لذا 
ومهيئة تنا�سب و�سعه ال�سحي لكن 
ذالك  عك�س  الغالب  يف  مايحدث 
متاما حيث اإما يتم ت�رضيحه بدون 
م�سالح  على  يحال  اأو  تعوي�س 
تكمن  وهنا  الجتماعي  ال�سمان 
الكارثة ، ويتفاقم الو�سع مع الفتاة 
حظوظها  لأن  خا�سة  املعاقة 
العقلية  ظل  يف  قليلة  الزواج  يف 
الجتماعية التي نعي�سها لذا وجب 
تثبيتها يف من�سب عمل حتى نقيها 
خا�سة  الجتماعية  الأخطار  من 
ميكن  ما  اإذا  ـ   التحر�س  ق�سية 
مل�ساكل  نتطرق  حني  يقال  اأن 
متاأزم  الو�سع  اأن  فاإن  التوظيف 
جذرية  بحلول  اخلروج  ووجب 
تدمج هذه الفئة وظيفيا وتوفر لها 

�سبل العي�س لكرمي .

هل تظن اأن منحة 
لتلبية  دج كافية   4000

حاجيات املعاق ؟

املنحة  م�سالة  عن  احلديث 
من  كثري  عن  للحديث  يقودنا 
ما  يوجد  ل  اأنه  اأهمها  الأمور 
ق�سية  يعني  املنحة  برفع  ي�سمى 
حاليا  مطروحة  غري  املنحة  رفع 
اقرتحنا  وطني  كتنظيم  ونحن 
هذه  بتوظيف  فطالبنا  البديل 
الفئة لأن هناك بع�س املعاقني ل 

يهمهم وجود  بل  يحتاجون ملنحة 
الكثري  هناك  لأن  ثابتة  وظيفة 
�سهادات  اأ�سحاب  املعاقني  من 
ذالك  بعد   ، واأ�سحاب حرف  عليا 
ل  الذي  املعاقني  باإح�ساء  نقوم 
اإعاقاتهم  لأن  العمل  ي�ستطيعون 
املنحة  برفع  ونقوم  جدا  بليغة 
والتي  احلالية  املنحة  لن  لهوؤلء 
جزائري  دينار   4000 تتعدى  ل 
امل�ستوى  رفع  ظل  يف  تكفي  ل 
كما  اجلزائري  للمواطن  املعي�سي 
طالبنا بتطهري قوائم امل�ستفيدين 
من املنحة اجلزافية للت�سامن لأن 
�سفة  اأي  ميتلك  ل  منهم  الكثري 
املعاقني  منحة  ويتقا�سى  معاق 
كما  القانون  عليه  يعاقب  وهذا 
بال�ستفادة   اأوىل  هو  من  انه مينع 

منها .

اإىل اأين و�ضل ملف 
اإ�ضراك املعاق يف احلياة 
ال�ضيا�ضية و متثيلهم يف 

املنابر ال�ضيا�ضية ؟ 

م�سكلة م�ساركة املعاق يف احلياة 
يف  �رضورة  اأ�سبحت  ال�سيا�سية 
والتعددية  ال�سيا�سي  النفتاح  ظل 
اجلزائر يف  عرفتها  التي  احلزبية 
من  كانت  وقد  الأخرية  ال�سنوات 
يف  طرحناها  التي  الق�سايا  بني 
حيث  الد�ستور  تعديل  م�ساورات 
كوطة  تخ�سي�س  ب�رضورة  طالبنا 
املنتخبة  املجال�س  يف  للمعاقني 
اأو  ولئية  اأو  حملية  كانت  �سواء 
كوطة  تخ�سي�س  مت  مثلما  وطنية 
املعاق  اأن  نرى  كنا  لأننا  للمراأة 
ق�ساياه  على  يدافع  اأن  يجب 
وم�ساكله بنف�سه ول يحتاج ملمثلني 
فهو اأعلم بحاله، لكن لالأ�سف هذا 

الأمر مل ياأخذ بعني العتبار .

هل املعاق يف اجلزائر 
يعمل ك�ضريك اأو 

كمحتاج ناق�س اأهلية ؟ 

املعاق  دور  حتديد  ال�سعب  من 
كما تف�سلتي يف �سوؤالك لأن موقع 
بنف�سه  اأو دوره يحدده هو  املعاق 

اأن  وينبغي  وجوده  يفر�س  وكيف 
الذي  التغيري  اأن  متاما  ندرك 
نن�سده �سواء يف املجال ال�سيا�سي 
القت�سادي  اأو  الجتماعي  اأو 
اإىل كون املعاق قوة وطاقة  راجع 
ويجب  الأحيان  اأغلب  يف  معطله 
�سناعة  يف  واإ�رضاكها  ا�ستثمارها 
القرار ، اأما اإذا كان املعاق يعامل 
اإىل  راجع  فهذا  اأهلية  كناق�س 
التهمي�س الذي فر�سه املعاق على 
عليه  فر�سته  ذالك  وبعد  نف�سه 
اأحد  يركب  ل   ( يقال   ، ال�سلطات 

ظهرك اإل اإذا كنت منحنيا ( .

يف نظرك  هل هناك اأي 
جديد بالن�ضبة للمعاق 
اجلزائري يف 14 مار�س؟

الذي  الجتماعي  الواقع  ظل  يف 
القوي  واحلراك  اجلزائر  ت�سهده 
امليادين  كافة  على  نراه  الذي 
اأي  هناك  يكون  لن  اأنه  اأعتقد 
اجلزائري  للمعاق  بالن�سبة  جديد 
لأن  غريه  ول  هذا  مار�س   14 يف 
املعاق  يطرحها  التي  امل�ساكل 
التي  امل�ساكل  نف�س  هي  الآن 
م�سكل   ( �سابقا  املعاق  طرحها 

م�سكل   - ال�سكن  م�سكل  ـ  املنحة 
هو  ب�سيط  ل�سبب   )...... العمل 
اأن اأزمة املعاق تنحدر من جهتني 
فبع�س  الذهنيات  طبيعة  اأول  ـ 
الإعاقة  اأن  تعتقد  مازالت  العقول 
التحدي  ولي�س  العجز  تعني 
املعاق  يعاين  لذا  لها  يراد  كما 
 ، قدراته  من  والتقليل  التهمي�س 
الآليات  م�سكل  هو  الثانية  اجلهة 
التي لتطبق ول يعرتف  القانونية 
يف  هذا  امل�سوؤولني  اغلب  بها 
ودائما  والعقاب  الرقابة  انعدام 
،لذا  ال�سحية   هو  املعاق  يكون 
للقوانني  جذرية  مبراجعة  نطالب 
املوجهة لهذه الفئة وتغيري النظرة 
النمطية ال�سائدة لل�سخ�س املعاق 
واإقامة  الإعالم  خالل  من  وذالك 
تقدم  اإعالمية  وندوات  تظاهرات 
ملختلق  البدائل  وتقرتح  احللول 
الق�سايا التي تخ�س هذه ال�رضيحة 
وت�سجيع البحث العلمي ون�ساطات 
لفائدة  املوجهة  البحثية  املخابر 
جو  من  والنتقال   ، املعاق 
وال�سهادات  والهدايا  احلفالت 
التي تقام كل 14 مار�س اإىل تقدمي 
وقرو�س  وتكوين  عمل  �سهادات 
وم�ساريع تدمج هذه الفئة اإدماجا 

فعليا يف امليدان .
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عرب رئي�س اجلمعية الوطنية لذوي 
الدين  نور  اخلا�صة  االحتياجات 
الو�صعية  على  اأ�صفه  عن  �صويط 
احلرجة   التي تعي�صها فئة املعاقني 
يف ظل التهمي�س و التجاهل الذي 
ب�رضورة  ،مطالبا   له  يتعر�صون 
رفع  خالل  من  و�صعيتهم  حت�صني 
لفائدة  التوظيف  ون�صبة  املنحة 

االأ�صخا�س املعاقني .
يف  �صويط  الدين  نور  اعترب 
»الو�صط«   به  خ�س  ت�رضيح 
لذوي  الوطني  اليوم  مبنا�صبة 
املنحة  اأن  االحتياجات اخلا�صة  
اأدت  املعاقني  يتقا�صاها   التي 
ونف�صيا  اجتماعيا  عزلهم  اإيل 
واأحلقت بهم اأ�رضار بالغة الأنها مل 
تلبي طموحاتهم  على حد قوله ، 
م�صريا اأن االأ�صخا�س املعاقني ال 
اأالف  باأربعة  العي�س  ي�صتطيعون  
برفع  ،مطالبا  جزائري  دينار 
منحة املعاقني اإيل حوايل 20الف 
ي�صتطيعوا  حتي  جزائري  دينار 
علي االأقل اأن يندجموا ب�صهولة يف 

املجتمع.
املتحدث  قال   ، اأخر  �صياق  و يف 
»  هناك عدم تكافئ الفر�س فيما 
الدولة  اأن  بالت�صغيل خا�صة  يتعلق 
قد اأقرت ن�صبة واحد يف املئة من 

لفائدة  املقرتحة  ال�صغل  منا�صب 
،وعليه  املعاقني  االأ�صخا�س 
كجمعية وطنية نطالب بتغري هدا 
1يف  من  الن�صبة  ورفع  القانون 
اإيل 7يف املائة مع مراعاة  املائة 
االإعاقات التي يتمتع به كل متقدم 

ل�صغل من�صب عمل.
باإ�رضاك  يتعلق  فيما   اأما 
احلياة  يف  املعاقني  االأ�صخا�س 
الدين   نور  �صويط  ،اأكد  ال�صيا�صية 
مند   « ،قائال  ف�صلت  العملية 

وال  ال�صيا�صية  معرتك  دخولنا 
ال�صيا�صية  االأحزاب  من  واحد 
مرموقة  مكانة  واأعطانا  ف�صلنا 
بل بالعك�س مت ا�صتخدامنا كحيلة 
نطالب  وعليه  الناخبني  ال�صتمالة 
من  تغري  ال�صيا�صية  االأحزاب  من 
فر�س  واإعطاء  الذهنية  هده 
،وكدالك  املعاقني  لالأ�صخا�س 
نطالب بتمثيلنا يف خمتلف الهياكل 
ال�صيا�صية املوجودة حتي ن�صتطيع 
حرية  بكل  حقوقنا  عن  الدفاع 

و�صدق ، داعيا  االأحزاب ال�صيا�صية 
اأن تتعامل مع االأ�صخا�س املعاقني 
كطعم  ولي�س  بهم  موثوق  ك�رضكاء 

ي�صطادون بهم اأ�صوات الناخبني.
ب�رضورة  املتحدث  ذات  وطالب 
املعاقني  قانون  يف  النظر  اإعادة 
املعاقني  االأ�صخا�س  اأن  ،م�صريا 
اأ�صخا�س  اأ�صا�س  علي  يعاملون 
ولي�س  امل�صاعدة  اإيل  يحتاجون 

ك�رضكاء .
اإميان لوا�س

 بزيادة �شنوية مقدرة بـ45 األف، 
رابطة حقوق الإن�شان:

 10 باملائة من اجلزائريني 
من ذوي االحتياجات اخلا�سة
انتقدت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق 

الإن�شان، اأم�س، واقع ذوي الحتياجات اخلا�شة، يف 
يومهم الوطني، موؤكدا اأنهم يعانون من الإجحاف 

والتمييز و�شور الإق�شاء والتهمي�س،

يف  مكانتهم  لتقييم  داعية   
ال�صيا�صات العمومية ومقاربة مدى 
الدولية  للمعايري  الدولة  امتثال 
ذات ال�صلة خ�صو�صا واأن اجلزائر 
الدولية  االتفاقية  على  �صادقت 
و�صعية  يف  االأ�صخا�س  حلماية 
بها  امللحق  والربوتوكول  االإعاقة 
يبقى  يف 12 ماي 2009 ، يف حني 
التطبيق بعيدا، بداية من امل�صالك 
واملمرات، و�صوال اإىل املنحة غري 
املر�صوم  لتطبيق  وحتى  الكافية، 
 1 بتوظيف  اخلا�س  التنفيذي 
منا�صب  من  االأقل  على  باملئة 
يف  املعاقني  لالأ�صخا�س  العمل 
عدد  تفوق  التي  املوؤ�ص�صات 

عمالها 20 عامال.
 10 ن�صبة  عن  الرابط  وك�صفت 
ن�صبة  متثل  اأنها  قالت  باملائة، 
املجتمع  م�صتوى  على  املعاقني 
معوق،  ماليني   4 اأي  اجلزائري، 
معاق  األف   45 زيادات  مبعدل 
االإح�صائيات  اأن  حني  يف  �صنويا، 
مليون،   2 بـ  حتددهم  الر�صمية 
جتدد  مل  التي  االإح�صاءات  وهي 
حالتهم  اأن  معتربة   ،2010 منذ 
الثانية«،  الدرجة  من  »مواطنني 
ذوي  من  وا�صعة  �رضيحة  جعل  ما 
االحتياجات اخلا�صة يعي�صون على 

اإعانات املح�صنني واجلمعيات. 
الر�صمية،  لالإح�صائيات  وبالعودة 
الوطني  الديوان  فيحدد 
�صخ�س  األف   300 لالإح�صائيات: 
�صخ�س  األف   80 حركي،  معاق 
�صخ�س  األف  و175  �صمعي،  معاق 
�صخ�س  األف   200 ب�رضي،  معاق 
�صخ�س  و85611  ذهني،  معاق 
متعددة،  اإعاقات  من  يعانون 
من  يعانون  �صخ�س  و626711 

�صخ�س  و50299  مزمنة،  اأمرا�س 
يعانون من اإعاقة اأخرى.

اجلهات  الرابطة  اتهمت  كما 
اخلطاب  على  بالرتكيز  الر�صمية 
الرنان ر�صميا فقط، دون مرافقته 
يزال  ال  حيث  ميدانيا،  بالتطبيق 
اإدماجهم  العمل بعيدا عن حتقيق 
 80 ن�صبة  حمددا  وحرفيا،  مهنيا 
االحتياجات  ذوي  من  باملائة 
البطالة،  من  يعانون  اخلا�صة 
ي�صاف لها ما يواجهونه من م�صاكل 
حرموا  حيث  التنقل،  يف  كثرية 
والرتامواي  امليرتو  ركوب  من 
انعدام  ب�صبب  احلافالت،  وحتى 
حيث  اأن  بهم،  خا�صة  م�صالك 
كافة املمرات اخلا�صة باملعاقني 
واملوؤ�ص�صات  باملراكز  حركيا 
للمقايي�س  مطابقة  غري  العمومية 
م�صتعمليها،  على  خطرا  وت�صكل 
وبع�س ذوي االإعاقة الذين يعانون 
لهم  يتوفر  ال  والبكم  ال�صم  من 
وعدم  االإ�صارة  بلغة  مرتجمني 
اهتمام و�صائل االإعالم بق�صاياهم 
ما  وهو  احرتامهم  ثقافة  ون�رض 
ي�صكل اأزمة حقيقية يف انخراطهم 

يف املجتمع.
منحة  اإىل  التقرير  تطرق  كما 
كافية  غري  اأنها  موؤكدا  املعاق، 
والعالج،  النقل  م�صاريف  لتغطية 
وتزداد الو�صعية �صوءا بالن�صبة لفئة 
املكفوفني، الذين مل يتم ت�صنيفهم 
�صمن املعاقني بن�صبة  100 باملئة، 
اأقل  منحة  على  لون  يتح�صّ وبهذا 
باملنحة  مقارنة  اأ�صعاف  باأربعة 
وف�صال  للمعاقني،  �صة  املخ�صّ
الزيادة  عن ذلك مت حرمانهم من 

املقّررة يف 28 فيفري 2009.
�شارة بومعزة

طالبوا برفع املنح ال�شهرية اإىل الأجر الأدنى القاعدي

فئة ذوي االإحتياجات اخلا�سة يف البويرة تعاين يف �سمت
االإحتياجات  ذوي  فئة  تواجه     
والتي  البويرة  لوالية  اخلا�صة 
معاقا  األف   18 ال  عددها  يفوق 
�صوء التكفل بها معنويا واجتماعيا  
اجلهات  المباالة  عدم  ب�صبب 
ومب�صاكلهم  باأو�صاعهم  املعنية 
فيها  يتخبطون  التي  االجتماعية 
ما  �صيما  االأ�صعدة  جميع  على 
املهني  مب�صارهم  تعلق  منها 
،وقد  الرتفيهي  و  التعليمي  و 
اأعربت هذه ال�رضيحة اله�صة عن 
ال�صلطات  تقاع�س  من  تذمرها 
يواجهون  تركتهم  والتي  اإجتاههم 
و  باأنف�صهم،  جمهوال  م�صريا 
ت�صكل  التي  االإن�صغاالت  بني  من 
هوؤالء  حياة  يف  �صوداء  نقطة 
بحيث  املالية،  املداخيل  قلة 
التي  ال�صهرية  املنح  تتعّدى  ال 
يتقا�صونها مبلغ 4 اآالف دج والتي 
ال تكفي ل�صد ولو جزء ب�صيط من 
يعّر�س  مما  اليومية،  حاجياتهم 
مظاهر  النواع  ال�رضيحة  هذه 

ظل  يف  النف�صي  وال�رضاع  الفقر 
التي  امل�صتقبلية  االفاق  انعدام 
جتعلهم يطمحون اىل تغيري م�صار 
�صّدد  وقد  االجتماعّية،  حياتهم 
املعاقون يف العديد من املنا�صبات 
ة بهم، على �رضورة التكفل  اخلا�صّ
االمثل بهم من خالل تثمني املنح 
االأجر  حد  اىل  ورفعها  ال�صهرية 
�صياق  ويف  القاعدي،  االأدنى 
املهم�صة  الفئة  هذه  حترم   اآخر 
حيث  احلياة  مقومات  جميع  من 
تعاين من متاعب جمة يف التنقل 
و املوا�صالت فال طرقات مهياأة 
وال ممرات وال و�صيلة نقل خا�صة 
املعاقني  فئة  وتعترب  هذا  بهم، 
ذهنيا من بني الفئات اأكرث ت�رضرا 
املتواجدة  خا�صة  االإعاقة  من 
ب�صبب  النائية  الريفية  باملناطق 
اجلدي  التكفل  وعدم  تنا�صيهم 
املعنوية   الناحية  من  �صواء  بهم 
لهم  تهيئها  مل  التي  التقنية  اأو 
حيث   ، املعنيني  ال  و  ال�صلطات 

من  حظهم  ينالون  ال  جتدهم 
داخل  لتاأهيلهم  التكوينية  الناحية 
عامل  يف  واإدماجهم  املجتمع 
املعاقني  حديث  وح�صب  ال�صغل  
غالبية  يفاإن   « الو�صط   « ليومية 
وجوههم  يف  مغلقة  االأمل  اأبواب 
مالئمة  �صغل  منا�صب  اإيجاد  يف 
والذل   البوؤ�س  حياة  ملواجهة 

ي�صكل  البطالة  �صبح  ويظل 
يعّكر  الذي  االأعظم  ال�صواد 
بالكثريين  يوؤدي  ما  �صفو حياتهم 
من  بحالة  االإ�صابة  اإىل  منهم 
انعدام  ظل  يف  القنوط  والياأ�س 
االأمان  بر  نحو  بيدهم  ياأخذ  من 

ويرفع من معنوياتهم املحبطة.
اأح�شن مرزوق
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اأحمد باحلاج     

يف ح�شيلة خا�شة ب�شهر فيفري الفارط 

الدرك الوطني باحلو�س بولية ب�شكرة 

ب�شبب جتميد م�شاريع الكهرباء والبناء الريفي

ال�شرطة الق�شائية بتندوف تعالج 29 ق�شية تورط فيها 14 �شخ�ص

االطاحة بخم�شيني بحوزته 3120 قارورة خمر 

فالحو بلدية طولقة بب�شكرة  يلوحون باخلروج لل�شارع

ب�شتى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
اأمن  على  ال�شهر  و  اأنواعها 
 ، ممتلكاته  حماية  و  املواطن 
�شجلت امل�شلحة الوالئية لل�رشطة 
الق�شائية باأمن والية تندوف خالل 
�شهر نوفمرب  املن�رشم ، 29 ق�شية 

تورط فيها 14 �شخ�ص. 

والبالغ  امل�شجلة  الق�شايا  جمموع 
 %51.72 بـ  معاجلتها  اإجناز  ن�شبة 
مبختلف  جمملها  يف  تعلقت 
العام  بالقانون  املا�شة  اجلرائم 
واحدة  ق�شية  ت�شجيل  مت  اأين   ،
 09  ، العمومي  بال�شيء  ما�شة 
 15  ، باالأ�شخا�ص  ما�شة  ق�شايا 

اإىل   ، باملمتلكات  ما�شة  ق�شية 
جانب ق�شية واحدة ما�شة باالأ�رشة 
نف�ص  يف  ليتم   ، العامة  واالآداب 
تتعلق  ق�شيتني  اإح�شاء  ال�شياق 
واملالية  االقت�شادية  باجلرائم 
باجلرائم  ما�شة  واحدة  وق�شية 

االإلكرتونية.

االإجتار  مكافحة  اإطار  يف  اأما 
باملخدرات  امل�رشوع  الغري 
عاجلت  فقد  العقلية   واملوؤثرات 
ذات امل�شلحة ق�شية واحدة ، مت 
على اإثرها حجز 94 غ من الكيف 

املعالج . 
اأحمد باحلاج 

اجلاري  االأ�شبوع  منت�شف  متكنت 
بالكتيبة  والتحري  البحث  خلية 
االقليمية للدرك الوطني بالطريق 
احلو�ص  بلديتي  بني   الرابط 
�شاحنة  توقيف  من  وب�شكرة  
خم�شيني  يقودها  رونو  نوع  من 

للقيام  منه  التقرب  وخالل   ،
القانونية  التلم�ص  باإجراءات 
�شبط بحوزته 3120 قارورة خمر 
حملية واأجنبية ال�شنع من خمتلف 
للرتويج  موجهة  واالأنواع  اال�شكال 
ليتم  �رشعية  غري  بطريقة  حمليا 

وت�شليمها  املحجوزات  م�شادرة 
لدوائر االخت�شا�ص املعنية بغر�ص 
، فيما مت حتويل �شاحب  اتالفها 
وبعد  املعنية  للم�شلحة  ال�شاحنة 
القانونية  االجراءات  ا�شتكمال 
معه واإعداد ملف ق�شائي �شده مت 

لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  مثوله 
بتهمة  و�شعيته  يف  للنظر  ب�شكرة  
بالكحوليات  واملتاجرة  احليازة 
ح�شب  قانونية  غري  بطريقة 

املعطيات االأولية املتوفرة  .
اأحمد باحلاج 

طولقة  بلدية  فالحو  من  عدد  لوح 
باخلروج   ، ب�شكرة  لوالية  التابعة 
اجلاري   ال�شهر  نهاية  مع  لل�شارع 
طرف  من  جاد  بتدخل  للمطالبة 
التجميد  لرفع  املركزية  ال�شلطات 
الفالحية  الكهرباء  م�شاريع  على 

والبناء وامل�شالك الريفية .
بلدية   فالحو   من  جمموعة  اأبدى 
طولقة التابعة لوالية ب�شكرة املعروفة 
ببوابة ال�شحراء الكربى ، يف �شكاوى 
مرفوعة  احتجاجية  وعرائ�ص 
امتعا�شهم  الو�شية  لل�شلطات 

املطبق  ال�شمت  نتيجة  ال�شديد 
من طرف ال�شلطات املحلية ممثلة 
لبلدية  البلدي  ال�شعبي  املجل�ص  يف 
للكهرباء  التوزيع  ومديرية  طولقة  
والغاز و�شط بب�شكرة  التي حملوها 
النظر  اإعادة  يف  التماطل  م�شوؤولية 
املتمثلة  امل�رشوعة  مطالبهم  يف 
م�شاريع  على  التجميد  يد  رفع  يف 
مياه  لتوفري  الفالحية  الكهرباء 
املو�شمية  منتجاتهم  الإنقاذ  ال�شقي 
ت�شبب  الذي  عط�شا  املوت  من 
–ح�شبهم- يف اإتالف عدد كبري من 

هكتارات امل�شاحات املزروعة، كما 
�شدد الفالحون ال�شاخطون من مغبة 
تنجر  قد  التي  الوخيمة  العواقب 
املطالب  اأر�شية  بقية  جتاهل  عن 
�رشورة   مقدمتها  يف  تاأتي  والتي 
الريفي  البناء  اإعانات  بعث  اإعادة 
مبنطقهم،  االأرياف  �شكان  لتثبيت 
نحو  نزوحهم  لنزيف  حد  وو�شع 
ال�شيء  نف�ص  احل�رشية  التجمعات 
بالن�شبة الن�شغالهم املتمثل يف تهيئة 
امل�شالك الريفية وهو املطلب الذي 

ظل حلم يراودهم ل�شنوات.

وهو الو�شع الذي دفعهم اإىل التلويح 
بداية  احتجاجية  وقفة  بتنظيم 
عدم  حال  يف  االجتماعي  الدخول 
اال�شتجابة ملطالبهم التي و�شفوها 
نفو�ص  يف  يحز  ،ومما  بامل�رشوعة 
يعرفون  ال  املنتخبني  اأن  هوؤالء 
وجتمعاتهم  قراهم  اإىل  الطريق 
املواعيد  يف  �شوى  الريفية 
�رشعان  وعود  لتقدمي  االنتخابية 
لكر�شي  و�شولهم  مبجرد  تتبخر  ما 

ال�شلطة.
اأحمد باحلاج 

 احتجاجا منهم على النقطاعات
 املتكررة يف التيار الكهربائي 

اجلي�س يحدد 48 نقطة ع�شكرية مغلقة 

ب�شبب اهرتائه وتزايد معدل الوفيات

برج باجي خمتار باأدرار 

تـــــرحــــيــل  18 رعيــــة 
افريقي بتهمة االإقامة 

غيـــــر الـــــــ�شــــرعية
متكنت يف اليومني االأخريين م�شالح االأمن 

املتخ�ش�شة يف مكافحة اجلرمية املنظمة 

والهجرة غري ال�رشعية بالكتيبة االقليمية 

املتنقلة للدرك الوطني ببلدية  برج باجي 

 18 اإعتقال  و  توقيف  من  باأدرار   خمتار 

خمتلفة  جن�شيات  يحملون  اإفريقي  رعية 

وبعد  املعنية  للم�شلحة  اقتيادهم  ليتم   ،

ق�شائية  ملفات  اإعداد  و  معهم  التحقيق 

وكيل  اأمام  تقدميهم  مبوجبها  مت  �شدهم 

بنف�ص  رقان   حمكمة  لدى  اجلمهورية 

حقهم  يف  �شدر  اأين   ، احلدودية  الوالية 

كل  تغرمي  مع  النفاذ  موقوفة  �شجنا  �شنة 

األف دينار جزائري قبل  بـ28  واحد منهم 

ا�شتكمال عملية ترحيلهم للمعرب احلدودي 

بعني قزام بوالية مترنا�شت لرتحيلهم نحو 

غري  االإقامة  بتهمة  االأ�شلية  بلدانهم 

غري  بطريقة  الوطني  بالرتاب  ال�رشعية 
�رشعية .

�شيخ مدقن 

 مواطنو بلدية بني عبا�ص
 بب�شار يغلقون الطريق

 15 طـــائــــرة حربـــية و05  وحدات من 
الدرك لتاأمني  الـــــحــــــدود الـــــجنـــوبـــــية

 طريق املنيعة و تيميمون 
باأدرار  يتحول اإىل كابو�ص

مواطني  اأم�ص   اأول  اأم�شية  اأقدم 
الطريق  بني عبا�ص على غلق  بلدية 
الوالية  لعا�شمة  املوؤدي  الرئي�شي 
ب�شار ،باإ�شتعمال احلجارة واملتاري�ص 
وجذوع النخيل مع ا�رشام النريان يف 
العجالت املطاطية احتجاجا منهم 
االنقطاعات  م�شل�شل  توا�شل  على 
يف  الكهربائي  التيار  يف  املتكررة 
القيا�شية  املناخية  الظروف  ظل 
مناطق  معظم  بها  تتميز  التي 
.  حمل ممثلي  الكبري  البالد  جنوب 
بب�شار  بني عبا�ص  ببلدية  املحتجني 
يف ت�رشيحات لهم مع جريدة«الو�شط 
الكهرباء  مبلف  املعنية  امل�شالح   «
االنعكا�شات  تبعات  م�شوؤولية 
الوخيمة التي قد ترتتب عن م�شل�شل 
التيار  يف  املتكررة  االإنقطاعات 
الكهربائي لل�شهر الثاين على التوايل ، 
مما اأحلق اأ�رشارا ج�شيمة باأجهزتهم 
الكهرو منزلية التي يكرث عليها طلب 
اال�شتغالل وذلك تزامنا مع بدء العد 
التنازيل حللول   ف�شل ال�شيف احلار  
احلرارة  دراجات  فيه  تبلغ   الذي 
اأرقاما قيا�شية ، موازاة مع ذلك فقد 

�رشورة  على  املتحدثني  ذات  �شدد 
لفتح  الوالئية  لل�شلطات  جاد  تدخل 
ال�شوائب  يف  معمق  اإداري  حتقيق 
�شونلغاز   م�شاريع  على  تخيم  التي 
اإطار الربنامج احلكومي  املدرجة يف 
االأحياء  لدعم  الرامي  اال�شتعجايل  
ذات  ال�شكنية  والتجمعات  ال�شعبية 
كهربائية  مبحوالت  العالية  الكثافة 
املتزايد  ال�شغط  للتخفيف  جديدة 
وح�شبما   ، القدمية  املحوالت  على 
علم من نف�ص املواطنني فاإن امل�شكل 
امل�شابني  تعر�ص  يف  ت�شبب   القائم 
لالأمرا�ص املزمنة مل�شاعفات �شحية 
، حيث هدد جموع املحتقنني مبوا�شلة 
ما  حالة  يف  وعيدهم  من  الت�شعيد 
و يف  اأذانا �شاغية  مل جتد مطالبهم  
قامت  جهتها  من    . العاجل  القريب 
بالكتيبة  واالحتياط  التدخل  وحدة 
الوطني  للدرك  املتنقلة  االقليمية 
ومراقبة  االحتجاج  موقع  بتطويق 
الو�شع عن قرب حت�شبا الأي طارئ قد 
الغليان  املحلي غري  ينجم عن حالة 

امل�شبوق .
�شيخ مدقن 

امل�شتوى  رفيع  اأمني  م�شدر  اأفاد 
قوات  ان    ، »الو�شط«  جلريدة 
اجلي�ص الوطني ال�شعبي املنت�رشة 
اجلنوبي  احلدود  بال�رشيط 
وال�رشقي  وباأمر من قادة اجلي�ص 
بب�شار  الثالثة  الع�شكرية  بالنواحي 
ال�شاد�شة  و  بورقلة  الرابعة  و 
خالل  جلاأت  قد   ، بتمرنا�شت 
تر�شانة  لتحريك  اجلاري   ال�شهر 
حربية  �شخمة تتكون من دبابات 
وكذا  اجلنود  لنقل  �شاحنات  و 
النوعي  للدعم  اإ�شافة  القذائف 
بـغطاء جوي يتاألف من 15 طائرة 
حربية وكذا 05 وحدات من املفرزة 
اخلا�شة للجي�ص اأ�شندت لها مهمة 
�شد جميع املنافذ بنقاط التما�ص 
احلدودية مع دول مايل ، النيجر ، 
موريتانيا ، ليبيا و بدرجة اأقل دولة 
التحركات  جميع  لرت�شد  تون�ص 
املنتمني  لالإرهابيني  امل�شبوهة 

بغرب  واجلهاد  التوحيد  حلركة 
اغ  اياد  االرهابي  بزعامة  افريقيا 
بتنظيم  ال�شحراء  كتائب  و  غايل 
االرهابي  راأ�شها  وعلى  القاعدة 
اجلزائري اخلطري يحي اأبو الهمام 
ال�شديدة  املراقبة  عن  ناهيك 
لكتيبة  الغام�شة  للتحركات 

يتزعمها  التي  بالدم  املوقعون 
بلمختار  خمتار  اخلطري  املجرم 
العبا�ص  اأبى  بخالد  املعروف 
االإجرامية  ال�شبكات  ن�شيان  دون 
يف  واملخت�شة  للقارات  العابرة 
و  بالكوكايني  واملتاجرة  التهريب 
املهلو�شة  واالأقرا�ص  املخدرات 

ح�شب املعلومات املتاحة .
وك�شفت ذات امل�شادر اأن  ال�شلطات 
الع�شكرية العليا بالبالد قد وافقت 
من  عدد  على  الفارط  االأ�شبوع 
اجلديدة  االأمنية  املخططات 
ال�شلطات االأمنية املتمثلة ا�شا�شا 
ع�شكرية  نقطة   48 ا�شتحداث  يف 
بداخلها  التحرك  ممنوع  مغلوقة 
 08 حتديد  مع   « حمرمة  »مناطق 
بها  م�رشح  غري  حدودية  معابر 

وفق ما اأوردته م�شادرنا .
االأمن  م�شالح  اأن  بالذكر  جدير   
املتخ�ش�شة يف مكافحة االإرهاب 
احلدود  بتلك  املنظمة  واجلرمية 
نفذت خالل هذا العام 124 عملية 
اإجها�ص  من  مكنت  نوعية  اأمنية 
للجماعات  ت�شلل  حماولة   39
مع   ، الوطني  للرتاب  االإرهابية 
تفكيك 14 �شبكة دعم و اإ�شناد اىل 
جانب اجها�ص 65 حماولة لتهريب 
76500 لرت من الوقود و 85 طن من 
نحو  اجلزائر  من  الغذائية  املواد 

دول ال�شاحل االإفريقي .

