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�س7ا�صتنكر ت�صنيف اجلزائر كمنطقة خطر ،مرموري :

اإجراءات  لت�ضهيل احل�ضول على التاأ�ضرية ال�ضياحية

املدير العام مل�صرف ال�صالم باجلزائر نا�صر حيدر لـ"الو�صط "

التمويالت بلغت 55 باملائة ،املداخيل 44 باملائة  

 �س3

�س24

 �صراعات موؤجلة بني خمتلف 
القيادات مع قرب املوؤمتر

ملــــــف الرئا�ضـــــــيات يهـــــدد 
حم�س بالنق�ضام مرة اأخرى

يا�سني بن جاب اهلل املدير العام لل�سركة الوطنية للنقل بال�سكك احلديدية

127 مليار دينار للتكفل بقطاع النقل بال�سكك احلديدية
�س3

�س24�س24

ال�صريط احلدودي بربج باجي خمتار/ن.ع.6مدير الرتبية بالبويرة يك�صف

اكتــــــــ�ضاف مــــــخباأ 
يحوي ذخرية ُتقدر 

 بـ)280( طـــــلقة
 عيار 23 مـلم

.   68 مليارا �صرفت و95 مليارا املتبقية �صنخ�ص�صها لطلب قطار ي�صري ب�صرعة 220 كلم/�صا
وزارة الدفاع الوطني

الفريق قايد �ضالح 
يف زيارة لأكادميية 

�س5�س2�ضـــر�ضــــــــال

�س4

�س3

�س3

�س3

 حزب العمال يرا�صل  
رئي�س اجلمهورية

 تعزيبت: من امل�ضتبعد
 اأن يتم جتاهل مبادرتنا 

رباعني من اجللفة

تو�ضيع �ضالحيات 
البلديات اأولوية 

انتخاب براهيمي حممد رئي�صا 

تاأ�ضـــيــ�س الأكـــــادميــــية 
الـــــــوطنــــــية للمـــــواطنـــة 
وتعزيز الوحدة الوطنية
اإلغاء بع�س املواد �صيخّلف ندرة 

حادة، مهماه بوزيان:

50 باملائة من املنتجات 
املعلق ا�ضتريادها عار 

على امل�ضوؤولني
يحتجون بجهلهم لإجراءات 

الت�صريح اجلمركي 

هكذا يتحايل " �ضغار 
املهربني" لتمرير العملة 
عرب مطار هواري بومدين

ال�ضروع يف اإجناز 698 م�ضروعا �ضياحيا من اأ�ضل 1882 مربجمة
تن�ضيب حمافظة خا�ضة لتنظيم �ضالون ال�ضياحة و الأ�ضفار

اأتباع اأبوجرة ينتظرون مقري يف منعرج اخلطاأ ..



وزير  نائب  �صالح،  ڤايد  �أحمد  �لفريق  يقوم 
�لوطني  �جلي�ش  �أركان  رئي�ش  �لوطني،  �لدفاع 
�ل�صعبي، �ليوم �لأحد 04 مار�ش 2018، بزيارة 
ل�رش�صال  �لع�صكرية  �لأكادميية  �إىل  عمل 

"�لرئي�ش �لر�حل هو�ري بومدين".
�لزيارة �صت�صكل �صانحة لل�صيد  �لفريق لتقييم 
مدى تطبيق بر�مج �لتكوين بالأكادميية، وعقد 
لقاء توجيهي مع �إطار�ت وطلبة هذه �ملوؤ�ص�صة 

�لتكوينية �ملرموقة.

ن�رش  على  يومان  مير     مل 
حول  ملو�صوع  )�لو�صط( 
�أولد  �حتاد  فريق  معاناة 
من  �لت�صول  و�عتماده  نايل 
�ملو�صم  يف  مقابالته  �جل 
ثمن  يجد  مل  حيث  �حلايل 
نظر�  و�لتنقل  �ملبيت 
�لدعم  على  ح�صوله  لعدم 
��صتجاب  ، حتى  و�مل�صاندة 
قنفاف  حمانة  �جللفة  و�يل 
طرف  من  �ملوجه  للند�ء 
وقام  و�لأن�صار  �لفريق 
 200 قدرها  معونة  بتقدمي 
مائتي مليون �صنتيم يف لقاء 
طاقم  ح�رشه  �لولية  مبقر 

للفريق  و�لإد�ري  �لتقني 
�ملبادرة  وهي  و�لالعبني. 
كبري�  ��صتح�صانا  لقيت  �لتي 
يف �نتظار �لتفاتة �أخرى من 
ومديرية  �لولئي  �ملجل�ش 
�لتي  و�لريا�صة  �ل�صباب 
طموح  عن  بعيدة  ماز�لت 
و�لريا�صيني  �لريا�صة  و�أمال 
�لو�يل  �أ�صاد  وقد   . بالولية 
يف كلمته �لتوجيهية بجريدة 
ملعاناة  نبهته  �لتي  �لو�صط 
�لفريق مع تاأكيده على �نه يف 
خدمة �لريا�صة و�لريا�صيني 
ب�رشط �حل�صول على مر�تب 

م�رشفة .

ب�صبب  مزريا  و�صعا  يع�صن  �لرتبية  مبديرية  موظفات 
�لتهمي�ش و�حلقرة وحماولة تقزميهن رغم �أن لهن خربة 
متتد من ع�رشون �إىل ثالثون �صنة ومنهن من �أحلن على 
�لتقاعد وعملن فرتة 35 �صنة ومل ي�صتفدن من �لرتقية 
�و �لتاأهيل غري �آخذة مديرية �لرتبية بالتعليمة �لوز�رية 
�لتي توؤكد على ترقية �ملوظف �آليا كل خم�ش �أو ع�رش 
در��صتهن  �أكملن  من  هناك  �أن  من  وبالرغم   ، �صنو�ت 
�جلامعية ومتح�صالت على �صهاد�ت عليا مع �أن هناك 
لكن  �ملنا�صب  بع�ش  برتقية  ي�صمح  �صنوي  خمطط 
يتعمد  من  �ملوظفني  م�صلحة  يف  يتعمد  من  هناك 
يف  �لبزن�صة،  بغر�ش  �خلارجية  للم�صابقة  توجيههم 
حني هناك تالعب يف �لعملية �إذ ��صتفاد  موظفون من 
�لرتقية و�لتاأهيل على �أ�صا�ش �ل�صهادة و�لأقدمية يف �آن 

و�حد ؟
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ر�ؤية من الواقع
�ملتجول يف مدننا يالحظ �لعديد من �لظو�هر �لتي 
باأكملها  �صو�رع  جند  �لعام،حينما  �ملنظر  �صوهت 
وممر�ت للر�جلني و�لأر�صفة ،حمتلة من طرف �لباعة 
�صو�ء كانو� �أ�صحاب �ملحالت �لتجارية �أو �ملتجولون 
و�ملو�صميون و كر��صي �ملقاهي �لتي �نت�رشت ب�صفة 
�أ�صبحت  وقد  �ملو�طن؛  �أقلقت  درجة  �إىل  ع�صو�ئية 
�ذ  �ملو�طنني  يوؤرق  يومي  م�صكل  �ملو�زية  �لتجارة 
يجدون �صعوبة يف �ملرور من تلك �لفو�صى ،كما باتت 
فتياتنا عر�صة للتحر�ش و�صماع �لكلمات �لبذيئة وهي 
�أمور وقفنا عليها يف �أكرث من مدينة وولية.وهنا يطرح 
دور �ل�صلطات �ملحلية �لتي �أثبتت ف�صلها يف �لتعامل 
�لولة  تدخل  و�أ�صبح   ، ��صت�رشت  �لتي  �لظاهرة  مع 
وم�صالح �لأمن و�لبلدية �رشورة ملحة لإيجاد حل لها 

و�لتعامل معها ب�رش�مة.و�لغريب يف �لأمر �أن برنامج 
حمالت �لرئي�ش �لتي ر�صدت لها �أمو�ل �صخمة وبنيت 
منها �لآلف مبا يعرف مئة حمل يف كل بلدية ماز�لت 
و�لعهر  لل�صكر  �ملنحرفون  ��صتغلها  و�أخرى  مغلقة، 
و�لباقي حتولت �إىل ماأوى للمت�رشدين؟ كما �أن هناك 
�إل  �مل�صتفيدين  على  ق�صمت  مغلقة،  جو�رية  �أ�صو�ق 
�أنها غري م�صتقلة و�أخرى ميار�ش من �أمامها �لتجارة 
يف خيم و )بّر�كات( و�لق�صدير،ت�صوه �ملحيط �لعمر�ين 
وتعر�ش فيها �ل�صلع وخا�صة �خل�رش و�لفو�كه و�ملو�د 
للمو�طن  وتباع  للتلف  دون حماية.وتتعر�ش  �لغذ�ئية 

بدون مر�عاة �لظروف �ل�صحية لتخزينها وعر�صها.
وغياب  و�لوقاية  �ل�صحة  وم�صالح  �لبلديات  تغافل 
جمعيات حماية �مل�صتهلك وعدم �لتن�صيق بني �لهيئات 

،جعل من �لق�صية تتطور ب�صكل غريب وتاأخذ مناحي 
�إذ ل يقت�رش �لأمر عن  �إىل فو�صى،  خطرية وتتحول 
مدينة بعينها بل كل �لوليات يف �لهم ت�صرتك،�ل�صيء 
ماهو  على  �حلال  ترك  يف  ��صتفهامات  يطرح  �لذي 
�ملو�طن من جهة  �ملت�رشر هو �صحة  �أن  عليه،رغم 
ونظافتها  جماليتها  و�حلفاظ على  �ملدينة  و�صورة 
�صخ�صيا  �لولة  تدخل  �ملطلوب  �أخرى.و  جهة  من 
للحد من هاته �لفو�صى،و�لعمل على مر�قبة �لأ�صو�ق 
�لفو�صى  �لفو�صى تولد  �لتجار.لن  و�ملحالت وحتى 
�لتحكم  وعدم  و�لب�صائع  �ل�صلع  �حتكار  عنها  وينجم 
�ملو�د  ثمن  و�رتفاع  �لفاح�ش  �لغالء  و  �لأ�صعار  يف 
�ل�صتهالكية ، وعر�ش �صلع غري �صاحلة لال�صتهالك 
طريق  عن  �ملد�خيل  حت�صيل  عدم  �إىل  بالإ�صافة 

�لأقل  على  �لبلديات  منها  ت�صتفيد  �جلباية و�رش�ئب 
ملعاجلة ق�صية خملفات �لتجار من �لقمامة ، كما �أنه 
ت�صور  ،لو�صع  �جلدد  �ملنتخبون  �متحان  �أمام  �أول 
�إح�صاء  �جل  �ملحلية من  �ملجال�ش  تعامل  كيفية  يف 
�لتجار و�لتجارة �ملو�زية وتنظيم �لأ�صو�ق و�ملحالت 
و�إعادة توزيعها من جديد على م�صتحقيها وعلى من 
لـ )�ملعريفة  �لتجارة �حلقيقية ولي�ش منحها  ميار�ش 
(.و�لغريب ما نالحظه �ليوم من وجود حمالت ��صتفاد 
من  �أكرث  منذ  �صاغرة،ومغلقة  ولكنها  �أ�صحابها  منها 
ع�رش �صنو�ت كما هو و�قع لأكرث من خم�صمائة حمل 
ب�صوق  متو�جد  �غلبها  �جللفة  ولية  بعا�صمة  جتاري 

�لرحمة.

و�يل �جللفة ينقذ فريق �حتاد �أوالد نايل

وزير �لفالحة
 �ليوم بالبويرة

مديرية الرتبية باجللفة

معاناة موظفات يع�ش و�سعا مزريا

يف  �لفالحة  وزير  �لأحد  �ليوم  يحل 
بكل  قطاعه  مل�صاريع  تفقدية  زيارة 
من بلديات �لها�صمية وم�صد�لة وعني 
عليه  تعول  �لذي  �لقطاع  وهو  ب�صام 
�لولية  هذه  يف  �ملحلية  �ل�صلطات 
�لتي متلك �إمكانيات هائلة يف �ملجال 
لكن بع�ش �لعر�قيل و�مل�صاكل وعدم 
�ل�صتغالل �جليد لهذه �لرثوة حال دون 
ح�صب  �ملرجوة  �لنتائج  �ىل  �لو�صول 
�لولية  �لأول على  �عرت�ف �مل�صوؤول 
�ين  �لأخري  �لولئي  �ملجل�ش  خالل 
عرب عن �صخطه من �لرقام �ملقدمة 

يف �لتقرير م�صالح �ملديرية .

اأ.م

كادير �جلابوين يحتفل مع �ملر�أة يف عيدها
يحتفل مغني �ل�صباب كادير �جلابوين 
مع �ملر�أة يف يومها �لعاملي �ملقرر 
�أين  �صنة،  كل  مار�ش من  �لثامن  يف 
غنائية  حفلة  جنم  يكون  �صوف 
�خلمي�ش �ملقبل بالقاعة �لبي�صاوية 
�إمتاع  �أجل  من  جويلية   5 ملركب 
�أغانيه  باأحدث  �للطيف  �جلن�ش 
و�أغاين �لر�ي �لتي �نت�رشت و�أحدثت 

�صجة يف �ألبوماته �ل�صابقة.

عن فو�سى �لتجارة وغياب �ل�سلطات  !

احلفنـاوي بن عامـر غــول

�لفريق قايد �سالح يف زيارة الأكادميية �سر�سال

بن يطو ثاين �أف�سل هد�يف �ل�سباب
دخل �لالعب �جلز�ئري حممد بن يطو 
من  �ل�صعودي  �ل�صباب  فريقه  تاريخ 
�أو�صع �لأبو�ب بعدما �أ�صبح ثاين �أف�صل 
�لهد�فني يف �صفوفه عرب تاريخ �لفريق، 
�أين متكن نهاية �لأ�صبوع �ملنق�صي من 
ت�صجيل �لهدف 22 منذ تاريخ �ن�صمامه 
 2016 عام  �صيف  �لفريق  �صفوف  �إىل 
لي�صبح  �صطيف،  وفاق  من  قادما 
�لهد�فني  لأف�صل  �لثاين  �ملركز  يف 
نا�رش  �ل�صباب  جنم  بعد  �لفريق  يف 

�ل�صمر�ين �لذي وقع ح�صيلة 76 هدفا.
�لتي  �ملفتوحة  �لأبو�ب  فعاليات  �أم�ش،  �أول  �نطلقت، 
�مل�صيلة  لولية  �ملدنية  �حلماية  مديرية  تنظمها 
حتت  منه،  �لثامن  غاية  �إىل  مار�ش  �لفاحت  من  �بتد�ء 
من  �لوطنية  و�ملوؤ�ص�صات  �ملدنية  �صعار"�حلماية 
�ليوم  مبنا�صبة  وذلك   ،  " للكو�رث  فعال  ت�صيري  �جل 
�مل�صيلة  و�يل  ��رشف  حيث  �ملدنية  للحماية  �لعاملي 
و�لع�صكرية  �ملحلية  �ل�صلطات  رفقة  مقد�د"  "حاج 
�لرئي�صية  �لوحدة  م�صتوى  على  �لأبو�ب  �فتتاح  على 
خاللها  من  �أبرزت  و�لتي  بامل�صيلة  �ملدنية  للحماية 
�أهم �لن�صاطات و�لتدخالت �لتي قام بها رجال �حلماية 
�إىل �لعتاد و�ملعد�ت �ملتطورة �لتي  �إ�صافة   ، �ملدنية 
ت�صتخدم يف خمتلف �لتدخالت و�صطر لهذه �ملنا�صبة 
ثقافية  تنظيم تظاهر�ت  يت�صمن  برنامج ثري ومتنوع 
وريا�صية وعلمية وتن�صيط ندو�ت وتقدمي حما�رش�ت، 

تربز دور ومهام �حلماية �ملدنية ب�صفة عامة .
عبدالبا�سط بديار

مبنا�سبة اليوم العاملي 

�أبو�ب مفتوحة لوحد�ت 
�حلماية �ملدنية بامل�سيلة

وزارة الدفاع الوطني
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�صراعات موؤجلة بني خمتلف القيادات مع قرب املوؤمتر

ملف �لرئا�سيات يهدد حم�س باالنق�سام مرة �أخرى
.       اأتباع اأبوجرة ينتظرون مقري يف منعرج اخلطاأ ..   .        »الطريقة النحناحية » مل تعد حبل الوثاق داخل حم�س

يا�صني بن جاب اهلل املدير العام لل�صركة الوطنية للنقل بال�صكك احلديدية

127 مليار دينار للتكفل بقطاع �لنقل بال�سكك �حلديدية
.     68 مليار �صرفت و95 مليار املتبقية �صنخ�ص�صها لطلب قطار ي�صري ب�صرعة 220 كلم/�صا

للنقل  الوطنية  لل�رشكة  العام  املدير  اأكد 
بال�سكك احلديدية ال�سيد يا�سني بن جاب 
مايل  غالف  خ�س�ست  الدولة  باأن  اهلل 
مدى  على  دينارميتد  مليار   127 ب  قدر 
بالنقل  يتعلق  ما  بكل  للتكفل  �سنوات   10
متت  باأنه  موؤكدا   ، احلديدية  بال�سكك 
عملية �رشف 68 مليار دينار يف اخلم�س 
�سنوات الأوىل املمتدة من �سنة 2015 اإىل 
دينار  مليار   95 لتبقى    2020 �سنة  غاية 
�سنة  من  املمتد  الثاين  لل�سطر  ُخ�س�سة 
2020 اإىل غاية �سنة 2025 ، وهي املبالغ 
الإرادة  على  املتحدث  ح�سب  الدالة 
النقل  نحو جمال  للتوجه  للدولة  اجلادة  

عرب ال�سكك احلديدية.
على هام�س امللتقى الدويل  املقام يوم 
اأم�س مبركز املوؤمترات الدويل باجلزائر 
تهيئة  اإعادة  ب«  امل�سوم  العا�سمة 
يف  موثوق  اقت�سادي  حل  القدمي  العتاد 
حل�سرية  الأمثل  وال�ستخدام  التحديث 
بالتزامن  واملنعقد  املتحرك«  العتاد 
للنقل  املغاربية  للجنة   34 الجتماع  مع 
العام  هذا  املرتاأ�سة  احلديدية  بال�سكك 
من قبل اجلزائر  اأكد املدير العام لل�رشكة 
ال�سيد  احلديدية  بال�سكك  للنقل  الوطنية 
عازمة  الدولة  باأن  اهلل  جاب  بن  يا�سني 

على التوجه  نحو خيار اإعادة تهيئة العتاد 
القدمي  من �سيارات وقاطرات وفق معاير 
ال�سالمة واجلودة العاملية واإعادة دجمها 
الذي  الأمر  وهو  القت�سادية   احلياة  يف 
يوفر على خزينة الدولة 30% من اإنفاقها 

ال�سنوي ح�سب ذات املتحدث.
هذا واأكد يا�سني بن عبد اهلل على اأن هذا 
التوجه القت�سادي اجلديد املرتكز على 
القدمي   العتاد  وا�ستعمال  تهيئة  اإعادة 
النفقات  تر�سيد  جمال  �سمن  يدخل 
اقت�سادية  ديناميكية  خلق  وحماولة 
مع  ذلك  يف  متا�سيا  ممكنة  تكلفة  باأقل 
الذي متر  العام  القت�سادي  الو�سع  واقع 
التوجه  هذا  اأن  اإىل  م�سريا  البالد،  به 
بتوفري  فقط  يكتفي  مل  ال�سرتاتيجي 
30% من النفقات على اخلزينة العمومية 
من  العديد  خلق  يف  اأي�سا  �ساهم  بل 
اأن  �ساأنه  الذي من  الأمر  ال�سغل  منا�سب 
يقلل من معدلت البطالة وكذا الرفع من 
ال�سناعية ال�سغرية  اأداء موؤ�س�ساتنا  وترية 
جمال  يف  امل�ستغلة  وخا�سة  واملتو�سطة 
املتحدث  ب�ساأنها  اأكد  التي  الغيار  قطع 
40%من  تلبي  اأن  ا�ستطاعت  باأنها  
املعاد  اجلديدة   القطارة  غيار  قطع 
للبالد،  القت�سادية  العجلة  يف  دجمها 

خربات  من  ا�ستفادتها  اإىل  اإ�سافتا  هذا 
�ساأنه  من  الذي  الأمر  الأجانب  ال�رشكاء 
اآليات التعاون يف جمال ال�ستثمار  تعزيز 

الإقليمي والدويل.
للنقل  الوطنية  ال�رشكة  رئي�س  واأ�سار  كما 
منتج  قطار  اأول  باأن  احلديدية  بال�سكك 
قد  القدمي  العتاد  تهيئة  اإعادة  من خالل 
املا�سي عرب  �سهر جافني  دخل اخلدمة 
واأن  وهران  اجلزائر-  بني  يربط  خط 
تهيئة  اإعادة  يف  املخت�سة   07 الور�سات 
ربوع  عرب  واملنت�رشة  القدمية  العربات 
قطار  جتهيز  على  حاليا   تعمل  الوطن  
ق�سنطينة   – اجلزائر  بني  يربط  جديد 
بخ�سو�سها  اأكد  التي  امل�ساريع  وهي 
وقف  ت�سري  باأنها  اهلل  جاب  بن  يا�سني 
عدد  بخ�سو�س  اأما  مقبولة.  اإنتاج  وترية 
عملية  دخلت  التي  القدمية  ال�سيارات 
جديد   من  بها  البعث  بغية  التهيئة  اإعادة 
فقد اأكد املتحدث باأن عددها حاليا بلغ 
202 �سيارة  مركونة عرب خمتلف الور�سات 
املكلفة باإعادة التهيئة والتي تعمل مبعدل 
�سهر  كل  نهاية  �سيارات   04 دمج  اإعادة 
 32 يوجد  باأنه  ال�سياق  ذات  يف  م�سريا 
قاطرة لنقل الب�سائع اأر�سلت اإىل ال�رشيك 

الأمريكي من اأجل اإعادة تهيئتها 

بخ�سو�س  اهلل  عبد  يا�سني  واأكد  هذا 
داخل  فتحها  املزمع  اجلديدة  اخلطوط 
الوطنية  ال�رشكة  م�سالح  باأن  العا�سمة 
للنقل بال�سكك احلديدية ت�ستعد ل�ستالم 
�سريبط بني حمطة  عربات قطار جديد 
هواري  الدويل  واملطار  بالعا�سمة  اآغا 
اأمام  متاحا  �سيكون  والذي  بومدين 
دخوله  مبجرد  �ساعة  كل  امل�سافرين 
وهو  القريب  امل�ستقبل  يف  اخلدمة 
اخلط الذي من �ساأنه اأن يخفف ال�سغط 
على  يوفر  وكذا  العا�سمة  طرقات  على 
وكذا  الوقت  اجلهد،  من  الكثري  املواطن 

التكلفة.
لتغطية  املتبقي  املايل  الغالف  بخ�سو�س  اأما 
بال�سكك  النقل  م�ساريع  من  الثاين  الن�سف 
غاية  اإىل   2020 �سنة  من  املمتد  احلديدية  
فقد  دينار  مليار   95 ب  واملقدر   2025 �سنة 
بال�سكك  للنقل  الوطنية  ال�رشكة  رئي�س  اأكد 
احلديدية ال�سيد يا�سني بن جاب اهلل باأن الدولة 
قطارات  ا�سترياد  نحو  �ستتجه  الغالف  بهذا 
ال�ساعة وهي  كلم يف  ب�رشعة 220  ت�سري  جيدة 
كثرية  خدمات  �ستقدم  التي  الكربى  امل�ساريع 
للمواطن وت�ساهم ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش 

يف الرفع من وترية  اآداء القت�ساد الوطني.
يحي عواق

حزب العمال يرا�صل  رئي�س اجلمهورية

تعزيبت: من �مل�ستبعد �أن يتم يتجاهل مبادرتنا
رم�سان  العمال  حزب  عن  النائب  ا�ستبعد 
تاعزيبت، جتاهل رئي�س اجلمهورية ملبادرة 
تاأ�سي�سي  جمل�س  ان�ساء  املت�سمنة  احلزب 
لكونها  القائمة،  املوؤ�س�سات  حمل  يحل 
املواطنني  تخدم  ول  �سعيفة  اأ�سبحت 
ينتقد  من  اأن  على  �سدد  حني  يف  ح�سبه، 
مبادرة حزب العمال الأخرية ما هي اإل فئة 
يخدمها الو�سع الراهن على حد تعبريه، ما 
اخلروج  �سيوا�سل  احلزب  باأن  يوؤكد  جعله 
املبادرة  بهذه  التعريف  اأجل  من  لل�سارع 
التي ت�سبو اإىل اإخراج اجلزائر من م�ستنقع 

امل�ساكل. وعلى هام�س اخلرجة امليدانية 
التي قام بها نواب ومنا�سلي حزب العمال 
اأكد  اأم�س،  يوم  املركزي  الربيد  �ساحة  يف 
للو�سط،  ت�رشيح  يف  تاعزيبت  رم�سان 
الإحتكاك  �سيوا�سل  العمال  حزب  باأن 
التعريف  اأجل  من  فاأكرث  اأكرث  باملواطنني 
مببادرته الأخرية، الهادفة اإىل اإن�ساء جمل�س 
تاأ�سي�سي من قبل رئي�س اجلمهورية، واأو�سح 
ذات املتحدث باأن الرئي�س من امل�ستبعد اأن 
يتجاهل هذه املبادرة، خا�سة يف هذه الفرتة 
عطلت  كثرية  تدخالت  فيها  له  كانت  التي 

اتخذتها  التي  اخلاطئة  القرارات  بع�س 
حمدثنا  وتطرق  �سابق.  وقت  يف  احلكومة 
اإىل الو�سع الراهن الذي ت�سهده البالد من 
كارثي  باأنه  اأكد  والتي  املجالت،  خمتلف 
ا�ستماعها لأي  ال�سلطة وعدم  تعنت  ب�سبب 
اقرتاحات تتقدم بها املعار�سة، وهذا الذي 
عاجال  التدخل  العليا  اجلهات  على  يوجب 
ظل  يف  اإنقاذه،  يجب  ما  اإنقاذ  اأجل  من 
وجود مت�سع من الوقت لفعل ذلك، منتقدا 
اأحزاب املوالة  يف ذات الوقت ت�رشيحات 
تهمها  ل  املعار�سة  اأحزاب  اأن  تروج  التي 

ل  العمال  حزب  اأن  مفيدا  البلد،  م�سلحة 
يهمه اأي �سيء اإل م�سلحة اجلزائر وال�سعبي 
يف  مبفرده  يتخبط  اأ�سبح  الذي  الب�سيط 
هذه امل�ساكل القت�سادية. ويف جوابه على 
�سوؤال »الو�سط« حول اإذا ما كانت مبادرتهم 
تاعزيبت  اأو�سح  ت�سويه،  حلملة  �ستتعر�س 
انطلقت  التحذيرات من هذه املبادرة  باأن 
من قبل اأحزاب املوالة، التي اأكدت اأن ما 

يرمي  اإليه حزب العمال .
عزازڤة علي

انتخاب براهيمي حممد رئي�صا 

 تاأ�سي�س �الأكادميية �لوطنية 
للمو�طنة وتعزيز �لوحدة �لوطنية 

رباعني من اجللفة

تو�سيع �سالحيات �لبلديات �أولوية 

اجلمعوية  ال�ساحة  اأم�س  اأول  تعززت 
جمعوي  مولود  وتاأ�سي�س  باإعالن 
الوطنية  بالأكادميية  �سمي  جديد 
الوطنية  الوحدة  وتعزيز  للمواطنة 
مبخيم  التاأ�سي�س  عملية  جرت  حيث 
مب�ساركة  تيبازة  بولية  ال�سباب 
اأنظار  حتت  32ولية  ممثلي  قرابة 
درا�سة  وبعد  الق�سائي  املح�رش 

القانون الأ�سا�سي مت امل�سادقة عليه 
حممد  براهيمي  وانتخاب  بالإجماع 
لهذه  رئي�سا  وادي �سوف  ممثل ولية 
املكتب  بت�سكيل  وكلف  الأكادميية 
العتماد  طلب  ملف  واإيداع  الوطني 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  لدي 

املحلية .
بو�صريفي بلقا�صم

 ،54 عهد  حزب  رئي�س  طالب 
ال�سبت  اأم�س  رباعني،  فوزي  علي 
»تعزيز« �سالحيات  اأجل  باجللفة من 
لتدعيم  املنتخبة  املحلية  املجال�س 
بالإ�ستثمار  والنهو�س  التنمية  �سبل 
وحل م�ساكل املواطنني، وقال رباعني 
مبنا�سلي  لقاء  على  اإ�رشافه  لدى   ،
حل  اأجل  من  »يجب  اأنه   ، حزبه 

بها  ي�سطلع  التي  املواطنني  م�ساكل 
حمليا  القرار  �سلطة  ب�سط  املنتخب 
تتمتع  الذي  الوقت  يف  مركزيا  ولي�س 
تتباين  بخ�سو�سيات  الوطن  بلديات 

من خاللها وتعزز بذلك الروؤية 
املحلية التي ل يعرفها اإل اأبناوؤها من 

املنتخبني«.
م.�س

تتجه حركة جمتمع ال�صلم بقيادة رئي�صها احلايل عبد الرزاق مقري اإىل عقد موؤمترها ال�صابع يوم 10ماي املقبل ، وهو املوؤمتر الذي من املنتظر اأن يح�صم يف الكثري من الأمور الإ�صرتاتيجية يف البالد ل�صيما ما تعلق بالرئا�صيات و موقف 
احلركة من هذا امللف ، كما ياأتي هذا املوؤمتر و�صط احلرب الهادئة و اخلفية داخل حزب اأبناء نحناح ، والذي يبدو اأن هذه احلرب لن تطول و تظهر اإىل العلن بحكم طموح وتناف�س خمتلف القيادات ، اإ�صافة اإىل ال�صراع القدمي اجلديد 

بني اأتباع مقري و اأتباع رئي�س احلركة ال�صابق اأبو جرة �صلطاين ، وظهور وجه جديد يف احلركة هو عبد املجيد منا�صرة الذي مل تخفى هو الآخر من جهته عمليات ال�صرب حتت احلزام لل�صيطرة على احلركة ، و ظهور العديد من 
املوؤ�صرات التي تنبئ بوجود �صراع غري معلن بني خمتلف القيادات ، حيث من املوؤكد اأن هذا املوؤمتر �صيكون مبثابة النقطة التي تفجر الكاأ�س ل�صيما اأن املوعد يتعلق باحل�صم اإزاء ملف الرئا�صيات و ت�صارب امل�صالح ، وكذلك ت�صارب 

التموقعات و رمبا حتى الولءات .

ع�صام بوربيع 

فمع مرور الوقت و اقرتاب موعد املوؤمتر 
اأبناء  بني  خمفيا  كان  الذي  الفتيل  بداأ 
الآخر  اىل احلني  يظهر من احلني  نحناح 
اأبوجرة  اأتباع  اأو  جماعة  اأن  يوحي  مما   ،
مقري  مع  �سيا�سية  هدنة  يف  فقط  كانوا 
، و اأنهم يرتقبون فقط اللحظة املنا�سبة 
لالإنق�سا�س على مقري و القيادة احلالية 

للحزب .

مقري...اخلطاأ غري م�صموح

الرحمن  عبد  اأعترب  �سابق  ت�رشيح  ففي 
�سعيدي رئي�س املجل�س ال�سوري ال�سابق و 
اأحد املح�سوبني على اأبوجرة و يف تعليقه 
على هذا املوؤمتر القادم ، قال اأن اخلطاأ 
غري م�سموح به ملقري يف هذا املوؤمتر ، 
ال�سيء الذي يك�سف عن اختالف يف الروؤى 
اختالف  و   ، التموقعات  و  الطموحات  و 
خالفات  اأنها  يوحي   ، احلركة  اأبناء  بني 

يف  �سببا  �ستكون  حمالة  ل  اإ�سرتاتيجية 
الأعداء  بني  العناق  و  الود  اأحبال  تفجري 
للموؤمتر  التنازيل  العد  بداية  مع  الرفقاء 
مف�سلية  حمطة  �سيكون  الذي  احلا�سم 

للحركة اجتاه الرئا�سيات القادمة .
ولعل بداية التقاذفات و ال�سهام املوجهة 
يوحي  مقري  �سد  اأتباعه  و  اأبوجرة  من 
انتظار  يف  بداأت  قد  التموقع  حرب  اأن 
اأن  و  ل�سيما   ، الكلمة  مبعنى  ا�ستعالها 
احلركة ح�سب بع�س قدمائها لي�ست بخري 
هي  فيما  الو�سال  و  العناق  يغرنك  ل  و 

موجودة على بركان اأو �سفيح �ساخن .
احلركة  رئي�س  خرجات  كانت  ولطاملا 
يف  �سببا  مقري  الرزاق  عبد  احلايل 
احلم�سية  القيادات  من  العديد  ا�ستفزاز 
و  للحرب  فقط  موؤجلة  اأنها  يبدو  التي 
فكانت   ، بعيد فقط  من  الرتقب  اختارت 
اإحدى  نحناح  �سد  مقري  ت�رشيحات 
 ، حاليا  املنطفئ  الفتيل  اإ�سعال  اأ�سباب 
القيادات  من  العديد  مع  اختالفه  كذلك 
ونظرته  اجلديدة  اأفكاره  بع�س  حول 
ل�سيما للرئا�سيات التي دعا مقري اإىل اأن 

تكون على الطريقة الأمريكية  .
ويبدو كذلك اأن حبل الوثاق داخل حم�س 
مل  النحناحية  الطريقة  يف  يتمثل  الذي 
اأبناء  �سمل  للم  الكلمة  مبعنى  نافعا  يعد 
احلركة الواحدة ، حيث غالبا ما تفاجىء 
ر�ساها  بعدم  احلم�سية  القيادات  بع�س 
يوؤلهونه  ل  اأنهم  و  النحناحي  النهج  على 
احلركة  هناك يف  بل   ، الكثري  يعتقد  كما 
الكثري من خ�سوم النهج النحناحي و الذي 
طريقة  يف  ل�سيما   ، متوارثا  اإرثا  اأ�سبح 
تعامله مع النظام و تعاطيه معه ، لدرجة 
ت�سكيل حزب  اإىل  دعت  القيادات  بعد  اأن 
جديد ليكون البن الرابع اأو اخلام�س من 
بطن حركة حم�س بعد الدعوة و التغيري ، 

وحركة البناء ، وحزب تاج .

امل�صالح الإ�صرتاتيجية

عبد  احلايل  احلركة  رئي�س  اأن  ورغم 
الرزاق مقري يريد اأن يطمئن و يظهر اأن 
توجد  ول   ، عادي  حم�س  داخل  احلراك 
خالفات جوهرية ، واأن كل ما يف الأمر اأن 

هناك خالفات يف الأفكار ، اإل اأن ح�سب 
العارفني باحلركة فاإن » ما حتت ال�سواهي 
دواهي يف حم�س ل�سيما اإذا ما تعلق الأمر 
التموقعات  و  الإ�سرتاتيجية  بامل�سالح 
�ستف�سد  املوؤكد  من  التي   ، الإ�سرتاتيجية 

عر�س حم�س وتق�سي على املجامالت .
ورغم اأن مقري قد قلل موؤخرا من بداية 
ظهور بع�س اخلالفات اخلفية مع منا�رشة 
، الذي توىل احلركة طيلة 5اأ�سهر ، يبدو اأن 
القيادة قد اأ�سالت لعاب منا�رشة ، وجعلته 
اأن  بعد  والكر�سي  القيادة  اىل  عينيه  ميد 
قد   ، له  قوي  حميط  ت�سكيل  على  عمل 
�سعر به حتى مقري ، ل�سيما اأن منا�رشة 
ورغم ظهور الهدوء عليه ، ال اأنه معروف 
داخل  العلمية  و  ال�سيا�سية  باملناورات 
نحناح  الأول  رئي�سها  عهد  منذ  حم�س 

الذي كان جد مقرب منه .
الرئا�سيات  ملف  يخرج  اأن  املنتظر  ومن 
 ، جحورها  من  حم�س  اأجنحة  خمتلف 
بداية من رئي�سها ال�سابق اأبو جرة �سلطاين 
اأنه  اإل   ، احلركة  عن  ابتعاده  رغم  الذي 
مازال يحظى بعدد معترب من الأتباع من 

اإن مل  ي�سكل خطرا على مقري  اأن  �ساأنه 
عن  ناهيك   ، نف�سه  على  الت�سييج  يح�سن 
العلن وعدو  ثالث �سديق يف  ظهور خطر 
يف اخلفاء وهو منا�رشة الذي من املوؤكد 

اأنه لن يبقى �ساكتا .
ولعل بوادر وجود نية لدى خمتلف قيادات 
حم�س بداية من مقري اأو اأبوجرة الرت�سح 
التي �ستفي�س  للرئا�سيات �سيكون القطرة 
ال�رشاع  لي�سبح  احلركة  داخل  الكاأ�س 
تنتظر  قوى  هناك  اأن  و  ل�سيما   ، علنيا 
احلرب  لت�سعل  اإعالنه  مقري  من  فقط 
�سد  مر�سح  مع  الوقوف  كذلك  اأو   ، معه 
مر�سح اآخر ، مما يوحي اأن الأمور لي�ست 
اأن مترير  ، و  بال�سكل الهني داخل حم�س 
تعلق  ما  �سواء  وورقته  و  ل�رشوطه  مقري 
مر�سح  مع  التموقع  اأو  �سخ�سيا  برت�سحه 
معني طريق معباأ بالكثري من الأ�سواك ، و 
الذي ل ي�ستبعد منه عودة ال�رشاع املعلن 
اإىل  ان�سطارها  واحتمال   ، احلركة  داخل 
حاولت  قد  كانت  ،مثلما  اأخرى  اأحزاب 
من  جديد  حزب  تاأ�سي�س  اأخرى  قيادات 

�سلب حم�س لكن حلد ال�ساعة ف�سلت .

فهل �سينجح عبد الرزاق مقري يف اإر�ساء 
�سفينة حركة حم�س اىل بر الأمان ، وكيف 
�سيتعامل معه الإخوة الأعداء ، هل �سيكون 
التعاون ايجابيا ، اأم �سيكونون هم �سببا يف 
غرق �سفينة حم�س و ان�سطارها جمددا .
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الغاء بع�س املواد �سيخّلف ندرة حادة، مهماه بوزيان:

50 باملائة من املنتجات املعلق ا�ستريادها عار على امل�س�ؤولني
.        81 باملائة من امل�اد زائدة عن احلاجة

بعد مرور ال�سهرين على قائمة الـ1000 مادة املعلق ا�ستريادها، واملعززة موؤخرا مبنتجات الب�سكويت، تراوحت التقييمات بني حمذر من التهاب الأ�سعار 
وبني عامل اجلودة، يف حني ك�سف اخلبري القت�سادي مهماه عن ت�سنيفات متنوعة ق�ّسم بناء عليها املواد، حمددا 81.55 باملائة منها مبواد اعترب اأن 

ا�ستريادها �سابقا كان غري �سروري و50 باملائة منها يندرج يف اإطار العيب وغري املقبول، يف حني حذر من عغلق الباب اأمام منتجات اأخرى قد تع�سف 
بال�سناعات احلديثة اأو يحدث الندرة.

�سارة بومعزة

حرزيل: اجلودة وثقة 
امل�ستهلك يرهنان 

املنتجات املحلية

الوطني  االحتاد  رئي�س  اعترب 
حمفوظ  امل�ستهلك  حلماية 
حرزيل، يف ت�رصيح لـ«الو�سط«، اأن 
بعد  تتمكن  مل  الوطنية  املنتجات 
االأجنبية،  املنتجات  تعوي�س  من 
يكمن يف  الزاوية  اأن حجر  معتربا 
ثقة  مدى  يدعمها  اجلودة،  عامل 
امل�ستهلك اجلزائري يف املنتجات 
املحلية. اأما فيما يخ�س االأ�سعار 
يعمها  الذي  االرتفاع  اإىل  فاأ�سار 
ال�رصائية  القدرة  يجعل  ما  وهو 
على  مركزا  تراجع،  حالة  يف 
املنتجات الن�سيجية التي يرى اأنها 

االأقل تنوعا.
كما اأكد حرزيل اأن هناك ارتفاعا 
مذهال يف اأ�سعار ال�سلع املمنوعة 
للطلب  راجع  كونه  اال�سترياد،  من 
يجعل  ما  وهو  عر�س،  بدون 
امل�ستهلك عر�سة لالحتكار بدون 
اأي اإختيار، موؤكدا اأن واقع  القدرة 
له  ي�سمح  ال  للمواطن  ال�رصائية 
ما  ظل  يف  اإليه  ي�سبو  ما  باقتناء 
املربر  غري  بـ«االرتفاع  اأ�سماه 

لل�سلع املحلية«.

