
INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IF
IC

AT
IO

N 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

   RÊVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
- Vidéoprojecteur - Accès Internet

- Exercices individuels sur PC - Supports de cours
- Mises en application des logiciels

- Evaluation en �n de stage
 

 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

 FORMATION 
   DIPLÔMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
Comptabilité  

Ressources humaines
Communication

Formations multimédia, 
Communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe Francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Caméra 
Montage vidéo

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
de clientéle

Marketing et relations 
publiques

Secrétariat
Agent d’accueil
Documentation 

  Archivage numérique

EXPERIENCE

EX
PER

IEN
CE

Di
gi

ta
l 

W
or

ld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs concurrentiels

بعد الفوارق امل�سجلة بني امل�ستورد و املركب حمليا

وزارة ال�سناعة تف�سح التالعب باأ�سعار ال�سيارات 
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�س24

�س4موزعو احلليب يتهمون الديوان بتقلي�ص كمية االنتاج

ممثل كا�شنو�س، ومدير الوكالة الوطنية اجلزائر �شرق

ال خوف على معا�شات املتقاعدين  
�س4

�س16
�س5

�س4 

�س7

�س5

�س2

�س13 

.     �سحة
الربوفي�سور عبد الكرمي �سرخال:

.     �سحة
غرداية

.     عدالة
ح�سب ماجاء يف اجلريدة الر�سمية

.     اأمني 
بكل من بومردا�س وتيزي وزو

.     ريا�سة
الأدوار الإق�سائية تنطلق �سهر اأوت 

لقاح واحد غري كاف 
ملواجهة البوحمرون

 و�ســــع خــــــلية وقـــائية 
 ملتابـعة وبـــاء احلـ�سبة

 تعــــــــديـــــــل �ســــــروط 
االإلتحاق مبهنة املوثق 

تدمري خمباأ لالإرهابيني 
وقنبلتني تقليديتي ال�سنع

 اأ�سرف عليها 
اللواء هامل يف تيبازة

 ت�سليم مفاتيح �سكنات 
 عدل على م�ستخدمي 
و متقاعدي ال�سرطة 

 رئي�س بيت ال�سعر اجلزائري
 ،ال�ساعر �سليمان جوادي:

 بيـــــــت ال�سعــــــــر 
 اجلــــزائــــــري �سيــــعيد

 ال�سـعر اإىل الواجهة

.     ك�سفت وزارة ال�سناعة و 
املناجم على اأ�سعار ال�سيارات املركبة 

يف اجلزائر من منتجي ال�سيارات ، 
ح�سب ما تداولته م�سادر متطابقة ، 
وح�سب وثيقة وزارة ال�سناعة فاإن 

اأ�سعار ال�سيارات تنطلق من 114مليون 
، وهي اأ�سعار امل�سنع ، حيث اأن هذه 

الأ�سعار لي�ست موجهة للم�ستهلكني ، 
و امنا هي اأ�سعار امل�سنع لدى مركبي 

ال�سيارات يف اجلزائر ح�سب ما اأكدته 
الوزارة .

وفاق �سطيف واحتاد اجلزائر 
ي�ساركان يف كاأ�ص العرب

 �س3

جمل�س الوزراء ي�سادق على م�سروع 
القانون املحدد للأعياد القانونية

بوتفليقة :تر�سيم 
يناير عزز الوحدة 

واال�ستقرار الوطنيني



العربية  للرابطة  الرابع  الدويل  امل�ؤمتر  يف  م�شارك�ن  دعا 
للبحث العلمي وعل�م االت�شال املنظم بجامعة عبد احلميد 
اأخالقيات  جمال  يف  البحث  اإىل  مب�شتغامن  بادي�س  بن 
على  احلديثة  التكن�ل�جيات  وتاأثريات  الرقمي  االت�شال 
الطفل، واأو�شى الباحث�ن يف ختام اأ�شغال امل�ؤمتر يف �شاعة 
متاأخرة من اأم�س الثالثاء بالرتكيز على االأخالقيات الرقمية 
على  االت�شال  تاأثري  لدرا�شة  التجريبية  املناهج  واعتماد 
الطفل ودوره يف جماالت التعليم وبناء ال�ش�رة الذهنية لدى 
االنفتاح  �رضورة  على  املتدخل�ن  واأكدت  النا�شئ  اجلمه�ر 
ميدان  ويف  العلمية  امل�ؤ�ش�شات  بني  والت�شارك  والتعاون 
عل�م االإعالم واالت�شال من خالل االإنتاج العربي امل�شرتك 

والتبادل  االأكادميي بني الباحثني.
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حادث ده�س مواطنني بالبليدة

�سائق ال�ساحنة اأ�سيب بوعكة �سحية ح�سب النتائج الأولية للتحقيق 
االأولية  التحقيق  نتائج  بينت 
حادث  وق�ع  اأ�شباب  ح�ل 
بداية  يف  م�اطنني  ده�س 
البليدة  �رضق  ب�قرة  ببلدية 
ب�عكة  ا�شيب  ال�شائق  ان   عن 
�شحية مما اأدى به اىل فقدان 
ح�شبما  مركبته،  يف  التحكم 
والية  وايل  دي�ان  رئي�س  ذكره 

البليدة.
حممد  احمد  اآيت  واأو�شح 
الطاهر ان ال�شائق الذي يعاين 
)ارتفاع  مزمنة  امرا�س  من 
�شغط الدم و ال�شكري( اأ�شيب 
قيادته  اثناء  �شحية  ب�عكة 

للمركبة مما اأدى به اإىل فقدان 
التحكم فيها و ده�س عدد من 
ان  اأحمد  اآيت  واأ�شاف  املارة 
للحادث  النهائية  احل�شيلة 
اأربعة  م�رضع  عن  ا�شفرت 
و  �شنة(   63( رجل  اأ�شخا�س 
 13( وطفلة  �شنة(   55( امراأة 
و  �شنة(   12( طفل  و  �شنة( 

اإ�شابة 20 �شخ�شا 
اخلط�رة  متفاوتة  بجروح 
اجلرحى  جميع  اأن  اإىل  م�شريا 
املركبة  �شائق  فيهم  مبا 
و  الالزمة  االإ�شعافات  تلق�ا 
عدا  ما  امل�شت�شفى  غادروا 

لعمليات  اأطفال خ�شع�ا  اأربعة 
اأولية  ح�شيلة  وكانت  جراحية 
احلادث  وق�ع  لدى  قدمت 
افادت مب�رضع اأربعة ا�شخا�س 
اآخرين اثر ده�س  اإ�شابة 12  و 
املارة   من  لعدد  نفعية  �شيارة 
احلماية  م�شالح  وقامت 
احلادث  وق�ع  ف�ر  املدنية 
من  اجلرحى  و  ال�شحايا  بنقل 
اإىل  لب�قرة  ال�شحي  القطاع 
بن  ح�شيبة  م�شت�شفى  من  كل 
امل�شت�شفى اجلامعي  و  ب�علي 
املدينة  ب��شط  فان�ن  فران�س 

لتلقي االإ�شعافات الالزمة. )

ال�سالون الوطني
ال�سابع للت�سغيل   يف 21 

مار�س اجلاري 

جابو �سمن الت�سكيلة 
املثالية يف ال�سعودية

مبوحلي يتلقى مكافاأة 
خا�سة

يرت�سح  ""نكاز" لن 
يف 2019

م�ستغامن 

ندوة حول  اأخالقيات 
الت�سال الرقمي 

والت�شغيل  العمل  وزارة  اأن  زمايل  ك�شف   
وال�شمان االجتماعي �شتنظم خالل الفرتة 
21 اإىل 27 مار�س اجلاري الطبعة ال�شابعة 
"�شالم  للت�شغيل  ال�طني  ال�شال�ن  من 
الطبعة   وعليه ف�شنحتفي  يف هذه   "2018
�شعار  والتي حملت  النا�شئة  بامل�ؤ�ش�شات  
امل�ؤ�ش�شة النا�شئة النجاج باالإبتكار  والتي 
 300 منها  عار�س    500 م�شاركة  �شتعرف 

م�ؤ�ش�شة نا�شئة .

امل�ؤمن  عبد  اجلزائري  الالعب  ت�اجد 
 24 للج�لة  املثالية  الت�شكيلة  �شمن  جاب� 
املميز  االأداء  بعد  ال�شع�دي  الدوري  من 
الن�رض يف املباراة  الذي قدمه مع فريقه 
مت  حيث  جدة،  احتاد  اأمام  جمعته  التي 
العبي  اأف�شل  �شمن  "مم��س"  اختيار 
اجل�لة املن�رضمة بعدما نال جائزة اأجمل 

يف اجل�لة وه� الذي افتتح
عداده التهديفي مع الن�رض بطريقة رائعة 
مراوغته  اإثر  عامليا  هدفا  �شجل  بعدما 

للدفاع واحلار�س.

راي�س  اجلزائري  الدويل  احلار�س  نال 
قاد  بعدما  مكافاأة خا�شة  مب�حلي  وهاب 
�شمن  الهالل  اأمام  للف�ز  االتفاق  ناديه 
تلقى  للمحرتفني، حيث  ال�شع�دي  الدوري 
مكافاأة مالية قيمتها 15 األف ريال �شع�دي 
�شنتيم  يعادل ما قيمته 60 ملي�ن  وه� ما 
جزائري، وهي اخلط�ة التي اأقدمت عليها 
والت�شديات  الكبري  االأداء  بعد  ناديه  اإدارة 
التي قام بها حارما املناف�س من  الرائعة 

الت�شجيل عليه.

االأ�شبق  املر�شح  نكاز  ر�شيد  اأكد 
ال�شيا�شي  والنا�شط   2014 لرئا�شيات 
يرت�شح  لن  باأنه  للجدل،  املثري 
املقبلة،  الرئا�شية  لال�شتحقاقات 
داعيا اأحزاب املعار�شة اإىل مل ال�شمل 
والعمل على اختيار مر�شح واحد ين�ب 
امل�ج�دة  املعار�شة  برامج  كل  عن 

على ال�شاحة ال�شيا�شية.

ال�سركة اجلزائرية ل�سناعة ال�سيارات بتيارت 

ت�سليم 546 �سيارة متعددة املهام و رباعية الدفع

مت ت�شليم 546 �شيارة متعددة املهام 
ورباعية الدفع مبختلف اأن�اعها من 
ل�شناعة  اجلزائرية  ال�رضكة  �شنع 
تيارت  ب�الية  بب��شقيف  ال�شيارات 
لفائدة   )2 الع�شكرية  )الناحية 
ل�زارة  للعتاد  املركزية  املديرية 
العامة  املديرية  و  ال�طني  الدفاع 
لالأمن ال�طني و �رضكة �ش�ناطراك 
ح�شبما  ب�مردا�س  والية  م�شالح  و 

ال�طني   الدفاع  ل�زارة  بيان  به  اأفاد 
ت�شليم هذه احل�شة  تدخل عملية  و 
العالمة  ذات  ال�شيارات  من 
مر�شيد�س بنز �شنف )ج( و�شربينرت 
االأفراد،  )نقل  عديدة  ان�اع  من 
الطبي  االإ�شعاف  النقل املدر�شي و 
وال�شحي( يف اطار "م�ا�شلة جت�شيد 
الذي  االقت�شادي  االإنعا�س  برنامج 
الرامي  اجلمه�رية  رئي�س  به   بادر 

واحلد  ال�طنية  ال�شناعة  بعث  اإىل 
من تبعية االقت�شاد ال�طني للخارج"  
الفريق  ال�شيد  لتعليمات  تنفيذا  و 
رئي�س  ال�طني  الدفاع  وزير  نائب 
ال�شعبي  ال�طني  اجلي�س  اأركان 
املتعلقة بالتط�ير امل�شتمر لقدرات 

ال�شناعات الع�شكرية مبا يلبي 
احتياجات الق�ات امل�شلحة ي�شيف 

ذات امل�شدر .  

مت اإطالق االأحد القادم دورات تك�ينية بهدف تدعيم 
قدرات املنتخبني املحليني اجلدد، ح�شبما من م�شالح 

والية غرداية.
و �شت�شكل هذه الدورات التك�ينية التي تبادر بها وزارة 
العمرانية  والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
باكت�شاب واالإطالع  للمنتخبني املحليني اجلدد  فر�شة 
على تقنيات ت�شيري اجلماعات املحلية مبا ي�شمح لهم 
اأن يك�ن�ا يف م�شت�ى تطلعات امل�اطنني، مثلما اأو�شح 
هذه  و�شتتناول  عمراين،  ب�عالم  لل�الية  العام  االأمني 
الدورات التي �شتم�س جمم�ع اجلماعات املحلية عرب 
وتنظيم  بت�شيري  املرتبطة  االإ�شكاليات  عديد  ال�طن 
املحا�شبة  و  املايل  والت�شيري  للبلدية  الب�رضية  امل�ارد 
وخمططات البلدية للتنمية  و كذا ال�شفقات العم�مية 

والتعمري واحلالة املدنية.  

غرداية 

 دورات تكوينية 
لفائدة املنتخبني 

ببومردا�س وتيزي وزو  

تدمري خمباأ لالإرهابيني وقنبلتني تقليديتي ال�سنع 

ال�طني  للجي�س  مفارز  متكنت 
وتيزي  ب�مردا�س  من  بكل  ال�شعبي، 
لالإرهابيني  خمباأ  تدمري  من  وزو، 
وقنبلتني تقليديتي ال�شنع،  ح�شب ما 
ال�طني،  الدفاع  ل�زارة  بيان  به  افاد 
اإطار  "يف  اأنه  امل�شدر  ذات  واأو�شح 
مفارز  دمرت  االرهاب،  مكافحة 
 13 ي�م  ال�شعبي،  ال�طني   للجي�س 

لالإرهابيني  خمباأ   ،2018 مار�س 
بكل  ال�شنع  تقليديتي   )2( وقنبلتني 
الناحية  وزو)  وتيزي  ب�مردا�س  من 
اإطار  ويف  االوىل("  الع�شكرية 
حماربة اجلرمية املنظمة، "�شبطت 
بكل  ال�شعبي  ال�طني  للجي�س  مفارز 
خمتار  باجي  وبرج  مترنا�شت  من 
ال�شاد�شة(  الع�شكرية  )الناحية 

الدفع  رباعية  ومركبة   )2( �شاحنتني 
و36 طنا من امل�اد الغذائية و 2100  
اأوقفت   حني  يف  ال�ق�د،  من  لرت 
مفارز اأخرى بكل من ب�شكرة وال�ادي 
)الناحية الع�شكرية الرابعة(، مهربني 
و32،5   )2( �شاحنتني  وحجزت   )2(
قنطارا  من مادة التبغ و9240 وحدة 

من خمتلف امل�رضوبات".

خ�ش�شت وزارة ال�شكن والعمران ال�الية املنتدبة للمقاطعة 
االإدارية تيميم�ن ح�شة اإ�شافية من ال�شكن مبختلف ال�شيغ 
طمار  وحيد  ال�زير  بها  قام  زيارة  اأخر  �ش�ء  على  وهذا 
املنطقة  دعم  ب�رضورة  طلبات  له  قدمت  اأين  للمنطقة  
ا�شتجابت  حيث  املتزايد  الطلب  جراء  �شكنية  بح�ش�س 
تت�شمن  بر�شالة  بادرار  بال�الية  م�شاحلها  واأبرقت  ال�زارة 
خمتلف  من  �شكن   1200 قدرت  ال�شكن  من  اإ�شايف  برنامج 
عم�مي  ترق�ي  �شكن  و400  ريفي   �شكن   500 منها  ال�شيغ 
وكذا 50 �شكن ترق�ي مدعم  كما خ�ش�س اأي�شا 250 �شكن 
ريفي لبلدية ق�رض قدور �شمال متيم�ن  هذه احل�شة �ش�ف 
اأكرث  حركية  وتعطي  ال�شكن  م�شكل  من  التقليل  يف  ت�شهب 
كما  املعي�شية  ظروفهم  وحت�شني  العائالت  م�شاعدة  يف 
امل�شادر  ذات  وبح�شب  البطالني  اأمام  �شغل  منا�شب  يفتح 
ممكن  وقت  اقرب  يف  الربنامج  هذا  يف  ينطلق  �ش�ف  انه 
االجناز  �شفقات  ت�شليم  يف  القان�نية  اإجراءات  اإمتام  بعد 
ي�شتفيد  الريفي  ال�شكن  للمقاولني امل�ؤهلني هاما من حيث 
منه من لهم قطع اأر�شية ومل ي�شتفيد من اأي �شيغة �شكنية 

بغية دعمه ماليا مبا�رض بهدف اجناز م�شاكن فردية .

1200 �سكن اإ�سايف للولية 
املنتدبة تيميمون
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جمل�س الوزراء ي�شادق على م�شروع القانون املحدد للأعياد القانونية

بوتفليقة :تر�سيم يناير عزز الوحدة واال�ستقرار الوطنيني
�شادق جمل�س الوزراء املنعقد اأم�س الأربعاء باجلزائر العا�شمة, حتت رئا�شة رئي�س اجلمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, على  م�شروع القانون املعدل واملكمل لقانون جويلية 1963 املحدد للأعياد القانونية ويعد 

هذا التعديل --ح�شب ما اأو�شحه البيان الذي اأعقب اجتماع جمل�س الوزراء-- »موجها لرت�شيم التكري�س القانوين لإدراج يناير يف قائمة الأعياد القانونية للبلد«, وهذا تبعا لرت�شيم راأ�س ال�شنة الأمازيغية عطلة 
مدفوعة الأجر, كما يعترب تكري�شا ملقومات الهوية والوحدة الوطنية وتعزيزا لثوابتها وكان رئي�س اجلمهورية قد اأعلن خلل اجتماع جمل�س الوزراء املنعقد يوم 27 دي�شمرب املا�شي عن قراره املتعلق برت�شيم 

يّناير عيدا قانونيا, وهو القرار الذي �شبق تنفيذه يوم 12 يناير الفارط من طرف الوزارة املكلفة بالعمل وقد اأمر رئي�س اجلمهورية احلكومة بـ«عدم ادخار اأي جهد لتعميم تعليم وا�شتعمال اللغة الأمازيغية وفقا 
جلوهر الد�شتور«, كما كلفها بـ«الإ�شراع يف اإعداد م�شروع  القانون الع�شوي املتعلق باإن�شاء الأكادميية اجلزائرية للغة الأمازيغية«.

تطبيقا لقانون الوظيف العمومي باحرتام التخ�ش�س

خريجو العلوم االإ�سالمية يطالبون احلكومة بالتوظيف يف املتو�سطات
 دعت تن�سيقية طلبة وخريجي 
احلكومة  الإ�سالمية،  العلوم 
اأ�ساتذة  اإىل تخ�سي�ص منا�سب 
يف الرتبية الإ�سالمية خلريجي 
املتو�سط،  يف  التخ�س�ص 
لغري  املن�سب  توكيل  بدل 
خرق  اأنه  خا�سة  الخت�سا�ص، 
العمومي.  الوظيف  لقانون 
طالبت تن�سيقية طلبة وخريجي 
العلوم الإ�سالمية، اأم�ص، خالل 
على  �سيوفا  قياديها  حلول 
احلكومة  طالبت  »الو�سط«، 
التخ�س�ص،  هذا  دور  بتفعيل 
بداية من احرتام قانون ا�سرتاط 
للتخ�س�ص  العمومي  الوظيف 
يف التدري�ص، مطالبني م�سالح 
بتج�سيد ذلك على  بن غربيط 
ومنح  املتو�سطات،  م�ستوى 
الإ�سالمية  الرتبية  تدري�ص 
بدل  التخ�س�ص  خلريجي 
اأ�ساتذة لغة  تكليف غريهم من 
مدى  عن  مت�سائلني  عربية، 
املجال،  يف  احلا�سل  التداخل 
ومدة درة اأ�ستاذ تخ�س�ص على 
بعيدة  مادة  وتو�سيح  اإي�سال 
عن تخ�س�سه، خا�سة اأن املادة 
تواجه اأحيانا باأ�سئلة من طرف 
وهو  لفتاوى،  حتتاج  التالميذ 
اأ�ستاذ  اأي  متناول،  لي�ص يف  ما 
ال�رشيعة،  يف  متخ�س�سا  لي�ص 
واأحيانا يبلغ الأمر حد ت�سجيل 
الدرا�سي،  باملقرر  اأخطاء 
�سوى  لها  يتفطن  ل  والتي 
املادة،  يف  املخت�ص  الأ�ستاذ 
علي  التن�سيقية  رئي�ص  لي�سيف 
طلبهم  نقلوا  اأنهم  الطيب،  بن 

خالل  من  الرتبية  لوزارة 
على  »الو�سط«،  حتوز  مرا�سلة 
بطلب  واأرفقت  منها،  ن�سخة 
لقاء، مع اإر�سال ن�سخة للوزارة 
ت�ساءلوا  كما  وللرئا�سة.  الأوىل 
يف  ال�ستمرار  من  الهدف  عن 
غري  بتكليف  التداخل  فر�ص 
املادة،  بتدري�ص  املخت�سني 
باآلف  تدفع  اجلامعة  اأن  رغم 
حني  يف  �سنويا،  اخلريجني 
�رشب  احلكومة  باإمكان  اأنه 
واحد،  بحجر  ع�سفورين 
البطالة  امت�سا�ص  خالل  من 
تخ�س�سهم  خريجي  و�سط 
ثانية  جهة  ومن  جهة،  من 
املادة  دور  تفعيل  خالل  من 
و�سط التالميذ بتكليفها لذوي 
على  والقادرين  التخ�س�ص 
يف  التالميذ  وا�ستيعاب  توجيه 
واملراهقة،  الطفولة  مرحلة 
جلذبهم بعيدا عن الغزو الثقايف 
احلا�سل، ومتكينهم من غر�ص 
ال�سليمة.  الفكرية  القيم  بذور 
تخ�س�ص  اأبناء  حّذر  كما 
الرتبية الإ�سالمية، من جتاهل 
مطالبهم، مو�سحني اأن اخلطوة 
التالية يف حالة عدم ا�ستقبالهم 
من طرف وزارة الرتبية �ستكون 
للمجل�ص  �سوتهم  اإي�سال 
وجمعية  الوطني،  ال�سعبي 
داعني  امل�سلمني،  العلماء 
لالإ�سغاء لهم بدل دفعهم باجتاه 
لغة ال�سارع والحتجاجات. من 
التن�سيقية  ع�سوتا  جهتهما 
�ساب  و�سارة  كيكواح  ن�رشين 
اهلل، انتقدتا واقع املادة، بداية 

من عدم احرتام التخ�س�ص يف 
يعرفه  ما  نقي�ص  تدري�سها، 
كاملو�سيقى  ب�سيطة  مواد  حتى 
املعامل  اإىل  و�سول  والر�سم، 
يبعد  ما  وهو  لها،  املتدين 
مت�سائلني  بها،  التالميذ  اهتمام 
ملا يطال ذلك املادة، رغم اأنها 
حتمل اإ�سم كلية منف�سلة، داعني 
ككل  واملجتمع  التالميذ  اأولياء 
للتكافل من اأجل منح التخ�س�ص 
دوره، خا�سة اأنه ميثل بناء هوية 
التلميذ، وي�ساعد الأولياء يف بناء 

تلميذ مت�سالح مع هويته.
عي�سى  بالتن�سيقية  القيادي  اأما 
التن�سيق  ف�سلة، فتطرق لأهمية 
وبني  القراآنية  املدار�ص  بني 
وزارة الرتبية، كون الأوىل جت�سد 
اأهميتها حجم انت�سارها الوا�سع 
ي�ساف  الوطني،  امل�ستوى  على 
جاهزين  تالميذ  تتيح  اأنها  لها 
تعليمهم  من  بداية  للمدر�سة، 
الروح الجتماعية، مت�سائال ملا 
ل يحقق تكامل بني املدر�ستني، 
م�ست�سهدا بعدم ا�ستكمال م�سار 

دخوله  بعد  القراآين  التلميذ 
للـ0،  اإعادته  يتم  بل  للمدر�سة، 
قراآنية  �سورا  يتناول  اأنه  رغم 
حفظها باملدر�سة القراآنية. اأما 
بخ�سو�ص فحوى برنامج الرتبية 
اأكرث،  لتفعيله  فدعا  الإ�سالمية، 
معتربا اأن املنهج احلايل يتعامل 
رجعية،  بطريقة  اليوم  مع طفل 
مو�سحا اأن طفل اليوم ل يحتاج 
للغرق يف ال�سطحيات، والكتفاء 
بتوجيهه حلفظ الأدعية، يف حني 
العقيدة،  جانب  من  فارغة  اأنه 
الوزارة  من  ي�ستدعي  ما  وهو 
بني  بالتن�سيق  برنامج  حت�سري 
اجلزائر،  علماء  وبني  الو�ساية 
الغزو  ملواجهة  لتفعيله  وكذا 
ال�سغرية  �سنهم  كون  الثقايف، 
جتعلهم الأكرث تاأثرا و�سط عامل 
حت�سينهم  من  لبد  لذا  مفتوح، 
منذ  الفكري  اأمنهم  وحماية 
من  جزء  فتح  مع  طفولتهم، 
املادة  اأ�ستاذ  اأمام  احلرية 

للتنا�سب مع منطقته.
�شارة بومعزة

يلتقون اليوم بالعا�شمة 

والة اجلزائر و نظرائهم 
الفرن�سيني يف لقاء لتبادل اخلربات

مع  اجلزائريون  الولة  اليوم  يجتمع 
وكذلك   ، الفرن�سيني  الولة  نظرائهم 
للبلدين  الداخلية  وزيري  من  كل 
نورالدين بدوي ، وجريارد كولومب يف 
لقاء الأول من نوعه ، والذي من �ساأنه 
التباحث يف ال�سوؤون التعاون يف خمتلف 
ل�سيما القت�سادية وتبادل  املجالت 
املحليني  امل�سوؤولني  بني  اخلربات 
يكون  اأن  املنتظر  ومن   . للبلدين 
قاعة  �ستحت�سنه  الذي  اللقاء  هذا 
باجلزائر  ال�سنوبر  بنادي  املوؤمترات 
لإعادة  كذلك  فر�سة  العا�سمة 
امل�سائل  خمتلف  يف  التعاون  بعث 
امل�سرتكة بني البلدين، وتبادل خربات 
الت�سيري ل�سيما يف ميدان اجلماعات 
املحلية بني الولة اجلزائريني و الولة 

الفرن�سيني.
كما ياأتي هذا اللقاء الهام و الأول من 
للرئي�ص  الأخرية  الزيارة  بعد  نوعه 
اميانويل  اجلزائر  اإىل  الفرن�سي 
العديد  عنها  التي متخ�ص  و  ماكرون 
البلدين  بني  التعاون  اتفاقيات  من 
الثقافية  و  القت�سادية  امليادين  يف 
املوقع  بحكم  كذلك  ال�سيا�سية  و 
طبيعة  وكذلك  للبلدين  اجلغرايف 

العالقة اخلا�سة بني البلدين .
العايل  اللقاء  هذا  �ساأن  من  كما 
على  اجلليد  اإذابة  اإعادة  امل�ستوى 
والذي   ، باري�ص  و  اجلزائر  حمور 
اإحدى  التاريخ  ال�رشاع  كان  لطاملا 
البلدين  بني  العالقة  هذه  منغ�سات 
هذا  يكون  اأن  املتوقع  من  اأنه  كما   .
اللقاء ال�سخم فر�سة لتبادل التجارب 
 ، الفرن�سيني  اجلزائريني  الولة  بني 
اجلماعات  مع  التعامل  يخ�ص  فيما 
املحلية و طرق الت�سيري و التنمية ، و 
يف  والتحكم   ، البلديات  ت�سيري  كذلك 
الأوعية العقارية ، وم�ساريع اخلدمات 

�سيتطرق  و   . اجلوارية  التنمية  و 
امل�ساركون يف هذا اللقاء اإىل خمتلف 
ترقيتها  طرق  و  الإدارية  امللفات 
الإداري  الت�سيري  يف  اخلربات  وتبادل 
يف  ت�سب  التي  الإدارية  امللفات  و 
اأنه من  اإىل  اإ�سافة   ، خدمة املواطن 
املنتظر اأن يتم ت�سكيل تواأمات تعاون 
البلدين  بني  املقاطعات  خمتلف  بني 
للعالقات  دفع  اإعطاء  �ساأنها  من 
خلط  جديد  دفء  اإعطاء  و  الثنائية 
خا�سة  هذا  ياأتي   . اجلزائر  باري�ص 
الفرن�سي  الرئي�ص  ت�رشيحات  بعد 
التعاون بني  لتعميق  اميانويل ماكرون 
البلدين ، وال�سعي اىل جتاوز املا�سي 
قد  كان  حيث   ، البلدين  بني  ال�سيىء 
الفرن�سي  الإ�ستعمار  بب�ساعة  اأعرتف 

للجزائر .
الطرف  ي�سعى  اأخرى  جهة  من 
على  الإبقاء  على  دائما  اجلزائري 
الند  قائمة  فرن�سية  جزائرية  عالقة 
للند وعلى املنفعة املتبادلة ، وجتاوز 
البلدين  م�سلحة  يخدم  مبا  الأبوية 
التاريخية  الت�سنجات  كل  عن  بعيدا 
بدائل  وجود  ظل  يف  ل�سيما   ،
املجال  يف  ل�سيما  للجزائر  عديدة 

القت�سادي .
ع�شام بوربيع 

م..�س

تعزيز الهوية و الوحدة 
الوطنيتني

»هذا  اأن  بوتفليقة  الرئي�ص  واأو�سح 
الإجراء على غرار كل الإجراءات التي 
اتخذت �سابقا ل�سالح هويتنا الوطنية 
مبقوماتها الثالث الإ�سالمية والعربية 
الوحدة  بتعزيز  كفيل  والأمازيغية 
وال�ستقرار الوطنيني يف الوقت الذي 
التحديات  من  العديد  فيه  ت�ستوقفنا 
والقليمي«  الداخلي  ال�سعيدين  على 
�سدى  بوتفليقة  الرئي�ص  لقرار  ،وكان 
املجموعة  مكونات  كل  لدى  اإيجابيا 
وهيئات  م�سوؤولني  من  الوطنية 
وممثلي  �سيا�سية  واأحزاب  ومنظمات 
اعتبار  مت  حيث  املدين،  املجتمع 
تدريجية  خطوات  توج  الذي  القرار 
كان  الوطنية  الهوية  ثوابت  لتعزيز 

اآخرها د�سرتة 
املعدل  الد�ستور  يف  الأمازيغية  اللغة 
و�سجاعا  تاريخيا  »قرارا   ،2016 �سنة 

م�ساحلة  يف  وي�ساهم  ومتب�رشا 
اجلزائريني مع ذاتهم ومع وطنهم«ويف 
الأول،  الوزير  اعترب  ال�سدد،  هذا 
اأويحيى، يف ت�رشيحات �سابقة  اأحمد 
اأن الرئي�ص بوتفليقة قد »حرر اجلزائر 
ب�ساأن  الرتدد  ومن  الفهم  �سوء  من 
بـ«الأخطاء  مذكرا  الأمازيغي«  البعد 
اأمام   1980 �سنة  املرتكبة  ال�سيا�سية 
جمرد ندوة اأكادميية ملولود  معمري، 
ال�سيد  مبوافقة  يحظ  مل  ما  وهو 

بوتفليقة«.
ذلك  نتذكر  اأن  »علينا  قائال:  واأكد 
الأمازيغي  للبعد  املحت�سم  الإدخال 
الوطنية يف ديباجة د�ستور  يف هويتنا 
اإىل  باملنا�سبة  داعيا   ،»1989 فيفري 
»مقارنة كل ذلك مع تعليم الأمازيغية 
ومع   1995 منذ  العمومية  باملدر�سة 
منذ  ور�سمية  وطنية  لغة  د�سرتتها، 
يناير  عن  الإعالن  ومع   2016 �سنة 
عيدا وطنيا مدفوع الأجر �سنة 2017، 
ناهيك عن  تنظيم تكرمي وطني ملئوية 
مولود معمري حتت الرعاية ال�سامية 
اأن  اأويحيى  اجلمهورية«واأبرز  لرئي�ص 
هو  لالأمازيغية  الوطني  »التكري�ص 

الرئي�ص  تب�رش  ثمرة  وبالأخ�ص  اأي�سا 
اأن  موؤكدا  بوتفليقة«،  العزيز  عبد 
قراره حول يناير يوؤكد مرة اأخرى باأن 
التي قام بها ترمي لي�ص  »كل اجلهود 
بل  الوطني،  البناء  اإعادة  اإىل  فح�سب 
مع  اجلزائريني  م�ساحلة  اإىل  اأي�سا 

ذاتهم ومع وطنهم«.

تكري�س القيم الوطنية

الداخلية  وزير  �سدد  جهته،  من 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
هذا  اأن  بدوي،  الدين  نور  العمرانية، 
الوحدة  ويكر�ص  »تاريخي  القرار 
الوطنية وجاء يف اطار نظرة متب�رشة 
الوطنية«من  القيم  تكري�ص  هدفها 
جانبه، �رشح الأمني العام للمحافظة 
الها�سمي  �سي  لالأمازيغية،  ال�سامية 
بالثقافة  »العرتاف  ،اأن  ع�ساد 
ال�سنة  راأ�ص  وتر�سيم  الأمازيغية 
الوطنية  الهوية  يعزز  الأمازيغية 
تنوعها«،  يف  الوحدة  على  املبنية 
اللغة  لرتقية  جديدة  اآفاقا  ويفتح 
هذا  يف  ،ونوه  الأمازيغية«  والثقافة 

ال�ساأن بـ«القرارات امل�ستنرية« لرئي�ص 
اجلمهورية، معتربا اأنها »�ست�سع على 
م�ستقبال  مهيكلة  م�ساريع  امل�سار 
للغة  التدريجي  التعميم  يف  لل�رشوع 
التعليم  منظومة  يف  الأمازيغية 

الوطنية«.
اأهم  اإىل  ع�ساد  ال�سيد  وتطرق 
ترقية  م�سار  يف  املحققة  الإجنازات 
اللغة  هذه  وتعليم  الأمازيغية  الثقافة 
لالأمازيغية  ال�سامية  املحافظة  ودور 
اأن هناك  اإىل  يف هذا املجال م�سريا 
»العديد من الأمور قد حتققت �سيما 
بالأمازيغية،  الد�ستوري  العرتاف 
والوحدة  بالفتخار  ال�سعور  عزز  مما 
اجلزائريني«وكانت  لدى  تنوعها  يف 
ومنظمات  �سيا�سية  اأحزاب 
بقرار  اأ�سادت  قد  وطنية  و�سخ�سيات 
يناير  بتكري�ص  اجلمهورية  رئي�ص 
معتربة  الأجر،  مدفوعة  عطلة  يوم 
ال�سعب  وحدة  تعزيز  اإىل  ي�سعى  بانه 
»لبنة  مبثابة  اإياه  معتربة  اجلزائري، 
للبالد  الجتماعي  للتالحم  اأخرى 
اأ�سحت  التي  الوطنية  امل�ساحلة  بعد 

دعامة حقيقية لالأمن«.
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قال اإن ال�سندوق لن ي�سيف اي �سنتيم، طايبي: 

معا�سات التقاعد ال عالقة لها باحلالة املالية لكا�سنو�س
�سدد ممثل كا�سنو�س، ومدير الوكالة الوطنية اجلزائر �سرق، لذات ال�سندوق،  على عدم عزم ال�سندوق اإ�سافة اأي �سنتيم 

لأي كان خالل التقاعد، موؤكدا اأن التاجر واحلريف يتوجب عليهما دفع ا�سرتاكاتهما ب�سكل دوري وال�سعي على رفعها تدريجيا 
لي�سمنا راتبا مريحا خالل فرتة التقاعد.

علي عزازقة

الذي  فريد،  طايبي  واأو�ضح 
املدير  �ضوقي  عا�ضق  مثل 
الوطني  لل�ضندوق  العام 
لغري  االجتماعي  لل�ضمان 
�ضحفية  ندوة  خالل  االأجراء 
للتجار  العام  االحتاد  مقر  يف 
يوم  اجلزائريني  واحلرفيني 
واحلريف  التاجر  باأن  اأم�س، 
عن  الوحيد  امل�ضوؤول  هو 
اأثناء فرتة تقاعده  قيمة راتبه 
اال�ضرتاكات  باحت�ضاب  وهذا 
التي كان يدفعها لل�ضندوق يف 
متابعا �رشوحاته  �ضابق،  وقت 
اأي  ت�ضيف  لن  كا�ضنو�س  باأن 
كانت  ما  اإذا  كان  الأي  �ضنتيم 
�ضعيفة،  املدفوعة  ا�ضرتاكاته 
داعيا جميع التجار واحلرفيني 
م�ضتحقاتهم  دفع  �رشورة  اإىل 
ب�ضكل دوري ودائم، ومن جهة 
امل�ضدر  ذات  تطرق  اأخرى 
التي  املالية  البحبوحة  اإىل 
قال  التي  ال�ضندوق،  يعرفها 
التجار  ل�ضالح  �ضتكون  باأنها 

كا�ضنو�س  لكون  واحلرفيني، 
وخدمات  م�ضوؤوليات  لها 
يدفعون  لكونهم  لهم،  تقدمها 
ويف  دائم.  ب�ضكل  ا�ضرتاكاتهم 
�ضياق اأخر، طماأن طايبي فريد 
بخ�ضو�س  واحلرفيني  التجار 
ما  دائما  التي  ال�ضفاء  بطاقة 
حيث  يوؤرقهم،  م�ضكال  كانت 
اأكد اأن م�ضالح ال�ضندوق تعمل 
�ضنوية،  دورية  جعلها  على 
عك�س ما هي معمول بها حاليا، 
اأين يتم جتميد العمل بها حتى 
ا�ضرتاكاته  التاجر  يدفع 
جانفي،  بداية  عليه  الواجبة 
املتحدث  ذات  اأكد  حني  يف 
هنالك العديد من االقرتاحات 
اخلا�ضة بطريقة الدفع، حيث 
خا�س  �ضعر  حتديد  اإىل  اأ�ضار 
لل�ضندوق،  تابعة  فئة  كل  على 
لكن كا�ضنو�س �ضتوا�ضل العمل 
وهذا  املوجودة  بالطريقة 
على  �ضعر  اأي  ا�ضرتاط  بعدم 
ذات  يف  و�ضتعمل  جهة،  اأي 
ميدانيا  اخلروج  على  الوقت 
واحلرفيني  التجار  لتح�ضي�س 
�ضمانا  الدفع  �رشورة  على 

حد  على  اأح�ضن،  مل�ضتقبل 
قول ذات امل�ضدر.

�سويلح: بع�س مدراء 
كا�سنو�س همهم املناف�سة 

ولي�س قيمة اخلدمات

االأمني العام للتجار واحلرفيني 
�ضويلح،  �ضالح  اجلزائريني، 

هنالك   باأن  تدخله  خالل  اأكد 
التابعة  الوكاالت  مدراء  بع�س 
اأجل  من  يعملون  لكا�ضنو�س 
على  بع�ضهم  مع  التناف�س 
املرتبة االأوىل، وهذا بتح�ضيل 
التجار  من  كبرية  مالية  مبالغ 
واحلرفيني دون اأي ت�ضهيالت، 
العمالء   من  الكثري  اأن  م�ضيفا 
الواليات  من  الكثري  عرب 

الع�ضوائية  الزيادات  ي�ضتكون 
العوامل  من  عامال  تعد  التي 
املدير  تدخل  امل�ضتدعية 
�ضويلح  نوه  حني  يف  العام، 
التكميلي ل�ضنة  بقانون املالية 
�ضاعد  اأنه  اأكد  والذي   ،2015
م�ضتحقاتهم  دفع  على  التجار 
واعفاهم من دفع م�ضتحقاتهم 

ال�ضابقة. 