على  املرتددين  من  جمموعة  نا�شد 
املقاطعتني  بني  الرابط  الطريق 
بواليتي  واملنيعة  تيميمون  االإداريتني 
، اجلهات  التوايل  اأدرار وغرداية على 
خالل  من  العاجل  بالتدخل  املعنية 
اإعادة تهيئة 1200 نقطة �شوداء للتقليل 
من اإرهاب الطرقات الذي ح�شد عدد 
اآخرين  اإ�شابة  يف  وت�شبب  االأرواح  من 
ذات  حتول  حيث  خطرية،  بجروح 
يالحق  حقيقي  كابو�ص  اإىل  الطريق 

هوؤالء ال�شائقني.
اأبدى عدد من املرتددين على الطريق 
يف   ، املنيعة  و  تيميمون  بني  الرابط 
عن   « »الو�شط  بجريدة  جمعهم  لقاء 
جتاهل  نتيجة  ال�شديد  امتعا�شهم 
للو�شع املزري لذات  اجلهات املعنية 
الطريق ب�شبب اهرتائه، مما ت�شبب يف 
وقوع حوادث مرور مميتة، و�شعا جعل 
 1200 تهيئة  باإعادة  يطالبون  هوؤالء 
من  اأكرث  م�شافة  على  �شوداء  نقطة 
400 كلم ، كانت قد اأح�شتها امل�شالح 
بهدف  وذلك  �شابق  وقت  يف  التقنية 
التقليل من خطر حوادث املرور الذي 
كابو�ص  وكذا  يوؤرقهم  هاج�شا  اأ�شبح 

حقيقي يالحقهم.
ال�شائقني  من  جمموعة  وجه  وقد 
عدد   ، االإداريتني  املقاطعتني  بذات 
بهدف  املعنية  للجهات  ال�شكاوى  من 
املذكور  الطريق  حالة  على  الوقوف 
خطرا  ت�شكل  اأ�شحت  التي  املهرتئة 
معدل  ارتفاع  ب�شبب  هوؤالء  على 
حد  و�شع  عن  ناهيك  ال�شحايا،  
بالكارثي  و�شفوه  الذي  للم�شكل 
بات  كابو�ص حقيقي  اإىل  والذي حتول 

يالحقهم، حيث �شجلت م�شالح �رشايا 
االإقليمية  باملجموعة  الطرقات  اأمن 
خالل  الوالية  بذات  الوطني  للدرك 
مرور  حادث   38 املن�رشمة   ال�شنة 
 80 واإ�شابة  �شخ�شا   14 وفاة  خلف 

اآخرين بجروح خطرية. 
�شيخ مدقن 

عززت قوات اجلي�س الوطني ال�شعبي املرابطة بال�شريط احلدودي بجنوب البالد الغربي 
وال�شرقي من تواجد قواتها بتحريك تر�شانة حربية �شخمة مدعومة بغطاء جوي يتكون 

من 15 طائرة حربية و 05 وحدات من املفرزة اخلا�شة للدرك الوطني لت�شييق اخلناق 
على اجلماعات الرهابية وجمموعات املهربني املخت�شة يف تهريب الكوكايني و املخدرات و 

الأ�شلحة مبنطقة ال�شاحل الإفريقي .



 مل ي�شفع لها ان تكون متموقعة  
اهتمامات را�س  يف   �شلطويا 
جعلوها اذ  املحليني   امل�شئولني 
من واأكرث   ، اهتماماتهم  ذيل   يف 
قامو�شهم خارج  جعلوها   ذلك 
الواقع تعك�س  �شورة  يف   التنموي 
 لهذه املوؤ�ش�شة الرائدة ، كل هذا
 مل يكن اإال وقودا حتدياتي ليجعل
 منها جنة تعليمية فوق ار�س طاقة

 ب�شهادة القريب
 والبعيد

 لغة االأرقام ال تكذب

 واإن كانت لغة الكلمات واحلروف
 تر�شم واقعا ف�شيف�شائيا اأو تزييفا
خا�شة ومظاهر  معينة   لظواهر 
نف�شها االرقام ال تكذب  لغة   فان 
التي ال�شفرة  وهي   ، واقعها   وال 
 اأدرك  قيمتها  القائمون على هذه
حيث  ، االدراك  متام   املوؤ�ش�شة 
احتاللها على  جهودهم   ا�شفرت 
 املرتبة االوىل على م�شتوى تراب
االخرية ال�شنوات  خالل   الدائرة 
مرحلة نهاية  نتائج  حيث   من 
اأ�شبحت اأين  املتو�شط   التعليم 
تفوق ال�شهادة معيارا ملدى   هذه 

 متو�شطة عن اأخرى

 فريق املغاوير  الرتبوي

 للوهلة االوىل قد تبدو الكلمة ذات
 م�شامني اأكرث منها �شيء اخر لكن
يعطي معناها  و  الكلمة    حقيقة 
للفريق احلقيقي  االنطباع   فعال 
 الرتبوي بهذه املوؤ�ش�شة التعليمية
، والذي  الناجحة بكل املقايي�س 
 يجمع بني خربة ال�شنون ملديرها
اآخر حينا  ال�شباب  وحيوية   حينا 
" جمعت  ق�شرية   درد�شة   وبعد 
معمري االأ�شتاذ  مع   "  ال�شالم 

معرب جد  اجلواب  كان    �شالح 
يق�شد  " اجلديدة  داخل   "  بقوله 
العمل يقد�س  الكل   املتو�شطة 
 وهو  �رس التفوق  فاالأ�شاتذة هنا
يف جزيل  وف�شل  كبري  باع   لهم 
العلم يقد�س  �شاعد  جيل    اإعداد 
بالدرا�شة اإال  يوؤمن   وال   واأهله  
دقيق وتق�شيم  كبري  وبتنا�شق   ، 
عمل اأ�شبح  الرتبوية  املهام   بني 
جمتمع اإىل  اأقرب    اال�شاتذة 
ومثابرة واجتهادا  تنظيما    النحل 
 كل هذا يف تناغم تربوي وتعليمي
واالأخرية االوىل  بالدرجة   ي�شب 
 يف م�شلحة التلميذ ، وي�شفي جوا
باتت معظم املتو�شطات  تعليميا 
اجليل هذا  الإعداد  اإليه   بحاجة 
 اأح�شن اعداد ، كما ، جمع غالبية
 اال�شاتذة على الدور الكبري ملدير
 املوؤ�ش�شة من ناحية امل�شاركة يف
فكرة وتر�شيخ  والتوجيه   االأعمال 
اال�شافة وتقدمي  العمل   تقدي�س 
اجلميع اأذهان  يف   للمتو�شطة 
واحلر�س النموذج   باملوؤ�ش�شة 
ودفع عجلة االف�شل  تقدمي   على 
. املوؤ�ش�شة  بهذه  والنجاح   العلم 
ومنارة علمي  �رسح  اليوم   فهي 
 معرفية تنري دجى اجلهل وظالم
ناحية من  �شواء   التهمي�س 

ناحية من  او  التعليمي   امل�شتوى 
. الهياكل

  التلميذ ” قويدري ابراهيم
 ” وجه اآخر على درب التميز

والتاألق

وارتقاء اأخالقي  ن�شج   النجاح 
فحني  ، معنوي  و�شفاء   فكري 
مع التفوق  م�شاعر   تن�شجم 
ال�شلبة واالإرادة  الراقية   االأفكار 
ذاك يت�شكل  امل�شجعة   واالأجواء 

” الذي ي�شمى ” النجاح
" ابراهيم  قويدري     "  التلميذ 
 �شاب متوا�شع وخجول ال يتجاوز
 عمره الثانية ع�رس �شنة ، ال يريد
حباه  ، اأكرث  يتعلم  اأن  اإال   �شيئا 
معريف وزاد  حية  بذاكرة   اهلل 
باملتو�شطة تعليمه  يوا�شل   كبري 
 اجلديدة لعني احلجل يف امل�شيلة
تكوين م�شاحة  يعتربها   التي 
وحياة ممار�شة  وف�شاء   وا�شعة 
كل تتجلى  داخلها  يف    ،  ثقافية 
 االأفكار ، كله رغبة وتوقد وطموح
 ، وما دام ميلك الثقة و ال�شجاعة
على قادر  فهو  وال�شرب   والتميز 
، قد ي�شعب رائعة  اأ�شياء   حتقيق 
بهذا اإميانا   ، وتعدادها   ح�رسها 
هذا انطالقة  كانت   املنطلق 
العلم درب  على  ال�شغري   ال�شاب 
منذ نف�شه  معاهد   ،  واملعرفة 
االبتدائية املدر�شة  مرحلة   اأيام 
 اأن ي�شنع لنف�شه مكانة راقية تليق
والذهني، االأخالقي   باإبداعه 
 بعيدا عن �شغوطات الواقع وتلونه
 ومثّبطاته ، لذلك حمل "ابراهيم "
 على عاتقه مبكرا ر�شالة التهذيب
، العلمي  والتح�شيل  التنوير   و 
 متحديا هواج�س اخلوف والياأ�س
 وامللل التي حتا�رس كل املبدعني
وهم  ، طريقهم  بداية  يف   خا�شة 
 الذين ال ميلّون من �شناعة التاألق،

يحاطون الذين  اأولئك   خا�شة 
، وت�شجيعها  العائلة   بعناية 
 وبالفعل حقق ابراهيم  النجاحات
النجاحات على مدى �شنوات  تلو 
و�شّق  ، واملتو�شط   االبتدائي 
بن�شاط والتميز  ال�شمو   طريق 
ب�شكل اأمت  كما   ، دائمني   وحيوية 
  فعال يف حت�شني �شورة متو�شطة
اأمام  ” اجلديدة  احلجل  عني   ” 
اأهم ولكن   ، االأخرى   املوؤ�ش�شات 
هو املتو�شط  ميز جناحه يف   ما 
وبامتياز اجلميع  على   تفوقه 
هذا اأن  يوؤكد  ما  وهو    18.53 
اأعماقه هدفا ، حمل يف   التلميذ 
االلتحاق غري  عمالقا   �شاميا 
اإىل الو�شول  وهو   ،  باجلامعة 
واأكادميي فكري  م�شتوى   اأعلى 
كبري يقني  ثمة   ، واأحقية   بجدارة 
” اإليه  و�شل  الذي  النجاح  اأن   يف 
 ابراهيم ” ور�شم به بداية م�شواره
والرتبوي، الدرا�شي  احلقل   يف 
الأن  ، االإ�شادة  التثمني   ي�شتحق 
نوع من  مبدع  عن  هنا   احلديث 
رداء لب�س  لنف�شه  اختار   خا�س، 
اأمام والتزم  املعرفة  و   العلم 
قدر يجتهد  اأن  ومعارفه   اأهله 
اأ�شياء يحقق  حتى   امل�شتطاع، 
معتمدا وجمتمعه  الأهله   طيبة 
 على �شبط النف�س وحتديد الغاية
اأن ، وال�شك يف   و�شحن اال�رسار 
عليها املتح�شل  النتيجة   هذه 
” حقيقة  عن  بواقعية  عرّبت   قد 
اأ�شحابه النجاح يعرف طريق   اأن 
جهدا يقت�شي  النجاح  اأن   ” و   ” 
فالدرا�شة  ” م�شبقني  ت�شحية   و 
 مهمة ، و حتدد ب�شكل كبري م�شري
وباخل�شو�س االإن�شان،   وم�شتقبل 
واأحالمه طموحاته  كانت   اإذا 
 تتعّدى جمّرد احل�شول على املال
 اأو ال�شلطة اأو غريها من االأهداف
 ال�شغرية التافهة، التي حتّولت اإىل
واقع يف  البع�س  عند   مقد�شات 
اأن ميكن  ما  اأقل  هذا   ،  اليوم 
االجتهاد اختار  تلميذ  عن   يقال 
طاقة ال�شرب  و  االإخال�س   و 
، واأفكاره  م�شاعره  و   ملعنوياته 
 فهو على اأي حال وبف�شل اإجنازات
 اإن�شانية و ذهنية ال ي�شتحق اإاّل اأن
كبريين احرتام  و  بتقدير   يحاط 
و الطموح  عليه  �شيطر  اأن  بعد   ، 
 اأّدى به اإىل اإثارة موهبته فقهر كل
 ال�شّعاب والعراقيل ، وفتح لنف�شه
 بابا وا�شعا لالأمل و الفرح فكانت
بتفوقه اأن عال  ال�شاطعة   النتيجة 
انتظار يف  حمليا  اجلميع   على 
م�شرية من  تبقى  فيما   املزيد 
 علم ووعي وحكمة ، على م�رسح

.. احلياة اجلامعية مب�شيئة اهلل
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االأزمة  تلد الهمة هو ال�سعار الذي جعلته متو�سطة عني احلجل �سوب اأعينها و�سريورتها العلمية والعملية 
فاملتو�سطة املتموقعة جغرافيا يف الناحية الغربية ملدخل املدينة  باأوالد �سويب ببلدية عني احلجل والية 

امل�سيلة ، واملتموقعة تربويا يف هرم املتو�سطات الناجحة ، واملتموقعة تاريخيا يف العقد اجلديد .

امل�سيلة

خل�سر بن يو�سف 

متو�سطة عني احلجل اجلديدة  
جناح مع �سبق  اال�سرار والرت�سد

اأولياء ينا�سدون ال�سلطات املحلية بالتدخل 

املدر�سة االبتدائية " العقيد 
لطفي  " باأوالد جدي  يف عني 

احلجل تعي�ش واقعا مرا .

 يطلب اأولياء تالميذ املدر�شة
 االبتدائية   ال�شهيد " العقيد
اأوالد مبنطقة    "  لطفي 
احلجل عني  مبدينة   جدي 
ال�شلطات من  امل�شيلة   والية 
التدخل ب�رسورة   املحلية 
 الفوري ،  الإنقاذ حياة و�شحة
ظل يف  املتمدر�شني   اأبنائهم 
 الو�شعية الكارية التي تتواجد
غياب من  املدر�شة   عليها 
رهيب وانت�شار  للنظافة   كلي 

. للقمامة واالأو�شاخ
ي�شجل لهذه املدر�شة   الزائر 
تو�شيعها ي�شتوجب   اأنه 
اإىل يحتاج  وجلها   وترميمها 
 اإعادة جتديد اأبوابها وطالئها
املاء اأنابيب   وتو�شيل 
املدر�شة  ، اإليها   ال�رسوب 
�شنة يف  ت�شييدها  مت   التي 
الأدنى تفتقر  تزال  ما   1972 
االإي�شاح و�شائل   �رسوريات 
قدمية ف�شبوراتها   التعليمية 
 جدا وهي �شبورات طب�شور ،
�شبه غائبة فاملدفاآت  تدفئة 
منها واجلديد  جدا   قدمية 
يخنق ودخانها   معطل 
 التالميذ ، مكاتب اأق�شام جد
لها يرثى  و�شعية   قدمية ويف 
م�شندة مدفاآت  بها  اأق�شام   ، 
طاوالت  ، الكرا�شي   على 
قدمية وهي  حمطمة   �شبه 
 فهناك من يجل�س ثالثة معا
واآخرون واحدة  طاولة   على 
طاوالت على   يجل�شون 
ال الذي  للمطعم   خم�ش�شة 
وجبات  ، باالأ�شا�س   يوجد 
للتلف معر�شة  باردة   مقدمة 
 واجلراثيم  لعدم توفر و�شائل
والتربيد والتخزين   احلفظ 
اأمرا�شا ي�شبب  قد   مما 
، ال�شغار  للتالميذ   مزمنة 
املياه لدورة  كارية   و�شعية 
التي للجدران   كلي  اهرتاء   ، 
وت�شدعات ت�شققات   تعاين 
 عنيفة جراء الظروف ال�شعبة

واحلفر النظافة  غياب   مع 
تعيق التي  بال�شاحة   الكثرية 
االأتربة لت�شاعد   التالميذ 
 والغبار غياب ملعب خم�ش�س
البدنية الرتبية   ملمار�شة 
 للرتويح على النف�س ، و�شعية

. كارثية بجميع املعايري
يعانون ال�شغار   التالميذ 
االأ�شا�شية املرافق   غياب 
عن ناهيك  بهم  تليق   التي 
الذين والتهمي�س وهم   العزلة 
م�شافات يوميا   يقطعون 
عز يف  االأقدام  على   طويلة 
اإىل  10 تفوق  البارد   ال�شتاء 
جدا كبري  تعبهم   ، كلم    12 
غياب يف  يومية   ومعاناتهم 
باالإ�شافة املدر�شي   النقل 
الذين املعلمني   ملعاناة 
على م�شيا  يوميا   يتنقلون 
من بعيدة  مل�شافات   االأقدام 
 . اأجل تقدمي الر�شالة النبيلة
التي املدر�شة  تالميذ   اأولياء 
 خرجت اطارات �شامية ت�شغل
 حاليا اأرقى املراتب اجلامعية
 من اأمثال عميد ق�شم التاريخ
بو�شياف حممد   بجامعة 
عبيد الدكتور   بامل�شيلة 
حتدثوا  ، وغريه   م�شطفى 
 عن التهيئة الغائبة باملدر�شة
 والت�شققات باجلدران وغياب
ودعوا واحلفر   النظافة 
ملعاناة حد  لو�شع   ال�شلطات 
خطر من  التالميذ   اأبنائهم 
اأ�شبحت التي  املدر�شة   هذه 
 ت�شكل هاج�شا خميفا بالن�شبة
فهل  ، اأكبادهم  ولفلذات   لهم 
 �شت�شتدرك ال�شلطات املحلية
 املوقف وتعيد لهوؤالء الرباءة
روؤية يف  وحلمهم   ابت�شامتهم 
مما حلة  اأبهى  يف   مدر�شتهم 
 ميكنهم من حت�شيل جيد ويف
اأوليائهم تطلعات   م�شتوى 
 الذين يحلمون بروؤية اأطفالهم

. رجال الغد
 خل�سر بن يو�سف



بعد �أن بلغ عدد �ل�شحايا �إحدى ع�شر بعد تزوير توقيع �ملدير �لعام للديو�ن

 توقيف خمتل�سي )6.9( مليار
�سبكة  ن�سبت على 50 مواطنا و�سلبتهم 16 مليار �سنيم �سنتيم من بريد اجلزائر

متكنت م�شالح �لأمن بالعا�شمة من توقيف �شاحب وكالة لل�شياحة و �لأ�شفار �ملدعو » م ،يا�شني« بناء� على �لأمر بالقب�ض �ل�شادر يف حقه 
من حمكمة �جلنايات  عن عقوبة �ل�شجن �ملوؤبد  ب�شبب تورطه �شمن �شبكة من 10 فرد� على ر�أ�شهم موظف �شابق يف ديو�ن �لرتقية و �لت�شيري 

�لعقاري بح�شني د�ي قامت  بالإيقاع باأكرث من 50 مو�طنا و �شلبهم مبالغ مالية بقيمة قاربت 16 مليار �شنتيم بعد �إيهامهم على متكينهم من 
�شقق ل تتجاوز قيمتها 600 مليون �شنتيم عن طريق و�شل ��شتيالم يحمل توقيع �ملدير �لعام �ملزور وهي �لو�قعة �لتي توبع على �أ�شا�شها 

رفقة باقي �ملتهمني بتهم جنايتي �لتزوير و �إ�شتعمال �ملزور يف حمرر�ت ر�شمية و تقليد �لأختام �لدولة و جنح �لتزوير و �إ�شتعمال �ملزور يف 
حمرر�ت م�شرفية و �إد�رية و �لن�شب و �لإحتيال وجنح �مل�شاركة يف �لن�شب و �لإحتيال و �إ�شاءة �إ�شتغالل �لوظيفة و �لر�شوة .

والية  �أمن  م�صالح  �أطاحت 
عن  �أ�رش�ر  بجمعية  �جلز�ئر 
تهمة �الإعد�د جلنحة �ختال�س 
�لتزوير  عمومية،  �أمو�ل 
و��صتعمال �ملزّور يف حمّرر�ت 
��صتغالل  �إ�صاءة  ح�صابية، 
عن  �لتبليغ  وعدم  �لوظيفة 
توقيف  مّت  حيث  جرمية، 
قاما  فيهما،  م�صتبه  �صخ�صني 
باختال�س )6.9( مليار �صنتيم 
�جلز�ئر  بريد  وحدة  من 
حني  يف  فايت،  باأوالد  غرب 
مّت  �صحية   )11( ت�صجيل  مّت 

�لن�صب عليها بطرق ملتوية.
عاجلتها  �حلال  ق�صية 
و�ملالية  �القت�صادية  �لفرقة 
لل�رشطة  �لوالئية  بامل�صلحة 
�لق�صائية الأمن والية �جلز�ئر 
�لتحقيق  �ثر  على  وذلك 
بخ�صو�س  فتحته  �لذي 
�لربيد  وحدة  من  �إر�صالية 
نتيجة  غرب،  �جلز�ئر  لوالية 
م�صبوهة  لعمليات  �كت�صافهم 
تخ�س �صيكات موؤ�رشة خا�صة 
�أي  بدون  �ل�صيار�ت  باقتناء 
�صّبب  ما  حما�صبية،  تغطية 
�حل�صاب  يف  �صلبيا  فارقا 
رئي�صة  �صّد  وذلك  �لربيدي 
وكذ�  فايت  �أوالد  بريد  مكتب 
�ملكلّفة بالزبائن على م�صتوى 
بانطالق  �لربيدية  �ملوؤ�ص�صة 
قبل  من  �ملعّمقة  �لتحرّيات 
�ملالية،  و  �القت�صادية  �لفرقة 
تبنّي �أن �مل�صتبه فيها �لرئي�صية 
�لربيد،  مكتب  رئي�صة  وهي 
ور�حت  وظيفتها  ��صتغلّت 
دفاتر  بح�صابات  تتالعب 
ة  �خلا�صّ و�الحتياط  �لتوفري 
و�ختال�س  �ملكتب  بزبائن 
عمد� �أمو�ل عمومية ُعهد بها 
�إليها بحكم وظيفتها، حيث بلغ 
ع�رش،  �إحدى  �ل�صحايا  عدد 
�الإجمايل  �ملبلغ  قّدر  كما 
مليار  بـ)6.9(  �ملختل�س 

�صنتيم.
�الختال�س،  عملية  بخ�صو�س 
فيها  �مل�صتبه  �نتهجت 
�الأوىل  �حتياليتني،  طريقتني 
�لرقم  على  بحيازتها  كانت 
و�لذي  بها  �خلا�س  �ل�رّشي 
�لولوج  ت�صتطيع  خاللها  من 
مبا�رشة �إىل قاعدة �ملعطيات 
للتوفري  �الآيل  �الإعالم  بنظام 
و�الحتياط، �الأمر �لذي مّكنها 
دفاتر  �لتالعب بح�صابات  من 
ة  �خلا�صّ و�الحتياط  �لتوفري 
�ملذكور  �ملكتب  بزبائن 
غري  �صحب  عمليات  و�إجر�ء 

عملياتها  ولتغطية  قانونية، 
وثيقة  وملء  بتحرير  تقوم 
بعمليات  �خلا�صة  �صحب 
�صاحب  عو�س  �ل�صحب 
عليها  و�الإم�صاء  �لدفرت 
هوّية  عن  �ملعلومات  ورفع 
�ملايل  �ملبلغ  وكذ�  �ل�صحّية 
و�إدخال  �ختال�صه  �ملر�د 
وتقييد �لعملية بعدها، ب�صبكة 
�الإعالم  بنظام  �ملعطيات 
و�الحتياط على  للتوفري  �الآيل 
�أنها �أمو�ل م�صحوبة، غري �أنها 
مقّيدة  غري  �الأمر  حقيقة  يف 
يف دفرت �ل�صحّية و�أخذ بعدها 
�حل�صاب  من  مالية  مبالغ 
ظل  يف  هذ�  كل  �ل�صخ�صي، 

غياب �صاحب �لدفرت.
كانت  �لثانية،  �لطريقة  �أما 
بتحرير  تقوم  فيها  �مل�صتبه 
عليها  موؤ�رّش  �صيكات  وت�صليم 
�صيار�ت  باقتناء  متعلّقة 
يتقّدمون  كانو�  زبائن  لفائدة 
للمكتب مقابل دفعهم لالأمو�ل 
�ملبالغ  تاأخذ  بعدها  نقد�، 
�ل�صخ�صي  حل�صابها  �ملالية 
باحل�صاب  ت�صجيلها  دون 
يعّد  �لذي  للمكتب  �لربيدي 
مع  بالتو�طوؤ  م�صوؤوليتها  حتت 
حمل  لديه  كان  لها  �صديق 
جمال  يف  وين�صط  جتاري 
حيث  �الآيل،  �الإعالم  �أدو�ت 
كانت �رشيكته يف �ل�رشكة دون 
�ملوّثق،  عند  معه  �الكتتاب 
جميع  له  ت�صلّم  كانت  حيث 
دفاتر  من  �ملختل�صة  �الأمو�ل 
وكان  و�الحتياط،  �لتوفري 
ي�صتعملها ويدخلها يف ن�صاطه 
�الأرباح  تقا�صم  مع  �لتجاري 
ي�صلّمها  كان  باملقابل  بينهم 
هي  له  وت�صلّم  بنكية  �صيكات 
�صيكات  بدورها  �الأخرى 
ة باحل�صاب  موؤ�رّش عليها خا�صّ
�لربيدي للمكتب با�صم �رشكته. 
�أّما فيما يخ�ّس �مل�صتبه فيها 
�لتحرّيات  بّينت  فقد  �لثانية، 
بت�صرّتها  �لق�صية  يف  توّرطها 
وعدم �لتبليغ عن وقوع جرمية 
تبليغ  وعدم  وظيفتها  بحكم 
ة  �لعمومية �ملخت�صّ �ل�صلطات 
يف �لوقت �لالزم بعد ��صتكمال 
�ملعمول  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 
بها، مت تقدمي �مل�صتبه فيهما 
�جلمهورية  وكيل  �ل�صيد  على 
�أمر  �أين  �إقليميا،  �ملخت�س 
�لرئي�صة  فيها  �مل�صتبه  باإيد�ع 
مّت  حني  يف  �ملوؤّقت،  �حلب�س 
�لثانية  فيها  �مل�صتبه  و�صع 

حتت �لرقابة �لق�صائية.

هاته  تفكيك  تاريخ  ويعود  هذ� 
�صكوى  �إثر   2014 لعام  �ل�صبكة 
تقدمت بها ديو�ن �لرتقية و�لت�صيري 
والية  �أمن  م�صالح  �أمام  �لعقاري 
�جلز�ئر بعد �إكت�صافها حلركة �أمو�ل 
يف  طائلة  وتلقيها الأمو�ل  غريبة 
ح�صابها �جلاري رغم عدم قيامها 
م�صالح  با�رشت  ،�أين  ن�صاط  باأي 
 6 بعد  ومتكنت  حترياتها  �الأمن 
�أ�صهر من �لتو�صل لعدد منهم وهم 
كل من �مل�صتخدم �صالف �لذكر و 
�أخوين ميتلكان مكتب �أعمال بعني 
وموظف  �لعا�صمة،  يف  �لنعجة 
��صتغل كاتبا مبديرية وكالة �لرتقية 
د�ي  �لعقاري ح�صني  و�لت�صيري 
�لرئي�صي  �ملتهم  يقوم  كان  حيث 
�لتحريات  ك�صفته  وعلى ح�صب ما 
للمو�طنني  وعود  بتقدمي  �الأمنية 
لت�صوية  �لديو�ن  على  �ملرتادين 
�ل�صكن،  �أزمة  حيال  و�صعياتهم 
�أن الأ�صحابه عالقات  على �عتبار 
و�لت�صيري  �لرتقية  وكالة  مع  ح�صنة 
�لعقاري ممثلة يف �لكاتب، �إذ تقدم 
�لع�صابة للر�غبني يف �حل�صول على 
�حل�صاب  رقم  »ت�صاهمي«  �صكن 
�جلاري للوكالة ــ وهو رقم حقيقي 
من  متكنت  �لذي  �حل�صاب  ــوهو 
جرميتهم  ك�صف  �لديو�ن  خالله 
�لزبائن  ثقة  يك�صبون  كانو�  كما 
من خالل ت�صليمهم لو�صل ��صتالم 

يحمل توقيع �ملدير �لعام للديو�ن 
�لتفا�صيل  كافة  يحوي  و�لذي 
�ل�صكنات �لكائن  حول  و�ملعطيات 
موقعها بكل من منطقة »�ل�صبالة« 
�لذي  �ملوقع  وهو  فايت«  �أو«�أوالد 
لها  جلاأت  حيلة  ذ�ته  حد  يف  كان 
�ملنطقينت  باأن  لعلمها  �لع�صابة 
�صكنية  م�صاريع  عدة  يحويان 
مبلغ  دفع  طريقة  وعن  ت�صهامية 

�ل�صقة �ملقدر ب600 مليون �صنتيم 
على  تتم  �أنها  �لتحريات  فك�صفت 
للديو�ن عرب  يدفع  ن�صفها  ن�صفني 
مينح  و�لباقي  �لربيدي،  �حل�صاب 
م�صالح  لتتمكن   ، للمعنيني  نقد� 
الأع�صاء  ك�صفها  وبعد  �الأمن 
فتح  من  �الإجر�مية  �لعملية  هاته 
�ملتهمني  �أمالك  حول  حتريات 
من  �إنتقلو�  باأنهم  �كت�صفت  �لذين 

لعامل  و�لب�صيطة  �لعادية  �حلياة 
بعد  �ل�صحايا  �أمو�ل  من  �لرفاهية 
ظهرت يف  �أمالك  لعدة  �إكت�صافها 
�إنطالق  بعد  �ملتهمني  حياة 
�لتي  �ل�صقة  غر�ر  على  �لق�صية 
من  �لرئي�صي  �ملتهم  �إقتناها 
عرثت  و�لتي  �ل�صحايا  �أمو�ل 
�الأمن  م�صالح  ملكيتها  عقد  على 
خالل تفتي�صها ملنزلها ناهيك عن 
باقي  ي�صخها  كان  �لتي  �الأمو�ل 
�لدخل  متو�صطي  من  �ملتهمني 
تق�صيم  عملية  وعن  كماليات  على 
�لتي  هاته �لعمليات  مد�خيل 
مليار   16 من  باأكرث  عليهم  عادت 
باملنا�صفة  تتم  كانت  فقط  �صنتيم 
�أع�صاء  كافة  حتويل  بذلك  ليتم   ،
�جلنايات  حمكمة  على  �لع�صابة 
�أنكر  حيث   ، �لذكر  �صالف  باجلرم 
�أمام  مثوله  خالل  �حلايل  �ملتهم 
�الإبتد�ئية  �جلنايات  حمكمة  هيئة 
ملعار�صة  �أم�س  �لبي�صاء  بالد�ر 
يف  �ل�صادر  �ل�صجن �ملوؤبد  عقوبة 
من   2017 مار�س   26 بتاريخ  حقه 
له  ن�صب  ما   ، �جلنايات  حمكمة 
ت�رشيحات  بخ�صو�س  جرم  من 
�ل�صحايا �لذين �أكدو� باأنه �ملفو�س 
تتم  �لتي  �ل�رش�ء  و  �لبيع  بعمليات 
مبنطقة  �أعمال  مكتب  طريق  عن 
عني �لنعجة ، و �أمام ما �صلف ذكره 
طالب �لنائب �لعام توقيع عقوبة 10 
�صنو�ت �صجنا نافذ� وغر�مة بقيمة 

مليون دج .
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مبعية  فتاة كانت تنقل �ملتهمني و �لعمالت �ملزورة لت�شليل م�شالح �لأمن

حماكمة  �سبكة تزور العمالت الأجنبية و الوطنية لرتويجها باجلزائر  و املغرب
�جلنايات  حمكمة  فتحت 
�صبكة  ملف  �أم�س  �الإ�صتئنافية 
�صخ�صا   11 من  منظمة  �إجر�مية 
�لوطنية  �لعملة  تزور  يف  خمت�صة 
و �الأجنبية و تهريبها نحو �ململكة 
هناك  وهي  لرتويجها  �ملغربية 
متابعني  جعلتهم  �لتي  �لوقائع 
جمعية  تكوين  جنايات  بتهم 
ذ�ت  نقدية  �أور�ق  وتقليد  �أ�رش�ر 
�لوطني  �الإقليم  يف  قانوين  �صعر 
�أور�ق  وتوزيع  وبيع  �خلارج  ويف 
�لتزوير،  وجنحة  مقلدة  نقدية 
و��صتعمال  �لتزوير  جنحة  كذ�  و 
بالن�صبة  �إد�رية  وثيقة  يف  �ملزور 

