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�س4قطاع الرتبية يتنف�س ال�صعداء

الكنابا�ست تقرر وقف الإ�سراب اليوم

ترتبط بعالقات  مع ما  ي�صمى  " املافيا النيجرية "  

 الأمن  يوقع  ب�سبكة وطنية  تتاجر يف الأفيون 

 �س6

�س6

رئي�س بلدية اجلزائر الو�صطى عبد احلكيم بطا�س لـ"الو�صط" 

 اتفاقية عمل مع بلدية ورقلة 
يف اإطـــار التـــــبــــادل الثــــقـــــايف 

اأكد اأن الو�شاطة �شتحل م�شكل الأطباء املقيمني، بقاط:

املواطن فقد الثقة يف امل�شت�شفيات اجلزائرية
�س3

  �س5  �س5

بعد توقف جزئي اأول 
اأم�س الثالثاء 

حادث مرور يحبط عملية 
نقله ل 5 قناطري 

 نـــــقيــــــــب �ســـــــــابـــــق 
بالدرك  املخـــدرات  
بــــني دول الـــــ�ســـاحل

.      اإعــــــــادة النــــــظر يف �ســــيا�ســـــــة الــــــقــطاع الـــ�ســــــــحي

اأكد رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي ببلدية اجلزائر الو�سطى عبد احلكيم 
بطا�س يف ت�رصيح �سحفي خ�س به جريدة »الو�سط »، اأن الإتفاقية املربمة 
املجاهدين  وزير  من  كل  عليها  اأ�رصف  التي  ورقلة  بلدية  و  بلديته  بني 
القادر زوخ ووايل ولية ورقلة  العا�سمة عبد  الطيب زيتوين ووايل ولية 

عبد القادر جالوي ، لن تكون حرب على ورق و�ستكون فعالة .

رئي�س جمعية حماية واإر�صاد 
امل�صتهلك م�صطفى زبدي

 6 مــــــوؤ�ســــــ�ســــات 
ت�ســـــوق م�ســــابيح 
�س3 �س5كهربائية  خـطرية 

�س3

�س5

�س3

�س5

 املدير العام ملجمع اإمييتال
 عبد احلكيم معو�س

زيادات يف اأجور عمال 
مـــركــــــب احلـــــــجار

يف م�صرية وطنية بق�صنطينة

اأزمة الأطباء املقيمني 
تــــــراوح مــــــــكــــــانهــــا
من تنظيم وزارة الداخلية 

 نـــــدوة دولــــيــــة
 حــــــول امل�ساركة 
ال�سيا�سية للمراأة  

رئي�س جمعية مهنيي البنك 

8800ملــــيار دينار 
 قــــرو�س قـــــــدمتـــــها

 البـــــــنوك يف 2017 
 يهدف اإىل تخفيف ال�صغط

 على ال�صجون
 لقـــــاء حــــول  قـــــانون

 �سنة 2018 املتعلق 
بال�سوار الإلكرتوين 

م�سعود بوديبة للو�سط : تلقينا �سمانات لتوقيف الإ�سراب



�أن�صار  تيفو  �لعاملي  �لفرن�صي  الغرينتا  موقع  �ختار 
مبار�ة  خالل  ب�صناعته  قامو�  �لذي  �جلز�ئر  مولودية 
�الأ�صبوع  نهاية  جمعهم  �لذي  �لعا�صمي  �لد�ربي 
�الأوىل  �ملرتبة  يف  �جلز�ئر  مولودية  باجلار  �ملنق�صي 
وقامت  �لقمة"  يف  �أنا  "ملاذ�  عبارة  حمل  �لذي  وهو 
ب�صناعته جمموعة �لرت��س "فاردي ليوين"، حيث �عترب 
جعله  ما  وهو  جديدة  �لتيفو  فكرة  �لعاملي  �ملوقع 
ي�صيد بال�صورة �لفنية �لتي �صهدتها مدرجات �ملنعرج 

�جلنوبي.

اخلمي�س 1 مار�س 2018 املوافـق   لـ 14 جمادىالثاين  1439ه 24 �ساعة2

ر�ؤية من الواقع
تلعب ال�صحافة دورا هاما يف التنمية وميكن لها 
اأن ت�صبح �صريكا فعاال ، اإذا وجدت يف امل�صوؤولني 
من يتقبل النقد ويحرتم الراأي االآخر، ب�صرط 
على اأن يكون ال�صحفي جمانبا للحقيقة و نزيها 
اأو عن�صرا  اأن يكون طرفا  ينقل االن�صغال دون 
الحظت  ولقد   ، اأخرى  ح�صاب  على  كفة  مليل 
ال�صحافة  مع  يتعامل  االأخرية  من  املدة  يف 
ورفق  بلني  ال�صحفي  ومع  اهتمام  و  بجدية 
وت�صهيل  اخلرب  م�صدر  من  قريبا  جعله  بغر�س 
اأمامه  الطريق  وفتح  املعلومة  على  ح�صوله 
العام  الراأي  تنوير  اجل  من  حرج  اأو  قيد  دون 
ونقل ان�صغاالت ال�صاكنة ورمبا جعل ال�صحافة 

لتكون و�صيلة ات�صال بينهما ، خا�صة وان هناك 
اإطارات حملية كفئة لي�س عندها اأدنى  �صك يف 
االإدارة  من  وتقريبهم  حقيقيني  �صركاء  خلق 
جمعيات  يف  اأع�صاء  اأو  �صحفيني  كانوا  �صواء 
املثقفني  من  اأو  املدين  املجتمع  من  ن�صطا  اأو 
والنخبة ،وال اأدل على ذلك من التجاوب الذي 
املحليني  امل�صوؤولني  بع�س  طرف  من  نلحظه 
القرار  ويتخذون  يكتب  ما  يتتبعون  فهم 
والنفع  بالفائدة  يعود  الذي  واالأ�صلح  االأ�صلم 
االإدارية  التقارير  يف  يغيب  وما  اجلميع.  على 
على  يجب  ،  ولهذا  مو�صوع  اأو  مقال  يف  جتده 
امل�صوؤول اأال يجعل من ال�صحفي عدوا افرتا�صيا 

، كما ال ميكن اأن جنعله بعيدا عن �صنع القرار 
املواطن  من  قريبا  بات  ال�صحفي  واأن  خا�صة 
ورمبا  با�صمه.  التحدث  يف  حتى  الثقة  ومنحه 
مع  العالقات  وحت�صنت  النوايا  خل�صت  اإذا 
اأو  اأو القناة  اآن جنعل من اجلريدة  االإعالميني 
التنمية  يف  �صريك  االلكرتونية  ال�صحافة  من 
املحلية وقوة اقرتاح وجذب ي�صمع لها ويوؤخذ 
الذين  مع  التعامل  ب�صرط  واقرتاحاتها،  براأيها 
اجلاللة  �صاحبة  ويحرتمون  ر�صالة  يحملون 
اأو  والطمع  البزن�صة  عن  بعيدون  هم  وممن 
ممن ياأمترون باالأوامر ويبيعون ق�صايا املواطن 
جيب  من  يدفع   ) قرقوطي  عند  ك�صكروط   ( بـ 

مكانه  يف  كل  امل�صوؤول  به  يقم  مل  وما  فا�صد  ؟. 
املرا�صل  به  يقوم  اأن  ميكن   ، وموقعه  ومن�صبه 
اأمره  وكان  املهنة  باأخالقيات  التزم  اإذا  املحلي 
يكتب  مبا  دراية  على  يكون  وان  �صواب  على 
وا�صتعمال  االإثارة  عن  بعيدا  للمواطن  وينقل 
الأ�صحاب  والر�صوخ  وامل�صتعارة  االأ�صماء 
ميكن  ما  املحلية  االأقالم  من  وهناك  ال�صكارة. 
مرتاح  ب�صمري  تكتب  الأنها  بيدها  ياأخذ  اأن 
وتكون  للمواطن  ال�صحافة  تقرب  اأن  وحتاول 
امل�صوؤول  وبني  بينه  حقيقية  توا�صل  و�صيلة 

،وللحديث بقية.

البويرة

ك�سف كازمتني حتتويات 29 جهاز �إر�سال مفخخ
�لوطني  للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�صفت 
فيفري   27 يوم  بالبويرة/ن.ع.1،  �ل�صعبي 
جهاز   )29( يحويان   )02( خمباأين   ،2018
و)16(  يدوية  قنابل  و)03(  مفخخ  �ت�صال 
و)350(  �صاعق  و)33(  �ل�صنع  تقليدي  لغم 
غر�م من �ملو�د �ملتفجرة ومعد�ت تفجري، 
و�أغر��س  و�أدوية  غذ�ئية  مو�د  �إىل  �إ�صافة 
�أخرى.  يف �صياق مت�صل و�إثر عملية بحث 
للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�صفت  ومت�صيط، 
 )150( ب�صكيكدة/ن.ع.5،  �ل�صعبي  �لوطني 
كيلوغر�م من مادة �الأمونيرت�ت �لتي تدخل 
مفرزة  دمرت  فيما  �ملتفجر�ت،  �إعد�د  يف 
�أخرى )11( قنبلة تقليدية �ل�صنع بتب�صة. ويف 

�إطار حماربة �لتهريب و�جلرمية �ملنظمة، 
جتار   )07( �لوطني  �لدرك  عنا�رص  �أوقف 
من  كيلوغر�م   )33،9( وحجزو�  خمدر�ت 
بلعبا�س/ن.ع.2،  ب�صيدي  �ملعالج  �لكيف 
خمتلف  من  وحدة   )1851( �صبط  مت  فيما 
�مل�رصوبات بكل من ورقلة وب�صكرة/ن.ع.4. 
للجي�س  مفرزة  �أوقفت  �أخرى  جهة  من 
�لوطني �ل�صعبي بربج باجي خمتار/ن.ع.6، 
)04( مهربني بحوزتهم )13( مولد� كهربائيا 
حجز  مت  حني  يف  �صاغطة،  مطارق  و)09( 
تبغ  علبة  و)3959(  �لوقود  من  لرت   )2040(

بكل من ب�صار و�أدر�ر وتندوف/ن.ع.3.

اإدارة ال�صد تكرم بوجناح

بتكرمي  �لقطري  �ل�صد  نادي  �إد�رة  قامت 
بوجناح  بغد�د  �جلز�ئري  �لدويل  العبها 
جمعت  �لتي  �ملبار�ة  �نطالق  قبل  وذلك 
�صمن  �لدحيل  بنادي  �أم�س  �أول  �لفريق 
تكرمي  وجاء  �لقطري،  �لدوري  مناف�صات 
�لذي  �لكبري  �الأد�ء  بعد  وهر�ن  مدينة  �بن 
�ملباريات  يف  ناديه  مع  يقدمه  �أ�صحى 

�الأخرية خا�صة و�أنه عاد بقوة بعد
منها  يعاين  كان  �لتي  �الإ�صابة  من  �لتعايف 
�ملباريات  يف  �أهد�ف  عدة  ي�صجل  و�أ�صبح 

�الأخرية.

مترنا�صت

 حماولة ترويج 
19000 قر�ص 

مهلو�ص

تيفو مولودية 
�جلز�ئر يف �ل�سد�رة

�جلرمية  ملحاربة  �لد�ئم  �صعيها  �إطار  يف 
�أمن  م�صالح  متكنت  �أ�صكالها،  مبختلف 
�ملا�صي  �الأ�صبوع  نهاية  مترن��صت  والية  
يف  تخت�س  �إجر�مية  �صبكة  تفكيك  من 
�لعقلية،  و�ملوؤثر�ت  باملخدر�ت  �الإجتار 
�أ�صا�س  ذ�ت  قر�س   19000 �أكرث  حجز  و 
خمدر حيثيات �لق�صية تعود �ىل ��صتغالل 
قو�ت �ل�رصطة بامل�صلحة �لوالئية لل�رصطة 
مفادها  موؤكدة  ملعلومات  �لق�صائية،  
برتويج  يقوم  فيه  م�صتبه  �صخ�س  وجود 
على  �ملدينة،  بو�صط  �لعقلية  �ملوؤثر�ت 
�لفور �صارعت م�صالح �ل�رصطة �ىل تكثيف 
حترياتها �مليد�نية، ما مكنها من حتديد 
وبعد و�صع خطة حمكمة، متكنت  هويته، 
بحوزتهم  �أفارقة   )03( ثالثة  توقيف  من 

19000 قر�س مهلو�س مبختلف �الأنو�ع.

�صطيف

�ملهرجان �لوطني للريا�سات �لن�سوية ب�سطيف
حتت رعاية وزير �ل�صباب و�لريا�صة 
و�إ�رص�ف و�يل والية �صطيف حتت�س 
�ملمتدة  �لفرتة  يف  �صطيف  والية 
من 1�إىل 4 مار�س 2018 �ملهرجان 
�لوطني للريا�صات �لن�صوية باملدر�صة 
�الوملبية  للريا�صات  �لوطنية 
�ل�صباب  مديرية  تنظيم  من  بالباز 
و�لريا�صة و�جلمعية �لوطنية لرتقية 
وتطوير �لريا�صة �لن�صوية و�جلمعية 
حيث  والية   38 مب�صاركة  �لوالئية، 
ينتظر �أكرث من 450 م�صاركة من 38 
والية ويت�صمن �ملهرجان �ملناف�صة 
مار�طون  منها  تخ�ص�صات  عدة  يف 

ر�يل  �ل�صلة،  كرة  �اليروبيك، 
��صتعر��صي، �صباق ذوي �الحتياجات 
�خلا�صة، و�لعاب �لقوى، حيث يكون 
يوم  �مل�صاركة  �لوفود  ��صتقبال 
�لثانية  �ل�صاعة  على  مار�س  �لفاحت 
�لوطنية  باملدر�صة  �لظهر  بعد 
للريا�صات �الوملبية بالباز �صطيف، 
�لوطنية  �لتظاهرة  هذه  وتتز�من 
�لكربى يف �لريا�صات �لن�صوية و�ليوم 
�لعاملي للمر�أة مما يعطيها دفع �أكرث 
�لريا�صية قدر�تها يف  الإبر�ز �ملر�أة 
�ملحققة  و�لنتائج  �لريا�صة  جمال 

يف خمتلف �لريا�صات.

عندما تكون �ل�سحافة �سريكا يف �لتنمية 

مت �عتماد 52 م�رصوعا لرتبية �الأبقار و�لدو�جن و�إنتاج 
�للحوم �حلمر�ء بحو�س �حلليب جنوب والية م�صتغامن 
،ح�صبما �أفاد به �أم�س �الأربعاء �ملدير �لوالئي لل�صناعة 

و�ملناجم.
و�أو�صح ب�صري بن بادة يف ت�رصيح �أن هذه �مل�رصوعات 
�ملقبولة هي من �صمن 287 ملفا مت �إيد�عها لال�صتثمار 
بلديتي  بني  "�لعلب"  مبنطقة  �لو�قع  �حلليب  بحو�س 
�حل�صيان و�صري�ت "وذكر بن بادة �أن �مل�صاريع �لتي مت 
قبولها تخ�س تربية �الأبقار و�إنتاج �حلليب )41 م�رصوعا( 
و�إنتاج �للحوم �حلمر�ء وم�صتقاتها )8 م�صاريع( وتربية 
�لدو�جن )3 م�صاريع( وذلك على م�صاحة تقدر ب 1490 
هكتار� من جمموع 1774 هكتار خم�ص�صة الإن�صاء هذ� 

�لقطب �لوطني �ملتخ�ص�س يف �إنتاج �حلليب".

م�صتغامن

52 م�سروعا لرتبية �لأبقار 
و�لدو�جن و�إنتاج �للحوم �حلمر�ء 

احلفنـاوي بن عامـر غــول

�ساحنة تده�ص كهال يف �لطريق �ل�سيار
لقي �صبيحة �أم�س كهال يف 54 من �لعمر حتفه بطريقة ب�صعة �إثر تعر�صه للده�س 
مدخل  يف  �رصق-غرب  �ل�صيار  �لطريق  يف  �لثقيل  �لوزن  من  �صاحنة  طرف  من 
وتكفلت فرقة  �ملكان  بعني  �الأخرية  �أنفا�صه  لفظ  �لبويرة حيث  �ل�صمايل ملدينة 
 " �ملحلي  بامل�صت�صفى  �جلثث  م�صلحة حفظ  �إىل  جثته  بنقل  �ملدنية  �حلمالية 
حممد بو�صياف " فيما فتحت �مل�صالح �الأمنية حتقيقا يف �حلادث �الأليم ، هذ� 
وعلمت "�لو�صط " �أن �ل�صحية ينحدر من بودو�ر والية بومرد��س و�أب ل 4 �أوالد.
اأ.م

اإرهاب الطريق  خالل ال24 �صاعة االخرية

وفاة 10ع�سرة �أ�سخا�ص و �إ�سابة 28 �آخر 
حتفهم  �أ�صخا�س   )10( ع�رصة  لقي 
�آخر� بجروح يف ت�صع )9(  و�أ�صيب 28 
�ل24   خالل  �صجلت  مرور  حو�دث 
�صاعة �الأخرية على �مل�صتوى �لوطني، 
�الأربعاء  �أم�س  �أوردتها  ح�صب ح�صيلة 

�حلماية �ملدنية.
�أثقل  �أن  �مل�صدر  نف�س  و�أو�صح 

ح�صيلة حلو�دث �ملرور �صجلت بوالية 
�إ�صابة  �أ�صخا�س و  مع�صكر بوفاة 04  
�نحر�ف  �إثر  �آخرين بجروح، على   06
�صيارة خفيفة ��صطدمت ب�صجرة على 

م�صتوى د�ئرة تيغنيف.
الإ�صعاف   �مل�صالح  ذ�ت  تدخلت  كما 
�صخ�صني )02( �ختنقو� جر�ء ��صتن�صاق 

�ملنبعث  �لكربون  �أك�صيد  �أحادي  غاز 
من �صخان �ملاء مبنزل عائلي ب�صيدي 
�حلماية  م�صالح  �صجلت  و  بلعبا�س 
حر�ئق  خم�س  الإخماد  تدخالت  عدة 
�لبويرة  واليات  م�صتوى  على  ح�رصية 
ق�صنطينة  و  وزو  تيزي  و  ومترن��صت 

حيث مل تخلف �أي �صحية
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اأكد اأن الو�شاطة �شتحل م�شكل الأطباء املقيمني، بقاط:

املواطن فقد الثقة يف امل�ست�سفيات اجلزائرية

علي عزازقة

واأكد ذات املتحدث ملا حل �ضيفا 
على منتدى »ديكا نيوز« يوم اأم�س، 
الأطباء  �ضنه  الذي  الإ�رضاب  باأن 
املقيمون منذ ثالثة اأ�ضهر �رضعي 
الإيجابية  الأمور  من  العديد  وله 
يف  ال�ضحي،  القطاع  تخدم  التي 
الإمكانات  يف  الفادح  النق�س  ظل 
القطاع،  يحتاجها  التي  املادية 
م�ضريا اإىل املطالب اخلا�ضة بهذه 
الفئة والتي و�ضفها باجلادة، لكون 
جتهيزات  ميلك  ل  الذي  الطبيب 
معاجلة  على  للعمل  به  خا�ضة 
املر�ضى يف اجلنوب،  لن ي�ضتطيع 
اأن يقدم اأي �ضيء للمواطنني،  ما 

يوجب على ال�ضلطات ح�ضبه ال�ضعي 
لتوفري ما يجب توفريه عن طريق 
تطبيق �ضيا�ضة �ضارمة تخدم هذه 
النقطة بالذات، م�ضيفا يف الأخري 
و�ضيط  ليتدخل  الوقت  حان  باأنه 
بني الو�ضاية وامل�رضبني ليتم حل 
هذا امل�ضكل، لكونه ح�ضب �ضيف 
الإ�رضاع  ويجب  طال  املنتدى 
خا�ضة  تدريجيا،  ولو  حلحلته  يف 
الأمل يف هذا  الأطباء فقدوا  واأن 
مت�ضل،  �ضياق  ويف  املو�ضوع. 
الوطني  املجل�س  رئي�س  اأو�ضح 
باأن  اجلزائريني  الأطباء  لعمادة 
احلكومة  على  يجب  التي  احللول 
يف  موجودة  عليها  العتماد 
ل  القطاع  م�ضريي  ولكن  الواقع، 

روؤيتها،  يف  يرغبون  ل  اأو  يرونها 
على  احلكومة  يدعو  جعله  ما 
القطاعات  يف  ال�ضتثمار  �رضورة 
اجناح  على  والعمل  احل�ضا�ضة 
عو�س  بها،  اخلا�ضة  امل�ضاريع 
برتكيب  خا�ضة  موؤ�ض�ضات  فتح 
اأو ت�ضنيعها، معرتفا يف  ال�ضيارات 
نف�س الوقت ب�رضف الدولة لأموال 
طائلة على قطاع ال�ضحة لكن دون 
ت�ضجيل اأي قفزة نوعية فيه، وهذا 
دائما  جل�ضات  عقد  يتطلب  الذي 
من  التنفيذي  اجلهاز  اأع�ضاء  بني 
لأن  الراهن،  الو�ضع  درا�ضة  اأجل 
املت�رضر من كل هذا هو الطبيب 
واملواطن الذي �ضيخ�رض من دون 

�ضك القطاع العمومي نهائيا.

حممد  �ضدد  اأخرى  جهة  ومن 
فقدان  نقطة  على  بقاط  بركاين 
والقطاع  املواطن  بني  الثقة 
باأنها  التي قال  العمومي،  ال�ضحي 
ب�ضبب  عدة  �ضنوات  منذ  زالت 
ت�ضيري  على  الو�ضاية  �ضعف 
عدم  اأهمها  اأ�ضباب  لعدة  القطاع، 
اأطباء  حتى  اأو  اأكفاء  اأنا�س  وجود 
املوجودين  وامل�ضريين  فيه، 
ي�ضيف حمدثنا، ما هم اإل اإداريني 
ل غري، ويف ذات ال�ضياق قارن ذات 
امل�ضدر بو�ضع القطاع ال�ضحي يف 
حيث  الراهن،  والوقت  ال�ضبعينات 
اأ�ضار اإىل اختالف كبري بني الفرتتني 
رغم وجود الإمكانات حاليا، لكون 
ثقة املواطنني يف القطاع ال�ضحي 

كان  الأطفال  وتلقيح  كبرية  كانت 
عك�س  طبيعي،  ب�ضكل  ميار�س 
ال�ضنوات احلالية اأين جتد عائالت 

من  �ضكل  باأي  القطاع  يف  تثق  ل 
اأ�ضكال، ما جعل الهوى تتو�ضع يوم 

بعد يوم.

اأفاد رئي�س املجل�س الوطني لعمادة الأطباء اجلزائريني الدكتور حممد بركاين بقاط، اأن ثقة املواطنني يف امل�شت�شفيات اجلزارية العمومية زالت متاما ب�شبب 
ال�شيا�شة املنتهجة من قبل ال�شلطات امل�شرية للقطاع ال�شحي، موؤكدا اأنه حان الوقت لإعادة النظر يف الإ�شرتاتيجية املتبعة ليتم حت�شني ما هو موجود تدريجيا، يف 

حني اأو�شح اأن الو�شاطة هي احلل الوحيد املتبقي لدى ال�شلطة من اأجل التخل�س من اإ�شكالية الإ�شراب الذي �شنه الأطباء املقيمني منذ ثالثة اأ�شهر.

.       اإعادة النظر يف �سيا�سة القطاع ال�سحي

يف م�شرية وطنية بق�شنطينة

اأزمة الأطباء املقيمني تراوح مكانها
الأطباء  من  الآلف   نظم 
م�ضتوى  على  م�ضرية  املقيمون 
خطوة  يف  اأم�س،  ق�ضنطينة 
لقائهم  ف�ضل  بعد  منهم  ت�ضعيدية 
خمتار  ال�ضحة  وزير  مع  الأخري 
ح�ضبالوي يف الو�ضول اإىل نتيجة، 
طبيب  األف   15 قرابة  جاب  حيث 
تاأكيد  حد  على  املدينة،  �ضوارع 
طايلب  حممد  التن�ضيقية  ممثل 
منطلقني  لـ«الو�ضط«،  ت�رضيح  يف 
ابن  اجلامعي  امل�ضت�ضفى  من 
بادي�س عابرين �ضالح باي و�ضول 
اتخاذ  قبل  املدينة  و�ضط  اإىل 
امل�ضت�ضفى  اإىل  العودة  طريق 
مرددين  انطالقتهم،  مقر 
غرار  على  �ضعارات  وحاملني 
»الطبيب  لريددوا  الوطني،  العلم 
ح�رضي ولي�س فو�ضوي«، ومنادين 
اأويحيى  اأحمد  الأول  الوزير  على 
م�ضتوى  على  غ�ضبا  ك�ضب  الذي 

ت�رضيحاته  عقب  امل�رضبني 
اأنها  واعتبار  بالفو�ضى،  اخلا�ضة 
�ضعارات  رددوا  كما  لهم،  موجهة 
اإىل  اإياه  داعني  ح�ضبالوي  بحق 
الكتفاء  ولي�س  تفعيل حوار جدي 
احلوار،  باب  فتح  على  بالتاأكيد 
باأنه  احلوار  طايلب  و�ضف  وحيث 
اأ�ضم فال  اأنه  اإل  واإن كان مفتوحا 
طريقة  بخ�ضو�س  اأما  له.  نتاج 
اأنه  فقال  الأمن،  رجال  تعاطي 
رغم توافدهم القوي اإل اأنهم كانوا 
ت�ضجيل جتاوزات،  دون  متعاونني، 
اأم�س  اأول  حدث  ما  خالف  على 
اعتقال  مت  اأين  البويرة  ب�ضواحي 
15 طبيبا مقيما لقرابة 6 �ضاعات.

بعد  اأم�ضن  الأطباء  خطوة  وتاأتي 
ي�ضري  الذي  الوطني  اإ�رضابهم 
�ضمله  حيث  الـ4،  �ضهره  باجتاه 
بينهم  احلوار  باب  فتح  يف  تاأخري 
وبني الوزارة، قبل اأن يتم التدارك 

نتيجة  اإىل  التو�ضل  دون  لحقا، 
بح�ضب  خا�ضة  جلنة  ت�ضكيل  رغم 
حني   �ضّعد  يف  ح�ضبالوي، 
كانت  اعت�ضامات  يف  املقيمون 
م�ضت�ضفى  م�ضتوى  على  بدايتها 
اجلامعي  با�ضا  م�ضطفى 
اإىل  اخلروج  قبل  بالعا�ضمة، 
بالعا�ضمة  وقفة  اآخر  يف  ال�ضارع 
والربملان،  املركزي  الربيد  اأمام 
اأين مت احلديث عن جلنة برملانية 
ال�ضعبي  املجل�س  لرئي�س  وتدخل 
اأن  قبل  بوحجة،  ال�ضعيد  الوطني 
احلوار  جل�ضة  وف�ضل  الرتاجع  يتم 

الأخرية بني الطرفني.
كما ركز الأطباء على نقطة ك�ضب 
دعوة  على  مركزين  العام،  الراأي 
املواطنني من اأجل توحيد ال�ضوت 
وواقع  م�ضتوى  لتح�ضني  معهم 
تو�ضيح  من  بداية  امل�ضت�ضفيات، 
اخلا�س  مطلبهم  وراء  ال�ضبب 

مرفوق  كونه  املدنية،  باخلدمة 
ما يجعل  الإمكانيات، وهو  بغياب 
مو�ضحني  جدوى،  دون  جهودهم 
اأن النقطة توحد ما بني الطرفني 
�ضيا�ضة  بدل  واأطباء«،  »مر�ضى 
يف  الهجرة،  باجتاه  بهم  الدفع 
حني يتعنّي على ال�ضلطات حت�ضني 
تقدمي  اأجل  من  حمليا  الظروف 
مهاجمني  للمر�ضى،  الأف�ضل 
ي�ضعون  اأنهم  معتربين  امل�ضوؤولني، 
اأمام  الطبيب  �ضورة  لت�ضويه 
املر�ضى مبختلف ال�ضاعات على 
راأ�ضها ما مت تداوله من مطالبهم 
لـ60  للجنوب  التنقل  قيمة  برفع 
�ضد  م�ضعدين  �ضنتيم،  مليون 
العالج  ملف  بفتح  امل�ضوؤولني 
لتوحيد  املر�ضى  داعني  باخلارج، 
جتاوز  اأجل  من  معهم  ال�ضف 

النقائ�س.
�شارة بومعزة

يهدف اإىل تخفيف ال�شغط على ال�شجون

لقاء حول  قانون �سنة 2018 املتعلق بال�سوار الإلكرتوين
لقاء  يف  امل�ضاركون  اأبرز 
�ضنة  قانون   « حول  اإعالمي 
بال�ضوار  املتعلق   2018
الأربعاء  اأم�س  الإلكرتوين« 
الأبعاد  بلعبا�س  ب�ضيدي 
الإيجابية لهذا الإجراء القانوين 
العقوبة  تطبيق  اأجل  من 
قطاع  ع�رضنة  يف  الق�ضائية 
املتدخلون  واأ�ضار  العدالة 
وطلبة  خمت�ضني  اأ�ضاتذة  من 
اللقاء  احلا�رضون  يف  باحثني 

املنظم .
بكلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية 
الياب�س«  »اجلياليل  جلامعة 
يعد  الإلكرتوين  ال�ضوار  اأن  اإىل 
التطورات  ملواكبة  و�ضيلة 

القانونية التي تعرفها اجلزائر 
ع�رضنة  �ضمن  تندرج  والتي 
اأن  ي�ضتدعي  العدالة ما  قطاع 
فيها  مبا  العدالة  اإدارة  تعمل 
الأجهزة  و  ال�ضجون  اإدارة 
الق�ضائية من حماكم وجمال�س 
هذه  اإدراج  على  عليا  وهيئات 
احلديثة  للتكنولوجيا  الو�ضائل 
الكلية  ذات  عميد  واأو�ضح 
خراجي م�ضطفى اأن » ال�ضوار 
ياأمر  اإجراء قانوين  الإلكرتوين 
بتخفيف  وي�ضمح  القا�ضي  به 
ال�ضجون  اإدارة  عن  ال�ضغط 
امل�ضجونني  تواجد  حيث  من 
وهو  الأجهزة  هذه  داخل 
حم�س  اقت�ضادي  معطى 

لتخفيف  الأوىل  بالدرجة 
اإىل  م�ضريا  املالية«،  التكلفة 
مع  اجلزائر  »يربز متا�ضي  اأنه 
حماية وترقية حقوق الإن�ضان 
اأخرى  جهة  ومن   جهة  من 
كذلك اعتماد اجلزائر كغريها 
من الدول ل�ضيا�ضة جديدة على 
غرار العقوبات  البديلة«واأ�ضار 
تابري  املحا�رض  جهته  من 
�ضيدي  جامعة  من  خمتار 
بعنوان   حما�رضة  يف  بلعبا�س 
لل�ضوار  القانوين  »املفهوم 
الإجراء  هذا  اأن   « الإلكرتوين 
ال�ضجن  عن  يعرب  القانوين 
بالبيت حيث يقوم هذا النظام 
بال�ضماح للمحكوم عليه بالبقاء 

حتركاته  اأن  غري  منزله  يف 
بوا�ضطة  ومراقبة  حمدودة 
يف  املتدخلون  جهاز«وتطرق 
هذا اللقاء املنظم مببادرة من 
كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية 
الياب�س«  »اجلياليل  جلامعة 
ل�ضيدي بلعبا�س لقراءة �ضاملة 
الإلكرتوين  ال�ضوار  ملفهوم 
املراقبة  حتت  الو�ضع  و�رضح 
الإلكرتونية الذي يعترب طريقة 
لتنفيذ العقوبة ال�ضالبة للحرية 
ويقرر  ال�ضجن  اأ�ضوار  خارج 
انتظار  تدابري  اإطار  يف  اإما 
عن  كبديل  اأو  املحاكمة 

العقوبة. 
م.�س

رئي�س جمعية مهنيي البنك

8800مليار دينار قرو�ض 
قدمتها البنوك يف 2017

 ك�ضف رئي�س جمعية مهنيي البنك 
»بوعالم جبار« يف ت�رضيح لالإذاعة 
الوطنية اأم�س اأن التعليمة  الأخرية 
البنوك  على  اجلزائر  توؤكد  لبنك 
عن  املودعني  مطالبة  عدم 
م�ضدر اأموالهم،ولهم حرية �ضحب 
وقت  اأي  يف  وا�ضتعمالها  اأموالهم 
القرو�س  اإىل  اأ�ضار  و  ي�ضاوؤون 
دينار  مليار  املمنوحة بلغت8800 
 ،  2017 دي�ضمرب   31 غاية  اإىل 
فيما  يحتفظ اجلزائريون بـ 2700 

مليار دينار يف بيوتهم.
جبار«  »بوعالم  اعترب  و 
لبنك  الأخرية  اأن  التعليمة 
البنوك  فيها  يحث  التي  اجلزائر 
القانونية  التزاماتها  احرتام  على 
عمليات  يف  اأكرب  مرونة  ب�ضمان 
اإيداع  الأموال و الت�رضف فيها من 
اإجراءات  لرفع  طرف املدخرين 
التع�ضف  فر�ضها  التي  القيود 
تبيي�س  حول  القانون  يف  تطبيق 
 ، الإرهاب  متويل  و  الأموال 
البنوك مل تعد مطالبة  اأن  موؤكدا 
الأموال  م�ضدر  عن  بال�ضتف�ضار 
اجلدد  الزبائن  با�ضتثناء  املودعة 
ح�ضابات  فتح  يريدون  الذين 
البنوك  اأن  مو�ضحا  جديدة، 
اأجل  من  مايل  اإدماج  نحو  تتجه 
لتمويل  لالأموال  اأكرث  ا�ضتقطاب 
القت�ضاد الوطني ،موؤكدا اأن بنك 
اجلزائر �ضيتخذ اإجراءات لت�ضهيل 
و�ضحبها  اأموالهم  الزبائن  اإيداع 
ودون  �ضل�ضة  بطريقة  البنوك  من 

اأي تعقيدات. 
القرو�س  “ن�ضبة  جبار،  اإن  وقال 
باملائة   12 بـ  ارتفعت  املمنوحة 
 8800 اإىل  لت�ضل   2017 خالل 
مليار   7800 مقابل  دينار  مليار 
اأن  مو�ضحا   ،″2016 دينار خالل 
التي  القيا�ضية  البنكية  ال�ضيولة 
 2013 خالل  البنوك  �ضجلتها 

متويل  يف  ا�ضتغاللها  مت  و2014، 
القرو�س ال�ضتثمارية على املدى 
بلغت  حيث  والبعيد،  املتو�ضط 
ن�ضبة القرو�س 26 باملائة وب�ضاأن 
حت�ضيل القرو�س املمنوحة اأ�ضار 
منها  باملائة   75 اأن  اإىل  جبار 
املتو�ضط  املدى  على  موقعة 
قرو�س  وهي  البعيد  واملدى 
يتم  هامة،  ا�ضتثمارية مببالغ جد 
ت�ضديدها بعد 4 و10 �ضنوات. اأما 
مبا  امل�ضددة  غري  القرو�س  عن 
فيها القرو�س العمومية واخلا�ضة 
 10 فبلغت  اأون�ضاج،  وم�ضاريع 
تعود  جباروهي  ح�ضب  باملائة 
باملائة   50 عديدة،  ل�ضنوات 
�ضمن  تدخل  القرو�س  هذه  من 
املخاطر  عالية  القرو�س 

امل�ضنفة يف الرتبة الثالثة.
املتحدث  اأ�ضار  اأخرى،  جهة  من 
يحتفظون  “اجلزائريني  اأن  اإىل 
بيوتهم  يف  دينار  مليار   2700 بـ 
تعامالتهم  يف  ل�ضتعمالها   ،
فيه  تبقى  وقت  يف  اليومية، 
ال�ضوق  يف  متداولة  مليار   2000
البنوك  اأن  اإىل  م�ضريا  املوازية، 
من  عمل  خمططات  اأعدت 
من  قدر  اأكرب  ا�ضتقطاب  اجل 
حت�ضني  خالل  من  هذا  الأموال 
خدمات التوفري  وخدمات �ضحب 
الأموال كما ك�ضف جبار اأن عملية 
الإرادية”  اجلبائية  “املطابقة 
املالية  قانون  عليه  ن�س  التي 
دمج  بهدف   2015 التكميلي 
املوازية  ال�ضوق  اأموال  روؤو�س 
 31 يف  اأغلقت  والتي  البنوك  يف 
اأكرث  ا�ضتقطبت   ،2017 دي�ضمرب 
متوقعا  دينار،  مليار   100 من 
اإقرار  مع  البنكية  ال�ضيولة  ارتفاع 
ودخول  ال�ضالمية  ال�ضريفة 
التجارة اللكرتونية حيز التنفيذ.

ف.ن�شرين 
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اإطارات يف احلماية املدنية والأمن الوطني  يوؤكدون يف اليوم العاملي للحماية املدنية

لبد من ن�سر ثقافة الوقاية والأمن املروري  
يف اإطار  الن�صاطات الثقافية والعلمية للمجل�س الثقايف الإ�صالمي  اأقيمت اأم�س باجلزائر العا�صمة  ندوة  حت�صي�صية حول حوادث املرور  ، مبنا�صبة اليوم العاملي  للحماية املدنية  امل�صادف للفاحت 

من مار�س 2018  حتت  �صعار احلماية املدنية  واملوؤ�ص�صات الوطنية لت�صيري الأجنع والفعال للكوارث  والتي عرفت م�صاركة كل من الرائد رابح بن حمي الدين املكلف بالإعالم لدى املديرية 
العامة للحماية املدنية ، وعميد ال�صرطة رابح زواوي ممثل املديرية العامة لالأمن الوطني ورئي�س دائرة الت�صال باملديرية الأمن العمومي ونور الدين طبول رئي�س م�صلحة ال�صالمة املرورية 

باملركز الوطني للوقاية والأمن عرب الطرقات .

حكيم مالك 

احلماية املدنية واملوؤ�ص�صات 
الوطنية للت�صيري الأجنع والفعال 

للكوارث«
 

ويف ذات ال�سياق اأكد الرائد رابح بن حمي 
املديرية  لدى  بالإعالم  املكلف  الدين 
اليوم  مبنا�سبة   املدنية   للحماية  العامة 
امل�سادف  املدنية  للحماية  العاملي 
يف  اخرتنا  فلقد  مار�س  من  للفاحت 
 �سعار«  اليوم  هذا  يحمل  اأن  �سنة  2018 
الوطنية  املدنية  واملوؤ�س�سات  احلماية 
 « للكوارث  والفعال  الأجنع  للت�سيري 
كل  لي�سمل  مفتوحا  املجال  تركنا  لذا 
دوما  تعمل  املدنية   الكوارث فاحلماية 
على غر�س ثقافة الوقاية والأمن املروري 
اجلزائري  املجتمع  من  �رشيحة  لأكرب 
بهدف التقليل من ظاهرة حوادث املرور 
يف اجلزائر، وعليه فنحن دائما حا�رشون 
دائما ك�رشيك دائم �سمن امل�سالح املعنية 
اخلطرية   الظاهرة  هذه  تقييم   اأجل  من 
احلماية  رجل  فيها  ي�ستدعى  والتي 
جاهدين  نعمل   فنحن  وبالتايل  املدنية  
للتقليل من هذه  الأجنع  اإيجاد احلل  على 
اأبواب  تنظيم  بوا�سطة   ال�سلبية  الظاهرة 
مفتوحة واأيام درا�سية وحت�سي�سية  مع فتح 
املجال جلميع املتدخلني من الأ�سخا�س 
اجلزائريني  بغية  اإعطاء  واملواطنني 

اأ�سياء اإيجابية.
 

حوادث الطرقات يف اجلزائر  يف 
ارتفاع م�صتمر

 
ويف هذا ال�سدد اأو�سح  ذات املتحدث  اأن 
كارثة  اأ�سبحت  الطرقات  حوادث 
الدولة  على  وجب  اجلزائر  حقيقية  يف 
اجلزائرية اأن حت�سب لها األف ح�ساب لأننا 
قتيل  واأكرث  األف   4000 من  اأزيد  ن�سجل  
 25000 من  واأزيد  جريح  األف   50000 من 
يف  مرتفعة  جد  اإح�سائية  معاق  فهي 
نطرق  دوما   فنحن   ولهذا   اجلزائر 
و�سيلة  باأي  التدخل  اأجل   من  الأبواب  
وبالتايل  الظاهرة  للتقليل من هذه  ممكنة 
جنب  اإىل  جنبا  تعمل  املدنية   فاحلماية 
من اأجل احلد من هذه الظاهرة املتف�سية 
بكرثة يف الطرقات الوطن ولهذا قمنا ببناء 
وحدات  ومراكز متقدمة  وتكوين الأعوان 
وتكوين حتى املجتمع اجلزائري واملتمثل 
املواطن  عائلة  لي�سبح  لكل  م�سعف  يف 
و�سول  بنف�سه  قبل  نف�سه  يقي  اجلزائري 
احلماية  طرف  من  الأولية   الإ�سعافات 
مت  الآن  حد  اإىل  اأنه  ،  م�سريا  املدنية 
تكوين اأزيد من 100 األف مواطن جزائري 
املواطنني  لكل  مفتوح  فاملجال  وعليه 

اجلزائريني مبا فيهم الن�ساء والرجال .
  