وزارة التجارة تتوعد 
واملوزعون يردون:

الديوان الوطني 
للحليب قّل�س الكمية 

بـ25 باملائة
يعي�ضها   التي  احلليب،  اأزمة  دخلت 

بني  ما  ورد  اأخذ  بني  امل�ضتهلك، 
بعد  احلليب،  وموزعي  التجارة  وزارة 
�ضهرين من �ضدور املر�ضوم باجلريدة 
احلليب  توزيع  مبنع  اخلا�س  الر�ضمية 
لهم،  الو�ضاية  ووعيد  املقاهي  على 
احلليب  وديوان  بتحميلها  هوؤالء  لريد 
بن�ضبة  البودرة  تقلي�س  بعد  امل�ضوؤولية 
االإنتاج  تراجع  كلّف  ما  باملائة،   25
ممثل  رد  يوميا.  لرت  مليون  بقرابة 
بلور،  اأمني  احلليب  موزعي  فيدرالية 
تهمة  بـ«الو�ضط«،  جمعه  ات�ضال  يف 
م�ضوؤولية  بتحمل  لهم  التجارة  وزارة 
خالل  من  االأكيا�س  حليب  ندرة 
توزيعه على املقاهي، وعلى امللبنات 
والياغورت،  اجلنب  ب�ضناعة  اخلا�ضة 
هو  احلليب  بودرة  نق�س  اأن  موؤكدا 
امل�ضوؤول االأول وراء �ضح املادة، ولي�س 
جتاوزات بع�س املوزعني بتوزيع حليب 
واإن مل  االأكيا�س على بع�س املقاهي، 
و�ضط  التجاوزات  بع�س  ت�ضجيل  ينف 
موزعي احلليب، والتي حددها ما بني 
2 و3 باملائة، متداركا باأنها ال ميكن اأن 
عن  وامل�ضوؤولة  الرئي�ضي  ال�ضبب  تكون 
 25 ن�ضبة  يعادل  ما  اأن  موؤكدا  االأزمة، 
اليوم  بودرة احلليب غائبة  باملائة من 
عن امللبنات، وهو ما يعني قرابة مليون 
لرت على امل�ضتوى الوطني، مت�ضائال اإن 
التي ي�ضتفيد منها  اأو 30 لرت  كانت 20 
كل  تت�ضبب يف  من  مقهى هي  �ضاحب 
على  التوزيع  اأن  م�ضيفا  العجز،  ذلك 
ال�ضابق  منذ  موجود  جتاوز  املقاهي 
ندرة  يف  اليوم  يت�ضبب  فكيف  فلما 
نق�س  ترفقها  مل  لو  االأكيا�س،  حلليب 
الديوان  م�ضوؤوليتها  يتحمل  املادة  يف 
للحليب، مو�ضعا من انتقاده للتهمة حتى 
بالن�ضبة للتوزيع على املقاهي، كون من 
ي�ضتفيد منها هم اأي�ضا جزائريون. كما 
ك�ضف بلور عن حجم العجز الذي باتت 
تعاين منه امللبنات حتى الكربى منها، 
والتي  خادم،  بئر  مبلبنة  م�ضت�ضهدا 
البودرة  نق�س  بفعل  اإنتاجها  تناق�س 
اإىل 460  األف لرت نهاية 2016  من 500 
اآالف لرت يوميا، ثم اإىل 410 لرت يوميا، 
وكذا بالن�ضبة مللبنة بودواو التي تعاين 
من نق�س بـ 100 األف لرت يوميا مقارنة 
بال�ضابق، وهو نف�س الفلك الذي تدور 
ليتقل�س  ال�ضغرية،  امللبنات  حوله 
احلجم حلوايل مليون لرت وطنيا، منها 

العا�ضمة بنق�س 350 األف لرت يوميا.
للغة  التجارة  وزارة  عادت  جهتها  من 
قرار  من  �ضهرين  وبعد  حيث  الوعيد، 
احلكومة القا�ضي بح�رش توزيع احلليب 
واملخابز،  املقاهي  على  املدعم 
وعيد  ياأتي  للعائالت،  توجيهه  وح�رش 
موجه  التجارة  وزارة  طرف  من  جديد 
عبد  اإعالن  خالل  من  للملبنات، 
الرحمان اآيت عبد العزيز، املدير العام 
التجارة  وزارة  يف  الن�ضاطات  ل�ضبط 
خالل حلوله �ضيفا على اإحدى القنوات 
حتقيقات  فتح  القطاع  اأّن  اخلا�ضة، 
معمقة بخ�ضو�س نوعية احلليب املوجه 
ال  التي  امللبنات  اإّن  موؤكدا  للم�ضتهلك، 
املوجه  احلليب  اإنتاج  معايري  حترتم 
حليبها  كوطة  �ضحب  �ضيتم  للم�ضتهلك 
اأنه  ك�ضف  كما  اأخرى.  مللبنة  وي�ضلم 
لكن  البودرة،  ا�ضترياد  من  الرفع  رغم 
حمددا  قائما،  يزال  ال  احلليب  م�ضكل 
مكمن اخللل لدى بع�س املوزعني الذين 
املم�ضي،  العقد  يحرتمون  ال  اأنهم  قال 
على  احلليب  كل  يوزعون  ال  اأنهم  حيث 
ت�ضنع  التي  للموؤ�ض�ضات  ليوجه  التجار ، 

اجلنب والياغورت. 
�س/ب

الربوفي�سور عبد الكرمي �سرخال يوؤكد:

.       60 باملئة من اأطفالنا مل ياأخدو hجرعتهم الثانية من اللقاح �سد البوحمرون

لقاح واحد غري كاف ملواجهة البوحمرون
جيدة  املتوفر  اللقاح  نوعية 
ولو كان العك�س ملا توقف عدد 

ال�ضحايا عند 05  اأ�ضخا�س.
اأطفال اجلنوب اأكرث اإقباال على 

اللقاحات من اأطفال ال�ضمال.
الكرمي  عبد  الربوفي�ضور  اأكد 
�ضيفا  نزوله  لدى  �رشخال 
املجاهد  جريدة  فوروم  على 
اإجراء  من  باأنه البد  اجلزائرية 
لقاحان من اأجل مواجهة تهديد 
اللقاحان  البوحمرون وهما  داء 
اأي  املفرت�س  من  اللذان 
 11 ال�ضهر  يف  الطفل  ياأخذهما 
و18 من عمره م�ضريا اإىل اأنهما 
عليهما  املن�ضو�س  اللقاحان 
العاملية  املنظمة  قبل  من 
لل�ضحة منذ �ضنة 2015 م�ضيفا 
اأطفال  من  باملئة   60 باأن 
جرعتهم  ياأخذو  مل  اجلزائر 
يف  املربمج  اللقاح  من  الثانية 
االأوبئة  �ضد  اللقاحية  االأجندة 
االأمر الذي اأدى اإىل ارتفاع عدد 
خمتلف  عرب  بالداء  امل�ضابني 
االأخرية  االآونة  يف  الوطن  ربوع 
املتحدث  اأكد  وقد  هذا   ،
املتوفر  اللقاح  نوعية  اأن  على 
املوؤ�ض�ضات  خمتلف  عرب 
عرب  املنت�رشة  االإ�ضت�ضفائية 
جيدة  نوعية  الوطن  ربوع 

عن  خرج  قد  االأمر  لكان  واإال 
اأكرث  وفاة  اإىل  واأدى  ال�ضيطرة 

من 05 اأ�ضخا�س.
الكرمي  عبد  الربوفي�ضور  اأكد 
املداخلة  خالل  من  �رشخال 
االأمرا�س  حول  قدمها  التي 
مقر  من  اأم�س  يوم  الوبائية  
بالعا�ضمة  املجاهد  جريدة 
وراء  الرئي�ضي  ال�ضبب  باأن 
موؤخر  البوحمرون  داء  انت�ضار 
يف واليتي الوادى و ورقلة يعود 
املناطق  تلك  اأولياء  اكتفاء  اإىل 
واحد  تلقيحا  اأطفالهم  بتلقيح 
على  الوبائية  االأمرا�س  �ضد 
التلقيح  وهو  البوحمرون  غرار 
ال�ضهر  بلوغهم  عند  املربمج 
عمرهم   من  ع�رش  احلادي 
للجرعة  الأخد  تقدميهم  وعدم 
املربجمة  اللقاح  من  الثانية 
�ضد  اللقاحات  اأجندت  �ضمن 
اخلطرية  الوبائية  االأمرا�س 
املنظمة  قبل  من  املقررة 
من  والتي  لل�ضحة  العاملية 
الطفل  ياأخدها  اأن  املفرو�س 
من   18 ال�ضهر  بلوغه  عن 
الذي  التق�ضري  وهو  عمره، 
نحن ب�ضدد دفع ثمنه حاليا يف 
العديد من الواليات ح�ضب ذات 
املتحدث. اأما بخ�ضو�س نوعية 

خمتلف  عرب  املتوفر  اللقاح 
املوؤ�ض�ضات االإ�ضت�ضفائية داخل 
اأثريت حول مدى  والتي  الوطن 
التاأويالت  من  العديد  جناعتها 
�رشخال  الربوفي�ضور  اأكد  فقد 
م�ضتدال  نوعية جيدة  اأنها  على 
يف ذالك مبا حققته يف امليدان 
مدة  يف  ا�ضتطاعت  حيث 
وجتنب  الو�ضع  احتواء  ق�ضرية 
لوال  انه  اإىل  م�ضريا  تفاقمه 
لكانت  اللقاحات  هذه  فعالية 
بكثري  اأكرث  البوحمرون  ح�ضيلة 
وقد  هذا  وفيات.  خم�س  من 
باملجهوذات  املتحدث  نوه 
اجلزائرية  الدولة  تبدلها  التي 
يف جمال حتني اأجندة لقاحاتها 
الأحدث  ومواكبتها  االأوبئة  �ضد 
املجال،  هذا  يف  التطورات 
يف  االآن  الكرة  اأن  اإىل  م�ضريا 
ملعب املواطنني واالأولياء على 
اعتبار اأن اللقاحات متوفرة عرب 
كافة امل�ضت�ضفيات داعيا اإياهم 
بالوعي  التحلي  �رشورة  اإىل 
من  وذلك  امل�ضوؤولية  وروح 
لتاأدية  اأطفالهم  تقدمي  خالل 
املن�ضو�ضة  اللقاحات  كافة 
وعدم  ال�ضحية  ذفاترهن  يف 
التهاون يف تتبعها و كذا �رشورة 
مر�ضية  حالة  اأي  عن  االإبالغ 

واإال فاإن كافة املجتمع �ضيكون 
على  االأوبئة  بانت�ضار  مهددا 
داء  مع  اليوم  نعي�ضه  ما  غرار 
البوحمرون م�ضريا اإىل اأن طفل 
ملقح �ضد االأوبئة يعني جمتمع 

موؤمن من تبعاتها.
اجلنوب  ب�ضكان  تعلق  فيما  اأما 
للقاحات  ا�ضتجابتهم  ومدى 
�ضد االأمرا�س الوبائية فقد اأقر 
املتحدث باأن ن�ضبة اإقبال �ضكان 
اأطفالهم  تقدمي  على  اجلنوب 
ن�ضب  الطبية  اللقاحات  لتاأدية 
مرتفعة مقارنتا ب�ضكان ال�ضمال 
مقدمتها  يف  اعتبارات  لعدة 
تعمل  التي  الطبية  املجهودات 

توفريها  على  جاهدة  الدولة 
التح�ضي�ضية  احلمالت  وكذا 
اإ�ضافتا اإىل الطبيعة املجتمعية 
كنها  يف  يعي�س  التي  ال�ضغرية 
الذي  االأمر  املنطقة  �ضكان 
االأوبئة   هذه  تبعات  من  يجعل 

اأكرث تاأثريا عليهم من غريهم.
هذا وقد دعا الربوفي�ضور عبد 
اإىل  املواطنني  �رشخال  الكرمي 
الذي برجمته  للقاح  اال�ضتجابة 
�ضد  لل�ضحة  العاملية  املنظمة 
املقبل  �ضبتمرب  �ضهر  الزكام 
غري  م�ضاعفات  الأي  تفاديا 

متوقعة.
يحي عواق



اأ�شرف عليها اللواء هامل يف تيبازة

تعديل وتتميم اأحكام املر�شوم التنفيذي رقم 242-08   

حادثة مرور تف�شح العملية

ت�سليم مفاتيح �سكنات عدل على 
م�ستخدمي و متقاعدي ال�سرطة

 تعديل ل�سروط االلتحاق
 مبهنة املوثق 

حماكمة ع�سابة الإ�سترياد 20 قنطارا من الكيف بجنايات العا�سمة
فتحت حمكمة اجلنايات االبتدائية بالدار البي�شاء ملف ع�شابة اإجرامية منظمة ال�شترياد املخدرات التي يتم نقلها عرب �شاحنات مموهة 

للأمن باأعالف البقر والتي متكنت من تداول ما يقارب 20 قنطارا من الكيف املعالج ، وهي الع�شابة املتكونة من 7 اأفراد .  العام  املدير  اأ�رشف 
هامل  الغاين  عبد  اللواء  الوطني 
الراحة  مركز  مبقر  الأربعاء  اليوم 
العائلي بعني تاقورايت بتيبازة  على 
توزيع مقررات ال�ستفادة و مفاتيح 
بالإيجار  البيع  ب�سيغة  �سكنات 
»عدل« و الرتقوي املدعم يف اأجواء 

من الفرح و ال�سعادة.
ت�سليمه  لدى  هامل  اللواء  اأكد  و 
من  ال�ستفادة  مقررات  و  مفاتيح 
و  حميمية  اأجواء  يف  ال�سكنات 
الفرح  اأجواء  عليها  طغت  عائلية 
مواقع  اختيار  ح�سن  �رشورة  على 
منت�سبي  لفائدة  القريبة  ال�سكنات 
ب  الأمر  يتعلق  و  الوطني  الأمن 
ب�سيغة   42 منها  منها  �سكنا   102
»عدل«  برنامج  باليجار  البيع 
متقاعدي  و  م�ستخدمي  لفائدة 
اجلزائر  بوليات  الوطني  الأمن 
العا�سمة و تيبازة و 60 �سكنا اأخرى 
ب�سيغة الرتقوي املدعم بولية عني 
اأفاد به يف كلمة  الدفلى , وفقا ملا 
مدير ال�سحة الن�ساط الجتماعي و 
بااأحمد  ال�رشطة  مراقب  الريا�سة 

بوبكر.

و تاأتى هذه املبادرة يف اإطار م�ساعي 
العامة  املديرية  اإ�سرتاتيجية  و 
الأول  امل�سوؤول  حر�ص  و  للأمن 
�سخ�سيا  هامل  اللواء  اجلهاز  عن 
على العمل من اأجل حت�سني الإطار 
�سلك  مل�ستخدمي  الجتماعي 
و  املتحدث  ذات  يقول   , ال�رشطة 
باخلدمات  الإرتقاء  �سيا�سة  تهدف 
ال�سحية  فيها  مبا  الإجتماعية 
ال�رشطة  م�ستخدمي  لفائدة  منها 
ديناميكية جديدة  اإعطاء  اإىل  اي�سا 
�سينعك�ص حتما  ما  ال�رشطة  لأفراد 
و  الأ�سخا�ص  لتاأمني  اأدائهم  على 
بعملية  التذكري  جدد  و  املمتلكات 
 22 م�ستوى  على  عدل  �سكنا   111
برنامج  اأ�سل  من  الوطن  ولية عرب 
وحدة   470 بتوزيع  يق�سي  اإجمايل 
اللواء  العام  املدير  تدخل  بف�سل 
ال�ستفادة  هذه  تاأتي  و  هامل  
كثمرة  امل�سدر-  نف�ص  -ي�سيف 
رئي�ص  اأطلقها  ثرية  تنموية  برامج 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 

�سيما منها يف ال�سق الإجتماعي.
م.�س

الر�سمية   باجلريدة  موؤخرا  �سدر 
يعدل  الذي  التنفيذي  املر�سوم 
املوثق  مبهنة  اللتحاق  �رشوط 
التاأديبي  ونظامها  وممار�ستها 
هذا  ويهدف  تنظيمها  وقواعد 
وتتميم«  »تعديل  اإىل  املر�سوم 
رقم  التنفيذي  املر�سوم  اأحكام 
اأوت   3 يف  املوؤرخ      242-08
الناجحون  »يتابع  وعليه   ,  2008
مبهنة  اللتحاق  م�سابقة  يف 
مدته  متخ�س�سا  تكوينا  املوثق 
تكوينا  ي�سمل  و  واحدة  �سنة 
املوثقني  مكاتب  باأحد  ميدانيا 
نظريا  اآخرا   و  اأ�سهر   10 مدته 
برنامج  ويت�سمن  �سهران«.  مدته 
وحما�رشات  »درو�سا  التكوين 
يتم  كما  تطبيقية,  واأعمال 
موؤ�س�سات  م�ستوى  على  التكوين 
العدالة  لقطاع  التابعة  التكوين 
التكوين  ومعاهد  موؤ�س�سات  اأو 
تربم  اتفاقيات  الأخرى  مبوجب 
مع وزارة العدل والغرفة الوطنية 

املر�سوم  يوؤكد  كما  للموثقني«, 
التكويني  الربنامج  اأن  على 
يتم  املهنة   بهذه  لللتحاق 
العدل   وزير  بقرار من   « حتديده 
ا�ست�سارة  بعد   الأختام  حافظ 

الغرفة الوطنية للموثقني«. 
املر�سوم  ين�ص  ال�سياق  ذات  ويف 
التكوين  يتم  اأن  اإمكانية  على 
تكنولوجيات  ا�ستعمال  بعد  »عن 
اأن  مربزا  والت�سال«,  الإعلم 
»اأ�ساتذة  يتوله  التكوين  تاأطري 
املوثقني  بني  من  اختيارهم  يتم 
العدل  وزارة  واإطارات  والق�ساة  
امليادين  يف  جامعيني  وا�ساتذة 
ذات ال�سلة مبهام املوثق«وح�سب  
يف  ناجحا  »يعد  امل�سدر,  ذات 
التكوين كل مرتب�ص يح�سل على 
 »10/20 تفوق  اأو  ت�ساوي  علمة 
كما يتوج  هذا التكوين باحل�سول 
املهنية  الكفاءة  »�سهادة  على 
وزارة  ت�سلمها  املوثق  ملهنة 

العدل«.

 29 لتاريخ  جمرياتها  تعود  التي  الق�سية  يف 
له  تعر�ست  مرور  حادث  اإثر   2014 اأفريل 
بني  الرابط   1 رقم  الوطني  بالطريق  �ساحنة 
بالتحديد  و  الرمل  الأغواط, وحا�سي  بلديتي 
�سائقها  فرار  مع  مكان ي�سمى«الأربعني«  يف 
لوجهة جمهولة , ولدى تنقل م�سالح ال�سبطية 
ال�ساحنة  ومعاينتها  املكان  لعني  الق�سائية 
املخدرات  من  قنطارا   20 كمية  على  عرثت 
طردا   44 �سكل  على  ال�ساحنة  داخل  خمباأة 
حتمل علمة على اخلارج 5H ونف�ص العلمة 
طردا  و31  �سفيحة,  كل  على  اجلاف  بالطبع 
من املخدرات بعلمة ونف�ص العلمة على كل 
�سفيحة وهي املخدرات التي كانت من نوع » 
الكيف املعالج« وموا�سلة للتحريات مت التو�سل 
باملدعو  الأمر  ويتعلق  ال�ساحنة  ل�ساحب 
قب�سة  من  الفرار  حاول  الذي  اهلل«  »ب,عبد 
الأمن خلل توقيفه مع توقيف �سائق ال�ساحنة 
»�ص,حممد«ومرافقه«�ص,ابراهيم«  املدعو 
تلقى  قد  اأنه  ال�ساحنة  �ساحب  �رشح  كما   ,
عر�سا ب�سهر ماي 2014 من �سخ�ص يدعى » 
مقابل  املخدرات  نقل  منه  طلب  ,ح«  اأ   , ب 
خا�سة  العر�ص  فقبل  �سنتم  مليون   70 مبلغ 
بعدما اأخطره اأنه �سوف ياأمن له الطريق و لن 
يتعر�ص لأي اأخطار , وبناءا عليه تنقل مبفرده 

تنقل«ب,�رشيف  فيما  ال�ساحنة  منت  على 
و�سولهم  ولدى   , مركبته  منت  على  مبفرده 
اإلتقوا باملدعو » هواري«  ملنطقة » الكرمة« 
اأين تركوا له ال�ساحنة اأمام م�سكنه بناءا على 
وجدها  املوايل  باليوم  عودته  وبعد   , طلبه 
مملوءة باملخدرات وعليها علف اأبقار لتمويه 
كان  اأين  بعدها  فاإنطلقوا   , الأمن  عنا�رش 
ل�سمان  مرت   500 حوايل  عنهم  يبعد  اأحدهم 
اأي  على  عثوره  حال  يف  ومكاملتهم  الطريق 
حاجز اأمني ولدى و�سولهم ملنطقة الأربعينية 
غفى ال�سائق من �سدة النوم فاإنحرفت ال�ساحنة 
خطتهم  لتنك�سف  اإنقلبت  و  م�سارها  عن 

م�سالح  وعثور  الأبقار  علف  �سقوط  بعد 
الأمن على ال�ساحنة , وهي الت�رشيحات التي 
رف�سه  مع  الثاين  �سماعه  خلل  عنها  تراجع 
التام ك�سف هوية �رشكائه الذين قاموا خلل 
ورقلة  ملنطقة  الفرار  مبحاولة  الواقعة  يوم 
بعدما اأخطرهم بتوقيفه عرب الهاتف , وبناءا 
عليه مت توقيف اأع�ساء الع�سابة املتكونة من 
7 اأ�سخا�ص 5 منهم رهن احلب�ص املوؤقت فيما 
ل يزال اآخر يف حالة فرار , بعدما ن�سبت لهم 
وت�سيري  املخدرات  وبيع  ونقل  اإ�سترياد  جرم 
جماعة  طرف  من  ن�ساطها  ومتويل  تنظيم  و 

اإجرامية منظمة .
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بعدما اإ�شتدرجوه لغابة بحي الدوم بربج الكيفان ونفذوا هناك اجلرمية

اأربعة اأ�سخا�ص تقتل رعية اإفريقي ب17 طعنة ب�سبب مبلغ 100  مليون �سنتيم

وزارة ال�شحة تك�شف

�ستة )6( وفيات و  3.075 اإ�سابة باحل�سبة 

بكل من بومردا�س وتيزي وزو

تدمري خمباأ لالرهابيني وقنبلتني تقليدتي ال�سنع

الإ�ستئنافية  اجلنايات  حمكمة  تابعت 
اأم�ص  العا�سمة  ق�ساء  جمل�ص  لدى 
العمدي  القتل  بتهمة  اأ�سخا�ص  اأربعة 
مع �سبق الإ�رشار و الرت�سد لتورطهم 
باإزهاق روح رعية اإفريقي من جن�سية 
كامريونية عن طريق 17 طعنة وجهوها 
ب�سبب  ج�سده  اأنحاء  كافة  عرب  له 
حماولته الن�سب على املتهم الرئي�سي 

يف مبلغ 100 مليون �سنتيم .
يف الق�سية التي تعود جمرياتها وعلى 
املحاكمة  بجل�سة  دار  ما  ح�سب 
الرئي�سي  املتهم  اأبرمها  ل�سفقة 
ال�سحية  مع  ,كرميو«  ج   « املدعو 
�سنتم  مليون   100 مبلغ  اإ�ستبدال  حول 
للهجرة  ا�ستعدادا  للعملةال�سعبة 

ال�سحية  عليه  فعر�ص   , اأوروبا  نحو 
م�سحوق  طريق  عن  املبلغ  م�ساعفة 
�سحري ي�سعب اكت�سافه بعدما  اأكد له 
اأن العملية ل تعترب تزويرا فقام املتهم 
بناءا على طلبه و بعد م�ساهدته لعينة 
اأخر  موعد  يف  ال�سحية  اأمامه  جربها 
بت�سليمه مبلغ 100 مليون �سنتيم وت�سلم 
غري  الأورو  من  معترب  مبلغ  مقابلها 
باأنه  للمنزل  عودته  بعد  اإكت�سف  اأنه 
تعر�ص لعملية الن�سب بعد حتول ذلك 
املبلغ املايل لق�سا�سات ورقية �سوداء 
 , منها  تنبعث  غريبة  رائحة  مع  اللون 
فيقوم  نقوده  اإ�سرتجاع  حينها  ويقرر 
بالإت�سال بالرعية غري اأن هذا الأخري 
ليقرر  ل�ساحبها  النقود  اإرجاع  رف�ص 

فاإت�سل  منه  الإنتقام  املتهم  بذلك 
ب�سديقه وهو املتهم الثاين و طلب منه 
اإىل  اإ�ستدراج ال�سحية  على  م�ساعدته 
اأحد الغابات بحي الدوم بربج الكيفان 
هناك  وقاما   2013 مار�ص   27 بتاريخ 
بعد تنقلهم على منت �سيارة وبرقتهما 
على  بالتهجم  اأخران  �سخ�سان 
باإ�ستعمال  عليه  والإعتداء  ال�سحية 
موجهني  كهربائي  و�ساعق  �سكاكني 
له 17 طعنة قاتلة كانت كفيلة لإزهاق 
روحه , و اإثر نداء تلقته م�سالح الأمن 
من م�رشح اجلرمية عرث على ال�سحية 
وهو جثة هامدة ونقل للم�ست�سفى اأين 
اأكد هناك الأطباء اأن �سبب الوفاة هو 
اأربعة طعنات ت�سببت بنزيف حاد اأدى 

للوفاة , وموا�سلة للتحريات مت التو�سل 
املتهمني  اأقلت  التي  ال�سيارة  ل�سائق 
�رشكائه  عن  جهته  من  ك�سف  الذي 
وهو من اأبناء حيه , الذين مت حتويلهم 
�سالف  باجلرم  احلال  حمكمة  على 
الذكر , حيث اأكد املتهم الرئي�سي اأنه 
يف  كان  اأنه  و  ال�سحية  قتل  يق�سد  مل 
�رشب  بعدما  النف�ص  عن  دفاع  حالة 
موعدا مع ال�سحية لإ�سرتجاع نقوده , 
ليطالب من جهته النائب العام ويف ظل 
�سنة   20 عقوبة  توقيع  ذكره  �سلف  ما 

�سجنا نافذا يف حق املتهمني .
ل/منرية

اإ�سابة   3.075 و  وفيات  �ستة  ت�سجيل  مت 
مبر�ص احل�سبة ل �سيما يف جنوب الوطن, 
الأربعاء  اأم�ص  قدمتها  ح�سيلة  ح�سب 
التقنية  اللجنة  يف  ع�سو  و  الأطفال  طبيبة 
وزارة  م�ستوى  على  للتلقيح  ال�ست�سارية 
امل�ست�سفيات  اإ�سلح  و  ال�سكان  ال�سحة 
اأ�سارت  و  �سماتي.  ليلى  الربوفي�سور 

الإذاعة  اأمواج  على  �سماتي  الربوفي�سور 
اجلزائرية اىل ت�سجيل »حاليا حلالت اإ�سابة 
باحل�سبة على م�ستوى 13 ولية عرب الوطن 
خا�سة يف وليات الوادي و ورقلة و ب�سكرة 
وكذا اليزي بينما ك�سفت الإح�سائيات التي 
قدمتها الوزارة عن اح�ساء 6 وفيات )ب�سبب 
احل�سبة( و 3.075 حالة م�سخ�سة« و اأ�سارت 

احل�سيلة الخرية التي ا�سدرتها الوزارة يوم 
11 مار�ص اىل ت�سجيل 2.317 حالة يف 13 
ولية منها 1.047 بالوادي و 797 بورقلة, و 
كذا خم�ص وفيات منذ ظهور الوباء يوم 25 
الربوفي�سور  اأ�سارت  و  بالوادي   2018 يناير 
�سماتي اىل اأن احل�سبة مر�ص معدي مي�ص 
اأن  مري�ص  ل�سخ�ص  ميكن  حيث  الأطفال 

اأدى  اآخر مما  �سخ�سا   18 و   16 بني  يعدي 
الوزيرة  اأرجعت  و  ب�رشعة  انت�ساره  اىل 
اإىل ال�سطرابات  اأ�سباب تف�سي هذا الداء 
التلقيح �سد احل�سبة يف  التي ميزت حملة 
الأولياء  بع�ص  عزوف  ب�سبب   2017 مار�ص 
 %45 ن�سبة  اىل  م�سرية  اأبنائهم,  تلقيح  عن 

فقط من الأطفال مت تلقيحهم. )

الرهاب,  مكافحة  اإطار  يف 
الوطني  للجي�ص  مفارز  دمرت 
 ,2018 مار�ص   13 يوم  ال�سعبي, 
وقنبلتني  للإرهابيني  خمباأ 
من  بكل  ال�سنع  تقليديتي   )02(

بومردا�ص وتيزي وزو/ن.ع.1. 

اجلرمية  حماربة  اإطار  ويف 
مفارز  �سبطت  املنظمة, 
بكل  ال�سعبي  الوطني  للجي�ص 
باجي  وبرج  مترنا�ست  من 
 )02( �ساحنتني  خمتار/ن.ع.6, 
الدفع و)36( طن  رباعية  ومركبة 

لرت  و)2100(  الغذائية  املواد  من 
من الوقود, يف حني اأوقفت مفارز 
والوادي/ ب�سكرة  بكل من  اأخرى 

وحجزت   )02( مهربني  ن.ع.4, 
قنطار  و)32,5(   )02( �ساحنتني 
من مادة التبغ و)9240( وحدة من 

اأوقف  اأخرى,  جهة  من  خمتلف  
من  بكل  الوطني  الدرك  عنا�رش 
وب�سار/ن.ع.3,  غرداية/ن.ع.4 
بط  �سُ خمدرات   )02( تاجري 
من  كيلوغرام   )17( بحوزتهما 

الكيف املعالج.

ل/منرية

لتورطها �شمن �شبكة لتزوير العملة

 20 �سنة حكما غيابيا يف حق
 اأ�ستاذة مبدر�سة ع�سكرية 

وقعت  حمكمة اجلنايات ال�ستئنافية مبجل�ص ق�ساء العا�سمة حكما غيابيا 

يق�سي ب20 �سجنا نافذا يف حق معلمة باملدر�سة الع�سكرية البحرية 

مب�ستغامن لتورطها رفقة 11 �سخ�سا اأخرا يف تزور العملة الوطنية و 

الأجنبية و تهريبها نحو اململكة املغربية لرتويجها هناك وكان دورها نقل 

اأفراد هاته ال�سبكة يف �سيارتها لت�سليل عنا�رش الأمن يف احلواجز الأمنية 

, كما وقعت املحكمة اأحكاما تراوحت بني 20 �سنة و الرباءة يف حق باقي 

اأفراد ال�سبكة ال متابعني بتهم جنايات تكوين جمعية اأ�رشار وتقليد اأوراق 

نقدية ذات �سعر قانوين يف الإقليم الوطني ويف اخلارج وبيع وتوزيع اأوراق 

نقدية مقلدة وجنحة التزوير, و كذا جنحة التزوير وا�ستعمال املزور يف 

وثيقة اإدارية بالن�سبة للمتهم الأول وهو مقاول .

ل/منرية
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اأحمد باحلاج 

ب�شبب تف�شي ظاهرة التهريب 

ندرة حادة يف التزود بالوقود بعني قزام بتمرنا�ست 
للتزود  اخلدمات  حمطة  ت�شهد 
بالوقود باملقاطعة الإدارية عني 
قزام420 كلم عن ولية مترنا�شت  
بالوقود،  التزود  ندرة حادة يف   ،
�شائقي  حفيظة  اأثار  ما  وهو 
مديرية  طالبوا  الذين  املركبات 
نفطال بالتدخل العاجل حللحلة 

املع�شلة امل�شتمرة.
�شائقي  من  الع�رشات  نا�شد 
وال�شياحية  النفعية  املركبات 
مبدينة   الثقيل  الوزن  و�شاحنات 
مع  لهم  ت�رشيح  يف  قزام  عني 
مديرية   ، »الو�شط«  جريدة 
العاجل  التدخل  نفطال ب�رشورة 
ل�شمان الوفرة يف التزود بالوقود 
من  والبنزين  املازوت  بنوعيه 
الندرة  الق�شاء على م�شكل  اأجل 
الحتقان  اأججت  التي  احلادة، 
باملت�رشرين  ودفعت  املحلي 
ت�شكيل  اإىل  العالق  امل�شكل  من 
ف�شل  فيما  منتهية،  طوابري غري 
اآخرون قطع م�شافات بعيدة من 
الطاقوية،  باملواد  التزود  اأجل 
للوقت  هدر  يكلفهم  ما  وهو 
جهتها  من  باه�شة،  وتكاليف 
حملية  م�شادر  ك�شفت  فقد 
اأ�شباب  اأن   « »الو�شط  جلريدة 
راجع  الوقود  يف  الفادح  النق�ص 
مبخازن  امل�شجل  اخللل  اإىل 
يف  الطاقوية،  باملواد  التموين 

�شلة  م�شادرنا  ت�شتعبد  مل  وقت 
مظاهر  بتف�شي  القائم  امل�شكل 
نحو  الطاقوية  املواد  التهريب 
دول النيجر ، كما هدد الع�رشات 
من اأ�شحاب املركبات الغا�شبني 
باخلروج  املتاأزم  الو�شع  من 
لل�شارع وتنظيم وقفة احتجاجية 
بتمرنا�شت   نفطال  مديرية  اأمام 
لي�شت  الأزمة  هذه  اأن  باعتبار 

وليدة اليوم .
الأمن  م�شالح  اأن  ومعلوم 
مكافحة  يف  املتخ�ش�شة 
التهريب واجلرمية املنظمة عرب 

جميع املناطق احلدودية الأهلة 
الكبري  البالد  بجنوب  بال�شكان 
ال�شارم  للتطبيق  جاهدة  ت�شهر 
الهادف  الأمني  للمخطط 
حيث  التهريب  منابع  لتجفيف 
ت�شري املعطيات الأولية املتوفرة 
اأمنية  عملية   28 ت�شجيل  عن 
نوعية مبدينة عني قزام 420 كلم 
عن مقر ولية مترنا�شت لوحدها 
واىل  اجلارية  ال�شنة  حلول  منذ 
مما   ، الأ�شطر  هاته  كتابة  غاية 
مكن من اإجها�ص حماولة تهريب 
بنوعيه  الوقود  من  لرت   43500

مت  فيما   ، والبنزين  املازوت 
بينهم  من  �شخ�شا   37 توقيف 
حتويلهم  ليتم  اأجنبي  رعية   17
اإ�شتكمال  للم�شالح املعنية وبعد 
و  معهم  القانونية  الإجراءات 
�شدهم  ق�شائية  ملفات  اإجناز 
اأمام  حتويلهم  مبوجبها  مت 
لدى حمكمتي  اجلمهورية  وكالء 
احلدودية  قزام  وعني  مترنا�شت 
بتهمة  و�شعيتهم  يف  للنظر 
بالإقت�شاد  والإ�رشار  التهريب 

الوطني .
�شيخ مدقن 

م�شالح الدرك بورقلة  للتقييم و الرتقية االحالة على التقاعد و انهاء املهام

رغم تعليمات النزول للميدان 

معاجلة 1780 خمالفة و 415 
جنحة مرورية هذا العام  30 واليا  طلبت الرئا�سة ملفاتهم  

.        بعد ت�سارب االأنباء بني جتميدها اأو تاأجيلها 

اأميار جنوب البالد يح�سرون ن�ساطهم 
يف مواقع التوا�سل االجتماعي

  �شحب 518 
رخ�شة �شياقة

الطرقات  اأمن  �رشايا  متكنت   
بالقيادة  الإقليمية  باملجموعات 
الوطني  للدرك  الرابعة  اجلهوية 
ال�رشقي  اجلنوب  بناحية  بورقلة 
وحلد  اجلارية  ال�شنة  حلول  منذ 
معاجلة  من  الأ�شطر   هاته  كتابة 
1780 خمالفة و 415 جنحة مرورية 
، كما مت �شحب 518 رخ�شة �شياقة  
ال�شارم  التج�شيد  اطار  يف  وذلك 

للقوانني وردع املخالفني لها .
من   « »الو�شط  يومية  علمت   
اأمن  �رشايا  اأن  مطلعة  م�شادر 
الرابعة  اجلوية  بالقيادة  الطرقات 
ال�رشقي  باجلنوب  الوطني  للدرك 
غرداية   ، ورقلة  وليات  من  بكل 
الوادي   ، ب�شكرة  الأغواط،   ،
متكنت  قد  كانت   ، ايليزي   و 
من  ون�شف   �شهرين  ظرف  يف 
 415 و  خمالفة   1780 معاجلة 
عن  اأ�شفر  ما  وهو  مرورية  جنحة 
�شحب 518 رخ�شة �شياقة بغر�ص 
التعليق لفرتة ترتاوح بني الـ 03 اإىل 
اإطار  يف  وذلك   ، كاملة  اأ�شهر   06
املرور  لقوانني  ال�شارم  التطبيق 
ردع املخالفني ورغم ذلك فقد  و 
�شجلت دوائر الخت�شا�ص املعنية 
خالل نف�ص الفرتة 28حادث مرور 
12�شخ�شا  م�رشع  عن  اأ�شفر 

وا�شابة 55اأخرين بجروح متفاوتة 
نف�ص  مع   باملقارنة   ، اخلطورة 
فقد  املا�شية   ال�شنة  من  الفرتة 
يف  حم�شو�ص   ارتفاع  �شجل 
وذلك  الطرقات  ارهاب  معدلت 
العنا�رش  العديد  من  لتوفر  نظرا 
التجاوز  اأهمها  من  لعل  ال�شلبية 
املفرطة  وال�رشعة  اخلطري 
ل�شبكة  امل�شتمر  والتدهور 
التي  والولئية  الوطنية  الطرقات 
نقطة   2879 عن  يزيد  ما  حت�شي 
�شوداء ح�شبما اأفادت به امل�شالح 
التقنية لتبقى احليطة واحلذر اأهم 
�شيء للتقليل من الرتفاع املخيف 

يف ح�شد اأرواح الأبرياء .
اأحمد باحلاج 

وك�شف م�شدر موثوق اأن  م�شالح رئا�شة 
وتلخي�ص  ملفات  درا�شة  اجلمهورية 
30 وايل  ولية  طلب الرئي�ص ملفاتهم  
الداخلية   وزير  تو�شية  على  بناء 
يبقى  نوفمرب  املا�شي،  ومل  منذ 
ملفات  فوق  الرئي�ص   تاأ�شرية  �شوى 
اأمناء  ملفات  اأحيلت   املعنيني،  و 
عامني من عدة وليات وروؤ�شاء دوائر 
واحد   لدرا�شة  منتدب  وايل  و  كربى 
م�شادرنا  ترقيتهم،  وت�شري  اإمكانية 
ملفاتهم  طلبت  الذين  الولة  اأن  اإىل 
ي�شريون وليات   �شطيف  ، خن�شلة ، 
،اجللفة  البويرة  وزو ،  تيزي  عنابة ، 
،املدية   اجلزائر ، البليدة ، الأغواط،  
،اليزي ،  ،مترنا�شت  ،غرداية  ب�شار 
،وهران،  ب�شكرة   ق�شنطينة  باتنة ، 
مع�شكر  بلعبا�ص،   �شيدي  تلم�شان، 

،�شعيدة،  تيارت  و ال�شلف. 
ولة    7 عن  يقل  ل  ما  تاأكد  وبينما  
مواقعهم    تعي�ص   راحلون  عن  اأنهم 
بع�ص  وليات  الإدارية  يف   امل�شالح 
اجلمهورية حالة  �شلل  منذ نحو �شهر 
التي   الولة  �شلك  حركة  انتظار  يف 
ت�شري م�شادرنا اإىل اأن  قرارها ينتظر 
اأكرث  منذ   اجلمهورية  رئي�ص  توقيع  

من �شهر، ورغم اأن وزارة الداخلية  و 
اجلماعات املحلية اأعدت  منذ  بداية 
اقرتاحاتها   املا�شي    جويلية  �شهر 
اإنهاء   و  اجلديدة  التعيينات  حول 
املهام ،  فاإن الرئي�ص  ح�شب م�شدر 
عليم  مل يقرر بعد، رغم  اأن كل �شيء 
و  تو�شيات   من  مكتبه  فوق  جاهز  
،  وح�شب  اإدارية  اأمنية  و  تقارير 
املعلومات املتوفرة فاإن  الوزير الأول 
اويحي  اجتمع يف الأ�شبوع الثاين من 
الداخلية   بوزير  فيفري  املا�شي 

بدوي   لأكرث  املحلية  واجلماعات 
الجتماع  مو�شوع  وكان  �شاعتني  من 
الولة  �شلك  يف  احلركة  هو  تفا�شيل 
وروؤ�شاء الأمن يف الوليات،  و  توقع  
بعدها املحيطون بوزير الداخلية  اأن 
الأخري  الأ�شبوع  يف  �شتعلن  احلركة 
م�شوؤولون   واأبلغ    ،  2018 فيفري  من 
طلبت  وايل    30 الداخلية   وزارة   يف 
غري  بطريقة  ملفاتهم   الرئا�شة 
ر�شمية بالإجراء ، و  فهم الولة ح�شب 
و   ، �شت�شملهم  احلركة  باأن  م�شادرنا 

دخلت هذه الوليات يف �شبات  عميق 
بداية  ، ويف  الرئي�ص  قرار  انتظار  يف 
املعلومات  املقبل   اأربكت  ال�شهر 
املت�شاربة التي تاأتي تباعا من حميط 
اجلمهورية  رئا�شة  و  الداخلية  وزارة 
ولة   �شلك  حركة  حول  الوليات  اإىل 
عرب  التنموية  الربامج   اجلمهورية 
�شيء  كل  توقف  الوليات،   و  اأغلب 
قرار  انتظار  يف  الولة  دواوين  يف 
م�شدرنا  املنتظر.  وك�شف  الرئي�ص 
اأن ولة  جمهورية بداأوا يف التح�شري 
اأمور  �شوى  لهم  هم  ول   ، للمغادرة 
ال�شا�شية  باملهمة  لها   عالقة  ل 
اجلمهورية   ولة  لهم  واأعد  اأغلب 
املقربني  على  �شكنات  لتوزيع   قوائم 
مهامهم   انتهاء   بعد  كمكافئة  منهم 
على راأ�ص الوليات  وحزم عدد كبري 
من الولة حقائبهم يف انتظار احلركة 
وطال  ال�شو�شبان�ص   �شنعت  التي 
انتظارها ،  و رغم تاأخري حركة �شلك 
الولة ح�شب م�شدر عليم  عن موعدا 
ح�شب  �شتتم  احلركة  فاإن  الأ�شلي  
يبقى  لكن  املعلومات املتوفرة قريبا 
كل �شيء يف   يد الرئي�ص   وح�شب ما 
من  فاإن  اأكرث  معلومات  من  ت�رشب 
15 وايل  قد حزموا بالفعل حقائبهم  

ا�شتعدادا  للرحيل .

