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�ص3

هناك من ي�سعى لتوريط فئة من متقاعدي اجلي�ش

يف حترك منه لإنهاء موجة الحتجاجات التي ي�سنها الأطباء املقيمون 

اأويحيى يقرتح  تخ�سي�ش منحة تن�سيب الأطباء

�ص4

�ص5

 6 اآلف ت�سجيل يف �سيغة األ بي بي  
،عبد الوحيد طمار :

 ت�سليم 3 اآلف وحدة �سكنية 
من �سيغة "عدل" قريبا

لتف�دي تكرار االعتداءات على املن�ش�آت البرتولية 

توا�سل اجناز قواعد ع�سكرية بجوار حقول النفط
  �ص6

�ص6�ص4

 كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية وبالتن�سيق
 مع مديرية التجارة لولية امل�سيلة 

للمطالبة  مبنا�سب عمل بال�سركات 
البرتولية العاملة يف ال�سناعة النفطية 

50 حركة احتجاجية 
 بـــــورقــــلـــــة و اأدرار

  مــــــع بــــــــدايــــــة 
هــــــذا الــــعــــام

يف اإطار التطبيق ال�سارم لتعليمات القائد العام الأعلى للقوات امل�سلحة وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة ، توا�سل موؤ�س�سات مقاولتية متعاقدة مع 
وزارة الدفاع الوطني اإجناز قواعد ع�سكرية بالقرب من املن�ساءات النفطية بجنوب البالد الكبري ، لتفادي تكرار �سيناريو الإعتداءات الإرهابية على املن�ساءات 

النفطية مثلما وقع قبل اأكرث من 04 �سنوات من الأن .

 .     200 األف حماولة 
اخرتاق  ملوقع الت�سجيل 

املخرج ال�سينمائي عمار زغاد 
يتحدث عن فيلمه اجلديد:

»م«  اأول جتــــربــــة 
�سينمــائية لأفـــــالم 

الرعب يف اجلزائر �ص4�ص3

�ص5

 �ص3

�ص4

 �ص4

جتميد اإ�سراب �سبه الطبي

وزير ال�سحة يف حملة 
للم�ساحلة مع الغا�سبني

الربوفي�سور م�سطفى خياطي

تاأخر عملية ت�سليم 27 
مركز ملكافحة ال�سرطان 
قايد �سالح يقف على فعالية 

خمطط الأمن 

50 األــــــــف عــــــــ�ســــكــــــري 
باحلدود مع مايل والنيجر 
لـــتــــاأمـــــني 2600 كــــــلـم

حرية ممار�سة العمل النقابي 
لي�ست مطلقة،نور الدين بدوي :

 ا�ستعـــــمال  القــــــوة �ســـــد 
املحـــــتجني  مـــمــــنـــوع اإل 

للــــــ�ســـــرورة القـــــ�ســــــوى  
ك�سف اأن ال�سلطات الت�سادية باعته ب300 

األف اأورو و 3 �سيارات رباعية الدفع  

تاأجيل ملف خمتطفي 
ال�سياح الأملان بجنايات 

العا�سمة ال�ستئنافية  

بعد ت�سريحات النائب الربملاين جون ل�سال 

 اجلي�ش اجلزائري غ�سة دائمة يف حلق الفرن�سيني



تراجعا  كنابا�ست  نقابة  �سنته  الذي  املفتوح  الإ�رضاب  �سهد 
تراوحت  التي  الأولني  باليومني  مقارنة  الإ�ستجابة  ن�سبة  يف 
فيها الن�سبة ما بني 70 و80 باملائة لترتاجع مع بداية الأ�سبوع 
الأ�ساتذة  بعد عدول عديد  باملائة   60 يقارب  اجلاري اىل ما 
خا�سة يف الطور املتو�سط عن خيار الإ�رضاب الذين اإعتربوا 
التي  ال�سابقة  مطالبه غري وا�سحة ومبهمة عك�س الإ�رضابات 
�سهدت اإلتفافا وا�سعا من طرفهم .وهو الأمر الذي وقفنا عليه 
فباإ�ستثناء  الرتبوية  املوؤ�س�سات  من  عدد  م�ستوى  على  اأم�س 
بع�س الثانويات التي �سلت فيها الدرا�سة ب�سفة �سبه كلية فاإن 
املوؤ�س�سات الرتبوية الخرى �سارت فيها الدرا�سة ب�سكل عادي 
اخرى  اىل  موؤ�س�سة  من  ال�ساتذة  بع�س  اإ�رضاب  ت�سجيل  مع 
اإىل  نداء  التالميذ  اأولياء  جمعيات  ممثلو  وجه  جهتهم  ومن   ,
كافة الأ�رضة الرتبوية من وزارة و�سية و�رضكاء اإجتماعيني اإىل 
�رضورة اأخذ م�سلحة التلميذ فوق كل اإعتبار ومهما م�رضوعية 
على ح�ساب ماليني  تكون  ل  ان  يجب  والإن�سغالت  املطالب 
التالميذ الذين هم ال�سحية الأوىل يف تكرار هذه الإ�رضابات .
�أ.م
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ر�ؤية من الواقع
ي�سكن  �ل�سيطان   ( �لقائل  �ملثل  �أن  يبدو 
�لكر  عملية  على  ينطبق   ) �لتفا�سيل  يف 
و�لفر �لتي بني وز�رة �لرتبية و�لنقابات 
مغادرة  منهم  يطلب  يوم  كل  .فاأبناوؤنا 
يف  و�ملعلمون  �لأ�ساتذة  لن  �ملد�ر�س 
�إ�سر�ب ؟، هل هذ� معقول �أيها �إذ ل �أحد 
يجنب  و�سط  حل  يف  �ل�سادة  �أيها  فكر 
ويعطي  بي�ساء  �سنة  و�لطلبة  �لتالميذ 
�ملتمدر�سون  و�أولهم  حقه  حق  ذي  لكل 
يف  يتنازل  �أن  �أر�د  �حد  ل  �نه  كما   ،
و�لبعيدون  �لأبرياء  �لأطفال  �سبيل 
�حتار  و�لذين   ، �لقائم  �ل�سر�ع  عن 

�أوليائهم يف )�لتغنانت( وتف�سيل �ملطالب 
�لرتبية  م�ستقبل  على  �ل�سخ�سية 
ول  ��ستجابت  �لوز�رة  فال   . و�لتعليم 
�ملنت�سبني  و�ألزمت  هدئت  �لنقابات 
و��ستئناف  �لأق�سام  �إىل  بالرجوع  لها 
جدي  حو�ر  غياب  يف   ، �لتدري�س 
و�لتي  �لقطاع  يعي�سها   �لتي  للم�ساكل 
�سل�سلة  عنها  جنم  مرحلة  وليدة  هي 
�ملفتوحة  و�لإ�سر�بات  �ل�سطر�بات  من 
�خلوف  يف  �حلق  �لتالميذ  ولأولياء   .
�لتفكري  يف  �حلق  لهم  كما   ، �ملجهول  من 
بالقيام باحتجاجات �سد ما يقع و �سياع 

�لق�سية يف تفا�سيل تافهة كان ميكن �أن 
�لهادئ  �حلو�ر  ظل  يف  و�سطا  حال  جتد 
�لطرفان  بتهديد�ت  ولي�س   ، و�ملثمر 
وهو  ميلكونه  ل  حق  على  �ملتنازعان 
�حلق يف �لتعليم و�لتدري�س �لذي يكفله 
كانت  مهما   ، �لقو�نني  وحتميه  �لد�ستور 
�سيدفع  يقع  ،وما  و�لأ�سباب  �لظروف 
وخلق  و�لعنف  �لفو�سى  �إىل  بالتطور�ت 
�لرتبية  ورجال  �لتالميذ  بني  عد�وة 
مع   ، عقباه  يحمد  ل  ما  �إىل  يتطور  قد 
�أن �لوز�رة و�لنقابات ل ميكن لهما �إبقاء 
تفادي  ويجب  عليه  ماهو  على  �لو�سع 

جيل  حياة  من  �ل�سعبة  �ملرحلة  هاته 
�إىل �ل�سارع  باأكمله وجد نف�سه يدفع به 
�سيا�سوية  ح�سابات  ت�سفية  �أجل  من 
يعلمها  لأغر��س  �لو�ساية  مع  ونقابية 
�حلكومة  تبقى  .فكيف  و�خلا�س  �لعام 
مكتوفة �لأيدي �إىل غاية �للحظة وهي 
. و�لوز�رة ل ميكن  �لو�سعية  ترى تلك 
لها �أن تبقى تتفرج دون �لتحرك �ل�سريع 
لن �أبنائنا �ساعو� كما �ساع �لقطاع �لذي 
غلبت عليه �مل�سالح �ل�سخ�سية و�ملطالب 

�لفئوية .
 

ح�سب موقع  "رو�سي�سكايا غازيتا"

اجلزائر و م�سر  حتميان الطائرات مبنظومة رو�سية فريدة يف العامل
الأنظمة  على  الطلب  يزداد 
كبري,  ب�سكل  الرو�سية  الدفاعية 
اإجناز  يف  الكبري  جناحها  بعد 
الآونة  ويف  �سوريا  يف  املهام 
الأخرية ازداد الطلب على اأنظمة 
"بريزيدينت – اإ�س" امل�سوؤولة عن 
�سواريخ  من  املروحيات  حماية 
لها  مثيل  ل  والتي  اجلوي  الدفاع 

يف العامل.
اجلوية  القوات  واأ�سبحت 
على  حت�سل  دولة  اأول  امل�رضية, 
و�سعتها  حيث  املنظومة,  هذه 
مي-17  مروحيات  منت  على 

على  اأي�سا  وظهرت  الرو�سية. 
للطائرات  �سورة  الإنرتنت  �سبكة 
الثقيلة  اجلزائرية  الهليكوبرت 
مي-26تي2,  الأغرا�س  متعددة 
مبنظومة  اأي�سا  جمهزة  وهي 
اإ�س"وتنح�رض   – "بريزيدينت 
"بريزيدنت  منظومة  مهام 
خطورة  اكت�ساف  يف  اإ�س"   –
مقاتلة  قبل  من  الطائرة  اإ�سابة 
م�سادة  مدافع  اأو  �سواريخ  اأو 
الروؤو�س  واإ�سقاط  للطائرات, 
الب�رضية املوجهة ذاتيا لل�سواريخ 
"اأر�س – جو" و"جو – جو", مبا 

فيها روؤو�س التوجيه الذاتي التابعة 
امل�سادة  املنقولة  لل�سواريخ 
الال�سلكي  والإ�سكات  للطائرات, 
الرادارية  للروؤو�س  الإلكرتوين 
توجيه  وحمطات  ذاتيا,  املوجهة 

املدافع امل�سادة للجو.
باكت�ساف  املجموعة  وت�سمح 
والتاأثري  مهاجم  �ساروخ  ومتابعة 
على راأ�سه الب�رضي املوجه ذاتيا 
الليزري امل�سفر متعدد  بالإ�سعاع 
الإيجابي  والت�سوي�س  الأطياف, 
على الراأ�س الراداري املوجه ذاتيا 

وت�سليله لينحرف عن م�ساره.

تراجع ن�سبة اإ�سراب 
الأ�ساتذة بالبويرة

قطاع الرتبية والتوجه نحو الفو�سى والت�سعيد

فاطمة  املتجددة  الطاقات  و  البيئة  وزيرة  �ستقوم 
امل�سيلة  لولية  وتفقد  عمل  بزيارة  زرواطي  الزهراء 
م�ساريع  الوزيرة  تعاين  اأن  يرتقب  حيث  الثالثاء  غدا 
عديدة تابعة لقطاعها وت�ستهل الزيارة بتقدمي عر�س 
حول القطاع علي م�ستوى بلديات الولية و تاأتي هذه 
الزيارات  من  �سل�سلة  اإطار  يف  تندرج  التي  الزيارة 

املكثفة لعمل الوزارة . 
ع.ب

"تعاين  زرواطي  "فاطمة 
قطاع البيئة بامل�سيلة

�حلفنـاوي بن عامـر غــول

والأ�سغال  النقل  وزير  اليوم,  يقوم,  اأن  املنتظر  من 
العمومية "عبد الغني زعالن" بزيارة عمل وتفقد اإىل 
ولية امل�سيلة من اأجل الإطالع عن قرب على عدد من 
من�ساأت وم�ساريع قطاعه �سي�رضف على تد�سني عدد 
تقدم امل�ساريع طور  و كذا معاينة مدى  من املرافق 

الجناز, مبختلف بلديات الولية .
ع.ب

وزير النقل يف امل�سيلة 

حجز اأكرث من 7 
قناطري من الكيف 

و  املعالج  الكيف  من  قناطري  90ر7  حجز  مت 
قبل  من   2017 خالل  مهلو�س  قر�س    6.832
جنوب  وليات  باأمن  الق�سائية  ال�رضطة  م�سالح 
من  الأحد  هذا  ا�ستفيد  ح�سبما  البالد,  غرب 

املفت�س اجلهوي لل�رضطة. 
ق�سية   254 اإطار  يف  احلجز  عمليات  ونفذت 
حيازة ومتاجرة غري �رضعية باملخدرات  و التي 
مثلما  اجلن�سني,  من  �سخ�س   401 فيها  تورط 
اأو�سح عميد اأول لل�رضطة داود حمند �رضيف يف 
ح�سيلة �سنوية لن�ساطات م�سالح الأمن لوليات 

ب�سار و اأدرار و تندوف.
واأبرز امل�سوؤول الأول للمفت�سية اجلهوية لل�رضطة 
--خالل  اأي�سا  للوطن  الغربي  اجلنوب  لناحية 
وممثلي  ال�سحافة  اأمام  احل�سيلة  هذه  تقدمي 
املجتمع املدين-- دور الأمن الوطني بخ�سو�س 
تاأخذ  بداأت  التي  الإلكرتونية  اجلرمية  مكافحة 
اأبعادا خطرية , وذلك ما يوؤ�رض اإليه معاجلة 78 
اجلنوب  اجلرائم عرب  من  النوع  هذا  من  ق�سية 
89ر85  اإىل  ت�سل  اإجناز  بن�سبة  بالوطن,  الغربي 

يف املائة.

تعليق �لو�رد�ت 

توفري 5ر1 مليار مليار دولر �سنويا  
اأكد وزير التجارة ال�سيد حممد بن 
مرادي  اأن الإجراء املتعلق بوقف 
من  املنتجات  من    851 ا�سترياد 

�ساأنه اأن ي�سمح  للجزائر 
بتوفري ما قيمته 5ر1 مليار دولر 

�سنويا.
يف  اأمله   عن  الوزير  اأعرب   و 
�سنويا  دولر  مليار  5ر1  اقت�ساد  
بف�سل تعليق ا�سترياد 851 منتجا 

املنتجات  من   400 �سمنها  من 
قيمته   ما  كلفت  التي  ال�سناعية 
و   2016 �سنة  دولر  مليار   1
الزراعية  املنتجات  من   451
مبخاوف  يتعلق  وفيما  والغذائية 
املخاطر  حول  املتعاملني  بع�س 
ن�ساطاتهم   تعرقل  ان  املحتمل 
بع�س  ا�سترياد  توقيف  ب�سبب 

املنتوجات ) املدخالت( 

تر�مو�ي �سيدي بلعبا�س

حتقيق 33 مليون دج كعائدات خالل �سهر جانفي

باملدينة �جلديدة �سيدي عبد �هلل

تد�سني مقر جديد لالأمن الوطني 

اإنطالق اأ�سغال تهيئة �ساحة بور �سعيد اليوم 
باجلزائر العا�سمة 

بلعبا�س  �سيدي  ترامواي  عائدات  بلغت 
يعادل  ما  املن�رضم  يناير  �سهر  خالل 
"جناح"  يعك�س  ما  وهو  دج  مليون   33
التي  للنقل  الع�رضية  الو�سيلة  هذه 
العام  من  يوليو  يف  اخلدمة  حيز  دخلت 
الأحد  اأم�س  ك�سفه  ح�سبما  املا�سي 
الرئي�س املدير العام ملوؤ�س�سة "�سيرتام" 
امل�سوؤول  ذات  واأو�سح  بواري.  برييك 

بالوحدة  �سحفية  لندوة  تن�سيطه  لدى 
بلعبا�س  �سيدي  لرتامواي  العملياتية 
حققها  التي  العائدات  هذه  "معدل  اأن 
الأول  يعد  بلعبا�س  �سيدي  ترامواي 
خالل  الوطني  امل�ستوى  على  نوعه  من 
لبذل  يدفع  اأمر م�سجع  واحد وهو  �سهر 
نوعية  لتقدمي خدمة  اجلهد  من  املزيد 

مل�ستعملي هذه الو�سيلة للنقل".

مت اأم�س الأحد تد�سني مقر اأمن ح�رضي 
جديد باملدينة اجلديدة �سيدي عبد اهلل 
باجلزائر العا�سمة, ح�سب ما اأورده بيان 

للمديرية العامة لالمن الوطني.

طرف  من  املقر  هذا  تد�سني  جرى  و 
عبد  واملدينة  والعمران  ال�سكن  وزير 
لالأمن  العام  املدير  رفقة  الوحيد طمار 
الغني هامل بح�سور  اللواء عبد  الوطني 

وزير ال�سباب والريا�سة الهادي ولد علي 
على  زوخ  القادر  عبد  اجلزائر  وايل  و 
من  توزيع ح�سة جديدة  مرا�سم  هام�س 

�سكنات البيع باليجار "عدل". 

اأ�سغال  العا�سمة  باجلزائر  الأحد  اأم�س  انطلقت 
الوجه  اإعادة  اأجل  من  �سعيد,  بور  �ساحة  تهيئة 

على  واحلفاظ   التاريخية,  لل�ساحة  الأ�سلي 
الهند�سية,  خ�سو�سيتها  و  املعماري  منطها 

ح�سب ما اأفاد به رئي�س بلدية اجلزائر الو�سطى 
عبد احلكيم بطا�س.



24 �ساعةالإثنني 05 فيفري 2018 املوافـق لـ17 جمادى الأول  1439ه 3
بعد ت�سريحات النائب الربملاين جون ل�سال 

 اجلي�ش اجلزائري غ�سة دائمة يف حلق الفرن�سيني

ع�سام بوربيع   

جون  الفرن�سي  الربملاين  النائب 
اجلزائر  ملف  طرح  الذي  ا�سالن 
اجلمعية  منرب  على  جمددا 
خالل   ،  « الربملان   « الفرن�سية 
بتاريخ  جرت  مناق�سة  جل�سة 
ت�ساءل  حيث   ، اجلاري  31جانفي 
ال�سال  جون  الفرن�سي  النائب 
للرئا�سيات  ال�سابق  واملر�سح   ،
م�ستقبل  و  واقع  عن  الفرن�سية 
العالقة بني باري�س و اجلزائر ، يف 
�سوؤال وجهه للوزير االأول الفرن�سي 
، دعاه اإىل تقدمي تو�سيحات حول 
،مع  اجلزائر  يف  الو�سع  تطورات 
تزايد احلديث عن الو�سع ال�سحي 

للرئي�س عبد العزيز بوتفليقة .
وجود  الفرن�سي  النائب  وزعم 
و  بوتفليقة  الرئي�س  بني  اتفاق 
اجلي�س ، بعد و�سول بوتفليقة اىل 
االتفاق  ويق�سي   ،1999 يف  احلكم 
اىل  اجلزائر  يف  احلكم  يوؤول  اأن 

حكم  فرتة  نهاية  بعد  الع�سكر 
مزاعمه  اىل  م�سيفا   ، بوتفليقة 
ت�سلل  هو  املخاوف  يثري  ما  اأن 
داخل  املت�سدد  االإ�سالمي  التيار 
املوؤ�س�سة الع�سكرية ، ا�ستنادا اىل 

اأقوال بع�س املراقبني .
ومل يتوقف هذا النائب عند هذا يف 
خو�سه يف امللف اجلزائري ، وقال 
االقت�سادي  ال�سيا�سي  الو�سع  اأن 
للجزائر �سعب ، متوقعا اأن يزداد 
الو�سع �سوءا اإذا ما وقعت اجلزائر 
و�سيكون   ، اأمينة  غري  اأيادي  بني 
فرن�سا  على  عواقب  االأمر  لهذا 
يزعم خالل حديثه عن  وجريانها 
ملف الهجرة حيث �سيمكن ح�سبه 
اأن ي�سهد البحر املتو�سط موجات 
اجلزائر  من  القادمني  للمهاجرين 
ب�سكل مل يعرف له مثيل يقول هذا 

النائب.
ورغم اأن الوزيرة املكلفة بال�سوؤون 
اخلارجية  وزارة  يف  االأوروبية 
ردها  يف  لوازو  ناتايل  الفرن�سية 

مل  النائب  هذا  ت�ساوؤالت  على 
على  توافقه  ولو  طرحها  يف  ت�رس 
 « يثار  ما  كل  باأن   « وقال  تكهناته 
هي تكهنات مبنية على افرتا�سات 
حدوث  م�ستبعدة   ، حمتملة  غري 
اجلزائر  يف  �سيا�سية  ا�سطرابات 
و   ، النائب  هذا  اإليه  ماذهب  مثل 
البلدين  بني  العالقات  اأن  اأ�سافت 
متعددة ، ومنها ما يتعلق مبكافحة 
اأن  قبل   ، التطرف  و  االإرهاب 
دفعت  قد  اجلزائر  باإن  ت�سيف 
�سيبل  يف  باه�سا  ثمنا  اجلزائر 
مكافحة االإرهاب يف الت�سعينات ، 
االإرهاب  باأن املعركة �سد  وقالت 
م�سرتكة  معركة  هي  التطرف  و 
على  الوزيرة  بذلك  وحتدثت   .
البلدين  بني  العالقات  م�ستقبل 
تطورات جديدة يف  �ست�سهد  التي 
خالل  من   ، االقت�سادية  امل�سائل 
اال�ستثمارات  و  �رساكة  م�ساريع 
املتبادلة ، وغريها من الت�سهيالت 

يف جمال حرية التنقل .

كالم  اأن  ورغم  هذا  كل  ظل  يف 
ال�سيا�سي  و  االإيجابي  الوزيرة 
،على  اجلزائر  اجتاه  الدبلوما�سي 
عك�س كالم النائب الفرن�سي جون 
ال�سان الذي يحمل يف طياته الكثري 
الفوبيا  وت�سويق  االإ�ستئ�سالية  من 
كالمه  يخرج  ال  حيث   ، املعروفة 
للح�سول  اأكرث  ال�سغط  نطاق  عن 
دائما  عودتنا  ما  وهو  االأكرث  على 

عليه االأو�ساط الفرن�سية .
تيبحرين  ملف  حتر�سات  ولعل 
مرة  كل  يف  فرن�سا  كانت  الذي 
اجلي�س  و  اجلزائر  على  به  تلوح 
اجلزائري من اجل يل الذراع اأكرث 
يف كل مفاو�سات كانت اقت�سادية 
او �سيا�سية اأو غريها ، اأ�سبح �سيئا 
االأو�ساط  من  الكثري  لدى  معروفا 
جاء  التدخل  اأن  رغم  الفرن�سية 
من  ولي�س  برملاين  نائب  من 
ال  ذلك  اأن  ولو  حكومي  طرف 
النظامي  العرف  كثريا يف  يختلف 

و احلكمي للدول .

عن  النائب  هذا  يتحدث  فعندما 
املت�سدد  االإ�سالمي  التيار  ت�سلل 
داخل املوؤ�س�سة الع�سكرية م�ستندا 
اىل اأقوال بع�س املراقبني ، فيبدو 
تنا�سوا   « »املراقبني  هوؤالء  اأن 
يوؤديها  التي  احلديدية  القب�سة 
االإرهاب  مكافحة  يف  اجلي�س 
،و  عليها  املح�سل  النتائج  و 
اجلزائري  اجلي�س  اأن  تنا�سوا 
االتهامات  هذه  كل  عن  بعيدا 
املت�سدد  االإ�سالمي  التيار  بت�سلل 
ال�سعب  عاناه  ما  خا�سة   ، داخله 
يف  �سيان  اجلزائري  اجلي�س  و 
الدرو�س  و  الت�سعينات  مرحلة 
احرتافيا  جي�سا  منه  جعلت  التي 
اأ�سبحت الدول االأجنبية ت�ستفيد 
من خرباته يف مكافحة االإرهاب 
و مكافحة املتطرفني اأنف�سهم .

ينفي  املوجود  الواقع  اأن  كما 
اأية من القيادات ع�سكرية  وجود 
يف اجلزائر اأو حتى من القيادات 
ينطبق عليها مثل هذه  الب�سيطة 

هي  بل   ، املغر�سة  االتهامات 
البعد،ال�سيما  كل  عنها  بعيدة 
هاما  بعدا  اجلي�س  اأخد  بعدما 
يف حماربة كل اأ�سكال التطرف و 
حتى عدم الدخول يف احل�سابات 
االإيديولوجية ،جعلت دوره مركزا 
االإرهاب  جذور  ا�ستئ�سال  على 
الذي  االإرهاب  مكافحة  و   ،
اإىل املحاربة  انتقل من امليدان 
هذا  اأن  يوؤكد  مما   ، الفكرية 
اأ�سبح  من  هو  باتهاماته  النائب 
الواقع  يعرف  ال  و  الزمن  خارج 

اجلزائري .
تنتقل  متى  املطروح  ال�سوؤال  و 
�سيا�سية  من  الفرن�سية  االأو�ساط 
االتهامات  و  بامللفات  ال�سغط 
اىل  الزائدة  الفوبيا  و  امللفقة 
تعاون  اأبواب  اإيجاد  اىل  ال�سعي 
 ، املجاالت  خمتلف  يف  اأكرث 
و  ال�سيقة  احل�سابات  عن  بعيدا 
عانت  الذي  االإ�ستئ�سايل  الفكر 

منه اجلزائر طويال ؟.

عودتنا فرن�سا ويف كل مرة تكون اجلزائر مقبلة على موعد �سيا�سي هام اأو اقت�سادي ، باإطالق حتر�ساتها و�سمومها اإزاء اجلي�ش اجلزائري الذي كان على مدار الع�سرات ال�سنوات 
الأخرية حمل م�ساومة من الأو�ساط الفرن�سية عرب خمتلف اأذرعها ، حيث جاء التحر�ش الأخري هذه املرة من طرف النائب الربملاين جون ل�سال خالل اجلمعية الربملانية 

الفرن�سية والذي يزعم خالله تخوفه عن ت�سلل التيار الإ�سالمي املت�سدد داخل املوؤ�س�سة الع�سكرية ، وهي دائما التهامات التي األفناها من الطرف الفرن�سي خالل كل موعد هام 
للي الذراع وتقدمي تنازلت اأكرث و ال�سغط من اأجل م�ساحلها مثلما يحدث يف ق�سية ملف تبحريين الذي ل طاملا ا�ستعملته فرن�سا لل�سغط على اجلزائر يف كل ملف .

قايد �سالح يحذر من مترنا�ست

هناك من ي�سعى لتوريط فئة من املتقاعدين يف ح�سابات ال تهمهم

اأق�سى  من  ا�ستهلت  الزيارة 
احلدود اجلنوبية للبالد بتفقد 
القطاع  وحدات   وتفتي�س 
خمتار،  باجي  برج  العملياتي 
اللواء  رفقة  الفريق  كان  اأين 
الناحية  قائد  �سواب،  مفتاح 
مع  لقاء  ال�ساد�سة  الع�سكرية 

اأفراد هذه الوحدات.
مرا�سم  الفريق،بعد  األقى  و 
كلمة  اال�ستقبال،باملنا�سبة 
جميع  اإىل  بثت  توجيهية 
تقنية  عرب  الناحية،  وحدات 
فيها  حيا  بعد،  عن  التحا�رس 
واملثابرة  امل�سنية  اجلهود 
هذه  اأفراد  يبذلها  التي 
وفعليا  ميدانيا  الوحدات 
ولبالدهم  ل�سعبهم  منهم  وفاء 
تعك�س  جهود  وهي  اجلزائر، 
الفداء  بقيم  الت�سبع  مدى 
والت�سحية واالإميان ب�سخامة 
الدور املنوط بهم مهما كانت 

الظروف واالأحوال.
» اإن روؤيتنا يف اجلي�س الوطني 
ال�سعبي، �سليل جي�س التحرير 
الوطني، لي�ست حمدودة االأفق 
والطموح بل حمددة االأهداف 
ال  روؤية  والغايات،  واملرامي 
�سبيال،  اإليها  امل�ستحيل  يجد 
ولي�س  امليدان  ب�سهادة  وهذا 
منطلقها  الأن  الل�سان،  بقول 
من  حتمل  ما  بكل  اجلزائر، 
وطني  وتاريخ  خالدة  قيم 
ومنتهاها  وعريق،  زاخر 
ي�ستحقه  ما  بكل  اجلزائر، 
املقام  رفعة  من  م�ستقبلها 

وجمده، فالأجل ذلك ح�سدت 
كافة  تفعيل  ومت  الطاقات 
القدرات املتاحة، ومت توفري 
واالإمكانيات  الو�سائل  كل 
جتميع  بالتايل  ومت  املمكنة، 
كل عنا�رس القوة التي جعلت 
وهو  اإال  بنا،  يوم مير  كل  من 
جديدة،  مكا�سب  معه  يحمل 
وت�سهد  توؤكد م�ستوى اجلدية 
الذي  احلر�س  مدى  على 
للجي�س  العليا  القيادة  توليه 
على  ال�سعبي،  الوطني 
االأهداف  من  املرجو  بلوغ 
العناية  بف�سل  امل�سطرة 
والتوجيهات  املتوا�سلة 
انفكت  ما  التي  الر�سيدة، 
من  امل�سلحة،  قواتنا  تلقاها 
رئي�س  ال�سيد  فخامة  قبل 
االأعلى  القائد  اجلمهورية 
وزير  امل�سلحة،  للقوات 
الدفاع الوطني، وهو ما جعل 
جي�سنا  مكونات  كافة  من 
حقيقية،  نحل  بخلية  �سبيهة 
يف جمال الكد واجلد، والعمل 
واالإ�رسار  واملثابر  الواعي 

على حتقيق النجاح.«   
الوفاء  اأن  الفريق،على  اأكد  و 
ال�سهداء  قوافل  لت�سحيات 
والتم�سك  ال�سنني،  مر  على 
التحريرية  الثورة  بقيم 
بال�رسورة  يقت�سي  املباركة، 
للم�سلحة  الوالء  كل  الوالء، 
العليا للجزائر و�سعبها، وعدم 
اإىل  ي�سعى  وراء من  االن�سياق 
املتقاعدين  من  فئة  توريط 

م�سلحتهم  التخدم  اأمور  يف 
وال م�سلحة بالدهم: 

ويف  التفاين،  هذا  ظل  »ويف 
االإخال�س،  هذا  خ�سم 
الوطن،  بحب  دوما  امل�سفوع 
الوطني  اجلي�س  يوا�سل 
�سديد،  بحر�س  ال�سعبي، 
الذي  العملي  نهجه  م�سار 
تـنـبـثـق قيمه من ر�سيد ثورتنا 
تاريخنا  ومن  التحريرية 
بالوفاء  الزاخر  الوطني 
مل�سلحتها  وبالوالء  للجزائر، 
العليا و�سورتها النا�سعة التي 

تبقى دوما فوق كل اعتبار.
يتعني  التي  االأخالقيات  هذه 
احلر�س  عمادها  يكون  اأن 
ال�سمعة  هذه  حفظ    على 
امتدادا  تعترب  التي  النا�سعة، 
ر�سمها  التي  لتلك  طبيعيا 
دمهم،  من  بحروف  ال�سهداء 
يحق  ال  التي  ال�سورة  هذه 
اإليها  ي�سيء  اأن  كان  الأي 
االأ�سكال،   من  �سكل  باأي 
اجلزائر  م�سلحة  من  فهل 
االأطراف  بع�س  تعمل  اأن 
على  �سمري  وال  ح�س  دون 
املتقاعدين  بع�س  توريط 
وتوظيفهم الأغرا�س ال تخدم 
م�سلحة  وال  م�سلحتهم  بتاتا 
التي  االأطراف  هذه  وطنهم. 
ت�سعى من خالل بع�س االأقالم 
الربيئة  غري  النوايا  ذوي  من 
الرامي  مبتغاها،  بلوغ  اإىل 
ا�سمه  وطن  اإىل  االإ�ساءة  اإىل 
دوما،  تبقى  التي  اجلزائر، 

رغما عنهم، ت�سمو بها همتها 
كافة  وك�سب  مواجهة  اإىل 
املزيد  وحتقيق  التحديات 
الذي  واال�ستقرار  االأمن  من 
م�سوارها  موا�سلة  لها  يكفل 
من  اإن  الطموح.  التنموي 
يغرر بهذه االأقالم يقول قايد 
�سالح وين�سف يف هذه االأبواق 
من  اإليه  يرمي  ما  جيدا  يعي 
من  يريد  مغر�سة،  اأهداف 
االإ�ساءة  يائ�سا،  خاللها، 
يعرفها  التي  التحوالت  لعمق 
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س 
متنا�سيا، بل، متجاهال اأنه ال 
ميكن تغليط من يوؤمن اإميانا 
املواطن  باأن  مببداأ  قاطعا 
واملخل�س  والواعي  ال�سالح 
وال�سادق، هو من ي�ساأل نف�سه 
قبل  للوطن؟  قدم  ماذا  دوما، 
اأن ي�ساأل ماذا قدم له الوطن.« 
ويف ختام اللقاء ُف�سح املجال 
للتعبري  الناحية  اأفراد  اأمام 
عن ان�سغاالتهم واهتماماتهم، 
والذين اأكدوا جمددا التزامهم 
املحدود  وغري  الدائم 
من  الوطنية  احلدود  حلماية 
واالأخطار  التهديدات  كل 

وال�رسور واالآفات.
ع.ب 

قايد �سالح يقف على فعالية خمطط الأمن 

50 األف ع�سكري باحلدود مع مايل 
والنيجر لتاأمني 2600 كلم

االأمن  بخبايا  عارفون   ربط 
الزيارات  ال�ساحل االفريقي  بدول 
وزير  لنائب  املكثفة  امليدانية 
هيئة  وقائد  الوطني  الدفاع 
الوطني  للجي�س  العامة  االأركان 
�سالح  قايد  اأحمد  ال�سعبي 
باجلنوب  الع�سكرية  للنواحي 
�سالح  قايد  اأحمد  الفريق  الكبري 
�سناع  لدى  ال�سديد  باحل�رس    ،
ملتابعة  البالد  يف  االأمني  القرار 
وامل�ستجدات  التطورات  جميع 
للتعاطي  اجلوار  بدول  االأمنية 
�رسورة  تقت�سيه  ما  وفق  معها 
و  اأم�س  يوم  من  بداية  قام   . ذلك 
نائب  كاملة  اأيام  اأربعة  مدار  على 
هيئة  وقائد  الوطني  الدفاع  وزير 
الوطني  للجي�س  العامة  االأركان 
قايد  اأحمد  االأول  الفريق  ال�سعبي 
الع�سكرية  القوات  مبعاينة  �سالح 
املوجودة يف احلدود اجلنوبية يف 
 ، ح�سا�س  اأمني  و  �سيا�سي  ظرف 
الوطني  اجلي�س  قائد  حذر  حيث 
ال�سعبي عدة مرات خالل الزيارات 
الع�سكرية  للنواحي  املتتالية 
مغبة  الت�ساهل  من  اجلنوبية 
االإرهابية  اجلماعات  بقايا  مع 
باجلزائر واملجموعات  االإرهابية 
مايل  و�سمال  ليبيا  يف  اخلطرية 
اأمني  م�سدر  به  اأفاد  وح�سبما   .
»الو�سط  جلريدة  امل�ستوى  رفيع 
» ، فاإن  زيارة العمل والتفقد التي 
الوطني  الدفاع  وزير  نائب  تقود 
وقائد هيئة االأركان العامة للجي�س 
االأول  الفريق  ال�سعبي  الوطني 
احمد قايد �سالح للحدود اجلنوبية 
الغاية منها الوقوف على اجلاهزية 
الكتائب  و  النواحي  لقادة  القتالية 

الدرك  ووحدات   الع�سكرية 
احلدود  حر�س  وعنا�رس  الوطني 
االإجمايل  تعدادها  يتجاوز  التي 
ت�سخريهم  مت  ع�سكري  األف   50
ال�رسيط  �سابق  لتغطية  وقت  يف 
على  املمتد  مايل  مع  احلدودي 
م�سافة 1300 كلم مع دولة مايل  و 
،من  النيجر  دولة   مع  كلم   1000
اأجل الت�سدي للتحركات امل�سبوهة 
للجماعة االإرهابية خا�سة ما تعلق 
االإ�سالم  جماعة  ن�رسة  بن�ساط 
االإرهابي  مايل  بقيادة  ب�سمال 
اخلطري اإياد غايل و جماعة تنظيم 
االإرهابي  بقيادة  بالنيجر  داع�س 
اأبو الواليد ال�سحراوي الذي ان�سق 
.  وتتزامن  املرابطني  كتيبة  عن 
الزيارات امليدانية املكثفة لقايد 
�سالح لل�رسيط احلدودي اجلنوبي 
الفرن�سية  القوات  عجز  مع   ،
االأمم  وقوات  املايل  واجلي�س 
املتحدة يف الت�سدي لتنامي نفوذ 
وقوة اجلماعات االإرهابية بال�ساحل 
االإفريقي و منطقة املغرب العربي 
قدرة  عن   2017 عام  يف  اثبت  التي 
وا�سعة  عمليات  تنفيذ  على  كبرية 
خمتلفة.  و  اهداف  النطاق  �سد 
ب�سمال  النزاع  مناطق  اأن  معلوم 
مايل و النيجر بني القوات النظامية 
لي�ست  االإرهابية  واجلماعات 
باجلنوب  النفط  حقول  عن  بعيدة 
امل�سادر  ذات  ،وبررت  الكبري 
العليا  الع�سكرية  ال�سلطات  تركيز 
الع�سكريتني  الناحيتني  على  بالبالد 
ورقلة  بواليتي  ال�ساد�سة  و  الرابعة 
يف  ثقلهما  ملركز  نظرا  ومترنا�ست 

االأمن الوطني .
اأحمد باحلاج 

�سرع اأم�ش الفريق اأحمد قايد �سالح ، نائب وزير الدفاع الوطني ، رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�سعبي ابتداء من اأم�ش الأحد بزيارة عمل 
وتفتي�ش اإىل قطاعات ووحدات الناحية الع�سكرية ال�ساد�سة بتمرنا�ست ، وذلك يف اإطار التفقد الدوري للوحدات الع�سكرية املرابطة على 
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املدينة  و  العمران  و  ال�سكن  وزير  ك�سف 
اآالف   3 ت�سليم ح�سة  الوحيد  طمار  عبد 
يف  »عدل«  �سيغة  من  �سكنية  وحدة 
عمليات  ،م�سريا  اأن  املقبلة  االأ�سابيع 
متوا�سلة  عدل  �سكنات  مفاتيح  ت�سليم 
اأن  ،مفيدا  لربنامج  الرئي�س  جت�سيدا 
الرتقوي  �سيغة  يف  الت�سجيل  موقع  اأن 
من  اخرتاقات  عدة  العمومي lpp عرف 
قبل اجلزائريني م�سريا اإىل اأنه مت ت�سجيل 

200 األف حماولة اخرتاق للموقع .
قام  اأم�س وزير ال�سكن والعمران واملدينة 
عبد الوحيد متار، رفقة كل من وايل والية 
اجلزائر، عبد القادر زوخ، واملدير العام 
ووزير  هامل،  الغاين  عبد  الوطني  للأمن 
علي،  ولد  الهادي  والريا�سة  ال�سباب 
باالإ�رشاف على توزيع مفاتيح 2700 �سقة 
اهلل  عبد  �سيدي  اجلديدة  باملدينة  عدل 
مكتتبي  العملية  خ�ست  حيث  بالعا�سمة 
�سيغة عدل 1 امل�سجلني يف �سنتي 2001 
و2002، ويف ذات ال�سدد ك�سف الوزير ان 
هذه العملية  �ستتبعها عملية اأخرى خلل 
�سهر مار�س القادم �ست�سمل 3000 وحدة 
بنف�س املوقع والتي هي يف طور االنتهاء 
بالربط يف ال�سبكات املختلفة يف �سيدي 

عبد اهلل.
واأ�ساف الوزير اأنه مل يتم الو�سول لتهئية 
كل املرافق واالأولوية للموؤ�س�سات الرتبوية 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  كل  واأن  خا�سة 

�ستنجز قبل الدخول املدر�سي 2018.
ويف �سياق ذي �سلة، اأكد ذات املتحدث، 
للتكفل  خا�س  مكتب  فتح  �سيتم  اأنه 
ونقل  اجلدد  املكتتبني  بان�سغاالت 
ال�سكنات  يف  ان�سغاالتهم  اأو  ملحظاتهم 

اجلديدة يف هذا احلي.

