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�ص3جمل�سها الد�ستوري اأقر ذلك

فرن�ش� تعرتف بحق املع��ش التق�عدي لل�شح�ي� املدنيني اجلزائريني

قال اإن ال�سلطة غري جادة يف احلوار مع منتقديها، بلعيد:

اإط�رات �ش�مية ترغب  يف الهجرة وال م�شكل يف تر�شح بوتفليقة

�ص5

�ص3

بتواطوؤ من اإطارات باملوانئ  وبع�ص الهيئات الأخرى

�شبك�ت  لع�ب  "  ت�شيل  "احلرقة 
تهــــــريب البــــــ�شــــر فــــي الــــجزائر

الرتبية البدنية الغائب االأكرب باالبتدائيات

الطلبة ي�صّعدون واحلكومة تلتزم ال�صمت
�ص4

�ص4�ص24

بو�سعادة بامل�سيلة �سفري ا�سبانيا يك�سف 

وفــــ�ة �شـــــ�بيــن
 من ع�ئلة واحدة 

اخــــتن�ق ب�لــــغ�ز

.       نواري: انعدام التهيئة ب�ملدار�ش يعيق مم�ر�شة الري��شة  

اأخذت  ظاهرة » احلراقة« اأو الهجرة الغري �سرعية 
لل�سباب اجلزائري نحو اأوربا و نظريه الإفريقي نحو 

اجلزائر منحى خطرية جدا يف الآونة الأخرية...

العثور على ر�سيع جديد 
والرقم يرتفع لـ08  حالت  

جمعي�ت تط�لب 
 ب�لــك�شـــــف عـــن 

االأرق�م احلقيقية   �ص6

�ص6

�ص4

�ص4

�ص4 

�ص4

�ص3

املوؤمتر اخلام�ص للأر�سيدي

 انتخ�ب حم�شن بلعب��ش 
رئي�ش� لعهدة جديدة

املدير العام للموؤ�س�سة الوطنية 
لل�سناعات امليكانيكية براهم بن براهم

نعمل على تغطية ح�جي�ت 
450 األــــــف �شـــــيــــــ�رة  

ما بني  6 اإىل 8 فرباير

 م�شــ�لح االأ�شــغ�ل العمومية 
تتدخل عرب 18 والية  لفتح 

الــمــــــحـــــ�ور املقـــــطــــــوعــــة    
امل�سنع اجلزائري- الرتكي بغليزان

 دخول مرحلة االإنت�ج 
مـــــ�ر�ش املــــقــبـــــــل 
اجلبهة الجتماعية يف حالة غليان

ان�شداد املجل�ش ال�شعبي 
البلدي ببلدية تيميون 

داخل جامعة باب الزوار

 ال�شروع يف اإجن�ز
 حمطة امليرتو  



اأحدث احتاد بلعبا�س املفاجاأة عندما فاز على ميدان 
احتاد اجلزائر اأم�س اجلمعة )2-1( �ضمن اجلولة ال19 
�ضحته  موؤكدا  القدم,  لكرة  الأوىل  الرابطة  بطولة  من 
هو  الفوز  هذا  املو�ضم,  هذا  قواعده  خارج  اجليدة 
ب�ضيدي  فرباير   24 ملعبه  عن  بعيدا  لالحتاد  الثالث 
من  جلبها  التي  النقاط  من  ر�ضيده  رافعا  بلعبا�س, 
تنقالته اإىل 12, حيث يحتل املرتبة الرابعة يف ترتيب 
احتاد  من  كل  وراء  ميادينها  خارج  الأندية  اأف�ضل 
نقطة(   15( ق�ضنطينة  �ضباب  و  نقطة(   16( اجلزائر 

ومولودية وهران )13 نقطة(. 
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ر�ؤية من الواقع
  يف جمتمعنا الذي حتولت فيه العالقات, و طغت 
والتقاليد  العادات  لبع�س  افتقدنا   , املاديات 
اجلميلة التي كانت جتمع بني اجلزائريني وتعرب عن 
روح الت�ضامن والتوا�ضل بينهم .كان اجلزائري لأخيه 
لتلك  عنوان  املحبة  ر�ضالة  وكانت   , و�ضندا  عونا 
العالقات يف اإطار ما ر�ضمه لنا ديننا احلنيف الذي 
يفهم  والكل   , والتواد  والرتاحم  الراأفة  على  يوؤكد 
معانيه ومقا�ضده ويلتزم بتطبيق اأوامره وينتهي عن 
ما نهى عنه حرفيا . مل يكن اأبدا يوجد بينهم �ضبعان 
وجارهم جائع ,وكانوا يهتمون لأمر بع�ضهم البع�س 
واجلميع يعي�س يف كنف ال�ضالم كعائلة واحدة دون 
والفنت  النعرات  اإثارة  اأو  او جهوية  او فرقة  تفرقة 
نداء  يلبون  املجتمع  اأفراد  وكان   , اليوم  نرى  كما 

ثقافة  كانت  حيث   , اأنف�ضهم  تلقاء  من  الت�ضامن 
وامل�ضرتك  اجلماعي  العمل  ذاك  را�ضخة,  التويزة 
املحبة  وروابط  الأخوة  اأوا�رص  على  يوؤكد  الذي 
مل  ,اإذ  ال�ضعب  اأبناء  بني  فيما  والتالحم  والتكاتف 
تكن ثقافة املادة طاغية حيث الرتاحم فعل فعلته 
يف  عنوان  وال�ضهامة  النخوة  وكانت   . �ضيء  كل  يف 
عالقات النا�س مع بع�ضهم البع�س , فلماذا تراها 
ل  وملاذا  ؟  والتطور  الإمكانيات  رغم  اليوم  غابت 
نعيد عمليات التطوع والتويزة لإعادة الب�ضمة حلياة 
من  ال�ضعب  اأبناء  معينا  من  يجدوا  الكثري ممن مل 
ونبداأ   , الحتياجات  وذوي  واملعوزين  الفقراء 
اأو�ضاخا  امتالأت  التي  ل�ضوارعنا  تنظيف  بحمالت 
بع�ضنا  على  حقدا  الكثريين  قلوب  امتالأت  كما 

خا�ضة  املدار�س  بع�س  حلال  ونلتفت  �ضبب,  دون 
وكجريان  كاأولياء  ق�ضيتنا  وجنعلها  منها  البتدائية 
للموؤ�ض�ضات الرتبوية ونعمل على تنظيفها و�ضبغها.

ت�ضجريها  ونعيد  اخل�رصاء  بامل�ضاحات  ونهتم 
من  الأذى  اإماطة  على  .ونعمل  وتزيينها  ورعايتها 
الطرقات التي اأ�ضبح حالها ل يطاق وانت�رصت فيها 
قاذوراتنا واأو�ضاخنا. دون ان ننتظر اإذنا من البلدية 
اأو اأن يكون عملنا منا�ضباتي وحتت اإ�رصاف ر�ضمي , 
لأن العمل هنا يدخل فيه الرياء والتفاخر و ينطوي 
يق�ضوها  اأن  يريدون  البع�س  نف�س  يف  حاجة  على 
 ( من  اأعمق  كانت  التويزة  فثقافة   , ال�ضلطات  من 
 . الفي�ضبوك  يف  ون�رصه   ) معاه  وات�ضور  اخلري  دير 
منافع  به  وجلب  اهلل  لوجه  خال�ضا  كان  العمل  لن 

بني  )معروف(  وهو  الآخرة.  الدار  وابتغاء  للنا�س 
تزداد  لكي  واملدينة  والقرية  والدوار  احلي  اأبناء 
والأخوة  الدم  ورابطة  التوا�ضل  ويتعمق  املحبة 
بالأمان  وحت�ضن  النفو�س  وت�ضفى  القلوب  لتتاآلف 
ميكن  التي  النماذج  بع�س  راأينا  ولقد  والطماأنينة. 
وامل�ضاهمة  ت�ضجيعها  على  ونعمل  تتوا�ضل  ان  لها 
من  الإمكانيات,  حدود  ويف  ال�ضتطاعة  قدر  فيها 
اأجل اإعادة الب�ضمة لعائالت من خالل تهيئة منازلها 
 , تاأويها بف�ضل تربعات املح�ضنني  بناء م�ضاكن  اأو 
الذي  الأ�ضيل  اجلزائري  ومعدن  طينة  يبني  وهذا 
رغم ظروفه ال�ضعبة اإل انه حني يرى اأخوه املواطن 

) مغبون( يوؤثر على نف�ضه ولو كان به خ�ضا�ضة .

) بوزوايد  ( ي�سنع احلدث ويتجاوب مع املواطنني
املنتدبة  الولية  يف  حديث  ل 
املغري ومناطق �ضوف , اإل على 
البلدية  رئي�س  ون�ضاط  �ضرية 
.الذي  بوزوايد  اإ�ضماعيل 
مع  ليتوا�ضل  امليدان  اختار 
ال�ضكان مبا�رصة دون و�ضاطة او 
بريوقراطية . احلاج – كما يلقب 
الثالثة  للعهدة  انتخابه  اأعيد   -
�ضكان  من  بطلب  ر�ضح  بعدما 
بلدية املغري واكت�ضح ال�ضناديق 
املقاعد  اأغلبية  على  متح�ضال 
ال�ضعبية  الأو�ضاط  يف  . يعرف 
ويتقم�س  املواقف  برجل 
متوا�ضعا   , احلنون  الأب  دور 
ومتجاوبا  للمواطنني  وم�ضتمعا 

مع م�ضاكلهم ومعاناتهم .يعي�س 
بينهم كفرد من العائلة , واأبواب 
طول  مفتوحة  ومكتبه  بيته 
الوقت للجميع . ورغم اكت�ضاحه 
مرت�ضحا  املجل�س  ملقاعد 
الوطني  التجمع  حزب  عن 
يف  يوؤكد  انه  ال  الدميقراطي 
كل  على  مري  باأنه  منا�ضبة  كل 
خدمتهم  ويف  املغري  �ضكان 
اخر  انتماء  اأي  او  حزبية  دون 
ال�ضاكنة  م�ضاكل  بحل  يتعهد   .
تنقالته  البلدية  ويف  وتنمية 
ي�ضتعمل و�ضائله اخلا�ضة ولهذا 
ح�ضل على حمبة النا�س وملك 

قلوبهم .

 ملكة جمال تيكجدة 
يف عيد املراأة

الرابطة الأوىل موبيلي�س 

 احتاد بلعبا�س يتجنب
 الغرق ويوؤكد قوته 

للت�ضلية  الوطني  املركز  م�ضوؤولو  اأطلق 
والرتفية باملنطقة ال�ضياحية تيكجدة نداء 
مناطق  البويرة وخمتلف  ولية  فتيات  اإىل 
الت�ضجيالت  الإقبال على  اأجل  من  الوطن 
مللكة  الثالثة  الطبعة  مل�ضابقة  املفتوحة 
املتوجة  عن  �ضيعلن  التي  تيكجدة  جمال 
لليوم  امل�ضادف  مار�س  الثامن  ليلة  بها 
العاملي لعيد املراأة وذلك خالل حفل فني 
�ضاهر بح�ضور العائالت ومفاجاآت اأخرى 
التي  التظاهرة  القائمني على هذه  ح�ضب 
اإهتمام  ت�ضتقطب  �ضنويا  تقليدا  اأ�ضبحت 
وال�ضهرة  باجلمال  املهو�ضات  الفتيات 

والأ�ضواء .
 اأ.م

البويرة

احرتاق منزلني واختناق 15 �سخ�سا ب�س�سب الغاز
املدنية  احلماية  م�ضالح  اأح�ضت 
البويرة  ولية  اإقليم  م�ضتوى  على 
خالل نهاية ال�ضبوع ت�ضجيل عديد 
احلوادث متثلت يف اإحرتاق منزلن 
غاز  قارورات  اإنفجار  خلفية  على 
البوتان بكل من قرية اإفوغال التابعة 
عا�ضمة  �رصق  تاغزوت  لبلدية 
بقلب  اآخر  منزل  واحرتاق  الولية 
اأي  ت�ضجيل  دون  ب�ضام  عني  مدينة 
خ�ضائر ب�رصية ما عدا حالت الهلع 
 , الإنفجار  والإغماءات ب�ضبب دوي 
اأنقذت ذات امل�ضالح 15  هذا فيما 
�ضخ�ضا ب�ضبب الإختناق بالغاز بكل 
من اأحياء حركات وعمار خوجة وواد 
الدهو�س مبدينة البويرة وعائلة من 
5 اأفراد ببلدية �ضور الغزلن جنوب 

الولية .
اأ.م

يف احلديث عن التطوع وثقافة التويـزة

لدى  اأولف  دائرة  �رصطة  م�ضالح  اأم�س  اأول  قامت 
وا�ضعة عرب خمتلف  ت�ضامنية  بحملة  اأدرار  ولية  اأمن 
اأحياء املدينة بحثا على الأ�ضخا�س بدون ماأوي وكذا 
الأفارقة املهاجرين الذين بدون ماأوي حيث مت تقدمي 
بطانيات  منها  الأ�ضخا�س  لهوؤلء  م�ضاعدات  عدة 
البارد  الف�ضل  هذا  يف  �ضاخنة  اأكل  ووجبات  واألب�ضة 
ال�رصطة  رجال  بها  قام  التي  الإن�ضانية  املبادرة  هذه 
الفئات  نحو  خا�ضة  اجلوارية  ال�رصطة  مبداأ  تكر�س 
اله�ضة واملحرومة بغية تطليق ولو ن�ضبيا عنه املعاناة 
حيث اأدخلت الفرحة على الأ�ضخا�س بدون ماأوي وهذا 
تنفيذا لتوجيهات رئي�س الأمن الولئي نبيل بوعلي على 
تكثيف مثل هذه املبادرات عرب خمتلف دوائر الولية 
والتي ترجع بالفائدة وحت�ض�س الأ�ضخا�س باأنهم حمل 

اهتمام يف هذه الظروف الطبيعية ال�ضعبة 
ب.ب

اأدرار

 ال�ســـــرطــــة تـــــتــــ�سامــــــن 
مع الأ�سخا�س بدون ماأوى  

احلفنـاوي بن عامـر غــول

ال�سيخ حممد الدباغي  �سيخ  زاوية ترنكوك  يف ذمة اهلل
اأم�س  �ضباح  ربه  جوار  اإيل  انتقل 
حممد  احلاج  والعالمة  ال�ضيخ 
�ضنة   85 ناهز  عمر  عن  الدباغي 
ولية  يف  بترنكوك  راأ�ضه  مب�ضقط 
اأدرار بعد م�ضرية علمية ت�ضوفية عرب 
خمتلف املدار�س القراآنية حيث ولد 
ببلدية   1934 �ضنة  املرحوم  ال�ضيخ 
كان  الذباغ حاليا ترنكوك كما  زاوية 
بزاوية  التحقوا  الذين  الأوائل  من 
ومدر�ضة ال�ضيخ حممد بلكبري مبدينة 
اأدرار لتعليم القران الكرمي �ضنة 1951 
اأين تعلم على يد ال�ضيخ اإيل غاية �ضنة 
1963 وبطلب من اأعيان املنطقة عاد 
وعابري  رwملحتاجني  م�ضقط  اإيل 
ال�ضبيل اإيل اأن فتح زاوية كانت عبارة 

يف  كثريا  اأ�ضهمت  علمية  منارة  عن 
تنوير املجتمع والتي ما تزال قائمة 
ابنه عبد الكرمي  اأن  اليوم  علما  اإيل 