بال�شاأن  املتهمني  عديد  ت�شاءل 
البالد  جنوب  بوليات  التنموي 
احلقيقية  الأ�شباب  عن   ، الكبري 
لع�رشات الأميار يف ح�رش ن�شاطهم 
الإجتماعي  التوا�شل  مواقع  عرب 
املوجهة  الولة  تعليمات  اأن  رغم 
يف  واملتمثلة  وا�شحة  اليهم 
ومعاجلة  للميدان  النزول  �رشورة 
مبداأ  بتطبيق  ال�شابقة  الرتاكمات 
والإمكانات  الأولويات  ح�شب 

املتاحة .
بوليات  املحلي  ال�شارع  انق�شم   
 ، غرداية   ، الوادي   ، ورقلة 
بني  ومترنا�شت  اأدرار   ، ب�شكرة 
اخلرجات  لفكرة  ومعار�ص  موؤيد 
املجال�ص  لروؤو�شاء  الأخرية 
يف  واملتمثلة  البلدية  ال�شعبية 
التقاط ال�شور ون�رشها يف مواقع 
اأثناء  وذلك  الإجتماعي  التوا�شل 
وحتى  امل�شاريع  ومتابعة  معاينة 
املواطنني  مع  اجلوارية  اللقاءات 
حيث   ، لإن�شغالتهم  لالإ�شتماع 
املحلية  اجلمعيات  �شدد  ممثلي 
الفاعلة على �رشورة التزام ممثلي 
ال�شعب باملجال�ص ال�شعبية البلدية 
الرامية  اجلمهورية  ولة  بتعليمة 
قنوات  وفتح  للميدان  النزول  ىل 
ال�شعي  مع  املواطنني  مع  احلوار 
بان�شغالتهم  اجلاد  التكفل  خلف 
والإمكانات  الأولويات  ح�شب 

املتاحة .

يف  متحدث  من  اأكرث  وقال 
الوقت  كانت  اإن  و  اأنه  املو�شوع 
الأميار  اأداء  لتقييم  منا�شب  غري 
انتخابهم  على  مير  مل  الذين 
الإاأنهم  فقط  ا�شهر  ثالثة  �شوى 
التكفل   يف  بالإ�رشاع  ملزمون 
التي  ال�شكان  ومطالب  مب�شاكل 
الإ�رشاع  �رشورة  يف  ح�رشوها 
يف توزيع قطع الأرا�شي ال�شاحلة 
للبناء احل�رشي ، اإ�شافة لالإهرتاء 
الطرقات  ل�شبكات  امل�شتمر 
الداخلية ، اأعمدة ، قنوات ال�رشف 
ال�شحي و املياه ال�شاحلة لل�رشب  
يف  مربر  غري  التاأخر  ن�شيان  دون 
للبنايات  الهدم  عمليات  تنفيذ 
واحلظائر  امل�شتودعات  و 
الع�شوائية التي �شيدت فوق اأوعية 
الدولة  ملمتلكات  تابعة  عقارية 
دفع  ما  وهو  بناء  رخ�شة  وبدون 
بعديد  الهيئات التنفيذية لتاأجيل 
عمليات جت�شيد م�شاريع هامة مع 
اجناز تلك التي لها  �شلة بيوميات 
الن�شيج  خارج  املحلي  املواطن 

العمراين .
�شكان  ثمن  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
 ، �شالح  عني   ، ورقلة  بلديات 
املجهودات  وغرداية  الوادي 
طرف  من  املبذولة  اجلبارة 
التنمية  ملف  لإخراج  الأميار 

املحلية من عنق الزجاجة .
اأحمد باحلاج 

اأربكت اأخبار احلركة يف �شلك الوالة  التنمية املجمدة ا�شال  يف  عدد من الواليات ، وال�شبب هو 
اأن  عددا ال باأ�س  به من والة  اجلمهورية  حزموا بالفعل ومنذ  ا�شابيع عديدة حقائبهم وا�شتعدوا 

للرحيل، لكن احلركة التي كانت مربجمة  يف نهاية دي�شمرب 2017 ، ما زالت موؤجلة ما يدفع 
لالعتقاد اأنها �شتكون يف �شيف  العام احلايل  مع اقرتاب   �شهر رم�شان .



 30 يقارب  ما  بق�سنطينة  �سارك 
القطاع  يعملون يف  بيطريا  طبيبا 
العمومي يف ور�سة تكوينية جهوية 
ون�سط  الكلب  داء  مكافحة  حول 
ميثلون  اأوروبيون  خمت�سون 
لداء  املرجعي  الفرن�سي  املخرب 
التكوينية  الور�سة  هذه  الكلب 
وزارة  رعاية  حتت  املنظمة 
و  الريفية  التنمية  و  الفالحة 
�رشاكة  اتفاقية  اإطار  يف  ال�سيد 
للم�سالح  املركزية  املديرية  بني 
الأوروبي  الحتاد  و  البيطرية 
احليوانية  املوارد  حلماية  ترمي 
ملهارات  امل�ستمر  التطوير  و 

اأو�سح  ت�رشيح  ويف  البياطرة 
لولية  الفالحية  امل�سالح  مدير 

ق�سنطينة يا�سني غديري باأن 
لفائدة  منظمة  الور�سة  هذه 
اجلهويني  املخربين  بياطرة 
على  ق�سنطينة عالوة  و  للطارف 
للنظافة  البلدية  املكاتب  بياطرة 
املكلفة مبراقبة الأوبئة و ال�سحة 
احليوانية واأردف يف هذا ال�سدد 
باأن هذا اليوم التكويني يندرج يف 
اإطار الربنامج امل�سطر من طرف 
اللجنة الأوروبية امل�سماة "بي تي 
اأ�س اأف" و الذي ي�ستهدف تطوير 
تاأطري  على  امل�رشفة  الفرق  اأداء 

حماية  و  الوقائي  العالج  برامج 
ال�سيد  ال�سحة احليوانية واأ�ساف 
ملديرية  بالن�سبة  باأنه  غديري 
امل�سالح الفالحية من ال�رشوري 
يف  معارفهم  البياطرة  يحني  اأن 
اأمرا�س  اأهم  مكافحة  جمال 
على  عالوة  التي  و  احليوانات 
لل�سحة  ت�سكيلها تهديدا مزدوجا 
لديها  احليوانية  و  العمومية 
اقت�ساد  على  �سلبية  انعكا�سات 

البالد.
على  ال�سوء  �سلط  اأن  وبعد 
طرف  من  املتوا�سلة  اجلهود 
من  املنتهجة  ال�سيا�سة  و  الدولة 

الأمرا�س من  اأجل مكافحة هذه 
اخل�سو�س,  وجه  على  خالل, 
برنامج التلقيح املجاين و تنظيم 
احلمالت التح�سي�سية و الوقائية, 
مت  باأنه  امل�سوؤول  ذات  اأو�سح 

اإح�ساء 20 حالة 
 7 و  و قطني  كلبا   11( كلب فقط 
طرف  من  الأبقار(  من  روؤو�س 
مديرية امل�سالح الفالحية بولية 
جتدر   2015 �سنة  منذ  ق�سنطينة 
الإ�سارة اإىل اأنه من املزمع تنظيم 
ور�سات تكوينية مماثلة قريبا بكل 

من وهران و اجلزائر العا�سمة.

يرتقب ا�ستالم املركب اجلهوي 
اإجنازه  اجلاري  احلمراء  للحوم 
�سمال  )100كلم  بوقطب  ببلدية 
�سنة  نهاية  قبل  البي�س(  ولية 
مدير  لدى  علم  ح�سبما   ,2018
امل�سالح الفالحية بالنيابة واأفاد 
هام�س  على  الهواري  �ساعد 
عملية انتخاب اأع�ساء املجل�س 
املهني اجلهوي للحوم احلمراء 
الذي  الوطن  غرب  لوليات 
ي�سمل 12 ولية "اأن هذا املركب 
 15 م�ساحة  على  يرتبع  الذي 
هكتارا  قد بلغت به ن�سبة تقدم 
الأ�سغال 85 باملائة"وينتظر من  
هذا امل�رشوع الهام الذي  تقدر 

طاقته الإنتاجية ال�سنوية للحوم 
 120 اأغنام(   و  )بقر  احلمراء 
بطاقة  و  �سنويا,  قنطار  األف 
األف   492 ب  تقدر  �سنوية  ذبح 
راأ�س "اأن يعطي دفعا قويا لهذه 
الولية  بها  متتاز  التي  ال�سعبة 
بف�سل  لها  املجاورة  والوليات 
ذات  وفق  الرعوي",  طابعها 

امل�سئول.
كما �سيغطي هذا املركب الذي 
املليار  املايل  غالفه  يتجاوز 
و62 مليون دينار و الذي �سيتوفر 
"ن�سبة  التجهيزات  اأحدث  على 
اجلهة  احتياجات  من  كبرية 
احلمراء  اللحوم  من  الغربية 

�سغل  من�سب   113 توفري  وكذا 
كما  املنطقة",  ل�سباب  دائم 
املجل�س  وبخ�سو�س  اإليه  اأ�سري 
 -- احلمراء  للحوم  اجلهوي 
اأنه ي�سم  نف�س امل�سدر--  قال 
املوالني  و  املربني  عن  ممثلني 
املذابح  اأ�سحاب  و  واملوزعني 
يف  املتدخلني  من  وغريهم 
ويهدف  احلمراء  اللحوم  جمال 
واإيجاد  ال�سعبة  هذه  تنظيم  اإىل 
للتوا�سل بني كل هوؤلء  طريقة  
املتدخلني و اإي�سال ان�سغالتهم 
اإيجاد  ق�سد  الو�سية  للجهات 
املجل�س  وي�سم  لها   حلول 
كل  احلمراء  للحوم  اجلهوي 

و  و�سعيدة  البي�س  وليات  من 
النعامة و 

تلم�سان  و  تيارت  و  تي�سم�سيلت 
و الأغواط و غليزان و وهران و 
�سيدي بلعبا�س و م�ستغامن و عني 
متو�سنت, كما اأ�ساف امل�سدر. 
لالإ�سارة فاإن ولية البي�س رائدة 
اإنتاج اللحوم احلمراء  يف جمال 
خا�سة من" الغنم والبقر" حيث 
من  اأكرث  ال�سنوي  اإنتاجها  يبلغ 
على  وحتوز  قنطار  األف   300
 2 منها  هامة  حيوانية  ثروة 
وحوايل  الغنم  من  راأ�س  مليون 
نف�س  وفق  بقر,  راأ�س  األف   28

امل�سئول.

وجرى يف هذا ال�سدد اإعادة تفعيل 
خاليا تت�سكل من اأ�سخا�س موؤهلني 
بخ�سو�س  توعيتهم  مت  والذين 
ال�سحي  عرب �ستى بلديات  الأمن 
بوؤر  بع�س  ظهور  عقب   , الولية 
واحل�سبة  )بوحمرون(  احل�سبة 
جنوب  وليات  ببع�س  الأملانية 
الوطن , اإ�ستنادا لذات امل�سوؤول .

العموميني  الأطباء  حث  ومت 
على  غرداية  بولية  واخلوا�س 
التحلي باليقظة , والتبليغ الإجباري 
بحالت الإ�سابة بهذه الأمرا�س , 
بغر�س تطويقها وتفادي انت�سارها  
وال�سكان  ال�سحة  مدير  واأكد 
بالولية  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 

عامر بن عي�سى خالل تن�سيب 
والتي  الولئية  اليقظة  خلية  اليوم 
للولية  العام  ي�رشف عليها الأمني 
ال�سحية  الهياكل  جمموع  اأن   ,
مت  حيث   , انقطاع  دون  جمندة 

من  كافية  بكميات  تزويدها 
اللقاحات امل�سادة لتلك الأمرا�س  
واأطلقت عملية حت�سي�سية جوارية 
غرداية  ولية  اأحياء  خمتلف  عرب 
والإذاعة  امل�ساجد  بوا�سطة 
واأي�سا من خالل توزيع   , املحلية 

مطويات تربز اأهمية احلفاظ على 
م�ستوى من التاأهب الدائم بغر�س 
جتنب انت�سار هذه الأمرا�س , �سيما 
خالل هذه الفرتة من بداية العطلة 
التلقيح  املدر�سية . وم�ست حملة 
الأملانية  واحل�سبة  احل�سبة  �سد 

منذ اإطالقها يف دي�سمرب املن�رشم 
على م�ستوى ولية غرداية نحو 45 
يف املائة من الفئات امل�ستهدفة , 
القطاع   وفقا لإح�سائيات مديرية 
وتتوا�سل هذه العملية الوقائية اإىل 
املناطق  خمتلف  عرب  الآن  غاية 
ال�سكان  من  املائة  يف   95 لبلوغ 
امل�ستهدفني , وذلك بهدف التقليل 
الأطفال  تعداد  يف  اأدنى  وحلد 
لالإ�سابة  تعر�سهم  املحتمل 
 , الأملانية   واحل�سبة  باحل�سبة 
واأي�سا حت�سني ن�سبة التلقيح , من 
خالل ا�ستدراك الأطفال الذين مل 
يتم تلقيحهم , اأو مل يخ�سعوا نهائيا 
 . امل�سدر  نف�س  ي�سيف   , للتلقيح 
ومل ت�سجل اإىل غاية اليوم اأية حالة 
كما   , ة  غرداي  بولية  للح�سبة 
الذي دعا يف   , القطاع  اأكد مدير 
باليقظة  التحلي  اإىل  الوقت  ذات 
الإجراء  وهو   , الأطفال  وتلقيح   ,
هذه  ملكافحة  الوحيد  الوقائي 

الأمرا�س .
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مت تفعيل جهاز يقظة �صحية وطوارئ �صد احل�صبة )بوحمرون( واحل�صبة الأملانية وتدعيمه يف اإطار اإجراء وقائي عرب 
خمتلف مناطق ولية غرداية ، ح�صبما علمت" واأج" اليوم الأربعاء من الأمني العام للولية  "هذا اجلهاز الوقائي " املفعل" الذي 
يجمع خمتلف املتدخلني يف املكافحة الوبائية ، وعلى وجه اخل�صو�س م�صالح ال�صحة واملنتخبني وامل�صوؤولني املحليني واحلماية 

املدنية ، قد جرى تعزيزه مب�صاركة اأع�صاء املجتمع املدين" ، يقول بوعالم عمراين .

غرداية

ق.م

و�ضع خلية يقظة وقائية  ملتابعة 
وباء احل�ضبة االأملانية

ق�صنطينة 

بومردا�س

ق�صنطينة 

البي�س 

م�ضرية وطنية لطلبة جميع 
املدار�س العليا للأ�ضاتذة

ا�ضتلم م�ضت�ضفى ب�ضعة 
240 �ضريرا نهاية 2018 

ور�ضة تكوينية حول مكافحة الكلب لفائدة البياطرة

ا�ضتلم املركب اجلهوي للحوم احلمراء ببوقطب 

جميع  طلبة  من  املئات  نظم 
لالأ�ساتذة  العليا  املدار�س 
م�سرية  الوطن  عرب  املتواجدة 
كانت  ق�سنطينة  بولية  �سلمية 
النهائية  املحطة  من  انطالقتها 
�سليمان  زواغي  بحي  للرتامواي 
للمطالبة يف اأحقية املتخرجني من 
هذه املوؤ�س�سات يف التوظيف على 
عالوة  �سكناتهم  مقرات  م�ستوى 
الدرا�سات  يف  احلق  منحهم  على 
اجلامعات  م�ستوى  على  العليا 
املحتجون  الطلبة  جتمع  وقد 
ق�سنطينة  ترامواي  حمطة  اأمام 
حيث ت�سببوا يف توقف حركة �سريه 
ملدة قاربت الن�سف �ساعة قبل اأن 
نحو  الأقدام  على  م�سيا  ي�سريوا 
"ق�سنطينة  بوبنيدر  �سالح  جامعة 
اأمنية  اإجراءات  و�سط  ذلك  و   "3
انزلقات  حدوث  لتفادي  م�سددة 
بذات  مرورية  �سيولة  ل�سمان  و  
كبريا  اختناقا  �سهد  الذي  املوقع 
ت�رشيح  ويف  ال�سري  حركة  يف 
املدر�سة  طلبة  نائب ممثل  اأو�سح 
عبد  بق�سنطينة  لالأ�ساتذة  العليا 
"عدم  ظل  يف  باأنه  غريب  املوؤمن 
ال�ستجابة ملطالبنا من طرف كل 
من الوزارة الو�سية ممثلة يف التعليم 
الوزارة  و  العلمي  البحث  و  العايل 
وهي  بتوظيفنا  املعنية  الو�سيطة 
وزارة الرتبية الوطنية قررنا القيام 
الوطنية."   ال�سلمية  امل�سرية  بهذه 
واأ�ساف "ما نزال متم�سكني بخيار 
مطالبنا  تلبية  غاية  اإىل  الإ�رشاب 

اخل�سو�س  وجه  على  املتمثلة 
هذه  من  املتخرجني  اأحقية  يف 
التوظيف على  العليا يف  املدار�س 
عالوة  �سكناتهم  مقرات  م�ستوى 
الدرا�سات  يف  احلق  منحهم  على 
العليا على م�ستوى اجلامعات على 
اجلامعات  من  املتخرجني  غرار 

العادية الأخرى."
للتذكري �سبق لطلبة املدر�سة العليا 
بق�سنطينة  جبار  اآ�سيا  لالأ�ساتذة 
الدرا�سة  اإ�رشابا عن  ي�سنوا  الذين 
�سنة  من  نوفمرب  �سهر  منذ 
و  اعت�سامات  بعدة  القيام   2017
و�سط  من  بكل  �سلمية  م�سريات 
من  بالقرب  و  ق�سنطينة  مدينة 
للعلوم  القادر  عبد  الأمري  جامعة 
الإ�سالمية و اأمام املديرية الولئية 
للرتبية للتذكري دعت وزارة التعليم 
اإىل  الطلبة  العلمي  والبحث  العايل 
"التحلي بالتعقل واللتحاق مبقاعد 
"ال�سنة  تفادي  اأجل  من  الدرا�سة" 
اأنها م�ستعدة يف  البي�ساء", موؤكدة 
لتدارك  الدرا�سة  ا�ستئناف  حال 

الدرو�س وتنظيم المتحانات.
موؤخرا  عقدت  قد  الوزارة  وكانت 
هذا  لتقييم  خ�س�س  اجتماعا 
اعتبار  تقرر  حيث  ال�رشاب 
الطلبة الذين مل ي�ستاأنفوا الدرا�سة 
�رشعي"كما  غري  "غياب  حالة  يف 
الوطنية,  الرتبية  وزيرة  طماأنت 
هذه  طلبة  غربيت,  بن  نورية 
املدار�س باأن الأولوية �ستمنح لهم 

يف التوظيف. 

امل�ست�سفى  م�رشوع  ا�ستالم  �سيتم 
�رشيرا   240 ل  يت�سع  الذي  الكبري 
ال�سنة  نهاية  مع  بومردا�س  مبدينة 
التعاقدية  الآجال  ح�سب  اجلارية 
الإجناز,  موؤ�س�سة  مع  املحددة 
الثالثاء  اليوم  ذكره  ملا  ا�ستنادا 
الرحمن  عبد  واأو�سح  الولية  وايل 
على   , ت�رشيح  يف  فواتيح  مدين 
املن�ساأة  من  عدد  تد�سني  هام�س 
مبنا�سبة  الولية  عرب  ال�سحية 
باأن  للكلية,  العاملي  اليوم  اإحياء 
هذا  لت�سليم  املحددة  الآجال 
و  "�سبطت  احليوي  امل�رشوع 
اأتفق عليها "مع ال�رشيك )موؤ�س�سة 
التفقدية  الزيارة  اأثناء  الإجناز( 
ال�سكان  و  ال�سحة  لوزير  الأخرية 
للولية.  امل�ست�سفيات  اإ�سالح  و 
ما  ال�سدد  هذا  يف  تعلمون  "اأنتم 
بها  مر  التي  ال�سعبة  املراحل  هي 
هذا امل�رشوع" يذكر الوايل م�سريا 
التي  يف هذا الإطار ب"ال�سعوبات 
التي  املالية  الو�سعية  عن  جنمت 
وجود   " اإىل  و  البالد"  تعي�سها 
بع�س العراقيل الهام�سية" التي مت 
ب�ساأنها".  املنا�سبة  احللول  تقدمي 
"نتابع  الوايل-  يقول   - نحن حاليا 
لت�سليمه  كثب  عن  الإجناز  عملية 
يف الآجال املتفق عليها". و جتدر 

الإ�سارة اإىل اأنه كان من املفرو�س 
ال�رشح  هذا  اإجناز  يف  ي�رشع  اأن 
 2006 �سنة  �سجل  الذي  الطبي, 
�سمن املخطط اخلما�سي 2005 - 
2009, �سنة 2012 و اأجل لعدة مرات 
لأ�سباب تتمثل اأهمها يف عدم توفر 
موقعه  حتويل  و  املنا�سب  العقار 
موؤ�س�سات  تغيري  و   مرة  من  لأكرث 
اللجنة  ف�سل  عدم  و  الإجناز 
م�سري  يف  لل�سفقات  الوطنية 
املالية  القيمة  رفع  و  تقييم  اإعادة 
على  حاليا  ت�رشف  و  للم�رشوع. 
الأكرب  ال�رشح  هذا  اإجناز  عملية 
بتقنيات  الولية,  عرب  نوعه  من 
متطورة ت�ستجيب للمعايري الدولية, 
موؤ�س�سة اإجناز اأجنبية على م�ساحة 
مركز  من  بالقرب  تقع  اأر�سية 
اخلم�سة  تناهز  بومردا�س  مدينة 
هكتارات و قابلة للتو�سع م�ستقبال 
هذا  م�ستوى  على  توفري  ويرتقب 
املبنى ذو اخلم�سة طوابق, اإ�سافة 
الطبية  واخلدمات  امل�سالح  اإىل 
قاعات   10 من  اأزيد  املعروفة, 
للعمليات اجلراحية يف تخ�س�سات 
الأع�ساب"  "جراحة  مثل  دقيقة 
 10 اإىل  اإ�سافة  القلب"  جراحة  و" 
ملختلف  خ�س�ست  اأخرى  قاعات 

العمليات اجلراحية و الطبية.
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ا�ستهداف موكب رئي�س الوزراء.. اغتيال غّزة

الدخان الأ�سود لن يغطي احلقيقة

�ساري عرابي

التفجري الذي ا�ستهدف موكب رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل، برفقة مدير املخابرات العامة ماجد فرج، يف قطاع غّزة، �سباح الثالثاء 13 
مار�س.. ي�سري اإىل الدرجة التي ميكن فيها العبث بامل�سهد الفل�سطيني الداخلي، واإرجاع العالقات الفل�سطينية اإىل اخللف. وبكلمة اأخرى، كان �سباحا 

ئا بالتاأكيد للفل�سطينيني، ولقطاع غّزة على وجه اخل�سو�س، لالحتماالت التي قد تنبني على حدث من هذا النوع، اإال يف حالة واحدة، وهي التحلي  �سِيّ
بامل�سوؤولية التي متنح االأولوية للعالقات الوطنية، وتعطي الوقت للتحقيقات للك�سف عن حقائق احلادث.

الفعل  ردود  تنك�شف  اأن  قبل 
العملية على احلادث، اإذ تُكتب 
احلادث  يوم  يف  املقالة  هذه 
الفل�شطينيون  يطرح  نف�شه، 
حول  متعددة  احتماالت 
خلف  تقف  قد  التي  اجلهات 
احلادث، وهذه االحتماالت ال 
تكاد ترتك اأحدا من الفاعلني 
الداخليني،  الفل�شطينيني 
الذي  االحتالل  عن  ف�شال 
املتهم  يكون  اأن  يُفرت�ض 
االأول دائما يف تفجر االأو�شاع 
الفل�شطينية الداخلية، وال�شعي 
�شيا�شاته  عن  االأنظار  للفت 
ال�شفة  يف  اال�شتيطانية 
الفل�شطينيني  ودفع  الغربية، 
ح�شاب  على  داخلّي  لت�شعيد 
ال�شفة  يف  ال�شعبية  املقاومة 
الفل�شطينيون  يطرح  الغربية. 
حول  متعددة  احتماالت 
خلف  تقف  قد  التي  اجلهات 
احلادث، وهذه االحتماالت ال 
تكاد ترتك اأحدا من الفاعلني 
الداخليني،  الفل�شطينيني 
اأن  ومع  االحتالل  عن  ف�شال 
حركة حما�ض هي اأحد هوؤالء 
يُ�شار  قد  الذين  الفاعلني 
اإليهم باالتهام، خل�شومتها مع 
ال�شلطة الفل�شطينية، واإم�شاكها 
باالأمن يف قطاع غّزة، فاإّنها يف 
اأكرث املت�رضرين من  احلقيقة 

�شاأنه  من  الذي  احلادث،  هذا 
لتوفري  ذريعة  يُ�شتخدم  اأن 
ل�شيا�شات  جديدة  اأغطية 
ا�شتحقاقات  من  الهروب 
تعطيل  وبالتايل  امل�شاحلة، 
لتنفي�ض  حما�ض  م�شاعي 
قطاع  يف  الداخلي  االحتقان 
ا�شتخدام  اإىل  باالإ�شافة  غّزة، 
املطالبة  لتعزيز  احلادث 
املقاومة،  �شالح  ب�شحب 
لل�شلطة  االأمني  التمكني  اأو 
الفل�شطينية يف قطاع غّزة، على 
ب�رضّيا  احلايل،  االأمن  ح�شاب 
حال،  اأّي  وعلى  و�شيا�شّيا، 
فاالأمن يف قطاع غّزة، هو اأهم 
تفتخر  التي  حما�ض  اإجنازات 
م�شوؤولية  ينفي  ال  هذا  بها. 
وال�شيا�شية،  االإدارية  حما�ض 
من جهة م�شوؤوليتها عن االأمن 
يف قطاع غّزة، ومع اأن اخلرق 
اأكرث  بيئات  يف  يحدث  قد 
يظل  فاإّنه  وتقّدما،  ا�شتقرارا 
الفاعل  كان  اأّيا  اأمنّيا  ف�شال 
النظر  فب�رضف  وامل�شتفيد. 
االآن،  ال�شيا�شي  التوظيف  عن 
رئي�ض  موكب  ا�شتهداف  َه  َوَجّ
مبا�رضة  اأمنية  �رضبة  الوزراء 
حلركة حما�ض، بحكم اإم�شاكها 
باالأمن يف قطاع غّزة، وهو ما 
خطرية  عمليات  اإىل  يحيل 
يف  االأخرية  االآونة  يف  جرت 

اغتيال  منها  والتي  القطاع، 
وحماولة  فقها،  مازن  ال�شهيد 
نعيم، مدير  اأبو  اغتيال توفيق 
وجملة  غّزة.  قطاع  اأمن 
اأن  ثبت  لو  هذه،  احلوادث 
�شّك  فال  رابط،  اأدنى  بينها 
اأن امل�شتهدف منها هو حركة 
غّزة،  لقطاع  واإدارتها  حما�ض 
خا�شة يف �شقها االأمني. هذه 
واالأمنية  ال�شيا�شية  احليثيات 
تبعد احتمال م�شوؤولية حما�ض 
اخللف،  اإىل  احلادث  عن 
البدائية  اإىل  باالإ�شافة  هذا 
العملية.  بها  ات�شمت  التي 
ال�شور،  بنيت  كما  فالتفجري، 
املتعمدة  االإثارة  عن  وبعيدا 
واملواقع  الوكاالت  لبع�ض 
بدائي،  تفجري  هو  االإخبارية، 
كذلك.  يكون  اأن  له  اأريد  اأو 
اأن  اإما  منفذيه  اأّن  مبعنى 
ينفي  ما  وهو  هواة،  يكونوا 
بالتاأكيد امل�شوؤولية التنظيمية 
هي  اإذ  حما�ض،  حركة  عن 
متتلك اأجهزة ع�شكرية واأمنية 
حمرتفة، اأو اأن يكون املنفذون 
قد اأرادوه ب�شيطا، بال اأ�رضار 
قدر  اأكرب  اإحداث  مع  مادية 
ممكن من التاأثري ال�شيا�شي، اأو 
اأنهم اأرادوا تبليغ ر�شالة معينة، 
الواقع  ال�رضر  اإىل  وبالنظر 
و�شورتها  حما�ض  حركة  على 

تقف  اأن  امل�شتبعد  فمن 
م�شوؤولية  ينفي  ال  خلفه. هذا 
وال�شيا�شية،  االإدارية  حما�ض 
عن  م�شوؤوليتها  جهة  من 
اأن  االأمن يف قطاع غّزة، ومع 
بيئات  يف  يحدث  قد  اخلرق 
تظل  وتقّدما  ا�شتقرارا  اأكرث 
االأخرى  االحتماالت  جملة 
الفل�شطينيون،  يطرحها  التي 
مرتبطا  الفاعل  يكون  كاأن 
لالأهداف  باالحتالل، 
هذه  مطلع  يف  املذكورة 
هذه  ولتحقيق  املقالة، 
الذهاب  يلزم  ال  االأهداف 
اإحداث  من  حّد  اأق�شى  اإىل 
االأ�رضار، بل يكفي ما حدث، 
قوى  من  الفاعل  يكون  اأن  اأو 

�شوابق  لها  جهادية  �شلفية 
قطاع  �شاحة  ا�شتهداف  يف 
ال�شلطة  تكون  اأن  اأو  غّزة، 
من  هربا  الفاعل  هي  نف�شها 
اأو  امل�شاحلة،  ا�شتحقاقات 
اإم�شاك  �شد  دعايتها  لتعزيز 
اأو  اأمنّيا،  بالقطاع  حما�ض 
يف  عموما  موقفها  لتعزيز 
اأن  اأو  حما�ض،  مع  خ�شومتها 
عنا�رض  بع�ض  الفاعل  يكون 
تيار النائب حممد دحالن، اأو 
بع�ض االأفراد املت�رضرين من 
ال�شلطة جتاه قطاع  �شيا�شات 
احتماالت  كلها  هذه  غّزة. 
يطرحها اجلمهور الفل�شطيني 
اليوم، والنتيجة اأن العملية واإن 
ال�شكل  جهة  من  ا�شتهدفت 

فاإّنها  الوزراء،  رئي�ض  موكب 
ا�شتهدفت من جهة املقا�شد 
والنوايا قطاع غّزة خ�شو�شا، 
عموما،  الفل�شطينية  واحلالة 
الذي  االحتالل  وبا�شتثناء 
يف  امل�شلحة  دائما  ميلك 
فاإّن  الفل�شطينيني،  بني  الفتنة 
طرفا  كان  حال  يف  الفاعل، 
اأي قدر  فاإّنه ال ميلك  داخلّيا 
من امل�شوؤولية الوطنية، وعلى 
لي�ض من  الفاعل  اأن هذا  اأمل 
حما�ض  الكبريين  الطرفني 
هذين  من  فاملرجو  وفتح، 
مب�شوؤولية  الت�رضف  الطرفني 
اإم�شاك  حني  اإىل  بالغة، 
هو  كما  بالفاعلني  حما�ض 

مطلوب منها.

حممود مرداوي 

بعد العا�شفة والدخان االأ�شود 
الذي  وال�شجيج  انبعث  الذي 
لبد ف�شاء فل�شطني، وانق�شع 
التنبوؤات  باب  يفتح  رويداً 

وا�شت�رضاف امل�شتقبل
اإن   : اأوال   : يلي  ما  نقول 
املقاومة  حركة  ا�شرتاتيجية 
تبني  يف  حما�ض  اال�شالمية 
على  واالإ�رضار  امل�شاحلة 
فتح  حركة  اأزعج  حتقيقها 
جرى  وما  توازنها،  واأفقدها 
احلركة  انفالت  من  باالأم�ض 
لدليل  اإعالمياً  عقالها  من 

على �شحة هذا التقدير .
االحتالل  تربئة  ثانياً:اإن 
يف  العبث  من  واأعوانه 
ومما  الفل�شطينية  ال�شاحة 
عار  لو�شمة  باالأم�ض  جرى 
�شرتافق امل�شوؤولني عن ذلك 

اأجيال.
حما�ض  حركة  اأثبتت  ثالثاً: 
رباطة  وناطقيها  واإعالمها 
عال،  وطني  وح�ض  جاأ�ض 
و�شيطرة تامة على امل�شمون 
وطريقة اإي�شاله، واإن اختلف 

�شكل املحتوى واملفردات .
اأثبت  االأم�ض  انفجار  رابعاً: 
يف  ورئي�شها  ال�شلطة  اأن 
روؤية  وفقدان  ارتباك  حالة 
و�شح  التفكري  يف  وانحبا�ض 
م�شاحة  واأن   ، اخليارات  يف 
التحرك فيما هو قادم لديها 
الذي  االأمر  جداً،  حمدود 
تعك�ض  لن  فعل  بردات  يُنذر 
�شعف  واإمنا  قوة  م�شدر 

وفقدان توازن .
حما�ض  حركة  خام�شاً: 
خالل  من  اأ�ش�شت  باالأم�ض 
بخيار  التم�شك  خطابها 
والوحدة  امل�شاحلة  حتقيق 

الظروف،  اأحلك  يف  الوطنية 
تنظيف  يعترب  جرى  وما 
جديد  لعهد  وتهيئة  للطاولة 
القرارات  اتخاذ  ي�شهل 
احلال  و�شيكون  احلا�شمة، 
واأق�رض  م�شى  مما  اأف�شل 
كل  عك�ض   ، الهدف  لبلوغ 

التوقعات .
الفل�شطيني  ال�شعب  �شاد�شاً: 
يف القاع جراء جرمية اتفاق 
القائمني  اإدارة  اأو�شلو، و�شوء 
مما  اأكرث  يرتاجع  ولن  عليه، 
هو فيه، وما هو قادم �شعود 
م�شار  يغري  ولن   ، اهلل  باإذن 
اأُنا�ض  وال�شعوب  التاريخ 
وال  للت�شحية  ي�شتعدون  ال 
ملواجهة  اجلهوزية  ميلكون 
االبتالء .   �شابعا: اإن التخوف 
وا�شنطن وتطبيق  من موؤمتر 
االإن�شاين  البعد  خمرجاته يف 
مبعزل عن البعد ال�شيا�شي ال 

ح�شل  الذي  االإنفالت  يربر 
باالأم�ض واالتهام اجلائر.

اأن  اأثبت  االأم�ض  حدث  اإن 
اتزاناً،  اأكرث  املقاومة  قيادة 
القرارات  اتخاذ  على  واأقدر 
 ، ال�شعبة  االأوقات  يف 
الق�شية  على  موؤمتنة  فهي 
وال  ال�شعب،  وم�شتقبل 
يغرنكم �شنوات عجاف اأطبق 
واأعوانه على  االأمريكي  فيها 
خط الثورة االأ�شيل بالتوافق 
وامل�رضوع  نتنياهو  مع 
ال�شهيوين، فاأثر على م�شتوى 
على  ليقاي�شهم  حياتهم 
الهوية والوطن.هذا طارئ لن 
ر  يُهِدّ من  يغرنكم  ،وال  يدوم 
االأمني  التن�شيق  ظالل  يف 
االحتالل  مع  والتوافق 
منتهك  االأر�ض  �شارق 
االأبواب  ومغلق  العر�ض 
الفل�شطيني  امل�شتقبل  اأمام 

ُمهود القد�ض، مقطع ال�شفة 
باال�شتيطان، حما�رض ال�شعب 
�شبابه  ومعتقل  اأبناءه  وُمقتل 
واأطفاله.  و�شيوخه  ون�شائه 
مرور  تاأ�شرية  اإال  ميلك  فلن 

واملعابر  احلواجز  على 
وعلي م�شتوى �شخ�شي فقط 
اأعجز  لكنه  دائمة،  ولي�شت 
من اأن يحقق اأي هدف على 

م�شتوى الوطن .
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جمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية : البويرة
مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة

م�شلحة التنظيم العام
 قرار رقم 3951 املوؤرخ يف 17 دي�شمرب 2017

يعلن عن فتح حتقيق عمومي حول عملية اإ�شهار درا�شة التاأثري 
على البيئة اخلا�شة مب�شروع اإن�شاء موؤ�ش�شة م�شنفة من نوع 
وحدة لل�شيانة ال�شناعية لفائدة م.ذ.�س.و.ذ.م.م امل�شماة 
جمموعة ميدات اأوطو امل�شرية من طرف ال�شيد بوعالم بن 
�شماعيل الكائنة مبنطقة الن�شاطات لبلدية الها�شمية قطع 

يف  مهند�شة  الكاهينة  ن�شاح  ال�شيدة  وتعني  و58    57.  54.  53
التنمية ال�شناعية وترقية اال�شتثمار مبديرية ال�شناعة 
واملناجم حمافظة حمققة ويف حالة تعذر ذلك ت�شتخلف 

بال�شيد فار�س مو�شى مالزم اأول مبديرية احلماية املدنية  
ويعلق هذا القرار مبقر البلدية املعنية واماكن موقع امل�شروع 
ملدة خم�شة ع�شر يوما  15 ابتداء من تاريخ تعليق قرار فتح 
التحقيق العمومي بالبلدية طبقا للقواعد املعمول بها وين�شر 
يف جريدتني يوميتني وطنيتني على نفقة �شاحب امل�شروع 

ويكلف ال�شيد االمني العام للوالية , ال�شيدات مديرة ال�شناعة 
واملناجم وال�شادة مدير التنظيم وال�شوؤون العامة , مدير البيئة 

, مدير احلماية املدنية , رئي�شة دائرة الها�شمية , رئي�س املجل�س 
ال�شعبي لبلدية الها�شمية واملحافظني املحققني كل فيما يخ�شه 
بتنفيذ ما جاء يف هذا القرار الذي ين�شر �شمن جمموعة العقود 

االإدارية للوالية   . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شغبية 
والية امل�شيلة 
دائرة ال�شالل 

بلدية اوالد ما�شي 
الرقم 01/2018 

و�شل ��شتالم جتديد جمعية 
حنني لرعاية �لطفولة 

تطبيقا الحكام القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 12 
جانفي 2012 واملتعلق باجلمعيات قد مت هذا اليوم 
ذات  جمعية  جتديد  ملف  ايداع   2018 فيفريي   18

�شبغة حملية ت�شمية اجلمعية جمعية حنني 
لرعاية الطفولة ,املودع خلدون علي., الوظيفة يف 

اجلمعية رئي�س اجلمعية, املقر االجتماعي قرية 
�شد الغابة بلدية اوالد ما�شي.

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية امل�شيلة
دائرة مقرة

بلدية برهوم
رقم :986/2018

  اإعالن عن فتح حتقيق عمومي – حول املالئمة وعدم 
املالئمة مل�شروع اإن�شاء ح�شرية لرتبية الدواجن بقرية 

لعطال
يعلن رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية برهوم عن 

فتح حتقيق عمومي حول املالئمة وعدم املالئمة مل�شروع 
الت�شريح بان�شاء ح�شرية لرتبية الدواجن لفائدة: �شوبار 

حليم بن حممد باملكان امل�شمى قرية لعطال واحلدود ح�شب 
املخطط وعقد االيجار كمايلي

- من ال�شمال: اأر�س �شاغرة + طريق غري معبد
- من اجلنوب : اأر�س �شاغرة
- من ال�شرق : اأر�س �شاغرة
- من الغرب : اأر�س �شاغرة

فعلى كل من له اعرتا�س اأو تاأييد حول امل�شروع املذكور 
اأعاله اأن يتقدم بها كتابيا ملكتب املوؤ�ش�شات امل�شنفة بالبلدية 

يف اأجل خم�شة ع�شر يوما 
ابتداء من تاريخ ن�شر هذا االعالن يف احدى اجلرائد 

اليومية االإخبارية.

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

و�شل ت�شجيل �لت�شريح بتاأ�شي�س 
جمعية ذ�ت �شبغة حملية 

طبقا للمادة 07 من القانون رقم 
 2012 جانفي   12 ل  املوافق    12-06

املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 
ت�شجيل  و�شل  ت�شيلم   08/03/2018

الت�شريح بتاأ�شي�س جمعية ذات 
�شبغة حملية  جمعية االأمل لكفالة 

االأيتام واالأرامل 
الكائن مقرها ب  بجانب م�شجد 

االإمام مالك بلدية اأوالد دراج والية 
امل�شيلة 

برئا�شة ال�شيد بزاف عمر 

 �إ�شهار جتديد مكتب 
جمعية حملية 

طبقا الأحكام املادة رقم 18 من 
القانون رقم 12 /06 املوؤرخ يف 12 
جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 

لقد مت هذا اليوم 29 جانفي 2018 
جتديد ت�شكيلة الهيئة القيادية 

للجمعية املحلية 
امل�شماة :اجلمعية الدينية مل�شجد 

خالد بن الوليد . امل�شجلة حتت رقم 
:93 بتاريخ 22/05/2011 ومقرها 
االجتماعي باحلي اجلديد بلدية 

اجمدل دائرة اجمدل والية امل�شيلة 
يرتاأ�شها ال�شيد :جحواري حممد .
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�سوريا

مبلفات �سائكة.. الدول ال�سامنة تعود اإىل طاولة اأ�ستانة اليوم
تعود عجلة موؤمتر اأ�ستانة حول �سوريا للدوران باجتماع ينطلق، اليوم اخلمي�س يف العا�سمة 
الكازاخية، بني الدول ال�سامنة، وهي تركيا ورو�سيا واإيران، وياأتي هذا االجتماع بعد موؤمتر 

احلوار ال�سوري، يف مدينة �سوت�سي الرو�سية، يوم 30 جانفي املا�سي.