اخرتاقات  حماولة  األف   200
ملوقع ت�سجيل �سكنات األ بي 

بي 
 

ال�سكن  ك�سف  وزير  اأخر  �سياق  ويف 
اأن  طمار،  الوحيد  عبد  والعمران 
الرتقوي  �سيغة  يف  الت�سجيل  موقع 
من  اإخرتاقات  عدة  العمومي lpp عرف 
ت�سجيل  مت  اأنه  اجلزائريني،مو�سحا  قبل 
من  للموقع  اإخرتاق  حماولة  األف   200
ال  باجلزائر  املقيمني  اأن  غري  اجلزائر، 
ان  طمار  وقال  للموقع،  الولوج  ميكنهم 

املوقع متاح فقط للأجانب املقيمني يف 
التلعب  لتفادي  باخلارج  الدول  خمتلف 
يف الت�سجيل بهذه ال�سيغة. م�سريا انه مت 
ت�سجيل حماولة اإخرتاق اأكرث من 25 هاكر 

للموقع من كندا.

 6 اآالف ت�سجيل يف 
�سيغة األ بي بي  

االأول  اأفاد  امل�سوؤول  اأخرى  جهة  من 
من  اأكرث  اإح�ساء  مت  اأنه   ، القطاع  يف 
الرتقوي  �سيغة  يف  ت�سجيل  اآالف   6
العمومي LPP من خمتلف الدول م�سريا 
وزارة  مع  بالتعاون  تتم  العملية  اأن  اإىل 
التحقق  اأجل  من  والقن�سليات  اخلارجية 
تنظيم  اأن  م�سيفا  امل�سجلني  هوية  من 
واملالية  التقنية  الناحية  من  مت  العملية 
ومت  ال�سعبة،  بالعملة  تكون  والدفعات 
بعد  والت�سجيل عن  االإجراءات  توفري كل 
بعد وهو  الت�سجيل يكون عن  واأن  خا�سة 
تخ�سي�س  ومت  اجلزائر،  يف  ممكن  غري 

2000 وحدة �سكنية كمرحلة اأوىل.
اإميان لوا�س

6 اآالف ت�سجيل يف �سيغة األ بي بي  ،عبد الوحيد طمار :

 200 األف حماولة اخرتاق ملوقع الت�سجيل 

ت�صليم 3 �آالف وحدة �صكنية من �صيغة »عدل« قريبا

24 �صاعةاالإثنني 05 فيفري 2018 املوافـق لـ17 جمادى االأول  1439ه 4
جتميد اإ�سراب �سبه الطبي وال�سعي ملرا�ساة االأطباء املقيمني

وزير �ل�صحة يف حملة للم�صاحلة مع �لغا�صبني
عمد وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات خمتار ح�سبالوي، اأم�س، اإىل �سيا�سة »�سعرة معاوية«، مع االأطباء املقيمني، بعد جفاء 
طبع العالقة كلف �سل امل�ست�سفيات طيلة 3 اأ�سهر، حيث ح�سر الوزير اأ�سغال االجتماع الثالث للجنة القطاعية املكلفة بدرا�سة ملفات 

االأطباء املقيمني ليجتمع على طاولة واحدة مع ممثلي االأطباء امل�سربني، لتفادي االإ�سطراب الذي طبع اجتماع االأربعاء الفارط، اأين 
غادر ممثلو االأطباء االجتماع، يف ظل غياب الوزير الذي كان اآنذاك خارج الوطن.

�سارة بومعزة 

التاأكيد  على  ح�سبلوي  حر�س   كما 
�ستعمد  طريق  ورقة  اأعدت  اللجنة  اأن 
موؤكدا  امل�رشبني،  مع  ملناق�سته 
قرار  عن  التخلي  �رشورة  عليهم 
يق�سي  الذي  االإ�رشاب  يف  الت�سعيد 
اإعلء  اأهمية  على  مركزا  الـ3،  �سهره 
جلاأ  جهتهم  من  املري�س.  م�سلحة 
التوا�سل  مواقع  اإىل  املقيمون  االأطباء 
�سعار  من  متخذين  االجتماعي، 
حالة  من  لنح�سن  اإ�رشاب  يف  »نحن 
بينهم  التنابز  على  للرد  م�ست�سفياتنا«، 
املري�س  اتخاذ  حول  الو�ساية  وبني 
التي  اال�سطرابات  �سمن  كرهني 
ي�سهدها القطاع، حيث عمدوا لرتكيب 
مطالبهم،  خلله  من  يو�سحون  فيديو 

االأوىل  بالدرجة  موجها  جتعله  ب�سورة 
من  عربه  يدعونه  حيث  للمواطنني، 
حت�سني  اأجل  من  ال�سوت  توحيد  اأجل 
مقرين  امل�ست�سفيات،  وواقع  م�ستوى 
امل�ست�سفيات  بني  ما  التنقل  ب�سعوبة 
املري�س  ليفاجاأ  الكربى،  لتلك  و�سوال 
اأن  مو�سحني  االإمكانيات،  بغياب 
النقطة توحد ما بني الطرفني »مر�سى 
بهم  الدفع  �سيا�سة  بدل  واأطباء«، 
على  يتعني  حني  يف  الهجرة،  باجتاه 
حمليا  الظروف  حت�سني  ال�سلطات 
للمر�سى،  االأف�سل  تقدمي  اأجل  من 
اأنهم  معتربين  امل�سوؤولني،  مهاجمني 
اأمام  الطبيب  �سورة  لت�سويه  ي�سعون 
على  االإ�ساعات  مبختلف  املر�سى 
مطالبهم  من  تداوله  مت  ما  راأ�سها 
مليون  لـ60  للجنوب  التنقل  قيمة  برفع 

�سنتيم، م�سعدين �سد امل�سوؤولني بفتح 
باخلارج، داعني املر�سى  العلج  ملف 
جتاوز  اأجل  من  معهم  ال�سف  لتوحيد 
النقائ�س، موؤكدين اأن ال�سبب االأ�سا�سي 
وراء ال�سعف ال�سائد، م�ستدلني بنجاح 
عند  باجلزائر  املكونني  االأطباء 
على  باخلارج،  لهم  االإمكانيات  توفري 
واإجنازاته  زروقي  ب�سري  اجلراح  غرار 
بالدمنارك. كما عمدوا لتاأكيد مطالبهم 
وتو�سيحها بداية من اخلدمة الع�سكرية 
التي يطالبون با�ستفادتهم من االإعفاء، 
بعد  خا�سة  املواطنني  جل  غرار  على 
يف  بح�سبهم،  الع�ساة  مع  ت�سنيفهم 
ميار�سون  ال  اأدائها  خلل  اأنه  حني 
راتب  مع  مهارات  من  تعلمونه  ما 
بخ�سو�س  اأما  دج.  بـ12000  �سهري 
مطالبهم  فاأرجعوا  املدنية  اخلدمة 

االإمكانيات  �سعف  اإىل  بخ�سو�سها 
�رشورة  مع  واملخابر،  واالأدوات 
توفري االأمن يف ظل جملة االعتداءات 
امل�ست�سفيات،  م�ستوى  على  احلا�سلة 
اأن  حني  يف  وظيفي،  �سكن  دون  وحتى 
اأ�سهر،   9 اإىل   6 من  تتاأخر  الرواتب 
تن�سحب  امله�سومة  احلقوق  ونف�س 
من  حمرومات  كونهن  الطبيبات  على 
التي  ال�سعارات  وهي  االأمومة،  عطلة 
على  االحتجاجية  وقفاتهم  غذت 
با�سا«،  »م�سطفى  م�ست�سفى  م�ستوى 
ثانية  جهة  من  ال�سابقة.  الفرتة  طيلة 
حلحلة  من  ح�سبلوي  م�سالح  متكنت 
مت  حيث  الطبي،  �سبه  مع  االحتقان 
تنظيمه  املزمع  اإ�رشابهم  جتميد 
اللقاء  اأف�سى  اليوم، يف حني  بداية من 
االأخري الذي جمع نقابة �سبه الطبي مع 

الوزارة اإىل حتديد رزنامة عمل للنظر 
يف املطالب املرفوعة، التي �سبق واأن 
غا�سي  لونا�س  النقابة  رئي�س  انتقد 
�سيا�سة  وا�ستعمال  تهمي�سها  ا�ستمرار 
ليك�سف  �سنوات،  منذ  معها،  الت�سويف 
االأ�سبوع اجلاري عن �سل�سلة من احللول 
ح�سبلوي  �سنها  التي  املاراطونية 
غرق  الذي  االإحتقان  حجم  لتدارك 
توجيه  طبعه  والذي  قطاعه،  و�سطه 
تعلق  ما  �سواء  للإدارة  االإتهام  اأ�سابع 
بجانب التجهيز واملعدات، اأو االهتمام 
مبمار�سي واأبناء القطاع للحفاظ على 
ت�سعيد  انتظار  يف  املر�سى،  م�سلحة 
املنتظر  العمومية  ال�سحة  ممار�سي 
دخولهم يف اإ�رشاب يف 14 من فيفري، 
بالتزامن وال�سلل الذي توعد به التكتل 

النقابي.

الربوفي�سور 
م�سطفى خياطي

تاأخر عملية ت�صليم 
27 مركز ملكافحة 
�ل�صرطان تزيد من 

معانات �ملر�صى
 اأكد رئي�س الهيئة الوطنية للوقاية 

وترقية وتطوير البحث الربوفي�سور 
م�سطفى خياطي يوم اأم�س لدى 

نزوله �سيفا على برنامج » �سيف 
ال�سباح« بالقناة االإذاعية االأوىل 

باأن مر�س ال�رشطان يحتل املرتبة 
الثانية من حيث �سبب الوفيات 

حول العامل وكذا اجلزائر، مثنيا 
على التطور امللحوظ الذي 

ت�سهده الهياكل ال�سحية يف الوطن 
املكلفة  مبعاجلة ومتابعة املر�سى 

امل�سابني بالداء، ويف حديثه عن 
م�سببات املر�س اأ�سار املتحدث 

اإىل اأن نوعية الغداء املتناول 
لها انعكا�سات كبرية ت�ساهم 

يف ا�ستفحاله وال �سيما الفواكه 
امل�ستوردة واملغطاة بطبقة من 
املواد احلافظة وكذا االإفراط 

يف ا�ستهلك امل�سادات احليوية 
والتلوث البيئي. وك�سف املتحدث 

عن تواجد اأكرث من 27 مركز 
خا�س مبكافحة ال�رشطان منت�رشة 
عرب ربوع الوطن ت�سهد تاأخر كبري 

يف االإجناز االأمر الذي يزيد من 
معانات املر�سى ويدفعهم للتنقل 

مل�سافات طويلة و�سوال اإىل واليات 
جماورة يف بع�س االأحيان من اأجل 
العلج، منوها يف ذات ال�سياق على 

�رشورة تكوين املورد الب�رشي 
املتخ�س�س يف معاجلة املر�س 

قبل تاريخ ت�سليمها.
يحي عواق

كان يتم مزجه ب« 
الربا�سيتامول« 

�صيدة �إفريقية و 
4 رعايا  �آخرين 

يتاجرون بالهروين 
�ملغ�صو�ش بالعا�صمة

 عاجلت حمكمة اجلنايات 
االإبتدائية بالدار البي�ساء اأم�س 

ملف ع�سابة اإفريقية  من 6 
اأ�سخا�س من بينهم �سيدة تن�سط 
يف جمال بيع الهروين املغ�سو�سة 
التي يتم مزجها مب�سكنات االأالم 

» الربا�سيتامول« و اإعادة بيعها 
على اأ�سا�س اأنها خمدرات خام 
بقيمة6 اأالف دج للغرام الواحد 

مبعدل �سفقة واحدة لكل اأ�سبوع 
يف منطقة بلكور و باب الزوار وهي 

الوقائع التي توبعوا الأجلها بجرم 
املتاجرة باملخدرات من نوع 

»هرويني« يف اإطار جماعة اإجرامية 
منظمة، والتزوير و ا�ستعمل 

املزور يف حمررات اإدارية ر�سمية، 
وانتحال هوية الغري، واالإقامة غري 

ال�رشعية . يف الق�سية التي تعود 
جمرياتها لتاريخ توقيف �سخ�س 

يدعى«ع،عبد الكرمي« ب�سهر جوان 
2016 مبنطقة بلكور وبحوزته كمية 

من املخدرات بعد عملية تر�سد 
طويلة من قبل م�سالح االأمن اإثر 

معلومات وردت بخ�سو�س ن�ساطه 
يف جمال بيع املخدرات مبعية 

رعايا اأفارقة يقيمون بحي الدوم 
وحي اإ�سطنبول بربج الكيفان وهي 

املخدرات التي يتم جلبها من 
اخلارج بطريقة م�سبوهة ، 

ل/منرية

ك�سف اأن ال�سلطات الت�سادية باعته ب300 األف اأورو و 3 �سيارات رباعية الدفع  

تاأجيل ملف خمتطفي �ل�صياح �الأملان بجنايات �لعا�صمة �ال�صتئنافية 
اأجلت حمكمة اجلنايات اال�ستئنافية  
ملف  العا�سمة  ق�ساء  مبجل�س 
»البارا«  اخلطري  االإرهابي 
غ،عمار«  املكنى » املقاتل اأبو جبل« 
حلني  ب�سكرة  والية  من  املنحدر 
ا�ستخراج املتهم الثاين  املدعو »ي، 
بن  حممد« وهو راعي غنم من توارق 
عمليات  عدة  يف  املتورطان   مايل 
اأودت بحياة عدة ع�سكريني  اإرهابية 
يف  امل�ساركة  راأ�سها  على  وعزل 
عملية اختطاف 21 �سائحا اأملانيا و 
�رشاء  �سفقات  عقد  يف  م�ساركتهما 
و  مايل  دولة  ذخرية من  و  اأ�سلحة 
اإبادة  يف  ا�ستعملت  الت�ساد  و  النيجر 
وهي  اجلزائرية  االأرواح  قتل  و 
بجناية  الأجلها  توبعا  التي  اجلرائم 
االنتماء اىل جماعة اإرهابية م�سلحة 
االأ�سلحة  وا�سترياد  واملتاجرة 
تاريخ   . اأجانب  رعايا  واختطاف 
توقيف املتهمان احلاليان بعام 2010 

الت�سادية  ال�سلطات  �سلمتهما  حني 
رف�س  اأن  اجلزائرية ،بعد  لنظريتها 
�سايفي  عمار   « اخلطري  االإرهابي 
غرامات  دفع  من  »البارا«  املكنى   «
الت�سادية  لل�سلطات  كفدية  مالية 
على  اأتابعه  باقي  حق  يف  قام  كما 
حريته  ا�سرتى  الذي  �سهره  راأ�سهم 
الت�سادية ب 300  ال�سلطات  من عند 
رباعية  �سيارات  وثلث  اأورو  األف 
الدفع ، هذا و قد ك�سف املتهم » « 
اأن�سم  اأنه  غ.عمار« خلل ا�ستجوابه 
الهمام«  »اأبو  االإرهابي  جماعة  اإىل 
�سنة 1996 مبا�رشة عقب خروجه من 
ق�سية  يف  متابعته  اثر  على  ال�سجن 
ق�سنطينة  حمكمة  قبل  من  اإرهابية 
وكلف كاأول مهمة باحلرا�سة و الطبخ 
و بعدها مت ت�سليحه و اأ�سندت له عدة 
عمليات اإرهابية من بينها اغتيال 30 
مواطنا يف حاجز مزيف يف ال�سحراء 
واغتيال 06 عمال ب�رشكة �سوناطراك 

، اإ�سافة اإىل م�ساركته �سنة 1997 يف 
ن�سب كمني يف اإحدى املزارع الأربعة 
وهرب  ذبحا  قتلهم  مت  اأ�سخا�س 
اأخرى  مرة  يلتحق  اأن  ،قبل  رابعهم 
بجبال  النا�سطة  الفرقان  كتيبة  اإىل 
بوكحيل وعمل هناك كمخرب كان يزود 
ابوهريرة  املكنى  اجلماعة  قا�سي 
باأ�سماء ملزمني يف اجلي�س ان�سموا 
الحقا للجماعات االإرهاب ،واأ�سندت 
اأخرى وهي �سنع  له بعد ذلك مهمة 
امل�ستعملة  املتفجرات  و  القنابل 
االإرهابية  املجازر  و  العمليات  يف 
بعد  له  اأ�سندت  التي  املهمة  وهي 
من  اإٍرهابيا   25 حلوايل  ان�سمامه 
والقتال  للدعوة  ال�سلفية  اجلماعة 
حتت اإمرة »ابو العبا�س« الذي حاول 
اأمري  على  الق�ساء  االأمر  بادئ  يف 
خلف  اإثر  زوابري«  عنرت   « اجليا 
اأكد  التي  اجلماعة  وهي  جمعهم 
جمازر  عدة  ارتكبت  باأنها  املتهم 

ن�سبوا  االأمن بحيث  يف حق عنا�رش 
اغتيال  ومت  الوطني  للحر�س  كمني 
08 منهم فيما ف�سلوا يف الق�ساء على 
الوطني،  ال�سعبي  اجلي�س  عنا�رش 
تنظيف  �رشكة  مداهمة  متت  كما 
�ساحنة  على  واال�ستيلء  الطرقات 
الطاقة  و�سفائح  �سيارات  و03 
اأثناء  انه  واأ�ساف  هذا  ال�سم�سية، 
 2001 �سنة  موريتانيا  من  عودته 
اأعوان  ا�ستباك م�سلح مع  �سارك يف 
كلفه  كما  اأدرار،  مبنطقة  اجلمارك 
اقتناء  مبهمة  ا  البار  الرزاق  عبد 
اأ�سلحة من النوع الثقيل ومنحه مبلغ 
بحيث  ذلك  اأورو مقابل  األف   200
وحجز  جمركيني   08 بقتل  قاموا 
ال�سجائر  ملهربي  �سلموهما  اثنني 
عملية  يف  املتهم  ذات  �سارك  ،كما 
وحجزهم  االأملان  ال�سياح  اختطاف 
الهجوم  اأن  غري  الطا�سيلي  مبنطقة 
الذي �سنته قوات اجلي�س اجلزائري 

واإتباعه  البارا  جعلت  املنطقة  على 
يفرون ليتم حترير الرهائن ، وبعدها 
تنقل املتهم اإىل النيجر من اأجل �رشاء 
كمية من االأ�سلحة غري انه مت الن�سب 
�سيعقدون �سفقة  كانوا  اأين   ، عليهم 
الذي  ملان  يدعى  مايل  نقيب  مع 
وجمموعة  خرطو�سة   4000 باعهم 
اأكد ذات املتهم  و   ، الر�سا�سات  من 
قبل  من  اعتقاله  مت   2003 بعام  اأنه 
ال�سلطات الت�سادية لعدة �سنوات بعد 
رفقة  وهو  ا�ستباك معهم  يف  دخوله 
جماعة »البارا« وهو اال�ستباك الذي 
املنطقة  اأفراد  من   30 بحياة  اأودى 
متكن  الذي  الوقت  يف  ال�سحراوية 
من  عدد  رفقة  الفرار  من  البارا 
االأخري مبحاولة  هذا  وقام  العنا�رش 
باقي  دون  فقط  �سهره  حترير 
العنا�رش مببلغ 300 األف اأورو وثلث 

�سيارات رباعية الدفع .
ل/منرية 

 كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية وبالتن�سيق
 مع مديرية التجارة لوالية امل�سيلة 

ندوة وطنية حول تطبيق 
 قو�عد �ملناف�صة 

يف �ل�صفقات �لعمومية
ال�سيا�سية  والعلوم  كلية احلقوق  نظمت 
لوالية  التجارة  مديرية  مع  وبالتن�سيق 
تطبيق  حول   وطنية  ندوة   امل�سيلة  
ال�سفقات  يف  املناف�سة  قواعد 
 2018 فيفري   05 يوم  ،وذلك  العمومية 
وح�سب املكلف باالإعلم الدكتور ناجح 
خملوف فاإن هذه املبادرة العلمية تاأتي 
ومثمر  ديناميكي  نقا�س  كمبادرة  
يف  املناف�سة  قواعد  خ�سو�سية  حول 
امل�سهد  �سمن  العمومية  ال�سفقات 
كفاية  ومدى  اجلزائري  االقت�سادي 
ال�سمانات القانونية الإحرتام املناف�سة 
يف ال�سفقات العمومية يف ظل املر�سوم 
الت�سورات  وكذا   ،   247/  15 الرئا�سي 
ظل  يف  املبداأ  هذا  حلماية  اجلديدة 

املر�سوم ال�سابق للذكر .
وملعاجلة االإ�سكالية املطروحة برجمت 
جل�سة �سباحية وور�ستني مهمتني ،حيث 
متحورت املداخلة االفتتاحية ل�ساحبها 
الدكتور : خ�رشي حمزة حول حمدودية 
املناف�سة يف جمال ال�سفقات العمومية 

عبد   : الدكتور  الندوة  مدير  وح�سب   ،
النور مربوك فاإن الندوة ا�ستملت على 
املناف�سة  مبداأ   ، مهمة  خم�سة حماور 
،وقواعد  العمومية  ال�سفقات  يف 
املناف�سة يف املرحلة ال�سابقة للإعلن 
،وقواعد  العمومية  ال�سفقة  عن 
ال�سفقات  منح  اإجراءات  يف  املناف�سة 
املناف�سة  اإدراج حمور قواعد  ،كما مت 
االخري  واملحور  ال�سفقات  منح  بعد 
حول املنازعات املتعلقة باملناف�سة يف 
املكلف  وح�سب   ، العمومية  ال�سفقات 
اجلوهري  الهدف  فاإن  دائما  باالإعلم 
مبداأ  �سمانات  تقييم  هو  الندوة  من 
املناف�سة يف ال�سفقات العمومية يف ظل 
املر�سوم :247/15 ومدى م�ساهمته يف 

تر�سيد النفقات العمومية .
 29 على  ا�ستملت  الندوة  ان  يذكر 
حماور  خمتلف  يف  متنوعة  مداخلة 
الندوة  ح�رش  كما  االإ�سكالية،  وزوايا 
اأ�ساتذة  من  واإطاراتها  الكلية  طلبت 

وباحثني  .
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باب الوادي البلدية ال�شعبية التي 
مواطني  ملتقى  كانت  ما  دائما 
والية اجلزائر، تعرف نقائ�ص عدة 
املحليني  م�شوؤوليها  على  توجب 
من  نوعا  خلق  اأجل  من  التحرك 
املواطنني،  ل�شالح  الديناميكية 
العمارات  واقع حتا�رصه ه�شا�شة 
جلها  واأن  خا�شة  فيها،  الرا�شية 
حلظة،  اأي  يف  بالزوال  مهددة 
ي�شمعون  البلدية  يجعل ممثلو  ما 
كل  يف  الرتحيل  مطالب  �رصاخ 
تروج  معلومات  فيه  تظهر  مرة 
على نية الوالية يف ترحيل قاطني 
ال�شفيح. البنايات اله�شة، ظاهرة 
متيز  التي  الظواهر  اأهم  من 
بلدية باب الوادي، وهذا باإنت�شار 
املهددة  البنيات  من  كبري  عدد 
ما  وهذا  البلدية،  يف  باالإنهيار 
يهدد حياة الكثري من املواطنني، 
عدد  ترحيل  عرفت  التي  البلدية 
كبري من املواطنني خالل عملية 
اإنطلقت  التي  الرتحيل  اإعادة 
املا�شي،  العام  من  جوان  منذ 
التي  االأر�شية  الهزة  ب�شبب  وهذا 
هنالك  اأن  اإال  العا�شمة،  �رصبت 
ي�شكنون  املواطنني  من  العديد 
قد  والتي  اله�شة،  البنايات  يف 
تنهار يف اأي خلظة مما قد ت�شبب 
اإيكوزيزم"  اإن�شانية، "�شارع  كارثة 
مرية"،  الرحمان  عبد  و"�شارع 
بها  توجد  كثرية  اأخرى  و�شوارع 
وهذا  باالإنهيار،  مهددة  عمارات 
ال�رصفات،  مثل  اخلارج  من 
وكذلك من الداخل وهذا ما تربزه 
ه�شا�شة والت�شدعات الكثرية التي 
اخلا�شة  ال�شالمل  عليها  توجد 
بها، وفوق كل هذا فاإن هنالك من 
العائالت التي الزالت ت�شكن لغاية 
اليوم ومنذ عملية اإعادة الرتحيل، 
يف  م�شتقبلها  يجعل  قد  ما  فيها 
يحا�رصها  املوت  لكون  املحك، 

بني جدران البيوت املت�شدعة.
اأو�شح  املو�شوع  هذا  ويف 
باأن  املواطنني  من  الكثري  لنا 
ب�شبب  وهذا  تطاق  ال  الو�شعية 
العمارات،  ن  العديد  ه�شا�شة 
الكثري  هنالك  اأن  من  وبالرغم 
جيدة،  حالة  يف  توجد  من  منها 
ولكن  تهديد،  اأي  ت�شكل  وال 
على  املتواجدة  العمارات  اأغلب 
حالة  يف  توجد  البلدية  م�شتوى 
ي�شكل خطورة  ما  وه�شة،  كارثية 
كبرية على حياة املواطنني �شواء 
املارة اأو القاطنني فيها، مطالبني 
من ال�شلطات الو�شية العمل على 
ممكن،  وقت  اأ�رصق  يف  ترحيلهم 
ت�شكل  التي  العمارات  وتهدمي 
تهديد مبا�رص اأو غري مبا�رص على 

حياة املواطنني.

اإختناق مروري كبري 

ويف مو�شوع اأخر فاإن بلدية "باب 
بلديات  على  تختلف  ال  الوادي" 
العا�شمة، والتي تعرف بالزحمة، 
املروري  االختناق  جتد  اأين 
كل  من  املواطنني  يوميات  يوؤرق 
منفذ يف  اأي  جهة، حيث ال جتد 
وهذا  �شيارة  اأي   ، فارغ  البلدية 
اإىل  بالبلدية  اخلا�ص  الباب  يف 
غاية املخرج اخلا�ص بها كذلك، 
وهذا ب�شبب تواجد طريق رئي�شية 
بع�ص  وجود  مع  بالبلدية،  خا�شة 
ما  دائما  والتي  الفرعية،  الطرق 
تعرف اإزدحاما هي كذلك، وكثريا 
بالقلق  االإزدحام  هذا  ت�شبب  ما 
يف  القاطنني  للمواطنني  بالن�شبة 

لنا  اأو�شح  لهذا  الطريق،  واجهة 
اأ�شبحت  االأو�شاع  باأن  اأحدهم 
كارثية خا�شة يف �شاعات الذروة 
اأين جتد كل الطرق �شواء الفرعية 
ي�شبب  ما  مغلقة  الرئي�شية  اأو 
بالن�شبة  امل�شاكل  من  العديد 
الكثري  ي�شيعون  اأين  للمواطنني، 
الو�شول  اأجل  من  الوقت  من 
على  والعمل  عملهم  اأماكن  اإىل 
االإنتهاء من اأ�شغالهم الكثرية التي 

تكون يف اليوم.

النفايات ت�صنع 
احلدث

ومثل الكثري من البلديات ال�شعبية 
فاإن  العا�شمة،  يف  املتواجدة 
فيها  تنت�رص  الوادي  باب  بلدية 
�شوارعها،  كافة  يف  النفايات 
للمواطنني  الكبري  لالإقبال  وهذا 
الكبري  الن�شاط  ب�شبب  عليها، 
كافة  على  البلدية  ت�شهده  الذي 
يف  املنت�رصة  النفايات  االأ�شعدة، 
اجلهة املقابلة للم�شجد، وكذلك 
الثالث،  ال�شاعات  �شاحة  يف 
باالإ�شافة اإىل الكثري من ال�شوارع 
االأخرى، التي تعرف اإنت�شار كبري 
توؤرق  اأ�شبحت  والتي  للنفايات 
املواطنني، حيث داأميا ما طالب 
ال�شلطات  بتدخل  املواطنون 
البلدية  اأحياء  تنظيف  اأجل  من 
الروائح  وان  خا�شة  الكثرية 
الكريهة ا�شبحت تنت�رص يف الكثري 
كارثية  حياة  م�شببة  االأحياء  من 

بالن�شبة للمواطنني.

من مكان للراحة اإىل 
�صبه مزبلة

كانت  والتي  االألفية  �شاحة  اأما 
اجل  من  �شاحة  على  عبارة 
الراحة للمواطنني وهذا لتوفرها 
البحر،  على  رائعة  طلة  على 
االألعاب  بع�ص  على  وكذلك 
ما  وهذا  باالأطفال،  اخلا�شة 
تقبل  البلدية  عائالت  يجعل 
لراحتهم،  االأحياء  كل  من  عليها 
كذلك، حتولت  فيها  واالإ�شتجمام 
اإىل مزبلة حقيقية ب�شبب االإنت�شار 
والقارورات،  للنفايات  الرهيب 
وكذلك االإنت�شار الرهيب للروائح 
وما  الرقابة  عدم  ب�شبب  الكريهة 
املواطنون  وطالب  ذلك،  ي�شبه 
العمل على توفري  من امل�شوؤولني 
واأنها  خا�شة  ال�شاحة  وتنظف 
ال�رصورية  املرافق  من  اأ�شبحت 
التي يقبل عليها ال�شباب االأطفال 
بع�ص  العائالت يف  كذلك وبع�ص 

االأحيان.

رئي�س البلدية غري 
موجود....

ويف جولة ملقر البلدية، من اأجل 
اأو�شاع  حول  اأكرث  االإ�شتف�شار 
عالقة  لها  التي  خا�شة  البلدية 
بغياب  تفاجاأنا  الرتحيل،  بعملية 
رئي�ص البلدية واحلجة التي دائما 
ما تربر عدم وجوده كانت حا�رصة 
" عندو جولة ميدانية برا"، )لديه 
ما  اخلارج(،  يف  ميدانية  جولة 
احلملة  اأن  على  ت�شورا  يعطي 
االنتخابية هي لي�شت ذاته الولوج 

يف عامل امل�شوؤولية.
علي عزازقة

البنايات اله�صة اأ�صحت تهدد وجودها:

�سعبية  الوادي"...بلدية  "باب 
خذلها م�سوؤولوها

يف حترك منه لإنهاء موجة الحتجاجات التي ي�صنها الأطباء املقيمني 

اأويحيى يقرتح  تخ�سي�ص منحة 
تن�سيب الأطباء

اقرتح  الوزير الأول احمد اأويحيى التدخل يف ملف الأطباء املقيمني، يف حترك حكومي منه  لإنهاء 
الحتجاج  الذي ي�صنه الأطباء منذ �صهرين، بعدما ف�صلت امل�صاعي الو�صاية حلد الآن، من اأجل اإنهاء 

الإ�صراب، تخ�صي�س منحة تن�صيب الأطباء، تكون على عاتق اجلماعات املحلية يف املناطق التي 
يوجهون اإليها يف اإطار اخلدمة املدنية.

اإميان لوا�س 

وال�شكان  ال�شحة  وزير  اأعلن    
خمتار  امل�شت�شفيات  واإ�شالح 
عن  االأحد،  اأم�ص  حزبالوي 
اقرتاح تقدم به الوزير االأول احمد 
اأويحيى، يتمثل يف تخ�شي�ص منحة 
املقيمني،  االأطباء  لفائدة  تن�شيب 
املحلية  اجلماعات  تخ�ش�شها 
ح�شب  املدنية  اخلدمة  اإطار  يف 
اإليها،  ير�شلون  التي  املناطق 
اجتماع  افتتاحه  خالل  م�شيفا 
مع  للتفاو�ص  القطاعية  اللجنة 
ممثلي التن�شيقية الوطنية لالأطباء 
منحة  تخ�شي�ص  باأن  املقيمني، 
التن�شيب �شيكون بعد و�شع االأطر 

القانونية الالزمة لت�شيريها.
وزير  دعا   ، ال�شدد  ذات  ويف 
اإىل  املقيمني  االأطباء  ال�شحة 
وحتمل  العمل  اإىل  العودة  �رصورة 

و  املر�شى،  جتاه  م�شوؤولياتهم 
تفادي “�شبح �شنة بي�شاء”، مردفا 
يقول وهو يخاطب ممثلي االأطباء 
العمومي  القطاع  هي  وزارته  باأن 
حال  باأي  ميكنه  ال  الذي  الوحيد 
عالج  عن  التخلي  االأحوال  من 
�رصورة  على  م�شددا  املري�ص، 
مع  م�شوؤوليته،  واحد  كل  حتمل 
احلوار  اأبواب  اأن  على  تاأكيده 
تبقى دوما مفتوحة لتدار�ص كافة 
املطالب يف اإطار القانون، م�شريا 
كافة  درا�شة  ب�شدد  م�شاحله  بان 
مطالبهم و�شتعمل على ت�شويتها يف 
فيما  وخا�شة  اخت�شا�شها،  نطاق 
وال�شكنات  املنح  بق�شية  يتعلق 
الوظيفية. اأما فيما يتعلق باخلدمة 
باأن  حزبالوي،  قال  املدنية 
الوزارة ت�شعى الإ�شالح االختالالت 
امل�شجلة بهذه االآلية، والتي يوؤديها 
التي  باملناطق  املقيمون  االأطباء 

يوجهون اإليها، معربا عن ارتياحه 
املفاو�شات  يف  امل�شجل  للتقدم 
يف  �شيما  املقيمني،  االأطباء  مع 
االجتماعية  اخلدمات  جماالت 
والتجمع  اخلرباء  وجلنة  واالإدماج 
ال�شكن  �شمان  وكذا  العائلي، 
الالئق والتكوين الطبي املتوا�شل، 
التي  التقنية  امل�شالح  وحت�شني 
ر�شدت لها الدولة اأمواال �شخمة، 
مربزا باأن عديد امل�شائل ال زالت 
قيد الدرا�شة، و�شيتم اإيجاد حلول 
لها على املدى املتو�شط والبعيد، 
عن  امل�شوؤول  نف�ص  وحتدث 
مطلب الزيادة يف الرواتب، مفيدا 
ي�شمح  ال  االقت�شادي  الظرف  باأن 
بذلك حاليا، وبان املنحة اخلا�شة 
التي �شتقدمها اجلماعات املحلية 
ح�شب الوالية واملنطقة التي يعمل 
فيها الطبيب، �شت�شمح باال�شتجابة 

ملطلب حت�شني االأجور.

 هذا وتوا�شل لقاء ممثلي االأطباء 
وزارة  م�شوؤويل  مع  املقيمني 
الوزير  مغادرة  بعد  ال�شحة، 
خا�ص  ملتقى  افتتاح  حل�شور 
العا�شمة،  اجلزائر  يف  بال�رصطان 
اإنهاء  الو�شاية  من  حماولة  يف 
املقيمني  االأطباء  اإ�رصاب 
�شهرين،  من  اأكرث  منذ  امل�شتمر 
وقد مت تن�شيب جلنة قطاعية منذ 
اأكرث من 15 يوم لدرا�شة املطالب 
ق�شد  ال�شلك،  قبل  من  املرفوعة 
لها،  املنا�شبة  احللول  اإيجاد 
اخلدمة  يتعلق مبلف  فيما  خا�شة 
تغطية  بنظام  وتعوي�شها  املدنية 
املري�ص  خدمة  يف  يكون  �شحية 
االإعفاء  يف  احلق  مع  الطبيب،  و 
يف  واحلق  الوطنية،  اخلدمة  من 
القانون  ومراجعة  نوعي،  تكوين 
واحلق  املقيم  للطبيب  االأ�شا�شي 

يف اخلدمات االجتماعية. 

خالل ال�صنة الفارطة يف اجلنوب ال�صرقي

ارتفاع  »طفيف« يف جرائم  تهريب ال�سلع 
جرائم  يف  »طفيف«  تزايد  �شجل 
اأنواعها  مبختلف  ال�شلع  تهريب 
الوطن  �رصق  جنوب  بواليات 
التي  بال�شنة  مقارنة   2017 خالل 
�شبقتها، ح�شبما علم اأم�ص االأحد 
ل�رصطة  اجلهوية  املفت�شية  من 

اجلنوب ال�رصقي )ورقلة(.
فقد و�شل عدد الق�شايا امل�شجلة 
الواليات  بتلك  اخل�شو�ص  بهذا 

التي ي�شملها اإقليم 
االأمنية  الهيئة  ذات  اخت�شا�ص 

)ورقلة و الوادي و اإيليزي وب�شكرة 
 108 اإىل   ) االأغواط  و   غرداية  و 
ق�شية يف 2017 ، مقابل 101 ق�شية 
يف 2016 ، وفقا لذات امل�شدر و مت 
يف هذا ال�شدد حجز خالل ال�شنة 
الوقود  من  لرت   2.000 املا�شية 
وحدة   103.440 و  للتهريب  معدا 
قنطارا  6ر73  و  امل�شنع  التبغ  من 
من التبغ الغري م�شنع ، اإ�شتنادا ملا 
اجلهوية  املفت�شية  ح�شيلة  ذكرته 

ل�رصطة اجلنوب ال�رصقي.

اأي�شا  الفرتة  نف�ص  يف  جرى  كما 
حجز كميات هامة من املفرقعات 
 ، وحدة   810.271 ب  قدرت 
من  مركبات  ت�شع  اإىل  باالإ�شافة 
دراجات  وع�رص   ، االأنواع  خمتلف 
من  وحدة  و17.269   ، نارية 
الكحولية و 7ر13 كلغ  امل�رصوبات 
من العاج ف�شال عن كميات اأخرى 
على  متثلت  املتنوعة  ال�شلع  من 
نقالة  هواتف  يف  اخل�شو�ص  وجه 
حمركات  و  األب�شة  و  كامريات  و 

�شيارات .
تلك  يف  املتورطني  جمموع  وبلغ 
 36 ،اأودع  �شخ�شا   129 الق�شايا 
فيما   ، املوؤقت  احلب�ص  منهم 
من  اآخرا  �شخ�شا   37 ا�شتفاد 
 14 وو�شع   ، املبا�رص  االإ�شتدعاء 
الق�شائية   الرقابة  حتت  اآخرون 
االإفراج  �شخ�شا من   25 وا�شتفادة 
بني  من  اآخرا   17 يزال  ال  بينما   ،
 ، فرار  املتورطني يف حالة  هوؤالء 

مثلما اأ�شري اإليه .