املواد  من  باملائة   50
ا�ستريادها »عيب«

 
االقت�سادي  اخلبري  جهته  من 
واقع  يف  قراأ  بوزيان،  مهماه 
اال�سترياد  من  املمنوعة  املواد 
رقم  التنفيذي  للمر�سوم  وفقا 
18-02 املوؤرخ يف 7 جانفي 2018، 
مو�سوع  الب�سائع  واملت�سمن 
التقييد عند االإ�سترياد، من خالل 
اإحداث تدابري تقييد وتعليق موؤّقت 
ال�ستريادها اإىل غاية اإعادة �سبط 
توازن ميزان املدفوعات، فاعترب 
اأن اأكرث من ن�سفها اأي )50،17 يف 

املئة( من هذه الب�سائع التي جرى 
»دودة  من  بدًء  ا�ستريادها  تقييد 
حم�رصات  اإىل  و�سوال  االأر�س 
البونيت  اأ�سماك  اأخرى وم�سربات 
كلها  واالأ�سقمري«  االأطلنطي 
اإدخالها  عدم  ينبغي  كان  مواد 
ولي�س  اأ�سلها،  الوطنية  ال�سوق  اإىل 
م�سنفا  موؤقتا،  اإ�ستريادها  تعليق 
تلك املواد �سمن 6 خانات بداية 
ا�ستريادها  يتعترب  التي  من املواد 
التي ميكن  للمواد  �سذاجة و�سوال 
املحلية،  باملنتجات  تعوي�سها 
املنتجات  بع�س  باأن  م�سعدا 
ر�سمي  ب�سكل  اإدخالها  العيب  من 
املال  من  ال�سعبة  وبالعملة 
اأح�ساء  االأر�س،  )دودة  الوطني 
�ساحلة لالأكل من ف�سيلة اخلنازير 
اأو مربدة، كبد من ف�سيلة  طازجة 
اخلنازير جممدة وغريها، غريها 
اخلنازير  ف�سيلة  من  اأح�ساء  من 
جممدة، اأفخاذ ال�سفادع جممدة، 
حلوم و اأح�ساء حيوانية من ف�سيلة 
اأو  املربدة  اأو  الطازجة  اخليول 
البغال جممدة، حم�رصات من دم 
وم�ساحيق  دقيق  احليوانات،  كل 
لالأكل  ال�ساحلة  واالأح�ساء  اللحوم 
الثعابني  فيها  مبا  الزواحف  من 
و�سالحف البحر، دقيق وم�ساحيق 
لالأكل  ال�ساحلة  واالأح�ساء  اللحوم 
لها  ي�ساف  اخلنازير.  ف�سيلة  من 
املنتجات التي راأى اأن ا�ستريادها 
م�سنفا  جدوى،  ودون  معنى  دون 
يف هذه اخلانة اإ�سترياد اخلر�سف 
مثال )واملو�سوع حتت بند تعريفي 

.)0709.91.00.00
هو   النقاط  اأهم  من  ولعل 
نور«  الطازج »دقلة  التمر  ا�سترياد 
تعريفي  رقم  حتت  واملو�سوع 
اأن  معتربا   ،)0804.10.10.00(
بحق  العجاب  العجب  من  ذلك 
نناف�س  اأن  يفرت�س  منتجات 
ولي�س  العاملية  االأ�سواق  يف  بها 
الرابع  ال�سنف  اأما  اإ�ستريادها. 
املنتجات  اإىل  حمدثنا  فاأرجعه 
طورنا  اأننا  يفرت�س  كان  التي 
عالية  تكنولوجيات  بخ�سو�سها 

عالية  منتجات  منها  واأنتجنا 
تطبيقات  خالل  من  اجلودة 
كالفواكه  ال�سم�سي  التجفيف 
التني  املجفف،  )العنب  املجففة 
جمفف،  الهند  جوز  املجفف، 
الكاجو بدون ق�رصة، الف�ستق بدون 

ق�رصة، ...(
بع�س  ا�سترياد  بخ�سو�س  اأما   
اخل�سار فحذر منها كونه منتجات 
زاحمت املنتوج الوطني واأ�رصت به 
على راأ�سها ا�سترياد )ب�سل اأخ�رص، 
جزر،  بروكلي،  وقرنبيط  قرنبيط 
يقطينة،(  زيتون،  خر�سوف،  لفت، 
ليمون  طازج،  )برتقال  والفواكه 
املنتظر  من  كان  التي  طازج،( 
املناف�سة بها يف االأ�سواق العاملية 
المتالكها كل موا�سفات اجلاذبية 
حيث  من  واملناف�سة  الطبيعية 
جودة قيمتها الغذائية. دون اإغفال 
)الغوافة،  والبذخ  الرفاه  فواكه 
يف  طازج(،  جندم  وجوز  املنجة، 
اأنه  اأخرى قال  اأنو منتوجات  حني 
باملنتوج  عنها  االإكتفاء  باالإمكان 
املحلي )اللحوم والع�سل الطبيعي 

وال�رصدين والتونة واالأ�سماك(.
اأنه  بوزيان  مهماه  واأ�ساف 
حتى   428 الرقم  بني  ما  كت�سنيف 
�سنف   148 حدود  يف  وهي   576
الـ  يقارب  ما  اأي  الب�سائع،  من 
)العجائن  من  تتكون  باملئة   17،4
وال�سل�سات وامل�سربات، واملربى 
واملخلالت والع�سائر واملياه، ... 
االأ�سناف  هذه  ال�سوداين(  والفول 
كلها لدينا منها املزيد وباالإمكان 
حماية  اإىل  داعيا  منها،  الت�سدير 
اإنتاج  برتقية  والتكفل  والعناية 

املنتجات املحلية وت�سويقها.
 

تعومي ال�سوق بالأخ�ساب 
امل�ستوردة اأغلق اأبواب 

اآلف النجارين

ال�سناعي،  باملنتوج  تعلق  وفيما 
الذي  اال�سمنت  من  بداية  فحدد 
اإىل  بخ�سو�سه  اجلزائر  توجهت 
بعد  االأوىل  ال�سحنات  ت�سدير 

لتتجاوز  االإنتاج  الرفع من قدرات 
عتبة احلاجة املحلية، وكذا املواد 
ال�ستغالل  دعا  التي  البال�ستيكية، 
ونف�س  نحوزها،  التي  القدرات 
اخل�سبية:  للدعائم  بالن�سبة  االأمر 
األواح  الب�سيطة،  االألواح  نوع  من 
روافع  حتميل،  واألواح  �سناديق 
اأغلقت  ملا  يجدر  حني  يف  األواح، 
النجارة  حمالت  من  االآالف 
املا�سية؟،  ال�سنني  يف  اخل�سبية 
ال�سوق  لتعومي  امل�سوؤولية  حممال 
اخل�سبي  باملنتوج  الوطنية 
امل�ستورد الرخي�س الثمن والعدمي 

اجلوى يف اأحيان كثرية .
اإىل  االقت�سادي  اخلبري  و�سل  كما 
الب�سائع  من  م�سنف   694 ح�رص 
التي قال اأنه ال لزوم لها يف ال�سوق 
 81.55 يعادل  ما  اأي  الوطنية، 
بتعليق  املعنية  املواد  باملائة من 
اإ�سافة املنا�سف  بعد  ا�ستريادها، 
األياف  من  واملم�سحات  الورقية، 
ال�سحي،  والورق  ال�سيليلوز، 
وال�سجاد،   ... الورقية،  واملناديل 
واأغطية  املربعة  واملفرو�سات 

االأر�سيات(.
وبخ�سو�س االأ�سناف من 698 اإىل 
)الرخام  على  ت�ستمل  والتي   741
والبالط(  اخلزف  والغرانيت، 
والغرانيت،  الرخام  وبخ�سو�س 
اأجود  متتلك  اجلزائر  اأن  فاأو�سح 
�سبيل  )على  منها  املحاجر 
اأهرا�س(  و�سوق  ب�سكيكدة  املثال 
املتو�سط،  حو�س  منطقة  يف 
جهودنا  تتوجه  ال  ملا  مت�سائال 
احلجرية  املقالع  هذه  لتثمني 
االأ�سواق  اإىل  مبنتوجها  والتوجه 
غري  الزجاج  م�سيفا  العاملية، 
اجلانب  وهذا  واملن�سد،  امل�سلح 
الالئق،  بال�سكل  له  منتبه  غري 

مو�سحا اأنه ملف طي االإهمال.

غلق باب التجهيزات 
�سيكلف ارتفاعا جنونيا 

لأ�سعارها

والتي  التجهيزات  ملف  �سمن   

ت�ستمل على 44 �سنف من الب�سائع 
)اأجهزة تكييف الهواء، والثالجات، 
�سناديق  ب�سكل  واملجمدات 
اأفقية، اآالت غ�سل املالب�س، اآالت 
اأخرى،  والدر�س  للح�سد  م�سرتكة 
..(، فدعا اإىل فتح نقا�س حقيقي 
تعليق  عن  املرتتبة  االآثار  حول 
املنتوج  ملحدودية  اإ�ستريادها 
�سي�ستغرقه  الذي  والوقت  الوطني 
االإنتاج  وتو�سعة  بعث  خمطط 
هنا  امل�سمار،  هذا  يف  الوطني 
واإرتفاع  الندرة،  م�سكلة  �ستطرح 
اأ�سعار هذه الب�سائع ب�سكل جنوين، 
ا�سترياد  ح�رص  اإىل  دعا  حني  يف 
واأفران  الدقيقة  املوجات  اأفران 
نظرا  الكهربائية  احلرارية  الطبخ 

الأ�رصارها ال�سحية املوؤكدة.

الهواتف النقالة .. 
الندرة تكّلف زيادة بـ30 

باملائة

 اأما بالن�سبة للهواتف النقالة فقال 
لكنها  نا�سئة  �سناعة  لدينا  اأنه 
و�سبط  قوية  مرافقة  اإىل  حتتاج 
اإذا  مت�سائال:  قوية،  رقابة  وجهاز 
كافية  الوطنية  ال�سناعة  كانت 
ظهرت  ملاذا  اإذا  املجال  هذا  يف 
اأ�سعار  اإرتفاع  مع  الندرة  بوادر 
املنتوج الوطني املحلي باأكرث من 
اإحتكار  هناك  اأن  اأم  باملئة،   30
لتكري�س  داعيا  ؟  لل�سلع  وتخزين 
الو�سوح وحتقيق ال�سفافية يف هذه 
امل�ساألة من قبل جميع املتدخلني 
ال�سناعية  ال�سوق  هذه  يخدم  مبا 

الوطنية النا�سئة.

منع بع�س املواد �سيقتل 
�سناعات نا�سئة

 
املواد  العديد  ارتباط  اإىل  منبها 
مرهونة  اأولية  موادها  امل�سنعة 
بال�سوق الدولية وباالإ�سترياد، فمنع 
املواد  هذه  من  العديد  اإ�سترياد 
التي تدخل �سمنيا �سمن ال�سال�سل 
ال�سناعية هو خنق بل قتل للمنتوج 
املحلي النا�سيء )مثال ب�سيط، يف 
كل ال�سناعات التي اأطلقت موؤخرا 
الكهرو�سوئية  االألواح  غرار  على 
املركبات  من  العديد  فيها  توجد 

اإ�ستريادها كال�سيلي�س  التي يجري 
املخ�س�س  اخلا�س  الغراء  النقي، 

للعزل، الكوابل، ...(.

مقرتح اأردوغان 
برتكيب وحدات 

�سناعية يوفر اجلودة 
والعملة

 
ودعا كمقرتحات اإىل تفعيل نظام 
والرقابة  واملقاي�سة  املعايرة 
يرى  اإذ  املوانئ،  م�ستوى  على 
ال�سلع  تطرد  �سوف  عليه  بناء  اأنه 
باالقت�ساد  وامل�رصة  املغ�سو�سة 
و�سحيا،  )طاقويا،  الوطني 
اإ�سرتاتيجيا(  وحتى  واقت�ساديا، 
الوطنية  ال�سوق  من  تطرد  �سوف 
اإىل  احلاجة  دون  تلقائيا  وتختفي 
معمم،  ب�سكل  ا�ستريادها  تعليق 
االجتماعي  الن�ساط  �سيعيق  مما 
اأنه ينبغي املزاوجة  الوطني. كما 
باإجراء  يف احللول ولي�س االكتفاء 
من  اأنه  واأعتقد  االإ�سترياد،  منع 
اإقرتحه  ما  الف�سلى  احللول 
رجب  الرتكي  الرئي�س  موؤخرا 
اأردوغان يف زيارته االأخرية  طيب 
وحدات  تركيب  وهو  للجزائر 
املنتوج  لتوفري  متكاملة  �سناعية 
بدال  الوطنية  ال�سوق  يف  الرتكي 
توفري  يحقق  )مبا  اإ�سترياده  من 
املنتوج بجودته االأ�سلية العاملية، 
ال�سعبة واملحافظة  العملة  توفري 
ال�سغل،  منا�سب  توفري  عليها، 
الوطني  الدخل  يف  امل�ساهمة 
االإ�ستفادة  كذلك   )... اخلام، 
اآ�سيا  �رصق  دول  مقاربات  من 
كال�سني مثال والتي توفر �سال�سل 
ال�سناعية  الوحدات  من  متكاملة 
متوين  باأمناط  وتواكبها  حمليا 
لرتقية  الفائدة،  ومنخف�سة  ذكية 
اجلزائر  واإخراج  املحلي  املنتوج 
البازار وال�سوق  من دائرة »«نظرة 
للعديد  يراد  التي  االإ�ستهالكية« 
من القوى ال�سناعية اإبقاءنا رهينة 
لها و �سجننا فيها وعدم اإعطاءنا 
اإقت�سادنا من حالة  فر�سة حترير 
�سغوطات  خالل  من  العطالة 
باإ�سم  اجلزائر  على  متار�س  قوية 
حرية التبادل التجاري واالإتفاقات 

امل�سرتكة«.
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يحتجون بجهلهم لإجراءات الت�صريح اجلمركي 

هكذا يتحايل » �سغار املهربني« لتمرير العملة عرب مطار هواري بومدين
بعيدا عن ال�صورة التقليدية جلرائم تهريب الأموال التي تقف ورائها كربيات ال�صركات و كبار رجال الأعمال  يف اجلزائر واخلارج وكافة احليل التي 

يلجاأون  لها لتحويل املاليري نحو الأر�صدة يف اخلارج ظهرت فئة �صغرية من املهربني الذين يلجاأون حليل ب�صيطة لتحويل مبالغ مالية معتربة  نحو 
اخلارج دون اخل�صوع لرقابة م�صالح اجلمارك باملطار الدويل اجلزائري وهذا عرب قيامهم بعدة رحالت نحو اخلارج وبحوزتهم مبالغ مالية متوا�صعة 

بحجة التجارة اأو ال�صتجمام اأو تهريبها على �صكل جموهرات دون اخل�صوع لإجراءات الت�صريحات اجلمركية حلني اأن تتفاقم تلك املبالغ وتتحول 
لرثوة بعد قيامهم بعدة رحالت ..

ل/منرية

تطل  باتت  التي  الق�ضايا  فكثرية 
لتجار  العا�ضمة  حماكم  على 
تهريب  يحاولون  م�ضتثمرين  و 
اأو حتى  النقود داخل حقائبهم 
مثولهم  وبعد  مالب�ضهم  داخل 
جهلهم  يدعون  الق�ضاء  اأمام 
على  بها  املعمول  لإجراءات 
حماولة  يف  املطار  م�ضتوى 
و  امل�ضوؤولية  من  للتهرب  منهم 
والتي  قانونا  املقررة  العقوبة 
عن  حب�ضا  لعامني  ت�ضل  قد 
الت�رشيع  خمالفة  خمالفة  جرم 
بتنظيم  املتعلق  اجلمركي 
ال�رشف وحركة روؤو�س الأموال 

من واإىل اخلارج .

توقيف فتاة حاولت 
تهريب 10 اآلف اأورو 
اإىل اأوروبا عرب مطار 

اجلزائر

متكنت  م�ضالح �رشطة احلدود 
و بالتن�ضيق مع اأعوان اجلمارك 
الدويل  املطار  م�ضتوى  على 
توقيف  من  بومدين  هواري 
فتاة يف العقد الثاين من العمر 
دولة  غلى  ال�ضفر  ب�ضدد  وهي 
مايل  مبلغ  بحوزتها  و  اأجنبية 
ما  اأي  اأورو  األف   10 بـ  يقدر 
غري  �ضنتيم  مليون   220 يعادل 
الت�رشيحات  به ملكتب  م�رشح 
�ضند  اأي  متلك  ول  اجلمركية، 
املبلغ  م�ضدر  يربر  بنكي 

هاته  حتويل  مت  حيث  املايل، 
الأمني  التحقيق  على  الأخرية 
اجلمهورية  وكيل  على  منه  و 
البي�ضاء  الدار  حمكمة  لدى 
خمالفة  بجنحة  ومتابعتها 
املتعلق  اجلمركي  الت�رشيع 
بتنظيم ال�رشف وحركة روؤو�س 
 ، اخلارج  وغلى  من  الأموال 
املدعوة«ب،كرمية«  الفتاة 
ولدى مثولها اأمام هيئة حمكمة 
اإجراء  مبوجب  البي�ضاء  الدار 
اأنها  اأكدت  الفوري،  املثول 
من  اخلارج  اإىل  متجهة  كانت 
زوجها،  رفقة  التب�ضع  اأجل 
واأنها مل تكن تعلم بان ما قامت 
اأنها  كما  للقانون  خمالف  ربه 
املعمول  الإجراءات  تعرف  ل 
اأمام  و  املجال،  هذا  يف  بها 
التم�س  معطيات  من  تقدم  ما 
ممثل احلق العام توقيع عقوبة 
6 اأ�ضهر حب�ضا نافذة مع غرامة 
املخالفة  قيمة  ب�ضعف  مالية 
مع امل�ضادرة، لتدينها املحكمة 
بتوقيع  القانونية  املداولة  بعد 
قف  مع  حب�ضا  �ضهرين  عقوبة 
غرامة  دج  األفني  مع  التنفيذ 

مالية نافذة.

توقيف رعية اإيطايل 
حاول تهريب 3200 
اأورو اإىل بلده عرب 

مطار هواري بومدين

�رشطة  م�ضالح  اأوقفت  كما 
اأعوان  مع  وبالتن�ضيق  احلدود 

اجلمارك على م�ضتوى املطار 
رعية  بومدين  هواري  الدويل 
ب�رشكة  عامل  اجلن�ضية  اإيطايل 
وبحوزته  جزائرية  مقاولة 
اأورو   3200 بـ  يقدر  مايل  مبلغ 
غري  باإحكام  يخبوؤها  كان 
الت�رشيحات  به ملكتب  م�رشح 
التوجه  ب�ضدد  كان  اجلمركية 
تقدمي  دون   ، اإيطاليا  اإىل  به 
ملكيته  ي�رشع  بنكي  �ضند  اأي 
حتويل  مت  املايل،حيث  للمبلغ 
ذلك  على  بناءا  الأخري  هذا 
ومنه  الأمني  التحقيق  على 
لدى  اجلمهورية  وكيل  على 
الذي  البي�ضاء  الدار  حمكمة 
الت�رشيع  تهمة خمالفة  له  وجه 
بتنظيم  املتعلق  اجلمركي 
ال�رشف وحركة روؤو�س الأموال 

من واإىل اخلارج.
اأمام  مثل  الإيطايل  الرعية 
و  البي�ضاء  الدار  حمكمة  هيئة 
مقاولة  ب�رشكة  يعمل  اأنه  اأ�ضار 
املايل  املبلغ  واأن  جزائرية، 
ال�ضهرية  رواتبه  ح�ضيلة  هي 
ل�ضهر  عمله  من  يتلقاها  التي 
،اأكتوبر و نوفمرب، كما  �ضبتمرب 
اأن عون اجلمارك مل يطلب منه 
يحوزه،  مايل  مبلغ  اأي  تقدمي 
البنكي  ال�ضنك  ميلك  اأنه  كما 
املبلغ  �رشعية  يو�ضع  الذي 
املايل، كما اأنه �ضبق اأنه اأن قام 
بالعملة  مالية  حتويالت  بعدة 
مل  املرة  هاته  واأنه  ال�ضعبة، 
�ضفره  ب�ضبب  ذلك  من  يتمكن 
امل�ضتعجل اإىل اإيطاليا لظروف 
دفاع  اأ�ضارت  وقد   ، عائلية 
موكله  اأن  اإىل  مرافعتها  خالل 
مل  واأنه  ق�ضائيا،  م�ضبوق  غري 
خمالفة  ارتكب  اأن  له  ي�ضبق 
للمبلغ  اإخفاءه  واأن   ، م�رشفية 
لل�رشقة  تعر�ضه  لتفادي  املايل 

ما  واأمام  جمهولني،  قبل  من 
تقدم من معطيات التم�س وكيل 
 6 عقوبة  توقيع  اجلمهورية 
اأ�ضهر حب�ضا نافذة مع م�ضادرة 

املبلغ.

عجوز �صورية حتاول 
تهريب 200 غرام من 

الذهب يف اإطار اللجوء 
ال�صيا�صي

بالدار  اجلنح  حمكمة  تابعت 
البي�ضاء اأم�س عجوز �ضورية يف 
العقد ال�ضاد�س من العمر بجرم 
اجلمركي  الت�رشيع  خمالفة 
املتعلق بتنظيم ال�رشف وحركة 
روؤو�س الأموال من واإىل اخلارج 
م�ضتوى  على  توقيفها  بعد 
املطار الدويل هواري بومدين 
وهي قادمة من بلدها يف اإطار 
كمية  وبحوزتها  �ضيا�ضي  جلوء 
200 غ من الذهب غري م�رشح 

بها .
هذا وقد جرى توقيف املتهمة 
من  الفارط  الأ�ضبوع  نهاية 
و  احلدود  �رشطة  م�ضالح  قبل 
اجلمارك  اأعوان  مع  بالتن�ضيق 
الدويل  املطار  م�ضتوى  على 
ر�ضد  حني   ، بومدين  هواري 
نقاط  يف  ال�ضكانري  جهاز 
غريبة  مادة  على  التفتي�س 
بعد  و  مالب�س  ال�ضيدة  داخل 
كانت  باأنها  تبني  تفتي�ضها 
تخفي كمية معتربة من الذهب 
داخل  غرام  ب200  قدرت 
�ضدريتها  قامت باإدخالها دون 
الت�رشيح  لإجراءات  اإخ�ضاعها 
اجلمركي املعمول به يف املطار 
توقيفها وحتويلها  بذلك  ليتم   ،
جمهورية  وكيل  على  مبا�رشة 

على  وبالتايل  احلال  حمكمة 
املحاكمة باجلرم �ضالف الذكر 
، والذي اأكدت بخ�ضو�ضه اأم�س 
باأنها قدمت للجزائر هربا من 
تدهور الأو�ضاع الأمنية ببلدها 
كافة  معها  اأح�رشت  و  �ضوريا 
لتتمكن  الذهبية  م�ضوغاتها 
يف  بها  العي�س  و  �رشفها  من 
البلد الذي اإختارته كملجئ لها 
دون اأن تعلم اأنه يجب اخل�ضوع 
بخ�ضو�س  معنية  لإجراءات 
نقلها لهاته املجوهرات خا�ضة 
التعر�س  لها  ي�ضبق  مل  اأنه  و 
اأثناء  املوقف  هذا  ملثل 
يف  مطارات  عدة  عرب  عبورها 
وتون�س  ،ليبيا،  م�رش  كل  من 
اجلزائر  ملطار  و�ضولها  لغاية 
لتطالب   ، هناك  توقيفها  و 
التخفيف  ظروف  باأق�ضى 
و  اجلزائري  بالقانون  جلهلها 
نظرا حلالتها ال�ضحية و اأو�ضاع 

بلدها �ضوريا .
م�ضتثمر فرن�ضي و اأخر يحاولن 

تهريب 20 األف و 7900 اأورو
البي�ضاء  الدار  حمكمة  تابعت 
و  فرن�ضي  رعية  بالعا�ضمة 
الت�رشيع  خمالفة  بتهمة  اأخر 
بتنظيم  املتعلق  اجلمركي 
روؤو�س  وحركة  ال�رشف 
ب�ضبب  اخلارج  اإىل  من  الأموال 
مببالغهما  ت�رشيحهما  عدم 
اجلمارك  م�ضالح  لدى  املالية 
اأورو  األف   20 بـ  املقدرة  و 
لالأول  و 7900 اأورو للثاين على 
الدويل هواري  م�ضتوى املطار 

بومدين .
هذا وقد جرى توقيف املتهمان 
من  اجلاري  الأ�ضبوع  بداية 
احلدود  �رشطة  م�ضالح  قبل 
بالتن�ضيق مع م�ضالح اجلمارك 
الدويل  املطار  م�ضتوى  على 

هواري بومدين بعد اأن ر�ضدت 
لدى  حماولتهما  بحوزتهما 
التوجه يف  رحلة لفرن�ضا مبالغ 
مالية �ضخمة قدرت ب20 األف 
اأورو لالأول  و 7900 اأورو للثاين 
تبني باأنه مل يتم الت�رشيح بهما 
وهو  اجلمارك  م�ضالح  لدى 
الأمر املخالف لقانون الت�رشيع 
اإخطار  بذلك  ليتم   ، اجلزائري 
املخت�س  اجلمهورية  وكيل 
على  بهما  امل�ضتبه  حتويل  و 
مبوجب  احلال  حمكمة 
 ، الفوري  املثول  اإجراءات 
الرعية فرن�ضي و هو  اأنكر  اأين 
�ضاحب �ضاحب مدر�ضة خا�ضة 
علمه باأن الأمر خمالف للقانون 
اجلزائري كونه يجهل الن�ضو�س 
وبالأخ�س  اجلزائرية  القانونية 
الأموال  بتحويل  يتعلق  فيما 
باإفادته  ليطالب  اخلارج  اإىل 
عن�رش  لإنعدام  التامة  بالرباءة 
، ويطالب له ممثل احلق  العلم 
ذكره  �ضلف  ما  ظل  ويف  العام 
بتوقيع عقوبة 6 اأ�ضهر حب�ضا يف 
حقهما مع غرامة مالية ب�ضعف 

قيمة املخالفة .
مترير  يحاول  اإيراين  مهرب 
عرب  ال�ضعبة  بالعملة  مبالغ 
املطار الدويل هواري بومدين

اأوقفت م�ضالح �رشطة احلدود 
باملطار الدويل هواري بومدين 
اإيرانية    من  جن�ضية  تاجر 
مبحاولة تهريب مبالغ  متلب�ضا 
العمالت  مبختلف  مالية 
واملقدر  حقيبته  يف  ال�ضعبة 
ب9850 دولر اأمريكي  و 1920 
و3  اإماراتي  درهم   4000 اأورو، 
الوطنية  بالعملة  �ضنتيم  ماليني 
�ضبطتها  التي  املبالغ  وهي   ،
يقم  ومل  اجلمارك  م�ضالح 

املتهم بالت�رشيح بها .   



عني  الإدارية  املقاطعة  اإهتزت 
وقع  اأم�س على  اأول  اأم�سية  �سالح 
وفاة  اإثر  وذلك   ، األيمة  فاجعة 
رئي�س اأمن الدائرة العميد اإبراهيم 
حادث  حتفه يف  لقي  الذي  حامد 
بعني  الرابط  بالطريق  اليم  مرور 
�سالح واملنيعة اإثر انقالب مركبته 

.
من   « »الو�سط  جريدة  علمت   
اأمن  رئي�س  اأن  موؤكدة  م�سادر 
حامد  العميد  �سالح  عني  دائرة 
من  اجلمعة  اأم�سية  لقي  اإبراهيم 
الأ�سبوع املن�رصم حتفه يف حادث 
بني  الرابط  بالطريق  األيم  مرور 
املقاطعتني الإداريتني عني �سالح 
يف  وبال�سبط  بغرداية  واملنيعة 
اإثر  وذلك   40 الكيلومرتية  النقطة 
اإبالغها  وفور  مركبته  اإنقالب 
الوحدة  �سارعت م�سالح  باحلادث 
لعني  املدنية  للحماية  الرئي�سية 
ال�سحية  باإجالء  وقامت  املكان 

اجلثث  حفظ  مل�سلحة  ونقله 
عني  الإ�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة 
�سالح قبل حتويله يف طائرة خا�سة 
مل�سقط  نقله  ثم  ومن  لتمرنا�ست 
لت�سجيع جنازة  تب�سة  بولية  راأ�سه 
الفقيد ، موازاة مع ذلك فقد فتحت 
دوائر الإخت�سا�س املعنية حتقيقا 
مالب�سات  لك�سف  معمقا  اأمنيا 
التي تبقى جمهولة  احلادث الإليم 

حلد كتابة هاته الأ�سطر .
عديد  اأكدت  فقد  ثانية  جهة  من 
اأنه  الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
حامد  ابراهيم  العميد  برحيل 
رئي�س اأمن دائرة عني �سالح  تكون  
اجلزائر عموما و  عني �سالح على 
اأحد  فقدت  قد  اخل�سو�س  وجه 
املعروف  الأمن  �سلك  اإطارات 
ناهيك   ، ظله  وخفة  خلقه  بطيبة 
واجبه  تاأدية  يف  اإخال�سه  عن 

املهني على اأكمل وجه .
�شيخ مدقن

اجلوارية  ال�سيا�سة  اإطار  يف 
املديرية  طرف  من  املنتهجة 
قامت   ، الوطني  لالأمن  العامة  
اأمن ولية تندوف بتنظيم  م�سالح 
ت�سامنية  ميدانية  خرجة  �ساد�س 
الإطارات  من  عدد  اإ�رصاف  حتت 
وقوات ال�رصطة من خمتلف الرتب 

خمتلف  العملية  �سملت  اأين   ،
، حيث مت  اأحياء و�سوارع املدينة 
توزيع 20 وجبة غذائية  مبوجبها  
�ساخنة لفائدة الأ�سخا�س اله�سة و 

الأ�سخا�س بدون ماأوى.
اإطار  يف  تندرج  التي  املبادرة 
تعزيز و تفعيل قيم التاآزر والتكافل 

اإ�ستح�سان  لقت   ، الإجتماعي 
الفئة امل�ستهدفة التي ثمنت جهود 
الوطني يف  الأمن  وم�ساعي جهاز 
والت�سامن  التعاون  ج�سور  توطيد 

مع خمتلف �رصائح املجتمع.
هذه  فتعترب  ثانية   جهة  من 
من  ال�ساد�سة  الإن�سانية  املبادرة 

اجلارية  ال�سنة  حلول  منذ  نوعها 
فاإنتظار تعميمها على باقي اأحياء 
احلدودية  تيندوف  ولية  وبلديات 
ال�سحراء  جمهورية  دولتي  مع 

الغربية وموريتانيا .

�أحمد باحلاج

عليه  اأ�رصف  الذي  الإجتماع 
اجلهاز  على  الأول  امل�سوؤول 
القادر  عبد  بورقلة  التنفيذي 
من   كل  ح�سور  عرف  جالوي 
التقنية املمثلة  م�سوؤويل امل�سالح 
املائية  املوارد  مديرية  يف 
 ، للتطهري  الوطني  الديوان   ،
م�رصوع  مديرية  للمياه  اجلزائرية 
ورقلة  للتطهري  الثالث  ال�سطر 
 ، كو�سيدار  جممع  �رصكة  وممثل 
اأين متخ�س عنه عدة قرارات لعل 
من اأبرزها  اإجناز حتويل قناة طفح 
املياه ال�ساحلة لل�رصب من �سبكة 
ال�رصف ال�سحي من خندق �سبكة 
ال�رصف ال�سحي اإىل خندق �رصف 
املياه الزائدة وذلك ابتداء من يوم 
تعيني  مت    اأين  الفارط  اخلمي�س 
مقاولة من طرف مديرية املوارد 
طلب   فقد  ذلك  غاية  اإىل  املائية 
الوايل من م�سالح اجلزائرية للمياه 
الطفح،  مياه  تقلي�س  يف  التحكم 
ببلدية  �سكرة  حلي  بالن�سبة  اأما 
نهايتها  يف  الأ�سغال  الروي�سات 
الهبوط  م�سكل  ملعاجلة  ذلك  و 
حمطة  م�ستوى  على  الأر�سي 
كو�سيدار  �رصكة  طرف  من  الرفع 
من  ال�سكبة  تنظيف  يتم  اأن  على 
الوطني  الديوان  م�سالح  طرف 

للتطهري وت�سغيل املحطة.
�ستنطلق  احلدب  حي  وبخ�سو�س 

اأ�سغال  يف  فورا  كو�سيدار  �رصكة 
الرئي�سي  املجمع  تاأهيل  اإعادة 
طويل،  مرت   1300 م�ستوى  على 
اأما بالن�سبة حلي بوغفالة الأ�سغال 
كو�سيدار  �رصكة  من طرف  جارية 
لعدم  نظرا  تاأخر  عرفت  التي 
 ، لالأ�سغال  بالن�سبة  م�سب  وجود 
مما يزيد يف وترية تقدم الأ�سغال 

.
يخ�س  فيما  و  ثانية  جهة  من 
ورقلة  ببلدية  �سيدي عمران  حي 
بطيئة  بوترية  متوا�سلة  الأ�سغال 
و  ال�ساكنة  بع�س  ملعار�سة  نظرا 
الإجراءات كي ل تعرقل  �ستتخذ 
العامة  امل�سلحة  ذات  امل�ساريع 
و عليه ، يطلب الوايل من �سكان 
هذا  مرافقة  احلي  جمعيات  و 

امل�رصوع الهام.
تاأهيل  باإعادة  يتعلق   فيما  اأما 

بني  الرابط  الرئي�سي  املجمع 
مقر  و  غرداية  طريق  حمطة 
فالأ�سغال  العمومية  اخلزينة 
و�سلت ن�سبتها اإىل 57 % اأي 860 
م من جمموع 1510 م ، و�ستعرف 
بنايات  ب�سبب  لالأ�سغال  توقف 
اأجنزت مبحاذاة امل�سار الرئي�سي 
مما يتطلب تدخل م�سالح البلدية 
املنجزة  التو�سيعات  كل  لهدم 
�رصكة  اأن  العلم  مع  امل�سار  فوق 
)�سيدي  باأحياء  تكفلت  كو�سيدار 
بن �سا�سي ، حي الن�رص و طريق 
عني البي�ساء من حمطة ال�سط ( 

والأ�سغال ت�سري بوترية جيدة.
اأ�سغال  اإ�ستكمال  اإنتظار  يف  و 
املجمع الرئي�سي )طريق غرداية( 
وقائي  حل  اإتخاذ  مت  حيث   ،
الن�ساطات  منطقة  يخ�س  فيما 
متابعة  مع   ، العمومية  واخلزينة 

يف  العمليات  هاته  لكل  يومية 
تطهري  م�رصوع  اإ�ستكمال  اإنتظار 
 ، الثالث  ال�سطر  ورقلة  حو�س 
دج  مليار   3،7 كلفته  بلغت  الذي 
كل  الإعتبار  بعني  تاأخذ  والتي 
اأ�سند  والذي  ال�سوداء  النقاط 
 5 من  كو�سيدار  ل�رصكة  اإجنازه 
ماليري دج من الكلفة الإجمالية .

اإجتمع  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
دائرة  رئي�س  و  الديوان  رئي�س 
املجل�س  رئي�سي  رفقة  ورقلة 
ورقلة  لبلديتي  البلدي  ال�سعبي 
الوايل  اإجتماع  عقب  والروي�سات 
 ، احلدب  اأحياء  جمعيات  مع 
 ،  02 الزاوية  و  الزياينة  بوغفالة 
حيث مت اإطالعهم على الإجراءات 
للتكفل  اأتخذت  التي  التدابري  و 
اأقرب  يف  املواطنني  باإن�سغالت 

الآجال.

واليات�لأحد 4 مار�س 2018 �ملو�فـق   لـ 15 جمادى�لثاين  1439ه 6

عقد و�يل ولية ورقلة عبد �لقادر جالوي نهاية �لأ�شبوع �ملن�شرم �إجتماعا مع دو�ئر �لإخت�شا�س �ملعنية للبحث 
عن حلول جذرية مل�شكل ظاهرة �شعود �ملياه �لقذرة عرب عدد من �أحياء و�شو�رع بلديتي �لروي�شات وورقلة .

. 3.7  مليار دج لإ�شتكمال �ل�شطر �لثالث من م�شروع تطهري حو�س ورقلة 

متخ�س عنه  قر�ر�ت م�شتعجلة للتكفل  مب�شاكل �شعود مياه �ل�شرف �ل�شحي 

�أحمد باحلاج

وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي  
يعقد اإجتماعا مع هيئته التنفيذية 

ت�شببت يف قطع �لطرقات و �لتذبذب يف توفري �شبكة �لنرتنت

وزع 20 وجبة غذ�ئية �شاخنة 

رياح هوجاء تعزل التجمعات ال�سكنية باجلنوب الكبري  

اأمن تيندوف  ينظم خرجات ميدانية لفائدة االأ�سخا�ص بدون ماأوى 

وليات  اأم�س اجلمعة  اأول  �سهدت 
، رياحا هوجاء  اجلنوب ال�رصقي  
التجمعات  عديد  عزل  يف  ت�سببت 
ال�سكنية عن العامل اخلارجي ، مع 
الطرقات  من  عدد  غلق  ت�سجيل 
عن  احلديث  دون   ، الرئي�سية 
�سبكة  توفري  يف  تذبذب  ت�سجيل 

النرتنت .
الناجمة  اجلوية  التقلبات  ت�سببت 
عن هبوب الرياح الهوجاء يف عزل 
املرتامية  ال�سكنية  التجمعات 
 – ورقلة  بوليات  الأطراف 
العامل  عن   ، اأدرار   و  مترنا�ست 

ظاهرة  ا�ستمرار  ب�سبب  اخلارجي 
 ، الرملية  للكثبان  الهائل  الزحف 
للطرقات  بالن�سبة  ال�سيء  نف�س 
والتجمعات  الأحياء  بني  الرابطة 
هي  تعر�ست  التي   ، ال�سكنية 
الرمال  للغلق بفعل زحف  الأخرى 
الرملية  العا�سفة  عن  الناجمة 
 ، املناطق   تلك  �رصبت  التي   ،
الأمر الذي ت�سبب يف �سل احلركة 
املرورية ، حيث ت�ساءل الع�رصات 
املع�سلة  من  املت�رصرين  من 
امل�ستمرة ، التي تزامنت مع نهاية 
الأ�سبوع الفارط عن م�سري الأموال 

الدولة  ت�سخها  التي  ال�سخمة 
 ، الغابات  حمافظة  لدى  �سنويا 
من اأجل جت�سيد جملة من الربامج 
تندرج  والتي   ، الهادفة  الإمنائية 
يف اإطار مكافحة ظاهرة الت�سحر 
باملناطق النائية واحلدودية الأهلة 
 . الكبري   البالد  بجنوب  بال�سكان 
من  الع�رصات  اأبدى  جهتهم  من 
زبائن الوكالت التجارية لت�سالت 
اجلزائر بوليتي اأدرار ومترنا�ست 
، امتعا�سهم ال�سديد من التذبذب 
 ، النرتنت  �سبكة  يف  املتوا�سل 
متكينهم  دون  حال  الذي  الأمر 

من  جيد  ب�سكل  ال�ستفادة  من 
خدمات النت ، والغو�س يف مواقع 
باعتبارها   ، الجتماعي  التوا�سل 
افتقار  ظل  يف  الوحيد  املتنف�س 
عا�سمة الغاز A الرتفيه والت�سلية 
، حيث اأرجع هوؤلء ال�سبب يف ذلك 
تخيم  التي  »الربيكولج«  ل�سيا�سة 
اجلزائر  ات�سالت  قطاع  على 
الرياح  عورتها  ك�سفت  والتي   ،
املنطقة  ت�سهدها  التي  الهوجاء 
الف�سول  مدار  وعلى  املذكورة 

الأربعة .
�أحمد باحلاج

لقي حتفه يف حادث مرور �أليم بطريق 
عني �شالح –�ملنيعة 

�شبط بد�خله 19400 لرت من �لوقود 

مدينة عني �سالح بتمرنا�ست 
تهتز على وقع وفاة

 رئي�ص اأمن الدائرة

اإكت�ساف م�ستودع �سري للمهربني 
ب�سحراء تنزرفت باأدرار 

ال�سبت  اإىل  اجلمعة  ليلة  متكنت 
باملنطقة  امل�سرتكة  الأمن  قوات 
بولية  تنزرفت  �سحراء  امل�سماة 
م�ستودع  اإكت�ساف  من  اأدرار 
املهرب  الوقود  لتخزين  �رصي 
ال�ساحل  دول  باإجتاه  اجلزائر  من 

الإفريقي .
لـ«الو�سط  اأمني عليم  اأفاد م�سدر 
الوطني  الدرك  عنا�رص  اأن 
حر�س  وحدات  مع  وبالتن�سيق 
يف  متكنت  قد  كانت  احلدود 
اإكت�ساف  من  الأخريين  اليومني 
تنزرفت  ب�سحراء  �رصي  م�ستودع 
باجي  برج  الإدارية  باملقاطعة 
خمتار التابعة لولية اأدرار ،�سبط 
الوقود  من  لرت   19400 بداخله 
معدة  والبنزين  املازوت  بنوعيه 
الواحد  �سعة  حديدية  براميل  يف 
للتهريب  معدة  لرت   200 منها 

باجتاه دولتي مايل وت�ساد بطريقة 
الكمية  ليتم م�سادرة  غري مبا�رصة 
لدوائر  وت�سليمها  امل�سبوطة 
مع  موازاة  املعنية،  الإخت�سا�س 
الأمن  م�سالح  قامت  فقد  ذلك 
وحدات  مع  وبالتن�سيق  امل�سرتكة 
حملة  اجلوي  الأقليم  عن  الدفاع 
مت�سيط وا�سعة النطاق لتقفي اأثار 
والهوية  العدد  املجهويل  اجلناة 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  لتقدميهم 
والإ�رصار  التهريب  بتهمة 

بالإقت�ساد الوطني .
ومعلوم اأن العملية الأمنية النوعية 
التطبيق  اإطار  يف  تندرج  الأخرية 
العامة  القيادة  ملخطط  ال�سارم 
الهادف  الوطني  الدرك  ل�سالح 
لتجفيف منابع التهريب بال�رصيط 

احلدودي باجلنوب الكبري .
�أحمد باحلاج



ح�سن  ال�سياحة  وزير  اعرتف 
مرموري الأم�س عند حلوله �سيفا 
بان  احلوار  جريدة  منتدى  على 
العديد  من  يعاين  ال�سياحة  قطاع 
يراوح  يزاول  النقائ�س  ول  من 
الأ�سعار  رغم  و  التهيئة  يف  مكانه 
به  للنهو�س  الدولة  جهود 
،  مو�سحا  للمحروقات  كبديل 
املوؤ�س�ساتي  الت�سال  اأن  �سعف 
قبل  من  الت�سويق  الرتويج  و  و 
الفنادق  و  الوكالت  و  املوؤ�س�سات 
م�ساكل  يف  القطاع  الذي  و�سع 
حتتل  :"اجلزائر  عديدة،  قائال 
الت�سويق  يف  الأخرية  املراتب 
اإىل  ال�سياحي"   ،  بالإ�سافة 
الت�سال  و�سائل  على  العتماد 
تطور  اأن  ميكن  ل  التي  التقليدية 
رخ�س  القطاع   �سعف  متويل 
و  الفنادق  اإلغاء  ت�سنيف  البناء 
اخلدمات  لتح�سني  املطاعم 

خا�سة يف املدن الكربى.
ثم   ت�سجيل  اأنه  املتحدث  واأفاد 
و10  جزائري  �سائح  األف   160
اإىل  املناطق  اأجنبي  �سائح  األف 
املو�سم  بداية  منذ  اجلنوبية 
ت  ا �رش موؤ هي   و ، ي ل�ستو ا
القطاع  انتعا�س  تبني  ايجابية 
ال�سنة  ال�سياحي  امللحوظ خالل 
املا�سي  بالعام  مقارنة  اجلارية 
�سائح   7500 اإح�ساء  مت  حيث 
جزائري  يف  �سائح   140 و  اأجنبي 

�سنة 2016 على حد قوله  .

مت �ل�شروع يف �إجناز 
698 م�شروعا �شياحيا 

من �أ�شل 1882 
مربجمة

التي  امل�ساريع  يخ�س  وفيما 
امل�سوؤول  ،  اأفاد  الدولة  تبنتها 
ال�رشوع  مت  اأنه  القطاع  يف  الأول 
�سياحي  م�رشوع   698 اإجناز  يف 
على   ، مربجمة   1882 اأ�سل  من 
خالل  فندق   116 ا�ستالم  يتم  اأن 
بـ  منو  اأي  ن�سبة   ، اجلارية  ال�سنة 

ال�ستيعاب  طاقة  يف  باملائة   5.8
اأن  على  الوطني  امل�ستوى  على 
�سنوات  اخلم�س  غ�سون  يف  ت�سل 
املقبلة اإىل 240 األف �رشير،موؤكدا 
 65 دخول  ثم   2017 �سنة  يف  اأنه 
و  اخلدمة  حيز  فندقية  موؤ�س�سة 
هي موؤ�س�سات ذات جودة عالية و 

حترتم املعايري الدولية .
وفيما يخ�س ال�سناعات التقليدية 
،اأو�سح املتحدث   اجلزائر تتوفر 
ال�سناعات  اأنواع  جميع  على 
 18 ت�سجيل  مت  ،حيث  التقليدية 
خمتلف  يف   2017 يف  ن�ساط  األف 
�سواء  التقليدية  ال�سناعات 
احلرفية  اأو  اخلدماتية  اأو  الفنية 
من�سب  األف  ،كما  يوجد  39 
التقليدية  ال�سناعات  قي  م�سمون 
تعاين  الذي  امل�سكل  اأن  ،م�سريا 
منه ال�سناعة التقليدية هي نق�س 
�سعف  احلماية  و  الأولية  املواد 
اجلبائية  ال�رشائب  و  الجتماعية 

على احلرفني.