تفجري موكب احلمد اهلل بغزة ي�ستهدف امل�ساحلة الفل�سطينية
فل�سطينيون،  �سيا�سيون  حمللون  قال 
موكب  ا�ستهدف  الذي  التفجري  اإن 
اهلل،  احلمد  رامي  الوزراء،  رئي�س 
اليوم  �سباح  له  املرافق  والوفد 
قطاع  اإىل  و�سوله  فور  الثالثاء، 
امل�ساحلة  "جتميد  اإىل  يهدف  غزة، 
االنق�سام  طريف  بني  الثقة  وعرقلة 

الفل�سطيني". 
اأحاديث  يف  املحللون  واأ�ساف 
هي  اإ�رسائيل  اإن   ":" منف�سلة 
امل�ستفيد االأول من التفجري، وتهدف 
لتحقيق  رامية  جهود  اأي  اإف�سال  اإىل 
امل�ساحلة بني حركتي فتح وحما�س" 
ويرى املحللون اأن "عملية التفجري ال 
ب�سكل  اهلل  احلمد  اغتيال  اإىل  تهدف 
وفده"  اأع�ساء  من  اأّي  اأو  �سخ�سي، 
الفل�سطينية  ،واأعلنت وزارة الداخلية 
قطاع  يف  حما�س(  حركة  )تديرها 
غزة، اأن انفجاراً قد وقع اأثناء مرور 
الوزراء  رئي�س  يقّل  الذي  املوكب 
الفل�سطيني والوفد املرافق له، عقب 
بيت  منطقة  يف  للقطاع،  و�سولهم 
حانون )�سماالً(، �سباح اليوم، دون اأن 

ي�سفر عن وقوع اإ�سابات. 
وذكرت الوزارة اأن "املوكب ا�ستمر يف 
طريقه ال�ستكمال افتتاح حمطة حتلية 
فتحت  واأنها  القطاع،  �سمايل  املياه 
احلادث"  مالب�سات  ملعرفة  حتقيًقا 

،وحّملت الرئا�سة الفل�سطينية وحركة 
عن  امل�سوؤولية  حما�س،  حركة  فتح، 
نفته  ما  وهو  االغتيال،  حماولة  هذا 

احلركة التي اأدانت الهجوم. 
ال�سيا�سي،  واملحلل  الكاتب  وقال 
يقف  من  اإن  حمي�سن  تي�سري 
تريد  ال  "جهة  هو  االنفجار  وراء 
ت�ستمر،  اأن  الفل�سطينية  للم�ساحلة 
اإمتامها"،  اأمام  عوائق  خلق  وتريد 
واأ�ساف متحدًثا ":" تريد هذا اجلهة 
اأن تُوجد حالة من ال�رساع بني طريف 
من  بالفعل  بداأت  والتي  االنق�سام، 
واالتهامات  االتهامات،  تبادل  خالل 
امل�سادة، وحتميل حما�س امل�سوؤولية 
عن التفجري، ورد االخرية على ذلك".  
ويقول حمي�سن، "اإن الذي يقف وراء 
التفجري اأراد القول اإن احلالة االأمنية 
يرام،  ما  على  لي�ست  غزة  قطاع  يف 
واأن االجهزة االمنية غري قادرة على 
االأمني"  االنفالت  على  ال�سيطرة 
عملية  �ساحب  اأن  كما  ،وا�ستدرك:" 
التفجري، يريد اإر�سال ر�سالة مفادها، 
الفل�سطينية  احلكومة  تتمكن  مل  اإن 
االأذرع  على  �سيطرتها  �سبط  من 
االأمنية  احلالة  فاإن  غزة،  يف  االأمنية 

�ستتدهور". 
العلوم  اأ�ستاذ  حمي�سن،  ويرى 
بغزة،  االأزهر،  جامعة  يف  ال�سيا�سية 

االأزمة  احتواء  االإ�رساع يف  عدم  "اأن 
عقب  وحما�س،  فتح  حركتي  بني 
ا�ستمرار  على  والتاأكيد  التفجري، 
اإىل  يتطور  اأن  ممكن  امل�ساحلة، 
القطيعة  اإىل  الو�سول  اأو  اأعمق  حالة 

املطلقة بني الطرفني". 
وتابع:" رمبا ي�سل االأمر اإىل االتهامات 
من  بعينهم"  الأ�سخا�س  املبا�رسة 
اأكرم  ال�سيا�سي،  الكاتب  يقول  جانبه 
عطا اهلل، اإن اإ�رسائيل هي امل�ستفيد 
االأول من هذا التفجري، واأول اأ�سابع 
 ":" ،واأ�ساف  اإليها"  تتجه  االتهام 
االأخرى،  اجلهات  من  العديد  هناك 
مثل جمموعات متطرفة، اأو اأطراف 
ذاتها،  الفل�سطينية  الف�سائل  داخل 

�سالح  يف  لي�ست  امل�ساحلة  اأن  ترى 
عطا  ،ويرى  و�سيا�ساتها"  اأهدافها 
اهلل اأن "التفجري هو تفجري للم�ساحلة 
و�رسبة كبرية لها، و�سيدخلها يف حالة 

اأكرب من اجلمود والتعرث". 
حماولة الغتيال امل�ساحلة الوطنية

الوزراء  رئي�س  اأن  اأعتقد  ال  وتابع:" 
اإمنا  مبا�رس،  ب�سكل  امل�ستهدف  هو 
قد  وذلك  الفل�سطينية،  امل�ساحلة 
حتقق بالفعل، مبغادرة الوفد �رسيعا 
رامي  وغادر  الغربية"  ال�سفة  اإىل 
احلمد اهلل قطاع غزة، عرب معرب بيت 
حانون )اإيريز(، بعد اأقل من �ساعتني 

على و�سوله. 
�سيحد  "التفجري  اأن  اهلل  عطا  ويرى 

اإىل  الفل�سطينيني  الوزراء  زيارة  من 
القادمة  الفرتة  واأن  غزة،  قطاع 
�ست�سهد حالة من اجلمود يف ملفات 
احلركتان  ووقعت  االنق�سام"  اإنهاء 
برعاية  للم�ساحلة  جديًدا  اتفاًقا 
لتنفيذ  املا�سي،  اأكتوبر  يف  م�رسية، 

تفاهمات �سابقة. 
امل�ساحلة  حتقيق  م�ساعي  وت�سهد 
اخلالفات،  من  عدد  ب�سبب  جمودا 
اهلل  رام  يف  احلكومة  تقول  حيث 
مبهامها  القيام  من  تتمكن  مل  اإنها 
حما�س  تنفي  فيما  القطاع،  يف 
يف  بالتلكوؤ  احلكومة  وتتهم  ذلك، 
ويتفق  امل�ساحلة،  تفاهمات  تنفيذ 
الكاتب ال�سيا�سي يف �سحيفة "االأيام" 
طالل  الغربية،  ال�سفة  من  ال�سادرة 
"اإ�رسائيل هي  باأن  عوكل مع �سابقه، 
من يقف وراء هذا التفجري" ويقول:" 
االنفجار  م�سوؤولية  تتحمل  حما�س 
لكن  غزة،  يف  االأمن  م�سوؤولة  الأنها 
به"  املتورط  اأو  املتهم  اأنها  اأرى  ال 
واأردف:" نحن اأمام حماوالت لتعميق 
االنق�سام،  طريف  بني  الثقة  اأزمة 
واعتقد اأننا عدنا اإىل املربع االأول يف 
االتهامات  وتبادل  امل�ساحلة،  ملف 
واالإعالمية"  ال�سيا�سية  واملناكفات 
يكن  مل  التفجري  باأن  "عوكل  واأكد 
كذلك  كان  ولو  االغتيال،  بهدف 

واحرتافية،  دقة  اأكرث  �سيكون  فاإنه 
جتميد  عنوانها  وا�سحة  ر�سالة  اإمنا 
بدوره،  اأكرث".   املتعرثة  امل�ساحلة 
اأ�سار املحلل ال�سيا�سي، اأحمد رفيق 
اإىل  الغربية،  ال�سفة  من  عو�س، 
املعنية  االأطراف  من  "الكثري  وجود 
وزيارة  اجليدة  االأجواء  بتخريب 
حديثه:"  يف  وقال  لغزة"  اهلل  احلمد 
باإ�رسائيل،  تبداأ  االأطراف  هذه 
جدا  املتطرفة  باجلماعات  وتنتهي 
وراء  الدافع  وعن  بينهما".   وما 
االتهامات التي ُوجهت حلركة حما�س 
احلادث،  عقب  امل�سئولية  وحتميلها 
من  اأن حما�س هي  اإىل  اأ�سار عو�س 
واالأمن هناك من  حتكم قطاع غزة، 
م�سوؤوليتها وتابع:" اللوم على حما�س 
متنع  اأن  ت�ستطع  مل  لكونها  ممكن 
قبل  اكت�سافها  اأو  االنفجارات  هذه 
الالزمة  احلماية  توفر  ومل  حدوثها، 
امل�سئولية  وحتميل  الوزراء،  لرئي�س 
لها باعتقادي ياأتي يف هذا املعنى". 
التفجري  حادثة  انعكا�س  وحول 
هناك  قال:"  امل�ساحلة،  �سري  على 
من  متعددة  اأطراف  من  ت�رسيحات 
فتح وحما�س، ت�سري اإىل اأن امل�ساحلة 
مربعها  تغادر  ومل  اأ�سال،  متعرثة 
عن  احلديث  ميكن  ال  لذلك  االأول، 

تقدم ملمو�س بامل�ساحلة".

و�سيكون "اأ�ستانة 9" هو االأول يف عام 
يف  االأخري  االجتماع  عقد  اإذ   ،2018
دي�سمرب املا�سي وهذا االجتماع تقني 
واملعار�سة  النظام  وفدا  يح�رسه  لن 
ال�سورية واإمنا الدول ال�سامنة وتعقد 
للقاء  اخلمي�س  حت�سريية  اجتماعات 
مولود  الرتكي،  اخلارجية  وزراء 
�سريغي  والرو�سي  اأوغلو،  جاوي�س 
ظريف،  جواد  واالإيراين  الفروف، 
االجتماع،  ومبوازاة  اجلمعة  غدا  
ثنائية  اأوغلو حمادثات  يعقد جاوي�س 
يف مو�سكو مع اجلانب الرو�سي، اليوم 

وغدا اخلمي�س.

جدول اأعمال مكثف

تطورات  �سهدت  ال�سابقة  الفرتة 
اأبرزها  ال�سوري،  امللف  يف  كبرية 
املتوا�سل  وحلفائه  النظام  هجوم 
بريف  ال�رسقية  الغوطة  منطقة  على 
اآالف  �سقوط  اإىل  اأدى  ما  دم�سق؛ 
املنطقة  وتق�سيم  واجلرحى،  القتلى 
حما�رسة،  قطاعات  ثالثة  اإىل 

والت�سييق على قوات املعار�سة.
اأ�سدر  الدموي  الق�سف  وطاأة  وحتت 
فرباير   24 يف  الدويل،  االأمن  جمل�س 
الذي   ،2401 رقم  القرار  املا�سي، 
اإطالق  بوقف  االأطراف  جميع  طالب 
النار فورا، ملدة ثالثني يوماً، بهدف 
االإن�سانية  امل�ساعدات  اإي�سال 
املحا�رسة،  املناطق  يف  للمحتاجني 

واإجالء اجلرحى.
يلتزموا  مل  وحلفاءه  النظام  لكن 
الغوطة  ق�سف  يوا�سلون  اإذ  بالقرار، 
األف   400 نحو  يعي�س  ال�رسقية، حيث 
مدين حما�رسين منذ عام 2012، وهي 
قرب  للمعار�سة  رئي�سي  معقل  اآخر 

دم�سق، و�سمن مناطق خف�س التوتر، 
التي مت االتفاق عليها، عام 2017، يف 
الرتكي  اجلي�سان  اأطلق  كما  اأ�ستانة  
جانفي   20 منذ  احلر"،  و"ال�سوري 
الزيتون"،  "غ�سن  عملية  املا�سي، 
لتطهري منطقة عفرين �سمايل �سوريا 
كا"  كا  د/بي  ي  "ب  تنظيمي  من 
و"داع�س" االإرهابيني، واإعادة االأهايل 
التدابري  اتخاذ  مع  مناطقهم،  اإىل 
الالزمة لتجنيب املدنيني اأية اأ�رسار.

املعتقلون واإزالة االألغام

 ،"8 "اأ�ستانة  اجتماعات  ختام  يف 
الدول  اتفقت   ،2017 دي�سمرب  يف 
الثقة،  بناء  اإجراءات  ال�سامنة، �سمن 
حول  عمل  جمموعتي  ت�سكيل  على 
وتبادل  واملفقودين،  املعتقلني 
من  االألغام  واإزالة  واجلثث،  االأ�رسى 

املناطق التاريخية.
يف  الوطني  احلوار  موؤمتر  قرر  فيما 
املا�سي،  جانفي   30 يوم  �سوت�سي، 
ال�سورية  االأطراف  من  جلنة  ت�سكيل 
ونا�سد  د�ستوري،  اإ�سالح  الإجراء 
خا�س،  مبعوث  تعيني  املتحدة  االأمم 
مل�ساعدة اللجنة يف العمل حتت �سقف 
معطيات  ووفق  الدولية،  املنظمة 
واإزالة  املعتقلني  ملف  فاإن   ، متوفرة 
عامة،  الثقة  بناء  واإجراءات  االألغام، 
جولة  يف  االأبرز  احلا�رس  �سيكون 
ملف  �سي�سجل  كا  املقبلة،  اأ�ستانة 
اإعداد اللجنة الد�ستورية ح�سورا قويا، 
جنيف  يف  ال�سيا�سية  العملية  لدعم 
االأمم  مبعوث  اإىل  الدعوة  ووجهت 
�ستيفان  ب�سوريا،  اخلا�س  املتحدة 
اجتماعات  حل�سور  مي�ستورا،  دي 
يح�رس  اأن  املنتظر  ومن  اأ�ستانة، 

العام  االأمني  مع  ت�ساوره  بعد  بالفعل، 
غوتريي�س  اأنطونيو  الدولية،  للمنظمة 
خف�س  مناطق  ملف  �سيكون  كما 
التوتر حا�رسا، خا�سة مع اخلروقات 
امل�ستمرة من جانب النظام بحق هذه 
ال�رسقية  الغوطة  �سيما  وال  املناطق، 

واإدلب، وريف حلب )�سمال غرب(.

الهدنة "اأ�ستانة1-".. تتويج 

اجتماع،  باأول  اأ�ستانة  م�سار  انطلق 
عقب   ،2017 جانفي  23و24  يومي 
يف  النار  اإطالق  وقف  اتفاق  توقيع 
واملعار�سة،  النظام  بني  �سوريا 
 29 يوم  اأنقرة،  الرتكية  بالعا�سمة 
جاء  االتفاق  توقيع   2016 دي�سمرب 
بعد تقدم قوات النظام ب�سكل كبري يف 
مدينة حلب، ووفر االتفاق للمعار�سة 
اآمنا من املناطق املحا�رسة  خروجا 
اأ�ستانة  م�سار  بداأ  بعدها  املدينة  يف 
واإيران  ورو�سيا  تركيا  بني  يح�رّس 
واأعلنت  النار،  اإطالق  وقف  لتثبيت 

الدول الثالث االتفاق و�سمنته.
يف   "2 "اأ�ستانة  التالية  اجلولة  ُعقدت 
دون  وانتهت   ،2017 فرباير  و16   15
بني  احلديث  وجرى  ختامي،  بيان 
جلان  ت�سكيل  حول  ال�سامنة  الدول 
النار  اإطالق  وقف  ملراقبة  متابعة 
قوات  خروقات  ال�ستمرار  ورف�سا 
اجلولة  املعار�سة  حت�رس  مل  النظام، 
و15   14 يومي   ،"3 "اأ�ستانة  الثالثة 
املحادثات  وخل�ست   ،2017 مار�س 
اإىل االتفاق على ت�سكيل جلنة ثالثية، 
ملراقبة  واإيران،  ورو�سيا  تركيا  ت�سم 

الهدنة.

التوتر  خف�س  "اأ�ستانة4-".. 

بعد فرتة من عدم الثقة �رسبت م�سار 
اخلروقات  ا�ستمرار  جراء  اأ�ستانة؛ 
من  ال�سيما  النار،  اإطالق  لوقف 
اجتماع  ُعقد  ال�سوري،  النظام  طرف 
املعار�سة، يف  4"، مب�ساركة  "اأ�ستانة 
3 و4 ماي 2017 رغم تعليق املعار�سة 
م�ساركتها يف اليوم االأول من املوؤمتر، 
الر�سمية  اجلل�سة  �ساركت يف  اأنها  اإال 
الدول  توقيع  فيها  وجرى  اخلتامية، 
اتفاق املناطق  ال�سامنة على  الثالث 
و�سملت  �سوريا  يف  االآمنة  االأربع 
مناطق خف�س التوتر: مناطق جنوبي 
حلب  حمافظات  من  واأجزاء  �سوريا، 
والالذقية  )و�سط(  وحماة  )�سمال(، 

)غرب(.
لكن رغم االتفاق، ا�ستمرت اخلروقات 
جويلية  و5   4 يومي   ،"5 "اأ�ستانة  ويف 
اآليات  عن  احلديث  جرى   ،2017
التوتر، ون�رس  ملراقبة مناطق خف�س 
يف  ف�سل  االجتماع  لكن  فيها  قوات 
القوات  ب�ساأن  توافقات  اإىل  التو�سل 
املناطق،  هذه  يف  �ستنت�رس  التي 
جلان  ت�سكيل  على  االتفاق  وجرى 
فنية جتتمع الحقا ملناق�سة ما مل يتم 

التوافق عليه.

اإدلب اإ�سافة  "اأ�ستانة6-".. 

�سهرين،  من  اأكرث  دام  انقطاع  بعد 
"اأ�ستانة  بجولة  االجتماعات  عادت 
6"، يف 14 و15 �سبتمرب 2017، واأعلنت 
اتفاق  اإىل  تو�سلها  ال�سامنة  الدول 
اإدلب  يف  توتر  خف�س  منطقة  الإن�ساء 
اعترب  االتفاق  هذا  غرب(  )�سمال 
ال�ساد�سة،  اجلولة  يف  كبرياً  اإجنازاً 
اإذ  املعتقلني،  ملف  يف  تعرث  وقابله 

اإىل  ال�سامنة  االأطراف  تتو�سل  مل 
اأمل  خيبة  �سّكل  ما  ب�ساأنه،  اتفاق 
وتركيا  املعار�سة  لدى  خا�سة  كبرية، 
ومنذ منت�سف دي�سمرب 2017، توا�سل 
حت�سني  الرتكية  امل�سلحة  القوات 
خط  على  املراقبة  نقاط  مواقع 
منطقة  ملراقبة  -عفرين"،  "اإدلب 

خف�س التوتر يف اإدلب، وفق االتفاق.

املعتقلني ملف  "اأ�ستانة7-".. 

نهاية   ،"7 "اأ�ستانة  اجتماعات  ف�سلت 
ب�ساأن  التوافق  يف  املا�سي،  اأكتوبر 
وال�سماح  واملعتقلني،  االأ�رسى  تبادل 
دون  االإن�سانية  امل�ساعدات  بدخول 
املحا�رسة   املناطق  اإىل  انقطاع 
اأنه  على  ال�سامنة  الدول  و�سددت 
�سوريا،  يف  للنزاع  ع�سكريا  حل  ال 
عملية  وفق  اإال  تكون  لن  ت�سويته  واأن 
قرار  تنفيذ  اأ�سا�س  على  �سيا�سية، 
)ال�سادر يف  جمل�س االأمن رقم 2254 

18 دي�سمرب 2015(.
ودعت اإىل �رسورة ا�ستفادة االأطراف 
املواتية  الظروف  من  املت�سارعة 
العملية  لتن�سيط  االأر�س،  على 
البيان  وفق  جنيف،  يف  ال�سيا�سية 
الدول  ووافقت  امل�سرتك  اخلتامي 
ال�سامنة، بح�سب البيان، على مناق�سة 
مقرتح رو�سيا حول عقد موؤمتر حوار 
اإطار م�سار جنيف، ودعت  �سوري يف 
كل  "اتخاذ  اإىل  املت�سارعة  االأطراف 
االإجراءات لدعم الثقة بينها، مبا فيها 
واملحتجزين،  املعتقلني  عن  االإفراج 
عن  والبحث  القتلى،  جثث  وت�سليم 
الظروف  توفري  بهدف  املفقودين، 
لوقف  ثابت  ال�سيا�سية، ودعم  للعملية 

اإطالق النار".
يومي   ،"8 "اأ�ستانة  اجتماع  وتقرر يف 
21 و22 من دي�سمرب املا�سي، ت�سكيل 
جمموعتي عمل حول ملف املعتقلني 

واإزالة االألغام.
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قطر و ملف الإرهاب...

�سراكة يف م�ساع دولية ملواجهته و اتهامات دول اجلوار بدعمه
تنخرط قطر ب�صكل مكثف يف �صراكات مع القوى الدولية الفاعلة ملكافحة الإرهاب والتطرف، وهو ما لقى اإ�صادات، خا�صة من الوليات 

املتحدة الأمريكية، يف وقت توا�صل فيه الدول العربية الأربع املقاطعة لقطر اتهامها للدوحة بدعم الإرهاب.
املتحدة  الواليات  قوة  تعني  ال 
من  الكثري  ال�شيء  االأمريكية 
مكافحة  يف  لها  �رشكاء  دون 
العربية،  باملنطقة  االإرهاب 
التي تعاين من �رشاعات م�شلحة 
فيها  تن�شط  بوؤرة  من  اأكرث  يف 
م�شنفة  وتنظيمات  جماعات 
االإرهاب  الئحة  على  اأمريكيا 
»داع�ش«  تنظيم  �شعود  واأدى 
وا�شعة  اأجزاء  على  و�شيطرته 
منت�شف  و�شوريا  العراق  من 
عام 2014، اإىل ت�شكيل التحالف 
الدويل ملحاربة التنظيم بقيادة 
ومب�شاركة  املتحدة،  الواليات 
ال�شعودية  بينها  عربية،  دول 
وقطر  واالإمارات  والبحرين 

واالأردن.
االإرهاب  مبكافحة  قطر  تلتزم 
يف  ع�شويتها  منطلق  من 
التحالف الذي يحارب »داع�ش« 
املتطرفة،  التنظيمات  وبقية 
اإرهابيا  ن�شاطا  متار�ش  التي 
وتقدم  الوطنية،  للحدود  عابرا 
لعمليات  اللوج�شتي  الدعم 
ت�شت�شيف  كما  التحالف 
الدوحة  القطرية  العا�شمة 
يف  االأمريكية  املركزية  القيادة 
من  يتم  التي  »الُعديد«،  قاعدة 
الهجمات  مهام  تن�شيق  خاللها 
واال�شتطالع  واملراقبة  اجلوية 
يف احلرب �شد االإرهاب بكل من 

�شوريا والعراق واأفغان�شتان.
يف  موؤ�ش�ش  ع�شو  وقطر 
ملكافحة  العاملي  »املنتدى 
جهود  ين�شق  الذي  االإرهاب« 
بينها  دولة،  ثالثني  ومبادرات 
وفرن�شا  املتحدة  الواليات 
و�شبق  واأملانيا،  وبريطانيا 
االجتماع  ا�شت�شافت  اأن  لها 
للمنتدى،  ال�شابع  التن�شيقي 
يف  ويوجد   ،2015 ماي  يف 
جلنة  القطرية  الداخلية  وزارة 
ملكافحة االإرهاب، ت�شم ممثلني 
وزارات  ع�رش  من  اأكرث  من 

لر�شم  حكومية،  وموؤ�ش�شات 
االإرهاب،  مكافحة  �شيا�شات 
حماربته،  يف  التزاماتها  وتلبية 
وكذلك  الدولية،  للمواثيق  وفقا 
املوؤمترات  يف  امل�شاركة 
وتتبع  االإرهاب  حول  الدولية 
من  حزمة  القطرية  احلكومة 
لتعزيز  والتدابري  االإجراءات 
املتحدة  االأمم  منظمة  جهود 
يف مكافحة االإرهاب، ومعاجلة 
ظهور  اإىل  توؤدي  التي  االأ�شباب 
عرب  وذلك  اإرهابية،  تنظيمات 
دعم امل�شاريع التعليمية وتوفري 

فر�ش العمل لل�شباب.
وملزيد من التعاون مع الواليات 
املتحدة يف مكافحة االإرهاب، 
عر�شت قطر ا�شت�شافة قاعدة 
تدريب وجتهيز قوات املعار�شة 
جانب  اإىل  املعتدلة،  ال�شورية 
من  اآالف  ع�رشة  ا�شت�شافة 
يف  االأمريكي  اجلي�ش  عنا�رش 
تلعبان  ع�شكريتني  من�شاأتني 
التحالف  جهود  يف  مهما  دورا 
ويف  االإرهاب،  ملحاربة  الدويل 
جهود  حول  ال�شنوي  تقريرها 
االإرهاب  ملكافحة  العامل  دول 
جويلية  يف  ال�شادر   ،2016 لعام 
2017، اأي بعد االأزمة اخلليجية 
وزارة  قالت  �شهر،  من  باأكرث 
قطر  اإن  االأمريكية  اخلارجية 
يف  ون�شط  كامل  »�رشيك 
التحالف الدويل ملحاربة تنظيم 
يف  علنيا  دورا  ولعبت  داع�ش، 
ا  التحالف، وقدمت دعما معتربرَ
الع�شكرية  العمليات  ت�شهيل  يف 
من  كل  وقطعت  باملنطقة«. 
والبحرين  واالإمارات  ال�شعودية 
وم�رش يف جوان 2017 عالقاتها 
عليها  فر�شت  ثم  قطر،  مع 
بدعوى  عقابية«  »اإجراءات 
دعمها لالإرهاب، وهو ما تنفيه 
الدوحة، وتتهم الرباعي بال�شعي 
اإىل فر�ش الو�شاية على قرارها 

الوطني.

باأن  االأمريكي  التقرير  واأفاد 
املتحدة  والواليات  قطر 
يف  قوية  »�رشاكة  بـ  احتفظتا 
عام  االإرهاب  �شد  احلرب 
لتعزيز  معا  وتعاونتا   ،2016
يف  قربا  اأكرث  اإقليمي  تعاون 
االإرهاب،  مكافحة  جمال 
و�شيادته«وظل  القانون  وتنفيذ 
التعامل  يف  القطري  ال�شلوك 
والتنظيمات  اجلماعات  مع 
بالن�شبة  باالإرهاب  املو�شوفة 
ودول  املتحدة  الواليات  اإىل 
حمكوما  االأربع  املقاطعة 
بالتن�شيق امل�شبق مع وا�شنطن.

قطر  املقاطعة  دول  وتتهم 
ت�شفها  منظمات  برعاية 
وا�شت�شافة  »االإرهابية«،  بـ 
قياداتها، مثل حركتي »طالبان« 
االأفغانية، واملقاومة االإ�شالمية 
لكن  )حما�ش(  الفل�شطينية 
احلركتني  قيادات  ا�شت�شافة 
وفق  اأمريكي،  بطلب  كانت 
ت�رشيحات اأدىل بها يف جويلية 
املدير  فرن�شية،  ملجلة   2017
اال�شتخبارات  لوكالة  ال�شابق 
اجلرنال  االأمريكية  املركزية 
ـ   2011 )اأوت  برتيو�ش  ديفيد 

دي�شمرب 2012(.
روؤية  تعك�ش  ت�رشيحات  وهي 
�رشيكا  قطر  تعترب  اأمريكية 
يف  املتحدة  للواليات  اأ�شا�شيا 
ولي�شت  االإرهاب،  على  احلرب 
االأمريكي  املنظور  وفق  عدوا، 
ال  ما  بح�شور  القومي  لالأمن 
الدول  قادة  من   55 عن  يقل 
زيارته  اأثناء  االإ�شالمية 
 ،2017 ماي   22 يف  لل�شعودية 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ش  ركز 
ترامب يف خطاب له على اأهمية 
االإرهاب  مواجهة  يف  االحتاد 
وا�شحة  اإ�شارة  مع  والتطرف، 
ت�شت�شيف  التي  »قطر  اأن  اإىل 
االأمريكية،  املركزية  القيادة 
يف  حا�شم«  ا�شرتاتيجي  �رشيك 

مكافحة االإرهاب.
االأربع  املقاطعة  دول  وتتهم 
قطر بتقدمي دعم مايل و�شيا�شي 
اإرهابية،  وتنظيمات  جلماعات 
ما  الدول  هذه  تقدم  اأن  دون 
تقنع  قطعية  باأدلة  ذلك  يثبت 
يتجه  الذي  الدويل،  املجتمع 
يف  االنخراط  موا�شلة  نحو 
والتعاون  امل�شرتك  التن�شيق 
االإرهاب  ملكافحة  الدوحة  مع 
ووقف متويله ويف وقت مبكر من 
وقع  اخلليجية،  االأزمة  بدايات 
والواليات  قطر  خارجية  وزيرا 
 ،2017 جويلي   11 يف  املتحدة 
ملكافحة  تفاهم«  »مذكرة 
لنتائج  تعزيزا  االإرهاب،  متويل 
يف  اخلليجية  االأمريكية  القمة 

الريا�ش، ماي 2017.

قطر اأول دولة توقع مثل 
هذه املذكرة

واأكد وزير اخلارجية االأمريكي، 
يف  تيلر�شون،  ريك�ش  وقتها، 
التزام   ،2017 اأوت  من  االأول 
قطر »بتطبيق ما ورد يف مذكرة 
عن  االإعراب  مع  التفاهم« 
اخلليجية،  االأزمة  »اإزاء  قلقه 
مكافحة  جهود  تقو�ش  الأنها 
قطر  االإرهاب«وتوا�شل 
والتعاون  بالتن�شيق  جهودها 
ملكافحة  الدويل  املجتمع  مع 
وا�شنطن  و�شهدت  االإرهاب، 
يف 30 جانفي املا�شي جل�شات 
وزراء  بني  ا�شرتاتيجي  حوار 
والواليات  خارجية ودفاع قطر 
احلوار  هذا  وركز  املتحدة 
وجهود  اخلليجية  االأزمة  على 
عنه  ونتج  االإرهاب،  مكافحة 
لرت�شيخ  ثنائية  اتفاقيات  توقيع 
يف  البلدين  بني  العالقات 
وموا�شلة  االأمنية،  املجاالت 
اأمن  ل�شمان  امل�شرتكة  اجلهود 

وا�شتقرار املنطقة.
االأمريكي  الدفاع  وزير  وو�شف 
بـ  قطر  ماتي�ش،  جيم�ش 
معها  ترتبط  التي  »ال�شديقة« 
دفاعية«  »�رشاكة  بـ  وا�شنطن 
موؤكدا  بعيد،  اأمد  منذ  قائمة 
لوجود  الثابت  قطر  »دعم 
والتزام وا�شنطن باأمن املنطقة، 
مبا يف ذلك م�شاركة املعلومات 

وتدريبات مكافحة االإرهاب«.
احلوار  نتائج  من  وكان 
اال�شرتاتيجي االأمريكي القطري 
اتفاق  املا�شي،  جانفي  نهاية 
ال�رشاكة  تقوية  على  البلدين 
باالأمن  يتعلق  فيما  بينهما 
والتطرف  االإرهاب  ومكافحة 
ذلك  من  اأ�شابيع  وبعد  العنيف 
�رشاكة  قطر  عقدت  احلوار، 
�شمال  حلف  مع  ا�شرتاتيجية 
زيارة  بعد  )الناتو(،  االأطل�شي 
اآل  حمد  بن  متيم  قطر  اأمري 
بروك�شل،  ثاين ملقر احللف يف 
اجلاري  مار�ش  من  ال�شابع  يف 
نف�شها يف  وبذلك و�شعت قطر 
موقع ال�رشيك اال�شرتاتيجي يف 
االإرهاب،  �شد  احلرب  جهود 
يف  واال�شتقرار  االأمن  وتعزيز 
منطقة ال�رشق االأو�شط، بف�شل 
الع�شكري  للتعاون  اتفاقية 
واحللف  الدوحة  بني  واالأمني 
قال  االتفاقية  بتلك  وم�شيدا 
ا�شرتاتيجية  »د�شنا  قطر:  اأمري 
االأمن  لرت�شيخ  ثنائية  ع�شكرية 
يعزز  مبا  املنطقة،  يف  وال�شلم 
جهود قطر واحللف يف التعامل 
التي  االأمنية  التحديات  مع 
االأزمة  العامل«وبعد  تواجه 
اإىل  قطر  حتركت  اخلليجية، 
دول ومنظمات غربية للتخفيف 
وتو�شيح  املقاطعة،  اآثار  من 
وجهة النظر القطرية الراف�شة 
االإرهاب  بدعم  التهامها 

ومتويله.

االأوروبي  االحتاد  دول  ومثلت 
احلراك  حمطات  اأهم  عامة 
ال�شق  القطري يف  الدبلوما�شي 
ال�شق  يف  و«الناتو«  ال�شيا�شي، 
ومتيز  والع�شكري  االأمني 
االأوروبي  االحتاد  دول  موقف 
التي ينتمي اإليها معظم اأع�شاء 
منحاز  غري  مبوقف  »الناتو«، 
اخلليجية،  االأزمة  طريف  الأحد 
اإجراء  على  الدوحة  �شجع  ما 
تلك  م�شوؤويل  مع  مباحثات 
املا�شي  فرباير   16 ويف  الدول 
العربي  دعت قطر دول اخلليج 
واملنطقة اإىل »تنحية خالفاتها 
اأمني على  اتفاق  واإبرام  جانبا، 
من  االأوروبي،  االحتاد  �شاكلة 
حافة  عن  املنطقة  اإبعاد  اأجل 
ل�شان  على  جاء  كما  الهاوية«، 
يف  م�شاركته  خالل  قطر  اأمري 

موؤمتر ميونيخ لالأمن.
ل�شان  ردت على  ال�شعودية  لكن 
اجلبري،  عادل  خارجيتها  وزير 
باأنها »غري مهتمة بامل�شاركة يف 
حتالف اأمني اإقليمي«، معتربا اأن 
قطر »ال تزال تدعم االإرهاب«، 
هذا  »وقف  اإىل  اإياها  وداعيا 
تعاون  حمطات  الدعم«�شتظل 
قطر مع القوى الدولية الفاعلة 
وفق  ت�شري  االإرهاب  ملكافحة 
�شياقات ماألوفة تبنتها احلكومة 
بالتعاون  يتعلق  ما  يف  القطرية 
وحتقيق  والع�شكري،  االأمني 
العامل  حول  واال�شتقرار  االأمن 
هذه  ركائز  الدوحة  واأر�شت 
احلوار  خالل  من  املحطات 
ـ  االأمريكي  اال�شرتاتيجي 
مع  التفاهم  ومذكرة  القطري، 
واتفاقية  املتحدة،  الواليات 
»الناتو«،  حلف  مع  التعاون 
القطرية  امل�شاركة  اإىل  اإ�شافة 
معظم  يف  والفاعلة  الوا�شعة 
مبكافحة  املتعلقة  املوؤمترات 

االإرهاب.



اجلولة 23 للرابطة 
املحرتفة الأوىل

قمة البقاء يف 
براكني وبارادو 

ت�ستهدف 
البوديوم

تتوا�سل نهاية هذا الأ�سبوع 
مباريات اجلولة 23 من 

الرابطة املحرتفة الأوىل، 
والتي �سوف ت�سهد خو�ض 
مباراة قمة املوؤخرة التي 

جتري مبلعب الإخوة براكني 
وجتمع فريقي احتاد البليدة 

واحتاد احلرا�ض اللذان يلعبان 
بح�سابات ال�سقوط خا�سة 

واأنهما متواجدان يف منطقة 
اخلطر ويدركان اأهمية 

اخلروج بنقاط الفوز من اأجل 
التم�سك باأمل حتقيق البقاء، 

خا�سة لأ�سحاب الأر�ض 
باعتبار اأن اأبناء املتيجة 
ي�ستقبلون على ملعبهم  

ويعولون على ا�ستغالل الأمر 
من اأجل تدعيم الر�سيد 
بالنقاط الثالث وتقلي�ض 

الفارق للخروج من منطقة 
اخلطر، يف املقابل فاإن نادي 

بارادو ي�ستهدف ا�ستغالل 
اللعب داخل القواعد عندما 

ي�ست�سيف احتاد بلعبا�ض 
ويرت�سد الزاد كامال من اجل 
اللتحاق بالبوديوم وتقا�سمك 
الو�سافة منا�سفة رفقة احتاد 

اجلزائر ومولودية وهران، 
بينما يعول الزوار على تاأكيد 
ال�ستفاقة عقب فوز اجلولة 
الفارطة اأمام احتاد البليدة 
والعودة اإىل الديار بنتيجة 

ايجابية ت�ساهم يف ابتعادهم 
عن منطقة اخلطر وموا�سلة 

اللعب على �سمان البقاء، فيما 
ميلك لعبو ن�رص ح�سني داي 
فر�سة تدارك تعرث اجلولة 

الفارطة اأمام �سبيبة ال�ساورة 
من اأجل العودة اإىل �سكة 
النت�سارات والرتقاء اإىل 

املركز اخلام�ض الذي ي�سمح 
للن�رصية ت�سييق اخلناق على 
كوكبة املقدمة ولعب الأدوار 
الأوىل، اأمام ت�سكيلة ت�سارع 

على البقاء.

برنامج املباريات

اخلمي�س: نادي 
بارادو / احتاد 

بلعبا�س
اجلمعة:  احتاد 
البليدة / احتاد 

احلرا�س
ن�سر ح�سني داي / 

دفاع تاجنانت
عي�سة ق.
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الت�سكيلة ا�ستاأنفت التح�سري لأدوانا �ستارز واآيت واعمر يغيب

 حمار غا�سب من الهزمية واأن�سار
 الوفاق يطالبون برحيل بن �سيخة
يتواجد مدرب وفاق �سطيف يف عني الإع�سار عقب الهزمية التي تلقاها يف املباراة 

التي خا�سها النادي اأول اأم�س اأمام احتاد اجلزائر، حيث مت اتهامه بالت�سبب يف ت�سييع 
العودة بنتيجة ايجابية من العا�سمة ب�سبب اخلطة التي انتهجها وهو الذي ف�سل 

اللعب بطريقة دفاعية مع غياب العتماد على مهاجم �سريح يف الت�سكيلة الأ�سا�سية 
خا�سة واأنه ف�سل اإبقاء لعبي اخلط الأمامي يف دكة البدلء وهو ما اأثار غ�سب اأن�سار 

النادي ال�سطايفي ورئي�س الفريق ح�سان حمار 

عي�سة ق.

وغ�سبه  امتعا�سه  عن  عبرّ  الذي 
على  �سيرّعت  التي  الهزمية  عقب 
لعب  يف  حظوظه  ر�سميا  الوفاق 
التناف�ض على لقب البطولة الوطنية 
لعب  ت�سييعه  اإمكانية  جانب  اإىل 
التواجد  و�سمان  الأوىل  الأدوار 
الثالثة  املراكز  اإحدى  �سمن 
املقبل  املو�سم  املوؤهلة  الأوىل 
وارتفعت  القارية.  امل�ساركة  اإىل 
التي  ال�سطايفي  اأ�سوات اجلمهور 
�سيخة من على  بن  برحيل  تنادي 
واأنه  الفنية خا�سة  العار�سة  راأ�ض 
اخل�سارة  م�سوؤولية  حتميله  مت 
خا�سة واأن الفريق كان قادرا على 
العودة بالتعادل على الأقل وهو ما 
�سيعه رفقاء الالعب ربيعي ب�سبب 
اأعاقتهم  والتي  املنتهجة  اخلطة 

وهو  الهجومي  اللعب  انتهاج  على 
الذين  الحتاد  لعبو  ا�ستغله  ما 
كاملة  اأهداف  ثالثة  �سجلوا 
الأمامي  اخلط  ي�ستفيق  ان  قبل 
والذي  الأ�سود«  »الن�رص  لت�سكيلة 
�سيخة  بن  وف�سل  متاخرا،  جاء 
خارج  من  فوز  باأي  العودة  يف 
املقابل،  يف  خو�سه  رغم  الديار 
جو  اإىل  اأم�ض  الوفاق  لعبو 
ب�سبب  راحة  نيل  دون  التدريبات 
�ستارز  اأدوانا  ملواجهة  التح�سري 
ال�ساد�ض  الدور  اإياب  حل�ساب 
ابطال  رابطة  مل�سابقة  ع�رص 
الأحد  اأم�سية  املقررة  اإفريقيا 
ماي،  الثامن  ملعب  على  املقبل 
يعرف  �سوف  الذي  اللقاء  وهو 
واعمر  اآيت  حمزة  الالعب  غياب 
اإنذارين يف  لتلقيه  العقوبة  ب�سبب 
اأن  املنتظر  من  اأين  املناف�سة، 

عودة  الأ�سا�سية  لت�سكيلة  ت�سهدا 
الالعب ربيعي اإىل و�سط امليدان 
الأمين  الرواق  لعب يف  الذي  وهو 
غياب  ب�سبب  اجلزائر  احتاد  اأمام 
الأخري  هذا  زيتي  خثري  زميله 
اأدوانا  اأمام  عودته  ي�سجل  �سوف 
املهاجم  ي�سجل  فيما  �ستارز، 
تاألق  بعدما  اأ�سا�سيا  دخوله  بانوح 
الوفاق  ثنائية  و�سجل  ام�ض  اأول 
اأمام الحتاد رغم دخوله احتياطيا 
يف ال�سوط الثاين. من جهة اأخرى، 
اأدوانا  اأمام  املباراة  يلتحق حكام 
فندق  يف  ويقيمون  اليوم  �ستارز 
تاج مودة ب�سطيف يف املقابل مل 
موعد  �ستارز  اأدوانا  اإدارة  تر�سم 
العليا  اله�ساب  بعا�سمة  التحاقها 
ح�سان  الرئي�ض  اإدارة  وتنتظر 
اأو  اليوم  املناف�ض  و�سول  حمار 

غدا على اأق�سى تقدير.