املجل�س  ورئي�س  �ضيخ  هو  الدباغي 
العلمي لقطاع ال�ضوؤون الدينية  

ب.ب
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خالل حرب التحرير

فرن�سا تعرتف بحق املعا�ش التقاعدي لل�سحايا املدنيني اجلزائريني
ع�صام بوربيع 

عبد   « �أن  �ل�صحيفة  يف   وجاء 
بوردو  يف  �ليوم  �لقادر.ك«يعي�ش 
عام  عمره  من  �لثامنة  يف  ولكن   ،
�لبطن  يف  بر�صا�صة  �أ�صيب   ،1958
جنوب   ، مع�صكر  يف  هجوم  �أثناء 
غرب �لعا�صمة �جلز�ئرية ، �أين كانت 
فرن�صية  مقاطعة  �جلز�ئر  �آنذ�ك 
هذ�  يعترب  حيث   ، �ل�صحيفة  ت�صيف 
�ل�صخ�ش مو�طن فرن�صي ،حيث خ�رس 
عبد �لقادر منذ ذلك �لوقت �جلن�صية ، 
مما مينعه من �حل�صول على �ملعا�ش 
�لتقاعدي ل�صحايا �حلرب يف �جلز�ئر 
بطاقة  حلاملي  ح�رس�  �ملخ�ص�صة  و 

�لهوية �لفرن�صية .
�صحيفة  على  �ملقال  ذ�ت  وي�صيف 
�ملا�صي  نوفمرب  يف  �أنه   « »لوفيغارو 
�ملجل�ش  �إىل  �ل�صخ�ش  هذ�  توجه   ،
م�صاألة  طرح  خالل  من  �لد�صتوري 
يتحدى  حيث   ، �أولوية  ذ�ت  د�صتورية 

يف  �ملوؤرخ  �لقانون  13من  �ملادة 
برنامج  و�صع  �لذي   1963 31جويلية 
�لفرن�صيني  للمو�طنني  تعوي�ش 
باجلز�ئر  �ملادية  �لأ�رس�ر  �صحايا 

بني31  �أكتوبر و 29بتمرب ، 1962
ت�صكيل  و  �لنز�ع  بد�ية  ومو�عيد 
�حلكومة �لأوىل يف �جلز�ئر �مل�صتقلة 

.
وت�صيف » لوفيغارو » �أنه بعد �أكرث من 
55عاما من �صدمة �حلرب �جلز�ئرية 
�لفرن�صي  �لد�صتوري  �ملجل�ش  قرر   ،
�ملدنيني  �أن  �ملا�صي  �خلمي�ش  يوم 
ل�رسر  تعر�صو�  �لذين  �جلز�ئريني 
بالنز�ع  �ملت�صل  �لعنف  نتيجة  مادي 
مبعا�صات  �ملطالبة  �لآن  ميكنهم   ،
تقاعدية �أي�صا ،تدفعه فرن�صا ، حيث 
�أقر �مل�رسعون على عبارة » �جلن�صية 
حتى  �حتفظت  �لتي   « �لفرن�صية 
لل�صحايا  �ملز�يا  بهذه  �حلني  ذلك 
�جلن�صية  يحملون  �لذين  �لوحيدين 
 ، �جلز�ئر  ��صتقالل  بعد  �لفرن�صية 

�أمام  �مل�صاو�ة   « مببد�أ  م�صت�صهدين 
 ، �لد�صتور  يكفله  �لذي   « �لقانون 
�أي�صا  �لقادر.ك«  حيث ميكن ل« عبد 

�ملطالبة بهذ� �ملعا�ش .
يف  �لختالف  �أن  �مل�رسعون  و�أعترب 
�لفرن�صيني  �ل�صحايا  بني  �ملعاملة 
بالن�صبة  مقبول  يعد  مل  �لأجانب  و 
 ، �ل�صحايا �ملتوفني  للم�صتفيدين من 
وقال جينيفري كامبال ، �ملدعي �لعام 
لوكالة فر�ن�ش بر�ش » هذ� قر�ر قوي 

جد� لكنه منطقي متاما »
�ل�صعب فهم �لختالف يف  » كان من 
�ملعاملة لأن جميع �جلز�ئريني كانو� 
 « �جلز�ئرية  �حلرب  خالل  فرن�صيني 

ح�صب ذ�ت �ل�صحيفة.
مقدم  حمامية   ، كامبال  جنيفر 
هذ�  فهم  �ل�صعب  من  كان   « �لطلب 
جميع  لأن  �ملعاملة  يف  �لختالف 
خالل  فرن�صيني  كانو�  �جلز�ئريني 
يكن  مل  لذلك   ، �جلز�ئرية  �حلرب 
�لفرن�صيني  نفكر يف  �أن  �لإن�صاف  من 

من  ي�صتفيدو�  �أن  ميكن  وحدهم 
�لتقاعدية  �ملعا�صات  يف  �حلق  هذ� 
قانونية  معركة  نهاية  �إىل  م�صرية   ،  «

طويلة .
وت�صيف ذ�ت �ل�صحيفة �أنه يف مار�ش 
2016، كان �ملحامي قد ح�صل بالفعل 
، وحتى ذلك �حلني  �أول  �نت�صار  على 
�أن  نف�صه  �لقانون  من  حكم  يقت�صي 
لكي  �صدوره  تاريخ  يف  فرن�صيا  يكون 
معا�ش  على  للح�صول  موؤهال  يكون 
تقاعدي ، وهو حكم �أ�صدره �ملجل�ش 
 « �ملحامي  يقول  حيث   ، �لد�صتوري 
�أ�صيب  �لذي  �رسيف  �رسيف  موكلي 
�جلز�ئرية  �حلرب  خالل  ناري  بعيار 
�لفرن�صية  �جلن�صية  على  ح�صل  لكنه 
�لقانون  هذ�  ح�صل  �أن  بعد  فقط 
150يورو  قيمته  تقاعدي  معا�ش  على 

�صهريا » .
�لأ�صخا�ش   « فاإن  للمحامي  وبالن�صبة 
تقدير  ي�صعب  �لذين   ، �ملعنيني 
فرن�صا  �عرت�ف  ينتظرون   ، عددهم 

�ملعا�صات  لأن   ، �ل�صحية  بو�صع 
�لتقاعدية ل متثل �لكثري من �ملال » ، 
وميكن لل�صحايا �أو ممثليهم �ملطالبة 

بال�صنو�ت �خلم�ش  �للحاق  بحقهم يف 
 ، �لد�صتوري  �ملجل�ش  لقر�ر  �ل�صابقة 

كما تقول �ل�صحيفة .

وافق املجل�س الد�صتوري الفرن�صي اخلمي�س الفارط على منح املعا�صات التقاعدية ل�صحايا العنف خالل احلرب يف اجلزائر جلميع املقيمني يف البالد 
مهما كانت جن�صياتهم ح�صب ما نقلته �صحيفة » لوفيغارو » الفرن�صية .

املوؤمتر اخلام�س لالأر�صيدي

انتخاب حم�سن بعبا�ش رئي�سا لعهدة جديدة
�عترب حم�صن بلعبا�ش �أن  �إعادة �نتخابه  
رئي�صا لالر�صيدي يف �ملوؤمتر �خلام�ش 
طرف  من  �ملنجز  بالعمل  �عرت�ف  هو 
�لتجمع  رئي�ش  �عترب   2012 منذ  قيادة 
من �أجل �لثقافة و �لدميقر�طية حم�صن 
بلعبا�ش �لذي �أعيد �نتخابه م�صاء �أم�ش 
�لعا�صمة لعهدة ثانية  �جلمعة باجلز�ئر 
�أن جتديد عهدته  تدوم خم�صة �صنو�ت 
»�عرت�ف«   يعد  �حلزب  ر�أ�ش  على 
بالعمل �ملنجز من طرف قيادة �حلزب 
للموؤمترين  بال�صكر  متوجها   2012 منذ 
�لذين جددو� �لثقة يف �صخ�صه و �رسح 
فهي  يل.  �رسف  �لثقة  هذه  �أن  بلعبا�ش 
�لقيادة  �أجنزته  �لذي  بالعمل  �عرت�ف 
منذ 2012 �إىل يومنا هذ�. �ن �لعمل لن 
يبقى  فالكثري  �حلد  هذ�  عند  يتوقف 
فعله يف �مل�صتقبل«و �أ�صار �مل�صوؤول �إىل 
بالتايل  و  جديدة  هياكل  �إن�صاء  مت  �أنه 
عدد�  تنظيم  �ملقبلة  �لأ�صهر  يف  �صيتم 

من �جلل�صات و �ملوؤمتر�ت لتن�صيبها.
و  �ل�صباب  �إ�رس�ك  �رسورة  على  �أكد  و 
�لن�صاء لي�ش فقط يف �لتفكري و �لنقا�ش 
حت�صل  قد  و  �أي�صا  �لأعمال  يف  بل 
�لأ�صو�ت  �أغلبية  على  بلعبا�ش  �ل�صيد 
)755 �صوتا( من جمموع )895( م�صوت 
�لقرت�ع  عقب  �خرين  مر�صحني  �أمام 
�صالح  �لدكتور  حت�صل  قد  .و  �ل�رسي 
و  عام   14 منذ  �حلزب  ع�صو  بلمكي 
ع�صو تنفيذي على )91 �صوتا( و ليا�ش 
باملهجر  �حلزب  يف  منا�صل  حلو�زي 
حت�صل �ىل )13 �صوتا( و ف�صيلة م�صوي 
ع�صو يف �ملجل�ش �لوطني )16 �صوتا( و 
رئي�ش  بلعبا�ش هو  للتذكري فان حم�صن 
للحزب منذ 10 مار�ش 2012 و قد �صغل 
حم�صن بلعبا�ش عدة منا�صب يف �حلزب 
للجز�ئر  �جلهوي  �ملكتب  رئي�ش  منها 
وطني  �أمني   )2003-2000( �لعا�صمة 
وطني  �أمني  و   )2004-2003( لل�صبيبة 
للع�صوية )2005( و �أمني وطني للتن�صيق 
)2011( و �لناطق �لر�صمي با�صم �حلزب 

.)2012(
و يف كلمته �لفتتاحية للموؤمتر �خلام�ش 
و  �لثقافة  �أجل  من  �لتجمع  حلزب 
�لذكرى  ي�صادف  �لذي  �لدميقر�طية 
�أكد   ،)1989( �حلزب  لتاأ�صي�ش  �ل29 
�جتاه  يف  عمل  �أنه  بلعبا�ش  �ل�صيد 
به  لالرتقاء  �حلزب  ن�صال  »تكري�ش 
لقيمها«و  وفية  �صيا�صية  ت�صكيلة  �إىل 

»نحن  قائال  �ل�صياق  ذ�ت  يف  ذكر 
�لفر�ش  �أن  ونعتقد  بالقانون  متقيدون 
كان  �إن  و  حتى  هامة  جد  �ملوؤ�ص�صاتية 
�ملحيط �لعام يعرقل تطبيقها«، م�صيفا 
حول  »بديل  �أجل  من  �أ�ص�ش  حزبه  �أن 
م�رسوع جمتمع تقدمي و دميقر�طي«و 
خال�صة  هو  »حزبنا  قائال  �أردف 
ن�صالت دميقر�طية و نقابية و من �جل 
�لهوية و �مل�صاو�ة بني جميع �ملو�طنني، 
ما  �ل�صاعدة  �لأجيال  م�صعلها  حملت 
بعد  �حلرب« م�صري� �ىل �أن »م�صوؤوليتنا 
بالندماج  لل�صبيبة  �ل�صماح   كقيادة هي 
�أجل تكري�ش هذ�  يف هذه �حلركية من 
بطبيعة  و  هياكلنا  خالل  من   �لكفاح 
يف  و  تغذيتها«  و  �لآمال  جتديد  �حلال 
»باإن�صاء   بلعبا�ش  ذكر  �خل�صو�ش  هذ�  
و   2015 �صنة  �لأر�صيدي  �صباب  منظمة 
�ملحورية  �لقاعدة  �ليوم  �أ�صبحت  �لتي 
ن�صاء  منظمة  ن�صاأة   وكذ�  للحزب« 
بلعبا�ش �ىل  �لر�صيدي يف 2016 و دعا 
لي�صبح  �ملنظمة  هذه   تر�صيخ  »تعميق 

حزبنا حمركا للتحرر 
بلعبا�ش  �أكد  و  �مل�صاو�ة يف �حلقوق«  و 
جز�ئر   « ل�صالح  ينا�صل  �لر�صيدي  �أن 
يكون  حيث   �جتماعية  و  دميقر�طية 
فيها �ل�صعب �صيد� لختيار موؤ�ص�صاته«. 

�ل�صابق  �لرئي�ش  �أعلن  �أخرى  جهة  من 

�أجل  من  للتجمع  �ملوؤ�ص�ش  �لع�صو  و 
�صعدي  �صعيد  �لدميقر�طية،  و  �لثقافة 
�نعقاد  مبنا�صبة  �جلمعة   �أم�ش  ول  �أ 
يكون  لن  �أنه  للحزب  �خلام�ش  �ملوؤمتر 
بعد �ليوم »منا�صال مهيكال« يف �صفوف 
حزب   من  �ن�صحابه  معلنا  �حلزب« 
�لتجمع من �أجل �لثقافة و �لدميقر�طية 
�مل�صرية  �لطار�ت  و  �ملنا�صلني  �أمام 

للحزب.
باجلز�ئر  �ل�صبت  �أم�ش  وتو��صلت 
�لأخري  و  �لثاين  �ليوم  �أ�صغال  �لعا�صمة 
من  �لتجمع  حلزب  �خلام�ش  للموؤمتر 
جل�صة  يف  و�لدميقر�طية  �لثقافة  �أجل 
�لقو�نني  ملناق�صة  تخ�ص�ش  مغلقة 
�نتخاب  و  �حلزب  لو�ئح  و  �لأ�صا�صية 
جل�صته  يف  �ملوؤمتر  ناق�ش  وقد  هياكله 
�لأ�صا�صية  و�لقو�نني  �للو�ئح  �ل�صباحية 
�جلل�صة  �أ�صغال  و�صتخ�ص�ش  للحزب 
�ملجل�ش  �أع�صاء  لنتخاب  �مل�صائية 
 212 عددهم  �لبالغ  للحزب  �لوطني 
�أع�صاء  تعيني  ذلك  بعد  ليتم  ع�صو�، 
�أفاد به  �لعامة للحزب، ح�صبما  �لأمانة 
معزوز  عثمان  �ملوؤمتر  با�صم  �لناطق 
�أن يعقد �ملجل�ش �لوطني  ومن �ملقرر 
للحزب �أول �جتماع له  يف ختام �أ�صغال 
هذ� �ملوؤمتر �لذي �نطلق ��صغاله �م�ش 

�جلمعة.