للمتهم �الأول وهو مقاول .
تعود  �ل�صبكة  تفكيك  عملية 
بتاريخ  وردت  موؤكدة  ملعلومات 
ف�صيلة  لف�صيلة   2011 نوفمرب   8
للمجموعة  باجلز�ئر  �الأبحاث 
�لوطني  للدرك  �الإقليمية 
يقوم  �صخ�س  حول  باجلز�ئر 
�ملزورة  �لوطنية  بتزويج �لعملة 
�الأمر  ويتعلق  �لعا�صمة  باإقليم 
مقاول  وهو   « »بومالة  باملدعو 
 ، �لكيفان  برج  منطقة  من  ينحدر 
هذ�  برت�صد  �لتحريات  فتح  وبعد 
م�صتوى  توقيفه  على  مت  �الأخري 
باخلروبة  �الأجرة  �صيار�ت  حمطة 

وبحوزته  رخ�صة �صياقة مزورة كم 
عرث بحوزته على  �أور�ق نقدية من 
�لرقم  نف�س  حتمل  دج   1000 فئة 
كانت خمباأة  يف  مزورة  �لت�صل�صلي 
 ، معطفه  حتت  بال�صتيكي  كي�س 
�أخرى  مالية  باالإ�صافة  �إىل  مبالغ 
من �لعملة �لعر�قية وعمالت �أخرى 
�أجنبية و �أخرى  غري معروفة �لبلد 
�ملوقوف  �ملتهم  حتويل  وبعد   ،
�أنه  ك�صف  �لتحقيق  م�صلحة  على 
�ملدعو  قبل  �لنقود  تلك  �إ�صتلم 
»حممد �لوهر�ين« �لقاطن بوهر�ن 

طريق  عن  عليه  تعرف  بعدما 
�ملكنى  )ع.ق(  يدعى  �صخ�س 
»مفتاح« ينحدر من مدينة �صعيدة 
وهذ� �الأخري من عر�س عليه فكرة 
�لعملتني �الأجنبية  �لعمل يف ترويج 
و�لوطنية ، ومو��صلة للتحريات مت 
توقيف هذ� �الأخري مبدينة �صعيدة 
�أين كان رفقة �صخ�س يدعى )ز.م( 
مبلغ  على  بحوزتهما  عرث  و�للذ�ن 
 1000 فئة  من  مزورة  دج  �ألف   72
�لذي  �ملتهم  توقيف  كما مت   ، دج 
باأنه كان ور�ء عملية ت�صليم  �أ�صتبه 

�الأمر باملدعو  ويتعلق  �ملبلغ  هذ� 
مبدينة  توقيفه  مت  �لذي  )د.خ.م( 
من  �صيارة  منت  على  وهو  وهر�ن 
تقودها  تو�رق«  فول�صفاغن   « نوع 
�صقيقة زوجته يف �لعقد �لثالث من 
رفقتهم  تعمل  كانت  و�لتي  �لعمر 
يف هذ� �ملجال ويتمثل دورها يف 
�ل�صيارة  د�خل  �ل�صبكة  �أفر�د  نقل 
و�لتهرب  �الأمن  عنا�رش  لت�صليل 
�حلو�جز  يف  عملية �لتفتي�س  من 
خ�صم  يف  تبني  كما   ، �الأمنية 
�ملدعو  �أن  �ملنجزة  �لتحريات 
)ع.ق( من كان يقوم بت�صليم �ملتهم 
�الأور�ق  من  عينات  �لذكر  �صالف 
د�خل  لرتويجها  �لعر�قية  �لنقدية 
يقيم  باإعتباره  �ملغرب  دولة 
�إطار  يف  عرث  كما  مغنية  مبنطقة 
�لتي  �لتفتي�س  �لتحريات وعمليات 
�ملتهمني  د�خل منازل  �أجريت 
على على 8 �صند�ت كل و�حد منها 
فرن�صي،  فرنك  �آالف   10 بقيمة 
من  و5   10 بقيمة  نقديتان  ورقتان 
نقدية  ورقة  �الأندوني�صية،  �لعملة 
 ، �ليوغ�صالفية  بالعملة   10 بقيمة 
ورقتان نقديتان بقيمة 3 و5 لعملة 
جلهاز  مركزية  ووحدة  �أجنبية 

�إعالم �آيل .
ل/منرية

ل/منرية
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي 

الأ�ضتاذة /حا�ضور الزهراء
حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبها ب 10 �ضارع احمد �ضاملي

الهاتف/94-82-77-021

�إعالن عن بيع عقار باملز�د �لعلني
بعد انقا�س 10 %

نحن املح�ضرة الق�ضائية الأ�ضتاذة / حا�ضور الزهراء , اأنه مبوجب الأمر على العري�ضة من اأجل حتديد جل�ضة بيع العقار باملزاد العلني ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ح�ضني داي بتاريخ 
.03206/15 رقم  حتت   18/01/2016

�ضي�ضرع يف بيع عقار عن طريق املزاد العلني بتاريخ 19/03/2018 بالقاعة رقم 02 على ال�ضاعة الثالثة م�ضاءا مبحكمة ح�ضني داي  الكائن مقرها بح�ضني داي اجلزائر 
لفائدة : ورثة عمران عمران وهم : -1عمران اوريدة -2بوري�ضة �ضعدية املتوفاة اأثناء اإجراءات بيع العقار ورثتها وهم : �ضايع حكيم -�ضعيداين نور الدين و املختارين موطنهم مبكتبنا 
 510 البي�ضاء رقم  بالربوة   : العنوان  – ورثة زهرة- ف�ضيلة   -اإبراهيم  : فريق عمران وهم :مو�ضى -علي-العيا�ضي -عي�ضى -و�ضيلة- زوينة-زوبري  اأعاله   �ضد  بالعنوان املذكور  الكائن 
بلدية القبة اجلزائر .مكان تواجد العقار املراد بيعه . تعيني العقار حمل البيع باملزاد العلني : العقار املراد بيعه الكائن بحي البدر رقم 510 م�ضاحته 452 مرت مربع م�ضيد عليه بناية وفق 
الدفرت العقاري املوؤرخ يف 15/05/2011 جملد 02 رقم 1793 كالتايل البناية -01 عبارة عن م�ضكن يتكون من طابق ار�ضي و طابق علوي , الطابق الأر�ضي يتكون من حمل جتاري : مكتب 
, مرحا�س, دورمنخف�س , فناء خلفي و هو جمهز بخزان ماء , ثالث حمالت جتارية , �ضقة تتكون من مدخل فردي , قاعة ا�ضتقبال , مطبخ بالزاوية , غرفتني , رواق جمموع املحالت 
الثالثة و ال�ضقة 129.43 مرت مربع , طابق يتكون من : مدخل , مطبخ ,مرحا�س , قاعة ,حمام, قاعة ا�ضتقبال "ال�ضالون" 04 غرف , رواق �ضرفتني , �ضطح جمموع املبنى املغطى ذو امل�ضاحة 
مرت   57.29 م�ضاحته  ال�ضقف  �ضطح  نحو  الدخول  درج  مع  غرفتني   , مطبخ   , �ضالون   , حمام  قاعة   , مرحا�س  فناء,   , مدخل   : من  تتكون  �ضقة  عن  2/عبارة  البناية  مربع.  مرت   136.27

مربع. بناية 3/عبارة عن �ضقة تتكون من مدخل , فناء , مرحا�س , قاعة حمام , �ضالون , مطبخ غرفتني مع درج الدخول نحو �ضطح ال�ضقف م�ضاحته 76.19 مرت مربع
بناية4/عبارة عن بناية تتكون من : مدخل , مرحا�س, مطبخ , غرفة ,قاعة ا�ضتقبال , رواق م�ضاحته 57.51 مرت مربع , و طابق يتكون من 03 غرف , �ضطح , رواق مب�ضاحة 47.28 مرت 
مربع )بناية منجزة بن�ضبة 70 باملائة( �ضروط البيع:  اإ�ضافة اىل �ضروط الواردة يف قائمة �ضروط البيع املودعة لدى حمكمة ح�ضني داي . فان قيمة العقار بعد انقا�س الع�ضر%10 يقدر ب 
: 69.653.412 دج )ت�ضعة و �ضتون مليون و �ضتمائة و ثالثة و خم�ضون الف و اربعمائة و اثنا ع�ضر دينار جزائري( ي�ضاف اليها م�ضاريف التنفيذ و كل حقوق الت�ضجيل و ال�ضهار و احلق 
التنا�ضبي للمح�ضر الق�ضائي املحدد قانونا.كما اأن الرا�ضي عليه املزاد ملزم بدفع حال انعقاد اجلل�ضة خم�س 1/5 الثمن و امل�ضاريف و الر�ضوم امل�ضتحقة بوا�ضطة �ضيك موؤ�ضر عليه حل�ضاب 
اأمانة �ضبط املحكمة و اأن يدفع املبلغ املتبقي يف اجل ثمانية 08 اأيام املوالية لر�ضو املزاد فعلى الراغبني يف ال�ضراء الطالع على قائمة �ضروط البيع املودعة لدى كتابة �ضبط حمكمة ح�ضني 

داي اأو �ضحبها من مكتب املح�ضرة الق�ضائية الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله.
املح�ضرة الق�ضائية

Lundi 7 août 2017 Le Chiffre d’Affaires107

Nous suivre sur:
PUB

- 

ANEP N°:   806965 الو�ضط:2018/03/14

يف �إطار �إقفال عمليات

ANEP N°:   806877 الو�ضط:2018/03/14

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية

فرج �ضماح
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دعا اإليها عن�سريون لقتل م�سلمني وحرق م�ساجدهم يف 3 اأبريل املقبل

بريطانيا.. حملة "�أحب م�سلًما" تت�سّدى لـ "عاقب م�سلًما"
لقت حملة اأطلقها عن�سريون يف بريطانيا، تدعو اإىل تنفيذ اعتداءات على امل�سلمني، ا�ستياًء بني 

اأو�ساط اجلاليات امل�سلمة يف اأوروبا عموًما ويف بريطانيا على وجه اخل�سو�س.

منحته فر�سة البقاء باحلكم مدى احلياة

�ل�سني.. �لتعديالت �لد�ستورية تعزز �سلطة "�سي" 
حكومة ميامنار قامت "مباأ�س�سة �سيا�سة 

الإبادة يف اأراكان"

�حتاد روهنغيا �أر�كان: جي�ش ميامنار 
يريد �إخر�ج �لإ�سالم من �لبالد

الد�ستورية  التعديالت  فتحت 
الأخرية يف ال�سني الباب اأمام الباب 
اأمام الرئي�س احلايل �سي جني بينغ 
)64 عاماً(؛ البقاء يف �سدة احلكم 
فرتة  انتهاء  عقب  احلياة  مدى 
اأواخر  التي بداأت  الثانية،  رئا�سته 
التعديل  وحظي  املا�سي،  العام 
الد�ستوري التاريخي بتاأييد مطلق 
لنواب  الوطني  "املجل�س  يف 
هيئة  اأعلى  يعترب  الذي  ال�سعب"، 
ت�رشيعية يف ال�سني، مبوافقة 2954 
نائبا من اأ�سل 2964 نائبا وبقبول 
التي  املادة  اإلغاء  مت  التعديالت، 
ونائبه  الرئي�س  بقاء  على  تن�س 
متتاليتني  دورتني  ملدة  احلكم  يف 
�سنوات،   5 منها  كل  مدة  فقط، 
يف  للبقاء  اأمامهما  املجال  وفتح 
بات  وبذلك،  احلياة  مدى  احلكم 
احلكم  يف  "�سي"  يبقى  اأن  ممكنا 
بعد انتهاء فرتته الرئا�سية الثانية 
اأكتوبر  بداأها يف  التي  عام 2023، 

.2017
التعديالت  تلك  و�ستزيد 
الذي  "�سي"،  قوة  من  الد�ستورية 
عدة  -بالفعل-  يديه  بني  يجمع 
الأمني  بينها  هامة  منا�سب 
)احلزب  ال�سيوعي  للحزب  العام 
يف  القانوين  الوحيد  ال�سيا�سي 
ال�سني(، ورئا�سة اللجنة الع�سكرية 
قيادى  من�سب  )اأعلى  املركزية 

ع�سكرى فى البالد(.

اأفكار "�سي" تدخل 
الد�ستور

"لأجل  مقولته  "�سي"  اأ�ساف  كما 
العهد اجلديد ال�سيني، فكر )�سي 
ال�سرتاكية  على  مبنى  بينغ(  جني 

التي حتمل خ�سائ�س ال�سني" اإىل 
بذلك  واأ�سبح  اجلديد،  الد�ستور 
الذي  الثاين  ال�سم  هو  ا�سمه 
ا�سم  بعد  الد�ستور  يف  املذكور 
"ماو  ال�سينية  موؤ�س�س اجلمهورية 

ت�سي تونغ".
احلكم  يف  "�سي"  اأ�سالف  و�سلم 
تاو"  جني  و"هو  تاو"  جني  -"هو 
يف  منا�سبهم  زميني"-  و"جليانغ 

الرئا�سة بعد امتام 10 �سنوات.
الرئا�سية  الوليات  عدد  وكان 
د�ستور  يف  باثنتني  حدد  قد 
للحكم  عودة  اأي  لتجنب   1982
تونغ  ت�سي  ماو  لعهد  الديكتاتوري 
"�سي"،  عمل  بينما   )1976-1949(
يف  احلكم  مقاليد  ت�سلمه  اإثر 
على  �سلطته  تعزيز  على   ،2013
اجلي�س ومل تكن خطوة رفع القيد 
اإذ  مفاجئة  الرئا�سية  فرتات  عن 
املوؤمتر  خالل  "�سي"،  اأعطى 
يف  ال�سيوعي  للحزب  الـ19  العام 

املا�سي،  الأول  دي�سمرب/كانون 
اإ�سارة لرغبته يف البقاء يف من�سب 
ما  وبات  احلياة،  مدى  الرئي�س 
ي�سبو اإليه ممكنا من خالل مترير 

الربملان للتعديالت الد�ستورية.

نطاق الرئا�سة يف ال�سني

العام  الأمني  من�سب  ويحظى 
-التي  ال�سيني  ال�سيوعي  للحزب 
يتوله "�سي"- بال�سيطرة املطلقة 
والتحكم  ال�سني،  يف  احلكم  على 
يف  ويعد  الع�سكرية،  القوة  يف 
الذي  القرار  مرجع  الوقت  نف�س 
ال�سيا�سات  احلكومة يف  �ستنتهجه 
اإل اأن �سلطة و�سالحيات الرئي�س 
يف ال�سني ل تكون �ساملة ووا�سعة 
الرئي�س يف  على غرار �سالحيات 
فمن  وفرن�سا  املتحدة  الوليات 
�سالحية رئي�س الدولة يف ال�سني، 

والطوارئ،  احلرب  حالة  اإعالن 
اإىل  وح�سور املرا�سم الحتفالية، 

جانب الأهمية الرمزية.
ووفقا للتقاليد ال�سيا�سية امل�ستمرة 
فاإن  اليوم،  وحتى  "ماو"  عهد  من 
ال�سيا�سة  يتوىل  احلزب  عام  اأمني 
الزيارات اخلارجية،  اأما  الداخلية 
وزيارة القادة الأجانب اإىل ال�سني 
فامل�سوؤول عنها هو رئي�س الدولة 
وجود  عدم  حال  ويف  جلمهورية، 
الدولة من املمكن ح�سول  رئي�س 
حال  يف  بروتوكولية  م�ساكل 
مواجهة  ويف  الدول  روؤ�ساء  زيارة 
يف  احلكم  لتحول  النتقادات 
ال�سني اإىل �سلطوي بعد التعديالت 
الوكالة  قالت  الأخرية،  الد�ستورية 
الر�سمية لالأنباء "�سينخوا" اإن اإزالة 
املدة الزمنية لرئا�سة "�سي"، تاأتي 
بهدف حماية اأهم ثالث اأماكن يف 
اإعالم  و�سائل  وح�سب  الدولة 
الدولة واحلزب ال�سيوعي ال�سيني، 
فاإن اأهم موقعني يف البالد، موقع 
ال�سيوعي،  للحزب  العام  الأمني 
الع�سكرية  اللجنة  رئي�س  ومن�سب 
املركزية مل يكن لهما حد زمني، 
ولي�س من املنطق اأي يكون نف�س 

الإلزام يف من�سب رئا�سة الدولة.
يف  فر�سة  اأي  "�سي"  يفوت  ومل 
احلديث عن الأهداف بعيدة املدى 
لل�سني، وامل�ساريع الكربى لل�سني، 
لتحقيق  تكفي  ل  �سنوات   10 واأن 
هذه الأهداف ونفذ الرجل العديد 
كحملة  الكبرية،  احلمالت  من 
التعديالت  قبل  الف�ساد  حماربة 
اإحياء  اإعادة  ومبادرة  الد�ستورية، 
وجميع  التاريخي،  احلرير  طريق 
جلنة  حتت  الع�سكرية  الأجهزة 

احلزب ال�سيوعي ال�سيني.

اأراكان  قال رئي�س احتاد روهنغيا 
الربوفي�سور، وقار الدين، اإن جي�س 
ميامنار وحكومتها يريدان اإخراج 

الإ�سالم من اأرا�سي البالد.
خالل  له  كلمة  يف  ذلك  جاء 
عنوان:  حتت  ندوة  يف  م�ساركته 
اأراكان"،  يف  الروهنغيا  "اأزمة 
األ  دمري  "�سليمان  مبركز  نُظمت 
و�سط  قونية،  بولية  الثقايف"، 
اأن  اإىل  الدين  واأ�سار وقار  البالد، 
"مباأ�س�سة  قامت  ميامنار  حكومة 
واأكد  اأراكان"  يف  الإبادة  �سيا�سة 
م�سلمو  يواجهها  التي  الأزمة  اأن 
نوعها،  من  الأوىل  لي�ست  اأراكان 
م�سيفا: "منذ األف عام هذا الظلم 
مُيار�س يف تلك الأرا�سي" وتابع: 
اأراكان،  يف  موت  حقول  "هناك 
والع�سابات  ميامنار  وحكومة 
ل  قتل  جرائم  ترتكب  البوذية 
م�ساهد  وهناك  الب�رشية،  تقبلها 

ل حتتمل وغري مقبولة".
املتحدة  الأمم  اأن  اإىل  ولفت 
اأراكان  يف  ماجرى  و�سفت 
اجلماعية  بـ"الإبادة 
قائال:  املمنهجة"واأردف 
حلقوق  خطرية  انتهاكات  "هناك 

ال�سفر  حرية  توجد  ول  الإن�سان، 
والعبادة، كما اأن الذهاب من قرية 
على  للح�سول  يحتاج  اأخرى  اإىل 
والعبادة  مغلقة،  واجلوامع  اإذن، 
اأ�سماء  النا�س  ومينح  ممنوعة، 
"هناك  عنوة"واأ�ساف:  بوذية 
العامل  على  توؤثر  اإن�سانية  اأزمة 
على  توؤثر  اللجوء  واأزمة  باأ�رشه، 
البلدان الأخرى، فقد و�سل خالل 
من  الآلف  الأخريين  الأ�سبوعني 
الروهنغيني اإىل بنغالد�س"وح�سب 
فر  فقد  املتحدة،  الأمم  بيانات 
688 األفا من امل�سلمني الروهنغيا 
دولة  اإىل  اأراكان  اإقليم  من 
بنغالدي�س املجاورة خالل الفرتة 
من 25 اأوت 2017 وحتى 27 جانفي 
ت�سنها  هجمات  وقع  على   ،2018
امليامناري  اجلي�س  من  قوات 
متطرفة،  بوذية  وميلي�سيات 
باأنها  دولية  منظمات  وو�سفتها 

"حملة تطهري عرقي".
قتل  الهجمات،  تلك  وجراء 
�سخ�س  اآلف   9 عن  يقل  ل  ما 
الفرتة،  ذات  يف  الروهنغيا،  من 
ح�سب منظمة "اأطباء بال حدود" 

الدولية. 

ففي نهاية الأ�سبوع املا�سي، و�سلت 
ر�سائل بريدية لعدد من املنازل يف 
حتمل  الربيطانية  املدن  خمتلف 
تعترب  م�سلًما"،  "عاقب  عنوان 
وتدعو  تهديد،  عن�رش  امل�سلمني 
"الغالبية البي�ساء" اإىل اإحلاق اأ�رشار 
اأفريل  من  الثالث  يف  بامل�سلمني 

املقبل.
ت�سعل  التي  احلملة  تلك  على  ورًدا 
والعن�رشي،  الديني  التوتر  فتيل 
اأطلق نا�سطون على مواقع التوا�سل 
بعنوان  م�ساّدة  حملة  الجتماعي 
حملة  عن  كبديل  م�سلًما"  "اأحّب 
الكراهية تلك، وجاءت احلملة على 
التي  تلك  غرار  على  ر�سالة  �سكل 
بريطانيا،  يف  العن�رشيون  اأطلقها 
وعلى  لها،  مناق�س  مب�سمون  ولكن 
اأفريل(   3( اليوم  نف�س  يف  تكون  اأن 
 MEND" ح�ساب  و�سارك 
يف  توتري  على   "Community
تغريدة الر�سالة، وذّيلها بو�سم "اأحب 
 ،LoveAMuslimDay# م�سلًما 

على  املثايل  "الرد  عبارة  مع 
الكراهية والتع�سب".

من  كبرًيا  تفاعاًل  التغريدة  ولقت 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  رّواد 
"مرتو"  �سحيفة  نقلتها  كما 
يف  احل�ساب  واأ�ساف  الربيطانية 
للنا�سط  عبارة  اأخرى  تغريدة 
كينغ،  لوثر  مارتن  البارز  ال�سيا�سي 
ميكن  "ل  للعن�رشية:  املناه�س 
طرد الظالم بالظالم، وحده ال�سوء 
ميكنه فعل ذلك، ول ميكن للكراهية 
احلب  وحده  الكراهية،  تطرد  اأن 
اإىل  احلملة  ذلك"ودعت  فعل  ميكنه 
اإىل  اليوم، لالإح�سان  تخ�سي�س ذلك 
امل�سلمني والتعبري عن حبهم وكافاأت 
الفعل اجليد جتاه امل�سلمني، بنقاط 
وجه  يف  البت�سامة  ومنحت  اأي�سا، 
م�سلم 10 نقاط، ودعوته اإىل فنجان 
قهوة 25 نقطة، ورمي امل�سلم بورود 
50 نقطة، و�سيام رم�سان والحتفال 
نقطة،   500 م�سلمني  مع  بالعيد 
و1000 نقطة ملن يقوم بحملة تربع 

�سوريا  يف  واملت�رشرين  للمحتاجني 
والعراق، وفل�سطني، وليبيا وميامنار، 
الر�سالة  اأن  ي�سار  وك�سمري  واليمن، 
اإىل  تدعو  العن�رشيون  اأطلقها  التي 
�سد  جرائم  وارتكاب  الأذى  اإحلاق 

امل�سلمني يف 3 اأفريل املقبل.
وو�سعت الر�سالة نظام نقاط معينة 
هذا  يف  بامل�سلمني  الأذى  لإحلاق 
باعتداء  يقوم  من  اأن  منها  اليوم، 
لفظي �سيح�سل على 10 نقاط، ومن 
م�سلم  وجه  على  حارقة  مادة  يلقي 
�سيح�سل على 50 نقطة، ومن يفجر 
على  �سيح�سل  م�سجدا  يحرق  اأو 
األف نقطة ووعدت الر�سائل بجوائز 
ملن يعتدي على امل�سلمني من قبيل 
قتلهم  اأو  احلارقة  باملواد  حرقهم 
نار يف م�سجد  اإ�رشام  اأو  اأو ذبحهم 
ويبلغ عدد م�سلمي اململكة املتحدة 
وا�سكتلندا  وويلز  بريطانيا  يف 
مليونني  حوايل  ال�سمالية  واإيرلندا 
 4.4 وي�سكلون  م�سلم،  األف  و800 

باملائة من �سكان البالد. 
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البنتاغون يخطط لق�شف �شاروخي �شد مواقع حكومية يف دم�شق

كيف ت�شتثمر »اإ�شرائيل« يف العداء اخلليجي الإيراين؟

بغداد ترفع احلظر عن الرحالت الدولية يف مطاري اإقليم كرد�شتان

بعد اتهامات بريطانية

�شيناتور يوؤكد توقف رو�شيا عن اإنتاج غاز الأع�شاب منذ زمن
حما�ض ترف�ض اتهامات الرئا�شة لها وتعُدّ ا�شتهداف

 احلمد اهلل �شربا للوحدة

قال رئي�س الأركان الرو�سية فالريي غريا�سيموف اإن امل�سلحني ال�سوريني يعدون ا�ستفزازا با�ستخدام مواد كيميائية يف �سوريا، وذلك 
لتربير �سربة اأمريكية على دم�سق.

رو�سيا  لدى  تتوفر  �أنه  و�أ�ساف 
�إعد�د  حول  موثوقة  معلومات 
با�ستخد�م  لعملية  �مل�سلحني 
�لأ�سلحة �لكيميائية �سد �ملدنيني 
لتظهر كمل لو �أن �لقو�ت �حلكومية 
م�سري�  نفذتها،  �لتي  �ل�سورية هي 
تخطط  �ملتحدة  �لوليات  �أن  �إىل 
ذلك  بعد  �ل�سورية  �لقو�ت  لتهام 
با�ستخد�م �لكيميائي وتابع: »ورد� 
على ذلك تخطط و��سنطن لق�سف 
حكومية  مو�قع  على  �ساروخي 

بدم�سق«.
�أنه  �إىل  غري��سيموف  و�أ�سار 

ن�سطاء  �ملنطقة  هذه  يف  يوجد 
وجمموعات  �لبي�ساء«  »�خلوذ  من 
للت�سوير و�ملعد�ت �ل�رضورية للبث 
عرب �لأقمار �ل�سطناعية... وذكر 
�أن هذ� �لعتقاد يوؤكده �لعثور على 
�لكيميائية  �لأ�سلحة  لإنتاج  ور�سة 
من  �ملحررة  �أفرتي�س  بلدة  يف 
وقال:  �لثنني  �أم�س  �لإرهابيني 
لدينا  �ملتوفرة  �ملعلومات  »تدل 
على �أن �لوليات �ملتحدة تخطط 
بعد هذ� �ل�ستفز�ز لتهام �لقو�ت 
�لأ�سلحة  با�ستخد�م  �حلكومية 
تزعم  ما  وتقدمي  �لكيميائية 

�جلماعي  �لقتل  على  »�أدلة«  �أنه 
�حلكومة  يد  على  للمدنيني 
�لتي  �لرو�سية  و�لقيادة  �ل�سورية 
�أن  على  �سدد  تدعمها«كما 
حياة  تعر�س  حال  �سرتد  رو�سيا 
�لع�سكريني �لرو�س �ملتو�جدين يف 
وتابع: »يف حال  �سوريا لأي خطر 
ظهور خطر على حياة ع�سكريينا 
�ستتخذ �لقو�ت �مل�سلحة �لرو�سية 
ومن  �ل�سو�ريخ  رد جتاه  �إجر�ء�ت 
�لإجر�ء�ت  تز�ل  ول  ي�ستخدمها. 
حول  �لأو�ساع  لتطبيع  �لهادفة 

�لعا�سمة �ل�سورية م�ستمرة«.

ل تفوت »�إ�رض�ئيل« فر�سة لتاأجيج 
�إير�ن  بني  �ملذهبي  �ل�رض�ع 
وت�ستثمرها،  �إل  �لعربية،  و�لدول 
بينما  بحروب،  �ملنطقة  لإ�سعال 
باإذكاء  تقف هي متفرجة تكتفي 
»�إ�رض�ئيلي«  �سفري  ،يقول  نارها 
�ملتحدة  �لوليات  يف  �سابق 
حتا�رض  �إير�ن  �إن  �لأمريكية، 
حاليا،  �لأو�سط  �ل�رضق  منطقة 
�أ�سماه »حتالف مع  ما  �إىل  د�عيا 

�لعامل �ل�سني« ملو�جهة طهر�ن.
ويف مقال له ب�سحيفة »�إ�رض�ئيل 
�ل�سفري  زعم   ، �لعربية  �ليوم« 
»�لإ�رض�ئيلي« �ل�سابق يف و��سنطن 
�أ�سبحت  �إير�ن  �أن  �أورن،  مايكل 

عرفناه  تهديد  »�أعظم  ت�سكل 
منذ حرب 1984، يف �لوقت �لذي 
�سوؤون  يف  �إ�رض�ئيل  فيه  تنخرط 
�إ�سارة  يف  و�لأزمات«،  �لئتالف 
»�لإ�رض�ئيلية  �حلكومة  �أزمة  �إىل 
نتنياهو،  مع  و�لتحقيقات« 
�إنها  قال  ما  »�أورن«  و��ستعر�س 
�لتهديد�ت  من  طويلة  »�سل�سلة 
حيث  وحتا�رضنا«،  تتز�يد  �لتي 
�إير�نية،  وبـ«خديعة  �أنه  عّد 
و�حدة  خطوة  طهر�ن  تر�جعت 
للقوى  و�سمحت  �لور�ء،  �إىل 
�لعظمى بهزم �أعد�ئها �لرئي�سيني 

يف �ملنطقة«.
»�لأمريكيون  قائال:  و�أو�سح 

على  وق�سو�  طالبان  �أ�سعفو� 
�سد�م ح�سني، وقامو� مع رو�سيا 
�إير�ن  و�ساعدت  د�ع�س،  بتدمري 
�مللي�سيات �ل�سيعية يف ��ستنز�ف 
من  �لأمريكية  �لقو�ت  وطرد 
�لفر�غ  ملء  مت  ثم  ومن  �لعر�ق، 
من  و�سوريا  �لعر�ق  يف  �لنا�سئ 

�لإير�نيني«.
و�أ�ساف �لدبلوما�سي �لإ�رض�ئيلي 
�ملنطقة  يف  �إير�ن  »�نت�سار  �أن 
لل�رضق  مطلق  �سبه  ح�سار  هو 
»تت�سلل  حيث  باأكمله«،  �لأو�سط 
وتفّعل �لأغلبية �ل�سيعية يف �رضق 
وح�سلت  و�لبحرين،  �ل�سعودية 
�حلوثيني  بني  قدم  موطئ  على 

�سيطرة  جانب  �إىل  �ليمن،  يف 
لبنان«و�أكد  على  �لكاملة  �إير�ن 
�إ�رض�ئيل  »�إير�ن تطمح جلعل  �أن 
قبل  �ل�سلل  من  حالة  تعي�س 
بع�رض�ت  حتيطها  حيث  �ملوت، 
وتهددها  �ل�سو�ريخ،  من  �لآلف 
�لتي  �ملدى  بعيدة  بال�سو�ريخ 
زعم  كما  طهر�ن«،  متتلكها 
»�لإ�رض�ئيلي«  �ل�سفري  ويختم 
ما  �إىل  بالدعوة  مقاله  �ل�سابق 
�سماه »�لتحالف �ل�سرت�تيجي مع 
»�إز�لة  خالل  �ل�سني«من  �لعامل 
وبالتايل  �لفل�سطينية..  �لعقبة 
�سد  �أو�سطية  �رضق  جبهة  خلق 

�إير�ن«.

�لعر�قي،  �لوزر�ء  رئي�س  �أعلن 
حيدر �لعبادي، �إعادة فتح مطاري 
للرحالت  و�ل�سليمانية  �أربيل 
�ل�سلطات  ��ستجابة  بعد  �لدولية 
�ملحلية يف �إقليم كرد�ستان لإعادة 

�ملطارين  �إىل  �لحتادية  �ل�سلطة 
مع  لقائه  خالل  �لعبادي  و�أكد 
�لعاملني  �لد�خلية  وز�رة  �سباط 
كرد�ستان  �إقليم  مطار�ت  يف 
بعد  ديو�نيا  �أمر�  توقيعه  �لعر�ق، 

يف  �ملحلية  �ل�سلطات  ��ستجابة 
�ل�سلطة �لحتادية  �لإقليم لإعادة 
ح�سب  �ملذكورين  �ملطارين  �إىل 
ت�سهيل  على  حر�سا  �لد�ستور، 
خالل  من  �ملو�طنني  �سفر 

و�ل�سليمانية  �أربيل  مطاري 
مديرية  و��ستحد�ث  �لدوليني، 
مطار�ت  على  �خلا�سة  للحماية 
�لقيادة  تكون  كرد�ستان  �إقليم 
و�أ�ساف  لوز�رة  فيها  و�ل�سيطرة 

�سيتم  �أنه  �لعر�قي  �لوزر�ء  رئي�س 
�خلا�سة  �لتحقق  منظومة  ربط 
ومنافذه  �لإقليم  مبطار�ت 
�لرئي�سية  باملنظومة  �حلدودية 
يف بغد�د على غر�ر ما هو معمول 

�لأخرى  �لعر�قية  �ملنافذ  يف  به 
وربط دو�ئر �جلو�ز�ت و�جلن�سية 
و�ل�سليمانية  �أربيل  مطاري  يف 
بوز�رة �لد�خلية �لحتادية بح�سب 

�لقانون. �لد�خلية �لحتادية.