حرية ممار�صة العمل النقابي لي�صت مطلقة،نور الدين بدوي :

تفريق قوات الأمن للمظاهرات غري  املرخ�سة فعل قانوين

واجلماعات  الداخلية  وزير  اأكد  
املحلية نور الدين بدوي اأن تفريق 
غري  للمظاهرات  االأمن  قوات 
املرخ�شة يدخل يف �شميم عملهم 
بدرجة  احلوار  با�شتعمال  ويكون 
عدد  ت�شجيل  اأن  ،م�شريا  االأوىل 
العمومية  املظاهرات  من  معترب 

تتم  التي  االحتجاجية  والوقفات 
ورد   لها.  م�شبق  ترخي�ص  دون 
بدوي االأم�ص  على ال�شوؤال الكتابي 
االحتاد  عن  النائب  له  رفعه  الذي 
والبناء  والعدالة  النه�شة  اأجل  من 
م�شعود عمراوي ، قائال » مت توجيه 
االأمن  لقوات  �شارمة  تعليمات 

حالة  يف  اإال  القوة  ا�شتعمال  بعدم 
ت�شجيل   ومت  الق�شوى،  ال�رصورة 
عدد كبري من االإ�شابات يف �شفوف 
ال�رصطة جراء هذه التعليمة« واأ�شار 
وزير الداخلية واجلماعات املحلية 
نور الدين بدوي اأن حرية ممار�شة 
اإمنا  لي�شت مطلقة،  النقابي  العمل 

�شريه  ت�شبط  د�شتوري  مبداأ  هي 
قانونية،  واأحكام  قواعد  وجت�شيده 
احلق  هذا  ممار�شة  ربط  كما 
ب�رصورة احرتام الطابع ال�شلمي له 
القانونية  واالإجراءات  واخلطوات 

والتنظيمية املعمول بها.
اإميان لوا�س

الأغواط

اإحتاد ال�سحفيني واإلعالميني ينظم دورة تكوينية 
نظم املكتب الوالئي الحتاد ال�شحفيني 
واالعالميني اجلزائريني باالأغواط،ور�شة 
بجامعة  االن�شانية  العلوم  بكلية  تكوينية 
وطلبة  االإعالميني  ثليجي،لفائدة  عمار 
واالإت�شال وغريهم من متتبعي  االإعالم 

االإلكرتوين.حيث  االعالم  ممتهني  و 
املكون  االأ�شتاذ  الدورة  هذه  ن�شط 
موؤ�ش�شة  مدير  زايدي  �رصيف  حممد 
مر�شيم املتخ�ش�شة يف ت�شميم املواقع 
هي  االلكرتوين.و  والت�شويق  االلكرتونية 

الفر�شيات  منوذج حيا الإي�شال خمتلف 
التقنية املت�شمنة �شبل وكيفيات تو�شيب 
االعالم االلكرتوين يف اي�شال املعلومة 

ال�شحيحة 
.ع.ق

.     ا�ستعمال  القوة �سد املحتجني  ممنوع اإل لل�سرورة الق�سوى



من   « »الو�سط  جريدة  علمت 
اأن   ، مطلعة  اأمنية  م�سادر 
مقاوالت  موؤ�س�سات   هناك 
الدفاع  وزارة  مع  متعاقدة 
تزل  ال  اجلزائرية   الوطني 
قواعد  اإجناز  عملية   توا�سل 
فيها  تتمركز  كربى  ع�سكرية 
يف  متخ�س�سة  ع�سكرية  قوات 
واجلرمية  االإرهاب  مكافحة 
الع�سكرية  بالنواحي  املنظمة 
ال�ساد�سة  و  والرابعة  الثالثة 
وورقلة  ب�سار  بواليات 
  ، التوايل  على  ومترنا�ست 
حلماية هذه القواعد والتدخل 
بقوة اأكرب عند وقوع اأي  طارئ، 
وجاء  هذا ح�سب م�سدر امني 
التو�سيات  اإطار  يف  جزائري 
التي تقرر تنفيذها بعد العملية 
ا�ستهدفت  التي  االإرهابية 

م�سنع  تيقنتورين للغاز يف عني 
اجلزائري،  باجلنوب  اأمنا�س 
يف  الع�سكرية  القواعد  وترتكز 
ت�سم  التي  ورقلة  حمافظات 
يف  الكربى  النفط   حقول 
التي  واليزي  م�سعود،  حا�سي 
مناطق  يف   الغاز  حقول  ت�سم 
واأدرار  اأمنا�س  وعني  تيافتي 

للنفط   م�سفاة  توجد  اين 
وكانت  وغرداية،  ومترنا�ست  
املتخذة  االأمن   اجراءات 
قبل  النفط  حقول  حلماية 
تت�سمن  تيقنتورين  عملية 
ع�سكرية  وحدات  تخ�سي�س  
بقواعد  ملحقة  العدد  �سغرية 
النفط وتعمل على حمايتها لكن 

االإجراء اأثبت عدم فاعليته يف 
مواجهة عملية تيقنتورين حيث  
تطلب  التعامل  مع امل�سلحني 
نقل قوات كبرية باجلو اإىل عني 

اأمنا�س.
الدفاع  وزير  نائب  اأن  ومعلوم 
االركان  هيئة  وقائد  الوطني 
العامة للجي�س الوطني ال�سعبي 
الفريق االأول اأحمد قايد �سالح 
هام�س  على  وجه  قد  كان   ،
للقطاعات  التفقدية  زياراتها 
بجنوب  الع�سكرية  العمليات 
البالد الكبري  تعليمات �سارمة 
ووحدات  احلربية  للوحدات 
الكتائب  وقادة  اجلو  �سالح 
من  الوطني  للدرك  امليدانية 
واحلذر  احليطة  توخي  اأجل 
حلماية  باليقظة  التحلي  مع 
ال�رشيط احلدودي واملن�ساءات 

النفطية املجاورة له .
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 يف اإطار التطبيق ال�سارم لتعليمات القائد العام الأعلى للقوات امل�سلحة وزير الدفاع الوطني عبد العزيز 
بوتفليقة ، توا�سل موؤ�س�سات مقاولتية متعاقدة مع وزارة الدفاع الوطني اإجناز قواعد ع�سكرية بالقرب 

من املن�ساءات النفطية بجنوب البالد الكبري ، لتفادي تكرار �سيناريو الإعتداءات الإرهابية على املن�ساءات 
النفطية مثلما وقع قبل اأكرث من 04 �سنوات من الأن .

لتفادي تكرار �سيناريو الإعتداءات الإرهابية على املن�ساءات النفطية 

اأحمد باحلاج 

توا�سل اجناز قواعد ع�سكرية بجوار حقول النفط 

انعدام تهيئة الطرقات و�سبكة النارة وتف�سي البطالة ثالوث يحا�سر ال�سكان  

للمطالبة  مبنا�سب عمل بال�سركات البرتولية العاملة يف ال�سناعة النفطية 

حي �سعيد عتبة ببلدية ورقلة ...غنب وتهمي�ش وحلول موؤجلة 

50 حركة احتجاجية بورقلة و اأدرار مع بداية هذا العام

يفتقر حي �سعيد عتبة ببلدية ورقلة 
عكرت  التي  النقائ�س  من  جلملة   ،
العديد  رغم  ال�ساكنة  يوميات  �سفو 
من ال�سكاوى والعرائ�س االحتجاجية 
التخلف  من  الإنت�سالهم  املرفوعة 
�سعيد  حي  �سكان  نا�سد   . التنموي 
يف  ورقلة  لبلدية  اداريا  التابع  عتبة 
جريدة  مع  لهم  متفرقة  ت�رشيحات 
»الو�سط« ، ال�سلطات املحلية وعلى 
راأ�سها وايل والية ورقلة عبد القادر 
زيارة  لهم  برجمة  ب�رشورة  جالوي 

ميدانية للوقوف على حجم املعاناة 
التي يكابدونها مع االهرتاء امل�ستمر 
اهرتاء  و  الداخلية  الطرقات  ل�سبكة 
واملياه  ال�سحي  ال�رشف  قنوات 
ال�ساحلة لل�رشب ، ناهيك عن افتقار 
 ، العمومية  لالإنارة  ال�سوارع  غالبية 
وهو االأمر الذي بات ي�سكل هاج�سا 
خا�سة  اجلهة  �ساكنة  يوميات  يوؤرق 
منذ  تعاين  التي  بالقرية  تعلق  ما 
العي�س  �رشوريات  اأدنى  من  والدتها 
عا�سمة  بحجم  والية  يف  الكرمي 

اجلنوب ال�رشقي والتي تعترب االأغنى 
يف  يحز  ومما   ، افريقيا  �سمال  يف 
ال  املنتخبني  ان  حمدثينا  نفو�س 
�سوى  قريتهم  اىل  الطريق  يعرفون 
االنتخابات  مواعيد  اقرتاب  مع 
�رشعان  ع�سلية  وعود  اليهم  لتقدمي 
لكر�سي  و�سولهم  مبجرد  تتبخر  ما 
ال�سلطة . اما بخ�سو�س ملف ال�سغل 
الواحات  بعا�سمة  �سعيد عتبة  فحي 
البطالني  ا�سوات  تعالت  فقد   ،
ح�س�س  من  بحقهم  املطالبني 

طرف  من  املقدمة  العمل  عرو�س 
اىل  االأجنبية  و  الوطنية  ال�رشكات 
حيث   ، للت�سغيل  املحلية  الوكاالت 
بذات  العمل  عن  العاطلني  �سدد 
اجلامعات  خريجي  فيهم  مبا  احلي 
العليا  واملدار�س  الكربى  واملعاهد 
التكوين  مراكز  مرتب�سي  وكذا 
اخذ  �رشورة  على  والتمهني  املهني 
مطلبهم امل�رشوع املتمثل يف احلق 

يف العمل بعني االعتبار .
اأحمد باحلاج

تو�سيح
نعلم �سكان قرية تني الكوم بدائرة جانت بوالية ايليزي ، اأن املقال ال�سادر بعدد اخلمي�س والذي حمل عنوان 

»التحقيق يف اختفاء مفاجئ لـ 10 �سباب بقرية تني الكوم بوالية ايليزي »جاء على خلفية معلومات حت�سل عليها 
ال�سحفي ولي�س الغاية منه ت�سويه �سمعة القرية و اأبنائها مثلما روجت له بع�س االأطراف التي ت�سعى لالإ�سطياد يف 

املياه العكرة ، كما نقدم اإعتذارنا جلميع �سكان هذه القرية امل�سيافة .

ادرار  و  ورقلة    واليتي  �سجلت 
بداية  مع  احتجاجات  موجة 
باحلق  للمطالبة  العام،  هذا 
الوطنية  بال�رشكات  العمل  يف 
يف  العاملة  الكربى  االأجنبية  و 
ال�سناعة النفطية وفق ما اأوردته 

م�سادرنا .
بكل  االأمنية  امل�سالح  اأح�ست 
من ورقلة ووالية ادرار احلدودية 
من  اأكرث  العام  هذا  بداية  مع 
نظمها  احتجاجية  حركة   50
عن  العاطلني  من  الع�رشات 
على  ال�سغط  اأجل  من  العمل 
الت�سغيل  جهاز  على  القائمني 
العمل  يف  باحلق  املطالبة   و  
واالأجنبية  الوطنية  بال�رشكات  

النفطية   ال�سناعة  يف  العاملة 
للتجاوزات  حد  و�سع  ،مع 
م�سكوتا  ظل  التي  واخلروقات 
الوكاالت  طرف  من  �سواء  عنها 
اأو  للت�سغيل  والوالئية  املحلية 
ب�سبب  وذلك  ذاتها  ال�رشكات 
تف�سي مظاهر التالعب بعرو�س 
املبا�رش   التوظيف  و  العمل 
من  لبطالني  الوطنية  بال�رشكات 
على  املرور  دون  الوالية  خارج 
وكاالت الت�سغيل املحلية ، االأمر 
وغليان اجلبهة  ت�سنج  اأثار  الذي 
اأن  باعتبار  املحلية  االجتماعية 
مثل هذه التجاوزات الناجمة عن 
تتنافى  الرقابية  االأدوات  تفاوت 
مع تعليمات الوزير االأول االأ�سبق 

عبد املالك �سالل الرامية ملنح 
بطايل  لفائدة  التوظيف  اأولوية 

املنطقة .
اأجمع  فقد  ثانية  جهة  من   
وجمعويون  حقوقيون  نا�سطون 
مع  لهم  متفرقة  ت�رشيحات  يف 
ملف  اأن   ،« »الو�سط  جريدة 
ال�سغل اأ�سبح �سائك ب�سبب مترد 
وجمال�س  الت�سغيل  م�سوؤويل 
االإدارة بال�رشكات على تعليمات 
مع  التن�سيق  ورف�سهم  احلكومة 
التي  للت�سغيل  القطاعية  اللجان 
حد  لو�سع  �ساكنا  حترك  مل 
ادخلت  جتاوزات  هكذا  ملثل 
ملف ال�سغل بوالية نفطية و اأخر 

حدودية النفق املظلم .

فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
اجلمعوية  احلركة  رئي�س  فتح 
املدين  املجتمع  وفعاليات 
القادر  عبد  الكبري  باجلنوب 
له  مقت�سب  ت�رشيح  يف  تقار 
معنا  النار على اجلهات املكلفة 
املحلية  العاملة  اليد  مبلف 
تبعيات  م�سوؤولية  وحملها 
املحلية  اجلبهة  غليان  تاأجيج 
باجلنوب  البطالني  وا�ستفزاز 
القيود  ب�سبب  االإنزالق   ثم  ومن 
ناهيك   ، التعجيزية  وال�رشوط 
خارج  من  عمال  توظيف  عن 

الواليات اجلنوبية.
 اأحمد باحلاج

اثر مطاردة اأمنية ل�سيارة م�سبوهة
بحي بامنديل 

م�سالح امن ولية تندوف

اأمن ورقلة ي�سيب �سابا بطلقة 
ر�سا�ش عن طريق اخلطاأ 
ويدخله غرفة االنعا�ش 

تفكيك �سبكة اإجرامية متكونة من 
04 اأ�سخا�ش مع حجز 864 غ

 من مادة الكيف املعالج

تعر�س ليلة االأربعاء اىل اخلمي�س 
العمر  من  ع�رشينيات  يف  �سابا 
ر�سا�س  بطلقة  خطرية  الإ�سابة 
عن طريق اخلطاأ من طرف اأحد 
العمومي  االأمن  م�سالح  عنا�رش 
مطاردة  اثر  وذلك   ، املناوب 
بحي  م�سبوهة  ل�سيارة  ع�سرية 

بامنديل ببلدية ورقلة .
يف  ال�سحية  عائلة  طالبت 
الذي  العمر  من  الع�رشينيات 
االأمن  م�سالح  عليه  اأطلقت 
ر�سا�س  عيار  املناوبة  العمومية 
عن طريق اخلطاأ  والتي اأ�سابته 
ب�سكل مبا�رش بجوار القلب قبل اأن 
املركزة  للعناية  مبا�رشة  تدخله  
حممد  املركزي  بامل�ست�سفى 
ورقلة  الوالية  بعا�سمة  بو�سياف 
ب�رشورة  املعنية  امل�سالح  من   ،
حتقيق  لفتح  العاجل  التدخل 
مالب�سات  لك�سف  معمق  اأمني 
احلادثة التي اأججت غليان عائلة 
اأن م�سالح  اذا  ، خا�سة  ال�سحية 
االأمن متكنت من توقيف ال�سيارة 
ب�سكل  تفتي�سها  وبعد  امل�سبوهة 
�سيء  على  العثور  يتم  مل  دقيق 

االفراج  ا�ستدعى  مما  بداخلها 
ح�سبما  املوقوفني  على  الفوري 
مما  و   . عيان  �سهود  به  اأفاد 
ا�ستفهام  عالمة  من  اأكرث  يطرح 
يف نظر املتابعني للق�سية احلال 
احلرب  من  الكثري  اأثارت  التي 
كانت  البولي�سية  املطاردة  فاإن 
م�سالح  اخت�سا�س  اقليم  خارج 
اأن  ومعلوم   . العمومي  االأمن 
يف  املتخ�س�سة  االأمن  م�سالح 
ال  املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
التج�سيد  عملية  توا�سل  تزال 
الرامي  االأمن  ملخطط  ال�سارم 
وتطويق  امليدان  الإحتالل 
عموما  بوالية  االإجرام  بوؤر 
االأطراف  املرتامية  وباالأحياء 
على وجه اخل�سو�س مما ممكن 
 ، اجلارية  ال�سنة  حلول  منذ 
عدد  توقيف  من  ممكن  مما 
املتورطني  اجلناة  من  به  الباأ�س 
غري  التعاطي  و  املتاجرة  يف 
ال�رشعي للم�رشوبات الكحولية و 
املخدرات و االأقرا�س املهلو�سة 

وفق ما اأوردته م�سادرنا .
اأحمد باحلاج

اجلاري  االأ�سبوع  بحر  متكنت 
 )B.R.I( فرقة البحث والتدخل
الوالئية  للم�سلحة  التابعة 
والية  باأمن  الق�سائية  لل�رشطة 
ب�سبكة  االإطاحة  من  تندوف 

اإجرامية خطرية 
داخل  باملخدرات  تتاجر 

الو�سط العمراين .
على  بناءا  العملية  جاءت     
معلومات واردة اإىل ذات الفرقة 
االأ�سخا�س  اأحد  قيام  مفادها 
ليتم  باملخدرات،  باملتاجرة 
عمل  خطة  اإنتهاج  اإثرها   على 
حمكمة اأف�ست اإىل حتديد مكان 
رفقة  توقيفه  و  فيه  امل�ستبه 

اأحد االأ�سخا�س يف حالة تلب�س 
املخدرات  من  كمية  وبحوزته 
م�سكلة من ت�سعة �سفائح معدة 
اإجمايل  بوزن  للبيع  ومهيئة 
مادة  من  غرام   864 بـ  مقدر 
البحث  ،عملية  املعالج  الكيف 
حتديد  من  مكنت  والتحري 
الذي مت  الرئي�سي  هوية ممونه 
اأين  اأخر  �رشيك  رفقة  توقيفه 
اإىل مقر امل�سلحة  مت حتويلهم 
على ذمة التحقيق، بعد ا�ستيفاء 
جميع اإجراءات التحقيق االأويل 
اأمام  فيهم  امل�ستبه  تقدمي  مت 

اجلهات الق�سائية املخت�سة.
اأحمد باحلاج
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حاوره : علي عزازقة

وفيما يخ�ص التنمية يف البلديات، 
طالب ذات امل�صدر وايل العا�صمة 
خا�صة  رخ�صا  بلديته  منح 
با�صتغالل الوعاء العقاري املوجود 
يف البلدية، لكي يتم اجناز م�صاريع 
يكون لها اأثر اإيجابي على اخلزينة 
اأن  عو�ص  وهذا  عامة،  ب�صفة 
بالدينار  العقاريني  ملرقيني  تباع 
�رضورة  على  م�صددا  الرمزي، 
�صالحيات  البلديات  روؤ�صاء  منح 
قفزة  هنالك  تكون  لكي  اأكرب 
نوعية وتنموية هامة ت�صاعد على 
اإ�صالح ما يجب اإ�صالحه يف داخل 

البلديات ب�صفة عامة.

يف بداية هذا احلوار 
نتطرق اأول اإىل امل�ساكل 

التي قد تواجهونها يف 
بداية تراأ�سكم للمجل�ش 

ال�سعبي البلدي لبئر 
خادم، وهذا يف كل 

النواحي املتعلقة 
بال�سكان ومتطلباتهم 

اليومية؟

تن�صيبنا  منذ  اأنه  نقول  اأن  يجب 
لبئر  ال�صعبي  املجل�ص  راأ�ص  على 
خادم، وجدنا العديد من امل�صاكل 
وامل�صكل  البلدية،  م�صتوى  على 
الأول والأكرب الذي نواجهه مرتبط 
�صابق  م�صكل  يعد  الذي  بال�صكن، 
قبل اأن يكون لحق، لهذا فرتحيل 
اله�صة يف كل من  ال�صكنات  �صكان 
طريق ال�صحاولة، و�صيدي اأمبارك، 
يعد الطامة التي وجدناها، خا�صة 
كان  الأ�صبق  البلدية  رئي�ص  واأن 
ال�صبب املبا�رض يف عدم ترحليهم 
تلقيه  رغم  لئقة،  �صكنات  اإىل 
حتثه  الولية  قبل  من  تعليمات 
على ذلك، ما جعل وايل العا�صمة 

يحمله امل�صوؤولية الكاملة يف عدم 
ترحيلهم، لكونه مل يقم باأي اإجراء 
اإداري ي�صاعد امل�صالح املخت�صة 
على اإعطاء كل ذي حق حقه، دون 
ن�صيان الإم�صاء على اإلغاء قرارات 
ال�صتفادة بالن�صبة ل�صكان »�صيدي 
م�صالح  تبليغ  دون  اأمبارك« 

ولية  اجلزائر.
على  موجودون  الآن  نحن  وها 
م�صتوى راأ�ص البلدية وال�صغوطات 
املواطنني،  قبل  من  علينا  تهمي 
جميع  اأن  على  حتججوا  الذي 
ا�صتفادت  الأخرى  البلديات 
مل  خادم  بئر  ولكن  الرتحيل  من 
عملنا  لهذا  �صيء،  اأي  من  ت�صتفد 
على اخلو�ص يف كل ما هو اإداري 
املواطنني،  ترحيل  على  ي�صاعدنا 
وهذا يف كل من »طريق ال�صحاولة« 
و«�صيدي اأمبارك«، وعن قريبا جدا 
�صتكون عملية ترحيل مت�ص �صكان 
احليني الذي �صبق ذكرهما بالن�صبة 
90 باملائة، والتي متثل حوايل 400 
يف  ال�صحاولة«  »طريق  يف  عائلة 

فيفري اجلاري.
عملية  عن  ال�صيء  بع�ص  بعيدا 
الرتقوي  ال�صكن  �صيغة  الرتحيل 
بداية  يف  امل�صتحدث  املدعم 
كروؤ�صاء  تخدمكم  هل   2018

البلديات؟
هذه ال�صيغة اإذا كان رئي�ص البلدية 
هو من يوزعها وي�صريها �صتخفف 
الذي  ال�صكن  م�صكل  من  ما  نوعا 
قمنا  حيث  البلدية،  منه  تعاين 
مبلفات  متعلقة  ح�صابية  بعملية 
ال�صكن الت�صاهمي التي يبلغ عددها 
4500 ملف، - الت�صاهمي �صيتحول 
خا�صة  الرتقوي  املدعم-،  اإىل 
واأن امللف اخلا�ص بال�صيغتني هو 
نف�صه، وال�صخ�ص الذي يحوز على 
الت�صاهمي غري معني مبلف  ملف 
الرتقوي املدعم لأنه ذات امللف.

عليها  نحوز  التي  واملعلومات 
م�صالح  اأن  توؤكد  ال�صاعة  حلد 

الرئي�ص  را�صلت  اجلزائر  ولية 
اأوعية  الأ�صبق فيما يخ�ص اختيار 
عقارية خا�صة بالرتقوي املدعم، 
مبهامه،  يقم  مل  كالعادة  وهو 
يف  بيتو«  »حي  اقرتحنا  ونحن 
»طريق  اإىل  اإ�صافة  »تق�رضاين«، 
اإىل  ن�صري  اأن  ويجب  ال�صحاولة«، 
اأن ال�صكنات اخلا�صة  نقطة مهمة 
بالديوان الوطني لل�صكن املرتبطة 
بحيدرة التي تبنى من دون رخ�صة، 
ولية  م�صالح  على  يوجب  ما 
هذه  من  ح�صة  اإعطائنا  اجلزائر 

ال�صكنات.

انتقدمت كثريا رئي�ش 
البلدية الأ�سبق فيما 

يخ�ش ت�سيري البلدية 
وم�سالح املواطنني، يف 
راأيكم ما هي الأ�سباب 

التي جعلته يقوم مبثل 
هكذا هفوات؟

ل اأ�صتطيع الإجابة يف مكانه، لكن 
اأن  وجدنا  للمهام  ا�صتالمي  اأثناء 
مل  العالقة  امل�صاكل  من  العديد 
يقدمها لنا، لكنه يتحمل م�صوؤوليته 
اأهل  اأن  نقول  هنا  ومن  ذلك،  يف 
ل  والذي  ب�صعابها،  اأدرى  مكة 
من  امل�صوؤولية  حتمل  ي�صتطيع 
الأف�صل األ يقرتب من مثل هكذا 
اأ�صياء، والواقع يقول اأنه كان بعيد 
بلدية  ي�صري  اأن  على  البعد  كل 
بحجم بلدية بئر خادم، لهذا فمن 
لرئا�صة  يقرتب  من  اأن  الأف�صل 
بلديتنا يجب اأن يتحمل م�صوؤوليته 
يخ�ص  فيما  خا�صة  �صيء،  كل  يف 
ملف ال�صكن، لهذا اأعد �صكان بئر 
خادم اأن كل ذي حق �صياأخذ حقه، 
ولن ي�صتفيد اأي �صخ�ص غري قاطن 
اخلا�صة  ال�صكنات  من  خادم  بئر 

بالبلدية وهذا يف كامل ال�صيغ.

فيما يخ�ش �سالحياتكم 
كروؤ�ساء بلديات، هل 
ترون اأنه حان الوقت 

لكي ت�سري املجال�ش 
ال�سعبية البلدية ملف 
ال�سكن وهذا مبختلف 

ال�سيغ املتاحة؟

الداخلية  وزير  من  نطلب  نحن 
مينح  اأن  املحلية،  واجلماعات 
روؤ�صاء  ل�صالح  اأكرث  �صالحيات 
لكوننا  الإطار،  هذا  يف  البلديات 
داخل  يح�صل  ما  يعلم  من  نحن 
اأخرى،  اأي جهة  من  اأكرث  بلدياتنا 
لهذا يجب اأن نكون نحن من ي�صري 
ملف ال�صكن لتفادي اأي كوارث قد 
تكون علينا فيما بعد، لكوننا نحن 
يق�صدها  التي  الأوىل  الواجهة 

املواطن.

نخو�ش الأن يف مو�سوع 
امل�ساريع وكيفية 

جت�سيدها، ميزانية بئر 
خادم ح�سبكم هل هي 
كافية  لجناز ما يجب 
اإجنازه يف 5 ال�سنوات 
املقبلة، وهذا يف ظل 

الأزمة املالية التي متر 
بها اجلزائر؟

هذه  يف  �صيء  اأي  اأقول  اأن  قبل 
النقطة، يجب اأن اأوؤكد اأن ميزانية 
امليزانية  بتلك  لي�صت  خادم  بئر 
ال�صعيفة ول حتى الكبرية، بل هي 
امليزانية  تبلغ  حيث  متو�صطة، 
 91،  2018 ل�صنة  لبلديتنا  الأولية 
كل  احت�صبنا  واإذا  �صنتيم،  مليار 
مليار   390 �صتبلغ  فاإنها  �صيء 
باأن  الإقرار  �صنتيم،  ويجب 
مداخيل البلدية من حيث اجلباية 
لنا  كان  لدينا  لهذا  جدا،  �صعيفة 
اقرتاح فيما يخ�ص هذا املو�صوع، 
تريدون  ما  حالة  يف  اأنه  وقلت 
م�صوؤوليتها  البلدية  اأن  تتحمل 
املالية،  املوارد  يخ�ص  فيما 
وقدمت مثال ببئر خادم التي تبلغ 
مداخلها مليار و900 مليون �صنتيم 
لل�صنة وهذا مدخول �صعيف، اأكدنا 
الوعاء  على  الرتكاز  يجب  اأنه 
خادم  بئر  متلكه  الذي  العقاري 
اخلا�ص  -الوعاء  البلدية،  لفائدة 

اجناز  اأجل  من  وهذا  بالدولة-، 
م�صاريع يكون لها اأثر اإيجابي على 
اخلزينة ب�صفة عامة، وهذا عو�ص 
اأن تباع ملرقيني العقاريني بالدينار 
مع  بتواأمة  نقوم  ل  وملا  الرمزي، 
لتكون  املال  متلك  اأخرى  بلديات 
مداخيل  لها  تكون  �رضاكة  هنالك 

لكال البلديتني.

مع كل هذا ما هي 
امل�ساريع التي تنوون 

اإجنازها خالل عهدتكم 
الأوىل على راأ�ش 

البلدية؟

ب91  تقدر  التي  الأوىل  امليزانية 
بني  تق�صيمها  �صيتم  �صنتيم  مليار 
�صنعمل  لهذا  والتجهيز،  الت�صيري 
املدر�صية،  املطاعم  جتهيز  على 
واملدار�ص ب�صفة عامة، و�صنحاول 
احلياة  �رضوريات  وتوفري  تزويد 
ل�صاكني املزارع والأحوا�ص الذين 
منذ  كارثية  ظروف  يف  يعي�صون 
عملية  اإىل  اإ�صافة  عدة،  �صنوات 
واإجناز  الطرقات  وتزفيت  تعبيد 
تعد  التي  اجلوارية  املالعب 
مطلب رئي�صي ل�صكان البلدية  دون 
ن�صيان الأ�صواق اجلوارية، وهذا يف 
انتظار دخول امليزانية الإ�صافية، 
�صيكون هنالك اجناز م�صاريع عدة 
اأربعة  ذو  البلدي  ال�صوق  اأهمها 
الدرا�صة-  بحي  –قيد  طوابق 
قيمة  �صتكون  التي  مهدي،  عزام 

دون  �صنتيم،  مليار   135 اإجنازه 
ننوي  الذي  القرن  م�رضوع  ن�صيان 
احلالية،  ال�صنة  نهاية  قبل  اإجنازه 
البلدي،  امللعب  يف  واملتمثل 
حيث قدرت ميزانية اإنارة امللعب 

ب27.5 مليار �صنتيم.

�سوؤال اأخري ب�سفتكم 
رئي�ش بلدية هل ترون 
اأن البلدية قادرة على 

تنمية اقت�سادية يف 
اجلزائر؟

الواجب  الإمكانيات  توفرت  اإذا 
توفرها نعم ت�صتطيع ذلك، عندما 
مرهونة  فاإنها  التنمية  على  نتكلم 
توفرا  واإن  واخلو�ص�صة،  بالعقار 
الأمور  فاإن  ال�رضطني  هذين 
لكن  اجلميع،  يريد  كما  �صت�صري 
يجب  التنمية  عن  نتحدث  عندما 
مت  اأين  ال�صابقة  للعهدة  نعود  اأن 
تقلي�ص  على  تعمل  تعليمة  اإقرار 
ميزانية  من  �صنتيم  باملائة   50
يح�صل  ومل  الفالحية،  البلديات 
�صيء بالن�صبة للبلديات احل�صارية، 
رغم اأن العك�ص هو الذي يجب اأن 
احل�صارية  البلديات  لكون  يح�صل 
كبرية  �رضيبية  جباية  لها 
الفالحية،  مقارنة  بالبلديات 
التنمية يف اجلزائر يجب اأن تطبق 
اجلميع  تخدم  بقرارات  ميدانيا 
فقط  باحلديث  الكتفاء  ولي�ص 

عرب و�صائل الإعالم. 

حمل رئي�ش بلدية بئر خادم »جمال ع�سو�ش«، الرئي�ش الأ�سبق م�سوؤولية عدم ترحيل �سكان بيوت ال�سفيح يف كل من »طريق 
ال�سحاولة«، و«�سيدي اأمبارك«، موؤكدا يف حوار مع »الو�سط« باأن وايل العا�سمة كان قد اأخطره ب�سرورة القيام بخطوات اإدارية عدة 

وهو مل يقم باأي �سيء، كا�سفا عن ح�سة 400 م�سكنا �ستكون من ن�سيب �سكان  احليني ال�سابقني يف عملية الرتحيل فيفري اجلاري.
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�لرتحيب �ل�سهيوين با�ستالم �لنازية للحكم يف �أملانيا
د. غازي ح�سني

احتلت فل�سطني مكانة خا�سة يف ال�سيا�سة الأملانية منذ اأن توىل اأدولف هتلر احلكم يف كانون الثاين عام 1933، وحدد العامالن الأيديولوجي وامل�سلحي 
موقف اأملانيا النازية من الهجرة اليهودية اإىل فل�سطني، واإقامة »اإ�سرائيل« ما دفع بالكاتب ال�سوي�سري كارديل عام 1974اىل ن�سر كتاب بعنوان: »اأدولف 
هتلر موؤ�س�س »اإ�سرائيل« جاء فيه: »اإن حلم الفتى النم�ساوي هتلر يف فيينا هو ا�ستيطان اليهود يف فل�سطني وحقق حلمه القدمي يف اإقامة »الوطن القومي 

لليهود بعد عدة �سنوات من ا�سطهادهم«. وربط يف كتابه بني اأ�سل هتلر الغام�س وتاأ�سي�س »اإ�سرائيل« واأكد يف كتابه اأن النا�سر لن�س ليبنفيل�س ابن 
اليهودية هوبفرناي�س و�ساحب جريدة »ا�ستارا« املعادية لليهود يف فيينا هو الذي اأعطى هتلر مقولة »نحن املعادين للثوريني نعرتف بحق اليهود يف 

تاأ�سي�س دولتهم يف فل�سطني«.
ال�سلطة  هتلر  توىل  عندما 
احلركة  رحبت  اأملانيا  يف 
با�ستالم  الأملانية  ال�سهيونية 
ملوقف  خالفاً  للحكم  النازية 
اأغلبية يهود اأملانيا الذين كانوا 
ويعادون  بالندماج  يوؤمنون 

ال�سهيونية.

الق�ساء على ال�سيوعيني 
وال�سرتاكيني 

والدميقراطيني والنقابات 
العمالية

الأمر  بادئ  يف  النازية  قامت 
ال�سيوعيني  على  بالق�ساء 
والدميقراطيني  وال�سرتاكيني 
مفتعلة  العمالية  والنقابات 
حريق الرايخ�ستاغ يف 27 �سباط 
على  الق�ساء  لت�سويغ   1933

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

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

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

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

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

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

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

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

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

باغتياله.

كورت بلومنفلد زعيم 
املنظمة ال�سهيونية

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

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

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

غري �سهيونية.

يهود اأملانيا و الندماج

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

اجلماعة،  نقاء  على  احلفاظ 
العملية  الأهداف  هذه  ولبلوغ 
احل�سول  يف  ال�سهيونية  تاأمل 
)اأملانيا  حكومة  تعاون  على 
معادية  كانت  لو  النازية( حتى 
ل�سالح  الدعاية  اإن  لليهود، 
تتم  كما  اأملانيا  مقاطعة 
يف  هي  خمتلفة  وبطرق  الآن 
مناه�سة  دعاية  جوهرها 

لل�سهيونية.
رئي�س  برن�س  د.ج.  وكتب 
الحتاد ال�سهيوين الأملاين عن 
الرتحيب با�ستالم هتلر للحكم 
احلدث  هذا  »ي�سكل  قائاًل: 
الذي  التاريخي  النعطاف 
اإىل  اليهودي  عودة  بداية  هو 
يهوديته.. اإننا نريد املحافظة 
اليهودي بدلً  العرق  على نقاء 
من اندماجه يف املجتمع الذي 

يعي�س فيه«...

عهد اأملانيا النازية

ال�سهيوين  الزعيم  وقام 
فالدميري جابوتن�سكي يف عام 
1933 بزيارة اإىل اأملانيا واأعلن 
الحتاد  له  نظمها  ندوة  يف 
ترحيبه  الأملاين  ال�سهيوين 
)عهد  اجلديد  بالعهد  احلار 
اأتباعه  واأمر  النازية(  اأملانيا 
القوات  بارتداء زي  اأملانيا  يف 
النازية )اإ�س ـ اأ( ونادى ب�سحق 
النازية  واعترب  املارك�سية، 
الإنقاذ الوحيد من املارك�سية. 
غوريون  وبن  وايزمان  وحدد 
ال�سهيونية  احلركة  موقف 
يف  اليهودية  والوكالة  العاملية 
الأول  كانون   31 يف  ر�سالتني 
بن  ر�سالة  وت�سمنت   1935
مارك�س  �سيمون  اإىل  غوريون 
الندماجيني  بني  اخلالفات 
ال�سهيونية  واحلركة  اليهود 

احلركة  اأن  فيها  وزعم 
�ستخل�س  التي  ال�سهيونية هي 
اأملانيا بينما هم يبذرون  يهود 
اأموال �سعبنا، ويخربون عملنا، 
ال�سهيونية  احلركة  ويهدمون 
اإن مل نقف بحزم اأمامهم، واإن 
اأي م�ساعدة فعالة حقاً لليهود 
من  تتم  اأن  يجب  اأملانيا  يف 
يف  ال�ستيطان  م�رشوع  خالل 

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

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

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

الهاتف/021-77-82-94

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

نحن املح�رضة الق�سائية الأ�ستاذة / حا�سور الزهراء , اأنه مبوجب الأمر على العري�سة من اأجل حتديد جل�سة بيع العقار باملزاد العلني ال�سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ح�سني داي بتاريخ 2016/01/18 حتت رقم 15/03206.
�سي�رضع يف بيع عقار عن طريق املزاد العلني بتاريخ 2018/02/12 بالقاعة رقم 02 على ال�ساعة الثالثة م�ساءا مبحكمة ح�سني داي  الكائن مقرها بح�سني داي اجلزائر 

لفائدة : ورثة عمران عمران وهم : 1-عمران اأوريدة
2-بوري�سة �سعدية املتوفاة اأثناء اإجراءات بيع العقار ورثتها وهم : �سايع حكيم -�سعيداين نور الدين و املختارين موطنهم مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله  

�سد : فريق عمران وهم :مو�سى -علي-العيا�سي -عي�سى -و�سيلة- زوينة-زوبري -اإبراهيم – ورثة زهرة- ف�سيلة 
العنوان : بالربوة البي�ساء رقم 510 بلدية القبة اجلزائر .مكان تواجد العقار املراد بيعه .

تعيني العقار حمل البيع باملزاد العلني : العقار املراد بيعه الكائن بحي البدر رقم 510 م�ساحته 452 مرت مربع م�سيد عليه بناية وفق الدفرت العقاري املوؤرخ يف 2011/05/15 جملد 02 رقم 1793 كالتايل البناية 01- عبارة عن م�سكن يتكون من طابق ار�سي و طابق 
علوي , الطابق الأر�سي يتكون من حمل جتاري : مكتب , مرحا�س, دور منخف�س , فناء خلفي و هو جمهز بخزان ماء , ثالث حمالت جتارية , �سقة تتكون من مدخل فردي , قاعة ا�ستقبال , مطبخ بالزاوية , غرفتني , رواق جمموع املحالت الثالثة و ال�سقة 129.43 

مرت مربع , طابق يتكون من : مدخل , مطبخ ,مرحا�س , قاعة ,حمام, قاعة ا�ستقبال »ال�سالون« 04 غرف , رواق �رضفتني , �سطح جمموع املبنى املغطى ذو امل�ساحة 136.27 مرت مربع.
البناية 2/عبارة عن �سقة تتكون من : مدخل , فناء, مرحا�س , قاعة حمام , �سالون , مطبخ , غرفتني مع درج الدخول نحو �سطح ال�سقف م�ساحته 57.29 مرت مربع.

بناية 3/عبارة عن �سقة تتكون من مدخل , فناء , مرحا�س , قاعة حمام , �سالون , مطبخ غرفتني مع درج الدخول نحو �سطح ال�سقف م�ساحته 76.19 مرت مربع
بناية4/عبارة عن بناية تتكون من : مدخل , مرحا�س, مطبخ , غرفة ,قاعة ا�ستقبال , رواق م�ساحته 57.51 مرت مربع , و طابق يتكون من 03 غرف , �سطح , رواق مب�ساحة 47.28 مرت مربع )بناية منجزة بن�سبة 70 باملائة(

�رضوط البيع: 
اإ�سافة اىل �رضوط الواردة يف قائمة �رضوط البيع املودعة لدى حمكمة ح�سني داي . فاإن قيمة العقار بعد اإنقا�س الع�رض 10 % يقدر ب : 69.653.412 دج )ت�سعة و �ستون مليون و �ستمائة و ثالثة و خم�سون األف و اأربعمائة و اثني ع�رض دينار جزائري( ي�ساف 
اليها م�ساريف التنفيذ و كل حقوق الت�سجيل و ال�سهار و احلق التنا�سبي للمح�رض الق�سائي املحدد قانونا.كما اأن الرا�سي عليه املزاد ملزم بدفع حال انعقاد اجلل�سة خم�س 5/1 الثمن و امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة بوا�سطة �سيك موؤ�رض عليه حل�ساب اأمانة 
اأو �سحبها من مكتب املح�رضة الق�سائية الكائن مكتبه بالعنوان  اأيام املوالية لر�سو املزاد فعلى الراغبني يف ال�رضاء الطالع على قائمة �رضوط البيع املودعة لدى كتابة �سبط حمكمة ح�سني داي  �سبط املحكمة و اأن يدفع املبلغ املتبقي يف اجل ثمانية 08 

املذكور اأعاله.
املح�ضرة الق�ضائية

اجلمهورية اجلزائرية 
الدميقراطية ال�ضعبية

ولية : البويرة
دائرة: قادرية

بلدية: عمر                                       
رقم : 25/ 2018                 

و�ضل ا�ضتالم التبليغ بتغيري 
الهيئة التنفيذية

طبقا لأحكام املادة 18 من القانون رقم 12-06 املوؤرخ 
يف 18 �سفر 1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق 
ا�ستالم    2018 - 01 اليوم 22 -  باجلمعيات   مت هذا 
املتعلقة   28/09/2017 يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة 
املحلية  للجمعية  التنفيذية  الهيئة  ت�سكيلة  بتغيري 
ال�سديق  بكر  اأبو  مل�سجد  الدينية  اجلمعية   : امل�سماة 
  2009  / 79/م/ج  رقم  حتت  امل�سجلة  املاجن   بقرية 
بكر  اأبو  م�سجد   : املقيمة   2009/  10/  08 بتاريخ 

ال�سديق قرية املاجن بلدية عمر
يرتاأ�سها ال�سيد: معمري �سمري

لأحكام  وفقا  الإ�سهار  باإجراءات  القيام  يجب  وبالتايل 
املادة 18 الفقرة 02 من القانون ال�سالف الذكر 
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عام على اغتيال حمام م�سلم بارز دون اإدانة للجناة
وقتل "كو ين" )63 عاما( املعروف 
والت�سامح  ال�سالم  اأن�سار  من  باأنه 
بالبالد، اإثر اإ�سابته بر�سا�سة فى 
الراأ�س على يد م�سلح مبطار يانغون 
الدوىل يوم 29 جانفي 2017، خالل 
عودته من زيارة لإندوني�سيا �سمن 
كان يح�رض  ميامنارى؛ حيث  وفد 
دولة   20 من  مل�سوؤولني  اجتماعاً 
الدميوقراطية  ق�سايا  ملناق�سة 
يف  بالده  ومثل  النزاعات،  وحل 

الجتماع.
اأجرة  �سيارة  �سائق  قتل  كما 
عندما  املطار  خارج  بالر�سا�س 
،وبعد  القب�س على امل�سلح  حاول 
مت  احلادثة،  من  ق�سري  وقت 
به،  امل�ستبه  امل�سلح  القب�س على 
الأنباء  واأفادت  "كي لني"،  ويدعى 
باأنه اعرتف با�ستئجاره من قبل 3 
ورجل  �سابقني  ع�سكريني  �سباط 

اأعمال لغتيال "كو ين" ثم اأوقفت 
بهم  امل�ستبه  من  ثالثة  ال�رضطة 
زاو"،  وين  و"اأوجن  فيو"  "زيا  وهم 
فرباير  فى  تون"،  وين  و"اأوجن 
2017، بيد اأن امل�ستبه به الرئي�سي 
اأو مدبر احلادثة "اأوجن وين خينغ"، 
حماكمتهم  ،وبداأت  طليقا  زال  ما 
اأ�سهر، لكن بعد ما يقرب  قبل 10 
من 50 جل�سة، مل ي�سدر حكما حتى 
اأحيت  املا�سي،  ،والإثنني  الآن 
جمموعات من املحامني و�سائقي 
ال�سنوية  الذكرى  الأجرة،  �سيارات 
مطالبني  "كو ين"،  لغتيال  الأوىل 
بتحقيق العدالة وحما�سبة اجلناة. 
املحامني  "�سبكة  دعت  كما 
املحامني  و"جمعية  امليامنارية" 
م�سرتك  بيان  يف  يانغون"،  فى 
للقتلة  ال�رضيع  العقاب  اإىل  الأحد، 

املتهمني. 