قال اإن ال�صلطة غري جادة يف احلوار مع منتقديها، بلعيد:

 اإطارات �سامية ترغب  يف الهجرة
 وال م�سكل  يف تر�سح بوتفليقة

.   موؤمتر جبهة امل�صتقبل  يف جوان املقبل
�مل�صتقبل،  جبهة  حزب  رئي�ش  �أكد 
�إطار�ت  هنالك  �أن  بلعيد،  �لعزيز  عبد 
�ل�صلطة �جلز�ئرية جتهز نف�صها  د�خل 
و�صفه  ما  ب�صبب  �جلز�ئر،  من  لتهاجر 
على  �لبالد  �لذي متر  �ل�صعب  بالو�صع 
كافة �مل�صتويات، موؤجال �إعالن موقفه 
من �لرئا�صيات �إىل غاية �نعقاد �ملوؤمتر 
�لقادم �خلا�ش باحلزب، يف حني �أو�صح 
حقوقه  بكل  يتمتع  �صخ�ش  كل  �أن 
�لد�صتورية من حقه �لرت�صح حتى لوكان 

بوتفليقة. 
�لندوة  خالل  �ملتحدث  ذ�ت  و�أو�صح 
�لكلمة  بُعيد  عقدها  �لتي  �ل�صحفية 
�حلزب  �حتفالية  مبنا�صبة  �ألقاها  �لتي 
تاأ�صي�صه،  من  �صنو�ت  �صتة  مرور  على 
ل  باجلز�ئر  �لجتماعية  �لأو�صاع  باأن 
�ل�صيا�صة  ب�صبب  �إطالقا  باخلري  تب�رس 
�لتي تتبعها �ل�صلطة يف حماورة �ل�رسكاء 
باأنها  عنها  قال  و�لذي  �لجتماعيني، 
�أبو�ب �حلو�ر ب�صكل رهيب، ما  �أغلقت 
جعل حدة �لتوتر على م�صتوى قطاعات 
ح�صا�صة تزد�د تدريجيا، ور�ح بلعيد �إىل 
�أكرث من ذلك ملا �أبرز �أن هنالك �لعديد 
�ل�صلطة  يف  �ملوجود  �لإطار�ت  من 
لتاأمني  �خلارج  �إىل  بالهجرة  ترغب 
�لبلد  د�خل  �لأفاق  لكون  م�صتقبلها، 
غري معلومة وقد تكون كارثية على حد 
�لرجل  دعا  �ل�صياق  هذ�  ويف  تعبريه، 
�لأول يف جبهة �مل�صتقبل  �لو�صاية �إىل 
�جلميع  مع  �جلاد  �حلو�ر  فتح  �رسورة 

لتفادي �أي �نزلق ل يُحمد عقباه.
مو�صوع  �إىل  �مل�صدر  ذ�ت  وتطرق 
�لوقت  عن  ك�صف  حيث  �لرئا�صيات 
�لر�صمي  �لعالن  فيه  �صيتم  �لذي 
ملوقف �حلزب للرئا�صيات، حيث �أ�صار 
�إىل ما بعد �نعقاد �ملوؤمتر �خلا�ش به، 
مرحبا يف نف�ش �لوقت برت�صح �لرئي�ش 
يتمتع  كان  �إذ�  لعهدة خام�صة  بوتفليقة 
تكفل  �لتي  �لد�صتورية  �حلقوق  بكل 
�ل�صتحقاقات،  هذه  يف  �ملناف�صة  له 
�ل�صلطة  بلعيد  دعا  �أخر  جانب  ومن 
يف  �ل�صعب  رغبة  �حرت�م  �رسورة  �إىل 
�ختيار ممثله، عك�ش ما مت �لتعامل به 
يف �ل�صتحقاقات �ل�صابقة �أين مت فيها 

طريق  عن  �ملو�طنني  ر�أي  م�صادرة 
�لتزوير �ملمنهج ح�صب ذ�ت �ملتحدث،  
ويف �لأخري نفى رئي�ش جبهة �مل�صتقبل 
مل�صاندة  �صغوطات  لأي  حزبه  تعر�ش 
معلقا  خام�صة،  لعهدة  بوتفليقة  تر�صح 
على �لأمر بقوله:« ل�صنا جمعية خريية 
منار�ش  نحن  �لأحز�ب،  بع�ش  مثل 

�ل�صيا�صة ل غري �ل�صيا�صة«.
ومن جانب �أخر تطرق عبد �لعزيز بلعيد 
�إىل ما يح�صل يف قطاع �لرتبية، مفيد� 
�لقطاع  هذ�  يف  �لو�قعة  �لرت�كمات  �أن 
�إ�صرت�تيجية  ب�صبب  وقعت  �حل�صا�ش 
مدر�ء  هنالك  �أن  موؤكد�  �لتعيينات، 
مل  �لوطني  �مل�صتوى  على  تربويون 
�لبكالوريا يقومون  يتح�صلو� حتى على 
�ملن�صب  بهذ�  �أحق  هم  من  بتعيني 
مطالبا  ومفت�صني،  مد�ر�ش  كمدر�ء 
ليتم  بجد  �لعمل  �إىل  �لرتبية  وز�رة 
�لأو�صاع  و�أن  خا�صة  �لكارثة،  تفادي 
و�لإ�رس�ب  يوم،  بعد  يوما  �صوء�ً  تزد�د 
�لذي �صنته نقابة �لكنابا�صت لن يُحل �إل 
عن طريق �حلو�ر �جلاد ولي�ش �لت�صييق 
يطالبون  هم  �لذين  �لأ�صاتذة  على 

بحقوقهم ل غري.
ويف �لأخري علق حمدثنا على ت�رسيحات 
�لعدل  حزب  رئي�صة  �صاحلي  نعيمة 
كل  �أن  موؤكد�  �لأمازيغية،  عن  و�لبيان 
�صيا�صي حر يف �لتعاطي مع �لأحد�ث، 
موزونا،  �لأمر  يكون  �أن  يجب  لكن 
خا�صة يف هذه �لفرتة �لتي حتتاج فيها 
ولي�ش  �أفر�دها  �جلز�ئر ملن يجمع كل 
من ي�صتتهم، م�صيفا �أن �لد�صتور ف�صل 
يف هذ� �ملو�صوع يف بد�ية �صنة 2016، 
ومن جهة �أخرى تطرق بلعيد �إىل خرجة 
�رسحت  ملا  �لربملان  يف  �ملر�أة  نائبه 
هذ�  �أعاب  حيث  يكفي،  ل  ر�تبها  باأن 
جبهة  خطاب  ميثل  ل  �لذي  �لت�رسف 
فتي  �حلزب  �أن  �أكد  لكنه  �مل�صتقبل، 
ما  و�صيتحمل  �ل�صيا�صية  �ملمار�صة  يف 
يف  جاد  تكوين  خلق  طريق  عن  وقع 
هذ� �ملجال و �أعلن رئي�ش عبد �لعزيز 
بلعيد، �أن �حلزب �صيعقد موؤمتره �صهر 

جو�ن �ملقبل
عزازقة علي 
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الطلبة ي�سّعدون واحلكومة تلتزم ال�سمت
.           و�سط مدار�س دون تهيئة وجتاوز املطالب لنب غربيط

�سارة بومعزة

االحتاد  رئي�س  اأبرز  جهته  من 
والتكوين  الرتبية  لعمال  الوطني 
يف  دزيري  ال�صادق  »االأنباف«، 
على  اأنهم  لـ«الو�صط«،  ت�رصيح 
طالبوا  واأن  االحتاد  �صبق  م�صتوى 
الأ�صاتذة  االخت�صا�س  بادراج 
الرتبية  ت�صمل:  التي  االإنقاذ  مواد 
مع  واملو�صيقى،  والر�صم  البدنية، 
توظيف امل�صاعدين الرتبويني اإىل 
جانب املديرين الإعداد التالميذ، 
بحيث توزع م�صاعد على كل 200 
تاأخذ  مل  الو�صاية  اأن  اإال  تلميذ، 
غاية  اإىل  االعتبار  بعني  املطلب 
من  مهمال  امللف  ليبقى  االآن 

طرف احلكومة.
الطلبة  اإ�رصاب  بخ�صو�س  اأما 
حول  واملتمحور  املتوا�صل 
على  لهم  منا�صب  ا�صتحداث 
تكليف  بدل  االبتدائي  م�صتوى 
بالرتبية  العربية  اللغة  اأ�صاتذة 
املطلب  اأن  فاعترب  البدنية، 
كونها  الطلبة،  طرف  من  �رصعي 
ميكن  التي  املنافذ  اإحدى  تعد 
ا�صتحداث  ملف  فتح  من  فتحها 
هذا  خريجي  اأمام  �صغل  منا�صب 

رد  يبقى  حني  يف  التخ�ص�س، 
احلكومة هو ال�صمت.

 
نواري: انعدام التهيئة 

باملدار�س يعيق ممار�سة 
الريا�سة

 
لل�صاأن  واملتابع  النا�صط  بدوره 
اأو�صح  نواري،  كمال  الرتبوي 
و  البدنية  الرتبية  اأن  لـ«الو�صط«، 
الريا�صية اجبارية على كل التالميذ 
من االبتدائي اإىل الثانوي، ومو�صح 
ذلك باأنها مادة تعليمية تهدف اإىل 
تطوير  و  البدنية  �صحتهم  تقوية 
النف�صية  و  احلركية  �صلوكاتهم 
وت�صاهم  واالجتماعية  والعقلية 
يف تفتح �صخ�صيتهم و تطوير روح 
والعمل  دعمها  و  لديهم  اجلماعة 
القيم  احرتام  وفق  تربيتهم  على 
املدنية  و  واالأخالقية  الروحية 
اإال  االإن�صانية،  و  واالجتماعية 
جند  التطبيق  م�صتوى  على  اأنه 
التعليم  مرحلة  يف  مهم�صة  اأنها 
يفوق  ال  �صاعي  بحجم  االبتدائي 
ال�صاعة الواحدة اأ�صبوعيا، واالأهم 
اأنها م�صندة الأ�صاتذة غري خمت�صني 
لالإ�رصاف على هذه املادة، يف حني 

جديدة  نافذة  على  احلديث  فتح 
فاأغلب  املدار�س،  تهيئة  وهي 
املدار�س االبتدائية ال تتوفر على 
وانعدام  ريا�صية  وقاعات  مالعب 
بهذه  اخلا�صة  التعليمية  الو�صائل 
االأحيان  بع�س  عليه  وبناء  املادة، 
اأ�صا�س  على  االأ�صتاذ  يقدمها  ال 
الو�صائل و تعوي�صها مبادة  انعدام 
اأخرى و الأن اأغلب املدار�س بدون 
�صور اأو �صياج ال ميار�صها بحكم اأن 

اأغلب االأ�صاتذة من الن�صاء.
طلبة  ا�رصابات  بخ�صو�س  اأما 
بالتوظيف  ال�صهادات  حاملي 
لهم  اأن  فاعترب  ريا�صة،  كاأ�صاتذة 
القانون  الأن  ال�صحة  من  جانبا 
تن�س   37 مادته  يف  التوجيهي 
الرتبية  مادة  تعليم   « �رصاحة 
على  اجباري  الريا�صية  و  البدنية 
من  التلميذات  و  التالميذ  كل 
التعليم  نهاية  اإىل  التمدر�س  بداية 
اأمر  اأن  عليهم  معيبا   ،« الثانوي 
لي�س  االبتدائي  يف  الريا�صة  ادراج 
بيد  بل  الوطنية  الرتبية  وزارة  بيد 
احلجم  بزيادة  ويتمثل  احلكومة، 
االبتدائي  يف  املادة  لهذه  ال�صاعي 
االخت�صا�س  الأهل  ا�صنادها  مع 
جمموعة  يف  ن�صابه  ويكمل 
التي  املدن  يف  خا�صة  ابتدائيات 

االبتدائيات  من  كبري  عدد  بها 
ميكن  ال  اأنه  حني  يف  االأق�صام،  و 
التي  النائية  تطبيقها يف املدار�س 
بها عدد قليل من االأفواج الرتبوية 
لفتح  القانوين  الن�صاب  توفر  لعدم 

هذا املن�صب، على حد تو�صيحه.
الوطنية  الرتبية  لوزيرة  و�صبق  هذا 
اأن  اأكدت  واأن  غربيط،  بن  نورية 
الطور االبتدائي ال يتطلب توظيف 
الرتبية  يف  متخ�ص�صني  اأ�صاتذة 
البدنية والريا�صية«، مربزة اأن ذلك 
حم�صة  بيداغوجية  مبعايري  يتعلق 

تتعلق اأ�صا�صا بطبيعة هذا امل�صتوى 
التعليمي، اأين يتوىل االأ�صتاذ املوحد 
تدري�س كل االأن�صطة ما عدا اللغة 
النظام  هذا  اأن  موؤكدة  الفرن�صية، 
اإيرلندا. واأو�صحت  تبنته«  الذي 
من  الهدف  اأن  الرتبية  وزيرة 
يف  البدنية  الرتبية  ن�صاط  ممار�صة 
تطوير  يف  يتمثل  االبتدائي  الطور 
والنف�صية  احل�صارية  ال�صلوكات 
من  للتلميذ  واالجتماعية  والعقلية 
اجل�صم  والتحكم يف  احلركة  خالل 

مبمار�صة االألعاب الريا�صية.

املدير العام للموؤ�س�سة الوطنية 
لل�سناعات امليكانيكية براهم بن براهم

نعمل على تغطية 
حاجيات 450 األف 

�سيارة تدخل اإىل ال�سوق 
اجلزائرية �سنويا

اأكد براهم بن براهم املدير العام 
للموؤ�ص�صة الوطنية لل�صناعات 

امليكانيكية باجلزائر يف ت�رصيح لقناة 
اجلزائرية الثالثة باأن ال�رصكة تعمل 
على تلبية حاجيات ال�صوق الوطنية 

من مادة الرباغي وهي العملية 
املوكلة لفرع غيليزان، مثنيا يف ذات 

ال�صياق على ال�صمعة احل�صنة التي 
تتمتع بها ال�رصكة والتي اكت�صبتها على 
مدار 40 �صنة من العمل اجلاد مكنها 

من الو�صل اإىل رقم اأعمال قدر ب  
1،3 مليار دينار. 

كما اأ�صار املتحدث اإىل اأن الدولة 
وا�صتجابتا للطلب املتزايد على 

ال�صيارات تعمل على اإدخال ما يقارب 
450 األف �صيارة اإىل ال�صوق الوطنية 

وهو االأمر الذي �صيدفع بال�رصكة اإىل 
م�صاعفة جهودها من اأجل تلبية هذا 

الطلب.
يحي عواق.

اأمن ولية امل�سيلة 
توقيف 4 ل�سو�س 

وا�سرتجاع امل�سروقات
جنحت عنا�رص ال�رصطة التابعة الأمن 

دائرة حمام ال�صلعة بامل�صيلة يف توقيف 4 
اأ�صخا�س يرتاوح اأعمارهم ما بني 21 و38 

�صنة لتورطهم يف جرمية اقتحام م�صكن 
و�رصقة مبلغ مايل، وجاء توقيف املتهمني 

عقب ورود �صكوى لدى م�صالح ال�رصطة 
تقدم بها ال�صحية مفادها تعر�س م�صكنه 
لل�رصقة من قبل جمهولني الذي ا�صتهدف  

ح�صب ت�رصيحاته مبلغا ماليا بالعملة 
ال�صعبة قدره 3800 اأورو و خامتا من 

املعدن االأ�صفر، لتبا�رص عنا�رص ال�صبطية 
الق�صائية حترياتها التي اأ�صفرت عن 

حتديد هوية الفاعلني وتوقيفهم ، عملية 
التفتي�س القانوين مل�صاكن املعنيني مكنت 

من ا�صرتجاع مبلغ قدره 50000 دج من 
امل�صتبه به االأول ، و90000 دج من الثاين 

،و22000 دج من الثالث و وورقتني من 
فئة 100 اأورو كانت بحوزة امل�صتبه به 
الرابع ليبلغ اإجمايل املبلغ امل�صرتجع 
162000 دج ومبوجب ملف ق�صائي مت 

تقدمي املعنيني لدي وكيل اجلمهورية لدي 
حمكمة حمام ال�صلعة الذي اأمر باإيداعهم 

املوؤ�ص�صة العقابية  .
عبدالبا�صط بديار 

بو�سعادة بامل�سيلة 

وفاة �سابني من 
عائلة واحدة 
اختناق بالغاز

اهتز �صكان حي ميطر ببو�صعادة 
بوالية امل�صيلة اأم�س على وقع 

فاجعة تعر�صت لها عائلة تتكون 
من 7 اأ�صخا�س اختناقا بغاز اأحادي 

الكربون، اأدى اإىل وفاة �صابني من 
هذه العائلة حيث تدخلت م�صالح 

االأمن برفقة اأعوان احلماية املدنية 
، ومت اقتحام البيت ومت نقلهم على 

جناح ال�رصعة مل�صت�صفي رزيق الب�صري 
ببو�صعادة اأين تويف ال�صابني اللذين 

ترتاوح اأعمارهما بني 19 و 23 �صنة يف 
حني يتلقي باقي اأفراد العائلة العالج 
الالزم الإنقاذهم وقد مت فتح م�صالح 