الرائد رابح بن حمي الدين :  تعزيز 
احلماية املدنية بطائرات للتدخل 

اجلوي اليومي قريبا  
 

املديرية  لدى  بالإعالم  واأ�ساف  املكلف 
دوما  ناأمل  اأننا  املدنية  للحماية  العامة 
املتطور بالتدخل  العتاد  على  بالعتماد 
الكوارث  من  املواطن  لوقاية  ال�رشيع 
الطرقات  يف  يوميا  نعي�سها  اأ�سبحنا  التي 

الو�سط«  ليومية«  ،موؤكدا  اجلزائرية  
والتي  العهد  حديثة  اجلوية  التجربة  اأن 
 24 فلدينا  الغر�س  ولهذا  تطبيق  تتطلب 
باإجراء  قاموا  املدنية  للحماية  طيار 
وهو  الوطن  داخل  ويف  اخلارج  يف  تكوين 
لهم  ي�سمح  طريق  التطبيق   حتى  يف  
بالتدخل اجلوي اليومي  موؤكدا اأنه مل يتم  
اجلوي  الف�ساء  هذا  انطالق  عن  الإعالن 
اأن  »للو�سط«  الإ�سعافات ، كا�سفا  لأجل 
من  مروحيات   6 لديها   املدنية  احلماية 
نوع »اأغي�ستا 139  »  و10  طائرات �سغرية 

من نوع »زيلني« .
  

عميد ال�صرطة رابح 
زواوي: تكري�س قيم احلوكمة 

املرورية اأمر �صروري
 

زواوي ممثل  رابح  ال�رشطة  عميد  وقال 
ورئي�س  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
الأمن  باملديرية  الت�سال  دائرة 
العمومي اأن القراءات الأخرية لإح�سائيات 
املديرية  �سجلتها  التي  املرور  حوادث 
و�سيلة  اأنها  معتربا   الوطني  لالأمن  العامة 
جندها   الآن  حد  اإىل  و  والتنبوؤ  للتحليل 
م�رشفة  فنحن دائما  ن�سعى بالتن�سيق مع 
امل�ستطاع  قدر  نقلل  حتى  الأطراف  كل 
على  حفاظا  املرور  حوادث  اإ�سكالية  من 
طريق  عن  وهذا  وممتلكاتهم  الأ�سخا�س 
 ، مديريتنا  به  تقوم  الذي  الدوؤوب  العمل 
عن  التن�سيق  �رشورة  اإىل  ذلك  يف  داعيا  
الأطراف  على  جميع  مع  التفاعل  طريق 
التح�سي�سي  باإعطائه  اليوم  هذا  غرار 
بالوقوف  وهذا  واإ�سالميا  دينيا  طابعا 

الطريق  مل�ستعملي  ال�سلوكية  القيم  عند 
بوا�سطة  وهذا  اإليه  ن�سعى  ما  وهذا 
امل�سالح  لدى  املوجودة  الأمنية  احللول 
هناك  تكون  فالبد  اأن  الأمنية  وبالتايل 
درا�سة نف�سية ودينية و�سلوكية واجتماعية  
وتاريخية فكل هذه الأ�سباب خفية  لتظهر 
الإ�سكاليات   اأخذ هذه  فعلينا  للعيان لذا 
اإ�سكالية  نواجه  حتى  العتبار  بعني 
بتكري�س  قيم  ال�سالمة  املرور  حوادث 

املرورية  على م�ستوى طرقاتنا.
من  املعتمدة  لالإ�سرتاتيجية  وبالن�سبة 
طرف املديرية العامة لالأمن الوطني قال 
الوطني  يف  لالأمن  العامة  املديرية  ممثل 
»   اأننا  نتحدث  »الو�سط  ليومية  ت�رشيح 
عن البعد اجلديد ملديريتنا  والذي نراهن 
فيه على حتقيق 3 نقاط رئي�سية واملتمثلة 
كافة  مت�س  لأنها  الوقائية  الإجراءات  يف 
امليدانية  الإجراءات  ثم  املجتمع  �رشائح 
املدعمة واملعززة بالتقنيات التكنولوجية 
احلديثة يف عملية املراقبة للتدخل ال�رشيع 
البعدية  الإجراءات  اإىل  اإ�سافة   ، واملثمر 
وهذا عن طريق ال�سعي للو�سول اإىل هدفنا 
املن�سود  بوا�سطة تغليب اجلانب التوعوي 
والإجراءات  امليدانية عن اجلانب الردعي 
من  حوادث  املرور  ،  واحلد  للتقليل 
املخالفات  امل�سجلة  اأن  معتربا 
اإل  حتى  تنبيه  لي�ست  مبثابة  وخزات 
الدعوة  مع   ، يتم  تفاديها  م�ستقبال 
احلوكمة  قيم  لإلزامية  تكري�س 
ركائز   3 على  املرورية  املبنية 
مع  ال�رشاكة  يف  رئي�سية  واملتمثلة 
ال�سالمة  بحال  املعنية  الأطراف  كل 
موؤ�س�ساتي  باإعطائها  طابع  املرورية 

عند  بالوقوف  وذلك  وديني  اأمني  وطابع 
و�سائل  مع  التن�سيق  مع  الإ�سكاليات  كل 
 ، الثقافة  املرورية  هذه  لزرع  الإعالم 
هذه  ت�ستمر  اأن  ال�رشوري  من  اأنه  موؤكدا 
ال�رشاكة اأن ت�ستمر و تواكب  كل املتغريات 
والرهانات  الأمنية  التي  والتحديات 
اجلزائرية   الطرقات  خمتلف  تواجهها  
�سبكة  تن�سيق مع حال  اأن  هناك  مو�سحا 
والكثافة  املركبات  وعدد  الطرقات 
حتقيق  الأهداف  اأجل  من  ال�سكانية 
الراأ�س  يف  ال�ستثمار  املن�سودة  مع 
والقادر  على  املوؤهل  املايل  الب�رشي 
اأننا  امل�سطرة  حيث  الأهداف  حتقيق 
خالل  من  الكفاءة  والفاعلية  على  نراهن 
راأ�س مال فكري مبني على هاته املعارف 
براأ�س  يعرف  ما  لرنقى  اإىل  والقدرات 
مال معريف  مبني اأ�سا�سا على الراأ�س مال 
وكفاءات  قدرات  على  بالعتماد  الفكري 
ويت�سمن   ال�رشكاء  وجميع  الأمن  م�سالح 
�سبكة  مال  الهيكلي  على   الراأ�س 
الطرقات  والتهيئة العمرانية وعن الن�سيج 
العمراين وعالقته ب�سبكة الطرقات والراأ�س 
املال العالئقي و الذي يتحقق بالتن�سيق مع 
كل هاته املتغريات للوقوف عند العالقات 
املعلوماتية  لتحقيق  التاأثري  والتدفقات 
الإ�سرتاتيجية  املحيط  والرتكيز على  يف 
امل�ستقبل  والتنبوؤ   نحو  بال�ست�رشاف 
موؤكدا  اأن  الإ�سكاليات  هذه  ملواجهة 
مبني  على  ا�ست�رشايف  ا�ستباقي  هدفنا 

قيم احلوكمة املرورية.
 

نور الدين طبول :  علينا توعية 
اأفراد املجتمع اجلزائري  بالثقافة 

املرورية
  

و قدم رئي�س م�سلحة ال�سالمة املرورية 
عرب  والأمن  للوقاية  الوطني  باملركز 
توجيهات  طبول  الدين  نور  الطرقات 
املرور  حوادث  من  للوقاية  قيمة 
حد  على  اجلزائري  واملجتمع  للمواطن 
من حوادث  الوقاية  اأن  معتربا  �سواء 
كل الهيئات  وظيفة  املرور  تعد 
والقطاعات املختلفة يف اجلزائر ، وهذا 
الوقاية  لها  باأن  التام  القتناع  يوؤكد  ما 
اأنها  ت�ساهم  العالج ، م�سريا  من  خري 
لدى  املرورية  التوعية  بالثقافة  يف 
عن  املجتمع وهذا  داخل  الأفراد  جميع 
امليدان  يف  باملمار�سة  التعاون  طريق 
من  للق�ساء  اأهدافها  حتقق  ل�سمان 
هذه  يف  واملتمثل  احلقيقي  اإ�سكال  هذا 
الظاهرة  والآفة الجتماعية اخلطرية .

العتماد  اإىل  الدين طبول  نور  دعا  فيما 
هذه  خطر  من  م�ستويات  للحد   3 على 
الظاهرة املتف�سية يف الطرقات اجلزائرية 
طرف  العام  من  الإدراك  يف  واملتمثلة 
مع  اإدراك  اجلزائري  املجتمع  اأفراد 
من  مثقفني  املوؤلفة  اجلزائرية   النخبة  
اإدراك  عنه  ينتج  ما  وهذا  ومتخ�س�سني 
اإدراك  الثالثة  املرتبة  يف  لياأتي  ميداين 
باجلزائرية  الواعية  الر�سمية  ال�سلطات 
لهذه الظاهرة  لكونها ا�ست�سعرت بخطر 
دوما   تعمل  التي  و  مدة  منذ  املرور 
حوادث  ظاهرة  من  للوقاية والتح�سي�س 
ورائها  تخلف  التي  اجلزائر  يف  املرور 
خمتلف  يف  �سنويا  من ال�سحايا  العديد 

الأعمار عرب طرقات الوطن .

•         الرائد رابح بن حمي الدين :  تعزيز احلماية املدنية بطائرات للتدخل اجلوي اليومي قريبا   �سنويا       املرور  حوادث  نتيجة  قتيل  اآلف   4000         •
•        عميد ال�سرطة رابح زواوي: تكري�س قيم احلوكمة املرورية اأمر �سروري      •        نور الدين طبول :  علينا توعية اأفراد املجتمع  اجلزائري بالثقافة املرورية

قطاع الرتبية يتنف�س ال�صعداء

الكنـــــــــابا�ســــت تقرر وقــــــــــف الإ�سراب اليـــــــــــوم
.      تعوي�س الدرو�س رهني املفاو�صات

اإ�رشابهم،  تعليق  اأم�س،  الكنابا�ست،  قرر 
والعودة ملقاعد التدري�س بداية من اليوم، يف 
مع  بالتفاو�س  الدرو�س  تعوي�س  رف�س  حني 

الوزارة.
اأو�سح املكلف بالإعالم على م�ستوى املجل�س 
التدري�س  مل�ستخدمي  امل�ستقل  الوطني 
اأن  بوديبة،  م�سعود  الأطوار،  ثالثي  للقطاع 
قرار تراجعهم عن الإ�رشاب جاء من اأجل حل 
ما  الو�ساية،  تعنت  و�سط  املتفاقمة  الأزمة 
جعل من الأزمة يف حالة غري منتهية، معتربا 
امل�سوؤولية  حتملت  بخطوتها  الكناب�ست  اأن 
لي�س  هدفها  اأن  لتثبت  لالأزمة،  حدا  وو�سعت 
اأجل  من  الو�ساية  دفع  بل  والأزمة  الت�سعيد 
ملطالب  وال�ستجابة  م�سوؤولياتهم  حتمل 
يعود  كي  ذلك  حتقيق  على  مركزة  الأ�ساتذة، 
الأ�ستاذة اإىل منا�سبهم ومعنوياتهم مرتفعة«.

كما اأكد بوديبة، بح�سب ت�رشيح له على اإحدى 
القنوات الف�سائية اأن توقيف اإ�رشاب الأ�ساتذة 
اأعلى  من  الإت�سالت  من  العديد  بعد  جاء 
جل�سات  عقدت  النقابة  اأن  م�سيفا  م�ستوى، 
اأخرى،  ووزارات  الرتبية  وزارة  م�ستوى  على 
حيث مت التفاق على �سمانات لتهدئة الو�سع 
حتقيق  على  والعمل  الأف�سل  نحو  به  وال�سري 
املطالب، معتربا اأن الكرة الآن يف ملعب وزارة 
الرتبية،  وا�سرتط م�سعود بوديبة على الو�ساية 
اأجل  من  النقابة،  مطالب  مع  بجدية  التعامل 
ما  وهو  اأمكن،  وفقما  الدرو�س  ا�ستدراك 
بني  التفاو�س  عملية  على  بناء  �سيتم  اأنه  قال 

الطرفني.

اأما بخ�سو�س عدد الأ�ساتذة الذين مت عزلهم 
فحددهم مبا يزيد عن 12 األف اأ�ستاذ عرب 25 
اأنهم  موؤكدا  اأ�ستاذ،  األف   50 اأ�سل  من  ولية 
الأ�ساتذة  باقي  اإح�ساء  يف  �سعوبات  واجهوا 
ب�سبب  املتبقية  ولية   25 عرب  املف�سولني 
القرارات  ت�سليم  يف  الرتبية  مديريات  تاأخر 
اأن  بالنقابة،  الإعالم  م�سوؤول  للمعنيني، واأكد، 
لإيداع  املطلق  رف�سهم  عن  اأعلنوا  الأ�ساتذة 
طعون على م�ستوى مديريات الرتبية للوليات، 
ك�رشط اأ�سا�سي لعودتهم للعمل، على اعتبار اأن 
الر�سوخ لهذا الإجراء املعلن من قبل الو�ساية 
هو اعرتاف �رشيح من قبل املعزولني بقانونية 

و�رشعية العزل من املن�سب.
على  الإبقاء  النقابة  قررت  ثانية  جهة  من 
وكانت  مفتوحة،  الوطني  املجل�س  دورة 
النقابة ذاتها قررت متديد دورتها ال�ستثنائية 
اإىل  العا�سمة  باجلزائر  اأم�س  اأول  املنعقدة 
يف  للنظر  بومردا�س  بولية  الثالثاء  غاية 
منذ  الأ�ساتذة  ي�سنه  الذي  الإ�رشاب  مو�سوع 
غري  الأرقام  وح�سب  املا�سي،  جانفي   30
الر�سمية فان عدد الأ�ساتذة امل�رشبني الذين 
مت عزلهم بلغ قرابة الـ4 اآلف اأ�ستاذ، وتطالب 
كناب�ست حتقيق مطالب مهنية واجتماعية ويف 
واملحلية  الوطنية  املحا�رش  تنفيذ  مقدمتها 
�سيما  ول  الرتبية  وزارة  م�سوؤويل  مع  املوقعة 

املح�رش املوؤرخ يف 19 ماي 2015.

�صاحلي: لبد من احلفاظ على مدر�صة 
عمومية جمانية وذات جودة

ثمن  اجلمهوري،  الوطني  التحالف  جهته  من 
الإ�رشاب،  بتعليق  القا�سي  الكنابا�ست  قرار 
وتفاعل  �سجاعة  ميثل ا�ستجابة  اأنه  معتربا 
توجيهات  اأحكام العـدالـة اجلـزائريـة وكذا  مع 
مبنا�سبة  ر�سالته  اجلمهـوريـة يف  رئيـ�س 
الحتفال بالذكرى املزدوجة لتاأ�سي�س الحتاد 
العام للعمال اجلزائريني وتاأميم املحروقات، 
طرف  من  عنها    املعربرّ املخاوف  تبديد  مع 
وقال  عموما.  واملجتمع  التالميذ  اأولياء 
احلراك  من  ثابت  موقفه  اأن  التحالف 
الد�ستور  يكفله  حق  كونه  الجتماعي، 
قوانني  احرتام  اإطار  يف  ممار�سته  �رشيطة 
اأ�سلوب  انتهاج  الرتكيز على  مع  اجلمهورية، 
والتنازلت  التفاو�س  منهج  وتغليب  احلوار 
امل�سرتكة، من اأجل تاأطري وحل النزاعات ذات 
واملهني، داعيا اجلهات  الجتماعي  الطابع 
الو�سية وعلى راأ�سها وزارة الرتبية الوطنية، 
اإىل اإر�ساء و اإفا�سة مناخ الثقة مع �رشكائها 
الفوري  الجتماعيني، من خالل ال�ستئناف 
التكفل  بهدف  وامل�سوؤول  اجلاد  للحوار 
اأولويات  �سلم  �سمن  امل�رشوعة  باملطالب 
القت�سادي  الو�سع  العتبار  بعني  ياأخذ 
الإجراءات  اتخاذ  وكذا  للبالد،  واملايل 
الو�سع  تهدئة  �ساأنها  من  التي  ال�ستعجالية 
والبيداغوجي،  املهني  ال�سعيدين  على 
قرارات  خملفات  مبعاجلة  تعلق  ما  �سيما 
كفيل  برنامج  و�سع  وكذا  املتخذة،  العزل 
خالل  من  درو�س  من  �ساع  ما  با�ستدراك 

واملرافقة  البيداغوجي،  التعديل  اآليات 
النف�سية للتالميذ واحرتام حقهم يف ال�ستفادة 
اإ�رشاك جمعيات  من العطل املدر�سية، وكذا 

اأولياء التالميذ يف اإجناح هذا امل�سعى.
النقطة  على  التحالف  ركز  ثانية  جهة  من 
بخ�سو�س  الرتبية  وزارة  بيان  اأثارها  التي 
ب�رشورة  املجانية،  املدر�سة  �رشب  حماولة 
وذات  عمومية جمانية  مدر�سة  على  احلفاظ 
التاريخية  املكا�سب  من  باعتبارها  جودة، 

�س  اأ�سرّ الذي  الفاحت من نوفمرب 1954، و  لبيان 
للدولة.كما يتطلب تفعيل  الجتماعي  للطابع 
الرتبوية  املنظومة  التي تعرفها  الإ�سالحات 
اإبعاد هذه الأخرية عن اخلالفات  مع �رشورة 
وال�سيا�سوية، اإذ  اليديولوجية  وال�رشاعات 
مدر�سة  اجلزائرية  املدر�سة  تكون  يتعني اأن 
تكوين مواطن جزائري  تعمل على  للمواطنة، 

مت�سبع مبكونات هويته الوطنية ومعتز بها.
 �صارة بومعزة

م�صعود بوديبة للو�صط :

تلقينا �سمانات لتوقيف الإ�سراب
ك�سف الأمني العام الوطني املكلف بالإعالم و الت�سال للمجل�س الوطني امل�ستقل مل�ستخدمي 
التدري�س للقطاع  ثالثي الأطوار »كناب�ست« اأن قرار اإيقاف الأزمة جاء بعد ف�سل م�سوؤويل قطاع 
الوزارة يف احتوائها و قال م�سعود بوديبة يف ات�سال جلريدة الو�سط  انه بناءا على دورة املجل�س 
الوطني و التي كانت قدمت الأو�ساع احلالية و ناق�ست م�ستجدات وو�سعية املطالب و اإ�سافة اإىل 
ات�سالت اأطراف عديدة و تقدميها ل�سمانات بان املطالب قابلة للتجديد و ل�سمان ال�سلطات 
العليا باأن تكون جل�سة حوار تفاو�سية فعلية يتم فيها اإم�ساء املح�رش ر�سميا و بالتايل املجل�س 
الوطني خل�س اأن ما نعي�سه اليوم بعدما كان نزاعا حولته الوزارة مبمار�ساتها و اإجراءاتها الغري 
قانونية اإىل اأزمة جمتمعية و لذلك املجل�س قرر اإيقاف هذه الأزمة بعد ف�سل م�سوؤويل القطاع يف 
احتوائها و اأ�ساف بوديبة اأن املجل�س يحمل امل�سوؤولية اىل جميع ال�سلطات يف جتديد اللتزامات 
و التعهدات املتفق عليها من جهة اأخرى و بخ�سو�س ا�ستدراك الدرو�س اأكد م�سعود بوديبة اأن  
اأيام الإ�رشاب اإن مل تخ�سع للتفاو�س فالأ�ستاذ غري مطالب با�ستدراكها و قال ان الكرة يف ملعب 

الوزارة املدعوة اىل فتح حوار فعلي حلل الأزمة .
 ف.ن�صرين



من  بالعا�صمة  الأمن  م�صالح  متكنت 
تفكيك ن�صاط  ع�صابة من  6 اأ�صخا�ص 
الإرهابية  اجلماعات  متول  كانت 
الأموال  مبختلف  البالد  بو�صط 
العمل  على  وحتر�ص  الأغرا�ص  و 
جعلتهم  التي  الوقائع  وهي  الرهابي 
مهددين بعقوبة 5 �صنوات �صجنا نافذا 
الإ�صتئنافية  اجلنائية  املحكمة  اأمام 
تهمة  عن  العا�صمة  ق�صاء  مبجل�ص 
الإرهابية .  الأعمال  الإ�صادة ومتويل 
يف الق�صية التي تعود جمرياتها لبالغ 
تقدمت به والدة اأحد الإرهابيني حول 
عالقة اإبنها مع امل�صمى »ف.م« الذي 
�صماعه  خالل  �رصح  و  توقيفه  مت 
الإرهابية  اجلماعات  مع  ن�صاطه  اأن 
مهمته  كانت  و   2007 عام   اإنطلق  
متويل اجلماعات الإرهابية بالهواتف 
الهواتف  �رصائح  و  الأموال  و  النقالة 
املرات   اأحد  اإلتقى  حيث  األب�صة  و 
 8 مبلغ  �صلمه  و  الرهابيني  باأحد 
األف دينار جزائري، هاتفني نقالني، 
و  �صكاكني،  تعبئة،  بطاقات  �صاعة، 
اخلنادق،  حلفر  اأدوات  كذا  و  خيط، 
العنا�رص  باقي  هوية  عن  ك�صف  كما 
من  الإرهابية  للجماعات  الداعمة 
مت  ت.�صمري«الذي   « املدعو   بينهم 
ذاكرة  قارئ  بحوزته  و�صبط  توقيفه 
ر�صومات،  حتري�صية،  اأنا�صيد  بها 
اأبو  و  الألباين  ا�صحاق  لأبو  خطب 

فيديوهات  وكذا   ، الزرقاوي  م�صعب 
عن عملية يف دولة ال�صي�صان و �رصيط 
 11 اأحداث  و  طلحة،  بن  ملجزرة 
باأحداث  خا�صة  اأ�رصطة  و  �صبتمرب 
باأنه حت�صل  والتي �رصح   ، فل�صطني، 
ك�صف  ،كما  الأول  املتهم  من  عليها 
حاول  اأنه  �صماعه  خالل  اأي�صا 
و  الإرهابية   باجلماعات  الإلتحاق 
باجلماعات  عالقته  باأن  اأي�صا  اأكد 
تردده   خالل   من  اإنطلقت  الإٍهابية 
تعرف  اأين  بلكور  بحي  م�صجد  على 
القبي«  »حكيم  امل�صمى  على   هناك 
»القحطاين«  امل�صمى  اآخر  �صخ�ص  و 
مت  املنجزة  التحريات  وخالل   ،
اإلقاء القب�ص على �صخ�ص اأخر و هو 
�صهادة  على  للح�صول  مر�صح  طالب 
عن�رص  ي�صكل  كان  الذي  دكتوراه 
بنواحي  الإرهابية  للجماعات  دعم 
بومردا�ص منذ �صنة 2003 عن طريق 
هويته التي كانت ت�صتغلها اجلماعات 
الإرهابية لإ�صتيالم الأموال من البنك 
 ، ال�رصيع  الأموال  لتحويل  العاملي 
عنها  تراجعوا  التي  الت�رصيحات  هي 
خالل جل�صة املحاكمة و اأكدوا باأن ما 
وقع  حتت  كانت  به  الإدلء  لهم  �صبق 
التهديد من قبل م�صالح الأمن ب�صبب 
اإرهابية  ق�صايا  يف  اأ�صاميهم  ورود 

اأخرى .
ل/منرية

ملجمع  العام  املدير  اأكد 
اإمييتال عبد احلكيم معو�ص يف 
باأن   العمومي  للتلفزيون  ت�رصيح 
العتبار  رد  على  عازمة  الدولة 
اإىل  م�صنع احلجار وكذا جممع 
 ( وال�صلب  املعدنية  ال�صناعات 
اأن امل�صنع  اإىل  اإمييتال( م�صريا 
تبلغ  اإنتاجية  بطاقة  اليوم  ي�صري 
840 األف مليون طن �صنويا وهي 
املردودية التي تعمل الدولة على 
طن  املليون  حدود  اإىل  رفعها 
ا�صرتجاعها  بعد  خا�صة  �صنويا 
لل�صيادة املطلقة على املركب. 

هذا واأ�صار املتحدث اإىل وجود 
اإدارة املركب  اأتفاق و�صيك بني 
اأجل  من  الجتماعي  وال�رصيك 
فيما  اأما  العمال،  اأجور  رفع 
اأكد  فقد  بالرة  مركب  يخ�ص 
عبد احلكيم معو�ص باأن املركب 
من  الثاين  اخلط  يف  دخل 
الدالة  اخلطوات  وهي  الإنتاج 
ي�صري  امل�رصوع  اأن  على  ح�صبه 
بخطوات معقولة نظرا للظرف 
القت�صادي الراهن الذي ت�صهده 

البالد 
يحي عواق

حول  التح�صريات  اإطار  يف 
للمراأة  ال�صيا�صية  امل�صاركة 
و18   17 يومي  عقدها   املزمع 
املوؤمترات  بق�رص   2018 مار�ص 
بالعا�صمة  البحري  ال�صنوبر 
دعت وزارة الداخلية واجلماعات 
يف  العمرانية   والتهيئة  املحلية 
موقعها  عرب  ن�رصته  لها  بيان 
الأ�صاتذة  كافة  الإلكرتوين 

والباحثني املخت�صني يف املجال 
للم�صاركة يف  القانوين وال�صيا�صي 
اإثراء النقا�ص العلمي حول مو�صوع 
للمراأة. هذا  ال�صيا�صية  امل�صاركة 
اجلزائر  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 
يف  فيها  باأ�ص  ل  اأ�صواط  قطعت 
يف  املراأة  م�صاركة  ترقية  جمال 

احلياة ال�صيا�صية
يحي عواق  

املحكمة اجلنائية الإ�ستئنافية مبجل�س 
ق�ساء العا�سمة

املدير العام ملجمع اإمييتال عبد احلكيم معو�س

من تنظيم وزارة الداخلية 

حماكمة ع�صابة دعم و متويل 
اجلماعات الإرهابية بو�صط البالد

 زيادات يف اأجور عمال
 مركب احلجار

ندوة دولية حول امل�صاركة 
ال�صيا�صية للمراأة 

24 �صاعةاخلمي�س 1 مار�س 2018 املوافـق   لـ 14 جمادىالثاين  1439ه 5
رئي�س جمعية حماية واإر�ساد امل�ستهلك م�سطفى زبدي

6 موؤ�ص�صات ت�صوق م�صابيح كهربائية 
خطرية على �صحة اجلزائريني

.      جتارب على 25 نوعا من امل�صابيح ت�صوقها 8 عالمات باجلزائر
.     م�صتوردون يدخلون �صلعا مقلدة لعالمتهم دون رقيب

اإميان لوا�س

واأفاد م�صطفى  زبدي الأم�ص عند 
فروم  جريدة  على  �صيفا  حلوله 
مو�صوع  تناول  والذي  املجاهد، 
للم�صابيح  الفوتوبيولوجي  اخلطر 
امل�صوقة باجلزائر، باأن امل�صابيح 
اجلزائرية  بال�صوق  تباع  التي 
امل�صتهلكني  حقوق  حترتم  ل 
املعايري  وكذا  و�صحتهم، 
ال�رصورية التي يجب اأن تت�صم بها، 
الأخطار  على  زيادة  مربزا  باأنه 
النوم  على  وتاأثريها  لها،  ال�صحية 
للمتعر�صني  وال�رصوري  اجليد 
امل�صابيح  هذه  مثل  فتت�صبب  لها، 
الهاتف  ب�صبكة  التغطية  ب�صعف 
النقال داخل البيوت، وكذا يف بطئ 
جهاز  من  »الويفي«  خدمة  تدفق 
وحتى  باملنزل،  النرتنيت  اإر�صال 
التيار  على  �صلبي  تاأثري  لها  اأن 
اإحداث  خالل  من  الكهربائي، 
موؤ�ص�صة  وتكبيد  فيه  ا�صطراب 
�صونلغاز خل�صائر تقنية بخدمتها، 
موؤ�ص�صتي  ا�صتجابة  اإىل  لفتا 
و«اأوغالي�ص«  »اإيرنجيكال« 

�صحة  معايري  لكل  اجلزائريتان 
اخلدماتية،  وحقوقه  امل�صتهلك 
تكلفة  اأقل  باأ�صعار  توفرهما  مع 
ال�صت  الآ�صياوية  املوؤ�ص�صات  من 
هاتني  على  معيبا  الذكر،  ال�صالفة 
ن�صخ  وجود  احتمال  العالمتني 

مقلدة عنها.
واأفاذ ذات املتحدث  باأن جمعيته 
خمربية  جتارب  باإجراء  قامت 
على 25 نوعا من امل�صابيح، والتي 
ت�صوقها 8 عالمات باجلزائر، حيث 
اختارت اأربع م�صابيح كنموذج عن 
كل منها، م�صريا باأن هذه التجربة 
وخمت�صون،  خرباء  اأعدها  التي 
ا�صتطاعة  معيار  خ�صت  قد 
ت�صدر  التي  واحلرارة  امل�صابيح 
تاأثري  ومدى  ا�صتغالها،  عند  عنها 
على املحيط باملنزل، اأين تبينت 
ال�صحية  الأخطار  من  جمموعة 
رفقة  ل�صوئها،  املتعر�صني  على 
الثابت  الهاتف  �صبكة  يف  تذبذب 
وا�صطراب  النرتنيت،  وتدفق 
ح�صبه،  الكهربائي  للتيار  تقني 
اإىل  امل�صتهلكني  زبدي  ودعا 
للم�صابيح،  اقتنائهم  عند  احلذر 
ال�صائد  باملنطق  الكتفاء  وعدم 

لديه على اأ�صا�ص الإ�صاءة الأو�صح 
�صحية  مراعاة  يجب  بل  فقط، 
هذه املنتوجات كذلك، كا�صفا عن 
تقدمي جمعيته مللف كامل لوزارة 
التجربة  هذه  بخ�صو�ص  التجارة 
اأن  علم  على  وباأنه  املخربية، 
يف  حتقيقا  با�رصت  اأخرى  هيئات 
باأنه يتمنى من  ذلك، مردفا يقول 
ك�رصكاء  القت�صاديني  املتعاملني 
يف  اجلمعية  م�صاندة  اجتماعيني 
امل�صابيح،  هذه  مبخاطر  التوعية 
لأنها تتعلق اأي�صا ب�صحتهم و�صحة 

اأبنائهم.
 

م�ستوردون يدخلون 
�سلعا مقلدة لعالمتهم 

دون رقيب

ممثل  اأخرى  اأبرز  جهة   من 
موؤ�ص�صة »اأوغالي�ص« مراد بوخ�صة، 
باأن كل الطاقم الذي ي�صتغل يف هذه 
م�صيفا  جزائريون،  هم  املوؤ�ص�صة 
اإىل  وجلت  قد  »اأوغالي�ص«  باأن 
اجلزائري  املحلي  ال�صوق  جانب 
م�صريا  واملغرب،  تون�ص  من  كال 

منتوجه  حماية  لعدم  اىل  انتقاده 
يوجد  اأين  الو�صاية،  طرف  من 
مقلدة  �صلعا  يدخلون  م�صتوردون 
اجلزائرية  ال�صوق  اإىل  لعالمتهم 
دون رقيب، ما يعني تقدمي منتوج 
ملوؤ�ص�صة  �صيئة  واإ�صهار  مغ�صو�ص 
ال�صوق  غري  على  »اأوغالي�ص«، 
التون�صي واملغربي الذي ل يعرف 
تقليدا ملنتوجهم، وذلك راجع اإىل 
الإجراءات الرقابية من جهة، وكذا 
لفطنة ووعي املواطنني اجتاه ما 

ي�صتهلكونه من جهة اأخرى.

وجود تقليد ملنتوج 
املوؤ�س�سة من قبل عدد 

من امل�ستوردي

�صالح  عدون  اعرتف  جهته   ومن 
ممثل موؤ�ص�صة »اإيرنجيكال« بوجود 
قبل  من  موؤ�ص�صته  ملنتوج  تقليد 
اإىل  لفتا  امل�صتوردين،  من  عدد 
ن�صاأتها  منذ  تركز  موؤ�ص�صته  اأن 
على تقدمي منتوج ذو نوعية جيدة 
وباأ�صعار يف  للم�صتهلكني،  و�صحية 

متناول الزبائن.

حادث مرور يحبط عملية نقله ل 5 قناطري 

نقيب �صابق بالدرك  املخدرات  بني دول ال�صاحل 

بعد توقف جزئي اأول اأم�س الثالثاء 

ترامواي اجلزائر يعود اإىل اخلدمة العادية اأم�س 

حمكمة  لدى   العام  النائب  اإلتم�ص 
اجلنايات الإبتدائية بالدار البي�صاء اأم�ص 
حق   يف  املوؤبد  ال�صجن  عقوبة  توقيع 
دركي برتبة نقيب عن تورطه رفقة اأربعة 
من  كميات  بتهريب  اآخرين  اأ�صخا�ص 
الكيف  اأخرها 5 قناطري من  املخدرات 
الطريق  عرب  ال�صاحل  دول  بني  املعالج 
بطاقته  م�صتغال  غرب  �رصق  ال�صيار 
الأمنية  احلواجز  من  للهروب  املهنية 
الدويل   التهريب  بارون  ل�صالح  وهذا 
مقابل  احلاج«   « املكنى  للمخدرات 
مليون   80 و   70 بني  تراوحت  عمولة 
تعود  التي  الق�صية  . يف  للعملية   �صنتيم 
تعر�صت  ل�صهر ماي 2015 حني  وقائعها 
مرور  حلادث  تويوتا«   « نوع  من  �صيارة 
على م�صتوى الطريق ال�صيار �رصق غرب 

ال�صائق  اإت�صل  و  مليانة  خمي�ص  بولية 
على الرقم الأخ�رص لطلب النجدة  و لدى 
و�رصوعها  لالأماكن  الأمن  م�صالح  تقدم 
فر  املعطوبة  املركبة  تفتي�ص  بعملية 
باأن  ليتبني   ، جمهولة  لوجهة  ال�صائق 
قناطري   5 بكمية  معباأة  كانت  ال�صيارة 
من الكيف املعالج خمباأة باإحكام داخل 
بالواقي الأمامي لل�صيارة ، كما تبني من 
خالل التحريات اأن وثائق ال�صيارة مزورة 
، لتنطلق عملية البحث عن ال�صائق الذي 
 2015 �صبتمرب   16 بيوم  عليه  القب�ص  مت 
عني  بولية  جندل  منطقة  م�صتوى  على 
الدفلى و اإعرتف بعد �صماعه اأمام م�صالح 
نقيب  برتبة  دركي  باأنه  الوطني  الدرك 
وين�صط يف جمال تهريب املخدرات يف 
دول  بني  منظمة  اإجرامية  جماعة  اإطار 

اجلزائر  و  تون�ص  و  املغرب  ال�صاحل 
عبور  منطقة  الأخرية  هاته  من  متخذا 
غرب  �رصق  ال�صيار  الطريق  عرب  وهذا 
اإنطلقت  اأن عالقته بهاته ال�صبكة  اأكد  و 
البارون املخدرات املعروف  عن طريق 
ولية  من  ينحدر  الذي  احلاج«   « باإ�صم 
طريق  عن  عليه  تعرف  والذي  تلم�صان 
العمل معه فقبل  �صديقه و عر�ص عليه 
بالعر�ص ب�صبب النقود وكانت مهمته هي 
يتم  التي  ال�صيارات  نقل املخدرات عرب 
مرورا  املغرب  دولة  من  وثائقها  تزوير 
لغاية  و  الغربية  املناطق  و  باجلزائر 
باأن  اأكد  كما   ، ليبيا  و  لتون�ص  الو�صول 
املخدرات يتم جتهيزها يف اجلزائر من 
قبل �صخ�ص يدعى » امل�صوطا�ص« و بعد 
يتم و�صعها يف خمابئ  للجزائر  و�صولها 

حلني نقلها ملناطق اأخرى م�صتغال بذلك 
حواجز  من  للتهرب  املهنية  بطاقته 
التفتي�ص الأمنية وهي احليلة التي مكنته 
خاللها  تعرف  عمليات  ب5  القيام  من 
من  للمخدرات  بارونات  عدة  على 
جن�صيات تون�صية و مغربية و ليبية كما 
قدرت  طائلة  اأموال  جني  من  مكنته 
للعملية  �صنتيم  مليون   80 اأو  ب70 
التي  الت�رصيحات  وهي   ، الواحدة 
للمحاكمة  مثوله  خالل  عليها  تراجع 
رفقة 4 اأ�صخا�ص اأخرين متابعني بجرم 
ا�صترياد و تهريب خمدرات عن طريق 
مثولهم  اأنكروها خالل  والتي   ، العبور 
�صابق  عن  بذلك  مرتاجعني  للمحاكمة 

ت�رصيحاتهم .
ل/منرية

ا�صتاأنف ترامواي اجلزائر �صبيحة 
العادية بعد  اأم�ص الأربعاء خدمته 
توقف ا�صطراري ليلة اأم�ص الثالثاء 
م�صاء،  ال�صابعة  ال�صاعة  على 

ملوؤ�ص�صة  بيان  يف  جاء  ح�صبما 
ت�صيري الرتامواي )�صرتام( ،و اأو�صح 
عاد  اجلزائر  ترامواي  اأن  البيان 
ال�صاعة  منذ  العادية  اخلدمة  اإىل 

اأن  بعد  اليوم،  لنهار  5�صاو30د 
�صجل »توقفا جزئيا« اأم�ص الثالثاء 
27 فرباير 2018  من ال�صاعة 18�صا 
اخلدمة،  نهاية  غاية  اإىل  د    55 و 

وذلك ب�صبب »مظاهرات يف حمطة 
لـ  ا�صتجابة  و  درقانة«،  جامعة 
ل�صمان  الأمن   م�صالح  »تو�صيات 

w .»صالمة امل�صافرين�

حذررئي�س جمعية حماية واإر�ساد امل�ستهلك م�سطفى زبدي من بع�س امل�سابيح التي تباع بال�سوق 
اجلزائرية ،م�سريا اأن هناك  6 موؤ�س�سات اأغلبها اآ�سياوية  ت�سوق مل�سابيح باجلزائر خطرية على 

�سبكية عني الإن�سان وذلك بفعل الأ�سعة املنبعثة منها، والتي مل تقم موؤ�س�ساتها امل�سنعة لها باتخاذ 
التدابري الالزمة للحد من خطورتها ح�سبه، �سيما على الأطفال ال�سغار



الريا�ضي  امل�ضتقبل  فريق  يوا�ضل 
النا�ضط  �ضالح  بعني  للمجاهدين 
ال�رشيف  قبل  ما  الق�ضم  ببطولة 
اجلولة  قمة  ملواجهة  حت�ضبا   ،
والتي  الإياب  مرحلة  من  الأوىل 
لق�رش  حتت  بنادي  �ضتجمعه 
،حيث تعترب هذا املقابلة م�ضريية  
وحا�ضمة بالن�ضبة لأ�ضبال املدرب 
خل�رش حلو من اأجل ح�ضد النقاط 
نحو  الزحف  وموا�ضلة  الثالث 

كوكبة املقدمة.
ومدرب  الكروي  التقني  رفع 
للمجاهدين  الريا�ضي  امل�ضتقبل 
التدريبات  حجم  من  حلو  خل�رش 
اأم�س  اأول  اأم�ضية  قرر  حيث   ،
اجراء مقابلة تطبيقية بني عنا�رش 
على  الوقوف  اأجل  من  الفريق 
جاهزية الالعبني وغربلة الت�ضكيلة 
للدفاع  عليها  املعول  الأ�ضا�ضية 
املواجهة  يف  الفريق  األوان  عن 
اأمام  ال�ضبت  املرتقبة هذا  القوية 
املقابلة  ،وهي  لق�رش  حتت  نادي 
امل�ضري  املكتب  عليها  يعلق  التي 
وحتى  والالعبني  الفني  الطاقم  و 
الأن�ضار اأمال كبري من اجل ح�ضد 
على  والإبقاء  الثالث  النقاط 
اأجل ال�رشاع  حظوظهم كاملة من 
على لقب البطولة ومن ثم اإقتطاع 
تاأ�ضرية املرور للق�ضم ال�رشيف مع 

نهاية املو�ضم الكروي احلايل .
من جهة ثانية فقد ك�ضف الأ�ضداء 
الواردة من بيت الفريق فاإن مدرب 
للمجاهدين  الريا�ضي  امل�ضتقبل 

خل�رش حلو ي�ضعى  جاهدا للدخول 
على  بالإعتماد  هجومية  بت�ضكيلة 
و  املري  يو�ضف  اخلطري  الثالثي 
 ، بوكار  ه�ضام  و  دقدوقة  ه�ضام 
حمزة  الثنائي  على  الإبقاء  مع 
كر�ضي  يون�س عبا�س يف  و  باحلاج 
قد  رابحتني  كورقتني  الإحتياط 
يتم الإ�ضتنجاد بهما وقتما اإقت�ضت 

ال�رشورة ذلك .
رئي�س  قال  مت�ضل  مو�ضوع  ويف 
الريا�ضي  امل�ضتقبل  فريق 
يف  زقري  �ضالح  للمجاهدين 
جريدة  مع  له  مقت�ضب  ت�رشيح 
الإمكانيات  جميع  اأن   « »الو�ضط 
حتت  و�ضعت  والب�رشية  املادية 
الفني  والطاقم  الالعبني  ت�رشف 
حتت  فريق  على  الفوز  اأجل  من 
الزحف  و  النهج  ملوا�ضلة  لق�رش 
بخطى ثابتة نحو �ضدارة الرتتيب 

.
�أحمد باحلاج    

ال�رشطة  مبادئ  تكري�س  اإطار  يف 
ولية  اأمن  م�ضالح   : اجلوارية 
ميدانية  خرجات  تنظم  تندوف 
بدون  الأ�ضخا�س  لفائدة  ليلية 
قامت  اله�ضة.   والأ�ضخا�س  ماأوى 
اأمن  م�ضالح  اأم�س   اأول  اأم�ضية 
حملة  بتنظيم  تندوف  ولية 
مبوجبها  مت  ت�ضامنية  اإن�ضانية 
�ضاخنة  غذائية  وجبة   22 توزيع 
ماأوى  بدون  الأ�ضخا�س  لفائدة 
والأ�ضخا�س اله�ضة .      املبادرة 
الفئة  اإ�ضتح�ضان  لقت  التي 
مد  اإطار  يف  تندرج  امل�ضتهدفة 
ج�ضور التاآزر والتكافل الإجتماعي 

بني جهاز ال�رشطة وخمتلف �رشائح 
الهبة  هذه  تاأتي  ،حيث  املجتمع 
الفعلي  التكفل  الإن�ضانية يف �ضياق 
لقوات ال�رشطة  بهذه الفئات والتي 
اأ�ضبحت تقليدا �ضاميا يتم تكري�ضه 
وجت�ضيده �ضنويا من قبل املديرية 
جهة  من  الوطني.   لالأمن  العامة 
احلركة  ثمنت ممثليات  فقد  ثانية 
املجتمع  وفعاليات  اجلمعوية 
احلدودية   تيندوف  بولية  املدين 
الإجتماعية احل�ضنة  هذه املبادرة 
جميع  عرب  بتعميمها  مطالبني 

اأحياء وبلديات الولية . 
�شيخ مدقن

من  خمت�ضون  حمققون  اأوقف  
لل�رشطة   املتنقلة  الوحدات 
يف  �ضخ�ضا    13 الق�ضائية 
خاللها   مت  كبرية   اأمنية  عملية  
كل من وليات   بيوت يف   تفتي�س  
اجللفة ،   ورقلة ،  مترنا�ضت ، 
وهران  البليدة،    �ضطيف ، 
العا�ضمة  وقد  متكنت  واجلزائر  
م�ضالح الأمن يف مترنا�ضت خالل  
بـ13   الإيقاع   من  فيفري   �ضهري 
من  اإفريقية  جن�ضيات  من  اأجنبي 
وال�ضنغال،  الكامرون   ، مايل  دول 
من  غرام    480 لديهم  و�ضبطت 
الهريوين  اخلام يف �ضكله البدائي  
ذي اللون البني   و 280  غرام من 
كما  اأو   اخل�ضخا�س   بذور  ع�ضارة 
العفيون  حبة  اجلزائر«  يف  ي�ضمى 
ان  اأمني   م�ضدر  ،  وقال    «
التحقيق  بداأ عقب اعرتاف  رعية 
�رشطة  عنا�رش  �ضنغالية  �ضبطت 
20  غرام من الهريوين غري النقي  
حل�ضاب  يعمل  باأنه  �ضالح  عني  يف 
يف  يقيمون   اآخرين  اأ�ضخا�س 

منطقة قريبة من  خميم  تينزاواتن 
احلدودي وبعد تتبع اأفراد الع�ضابة 
يف  منهم     5 على  القب�س   مت 
كمية  بحوزتهم  وكان  مترنا�ضت  
اأدى  بعدها   الهلو�ضة   حبوب  من 
ل�ضبط  املوقوفني  اعرتافات 
7اأجانب اآخرين يف الطريق الرابط 
مترنا�ضت،  و  تيمياوين  بلدية  بني 

عدد  باأن   اأمني   م�ضدر  وك�ضف 
بعد  ارتفع  الإجمايل  املوقوفني 
اإىل  الـ13   فيهم   امل�ضتبه  اإيقاف 
يقيم  كان  بيت   مداهمة  بعد     22
به �رشكاء املوقوفني يف حي  قطع 
ويف  ثم   مترنا�ضت،  ببلدية  الواد 
ق�ضية ثانية �ضبط  الدرك الوطني 
يف تينزاوتن 490 غرام  من الأفيون 

اخلام املعد لالإ�ضتهالك   لدى 8  
وال�ضنغال  الكامريون   من  اأجانب 
، وتالحق م�ضالح الأمن منذ عدة 
اأيام 3 اأجانب اآخرين من الكامريون  
اعرتافات  يف  اأ�ضمائهم  وردت 
املوقوفني وقد ت اإيداعهم جميعا  
احلب�س  بتهمة  ا�ضترياد خمدرات 

والإ�رشار بال�ضحة العامة.
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 .  »�إ�شرتجاع 1800 غر�م من نو�جت نبتة �لأفيون �لقادمة من �لكامريون »

يتابع حمققون  تابعون للمديرية  �لعامة للأمن �لوطني  حول �شبكة متخ�ش�شة  يف تهريب �لأفيون من  دول غرب   �فريقيا  �إىل  �جلز�ئر، 
وقال م�شدر �أمني  موثوق  �إن �ل�شبكة �لتي  يجري �لتحقيق  ب�شاأنها، تن�شط عرب 6 وليات  من بينها �جلز�ئر �لعا�شمة وترتبط بعلقات  
مع ما  ي�شمى  » �ملافيا �لنيجرية »  ��شرتجع  �ملحققون 1800 غر�م  من  نو�جت نبتة �لأفيون �لتي كانت قادمة من �لكامرون لدى جمموعة 

من �لرعايا �لأجانب من جن�شيات �إفريقية مت �لإيقاع بهم يف عدة مناطق بولية مترن��شت وينتمون ل�شبكة  تخ�ش�شت يف ترويج �لأفيون  
مكونة من 13  عن�شر.