 ت�شجيل قدوم 1.9 
�شائح خالل �لثالثي 

�لأول

تقدم  يف  اجلرائر  يف  ال�سياحة 
قدوم  ت�سجيل  ثم  حيث  م�ستمر 
الأول  الثالثي  خالل  �سائح   1.9
اأي حتقيق منو ب 26 باملائة، كما 
م�ساريع  اإن�ساء  اإىل  الدولة  ت�سعى 

اأو  الفنادق  �سواء  جودة  ذات 
م�رشف  م�ستوى  يف  املركبات 
املخططات  تبني  اإىل  ،بالإ�سافة 
املختلفة  بالفنادق  املتعلقة 

الأحجام .

187 مركز تكوين 
مهني ��شتفاد من 
فروع يف �مليد�ن 

�ل�شياحي

الدولة  "تراهن  مرموري  قال 
اأهمية  التكوين  على  اأهمية  على 
ال�سياحي  املجال  يف  التكوين 
التكوين  بق�سية  ،فالو�ساية  تهتم 
مقعد   1700 ب  حتظى  حيث 
للقطاع  م�سمون  بيداغوجي 
من�سب  األف  ،و65  ال�سياحي 
موؤ�س�سات  خمتلف  يف  بيداغوجي 
املهني  للقطاع  التابعة  التكوين 
ال�سياحي  العقار  يخ�س  فيما  ،اأما 
،فيوجد 56 األف هكتار متخ�س�س 
 225 و  ال�سياحي  العقار  يف 
منها   70، �سياحي  تو�سع  منطقة 
م�سادقة   39 ،و  الدرا�سة  منتهية 
علي  خمطط التهيئة  من بينها 15 
مكتملة و الباقي يف طور الإر�سال 

اإىل الأمانة العامة ".
اأن  التحدي  مرموري  و�سدد 
اجلزائر  جعل  يف  يتمثل  اليوم 
خا�سة  بامتياز  �سياحية  وجهة 
كل  على  تتوفر  قارة   بلد  واأنها 

اجلبلية،  فيها  مبا  ال�سياحة   اأنواع 
وال�ساحلية  ال�سحراوية  ال�ستوية، 
�رشورة  اإىل  داعيا  والدينية، 
تطوير القطاع و بدل املجهودات 
مهم  اقت�سادي  بديل  باعتبارها 
،مذكرااأن  خمطط عمل احلكومة 
بالن�سبة لل�سياحة يرتكز على ثالثة 
و  الرتقية  حماور  لالإ�سثمار  و 
الرتويج لوجهة اجلزائر بالهتمام 
بال�سناعات التقليدية ،مثمنا قانون 
�سي�سمح  الذي   2018 ل  املالية 
للتو�سع ال�سياحي باإعطاء املبادرة 
ال�ستثمار من خالل  للخوا�س يف 
امل�ستثمرين من  ت�سجيع  و  دعم 
و  اجلمركي  الإعفاء  خالل 
يتعلق  فيما  اأما   . اجلمركي 
اأن  املتحدث  بالأ�سعار،اأو�سح 
الطلب  و  بالعر�س  تتعلق  الأ�سعار 
تخفي�سات  هناك  اأن  ،مفيدا 
الفنادق  يف  �سواء  باملائة   50 ب 
يف  ،قائال  اخلا�سة  اأو  العمومية 
اجلوية  :"اخلطوط  مت�سل  �سياق 
باملائة   50 ب  بتخفي�سات  قامت 
كما قامت بع�س �رشكات الطريان 

بفتح وجهات �سفر مبا�رشة "
اأن  مرموي  اأ�سار  اأخر  �سياق  ويف 
�سعيفة  ال�سياحة  قطاع  ميزانية 
العمل  يف  موؤثرة  غري  لكنها 
تعد  مل  الدولة  ،لأن  ال�سياحي 
ت�ستثمر يف الفنادق و توقف دورها 
،واأ�سبح  فندق   66 ع�رشنة  يف 
للقطاع  ال�سياحة  يف  ال�ستثمار 

اخلا�س فقط .
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.      تن�سيب حمافظة خا�سة لتنظيم �سالون ال�سياحة و االأ�سفار
.      قطاع ال�سياحة ما يزال يراوح مكانه يف التهيئة و االأ�سعار ب�سبب العديد من العراقيل

ن�شتنكر ت�شنيف �جلز�ئر كمنطقة خطر ،مرموري :

�إميان لو��س

اإجراءات جديدة  لت�سهيل عملية 
احل�سول على التاأ�سرية ال�سياحية

عني متو�شنت 

مع�شكر

جتربة للتزويد بالكهرباء 
با�ستغالل الطاقة ال�سم�سية

24األف �سكن غري مكتمل

�ستقام قريبا جتربة تتعلق بتزويد 
م�سكن ريفي بولية عني متو�سنت 
ال�سم�سية   الطاقة  با�ستغالل 
ف�سيتم  التجربة  جناح  حالة  ويف 
تعميمها على 7.000 وحدة �سكنية 
برامج  اإطار  يف  منجزة  ريفية 
متون  مل  والتي  للولية  التنمية 
اإطالق  "نريد  بالكهرباء"    بعد 
الطلب  اإىل  بالنظر  التجربة  هذه 
الريفية  الكهرباء  على  جدا  الهام 
الريفية  ال�سكنات  ربط  �سيما  ل 
وخا�سة  املجمعة  اأو  املتناثرة 
املعزولة والتي تتطلب مبالغ مالية 
امل�سئول  نف�س  ي�سيف  كبرية"  
ال�سكنات  هذه  تزويد  باأن  مذكرا 
تقت�سي  ال�سبكات  من  اإنطالقا 
دج  مليار  06ر1  قدره  مايل  غالفا 
هذه  اأن  متو�سنت  عني  وايل  واأكد 
العملية ت�سكل "بديال ل ي�ستهان به 
م�سكن   7000 ال  وملمو�سا"لتزويد 
و�ستقوم  املبلغ  ذلك  من  باأقل 
املوؤ�س�سة "اجلزائر طاقة �سم�سية" 
منزل  بتزويد  زيارتها  متت  التي 
لتوليد  األواح  عرب  بالكهرباء  ريفي 
�سيتم  حيث  ال�سم�سية   الطاقة 
بني15  ما  ترتاوح  ملدة  جتريبها 

يوما و�سهر واحد  كما اأ�سري اإليه. 
وقدر م�سئول املوؤ�س�سة تكلفة هذه 
األف  األف و 250  التجربة بني 150 
دج  مو�سحا باأن ذلك يتوقف على 
فيما  امل�سكن  �ساحب  احتياجات 
والتجهيزات  امل�سابيح  يخ�س 
ال�رشكة  هذه  وتندرج  امل�ستعملة 
بالطاقات  املرتبطة  للهند�سة 
الطاقة  األواح  اإنتاج  و  املتجددة 
ال�سم�سية و احلرارية والتجهيزات 
واإجناز  ال�سناعية  احلرارية 
واحلرارية  الكهربائية  املن�ساآت 
والبناء و تركيب امل�سابح --ح�سب 
ذات امل�سوؤول-- يف اإطار الربنامج 
خاليا  بتطوير  املتعلق  الوطني 
األواح توليد الطاقة ال�سم�سية التي 

يتم ا�ستريادها حاليا.
التي  الزيارة   هذه  �سمحت  وقد 
تاأتي يف اإطار �سل�سلة من الزيارات 
اإىل الوحدات القت�سادية بالولية 
بالطالع  املحلية   لل�سلطات 
موؤ�س�سات  و�سعية  على  اأي�سا 
يف  تن�سط  التي  اأخرى  خا�سة 
امل�ستهلكة  واملواد  الن�سيج  جمال 
الق�رشيات  وت�سدير  لل�سمادات 

على وجه اخل�سو�س.

املكلفة  الولئية  اللجنة  اقرتحت 
غري  ال�سكنات  واجهات  باإح�ساء 
منع  مع�سكر  بولية  املكتملة 
التجارية  املحالت  ا�ستغالل 
اإمتام  يتم  التيلم  بالبنايات  الواقعة 
مدير  لدى  علم  ح�سبما  واجهاتها  
املعمارية  والهند�سة  التعمري 
اأن  �سعبان  �سوان  واأو�سح  والبناء، 
ال�رشوط  دفرت  �سمن  جاء  القرتاح 
ال�سكنات  واجهات  باإمتام  اخلا�س 
اخلا�سة الذي قدم موؤخرا للمجل�س 
عليه  للم�سادقة  الولئي  التنفيذي 
املقرتحات  من  جمموعة  وي�سمل 
ا�ستكمال  عدم  م�سكل  ملعاجلة 
بينها القرتاح اخلا�س  البنايات من 
اأو  ن�ساط جتاري  اأي  ممار�سة  مبنع 
مهني يف حمالت تابعة ل�سكنات غري 
 24 ب  يقدرعددها  والتي  املكتملة 

األف م�سكن.
الف�سل قريبا يف اقرتاحات  وينتظر 
من  املت�سكلة  الولئية  اللجنة  هذه 
بال�سكن  عالقة  ذات  هيئات  عدة 
والتي عقدت عدة جل�سات عمل متت 
خاللها درا�سة و�سعية ال�سكنات غري 
كما  الولية  م�ستوى  على  املكتملة 
اقرتحت اللجنة باأن تتكفل البلديات 

اململوكة  البنايات  واجهات  باإمتام 
القيام  عن  عاجزين  اأ�سخا�س  من 
يتم  اأن  على  باأنف�سهم  بالأ�سغال 
حت�سيل الأعباء من اأ�سحابال�سكنات 
حالة  يف  و  ت�سهيلية  طرق  عرب 
ب�سكل  التح�سيل  يتم  ال�ستحالة 

اإلزامي عند البيعاأو نقل امللكية.
اأخرى  جهة  من  اللجنة  واأو�ست 
ال�سبط  اإجراءات  تفعيل  ب�رشورة 
�سالحيات  اإطار  يف  الإداري 
لإلزام  البلدية  ال�سعبية  املجال�س 
اإح�ساء  مت  الذين  املواطنني 
مكتملة  غري  اأنها  على  �سكناتهم 
و  بالبلديات  الت�سوية  طلبات  باإيداع 

الإ�رشاع يف درا�ستها و البث فيها
عند  املطابقة  �سهادات  مبنحهم 
القانونية  ال�رشوط  على  توفرهم 
املطلوبة يذكر اأن م�سالح البلديات 
منذ  ا�ستقبلت  مع�سكر  بولية 
املتعلق  القانون  تطبيق  انطالق 
بت�سوية ال�سكنات غري املكتملة �سنة 
مت  ملف   18.400 من  اأزيد   2008
قبول قرابة11.700 ملف منها على 
التعمري   ومديرية  البلديات  م�ستوى 
تاأجيل  و  ملف   748 رف�س  بينما مت 

البت يف 2135 اآخر.

تلم�شان

داء ال�سكري مي�س 
8.6 باملائة من 

ال�سكان

6ر8  حوايل  ال�سكري  داء  مي�س 
تلم�سان  ولية  �سكان  من  باملائة 
ح�سب  �سنة   25 من  اأكرث  البالغني 
املركز  به  قام  طبي  حتقيق 

ال�ست�سفائي اجلامعي لتلم�سان.
الذي  التحقيق  حول  تقرير  واأفاد 
قدمه رئي�س م�سلحة ال�ستعجالت 
يحي  املذكورالدكتور  للم�ست�سفى 
حت�سي�سي  لقاء  خالل  برويقات 
ال�سكر"  مر�س  "م�ساعفات  حول 
الن�سبة  هذه  اأن  بتلم�سان  انتظم 

لالإ�سابة  الوطني  املعدل  تعادل 
والذي  املزمن  املر�س  بهذا 
يرتاوح بني 8 و 12 باملائة موؤكدا 
الدرجة  من  امل�سابني  اأغلبية  اأن 
كبار  بال�سمنةاأو  ويت�سفون  الثانية 

ال�سن.
هذا  خالل  املحا�رش  واأرجع 
اللقاء املنتظم مببادرة من جمعية 
حممود"مل�ساعدة  "براهيمي 
تلم�سان  لولية  ال�سكري  مر�سى 
مبنا�سبة اليوم العاملي لهذا الداء 

كرب  اإىل  املر�س  ظهور  اأ�سباب 
و  احلركة  قلة  و  ال�سمنة  و  ال�سن 
اأخريا القلق و عدم اللتزام بنظام 
الإفراط  عن  يبتعد  معني  غذائي 

يف ال�سكريات والدهون.
اللقاء  هذا  خالل  عر�س  كما 
التح�سي�سي الذي ح�رشه عدد هام 
من امل�سابني بالداء �رشيط فيديو 
املر�س  مع  التعامل  طرق  يبني 
ينبغي  التي  الغذائية  واحلمية 
�سالمة  على  للحفاظ  انتهاجها 

امل�ساعفات  واجتناب  البدن 
امل�ساعفات  هذه  وعن  املمكنة 
حث  الوخيمة  وعواقبها  اخلطرية 
امل�سابني  توعية  على  اأخ�سائيون 
بخطورة املر�س اإذا مل يتم التكفل 

به بانتظام.
اأمام  النقا�س  باب  فتح  كما 
ا�ستف�ساراتهم  لتقدمي  املر�سى 
والأدوية  الداء  حول  وان�سغالتهم 
من  املطالبة  على  التاأكيد  مع 
العناية  بتقدمي  املعنية  اجلهات 

خ�سو�سا  الفئة  بهذه  اخلا�سة 
منها املعوزة وذكر فتحي براهمي 
باحلو�سلة  املذكورة  اجلمعية  من 
واملتمثلة  الأخرية  لهذه  العامة 
اأ�سا�سا يف ا�ستقبال ن�سبة كبرية من 
اأن�سطة  لهم  امل�سابني وتخ�سي�س 
مل�ساعدتهم  وترفيهية  اجتماعية 
املر�س  عبء  من  التخفيف  على 
من  هام  لعدد  جمانا  توزيع  مع 
لقيا�س  واآلت  الأن�سولني  اأقالم 

الدم وال�سغط.

ك�شف وزير �ل�شياحة ح�شن مرموري �أن �لو�شاية �أخذت  �إجر�ء�ت لت�شهيل عملية �حل�شول على �لتاأ�شرية �ل�شياحية من خالل 
متكني �لوكالت �ل�شياحية بالقيام باإيد�ع �لقو�ئم لدى مديريات �ل�شياحة يف ظرف 48 �شاعة ،موؤكد� �أنه مت �إز�لة كل �لعقبات 
�لإد�رية و �لبريوقر�طية  �لتي تو�جه �مل�شتثمرين يف �ملجال �ل�شياحي عن طريق مر�جعة �لإطار �لقانوين لت�شجيع �ل�شتثمار 

،معلنا عن تن�شيب حمافظة خا�شة لتنظيم �شالون �ل�شياحة و �لأ�شفار �ملقرر يف  13 مار�س �ملقبل لإعطائه هام�س مناورة �أح�شن .
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ت�سريحات اجلبري م�ستنكرٌة ومواقفه م�ستقبحٌة
بقلم: د. م�سطفى يو�سف اللداوي

ل ندري اإىل اأين مت�سي بنا ال�سيا�سة ال�سعودية، وماذا تريد منا قيادتها، وماذا تخطط مل�ستقبلنا، واإىل اأي مدى �ستم�سي يف خمططاتها العلنية وبراجمها 
ى ب�سفة القرن، واأنها لعٌب اأ�سا�سي مع الوليات  ال�سرية و�سيا�ستها اخلفية املتعلقة بالق�سية الفل�سطينية، اإذ بات من املوؤكد اأنها طرٌف فاعٌل فيما ُي�َسَمّ

املتحدة الأمريكية واأطراٍف دوليٍة اأخرى، واأنها متلك معلوماٍت وافرٍة ورمبا كافية عن هذه ال�سفقة.
جاريد  املكلف  طباخها  اأن  ذلك 
عدة  الريا�ض  زار  قد  كو�شنري 
بنود  بع�ض  ت�رسيب  قبل  مراٍت 
ال�شفقة، ومن املوؤكد اأنه ناق�شها 
مع القيادة ال�شعودية، واأنها تكفلت 
الفل�شطينيني  باإقناع  ُكِلّفت  اأو 
وعدم  بها  والقبول  بال�شفقة 
به  �رسح  ما  وهو  معار�شتها، 
الفل�شطينية  ال�شلطة  رئي�ض 
حممود عبا�ض الذي اعرتف باأنه 
ليقبل  عربيٍة  ل�شغوٍط  تعر�ض 
بال�شفقة، ويوافق على متريرها، 
يف  امل�شوؤولني  بع�ض  وك�شف 
القيادة  اأن  الفل�شطينية  ال�شلطة 
على  �شغوطاً  متار�ض  ال�شعودية 
الرئي�ض عبا�ض ليقبل باملعرو�ض، 
ال�رسية  بنودها  عن  وي�شكت 
الفل�شطينيون  ي�شعر  والعلنية. 
يتناهى  ملا  �شديٍد  با�شتياٍء 
عن  ومعلوماٍت  اأخباٍر  من  اإليهم 
هذه  مترير  يف  ال�شعودي  الدور 
ال�شعب  بحق  املجحفة  ال�شفقة 
ت�شتهدف  التي  الفل�شطيني، 
ت�شفية ق�شيته وال تتطلع اإىل حل 
م�شكلته وت�شوية اأزمته، بل تتجاوز 
تقدر  وال  وت�شحياته،  ن�شاالته 
على  وتنقلب  وثباته،  مقاومته 
ال�شفقة  فهي  واإ�رساره،  �شموده 
العربية  االأمة  تاريخ  يف  االأ�شواأ 
وهي  الفل�شطينية،  الق�شية  جتاه 
و�شمة عاٍر يف جبني من يقبل بها 
اأو يذلل العقبات اأمامها، اأو يب�رس 

بها ويدعو اإليها.

�سفقٌة اإ�سرائيليٌة 
بامتياز

بامتياز،  اإ�رسائيليٌة  �شفقٌة  اإنها 
بالن�شبة  العمر  �شفقة  هي  بل 
وهي  ال�شهيونية،  احلركة  اإىل 
اإذ  اأجيالهم،  اأجدادهم واأمل  حلم 
برئي�ض  عليهم  الزمان  يجود  لن 
وبقيادٍة  روؤيتهم،  يفر�ض  اأمريكي 
وتدافع  بنظريتهم  توؤمن  عربية 
عن م�رسوعهم وتتبنى �شيا�شتهم، 

ال�شهيوين  الكيان  بدولة  وتقبل 
وجاراً  املنطقة  يف  لها  �رسيكاً 
ال�شفعة  حق  لها  االإقليم،  يف  لها 
واجلرية، ولها االأولوية وال�شدارة، 
ونطمئن  حقوقنا  على  ن�شتاأمنها 

اإىل م�شتقبلنا بالتعاون معها.
من  الفل�شطينيني  نحن  نت�شاءل 
با�شمنا،  باحلديث  لها  اأذن  الذي 
فهل  عنا،  نيابًة  بالتفاو�ض  اأو 
اأو  الفل�شطيني  ال�شعب  ا�شتاأذنت 
راأي  وا�شتمزجت  قيادته  �شاورت 
توجهات  وعرفت  وف�شائله،  قواه 
وهل  املواطنني،  ورغبة  ال�شعب 
براأي الفل�شطينيني  اأحاطت علماً 
جميعاً يف الوطن وال�شتات، وراأت 
املقاومة  من  ياأ�شوا  قد  اأنهم 
وتعبوا من القتال، واأدركوا اأنه ال 
الكيان،  مواجهة  على  لهم  قدرة 
واال�شت�شالم  له  اخل�شوع  فراأوا 
ل�رسوطه، والتنازل له واالعرتاف 
به، واأبدوا ا�شتعدادهم للتنازل عن 
حقوقهم،  عن  والتخلي  اأر�شهم 
ومبادلتها باأر�ٍض اأخرى، ومقاي�شة 
اأو  يقب�شونها  باأمواٍل  ممتلكاتهم 

مكت�شباٍت ينالونها.
العربية  اململكة  مواقف  غريبٌة 
وهي  وم�شتنكرة،  بل  ال�شعودية 
مرفو�شٌة وم�شتهجنة، اإذ ما اعتدنا 
الفل�شطينية  الق�شية  جتاه  منها 
وما  املواقف،  هذه  مثل  على 
ال�شيا�شات،  هذه  عليها  عهدنا 
وما كنا نتوقع منها هذا اخلذالن، 
علينا  العدو  مع  التواطوؤ  وال هذا 
املتحدة  الواليات  مع  والتاآمر 
ارت�شت  فهل  �شدنا،  االأمريكية 
خندق  يف  تقف  اأن  ال�شعودية 
تقبل  وهل  اأمتها،  �شد  االأعداء 
املظلوم،  الظامل �شد  تنا�رس  اأن 
واأن ت�شلم للمعتدي مبا احتل، واأن 
نهب  ما  ب�رسعية  للكيان  تعرتف 
واغت�شب، واأن ترحب باملطبعني 
تي�رس  واأن  به،  واملعرتفني  معه 
اإليه واجتماعهم مع  لهم �شفرهم 
والع�شكريني  ال�شيا�شيني  قادته 
ونخبه العلمية والثقافية والفنية، 

عنه  دفاعهم  عن  ت�شكت  واأن 
على  توافق  واأن  له،  وتاأييدهم 
قوى  من  اأعدائه  على  حتري�شهم 
املقاومة الفل�شطينية وحركاتها.

الأدهى والأخطر

ينربي  اأن  واالأخطر  االأدهى  لكن 
العربية  اململكة  خارجية  وزير 
ال�شعودية عادل اجلبري، بال�شوت 
حمفٍل  من  اأكرث  ويف  وال�شورة 
دولٍة  من  اأكرث  ويف  ومنا�شبٍة، 
حيناً  العربية  باللغة  ومكاٍن، 
اأحيان  يف  االجنليزية  وباللغة 
اأن حركة املقاومة  فيعلن  كثرية، 
حركٌة  »حما�ض«  االإ�شالمية 
ح�شارها  اإىل  ويدعو  اإرهابية، 
والت�شيق عليها وجتفيف منابعها 
والق�شاء عليها، وهي  وحماربتها 
قطاٌع  اإليها  ينتمي  التي  احلركة 
الفل�شطيني  ال�شعب  من  كبرٌي 
ويوؤيدها  وال�شتات،  الوطن  يف 
ال�شواد االأعظم من االأمة العربية 
منهم  املقدمة  ويف  واالإ�شالمية، 
االأ�شيل،  ال�شعودي  ال�شعب  اأبناء 
ال�شيا�شة  هذه  ي�شتنكرون  الذين 

ويرف�شون  بها،  يعرتفون  وال 
ال�شهيوين،  العدو  مع  التطبيع 
يلتقي  من  كل  من  ويتاأففون 
ويرون  معهم،  يتعاون  اأو  بهم 
متثلهم،  ال  ال�شيا�شات  هذه  اأن 
عن  تعرب  ال  الت�رسيحات  وهذه 
املقاومة  �شند  فهم  حقيقتهم، 
جدارها  وهم  اأهلها،  وح�شن 
التي  احل�شينة  وقلعتها  املكني 
اإليها تلجاأ املقاومة وبها ت�شتعني. 
تُرى ماذا اأبقى اجلبري لعدونا اأن 
يقول، وماذا ترك له حتى ي�شف 
اأر�شت ت�رسيحاته  ويهاجم، فقد 
فانت�شى  واأ�شعدته،  العدو 
وعنها،  عنه  ور�شي  كثرياً  بها 
اأخبارهم،  ن�رسات  يف  فقدموه 
يف  ت�رسيحاته  وا�شتعر�شوا 
واأبرزوها  وحتليالتهم،  لقاءاتهم 
ومن�شوراتهم،  �شحفهم  يف 
ال�شوء  و�شلطوا  �شوره  وعمموا 
من  اأراحهم  فقد  �شكله،  على 
و�شهل  والهجوم،  االتهام  عناء 
و�رسع  واالإق�شاء،  العزل  عليهم 
والق�شف  والعدوان،  احلرب  لهم 
فهل  واالغتيال،  واال�شتهداف 
ت�رسيحاته  على  يكافئونه  تراهم 

وكلماته،  مواقفه  له  ويقدرون 
ويغ�شون  اأخطائه،  عن  في�شكتون 
ويقبلون  خروقاته،  عن  الطرف 
وانتهاكه  للقوانني  خمالفته  منه 

حلرمة ال�شعوب و�شيادة البلدان.
عربٌي  اأنه  ن�شي  قد  اجلبري  كاأَنّ 
اأمته،  يخون  ال  احلَرّ  العربي  واأن 
اأهله، وال  العد �شد  وال يقف مع 
يكون بحاٍل ل�شاناً ينطق با�شمهم، 
وترجماناً يتحدث بالنيابة عنهم، 
القراآن  يقراأ  م�شلٌم  اأنه  ون�شي 
الكرمي اآناء الليل واأطراف النهار، 
وفيه اأن اليهود لن ير�شوا عنه ولو 
تبع دينهم و�شار منهم، ولن يكونوا 
معه اأبداً ولن يوفوا له عهداً، ولن 
يحفظوا له وداً، فهم اأول من ينكث 
بالوعود،  يفي  من  واآخر  العهود 
وينقلب  باحللفاء  يغدر  واأكرث من 
يرجو  فهل  االأ�شدقاء،  على 
وت�رسيحاته  امل�شينة  مبواقفه 
املعيبة منهم ن�رسًة، واأنه يكونوا 
معه حلفاً �شد من يراهم خ�شوماً 
له واأعداًء ل�شيا�شته، اأم اأنه ينتظر 
منهم وفاًء له وتقديراً لت�شحياته 

من اأجلهم. 
خط ال�سعودية 

فل�سطني

اجلبري  اعتقد  اإذا  كثرياً  يخطئ 
�شي�شدق  اأحداً  اأن  �شغله  ومن 
باأقواله،  و�شيقبل  ت�رسيحاته 
اأعلنه  الذي  الت�شنيف  و�شيعتمد 
م�شى  التي  باملقاطعة  و�شيلتزم 
الذي  ال�شعودي  فال�شعب  بها، 
وماالً،  دماً  فل�شطني  اأعطى 
وبذل  ورجاالً،  عرقاً  ومنحها 
من  و�شحى  الكثري  �شبيلها  يف 
فاإنه  والنفي�ض،  بالغايل  اأجلها 
والوعد،  العهد  على  �شيبقى 
حراً،  وعربياً  �شادقاً،  وطنياً 
اهلل  كالم  ي�شدق  اأبياً،  وم�شلماً 
عز وجل ويتبع نهج ر�شوله االأكرم 
و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  حممد 
و�شتبقى عندهم حركة املقاومة 
ومعها  »حما�ض«،  االإ�شالمية 
الفل�شطينية  املقاومة  قوى  كل 
وعيهم  يف  وتنظيماته،  وحركاتها 
ووجدانهم  وقلوبهم  وعقولهم 
االأمة،  جبني  يف  �شامًة  جميعاً، 
ونطاقاً تتزنر به وتقوى، وو�شاحاً 
تزهو  وقالدًة  وتختال،  به  تتزين 

بها  وتفتخر.

اأهمية تطوير ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف منظومة التعليم يف جامعاتنا العربية
عام  ب�شكل  العامل  يواجه 
واملجتمع العربي ب�شكل خا�ض 
ومت�شارعة،  متزايدة  حتديات 
يف  ال�رسيعة  التطورات  نتيجة 
وجه  وعلى  امليادين،  �شتى 
العلمي  امليدان  اخل�شو�ض 
�شهدها  التي  والتكنولوجي 
من  االأخري  الربع  يف  العامل 
يتوقع  والتي  املا�شي،  القرن 
 ، كبري  بت�شارع  ا�شتمرارها 
وقد �شبب هذا التقدم العلمي 
على  �شيطر  الذي  والتقني 
والذي  احلياة  مناحي  جميع 
وجتدد  الرتبية  تطور  واكب 
طرق واأ�شاليب التدري�ض دخول 
التعليم،  جمال  والو�شيلة  االآلة 
وركناً  �رسورة  اأ�شبحت  حيث 

التعليمية،  العملية  يف  اأ�شا�شياً 
الكمالية  من  نوعاً  ولي�شت 

والرتف.
الدولية  املوؤمترات  حثت  وقد 
واالإقليمية على �رسورة تطوير 
مناهج التعليم وتوظيف التقنية 
الفرتة  يف  التعليم  خدمة  يف 
الدرا�شات  ،وتظهر  االأخرية 
اأي�شاً اأهمية ا�شتخدام الو�شائل 
ودورها  التعليمية  والتقنيات 
التعليمية،  العملية  اإجناح  يف 
الدرا�شات  هذه  اأكدت  حيث 
 %40 على  يح�شل  املتعلم  اأن 
من معلوماته عن طريق حا�شة 
ال�شمع و30% عن طريق حا�شة 
الب�رس، و30% عن طريق باقي 

احلوا�ض. 

التقنيات  عن  احلديث  وعند 
علينا  احلديثة  التعليمية 
على  نتعرف  اأن  نحاول  اأن 
يف  التعليمية  التقنيات  مفهوم 
التعليمية  فالتقنيات  الرتبية، 
على  ي�شاعد  ما  كل  هي 
واملعلومات  املعرفة  انتقال 
من  املختلفة  واملهارات 
جمال  يف  اآخر  اإىل  �شخ�ض 
والتدريب  والتعليم،  الرتبية 
اإىل  املتدرب  اأو  املعلم  من 
لرتفع  املتدربني،  اأو  الطالب 
القدرة على اكت�شاب املهارات 
عدد  اأكرب  مبخاطبة  وذلك 
لواقع  واملتتبع  احلوا�ض،  من 
والتقنيات  الو�شائل  ا�شتخدام 
العربية  بجامعاتنا  التعليمية 

�شعفاً  هناك  اأن  يالحظ 
باأهمية  يليق  ال  وا�شحاً  جلياً 
الو�شائل  هذه  وفاعلية 
هناك  جهة  فمن  والتقنيات، 
�شعف لدى االأ�شاتذة بالو�شائل 
حيث  من  التعليمية  واالأجهزة 
هذه  مب�شميات  املعرفة 
ا�شتخدامها،  وكيفية  التقنيات 
ومن جهة اأخرى جند اأن و�شع 
وال  ي�شمح  ال  اجلامعات  بع�ض 
ي�شجع على ا�شتخدام الو�شائل 

والتقنيات التعليمية احلديثة.
اإن توافر التقنية واإ�شتخدامها 
ت�شاهم  العربية  جامعاتنا  يف 
متعلماً  املتعلم  جعل  يف 
عن  وباحثاً  وفّعاالً  ن�شطاً 
الأهمية  ومدركاً  املعلومة، 

اكت�شاب  على  وقادراً  التعلم، 
امل�شكالت،  حل  مهارات 
والتوا�شل،  واال�شتق�شاء، 
ذكره  اجلدير  ومن  والتنوع، 
املتقدمة  الدول  تنفقه  ما  هو 
الدوالرات  من  املليارات 
التعليم،  يف  التقنية  دمج  على 
الطالب  خيال  الإثارة  وذلك 
وتي�شري  التعلم  تعزيز  وزيادة 
اكت�شاب مهارات التفكري العليا 
التحليل  مثل  املتعلم،  لدى 
والتعميم  والتقومي  والتف�شري 
واالإبداع،  امل�شكالت  وحل 
بحيث  املعلم  كفاءة  وزيادة 
تلبية  على  املعلمني  ت�شاعد 
وت�شهيل  املتعلم  احتياجات 

اإي�شال املعلومة للطالب. 

وعليه نرى باأن تقنيات التعليم 
الرتبية  تقنيات  من  جزء  هي 
مفهوم  على  اأ�شا�شاً  وتعتمد 
فرعية  جمموعة  التعليم  اأن 
يف  يعد  فلم  الرتبية،  من 
اأن  اإال  التعليمي  املجال  و�شع 
العلمي  التقدم  لتيار  ي�شتجيب 
التكنولوجي، للنهو�ض مبجتمع 
مواجهة  على  قادر  قوي 
ما  كل  ومواكبة  التحديات، 
ومفيد، وقادراً  جديد  هو 
العقل  باإبداعات  اللحاق  على 

االإن�شاين.
اإعداد: د. فادي حممد 
الدحدوح /خبري 
متخ�س�س يف البحث 
العلمي والدرا�سات العليا
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الأ�ضتاذ بن ثامر دحمان حم�ضر ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء البليدة 
وحماكمه

 الكائن مكتبنا 40 جتزئة بلقا�ضم الوزري البليدة ) خلف حمكمة البليدة(

 رقم  الهاتف   41 09 03 0777
 

   اإعالن عن  بيع عقار باملزاد العلني بعد التاأجيل 
 طبقا لن�ص املادة   750  من قانون الإجراءات املدنية  والإدارية

 حررنا هذا املح�رض يف ق�ضية بيع عقار لفائدة 
زبريي زينب ال�ضاكنة 5 �ضارع روان عبد احلميد الق�ضبة اجلزائر

زبريي رتيبة ال�ضاكنة  4 �ضارع  املهري ر�ضيد البليدة
 زبريي حفيظة ال�ضاكنة حي بونعامة جياليل عمارة 44 رقم01 البليدة

بناءا علي احلكم ال�ضادر عن حمكمة البليدة الق�ضم العقاري  بتاريخ17/02/02 رقم الفهر�ص17/00593 رقم الق�ضية 
16/04807املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة بتاريخ 2017/05/28  حتت رقم 929

مبوجب عقد بيع حمرر من طرف الأ�ضتاذ املوثق ادوارد البارفرباك موثق بالبليدة موؤرخ يف 1942/04/25 م�ضجل 
بتاريخ 1942/05/22
حجم 3631 رقم  63

 مبقت�ضي الأمر ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�ص حمكمة  البليدة  بتاريخ 21-11-2017 حتت  رقم 17/2492  الآمر  بتحديد  
جل�ضة  العرتا�ضات  يوم 2017/12/10 على ال�ضاعة 10 �ضباحا  مبكتب  قا�ضي البيوع العقارية وجل�ضة  بيع لعقار  
باملزاد العلني  حددت  ليوم 2017/01/07. املوؤجلة ليوم 2018/02/18  واملوؤجلة  ليوم  2018/03/29 على ال�ضاعة 

10 �ضباحا مبقر املحكمة القاعة رقم 01
مبقت�ضي حم�رض اإيداع قائمة �رضوط البيع  املوؤرخ يف 2017/11/29

 تعيني العقارين حمل البيع 
العقار الأول : عبارة  عن م�ضكن يتكون من طابق ار�ضي وطابق اأول  الكائن  بطريق مهري  ر�ضيد  رقم 04 واملقدر 
الذي يحده �ضمال ملكية خا�ضة، جنوبا ملكية خا�ضة ، �رضقا ملكية خا�ضة،  غربا   م�ضاحته ب  100،36 مرت مربع 

طريق عر�ضه 05 م 
 العقار الثاين:  عبارة عن متجر يتكون من الطابق الأر�ضي والطابق الأول بناء غري مكتمل الكائن ب�ضارع العربي تب�ضي 
بوبرت �ضابقا واملقدر م�ضاحته 157،50. مرت مربع والذي يحده �ضمال ملكية خا�ضة  وجنوبا طريق العربي التب�ضي و 

�رضقا طريق  باب خويخة وغربا ممرا
ال�ضعر الأ�ضا�ضي الذي  �ضتفتتح به املزايدة يف العقار الأول  مببلغ يقدر ب 13.453.800.00 دج

 
23.297.500.00 دج طبقا للخربة املحررة من طرف اخلبرييني العقاريني الأ�ضتاد   والعقار الثاين مببلغ يقدر ب 

�ضكرين  عبد احلميد و الأ�ضتاذ حمزاوي رابح

 �رضوط البيع :
 بال�ضافة اىل ال�رضوط على كل من يتقدم للمزايدة بان يح�رض معه مبلغ اخلم�ص 1/5  من ال�ضعر الفتتاحي نقدا 
والر�ضوم  الت�ضجيل  م�ضاريف  فيها  الق�ضائية مبا  امل�ضاريف  يتحمل جميع  املزاد  عليه  والرا�ضي  م�ضمون  ب�ضك  او 

امل�ضتحقة ملزيد من املعلومات او الطالع على دفرت ال�رضوط الت�ضال مبكتب املح�رض الق�ضائي املذكور اعاله .

 املح�ضر الق�ضائي : الأ�ضتاذ بن ثامر دحمان

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية 
مكتب الأ�ضتاذ /عبادة علي

 حم�ضر ق�ضائي لدى دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء البليدة �ضارع فل�ضطني مقطع بو فريدي
 رقم 02البليدة

حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر
املادة 412 فقرة 04 من قانون الجراءات  املدنية والدارية 

 بناء  على احلكم ال�ضادر عن حمكمة البليدة الق�ضم التجاري / البحري بتاريخ 17/06/05 حتت رقم الفهر�ص  17/02955    
رقم  اجلدول 17/01732 واملمهور بال�ضيغة التنفيذية بتاريخ 2017/11/22 رقم 1907

 بناء على اجراءات التبليغ وحم�رض التكليف بالوفاء املحرر من  طرفنا نحن الأ�ضتاذ عبادة علي،  حم�رض ق�ضائي  لدى حمكمة البليدة جمل�ص ق�ضاء البليدة الكائن مكتبنا 
ب�ضارع فل�ضطني مقطع بوفريدي  رقم 02 البليدة املوقع ادناه

 بناء على حم�رضين تبليغ  تكليف بالوفاء عن طريق التعليق موؤ�رض عليهما من طرف رئي�ص كتاب ال�ضبط لدى حمكمة البليدة املوؤرخ يف 2018/01/10 ورئي�ص املجل�ص 
ال�ضعبي البلدي لبلدية اولد يعي�ص املوؤرخ يف 2018/01/09 

بناءا على الأمر ال�ضادر  عن ال�ضيد رئي�ص حمكمة البليدة  بتاريخ 2018/02/18 حتت  رقم  2018/393 واملت�ضمن ناأذن للطالبة بن�رض م�ضمون التبليغ الر�ضمي الرامي  اإىل 
تبليغ املطلوب ل�ضلح ماحي ال�ضاكن بحي 180 م�ضكن عمارة 13رقم 10 اأولد يعي�ص البليدة، مب�ضمون التكليف بالوفاء امل�ضار اليه اعاله  يف جريدة يومية وطنية 

 وفقا  لحكام املادة 412  من قانون الجراءات املدنية والإدارية   
 بناء على طلب  ال�ضيد )ة(  : ال�ضندوق الوطني للتوفري والحتياط وكالة املوز رمز 161 بنك ممثلة  باملدير العام  

 اجلاعل )ة(  حمل اقامته )ها( . ب : �ضارع11 دي�ضمرب1960البليدة
كلفنا ال�ضيد )ة(  ل�ضلح ماحي 

   اجلاعل )ة(  حمل اقامته )ها( حي 180م�ضكن ع 13 رقم 10 اولد  يعي�ص البليدة 
بان ي�ضدد فورا بني ايدينا املبالغ التالية: املبالغ امل�ضتحقة 664.300.00 دج )�ضتمائة واربعة و�ضتون  الف  وثالثمائة دينار جزائري (

 الذي ميثل مبلغ الدين بال�ضافة اىل م�ضاريف التنفيذ والر�ضوم واحلق التنا�ضبي للمح�رض الق�ضائي ونبهناه بان له مهلة   )15( خم�ضة ع�رض يوما للوفاء، ت�رضي من 
تاريخ ن�رض م�ضمون حم�رض تكليف بالوفاء يف احدى اجلرائد الوطنية وال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية، كما ذكرناه )ها( بان هذا الإخطار قد بلغ له )ها (

كما يجب قانونا 

 املح�ضر الق�ضائي عبادة علي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية 

الأ�ضتاذة قا�ضي ليندة
حم�ضرة ق�ضائية لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء بومردا�س

حم�ضر التكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر
 طبقا للمادة 412  فقرة 04 من قانون الجراءات املدنية والدارية 

 بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة رويبة الق�ضم التجاري / البحري يف 17/01/18 رقم اجلدول 16/07402 رقم الفهر�ص 17/00461 واملمهور بال�ضيغة التنفيذية 
حتت رقم 2017/1615

 بناء على الجراءات املتخذة من طرفنا نحن املح�رضة الق�ضائية املوقعة ادناه حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي وحم�رض التكليف بالوفاء وحم�رض تبليغ التكليف بالوفاء 
املوؤرخني يف 2017/11/02

 بناء على حم�رض تبليغ عن طريق التعليق موؤ�رض عليه من طرف رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي البلدي لبلدية خمي�ص اخل�ضنة املوؤرخ يف 2017/12/21
 بناء على حم�رض تبليغ عن طريق التعليق موؤ�ضو عليه من طرف رئي�ص اأمناء ال�ضبط ملحكمة رويبة املوؤرخ يف  2017/12/21

 بناء على الذن ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�ص حمكمة رويبة 2018/02/06 حتت رقم الرتتيب18/00491  ، والذي  يرخ�ص مبوجبه للمح�رضة  الق�ضائية بن�رض م�ضمون حم�رض 
التكليف بالوفاء للحكم ال�ضادر عن حمكمة رويبة الق�ضم التجاري البحري يف 17/01/18 رقم  اجلدول 16/07402 رقم الفهر�ص17/00461

 واملمهور بال�ضيغة التنفيدية حتت رقم 2017/1615 يف جريدة يومية وطنية 
 لفائدة املدعوة  �رضكة الت�ضيري العقاري لولية  بومردا�ص  »  جي�ضتيبو «  موؤ�ض�ضة عمومية اإقت�ضادية �رضكة م�ضاهمة ممثلة من قبل مديرها العام 

الكائن مقرها حي: فوعي�ص جتزئة 509 بومردا�ص 
 �ضد ال�ضيد: بن براهيم حممد

 ال�ضاكن : منطقة الن�ضاطات خمي�ص اخل�ضنة 1 قطعة  رقم 01
املبالغ امل�ضتحقة:   )7.693.061.47( دج �ضبعة ماليني  و�ضتة  مائة وثالثة وت�ضعون الف وواحد و�ضتون دينار جزائري، �ضبعة واربعون �ضنتيم، مبلغ الدين الثابت مبلغ 

)150.000( دج
مائة وخم�ضون األف دينار جزائري تعوي�ص عن الأ�رضار

 بالإ�ضافة اإىل م�ضاريف التنفيذ واحلق التنا�ضبي للمح�رض الق�ضائي 
 ونبهناه بان له مهلة  15 خم�ضة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض م�ضمون حم�رض تكليف يف اإحدى اجلرائد الوطنية واإّل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

املح�ضرة  الق�ضائية الأ�ضتاذة  قا�ضي ليندة

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية 

الأ�ضتاذة كنجوة ن�ضرية
املعتمدة لدى دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة

الدرارية خل�ضر  خني�س  �ضارع   17
حم�ضر تبليغ �ضند تنفيذي  عن طريق الن�ضر يف يومية وطنية

)املادة 412/04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية(
نحن الأ�ضتاذة كنجوة ن�ضرية املح�رضة الق�ضائية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة و دائرة اخت�ضا�ص جمل�ص ق�ضاء تيبازة 

الكائن مكتبي بالعنوان املذكور اأعاله و املوقعة اأدناه 
لفائدة ال�ضيدة : �ضامية مزغي�ص 

ال�ضاكن )ة( : بتعاونية الفردو�ص رقم 03 عمارة 15 دايل اإبراهيم اجلزائر . اجلاعلة من مكتبنا موطنا لها .
�ضد  ال�ضيد : دمدي حياة ابنة قويدر.