االأمن حتقيقا يف احلادثة .
عبدالبا�سط بديار 

امل�سنع اجلزائري- الرتكي بغليزان

 دخول مرحلة االنتاج مار�س املقبل 

ما بني  6 اإىل 8 فرباير

 م�سالح االأ�سغال العمومية تتدخل عرب 18 
والية  لفتح املحاور املقطوعة   

اأكد الرئي�س املدير العام للمجمع 
اجللود  و  للن�صيج  العمومي 
م�صنع  اأن  مالك  �صالح  )جيتك�س( 
الكائن  الن�صيج  و  القطن  غزل 
يف  املنجز  و  غليزان  بوالية  
تركية،   - جزائرية  �رصاكة  اإطار 
بداية  يف  االإنتاج  مرحلة  �صيدخل 
�صهر مار�س املقبل ،اأو�صح مالك 
اأن طاقة اإنتاج هذا امل�صنع  تقدر 
ويدخل  طن/�صنة   9.000 ب 
من  يتكون  مركب  م�رصوع   �صمن 
ذلك  و  لالنتاج  م�صانع مدجمة   8

يف اطار م�رصوع م�صرتك  »تايال« 
تت�صكل من �صعبينت ملجمع الن�صيج 
وال�رصكة   »جيتك�س«  اجللود  و 
جانب  اإىل   « »مدار  القاب�صة 

ال�رصكة الرتكية »انرتتاي«.
لغزل  امل�صنع   هذا  عن  وف�صال 
القطن و الن�صيج - ي�صيف ال�صيد 
م�صكل  املركب  �صيكون   - مالك 
و  االأقم�صة  حلياكة  م�صانع  من 
املالب�س  �صناعة  و  املعاجلة 
ت�صويق  و  �صناعة  و  اجلاهزة  
و�صع   و  املالب�س  م�صتلزمات 

و  التبيي�س  و  االأخرية  اللم�صات 
على  امل�رصوع   ميتد  و  ال�صباغة 
�صيتم  التي  و  االأوىل  مرحلتني: 
العام  نهاية  خالل  منها  االنتهاء 
م�صانع   8 باإجناز  تتعلق  اجلاري، 
و  اأعمال  مركز  و  كليا  مدجمة 
مدر�صة للتكوين يف مهن احلياكة  و 
�صناعة املالب�س اجلاهزة بطاقة 
مرتب�س   500 ب  تقدر  ا�صتيعاب 
جممع  اىل   باالإ�صافة  للدورة 

�صكني للعمال )567 �صكن( . 
م.�س

االأ�صغال  م�صالح  تدخلت 
و  مادية  بو�صائل  العمومية 
والية    18 عرب  معتربة  ب�رصية 
�صهدت �صوء االأحوال اجلوية و 

ت�صاقط كثيف للثلوج و 
الفرتة  خالل  ذلك  و  االمطار 
املمتدة  ما بني  6 اإىل 8 فرباير 
للوزارة   بيان  به   اأفاد  ح�صبما 
قامت  امل�صدر  ذات  ح�صب  و 
العمومية  االأ�صغال  م�صالح 
هذا  م�صها  التي  بالواليات 
بت�صخري  اجلوي   االإ�رصاب 

و�صائل مادية  و ب�رصية  تتكون 
من 622 اآلة و 785 عون و اإطار 
املحاور  فتح  اإعادة  اجل  من 
حركة  وجه  يف  املقطوعة 
املواطنني  متكني  و  املرور 
الظروف  اأح�صن  التنقل يف  من 
امل�صالح   ذات  ا�صتعملت  كما 
عملية  يف  امللح  من  طن   130
هذه  م�صت  و  الثلوج  اإذابة 
اال�صطرابات اجلوية  38 طريقا 
وطنيا و 35 طريقا والئيا و 07 
طرق بلدية عرب 18 والية و هي 

االغواط و تيزي وزو و البويرة 
�صطيف  و  بوعريريج  برج  و 
بجاية  و  جيجل  و  �صكيكدة  و 
�صيدي  و  تلم�صان  و  املدية  و 
بلعبا�س و تي�صم�صيلت و البي�س 
ال�صلف  و  ووهران  امل�صيلة  و 
بومردا�س،  و  الدفلى  عني  و 
اال�صارة  و جتدر  البيان  ي�صيف 
البويرة  والية  م�صتوى  على  انه 
الوطنيني  الطريقني  زال  الي 
اأمام  مغلقني   33 و   15 رقم 

حركة املرور. 

ي�سري ملف الرتبية البدنية على �سفيح �ساخن موؤخرا، بداية من الإ�سرابات املفتوحة لطالبه وبروز ال�سنة البي�ساء يف الأفق، 
و�سول ل�سمت الو�ساية، حيث يوا�سل الطلبة على م�ستوى جياليل بونعامة بخمي�س مليانة اإ�سرابهم ملا يزيد عن �سهرين، 

ب�سورة حرمتهم من اجتياز امتحانات ال�سدا�سي الأول، دون اإيجاد حل اأو فتح حوار جدي كفيل بطي امللف واإنقاذ ال�سنة 
اجلامعية، اإل اأن الإ�سكالية التي تبقي كل اأبواب الت�سعيد مفتوحة هي مت�سكهم مبطلبهم الوحيد املتعلق بـ »فتح منا�سب 

لأ�ساتذة الرتبية البدنية على م�ستوى الطور البتدائي«.

داخل جامعة باب الزوار

ال�سروع يف اإجناز حمطة امليرتو 

املخت�صة  امل�صالح  با�رصت 
خط  حمطات  اإن�صاء  با�صتكمال 
اأ�صغال  بالعا�صمة  اجلزائر  ميرتو 
جامعة  حرم  داخل  حمطة  اإجناز 
هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا 
باب الزوار وهي املحطة التي من 
ال�صغط  من  تخفف  اأن  �صاأنها 
وكذا  االأخرى  النقل  و�صائل  على 
حافالت نقل الطلبة التي اأ�صبحت 
عازة عن تاأدية هذه اخلدمة نظرا 
وهو  �صنويا  املتزايد  الطلبة  لعدد 

رئي�س  نائب  بودالة عمار  اأكده  ما 
االأوىل  التلفزيونية  للقناة  اجلامعة 
اإ�صافة اإىل اأن هذا اخلط �صيخفف 
املرتبط  والقلق  ال�صغط  من 
للعمل  املتاأخر  الو�صل  باإ�صكالية 
لكل من االأ�صاتذة والطاقم العامل 
امل�رصوع  ويتزامن  هذا  باجلامعة 
ال�صهداء  �صاحة  حمطة  فتح  مع 
وكذا حمطة عني نعجة يف القريب 

العاجل.
ي ع.



ملفالأحد  11 فيفري 2018 املوافـق   لـ23 جمادى الأول  1439ه 5
بتواطوؤ من اإطارات باملوانئ  وبع�ض الهيئات الأخرى

اجلزائر يف  الب�شر  تهريب  �شبكات  لعاب  "  ت�شيل  "احلرقة 
اأخذت  ظاهرة » احلراقة« اأو الهجرة الغري �شرعية لل�شباب اجلزائري نحو اأوربا و نظريه الإفريقي نحو اجلزائر منحى خطرية جدا يف الآونة 

الأخرية خا�شة اأمام ارتفاع حالت وفيات هوؤلء ال�شباب و حتى العائالت التي بات همها الوحيد الفرار من حالة الفقر وع�شر املعي�شة باأي 
ثمن كان ولو كان على ح�شاب حياتهم ، لتظهر يف املقابل ع�شابات ا�شتغلت هاته الظاهرة لربح و جني املال الوفري عن طريق توفري �شبل الفرار 
لهوؤلء ال�شحايا مقابل مبالغ مالية معتربة �شواء عن طريق ال�شفن الكربى اأو حتى الطائرات بتواطوؤ  مع موظفني يعملون بهاته املوؤ�ش�شات و حتى 

رجال �شرطة ي�شهلون مرور هوؤلء الراغبني بالهجرة دون رقيب وح�شيب وباتوا ي�شكلون ع�شابات حمرتفة لتهريب الب�شر ..

ل/منرية

مرت  التي  الق�ضايا  هي  فكثرية 
الرتاب  حماكم  خمتلف  على 
الوطني بعد وقوع هاته الع�ضابات 

وحتى ال�ضبكات يف قب�ضة الأمن 

بحار و م�شيف طريان 
و�شرطيان �شمن 

ع�شابة  لتهريب الب�شر 
ب2000 اأورو لل�شخ�ض

البحرية  باملالحة  تورط  بحار 
لتهريب  خطرية  ع�ضابة  �ضمن 
الب�رش و املخدرات رفقة م�ضيف 
يعمالن  �رشطيني  و  طريان 
�ضكيكدة  مبيناء  احلدود  ب�رشطة 
قيامهم  بعد  موؤخرا  تويف  اأحدهم 
مبحاولة تهريب عدد من الرغبني 
مبالغ  نظري  اأوربا  نحو  بالهجرة 
ب2000  قدرت  �ضخمة  مالية 
اأورو لل�ضخ�ص الواحد اأي ما يعادل 
الق�ضية  يف  �ضنتيم  ،  مليون   40
تاريخ  لتاريخ  تعود جمرياتها  التي 
2 ماي 2006 حني متكنت م�ضالح 
الأمن الع�ضكري خالل حتريها عن 
اأحد الق�ضايا الإرهابية من اإحباط 
حماولة هجرة غري �رشعية للمدعو 
متوجها  كان  »الذي  حممد  ز،   «
توقيفه  بعد  اإ�ضبانيا وك�ضف  نحو 
التحقيق  جهات  على  حتويله  و 
العامل   « �ضامل  ق،   « البحار  باأن 
�ضاعده  »من  »لكنان  مبوؤ�ض�ضة 
طريق  له  و�ضهل  املهمة  هاته  يف 
الهروب �رشا ،اأين اكت�ضفت م�ضالح 
اإجرائها حتقيقا عن  الأمن خالل 
�ضبكة  �ضمن  نا�ضط  باأنه  حتركاته 
ال�ضلبة  املخدرات  لتهريب  دولية 
 « رفقة املتهم   « الكوكايني   «
الذي  الطائرة  م�ضيف   « ن،خالد 
كمية  وبحوزته  عليه  القب�ص  األقي 
ال�ضكوار  مبنطقة  الكوكايني  من 
للتحريات مت  وموا�ضلة  بالعا�ضمة 

التو�ضل اأن املتهم احلايل �ضارك يف 
املخدرات  لت�ضدير  عمليات  عدة 
كلغ   10 ت�ضدير  �ضفقة  اأخرها 
مر�ضيليا  اإىل  الهندي  القنب  من 
كان يعمل  التي  الباخرة  منت  على 
التحقيق  على  حتويله  ،وبعد  بها 
اعرتف مبا ن�ضب له من جرم و اأكد 
�ضارك يف  و  بارون خمدرات  باأنه 
املخدرات  لت�ضدير  عمليات  عدة 
احلراقة  و  الب�رش  تهريب  كذا  و 
تخولها  التي  ال�ضالحيات  مبوجب 
باإدخال  له  وت�ضمح  وظيفته  له 
دون  امليناء  لقلب  �ضخ�ص  اأي 
ح�ضيب و ل رقيب وهذا مب�ضاعدة 
،وبعد  �ضكيكدة  �رشطيني مبيناء 
يقدم  مر�ضيليا  مليناء  و�ضولهم 
بطاقة مرتب�ضني يف املالحة  لهم 
هناك  تواجدهم  لتربير  البحرية 
يقدمها  كان  التي  اخلدمات  وهي 
لل�ضخ�ص  اأورو   2000 مبلغ  مقابل 
الواحد ،وعن ال�ضق اخلا�ص بتهمة 
ك�ضف  فقد  املخدرات  ت�ضدير 

املتهم 

م�ضيف  »وهو  خالد  ن،   « الثاين 
م�ضالح  والذي �ضبطت  طريان 
الكوكايني  من  5غرام  كمية  الأمن 
اأنه  فاأكد  منزله  داخل  وميزان 
ي�ضتهلكها ول يتاجر بها ،و اعرتف 
من  املخدرات  ي�ضتورد  كان  باأنه 
يعيد  و  رحالته  خالل  مر�ضيليا 
دج   7000 مببلغ  جديد  من  بيعها 
اإحالة  بذلك  ليتم   ، الواحد  للغرام 
اجلنايات  حمكمة  على  البحار 
باجلرم �ضالف الذكر رفقة املتهم 
الثاين اأين عاد و تراجع عن �ضابق 
ت�رشيحاته خالل جل�ضة املحاكمة 
و اأكد اأن كافة الت�رشيحات ال�ضابقة 
مار�ضته  التي  ال�ضغط  كانت حتت 
عليه م�ضالح الأمن الع�ضكري اأثناء 
اأكد  و  الفار  الإرهابي  على  بحثها 

باأنه ل يهرب املخدرات .

�شرطي مبيناء اجلزائر 
يدير ع�شابة لتهريب 
الب�شر نحو 

اأوروبا  

فتحت حمكمة اجلنايات البتدائية 
موؤخرا  ملف  البي�ضاء  بالدار 
تهريب املهاجرين الذي تورط فيه 
�رشطي بامليناء رفقة 4 اأ�ضخا�ص 
فرار  حالة  يف  يتواجدون  اآخرين 
الأ�ضخا�ص  له  يجلبون  كانوا 
اأوروبا  نحو  بالهجرة  الراغبني 
وهي  مزورة  وثائق  با�ضتعمال 
بجرم  لأجلها  املتابعني  الأفعال 
بت�ضهيل  تهريب املهاجرين  جناية 
اجلرمية  الفاعل ،ارتكاب  وظيفة 
و  الوظيفة  ا�ضتغالل  اإ�ضاءة  و 
املهاجرين وجنحة  تهريب  جنحة 
بطريقة  الوطني  الرتاب  مغادرة 
الكاذب،  الت�رشيح  و  �رشعية  غري 
الق�ضية  ، وهي  الغري  ا�ضم  انتحال 
م�ضالح  قبل  من  ك�ضفها  مت  التي 
م�ضتوى  على  احلدود  �رشطة 
ميناء اجلزائر بعدما تفطن اأعوان 
الأمن على م�ضتوى امليناء حلركة 
غريبة متعلقة باأ�ضخا�ص ي�ضافرون 

بطريقة غري قانونية نحو اخلارج ، 
وتبني يف اإطار التحريات املنجزة 
اأن اأحدهم كان ي�ضتغل ا�ضم و هوية 
اأر�ص  خارج  يقيم  اآخر  �ضخ�ص 
التحريات  بتكثيف  و   ، الوطن 
مت  املعنية  امل�ضالح  اإخطار  بعد 
توقيف عدد من املهاجرين الذين 
اأمام  �ضماعهم  خالل  اإعرتفوا 
جهات التحقيق الأمني اأنهم كانوا 
ب�ضدد الهجرة  غري ال�رشعية نحو 
اأوروبا بتواطئ مع �رشطي بامليناء 
الذي كان ي�ضهل لهم عملية العبور 
قاما  اآخرين  �ضخ�ضني  رفقة 
العملية  لهم  دبر  ،و  به  بتعريفهما 
غري اأن م�ضالح الأمن مل تتمكن من 
ك�ضف هويتهم احلقيقية ، كما اأكد 
الغري �رشعيني  املهاجرين  اأحد 
بتلك  لفرن�ضا  اإ�ضطرلل�ضفر  باأنه 
بهدف  �رشعية  الغري  الطريقة 
اإنقاذ قريبته من املوت بعدما كان 
بكليته  لها  للتربع  لها  ال�ضفر  ينوي 
باأنه  فاأكد  الهوية  تزوير  حول  و   ،
انتحل هوية �ضخ�ص مغرتب لت�ضليل 

�رش  عنا

دون  عبوره  ت�ضهيل  و  الأمن 
 ، التفتي�ص  لإجراءات  اخل�ضوع 
الأخر  حتويله رفقة  بذلك  ليتكم 
و ال�رشطي على حمكمة اجلنايات 
بعدما  البي�ضاء  بالدار  البتدائية 
 ، الذكر  �ضالفة  التهمة  لهم  ن�ضبت 
مواجهتهم  خالل  اأنكروها  والتي 

لهيئة املحكمة .