ترتبط بعلقات  مع ما  ي�شمى  » �ملافيا �لنيجرية »  

حتقيق : �أحمد باحلاج

االأمن  يوقع  ب�شبكة تتاجر 
يف االأفيون   متتد عرب عدة واليات  

رئي�س بلدية �جلز�ئر �لو�شطى عبد �حلكيم بطا�س لـ«�لو�شط« 

بتوزيع 22 وجبة غذ�ئية �شاخنة 

اإبرمنا اإتفاقية عمل مع بلدية ورقلة يف اإطار التبادل الثقايف واخلربات 

اأمن تيندوف ينظم خرجة ميدانية ليلة لفائدة االأ�شخا�ص بدون ماأوى 

ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  اأكد 
الو�ضطى  اجلزائر  ببلدية  البلدي 
ت�رشيح  يف  بطا�س  احلكيم  عبد 
»الو�ضط  جريدة  به  �ضحفي خ�س 
»، اأن الإتفاقية املربمة بني بلديته 
عليها  اأ�رشف  التي  ورقلة  بلدية  و 
الطيب  املجاهدين  وزير  من  كل 
عبد  العا�ضمة  ولية  ووايل  زيتوين 
القادر زوخ ووايل ولية ورقلة عبد 
القادر جالوي ، لن تكون حرب على 

ورق و�ضتكون فعالة .
ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  ك�ضف 

الو�ضطى  اجلزائر  لبلدية  البلدي 
معر�س  يف  بطا�س  احلكيم  عبد 
حديثه معنا اأن الغاية من الإتفاقية 
بلدية  مع  م�ضاحله  اأبرمتها  التي 
 ، الأخريين  اليومني  يف  ورقلة 
تتمحور على بند وذلك عن طريق 
تن�ضيب جلنة ملتابعة هذه الإتفاقية 
اأجل  من  ميدانيا  وجت�ضيدها 
معار�س  وتنظيم  الثقايف  التبادل 
فيما يخ�س ال�ضناعة التقليدية  عن 
طريق تنظيم اأ�ضبوع ثقايف بكل من 
ناهيك  العا�ضمة،  واجلزائر  ورقلة 

الإدارة  يخ�س  فيما  تبادل  عن 
املحلية  الإدارة  اأو  الإلكرتونية 
ويف   ، الت�ضاهمي  الت�ضيري  وكذا 
مو�ضوع مت�ضل فقد ك�ضف بطا�س  
يف خ�ضم حديثه معنا اأن م�ضاحله 
الدفع  اأجل  من  كبرية  اأمال  تعلق 
بهذه الإتفاقية اىل الإمام حتى  ل 

تكون جمرد حرب على ورق    .
ويف �ضياق مت�ضل فقد ثمن رئي�س 
عبد  الو�ضطى  اجلزائر  بلدية 
احلكيم بطا�س جمهودات م�ضوؤويل 
الوايل  راأ�ضهم  وعلى  ورقلة  ولية 

عبد القادر جالوي من اأجل اإنعا�س 
ال�رشقي  اجلنوب  بعا�ضمة  التنمية 
 ، احل�رشية  تهيئة  م�ضاريع  بدليل 
يف  امل�ضتمر  حر�ضه  عن  ناهيك 
جت�ضيد امل�رشوع احللم املتمثل يف 
من  الأول  ورقلة  ترامواي  م�رشوع 
من  والذي  الكبري  باجلنوب  نوعه 
اخلدمة  حيز  يدخل  اأن  املنتظر 
وذلك  املقبل  مار�س   19 يوم 
والأ�ضغال  النقل  وزير  باإ�رشاف 

العمومية عبد الغني زعالن .
�أحمد باحلاج

ب�شعار �لنقاط �لثلث �شرورة حتمية 
و�لثاأر من نتيجة �لذهاب 

مهاجم �مل�شتقبل �لريا�شي للمجاهدين 
يو�شف �ملري لـ »�لو�شط » 

م�شتقبل املجاهدين يوا�شل 
التح�شري للمواجهة القوية اأمام 

حتت لق�شر 

مواجهتنا لتحت لق�شر �شتلعب 
على جزئيات �شغرية لكن 

حذاري من املناف�ص 
الريا�ضي  امل�ضتقبل  مهاجم  اأكد 
يف  املري  يو�ضف  للمجاهدين 
جريدة  به  خ�س  �ضحفي  ت�رشيح 
فريقه   مواجهة  اأن   ،  « »الو�ضط 
لنادي حتت لق�رش حل�ضاب اجلولة 
ببطولة  الإياب  مرحلة  من  الأوىل 
الق�ضم ما قبل ال�رشيف بتمرنا�ضت 
�ضتكون �ضعبة لكن ل بديل لفريقه 

عن النقاط الثالث .
فريق  يف  اخلطري  املهاجم  قال   
يو�ضف  املجاهدين  م�ضتقبل 
اأن فريقه ح�رش ملواجهة   ، املري 
و�ضارم  جدي  ب�ضكل  ال�ضبت  هذا 
ما  وهو  العنا�رش  جميع  وبح�ضور 
جتريب  من  الفريق  مدرب  مكن 
والفنية  التكتيكية  اخلطط  بع�س 
الت�ضكيلة  معامل  �ضبط  قبل 
فريق  املعنية مبواجهة  الأ�ضا�ضية 
حتت لق�رش ، حيث اأكد حمدثنا ان 
وامل�ضريية  ال�ضعبة  املقابلة  هذه 

على   �ضتلعب  للفريقني  بالن�ضبة 
ممنوع  واخلطاأ  �ضغرية  جزئيات 
املا�ضة  للحاجة  نظرا  فيها 
من  الثالث  للنقاط  للفريقني 
فريق  البقاء على مقربة من  اأجل 
الفارق  تقلي�س  ثم  ومن  املقدمة 
من   . اإينغر  وداد  املت�ضدر  عن 
جهة ثانية فقد ذهب حمدثنا اىل 
اأبعد من ذلك عندما اأكد اأن لعبي 
للمجاهدين  الريا�ضي  امل�ضتقبل 
امللقاة  امل�ضوؤولية  بحجم  واعون 
ت�رشيف  اأجل  من  عاتقهم  على 
بعد  مواجهة  يف  الفريق  األوان 
يو�ضف  وجه  حيث   ، ال�ضبت  غدا 
وع�ضاق  حمبي  جلميع  نداء  املري 
مدرجات  غزو  اأجل  من  الفريق 
من  �ضالح  بعني  البلدي  امللعب 
اأجل موؤازرتهم معنويا حتى يت�ضنى 

لهم الفوز على مناف�ضهم .
�أحمد باحلاج



املطبقة  املقاربة  هذه  اعتماد  مت  و 
ينخرط  خمطط  ح�سب  منجلي  بعلي 
كما  ال�رشطي  مبا�رشة  ب�سفة  فيه 
اجتماعية  �رشاكة  اإطار  يف  املواطن 
و  العنف  اأعمال  �سد  ح�سنا  ت�سكل 
يف  اإليه  اأ�سار  ما  ح�سب   , االعتداء 
هذا ال�سدد رئي�س االأمن الوالئي عبد 

الكرمي وابري.
و ا�ستنادا لذات امل�سوؤول فاإن الهدف 
من هذه املقاربة هو تزويد مدينة علي 
منجلي ب12 مقرا للأمن احل�رشي من 
فعليا يف  6 دخلت حيز اخلدمة  بينهم 
تنمية  عملية  مرافقة  م�ساعي  اإطار 
هذا املركز احل�رشي ال�سخم و اأ�سار 
ال�رشوري  اأنه من  اإىل  ال�سدد  يف ذات 
ال�سكان"  مع  متينة  روابط  "ن�سج 

معتربا 
فعالية"  االأكرث  "الو�سيلة  االأمر  هذا 

ملكافحة اجلرمية ال�سيما العنف.
التدخل  باأن  امل�سوؤول  ذات  اأردف  و 
االأمني يف هذا القطب احل�رشي الذي 
ما يزال ي�سهد عمليات ترحيل لل�سكان 
العمل  على  "قائم  الوالية  عا�سمة  من 
الوقائي الذي يعزز العمل اجلواري يف 
اإطار اللقاءات و احلملت التح�سي�سية 
مع املواطنني"و اأو�سح وابري يف هذا 
ال�سدد اأن م�سالح ال�رشطة بق�سنطينة 
جلان  جميع  مع  �سهرية  لقاءات  تنظم 
مت�سارعة مع  و جل�سات  الوالية  اأحياء 
ت�سهد  التي  منجلي  علي  اأحياء  جلان 

منو دميغرافيا متوا�سل.

عندما تتولد عن العنف 
ا�سرتاتيجية ميدانية

بني  اال�ستباكات  �سل�سلة  ت�سببت  و 
الفرتة  خلل  وقعت  التي  ال�سباب 
و   2014 �سنة  نهاية  بني  املمتدة 
منت�سف �سنة 2015 بالوحدة اجلوارية 
رقم 14 باملدينة اجلديدة علي منجلي 
يف اإجبار م�سالح ال�رشطة على اعتماد 

طريقة عمل جديدة ت�سجع التوا�سل و 
تهدئة  اأجل  من  ال�سكان  مع  االت�سال 
منع  الحقة  مرحلة  يف  و  النفو�س 
ال�سلوكيات العنيفة و اأ�ساف "انطلقا 
بوجود  االأمنية  امل�سالح  وعي  من 
خللها  من  حاولت  خبيثة  مناورات 
غ�سب  اإحياء  اإعادة  خفية  دوائر 
امل�سالح  ذات  جلاأت  املواطنني" 
-ح�سبه- للعب "ورقة احلوار"و �رشعان 
ما اأعطى هذا امل�سعى ثماره لي�سحي 
فيما بعد ا�سرتاتيجية ميدانية مطبقة 
اأكدت  اجتماعية  �رشاكة  اإطار  يف 
امل�سالح  عاينته  ما  وفق   , فعاليتها 

االأمنية و املواطنون اأي�سا.
وقعت  التي  امل�ساجرات  اأ�سحت  و 
كاملة  �سنة  طوال  متفرقة  اأوقات  يف 
اإ�سكانهم  اأعيد  �سباب  جمموعة  بني 
اإطار  يف   14 رقم  اجلوارية  بالوحدة 
الزمن  "من  اله�س  ال�سكن  امت�سا�س 
و  اجلواري  العمل  بف�سل  املا�سي" 
من  به  القيام  مت  الذي  التح�سي�سي 
اأ�سبحت  و  ال�رشطة  م�سالح  طرف 
كانت  التي   14 رقم  اجلوارية  الوحدة 
مكانا  االعتداءات  و  للعنف  مرادفا 
التي  االآثار  اإ�سلح  اأعيد  و  "بل  اآمنا 
واجهات  على  العنف  اأعمال  خلفتها 
املناو�سات  خلل  امل�ستهدفة  املباين 

ال�سبان  ذات  طرف  من  حموها"  و 
احلقبة  تلك  اأفريل  يف  يرغبون  الذين 
هذا  يف  و  حيهم.  تاريخ  من  املظلمة 
ال�سدد مل ي�سجل مقر االأمن احل�رشي 
كبرية  ق�سايا  املوقع  بذات  العامل 
يف  الهدوء  عودة  مع  بالعنف  متعلقة 
ح�سب   , منجلي  بعلي  ال�سطر  هذا 
للأمن  املقر  هذا  م�سوؤولو  اأكده  ما 
املواطنني  ي�ستقبلون  الذين  احل�رشي 

باعتبارهم "�رشكاء".
 

الوحدة اجلوارية رقم 
14 يف �سدارة الرتتيب 

يف جمال ت�سديد 
الإيجار

 و يف الوقت الراهن ت�سنف هذه الوحدة 
اجلوارية التي يقطنها اأكرث من 12 األف 
�ساكن و التي الت�سقت بها ل�سنوات بها 
�سفة "احلي الذي ال ميكن زيارته" من 
طرف م�سالح ديوان الرتقية و الت�سيري 
العقاري يف �سدارة الرتتيب يف جمال 
ت�سديد االإيجار و يتعلق االأمر مبوؤ�رش 
تطور احل�س املدين الذي اأبرزه �سكان 
الوحدة اجلوارية رقم 14 بف�سل حتليهم 
بوعي حقيقي عززه عامل االت�سال و 

موؤ�س�سات  اأر�ستهما  اللذين  احلوار 
الدولة , مفق ما مت اإي�ساحه. و علوة 
القطب احل�رشي  تعزيز  ذلك مت  على 
لعلي منجلي خلل الفرتة املمتدة بني 
مقرات  ب4   2017 جويلية  و  مار�س 
هيكلني  على  علوة  احل�رشي  للأمن 
بذات  اخلدمة  حيز  دخل  مماثلني 
ما  ح�سب  �سابق,  وقت  يف  املنطقة 
عن  متحدثا  امل�سدر,  ذات  به  ذكر 
اإن�ساء فرقة متنقلة لل�رشطة الق�سائية 
اأو�سحت  و  التحري  و  للبحث  اأخرى  و 
نورة بيلك اأ�ستاذة العلوم االإن�سانية و 

االجتماعية بجامعة ق�سنطينة 2 
ت�سمل  التي  املدينة  هذه  �سبكة  اأن 
عددا كبريا من الهياكل املخ�س�سة 
غري  �ستظل  احل�رشي  للأمن 
عمليات  اإطلق  يتم  مل  ما  كافية 
ال�ساغرة."   االأر�سيات  "ا�سرتجاع 
يف  العنف  يتعزز  ما  غالبا  و 
ال�سيما  احل�رشية  االأو�ساط 
تواجد  ب�سبب  اجلديدة  باملدن 
ي�ستغلها  �ساغرة  عقارية  اأوعية 
اإجرامية  باأفعال  للقيام  ال�سباب 
اأردفته  ما  اأنواعها ح�سب  بجميع 
ذات االأخ�سائية التي �سددت على 
الوقاية  يف  للأ�رشة  الكبري  الدور 

من هذه  الظاهرة. 
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ت�ستفيد املدينة اجلديدة علي منجلي , التي مت ت�سنيفها لفرتة طويلة كمنطقة ح�سا�سة, من م�ساعدة مندجمة قائمة على 
انخراط املواطن و اإر�ساء �سبكة اأمنية ذات طابع "اإن�ساين" من اأجل احتواء ظاهرة العنف احل�سري و يف واقع الأمر تعد مكافحة 

العنف ل�سيما بهذا التجمع احل�سري ال�سخم الذي جتاوز عدد قاطنيه ال370 األف ن�سمة جزءا ل يتجزاأ من الن�سغالت الكربى 
للم�سالح الأمنية التي تعمل على اإر�ساء تغطية اأمنية باملنطقة تعزز الت�سال املتوا�سل مع املواطنني.

ق�سنطينة 

ق.و

 �شبكة اأمنية الحتواء ظاهرة 
العنف  مبدينة علي منجلي

الوادي

وهران 

حملة تلقيح ا�شتدراكية وا�شعة 
�شد البوحمرون  

مترين افرتا�شي لن�شوب حريق داخل فندق

انطلقت بوالية الوادي حملة تلقيح 
ا�ستدراكية وا�سعة �سد البوحمرون  
املراكز  و  البلديات  كامل  يف 
الثلثني  الوالية  ببلديات  ال�سحية 
�سد داء احل�سبة "البوحمرون" هذه 
احلملة التي تاأتي يف اإطار التج�سيد 
امليداين للإجراءات الوقائية التي 
وال�سكان  ال�سحة  وزارة  اتخذتها 
واإ�سلح امل�ست�سفيات كاآلية للحد 
الوبائي  املر�س  هذا  انت�سار  من 
ما  ال�ستدراك  جادة  وحماولة 
االأفراد  من  باملائة   63 ن�سبته 
حلملت  ي�ستجيبوا  مل  الذين 
امل�سالح  اطلقتها  التي  التلقيح 
املدر�سي  الو�سط  يف  ال�سحية 

ال�سنة املنق�سية 2017.
الطبيبة  اأكدت  جهتها  من  و 
املعدية  االأمرا�س  يف  االأخ�سائية 
على  امل�رشفة  عماري  �سهيلة 
املعدية  االأمرا�س  م�سلحة 
باملوؤ�س�سة اال�ست�سفائية العمومية 
اأن  بال�سط,  اجليلين  عمر  بن 
اال�ست�سفائية  احلاالت  اغلب 
املراقبة  اإىل  اإخ�ساعها  مت  التي 
الطبية بامل�سلحة هم لبدو الرحل 
القاطنني بالقرى النائية واملناطق 
اإىل  يخ�سعوا  مل  الذين  املعزولة 
م�سرية  احل�سبة  داء  �سد  التلقيح 
حاالت  تتلقى  مل  امل�سلحة  اأن 
و�سعيتها  ا�ستدعت  خطرية 
العناية  اإىل  اإخ�ساعها  ال�سحية 
اأنه  او�سحت  و  املركزة.  الطبية 
الهياكل  على  ال�سغط  ملواجهة 
 )3( ثلثة  تخ�سي�س  مت  ال�سحية 
ال�ستقبال  ا�ست�سفائية  مراكز 
واإيواء احلاالت املر�سية امل�سجلة 
مبنطقة  مركز  على  واملوزعني 
جامعة باملقاطعة االإدارية باملغري 
مبنطقة وادي ريغ ومركزين بالوادي 
العمومية  املوؤ�س�سة  من  بكل 
اجليلين  عمر  بن  اال�ست�سفائية 
واملوؤ�س�سة  للكبار  خم�س�سة 
الذي  والطفل  االم  اال�ست�سفائية 
للأمرا�س  م�سلحة  به  ا�ستحدثت 
قد  و  االأطفال  ال�ستقبال  املعدية 
التي  املوجه  هذه  يف  التحكم  مت 
ببلدية  منها  اأوىل  حاالت  ظهرت 
  25 ريغ  وادي  مبنطقة  جامعة 
والتي  املا�سي  ال�سهر  من  يناير 
مت تاأكيدها خمربيا يوم 5  فرباير 
من ال�سهر اجلاري و جتدر االإ�سارة 
"البوحمرون"  احل�سبة  داء  اأن 
يف  وا�سعا  انت�سارا  عرف  املعدي 
اأربع  بلديات هي الوادي والرقيبة 

والنخلة وجامعة. 
اإ�سابة بداء  مت ت�سجيل 254 حالة 
وحالتي  "البوحمرون"  احل�سبة 
 20 اأقاليم  م�ستوى  على  وفاة 
الوادي  والية  تراب  عرب  بلدية 
الو�سعية,  يف  "التحكم حاليا"  ومت 
الطبية  اإطارات  به  اأفاد  ح�سبما 
مب�سلحة الوقاية مبديرية ال�سحة 
امل�ست�سفيات  واإ�سلح  وال�سكان 
اإىل  �سبطت  ح�سيلة  �سوء  على 
واأو�سح  اخلمي�س.  ام�سية  غاية 
مدير م�سلحة الوقاية كمال �سيف 
عن ت�سجيل حالتي وفاة لطفلني يف 

اأو�ساط 

العمر  من  يبلغ  االأول  امل�سابني 
ثمانية  والثاين  ا�سهر   )04( اأربعة 
نتائج  ب�ساأنها  اأكدت  اأ�سهر   )08(
التحاليل املخربية اأن فريو�س داء 
اأدى  الذي  هو  املعدي  احل�سبة 

اإىل 
وفاتهما م�سيفا اأن 77 باملائة من 
فئة  يف  م�سجلة  االإ�سابة  حاالت 
االأقل من خم�س �سنوات  االأطفال 

وهو ما ميثل حوايل 196 حالة.
اأن يف عدد  واأ�سار ذات املتحدث 
 96 ت�سجيل  مت  االإ�سابة  حاالت 
حالة   16 منها  ا�ست�سفائية  حالة 
التزال تخ�سع اإىل املراقبة الطبية 
امل�ستمرة من طرف اأخ�سائيني يف 
االأمرا�س املعدية منها ثلثة )3( 
االأمرا�س  للكبار مب�سلحة  حاالت 

املعدية باملوؤ�س�سة 
عمر  بن  اال�ست�سفائية  العمومية 
للأطفال  حالة  و13  اجليلين 
االأمرا�س  م�سلحة  م�ستوى  على 
موؤخرا  امل�ستحدثة  املعدية 
االأم  اال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة 
والطفل ب�سري بالنا�رش ومل ي�سجل 
دخول اأي حالة اإىل م�سلحة العناية 

الطبية املركزة.
           

%90 من امل�سابني 
مل يلقحوا و%63 مل 
ي�ستجيبوا حلمالت 

التلقيح 
 

اأن  �سيف  كمال  الطبيب  واأ�ساف 
اأزيد من 90 باملائة من امل�سابني 
بداء احل�سبة مل يتم تلقيحهم واأن 
املعنيني  من  باملائة   63 من  اأزيد 
بحملت التلقيح �سد داء احل�سبة 
''البوحمرون" التي اأطلقتها م�سالح 
املا�سية  ال�سنة  الو�سية  الوزارة 
املوؤ�س�سات  طريق  عن   2017
الثلثني  الوالية  ببلديات  ال�سحية 
به  دفع  ما  وهو  لها  ي�ستجيبوا  مل 
اإىل اإرجاع هذه املوجة من حاالت 
من  العديد  عرفتها  التي  االإ�سابة 
رف�س  اإىل  موؤخرا  الوالية  مناطق 
اإخ�ساع  املر�سى  ذوي  عائلت 
�سد  التلقيح  الإجراءات  ابنائهم 
الفريو�سي  الداء  بهذا  االإ�سابة 

املعدي.

واأكد رئي�س م�سلحة 
الوقاية اأنه كاإجراء 
وقائي يهدف اأ�سا�سا 
اإىل عزل هذا الوباء 

تلقيح  مت  انت�ساره  بوؤر  وح�رش 
املواقع  يف  فرد   3.000 من  اأزيد 
التي عرفت  ال�سكانية  والتجمعات 
بدايات ظهور هذا الداء الفريو�سي 
الو�سط  التلقيح  حملة  و�سملت 
الو�سط  اإىل  باالإ�سافة  االأ�رشي 
اأن  م�سريا  للم�سابني  املدر�سي 
العملية متوا�سلة لت�سمل اأكرب عدد 
كاآلية  امل�سابني  ذوي  من  ممكن 

فعالة للتحكم يف انت�ساره.

تنظيم  بوهران  االأربعاء  اأم�س  مت 
حريق  لن�سوب  افرتا�سي  مترين 
من  يتكون  �سياحي  فندق  داخل 
ومتثل  لوحظ  ح�سبما  طوابق   6
التمرين يف التحكم يف حريق ن�سب 
بغرفة يف الطابق الرابع مع انت�سار 
انقاذ  مع  بالرواق  للدخان  كثيف  
جراء  خمتنقتني  �سحيتني  واإجلء 
ا�ستن�ساقهما للدخان من قبل فرقة 
التدخل يف االأماكن الوعرة وال�سعبة 
اآخرين   3 ل  اال�سعافات  وتقدمي 

اأ�سيبوا باإغماء و�سدمة.
باملديرية  باالإعلم  املكلف  واأبرز 
امللزم  املدنية  للحماية  الوالئية 

هذا  اأن  القادر  عبد  بللة  االأول 
اطار  يف  يندرج  الذي  التمرين 
العاملي  باليوم  االحتفاالت 
للفاحت  امل�سادف  املدنية  للحماية 
يهدف  �سنة  كل  من  مار�س  من 
وتدخل  فعل  رد  قدرات  تقييم  اىل 
خلل  اال�سعاف  فرق  خمتلف 
الهدف  يتمثل  كما   . احلادث  هذا 
االفرتا�سي  التمرين  هذا  من 
العمليات  قيادة  طرق  تطبيق  يف 
املتعلقة بتاأمني املتدخلني واإجلء 
احلريق  واإطفاء  واالإنقاذ  ال�سحايا 
واال�ستغلل.  التدخل  وفق خمطط 
الزمني  اجلدول  احرتام  و�سمح 

بالتحكم  للإ�سعاف  التام  والتن�سيق 
وفقا  املوقع  وتاأمني  احلادث  يف 

ملخطط التدخل امل�سطر .
العملية  هذه  خلل  جتنيد  مت  وقد 
دقيقة   45 مدة  ا�ستغرقت  التي 
زهاء 30 عونا مبختلف الرتب منهم 
وت�سخري  �سباط  واأربعة  طبيبني 
�سلم ميكانيكي و�سيارتني للإ�سعاف 
اطفاء   و�ساحنة  طبية  واحدة  منها 
عبد  بللة  االول  امللزم  واأ�ساف 
اأن مديرية احلماية املدنية  القادر 
الإحياء  متنوعا  برناجما  اعدت 
املدنية  للحماية  العاملي  اليوم 
"احلماية  �سعار  حتت  املنظم 

اأجل  املدنية والهيئات الوطنية من 
الكوارث"  ملواجهة  فعال  ت�سيري 
مفتوحة عرب  اأبواب  تنظيم  يت�سمن 
خمتلف الوحدات بالوالية وحملت 
حت�سي�سية على م�ستوى  املوؤ�س�سات 
املهني  التكوين  ومعاهد  الرتبوية 
الربنامج  ي�سمل  كما  ال�سباب.  ودور 
مار�س   18 غاية  اإىل  ميتد  الذي 
الداخل الذي يتزامن مع احياء اليوم 
اقامة  املدنية  للحماية  املغاربي 
املواطنني يف  لفائدة  تكوينية  دورة 
جمال اال�سعافات االأولية على مدار 
ريا�سية  دورات  يوما اىل جانب   21

وثقافية . 
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�لرتحيب �ل�سهيوين با�ستالم �لنازية للحكم يف �أملانيا
د. غازي ح�سني

احتلت فل�سطني مكانة خا�سة يف ال�سيا�سة الأملانية منذ اأن توىل اأدولف هتلر احلكم يف كانون الثاين عام 1933، وحدد العامالن الأيديولوجي 
وامل�سلحي موقف اأملانيا النازية من الهجرة اليهودية اإىل فل�سطني، واإقامة »اإ�سرائيل« ما دفع بالكاتب ال�سوي�سري كارديل عام 1974اىل ن�سر 

كتاب بعنوان: »اأدولف هتلر موؤ�س�س »اإ�سرائيل« جاء فيه: »اإن حلم الفتى النم�ساوي هتلر يف فيينا هو ا�ستيطان اليهود يف فل�سطني وحقق حلمه 
القدمي يف اإقامة »الوطن القومي لليهود بعد عدة �سنوات من ا�سطهادهم«. وربط يف كتابه بني اأ�سل هتلر الغام�س وتاأ�سي�س »اإ�سرائيل« واأكد 

يف كتابه اأن النا�سر لن�س ليبنفيل�س ابن اليهودية هوبفرناي�س و�ساحب جريدة »ا�ستارا« املعادية لليهود يف فيينا هو الذي اأعطى هتلر مقولة 
»نحن املعادين للثوريني نعرتف بحق اليهود يف تاأ�سي�س دولتهم يف فل�سطني«.

ال�سلطة  هتلر  توىل  عندما 
احلركة  رحبت  اأملانيا  يف 
با�ستالم  الأملانية  ال�سهيونية 
ملوقف  خالفاً  للحكم  النازية 
اأغلبية يهود اأملانيا الذين كانوا 
ويعادون  بالندماج  يوؤمنون 

ال�سهيونية.
الأمر  بادئ  يف  النازية  قامت 
ال�سيوعيني  على  بالق�ساء 
والدميقراطيني  وال�سرتاكيني 
مفتعلة  العمالية  والنقابات 
 27 يف  الرايخ�ستاغ  حريق 
الق�ساء  لت�سويغ   1933 �سباط 
الأملاين  ال�سيوعي  على احلزب 
املعادية  الخرى  والقوى 

للنازية.

تعطيل احلريات 
ال�سخ�سية وحرية 

ال�سحافة والجتماع

 )28( التايل  اليوم  يف  و�سدر 
احلريات  عطل  مر�سوم  �سباط 
ال�سحافة  وحرية  ال�سخ�سية 
ال�سلطات  ووجهت  والجتماع، 
احلزب  �سد  الإرهاب  النازية 
الأحزاب،  وبقية  ال�سيوعي 
وامتالأت  ال�سحف  واأغلقت 
العتقال  ومع�سكرات  ال�سجون 
وقاد  ال�سيا�سيني.  باملعتقلني 
هجرة  اإىل  النازي  الإرهاب 
الأمن  عن  بحثاً  لالأملان  كبرية 

واحلرية والدميقراطية.
اإىل  النازي  الإرهاب  وامتد 
العتداءات  فوقعت  اليهود، 
التجارية  حمالتهم  على 
وارتفعت الهتافات يف ال�سوارع: 

»اذهبوا اإىل فل�سطني«.
يف  ال�سهيونية  احلركة  وراأت 
�سعود النازية دلياًل على مقولة 
املتاأ�سلة  الال�سامية«  »اأبدية 
يف املجتمعات الأوروبية والتي 
وتبنتها  تيودور هرت�سل  اأطلقها 

احلركة ال�سهيونية.
الرايخ�ستاغ  دعا غرينغ، رئي�س 
برو�سيا  يف  الداخلية  ووزير 
اليهودية  املنظمات  روؤ�ساء 
اإىل  اآذار 1933   25 الأملانية يف 
مل�ساعدة  مكتبه  يف  اجتماع 
انت�سار  ملنع  النازية  اأملانيا 

حركة املقاطعة �سدها.
احتاد  رئي�س  ناومان  اأكد 
اأن  الأملان  الوطنيني  اليهود 
كل  قبل  اأملان  اأملانيا هم  يهود 
ال�سهاينة  دعوة  وعار�س  �سيء 
اإخال�سهم  و�سعوا  الذين 
ال�سك  مو�سع  الأملاين  لوطنهم 
خارج  وطن  اإىل  دعوا  حينما 

املنظمة  اإن  وقال  اأملانيا، 
الداء  م�سدر  هي  ال�سهيونية 
وانتقد  لليهود،  العداء  لنت�سار 
وميلي�سيات  النازية  التنظيمات 
احلزب  وحمل  النازي،  احلزب 
النازي م�سوؤولية ما يجري ليهود 
اأملانيا، وبالتايل عرب عن موقف 
املنظمات اليهودية الندماجية 
ال�سهيونية  للمنظمة  خالفاً 
املنظمة  ممثل  اأما  الأملانية. 
فطالب  الأملانية  ال�سهيونية 
بالعمل على اإقناع اليهود برتك 
فل�سطني،  اإىل  والهجرة  اأملانيا 
بني  الكامل  التطابق  وظهر 
غرينغ  النازية  زعيم  موقف 
ووجدوا  الأملان،  وال�سهاينة 
اأنف�سهم يف خندق واحد. وظهر 
الندماجني  اليهود  اأن  بجالء 
تنفيذ  يف  الكاأداء  العقبة  هم 
واملخططات  ال�سيا�سات 
اأو�ساط  يف  وال�سهيونية  النازية 
وا�ستجابت  اأملانيا.  يهود 
ملطالب  ال�سهيونية  احلركة 
التهدئة  على  وعملت  غرينغ 
يف  والقلق  اخلوف  ودب 
اأملانيا  يف  اليهودية  الأو�ساط 
اإعالن  هتلر  قرر  عندما 
�سد  القت�سادية  املقاطعة 
م�سادة  كخطوة  الأملان  اليهود 
واعتقدت  اأملانيا،  ملقاطعة 
مقاطعة  اأن  ال�سهيونية  احلركة 
ت�سكل  الأملانية  املنتجات 
خماطر كبرية على عملية تهجري 
يهود اأملانيا اإىل فل�سطني، لذلك 
مقاطعة  بعدم  تطالب  كانت 

اأملانيا النازية.
وبعد الجتماع مع غرينغ قدمت 
اآذار  نهاية  يف  النازية  احلكومة 
للمهاجرين  الت�سهيالت   1933
فقط،  فل�سطني  اإىل  اليهود 
على  القيود  من  وا�ستثنتهم 
العمالت ال�سعبة، و�سمحت لهم 
باحل�سول على الأموال الالزمة 
للهجرة  ال�سعبة  العمالت  من 

اإىل فل�سطني.
القت�ساد  وزارة  و�سمحت 
 1933 اأيار   19 يف  الأملانية 
هانويتا  �رشكة  ل�ساحب 
باإيداع  كوهني  �سام  الزراعية 
مبالغ معينة يف ح�ساب ال�رشكة 
للمهاجرين اليهود على اأن تقوم 
ال�رشكة ب�رشاء ال�سلع الأملانية، 
للمهاجرين  املبالغ  وتدفع 
فل�سطني،  يف  ا�ستيطانهم  بعد 
وجرى توقيع اتفاقية عربت عن 
للطرفني،  امل�سرتكة  امل�سالح 
الدائرة  رئي�س  ارلوزورف  وزار 
اليهودية  الوكالة  يف  ال�سيا�سية 

برلني يف حزيران 1933، واتفق 
حتل  اأن  النازية  الدوائر  مع 
�سام  ال�سهيونية حمل  املنظمة 
اأملانيا  التفاقية مع  كوهني يف 
بني  اخلالف  ولّد  ما  النازية 
الأحزاب واملنظمات ال�سهيونية 
يهوديان  متطرفان  فاأطلق 
عودته  بعد  عليه  الر�سا�س 
حزيران   16 يف  اأبيب  تل  اإىل 
كبرياً  اأثراً  مقتله  وترك   ،1933
داخل احلركة ال�سهيونية، ولكن 
اأملانيا  بني  والتعاون  العالقات 
مل  ال�سهيونية  واحلركة  النازية 

تتاأثر باغتياله.