ال�ضاكن )ة(  : برقم 26 حي ال�ضعادة اأولد فايت . اجلزائر  
مبقت�ضى املواد 412 ،612 ، 613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية بناءا على الإذن ال�ضادر عن رئي�ص حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 
2018/02/15 ، فهر�ص رقم 18/642 ، رقم الرتتيب 18/00700 ، الذي ياأذن مبوجبه للمح�رض الق�ضائي بن�رض م�ضمون عقد التبليغ 
الر�ضمي املتمثل يف حم�رضي التبليغ الر�ضمي و التكليف بالوفاء لل�ضند التنفيذي باإحدى اجلرائد اليومية الوطنية طبقا لأحكام املادة 
04/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية. بلغنا ر�ضميا عن طريق الن�رض بيومية وطنية  ال�ضيدة دمدي حياة ابنة قويدر ال�ضاكن 
)ة(  برقم 26 حي ال�ضعادة اأولد فايت . اجلزائر  بعقد الإعرتاف بدين . املحرر لدى الأ�ضتاذة بومدين فروج رزيقة . موثقة باأولد 
فايت . بتاريخ 2015/12/27 . فهر�ص 2015/997 . املمهور بال�ضيغة التنفيذية .  وحتت �ضائر التحفظات و اإثباتا لذلك حررنا هذا 

املح�رض كما ي�ضمح القانون .
 
 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية 

الأ�ضتاذة كنجوة ن�ضرية
املعتمدة لدى دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة

درارية خل�ضر   خني�س  �ضارع   17
حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر يف يومية وطنية
)املادة 412/04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية(

نحن الأ�ضتاذة كنجوة ن�ضرية املح�رضة الق�ضائية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة و دائرة اخت�ضا�ص جمل�ص ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبي بالعنوان املذكور 
اأعاله و املوقعة اأدناه 

لفائدة ال�ضيد : زايدي زوهري
ال�ضاكن )ة( : براقي �رضق رقم 177 براقي اجلزائر ، اجلاعل من مكتبنا موطنا خمتارا له 

SARL EUROALGE INDUSTRIE ضد : ممول �رضكة�
الكائن مقرها : رقم 106 جتزئة ال�ضبان املكفوفني درارية 

مبقت�ضى املواد 412 ،612 ، 613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناء  على الإذن ال�ضادر عن رئي�ص حمكمة ال�رضاقة بتاريخ   2018/02/15  ، فهر�ص رقم   18/649  ، رقم الرتتيب   18/00701 ، الذي ياأذن مبوجبه للمح�رض الق�ضائي 
بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رضي التبليغ الر�ضمي و التكليف بالوفاء لل�ضند التنفيذي باإحدى اجلرائد اليومية الوطنية طبقا لأحكام املادة 04/412 

من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية. كلفنا ممول �رضكة  SARL EUROALGE INDUSTRIE الكائن مقرها : رقم 106 جتزئة ال�ضبان املكفوفني درارية
بتنفيذ احلكم ال�ضادر عن حمكمة احلرا�ص . الق�ضم املدين . بتاريخ  2017/01/12  .رقم اجلدول   16/07370  . رقم الفهر�ص   17/00403  املمهور بال�ضيغة 
التنفيذية . و بالنتيجة دفع مبلغ 566.638.00دج )خم�ضمائة و �ضتة و�ضتون األف و �ضتمائة و ثمانية  وثالثون  دينار جزائري( الذي ميثل اأ�ضل مبلغ الدين و لواحقه 

من م�ضاريف و حقوق قانونية .
و اأخطرناه )ها( باأن له اجل 15 يوم للوفاء الإرادي  ت�رضي من تاريخ الن�رض و اإل ننفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية طبقا لن�ص املادة 612 ق.ا.م.ا  و حتت �ضائر 

التحفظات و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض كما ي�ضمح القانون 
 

 املح�ضرة الق�ضائية

 �جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية 

الأ�ضتاذة كنجوة ن�ضرية
املعتمدة لدى دائرة اخت�ضا�س-جمل�س ق�ضاء تيبازة

ادرارية خل�ضر  خني�س  �ضارع   17
حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر يف يومية وطنية
)املادة 412/04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية(

نحن الأ�ضتاذة كنجوة ن�ضرية املح�رضة الق�ضائية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة و دائرة اخت�ضا�ص جمل�ص ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبي بالعنوان املذكور 
اأعاله و املوقعة اأدناه 

لفائدة ال�ضيدة : �ضامية مزغي�ص
ال�ضاكن )ة( : بتعاونية الفردو�ص رقم 03 عمارة 15 دايل اإبراهيم اجلزائر . اجلاعلة من مكتبنا موطنا خمتارا لها  

�ضد ال�ضيد)ة( : دمدي حياة ابنة قويدر 
ال�ضاكنة  : برقم 26 حي ال�ضعادة اأولد فايت ، اجلزائر 

مبقت�ضى املواد 412 ،612 ، 613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناءا على الإذن ال�ضادر عن رئي�ص حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 15/02/2018  ، فهر�ص رقم  642/18 ، رقم الرتتيب  00700/18  ، الذي ياأذن مبوجبه للمح�رض الق�ضائي 
بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رضي التبليغ الر�ضمي و التكليف بالوفاء لل�ضند التنفيذي باإحدى اجلرائد اليومية الوطنية طبقا لأحكام املادة 04/412 

من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية.
كلفنا  ال�ضيدة دمدي حياة ابنة قويدر ال�ضاكنة  برقم 26 حي ال�ضعادة اأولد فايت، اجلزائر بتنفيذ عقد العرتاف بدين. املحرر لدى الأ�ضتاذة بومدين فروج رزيقة. 
موثقة باأولد فايت. بتاريخ 2015/12/27 . فهر�ص 2015/997 . املمهور بال�ضيغة التنفيذية . و بالنتيجة دفع مبلغ 2.149.696.00 دج )مليونان و مائة و ت�ضعة و 

اأربعون األف و ت�ضعمائة  و �ضتة و ت�ضعون دينار جزائري ( الذي ميثل اأ�ضل مبلغ الدين و لواحقه من م�ضاريف و حقوق قانونية . .
و اأخطرناه )ها( باأن له اجل 15 يوما للوفاء الإرادي ت�رضي من تاريخ الن�رض و اإل ننفد عليه جربا بكافة الطرق القانونية طبقا لن�ص املادة 612 ق.ا.م.ا  و حتت �ضائر 

التحفظات و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض كما ي�ضمح القانون
املح�ضرة الق�ضائية

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية 

الأ�ضتاذة كنجوة ن�ضرية
املعتمدة لدى دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة

ادرارية خل�ضر  خني�س  �ضارع   17

حم�ضر تبليغ �ضند تنفيذي  عن طريق الن�ضر يف يومية وطنية
)املادة 412/04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية(

نحن الأ�ضتاذة كنجوة ن�ضرية املح�رضة الق�ضائية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة و دائرة اخت�ضا�ص جمل�ص ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبي بالعنوان املذكور اأعاله و املوقعة اأدناه 

لفائدة ال�ضيد : زايدي زوهري
ال�ضاكن )ة( : براقي �رضق رقم 177 براقي اجلزائر، اجلاعل من مكتبنا موطنا خمتارا له 

SARL EUROALGE INDUSTRIE ضد : ممول �رضكة�
الكائن مقرها : رقم 106 جتزئة ال�ضبان املكفوفني درارية 

مبقت�ضى املواد 412 ،612 ، 613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناء على الإذن ال�ضادر عن رئي�ص حمكمة ال�رضاقة  بتاريخ 2018/02/15 ، فهر�ص رقم 18/649  ، رقم الرتتيب 18/00701  ، الذي ياأذن مبوجبه 
للمح�رض الق�ضائي بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رضي التبليغ الر�ضمي و التكليف بالوفاء لل�ضند التنفيذي باإحدى اجلرائد 
اليومية الوطنية طبقا لأحكام املادة 04/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية. بلغنا ر�ضميا عن طريق الن�رض بيومية وطنية ملمول �رضكة  
SARL EUROALGE INDUSTRIE الكائن مقرها : رقم 106 جتزئة ال�ضبان املكفوفني درارية ن�ضخة من احلكم ال�ضادر عن حمكمة 
احلرا�ص ، الق�ضم املدين ، بتاريخ   2017/01/12 ، رقم اجلدول    16/07370 . رقم الفهر�ص   17/00403 . املمهور بال�ضيغة التنفيذية  وحتت 

�ضائر التحفظات و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض كما ي�ضمح القانون .
املح�ضرة الق�ضائية  املح�ضرة الق�ضائية



دويلالأحد 4 مار�س 2018 املوافـق   لـ 15 جمادىالثاين  1439ه 10
درو�س غري معتادة:

التجربة النيجريية يف مكافحة اإرهاب "بوكو حرام"
برزت جماعة "بوكو حرام" بقوة على ال�شاحتني الإقليمية والدولية عقب قيامها باختطاف 276 تلميذة من مدر�شة ثانوية يف مدينة �شيبوك الواقعة �شمال �شرق 
نيجرييا يف اأبريل عام 2014 حيث حتولت منذ ذلك احلني اإىل تنظيم اإرهابي ُي�شكل تهديًدا خطرًيا، واأ�شبح الأكرث دموية على م�شتوى العامل يف اأواخر عام 2015، 

وفًقا ملوؤ�شر الإرهاب العاملي. لكن هذا ال�شعود تراجع بعدما فقدت اجلماعة �شيطرتها على معظم الأرا�شي التي كانت ت�شيطر عليها داخل نيجرييا.

عر�س: �شارة خليل 
- باحثة يف العلوم 
ال�شيا�شية/مركز 

امل�شتقبل للدرا�شات و 
الأبحاث املتقدمة

ويف حماولة ال�ستخال�س الدرو�س 
"بوكو  مواجهة  من  امل�ستفادة 
"وا�سنطن  دورية  ن�رشت  حرام"، 
�ستاء  الف�سلية يف عدد  كوارتريل" 
2018، درا�سة بعنوان "درو�س غري 
معتادة:  غري  حرب  من  معتادة 
املعا�رش"،  والتمرد  حرام"  "بوكو 
للزميل باملعهد االأمريكي لل�سالم 

"ناثالني األني".

الن�شاأة والتحول 

اأن  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت  بدايًة، 
جماعة "بوكو حرام"، تاأ�س�ست يف 
والع�رشين،  احلادي  القرن  بداية 
اأ�ساتذة  بني  اأتباعها  وتنوع 
ال�سيا�سية،  والنخب  اجلامعات 
احل�رشية  املناطق  من  واأغلبهم 
من  اإليها  ان�سموا  الذين  الفقرية 
واالإعانات.  والغذاء  التعليم  اأجل 
تفيد  موؤ�رشات  هناك  تكن  ومل 
لتبني  احلركة  اجتاه  باحتمالية 

العنف يف معار�ستها للدولة.
وعالوة على ذلك، دخلت اجلماعة 
�رشاكة  يف  النيجريية  الدولة  مع 
�سيا�سية بني عامي )2009-2002(، 
انتخاب  يف  حا�سًما  دوًرا  ولعبت 
حاكًما  �رشيف"  مودو  "علي 
بينما   2003 عام  يف  بورنو  لوالية 
"ال�رشيعة  بن�رش  "�رشيف"  وعد 
ت�سدعت  وفجاأة   ، االإ�سالمية" 
"بوكو  وحتولت  القائمة،  ال�رشاكة 
منذ  اإرهابي  تنظيم  اإىل  حرام" 
ب�سبب   ،2009 عام  منت�سف 
اجلماعة  اأتباع  بع�س  بني  ال�سدام 
اإىل  دفعها  مما  االأمن،  وقوات 
تهديد الدولة �رشاحة باللجوء اإىل 
العنف، وكما هو احلال مع معظم 
واملتطرفة،  االإرهابية  التنظيمات 
رئي�سية  عوامل  ثالثة  هناك  فاإن 
على  حرام"  "بوكو  �ساعدت 
موؤ�س�سات  �سعف  وهي:  ال�سعود، 
الدولة، والدعم اخلارجي، وتوافر 
املواتية  اجلغرافية  الت�ساري�س 
الهياكل  وجود  عدم  اأن  كما  لها. 
املخت�سة،  االإدارية  االأ�سا�سية 
االقت�سادية؛  الفر�س  وانعدام 
و�سم  التنظيم،  �سعود  من  �سّهل 

جمندين جدد اإىل �سفوفه.
معتاد،  غري  هو  ما  هناك  ولكن 
بالن�سبة  الدرا�سة،  اأو�سحت  كما 
اإىل  حرام"  "بوكو  حتول  ل�سبب 
يرجع  والذي  والتطرف،  العنف 
�سعف  ولي�س  الدولة  قمع  اإىل 
لي�س  النيجريي  فاجلي�س  الدولة، 
يف  رئي�سي  م�ساهم  فهو  �سعيًفا، 
االإقليمية،  ال�سالم  حفظ  عمليات 
العمليات،  تنفيذ  يف  خربة  ولديه 
ولكنه تبنى ا�سرتاتيجية غري فعالة 

ال�سيا�سية  احلركات  ملواجهة 
للدولة،  املعار�سة  واالجتماعية 
مما �ساهم يف �سعود "بوكو حرام" 

بدون ق�سد.
ومن ناحية اأخرى، وّفر الفقر بيئة 
ومتردها،  اجلماعة  لربوز  خ�سبة 
�سمال  يف  عملياتها  تتمركز  حيث 
�رشق نيجرييا، وهي منطقة فقرية 
 ،٪76 اإىل  فيها  الفقر  معدل  ي�سل 

ومعدل االأمية ٪85.

حملية اأم عابرة 
للحدود؟

حرام"  "بوكو  اأ�سول جماعة  تعود 
اإىل اأنها حركة حملية، ولي�ست لها 
االإرهابية  التنظيمات  مع  �سالت 
يف�رش  ما  وهو  للحدود،  العابرة 
التو�سع  على  اجلماعة  قدرة  عدم 
والية  يف  معاقلها  من  اأبعد  كثرًيا 
بها،  املحيطة  واملنطقة  بورنو 

كما اأو�سحت الدرا�سة.
على  حرام"  "بوكو  وحت�سل 
ومن  حملية،  م�سادر  من  التمويل 
ال�رشقة،  وعمليات  ال�رشائب، 
ومنذ  واالختطاف.  واالبتزاز، 
لتنظيم  البيعة  اجلماعة  اإعالن 
ال   2015 لعام  اأبريل  يف  "داع�س" 
التعاون  على  يُذكر  دليل  يوجد 
النظر عن  بغ�س  بينهما،  الر�سمي 
لال�سرتاتيجية  اجلماعة  ترديد 

االإعالمية للتنظيم.
عنا�رشها  تلقي  اجلماعة  وتزعم 
"حركة  من  والدعم  التدريب 
ال�سومالية،  املجاهدين"  ال�سباب 
بالد  يف  "القاعدة"  وتنظيم 
املغرب االإ�سالمي، وموؤخًرا تنظيم 
عدم  يجب  ذلك،  ومع  "داع�س". 
املبالغة يف تاأثري نفوذ التنظيمات 
اجلماعة،  على  االأخرى  االإرهابية 

كما ذكرت الدرا�سة.
التحوالت  اأن  اإىل  الدرا�سة  ولفتت 
التي  وح�سية  االأكرث  التكتيكية 
مرور  مع  حرام"،  "بوكو  �سهدتها 
انتماء  اأي  ب�سبب  تكن  مل  الوقت، 
اإىل  تُعَزى  واإمنا  لـ"داع�س"؛ 
التي  اال�سرتاتيجية  اخليارات 
تبناها قادة اجلماعة. فكل تنظيم 
ال  وهذا  االآخر،  تكتيكات  يتبنى 
يكفي  واإنها  وثيًقا؛  تعاوًنا  يتطلب 
على  االأنرتنتوبناًء  عرب  التوا�سل 
جماعة  اعتبار  ميكن  ال  �سبق،  ما 
تابع  ف�سيل  جمرد  حرام"  "بوكو 
كتنظيم  االإرهابية،  للتنظيمات 
"داع�س"،  وتنظيم  "القاعدة"، 
عن  حرام"  "بوكو  تتفرد  حيث 
غريها من تلك التنظيمات بوجود 
تنفيذية  ومبادئ  تنظيمية  �سبكة 

خا�سة بها.

تو�شعات غري مدرو�شة

عندما زادت الطموحات االإقليمية 
مع  ال�رشاع  ازداد  حرام"  لـ"بوكو 
البالد.  �رشق  �سمال  يف  املدنيني 
عام  منت�سف  من  الفرتة  وكانت 

 2015 عام  منت�سف  وحتى   2014
تاريخ  يف  دموية  االأكرث  هي 
 10 عن  يزيد  ما  اجلماعة، مبقتل 

اآالف �سخ�س، وت�رشيد املاليني.
التو�سع  اأن  الدرا�سة  ترى  ولهذا 
االإقليمي للجماعة كان مبثابة خطاأ 
فالطموحات  فادح،  ا�سرتاتيجي 
ال  املدرو�سة  غري  االإقليمية 
التو�سعات،  ا�ستمرارية  ت�سمن 
�سعيفة  اجلماعة  اأ�سبحت  وبذلك 
"بوكو  بداأت  وعندما  ا�سرتاتيجًيّا. 
حرام" يف تو�سعاتها االإقليمية بني 
عامي 2014-2015، و�سيطرت على 
�رشق  �سمال  يف  اأرا�ٍس  جمموعة 
يف  عملياتها  وو�سعت  نيجرييا، 
فاإنها  والنيجر؛  وت�ساد  الكامريون 
الق�رشية  االأ�ساليب  على  اعتمدت 
والقتل اجلماعي وقطع  كاخلطف 

الروؤو�س والتفجريات.
متركز  اأن  بالذكر،  اجلدير  ومن 
ثابتة  اأماكن  يف  اجلماعة  عنا�رش 
قوات  ا�ستهداف  عملية  �سهل 
ذلك،  ومع  لهم.  النيجريية  االأمن 
ت�سكل  اأن  املرجح  من  فاإنه 
خطرًيا  اإرهابًيّا  تهديًدا  اجلماعة 
لنيجرييا  املنظور  امل�ستقبل  يف 

وجريانها.

درو�س من املواجهة 

درو�س  اأربعة  اإىل  الدرا�سة  تُ�سري 
من  ا�ستخال�سها  ميكن  رئي�سية 
احلرب �سد جماعة "بوكو حرام"، 

هي على النحو التايل:
تعامل  يت�سم  اأن  يجب  اأواًل- 
االجتماعية  احلركات  مع  الدول 
النف�س  ب�سبط  �سيا�سًيّا  املن�سقة 
ولي�س  املحايدة،  والعدالة 
اأدى  حيث  احلديدية،  بالقب�سة 
بالقمع  النيجريية  احلكومة  قيام 
اإىل  اجلماعة  اأفراد  �سد  الوح�سي 
راديكالية  االأكرث  عنا�رشها  تويل 
العنف.  نحو  والتحول  القيادة 
ورمبا لو كانت احلكومة النيجريية 
للجماعة  االأوىل  الهجمات  قابلت 
بداًل  واالعتقاالت،  باملفاو�سات 
من العنف الع�سوائي؛ فاإن ذلك قد 
"بوكو  حتول  عدم  يف  �سببًا  يكون 
وعلى  اإرهابي.  تنظيم  اإىل  حرام" 
اأقل تقدير، رمبا كانت قوات االأمن 
اأكرث قدرة على احتواء االنتفا�سة 
خالل  من  حرام"  لـ"بوكو  العنيفة 

ا�ستغالل انق�سامات اجلماعة.
مواجهة  يف  النف�س  �سبط  ثانًيا- 
ال  وامليلي�سيات  املدنيني  ال�سكان 
يف  النف�س  �سبط  عن  اأهمية  يقل 
املن�سقة.  اجلماعات  مع  التعامل 
الوح�سية  االأ�ساليب  دفعت  فقد 
التي تبنتها "بوكو حرام" اإىل تنظيم 
ملحاربة  ميلي�سيات  املدنيني 
على  الدولة  �ساعد  اجلماعة، مما 
ا�ستخباراتية  بعمليات  القيام 
ولعب  �سدها.  ا�ستهداًفا  اأكرث 
التعاون املدين املحلي دوًرا كبرًيا 
للم�ساعدة يف طرد املتمردين من 
واملراكز  النيجريية  مايدوجوري 

ال�سكنية الرئي�سية االأخرى.
وحتتاج الدولة وقوات االأمن -على 
وجه اخل�سو�س- للتعامل بحر�س 
مع تلك امليلي�سيات، خ�سية حتولها 
بناء  اإعادة  اأجل  من  الدولة،  �سد 
املت�سدع،  نيجرييا  �رشق  �سمال 
عدم  ل�سمان  معهم  والتعاون 
قدرة اجلماعة على اإعادة ت�سكيل 
نف�سها. وحقق اللجوء للميلي�سيات 
وا�سع  نطاق  على  جناًحا  املحلية 
يف مكافحة "بوكو حرام". ونتيجة 
لذلك، تبحث ت�ساد والنيجر ودول 

اأخرى تبني نهج مماثل.
النيجريية  احلكومة  على  ويلزم 
ودمج  للر�سد  خطط  و�سع 
املنتمني  ال�سباب  وتوظيف 
انتهاء  مبجرد  امليلي�سيات  لتلك 
بتهديد  لقيامهم  جتنبًا  النزاع، 
وقد  بالعنف.  نف�سها  الدولة 
موؤخًرا  النيجريي  الرئي�س  اأعلن 
مدنًيّا   250 بتوظيف  �سيقوم  اأنه 
يف  امل�سرتكة  العمل  فرقة  من 
النيجريية.  وال�رشطة  اجلي�س 
وينبغي اأال يقت�رش االأمر على ذلك 
فح�سب، بل يجب على الدولة بذل 
املقاتلني  ح�سول  ل�سمان  املزيد 
م�ستقرة  وظائف  على  ال�سابقني 

واإعادة اإدماجهم يف املجتمع.
ال�سيا�سية  القيادة  اهتمام  ثالًثا- 
عام  فقبل  القائمة.  باالأو�ساع 
النيجريي  الرئي�س  كان   2015
جوناثان"  "جودالك  -اآنذاك- 
تكن  ومل  النزاع،  يف  منخرط  غري 
توجيه  اأي  تقدمي  يف  رغبة  لديه 
اعرتافه  عن  ف�ساًل  ا�سرتاتيجي، 
بت�سلل اجلماعة اإىل حكومته، واإىل 
ولكنه  النيجريية.  االأمن  اأجهزة 
بالرغم من ذلك، مل يتخذ اأي اإجراء 
حا�سم ملعاجلة املوقف، مما اأتاح 
النزاع.  انت�سار  ال�ستمرار  الفر�سة 
النزاع،  يف  حكومته  تنخرط  ومل 
عام  بداية  مع  �سوى  كامل،  ب�سكل 

2015 خ�سية خ�سارة االنتخابات.
تويل  منذ  فاإنه  النقي�س،  وعلى 
"حممد بخاري" الرئا�سة النيجريية 
الدولة  كثفت   2015 اإبريل  يف 
"بوكو  جماعة  ملكافحة  جهودها 

التن�سيق  مقدمتها  ويف  حرام"، 
مع احللفاء. ووفًقا لقاعدة بيانات 
العنف االجتماعي النيجريية، قتل 
عامي  بني  متمرد  اآالف   5 نحو 
2015 و2016، وت�ساءل عدد القتلى 
حد  اإىل  املدنيني  من  وامل�سابني 

كبري الأول مرة منذ عام 2012.
ومن ناحية اأخرى، فاإن االدعاءات 
"بخاري"  حلكومة  امل�ستمرة 
حرام"  "بوكو  على  باالنت�سار 
باأن  حقيقية  غري  توقعات  اأثارت 
تكون  تكاد  ال�ساحقة  الهزمية 

و�سيكة للغاية.
التعاون االإقليمي ملواجهة  رابًعا- 
حيث  االإرهابية.  التنظيمات 
)مثل:  الدول  بع�س  اتخذت 
والكامريون،  وت�ساد،  نيجرييا، 
توغل  �سد  اإجراءات  والنيجر( 
واأن�سئوا  اأرا�سيها،  يف  اجلماعة 
متعددة  م�سرتكة  عمل  فرقة 
اجلن�سيات )MNJTF( ملنع فرار 
عنا�رش "بوكو حرام" عرب حدودها 

التي ي�سهل اخرتاقها. 
و�رشكائها  نيجرييا  جهود  وترتكز 
يف منع عنا�رش اجلماعة االإرهابية 
الدولية،  احلدود  الهروب عرب  من 
امليلي�سيات  تبني  على  والعمل 
خالل  احلكومة  ملوقف  املحلية 
املوارد  وتخ�سي�س  النزاع، 
"بوكو  الإبقاء  الالزمة  الع�سكرية 

حرام" خارج املدن. 
وقاتلت جيو�ُس تلك الدول جماعة 
مده�سة،  بكفاءة  حرام"  "بوكو 
التهديد  تراجع  يف  �ساهم  مما 
فلم  اجلماعة،  ت�سكله  كانت  الذي 
اجليو�س  اأمام  ال�سمود  ت�ستطع 
اأ�سهر من  االأربعة. وخالل خم�سة 
حرام"  "بوكو  طرد  مت   2015 عام 
من جميع االأرا�سي التي �سيطرت 

عليها من قبل.
ا�ستمرار  ينبغي  ذلك،  على  وبناًء 
و�رشكائها  نيجرييا  بني  التعاون 
والتنظيمات  حرام"  "بوكو  ملنع 
تاأ�سي�س  من  االأخرى  االإرهابية 
احلدود،  عرب  لها  اآمنة  مالذات 
على  ال�سيطرة  من  ملنعها  ا  واأي�سً
ودعًما  اأخرى  مرة  مناطق  اأي 

للجهود االإقليمية القائمة ملكافحة 
االإرهاب، يعتزم االحتاد االإفريقي 
قوامها  ال�رشيع  للرد  قوة  تاأ�سي�س 
25 األف �سخ�س، والتي رمبا ت�سبح 
التنظيمات  �سد  ا  هاًمّ �سالًحا 

االإرهابية يف حال بدء ظهورها.
من  فاإنه  �سبق،  ما  على  وتاأ�سي�ًسا 
ال�سابق الأوانه ادعاء االنت�سار على 
"بوكو حرام". فقد قامت اجلماعة 
و�رشدت  �سخ�س،  األف   30 بقتل 
املاليني، مما جعلها اأعنف تنظيم 

اإرهابي يف اإفريقيا املعا�رشة.

تو�شيات الدرا�شة

ب�رشورة  الدرا�سة  اأو�ست 
والتعاون  النف�س،  �سبط  ا�ستمرار 
واهتمام  املحليني،  ال�سكان  مع 
مع  والتعاون  ال�سيا�سية،  القيادة 
ال�رشكاء االإقليمني والدوليني، ملنع 
عودة اجلماعة. م�سرية ىل اأن هذا 
احلكومة  تعر�س  ظل  يكفي يف  ال 
النيجريية ل�سغوط اقت�سادية كبرية 
ب�سبب االنخفا�س احلاد يف اأ�سعار 
ت�سع  مل  االآن،  وحتى  النفط.  
ب�ساأن  خطة  النيجريية  احلكومات 
كيفية اإعادة بناء االأنظمة التعليمية 
والبنية التحتية املحطمة، واإعادة 
الذين  واالأطفال  الن�ساء  اإدماج 
كاأ�رشى.  اجلماعة  اأخذتهم 
ا�ستعادة  �رشورة  اإىل  باالإ�سافة 
وظائف الدولة التي جنحت "بوكو 
واإ�سالح  تدمريها،  يف  حرام" 
واالقت�سادية  القانونية  الوظائف 
عانت  التي  واالأمنية،  وال�سيا�سية 
احلرب  �سنوات  منذ  الفو�سى  من 
من  االنتهاء  ومبجرد  االأهلية. 
اإعالن  ميكن  املهام،  تلك  تنفيذ 
الأن  حرام"،  "بوكو  على  االنت�سار 
ت�سمن  وحدها  اخلطوات  تلك 
اأو  جمدًدا،  اجلماعة  �سعود  عدم 
اإرهابية مماثلة مرة  تنظيمات  اأي 
بالفعل،  هزمت  اإذا  وحتى  اأخرى. 
فاإن  مراًرا؛  "بخاري"  اأعلن  كما 
طوياًل  وقًتا  �ست�ستغرق  نيجرييا 
ت�سببت  التي  اخل�سائر  لتعوي�س 

فيها "بوكو حرام".
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العدد ال�ضادم للناخبني باخلارج.. بني امل�ضاكل الفنية وتخوين املفو�ضية 

ال�سودان

الإفراج عن املعتقلني.. فر�ضة لتحقيق امل�ضاحلة؟ 

علي عك�س املتوقع جاء عدد امل�سجلني يف ال�سجل النتخابي الليبي خارج البلد خميبا للآمال، بعد توقعات باأنه �ستكون لهم الكلمة الف�سل يف ما 
�ست�سهده ليبيا من �سباق انتخابي يعتربوه كثريون غري م�سبوق من حيث الأهمية.

حتليل وحراكا يتوا�سل الزخم ب�ساأن ملف املعتقلني يف ال�سودان، رغم م�سى اأقل من اأ�سبوعني على اإفراج ال�سلطات عن ثمانني معتقًل، بينهم �سيا�سيون 
ون�سطاء، بعد اعتقالهم لأ�سابيع على خلفية احتجاجات منددة بالغلء وارتفاع اأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية، ويف مقدمتها اخلبز.

ت�سجيل  ينتهي  قليلة  �أيام  فبعد 
بد�أ  و�لذي  ليبيا،  خارج  �لناخبني 
مقرر�  وكان  �ملا�سي،  فرب�ير   1 يف 
��ستمر�ره ثالثني يوما، لكن مل ي�سجل 
ما  فقط،  ناخبا   4984 �سوى  خاللها 
لالنتخابات  �لعليا  �ملفو�سية  دفع 
مار�س   12 �لت�سجيل حتى  �إىل متديد 
�لبلد  ي�سهد  �أن  �ملزمع  ومن  �جلاري 
برملانية  �نتخابات  بالنفط  �لغني 
�جلاري،  �لعام  نهاية  قبل  ورئا�سية، 
�لأمم  �أطلقتها  طريق  خارطة  �سمن 
�ملا�سي،  �سبتمرب   20 يف  �ملتحدة، 
�سيا�سي  �تفاق  تعديل  �أي�سا  وتت�سمن 
 ،2015 عام  �لنز�ع،  �أطر�ف  �أبرمتها 
�سامل  وطني  حو�ر  موؤمتر  وعقد 
وحتاول �ملنظمة �لدولية �نت�سال �لبلد 
و�قت�سادية  مالية  �أزمات  يف  �لغارق 
�أن  منذ  خانقة،  و�أمنية  و�سيا�سية 
معمر  بنظام  �سعبية  ثورة  �أطاحت 

�لقذ�يف )2011-1969(.

انتخابات مهمة

وكما �أجمع معظم �لليبيني علي �إجر�ء 
تلك �لنتخابات، �لتي �ستنهي مر�حل 
�نتقالية طالت منذ ثورة 2011، �أجمع 
معظمهم �أي�سا علي �أنها �ستكون علي 
وتوقع  �لأهمية  من  جد�  عاٍل  قدر 
عماد  �لنتخابات،  مفو�سية  رئي�س 
ي�سهد  �أن   ، �سابق  حو�ر  يف  �ل�سائح، 
�ل�سباق �لنتخابي تناف�سا كبري� وغري 
م�سبوق بني �لأطر�ف �ملوجودة علي 
عدد  ويبلغ  جدد  ولعبني  �ل�ساحة 
بح�سب  ن�سمة،  ماليني  �ستة  �لليبيني 

مل  و�لذي   2016 عام  �إح�ساء  �آخر 
هوؤلء  بني  ومن  �لآن،  حتى  يُحدث 
�سن  يف  ماليني  �أربعة  حو�يل  يوجد 
�لعليا  �ملفو�سية  وفق  �لنتخاب، 
�ل�سجل  يف  و�سجل  لالنتخابات 
�لنتخابي د�خل ليبيا، منذ فتحه يف 6 
دي�سمرب �ملا�سي وحتي �إغالقه يف 15 
ليبلغ  ناخبا،  و799  �ألفا   966  ، فرب�ير 
مليونني  �مل�سجلني  �لناخبني  �إجمايل 

و432 �ألفا و502 ناخب.

رهان على اخلارج

توقع  �ملقبل  �لنتخابي  �ل�سباق 
�لليبيون  �لناخبون  �أن يح�سمه  كثريون 
يف �خلارج، لكن عدد �مل�سجلني منهم 
حتى �أحدث �إعالن للمفو�سية )4984( 
�ل�سادم  �لعدد  ذلك  للغاية  متو��سع 
لكثريين جاء خمالفا لتوقعات حمللني 
�أجمعو�  قد  كانو�  ليبيني  �سيا�سيني 
على �أن �لكلمة �لف�سل يف �ل�ستحقاق 
�ملقبل �سيكون للناخبني باخلارج، تلك 
مبنية علي معطيات،  كانت  �لتوقعات 
�لناخبني  �لقذ�يف  عائلة  دعوة  �أهمها 
يف �خلارج �إىل ت�سجيل �أ�سمائهم، وهو 
حمامي  �إليه  دعا  �لذي  ذ�ته  �لأمر 
�لذي  �لقذ�يف،  جنل  �لإ�سالم،  �سيف 
يتحدث مقربون منه عن نيته �لرت�سح 

يف �لنتخابات �ملقبلة حلكم ليبيا.
كبري،  زخم  �ساحبها  �لدعو�ت  تلك 
�لذين  �لقذ�يف،  �أن�سار  من  �سيما  ل 
عن  ر�سمية  غري  تقدير�ت  تتحدث 
�ملليوين  يفوق  �أن عددهم يف �خلارج 
�لثورة  بعد  ليبيا  غادرو�  �سخ�س 

يف  �لقذ�يف  رجال  لأبرز  كان  كما 
�لدم  قذ�ف  �أحمد  وهو  �خلارج، 
فيه  ت�رصيح حتدى  بالقاهرة،  �ملقيم 
�حلالية   2011 فرب�ير  ثورة  �سلطات 
�نتخابات  تريدون  كنتم  »�إن  بقوله: 
�لقذ�يف يف م�رص  �أن�سار  فعدد  نزيه، 
وحدها يفوق �ملليون، وهو عدد كفيل 
ثاٍن  �أمر  ل�ساحلنا«وثمة  �لأمر  بح�سم 
�أهمية  حتديد  يف  حمللون  عليه  عول 
�لناخبني باخلارج، وهو �حلروب �لتي 
يف  و�أدت  �لليبية،  �ملدن  ت�سهدها 
وطر�بل�س  �ل�رصقية  و�ملناطق  �ملدن 
تيار  �أن�سار  خروج  �إىل  و�جلنوب 

�لإ�سالم �ل�سيا�سي خارج �لبالد.
يذهبون  كثريين  جعل  �خلروج  ذلك 
�ستكون  �لتيار  ذلك  �أن�سار  �أن  �إىل 

ل�سمان  قوية،  �نتخابية  م�ساركة  لهم 
�لناخبني  عدد  لكن  ليبيا  �إىل  عودتهم 
�أعلنته  �لذي  �خلارج،  يف  �مل�سجلني 
كل  عك�س  جاء  �لنتخابات،  مفو�سية 

ذلك.

�سعوبات فنية

للكاتب  قال  �لعدد،  ذلك  م�ستنكر� 
»عدد  �إن   ، �لزليتني،  علي  �لليبي، 
�أقل  �خلارج  يف  �مل�سجلني  �لناخبني 
وموظفي  �ل�سفر�ء  عدد  من  حتي 
عدد  بينما  �لليبية،  �ل�سفار�ت 
يف  �ملليونني  يفوق  �لليبية  �جلاليات 
�لعدد  »ذلك  �لعامل«وتابع:  �أرجاء 
فنية  �أمور  ب�سبب  كان  للغاية  �ل�سادم 

عرب  �أتابع  �لت�سجيل..  طريقة  يف 
مبوقغ  ليبيني  مغرتبني  �سفحات 
�لت�سجيل..  علي  تعليقاتهم  في�سبوك 
�لكثري منهم ي�سكون من م�ساكل فنية 
مئات  �أن  و�لنتيجة  �لت�سجيل،  يف 

�لآلف مل يتمكنو� من �لت�سجيل«.
وهو  �جلايل،  حممد  قال  بدوره، 
�إنه  لالأنا�سول،  �أملانيا،  يقيم يف  ليبي 
و�لكثري من �لليبيني يف �لبلد �لأوروبي 
ب�سبب  �لت�سجيل  من  يتمكنو�  مل 
�أقرت  وبالفعل،  كثرية  فنية  م�ساكل 
مفو�سية �لنتخابات بوجود »�سعوبات 
فنية«، لكنها �أملحت، يف بيان �لإثنني 
عنها،  م�سوؤولة  لي�ست  �أنها  �ملا�سي، 
و�أنها تعلن متديد �لت�سجيل بناء علي 
مل  �لذين  باخلارج،  �ملو�طنني  طلب 
بع�س  ب�سبب  �لت�سجيل؛  من  يتمكنو� 

»�ل�سعوبات �لفنية �ملتعلقة بهم«.

اتهام للمفو�سية

يف  �لقيادي  �لعو�مي،  بالعيد  �أما 
�إىل  فذهب  م�رص،  يف  �لليبية  �جلالية 
»�مل�سكلة  �إن  بقوله  ذلك،  من  �أبعد 
مق�سودة«و�تهم  لكنها  بالفعل،  فنية 
�لليبيني  ت�سجيل  بـ«عرقلة  �ملفو�سية 
يف م�رص؛ لأن عددهم كبري و�ستذهب 
�لقذ�يف«هو  رجال  �إىل  �أ�سو�تهم 
ليبي  �لدوكايل،  مهند  �تهم  �لآخر 
بـ«بتعمد  �ملفو�سية  باخلارج،  يدر�س 
�أن�سار  لإق�ساء  فنية  م�ساكل  �إيجاد 
ميكن  فال  �ل�سيا�سي،  �لإ�سالم  تيار 
باأي �سكل من �لإ�سكال �أن يكون عدد 
�مل�سجلني يف �خلارج بهذ� �لتو��سع«.

»العدد كان متوقعا«

رئي�س  قال  �لتهامات،  تلك  مقابل 
�ل�سائح،  عماد  �لنتخابات،  مفو�سية 
حرفية  بكل  تعمل  »�ملفو�سية  �إن   ،
ي�سهد  و�جلميع  ونز�هة،  وهمة 
وغربها،  �لبالد  �رصقي  يف  بذلك 
علي  �لليبيني  لكل  موؤ�س�سة  فهي 
على  م�ساربهم«ويت�سارع  �ختالف 
هما  حكومتان،  ليبيا  يف  �ل�سلطة 
�ملعرتف  �لوطني،  �لوفاق  حكومة 
طر�بل�س  �لعا�سمة  يف  دوليا،  بها 
يف  �ملوؤقتة«  و«�حلكومة  )غرب(، 
منهما  ولكل  )�رصق(،  �لبي�ساء  مدينة 
قو�ت م�سلحة وقلل �ل�سائح من حجم 
�ل�سدمة يف عدد �مل�سجلني باخلارج، 
متوقع؛  كان  �لعدد  »ذلك  �أن  معترب� 
�ملو�طن«و��ستطرد:  �سلبية  ب�سبب 
عملية   بدء  قبل  متوقعا  كان  »�لأمر 
�ملوؤمتر  �نتخابات  علي  �أ�رصفنا 
ثمانية  علي  فقط  حت�سلنا  �لوطني 
تلك  �أن  رغم  باخلارج،  ناخب  �آلف 
كبري�،  زخما  ت�سهد  كانت  �لنتخابات 
كونها �لأوىل بعد �لثورة«. و�سدد على 
باخلارج  �لت�سجيل  يف  »�لر�غبني  �أن 
برقم  متعلقة  فنية  م�ساكل  و�جهتهم 
�ل�سائح  عالجها«وختم  وجري  �لقيد، 
�لطريق  »�ملفو�سية قطعت  �إن  بقوله 
باأن  و�ملخونني  �مل�سككني  علي 
با�رصت حاليا يف جمع �أ�سماء من تعذر 
عليهم �لت�سجيل يف �خلارج، لت�سجلهم 
لهم  يتاح  حتى  بنف�سها،  �ملفو�سية 

�لت�سويت يف �لنتخابات �ملقبلة«.

يف  �آخرين  معتقلني  وجود  ظل  ويف 
عددهم،  معروف  غري  �ل�سجون 
�ملعتقلني  ذوى  دعو�ت  تتو��سل 
�لتدخل  �إىل  �ل�سود�نية  للرئا�سة 
عبد  �أن  ل�سيما  عنهم،  لالإفر�ج 
م�ساعد  �ملهدي،  �ل�سادق  �لرحمن 
�لرئي�س عمر �لب�سري، �أعلن �أن �لأخري 

قرر �لعفو عن »جميع �ملعتقلني«.
ق�سية  �أكت�سبته  �إ�سافى  زخم 
�ملعتقلني، لأن قر�ر �لإفر�ج عنهم كان 
جلهاز  �جلديد  �ملدير  قر�ر�ت  �أول 
�سالح  �ل�سود�ين،  و�ملخابر�ت  �لأمن 
عبد �هلل، �ملعروف بـ«قو�س«، بعد 72 
�ملن�سب وهي  توليه  �ساعة فقط من 
ميكن  ما  �إىل  �لأنظار  لفتت  خطوة 
من  �لقوي  �لرجل  هذ�  يحدثه  �أن 
و�ساحب  �حلكومة  �سيا�سية  يف  تغيري 
كبري،  �هتمام  �ملعتقلني  عن  �لإفر�ج 
غري  وعلى  �ل�سلطات،  دعت  حيث 
�لعادة، �ل�سحفيني �ملحليني و�لكالت 
حلظات  تغطية  �إىل  لالأنباء  �لعاملية 
�لإفر�ج عنهم من �سجن كوبر �سمايل 
�ملا�سي  فرب�ير   18 يوم  �خلرطوم، 
�لإفر�ج  �إىل  ود�ٍع  وحمذر  موؤيد  وبني 
ردود  تر�وحت  �ملعتقلني  بقية  عن 
�لثمانني،  عن  �لإفر�ج  جتاه  �لأفعال 
مع  �عتقالهم  جرى  قد  كان  �لذين 
�آخرين، على خلفية �لحتجاجات �لتي 
�لعامل  مطلع  منذ  �ل�سود�ن،  �سهدها 
�قت�سادية،  باإجر�ء�ت  تنديد�ً  �حلايل، 
و�أطلق �لبع�س على هذ� �لتحرك ��سم 

»�حتجاجات �خلبز«.

ول يز�ل معتقلون يف �ل�سجون، بينهم 
و�ملوؤمتر  �ل�سيوعي  حزبي  قادة 
م�ساعد  �إعالن  رغم  �ملعار�سني، 
�ل�سادق  �لرحمن  عبد  �لب�سري، 
�ملهدي، يف يوم لإفر�ج عن �لثمانني، 
عمر  �لرئي�س  لتوجيهات  »وفقا  �أنه 
جميع  �رص�ح  �إطالق  تقرر  �لب�سري 
�ملعتقلني �ل�سيا�سيني و�لطالب«و�سدد 
هو  �لقر�ر  هذ�  من  �لهدف  �أن  على 
»حتقيق �مل�ساحلة �لوطنية، ومعاجلة 

م�سكالت �لوطن عن طريق �حلو�ر«.