�شبكات تهرب الأفارقة 
عرب ال�شريط احلدودي 

نحو الرتاب الوطني 
لتمويل الإرهاب

اإن ع�ضابات و �ضبكات تهريب الب�رش 
اجلزائريني  على  فقط  يقت�رش  ل 
بل  لأروربا  الهجرة  يف  الراغبني 
يف  تن�ضط  اأخرى  �ضبكات  هناك 
اإىل اجلزائر عرب  الأفارقة  تهريب 
احلدودي اجلزائري  ال�رشيط 
ع�رشات  توقيف  اأين  يتم  الليبي 
اجلن�ضيات  خمتلف  من  الأفارقة 
لالأرا�ضي  العبور  حماولة  ب�ضدد 
على  حتويلهم  ويتم  اجلزائرية 
الإقامة  بجرم  الق�ضائية  اجلهات 
و الهجرة الغري �رشعية وي�رشحون 
العمليات  اأن  �ضماعهم  خالل 
وراوؤها �ضبكات منظمة تقف على 
مالية  مبالغ  ت�ضهيل عبورهم نظري 
معتربة قد ت�ضل ل800 اأورو وهذا 
من  عدد  ك�ضفه  ما  ح�ضب  على 
 ، الأفارقة  ال�رشيني  املهاجرين 
اجلزائر  يف  تواجدهم  بات  الذي 
اأمام  ا�ضتقرارها  و  اأمنها  يهدد 
اجلرائم  من  للعديد  امتهانهم 
املنظمة من التجارة يف املخدرات 
و الن�ضب و الحتيال على ال�ضكان 
الأ�ضليني ناهيك اأن عائدات بع�ص 
ما  ح�ضب  وعلى  تهريبهم  عمليات 
امل�ضوؤولني  تقارير  بع�ص  اأ�ضدرته 
اجلماعات  لتمويل  ت�ضل  قد 
الإرهابية يف خمتلف اأقطار الكرة 

الأر�ضية . 



الفارط  الأ�سبوع  نهاية  مع  متكنت 
الرابع  احل�رضي  الأمن  م�سالح    ،
ق�سية �رضقة  معاجلة    من  بورقلة 
اثر  الق�سية  وقائع  تعود  حيث 
بالزي  ال�رضطة  لعنا�رض  دوريات 
بورقلة  ال�سبوعي  بال�سوق  املدين 
م�سبوه  ل�سخ�ص  انتباههم  لفت  اين 
يحمل حقيبتني يدويتني ليتم توقيفه 
ويتعلق المر بـاملدعو/ )ح ع( وبعد 
اجراء عملية التلم�ص القانونية عرث 
املخدرات  من  كمية  على  بحوزته 
قدرت بـ )5.07( غرام ليتم حتويله 
مقر  اىل  بحوزته  التي  الغرا�ص  و 

تفتي�ص  وبعد  احل�رضي   المن 
بحوزته عرث  كانتا  اللتني  احلقيبتني 
بـ  قدر  مايل   مبلغ  على  بداخلهما 
خم�سمائة الف و ت�سعة الف دينار 
الهاتف  تعبئة  بطاقة   37 جزائري، 
النقال للمتعامل التجاري موبيلي�ص 
، جهاز اعالم ايل حممول ، جهازين 
معه  التحقيق  بعد   ، نقال  هاتف 
باأن املبلغ املايل حت�سل عليه  اقر 
التي  بالك�رض  ال�رضقة  عملية  من 
بدائرة  الربيد  مكتب  ا�ستهدفت 
الدري�سية ولية اجللفة م�سيفا باأن 
الغرا�ص �سالفة الذكر قام باإقتناءها 

مت  ال�رضقة، وعليه  عائدات  من 
اتخاذ الجراءات القانونية الالزمة 
الأمنية  العملية  �سده.وتندرج  هذه 
التي  اإطار املجهودات  النوعية  يف 
باأمن ولية  ال�رضطة  تبذلها م�سالح 

اجلرائم  مكافحة  اجل  من  ورقلة 
ق�سد   ، اأنواعها  ب�ستى  احل�رضية 
املحافظة على الأ�سخا�ص       و 

املمتلكات و املال العام.
احمد باحلاج

املحلية  اجلمعيات  عديد  حذرت 
بدائرة  التنموي  بال�ساأن  املهتمة 
من  ادرار  لولية  التابعة  تيميمون 
قد  التي  الوخيمة  العواقب  مغبة 
البلدية  مقر  حتويل  عن  تنجر 
بني  احل�سابات  لت�سفية  �ساحة 
و  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 
11 ع�سو معار�ص له ، وذلك على 
يوم  اجتماع  يف  رف�سهم  خلفية 
املن�رضم  الأ�سبوع  من  الأربعاء 
الداخلي  النظام  على  امل�سادقة 
التنموية  امل�ساريع  من  عدد  و 
املدرجة يف اطار خمطط التنمية 
ل  املثال  �سبيل  وعلى  املحلية 
اعتماد  فتح  م�ساريع   احل�رض 
و  بالبلدية  العمرانية  للتهيئة  مايل 
فتح اعتماد مايل لتجديد وتو�سيع 
فتح  مع  ال�سحي  ال�رضف  �سبكة 
نق�ص  تعوي�ص  اطار  يف  اعتماد 

لتعديل  ا�سافة  اجلبائية  القيمة 
يف  املوؤرخة   35 رقم  املداولة 
املت�سمن   2017/06/29-28
الإداري  احل�ساب  على  امل�سادقة 
مع ان�ساء حميط الإمتياز امقيدان 
08 وكذا امل�سادقة على  اجلدول 
 2018 ل�سنة  للم�ستفيدين  الفعلي 
للموظفني  ترقيات  لفتح  اإ�سافة 

و  الداخلية  الرتقية  مبافيها 
ال�سهادة  اأ�سا�ص  على  الرتقية 
 ،   04 رقم  الوزاري  للمن�سور  تبعا 
وقالقل  خماوف  اأثار  الذي  الأمر 
التي  املحلية  الجتماعية  اجلبهة 
تعالت ا�سواتها املطالبة ب�رضورة 
ولية  وايل  طرف  من  جاد  تدخل 
اأدرار حمو بكو�ص ب�سفة امل�سوؤول 

الأول على اجلهاز التنفيذي وذلك 
من اأجل التدخل ال�سخ�سي لو�سع 
حد للطرفني املذكورين واقناعهم 
على  العامة  امل�سلحة  بتغليب 
اللجوء  اأو  ال�سيقة  احل�سابات 
املجل�ص  ن�ساط  جتميد  خليار  

ال�سعبي البلدي ببلدية تيميمون  .
من جهة ثانية فقد ك�سف متابعون 
لل�ساأن املحلي باملقاطعة الإدارية 
املحتدم   ال�رضاع  اأن   ، تيميمون  
املكتب  رئي�ص  و  املنتخبني  بني 
التنفيذي ببلدية تيميمون ل يخدم 
ظل  يف  بتاتا  العامة  امل�سلحة 
التخلف التنموي الذي تتخبط فيه 
ع�رضات العائالت و التي ت�رضرت 
يف نف�ص الوقت من التاأخر الفادح 
يف جت�سيد عديد العمليات التنموية 
املوجهة للتكفل بان�سغالت اجلبهة 
الجتماعية املحلية �رضط تطبيق 
مبداأ ح�سب الأولويات والمكانات 

املتاحة
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بلغ ال�سراع بني رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي ببلدية تيميمون باأدرار و الأع�ساء املعار�سني لت�سيريه ذروته ، 
وذلك بعد املعار�سة  عن اجلل�سة التي خ�س�ست للم�سادقة على النظام الداخلي و جملة من امل�ساريع التنموية ، 

وهو الأمر الذي ولد حالة من الغليان وال�سخط الكبريين لدى اجلبهة الإجتماعية املحلية .

خماوف من تعطيل م�سالح الدارة العمومية  واملواطن  

اأحمد باحلاج 

ان�شداد املجل�س ال�شعبي البلدي ببلدية 
تيميون يفجر غليان اجلبهة االإجتماعية  

يف ظل �سح احل�س�س ال�سكنية ذات الطابع اليجاري العمومي 

جتميد ال�شكن الريفي بالوالية املنتدبة عني �شالح بتمرنا�شت ل�شنة الـ05 تواليا 
 . »الوزير الأول مطالب بالتدخل لإنت�سال مئات العائالت من الت�سرد يف ال�سارع » 

املحلي  ال�سارع  يزال  ل 
�سالح  الإدارية  عني  باملقاطعة 
بتمرنا�ست يت�ساءل عن الأ�سباب 
احلقيقية التي تقف خلف جتميد 
يزيد  الريفي ملا  ال�سكن  برنامج 
يف  وذلك   ، �سنوات  خم�ص  عن 
ال�سكنية ذات  ظل �سح احل�س�ص 
وهو  العمومي  اليجاري  الطابع 
العائالت  مئات  يهدد  بات  ما 
من  الع�رضات  طالب   . بال�سياع 
�سكان بلديات عني �سالح ، فقارة 
مترنا�ست  بولية  واينغر  الزاوي 
جريدة  مع   لهم  ت�رضيح  يف 
»الو�سط » ، وايل ولية مترنا�ست 
دومي اجلياليل ب�سفته امل�سوؤول 
التنفيذي  اجلهاز  على  الأول 

لتقدمي  ال�سخ�سي  بالتدخل 
الأ�سباب  حول  تو�سيحات 
احلقيقية التي تقف خلف جتميد 
برنامج  ال�سكن الريفي ملا يزيد 
عن خم�ص �سنوات كاملة ، الأمر 
اجلمعيات  قالقل  اأثار  الذي 
�رض  عن  ت�ساءلت  التي  املحلية 
�سمت ال�سلطات املعنية بامللف 
من  تامة  بعناية  يحظى  الذي 
على  ال�سكان  للت�سجيع  احلكومة 
ناهيك   ، والقرى  الأرياف  تعمري 
عن تاأكيد وزير ال�سكن واملدينة 
والعمران عبد الوحيد طمار على 
ان خمتلف المناط ال�سكنية مبا 
معنية  غري  الريفي  �سيغة  فيها 
ذات  نا�سد  حيث   ، بالتجميد 

اأحمد  الأول  الوزير  املتحدثني 
العاجل  التدخل  اأويحي ب�رضورة 
امللف  هذا  لإخراج  وال�سخ�سي 
تفاديا  وذلك  الزجاجة  عنق  من 
العائالت  من  املئات  لت�رضيد 
اله�سة  بامل�ساكن  تقطن  التي 
والقدمية  ، ومما يحز يف نفو�ص 
الو�سعية  هذا  اأن  حمدثونا 
يف  كبري  �سح  قابلها  املزرية 
ح�س�ص ال�سكن الجتماعي التي 
�سكنية  وحدة   1000 تتجاوز  مل 
املفرج عليها يف الثالث �سنوات 
الأخرية .وقال اأكرث من متحدث 
اأ�سبحوا  اأنهم    املو�سوع  يف 
تائهني بني امل�سالح الإدارية من 
تو�سيحات  على  احل�سول  اأجل 

ا�سباب  حول  مقنعة  وحجج 
الريفي  ال�سكن  برنامج  جتميد  
�سالح  عني  الدارية  باملقاطعة 
بامتياز،  الفالحي  الطابع  ذات 
هدد  فقد  ذلك  مع  موازاة 
التجمعات  قاطني  من  الع�رضات 
بهجرة  والريفية   النائية 
التجمعات  نحو  والنزوح  قراهم 
مل  ما  حالة  يف  وذلك  احل�رضية 
املركزية  ال�سلطات  تتحرك 
ايجاد  اأجل  من  �ساكنا  والولئية 
القائم  لإن�سغالهم  جذرية  حلول 
ح�سب  الزمن  جتاوزه   الذي 

قولهم  .
اأحمد باحلاج

على  خلفية العثور على مولود جديد غري 
�سرعي والرقم يرتفع لـ08  حالت 

الطبيب يزورهم  مرة واحدة يف الأ�سبوع 
و�سيارة الإ�سعاف غري �ساحلة 

�سبط بحوزته 5.7 غرام من الكيف املعالج 

جمعيات بتمرنا�شت تدق 
ناقو�س اخلطر وتطالب 

بالك�شف عن االأرقام احلقيقية 

قطاع ال�شحة بقرية ال�شقة 
ببلدية العالية بورقلة يحت�شر 

وال�شلطات تتفرج 

�شارق مكتب الربيد بدائرة االدري�شية باجللفة وراء الق�شبان 

مهتمة  حملية  جمعيات  دقت 
والجتماعي  ال�سحي  بال�ساأن 
اخلطر  ناقو�ص  مترنا�ست  بولية 
على  العثور  خلفية  على  وذلك   ،
عن  وناجت  الولدة   حديث  مولود  
تعد  حيث  �رضعية  غري  عالقة 
احلادثة الثامنة من نوعها ح�سبما 

اأفادت به م�سادر مطلعة .
املحلية  اجلمعيات  ممثلي  طالب 
يف  مترنا�ست  بولية  الفاعلة 
»الو�سط  جريدة  مع  لهم  ت�رضيح 
والق�سائية  الدارية  ال�سلطات   «
يف  ال�رضاع  ب�رضورة  والمنية 
وقائي  عمل  خمطط  �سبط 
لالرتفاع  للت�سدي  ا�ستعجايل 
الرهيب واملتزايد يف نف�ص الوقت  
غري  املواليد  حالت  معدلت  يف 
عرب  عليهم  املعثور  ال�رضعيني  
احياء عا�سمة الولية ، ومما يثري 
خماوف  ذات املتحدثني ان جميع 
احلالت التي مت العثور ناجتة عن 
عالقة غري �رضعية وذلك ح�سبما 
افادته به حتاليل احلم�ص النووي 
ال�سحية  املراكز  م�ستوى  على 
املخت�سة ، الأمر الذي دفع بدوائر 
هذه  لتحويل  املعنية  الخت�سا�ص 

احلالت لدار الطفولة امل�سعفة .
فتحت  فقد  ثانية  جهة  من 
باقليم  املخت�سة  الأمن  م�سالح 
الولية مترنا�ست حتقيقا  عا�سمة 
مالب�سات  لك�سف  معمقا  اأمن 
ملعدلت  املخيف  الرتفاع 
غري  العالقة  عن  الناجمة  الولدة 
�رضعية ، حيث اأكد يف ذات ال�ساأن 
املن�سق الوطني للحركة اجلمعوية 
واملجتمع املدين باجلنوب الكبري 
عبد القادر يف ت�رضيح مقت�سب له 
معنا ان ل التحقيقات المنية و ل 
هذه  من  باحلد  كفيلة  الق�سائية 
املجتمع  على  الدخيلة  الظاهرة 
ت�سنى  مل  ما  بتمرنا�ست  املحلي 
قوانني ردعية �سدها،  ويف �سياق 
املتحدث  ذات  �سدد  فقد  مت�سل 
على  �رضورة تدخل جاد و�سخ�سي 
وال�سكان  ال�سحة  وزير  طرف  من 
لدى   امل�ست�سفيات  وا�سالح 
للك�سف  بالولية  ال�سحة  م�سالح 
حلالت  احلقيقي  الرقم  عن 
كانت  وان  ال�رضعية  غري  الولدة 
اح�سائيات غري ر�سمية مل ت�ستبعد 

بلوغ الرقم 08 حالت .
�سيخ مدقن

اأ�سبحت قاعة العالج بقرية ال�سقة 
احلجرية  بدائرة  العالية  ببلدية 
التابعة لولية ورقلة ، جمرد هيكل 
اخلدمات  تدين  ب�سبب  روح  بدون 
وهو ما اأرغم عديد العائالت لقطع 
املراكز  باجتاه  بعيدة  م�سافات 
احل�رضية  باملناطق  ال�سحية 