موقف احلركة ال�سهيونية 
من اأملانيا النازية

زعيم  بلومنفلد  كورت  بعث 
اأملانيا  يف  ال�سهيونية  املنظمة 
بر�سالة اإىل هتلر وببيان ت�سمن 
من  ال�سهيونية  احلركة  موقف 
اأملانيا النازية وجاء يف ر�سالته 
وكتب  اليهودية  للم�ساألة  ت�سوره 
الليربالية  الدولة  »طلبت  فيها: 
من اليهود الندماج يف حميطهم 
ازدهار  و�سجع  اليهودي،  غري 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  احلياة 
والزواج  التن�رش  على  اليهود 
الندماجيون  وراأى  املختلط، 
احلياة  من  جزءاً  اأنف�سهم 
الأملانية والثقافة الأملانية من 
دون اأن يعريوا تبعيتهم اليهودية 

اهتماماً خا�ساً«.
املوقف  الر�سالة  وتناولت 
النازية  من  ال�سهيوين  اليهودي 
ال�سهيونية  »توؤمن  فيها:  وجاء 
مبيالد ثان حلياة ال�سعب، فكما 
يف  اجلديد  امليالد  هذا  قام 
احلياة الأملانية عن طريق الأخذ 
وامل�سيحية،  القومية  بالقيم 
اأن يحدث ذلك يف  كذلك يجب 
واأنه  اليهودية،  اجلماعة  حياة 
والديانة  العرق  يكون  اأن  يجب 
والوعي  امل�سرتك  وامل�سري 

العرقي اأ�سا�س احلياة لليهود«.
الزواج  �سد  ال�سهاينة  اأن  واأكد 
املختلط من اأجل حفظ اجلن�س 
ر�سالته  واأنهى  النقي،  اليهودي 
ت�سجيع  اإىل  بالدعوة  هتلر  اإىل 
فل�سطني،  اإىل  اليهودية  الهجرة 
م�سرياً اإىل اأن الدعاية من اأجل 
الأملانية  املنتوجات  مقاطعة 

هي حركة غري �سهيونية.
اأملانيا  يف  اليهود  معظم  وكان 
كانت  فيما  بالندماج،  يوؤمنون 
احلركة ال�سهيونية �سعيفة جداً 
يف اأو�ساطهم ولكن املفاو�سات 

اأرلوزورف  اأجراها  التي 
كوهني  �سام  وامل�رشيف 
امل�ساألة  اأملانيا حلل  وتوجهات 
اإىل  اأدت  اأملانيا  يف  اليهودية، 
ال�سهيونية  احلركة  تقوية 
امل�سالح  من  انطالقاً 
حول  الطرفني  بني  امل�سرتكة 
ونقل  اأملانيا  يهود  تهجري 
وخل�س  فل�سطني.  اإىل  اأموالهم 
امل�سرتكة  الأهداف  بلومنفلد 
اإقامة  اإىل  الدعوة  »اإن  قائاًل: 
عالقات جيدة بني يهود اأملانيا 
اأن  يجب  والتي  النازي  واحلكم 
اأ�سا�س العرق والنوع  تقوم على 
وتكون  اإيجابياً  �سدى  �ستجد 
بدياًل عن الندماجية«. واأ�سدر 
يف  الأملاين  ال�سهيوين  الحتاد 
1933/6/21 مذكرة حول و�سع 
الحتاد  تاأييد  ت�سمنت  اليهود 
النازية  لأملانيا  ال�سهيوين 
ومنطلقاتها  وملفاهيمها 
»تعتقد  فيها:  جاء  العرقية 
احلياة  انبعاث  باأن  ال�سهيونية 
يح�سل  الذي  لل�سعب،  القومية 
الت�سديد  مع  اأملانيا  يف  اليوم 
الذي يتم على جذوره امل�سيحية 
يجب  ما  هو  القومي  وطابعه 
املجموعة  داخل  يح�سل  اأن 
وبالن�سبة  اليهودية  القومية 
اإن  اأي�ساً..  اليهودي  لل�سعب 
اليهودية  بالقومية  اعرتافنا 
يقدم لنا اأ�س�س �سداقة �سادقة 
وحقائقه  الأملاين  ال�سعب  مع 
والعرقية،  القومية  الواقعية 
املختلط  الزواج  �سد  فنحن 
نقاء  على  احلفاظ  ونريد 
اجلماعة، ولبلوغ هذه الأهداف 
يف  ال�سهيونية  تاأمل  العملية 
حكومة  تعاون  على  احل�سول 
كانت  لو  حتى  النازية(  )اأملانيا 

الدعاية  اإن  لليهود،  معادية 
كما  اأملانيا  مقاطعة  ل�سالح 
هي  خمتلفة  وبطرق  الآن  تتم 
مناه�سة  دعاية  جوهرها  يف 
برن�س  د.ج.  وكتب  لل�سهيونية. 
ال�سهيوين  الحتاد  رئي�س 
با�ستالم  الرتحيب  الأملاين عن 
هتلر للحكم قائاًل: »ي�سكل هذا 
التاريخي  النعطاف  احلدث 
اليهودي  عودة  بداية  هو  الذي 
نريد  اإننا  يهوديته..  اإىل 
العرق  نقاء  على  املحافظة 
يف  اندماجه  من  بدلً  اليهودي 

املجتمع الذي يعي�س فيه«...

فالدميري جابوتن�سكي

ال�سهيوين  الزعيم  وقام 
عام  يف  جابوتن�سكي  فالدميري 
1933 بزيارة اإىل اأملانيا واأعلن 
الحتاد  له  نظمها  ندوة  يف 
ترحيبه  الأملاين  ال�سهيوين 
)عهد  اجلديد  بالعهد  احلار 
اأتباعه  واأمر  النازية(  اأملانيا 
القوات  زي  بارتداء  اأملانيا  يف 
ب�سحق  ونادى  اأ(  ـ  )اإ�س  النازية 
النازية  واعترب  املارك�سية، 
الإنقاذ الوحيد من املارك�سية.

غوريون  وبن  وايزمان  وحدد 
ال�سهيونية  احلركة  موقف 
يف  اليهودية  والوكالة  العاملية 
الأول  كانون   31 يف  ر�سالتني 
بن  ر�سالة  وت�سمنت   1935
مارك�س  �سيمون  اإىل  غوريون 
الندماجيني  بني  اخلالفات 
ال�سهيونية  واحلركة  اليهود 
احلركة  اأن  فيها  وزعم 
�ستخل�س  التي  هي  ال�سهيونية 
يبذرون  هم  بينما  اأملانيا  يهود 
اأموال �سعبنا، ويخربون عملنا، 

ال�سهيونية  احلركة  ويهدمون 
اإن مل نقف بحزم اأمامهم، واإن 
لليهود  اأي م�ساعدة فعالة حقاً 
من  تتم  اأن  يجب  اأملانيا  يف 
يف  ال�ستيطان  م�رشوع  خالل 

فل�سطني.
ر�سالته  غوريون يف  بن  ورف�س 
اأملانيا  يهود  لإنقاذ  حلول  اأية 
وجاء  ال�سهيوين  الإطار  خارج 
للفو�سى  ن�سمح  »لن  فيها: 
ي�ستطيع  ل  جهدنا،  بتدمري 
اأحد الذهاب اإىل اأمريكا اإذا مل 
على  له  ن�سمح  اأو  نحن  نر�سله 
فل�سطني  اأن  اأعرف  اأنا  الأقل، 
اليهود  م�ساألة  حل  ت�ستطيع  ل 
عمل  اأي  اأن  كلياً،  الأملان 
اإن�ساين  طابع  ذي  انف�سايل 
يف  عملنا  اأركان  يقو�س  �سوف 
نف�سه  الوقت  ويف  فل�سطني. 
يف  الر�سمية  اجلهات  اأعلنت 
اأملانيا النازية عقب اجتماع يف 
29 اأيلول 1936 بوزارة الداخلية 
ل�سيا�سة  النهائية  الغاية  اأن 
احلزب النازي هي عدم بقاء اأي 
�سيا�سة  واأن  اأملانيا  يف  يهودي 
وزارة الداخلية ترمي اإىل هجرة 
يهود اأملانيا الكلية، واأن اخلط 
الأ�سا�سي لهذه ال�سيا�سة اعتمد 
الو�سائل  جميع  ح�سد  على 
واإذا  اليهود،  هجرة  لدعم 
فيجب  ببطء  الهجرة  �سارت 
ا�ستخدام و�سائل الإجبار لدفع 
اأكرب،  ب�رشعة  الهجرة  عملية 
يف  ال�سهاينة  قلوب  اأثلج  ما 
الدول  وبقية  واأملانيا  فل�سطني 
املتحدة  والوليات  الأوروبية 
الأمل  الأمريكية،واأعطاهم 
اإىل  اأملانيا  يهود  هجرة  يف 
ال�ستيطان  لجناح  فل�سطني 

واإقامة ا�رشائيل فيها.
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با�شم ال�شعب اجلزائري
جمل�س ق�شاء:اجلزائر

حمكمة : بئر مراد راي�س
الق�شم : �شوؤون اال�شرة

رقم اجلدول : 09346/17          
رقم الفهر�س: 01693/18
تاريخ احلكم :19/02/18

حــــــــــــــكــــــــــــمـمبلغ الر�شم : 450 دج

باجلل�سة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة بئر مراد راي�س 
بتاريخ : التا�سع ع�رش من �سهر فيفري �سنة األفني و ثمانية ع�رش

برئا�سة ال�سيد)ة( : الوايل حميدة    قا�سي
و مب�ساعدة ال�سيد)ة( : كابر حميدة اأمني �سبط

و بح�سور ال�سيد )ة( حممد معري�س علي  وكيل اجلمهورية
�سدر احلكم االتي بيانه

بني ال�سيد)ة( :
�سعبان �سعيد    مدعي   حا�رش

العنوان : رقم 11 طريق ال�رشاقة دايل براهيم
املبا�رش للخ�سام بوا�سطة االأ�ستاذ)ة( : جناري عائ�سة

�سد /
�سعبان �سليحة:   مدعي عليه   غائب

العنوان : رقم 11 طريق ال�رشاقة دايل براهيم
وكيل اجلمهورية  حا�رش  حا�رش

و لهذه االأ�شباب
حكمت املحكمة ف�سال يف ق�سايا �سوؤون االأ�رشة علنيا ابتدائيا غيابيا : يف ال�سكل : قبول الدعوى

يف املو�سوع : اإفراغ االأمر ال�سادر عن حمكمة احلال ق�سم �سوؤون االأ�رشة بتاريخ 04-12-2017 رقم 9346-17 و اعتماد اخلربة املنجزة من قبل اخلبري بن ميمون عبد القادر و املودعة لدى اأمانة �سبط املحكمة و احلاملة لرقم 
1055-2017 بتاريخ 27-12-2017 و بالنتيجة توقيع احلجر على املدعى عليها �سعبان �سليحة املولودة يف 22-05-1966 بدايل براهيم ٬ مع تعيني �سقيقها املدعي مقدما عليها لرعايتها و القيام ب�سوؤونها . مع االأمر بن�رش هذا 
احلكم لالإعالم و اأمر �سابط احلالة املدنية بالتاأ�سري بهذا املنطوق على هام�س عقد ميالد املحجور عليه . امل�ساريف الق�سائية و املقدرة ب : 450 دج على عاتق املدعية. لذا �سدر احلكم و اأف�سح به جهارا باجلل�سة العلنية 

املنعقدة باملكان و التاريخ املذكورين اأعاله و ل�سحته اأم�سى على اأ�سله الرئي�س و اأمني ال�سبط
الرئي�س )ة( اأمني ال�شبط  
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  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

الكاميرا  والتركيب  السمعي البصري
 تقنيات  التحرير الصحفي  بالعربية والفرنسية
التحرير للواب  والوسائل االلكترونية

تقنيات التصحيح الصحفي  باللغتني العربية والفرنسية 
السكريتارية الرقمية
 األرشيف والتوثيق
 اإلعالم اآللي و احملاسبة

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

 فرص العمل  هي اليوم  صعبة
 لكن إميانكم بالتكوين املتواصل 
يجعلكم مؤهلني  القتحام
عالم الشغل بكل قوة 
 ذلك أن  أرباب العمل 
 اليوم يشترطون

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

أجهزة آبل حتت تصرفكم طيلة مدة التكوين
أساتدة  جامعيون يشرفون على تأهيلكم  

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

عنوان واحد  أمامكم  هو انفست البلوس
بشارع 92سيلفيان فوراستي املرادية
التسجيالت مفتوحة  كل أيام السنة 

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900



اخلرباء  من  عدد  اعتربه  اقرتاح 
"حال رخي�صا و�رسيعا مل�صكلة �صعبة 
اأفادت  ما  بح�صب  الثمن"،  وباهظة 
الأمريكية  "تامي"  جملة  اجلمعة، 
اقرتاح  يفر�صه  الذي  الأهم  وال�ص�ؤال 
"التعليم  فاعلية  يتعلق مبدى  ترامب، 
من  الطالب  حماية  يف  امل�صلح" 
ال�ليات  املنت�رسة يف  القتل"  "ثقافة 
نح�  بحياة  ت�دي  والتي  املتحدة؛ 
بيانات  وفق  �صن�يا،  �صخ�ص  األف   13
للمنظمة الأهلية "كل مدينة لل�صالمة 

من الأ�صلحة".
ديربا  تق�ل  اخل�ص��ص  وبهذا 
�صياماكا، وهي مدر�صة خدمت �صابقا 
يف البحرية الأمريكية )1980 ـ 1984(، 
ف�ص�ل  يف  لالأ�صلحة  مكان  "ل  اإنه 
يحمل  جيد  �صخ�ص  فاأي  الدرا�صة، 
�صالحاً قد يتخذ قرارا �صيئاً، خا�صة 
اأثناء الت�تر ال�صديد" ويف حديثها مع 
قرار  �صيامكا،  انتقدت  "تامي"،  جملة 
مر�صدون  "املعلم�ن  قائلة  ترامب 
بني  يباعد  وال�صالح  وحما�رسون، 
اأبحاث  مركز  واملعلم"و�صدد  الطالب 
الإ�صابات"  على  لل�صيطرة  "هارفرد 
العامة يف جامعة  ال�صحة  لكلية  )تابع 
اأّن   ،2016 عام  الأمريكية(  هارفرد 
زيادة  اإىل  ي�ؤدي  البنادق  حمل  "زيادة 
على  ينطبق  والأمر  ال�فيات،  عدد 
م�قع  اأ�صار  الدرا�صية"كما  الف�ص�ل 
امل�صكلة  اأن  الأمريكي  "ف�ك�ص" 
"هي  ال�ليات املتحدة  الأ�صا�صية يف 
وج�د الكثري من الأ�صلحة قيد التداول 

يف املجتمع؛ ما ي�ؤدي اإىل تفاقم حدة 
واقعة  اإىل  ليتح�ل  �رسيعا  نزاع  اأي 
عنف م�صلح"وي�ؤكد امل�قع، يف تقرير 
له اجلمعة، اأن تلك الفر�صية لن تتغري 
يف حال مت منح املعلمني رخ�صة حمل 
الدرا�صية  الف�ص�ل  داخل  ال�صالح 

واملدار�ص.
معار�صة اقرتاح "ترامب" ح�ل "ت�صليح 
املخت�صني،  على  تقت�رس  مل  التعليم" 
والد  ه�كلي،  نيك�  اأي�صا  عار�صه  اإذ 
داخل  امل�صلح  العنف  �صحايا  اأحد 
املدار�ص يف ولية ك�نكتيكت، �صمال 
بح�صب  املتحدة،  ال�ليات  �رسقي 
غارديان"  "ذا  �صحيفة  اأوردته  ما 

الربيطانية، الأربعاء املا�صي.
يق�ل ه�كلي الذي فقد ابنه )6 اأع�ام( 
يف اإطالق نار مبدر�صة "�صاندي ه�ك 
عن  "ع��صا   2012 عام  الإبتدائية" 
اأن  اأمتنى  بالبنادق،  املعلمني  ت�صليح 
يتم ت�صليحهم يف املقام الأول، ب�صبل 

منع هذه املمار�صات من احلدوث".

كلمة ال�سر

اأهمية، يدور ح�ل  اآخر ل يقل  �ص�ؤال 
ترامب  الرئي�ص  يدفع  الذي  ال�صبب 
وال�صعي  التعليم"  "ع�صكرة  نح� 
بني  الأ�صلحة  من  مزيد  ن�رس  نح� 
امل�اطنني بدل من منعها رمبا تكمن 
ال�طنية  "الرابطة  يف  ال�رس  كلمة 
للبنادق" )اأمريكية عري ربحية(، والتي 
بال�ليات  هائلة  �صغط  بق�ة  حتظى 

املتحدة.
احل�صني،  عبد  ح�صني  الكاتب  يق�ل 
اإّن  ال�صبت،  بالأنا�ص�ل،  له  مقال  يف 
"الرابطة تعرف بتاأثريها الفعلي على 
وت�صتخدم  الك�نغر�ص،  يف  امل�رسعني 
اأي  �صدور  دون  للحيل�لة  التاأثري  هذا 
بني  ال�صالح  بيع  حلظر  ت�رسيعات 

امل�اطنني الأمريكيني".
 28 يف  كلمة  وجه  قد  ترامب  وكان 
الرابطة  فيها  خاطب   2017 اأفريل 
لكم �صديق حقيقي  بات  "لقد  قائال: 
كلمة  يف  الأبي�ص"واأ�صاف  البيت  يف 
�صاندمت�ين  "لقد  بالفيدي�  م�ثقة 
ما  لكم  و�صاأرد  ع�صيب،  وقت  خالل 
فعلتم�ه معي"ويعد ترامب اأول رئي�ص 
يخاطب تلك الرابطة منذ عهد رونالد 

ريغان )1981- 1989(.

حقائق مرعبة

يف  لل�صالح  الأفراد  حيازة  وتعترب 
د�صت�ريا،  حقا  املتحدة  ال�ليات 

مب�جب د�صت�ر البالد لعام 1791.
اأن  على  الأمريكي  القان�ن  وين�ص 
�رساء ال�صالح ب�صكل قان�ين ي�صت�جب 
الفيدرايل  التحقيقات  ملكتب  حتٍر 
اجلنائية  ال�ص�ابق  �صجل  عن   )FBI(
نح�  اأن  ت�صري  الأرقام  لكن  للم�صرتي، 
ن�صف عمليات بيع الأ�صلحة تتم ب�صفة 
ل  املثال،  �صبيل  وعلى  قان�نية  غري 
يحتاج حمل ال�صالح اإىل ترخي�ص، كما 
يف بع�ص ال�ليات على غرار تك�صا�ص 

)جن�ب(، كما تتم عملية البيع وال�رساء 
على  ب�صال�صة  والذخرية  لالأ�صلحة 

امل�اقع الإلكرتونية.
املتحدة  ال�ليات  ت�صكل  وفيما 
العامل،  �صكان  من  باملائة   5 من  اأقل 
متتلك اأكرب عدد من البنادق اململ�كة 
العامل  يف  )الأفراد(  اخلا�ص  للقطاع 
الأ�صلحة  عدد  قدر   ،2007 وعام 
النارية اململ�كة للمدنيني يف ال�ليات 
 100 لكل  بندقية   88.8 بـ  املتحدة 
اأن هناك ما يقرب  �صخ�ص، ما يعني 

من بندقية خا�صة لكل م�اطن.
وثقت  اجلاري،  فرباير   15 ويف 

من  لل�صالمة  مدينة  "كل  منظمة 
يف  نار  اإطالق  حدوث  الأ�صلحة"، 
ي�مني  كل  ال�ليات املتحدة  مدار�ص 
اإّنه  �صاعة(  وقالت   60( الي�م  ون�صف 
"يف غ�ص�ن 7 اأ�صابيع من بداية العام 
يف  نار  اإطالق  حادث   18 وقع   ،2018
اعتداء  هناك  اأن  اأي  البالد،  مدار�ص 
ون�صف  ي�مني  كل  يحدث  باأ�صلحة 
بح�صب  املدار�ص"،  اإحدى  يف  الي�م 

جملة "ب�ليتيك�" الأمريكية.
�صهدت  اجلاري  ال�صهر  من   14 ويف 
اإحدى مدار�ص ولية فل�ريدا )جن�ب 
حادث  املتحدة،  ال�ليات  �رسق( 

ا  اإطالق نار، اأ�صفر عن مقتل 17 �صخ�صً
اإىل  الإ�صارة  وتكفي  ومعلم  بني طالب 
فرباير   26 الثنني  �صدرت  اإح�صائية 
العنف  "اأر�صيف  منظمة  عن   2018
لل�ق�ف  حك�مية(،  )غري  امل�صلح" 
على حجم الكارثة، اإذ اأف�صت ح�ادث 
ال�ليات  �صهدتها  التي  النار  اإطالق 
املتحدة منذ مطلع العام اجلاري اإىل 

مقتل األفني و249 �صخ�صا.
التي  النار  اإطالق  ح�ادث  عدد  وبلغ 
وقعت منذ بداية العام، 6 اآلف و572 
دون  طفاًل   69 فيها  �صقط  واقعة، 

احلادية ع�رس بني م�صاب وقتيل.
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القتل"  لـ"ثقافة  ت�صّديه  امل�صّلح" وجدوى  "التعليم 
اقرتح الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، يف منا�سبتني منف�سلتني خالل الأ�سبوع املن�سرم، ت�سليح املعلمني وتدريبهم على حمل ال�سالح، 

لتفادي حوادث اإطالق النار اجلماعي التي تخلف مذابح داخل املدار�س الأمريكية.

ال�سودان

تغيريات اأمنية ذات اأبعاد اقت�صادية 
يف  �صعبية  احتجاجات  اندلع  بعد 
اأخرى  ومدن  اخلرط�م  العا�صمة 
العام  مطلع  منذ  بالغالء،  تنديدا 
احلايل، اختط الرئي�ص ال�ص�داين عمر 
الب�صري طريقا مغايرا ملا ه� معروف، 
حيث اأقال واأعفى م�ص�ؤولني تنفيذيني، 

وعني اآخرين حملهم.
الأزمة  اأن  ه�  املتداول  فيما 
يتحمل  ال�ص�دان  يف  القت�صادية 
م�ص�ؤولياتها وزراء القطاع القت�صادي 
وال�صتثمار،  والتجارة،  )املالية، 
اأن يط�لهم  وال�صناعة(، فكان مت�قعا 
و�صيا�صي�ن  �صحفي�ن  وراأى  التغيري 
ال�طني  امل�ؤمتر  حزب  يف  واأع�صاء 
اأن  ال�ص�داين،  والربملان  احلاكم 
الإ�صالح يبداأ باإقالة وزراء القت�صادي 
ع�ص�  وقال  �صيا�صتهم  لف�صل  بالبالد، 
احلاكم  باحلزب  ال�صيا�صي  القطاع 
عبد ال�صخي عبا�ص، يف حديث �صابق 
لالأنا�ص�ل، اإن "بع�ص املعنيني بق�صية 
اأن  يعتقدون  وامل�ازنة  القت�صاد 
ال��صع ميكن اأن يتح�صن يف امل�صتقبل، 
ولكن ل تظهر اأي م�ؤ�رسات باأن هناك 
يف  ينظر  كان  الب�صري  اأن  حت�صنا"اإل 
جهة اأخرى، معتربا اأن الأزمة مفتعلة، 
واأن الإ�صالح يبداأ بتغيري يف الأجهزة 
الأمن  بجهاز  بداأ  لذا  التنفيذية، 
واملخابرات، اأق�ى اأجهزة حكمه، ثم 
عني م�صاعدا جديدا له، وه� نائبه يف 
احلزب احلاكم اأي�صا فقد اأدى في�صل 
الد�صت�رية،  اليمني  اإبراهيم  ح�صن 
للرئي�ص  م�صاعدا  املا�صي،  اخلمي�ص 

ال�ص�داين.
خرباء،  وفق  الب�صري،  قرار  دواعي 

داخلية،  ق�صايا  ثالث  م�اجهة  ه� 
وحراك  القت�صادية،  الأزمة  هي: 
وللعب�ر  ال�صعبية  والغ�صبة  املعار�صة، 
من هذه الق�صايا بعقباتها املتفرعة، 
وهي:  خط�ات،  ثالث  الب�صري  اتخذ 
وتغيري  الأمن،  قيادة  يف  تعديل 
واإجراءات  الرئا�صة،  م�صت�ى  على 
املهربني  بت�عد  م�صح�بة  اقت�صادية 

وال�صما�رسة.

ق�سايا مت�سعبة

خالل الفرتة املا�صية �صغلت احلك�مة 
ال�ص�دانية ق�صية التده�ر القت�صادي 
رفعت  اأن  بعد  �صيما  ل  امل�صتمر، 
من  اجلمركي  الدولر  �صعر  احلك�مة 
بداية  اإىل 18 جنيها وتلك كانت   6.9
ال�ص�دانية  العملة  قيمة  انخفا�ص 
اأرقام  اإىل  الأخرى  العمالت  مقابل 
�صعر  جتاوز  حيث  م�صب�قة،  غري 
الدولر الأمريكي حاجز الـ 40 جنيها 

للمرة الأوىل، مطلع فرباير اجلاري.
النقد  يف  �صحا  ال�ص�دان  ويعاين 
الأجنبي منذ انف�صال جن�ب ال�ص�دان 
اأرباع  ثالثة  فقد  حيث   ،2011 عام 
م�ارده النفطية، مبا يقدر بـ 80 % من 
الأ�صعار  ارتفاع  الأجنبي  النقد  م�ارد 
وانخفا�ص قيمة العملة املحلية، دفعا 
برئا�صته  جلنة  ت�صكيل  اإىل  الب�صري 
تهديد  ذلك  و�صاحب  التده�ر  ل�قف 
حك�مته  واأع�صاء  الدولة  راأ�ص  من 
على  حديد"  من  بيد  "بال�رسب 
املتالعبني بق�ت ال�صعب واملتاجرين 
على  )ال�ص�داء(،  امل�ازية  ال�ص�ق  يف 

با�صتخدام  التل�يح  حد ق�لهم وكذلك 
م�اجهة  يف  �رسامة  اأ�صد  عق�بات 
املتهمني بالتعامل يف ال�ص�ق ال�ص�داء، 
وذلك بتهم الإرهاب وغ�صيل الأم�ال، 
الإعدام املحلل  اإىل  وت�صل عق�باتها 
اآدم  اجلامعي  والأ�صتاذ  ال�صيا�صي 
اأن  حديث  يف  راأى  اأحمد،  حممد 
اأزمة  ي�اجه�ن  وحك�مته  "الب�صري 
الف�صاد  ب�صبب  م�صتفحلة  اقت�صادية 

الكبري".
اإجراءات  عن  "احلديث  اأن  واعترب 
الأ�صخا�ص  يف  تغيريات  اأو  اقت�صادية 
ول  امل�صكلة  يحل  لن  )امل�ص�ؤولني( 
عالقة له بالقت�صاد"وتابع: كل ما مت 
اأخرى  لق�صايا  ه�  وتعيني  اإعفاء  من 
وتر�صحه  الب�صري  الرئي�ص  تخ�ص 
له  عالقة  ول   ،2020 يف  للرئا�صة 
ت�ؤدي  رمبا  التي  القت�صادية  بالأزمة 
يحق  احلكم"ول  �صد  جياع  ث�رة  اإىل 
عام  ال�صلطة  ت�ىل  الذي  للب�صري 
جديدة  رئا�صية  لفرتة  الرت�صح   ،1989
يتطلب  اإذ   ،2020 انتخابات  يف 
الكاتب  اأما  الد�صت�ر  تعديل  الأمر 
فقال  ح�صاب�،  اإ�صماعيل  وال�صحفي 
هي  الب�صري  ت�اجه  التي  "العقبة  اإن 
�صيء  ي�جد  ول  القت�صادية،  الأزمة 
خالف ذلك"و�صدد ح�صاب� يف حديث 
التي  "التعديالت  اأن  على  لالأنا�ص�ل، 
حما�رسة  اإىل  تع�د  الب�صري  انتهجها 

هذه الأزمة فقط، ولي�ص غريها".

حراك املعار�سة وغ�سب ال�سارع

اأزعج  ال�صارع  يف  املعار�صة  حراك 

اتهاماتها  فت�صاعدات  احلك�مة، 
ت�صعى  دول  "خمابرات  اأن  ومنها 
واأن  البالد"،  يف  الفنت  اإثارة  اإىل 
الغالء  ا�صتغالل  تريد  "املعار�صة 

لإ�صقاط النظام".

وقال الب�صري يف 8 فرباير اجلاري، اإن 
الطريق  قطع  على  عازمة  "احلك�مة 
اأمام املرتب�صني واملتاجرين ومروجي 
الأزمات بني ال�صعب ال�ص�داين"بدوره، 
باحلزب  ال�صيا�صية  التعبئة  اأمني  قال 
وقت  يف  با�رسي،  عمار  احلاكم 
ته�يل  "هناك  لالأنا�ص�ل:  �صابق 
وكثري جدا من  ربكة،  لإحداث  لالأمر 
اأ�صابع خمابرات الدول تزيد من ناره 
و�صط  والهلع  اخل�ف  من  حالة  خللق 
اأهدافهم  يحقق  مبا  امل�اطنني، 
باخلروج عن النظام"ورددت احلك�مة 
يف ت�رسيحات متكررة مل�ص�ؤوليها، اأن 
ترف�ص  واأنها  حق،  ال�صلمي  التظاهر 

التخريب.
قادرة  باأنها  املعار�صة  وتدفع 
من  مزيد  اإىل  ال�صارع  قيادة  على 
الدائم  حديثها  رغم  الحتجاجات، 
ن�صاطها  على  احلك�مي  الت�صيق  عن 
فيما  الأمنية  الق�ات  ا�صتخدام  عرب 
قدرة  املعار�صة  يف  احلك�مة  ترى  ل 
على حتريك ال�صارع �صدها، وت�صفها 
بالعاجزة حتى عن وحدتها مع بع�صها 
وتردد احلك�مة اأن حمدودية التظاهر 
عن  بعيدة  املعار�صة  اأن  على  تدل 
ال�صارع اأكرث منها، م�صتدلة بال�صتقرار 
الأمني وال�صيا�صي الذي ت�صهده البالد 

يف ال�صن�ات املا�صية.

�صعيفة  "املعار�صة  اأن  ح�صاب�  وراأى 
احلك�ميني،  امل�ص�ؤولني  وجهة  من 
اأنها  يعلم  احلكم  يق�د  وه�  والب�صري 
ل ت�صكل تهديدا حلكمه، لذلك ت�جه 
�ص�ب اإجراء التعديالت بالدفع بقيادة 
تعييناته  يف  اأكرث  من�صبطة  تنفيذية 
حممد  اآدم  الأكادميي  الأخرية"لكن 
لي�صت  "املعار�صة  اأن  اعترب  اأحمد 
م�صت�صعفة،  هي  ما  بقدر  �صعيفة 
ب�صبب القب�صة الأمنية والت�صييق الذي 
الإنقاذ  �صن�ات حكم  ط�ال  عليها  مت 

)1989 ـ 2017(".

حلول الب�سري

اإجراء  اإىل  ال�ص�داين  الرئي�ص  عمد 
ت�اجهه  ما  ملجابهة  "اإ�صالحات" 
اأجرى  حيث  عقبات،  من  احلك�مة 
وه�  الأمنية،  القيادات  يف  تغيريات 
ما بدا غريبا للكثريين، اإل اأن الرتكيز 
على جهاز الأمن واملخابرات باعتباره 
الأزمة  اأ�صباب  حما�رسة  على  قادرا 
القت�صادية من تهريب �صلع مدع�مة، 
وجدا  العمالت،  اأ�صعار  يف  وم�صاربة 
احلاكم  احلزب  من  التاأييد  من  حظا 

والأحزاب امل�صاركة يف احلكم.
متابعة  يف  حتى  الأمن  دور  ويت��صع 
النظام، وتتجاوز  اأي جهة تخرق  اأداء 
الأجنبية،  العمالت  يف  التعامل 
ال�ص�داين،  املركزي  البنك  و�ص�ابط 
م�صتقر  اقت�صاد  اإيجاد  بهدف  وذلك 

بعيدا عن امل�صاربة.
جهاز  عام  مدير  من�صب  ت�ليه  وبعد 
�صالح  ت�عد  واملخابرات،  الأمن 

املا�صي،  الثنني  )ق��ص(،  اهلل  عبد 
الأ�ص�اق  يف  امل�صاربني  مبالحقة 
ومهربي ال�صلع املدع�مة اإىل اخلارج 
مبقدرات  "يعبث  البع�ص  اأن  وتابع 
الإداري،  ونظامها  ومق�ماتها  البالد 
املدين،  العمل  دولب  وي�ص�ه�ن 
العملة  اإ�صعاف  اإىل  اأي�صا  وي�صع�ن 
اجلهاز  �صمعة  من  والنيل  ال�طنية 
امل�رسيف" دوافع الب�صري تبدو منطقية 
اأن  باعتبار  املراقبني،  بع�ص  لدى 
اأدوار  اإىل  القت�صادية حتتاج  الق�صية 
واقت�صادية  و�صيا�صية  اأمنية  متكاملة 
ولهذا جاءت التعديالت على م�صت�ى 
م�صت�ى  على  واأي�صا  الأمنية،  القيادة 
الرئا�صة بتعيني في�صل ح�صن اإبراهيم 
بديال  ال�ص�داين،  للرئي�ص  م�صاعدا 

لإبراهيم حمم�د.
فيما يرف�ص اآخرون هذا النهج باعتبار 
اأنه �صي�ؤدي اإىل مزيد من الف�صل، لأنه 
الأ�صعار  ارتفاع  يزال  ل  الآن  حتى 
يزداد  الأج�اء  هذه  يف  م�صتمرا 
حك�مة  على  وزاري  لتعديل  الرتقب 
ماي  ت�صكلت يف  التي  ال�طني  ال�فاق 
املا�صي، من 31 وزيرا و42 وزير دولة، 

و4 م�صاعدين للرئي�ص.
فقد نقلت �صحف حملية عن م�صاعد 
اأن  اإبراهيم،  ح�صن  في�صل  الب�صري 
الأيام  خالل  وزاريا  تغيريا  "هناك 

القادمة".
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اإعفاء رئي�س الأركان وقيادات ع�سكرية.. الأ�سباب والأهداف
اأ�سدر العاهل ال�سعودي امللك �سلمان بن عبدالعزيز، �سل�سلة اأوامر ملكية، �سملت اإجراء اأكرب تغيريات ت�سهدها وزارة الدفاع ال�سعودية يف تاريخها، 

باإعفاء رئي�س االأركان وقيادات اجلي�س وتعيني بدالء عنهم،  لفهم اأ�سباب واأهداف تلك التغيريات، يجب و�سعها يف اإطارها الزمني واملو�سوعي، 
فبح�سب ن�س االأوامر امللكية فاإن تلك التغيريات جاءت »بناء على ما عر�سه على امللك �سلمان وزير الدفاع ) ويل العهد االأمري حممد بن �سلمان(«، 

اأي اأنها جاءت من اختيار بن �سلمان تلك التغيريات �سملت رئا�سة االأركان وقيادات القوات اجلوية والدفاع اجلوي والقوات الربية، كما �سملت اأي�سا 
تعيني قائد للقوات امل�سرتكة )قوات التحالف العربي يف اليمن(، اأي اأنها على متا�س مبا�سر باحلرب اجلارية يف اليمن .

امللكية  الأوامر  ت�ضمنت  كما 
وثيقة  على  باملوافقة  اأمرا 
امل�ضتملة  الدفاع  وزارة  تطوير 
على روؤية وا�ضرتاتيجية برنامج 

تطوير الوزارة.
يف  التغيريات  تلك  وبو�ضع 
تاأتي  فاإنها  الزمني،  اإطارها 
التحالف  دخول  قرب  مع 
ال�ضعودية  تقوده  الذي  العربي 
اليمن  حرب  يف  الرابع  العام 
وبعد  احلرب،  حل�ضم  اأفق  دون 
�ضلمان  بن  تويل  من  �ضنوات   3
دون   ( للدفاع  كوزير  من�ضبه 
اإجراء تغيريات يف الوزارة الذي 
�ضمنية  انتقادات  وجه  اأن  �ضبق 
وجود  دون  اإنفاقها  لرتفاع 
الع�ضكري(  للت�ضنيع  توطني 
اإن  القول  ميكن  هنا  ومن 
اأهداف  اأو  اأ�ضباب   3 هناك 
وهي  التغيريات،  لتلك  رئي�ضية 
حلرب  املر�ضية  غري  النتائج 
اليمن، وخ�ضو�ضا يف ظل تزايد 
الدولية  احلقوقية  النتقادات 
اإىل تطور  اإ�ضافة  لتلك احلرب، 
قدرات احلوثيني اإىل حد و�ضول 
�ضورايخهم الباليت�ضية الريا�ض، 
الق�رص  ا�ضتهداف  وحماولة  بل 

امللكي نف�ضه.
وزارة  تطوير   : الثاين  ال�ضبب 
الدفاع �ضمن اإ�ضرتاتيجية �ضاملة 
روؤية  مع  تتوافق  هيكلة  واإعادة 
بن �ضلمان حول توطني الت�ضنيع 
الثالث:  ال�ضبب  الع�ضكري  
�ضيا�ضة  ظل  يف  تاأتي  التغيريات 
تغيريات عامة و�ضاملة يقوم بها 
بن �ضلمان لتعزيز ال�ضيطرة على 

مفا�ضل الدولة.

اإ�ساءة على التغيريات

ومبقت�ضى تلك الأوامر مت اإنهاء 
البنيان  عبدالرحمن  خدمة 
وهو  العامة،  الأركان  رئي�ض 

منذ  ي�ضغله  كان  الذي  املن�ضب 
ماي2014، واإنهاء خدمة حممد 
الدفاع  قوات  قائد  �ضحيم 
الذي  املن�ضب  من   ( اجلوي 
اأكرث من 6 �ضنوات(   ي�ضغله منذ 
تركي  بن  فهد  اإعفاء  مت  كذلك 
قائد  �ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
 ( من�ضبه  من  الربية  القوات 
الذي ي�ضغله من اأفريل 2017( ، 
وتعيينه قائداً للقوات امل�ضرتكة 
) هو املن�ضب الذي ي�ضغله فعليا 
وجاء فقط القرار الر�ضمي(  كما 
برتقية  امللكية  الأوامر  ق�ضت 
رئي�ض  نائب  الرويلي  فيا�ض 
القوات  قائد  )وهو  الأركان 
اجلوية الأ�ضبق( ، وتعيينه رئي�ضاً 
ترقية  متت  كذلك  للأركان  
املنطقة  )قائد  الأزميع  مطلق 
ال�رصقية ( وتعيينه نائبا لرئي�ض 
اهلل  جار  وترقية  الأركان،  هيئة 
لقوة  قائداً  وتعيينه   ، العلويط 
ال�ضواريخ الإ�ضرتاتيجية وهو ما 
الذي  املن�ضب  يف  تثبيته  يعني 
ي�ضغله منذ اأكرث من 10 �ضنوات 
فهد املطري  ترقية  كذلك متت 
الربية،  للقوات  قائداً  وتعيينه   ،
املنطقة  قائد  كان  واملطري 
بالإ�رصاف  وا�ضتهر  ال�ضمالية 
على مناورات رعد ال�ضمال اأكرب 
مناورات ت�ضهدها امللكة جرت 
كما   2016 ومار�ض  فرباير  يف 
�ضليمان  بن  مزيد  ترقية  متت 
لقوات  قائداً  وتعيينه   ، العمرو 
تركي  وترقية   ، اجلوي  الدفاع 
بن بندر بن عبدالعزيز اآل �ضعود 
)قائد قاعدة امللك عبدالعزيز 
للقوات  قائداً  وتعيينه  اجلوية(، 
حممد  يخلف  وبذلك   ، اجلوية 
بهذ  »تكليفه«  مت  الذي  العتيبي 
املن�ضب منذ جوان 2015 خلفا 
ال�ضعلن  حممد  ركن  للفريق 

الذي توفى اإثر اأزمة قلبية. 

حرب اليمن حا�سرة يف 
التغيريات

وبقراءة يف تلك التغيريات جند 
ب�ضكل  حا�رصة  اليمن  حرب 
الأمري  تعيني  عرب   ( مبا�رص 
للقوات  قائد  تركي  بن  فهد 
امل�ضرتكة(، وب�ضكل غري مبا�رص 
على  القيادات  كل  اإعفاء  عرب 
م�ضتوى رئا�ضة الأركان والقوات 
وقوات  اجلوية  والقوات  الربية 
التغيريات  وتلك  اجلوية  الدفاع 
تود  اململكة  اأن  موؤ�رصا  تعطي 
باحلرب  اأوراقها  ترتيب  اإعادة 
التي تقودها مل�ضاندة احلكومية 
 26 منذ  اليمن  يف  ال�رصعية 
دخول  قرب  مع   ،2015 مار�ض 
يف  وخ�ضو�ضا  الرابع،  عامها 
اأقل  فبعد  النتائج،  تراجع  �ضوء 
حتدثت  احلرب،  بدء  من  عام 
ال�ضعودية عن �ضيطرة ال�رصعية 
على ما بني 80 و85% من اأرا�ضي 
اليمن، وكان هذا اإجناز حقيقي، 
ولكن الآن وبعد مرور 3 �ضنوات 
الن�ضبة،  نف�ض  عن  احلديث  يتم 
فيما ل يزال التحالف عاجز عن 
كامل  ب�ضكل  احلوثيني  هزمية 

والدخول اىل العا�ضمة. 
تركي  بن  فهد  تعيني  وياأتي 
امل�ضرتكة  للقوات  كقائد 
الأوامر  مبوجب  للتحالف- 
على  اإنه  ومعروف  امللكية- 
�ضلة وثيقة باحلرب وظهر اأكرث 
الأمامية  اجلبهات  يف  مرة  من 
توجه  اإطار  يف  فياأتي  للحرب، 
املهمة  لتلك  وتكري�ضه  لتفريغه 
كقائد  من�ضبه  من  اإعفائه  بعد 
به  املعني   ( الربية  القوات 
حرب  وكون  عام(  من  اأقل  قبل 
الأوىل  بالدرجة  هي  اليمن 
تتعلق بالقوات اجلوية )الهجوم( 
�ضد   ( اجلوي  الدفاع  وقوات 
ال�ضواريخ(،  واإ�ضقاط  الهجمات 
التغيريات  فهم  ميكن  فهنا 
رئي�ض  اإن  بل  اجلانب  هذا  يف 
اأ�ضبق  الأركان اجلديد هو قائد 

للقوات اجلوية.
وجود  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن 
احلرب  يف  جديدة  اإ�ضرتاتيجية 
اأمد  اإطالة  مع  اإنه  وخ�ضو�ضا   ،
الدويل  التاأييد  بداأ  احلرب 
احلقوقية  والنتقادات  يتاآكل، 
يف  وخ�ضو�ضا  تتزايد،  الدولية 
للح�ضم،  اأفق  وجود  عدم  ظل 
من  ال�ضحايا  فاتورة  وارتفاع 
اأن  اإىل  اإ�ضافة   ، املدنيني 

يف  ع�ضو  اأهم  ثاين   ( الإمارات 
التحالف( بداأت تواجه اتهامات 
�ضلطة  اإ�ضعاف  على  بالعمل 
املناطق  ال�رصعية يف  احلكومة 
لها،  خا�ضعة  اأنها  يفرت�ض  التي 
يف  خفية  اأهداف  وامتلك 
اأحد  �ضعيد  على  ،اأما  اليمن 
وقف  وهو  احلرب  اأهداف  اأهم 
احلوثيون  ي�ضكله  الذي  التهديد 
ف�ضواريخ  اململكة،  على حدود 
احلدود  جتاوزت  احلوثيني 
اأطلق    فقد  العا�ضمة،  وو�ضلت 
املا�ضي  دي�ضمرب  يف  احلوثيون 
ق�رص  على  بالي�ضيتا  �ضاروخا 
اليمامة )امللكي( وذلك بعد �ضهر 
الريا�ض،  مطار  ا�ضتهداف  من 
ورغم اإن التحالف العربي اأعلن 
اأن  اإىل  ال�ضاروخني،  اإ�ضقاط 
ذاته  حد  يف  الريا�ض  و�ضولهم 

ر�ضالة خطرية.