ترحيب وحذر ومطالب

مل يكن قر�ر �لإفر�ج عن �ملعتقلني من 
�لأمن  جلهاز  �جلديد  �ملدير  جانب 
و�ملخابر�ت، �سالح عبد �هلل »قو�س«، 
ليحظى  كافياً  �لب�سري،  من  بتوجيه 
باإجماع، فعلى �لنحو �ملفاجىء للقر�ر 
�أحز�ب  ورحبت  �لأفعال  ردود  جاءت 
و�أي�سا  بالقر�ر،  �حلكم  يف  م�ساركة 
�أن  رغم  �أوربية،  وحكومات  هيئات 
�لأخرية �أتبعت �لرتحيب، بالدعوة �إىل 
و�سمان  �ملعتقلني،  بقية  عن  �لإفر�ج 

حرية �لإعالم و�لحتجاج �ل�سلمي.
و�سفر�ء  �لأوربي  �لحتاد  بعثة  وقالت 
�لإفر�ج  غدة  باخلرطوم،  �أوربية  دول 
عن  بالإفر�ج  »نرحب  �لثمانني:  عن 
ونطالب  �ل�سيا�سني،  �ملعتقلني  بع�س 
�لفوري  بالإفر�ج  �ل�سود�نية  �حلكومة 
عن �ملحتجزين �ل�سيا�سني �ملتبقني«.

�ملحامني  نقابة  �عتربت  فيما 

�حلكم،  للنظام  �ملو�لية  �ل�سود�نيني، 
هذه �خلطوة �سائبة، وتربهن للمجتمع 
�لدويل �سدق نو�يا �حلكومة، و�سددت 
مو�طن  لأي  مكفولة  �حلرية  �أن  على 
نقيب  وقال  ق�ساياه  عن  للتعبري 
�ملحامني عثمان �ل�رصيف يف ت�رصيح 
�إن  يوم 20 فرب�ير �ملا�سي،  �سحفي، 
�ل�سيا�سيني  �ملعتقلني  �رص�ح  »�إطالق 
تبعات  لها  ��سرت�تيجية  خطوة  يعترب 
لنتقال  �ل�ساحة  وتهئ  �إيجابية 
�ل�ستقر�ر  بناء  يف  ي�سهم  حقيقي 
م�سرتكة  �أر�سية  وتاأ�سي�س  �ل�سيا�سي، 
�أجل  من  و�ملعار�سة  �حلكومة  بني 
ومنها  �ملعار�سة،  �أحز�ب  �لوطن«�أما 
�ل�سود�ين،  و�ملوؤمتر  �لقومي،  �لأمة 
فلم  �ل�سود�ين،  و�لبعث  و�ل�سيوعي، 
جتد �أن �خلطوة ت�ستحق �لرتحيب بها، 
قياد�ت  �أن  طاملا  ناق�سة،  باعتبارها 
معتقلة،  تز�ل  ل  معار�سة  �أحز�ب 
بطريقة  �لالأحز�ب  تلك  رحبت  بل 
خمتلفة، �إذ قالت يف بيان، بعد يومني 
»نرحب  �لثمانني:  عن  �لإفر�ج  من 
ملو��سلة  عنهم،  �ملفرج  باملعتقلني 
�ملقاومة،  �سفوف  فى  فاعليتهم 
فاحلرية حق نالوه بالثبات، و�سنو��سل 
�أجل  من  و�ل�سعبي  �ل�سيا�سي  �ل�سغط 
�ملعتقلني«و�عترب  كافة  عن  �لإفر�ج 
�أحز�ب  �أكرب  �لقومي،  �لأمة  حزب 
من  خلطوة  هذه  �أن  �ملعار�سة، 
لإمت�سا�س  �لأمن هي حماولة  جانب 
�إن  قائال  وم�سى  �ل�سعبي  �ل�سخط 
»�إطالق �رص�ح �ملعتقلني يعد قوة دفع 

حقيقية ملو��سلة �ملقاومة و�لن�سال، 
�ملنا�سلني  عن حجز  �لنظام  وتر�جع 
�أن  يجب  �ل�سيا�سية  و�لقياد�ت 
ت�ساحبه �إجر�ء�ت �أخرى �أكرث �أهمية، 
�لقت�سادية  �سيا�ساته  باإلغاء  وذلك 

�لأخرية«.

اتهامات حلزب الأمة

هوية  عن  معلومات  تبادل  و�إثر 
و�أ�سمائهم  عنهم  �ملفرج  �ملعتقلني 
مو�قع  ��ستعلت  �حلزبي،  و�نتمائهم 
حتديد  يف  �لجتماعي  �لتو��سل 
�ملعار�س،  �لقومي  �لأمة  حزب  �أن 
بزعامة �ل�سادق �ملهدي، هو �ساحب 
�ملفرج  �ملعتقلني  من  عدد  �أكرب 
حفيظة  �أثارت  �ملالحظة  تلك  عنهم 
كثريين، ووجهو� �تهامات للحزب باأنه 
لالإفر�ج  �حلكومة،  مع  �تفاقا  عقد 
يف  �لآخرون  بقى  بينما  معتقليه،  عن 
�حلزب،  يف  �أع�ساء  و�سارع  �ل�سجن 
�ملهدي  �ل�سادق  �بنة  زينب  بينهم 
�إىل  �لتو��سل �لجتماعي،  عرب مو�قع 
نفي �لإفر�ج عن جميع �أع�ساء �حلزب 
�أ�سماء �أع�ساء يف  �ملعتقلني، و�أوردت 
حزبها ل يز�لون معتقلني وعلى �لنهج 
�أن  �ملعار�سة  �أحز�ب  �عتربت  ذ�ته، 
لن  و�ملخابر�ت  �لأمن  جهاز  �سلوك 
تلك  و�سددت  �ملعار�سة  ع�سا  ي�سق 
�لأحز�ب، يف بيان، على �أن حماولت 
بع�سها  فى  وثقتها  وحدتها  من  �لنيل 
و�أنها  وبائ�سة«،  »مك�سوفة  �لبع�س 

متحدة وموحدة، وملتزمة بالعمل معا 
من �أجل �إ�سقاط �لنظام �حلاكم.

عدم  �عتز�مه  �لب�سري  �أعلن  ومر�ر� 
يرتدد  لكن  جمدد�،  للرئا�سة  �لرت�سح 
يف �أو�ساط �سود�نية �أن تعيني »قو�س« 
و�ملخابر�ت  �لأمن  جلهاز  مدير� 
�لب�سري،  لرت�سح  �لتمهيد  �إىل  يهدف 
�لذي يتوىل �ل�سلطة منذ عام 1989، يف 
وهي   ،2020 عام  �لرئا�سة،  �نتخابات 
وما  �لد�ستور،  تعديل  ت�ستلزم  خطوة 
ز�د من حالة �ل�سك حول �إطالق �رص�ح 
هو  �ملعار�س  �لأمة  حزب  معتقلى 
ت�رصيح »قو�س« ل�سحيفة » �لنتباهة« 
من  يومني  بعد  �خلا�سة،  �ل�سود�نية 
رهن  فقد  �لثمانني،  عن  �لإفر�ج 
»قو�س« �إطالق �رص�ح بقية �ملعتقلني 
بتح�سن �سلوك �أحز�بهم، بالتخلي عن 
قائاًل:  �لنظام،  �إ�سقاط  �إىل  �لدعو�ت 
�ملعتقلني  �أحز�ب  �سلوك  »�إذ� حت�سن 
�ل�سيا�سي يف �لتعامل مع ما يجري يف 

�ل�ساحة من حتول دميقر�طي �سننظر 
حينها يف �إطالق �رص�ح معتقليهم«.

�أحز�ب  هذ� �لطلب قوبل برف�س من 
»�ملطالبني  �إن  وقالت   ، �ملعار�سة 
�لنظام،  �أهل  هم  �سلوكهم  بتح�ّسن 
تنا�سل  �لتي  �لوطنية،  �لقوي  ولي�س 
رغبات   فليحرتمو�  �لتغيري،  �أجل  من 
�أن  »و��سح  �ل�سلطة«.  يف  ووجودهم 
عرب  �ملعار�سة،  �سف  �سق  خطة 
�لبد�ية  يف  حققت  �ملعتقلني،  ق�سية 
بع�س �لنجاح، و�أثارت �ل�سكوك«، وفق 
�ل�سحفي �ل�سود�ين، ماجد  مو�سحا: 
�أ�رص  تفاجاأت  عندما  ذلك  »ظهر 
�أبنائهم،  عن  �لإفر�ج  بعدم  �ملعتقلني 
حزب  قادة  على  �لهجوم  يف  فبد�أت 
بعقد  �حلزب  و�تهمت  �لقومي،  �لأمة 
�سفقة مع �حلكومة«وم�سى قائال: »�إل 
�رصيع،  �لأمر  تد�رك  �لأمة  حزب  �أن 
بالعمل  �لتز�مه  �أكد فيه  بيانا  و�أ�سدر 

مع �أحز�ب �ملعار�سة �لأخرى«.
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الت�سكيلة تتوجه اليوم اإىل الكونغو ا�ستعداد للقاء منياما

احتاد اجلزائر يعود بقوة وي�سعل املناف�سة حول اللقب
ا�ستعاد فريق احتاد اجلزائر نغمة النت�سارات وعاد بفوز ثمني من التنقل ال�سعب الذي قاده 

اإىل عا�سمة الزيبان ملواجهة امل�سيف احتاد ب�سكرة وهو النت�سار الذي جتدد بعد ثالثة 
تعرثات على التوايل ف�سل خاللها الفريق يف حتقيق الفوز، حيث يعترب الفوز اأمام احتاد 

ب�سكرة منعرج الفريق خالل ما تبقى من املو�سم الكروي احلايل خا�سة واأنه يرفع املعنويات 
قبل التنقل اإىل الكونغو لل�سروع يف خو�س املناف�سة القارية

عي�سة ق.

رهان  �أنه  �إىل  بالإ�ضافة 
حقيقي �أمام �أ�ضبال �ملدرب 
�جل  من  حمدي  ميلود 
على  للتناف�س  بقوة  �لعودة 
�ضعوبة  رغم  �لبطولة  لقب 
فر�ضة  و��ضتغالل  �لأمر 
�ضباب  �ملت�ضدر  خ�ضارة 
�لذي  �لتنقل  يف  ق�ضنطينة 
�ضطيف  مدينة  �إىل  قاده 
�ملحلي.  �لوفاق  ملو�جهة 
وقي هذ� �ل�ضدد جنح رفقاء 
بلخما�ضة  حممد  �ملتاألق 
يف  �لوحيد  �لهدف  م�ضجل 
�لفارق  تقلي�س  يف  �ملبار�ة 
�ضبع  �إىل  �ل�ضد�رة  عن 
خاللها  من  جعلو�  نقاط 
�للعب  �أجل  من  �لتناف�س 
�أ�ضده  على  �للقب  على 
�خلناق  ت�ضييق  بعد  خا�ضة 
فر�ضة  يف  �ملت�ضدر،  على 
»�ضو�ضطارة«  لت�ضكيلة  ثمينة 
�لنقاط  تد�رك  �أجل  من 
�لتي �ضيعتها د�خل �لقو�عد 
وهي �لتي �نهزمت يف ثالث 

مباريات مبلعبها �أمام �ضباب 
�ل�ضاورة  �ضبيبة  ق�ضنطينة، 
و�ضمان  بلعبا�س  و�حتاد 
�ضباق  يف  بقوة  �لعودة 

�للقب.
�لعام  �ملدير  بد�ية  وجاءت 
�رس�ر  �حلكيم  عبد  لالحتاد 
موفقة وهو �لذي مت تعيينه 
�لأربعاء �ملن�رسم على ر�أ�س 
حيث  للنادي  �لديركتو�ر 
�لالعبني  حتفيز  يف  جنح 
�ملعنوي  �لدفع  ومنحهم 
�لثقة  ��ضتعادة  �أجل  من 
�لفريق  وقيادة  �لنف�س  يف 
�أن  كما  �لنت�ضار�ت،  نحو 
�أحدثها  �لتي  �لتغيري�ت 
يف  حمدي  ميلود  �ملدرب 
�أتت  �لأ�ضا�ضية  �لت�ضكيلة 
بثمارها بعدما �ختار خم�ضة 
ويتعلق  و�حدة  دفعة  لعبني 
�ضيخون،  من  بكل  �لأمر 
وحامية،  �ضيتة  �رسيفي، 
�خلما�ضي  تاألق  بعد  خا�ضة 
يحدث  �أن  ينتظر  �لذي 
وت�ضبح  �ضديدة  مناف�ضة 

�ملنا�ضب غالية.

يتوجه  خمتلف،  �ضياق  ويف 
�إىل  �لحتاد  لعبو  �ليوم 
�لتح�ضري  �جل  من  �لكونغو 
مانياما  نادي  ملو�جهة 
�لدور  ذهاب  مبار�ة  �ضمن 
ملناف�ضة  ع�رس  �ل�ضاد�س 
جتري  حيث  �لكاف،  كاأ�س 
مار�س  �ل�ضابع  يف  �ملقابلة 
�ختارت  بينما  �ملقبل 
�لإياب يف 18  �إقامة  �لإد�رة 

من �ل�ضهر �جلاري.

�سرار ينطلق يف 
التح�سري للمو�سم 

القادم باكرا

با�رس  منف�ضل،  �ضياق  ويف 
�لتح�ضري  على  �لعمل  �رس�ر 
�جلديد  �لكروي  للمو�ضم 
على  يعمل  �لذي  وهو  باكر� 
ثنائي  رفقة  و�ضابق  قدم 
عال�س  �ضالح  �لديركتو�ر 
ك�ضفت  مالك، حيث  ور�ضيد 
بيت  د�خل  من  م�ضادر 
قام  �ملعني  �أن  �لحتاد 
�ضابقني من  باختيار لعبني 

�مل�ضاعدة  �أجل  من  �لفريق 
يف �لت�ضيري ويتعلق �لأمر بكل 
من طارق غول وعمار عمور 
وذلك ملنح م�ضاحة �إىل �أبناء 
�لنادي لو�ضع ب�ضمته وقيادة 
�لألقاب  معانقة  �إىل  �لنادي 

قاريا وخارجيا.
�ضّطر  ذلك  جانب  و�إىل 
برنامج  �لإد�ري  �مل�ضوؤول 
من  يجري  �ضوف  عمل 
خالله �ل�ضتقر�ر على تعد�د 
�لفريق �ملتعلق بحمل �ألو�نه 
نهاية  قبل  �ملقبل  �ملو�ضم 
�ضهر ماي �ملقبل، وذلك من 
�لأ�ضماء  �لإعالن عن  خالل 
�ملعنية بالت�رسيح و�لعنا�رس 
�لت�ضكيلة  مع  �لباقية 
�لتوقيع  �إىل  بالإ�ضافة 
حت�ضبا  جدد  لعبني  مع 
�ل�ضيفي، ويف هذ�  للمركاتو 
�لثنائي  �رس�ر  و�ضع  �ل�ضدد 
بن  وحممد  درفلو  �أ�ضامة 
�لأ�ضماء  قائمة  �ضمن  غيث 
�ملعنية بتجديد �لعقد معها 
هذ�  نهاية  ينتهي  و�لذي 

�ملو�ضم.

عرامة يتهم حمار بالعتداء عليه ومناو�سات بني اأن�سار الفريقني

�سباب ق�سنطينة ي�سيق اخلناق على نف�سه وم�سوار 
اللقب يتعّقد

لرئي�س وجمل�س الإدارة يقدم ا�ستقالته بعد نهاية اللقاء

�ساعو: التحكيم مهزلة واحتاد ب�سكرة
 يتعر�ض اإىل موؤامرة

عّقد فريق �ضباب ق�ضنطينة �ملهمة على نف�ضه فيما 
�لوطنية  �لبطولة  بلقب  �لتتويج  على  �لتناف�س  يخ�س 
�له�ضاب  عا�ضمة  من  مرة  بهزمية  عاد  �لذي  وهو 
�ملقدمة  �ملقابلة  خالل  �ضطيف  وفاق  �أمام  �لعليا 
بني �لفريقني �ضمن �جلولة 22 من �لر�بطة �ملحرتفة 
يف  �لفارق  يقل�ضون  �ملطاردين  جعلت  و�لتي  �لأوىل 
تكن  ومل  �جلولة،  مباريات  بقية  ��ضتكمال  �نتظار 
�ضهلة  عمر�ين  �لقادر  عبد  �ملدرب  �أ�ضبال  مهمة 
�جل  من  ويلعب  عنيد�  و�جهو� خ�ضما  و�أنهم  خا�ضة 
�ملو�ضم  �إنهاء  ي�ضتهدف  و�أنه  خا�ضة  �لأوىل  �لأدو�ر 
ت�ضكيلة  فاإن  �ل�ضدد  �ضمن كوكبة �ملقدمة، ويف هذ� 
»�ل�ضيا�ضي« ف�ضلت يف �لعودة بنتيجة �يجابية و�ضيقت 
بفقد�ن  مهددة  �ضارت  بعدما  نف�ضها  على  �خلناق 
فوز  حال  يف  خا�ضة  �ملقبلة  �جلولت  يف  �ل�ضد�رة 
�لو�ضيف مولودية وهر�ن �لذي ينتظره لقاء قمة �أمام 

مولودية �جلز�ئر.

لت�ضكيلة  �لريا�ضي  �ملدير  �تهم  منف�ضل  �ضياق  ويف 
�لوفاق  رئي�س  عر�مة  طارق  �ملعلقة  �جل�ضور  �أبناء 
له  وتوجيه  بال�رسب  عليه  بالتعدي  حمار  ح�ضان 
بني  ما  فرتة  خالل  وذلك  �لوجه  م�ضتوى  على  لكمة 
تعر�س  �لتي  �لعتد�ء  وبرر عر�مة حادثة  �ل�ضوطني، 
�إىل  �حلديث  حمار  منع  �جل  من  تدخل  لكونه  لها 
�حلكم، م�ضدد� �لقول باأن فريقه �ضوف يتوج بالبطولة 

رغما عن �لأطر�ف �لتي ترف�س ذلك.
مناو�ضات  �ملو�جهة  نهاية  �ضهدت  �آخر،  �ضياق  ويف 
وخارج  �ملدرجات  يف  �لفريقني  �ن�ضار  بني  موؤ�ضفة 
ور�ضقها  �ل�ضيار�ت  بتك�ضري  قامو�  بعدما  �مللعب 
�لزجاج باحلجارة وهو ما �أّدى �إىل ته�ضيم عدد� منها، 
�إىل جانب تعر�س عدد من �أن�ضار »�ل�ضيا�ضي« �لذين 
�أجل م�ضاندة  �لثامن ماي من  �إىل ملعب  بقوة  تنقلو� 

فريقهم �إىل �إ�ضابات متفاوتة.
عي�سة ق.

�تهم رئي�س فريق �حتاد ب�ضكرة �بر�هيم �ضاعو �حلكم 
�ضمن  �جلز�ئر  �حتاد  �أمام  فريقه  مبار�ة  �أد�ر  �لذي 
�لوطنية  �لبطولة  من   22 �جلولة  عن  �ملتقدم  �للقاء 
باملهزلة  �ملقابلة  �أحد�ث  �ضاعو  وو�ضف  بهزميته، 
وفق  فريقه  �ضد  كان  �لذي  �للقاء  ل�ضيناريو  نظر� 
بعد  مبا�رسة  بها  �أدىل  �لتي  �لإعالمية  �لت�رسيحات 
رئي�س  �إىل  ند�ء  �ملتحدث  ووجه  �ملو�جهة،  نهاية 
�لدين زط�ضي  �لقدم خري  لكرة  �لحتادية �جلز�ئرية 
�جلولت  يف  �أكرث  �لأو�ضاع  تعفن  من  حّذره  �أين 
حتطيم  يف  �ل�ضبب  باأنهم  �حلكام  و��ضفا  �ملقبلة، 
كرة �لقدم �جلز�ئرية، و�أ�رس على تدخل زط�ضي من 
مما  �أكرث  �لأمور  تعفن  وتفادي  �حللول  �إيجاد  �أجل 
حرم  �حلكم  �أن  بالقول  �ضاعو  و��ضتطرد  عليه.  هي 
بع�س  و�تهم  ركلتي جز�ء ح�ضبهن  من  فريقه  لعبي 
�لأطر�ف ب�رس�ء ذمم �حلكام عندما �ضدد يف حديثه 

�إىل تو�جد م�ضوؤولني ميلكون �لأمو�ل يقومون ب�رس�ء 
�حلكام من �أجل ت�ضهيل مهمتهم على �أر�ضية �مليد�ن، 
و�أعلن �ملتحدث عن ��ضتقالته رفقة �أع�ضاء �ملجل�س 
ثالثي  و�تهامه  �لفريق  هزمية  بعد  للنادي  �لإد�ري 
�جلز�ئر،  �حتاد  �ملناف�س  م�ضلحة  بخدمة  �لتحكيم 
�أين �أو�ضح �أن ��ضتقالته نهائية ول رجعة عنها، موؤكد� 
�ل�ضقوط  �إىل  بفريقه  �لدفع  على  تعمل  �أطر�فا  �أن 

للر�بطة �لثانية و�لذي يتعر�س �إىل �ملوؤ�مرة ح�ضبه.
على  باللعب  مهددة  �لزيبان  �بناء  ت�ضكيلة  و�أ�ضبحت 
ت�ضجيلها  بعد  �خلهطر  منطقة  ودخول  �ل�ضقوط 
�لهزمية �لثانية على �لتو�يل، �أين يطالها تهديد ولوج 
خالل  تاجنانت  دفاع  فوز  حال  يف  �خلطر  منطقة 
�أمام  ملعبه  على  �لأ�ضبوع  هذ�  نهاية  �ملقرر  �للقاء 

نادي بار�دو.
ع.ق.

الالعبون انهوا اجلدل واأبطلوا توقعات التنازل عن نقاط 
اللقاء لل�سيا�سي

الن�سر الأ�سود يلتحق اليوم بكين�سا�سا لتح�سري 
مواجهة اأدوانا �ستارز

�ضّد فريق وفاق �ضطيف ظهرية �أم�س �لرحال �إىل غانا من �أجل �لتح�ضري للمو�جهة �لتي تنتظرهم �أمام 
نادي �أدو�نا �ضتارز �لغاين حل�ضاب مبار�ة ذهاب �لدور �ل�ضاد�س ع�رس لر�بطة �أبطال �إفريقيا و�ملقررة يف 
�ل�ضابع مار�س �جلاري، ويف هذ� �ل�ضدد �نطلقت �لرحلة �لعادية �لتي قادت �لوفد �ل�ضطايفي �إىل مدينة 
�أدو�نا �لغانية عند حدود �لثالثة م�ضاء لأم�س من مطار هو�ري بومدين �لدويل نحو �لد�ر �لبي�ضاء �ملغربية 
قبل �لتوجه نحو �لعا�ضمة �لغانية �أكر� ومنها رحلة د�خلية نحو كين�ضا�ضا �لتي و�ضلوها يف وقت باكر من 
�ليوم حيث قررت �إد�رة �لوفاق ق�ضاء ليلتني هناك �ليوم وغد� قبل �لتوجه �إىل مدينة �أدو�نا �لثالثاء �ملقبل 
لتح�ضري �ملقابلة �ملقررة يف �ليوم �ملو�يل، بينما تكون �لعودة �إىل �ر�س �لوطن يف �لثامن مار�س �جلاري 
�أين �ضيح�رس �لتعد�د ملبار�ته �أمام �حتاد �جلز�ئر �ملقررة يف 13 مار�س �ملقبل. وقرر �ملدرب عبد �حلق 
بن �ضيخة خو�س ح�ضتني تدريبيتني يف كين�ضا�ضا قبل برجمة ح�ضة تدريبية ثالثة و�لأخرية قبل موعد �ملقابلة 
و�لتي �ضوف تخو�ضها ت�ضكيلة »�لن�رس �لأ�ضود« بامللعب �لذي يحت�ضن �ملقابلة يف مدينة �أدو�نا، حيث تنقل 
�لتعد�د ملجموع 35 فرد� منهم 21 لعبا �أين يتو�جد �لوفاق بتعد�د مكتمل من �لالعبني �لذين ل يغيب عنهم 
�ضوى �ملهاجم ر�ضيد ناجي �لذي لز�ل مل ي�ضف من �لإ�ضابة �لتي يعاين منها �إىل جانب �لثنائي بانوح وعو�ج 
غري �ملوؤهالن للعب قاريا وهو �لأمر �لذي مينح �لطاقم �لفني خيار�ت كافية من �أجل و�ضع �لت�ضكيلة �لأ�ضا�ضية 
�لقادرة على �لعودة بنتيجة �يجابية ت�ضاعدها يف ت�ضهيل �ملهمة حت�ضبا ملقابلة �لإياب �ملقررة ما بني 16، 17 �أو 
18 مار�س من �أجل �قتطاع تاأ�ضرية �لتاأهل �إىل دور �ملجموعات للم�ضابقة �لقارية. يف �ملقابل، �أنهى رفقاء �لالعب 
�أومبابو �جلدل فيما يتعلق بالتكهنات حول تنازل �لفريق لنقاط �ملو�جهة ل�ضالح �ضباب ق�ضنطينة بعدما فازو� 
�أين متكنو� من �حلفاظ على فر�ضهم للتناف�س على �لأدو�ر  باللقاء �ملقدم عن �جلولة 22 من �لبطولة �لوطنية، 

�لأوىل و�إنهاء �ملو�ضم �ضمن ثالثي �ملقدمة.
عي�سة ق.
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برجمة لقاء �ضبيبة القبائل واحتاد البليدة هذا الثالثاء مبلعب 5 جويلية
برجمت جلنة كاأ�س اجلمهورية املباراة التي جتمع فريقي �سبيبة القبائل واحتاد البليدة حل�ساب ربع نهائي كاأ�س اجلمهورية الثالثاء املقبل على ملعب اخلام�س جويلية، حيث 

مت تاأجيل الف�سل يف موعد املقابلة والذي اأحدث �سجة كبرية منذ منت�سف الأ�سبوع املن�سرم ب�سبب رف�س اأع�ساء جلنة الكاأ�س الف�سل يف امللعب الذي يحت�سن املواجهة اإىل حني 
اإحاطة رئي�س الفاف خري الدين زط�سي علما باملو�سوع قبل ان يتم احل�سم زوال اأم�س عرب بيان ر�سمي على املوقع الر�سمي للفاف

عي�سة ق.

زط�شي  ف�إن  �أم�س  "�لو�شط"  معلوم�ت  وح�شب 
�جتمع برئي�س جلنة �لك�أ�س �لذي �أعلمه بحيثي�ت 
�لتي  �مللعب  �لذي و�شعته جلنة مع�ينة  �لتقرير 
ملعب  �إىل  �ملن�رصم  �لأربع�ء  عنه�  تنقل ممثلني 
بتيزي وزو من �جل مع�نية �مللعب  نوفمرب  �أول 
�أر�شيته  على  �ملو�جهة  ��شتقب�ل  رف�شت  و�لتي 
�لتي  �ملن�ف�شة  ل�رصوط  ��شتيف�ئه  عدم  بحجة 
تتطلب برجمة �ملق�بلة على ملعب يت�شع ملجموع 
يتوفر  ل  �لذي  وهو  �لأقل  على  متفرج  �ألف   20

عليه ملعب �أول نوفمرب و�شعته ل تتج�وز 14400 
متفرج ح�شب تقرير جلنة مع�ينة �ملالعب و�لتي 
�رصبت مب�شد�قية �لوثيقة �لتي ق�مت ب�إر�ش�له� 
مديرية �ل�شب�ب و�لري��شة لولية تيزي وزو و�لتي 
�ألف  تك�شف �شعة �مللعب و�لتي تبلغ ح�شبه� 21 

متفرج. 

مالل: مل ن�ستلم قرار الفاف 
و�سيكون لنا كالم اآخر

�لقب�ئل �رصيف مالل  �شبيبة  فريق  رئي�س  ك�شف 

طرف  من  ر�شمي  قر�ر  �أي  ت�شتلم  مل  �إد�رته  �أن 
�ملقبل  �لثالث�ء  ت�ريخ  حتديد  بخ�شو�س  �لف�ف 
حل�ش�ب  �لبليدة  �حت�د  �أم�م  مب�ر�تهم  لربجمة 
ربع نه�ئي �ل�شيدة �لك�أ�س وخو�شه� على ملعب 5 
جويلية عو�س ملعبهم �أول نوفمرب، و�أ�ش�ر مالل 
�أنه يرتقب و�شول  �إعالمية  �أم�س يف ت�رصيح�ت 
�لقر�ر �لر�شمي حول ت�ريخ ومك�ن �للق�ء وحينه� 
�شوف يكون له ردة فعل من خالل �لجتم�ع مع 

�أع�ش�ء �إد�رته و�خلروج بقر�ر حول �لأمر.

عليم: قرار زط�سي �سجاع 

وفريقنا اخذ حقه

عربرّ رئي�س فريق �حت�د �لبليدة �شعيب عليم عن 
�لك�أ�س  مب�ر�ة  بتحويل  �لف�ف  قر�ر  من  �رتي�حه 
لفريقه �م�م �شبيبة �لقب�ئل �إىل ملعب 5 جويلية، 
خري  وقر�ر  حقه،  �خذ  فريقه  �أن  �أو�شح  حيث 
�لدين زط�شي �شج�ع ح�شبه و�أن�شف فريقه، و�أكد 
ل  �أنه  �أم�س  �إعالمية  ت�رصيح�ت  يف  �ملتحدث 
ميلك �شد�م�ت مع م�شوؤويل فريق �شبيبة �لقب�ئل 
�أنه  م�شيف�  ل غري،  فريقه  م�شلحة  على  ويعمل 
 5 مللعب  �لكن�ري  م�شوؤويل  رف�س  من  منده�س 

جويلية.

كازوين مدرب مولودية اجلزائر
حان الوقت لإ�ضعاد جماهرينا والفوز بالكاأ�س التا�ضعة

من  �جلز�ئر  مولودية  متكنت 
بج�ية  مولودية  عقبة  تخطي 
بر�شم �لدور ربع �لنه�ئي و�ملرور 
ب�متي�ز،  �لذهبي  �ملربع  �إىل 
�لك�أ�س  "مب�ر�ة  ك�زوين:  و�أكد 
هذ�  يف  خ��شة  من�ف�شن�  �شد 
حقيقي�  منعرج�  ك�نت  �لدور 
بثن�ئية  و�لفوز  ع�شري�  و�متح�ن� 
�ملحط�ت  يف  �لعميد  �شيجعل 
وبدون  قوة  بكل  ي�ش�رع  �لق�دمة 
�أ�شب�له  ب�أن  مو�شح�  �أخط�ء، 
�لب�ش�ط  فوق  من�شبطني  ك�نو� 

�لتعليم�ت  كل  وطبقو�  �لأخ�رص 
و�خلطط �لتي تدربو� عليه�. �أم� 
و�لت�أهل  �لفوز  هذ�  يخ�س  فيم� 
ح�ش�ب  على  �لذهبي  �ملربع  �إىل 
�ملوب �لتي ق�ل ب�ش�أنه� �أنه� فريق 
�شعوب�ت  لأ�شب�له  وخلق  حمرتم 
قوتهم  �أكدو�  لعبيه  �أن  غري 
�لف�رق بت�شجيل هدفني،  و�شنعو� 
�لفوز  قيمة  ندرك  يجعلن�  "مم� 
و�لت�أهل �لذي �أ�شعد �أن�ش�رن� فوق 
�لالعب  بحق  وك�نو�  �ملدرج�ت 
12". ويف هذ� �ل�شدد نوه �ملدرب 

�لتي  ب�ملجهود�ت  ك�زوين  برن�رد 
ق�م به� فريقه حيث و�شف �لت�أهل 
�إىل �ملربع �لذهبي ب�لنج�ح �لكبري 
و�لتطلع �إىل م� هو �أف�شل و�أح�شن 
يف �ملحطة �ملقبلة غري �أن ك�زوين 
�لأ�ش�بيع  يف  فريقه  عودة  رغم 
�لأخرية بقوة، �إل �أنه حذر لعبيه 
�لغرور  مغبة  �لوقوع يف  مغبة  من 
�لالعبني  على  "يتعني  ق�ل:  حيث 
�رصورة و�شع �لأرجل على �لأر�س 
�لك�أ�س  من�ف�شة  يف  �مل�شو�ر  لأن 
و�أ�ش�ف  �ش�ق�"  لز�ل  و�لبطولة 

�أن هذ� �لت�أهل �إىل �ملحطة مهم 
جد� �شو�ء على �مل�شتوى �ملحلي 
�شب�ق  يف  �شيبقيهم  �لق�ري  �أو 
�لت��شعة  �لك�أ�س  على  �لتن�ف�س 
على  �جلمهور  ينتظره�  �لتي 
�شتكون  و�لتي  �جلمر  من  �أحر 
�ملن�ف�شة  لهذه  لت�شيدهم  عنو�ن� 
�شو�ء  �لفرق  جميع  تهو�ه�  �لتي 
لي�شيف  كبرية،  �أو  �شغرية  ك�نت 
للفوز  �لوقت  "ح�ن  �لأخري:  يف 

ب�لك�أ�س �لت��شعة":.
فوؤاد بن طالب

ر�سا زواين مدرب �سباب الزاوية

 التاأهل اإىل ن�ضف النهائي
 اجناز تاريخي للزاوية

�لز�وية  �شب�ب  فريق  متكن 
�لذي ين�شط يف �جلهوي �لأول 
من ��شطي�د ورقة �ملرور �إىل 
ح�ش�ب  على  �لذهبي  �ملربع 
 1-2 بنتيجة  مليلة  عني  �أمل 
�ملحللون  �عتربه�  مب�ر�ة  يف 
حيث  �له�ئي  ربع  �لدور  قمة 
ر�ش�  �ملدرب  �أ�شب�ل  متكن  
زو�ين �للعب بروح قت�لية فع�لة 
و�ن�شب�ط تكتيكي متميز �أدى 
بفريق �لز�وية �لذي بلعب يف 
�جلهوي �لأول �أم�م فريق عني 
�لق�شم  يف  يلعب  �لذي  ملية 
�ملدرب  �عتربه  وقد  �لث�ين، 
�لت�أهل  هذ�  زو�ين  ر�ش� 
�لذي  لفريقه  �لكبري  ب�لإجن�ز 

ي�شل �إىل هذ� �لدور ب�متي�ز.

ماهو �سعورك وفق 
الزاوية يحقق 

اإجنازا تاريخيا ؟ 

�ملحبني  بقية  مثل  �شعوري   
تخطى  �لذي  �لفريق  لهذ� 
من  فرق  و�أم�م  �شعبة  �أدو�ر 
كم�  و�ليوم  �لثقيل،  �لوزن 
بروح  لعب  ففريقن�  �ش�هدمت 
عقدة  وبدون  كبرية  قت�لية 
�أم�م فريق بحجم عني مليلة.  

كيف  ترى هذا 
الفوز امل�سجل على 

ح�ساب مت�سدر 
الرابطة املحرتفة 

الثانية؟   

علوم  لي�شت  �لقدم  كرة   
حت�شري  هي  و�إمن�  دقيقة 
ونحن  ونف�شي  بدين  و�إعد�د 

ت�ش�كر  ملعب  يف  برهن�  �ليوم 
هذ�  ن�شتحق  �أنن�  ب�لبليدة 
منقو�ش�  يبقى  �لذي  �لت�أهل 
ع�مة  �لبليدين  كل  قلوب  يف 
�لز�وية  و�أن�ش�ر  �لفريق  لأن 
م�  حقق  �لفريق  لن  خ��شة 
م�شو�ره  ت�ريخ  يف  �أهم  هو 

لأول مرة.

هل فعال كنت توؤمن 
بهذا التاأهل ؟ 

 لقد در�شن� خطة خ�شمن� قبل 
و�شجلن�  �ملب�ر�ة  هذه  �إجر�ء 
تهمن�،  �لتي  �لأمور  بع�س 
ف�لالعبون  �ملب�ر�ة  و�أثن�ء 
عرفو� كيف ي�شريون �ملب�ر�ة 

وك�نو� بحق �أوفي�ء لالأن�ش�ر.

معنى هذا اأن هناك 
طموحات كبرية 

تنتظرك لإحداث 
املفاجاأة يف املربع 

الذهبي ؟

�ليوم مل نعرف بعد  �إىل غ�ية 
معه،  �شنتق�بل  �لذي  �لفريق 
�زد�دت  طموح�تن�  ولكن 
من  �لق�دم  �لدور  للعب  �أكرث 
�لنه�ئي،  �إىل  �لو�شول  �أجل 
خ��شة و�أن معنوي�ت �لالعبني 
�لو�شول  بعد  جد�  مرتفعة 
�لذي  �لذهبي  �ملربع  �إىل 
ب�لإجن�ز  �لز�وية  لأبن�ء  يعترب 
�لالعبني  �أ�شكر  كم�  �لكبري 
على م� قدموه من لعب جميل 
�حل��رصين  كل  و�أ�شعدو� 

ب�ملدرج�ت.
حاوره فوؤاد بن طالب  

قدم مباراة كبرية اأمام �سبورتينغ ل�سبونة وقاد بورتو اإىل الفوز

براهيمي: توقفوا عن التفريق بني املحرتفني واملحليني
�نتقد �لالعب �لدويل �جلز�ئري ي��شني بر�هيمي 
تو��شل �حلديث حول ق�شية �لالعبني �ملحرتفني 
�ين  �لوطني،  �ملنتخب  �شفوف  يف  و�ملحليني 
�أكد �أنه يثور غ�شب� عندم� يتم �لتطرق �إليه حول 
�شو��شية  �جلميع  يعترب  و�أنه  خ��شة  �ملو�شوع 
�شو�ء ك�نو� ذوي �جلن�شية �أو ين�شطون يف �لبطولة 
�أجر�ه مبجلة  د بر�هيمي يف حو�ر  �لوطنية، و�شدرّ
"�أونز موندي�ل" �لفرن�شية مط�لبة �جلميع ب�لكف 
�لأمر  �عترب  و�نه  خ��شة  �ملو�شوع  �إث�رة  عن 
�شخيف� �حلديث حوله و�ن جميع من يحمل �ألو�ن 
بينهم  فرق  ول  جز�ئري�  يعترب  �لوطني  �ملنتخب 

وجتديد �حلديث يف �ملو�شوع يعترب عيب� ح�شبه.
�ن  بر�هيمي  �أ�ش�ر  خمتلف،  مو�شوع  ويف 
ت�أتي  حي�ته  ت�شيري  تطل طريقة  �لتي  �لنتق�د�ت 
�لأبو�ب  فتح  رف�س  �لذي  �ملحيطني  طرف  من 
لكنه  متفتح  �شخ�س  �نه  م�شتطرد  لولوجه�، 
�خل��شة،  بحي�ته  يتعلق  فيم�  �لأبو�ب  يحبذ غلق 
�ش�بق  وقت  يف  �لأخط�ء  ببع�س  ق�م  �نه  و�أردف 
لكنه تعلم منه� ويف �لوقت �حل�يل ل ميلك �شوى 
وكيل �أعم�له مو�شى �شي�شوكو �لذي يعتني ب�أموره 

�لحرت�فية ويتحدث ب��شمه.
وك�ن متو�شط ميد�ن �خل�رص ق�د �أم�شية �أول �أم�س 

مب�ري�ت  قمة  �لفوز يف  �إىل حتقيق  بورتو  فريقه 
جمعته  �لتي  �لربتغ�يل  �لدوري  من   25 �جلولة 
ب�شبورتينغ ل�شبونة بعدم� �شجل هدف �لفوز و�أنهى 
�للق�ء بهدفني لو�حد، حيث ك�ن رفق�ء بر�هيمي 
من  دقيقة   28 مرور  بعد  �لنتيجة  يف  متقدمني 
�لأخرية  �لدقيقة  يف  �لزو�ر  يع�دل  �أن  قبل  �للق�ء 
من �ل�شوط �لأول، وع�د جنم �خل�رص من بعيد مع 
�لذين  لرفق�ئه  �لتقدم  منح  حيث  �ل�شوط  بد�ية 
�شريو� �ملب�ر�ة بذك�ء و�أحرزو� �لنق�ط �لثالث يف 

لق�ء قدم خالله خريج ملعب ر�ن مردود� كبري�.
ع.ق.