�إيغور  �لرو�سي  �سيناتور  �أكد 
رو�سيا  �أن  �لثالثاء،  موروزوف، 
�لأع�ساب  غاز  �إنتاج  عن  توقفت 
�دعت  »نوفيت�سكوك«،  �مل�سمى 
ت�سميم  عند  ��ستخد�مه  بريطانيا 
�ل�سابق  �ل�ستخبار�ت  �سابط 
و�أ�ساف  �سكريبال  �سريغي 
�أمن  موظف  وهو  موروزوف، 

كل  من  تخل�ست  رو�سيا  �أن  �سابق 
�سابقا،  �لغاز  هذ�  من  �حتياطاتها 
دوليني  مر�قبني  �إ�رض�ف  حتت 
�لأ�سلحة  حظر  ملنظمة  تابعني 
لالتفاقات  وفقا  وذلك  �لكيميائية، 
�لدولية. و�أكد �أن �لكيلوغر�م �لأخري 
�ل�سامة مبا  �لكيميائية  �لغاز�ت  من 
مت  قد  و«�لز�مان«  »�لز�رين«  فيها 

تدمريه يف �سبتمرب �ملا�سي، م�سري� 
�إنتاج  عن  توقفت  رو�سيا  �أن  �إىل 
�لت�سعينات  يف  �لكيميائية  �لأ�سلحة 
من �لقرن �ملا�سي و�أفاد �ل�سيناتور 
»نوفيت�سوك«  غاز  �إنتاج  ميكن  �إنه 
رغم  يدويا  ب�سيطة  ظروف  يف 
خطورة �لأمر. وقال �إن ذلك يتطلب 
خا�سة  ومعد�ت  خمتربية  �إمكانات 
م�سري�  منا�سبني،  و�خت�سا�سيني 
�أي �سخ�س عادي ل ميتلك  �أن  �إىل 
هذه �لإمكانيات ل ميكنه �إنتاج هذ� 
�أن  على  موروزوف  و�سدد  �لغاز. 
�تهامات لندن ملو�سكو هي جزء من 
�لعتد�ء �ملمنهج، وما قد يتبعه هو 
�لرو�س من  �لدبلوما�سيني  ��ستدعاء 
بريطانيا، وتعزيز قو�ت �لناتو قرب 
حدود رو�سيا، و��ستعد�د�ت �لتحالف 
�لدويل لتنفيذ �رضبات جديدة على 

�لقو�ت �ل�سورية �حلكومية.

�ملقاومة  حركة  رف�ست 
�لتهامات  »حما�س«  �لإ�سالمية 
�لرئا�سة  من  »�جلاهزة« 
��ستهد�ف  مبحاولة  �لفل�سطينية 
�حلمد  ر�مي  �حلكومة  رئي�س 
�أن ما جرى جرمية،  موؤكدة  �هلل، 
باأمن قطاع غزة  للعبث  وحماولة 
و�مل�ساحلة.  للوحدة  و�رضب 
عقب  �سحفي،  ت�رضيح  ويف 
رئي�س  موكب  ��ستهد�ف  حماولة 
�لناطق  قال  بغزة،  �حلكومة 
�إن  برهوم،  فوزي  حما�س  با�سم 
��ستهد�ف  جرمية  تدين  حركته 
موكب د. ر�مي �حلمد �هلل، وتعّد 
هذه �جلرمية جزًء� ل يتجز�أ من 
حماولت �لعبث باأمن قطاع غزة، 
و�رضب �أي جهود لتحقيق �لوحدة 
ذ�تها  �لأيدي  وهي  و�مل�ساحلة، 
�لتي �غتالت �ل�سهيد مازن فقها، 

توفيق  �للو�ء  �غتيال  وحاولت 
�إن حركة  كما  و�أ�ساف  نعيم.  �أبو 
�لتهامات  ت�ستهجن  �إذ  حما�س 
�جلاهزة من �لرئا�سة �لفل�سطينية 
�أهد�ف  حتقق  و�لتي  للحركة، 
�جلهات  لتطالب  �ملجرمني، 
بفتح  �لد�خلية  ووز�رة  �لأمنية، 
حتقيق فوري وعاجل لك�سف كل 
وحما�سبة  �جلرمية،  مالب�سات 

مرتكبيها، وتقدميهم للعد�لة.

�حلكومة  رئي�س  موكب  وتعر�س 
عقب  ل�ستهد�ف  �لثالثاء،  �ليوم 
حاجز  من  غزة  قطاع  دخوله 
بيت حانون »�إيرز« دون �أن ي�ساب 
�لد�خلية  وز�رة  وقالت  �أحد. 
و�لأمن �لوطني بغزة، �إن �ملوكب 
ل�ستكمال  طريقه  يف  ��ستمر 
موؤكد�  �ليوم،  �ملقررة  �لفعاليات 
يف  حتقق  �لأمنية  �لأجهزة  �أن 

ماهية �لنفجار.



تر�سيم مباراة 
�سبيبة القبائل 
واحتاد البليدة 

بتاريخ 24 مار�س

بوزيدي يتفق 
مع مالل ويوقع 

عقدا ميتد 3 
اأ�شهر

تو�سل املدرب يو�سف 
بوزيدي اإىل اتفاق رفقة رئي�س 
فريق �سبيبة القبائل �رشيف 

مالل من اأجل الإ�رشاف على 
العار�سة الفنية للنادي، حيث 
وقع ر�سميا على العقد الذي 
يربطه بال�سبيبة وميتد ثالثة 
اأ�سهر، اأين ميتد اإىل نهاية 

املو�سم احلايل، و�سوف تكون 
مهمة بوزيدي اإنقاذ الفريق 
من ال�سقوط اإىل الرابطة 
الثانية وهو الذي يتواجد 

يف و�سعية �سعبة ول يح�سد 
عليها، وهي املهمة التي يعول 
بوزيدي على العمل بها رفقة 
م�ساعديه �سليمان رحو ومراد 
كعروف، وينتظر اأن يح�سل 
بوزيدي على الإجازة التي 

ت�سمح له باجللو�س على دكة 
الحتياط واإر�ساد اأ�سباله عن 

قرب.
يف املقابل، ر�سمت جلنة 
كاأ�س اجلمهورية برجمة 

مباراة ت�سكيلة »الكناري« اأمام 
احتاد البليدة �سمن الدور ربع 
النهائي من املناف�سة بتاريخ 
24 مار�س املقبل على ملعب 
5 جويلية، ولهذا الغر�س فاإن 

الت�سكيلة القبائلية توا�سل 
حت�سرياتها للموعد من 

خالل الرتب�س للتح�سريي 
الذي �رشعت به اأول اأم�س يف 
مركز الإطعام والفندقة بعني 

البنيان.
ع.ق.
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ت�سكيلة �سباب بلوزداد ت�سافر زوال اليوم نحو زامبيا

التح�شري ل�شحب الثقة من بوحف�ص
ر اأع�ساء اجلمعية العامة لفريق �سباب بلوزداد اإىل �سحب الثقة من رئي�س النادي  يح�سّ
حممد بوحف�س، حيث ك�سفت م�سادر »الو�سط« من داخل النادي البلوزدادي اأن اإهمال 
بوحف�س للفريق وف�سله يف جلب الأموال من اأجل ت�سوية امل�ستحقات املالية لالعبني 

ودفع الديون التي على عاتقه جعله يفقد الثقة وي�سري املطلب الأول رحيله من 
الفريق ب�سبب عدم جلبه لالإ�سافة اإىل النادي والذي يتوجه يف عهدته نحو الهاوية 

ويقرتب من ال�سقوط اإىل الرابطة املحرتفة الثانية

عي�سة ق.

اأع�ساء  اأغلبية  ولهذا الغر�س فاإن 
اجلمعية العامة لل�سباب بالإ�سافة 
ال�سابقني  الالعبني  من  عدد  اإىل 
التح�سري  على  يعتزمون  للفريق 
من  طارئة  عامة  جمعية  لعقد 
�سحب  م�سالة  يف  احل�سم  اأجل 
تدهور  قبل  بوحف�س  من  الثقة 
الو�سعية  اأن  باعتبار  الأمور 
امل�ساكل  مهددة يف ظل  اأ�سبحت 
اأبناء »العقيبة«  التي تهدد بع�سف 
اأكدت  اأين  الثانية،  الرابطة  اإىل 
امل�سادر نف�سها اأن ديون بوحف�س 
جتاوزت ما قيمته 18 مليار �سنتيم 
ما بني اجور الالعبني واملنح اإىل 
الطاقمني  اأع�ساء  رواتب  جانب 
امللعب  وعمال  والطبي  الفني 

والفنادق التي تدين للفريق مقابل 
الإقامة قبل خو�س اللقاءات، دون 
ن�سيان الديون التي لزالت مل ت�سو 
الذين  لل�سباب  ال�سابقني  لالعبني 
الفارط  املو�سم  نهاية  غادروا 

وخالل املركاتو ال�ستوي.
من جهة اأخرى، تتنقل زوال اليوم 
بعثة �سباب بلوزداد اإىل زامبيا من 
�سمن  نكانا  نادي  مواجهة  اأجل 
لكاأ�س  ال�ساد�س ع�رش  الدور  اإياب 
حظوظا  ميلكون  وهم  الكاف، 
والتاأهل  املناف�س  لتجاوز  كبرية 
مكرر  ع�رش  ال�ساد�س  الدور  اإىل 
بثالثية  الذهاب  النت�سار يف  بعد 
زمالء  �سيكون  حيث  نظيفة، 
الالعب زكرياء دراوي على موعد 
مع امتطاء طائرة تابعة للخطوط 
اجلوية الإماراتية ابتداء من الثالثة 

زوال، و�سوف ي�سهد وفد ال�سباب 
بو�سار  �سفيان  املدافع  غياب 
من  معاناته  ب�سبب  الرحلة  عن 
خالل  تلقاها  كان  التي  الإ�سابة 
وعلى  ق�سنطينة  �سباب  مقابلة 
�ستبعده  حيث  الكاحل،  م�ستوى 
ا�سبال  وكان  امليادين.  عن  �سهرا 
ا�ستاأنفوا  قد  الطاو�سي  املدرب 
اأين  اأم�س  �سباح  التدريبات 
بن  تدريبية مبلعب  خا�سوا ح�سة 
�سياك يف ح�سني داي بعدما نالوا 
يومني راحة عقب مواجهة �سباب 
الفني  الطاقم  وي�سع  ق�سنطينة، 
اأجل  من  الأخرية  الروتو�سات 
�سبط الت�سكيلة الأ�سا�سية واخلطة 
النت�سار  بتاأكيد  لهم  ت�سمح  التي 
العري�س املحقق الأ�سبوع الفارط 

يف لقاء الذهاب.

كازوين مولودية اجلزائر 

الالعبون اأ�شبحوا اأكرث م�شوؤولية 
وم�شاعفة العمل �شروري

بوغادو: ل�شت را�شيا على نوعية 
امل�شابح ون�شعى لإعادة تهيئتها

عرب كازوين عقب املباراة اأمام مولودية 
العام  للمردود  ارتياحه  عن  وهران 
لفريقه، معتربا الفوز املحقق مبلعب 
واملوؤ�رش  الكبري  باملك�سب  جويلية   5
باأريحية  امل�سوار  ملوا�سلة  الإيجابي 
كازوين  امل�سطرة،  الأهداف  وبلوغ 
بثقة  �رشح  �سمت  يف  يعمل  الذي 
الوعي  من  حالة  مل�ست  »لقد  كبرية: 
حيث  الالعبني،  لدى  وامل�سوؤولية 
اعترب اجناز اجلولة 22 املتاأخرة اأمام 
احلمراوة على قدر كبري من الأهمية، 
النقطي  الر�سيد  على  اإيجابيا  ووقعه 
واملعنوي والرتتيب اأين اأ�سبحنا نحتل 
املرتبة الثالثة بر�سيد 37 نقطة غري 
اأنه ل ميكن باأي حال اأن يحجب بع�س 
املباراة  التي ظهرت خالل  النقائ�س 
ما يجعلنا نتفطن اأكرث وهو م�ساعفة 
وخلق  النقائ�س  ملعاجلة  العمل 

التالحم والن�سجام ال�رشوريني«.
وانطالقا من قناعته ب�رشورة حت�سني 
من  والرفع  للفريق  العام  امل�ستوى 
من  العودة  لقاء  قبل  الأداء  ريتم 
البطولة  مباريات  وكذا  اإفريقيا  كاأ�س 
املباراة  هذه  نقاط  لأن  القادمة 

املولودية  و�سعت  العري�سة  والنتيجة 
من  اأكرث  واقرتبت  قوة  موقع  يف 
املت�سدر للبطولة بفارق ميكن تداركه 
اأن  اإىل  م�سريا  القادمة  املحطات  يف 
مواجهة احلمراوة اأعطت لهم النطباع 
اجليد الذي كانوا يبحثون عنه بوجود 
موؤ�رشات جد اإيجابية وروح ت�سامنية 
عالية �سجلوها فوق الب�ساط الأخ�رش 
الذهني  احل�سور  عن  النظر  بغ�س 
ج�سدته  ما  املباراة  طيلة  املميز 
تاأثر  وعدم  املطلة  ال�سيطرة  ح�سبه 
تلقى  الذي  اخل�سم  بقوة  الالعبني 
الأخري:  يف  م�سريا  اأهداف،  ربع 
را�س  واأنه  م�ستحقة  العميد  »نتيجة 
تنتظره  الذي  لفريقه  املردود  على 
حمطات كبرية على امل�ستوى الوطني 
والقاري«، للعلم اأن املولودية مل تنهزم 
يف العا�سمة منذ ما يقارب 8 �سنوات، 
وبروح  بكلمة  حديثه  اأنهى  كازوين 
اأول  اأم�سية  نتيجة  باأن  عالية  ريا�سية 
منعرجا  تعترب  احلمراوة  اأمام  اأم�س 
الذي  اللقب  على  التناف�س  يف  مهما 

يبقى مفتوح على كل الحتمالت.
فوؤاد بن طالب

اجلزائرية  الحتادية  رئي�س  اأكد 
اأنه  بوغادو  حكيم  حممد  لل�سباحة 
التي  التفقدية  الزيارات  �سيوا�سل 
يقوم بها على م�ستوى بع�س الرابطات 
الولئية من اأجل معاينة �سري النوادي 
واأن  الريا�سية  وكذا و�سعية املن�ساآت 
ال�سلطات  ملرافقة  م�ستعدة  هيئته 
تهيئة  اإعادة  عملية  يف  العمومية 
الفيدرالية  رئي�س  زار  وقد  امل�سابح، 
جعفر  للهيئة  العام  الأمني  رفقة 
وليتي  الأخرية  املدة  يف  زروق  بن 
ق�سنطينة وال�سلف اأين التقى مبديري 
ال�سباب والريا�سة والأندية املمار�سة 
لوكالة  بوغادو  و�رشح  املدينتني،  يف 
»انطلقت  قائال:  اجلزائرية  الأنباء 
بع�س  اإىل  تفقدية  زيارات  موؤخرا يف 
�سمن  تدخل  الولئية  الرابطات 
حيث  لالحتادية،  كرئي�س  برناجمي 
العمومية  ال�سلطات  لتح�سي�س  ن�سعى 
ب�رشورة تدعيم ممار�سة ال�سباحة يف 
جميع اأنحاء الوطن، عاينت املن�ساآت 
الريا�سية بكل من ق�سنطينة وال�سلف 
كما التقيت مب�سوؤويل مديرية ال�سباب 
عمل  على  ووقفت  هناك  والريا�سة 
الأندية، ة�ساأوا�سل زياراتي امليدانية 
وتقدمي  امل�ساكل  على  للوقوف 
من  الولئية  للرابطات  التوجيهات 

اأجل تطوير ال�سباحة الوطنية«.
واأعرب الرئي�س ال�سابق لفرع ال�سباحة 

عدم  عن  اجلزائر  احتاد  فريق  يف 
عليها  تتواجد  التي  احلالة  عن  ر�ساه 
التي  الوليات  خمتلف  يف  امل�سابح 
را�سيا  ل�ست  زارها، م�سيفا: »حقيقة 
تتدرب  التي  والهياكل  الظروف  عن 
اجلزائر  يف  امل�سابح  الأندية  فيها 
يرام«،  ما  اأح�سن  على  لي�ست  عموما 
لإيجاد  الحتادية  دور  يخ�س  فيما  و 
املن�ساآت  نق�س  مل�سكل  حلول 
كهيئة  »نحن  بوغادو:  قال  الريا�سية، 
فيدرالية ن�سعى للتن�سيق مع ال�سلطات 
امل�سابح،  حالة  لتح�سني  املحلية 
تهيئتها  اإعادة  فن�ستطيع املرافقة يف 
من جميع النواحي، نرغب يف حت�سني 
ممار�سي  و  الأندية  عمل  ظروف 
الوطن  اأرجاء  جميع  يف  ال�سباحة 

للنهو�س بهذه الريا�سة«.
العامة  اجلمعية  اأع�ساء  كان  و 
قد  لل�سباحة  اجلزائرية  لالحتادية 
احل�سيلتني  على  بالإجماع  �سادقوا 
خالل   2017 ل�سنة  واملالية  الأدبية 
التي  العادية  العامة  اجلمعية  اأ�سغال 
املن�رشم  الأ�سبوع  نهاية  انعقدت 
مبركز حت�سري وجتمع الفرق الوطنية 
الأع�ساء  �سادق  كما  بال�سويدانية، 
اأي�سا على برنامج ن�ساطات الحتادية 

للمو�سم اجلاري.
وكالت 

الالعبون رفعوا املعنويات باحلمراوة قبل املوعد القاري

العميد عن يك�شر اأنيابه للمناف�شة على اللقب
الفوز  بعد  الثاين من املو�سم احلايل  الن�سف  القوية يف  اأكد فريق مولودية اجلزائر عودته 
املدرب  اأ�سبال  جنح  والتي  وهران،  مولودية  اأمام  القمة  مباراة  يف  �سجله  الذي  العري�س 
الفرن�سي برنراد كازوين من ال�سيطرة عليها بالطول والعر�س وجنحوا يف فر�س طريقة اللعب 
التي يعتمدون عليها وهو ما �سمح لهم بتوقيع رباعية كاملة يف مرمى احلار�س عبد الروؤوف 
املوا�سلة على  اأجل  »العميد« من  ت�سكيلة  لالعبي  ال�سهية  يفتح  الذي  النت�سار  وهو  ناتا�س، 
املو�سم،  للفريق هذا  املتبقية  الثماين  املباريات  ايجابية يف  نتائج  لتحقيق  الديناميكية  هذه 
بعد  بقوة  عاد  قد  الوطنية  البطولة  لقب  على  للتناف�س  العودة  يف  الت�سكيلة  حلم  واأن  خا�سة 
العودة اإىل »البوديوم« وتقلي�س الفارق عن الو�سافة اإىل نقطة واحدة وثماين نقاط عن املت�سدر 
�سباب ق�سنطينة. حيث تبدو رزنامة اجلولت املتبقية لت�سكيلة »العميد« يف �ساحله وهو الذي 
يلعب ثالث مباريات على التوايل يف العا�سمة بعد التنقل خالل اجلولة املقبلة اإىل مدينة تيزي 
احتاد  ي�ستقبلون  اأين  الأوىل،  املحرتفة  الرابطة  من   23 اجلولة  �سمن  القبائل  �سبيبة  للقاء  وزو 
داي ويختتم  بارادو ون�رش ح�سني  نادي  امام  التوايل  داربيني عا�سميني على  البليدة قبل خو�س 
ال�ساورة  و�سبيبة  احلرا�س  احتاد  اأمام  العا�سمة  يف  بجولتني  املو�سم  بالغ  �سفيان  الالعب  رفقاء 
وهي املعطيات التي متنح الفريق فر�سة ثمينة من اجل التحول اإىل �سوكة يف حلق املت�سدر �سباب 

ق�سنطينة والتناف�س بقوة على العودة غلى من�سة التتويجات.
للقاء الذي  اأف�سل الظروف  الفوز املولودية برباعية نظيفة رفع املعنويات والتح�سري يف  وي�سمح 
ينتظرهم �سهرة الأربعاء املقبل اأمام نادي مونتاين اأوف فاير النيجريي حل�ساب اإياب الدور ال�ساد�س 
ع�رش لرابطة اأبطال اإفريقيا، خا�سة واأن الفريق �سيكون بحاجة اإىل فوز بفارق هدف ل�سمان التاأهل 

اإىل دور جمموعات املناف�سة القارية.
عي�سة ق.
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حمدي: بن غيث لي�س مبعدا من اخل�ضر وال يجب حتطيمهاأكد تلقي اإدارة فريقه ا�ستدعاء �سافعي وبن مو�سى لوديتي تنزانيا واإيران
ك�سف مدرب فريق احتاد اجلزائر ميلود حمدي تلقي اإدارة النادي الدعوة من اأجل 

م�ساركة الثنائي فاروق �سافعي وخمتار بن مو�سى يف الرتب�س التح�سريي الذي يجريه 
املنتخب الوطني الأول حت�سبا خلو�س اللقاءين الوديني املربجمني اأمام تنزانيا واإيراين 
يومي 22 و27 مار�س املقبل، حيث قال حمدي خالل ت�سريحاته مع موقع »لغازيت دو 
فناك« اأن اإدارة ناديه تلقت الدعوة اخلا�سة باملدافع املحوري واملدافع الأي�سر لت�سكيلة 

»�سو�سطارة« من اأجل تدعيم �سفوف الت�سكيلة الوطنية خالل املوعد املقبل 

عي�سة ق.

�ضمن  يتواجدان  فاإنهما  وبالتايل 
اخليارات التكتيكية للناخب الوطني 
رابح ماجر الذي �ضبق له معاينتهما 
يف  وامل�ضاركة  �ضابقة  مباريات  يف 
الذي  الأخري  التح�ضريي  الرتب�ص 
اأجراه املنتخب املحلي، وا�ضتطرد 
حمدي اأن احتاد اجلزائر متعود على 
بالالعبني  الوطنية  النخبة  تدعيم 
حملت  �ضابقة  اأ�ضماء  غرار  على 
الألوان الوطنية ولزالت قادرة على 
منح الإ�ضافة خالل الفرتة املقبلة 

واأيوب  درفلو  اأ�ضامة  �ضورة  يف 
اأن ا�ضتدعاء بن  عبد الالوي، واأكد 
مو�ضى و�ضافعي اإىل املنتخب الأول 
اعرتاف باملجهودات التي يبذلنها 
يف التدريبات والأداء الذي يقدمانه 
اعرتاف  اأنه  كما  فريقهما  مع 
الفني  الطاقم  يقدمه  الذي  بالعمل 
اأداء  بالإيجاب على  ينعك�ص  والذي 

الالعبني.
اإىل  ال�ضياق  نف�ص  يف  حمدي  وعاد 
عبد  لعبه  ا�ضتبعاد  حول  احلديث 
ال�ضتدعاء  عن  غيث  بن  الروؤوف 
كان  بعدما  الوطنية  الت�ضكيلة  اإىل 

يف  الأول  املنتخب  قمي�ص  حمل 
اإىل  حتدث  اأنه  واأ�ضار  �ضابق  وقت 
وبن  الوطني  الفني  الطاقم  اأع�ضاء 
الت�ضكيلة  عن  مبعدا  لي�ص  غيث 
اأن  الأمر  يف  ما  وكل  الوطنية 
عن  اأدائه  يراقب  الوطني  الناخب 
بعد من خالل ما يقدمه مع ناديه، 
الوطني  الفني  الطاقم  اأن  واأردف 
الالعبني  من  مو�ضعة  قائمة  و�ضع 
وبن غيث لعب لديه م�ضتقبل كبري، 
راف�ضا توجيه النتقادات اإىل لعب 
اإىل  يوؤدي  والذي  ميدانه  متو�ضط 

حتطيمه معنويا.

ماندي وبودبوز يقودان ريال بيتي�س اإىل الفوز خارج القواعد
قاد الثنائي الدويل اجلزائري عي�ضى ماندي وريا�ص بودبوز فريقهما ريال بيتي�ص اإىل العودة بفوز ثمني 

من اخلرجة التي قادته خارج القواعد ملواجهة مل�ضيف األفي�ص �ضمن اختتام اجلولة 28 من الدوري 

ال�ضا�ضية  الت�ضكيلة  لواحد، و�ضارك ماندي وبودبوز يف  اأهداف  انتهت املواجهة بثالثة  ال�ضباين حيث 

حيث لعبا الت�ضعني دقيقة كاملة وقدما مباراة كبرية كان لهما دورا كبريا خاللها من اجل حتقيق النت�ضار 

بيتي�ص  ريال  له يف �ضفوف  مو�ضم  اأح�ضن  للخ�رض  املحوري  املدافع  يقدم  ال�ضدد  العري�ص، ويف هذا 

وهو الذي يتاألق من جولة اإىل اأخرى ويوؤكد اأنه ركيزة اأ�ضا�ضية يف فريقهن حيث ترك ب�ضمته يف اللقاء 

من خالل تدخالته الفاعية املوفقة وم�ضاهمته يف الهجوم والتي اأثمرت منح متريرة حا�ضمة رائعة عن 

طريق الكعب غلى زميله غار�ضيا الذي وقع ثاين اأهداف الفريق قبل دقيقة على نهاية ال�ضوط الأول، فيما 

كان بودبوز موفقا وهو لذي ي�ضرتجع اإمكانياته ويتح�ضن اأدائه من مباراة اإىل اخرى، اأين جنح �ضاحب 

الرقم 10 يف منح ثاين متريرة حا�ضمة له هذا املو�ضم وجاء منها الهدف الثالث يف الدقيقة 78، كما قدم 

خريج نادي �ضو�ضو الفرن�ضي عددا من الكرات اإىل زمالئه والذين ف�ضلوا يف التعامل معها وحتويلها اإىل 
ال�ضباك.

عي�سة ق.

اأكد ان ما يربطه باجلزائر اأ�سول والدته

 ماك�ضيم لوبيز: حاليا اأدافع عن فرن�ضا
 واللعب للخ�ضر اأتركه للم�ضتقبل

جزائري  الفرانكو  الالعب  رف�ص 
ماك�ضيم لوبيز احل�ضم حول املنتخب 
الوطنية  األوانه  ميثل  �ضوف  الذي 
وفرن�ضا  اجلزائر  بني  م�ضتقبال 
معا  اجلن�ضتني  ميلك  اأنه  باعتبار 
بحكم اأن جذوره تنتمي غلى اجلزائر 
فيما ولد يف فرن�ضا، ويف هذا ال�ضدد 
ك�ضف لوبيز يف ت�رضيحات لقناة »بني 
ما  اأن  بالفرن�ضية  الناطقة  �ضبورت« 
الراهن  الوقت  يف  باجلزائر  يربطه 
القبائل  منطقة  من  والدته  اأن 
م�ضيفا  بجاية،  منطقة  من  وتنحدر 
ان لديه �ضقيق حمل الألوان الوطنية 

العامل  كاأ�ص  و�ضارك مع اخل�رض يف 
لفئة اأقل من 17 �ضنة التي جرت يف 
نيجرييا. و�ضّدد لعب نادي اوملبيك 
مار�ضيليا انه مل يح�ضم الوجهة التي 
�ضوف يتخذها فيما يتعلق باملنتخب 
له  اللعب  يختار  �ضوف  الذي  الأول 
هذه  يرتك  اأنه  مو�ضحا  م�ضتقبال، 
الأمور اإىل امل�ضتقبل من اجل تفادي 
خالل  له  بالن�ضبة  الرتكيز  ت�ضتيت 
املتحدث  واأو�ضح  احلالية،  الفرتة 
اأنه يحرتم الت�ضكيلة الوطنية ويدرك 
لكن  جيدة  جمموعة  متلك  اأنه 
اجل  ن  مالئما  لي�ص  احلايل  الوقت 

�ضوف  الذي  املنتخب  التفكري حول 
الوطني، م�ضيفا  يدافع عن قمي�ضه 
الفرن�ضي  للمنتخب  يلعب  حاليا  انه 
الأمر  على  ويركز  ال�ضابة  للفئات 

فح�ضب.
ع.ق.

المبارد ين�ضح كونتي بتكرار جتربة توري�س
اأن  لمبارد  فرانك  ت�ضيل�ضي  اأ�ضطورة  يعتقد 

اأن  يجب  للبلوز  الفني  املدير  كونتي  اأنطونيو 

خارج  اليوم  مباراة  يف  �رضيح  مبهاجم  يلعب 

اإياب ثمن  الإ�ضباين �ضمن  بر�ضلونة  الأر�ص �ضد 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا، ودفع كونتي يف مباراة 

قيادة  اإيدين هازارد يف  الألعاب  ب�ضانع  الذهاب 

اخلط الأمامي كمهاجم وهمي، وهو الأمر الذي 

ل يف�ضله لمبارد الذي دعا اإىل التعلم من در�ص 

بر�ضلونة  مواجهة  يف  توري�ص  فرناندو  م�ضاركة 

على ملعب كامب نو عام 2012. وقال لمبارد يف 

ت�رضيحات نقلتها �ضحيفة مرتو: »بالتاأكيد �ضاأفكر 

األفارو موراتا ليقود خط الهجوم ومن  يف اختيار 

خلفه اإيدين هازارد وويليان«، واأ�ضاف: »موراتا ميكن اأن يقدم الكثري، وي�ضبح مرجعا لبقية لعبي ت�ضيل�ضي 

يف خط الهجوم، ميكنه اأن يقوم بهذا الدور ب�ضكل طبيعي اأكرث من هازارد، الذي بدون م�ضوؤولية اللعب يف 

قيادة الهجوم �ضتكون لديه حرية اأكرب«، وتابع »ما فعله فرناندو توري�ص يف عام 2012 يظهر لنا بو�ضوح ما 

ميكن اأن يفعله الدفع مبهاجم �رضيح �ضد بر�ضلونة«.

وكالت

اإق�ساء الالعبني زيدان ودايخ 4 و5 مباريات على التوايل
حرمان �ضريع غليزان لقاءين دون جمهور

التابعة  الن�ضباط  جلنة  عاقبت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
باحلرمان  غليزان  �رضيع  نادي 
بعد  مباراتني  يف  اجلمهور  من 
خالل  دونه  الذي  احلكم  تقرير 
مباراة الفريق خارج القواعد اأمام 
نهاية  والتي جرت  جمعية وهران 
اجلولة  �ضمن  املن�رضم  الأ�ضبوع 
22 من الرابطة املحرتفة الثانية 
حيث �ضّم التقرير اإقدام جماهري 
قارورة  رمي  على  مينا«  »اأ�ضود 
الرئي�ضي  احلكم  على  املياه 

للمواجهة والذي تلقى اإ�ضابة على 
اأر�ضية  ر�ضق  جانب  اإىل  اإقرها 
والتنظيم  باحلجارة  امليدان 
ال�ضيئ للفريق، وهي العقوبة التي 
�ضوف تدفع ت�ضكيلة �رضيع غليزان 
على لعب مباراتيها اأمام مولودية 
حل�ضاب  بو�ضعادة  واأمل  بجاية 
البطولة  من  و25   23 اجلولتني 
�ضاغرة،  مدرجات  اأمام  الوطنية 
بينما متت معاقبة مدافع ال�رضيع 

حممد اأمني زيدان ب
اأربع مباريات كاملة فيما مت ايقاف 

اإىل  �ضامت  الفريق حممد  طبيب 
غاية امتثاله اأمام جلنة الن�ضباط 
املقابل  يف  لأقواله،  وال�ضتماع 
متت معاقبة لعب غايل مع�ضكر 
خم�ص  بالإيقاف  دايخ  الدين  نور 
اأحد  نحو  الب�ضق  ب�ضبب  مباريات 
لعبي مولودية خالل اللقاء الذي 
الأ�ضبوع  نهاية  الفريقني  جمعه 
اإىل  اإنذار  توجيه  ومت  املن�رضم. 
ت�ضليط  تاجنانت قبل  فريق دفاع 

العقوبة باللعب دون جمهور.
ع.ق.