تطوير وزارة الدفاع 

ت�ضمنت  امللكية  الأوامر 
»باملوافقة  اأمرا  �رصيح  ب�ضكل 
وزارة  تطوير  وثيقة  على 
روؤية  على  امل�ضتملة  الدفاع 
تطوير  برنامج  وا�ضرتاتيجية 
الت�ضغيلي  والنموذج   ، الوزارة 
والهيكل   ، للتطوير  امل�ضتهدف 
التنظيمي واحلوكمة ومتطلبات 
اأعدت  التي  الب�رصية  املوارد 
الدفاع  ا�ضرتاتيجية  �ضوء  على 
امللكي  الأمر  اإن  »كما  الوطني 
جاء  التغيريات  به  ال�ضادر 
تلك  اإن  �رصيحة  اإ�ضارة  به 
التغيريات تاأتي بعد » باملوافقة 
على وثيقة تطوير وزارة الدفاع 
الرواية  اأن  يعني  ما  وهو   ،«
الر�ضمية- وهذا �ضحيح- تقول 

اأن تلك التغيريات تاأتي يف اإطار 
بن  اإن  كما   . الوزارة  تطوير 
نقلته  ت�رصيح  قي  قال  �ضلمان 
اإن  الأربعاء  اأم�ض  العربية  قناة 
)متت(  الدفاع  وزارة  »تغيريات 
اأف�ضل  نتائج  على  للح�ضول 
ت�رصيح  ،وبح�ضب  للإنفاق« 
تنفق  ال�ضعودي،  للأمري  �ضابق 
نحو  باملتو�ضط  ال�ضعودية 
على  �ضنوياً  دولر  مليار   70
اأنها  وبني  ال�ضلح،  ا�ضترياد 
تعد » ثالث اأكرب بلد يف العامل 
ينفق على الت�ضليح الع�ضكري« 
ال�ضعودية  روؤية  وت�ضتهدف 
باملائة   50 توطني   2030
من  ال�ضعودية  واردات  من 
الأ�ضلحة،  وقد ت�ضمن الأوامر 
خالد  بتعيني  اأمرا  امللكية، 
التنفيذي  )الرئي�ض  بياري 
ال�ضعودية(  الت�ضالت  ل�رصكة 
م�ضاعداً لوزير الدفاع لل�ضوؤون 
اأن  يبدو  وفيما  التنفيذية، 
من  ال�ضتفادة  حتاول  الوزارة 
جمال  يف  املتمر�ض  »بياري« 
التي  والتقنية  الت�ضالت 
تطوير  يف  مهما  دورا  �ضتلعب 
تركيز  لفتا  وكان  الوزارة. 
ال�ضعودية  الإعلم  و�ضائل 
على اأن برنامج تطوير الوزارة 
الراحل  امللك  اأوكله  اأن  �ضبق 
عبد اهلل بن عبدالعزيز اإىل بن 
ترتيب  اإعادة   « بهدف  �ضلمان 
ا�ضتع�ضت  التي  الدفاع  وزارة 
على الإ�ضلح لأعوام طويلة«.

وتت�ضمن خطة برنامج تطوير 
على  املعدة  الدفاع  وزارة 
الدفاع  ا�ضرتاتيجية  �ضوء 
اأهمية  على  الرتكيز  الوطني، 
اجلديدة  التنظيمية  الهيكلة 
حوكمة  من  عنه  �ضت�ضفر  وما 

التاأكيد  اإىل  اإ�ضافة  فعالة،  
الرئي�ضية  اأهدافها  على 
»حتقيقها  من  اخلم�ضة، 
العملياتي  والتميز  للتفوق 
الأداء  و«تطوير  امل�ضرتك«، 
الدفاع«،  لوزارة  التنظيمي 
ورفع  الفردي  الأداء  و«تطوير 
كفاءة  و«حت�ضني  املعنويات«، 
الإنفاق ودعم توطني الت�ضنيع 
و«حتديث  الع�ضكري«، 

منظومة الأ�ضلحة«.

تعزيز ال�سيطرة على 
مفا�سل الدولة

تلك  من  وا�ضح  هو  كما 
تلك  معظم  فاإن  التغيريات 
رئي�ض  فيهم  مبا  القيادات 
الدفاع  قوات  وقائد  الأركان 
قبل  من  تعيينهم  مت  اجلوي 
الراحل  ال�ضعودي  العاهل 
امللك عبداهلل ومنذ تويل امللك 
�ضلمان احلكم يناير 2015، بداأ 
عملية اإحلل وجتديد تزايدت 
بن  حممد  الأمري  تويل  بعد 
جوان  العهد  ولية  �ضلمان 
ال�ضيطرة  لتعزيز  املا�ضي، 
و�ضملت  الدولة.  مفا�ضل  على 
كل  والتجديد  الإحلل  علمت 
�ضئ، اإل اأنه املرة الأوىل التي 
للجي�ض ب�ضكل وا�ضع،  تتعر�ض 
نوفمرب  يف  مت  اأن  �ضبق  حيث 
املا�ضي باإنهاء خدمة عبد اهلل 
ال�ضلطان قائد القوات البحرية 
، وتعيني فهد الغفيلي بدل منه، 
كما مت اإعفاء الأمري متعب بن 
احلر�ض  وزارة  من  عبداهلل 
خالد  الأمري  وتعيني  الوطني، 
بن  حممد  بن  عبدالعزيز  بن 

عياف اآل مقرن بدل منه.



 وفاق �سطيف 
/ �سباب ق�سنطينة

الوفاق لرفع 
املعنويات وال�سيا�سي 

لالقرتاب من اللقب
ي�شهد ملعب الثامن ماي بعد غد مباراة 
مثرية جتمع بني فريقي وفاق �شطيف 
و�شباب ق�شنطينة والتي تندرج �شمن 
املباراة املقدمة عن اجلولة 22 من 
الرابطة املحرتفة الأوىل املقررة 
نهاية الأ�شبوع املقبل، حيث يتنقل 
الوفد ال�شطايفي اإىل غانا الأ�شبوع 

املقبل ملالقاة اأدوانا �شتارز يف ذهاب 
الدور ال�شاد�س ع�رش من رابطة اأبطال 
اإفريقيا، ويف هذا ال�شدد فاإن ت�شكيلة 

»الن�رش الأ�شود« تعول على دخول 
املواجهة من اأجل البحث عن حتقيق 
الفوز و�شمان ثالث نقاط ت�شمح لها 

بالقرتاب من كوكبة املقدمة وت�شييق 
اخلناق على الأندية التي تلعب الأدوار 
الأوىل خا�شة واأن الفريق يعول على 
اإنهاء املو�شم �شمن اإحدى املراكز 

التي توؤهله للعب مناف�شة قارية العام 
املقبل، و�شتكون املواجهة منا�شبة 

للمدرب عبد احلق بن �شيخة من اأجل 
جتديد العهد مع النت�شارات ورفع 
املعنويات قبل �شفرية غانا، خا�شة 

واأنه ينتظر اأن ي�شتفيد من عودة 
املهاجم بانوح الذي تعافى من ال�شابة 

التي كان يعاين منها.
يف املقابل، يتنقل �شباب ق�شنطينة اإىل 
عا�شمة اله�شاب العليا من اأجل العمل 
على العودة بنتيجة ايجابية ت�شمح له 
بالقرتاب من التتويج بلقب البطولة 
الوطنية وبالتايل تو�شيع الفارق عن 

اأقرب مالحقيه مولودية وهران الذي 
يف�شله اأربع نقاط عنه.

ع.ق.

تقدمي مباراة 
�سباب ق�سنطينة 
و�سباب بلوزداد 

اإىل 10 مار�س
قامت الرابطة املحرتفة لكرة 

القدم بتقدمي املباراة التي جتمع 
فريقي �شباب ق�شنطينة و�شباب 

بلوزداد �شمن اجلولة 23 من الرابطة 
املحرتفة الأوىل اإىل العا�رش مار�س 
القادم والتي يحت�شنها ملعب ال�شهيد 
حمالوي بداية من ال�شاعة الرابعة 

م�شاء، حيث جاء قرار تقدمي 
املواجهة من اجل ترك الوقت 

للت�شكيلة البلوزدادية حتى حت�رش 
مباراة العودة اأمام نادي نكانا الزامبي 

حل�شاب الدور ال�شاد�س ع�رش من 
مناف�شة كاأ�س الكاف، حيث يلعب 
الذهاب باأر�س الوطن قبل التنقل 
خارج الديار يف الإياب، وجتري 

املباراة يف نف�س نهاية الأ�شبوع الذي 
�شوف ي�شهد خو�س ما تبقى من 
مواجهات اجلولة 22 من البطولة 
الوطنية، خا�شة واأن فريقي �شباب 
بلوزداد و�شباب ق�شنطينة مت تقدمي 
مواجهتهما للجولة 22 والتي جتري 
نهاية الأ�شبوع وتتزامن مع مباريات 
الدور ربع النهائي لكاأ�س اجلمهورية.

ع.ق. 

ريا�ضةاخلمي�س 1 مار�س 2018 املوافـق   لـ 14 جمادىالثاين  1439ه 12
الدور ربع النهائي لكاأ�س اجلمهورية

القمة يف 5 جويلية و�سدام املفاجاأة يف ت�ساكر
جتري نهاية هذا الأ�سبوع مباريات ربع نهائي مناف�سة كاأ�س اجلمهورية والتي �سوف تعرف 
خو�س اأربع مقابالت ينتظر اأن ت�سهد �سو�سبان�س كبري من اأجل حتديد هوية الرباعي الذي 

�سوف يكون طرفا يف املربع الذهبي ملناف�سة ال�سيدة الكاأ�س.

اين ينتظر اأن يكون الغد 
خو�س  مع  موعد  على 
حا�شمتني،  مباراتني 
قمة  �شتكون  حيث 
جتمع  �شوف  التي  الدور 
فريقي مولودية اجلزائر 
حمط  بجاية  ومولودية 
بالنظر  املتتبعني  اأنظار 
املنتظر  الكبرية  للندية 
اأن تعرفها املقابلة على 
رغم  امليدان،  اأر�شية 
يبقى  الورق  على  اأنه 

النادي العا�شمي الأقرب 
التاأهل  تاأ�شرية  لقتطاع 
بخربته  املعروف  وهو 
الكاأ�س  مواجهات  يف 
�شاحب  واأنه  خا�شة 
لعدد  القيا�شي  الرقم 

الكوؤو�س بثمانية األقاب.
�شيكون  املقابل،  يف 
�شباب  الكاأ�س  مفاجاأة 
مع  موعد  على  الزاوية 
التاريخ وموا�شلة خو�س 
املناف�شة  يف  امل�شوار 

نادي  ي�شت�شيف  عندما 
على  مليلة  عني  جمعية 
ت�شاكر،  م�شطفى  ملعب 
اأ�شحاب  يعول  لقاء  يف 
التم�شك  على  الأر�س 
الكاأ�س  ال�شيدة  بتقاليد 
عرب  املفاجاأة  وخلق 
التاأهل اإىل ن�شف النهائي 
لن  املاأمورية  اأن  رغم 
رائد  اأمام  �شهلة  تكون 
املحرتفة  الرابطة 

الثانية. 

برنامج املباريات

ملعب 5 جويلية:  مولودية 
مولودية   / اجلزائر 

بجاية
م�شطفى ت�شاكر:  �شباب 
عني  جمعية   / الزاوية 

مليلة
ابتداء  ينطلقان  اللقاءان 

من 16:00
عي�سة ق.

 كمال بوهالل مدرب احتاد البليدة
 يف حوار للو�سط

فريقي جاهز وم�سرون على التاأهل 

مولودية اجلزائر / مولودية بجاية

 العميد للتم�سك بالتقاليد 
واملوب ل�سنع املفاجاأة

يف  البليدة  اإحتاد  ت�شكيلة  دخلت 
ا�شتعدادا  التح�شريات اجلادة  جو 
للمباراة الهامة ظهرية الغد مبلعب 
5 جويلية بر�شم الدور ربع النهائي، 
والتح�شريات  ال�شتعدادات  وعن 
يتحدث كمال بوهالل مدرب اأبناء 

الورود.

  بداية كيف هي 
الأجواء داخل بيت 

الحتاد؟

نحن ب�شدد ال�شتعداد الكل الفريق 
ا�شتعدادا خلو�س لقاء الكاأ�س اأمام 
الكناري، و�شنعمل من اأجل اخلروج 

بالزاد الكامل.

وماذا عن التعداد ؟

تعدادنا متكامل وهو جاهز بدنيا 
الفوز  بنية  وفنيا و�شندخل احلوار 

والتاهل.

ما هي مفاتيح هذه 

املباراة؟

مقابلة الكاأ�س تختلف عن مباريات 
التح�شري  تتطلب  فهي  البطولة، 
البدين والرتكيز الذهني مع اغتنام 

الفر�س املتاحة يف وقتها.

ما هي الر�سالة 
التي تريد توجيهها 

لفريقك ؟

اأداء مباراة تليق      املطلوب هو 
هذه  اإن  البليدة،  احتاد  مبقام 
مهما  منعرجا  تعترب  املباراة 
مباراة  اأنها  كما  جهة  من  لفريقه 

حت�شري ملباريات البطولة.

هل فريقك جاهز ؟

وزو  تيزي  ملوقعة  جاهزون  نحن 
الفوز  اأجل  من  هناك  و�شنذهب 

والتاأهل واإ�شعاد اأن�شارنا.
 

حاوره فوؤاد بن طالب

ي�شهدها  التي  القمة  مباراة  ت�شد 
وجتمع  جويلية  اخلام�س  ملعب 
فريقي مولودية اجلزائر ومولودية 
كاأ�س  نهائي  ربع  حل�شاب  بجاية 
اأن  يتوقع  اأين  الأنظار  اجلمهورية 
تكون املناف�شة قوية بني الفريقني 
اللذان يطمحان اإىل موا�شلة غمار 
التاأهل  املناف�شة والظفر بتاأ�شرية 
اإىل ن�شف النهائي، ويف هذا ال�شدد 
اللقاء  املولودية  لعبو  يدخل 
ا�شتفاقة  بعد  مرتفعة  مبعنويات 
الأخرية  الأ�شابيع  خالل  الت�شكيلة 
وتواجدها يف اأف�شل الأحوال وهي 
احتاد  داربي  يف  بقوة  عادت  التي 
الهزمية  قلبت  بعدما  اجلزائر 
اأين  التعادل،  اإىل  نظيفني  بهدفني 
يجد رفقاء الالعب عبد اهلل املوؤذن 
اأجل  من  الفر�شة  الغد  اأم�شية 
والتواجد  القوية  عودتهم  تاأكيد 
املناف�شات  مبختلف  ال�شباق  يف 
الغر�س  ولهذا  والقارية،  املحلية 
�شتجد  »العميد«  ت�شكيلة  فاإن 
نف�شها اأمام فر�شة تاأكيد �شيطرتها 

اجلمهورية  كاأ�س  مناف�شات  على 
يف  القيا�شي  الرقم  �شاحبة  وهي 
األقاب  بثمانية  التتويجات  عدد 
اجلزائر  احتاد  رفقة  منا�شفة 
تعرف  و�شوف  �شطيف،  ووفاق 
برنار  الفرن�شي  املدرب  ت�شكيلة 
ه�شام  املهاجم  غياب  كازوين 
اإنذار  تلقيه  بعد  املعاقب  نقا�س 

احتجاج.
يف املقابل، يدخل فريق مولودية 
بجاية املواجهة دون مركب نق�س 
من  كاملة  حظوظه  �شيلعب  اأين 
بتاأ�شرية  الديار  اإىل  العودة  اأجل 
املدرب  يعتزم  حيث  التاأهل، 
اأ�شباله  جتهيز  بوعراطة  ر�شيد 
نتيجة  لتحقيق  النواحي  كافة  من 
ايجابية من العا�شمة، رغم �شعوبة 
يف  املخت�شني  اأحد  اأمام  املهمة 
الفني  الطاقم  ويعتمد  الكاأ�س، 
لرفقاء  املرتفعة  املعنويات  على 
املهام فوزي رحال بعد فوز اجلولة 

الفارطة اأمام غايل مع�شكر.
عي�سة ق.

 كازوين: الكاأ�س هدفا رئي�سيا وللتاأهل
 اأمام املوب لن يكون �سهال

ا�شتطاع مدرب العميد برينارد كازوين رد العتبار لنف�شه ولأ�شباله بعد النتقادات الالذعة التي 
تعر�س لها، لكن رغم هذا فاإن مدرب املولودية حقق اجنازا كبريا اأمام الإحتاد يف الدربي الأخري 

حيث متكن بف�شل حنكته ومعرفته خلبايا الكرة اإ�شعاد اأن�شار الفريق ينتظرون الكثري من فريقهم اأمام 
مولودية بجاية يف مباراة �شتكون معطياتها مغايرة متاما ح�شب برينارد كازوين الذي حتدث والأمل 

يحدوه باأنه �شيدخل مباراة الدور ربع النهائي اأمام اخل�شم بهدف اللعب بهدوء وبذكاء لأنه كما قال يعترب 
هدفا رئي�شيا للفوز والتاأهل اإىل املربع الذهبي، وعن �شوؤال حول هذه املباراة فاإن كازوين كان �رشيحا 

يف حديثه وموؤكدا باأن لقاء »املوب« �شيكون خمتلفا متاما عن مباراة البطولة اأمام الإحتاد وقال: »الفر�شة 
مواتية من اأجل اللعب والفوز والتاأهل خا�شة واأن الفريق على ا�شتعداد للعب على اجلبهات الثالث خا�شة 

واأن الفريق يبحث على انت�شار �شتكون له انعكا�شات ايجابية على م�شتوى اجلهاز الفني والإداري يف مناف�شة 
الكاأ�س لهذا املو�شم«.

ويقرب الفوز والتاأهل يف الكاأ�س املولودية من التاج التا�شع والرتبع على عر�س الأندية املتوجة باللقب 
واأ�شاف باأن الو�شول اإىل حمطة املربع الذهبي �شي�شمح بو�شع الكاأ�س هدفا لأبناء باب الوادي،  وعليه فاإن 
حوار الغد يتطلب روحا قتالية كبرية مع البتعاد عن الأخطاء الفردية واجلماعية وا�شتغالل الفر�س املتاحة 
يف حينها لأن هدف اإدارة النادي والالعبني وحتى الأن�شار يريدون و�شول العميد اإىل النهائي التا�شع اأما فيما 

يخ�س املناف�س البجاوي فاإن كازوين قد عاين اخل�شم القوي واأخذ فكرة على طريقة لعبه والعنا�رش الفاعلة فيه 
قبل املباراة التي اعتربها منعرجا مهما يف مناف�شة كاأ�س اجلمهورية.

فوؤاد بن طالب

الكاأ�س الوطنية الع�سكرية للتايكواندو

تتويج الناحية الع�سكرية الرابعة باللقب
توج فريق الناحية الع�شكرية الرابعة بلقب الكاأ�س الوطنية 
منازلة،  »الكوروغي«  اخت�شا�س  يف  للتايكواندو  الع�شكرية 
الوطني  للدرك  العليا  باملدر�شة  النهائي  يف   فوزه  اثر 
بزرالدة على فريق قيادة الدرك الوطني بنتيجة 84- 63، 
وكانت ت�شكيلة الناحية الع�شكرية الرابعة قد تغلبت يف الدور 
ن�شف النهائي على قيادة احلر�س اجلمهوري 70- 54، اأما 
فريق الدرك الوطني فتاأهل على ح�شاب الناحية الع�شكرية 
اثر  التحكيمي  الطاقم  من  بقرار  اأق�شي   الذي  اخلام�شة 
ارتكاب عنا�رشه 20 خمالفة فنية، ليكتفي كل من  فريقي 
باملركز  الع�شكرية اخلام�شة  والناحية  احلر�س اجلمهوري 
الثالث. ويف منازلت »كوروغي« التي خ�ش�شت للفرق فقط 
كل  يلتقي  حيث  عنا�رش،  خم�شة  باإ�رشاك  فريق  كل  يقوم 
الفريق اخل�شم ملدة دقيقة، و�رشح  م�شارع مبناف�شه من 

مدرب فريق الناحية الع�شكرية الرابعة، لكنار �شياء الدين: 
حققنا  لقد  اجلميع،  جمهودات  ثمرة  جاء  التتويج  »هذا 
ثالثة القاب يف ظرف �شتة ا�شهر  الكاأ�س والبطولة ال�شنة 
املا�شية وكاأ�س ال�شنة احلالية، واأ�شكر كل امل�شارعني على 
ما قدموه«، واأ�شاف »النهائي كان �شاقا للغاية، �شيما وان 
فريقي ارتكب 18 خمالفة وكان على  اأعتاب الإق�شاء، لقد 
كان نهائي الأع�شاب ياأمت معنى الكلمة، واأكدنا جدارتنا يف  
ح�شد الألقاب«، وعرفت هذه البطولة ح�شور 123 م�شارع 
ميثلون 17 فريقا من خمتلف الوحدات والنواحي والقوات 
الع�شكرية، وبهذا حتافظ الناحية الرابعة على الكاأ�س التي 
افتكتها ال�شنة املا�شية بعد فوزها يف نهائي »الكوروغي« 

على الناحية الثانية بنتيجة 2-3.
وكالت
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فازوا على املنتخب الوطني لأقل من 21 �سنة وكرروا �سيناريو الأوملبيني

الفدائيون مبهرون بحفاوة اال�ضتقبال من اجلماهري اجلزائرية
متكن املنتخب الفل�سطيني من حتقيقي اإجناز مهم اأمام اخل�سر لأقل من 23 عاما يف مباراة ودية باأبعاد ت�سامنية م�ساء اأول اأول اأم�س مبلعب 5 جويلية 

بفوزه بهدف مقابل ل�سيء، وهذا �سمن حت�سريات املنتخبني لال�ستحقاقات املقبلة خا�سة مدرب املنتخب الوطني بوعالم �سارف الذي منح فر�سة 
للعديد من الوجوه ال�سابة لإبراز قدراتها يف هذه املباراة التي تعد الثانية بني املنتخبني بعد الأوىل التي تفوق فيها الفدائي �سنة 2016.

فوؤاد بن طالب/ عي�سة ق.

وزير  ح�ضور  املباراة  عرفت  كما 
الفني  واجلهاز  والريا�ضة  ال�ضباب 
الوطني وعلى راأ�ضه رابح ماجر، حيث 
واالحتكاك  االأخوي  الطابع  ميزها 
املواجهة  اأطوار  البدين.و�ضهدت 
الذي  اجلزائري  اجلمهور  انقالب 
تواجد  ظل  يف  قليلة  باأعداد  ح�رض 
�ضبه  جويلية   5 ملعب  مدرجات 
املنتخب  بت�ضجيع  قام  والذي  فارغة 
وجه  املقابل  يف  بقوة  الفل�ضطيني 

الوطني  املدرب  الأ�ضبال  الت�ضفريات 
يف  حدث  ومثلما  �ضارف،  بوعالم 
التي خا�ضها منتخبنا  الودية  املباراة 
الفل�ضطيني  نظريه  امام  االأوملبي 
تكرر ال�ضيناريو جمددا اأمام املنتخب 
للمباراة  وهي  االأول،  الفل�ضطيني 
ا�ضتعدادات  اإطار  �ضمن  تدخل  التي 
التي  لال�ضتحقاقات  املنتخبني 
تنتظرهما، خا�ضة وانها كانت فر�ضة 
للعنا�رض الوطنية التي تنتمي اإىل فئة 
اأقل من 21 عاما من اجل االحتكاك 
االآ�ضيوية  املنتخبات  اأف�ضل  باأحد 

امل�ضتوى مقارنة  وقدمت مردودا يف 
باملناف�س الذي واجهته. وعن مباراة 
واأطوارها فاإن مدرب فل�ضطني خوليو 
اأر�س  يف  بتواجده  �ضعيد  �ضيزار 
اال�ضتقبال  حفاوة  موؤكدا  اجلزائر 
اأن  علما  لواحد.  بهدف  وبفوزه 
الذي  الفل�ضطينية  الكرة  م�ضوؤويل 
يتطلعون  املباراة  عقب  لنا  حتدثوا 
الإقامة مباراة اأخرى مباراة ثانية يوم 4 
نوفمرب املقبل مبلعب القد�س، وهذا 
التي  االأ�ضيوية  للمناف�ضة  ا�ضتعدادا 

تنتظر النخبة الوطنية الفل�ضطينية.

فيغويل على بعد خطوة من نهائي كاأ�س تركيا
اجلزائري  الدويل  الالعب  فاز 
التي  باملباراة  فيغويل  �ضفيان 
غاالتا�رضاي  فريقه  جمعت 
�ضبور  اأكهي�ضار  امل�ضيف  اأمام 
نهائي  ن�ضف  ذهاب  مباراة  يف 
خارج  خا�ضها  التي  تركيا  كاأ�س 
املباراة  انتهت  حيث  القواعد، 

رفقاء  ومتكن  لواحد،  بهدفني 
متو�ضط ميدان اخل�رض من قلب 
االأر�س  اأ�ضحاب  على  الطاولة 
التاأخر  من جتاوز  بعدما متكنوا 
من   19 الدقيقة  منذ  النتيجة  يف 
اأين عادلوها بعد دقيقتني  اللقاء 
هدف  ي�ضجلوا  ان  قبل  فقط 

اللقاء،  الدقيقة 88 من  الفوز يف 
يلقبه  مثلما  "�ضو�ضو"  و�ضارك 
احتياطيا  املباراة  يف  االأن�ضار 
يف  امليدان  اأر�ضية  دخل  حيث 
الدقيقة 55 وكان حينها الفريقان 
�ضبكة  كل  يف  هدف  متعادالن 
قويا  دفعا  دخوله  يعطي  اأن  قبل 

لغاالتا�رضاي  االأمامي  للخط 
من  اإثرها  على  متكنوا  والذين 
ت�ضجيل الهدف الثاين، وهو االأمر 
نادي  خريج  رفقاء  ي�ضع  الذي 
خطوة  اأمام  الفرن�ضي  غرونوبل 

لبلوغ مباراة النهائي.
ع.ق.

اأكد اأن لعبي اخل�سر كانت لديهم حرية 
زائدة واأ�ساد ب�سوداين

 راييفات�س: روراوة مل ي�ضاندين
 ودفعني اإىل الرحيل عن اخل�ضر

للمنتخب  ال�ضابق  املدرب  فتح 
النار  راييفات�س  ميلوفان  الوطني 
اجلزائرية  االحتادية  رئي�س  على 
لكرة القدم ال�ضابق حممد روراوة، 
الدعم  يجد  مل  اأنه  اأكد  حيث 
وامل�ضاندة من م�ضوؤويل الفاف من 
اأجل تبني اأفكاره وجت�ضيدها على 
اأر�ضية امليدان، واأو�ضح راييفات�س 
العاملي  املوقع  مع  حوار  يف 
املنتخب  مع  م�ضريته  اأن  "غول" 
الوطني كانت ق�ضرية املدة وذلك 
بعدما فاز يف ودية ب�ضدا�ضية قبل 
االفتتاحية  املباراة  يف  يتعادل  اأن 
 2018 العامل  كاأ�س  لت�ضفيات 
مبلعب  الكامريون  اأمام  برو�ضيا 
البليدة،  يف  ت�ضاكر  م�ضطفى 
م�ضيفا اأن جتاهل الفاف له وعدم 
الرحيل  غلى  دفعته  له  م�ضاندتها 
باكرا عن العار�ضة الفنية الوطنية 
وذلك بعد م�ضوار ق�ضري جدا امتد 

لالإ�رضاف على مباراتني فح�ضب.
اأن  الكرواتي  املدرب  وا�ضتطرد 
فريقا  متلك  الوطنية  الت�ضكيلة 
بني  بارز  االختالف  لكن  قويا 
وهو  والهجومي  اخللفي  اخلطني 
حت�ضني  على  العمل  يتطلب  ما 
واإيجاد  اجلانب  هذا  من  االأمور 
احللول بالن�ضبة للخلل الذي يعرفه 
الذي  االأمر  وهو  اخللفي،  اخلط 
العودة  الوطنية يف  النخبة  ي�ضاعد 

بقوة اإىل جمدها ح�ضبه.
اإىل  التطرق  راييفات�س  ورف�س 
الدويل  الالعب  وبني  بينه  وقع  ما 
حيث  فيغويل  �ضفيان  اجلزائري 
التي  االأحداث  على  تكتمك 
العبي  اأن  بالتاأكيد  واكتفى  وقعت 
اأكرب  �ضلطة  كانوا ميلكون  اخل�رض 
عليها،  يح�ضلوا  اأن  املفرت�س  من 
م�ضاندة  وجد  لو  اأنه  مو�ضحا 

م�ضوؤويل الفاف ووقفوا اإىل جانبه 
جتربته  تكرار  قدرته  يف  كان 
ال�ضابقة مع املنتخب الغاين الذي 
دورتها  يف  املونديال  اإىل  اأهله 
 2014 �ضيف  جرت  التي  ال�ضابقة 

بالربازيل.
واأ�ضاد املتحدث باملهاجم العربي 
كان  اأنه  �ضّدد  عندما  �ضوداين 
تدريبه  فرتة  خالل  العب  اأف�ضل 
كان  ما  عك�س  الوطني  للمنتخب 
كانوا  الذين  االأغلبية  اإليه  يذهب 
ريا�س حمرز  وزن  يتحدثون حول 
يف النخبة الوطنية وت�ضنيفه اف�ضل 
رف�ضه  ما  وهو  ح�ضبهم،  العب 
راييفات�س الذي اأ�رض اأن املحرتف 
يف �ضفوف دينامو زغرب الكرواتي 
كان اأف�ضل العب خا�ضة واأنه يلعب 
االأهداف،  وي�ضجل  جيدة  بطريقة 
ووا�ضل املعني االإ�ضادة بابن مدينة 
ال�ضلف عندما اأ�ضار اأن اإتقانه للغة 
الكرواتية �ضاعده يف ت�ضهيل مهمة 
التوا�ضل مع الالعبني خا�ضة واأنه 
كان يقومك بدور املرتجم ويو�ضل 
م�ضيفا  لزمالئه،  املدرب  اأفكار 
�ضعيدا  و�ضيكون  رائع  الالعب  اأن 

بااللتقاء به جمددا.
ويف �ضياق منف�ضل هاجم املدرب 
الكرواتي عدد من العبي املنتخب 
الوطني بخ�ضو�س عدم احرتامهم 
اأن  ك�ضف  اأين  الغذائية  للحمية 
بع�س االأ�ضماء راف�ضا ذكر االأ�ضماء 
الوطني  املنتخب  برتب�س  تلتحق 
وهي تك�ضب 10 كغ من الوزن وهو 
اأر�ضية  عليها يف  ياأثر  الذي  االأمر 
امليدان، مو�ضحا اأن تلك االأ�ضماء 
خاللها  تلتحق  مرة  كل  يف  ت�رض 
الت�ضكيلة  يف  باللعب  بالرتب�س 

االأ�ضا�ضية.
عي�سة ق.

اإدارة ال�ضيا�ضي تف�ضخ العقد مع بلعمريي
تخلّت اإدارة فريق �ضباب ق�ضنطينة نهائيا عن العبها 
الهادي بلعمريي وقامت بف�ضخ العقد معه اأين اأ�ضبح 
املو�ضم  يوا�ضل  الذي  بالتعداد  معني  غري  الالعب 
البطولة  اإدارة مت�ضدر  الكروي احلايل، حيث قامت 
امع  العقد  بف�ضخ  النهائي  قرارها  باتخاذ  الوطنية 
الالعب ال�ضابق لوفاق �ضطيف بعدما وا�ضل خرجاته 

غري االن�ضباطية ورف�س االمتثال للعقوبات التي مت 
عن  مربرة  غري  الغيابات  تكرار  بعد  عليه  ت�ضليطها 
احل�ض�س التدريبية والتي رفع ب�ضاأنها املدرب عبد 
ورف�س  االإدارة  لدى  �ضده  تقريرا  عمراين  القادر 
قبل  معه  العقد  ف�ضخ  على  اأ�رض  حيث  عنه  ال�ضفح 
احلايل،  املو�ضم  نهاية  يف  ينتهي  اأنه  رغم  االأوان 

مربرا االأمر اإىل ال�رضب بيد من حديد والعمل على 
تفعيل االن�ضباط داخل املجموعة، و�ضبق ان واجه 
ال�ضابق  نف�س امل�ضاكل مع فريقه  الالعب املغرتب 
وفاق �ضطيف يف ظل تعوده على اخلرجات بالغياب 

عن التدريبات.
ع.ق.

ودية اخل�ضر والربتغال يف 7 جوان بالربتغال
ك�ضف االحتاد الربتغايل لكرة القدم عن تاريخ 
اأمام  الودية  الربتغايل  املنتخب  مواجهة 
بني  عليها  االتفاق  مت  التي  الوطني  منتخبنا 
االحتاديتني يف وقت �ضابق من املفاو�ضات، 
الربتغالية  الكروية  الهيئة  حيث ذكر م�ضوؤولو 
العاملي  النجم  لرفقاء  الودية  املباراة  اأن 
�ضوف  اخل�رض  اأمام  رونالدو  كري�ضتيانو 
جتري يف ال�ضابع جوان بالعا�ضمة الربتغالية 
يف  الربتغايل  املنتخب  ي�ضبق  حيث  ل�ضبونة 

قبل  ماي   28 يف  تون�س  اأمام  ودية  خو�س 
وفق  وذلك  اأيام،  بعد ع�رضة  مالقاة اخل�رض 
ما ك�ضفه االحتاد الربتغايل للعبة عرب ح�ضابه 
على موقع التوا�ضل االجتماعي "تويرت"، اأين 
�ضتكون املواجهة اأمام رفقاء الالعب العربي 
�ضوداين فر�ضة للربتغاليني من اجل التح�ضري 
ال�ضيف  هذا  املقررة  العامل  كاأ�س  لنهائيات 
مواتية  تكون  �ضوف  والفر�ضة  رو�ضيا،  يف 
الأ�ضبال الناخب الوطني رابح ماجر من اجل 

االحتكاك بنجوم عاملية مثل رونالدو وبيبي 
الذي  املحليني  لالعبني  بالن�ضبة  خا�ضة 
العار�ضة  على  االأول  امل�ضوؤول  �ضيختارهم 
الربتغال  منتخب  يعول  اأين  الوطنية،  الفنية 
على التاأقلم مع طريقة لعب الكرة املغاربية 
يف ظل اأن القرعة اأوقته مع املنتخب املغربي 
يف نف�س املجموعة، وهو ميلك طريقة لعب 

م�ضابهة للمنتخب الوطني.
عي�سة ق.

اإدارة الكناري قدمت اأم�س طاقمها الفني اجلديد

بوزيدي: اأنقذت فرقا من ال�ضقوط و�ضاأرفع التحدي جمددا مع ال�ضبيبة
قّدمت اإدارة فريق �ضبيبة القبائل اأع�ضاء الطاقم الفني اجلديد للفريق 
الذي �ضوف يقوده فيما تبقى من املو�ضم الكروي احلايل والذي يتقدمه 
نور  والذي يخلف  الفنية  العار�ضة  االأول على  بوزيدي امل�رضف  يو�ضف 
الذين �ضعدي الذي متت اإقالته من من�ضبه عقب توايل النتائج ال�ضلبية، 
�ضحافية  ندوة  البارحة  �ضبيحة  القبائلية  ال�ضبيبة  اإدارة  عقدت  حيث 
بتقدمي  قامت خاللها  الفريق  وم�ضوؤويل  الرئي�س �رضيف مالل  بح�ضور 
و�ضيكون  بوزيدي  املدرب  �ضيقوده  الذي  الفني اجلديد  الطاقم  اأع�ضاء 
يف الطاقم امل�ضاعد الالعبني ال�ضابقني للكناري مراد كعروف و�ضليمان 
رحو، حيث قامت اإدارة الرئي�س مالل بالتعاقد مع ابن ن�رض ح�ضني داي 

من اأجل غخراج الفريق من اأزمة النتائج واإنقاذه من ال�ضقوط.
ويف هذا ال�ضدد اأكد املدرب اجلديد لل�ضبيبة اأنه يدرك اأهمية امل�ضوؤولية 
ال�ضبيبة من  التحدي الإنقاذ  اأجل رفع  تنتظره و�ضيكون جاهزا من  التي 
خو�س  له  �ضبق  اأنه  واأ�ضاف  ال�ضفلى،  الدرجة  اإىل  ال�ضقوط  غياهب 
التجربة مع اأندية كانت ت�ضارع من اأجل البقاء وجنح يف حتقيق الهدف، 
وهو االأمر الذي يعول على تكراره مع ال�ضبيبة، مو�ضحا اأن اإنقاذ الفريق 
م�ضوؤولية اجلميع املطالب بااللتفاق حول الفريق وم�ضاعدته على حتقيق 

هدف البقاء.
عي�سة ق.

ت�سوير : يا�سني راجي
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كو�ضتاكورتا: كونتي اأف�ضل خيار لتدريب الآزوري
�عترب �لالعب �لإيطايل �ل�سابق �ألي�ساندرو كو�ستاكورتا �ملكلف بالبحث عن مدرب د�ئم جديد للمنتخب �ملحلي �أن �أنطونيو 
كونتي �لذي ي�رصف حاليا على نادي ت�سيل�سي �لإجنليزي هو �أف�سل خيار، وقال كو�ستاكورتا يف ت�رصيحات ل�سحيفة »غازيتا 
ديللو �سبورت« �لإيطالية: »مل �أخرت بعد، لكنني �أعتقد �أن كونتي هو �أف�سل من ميكنه تويل �ملهمة«، �أ�ساف: »بالتاأكيد �ساأحتدث 
�إليه يف �لأ�سهر �ملقبلة«، ويتولىّ لويجي دي بياجيو حاليا مهام تدريب �ملنتخب ب�سكل موؤقت يف �أعقاب �إقالة جانبيريو فنتور� 
من من�سبه بعد �لف�سل يف بلوغ نهائيات كاأ�س �لعامل 2018 يف رو�سيا وذلك للمرة �لأول منذ 60 عامان و�أدخل هذ� �لف�سل 
�ملفاجئ كرة �لقدم �لإيطالية يف �أزمة حادة، �سملت عدم �لتمكن من �نتخاب خلف لكارلو تافيكيو �لذي ��ستقال من رئا�سة 
�لحتاد �ملحلي، و�أدى ذلك �إل و�سع �لحتاد يف �إ�رص�ف �للجنة �لأوملبية �ملحلية، وتعيني جلنة ثالثية لإد�رة �سوؤونه تتاألف 
كو�ستاكورتا  �ل�سابق  و�ملد�فع  �أجنيلو كالريت�سيا  �لقانوين  يعاونه �خلبري  �لحتاد،  كمفو�س عام على  فابريت�سيني  روبرتو  من 
�لذي �أوكلت �إليه مهمة �لبحث عن مدرب جديد، و�سبق لكونتي 48 عاما �لذي قاد ت�سيل�سي �إل لقب �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز 
�ملو�سم �ملا�سي �أن تول تدريب �إيطاليا بدًء من �لعام 2014 وحتى كاأ�س �أوروبا 2016، قبل �لنتقال �إل �لإ�رص�ف على �لنادي 

�للندين.
�سيتي  للي�سرت  �ل�سابق  �ملدرب  تقدمها  �ملنتخب،  على  �لإ�رص�ف  مهام  لتويل  �أخرى  �أ�سماء  طرحت  كونتي،  ��سم  �إل  و�إ�سافة 
�لإجنليزي كالوديو ر�نيريي و�ملدرب �ل�سابق لبايرن ميونيخ �لأملاين كارلو �أن�سيلوتي، و�عترب كو�ستاكورتا �أن كونتي �سبق له �أن 
�أنني  �أن يكون عليه مدرب �ملنتخب �لوطني، بينما مل يقم �لآخرون بذلك بعد«، و�أ�ساف: »هذ� ل يعني  �أظهر علمه مبا يجب 
�أنه  ناأى بنف�سه عن ذلك«. و�سدد كو�ستاكورتا  �أنه  �أن�سيلوتي، لكن �لأخري يبدو  �أو  �أكون م�رصور� يف حال قام بذلك مان�سيني  لن 
جيامباولو  �أتالنتا،وماركو  مدرب  غا�سبرييني  جانبيريو  مثل  �لدوري،  يف  حملية  �أندية  مدربي  �لبحث  عملية  خالل  ي�ستثني  لن 
مدرب �سمبدوريا، م�ستبعد� �أ�سماء �أخرى مثل مدرب ميالن جينارو غاتوزو لأن ذلك �سيكون مبكر� يف �إ�سارة �إل �خلربة �لتدريبية 

�ملتو��سعة لالعب �لدويل �ل�سابق، وتوليه مهامه يف ميالن منذ فرتة غري طويلة. 