كاأ�س اجلمهورية كانت وفية لتقاليدها

الكاأ�س التا�ضعة تفتح ذراعيها للعميد والزاوية 
ربع  �لدور  مب�ري�ت  من  �لأول  �لن�شف  �شهد 
�أول  على  �لتعرف  �جلمهورية  لك�أ�س  �لنه�ئي 
يجد  مل  �أين  للمن�ف�شة،  �لذهبي  �ملربع  طريف 
�جلز�ئر  مولودية  �ملن�ف�شة  �خت�ش��شيي  �أحد 
جنح  بعدم�  �مل�شو�ر  مو��شلة  �أجل  من  عقبة 
مب�ر�ة  يف  بج�ية  مولودية  �شيفه  تخطي  يف 
جويلية،   5 مبلعب  �أم�س  �أول  �لفريقني  جمعت 
مو��شلة  من  �لع��شمية  �لت�شكيلة  ومتكنت 
بف�شل  �لك�أ�س  �ل�شيدة  من�ف�شة  يف  �مل�شو�ر 
�أيوب عزي وزيد�ن مب�ر�كو  هدفني ملد�فعيه� 
�للذ�ن ق�د� فريقهم� �إىل �لتم�شك بحلم �لتتويج 

جمدد� بعد �للقب �لذي �أحرزوه ع�م 2016 على 
�لع�م  وف�شلهم  د�ي  ن�رص ح�شني  �جل�ر  ح�ش�ب 
�أم�م  �لنه�ئي  ن�شف  من  �أق�شيو�  بعد  �لف�رط 
�لن�دي  ت�شكيلة  برهنت  حيث  �شطيف،  وف�ق 
�لع��شمي جمدد� تق�ليده� يف من�ف�شة �لك�أ�س 
وهي �لتي فتحت �لأبو�ب لعى نف�شه� من �جل 
�لنفر�د ب�لرقم �لقي��شي لعدد �لألق�ب و�إحر�ز 
�لك�أ�س �لت��شعة يف م�شو�ر �لفريق ب�عتب�ر �أنه� 
فريقي  رفقة  من��شفة  كوؤو�س  ثم�نية  متلك 
ف�إن  وب�لت�يل  �شطيفن  ووف�ق  �جلز�ئر  �حت�د 
�ملدرب  �أ�شب�ل  ين�دي  �أ�شحى  �لت��شع  �للقب 

ر  فجرّ �ملق�بل،  يف  ك�زوين.  برن�رد  �لفرن�شي 
�لبليدة  �إىل ولية  �لز�وية �ملنتمي  ن�دي �شب�ب 
و�لن��شط يف بطولة �جلهوي مف�ج�أة من �لعي�ر 
�لثقيل، بعدم� و��شل �مل�شو�ر يف �لك�أ�س وت�أهل 
على ح�ش�ب مت�شدر �لر�بطة �ملحرتفة �لث�نية 
�لز�وية  �شب�ب  دخل  حيث  مليلة،  عني  جمعية 
�لأول  �لت�أهل  بف�شل  �أبو�به  �أو�شع  من  �لت�ريخ 
يف ت�ريخه �إىل ن�شف �لنه�ئي لك�أ�س �جلمهورية 
�لتي ح�فظت على ع�مل �ملف�ج�أة �لذي عودتن� 

عليه يف �لطبع�ت �ل�ش�بقة.
ع.ق.
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موناكو يعّزز الو�ضافة وني�س ي�ضتعيد �ضّكة االنت�ضارات

حقق م�ناك� حامل �للقب ف�ز�ً �صعباً على �صيفه ب�ردو 2-1 لي�ؤّمن و�صافته من �ملالحق �أوملبيك 
مر�صيليا يف �فتتاح �ملرحلة 28 من �لدوري �لفرن�صي، وجنح فريق �لإمارة يف رفع ر�صيده �إىل 60 
نقطة مبتعد�ً بفارق 5 نقاط عن مر�صيليا �لثالث �أقرب مناف�صيه على �ل��صافة، وكان ب�ردو �صّباقاً 
�إىل �لت�صجيل عرب �لأرجنتيني �لإيطايل فالنتني فاد� �إثر متريرة متقنة من �ل�صنغايل ي��صف �صابايل 
ليمار،  ت�ما�س  من  بتمريرة  ي�فيتيت�س  �صتيفان  �مل�نتينيغري  عرب   45 �لدقيقة  يف  م�ناك�  وعادل 
يف �ل�ص�ط �لثاين، منح �لربتغايل من �أ�صل بر�زيلي روين ل�بي�س �لنقاط �لثالث لفريق �لإمارة بعد 
لعبة م�صرتكة مع جربيل �صيديبيه، وت�قف ر�صيد ب�ردو عند 36 نقطة وبات مهدد�ً بفقد�ن �ملركز 

�لتا�صع من ثالثة فرق هي غانغان وديج�ن 35 نقطة لكل منهما و�صانت �إتيان 34.
ني�س  ليل 2-1، وحقق  بف�زه على �صيفه  �لأوروبي  �لدوري  بامل�صاركة يف  �آماله  ني�س  بدوره، عزز 
ف�زه �لأول يف �آخر �صت مباريات عندما تغلب على �صيفه �صانت �إتيان 1-0، و�صعد ني�س �إىل �ملركز 
�للذين  �ل�صاد�س  ونانت  �خلام�س  م�نبلييه  ليت�صاوى مع  نقطة   39 �إىل  ر�صيده  ر�فعاً  م�ؤقتاً  �ل�صابع 
تنتظرهما مهمة �صعبة �لي�م �لأول �أمام �صيفه �أوملبيك لي�ن �لر�بع، و�لثاين ب�صيافة مر�صيليا �لثالث، 
و�فتتح ني�س �لت�صجيل مبكر�ً بعد ح�ص�له على ركلة ركنية نفذها ويالن �صيربيان وتابعها �لإيطايل 
ماري� بال�تيلي بر�أ�صه يف �ملرمى م�صجاًل هدفاً رمزياً للفريق ك�نه يحمل �لرقم 3000 يف �لدوري 
�لفرن�صي، و�لهدف 14 هذ� �مل��صم، ويف م�صتهل �ل�ص�ط �لثاين، �أدرك �لرب�زيلي ل�يز �أر�وج� �لتعادل 
للفريق �لز�ئر من جمه�د فردي، .و��صتعاد لعب� �ملدرب �ل�ص�ي�رسي ل��صيان ل�فافر زمام �ملبادرة 
�لهج�مية، و�أهدر بال�تيلي �ل�صاعي للع�دة �إىل ت�صكيلة �ملنتخب �لإيطايل عدة فر�س، قبل �أن ينجح 
�صيربيان يف منح �صاحب �لأر�س �لنقاط �لثالث بت�صجيله هدف �لف�ز متابعاً يف �ل�صباك عر�صية 

�أر�صلها �أرن� �ص�كيه.

زيدان يخ�ضى البي اأ�س جي يف غياب نيمار
�إّن غياب نيمار مهاجم باري�س �صان  �أوروبا  �أبطال  قال زين �لدين زيد�ن مدرب ريال مدريد حامل لقب دوري 
جريمان عن �إياب ثمن نهائي �مل�صابقة لالإ�صابة ل يعني �صمان �لنت�صار للفريق �لإ�صباين، و�صيغيب �أغلى لعب 
يف �لعامل عن �ملالعب لثالثة �أ�صهر خل�ص�عه جلر�حة لعالج ك�رس يف م�صط قدمه حتى ي�صبح لئقاً للم�صاركة 
يف كاأ�س �لعامل يف ج��ن �ملقبل، ومن �ملرجح �أن يك�ن �آنخيل دي ماريا جناح ريال مدريد �ل�صابق بدياًل للمهاجم 
�لرب�زيلي يف �ملبار�ة �لتي �صتقام يف باري�س ي�م �لثالثاء �ملقبل بعد تف�ق بطل �أوروبا 3-1 يف �لذهاب، وقال زيد�ن 
يف م�ؤمتر �صحفي قبل م��جهة خيتايف �لتي جرت �أم�س يف �لدوري: »غياب نيمار ل ميثل م�صدر �رتياح لنا على 
�لإطالق، ناأ�صف لإ�صابة نيمار لكن باري�س �صان جريمان فريق ق�ي للغاية وبديله �صيك�ن لعباً جيد�ً جد�ً، نحن 
متاأكدون من ذلك«، وتابع: »ل نعتقد �أّن �ملبار�ة �صتك�ن �أ�صهل لنا بدون نيمار، ندرك �أّنه يجب �أن ن�صل مب�صت��نا 

لن�صبة 2000 يف �ملئة ل� �أردنا جتاوز هذه �ملرحلة«.
على  �خللفية  �لفخذ  وع�صالت  �لركبة  �إ�صابة يف  ب�صبب  �لتدريب  �لغياب عن  كرو�س  وت�ين  م�دريت�س  ل�كا  وو��صل 
�لرب�زيلي  �لأي�رس  �لظهري  و�أكمل  �لفرن�صية،  �لعا�صمة  فريق  مل��جهة  جاهزيتهما  ب�صاأن  �ملخاوف  لتزد�د  �لرتتيب 
مار�صيل� �لتدريب للنهاية للي�م �لثاين على �لت��يل عقب تعافيه من م�صكلة يف ع�صالت �لفخذ �خللفية، و�أ�صار زيد�ن 
�إىل هدف جري�ر م�رين� لعب �إ�صباني�ل يف �ل�قت �ملحت�صب بدل �ل�صائع قائاًل: »ل �أعتقد �أننا ن�صتحق �خل�صارة لكن 
يجب �حلفاظ على تركيزنا للنهاية يف كل مبار�ة، ن�صعر ب�صيق �صديد لذلك لكن لن يتغري �أي �صيء ويجب �أن نهتم مببار�ة 
خيتايف ونحاول �للعب و�لف�ز مرة �أخرى«، وتابع: »�لالعب�ن يفكرون يف مبار�ة �لثالثاء وهذ� طبيعي، لكن من �أجل �لأد�ء 

ب�صكل جيد يجب �لرتكيز على مبار�ة �لغد �أول«.

فريدر برمين يقتن�س نقطة من 
مون�ضنغالدباخ

�قتن�س فريدر برمين تعادلً بطعم �لنت�صار 
من �أر�س ب�رو�صيا م�ن�صنغالدباخ بعدما كان 
تعادل  �لأول،  �ل�ص�ط  يف  بالنتيجة  متاأخر�ً 
م�ن�صنغالدباخ  م�صيفه  مع  برمين  فريدر 
م�صابقة  من   25 �ملرحلة  يف   2-2 �جلمعة 
يف  �جلادة  م�صاعيه  ليتابع  �لأملاين  �لدوري 
فريدر  وتخلف  �لهب�ط،  �صبح  من  �لهروب 
ب�صبب  �لأول  �ل�ص�ط  يف  بالنتيجة  برمين 

و�ملد�فع  زكريا   ديني�س  �ل�ص�ي�رسي  هديف 
مرمى  يف  باخلطاأ  م�ي�صاندر  �لفندلندي 
تغيري�ت  من  برمين  فريدر  و��صتفاد  فريقه، 
بف�صل  �لفارق  فذلل  ك�هفلدت  مدربه 
�لبديل  له  يدرك  �أن  قبل  ديالين  �لدمناركي 
�لتعادل، و�صار ر�صيد  �لأمريكي ج�هان�ص�ن 
فريدر برمين 27 نقطة يف �ملركز 14 مقابل 

35 نقطة مل�صيفه �صاحب �ملركز �ل�صابع.

فالفريدي يف حرية قبل قمة 
اأتلتيكو مدريد

خ��س  قبل  �ل�صديدة،  باحلرية  بر�صل�نة  لفريق  �لفني  �ملدير  فالفريدي  �إرن�صت�  ي�صعر 
�ل�صد�م �لناري �لي�م �أمام �صيفه �أتلتيك� مدريد يف �إطار �جل�لة 27 من �لدوري �لإ�صباين، 
وذكرت �صحيفة »�آ�س« �أن فالفريدي ��صتقر على 10 �أ�صماء من �لت�صكيلة �لأ�صا�صية للفريق 
�لروخي  �أمام  �لثالث  �ملهاجم  �أو  �لر�بع  �ل��صط  وينق�صه فقط، حتديد لعب  �لكتال�ين 
بالنك��س، ون�هت �ل�صحيفة، �أن فالفريدي قرر �لدفع باحلار�س مارك تري �صتيغن، �أمامه 
�لرباعي �صريجي روبريت� وبيكيه و�أومتيتي وج�ردي �ألبا، و�إنيي�صتا وب��صيكيت�س ور�كيتيت�س 

يف �ل��صط ولي�نيل مي�صي ول�ي�س �ص��ريز يف �لأمام.
و�أ�صافت �ل�صحيفة، �أن �لرب�زيلي فيليب ك�تيني� يبدو �خليار �لأول من �أجل م�صاركته يف 
�جلبهة �ليمنى، لكن فالفريدي يخ�صى �لق�ة �لبدنية لأتلتيك� مدريد، وقد يدفع بالالعب 
فالفريدي،  قرر  حال  دميبلي  عثمان  ه�  �لثالث  �خليار  �أن  �ل�صحيفة،  وتابعت  باوليني�، 
�لعتماد على طريقة لعب 4-3-3 لكن يبدو �أن �ملدرب �صيف�صل جل��س �لالعب �لفرن�صي 
على �لدكة، ويت�صدر بر�صل�نة جدول ترتيب �لدوري �لإ�صباين بر�صيد 66 نقطة، بفارق 5 

نقاط عن �ل��صيف �أتلتيك� مدريد.

مورينيو: ابراهيموفيت�س مر�ضح للرحيل نهاية هذا املو�ضم
�أعرب مدرب مان�ص�صرت ي�نايتد ثاين ترتيب �لدوري �لإجنليزي �لربتغايل ج�زيه م�ريني� عن 

�عتقاده باأن �ملهاجم �ل�ص�يدي زلتان �إبر�هيم�فيت�س �لذي مل يلعب لفرتة ط�يلة ب�صبب 
�إ�صابة يف �لركبة �ليمنى، �صيرتك �لنادي يف نهاية �مل��صم، قال �ملدرب �لربتغايل 

�ملثري للجدل يف م�ؤمتر �صحفي حت�صري� للمرحلة 29 �لتي يختتمها ي�نايتد هذ� 
باأنه  جميعا  نعتقد  زلتان،  �إىل  »بالن�صبة  بال�س:  كري�صتال  �صيافة  يف  �لثنني 
�مل��صم �لأخري له مع ي�نايتد«، وعاد �ل�ص�يدي �إىل �ملالعب منت�صف ن�فمرب 
�ملا�صي بعد غياب �صبعة �أ�صهر وخ�ص�ع لعملية يف �لركبة �ليمنى ب�صبب �إ�صابة 
�إبر�هيم�فيت�س 36  �أفريل 2017، ومل ي�صارك  �ل�صليبية يف  �لأربطة  بقطع يف 
�أن  قبل  و�حد�  هدفا  خاللها  �صجل  مباريات  �صبع  يف  �إل  �مل��صم  هذ�  عاما 

يتعر�س لإ�صابة جديدة يف »�لب�ك�صينغ د�ي«.
وقال م�ريني�: »�صيك�ن قر�ره �ل�صخ�صي يف �لت�قف عن �للعب �أو �ل�صتمر�ر، �أعتقد 

باأن له �حلق يف �ختيار حياته وم�صتقبله، �إنه لعب ر�ئع و�صاحب م�صرية ر�ئعة �صابتها 
فقط �إ�صابة �أتت يف حلظة �صيئة حرمته من �أن يعي�س �أف�صل و�أروع م��صمني معنا«، و�عترب 

�ملدرب �لربتغايل: »�مل��صم كان �صعبا بالن�صبة �إليه، هل ه� م�صاب ل، لي�س م�صابا، هل ه� �صعيد، جاهز ومقتنع باأنه 
ي�صتطيع م�صاعدة �لفريق يف �ل�قت �لر�هن، ل،  لكنه بطل �صادق و�رسيف«. ويف جانفي �لفارط �أملح م�ريني� �إىل عدم 

مت�صكه باإبر�هيم�فيت�س �إذ� �أر�د �لأخري �لن�صمام �إىل �أحد �أندية �لدوري �لأمريكي للمحرتفني.
....................................................................

مودريت�س متهم ب�ضهادة الزور يف كرواتيا
ل�كا  �لكرو�تي  �ملنتخب  وقائد  �لإ�صباين  مدريد  ريال  �ألعاب  ل�صانع  �م�س  �أول  وجهت 

�لقدم  كرة  تهز  ف�صاد  ف�صيحة  �لق�صاء يف  �أمام  زور  ب�صهادة  �لإدلء  تهمة  م�دريت�س 
�لكرو�تية، وياأتي �لتهام قبل ثالثة �أ�صهر تقريبا من �نطالق مناف�صات م�نديال 2018 
يف رو�صيا و�لذي �صيك�ن فيه م�دريت�س �أحد �أعمدة �ملنتخب، ولدى �ص�ؤ�له من قبل 
هذ�  على  فعل  رد  �أي  �إعطاء  للعبة  �لكرو�تي  �لحتاد  ي�صاأ  مل  بر�س،  فر�ن�س  وكالة 

�مل��ص�ع، ول ي��جه م�دريت�س خطر �لإيقاف خالل �لفرتة �لتي ت�صتغرقها �لق�صية، 
لكن عق�بة �صهادة �لزور هي �ل�صجن ملدة ترت�وح بني �صتة �أ�صهر وخم�س �صن��ت، ح�صب 

دفع  فقد  �ملالعب،  خارج  �صعبة  عام  بد�ية  �لالعب  ويعي�س  �لكرو�تي  �جلز�ئي  �لقان�ن 
مطلع جانفي �ملن�رسم مبلغ ملي�ن ي�رو مل�صلحة �ل�رس�ئب �لإ�صبانية �لتي تتهمه با�صتخد�م �رسكة 

يف ل�ك�صمب�رغ لتجنب دفع �ل�رس�ئب عامي 2013 و2014.
�نتقاله  يحدد �رسوط   2004 زغرب يف  دينام�  مع  �حرت�يف  �أول عقد  بت�قيع  مرتبط  �لآن  له  �لكرو�تي  �لق�صاء  و�تهام 
�أو�صييك لالإدلء ب�صهادته يف ق�صية  �لق�صاء يف مدينة  م�صتقبال، و��صتدعي م�دريت�س يف 13 جانفي �ملا�صي من قبل 
زدر�فك� ماميت�س 58 عاما �لرجل �لق�ي و�ملثري للجدل يف كرة �لقدم �لكرو�تية �لذي ي�صتبه بقيامه بعدة �ختال�صات، 
وي�صك �لق�صاء �لكرو�تي يف �أن �لزعيم �ل�صابق لنادي دينام� زغرب �ختل�س مع �رسكاء مفرت�صني نح� 15،6 ملي�ن ي�رو 

ل�صيما يف �صفقات �نتقال م�صب�هة، يف حني �أنه مل يقر �أمام �ل�رس�ئب �إل مببلغ 1،6 ملي�ن ي�رو.
و�رسح لعب و�صط ريال مدريد �لبالغ 32 عاما �أمام حمكمة �أو�صييك �أنه وّقع يف 2004 ملحقا مع ماميت�س ين�س على 
�أن يدفع لالأخري ن�صف مكافاآت �لنتقال �لتي قد يح�صل عليها لحقا، �إل �أن م�دريت�س �رّسح للمحققني يف 2015 �أن 
�مللحق م�ؤرخ يف وقت �صابق ووّقع عندما كان مع ت�تنهام �لإجنليزي، علما باأن �لالعب �ن�صم �إىل �لنادي �للندين يف 2008 
قبل �لنتقال �إىل ريال مدريد يف 2012، و�رسح م�دريت�س يف �صهادته خالل �لتحقيق �أنه �أعاد مبلغ 7 ماليني ي�رو لعائلة 
ماميت�س من �أ�صل ت�صعة ماليني ح�صل عليها يف �صفقة �لنتقال، وكان من �ل�صعب على �لنجم �لكرو�تي �أن يخفي تعبه 
وت�تره �أمام �ملحكمة، ف�صال عن �أنه مل يتبادل �لنظر�ت مع �ملتهمني زدر�فك� ماميت�س، �صقيقه زور�ن، م�ص�ؤول �آخر من 

دينام� ومفت�س من م�صلحة �ل�رس�ئب. 



فيلم  عر�ض  الر�سمي  ال�سعودي  التلفزيون  قرر 
جند ال�سعودي اإثر االنتهاء من طرحه مبا�رشة يف 
دور العر�ض ال�سينمائي، بعد افتتاحها ر�سمياً يف 

اململكة، وذلك ح�سب بيان ر�سمي .
وجاء القرار بعد ا�ستقبال الرئي�ض التنفيذي لهيئة 
االإذاعة والتليفزيون ال�سعودي، داود ال�رشيان، يف 
الفهد  حياة  املمثلة  من  كاًل  الريا�ض  يف  مكتبه 
واملنتج والكاتب خالد الراجح، ملناق�سة موعد 
ال�سعودي. التلفزيون  على  فيلم«جند«  عر�ض 
وتدور اأحداث فيلم »جند« يف فرتة اخلم�سينيات 
من القرن املا�سي، وير�سد تاريخ اململكة، كما 
بالعمل  الرئي�سّية  ال�سخ�سية  ا�سم  هو  »جند«  اأن 
الذي جت�سده حياة الفهد بطلة الفيلم ومب�ساركة 
وامتنان  خالد،  دور  ماجد مطرب يف  ال�سعودي 
اأول فيلم �سعودي، يعر�ض  حممد.  ويعد »جند« 
يف اململكة بعد ال�سماح بتفعيل دور ال�سينما يف 
واإخراج  الراجح،  تاأليف خالد  البالد. الفيلم من 
لالإنتاج  لوكي�سن  موؤ�س�سة  واإنتاج  عارف  �سمري 

الفني واالإعالمي.

اأ�سل  من  الربيطانية  �سول«،   47« فرقة  حلت 
على  االإمارات،  يف  االأوىل  للمرة  فل�سطيني، 
الفنون  مركز  يف  االأحمر«  »امل�رشح  خ�سبة 
فعاليات  �سمن  اأبوظبي،  نيويورك  بجامعة 
يف  موؤخرا  انطلق  الذي  »برزخ«  مهرجان 
املواهب  من  كوكبة  مب�ساركة  العا�سمة، 

املو�سيقية والفنية الواعدة.
األبوماتها  اأحدث  اأطلقت  التي  الفرقة  وقدمت 
عرو�ساً  بلفرون«،  »وعد  بعنوان  االأ�سبوع  هذا 

احلما�سّية  العربية  الدبكة  روح  من  مو�سيقياً 
املو�سيقية  االآالت  على  العزف  مع  املرتافقة 

االإلكرتونية املعروفة با�سم �سام �ستيب.
جنحت   ،2013 عام  االأردن  يف  تاأ�سي�سها  ومنذ 
فرقة »47 �سول« يف تو�سيع قاعدتها اجلماهريية 
يف جميع اأنحاء العامل العربي واأوروبا. ووا�سلت 
الفرقة تقدمي اأروع االأحلان وعرو�ض مو�سيقى 
الدبكة العربية املتمازجة مع االآالت االإلكرتونية 
يقّدمها  والتي  املميزة،  والكلمات  واجليتار، 

جذور  وتعود  الفرقة،  يف  االأربعة  املطربون 
اأع�سائها اإىل اإقليم بالد ال�سام وهم: زين النا�ض 
اإلكرتونية(،  اأو »زي ذا بيبول« )غناء ومو�سيقى 
والفرعي )الدربوكة، اإيقاع، غناء(، ووالء �سبيت 
)اجلهاز(  اأرناوؤوط  اإيقاع/غناء(، وحمزة  )اآالت 

.جيتار وغناء.
باللغتني  االأغاين  كلمات  بني  متزج  جتربة  ويف 
لالحتفاء  اجلمهور  دعي  واالجنليزّية،  العربية 
اأجل احلرية وامل�ساواة يف جميع  بالن�سال من 

اأنحاء العامل.
يذكر اأن هذه الفرقة اجتذبت انتباه امل�ستمعني 
للمجوز  احلما�سي  ال�سوت  با�ستخدامها 
االلكرتوين واالإيقاعات املعروفة يف بالد ال�ّسام 
واالجنليزّية  العربية  باللّغتني  للغناء  باالإ�سافة 
احلرية  نحو  ال�رّشاع  ملوا�سيع  والتطّرق 
طريقة  على  القيم  بهذه  واالحتفال  والعدالة 
الفرقة  وتقوم  واالأردين،  الفل�سطيني  العر�ض 
االآن باإحياء احلفالت يف اململكة املتحدة ويف 

بع�ض الّدول االأوروبّية والعربّية.
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عمرو �سعد اأف�سل ممثل يف ختام »الكاثوليكي لل�سينما«
فاز الفنان امل�سري عمرو �سعد بجائزة اأف�سل ممثل يف ختام الدورة الـ 66 ملهرجان املركز الكاثوليكي لل�سينما 

املقام حاليًا داخل قاعة النيل للآباء الفرن�سي�سكان يف و�سط القاهرة، وذلك عن دوره يف فيلم »مولنا« للمخرج 
جمدي اأحمد علي.

�سعادته  عن  �سعد  واأعرب 
داعب  حيث  باجلائزة،  بفوزه 
»اأهدي  قائاًل:  احل�سور 
تعبت  الأنني  لنف�سي  اجلائزة 
كثرياً يف هذا الفيلم«، الفتاً اإىل 
اأنه تلقي تكرميات عديدة عن 
تكرميه  اأن  اإال  بالفيلم،  دوره 
من املركز الكاثوليكي يحظى 

مبكانة خا�سة يف قلبه.
ممثلة  اأف�سل  جائزة  وذهبت 
عن  علي  هبة  الفنانة  اإيل 
»اأخ�رش  فيلم  يف  دورها 
ياب�ض« للمخرج حممد حماد، 

اإبراهيم  الكاتب  ح�سد  بينما 
عي�سي جائزة اأف�سل �سيناريو 
»موالنا«،  فيلم  عن  وحوار 
حماد  حممد  املخرج  وفاز 
عن  خمرج  اأف�سل  بجائزة 

»اأخ�رش ياب�ض«.
معزة  »علي  فيلم  وحاز 
�رشيف  للمخرج  واإبراهيم« 
فيلم،  اأف�سل  جائزة  البنداري 
»االأ�سليني«  فيلم  نال  بينما 
جائزة  حامد  مروان  للمخرج 

جلنة التحكيم اخلا�سة.
االأب  املهرجان  رئي�ض  وكرم 

املخرج  دانيال،  بطر�ض 
رئي�ض  باعتباره  �سيف  �سمري 
جلنة حتكيم الدورة، كما كرم 
و�سريي  لبلبة  اللجنة  اأع�ساء 
عادل واملو�سيقار تامر كروان 
والناقدة حنان �سومان ومدير 
فرج  �سمري  الدكتور  الت�سوير 

والكاتب عاطف ب�ساي.
تناف�ست  اأفالم   5 اأن  يذكر 
وهي  املهرجان  جوائز  على 
»موالنا، االأ�سليني، علي معزة 
ياب�ض،  اأخ�رش  واإبراهيم، 

وفوتوكوبي«.

فرقة »47 �سول« الفل�سطينية الربيطانية تعزف مو�سيقاها 
للحرية لأول مرة يف الإمارات

فيلم »جند« على �سا�سة التليفزيون ال�سعودي
 بعد عر�سه يف ال�سينما

حممد �سعد: لن اأخذل جمهوري يف فيلمي 
مع ال�سبكي

جمد القا�سم يهدي مل�سر »�سباح 
الورد يابلدي«

اأعرب الكوميدي امل�رشي حممد 
على  بالتعاقد  �سعادته  �سعد عن 
املنتج  مع  جديد  فيلم  بطولة 

اأحمد ال�سبكي.
من  يتمكن  لن  اإنه   ، �سعد   وقال 
جتربته  تخ�ض  تفا�سيل  ذكر 
ال�سينمائية اجلديدة، ولكنه وعد 
خمتلف،  فيلم  بتقدمي  جمهوره 
حمبيه  يخذل  لن  اأنه  خا�سًة 
مب�ستواه  اإ�سادتهم  بعد  والنقاد 
و�سفه  الذي  »الكنز«،  فيلم  يف 
م�سواره  يف  املف�سلية  باملحطة 

الفني.

اإعالن  املقرر  من  اأنه  واأو�سح 
اأ�سماء االأبطال يف االأيام القليلة 
الفتاً  للت�سوير،  متهيداً  املقبلة 
موعد  بعد  يتحدد  مل  اأنه  اإيل 

عر�سه.
يذكر اأن اآخر اأعمال حممد �سعد 
�سارك  الذي  »الكنز«،  فيلم  كان 
رم�سان،  حممد  بطولته  يف 
وعبد  �سربي،  وهند  وروبي، 
العزيز خميون، وهاين عادل، من 
تاأليف عبد الرحيم كمال واإخراج 

�رشيف عرفة.

من  القا�سم  جمد  ال�سوري  انتهي 
ت�سوير اأغنية وطنية مل�رش بعنوان 
باإدارة  يابلدي«،  الورد  »�سباح 
البارون، من كلمات  املخرج ميدو 
�سالح عطية واأحلان جمد القا�سم 

وتوزيع نوار البحريي.
و�سور القا�سم االأغنية علي كوبري 
ق�رش النيل وبع�ض احلدائق العامة، 

رغبًة منه يف ات�ساق فكرة الكليب مع 
للتفاوؤل  تدعو  التي  االأغنية  طبيعة 
بالغد، والدعوة للنهو�ض مب�ستقبل 
علي  عر�سها  املقرر  ومن  م�رش، 

املحطات الف�سائية قريباً.
االأغنية  �سور  اأنه  القا�سم  واأو�سح 
بلده  يعتربها  التي  م�رش،  حب  يف 

الثاين.
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للكاتب اأحمد العدوي

الطاعون يف الع�صر الأموي: �صفحات جمهولة من تاريخ اخلالفة الأموية
يهدف الباحث امل�صري اأحمد الَعدوي يف كتابه الطاعون يف الع�صر الأموي: �صفحات جمهولة من تاريخ اخلالفة الأموية، ال�صادر حديًثا 

عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات )184 �صفحة بالقطع الو�صط، موثًقا ومفهر�ًصا(، اإىل اإلقاء ال�صوء على اآثار الطاعون يف 
الدولة الأموية، بدرا�صة اأثره يف الأو�صاع الدميوغرافية يف ذلك الع�صر، وانعكا�صاتها على النظم والأو�صاع الجتماعية والقت�صادية 
وال�صيا�صية يف بلدان الدولة واأقاليمها، يف ال�صام والعراق وم�صر و�صمال اأفريقيا، اأي حوا�صر اخلالفة التي �صهدت، دون غريها، موجات 

كارثية عظمى من الطاعون، اأبرزها طاعون ابن الزبري اجلارف، وطاعون ُم�صلم بن قتيبة الذي ختم عهد الأمويني.

وكالت

من الو�صطى اإىل الأموي

ف�صول  ثالثة  من  الكتاب  هذا  يتاألف 
الطاعون  الأول،  الف�صل  يف  وخامتة. 
يناق�ش  الو�صطى،  الع�صور  وعامل 
عامل  يف  الطاعون  مكانة  الَعدوي 
اأوجه  يف  وتاأثريه  الو�صطى،  الع�صور 
وكذلك  الو�صيط،  الع�رص  يف  احلياة 
الوباء  هذا  عن  نُبذة  على  ي�صتمل 
على  بالنا�ش  فتكه  واأ�صباب  القاتل، 
حتدثت  الذي  املاأ�صاوي  النحو  ذلك 
املحور  ويف  القدمية.  امل�صادر  عنه 
عن  حديث  نف�صه،  الف�صل  من  الثاين 
الطاعون الذي احتل مكانة مرموقة يف 
الرتاث العربي الإ�صالمي ب�صفة عامة؛ 
اإن�صانية  كارثة  بو�صفه  ا�صتدعى  اإذ 
الدينية  الت�صاوؤلت  من  الكثري  كربى، 
والفل�صفية العميقة التي تعدت النطاق 
والوقاية،  واملر�ش  للطب  ال�صيق 
الذي ي�صيب  الوباء  من قبيل هل كان 
من  عقاًبا جماعًيا  بال متييز،  النا�ش 

ثمة  وهل  خطاياهم؟  على  للب�رص  اهلل 
فهل  هناك عدوى،  كان  فاإذا  عدوى؟ 
خلقها  لعلة  اأم  بذاته،  املر�ش  يُعدي 
ل الطاعون مبحًثا علمًيّا  اهلل فيه؟ و�صَكّ
والفقه  احلديث  حقول  فيه  تقاطعت 
والفل�صفة والتاريخ، ف�صاًل عن الطب، 
الأ�صيل.  الخت�صا�ش  جمال  وهو 
العدوى  م�صاألة  احتوت  وبح�صبه، 
كبرية،  �رصعية  تعقيدات  على  بذاتها 
بينها  واملحدثون  الفقهاء  �صّوى  اإذ 
العرب  كان  اأخرى  وثنية  عادات  وبني 
الف�صل  يف  اجلاهلية.  يف  بها  يدينون 
الع�رص  يف  الطواعني  فورات  الثاين، 
الطواعني  املوؤلف  يح�صي  الأموي، 
وي�صبط  اأمية،  بني  الواقعة يف ع�رص 
تعاقبها زمنًيا، متهيًدا لدرا�صة اآثارها. 
كما يعر�ش لأخبار الطواعني يف �صدر 
والأخباريني  الرواة  عند  الإ�صالم 
واملوؤرخني، ويناق�ش الإ�صكالت التي 
حُتيط بها، واأبرزها ا�صطراب الرواة 
الطواعني  اإح�صاء  يف  والأخباريني 
بينها  واخللط  الأموي،  الع�رص  يف 
اأحياًنا، وكذلك ال�صطراب يف التاأريخ 

يت�صمن  اأنه  كما  دقيق.  نحو  على  لها 
الطواعني  لفورات  اإح�صائًيا  تقومًيا 
اأميَّة منذ عهد معاوية  بني  يف ع�رص 
بن  مروان  عهد  اإىل  �صفيان  اأبي  بن 
احلقبة  تلك  »�صهدت  يكتب:  حممد. 
 20 نحو  الإ�صالمي  العامل  تاريخ  من 
لكل  واحد  طاعون  مبعدل  طاعوًنا، 
معدل  وهو  تقريبًا،  ون�صف  اأعوام   4
هذا  بني  املقارنة  وتكفي  هائل، 
املعدل ومعدل جتدد الوباء يف ال�رصق 
يف  واأوروبا  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط 
للتدليل  املتاأخرة  الو�صطى  الع�صور 
على عمق الأثر الذي خلفه الطاعون 

يف الع�رص الأموي«.
 

اآثار دميوغرافية و�صيا�صية

يف الف�صل الثالث، الآثار الدميوغرافية 
للطواعني وانعكا�صاتها على املجتمع 
يناق�ش  الأموي،  الع�رص  يف  والدولة 
الدميوغرافية  الكوارث  الَعدوي 
الطاعون؛  بها  ت�صبب  التي  العنيفة 
اإىل  كلًيا  نفتقر  اأننا  من  الرغم  »فعلى 

فاإن  الع�رص،  بهذا  املتعلقة  الوثائق 
التي  املوثوقة  الأخبار  بع�ش  حتليل 
الأدبية  امل�صادر  بع�ش  يف  وردت 
تقريبية  �صورة  ر�صم  على  اأعانني 
ال�صحايا  اإىل  ن�صبة  الناجني  ملعدلت 
فبناء  الأموي؛  الع�رص  طواعني  يف 
خالل  من  املتوافرة  املعطيات  على 
امل�صادر الأدبية، اأَقّدر ن�صبة الناجني 
يف  �صحيًة   14  :1 بـ  ال�صحايا  اإىل 
املتو�صط، وهي ن�صبة كارثية بكل ما 
يناق�ش  كما  معاٍن.  من  الكلمة  حتمله 
�صعيد  على  الوباء  اأثر  هذا  الف�صل 
والقت�صادية  الجتماعية  الهياكل 
الأموي«.  الع�رص  يف  وال�صيا�صية 
فورات  توايل  على  متخ�ش  ما  واأهم 
كان  الأموي،  الع�رص  يف  الطاعون 
الإقامة  عن  اأميَّة  بني  خلفاء  عزوف 
ه�صام  قبل  اخللفاء  فكان  دم�صق،  يف 
الربية  اإىل  ينتبذون  امللك  عبد  بن 
الأماكن  يف  يقيمون  اأو  وال�صحراء، 
للوباء.  اتقاًء  كالأديار  املنعزلة 
الطاعون يف  �صاهم   « العدوي:  يكتب 
لها  كان  مهمة،  دميوغرافية  تغريات 

اإذ  لحًقا؛  ال�صيا�صية  ا�صتحقاقاتها 
من  كبري  عدد  بتهجري  الدولة  قامت 
الفراغ  ملء  بغر�ش  واد  ال�َصّ اإىل  الزجن 
الطاعون  كان  الذي  الدميوغرايف 
يت�صبب به يف تلك البقاع«.  يف خامتة 
غري  من  اأن  الَعدوي  يرى  الكتاب، 
دم�صق،  ثقل  تراجع  فهم  املمكن 
الأموي،  الع�رص  يف  اخلالفة  عا�صمة 
اأميَّة  بني  خلفاء  �صلوك  وتف�صري 
اإل  عنها  والناأي  هجرها  اإىل  الرامي 
اأن  اإىل  »اإ�صافًة  الطاعون،  �صوء  يف 
جرت  كربى  معارك  ح�صم  الطاعون 
الجتياح  منها  الأموي،  الع�رص  يف 
الثاين  ج�صتنيان  لالإمرباطور  املظفر 
الزبري  ابن  لأرمينيا يف عقب طاعون 
معركة  الطاعون  كما ح�صم  اجلارف. 
بن  امللك  الزبري مع عبد  بن  م�صعب 
بداية  مّثلت  التي  الب�رصة  يف  مروان 
الزبري«.  بن  اهلل  عبد  خلالفة  النهاية 
ي�صيف اأن الطاعون ح�صم اأمر �صقوط 
الأموييني، »اإذ اأح�صن الثوار العبا�صيون 
اختيار الوقت املالئم لإعالن ثورتهم 
ال�صام  اأ�صابا  كبريين  طاعونني  بني 

 743 هـ/   127 عامي  بني  والعراق 
طاعون  هما  م،   748 هـ/  و131  م 
غراب وطاعون م�صلم بن قتيبة. وقام 
هذان الطاعونان بدور كبري يف جناح 
اأمية،  بني  دولة  اإزالة  يف  العبا�صيني 
فكان طاعون ُم�صلم بن قتيبة يف عام 
اخلتام  ف�صل  م مبنزلة   748 هـ/   131
اأ�صفر  اإذ  الموية؛  اخلالفة  اإىل  بالن�صبة 
عن خ�صائر مادية وب�رصية هائلة، اأ�صابت 
حممد  بن  مروان  عهد  يف  الدولة  قلب 
ب�صورة خا�صة واجلدير بالذكر اأن اأحمد 
�صهادة  حائز  م�رص،  من  باحث  العدوي 
التاريخ  ق�صم  من  الآداب  يف  الدكتوراه 
مبرتبة  القاهرة  جامعة  الآداب  بكلية 
التاريخ  مدر�ش  يعمل  الأوىل،  ال�رصف 
يف  التاريخ  ق�صم  املنتدب يف  الإ�صالمي 
اجلامعة نف�صها لطالب مرحلة الدرا�صات 
العليا، واأ�صتاًذا م�صاعًدا بكلية الإلهيات - 
تركيا.   - قلعة  بجناق  اآذار   18 جامعة 
الإ�صالم  ظُهور  منذ  ابئة  ال�صَّ له:  �صدر 
العبا�صية؛ معجم  وحتى �صقوط اخلالفة 
الرتاث  يف  والكتبيني  والن�صاخ  الوراقني 

العربي.«.
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قوة »الكونكتوجرافيا«:

كيف تتجاوز �سبكات املدن ال�سخمة اجلغرافيا ال�سيا�سية للدول؟
اأثار �صعود التيارات القومية 

الداعية اإىل تقليل التعاون املتبادل بني 
الدول، والنكفاء على الذات من خالل 

ت�صييد اجلدران الفا�صلة بني حدود 
الدول؛ جدًل وا�صًعا حول مدى اإمكانية 

ا�صتبدال احلدود القومية باأخرى 
جديدة قائمة على �صبكات املوا�صالت 

والكباري بني الدول، وقنوات املياه، 
وخطوط اأنابيب النفط والغاز 

الطبيعي، وكابالت الإنرتنت، بحيث 
ميكن ا�صتبدال اخلريطة احلالية 

للعامل باأخرى جديدة.

م،�س

خانا«  »باراج  يقدم  الإطار،  هذا  ويف 
)الأ�ستاذ باجلامعة الوطنية ب�سنغافورة، 
ال�ستخبارات  جمل�س  وم�ست�سار 
كم�ست�سار  وعمل  الأمريكي،  الوطني 
الأمريكية  اخلا�سة  العمليات  لقوات 
بديلة  روؤية  واأفغان�ستان(  العراق  يف 
املعنون  كتابه  يف  جديًدا  ومنهًجا 
»الكونكتوجرافيا: اإعادة ر�سم خريطة 
امل�ستقبلية«،  العاملية  احل�سارة 
للب�رشية  التحتية  البنية  اأن  مفادها 
للدرا�سة  جديًدا  نهًجا  تتطلب  الآن 
ال�سيا�سية  اجلغرافيا  نطاق  خارج 
اإن  حيث  التقليدية؛  والقت�سادية 
عفا  قد  كم�سري«  »اجلغرافيا  عبارة 
الأمم  م�سائر  لتت�سكل  الزمن  عليها 
لي�س من حيث مكانها اجلغرايف، ولكن 

من قبل �رشكائها.

»الكونكتوجرافيا«

كيف  تخيل  موؤلَِّفِه  يف  »خانا«  يُعيد 
تُنظم حياة الب�رش على الأر�س. وي�سبه 
الإن�سان،  كج�سم  باأنه  الأر�س  كوكب 
نظام  يف  العظمى  هيكله  يتمثل  حيث 
ال�سكك  وخطوط  الطرق،  من  النقل 
والأنفاق،  والكباري،  احلديدية، 
واملوانئ اجلوية والبحرية التي متكننا 
وتتمثل  القارات.  عرب  التنقل  من 
الغاز  اأنابيب  يف  الدموية  الأوعية 
الطبيعي، والنفط، و�سبكات الكهرباء، 
التي توزع الطاقة يف الكوكب. ويتعلق 
النظام الع�سبي ب�سبكة الت�سالت من 
ال�سناعية،  الأقمار  الإنرتنت،  كابالت 
ال�سبكات اخللوية، مراكز املعلومات. 
وتتاألف تلك امل�سفوفة املتزايدة من 
من  كلم  مليون   64 من  التحتية  البنية 
ال�سكك  من  كلم  ماليني  و4  الطرق، 
احلديد، و2 مليون من اأنابيب النفط، 

ومليون كلم من كابالت الإنرتنت.
العاملية  الت�سالت  ثورة  نت  مَكّ لقد 
تنقل  يف  نوعية  نقلة  حدوث  من 
اخلام،  واملوارد  والب�سائع،  الب�رش، 
نفكر  نعد  التي مل  للدرجة  واملعرفة، 
يف اجلغرافيا باعتبارها متميزة عنها. 
القوتني )اجلغرافيا  اأدمج »خانا«  وقد 
عليه  اأطلق  مفهوم  يف  والت�سالت( 
كما  اأو   ،Connectography
اأو  بـ«الكونكتوجرافيا«  تعريبه  ميكن 
»خانا«  ويعّرفه  اجلغرايف(.  )الت�سال 
الب�رش،  تنقل  يف  النوعية  النقلة  باأنه 

واملوارد، والأفكار، وهي تطور العامل 
من الرتكيز على »اجلغرافيا ال�سيا�سية 
 ،»Political Geography
العامل  تق�سيم  بكيفية  تتعلق  التي 
الوظيفية  »اجلغرافيا  اإىل  قانونًيّا، 
 ،»Functional Geography
العامل  ا�ستخدام  بكيفية  املتعلقة 
واحلدود  الأمم  من  والنتقال  فعلًيّا، 
التوريد  و�سال�سل  التحتية  البنية  اإىل 

.Supply Chains
العاملي  النظام  اأن  املوؤلف  ويوؤكد 
الإمرباطوريات املرتابطة  يتطور من 
ثم  ع�رش،  التا�سع  القرن  يف  راأ�سًيّا 
القرن  يف  اأفقًيّا  املرتابطة  الدول 
ال�سبكات  ح�سارة  اإىل  الع�رشين، 
تعد  ومل  احلايل.  القرن  يف  العاملية 
الت�سال هي  القدرة على  بل  ال�سيادة 

م للجن�س الب�رشي. املبداأ امُلنِظّ
ويف هذا ال�سياق، يُ�سري اإىل اأن اإجمايل 
تبلغ  العامل  يف  الع�سكرية  النفقات 
حوايل 2 تريليون دولر يف العام. ويف 
لرتتفع  ُخطط  هناك  نف�سه،  الوقت 
النفقات على البنى التحتية يف العامل 
اإىل حوايل 9 تريليونات دولر يف العقد 
ي�سل  اأن  ح  املرَجّ من  حيث  القادم، 
الأ�سا�سية  التحتية  البنى  على  الإنفاق 
لكل مليار ن�سمة تريليون دولر. ولي�س 
مقدمة  يف  اآ�سيا  تاأتي  اأن  م�ستغرًبا، 
القارات التي تنفق على البنى التحتية. 
اإن�ساء  ال�سني  اأعلنت  ففي عام 2015، 
البنية  يف  لال�ستثمار  الآ�سيوي  البنك 
منظمات  مع  يهدف  الذي  التحتية 
اإن�ساء �سبكة طرق احلرير،  اإىل  اأخرى 
اإىل  �سانغهاي  من  �سيمتد  والذي 

لي�سبون )عا�سمة الربتغال(.
الت�سال  حالة  اأن  الكاتب  ويوؤكد   
بكيفية  تتعلق   Connectivity
واملعلومات،  املوارد،  توزيع  حت�سني 
والب�رش، يف العامل، وكيف يكون اجلن�س 
اأجزائه.  جمموع  من  اأكرب  الب�رشي 
البنية التحتية  وي�سع املدن يف مكانة 
للنظام العاملي اجلديد. وبحلول عام 
�سكان  ثلثي  من  اأكرث  �سيعي�س   ،2030
ذلك  خالل  ومن  املدن.  يف  العامل 
التعريف ينتقل الكاتب اإىل دور املدن 
قدمه  وقد   ،Megacities ال�سخمة 
على دور الدولة القومية ذات ال�سيادة 

يف حوكمة النظام العاملي.