ولد علي ياأمر بفتح حتقيق حول اإق�ضاء بقة دولياطالب رئي�س الحتادية اجلزائرية لذوي الحتياجات اخلا�سة لجتماع
حتقيق  بفتح  علي  ولد  الهادي  والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  اللجنة اأمر  العداء فوؤاد بقة مدى احلياة من طرف  اإق�ضاء  �ضّدد حول  ال�ضدد  هذا  ويف  اخلا�ضة،  الحتياجات  لذوي  بالدنا امل�ضوؤول الأول على الو�ضاية �رضورة الوقوف حول الأ�ضباب الدولية  يف  الريا�ضيني  اأف�ضل  اأحد  اإق�ضاء  اإىل  اأّدت  وهو التي  اخلا�ضة،  الحتياجات  لذوي  القوى  األعاب  اجلزائرية باخت�ضا�ص  الحتادية  رئي�ص  ا�ضتدعاء  اإىل  دفعه  الذي  لذوي الحتياجات اخلا�ضة حممد ح�ضفة من اأجل الجتماع الأمر 

اإىل تواجد اجلزائر يف  اأّدت  قلب ف�ضيحة مدوية باإق�ضاء احد اأبرز ريا�ضييها من خو�ص به والتعرف على الأ�ضباب التي 
بعدما غاب الطبيب عن احل�ضور معه فيما اقت�رض تنقله مع و�ضلته من الهيئة الدولية لكن امل�ضوؤولني عليها قاموا باإق�ضائه اخلا�ضة من اجل اجتياز الفح�ص مثلما ورد يف الدعوة التي الذي اأجراه مبدينة دبي الإماراتية، اأين تنقل اإليها باإمكانياته حيث ف�ضل البطل الرباملبي فوؤاد بقة من جتاوز فح�ص التاأهيل املناف�ضات الريا�ضية مدى احلياة.

ذلك عدم دفع الحتادية تكاليف �ضفره رفقة مدربه اإىل دبي الألوان الوطنية من خالل اإحداث العراقيل وامل�ضاكل ومثال من امل�ضاركة ريا�ضيا واتهمه بعرقلة الريا�ضيني يف ت�رضيف اتهم املعني رئي�ص الحتادية اجلزائرية بالت�ضبب يف اإق�ضائه امل�ضاركة يف الألعاب �ضبه اوملبية بطوكيو عام 2020، حيث مدربه فح�ضب، والأكيد ان هذه العقوبة �ضوف تهدد بقة من 
عي�سة ق.والتي ا�ضطر اإىل التكفل بها �ضخ�ضيا.
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�ضيلفا يقود املان �ضيتي اإىل االقرتاب من التتويج
�إىل  �سيتي  مان�س�سرت  فريقه  �سيلفا  د�فيد  �لإ�سباين  قاد 
�سيتي  مان�س�سرت  حقق  �إذ�ً  �سيتي،  �ستوك  م�سيفه  تخطي 
�لأول على �ستوك �سيتي منذ مو�سم 1998- فوزه �ملزدوج 
1999، بتغلبه عليه 2-0 �أول �أم�س يف ختام �ملرحلة 29 من 
�إ�سافية  خطوة  بذلك  ليخطو  �ملمتاز  �لإجنليزي  �لدوري 
�أن تغلب على �ستوك مرتني  ل�سيتي  �للقب، ومل ي�سبق  نحو 
يف �لدوري خالل مو�سم و�حد -تغلب عليه ذهابا 7-2- منذ 
�لثانية وهو يدين  مو�سم 1998-1999 حني كانا يف �لدرجة 
به �إىل �لإ�سباين د�فيد �سيلفا �لذي حقق عودة موفقة لفريق 
مو�طنه جو�سيب غو�رديول بت�سجيله هديف �ملبار�ة، ورفع 
�سيتي ر�سيده �إىل 81 نقطة يف �ل�سد�رة بفارق 16 نقطة عن 
جاره �للدود �ملان يونايتد �لذي تغلب �ل�سبت على مناف�سه �لأ�سا�سي على �لو�سافة ليفربول 2-1، فيما 
جتمد ر�سيد �ستوك عند 27 يف �ملركز 19، ويحتاج �سيتي �لذي توج يف 25 فيفري �ملا�سي بلقبه �لأول 
حتت �إ�رش�ف غو�رديول بتتويجه بطال لكاأ�س �لر�بطة على ح�ساب �أر�سنال �إىل �لفوز مببارياته �لثالث 
�للقب. ومع تاأجيل مبار�ته مع بر�يتون �إىل موعد مل يحدد حتى �لآن، كما حال مبار�ة  �ملقبلة حل�سم 
يونايتد مع م�سيفه و�ست هام، قد يح�سل �حل�سم يف مبار�ة »�ل�سيتيزين�س« مع م�سيفهم �لقوي توتنهام 
يف 14 �فريل عو�سا عن لقاء �لدربي، و�سيتنف�س لعبو �سيتي، �لقادمني من هزمية هام�سية على �أر�سهم 
�أمام بازل �ل�سوي�رشي يف �ياب ثمن نهائي دوري �لأبطال �ل�سعد�ء يف عطلة نهاية �لأ�سبوع �حلايل لأنهم 
�أ�سبحو� خارج م�سابقة �لكاأ�س خل�سارتهم يف �لدور �ل�سابق �مام ويغان �ثلتيك، ومل يتاأثر �سيتي بغياب 
لها  تعر�س  �إ�سابة  ب�سبب  لأ�سبوعني  �ملالعب  عن  �سيبتعد  �لذي  �غويرو  �سريخيو  �لأرجنتيني  هد�فه 
�إ�سابة  تعافيهما من  �لثنائي رحيم �ستريلينغ و�لرب�زيلي فرناندينيو بعد  �لتمارين، فيما عاد  �ل�سبت يف 
ع�سلية، ود�فيد �سيلفا �لذي غاب عن لقاء بازل لأ�سباب عائلية وكانت عودة �سيلفا �ىل �لت�سكيلة موفقة، 
�إذ �فتتح �لت�سجيل يف �لدقيقة 9 �ثر لعبة جماعية �سارك فيها �لرب�زيلي غابريال جيزو�س و�ستريلينغ، ثم 
جنح �ل�سيوف يف �لو�سول �ىل �ل�سباك جمدد� مع بد�ية �ل�سوط �لثاين عرب �سيلفا �لذي و�سلته �لكرة من 
غابريال جيزو�س، ورفع �سيلفا ر�سيده �إىل 8 �أهد�ف يف �لدوري هذ� �ملو�سم، وهو ثاين �أف�سل مردود 

تهديفي له بعد مو�سم 2014-2015 حني �سجل 12 هدفا. 

كري�ضتيانو يلقي الكرة يف ملعب برييز
يف  رونالدو  كري�ستيانو  �لنجم  رغبة  عن  جمدد�  �حلديث  عاد 

ريال  نادي  مع  حم�سنة  ب�رشوط  جديد  عقد  على  �حل�سول 
�لنادي  رئي�س  برييز  فلورنتينو  وكان  �ل�سباين،  مدريد 
وذلك  جديد،  عقد  مبنحه  �لربتغايل  �لدون  وعد  �مللكي 
على  �أوروبا  �أبطال  بدوري  �ملا�سي  �لعام  �لتتويج  عقب 
�أن  �إل  كارديف،  نهائي  يف  �ليطايل  جوفنتو�س  ح�ساب 

رئي�س �ملرينغي مل ينفذ وعده حتى �لآن.
ووفقا ل�سحيفة موندو ديبورتيفو فاإن برييز لي�س �أمامه �لآن 

�سوى �تخاذ قر�ر حا�سم ب�ساأن �لتجديد لكري�ستيانو من عدمه، 
خا�سة و�أن �ساروخ مادير� عاد مل�ستو�ه �ل�سابق منذ بد�ية �لعام 

�لثمانية  لو�س بالنكو�س لدور  تاأهل  �حلايل، ولعب دور� حموريا يف 
بدوري �أبطال �أوروبا، و�أ�سافت �ل�سحيفة �أن منح كري�ستيانو عقد� جديد 

لن يكون �سهال، خا�سة �أن �إد�رة �لنادي �لأبي�س تريد دعم �لفريق ب�سفقات قوية خالل �ملريكاتو �ل�سيفي 
�أجر� يف  �لأعلى  �أن عدم منح كري�ستيانو لعقد جديد يجعله  و�أ�سارت  نيمار،  ر�أ�سها  �إن على  �ملقبل يقال 
�لعامل، قد يدفع �لالعب مرة �أخرى للتفكري يف �لرحيل عن ملعب �سانتياغو برنابيو نهاية �ملو�سم �حلايل، 
بالقمي�س  �لعتز�ل  �أولويته  باأن  �سابقة  منا�سبة  من  �أكرث  عاما يف   33 �ساحب  ت�رشيحات  من  �لرغم  على 

�لأبي�س.

م�ضاركة منتظرة الإنيي�ضتا اأمام 
ت�ضيل�ضي

عاود �آندري�س �إنيي�ستا لعب بر�سلونة مت�سدر 
بعد  �م�س  �أول  �لتدريبات  �لإ�سباين  �لدوري 
غيابه لنحو �أ�سبوع ب�سبب �إ�سابة يف �لفخذ، يف 
خطوة تاأتي قبل يومني من �ملو�جهة �ملرتقبة 
ثمن  �لدور  �إياب  يف  �لإجنليزي  ت�سيل�سي  مع 
�لنادي  و�أ�سار  �أوروبا،  �أبطال  لدوري  �لنهائي 
يف  �سارك  عاماً   33 �إنيي�ستا  �أن  �لكاتالوين 
يعزز  ما  �م�س  �أول  �لفريق  تدريبات  جزء من 
�حتمال م�ساركته يف �ملبار�ة �لتي ي�ست�سيفها 
ناديه على ملعبه »كامب نو« �ليوم يف مو�جهة 
حامل لقب �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز، علماً 
�أن �لفريقني تعادل بنتيجة 1-1 يف لندن ذهاباً، 
و�أو�سح بر�سلونة يف بيان: »هناك �ملزيد من 
�إنيي�ستا  �آندري�س  متكن  حيث  �جليدة  �لأنباء 
�لذي تعر�س �إىل �إ�سابة يف �لفخذ �سد �أتلتيكو 
مدريد، من �لن�سمام �إىل بقية �ملجموعة يف 

جزء من �لتدريبات �ليومية«.
وتعر�س �إنيي�ستا �إىل �لإ�سابة يف �لفخذ �لأمين 
�أتلتيكو  مع  �لقمة  مبار�ة  من   22 �لدقيقة  يف 
مدريد مطارده يف ترتيب �لبطولة، قبل ثمانية 
�إىل  فالفريدي  �أرن�ستو  �ملدرب  و��سطر  �أيام 
�إخر�جه يف �لدقيقة 35، وبعد ح�سة تدريبية 
بر�سلونة  و�سط  لعب  ن�رش  �ل�سبت،  خفيفة 
»كل  تعليق:  مع  له  �سورة  تويرت  موقع  على 
�لتي  �ملبار�ة  عن  �إنيي�ستا  �أقرب«.وغاب  يوم 
2-0 يف  �ل�سبت  ملقا  على  بر�سلونة  فيها  فاز 
جنمه  �أي�ساً  �لفريق  فيها  و�فتقد  �لدوري، 
�لأرجنتيني ليونيل مي�سي �لذي و�سعت زوجته 
مولود� �لثالث لهما، و�سارك �لنجم �لأرجنتيني 
يف تدريبات �لفريق �لثنني، حيث لقي ترحيباً 
مبولوده  �حتفالً  زمالئه  من  وت�سفيقاً 

�جلديد. 

هاينك�س ي�ضتبعد روبن من 
مواجهة ب�ضكتا�س

��ستبعد يوب هاينك�س �ملدير �لفني لبايرن ميونخ �لنجم 
�لتي  �آريني روبن من مو�جهة ب�سكتا�س �لرتكي،  �لهولندي 

نهائي  ثمن  �إياب  مناف�سات  �سمن  �ليوم  �لفريقني  �ستجمع 
لعبيه  قائمة  �لبافاري  �لنادي  و�أعلن  �أوروبا،  �أبطال  دوري 

و�لتي �سهدت عدم وجود روبن دون وجود �سبب و��سح،  للمبار�ة 
وقال موقع »�سبورت1« �لأملاين: »مع غياب مانويل نوير وكينج�سلي كومان وكورينتني تولي�سو 
لالإ�سابة، غاب روبن ب�سكل مفاجئ«، و�أو�سح �ملوقع: »قد يكون ��ستبعاده �أمًر� �حرت�زًيا«، 
ا على ب�سكتا�س يف مبار�ة �لذهاب بخما�سية نظيفة، لي�سع  وكان بايرن قد حقق فوًز� عري�سً

قدًما يف ربع نهائي �لبطولة

�ضامباويل ي�ضتدعي اأغويرو وي�ضتبعد ديباال واإيكاردي
 

�أعلن مدرب �ملنتخب �لأرجنتيني لكرة �لقدم خورخي �سامباويل ت�سكيلته للمبار�تني �لوديتني �سد �إيطاليا و�إ�سبانيا 
يف 23 و27 مار�س �حلايل، وت�سمنت ��سم مهاجم مان�س�سرت �سيتي �لإجنليزي �سريخيو �غويرو رغم �إ�سابته، ويعد 
��ستدعاء �غويرو مفاجاأة كونه م�ساباً، كما يعترب غياب ديبال و�يكاردي مفاجاأة �أي�ساً مع عودة غونز�لو هيغو�يني 
�إ�سابة يف ركبته تعر�س لها خالل  �أ�سبوعني ب�سبب  �أن يغيب �غويرو عن �ملالعب حتى  للمنتخب، ومن �ملتوقع 

تويرت  على  ح�سابه  �لأحد يف  ك�سف  ما  بح�سب  �سيتي  مان�س�سرت  فريقه  مع  : �لتدريبات  ئال قا
»خالل تدريب �لأم�س، �سعرت بانزعاج يف ركبتي �لي�رشى وقال يل طبيب �لنادي 

�لتعايف«.  وقت  �لآن حان  �أما  �أ�سبوعني،  بعد  �لفريق  لتدريبات  �ساأعود  �أين 
ويرجح �أن يعود �أغويرو �ىل مت�سدر �لدوري �ملمتاز يف 31 مار�س، ورغم 

ذلك قرر �سامباويل �إدر�ج ��سمه يف �لت�سكيلة �لتي �ستو�جه �إيطاليا يف 
لنهائيات  �ل�ستعد�د�ت  �سمن  وذلك  مدريد،  يف  و�إ�سبانيا  مان�س�سرت 

كاأ�س �لعامل �ملقررة �ل�سيف �ملقبل يف رو�سيا.
وت�سمنت ت�سكيلة 27 لعبا 5 فقط يلعبون يف �لدوري �لأرجنتيني، 
مهاجم  وبينهم  �لأوروبية  �لقارة  يف  �لعظمى  �لغالبية  تلعب  فيما 
من  �لأول  منذ  علم  �لذي  هيغو�ين  غونز�لو  �لإيطايل  جوفنتو�س 

�أ�سهر، وغاب  �ل�سهر �حلايل باأنه عائد للمنتخب للمرة �لأوىل منذ 9 
عن �لت�سكيلة �لتي يقودها جنم بر�سلونة �لإ�سباين ليونيل مي�سي، �رشيك 

�نرت �ليطايل ماورو  باولو ديبال وهد�ف  هيغو�ين يف هجوم جوفنتو�س 
با�ستوري. خافيري  �لفرن�سي  جرمان  �سان  باري�س  و�سط  ولعب  �يكاردي، 

ويختتم منتخب �لرجنتني ��ستعد�د�ته لكاأ�س �لعامل بلقاء م�سيفه �ل�سهيوين يف 9 
�لر�بعة �لتي ت�سم جو�ن، ووقعت �لأرجنتني �ملتوجة بكاأ�س �لعامل مرتني 1978 و1986 يف �ملك�سيك يف �ملجموعة 

�ي�سلند� وكرو�تيا ونيجرييا.        
.............................................................

ا�ضتدعاء عنا�ضر جديدة لل�ضامبا يف غياب نيمار
للمبار�تني  �لدعوة لالعبني جدد  لتوجيه  نيمار  �لنجم  �إ�سابة  تيتي  �لقدم  �لرب�زيلي لكرة  ��ستغل مدرب �ملنتخب 
�آخر  تالي�سكا وويليان جوزيه، وهي  و�أملانيا يف 23 و27 مار�س �حلايل، خ�سو�سا  �لوديتني �سد رو�سيا  �لدوليتني 
لئحة ي�ستدعيها تيتي قبل �لإعالن مطلع ماي �ملقبل عن �لالئحة �لنهائية لل�سيلي�ساو �ل�ساعي �إىل �إحر�ز لقب 
عاملي �ساد�س يف مونديال رو�سيا يف �لفرتة بني 14 جو�ن و15 جويلية �ملقبلني، وكان مقرر� �أن يك�سف تيتي عن 
لئحته يف �لثاين مار�س، بيد �نه �أرجاأ ذلك 10 �أيام للوقوف على تطور �حلالة �ل�سحية لنجمه وباري�س �سان جرمان 
�لنادي  مد�فع  وكذلك  �لقدم،  م�سط  ك�رش يف  لعملية جر�حية ملعاجلة  �ل�سهر  هذ�  �لذي خ�سع  نيمار  �لفرن�سي 

�لباري�سي ماركينيو�س ولعب و�سط مان�س�سرت �سيتي �لنكليزي فرناندينيو قبل �أن يوجه �لدعوة لهما.
وقرر تيتي ��ستدعاء 25 لعبا للمبار�تني �لوديتني بدل من 23 لعبا �لذين يتم ��ستدعاوؤهم عادة، وذلك من �أجل 
جتربة �أكرب عدد من �لالعبني قبل �لإعالن عن �لالئحة �لنهائية للعر�س �لعاملي، ووجه تيتي �لدعوة �ىل مهاجم 
ريال �سو�سييد�د �ل�سباين ويليان جوزيه للمرة �لأوىل وذلك ب�سبب مو�سمه �جليد مع فريقه يف �لليغا. يف �ملقابل، 
�سبق لتالي�سكا �لذي يتاألق ب�سكل لفت مع فريقه ب�سيكتا�س �لرتكي �ن ��ستدعي ل�سفوف �ملنتخب خلو�س مبار�تني 
�أبرز �لغائبني عن �لالئحة حيث  �أليك�س �ساندرو  وديتني عام 2014، ويبقى �ملد�فع �لأي�رش جلوفنتو�س �ليطايل 
�لرب�زيل مع رو�سيا يف 23 �حلايل يف  لوي�س، وتلعب  �تلتيكو مدريد �ل�سباتي فيليبي  ف�سل عليه �ملدرب مد�فع 
مو�سكو، قبل �لتوجه �إىل برلني ملو�جهة �أملانيا وديا للمرة �لوىل منذ خ�سارتها �ملذلة �أمامها 1-7 ن�سف نهائي 
مونديال 2014. وي�ستهل �ملنتخب �لرب�زيلي م�سو�ره يف �ملونديال مبو�جهة �سوي�رش� يف رو�ستوف يف 17 جو�ن قبل 
مو�جهة كو�ستاريكا يف �سان بطر�سبورغ يف 22 منه ثم �رشبيا يف مو�سكو يف 27 منه �سمن مناف�سات �ملجموعة �ل

خام�سة.                                     



فنيالأربعا ء 14مار�س 2018 املوافـق   لـ25 جمادىالثاين  1439ه 15

لوحات ُت�سّور رحالت �سيد �سلطان عثماين مبتحف �سويدي
ت�صكل اللوحات التي ت�صور رحالت �صيد ال�صلطان الـ 19 حممد الرابع اإحدى اأبرز مقتنيات متحف »نوردي�صكا« يف العا�صمة 

ال�صويدية �صتوكهومل وتلقى اللوحات الع�صرين -التي ر�صمت قبل361 عاما يف عهد ال�صلطان حممد الرابع )1642-1693( 
وتعك�س ثقافة الدولة العثمانية ومملكة ال�صويد- اهتماما كبريا من قبل زوار املعر�س.

وقالت مديرة متحف نوردي�سكا 
»اأوال كارين فاربرغ« اإن اللوحات 
التي ت�سور رحالت �سيد حممد 
حيث  من  بثمن  تقدر  ال  الرابع 
الرتكية  للثقافتني  اإبرازها 

العثمانية وال�سويدية.
واأ�سافت اأن اللوحات ر�سمت من 
قبل كالي�س راالمب الذي �سغل 
من�سب �سفري ملك ال�سويد كارل 
االآ�ستانة  اإىل  غو�ستاف  العا�رش 
الدولة  عا�سمة  )اإ�سطنبول( 
اأن  واأو�سحت  اآنذاك  العثمانية 

املجموعة املكونة من ع�رشين 
»رحلة  ا�سم  حتمل  زيتية  لوحة 
ال�سيد امللكية ل�ساحب اجلاللة 
فاربرغ  حممد«ولفتت  ال�سلطان 
اللوحات  من  لوحة   15 اأن  اإىل 
الأ�رشة  ملكيتها  تعود  الع�رشين 
راالمب، اإال اأن املتحف ي�ستطيع 
عر�س تلك اللوحات ب�سكل دائم 
مبوجب اتفاقية مع العائلة، بينما 
اخلم�س  اللوحات  ملكية  تعود 
االأخرى للمتحف الذي ا�سرتاها 

يف مزاد علني عام 1988.

اأن  املتحف  مديرة  وذكرت 
املوكب  فخامة  ت�سور  اللوحات 
الرابع  حممد  يرافق  كان  الذي 
كان  التي  ال�سيد  رحالت  يف 
�سمال  )والية  اأدرنة  اإىل  يجريها 

غربي تركيا( خريف 1657.
واأ�سافت فاربرغ اأن جلنة بحثية 
على  البحوث  بع�س  اأجرت 
وخل�ست   ،2003 عام  اللوحات 
قد  الزيتية  اللوحات  اأن  اإىل 
مملكة  يف  االأغلب  على  ر�سمت 

ال�سويد.

الربعم  » حممد حالب »  حنجرة االن�ساد  ... 
اإح�سا�س فذ واأداء فني جاد من الطراز االأول 

اأول ن�ساط ر�سمي خطيبة االأمري هاري مع 
امللكة اإليزابيث

ال�سغري  الربعم  يرتقب 
 « حالب  حممد   « املوهوب 
االأمل والفرح من اأي ناحية من 
نواحي احلياة ، املن�سد الواعد 
احلجل  لعني  املرتقب  والنجم 
والية امل�سيلة يف �سماء االبداع 
الهادف  اال�سالمي  واالإن�ساد 

من�سد �سيكون له �ساأن عظيم.
حكاية الربعم »حممد حالب » ، 
�ساحب الـ11  ربيعا ،ع�سو فرقة 
اال�سالمية  الك�سفية  ال�سالم 
 .، احلجل  عني  لبلدية  الفنية 
بعد  باالإن�ساد  اهتمامه  تطور 
كان  حيث   ، املدر�سة  دخوله 
ي�سارك يف امل�سابقات املدر�سية 
بعني  بومدين  هواري  مبدر�سة 
احلجل التي يدر�س فيها بق�سم 
ج   « ابتدائي  اخلام�سة  ال�سنة 
منها  رحلته  انطلقت  والتي    «

ب�سوته  االأنظار  اإليه  جلب  اأين 
يف  الفريد  واأ�سلوبه  اخلفاق 
اال�سالمية  االأنا�سيد  تاأدية 
الفتى   ، الدينية  واملواويل 
و�ساحب  قوي  من�سد  املوهبة 
موهبة واإح�سا�س فذ و اأداء فني 
قدرة  له  االأول  الطراز  جاد من 
كبرية على االن�ساد بف�سل طول 
النف�س ، تغلغل حب االإن�ساد يف 
قلبه و تعزز حب الكلمة الهادفة 
لديه منذ نعومة اأظافره ال�سيما 
عبد  القدير  املعلم  والده  اأن 
احلميد  مربي االأجيال هو من 
�سجعه ودعمه اأين طور موهبته 
لها  مبمار�سته  الوقت  مع 
هذه  يف  �سبقوه  مبن  واحتكاكه 
املهنة واملعروفني على م�ستوى 

ال�ساحة االن�سادية .
خل�صر بن يو�صف 

�ساركت االأمريكية ميغان ماركل، خطيبة 
االأمري هاري، اأول اأم�س يف اأول ن�ساط 
اإليزابيث  بريطانيا  ملكة  مع  ر�سمي 
الثانية، منذ اإعالن اخلطبة ثم الزواج. 
املنتظر  زوجها  اإىل  ماركل  وان�سمت 
واآخرين من كبار اأفراد االأ�رشة املالكة، 
بينهم االأمري ت�سارلز والد االأمري هاري 
وزوجته  االأكرب  �سقيقه  وليام  واالأمري 
الكومنولث  لدول  قدا�س  يف  كيت، 
وكانت  بلندن.  اآبي  و�ستمن�سرت  بكني�سة 
ماي  ترييزا  الربيطانية  الوزراء  رئي�سة 
العام  االأمني  �سكوتالند،  وباتري�سيا 
من  موؤلف  جتمع  بني  من  للكومنولث 

اأكرب  القدا�س،  ح�رشوا  �سخ�س  األفي 
جتمع ديني �سنوي يف اململكة املتحدة 
تالميذ  من   800 من  اأكرث  اأي�ساً  ي�سم 
اإليزابيث  وامللكة  وال�سبان.  املدار�س 
هي زعيمة الكومنولث منذ 1952، ويقول 
املنظمة،  جناح  ترى  اإنها  م�ساعدوها 
اأكرث  ميثلون  53 ع�سواً  االآن  ت�سم  التي 
من 2.4 مليار ن�سمة، واحداً من اأعظم 
من  اأكرث  وزارت  امللكية،  اإجنازاتها 
200 مرة بلدان الكومنولث خالل فرتة 
حكمها املمتدة لنحو 66 عاماً، اإذ زارت 
كل دول الكومنولث با�ستثناء الكامريون 

ورواندا.

دعوات الإطالق �سراح فريق م�سرحية »�سليمان خاطر« مب�سر

»بالك بانرث« يوا�سل ت�سدر اإيرادات ال�سينما 
يف اأمريكا ال�سمالية

تتوا�سل اأ�سداء التفاعل يف م�رش 
عمل  فريق  �سجن  ق�سية  مع 
م�رشحية »�سليمان خاطر« بتهمة 
اإهانة اجلي�س، وهو ما دفع عددا 
بيان  الإ�سدار  امل�رشحيني  من 
الفتاح  عبد  الرئي�س  فيه  نا�سدوا 
الفريق  �رشاح  اإطالق  ال�سي�سي 
كاتب  الع�سكرية  النيابة  وحب�ست 
وخمرج  عاطف  وليد  العر�س 
اجلارحي  اأحمد  امل�رشحية 
التحقيق   ذمة  على  يوما   15
اأن  امل�رشحيني  بيان  يف  وورد 
من  جمموعة  »قدمته  العر�س 

لنموذج  وتقديرا  حبا  ال�سباب 
البوا�سل،  م�رش  جلنود  م�رشف 
القوات  لدور  وتبجيال  واإعزازا 
احلفاظ  يف  امل�رشية  امل�سلحة 
الوطن«واعتربوا  حدود  على 
ميكن  الذي  الوحيد  »اخلطاأ  اأن 
يتمثل  فيه  وقعوا  قد  يكونوا  اأن 
القوات  مالب�س  ا�ستخدام  يف 
امل�سلحة دون ت�رشيح، فهو خطاأ 
ب�رشورة  اإليه  تنبيههم  ميكن  كان 
احل�سول على هذا الت�رشيح دون 
اللجوء اإىل توجيه اتهام ينال من 
انتمائهم  اإىل  وي�سيء  وطنيتهم 

الذي ال ن�سك فيه اإطالقا«.
من  جماعة  البيان  ووقع 
املخرج  بينهم  امل�رشحيني، 
واملخرج  املنعم  عبد  نا�رش 
حممد  والناقد  ال�سيد  ع�سام 
�سالح  معتزة  والفنانتان  الروبي 

عبد ال�سبور و�سماء اإبراهيم.

بالغات �صد مثقفني

وتقدم املحامي امل�رشي �سمري 
بثالثة  املا�سي  �سربي اخلمي�س 
ونيابة  العام  النائب  اإىل  بالغات 

اأمن الدولة العليا واملدعي العام 
املطرب  من  كل  �سد  الع�سكري 
موؤخرا  الإطالقه  ع�سام،  رامي 
م�سيئة  �سربي  اعتربها  اأغنية 
اإىل الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي، 
ن�سوان  »خري  ديوان  و�ساحب 
االأر�س« ال�ساعر جالل البحريي، 
م�رشحية  وموؤلف  وخمرج 

»�سليمان خاطر«.
ال�ساعر  اإن  البالغ  مقدم  وقال 
ديوانه  يف  تناول  البحريي  جالل 
امل�سلحة  للقوات  فجة  »اإهانة 
على  فيه  وتطاول  امل�رشية، 
عن  اهلل  ر�سول  �سيدنا  و�سف 
باأنهم  واالأبطال  ال�سجعان  هوؤالء 

خري اأجناد االأر�س«.
»�سليمان  م�رشحية  وعر�ست 
املا�سي  فيفري  يف  خاطر« 
االأندية  اأحد  يف  مب�رشح 
ال�سوء  ت�سلط  وهي  الريا�سية، 
قتل  م�رشي  جندي  حياة  على 
اإ�رشائيليني  ب�سالحه �سبعة جنود 
 1986 جانفي  ويف   1985 عام 
اأن  امل�رشية  ال�سلطات  ذكرت 
�سليمان خاطر انتحر يف �سجنه، 
العام  الراأي  يتقبله  مل  اأمر  وهو 

حينها.

واملغامرة  احلركة  فيلم  يوا�سل 
بانرث«  »بالك  العلمي  واخليال 
يف  ال�سينما  اإيرادات  ت�سدر 
الرابع  لالأ�سبوع  ال�سمالية  اأمريكا 
مليون   41.1 حمققاً  التوايل  على 
يف  البطولة  دور  ويلعب  دوالر 
ومايكل  بوزمان  ت�سادويك  الفيلم 
ومن  نيونغو،  ولوبيتا  جوردان  بي. 

اإخراج ريان كوغلر.
الفيلم  الثاين  املركز  يف  وجاء 
تامي«  اإن  »رينكل  اجلديد  اخليايل 
حمققاً اإيرادات بلغت 33.3 مليون 
دوالر والفيلم بطولة اأوبرا وينفري 
كالينغ  وميندي  ويذر�سبون  وري�س 

ومن اإخراج اإيفا ديفورين وجاء يف 
املركز الثالث فيلم الرعب اجلديد 
»�سرتينجرز:بري اآت نايت«، بطولة 
ومارتن  هندريك�س  كري�ستينا 
جوهان�س  واإخراج  هندر�سون 
 10.5 بلغت  باإيرادات  روبرت�س، 

مليون دوالر.
والغمو�س  االإثارة  فيلم  وتراجع 
»رد �سبارو«، بطولة جنيفر لوران�س 
وماتيا�س  اإيدغريتون  وجويل 
فران�سي�س  اإخراج  ومن  �سونارت�س 
اإىل  الثاين  املركز  من  لوران�س 
االأ�سبوع،  هذا  الرابع  املركز 
باإيرادات بلغت 8.2 مليون دوالر.
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ترجمة كتاب فالريي غونزال�س جماليات الفن والعمارة الإ�سالميني

تاريخ حديث

هل عجلت رحلة �سامبليون اإىل م�سر بوفاته؟

جماليات الفن والعمارة الإ�سالميني عنوان كتاب جديد �سادر عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب �سمن امل�سروع الوطني للرتجمة العلوم 
الإن�سانية تاأليف فالريي غونزال�س وترجمته للعربية كارولني توما�س.

وكالت

التاريخ الإ�سالمي  
املوثق

يف  توما�س  املرتجمة  وت�شري 
هذا  يقراأ  من  اأن  اإىل  مقدمتها 
ال�شارخ  التناق�س  يلم�س  الكتاب 
بني ال�شورة التي ير�شمها الكتاب 
بالوثائق  الإ�شالمي  التاريخ  عن 
وال�شورة التي ير�شمها الإرهابيون 
الكتاب  لري�شخ  الإ�شالم  با�شم 
عن  اجلميلة  الأوىل  ال�شورة 

الإ�شالم.

اجلمال يف اإطار 
احل�سارة الإ�سالمية

عليه  يطلق  ما  الكتاب  ويعالج 
اإطار  يف  اجلمال  علم  ا�شم  عادة 
يهتم  حيث  الإ�شالمية  احل�شارة 

با�شم  املعروف  العلمي  بالفرع 
علم الظاهرات اجلمالية اأي فهم 
وما  الفن  اإىل  الو�شول  طريقة 

يحتويه العمل الفني من فن.

التجربة اجلمالية لدى 
العرب وامل�سلمني يف 

الع�سور الو�سطى

خم�شة  اإىل  الكتاب  ويق�شم 
وتطبيقي  نظري  بني  ف�شول 
فيقدم الف�شل الأول حتليال لفكر 
امل�شلمني  الفال�شفة  من  اأربعة 
وابن  حزم  ابن  وهم  امل�شهورين 
الهيثم  وابن  ر�شد  وابن  �شينا 
�شاملة  روؤية  عر�س  اإىل  ويهدف 
اجلمال  مقاربة  طرائق  ل�شتى 
العرب  لدى  اجلمالية  والتجربة 
الو�شطى،  الع�شور  وامل�شلمني يف 
الكتاب  من  الثاين  الف�شل  اأما 
حكاية  جماليات  اإىل  فيتطرق 

الكرمي  القراآن  يف  �شليمان  النبي 
اإىل  اإ�شافة  منطي  فني  كنموذج 
اجلمالية  اجلوانب  بع�س  عر�س 

يف احلكاية ال�شليمانية.
وينتقل الكتاب يف الف�شلني الثالث 
جماليات  فهم  يف  للبحث  والرابع 
احلمراء  بق�رص  ال�شفراء  قاعة 
�شوء  يف  بالأندل�س  غرناطة  يف 
ويقدم  اجلمالية  الظاهرات  علم 
تعج  التي  للقاعة  جماليا  تف�شريا 
خ�شبية  قبة  تتوجها  بالزخرفات 
الكتاب  وي�شري  اجلمال  �شاحرة 
التمثيل  من  يخلو  الق�رص  اأن  اإىل 
اجلمايل املبا�رص فيما خال بع�س 
ال�شخ�شية  والر�شومات  القناطر 
جماليات  وتتج�شد  اجلدارية 
الق�رص يف نظام ديناميكي ب�رصي 
منبثق  واملجازات  الكنايات  من 
ونقو�س  ت�شميم  بني  التفاعل  من 
اإىل  الناظر  روؤية  يحكمان  ن�شية 
احل�شي  امل�شتويني  على  البناء 

واملعريف.