حكم  �سدور  عدم  على  وتعقيبا 
قالت  اليوم،  حتى  اجلناة  �سد 
ين"،  لـ"كو  الكربى  البنة  "يني"، 
كانت  الذي  الوحيد  "ال�سيء  اإن 
الأ�رضة تخ�ساه هو غياب احلقيقة 
اأ�سافت:  حديثها  ويف  والعدالة"، 
"من هو حقا الذي يقف وراء تلك 
اجلرمية" ،وتابعت: "�سننتظر، ول 
عملية  ا�ستغرقت  لو  حتى  يهمنا 

املحاكمة عقدا من الزمان". 
معرفته،  نريد  "ما  واأردفت: 
تلك  وراء  يقف  الذي  هو  من 
تعتقد  اأنها  م�سيفة  اجلرمية"، 
احلاليني  الأربعة  بهم  امل�ستبه  اأن 
عن  امل�سوؤولني  الوحيدين  لي�سوا 
الغتيال من جهته، قال "ناي ل"، 
اأحد حمامي الإدعاء يف ق�سية "كو 
يتعني  اإنه  الأنا�سول،  لوكالة  ين"، 
من  املزيد  بذل  ال�سلطات  على 

خينغ"،  وين  "اأوجن  جللب  اجلهود 
"نعتقد  ،واأ�ساف:  حمكمة  اأمام 
اأنه كانت هناك ثغرات فى حتقيق 
اأن  اإىل  ي�سار  بالق�سية"  ال�رضطة 
"كو نى" تزامن مع دعوته  اغتيال 
لت�رضيع  احلاكم  احلزب  برملانيي 
اأعمال تعديل الد�ستور الذى مازال 
للجي�س  كبرية  وهيمنة  قوة  مينح 
البالد،  يف  الأمور  مقاليد  على 
عقب  الغتيال  واقعة  جاءت  كما 
الد�ستورية  التعديالت  عن  حديثه 
عامة  فعالية  فى  املحتملة 
اأن�سار  من  باأنه  ين"  "كو  وعرف 
ال�سالم والتعاي�س يف بالده، اإل اأن 
من  خ�سو�ساً  له  ظهرت  عدوات 
مل�ساهمته  بوذيني؛  حمامني  قبل 
املحامني  "جمعية  اإن�ساء  يف 
جوان  ميامنار، يف  يف  امل�سلمني" 

2016، ح�سب اإعالم حملي.

الدفاع ال�صينية

 نعار�ض بحزم العقيدة النووية الأمريكية اجلديدة
�رضح املتحدث با�سم وزارة الدفاع 
ت�سيانغ،  قوه  رن  ال�سينية  الوطني 
تعار�س  ال�سني  باأن  الأحد،  اأم�س 
النووية  العقيدة  وثيقة  بحزم 
ن�رضتها  التي  اجلديدة  الأمريكية 
وقال  الأمريكية  الدفاع  وزارة 
ال�سينية،  الدفاع  با�سم  املتحدث 
"تت�سمن  الأمريكية  الوثيقة  اإن 
ال�سني  حيال  متغطر�سة  تكهنات 
النووية  القوة  تهديد  ب�ساأن  وتبالغ 
�سورت  فقد  رن  ال�سينية"وبح�سب 
�سفحة   74 من  املوؤلفة  الوثيقة 
ال�سني على اأنها "حتد كبري للم�سالح 
الأمريكية يف اآ�سيا"ولفت رن اإىل اأن 
ال�سلمية  بالتنمية  متم�سكة  بالده 

دفاعية  �سيا�سة  انتهاج  و�ستوا�سل 
ذاته  الوقت  يف  م�سريا  وطنية، 
اأق�سى  دوما  متار�س  بالده  اأن  اإىل 
تطور  اإزاء  النف�س  �سبط  درجات 
من  حدت  واأنها  النووية،  الأ�سلحة 
م�ستوى  اأدنى  اإىل  النووية  قدراتها 
على  القومي.و�سدد  الأمن  يتطلبه 
عدم  ب�سيا�سة  �ستتم�سك  بالده  اأن 
النووية  الأ�سلحة  با�ستخدام  البدء 
واأن  اأي ظرف،  اأي وقت وحتت  يف 
من  حال  باأي  ت�ستخدم  لن  ال�سني 
الأحوال اأو تهدد دول غري نووية اأو 
مناطق خالية من الأ�سلحة النووية.

اإنه  الدفاع،  با�سم  املتحدث  وقال 
يتعني على الوليات املتحدة، التي 

متتلك اأكرب تر�سانة نووية يف العامل، 
الذي ل  العاملي  الجتاه  ت�ساير  اأن 
ميكن عك�س م�ساره، �سوب ال�سالم 
والتنمية بدل من الرك�س يف الجتاه 
اأن  "ناأمل  واأ�ساف:  املعاك�س. 
يتخلى اجلانب الأمريكي عن عقلية 
احلرب الباردة، وي�سطلع مب�سوؤوليته 
اخلا�سة والأ�سا�سية يف نزع الأ�سلحة 
النووية، ويفهم ب�سكل �سحيح هدف 
راأيا  ويتبنى  ال�سرتاتيجي  ال�سني 
من�سفا حيال الدفاع الوطني لل�سني 

وتطورها الع�سكري".
على  املتحدة  الوليات  رن  وحث 
منت�سف  يف  بال�سني  اللتقاء 
الطريق وجعل العالقات الع�سكرية 

يف  ا�ستقرار  عامل  اجلانبني  بني 
العالقات الثنائية، واأن يعمل البلدان 
وال�ستقرار  ال�سالم  حلماية  معا 
العقيدة  وركزت  العاملي  والرخاء 
على  اجلديدة  النووية  الأمريكية 
باعتبارها  اأ�سا�سي،  ب�سكل  رو�سيا 
وتو�سيع  حتديث  على  تعمل 
من  وغريها  النووية  قدراتها 
يوؤكد  ما  ال�سرتاتيجية،  الأنظمة 
جمابهة  اإىل  العودة  على  "عزمها 
م�سوؤولني  بح�سب  العظمى"،  القوى 
البلدان  جميع  اأن  غري  اأمريكيني، 
"امل�ستبه بها"، وهي ال�سني واإيران 
اأ�سماوؤها  وردت  ال�سمالية  وكوريا 

اأي�سا يف الوثيقة.

البنتاغونبع�ض تفا�سيل �سفقة القرن

رفيع  مل نزود حلفاءنا يف �سوريا مبنظومة دفاع جوي ولن نفعل ذلك غربي  دبلوما�سي  ك�سف 
�سفقة  تفا�سيل  عن  امل�ستوى، 
القرن وذكر اأنها ت�سمل نقل اأحياء 
و�سواٍح قريبة من القد�س مثل بيت 
حنينا و�سعفاط وكفر عقب ورا�س 
الفل�سطينيني  �سلطة  اإىل  خمي�س 
ال�سادرة  احلياة  �سحيفة  ونقلت 
الدبلوما�سي  هذا  عن  اهلل  رام  يف 
اإن  فريق ال�سالم الأمريكي  قوله، 
اإىل  القرن  �سفقة  تفا�سيل  نقل 
ثالث  طرف  عرب  الفل�سطينيني 
اجلانب  الأمريكيون،  واأبلغ 

بنَت  اإ�رضائيل  باأن  الفل�سطيني 
مدينة قد�س خا�سة بها من خالل 
تطوير جمموعة قرى، وبناء اأحياء 
للفل�سطينيني  ميكن  واأنه  جديدة، 
القد�س  وبناء  ذاته،  ال�سيء  فعل 

الفل�سطينية. 
دولة  اإقامة  اخلطة  وتقرتح 
نحو  على  البداية  يف  فل�سطينية 
ن�سف م�ساحة ال�سفة وكامل قطاع 
منها  القد�س  اأحياء  وبع�س  غزة، 
وخميمه،  و�سعفاط  حنينا  بيت 
عقب،  وكفر  خمي�س  ورا�س 

بالبلدة  اإ�رضائيل  احتفاظ  مع 
بها،  املحيطة  والأحياء  القدمية 
وجبل  جراح  وال�سيخ  �سلوان  مثل 
الدبلوما�سي،  واأو�سح  الزيتون، 
تكون  اأن  اأنه من هنا جاءت فكرة 
يف  الفل�سطينية  الدولة  عا�سمة 
على  اخلطة  وتن�س  دي�س  اأبو 
والقرى  وال�سواحي  الأحياء  نقل 
الفل�سطيني،  اجلانب  اإىل  العربية 
اإىل  للفل�سطينيني  ممر  واإقامة 
حل  وتوفري  الأق�سى،  امل�سجد 

اإن�ساين لالجئني الفل�سطينيني.

الوليات  اأن  البنتاغون  اأعلن 
يف  حلفاءها  تزود  مل  املتحدة 
جو"،   – "اأر�س  باأ�سلحة  �سوريا 
املعلومات  �ستدر�س  واأنها 
الرو�سية  الطائرة  اإ�سقاط  عن 
م�سادة  منظومة  با�ستخدام 
الكتف  على  حممولة  للطائرات 
ويف ت�رضيح �سادر عن املتحدث 
بيهون،  اإريك  البنتاغون،  با�سم 
الرو�سية،  "نوفو�ستي"  لوكالة 
تركز  املتحدة  "الوليات  قال: 
جنبا  )داع�س(  تنظيم  قتال  على 
اإىل جنب مع احللفاء يف �سوريا.. 
الوليات املتحدة مل متد اأيا من 
باأي  �سوريا  يف  احلليفة  القوات 
تنوي  ول  جو(   – )اأر�س  اأ�سلحة 
القيام بذلك يف امل�ستقبل"واأ�سار 
الع�سكرية  العمليات  اأن  اإىل 
القتال  اإىل  جغرافيا،  موجهة 
�رضق  يف  "داع�س"  �سد  اجلاري 
مدى  "�سنقيم  واأ�ساف:  �سوريا. 
من  الت�رضيحات  هذه  �سحة 
�سالمة �رضكائنا يف  اأجل �سمان 

التحالف".

يذكر اأن خرباء ع�سكريون رو�س، 
الطائرة  اإ�سقاط  اأن  اإىل  اأ�ساروا 
حممول  �ساروخ  با�ستخدام  مت 
للطائرات،  م�ساد  الكتف  على 
موؤكدين اأن ال�سباط الرو�س على 
ملثل  امل�سلحني  بامتالك  علم 
ا�ستولوا  التي  الأ�سلحة،  هذه 
اجلي�سني  تر�سانتي  من  عليها 
ال�سوري والعراقي، وهي "اإيغال" 
ولذلك  القدميتني  و"�سرتيال" 
فاإن الطيارين الرو�س ل يحلقون 
منخف�سة  ارتفاعات  على 
واملنظومات  لل�سواريخ  جتنبا 

اخلرباء  ويقول  اأعاله  املذكورة 
الطائرة  اإن  احلالة،  هذه  يف 
كانت على ارتفاع حيث ل ميكن 
"اإيغال"  �سواريخ  ت�سلها  اأن 
اأن  اإىل  ومييلون  "�سرتيال"،  اأو 
�ساروخا  ا�ستخدموا  امل�سلحني 
اجلوي  الدفاع  منظومات  من 
املحمولة "�ستينغر"ويرى اخلرباء 
الأمريكيني،  اأن  الع�سكريون، 
ببعيد،  لي�س  وقت  منذ  قدموا 
الأكراد  اإىل  الأ�سلحة  هذه  مثل 
ال�سوريني واإىل قوات ما ي�سمى بـ 

"اجلي�س ال�سوري احلر".

اأكرث من عام م�صى على واقعة اغتيال "كو ين"، املحامي امل�صلم البارز وكبري امل�صت�صارين القانونيني حلزب "الرابطة الوطنية من اأجل الدميوقراطية" 
احلاكم، فى ميامنار، ومل ت�صدر اأي اأحكام �صد اجلناة، و�صط جدل م�صتمر بالبالد حول الق�صية وخماوف من "غياب العدالة".

ما هو ال�سالح الذي اأ�سقط املقاتلة الرو�سية؟!
الرو�سي  اجلرنال  ذكر 
نيكولي  املتقاعد، 
اإ�سقاط  اأن  اأنتو�سكني، 
ريف  يف   25 �سو  الطائرة 
ب�ساروخ  يكون  قد  اإدلب، 
الكتف،  على  حممول 
حتلق  كانت  حال  يف 
 5 من  اأقل  ارتفاع  على 
وكالة  ونقلت  كيلومرتات 
الرو�سية،  "اإنرتفاك�س" 
طيار  وهو  اأنتو�سكني،  عن 
الدرجة  من  ع�سكري 

جمل�س  يف  ونائب  الأوىل 
الدوما، قوله: "طائرة �سو-
القتال،  يف  م�ستقرة   25
على  يعتمد  �سيء  وكل 
ال�ساروخ.  اإ�سابة  مكان 
الدفاع  ملنظومات  ميكن 
على  املحمولة  اجلوي 
طائرة  ت�سقط  اأن  الكتف 
ارتفاع  على  حلقت  اإذا 
فاأقل".  مرت  اآلف  خم�سة 
اإىل  اأنتو�سكني،  واأ�سار 
الطائرة  هذه  يعرف  اأنه 

قيادتها،  توىل  وقد  جيدا 
 25 �سو  لدى  اأن  م�سيفا 
ا�ستخدام  على  القدرة 
احلرارية  البالونات 
والت�سوي�س الن�سط، بهدف 
الطيار  وقال  احلماية 
املعلومات  اإن  الع�سكري 
لتقدمي  جدا  قليلة  حاليا 
ما  حول  ا�ستنتاجات  اأية 
نف�سه،  الوقت  ويف  حدث. 
واقعة  اأنتو�سكني،  ا�ستذكر 
يف اأفغان�ستان، حني متكن 

من  مماثلة،  طائرة  قائد 
مبحرك  ب�سالم  الهبوط 
مع  عجالت  دون  واحد 
حديثه  ويف  مت�رضر  جناح 
الطائرة  قائد  م�رضع  عن 
من  متكن  الذي   ،25 �سو 
اأثناء  القفز باملظلة وقتل 
ال�ستباك، قال اأنتو�سكني: 
ل  الرو�س  "الطيارون 
ي�ست�سلمون ويقاتلون حتى 
النهاية، اإنهم مدربون جيدا 

وم�سوؤولون ووطنيون".
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فل�سطني املحتلة

�سمري اأبو نعمة .. 32 عامًا بني اأربعة جدران »اإ�سرائيلية«!
تنتهي الق�سة قبل اأن تبداأ بالن�سبة ملن يعي�سون يف مدافن الأحياء، حني يقول الفرد الأخري يف عائلة الأ�سري: »ما الذي ذّكركم ب�سقيقي اليوم؟ فما من 

منا�سبة ت�ستدعي الكتابة عنه، مرت �سنوات وكتب كثريون ووريت كلماتهم الرثى، ومل يحدث �سيء« الأ�سري �سمري اإبراهيم حممود اأبو نعمة )58 عامًا( 
من �سكان منطقة حي ال�سيخ جراح يف مدينة القد�س املحتلة، اأ�سرٌي بعمر وطٍن منتهك، حاز على لقب اأقدم اأ�سري مقد�سي يف �سجون الحتالل رغمًا عنه، 

واأ�سبحت مدافن الحتالل منزًل له ق�سراً.

م�سريته الن�سالية

حكاية  نعمة  �أبو  و�ئل  يروي 
فيقول:   ، �سمري  �لأ�سري  �سقيقه 
�ل�سباب  باقي  مثل  �ساباً  »كان 
�أنهى  و�لع�رشين،  �ل�ساد�سة  بعمر 
وبد�أ  �لعامة،  �لثانوية  مرحلة 
يف  وعمل  �لفنادق،  �إد�رة  در��سة 
يز�ل  ل  كان  در��سته،  حقل  ذ�ت 
عائالت  من  كثري  يافعاً«وكما 
�لأ�سري  عائلة  تعلم  مل  �لأ�رشى، 
كان  عما  �ملقد�سية،  نعمة  �أبو 
مل  �لوطن،  خلدمة  جنلها  يفعل 
ول  �لتنظيمية  بانتماء�ته  تعلم 
�لحتالل،  مقاومة  يف  ن�ساطاته 
 20 بتاريخ  و�ئل  �سقيقه  �أكد  كما 
�لحتالل  �عتقل   1986 �أكتوبر 
يز�ل  ل  كان  نعمة،  �أبو  �لأ�سري 
باأحالمه،  �ساعد�ً  غ�ساً  �ساباً 
قر�بة  �لتحقيق  يف  عليه  و�أبقى 
�لنطق  يتم  �أن  قبل  �ل�سهرين، 
�إىل  نقله  ويتم  �ملوؤبد  باحلكم 

�سجن »رميون«.
�بنها  باأن  لحقاً  عائلته  علمت 
عاماً  و�لع�رشين  �ل�ستة  �ساحب 
�لدرجة  من  منا�ساًل  فد�ئياً  كان 
نفذ عمليات كثرية،  �لأوىل، فقد 

�إ�رش�ئيلي،  جندي  طعن  منها 
�إحدى  تفجري  يف  و�مل�ساركة 
حافالت �لحتالل بيافا  تكالبت 
نعمة،  �أبو  �لأ�سري  على  �لأوجاع 
�لتي  �لتحقيق  ذ�كرة  �أوجاع 
ل�سنو�ت،  لزمته  �آلماً  �أورثته 
�لتي  و�أمه  ذويه  ذ�كرة  و�أوجاع 
طموحاته  و�أوجاع  خلفه،  تركها 
معه  تكبيلها  مت  �لتي  و�أحالمه 

د�خل �لأ�رش.

امللف ال�سحي

�أكد  وكما  نعمة،  �أبو  �لأ�سري 
م�ساكل  من  يعاين  و�ئل،  �سقيقه 
عيادة  فطبيب  كبرية،  �سحية 
يتو�جد  �لذي  ع�سقالن  �سجن 
�سيا�سة  ممار�سة  يتعمد  فيه، 
يقول  بحقه  �لطبي  �لإهمال 
و�ئل: »حاولنا �أن نر�سل له طبيباً 
خا�سا بدل �لطبيب �لذي يتو�جد 
يتم  ومل  ع�سقالن،  �سجن  يف 
�لأ�سري  �لآن«عائلة  حتى  �لأمر 
من  يعاين  �أنه  �أكدت  نعمة  �أبو 
يف  �لأع�ساب  قاعدة  يف  تهتك 
مفا�سله،  على  يوؤثر  ما  رقبته، 

وي�سبب له �آلماً �سديد يف ج�سده 
ومفا�سله، كما �أنه يعاين من وجع 
باأنه  ويرجح  �أقد�مه،  يف  �سديد 
ول  �لدي�سك،  مر�ض  من  يعاين 
طويلة  لفرت�ت  �لوقوف  ي�ستطيع 
تفاقم  �ل�ستاء،  ف�سل  برودة  مع 
�لو�سع �ل�سحي لالأ�سري �أبو نعمة، 
للغاية،  خفيفاً  نظره  �أ�سبح  فقد 
يف  د�ئم  وجع  من  يعاين  �أنه  كما 

�أ�سنانه.
منها  يعاين  �لتي  �لآلم  لكرثة 
من  يكن  مل  نعمة،  �أبو  �لأ�سري 
يعاين  فهو  �إح�ساوؤها،  �ل�سهل 
�آلٍم  من  هذ�  كل  على  عالوًة 
للتحقيق  تعر�سه  منذ  ر�فقته 
مركز  ويف  طويلة،  �سنو�ٍت  قبل 
�لعمود  مبنطقة  �لأع�ساب 
�أي�ساً  م�ساكل  من  يعاين  �لفقري 
�لتي مرت على �عتقاله  32 �سنة 
حو��سه  كامل  يف  �سعفاً  �أورثته 
خاللها  له  و�أجريت  �خلم�ض، 
�أجز�ء  �أكرث من �ست عمليات يف 
متفرقة من ج�سده، بع�سها تكلل 
�لآخر ل يز�ل  و�لبع�ض  بالنجاح، 
ل  �أخرى  جل�سات  �إىل  بحاجة 

توفرها �إد�رة �ل�سجون.

تنقالٌت متتالية

مركز  حتقيق  �أقبية  بني 
�سجن  وم�ست�سفى  �مل�سكوبية، 
و�سطة،  و�سجون رميون،  �لرملة، 
مل  منها  �آخر  وعدد  وع�سقالن، 
تعد �لعائلة قادرة على �إح�سائه، 
�سنو�ت  نعمة  �أبو  �لأ�سري  �أم�سى 
�عتقاله �لطويلة، حتى ��ستقر يف 
ع�سقالن،  �سجن  يف  �لأمر  نهاية 

حيث يق�سي ما تبقى من عمره.
�أبو  �لأ�سري  و�لدة  �نتظرت 
�سمن  عنه  �لإفر�ج  فرحة  نعمة 

بني  متت  �لتي  �ملفاو�سات 
�أن  غري  و�ل�سلطة،  �لحتالل 
بني  من  ��ستثناوؤه  جرى  ��سمه 
�لأ�رشى،  �أ�سماء  من  �آخر  عدد 
حتى  لحقاً  و�لدته  و�نتظرت 
من  �سنو�ت  ثالث  عقب  توفيت 
�ليوم،  تنتظر.  وهي  �عتقاله، 
نعمة  �أبو  �لأ�سري  �سقيق  يتمكن 
ع�سقالن،  يف  زيارته  من  وحده 
له،  قريبة  لزيارة  يتح�رش  هو 
ليخربه باآخر تفا�سيل �حلياة �لتي 
�سباك  �سيقفان على  منه،  �سلبت 
و�ئل  �سقيقه  و�سيجد  �لزيارة، 

يف كل ما �سيقول كالماً غري ذي 
جدوى، فماذ� يقال لأ�سري �أم�سى 
�لأ�رش؟  د�خل  �ل�سنو�ت  هذه  كل 
كغريها  نعمة  �أبو  �لأ�سري  عائلة 
�لقد�مى،  �لأ�رشى  عائالت  من 
مدينة  من  �أ�سري�ً   13 ومنهم 
منذ  �لعد  عن  توقفت  �لقد�ض، 
عن  توقفت  ومرغمًة  �سنو�ت، 
�لأ�سري  حال  هو  فكيف  �لأمل، 
وكيف  �ل�سجون؟  د�خل  نعمة  �أبو 
تقل�ست �أحالمه من عامٍل مفتوح 
�إىل �أربعة جدر�ٍن يخرج منها باأمٍر 

من �ل�سجان، وح�سب رغبته؟

الأونروا ت�سفع معلميها حملة الدبلوم بـ »�سدمة« نهاية اخلدمة!

جمموعات متتالية من امل�ستوطنني تقتحم باحات الأق�سى 

يقارب  ما  تلقاها  �سديدة  �سفعة 
مد�ر�ض  يف  ومعلمة  معلًما   160
�لالجئني  وت�سغيل  غوث  وكالة 
بعد  »�لأونرو�«،  �لفل�سطينيني 
قر�ر�ً  �لوكالة  �إد�رة  �أ�سدرت  �أن 
باأنهم  بف�سلهم من عملهم متذرعة 
متنكرة  �لدبلوم،  �سهادة  حملة  من 
�أغلبهم  لكون  �لطويلة  خلرب�تهم 
ثالثني  خدمة  خرب�تهم  جاوزت 
عاماً تقول �نت�سار من�سور، �ملعلمة 
�لثانوية  بالطة  بنات  مدر�سة  يف 
�لتدري�ض  يف  خربتها  »�إن  للبنات  
قاربت 38 عاماً، وبعد �أن بتنا على 
�أبو�ب �لتقاعد، تفاجاأنا بقر�ر وكالة 
�لغوث بف�سل 160 معلما ومعلمة من 
حملة �سهادة �لدبلوم ف�سال تع�سفيا 
مربر  عن  �أما  �إنذ�ر«.  �سابق  ودون 
من�سور:«  �ملعلمة  فتقول  �لف�سل 
من  �أننا  �لغوث  وكالة  �إد�رة  تدعي 
على  فقط،  �لدبلوم  �سهادة  حملة 
معاهد  يف  در�سنا  �أننا  من  �لرغم 
يف  توظفنا  وبعدها  للوكالة،  تابعه 
وكربت  للوكالة،  تابعة  مد�ر�ض 
حتت  من  وتخرج  معنا،  �ملد�ر�ض 

على  �لطلبة  �آلف  ع�رش�ت  �أيدينا 
�ملا�سية«وتت�ساءل  �لعقود  مد�ر 
من�سور بالقول: »هل يعقل �أن تنظر 
لل�سهادة فح�سب دون  �لوكالة  �إد�رة 
�لطويلة  �خلربة  �سنو�ت  يف  �لتمعن 
عملنا،  مد�ر  على  �كت�سبناها  �لتي 
وتت�ساءل با�ستهجان: �أل تعادل هذ� 
�أما  جامعيني؟!!«  عامني  �خلربة 
�ملدر�سة  �خلطيب  نادية  �ملعلمة 
�لأ�سا�سية  بالطة  بنات  مدر�سة  يف 
�لعام  يف  »دربت  فتقول:  للبنات، 
�جلامعة،  من  طالبات   6 �ملا�سي 
ف�سنو�ت �خلربه �لتي ح�سلنا عليها، 
�أهلتنا عمليا كمن ح�سل على �سهادة 
وعندما  �أكرث،  ورمبا  �لبكالوريو�ض 
�أمام  و�أُقّيمها  جامعة  طالبة  �أدرب 
فعليا  فاأنا  باجلامعة؛  دكتورها 

بنف�ض م�ستوى هذ� �لدكتور«.

تنكر للحقوق

�أن  �خلطيب  نادية  �ملعلمة  وت�سري 
�سيا�سة  »�إىل  يعود:  �لف�سل  �سبب 

وكالة �لغوث ب�سكل عام يف تقلي�ض 
خدماتها يف �ل�سفة وغزة«وتوؤكد يف 
»�أن هناك حالة تخبط يف  حديثها 
�لوكالة،  �إد�رة  من  �لقر�ر�ت  �تخاذ 
فيه  طالبو�  منها  �سدر  قر�ر  فاآخر 
عن  �أعمارهم  تقل  ممن  �ملعلمني 
يف  تعليمهم  يتابعو�  �أن  عاما   50
�سهادة  على  للح�سول  �جلامعات 
تعجيزي،  طلب  وهو  �لبكالوريو�ض، 
من  �خلم�سني  دون  هم  من  لأن 
معلماً   24 فقط  �ملف�سولني  بني 
ومعلمة، و�لغالبية �لعظمى هم ممن 
�ل�سن، فلو مت �لنتظار  جتاوز هذ� 
طبيعي  ب�سكل  تقاعدهم  لتم  قليال 

وبدون �أي �إ�سكاليات«.
�خلطيب  �ملعلمة  وتو�سح   
من  عدد�  هناك  �أن  با�ستهجان، 
للح�سول  �أور�قهم  قدمو�  �ملعلمني 
على �لتقاعد، ورف�ست �إد�رة �لغوث 
طلبهم، و�أنا �سخ�سيا قدمت طلب 
وقالت  طلبي،  ورف�ض  �لتقاعد 
�حت�ساب  يتم  لن  �إنه  يل  �لإد�رة 
�أتعاب نهاية �خلدمة ملن هم فوق 
�أن  �خلطيب  وتوؤكد  عاما«.    50

�لوكالة من هذه �خلطوة  هدف 
حقوقنا  من  حرماننا  هو 
يتذرعون  وهم  �مل�رشوعة، 
لنا،  مالية  تغطية  وجود  بعدم 
�لدول  م�ساعد�ت  �إًذ�  فاأين 
للوكالة،  تقدم  �لتي  �ملانحة 
��ستجبنا  �أننا  فر�ض  وعلى 
فهم  �لف�سل،   ومت  ملطالبهم 
توفري�تنا  لإعطائنا  م�سطرون 
�ألف دولر  تتجاوز �ملائة  �لتي 
لكل معلم ومعلمة، فكيف ذلك 
تقول  كما  مالية  �أزمة  وهناك 

�لوكالة«.

تدمري للعملية 
التعليمية

�نت�سار  �ملعلمة  و�سددت 
من�سور: »على �أن خطوة �لوكالة 
�لعملية  لتدمري  بد�ية  هذه 
�لوكالة تقول  �لتعليمية، فاإد�رة 
للتقليل  �ل�سفوف  �ستدمج  �إنها 
من عدد �ملعلمني، وهذ� يعني 

�سي�سم  �لدر��سي  �ل�سف  �أن 
وهو  طالبا،   50 عن  يقل  مال 
على  وللمعلم  للطالب  �إنهاك 
�لذي  فاملعلم  �سو�ء،  حد 
�أ�سبوعيا،  ح�سة   27 يعطي 
تنظيم  على  �ل�سيطرة  �سيفقد 
هكذ�  مع  �لتعليمية  �لعملية 

عدد من �لطالب.
�أبو  �سهام  �لطالبة  قالت  فيما 
ودمج  �لف�سل  »قر�ر  جنم: 
�لعدد  بهذ�  لت�سبح  �ل�سفوف 
على  �سلباً  �سينعك�ض  �ل�سخم 
للدرو�ض،  و��ستيعابنا  مقدرتنا 
�لطلبة  �ملزيد من  زج  نرف�ض 
�لوكالة  وعلى  �سفنا،  �إىل 
حتى  جديدة  ف�سول  �يجاد 
ن�ستطيع تلقي تعليمنا بال�سكل 

�ل�سحيح«.

�سيا�سة ممنهجة

�لوطنية  �للجنة  ع�سو  ويوؤكد 
تقلي�سات  ملو�جهة  �ملركزية 

�لأونرو�  �لدولية  �لغوث  وكالة 
عماد ��ستيوي: »�أن �لإجر�ء�ت 
�لأخرية �لتي �أقرتها �إد�رة وكالة 
خدماتها،  تقلي�ض  يف  �لغوث 
ت�ستهدف  منهجية  ق�سية  هي 
بدعم  عام،  ب�سكل  �لالجئني 
وهذه  �ل�سهاينة،  من  وتاأييد 
ل�سل�سلة  بد�ية  هي  �خلطوة 
كل  ت�ستهدف  تقلي�سات 
�سو�ء«.  حد  على  �لالجئني 
حديثه  يف  ��ستيوي  وطالب 
�لقيادة �لفل�سطينية �أن تتحرك 
لالأمم  �لعامة  �جلمعية  باجتاه 
�لغوث  وكالة  لأن  �ملتحدة، 
بعد  دول  عدة   بقر�ر  جاءت 
عام  �لفل�سطيني  �ل�سعب  نكبة 
48، فاإذ� كانو� من خالل هذه 
للت�سييق  ي�سعون  �لإجر�ء�ت 
على �لالجئني و�إجبارهم على 
لتوطني  بديلة  بحلول  �لقبول 
�أن  لهم  فتقول  �لالجئني، 
�ل�سعب �لفل�سطيني متجذر يف 
�أر�سه، ولن يقبل عنها بدياًل«.

من  جمموعات  جددت 
�ملتطرفني  �مل�ستوطنني 
 )2-4( �لأحد  �ليوم  �سباح 
وتدني�سها  �قتحاماتها 
�ملبارك  �لأق�سى  للم�سجد 

من جهة باب �ملغاربة وقالت 
جمموعة  �إن  حملية  م�سادر 
تقدر  �مل�ستوطنني،  من 
بالع�رش�ت، �قتحمت �مل�سجد 
وتو�لت  �سباحا،  �لأق�سى 

متهيد�  �أخرى،  جمموعات 
�لأق�سى  �مل�سجد  لقتحام 
يف  جمموعات  �سكل  على 
ظل حتويل �مل�سجد �لأق�سى 
لثكنة ع�سكرية متلوؤها قو�ت 

�ل�رشطة.
�رشطة  من  عنا�رش  ووفرت 
م�سددة  حر��سة  �لحتالل 
ور�فقتهم  للم�ستوطنني، 
و�أحاطت بهم خالل جتو�لهم 

�مل�سجد  �ساحات  يف 
ويتعمد  �ملبارك  �لأق�سى 
باحات  تدني�ض  �مل�ستوطنون 
�ملبارك  �لأق�سى  �مل�سجد 
مبكرة  �ساعة  يف  و�قتحامه 

�ل�ساعة  وهي  يوم،  كل  من 
م�ستغلني  �سباحا،  �ل�سابعة 
قلة �أعد�د �ملر�بطني يف مثل 
حماية  ظل  يف  �لوقت،  هذ� 

م�سددة من �ل�رشطة.



ريا�ضةالإثنني 05 فيفري 2018 املوافـق لـ17 جمادى الأول  1439ه 12
ا�ستنجدت به 

الإدارة ملعرفته 
خبايا البيت جيدا

خوذي ي�شرع 
يف العمل رفقة 

�شبيبة ال�شاورة 
منذ اأم�س

ا�ستنجدت اإدارة فريق 
�سبيبة ال�ساورة باملدرب 

كرمي خودة من اأجل 
اال�رشاف على العار�سة 
الفنية لفريقها والذي 

جاء تعيينه خلفا للمدرب 
املقال فوؤاد بوعلي 

والذي ا�ستغنت االإدارة 
عن خدماته بعد الهزمية 
التي �سقط فيها النادي 
نهاية االأ�سبوع املن�رشم 
اأمام احتاد البليدة، ويف 
هذا ال�سدد يعود خوذة 
لال�رشاف على الفريق 

الذي يعرفه جيدا خا�سة 
وانه �سبق له العمل يف 
العار�سة الفنية ودّرب 

ممثال اجلنوب اجلزائري 
يف وقت �سابق ويعرف 

بيت ال�ساورة جيدا بعدما 
عمل يف العار�سة الفنية 
حم�رشا بدنيا قبل ان 

يتحول غلى مدرب رئي�سي 
وقادهم يف م�سابقة رابطة 
اأبطال اإفريقيا يف ن�سخة 

العام املن�رشم والتي 
خرجوا منها يف الدور 

التمهيدي، حيث �سيكون 
املدرب خوذة يف الطاتقم 

الفني مب�ساعدة كرمي 
زاوي بعدما اأنهى الرئي�س 

حممد زرواطي مهام جميع 
اأع�ساء الطاقم الفني الذي 
عمل مع بوعلي على غرار 
املدرب امل�ساعد اأمني 
غيموز واملح�رش البدين.
و�رشع املدرب خوذي يف 
العمل مع رفقاء الالعب 
عبد الرحمان بوردمي 

منذ م�ساء البارحة الذين 
اأجرو ح�سة اال�ستئناف 

حت�سريا ملباراة الدور ثمن 
النهائي لكاأ�س اجلمهورية 
والتي يواجهون فيها احتاد 

اجلزائر اجلمعة املقبل 
على ملعب 20 اأوت بب�سار، 
حيث �ستكون مهمة الطاقم 

الفني اجلديد العمل 
على تاأهيل ال�سبيبة اإىل 
ربع النهائي والعمل على 

اإعادة الت�سكيلة اإىل ال�سكة 
ال�سحيحة من اجل العودة 
لالنفراد بالبوديوم الذي 
�سيعوه بعد هزمية احتاد 
البليدة وفوز املالحقني 

واأ�سبحوا يتقا�سمون 
املركز الثالث رفقة فريقي 

مولودية واحتاد اجلزائر.
ق  ر

اإدارة دفاع تاجنانت اأنهت مهامه والتغيريات انقلبت على الت�سكيلة

 قوعي�س: الأمور انفلتت من بلعطوي
 وخليفته �شوف يعرف قريبا

اأنهت اإدارة فريق دفاع تاجنانت مهام املدرب عمر بلعطوي على راأ�س العار�سة 
الفنية للفريق بعد الهزمية القا�سية التي تلقوها اأول اأم�س على ملعبهم اأمام 
احتاد اجلزائر و�سقوط الفريق بثالثية نظيفة والتي عّجلت برحيل مدرب 

النادي الذي �سارع الرئي�س عدلن قوعي�س اإىل تنحيته من مهامه والعمل على 
البحث عن مدرب جديد من اأجل موا�سلة العمل مع الت�سكيلة فيما تبقى من 

املو�سم الكروي اجلاري 

ق  ر

فاإن  ال�سدد  هذا  ويف 
النار  فتح  قوعي�س 
وهران  مدينة  ابن  على 
االأمور  اأن  اأكد  عندما 
انفلتت  االن�سباطية 
قادر  غري  واأ�سبح  معه 
املجموعة  ت�سيري  على 
يتعلق  وفيما  خا�سة 
اأ�سحوا  الذين  بالالعبني 

للجانب  يهتمون  ال 
اأن  االن�سباطي، مو�سحا 
جعلته  املعطيات  هذه 
معه  العقد  بف�سخ  يعجل 
االأمور  تدهور  لتفادي 
وتلقى  الفريق.  داخل 
لت�سكيلة  الفني  الطاقم 
انتقادات  »الدياربيتي« 
التغيريات  بعد  الذعة 
مبنا�سبة  اأحدثها  التي 
اجلزائر  احتاد  لقاء 
م�ستوى  على  خا�سة 

حمور الدفاع، اأين اأقحم 
اجلديد  امل�ستقدم 
اأ�سا�سيا  زدام  حمزة 
يف  ا�ستقدامه  رغم 
قبل  االأخرية  ال�ساعات 
ال�ستوي،  املركاتو  غلق 
الذي  التغيري  وهو 
ثنائي  بني  اأحدث �رشخا 
املحور لعدم التعود على 
وغياب  بع�س  مع  اللعب 
عك�س  بينهما  التن�سيق 
يف  االأمر  عليه  كان  ما 

باالإ�سافة  املو�سم  بداية 
اأحدثه  الذي  التغيري  اإىل 
ا�ستبعد  عندما  بلعطوي 
مارو�سي  املهاجم 
للقاء  حت�سبا  ح�ساباته 
الالعب  اإقحام  مقابل 
درفلو يف اخلط االأمامي  
الفريق  على  بال�سلب 
خا�سة واأن مارو�سي كان 
الالعبني  اأح�سن  اأحد 
اأمام  الدفاع  ت�سكيلة  يف 

�سباب ق�سنطينة.