اإ�ضابة نيمار تربك ح�ضابات ال�ضامبا

ل حتى  �أعلن �لحتاد �لرب�زيلي لكرة �لقدم �أنه �أجىّ
12 �آذ�ر/مار�س �ملقبل �إعالن ت�سكيلة �ملنتخب 
�لتي من �ملقرر �أن تخو�س مباريات ودية نهاية 
�س  �ل�سهر �ملقبل، وذلك بعد �لإ�سابة �لتي تعرىّ
تعلن  �أن  �ملتوقع  من  وكان  نيمار،  جنمه  لها 
وديتني يف  ت�سكيلة �ملنتخب ملبار�تني  �جلمعة 
23 مار�س �سد رو�سيا، ويف 27 منه �سد �أملانيا 
��ستعد�د�ً للم�ساركة يف نهائيات مونديال رو�سيا 
2018، وقال من�سق �ملنتخبات �إيدو غا�سبار يف 
لالحتاد  �للكرتوين  �ملوقع  نقلها  ت�رصيحات 
�لأقل  على  لعبني  خم�سة  »هناك  �لرب�زيلي 
لكي  �لطبية  �ملر�قبة  من  مزيد  �إل  بحاجة 
لإعالن  �ل�رصورية  �ملعلومات  على  نح�سل 

�لقائمة«.
�أ�سيب  نيمار  �أن  جريمان  �سان  باري�س  و�أعلن 
بالتو�ء يف �لكاحل �لأمين و�سق يف م�سط �لقدم 
فيها  فاز  �لتي  �ملبار�ة  يف  �ملن�رصم  �لأحد 
فريقه على مر�سيليا 3-0 يف �لدوري �ملحلي، 
ومل  �ساعة،  ربع  من  باأقل  نهايتها  قبل  وخرج 
يحدد �لنادي �لفرن�سي �ملدة �لتي �سيغيب فيها 
جنمه �لقادم من بر�سلونة �ل�سباين �سيف 2017 
يف �أغلى �سفقة بتاريخ �للعبة 222 مليون يورو، 
�أوناي  �لإ�سباين  �سان جريمان  مدربه يف  وقال 
�إميري �أن ل قر�ر بخ�سوع نيمار لعملية جر�حية 
ملعاجلة �لإ�سابة، و�أن �إمكانية خو�سه مو�جهة 
ريال مدريد �لإ�سباين يف �إياب ثمن نهائي دوري 
مار�س  �ل�ساد�س  يف  باري�س  يف  �أوروبا  �أبطال 

�ملقبل قائمة لكنها �سئيلة.

موقع  ن�رص  بعدما  �إميري  ت�رصيحات  و�أتت 
�سيخ�سع  نيمار  �أن  �لرب�زيلي  �سبورت«  »غلوبو 
جلر�حة �ستبعده حتى ماي �أي قبل �أ�سابيع من 
�ملونديال.لكن بع�س ت�رصيحات �إميري �أملحت 
�إل �أن و�سع نيمار مل يح�سم بعد، بقوله: »ثمة 
حاجة �إل نقا�س مع �لطبيب، �لالعب وحميطه 
�إل  يحتاج  �لأهمية،  بهذه  قر�ر  �لالعباتخاذ 
على  �إ�سارة  يف  �ل�سرب«،  من  قليل  �إل  �لهدوء 
جر�حية،  عملية  �إجر�ء  �حتمال  �ل  �لأرجح 
نيمار  من  �ملقربني  �أن  »يول«  موقع  ونقل 
حتى  �لرب�زيل  يف  جر�حة  �إجر�ء  يف�سلون 
قبل  بالتعايف متاماً  �أكرب  �لالعب  فر�سة  تكون 

مونديال 2018.
منتخب  مدرب  يحتاج  نيمار،  �إل  و�إ�سافة 
ملر�قبة  �لوقت  من  �ملزيد  �إل  تيتي  �لرب�زيل 
تطور �إ�سابة ماركينيو�س مد�فع �سان جريمان 
�سيتي  مان�س�سرت  و�سط  لعب  وفرناندينيو 
�لت�سكيلة  و�ستكون  �لفخذ،  يف  �لجنليزي 
�ن  قبل  �لأخرية  تيتي  �سيعلنها  �لتي  �ملقبلة 
ل23  �لنهائية  �لالئحة  عن  ماي  يف  يك�سف 
ويالقي  �ملونديال،  غمار  �سيخو�سون  لعباً 
�مل�سيف  �لرو�سي  نظريه  �لرب�زيلي  �ملنتخب 
�ل  بعدها  ويتوجه  مو�سكو،  يف  مار�س   23 يف 
برلني ملو�جهة �أملانيا بطلة �لعامل يف 27 منه، 
لإحر�ز  �ملر�سحني  �أبرز  من  �لرب�زيل  وتعترب 
كاأ�س  يف  �لقيا�سي  رقمها  وتعزيز  �ساد�س  لقب 
�إل  �خلام�سة  �ملجموعة  يف  و�ستكون  �لعامل، 

جانب �سوي�رص� و�رصبيا وكو�ستاريكا.

النادي امللكي ي�ضقط يف معقل اإ�ضبانيول
نظيف  بهدف  ي�سقط  مدريد  قليلة ريال  �أيام  قبل  ��سبانيول  �لعنيد  باري�س �مام  �مام  �حلا�سمة  �ملو�جهة  �أوروبا، عن  �أبطال  دوري  يف  جريمان  �أمام م�سيفه �سان  �لتي حيث �سقط ريال مدريد  �ملبار�ة  0-1يف  عن جمعتهما �أول �أم�س يف �فتتاح �ملرحلة ��سبانيول  وغاب  �لإ�سباين،  �لدوري  من  باختيار ريال مدريد �أبرز جنومه يف مقدمتهم 26  رونالدو  كري�ستيانو  طوين �لربتغايل  و�لأملاين  مار�سيلو  و�لرب�زيلي  زيد�ن،  �لدين  زين  �ملدرب  مركزه مل�سلحة فالن�سيا �لر�بع 49 نقطة، فيما �رتقى ��سبانيول �إل �ملركز 13 بر�سيد 31 �ل�سائع، وجتمد ر�سيد ريال مدريد عند 51 نقطة يف �ملركز �لثالث وبات مهدد�ً بفقد�ن كرو�س و�لكرو�تي لوكا مودريت�س، هدف �ملبار�ة �لوحيد جاء عرب جري�رد مورينو يف �لوقت من 

�ل�ساب ويف نف�س �جلولة حقق نادي جريونا فوز� �سعبا بهدف نظيف، على ح�ساب �سيفه �سيلتا نقطة. توقيع   ،14 �لدقيقة  �لوحيد يف  �للقاء  مونتيليفي، حمل هدف  ملعب  وعلى  �ل�سابع موؤقتا، كري�ستيان بورتو.ويعد هذ� هو �لنت�سار �خلام�س على �لتو�يل جلريونا على ملعبه �لعا�رص فيغو،  �إل 37 نقطة يحتل بها �ملركز  �لفريق  �ملو�سم، ليتجمد ر�سيده عند 35 نقطة يف �ملركز �لتا�سع.يف �ملقابل جترع �سيلتا فيغو خ�سارته �لثالثة على �لتو�يل خارج قو�عده 11 �إجمال هذ� �إجمال يف �ملو�سم، لريتفع ر�سيد 

�ضيميونييقوم مبحاولة اأخرية للت�ضبث بغريزمان
لرب�سلونة،  رئي�سًيا  هدًفا  غريزمان  �أنطو�ن  مدريد  �أتلتيكو  جنم  يظل 
خالل فرتة �لنتقالت �ل�سيفية �ملقبلة وفًقا لتقارير �سحفية، ويف هذ� 
�ل�ساأن، ذكرت �سحيفة »موندو ديبورتيفو« �لكتالونية �أن دييغو �سيميوين 
�لقيام  �أجل  من  حالًيا  ناديه  �إد�رة  على  ي�سغط  �أتلتيكو مدريد،  مدرب 
مبحاولة �أخرية ملنع غريزمان من �لرحيل عرب �لتفاو�س معه حول عقد 

جديد.
وياأتي ذلك يف ظل توقع �سيميوين �أنه لن ي�ستطيع �لتعاقد مع لعب يف 
نف�س م�ستوى �لدويل �لفرن�سي، يف حال رحيله عن »و�ند� مرتوبوليتانو«، 
من جهة �أخرى، قالت �سحيفة »�سبورت« �إن غريزمان 26 عاًما قد �تفق 
بالفعل مع بر�سلونة على �لن�سمام �إليه، فيما ترحب به غرفة مالب�س 

�لفريق وعلى ر�أ�سها �لنجوم �لكبار مثل ليونيل مي�سي، ومن �ملتوقع �أن يح�سل �لبار�سا على خدمات غريزمان، 
مقابل دفع �ل�رصط �جلز�ئي يف عقده و�ملقدر بقيمة 100 مليون يورو.

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

فيغو: انتقال ليفاندوف�ضكي للريال لي�س �ضهل
ك�سف �لربتغايل لوي�س فيغو جنم ريال مدريد �لإ�سباين �ل�سابق موقفه من �أنباء �هتمام �ملريينغي بالتعاقد مع 
�لبولندي روبرت ليفاندوف�سكي مهاجم بايرن ميونخ �لأملاين، وقال فيغو يف ت�رصيحات ل�سبكة »�سكاي �سبورت�س« 
تريد �سم لعبني مثله«،  �لكبرية  �لأندية  �لعاملي، وكل  �لطر�ز  ليفاندوف�سكي لعب من  »بدون �سك  �لأملانية: 
ناٍد  بالفعل يف �سفوف  يلعب  لأنه  له،  بالن�سبة  �سهاًل  قر�ًر�  لي�س  لريال مدريد  ليفاندوف�سكي  »�نتقال  و�أ�ساف: 

كبري«، و�رتبط ��سم ليفاندوف�سكي خالل �لفرتة �ملا�سية بالنتقال 
ل�سفوف ريال مدريد، �إذ �أ�سارت تقارير �سحفية �أن �لالعب يريد 
�لن�سمام للعمالق �لإ�سباين من �أجل �لفوز بدوري �أبطال �أوروبا، 

وهو �للقب �لذي حققه �ملريينغي �آخر مو�سمني.
..............................................................

رايت يهاجم فينغر
�سنىّ �إيان ر�يت مهاجم �أر�سنال �ل�سابق هجوما عنيفا �سد �أر�سني 
نهاية  يف  رحيله  ينبغي  �أنه  و�أكد  �حلايل  �لفريق  مدرب  فينغر 

�ملو�سم �جلاري للدوري �لإجنليزي �ملمتاز، ويتاأخر �أر�سنال بفارق 27 نقطة عن مان�س�سرت �سيتي �ملت�سدر وياأتي 
يف �ملركز �ل�ساد�س، وخ�رص 3-0 �أمام فريق بيب غو�رديول يف نهائي كاأ�س ر�بطة �لأندية �لإجنليزية يوم �لأحد 
�ملا�سي، وينح�رص تقريبا ماآل �أر�سنال يف �إحر�ز لقب هذ� �ملو�سم عندما يو��سل م�سو�ره يف �لدوري �لأوروبي 
ع كاأ�س �لحتاد �لإجنليزي ب�سكل مبكر.، وقال ر�يت، �لذي خا�س �أكرث من 200 مبار�ة مع �أر�سنال على  بعدما ودىّ

مد�ر �سبع �سنو�ت �إن �لفريق كان يوؤدي ب�سكل مقبول قبل �خل�سارة �ل�ساحقة يف نهائي كاأ�س �لر�بطة.  
ل  �ملو�سم  هذ�  نهاية  يف  ��ستمر  �إذ�  فينغر  من  �أعذ�ر  »هناك  بي.بي.�سي:  �لربيطانية  �لإذ�عة  لهيئة  و�أ�ساف 
ج �أر�سنال  ميكنني �أن �أجد مربر� ول �أعتقد �أن �أي �سخ�س ميلك ذلك، هذ� �لتطور �ملتو��سع يجب �أن يتوقف«، وتوىّ
بلقب �لدوري �آخر مرة يف 2004 ومل يحرز لقب دوري �أبطال �أوروبا يف عهد فينغر �ملمتد على مد�ر 22 عاما، 
ويعتقد ر�يت، �لذي �عتزل يف عام 2000 �أن �أر�سنال ينبغي �أن يغري جهازه �لفني يف �أ�رصع وقت ممكن لأن �لفريق 
�سيحتاج �إل �سنو�ت قبل �لعودة للمناف�سة بقوة مع كبار �أوروبا، قال ر�يت »�أريد لأر�سنال �أن يناف�س بقوة جمدد� 
و�لتعاقد مع �لالعبني �لذين ميكنهم منحه �لقوة �ملطلوبة ما �لفرتة �لتي يحتاجها �أر�سنال للعودة، �سيحتاج لعدة 

�سنو�ت«.  



معر�ض  ملخ�ض  هو  لفهمها«  وحماولة  ال�شمالية  كوريا  اإىل  »نظرة 
اأقامه الربيطاين نيكوال�ض بونر الذي زار تلك البالد ع�رشات املرات 

م�شتعينا ب�رشكة �شينية تنظم رحالت �شياحية اإىل هناك.
القطع  اآالف  العر�ض ح�شب قوله وقد جمع  ي�شتحق  بونر مبا  وعاد 
معر�ض  يف  يعر�شها  هو  وها  املغلقة،  البالد  تلك  من  والتذكارات 

بالعا�شمة لندن.
ويغطي املعر�ض الفرتة املمتدة بني عامي 1970 و2000، اأي ثالثني 
كوريا  بها  ا�شتهرت  دعائية  وتذكارات  مل�شقات  ويعر�ض  عاما، 
ال�شلطات  فيه  برعت  فن  ال�شيا�شية  الدعاية  اإن  حيث  ال�شمالية، 

احلاكمة هناك.
ورغم كون املعرو�شات متباينة يف الت�شميم، فاإنها تنتهي كلها عند 

نقطة واحدة وهي اإبراز البالد يف حلة اأكرث من زاهية.
ويحتوي املعر�ض اأي�شا على بع�ض املنتجات الكورية ال�شمالية، حيث 

ميكن للزائر اأن يقف على طرق التغليف وال�شناعات يف تلك البالد.
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ثالث ثوان.. نفوز ونخ�سر ونفوز جمددًا يف الفيلم الرو�سي"االرتقاء "
على الرغم من اأن الفيلم الرو�شي 
�شاالت  يف  يعر�ض  »االرتقاء« 
ال  اأنه  اإال  فرتة،  منذ  ال�شينما 
جماهريي  باإقبال  يحظى  يزال 
يف  �شباب!  النظري. »يا  منقطع 
كاملة  عربة  ثوان..  ثالث  حوزتنا 
بالفوز  ي�شمح  الذي  الوقت  من 

واخل�شارة والفوز جمدداً«
الرو�شي  الفيلم  من  عبارة 
من  واحدة  باتت  »االرتقاء«، 
املتداولة  املاأثورة  االأقوال  اأكرث 
يف  االنرتنت  ن�شطاء  �شفوف  يف 
اللحظات  يف  وردت  وقد  رو�شيا، 
تاريخية  مباراة  من  احلا�شمة 
اأكرث  من  واحدة  يف  اأُجريت 
ميكن  ال  التي  االأوملبياد  بطوالت 
اإىل  العودة  دون  تتذكرها،  اأن 
امل�شلح  والعنف  الباردة  احلرب 

املناف�شة  اإنها  �شهدته..  الذي 
بكرة ال�شلة بني االحتاد ال�شوفييتي 
ذهب  على  املتحدة  والواليات 

»ميونيخ 1972«.
»هم �شيخ�رشون ذات يوم واأرى اأنه 
اأن يخ�رشوا اأمامنا«.  من االأف�شل 
الفيلم  هذا  من  اآخر  ماأثور  قول 
الفريق  مدرب  ل�شان  على  جاء 
ما�شكوف  فالدميري  الفنان  باأداء 
عن  �شحفي  موؤمتر  اأثناء  يف 
مباراة حتمية �شتجمع بني االحتاد 
املتحدة  والواليات  ال�شوفييتي 
حفيظة،  اأثار  ما  ال�شلة،  بكرة 
وغ�شب البع�ض ممن راأوا اأنه بعد 
ميكن  ال  كهذه  نارية  ت�رشيحات 
الفوز..  �شوى  ال�شوفييت  يقبل  اأن 

واإال.
هذا  »االرتقاء«  فيلم  يتناول 

التاريخي، وي�شلط ال�شوء  احلدث 
ال�شوفيتي..  االحتاد  انت�شار  على 
ومن املالئم هنا ا�شتخدام لفظة 
الظروف  الأن  فوز،  ال  انت�شار 
من  جعلت  باملواجهة  املحيطة 
يف  فوز  جمرد  من  اأكرث  نتيجتها 
لعبة ريا�شية تعد االأكرث �شعبية يف 
اأمريكا، �شيما واأن االأمر يف نهاية 
واحدة  نقطة  على  اقت�رش  االأمر 
من  االأخرية  هي  واحدة  ثانية  يف 

عمر هذا اللقاء.
ولي�ض  روائي  فيلم  هذا  بالطبع 
اأن  املتوقع  غري  فمن  وثائقي 
كما  االأحداث  ر�شد  يكون مرجعاً 
احلبكة  بهارات  اإ�شافة  دون  هي 
على  هناك،  اأو  هنا  الدرامية 
الواقعية  االأحداث  اأن  من  الرغم 
اخليال،  اإىل  اأقرب  درامية  كانت 

كتُاب  اأكرث  ذهن  تتفتق عن  ال  قد 
خيوط  �شبك  يف  مهارة  ال�شيناريو 
االأحداث، واإال فكيف ميكن و�شف 

على  االأمريكي  املنتخب  تفوق 
الثواين  يف  مرة  الأول  ال�شوفيتي 
وبفارق  املباراة  من  االأخرية 

نقطة واحدة فقط.. لتنتهي بفوز 
واحدة  نقطة  بفارق  ال�شوفييت 

اأي�شاً.

وفاة منتج اأفالم »بامتان« عن عمر يناهز 
104 عامًا

رحيل لوي�س جيلربت خمرج اأفالم 
جيم�س بوند

بينامني  ال�شينمائي  املنتج  تويف 
ميلنيكر اأول اأم�ض ، ال�شهري باإنتاج 
اأفالم »بامتان« يف روزلني هاربور 
 104 ناهز  عمر  عن  بنيويورك، 
اأعوام. وكتب اأو�شالن، زميله الذي 
و�شفه باأنه �شخ�شية اأ�شطورية يف 
»علمني  يقول:  الرتفيه،  �شناعة 
بن، يف اإ�شارة اإىل بنيامني ميلنيكر، 
تاأخذه  الذي  الوحيد  ال�شيء  اأن 
معك عندما متوت وترتكه وراءك، 

هو ا�شمك الطيب«.

بداأ يف �رشكة  ميلنيكر  اأن  واأو�شح 
وتدرج يف   1939 عام  اإم«  »اإم جي 
الرئي�ض  نائب  لي�شبح  منا�شبها 
االختيار  جلنة  ورئي�ض  التنفيذي 
يف ال�رشكة، وبعد اأن ترك ميلنيكر 
ثقافة  يف  ب�شمته  ترك  ال�رشكة 
مع  �رشاكة  يف  احلديثة  البوب 

اأو�شالن.
اإنتاج  حقوق  الرجالن  وا�شرتى 
اأفالم بامتان يف 1979، واأُنتج اأول 

جزء منه يف 1989.

لوي�ض  الربيطاين  املخرج  تويف 
ع�رشات  اأخرج  الذي  جيلربت، 
اأفالم  بينها ثالثة من  االأفالم من 
 97 يناهز  بوند، عن عمر  جيم�ض 

عاماً.
وكتب املنتجان مايكل جي ويل�شون 
بوند  موقع  على  بروكويل  وباربرة 
ببالغ  »بلغنا  الر�شمي:  االإلكرتوين 
االأ�شى وفاة �شديقنا العزيز لوي�ض 

جيلربت«.

�رشيكاً  لوي�ض  »كان  واأ�شاف: 
حقيقياً، وقدم م�شاهمة هائلة يف 
�شناعة ال�شينما الربيطانية وكذلك 

االأمر بالن�شبة الأفالم بوند«.
التي  الثالثة  بوند  جيم�ض  واأفالم 
اأخرجها جيلربت اأنت فقط تعي�ض 
تواي�ض  ليف  اأونلي  »يو  اأو  مرتني 
اأو  اأحبني  الذي  واجلا�شو�ض   ،«
»ذا �شباي هو الفد مي« و حا�شد 

القمر اأو »مونريكر«.

 Beirut هاين �ساكر يح�سد جائزة
Golden Awards

معر�س بلندن ملقتنيات وتذكارات من 
كوريا ال�سمالية

 Beirut« بجائزة �شاكر  هاين  امل�رشي،  املطرب  فاز 
خالل  وذلك  اأعماله،  جممل  Golden Awards« عن 
اللبنانية  العا�شمة  فنادق  اأحد  داخل  اأقيمت  احتفالية 
الفنانة  اأبرزهم  الفن،  اأهل  بريوت، بح�شور عدد كبري من 
مادلني طرب وامللحن �شالح ال�رشنوبي، حيث قدم فقرات 

احلفل االإعالمي كرمي كوجاك.
جاءت  التي  اجلائزة،  بتلك  �شعادته  عن  �شاكر  واأعرب 
اللبناين يحظى  ال�شعب  اأن  موؤكداً  الفني،  تتويجاً مل�شواره 

مبكانة خا�شة يف قلبه.
يذكر اأن هاين �شاكر طرح اأخرياً كليب »وعد منى« يف عيد 
تعاون  ثاين  يف  مكاوي  نبيل  املخرج  اإدارة  حتت  احلب، 
من  واالأغنية  عني«،  يا  »ه�شكى  ملني  كليب  عقب  بينهما 
اأبو ال�شعود واأحلان اأحمد زعيم وتوزيع نادر  كلمات خلود 

حمدي.

حكم بحب�س �سريين عبد الوهاب 6 اأ�سهر
   

ق�شت حمكمة م�رشية، اأول اأم�ض ، بحب�ض املطربة �شريين عبد الوهاب ملدة 
�شتة اأ�شهر وكفالة 50 األف جنيه، بتهمة االإ�شاءة مل�رش، يف الق�شية املعروفة 

اإعالمياً بـ«ت�رشيحات البلهار�شيا«.
وواحد  اآالف  ع�رشة  قدره  مدين  بتعوي�ض  املقطم  جنح  حمكمة  وق�شت 

وخم�شون جنيهاً اأتعاب حماماة.
املهن  ونقابة  �شريين  املطربة  فيها  اخت�شم  دعوى  م�رشياً  حمامياً  واأقام 
احل�شور  اإحدى  طلبت  �شريين  حفالت  اأحد  »يف  اإنه  قائاًل  املو�شيقية، 
نيلها«، فردت املطربة عليها »هيجيلك  اأغنية »ما�رشبت�ض من  منها �شماع 

بلهار�شيا«.
واأ�شافت الدعوى، اأنه يف الوقت الذى تعمل فيه اأجهزة الدولة على تن�شيط 
ال�شياحة تهكمت املطربة باأ�شلوب فظ، االأمر الذي اأ�شحك اجلمهور ب�شورة 

تعني اإهانة الدولة.
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للروائي الرو�سي نيقوالي غوغول

»الأنف�س امليتة« رائعة الأدب النرثي الرو�سي
تعترب رواية »االأنف�س امليتة« للروائي الرو�سي نيقوالي غوغول من اأجمل روائع االأدب النرثي يف رو�سيا، وقد و�سفها الكاتب نف�سه 

بـ»الق�سيدة«، وبـ»رواية من االأبيات« م�سرحًا يف عام 1836 باأنها �ستكون من ثالثة جملدات، لكنه بعد اإنهاء املجلد االأول مل يتمكن من 
ا�ستكمالها، ورمبا اأحرق خمطوطة املجلد الثاين قبل وفاته الأنه عجز عن االرتقاء بها مل�ساف االأدب الرفيع الرائع الذي كان ي�سبو اإليه، حيث 

يفيد يف اإحدى ر�سائله

: وكاالت

حت�ض  �أن  فيها  ميكنك  ال  �أوقات  »هناك   
هو  ما  على  كاماًل  جياًل  حتى  �أو  �ملجتمع 
ر�ئع وجميل، �إال �إذ� �أظهرت كل عمق و�ضاعته 
كانت  �لناحية  هذه  �أن  �إىل  م�ضري�ً  �لر�هنة«، 
ولهذ�  �لثاين،  �ملجلد  يف  �لتطور  »�ضعيفة 

�أحرقه«.
و�ل�ضخرية  باخليال  م�ضبعة  كتبه  معظم 
و�لفكاهة يف �إبر�زها لطبيعة �لنف�ض �لب�رشية، 
بالك�ضف عن  موكلة  كانت  �مليتة«  »�الأنف�ض  فـ 
�أ�رش�ر �حلياة �لرو�ضية، ومتكن �لرو�ئي من نقل 
�ضورة �ضاملة للنظام �الجتماعي يف رو�ضيا بعد 

غزو نابليون.
�الأر��ضي  مالكي  جمتمع  عرى  �لرو�ية  ويف 
تلك  �أفكار  يف  متعمقاً  )�لكوالك(،  �ملز�رعني 
و�ل�رشيح  �جلارح  بالنقد  ومتعر�ضاً  �لطبقة، 
دو�ئر  يعم  كان  �لذي  للف�ضاد  كما  لزيفها، 
�لدولة. ويقال �إنه ��ضطر �إىل �ال�ضتعانة ببع�ض 
�الأ�ضدقاء يف مو�ضكو الإقناع �ملعنيني بطباعة 

�لرو�ية عام 1842.

�سيد املحاكاة ال�ساخرة

�ملحاكاة  �ضيد  يقدم  �مليتة«  »�الأنف�ض  يف 
�ل�ضاخرة، �ضكاًل جديد�ً من �الأدب مييل للطابع 
�لكاريكاتوري �ل�ضاخر يف �إبر�زه طبيعة �لنف�ض 
�لب�رشية. ويف ت�ضويره ملجتمع مالكي �الأر��ضي 
يق�ضم �أولئك �إىل بدناء �ضمان بوجوه م�ضتديرة 
يحتلون �ملقعد �الأمامي د�ئماً ويجل�ضون بثبات 
�لكربى،  �لرثو�ت  ويجمعون  كانو�،  �أينما  وثقة 
مل  فالحاً  عنده  جتد  لن  بينهم  �لنحيف  فيما 
�لذي  �لف�ضاد  عن  ب�رش�حة  ويتحدث  يرهنه، 
يغذي طبقة من �مل�ضوؤولني �حلكوميني، مبا يف 
ذلك بطل �لرو�ية ت�ضيت�ضكوف �لذي يتفوق على 
باأدبه  و�البتز�ز  �لر�ضوة  بطرق  دهاًء  زمالئه 
بد�ئرته  �لطلب  مقدمو  يقول  حتى  ولباقته، 
�حلكومية »هذ� �لرجل جوهرة ال تقدر بثمن« 

قبل �أن يتح�رشو� على �ضلفه.
يقول �لكاتب �إنه مل يتمكن من �ختيار �ضخ�ضية 
فا�ضلة لبطله، الأن »�لرجل �ملحرتم« يف رو�ضيا 
بطله  وي�ضف  �الحرت�م.  وفقد  جاع  قد  كان 
بهذه  �رشوري  هو  ما  كل  تعلم  �لذي  بال�ضافل 
�حلياة، ال �ضيما �لتملق منذ �ضغره مع �أ�ضاتذته 

ومديريه للو�ضول �إىل هدفه.

بالق�ضوة،  يت�ضف  دقيق،  و�ضف  �لرو�ية  يف 
ثروتهم  حت�ضب  �لذين  �الأر��ضي  مالكي  حلياة 
بعدد »�الأنف�ض« لديهم، حيث تتبدى لنا حياتهم 
غارقة بالتقليد يف كل �ضيء، فيما ال يز�ل �لذوق 
�لرو�ضي يعرتيه �لكثري من �خل�ضونة و�ل�ضالفة. 
وينقلها  �إيطاليا  من  تاأتي  �لفنية  فاللوحات 
فيما  �أنهم خرب�ء،  يدعون  �أ�ضخا�ض جمهولون 
ثالثة  يقوم على  �لف�ضيلة  »�أ�ضا�ض  �إىل  �لنظرة 
على  و�لعزف  �لفرن�ضية  �للغة  رئي�ضية:  مبادئ 

�لبيانو و�حلياكة و�إعد�د �ملفاجاآت لالأزو�ج«.
تلك  بتفا�ضيل  ملماً  كان  غوغول  �أن  و�لالفت 
�لطبقة �الجتماعية، فقد ترعرع و�ضطها، فقد 
كان لعائلته حو�يل 400 قن من �لفالحني، ومن 

م�ضقط ر�أ�ضه تعلم �لنو�در.
�جتماعي  لكاتب  ذلك  خالل  غوغول  وحتول 
�ضليط باأ�ضلوب فكاهي خا�ض، ومتيزت كتاباته 
�لتناق�ضات  وت�ضوير  بالقدرة على �ملالحظة، 
�الجتماعية، مع خميلة حملقة وموهبة هزلية، 
�أ�ضغر  لو�ضفه  �لنفاذ  قر�ءته  ت�ضتلزم  ولهذ� 
�لتفا�ضيل. فاملظهر �خلارجي لالأ�ضياء و�لتاأمل 
لظهور  جماالت  هي  و�أقو�لها  �ل�ضخ�ضيات  يف 
و�ضط  لكن  و�ملبالغات.  و�ل�ضماجة  �لالمعقول 
به، هناك ملحات  �ملبالغ  �لهزيل  �لقالب  هذ� 

فل�ضفية مريرة عن �ضالل �الإن�ضان، مما ي�ضفي 
على �لرو�ية �لفكاهة �ملاأ�ضاوية.

�لقي�رشية قبل حترير  �لرو�ية يف رو�ضيا  تدور 
�الجتماعية  �ملكانة  حيث   1861 يف  �الأقنان 
عدد  من  تاأتي  كانت  �الأر��ضي،  ملالك 
ُمالك  وكان  لديهم.  �الأقنان  �أو  »�الأنف�ض« 
كل  عن  �رشيبة  دفع  على  جمربين  �الأر��ضي 
بع�ضهم، حتى قدوم  وفاة  �حتمال  رغم  نف�ض، 
�لتعد�د �ل�ضكاين �لتايل. ويكت�ضف �أحد موظفي 
�لدولة فر�ضة للرث�ء عرب �رش�ء »�الأنف�ض �مليتة« 
باأ�ضعار زهيدة. وحول هذه �خلطة تدور ق�ضة 
بطل �لرو�ية ت�ضيت�ضكوف �لذي يجول يف �أنحاء 
�لقرى يف رو�ضيا، متنقاًل مع �ضائقه بعربة مع 
ثالثة �أح�ضنة، ناقاًل بانور�ما لالأرياف من خالل 
�ضخ�ضيات حملية ير�ضمها بطريقة هزلية مبيناً 
عيوبها جانب كبري من روعة �لرو�ية يكمن يف 
فهناك  ظاهرة،  مببالغة  �ضخ�ضياتها  ر�ضم 
�لر��ضي  ت�ضيت�ضيكوف  �النتهازي  �لرو�ية  بطل 
مالك  جانبه  �إىل  �لد�ئري،  ب�ضكله  نف�ضه  عن 
�لل�ضان  �ضليط  رجل  �ضوباكيفيت�ض،  �الأر��ضي 
�لعاطفي  ومانيلوف  �لدببة،  ي�ضبه  �القت�ضادي 
�حلمقاء  �مل�ضككة  و�الأرملة  �ل�ضخافة،  حد 
و�ملقامر  كوروربوت�ضكا،  �ملر��ض  �ضعبة 

�لغ�ضا�ض و�ملتنمر نوزدريف �لذي يقدم نف�ضه 
�لطيب فيما ال �ضابط على  �ل�ضديق  �أنه  على 
�لبوؤ�ض  ميثل  �لذي  �لبخيل  وبلو�ضكني  ل�ضانه، 
يجمع  منهم  و�حد  كل  �نحطاطه.  عمق  يف 
و�خلوف،  و�لف�ضاد  �جل�ضع  �خلا�ضة  بطريقته 

وطرق �ملر�وغة يف عقد �ل�ضفقات.

حبكة الرواية

يف  ت�ضيت�ضيكوف  بو�ضول  �لرو�ية  ت�ضتهل 
بلدة  �لو�ضطى  �لطبقة  من  �لعمر  متو�ضط 
فندق  يف  و��ضتقر�ره  �أن«،  »�أن  تدعى  �ضغرية 
غوغول  �إن  نابوكوف  �لكاتب  يقول  عادي. 
تولد  �لتي  �جلمل  بناء  »يف  غريبة  ظاهرة 
�لفندق  غرفة  دخوله  حلظة  فمن  �حلياة«، 
ي�ضتح�ضل  �إن  »ما  �إذ  �ملكان،  تُنفث �حلياة يف 
�ل�ضبيهة  �ل�رش��ضري  تطل  حتى  غرفة  على 
باإجا�ض جمفف من جميع �أركانها، و�أما �لغرفة 
فهي ذ�ت باب م�ضتور كالعادة بدوالب ويوؤدي 
�إىل �لغرفة �ملجاورة حيث ي�ضكن جاره �ضامتاً 
ل�ضماع كل هنة من  �أذنيه يتحرق �ضوقاً  مرخياً 
�لقادم �جلديد«. وخالل �لع�ضاء، نر�ه ي�ضتف�رش 
�لبلدة،  يف  يحدث  �ضيء  كل  عن  �لنادل  من 

ومالكو  نفوذ�ً  �الأكرث  �مل�ضوؤولون  ذلك  يف  مبن 
بع�ضهم  على  يتعرف  �لذين  �لكبار،  �الأر��ضي 
خالل حفلة ��ضتقبال لدى �حلاكم، حيث ي�ضنع 
�الأر��ضي،  مالكا  فيدعوه  طيبة  �ضمعة  لنف�ضه 
منطلقاً  منزلهما.  �إىل  ومانيلوف،  �ضوبافيت�ض 
يف  ت�ضت�ضيكوف  يعتقد  �لريفية،  �ملناطق  يف 
�أكرث  �ضيكونون  �الأر��ضي  ُمالك  باأن  �لبد�ية 
�مليتة  �الأنف�ض  عن  للتخلي  م�رشورين  من 
حقوق  جمع  مهمة  لكن  مالية،  دفعات  مقابل 
و�ل�ضك  �جل�ضع  برهاناً  حتمل  �مليتة  �الأنف�ض 
وعدم �لثقة من مالك �الأر��ضي. لكن �ضيتمكن 
مع ذلك من �حل�ضول على 400، و�ضيطلب من 
�لباعة �لتز�م �ل�رشية �أثناء ت�ضجيل �ملعامالت. 
�الأو�ضاع  غوغول  ي�ضف  ذلك،  غ�ضون  ويف 

�لبائ�ضة لالأرياف.
بعد عودة ت�ضت�ضيكوف للبلدة، يعامل كاالأمر�ء 
على  �حتفال  ويقام  �مل�ضوؤولني،  قبل  من 
�الأقنان  باأن  �ل�ضائعات  تندلع  وفجاأة،  �رشفه. 
خلطف  يخطط  و�أنه  موتى،  ��ضرت�هم  �لذين 
من  ��ضتاأن  ن�ضاء  ذلك  ور�ء  وكان  �حلاكم،  �بنة 
بجذب  من�ضغاًل  كان  فيما  �جلافة،  معاملته 

�نتباه �بنة �حلاكم.
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نظام الثورة التحريرية ح�صب خ�صو�صية كل منطقة 

اإزابيل اإل�صن...اجلحيم كازينو له �صاطئه

يف اإطار املحافظة على الذاكرة اجلماعية من خالل ت�شجيل 
الذكريات احلية للمجاهدين واملجاهدات الذين عاي�شو اأحداث 

الثورة التحريرية املجيدةانتقل وفد من املتحف الوطني 
للمجاهد وجريدة الو�شط اإىل ق�شمة املجاهدين لبلدية بوزريعة 

بالعا�شمة اأين مت اال�شتماع ل�شهادات جمموعة من املجاهدين 
قدمو من خمتلف ربوع الوطن الإعطاء اإفادتهم حول مو�شوع 

» نظام الثورة التحريرية وا�شرتاتيجيتها ح�شب طبيعة 
وخ�شو�شية كل منطقة«

يحي عواق.