للبحث عن �سبل العالج .
بقرية  ن�سمة   1500 زهاء  يعاين 
العالية بورقلة ، من  ال�سقة ببلدية 
حتت  تئن  التي  النقائ�ص  عديد 
�سبيل  وعلى  العالج  قاعة  وطاأتها 
املثال ل احل�رض افتقارها لطبيب 
هذا  ح�سور  ا�سبح  بعدما   ، دائم 
الأخري  يقت�رض على يوم واحد يف 
الأ�سبوع ومما يثري خماوف ال�سكان 
ما  عادة  التي  املتتالية  العطاب 
القدمية  الإ�سعاف  ب�سيارة  تلحق 
، حيث �سدد ذات املتحدثني على  
طرف  من  جاد  تدخل  �رضورة 
بولية  وال�سكان  ال�سحة  مدير 
اأجل  من  فا�سل،   م�سدق  ورقلة 
برجمة زيارة ميدانية لهم للوقوف  
وامل�ساكل  النقائ�ص  على  ميدانيا 
التي يتخبط فيها القطاع ال�سحي 
حلول  عن  والبحث  القرية  بذات 
جذرية لها وذلك من خالل توفري 

الهيكل  دعم  مع  دائم  عام  طبيب 
ا�سعاف  ب�سيارة  املذكور  ال�سحي 
حجم  من  للتخفيف  جديدة 
وعناء  التنقل  م�سقة  مع  معاناتهم 
ال�سفر على م�سافة 50 كلم للبحث 
للحالت  خا�سة  العالج  �سبل  عن 
باملوؤ�س�سة  احلرجة  املر�سية 
العمومية لل�سحة اجلوارية بدائرة 

احلجرية .
�سكان  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اىل   
حديثهم  معر�ص  يف  ال�سقة  قرية 
مع جريدة »الو�سط » اأنهم �سئموا 
و�سيا�سة  امل�ستمر  التدهور  من 
باتوا  التي  والتهمي�ص  الق�ساء 
يتعر�سون لها من طرف امل�سالح 
ما  وهو  ال�سحة  بقطاع  املعنية 
ارتفاع  يف  مبا�رض  ب�سكل  �ساهم 
معدلت الوفيات بالن�سبة للحالت 
ت�ستدعي  ما  عادة  التي  احلرجة 

تدخل فوري لالأطقم الطبية .
من  جاد  تدخل  اإنتظار  ويف 
للتكفل  الولئية  ال�سلطات  طرف 
لزاما  يبقى  العالقة  بالإن�سغالت 
معاي�سة  ال�سقة  قرية  �سكان  على 
لأجل غري م�سمى  املزري  الو�سع 

.
اأحمد باحلاج
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برج بوعريريج

قرى تقلعيت ت�شتكي العزلة والتهمي�ش 
البويرة

قاطنو حي 70 م�شكن بالعجيبة ي�شتغيثون
ندد قاطنو حي 70 م�سكن ت�ساهمي  بقلب مدينة بلدية العجيبة الواقعة 

على بعد 25 كلم �رشق عا�سمة والية البويرة  باحلالة املزرية والكارثية التي 
يتخبط فيها حيهم يف االآونة االأخرية , خا�سة ما تعلق بالتهيئة احل�رشية 

وانت�سار احل�سائ�ش واالأو�ساخ وت�رشب مياه قنوات ال�رشف ال�سحي ويف هذا 
ال�سدد اأكد ممثلوهذا احلي يف ت�رشيحاتهم ليومية  "الو�سط " اأن و�سعية 
حميط احلي  تزداد �سوءا �سنة بعد �سنة نظرا النعدام التهيئة وعدم اإعادة 
تزفيت الطرق التي ت�سهد اهرتاء يف كثري من اأجزائها ما جعلها تغرق يف 

االأوحال مبجرد ت�ساقط قطرات من االأمطار خالل ف�سل ال�ستاء  اإ�سافة اإىل 
ت�رشب مياه قنوات ال�رشف ال�سحي ما ينبئ بكارثة بيئية اإذا مل يتم التدخل 

يف الوقت العاجل, كما ا�ستاء حمدثونا من ت�رشفات عمال البلدية الذين 
كثريا ما يتماطلون يف رفع القمامات ما يجعل الروائح الكريهة تغزو منازلهم 
رغم النداءات التي وجهوها اإىل ال�سلطات املحلية ب�ساأن هذه الق�سية .ويف 
تواجدنا باملكان  الحظنا غياب م�ساحات اللعب باحلي ما يجعل االأطفال 

ي�سطرون للعب  يف ال�سوارع ما يعر�ش حياتهم اىل خطر دائم كونهم 
حما�رشون بالطريق ال�سيار وال�سكة احلديدية , وياأمل �سكان حي "70 م�سكن 
بالعجيبة " اأن يجد نداءهم اأذانا �ساغية من طرف ال�سلطات املعنية من اجل 

اإيجاد حلول الن�سغاالتهم ومطالبهم امل�رشوعة على ح�سب قولهم لنا.
اأح�سن مرزوق

حنية,  قرى  �سكان  اأعرب 
التابعة  الزيتون  وذراع  بورومة 
جنوب  الواقعة  تقلعيت  لبلدية 
ا�ستيائهم  عن  بوعريريج  برج 
جراء  ال�سديدين  وتذمرهم 
طيلة  يعي�سونها  التي  العزلة 
غياب  بفعل  املا�سية  العقود 
الطرق الفرعية التي من �ساأنها 
اقت�سادية  حركية  حتدث  اأن 
ت�ستكي  التي  باملناطق 
التهمي�ش واالإق�ساء بفعل غياب 
الهادفة  امليدانية  الربامج 
العادل  التوزيع  �سمان  اإىل 

فالفراغ  التنموي,  للم�ساريع 
على  بظاللهما  القتا  والبطالة 
التي  املذكورة  القرى  �سباب 
مازالت امل�ساريع بها يف �ستى 
االأدراج,  حبي�سة  القطاعات 
تقدموا  اأنهم  ال�سكان  واأو�سح 
و�سفهية  كتابية  مبرا�سالت 
اأجل  من  الو�سية  اجلهات  اإىل 
انه  غري  بان�سغالهم,  التكفل 
ال�سنوات  طيلة  جد  جديد  ال 
يخف  مل  كما  املا�سية, 
املواطنون الغا�سبون عن اأملهم 
املحلية  ال�سلطات  حترك  يف 

فك  اأجل  من  حديثا  املنتخبة 
الغنب عن مئات العائالت التي 
النزوح  يف  تفكر  اأغلبها  باتت 
الظروف  اأملته  حتمي  كخيار 
االن�سغال  رفع  ومت  ال�سعبة, 
ممثلة  املحلية  ال�سلطات  اإىل 
ال�سعبي  املجل�ش  رئي�ش  يف 
حمودة  عالوة  ال�سيد  البلدي 
م�رشوعية  على  اأكد  الذي 
املرفوع  التنموي  املطلب 
يف  مو�سحا  ال�سكان,  قبل  من 
الوقت ذاته انه مت ر�سد غالف 
مايل جد معترب ي�سل اىل 2.5 

ايجاز  اجل  من  �سنتيم  مليار 
والرئي�سية,  الفرعية  الطرقات 
ذات  قال  ذلك  جانب  واىل 
انه  على  الر�سمي  املتحدث 
املناق�سة  عن  االإعالن  �سيتم 
القادمة  القليلة  االأيام  يف 
بخ�سو�ش م�رشوع اإعادة تاأهيل 
الداخلية  الطرقات  واإ�سالح 
املذكورة  الريفية  للقرى 
بفعل  �سواء  نقاط  تعترب  والتي 
حلق  الذي  والتدهور  االهرتاء 

بها يف االآونة االأخرية.
بالل.اأ

�سكان  APC /CNEP ببئر خادم ي�سرخون  : 

نعي�ش وكاأننا يف الع�شور الو�شطى 
.      ال ماء  وكهرباء منذ ولوجهم �شقههم       .       البلدية تطمئن والرتحيل قد مي�شهم قريبا

الذي  حمدثنا  فاإن  هذا  كل  ومع 
جملة  ترحيلهم  فكرة  رف�ش 
املجل�ش  يف  يثق  وتف�سيال, 
حديثا,  املنتخب  البلدي  ال�سعبي 
منه  �سمعها  التي  الوعود  اأن  رغم 
واأعيد  تكررت  التي  ذاتها  هي 
�سنة  البيت  ولوجه  منذ  اجرتارها 
1999, لكن ال�سرب جعله يقول وهو 
ن�سربو  الزم  ندير  "وا�ش  متاأثر 
اأفعل  ماذا   " ربي",  يفرج  حتى 

يجب اأن ن�سرب حتى ياأتي احلل".

هكذا بداأت ق�سة 
معاناة �سكان حي  

APC/ cnep

يف  جولة  لها  كانت  "الو�سط" 
املعلومات  بع�ش  ور�سدت  احلي, 
حي  قاطني  �سهادات  بوا�سطة 
خادم,   ببئر   APC/ cnep
قرار  بيدهم  كان  فال�سكان 
 ,1990/03/26 منذ  اال�ستفادة 
امل�سالح  واأكدت  تغري  احلال  لكن 
يُكمل  لن  امل�رشوع  اأن  املحلية 
التي  االأر�سية  يف  م�ساكل  ب�سبب 
ال يُ�سمح البناء عليها لكونها واقعة 

بع�ش  الوادي, ما جعل  يف جمرى 
الدخول  يقررون  امل�ستفيدين 
لبيوتهم دون اأن تُكتمل من الداخل, 
وحتديدا �سنوات 1999 اإىل 2000, 
كارثية  ظروفا  يعي�سون  جعلهم  ما 
التي  الكهرباء  غياب  عليها  طغى 
الأنهم  كال�سمع  عليها  يتوفرون 
على  اجلريان  كوابل  ي�ستخدمون 
احلي  مواطني  اأحد  تعبري  حد 
ا�سمه,  عن  الك�سف  رف�ش  الذي 
الذي  املاء  ن�سيان  دون  وهذا 
�سهاريج  طريق  عن  اإال  يزورهم 

املياه التي تر�سلها البلدية.

الطني ومياه الأمطار 
م�ساكل توؤرق معي�سة 

ال�سكان

لرئي�ش  كان  ال�سياق  هذا  ويف 
البلدية جمال ع�سو�ش ت�رشيحات 
على  خاللها  من  اأكد  اإعالمية 
بتزفييت  قامت   م�ساحله  اأن 
الذي  وهذا  احلي,  يف  الطرقات 
 ": قال  حيث  "ك,�ش"  كذبه 
قامه  الذي  الت�رشيح  بخ�سو�ش 
اجلرائد  اإحدى  يف  بلدية  رئي�ش 

املتعلق ب�رشوع م�سالح البلدية يف 
توفري �رشوريات احلياة على غرار 
باحلي,  الطرقات  تزفيت  عملية 
فهي غري �سحيحة على االإطالق", 
تزال  ال  احلي  طرقات  متابعا:" 
م�سددا  مهرتئة",  تزال  ال  و  ترابا 
ب�سخرية ": بل قاموا بتوفري بقايا 
مدخل  يف   ) الفريزة   ( القدرون 
احلي ال غري", جمددا العبارة التي 
 :" معه  التقينا  اأن  منذ  تفارقه  مل 
نحن قد قلنا و مرارا و تكرارا هذا 
العي�ش  �رشوط  اأدنى  يفتقد  احلي 
الطامة  اإنها   ,2018 يف  و  الكرمي 

التي نرغب باخلروج منها".

م�ساكل اإدارية 
تالحق ال�سكان منذ 

�سنوات

اأن  ترغب  ال  امل�سائب  اأن  يبدو 
اأن  فبعد  ال�سكان,  على  تنف�سل 
احلي  االأخرية  االأمطار  جعلت 
توفر  عدم  ب�سبب  املياه  يف  يغرق 
االإدارية  امل�ساكل  فاإن  البالوعات, 
يومياتهم,  توؤرق  االأخرى  هي 
االإقامة,  �سهادة  هنا  ونق�سد 
بامل�سوهة  "ك,�ش"  و�سفها  التي 

املحلية  ال�سلطات  على  الواجب 
اأو�سح:"  حيث  فيها,  النظر  اإعادة 
االإقامة  �سهادة  ت�سوية  بخ�سو�ش 
اأ�سحاب  نحن  باأننا  نوؤكد  فنحن 
 1989 منذ  اال�ستفادة  قرارات 
جند  اأين  م�سوه,  اقاماتنا  عنوان 
لنا  متنح  التي  االإقامة  بطاقات 
من البلدية هي ) حي 450 م�سكن 
 ") االحتياط  و  التوفري  �سندوق 
اإن  قال  البلدية  رئي�ش  متابعا": 
ال  نحن  لكن  حله  مت  قد  امل�سكل 
يف   املتمثل  اقاماتنا  عنوان  جند 

رقم العمارة و رقم الباب املكتوب 
ا�سهار  و  ا�ستفاداتنا  قرارات  يف 
 APC /CNEP امل�رشوع  ا�سم 
 5 : حي 450 م�سكن  عمارة  مثال 
 APC / CNEP  3 الباب  رقم 
الو�سية  اجلهات  من  مطالبا   ,".
اأجل حل  من  التدخل  اإىل �رشورة 

هذا امل�سكل.

ع�سو�ش: ترحيل 
�سكان احلي �سيكون 

قريبا 

و�سعية  عن  اال�ستف�سار  اأجل  من 
لها  كان  "الو�سط"  اأكرث,  ال�سكان 
ات�سال مع رئي�ش املجل�ش ال�سعبي 
البلدي  لبئر خادم, جمال ع�سو�ش, 
عملت  البلدية  اأن  اأكد  الذي 
اأجل  من  بو�سعها  ما  كل  و�ستعمل 
ل�سكان  احلياة  �رشوريات  توفري 
حي APC /CNEP, خا�سة واأن 
واعرتف  اأولوياته,  من  يعد  احلي 
ت�سوية  ب�سعوبة  امل�سدر  ذات 
ذلك  يبني  وما  احلي,  هذا  م�سكل 
املجال�ش  قدرة  عدم  هو  ح�سبه 

حله  على  ال�سابقة   ال�سعبية 
واأ�ساف  عدة,  �سنوات  منذ  وهذا 
ع�سو�ش اأن ما يزيد الطني بلة هو 
احلي,  اإىل  اأخرى  عائالت  توافد 
تتزايد  العائالت  عدد  جعل  ما 
اإذ  عائلة,   557 اإىل  عائلة   57 من 
ال�سنتني  خالل  جاءت  من  يوجد 
ال�سابقتني فقط, والتي تنق�سم بني 
APC / وعمارة الق�سدير  بيوت 
مطالب  وبخ�سو�ش   .CNEP
اأو�سح  و�سعيتهم,  لت�سوية  �سكان 
من  هنالك  باأن  امل�سدر  ذات 
�سكان  يق�سد  وهنا  الرتحيل  يريد 
اأخرى ترغب  الق�سدير, وعائالت 
لكي  االإدارية  و�سعيتهم  ت�سوية  يف 
احلياة,  �رشوريات  من  ي�ستفيدوا 
اأخطرنا  العا�سمة  وايل  م�سيفا:" 
ترحيل  �سيتم  كبرية  بن�سبة  باأنه 
ال�سكان اإىل �سكنات جديدة", غري 
اأنه مل ي�ستبعد فكرة الت�سوية حيث 
الت�سوية  فكرة  حتى  لكن   ": قال 
اأي  نخ�س�ش  لن  لهذا  تكون,  قد 
توفري  اأجل  من  خا�سة  ميزانية 
املاء والغاز والكهرباء حتى نتاأكد 
اأن الوالية قررت ت�سوية و�سعيتهم, 

جتنبا للخ�سارة و�سوء الت�سيري".