يف اجتماع روؤ�ساء املهام باملاركري بح�سور ولد علي

 انطالق حت�شري الألعاب
 الإفريقية لل�شباب 2018

تّوج هداف الدورة واختري �سمن الت�سكيلة املثالية

بركو�س يحفظ وجه امل�شاركة 
اجلزائرية يف كان كرة اليد

اأ�سغال  اأم�س  �سباح  انطلقت 
لروؤ�ساء  التن�سيقي  االجتماع  
لالألعاب  االإفريقية  الوفود  مهام 
املقررة   2018 لل�سباب  االإفريقية 
من  املمتدة  الفرتة  يف  باجلزائر 
19 اإىل 28  جويلية املقبل، والتي 
يحت�سنها فندق املاركيز، وب�سفته 
رئي�س للجنة تنظيم هذه التظاهرة 
وزير  تراأ�س  ال�سبانية،  الريا�سية 
ال�سباب و الريا�سة الهادي ولد علي 
التن�سيقي  االجتماع  هذا  اأ�سغال 
التنفيذية  اللجنة  رئي�س  بح�سور 
االوملبية  الوطنية  اللجان  جلمعية 
اللجان  واحتاد  »اأكنوا«  االإفريقية 
»اإيكزا(«  االإفريقية   الريا�سية 
االإفريقية  للوفود  املهام  روؤ�ساء 
الوطنية  االحتاديات  وممثلي 
الريا�سية  الكونفديراليات  و 
االفتتاحية  كلمته  ويف  االإفريقية. 
وزير  اأكد  االجتماع   هذا  الأ�سغال 
ولد  الهادي  الريا�سة  و  ال�سباب 
علي اأن االألعاب االإفريقية لل�سباب 
حتظى باهتمام كبري من قبل رئي�س 
اجلزائرية  واحلكومة  اجلمهورية 
التي وفرت كل االإمكانيات ل�سمان 
التظاهرة  لهذه  اجليد  التنظيم 
باملنا�سبة  م�سيدا  االإفريقي، 
باملجهودات الكبرية التي تقوم بها 
اإعداد  يف  اجلزائر  والية  �سلطات 

�ستحت�سن  التي  املرافق  تهيئة  و 
هذه املناف�سة.

و�سيخ�س�س هذا االجتماع ملناق�سة 
باالألعاب  اخلا�سة  التح�سريات 
وو�سع   2018 لل�سباب  االإفريقية 
الروتو�سات االأخرية للربنامج العام 
ملختلف املناف�سات، باالإ�سافة اإىل 
امل�سائل املتعلقة بالنقل، االإقامة 
ا�سغال  و�ستعرف  واالعتماد، 
الرئي�سان  مداخلة  االجتماع  هذا 
االوملبية  الوطنية  للجان  بالنيابة 
االفريقية م�سطفى براف واحتاد 
االإفريقية  الريا�سية  اللجان 
باالإ�سافة  نا�رش  حممد  امل�رشي 
اإىل مداخلة وايل والية اجلزائري 
روؤ�ساء  وقام  زوخ،  القادر  عبد 
الوفود بنف�س املنا�سبة زوال اأم�س 
اليوم بزيارة ملختلف املواقع التي 
املقام  ويف  االألعاب  �ستحت�سن 
واملن�ساآت  الريا�سيني  قرية  االأول 
طبعة-2018  و�ستكون  الريا�سية، 
لالألعاب االإفريقية لل�سباب، موؤهلة 
لالألعاب االوملبية لل�سباب ببيون�س 
اكتوبر   18-8 االأرجنتينية  اآير�س 
االأوىل  الطبعة  وجرت   املقبل، 
�سنة  باملغرب  االإفريقية  لالألعاب 
ناميبيا  ببوت�سوانا  والثانية   2010

يف 2014 .
وكالت 

الوطني  املنتخب  العب  حفظ 
لكرة اليد م�سعود بركو�س ماء وجه 
اجلزائر يف مناف�سة كاأ�س اإفريقيا 
اول  اأم�سية  اختتمت  التي  لالأمم 
توّجته  بعدما  بالغابون،  ام�س 
جلنة تنظيم املناف�سة القارية التي 
جرت يف ن�سختها 23 بلقب اأف�سل 
واختارته �سمن  الدورة  هداف يف 
بعد  الدورة  يف  املثالية  الت�سكيلة 
الالعب  قدمه  الذي  الكبري  الداء 
منذ انطالق املناف�سة، حيث جاء 
الت�سكيلة  �سمن  بركو�س  اختيار 
العب  اأف�سل  تتوجه  بعد  املثالية 
ظهري امين، باال�سافة اإىل اختياره 
اأف�سل هداف يف الدورة وهو الذي 
قدم دورة جيدة �ساهم خاللها يف 
ربع  الدور  الوطني  املنتخب  بلوغ 
النهائي يف اأ�سواأ م�ساركة جزائرية 
يف املناف�سة القارية، وهو اعرتاف 
لالعب املجمع الريا�سي البرتويل 
قدمها  التي  الطيبة  بامل�ستويات 
امل�ساركة  على  غّطت  والتي 

ال�سلبية لل�سباعي اجلزائري.
دورة  اختتمت  اجلزائر  وكانت 
الغابون يف املركز ال�ساد�س بعدما 
الدور  من  اإفريقيا  كاأ�س  ودعت 
انهزمت خالله  الذي  النهائي  ربع 
باملركز  توجت  التي  انغوال  اأمام 
التاأهل  تاأ�سرية  واقتطعت  الثالث 
اإىل كاأ�س العامل ومرافقة منتخبي 
تون�س حامل اللقب القاري وم�رش 
امل�سرتكة  الدورة  يف  الو�سيف 
اأن  قبل  والدامنارك،  الأملانيا 
يف  حيواين  املدرب  اأ�سبال  ينهزم 
املباراة من اجل املركز اخلام�س 
اأمام منتخب البلد املنظم الغابون 
والذي �سقطوا اأمامه يف مباراتني 
دور  يف  املنتخبان  تواجه  بعدما 
املنتخب  وخ�رش  املجموعات 
اإنهاء  م�سيفا  املقابلة،  الوطني 
الدور االأول يف ال�سدارة ومواجهة 
ربع  يف  املتناول  يف  منتخب 

النهائي.
ق  ر

ت�سكيلة �سريع غليزان ت�ستاأنف التدريبات اأم�سية اليوم

قادة عي�شى يربمج وديتني هذا الأ�شبوع
ت�رشع ابتداء من م�ساء اليوم ت�سكيلة فريق �رشيع غليزان يف التدريبات من اجل التح�سري للمواجهة التي 

باتنة �سمن اجلولة 19 من الرابطة املحرتفة تنتظرهم االأ�سبوع املقبل اأمام �سباب 
الالعبون التدريبات املقررة مبلعب الثانية، اأين ينتظر ان يخو�س 

مرتفعة بعد الفوز الثمني الذي عادوا »طاهر زوغاري« مبعنويات 
للبطولة الوطنية اأمام امل�سيف به من قمة اجلولة ال�سابقة 

اأعادت لهم احلظوظ كاملة من جدمعية ال�سلف والتي 
اإحدى اأوراق ال�سعود الثالث اجل التناف�س على لعب 
من اأجل اإحدى مراكز البوديوم، ومناف�سة اأندية املقدمة 
عي�سى الذي عاد اإىل اجلهاز حيث يعول املدرب قادة 
خالفته مللدرب املقال الفني لفريقه ال�سابق بعد 
يف امل�ستوى وهو الذي قاد خل�رش عجايل وكانت عودته 
بالزاد كامال من ال�سلف على ت�سكيلة »اأ�سود مينا« للعود=ة 
حتى يكون الالعبون يف التح�سري من كافة اجلوانب 
من يومني راحة، حيث لن امل�ستوى وهم الذين ا�ستفادوا 

نهاية هذا االأ�سبوع باعتبار انها يكون الفريق معنيا باملناف�سة 
نهائي كاأ�س اجلمهورية فيما يبتعد مربجمة خلو�س مباريات ثمن 

كاملني.الالعبون عن املناف�سة مدة اأ�سبوعني 
برنامج العمل طيلة الفرتة من توقف ويف هذا ال�سياق و�سع املدرب قادة عي�سى 

وديتني الأ�سباله ال�ستغالل فرت ة توقف البطولة الذي �سّم يف طياته برجمة مباراتني 
الوديتني يومي الثالثاء واخلمي�س املقبلني، وربطت البطولة والبقاء �سمن جو املناف�سة، اأين مت برجمة 

اإدارة الرئي�س حممد حمري االت�ساالت مع عدد من االأندية النا�سطة يف االأق�سام ال�سفلى والتي تنتمي اإىل الرابطات الغربية 
من اأجل االتفاق مع فريقني ي�سمنان خو�س الوديتني، وهي الفر�سة التي �سوف تكون متاحة اأمام الالعبني الذين يعانون 

نق�س املناف�سة من اجل اللعب والعمل على اإقناع املدرب بامكانياتهما حتى يتم االعتماد عليهم خالل املباريات املقبلة من 
املناف�سة املتبقية عن املو�سم احلاايل.

ق  ر
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حجار: حققنا الأهم يف انتظار املهم
حقق فريق عني مليلة تاأهال م�ستحقا اإىل ربع نهائي كاأ�ض اجلمهورية بعد اقتطاعه تاأ�سرية املرور اإىل الدور القادم على ح�ساب البي�ض بنتيجة )0-1( يف 

اللقاء الذي جمع الفريقني اأم�سية اأول اأم�ض مبلعب املتاأهل وعن املباراة والأجواء العامة حجار يتحدث لقراء جريدة الو�سط .

حاوره فوؤاد بن طالب      

 كيف يلوح لك هذا الفوز 
والتاأهل اإىل الدور ربع 

النهائي؟ 
- هذ� �لتاأهل له طعم خا�ص، خا�صة و�أنه 
مليلة  عني  جمعية  �أن  �ملتتبعني  لكل  �أكد 
على  �للعب  على  قادرة  �ملو�صم  لهذ� 
خا�صة  و�لكاأ�ص  �لثانية  �لبطولة  جبهتني 

بعد مرورها �إىل �لدور ربع �لنهائي.
 عر�ض ال�سغار �سيكون كبريا 

يف البليدة، مع حيازة فريق 
الزاوية اأف�سلية امللعب و 

اجلمهور ماذا تقول؟
- هذ� �أكيد، فالعر�ص �صغري ولكن �أهد�فه 
�لتاأهل  و  �لفوز  عن  �لبحث  وهو  كبرية 
فنحن  وعليه  �لنهائي،  ن�صف  �لدور  �إىل 
مناف�صنا  د�ر  عقر  يف  للعب  جاهزون 
وكلنا �أمل وطموح للخروج ظافرين بالز�د 
�صباب  �إىل  وتقديرنا  �حرت�منا  مع  كامال، 

�لز�وية )�لبليدة(.
 معنى هذا ن�سوة الكاأ�ض 

بداأت تلوح يف الأفق؟

�ملتقدمة  �لأدو�ر  �إىل  ي�صل  فريق  كل   -
تزد�د طموحاته وهذ� حق م�رشوع يف لعبة 

كرة �لقدم.
 ما هي اأهداف املدرب 

ال�سريف حجار بعد التاأهل؟
- كما تعلمون ففريق عني مليلة �ملت�صدر 
جاهد�  �صي�صعى  �ملحرتف  �لثاين  لبطولة 
للبقاء على نف�ص �ملنو�ل يف �لبطولة، مع 
�ملناف�صة  يف  وو�قعية  جدية  باأكرث  �لعمل 
كل  على  مفتوحة  �أبوبها  تبقى  �لتي 
�لقادمة  �ملبار�ة  و�صنلعب  �لحتمالت 

�أمام �لز�وية من �أجل هدف �لتاأهل.

مولودية بجاية

بوعراطة: "املوب" جاهزة للدور ربع النهائي
من  بجاية  مولودية  ��صتطاعت 
�لدور  �إىل  �ملرور  ورقة  �قتطاع 
ربع �لنهائي من كاأ�ص �جلمهورية 
مولودية  عقبة  تخطيها  بعد 
ل�صيء، يف  مقابل  بهدف  وهر�ن 
�لب�صاط  فوق  قوية  كانت  مبار�ة 
�لأخ�رش مبلعب �لوحدة �لإفريقية 
ر�صيد  �ملدرب  وح�صب  ببجاية، 
بوعر�طة باأن فريقه ح�رش جيد� 
ملوقعة بجاية و عرف كيف ي�صري 
�عترب  �لتي  �ملبار�ة  جمريات 
حمو  �إيجابية  خطوة  نتيجتها 
متقدمة  �أخرى  �أدو�ر  �إىل  �ملرور 
فاإن  و�لتاأهل  �لفوز  هذ�  وعن 
�ملدرب بوعر�طة مل يتوقف هنا 

�إجناز  �لفوز هو  باأن هذ�  �أكد  بل 
لفريقه من جهة، ومن جهة  مهم 
�لبطولة  لدخول  حمفز  ثانية 
مبعنويات مرتفعة، كما �أنه ر��ص 
طيلة  �لالعبني  فعل  رد  على 
بالتعليمات  و�لتز�مهم  �ملبار�ة 
و�قعية  باأكرث  يلعبون  جعلهم  ما 

و�ن�صباط تكتيكي متميز. 
مولودية  �أمام  �لقادم  �للقاء  وعن 
�أو�صح  بوعر�طة  فاإن  �جلز�ئر 
�لأهم، و�صنعمل  باأن فريقه حقق 
جيد�  كتيبتنا  لتح�صري  جاهدين 
�لدور  بر�صم  �لعميد  للقاء  �صو�ء 
ربع �لنهائي �أو �لبطولة لأننا حاليا 
�لالعبني  بطاريات  �صن�صحن 

نف�ص  على  للبقاء 
كما  لأنه  و�لديناميكية  �حلما�ص 
قال ما تبقى من مناف�صة �لكاأ�ص 
جهود  ويتطلب  �لأ�صعب  هو 
�إ�صافية ول نغرت لأن �لقادم ح�صبه 
بجدية  و�صنلعب  �لأ�صعب  هو 
�لفريق  و�أن  خا�صة  وو�قعية 

من  للعب  حاليا  يطمح 
�أجل �لعودة �إىل حظرية �لكبار يف 
�لكاأ�ص  مغامرة  تبقى  �لبطولة، 
�لحتمالت  كل  على  مفتوحة 
�إىل  للتاأهل  �حلظ  فريق  ولكل 

�لدور �لن�صف �لنهائي.
فوؤاد بن طالب

تاأهلنا اإىل الدور ربع النهائي كان منطقيا
باأن  �لبليدة  �إحتاد  مدرب  �أكد 
دفاع  ح�صاب  على  تاأهل  فريقه 
تاجنانت  بخما�صية كانت من �صنع 
�لالعبني ولذلك ففريقنا مل يرتك 
فر�صة للخ�صم �لقادم و�صيتفاو�ص 
بكل  �لتاأهل  تاأ�صرية  على  معه 
�لكاأ�ص  مناف�صة  من  وقوة  جدية 
يف  و��صحا  هدفا  �أ�صبحت  �لتي 

�أفكار �إد�رة �لفريق و�لأن�صار وقال 
�صده  ونلعب  خ�صمنا  �صنحرتم 
لن  �أننا  غري  وقوة  مو�صوعية  بكل 
�لكر�م،  مرور  متر  �لفر�صة  نرتك 
�أجل  من  مهيئة  �لظروف  كل  لأن 
م�صتدركا  وقال  �لنت�صار،  حتقيق 
�أن  �إىل  �ملاأمورية  �صعوبة  رغم 
�أجل  من  �صيكافح  �لبليدة  �إحتاد 

ومن  جهة  من  �لبطولة  يف  �لبقاء 
حظوظه  عن  �صيد�فع  ثانية  جهة 
�إدر�كنا  ورغم  �لكاأ�ص  مناف�صة  يف 
�لأدو�ر  هذه  باأهمية  �مل�صبق 
�صنعمل  ولذلك  لأن�صارنا،  بالن�صبة 
�مل�صتحيل من �أجل �إهد�ئهم �لتاأهل 
�إىل �لدور �لن�صف نهائي من كاأ�ص 
نتيجتها  �صتكون  �لتي  �جلمهورية 

�لحتمالت،  كل  على  مفتوحة 
�لكاأ�ص  �صفحة  �صنطوي  �ليوم  و 
و�لتفكري يف �ملبار�ة �لقادمة �لذي 
و�لذي  بار�دو  نادي  �أمام  تنتظرنا 
�صيكون �صعبا، خا�صة و�أن �ملبار�ة 
و�خلطاأ  جمهور  بدون  �صتجرى 

فيها ممنوع.      
فوؤاد بن طالب

حمرز "احلزين" ُمرّحب به جمددًا يف لي�ضرت �ضيتي
مد�فع  مغو�ير  هاري  قال 
�لفريق  لعبي  �إن  �صيتي  لي�صرت 
حمرز  ريا�ص  بعودة  �صريحبون 
�لت�صكيلة  من  ��صتبعاده  مت  �لذي 
�صو�ن�صي  مع   1-1 تعادلت  �لتي 
�صيتي �أم�ص �ل�صبت بعد غيابه عن 
�لتدريبات وحماولة �لرحيل وي�صعر 
حمرز بحزن بعد رف�ص رحيله �إىل 
�لأخري  �ليوم  يف  �صيتي  مان�ص�صرت 
��صتبعاده  �ل�صتوية ومت  لالنتقالت 
 1-2 خ�رشت  �لتي  �لت�صكيلة  من 

�أمام �إيفرتون �لأربعاء �ملا�صي.  

�إعالم  و�صائل  �إ�صارة  ورغم 
بريطانية �إىل ��صتنكار بع�ص لعبي 
لي�صرت ما يفعله �لالعب �جلز�ئري 
�أي  توجد  ل  �إنه  مغو�ير  قال 
�صغائن من  �لالعبني جتاه زميلهم 
مالية  لعقوبة  يتعر�ص  رمبا  �لذي 
،و�أ�صاف  �لتدريبات  عن  لغيابه 
بعودة  �صريحب  "�لفريق  مغو�ير 
�أف�صل  �أحد  �صك  بال  فهو  ريا�ص 
يتعلق  �لأمر  لي�صرت،  يف  �لالعبني 
به وبوكيله وبالنادي لكننا �صرنحب 
بويل مدرب  كلود  وطالب  بعودته" 

�حتادهم  باإظهار  �لالعبني  لي�صرت 
و�أ�صار  �ل�صبت  �أم�ص  مبار�ة  قبل 
�إىل �أنه �صيكون �صعيد�ً بعودة لعب 
�لو�صط �لذي  حاول �صيتي �لتعاقد 
مليون   60 من  �أكرث  مقابل  معه 
مليون   84.72( ��صرتليني  جنيه 
لي�صرت �حل�صول على  دولر وطلب 
�لالعب  لرتك  جنيه  مليون   95
�لذي ميتد عقده حتى 2019 وقال 
�صيكون  ريا�ص  مع  "�لتعامل  بويل 
�صنتعامل  و�أنا.  �لنادي  وبني  بينه 
من  �لنادي.  د�خل  �لأمر  مع 

هذ�  يف  متحدين  نكون  �أن  �ملهم 
�لو�صع. �أعتقد �أننا يجب �أن نظهر 
قّدم  مهم  لعب  هو  �صعورنا.  له 
�أف�صل ما لديه للي�صرت وللجماهري 
و�لفريق. �أثق يف �أنه �صيعود بنف�ص 
بحاجة  نحن  �لبد�ية  يف  �ل�صعور. 
على  وم�صاعدته  �لو�صع  لفهم 
�لعودة �رشيعاً".   ومل يعلن �لالعب 
�لبالغ عمره 26 عاماً موعد عودته 
وبعد مبار�ة �صو�ن�صي رف�ص بويل 
�حلديث عن هل �صيلعب حمرز يف 

w   .لي�صرت مرة �أخرى �أم ل

برنامج ربع نهائي

 كاأ�س اجلمهورية

�سباب الزاوية البليدة

جمعية عني مليلة

�سبيبة القبائل   اإحتاد البليدة

مولودية اجلزائر   مولودية بجاية

اإحتاد بلعبا�ض   �سبيبة ال�ساورة   

فوؤاد بن طالب

 وعني بوغرارة على ت�سحيح الأخطاء
 حت�سبا ملواجهة "لزمو"

اليوم ""الكابا" تواجه 
 �ضباب خليل وديا 

برج  �أهلي  ت�صكيلة  وديا  تو�جه 
�لثنني  �ليوم  �أم�صية  بوعريريج 
ببطولة  خليل  �صباب  �ل�صيف 
�أوت   20 مبلعب  �لأول  �جلهوي 
�ل�صاعة  من  بد�ية  بالربج   1955
ثاين  يف  م�صاء�،   )16.00( �لر�بعة 
�للونني  لأ�صحاب  ودي  �ختبار 
�أقل  ظرف  ف  و�لأ�صود  �لأ�صفر 
تكون  حيث  فقط،  �أيام   04 من 
من  ودّي  �ختبار  ثاين  يف  "�لكابا" 
�لكثرية  �لأخطاء  ت�صحيح  �أجل 
�ل�صابقة  �جلولت  يف  �ملرتكبة 
�لتكتيكية  �لروتو�صات  و�صبط 
�لثقيل  �ل�صيف  ملو�جهة  حت�صبا 
�جلمعة  يوم  وهر�ن  جمعية 
من  �لـ19  �جلولة  بر�صم  �ملقبل 
�ملحرتفة.  �لثانية  �لر�بطة  عمر 
�لرئي�صي  �ملدرب  �أبدى  وقد 
لالأهلي �لرب�يجي �ليامني بوغر�رة 

يف  �لتح�صري�ت  ل�صري  �رتياحه 
و�صط  ممتازة  معنوية  �أجو�ء 
من  حمكم  و�ن�صباط  تنظيم 
ظل  يف  �لرب�يجي  �لنادي  لعبني 
�لت�صكيلة  �أبدتها  �لتي  �مل�صوؤولية 
�لطاقم  يخف  مل  كما  �لرب�يجية، 
�ل�صائدة  بالأجو�ء  �إعجابه  �لفني 
و�لعالقات �لطبية بني كل مكونات 
يبحث  �أنه  على  مو�صحا   ، �لفريق 
عن �لن�صجام �لتكتيكي من خالل 
مع  �لالعبني  مدى جتاوب  معرفة 
�صيُ�رشك  كما  �مُل�صطر.  �لربنامج 
�ل�صابق لدفاع تاجنانت ت�صكيلة يف 
كل �صوط مبنا�صبة �ملبار�ة �لودية 
�لالعبني  على  ذلك  يف  معتمًد� 
��صابة  من  و�لعائدين  �ملرقني 
م�صاعدية،  �ملهاجم  �صاكلة  يف 

من�صور و�لبقية.
بالل.اأ
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بايل خارج اخلدمة جمددًا
يغيب النجم الويلزي غاريث بايل عن فريقه ريال مدريد جمددا بعد تعر�سه لإ�سابة يف ربطة ال�ساق يف 

مباراة الدور الرابع لكاأ�س اإ�سبانيا اأمام فوينالبرادا الثالثاء املن�رصم يف م�ساركته الأوىل منذ �سهرين، ومل 
يتمكن بايل بالتايل من امل�ساركة ام�س �سد اتلتيك بلباو يف املرحلة 14 من الدوري الذي يحتل فيه ريال 

املركز الرابع بر�سيد 27 نقطة، بفارق 8 نقاط خلف غرميه بر�سلونة املت�سدر، ومل يتدرب بايل مع الفريق، 
ورف�س املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان حتديد موعد لعودته لكنه اأكد: »الأمر لي�س خطريا، ي�سعر ببع�س 

النزعاج فقط، وكاملعتاد فاإننا لن نغامر باإ�رصاكه«.
وترك بايل اأر�س امللعب قبل ن�سف �ساعة من نهاية مباراة اإياب الدور الرابع من م�سابقة الكاأ�س �سد 

فوينالبرادا 2-2 علما باأنه مل يلعب قبل ذلك ب�سبب اإ�سابة يف ربطة ال�ساق الي�رصى اأواخر �سبتمرب ثم يف الفخذ 
الأي�رص مطلع نوفمرب املن�رصم، ومل ي�سارك النجم الويلزي قبل الثالثاء منذ املباراة التي فاز فيها النادي 

امللكي على م�سيفه بورو�سيا دورمتوند الأملاين يف اجلولة الثانية من دور املجموعات مل�سابقة دوري اأبطال 
اأوروبا، وعانى النجم الويلزي من �سل�سلة اإ�سابات متكررة يف العام املا�سي وخا�س 4 مباريات كاملة فقط مع 

ريال يف ال�سهر الـ12 الخرية.
وتابع زيدان: »م�سكلة غاريث اأنه لعب قوي جدا ويحتاج اإىل اأن يكون جاهزا متاما لكي يلعب، وكما يف حالت 
�سابقة مع اإ�سابات ربطة ال�ساق، فاإنه وقت �سعب بالن�سبة له الآن لكنه �سيتخطاه والنا�س من حوله يظهرون له 
الكثري من العاطفة حتى تعافيه«، واأ�ساف »ل ميكننا اأن نن�سى اأنه لعب مهم بالن�سبة لنا، وعندما يتعافى يكون 

ا�ستثنائيا، فيجب اأن نكون �سبورين«. 

اإيقاف نيمار بعد اإنذار مواجهة موناكو
قررت جلنة الن�سباط يف رابطة الدوري الفرن�سي لكرة القدم 

جريمان  �سان  باري�س  مهاجم  نيمار  الربازيلي  اإيقاف 
مباراة حل�سوله على بطاقة �سفراء اأمام موناكو الأحد 

فريقه  مباراة  عن  بالتايل  نيمار  و�سيغيب  املا�سي، 
�سد ليل يف التا�سع دي�سمرب اجلاري �سمن املرحلة 
17 من البطولة، وكانت جلنة الن�سباط اتخذت 
اأن طرد يف  بعد  مباراتني  نيمار  باإيقاف  قراراً 
فاأوقف  العا�رصة،  مباراة مر�سيليا يف املرحلة 
اأمام ني�س يف 27 اأكتوبر وكانت الثانية مع وقف 
بطاقة �سفراء يف  لكّن ح�سوله على  التنفيذ، 
على  جريمان  �سان  فيها  فاز  التي  املباراة 
موناكو حامل اللقب 2-1 فّعل عقوبة الإيقاف 

يف املباراة الثانية.
اأم�س  التقي  جريمان  �سان  باري�س  اأّن  يذكر 
مب�ساركة   16 املرحلة  يف  �سرتا�سبورغ  مع 

نيمار، اإذ اأّن العقوبة ت�رصي بعد هذه املباراة، 
املركز  يف  الآن  حتى  اأهداف   9 نيمار  و�سّجل 

الرابع على لئحة الهدافني التي يت�سدرها زميله 
هدفاً،   17 بر�سيد  كافاين  اإدين�سون  الأوروغواياين 

 41 بر�سيد  البطولة  ترتيب  جي  ا�س  البي  ويت�سدر 
اأقرب  مر�سيليا  اأوملبيك  عن  نقاط   10 بفارق  نقطة 

مالحقيه

مورينيو يراوغ يف �ضفقة اأوزيل
اأثار جوزيه مورينيو مدرب مان�س�سرت يونايتد الغمو�س حول اإمكانية التعاقد مع النجم 
الغانرز  مع  اأوزيل  عقد  ينتهي  حيث  اأر�سنال،  املناف�س  من  اأوزيل  م�سعود  الأملاين 
اأو  يونايتد  اإىل املان  بالنتقال  تقارير قد ربطته  وكانت  نهاية املو�سم احلايل،  يف 
العمالق الإ�سباين بر�سلونة.ويف حال انتقال �سانع الألعاب لليونايتد، فاإنه بذلك �سيلم 

ال�سمل مع جوزيه مورينيو مدربه ال�سابق يف ريال مدريد، ورًدا على �سوؤال عن اإمكانية 
�سم اأوزيل قبل مباراة ام�س �سد اأر�سنال بالدوري الإجنليزي املمتاز، اأجاب مورينيو: »ل 

تعليق«.

رونالدو ي�ضعى لك�ضر عقدة اأزلية اأمام الروخا
يف  اإقامته  املقرر  رو�سيا  مونديال  يف  �سعبة  مهمة  الربتغايل  واملنتخب  مدريد  ريال  جنم  رونالدو  كري�ستيانو  تنتظر 
ال�سيف املقبل، واأوقعت القرعة املنتخب الربتغايل بطل اأوروبا على راأ�س املجموعة الثانية التي ت�سم منتخبات اإ�سبانيا 
واملغرب واإيران، ومل ينجح رونالدو يف هز �سباك املنتخب الإ�سباين، �سواء على م�ستوى املباريات الر�سمية اأو الودية، 
الأوروبية  البداية بدور املجموعات بكاأ�س الأمم  اإذ كانت  اأمام »لروخا«،  وخا�س �ساروخ ماديرا 3 مواجهات ر�سمية 

»يورو 2004« حيث انت�رص برازيل اأوروبا بهدف نظيف �سجله البديل نونو غوميز.

رونالدو �ضعيد مبجموعة الربازيل يف املونديال
و�سف اأ�سطورة كرة القدم الربازيلي رونالدو، جمموعة منتخب بالده يف بطولة كاأ�س لعامل يف رو�سيا باأنها مقبولة ويف 
املتناول، اأين اأوقعت قرعة املونديال الرو�سي والتي اأجريت اأول اأم�س يف العا�سمة الرو�سية مو�سكو املنتخب الربازيلي 
على راأ�س املجموعة اخلام�سة، التي �سمت معه منتخبات �سوي�رصا وكو�ستاريكا و�رصبيا، واأو�سح رونالدو: »ميكننا اأن 
اأخرى  املجموعة، هناك جمموعات  �سدارة هذه  ت�ساعدنا على  التي  املقومات  لدينا جميع  املجموعة،  بهذه  ن�سعد 
اأكرث قبول«،  اأعتقد اأن جمموعتنا  اأكرث تعقيدا مثل املجموعة الثانية التي ت�سم املنتخبني الإ�سباين والربتغايل �سويا، 
وخا�س رونالدو مع املنتخب الربازيلي 4 ن�سخ من بطولت كاأ�س العامل حيث �سارك يف 1994 بالوليات املتحدة و1998 
بفرن�سا و2002 بكوريا اجلنوبية واليابان و2006 باأملانيا، وقاد رونالدو املنتخب الربازيلي »راق�سو ال�سامبا« للفوز بلقب 

املونديال مرتني يف 1994 و2002 .

قرعة مونديال رو�ضيا ت�ضدم الوافدين اجلدد
يبدو اأن قرعة بطولة كاأ�س العامل 2018 مل تكن رحيمة على الإطالق بالوافدين 

اجلدد، الذين �سيظهرون يف نهائيات مونديال رو�سيا وهما منتخبي اأي�سلندا 
العامل  كاأ�س  نهائيات  يف  مرة  لأول  اأي�سلندا،  منتخب  وي�سارك  وبنما، 

ال�سديدة، حيث  بال�سعوبة  التي تت�سم  الرابعة  ولكنه وقع يف املجموعة 
التي تعج  ليونيل مي�سي، بجانب كرواتيا  النجم  بقيادة  الأرجنتني  ت�سم 
وبريي�سيت�س  راكيتيت�س  واإيفان  مودريت�س  ومنهم  اخلربات  باأ�سحاب 
ومنتخب نيجرييا الذي يربز من لعبيه فيكتور مو�سي�س جنم ت�سيل�سي 

الإجنليزي.
 

اليويف يح�ضم قمة نابويل 
وروما ي�ضتعيد التوازن

خرج نادي جوفنتو�س بثالث 
حتقيق  بعد  ثمينة  نقاط 
بهدف  نابويل  على  الفوز 
التي  املباراة  يف  نظيف 
اأقيمت على ملعب �ساو باولو 
�سمن اجلولة 15 من الدوري 
الإيطايل، احرز هدف اليويف 
الأرجنتيني  مهاجمه  الوحيد 
جونزالو هيغواين يف الدقيقة 
13، وارتفع ر�سيد جوفنتو�س 
الثاين  املركز  37 يف  للنقطة 
واحدة  نقطة  وبفارق  موؤقتاً 
ترتيب  مت�سدر  نابويل  عن 
الكالت�سيو بر�سيد 38 نقطة، 
من  بحما�س  اللقاء  انطلق 
اأ�سحاب  لعبي  جانب 
تنفيذ  وا�ستطاعوا  الأر�س، 
املتقدم  بال�سغط  اأ�سلوبهم 
اليويف  ال�رص�س على عنا�رص 
ظهر  الأوىل،  الدقائق  منذ 
هام�سيك يف اأول تهديد على 
�سامي  راوغ  بعدما  املرمى، 
منطقة  حدود  على  خ�سرية 

ت�سديدته  لكن جاءت  اجلزاء 
ا�ستفاق  العار�سة،  فوق 
اليويف عند الدقيقة 13، ومن 
ا�ستغل  منظمة  هجمة  اأول 
نابويل  لعبي  اندفاع  ديبال 
بهجمة  وقام  الهجوم،  يف 
داخل  الكرة  ليمرر  مرتدة 
لهيغواين  اجلزاء  منطقة 
ال�سباك  يف  و�سعها  الذي 
عادت  كوليبايل،  و�سول  قبل 
عن  اجلنوب  لأبناء  ال�سيطرة 
املعتادة  املثلثات  طريق 
امللعب  و�سط  لعبي  بني 
اأخطاأ  كرة  ومن  والهجوم، 
اإن�سيني  متكن  كيليني  فيها 
اأن  كادت  كرة  ت�سويب  من 
لول  بوفون  احلار�س  تباغت 

يقظة العمالق الإيطايل.
ال�سوط  يف  احلال  يتغري  مل 
ال�ستحواذ  ا�ستمر  اإذ  الثاين، 
خلق  بدون  لنابويل  ال�سلبي 
مرمى  على  حقيقية  خطورة 
العجوز، وذلك  ال�سيدة  فريق 

من  دفاعي  متا�سك  و�سط 
الدقيقة  ويف  الآخر،  اجلانب 
كاييخون  جوزيه  اأ�ساع   55
فر�سة لتعديل النتيجة بعدما 
و�سلته متريرة كرة هام�سيك 
و�سددها يف اأح�سان بوفون.

روما  ا�ستعاد  جهته،  من 
الإيطايل  الدوري  يف  توازنه 
�سيفه  على  الكبري  بفوزه 
�سبال الوافد حديثا اىل دوري 
امللعب  على   1-3 ال�سواء 
العا�سمة،  يف  الوملبي 
وكيفن  دزيكو  ايدين  و�سجل 
ولورنت�سو  �سرتومتان 
روما،  اهداف  بيليغريني  
هدف  فيفياين  وفيديريكو 
�سبال، وعو�س روما �سقوطه 
جنوى  امام  التعادل  فخ  يف 
املا�سية،  املرحلة  يف   1-1
وحقق فوزه 11 هذا املو�سم 
نقط،   34 اىل  ر�سيده  رافعا 
موؤجلة  مباراة  روما  وميلك 

امام �سمبدوريا.



  ح�سد الفيلم الروائي ال�س�ري على �سطح دم�سق اإنتاج امل�ؤ�س�سة العامة 
لل�سينما واإخراج املهند كلث�م جائزة اأف�سل فيلم عربي يف ختام املهرجان 

الدويل ل�سينما �سد الإرهاب باأربيل يف العراق.
عن  اإ�سماعيل  حممد  �سامر  له  ال�سيناري�  كتب  الذي  الفيلم   ويتحدث 
جيل كامل يعي�ش حياة افرتا�سية ويعجز عن حتقيق ذلك يف ال�اقع الذي 
فاقمت احلرب مفارقاته ال�سادمة معلناً حب ال�ستمرار يف العي�ش رغم 
فاإن فيلم على �سطح دم�سق  التحكيم  اأن�اع امل�ت. وح�سب جلنة  جميع 
واأجنبيا متكن من عك�ش  فيلما عربيا   46 ناف�ش خالل املهرجان  الذي 
ال�سباب وال�سابات يف زمن احلرب وقدرتهم على  العديد من  واقع حياة 
ال�سم�د لال�ستمرار والعي�ش رغم جميع اأعمال الإرهاب املمار�سة لزرع 
الرعب واخل�ف. وعرب خمرج الفيلم املهند كلث�م يف ت�رصيحه عن �سعادته 
بهذه اجلائزة اجلديدة التي ت�ساف اإىل ال�سينما ال�س�رية ول�سيما اأنها من 
مهرجان يتعلق بق�سايا الإرهاب لفتا اإىل اأن الفن ال�سابع يف �س�رية يحقق 
النجاحات املتتالية وي�ؤكد اأن ال�سينما هي ثقافة ال�سع�ب واأنها “اأق�ى من 

�س�ت الر�سا�ش ويجب تعليمها لالأجيال لكي نق�سي على الإرهاب”.
منذ  الإرهاب  تعاين  التي  �س�رية  بلده  اإىل  اجلائزة  هذه  كلث�م   واأهدى 
لفتا  ال�س�ري  اجلمه�ر  واإىل  الفيلم  بهذا  امل�ساركني  كل  واإىل  �سن�ات 
اإىل اأنه ب�سدد التح�سري لفيلم جديد بعن�ان نهري بحري �سيناري� �سامر 
حممد اإ�سماعيل.  ومتيزت الدورة الثالثة للمهرجان والتي ا�ستمرت ثالثة 
اأيام بعر�ش اأفالم تتناول ق�سايا متعلقة  بالإرهاب مب�ساركة دول اأكرثها 
تعاين هذه الآفة. يذكر اأن الفيلم من بط�لة كل من الفنانني لينا ح�رانة 
وو�سيم قزق ولرا بدري وعامر العلي وهن�ف خرب�طلي ويامن �سليمان 
الإ�ساءة  ومدير  ال�احد  عبد  حمم�د  العام  والإ�رصاف  �سليم  وحمادة 
والت�س�ير با�سل �رصاوجلي ومدير الإنتاج ح�سان امل�حد وخمرج م�ساعد 
و�سكريبت براءة زريق ومدير اإدارة الإنتاج مراد �ساهني والإدارة املالية 
اإ�ساءة  وم�رصف  الكردي  الدين  ن�ر  وغرافيك  وم�نتاج  اخلطيب  ح�سني 
وكالكيت  �سب�رة  مازن  ومكياج  خ�رصوف  هبه  �سين�غراف  رحال  دريد 
يزن حمم�د وف�ك�ش ب�لر هادي غيبة م��سيقى ت�س�يرية �سمري ك�يفاتي 

التن�سيق الإعالمي ن�ر ملحم وف�ت�غراف مهند البي�سة.
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املخرج ال�سينمائي عمار زغاد يتحدث عن فيلمه اجلديد:

»م«  اأول جتربة �سينمائية لأفالم الرعب يف اجلزائر
حكيم مالك

زغاد   عمار  ال�سينمائي   ن�سط  املخرج 
�سحفية  ندوة  العمل  فريق  رفقة  اأم�ش 
فيلمه  ح�ل  بالعا�سمة  امل�قار  بقاعة 
الرعب  لأفالم  اجلديد  »م » الذي  ينتمي 
من  م�ست�حاة  ق�سة  ي�رصد  الط�يلة   فه� 
الثقافة و الرتاث اجلزائريني بغية  النه��ش 
ب�سينما الرعب يف �ساحة تغلب عليها ال�سينما 

التاريخية و الإجتماعية.
 

رد العتبار للمالية 
الق�سنطينية 

والثقافة ال�سعبية
 

ك�سف  �سلة  ذي  �سياق  ويف 
عن�ان  يحملها  التي  املخرج  عن  الدللة 
التي  ال�س�داء  املالية  وه�  »   األ  »م  الفيلم 
ترتديها املراأة  الق�سنطينية والتي وظفناها 
ال�سينمائي  التي  العمل  هذا  كاأ�سط�رة  يف 
للثقافة  العتبار  خاللها  رد  اأردنا  من 
،   ولهذا  القدمية  والأ�ساطري  الق�سنطينية 
ركزنا على عن�رص الت�س�يق  ليك�ن الغم��ش 
امل�ساهد  ما  يجعل  وهذا  امل�قف  �سيد 
للفيلم  احلقيقية  املدل�لت  عن  يبحث 
لهذا  م�ساهدته  عند  والتي  �سيكت�سفها 
العمل اخليايل بروح �سبابية و جلمه�ر وا�سع 

يعتمد الفيلم يف عر�ش الأعمال و الأحداث 
اأكرث من لغة للح�ار، ليرتك للم�ساهد جمال 
من  تتعدد  القراءات  اخليال  اأين  و  للت�س�ر 

�سخ�ش اإىل اآخر.
 