تطرق �ملجاهد حممد �أودير حمو 
�أور�وي يف �شهادته �حلية �لتي قام 
�لتحاقه  مر�حل  �أوىل  �إىل  ب�رسدها 
بجي�ش �لتحرير �لوطني وهو �لذي 
�شن  �لوقت  ذلك  يف  يتجاوز  مي 
�أكد  حيث  �شنة  و�لع�رسين  �لر�بعة 
باأنه �ألتحق بتاريخ 10 �أكتوبر 1956 
�أكفادو بوالية بجاية م�شقط  بجبل 
ر�أ�شه وهي �لوالية �لتي كانت تابعة 
�إىل �ملنطقة �لثالثة ح�شب �لتق�شيم 
�أين كلف من قبل  �آن ذ�ك،  �لثوري 
عمريو�ش  �شي  �ملبا�رس  رئي�شه 
بالن�شاط على م�شتوى قرية مزو�رة 
خلدمة  �شكانها  جتنيد  خالل  من 
�لدعم  كافة  وتقدمي  �ملجاهدين 
من  لديهم  �للوج�شتيكياملتوفر 
�إىل  �إ�شافة  وم�رسب  ماأكل  ملب�ش 
طبيعة  �إىل  تطرقه  ويف  �الأدوية، 
جاهد  �لتي  �ملنطقة  ت�شاري�ش 
فيها حممد �أور�وي فقد �أكد باأنها 
ال  �لت�شاري�ش  وعرة  جبلية  منطقة 
وهو  �شكانها  �إىل  تفا�شيلها  يعرف 
�الأمر �لذي حال دون متكن �جلنود 
غاية  �إىل  دخولها  من  �لفرن�شني 
و�شول  بعد  حتى  باأنه  1957موكد� 
�ملنطقة  جبال  �إىل  �مل�شتعمر 
�لق�شاء  على  عاجز�  بقي  فاإنه 

باجلبال  �ملتح�شنني  �لثو�ر  على 
�لذي  عمريو�ش  �ل�شي  �إمرة  حتت 
مرة  يف  باأنه  �ملتحدث  له  ي�شهد 
�ل�شديد  �لتعب  من �ملر�ت ونتيجة 
�ملجاهدين  �جلنود  من  نال  �لذي 
من  �مل�شتمرة  �ملطارد�ت  جر�ء 
�شخ�شيا  هو  توىل  �مل�شتعمر  قبل 
للجنود  و�شمح  �حلر��شة  مهمة 
�شورة  �لر�حة يف  من  ق�شط  باأخذ 
بني  �لتالحم  �شدة  عن  معربة  جد 
�شفوف جي�ش  و�جلنود يف  �لقيادة 
�لتحرير �لوطني، م�شيافا يف �شياق 
مب�شح  قام  �مل�شتعمر  �أن  �شهادته 
ق�شفها  من خالل  للمنطقة  �شامل 
بالقنابل و��شتعمالها  �مل�شتمر 
�الأخ�رس  �إحر�ق  �أجل  من  للنابامل 
على  حتم  �لذي  �الأمر  و�لياب�ش 
�جلهة  �إىل  �النتقال  �جلنود 
ذكر  �النتقال  وقبل  �ل�رسقية 
�لتحفيزية  �خلطب  �ملتحدث 
عمريو�ش  �شي  بها  يقوم  كان  �لتي 
باأنه  موؤكد�  �ملجاهدين  جمع  يف 
�لو�حد  وباحلرف  لهم  يقول  كان 
نكون  لن  لكنا  �شت�شتقل  �جلز�ئر   «
�ملجاهد  لليو��شل  حا�رسين«  
�رسد �شهادته حينما عرب مع جمع 
�ملجاهدين خط موري�ش و�لدخول 

و��شلو  �أين  �لتون�شية  �الأر��شي  �إىل 
بن  �ل�شاذيل  �إمرة  حتت  �جلهاد 

جديد.
�شي  �أور�وي:  حمو  �أودير  حممد   «
قائال  فينا  يخطب  كان  عمريو�ش 
باأن �جلز�ئر �شت�شتقل لكنا لن نكون 

حا�رسين«
قدمها  �لتي  �ل�شهادة  يف  �أما 
وزو  تيزي  والية  عن  �ملجاهد 
�أكد  فقد  بودر�رن  يو�شف  �ل�شيد 
باأنه من بني �ملجاهدين �لذين تلقو 
وجاهدو  �شارما  ع�شكريا  تكوينا 
�أين  للوطن  �ل�رسقية  �حلدود  يف 
كان  �لتي  �لكتيبة  رفقة  قيامه  �أكد 
�مل�شتعمر  �شد  بعمليات  لها  تابعا 
�حلدودية  �ملناطق  يف  �لفرن�شي 
�إىل  يفرون  وبعدها  �جلز�ئرية 
�جلبال �ملمتدة على طول �ل�رسيط 
�ملنطقة  وهي  �لتون�شي  �حلدودي 
يف  �ملجاهدين  �شاعدت  �لتي 
عملياتهم �أين كانت مبثابة �حل�شن 
�ملنيع �لذي عجز جنود �مل�شتعمر 
م�شري�  �خرت�قه،  على  وطائر�ته 
يف ذ�ت �ل�شياق باأن �لعمليات �لتي 
كانت تقوم بها كتيبته كانت بتن�شيق 
تام مع باقي �لكتائب �مل�شتغلة يف 
موؤكد�  �الأخرى  �لثورية  �ملناطق 

وقت  يف  تتم  كانت  �لهجمات  باأن 
�الأمر  متعددة  �أماكن  ويف  و�حد 
من  ومكن  �مل�شتعمر  �أنهك  �لذي 

�لتغلب عليه.
»يو�شف بودر�رن: �ملناطق �جلبلية 
ح�شن منيع عجر �مل�شتعمر بالرغم 
يحوز  �لتي  �لقوة  عنا�رس  كل  من 
و�أ�شار  �خرت�قه«هذ�  عن  عليها 
�ملجاهد عي�شاين عبد �لرحمن يف 
�لتحق  باأنه  بها  �أفاد  �لتي  �شهادته 
�أين كان نا�شطا  بالثورة �شنة 1957 
مهمة  �إليه  �أوكلت  حيث  بالعا�شمة 
باملاأكل  �ملجاهدين  ودعم  متوين 
�الأماكن  توفري  وكذ�  و�مل�رسب 
�الأمنة لالختباء �ملجاهدين د�خل 
�شياق  يف  موؤكد�  �لعا�شمة  �أحياء 
حديثة على �أن طبيعة �لعمل �لثوري 
يف �ملدينة تختلف كثري� عن طبيعة 
�لعمل �لثوري يف �جلبال غري �أنها ال 
�لعمليات  وعن  عنها،  خطورة  تقل 
�لتي كان يقوم بها �ملجاهدون يف 
باأن  عي�شاين  �أكد  فقد  �لعا�شمة 
كانت  �مل�شتعمر  مع  �ملو�جهة 
�إىل  م�شري�  و�لفر  �لكر  باأ�شلوب 
�أثقل  �لذي  �لكبري  �لهاج�ش  �أن 
م�شتوى  على  �ملجاهدين  كاهل 
�ملدن متثل يف �لرد �لفرن�شي على 

ي�شتهدف  كان  و�لذي  �لهجمات 
م�شري�   ، �الأعزل  �لب�شيط  �ل�شعب 
ونتيجة لكرثة  باأنه  �ل�شياق  يف ذ�ت 
مل  باأنهم  عاي�شوها  �لتي  �ملعاناة 
يوم  �شياأتي  باأنه  لي�شدقو  يكونو 

وت�شتقل فيه �جلز�ئر.
�لرحمن: �جلهاد يف  »عي�شاين عبد 
�ملدن ال يقل خطورة على �جلهاد 
على  �لفرن�شي  و�لرد  �جلبال،  يف 
�لتي  �الأمور  �أكرث  �الأعزل  �ل�شعب 
و�أ�شاف  كاهلنا.«كما  تثقل  كانت 
�ل�شيد  �لو�دي  والية  عن  �ملجاهد 
عدو�ين حممد علي �لتابع �إىل جنود 
�خلفاء �ملكلفني مبهمة  �ال�شتعالم 
�لعدو  �ت�شاالت  ر�شد  خالل  من 
�شنة  �لثورة  ب�شفوف  �لتحق  باأنه 
قاعدي  تكوين  تلقى  �أين   1954
ملدة 04 �أ�شهر على كيفية ��شتعمال 
جهاز �لال�شلكي �لذي �أ�شبح رفيقه 
�إىل  م�شري�  ن�شاله  رحلة  �لد�ئم يف 
�ن �أجهزت �الت�شال �لال�شلكية كان 
كازمات  يف  يثبتونها  �ملجاهدون 
مت�شها  ال  حتى  �الأر�ش  حتت 
تفجري�ت �لقنابل �لتي كانت متطر 
يف  و�أنه  �لفرن�شية  �لطائر�ت  بها 
كان  �أكرثها  وما  �ل�رسورة  حاالت 
باالت�شاالت  �ملكلف  �جلندي 

ويتنقل  ظهره  فوق  �جلهاز  يحمل 
م�شتعر�شا  طويلة،  مل�شافات  به 
جهازين  �شهادته  تقدمي  �شياق  يف 
�الرتد�د�ت  لك�شف  تقليدين 
بها  تبعث  كانت  �لتي  و�الإ�شارة 
�لذي  �الأمر  �لفرن�شية  �لطائر�ت 
من  قدومها  معرفة  من  ميكن 
�إيها  و��شفا  طويلة  م�شافات  بعد 
جاهد�  �جلهاز�ن  هذ�ن  بالقول: 
�أجهزت  حممد  »عدو�ين  معنا. 
�الت�شاالت كانت مثبت على ظهور 
م�شطرين  كانو  �لذين  �ملجاهدين 
الأخر«ويف  مكان  من  بها  لتنقل 
�الأخري �أقر �ملجاهد عن �ملنطقة 
حمادي  �ل�شيد  �الأوىل  �لثورية 
�جلغر�فية  �لطبيعة  باأن  ح�شي�شة 
للوطن  �ل�رسقية  �ملنطقة  جلبال 
من جيجل، �شكيكدة، عنابة �شاهمة 
ب�شكل كبري يف �إجناح �لعمل �لثوري 
�أن ذ�ك فنتيجة للتفاوت �لكبري يف 
�ملجاهدين  بني  �لقوة  مقومات 
�لع�شابات  كانت حرب  و�مل�شتعمر 
للمو�جهة   �الأمثل  �حلل  هي 
�لوحيد  �الأمن  �ملالذ  و�جلبال هي 
و مقوم �لقوة رقم و�حد ملجاهدين 
�ملطلق  �إميانهم  �لوحيد  �شالحهم 

بق�شيتهم  

�إزبيل  و�لرو�ئية  �ل�شحفية  قدمت 
�مل�شومة  رو�يتها  خالل  من  �إل�شن 
�شاطئه«  له  كازينو  �جلحيم  ب« 
�ل�شادرة �شنة 1990 عن د�ر �لن�رس« 
من  تعك�ش  ق�شة  �لفرن�شية  بالند« 
خاللها و�قعها مع �حلب �ملرت�مي 
بني �شخ�شني وكذ� متاعبها �لكبرية 
�ملنجرة عن مهنتها ك�شحفية مكلفة 
من  تعاين  �لتي  �ملناطق  بتغطية 
�حلروب، �ال�شطر�بات �الجتماعية 
�لرو�ية  �لطبيعية،  �لكو�رث  وكذ� 
جانبها  عند  موؤلفتها  تتوقف  مل 
من  تطرقت  بل  فقط  �لرومن�شي 
�شخ�شيتها  ل�شان  وعلى  خاللها 
ذكر�ملعاناة  �إىل  »بابي«  �لرئي�شية  
�لكبرية �لتي يعاين منها �ل�شحفي يف 
�مليد�ن وكذ� من قبل �الإد�رة �لتي 
ي�شتغل ل�شاحلها �لتي اليهمها �إال �أن 
يح�شل مر��شلهاعل ى�شبق �إعالمي 

» �شكوب«�أومعلومة ح�رسية.  
�إل�شن«  »�إيز�بيل  �ل�شحفية  حاولت 
�أن تعك�ش جزء من حياتها �ملهنية 
�ملعنونة  رو�ياتها  يف  و�ل�شخ�شية 
�شاطئه«  له  كازينو  �جلحيم  ب« 

للنيابة  بابي«   « �شخ�شية  خمتارة 
عنها يف �رسد ق�شتها �لتي �شاغتها 
باإر�شالها  قامت  ر�شائل  �شكل  يف 
�إىل » �ألك�شندر« �لرجل �لذي �أحبته 
من  متطرقة  عنها،  �بتعد  ولكنه 
�لتفا�شيل  كل  �رسد  �إىل  خاللها 
�لتي عاي�شتها مند غيابه عنها من 
بزيارتها  قامة  �لتي  �لدول  كافة 
»بابي«  �ل�شحفي.  عملها  �إطار  يف 
مدفوعة  مغمورة  �شابة  �شحفية 
وحب  �حلما�ش  من  كبرية  ب�شحنة 
دفعها  �لذي  �الأمر  وهو  �الإجناز 
حترير  لرئي�ش  �قرت�ح  تقدمي  �إىل 
�جلريدة �لتي ت�شتغل فيها من �أجل 
�حلرب،  حول  بروبورتاج  �لقيام 
لها  حتم�ش  �لتي  �لفكرة  وهي 
�لرجل  لومبار«   « �ملبا�رس  رئي�شها 
�لذي ميلك ثقة كبرية يف موؤهالت 
�عتبار  على  �ل�شابة  هذه  وقدر�ت 
وقرر  موهبتها  �كت�شف  من  هو  �أنه 
�أول  يف  �لت�شاد  �إىل  �إر�شالها  بذ�ك 
جتربة ميد�نية يف جمال �لتغطيات 
�حلربية، لتبد�أ معها مرحلة جديدة 
بابي«   « �ل�شابة  حياة  مر�حل  من 

يف  يومياتها  برتجمة  قامت  �لتي 
ب�شكل  بها  تبعث  ر�شائل  �شكل 
�ألك�شندر«   « �الأول  حلبيبها  دوري 
كانت  �لتي  �لوحيدة  �لو�شيلة  وهي 
معاناتها  من  خاللها  من  تخفف 
من جهة و�آملة من خاللها يف تلقي 
رد من »�ألك�شندر«   �أحد�ث �لق�شة 
�لتقاء  مند  �النعطاف  يف  بد�أت 
فندق  ياغر« يف   « بامل�شور  »بابي« 
يف  للحرب  تغطيتها  فرتة  �إقامتها 
�لت�شاد، حيث كان هو �الأخر مكلف 
بعدها  لتبد�أ  بتغطية �حلرب هناك 
عالقتهما يف �لتطور يوما بعد يوم 

�إىل �أن و�شلت مرحلة �حلب.
عند  موؤلفتها  تتوقف  مل  �لرو�ية 
جانبها �لرومن�شي فقط بل تطرقت 
ل�شان �شخ�شيتها  من خاللها وعلى 
�ملعاناة  ذكر  �إىل  »بابي«  �لرئي�شية 
�ل�شحفي  منها  يعاين  �لتي  �لكبرية 
�الإد�رة  قبل  من  وكذ�  �مليد�ن  يف 
�لتي ي�شتغل ل�شاحلها �لتي ال يهمها 
�شبق  على  مر��شلها  يح�شل  �أن  �إال 
تزيد  ح�رسية  معلومة  �أو  �إعالمي 
�جلريدة  ومتتبعي  قر�ء  ن�شبة  من 

يف  مرموقة  مكانة  لها  وحتفظ 
على  ذ�ك  وكل  �الإعالمية  �ل�شاحة 
�أكدت  �لذي  �ل�شحفي  ح�شاب 
�ملوؤلفة على �أنه ال يجني من مهنته 
هذه �إال ر�أ�ش مال ب�رسي متمثل يف 
جمع �ل�شد�قات �مل�شكلة من خالل 
�إطار  يف  و��شفاره  تنقالته  كرثت 
من  �لعديد  �إىل  �مليد�نية  تغطياته 
دول �لعامل �أين يتعرف على �لعديد 
من �ل�شخ�شيات من كافة �الأجنا�ش 
ومن خمتلف �لعرقيات و�لثقافات. 
»بابي« �رسدت كذلك طريقة دخولها 
غري �ل�رسعية �إىل رومانيا من �أجل 
تغطية تبعات �لزلز�ل �لذي �شهدته 
�ند�شت  �أنها  كيف  ذكرت  حيث 
�الإن�شانية  للم�شاعد�ت  بعثة  �شمن 
رومانيا  �إىل  فرن�شا  من  متوجهة 
�لتي كانت خا�شعة ل�شلطة �الحتاد 
�أنها  وكيف  ذ�ك  �آن  �ل�شوفياتي 
متخفية  وهي  �ل�شاعة  لقر�بة  بقية 
لتتفادى  �لطائرة  حمام  د�خل 
وكذ�  و�لتفتي�ش،  �ملر�قبة  �أجهزة 
جوالتهابهوية مزورة د�خل مع�شكر 
�ل�شوفياتي  �الحتاد  مع�شكر�ت  من 

 « �شبق �شحفي  �أجل  من  ذلك  وكل 
عاي�شتها  �لتي  �الأحد�ث  �شكوب«، 
�لتي  �جلثث  و  رومانيا  يف  بابي«   «
كل  يف  منت�رسة  ت�شاهدها  كانت 
�ل�شحي  حالها  تدهور  وكذ�  مكان 
و�كت�شاف �أمرها من قبل �ل�شلطات 
يودي  كاد  �لذي  �الأمر  �الأمنية، 
يف  �لتفكري  تعيد  جعلها  بحياتها 
م�شار حياتها �لعملية وتتوقف عند 
�أجل«  من  تبدلها  �لتي  �جلهود  كل 
جعلة  �لتي  �لوقفة  وهي  �ل�شكوب« 
ترتيث  �ملتحم�شة  �ل�شابة  همة 
�أمام جتليات �لو�قع �ملر و �ملعاناة 
كل  �ل�شحفي  يعي�شها  �لني  �ملقنعة 
مغامر�تها  و��شلت  »بابي«  يوم. 
�شافرت  �أين  �ل�شني  يف  �ل�شحفية 
�لتي  �لفو�شوية  �الأو�شاع  لتغطية 
�شهدتها �لبالد منت�شف �لثمانينيات 
باالأحد�ث  �ملليئة  �لرحلة  وهي 
حد  و�شلت  �لتي  و�لتجادبات 
تعر�ش �ل�شابة �ل�شحفية �إىل �إطالق 
�جلنود  قبل  من  �ملبا�رس  �لنار 
�ل�شينني �الأمر �لذي �أدى الإ�شابتها 
خالل  من  بحياتها.  يوؤدي  كاد  و 

تقوم  �أن  ��شتطاعت  �لذي  �لعمل 
مكاملة  تلقت  �ل�شني  »بابي« يف  به 
قبل  من  ملجهود�تها  وتقدير  �شكر 
تعمل  �لتي  �جلريدة  حترير  رئي�ش 
فيها وهي �لنوع من �ملكاملات �لتي 

مل تعد تعني لها �شيء. 
يحي عواق.



تناول  النا�س  من  العديد  يف�ضل 
يجهلون  ولكنهم  ال�ضاخن،  ال�ضاي 
العادة  هذه  تخفيه  الذي  اخلطر 
واأثرها على زيادة احتمال اإ�ضابتهم 
الأطباء  ودر�س  املريء  ب�رسطان 
ن�ضف  يقارب  ملا  الغذائية  العادات 
مليون �ضخ�س ترتاوح اأعمارهم بني 

�ضنوات،   9 وملدة  عاما،  و79   30
اإ�ضابة   1731 خاللها  اكت�ضفوا 
الدرا�ضة  وك�ضفت  املريء  ب�رسطان 
 Annals جملة  يف  ن�رست  التي 
اأن   of Internal Medicine
احلار  ال�ضاي  وتناول  التدخني 
خطر  من  تزيد  عوامل  والكحول 

الإ�ضابة ب�رسطان املريء.
الإ�ضابة  اأن  اإىل  الأطباء  وتو�ضل 
اأكرث  كانت  املريء  ب�رسطان 
يتناولون  الذين  بني  مرات   5 بـ 
يقل  ل  وما  احلارة  امل�رسوبات 
واأن  الكحول،  من  غراما   15 عن 
مبقدار  منت�رسا  كان  املر�س  هذا 

ال�ضاي  تناول  حمبي  لدى  ال�ضعف 
ال�ضاخن مع التدخني.

ويرى معدو الدرا�ضة اأن امل�رسوبات 
بدرجة حرارة فوق 65 مئوية ت�ضبب 
حروق يف الأع�ضاء الداخلية للج�ضم، 
الإ�ضابة  خطر  من  بدوره  يزيد  ما 

بال�رسطان.
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طريقة ب�صيطة للتغلب على االكتئاب

الوليات  من  علماء  اكت�ضف 
للتغلب  ب�ضيطة  املتحدة طريقة 
تناول  تت�ضمن  الكتئاب،  على 
الطازجة  واخل�رسوات  الفواكه 
 ،EurekAlert موقع  ويفيد 
باأن اخلرباء ا�ضتنتجوا من نتائج 
�ضنوات،  �ضت  ا�ضتمرت  درا�ضة 
ال�ضحية  احلالة  خاللها  تابعوا 
تناول  اأن  ال�ضن،  لكبار  والنف�ضية 
الطازجة  واخل�رسوات  الفواكه 
من  يخف�س  الكاملة  واحلبوب 

خطر ال�ضطرابات النف�ضية.
يف  امل�ضاركني  الباحثون  ق�ضم 

جمموعات  ثالث  اإىل  الدرا�ضة 
احلمية  اأ�ضا�س  على  رئي�ضية 
)احلمية  يتبعونها  التي  الغذائية 
�ضغط  ارتفاع  الغذائية ملعاجلة 

الدم(.
اأن  الدرا�ضة  هذه  نتائج  بينت 
لدى  اأقل  كان  الكتئاب  خطر 
تتغذى  كانت  التي  املجموعة 
واخل�رسوات  الفواكه  على 
منخف�ضة  الغذائية  واملواد 
اأعلى  كان  حني  يف  الدهون. 
الكتئاب  خطر  مل�ضتوى  موؤ�رس 
لدى اأفراد املجموعة التي كانت 

ن�ضبة  فيها  غذائية  مواد  تتناول 
عالية من اللحوم احلمراء وي�ضري 
اأن نتائج درا�ضتهم  الباحثون اإىل 
الفواكه  تناول  اأن  تثبت  ل 
يوؤدي  الطازجة  واخل�رسوات 
اإىل تخفي�س خطر ال�ضطرابات 
ت�ضتعر�س  فقط  بل  النف�ضية، 
بينهما  متبادلة  عالقة  وجود 
�ضابقة  درا�ضة  نتائج  اأن  يذكر 
بينت اأن ممار�ضة متارين اللياقة 
الأ�ضبوع  �ضاعة يف  البدنية ملدة 
خطر  ملحوظة  ب�ضورة  يخف�س 

الكتئاب.

اأوراق التوت
 يطلق على ال�ضاي امل�ضنوع من اأوراق التوت بـ » �ضانغ انتم« ، والتي يتّم قطفها من اأ�ضجار التوت وتزرع يف اأغلب 
مناطق العامل، ثم حت�ضد وجتفف يف ف�ضل اخلريف من اأجل اأن ت�ضتخدم يف العالجات الع�ضبية، يتمّيز مذاق اأوراق 

باملرارة واحلالوة ب�ضكل قليل، وتتمّيز باخل�ضائ�س املهّدئة، كان ال�ضينيون ي�ضتخدمونها يف تقاليد طبية من 
خالل الوخز بالإبر لعالج احلمى املفرطة، واإخراج �ضموم اجل�ضم   فوائد اأوراق التوت تناول م�رسوب اأوراق 
بجامعة  الباحثني  من  جمموعة  بها  قام  درا�ضة  اأثبتت  حيث  بالدم:  ال�ضكر  م�ضتوى  توازن  يف  ي�ضاعد  التوت 
لنتيجة  لوا  تو�ضّ بحيث  �رسيرية  جتارب  اأجروا  حيث  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  توجد  والتي  ميني�ضوتا 

ال�ضكر يف  توازن  على  الفعالة  قدرته  اإىل  بالإ�ضافة  الثاين(  )النوع  ال�ضكري  ت�ضاعد يف عالج  التوت  اأوراق  اأّن 
اإىل ذلك القدرة على تقليل م�ضتويات ال�ضكر بن�ضبة تقارب )44%(. ي�ضاعد  يف اجل�ضم وامت�ضا�س الكربوهيدرات، وي�ضاف 

اأعرا�س عالج اأمرا�س الكبد والرئة: حيث اإّن ي�ضتخدم يف الطب ال�ضيني كعالج تربيد الكبد والرئة وذلك من خالل قدرتها على التخل�س  من 
درجات حرارة الرئة مثل احلمى بالإ�ضافة اىل حالت ال�ضعال والتهابات احللق ويخلّ�س من اآلم الكبد واأعرا�س جفاف العيون، ولكن يتم ا�ضتخدام 
ني والطبيب قبل ذلك. تناول �ضاي اأوراق التوت ي�ضاعد يف عالج اأمرا�س املعدة مثل القرحة املعدية وي�ضاعد يف  اأوراق التوت اإّل با�ضت�ضارة املخت�ضّ
التخفيف من اآلم املغ�س الكلوي. ي�ضتخدم �ضاي اأوراق التوت يف رجيمات اإنقا�س الوزن والتخل�س من ال�ضمنة وذلك لأّن هذا ال�ضاي يعمل على تقليل 

حجم املعدة مما ينتج عنه تقليل كميات الطعام املتناول

فوائد اخلل 
الطبيعّي

  يفيد يف تنظيف وتطهري اجل�ضم من البكترييا واجلراثيم، 
لحتوائه  وحيوّيته  ون�ضاطه  اجل�ضم  �ضّحة  على  واحلفاظ 
اإنقا�س  على   « التفاح  خّل   « يعمل  البوتا�ضيوم.  مادة  على 
الوزن الزائد، وحرق الدهون يف اجل�ضم، واإذابتها عن طريق 
د�ضمة.  وجبة  كل  بعد  باملاء  خملوطاً  بتناوله  النتظام، 
الناجتة  احلروق  لعالج  الطبيعّي  اخلّل  ا�ضتخدام  ميكن 
املناطق  على  مبا�رسة  بو�ضعه  وذلك  ال�ضم�س،  اأ�ضعة  عن 
املتاأّثرة بوا�ضطة قطعة من القما�س. يفيد اخلل الطبيعّي 
وال�ضعال،  والتهاباتها،  واللوزتني،  احللق،  اآلم  عالج  يف 
العقد  ان�ضداد  اأو  تعقد  وم�ضاكل  والحتقان،  واحلازوقة، 
الدورة  ين�ّضط  كغرغرة.  ا�ضتخدامه  مّت  اإذا  الليمفاوّية، 
يفيد  لذا فهو  وال�رسايني  الأوعية  الدّم يف  الدموّية وتدّفق 
يف عالج التهاب املفا�ضل والدوايل وتوّرم الأقدام واآلمها 
اجل�ضم،  يف  ال�ضاّر  الكولي�ضرتول  ن�ضبة  يخف�س  املزعجة. 
القيء،  عالج  يف  يفيد  املرتفع.  الدّم  �ضغط  ويخف�س 
والإ�ضهال، وت�ضكني املغ�س املعوّي. يفيد يف عالج �ضداع 
الراأ�س املزمن، وحالت الدوار » الدوخة » املفاجئة. يفيد 
احلروق  اآلم  وت�ضكني  وتطهريها،  اجلروح  عالج  يف  اخلل 
والتقرحات اجللدّية، والطفح ويزيل اآثار الكدمات. يفيد يف 
عالج م�ضكلة الأرق الليلّي، وي�ضاعد على ال�ضرتخاء والنوم 
ا�ضتقالب  وينّظم  والإخراج،  اله�ضم،  ينّظم عملّية  العميق. 
تقدم  واأعرا�س  ال�ضيخوخة،  مظاهر  يوؤّخر  الكالي�ضيوم. 

ال�ضّن.  

فوائد طلع النخل  
مفيد 

؛  ء للن�ضا
يعمل  حيث 

املباي�س  تن�ضيط  على 
اأّنه  اإىل  بالإ�ضافة  الطمث،  وينّظم 
لدى  البوي�ضات  تكوين  يف  ي�ضاهم 
الن�ضاء. يعترب من�ّضطاً جن�ضّياً للرجال 
تقوية اجل�ضم  ويعمل على  والن�ضاء، 
الإجناب  فر�ضة  من  يزيد  عموماً. 
زيادة  على  ويعمل  الرجال،  عند 
عدد احليوانات املنوّية. يعمل على 

املعدة.  ويقّوي  الأمل  ثائرة  ت�ضكني 
التنف�س.  و�ضيق  ال�ّضعال  من  ي�ضفي 
يزيد يف قّوة الرجل اجلن�ضية ب�ضكل 
املنوّية  احليوانات  وين�ضط  كبري، 
حيث  البوي�ضة؛  لتلقيح 
الدرا�ضات  اأثبتت 
عندما قامت بالتجربة 
املر�ضى  اأحد  على 
عدم  من  ي�ضكون  الّذين 
يف  و�ضعف  الإجناب  على  القدرة 
احليوانات املنوّية، فمن بعد تناوله 
اأ�ضبحت  �ضهر  ملّدة  النخيل  لطلع 
املنوّية  احليوانات  يف  قّوة  لديه 
بن�ضبة و�ضلت اإىل )80(% ، بالإ�ضافة 
ا�ضتخدمته  لو  املراأة  اإّن  لذلك 
ما  ارتداوؤها  ومّت  حّفا�ضة  داخل 

يف  ويفيد  يعني  فذلك  اجلماع  قبل 
خالل  من  اأو  كبرية،  ب�ضورة  احلمل 
عمل حّمام مائي بطلع النخيل مّدة 
امل�ضاء  ويف  باح  ال�ضّ يف  اأيام   )10(
اأّيام،  ب�ضّتة  ال�ضهرية  الدوّرة  بعد 
من  ي�ضكني  اللواتي  للن�ضاء  وذلك 
طلع  �رسب  عند  التبوي�س.  �ضعف 
يفيد  فذلك  الع�ضل  مع  النخيل 
مر�س  ويعالج  املناعة،  تقوية  يف 
ثالث  تناوله  مّت  حال  يف  الأنيميا 
وهو  والّرجال،  للن�ضاء  يومياً  مّرات 
ويقّوي  الإ�ضهال  حالت  يف  مفيد 
النخل  طلع  تناول  ميكن  املعدة. 
مع ال�ضمن البلدي وذلك عن طريق 
الكثري  يف  مفيد  فهو  واأكله؛  طبخه 
من الأمرا�س، ومينع نزيف الدم يف 

على  الق�ضاء  يف  وي�ضاعد  اجلروح، 
النخيل  والتقّرحات. طلع  اخلراريج 
على  لحتوائه  نظراً  الب�رسة  يفيد 
الكثري من الربوتينات، والإنزميات، 
والأحما�س الأمينية، والفيتامينات، 
وال�ضكرّيات، واملعادن، فعند القيام 
فذلك  النخل  طلع  من  كرمي  بعمل 
الب�رسة  على  وينعك�س  اجللد  يغّذي 
الن�ضارة  ويعطيها  اإيجابّي  ب�ضكٍل 
املوجودة  فالإنزميات  وال�ضحة، 
داخل طلع النخيل لها دور يف حتليل 
يف  الدهنّية  والغدد  الد�ضم  طبقات 
اأو  الزيوان  ت�ضّكل  ومتنع  الب�رسة، 
البثور، وتعالج املوجود منها، ومتنح 
الب�رسة الليونة والنعومة املمتازتني

يحتوي  عام  ب�ضكل  للج�ضم  مفيد  هو 
العنا�رس  من  الكثري  على  ال�ضم�ضم 
املعدنّية املهّمة واملفيدة ل�ضحة اجل�ضم 
والنحا�س،  واحلديد،  الكال�ضيوم،  مثل: 

ويعترب  والنحا�س،  والف�ضفور،  واملنغنيز، 
من م�ضادر الربوتني املفيد للج�ضم. مهم 
ال�ضم�ضم  لحتواء  نظراً  العظام:  ل�ضّحة 
تعزيز  على  يقوم  والّذي  الزنك،  على 

من  حمايتها  يف  وي�ضاعد  العظام،  �ضحة 
ي�ضاعد  ال�ضن.  يف  التقّدم  عند  اله�ضا�ضة 
يف  الكول�ضرتول  تخفي�س  يف  ال�ضم�ضم 
ال�ضم�ضم على  لحتواء  وذلك نظراً  الدم، 

تقوم  التي  �ضيرتولت  الفايتو  مرّكبات 
بذلك. عند تناول ال�ضم�ضم فذلك ي�ضاعد 
وذلك  الأمرا�س،  من  الكثري  حماربة  يف 

لحتوائه على فيتامني هـ.

االأطباء يك�صفون العالقة بني ال�صاي احلار وال�صرطان

فوائد تناول ال�صم�صم

االإنفلونزا تقتل 50 �صخ�صا يف الت�صيك!
ت�ضبب وباء الإنفلونزا بوفاة 50 �ضخ�ضا يف جمهورية الت�ضيك يف غ�ضون ثالثة اأ�ضابيع واأعلن هذه الإح�ضائية اأخ�ضائيو املعهد الطبي احلكومي جلمهورية الت�ضيك، الذين اأكدوا اأي�ضا، اأن كبار ال�ضن هم الأكرث عر�ضة لالإ�ضابة 

بالإنفلونزا اإىل جانب الأمرا�س الأخرى التي يعانون منها عادة وبينت الإح�ضائية، اأن من بني 50 حالة وفاة ح�ضلت ب�ضبب مر�س الإنفلونزا كان هناك 43 �ضخ�ضا ممن جتاوزت اأعمارهم 60 عاما. وتراوحت اأعمار الـ 7 
الآخرين الذي ق�ضوا نحبهم ب�ضبب هذا املر�س، من 25 اإىل 59 عاما. كما اأكد باحثو املركز الت�ضيكي، اأن امل�ضت�ضفيات تعالج الآن 199 �ضخ�ضا اأ�ضيبوا بالإنفلونزا وهم بحالة خطرة ويعانون من م�ضاعفات املر�س ويبلغ 

العدد الإجمايل ملر�ضى الإنفلونزا يف الفرتة الأخرية 1.95 األف �ضخ�س لكل 100 األف مواطن ت�ضيكي. ووفقا لتوقعات الأطباء فاإن الوباء �ضي�ضتمر لعدة اأ�ضابيع اأخرى، مع اأن ذروته قد مرت بالفعل. وقد تويف يف الت�ضيك عام 
2017 ب�ضبب الإنفلونزا 114 �ضخ�ضا.



فوائد قراءة 
القراآن الكرمي

�إّن تالوة �لقر�آن تزرع يف نف�س �مل�سلم �لثقة، و�أّن 
ال  له  حاٍم  �هلل  و�أّن  ومكان،  وقت  كّل  يف  معه  �هلل 
يفيِ  »َفنَاَدى  كتابه:  حمكم  يف  تعاىل  يقول  حمال، 
َن  ّ ُكنُْت ميِ لَُماتيِ �أَْن اَل �إيِلََه �إيِاَلّ �أَنَْت �ُسبَْحانََك �إيِنيِ �لُظّ
َوَكَذليَِك   ّ �لَْغميِ َن  ميِ يْنَاهُ  َوَنَّ لَُه  َفا�ْستََجبْنَا  نَي،  يِ امليِ �لَظّ

نيِنَي«)�الأنبياء:87(. ي �مْلُوؤْميِ نُنْجيِ
�ملوؤمن  �الإن�سان  قلب  يف  تزرع  �لقر�آن  قر�ءة  �إّن 
�لطماأنينة و�ل�سكينة، وتُعينه على م�سائب �لدهر 
وم�ساعبه، وتزيد من قدرته على حتّمل م�سّقات 
�لدنيا.  قر�ءة �لقر�آن تزيد �مل�سلم ثباتاً على دينه، 
بو�سو�سة  �إليه  ترد  قد  �لتي  �ل�سبهات  كّل  وتطرد 
�ل�سيطان. تزيد من تفاوؤل �الإن�سان وقّوته، وترفع 
ْم  »�أَقيِ تعاىل:  يقول  و�عتد�ده،  بنف�سه  عّزته  من 
َوُقْر�آَن  �للَّيْليِ  َغ�َسقيِ  ىَل  �إيِ ْم�سيِ  �ل�َسّ ليُِدلُوكيِ  اَلَة  �ل�سَّ
�للَّيْليِ  ْن  َوميِ َم�ْسُهوًد�،  َكاَن  �لَْفْجريِ  ُقْر�آَن  �إيَِنّ  �لَْفْجريِ 
َربَُّك َمَقاًما  �أَْن يَبَْعثََك  لًَة لََك َع�َسى  بيِهيِ نَافيِ ْد  َفتََهَجّ
ْجنيِي  ْدٍق َو�أَْخريِ لْنيِي ُمْدَخَل �سيِ ّ �أَْدخيِ ُموًد�، َوُقْل َربيِ حَمْ
رًي�،  ْن لَُدنَْك �ُسلَْطاًنا نَ�سيِ ْدٍق َو�ْجَعْل ليِ ميِ َرَج �سيِ ُمْ
َكاَن  َل  �لْبَاطيِ �إيَِنّ  ُل  �لْبَاطيِ َوَزَهَق  ُقّ  �ْلَ َجاَء  َوُقْل 

َزُهوًقا«) �الإ�رس�ء :78،79(. 
�لت�ساوؤم  �مل�سلم عن  �الإن�سان  تبعد  �لقر�آن  قر�ءة 

و�الإحباط و�الكتئاب.

اإ�سالميات
19

�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 

رحمة اهلل هي اجلنة 
�إىل  �لبارحة  تطرقت  �الأخوة،  �أيها   
�إنه  �لكمة:  عن  يقل  ال  �آخر،  عطاء 
�أن  رغبت  وقد  وجل،  عز  �هلل  رحمة 
�لتي  �لكرمية،  �الآيات  �إىل  �أتعرف 
�آيات  فهناك  �هلل،  رحمة  عن  تتحدث 
�الآيات  هذه  من  ي�ستنبط  لكن  كثرية، 

حقائق .
�لقيقة �الأوىل: يقول �هلل عز وجل:  ﴿
يَن َهاَجُرو� َوَجاَهُدو�  يَن �آََمنُو� َو�لَّذيِ �لَّذيِ
يِ﴿   يِ �أُولَئيَِك يَْرُجوَن َرْحَمَة �هلَلّ يفيِ �َسبيِيليِ �هلَلّ

]�سورة �لبقرة �الآية:218[
يوؤمن،  �لذي  �الإن�سان  �أن  ذلك:   معنى 
وي�ستقيم، ويجاهد يف �سبيل �هلل نف�سه 
�إمنا يرجو رحمة �هلل؛ �ملوؤمن  وهو�ه، 
يرجو  و�لكافر  �هلل،  رحمة  يرجو 
ن�ساءها،  يرجو  مالها،  يرجو  �لدنيا؛ 
عليه  فاالإن�سان  �سمعتها.....   يرجو 

�هلل  رحمة  يرجو  هل  يتب�رس،  �أن 
عن  يبحث  �ملوؤمن  غري  عمله؟  من 
يبحث  �سهوته،  عن  يبحث  م�سلحته، 
مادية،  مكا�سب  عن  يبحث  لذته،  عن 
هذ�  �هلل،  رحمة  يرجو  �ملوؤمن  بينما 
هي  �هلل  رحمة  �جلوهري،  �لفرق  هو 
يَن  �لَّذيِ ا  ﴿َو�أََمّ تعاىل:   قال  �جلنة، 
ُهْم  يِ  �هلَلّ َرْحَمةيِ  ي  َففيِ ُوُجوُهُهْم  ْت  �بْيَ�سَّ

يَها َخاليُِدوَن﴿ فيِ
�الآية:107[   عمر�ن  �آل  ]�سورة 
�جلامعة،  �ملعان  من  �لقيقة: 
�ملانعة، �لو��سعة، �ل�ساملة، هي رحمة 
من  �لهدف  �جلنة،  هي  وجل،  عز  �هلل 
�الإميان، و�لعمل �ل�سالح، و�ملعامالت، 
و�الأخالق، وما �إىل ذلك، هو �أن �ملوؤمن 
يرجو رحمة �هلل، و�سل للجنة، �جلنة: 

هذه رحمة �هلل عز وجل.