املنظومة اجلمالية 
الدللية للنقو�س 
واخلطوط يف الفن 

الإ�سالمي

اخلام�س  الف�شل  وخ�ش�س 
اجلمالية  املنظومة  عن  للحديث 
واخلطوط  للنقو�س  الدللية 
حيث  من  الإ�شالمي  الفن  يف 
وقيمتهما  الروحي  �شداهما 
وال�شوفية  والرتبوية  الرمزية 
تبعا  ال�رصفية  احل�شية  حتى 
اللذين  املبنى  اأو  املكان  لوظيفة 
فالريي  اأن  يذكر  يزينانهما. 
اإ�شبانية  م�شت�رصقة  غونزال�س 
يف  الدكتوراه  �شهادة  على  حائزة 
العلوم الإن�شانية من جامعة ايك�س 
اإن بروفن�س باإ�شبانيا ومتخ�ش�شة 
لها  العربي  الوطن  ق�شايا  يف 
حتف  اأبرزها  من  عدة  موؤلفات 

املياه يف الأندل�س ومياه املغرب 
اإ�شافة اإىل عدد كبري من املقالت 
واجلمال  الفن  تاريخ  حول 
توما�س  كارولني  اأما  الإ�شالميني 
حائزة  بريطانية  مرتجمة  فهي 

دبلوما يف الرتجمة والتعريب من 
جامعة دم�شق و�شهادة من جامعة 
بريطانيا يف تدري�س  كامربدج يف 
الناطقني  لغري  الجنليزية  اللغة 

بها.

�شيء  كل  اإنها  كله مل�رص،  كياين  »اإن 
جان- كتبه  �شطر  يل«،  بالن�شبة 

م�شمون  يف  �شامبليون  فران�شوا 
اأثناء زيارته مل�رص عام  ر�شالة كتبها 
باري�س، خل�س  �شقيقه يف  اإىل   1828
ا�شمه  ربط  مل�رص  خا�شا  ع�شقا  به 
عن  متخ�شت  متالزمة  يف  حيا  بها 
م�رص  تاريخ  درا�شة  علم  تاأ�شي�س 
البع�س  ربط  عندما  وميتا  القدمي، 
و�رصبه  مل�رص  بزيارته  وفاته  �شبب 

من ماء النيل.
م�رص  تاريخ  اأغوار  �شرب  ا�شتع�شى 
منذ  قرونا،  اجلميع  على  القدمي 
امل�رصية  باللغة  ن�س  اآخر  نُق�س  اأن 
جزيرة  يف  »الهريوغليفية«  القدمية 
فيلة، جنوبي م�رص، عام 394 ميالديا، 
»املقد�شة«  امل�رصيني  لغة  وماتت 
ا�شتجاب  حتى  كهنتها،  اآخر  مبوت 
جلهود   1822 عام  ر�شيد«  »حجر 
احلياة  لتُبعث  �شامبليون،  الفرن�شي 
القدمي.  م�رص  تاريخ  يف  جديد  من 
عام  دي�شمرب   23 فى  �شامبليون  ُوِلد 
1790 يف مقاطعة فيجاك الفرن�شية، 
خ�ش�س  اإذ  الكتب،  بيع  امتهن  لأب 
ملزاولة  مكانا  املدينة  عمدة  له 
مهنته، مل يتمّكن �شامبليون، امللّقب 
بـ«ال�شغري« للتفرقة بينه وبني �شقيقه 
�شامبليون،  جاك-جوزيف  الأكرب 
الر�شمي نظرا  بالتعليم  من اللتحاق 
ل�شطراب الأحوال يف اأعقاب الثورة 
خا�شة  درو�شا  فتلقى  الفرن�شية، 
ثم  واليونانية،  الالتينية  اللغتني  فى 
اإىل مدينة جرونوبل لاللتحاق  انتقل 
يعمل  �شقيقه  وكان  ثانوية،  مبدر�شة 
الفرن�شى،  البحوث  معهد  فى  باحثا 
عاما   13 �شن  فى  �شامبليون  وبداأ 
العربية  اللغات  بدرا�شة  الهتمام 

والكلدانية وال�رصيانية والعربية.
توا�شل �شامبليون مع العامل جوزيف 
�شكرتري  من�شب  �شغل  الذى  فورييه، 
نابليون  حملة  خالل  العلمية  البعثة 

 ،)1801-1798( م�رص  على  بونابرت 
اأن  بعد  التاريخ،  درا�شة  اإىل  ودفعه 
وبحوثه  اخلا�شة  جمموعته  اأثارت 
�شامبليون،  واإعجاب  ف�شول  العلمية 

فوقع فى غرام م�رص وتاريخها.

»امل�ساألة الآن يف حوزتي«

جمد  نحو  التنازيل  العد  بداأ 
�شامبليون عندما عرث �شابط يدعى 
حملة  خالل  بو�شار،  فران�شوا  بيري 
بونابرت على م�رص، على حجر اأثناء 
اإجراء حت�شينات ع�شكرية يف مدينة 
ر�شيد فى 19 جويلية عام 1799، وهو 
عام  اإىل  يعود  ملكي  ملر�شوم  نق�س 
196 ميالديا �شدر فى مدينة »منف« 
بطليمو�س اخلام�س،  للحاكم  تخليدا 
ليقراأه  كتابات  بثالث  كهنة  كتبه 
امل�رصيني  من  واخلا�شة  العامة 
فجاء  اليونانية،  احلاكمة  والطبقة 
الن�س مدونا بالكتابات: الهريوغليفية 
م�رص  فى  الر�شمية  اللغة  )وهي 
)وهي  والدميوطيقية  القدمية(، 
الكتابة ال�شعبية فى م�رص القدمية(، 
واليونانية القدمية )وهي لغة الطبقة 

احلاكمة(.
معرفته  من  �شامبليون  ا�شتفاد 
باللغة اليونانية يف مقارنة الن�شو�س 
الثالثة، وا�شتطاع بعد عناء اأن ي�شل 
ال�شعيدين  على  بنائية،  قراءة  اإىل 
وترجمته،  للن�س  وال�شوتي،  اللغوي 
درا�شة  من  اخليط  طرف  ملتقطا 
الأكرث  اعتربها  التي  القبطية،  اللغة 
وكان  القدمية.  امل�رصية  للغة  قربا 
يف  رو�س«  »�شان  كني�شة  �شادف  قد 
بها  باري�س، وا�شتمع  اإحدى �شواحي 
لأول مرة فى حياته اإىل قدا�س باللغة 
بو�شار  يدعى  �شابط  عرث  القبطية. 
م�رص  على  بونابرت  حملة  خالل 
على حجر يف مدينة ر�شيد عام 1799 
اأثناء اإجراء حت�شينات ع�شكرية وفى 

�شامبليون  اأم�شك   1822 �شبتمرب   14
�شارع  يف  بيته  من  وخرج  بورقه، 
مازارين فى باري�س م�رصعا اإىل حمل 
النقو�س  اأكادميية  يف  �شقيقه  عمل 
ال�شهرية  عبارته  قائال  والآداب، 
و�شعت  حوزتي،  فى  الآن  :«امل�شاألة 
مغ�شيا  و�شقط  املو�شوع«  على  يدي 

عليه.
فى  بحثه  نتائج  �شامبليون  كتب 
»خطاب  با�شم  يُعرف  �شهري  خطاب 
اأكادميية  اأمني  دا�شييه«،  ال�شيد  اإىل 
�شبتمرب   27 فى  والفنون،  العلوم 
يف  �شامبليون  يك�شف  مل   ،1822 عام 
من  �شغري  جزء  عن  �شوى  حمتواه 
حاجة  فى  كان  لأنه  نظرا  اكت�شافه، 

اإىل اإجراء مراجعة لبع�س النتائج.

»رحلة طال انتظارها«

ن�رص  اأن  بعد  جناحه  �شامبليون  كلل 
يف  ر�شيد  حجر  لن�س  كاملة  ترجمة 
الذي  العام  نف�س  وهو   ،1828 عام 
فرن�شية-تو�شكانية  بعثة  فيه  ت�شكلت 
راأ�شهم  على  ع�شوا،   12 �شمت 
م�رص  زيارة  هدفها  �شامبليون، 
والتاأكد  قرب،  عن  اآثارها  ودرا�شة 
من جناح م�رصوع �شامبليون يف قراءة 
وجها  القدمية  امل�رصية  الن�شو�س 

لوجه.
وطاأت البعثة اأر�س مدينة الإ�شكندرية 
فى 18 اأوت عام 1828، وبعد و�شول 
ر�شالة  كتب  م�رص،  اإىل  �شامبليون 
»اإننى  فيها:  يقول  الأكرب  �شقيقه  اإىل 
قدر  اجلو  حرارة  درجة  اأحتمل 
ا�شتطاعتي، يبدو اأننى قد ولدت فى 
مالمح  يرون  فالأجانب  البلد،  هذا 
قبطي  رجل  مبالمح  اأ�شبه  وجهي 
يف  �شامبليون  ويقول  )م�رصي(«. 
وردت   ،1828 اأوت   22 بتاريخ  ر�شالة 
خالل  واليوميات  »الر�شائل  �شمن 
املوؤرخة  جمعتها  التي  م�رص«  رحلة 

اأر�س  وطاأت  »لقد  هارتلنب:  هرمني 
اإليها  نف�شي  تاقت  التي طاملا  م�رص 
كاأم حنون.  وا�شتقبلتني  اأوت،   18 يف 
ب�شحة  الأرجح  على  �شاأحتفظ 
ماء  من  ظماأي  رويت  كما  جيدة، 
ترعة  عرب  ياأتي  الذي  الرطب  النيل 
البا�شا )حممد  اأمر  التي  املحمودية 
علي( ب�شقها«. دامت رحلة �شامبليون 
خاللها  اكت�شف  �شهرا   18 م�رص  فى 
اأثريا، وكتب تفا�شيل  خم�شني موقعا 
ونتائج رحلته فى �شتة جملدات كبرية 
�شجل  النوبة«،  و  م�رص  »اآثار  بعنوان 
زيارته  عن  اليومية  م�شاهداته  فيها 
وتعليقاته  القدمية،  امل�رصية  لالآثار 
التاريخية  والن�شو�س  التف�شيلية، 
خطوة بخطوة خالل اإعادة اكت�شاف 
اأخرى  ر�شالة  وكتب  القدمية،  م�رص 
جمعت  »لقد  فيها:  يقول  ل�شقيقه 
ويف  كله«.  العمر  تكفيني  اأعمال 
م�رص  اأر�س  مودعا  الأخرية  ر�شالته 
الإ�شكندرية  مدينة  من  الأبد  اإىل 
بتاريخ 28 نوفمرب 1829 قال: »اأخريا 
اأر�شه  بتوديع  العظيم  اآمون  �شمح يل 
الثاين  يف  م�رص  �شاأغادر  املقد�شة، 
اأو الثالث من دي�شمرب بعد اأن غمرين 
بكل  واملعا�رصون  القدامى  اأهلها 
جميعا  نحن   .. ومعروف.  جميل 
من  مبزيد  واأ�شعر  جيدة،  �شحة  يف 
والعوا�شف  الزوابع  ملجابهة  القوة 
البحار  اأعايل  يف  �شتعرت�شنا  التي 
 . املالحة..  من  ال�شهر  هذا  خالل 
اأعتى  ما هو  لتحمل  م�شتعدون  نحن 
روؤية  �شبيل  يف  الهائجة  الأمواج  من 

فرن�شا من جديد«.
باري�س، وح�شل  اإىل  �شامبليون  وعاد 
و  النقو�س  اأكادميية  ع�شوية  على 
وُعني   ،1830 �شنة  ماي  فى  الآداب 
دى  »الكوليج  فى  اأ�شتاذ  من�شب  يف 
يـُلق �شوى  فران�س« �شنة 1831، و مل 
الكر�شي  فى  معدودة  حما�رصات 
اأن�شئ خ�شي�شا له يف درا�شات  الذي 

ما  �رصعان  اإذ  القدمي،  م�رص  تاريخ 
وتدهور  مر�شه  ظروف  ا�شطرته 
حالته ال�شحية اإىل التوقف عن اإلقاء 

حما�رصاته اإىل الأبد.

»اأ�سباب الوفاة«

وفاة  اأ�شباب  ب�شاأن  اجلدل  كرث 
الفرن�شي  املوؤرخ  ويقول  �شامبليون، 
»�شامبليون  كتابه  يف  لكوتور  جان 
»ال�ُشل  مر�س  اإن  نور«  من  حياة 
جميعا،  الأ�شباب  اأهم  كان  الرئوي 
املعروفة  رئته  ه�شا�شة  عن  ف�شال 
منذ فرتة طويلة«. وي�شيف لكوتور: 
»اإن حمنة املناخ القا�شي للغاية التي 
فر�شت عليه يف بداية عام 1830 لدى 
عودته من م�رص )بعد مروره من جو 
لثلج  وتعر�شه  اخلانق  الإ�شكندرية 
فرن�شا  يف  ال�شحي  تولون  حمجر 
يف  ق�شوته  ت�شور  ميكن  ل  �شتاء  يف 
لن�شف  برودة  والأكرث  العام،  ذلك 
قرن كامل( حول الوهن ال�شحي اإىل 
املتخ�ش�شون  رف�س  قاتل«.  مر�س 
اعتبار  ل�شامبليون  املعا�رصون 
تطرحه  كانت  التي  الإغماء  حالت 
حدث  مثلما  لآخر،  حني  من  اأر�شا 
ت�شخي�شا   ،1822 �شبتمرب   14 يوم  يف 
ال�ُشل،  مبر�س  لإ�شابته  اإكلينيكيا 
ال�شكري،  مبر�س  مري�شا  كان  فقد 
النقر�س  مر�س  اأزمات  عن  ف�شال 
التي ع�شفت بال�شبع �شنوات الأخرية 
التقارير  اأ�شارت  ح�شبما  حياته،  من 

الطبية وقتها.
اإىل  دعت  عديدة  اأ�شباب  توجد  كما 
اإقامته يف م�رص،  باأن فرتة  العتقاد 
ماء  من  و�رصبه  املناخية،  وظروفها 
تكن  مل  طعام  من  تناوله  وما  النيل، 
غريبة عن التدهور املفاجئ ل�شحته، 

وفقا لالكوتور.
كروفيليه  الفرن�شيون،  الأطباء  وقدم 
ت�شخي�شا  وروبري،  ودبرو�شيه 

ال�شحية  �شامبليون  حلالة  وو�شفا 
وهن  حالة  للغاية،  معقد  »مر�س   :
يف  البقاء  ال�شكري،  مر�س  ب�شبب 
مع  النفعالت  ال�شحي،  احلجر 
امل�شتمر  الإرهاق  الثورة،  اأحداث 
والإح�شا�س الدائم باأن املوت يقرتب 
اأ�شبابا معنوية لها  منه، تعد جميعها 
ال�شكري،  مري�س  على  كبرية  اآثار 
ال�شيء  اجلروح  التئام  عن  ف�شال 
الذي ي�شاعد يف انت�شار مر�س ال�ُشل 
مر�س  :«تفاُقم  واأ�شافوا  الرئوي«. 
واجهت  التي  واملحن  النقر�س، 
)اإىل  املرهقة  ورحلته  �شامبليون 
م�رص( والأجواء ال�شيئة داخل مقابر 
كميات  و�رصب  )الفراعنة(  ملوك 
ت�شبب  ذلك  كل  النيل،  ماء  من  كبرية 
يف اإ�شابته مبر�س الكبد الذي جرى 
اإىل  ت�شخ�شيه متاأخرا جدا، واأو�شله 
القرب«. ظل هذا العتقاد �شائعا منذ 
هوتان  طرح  حتى  �شامبليون  وفاة 
يف  املتخ�ش�س  الطبيب  اأ�رصفيان، 
جامعة كوليدج لندن امللكية، فر�شية 
جديدة ن�رصتها دورية »الف�شيولوجيا 
اأن  اإىل  ت�شري  ال�رصيرية«  الع�شبية 
اإ�شابته  ب�شبب  كانت  �شامبليون  وفاة 
عن  ناجم  ع�شبي  مر�س  باأعرا�س 
احلركية،  الع�شبية  اخلاليا  يف  خلل 

وخاليا الدماغ واحلبل ال�شوكي.
موقع  بح�شب  اأ�رصفيان،  ويقول 
»�شيان�س اإيتافينري« الفرن�شي املعني 
»موت  وال�شحة:  العلوم  ب�شوؤون 
اإ�شابته  اإىل  يعزى  مبكرا  �شامبليون 
بعد  ال�شديدين  والإرهاق  بالتعب 
زيارة م�رص، ما يرجح اأن �شبب الوفاة 
الت�شلب  مبر�س  اإ�شابته  عن  ناجم 

ال�شموري اجلانبي«.

وكالت
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كتب نبهاين باللغة الفرن�سية فقط، 
ر  �سعا اأ وكتبه مل تعّرب- 
فرن�سا- دار  عن  �سدر  �سبي، 

1935م.�سكاوى  �سنة  اإفريقيا 
النزعة  العربي، �سدر عن كراري�س 
�سنة  بفرن�سا  اجلديدة،  الإن�سانية 
�سدر  يت�ساءلون،  1954م.الأفارقة 
يف باري�س عام 1955.بال�سرتاك مع 
اجلرنال جان �ساربونو، برومثيو�س 
الإن�سانية، �سدر  م�ستقبل  ملك  هو 
عام 1957م، وبرومثيو�س هو �سخ�س 
يف امليثولوجيا اليونانية �رسق النار 
فهو  للب�رس،  واأعطاها  الآلهة  من 
قيمة  من  للنار  ملا  اإليهم  حم�سن 
يف تطور ح�سارة الإن�سان. وللكتاب 
نف�سه عنوان اآخر هو: برومثيو�س اأو 
اخلال�س بالعلم ،التحديد اجلمايل 
الأ�سلي  الن�س  وهو  لالإن�سان، 
التي  الآداب  يف  الدكتوراه  لر�سالة 
ون�رست  ال�رسبون  يف  نوق�ست 
واجلزائر،  فرن�سا  بني  بالتعاون 
الكتاب  ون�رس  1967م.  �سنة  ن�رست 
اآخر هو: الإن�سان ال�سامل-  بعنوان 
فل�سفة اجلمال، باملوؤ�س�سة الوطنية 
للكتاب �سنة 1989م.اخلري وال�رّس من 
1968م،  �سنة  �سدر  القراآن،  خالل 
 ،1970 �سنة  مرتني  طبعه  واأعيد 
الوطنية  و�سنة 1984 عن املوؤ�س�سة 
للكتاب.الإ�سالم وال�سرتاكية، �سدر 
1972.فال�سفة  �سنة  اجلزائر  يف 
املوؤ�س�سة  عن  �سدر  الإ�سالم، 
الوطنية للكتاب �سنة 1980.دفاع عن 
النبي )�س(، �سدر يف اجلزائر عام 
�سدر  1982.الغزايل،  يف  ثم   ،1978
اجلامعية،  املطبوعات  ديوان  عن 
اخليام-ر�سول  1985.عمر  �سنة 
فرن�سا  يف  �سدر  العاملي،  اإيران 

1988.اخلوارج-دميقراطي  �سنة 
فرن�سا  يف  كذلك  �سدر  الإ�سالم، 
الإ�سالم  اأو  ال�سنة  اأهل  �سنة 1991، 
فرن�سا،  يف  �سدر  عليه،  امل�سادق 
�سدر  الإن�سانية،  ت.فال�سفة  د 
يف  1995.الإن�سان  �سنة  فرن�سا  يف 
�سدر  وانفتاح،  الإ�سالم-تاريخية 

يف فرن�سا �سنة 2001.

اإ�شعاع
يف  وجرائد  جمالت  يف  وكتب 
فرن�سا واجلزائر، ففي فرن�سا كتب 
Climat، France-outre- :يف

 mer، Cahier Charles
اجلزائر  ويف   .de Foucault
وهي  فل�سفية  درا�سات  يف:  كتب 
الفل�سفة  معهد  ي�سدرها  جملة 
مقالت  وكتب  العا�سمة،  باجلزائر 
 A l g è r i e - a c t u a l i t é ، يف
يف  Horizons...،و�سارك 
عن  وتلفزيونية  اإذاعية  ح�س�س 
و  اجلزائر  يف  والإ�سالم  الثقافة 
ملتقيات  يف  �سارك  كما   ، فرن�سا 
ونال  ودولية.  وطنية  وموؤمترات 
نذكر  واجلزائر  فرن�سا  يف  جوائز 
الفرن�سيني  املثقفني  جائزة  منها، 
النخل  ب�ستان  »فال�سفة  مقاله  عن 
�سعرية  1952.جائزة  �سنة  الأربعة« 
كتابه  الفرن�سية عن  الأكادميية  من 
العربي  اأغاين  اأو  العربي  »�سكاوى 
1954.اجلائزة  �سنة  املاأ�ساوية« 
اجلزائر  يف  العايل  للتعليم  الأوىل 

�سنة 1991.
املفكرين  من  النبهاين  بعترب  و 
الذين  والأوائل  الكبار  اجلزائريني 
امل�ستوى  على  الوطن  هّم  حملوا 
يف  الإ�سالمية  الأمة  وهّم  املحلي، 

الإن�سانية  وهّم  العامل،  بقاع  �ستى 
هذا  باأن  اأعتقد  لذلك  باأ�رسها، 
اأن  فعلينا  يتكلم  عندما  املفكر 
جهة،  من  هذا  بانتباه،  اإليه  ن�سغي 
اأو  غائب  لأنه  اأخرى  جهة  ومن 
الفكرية  ال�ساحة  على  مغّيب 
والثقافية على �سعيد بالده، وعلى 
�سعيد النقا�س الفكري واحل�ساري 
كان  والتي  الإ�سالمية  البلدان  يف 
على  وحتى  اخلري،  اإّل  لها  يريد  ل 
يعمل  كان  لأنه  العاملي  امل�ستوى 
على التقريب بني الثقافات والأديان 

وال�سعوب.

حمطات
الفكرية  امل�سائل  تعّددت  وقد 
التي عاجلها خالل حياته بكل روح 
ال�سوفينية،  عن  وبعيدا  متوا�سعة، 
والنغالق،  التع�سب  املثالية، 
امل�ستويات  على  تتوزع  م�سكالت 
مت�ّس  حملية  للتو:  ذكرتها  التي 
وعالقتهم  امل�سلمني  اجلزائريني 
بالأوروبيني اأثناء التواجد الفرن�سي 
باجلزائر وبعده، م�ساكل امل�سلمني 
زمن  اإىل  )�س(  النبي  وفاة  بعد 
اخللفاء الرا�سدين مرورا بالأمويني 
الفرتة  اإىل  و�سول  والعبا�سيني 
الثالثة(  الألفية  )بداية  املعا�رسة 
الّداء  مكامن  على  الأ�سبع  وا�سعا 
التي يراها �سبب اندحار امل�سلمني 

من امل�سهد احل�ساري العاملي.
جمالية  فل�سفة  نبهاين  قّدم  وقد 
»الإن�سان  كتابه  يف  �سخ�سية 
وتتعمق  حتوم  وهي  ال�سامل« 
هذه  ومفهومه.  ال�سامل  الإن�سان 
درا�سته  اأيام  منذ  تبلورت  الفل�سفة 
العا�سمة،  باجلزائر  الثانوية  يف 

يف  الأكرب  لوي�س  ثانوية  يف  ثم 
معاملها  ات�سحت  وبعدها  باري�س، 
اأخرجت  التي  الدكتوراه  يف مرحلة 
»الإن�سان  والزاخر  العميق  كتابه 
باأن  نبهاين  ويعرتف  ال�سامل«، 
الذي  ال�سامل  الإن�سان  مفهوم 
يدعو اإليه مل يكن نابعا من ثقافته 
الأ�سلية )العربية-الإ�سالمية( واإمنا 

الكتاب  لعدد من  اإىل قراءاته  يعود 
والأدباء الكال�سيكيني الغرب وهذا 
ما اأك�سبه الوعي بذاته وبالآخرين، 
لأنهم اأّثروا فيه اإىل درجة العتياد 
باأن هناك  ي�سعر  لهذا فهو  عليهم، 
جمتمعا روحيا واحدا. وغريها من 
واملتفرعة  املتو�سعة  اجلماليات 
اأرادبها  والتي  جمالت  عدة  يف 

نافذة  للم�سلمني  يفتح  اأن  النبهاين 
بكل �سدق،  الغربية  على احل�سارة 
اإىل  الجتاه  باأن  يبني  اأن  وحاول 
يتعار�س  ل  عليه  والنفتاح  الغرب 
اأن  يبدو  لكن  الإ�سالم،  روح  مع 
يتنف�سون  مازالوا  الذين  امل�سلمني 
اآثروا  الو�سطى  القرون  هواء 

ال�سبات على اليقظة.

ال�رسبي  املخرج  حمبو  يعرف 
احلروب  اأن  كو�ستوريت�سا  اأمري 
ي�سغل  ما  اأكرث  هي  اليوغو�سالفية 
اأفالمه  يف  اإليه  ويتطرق  باله 
الأر�س(  )حتت  مثل  ال�سهرية 
يعرفون  كما  معجزة(  و)احلياة 
هي  العبثية  الكوميديا  اأن  اأي�سا 
يف  املعاناة  اأبعاد  لتجاوز  �سالحه 

تلك احلروب.
ميلكي  ذا  )اأون  الأحدث  وفيلمه 
رود( الذي يعر�س خارج امل�سابقة 
القاهرة  مهرجان  يف  الر�سمية 
ا�ستثناء..  لي�س  الدويل  ال�سينمائي 
الهاج�س  هي  احلرب  تزال  فال 
الكوميديا  تزال  ول  املوؤرق 
عن  »مقتب�س  ال�سالح  هي  العبثية 
والكثري  حقيقية  ق�س�س  ثالث 

يبداأ  اجلملة  بهذه  اخليالت«  من 
تدور  اآخر  فيلما  كو�ستوريت�سا 
اإبان  �سغرية  قرية  يف  اأحداثه 
احلرب وتلعب احليوانات فيه دورا 
حموريا. ال�سيء اجلديد هنا هو اأن 
كو�ستوريت�سا يلعب اأي�سا دور البطولة 
اإخراجه  من  فيلم  يف  الأوىل  للمرة 
كو�ستوريت�سا  األفها  التي  الق�سة 
كو�ستا  �سخ�سية  حول  تدور  اأي�سا 
الذي  الب�سيط  القروي  الرجل 
يج�سده املخرج والذي تدور حياته 
املزرعة  احلليب من  تو�سيل  حول 
اجلنود  اإىل  فيها  يعي�س  التي 
القتال.  جبهات  اإحدى  يف  ال�رسب 
ب�سبب  الأحوال  ا�سطراب  ورغم 
م�ستقرة  تبدو  احلياة  فاإن  احلرب 
لكو�ستا  بالن�سبة  حمدد  وطريقها 

اأن يتزوج �سقيقة  الذي من املقرر 
اأحد اجلرنالت مبجرد عودته من 
الفيلم ثالث فرتات  يتناول  احلرب 
الأوىل  كو�ستا  حياة  من  خمتلفة 
ال�سيء ميار�س فيها  روتينية بع�س 
على  احلليب  نقل  مهام  كو�ستا 
حماره ب�سكل �سبه اآيل اإىل اأن تدخل 
تلعب   - �رسبية  اإيطالية  امراأة 
مونيكا  الإيطالية  املمثلة  دورها 
بيلوت�سي- حياته لتقلبها راأ�سا على 
الثانية من  الفرتة  لندخل يف  عقب 
تكون  والتي  القروي  الرجل  حياة 
حافلة باملخاطر واملغامرات فيما 
ل  التي  املراأة  كو�ستا يف حب  يقع 
من  ليزيد  ا�سما  الفيلم  مينحها 
يهدد  �رسا  تخفي  والتي  غمو�سها 

حياتيهما.

اأجنبت اأولد جالل �شخ�شيات حفل بهم تاريخ اجلزائر على تنوعه ، فمنهم ال�شحايف و املجاهد و الطبيب و العامل و الريا�شي و حتى الفيل�شوف ، مثل املفكر الراحل او كما لقب 
روح الفل�شفة الإ�شالمية كريبع النبهاين ، من مواليد اأولد جاّلل بب�شكرة عام 1918م، تلقى تعليمه البتدائي هناك، واأكمل تعليمه الثانوي باجلزائر العا�شمة، ثم يف باري�س 

ل الدخول اإىل اجلامعة لينال اللي�شان�س يف  بثانوية لوي�س الأكرب اأين نال �شهادة البكالوريان وعاد اإىل اجلزائر باأمر من اأبيه الذي اأراده اأن يكون تاجرا يف التمور، ولكنه ف�شّ
الفل�شفة، وا�شتغل حلوايل ع�شر �شنوات يف بيع التمور، ثم عاد اإىل فرن�شا لي�شتغل يف املطبعة الوطنية الفرن�شية. نال �شهادة الدكتوراه يف الآداب من جامعة ال�شربون يوم 09 

جوان 1967م. عمل اأ�شتاذا للفل�شفة بجامعة اجلزائر1 اإىل اأن وافته املنية عام 2005م.*

من تاريخنا الثقايف

روح الفل�سفة الإ�سالمية كريبع النبهاين يف �سطور 

»اأون ذا ميلكي رود«

احلرب ل تزال هاج�س املخرج 
ال�سربي كو�ستوريت�سا

بني  �سداقة  تن�ساأ  اأن  ميكن  هل 
الرجوع  ويريد  احلياة  غادر  رجل 
اإليها ورجل على قيد احلياة ويريد 
املخرجان  يغادرها؟ي�ستك�سف  اأن 
ودانييل  كوان  دانييل  الأمريكيان 
الغريبة  الحتمالية  هذه  �سايرنت 
مان(  اأرمي  )�سوي�س  فيلمهما  يف 
خارج  الأربعاء  اأم�س  عر�س  الذي 
مهرجان  يف  الر�سمية  امل�سابقة 
الفيلم  الدويل  ال�سينمائي  القاهرة 
الأول  الطويل  الروائي  وهو 
للمخرجني ال�سابني ينتمي اإىل فئة 
اأحداثه  وتدور  امل�ستقلة  الأفالم 
يف اأجواء خيالية غريبة للغاية حول 

�سداقة تن�ساأ بني �ساب وجثة.
هانك  ال�ساب  بقرار  الفيلم  يبداأ 
الذي يلعب دوره املمثل بول دانو 
النتحار بعد اأن تقطعت به ال�سبل 
هانك  يفاجاأ  نائية.  جزيرة  على 
بجثة جرفتها الأمواج اإىل ال�ساطئ 
يج�سدها املمثل الربيطاين دانييل 
رادكليف بطل �سل�سلة اأفالم هاري 
على  هانك  ف�سول  يتغلب  بوتر. 
رغبته يف �سنق نف�سه فينزع احلبل 
اجلثة  لتفقد  ويذهب  عنقه  عن 
ي�سبح  �رسيالية  مغامرة  لتبداأ 
يف  للحياة  موؤان�سا  فيها  املوت 
البداية يبدو اجل�سد الهامد خاليا 
لكن  عادية  جثة  كاأي  احلياة  من 

اأن لهذه  هانك يكت�سف مع الوقت 
اجلثة التي يطلق عليها ا�سم ماين 
ي�ستغلها  اأن  ميكن  خارقة  قدرات 
النائية  اجلزيرة  من  الهرب  يف 
والعودة اإىل منزله واإىل املراأة التي 

يحبها.
مع تطور الأحداث يدب �سكل من 
التي  تلك اجلثة  اأ�سكال احلياة يف 
قبل  حياتها  عن  �سيئا  تتذكر  ل 
تتطور  الوقت  م�سي  ومع  املوت 
من  وماين  هانك  بني  العالقة 
لينقذ  كاآداة  ج�سدا  ي�ستغل  رجل 
فيها  يقدم  �سداقة  اإىل  نف�سه  بها 
فهم  على  للميت  م�ساعدة  احلي 
احلياة ويكت�سف اأثناء ذلك اأ�سباب 
حبه لها ي�سلط الفيلم ال�سوء على 
هانك  بني  الظاهري  التناق�س 
رغم  هزيال  ج�سده  يبدو  الذي 
الذي  وماين  احلياة  قيد  على  اأنه 
رغم  ال�سحة  موفور  ج�سده  يبدو 
خلوه من احلياة لكنه يتجاوز هذا 
التناق�س ال�سطحي ليغو�س اأكرث يف 
نف�سيهما وي�سل اإىل اأر�س م�سرتكة 
فيها  نف�سيهما  وماين  هانك  يجد 
لفهم  حماولتهما  يف  حائرين 
بالعامل  عالقتهما  وما  هما  من 

حولهما.
حتويل  يف  املخرجان  ينجح 
تكون  قد  التي  اجلزيرة  غابات 

ل  خميفا  مكانا  اآخر  �سياق  يف 
�سديد  مكان  اإىل  بالغرباء  يرحب 
وماين  لهانك  بالن�سبة  اخل�سو�سية 
املنزل  حميمية  من  يقرتب  يكاد 
عن�رس  جمرد  لي�ست  املو�سيقى 
مكمل لالأحداث بل تلعب دورا يف 
�سلب اأحداث الفيلم فال�سخ�سيتان 
بالدندنة  ت�ستعينان  الرئي�سيتان 
والغناء ب�سوت عال اأثناء انتقالهما 
لي�س  هنا  الغناء  لآخر.  مكان  من 
للتعلق  اآخر  �سبب  لكنه  رفاهية 
باحلياة كذلك ينجح املخرجان يف 
توظيف املوؤثرات الب�رسية ب�سكل 
جثة  منح  يف  فعال  لكن  حمدود 
تنقذ  التي  اخلا�سة  قدراتها  ماين 
العن�رس  يبقى  لكن  هانك.  حياة 
الأكرث جناحا يف الفيلم هو بطاله 
دانو ورادكليف اإذ ينجح كل منهما 
ب�سال�سة  �سخ�سيته  جت�سيد  يف 
الآخر رمبا  مع  ان�سجام  ويف خلق 
لينجحا  املخرجان  كان  ما  بدونه 
مبنطقية  امل�ساهدين  اإقناع  يف 

عاملهما غري املنطقي.
من  املخرجان  يطرح  عام  ب�سكل 
تبدو  اأ�سئلة  الفيلم  حوار  خالل 
ب�سيطة عن معنى احلياة وال�سداقة 
هذه  على  الإجابة  لكن  واحلب 
الفيلم  اأحداث  خالل  من  الأ�سئلة 
ل تكون بنف�س القدر من ال�سهولة.