هيمنة املدن ال�صخمة

األف كلم من  اأكرث من 500   مع وجود 
يدعو  العامل،  خريطة  على  احلدود 
»خانا« اإىل بناء خريطة جديدة للعامل 
الأ�ساطري  بع�س  جتاهل  خالل  من 
اجلغرافية. فهناك قول تاريخي ماأثور 
امل�سري«.  هي  »اجلغرافيا  اإن  يقول 
البلدان  تعترب  املثال،  �سبيل  فعلى 
احلبي�سة من البلدان الفقرية، واأنها ل 
جريانها  �سيطرة  من  الهرب  ت�ستطيع 
ثورة  مع  ولكن  الكبرية.  الدول  من 
»القدرة  اأ�سبحت  العاملية  الت�سال 

على الت�سال هي امل�سري«.
الدول  ولي�س  ال�سخمة  املدن  وتاأتي 
مقدمة  يف  القومية  احلدود  ذات 
الفاعلني املتحكمني يف حركة الب�رش، 
وحركة  واملعلومات،  واملوارد، 
تعبري  حد  وعلى  العاملية.  التجارة 
الع�رش  اإىل  نتحرك  »نحن  املوؤلف: 
الذي تكون فيه املدن اأكرث اأهمية من 
-اأو  التوريد  �سال�سل  و�ستكون  الدول، 
املواد  حتويل  تت�سمن  التي  الأن�سطة 
منتج  اإىل  الطبيعية  واملوارد  اخلام 
امل�ستهلك-  اإىل  ي�سل  حتى  نهائي 
ويقدم  اجليو�س«.  من  اأهمية  اأكرث 
النموذج  اأنها  على  اآ�سيا  قارة  الكاتب 
يُ�سري  حيث  ال�سخمة،  للمدن  احلايل 
اأكرث  على  اليابان  يف  حتتوي  اأنها  اإىل 
ال�سني  ويف  ن�سمة،  مليون   80 من 
مًعا  ال�سخمة  املدن  عناقيد  حتتوي 
ويبلغ  ن�سمة.  مليون   100 حوايل  على 
الناجت املحلي الإجمايل لأٍيّ من هذه 
 2 حوايل  ال�سخمة  للمدن  التكتالت 
الناجت  ي�ساوي  والذي  دولر،  تريليون 

املحلي الإجمايل للهند.
اأ�سا�س  اأ�سبح  ما  اإذا  الكاتب  ويتخيل 
املوؤ�س�سات  اإحدى  يف  الع�سوية 
جمموعة  مثل  العاملية  الدبلوما�سية 
احلجم  على   G20 الع�رشين 
املدن  بع�س  فاإن  القت�سادي؛ 
ال�سخمة ال�سينية �ستفوز مبقعد، بينما 
�ستخرج دول باأكملها مثل الأرجنتني اأو 

اإندوني�سيا.
يُخطط  اإفريقيا،  اإىل  وبالنتقال 
اأكرب  النيجريية،  لجو�س  مدينة  يف 
جتاري،  جتمع  واأكرب  القارة  مدن 
والتي  حديدية،  �سكك  �سبكة  لإن�ساء 
�ست�سبح مر�ساة ملمر �ساحلي اأطل�سي 
ال�سخمة،  املدن  عامل  ويف  �سا�سع. 
للمدن.  �سواٍح  جمرد  الدول  �ست�سبح 
خريطة  على  �سيكون   ،2030 وبحلول 

فيها  �ستحل  -التي  اجلديدة  العامل 
اجلغرافيا  حمل  الوظيفية  اجلغرافيا 
جتمًعا   50 من  يقرب  ما  ال�سيا�سية- 
اأي  الكاتب:  ملدينة �سخمة. ويت�ساءل 
العامل  مب�ستقبل  �ستخربنا  اخلرائط 
اخلريطة  هل  القادمة؟  العقود  خالل 
قومية  دولة   200 من  اأكرث  ت�سم  التي 
ت�سم  التي  اخلريطة  اأم  �سيادة؟  ذات 
عرب  وكما  �سخمة؟  مدينة   50 حوايل 
غري  الت�ساوؤل  ذلك  »يبدو  »خانا«: 
مدينة  كل  فهم  ل ميكن  لأنه  مكتمل؛ 
�سبكة  فهم  بدون  حدة  على  �سخمة 
العامل.  حول  الآخرين  مع  ات�سالتها 
الفردية لكل  القيمة  ول ميكن ح�ساب 
مدينة �سخمة بدون فهم دور تدفقات 
والتكنولوجيا،  والأموال،  الب�رش، 
مدينة  كل  بها  تقوم  التي  واملوارد 

عاملية من تلك املدن«. 
جوتنج  مقاطعة  ذلك،  على  ومثال 
تت�سمن  التي  اإفريقيا،  بجنوب 
بريتوريا،  والعا�سمة  جوهان�سربج 
املحلي  الناجت  ثلث  حوايل  مُتثل 
اإفريقيا،  جنوب  لدولة  الإجمايل 
ملكاتب  مركًزا  كونها  اإىل  بالإ�سافة 
ال�رشكات املتعددة اجلن�سيات التي لها 
وكذلك  بالدولة،  مبا�رشة  ا�ستثمارات 
الإفريقية.  القارة  عرب  ا�ستثمارات 
�سل�سلة  تعد املدن جزًءا من  وبالتايل 
التق�سيم  من  وجزًءا  العاملية،  القيم 

العاملي للعمل.

منظور جديد للقوة

ولي�س  ال�سخمة  املدن  ع�رش  يعتمد 
جديد  مفهوم  على  القومية  الدول 
للقوة ي�ستند ب�سكل اأ�سا�سي على البنى 
على  القدرة  من  ن  مُتِكّ التي  التحتية 
اخلارجي،  بالعامل  الفّعال  الت�سال 
اأو  والكباري،  الطرق  �سكل  يف  �سواء 
واملوانئ،  احلديدية  ال�سكك  خطوط 
ويعتقد  الإنرتنت.  كابالت  حتى  اأو 
اإخبارنا  ي�ستطيع  �سيء  ل  اأنه  الكاتب 
اأف�سل  ال�سيا�سية  اجلغرافيا  مب�ستقبل 
التحتية  البنى  م�رشوعات  تتبع  من 
بالعامل.  جديدة  ات�سال  قنوات  لفتح 
للقوة  جديًدا  تعريًفا  يُقدم  وبالتايل 
الفاعل  يكون  الدولية  العالقات  يف 
هي  العاملي  النظام  يف  الأ�سا�سي 
اجلديدة  والأ�سكال  ال�سخمة،  املدن 
 Effective للنفوذ هي الت�سال الفعال

.Connectivity
ويقدم الكاتب اأطروحة جديدة لل�سالم 
ال�سخمة؛  املدن  على  قائمة  الدويل 
من  ت�ستطيع  املدن  اأن  يرى  حيث 
عاملنا  جعل  الفعال  الت�سال  خالل 

اأكرث ا�ستدامة، وم�ساواة، و�سالًما.
اإىل  نظرنا  اإذا  يقول،  ال�ساأن  ويف هذا 
اأمريكا ال�سمالية؛ �سنجد اأن اخلطوط 
املتعلقة  لي�ست  اخلريطة  على  الأهم 
ولي�س  الأمريكية-الكندية،  باحلدود 
ولكن  الأمريكية-املك�سيكية؛  احلدود 
احلديدية،  وال�سكك  الطرق،  �سبكات 
والنفط،  الطبيعي،  الغاز  واأنابيب 
قنوات  وحتى  الكهرباء،  وكابالت 
الدول،  حدود  تقطع  التي  املياه 
ال�سمالية.  اأمريكا  دول  احتاد  وت�سكل 
مزيد  اإىل  القارة  حتتاج  فال  وبالتايل 
اإقامتها  اإىل  ي�سعى  التي  اجلدران  من 
ترامب«،  »دونالد  الأمريكي  الرئي�س 

ولكن اإىل مزيٍد من الت�سال. 
لثمار  احلقيقي  الوعد  اأن  وي�سيف 
يف  جديد  كنفوذ  الفعال  الت�سال 
العالقات الدولية يبزغ يف عامل ما بعد 
ال�ستعمار؛ حيث ورث حدوًدا عدائية 
عالقات  خلّف  ا�ستعماري  كاإرث 
وتعد  الدول.  تلك  قادة  بني  عدائية 
اآ�سيا مثاًل فّعاًل  منطقة جنوب �رشق 
ل�سبكات  يُخطط  حيث  ذلك،  على 
�سكك حديد فائقة ال�رشعة للربط بني 
جتارية  وممرات  و�سنغافورة  بانكوك 
وا�ستطاعت  ميامنار.  اإىل  فيتنام  من 
مليون   600 املت�سمنة  املنطقة  تلك 
الزراعية  مواردها  تُن�ّسق  اأن  ن�سمة 
وخمرجاتها ال�سناعية. وبالتايل تطور 
ما اأطلق عليه »خانا« »ال�سالم الآ�سيوي 

.»Pax Asiana
يف  جارية  مماثلة  ظاهرة  وهناك 
�ست  من  اأكرث  حيث  اإفريقيا؛  �رشق 
�سكك  م�رشوعات  يف  ت�ستثمر  دول 
الو�سائط  متعددة  وممرات  حديد، 
احلبي�سة  للدول  ات�سال  قنوات  لفتح 
الدول  الأ�سواق اخلارجية. وتلك  على 
 Pax حتاول تطوير ال�سالم الإفريقي

.Africana

�صباق ت�صلح جديد

التناف�سي  الت�سال  اأن  »خانا«  يّدعي 
تفعيل  خالل  من  العامل  مناطق  بني 
تربط  التي  التحتية  البنية  م�رشوعات 

التجارة  وحركة  ببع�سه  العامل  اأجزاء 
�سباق  هي  واملوارد  والب�رش  العاملية 
القادمة.  للعقود  اجلديد  الت�سلح 
يف  املناطق  اأكرث  يف  حتى  اأنه  ويرى 
عاملية  حرب  لندلع  احتماًل  العامل 
تفيد  وا�سحة  موؤ�رشات  هناك  ثالثة 
على  التغلب  ي�ستطيع  الت�سال  باأن 
منذ  الإقليمية.  القوى  بني  ال�رشاع 
قرن،  ربع  قبل  الباردة،  احلرب  نهاية 
على  كربى  حروب  ب�ستة  التنبوؤ  مت 
1.بني  منها:  اآ�سيا،  قارة  يف  الأقل 
وكان  الت�سعينيات،  يف  وتايوان  ال�سني 
للحرب  الرئي�سي  ال�سيناريو  ذلك 
مع  تبدد  ولكنه  الثالثة،  العاملية 
تكثيف حجم التجارة وال�ستثمار عرب 
امل�سايق بني اجلانبني. وقد عقدت يف 
نوفمرب املا�سي قمة بني قادة البلدين 
الوحدة  اإعادة  اإمكانيات  ملناق�سة 
ال�سلمية. 2.بني ال�سني واليابان، فلهما 
اليابان  ولكن  العداء،  تاريخ طويل من 
اأجنبي لها يف  اأ�سخم ا�ستثمار  اأقامت 
ال�سني، وتُباع ال�سيارات اليابانية بن�سب 
اأن�ساأت  وكذلك  ال�سني.  يف  قيا�سية 
خارجية  ا�ستثمارات  اأ�سخم  بكني 
والهند،   ال�سني  3.بني  اليابان.  يف  لها 
وقد  ال�سني.  جنوب  اإىل  وبنجالدي�س 
 20 من  بينهما  التجارة  حجم  منت 
مليار دولر خالل العقد املا�سي، اإىل 
80 مليار دولر اليوم. 4.خا�ست الهند 
وباك�ستان ثالثة حروب، وي�ستمر النزاع 
على  تتفاو�سان  لكنهما  ك�سمري،  على 
اأنابيب  خط  واإن�ساء  جتارية،  اتفاقية 
اإيران  من  وللنفط  الطبيعي  للغاز 
الوقت  ويف  الهند.  اإىل  باك�ستان  عرب 
للجيو�س  موطًنا  اآ�سيا  فيه  تُعد  الذي 
ا يف العامل؛ اإل اأنها ت�سهد  الأ�رشع منًوّ
والبنى  ال�ستثمارات،  اأ�رشع  يف  ا  منًوّ
التحتية، و�سال�سل التوريد بني دولها. 
وقد حتّول تركيز قادة تلك الدول اإىل 
اجلغرافيا الوظيفية بدًل من اجلغرافيا 
الروابط  على  والرتكيز  ال�سيا�سية، 
النزاعات  من  بدًل  القت�سادية 
ز الكاتب على  الإقليمية.  واإجماًل، يُرِكّ
اأنه من خالل الت�سال ال�سل�س، �سواء 
الرقمي؛ نتطور جتاه عامل  اأو  املادي 
على  يتغلبوا  اأن  فيه  الب�رش  ي�ستطيع 
ح�سارة  مكونني  اجلغرافية،  قيودهم 
تعد  مل  خريطة  على  عاملية  �سبكات 
فيها احلدود واجلغرافيا هي امل�سري، 

بل الت�سال.
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اكت�صاف 24 طفرة جينية جمهولة تزيد خطر الإ�صابة ب�صرطان الثدي

مر�ض اله�صترييا

طفرة   24 العلماء  حدد 
جينية غري معروفة �سابقا، 
الن�ساء  اإ�سابة  خطر  تزيد 
وتوفر  الثدي،  ب�رسطان 
الرائدة"  "النتائج  هذه 
ال�سحايا  الآالف  اإجابة 
املر�ض  يتوارثون  الذين 

داخل اأ�رسهم.
هذه  على  عرث  وقد 
اجلينات  يف  الطفرات 
املرتبطة  املعروفة 
 %20 يف  الثدي،  ب�رسطان 
اللواتي  الن�ساء  من  فقط 
جينية  اختبارات  اأجرين 
املتوارث،  الثدي  ل�رسطان 

غري اأن العلماء االأ�سرتاليني 
يعتقدون اأن هذا االكت�ساف 
كبريا  جزءا  "يحل  اجلديد 
من اللغز"، الذي مل يجد له 
�سبب  ب�ساأن  اإجابة،  العلماء 
ب�سكل  ال�رسطان  انت�سار 

كبري لدى بع�ض االأ�رس.
وادعى فريق جامعة ملبورن 
اأن النتائج التي تو�سلوا اإليها 
للأطباء  ت�سمح  اأن  ميكن 
بتقييم اأف�سل خلطر اإ�سابة 

املراأة ب�رسطان الثدي.
ال�رسطان  اأبحاث  وت�سري 
االإ�سابة  اأن  اإىل  ال�سابقة 
الناجتة  ال�رسطان  باأنواع 

موروث،  جيني  خلل  عن 
بينما   ،%3 من  اأقل  ت�سكل 
يوجد اأربعة جينات معروفة 
خطر  من  تزيد  اأن  ميكن 
الثدي،  ب�رسطان  االإ�سابة 
 "BRCA" مبا يف ذلك جني
الذي حتمله جنمة هوليوود 
ولكن  جويل.  اأجنلينا 
بقيادة  اجلديد،  االكت�ساف 
ميلي�سا  الربوفي�سورة 
عدد  اأن  اإىل  ي�سري  �سوثي، 
امل�سببة  اجلينية  الطفرات 
اأن  املحتمل  من  لل�رسطان 
ي�سل اإىل 28 طفرة، يف حال 
االأبحاث  اأكدت املزيد من 

التو�سل  مت  التي  النتائج 
�سوثي  واأو�سحت  اإليها 
اللتي  الن�ساء  غالبية  اأن 
يخ�سعن الختبارات جينية، 
ال توجد لديهن اأي علمات 
الثدي،  ل�رسطان  ا�ستعداد 
النتائج  هذه  فاإن  لذلك 
للن�ساء  فقط  مفيدة  لي�ست 
اللواتي لديهن تاريخ عائلي 
مع �رسطان الثدي، بل اإنها 
�ست�ساعد يف "حت�سني التنبوؤ 
ب�رسطان الثدي لدى جميع 
الطريق  ومتهد  الن�ساء، 
اجلينية  العلجات  لتطوير 

ل�رسطان الثدي".

اأن  ميكن  كما  اأو  اله�سرتيا  و 
الهلع  اأو  الهراع  بالعربية  ندعوها 
الذي  النف�سية  االأمرا�ض  اأحد  هو 
يف  اإ�سطرابات  عن  عبارة  يكون 
االإنفعاالت لدى املري�ض مع وجود 
خلل يف االإح�سا�ض و احلركة و عدم 
و  االأفعال  يف  التحكم  على  القدرة 

االإنفعاالت
هو  الهي�سرتيا  مري�ض  مييز  مما  و 
اأو ملئم  عدم وجود دافع منا�سب 
يقوم  الذي  فيه  املبالغ  الفعل  لرد 
يف  هذا  الفعل  رد  يكون  و   ، به 
الهرب من  نابع من  اأغلب احلاالت 

اأو   ، به  الذي مير  النف�سي  ال�رساع 
من اخلوف و القلق الذي يتحكم يف 

م�ساعره 
امل�ساعر  تلك  تتحول  اأن  يحدث  و 
على  التاأثري  اإىل  االإنفعاالت  و 
اجلهاز الع�سبي املركزي امل�سئول 
ج�سم  يف  االإرادية  احلركات  على 
االإن�سان ، لذا يطلق على الهي�سرتيا 
ب�سكل علمي عند بع�ض االأ�سخا�ض 
الهي�سرتيا التحولية ، نظراً للطبيعة 
اخلا�سة بها و التي تن�ساً من حتويل 
االإن�سان  بها  مير  التي  االإنفعاالت 
كطريقة  ج�سمانية  اأعرا�ض  اإىل 

و  االإنفعاالت  تلك  عن  للتعبري 
عقلياً  حلها  من  هرب  اأ�سلوب 
تلك  النف�ض  فتعتمد   ، نف�سياً  و 
الطريقة كاأ�سلوب دفاعي يتمثل من 

الهرب من مواجهة تلك امل�ساعر
لدى  اله�سرتيا  اأ�سباب  تختلف  و 
يكون  حيث   ، احلاالت  من  العديد 
هذا  حدوث  يف  االأهم  العامل 
املر�ض لدى العديد من االأ�سخا�ض 
عنيفة  نف�سية  �سدمة  حدوث  هو 
االأ�سباب  من  هو  و   ، لل�سخ�ض 
املبا�رسة يف ظهور املر�ض ، حيث 
حلادثة  االأ�سخا�ض  معظم  مير 

يف  ف�سل  اأو  عزيز  �سخ�ض  فقدان 
جتارية  م�ساريع  اأو  زواج  م�ساريع 

اآماالً  هامة علق عليها امل�ساب 
كبرية 

من  العديد  توجد  كما 
االأخرى  العوامل 

و  كالوراثية 
ب  �سبا الأ ا
التي  النف�سية 
مدى  عن  تعرب 
د  ا �ستعد ا
ل�سخ�ض  ا

للإ�سابة باله�سرتيا

اأو  املراهقة  اأو  الطفولة  بعمر  ال�سقيقة  تبداأ  العادة  يف   
�سكل  على  العادة  يف  اأعرا�سها  وتبداأ  ال�سباب،  بداية 
وما  وال�سداع،  واالأورة،  البادرة،  وهي  مراحل  اأربع 
اأن مير املر�سى بجميع  ال�سداع، وال يجب  بعد 
يومني  اأو  يوم  قبل  تبداأ  البادرة  املراحل  هذه 
بتغريات  املري�ض  ي�سعر  حيث  ال�سداع،  من 
على  وت�ستمل  ال�سداع  اقرتاب   على  توؤ�رس 
امل�ستمر،الكاآبةووفقدان  التثاوؤب  االإم�ساك، 

ال�سهية للطعام،،القلق 
يف  والن�ساطت�سنجات  احلركة  يف  ،زيادة 
بعد  اأو  قبل  االأورة  حتدث  االأورة  الرقبة 
عر�ض  عن  عبارة  وهي  الن�سفي،  ال�سداع 
ب�رسية  ا�سطرابات  العادة  وتكون يف  ع�سبي 
كوم�سات ال�سوء ونقاط عمياء، ومن املمكن 
اأو  حركية،  اأو  ح�ّسية،  اإ�رسابات  تكون  اأن 
نطقية، وتبداأ اأعرا�ض االأورة تدريجياً وتزداد 
مع مرور الدقائق وت�ستمر عادًة من ع�رسين 
املر�سى  معظم  ولكن  دقيقة،  �ستني  اإىل 

ي�سابون بال�سقيقة 
االأمثلة  ومن  االأورة،  حدوث  دون 
عليهااال�سطرابات الب�رسية مثل روؤية اأ�سكال 
متعددة، اأو مناطق م�سيئة، اأو ملعات اأ�سوية، 

اأو فقدان الب�رس

اأ�صباب 
الق�صور 

الكلوي 
ت�سمل اأ�سباب الق�سور 
الكلوي )الف�سل الكلوي( 
بفقدان تدفق الّدم اإىل 
الكلى، مما يوؤدي اإىل 
ف�سل عملها، نتيجة 
االإ�سابة بالنوبات 

القلبية واأمرا�ض القلب 
وتليف الكبد، وكذلك 
اجلفاف، واحلروق 

ال�سديدة وااللتهابات، 
باالإ�سافة اإىل ا�ستخدام 
بع�ض االأدوية كم�سادة 

االلتهابات، كما قد 
توؤّدي بع�ض االأمرا�ض 
والظروف اإىل االإ�سابة 

بالف�سل الكلوي كالتعر�ض 
جللطات الدم، التهاب 

االأوعية الدموية، التهاب 
االأوعية الدموية ال�سغرية 

يف الكليتني، متلزمة 
التحلل الدموي البويل، 
�رسطان خليا البلزما 
يف نخاع العظم، ت�سلب 
اجللد، ا�ستخدام اأدوية 

العلج الكيميائي، وبع�ض 
امل�سادات احليوية

فوائد الزجنبيل يف حت�صني �صحة القلب
طاملا اإ�ستخدم الزجنبيل لتعزيز �سحة القلب، الزجنبيل يقلل من م�ستوى الكول�سرتول يف الدم وي�ساعد على منع الدم من التخرث والذي بدوره ي�ساعد يف التقليل من خماطر 

االإ�سابة  HYPERLINK »https://elhealthbeauty.com/benefits-of-garlic.html« باأمرا�ض القلب املختلفة
ن�سبة البوتا�سيوم يف، الزجنبيل تعترب كبرية واأي�سا  املنغنيز والذي يعمل علي توفري اأف�سل �سحة للقلب من غريها مما يجعل الزجنبيل يف مقدمة النباتات واالإع�ساب التي ت�ساعد 

يف تقوية وتعزيز �سحة القلب.

         فوائد الزجنبيل لعالج اأعرا�ض ال�صقيقة
الربد والأنفلونزا

من 
فوائد 

الزجنبيل 
الغريبة 

انه يعمل 
علي 
تقوية 

اجلاهز 
املناعي 

لدي 
االإن�سان عن طريق 

حتفيز التعرق ،ومن 
طبيعي هنا يتم ا�ستخدام الزجنبيل كعلج 

للربد واالأنفلونزا ، واأي�سا يحتوي الزجنبيل علي 
خ�سائ�ض مكافحة ال�سموم وم�سادات الفطريات 

،وال�ستخدام الزجنبيل يف علج نزالت الربد عليك 
�رسب ثلثة اأكواب من الزجنبيل يوميا ويوجد 
علج اأخر وهو غلي قطع الزجنبيل يف املاء ثم 

ا�ستن�ساق البخار اخلارج من املياه وذالك لتخفيف 
اأعرا�ض الربد و االأنفلونزا. 
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 

�لإ�سالم عقيدة و�سريعة 
�أّنها  على  �لإ�سالمّية  �لعقيدة  تعريف  يتم 
�ليقني �لر��سخ و�لإميان �جلازم بالإ�سالم، 
وباأّنُه ل �إله �إّل �هلل و�أّن ُمّمد�ً ر�سوُل �هلل، 
وينعقُد هذ� �ليقني يف �لقلب كُعقدِة �حلبل 
تُ�سّدقها  قلبّية  عقيدةٌ  فهي  تُفك،  ل  �لتي 
�لإ�سالمّية  و�لعقيدة  و�لأعمال،  �لأفعال 
وحده  و�لإخال�ص هلل  �لتوحيد  هي عقيدة 
دوِن  من  باطن،  �أو  ظاهٍر  �رشٍك  دون  من 

ِمر�ٍء �أو رياٍء �أو �بتغاٍء لغرِي وجِه �هلل
�لولء  عقيدةُ  هَي  �لإ�سالمّية  و�لعقيدة 
و�لرب�ء، ولءٌ هلل ور�سوله وبر�ءةٌ من �أعد�ء 
�هلل  ب�سفاِت  �لإمياَن  ت�سمُل  وهَي  �لدين، 
و�أ�سمائِه �حُل�سنى من غرِي متثيٍل �أو ت�سبيٍه 
تعاىل  �هلل  باأَنّ  يوؤمن  فامُل�سِلم  تعطيٍل،  �أو 
�لب�سري،  �ل�سميُع  وهَو  �سيء  كمثلِه  لي�َص 
وهذِه هَي �لعقيدة �لتي تركنا عليها ر�ُسولنا 

�لكر�م  و�ل�سحابُة  و�ل�سالم  �ل�سالةُ  عليِه 
وتابعيِهم وُهم خرُي �لُقرون

و�ملنهج،  �لطريقة  فهَي  �ل�رشيعة  �أّما 
�لقو�نني  جمموعُة  هَي  �ل�سطالح  ويف 
�أموَر  تُنّظم  �لتي  �لإ�سالمّية  و�لت�رشيعات 
�لدين و�لُدنيا، و�ل�رشيعة تتمّيز باأمٍر خا�ّص 
�أو ما  فيها مُيّيزها عن �لعقيدة، فالعقيدة 
يُطلق عليها �لدين �أي�ساً هَي ثابتٌة ل تتغرّي 
فهَي �لإميان باهلل وحده وباأ�سمائه و�سفاته، 
وهي �لإ�سالم هلل وحده، ومل يرت�ِص �هلل تعاىل 
�ل�رشيعة  بينما  ديناً،  �لإ�سالِم  غرَي  للب�رش 
فهَي ُمتغرّيةٌ بح�سِب ُكّل زمان، فلكّل ر�سوٍل 
ٌة  من �ل�سابقنَي عليهم �ل�سالم �رشيعٌة خا�سّ
لأقو�مهم تختلُف فيها �لأحكام، فقد كانت 
�ل�سيام يف �ل�سابق �سياماً عن �لكالم، بينما 
يف �رشيعة �لإ�سالم �لتي جاَء بها ر�سوُل �هلل 

فيها  فيُباُح  و�ل�سالم  �ل�سالةُ  عليِه  ُمّمد 
يف  �ختالفها  على  مثاٌل  وهذ�  �لكالم، 
َجَعلْنَا  )ِلُكٍلّ  تعاىل:  �هللُ  قاَل  فقد  قوم،  ُكّل 

ِمنُْكْم �رِشَْعًة َوِمنَْهاًجا(، وقاَل عليِه �ل�سالةُ 
�أمهاتهم  لعالت،  �إخوة  )�لأنبياء  و�ل�سالم: 

�ستى، ودينهم و�حد( رو�هُ �لبخارّي

ِبّر �لو�لدين
 �لو�لد�ن �سبب وجود �لإن�سان يف هذه �حلياة بعد 
حّق  �هلل  ربط  لذلك  وتعاىل،  �سبحانه  �هلل  م�سيئة 
�لو�لدين بحّقه جّل جالله يف �لقر�آن �لكرمي لبيان 
ول  وقدرهما،  ف�سلهما  وجليل  منزلتهما  عظيم 
عليه  �هلل  ب  َغ�سِ من  ُكّل  �إل  �لو�لدين  ف�سل  يُنكر 
تعاىل  قال  و�لآخرة،  نيا  �لُدّ يف  �ل�ّسوء  به  و�أر�د 
َوِبالَْو�ِلَديِْن  �إِيَّاهُ  �إَِلّ  تَْعبُُدو�  �أََلّ  َربَُّك  ىٰ  »َوَق�سَ
ْو  �أَ �أََحُدُهَما  �لِْكرَبَ  ِعنَدَك  يَبْلَُغَنّ  ا  �إَِمّ  ٰ �إِْح�َساًنا 
ِكاَلُهَما َفاَل تَُقل لَُّهَما �أٍُفّ َوَل تَنَْهْرُهَما َوُقل لَُّهَما 
ْحَمِة  ِلّ ِمَن �لَرّ َقْوًل كرميا َو�ْخِف�ْص لَُهَما َجنَاَح �لُذّ

ِغرًي�«. ِبّ �ْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَاِن �سَ َوُقل َرّ
على  وتقدميها  �إليهما  و�لإح�سان  �لو�لدين  ِبّر   
كّل م�سلٍم  و�جٌب على  �أمٌر  و�لولد  و�ملال  �لّنف�ص 
وم�سلمٍة ما مل ياأمر� مبع�سية �هلل �أو بكفر �أوكبائر 
ونتيجة  �خلالق،  مع�سية  ل طاعة ملخلوٍق يف  �إذ 
وتفريج  عادة،  و�ل�َسّ �سا  و�لِرّ �لّرزق  تو�سيع  ِبّرهما 
و�ِسعة  عاء  �لُدّ وحتقيق  و�لكرب،  و�لغّم  �لهم 

در، ودخول �جلّنة �ل�سَّ

�لإميان باهلل 
ُد بِه �لت�سديُق �جلازم و�ليقني  �لإميان باهلل يُق�سَ
، ولعّل �لتعريف  �لذي ل يرتدد ول يُد�خلُه �سٌكّ
�لقوُل  هَو  �لإميان  ملعنى  �ملانع  �جلامع 
بالل�سان و�لت�سديق باجَلنان و�لَعَمل باجلو�رح 
و�لأركان، ويف هذ� �ملعنى �ل�سامل تاأكيٌد على 
بل�سانك  بقوله  تتلّفظ  باأن  يبد�أ  �لإميان  �أَنّ 
وهذ� �لقول بالل�سان ل بَُدّ و�أن يكوَن نابعاً من 
قلب موؤمن ُموّحديتكلّل هذ� �لت�سديق باأفعاٍل 
على �أر�ص �لو�قع، فال يكوُن �ملرءُ موؤمناً باهلل 
و�أفعالُه مليئٌة بالُفجور و�لإ�ساءة خللق �هلل، لأَنّ 
�لإميان ل بُّد �أن يجعل من �ملوؤمن �إن�ساناً تقّياً 
حري�ساً على ِفعل �خلري ومبِة �خَللق وُح�سن 
�لتعامل مع �لنا�ص، ويف هذ� �ملقال ولأهمّية 
�لإميان يف حياتنا �سنُ�سلّط �ل�سوء على كيفّية 

زيادة �لإميان باهلل تعاىل وتقوية هذ� �لإميان

مو�جهة �ل�سهو�ت.. حقائق عن �ل�سهوة و�ملع�سية و�لتوبة
�أكرث  �ل�سهو�ت ومو�جهتها، هي من 
�ل�سباب،  منها  يعان  �لتي  �مل�ساكل 
خا�سة يف ظل �نت�سار و�سائل �لإثارة 
وتفنن  و�لنرتنت،  �لف�سائيات  عرب 
�لأعمال  عرب  �ل�سهو�ت  �أ�سحاب 
�إمالة  يف  و�مل�رشحية  �لدر�مية 

�ل�سباب مياًل عظيًما.
ويقدم �لدكتور ممد ر�تب �لنابل�سي 
ن�سائحه لل�سباب يف كيفية مو�جهة 
��ستعر��ص  خالل  من  �ل�سهو�ت 
وعن  �ل�سهوة  عن  �حلقائق  بع�ص 

�ملع�سية وعن �لتوبة.

�أولً: حقائق عن �ل�سهوة
�ملحرك  �لد�فع  هي  �ل�سهوة    -1
نحو �هلل تعاىل، وهي حيادية متاماً، 
فاإما �أن يرقى بها �لإن�سان �إىل �أعلى 
�أدنى  �إىل  بها  يهوي  �أو  �لدرجات، 

�لدركات.
نظيفة:  قناة  لها  �سهوة  كل    -2
ولكن يف  �لإ�سالم حرمان،  لي�ص يف 
�أودع  وما  وتنظيم،  �سبط  �لإ�سالم 
�هلل يف �لإن�سان من �سهوة �إل وجعل 
�إن  خاللها،  ت�رشي  نظيفة  قناة  لها 
��ستهى �ملال تاجر، و�إن �أر�د �ملر�أة 
�لعلية  �ملكانة  �أر�د  و�إن  تزوج، 
�إىل  و�أح�سن  �هلل  �أمر  على  ��ستقام 

خلقه.
�هلل مرتني:  �إىل  نرقى  بال�سهوة    -3
حتقق  عدم  عند  �سابرين،  مرة 
عند  �ساكرين،  ومرة  �ل�سهوة، 

حتققها.
ثانًيا: حقائق عن �ملع�سية

1-  للتخل�ص من �ملع�سية لبد من 
�أمر��ص  فهناك  �أ�سبابها،  معاجلة 
و�ملعا�سي  �أعر��ص،  وهناك 
�لبعد  �إنه  و�حد،  ملر�ص  �أعر��ص 

عن �هلل تعاىل.

�أن  �إياك  مبع�سيتك:  ت�سهر  ل    -2
حتدث مبع�سيتك �أحد�ً من �لنا�ص، 
يف  يفيدك  �أنه  يقيناً  علمت  �إذ�  �إل 
�هلل  �سلى  يقول  منها،  �لتخل�ص 
�إَِلّ  ُمَعاًفى  ِتي  �أَُمّ »ُكُلّ  و�سلم:  عليه 
�أَْن  �مْلَُجاَهَرِة  ِمْن  َو�إَِنّ  �مْلَُجاِهِريَن، 
ِبَح  ثَُمّ يُ�سْ ِباللَّيِْل َعَماًل  ُجُل  �لَرّ يَْعَمَل 
ُ َعلَيِْه َفيَُقوَل: يَا ُفاَلُن  َوَقْد �َسرَتَهُ �هلَلّ
َوَقْد بَاَت  َوَكَذ�،  َكَذ�  َعِملُْت �لْبَاِرَحَة 
 ِ �هلَلّ �ِسرْتَ  يَْك�ِسُف  ِبُح  َويُ�سْ َربُُّه  يَ�ْسرُتُهُ 

َعنُْه«.
3-  �إياك ثم �إياك ثم �إياك �أن ت�سل 
�إن�ساناً وت�سوقه معك �إىل �ملع�سية، 
�لتوبة  بعد  ت�سامح نف�سك  لن  فاإنك 

على ما فعلت.

ثالًثا: حقائق عن �لتوبة
بد�  مهما   - ذنب  هناك  لي�ص    -1
منه،  �لتوبة  ميكن  ل   - كبرًي�  لك 
�لذنوب  يغفر  �هلل  »�إن  تعاىل:  قال 

جميًعا«
يفرح  عليائه  يف  فاهلل  �نتبه،    -2
�إل  تتوب  �أن  �أمرك  وما  بتوبتك، 

ليتوب عليك.
ر�بًعا: مر�حل مو�جهة �ل�سهو�ت

وحلل  �سادًقا  بنف�سك  �خل    -1
�أ�سباب �ملع�سية �لتي تقرتفها.

ت�سمي �ملع�سية بغري  �أن  �إياك    -2
م�سمياتها وكن �سادقاً و�رشيحاً مع 
ب�سدق  �لقر�ر  �تخذ    -3 نف�سك. 
عدم  على  �لعزم  مع  و�إخال�ص 
و�علم  فات،  ما  على  و�لندم  �لعودة 
�ل�سماو�ت  يف  ينادي  منادياً  �أن 
�أن هنئو�  �للحظة  و�لأر�ص يف هذه 
فالناَ فقد ��سطلح مع �هلل، و�أن �هلل 
يكون فرحاً بتوبتك فاجعل من هذه 

�للحظة عيًد� حقيقًيا لك.
منه  و�طلب  تعاىل،  �هلل  ناج    -4
عليك،  يتوب  �أن  وبدموع  ب�سدق 

فهذ�  لياًل  ذلك  يكون  �أن  وحاول 
�أنا �سعيف،  �لتائبني، قل له:  مو�سم 
حتب  �لتي  باللغة  بذنبك  �عرتف 
ودون حو�جز، و�طلب منه �أن يعينك 

بيقني تام �أنه ي�سمعك و�سيجيبك.
ترتبط  مع�سيتك  كانت  �إذ�    -5
زمان  فا�سغل  مبكان،  �أو  بزمان 
�ملع�سية ب�سيء حتبه من �لطاعات، 
و�إذ�  مكانها،  من  تقرتب  �أن  و�إياك 
عنه  فتخَلّ  ب�سخ�ص،  ترتبط  كانت 

قبل �أن ياأتي يوم يرديك فيه.
�ستنازعك  نف�سك  �أن  �سك  ل    -6
كنت  �لتي  �ملع�سية  �إىل  لتعود 

عليها،ومن �أجل ذلك:
�أ – �أدبها باحلرمان وقاومها.

و��ستح  عليك،  �هلل  ف�سل  تذكر  ب- 
منه ومن �إح�سانه �إليك، وكيف تقابل 
�إح�سانه بالإ�ساءة، فهذ� ل يقبل مع 
�لديان؟!،  �لو�حد  مع  �إن�سان فكيف 

»وذكرهم باأيام �هلل«
ج- من �ملوؤكد �أنك تتاأثر باآية كرمية 
�أو  ب�سوتك  �إما  هادفة  باأن�سودة  �أو 
ب�سماعها من مقريء �أو من�سد دعها 
يف متناول يديك د�ئماً لت�ستمع �إليها 

عندما حتدثك نف�سك باملع�سية.
نف�سك  تنازعك  عندما  د- 
ولو  معها  ت�سري  �أن  �إياك  باملع�سية 
عليك  �سي�سعب  لأنه  و�حدة  خطوة 
ترك �خلطوة �لثانية �أو �لثالثة ولكن 
»ول  �لبد�ية،  يف  جد�ً  �سهل  �لأمر 

تتبعو� خطو�ت �ل�سيطان«.
تقل  ول  �لتوبة،  توؤجل  ل    -7
»�سوف«، فاإنها من جنود �إبلي�ص وما 

�أدر�ك �أنك �ستعي�ص حتى تتوب.
8-  بعد �أن يتوب �هلل عليك وت�سعر 
وهذ�  �ملع�سية،  �إىل  �مليل  بعدم 
�ملجاهدة،  بعد  �هلل  باإذن  �سيكون 
�إياك �أن تعتد بنف�سك ولكن �عرتف 

بالف�سل ل�ساحب �لف�سل. 
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر
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بور�ش حتيي موديل 
جديد "911" من 

الريا�ضية  ال�ضيارات  �ضناعة  عمالق  قررت 
بور�ش اإحياء مبيعات املوديل الأ�ضطورة "911" 
بطرحها منوذج جديد معدل من هذه ال�ضيارة.
وبالرغم من تكّتم بور�ش فيما يخ�ش تفا�ضيل 
توؤّكد  الت�رسيبات  بع�ش  اأن  اإل  ال�ضيارة،  هذه 
على  �ضيحافظ  الأ�ضا�ضي  هيكلها  اأن  على 
الطابع العام ملوديل "911" التقليدي، مع بع�ش 
التعديالت التي �ضتطراأ على الواجهة اخللفية، 

ت�ضميمات  من  عنا�رس  بني  �ضتمزج  والتي 
."Cayenne"و "Panamera"

�ضوف  بور�ش   كانت  اإذا  ما  بعد  ح  يت�ضّ ومل 
 "Carrera S" تطرح هذه النماذج بتعديالت
اأن  اأكدوا  Carrera S"، لكن املتابعني   4" اأو 
اأكرث ما �ضد انتباههم يف املوديل هو م�ضابيح 
املحرك  غطاء  و�ضكل  اجلذابة   "LED" الـ 

اخللفي.

2025 العام  حتى  خطتها  عن  دبليو" تك�سف  اإم  "بي 
ك�ضفت �رسكة "بي اإم دبليو" الأملانية عن خطتها لإنتاج اأ�ضطول موديالتها لغاية عام 2025، وتق�ضي خارطة الطريق هذه 

بت�ضنيع 12 موديال هجينا وكهربائيا.
وتنطلق اخلطة باإنتاج رود�ضرت "BMW i8" التي ك�ضف عنها يف معر�ش "لو�ش اأجنلو�ش" لل�ضيارات. وهي موديل هجني 

توربيني  واآخر  مقدمته،  يف  كهربائي  ثالثي الأ�ضطوانات ب�ضعة 1.5 لرت.مبحرك 
لل�ضيارة فبلغت 374  القوة الإجمالية  ح�ضانا. وهي قادرة على قطع م�ضافة 440 اأما 

كيلومرتا دون اأن ت�ضحن بطاريتها.
اإم دبليو تنوي بناء م�ضنع يف  اإم دبليو تنوي بناء م�ضنع بي  رو�ضيابي 

خطة  وتق�ضي  رو�ضيا  ال�رسكة بعد ذلك باإطالق كرو�ش يف 
وقالت  كهربائية.  اإن هجينة   "Carscoops" �ضحيفة 

اأي�ضا،  �ضتن�ضم  عملية ال�ضيارة  اإىل   ،2019 عام 
الك�ضف  و�ضيتم  "ميني" الكهربة.  موديل  عن  اأول 
 3 �ضتطلق  ثم  عام كهربائي  اأما  هجينة   موديالت 
اإطالق  ف�ضي�ضهد   2020 "BMW X3" موديل 
مزود الكهربائي الذي �ضيتحول  موديل  اإىل  بعد  فيما 

مبحرك هجني.
 ،2021 عام  من  "بي وبدءا  كهربة  عملية  �ضتت�ضارع 

اإطالق  �ضيتم  حيث  دبليو"  الكهربائي اإم   "iNext موديل" 
كلها بداية، تتلوه 9 موديالت كهربائية  و�ضتزود  هجينة.  اأخرى  و8 

90 ببطاريات 60 واطا، التي ت�ضمن مدى  بطاريات  اأو  كيلومرتا،   450 ال�ضري 
املوديالت الفاخرة ف�ضتح�ضل على بطاريات واطا ت�ضمن مدى ال�ضري 550 كيلومرت اأما 

120 واطا توؤمن �ضري 700 كيلومرت.
ينتج 268 ح�ضانا يف  كهربائي  �ضتح�ضل على حمرك  ريا�ضية  كهربائية  �ضيارات  الهواة واخلرباء هو  اأنظار  �ضيلفت  وما 
مقدمة ال�ضيارة وحمركني بنف�ش القوة يف موؤخرتها. و�ضتت�ضارع مثل هذه ال�ضيارات حتى 100 كيلومرت يف ال�ضاعة خالل 

ما يقل عن 3 ثوان فقط.