 عزيز عبا�س مدرب احتاد احلرا�س 
يف حوار للو�سط

 مل�ست رغبة لدى الالعبني 
من اأجل حتقيق البقاء

احتاد البليدة / احتاد احلرا�س

اأبناء مدينة الورود يتم�سكون بالبقاء 
وال�سفراء ملغادرة منطقة اخلطر

يف  احلرا�ض  احتاد  مدرب  يتحدث   
حوار مع »الو�سط« م�سددا باأنه مل�ض 
مرتبة  لحتالل  الالعبني  لدى  رغبة 
مهمة تبقيهم يف الأول املحرتف طالبا 
الديناميكية  نف�ض  على  بالبقاء  منهم 
الفارطة  اجلولة  يف  بها  ظهروا  التي 
نتيجة  وحققوا  القبائل  �سبيبة  اأمام 
اأمام  الغد  ملباراة  حت�سبا  م�سجعة 
بلغة املدرب  البليدة  متحدث  احتاد 
حيث  فريقه  اإمكانيات  من  الواثق 
مباراة  �سيلعبون  الكوا�رص  باأن  اأكد 
نقاطها  لأن  الفوز  اأجل  من  البليدة 
من  تبقى  فيما  مهمة  منعرج  تعتب 

املباريات.

بداية ما هو تقييمك للفريق 
بعد الفوز على �سبيبة القبائل ؟ 

فريقي اأدى مباراة كبرية وعرف كيف 
ي�ستغل الفر�ض املتاحة  حيث اأكد يف 
هذا احلوار اأنه فريق كبري ول ي�ستحق 
حاليا،  فيها  املتواجد  التي  املرتبة 
بالأداء  كان  فوزنا  �ساهدمت  وكما 

والنتيجة.

قبل املباراة ما هي التعليمات 
التقنية التي قدمت لالعبني؟

لهم  وقلت  لالعبني  بطاريات  �سحنت 
النتيجة  عن  تبحثوا  ول  تت�رصعوا،  ل 
امل�سوؤولية  يتحمل  من  اأنا  و  الفورية، 
هو  التعليمات  هذه  من  والفر�ض 
الب�سيكولوجية،  الناحية  من  حتررهم 
هذا  خالل  كبري  بعمل  قمنا  كما 
نف�سيا  اإعدادهم  اأجل  من  الأ�سبوع 
تلك  يف  اأبطال  بحق  وكانوا  وبدنيا 
املباراة لأن نقاطها كنا بحاجة اإليها.

تنتظركم مباراة من نوع خا�س 
اأمام احتاد البليدة املتواجد يف 
موؤخرة الرتتيب كيف تتوقع 

اللقاء؟

على  الق�سمة  تقبل  ل  البليدة  مقابلة 

خا�سة  نقاطها  لأهمية  نظرا  اثنني 
بالن�سبة لنا، و�سنلعب املباراة بكل قوة 
�سننتقل  لذلك  ممنوع،  فيها  واخلطاأ 

اإىل موقعة املباراة بنية الفوز 

اأعتقد اأن الربجمة ت�ساعدكم 
فيما تبقى من املباريات، ماذا 

تقول ؟

بنقاطها  فزنا   22 اجلولة  �سحيح، 
البليدة  اأمام   23 اجلولة  و�سندخل 
والتي تعتب من اأ�سعب اجلولت نظرا 
لو�سع املناف�ض، وو�سعنا يف الرتتيب، 
ما يتطلب جهودا اإ�سافية فوق الب�ساط 
لأننا �سنلعب اأمام فريق حمرتم، رغم 
تواجده يف املوؤخرة اإل اأنه يبقى فريق 

له وزنه يف هذه املباراة.

معنى هذا الأمل كبري لبقاء 
ال�سفراء يف الأول املحرتف ؟

فريقنا  واإعداد  جمهودنا  كل  �سنعمل 
هو  وهدفنا  املتبقية  للمباريات 
اللعب اإىل اآخر جولة من اأجل البقاء، 
قبل  نقطة   27 ح�سدنا  اإذا  خا�سة 
 )6( بـ  البطولة  على  ال�ستار  اإ�سدال 
يف  التواجد  من  �سيمكننا  جولت 
تعلمون  كما  خا�سة  املحرتف  الأول 
لهذا  الرابطة املحرتفة  البقاء يف  يف 
نقطة   33 بني  ما  �سيلعب  املو�سم  
اإىل 34 نقطة على الأكرث واأملنا كبري 

للو�سول اإىل هذا العدد من النقاط.

مباذا تود اأن تنهى هذا احلوار؟

ومكانته  كبري  فريق  احلرا�ض  احتاد 
يحب  ممتاز  جمهور  وله  الكبار،  مع 
ال�سفراء حتى النخاع وهذا ما مل�سته 
يف مدرجات امللعب اجلمعة املا�سي 
ما يعني اأن الفريق يف الوقت الراهن 
اأ�سبح بحاجة اإىل جميع اأبنائه وحمبيه 

مل�ساندته يف الأوقات ال�سعبة. 

حاوره: فوؤاد بن طالب 

غدا  املرتقبة  املواجهة  �ستكون 
واحتاد  البليدة  احتاد  فريقي  بني 
نهاية هذا  احلرا�ض قمة مباريات 
بني  جتمع  التي  وهي  الأ�سبوع 
مبا�رصة  ب�سفة  معنيني  فريقني 
الثانية،  الرابطة  اإىل  بال�سقوط 
اأمام  البليدة  احتاد  �سيكون  حيث 
الأر�ض  عاملي  ا�ستغالل  فر�سة 
واجلمهور من اأجل اخلروج بالزاد 
ر�سيدها  ورفع  ملعبها  من  كامال 
موؤخرة  يف  تتواجد  واأنها  خا�سة 
ي�سع  تعرث  واأي  الرتتيب  جدول 
الدرجة  يف  »الورود«  مدينة  اأبناء 
الفني  الطاقم  ويعول  الثانية، 
بوهالل  كمال  املدرب  بقيادة 
الالعبني  معنويات  �سحن  على 
ايجابية  بنتيجة  اخلروج  اجل  من 

للنادي  املا�سة  احلاجة  ظل  يف 
البقاء  �رصاع  وبعث  النت�سار  اإىل 
اأربع  بقوة عب تقلي�ض الفارق اإىل 
نقاط من اأجل اخلروج من منطقة 
تدخل  املقابل،  يف  اخلطر. 
ت�سكيلة احتاد احلرا�ض اللقاء وهي 
بالفوز  العودة  �رصورة  ت�ستهدف 
تتواجد  واأنها  خا�سة  الديار  اإىل 
مبعنويات عالية عقب الفوز الثمني 
الفارطة  اجلولة  يف  �سجلته  الذي 
اأمام �سبيبة القبائل، حيث �سيكون 
الفوز كافيا لأ�سبال املدرب عزيز 
املنطقة  مغادرة  اأجل  من  عبا�ض 
احلمراء ولعب حظوظها كاملة من 
واأنها  خا�سة  البقاء  حتقيق  اأجل 

متلك فر�سة ثمينة.
ع.ق.

�سرار ير�سم التحاق غول عمور ورحيم باملكتب امل�سري

 احتاد اجلزائر ي�ستعيد حظوظه
 للتناف�س على اللقب

موا�سلة  اأجل  من  كاملة  حظوظه  اجلزائر  احتاد  فريق  ا�ستعاد 
الثمني  الفوز  بعد  الوطنية  البطولة  بلقب  التتويج  �سباق  متابعة 
الذي �سجله اأمام وفاق �سطيف يف مباراة مقدمة عن اجلولة 
23 من الرابطة املحرتفة الثانية، وهو النت�سار الثاين على 
التوايل ورابع مباراة دون هزمية للنادي العا�سمي الذي جنح 
يف ا�ستعادة الثقة وال�ستفاقة التي جاءت بعد مرحلة الفراغ 
التي دخلها و�سيع على اإثرها عدة نقاط داخل القواعد، حيث 
عادت الثقة بني الالعبني واجلمهور الذي �سجل ح�سورا غفريا 
يف مدرجات ملعب عمر حمادي ببولوغني الذين ملوؤوا املدرجات 
رفقاء هداف  قل�ض  دقيقة، حيث  الت�سعني  الالعبني طيلة  و�سجعوا 

اأ�سامة  درفلو الفارق اإىل �سبع نقاط فح�سب عن املت�سدر �سباب ق�سنطينة، والالعب الفريق 
الأخري اأ�سبح على بعد هدف واحد عن مت�سدر هدايف البطولة الوطنية اأمني عبيد الذي ميلك 14 
هدفا بينما �سجل درفلو هدفه 13 اأول اأم�ض. و�سهدت املواجهة ح�سور عدد من الالعبني ال�سابقني 
للفريق اأين تابعوها من املدرجات ال�رصفية ويتعلق الأمر بكل من طارق غول، عمار عمور وحمبوب 
اجلماهري عز الدين رحيم والذين ك�سف رئي�ض ديركتوار الحتاد عبد احلكيم �رصار يف ت�رصيحات 
اإعالمية عقب نهاية اللقاء اأنهم �سوف يعملون مع املكتب امل�سري خا�سة واأن النادي العا�سمي بحاجة 

اإىل لعبيه ال�سابقني من اأجل منح الإ�سافة. 
عي�سة ق.
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وفاق �ضطيف واحتاد اجلزائر يوقعان بروتوكول امل�ضاركة العربيةاملناف�شة جتري باأدوار اإق�شائية وتنطلق �شهر اأوت املقبل
تاأّكدت ر�شميا م�شاركة فريقي وفاق �شطيف واحتاد اجلزائر يف مناف�شة كاأ�س 

العرب للأندية بعدما رف�س رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين 
زط�شي يف وقت �شابق م�شاركة الفريقني ورا�شل االحتاد العربي للعبة لل�شتف�شار 
عن معايري اختيار الفريقني خلو�س املناف�شة بعدما ا�شتقر خيار املكتب الفدرايل 

على اختيار احتاد بلعبا�س للم�شاركة العربية، حيث ح�شر وفد ي�شم ثلثة ممثلني 
عن الهيئة العربية اإىل اأر�س الوطن وكان له اجتماع عمل مع م�شوؤويل الفاف 

عي�شة ق.

طرف  من  ا�ستقباله  مت  بعدما 
يومي  مدار  على  الفاف  رئي�س 
اأول اأم�س والبارحة وانتهت جل�سة 
توقيع  اإىل  الأطراف  بني  العمل 
والحتاد  الوفاق  فريقي  م�سوؤويل 
�رسار  احلكيم  وعبد  حمار  ح�سان 
بروتوكول  على  التوايل  على 
العربية  املناف�سة  يف  امل�ساركة 
بعدما كان املر غري موؤكد يف وقت 
�سابق يف وقت انت�رست اأخبار عن 
واإدراج  الفريقني  تغيري  امكانية 
للجزائر  ىخرين  اثنني  ممثلني 
قبل ان يتم ال�ستقرار على اختيار 
الحتاد العربي منذ البداية والذي 
اللذان  والحتاد  الوفاق  على  وقع 
�سبق لهما التتويج باللقب العربي، 
توجيه  بعد  ي�ساركان  واللذان 
العربي  الحتاد  من  لهما  الدعوة 
اعتمدها  جديدة  �سيغة  يف  للعبة 

م�سوؤولوه خالل الن�سخة احلالية.
العربية  البطولة  جتري  و�سوف 
ينظام  اإق�سائية  اأدوار  �سكل  على 
تنطلق  حيث  والإياب،  الذهاب 

املقبل  اأوت  �سهر  من  ابتداء 
وتتوا�سل اإىل افريل 2019، وك�سف 
باللقب  الفائز  اأن  العربي  الحتاد 
مالية  جائزة  ينال  �سوف  العربي 
ما  وهو  دولر  مليون   6 قيمتها 
اجلزائرية  الأندية  يغري  �سوف 
فيها  الذهاب  اأجل  من  امل�ساركة 

بعيدا.
م�شاركة مولودية 

اجلزائر مرتبط 
بان�شحاب اأحد االأندية  

م�ساركة  الفاف  م�سوؤولو  اقرتح 
كثالث  اجلزائر  مولودية  فريق 
فريق جزائري يف البطولة العربية 
اعرت�سه ممثلو  الذي  الطلب  وهو 
اأن  اأكدوا  والذين  العربي  الحتاد 
امكانية اإدراج املولودية للم�ساركة 
بان�سحاب  مرتبط  املناف�سة  يف 
اختيارها  مت  التي  الأندية  اأحد 
تعوي�سها،  اجل  من  للم�ساركة 
من  امل�ساركني  اختيار  ان  باعتبار 
باملناف�سة مت  املعنية   32 الأندية 
كل  عن  اثنني  فريقني  انتقاء  عرب 

بلد.
طلل اآل ال�شيخ: ال 

ميكننا اال�شتغناء 
عن م�شاركة االأندية 

اجلزائرية

�سّدد مدير البطولة العربية لالأندية 
طالل اآل ال�سيخ اأن الحتاد العربي 
ال�ستغناء  ميكنه  ل  القدم  لكرة 
خالل  اجلزائرية  الأندية  عن 
حتت  تندرج  التي  امل�ساركات 
وقال  للعبة،  العربية  الهيئة  لوائح 
اإعالمية  املتحدث يف ت�رسيحات 
بدايل  الفاف  مقر  امام  من  اأم�س 
ابراهيم اين اأجرى رفقة مرافقيه 
جل�سة عمل مع رئي�س الفاف خري 
ال�رسوع  ف�سلوا  اأنهم  زط�سي  الني 
العربية  البلدان  عرب  جولتهم  يف 
من اجلزائر لإدراكهم اأهميتها اإىل 
جانب تاريخها الكروي الكبري عرب 
التاريخ، واكد اأن الأندية اجلزائرية 
على  كبري  تاأثري  لديهما  والفاف 
اأهمية  وميالن  العربي  امل�ستوى 

كبرية على هذا امل�ستوى.

 مدان يتنقل اإىل فرن�ضا لإقناع غيتان
 اختيار اللعب للجزائر

يح�رس مناجري املنتخب الوطني حكيم مدان نف�سه لل�سفر اإىل فرن�سا من اأجل العمل على اإقناع الالعب 

الفرانكو جزائري رفيق غيتان من اأجل حمل قمي�س املنتخب الوطني والدفاع على الألوان الوطنية، 

ويتواجد الالعب املحرتف رفقة لوهافر النا�سط يف الدرجة الثانية الفرن�سية وين�سط رفقة الدويل 

اجلزائري زين الدين فرحات حتت اأعني اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم والتي و�سعته �سمن 

الالعبني الذين تنوي اإقناعهم باللعب لأ�سود الأطل�س حت�سبا للعب كاأ�س العامل املقررة ال�سيف املقبل 

برو�سيا، حيث منح الطاقم الفني الوطني بقيادة الناخب الوطني رابح ماجر ال�سوء الأخ�رس من اأجل 

احلديث اإىل الالعب غيتان والعمل على اإقناعه بتمثيل اجلزائر دوليا، اأين ترف�س الفاف تكرار �سيناريو 

الالعب زين الدين م�سا�س الذي اختار اللعب مع املغرب، وتبقى امل�سوؤولية على عاتق مدان من اأجل 

اقناع الالعب خا�سة وانه مل يف�سل ب�سكل نهائي حول املنتخب الذي �سوف ميثله دوليا خا�سة واأنه 

ميلك القدرة على اللعب للمنتخب الفرن�سي م�ستقبال. 
ع.ق.

اأ�شبال عمراين ا�شتاأنفوا اأم�س التدريبات

 �ضباب ق�ضنطينة ي�ضرع غدا يف
 الرتب�س  التح�ضريي بتون�س

ع.ق.تون�س.عقب خو�سهم مواجهة �سباب بلوزداد ال�سبت املن�رسم قبل �سد الرحال غدا اإىل مقر اقامتهم يف ترب�س طرف املالحقني، و�رسع الالعبون يف التدريبات ابتداء اأم�س بعدما حت�سلوا على راحة دامت ثالثة ايام عن ال�سغط خا�سة وانهم يناف�سون بقوة من اأجل التتويج بلقب البطولة الوطنية يف ظل ت�سديد اخلناق من املتبقية من البطولة الوطنية. وجاءت فكرة برجمة الرتب�س يف تون�س من اجل اإبعاد رفقاء املهاجم بلخري الدراهم حيث يدوم اأ�سبوعا قبل العودة نهاية الأ�سبوع املقبل اإىل اأر�س الوطن ل�ستكمال التح�سري للجولت اأجل خو�س ترب�س ق�سري يف تون�س والذي ينتظر ان ينطلق ابتداء من الغد ويجري على م�ستوى مركز عني ال�سدد اتفق املدرب عبد القادر عمراين مع اإدارة الفريق على ا�ستغالل فرتة توقف البطولة الوطنية من اأمام �سباب بلوزداد مقدمة ب�سبب م�ساركة هذا الأخري يف املناف�سة القارية نهاية هذا الأ�سبوع، ويف هذا 30 مار�س املقبل، وتواجد »ال�سيا�سي« غري معني بخو�س مقابالت نهاية هذا الأ�سبوع بعدما لعب مباراته بعدما قررت الرابطة املحرتفة لكرة القدم تاأجيل برجمة اجلولة 24 من الرابطة املحرتفة الأوىل اإىل تاريخ برجمت اإدارة فريق �سباب ق�سنطينة خو�س ترب�س حت�سريي يف تون�س خالل فرتة توقف البطولة الوطنية، 

�شعد اإىل املركز الرابع الأف�شل جنوم الربميرليغ

 حمرز: �ضنقاتل للتاأهل اأمام ت�ضيل�ضي
 وحظوظنا قائمة يف لعب اليوروبا ليغ

اأو�سح الالعب الدويل اجلزائري 
لي�سرت  فريقه  اأن  حمرز  ريا�س 

�سيتي يح�رس بجدية ملباراة 
جتري  التي  ت�سيل�سي 

الأحد املقبل حل�ساب 
ربع  الدور  مباراة 
النهائي من مناف�سة 
الحتاد  كاأ�س 
حيث  الجنليزي، 

ي�سعون  اأنههم  �سدد 
القتال  احل�سبان  يف 

من  امليدان  اأر�سية  على 
اأجل اخلروج بتاأ�سرية التاأهل 

والذهاب  الذهبي  املربع  اإىل 
يف  م�سيفا  املناف�سة  يف  بعيدا 
اللكرتوين  للموقع  ت�رسيحاته 
لفريقه لي�سرت �سيتي اأنهم ي�سعون 
يف  بلقب  املو�سم  اإنهاء  هدف 
املناف�سة  عرب  وذلك  احل�سبان 
كاأ�س  لقب  اإحراز  اأجل  من  بقوة 
ميدان  متو�سط  و�سّدد  اجنلرتا. 
م�ساركة  اأن  الوطني  املنتخب 
ت�سكيلة »الثعالب« املو�سم املقبل 
الأوروبي  الدوري  مناف�سة  يف 
ويتم�سكون  قائمة  لزالت 
اأن  مو�سحا  كاملة،  بحظوظهم 
املو�سم  اإنهاء  على  قادر  لي�سرت 
ال�ساد�س  اإحدى املركزين  �سمن 

اأو 
بع  ل�سا ا

�سمان  اأجل  من 
املو�سم  يف  اأوروبية  م�ساركة 

اجلديد.
حمرز  حقق  اخرى،  جهة  من 
اإىل  �سعوده  بعد  نوعية  قفزة 
الالعبني  لأح�سن  الرابع  املركز 
املتاألقني هذا املو�سم يف الدوري 
الجنليزي املمتاز، ووجد خريج 
نف�سه  الفرن�سي  لوهافر  نادي 
جنوم  بني  متقدمة  مرتبة  يف 
»الربميرليغ« من خالل الت�سنيف 
الذي ن�رسه موقع »�سكاي �سبورت 

بعد  «
ء  ا د لأ ا
يقدمه  ا�سحى  الذي  الكبري 
لي�سرت  مع  الأخرية  املباريات  يف 
حيث تفوق على جنوم يف �سورة 
بروين  دي  �سيتي  مان�س�سرت  جنم 
�سالح،  حممد  ليفربول  ولعب 
الالعبني  قائمة  ت�سدر  بينما 
اجلنوبي  الكوري  توتنهام  لعب 
ثانيا  بينما حل  �سون  هيونغ مني 
دافيد  �سيتي  مان�س�سرت  لعب 
الفريق  بزميله يف  �سيلفا متبوعا 

احلار�س الربازيلي اندر�سون.
عي�شة ق.

ين�شط رفقة انتري ميلن و�شبق له الك�شف عن رغبته يف اللعب للخ�شر

 �ضارف يوجه اأول دعوة لبلخري 
للم�ضاركة يف مواجهتي تون�س

الوطني  املنتخب  مدرب  وّجه 
بوعالم  عاما   20 من  اقل  لفئة 
الالعب  اإىل  الدعوة  �سارف 
يف  املحرتف  بلخري  حممد 
ميالن  اأنتري  نادي  �سفوف 
امل�ساركة  اأجل  من  اليطايل 
للنخبة  التح�سريي  الرتب�س  يف 
ابتداء  برجمته  املقرر  الوطنية 
املقبل  مار�س   17 تاريخ  من 
والذي يندرج �سمن التح�سريات 
التون�سي  املنتخب  ملواجهة 
اإىل  املوؤهلة  للت�سفيات  حت�سبا 
كاأ�س اإفريقيا لالأمم لفئة اقل من 

العام  برجمتها  املقرر  عاما   20
املقبل يف النيجر، وف�سل �سارف 
مزدوج  الالعب  على  العتماد 
والفرن�سية  اجلزائرية  اجلن�سية 
من اأجل تدعيم الت�سكيلة الوطنية 
من  اخل�رس  قيادة  على  والعمل 
اأجل التاهل اإىل املناف�سة القارية 
خا�سة واأنها الهدف امل�سطر من 
طرف الحتادية اجلزائرية لكرة 
اجلزائري  الالعب  وكان  القدم. 
كرة  مداعبة  بداأ  قد  ال�ساب 
القفدم يف �سن �سغرية على مركز 
التكوين باأوريل قبل اأن ينتقل يف 

مل  وهو  ايطاليا  اإىل  حديثة  �سن 
اإىل  ان�سم  حيث  عاما،   14 يبلغ 
والذي  فريونا  هيال�س  نادي 
ان  لعب معه ملدة مو�سمني قبل 
املكونني  طرف  من  انتدابه  يتم 
و�سبق  اأنتري ميالن،  نادي  لإدارة 
رغبته  ك�سف  ان  بلخري  لالعب 
يف حمل الألوان الوطنية واللعب 
�سجع  الذي  الأمر  وهو  للجزائر 
من  الوطني  املنتخب  م�سوؤولو 
لت�سجيل  له  الدعوة  توجيه  اأجل 

اأول م�ساركة مع اخل�رس.
ع.ق.
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رابطة اأبطال اأوروبا

�إ�ضبيلية يطيح باملان يونايتد وروما يتجاوز �ضاختار
ربع  �إىل  �لت�أهل  ورقة  �لإ�سب�ين  �إ�سبيلية  ن�دي  خطف 
على   1-2 �ملف�جئ  بفوزه  �أوروب�  �أبط�ل  دوري  نه�ئي 
�لنه�ئي  ثمن  �لدور  �إي�ب  يف  يون�يتد  م�ن�س�سرت  م�سيفه 
�أهد�ف يف  دون  تع�دل ذه�ب�ً  �لفريق�ن  وك�ن  للم�س�بقة، 
بن  و�س�م  �لبديل  �لفرن�سي  �مله�جم  و�سجل  �لأندل�س، 
�سجل  فيم�  و78،   74 �لدقيقتني  يف  �إ�سبيلية  ثن�ئية  يدر 
يف  يون�يتد  م�ن�س�سرت  هدف  لوك�كو  روميلو  �لبلجيكي 
�لدقيقة 84، وحلق �إ�سبيلية ب�لت�يل مبو�طنه ري�ل مدريد 
بطل �لن�سختني �مل��سيتني وروم� وجوفنتو�س �لإيط�ليني 

وم�ن�س�سرت �سيتي وليفربول �لإجنليزيني.
و�ختتم �أم�س �لدور ثمن �لنه�ئي بلق�ء بر�سلونة �لإ�سب�ين 
مع ت�سيل�سي �لإجنليزيوب�سكت��س �لرتكي مع ب�يرن ميونيخ 
�لأمل�ين، وتعود �ملرة �لأخرية �لتي بلغ فيه� �إ�سبيلية ربع 
يف  له  نتيجة  �أف�سل  حقق  حني   1958 ع�م  �إىل  �لنه�ئي 
�لبطولة، وهو �لفوز �لأول لإ�سبيلية �ملتوج بلقب �لدوري 
�لأوروبي ثالث مر�ت بني �لع�مني 2014 و2016، يف �لدور 
�إذ خ�رس ثالث  �إنكلرت�،  �ل�سبع يف  �أنه فوزه �لأول يف مب�ري�ته  �لأبط�ل، كم�  �لنه�ئي لدوري  �سمن 

مر�ت وتع�دل يف مثله�.
بينم� بلغ روم� �لدور ربع �لنه�ئي من �مل�س�بقة �لأوروبية عقب جت�وزه عقبة �سيفه �س�خت�ر بهدف 
�إدين  �لبو�سني  �سجله  نظيف  بهدف  �إي�ب�ً  فوزه  بف�سل  �لإيط�يل  �لفريق  وت�أهل  �لإي�ب،  نظيف يف 
�أّن روم� ��ستف�د من  �أّن �س�خت�ر ف�ز ذه�ب�ً بهدفني لهدف و�حد بيد  دزيكو يف �لدقيقة 52، يذكر 
�أف�سلية �لت�سجيل خ�رج �لقو�عد، وهي �ملرة �لأوىل �لتي يبلغ فيه� روم� �لدور ربع �لنه�ئي منذ ع�م 

2008، علم� ب�أنه يخو�س �لأدو�ر �لإق�س�ئية للمرة �ل�س�د�سة يف �آخر 7 م�س�رك�ت.

لوكاكو يفتح �لنار على زمالئه
نقد�  �لإجنليزي  يون�يتد  م�ن�س�سرت  فريق  مه�جم  لوك�كو  روميلو  وجه 

�لإ�سب�ين  �إ�سبيلية  �ل�سيف  �أم�م  �لهزمية  بعد  وذلك  لزمالئه  لذع� 
�أبط�ل  بدوري  �لنه�ئي  دورثمن  من  و�خلروج  لهدف،  بهدفني 

عن  �لث�ين  ب�ل�سوط  هدفني  ت�سجيل  يف  �إ�سبيلية  وجنح  �أوروب�، 
لليون�يتد،  �لف�رق  لوك�كو  يقل�س  �أن  قبل  يدر،  بن  و�س�م  طريق 
لعبور فريق �ملدرب جوزيه مورينيو  ك�في�  يكن  �أن ذلك مل  �إل 
لدور �لثم�نية، ويف هذ� �ل�سدد ق�ل لوك�كو يف ت�رسيح�ت ل�سبكة 
لعبي  بع�س  �أد�ء  يف  خ�طئ�  �سيئ�  هن�ك  »ك�ن  �سبورت:  تي  بي 

م�ن�س�سرت، لقد �ختفى بع�سهم مت�م� طو�ل �للق�ء«.
و�أ�س�ف �لبلجيكي: »لقد بد�أن� �ملب�ر�ة ب�سكل جيد، لكنن� �سمحن� لهم 

ب�حل�سول على �لقليل من �ل�سيطرة، �أتيحت لن� بع�س �لفر�س �لقليلة، لكنن� 
مل ن�سجل �لأهد�ف ثم �سجلو� �لهدف �لأول، و�أ�سبحت �لأف�سلية لهم«، وت�بع: 

مع »و��سلن� �ل�سغط، لكن مل يكن ذلك ك�في�، وك�ن يجب �أن نقدم �أد�ء �أف�سل بكثري خ��سة 
�جلودة �لتي لدين� يف فريقن�«، و�ختتم روميلو لوك�كو: »مل ن�ستحق �لت�أهل لدور �لثم�نية، لأنن� مل نكن جيدين مب� فيه 
�لكف�ية«. يذكر �أنه مل يعد �أم�م �مل�نيو �سوى �لتتويج بك�أ�س �لحت�د �لإجنليزي لإنق�ذ مو�سمه �حل�يل، وذلك بعد �أن ودع 

ك�أ�س �لر�بطة �لإجنليزية ودوري �أبط�ل �أوروب�، وفقد �لأمل يف �لتتويج ب�لدوري ل�س�لح �جل�ر م�ن�س�سرت �سيتي.

قر�ر�ت مورينيو تثري �جلدل 
بعد �خلروج �لأوروبي

�حتفلت جم�هري م�ن�س�سرت يون�يتد ملدة يومني 
فقط ب�لفوز على �لغرمي ليفربول يف مب�ر�ة قمة، 
نه�ئي  ثمن  من  ب�خلروج  �حللم  ينتهي  �أن  قبل 
فريق  وف�ز  �إ�سبيلية،  �أم�م  �أوروب�  �أبط�ل  دوري 
�خل�م�س  �ملركز  �س�حب  مونتيال  فينت�سينزو 
ب�لدوري �لإ�سب�ين، بنتيجة 2-1 يف �أولد تر�فورد، 
ليطيح بيون�يتد من �مل�س�بقة ب�سكل مبكر، بعد 
�أد�ء  يون�يتد  يقدم  ومل  ذه�ب�،  �ل�سلبي  �لتع�دل 
ومل  �لفرت�ت،  من  �لكثري  يف  مقنع�  هجومي� 
�حل�ل  عليه  ك�ن  كم�  متم��سك  ب�سكل  يظهر 
ب�سبب  عديدة  ت�س�وؤلت  وث�رت  ليفربول،  �أم�م 
تغيري�ت  ب�إجر�ء  مورينيو  جوزيه  �ملدرب  قر�ر 
�مل��سي  �ل�سبت   1-2 ف�ز  �لذي  �لفريق  يف 
�لالعبني  بع�س  مر�كز  و��ستبد�ل  ليفربول  على 
بغر�بة، وت�ألق م�ركو�س ر��سفورد و�سجل هدفني 
�لأي�رس،  �جل�نب  �للعب يف  �أثن�ء  ليفربول،  �أم�م 
�نتقل  بينم�  �ليمني،  �أ�رسكه ن�حية  لكن مورينيو 
�لي�س�ر بعدم� بد�أ يف  �أليك�سي�س �س�ن�سيز ن�حية 

�لت�أقلم خلف روميلو لوك�كو.
وخرج �ل�س�ب �سكوت مكتومين�ي لعب �لو�سط 
�ملد�فع �س�حب �لأد�ء �لو�ثق �أم�م ليفربول من 
�لت�سكيلة، و�س�رك مرو�ن فياليني �لع�ئد موؤخر� 
كبديل  م�ت�  خو�ن  جل�س  بينم�  �لإ�س�بة  من 
و�س�رك جي�سي لينج�رد بدل منه، وبغ�س �لنظر 
ك�نت  �سو�ء  �لتغيري�ت،  من  مورينيو  دو�فع  عن 
ج�هزية  �أكرث  بالعبني  لال�ستع�نة  �أو  خططية 
ف�إن �لفريق مل يقدم �لأد�ء �ملنتظر، ومل يت�أقلم 
منذ  تر�فورد،  �أولد  يف  بعد  �س�ن�سيز  �لت�سيلي 
�ن�سم�مه يف ج�نفي �مل��سي ق�دم� من �أر�سن�ل، 
ب�لتحديد  يعرف  ول  للثقة  يفتقر  �أنه  ويبدو 
خطورته  من  ملح�ت  ر��سفورد  و�أظهر  مركزه، 

لكنه  و�رسعته، 
�أكرث  يبدو 

علية  ف�
م�  عند

يلعب 
حية  ن�
ر  لي�س� �

�إىل  ويتوغل 
د�خل �مللعب، 

ظهر  بينم� 
متو�سط  ب�سكل  فقد لينج�رد  و

�لكرة كثري�.
�لو�سط  مركز  يف  م�تيت�س  نيم�ني�  وجود  ومع 
منطقة  ي�سغل  فياليني  ك�ن  مبفرده،  �ملد�فع 
كبرية وحده ورغم �جلهد �ل�سخم �ملبذول ف�إنه 
�إ�سبيلية  �أن  ورغم  �ملطلوب،  �لتو�زن  يقدم  مل 
�لبديل و�س�م  نف�سه مل يكن مت�ألق�، حتى �سجل 
يف  بهدوء  يتحلى  ك�ن  ف�إنه  �لهدفني،  يدر  بن 
و�سط �مللعب، �فتقده من�ف�سه يون�يتد �س�حب 
�إ�سبيلية  لعب  نزونزي  �ستيفن  وقدم  �لأر�س، 
زميله  ك�ن  بينم�  �مللعب،  و�سط  يف  قوي�  �أد�ء 
كبري.  حد  �إىل  لعب  ك�س�نع  يلعب  ب�نيج�  �إيفر 
يف  حت�سن�  �أحدث  قد  مورينيو  يكون  ورمب� 
�إىل  �لو�سول  مع  ف�إنه  �لنه�ية  يف  لكن  يون�يتد، 
على  �ل�سب�ق  من  �لفريق  خرج  م�ر�س  منت�سف 
بف�رق  �لت�أخر  �لإجنليزي، يف ظل  �لدوري  لقب 
16 نقطة عن ج�ره م�ن�س�سرت �سيتي �ملت�سدر، 
تركيز  و�سين�سب  �لأبط�ل،  دوري  من  وكذلك 
يون�يتد على م�س�بقة ك�أ�س �لحت�د �لإجنليزي، 
حل�س�ب  �ملقبل  �ل�سبت  بر�يتون  �سيو�جه  حيث 

ربع �لنه�ئي يف �أولد تر�فورد.

��ضكوديرو: �إق�ضاء مان�ض�ضرت يونايتد �إجناز نفخر به
ق�ل ق�ئد فريق �إ�سبيلية �سريجيو �إ�سكوديرو �إنه ي�سعر ب�ل�سع�دة �إز�ء �لت�أهل �لت�ريخي لربع نه�ئي دوري �أبط�ل �أوروب� بعد فوز فريقه �أم�م 
م�ن�س�سرت يون�يتد يف �أولد تر�فورد، و�رسح �لظهري �لأي�رس بعد �ملب�ر�ة: »نحن �سعد�ء للغ�ية ب�لت�أهل لربع �لنه�ئي، هي نتيجة م�ستحقة، 
�لر�ئع لزميليه �سريجيو ريكو يف حر��سة �ملرمى،  ب�لأد�ء  �إ�سكوديرو  و�أ�س�د  للغ�ية، و�جلم�هري تدعمن� د�ئم�«،  قدمن� مب�ري�ت جيدة 
و�لفرن�سي من �أ�سول تون�سية و�س�م بن يدر �لذي وقع على هديف �لفوز، وت�بع: »�أي من�ف�س �سوف يلعب �أم�من� �سيكون �سعب� للغ�ية، 
لكن �لآن علين� �لحتف�ل ب�لت�أهل، �جلميع قدم ت�سحي�ت من �أجل �لو�سول لهذ� �لدور، ينبغي �أن نكون فخورين بهذ� �لإجن�ز«، و�سيعرف 

�إ�سبيلية خ�سمه يف ربع �لنه�ئي بعد �لقرعة �لتي �ستجرى غد�.
.....................................................................

دي فر�ن�ضي�ضكو: �أريد مو��ضلة هذ� �حللم مع روما
عرب مدرب روم� �إيزيبيو دي فر�ن�سي�سكو عن �سع�دته ب�لتغلب على �س�خت�ر دونيت�سك 
بهدف نظيف يف �إي�ب �لدور ثمن �لنه�ئي لدوري �أبط�ل �أوروب� و�لت�أهل لربع �لنه�ئي، 
وق�ل دي فر�ن�سي�سكو ل�سبكة »برمييوم �سبورت« بعد نه�ية �ملب�ر�ة: »يف هذ� �للق�ء 
�أي هد�ي�،  �لفنية و�لتكتيكية، لأنن� مل مننح �س�خت�ر  �لن�حيتني  �لأف�سل من  قدمن� 
�أن نعرف كيف ن�ستفيد  ينت�رس، علين�  �لأخط�ء هو من  �لقدم من ي�ستغل  ويف كرة 
منه�، وكن� نعرف �أن �لفر�س �لتي �ستت�ح لن� �ستكون قليلة للغ�ية، ولكن جنوم روم� 

ك�نو� رج�ل«. و�أردف: »�أريد �أن �أو��سل هذ� �حللم مع �لفريق، لدين� و�قع جميل �لآن 
و�جلم�هري حتب �أن تعي�س مثل هذه �لأم�سي�ت لأنه� تعطيه� �لكثري من �حلم��س، يجب 

�أن نو��سل يف �لبطولة بدون خوف، وفريقي ج�هز ملو�جهة �أي من�ف�س يف دوري �لأبط�ل«، 
وو��سل: »ميكنن� �أن نتح�سن على �لدو�م، �لليلة ك�نت لدين� رغبة كبرية، وب�سكٍل ع�م فقد �أحببت 

روم� �أد�ء �لفريق، رمب� يف بع�س فرت�ت �ملب�ر�ة مل نكن جيدين، ولكنن� كن� منظمني، من وجهة نظري ف�إن 
�ليوم ي�ستحق �لعالمة �لك�ملة، لأنه غري معت�د على �للعب بهذ� �لأ�سلوب، لكن من �لن�حية �لفنية �أعطي �لفريق 6.5 من 10، �أم� من 
�لن�حية �لتكتيكية ف�أعطيه كذلك عالمة جيدة«، وعن �لالعب �لرتكي �ل�س�ب �سينجيز �أوندير، �لذي مل يقدم مب�ر�ة كبرية علق �إيزيبيو: »ل 
تتوقعو� �أن يقدم لعب� مثل �أوندير د�ئًم� نف�س �مل�ستوى، ك�نت مب�ر�ة �ليوم جتربة مهمة للغ�ية ب�لن�سبة له، لقد تعر�س ل�رسبة �أزعجته 

و��سطررت ل�ستبد�له، ولكن ينتظره م�ستقبل كبري«.
..........................................................