لطاملا كان "ك،�ش" الذي يقطن يف حي "APC/ cnep"، ببئر خادم ولية اجلزائر، يطالب اأن تتم ت�سوية ملف �سقته من قبل امل�سالح البلدية، حتى ي�ستفيد مبعية 
العديد من �سكان ذات احلي من �سروريات احلياة، كماء وكهرباء وحتى غاز، ففي �سنة 2018، ويف قلب العا�سمة يقول "ك،�ش" لزال مواطنون يطالبون من 

م�سوؤوليهم املحليني توفري اأدنى �سروط احلياة، التي اإن توفرت بف�سل جريانهم الذين يعريونهم، "كوابل الكهرباء".
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التعاون بني ال�سهيونية والنازية حلل امل�ساألة 
اليهودية باإقامة »اإ�سرائيل« يف فل�سطني 

د. غازي ح�سني

عندما كتبت عدة حلقات عن العالقة بني ال�سهيونية والال�سامية خالفني يف الراأي بع�ض الزمالء وقالوا يل اأن معاداة ال�سامية تعني معاداة العرب.
اإنني ل اأتفق مع هوؤلء الزمالء باأن الال �سامية اليوم تعني معاداة العرب، على الرغم من وجود حركات عن�سرية يف البلدان الأوروبية والوليات 

املتحدة الأمريكية معادية للعرب وامل�سلمني.

معظم  �أن  �لت�أكيد  يجب  �شيء  كل  قبل 
يهود �أوروب� �ل�رشقية و�لغربية و�لوالي�ت 
من  ينحدرون  �الأمريكية  �ملتحدة 
بعد  �ليهودية  �عتنقو�  خزري،  �أ�شل 
غزو�ت  ل�شد  ملكهم  �عتنقه�  �أن 
وال  مملكته  عن  �لرتكية  �الإمرب�طورية 
ب�شلة.وهم  لل�رشق  �أو  لفل�شطني  ميتون 

�لذين �ق�مو� ��رش�ئيل.
هو  �ش�مية  �لال  �ملق�شود مب�شطلح  �إن 
مع�د�ة �ليهود، ولكن �ل�شهيونية و�لكي�ن 
على  �ش�مية  �لال  يطلقون  �ل�شهيوين 
ينتقد  �لع�مل  يف  �شي��شي  �أو  دولة  كل 
لالإره�ب  �ل�شهيوين  �لكي�ن  مم�ر�شة 
�ال�شتيط�ين،  و�ال�شتعم�ر  و�لعن�رشية 
و�البتز�ز  �ل�شغط  ملم�ر�شة  وذلك 
�حلكوم�ت  على  و�ل�شي��شي  �لفكري 
و�الأحز�ب و�ل�شح�فة ومنعهم من توجيه 
�النتق�د�ت الأعم�ل ومو�قف »�إ�رش�ئيل« 
الأب�شط  و�ملن�فية  و�لهمجية  �لوح�شية 
حقوق �الإن�ش�ن ومب�دئ �لق�نون �لدويل.

�ل�شهيونية  ووق�حة  عنجهية  وو�شلت 
فيه  ي�شفون  حد�ً  �ل�شهيوين  و�لكي�ن 
�لعرب ومو�قفهم �لر�ف�شة و�مل�شتنكرة 
�ليهودي  �ال�شتيط�ين  لال�شتعم�ر 
ب�لال  �الإ�رش�ئيلي  و�الحتالل  لالإره�ب 

�ش�مية.
وتتهم »�إ�رش�ئيل« كل من ينتقد �شي��شته� 
لالأر��شي  و�غت�ش�به�  �الإره�بية 
و�لعربية  �لفل�شطينية  و�ملي�ه  و�حلقوق 
يف  �الإ�شالمية  للمقد�ش�ت  وتهويده� 
ون�بل�س  حلم  وبيت  و�خلليل  �لقد�س 

ب�لال �ش�مية.
�تهمت  وو�شلت وق�حة �ل�شهيونية حد�ً 
فيه �ل�شحف �الأوروبية و�الأمريكية �لتي 
نقلت بع�س جر�ئم �حلرب �الإ�رش�ئيلية 
خالل غزو لبن�ن وجم�زر �شرب� و�ش�تيال 

ب�لال �ش�مية.
�ليهودي  �الأمريكي  �ل�شحفي  وو�شف 
بود هوتز �حلديث عن �رتك�ب �إ�رش�ئيل 
»نحن  ق�ئاًل:  و�ش�تيال  �شرب�  ملج�زر 
مع�د�ة  من  جديدة  موجة  مع  نتع�مل 

�ل�ش�مية«.
وزعم �لك�تب�ن �ليهودي�ن �أرنولد فو�شرت 
وبني�مني �إب�شت�ين يف كت�بهم� »�لال�ش�مية 
�جلديدة« �إن �نتق�د �إ�رش�ئيل و�شي��ش�ته� 

يعني مع�د�ة �ل�ش�مية وكتب� يقوالن:
�ل�ش�مية  ملع�د�ة  �جلديدة  �لطبيعة  »�إن 
جت�ه  �لعد�وة  هي  ب�ل�رشورة  لي�شت 
�ليهودية  عد�وة  حتى  �أو  كيهود  �ليهود 

كدين، �إمن� هي �نتق�د �إ�رش�ئيل«.
�ش�مية؟  �لال  م�شطلح  حقيقة  هي  فم� 
و�ل�شهيونية  ب�ليهود  يتعلق  هو  هل 
لي�شمل  ميتد  �أم  �ل�شهيوين  و�لكي�ن 

�لعرب �ل�ش�ميني؟

الأ�سباب التي اأدت اإىل ظهور 
الال�سامية

وبروتوكوالت  و�لتلمود  �لتور�ة  متتلئ 
�ل�شهيونية  و�الأدبي�ت  �شهيون  حكم�ء 
�ليهودية  غري  �ل�شعوب  بكر�هية 
و�إذاللهم  و�إخ�ش�عهم  الإب�دتهم  و�لدعوة 
ب�رش  هيئة  على  حيو�ن�ت  و�عتب�رهم 
حي�تهم  و��شتب�حة  �ليهود،  خلدمة 
وتدمري  و�أمو�لهم  و�أر��شيهم  و�أمالكهم 

منجز�تهم.
وتعترب مقولة �شعب �هلل �ملخت�ر و�لنق�ء 
�الأ�ش��شي  �ملرتكز  لليهود  �لعرقي 
و�لتي  و�ل�شهيونية  �ليهودية  لعن�رشية 

�أنهم  �ليهود  �أذه�ن  يف  وتر�شخ  خْت  ر�َشّ
بني  و�لنخبة  و�أذك�ه�  »�الأعر�ق«  �أنقى 
لهم  خلقت  فيه�  وم�  �لدني�  و�أن  �لب�رش 

وحدهم.
و�لذك�ء  ب�لتفوق  �ليهود  �عتق�د  ويقود 
غري  �ل�شعوب  بقية  على  �ال�شتعالء  �إىل 
�ليهود  لغري  �ليهود  فينظر  �ليهودية، 
وبغ�ش�ء  و�حتق�ر  و�زدر�ء  متييز  نظرة 

وب�شكل خ��س جت�ه �لكنع�نيني.
��شتخد�م  �ل�شهيونية  عن�رشية  وتربر 
�جلم�عية  و�الإب�دة  و�الإره�ب  �لقوة 
تفوقه�  لتفر�س  �لعدو�نية  و�حلروب 
على  وح�لي�ً  �ليهود  على غري  وهيمنته� 
�ل�شهيونية  وتقيم  و�مل�شلمني.  �لعرب 
�ل�شي��شية  �لنظم  �ل�شهيوين  و�لكي�ن 
على  و�لق�نونية  و�الجتم�عية  و�حلزبية 

�أ�ش��س عن�رشي مع�د لغري �ليهود.
�ليهودي  و�إمي�ن  �ليهودية  عن�رشية  �إن 
و�لتفوق  �لعن�رشي  و�لتق�ء  ب�الختي�ر 
يف  �الندم�ج  وعدم  �النعز�ل  �إىل  يقوده 

�ل�شعوب �الأخرى.
و�لتلمودية  �لتور�تية  �لتع�ليم  وت�شبغ 
�شخ�شية �ليهودي ب�الأن�نية وحب �حلي�ة 
و�لقيم  �الأخالق  من  وجردته  �مل�دية 
�الإن�ش�نية و�لروحية. لذلك عندم� قررت 
�حتكر  �أوروب�  يف  �لرب�  �لكني�شة حترمي 
�ليهود �لتع�طي به. وظهرت �شخ�شيتهم 
حقيقته�.  على  و�مل�شتغلة  �جل�شعة 
�لف�ح�س.  �لرب�  ب�أخذ  وتخ�ش�شو� 
ر�شوة  يف  �لرب�  �أمو�ل  بع�س  و��شتغلو� 
�ملجتمع�ت،  و�إف�ش�د  و�مللوك  �الأمر�ء 
طريق  عن  �المتي�ز�ت  على  و�حل�شول 
�لظلم  و�إحل�ق  �حل�كمة،  �لنخب  ر�شوة 

و�ل�رشر ب�لفقر�ء.
�إىل  للو�شول  و�ملر�أة  �مل�ل  و�شخرو� 
فرعون  مع  فعلو�  كم�  مت�م�ً  �أهد�فهم 
�ل�ش�بط  ومع  �لفر�س،  وملك  م�رش، 
فل�شطني  حدود  ر�شم  �لذي  �لربيط�ين 
ومع   1923 ع�م  ولبن�ن  �شورية  مع 
جون�شون  يندون  �الأمريكيني  �لرئي�شني 
وع�شيقته عميلة �ملو�ش�د م�تيلد� كرمي 
مونيك�  من  وف�شيحته  كلنتون  وبيل 
�ليهودي  �لتعدد  لتو�شيع  ليفن�شكي 
وحتقيق �ملخطط�ت �ل�شهيونية و�بتز�ز 
�شعوب �لع�مل وفر�س �ل�شيطرة �ليهودية 

عليهم.
على  �لق�ئمة  �ليهودي  �شخ�شية  و�أدت 
دم�ء  و�مت�ش��س  و�ل�شم�رشة  �لرب� 
و�لد�ش�ئ�س،  �لفنت  ون�رش  �ل�شعوب، 
غري  �ملجتمع�ت  حتطيم  على  و�لعمل 
�حلقد  نري�ن  �إ�شع�ل  و�إىل  �ليهودية 
ظهور  �إىل  �أدى  مم�  لهم،  و�لكر�هية 
�لقرن  نه�ية  يف  �ش�مية  ب�لال  عرف  م� 
ت�رشف�ت  على  رد�ً  ع�رش  �لت��شع 
�ل�رشقية  �أوروب�  يهود  ومم�ر�ش�ت 
�أمل�ني�  �إىل  �ملتو��شلة  وهجرتهم 
و�ل�شريفة  و�لرب�  �لتج�رة  و�مته�نهم 
على  و�شيطرتهم  �لبور�شة  يف  و�لعمل 

�مل�ش�رف وحمالت �لبيع �لكربى.
�الإره�بية  و�ملف�هيم  �ملب�دئ  ظهرت 
يف  �ليهودية  غري  �ل�شعوب  وكر�هية 
�لتع�ليم �لتي ر�شّخه� �لكتبة وح�خ�م�ت 
�حلرك�ت  ظهور  قبل  �أي  �ليهود، 
�لال�ش�مية  و�نت�رشت  بكثري.  �لال�ش�مية 
يف �الأم�كن �لتي يوجد فيه� �ليهود كرد 
على معتقد�تهم ومم�ر�ش�تهم وج�شعهم 

ونف�شي�تهم �ملعقدة.
�ملدن  يف  �لعي�س  على  �ليهود  ركز 
فيه�  ترتكز  �لتي  �لكبرية  �الأوروبية 
و�ل�شي��شة  �القت�ش�دية  �ملج�الت  �أهم 
�لعمل  عن  كلية  و�بتعدو�  و�لثق�فية. 

و�ملن�جم.  و�ل�شن�عة  �لزر�عة  يف 
و�لطب  �مل�لية  �ل�شوؤون  يف  وتخ�ش�شو� 
و�ملح�م�ه و�لثق�فة و�لفنون الأنه� جتلب 

�مل�ل �لوفري و�لنفوذ �لكبري.
�حلركة  موؤ�ش�س  هرت�شل،  ورف�س 
�لذكي«  »�ليهودي  عمل  �ل�شهيونية 
عنه�  �البتع�د  على  وحثه  ب�لزر�عة 
الأنه� توؤدي �إىل �لثب�ت و�ال�شتقر�ر على 
فعد�ء  �لوطن.  �إىل  و�النتم�ء  �الأر�س 
هرت�شل للعمل �لزر�عي �شدر عن �إمي�نه 
�ل�شعوب  يف  �ليهود  �ندم�ج  مبق�ومة 

�الأخرى لتهجريهم �إىل فل�شطني.
و�لتخ�ش�س يف  �لعمل  �إىل  �ليهود  توجه 
من  ب�لعديد  دفع  مم�  �مل�يل،  �حلقل 
�إىل  �أوروب�  يف  و�ل�شي��شيني  �ملفكرين 
�ليهود  �إله  هي  �لبور�شة  »�إن  �العتق�د: 

ومعبدهم«.
�لبور�شة  على  �ل�شيطرة  لهم  وجلبت 
�لنفوذ  من  �ملزيد  �لف�ح�س  و�لرب� 

و�لرث�ء و�ملزيد من �لعد�ء.
ك�رل  ومنهم  �ملفكرين  من  �لعديد  �أكد 
�ليهودية«  »�مل�ش�ألة  كت�به  يف  م�ك�س 
هي  �ليهودي  ثق�فة  �إن   1844 ع�م 
م�ش�حله، و�أن �لرب� هي �لثق�فة �لع�ملية 
لليهودي و�أن �مل�ل هو �الإله �لدنيوي له، 
وقوميته  �حلقيقي،  �إلهه  و�ل�شريفة هي 
�ليهودي  ويوؤمن  �لت�جر،  قومية  هي 
وتر�جع  �القت�ش�دي  �الإن�ش�ن  بتقدم 
�لنوع �الإن�ش�ين، ويف�شل �أن ميلك �لدني� 
خري�ً له من �الآخرة، الأنه يرف�س �الآخرة 

ومفهوم �لع�مل �الآخر.
�جنلز  فريدري�س  �لفيل�شوف  و�ش�وى 
�ليهودية  و�أ�شبحت  ب�مل�ل.  �ليهود 

مر�دفة لكلمة �ل�شوؤون �مل�لية.
برلني  �لبور�شة يف  �ليهود على  و�شيطر 
�لكبرية  �الأوروبية  �ملدن  �أهم  ويف 
يف  �لبور�شة  على  �ليوم  وي�شيطرون 

نيويورك.
�أدى �لتو�شع يف �ل�شن�عة و�قت�ش�د �ل�شوق 
يف �لقرن �لت��شع ع�رش �إىل �شعود مك�نة 
�لتج�رية  �ملهن  م�ر�شو�  �لذين  �ليهود 
و�الأعم�ل �مل�رشفية و�ل�شح�فة و�لن�رش 
و�لطب و�ملح�م�ة و�ملو�شيقى و�لغن�ء.