امل�ساهمة يف  خلق 
اأنواع جديدة ت�ساف 

لل�سينما اجلزائرية
 

زغاد  اأن  ال�سينمائي  املخرج  واأكد 
الفيلم  خالل  اجناز  من  الهدف  الأ�سا�سي 
مكانة  الأفالم  من  الن�ع  هذا  اإحتل  لطاملا 
اأن  اإذ  اجلمه�ر،  لدى  كبرية  �سعبية«   «
لدى  الأوىل  الغرائز  اإحدى  ميثل  اخل�ف 
الإن�سان م�سيفا اأنه  يف اجلزائر، يعترب هذا 
ال�ساحة  يف  غائب  �سبه  الأفالم  من  الن�ع 
الفيلم  �سناع  حفز  ما  وهذا  ال�سينمائية، 
اجلديد  الن�ع  هذا  اإجناز  مغامرة  خل��ش 
جديدة  اأن�اع  خالله  خلق  من  اأردنا  الذي 
اأن  ،  كا�سفا  اجلزائرية  ت�ساف  لل�سينما 
معتربا    ، �سخ�سيا  كان  العمل  هذا  مت�يل 
الأفالم  من  اأقل  الفيلم  هذا  ميزانية  اأن 
اجلزائرية التي تنتج الي�م  يف حني ركزنا على 
ي�سم  املمثلني  الذي  اجلماعي  الفريق  روح 
جمم�عة  يف التمثيل  �سارك  اأين  والتقنيني 
لالأدوار  املج�سدة  ال�سبابية  الطاقات  من 
دل�م  حممد  من  كل  الفيلم  وهم  يف  الأوىل 
و �سامي العمراين و هاجر �رصاوي و ن�سيبة 

عطاب و ريان ديب و اأ�سامة مهني.
 

الفيلم موجه ملا فوق 
14 �سنة 

 
عن  يتحدث  اأنه  العمل  خمرج  واأ�سار 
مت�اجدين  اله�اة  ال�سباب  من  جمم�عة 
فيلم،  ت�س�ير  بهدف  مهج�رة  مغارة  داخل 
ميكن  ما  ح�ل  �سك  اأدنى  ينتابهم  اأن  دون 
الأحداث  لكن  املغارة،  تلك  تاأويه  اأن 
قرب  على  يعرثون  حني  اآخر  جمرى  تاأخذ 
اأرواح  بعد  فيما  الكهف  لتخرج  دهاليز 
املغارة  ولهذا  فلقد  �رصيرة  داخل  هذه 
اإليه  هذا  اجلمه�ر  امل�جه  اأعمار  حددنا 
يف�ق  يف  امل�ساهد  الذي  الفيلم  واملتمثل 

�سنه 14 �سنة .
 

اإظهار املغارات 
والبحريات الغري 

معروفة يف اجلزائر
العمل  خالل  هذا  من  اأردنا  اأننا   كما 
بينها  من  معروفة  الغري  الديك�رات  اإظهار 
حتت  والبحريات  املت�اجدة  املغارات 
اأفالم  �سناعة  عن  الأر�ش  فاملعروف 
خا�سة  ونحن  اأ�ست�دي�هات  يف  الرعب 

اإىل  ونزلنا  احلقيقية  الطبيعة  على  اعتمدنا 
فيها  مغارات  �س�رنا  فيها  تت�اجد  اأماكن 
هذا الفيلم  كق�سنطينة وقاملة وعدة بلديات 
ومتل�كة  دباغ  وحمام  ب�حمدان  كبلدية 
من  العديد  لديها  ق�سنطينة  اأن  م�سريا   ،
ت�ؤدي مبا�رصة  الأر�ش  التي  حتت  املررات 

اإىل الأنفاق .
 

  الرتكيز 
على كال�سيكيات 
اأفالم الرعب يف 

الإخراج
 

ويف هذا ال�سدد فلقد ت�قف  عمار زغاد عند 
ال�سع�بات التي تخللته   اأثناء ت�س�ير الفيلم 
ودام  التح�سري  ال�ستاء  برد  ف�سل  بينها  من 
 15 والت�س�ير  كاملني  عامني  العمل  لهذا 
على  الفيلم  اإخراج  ي�ما  واعتمدنا  يف 
حاولنا  التي  الرعب،  اأفالم  كال�سيكيات 
ا�ستخدامها  بطريقة ذكية لتجعل امل�ساهد 
اأكرث رعبا وهذا ما يظهره  اجل� ال�سائد يف 
نق�ش  امل�ستمر،  الظالم  يف  يت�سح  ال�س�رة 
جانب  تربز  التي  الديك�ر،  تن�ع  و  الإ�ساءة 
م�ساحة  يرتك  مما  للفيلم،  الإ�ستك�ساف«   «

للم�ساهد للتفاعل مع اأحداث الفيلم.
 

21 فيفري موعد 
عر�ض الفيلم يف 
خمتلف قاعات 

ال�سينما اجلزائرية
 
 

قال  الأول  ال�رصيف  العر�ش  يخ�ش   وفيما 
مت�اجدا  �سيك�ن  الفيلم  اأن  زغاد  عمار 
للدي�ان  التابعة  ال�سينمائية  القاعات  يف 
من  ابتداءا  والإعالم  للثقافة  ال�طني 
عر�سه  �سيتم  اأين   ، اجلاري  فيفري   21
للفن  العا�سق  اجلزائري  اجلمه�ر  اأمام 
كل  الف�سية  الكبرية  يف  ولل�سا�سة  ال�سابع 
باي يف ق�سنطينة  اأحمد  �سينما  من  قاعة 
وقاعة  بالعا�سمة  امل�قار  قاعة  ويف 
بي�رص  ال�سينما  وقاعة  ب�هران  ال�سعادة 
بباب  الأطل�ش  قاعة  بب�مردا�ش  ويف 
 70 العا�سمة  ومدته  باجلزائر  ال�ادي 

لالإنتاج  انتاج ق�سطنطني  من  ه�  و  دقيقة 
ال�سمعي الب�رصي .

 

ال�سيناري�ست  �سوقي 
زيد:  اأردنا اإبراز 

الطابع الثقايف 

ال�سعبي الق�سنطيني«
 

الإطار  زيد  ال�سيناري�ست  �س�قي  اأبرز  كما 
�سمن  يدخل  »  فال�سيناري�  م   « لفيلم  العام 
على  اأ�سا�سا  يرتكز  و  الرعب  اأفالم  ن�ع 
عنا�رص الت�س�يق فق�سة الفيلم حتمل طابعا 
الق�سنطيني،  بالأخ�ش  و  جزائريا،  ثقافيا 

وه� القاعدة التي بني عليها الفيلم.  

املو�سم الأخري من م�سل�سل »هاو�س 
اأوف كاردز« دون كيفن �سبي�سي

حممد منري : انتهيت من و�سع اأفكار 
األبومي اجلديد

اأعلنت �رصكة »نيتفليك�ش« ا�ستئناف 
اإنتاج امل��سم ال�ساد�ش والأخري من 
»هاو�ش  ال�سيا�سية  الدراما  م�سل�سل 
اأوف كاردز« بعد طرد كيفن �سبي�سي، 
ال�سخ�سية  دور  ميثل  كان  الذي 
بالتحر�ش  واملتهم  الرئي�سية، 
العمل  فريق  اإىل  وان�سم  اجلن�سي. 
كينري،  وغريج  لني  دايان  املمثالن 
نتفليك�ش  �سبكة  اأعلنت  ما  ح�سب 

املنتجة للم�سل�سل.
امل�اد  حتميل  خدمة  وكانت 

الرتفيهية عرب الإنرتنت علقت اإنتاج 
ن�فمرب،  يف  كاردز«  اأوف  »هاو�ش 
اجلن�سي  بالتحر�ش  املزاعم  بعد 
من  وكان  �سبي�سي.  �سد  والعتداء 
بالتحر�ش،  �سبي�سي  اتهم�ا  من  بني 
اأنت�ين راب وعدد  املمثل الأمريكي 
»هاو�ش  عمل  فريق  اأفراد  من 
نتفليك�ش  وقطعت  كاردز«.  اأوف 
على  احلائز  باملمثل  عالقاتها 
جائزة الأو�سكار يف اأعقاب املزاعم 

بارتكابه التحر�ش اجلن�سي.

يحي الفخراين  ي�سارك يف م�سل�سل 
»باحلجم العائلي«

علي ربيع يتقا�سي 12 مليون جنيه 
من م�سل�سله اجلديد

على �سطح دم�سق”يح�سد جائزة 
اأف�سل فيلم عربي يف املهرجان الدويل 

ل�سينما �سد الإرهاب بالعراق الفخراين،  يحيي  ي�ا�سل 
ت�س�ير دوره يف م�سل�سل 
العائلي«  »باحلجم 
مبر�سي علم، حيث يبحث 
مع املخرجة هالة خليل 
دور  لأداء  ممثلة  عن 
الأحداث،  يف  حم�ري 
اعتذرت  الذي  الدور 
عبدالعزيز  دنيا  عنه 
ال�قت.  ل�سيق  اأخرياً 
ومت الك�سف ح�رصياً عن 
لتلك  الدرامية  الأبعاد 
تدعي  التي  ال�سخ�سية 
فيال  ومتلك  »�سل�ي«، 
وتدخل  علم،  مر�سي  يف 
مع  جن�سية  عالقات  يف 
الرجال،  من  العديد 
وحتاول الإيقاع بنجل الفخراين يف امل�سل�سل »اإيهاب«، الذي يلعب دوره 
وتت�ايل  ابنه،  عن  لإبعادها  بها  ي�سطدم  الأب  يجعل  ما  اأحمد جمدي، 

الأحداث.
الل�زي،  وي�رصا  اأمني،  مريفت  العائلي«  »باحلجم  بط�لة  يف   وي�سارك 
هالة  واإخراج  رجاء  تاأليف حممد  من  مغاوري،  و�سامي  �سيف،  و�سيماء 

خليل.

على  »�سك  اجلديد  م�سل�سله  م�ساهد  ت�س�ير  ربيع،  علي  املمثل  ي�ا�سل 
اخ�اتك« داخل اأحد امل�ست�سفيات، متهيداً لعر�سه يف رم�سان املقبل.

وعلم  اأن عقد ربيع ين�ش علي تقا�سيه 12 ملي�ن جنيه، يف امل�سل�سل الذي 
املنتج  مع  اتفق  واأنه  التليفزي�نية،  الدراما  يف  له  مطلقة  بط�لة  اأول  ميثل 
»�سك  بط�لة  وي�سارك يف  دفعات.  املبلغ على  تقا�سي  ال�سباح على  �سادق 
على اخ�اتك« �سالح عبداهلل، و�سل�ي خطاب، و�سربي ف�از، و�سهر ال�سايغ، 

وهنا الزاهد، وكرمي عفيفي، من تاأليف كرمي فهمي واإخراج وائل اإح�سان.

انتهي  اإنه  منري،  حممد  قال 
الب�مه  اأفكار  و�سع  من 
عليه  يعمل  الذي  اجلديد، 
يف  لطرحه  متهيداً  حالياً، 

الأ�سهر املقبلة.
اأن   ، منري  واأ�ساف 
يف  التفكري  مرحلة 
التي  الغنائية  الأل�ان 
الأ�سعب  هي  يقدمها 
بالن�سبة له، خا�سًة اأنه 
التجديد  عن  يبحث 
عما  والختالف 
ق�له،  ح�سب  قدمه، 

جلمه�ره،  عدة  مفاجاآت  يجهز  اأنه  اإيل  م�سرياً 
ولكنه حتفظ على ذكرها قائاًل: »دعها مفاجاأة 

للمحبني«.
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كتبها بني مارتن دي ليون كاردينا�س

رواية » ق�شة اليتيم » جتد طريقها للن�شر بعد قرون

توقيع جمموعة )وتقول احلكاية( باكورة اأعمال نزهة العبد املح�شن

»مفاتيح« للت�شامن العاملي مع غزة

لل�شاعر عارف عبد الرحمن2,5 مليون زائر ملعر�ض القاهرة للكتاب..يف اأ�شبوع

ن�شو�ض نرثية مب�شامني وجدانية وغزلية يف )توت اأحمر(

وجدت رواية »ق�شة اليتيم« طريقها للن�شر لأول مرة بعد اأربعمائة �شنة من كتابتها، وهي تتحدث عن ع�شر اإ�شبانيا 
الذهبي وم�شتعمراتها باأمريكا الالتينية.

وكالت

 14( �إ�سباين  حول  وتتمحور 
متوجها  غرناطة  يغادر  عاما( 
�لرثوة،  عن  للبحث  للأمريكيتني 
�لإمرب�طورية  م�ستعمر�ت  ويجوب 
مثل  �للتينية  باأمريكا  �لإ�سبانية 
بوليفيا  وبوتو�سي يف  بريو  ليما يف 

وبورتوريكو.
وبعد مغامر�ت رومان�سية وحو�دث 
غرق غريبة و�لعمل مع �لقر��سنة، 
هدوء  جندي  وهو  �لبطل  يعانق 

حياة �لرهبان يف بريو.
-وهي  بال�سيو�س  بليند�  وتقول 
عامني  ق�ست  بريو  من  �أكادميية 
وهي تر�جع �لرو�ية- �إنها تتحدث 
�ل�سيئة،  �لأ�سفار  من  �لكثري  عن 
طبيعة  على  �ل�سوء  تلقي  ولكنها 

�لتي  بريو  يف  �لد�خل  من  �حلياة 
وو�قع  �إ�سبانية،  م�ستعمرة  كانت 
�أوروبا  بني  و�لنا�س  �لب�سائع  تبادل 

و�أمريكا �للتينية.
دي  مارتن  بني  �لرو�ية  كتب  وقد 
 1608 عامي  بني  كاردينا�س  ليون 
ولد  �إ�سباين  ر�هب  وهو  و1615، 
بالقرب من ملقا عام 1584، و�سافر 

�إىل ليما مثلما فعل بطل رو�يته.

�شبب التاأخر 

�لرو�ية  تن�رش  �أن  وكان من �ملقرر 
عام 1621 حتت ��سم �أندري�س دي 
�إىل  طريقها  تر  مل  ولكنها  ليون، 
خ�سي  �لكاتب  لأن  رمبا  �ملطابع 
ذلك  له  ي�سبب  �أن  �حتمال  من 
و�سعيه  �لكن�سي  م�ساره  م�ساكل يف 

لكي ي�سبح رئي�سا للأ�ساقفة.
�إ�سباين  �أكادميي  �كت�سف  وقد 
 1965 عام  �لرو�ية  خمطوطة 
�لإ�سبانية  �جلمعية  �أر�سيف  �سمن 
�لأمريكية، �إل �أن حماولت �سابقة 
طريق  �إىل  و�سلت  �لرو�ية  لن�رش 
باأن  �سائعات  �أثار  مما  م�سدود، 
بني  خمبوء�  خبيثا  �سيئا  هناك 
وتقول   .328 �لـ  �لرو�ية  �سفحاته 
�لعمل  بد�أت  »عندما  بال�سيو�س 
�إن  كثريون  يل  قال  �لرو�ية  على 
�لذين  �لنا�س  و�إن  ملعونة،  �لرو�ية 
ماتو�«.  عليها  �لعمل  يبدوؤون 
»�أ�سحكني �لأمر، ولكنني  وت�سيف 
�لوقت  يف  قليل  متخوفة  كنت 
بع�س  �لأمر  ��ستغرق  لقد  نف�سه. 
عملو�  �لذين  �لنا�س  لأن  �لوقت 
على ذلك قد ماتو�، فاأحدهم مات 

حادث  يف  و�آخر  غريب،  مبر�س 
�سيارة وثالث مات ب�سبب ما«.

رفع  �لبريوفية  �لأكادميية  وتاأمل 
»نح�س« �لرو�ية بعد ن�رشها موؤخر� 
�أنطونيو  خو�سيه  موؤ�س�سة  قبل  من 
على  تعمل  �لتي  كا�سرتو  دي 
�لإ�سباين.  �لأدبي  �لرت�ث  حماية 
من  مزيج  �لرو�ية  �إن  �أي�سا  وتقول 
و�لوثائق  �لذ�تية  و�ل�سرية  �خليال 
�لتاريخية، وهي تقدم �سورة غنية 
وت�سيف  �ملوؤلف،  لعامل  مف�سلة 
دقيقة  نظرة  �أي�سا  تعطينا  »�إنها 
لق�سة �لغزو�ت �لإ�سبانية، و�لنا�س 
م�ستعمر�ت  �إىل  يذهبون  �لذين 
بال�سكان  يفعلونه  وما  �إ�سبانيا 
ل�سعر�ء  تتطرق  و�أي�سا  �لأ�سليني« 
وعمل  �لثري�ن  وم�سارعي  ليما 

�لرقيق يف تلك �لإمرب�طورية .

يف  �ملحا�رش�ت  قاعة  ��ست�سافت 
�حتاد �لكتاب �لعرب بدم�سق حفل 
�سوريانا  موؤ�س�سة  �أقامته  توقيع 
“وتقول  ملجموعة  للإعلم 
�لعبد  نزهة  للكاتبة  �حلكاية” 

�ملح�سن.
من  جمموعة  �لكاتبة  و�ألقت 
جاءت  �جلديد  كتابها  ن�سو�س 
بعناوين متنوعة منها “رجل و�حد 
وهم�سة  �لن�سيان  على  ع�سي  و 
ن�سها  يف  تقول  حيث  ووح�سة” 

�ملجموعة  عنو�ن  حمل  �لذي 
وتقول �حلكاية:

خطاياي  كل  �أحمل  �إليك  “جئت 
على  �ملختزن..�أ�سري  �سوقي  وكل 

دولب
جلجلتي..�أ�سع كل هذ� بني يديك..

�أطفئي  �سمعة..�أو  يل  �أوقدي 
�لنور”.

ت�رشيحها  يف  �ملح�سن  و�أو�سحت 
باكورة  �ل�سعرية  جمموعتها  �أن 
تت�سمن  حيث  �لأدبية  �أعمالها 

عا�سقني  حكاية  تروي  ن�سو�سا 
�إىل  لفتة  بينهما  �لر�سائل  تبادل 
�أنها كانت تهوى �ل�سعر منذ �سغرها 
يف  وهي  لها  خاطرة  �أول  فكتبت 
�أن  كما  عمرها  من  ع�رشة  �لثالثة 
يف  ت�سب  كلها  متنوعة  موهبتها 
�لفنون و�لأدب بالرغم من در��ستها 
حاولت  �أنها  �إىل  و�أ�سارت  �لعلمية. 
�إي�سال  جمموعتها  خللها  من 
و�لكبار  و�ل�سغار  لل�سباب  ر�سالة 
بالبتعاد قليل عن و�سائل �لتو��سل 

�لكتاب  �إىل  و�لعودة  �لجتماعي 
باملو�سيقى  مو�هبهم  وتفريغ 
و�لريا�سة و�لر�سم مبينة �أهمية دور 
وو�سعهم  �لأبناء  تربية  يف  �لأ�رشة 
وتنمية  �ل�سحيح  �لطريق  على 
�أنه  �سيما  ول  وتطويرها  مو�هبهم 
كان لأ�رشتها دور كبري يف �لو�سول 
و�لقا�س  �لناقد  عليه.  هي  ما  �إىل 
و�لرو�ئي حممد �حلفري �أو�سح �أن 
�لكاتبة �ملح�سن فنانة ت�سكيلية و�أن 
بالفن  يرتبط  �آخر  فن  هو  �ل�سعر 

ن�سو�سها  �أن  معترب�  �لت�سكيلي 
�ملكانية  ذ�كرتها  من  م�ستوحاة 
�ل�سورية  باجلزيرة  �ملرتبطة 
و�لفر�ت و�لطفولة حيث ��ستطاعت 
فنيا  ذكرياتها  من  �سور�  تنجز  �أن 
�ملجموعة.  هذه  عرب  كتابيا  ثم 
ي�سار �إىل �أن �لكاتبة نزهة �ملح�سن 
حا�سلة  �لزور  دير  مو�ليد  من 
�لتطبيقية  �لكيمياء  �إجازة يف  على 
ق�سم  �ل�سيا�سية  �لعلوم  يف  و�إجازة 
و�لدبلوما�سية  �لدولية  �لدر��سات 

معهد  يف  �لأزياء  ت�سميم  در�ست 
وهي  �لعاملي  �لفرن�سي  ��سمود 
�لأ�رشة  تنظيم  جمعية  يف  ع�سو 
�ل�سورية وع�سو موؤ�زر يف �جلمعية 
�لعديد  ولها  للمعلوماتية  �ل�سورية 
و�جلماعية  �لفردية  �ملعار�س  من 
�ملحافظات  يف  �لعمل  وور�سات 
�لأدبية يف  �إىل م�ساهماتها  �إ�سافة 

عدد من �ملجلت و�ل�سحف.
وكالت

�حلرية«  �أ�سطول  »حتالف  �أطلق 
بالتعاون مع »�للجنة �لدولية لك�رش 
�حل�سار عن غزة« و«بيت فل�سطني 
م�سابقة  �لعودة«  وثقافة  لل�سعر 
فل�سطني«  مل�ستقبل  »مفاتيح 
�ل�سعرية  للق�سيدة  �لأوىل  �لأدبية 

و�لق�سة �لق�سرية.
�مل�سابقة  على  �لقائمون  وي�سعى 
للح�سار  �لنتباه  ل�ستعادة 
�لإ�رش�ئيلي �ملفرو�س على قطاع 
وت�سليط  عاما،   11 نحو  منذ  غزة 
ترتبت  �لتي  �ملعاناة  على  �ل�سوء 
�ن�سغال �ملجتمعات  عليه، يف ظل 
بق�ساياها  و�لدولية  �لعربية 

�لأخرى.

للم�ساركني  �لباب  �مل�سابقة  وتفتح 
وق�س�س  �سعرية  ق�سائد  لإنتاج 
غزة  قطاع  �أو�ساع  تتناول  رو�ئية 

وح�ساره ومعاناة �أهله.
»مفاتيح«،  م�سابقة  خ�س�ست  كما 
�مل�ساركني  �أمام  �لباب  فتح  �لتي 
باللغات  �إنتاجهم  لتقدمي  فيها 
و�لإ�سبانية،  و�لإجنليزية  �لعربية 
حماور للإنتاج �لأدبي يف مو��سيع 
�لأر�س  على  و�لثبات  �ل�سمود 

و�لتهجري و�لعودة.

�شروط ومعايري
�مل�ساركة  باب  �ملنظمون  وفتح 
بغ�س  �لر�غبني  �أمام  �مل�سابقة  يف 

�أماكن  �أو  جن�سياتهم  عن  �لنظر 
�سكنهم، على �أن يقدم كل مت�سابق 
�إحدى  يف  فقط  و�حد�  عمل 

جمالت �مل�سابقة.
على  �ملنظمون  وي�سرتط 
�ملت�سابقني تقدمي �أعمال مل ي�سبق 
لها �أن حازت على �أي جائزة يف �أي 
م�سابقة �أخرى، على �أن يبقى باب 
�مل�ساركة مفتوحا �أمام �ملت�سابقني 

حتى �لأول من مار�س �لقادم.
�لفنية،  �ملعايري  حيث  من  �أما 
�أبيات  عدد  يقل  �أل  فيجب 
�مل�سابقة  يف  �مل�ساركة  �لق�سيدة 
تزيد  ول  �سعريا  بيتا  ع�رشين  عن 
على 35، يف حني مت حتديد �سقف 

�سمن  �سفحات  بخم�س  �لق�سة 
�خلط  لنوع  معلومة  حمدد�ت 

وتباعد �ل�سطور و�لهو�م�س.
حتديد  �مل�سابقة  منظمو  و�أعلن 
جلنة حتكيم للأعمال �ملقدمة من 
�ملخت�سني يف كل لغة، ومن �أ�سماء 
دولية،  م�سد�قية  وذ�ت  معروفة 
موؤكدين �أن �أع�ساء �للجنة ل يحق 
لهم �مل�ساركة يف �مل�سابقة. و�أ�سار 
�ستعلن  �للجنة  �أن  �إىل  �ملنظمون 
�لأر�س«،  »يوم  ذكرى  يف  نتائجها 
مار�س  من  �لثلثني  يو�فق  �لذي 
�ستتم  كما  �لإعلم،  و�سائل  يف 
ترجمة �لن�سو�س �إىل بع�س �للغات 

�لعاملية.

ك�شر احل�شار

ويتوقع رئي�س بيت فل�سطني لل�سعر 
�أن  عطية  �سمري  �لعودة  وثقافة 
وم�ساركة  �إقبال  �مل�سابقة  تلقى 
�سكان  مع  �ملت�سامنني  من  كثيفة 

�لقطاع �ملحا�رش.
و�أكد �ل�ساعر و�لأديب �لفل�سطيني 
�مل�سار  من  جزء  �مل�سابقة  �أن 
جهود�  ي�ساحب  �لذي  �لثقايف 
حاليا  تن�سط  �مل�سار�ت  متعددة 
�لأو�ساع  على  �ل�سوء  لت�سليط 
غزة.  قطاع  يف  �ل�سعبة  �لإن�سانية 
و�أو�سح عطية �أن �مل�سابقة جاءت 
بني  �مل�ستوى  عايل  لتن�سيق  نتاجا 

يف  �لنا�سطة  �ملوؤ�س�سات  من  عدد 
ك�رش  على  �لعمل  �أوروبا يف جمال 
�مل�سابقة  و�أن  غزة،  عن  �حل�سار 
�لثقايف  �إطار عملها  تن�سوي حتت 

يف هذ� �ل�سياق.
ولفت عطية �لنظر �إىل �أن �مل�سابقة 
�لأخرية تاأتي �أي�سا يف �سياق حر�ك 
بيت فل�سطني لل�سعر وثقافة �لعودة 
لتنويع �أ�سكال فعالياته و�أن�سطته يف 
�لثقافية �ملختلفة، مبا  �مل�سامني 
يعزز �لتفاعل �لإن�ساين و�لجتماعي 
مع �ملو��سيع �لفل�سطينية و�لعربية 

و�لإن�سانية.
وكالت

علي،  �حلاج  هيثم  �لدكتور  قال 
�لعامة  �مل�رشية  �لهيئة  رئي�س 
�لقاهرة  معر�س  رئي�س  للكتاب، 
�لزيارة  ن�سبة  �أن  للكتاب، 
دورته  يف  للمعر�س  �لإجمالية 
�لتا�سعة و�لأربعني خلل �أ�سبوعه 
�ملليونني  حاجز  ك�رشت  �لأول، 
عن  يزيد  ما  وهو  ز�ئر،  ون�سف 
�لأخرية  �لدورة  زيار�ت  ن�سبة 

للمعر�س.
�لعام  هذ�  �ملعر�س  وياأتي 
دولة  دولة منها 17  مب�ساركة 27 
 849 �أجنبية،  دول  و10  عربية 
 367 �أجانب،   10 منهم  نا�رش�، 
نا�رشين  و10  عربيا،  نا�رش� 
كما  �أفريقيني،  ونا�رشين  �أجانب 
�سحفية  موؤ�س�سات   7 ت�سارك 
وي�سل  حكومية،  موؤ�س�سة  و33 

 1194 معر�س  �لأجنحة يف  عدد 
جناحا، وي�سم �سور �لأزبكية 117 

ك�سك.
�رشف  �سيف  �جلز�ئر  وحتل 
“�لقوى  �سعار  ويحمل  �ملعر�س 
و�سخ�سية  �لناعمة..كيف؟”.. 
�لرحمن  عبد  هو  �ملعر�س 

�ل�رشقاوي.
وكالة اأنباء ال�شعر

ن�سو�س  جمموعة  �أحمر  توت 
�ل�ساعر  عربها  يعود  نرثية 
عارف عبد �لرحمن �إىل �أ�سلوبه 
جمموعاته  عرب  قدمه  �لذي 
�ل�سابقة عرب تلزم �ملو�سوعني 
ومتا�سي  و�لإن�ساين  �لوجد�ين 

�حلب مع �لطبيعة.
عرب  �لرحمن  عبد  و�سعى 

و�ملو��سيع  �مل�سامني 
ن�سو�سه  يف  �لجتماعية 
للتقاط �جلماليات كما يف ن�س 
حتدث  �لذي  “دم�سق”  بعنو�ن 
�ملدينة  هذه  مكونات  عن  فيه 
ونهر  و�مل�ساجد  �لكنائ�س  من 

بردى و�ليا�سمني و�لزنابق.
�أما �لن�سو�س �لأخرى وهي �أريج 

فغلب  و�أحبك  و�ل�سبيل  و�لدرب 
عليها �لطابع �لتقريري �ل�سعري 
بتو�سيح  �ل�ساعر  يدفع  �لذي 
موقفه �لعاطفي وت�سمية �لأمور 
مب�سمياتها وكذلك عرب ن�سو�س 
�لتوحد معك وما �حلب و�سوتك 

يف �ملدى.
وكالت
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اال�شتق�شاء ال�شحفي فن حتريري �شاق وخطر
ال�صتق�صاء يف اللغة هو تق�صي الأ�صياء 

اإن كانت كائنات حية من ب�صر وحيوانات، اأو من 
جماد، اأي تتبع الأثر من حلظة التحرك للنهاية. 
يف ال�صحافة فاإن ال�صتق�صاء هو قيام ال�صحفي اأو 
جمموعة من ال�صحفيني يف اإجراء عمليات البحث 
،والتمحي�ص يف مو�صوع حمدد، والنظر يف اأعماق 
هذا املو�صوع وتتبع كافة اخليوط ذات ال�صلة به، 

ثم العمل على معرفة الأ�صباب واملالب�صات والدوافع 
والأطراف امل�صببة، معرفة الأهداف والغايات 

واختيار الوقت. كذلك الو�صول اإىل معرفة اجلهات 
امل�صتفيدة وتلك املت�صررة، اإنها باخت�صار معاجلة 

حتليلية عميقة و�صاملة لق�صية ما، مدعومة 
بالأدلة والوثائق والقرائن ،وال�صور والت�صجيالت 
ال�صوتية، كل هذه اخلطوات جتري بدقة عالية 

و�صفافية �صمن منهاج مهني ومو�صوعي.

ح�صن العا�صي/الدامنارك

العمل  اأ�سلوب  اعتماد  اأن  �سك  ال 
اأجنع  هو  اال�ستق�سائي  ال�سحفي 
ال�سحفي واالإعالمي  و�سيلة كي ي�سل 
التاأثر باي حال  اإىل احلقيقة من دون 
تتحكم  التي  بالعوامل  االأحوال  من 

ب�سناعة اخلرب وت�سويق االإعالم.
�ساق  عمل  اال�ستق�سائية  ال�سحافة 
متابعة  يف  يهتم  وخِطر،  ودوؤوب 
مفا�سل  بكافة  املرتبطة  االأن�سطة 
املجتمع، مثل االأداء احلكومي، جتارة 
اجلرائم  االأموال،  غ�سيل  املمنوعات، 
اجلنائية الكربى، ق�سايا البيئة، جتارة 
الب�رشية،  االأع�ساء  جتارة  الرقيق، 
االعتقاالت  ال�سيا�سية،  االغتياالت 
ال�سيا�سي،  الف�ساد  الراأي،  الأ�سحاب 
تبيي�س �سورة اأ�سحاب روؤو�س االأموال 
الخ من ق�سايا هامة   ... امل�سبوهني، 

تتعلق باملجتمع وحياة الب�رش.
واملتابعات  التحقيقات  اإجراء 
اإىل  حتتاج  اال�ستق�سائية  ال�سحفية 
ذوي اخلربة  من  واإعالميني  �سحفيني 
من  يتمكنوا  كي  عملهم  جمال  يف 
ا�ستخراج املعلومات الكامنة خلف اأية 
ق�سية، ثم اال�ستفادة الق�سوى من اأية 
بيانات متوفرة، واملقدرة على حتليل 
للو�سول  الدوافع،  وا�ستنتاج  الوقائع 
اإىل ربط االأحداث فيما بينها الإظهار 

احلقيقة.
مكلفة  اال�ستق�سائية  ال�سحافة  اإن 
موارد  اإىل  حتتاج  فاإنها  لذلك  مالياً، 
مالية كبرية من قبل موؤ�س�سة اإعالمية 
كي  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  اأو 
ال�سحفي  مهمتها.  اإجناز  من  تتمكن 
قد  مهمته  اأداء  اأثناء  اال�ستق�سائي 
اإىل  اأو  كثرية،  دول  اإىل  لل�سفر  ي�سطر 
مدن متعددة يف البلد الواحد، ويحتاج 
ومعدات  لوج�ستية،  م�ساعدات  اإىل 
وت�سجيل  ت�سوير  اأجهزة  من  خا�سة 

وخالفه.
غري  �سحافة  اال�ستق�سائية  ال�سحافة 
خرب،  ن�رش  على  تعتمد  وال  تقليدية، 
وراء  يظهر  مل  ما  لك�سف  ت�سعى  اإمنا 
مل  ما  اإخفاء  واأ�سباب  اخلرب،  هذا 

يعلن.
ال�سحافة  نحدد  اأن  ميكن  اإذن 
من  نوع  اأنها  على  اال�ستق�سائية 

التحقيقات ال�سحفية يعتمد على:
- وجود موؤ�س�سة اإعالمية تتبنى ق�سية 

وت�سعى للك�سف عن مالب�ساتها.
- التحقيق يف عمق اأية ق�سية مثارة.

-  عملية بحث وحتقيق وتنقيب طويلة 
و�ساقة.

من  خم�رشمني  �سحفيني  وجود   -

اأ�سحاب اخلربات املتطورة.
ربط  يف  املهارات  ا�ستعمال   -
حتليل  على  والقدرة  املعلومات، 

البيانات، اإيجاد ال�سلة بني العنا�رش.
- �سحافة م�ستقلة ال وجود للم�سالح 

ال�سخ�سية فيها.
يف  معينة  وطرق  اأ�ساليب  اعتماد   -

ال�سياغة والن�رش.
واإمكانيات  مالية  موارد  وجود   -

لوج�ستية وجتهيزات فنية واإدارية.
 
 

نظرة تاريخية حول ال�صحافة 
ال�صتق�صائية

اال�ستق�سائية  ال�سحافة  العامل  عرف 
اأول مرة يف بداية القرن الع�رشين يف 
الواليات املتحدة االأمريكية، من خالل 
ال�سحفيني  من  عدد  به  قام  ن�ساط 
الك�سف  اإىل  �سعوا  الذين  االأمريكيني 
وحماربته،  اأنواعه  بكافة  الف�ساد  عن 
العامة  على  حتقيقاتهم  نتائج  ون�رش 
اأول  بال�سور والوثائق. وت�سكل  مرفقة 
يف  اال�ستق�سائيني  لل�سحفيني  احتاد 

اأمريكا عام 1976.
اال�ستق�سائية  ال�سحافة  اأ�سهمت 
كثري  اأ�رشار  ك�سف  يف  تاريخها  عرب 
مت�س  التي  احليوية  الق�سايا  من 
الغربي  العامل  يف  املجتمع  م�سلحة 
القرن  من  ال�سبعينيات  اأوا�سط  من 
القرار  اأ�سحاب  واأجربت  املا�سي، 
على اتخاذ قرارات وخطوات الإجراء 
اإ�سالحات يف قطاعات متعددة. بهذا 
تلعب  اال�ستق�سائية  ال�سحافة  تكون 
واجلرمية  الف�ساد  مكافحة  هاماً  دوًر 

املنظمة.
ال�سحافة  رجال  جلهود  كان 
اال�ستق�سائية الف�سل االأكرب يف حماربة 
املافيا االأمريكية منذ اأربعينيات القرن 
الع�رشين والق�ساء عليها، عرب متابعة 
الع�سابات،  لرجال  ومراقبة  وتن�ست 
ال�ساق  العمل  ذاك  نتائج  تقدمي  ومت 
االأجهزة  قامت  حيث  ال�سلطات،  اإىل 
االأمنية حتت �سغط ال�سحافة والراأي 
رجال  على  القب�س  اإلقاء  يف  العام 
اأن  بعد  للمحاكم،  وتقدميهم  املافيا 

كانوا متواطئني معهم.
وقد دفع عدد من ال�سحفيني حينذاك 
اإىل  و�سعيهم  لعملهم  ثمناً  حياتهم 

ك�سف احلقيقة.
بعد ذلك �سق هذا االأ�سلوب يف العمل 
متعددة  اأماكن  اإىل  طريقه  ال�سحفي 
ال�سحافة  باتت  حيث  العامل.  يف 

االأيام تعتمدها  اال�ستق�سائية يف هذه 
االإعالمية،  املوؤ�س�سات  من  الكثري 
وتلعب  وتت�سع  وتتطور  تنمو  وهي 
دوراً متزايداً يف الك�سف عن الق�سايا 
النوع  تلك  املجتمعات،  يف  الكربى 
االإعالم  ي�ستطيع  التي ال  الق�سايا  من 

العادي متابعتها ومعاجلتها.
لي�ست  اال�ستق�سائية  ال�سحافة  اإن 
املتخ�س�سة،  ال�سحافة  نف�سها  هي 
قد  املتخ�س�سون  ال�سحفيون  ولكن 
ي�ستعينون من بع�س تقنيات ال�سحافة 
اال�ستق�سائية، لكنهما منطان خمتلفان 
ال�سحافة  هي  ولي�ست  ال�سحافة.  من 
اال�ستق�ساء  مهمة  اأن  حيث  الناقدة، 
اأبعد واأعمق من النقد. كما اأنها لي�ست 
الهامة،  للق�سايا  االإعالمية  التغطية 
حتى لو كانت ق�سايا حيوية كربى، مثل 
املنظمة،  واجلرمية  الف�ساد،  جرائم 

وخالفه.
 

قواعد ومعايري ال�صحافة 
ال�صتق�صائية

اإن لل�سحافة اال�ستق�سائية دوراً هاماً 
يف التو�سل للحقائق يف الق�سايا الهامة، 
الك�سف عن اجلرائم والف�سائح الكربى 
اأي�ساً  بالفاعل احلقيقي. هي  وربطها 
الكذب،  من  ال�سدق  لتبيان  طريقة 
احلقيقي  الق�سية  حجم  من  والتاأكد 
من  مق�سود  تقزمي  اأو  ت�سخيم  دون 
فهي  املعنى  بهذا  ما.  جهات  قبل 
اأن  لها  وميكن  فعالة  رقابية  و�سيلة 
كما  ما.  ق�سية  حول  عام  راأي  ت�سنع 
اأنها تعبد الطريق اأمام تدخل االأجهزة 

الر�سمية يف خطوة الحقة.
اعتماد  اال�ستق�سائية  ال�سحافة  على 
والبيانات  املعلومات  توثيق  مبداأ 
ن�رش  وحني  عليها.  احل�سول  يتم  التي 
يجب  ما،  بق�سية  مرتبطة  تقارير  اأية 
ودقيقة  وحمددة  وا�سحة  تكون  اأن 
وتدّعم باالأدلة والرباهني. كما ال يجوز 
اقتحام  اأية  الن�رش  تقارير  تت�سمن  اأن 
التعر�س  وعدم  النا�س،  خل�سو�سية 
لالأديان والعقائد، واحلر�س على عدم 
والعن�رشية  الطائفية  النعرات  اإثارة 

واملذهبية.
وعدم ن�رش ثقافة الكراهية، واالبتعاد 
عن ا�ستخدام امل�سطلحات املبتذلة، 
كما  الفا�سحة،  ال�سور  ن�رش  وعدم 
يجب اأن يكون وا�سحاً للقارئ احلدود 
واملعلومات  البيانات  بني  الفا�سلة 
ومواقف  واالآراء  النظر  وجهات  وبني 
ال�سحفيني وموؤ�س�ستهم االإعالمية، كما 

يجب االإ�سارة اإىل اأن حق الرد م�سان 
باملو�سوع  املعنيني  االأطراف  جلميع 
حترتم  واأن  والن�رش،  املتابعة  قيد 
م�سادر  �رشية  االإعالمية  املوؤ�س�سة 

املعلومات التي ح�سلت عليها.
تتم متابعة ق�سية  اأن  من املهم  اأي�ساً 
واالبتعاد  مفتعلة،  ولي�ست  حقيقية 
والغ�س  واخلداع  الكذب  اأ�ساليب  عن 
ال�سحافة  والأن  والكتابة.  املتابعة  يف 
بعمق،  متابعة  �سحافة  اال�ستق�سائية 
يكون  اأن  اال�ستق�سائي  ال�سحفي  على 
املرتبطة  التفا�سيل  كافة  جتاه  يقظاً 
ثم  �سحتها،  من  والتيقن  بالق�سية 
واأهمية  االأخرى،  الوقائع  مع  ربطها 
وحماية  والقرائن،  االأدلة  اإيجاد 

م�سادر املعلومات.
ت�ستطيع  ال  اال�ستق�سائية  ال�سحافة 
وال  النا�س،  ات�ساالت  على  التن�ست 
دون  خا�سة  اأمالك  اإىل  الدخول 
ال�سحفي  وعلى  اأ�سحابها.  موافقة 
االأمنية  يبلغ اجلهات  اأن  اال�ستق�سائي 
الر�سمية يف حال تعر�سه للتهديد من 
مع  يتعامل  واأن  كانت،  جهة  اأية  قبل 

التهديدات بجدية كبرية.
 