فوني�ضكا: �أ�ضعنا �لتاأهل يف مبار�ة �لذهاب
يعتقد �لربتغ�يل، ب�ولو فون�سيك� �ملدير �لفني ل�س�خت�ر دونيت�سك، �أن فريقه �أ�س�ع �لت�أهل لربع نه�ئي دوري �لأبط�ل على ح�س�ب روم� 
يف من مب�ر�ة �لذه�ب �لتي لعبت يف �أوكر�ني� و�نتهت بفوزه بهدفني مق�بل هدفـ وق�ل �ملدرب يف �ملوؤمتر �ل�سحفي عقب �ملب�ر�ة و�لذي 
نقلته �سبكة »توتو مريك�تو ويب«: »�أريد �أن �أقدم �لتهنئة لفريق روم� و�أمتنى له �لتوفيق يف �خلطوة �لت�لية، ل �أ�ستطيع �حلكم عليه لكنه 
��ستغل �لفر�سة �لوحيدة �لتي �أتيحت له«، وت�بع: »�سيطرن� على �ملب�ر�ة ب�أكمله� وك�نت لن� �لأف�سلية يف �لهجوم حتى مع �لنق�س �لعددي، 
ك�ن ب�إمك�نن� �أن ن�ستغل �لفر�س �لتي �أتيحت لن� يف مب�ر�ة �لذه�ب كذلك ب�سكل �أف�سل«، و�أردف: »دجيكو لعب ح��سم، �سجل هدف �لفوز 
رغم �أن فريقه مل يخلق فر�س� كثرية، ��ستحوذن� على �لكرة يف منت�سف ملعب روم� كثري�«.  وعن رغبته يف �لظهور جمدد� ب�لبطولة، ق�ل: 
»ب�لطبع �أمتنى �أن �أتو�جد مع �س�خت�ر يف �ملو�سم �لق�دم يف تلك �لبطولة، �أعطني ��سم مدرب و�حد ل يتمنى ذلك، �أن� �أحب هذ� �لفريق 
وجمهور �س�خت�ر، و�س�أرى م� �سيحدث يف �مل�ستقبل، و�س�أحت�ج لتقييم كل �سيء مع �لن�دي و�سرنى م� ينق�س �لفريق«، وو��سل: »�لدوري 
�لأوكر�ين لي�س من �أقوى �لدوري�ت يف �أوروب�، وهو يف ح�جة ل�ستثم�ر�ت �أكرب، لكنن� ن�ستثمر مع فريق �س�خت�ر وبف�سل هذ� ف�إنه ينجح 
يف �لتو�جد يف هذ� �مل�ستوى على �لدو�م يف بطولة دوري �لأبط�ل«، وعن م�ستقبل �جلن�ح �لرب�زيلي برين�رد، �أو�سح: »�سوف يرتكن� يف 

كن �أن ي�أتي يف مك�نه، لقد لعب معن� ملدة مو�سمني وقدم �أد�ء ممت�ز�«. نه�ية �ملو�سم، ونحن نبحث عن لعب ميمُ
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�صامو زين ينفي اقتحامه مكتب هاين �صاكر يف م�صر
الفنان  املو�سيقية يف م�سر برئا�سة  املهن  اأزمة بينه وبني نقابة  �سامو زين وجود  ال�سوري  نفى املطرب 
هاين �ساكر، ال�سيما اأنه ملتزم ب�سداد الر�سوم والن�سب القانونية املقررة من النقابة 

على احلفالت اخلا�سة. 
و�صدد زين يف بيان �صادر منه �أنه 
علي  منه  حتفظ  �أي  وجود  حال 
�رتفاع هذه �لن�صب يقوم بالت�صديد 
�لنظر  ليتم  تظلماً  يقدم  ثم  �أوالً، 
ويف  �لنقابة،  قبل  من  �أمره  يف 
�لذي  بالقر�ر  يرت�صي  �لنهاية 
م�صري�ً  �ل�صاأن،  هذ�  يف  ت�صدره 
�إىل �أنه فوجيء عند حلول موعد 
هاتفي  بات�صال  ع�صويته  جتديد 
ع�صو  �أنه  �دعى  �صخ�ص  من 
�أن �ور�قه  مبجل�ص �الد�رة يخربه 
يتم  لن  �لع�صوية  و�أن  �صليمة  غري 
لالت�صال  دفعه  ما  جتديدها، 

�الد�رة  مبجل�ص  ع�صو  من  باأكرث 
�لقانونية، ونفى �جلميع  و�ل�صئون 
ع�صو�ً  �ل�صخ�ص  هذ�  يكون  �أن 

مبجل�ص �الد�رة.
�أثري  مما  �ندها�صه  �صامو  و�أبدى 
�أخري�ً حول �قتحامه مقر �لنقابة، 
نقيب  ملقابلة  توجه  �أنه  موؤكد�ً 
�ملو�صيقيني هاين �صاكر بعد طلب 
�الإذن بالدخول وطرح عليه ما مت 
�لتلفونية،  �ملكاملة  به يف  �إخباره 
وحدث ذلك وقت �نعقاد �الجتماع 
ووعده  �لنقابة  ملجل�ص  �لدوري 
بح�صب  �الأمر،  ببحث  �لنقيب 

�ل�صوري  �ملطرب  و�أ�صار  قوله 
بالنقابة  منت�صب  ع�صو  �أنه  �إيل 
يطلب  ما  وي�صدد  عاماً،   11 منذ 
تاأمر  ما  كل  وينفذ  بانتظام  منه 
ذهب  �أنه  �إىل  م�صري�ً  �لنقابة،  به 
�إىل جممع �لتحرير للح�صول علي 
�لقدمية،  ن�صخ من جوز�ت �صفره 
وقام باالت�صال بنقيب �ملو�صيقيني 
�لقانوين  موقفه  حقيقة  ليتبني 
�أن  بعد  له  �ل�صكر  �لنقيب  وقدم 

تبني �صحة موقفه وقانونيته.
قائاًل:  حديثه  زين  �صامو  وختم 
�الأمر  هذ�  كل  الإنهاء  »�صعيت 

علي  يوؤثر  ذلك  الأن  �رسيعاً، 
�أ�صمح  ال  و�أنا  كفنان،  �صمعتي 
�إيل  �أعلم  وال  باإ�صمي،  بامل�صا�ص 
�الأزمة؟  هذه  �أثريت  ملاذ�  �الآن 
فما يقال ي�صيء للنقابة وجمل�صها 
متابعتي  ومن  يل،  �الإ�صاءة  قبل 
تقدم  �ملو�صيقيني  نقابة  �أن  �أرى 
ر�ئع  �أكرث من  ب�صكل  دور�ً خدمياً 
كافة  تذليل  ويحاولون  الأع�صائها 
�أع�صائها  تقابل  �لتي  �ملعوقات 
يف  ت�صعى  الأنها  �رسيع،  ب�صكل 
�أع�صائها  حلماية  �الأول  �ملقام 

وخدمتهم«.

�صعد ملجرد يحقق 3 ماليني م�صاهدة بـ 
»غزايل« خالل �صاعات

�صعد  �ملغربي  �لنجم  طرح 
»غز�يل«  كلبياته  �أحدث  ملجرد 
مبوقع  �لر�صمية  قناته  عرب 
�ملوؤقتة  عودته  بعد  يوتوب، 
كليب  وتخطى  �ملغرب  �إىل 
م�صاهدة  ماليني   3 »غز�يل« 
عرب  طرحه  من  �صاعات  خالل 
�صعد  للنجم  �لر�صمية  �لقناة 
وكتب  يوتيوب  مبوقع  ملجرد 
�لر�صمي  ح�صابه  عرب  ملجرد 
»�أوّد  يومني:  قبل  تويرت  مبوقع 
�أحبائي �أن �أ�صارككم خرب عودتي 
�ملوؤقتة �ىل بلدي �ملغرب خالل 
�صاء  �إن  �لقريبة  �ملقبلة  �الأيام 

�لفر�صة  هذه  �أغتنم  و�صوف  �هلل 
�أطرح عملي �جلديد غز�يل  كي 
�حلبيب..  وطني  من  غز�يل 

�أحبكم«.
و�أطلق �رس�ح �صعد ملجرد ب�صكل 
موؤقت من قبل قا�صي �حلريات 
�ملا�صي،  �أفريل(  فرن�صا،  يف 
�لفرتة  تلك  طو�ل  ظل  ولكنه 
�الأر��صي  مغادرة  من  ممنوعاً 
�عتقاله  خلفية  على  �لفرن�صية، 
يف �أكتوبر  ب�صبب �صكوى �تهمته 
مبحاولة  فرن�صية  فتاة  فيها 

�غت�صابها و�العتد�ء عليها.

ديفيد ها�سلهوف

 ندمت على بع�ض الأغاين يف بداياتي

وفاة املمثل الكويتي عبد اهلل الباروين

حبل امل�صنقة على رقبة �صالف فواخرجي يف »خط �صاخن«

�لتلفزيوين  و�ملمثل  �ملغني  قال 
�إنه  ها�صلهوف،  ديفيد  �الأمريكي 
�الأغاين  بع�ص  على  بالندم  »�صعر 
م�صريته«،  بد�ية  يف  قدمها  �لتي 
عنها. �الإف�صاح  رف�ص  ولكنه 
ي�صتهر  �لذي  ها�صلهوف،  و�أ�صاف 
نايت  م�صل�صلي«  يف  باأدو�ره 
»كانت  و�ت�ص«:  »باي  ر�يدر«و 
جمموعة من �الأغاين، �أغاٍن �أمتنى 
�أين مل �أقدمها«و�أو�صح ها�صلهوف: 
�الآن،  �الأغاين  هذه  على  »�أ�صحك 
�أن  �أريد  ال  �أذكر عناوينها الأين  لن 
�أهني من كتبها«وي�صار �إىل �أنه بعد 
ب�صعة �أ�صابيع من هدم �صور برلني 

يف دي�صمرب1989، غنى ها�صلهوف 
يف  فريدوم«،  فور  »لوكينغ  �أغنية 
حفل �الحتفال بالعام �جلديد عند 

بو�بة بر�ندنبورغ باملدينة.
�صباقات  ها�صلهوف  وت�صدر 
و�لنم�صا  �أملانيا  يف  �الأغاين 
كان  �إذ�  حول  وب�صوؤ�له  و�صوي�رس�، 
من  يوم  يف  �الأغنية  كلمات  ن�صى 
خالل  ها�صلهوف«  �أجاب  �الأيام، 
مرة«وينوي  ن�صيتها  عاما،   30
غنائية  بجولة  �لقيام  ها�صلهوف 
با�صم »30 يرز لوكينغ فور فريدوم« 
 11 من  بد�ية  و�لنم�صا  �أملانيا  يف 

�أفريل �ملقبل.

�ملمثل  �لثالثاء  �أم�ص  �أول  تويف     
 44 عن  �لباروين  �هلل  عبد  �لكويتي 
�ل�صدمة  من  حالة  �أ�صاع  مما  عاماً، 
و�حلزن على رحيل �لفنان �لذي كان 
ي�صارك يف م�صل�صل جديد من �ملقرر 
عر�صه يف �صهر رم�صان �لقادم وقالت 
جثمان  �إن  كويتية  �إعالم  و�صائل 
بعد  �لرثى  �صيو�رى  �لر�حل  �لفنان 
�صالة �لع�رس يف مقربة �ل�صليبخات. 
عامل  ودخل   1973 يف  �لباروين  ُولد 
�مل�رسح  بو�بة  من   1991 �لتمثيل يف 
ف�صارك يف �أعمال منها »فري كويت« 
كونان«  و«�ملحقق  �لفرح«  و«غابة 
ثان  دور  ممثل  �أف�صل  جائزة  ونال 
من مهرجان �لكويت �مل�رسحي عام 
»�صانع  2000 عن دوره يف م�رسحية 

�لدر�ما  �إىل  ذلك  بعد  �ل�صفن«�نتقل 
�صهرة  �أك�صبته  �لتي  �لتلفزيونية 
م�صل�صل  يف  وبرز  �لكويت  يف  كبرية 
»�الختيا« عام 2000 مما فتح �أمامه 
من  كبري  عدد  يف  للم�صاركة  �لباب 
�مل�صل�صالت منها »�الأ�صيل« و«رحلة 
و«م�صك  مرمي«  و«�إخو�ن  �صقى« 
�لوني�صة«قدم عدد�ً  و«�أني�صة  وعنرب« 
منها  �ل�صينمائية  �الأعمال  من  قلياًل 
فيلم »�صباب كول« يف 2004 و »�صقة 

�صتة« يف 2015 و«هامه« يف 2017.
�لر�حل  �لفنان  �أعمال  �آخر  كانت 
تاأليف  �أعظم«، من  م�صل�صل »�خلايف 
عبد �هلل �ل�صعد و�إخر�ج �أحمد �ملقلة 
رم�صان  �صهر  يف  عر�صه  و�ملقرر 

�لقادم.

ت�صوير  فو�خرجي  �صالف  �ل�صورية  �لفنانة  تو��صل 
�صاخن«  »خط  م�صل�صل  من  �خلارجية  م�صاهدها 

للمخرج ح�صني �صالح يف عدد من �صو�رع �لقاهرة. 
ويك�صف 24 تفا�صيل جديدة تخ�ص �صخ�صية »عاليا«، 
�لتي جت�صدها �صالف يف م�صل�صلها �لرم�صاين، حيث 
�لذي  عبد�ل�صالم«،  »فوؤ�د  يدعى  �صخ�ص  بقتل  تُتهم 
ولكنها  نف�صية،  باأزمات  ملروره  معها  يتو��صل  كان 
يدفعها  ما  مرة،  ذ�ت  �النتحار  يف  رغبته  تلم�ص 

للذهاب �إىل منزله لتفاجاأ ب�صقوطه من �رسفة منزله 
بالدور �ل�صاد�ص و�رسقة حمتويات خزنته.

وجتد »عاليا« نف�صها متورطة يف جرمية قتل، �إال �أن 
�إقامتها،  حمل  ب�صمان  �صبيلها  تخلي  �لعامة  �لنيابة 
�صاحب  من  بالغاً  �الأمنية  �الأجهزة  تتلقي  �أن  �إىل 
�إليه  �صخ�ص  مبجيء  يفيد  ذهبية  م�صغوالت  حمل 
لبيع �صاعات ذهبية دون �إي�صاالت، ف�صاًل عن �ت�صاله 
�أن يفر هارباً من �ملحل،  ب�صيدة تدعى »عاليا« قبل 

حول  جمدد�ً  �الأمنية  �الأجهزة  �صكوك  حتوم  حيث 
باالإعد�م، فال  يُحكم عليها  �أن  تخ�صي  �لتي  »عالية«، 
بر�ءتها،  دليل  عن  بحثاً  �لهرب  �صوي  �صبياًل  جتد 

وتتو�ىل �الأحد�ث.
فهمي  ح�صني  �صاخن«  »خط  بطولة  يف  وي�صارك 
ون�صال �ل�صافعي و�صالح عبد�هلل وميدو عادل و�صهر 
تاأليف  من  �لنجوم،  من  وكوكبة  جبيل  وثر�ء  �ل�صايغ 

فوزية ح�صني.
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رئي�س بيت ال�سعر اجلزائري ،ال�ساعر �سليمان جوادي:

 بيـــــــت ال�شعــــــــر اجلــــزائــــــري
�شيــــعيد ال�شـعر اإىل الواجهة

حتدث ال�ساعر �سليمان جوادي رئي�س بيت ال�سعر اجلزائري  لدى حلوله �سيفا اأم�س بربنامج �سجاالت ومعنى 
للإذاعة الثقافية بالعا�سمة دور هذه اجلمعية يف ترقية االإبداع ال�سعري مع االجتاهات ال�سعرية احلديثة  
يف اجلزائر  وذلك عن طريق  االعتماد على  اآليات  جديدة الإعادة اللحمة بني ال�ساعر واملوؤ�س�سات الثقافية 

مع ا�ستغلل الف�ساءات مبا يلئم طموح اجلمعية و�سعرائها بغية اإ�سفاء رغبة للمتلقي  مما �سي�ساهم  اإىل 
اإعادة ال�سعر اإىل �سابق عهده  وجماهريته وعليه فلقد و�سع بيت ال�سعر من بني اأولوياته العمل على ا�ستك�ساف 

واقع ال�سعرية اجلزائرية واإبراز خ�سائ�سها واإعادة بناء العلقات الطبيعية بني االأنواع واالأ�سكال التعبريية 
واملحيط الثقايف واالأكادميي واالإعلمي واملوؤ�س�ساتي ليندرج ال�سعر ب�سكل طبيعي يف �سرايني احلياة الثقافية 
واجلمالية   من بينها ال�سعي اإىل اإن�ساء  معجم ال�سعر اجلزائري منذ بدايته باالعتماد على طاقات االأكادمييني 

اجلزائريني الإعادة ال�سعر اإىل الواجهة ،

حكيم مالك  

م�ؤكدا اأن فكرة  هذه املبادرة متت 
فني  عا�ش�ر  الدكت�ر  وبني  بينه 
اجلمعية  هذه  لتاأ�شي�س   عا�ش�ر 
بال�شعراء  تهتم  التي  ال�طنية  
هذه  اأطلقنا  اأننا  حيث  وال�شعر  
الت�ا�شل  �شبكة  على  الرغبة  
االجتماعي " الفي�شب�ك"   والتي 
تلقت ا�شتجابة  وتفاعل مما �شاهم 
يف التحاق العديد من ال�شعراء اإىل 

بيت ال�شعر اجلزائري.
 

جدية مبادرة "بيت 
ال�سعر اجلزائري"  
فر�ست نف�سها على  
املوؤ�س�سات الثقافية

ال�شعر  بيت  رئي�س  اأ�شار  كما 
اجلزائري،  اأننا نعترب اأنف�شنا جزء 
من الدولة اجلزائرية مرحبا بفكرة 
العامة   امل�ؤ�ش�شات  مع  التعامل 
واخلا�شة  وعليه فلقد لقيت هذه 
املبادرة  دعما  من طرف  خمتلف 
بال�شاأن  تعنى   التي  امل�ؤ�ش�شات  
راأ�شها  على  اجلزائر   يف  الثقايف 
ال�طني  والدي�ان  الثقافة   وزارة  
"ل�ن�شيي"   واالإعالم  للثقافة 
اجلزائري  ال�طني  وامل�رسح 
واملجل�س  ال�طنية   واملكتبة 
واملجل�س  العربية  للغة  االأعلى 
االإ�شالمي االأعلى  واملركز الدويل 
ال�طنية  وامل�ؤ�ش�شة  لل�شحافة  
للفن�ن املطبعية "ليناغ "و غريها 
من امل�ؤ�ش�شات اخلا�شة   بطريقة 
اإعادة  عن طريق  وحميمية   ودية 
وال�شعراء  ال�شعر  اأجل  اللحمة من 
الذي  اجلزائري  ال�شعر  بيت  يف 
االأ�شا�س   هذا   وعلى   كبريا   ولد 
الهتمام  احلقيقي  ال�شبب  اأرجع 
"بيت  مببادرة  امل�ؤ�ش�شات  هذه 
مع   جلديتها  اجلزائري   ال�شعر 
النا�رسين  من  للكثري  رغبة  وج�د 
مبجلتنا  بالتكفل  اجلزائريني 
املعن�نة بـ " البيت " التي يراأ�شها 
ال�شاعر اجلزائري املعروف عبد 
اهلل الع�شي  الدكت�ر بجامعة باتنة 

.

اإعادة ال�سعر اإىل احلياة 
الثقافية

وقال ال�شاعر فني عا�ش�ر واالأمني 

العام لبيت ال�شعر اجلزائري خالل 
"�شجاالت  برنامج  يف  ا�شت�شافته 
اأن  الثقافية   لالإذاعة  ومعنى" 
 " اجلزائري  ال�شعر  "بيت  مبادرة 
التي  اأ�شبحت االآن  جمعية وطنية 
اأ�ش�شها اأكرث من   ذات طابع ثقايف 
  2017 مار�س   27 يف  �شخ�شا   39
ب�اد  جزائريا  �شاعرا   39 بح�ش�ر 
ال�ش�ف ولقد اعتمدنا على تنظيم 
ال�شعر  �شبكي  م�شبها ذلك   بيت 
وال�اليات  العنكب�تية  بال�شبكة 
امل�رسوع  هذا  اأن    كما  باخلاليا 
ي�شم  15 مكتبا والئيا  وي�جد فيه  

وهذا  اجلزائريني   ال�شعراء 
الإعادة  منا  �شعيا 

اإىل  ال�شعر 
الثقافية  احلياة 
تاأ�شي�س  ومت 
مكتب  اأول 
ال�شعر  لبيت 
بت�شم�شيلت وهذا 
اإعادة  بهدف 

العالقة ال�شلمية 
امل�ش�ؤولني  بني 
عني  ملبد ا و
ال�شعر  وع�دة 

االإعالميني   مع 
ملتقى  تنظم  والتي 

 140 من  اأكرث  يح�رسه 
كالبي�ت   فعال  �شخ�س  

ب�شيطة  بفكرة  تبداأ  التي 
لتتفرع وتنم� وتكرب وتت��شع فيما 
بعد   ، معتربا اأن فكرة  بيت ال�شعر 
جاءت يف وقتها  يف حماولة  لتلبية 
ن�عي  عمل  اإىل  ال�شعراء  حاجات 
ومثقف وفاعل وعارف وديناميكي 
لتلبية  حماولة   يف  وهذا  م�شتمر 
يف  واملتمثلة  املحيط   حاجة 
التي  امل�ؤ�ش�شات  من  جمم�عة 
بن�شاطات  يبادر  من  اإىل  حتتاج 
ثقافية مالئمة الحتياجاتها �ش�اء  
واملكتبات  الثقافة  مديريات 
العم�مية  للمطالعة  الرئي�شية 
ودور الثقافة ومراكزها اأو الفروع 
االأخرى  القطاعات  مثل  االأخرى 
العايل  والتعليم  الرتبية  كقطاعي 
الثقافة  ا�شتخدام  اأنه �شد  م�ؤكدا 
وعليه   �شيا�شية  الأغرا�س  واأطرها 
املجتمع  يد  يف  ال�شعر  فبيت 

ال�طني .

ال�ساعر فني عا�سور : 
تنظيم ملتقى راهن 

ال�سعر اجلزائري 

ومهرجان عيد الن�سر  
بالعا�سمة

عا�ش�ر  فني  ال�شاعر  وك�شف    
واالأمني العام لبيت ال�شعر اجلزائر 
راهن  ملتقى  تنظيم   �شيتم  اأنه 
"ال�شعر  ب�شعار  اجلزائري،  ال�شعر 
عيد  ومهرجان   " احلياة  نب�س 
تتنف�س  اجلزائر  ب�شعار  الن�رس 
 19 اأيام  �شتنظم  والتي  ال�شعر  
حيث  اجلاري   مار�س  و21  و20 
�شتحت�شن االفتتاح واالختتام لهذه 

لية   لفعا ا
املكتبة ال�طنية  و�شتجري 

خمتلفة   م�اقع  يف  االأن�شطة 
اجلزائري  ال�طني  كامل�رسح 
الفنانني  وقرية  امل�قار  وقاعة 
بزرالدة باجلزائر العا�شمة  حيث 
املحا�رسات  ال�شبيحة  �شتقام يف 
االأم�شيات  �شتقام  االأم�شية  ويف 
تخ�شي�س  اإىل  اإ�شافة  ال�شعرية 
وور�شة  االإلقاء  فن�ن  يف  ور�شة 
العمل  بتقنيات  تعنى  اأخرى  
ال�شحفية  والتغطية  ال�شحفي 
�شين�شطها  والتي  ايف  الثق  للفعل 
مع  الفاعلني   من  جمم�عة 
ال�شعر"  "كتاب  معر�س  تخ�شي�س 
يف   2018 مار�س   20 ي�م  وهذا 
حمي  اجلزائري  امل�رسح  �شاحة 
بالعا�شمة  ب�شطارزي   الدين 
النا�رسين  من  العديد  مب�شاهمة 
ال�طنية  كامل�ؤ�ش�شة  اجلزائريني  
لالت�شال والن�رس واالإ�شهار"  اأناب 

للن�رس  ميم  ودار  الربزخ  ودار   "
ومن�ش�رات  ببجاية  ترية  ومكتبة 
دور  مع  التعامل  مع  االختالف 
ن�رس اأخرى  ونحن ب�شدد التعامل 
مع دور اأخرى كدار "اأمل" وغريها 
هذه  يف  للم�شاركة  امل�شتعدين 
التظاهرة  وتتك�ن اللجنة العلمية 
للملتقى  من اأ�شماء بارزة ويرتاأ�شها 
من  رابحي  القادر  عبد  الدكت�ر 
جمم�عة  رفقة  �شعيدة  جامعة 
كالدكت�ر  الدكاترة  االأع�شاء   من 
من  الع�شي  اهلل  عبد  وال�شاعر 

باتنة  جامعة 
جامعة  من  عبيد  بن  ويا�شني 
الدين  �شالح  من  وكل  اجلزائر 
باوية   والدكت�ر اليامني بن ت�مي 
والطاهر  �شطيف  جامعة  من 
بلحيا من جامعة اأدرار والدكت�رة 
و�شيلة ب��شي�س من جامعة جيجل  
 25 امللتقى  هذا  يف  وي�شارك 
من  اختياراهم  مت  الذي  �شاعرا 
�شمن 35 حما�رسا جامعيا اأر�شل�ا 
حما�رساتهم   وت�شم حماور  الذي  
ي�شلط ال�ش�ء على راهن التجربة 
كال�شعر  اجلزائرية  ال�شعرية 
واللغات  واالأمازيغي   الف�شيح 
كالفرن�شية  االأخرى   االأجنبية 
اإ�شافة  واالإ�شبانية   واالإجنليزية 

االأن�اع  وح�ار  اجلزائري  لل�شعر 
وال�رسد  وامل�رسح  والفن  االأدبية 
الن�س  تلقي  مع  الت�شكيلي  والفن 
�شعر  نح�  اجلزائري  ال�شعري 
عر�س  مع  تفاعلي  جزائري 
ملتقى  اأن  كما  جزائرية  جتارب 
له  اجلزائري  ال�شعر  راهن 
وهذا  االأهداف   من  جمم�عة 
التجربة  بال�ق�ف على معطيات  
وال�ق�ف  اجلزائرية   ال�شعرية 
الظ�اهر وال�شمات اجلمالية  على 

واحلديثة  الفنية  يف و 

ت�شجيل  مع  ال�شعرية  التجربة 
يف  والت�ش�ر  التط�ر  اأوجه 
ال�شعرية  التجربة 
ية  ئر ا جلز ا
عن طريق 

االإعالم  انتباه  ولفت  بها  التعريف 
من  مغيبة  ج�انب  اإىل  الثقايف 
للباحثني  العمل  بت�شهيل  ال�شعرية 
ولالأكادمييني  بدرا�شة ال�شعر على 

معطيات راهنة.

العمل على اإن�ساء 
معجم لل�سعر اجلزائري 
ل�سناعة جنم يف ال�سعر 

واالإبداع والنقد

وفيما يخ�س امل�شاريع امل�شتقبلية 
ك�شف   ، اجلزائري  ال�شعر  لبيت 
اأن  املبادرة  لهذه  العام  االأمني 
جمال  يف  متمثل  االأول  امل�رسوع 
معجم  ولدينا  والبحث  الدرا�شات 
�شيرتاأ�شه  حيث  اجلزائري  ال�شعر 
جامعة  من  رابحي  القادر  عبد 
وثيقة  عن  عبارة  و�شيك�ن  �شعيدة 
ال�شعري  بالن�س  تتعلق  تعريفية 
جمال  يف  املن�ش�رة  وبالكتب 
ال�شعر والذي �شيك�ن حتت ت�رسف 

وامل�ؤ�ش�شات  وال�شعراء  الباحثني 
و  كالعربية  متعددة  لغات  يف 
االأجنبية  واللغات  االأمازيغية 
واالإجنليزية  كالفرن�شية  االأخرى 
من  جملة  لتليه  واالإ�شبانية 
الدرا�شات االأخرى مع العمل على 
املجال  هذا  ويف  الن�رس  م�رسوع 
وكتب  ال�شعر  كتب  بن�رس   �شنق�م 
نقد ال�شعر ون�رس جملة " البيت " 
مع برجمة العديد من اللقاءات 
واملهرجانات  كامللتقيات 
وال�ر�شات  والندوات 
املختلفة حيث ت�جد 
كبرية  جمم�عة 
يجري  ما  منها 
اجلزائر  يف 
ومنها  العا�شمة 
يف  يجري  ما 
االأخرى  ال�اليات 
م��شحا  اأننا حددنا 
ال�شعر  بيت  يف  روؤى 
اجلزائري  الإعادة اكت�شاف ال�شعر 
الق�شايا  اإىل  و�شنع�د  اجلزائري  
القدمية  والنقدية  ال�شعرية 
وااللكرتوين  ال�رقي  الن�رس  مع 
االأن�شطة  مع  اجلزائري  لل�شعر 
اجلماهريية  عن طريق تخ�شي�س 
بهدف  ومهرجانات  ملتقيات 
ال�شعر  جنم  �شناعة  اإىل  الع�دة 
تخ�شي�س  مع  والنقد  واالإبداع 
ق�شايا  ملعاجلة  وور�شات  ندوات 
ربط  مع  وال�شحفيني  الكتاب 
الرتبية  م�ؤ�ش�شات  مع  العالقة 
ولكافة  للطفل  "ال�شعر"  لع�دة 

اأفراد املجتمع .   

 فني عا�شور : العمل على اإن�شاء معجم  

  م�شاركة 25 حما�شرا يف ملتقى راهن ال�شعر اجلزائري اأيام 19 و20 و21 بالعا�شمة   
بيت ال�شعر اجلزائري يختلف عن بيوتات ال�شعر حلاكم ال�شارقة
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للمخرج العربّي العراقّي »�سمري جمال الّدين

فيلم »الأودي�صا العراقّية« ملحمة من مالحم الإن�صان العربّي يف الع�صر احلديث
اأُتيحت يل فر�سة ممّيزة كي األتقي باملخرج العربّي 

العراقّي »�سمري جمال الّدين« الذي يحمل اجلن�سّية 
ال�ّسوي�سرّية،وكان هذا الّلقاء يف العا�سمة الأردنّية عمان يف 
 Al : حفل عر�س فلمه الوثائقي الأخري » الأدوي�سا العراقّية
برعاية  لالأفالم  الأردنية  امللكّية  يف   ،«  Odyssa al Iraqiya

ال�سفارة ال�ّسوي�سرّية يف عمان وح�سور ال�ّسفارة العراقّية 
يف عمان،وح�سور نخبوّي من الأكادمييني والّدبلوما�سيني 

والإعالميني والفنانني واملهتمني من الأردنيني وال�ّسوي�سريني 
واجلالية العراقّية يف الأردن،وهذا الّلقاء اأتاح يل فر�سة 
حلديث ممتع معه حوله فلمه وفكره ال�ّسينمائّي مّما عّمق 

فكرتي عن هذا الفيلم الذي ي�سلح لأن يكون اأمنوذجًا 
للمالحم العربّية التي يعي�سها الإن�سان العربّي قهراً يف 

الع�سر احلديث حتت تراكم عمالق من القهرّيات والّتحديات 
واملوؤامرات والعوا�سف العاتية التي ع�سفت بالأّمة العربّية 
والإ�سالمّية،وحّولت حيوات مواطنيها اإىل هجرات ومعاناة 

وفقد ومكابدة و�سنك وحرمان واأمل مو�سول.

بقلم د.�سناء ال�سعالن / 
الأردن

املخرج: الفيلم هديتي لبنتي

الفيلم؟  هذا  اأجنزَت  ملْن  �س�ألته  عندم� 
قد  ترّدد،وك�أّنه  اأو  تفكري  دون  اأج�بني 
زمن  منذ  ال�ّس�ؤال  لهذا  الإج�بة   ح�ّض 
ابنتي؛فه�  لأجل  اأجنزته  »لقد   : ط�يل 
اأم�م  اأّنني  عرفُت  له�«.عنده�  هديتي 
وح�س�رته  واأهله  ذاته  ي�ّثق  مبدع 
الأجي�ل  ولأجل  الّت�ريخ  لأجل  وفكره 
من  الق�دم  يف  عنده  املتمّثلة  الق�دمة 
الف�س�ل  اإىل  ق�دين  ابنته،وهذا  م�ستقبل 
اأن  قبل  حتى  الفيلم  هذا  ح�ل  اأكرث 
اأ�س�هده ل �سيم� بعد اأن ق�ل للجميع يف 
ملحمتي   »: الفيلم  عن  حديثه  معر�ض 
دي�ره  اإىل  ع�د  »اأودي�سي��ض«  تنتهي،  لن 
»بينل�بي«  وجدت  واأن�  »بينل�به«،  واإىل 

خ��ستي يف �س�ي�ضا. 
ب�إنع�م  ك�ماًل  الفيلم  �س�هدُت  اأن  بعد 
كبري وتفّكر عميق بدا يل اأّن هذا الفيلم 
 ً� املمّيز لي�ض -فقط - متثياًل ذكّي�ً وخ��سّ
وممّيزاً خل�س��سّية الّتجربة العراقّية يف 
يُعر�ض  فيلم  الع�ض احلديث من خالل 
اللّهجة  من  بخليط  العربّية  ن�سخته  يف 
ب�للّغة  الأحداث  على  والّتعليق  العراقّية 
ح�ل  اأحداثه  الف�سيحة،لتدور  العربّية 
دروب  �سّتى  يف  عراقّية  اأ�ضة  حك�ية 
احل�ل-  حقيقة  -يف  ه�  اأقداره�،اإّن� 
احلي�ة  لتجربة  واأعمق  اأكرب  ت�سّ�ر 
العربّي  الإن�س�ن  يعي�سه�  التي  امللحمّية 
يف �سّتى اأقط�ر ال�طن العربّي ويف من�فيه 
وفق  الختي�رّية  اأو  الق�ضّية  ومه�جره 
الإن�س�ن  اأحي�ن�ً؛فهذا  ال�ّسخ�سّي  قراره 
العراقّي يف هذه »الأودي�س�« ه� الإن�س�ن 
الأ�سم�ء  اختلفت  ب�متي�ز،واإن  العربّي 
الأحداث؛ف�مل�آلت  اأو  الّتف��سيل  اأو 

ذاته�،والأمل ذاته،واجل�ع نف�سه.
الفيلم  هذا  تف��سيل  يت�بع  فمن    
ة  خ��سّ ا�ستثم�رات  من  فيه�  م�  بكّل 
الّدين  جم�ل  �سمري  ع�ئلة  لإرث 
ف�ت�غرافّية،وت�سجيالت  �س�ر  من 
�س�تّية،ومق�بالت  فيلمّية،واأح�ديث 
ال�ّسخ�سّية  ع�ئلته  �س�ر  يرى  م�سّ�رة 
بتف��سيله� الّذاتّية مع اختالف الأ�سم�ء 
�ر والأم�كن،ولكّنه� املع�ن�ة ذاته�. وال�سّ

تقاطعات مع التغريبة 
الفل�سطينية

-اإّب�ن  الفيلم  هذا  عر�ض  ح�ضُت  لقد 
لالأفالم  الأردنّية  امللكّية  يف   عر�سه 
عم�ن-برفقة  الأردنّية  الع��سمة  يف 
بع�ض اأفراد ع�ئلتي،وكم اأث�ر هذا الفيلم 
واحد  كّل  اأث�ر يف  كم�  �سج�ن!  فين� من 

ة!واأطلق  اخل��سّ �سج�نه  احل�س�ر  من 
نف�سي  ا�ستدعى يف  لقد  ذكري�ته؛  �سج� 
اأ�ضتي  من  احل��ضين  اأنف�ض  ويف 
ال�ّسعب  مع�ن�ة  من  م�س�بهة  تف��سيل 
الفل�سطينّي،وتهجريه،وتقطيع اأو�س�له،بل 
�ر الف�ت�غرافّية يف هذا  اإّن كثري من ال�سّ
الفيلم قد ا�ستدعت �س�راً  م�س�بهة له� 
اأ�ضتي  لأفراد  �س�ر  حيث  ذاكرتي  من 
ال�ّسق�ء  و�ضوب  وامله�جر  املن�يف  يف 
من  ق�ضاً  ُهجروا  اأن  بعد  واملع�ن�ة 
فل�سطني يف ع�م 1984 بعد اأن ه�جمت 
يف  الآمنة  قريتن�  هي�نّية  ال�سّ الع�س�ب�ت 
حتى  اأهله�،وق�سفته�  اخلليل،وطردت 
ذاته�  �ر  ال�سّ ب�لأر�ض،اإّنه�  جلّه�  �سّ�ت 
اأمي  راأيته� يف دف�تر �س�ر  التي لط�مل� 

وجدتي والكثري من اأفراد ع�ئلتي.
له  مّم�  الكثري  ا�ستدعى  الفيلم  هذا      
اأنف�ض احل��ضين وفق  ي�ستدعيه يف  اأن 
م� ق�ل�ه �ضاحة وعالنّية، وعرّبوا عنه 
اأُثري  الذي  واملعّمق  الّط�يل  الّنق��ض  يف 
مع املخرج �سمري جم�ل الّدين يف جل�سة 
ة على ه�م�ض عر�ض الفيلم  ح�ارّية خ��سّ

يف امللكّية الأردنّية لالأفالم.
   وبذلك يل اأن اأق�ل اإّن املخرج املمّيز 
�سمري جم�ل الّدين ينطلق من ح�س��سّية 
ذاتّية و�س�لً اإىل ك�نّية الّتجربة الإن�س�نّية 
اإذا م� ت�س�بهت ظروفه� ومعطي�ته�،ويبدو 
اأّنه ي�سدر من قن�عة ن��سجة مف�ده� اأّن 
النطالق اإىل الع�ملّية والك�نّية ل يك�ن 
دليل  الّذاتية،وخري  يف  الإغراق  من  اإّل 
على ذلك اأّن كّل الذين اأبدع�ا يف الفن�ن 
من  انطلق�ا  اإّن�  وزم�ن  مك�ن  كّل  يف 
الإغراق يف ذاتي�تهم وحملي�تهم،لي�سكل�ا 
الع�ملّية،والذين  نح�  رحبة  دروب�ً  منه� 
ن�سمّيهم ع�ملي الإبداع هم يف احلقيقة 

حملي�ن حّد الّنخ�ع.

حفريات يف الذاكرة

ف�سمري جم�ل الّدين يف فيلمه » الأودي�س� 
لتجربة  روؤيته  قّدم  الذي  العراقّية« 
اأ�ضته،اإّن�  ذاكرة  العراقّي عرب  ال�ّسعب 
اإعالمّي  اإبداعّي  م�ضوع  يف  يفّكر  ك�ن 
حي�ة  من  ك�ملة  حلقبة  ي�ّثق  عمالق 
ال�ّسعب العراقّي،ويل اأن اأق�ل بثقة كبرية 
اأن  ا�ستط�ع  ذلك؛فقد  يف  جنح  قد  اإّنه 
مقّد�سة  حقيقة  على  جميع�ً  بن�  يقف 
ق�له� لن� يف اآخر م�سهد من فيلمه حيث 
ب�س�ته  فيلمه  ينهي  وه�  بحكمة  ق�ل 
اأن  بعد  ب�حلزن  املرتع  ال�ّسجي  الّرخيم 
روى اأحداثه كلّه� :« »لن ميكنَك ت�سكيل 

م�ستقبلَك ل� كنَت ل تعرف م��سيَك«.
ال�ث�ئقّي  الفيلم  هذا  يقّدم  ه�  اإذن 

عراقّي  ولكّل  له  اإطاللة  يك�ن  اأن  بغية 
اخلط�ات  امل�ستقبل،ل�ست�ضاف  على 
جمّرد  بذلك  يك�ن  فيه،فال  ال�سحيحة 
حتى  اأو  له  م�ؤّرخ  اأو  حلدث  ن�قل 
بق�س�سه  لل�سّم�ر،يحّدثهم  �سمرياً 
املنك�ب،ويرثي  �سعبه  الب�ئدة،وب�أجم�د 
هذا  ب�نته�ء  الهدف  اأح�الهم،وينتهي 
ال�ّضد.يل اأن اأق�ل اإّن �سمرياً ذلك الفن�ن 
وطنه  لأجل  فنه  �سّخر  الذي  املتمّيز 
علين�  فيه:«  مبلء  يق�ل  اأن  اأراد  العراق 
الّت�ريخ،لنعرب  هذا  من  العربة  ن�أخذ  اأن 
كم�  الق�دم  امل�ستقبل،ون�ست�ضف  اإىل 
وب�سعبن�:ف�مل��سي  وبت�ريخن�  بن�  يليق 
لي�ض  َعرْبة  من  ف�ئدة  العربة،ول  يحمل 

فيه� ِعربة«.
اإن   - الفيلمّية  امللحمة  املميز يف هذه 
جديداً  نط�ً  تقّدم  اأّنه�  الّتعبري-  ج�ز 
الإن�س�نّية-  الّروؤية  من  ودوؤوب�ً  وجريئ�ً 
بزوغه�  �ضاحة  تعلن  التي  ال�ّسينم�ئّية 
انت�س�راً  املعي�سة  والّتجربة  الّذاتّية  من 
خ��ض  ن�ع  احلقيقّية،اإّنه�  اإىل  لل��س�ل 
التي  اجلميلة  الفكرّية  الغن��سّية  من 
من  احلقيقة  اإىل  لل��س�ل  الّذات  جتّرد 
منطلق اأّن الّذات جزء من املكّ�ن الأكرب 
الّذات هي  معرفة  واحلق�ئق،واأّن  للك�ن 
يبحث  مل  الع�مل،ولذلك  اإىل  الّطريق 
�سمري جم�ل الّدين عن الإج�ب�ت خ�رج 
ليبحث  بعمق  فيه�  غ��ض  ،بل  ع�امله 
والع�ّمة،بعد  ال�ّسخ�سّية  الإج�ب�ت  عن 
اأن ا�ستط�ع اأن ي�ستثمر فكر جّده الّرجل 
من  اأكرب  ك�ن  الذي  املتدّين  ال�ّسيعّي 
احلرّية،وترك  اأ�ضته  انغالق،فعلّم  اأّي 
واأبن�ئه  بن�ته  اأم�م  مفت�حة  اخلي�رات 
بحّقهم  عميق  واإمي�ن  مب�س�واة  جميع�ً 
ب�لختي�ر والنتق�ء واّتخ�ذ الّدروب التي 

يريدونه�.

كيف تغرّي ال�ّسرق الأو�سط؟

الأو�سط؟  ال�ّضق  تغرّي  كيف  ي�س�ألن�  اإّنه 
وكيف تغرّيت املعطي�ت؟ وكيف ت�ّضدت 
الّت�أويالت  على  الأ�سئلة  ويفتح  اأ�ضته؟ 
الإج�ب�ت  ن�سيغ  اأن  لن�  جميعه�،ويرتك 
يف اإزاء الّظروف امل�س�بهة التي ه�جمت 
الإن�س�ن العربّي يف اأوط�نه جميعه� على 
اختالف اأ�سك�ل مع�ن�ته،وحدود ظروفه 
وحتّدي�ته وانك�س�راته.اإنه يطرح الأ�سئلة 
رفيقه  قبل  من  طرحه�  كم�  امل�سنية 
الإغريقّي  الق�ئد  والرّتح�ل  ال�ّست�ت  يف 
اأن  لن�  »اأودي�سي��ض«،ويرتك  ال�ّسهري 
هي  تبحث  اأن  الإج�ب�ت،اأو  عن  نبحث 

عّن�.
   لي�ض من الفطنة ب�أّي �سكل من الأ�سك�ل-

وفق راأيي املت�ا�سع- اأّن نعتقد اأّن هذا 
العراقّي-  الّتهجري  عن  فيلم  ه�  الفيلم 
وفق م� قراأت يف الكثري من الّت��سيف�ت 
وت�سخيف  تب�سيط  فهذا  الفيلم-  لهذا 
وه�  املخرج  اأّن  الفيلم؛اأعتقد  لفكرة 
ك�تب الّن�ض كذلك و�س�حب الفكرة اإّن� 
العراقّي،واأن  امل�سهد  يرقب  اأن  اأراد 
مب�سداقّية  ي�ّثقه  فيه،واأن  كلمته  يق�ل 
احلقيقة،وتتيه  ت�سيع  ل  كي  وعدالة 
الأحالم،ويُغنب  الّتف��سيل،وتُ�ضق 
�سكله�  يف  العراقّية  الإن�س�ن؛ف�لق�سية 
يتن�وب�ن  لجئني  م�سكلة  لي�ست  احل�يل 
اأ�سق�ع  والب�ؤ�ض يف  على املع�ن�ة والأمل 
العراق،اأو  من  تهجريهم  بعد  الّدني� 
اإراداتهم ل�سبب ق�هر  هروبهم منه وفق 
وينه�ر  يُ�ضق  ق�سّية وطن  لآخر،اإّنه�  اأو 
ويهّجر اأهله ،ويطم�ض ت�ريخه،ول بّد من 
ل�سرتداد  اأزمته  يف  ج�نبه  اإىل  ال�ق�ف 
اأّمة  خ�س�رة  هي  ف�خل�س�رة  نف�سه،واإّل 
و�سعب وت�ريخ وح�س�رة،ل جمّرد خ�س�رة 

�سخ�سّية لأّي اإن�س�ن ك�ن.