 LC لكز�ش
بقوة  قادمة   F

621 ح�سان 
ملناف�سة 

مر�سيد�ش 
 S63

 AMG
كوبيه

املربع نت – يبدو اأننا على 
موعد مع لكز�ش LC F الأكرث 
قوة يف تاريخ ال�ضانع الياباين 

وذلك لتنزل على ال�ضاحة 
 AMG S63 ملناف�ضة مر�ضيد�ش

.M8 كوبيه وبي اإم دبليو
ياأتي هذا ح�ضب لقاء املجلة 

 Lawrence اليابانية
Motorcycle X Car مع 
م�ضوؤول بلكز�ش مل تف�ضح عن 

ا�ضمه، وقد اأّكد اأن LC F �ضتاأتي 
مبحرك تريبو مزدوج 4 لرت 8 

�ضلندر بقوة 621 ح�ضان، لتطلق 
كوبيه قوية بالأداء مع احلفاظ 

على فخامتها.
يقول امل�ضدر اأي�ضاً اأن لكز�ش 
قد ت�ضتخدم البوليمر املقوى 
 ،LC F بالألياف الكربونية يف
وذلك لتخفي�ش وزنها بن�ضبة 

7% اأي اأنها لن تزيد عن 1،780 
كيلوغرام.

هكذا تغيريات ميكانيكية واأداء 
عاٍل لن يكون رخي�ضاً بالطبع، 

حيث يقول م�ضوؤول لكز�ش 
املجهول اأن LC F �ضتطرح 

ب�ضعر يدور بحدود 20 مليون ين 
وهو ما يعادل 176،اأي 660،900 

ريال، ويجدر بالذكر اأنه باملقابل 
فمر�ضيد�ش AMG S63 كوبيه 

املتاحة بقوة 603 ح�ضان 
�ضعرها 176، )662،800 ريال( يف 

الوليات املتحدة.
وبالأخري، ما يدعم هذا 

التقرير هو اأن لكز�ش قامت 
يف فرباير املا�ضي بت�ضجيل 

 LC ملكيتها للعالمة التجارية
F بالوليات املتحدة، وقد 

كانت ال�ضائعات ترتدد باأنه �ضيتم 
تد�ضينها يف معر�ش طوكيو 

لل�ضيارات باأكتوبر املا�ضي، اإل 
اأن ذلك مل يحدث.. بذلك ميكننا 
التخمني باأننا �ضرناها يف وقت ما 

بعام 2018.

6 حقائق عليك معرفتها عن
 المبورجيني اأورو�ش 2019

ح�ضان..   650 بقوة  مزدوج  تريبو   V8 اأورو�ش مبحرك  تاريخها،  يف   SUV �ضيارة  ثاين  عن  اأخريا  ك�ضفت  لمبورغيني 
ونعر�ش لكم فيما يلي 6 حقائق عليكم معرفتها عنها.

ال�ضيارة ماأخوذ من نوع من املا�ضية، حتديدا نوع منقر�ش اأطلق 1- ا�ضم 
عليه ا�ضم اأورو�ش او الأُْرُخ�ش، على العك�ش من �ضيارات 
ثريان  اأ�ضماء  حملت  والتي  الأخرى،  لمبورغيني 

م�ضارعة معا�رسة.
2- اأورو�ش �ضتكون اأول 
لمبورجيني  �ضيارة 
�ضية  بخا
املفعل  ال�ضابط 
لأنه  للدحرجة، 
ازداد  كلما 
وارتفاع  حجم 
ال�ضيارة، كلما 
جت  حتا ا

املزيد  من اإىل 
مع  تعاملها  اأثناء  ت التحكم  ملنعطفا ا

حلمايتها من التدحرج للجوانب.
3- ح�ضلت اأورو�ش على عجالت ومكابح �ضخمة مقارنة مبوديالت لمبورجيني الأخرى، حيث يبلغ طول العجالت 21 
بو�ضة مع توفر عجالت اأخرى اختيارية بطول 23 بو�ضة، مبكابح �ضرياميكية كربونية قيا�ضية بطول 17.3 بو�ضة يف الأمام 

و14.5 بو�ضة يف اخللف.
4- اأورو�ش حتظى باأف�ضل ن�ضبة وزن-اإىل-قوة بني اأي �ضيارة SUV يف العامل، كما اأن �رسعتها الق�ضوى هي الأعلى عامليا 
يف فئة SUV كذلك، وت�ضارعها مماثل لت�ضارع جراند �ضريوكي تراك هوك ذات الـ 707 ح�ضان، حيث تدعي لمبورجيني 

اأن ن�ضبة الوزن-اإىل القوة يف ال�ضيارة هي 7.57 رطل لكل ح�ضان، بف�ضل وزنها البالغ 2،200 كيلوجرام وقوة 650 ح�ضان.
5- باإمكان ال�ضائق حتويل نظام التوجيه اإىل دفع خلفي ب�ضكل جزئي من نظام الدفع الرباعي، حيث ير�ضل املحرك %40 
من عزم الدوران اإىل العجالت الأمامية و60% اإىل العجالت اخللفية ب�ضكل قيا�ضي، مع اإمكانية تغيري هذه الن�ضبة اإىل حد 

اأق�ضى 87.5% اإىل العجالت اخللفية والباقي لالأمامية بناء على الظروف.
6- �ضا�ضيه ال�ضيارة م�ضنوع من ال�ضلب والألومنيوم بالكامل، على العك�ش من �ضيارات لمبورجيني الريا�ضية والتي ت�ضتخدم 

األياف الكربون ب�ضكل مكثف.

اأكدت  ال�ضيارات �ضورا ومقاطع فيديو  ب�ضوؤون  بع�ش املواقع املهتمة  تداولت 
اأنها ل�ضيارة لندروفر "Defender" اجلديدة املنتظرة.

 "Defender" اأن  يالحظ  اأن  للمتابع  ميكن  واملقاطع  ال�ضور  لتلك  وبالنظر 
�ضتاأتي بحلة جديدة خمتلفة كليا عن �ضابقاتها، وبالفعل فاإن مظهرها اخلارجي 
يوؤكد املعلومات التي طرحتها لندروفر �ضابقا والتي اأكدت اأنها �ضتاأتي �ضبيهة 

ب�ضياراتها الـ "Range Rover Sport" و"Discovery" الأخرية.
ووفقا للمعلومات فاإن ال�ضيارة اجلديدة �ضتكون اأكرث قوة من �ضابقاتها ومزودة 
ع�ضاق  و�ضيالحظ  امل�ضتخدم.  لراحة  ال�رسورية  التقنية  الو�ضائل  باأحدث 
لندروفر الختالف الكلي يف �ضكل امل�ضابيح الأمامية، والتي لن تاأتي م�ضتديرة 
تلك  تاأتي  اأن  املنتظر  ومن  ال�ضابقة    "Defender" مناذج  يف  عهدوها  كما 
ال�ضيارة بنظام تعليق ميّكن من التحكم بدوران كل عجلة على حدة، بالإ�ضافة 
البنزين  اأو  بالديزل  يعمل  اأ�ضطوانات  باأربع   Ingenium نوع  من  اإىل حمرك 

وعلب �رسعة مكيانيكية واأوتوماتيكية.
�ضتطرح لند روفر منوذجها اجلديد اأواخر العام املقبل اأو اأوائل 2019، حيث 

من املتوقع اأن يباع منها نحو 50 األف �ضيارة يف ال�ضنة.

 "Defender" الندروفر حتيي
ب�سيارة جديدة كليا

اآبل

 ن�ستخدم الذكاء اال�سطناعي لتعليم 
ال�سيارات كيفية قيادة نف�سها بنف�سها

اآبل تعمل منذ عدة �ضنوات على تطوير 
وموؤخراً  الذاتية،  القيادة  تقنيات 
اأ�ضبحت تخترب هكذا تقنيات ب�ضيارات 

لكز�ش على الطرقات العامة.
وح�ضب رو�ضالن �ضالخوتدينوف مدير 
فاإن  ال�ضطناعي،  للذكاء  اآبل  اأبحاث 
ي�ضتخدم  الأمريكي  التقنية  عمالق 
البيانات  لتحليل  لالآلة  املتقدم  التعلم 
الذكاء  واأن  ال�ضيارات،  كامريات  من 
اأغرا�ش  بهكذا  يُ�ضتخدم  ال�ضطناعي 
كما يبدو فاآبل طّورت برجمية ت�ضتخدم 
على  للتعرف  والكامريات  الليزر 
الأ�ضياء مثل ال�ضيارات وامل�ضاة واإذا ما 
كانت متحركة اأو جامدة مع ا�ضتخدام 
تقنية الواقع املعزز للم�ضاعدة يف بناء 

خارطة تف�ضيلية للواقع امُلحيط بال�ضيارة.
مل يُخ�ش �ضالخوتدينوف يف مزيد من التفا�ضيل، ولكن يبدو لنا اأن اآبل ت�ضري 
بثبات يف طريق تطوير “العقل” الذي من �ضاأنه اأن يقود ال�ضيارات باأمان بدلً 
عّنا يف امل�ضتقبل، على اأن نرى اأوىل جناحاتها على اأر�ش الواقع مبجال القيادة 

الذاتية بحلول 2021 رمبا.



 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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تعد الأوىل يف اجلزائر

تد�سني الر�سمي خلط ن�سنيع البطاقات االليكرتونية بجامعة �سعد دحلب
»بومار  ل�رشكة  العام  املدير  ك�شف  
الكلمة  يف  بومدين  على  ال�شيد  كومباين« 
الر�شمي  التد�شني  باملنا�شبة  األقاها  التي 
يف  الإلكرتونية  البطاقات  ت�شنيع  خلط 
قبل  من  بالبليدة  دحلب  �شعد  جامعة 
كومباين«  »بومار  ل�رشكة  العام  املدير 
امل�شوق احل�رشي لعالمة �شرتمي �شي�شتام 
اجلامعة  وعميد  بومدين  على  ال�شيد   «
�رشكة  اأن  اجلزائر   يف  الأوىل  تعد  والتي 
�شي�شتام«   »�شرتمي  »بومبار« حتت عالمة 
اللكرتونية  الأجهزة  اإنتاج  يف  املخت�شة 
م�شدرة  �رشكة  اأول  تعد  اجلزائر  يف 
ترفع  واإفريقيا  اأوروبا  يف  ملنتوجاتها 
�شعد  جامعة  منح  خالل  من  التحدي 
دحلب بولية البليدة  خط اإنتاج البطاقات 
منها  ال�شناعة  جمالت  لكل  اللكرتونية 
الطاقات املتجددة �شناعة ال�شيارات اإىل 
كالثالجات  املنزلية  ال�شتعمالت  جانب 
التلفاز  �شا�شات  الهوائية  املكيفات 
اأن  ت  املتحد  ذات  واأ�شاف   . وغريها 
من  �شنوات  �شبع  مرة  هو  امل�رشوع  هذا 

وكذا  اجلزائرية  اجلامعات  مع  العمل 
الأمريكي  العمالق  التكنولوجي  �رشيكها 
كوبرياي�شن«  ان�شرتمينت  »اينيفر�شال 
دولر  مليون   1.5 بنحو  قدر  با�شتثمار 
تاأمل يف لعب  اأن �رشكة بومار  اإىل  م�شريا 
خربتها  تقدمي  خالل  من  تربوي  دور 
ودعمها الكامل للتكوين والبحث مما يوؤثر 
اجلزائر  يف  الإلكرتونيات  �شناعة  على 

وي�شجع التقدم.
�رشكة  �شتتوىل  انه  املدير  او�شح  ،كما 
امل�شتمر  بالتدريب  العناية  »بومار« 
�شت�شاعد  ولكنها  اجلامعيني،  للطالب 
اأي�شا يف التوجيه والإدماج املهني النهائي 
هذا  ويف   . عمل  عن  والباحثني  لل�شباب 
»بومار  ل�رشكة  العام  املدير  ذكر  ال�شدد 
بومدين  بالتفاق  على  ال�شيد  كومباين« 
موؤ�ش�شة  و  »بومار«  �رشكة  بني  املربم 
البليدة  وجامعة  العاملية«  »يونيفر�شال 
الرتكيز يف  ومت   2016 اأكتوبر  الـ25  يف يف 
اإجراءات  وتنفيذ  و�شع  التفاق على  بنود 
والتدريب  البحث  يف  م�شرتكة  اأو  من�شقة 

الثالثة  ال�رشكاء  بني  املهني  والتوجيه 
املنتظمة  التبادلت  عن  تنظيم  ف�شال  
والعمل  التفكري  مو�شوعات  حول 
امل�شرتك، ول �شيما يف جمالت املحتوى 
والتح�شري  ال�شهادات،  اإن�شاء  اأو  التعليمي 
امل�شتمر،  والتعليم  ال�شناعية،  للوظائف 
والتحقق من اخلربة املكت�شبة، والتدريب 
الداخلي، وبرامج العمل والدرا�شة من اأجل 
التوجيه  التدريب املهني، وامل�شاعدة يف 
عن  والباحثني  ال�شباب  واإدماج  املهني 

التطبيقية،  والبحوث  عمل، 
وتعيني  وت�شجيع 

زكذا  بدء  الباحثني 
اأو  الجتماعات 

ت  كا ا ل�رش ا
لتكميلية  ا
هيك  نا
عن  تبادل 
ت  ما ملعلو ا
اإىل  والوثائق 
الدعم  جانب 

ينيفر�شال«  و  »بومار  �رشكة  من  املايل 
�شعد  جامعة  ل�شالح  الإجراءات،  لبع�ض 
املا�شرت  يف  التكوين  الخري  ويف  دحلب 
الدرا�شة  من  الثانية  لل�شنة  املتخ�ش�ض 
جذع  الأوىل  ال�شنة  تتبع  �شوف  والتي 
م�شرتك من املناهج الدرا�شية الأ�شا�شية 
والتدريب العام على الأدوات التكنولوجية 

املتاحة
بوجلطي.�سمرية

My Orange مميزات تطبيق
ادارة  يوفر  اأنه  اوراجن  املميز يف تطبيق ماي 

كاملة حل�شاب اوراجن، حيث ميكن من خالله 

معرفة الر�شيد اخلا�ض باملكاملات، ومعرفة 

اوراجن،  وعرو�ض  اأنظمة  وباقي  اخلط  نظام 

بالأ�شافة للقدرة على معرفة الفاتورة اخلا�شة 

باحل�شاب �شواء كانت الفاتورة خا�شة ب�شخ�ض 

اأي�شا  الأ�شخا�ض.ميكن  من  جمموعة  اأو  واحد 

ميكن  كما  باخلط،  اخلا�ض  ال�شتهالك  معرفة 

مل�شتخدمي نظام الكارت املدفوع مقدما معرفة 

الر�شيد املتبقي لديهم، واأي�شا ميكن 

اأخرين، وهي اخلدمة  حتويل امليجا بايت�ض بني اخلطوط املختلفة، وطلب امليجابايت�ض من عمالء 

اجلديدة التي تقدمها اأوراجن لعمالئهااأي�شا ميكن ال�شرتاك يف انظمة املكاملات اجلديدة والتحويل 

لالأنظمة الأخرى، وكذلك ادارة الأنرتنت اخلا�ض الهاتف )باقات الأنرتنت( اأو اأنرتنت الـ ADSL وهي 

خدمة الإنرتنت التي تقدمها اأوراجن للمنازل التي يوجد بها اأرقام اأر�شيه.

ثالجة ذكية تلتقط »�سور 
�سلفي« ملحتوياتها!

اأف�سل بطارية هاتف يف العامل

الغذائي  النظام  تتبع  ميكنها  ذكية  ثالجة  �شام�شونغ  �رشكة  اأطلقت 
اخلا�ض بامل�شتخدمني والتقاط �شور للمنتجات املوجودة بداخلها.

وتتميز الثالجة بوجود �شا�شة كبرية تعمل باللم�ض على اأحد اأبوابها، كما 
ت�شمل م�شاعدا �شوتيا ذكيا ي�شتجيب لالأوامر، مثل ت�شغيل املو�شيقى 
�شورا  تلتقط  كامريا  على  حتتوي  كما  ذلك.  وغري  الكال�شيكية، 

ملحتوياتها، وتر�شلها اإىل هواتف امل�شتخدمني.
وميكن حتميل جمموعة من التطبيقات يف ت�شميم الثالجة، ما ي�شمح 
املو�شيقى.  م�شغل  وكذلك  خاللها،  من  والتلفاز  التقومي  با�شتخدام 
املعلومات  لتوفري  معا،  والتطبيقات  الكامريات  من  �شل�شلة  وتعمل 

الالزمة املتعلقة باملنزل.
اإدارة  يف  للم�شاعدة  بيك�شي،  الرقمي،  امل�شاعد  ال�رشكة  و�شممت 
الر�شمي با�شم �شام�شونغ، يف املوؤمتر  العمليات. وقال املتحدث  هذه 
العاملي للجوال، تُر�شل املعلومات من جهاز اإىل اآخر، وميكن ال�شيطرة 
عليها با�شتخدام الهاتف وتعد هذه الثالجة واحدة من بني عدة اأجهزة 
جديدة لمعة تعر�شها �رشكة الإلكرتونيات الكورية اجلنوبية، يف املوؤمتر 
العاملي للجوال يف مدينة بر�شلونة الإ�شبانية هذا الأ�شبوع، حيث ت�شمل 

»مطبخ امل�شتقبل« التفاعلي.
الذكية متاحة يف بريطانيا على موقع  الثالجة  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
يف  حاليا  متوفرة  غري  ولكنها  اإ�شرتليني،  جنيه   3599 ب�شعر  �شام�شونغ 

الوليات املتحدة.

جديد،  من  ع�شاقها  ال�شينية   »OUKITEL  « �رشكة  اأده�شت 
اأمبري/ ميلي   11000 ب�شعة  جبارة  ببطارية  مزود  مميز  بهاتف 

هاتف �شاعة ووفقا للخرباء فاإنه من املتوقع اأن  يلقى 
اجلديد،   »OUKITEL K10«

املنتظر طرحه اأول العام القادم، 
الأ�شواق  يف  كبريا  رواجا 

والعاملية،  ال�شينية 
اأقوى  ميتلك  لكونه 
هاتف  بطارية 
حتى  موجودة  ذكي 
عن  ف�شال  الآن، 

التي  املميزة  موا�شفاته 
الهواتف جتعل منه مناف�شا قويا بني اأحدث 

املوجودة حاليا.
ب�شعة  ببطارية  ياأتي  اإنه  اخلرباء  قال  اجلهاز،  ميزات  اأهم  وعن 
 ،»5А« 11000 ميلي اأمبري/�شاعة، مزودة بخا�شية ال�شحن ال�رشيع
تقريبا يف غ�شون ن�شف  البطارية  التي متكن من �شحن 60% من 
�شاعة فقط، بالإ�شافة لكامريا خلفية مزدوجة، واأمامية بعد�شتني 
فتوؤكد  الأخرى،  املوا�شفات  حول  اأما  الأ�شابع  لب�شمات  وما�شح 
املعلومات اأن الهاتف مزود كذلك ب�شا�شة 6 بو�شات بدقة عر�ض 
�شام�شونغ  هواتف  اأحدث  غرار  على   ،»18:9« واأبعاد   »+FHD  «
غيغابايت   64 بحجم  داخلية  ذاكرة  عن  ف�شال  حاليا،  املوجودة 
قابلة للتو�شيع با�شتخدام بطاقات الذاكرة اخلارجية، عالوة على 
ذاكرة و�شول ع�شوائي 6 غيغابايت، ومعالج قوي �شوف يجعالنه 

قادرا على التعامل ب�رشعة كبرية مع البيانات و�شبكات الإنرتنت.
املعدن  من  بهيكل  الهاتف  يتميز  اخلارجي،  الت�شميم  حيث  من 
واجللد الأ�شود م�شنوع بطريقة جتعله غاية يف الأناقة والع�رشية.

م�سوؤول يف في�سبوك: 
املوقع يدمر املجتمع!

منو  ق�شم  نائب  كان  الذي  باليهابيتيا،  ت�شاماث  وقال 
و2011،   2007 عامي  بني  الفرتة  يف  ال�رشكة  يف  امل�شتخدمني 
اإنه ي�شعر »بالذنب الكبري« جتاه في�شبوك، كما حظر اأبناءه من 

ا�شتخدامه.
رئي�ض  اأول  بها  اأدىل  التي  لتلك  النتقادات مماثلة  وتاأتي هذه 
اإن املوقع طور طرقا خا�شة ل�شمان  يف في�شبوك، حيث قال 
املواقع  عمالق  على  اخلا�شة  حلياتهم  امل�شتخدمني  ن�رش 

الجتماعية.
العليا يف جامعة  الدرا�شات  كلية  مع  اأجراها  مقابلة  وقال يف 
اأدوات  اأن�شاأنا  اأننا  »اأعتقد  فريج:  موقع  ر�شدها  �شتانفورد، 
بالذنب  »اأ�شعر  مو�شحا:  الجتماعي«واأ�شاف  الن�شيج  تدمر 
الكبري. اأعتقد اأننا جميعا كنا نعرف ذلك يف عقولنا، على الرغم 
من تظاهرنا اأن هذا اخلط الكامل ل يحمل عواقب �شيئة غري 
مق�شودة حقا«واأو�شح ت�شاماث اأنه يحاول ا�شتخدام في�شبوك 
اأقل قدر ممكن، ويو�شي النا�ض باأن ياأخذوا »ا�شرتاحة طويلة« 
املوقع  فقط  ولي�ض  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  جميع  من 

الذي اأن�شاأه مارك زوكربريغ.
اأن�شاأناها  التي  املرتدة  التغذية  حلقات  »اإن  قائال:  وا�شتطرد 
على املدى الق�شري، تدمر كيفية تطور املجتمع«، م�شريا اإىل 
التفاعالت امل�شتخدمة على مواقع التوا�شل الجتماعي، مثل 
حياتنا  ننظم  »اأننا  ال�شابق  في�شبوك  م�شوؤول  »الإعجاب«واأكد 
لأننا نح�شل على مكافاأة ق�شرية  الوهمي،  ال�شعور  حول هذا 
الأمد عرب هذه الإ�شارات، القلوب والإعجاب واملتابعة. نحن 
نخلط ذلك مع احلقيقة، على الرغم من اأن الأمر وهمي ويرتك 

فراغا و�رشخا اأكرب يف العالقات«.
وجاءت تعليقات ت�شاماث بعد وقت ق�شري من و�شف الرئي�ض 
الجتماعي  املوقع  جذب  اآلية  باركر،  �شون  لفي�شبوك،  الأول 
ا�شتخدامه،  على  اإدمان  حالة  يف  ليجعلهم  للم�شتخدمني 

بالإ�شافة اإىل كيفية تغيري طريقة عمل اأدمغة النا�ض.

اأعلنت غوغل عن ثالثة تطبيقات جديدة، تعك�ض ا�شتمرار ال�رشكة يف بناء »التكنولوجيا التجريبية« 
واأعلنت غوغل عن اإطالقها ثالثة تطبيقات جديدة للت�شوير، حيث تعد هذه الإ�شدارات جزءا من 

برنامج »appsperiments«، الذي اأطلقته ال�رشكة حديثا.
وقد ا�شتلهم الربنامج اجلديد من تطبيق ال�رشكة »Motion Stills«، الذي �شدر العام املا�شي، 
حيث ي�شمح بالتقاط مقاطع فيديو ق�شرية وحتويلها اإىل �شور متحركة  GIF، اأو عرو�ض �شينمائية 
�شاملة وذلك با�شتخدام تكنولوجيا التثبيت والعر�ض املتقدمة لديهم. وك�شفت غوغل عن تفا�شيل 
فقط  �شيكون خم�ش�شا   »Storyboard« تطبيق  اأن  من  بدءا  اجلديدة  الثالثة  تطبيقاتها  حول 
 iOS مل�شتخدمي اأندرويد و »Selfissimo« مل�شتخدمي اأندرويد، فيما �شيكون التطبيق الثاين
 »Storyboard« تطبيق  ويعمل  فقط.   iOS مل�شتخدمي  ف�شيكون   »Scrubbies« الثالث  اأما 
على اأخذ مقاطع الفيديو اخلا�شة بك وحتويلها اإىل �شفحة واحدة تت�شمن 6 اإطارات، يتم و�شعها 
بطريقة ت�شبه الكتب الهزلية، اأي مبثابة ق�شة م�شورة. ويقوم التطبيق باختيار الإطارات املثرية 
لالهتمام تلقائيا وي�شم 6 اأمناط ب�رشية خمتلفة، ف�شال عن اأن غوغل تدعي اأن هناك اأكرث من 

1.6 تريليون تركيبة خمتلفة لل�شور.  

غوغل تطرح تطبيقات مميزة لال�ستمتاع بالت�سوير

ذكرت جملة فورب�ض اأن اخلرباء يف �رشكة »Cellebrite« الإ�رشائيلية 
قادرون على اخرتاق اأجهزة اآبل الذكية ووفقا للمجلة فاإن »اخلرباء يف 
يعمل  ت�شفري احلماية لأي جهاز ذكي  Cellebrite قادرون على فك 
بنظام iOS 11 اأو اأي نظام ت�شغيل اأ�شدرته اآبل �شابقا«،واأ�شارت املجلة 
اإىل املن�شور الذي ن�رشته Cellebrite واأكدت فيه على اأن »خربائها 
 ،»iPodو iPadو iPhone اأجهزة  ت�شفري خمتلف  قادرون على فك 
الإنرتنت  قرا�شنة  »بع�ض  اأن  اأكد  الأمريكية  ال�رشطة  يف  م�شدرا  واأن 

.»iPhone X8 و iPhone وجدوا طرقا معينة لخرتاق هواتف
ب�شكل  تتعاون  املذكورة  الإ�رشائيلية  ال�رشكة  اأن  اإىل  املجلة  ونوهت 

فعال مع حكومة الوليات املتحدة. 

 هل اأ�سبح باالإمكان اخرتاق 
اأي جهاز اآيفون؟!



�أكد نا�رص حيدر على هام�ش 
�لأ�سبوع  نهاية  �إ�رص�فه 
فرع  تد�سني  على  �ملن�رصم 
 ، بورقلة   �ل�سالم  م�رصف 
يف  تندرج  �لعملية  هذه  �أن 
تهيئة  برنامج  جت�سيد  �إطار 
�ل�سنة  خالل  فروع  ع�رص 
�لفروع  لي�سل عدد   ، �جلارية 
فرع   20 و   17 �لـ  بني  ما 
بتقدم  مرهونة  تبقى  و�لتي 
و�حل�سول  �لتهيئة  �أ�سغال 
و�لرت�خي�ش  �ملو�فقة  على 
م�سيفا   ، �ملطلوبة  �لإد�رية 
م�رصف  �أن  �ل�سياق  ذ�ت  يف 
روؤو�ش  من  �جلز�ئر  �ل�سالم 
–خليجية  عربية   �أمو�ل 
�أ�سا�سا وكان قد  بد�أ ن�ساطه 
م�رصف  وهو    2008 �سنة  يف 

�أحكام  و  قو�عد  وفق  يعمل 
جلب  يف  �لإ�سالمية  �ل�رصيعة 
�مل�ساريع  ومتويل  �لود�ئع 
موؤكد�   ، جتارية  وعمليات 
�لغاية من  �أن  �ل�سدد  يف ذ�ت 
فتح فرع ورقلة نهاية �لأ�سبوع 
ب�سكرة  وفرعي  �ملن�رصم 
�لعاجل  �لقريب  يف  �أدر�ر  و 
زبائن  من  �خلدمات  تقريب 
�مل�رصف باملناطق �لد�خلية 

م�رصف  برنامج  ليبقى    ،
غاية  �ىل  متو��سل  �ل�سالم 
حتقيق  �لأهد�ف �ملرجوة �لإ 
�ملالية  �ل�سوق  �إكت�ساح  وهي 

�جلز�ئرية .
�إ�ستثمار�ت  وبخ�سو�ش 
م�رصف �ل�سالم باجلز�ئر فقد 
ك�سف يف ذ�ت �ل�سدد  نا�رص 
حيدر ، �أن ن�ساط �لبنك يعرف 
بلغت  حيث   ، م�سطرد  منو 

و�سول �مل�رصف ما ن�سبته 50 
باملائة ما بني 2016 و 2017 
و�سفها  �لتي  �لن�سبة  هي  و 
 ، باملعتربة  �ملتحدث  نف�ش 
فيما �إرتفع �لتمويل لن�سبة 55 
فقد  �ملد�خيل  �أما   ، باملائة 
��ستقرت يف ن�سبة 44 باملائة 
فقد  �لود�ئع  بخ�سو�ش  و 
نامت بن�سبة 88 باملائة  وهذ� 
يدل  فاإمنا  �سيء  على  دل  �إن 
على مدى �إقبال �ملو�طنني �أو  
�ملتعاملني �لإقت�ساديني �سو�ء 
متمولني  �أو  مدخرين  كانو� 
هذ�  خدمات  من  لالإ�ستفادة 
�أن  على  وحر�سهم  �مل�رصف 
�مل�رصفية  معامالتهم  تتم 
و�سو�بط  �أحكام  �إحرت�م  يف 
ح�سبما  �لإ�سالمية  �ل�رصعية 
�لعام  �ملدير  ل�سان  على  جاء 
باجلز�ئر  �ل�سالم  مل�رصف 

نا�رص حيدر .

العدد : 4579/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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املدير العام مل�سرف ال�سالم باجلزائر نا�سر حيدر لـ"الو�سط "

التمويالت بلغت 55 باملائة ،املدخيل 44 باملائة
 و الودائع فاقت 88 باملائة

 . فتح 20فرع مرهونة بتقدم اأ�سغال التهيئة واحل�سول على الرتاخي�ص واملوافقات 

ك�سف املدير العام مل�سرف ال�سالم باجلزائر نا�سر حيدر ، يف ت�سريح �سحفي خ�ص به جريدة »الو�سط » ، 
اأن املديرية العامة مل�سرف ال�سالم اجلزائر  ت�سعى جاهدة لك�سب مكانة مرموقة يف �سوق املال اجلزائرية 
بفتح 20 فرع عرب القطر الوطني وذلك يف حالة احل�سول على الرتاخي�ص الإدارية املعمول بها ، م�سيفا 

يف ذات ال�سياق اأن هذا امل�سرف يعرف يف ال�سنتني الأخريتني منو م�سطر .

ال�سريط احلدودي بربج باجي خمتار/ن.ع.6

اكت�شاف خمباأ يحوي ذخرية ُتقدر بـ)280( طلقة عيار 23 ملم
�لإرهاب  مكافحة  �إطار  يف 
��ستطالعية  دورية  و�إثر 
�ل�رصيط  من  بالقرب 
باجي  بربج  �حلدودي 
خمتار/ن.ع.6، ك�سفت مفرزة 
للجي�ش �لوطني �ل�سعبي، يوم 
02 مار�ش 2018، خمباأ يحوي 
تُقدر  �لذخرية  من  كمية 

بـ)280( طلقة عيار 23 ملم.

بالبويرة  �لرتبية  مدير  ك�سف 
ت�سطري  عن   « بوزيان  مر�د   «
من  خا�سا  برناجما  م�ساحله 
�مل�سجل يف  �لتاأخر  تد�رك  �أجل 
�إ�رص�ب  خلفية  على  �لدرو�ش 
باإ�ستغالل  ولذلك  كناب�ست  نقابة 

وكذ�  و�لثالثاء  �ل�سبت  �أيام 
�لعطلة  من  �لأول  �لأ�سبوع 
�لربيعية و�أ�سار ذ�ت �ملتحدث �أن 
جلان �لتفتي�ش و�ملعاينة �ح�ست 
�ىل  �مليد�نية  خرجاتها  يف 
من  �لرتبوية   �ملوؤ�س�سات  �ستى 

�أ�سبوعني  ومتو�سطات  ثانويات 
ي�سل  مل  �لإ�رص�ب  كون  تاأخر 
بل  كبرية  بن�سبة  �ملوؤ�س�سات  تلك 
�ىل  موؤ�س�سة  من  متفاوتة  بن�سب 
�ل�سياق  ، مطمئنا يف ذ�ت  �أخرى 
�لأمر  هذ�  حول  �لأولياء  جميع 

هذه  وتوج�ش  قلق  �أثار  �لذي 
�لفئة حول م�سري فلذ�ت �أكبادهم 
خا�سة �ملقبلني على �لإمتحانات 

�لر�سمية نهاية �ل�سنة .
اأح�سن مرزوق

مدير الرتبية بالبويرة يك�سف

اأطمئن الأولياء بتدارك كافة الدرو�س ال�شائعة

مورينيتو يلمح اإىل رحيل اإبراهيموفيت�س 
مورينيو  جوزيه  �لربتغايل  �أعرب 
عن  يونايتد  مان�س�سرت  مدرب 
�ل�سويدي  �ملهاجم  باأن  �عتقاده 
زلتان �إبر�هيموفيت�ش �لذي مل يلعب 
لفرتة طويلة ب�سبب �إ�سابة يف �لركبة 

�سيرتك �لنادي يف نهاية �ملو�سم.
�ملثري  �لربتغايل  �ملدرب  وقال 
للجدل يف موؤمتر �سحايف، حت�سري� 
�لتي  و�لع�رصين  �لتا�سعة  للمرحلة 

يختتمها يونايتد، �لثنني، يف �سيافة 
�إىل  »بالن�سبة  بال�ش،  كري�ستال 
�ملو�سم  باأنه  جميعا  نعتقد  زلتان، 
�لأخري له مع يونايتد«وعاد �ل�سويدي 
بعد  نوفمرب  منت�سف  �ملالعب  �إىل 
�أ�سهر وخ�سوعه لعملية  غياب �سبعة 
�إ�سابة  ب�سبب  �ليمنى  �لركبة  يف 
يف  �ل�سليبية  �لأربطة  يف  بتمزق 

�أفريل 2017.

بلدية املعا�سيد بامل�سيلة 

�شكان الزيتون بدون ماء منذ �شهرين
�أ�سحى �لتزود باملاء �ل�رصوب �ل�سغل �ل�ساغل 
ل�سكان منطقة �لزيتون ببلدية �ملعا�سيد �رصق 
�مل�سيلة حيث ي�ستكي �ل�سكان من �نقطاع �ملاء 
�ل�سالح لل�رصب باحلنفيات منذ حو�يل �أكرث من 
�سهرين يف عز �أيام �ل�ستاء رغم �ل�سكاوى �لتي 
رفعوها �إىل �لبلدية لتقدم هذه �لأخرية وعود� 
�آجال جمهولة �ل�سكان �لذين �جتمعو� بنا  �إىل 
�أكدو� لنا �أن �سكان منطقة �لزيتون و�لتي يفوق 
�كرب  باعتبارها  ن�سمة  �ألف   12 �سكانها  عدد 
�لعط�ش  �سبح  ت�سارع  بالبلدية  �سكني  جتمع 
�ت�سلو�  �أنهم  م�سيفا  �سهرين،  من  �أزيد  منذ 
�لنا�ش  تزود  م�سكل  �أن  �إل  بالبلدية  مر�ر� 
�لآن  حلد  ز�ل  ل  لل�رصب  �ل�ساحلة  باملياه 
ب�سبب تعطل �مل�سخات �خلا�سة ب�سخ  قائما 
�ملاء مما ت�سببت يف �أزمة مياه حادة وقد عرب 
من  و��ستيائهم  �سخطهم  عن  �لزيتون  �سكان 
عدم حترك �ملجل�ش �ل�سعبي �لبلدي �جلديد 

فيها  يتخبط  �لتي  �لعط�ش  لزمة  حل  لإيجاد 
لإ�سالح  �إمكانات  وجود  عدم  بحجة  �ل�سكان 
�لرئي�سية  �لبئر  م�ستوى  على  �ملياه  م�سخة 
بلدية  رئي�ش  نائب  مع  �ت�سال  ويف  مبنطقة 
�لأخري  هذ�  �أكد  �سبابحة«  �ملعا�سيد »حممد 
مياه  �أزمة  يعي�سون  فعال  �لزيتون  �سكان  �أن 
�أ�ساب  �لذي  �لعطب  ب�سبب  لل�رصب  �ساحلة 
باملياه  للتزود  �لرئي�سية  �مل�سخات  �إحدى 
م�سري� �إىل �أن �ملجل�ش �لبلدي �سجل �ن�سغال 
�إمكانات  لنعد�م  وبالنظر  �ملنطقة  �سكان 
�لبلدية من �لناحية �ملادية يقول نائب رئي�ش 
لإ�سالح  لإيجاد حل  �سنعمل  �ملعا�سيد  بلدية 
�لو�يل  ملنا�سدة  بال�سكان  دفع  مما  �مل�سخة 
لأجل  �لعاجل  و�لتدخل  مبطلبهم  للتكفل 

ت�سليح م�سخات �ملاء �ملعطلة .
عبدالبا�سط بديار

وايل امل�سيلة يوؤكد 

الأ�شواق اجلوارية لحتواء التجارة الفو�شوية
�أمر و�يل �مل�سيلة »حاج مقد�د » بفتح و��ستغالل 
مبدينة  �ملنجزة  �جلديدة  �جلو�رية  �لأ�سو�ق 
�أم�ش  �أول  �مليد�نية  خرجته  خالل  �مل�سيلة 
لعا�سمة �لولية ملعاينة بع�ش �لهياكل و�ملر�فق 
�لتنفيذية  للهيئة  �لأول  �مل�سوؤول  �لعمومية  
 608 حلي  �جلو�ري  �ل�سوق  تفقد  قد  بالولية 
�نه  �إل  جاهز�  بات  �لذي  �ل�سوق  وهو  م�سكن 
عرف تاأخر� يف فتح �بو�به لعدم �لتحاق �لتجار  
�لأ�سو�ق  باأن  موؤكد�  �لو�يل  رف�سه  ما  وهو 
�جلو�رية ت�سمن تنظيما �أكرث للتجار و�أكد �أي�سا 
�لفو�سوية  �لأ�سو�ق  على  �لق�ساء  يف  �مل�سي 
حيث �أمر و�يل �مل�سيلة رئي�ش بلدية وبالتن�سيق 
�تخاذ  يف  ب�رصوع  �لتجارة  مديرية  م�سالح  مع 
ت�سيري  بخ�سو�ش  و�لتد�بري  �لإجر�ء�ت  كافة 
بالأ�سو�ق  �لأمر  تعلق  �سو�ء  �جلو�رية  �لأ�سو�ق 

بها  �لتجار  �لتحاق  عدم  وعرفت  وزعت  �لتي 
�سمان  �أجل  من  م�سكن   1000 و�سوق   608 منها 
�ست�سحب  م�ساحله  باأن  �لأ�سو�ق،م�سيفا  تنظيم 
يلتحقو�  مل  �لذين  �لأ�سخا�ش  من  �ل�ستفاد�ت 
منحها  وتعيد  �جلو�رية  بالأ�سو�ق  مبحالتهم 
و�يل  و�أو�سح  �آخرين  لأ�سخا�ش  �أخرى  مرة 
�ن م�ساحله  �لإعالم  لو�سائل  �لولية يف حديثه 
للق�ساء على ظاهرة  ��ستعجالية  �تخذت تد�بري 
�مل�سيلة  ولية  بلديات  عرب  �لفو�سوية  �لتجارة 
�لتي �سوهت مناظر �ملدن و�أثرت على �لأن�سطة 
�لتجارية فهذه �حلملة تندرج �سمن �إطار �سيا�سة 
�لفو�سوية  �لتجارة  حماربة  �إىل  �لر�مية  �لدولة 

�لتي غزت �لأحياء و�ل�سو�رع ب�سكل ملفت .    
                                                                                                                             
عبدالبا�سط بديار     

  موقف ...
اأ�سدرته �سركة  اأيام حدد تقرير  منذ 
نوعية  ال�سيرباين   لالأمن  »اأفا�ست« 
ابتكرتها  التي  الهجمات  من  جديدة 
خلتالق  تقوم  معروفة  غري  جهات 
ح�سابات وهمية على �سبكات التوا�سل 
الفاي�سبوك  خ�سو�سا  و  الجتماعي 
روابط  باإر�سال  جمهولون  يقوم  ،اأين 
بعناوين مثرية لكنها يف حقيقة الأمر 
اخل�سو�سية  لنتهاك  ت�سليل  جمرد 

املخزنة  ال�سور  و  البيانات  �سرقة  و 
الذاكرة  م�ستوى  على  اأو  احل�ساب  يف 
الكمبيوتر  جهاز  اأو  للهاتف  الداخلية 
هذه  كون  من  اأفا�ست  تقرير  ينبه   و 
النوع  هذا  وراء  تقف  التي  اجلهة 
ما  ت�ستعمل  الهجمات   من  اخلطري 
»الهند�سة  ب  النت  عامل  يف  يعرف 
الجتماعية« تعتمد التقنية اجلديدة 
على برامج التج�س�ص التي يطلق عليها 

ا�سم »Tempting Cedar«، عن طريق 
ح�سابات مزيفة على »في�ص بوك«.

فهم  و  قراءة  ميكن  م�ستوى  اأي  يف 
خلفيات هذه احلملة، ل �سك اأنها حلقة 
يف �سل�سلة من اخلطوات التي جتعل من 
ندرك  مل  ما  الأول  عدونا  هواتفنا 
معركة  هو  الو�سيلة  هذه  حت�سني  اأن 
على  ارتفاع  ظل  يف  للكثريين  قاتلة 
ق�ساء  يف  التوا�سل  �سبكات  و  الهواتف 

تعج  اجلزائر  ويف  اليومية  احلاجات 
كثري من املواقع باآلف ال�سور التي مت 
وهو  �سرقتها  متت  اأو  خل�سة   التقاطها 
الفعل الذي كان وراء تدمري كثري من 
جرائم  بع�ص  لرتكاب  مربرا  الأ�سر،و 
احل�ص  ن�سر  يف  ...التحدي  ال�سرف 
اأكرب يف  الأمني حاليا لتدارك كوارث 

امل�ستقبل القريب

الهند�شة الجتماعية و الأمن ال�شيرباين

وداد احلاج:

وعائلة  بتمرن��ست  �لأمن  مدير  �إىل 
�لفقيد رئي�ش �أمن د�ئرة عني �سالح 

�أَيَّتَُها  يَا   (  ب�سم �هلل �لرحمان �لرحيم 
َرِبِّك  �إِىَل  �ْرِجِعي  �مْلُْطَمِئنَُّة *  �لنَّْف�ُش 
َفاْدُخِلي يِف ِعبَاِدي  يًَّة *  يًَة َمْر�سِ َر��سِ
َجنَِّتي ( �سدق �هلل �لعظيم  َو�ْدُخِلي   *
�هلل  بق�ساء  ر��سية  خا�سعة  .بقلوب 
�أمن  رئي�ش  وفاة  نباأ  تلقينا  وقدره 
�إبر�هيم  �لعميد  �سالح  عني  د�ئرة 

نتقدم  �جللل  �مل�ساب  وبهذ�  حامد. 
�إىل كافة �أ�رصة �لفقيد،و�إىل كل �أفر�د 
�لأمن باأحر �لتعازي و �أ�سدق م�ساعر 
�لعلي  �سائلني  �لتعاطف،  و  �ملو��ساة 
رحمته  بو��سع  يتغمده  �أن  �لقدير 
عليه  وينعم  جناته،  ف�سيح  وي�سكنه 
بعفوه ور�سو�نه، و�أن يلهم ذويه �ل�سرب 
و �ل�سلو�ن و �إنا هلل و �إنا �إليه ر�جعون.

تعزية 

من املدير اجلهوي جلريدة الو�شط
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