العالقة بني ال�صحافة 
ال�صتق�صائية و�صحافة التحقيق

علمتنا  كما  ال�سحفي  التحقيق  اإن 
التفتي�س  هو  ال�سحفية  املدار�س 
والتنقيب يف ق�سية ما بهدف االإحاطة 
بكافة اخليوط املرتبطة بها، والو�سول 
اإىل معرفة الدافع والهدف، ثم عر�س 
هي  كما  اجلمهور  على  الق�سية  هذه 
موؤ�س�سته  اأو  ال�سحفي  براأي  م�سفوعة 

التي يعمل بها.
اأ�سا�ساً  ي�ستند  ال�سحفي  فالتحقيق 
معينة،  جمتمعية  ق�سية  التقاط  على 
ق�سية  تكون  اأن  بال�رشورة  ولي�س 
اإيجابية  ق�سية  تكون  رمبا  اإ�سكالية، 
مثل اإجناز ما يف ميدان ما من ميادين 
يف  بداية  ال�سحفي  ويقوم  احلياة، 
اإجناز عملية البحث عن م�سادر وعن 
بق�سيته،  متعلقة  ومعلومات  بيانات 
تت�سل  التي  واملواقف  االآراء  ويجمع 
بع�س  اإجراء  اإىل  يحتاج  قد  ثم  بها، 
نا�س  مع  ال�سخ�سية  املقابالت 
يرتبطون مبو�سوع التحقيق، بعد ذلك 
من  التحقيق  ب�سياغة  ال�سحفي  يقوم 
عليها،  ح�سل  التي  ال�سحفية  املادة 
االإ�سكالية  ملعاجلة  حلوالً  ويقرتح 
اأو بقدم اقرتاحات  التحقيق،  مو�سوع 
يرتبط  وعادة  حتقيقه.  �سمن  ما 

املت�سلة  بالوقائع  ال�سحفي  التحقيق 
اأفراداً  املجتمع  تهم  والتي  بحياتنا 
قد  االأحيان  بع�س  ويف  وموؤ�س�سات. 
يوؤدي التقرير ال�سحفي بعد ن�رشه اإىل 
نقا�سات وحوارات بني اأفراد اأو جهات 

ر�سمية و�سعبية.
اال�ستق�سائية  بال�سحافة  يتعلق  فيما 
الك�سف  على  تعتمد  �سحافة  فاإنها 
من  التيقن  ثم  والتحقيق،  والبحث 
�سوف  التي  واملواد  البيانات  �سحة 
التحقيق  فاإن  وبهذا  ن�رشها،  يتم 
من  مهماً  جزًءا  يكون  ال�سحفي 
ال�سحافة اال�ستق�سائية التي اأ�سبحت 
والك�سف  الف�ساد  اأداة مهمة ملكافحة 
عن اجلرائم الكبرية يف الدول الغربية 
اأنظمة  متتلك  التي  الدول  وتلك 
�سيا�سية دميقراطية. كما اأن ال�سحافة 
باإظهار  تقوم  التي  هي  اال�ستق�سائية 
الق�سايا الكربى يف املجتمعات والتي 
ت�سليط  يف  ال�سلطة  ترغب  ال  عادة 

االأ�سواء عليها.
اال�ستق�سائي  ال�سحفي  التحقيق 
بني  اجلمع  على  يعتمد  �سحفي  منط 
ال�سحفية.  التحريرية  الفنون  جميع 
ال�سحفي �سعب  العمل  النوع من  هذا 
ال�سحفي  من  وخربة  كفاءة  ويحتاج 
قدرة  الأن  اال�ستق�سائي،  املحرر 
والتحليل  التق�سي  على  ال�سحفي 
والربط واإعداد التحقيق هو ما مينح 
ومدى  املهنية  قيمته  التحقيق  هذا 

ا�ستطاعته يف التاأثري على املجتمع.
ال�سحفي اال�ستق�سائي  التقرير  يتميز 
باأنه عمل يقوم به ال�سحفي من بدايته 
ملواد  جتميعاً  لي�س  هو  نهايته.  حتى 
اإعادة  وال  اآخرون،  بها  قام  وبيانات 
�سحفيون  لها  تو�سل  حقائق  معاجلة 
هو  اال�ستق�سائي  التقرير  بل  اآخرون، 
مادة اأ�سيلة يقوم باإجنازها ال�سحفي، 
وميكن اإجراء مقارنات ومقاربات مع 
تقارير وبيانات موجودة وربط لوقائع 
بهدف الو�سول لنتائج مل تكن معروفة 

�سابقاً.
قد  اال�ستق�سائي  التقرير  اأي�ساً 
ومن  طوياًل،  وقتاً  اإجنازه  يتطلب 
�سحفي  من  اأكرث  ي�سرتك  اأن  املمكن 
الذي  البحث  ب�سبب عمق  االإعداد  يف 
ال�سفر  ال�سحفي  من  ي�ستدعي  رمبا 
اإىل اأماكن متعددة، واأحياناً ب�سبب قلة 

االأدلة التي يتم التو�سل اإليها.
اال�ستق�سائية  ال�سحفية  التقارير  يف 
حواجز  باخرتاق  ال�سحفي  يقوم 
ال�رشية وتقتحم االأبواب املغلقة التي 
ال�سحافيني  اأمام  فتحها  يتم  ال  عادة 

التقارير  يحررون  الذين  العاديني 
ال  اال�ستق�سائي  ال�سحفي  اليومية. 
الر�سمية  املوؤ�س�سات  برف�س  يقبل 
وتقدمي  عملها  عن  الك�سف  وال�سعبية 

معلومات عنها.
والأن ال�سحافة اال�ستق�سائية �سحافة 
غري  واأماكن  مناطق  اأغوار  ت�سرب 
مرتفع  املخاطر  حجم  فاإن  اعتيادية 
ي�سل  قد  ال�سحافة  النوع من  يف هذا 
ال�سحفي  حياة  تعري�س  م�ستوى  اإىل 
ما  ل�سبب  ال�سحفي  وقع  واإن  للخطر. 
يف اأخطاء بحثية قد يكلف هذا االأمر 

املوؤ�س�سة ال�سحفية مبالغ �سخمة.
هذا  فاإن  العربي  بالعامل  يتعلق  فيما 
النوع من ال�سحافة ال ي�ستخدم كثرياً، 
وما زال انت�ساره يف اأ�سيق احلدود، اإذ 
كبرية  وحتديات  اإ�سكاليات  يواجه  اأنه 
ومتنوعة ترتبط يف غياب الوعي لدى 
املوؤ�س�سات الر�سمية وال�سعبية الأهمية 
والدور  ال�سحافة،  من  النوع  هذا 
التنمية  يف  به  تقوم  اأن  ميكن  الذي 
اأداء  ومراقبة  ور�سد  املجتمعية، 

الهيئات العامة.
الدميقراطية  احلياة  غياب  اأن  كما 
العربية،  الدول  معظم  يف  والربملانية 
وحزبية،  �سيا�سية  توافقات  ووجود 
وغياب معار�سات �سيا�سية حقيقية ما 
زال ي�سكل عائقاً اأمام تطور ال�سحافة 
العربي.  العامل  يف  اال�ستق�سائية 
الدول  من  كثري  يف  غياب  وهناك 
القانونية  والت�رشيعات  لالأطر  العربية 
تقوم بتنظيم حرية تداول املعلومات، 
لدى  اإ�سرتاتيجية  روؤى  وجود  وعدم 
هذا  باآليات  تتعلق  العربية  الدول 
العمل ال�سحفي، ف�سال عن  النوع من 
واملهني  والثقايف  القانوين  الق�سور 
وعدم  ال�سحفيني،  من  العديد  لدى 
منهم اخلو�س يف جتربة  الكثري  رغبة 
للم�سقات  اال�ستق�سائية  ال�سحافة 
اأثناء  له  يتعر�سون  قد  الذي  واخلطر 
الف�سل،  من  وخ�سيتهم  عملهم،  اإجناز 
ومن  ق�سائية،  لدعاوي  التعر�س  ومن 
املوؤ�س�سات  ندرة  اأي�ساً  املعيقات 
تدعم  التي  العربية  االإعالمية 
اال�ستق�سائي  عمله  ومتول  ال�سحفي 
وتر�سد له ميزانية للتنقل وامل�ساريف 
اأ�سحاب  ومعار�سة  املختلفة، 
عن  م�سوؤولني  اأو  اإعالمية  موؤ�س�سات 
مثرية  ق�سايا  لن�رش  الر�سمي  االإعالم 
للجدل يف املجتمع، نتيجة اخلوف من 
النفوذ  ذوي  االأ�سخا�س  ومن  العقوبة 
التهديد  ونتيجة  واملايل،  ال�سيا�سي 

بال�سالمة ال�سخ�سية.
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بدء جتارب لقاح ال�صرطان على الب�صر
دخل لقاح لل�سرطان قادر على مهاجمة الأورام يف جميع اأنحاء اجل�سم، 
مرحلة التجارب ال�سريرية الب�سرية ويدعي باحثو جامعة �ستانفورد، 
الذين طوروا �سابقا اأحد اأكرث العالجات ال�سرطانية �سيوعا، اأن حقنة 

واحدة يف ورم واحد ميكن اأن توؤدي اإىل رد فعل دفاعي يف كامل اجل�سم، 
ملهاجمة جميع الأورام املنت�سرة فيه ويحفز اللقاح، دفاعات اجلهاز املناعي 

ملحاربة ال�سرطان. وعقب جناح جتربته على الفئران، والتي ا�ستهدفت 
اأحد اأكرث اأنواع ال�سرطان انت�سارا، يقوم باحثان رئي�سيان بتجهيز مر�سى 
�سرطان الغدد اللمفاوية، لإجراء التجربة ال�سريرية وقال رونالد ليفي، 

 Rituximab كبري القائمني على التجربة، واأ�ستاذ الأورام الذي طور �سابقا
)�سكل من العالج الكيميائي ُي�ستخدم على نطاق وا�سع(: »يتجاوز هذا 
النهج احلاجة اإىل حتديد الأورام امل�ستهدفة من قبل اجلهاز املناعي«.

�أنه  �لبحث  فريق  و�أو�ضح 
�للقاح  ��ضتخد�م  ميكن 
عدة  ال�ضتهد�ف  �ملطور 
وتوجد  �ل�رسطان  من  �أنو�ع 
ملحاربة  خمتلفة  �أ�ضاليب 
مبا  �ل�رسطانية،  �الأور�م 
�جلهاز  حتفيز  ذلك  يف 
�ملناعي باأكمله �أو ��ضتهد�ف 
�نت�ضار  ملنع  معينة  مناطق 

�إىل  باالإ�ضافة  �ل�رسطان، 
من  �ملناعية  �خلاليا  �إز�لة 
ور�ثيا.  لهند�ضتها  �جل�ضم، 
و�أ�ضاد �لباحثون بهذه �لطرق، 
�إىل دقة عالية  ولكنها حتتاج 
يف �لتح�ضري، عد� عن �آثارها 

�جلانبية �ملحتملة.
ليفي:  قال  �ل�ضدد،  وبهذ� 
�ملطور  عالجنا  »يت�ضمن 

جد�  �ضغرية  كميات  حقن 
�خلاليا  لتحفيز  عاملني  من 
�لورم  د�خل  فقط  �ملناعية 
�آثار  وجود  والحظنا  نف�ضه. 
�لفئر�ن،  لدى  للعالج  مذهلة 
على  �لق�ضاء  ذلك  يف  مبا 
�أنحاء  جميع  يف  �الأور�م 

�جل�ضم«.
على  �لطريقة  هذه  وتعمل 

�إعادة تن�ضيط �خلاليا �لتائية 
عن  بال�رسطان،  �خلا�ضة 
ميكروغر�م  حقن  طريق 
)و�حد على مليون غر�م( من 
�ملحفزة  �لعو�مل  من  �ثنني 
�الأول:  �لورم،  يف  مبا�رسة 
�حلم�ض  من  ق�ضري  �متد�د 
�خلاليا  مع  يعمل  �لنووي، 
لزيادة  �لقريبة،  �ملناعية 

على  �مل�ضتقبالت  حتفيز 
)نوع  �لتائية  �خلاليا  �ضطح 
�أما  �ملناعية(.  �خلاليا  من 
م�ضاد  ج�ضم  فهو  �لثاين: 
وين�ضط  بامل�ضتقبل،  يرتبط 
ملهاجمة  �لتائية  �خلاليا 

�خلاليا �ل�رسطانية.
�للقاح  �إن  �لباحثون  ويقول 
�لتكلفة،  منخف�ض  �ملطور 

ي�ضبب  �أن  �ملرجح  ومن غري 
ت�ضيب  �ضارة،  جانبية  �آثار� 
من  خمتلفة  �أجز�ء  عادة 
�جل�ضم ويخطط ليفي لتجنيد 
�لتجربة  لتطبيق  مري�ضا   15
�ل�رسيرية، ويف حال جنحت، 
ميكن �أن يكون �لعالج مفيد� 
ال�ضتهد�ف �أنو�ع خمتلفة من 

�الأور�م �ل�رسطانية.

تعد �لك�ضور يف �لعظام �كرث م�ضاعفات ه�ضا�ضة �لعظام �نت�ضار� وخطورة لدى �مل�ضابني مبر�ض ه�ضا�ضة �لعظام. حتدث معظم �لك�ضور، عادة، م�صاعفات ه�صا�صة العظام
على �لرغم من �ن غالبية �مل�ضابني مبر�ض ه�ضا�ضة �لعظام ي�ضفون جيد�، بف�ضل �لعالجات �جلر�حية �ملتقدمة و�حلديثة، �ال �ن �لك�ضور �لتي قد �لفخذين، عادة، نتيجة لتلقي �رسبات �و جر�ء حو�دث �ل�ضقوط.يف �لعمود �لفقري، يف عظام حو�ض �لفخذين، نظر� لكونها �لعظام �لرئي�ضية �لتي حتمل �جلزء �الكرب من وزن �جل�ضم. وحتدث �لك�ضور يف حو�ض 

حتدث يف حو�ض �لفخذين قد تت�ضبب يف ح�ضول عجز لدى �مل�ضاب، بل قد توؤدي للوفاة يف بع�ض �الحيان، من جر�ء �لتعقيد�ت �لتي قد تن�ضا يف 
قد حتدث ك�ضور يف �لعمود �لفقري، يف بع�ض �حلاالت، من دون �لتعر�ض ل�رسبات �و لل�ضقوط. قد حتدث هذه �لك�ضور يف �لعمود �لفقري ملجرد مر�ض ه�ضا�ضة �لعظام، و�لتي تنجم يف �لغالب عن حو�دث �ل�ضقوط.�عقاب �لعمليات �جلر�حية، وخا�ضة لدى �ملتقدمني يف �ل�ضن. كذلك، فان �لك�ضور يف �كف �ليدين هي من �لك�ضور �لو��ضعة �النت�ضار بني م�ضابي 

ت�ضتدعي فرتة ��ضت�ضفاء طويلة.�ضعف عظام �لظهر )�لفقر�ت(، �ىل درجة �نها تبد� باالن�ضغاط )�النطباق(، �لفقرة فوق �الخرى. وي�ضبب �ن�ضغاط �لفقر�ت �الما حادة يف �لظهر 

علماء يبتكرون لقاحا لاللتهاب الرئوي
متكن علماء من �ضوي�رس� من �لتقدم خطوة مهمة يف طريق عالج �اللتهاب �لرئوي بابتكارهم لقاحا للمر�ض يعالج �الأطباء مر�ض �اللتهاب 

�لرئوي بامل�ضاد�ت �حليوية، �إال �أن علماء من جامعة زيوريخ وم�ضت�ضفى �الأطفال �لتابع لها، ��ضتعر�ضو� �إمكانية عالج �اللتهاب �لرئوي بلقاح 

خا�ض، له عدة مز�يا هامة. بح�ضب جملة �الأمر��ض �ملعدية. و�أ�ضار �لباحثون �إىل �أن خاليا–B لها �أهمية كبرية يف عالج عدوى �لرئة، الأنها 

تنتج �أج�ضاما م�ضادة مليكوبالزما )�لبكترييا �لتي تفتقر للغ�ضاء �خللوي(. وقد متكن �لعلماء من مر�قبة �ضلوك م�ضببات �ملر�ض يف �لرئة 

.fluorescence و�ملجاري �لتنف�ضية با�ضتخد�م �لطريقة �ل�ضوئية

كما �كت�ضف �لعلماء �أن رد منظومة �ملناعة يف �لرئتني و�ملجاري �لتنف�ضية �لعليا خمتلف متاما. فقد �كت�ضفو� يف �لرئة �أج�ضاما م�ضادة من نوع 

IgM وIgG الأن ن�ضاط خاليا-B يزد�د يف �لرئة ويف �لعقد �للمفاوية �ملو�ضعية. وبف�ضل هذه �لعملية يتم �لق�ضاء على م�ضببات �ملر�ض خالل 

�أ�ضابيع. �أما يف �ملجاري �لتنف�ضية �لعليا فقد �كت�ضف �لعلماء �أج�ضاما م�ضادة من نوع IgA �لتي ال ت�ضاعد يف تن�ضيط خاليا-B، لذلك يطول 

عالجها. كما �أكدت �الختبار�ت �أن تن�ضيط هذه �خلاليا يلعب دور� �أ�ضا�ضيا يف �لعالج وي�ضمح هذ� �الكت�ضاف بابتكار وتطوير لقاح جديد �ضد 

مر�ض �اللتهاب �لرئوي. 

اأ�صباب خ�صونة 
الّركبة 

�أ�ضباب ور�ثّية. �لّتقّدم يف �لعمر يوؤّدي �إىل تناق�ض كمّية �ل�ّضائل 
خاطئة  بو�ضعّية  �جللو�ض  �لغ�رسوف.  وتاآكل  للمفا�ضل  �مللنّي 
باالإجهاد  �ل�ّضعور  �لقرف�ضاء.  بو�ضعّية  كاجللو�ض  مريحة  وغري 
�الإ�ضابة  منها.  و�لّنزول  �ل�ّضالمل  �ضعود  كرثة  ب�ضبب  و�لّتعب 
و�لّنقر�ض،  و�لّروماتيزم  و�لّروماتيد  �لعظام  ه�ضا�ضة  باأمر��ض 
�لّن�ضاء  �لّركبة. تعّد  فلهذه �الأمر��ض دور كبري يف زيادة خ�ضونة 
�أكرث ُعر�ضًة لالإ�ضابة مبر�ض خ�ضونة �لّركبة عند �لّتقّدم يف �ل�ّضّن 
�لوزن ت�ضغط  �ل�ّضمنة وزيادة  �لّرجال.  �أكرب من  وذلك مبعّدالت 
على �لغ�رسوف نتيجة تعّر�ضه للّثقل مّما ي�ضّبب تاآكل �لغ�ضاريف. 
تقّو�ض �ل�ّضاقني يعمل على �نعد�م �لّتو�زن �أثناء توزيع �لّثقل على 
�ل�ّضاقني. �الإ�ضابة بالك�ضور ومتّزق �الأربطة يزيد خ�ضونة �لّركبة. 
�لّركبيتنَي.  يف  �الأور�م  ظهور  �لّركبة  بخ�ضونة  �الإ�ضابة  �أعر��ض 
وثنيهما  مّدهما  على  �لقدرة  وعدم  �لّركبتنَي  حتريك  �ضعوبة 
عود و�لّنزول  ة عند �ل�ضّ بطريقة طبيعّية. �ل�ّضعور باآالم �لّركبة خا�ضّ
من �ل�ّضالمل وعند �مل�ضي. عالج خ�ضونة �لّركبة تناول �لكرف�ض 
يعالج مر�ض �لّنقر�ض وتوّرم �ملفا�ضل. دهن �لّركبة بزيت بذور 
من  يخّفف  �لّليمون  ع�ضري  �رسب  �ملفا�ضل.  يلنّي  �لذي  �لكّتان 
يومّي  ب�ضكل  �لبابوجن  �رسب  �ملفا�ضل.  ت�ضيب  �لتي  �لّتوّرمات 
يف  �الوكالبتو�ض  زيت  ��ضتخد�م  و�لّتوّرم.  �الرت�ضاح  من  يخّفف 
تدليك �لّركبة ي�ضهم يف عالج �لتهاب �ملفا�ضل وتخفيف �لّتوّرم. 
تناول �مللفوف �لذي يُعّد من �الأغذية �ملهّمة يف عالج ه�ضا�ضة 
�لعظام و�لّتخلّ�ض من �آالم �ملفا�ضل. تناول حّبة من �لّتني �لّطازج 
�أو �ملجّفف مع �ضبع حّبات من �لّزيتون ب�ضكل يومّي ملّدة �أربعني 
يوماً ي�ضاعد على �ل�ّضفاء من �حتكاك �لّركبة وخ�ضونتها. �رسب 

مغلي �لقّري�ض. 

اأ�صباب الإ�صابة مبر�ض  الربو
�لّربو هو �ضعور ب�ضيق يف �لتنف�ض، 
�لتنّف�ض  يف  و�ضيق  �ضعال  ي�ضحبه 

وت�ضفري �ل�ضدر ولهاث
على  خفيفاً،  �لّربو  يكون  �أن  ميكن 
بعد  ًة  خا�ضّ مزمنة  كحة  �ضكل 
�لنوم،  و�أثناء  و�النفعال،  �لّرك�ض 
ب�ضيق يف  وعادًة ال يكون م�ضحوباً 
متو�ّضطاً  �لربو  يكون  �أن  �لّنف�ض، 
ب�ضفري  م�ضحوبة  بكحة  يتمّثل 
�لتنف�ض،�أن  يف  و�ضيق  در،  �ل�ضّ يف 
يكون �لّربو �ضديد�ً، وت�ضاحبه عدم 
�ملقدرة على مو��ضلة �لكالم، ورمّبا 
نتيجًة  در  بال�ضّ �ضفري  هناك  يكون 

ل�ضّدة �ضيق �مل�ضالك �لهو�ئّية به
�لعامل  به  �الإ�ضابة  �أ�ضباب  من  و 
�لذي  �ل�ضخ�ض  �إن  حيث  �جليني  
ح�ضا�ضية  بها  عائلة  من  ينحدر 
قابلية  �أكرث  يكون  �جللد  �أو  �ل�ضدر 
�لذين  �أولئك  من  بالربو  لالإ�ضابة 

من  تخلو  عائالت  من  ينحدرون 
تلك �حل�ضا�ضية

تعر�ض  وهو  �لبيئي   �لعامل 
�ملحفز�ت  لبع�ض  �ملري�ض 
�لتنف�ضية  للمجاري  و�ملهيجات 
�ملحفز�ت  �ملحفز�ت  هذه  ومن 
�لعمل  �أو  �لوظيفة  يف  تنت�رس  �لتي 
به ومنها غبار �خل�ضب  �لذي نقوم 
و�حليو�نات  و�ل�ضبغات  و�الأدوية 
حيث  و�ملبي�ضات  و�حل�رس�ت 
�لربو  تنتج  �ملحفز�ت  هذه  �أن 
�ملهني و�لذي ي�ضكل 15% من �لربو 
وهنالك حمفز�ت �أخرى من �أهمها 
�لبارد  و�لهو�ء  و�لر�ضح  �لطلع  غبار 
�ل�ضجائر ودخان  و�لريا�ضة ودخان 
�لعطور  باالإ�ضافة�إىل  �لنقل  و�ضائل 
و�الأدوية  �لعاطفية  و�ملحفز�ت 
و�الأدوية  �اللتهاب  م�ضاد�ت  مثل 

�مل�ضتخدمة يف عالج �ل�ضغط
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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 

ع�سمة �لأنبياء و حفظ �لأولياء 
اأَوّالً: النبي عليه ال�صالة وال�صالم َمع�صوم 
ِمثلُه  مع�صوم  ِتِه  اأَُمّ من  اأحَد  وال  ِبُفَرِدِه، 
؛ مع�صوٌم يف اأقواله، ومع�صوم يف اأفعاله، 
ومع�صوم يف اأحواله، ومع�صوم يف اإقراره، 
وعَدّ  نتَِّبَعُه،  اأْن  واأمرنا  ع�صمُه،  اهلل  الأَنّ 

طاعته من طاعِتِه، قال تعاىل:
َوَمْن   َ اهلَلّ اأََطاَع  َفَقْد  �ُصوَل  الَرّ يُِطِع  َمْن   ﴿
  ﴿ َحِفيظاً  َعلَيِْهْم  اأَْر�َصلْنَاَك  َفَما  تََوىَلّ 
 ﴿ تعاىل:   وقال    ]80 الن�صاء:  ]�صورة 
َكُدَعاِء  بَيْنَُكْم  �ُصوِل  الَرّ ُدَعاَء  َعلُوا  َتْ اَل 
ُ الَِّذيَن يَتَ�َصلَّلُوَن  ُكْم بَْع�صاً َقْد يَْعلَُم اهلَلّ بَْع�صِ
َعْن  يَُخاِلُفوَن  الَِّذيَن  َفلْيَْحَذِر  ِلَواذاً  ِمنُْكْم 
َعَذاٌب  يبَُهْم  يُ�صِ اأَْو  ِفتْنٌَة  يبَُهْم  تُ�صِ اأَْن  اأَْمِرِه 
اأَِليٌم ﴿ ]�صورة النور: 63[  اهلل �صبحانه 
تَ�رشيع،  فاأقواله  ُم�رَشًِّعا،  جعلَُه  وتعاىل 
 ﴿ تعاىل:   قال  ت�رشيع،  واإقراره  واأفعاله 
�ُصوُل َفُخُذوهُ َوَما نََهاُكْم َعنُْه  َوَما اآَتَاُكُم الَرّ
َ �َصِديُد الِْعَقاِب ﴿   َ اإَِنّ اهلَلّ َفانْتَُهوا َواتَُّقوا اهلَلّ

]�صورة احل�رش: 7[

ومن  كتابه،  حِفظ  وتعاىل  �صبحانه  واهلل   
ر�صوله  �صنَّة  اأنَّه حِفَظ  كتابه  ِحفظ  لواِزم 
�صلى اهلل عليه و�صلَّم، ولي�س معنى احلفظ 
اأال تكون ُماولة للتغيري، فمعنى احِلفظ اأال 
تنْجَح امُلحاولة، فقد نقول: هذه ال�صيارة 
َدّ الر�صا�س، لي�س معنى ذلك  نة �صِ ُم�صَّ
�صا�س ! ولكن املعنى  اأنَّه ال يُطلق عليها الَرّ
تتاأّثر  ال  ولكن  الر�صا�س  عليها  يُطلق  قد 
ع االأحاديث  به، فاإذا جرْت ُماوالت ِلَو�صْ
وتبديل ال�صنَّة، فهذه املحاوالت ال تنْجح 
ال�صنَّة  لهذه  هيَّاأ  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  الأَنّ 
ة و�صبْط وعدالة تفوق حَدّ  ِرجاالً لهم ِهَمّ
ر، وقـد بذلوا ُجهًدا جهيًدا، وعماًل  ُوّ التَّ�صَ
فاأنت  ال�صنَّة،  لنا  َحِفظوا  حتَّى  َم�ْصكوًرا 
ُحّ كتاٍب  تاأخذ ُجْهدهم �صاِئًغا �َصهاًل، فاأ�صَ
بعد كتاب اهلل تعاىل كتاب االإمام البخاري، 
ما  منهما  واأ�صُحّ  م�صلم،  االإمام  كتاب  ثَمّ 
االأخرى،  حاح  ال�صِّ الكتب  ثّم  عليه،  اتفقا 
فهذا عن ر�صول اهلل؛ مع�صوم ِبُفرِدِه الأَنّ 

َمُه  ع�صَ تعاىل  اهلل 
واأفعاله  اأقواله  يف 
واأحواله،  واإقراره 
ناأخذ  اأن  واأمرنا 
طاعته  وعَدّ  عنه، 
وجل  عز  اهلل  طاعة 

قال تعاىل:
�ُصوَل  الَرّ يُِطِع  َمْن   ﴿
َوَمْن   َ اهلَلّ اأََطاَع  َفَقْد 
اأَْر�َصلْنَاَك  َفَما  تََوىَلّ 
َحِفيظاً  َعلَيِْهْم 
الن�صاء:  ]�صورة    ﴿
اأن  واأمرنا    ]80
ور�صوله  اهلل  نُطيع 
عنَّا  ونفى  مًعا 
مل  اإن  ُكِلًيّا  االإميان 
نْقبَل �صّنة النبي عليه 

ال�صالة وال�صالم، قال تعاىل:  ﴿ َفاَل َوَرِبَّك 
�َصَجَر  ِفيَما  ُموَك  يَُحِكّ َحتَّى  يُوؤِْمنُوَن  اَل 

ا  بَيْنَُهْم ثَُمّ اَل يَِجُدوا يِف اأَنُْف�ِصِهْم َحَرجاً ِمَّ
يَْت َويُ�َصِلُّموا تَ�ْصِليماً ﴿ ]�صورة الن�صاء:  َق�صَ

]65

�لرجوع �إىل �هلل و ر�سوله يف �أّي نز�ع :
بِقَي اأَنّ اهلل �صبحانه وتعاىل اأمرنا اأن 
ور�صوله  اهلل  اإىل  ِنزاٍع  اأِيّ  يف  نْرِجَع 

�صلى اهلل عليه و�صلّم، قال تعاىل:
 َ اهلَلّ اأَِطيُعوا  اآََمنُوا  الَِّذيَن  اأَيَُّها  يَا   ﴿
ِمنُْكْم  ااْلأَْمِر  َواأُوِل  �ُصوَل  الَرّ َواأَِطيُعوا 
 ِ اهلَلّ اإِىَل  وهُ  َفُرُدّ تَنَاَزْعتُْم يِف �َصْيٍء  َفاإِْن 
ِ َوالْيَْوِم  �ُصوِل اإِْن ُكنْتُْم تُوؤِْمنُوَن ِباهلَلّ َوالَرّ
تَاأِْوياًل  َواأَْح�َصُن  َخرْيٌ  َذِلَك  ااْلآَِخِر 
فالعلماء  الن�صاء:59[   ]�صورة    ﴿
ذون  يُنِفّ واالأمراء  االأْمر،  يعرفون 
االأمر، حينما قال اهلل عز وجل:  ﴿ يَا 
ِ َوَر�ُصوِلِه﴿   اأَيَُّها الَِّذيَن اآََمنُوا اآَِمنُوا ِباهلَلّ
نوؤمن    ]136 الن�صاء:  ]�صورة 
بر�صوله الأنَّه املع�صوم، والأنَّه املبِلّغ، 
اأطلقه  ملا  وامُلقِيّد   ، امُلبِيّ والأنَّه 

حه،  وو�صَّ َمه،  عَمّ ما  وخ�َسّ  القراآن، 
فهذا عن ر�صول اهلل ولي�س يف عقيدة 
اأهل ال�صنة واجلماعة اإن�صاٌن مع�صوم 

مع ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلَّم. 
ة ال�صحابة،   قد يكون م�صتواه يف ِقَمّ
تَُه  َمّ ومع ذلك لي�س مع�صوًما، اإال اأَنّ اأُ
النبي  لقول  ِبُْجَمِعها،  مع�صومٌة 
بَْن  اأَنَ�َس  عن  وال�صالم:  ال�صالة  عليه 
لَّى  ِ �صَ َماِلٍك يَُقوُل: �َصِمْعُت َر�ُصوَل اهلَلّ
ِتي  اأَُمّ اإَِنّ   (( يَُقوُل:   َو�َصلََّم  َعلَيِْه  اهلَلّ 
َراأَيْتُُم  َفاإَِذا  اَللٍَة  �صَ َعلَى  تَِمُع  َتْ اَل 
  )) ااْلأَْعَظِم  َواِد  ِبال�َصّ َفَعلَيُْكْم  اْخِتاَلًفا 
َماِلٍك[   بَْن  اأَنَ�َس  عن  ماجه  ابن   [
فاإذا اأقَرّ جمموع امل�صلمي فاإقرارهم 
َم  �صحيح الأَنّ اهلل �صبحانه وتعاىل ع�صَ

اأقواله  اخلطاأ يف  و�صخ�صه عن  ته  اأَُمّ
عن  تَُه  اأَمّ َم  وع�صَ واإقراره،  واأفعاله 
تَِمَعًة، فُكُلّ م�صِلٍم تفَوّق يف  اخلطاأ جُمْ
الْتقى  اإذا  جاِنٍب، وغاب عنه جاِنب، 

ُه. َل نْق�صَ مع اأخيه وتعاَوَن معه كَمّ

عالقة �ملوؤمن مع �هلل وحده 

ال�صيء االآخر اأَنّ عالقة املوؤمن مع اهلل وحدهُ، ِبَعنى اأنَّه 
لو ا�ْصتََطعَت اأن تنْتَِزَع من َفِم النبي عليه ال�صالة وال�صالم 
ك،  ِل�صاحِلِ ُحْكًما   - احلق  وحبيب  اخللق،  �صِيّد  وهو   -
ومل تكن على حٍق ال تنْجو من عذاب اهلل، والدليل قوله 
اأََنّ  ي اهلَلّ َعنَْها  اأُِمّ �َصلََمَة َر�صِ عليه ال�صالة وال�صالم: َعْن 
ُموَن  لَّى اهلَلّ َعلَيِْه َو�َصلََّم َقاَل :  )) اإِنَُّكْم تَْختَ�صِ ِ �صَ َر�ُصوَل اهلَلّ
يُْت  َق�صَ َفَمْن  بَْع�ٍس  ِمْن  ِتِه  ِبُحَجّ ُن  اأَحْلَ ُكْم  بَْع�صَ َولََعَلّ  اإَِلَّ 
ِمَن  ِقْطَعًة  لَُه  اأَْقَطُع  ا  َ َفاإَِنّ ِبَقْوِلِه  �َصيًْئا  اأَِخيِه  ِبَحِقّ  لَُه 
ي اهلَلّ  النَّاِر َفاَل يَاأُْخْذَها ((  ] البخاري َعْن اأُِمّ �َصلََمَة َر�صِ
اأَنّ اأحد امل�صلمي اإذا اأخـذ فتوى من  َعنَْها[  َعَجبي 
عامٍل يطمِئّن ! فاأنت اإن اأعَطيت العامل اأو�صاًفا خاِطئَة، 
فالعامل يُجيب نتيجة ما ي�صمع، فالعامل على حق، ولكن 

اأنت على باطل !! ثَمّ تقول: هكذا اأفتى ل فالن، فهناك 
وا مر�صاة اهلل  ع�رشات الفتاوى ال اأ�صّك اأَنّ اأ�صحابها توَخّ
ف ُمالف للواِقع فاأْفتَوا على  عز وجل، ولكن جاءهم و�صْ
كوا بهذه الفتوى وا�صتعملوها  َقْدر الَو�صف، واالأتباع مت�َصّ
مون اأَنّ اهلل تعاىل لن يُوؤاِخذهم  يف غري مِلّها، وهم يتوَهّ
تنْجو من  لن  اأنَّك  ُكن على يقي   !! لهم  اأفتى  الأَنّ فالًنا 
عذاب اهلل ولو اأفتى لك الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم !!  
لَّى اهلَلّ َعلَيِْه  ِ �صَ ي اهلَلّ َعنَْها اأََنّ َر�ُصوَل اهلَلّ َعْن اأُِمّ �َصلََمَة َر�صِ
ُن  حْلَ اأَ ُكْم  بَْع�صَ َولََعَلّ  اإَِلَّ  ُموَن  تَْختَ�صِ اإِنَُّكْم   (( َقاَل   َو�َصلََّم 
ِخيِه �َصيًْئا ِبَقْوِلِه  يُْت لَُه ِبَحِقّ اأَ ِتِه ِمْن بَْع�ٍس َفَمْن َق�صَ ِبُحَجّ
ا اأَْقَطُع لَُه ِقْطَعًة ِمَن النَّاِر َفاَل يَاأُْخْذَها ((  ] البخاري  َ َفاإَِنّ

ي اهلَلّ َعنَْها[ َعْن اأُِمّ �َصلََمَة َر�صِ
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 �أئمة �لنا�س يف
 زمانهم, من هم ؟

وق�ل بع�سهم: ))�أئمة �لن��س يف 
زم�نهم �أربعة؛ �لثوري ب�لكوفة، 

وم�لك ب�حلج�ز، و�الأوز�عي ب�ل�س�م، 
وحم�د ب�لب�سرة((  �أي �أن �هلل عز 

وجل رب �لعب�د جميعً�، يحب كل 
عب�ده، لذلك �لدع�ة، و�لعلم�ء، 
و�مل�سلحون، و�لق�س�ة، و�ملفتون، 

و�ملجتهدون، هوؤالء �ملجددون 
عهم ربن� جل جالله  للدين، وَزيّ

توزيعً� جغر�فيً�، و�هلُل عز وجل �أجُليّ 
و�أكرُم ِمن �أن يخ�س بلدًة و�حدة بكل 

�لعلم، و�أن يحرم �لب�قني من �لعلم، 
يوجد توزيع دقيق جد�ً .

لذلك ��ستمعو� �إىل مقولة �أحد 
�لعلم�ء: ال ي�ستطيع �إن�س�ن مهم� عال 

�س�أنه �أن يحتكر �لدين، ال �إن�س�ن، 
وال جم�عة، وال ط�ئفة، وال مذهب، 

وال قطر، وال م�سر، وال �إقليم، وال 
حقبة ، وال فئة، وال �أمة، �لدين 

ك�لهو�ء للن��س، ال ميكن �أن يحتكر، 
�هلل عز وجل يجعل يف كل بلد، ويف 

كل �إقليم، ويف كل حي علًم� وعلم�ء  
و�أن� �أقول لكم يف كل بلد �إ�سالمي، 
علم�ء خمل�سون، ع�ملون، يوؤدون 
و�جب�تهم �لتي �أوكله� �هلل �إليهم، 

فمن �ل�سذ�جة �أن تقول: �لدين يف 
هذ� �ملك�ن، ولي�س يف �أي مك�ن �آخر، 

لكْن قد ي�ستد �الإقب�ل على �لدين يف 
� �أن ينعدم،  بلد، ويقليّ يف بلد �آخر، �أميّ

فهذ� م�ستحيل، الأن �هلل �سبح�نه 
وتع�ىل يقيم �حلجة على خلقه 

د�ئمً�، كيف تق�م �حلجة على خلقه؟ 
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- 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�ض 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�ض 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�ض ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف الإ�شالم هو م�شجد قباء

كلمة ال�سر
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مر�سيد�س G-Class اجلديدة كليًا 2019 تنك�سف مق�سورتها ر�سميًا

املقبل  جانفي   15 يف  فعالياته  انطالق 
اأي  من  ع�رصية  اأكرث  املق�صورة  باتت 
وقت م�صى، حيث هنالك 
وفر�ش  جديد  مقود 
وزخرفات  فاخر 
ومعدنية  خ�صبية 
الكربون،  واألياف 
هنالك  اأن  كما 
مدفئة،  مقاعد 
�صوتي  نظام 
�صماعات،   7 بـ 
م�صيئة  منطقة 
م�صند  اأ�صفل 

اليد.
قيا�صات  عدادات  مع  قيا�صياً   G-Class تاأتي 
تناظرية، ولكن باإمكان العمالء طلب عدادات قيا�صات 
رقمية ب�صا�صة 12.3 اإن�ش جتتمع مع نظام املعلومات 

والرتفيه 12.3 اإن�ش لت�صكيل �صا�صة عري�صة.
 G-Class تقّدم مر�صدي�ش عدة خيارات اإ�صافية يف
�صماعة،   16 بـ  يطي  محُ بروم�صرت  �صوتي  نظام  مثل 
مقاعد اأمامية خا�صة تتميز بوظائف التدفئة والتربيد 
خيارات  من  عدد  هنالك  �صيكون  كما  وامل�صاج، 
البحُّني  نوت  الأ�صود،  لوجانو  جلد  لإ�صافة  اجلمالّية 
املق�صورة  حزمة  اللون،  فاحت  البحُني  ماكياتو  الداكن، 
ناّبا  جلد  مثل  اأ�صياًء  ت�صيف  التي  بل�ش  احل�رصية 
لالأبواب والكون�صول الو�صطي ولوحة القيادة ، بالرغم 

من التقنيات اجلديدة، فاإن مق�صورة G-Class تاأتي 
واأقفالها  الأبواب  مقاب�ش  مثل  كال�صيكية  بلم�صات 
الكرومية، كما اأن هنالك حاملي اأكواب قابلني لالإزالة 
�صتديرة  محُ تهوية  فتحات  وكذا  الو�صطي،  للكون�صول 
حتاكي �صكل امل�صابيح الأمامية للـ SUV الأيقونية.