حكاية هجرة

عرب  العمالقة  فكرته  طرح  قد  وه� 
منذ  تهّجرت  التي  اأ�ضته  حك�ية 
كم�  امل��سي  القرن  من  ال�ّستينّي�ت 
اإن�س�ن  ماليني  خم�سة  نح�  ت�ّضد 
اأ�سق�ع  يف  مكرهة  عراقّي،و�س�حت 
ظبي،واأوكالند  اأب�  اإىل  الأر�ض،ف�متدت 
اأجنل��ض،وب�ف�ل�،ولندن،  �سيدين،ول��ض 
وب�ري�ض،وم��سك�،حتى مل يبق من اأ�ضته 
العراق،عنده�  وطنهم  يف  القليل  اإّل 
امل��سي  اإىل  الّدين  جم�ل  �سمري  يع�د 
امللحمة  هذه  عر�ض  ،وقد  لي�ستح�ضه 
كّ�نت  ف�س�ل  ثالثة  دوائر،اأّي  ثالث  يف 
جم�ل  �سمري  يبداأ  برمته؛اإذ  الفيلم 
ودوره  جّده  �سرية  ب�ضد  فيلمه  الّدين 
الربيط�يّن.  ال�ستعم�ر  �سّد  الّن�س�ل  يف 
ويف الف�سل الث�ين يتتّبع م�ج�ت متت�لّية 
اإىل  الع�ئلة  اأفراد  �سعى  ،اإذ  الهجرة  من 
اأ�سق�ع  يف  اآمنة  مالذات  عن  البحث 
النقالب�ت  من  �سل�سلة  من  هرب�ً  الّدني� 
ال�ّستيني�ت  يف  امل�س�دة  والنقالب�ت 
امل��سي،اأم�  القرن  من  وال�ّسبعينّي�ت 
على  فيق�م  الفيلم  من  الأخري  الف�سل 
�سه�دات م�سّ�رة من اأهل �سمري واأق�ربه 
،وهي �سه�دات مره�نة ب�ث�ئق ن�درة من 
له من لقط�ت  اأر�سيفه اخل��ض،ومّم� ح�سّ
له� من  �سينم�ئّية ووث�ئقّية واأر�سيفّية ح�سّ

�سّتى اأرج�ء املعم�رة.
   وقد ا�ستدعى �سمري جم�ل الّدين يف 
هذا الفيلم قدراته الإخراجّية العمالقة 

يقّدم  كي  فيه�  ة  اخل��سّ والّذكّية،وروؤيته 
جذاذات   من  �سكله  الذي  الفيلم  هذا 
اأرج�ء  يف  امل�ستتة  ع�ئلته  ذكري�ت 
�س�فر  اأن  املعم�رة،بعد  من  خمتلفة 
ملئ�ت ال�ّس�ع�ت كي يلتقي من ا�ستط�ع 
اأعم�مه  اأق�ربه:  من  بهم  يلتقي  اأن 
غري  واأخته  عم�مته  واأبن�ء  وعّم�ته 
ال�ّسقية يف اأمريك� وم��سك� وني�زيالندا 
ق�سى  اأّنه  عن  وفرن�س�،ف�ساًل  والعراق 
م�دته،وبذلك  جمع  يف  ك�ملة  �سن�ات 
التي  ة  اخل��سّ »اأودي�سته«  يف  اأبحر 
وثيقة  لتك�ن   3D(( ثالثة  ب�أبع�د  كّ�نه� 
الّرغم  ك�مل.وعلى  ع�ض  على  �س�هدة 
دقيقة   162 لـ  امتّد  الذي  الفيلم  اأّن  من 
من العر�ض اإّل اأّنه ك�ن مرّكزاً يف حم�ره 
ي�ع  الأ�س��سّي،ومل يعلق يف الّت�سّتت وال�سّ
ط�ئل  ل  الذي  وال�ستطراد  والّتكرار 
انتق�ئّي�ً  يك�ن  اأن  ا�ستط�ع  منه،وبذلك 
يف الّتف��سيل هروب�ً من م�أ�س�وّية ال�ق�ع 
وال�ّسخ��ض  الكثرية  الأحداث  �ضك  يف 
فنّية  قيمة  دون  الفيلم  يف  امل�ستدعية 
من  الّرغم  ل�ج�ده�،على  ت�ريخّية  اأو 
اأو  ذاكرته  اأو  املخرج  حي�ة  يف  قيمته� 

اأر�سيف اأ�ضته.

البطل احلقيقّي هو الّزمن 
والإن�سان

ه�  العمل  هذا  يف  احلقيقّي  البطل 
تق�طع  يف  ومع�ن�ته  والإن�س�ن  الّزمن 
يتن�ول  واإن�س�ين  وجغرايّف  ت�ريخّي 
اأ�ضة عراقّية منذ ال�ّستيتن�ت من القرن 
�سمري  اأ�ضة  الآن،وهي  حتى  امل��سي 
امتداد  نعي�ض على  الّدين،وبذلك  جم�ل 
عر�ض الفيلم قرن ك�مل من حي�ة اأ�ضته 
العراقّي  الّت�ريخ  من حتليل  مبتغ�ه  وفق 
ح��ض  بني  القرن،واملق�رنة  هذا  يف 
العراق وم��سيه القريب،وا�ستدع�ء كثري 
يف  واملعطي�ت  واحلق�ئق  ال�ق�ئع  من 
يف  الّنظر  اإع�دة  لأجل  واحدة  م�س�حة 
للّدرب  بت�سّ�ر جديد  امل��سي،واخلروج 
اأو  املن�س�د  اأو  امل�أم�ل  امل�ستقبلّي 

املت�ّقع اأو تف�سري املفرت�ض منه.
   والفيلم ي�ستدعي اأجن��س�ً خمتلفة من 
حّية  مق�بالت  والفن�ن،؛ففيه  الّتقني�ت 
اإر�سيف�ً  يت�سّمن  روايته،كم�  اأبط�ل  مع 
املرّكبة،ف�ساًل  �ر  ال�سّ من  عمالق�ً 
الف�ت�غرافّية  �ر  ال�سّ بني  املزج  عن 
وتقنّي�ت  الأر�سيفّية  واللّقط�ت  القدمية 
الّتقنية  ل�سيم�  احلديثة  اجلرافيك�ض 
ا�ستدع�ء  عن  الأبع�د،ف�ساًل  الثالثّية 
التي  الع�د  اآلة  على  العربّية  امل��سيقى 
اآخر  حتى  ك�ملة  الفيلم  اأج�اء  رافقت 

الفيلم  املخرج  ينهي  عندم�  منه  حلظة 
حيث  كلّه  العمل  لهذا  املفت�ح  بجملته 
يق�ل:« »لن ميكنَك ت�سكيل م�ستقبلَك ل� 
كنَت ل تعرف م��سيك«،وه� ميزج هذه 
بر�سمه�  الفيلم  هذا  يف  الّركن  اجلملة 
ب�خلّط العربّي املتحّرك على ال�ّس��سة، 
بعد اأن ترك ال�ّضد يف هذا الفيلم ين�س�ح 
بحرّية عرب امتداد الفيلم عرب 162 دقيقة 
عر�ض،اإذ ترك العن�ن لأبط�ل فيلمه من 
اأم�م  وراحة  بحرّية  ليتحّدث�ا  اأق�ربه 
عد�سة الك�مريا يف طريقة اأ�سبه م� تك�ن 
ب�لّتحقيق الأنرثوب�ل�جّي،اأو العرتاف�ت 
للحق�ئق  الك��سف  الب�ح  الّت�ريخّية،اأو 
هذا  غلّف  تف�سري،وقد  اأو  تزوير  دون 
�دق ال�ّسفيف  الب�ح كلّه،وهذا ال�ّضد ال�سّ
اأنف�ض  يف  �سدر  الذي  الّراوي  ب�س�ته 
ال�س�معني بكّل م� فيه من حنني و�سجن 
القلب  يحّرك  �س�ت  وفقد،وه�  ووجع 
وامل�س�عر يف جّل تف��سيل الفيلم،ل�سيم� 
ب�أخته �سهري  اأو لق�ئه  يف لق�ئه مع عّمه 
ب�أقرب�ئه عندم�  بلق�ئه  ال�سقيقة،اأو  غري 
اجتمع�ا جميع�ً لروؤية الفيلم قبل عر�سه 
ال�ّسينم�،اأو يف غريه� من  �س��س�ت  على 
يعّج  التي  الّرقيقة  الإن�س�نّية  امل�س�هد 

الفيلم به�.

منجز ملحمّي �سخم

منجز  ه�  العمل  هذا  اإّن  الق�ل  يبقى 
الّدين  اأخذ �سمري جم�ل  ملحمّي �سخم 
اأّي  دون  وحده  ينجزه  اأن  ع�تقه  على 
اأّن  من  الّرغم  على  خ�رجّية  م�س�عدة 
اأن  رف�ست  الإنت�ج  �ضك�ت  من  الكثري 
بعيداً  راأته  لأّنه�  عليه  تنفق  اأو  تنتجه 
عمل  الّربحّية،وه�  طم�ح�ته�  عن 
جه�د  اإىل  الأمر  حقيقة  يف  يحت�ج 
جم�ل  �سمري  عمالقة،ولكن  م�ؤ�ّس�سية 
نف�سه  على  يتفّ�ق  اأن  ا�ستط�ع  الّدين 
يف  العمل  من  عقدين  امتداد  على 
اأفالمه  عمله يف  ج�نب  اإىل  الفيلم  هذا 
امتداد  على  اأخرجه�  التي  الأخرى 
اأن  ا�ستط�ع  الإخراجّية،كم�  م�سريته 
العمل  هذا  ينجز  ذاته،واأن  على  ينت�ض 
ن�سختني:عربّية  يف  �سدر  الذي  الفريد 
الأوىل  للمّرة  ُعر�ض  واإجنليزّية،وقد 
يف  ال�ّسينم�ئّي،ثم  ت�رونت�  مهرج�ن  يف 
اأب� ظبي ب�سيغتني:الأوىل وفق  مهرج�ن 
الأوىل  ب�سيغته  للفيلم  م�سّمم  ك�ن  م� 
ب�لعر�ض  والث�ين  الثالثة،  الأبع�د  بتقنّية 
الّتقليدّي مع ترجمة اإنكليزية،اإىل ج�نب 
اأّنه عر�ض ب�حتف�ء كبري يف اأم�كن اأخرى 
والع��سمة  ال�ّس�ي�ضّية  الع��سمة  مثل 

الأردنية، وبرلني،وغريه�. 
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اأحدث عالجات للبوا�صري
تتم عملية اإزالة البوا�سري بالكي البارد عن طريق ا�ستعمال جهاز، وهو عبارة عن قطعة بال�ستيكية طبية حتتوي على �سائل النيرتوجني 

الطبي وهو بالغ الربودة، اإذ ت�سل درجة حرارته اإىل 60 درجة مئوية حتت ال�سفر.

الفريزر  يف  اجلهاز  يو�ضع  حيث 
ملدة �ضاعتني قبل اإجراء العملية 
الإ�ضارة  من  بد  ول  الأقل،  على 
كافية  كمية  و�ضع  يتم  اأنه  اإىل 
اجلهاز  على  الطبي  املزلق  من 
داخل  انزلقه  عملية  لت�ضهيل 
الأ�ضبع  اإدخال  يتم  ثم  ال�رشج، 
يف  بارد  وهو  للجهاز  ال�رشجي 
املري�ض  يكون  حينما  ال�رشج 
بو�ضعية  جانبه  على  م�ضتلقياً 
الركبة  يثني  بحيث  له،  مريحة 
اجلهاز  يدخل  ثم  ال�ضدر،  نحو 
القاعدة  تالم�ض  بحيث  بلطف، 
له ال�رشج من اخلارج،  اخلارجية 
تربيد  على  الربودة  تعمل  بحيث 
ثم  والداخل،  اخلارج  من  ال�رشج 
اأي  على  تدريجي  ب�ضكٍل  تق�ضي 
اأو  �رشوخ،  اأو  التهاب،  اأو  نزيف، 
واإعادة  التربيد  بواط�ضة  بوا�ضري 

ال�رشجية  الأن�ضجة  ترميم 
لإعادتها  وتهيئتها 

الطبيعّية،  حلالتها 
احلر�ض  مع 
ترك  على 
ز  جلها ا

خل  ا د
ج  ل�رش ا

 10 ملدة 
اأن  اإىل  دقائق 
درجة  ت�ضل 
اإىل  حرارته 

حرارة  درجة 
علماً  اجل�ضم، 

ي�ضعر  اأن املري�ض 
اليوم  من  بالتح�ضن 

اجلهاز،  ل�ضتعمال  الأول 
اإىل  بالعالج  التح�ضن  وي�ضتمّر 
يف  متاماً  البوا�ضري  تختفي  اأن 

�ضبوع  الأ
ين  لثا اأق�ضى ا ح�ضب كحٍدّ 

�ضعاعاً  الطبيب  ين�ضئ  البا�ضور.  

تيار  بتمرير  وذلك  الليزر،  من 
طريق  عن  قوي  كهربائي 
خمتوم  اأنبوب 
يحتوي على ليزر 
غاز ثاين اأك�ضيد 
 ، ن بو لكر ا
يتم  بحيث 
هذا  دمج 
الغاز مع التيار 
 ، ئي با لكهر ا
الذي  الأمر 
اإنتاج  اإىل  يوؤدي 
من  �ضيق  �ضعاع 
وعدمي  ال�ضوء 
اللون، اإل اأّن الطبيب 
ي�ضيف اإليه �ضوءاً اأحمر 
بحيث  روؤيته،  من  ليتمّكن 
طريق  عن  الليزر  �ضعاع  مير 
للمنطقة  املرايا  من  �ضل�ضلة 

الطبيب.  �ضي�ضتعملها  التي 
املري�ض  بتخدير  الطبيب  يقوم 
ي�ضتلقي  بحيث  رابعاً،  تخديراً 
التنف�ض  من  ليتمكن  ظهره  على 
يحقن  ثم  طبيعية،  بطريقة 
بتخدير  ال�رشج  منطقة  الطبيب 
�ضعور  عدم  ل�ضمان  مو�ضعي، 
ي�ضتيقظ،  بالأمل حينما  املري�ض 
البوا�ضري  الطبيب  يف�ضل  بحيث 
خالل  من  والداخلية  اخلارجية 
الأمر  ال�رشج،  جلد  من  ج�رش 
البا�ضور  تبخري  اإىل  يوؤدي  الذي 
الداخلي مع زاوية �ضعاع وا�ضعة، 
البوا�ضري  ا�ضتئ�ضال  حال  يف  اأّما 
�ضعاع  ي�ضتخدم  فاإّنه  اخلارجية 
البا�ضور،  من  للتخلّ�ض  القطع 
هذا  اأّن  اإىل  الإ�ضارة  من  بّد  ول 
ال�ضتئ�ضال  يف  يتوفر  ل  ال�ضعاع 

اجلراحي

اخلر�صوف

لتقليل  جيداً،  الطفل  تدفئة 
خا�ضًة  الربد،  بنزلت  �ضعوره 
تقدمي  ال�ضتاء.  ف�ضل  يف 
كان  فاإذا  للطفل،  ال�ضوائل 
ذلك  يكون  ر�ضيعاً  الطفل 
من  اإ�ضافية  وجبًة  باإر�ضاعه 
القليل  اإ�ضافة  اأو  احلليب، 
الأطعمة  اإىل  املاء  من 
مع  ال�ضلب،  القوام  ذات 

امل�رشوبات  اإعطائه  جتنب 
التي  امل�رشوبات  اأو  الغازية، 
جتّنب  الكافيني.  حتتوي 
الّزكام،  اأدوية  الطفل  اإعطاء 
املوجودة يف ال�ضيدليات دون 
ا�ضت�ضارة الطبيب، خا�ضًة اإذا 
كان عمر الطفل يقّل عن العام 
الطفل  اإعطاء  العام.  ون�ضف 
ك�ضوربة  الدافئة،  ال�ضوائل 

اخل�ضار،  �ضوربة  اأو  الدجاج 
ومغلي البابوجن، فذلك يُخّفف 
تقّرح احللق، واحتقان الأنف. 
الطفل  راحة  على  احلفاظ 
حمام  عمل  الإمكان.  قدر 
دافئ له لتخفيف �ضعوره باآلم 
اجل�ضم، الناجتة عن الإ�ضابة 

بالزكام واأعرا�ضه

اأكل الأوراق الزهرية طازجة اأو مطبوخة يقلل من الكولي�ضتريول 
يف الدم كما يخفف من اأ�رشار مر�ض ت�ضلب ال�رشايني اأو �ضفائه، 
عامة  ب�ضفة  للج�ضم  عام  ومقٍوّ  املرتفع  الدم  �ضغط  من  ويقلل 

ومطهر  ال�ضهال  ويعالج  للجن�ض  ومقٍوّ  خا�ضة  ب�ضفة  والقلب 
ا�ضتخدام  على  الأ�ضخا�ض  من  العديد  ويعتمد   . والأمعاء  للمعدة 

درا�ضة  توجد  لكن ل  الكولي�ضرتول،  لعالج  الأع�ضاب  اأنواع خمتلفة من 
كافية اأثبتت فعالية هذه الأع�ضاب يف عالج الكولي�ضرتول

ت�صخم الربو�صتاتا وعالجها 
الربو�ضتاتا والعياذ باهلل هو مر�ض ي�ضيب الرجال وهو مر�ض خطري ي�ضاب به الرجل 
ت�ضخم   : وعالجه  املر�ض  هذا  ا�ضباب  اليوم  لكم  اقدم  و�ضوف  الربعني  عمر  بعد 
الربو�ضتات هو ت�ضخم حميد يف غدة الربو�ضتات ويحدث عند الرجال عادة بعد �ضن 
الأربعني مما قد يوؤدي اإىل ت�ضييق بطيء يف جمرى البول م�ضبباً �ضعوبة يف التبول، وهناك 
اإح�ضائيات عاملية ت�ضري اىل اأن ت�ضخم الربو�ضتات ي�ضيب املاليني من الرجال الذين جتاوزوا 
والثمانني،  اخلام�ضة  �ضن  بعد  و%90  ال�ضتني  �ضن  بعد   %40 حوايل  بن�ضبة  العمر  من  �ضنة   50
توؤثر  قد  احلالة  تلك  اأن  عن  ف�ضاًل  منهم   %50 حوايل  عند  منغ�ضة  بولية  اأعرا�ض  حدوث  مع 
على الطاقة اجلن�ضية بن�ضبة 70% وت�ضبب العجز اجلن�ضي يف حوايل 50% من تلك احلالت، 
وقد وجد اأنه غالباً ما يحدث ت�ضخم حميد اأو ت�ضخم �ضيخوخي يف هذه الغدة عند 25 
اإىل 30% من الرجال لأ�ضباب كثرية تتعلق بالوراثة وال�ضن والهرمونات وهذا الت�ضخم 
الإخراجية  العملية  فيعيق  عليه  ي�ضغط  كما  البول  جمرى  طول  زيادة  اإىل  يوؤدى 
للبول. وهذا الت�ضخم من الناحية الت�رشيحية هو عبارة عن ورم ليفي ين�ضاأ غالباً 
يف اجلزء الأو�ضط من غدة الربو�ضتات وي�ضبه اإىل حد كبري ت�ضخم اللوزتني الذي 
ي�ضبب اإعاقة يف البلع، ول تقت�رش م�ضكلة ت�ضخم الربو�ضتات على الت�ضخم ذاته اأو 
اإىل وجود احتقان وانقبا�ضات يف  تتعداه  البول، بل  الذي مينع نزول  العائق  حجم 

الربو�ضتات تعيق اأي�ضا نزول البول  

اأثبتت درا�ضة حديثة اأن الزيت امل�ضتخل�ض من بذور التني 
ال�ضوكي يلعب دوراً مهماً يف خف�ض ن�ضبة الكول�ضرتول 

واجللوكوز يف الدم ويعمل على خف�ض 
معدلت الأك�ضدة احليوية باجل�ضم، ملا لهذه 
البذور من غنى يف حمتواها من الزيت ذي 
القيمة الغذائية وال�ضحية العالية اإن الزيت 

امل�ضتخل�ض من بذور التني ال�ضوكي، وي�ضتمل 
على ن�ضبة مرتفعة من الأحما�ض الدهنية 
الأ�ضا�ضية للتغذية كما يحتوي على ن�ضبة 

مرتفعة من اأحما�ض دهنية عديدة غري م�ضبعة، 
والتي تلعب دوراً مهماً يف خف�ض ن�ضبة الكولي�ضرتول يف 
الدم، كما يحتوي هذا الزيت على ن�ضبة عالية من الفيتامينات الذاتية 

يف الدهن حيث تقوم هذه الفيتامينات بدور مهم يف التغذية الب�رشية وقد 
بداأت املغرب واملك�ضيك ذات الإنتاجية العالية من نبات التني ال�ضوكي يف التطبيق العملي لنتائج تلك الدرا�ضة 

حيث بداأت يف ا�ضتخدام خملفات ت�ضنيع التني ال�ضوكي خا�ضة البذور يف انتاج زيت غذائي عاٍل يف قيمته 
الغذائية بالإ�ضافة اإىل توجيهه اإىل اأغرا�ض دوائية وعالجية

عالج �صريع للزكام عند الأطفالفوائد زيت بذور التني ال�صوكي يف عالج الكولي�صرتول 
املاء وامللح: ويكون ذلك بخلط ن�ضف ملعقٍة كبريٍة 

من امللح، يف كوٍب من املاء الدافئ، وجعل 
الطفل يتغرغر بها، كما مُيكن عمل بخاٍخ لالأنف 
من املاء وامللح، لتخلي�ض الطفل من احتقان 

الأنف، وت�ضهيل �ضيالن املخاط والتخلّ�ض منه 
�رشيعاً. �رشاب ماء النانخة: يتّم غلي بع�ض بذور 

النانخة، يف كوٍب من املاء، ثّم ي�رشب الطفل مغلي 
النانخة على مراحل. التدليك بالثوم وزيت اخلردل: 

يجب ت�ضخني كميٍة قليلٍة من زيت اخلردل، 
مع ب�ضع ف�ضو�ٍض من الثوم، بعدها يتّم 
ا�ضتعمال اخلليط لتدليك �ضدر الطفل 
وظهره، بالإ�ضافة اإىل اجلزء اأو ال�ضطح 

اخلارجي ملنطقة احللق، وقدمي 
الطفل، وتُعترب هذه الطريقة فعالًة 

من حيث املحافظة على ج�ضم 
الطفل دافئاً، وبالتايل مكافحة 

نزلت الربد. احلليب واللوز: 
تُ�ضاف كميٌة من احلليب الدافئ 

اإىل عجينة اللوز، ويُطلب 
اأو من الطفل لعقها ثالث، 

اأربع مرات خالل اليوم، و�ضتخف حدة الزكام بفعل ذلك. الثوم: اإّن ع�ضري الثوم مفيٌد جداً لعالج الزكام، 
ولتخفيف حدة مذاقه لدى الطفل وجعله ُم�ضت�ضاغاً، يتّم تخفيفه بالقليل من املاء، اأو باإ�ضافة ملعقٍة من 

الع�ضل اإليه. الع�ضل: يُ�ضاحب الزكام يف بع�ض الأحيان الإ�ضابة بالكحة، لذا يُن�ضح بتقدمي الع�ضل للطفل يف 
هذه احلالة، كاأن يتناول ملعقًة من الع�ضل يف ال�ضباح، واأُخرى يف امل�ضاء حّتى زوال الكحة، كما مُيكن خلط 

الع�ضل مع القليل من ع�ضري الزجنبيل، اأو غلي اخلليط مع ملعقتني من ع�ضري الليمون و�رشبه

 ن�صائح للتقليل 
من اأعرا�ض الزكام
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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 

�ل�سرب مييز �مل�ؤمن من �أدعياء �لإميان
يق�ل اهلل تعاىل: }ما كان اهلل ليذر امل�ؤمنني 
على ما اأنتم عليه حتى مييز اخلبيث من 

الطيب{ اآل عمران: 179.
ويق�ل �سبحانه: }اإن مي�س�سكم قرح فقد 
م�س الق�م قرح مثله وتلك الأيام نداولها 
بني النا�س وليعلم اهلل الذين اآمن�ا ويتخذ 
الظاملني  يحب  ل  واهلل  �سهداء  منكم 
وميحق  اآمن�ا  الذين  اهلل  وليمح�س 

الكافرين{ اآل عمران: 141-140.
وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال 
ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »من يرد 

اهلل به خرياً ي�سب منه« )رواه البخاري(.
اإن   { و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  وقال 

عظم اجلزاء مع عظم البالء واإن اهلل تعاىل 
فله  ر�سي  فمن  ابتالهم  ق�ماً  اأحب  اإذا 
)رواه  ال�سخط«  فله  �سخط  ومن  الر�سا 
الرحمن  عبد  ال�سيخ  الرتمذي(.ويق�ل 
ابتلي  اإذا  »فامل�ؤمن  اهلل:  رحمه  ال�سعدي 
مبر�س اأو فقر اأو نح�ه من الأعرا�س التي 
كل اأحد عر�سة لها فاإنه باإميانه ومبا عنده 
من القناعة والر�سا مبا ق�سم اهلل له جتده 
قرير العني ل يتطلب بقلبه اأمرا يقدر له 
اإىل من  اإىل من ه� دونه ول ينظر  ينظر 
و�رسوره  بهجته  زادت  ورمبا  ف�قه  ه� 
وراحته على من ه� متح�سل على جميع 

املطالب الدني�ية اإذا مل ي�ؤت القناعة.

كيف يزول  �لهم
الهم اأو الهم�م هي اإبتالء من رب العاملني 
على  ال�سرب  على  يختربه  و  ليمتحنه  للعبد 
تعاىل  اهلل  بق�ساء  القن�ت  و  الر�سا  و  البالء 
فاإذا �سرب العبد و ر�سي بالهم فاإن اهلل يجتبيه 
الهم�م  على  ال�سرب  على  الث�ب  يجزيه  و 
التي تاأتي من م�ساكل احلياة و تذبذب عما 
كان ه� معتاد عليه ، و تختلف الهم�م من 
�سخ�س اإىل �سخ�س ، فهنيئاً ملن عظم بالئه 

و عظم �سربه فالفرج من اهلل قريب
زوال الهم يك�ن بفرج و رحمة من اهلل تعاىل 
هي  الهم  هذا  باأن  الإن�سان  ليطمئن  لكن  و 
عبده  على  تعاىل  اهلل  اأنزلها  كربة  و  حمنة 
ليمتحنه على احلياة ، لذلك على عبد ي�سرب 
و يقرتب من اهلل تعاىل و يناجيه همه و يعقد 
الهمة يف الدعاء ، و يك�ن اأي�ساً ه� اأن يق�م 
ال�سخ�س بال�سالة ركعتني ل�جه اهلل تعاىل و 
قبل الت�سليم يدع� امل�سلم ربه بتفريج همه 
و غمه ، من الأذكار و الأدعية التي يق�لها 
امل�سلم و يكرث منها يف وقت همه و كربته 
الهّم و يا كا�سف الغم  اللهم يا فرج   ( يق�ل 
فرج همي و ي�رس اأمري و اأرحم �سعفي و قلة 
حيلتي و اأرزقني من حيث ل اأحت�سب يا رب 
العاملني ( ، و اإذا اأراد الإن�سان اأن يكفيه اهلل 
ما اأهمه ي�ستحب ذكر الدعاء التايل- ح�سبي 
اهلل ل اإله اإل ه� عليه ت�كلت و ه� رب العر�س 
اأي�سا  �سبع مرات  ق�لها  ي�ستحب  العظيم-و 
دعاء تفرج الهم )ل اله اإل اهلل احلليم الكرمي 
ل اله اإل اهلل العلي العظيم ل اله اإل اهلل رب 
ال�سماوات ال�سبع ورب العر�س العظيم اللهم 
معذرتي  فقبل  وعالنيتي  �رسي  تعلم  انك 
ما  وتعلم  �س�ؤايل  فاأعطني  حاجتي  وتعلم 
اأ�ساألك  يف نف�سي فاغفر يل ذنبي اللهم اإين 
اإميانا يبا�رس قلبي ويقينا �سادقا حتى اعلم 
ورا�سني  علّي  كتبته  ما  اإل  ي�سيبني  لن  انه 

مبا ق�سمته يل يا ذا اجلالل والإكرام
لذلك على امل�سلم اأن ل يياأ�س و اأن يثق باهلل 
تعاىل باأن اهلل �سين�رسه ، عليه اأن ل يخاف 
 ، حياته  يكدر  و  يخيفه  مبا  ي�ساب  عندما 
ي�سيبه  عندما  تعاىل  هلل  يرجع  اأن  عليه 
احلزن و ي�سرب على ذلك ، على امل�سلم اأن 
ي�ساب  عندما  الهم  يعرتيه  ل  و  ي�سخط  ل 
مبر�س فاملر�س ه� كفارة امل�سلم خلطايا 

فلي�سرب امل�سلم عندما

�سروط �سالة �ل�ستخارة 
بالأخذ  يق�م  اأن  امل�سلم.  ين�يها  ن 
اهلل  بق�ساء  ير�سى  اأن  بالأ�سباب. 
الأم�ر  يف  ي�ستخري  اأن  وقدره. 
ويرّد  يت�ب،  اأن  فقط.  املباحة 
املظامل اإىل اأهلها. اأن ل ي�ستخري يف 
اأمٍر قد متّكن منه و�سار عنده امليل 
والّرغبة فيه. دعاء �سالة ال�ستخارة 
كان  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  جابٍر  عن 
ر�س�ل اهلّل �سلّى اهلل عليه و�سلّم يعلّمنا 
ال�ستخارة يف الأم�ر كلّها كما يعلّمنا 
هّم  »اإذا  يق�ل:  القراآن،  من  ال�ّس�رة 
اأحدكم بالأمر فلريكع ركعتني من غري 
الفري�سة ثّم ليقل: اللّهّم اإيّن اأ�ستخريك 
بقدرتك،  واأ�ستقدرك  بعلمك، 
فاإّنك  العظيم  ف�سلك  من  واأ�ساألك 
تقدر ول اأقدر، وتعلم ول اأعلم، واأنت 
اأّن  عاّلم الغي�ب، اللّهّم اإن كنت تعلم 
هذا الأمر )هنا ت�سّمي حاجتك ( خرٌي 
يل يف ديني ومعا�سي وعاقبة اأمري اأو 

قال: عاجل اأمري واآجله، فاقدره يل، 
وي�رّسه يل، ثّم بارك يل فيه، اللّهّم واإن 
اأّن هذا الأمر )هنا ت�سّمي  كنت تعلم 
ومعا�سي  ديني  �رٌسّ يل يف   ) حاجتك 
اأمري  اأو قال: عاجل  اأمري،  وعاقبة 
وا�رسفني  عّني،  فا�رسفه  واآجله، 
ثّم  كان،  واقدر يل اخلري حيث  عنه، 
رواه  حاجته(«،  )وي�سّمي  به،  ار�سني 
ني به(.  البخارّي ، ويف رواية ) ثّم ر�سّ
ال�ست�سارة اختلف العلماء على تقدمي 
حيح  وال�سّ ال�ستخارة،  اأم  امل�س�رة 
�سالح  بن  حممد  ال�ّسيخ  رّجحه  ما 
ريا�س  اهلل، يف �رسح  العثيمني رحمه 
احلني، اأّن ال�ستخارة تقّدم اأولً،  ال�سّ
لق�ل الّنبي �سلّى اهلل عليه و�سلّم: »اإَِذا 
… ِ ِر َفلنْرَينَْكعنْ َركنَْعتنَينْ َهَمّ اأََحُدُكمنْ ِبالأمنْ

اإىل اآخره«، ثّم اإذا كّررتها ثالث مراٍت 
ومل يتبني لك الأمر، فا�ست�رس، ثّم ما 
قلنا  واإّنا  به،  فخذ  به  عليك  اأ�سري 

من  لأّنه  مرات،  ثالث  ي�ستخري  اأّنه 
اأّنه  و�سلّم  الّنبي �سلّى اهلل عليه  عادة 
اإذا دعا، دعا ثالثاً، وقال بع�س اأهل 
يتبنّي  حّتى  الة  ال�سّ يكرر  اأّنه  العلم 
ال�ست�سارة  الأمرين. �رسوط  له خري 
الأم�ر،  راأي، وخربة يف  ذو  يك�ن  اأن 
وتاأّن، وجتربة، وعدم ت�رسع. اأن يك�ن 
يكن  مل  من  لأّن  دينه،  يف  �ساحلاً 
ويف  اأميناً،  يعّد  فال  دينه  يف  �ساحلاً 
ر�سي  َماِلٍك  بنَْن  اأَنَ�َس  عن  احلديث 
لَّى  �سَ  ِ اهلَلّ َر�ُس�َل  اإَِنّ  يَُق�ُل  عنه  اهلل 
اإِمَياَن  »ل  َقاَل:  َو�َسلََّم  َعلَينِْه  اللَّهم 
َد  مِلَننْ ل اأََمانََة لَُه َول ِديَن مِلَننْ ل َعهنْ
اإن كان غري �سالح يف دينه  لَُه«، لأّنه 
فرمبا يخ�ن والعياذ باهلل، وي�سري مبا 
فيه ال�رّسر، اأو ي�سري مبا ل خري فيه، 
به  اهلل  ما  ال�رّس  من  بذلك  فيح�سل 

عليم.

�لت�بة �ل�سادقة

وتعاىل  �سبحانه  اهلل  تعّهد  لقد 
ما  لهم  الذن�ب  بغفران  لعباده 
على  دام�ا  وما  به،  يُ�رسك  مل 
بالت�بة،  ورغبٍة  بالذنب  �سع�ٍر 
الأدلّة  من  العديُد  فهناك 
النب�ية  والأحاديث  القراآنية 
الّنا�س  تدع�ا  التي  ال�رسيفة 
ال�قت  بني  هلل  ت�بتهم  لتجديِد 
ت�اٌب  اهلل  باأن  وتفيد  والآخر، 

رحيم، يغفر الت�بَة عن عباده. 
�ساعة  يف  كثرياً  يحدُث  فقد 
من  وو�س��سٍة  للب�رس،  �سعٍف 
فا�سد  واقع  ال�سيطان، ويف ظل 
اأن ينحرف�ا للخطيئة، فاهلل خلق 
بني اآدم خّطائني، ولكن خريهم 

اهلل  اإىل  ي�ؤوب�ن  الذين  التّ�ابني 
وي�ستغفرونه. 

ت�بًة  الإن�ساُن  يت�َب  وكي 
بها  اهلل  ي�سفُح  �سادقًة  ن�س�حاً 
ب�رسوطها  الإلتزام  عليه  ذن�به، 
حيث  من  تبداأُ  والتي  جميعاً، 
الندم ال�سديد على هذا الذنِب، 
ال�سيطان  اأّن  التامة  واملعرفة 
يف تلك اللّحظة كاَن قد انت�رَس 
بعد  واأنه �سيحر�ُس فيما  عليه، 
اأن ل ينهزَم اأماَم اخلطايا لأجِل 
اهلل، ثم اأن يك�ن خمل�ساً �سادقاً 
يف ت�بِته، واأل تك�ن حتت �سغٍط 
اأحد  من  اإحراٍج  ب�سبب  اأو  ما، 
اأن  يجب  بل  النا�س،  اأو  الّدعاة 

نف�سه،  اأعماِق  من  نابعًة  تك�ن 
ل يجرُبه عليها اأحد، واأل تك�ن 
الآخرين،  اأمام  ورياًء  اّدعاًء 
ليق�ل�ا اأن فالناً تاب هلل فتك�ن 
لدنيا يريدها ل لآخرٍة يخ�ساها، 
الذنب  باتاً عن  اإقالعاً  ثّم يقلُع 
هلل  يعطَي  واأن  ارتكبه،  الذي 
باأن ما مّر عليه من فرتِة  وعداً 
يقرتَب  ولن  تتكّرر،  لن  الذن�ب 
يف  يفّكر  واأل  لها،  ي�ؤّدي  مما 
التداعياِت التي دفعتُه لرتكابها 
اأخرى،  مرًة  ينجرَف  لئاّل 
واحلاجة  الفقِر  كا�ستح�سار 
الت�بة من ذنب ال�رسقة،  حلظة 
فيعزُم عزماً ق�ياً على األ يع�د، 

واأن يحافَظ على ت�بته الّطاهرة 
نقّيًة من كل �س�ء؛ ثم ياأتي اآخر 
اأّن  وه�  واأهّمها  ال�رسوط  هذه 
كل ما حتّدثنا عنه يك�ن ما مل 
املذنبني  فبع�ُس  العبد،  يغرغِر 
لآخر حلظٍة  ت�بتهم هلل  ي�ؤجل�ن 
يف  ويتمادون  حياِتهم،  من 
عمِرهم،  فرتَة  ط�اَل  خطاياهم 
حتى اإذا ما و�سع�ا على فرا�ِس 
امل�َت  اأن  و�سعروا  املر�س، 
من  تاب�ا  لياأخذهم،  اقرتَب 
نزاع،  حالِة  يف  وهم  معا�سيهِم 
كما  مقب�لة،  غري  الت�بُة  فهذه 
عند  الت�بُة  بندها  يف  يدخُل 

قيام ال�ساعة. 
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- 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 االأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل االأخ�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 ال تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

اال�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 اال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا اال�شم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�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 االأثري

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية 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 االإ�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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�سيارات واميو ذاتية القيادة تقطع 4 ماليني ميل

اأظهرت بيانات فنية اأن ال�سيارات 
التي  القيادة  ذاتية 
يف  تطويرها  يجري 
"واميو"  م�رشوع  اإطار 
لل�سيارات ذاتية القيادة 
اإجمالية  م�سافات  قطعت 
 4 اإيل  الآن  حتي  و�سلت 
الطرق  علي  ميل  ماليني 
العامة يف الوليات املتحدة 
العامة  الختبارات  اإطار  يف 
متتد  التي  ال�سيارات  لهذه 

منذ عام 2009.
ال�رشكة  اأن  اإيل  واأ�سارت 

�سنوات،   8 فرتة  خالل  اختربت  الأمريكية 
�سياراتها ذاتية القيادة يف 23 مدينة اأمريكية يف 
ولية تك�سا�س وعلي ال�ساحل الغربي للوليات 
املتحدة، وقد احتاجت �رشكة واميو اإيل نحو 18 
�سهرا لكي تقطع �سياراتها الختبارية اأول مليون 
ميل، لكنها احتاجت بعد ذلك اإيل 6 اأ�سهر فقط 
لكي تقطع املليون ميل الرابع، وتذكر البيانات 
اأن ال�رشكة قامت موؤخرا باختبار �سيارات ذاتية 
القيادة من طراز “كراي�سلر با�سيفيكا هايربد”، 
حيث مت تطوير اأجهزة هذه ال�سيارات لتتمكن 
من التعامل مع �سيارات الطوارئ علي الطرق، 
يذكر اأن قطع الأميال علي الطرق العامة، يعني 
احل�سول علي بيانات حيوية ميكن ا�ستخدامها 

القيادة.  ذاتية  ال�سيارات  اأمان و�سالمة  لتعزيز 
“واميو”  �رشكة  ت�ستخدم  امل�سار  هذا  ويف 
خربتها علي الطرق كحافز لإجراء اأنواع اأخري 

من الختبارات.
وقد اختربت "واميو" اأكرث من 20 األف �سيناريو 
الختبارات  م�سمار  داخل  خمتلفة  قيادة 
فدان.   91 م�ساحة  علي  الواقع  بها  اخلا�س 
اأحجار  وجود  ال�سيناريوهات  هذه  وت�سمل 
اأو اخلروج املفاجئ من  الطريق  ر�سيف علي 

الطريق.
وكانت ال�رشكة قد اأجرت اختبارات لتكنولوجيا 
املحـاكاة  اأنظمة  خالل  من  الذاتية  القيادة 

مل�سـافة ت�سل اإيل نحـو 2.5 مليار ميل.