الكلمة الطيبة رحيق الأنبياء
ولغة  �الأنبياء  رحيق  �لطييِّب  �لكالم  �إن 
هو  �لُقّ  و�ملوؤمن  �ل�سادقني،  �ملوؤمنني 
تفكريه،  ف�سما  �لقر�آن،  بخلق  تخلَّق  من 
كلُّه  هذ�  فانعك�س  م�ساعره،  بت  وتهَذّ
على كالمه وت�رسفاته، فهو هادئ، رزين، 
طاهر�ً  موزوناً  كالماً  �إال  يلفظ  ال  وقور، 
ينهى  �أو  ياأمر مبعروف  �أن  ا  �إَمّ نقّياً، فهو 
�أو  �لنا�س،  بني  ي�سلح  �أن  ا  و�إَمّ منكر،  عن 
�لقر�آن  ه  وَجّ وقد  نافع  عمل  على  يعني 
جمال�س  عليه  تكون  �أن  ينبغي  ما  �إىل 
كثري  يف  خرَي  ال  تعاىل-  بقوله  �ملوؤمنني 
�أو  ب�سدقـٍة  �أََمـَر  مـن  �إالَّ  َو�ُهْم  َنْ من 
ه  �لنَّا�س- كما وَجّ �إ�سالٍح بني  �أو  معروٍف 
�لقر�آن �إىل وجوب �أن يكون كالمنا �سادقا 
و�إىل   ، �لقيِّ �إىل  �لو�سول  به  ير�د  موزونا 
�لبنية،  �ل�سليم  �ل�سالح  �ملجتمع  �إقامة 

�هلل  �تَّقو�  �آَمنو�  �لَّذيَن  �أَيَُّها  تعاىل-يا  قال 
�َسديد� ي�سلح لكماأعمالكم و  وقولو� قوالً 
يغفر لكم ذنوبكم و من يطع �هلل و ر�سوله 
بني  فيما  هذ�  عظيما-  فوز�  فاز  فقد 
ا  �أَمّ �الإن�سانية،  يف  �إخو�نه  وبني  �الإن�سان 
فيما بينه وبني ربيِّه، فل�سانه د�ئم �لت�سبيح 
و�لتحميد و�لتمجيد و�لدعاء، وال يدور �إال 
كر و�ل�سكر هلل، فاملوؤمن قر�آن  بكلمات �لذيِّ
و�أقو�له  �الأتقياء،  ك، �سلوكه �سلوك  متحريِّ
�أقو�ل �الأنبياء، ال غ�سب، وال ُفح�س، وال 
و�إذ� غ�سب  لغو،  وال  مبالغة،  وال  �إ�سفاف 
�النزالق  عن  وي�سونها  نف�سه  ميلك  فاإنه 
يف مهاوي �ل�سفاهة و�البتذ�ل، قدوته يف 
ذلك ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �لَّذي 
ملك قلوب �لنا�س بكالمه �لطييِّب، وقوله 
كنوز  منه  ي�ستلهم  �لَّذي  منهله  ا  �أَمّ  ، ّ �للنييِ

�لَّذي  �لكرمي  �لقر�آن  فهو  والآلئه،  �لكليِم 
اذ، وكالمه �لعذب  �سبى �لقلوب ببيانه �الأَخّ
�ل�سل�سبيل وهكذ� فاإن من طهـرت �أل�سنتهم 
و�لتوحيد،  �الإميان  بكلمة  �إال  تنطق  فلم 
�ملنكر،  عن  و�لنهي  باملعروف  و�الأمر 
يثبيِّتهم �هلل تعاىل ويوؤييِّدهم يف �لدنيا، فال 
عليهم  تق�سي  وال  �ل�رسيِّ،  رياح  تزعزعهم 
�الآخرة؛  يف  ويثبيِّتهم  ويوؤييِّدهم  �مل�سائب، 
منازلها  من  منزل  �أَوّل  �إىل  و�سولهم  منذ 
�ل�رس�ط  يجتازو�  �أن  و�إىل  �لقرب،  وهو 
يحزنون  فال  �جلنَّة،  يف  ق�سورهم  �إىل 
حني  فزع  ينالهم  وال  �لنا�س،  يحزن  حني 
و�الأمان،  �الأمن  ون  يُلََقّ بل  يفزعون، 

الم و�لطماأنينة و�لتحيَّة و�ل�َسّ

كيف تتحقق العّفة
،منها  �أمور  بعدة  �لعفة  تتحقق 
يُن�سىء  �لذي  �الإميان  حتقيق 
�ملوؤمن،  نف�س  يف  مري  �ل�سّ مملكة 
في�ستح�رس �خلوف و�لياء وتذّكر 
�هلل،  عظمة  و��ست�سعار  �الآخرة 
ويكون باعثاً على قمع �ل�سهوة يف 
�لّد  جتاوز  عن  ودرئيِها  �لّنف�س 

معاذ �هلل �إّنه ربي �أح�سن مثو�ي
مّما  فاإنه  بال�سوم؛  �لّنف�س  تربية 
وطهارة  �لقلب،  زكاة  على  يعني 
وت�سيق  تنح�رس  وبه  �لّنف�س، 
�جليل  توعية  �ل�سيطان  جماري 
�مل�سلم بتعزيز �ملنافع و�مل�سالح 
�أمر  و�لتز�م  �لعّفة،  تن�سئ  �لتي 
�ليومّية  �لياة  يف  وجل  عّز  �هلل 
بالّنو�فل  �سبحانه  �هلل  �إىل  �لتقرب 
بعد �لر�س �لعظيم على �اللتز�م 
�جلازم  و�لوقوف   بالو�جبات، 
عند �لدود و�لفر�ئ�س �أن يطالع 
�لقلب �أ�سماَء �هلل و�سفاته و�أفعاله 

�لتي ي�سهدها ويعرفها ويتقلّب يف 
وحده  �هلل  عرف  فمن  ريا�سها، 
�لنبي  باعتقاد  و�سفاته  باأفعاله 
و�ل�سحابة  و�سلم  عليه  �هلل  �سلّى 
�لكر�م ومن بعدهم من �سلف �الأّمة 
حتريف،�لتو�ّسع  غري  من  �الأخيار 
على �لّنف�س و�أخذ �ملباح؛ فالّنف�س 
بطبيعتها جمبولة على ما �أودع �هلل 
َطٍر وغر�ئز فت�رسيفها  فيها من فيِ

�ملطلوب  هو  مفيد  هو  فيما 
�نك�سار �لقلب بني يدّي �هلل تعاىل، 
و�خل�سوع  �سبحانه،  له  و�لتذلّل 
و�اللتجاء  و�لبدن  بالقول  لعظمته 
كّل  عن  �لبعد  وجل  عّز  �هلل  �إىل 
�هلل  وبني  �لقلب  بني  يحول  طريٍق 
تعاىل، وذلك ال يتحّقق وال يكون �إال 
و�ألو�ن  �ل�سّيئات،  �أنو�ع  بالبعد عن 

�ملحرمات، و�سور �ملوبقات

�خلمي�س 1 م�ر�س 2018 �ملو�فـق   لـ 14 جم�دى�لث�ن  1439ه
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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

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

4 اجلبل 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
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بي اإم دبليو تطرح اأفخم �سياراتها

الواليات  يف  دبليو  اإم  بي  معمل  بداأ 
اأفخم   "X7" باإنتاج  املتحدة 
ال�رشكة  �سيارات  واأكرب 
رباعية الدفع 

ع�ساق  دبليو  اإم  بي  اأذهلت  بعدما 
فرانكفورت  معر�ض  يف  �سياراتها 
2017 با�ستعرا�سها لـ "X7" املنتظرة، 
اأكدت ال�رشكة اأن معملها يف الواليات 
ال�سيارة  هذه  باإنتاج  بداأ  املتحدة 
ب�سكل  لطرحها  ا�ستعدادا 
 2018 اأواخر  جتاري 
اأنظار  لفت  ما  واأكرث 
املاركة  ع�ساق 
احلجم  هو  البافارية 
الكبري واملظهر االأنيق 
التي  ال�سيارة  لهذه 
غاية  مبالمح  جاءت 
الع�رشية  يف 

من  امل�سنوع  وهيكلها  والفخامة، 
اخلفيفة  املعادن  خلطات  اأحدث 
باخلطوط  تزين  والذي  واملتينة، 
احلديثة  وامل�سابيح  االن�سيابية 

والعجالت مبقا�ض 23 اإن�سا.
�سممت ال�سيارة لتت�سع لـ 6 اأ�سخا�ض 
باأحدث  جمهزة  مبق�سورة  وزودت 
من  قدر  اأكرب  توؤمن  التي  التقنيات 
الراحة والرفاهية للركاب، كاملقاعد 
الوا�سعة املك�سوة باأفخم اأنواع اجللود 
والتي ميكن التحكم بو�سعيتها ودرجة 
اأحدث  اإىل  باالإ�سافة  اآليا،  حرارتها 
الداخلية  واالإ�ساءة  التكييف  اأنظمة 
تعمل  التي  ال�سا�سات  عن  ف�سال 

من  ومتكنه  راكب،  كل  اأمام  باللم�ض 
ال�سيارة  اأنظمة  من  بالعديد  التحكم 
وم�ساهدة  املولتيميديا  واأنظمة 
اإجراء  وحتى  والتلفاز  االأفالم 

ات�ساالت الفيديو.
على  دبليو  اإم  بي  تكتم  من  وبالرغم 
اإال  ال�سيارة،  لتلك  النهائية  التفا�سيل 
اأن املعلومات توؤكد اأنها اختربتها يف 
الباردة،  املناخية  الظروف  اأ�سعب 
بنزين  مبحركات  �ستزودها  كما 
اأ�سطوانات  بثماين  قوية  توربينية 
توليد  على  قادرة  لرت،   4.4 ب�سعة 
ب�سعة  ديزل  وحمركات  ح�سانا،   445

3 لرتات وعزم 300 ح�سان.

ر�ؤية  على  قادرة  "تويوتا" اختبارية 
اجلهات الأربع ليال

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

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

فورا اإىل "ال�سحابة" على االإنرتنت.
مزود  اجلديد  املوديل  فاإن  ذلك  على  وعالوة 

احلمراء  حتت  بـاالأ�سعة  تعمل  بكامريات 
ف�سلها  ميكن  والتي  الليلية،  للروؤية 

وا�ستخدامها  ال�سيارة  عن 
م�سيا  بجولة  القيام  عند 

االأقدام.  على 
تتمتع  و

االأ�سواء ال�سبابية بالقدرة على التحول اإىل م�سابيح 
�سقف  على  املن�سوبة  "ليد"  اأ�سواء  اأما  عادية. 
اللتقاط  "فال�ض"  كـ  ا�ستخدامها  فيمكن  ال�سيارة 
بني  كبرية  مب�سافة  ال�سيارة  ومتتاز  ليال،  ال�سور 
بقيا�ض  ت�سمنها عجالت  الطريق،  و�سطح  قعرها 
حديثة  �سدمات  وممت�سات  ونواب�ض  بو�سة،   20
الدفع  رباعية  حمرك  قوة  ال�رشكة  تذكر  مل  فيما 
واكتفت بالقول اإن املحرك قد يعمل بالبنزين وقد 

يكون هجينا.

هل 
اقرتفت تويوتا 

خطاأً بالوثوق 
يف م�ستقبل 
ال�سيارات 

الهيدر�جينية؟
يف الوقت الذي تتطور فيه 
تقنيات ال�سيارات مع ملح 

الب�رش، ي�سارع رواد �سناعة 
ال�سيارات يف العامل ملواكبتها، 

االأمر الذي يجعلهم 
يطورون باإ�ستمرار من 

تقنياتهم وي�سارعون باإطالق 
اإختباريات ل�سيارات كهربائية 
بالكامل، وذلك ب�سبب �سغط 
اللوائح احلكومية امل�ستمر 
الذي ي�سعى ملركبات بدن 

عوادم.
ولكن على اجلانب االأخر 

من تلك املناف�سة املحتدة، 
تتم�سك تويوتا مبخاطرتها 
يف االإهتمام بخاليا وقود 
الهيدروجني يف �سياراتها 

امل�ستقبلية، معتمدة يف ذلك 
على اأن مبيعاتها �ستكون 

االأعلى يف االأماكن التي لن 
تتوفر فيها الطاقة الكهربية 
كم�سدر اأ�سا�سي للطاقة. ويف 
حني باعت �سانعة ال�سيارات 
اليابانية 4،000 ن�سخة فقط 

من جمموعة مرياي املعتمدة 
على خاليا وقود الهيدروجني 

منذ 2014، اإال اأنها تطمح 
لبيع 30،000 بحلول عام 

.2025
وبالرغم من اأن ن�سخة مرياي 

تاأتي ب�سعر يبداأ من 52، 
)اأي 197،000 ريال(، اإال اأنها 

تتفوق على نظرياتها الكهربية 
مبداها الذي ي�سل اإىل 505 
كيلومرت بدون احلاجة ل�سحن.

ولكن يبدو اأن ذلك التفوق 
موؤقتا، حيث اأن التطور 
يف تكنولوجيا البطاريات 
الكهربية مي�سي بخطى 

�رشيعة، فقد اأعلنت تي�سال 
موؤخرا عن موديل رود�سرت 

الذي �سيتمكن من قطع 
م�سافة 1000 كيلومرت قبل 

�سحنه مرة اأخرى.
 

ر�لز ر�ي�س لن تطلق ا�سم كولينان على 
SUV اأ�ل �سيارتها الـ

 ، روي�ض  رولز  االإجنليزية  ال�رشكة  خالفت 
املتحركة  الق�سور  ب�سناعة  املتخ�س�سة 
واململوكة من قبل ال�سانع البافاري بي ام دبليو 
اأن اأول �سيارة  ، كافة ت�رشيحاتها ال�سابقة لتعلن 
روي�ض  رولز  ا�سم  لن حتمل  اأ�سطولها  SUV يف 

. Rolls Royce Cullinan – كوينان
موقع  ن�رشها  ر�سمية  لت�رشيحات  وفقاً 

 SUVAuthority
بها  اأدىل 

ل�سيد  ا

، رئي�ض �رشكة رولز روي�ض يف   Hal Serudin
كولينان  "ا�سم   ، الهادئ  واملحيط  ا�سيا  منطقة 
�سيارة  على  �سيطلق  الذي  الر�سمي  اال�سم  لي�ض 
رولز روي�ض الـ SUV القادمة ، فهو جمرد ا�سم 

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

اجلديدة كلياً العام القادم ".

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

قيادة ذاتي لل�سيارات �ستبيعه ل�رشكات ت�سنيع ال�سيارات.
 Jalopnik موقع  ن�رشها  تي  جي  عرب  يف  لفريقنا  توفرت  واليوم 
�رشكة  قامت  حيث   ، ابل  �رشكة  من  قريبة  م�سادر  على  باالعتماد 
االإلكرتونية التي حتمل �سعار التفاح املق�سومة با�ستئجار اأر�ض يف والية 

كراي�سلر يف اأريزونا االأمريكية كانت  ُملك داميلر  ال�سابق من  يف 
�رشاكتهما ال�سابقة .

 �سركة ابل ت�ستاأجر �سيء غري متوقع 
من مر�سيد�س � كراي�سلر

 XE SV جاكوار
 Project8 

اأ�سرع �سيارة بـ 4 اأبواب يف العامل

العمليات اخلا�سة  ، والتي طورها ق�سم   8 XE SV Project جاغوار 
�سيارة  اأ�رشع  باأنها  اأثبتت   ، روفر  الند  جاغوار  الربيطاين  ال�سانع  لدى 
باأربعة اأبواب يف العامل بعد جناح ن�سختها املخ�س�سة لالإنتاج التجاري 
 12،9 البالغ طولها  االأملانية  نورد�ساليفه  نوربورغرينغ  حلبة  اجتياز  يف 
ثانية. وهذا   21،2 و  دقائق   7 قدره  قيا�سي  كم( خالل زمن   20،7( ميل 
ثانية   11 بـ  اأ�رشع   8  XE SV Project جاكوار  �سيارة  يجعل  الزمن 
تقريباً من �ساحبة الرقم القيا�سي ال�سابق ومتفوقًة بذلك على عدد من 
اأ�رشع ال�سيارات الريا�سية اخلارقة و�سيارات الكوبيه ذات البابني. يجدر 
االإ�سارة اإىل اأن �سيارة جاكوار XE SV Project 8 تعتمد على �سيارة 
ال�سيدان �سغرية احلجم XE ، وتتميز مبظهر خارجي �رش�ض مع �سادم 
اأمامي يحتوي على فتحات تهوية ك�سكل خلية النحل و�سبك اأمامي اأ�سود 
اأربعة  اللون، كما ح�سلت ال�سيارة على �سادم خلفي معدل يحتوي على 
ال�سيارة  وزودت  مزدوج،  ب�سكل  موزعة  الت�سميم  دائرية  للعادم  خمارج 

بجناح خلفي �سخم.
 V8 8 على حمرك XE SV Project ميكانيكياً تعتمد �سيارة جاكوار
�سعة 5 لرتات مع �سوبرت�سارجد يولد قوة 592 ح�سان )600 ح�سان اأوروبي 
 8 من  اأوتوماتيكي   Quickshift )جري(  ترو�ض  ب�سندوق  يت�سل   ،)PS
�رشعات، لتت�سارع هذه ال�سيارة التي تعمل بنظام دفع رباعي للعجالت 
من 0 اإىل 96 كم/�ض )60 ميل/�ض( يف 3.3 ثانية وتبلغ �رشعتها الق�سوى 

321 كم/�ض.  



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�شحب  

SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

الكاميرا  والتركيب  السمعي البصري
 تقنيات  التحرير الصحفي  بالعربية والفرنسية
التحرير للواب  والوسائل االلكترونية

تقنيات التصحيح الصحفي  باللغتني العربية والفرنسية 
السكريتارية الرقمية
 األرشيف والتوثيق
 اإلعالم اآللي و احملاسبة

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

 فرص العمل  هي اليوم  صعبة
 لكن إميانكم بالتكوين املتواصل 
يجعلكم مؤهلني  القتحام
عالم الشغل بكل قوة 
 ذلك أن  أرباب العمل 
 اليوم يشترطون

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

أجهزة آبل حتت تصرفكم طيلة مدة التكوين
أساتدة  جامعيون يشرفون على تأهيلكم  

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

عنوان واحد  أمامكم  هو انفست البلوس
بشارع 92سيلفيان فوراستي املرادية
التسجيالت مفتوحة  كل أيام السنة 

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900
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في�شبوك تك�شف عن خططها لتوفري الإنرتنت املجاين حول العامل
مدى  على  في�سبوك  �رشكة  طرحت 
العديد  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات 
من املبادرات لتوفري اإنرتنت جماين 
يف املناطق املختلفة بجميع اأنحاء 
خالل  ال�رشكة  اأعلنت  وقد  العامل 
 ،2018 للجوال  العاملي  املوؤمتر 
اإنرتنت  توفري  نيتها  عن  برب�سلونة، 
جميع  يف  الريفية  للمناطق  جماين 
ال�سلكية  تقنية  عرب  العامل  اأنحاء 
تقنية  وهي  ترياغراف«،  ت�سمى« 
تقوم  بل  فح�سب،  االت�سال  توفر  ال 
على  وتعمل  �رشيع،  ب�سكل  بذلك 
اختباره  يجري  الذي  ذاته  الرتدد 
اجليل  ل�سبكات  امل�سغلني  قبل  من 

اخلام�س 5G للجوال.
م�ساريع  على  ال�رشكة  �ستعتمد  كما 
 «  Infra« �سبكة  مثل  اأخرى 
بني  تعاون  وهو   )TIP( لالت�ساالت 
�رشكات �سناعة التكنولوجيا لت�رشيع 
يف  لالإنرتنت  التحتية  البنى  تطوير 

املناطق الريفية. اأما الثانية فت�سمى 
وهي   »OpenCellular« حمطة 
حم�سنة  منخف�سة  طاقة  قاعدة 
للمناطق املحرومة يف جميع اأنحاء 

العامل.
هذه  جميع  تنفيذ  اأجل  ومن 
اأن  لفي�سبوك  ميكن  ال  امل�ساريع، 
تعمل مبفردها، لذلك اأعلنت عمالق 
�سبكات التوا�سل عن �رشاكات جديدة 
اجلهود  وترية  من  ت�رشع  اأن  ميكن 
وقال  اأهدافها  حتقيق  يف  املبذولة 
الهند�سة  ق�سم  رئي�س  باريك،  جاي 
خالل  في�سبوك،  يف  التحتية  والبنية 
اجتماع عقد يف بر�سلونة، اإن �رشكة 
 Sprint»و ،« China Unicom«
»، و«Telenor«، هي اأحدث �رشكات 
الطريان التي ان�سمت اإىل م�رشوع » 
واأن   ،)TIP( لالت�ساالت    «  Infra
امل�رشوع منا االآن اإىل اأكرث من 500 
ع�سو«، وهذا ما يدل على اأن العديد 

من ال�رشكات امل�ستثمرة يف م�رشوع 
)TIP( �ستتعاون اأي�سا مع في�سبوك 
»ترياغراف«  مثل  نظم  لدعم 
بهدف   ،»OpenCellular»و
توفري االنرتنت جلميع املناطق ذات 
اأنحاء  جميع  من  ال�سعيفة  ال�سبكة 

العامل.

من  يت�سح  كما  اأنه  باريك  واأكد 
في�سبوك  فاإن  التطورات،  هذه 
�سبكات  مع  بالعمل  ملتزمة  �ستظل 
للم�ساعدة  وامل�سغلني  االت�ساالت 
ما  �سخ�س  مليار   3.8 ربط  يف 
االت�سال  على  قادرين  غري  يزالون 

باالإنرتنت.

 اري�س  تطرح هاتفها   
ب�سعر 17.500.00 دينار

 » اري�س« تك�شف  عن هاتفها 
اجلديد فوك�س  ايرنجي

 اآبل توفر اأداة لت�شجيل الدخول
 املوحد على الإنرتنت

ك�سفت �رشكة »اري�س«  عن هاتفها اجلديد »فوك�س ايرنجي« 
الذي مت ت�سميمه وفق ت�سميم فريد من نوعه حيث مت طرحه 
ب�سعر 17.500.00 دينار  واأو�سح البيان ال�سادر اأول  اأم�س عن 
ال�رشكة و ت�سلمت يومية  »الو�سط » ن�سخة منه اأن هذا الهاتف  
اجلديد مت طرحه على املوزعني  ونقاط البيع التابعة لها عرب 
كامل الرتاب الوطني  واأ�سار ذات البيان اأن الهاتف اجلديد مت 
طرحه بثالث  الوان اأ�سود، ذهبي،و موكا ومت  تزويده ب�سا�سة 
فائقة الدقة ب 5 بو�سة  حيث ميكن التمتع بخ�سائ�سه من اأي 
على  االعتماد  كما مت  اري�س   تكنولوجية  بف�سل  وهذا  زاوية 
ذاكرة  و   اوكتي  1 جيقا  وبذاكرة   . دي   2.5 اأندرويد   نظام 
عدد  بتخزين  مل�ستعمليه  ت�سمح   اوكتي  جيقا  ب8  داخلية 
هائل من ال�سور والفيديوهات والعديد من املحتويات بنظام 

اأندرويد 7.0 الذي يفتتح عامل من الفر�س اجلديدة.
غلقه   و  فتحه  باإمكانية  اجلديد  الهاتف   تزويد  مت  كما   
باالعتماد على الب�سمة وهذا بطريقة  �سهلة و �رشيعة جدا من 
اأي�سا ببطارية 4000 ميقا هرت  وكامريا  جهة وكذا  تزويده 
خلفية ب 13+ 8 ميقابيك�سل  ناهيك عن كامريا اأمامية ب 5 

بيك�سل .
�سمرية بوجلطي

ك�سف موقع متخ�س�س يف االأخبار التقنية عن وجود �سيفرات 
برجمية يف نظام الت�سغيل »iOS 11.3« بيتا، يلمح الإمكانية 
�سبكة  على  املرور  كلمات  الإدارة  اأداة  اآبل  �رشكة  اإطالق 

االإنرتنت.
اآبل  توفر  اأن  املتوقع  فمن   ،»9to5Mac« ملوقع  ووفقا 
 »iCloud« ح�ساب  على  تعتمد  جديدة  اأداة  مل�ستخدميها 
الدخول  ت�سجيل  بيانات  بتخزين  ت�سمح  بهم،  اخلا�س 
ال�ستخدامها الحقا اأثناء ت�سفح املواقع دون احلاجة لكتابة 
اإىل  الو�سول  اإذن  املواقع  االأداة  و�ستمنح  يدويا،  �سيء  كل 
ا�سمك  ذلك  ي�سمل  ورمبا  ال�سخ�سية«،   iCloud »بيانات 

وعنوان بريدك االإلكرتوين.
اأن  اإال  ر�سميا،  امليزة  هذه  طرح  موعد  املوؤكد  غري  ومن 
توفري اآبل اأداة لت�سجيل الدخول املوحد مل�ستخدمي اأجهزة 
Apple TV، والتي تعتمد اأي�سا على ح�ساب امل�ستخدم يف 
iCloud، يرفع من احتمال اإطالق امليزة ذاتها مل�ستخدمي 

 .»11.3 iOS« الن�سخة النهائية من

 خطاأ برجمي يف تويرت يوؤدي 

حلجب بع�س احل�شابات
ت�سّبب خطاأ برجمي يف �سبكة تويرت االجتماعية بحجب بع�س احل�سابات واالإ�سارة اإليها 

.Buzzfeed يف بع�س البلدان، وذلك ح�سب تقرير ن�رشه موقع Withheld على اأنها

حيث  �سبب،  دون  ح�ساباتهم  بحجب  امُل�سّغر  التدوين  �سبكة  م�ستخدمي  بع�س  وتفاجئ 

و�سل عدد امُلت�رّشرين الأكرث من 20. وبعد حماوالت لالت�سال بتويرت لفهم ال�سبب، اأّكد اأحد 

امل�سوؤولني اأن امل�سكلة برجمية ويعمل امُلهند�سون يف الوقت الراهن على حلّها ال�ستعادة 

كل �سيء لو�سعه الطبيعي. وقامت ال�رشكة موؤّخًرا بالكثري من اخلطوات لت�سحيح امل�سار 

بعدما اأّكد رئي�سها التنفيذي اأن ال�رشكة �ستُغرّي من �رشوط اال�ستخدام لتزداد �رشامة �سد 

اأي �سخ�س ي�ستغّل ح�سابه الإزعاج ح�سابات اأُخرى. كما قامت باإيقاف توثيق احل�سابات 

من اأجل مراجعة ال�رشوط. ويف ذات الوقت، تعّر�ست الإحراج بعدما اأوقف اأحد موّظفي 

الدعم الفّني فيها ح�ساب الرئي�س االأمريكي لفرتة ق�سرية.

اآبل �شتنهي الإ�شتحواذ على 
تطبيق �شازام ال�شبوع القادم

جعل  االأيام  هذه  املو�سيقى  خدمات  بني  امل�ستعل  التناف�س 
املو�سيقية  خدمتها  لدعم  كبرية  بخطوة  القيام  يف  تفكر  اآبل 
Apple Music وهي اال�ستحواذ على تطبيق �سازام ال�سهري 

للتعرف على املو�سيقى .
وبح�سب م�سادر موقع تك كران�س التقني ال�سهري فاإن ال�رشكتني 
انهوا كل �سيء وينتظر ان يتم توقيع االتفاق يف بحر اال�سبوع 
مليار  من  ال�سفقة  قيمة  تقرتب  ان  املتوقع  من  املقبل حيث 
بحث  اأ�سبه مبحرك  فهو  التعريف  عن  غني  التطبيق   . دوالر 
هو  ماعليك  فكل  فعاًل  كذلك  يكن  اإّا مل  للمو�سيقى  خم�س�س 
ت�سغيل جزء او مقطع مو�سيقي من اي اأغنية اأو برناجن اأو فيلم 
لينقلك اإليها مبا�رشة خالل ثواين معدودة حيث ميلك التطبيق 

. iOS مئات مالئيني التحميالت على اندوريد و
جداً  مفيدة  �ستكون  اخلدمة  اأو  امليزة  هذه  مثل  اإ�سافة 
مل�ستخدمني تطبيق ابل للمو�سيقى او حتى للم�ساهد ال�سوتي 
�سريي وطبعاً اال�ستحواذ املبا�رش يخت�رش طريقاً طويلة على 

�رشكة اآبل . تطبيق Outings من مايكرو�شوفت 
لكت�شاف الأماكن عند ال�شفر

ل�رشكة  والتابع   Garage العمل  فريق 
تطوير  يف  يُبدع  ما  دائًما  مايكرو�سوفت 
تطبيق  املثال  �سبيل  على  منها  التطبيقات، 
 Next Lock Screen ال�سا�سة  قفل 
تطبيق  و  مايكرو�سوفت  الن�رش  وتطبيق 
Engkoo، وجميعها تطبيقات مفيدة ومهمة 
 Outings لكل م�ستخدم، جديد التطبيقات
من   .iOS و  اأندرويد  من  كٍلٍ  على  واملتاح 
ناحيته ي�سمح التطبيق للم�ستخدم باكت�ساف 
تاريخية  مواقع  �سواء  ال�سفر،  عند  االأماكن 
اجلغرافية  ومعاملها  املدينة  احلياة  او 
اإىل ذلك، ف�ساًل عن دعمه  واحل�سارية وما 

اإليها يف وقت  للو�سول  البحث  نتائج  حلفظ 
وطبًعا  االآخرين.  مع  م�ساركتها  اأو  الحق 
يُقّدم التطبيق �سور عالية اجلودة لالأماكن، 
مع خيار ت�سييق عملية البحث، فمثاًل لو اأراد 
امل�ستخدم اأن يزور اأحد املعامل التاريخية، 
فعليه حتديد هذا التبويب قبل عملية البحث 
التاريخية يف  ال�ساملة لتظهر جميع املعامل 
املكان، او الوجهة املق�سود زيارتها. اأخرًيا 
تطبيق Outings متاح حالًيا ب�سكل حمدود 
 ،  iOS على  حتميله  ميكنك  للم�ستخدمني، 
يف   APK اأو حتميله مبلف  اندرويد  وعلى 

اأندرويد.

العمالق  كندور اليكرتونيك�س

املرة الثالثة على التوايل 
يف موؤمتر العاملي املوبايل 

برب�شلونة
ك�سف العمالق اجلزائري واالفريقي “كوندور” الكرتونيك�س 
يف  التوايل  على  الثالثة  وللمرة  الر�سمية  م�ساركته  عن 
املوؤمتر العاملي للموبايل برب�سلونة يف الفرتة املمتدة من 
26 فيفري واىل غاية الفاحت مار�س املقبل، وذلك يف اإطار 
اخلارجية   واالأ�سواق  العامل  نحو  التو�سع  ل�سيا�سة  تنفيذه 
ح�سب البيان ت�سلمت الو�سط ن�سخة منه و�سيعر�س العمالق 
خالل  من  املعر�س  يف  منتوجاته  اجلزائري  االلكرتوين 
جناحه الذي تبلغ م�ساحته 100 مرت مربع، وذلك اإىل جانب 
اأكرث من 200 دولة خمتلفة،  اآخر قدموا من  3000 عار�س 
واأحدث  جديدة  مفاجاآت  عن  “كوندور”  �سيك�سف  حيث 
البيان  واأ�سار  ح�رشي،   ب�سكل  املعر�س  هذا  يف  منتجاته 
و�سيمكن جناح “كوندور” يف املعر�س للزوار من اكت�ساف 
اأحدث ابتكاراته، املزودة باآخر ما تو�سلت اإليه التكنولوجيا 
اجلودة  �سهادات  على  جميعها  واحلا�سلة  هذا،  يومنا  يف 
واالأمان الدوليتني، حيث �ستكون جميع منتجات “كوندور” 
معرو�سة يف جناحه بال�سالون، مبا يف ذلك اأحدث هواتف 
العمالق اجلزائري “األور اأم 2” الذي مت اإطالقه يف جانفي 
اأكرب  للموبايل  العاملي  بر�سلونة  �سالون  ويعترب  املا�سي، 
جتمع يلتقي فيه م�سنعو الهاتف النقال حول العامل، وحتمل 
اأف�سل”.   م�ستقبل  اأجل خلق  “من  �سعار  ال�سنة  هذه  طبعة 
�سمرية بوجلطي



م�صر

خالل  �صهر جانفي املن�صرم

 

اأجراها  التي  املحادثات  و�سمحت 
وفدي  بني  والأ�سغال  الدولتني  رئي�سا 
بتبادل  وتركيا  للجزائر  البلدين  
والدويل  القليمي  للو�سع  التحليل 
الأو�سط  ال�رشق  مبنطقة  ل�سيما 
توجت  و  وال�ساحل  العربي  واملغرب 
بالتوقيع  للجزائر  اردوغان  زيارة 
تعاون  و  �رشاكة  اتفاقات  �سبع  على 
بح�سور  وقعت  تفاهم  مذكرات  و  
الوزير الأول احمد اأويحيى و الرئي�س 
ال�سياحة  قطاعات  تخ�س   و  الرتكي 
والفالحة  والثقافة  واملحروقات 

والطاقة وكذا الدبلوما�سية. 

ال�سوؤون  وزير  وقع  ال�ساأن,  هذا  يف  و 
م�ساهل  القادر  عبد  اخلارجية, 
كافوزاأغلو,  ميفلوت  الرتكي   ونظريه 
على مذكرة تفاهم وتعاون بني املعهد 
الدولية   للعالقات   الديبلوما�سي 
بوزارة  الدبلوما�سية  والكادميية 
اخلارجية الرتكية ,ويف جمال التعاون 
اتفاق  على  التوقيع  مت  ال�سياحي, 
تعاون يف ال�سياحة. ومت اأي�سا  التوقيع 
الرتاث  لتثمني  تعاون  بروتوكول  على 
الثقايف امل�سرتك بني اجلزائر وتركيا  
اإىل جانب  مذكرة تفاهم وتعاون يف 
على  التوقيع  مت  كما  الفالحة  جمال 
�سطيف  جامعة  بني  تعاون  بروتوكول 
واملعهد الرتكي لتطوير  اللغة الرتكية 

باجلزائر. 

على  التوقيع  مت  الطاقة  جمال  يف  و 
جممع  بني  وتعاون  تفاهم  مذكرتي 
الرتكية  وال�رشكة  �سوناطراك  
الرتكيتني  ال�رشكتني  مع  و  بوتا�س 
خالل  مت  و  »بيغان  و  »روني�سون�س« 

اعمال  لرجال  ملتقى  عقد  الزيارة 
ل�سبل  التطرق  خالله  مت  البلدين 
تعزيز  ال�ستثمار الثنائي و رفع حجم 
و  البلدين  بني  التجارية  املبادلت 

التي تقارب ال4  مليار  دولر

العدد : 4574/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�صا €1
www.elwassat.com
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الرئي�س الرتكي ينهي زيارته الر�سمية اإىل اجلزائر  
اأنهى الرئي�س الرتكي، رجب طيب اأردوغان، اأم�س  االأربعاء زيارته الر�صمية اإىل اجلزائر التي دامت ثالثة اأيام، بدعوة من رئي�س  اجلمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ،وكان يف 

توديع الرئي�س الرتكي باملطار الدويل هواري بومدين، رئي�س جمل�س االأمة،  عبد القادر بن �صالح مرفوقا بالوزير االأول، اأحمد اأويحيى و عدد من اأع�صاء  احلكومة ،وخالل 
هذه الزيارة حتادث الرئي�س الرتكي مع رئي�س اجلمهورية عبد العزيز  بوتفليقة و ا�صتقبل عددا من كبار امل�صوؤولني اجلزائريني.  

اإعدام 5 اأ�سخا�س من عائلة واحدة

وفاة 240 �سخ�سا واإ�سابة 2633 اآخرين بجروح 

ال�سلطات امل�رشية,  نفذت 
 5 بحق  الإعدام  حكم 
واحدة  عائلة  من  اأ�سخا�س 
لإدانتهم  �سيدتان,  بينهم 
بدلتا  طفلة  وقتل  بخطف 
اأمني  م�سدر  وقال  النيل 
مب�سلحة ال�سجون امل�رشية, 

اإنه مت  تنفيذ حكم الإعدام 
من  نهائي  ب�سكل  ال�سادر 
�سد  النق�س,  حمكمة  قبل 
�سيدتان  بينهم  اأ�سخا�س   5
لتهامهم  واحدة  عائلة  من 
منذ  طفلة  وقتل  بخطف 

عام 2013.

مف�سال  امل�سدر,  واأ�ساف 
اإدارة  اأن  ا�سمه,  ذكر  عدم 
بعد  احلكم  نفذت  ال�سجون 
امل�رشي  الرئي�س  ت�سديق 
املا�سي  الأ�سبوع  عليه 
العمومي  طنطا  ب�سجن 
الغربية,  حمافظة  يف 

حكم  تنفيذ  اأن  اإىل  واأ�سار 
وكيل  بح�سور  كان  الإعدام 
وماأمور  العام,  النائب  عن 
وطبيب ال�سجن, ومت اإر�سال 
للم�رشحة,  املتهمني  جثث 
اإىل  لت�سليمها  متهيدا 

ذويهم.

حتفهم  �سخ�سا    240 لقي 
اآخرون    2633 واأ�سيب 
حادث   1944 يف  بجروح 
مرور �سجل على امل�ستوى 
�سهر  خالل  الوطني, 

ح�سب  املن�رشم,  جانفي 
اأم�س  اأوردها  ح�سيلة 
الوطني  املركز  الأربعاء, 
للوقاية والأمن عرب الطرق, 
اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح 

من  جانفي  ب�سهر  مقارنة 
ح�سيلة   فاإن   2017 �سنة 
ال�سنة  من  ال�سهر  ذات 
»ارتفاعا«   عرفت  اجلارية, 
ب  قدر  احلوادث  عدد  يف 

 1,07 ب  و  باملائة    2,32
اجلرحى  عدد  يف  باملائة 
ت�سجيل  مت  حني     يف   ,
»انخفا�س« يف عدد  القتلى 

قدر ب 1,07 باملائة.

غرداية 

دورة تكوينية يف ترميم البنايات القدمية 
ي�ستفيد حوايل ع�رشين �سابا من ولية غرداية 
من دورة تكوينية يف مهن ترميم و اإعادة تاأهيل 
ترميم  اأ�سغال  لبعث  حت�سبا  القدمية  املباين 
بالإنهيار  املهددة  القدمية  املباين  تهيئة  و 
الأربعاء  اأم�س  علم   , ح�سبما  ميزاب  بق�سور 

من مديرية الثقافة.
تبادر  التي  التكوينية  الدورة  هذه  تهدف  و 
لبني  الأمل«   « ال�سبانية  اجلمعية  بتنظيمها 

يزقن بالتن�سيق مع ديوان حماية وادي ميزاب 
وترقيته وكذا املعهد الوطني املتخ�س�س يف 
م�ساعدية«  ال�رشيف  »حممد  املهني  التكوين 
لغرداية و تدوم اأ�سبوعا كامال اإىل اإعادة تاأهيل 
املهن املعمارية ملنطقة وادي ميزاب و مواد 
 « اجلب�س  و  احلجر  ل�سيما  املحلية  البناء 
تيم�سمت« و كذا اخل�سب امل�سنوع من جذوع 

اأ�سجار النخيل , 

مع�صكر 

4 قتلى يف حادث مرور ببلدية تيغنيف
اآخر  واأ�سيب  حتفهم  اأ�سخا�س  اأربعة  لقي 
بالطريق  وقع  مرور  حادث  يف  بجروح 
الولئي رقم 12 بني بلديتي تيغنيف و�سيدي 
لدى  الأربعاء  اأم�س  علم  ح�سبما  قادة 
املكلف بالإعالم مبديرية احلماية املدنية 

لولية مع�سكر.
اأن  مهني  طاهر  الأول  املالزم  واأو�سح 
من  الثامنة  ال�ساعة  حوايل  وقع  احلادث 
»العالملة«  دوار  قرب  الثالثاء  اأم�س  م�ساء 
عجلة  انفجرت  عندما  تيغنيف  ببلدية 

�سيارة كان على متنها ال�سحايا وا�سطدمت 
نف�س  واأ�سار  الطريق,  حافة  على  ب�سجرة 
حتفهما  لقيا  وطفل  امراأة  اأن  اىل  امل�سدر 
رجالن  لفظ  بينما  احلادث  مكان  يف 
اإىل م�سلحة  اأنفا�سهما الأخرية بعد نقلهما 
مبدينة  اجلراحية  الطبية  الإ�ستعجالت 
تيغنيف , ول تزال امراأة تتلقى العالج بنف�س 
بليغة. لإ�سابات  تعر�سها  بعد  امل�ست�سفى 
لبلدية  الوطني  الدرك  م�سالح  فتحت  وقد 

تيغنيف حتقيقا يف مالب�سات احلادث.

  موقف ...
دوما  هناك  طرفني  بني  خ�صومة  كل  يف 
بني  الهوة  جت�صري  الو�صع،و  الإنقاذ  فر�صة 
قراءة  ميكن  الزاوية  هذه  النزاع،من  طريف 
نقابة  قررته  الذي  االإ�صراب  عن  التخلي 
من  بداية  جت�صيده  يف  بداأت  ،و  الكنابا�صت 

نهار اليوم.
اأولوية االأولويات جتاوز البحث عن املنت�صر 
اأن  كادت  التي  العظام  تك�صري  معركة  يف 
الو�صاية  بني   الياب�س  و  االأخ�صر  على  تاأتي 
اأن  ميكنه  ال  التجاوز  هذه  لكن  النقابة  و 

على  امل�صتقاة  الدرو�س  جتميع  اإعادة  ين�صينا 
هام�س املدة التي ا�صتغرقها االإ�صراب.

كنا نقف جميعا على اأبواب �صنة بي�صاء وهو 
خيار انتحاري و �صتكون له عواقب يف غاية 
تراجع  اأن  الرتبية  وزارة  على  اخلطورة، 
طريقتها يف اإدارة املطالب املرفوعة اإليها من 
طرف جميع النقابات حتى تلك التي رف�صت 

االإ�صراب من الوهلة االأوىل.
البداية ،و  كان ميكننا تفادي االإ�صراب منذ 
التالميذ  اأخرجت  التي  اال�صطرابات  جتنب 

عالمة  األف  طرح  من  البد  هنا  و  لل�صارع 
الدفع  يف  تورطت  التي   اجلهة  عن  ا�صتفهام 
ما  ذاك  و  هذا  فوق  ال�صارع،  اإىل  بالتالميذ 
الذي جعل من قطاع الرتبية اأكرث القطاعات 
بني  املا�صية،  ال�صنوات  مر  ،على  ا�صطرابا 
طريف هذه املعادلة �صيكون من الطبيعي فتح 
ور�صة نقا�س جدية حول كيفية اإبعاد القطاع 
هي   ،لي�صت  نوعها  كان  مهما  التجاذبات  عن 
املرة االأوىل التي يو�صع فيها القطاع بني فكي 

كما�صة حيث تت�صلب الوزارة الو�صية 

و تت�صدد النقابات وبني اجلهتني و�صع مزيد 
جيل  م�صتقبل  اأمام  املنيعة  ال�صدود  من 
حقيقية  تنمية  حتقيق  ميكن  كامل،هل 
العبث  ..هو  الرتبية  قطاع  ا�صتقرار  بدون 
خلطورة  �صليم  تقدير  عدم  بعينه...و 
االأو�صاع و لعمق القلق و التوج�س الذي خّيم 
االآالف  مئات  معهم  و  التالميذ  اأولياء  على 
ا�صتغرقها  التي  املدة  طيلة  املوظفني   من 
الذي  العقل  �صوت  لوال  االأخري  االإ�صراب 

انت�صر يف النهاية.

اإىل اللقاء يف الإ�سراب القادم

وداد احلاج:

وفاة املفكر العراقي فالح عبد اجلبار نتيجة نوبة قلبية 
فالح  العراقي  الجتماع  عامل  اأ�سيب 
اأثناء  حادة  قلبية  بنوبة  اجلبار  عبد 
الأقمار  عرب  مداخلة  يف  م�ساركته 
لقناة  تلفزيوين  برنامج  يف  ال�سناعية 
دفع  الذي  الأمر  الأمريكية  احلرة 
الطاقم  من  امل�ساعدة  طلب  اإىل  به 

الت�سوير,  اأوقف  الذي  الربنامج 
جناح  على  املعني  نقل  مت  وقد  هذا 
اجلامعة  م�ست�سفى  اإىل  ال�رشعة 
اأن  اعتبار  على  ببريوت  الأمريكية 
املداخلة متت من العا�سمة اللبنانية.
الدكتور  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  هذا 

اأبرز علماء  فالح عبد اجلبار من بني 
اإ�ستغل  العراقيني  الجتماع  علم 
لندن  جامعة  يف  حما�رش  كاأ�ستاذ 
 72 ناهز  عمر  عن  املنية  لتوافيه 

�سنة.
يحي عواق 

امل�صرح الوطني اجلزائري  »حمي الدين با�صطارزي«

اإطالق جائزة م�سطفى كاتب للدرا�سات 
اأعلن امل�رشح الوطني اجلزائري 
عن  با�سطارزي«  الدين  »حمي 
جلائزة  الأوىل  الطبعة  اإطالق 
للدرا�سات  كاتب  م�سطفى 
وفقا  اجلزائري  امل�رشح  حول 

للم�رشح  الإلكرتوين  للموقع 
»ال�سنوية«  وتتوجه هذه اجلائزة 
للباحثني واملهتمني بالفن الرابع 
اجلن�سيات«  كل  »من  اجلزائري 
وهذا بهدف »دعم البحث« وفتح 

املجال اأمام الدار�سني ل«ر�سد 
اجلزائرية  الركحية  التحولت« 
يف  والتحقيق«  »اجلمع  وكذا 
امل�رشح  واملمار�سة يف  املنجز 

اجلزائري.
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