يتيح  ما  ال�صابق،  من  اأكرب   2019  G-Class اإن 
باملقاعد  وبالأخ�ش  والركاب  لل�صائق  اأكرب  م�صاحة 
اأقدام اإ�صافية بقدر  اخللفية التي �صتحظى مب�صاحة 
خارجية  �صور  مر�صيد�ش  تحُ�صدر  مل  ملليمرت   150
G-Class بعد، ولكنها اأكدت اأن الـ SUV �صتحافظ 
لعقود  بالأنحاء  ظّل  والذي  الأيقوين  ت�صميمها  على 
باخللف  الحتياطية  العجلة  ذلك  ويت�صمن  طوال 

ومقاب�ش الأبواب وغريه.

2025 العام  حتى  خطتها  عن  دبليو" تك�سف  اإم  "بي 
ك�صفت �رصكة "بي اإم دبليو" الأملانية عن خطتها لإنتاج اأ�صطول موديالتها لغاية عام 2025، وتق�صي خارطة الطريق هذه 

بت�صنيع 12 موديال هجينا وكهربائيا.
وتنطلق اخلطة باإنتاج رود�صرت "BMW i8" التي ك�صف عنها يف معر�ش "لو�ش اأجنلو�ش" لل�صيارات. وهي موديل هجني 

توربيني  واآخر  مقدمته،  يف  كهربائي  ثالثي الأ�صطوانات ب�صعة 1.5 لرت.مبحرك 
لل�صيارة فبلغت 374  القوة الإجمالية  ح�صانا. وهي قادرة على قطع م�صافة 440 اأما 

كيلومرتا دون اأن ت�صحن بطاريتها.
اإم دبليو تنوي بناء م�صنع يف  اإم دبليو تنوي بناء م�صنع بي  رو�صيابي 

خطة  وتق�صي  رو�صيا  ال�رصكة بعد ذلك باإطالق كرو�ش يف 
وقالت  كهربائية.  اإن هجينة   "Carscoops" �صحيفة 

اأي�صا،  �صتن�صم  عملية ال�صيارة  اإىل   ،2019 عام 
الك�صف  و�صيتم  "ميني" الكهربة.  موديل  عن  اأول 
 3 �صتطلق  ثم  عام كهربائي  اأما  هجينة   موديالت 
اإطالق  ف�صي�صهد   2020 "BMW X3" موديل 
مزود الكهربائي الذي �صيتحول  موديل  اإىل  بعد  فيما 

مبحرك هجني.
 ،2021 عام  من  "بي وبدءا  كهربة  عملية  �صتت�صارع 

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

90 ببطاريات 60 واطا، التي ت�صمن مدى  بطاريات  اأو  كيلومرتا،   450 ال�صري 
املوديالت الفاخرة ف�صتح�صل على بطاريات واطا ت�صمن مدى ال�صري 550 كيلومرت اأما 

120 واطا توؤمن �صري 700 كيلومرت.
ينتج 268 ح�صانا يف  كهربائي  �صتح�صل على مرك  ريا�صية  كهربائية  �صيارات  الهواة واخلرباء هو  اأنظار  �صيلفت  وما 
مقدمة ال�صيارة ومركني بنف�ش القوة يف موؤخرتها. و�صتت�صارع مثل هذه ال�صيارات حتى 100 كيلومرت يف ال�صاعة خالل 

ما يقل عن 3 ثوان فقط.

 LC لكز�س
بقوة  قادمة   F

621 ح�سان 
ملناف�سة 

مر�سيد�س 
 S63

 AMG
كوبيه

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

وذلك لتنزل على ال�صاحة 
 AMG S63 ملناف�صة مر�صيد�ش

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

 Lawrence اليابانية
Motorcycle X Car مع 
م�صوؤول بلكز�ش مل تف�صح عن 

ا�صمه، وقد اأّكد اأن LC F �صتاأتي 
مبحرك تريبو مزدوج 4 لرت 8 

�صلندر بقوة 621 ح�صان، لتطلق 
كوبيه قوية بالأداء مع احلفاظ 

على فخامتها.
يقول امل�صدر اأي�صاً اأن لكز�ش 
قد ت�صتخدم البوليمر املقوى 
 ،LC F بالألياف الكربونية يف
وذلك لتخفي�ش وزنها بن�صبة 

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

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

حيث يقول م�صوؤول لكز�ش 
املجهول اأن LC F �صتطرح 

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

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

املتاحة بقوة 603 ح�صان 
�صعرها 176، )662،800 ريال( يف 

الوليات املتحدة.
وبالأخري، ما يدعم هذا 

التقرير هو اأن لكز�ش قامت 
يف فرباير املا�صي بت�صجيل 

 LC ملكيتها للعالمة التجارية
F بالوليات املتحدة، وقد 

كانت ال�صائعات ترتدد باأنه �صيتم 
تد�صينها يف معر�ش طوكيو 

لل�صيارات باأكتوبر املا�صي، اإل 
اأن ذلك مل يحدث.. بذلك ميكننا 
التخمني باأننا �صرناها يف وقت ما 

بعام 2018.

6 حقائق عليك معرفتها عن
 المبورجيني اأورو�س 2019

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

ال�صيارة ماأخوذ من نوع من املا�صية، حتديدا نوع منقر�ش اأطلق 1- ا�صم 
�ش، على العك�ش من �صيارات  عليه ا�صم اأورو�ش او الأحُْرخحُ
ثريان  اأ�صماء  حملت  والتي  الأخرى،  لمبورغيني 

م�صارعة معا�رصة.
2- اأورو�ش �صتكون اأول 
لمبورجيني  �صيارة 
�صية  بخا
املفعل  ال�صابط 
لأنه  للدحرجة، 
ازداد  كلما 
وارتفاع  حجم 
ال�صيارة، كلما 
جت  حتا ا

املزيد  من اإىل 
مع  تعاملها  اأثناء  ت التحكم  ملنعطفا ا

حلمايتها من التدحرج للجوانب.
3- ح�صلت اأورو�ش على عجالت ومكابح �صخمة مقارنة مبوديالت لمبورجيني الأخرى، حيث يبلغ طول العجالت 21 
بو�صة مع توفر عجالت اأخرى اختيارية بطول 23 بو�صة، مبكابح �صرياميكية كربونية قيا�صية بطول 17.3 بو�صة يف الأمام 

و14.5 بو�صة يف اخللف.
4- اأورو�ش حتظى باأف�صل ن�صبة وزن-اإىل-قوة بني اأي �صيارة SUV يف العامل، كما اأن �رصعتها الق�صوى هي الأعلى عامليا 
يف فئة SUV كذلك، وت�صارعها مماثل لت�صارع جراند �صريوكي تراك هوك ذات الـ 707 ح�صان، حيث تدعي لمبورجيني 

اأن ن�صبة الوزن-اإىل القوة يف ال�صيارة هي 7.57 رطل لكل ح�صان، بف�صل وزنها البالغ 2،200 كيلوجرام وقوة 650 ح�صان.
5- باإمكان ال�صائق حتويل نظام التوجيه اإىل دفع خلفي ب�صكل جزئي من نظام الدفع الرباعي، حيث ير�صل املحرك %40 
من عزم الدوران اإىل العجالت الأمامية و60% اإىل العجالت اخللفية ب�صكل قيا�صي، مع اإمكانية تغيري هذه الن�صبة اإىل حد 

اأق�صى 87.5% اإىل العجالت اخللفية والباقي لالأمامية بناء على الظروف.
6- �صا�صيه ال�صيارة م�صنوع من ال�صلب والألومنيوم بالكامل، على العك�ش من �صيارات لمبورجيني الريا�صية والتي ت�صتخدم 

األياف الكربون ب�صكل مكثف.

اأكدت  ال�صيارات �صورا ومقاطع فيديو  ب�صوؤون  بع�ش املواقع املهتمة  تداولت 
اأنها ل�صيارة لندروفر "Defender" اجلديدة املنتظرة.

 "Defender" اأن  يالحظ  اأن  للمتابع  ميكن  واملقاطع  ال�صور  لتلك  وبالنظر 
�صتاأتي بحلة جديدة خمتلفة كليا عن �صابقاتها، وبالفعل فاإن مظهرها اخلارجي 
يوؤكد املعلومات التي طرحتها لندروفر �صابقا والتي اأكدت اأنها �صتاأتي �صبيهة 

ب�صياراتها الـ "Range Rover Sport" و"Discovery" الأخرية.
ووفقا للمعلومات فاإن ال�صيارة اجلديدة �صتكون اأكرث قوة من �صابقاتها ومزودة 
ع�صاق  و�صيالحظ  امل�صتخدم.  لراحة  ال�رصورية  التقنية  الو�صائل  باأحدث 
لندروفر الختالف الكلي يف �صكل امل�صابيح الأمامية، والتي لن تاأتي م�صتديرة 
تلك  تاأتي  اأن  املنتظر  ومن  ال�صابقة    "Defender" مناذج  يف  عهدوها  كما 
ال�صيارة بنظام تعليق ميّكن من التحكم بدوران كل عجلة على حدة، بالإ�صافة 
البنزين  اأو  بالديزل  يعمل  اأ�صطوانات  باأربع   Ingenium نوع  من  اإىل مرك 

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

من املتوقع اأن يباع منها نحو 50 األف �صيارة يف ال�صنة.

 "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 �صنوات على تطوير 
وموؤخراً  الذاتية،  القيادة  تقنيات 
اأ�صبحت تخترب هكذا تقنيات ب�صيارات 

لكز�ش على الطرقات العامة.
وح�صب رو�صالن �صالخوتدينوف مدير 
فاإن  ال�صطناعي،  للذكاء  اآبل  اأبحاث 
ي�صتخدم  الأمريكي  التقنية  عمالق 
البيانات  لتحليل  لالآلة  املتقدم  التعلم 
الذكاء  واأن  ال�صيارات،  كامريات  من 
اأغرا�ش  بهكذا  يحُ�صتخدم  ال�صطناعي 
كما يبدو فاآبل طّورت برجمية ت�صتخدم 
على  للتعرف  والكامريات  الليزر 
الأ�صياء مثل ال�صيارات وامل�صاة واإذا ما 
كانت متحركة اأو جامدة مع ا�صتخدام 
تقنية الواقع املعزز للم�صاعدة يف بناء 

خارطة تف�صيلية للواقع املحُحيط بال�صيارة.
�ش �صالخوتدينوف يف مزيد من التفا�صيل، ولكن يبدو لنا اأن اآبل ت�صري  مل يخحُ
بثبات يف طريق تطوير “العقل” الذي من �صاأنه اأن يقود ال�صيارات باأمان بدلً 
عّنا يف امل�صتقبل، 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 الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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موقع TENAA يك�صف عن موا�صفات هاتف نوكيا 6 )2018(
بالإ�ضافة  جديد،  معالج  �ضيدعم  والذي   ،)2018(  6 نوكيا  هاتف  موا�ضفات  جميع  عن   TENAA موقع  ك�ضف 
 HMD  .ولكن ال�ضا�ضة والبطارية �ضتبقى كما هي يف نوكيا 6 الأ�ضلي ، اإىل اإعادة ت�ضميم الهيكل اخلارجي قليلاً
Global �ضوف تطلق هاتف نوكيا 6 )2018( مبعالج Snapdragon 630 ثماين النواة مقرتن ب�رشيحة ر�ضوميات 
Adreno 508، كما �ضياأتي ب�ضا�ضة 5.5 بو�ضة بدقة FullHD، ولن ياأتي بن�ضبة عر�ض اإىل ارتفاع 18:9 بل �ضتكون 

الن�ضبة العادية 16:9.
و�ضياأتي الهاتف بذاكرة و�ضول ع�ضوائي 4 جيجابايت، مع وجود خيارين من �ضعة التخزين الداخلية وهما 32 اأو 
64 جيجابايت قابلني للتو�ضيع حتى 128 جيجابايت، كما تك�ضف القائمة عن وجود فتحة SIM مزدوجة هجينة. 
و�ضتبقي دقة الكامريات كما هي مثل هاتف نوكيا 6 الأ�ضلي، حيث �ضتكون اخللفية بدقة 16 ميجا بك�ضل، والأمامية 
�ضتكون بدقة 8 ميجا بك�ضل، و�ضيتم نقل م�ضت�ضعر الب�ضمة اإىل اخللف اأ�ضفل اإعداد الكامريا هاتف نوكيا 6 )2018( 

�ضيكون متوفر باللون الأبي�ض والأزرق والأ�ضود، وقريباًا �ضنعرف تفا�ضيل ال�ضعر واأماكن توفره.

 تهديد بحجب 
تويرت يف رو�صيا

هاتف Lenovo K320t ب�صا�صة 
18:9 واإعداد كامريا مزدوجة

 Spreadtrum اأم�ض، والذي يدعم معالج Lenovo K320t مت الإعلن ر�ضمياًا عن هاتف
رباعي النواة برتدد 1.3 جيغاهرتز، والذي ياأتي ب�ضا�ضة 5.7 بو�ضة بدقة 720 × 1440 

بك�ضل ون�ضبة عر�ض اإىل ارتفاع 18:9.
الع�ضوائي وهما 2 جيغابايت و3 جيجابايت، يف  الو�ضول  لذاكرة  الهاتف خيارين  ويدعم 
اأو 32 جيغابايت، ويتميز  اأن خيارات �ضعة التخزين الداخلية هي  + 16 جيغابايت  حني 
الهاتف باإعداد كامريا خلفية مزدوجة بدقتي 8 + 2 ميغا بك�ضل، وكامريا اأمامية بدقة 8 

ميغا بك�ضل.
اأبعاد الهاتف 155.2 × 73.5 × 8.5 مم، ويزن 153.8 غرام، ويعمل الهاتف بناأم ت�ضغيل 
اأندرويد نوغا 7.0، ومزود ببطارية 3000 مللي اأمبري، ويوجد م�ضت�ضعر ب�ضمات الأ�ضابع 

يف اخللف.
و�ضتبداأ   ،Lenovo K320t الأول يف احل�ضول على هاتف  ال�ضيني هو  ال�ضوق  و�ضيكون 

املبيعات يوم 4 جانفي، ب�ضعر حوايل 155 دولر.

هاتف Xperia XZ Premium الأحمر .. دّرة هواتف �صوين املتطورة
يعترب هاتف �ضوين اإك�ضربيا اإك�ض زد 
 Xperia XZ Premium برمييوم
من اأف�ضل هواتف �رشكة �ضوين التي 
حيث   ،2017 عام  يف  اإطلقها  مت 
اأكرث  اأنه  حينها  يف  ال�رشكة  و�ضفته 
ا، فقد ح�ضل الهاتف  هواتفها اإبداعاً
اأو  ذكي  هاتف  اأف�ضل  جائزة  على 
حفل  خلل  جديد  حممول  جهاز 
 ،2017 لعام   Glomo توزيع جوائز 
وذلك وفقااً لحتاد م�ضغلي و�رشكات 
 GSMA املحمولة  الهواتف 

.2017 MWC املنظم ملوؤمتر

الكامري

 Xperia هاتف  كامريا  جتمع 
ابتكارات  جميع   XZ Premium
ذكي  هاتف  يف  احلديثة  الكامريا 
 Motion واحد، حيث متنح كامريا

اخلربات  نتاج  اجلديدة   Eye 
يف   Sony ابتكارات  من  ال�ضابقة 
التقاط  لك  يتيح  مما  الهاتف،  هذا 
تفا�ضيل احلياة بطرق يتميز بها هذا 

الهاتف الذكي عن غريه.
الكامريا  هذه  ت�ضميم  مت  وقد 
القائمة  �ضوين  بخربات  بال�ضتعانة 
و  Cyber-shot  جمموعتّي على 
�ضور  على  احل�ضول  يتيح  مما   ،α

ومقاطع فيديو مذهلة دون عناء.
وبف�ضل تاأثري احلركة البطيئة للغاية 
كامريا  تتيح  التنبوؤي،  والت�ضجيل 
ما  روؤية  اجلديدة   Motion Eye 
املجردة،  بالعني  روؤيته  ت�ضتطيع  ل 
واأكرث  اأ�رشع  معاجلة  ت�ضتخدم  فهي 
للتقاط  م�ضى،  وقت  اأي  من  ذكاءاً 
�ضور بجودة مميزة نتيجة لت�ضميمها 
باأف�ضل تقنية لكت�ضاف احلركة على 

الإطلق.

 Exmor RS  م�ضت�ضعر يتميز 
ال�ضور  م�ضح  على  بقدرته 
مبعدل اأ�رشع 5 مرات للح�ضول 
ا للتقاط  على �ضور اأكرث و�ضوحاً
 G عد�ضة  ت�ضجل  كما  احلركة، 
جديد  ب�ضكل  امُل�ضممة   Lens
بدقة،  واجلودة  التفا�ضيل 
و�ضوح  اأعلى  على  للح�ضول 
زاوية،  اإىل  زاوية  من  ب�رشي 
بالإ�ضافة اإىل ذلك قامت �ضوين 
 BIONZ  حمرك برتقية 

مبعالج  اخلا�ض  ال�ضهري 
للهاتف  الذكي  ال�ضور 

اكت�ضاف  على  يعمل  والذي  النقال، 
احلركة ب�ضورة اأدق ومعاجلة ال�ضور 

بطريقة اأ�رشع.
وتعد كامريا  Motion Eye فريدة 
ت�ضجيل  ميكنها  حيث  نوعها؛  من 
ا لكل ثانية لت�ضغيل احلركة  960 اإطاراً

امل�ضاهد  وتكون  للغاية،  البطيئة 
اأبطاأ مبعدل اأربع مرات عن مقاطع 
على  ت�ضجيلها  مت  التي  الفيديو 
وبذلك  اأخرى  ذكية  هواتف  اأجهزة 
بكل  التفا�ضيل  كل  عن  الك�ضف  يتم 

دقة.

اأوعزت ال�ضلطات الرو�ضية اإىل �ضبكة التوا�ضل الجتماعي 
تويرت بحجب ح�ضاب منظمة »رو�ضيا املنفتحة« يف غ�ضون 

يوم واحد، وحتت طائلة حجب ال�ضبكة بالكامل يف البلد.
اأن  املنفتحة«،  »رو�ضيا  اإىل  ر�ضالة  يف  تويرت  واأو�ضح 
جمال  يف  للرقابة  الفيدرالية  امل�ضلحة  من  جاء  الإيعاز 
الت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات والتوا�ضل اجلماهريي، 
املنظمة،  ح�ضاب  بحجب  العام  الدعاء  مطالبة  على  بناء 
قائمة  على  دي�ضمرب   11 يف  الإلكرتوين  موقعها  اأدرج  التي 
ر�ضالة  يف  املنفتحة«  »رو�ضيا  وقالت  املحظورة  املوارد 
وتعترب  للقانون  خمالفة  معلومات  تن�رش  ل  اإنها  جوابية 
�ضيا�ضيا  »�ضغطا  العام  والدعاء  الرقابة  م�ضلحة  حترك 
اأبريل  يف  الرو�ضي  العام  الدعاء  التعبري«وكان  حرية  على 
و«احلركة  املنفتحة«،  »رو�ضيا  اإدراج  قرر  قد  املا�ضي 
بريطانيا،  يف  امل�ضجلتني  املنفتحة«  الرو�ضية  املدنية 
املتحدة،  الوليات  يف  امل�ضجل  احلديثة«  رو�ضيا  و«معهد 
على قائمة ما ي�ضمى باملنظمات الأجنبية »غري املرغوب 
املنظمات،  هذه  اأن  اإىل  اآنذاك  ال�ضلطات  فيها«واأ�ضارت 
اخلارج  يف  املقيم  الرو�ضي  باملعار�ض  املرتبطة 
على  »التحري�ض  ت�ضتهدف  خودوركوف�ضكي،  ميخائيل 
ما  الداخلي،  ال�ضتقرار  وزعزعة  الحتجاجات  تنظيم 
واأمن  الرو�ضي  الحتاد  يف  الد�ضتوري  النظام  اأ�ض�ض  يهدد 
املنفتحة«  »رو�ضيا  اإدارة  اأكدت  اأن  �ضبق  الدولة«،بدورها، 
اأن هذه احلركة الأهلية الرو�ضية ل متت ب�ضلة للمنظمات 

الأجنبية املذكورة.

بتاريخ 25 فرباير  

 Galaxy S9 هواتف
تت�صمن تقنية امل�صح الذكي 

واملل�صقات ثالثية الأبعاد

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

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

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

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

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

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

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

با�ضتخدام بيانات املوقع ومعلومات الطق�ض.



االأمن احل�سري الث�ين ب�أمن والية امل�سيلة

�رصح �سكان وبع�ض جمعيات الأحياء 
بلجنة  يطالبون  »للو�سط« باأنهم 
وهمية  م�ساريع  ف�سيحة  يف  حتقيق 
منحت  ورق  التي  على  حرب  وتبقى 
منذ 1995 ا�ستحوذ عليها 20 بزن�سي 
الورق  على  مب�ساريع  تقدموا  وهمي 
العقارات  اأرقى  على  ال�سطو  بغية 
مبدينة  العمرانية  الأن�سجة  داخل 
ببطاقات  و  ال�سياحية  بو�سعادة 
بامت�سا�ض  العمل  �سوق  اأغرت  تقنية 
الإنتاج  قدرة  رفع  و  البطالني  اآلف 
ال�ستثمار  املحلي حيث حتت طائل 
براقة  العقارات مب�ساريع  اأجود  على 
م�سحات  و  اإنتاجية  موؤ�س�سات  منها 
و مذابح و مدار�ض تربوية و تكوينية 
و  دكاكني  اإىل  حتولت  غريها  و 
كربيات  توؤجر يف  و  تباع  م�ستودعات 

بن �رصور  وجبل  كبو�سعادة  البلديات 
اإبراهيم  �سيدي  واأولد  اأم�ساعد 

ووو..
بالأمر  واملهتمني  ال�سكان  ت�ساءل  و 
منحت  التي  الت�سهيالت  �رص  عن 
بتغيري  الوهميني  امل�ستثمرين  لهوؤلء 
نوع الن�ساط و احل�سول على �سهادات 
و  الرتاخي�ض  خمتلف  و  املطابقة 
امل�ساريع  اللجنة  لهذه  متابعة  عدم 
القوانني املن�سو�ض عليها على  وفق 
راأ�سها ا�سرتجاع ملكية العقار للدولة 
اجناز  عن  امل�ستفيد  تاأخر  حالة  يف 

م�رصوعه بعد ثالث �سنوات
تلك  اأ�سحاب  اأن  الق�سية  الغريب يف 
قرو�ض  من  ا�ستفادوا  امل�ساريع 
مقابل  باملاليري  قدرت  بنكية 
تو�سيع جتارة ال�سم�رصة و املتاجرة 
م�ساريع  اأن  لدرجة  الدولة  باأمالك 
املنفعة العمومية مل جتد ال�سلطات 
الر�سمية اأقامتها لغياب العقار الذي 

ي�سهد اأزمة معقدة مبدينة بو�سعادة  
لتلك  التقنية  البطاقات  ح�سب  و 
البطالني  عدد  فان  امل�ساريع 
 15 طيلة  ت�سغيله  املراد  املحتمل 
�سخ�ض  األف   20 يفوق  تقريبا  �سنة 
لكن  مو�سميني  عمال  ح�ساب  دون 

ب�رصف  يحدث  مل  هذا  من  �سيئا 
النظر عن 20 م�ستثمر وهميا حت�سلوا 
و  ال�سناعية  باملناطق  اأرا�سي  على 
و مربي  لفائدة فالحني  تاأجريها  مت 
و  امل�ستودعات  جتار  و  موا�سي 

التخزين .
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اأكرث من 20  م�ستثمر وهمي ا�ستحوذوا على اأمالك الدولة منذ 1995
.       م�ساريع » وهمية« تتحول اإىل متاجر وم�ساكن للبيع 

توقيف جمعية اأ�سرار
لالأمن  التابعة  ال�رصطة  متكنت عنا�رص 
احل�رصي الثاين باأمن ولية امل�سيلة من 
توقيف اأربعة اأ�سخا�ض ترتاوح اأعمارهم 
بخ�سو�ض  وذلك  �سنة  و23   22 مابني 
حيثيات   ، اأعاله  املذكور  املو�سوع 
تاريخ2018.01.26  اإىل  تعود  الق�سية 

يف حدود ال�ساعة 21:00 ليال حني تقدم 
�سكوى  تقدمي  لغر�ض   ، )ج،د(  املدعو 
بخ�سو�ض تعر�سه ملحاولة ال�رصقة من 
مدينة  بو�سط  الكائنة  الطبية  عيادته 
التي  للمعلومات  واإ�ستغالل   ، امل�سيلة 
اأدىل بها ال�سحية قامت قوات ال�رصطة 

الفاعلني،  عن  والتحري  البحث  بعملية 
وتوقيفهم  هويتهم  حتديد  مت  حيث 
من  اأقرا�ض  على  بحوزتهم  عرث  ،و 
كيتيل  اأقرا�ض   08  ( العقلية  املوؤثرات 
ت�ستعمل  األة   ، بركيديل(  اأقرا�ض  و04 
 ، �سيب�سي(   ( املخدرات  لإ�ستهالك 

 37000 قدربـ  مايل  مبلغ  �سبط  كما مت 
ق�سائي  ملف  ت�سكيل  مت  وعليه   ، دج 
وكيل  ال�سيد/  اأمام  وتقدميهم  �سدهم 
امل�سيلة  حمكمة  لدى  اجلمهورية 

بتاريخ2018.01.30 .
ب.ب

املبادرة  لهذه  املنظمة  اأكدت  الطالبة 
حديث  مونية،  يف  زغال�ض  جمعي 
مبنا�سبة    « »الو�سط  خا�ض ليومية 
مت  الذي  لل�رصطان  العاملي  اإحياء  اليوم 
اأم�ض  متحدثة عن املبادرة  التي حملت 
اأغلبوا  ال�رصطان  معنيون  كلنا   « �سعار  

ال�سيدلة  فرع  التي  نظمها  طالب   «
بن خدة  الطب اجلديدة  يو�سف  بجامعة 
1 بنب عكنون باجلزائر العا�سمة  املنتمني 
العلمية   ASEPA اأمام   للجمعية 
بالعا�سمة  املركزي  الربيد  �ساحة 
الأ�سا�سية  ذلك  الأهداف  يف  مربزة 

من  احلملة  التح�سي�سية  للوقاية  لهذه 
عامة واملتمثلة  ب�سفة  ال�رصطان  مر�ض 
حول  ال�سائعة  الأخطاء  ت�سحيح  يف 
من  يعتربه  الكثري  ال�رصطان  الذي 
فريو�ض ينتقل  عن  عبارة  اأنه  الأ�سخا�ض 
من �سخ�ض اإىل �سخ�ض اآخر فهذا لي�ض له 

ال�سبب  ، ولهذا  ال�سحة متاما  اأ�سا�ض من 
اخلاطئة  الأفكار  هذه  اأردنا  ت�سحيح 
املنت�رصة يف املجتمع اجلزائري ويتحقق 
على  توعية  طريق العمل  عن  هذا 

وحت�سي�ض  كافة اأفراد املجتمع .
حكيم م�لك

منظمة مب�درة« كلن� معنيون" ،جمعي زغال�ش مونية »للو�سط"

»هدفنا ت�سحيح الأخطاء ال�سائعة حول مر�ض ال�سرطان«

والكاتب  الدكتور  رحيل   خرب  �سكل 
اأحمد  �رصيبط  الكبري  والناقد 
الثقافية  ال�ساحة  على  �سدمة  قوية 
من  العديد  نعى  حيث   اجلزائرية 
�سفحاتهم  عرب  واملثقفني  الكتاب 
لقبه  بالفاي�سبوك   فلقد  الر�سمية 
الأديب املبدع  رابح خدو�سي  ب�سهيد 

فرع  على  �سهره  عن  متحدثا  الثقافة 
املدينة  وملتقيات  الكتاب  احتاد 
يف  جند  بعنابة ، وبالتايل  والإبداع 
ر�سيده  موؤلفات قيمة من اأبرزها كتاب 
، قال  بوحريد  جميلة  املجاهدة  حول 
�رصيبط  عن  ثليالين   اأح�سن  الكاتب 
�سبيل  يف  مكافح   ومنا�سل  اأنه  مثقف 

الوطنية   بثقافتنا  والنهو�ض   بالدنا 
، ولقد ا�سرتجع املدير ال�سابق للم�رصح 
الكاتب حممد  لق�سنطينة   اجلهوي 
زتيلي اأبرز الذكريات   التي جمعته مع  
قائال  اأنني  اجلزائرية  الثقافة  فقيد 
مدينة  يف  �سنتني  قبل  الراحل  التقيت 
م�سحونا  به  لقائي  وكان  �سكيكدة  

والعمل  واحل�سور   الن�سال  بذكريات 
، وقد  الزمن  من  عقود  طوال  الثقايف 
يف  كتبه  من  �رصيبط جملدات  ترك  
الأدب  حول  خا�سة  متكاملة  جمالت 
حول  موؤلفه   ذلك  يف  مبا   ، اجلزائري 

الأديبة الراحلة زليخة ال�سعودي.
 حكيم .م 

جهود  وبف�سل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
�ّسلم،  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ض  قوات 
الإرهابي   ،2018 فيفري   04 اليوم  �سبيحة 
امل�سمى«ع. حاج قويدر« املكنى »ال�سعانبي« 
نف�سه لل�سلطات الع�سكرية بتمرنا�ست باإقليم 

وبحوزته  ال�ساد�سة،  الع�سكرية  الناحية 
و)04(  نوع كال�سنيكوف  ر�سا�ض من  م�سد�ض 
قد  كان  الإرهابي  مملوءة.  ذخرية  خمازن 

التحق باجلماعات الإرهابية �سنة 2011.
واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  ويف 

للجي�ض  م�سرتكة  مفارز  حجزت  املنظمة، 
 )01( ناريا  �سالحا  ال�سعبي  الوطني 
خمتلف  من  وحدة  و)2353(  بباتنة/ن.ع.5 
�سبط  فيما  بب�سكرة/ن.ع.4،  امل�رصوبات 
الكيف  من  كيلوغرام   )96( احلدود  حر�ض 

املعالج بتلم�سان/ن.ع.2 من جهة اأخرى ويف 
اإطار حماربة ال�سيد غري ال�رصعي للمرجان، 
�سبط حر�ض ال�سواحل بالقالة/ن.ع.5، قاربا 
معدات  اإىل  اإ�سافة  ال�سنع  تقليدي   )01(

غط�ض.

ثليالين وزتيلي وخدو�سي ينعون اأحمد �سريبط

اإقليم الن�حية الع�سكرية ال�س�د�سة

الإرهابي حاج قويدر" املكنى"ال�سعانبي  ي�سلم نف�سه للجي�ض  

بعد قدومه� للجزائر لطلب اللجوء ال�سي��سي

عجوز �سورية حتاول تهريب كمية من الذهب 
عجوز  اأم�ض  البي�ساء  بالدار  اجلنح  تابعت حمكمة 
�سورية يف العقد ال�ساد�ض من العمر بجرم خمالفة 
الت�رصيع اجلمركي املتعلق بتنظيم ال�رصف وحركة 
روؤو�ض الأموال من واإىل اخلارج بعد توقيفها على 

م�ستوى املطار الدويل هواري بومدين وهي قادمة 
كمية  وبحوزتها  �سيا�سي  جلوء  اإطار  يف  بلدها  من 

200 غ من الذهب غري م�رصح بها .
ل/منرية

اأدرار

وفاة طواهرية حممد مرا�سل جريدة اخلرب 
حممد  الزميل  بامل�ست�سفي  اأم�ض  �سباح  انتقل 
مر�ض  مع  �رصاعه  بعد  ربه  جوار  ايل  طواهرية 
حيث   يعترب  طويلة  ملدة  الفرا�ض  األزمه  ع�سال 
من عمداء الإعالم بولية اأدرار را�سل عدة جرائد 
منها جريدة اخلرب وامل�ساء واجلمهورية  املتوفى 

اأطفال كما   4 ورائه  �سنة وترك  العمر 54  يبلغ من 
ي�سهد له بالتفاين يف العمل وح�سن اخللق والإ�سهاب 
اأخونا  على  اهلل  رحمة  اإعالميا  املجتمع  تنوير  يف 

وزميلنا حممد طواهرية  .
بو�سريفي بلق��سم

البويرة

ت�سمم 10 عمال مب�ست�سفى عني ب�سام

 حملة حت�سي�سية للحد 
من اإرهاب الطرقات

االأ�سبوع الثق�يف الث�من ع�سر جلمعية م�سعل ال�سهيد

معا حلماية ذاكرة ال�سهداء

ب�سام  عني  بلدية  م�ست�سفى  ام�ض  ليلة  �سهد 
البويرة ، حالة من  الواقعة غرب عا�سمة ولية 
بت�س�سم  عمال   10 اإ�سابة  خلفية  على  الطوارئ 
غذائي بعد تناولهم دجاج فا�سد يف وجبة الع�ساء 
تدخل  ا�ستدعت  حادة  باآلم  بعدها  �سعروا   ،
جمهودات  بذل  الذي  املناوب  الطبي  الطاقم 

كبرية للتكفل بهذه احلالت املفاجئة ، وح�سب 
املعلومات الأولية التي حت�سلت عليها » الو�سط 
مع  حتقيقا  فتحت  المنية  امل�سالح  فاإن   «
مع  خا�سة  احلادثة  هذه  حول  املعنية  اجلهات 

ممون املوؤ�س�سة بالدجاج .
اأ.م

اأم�ض  يوم   06 رقم  الوطني  الطريق  �سهد 
حملة حت�سي�سية للحد من حوادث املرور 
لل�سحفيني  الوطني  الإحتاد  نظمها 
مع  بالتن�سيق  اجلزائريني  والإعالميني 
واحلماية  الوطني  الدرك  م�سالح  من  كل 

مت  اأين  الأحمر،  الهالل  وكذا  املدنية 
وحماولة  ال�سائقني  جمع  من   التقرب 
احلديث معهم من اأجل ال�سياقة بحذر اأكرث 
وعدم الإفراط يف ال�رصعة، وهي املبادرة 

التي اأ�ستح�سنها م�ستعملو الطريق.

حت�رص جمعية م�سعل ال�سهيد بالعا�سمة لنطالق 
اأ�سغال الأ�سبوع الثقايف والتاريخي الثامن ع�رص 
امل�سوم ب« معا للدفاع وحماية ذاكرة ال�سهداء« 
 06 من  ابتداء  هامة  ن�ساطات  �ستتخلله  والذي 
والذي  للفعالية  الر�سمي  الفتتاح  تاريخ  فيفري 
زكرياء،  مفدي  الثقافة  ق�رص  من   عنه  �سيعلن 
عن  ال�سادر  الكتاب  تقدمي  الفعالية  و�ست�سهد 
نظريتها  مع  بالتن�سيق  اجلزائرية  الدفاع  وزارة 
اجلزائري  ال�سعب   « ب  واملعنون  التون�سية 

الفرن�سي«   الحتالل  مواجهة  يف  التون�سي 
يحياوي  جمال  الدكتور  تقدميه  �سيتوىل  والذي 
مبجل�ض ال�سورى لإحتاد املغرب العربي بح�سور 
باحثني،  واأ�ساتذة  ودبلوما�سية  ثورية  �سخ�سيات 
اإ�سافة اإىل تنظيم ندوات تاريخية اإعالمية على 
غرار تلك املزمع تنظيمها بولية برج بوعريريج 
امل�سومة ب« الإذاعات املحلية يف تبليغ ر�سالة 
العاملي  اليوم  اإحياء  مع  واملتزامنة  ال�سهداء« 

لالإذاعة.

مهام اإن�سانية لوحدات اجلي�ض
الوطني  للجي�ض  الإن�سانية  املهام  اإطار  يف 
والت�ساقط  الأخرية  الربد  موجة  واإثر  ال�سعبي، 
الكثيف للثلوج التي عرفتها بع�ض مناطق الوطن، 
بكل  ال�سعبي  الوطني  للجي�ض  مفارز  تدخلت 
وجيجل  وتلم�سان/ن.ع.2،  بلعبا�ض  �سيدي  من 
وتيزي  والبويرة  والبليدة  و�سكيكدة/ن.ع.5، 
وزو/ن.ع.1، خالل اليومني الفارطني، لفك العزلة 

امل�ساعدات  وتقدمي  املقطوعة  امل�سالك  وفتح 
ومنذ  ت�سخري  مت  اأين  املت�رصرين،  للمواطنني 
الب�رصية  الإمكانيات  كافة  الأوىل،  ال�ساعات 

واملادية لإعادة فتح الطرقات املغلقة.
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ض  وحدات  وتبقى  هذا 
للتدخل ال�رصيع كلما دعت  اأهبة الإ�ستعداد  على 

ال�رصورة لذلك.

  موقف ...
ق�يد  الفريق  بت�سريح�ت  املرور  ميكن  ال 
�س�لح اأم�ش دون التوقف عنده� ،فهي اأول رد 
فعل ر�سمي و وا�سح من ق�ئد اأرك�ن اجلي�ش 
الذي اأراد على ه�م�ش زي�رته اإىل مترنا�ست 
اأن ي�سد الب�ب اأم� العبث الذي مت�ر�سه بع�ش 
االأطراف التي ح�ولت ح�سب ق�ئد االأرك�ن 
املي�ه  يف  اال�سطي�د  يف  حرفته�  مت�ر�ش  اأن 
العكرة عرب ترويج مغ�لط�ت ت�ستهدف فئة 

معينة من متق�عدي اجلي�ش
هذه  كل  لتج�وز  اجلراأة  ميلك  من  لكن 

هذه  على  الرتكيز  و  احلمراء  اخلطوط 
الفئة،م�ذا اأن يعني اأن تركز هذه االأطراف 
على  ب�لذات  الفرتة  هذه  يف  جهوده� 

متق�عدي املوؤ�س�سة الع�سكرية.
اإىل  ب�لتلميح  اكتفى  �س�لح  ق�يد  الفريق 
وجود اأطراف بعينه� فعلت جمهوداته� خللق 
هن�ك  اخلطري،هل  امل�س�ر  هذا  عرب  البلبلة 
ي�ترى رابط م� بني احلرك�ت االحتج�جية 
ا�ستفه�م  عالمة  األف  تزامنه�  يطرح  التي 
ب�إ�سراب�ت و  اأغلب القط�ع�ت  حيث ت�ستعل 

تهديدات الكثري منه� م�سروع و ك�ن ميكن 
غي�ب  و  التعنت  لوال  �س�بق  وقت  يف  حله 

النية احل�سنة
االأرك�ن  ق�ئد  ل�س�ن  على  اجلي�ش  موقف 
ح�ولت  مل�س�ع  ا�ستقراء  الغ�لب  يف  هو 
عمل  على  الت�سوي�ش  عبث�  �ستح�ول  و 
التي  الظروف  هذه  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
تتميز ب�لق�س�ء على اأغلب روؤو�ش االإره�ب 
التحر�ش  اأي�س�  ،و  خمطط�ته  اإجه��ش  و 
اجلزائري  ب�جلي�ش  املف�سوح  الفرن�سي 

اللب�قة  من  لكثري  تفتقد  ت�سريح�ت  عرب 
تن��سب  التي  نف�سه�  وهي  الدولة  ثق�فة  و 
يف  الفرن�سي  اجلي�ش  من  عن��سر  فعله  م� 
به  ارتبطوا  م�  و  االإفريقية  الدول  بع�ش 
من ف�س�ئح جن�سية يندى له� اجلبني ..هي 
اأي�س� م�سرحية تتق�طع فيه� اأدوار و م�س�لح 
املوؤ�س�سة  حي�د  يف  ووجدت  االأطراف  بع�ش 
الع�سكرية و ف�عليته� العملي�تية م� يجه�ش 

بع�ش اأحالمه� و خمطط�ته�.

ما وراء ت�سريحات الفريق اأحمد قايد �سالح

وداد احل�ج:

تعزية 
من املدير اجلهوي جلريدة الو�سط بورقلة

اإىل ع�ئلة الفقيد ال�سحفي حممد طواهرية 
ببالغ احلزن و الأ�سى تلقينا نباأ وفاة الأخ و الزميل طواهرية حممد �سحفي جريدة اخلرب بولية اأدرار و على اإثر 

هذا امل�ساب اجللل نتقدم اإىل عائلة الفقيد باأحر التعازي واملوا�ساة و اإىل كافة الأ�رصة الإعالمية راجني من 
املوىل عز و جل اأن يتغمد الفقيد برحمته الوا�سعة و اأن يلهم ذويه ال�سرب و ال�سلوان 

اإن� هلل و اإن� اإليه راجعون
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