فيلم« �شوي�س اأرمي مانط

عندما ي�سبح املوت موؤان�سا للحياة
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املوز واحلليب
يجمُع م�رشوُب �ملوز و�حلليب بني فو�ئدهما �الثنني معاً، و�ضيتم فيما ياأتي �إي�ضاح  كّل منهما ملعرفة ما مينحانه 

 يعترُب �ملوز م�ضدر�ً ممتاز�ً للبوتا�ضيوم 
كما �أّنه منخف�ٌض بال�ضوديوم، وقد ُوجد �أّن تناوَل �لبوتا�ضيوم يخف�ض من خطر �الإ�ضابة بارتفاع �ضغط �لدم، 
كما �أّنه يعمل على خف�ضه عنَد �مل�ضابني به كما �أّن �لبوتا�ضيوم يلعُب دور�ً هاّماً يف �ملحافظة على تو�زن 

�ل�ضو�ئل و�الأمالح يف �جل�ضم، ويف �نقبا�ِض �لع�ضالت، ويف نقل �لنو�ب�ض �لع�ضبّية، ويف �ملحافظة 
على نب�ض �لقلب �لطبيعّي حتتوي �ملوزة متو�ّضطة �حلجم على حو�يْل 110 �ضعر حر�رّي، 

و3 غم من �الألياف �لغذ�ئّية، و2-3 غم من �لن�ضا �ملقاوم لله�ضم، ولذلك ي�ضاعد �ملوز 
على �ل�ضعور بال�ضبع دون �أن يعطَي كمّية عالية من �ل�ضعر�ت �حلر�رّية، وهو بذلك 

يخالف �ل�ضائعات �لتي حتيُط به، و�لتي تّدعي �أّنه ي�ضّبب زيادة �لوزنوي�ضاهُم 
حمتو�ه من �ملاء يف هذ� �لتاأثري نف�ضه. مينح ��ضتعمال �ملوز يف �ملذ�ق �حللو عند 
�إ�ضافته للو�ضفات و�مل�رشوبات ب�ضكل �ضحّي دون �إ�ضافة �ضكر �ملائدة. متنح �ملوزة 

متو�ّضطة �حلجم حو�يل 17% من �الحتياجات �ليومّية من فيتامني ج �لذي يعترب 
م�ضاَدّ �أك�ضدة قوّي، و�لذي يحّفز �ملناعة، وي�ضاهم يف �إنتاج �لكوالجني و�لذي يعمل 

على تقوية جدر�ن �الأوعية �لدموّية، و�مل�ضاهمة يف �ضفاء �جلروح، وبناء �لعظام، 
وتكوين هرمون �لثريوك�ضني يف �لغّدة �لدرقّية، وعملّيات �أي�ض �الأحما�ض �الأمينّية، 

باالإ�ضافة �إىل دوره يف حت�ضني �مت�ضا�ض �حلديد
فو�ئد �حلليب

خف�س خطر الإ�سابة ب�سغط الدم ب�سبب حمتواه من 
البوتا�سيوم، والكال�سيوم، وبع�س البيبتيدات املوجودة فيه، 

والتي ُوجد لها تاأثريات خاف�سة ل�سغط الدم

طرق فعالة يف مواجهة التوتر 
1- ��ضرتخي وتذكر �ن �لتوتر و�الكتئاب و�ضوء �ملز�ج جمرد حالة موؤقتة �رشعان ما 

تتال�ضى، و�ضتكون �ضعادتك �كرب �ذ� ما و�جهتهم دون �لعودة �ىل �لتدخني.
o\ »84%D9%85%D9%A7%AA%D8 »فيديو ي�ضاعدكم على 

�ال�ضرتخاء«�ال�ضرتخاء، مثل �ليوغا، �مل�ضي �خلفيف، �و ��ضتمع �ىل م�ضيقاك 
�ملحببة، �و حتدث �ىل �ضخ�ض حتب �ضماع �ضوته.

4- ممار�ضة �لن�ضاط �لبدين بالفعل ذ�ت دور فعال يف مكافحة �الدمان على 
�لنيكوتني، مار�ض �جلري، �مل�ضي �و �ل�ضباحة، �و �ي ن�ضاط حمبب لك.   

5- �بتعد عن �ي من عاد�تك �ل�ضابقة �لتي كانت لطاملا تر�فق �ل�ضيجارة ، 
كاجللو�ض يف مكان معني ، �و �رشب م�رشوب معني كالقهوة، �و م�رشوبات �لطاقة، 

�و �جللو�ض �ىل �ضديق مدخن . 6- تناول �لطعام �ل�ضحي �لذي مل يكن ير�فقك 
�ثناء �لتدخني كاحلليب و�خل�ضار و�لفو�كه مثال.ف�رش�ئح �جلزر �و �خليار قد  بع�ض 
�لدر��ضات عالقة بي تناول �لكربوهيدر�ت ورفع م�ضتويات بع�ض �ملو�د �لكيميائية 

يف �لدماغ و�مل�ضوؤولة عن حت�ضني �ملز�ج مثل �ل�ضريوتونني.
8- ركز على تناول م�ضادر فيتامينات ب، �ملعروفة بدورها �لكبري يف �حلفاظ على 

 B9 ضالمة �الع�ضاب وعملها وتكافح �الكتئاب، وب�ضكل خا�ض حم�ض �لفوليك�
وحم�ض �لبانتوثينك B5.و�هم م�ضادرها �خل�رش�و�ت �لورقية �خل�رش�ء، �لكبدة 

و�للحوم،و�حلبوب �لكاملة.
9- �ضجل قائمة باال�ضباب  �خلا�ضة �لتي دفعتك لالقالع عن �لتدخني ور�جعها يف 
كل مرة ت�ضعر فيها بال�ضعف �مام �ل�ضيجارة. 10- �ن�ضم ملجموعات دعم �القالع 

�لتدخني، �ضارك �ضديقا يف هذه �خلطوة عن 
لت�ضجعو� بع�ضكم، �ضارك �فر�د 

عائلتك وحمبينك ليقدمو� 
لك �لدعم، وحتدثعن 

م�ضاكلك 

و�ضغوطاتك 
للمقربني، �و على مدى �و�ضع و�بعد بامكانك 

�ن ت�ضارك بتجربتك عرب �النرتنت �و حتى 
بفيديو م�ضجل ، ت�ضجل فيه مغامرتك �اليجابية يف 

�القالع عن �لتدخني.

فوائد نبات العّليق 
يعالج ��ضطر�بات �الأمعاء، فيوقف �الإ�ضهال ويعالج �لقرحة �ملعوية ويقاوم �لنزالت �ملعوية، وهو عالج فعال للبو��ضري �ل�رشجية و�أمر��ض �لبطن، 

�جلهاز �لتنف�ضي، فهو مفيد كما �أّنه ملنّي لالأمعاء ومعالج اللتهابات �لقولون، كما يقوي �ملعدة و�الأمعاء �ل�ضعيفة يفيد يف عالج �لتهابات 
�أور�قه لعالج �لتهابات �حللق و�حلنجرة ومعالج لقروح �لفم و�للثة �إذ� ��ضتخدم كغرغرة، �أو م�ضغت  بع�ض 

�أمر��ضه، كزيادة نزيف �لطمث �ل�ضهري  ى يوقف �لرطوبة �ملزمنة يف �لرحم، ويعالج  لد
�الإناث عالج لظهور �ضيب �لر�أ�ض �ملبكر، ويفيد طبخ �أغ�ضان �لعلّيق مع �أور�قه يف 

�الأع�ضاب، فهو  �أمر��ض  يعالج  �لد�كن،  �الأ�ضود  باللون  �ل�ضعر و�ضبغه  لون  تغيري 
يوقف �لتنميل و�خلدر يف �جل�ضم ي�ضاعد على حت�ضني عمل �جلهاز �لبويل، فهو 

يفتت �حل�ضى يف �لكلى و�ملثانة ويطهرهما من �لرت�ضبات و�اللتهابات، خل�ضائ�ض 
جذوره �ملدرة للبول يعالج م�ضاكل �لقيء و�لغثيان و�لدوخة �ملتكررة و�الإم�ضاك 

و�النتفاخ لدى �ملر�أة �حلامل
كالدمعة  و�حلارة  �لباردة  �لعني  �أمر��ض  عالج  يف  �الأرو�ق  وبخا�ضة  ي�ضتخدم 

حلو�ً  لكي ي�ضيف مذ�قاً  �الأدوية،  بع�ض  �لعينيدخل يف �ضناعة  و�لقرحة يف  و�لدمامل 
وم�ضت�ضاغاً للعقاقري ذ�ت �ملذ�ق �ملر، كما �أّنه يعطيها �للون �لد�كن

و�لقروح  �حلروق  ويعالج  و�حلبوب  �لدمامل  من  ي�ضفي  حيث  �جللدية  للم�ضاكل  عالج 
�لرطبة يف �لب�رشة و�لر�أ�ض وي�ضاعد على �لتئامها وتطهريها

نق�ص الفيتامينات وعالقته باحلالة النف�سية
�حليوّية،  �لوظائف  من  بالعديد  �لقيام  على  �جل�ضم  ت�ضاعد  �لتي  �لعنا�رش  �إحدى  �لفيتامينات هي 

�لغذ�ئّية  �ملكّمالت  �أو  �لغذ�ء،  �أوعن طريق  ي�ضّنعها،  نف�ضه حيث  �جل�ضم  موجودة يف  �إّنها  حيث 
�أهّم  باأنوعها و�لبي�ض، و�حلليب وم�ضتقاته من  �ل�ضم�ض، وتعّد �خل�رشو�ت، و�لفو�كه، و�للحوم  �أو 
نق�ض  يوؤّدي  �لدهون   يف  �أو  �ملاء،  يف  ذ�ئبة  �لفيتامينات  هذه  تكون  وقد  �لفيتامينات،  م�ضادر 
ب�ضكل  �ملز�ج  لتقلّب  باالإ�ضافة  و�لع�ضبّية،  و�النطو�ء،  باالكتئاب،  لل�ضعور  �جل�ضم  يف  �لفيتامينات 
د�ئم، و�لف�ضام، و�لقلق �لنف�ضّي، و�ل�ضعور باالأرق، وفقد �لرتكيز نتيجة ��ضطر�بات �لنوم �لناجتة 
عن نق�ض �لفيتامينات يف �جل�ضم، وذلك ب�ضبب �أهّمّية �لفيتامينات يف تكوين �لدماغ، و�لهرمونات 

�لع�ضبّية

ما اأ�سباب نق�ص فيتامني د
لون �لب�رشة �لد�كن، وذلك ب�ضبب �حتو�ئها على كمية كبرية من �مليالنني �لذي يتميز بقدرته على �مت�ضا�ض �أ�ضعة �ل�ضم�ض، ولكنه يحّد من 
�إنتاج فيتامني د3 وهو �أحد �أنو�ع فيتامني د، عدم �لتعّر�ض �لكايف الأ�ضعة �ل�ضم�ض. �لتقّدم يف �ل�ضّن، حيث �إن �الإن�ضان كلما تقّدم يف �لعمر 

�الأمر  �الأمعاء  باأمر��ض  �ل�ضخ�ض  �إ�ضابة  لفيتامني د يف ج�ضمه،  �الأ�ضا�ضية �ملكّونة  تقليل تقّل �ملادة  �إىل  يوؤدي  �لذي 
د يف  فيتامني  �إىل جتمع  يوؤدي  مّما  �لوزن؛  زيادة  �لدقيقة.  �الأمعاء  د يف  فيتامني  �لدهون، كما �إمت�ضا�ض 
، �أّن �ضوء �لتغذية يوؤّدي كذلك �إىل نق�ض فيتامني د، تعّر�ض �الأطفال �لر�ضع لنق�ض فيتامني  د
ب�ضبب قلته يف حليب �الأم، �إ�ضابة �ل�ضخ�ض باأمر��ض �لكلى و�لكبد، تناول بع�ض �الأدوية يوؤدي 
ببع�ض  �الإ�ضابة  للفطريات،  �مل�ضادة  و�الأدوية  �ل�رشع،  �أدوية  مثل:  د  فيتامني  نق�ض  �إىل 
�ملر�أة  و�ضول  �لكلية،  �لفو�ضفات يف  �إفر�ز  زيادة  ب�ضبب  �الأطفال  �لور�ثية عند  �الأمر��ض 

ل�ضّن �لياأ�ض

�سحة
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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 

ملاذ� رف�ض �لنبي �أعمال �جلاهلية
اليهودية  بالديانات  م�سبوقاً  ال�سماوية، 
وامل�سيحية و غريها من امللل، اإ�سافة اإىل 
�سبقت  التي  الإن�سانية  احل�سارات  وجود 
جمئ الإ�سالم، و كل هذا مل يغفله الر�سول 
الأمم  باأحوال  عارفاً  كان  فقد  الأعظم، 
فهو  �سبقته،  التي  والديانات  واحل�سارات 
عابداً  اأي�ساً  لي�س  و  ب�سيطاً،  اإن�ساناً  لي�س 
عادياً، و مل ينل املكانة التي و�سل اإليها – 
�سلى اهلل عليه و�سلم – بب�ساطة و �سهولة، 
باأن  معرفته  الر�سول  معرفة  �سمن  من  و 
لكنه  و  �سل�سلة،  يف  حلقة  جاء  الإ�سالم 
انقالباً يف املفاهيم  اأحدثت  حلقة مهمة 
حوربت  فقد  لهذا  عقب،  على  راأ�ساً 
اجلميع  من  ال�سمحة  الإ�سالمية  الر�سالة 
و كانت هناك عدة حماولت لإجها�سها، 
و قتل رمز هذه دعوة هذا النبي العظيم. 
يف  موجودة  الأخالق  اأن  يعلم  فالر�سول 
اأنه مل ياأت مع فر�سية م�سبقة  الب�رشية و 
باأن النا�س عدميو الخالق و ل توجد بهم 

اأ�سيل  اخلري  اأن  يعلم  كان  بل  خري،  بذرة 
يف النا�س و اأن الخالق موجودة يف الب�رش 
ن�ساأتهم، لكن وظيفته كر�سول خامت،  منذ 
هو تعديل ما ف�سد من الأخالق و اإ�سافة 
اأخالق جديدة ح�سنة للب�رشية، مما يعدل 
امل�ستقيم  الطريق  اإىل  يرجعها  و  حياتهم 
ربهم  يرت�سيه  و  �سمريهم  يرت�سيه  الذي 
يرف�س  مل  فالر�سول  عاله.  يف  وجل  عز 
و  الظلم  قاوم  بل  اجلاهلية،  اأفعال  جميع 
التنجرب و الطغيان املتواجد يف املجتمع، 
اإ�سافة اإىل ذلك حارب ر�سول اهلل – �سلى 
اهلل عليه و�سلم – فكرة اأن يتوجه الإن�سان 
ل  من  اإىل  تعاىل،  اهلل  غري  اإىل  بالعبادة 
امل�سنوع من  ال�سنم  و هو  ي�رش  ول  ينفع 
املجتمع  �سلبيات  من  فهذه  احلجارة، 
اإىل ذلك عمل الر�سول الأعظم  اجلاهلي، 
العادات  و  ال�سلبية  الأخالق  تعديل  على 
اجلاهلي  املجتمع  يف  املنت�رشة  القبيحة 
العادات  اأقر  اهلل  ر�سول  ان  اإل  بكرثة. 

منت�رشة  كانت  التي  احل�سنة  الجتماعية 
يف ذاك املجتمع، كالكرم و ح�سن اجلوار 
امللهوف،  م�ساعدة  و  ال�سيف  اإكرام  و 
احل�سنة  ال�سفات  من  العديد  غريها  و 
املتاأ�سلة يف املجتمعات العربية. من هنا 
فعظمة الإ�سالم تكمن يف اأنه عدل اإ�سافة 
و حذفاً على ما قد كان موجود يف القدم و 
من اأجل هذا احتل الإ�سالم مكانة عظيمة 

هذا  كل  نال  و  ال�سماوية  الديانات  يف 
خمتلف  على  النا�س  لدى  الوا�سع  القبول 
طبقاتهم و اأ�سكالهم و اأفكارهم و اأعراقهم 
اهلل  �سلى   – حممد  الر�سول  حديث  من 
عليه و�سلم – الذي قال فيه: » اإمنا بعثت 
لأمتم مكارم الأخالق »، ن�ستطيع اأن نرى 
ملخ�س الر�سالة املحمدية اخلامتة، حيث 

اأن الإ�سالم جاء خامتاً للديانات

فو�ئد قر�ءة 
�لقر�آن �لكرمي

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

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

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

والإحباط والكتئاب.

كيف تتحقق �لعّفة
،منها  اأمور  بعدة  العفة  تتحقق 
يُن�سىء  الذي  الإميان  حتقيق 
املوؤمن،  نف�س  يف  مري  ال�سّ مملكة 
في�ستح�رش اخلوف واحلياء وتذّكر 
اهلل،  عظمة  وا�ست�سعار  الآخرة 
ال�سهوة يف  قمع  على  باعثاً  ويكون 
احلّد  جتاوز  عن  ودرئيِها  الّنف�س 

معاذ اهلل اإّنه ربي اأح�سن مثواي
مّما  فاإنه  بال�سوم؛  الّنف�س  تربية 
وطهارة  القلب،  زكاة  على  يعني 
وت�سيق  تنح�رش  وبه  الّنف�س، 
اجليل  توعية  ال�سيطان  جماري 
وامل�سالح  املنافع  بتعزيز  امل�سلم 

اأمر  والتزام  العّفة،  تن�سئ  التي 
اليومّية  احلياة  يف  وجل  عّز  اهلل 
بالّنوافل  �سبحانه  اهلل  اإىل  التقرب 
بعد احلر�س العظيم على اللتزام 
اجلازم  والوقوف   بالواجبات، 
يطالع  اأن  والفرائ�س  احلدود  عند 
واأفعاله  و�سفاته  اهلل  اأ�سماَء  القلب 
ويتقلّب  ويعرفها  ي�سهدها  التي 
وحده  اهلل  فمن عرف  ريا�سها،  يف 
النبي  باعتقاد  و�سفاته  باأفعاله 
وال�سحابة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلّى 
الكرام ومن بعدهم من �سلف الأّمة 
حتريف،التو�ّسع  غري  من  الأخيار 

على الّنف�س واأخذ املباح؛ فالّنف�س 
بطبيعتها جمبولة على ما اأودع اهلل 
فت�رشيفها  وغرائز  َطٍر  فيِ من  فيها 
فيما هو مفيد هو املطلوب انك�سار 
القلب بني يدّي اهلل تعاىل، والتذلّل 
لعظمته  واخل�سوع  �سبحانه،  له 
اهلل  اإىل  واللتجاء  والبدن  بالقول 
عّز وجل البعد عن كّل طريٍق يحول 
وذلك  تعاىل،  اهلل  وبني  القلب  بني 
بالبعد عن  اإل  يكون  يتحّقق ول  ل 
اأنواع ال�سّيئات، واألوان املحرمات، 

و�سور املوبقات

�لكلمة �لطيبة رحيق �لأنبياء

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

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

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

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

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

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�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

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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CLS مر�سيد�س تك�سف عن اجليل اجلديد من

من  كلياً  اجلديد  اجليل  عن  ر�سمياً  مر�سيد�س  ك�سفت 
اخلارجية  من  بدايًة  وجذرية  �ساملة  بتغيريات   ،CLS

اإىل  و�سوالً 

عينك  تقع  اأن  مبجرد  املحركات.  واأخرياً  الداخلية 
باقي  عن  فوراً  متييزها  ميكنك  اجلديدة   CLS على 
�سيارات مر�سيد�س املت�سابهة، فقد اأعطتها مر�سيد�س 
 LED اأمامية  مب�سابيح  اخلا�سة  مالحمها 
على  حافظت  ولكنها  بها،  خا�سة 
�سبك  مع  ال�رشكة  هوية 

الوا�سعة  التهوية  وفتحات  ال�سهري  املا�سي  مر�سيد�س 
باإن�سيابية  يتميز  للهيكل  العام  الت�سميم  االأ�سفل،  يف 
ك�سيارة  ت�سنيفها  على  لتحافظ  منحدر  و�سقف  عالية 
�سيدان كوبيه، اخللفية بدورها �ستكون حمل الكثري من 
النقا�س، حيث نرى ت�سميم ب�سيط جدا وكاأن مر�سيد�س 
كانت على عجلة من اأمرها عند ت�سميمها ومل تعطها 

حقها.
الرائعة  داخليتها  هو  ال�سيارة  خللفية  الوحيد  العزاء 
وهي ا�ستمرار لتميز مر�سيد�س يف داخلية �سياراتها 
الرتفيهي  النظام  �سا�ستي  تربز  املناف�سني،  عن 
جنب  اإىل  جنباً  الرقمية  والعدادات  املت�سلة 
مبقا�س 12.3 ان�س لكل منهما كما هو احلال مع 
 3 نرى  الرتفيهي  النظام  �سا�سة  اأ�سفل   ،E-Class

فتحات تكييف دائرية ميتد بعدها الكون�سول الو�سطي 
يبدو  بدوره  املقود  املقاعد.  اإىل  ان�سيابية  بطريقة 
اأنيق.  وت�سميم  الفاخر  االأملنيوم  من  بلم�سات  جمياًل 
التغيري الكبري يف CLS و�سل اإىل املحركات التي اأ�سبح 
ك�سفت  التي  الفئة  �سبق،  بخيارات خمتلفة عما  تتوفر 
وحتمل   4MATIC  450  CLS هي  مر�سيد�س  عنها 
حمرك 6 �سلندر تريبو مرتبط ببطارية 48 فولت بتقنية 
 362 قدرها  قوة  اخلليط  هذا  ينتج   ،EQ Boost
ح�سان و 750 نيوتن-مرت من عزم الدوران، وعند تفعيل 
خا�سية EQ Boost تزيد القوة مبقدار 22 ح�سان و 
عزم الدوران مبقدار 250 نيوتن-مرت. يربتط املحرك 
 CLS بناقل حركة اأوتوماتيكي من 9 �رشعات. تنطلق
4MATIC 450 من 0 اإىل 100 كم/�س يف 4.8 ثانية.

 جيب راجنلر �ستتوفر بفئة
 هجينة للمرة الأوىل يف تاريخها

ك�سف رئي�س جمل�س اإدارة جيب ال�سيد Mike Manley الذي كان اأحد ح�سور معر�س لو�س اأجنلو�س 2017 
للك�سف عن جيب راجنلر 2018 اجلديدة كلياً، اأن راجنلر �ستتوفر بفئة هجينة للمرة االأوىل يف تاريخها وذلك 

يف العام 2020.
للتوقعات فاإنه من  اإذا و�سعنا مكاناً  اأي معلومات تخ�س فئتها الهجينة اجلديدة، ولكن  جيب مل تك�سف عن 

اأنها  �ست�ستعري حمرك كراي�سلر با�سيفيكا والذي يحمل بطارية بحجم املمكن 
اإىل  ي�سل  ومدى  واط/�س  كيلو   16
من  كما  الواحد،  للجالون  كلم   135
 V6 حمرك  اإ�ستخدام  املتوقع 
�سعة 3.0 لرت واآخر ب�سعة 2.0 

لرت تريبو.

الك�سف عن 
 SV رجن روفر
اأوتوبيوغرايف 

بتحديثات 
جديدة

ك�سفت الند روفر عن اأفخم فئات 
�سيارتها العريقة رجن روفر بفئة 
SV اأوتوبيوغرايف 2018 وذلك 
خالل م�ساركتها خالل معر�س 

لو�س اجنلو�س. حيث جمعت فئة 
SV اأوتوبيوغرايف مابني االأداء 
الريا�سي والفخامة يف نف�س 
الوقت �سواًء كانت لل�سائق او 

لركاب ال�سيارة. حيث مت اإن�ساء 
هذه الفئة ب�سكل كامل من ق�سم 

SVO للعمليات اخلا�سة.
من اخلارج، ح�سلت رجن روفر 
SV اأوتوبيوغرايف على قاعدة 

عجالت طويلة وم�سابيح امامية 
و خلفية LED بت�سميم جديد 

نف�س امل�ستخدم يف فئات 
رجن روفر املحدثة اجلديدة. 
باالإ�سافة اإىل ح�سولها على 

جنوط جديدة خا�سة، وت�سميم 
خمتلف لل�سدام، والعديد من 

مل�سات SV اأوتوبيوغرايف 
لتعريف هذه الفئة.

 SV يف الداخل، ح�سلت رجن روفر
اأوتوبيوغرايف على اأحدث ن�سخة 

من نظام الند روفر الرتفيهي 
Touch Pro Duo والذي 
يتكون من �سا�ستني بقيا�س 10 
اإن�س. االأوىل لعر�س معلومات 
النظام الرتفيهي واخلرائط، 

والثانية لعر�س اأنظمة القيادة و 
نظام التكييف. واإ�سافة �ساعة 
 Zenith سوي�رشية من �سنع�
6150. باالإ�سافة اىل ح�سولها 

على مقاعد خلفية م�سنوعة من 
مادة الفوم وبح�سوات مريحة 
 Executive“ مزودة بخيار
Class” والذي يعطي راحة 

كبرية جدا وم�ساحة طولية تزيد 
عن 1.2 مرت ملد القدمني. حيث 
ت�ستطيع هذه املقاعد اخللفية 

امليل حتى زاوية 40 درجة 
الإعطاء اكرب راحة مع اإمكانية 

االإختيار من قبل 22 حركة 
خمتلفة لتعديل و�سعية اجللو�س. 
حيث متتلك هذه املقاعد م�ساند 

للقدمني و ال�ساقني مع قابلية 
تدفئتهم وامل�ساج.

مازدا تك�سف ر�سميًا عن مازدا 6 بتحديثات جديدة
عن  ر�سمياً  مازدا  ك�سفت 
ملازدا  اجلديدة  حتديثاتها 
م�ساركتها  خالل  وذلك   6
اجنلو�س  لو�س  معر�س  يف 
تكن  مل  والتي  لل�سيارات، 
توقع  كما  ب�سيطة  حتديثات 
الت�سميم  �سملت  فقد  الكثري، 
وكذلك  والداخلي  اخلارجي 
اخلارج،  من  املحرك! 
�سبك  على   6 مازدا  ح�سلت 
مميز،  جديد  بت�سميم  امامي 
اأكرث   LED اأمامية  وم�سابيح 
�سدام  اإىل  اإ�سافة  ع�رشية، 
جديد  وت�سميم  جديد،  اأمامي 
للجنوط. اأما من اخللف فقد مت 

حتديث ت�سميم امل�سابيح اخللفية، وتغيري ت�سميم قطعة الكروم التي تتو�سط اخللفية، اإ�سافة اإىل ح�سولها على 
�سدام جديد مطلي بالكامل بلون ال�سيارة بدالً الت�سميم ال�سابق بقطعة البال�ستيك ال�سوداء ال�سفلية. باالإ�سافة 
اكرث هدوًء، عزل، وخف�ست  ال�سيارة  والتي جعلت   6 مازدا  قاعدة عجالت  ومتانة  قوة  ذلك، مت حت�سني  اىل 
اأ�سبحت  الو�سطي، حيث  الكون�سول  كبرية يف  على حتديثات   6 مازدا  الداخل، ح�سلت  من  االإهتزازات.  من 
اأكرث ب�ساطة وفخامة من ال�سابق، فقد مت اإعادة ت�سميم فتحات التكييف، ووحدة التحكم بالتكييف، مع تاأكيد 
اخلطوط االأفقية التي تعطي اإيحاء ب�سعة وعر�س م�ساحة الداخلية، باالإ�سافة اإىل حتديث عدادات ال�رشعة. 
تتوفر مازدا 6 ب�سا�سة بقيا�س 8 اإن�س يحمل اأحدث ن�سخة من نظام مازدا الرتفيهي، اأما عن الفئة القيا�سية تاأتي 
ب�سا�سة بقيا�س 7 اإن�س. باالإ�سافة اىل ح�سولها على نظام head-up display لعر�س معلومات ال�سيارة على 
الزجاج االأمامي. بينما يقع التعديل االأكرب حتت غطاء املحرك. حيث ح�سلت مازدا 6 على حمرك جديد 4 
�سلندر تريبو Skyactiv-G ب�سعة 2.5 لرت بقوة 250 ح�سان و420 نيوتن.مرت من عزم الدوران، نف�س حمرك 
CX-9 مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيكي من 6 �رشعات. بينما متتلك الفئة القيا�سية حمرك 4 �سلندر ب�سعة 
2.5 لرت Skyactiv-G، ولكن مت اإ�سافة خا�سية تعطيل ال�سلندرات بحيث يتحول املحرك اإىل 2 �سلندر ب�سكل 

تلقائي لتوفري ا�ستهالك الوقود، بينما �ستتوفر بناقل حركة يدوي اإختياري من 6 �رشعات.

ك�سفت �سيفرولية اأمام العامل عن كورفيت ZR1 2019 املك�سوفة، وهي 
اأول فئة مك�سوفة يف تاريخ كورفيت ZR1 بعد موديل 1970 الذي ح�سل 
تقدمي  اإىل  �سيفرولية  وت�ستعد  مك�سوف،  ب�سقف  حمدودة  ن�سخ  على 
�سيارتها اجلديدة لع�ساقها يف ال�سيف املقبل حيث �ستكون متواجدة يف 
�ساالت العر�س اإىل جانب ZR1 كوبيه التي ك�سفت �سيفرولية عنها يف 

وقت �سابق.
لتطوير  التنفيذي  الرئي�س  نائب  قال  ال�سيارة،  هذه  على  تعليقه  ويف 
�سيارة  هي  اجلديدة  املك�سوفة   ZR1 كورفيت  “اإن  العاملية  املنتجات 
من  الكثري  هناك  فلي�س  النواحي،  جميع  من  النظري  ومنقطعة  مذهلة 
ال�سيارات االأخرى التي ميكنها اأن ت�ساهي قوة و�رشعة ZR1 املك�سوفة 

مع تقدمي الروعة الكامنة يف اأدق تفا�سيلها.”
ت�سل  كوبيه، حيث   ZR1 مع  االأداء  املك�سوفة مب�ستوى   ZR1 تت�سارك 
دفع  قوة  اخللفي  اجلناح  يوفر  كما  كم/�س،   341 اإىل  الق�سوى  �رشعتها 
�سفلي وثباتاً اأكرب خالل القيادة وهو ما يزيد من روعة التجربة، وقامت 
حلبة  يف  اجلديدة  كورفيت  �رشعة  اأداء  بتجربة  االأمريكية  ال�رشكة 

نوربرجرينج يف اأملانيا.
 V8  LT5 كورفيت احل�رشي  بف�سل حمرك  الرائعة  االأرقام  تاأتي هذه 
�سعة 6.2 لرت �سوبرت�سارج بقوة 755 ح�سان وعزم دوران ي�سل اإىل 715 
رطل/قدم، مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيكي مكون من 8 �رشعات اأو ناقل 
حركة يدوي مكون من 7 �رشعات، ومتتلك ZR1 اجلديدة ت�سارع من 0 اإىل 
100 كم/�س خالل اأقل من 3.0 ثانية فقط، �سيفرولية قدمت مبحركها 
اجلديدة براءة اإخرتاع لت�سيف �سوتاً مميزاً ملحرك LT5 اجلديد مييزه 
عن �سائر ال�سيارات ميتاز باأنه اأكرث جراأة من اأي وقت م�سى يف اأي �سيارة 

كورفيت اإنتاجية.
ال�سقف القابل للطي اخلا�س بـ ZR1 اجلديدة يتنا�سب مع هيكل االأملنيوم 
خفيف الوزن اخلا�س بكورفيت، وميكن ت�سغيل ال�سقف الكهربائي عن بعد 
اأو اأثناء القيادة حتى �رشعة 50 كم/�س. من االإ�سافات املميزة اجلديدة 
 Pilot توزيع اأكرب لالأطراف للكربون فايرب واإ�ستخدام الإطارات مي�سالن
من  ملزيد  بالركوب،  املغناطي�سي  للتحكم  و�سبط   ،2  Sport Cup

الثبات والتحكم عند املنعطفات.