برتكيزها علي النمو املربح امل�ستدام

 
رينو‘  ’جمموعة  )Groupe renault( اأعلنت 

الدولية  خّطتها  �ست عن  لفرتة  اجلديدة 
حتمل  والتي  Drive The �سنوات  عنوان 
وتهدف   Future يل حتقيق اإيرادات �سنوية تزيد اإ

يل عن 70 مليار يورو1، والو�سول  م�س اإ من ها باأكرث  للمجموعة  ت�سغيلي 
7 باملئة بنهاية اخلّطة، مع اأ�سا�س يبلغ 5 باملائة، 
اإيجابي يف  نقدي حر  بتدّفق  التمّتع  اإيل  اإ�سافة 
 Drive The Future كل �سنة. وتتناغم خّطة
مع روؤية ’جمموعة رينو‘ املتمحورة حول توفري 
وغداً.  اليوم  للجميع،  امل�ستدامة  التنّقلية  �سبل 
ال�رشق  منطقة  يف  متنامية  �سعبية  ’رينو‘  ت�سهد 
ثالث  م�ساعفة  مبيعات  حتقيق  مع  الأو�سط 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  تقريباً  مّرات 
ولقد  املا�سية+،  اخلم�س  ال�سنوات  مدي  علي 
اأفريقيا،  يف  مركبة  األف   491 ببيع  ’رينو‘  قامت 
ال�رشق الأو�سط والهند خالل العام 2016، وحتت 
العالمة  ت�سعي  اجلديدة  ال�سرتاتيجية  اخلّطة 
ال�سيارات  بقطاع  الرائدة  الفرن�سية  التجارية 
اإيل بيع ما يزيد عن 800 األف مركبة بحلول �سنة 

.2022

تركز على ال�سوق 
اجلزائري يف 

خمططاتها

"ماهندرا" 
تفتتح مكتبًا 

بالقاهرة 
لإدارة عمليات 
�سمال اأفريقيا

   
افتتحت �رشكة ماهندرا 

الهندية التي ت�ستثمر نحو 
19 مليار دولر يف نحو 100 
دولة العامل مكتبها اجلديد 

يف القاهرة ليكون م�سئولً عن 
متابعة كافة الأعمال اخلا�سة 
بال�رشكة من جتارة املعدات 

الآلية ومعدات الزراعة 
ومولدات الطاقة ومعدات 

البناء وجتارة املحا�سيل يف 
�سمال اأفريقيا.

جاء ذلك بح�سور �ساجناي 
باتا�ساريا ال�سفري الهندي 
 Arvindيف القاهرة، و

Mathewرئي�س العمليات 
 Ashok الدولية بال�رشكة، و
Thakur رئي�س العمليات 

الأفريقية بال�رشكة، و 
Bobby Salwanرئي�س 
منطقة �سمال اأفريقيا ، 

وخمتلف م�سئويل ال�رشكة 
من دول اجلزائر واملغرب 
 Arvind وتون�س. واأكد

Mathew رئي�س العمليات 
الدولية بال�رشكة اأن �رشكة 

ماهندرا العاملية لديها اأر�سية 
قوية يف القارة الأفريقية حيث 

متتلك الآن بافتتاح مكتب 
القاهرة 4 مكاتب رئي�سية، 
ومكتب القاهرة حتديداً 

�سيعزز تواجدنا يف القارة 
اأجمع لإمياننا بدور م�رش 
القوي التي ميكن اأن تلعب 
كمحور جتارة عاملي وبلد 

ينمو اقت�سادياً ب�رشعة كبرية، 
وهدفنا احلايل العتماد علي 

اأف�سل الكوادر املحلية يف 
هذا ال�سوق الواعد لنتمكن 
من درا�سة وفهم ما يحتاجه 

عمالئنا لتقدمي اأف�سل 
املنتجات لهم التي تالئم 

احتياجاتهم.

فولك�سفاغن

34 مليار يورو ا�ستثمارات ب�سيارات امل�ستقبل بحلول 2022
اأعلنت جمموعة فولك�سفاغن الأملانية العمالقة ل�سناعة ال�سيارات، خطتها ل�ستثمار اأكرث من 34 مليار يورو 
يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة، علي التقنيات اجلديدة لت�رشيع تقدمها يف جمال ال�سيارات الكهربائية، وحتقيق 

وقال  امل�سمار.  هذا  يف  بعد الريادة  مولر،  ماتيا�س  التنفيذي  الرئي�س 
يف  الإ�رشاف  جمل�س  اخرتاع اجتماع  نعيد  "نحن  املجموعة: 

ال�سادر عن الجتماع اإيل اأن ال�سيارة"، بينما اأ�سار البيان 
�ستذهب غالبية الإنفاق بني عامي  و2022   2018

ال�سيارات  والهجينة، لتطوير  الكهربائية 
ذاتية القيادة، وتتجه اإ�سافة اإيل ال�سيارات 
 ، " غن لك�سفا فو �سانعي " باقي  مثل 
ت  ا ر ل�سيا التقليديني، لتعزيز ا
علي  تقنيات امل�ستقبل، الرتكيز 
للحاق  "تي�سال" وت�سابق  ب�رشكة 
التي  ق�سب الأمريكية  لها  كان 
هذا  يف  وتعترب ال�سبق  املجال، 

ل  التي  انبعاثات ال�سيارات  اأي  ت�سدر 
مهما  حمورا  لدي ال�رشكة الأملانية، ملوثة 

اآثار  حمو  حتاول  جايت" التي  "ديزل  ف�سيحة 
علي  ال�سوء  �سلطت  حمركات الديزل امللوثة.التي 

التي  "فولك�سفاغن"  واأعلنت  منها   جتارية  عالمة   12 متلك 
�سبتمرب  يف  و�سكودا،  وبور�س  اأ�سطولها اأودي  كامل  �ستحول  اأنها  املا�سي، 

اإيل الكهرباء بحلول العام 2030، متعهدة بن�سخ كهربائية اأو هجينة لنحو 300 طراز.
وقال املتحدث با�سم املجموعة اإنه خالل اجتماع جمل�س الإ�رشاف جري اإقرار خطة متكاملة لالإنفاق خلم�س 
�سنوات ت�سل اإيل 70 مليار يورو، ويعد هذا اأقل قليال من ال�ستثمارات التي اأُعلنت يف 2014 ملرحلة 2015/ 

2019، عندما وعدت املجموعة باإنفاق ما يقارب 86 مليار يورو.
 وكانت "فولك�سفاغن" قد اأ�سارت يف ال�سابق اإيل اأنها �ستتبع �سيا�سة متق�سفة، بعد ا�سطرارها لدفع 25 مليار 

يورو من الغرامات والتعوي�سات وكلفة ا�ستعادة ال�سيارات من الأ�سواق جراء ف�سيحة "ديزل جايت".

باري�س  بلدية  مقر  م�سوؤول يف  قال 
الفرن�سية  العا�سمة  �سلطات  اإن 
التي  ال�سيارات  حلظر  تخطط 
الحرتاق  مبحركات  تعمل 
تعمل  التي  ذلك  يف  مبا  الداخلي، 
بالديزل والبنزين. وقال كري�ستوف 
عن  امل�سوؤول  ناجدوف�سكي، 
رئي�سة  مكتب  يف  النقل  �سيا�سة 
"الأمر  هيداجلو  اآن  باري�س  بلدية 
الطويل  للمدي  بالتخطيط  يتعلق 

�ستخف�س  اإ�سرتاتيجية  خالل  من 
امل�سببة  الغازات  انبعاثات 
،اأ�ساف  احلراري"  لالحتبا�س 
الإذاعية  اإنفو  فران�س  ملحطة 
الرئي�سيني  املنتجني  اأحد  "النقل 
لذلك  احلراري  الحتبا�س  لغازات 
نخطط للتخل�س من ال�سيارات التي 
تعمل مبحركات الحرتاق الداخلي 
بوقود  تعمل  التي  ال�سيارات  اأو 

اأحفوري بحلول عام 2030".

اعتبارا من 2030

باري�س حتظر ا�ستخدام �سيارات 
البنزين والديزل 

تويوتا ُت�سارك ب�سيارة جديدة 
بالكامل يف رايل داكار 2018 

اأعلن فريق تويوتا غازو ري�سينغ عن ت�سكيلة �سائقيه للن�سخة 40 من رايل 
داكار الذي من املقّرر اأن تنطلق اأحداثه يف جانفي 2018.

�سيارته  مع   2012 العام  منذ  بها  يُ�ستهان  ل  قّوًة  الياباين  ال�سانع  �سّكل 
تويوتا هايلوك�س، اإذ ي�سعي للمناف�سة علي الفوز مع الطراز اجلديد من 
�سيارته عرب الثالثي القطري نا�رش العطية، واجلنوب اإفريقي جينيل دي 
�سبكة  ن�رشته  ما  بح�سب  وذلك  برينكي،  تن  برينارد  والهولندي  فيليريز 
موتور�سبورت ونُ�سري اإيل اأّن العطية حّقق لقبه الرابع هذا العام يف كاأ�س 
حّقق  اأنه  كما  كاونرتي"،  "كرو�س  الطويلة  ال�سحراوية  للراليات  العامل 
الفوز مّرتني يف ال�سابق يف داكار عامي 2011 و2015 و�ستبداأ املناف�سات 
تويوتا غلني هول  اإذ قال مدير فريق  لأ�سبوعني،  وت�ستمّر  يف 6 جانفي 
تعليًقا علي تواجد ثالث �سيارات لتويوتا يف داكار "نحن متحم�سون جًدا 

لفريقنا يف رايل داكار 2018".
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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, 

Compagnes emailling
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قريبا  ال�سوق اجلزائرية  يف  متواجدة  " �ستكون  "بانا�سونيك 

�شبعة موديالت للهواتف الثابتة واجلوالة تخ�ص ال�شركات والعقارات 
قريبا  اجلزائرية  ال�سوق  �ستدخل 
الثابتة  للهواتف  موديالت  �سبعة 
ال�رشكات  تخ�ص  التي  واجلوالة 
وكذلك العقارات – الفيالت واملنازل 
– حتمل عالمة »بانا�سونيك » والتي 
يتم توزيعها من طرف مركز الت�سويق 

– املن�سور – ح�رشيا . 
الذي  الت�سويق  مركز  مدير  ك�سف 
ببانا�سونيك  ر�سمي  موزع  يعتترب 
�سحفي  لقاء  يف  الدين  عز  قحام 
التي  العريقة  ال�رشكة  هذه  جديد 
ت�سنيعها  مت  منتوجات  يف  تتمثل 
بتقنيات و خدمات جديدة جند منها 
املتعلقة بالأ�سخا�ص �سعيفي ال�سمع 
’و�سول ر�سالة اإىل الهاتف الذكي اإىل 
عمله  مكان  يف  انه  رغم  ال�سخ�ص 
ات�سل  الذي  ال�سخ�ص  يعرف  حيث 

خدمات  جانب  غاىل  املنزل  يف  به 
اأخرى من بينها زر 

لختيار  ذكي 
ت  ل ت�سا ل ا
مل�ستقبلة  ا
اأو  ال�رشكة  من 

الأ�سخا�ص .
قحام  قال  و 
هذه  كل  بان 
الأجهزة الذكية 
تنتجها  التي 
 « »بانا�سونيك 
الرتكيب  �سهلة 
ال�ستعمال  و 

باملائة   100 وت�سمن 
ت�سهل  التي  اخلدمات  من  جمموعة 
متحدية  الب�رشي  ال�سمعي  الت�سال 

ت�ستجيب  وهي  املكان  و  الزمان 
خمتلف  ملتطلبات 

يف  احليوية  القطاعات 
خمتلف املجالت ، و ك�سف املدير 
العام ملركز الت�سويق بالتف�سيل عن 

ت�سكيلة هامة تت�سمن 3 حماور منها 
و  حما�رشات  ،فيديو  الت�سالت 
�سكانري بالإ�سافة اإىل عدة موديالت 
اجلوالة  و  الثابتة  للهواتف  جديدة 
وموديل   .171« اك�ص  »موديل  منها 
بي  جي  »تي  ا�سمه  قريبا  �سيطلق 
العالمة  اأن  ن�سري  اأن  600«،وبقي 
»بانا�سونيك » تتواجد باجلزائر منذ 
26 �سنة و هي ت�سمن للزبون العديد 
من منتوجات وتغطي 28 باملائة من 
جمموع ال�سوق الوطنية وهذا ما بني 
 266 ت�سويق  ومت   ،  2014 اإىل   2002
بينها  من   2014 وحدة خالل  مليون 
ت�ستحوذ  التي  اإفريقيا  و  اجلزائر 
اأوربا  و  ال�سوق  من  باملائة   48 على 

ال�رشقية ب 61 باملائة.
�سمرية بوجلطي

 رو�شيا ت�شمم �شالحا

 م�شادا لالأقمار اال�شطناعية

يعمل اخلرباء الرو�ص على ت�سميم اأ�سلحة من �ساأنها تدمري الأقمار ال�سطناعية، 

واأفادت وكالة »اإنرتفاك�ص« الرو�سية باأن نائب رئي�ص �رشكة »يف بي غي اأو-46« 

احلكومية، اأوليغ اأوت�سا�سوف، اأعلن ذلك يف اجتماع جلنة الدفاع والأمن التابعة 

ملجل�ص الحتاد الرو�سي.

واأوردت الوكالة اأن ال�رشكة �ستطور منظومة »رودولف« ال�ساربة امل�سادة لالأقمار 

ال�سطناعية، ومنظومة »تريادا-2 اأ�ص« ذاتية احلركة للتاأثري الإلكرتوين على الأقمار 

ال�سطناعية، وعالوة على ذلك فاإن املخت�سني يف ال�رشكة يعملون على ت�سنيع 

وتطوير �ساروخ »�سارمات« الواعد العابر للقارات، ومقاتلة »�سو-35 اإ�ص« وال�ساروخ  

العملياتي الواعد الفرط �سوتي، ومدرعات »اأرماتا« و«كورغانيت�ص« و«بومريانغ«.

اأما اخلرباء يف معاهد البحوث العلمية التابعة لوزارة الدفاع الرو�سية فيعملون على 

تطوير منظومة »كورنيت« امل�سادة للدبابات ومنظومة »اإ�ص-500« للدفاع اجلوي 

والدرع ال�ساروخية و�ساروخ »ت�سريكون« فائق الدقة والفرط �سوتي، اإ�سافة اإىل 

الغوا�سة املتعددة املهام من م�رشوع 885.

 Twitter Lite تويرت تطرح
�شمن 24 دولة اإ�شافية

غوغل تواجه دعوى ق�شائية 
لتتبعها م�شتخدمي �شفاري

�ساعفت من�سة التدوين امل�سغرة تويرت من جهودها الرامية 
اإىل تعزيز وجودها يف الأ�سواق النا�سئة يف �سبيل زيادة اأعداد 
اخلفيف  تطبيقها  اإطالق  خالل  من  وذلك  م�ستخدميها 
لأندرويد تويرت ليت Twitter Lite يف 24 دولة اإ�سافية، 
وهو تطبيق ويب خم�س�ص لأ�سحاب الت�سال البطيء، والذي 
قالت اإنه ي�ستهدف امل�ستخدمني يف الأ�سواق النا�سئة باآ�سيا 
واملحيط الهادئ واأمريكا الالتينية واأفريقيا والذي يجربون 

تويرت لأول مرة على اأجهزتهم املحمولة.
وكانت املن�سة قد قدمت تطبيق تويرت ليت يف �سهر اأبريل/
اإتاحته عرب اأي مت�سفح جهاز حممول  ني�سان، وعملت على 
طرح  وياأتي   ،mobile.twitter.com العنوان  خالل  من 
 24 �سمن  الرئي�سي  اخلدمة  تطبيق  من  امل�سغرة  الن�سخة 
بلداً جديداً بعد مرور حوايل �سهرين من الختبار على اأر�ص 
م�ساحة  ا�ستهالك  اإىل  التطبيق  ويهدف  الفلبني،  يف  الواقع 
التخزينية  ال�سعة  من  ميجابايت   3 بحدود  قليلة  فارغة 

للهاتف.
بالإنرتنت  ات�سال  دون  ال�ستعمال  اإمكانية  التطبيق  ويدعم 
بالعتماد على خا�سية التخزين املوؤقت، ويتيح للم�ستخدمني 
اختيار ال�سور اأو مقاطع الفيديو التي يتم تنزيلها يف اجلدول 
الزمني اخلا�ص بهم حتى ل ت�سيع البيانات تلقائياً يف تنزيل 
كل �سيء موجود، وقد ارتفعت قاعدة امل�ستخدمني ال�سهرية 
لتويرت اإىل 330 مليون يف الربع الثالث من عام 2017، وذلك 
يف  كبرياً  تزايداً  ي�سهد  مل  النمو  معدل  اأن  من  الرغم  على 

العامني املا�سيني.

تواجه �رشكة غوغل دعوى ق�سائية جديدة يف اململكة املتحدة 
 ،”Google You Owe Us“ مرفوعة من قبل جمموعة
اإن�ساوؤها  مت  ون�سطة  منظمة  بطريقة  تعمل  جمموعة  وهي 
يف  اخل�سو�سية  حماية  على  جوجل  وحتايل  خلداع  نتيجة 
مت�سفح اآبل للويب �سفاري منذ �سنوات للك�سف عن البيانات 
ال�سخ�سية مل�ستخدمي هواتف اآيفون يف الفرتة املمتدة بني 

�سهر جوان 2011 و�سهر فرباير 2012.
يقرب من  تعوي�سات ملا  للح�سول على  وتهدف املجموعة 
5.4 مليون �سخ�ص يف اإجنلرتا وويلز يعتقد باأنهم قد تاأثروا 
ا�ستلزم  حيث   ،”Safari workaround“ ي�سمى  مبا 
الأمان  اإعدادات  على  التحايل  غوغل  من  الأ�سلوب  هذا 
واخل�سو�سية التابعة ل�رشكة اآبل من اأجل تثبيت ملفات تعرف 
 ،DoubleClick الإعالنية  ب�سبكتها  اخلا�سة  الرتباط 
واإر�سال  امل�ستخدم  معلومات  اإىل  بالو�سول  لها  �سمح  مما 

اإعالنات م�ستهدفة.

اأكرث من 600 مليون جهاز 
يعمل بنظام ويندوز 10

ناديال،  �ساتيا  مايكرو�سوفت،  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص  اأعلن 
لل�رشكة  التابع   10 ويندوز  الت�سغيل  نظام  م�ستخدمي  اأن عدد 
بلغ اأكرث من 600 مليون م�ستخدم، لتقرتب ال�رشكة اأكرث فاأكرث 
من هدف و�سعته ال�رشكة لنف�سها مّلا اأطلقت النظام قبل اأكرث 

من �سنتني.
جاء ذلك خالل الجتماع ال�سنوي ملايكرو�سوفت بامل�ستثمرين، 
ي�ستخدمون  م�ستخدم  مليون   600 من  اأكرث  اإن  ناديال  قال  اإذ 
وكان  �سهرًيا،   10 ويندوز  ال�سخ�سية  احلوا�سب  ت�سغيل  نظام 
خالل  تنزيل  مليون   75 من  اأكرث  حقق  قد   10 ويندوز  نظام 
الأ�سابيع الأربعة الأوىل لإطالقه، ثم جتاوز الـ 110 ماليني بعد 
نحو 10 اأ�سابيع، وبعد 6 اأ�سهر، و�سل العدد اإىل 200 مليون، ثم 
ثم 350  اأ�سهر،   9 بعد  اأ�سهر، و 300 مليون   8 بعد  270 مليوًنا 

مليون م�ستخدم بعد 11 �سهًرا، و 400 مليون بعد 14 �سهًرا.
الأمريكية  الربجميات  عمالق  قالت  املا�سي،  ماي  �سهر  ويف 
خالل موؤمتر املطورين ال�سنوي اخلا�ص بها Build 2017 اإن 
اأول مرة يوم 29 جويلية 2015،  اأُطلق  الذي  نظام ويندوز 10، 

يعمل على اأكرث من 500 مليون جهاز.
كما يُذكر اأن مايكرو�سوفت قد و�سعت لنف�سها هدًفا يتمثل يف 
�سنتني  ويندوز 10 خالل  لنظام  اأكرث من مليار م�ستخدم  بلوغ 
 10 ويندوز  نظام  اأن  اإىل  يُ�سار  اإطالقه  من  �سنوات  ثالثة  اإىل 
اإنه  اإذ   ،7 ويندوز  نظام  به  حظي  الذي  النجاح  بنف�ص  حظي 
الأوىل  الأ�سهر  وويندوز 8 خالل   7 ويندوز  كل من  تفوق على 
على اإطالقه، وذلك لعدة اأ�سباب يُذكر منها اأنه توفر كتحديث 
جماين مل�ستخدمي نظامي ويندوز 7 وويندوز 8.1 خالل ال�سنة 
الأوىل، وت�سف مايكرو�سوفت نظام ويندوز 10 باأنه خدمة، ما 
يعني اأنها �سوف تقوم كل �سنة باإ�سدارات حتديثات تبني على 
التحديثات ال�سابقة، وذلك على غرار نظام “ماك اأو اإ�ص” من 
كان  رئي�سية  اأربعة حتديثات  ال�رشكة  اأطلقت  الآن  وحتى  اآبل، 

اآخرها يف 17 ت�رشين اأكتوبر املا�سي.

يعمل اإن�ستغرام على العديد من امليزات اجلديدة يف اإطار تطوير املوقع لك�سب �رشيحة  م�شتخدموه طويال! اإن�شتغرام يطلق ميزة انتظرها
اأكرب من امل�ستخدمني، ويُعتقد اأن اإحدى هذه امليزات �ستحظى ب�سعبية كبرية، وهي 
امليزة  و�ستعمل  �سنوات،  لعدة  امل�ستخدمون  انتظره  الذي   »Regram« زر  اإ�سافة 
بطريقة م�سابهة جدا لإعادة التغريد على تويرت، اأو م�ساركة املن�سورات وال�سور على 
موقع في�سبوك، ما يتيح للم�ستخدمني اإعادة م�ساركة املحتوى املن�سور على املوقع 
 The عرب ح�ساباتهم ال�سخ�سية وُر�سدت هذه امليزة من قبل مات نافارا وفقا ملوقع

.Next Web
وجتدر الإ�سارة اإىل اأنه يف الوقت احلايل ميكن اإعادة ن�رش املحتوى على احل�سابات 
ال�سخ�سية يف اإن�ستغرام، ولكن الأمر يتطلب حفظ املحتوى لإعادة ن�رشه، اأو ا�ستخدام 
تطبيقات الطرف الثالث مثل Regram ويهدف خيار »Regram« اجلديد اإىل جعل 
 Next Web العملية اأكرث �سال�سة، ورمبا اأكرث اأمنا يف الوقت نف�سه. كما ر�سد موقع
اإمكانية  يتيح  اإن�ستغرام يطلق عليه »Highlight«، والذي  خيارا جديدا يف ق�س�ص 
القيا�سي  بالق�سة املن�سورة على ح�سابك لأكرث من 24 �ساعة، وهو احلد  الحتفاظ 

املتاح للق�س�ص.
اإ�سافة قائمة »الأ�سدقاء املقربني«، على  اأي�سا  اإن�ستغرام يخترب  اأن  اجلدير بالذكر، 
غرار Top 8 على Myspace، الذي ي�سبه جمموعة الدرد�سة املخ�س�سة مل�ساركات 
املوقع،  قبل  من  اأعاله  املذكورة  امليزات  اختبار جميع  حاليا  ويتم  الذي �سيعمل على تطويرها قبل اإطالقها.اإن�ستغرام فقط 
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بعد الفوارق امل�سجلة بني امل�ستورد و املركب حمليا

وزارة ال�سناعة تف�سح التالعب باأ�سعار ال�سيارات 
ك�سفت وزارة ال�سناعة و املناجم على اأ�سعار ال�سيارات املركبة يف اجلزائر من منتجي ال�سيارات ، 
ح�سب ما تداولته م�سادر متطابقة ، وح�سب وثيقة وزارة ال�سناعة فاإن اأ�سعار ال�سيارات تنطلق 
من 114مليون ، وهي اأ�سعار امل�سنع ، حيث اأن هذه الأ�سعار لي�ست موجهة للم�ستهلكني ، و امنا هي 

اأ�سعار امل�سنع لدى مركبي ال�سيارات يف اجلزائر ح�سب ما اأكدته الوزارة .

ع�سام بوربيع 

�أ�سعار  عن  �لقائمة  وت�سري 
بالأ�سعار  مقارنة  منخف�سة 
حيث   ، حاليا  �ملتد�ولة 
�ستابو�ي  رونو  �سيارة  �أن 
�سعرها  بنزين  حمرك 
�سيارة   ، �سنتيم  134.6مليون 
بنزين  حمرك  �سامبول 
ب137.6مليون  1.6�سعرها 
1.2�سعرها  مبحرك  �سنتيم 
153.4مليون      10 
. وح�سب  �ي �سيارة هيوند�ي 
�سيارة  فاإن  �لقائمة  ذ�ت 
1.6�سعرها  مبحرك  �يبيز� 
ب165مليون �سنتيم ، و �سيارة 
�سعرها  �جلديدة  بيكانتو 

ب141.3مليون �سنتيم .
�ل�سناعة  وزير  كان  وقد  هذ� 
�سابق  وقت  يف  �رصح  قد 
�أو�مر  �أعطت  �حلكومة  �أن 
باإفادتها  �ملحليني  للم�سنعني 

بالأ�سعار ملر�قبتها .
�حلكومة  �أن  �أكد  قد  وكان 
تبقى موؤهلة ملر�قبة �لأ�سعار 
�أ�سعار  حتدد  ل  لكنها   ،

�ل�سيار�ت �ملركبة حمليا .
�لذي  �لتحقيق �لأويل  وح�سب 

و  �ل�سناعة  وز�رة  با�رصته 
�ملناجم حول �سوق �ل�سيار�ت 
يف  �أفرز  قد  �جلز�ئر  يف 
��سد�ر  عن  �لأوىل  مرحلته 
لقائمة  �ل�سناعة  وز�رة 
تك�سف عن �لأ�سعار �حلقيقية 
من  خروجها  عند  لل�سيار�ت 
�مل�سنع ، ما ي�سري عن فو�رق 
�ملعتمدة  �لأ�سعار  بني  هامة 
د�خل م�سانع تركيب و جتميع 
�ل�سيار�ت و بني تلك �ملعمول 
بها يف �أ�سو�ق �ل�سيار�ت و �لتي 
30مليون  معدلها  يف  تتعدى 

�سنتيم .
كما تدل قامئة �أ�سعار �ل�سيار�ت 
 ، مهمة  فو�رق  عن  �حلقيقة 
�سيمبول  �سيارة  �سعر  بلغ  حيث 
رونو  طرف  من  �مل�سنعة 
137مليون  قيمته  ما  �جلز�ئر 
�سوق  يف  تقدر  فيما   ، �سنتيم 
�ل�سيار�ت ب175مليون �سنتيم ، 
�أي   « هيوند�ي  �سعر  بلغ  بينما 
10« ما قيمته 153مليون �سنتيم 
يف  �سنتيم  177مليون  مقابل   ،
�لإيبيز�  �سعر  وبقلغ   ، �ل�سوق 
»1.6«عند �خلروج من �مل�سنع 

 ، �سنتيم  165مليون  قيمته  ما 
يف  �سنتيم  219مليون  مقابل 
�ل�سوق ، و�سكود� �أوكتافيا ب�سعة 
249مليون  قيمته  ما  لرتين 
330مليون  مقابل   ، �سنتيم 
لرتين  ب�سعة  وغولف   ، �سنتيم 
 ، �سنتيم  249مليون  قيمته  مبا 
وبيكانتو   ، 340�سنتيم  مقابل 
م�سنع  ب�سعر   « ياي  .ت  جي   «
تباع  و  �سنتيم  181مليون 
�سوق  يف  �سنتيم  ب235مليون 

�ل�سيار�ت .
متطابقة  م�سادر  �أ�سارت  كما 
للك�سف  متو��سل  �لتحقيق  �أن 
عن �أ�سباب �رتفاع �ل�سيار�ت يف 
�لوزير  �أن  و  خا�سة   ، �جلز�ئر 
خرجاته  يف  �أ�سار  قد  كان 
ملف  يف  تالعب  �ىل  �ل�سابقة 
�أ�سبحت  �لتي   ، �ل�سيار�ت 
�أ�سعارها تفوق تلك �مل�ستوردة 
من  �لتحقيق  هذ�  ياأتي  ،كما 
طرف وز�رة �ل�سناعة بالتز�من 
�لرتخي�ص  �حلكومة  منح  مع 
ل40م�سنع تركيب و جتميع يف 
�ل�سيار�ت  قطاع  �سعب  جميع 
�ل�سياحية  �ل�سيار�ت  فيها  مبا 
وكالء  خلم�ص  منحت  �لتي 

فقط . 

امل�سيلة

اختتام امل�سابقة 
الوطنية الكربى 
»املاهر بالقراآن« 

�لدينية  �ل�سوؤون  وزير  �أم�ص  �أول  �أ�رصف 
و�لأوقاف »حممد عي�سى« على مر��سيم 
�لر�بعة  �لطبعة  عن  �ل�ستار  �إ�سد�ل 
»�ملاهر  �لكربى  �لوطنية  للم�سابقة 
�لولئي  �ملنتدى  نظمها  �لتي  بالقر�آن« 
�ملدين  و�ملجتمع  �جلمعوية  للحركة 
مديرية  مع  بالتن�سيق   ، �مل�سيلة  لولية 
عاد  و�لتي  و�لأوقاف،  �لدينية  �ل�سوؤون 
للمت�سابق  للذكور  »�ملاهر«  لقب  فيها 
�إبن غليز�ن �إبـر�هيم بن جياليل ولالإناث 
وهو  هاجـر،  بلجودي  �مل�سيلة  لإبنة 
�ل�سهيد  �لثقافة  بد�ر  �لذي نظم  �حلفل 
للجمهـور  كبري  ح�سور  و�سط  بامل�سيلة 
�إىل  لالإ�ستماع  �حل�سور  �إل  �أبى  �لذي 
تالو�ت عطرة من �لذكر �حلكيم يف هاته 
�مل�سابقة �لوطنية »�ملـاهر بالقـر�ن« �لتي 
�ساركت فيه كل وليات �لوطن و�سهدت 
خا�سة   ، �ملت�سابقني  بني  كبري�  تناف�سا 
و�أنها طبعة تختلف عن باقي �لطبعات ، 
بعد �أن �إ�سرتطت جلنة �لتحكيم �أن يكون 
كل مت�سابق يحفظ كتاب �هلل مع �لأحكام 
و�لتجويد ، قبل �أن يعلن عن فوز كل من 
عقب   ، غليز�ن  وممثل  �مل�سيلة  ممثلة 
وجدت  �لتي  �لتحكيم  للجنة  �إقناعها 
�ملر�تب  �أ�سحاب  حتديد  يف  �سعوبة 
متيز   �لذي  للنهائي،  �ملتاأهلة  �لثالثة 
�ل�سكر  توجيه  �إىل  برئي�ص �ملنتدى  �أدى 
�لولية  وو�يل  �لقطاع  وزير  من  كل  �إىل 
على دعمهم �ملادي و�ملعنوي من �أجل 

�إجناحها يف طبعتها �لر�بعة .
عبدالبا�سط بديار  

امل�سيلة 

دخول حمطتني 
جديدتني للجيل 

الرابع حيز الت�سغيل
تو��سل �ت�سالت �جلز�ئر بامل�سيلة تو�سيع �لتغطية 
�جليل  بتقنية  �خلا�سة  �لتدفق  �رصعة  من  و�لرفع 
نهاية  مت  حيث  و�لأنرتنت  �لثابت  للهاتف  �لر�بع 
�لأ�سبوع دخول حمطتني جديدتني للجيل �لر�بع حيز 
بوخمي�سة  »حي  �مل�سيلة   ببلديتي  ذلك  و  �لت�سغيل، 
بالإعالم  �ملكلف  به  �أفاد  ح�سبما  من�سور  »و�أولد 
لدى �ملديرية �لولئية لت�سالت وبذلك يرتفع عدد 
�حلديثة عرب  �لتكنولوجيا  بهذه  �خلا�سة  �ملحطات 
ولية �مل�سيلة 29 حمطة  �إىل حد �لآن، يف �نتظار 
�لقادمة   �لأيام  يف  �خلدمة  �أخرى  حمطات  دخول 
يف كل من )برهوم ، �م �ل�سو��سي ،�ملعذر ، �لدي�ص 
م�ساعي  �إطار  يف  �لعملية  هذه  تندرج  ،و��سبيليا( 
حتديث  �إىل  �لر�مية  بامل�سيلة  �جلز�ئر  �ت�سالت 
�لربط  �سبكة  تو�سيع  وكذ�  �لثابت  �لهاتف  خدمات 
�لإنرتنيت  خدمة  توفري  بغية  �لر�بع  �جليل  بخدمة 
و  �جلز�ئر  �إت�سالت  زبائن  لفائدة  �لتدفق  عايل 
�لنائية  باملناطق  �لقاطنني  ل�سيما  �ملو�طنني 

و�ملعزولة .
عبدالبا�سط بديار 

زرالدة

 العثور على جثة ال�ساب املفقود
 ب�ساطئ الرمال الذهبية 

متكنت عنا�رص �حلماية �ملدنية لولية �جلز�ئر 
و   9 �ل�ساعة  �لربعاء يف حدود  �أم�ص  �سبيحة 
�ل�ساب ذو 16  �لعثور على جثة  22 دقيقة من 
�سنة �لذي �ختفى منذ 11مار�ص �جلاري على 
م�ستوى �ساطئ �لرمال �لذهبية بزر�لدة غرب 
بالإعالم  �ملكلف  به  �أفاد  ،ح�سبما  �لعا�سمة 

على م�ستوى ذ�ت �لهيئة .
يف  �هلل  خلف  بن  خالد  �أول  �ملالزم  و�أو�سح 
�ل�ساب  جثة  على  �لعثور  مت  �أنه  لو�ج  ت�رصيح 
�ل11  منذ  �ملفقود  �سنة   11 �لعمر  من  �لبالغ 
�لرمال  �ساطئ   م�ستوى  على  �جلاري  مار�ص 
وذلك  �ل�سخور  بني  عالقة  بزر�لدة  �لذهبية 

بعد عمليات بحث متو��سلة مكثفة من طرف 
عنا�رص �حلماية �ملدنية .

و�أ�سار �أن �لعملية �لتي تو��سلت �أمال يف �لعثور 
عبد  �سيدي  بحي  يقطن  �لذي  �ل�ساب  على 
مرور  بعد  �لمال  تلك  تال�ست  ،لكن  حيا  �هلل 
�أيام من فقد�نه يف عر�ص �لبحر وهو ميار�ص 
�ل�سباحة على �ساطئ �لرمال �لذهبية بزر�لدة 
مع �أ�سدقائه  و�أفاد ذ�ت �مل�سدر �أنه �حلماية 
عملية  �سخرت خالل  �جلز�ئر  لولية  �ملدنية 
�إ�سعاف  �سيارة  �ملفقود  �ل�ساب  عن  �لبحث 
وذلك  غطا�سني  و3  مطاطي  ن�سف  زورق  و 

بالتن�سيق مع حر��ص �ل�سو�حل .

وايل البويرة للو�سط

�سنتكفل باملعوقني ح�سب الإمكانيات املتوفرة
 « ليماين  م�سطفى   « �لبويرة  و�يل  �أكد 
�لو�سط   « يومية  به  خ�ص  ت�رصيح  يف 
على  �إ�رص�فه  هام�ص  على  �أم�ص   «
�لوطني  باليوم  �لر�سمي  �لإحتفال 
�خلا�سة  �لإحتياجات  ذوي  لالأ�سخا�ص 
�مل�سادف ل 14 مار�ص من كل �سنة عن 
هذه  �إن�سغالت  بكافة  للتكفل  ��ستعد�ده 
ح�سب  مطالبها  خمتلف  وتلبية  �لفئة 
من  وذلك  حاليا  �ملتوفرة  �لإمكانيات 
�لعي�ص  ظروف  كل  لهم  �لتوفري  خالل 
�لكرمي و�لإندماج يف �حلياة �لإجتماعية 
�ل�سكن  من  �لإ�ستفادة  حق  غر�ر  على 
يف  و�لتكوين  و�لتعليم  �ل�سغل  ومنا�سب 
و�لعمومية  �خلا�سة  �ملد�ر�ص  خمتلف 
ومر�كز �لتكوين �ملهني ويف �ل�سياق �أ�سار 
على  �إتخذت  �لولية  م�سالح  �أم  حمدثنا 
نقل  مب�ساريف  �لكلي  �لتكفل  عاتقها 

بولية  �جلهوي  باملركز  �ملتعلمني  فئة 
مماثلة  فئات  ي�ستقبل  �لذي  بومرد��ص 
�جلز�ئري  �لو�سط  وليات  خمتلف  من 
�لت�سامن  لنا مدير  .ومن جهتها �رصحت 
�لأولوية  �أن   « �سليحة  حركات   « �ل�سيدة 
يف عقود �لت�سغيل �لتي �ست�ستقبلها خالل 
هذه �لأيام م�ساحلها �ستكون لفائدة ذوي 
على  مل�ساعدتها  �خلا�سة  �لإحتياجات 
وم�ساريفها  �حتياجاتها  خمتلف  تلبية 
�لأول  �مل�سوؤول  و�أ�رصف  .هذ�  �ليومية 
�خلياطة  �آلت  توزيع  على  �لولية  على 
على �لن�ساء ذو�ت �لحتياجات �خلا�سة يف 
�إطار مكافحة �لفقر وتدعيم �ملر�أة وكذ� 
توزيع �لأجهزة على �لأ�سخا�ص �ملعوقني 
متحركة  �أر�ئك  و8  نارية  در�جات  و10 

وح�سة من �لع�سى لفئة �ملكفوفني .
اأح�سن مرزوق

البليدة

انت�سال جثة غريق من جممع مائي ببوقرة 
لولية  �ملدنية  �حلماية  م�سالح  �نت�سلت 
�لبليدة م�ساء جثة غريق باملجمع �ملائي 
�رصق  بوقرة  لبلدية  حمودي  مبنطقة 
�حلماية  م�سالح  من  علم  ح�سبما  �لولية 
�أن  �مل�سدر  �أو�سح  و  �ملحلية  �ملدنية 
بوقرة  لد�ئرة  �ملدنية  �حلماية  وحدة 
مفقود  �سخ�ص  عن  بالغ  تلقيها  فور  و 
و  �ل�ساد�سة  حدود  يف  �ل�سد  بنو�حي 

رفقة  تدخلت  �ليوم  م�ساء  من  �لن�سف 
�لبحث عنه يف  �أجل  �لغطا�سني من  فرقة 
جثة  على  �لعثور  مت  حيث  �ملجمع  مياه 
�ل�ساب ذو  18 �سنة و �نت�سالها من طرف 
�لفرقة �ملتخ�س�سة و قد مت نقل جثمان 
�ل�سحية نحو �لقطاع �ل�سحي لبوقرة فيما 
ملعرفة  حتقيقا  �لأمنية  �مل�سالح  فتحت 

حيثيات و مالب�سات هذ� �حلادث �لأليم.
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اأهل ال�سقاق و النفاق 

و �سوء الأخالق
تف�سح املقاهي و املطاعم الراقية 

كثريا من نفاق اأهل ال�سيا�سية  
يف اجلزائر حيث جند كثريا من 

حبال الود ممدودة بني  اخل�سوم 
، تكفي جولة ق�سرية يف حي 

�سيدي يحي بحيدرة ل�سبط معامل 
ال�سورة اأين  يختلط الزيت باملاء 
و املتطرفون باحلمالن الوديعة 
و يتعانق ال�سيوعي و الي�ساري 

باملحافظ و الإ�سالمي كاأن ل �سيئا 
يحدث..هذه العالقات ل تك�س 
اأبدا اأن هناك تعاي�سا بني هوؤلء 

اأملته الأخالق  ال�سيا�سية الراقية 
التي يتمتعون بها و احلقيقة يف 

الجتاه املعاك�س متاما حيث ي�سبه 
هوؤلء املمثلني الفا�سلني يف امل�سرح 
ال�سيا�سي،الكل يحث عن م�سلحته 

و دونها ت�سقط كل العتبارات 
..نائب من حزب اإ�سالمي م�سهور 

بت�سريحاته الإعالمية ي�سارع 
لدفع فاتورة عدد من امل�سوؤولني 

الذين يهاجمه اأثناء ممار�سة 
عهدته النيابية و نائب اآخر من 

حزب وطني كبري ي�سارع اخلطى 
بني الطاولت لتدبري حاجته من 
�سجائر "الكوهيبا" الكوبية و غري 

ذلك من �سور النبطاح متعدد 
ال�سور و على كل اجلبهات. 

ل ميكن ترقية الفعل ال�سيا�سي 
بهذه الوجوه املق�سدرة،التي ل 

ت�ستحي و تعي�س اأيامها على اإيقاع 
الكذب و الإفك و الو�ساية و تقدمي 

اخلدمات احلمراء ..وهنا ن�سكت 
عن الكالم املباح حتى ل قول �سيئا 

اآخر...
وداد احلاج:

اإعالن اإىل قراء ولية اجللفة و �سلطاتها الر�سمية
تعلن يومية الو�سط للقراء الكرام يف ولية اجللفة اأن ممثلها 

الوحيد و الر�سمي هو ال�سيد احلفناوي بن عامر الغول  و 
تترباأ من اأي ت�سرف اأو التزام ي�سدر عن اأ�سخا�س اآخرين و 

ترفع عن نف�سها اأية م�سوؤولية .
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