�سيفرولية تك�سف عن كورفيت 
املك�سوفة  2019  ZR1
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

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

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Campagne emailling

 92,rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger 
Mobile: +213 (0661) 41 39 00/ (0661)41 25 76
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على موا�شفات وموعد الك�شف عن الهاتفني 
Galaxy S9+ و   Galaxy S9

من  العديد  الأخرية  الأونة  يف  �سمعنا 
�سيتم  اأنه  اإىل  ملحت  التي  التقارير 
 Galaxy S9 الهاتفني  عن  الإعالن 
عن  مبكر  وقت  يف   Galaxy S9+ و 
يتم  اأن  اأي�سا  املتوقع  ومن  املعتاد. 
مبكر  وقت  يف  الهاتفني  هذين  اإ�سدار 
عن املتوقع. ووفقا لتقرير جديد �سدر 
ال�سهري  الأمريكي  امل�رسب  من  موؤخرا 
Evan Blass واملعروف باإ�سم ال�سهرة 
�سام�سوجن  �رسكة  اأن  فيبدو   ،evleaks
هواتف  عن  للك�سف  بالفعل  ذاهبة 
مبكر  وقت  يف  اجلديدة   Galaxy S9
تقوم  اأن  املتوقع  ومن  املعتاد.  من 
عن  بالك�سف  اجلنوبية  الكورية  ال�رسكة 
 Galaxy S9+ و Galaxy S9 الهاتفني
على حد �سواء يف معر�ض الإلكرتونيات 
�سيتم  الذي   2018  CES الإ�ستهالكية 
املقبل  من  يناير  �سهر  اأوائل  يف  عقده 

مبدينة ل�ض فيغا�ض الأمريكية.
�رسكة  كانت  اإذا  ما  الوا�سح  غري  من 
بالت�سويق  فقط  �ستقوم  �سام�سوجن 
 Galaxy+ و   Galaxy S9 للهاتفني 
اإذا  ما  اأو   ،2018  CES معر�ض  S9 يف 
�ستقوم  اجلنوبية  الكورية  ال�رسكة  كانت 
هذين  عن  ر�سميا  ال�ستار  باإزاحة  فعال 
يف  تردد  لأنه  احلدث  هذا  يف  الهاتفني 
�سام�سوجن  �رسكة  باأن  املا�سية  الفرتة 
مار�ض  �سهر  يف  خا�ض  حدث  �ستعقد 
من العام املقبل للك�سف عن اجلهازين 
كما فعلت مع الهاتفني Galaxy S8 و 
+Galaxy S8 يف وقت �سابق من هذا 

العام.
اأن  اإىل  اأي�سا  ملح  اجلديد  التقرير 
 Galaxy+ و   Galaxy S9 الهاتفني 
�سا�سات  اأحجام  بنف�ض  �سيحتفظان   S9
 Galaxy+ و   Galaxy S8 الهاتفني 

الهاتف  باأن  يعني  ما  وهذا   ،S8
بحجم  �سا�سة  مع  �سياأتي  الأول 
5.8 اإن�ض، يف حني �سياأتي الهاتف 
بحجم  �سا�سة  مع  حجما  الأكرب 
6.2 اإن�ض علما اأن كال ال�سا�ساتني 
 Infinity نوع  من  �ستكون 

.Display
هذا التقرير اجلديد اأكد اأي�سا باأن 
�سي�سم   Galaxy S9+ الهاتف 
 6GB بحجم  ع�سوائية  ذاكرة 
الواجهة  يف  مزدوجة  وكامريا 
الهاتف  �سياأتي  اخللفية، يف حني 
Galaxy S9 مع ذاكرة ع�سوائية 
بحجم 4GB، ومع كامريا واحدة 
باأن  ويقال  اخللفية.  الواجهة  يف 

 64GB مع  �سياأتيان  الهاتفني  كال 
ومع  الأقل،  على  الداخلية  الذاكرة  من 
 ،MicroSD اخلارجية  للذاكرة  منفذ 

 3.5mm ومنفذ 
لل�سماعات.

كذلك  ملح  التقرير 
يف  الكامريا  اأن  اإىل 
اخللفية  الواجهة 
�ستكون  للهاتفني 
عمودية  بو�سعية 
اأ�سفلها  و�سيتواجد 
ب�سمات  م�ست�سعر 
ويف  الأ�سابع. 
هذا  كان  اإذا  حالة 
فهذا  �سحيًحا، 
�رسكة  باأن  يعني 
�ستكون  �سام�سوجن 
واحد  اأ�سلحت  قد 
عيوب  اأكرب  من 
 Galaxy+ و   Galaxy S8 الهاتفني 

.S8

  HP تقوم بتثبيت تطبيق 

على حوا�شيبها يت�شبب يف اإبطائها

قام العديد من عمالء HP يف العديد من املنا�سبات بتوجيه اللوم اإىل ال�رسكة ب�سبب 

تطبيق تقوم ال�رسكة بتثبيته م�سبقا على بع�ض احلوا�سيب اخلا�سة بها يقوم باإبطائها. 

ال�رسكة على ما يبدو قامت باإ�سدار هذا التطبيق وتثبيه على حوا�سيب امل�ستخدمني من 

دون احل�سول على اإذن منهم. اإذا كان هذا يبدو ماألوفا، فقد دفعت �رسكة Lenovo يف 

الأونة الأخرية غرامة قدرها 3.5 مليون دولر اأمريكي ب�سبب قيامها ب�سيء مماثل.

 HP قام بجمع العديد من التقارير من عمالء ،Computer World موقع

تك�سف باأن ال�رسكة قامت باإ�سدار تطبيق للقيا�ض عن بعد وتثبيته على حوا�سيبهم 

 HP Touchpoint من دون احل�سول على اإذنهم. هذا التطبيق املعني هنا يدعى

 .HP Touchpoint Manager ويبدو اأنه يحل حمل ،Analytics Service

الو�سف الر�سمي للتطبيق يقول باأنه �سيوفر للم�ستخدمني ” الأدوات التي يحتاجون اإليها 

ل�سمان اأمن جميع الأجهزة التي يقومون باإدارتها مما يجلب راحة البال اإليهم “.

ومع ذلك، هذا لي�ض ما جتلبه حًقا للم�ستخدمني. ال�سكاوى على موقع الدعم الر�سمي 

ل�رسكة HP يذكر باأن التطبيق يجعل احلوا�سيب تعمل ب�سعوبة بالغة مما يجعلها ت�سدر 

اأ�سوات مزعجة، كما اأن مدير املهام ” Task Manager ” يعر�ض جمموعة من 

التطبيقات تفتح وتتوقف ب�سكل ع�سوائي. ال�سيء غري الوا�سح الآن هو كيف قامت �رسكة 

HP باإ�سدار هذا التطبيق وتثبيته على اأجهزة امل�ستخدمني. رمبا هي قامت بدجمه 

يف حتديثات الويندوز الأخرية. امل�ستخدمني اأي�سا ل يحبون اأن ير�سلوا بيانات قيا�ض 

املعلومات عن بعد من حوا�سيبهم اإىل �رسك HP دون موافقتهم.

 OnePlus تقوم اأخرًيا باإزاحة ال�شتار ر�شميا 
5T OnePlus عن هاتفها الرائد اجلديد

OnePlus عقدت �رسكة OnePlus للتو حدث خا�ض لك�سف النقاب ر�سميا عن هاتفها الرائد  تهدف من خالله �رسكة  الذي  الهاتف  وهو   ،5T  OnePlus Galaxy اجلديد  اأمثال  من  حاليا  ال�سوق  يف  املتاحة  الرائدة  الهواتف  بقية  مع  العديد من الهواتف الذكية الرائدة الأخرى.Note 8 و Pro 10 Huawei Mate و +HTC U11 و LG V30، ف�سال عن للتناف�ض 

اأين �شنع الآيفون الأ�شلي

الأندرويد 

وات�شاب واجه »عطال عامليا« 
لفرتة ق�شرية

الإنتاج الأ�سلي يتّم اإنتاج جميع اإ�سدارات اآيفون الأ�سلّية ب�سكل 
خا�ض من قبل جمموعة فوك�سكون تكنولوجي املوجودة يف 
تايوان، وتعّد فوك�سكون اأكرب م�سنع لالإلكرتونيات يف العامل، 
وتهتم  الإيرادات،  حيث  من  تكنولوجّية  �رسكة  اأكرب  وثالث 
والأوروبّية،  الأمريكّية،  الإلكرتونيات  ب�سناعة  املجموعة 
والباد،  بريي،  البالك  ت�سمل  والتي  الكربى  واليابانّية 
توىل  وعندما  بوك�ض،  والإك�ض  �ستي�سن،  وبالي  والآيفون، 
ال�سيد تيم كوك من�سب الرئي�ض التنفيذّي ل�رسكة اأبل يف عام 
ال�رسكة بزيادة  األفني واأحد ع�رس، وقام لأّول مرة يف تاريخ 
الآيفون  اأجهزة  ت�سنيع  قّرر  حيث  ال�رسكة؛  ت�سنيع  اإمدادت 
ووبيجاترون  فوك�سكون،  وهما  خمتلفتني  �رسكتني  قبل  من 

املوجودتان يف تايوان

، هو نظام ت�سغيل لأجهزة الهواتف اللوحية  كية لذ ا و
اإنتاجه من قبل �رسكة غوغل، وهو  ومّت 

ب�سهولة  وميتاز  النت�سار،  وا�سع 
وب�ساطته، وهناك  ا�ستخدامه 

التي  ال�رسكات  من  الكثري 
ا�ستعملته لأجهزة هواتفها؛ 
ملا يحتويه على مميزات، 
وبني احلني والآخر ن�سهد 
لنظام  جديد  اإ�سدار 
اأندوريد،  الت�سغيل 
ويجب على الإن�سان اأن 
الإ�سدارات  اآخر  يتبع 
كل  لأن  النظام؛  لهذا 
يحمل  جديد  اإ�سدار 
املميزات  من  العديد 

اإىل  بالإ�سافة  اجلديدة، 
من  اأف�سل  يكون  اأداءه  اأّن 
و�رسعته  ال�سابق،  الأداء 
تزداد ب�سكٍل كبري. وهناك 

ل  التي  الأجهزة  من  التحديثات العديد  تدعم 
اجلديدة مثل اأجهزة �سام�سوجن، فهي تتيح لالأجهزة القدمية 
مهم  الأمر  وهذا  اأندرويد،  نظام  يف  اجلديدة  الإ�سدارات 

ويجب اأن نحر�ض عليه عندما ن�سرتي جهازاً جديداً

اأعلن موقع الرتا�سل الأو�سع انت�سارا »وات�ساب«، اخلمي�ض، اأن 
م�ستخدميه يف خمتلف اأنحاء العامل عجزوا عن ا�ستخدامه 
امل�سكلة،  اإ�سالح  على  يعمل  اأنه  اإىل  م�سريا  عطل،  ب�سبب 
وقال موقع »داون ديتكتور دوت كوم« اإن اأ�سد املناطق تاأثرا 

بالعطل كانت يف �سمال اأوروبا والربازيل.
وذكر امل�سدر ذاته اأن اخلدمة عادت اإىل طبيعتها بعد فرتة 
توقف ق�سرية، ويعترب املوقع الذي يقع مقره يف كاليفورنيا 
وا�سرتته في�سبوك عام 2014 مقابل 19 مليار دولر هو من 

بني اأكرث خدمات الرتا�سل الفوري �سعبية يف العامل.

 اإن�شتغرام تخترب العديد
 من املميزات اجلديدة

العديد من املميزات  اإن�ستغرام  ال�سور  تخترب من�سة م�ساركة 
اجلديدة، والتي قد يكون الكثري منها مو�سع ترحيب كبري من 
زر  لالأهمية هي  اإثارة  الأكرث  امليزة  وتعد  امل�ستخدمني،  قبل 
Regram، والذي من �ساأنه ال�سماح للم�ستخدمني باإعادة ن�رس 
اإىل  �سور ومقاطع فيديو امل�ستخدمني الآخرين دون احلاجة 
اللجوء لتطبيق طرف ثالث، ويعد زر Regram اأو زر امل�ساركة 
اإ�سافة هامة تبعاً لكون اإن�ستغرام ل تدعم حالياً م�ساركة �سورة 

م�ستخدم اآخر.
لكون امليزة ما زالت حتت  ويعترب من غري الوا�سح بعد، تبعاً 
امل�ساركة  خاللها  من  تظهر  �سوف  التي  الكيفية  التجريب، 
ال�سور  �سبكة  من  جزء  ت�سبح  �سوف  ال�سور  تلك  كانت  واإذا 
تعر�ض  �سوف  انها  اأو  للم�ستخدم  ال�سخ�سي  للملف  امل�سرتكة 
فقط للمتابعني يف خال�سة الأخبار، وت�سمل بع�ض الختبارات 
 GIF املتحركة  ال�سور  عن  البحث  ميزة  على  الأخرى 
املتحركة  ال�سور  اإ�سافة  ميكن  بحيث  للق�س�ض،  املخ�س�سة 

اإىل الق�س�ض.
كما تخترب املن�سة اإ�سافة اأخرى يحتمل اأن حت�سل على �سعبية 
بني امل�ستخدمني وهي القدرة على اأر�سفة ق�س�ض امل�ستخدم 
اخلا�سة به، بحيث �سوف يكون باإمكان امل�ستخدم الطلب من 
يكون  �سوف  اأنه  ويبدو  تلقائياً،  املهمة  بهذه  القيام  اإن�ستغرام 
م�ساركة  قريباً  اإ�ض  اأو  اآي  الت�سغيل  نظام  م�ستخدمي  باإمكان 
اإن�ستغرام من خالل ميزة احلالة  امل�ساركات املوجودة �سمن 

�سمن وات�ساب من خالل نقرة واحدة.
قائمة  ت�سمى  جديدة  ميزة  اختبار  على  املن�سة  وتعمل 
الأ�سدقاء املقربني، والتي تتيح للم�ستخدمني تبادل م�ساركات 
حمددة مع جمموعة اأ�سا�سية من النا�ض، وكانت اإن�ستغرام قد 
تتعلق  ميزة  اختبار  العام على  �سابق من هذا  وقت  عملت يف 
على  اأو�سكت  امليزة  هذه  ان  ويبدو  املف�سلني،  بالأ�سدقاء 
الو�سول ب�سكل ر�سمي، بحيث ت�سمح امليزة باإ�سافة جمموعة 
خمتارة من الأ�سدقاء اإىل القائمة مل�ساركة املحتوى املحدد 

معهم فقط.

مع اأول كامريا للهواتف الذكية مع عد�سة بفتحة 1.5

 الإعالن ر�شميا عن الهاتف
 Samsung W2018 

بعد م�سل�سل طويل من الت�رسيبات وال�سائعات، قامت �رسكة �سام�سوجن اأخرًيا يوم 
اأم�ض يف ال�سني باإزاحة ال�ستار ر�سميا عن الهاتف Samsung W2018. وعلى 
الرغم من اأنه ياأتي بت�سميم �سديف، فهو ينتمي اإىل فئة الهواتف الذكية الراقية 
بالنظر اإىل قوة املوا�سفات التقنية التي ياأتي بها. ووفقا ل�رسكة �سام�سوجن، فقد 
اأو�سحت لنا باأن الهاتف Samsung W2018 اجلديد ي�سم اإثنتني من �سا�سات 
 ،835 Snapdragon بحجم 4.2 اإن�ض، معالج ثماين النوى من فئة Full HD
ذاكرة ع�سوائية بحجم 4GB، ذاكرة داخلية بحجم 64GB، ف�سال عن بطارية 

.2300mAh ب�سعة
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وزير الإت�صال جمال كعوان من كيغايل 

من حق الأفارقة متابعة املناف�سات الريا�سية »دون م�ساومة«
اأكد وزير الإت�صال جمال كعوان اأم�س الثالثاء بكيغايل خالل املحادثات التي جمعته مب�صوؤولني اأفارقة 
على هام�س الدورة ال11 للجمعية العامة لالحتاد الإفريقي للبث الإذاعي على �صرورة اإنتاج حمتويات 

ذات »نوعية« و كذا حق امل�صاهدين الإفارقة يف متابعة املناف�صات الريا�صية »من دون م�صاومة«.

م.�س

و بهذه املنا�سبة، حتادث كعوان 
لل�سوؤون  الرواندية  الوزيرة  مع 
مو�سيكيابو  لويز  اخلارجية  
»العالقات  اأبرز  بحيث 
اجلزائر  بني  القائمة  املمتازة 
الوزير  اأجرى  رواندا«كما  و 
الغاين  نظريه  مع  حمادثات 
يف  البلدين  »خربات  حول 
ال�سمعي  تطوير  جمايل 
الب�رصي و االنت�سار الرقمي«و 
اأن  اأمله يف  اأعرب كعوان »عن 
يف  االإفريقية  اخلربة  تكون 
التكنولوجي  االنت�سار  جمال 
باإنتاج  مرفقة  التقني  و 
لالهتمام  مثرية  ملحتويات 

م�ستوى  يف  نوعية  ذات  و 
الثقايف  و  التاريخي  الرثاء 

تبادل  و  االإفريقية  للقارة 
النظر  وجهات  االإت�سال  وزير 

للجمعية  العام  املدير  مع 
االإفريقي  لالحتاد   العامة 
االإذاعي غريغوار جناكا  للبث 
القارية يف  »الديناميكية  حول 
جمال تعميم  التلفزة الرقمية 
الذي  تي(  ان  )تي  االأر�سية 
يطرح حتديا تكنولوجيا يتمثل 
التماثلي  البث  توقيف  يف 
كعوان  دعا  و   2020 افق  يف 
لالحتاد  العامة  اجلمعية 
االإذاعي  للبث  االإفريقي 
قاريا  فاعال  »باعتبارها 
كليا  االإ�ستثمار  اإىل  جامعا 
كل  حق  حماية  و  ترقية  يف 
متابعة  يف  اإفريقي  مواطن 
القارية  الريا�سية  املناف�سات 

دون م�ساومة«. 

مقابلة مولودية 
اجلزائر و مولودية 

وهران

توقيف 149 
م�ستبها فيهم 
متكنت م�سالح اأمن والية اجلزائر 
خالل اللقاء الكروي الذي جمع 
اأم�س االثنني بني فريقي مولودية 
اجلزائر و مولودية وهران مبلعب 
5  جويلية من توقيف 149 م�ستبه 
فيهم لتورطهم يف ق�سايا خمتلفة 

على غرار حيازة و ا�ستهالك 
املخدرات و حمل ال�سالح االأبي�س 

و حيازة األعاب نارية و الدخول 
بها يف من�ساأة  ريا�سية، ح�سبما 
اأفاد به اليوم الثالثاء بيان �سادر 

عن هذه امل�سالح. و متثلت 
الق�سايا --ح�سب البيان-- يف 116 
ق�سية متعلقة بحيازة و ا�ستهالك 

املخدرات و 9 ق�سايا متعلقة 
بحيازة موؤثرات عقلية و 9 ق�سايا 
اأخرى متعلقة بحمل �سالح اأبي�س 

و 3 ق�سايا متعلقة بامل�ساجرة على 
الطريق العام باالأ�سلحة البي�ساء كما 
متثلت هذه الق�سايا »يف ق�سيتني)2( 

متعلقتني بحيازة األعاب نارية و 
الدخول  بها يف من�ساأة  ريا�سية و 
ق�سية واحدة )1( متعلقة بحيازة و 
ا�ستهالك امل�رصوبات  الكحولية 

و 4 ق�سايا متعلقة بالبيع غري 
ال�رصعي لتذاكر امللعب و ق�سية 
واحدة )1( متعلقة باإن�ساء حظرية 
غري �رصعية و 4 ق�سايا متعلقة 

ب�رصقة هواتف نقالة«.

بنهاية 2017 

6 ماليني مركبة 
�سيارة يف اجلزائر

ارتفع حجم حظرية ال�سيارات يف اجلزائر 
اإىل 5.986.000 مركبة بنهاية 2017 

ح�سبما اأفاد به اليوم الثالثاء باجلزائر 
وزير االأ�سغال العمومية والنقل عبد 

الغني زعالن. ووفقا لالأرقام التي قدمها 
زعالن خالل جل�سة ا�ستماع بلجنة 

النقل واملوا�سالت واالت�ساالت ال�سلكية 
والال�سلكية للمجل�س ال�سعبي الوطني، فاإن 
احلظرية الوطنية لل�سيارات عرفت وترية 
منو مت�سارعة خالل العقدين املا�سيني 
حيث بلغت 5.986.000 مركبة نهاية 

2017 مقابل 4.314.607 مركبة يف 2010 
و3.706.00 مركبة يف 2008 و2.840.077 

مركبة يف 1998.
وفر�س هذا النمو املتزايد يف حجم 

حظرية ال�سيارات اإىل تكثيف اال�ستثمارات 
العمومية يف تو�سيع وع�رصنة �سبكة 

الطرقات الوطنية،  يوؤكد ال�سيد زعالن 
الفتا اإىل ان قيمة االأغلفة املالية 

املخ�س�سة لذلك بلغت 5.481 مليار دج بني 
1999 و2017 اأي ما ميثل حوايل 53 باملائة 
من اإجمايل االأغلفة املوجهة للبنى التحتية 
يف جمال النقل واملقدر ب10.248 مليار 

دج يف هذه الفرتة. 

ي�صرف على توزيع �صكنات على اأعوان ال�صرطة

املكتب الولئي للت�صامن الطالبي بولية �صعيدة ينظم:

بكل من مترنا�صت وعني قزام وبرج باجي خمتار

اللواء عبد الغاين هامل يف زيارة لولية تيبازة

يوم درا�سي حول ت�سغيل املراأة 

توقيف34 مهربا و �سبط اأ�سلحة

يقوم املدير العام لالأمن الوطني، اللواء عبد الغاين هامل 
ما  تيبازة، ح�سب  والية  اإىل  وتفقد  بزيارة عمل  ،اليوم، 
علمته »الو�سط« من م�سادر مطلعة.  هذه الزيارة تاأتي 
يف اإطار حت�سني الظروف االجتماعية واملهنية الأعوان 
اأولويات املديرية  ال�رصطة واإطاراتها والتي تعترب اأوىل 
العامة لالأمن الوطني. ويف هذا ال�سدد اأ�سارت م�سادرنا 
مع  بالتن�سيق  �سيقوم  هامل  الغاين  عبد  اللواء  اأن  اإىل 

ال�سلطات املحلية وعلى راأ�سها وايل الوالية باالإ�رصاف 
الأعوان  املخ�س�سة  ال�سكنات  مفاتيح  توزيع  حفل  على 
ال�رصطة واإطاراتها بالوالية . يذكر اأن املديرية العامة 
احلياة  حت�سني  اإ�سرتاتيجيتها  يف  تعترب  الوطني  لالأمن 
لبلوغ خدمة عمومية  لالأعوان  عامل مهم  االجتماعية 
وجه.  اأح�سن  على  ال�رصطة  ملهام  وتاأدية   حمرتفة 
ق.و

نظم يوم اأم�س املكتب الوالئي للت�سامن 
الطالبي بوالية �سعيدة بالتن�سيق مع 

جمعية يد ال�سباب يوما درا�سيا بجامعة 
موالي الطاهر حول مو�سوع » اأطر 

ت�سغيل املراأة يف �سعيدة حتديات 

ورهانات » قام بتن�سيطه جمع من 
االأ�ساتذة الباحثني ناق�سو من خالله 

اأبرز التحديات والرهانات التي تواجهها 
املراأة العاملة بالوالية

يحي عواق 

اأوقفت مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي، يوم 
12 مار�س 2018 بكل من مترنا�ست وعني قزام 

وبرج باجي خمتار/ن.ع.6، اأربعة وثالثون 
)34( مهربا و�سبطت م�سد�سا ر�سا�سا من 

نوع كال�سنيكوف وكمية من الذخرية و�ساحنة 
ومركبتني )02( رباعيتي الدفع و)3000( لرت 

من الوقود و)12( مطرقة �سغط و)09( اأجهزة 
ك�سف عن املعادن و)05( مولدات كهربائية، 

يف حني اأوقف عنا�رص الدرك الوطني �سخ�سا 
بحوزته م�سد�سا اآليا بباتنة/ن.ع.5. من 

جهة اأخرى، اأوقفت مفرزة للجي�س الوطني 
ال�سعبي وعنا�رص الدرك الوطني بكل من 
بتندوف/ن.ع.3 وتلم�سان/ن.ع.2، اأربعة 

بط بحوزتهم )9،330(  )04( جتار خمدرات �سُ

كيلوغرام من الكيف املعالج، فيما اأوقفت 
مفرزة اأخرى بورقلة/ن.ع.4، مهربني )02( 

بحوزتهما )2518( وحدة من مادة التبغ. كما 
مت توقيف )06( مهاجرين غري �رصعيني من 

جن�سيات خمتلفة بكل من اأدرار وغرداية.

م�صالح بلدية تيميمون يف اأدرار 

ت�سجيل حالت ال�سقي الفالحي باملياه القذرة

اأمن امل�سيلة يحتفل باليوم العاملي لعيد املراأة

بلدية  م�سالح  اخلرية  االآونة  يف  �سجلت 
عليها  اقبل  حاالت  اأدرار  يف  تيميمون 
حما�سيلهم  �سقي  يف  الفالحني  بع�س 
التقليدية  الب�ساتني  يف  وخا�سة  الزراعية 
عليه  وقفت  اين  وهذا  امل�ستعملة  باملياه 
تقريرا  ورفعت  ال�سحية  حفظ  م�سلحة 
بدوره  والذي  البلدية  رئي�س  اإيل  مف�سال 

متاأ�سفا  لل�ساكنة  عام  بالغ  ر�سالة  ابرق 
وخطرية  �سحية  الغري  الظاهرة  على 
معا  وعائالتهم  والفالحني  املواطن  على 
من  م�سوؤولة  غري  ت�رصفات  يف  واملتمثلة 
�سحتهم  يعر�سون  الذين  الفالحني  بع�س 

و�سحة غريهم اإيل اخلطر .
بو�صريفي بلقا�صم 

احتفلت اأم�س م�سالح اأمن والية امل�سيلة 
باليوم العاملي للمراأة امل�سادف لـ 08 من كل 
�سنة حيث �سطرت برناجما ثريا لالحتفال 
موظفات  �رصف  على  املنا�سبة  بهذه 
اإناث  ال�سبهيني  وامل�ستخدمني  ال�رصطة 
الوالية  اأمن  رئي�س  نائب  ال�سيد   بح�سور 
روؤ�ساء  وكذا  ال�رصطة  مدر�سة  مدير   ،
احلوا�رص  اأمن  وروؤ�ساء  الوالئية  امل�سالح 
واإطارات من اأمن الوالية ، وذلك بالوحدة 

خالل  مت   ، بامل�سيلة  النظام  حلفظ   114
اللواء  ال�سيد  ر�سالة  قراءة  احلفل  هذا 
املدير العام لالأمن الوطني مبنا�سبة اليوم 
العاملي للمراأة ،والذي اأ�ساد باملجهودات 
املبذولة من قبل منت�سبات االأمن الوطني 
العمل  و  الوقائي  و  االأمني  املجال  يف 
جمموعة  تكرمي  ذلك  بعد  ،ليتم  اجلواري 

من موظفات ال�رصطة  بجوائز قيمة .
عبدالبا�صط بديار 

امل�صيلة 

  العثور على جثة �ساب مرمية على الطريق
عرث، ليلة اأول اأم�س، على جثة �ساب يبلغ 
الطريق  على  مرمية  �سنة   16 العمر  من 
مرمية  احل�سنة  بعا�سمة  نواره  حي  يف 
بني  الري  �ساقية  داخل  ظهره  على 
احلماية  م�سالح  تدخلت  حيث  اال�سجار 
املدنية التي حّولت اجلثة اإىل م�ست�سفي 

على  بدوره  حّولها  والذي  الزهراوي 
بامل�ست�سفى  ال�رصعي  الطب  م�سلحة 
الوطني  الدرك  م�سالح  فتحت  حني  يف 
�سدمة  خلّفت  التي  احلادثة  يف  حتقيقا 

كبرية و�سط �سكان .
عبدالبا�سط بديار 
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الأزمات
.     اأتابع كغريي من اجلزائريني 

ف�صول ال�صراعات القائمة بني 
عدد من الهيئات الريا�صية 

،وهي �صراعات ل متت ل 
للقانون  ب�صلة بل �صراع ديكة 

و مر�س خبيث وجب ا�صتئ�صاله 
�صريعا قبل اأن جد اأنف�صنا اأمام 

�صرورة الن�صياع لعقوبات 
الهيئات الدولية،هناك جانب من 
امل�صوؤولية تتحمله وزارة ال�صباب 

و الريا�صة يتقا�صم  روؤ�صاء 
الهيئات الريا�صية ال�صطر الباقي 

من امل�صوؤولية الأخالقية. هي 
حرب ا�صتعملت فيها كل الأ�صلحة 
املباحة و غري املباحة وبات الكل 
خا�صرا فيها،لو توفرت نية ح�صنة 

لتنازل الكل لبع�صهم البع�س و 
انتهت امل�صاكل يف جل�صة �صلح 
يذعن فيها اجلميع للم�صلحة 

العليا للبالد .
ل اعتقد اأن  احلل م�صتحيل بل 

هو اأ�صهل من �صربة ماء،فقط 
هو العناد و احل�صد و البغ�صاء 
وتغييب ثقافة الدولة و منو  

ال�صخ�صانية ب�صكل طاغ ،ورمبا 
هناك عامل اآخر ل اأمتنى اأن 

اأكون حمقا يف الإ�صارة اإليه وهو 
املاليري التي تتوفر عليها هذه 

الهيئات مما يتطلب  تدخال 
عاجال من اأعلى ال�صلطات يف 
البالد مثلما تدخلت يف ملف 

اإ�صراب نقابة الكنابا�صت.
وداد احلاج:

وزيرال�صناعة 
وتكنلوجيا املعلومات 

ال�صيني » مايووي« يوؤكد:

�سبكة اإت�سالت 06 
جي يف ال�سني 

نقال عن موقع جريدة البالد االإلكرتوين 
اأكد وزير ال�سناعة وتكنلوجيا املعلومات 
بالده  علماء  بان  وي«  مايو   « ال�سيني 
اجليل  �سبكة  تطوير  على  العمل  ب�سدد 
ال�ساد�س من االت�ساالت املتنقلة 06 جي 
والتي �ستمكن من اإجراء عمليات ات�سال 

بني الب�رص والروبوتات.
يحي عواق

بوقرة بالبليدة

4وفيات وع�سرات اجلرحى يف حادثة ده�س جماعي
اأكد مكتب االإعالم للمديرية العامة للحماية املدنية يف ات�سال جمعه بجريدة 

الو�سط باأن حادث املرور الذي وقع يوم اأم�س ببلدية بوقرة والية البليدة قد خلف 
ورائه 4وفيات و12 جريحا  هذا وقد اأكدت املعلومات التي حت�سلت عليها الو�سط 

من مكتب االإعالم للمديرية العامة للحماية املدنية باأن احلادث وقع يف حدود 
ال�ساعة 12.10 �سباحا اإثر اإنحراف مركبة مبنطقة عني الباردة، بلدية بوقرة بالبليدة 
حيث تزامن احلادث مع وقت خروج تالمذة املدر�سة االبتدائية والثانوية املتواجدة 

بعني املكان االأمر الذي اأ�سفر عن �سقوط �سحيتان اإمرة وطفل يف 13 من العمر 
واإ�سابة 12 �سخ�سا بجروح متفاوتة اخلطورة نقلو على جناح ال�رصعة اإىل م�ست�سفى.

هذا وقد با�رصت ال�سلطات االأمنية املخت�سة حتقيقا ملعرفة اأ�سباب احلادث
يحي عواق 
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