ج�ء �مله�جرون �ليهود من بلد�ن �أوروب� 
�ل�رشقية �إىل �أمل�ني�، وك�نو� من �لفقر�ء 
و�ملعدمني، و�ت�شفو� ب�لقذ�رة و�لتخلف 
�الندم�ج  وعدم  و�النعز�ل  �لثق�يف 
�أمل�ني�  �إىل  تدفقهم  و�أدى  وب�لفيتو. 
�لت��شع  �لقرن  من  �الأخري  �لعقد  يف 
فيه�.  �ليهود  مع�د�ة  ت�ش�عد  �إىل  ع�رش 
عن��رش  �الأمل�ن  �لعن�رشيون  و�عتربهم 
��شتفز�ز�ً  و�شكلو�  فيه�.  مرغوب  غري 
�ملدن  يف  �ل�شعبية  �الأو�ش�ط  يف  د�ئم�ً 

�الأمل�نية.
و�لتلمودية  �لتور�تية  �لتع�ليم  و�أدت 
و�لغ�س  للكذب  �ليهود  و�حرت�ف 
�لرب�  ومز�ولة  �مل�ل  وحب  و�خلد�ع 
لل�شعوب  وكر�هيتهم  و�لف�ش�د  و�لر�شوة 
�إىل ت�ش�عد كر�هيتهم يف  �ليهودية  غري 

�الأو�ش�ط �ل�شعبية يف �أمل�ني�.
وك�نت �ملجموع�ت �الأمل�نية �لتي لي�س 
�أو  �جتم�عية  �أو  �قت�ش�دية  م�شلحة  له� 
�شي��شية يف تلك �لفرتة، و�لتي تعمل على 
ومك�نته�  �متي�ز�ته�  على  �ملح�فظة 
�الإقط�ع  وب�لتحديد  �الجتم�عية 
مع�د�ة  بت�شعيد  �ل�شغرية  و�لربجو�زية 

�لغرب�ء و�ليهود ب�شكل خ��س كغرب�ء.

ن�سوء م�سطلح الال�سامية

من  ب�لرغم  �لال�ش�مية  م�شطلح  ظهر 

عدم دقته مع ظهور �ل�شهيونية كحركة 
تز�من  �أي  منظمة،  ع�ملية  �شي��شية 
�لعن�رشية  �حلرك�ت  ظهور  مع  تقريب�ً 
وهم�  �أوروب�  يف  �ل�شهيونية  ظهور  ومع 

وجه�ن لعملة و�حدة وهي �لعن�رشية.
و�ل�شهيونية  �ش�مية  �لال  �حلرك�ت  �إن 
و�لن�زية حرك�ت �أوروبية �لفكر و�الأ�شل 
و�ملن�ش�أ و�لرتبة، وتخدم هدف�ً م�شرتك�ً 
وعزلهم  �ليهود  �ندم�ج  مع�ر�شة  وهو 
فيتو  و�إق�مة  فل�شطني  �إىل  وترحيلهم 
و�أد�ة  ثكنة  �شكل  على  كبري  يهودي 
�لع�ملية  �ل�شهيونية  يد  يف  ع�شكرية 
�لرثو�ت  لنهب  �ال�شتعم�رية  و�لدول 
و�الإ�شالم  �لعروبة  وحم�ربة  �لعربية 
و�لتخلف يف  �لتجزئة  على  و�ملح�فظة 
�لعربي وتهويد فل�شطني و�إق�مة  �لوطن 
�إ�رش�ئيل �لعظمى �القت�ش�دية من خالل 

م�رشوع �ل�رشق �الأو�شط �جلديد.
و�ل�شهيونية و�حلرك�ت  �لال�ش�مية  منت 
وتطور  بنمو  �الأخرى  �لعن�رشية 
نت�ج  من  وهي  و�ال�شتعم�ر،  �لربجو�زية 
على  �لق�ئمة  �الأوروبية  �ملجتمع�ت 
و�لعن�رشية  و�ال�شطه�د  �ال�شتغالل 
�ش�عدت  �لتي  ف�لعو�مل  و�ال�شتعم�ر. 
نف�س  هي  �ش�مية  �لال  ظهور  على 
ظهور  على  �ش�عدت  �لتي  �لعو�مل 

�ل�شهيونية وبقية �حلرك�ت �لعن�رشية.
من  يوم  �ل�شهيونية يف  تعمل  مل  ولذلك 
بل  �لال�ش�مية،  �حلرك�ت  �شد  �الأي�م 

ك�نت تتع�ون معه� وت�شتغل نت�ئجه�.
من  و�ل�شهيونية  �لال�ش�مية  وتنطلق 
بحب  �أجنبي  عن�رش  �ليهود  �أن  �عتب�ر 

مق�ومة �ندم�جه ودفعه �إىل �لهجرة.
�أهد�ف  �لال�ش�مية  �حلرك�ت  وتخدم 
جو�ً  تخلق  الأنه�  �ل�شهيونية،  �حلركة 
ملنع  �ليهود  فقر�ء  لدى  �لرعب  من 
مت�م�ً  وتهجريهم  وعزلهم  �ندم�جهم 
مل  لذلك  �ل�شهيونية.  �حلركة  ك�أهد�ف 
�الأي�م �شد  �ل�شهيونية يف يوم من  تقف 
تن�شق  ك�نت  بل  �لال�ش�مية  �حلرك�ت 

وتتع�ون معه�.
يزعم �ل�شه�ينة �أن �لال�ش�مية �أبدية و�أن 
�ليهود  على  �لب�رشي  �حلقد  هو  �شببه� 
�لال�ش�مية  �إن  وذك�ئهم.  تفوقهم  ب�شبب 
�أبدية، وال ترتبط برغبة  لي�شت ظ�هرة 
تقود  و�إمن�  �ليهود  مع�د�ة  يف  �ل�شعوب 
وج�شع  و�لتلمودية  �لتور�تية  �لتع�ليم 
»�إ�رش�ئيل«  ومم�ر�ش�ت  �مل�دي  �ليهود 
�إىل  و�أك�ذيبه�  و�إره�به�  و�أطم�عه� 
و�لت�رشف�ت  �ملو�قف  هذه  �نتق�د 
�ملب�دئ  الأب�شط  �ملخ�لفة  و�ل�شف�ت 

�الإن�ش�نية و�لق�نونية.
الإجب�ر  �لال�ش�مية  �ل�شه�ينة  وي�شتغل 
�حلركة  حول  �اللتف�ف  �ليهود 
�لوحيد  �حلل  ب�عتب�ره�  �ل�شهيونية 
ح�شب  �ال�شطه�د  من  الإنق�ذهم 
و�ل�شهيونية  »�إ�رش�ئيل«  وتوجه  زعمه�. 

�لع�ملية و�حلرك�ت �لعن�رشية يف �أوروب� 
من  �ل�ش�ميني  �لعرب  �شد  �لال�ش�مية 

م�شلمني وم�شيحيني و�شد �مل�شلمني.
وكر�هية  �لال�ش�مية  ب�أيدية  �لزعم  �إن 
�أ�ش��س  ال  زعم  لليهود  �لع�مل  �شعوب 
به،  �العتق�د  يجوز  وال  �ل�شحة  من  له 
�ليهود  و�شع  يجوز  ال  �لوقت  وبنف�س 
وفوق  �لدويل،  �لق�نون  فوق  و�إ�رش�ئيل 
خ��س  وب�شكل  و�مل�شلمني  �لعرب 
�شد  ف�ل�رش�ع  �لفل�شطيني.  �ل�شعب 
�ل�شهيونية  �شد  �رش�ع  �لال�ش�مية 
�لعن�رشية.  �حلرك�ت  وبقية  و�لن�زية 
�لعن�رشي  وجوده�  �ل�شهيونية  وحتقق 
�لال�ش�مية  بو��شطة  و�ال�شتعم�ري 
و�لدول �ال�شتعم�رية و�ليهودية �لع�ملية 

و�لكي�ن �ل�شهيوين.
�أن  �آرنْت  حن�  �ليهودية  �لك�تبة  وتوؤكد 
نظرية �أيدية �لعد�ء لل�ش�مية تربر وجود 
ك�ن  »ف�إْن  وتقول:  �لال�ش�مية  �حلرك�ت 
وم�  ك�ن  �الإن�ش�ين  �جلن�س  �أن  �شحيح�ً 
طو�ل  �ليهود  قتل  على  م�رش�ً  يز�ل 
يعني  فذلك  ع�م،  �ألفي  عن  يزيد  م� 
وب�رشي  طبيعي،  عمل  �ليهود  قتل  �أن 
من  مربرة  �ليهود  كر�هية  و�أن  �أي�ش�ً، 
�حلجج«)2(.  تقدمي  �إىل  ح�جة  دون 
�شن�عة  كت�ب  موؤلف  فنكل�شت�ين  ويقول 
مذهبية  ��شتِغلْت  »لقد  �لهولوكو�شت: 
بكر�هية  �لق�ئلة  �جل�مدة  �لهولوكو�شت 
�رشورة  لتربير  لليهود،  �الأبدية  �الأغي�ر 
�لعد�ء  ولتف�شري  يهودية  دولة  وجود 
�ليهودية  ف�لدولة  الإ�رش�ئيل.  �ملوجه 
�مللج�أ  هي  �ملذهبية  هذه  مبقت�شى 
لال�ش�مية  �لت�يل  �لتفجري  �أم�م  �لوحيد 

�الإجر�مية«)3(.
�إىل  �ليهود  �الأمل�ين من هجرة  �ملوقف 

�أمل�ني�
يف  �ليهود  حول  �ملن�ق�ش�ت  و�ش�رت 

�أمل�ني� يف ثالثة �جت�ه�ت:
�الأغر�ب  هوؤالء  �أن  �عتقد  �الأول: 
و�شلو� ب�رشعة �إىل �لرف�هية عن طريق 

�أ�ش�ليبهم غري �ل�رشعية.
�لث�ين: �عتقد �أن هوؤالء �الأج�نب ثقيلي 
و�لف�ش�د  �لر�شوة  ��شتخدمو�  �لدم 

للو�شول �إىل �لنفوذ.
�لث�لث: �عتربهم جو��شي�س على �أمل�ني� 
يف �حلرب، حيث لعبو� دور�ً يف �إ�شع�ف 
�لقت�ل  جبه�ت  على  �الأمل�ين  �جلي�س 
و��شتغاللهم  �ملتخ�ذلة  مبو�قفهم 
و�الجتم�عية  �القت�ش�دية  لالأو�ش�ع 
�لتي �شببته� �حلرب، ورفعهم لالأ�شع�ر، 
�ملر�بي  �ليهودي  �لعد�ء جت�ه  و�شعدو� 

و�مل�شتِغل.
و�أخذت بع�س �الأو�ش�ط �الأمل�نية تخ�شى 
من هجرة ماليني �ليهود �لذين ي�شكلون 
�لغربية  �الأجنبية  مف�هيمهم  خالل  من 
وحبهم �ملخيف للم�ل وتع�طيهم ب�لرب� 
خطر�ً  و�خلد�ع  للكذب  و��شتخد�مهم 

عليهم  و�جتم�عي�ً  و�قت�ش�دي�ً  ثق�في�ً 
وعلى �أمل�ني�.

و�ل�شهيونية  �لال�ش�مية  وتنمو  تتغذى 
من  �الأخرى  �لعن�رشية  و�حلرك�ت 
نت�ج  من  وهي  و�ال�شتعم�ر،  �لربجو�زية 
على  �لق�ئمة  �الأوروبية  �ملجتمع�ت 

�ال�شتغالل و�ال�شطه�د و�لعن�رشية.
برلني  يف  �جل�معي  �الأ�شت�ذ  و�شع 
 1880 ع�م  تر�يت�شكة  فون  ه�يرني�س 
هجرة  من  حمذر�ً  »�لال�ش�مية«،  �أ�ش�س 
�أن  ومعلن�ً  �أمل�ني�،  �إىل  رو�شي�  يهود 
ال  �أمل�ني�  يف  غريب  عن�رش  �ليهود 
�حلي�ة  يف  �الندم�ج  ي�شتطيع  وال  يريد 
�لع�م  نف�س  يف  وت�أ�ش�شت  �الأمل�نية. 
مدينتي  يف  �الأوىل  �لال�ش�ميني  ع�شبة 
دري�شون وبرلني. و��شتنتج يف تلك �لفرتة 
�لفيل�شوف �الأمل�ين �رتور �شوبنه�ور »�أن 

�ليهود �أ�ش�تذة كب�ر يف فن �لكذب«.
قّدم �لال�ش�ميون يف ع�م 1881 عري�شة 
 )300( حتمل  ب�شم�رك  �مل�شت�ش�ر  �إىل 
�الأمل�نية  �حلكومة  تط�لب  توقيع  �ألف 
مبنع �ليهود من دخول �أمل�ني� و�إبع�دهم 
ع�م  يف  و�نعقد  �لدولة.  وظ�ئف  عن 
يف  �ش�ميني  لال  �لع�م  �ملوؤمتر   1882
يف  و�شدر  وهنغ�ري�.  و�لنم�ش�  �أمل�ني� 

�أمل�ني� كت�ب بعنو�ن:
ملوؤلفه  ع�رش«  �لت��شع  �لقرن  »�أ�ش�س 
�شّور  ت�ش�مربلني  هو�شتون  �لربيط�ين 
بني  �رش�ع  �أنه  على  �ملدينة  ت�ريخ  فيه 
�ليهود  و�ل�ش�ميني  �ل�شديقني  �الآريني، 

�الأ�رش�ر.
يوجني  �الأمل�ين  �لفيل�شوف  و�أ�شدر 
»�إن  فيه  ق�ل  كت�ب�ً   1886 ع�م  ديرينغ 
عن��رش  �أ�شو�أ  هو  �ليهودي  �لعن�رش 
على  �لت�شلط  هدفه  �ل�ش�مي،  �لعرق 

�لع�مل و��شتعب�د �ل�شعوب �الأخرى«.
متكنت �حلركة �لال�ش�مية يف �أمل�ني� من 
�أخذت  حيث   ،1923 ع�م  نف�شه�  تنظيم 
�لبط�لة و�أزمة �ل�شكن تتع�ظم يف �ملدن 
وت�ش�عد  �لت�شخم  و�رتفع  �الأمل�نية 
برلني  لل�رشطة يف  وثبت  لليهود.  �لعد�ء 
�لتج�رة  �ليهود مي�ر�شون  من  �لكثري  �أن 
يف  �الأ�رش�ر  �أحلق  مم�  �ل�رشعية،  غري 
�حلي�ة �القت�ش�دية.ور�جت جت�رة �ل�شوق 
و�الحتي�ل  و�لن�شب  و�لرب�  �ل�شود�ء 
و�لتهريب. وهكذ� ق�دت ت�رشف�ت يهود 
�إذك�ء نري�ن مع�د�ة  �أوروب� �ل�رشقية �إىل 
تق�بل  مل  �لتي  )�لال�ش�مية(  �ليهود 

مبع�ر�شة تذكر يف �أمل�ني�.
مدينتي  يف  �لال�ش�مية  وت�ش�عدت 
�الأو�ش�ع  تردي  ب�شبب  ونورنبريغ  برلني 
وق�مت  �ملدينتني.  يف  �القت�ش�دية 
بني  جد�ً  وثيقة  عالق�ت  �لوقت  بنف�س 
تلك  �ش�ميني.و�أدت  و�لال  �ل�شه�ينة 
�الأفك�ر و�ملوؤلف�ت و�حلرك�ت �إىل بلورة 
وللعن�رشية  لال�ش�مية  �لنظرية  �الأ�ش�س 

�الأمل�نية وعن�رشية �ل�شهيونية.

يتبع
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رو�سيا

7 مر�سحني يزاحمون "القي�سر" يف ال�سباق اإىل الكرملني 

م�سر

اقت�ساديون يقيمون اأداء ال�سي�سي يف وليته الأوىل
يف الوقت الذي ي�سعى فيه الرئي�س 
امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي، للفوز 
بفرتة رئا�سية ثانية يف االنتخابات 
يظل   ،2018 مار�س  يف  املقررة 
امللف االقت�سادي ال�سغل ال�ساغل 
للمواطنني وقبل اإجراء االنتخابات 
ال�سي�سي  فيها  ينجح  اأن  املتوقع 
الوحيد،  مناف�سة  عن  كبري  بفارق 
خرباء  اأراء  م�سطفى،  مو�سى 
خالل  االقت�سادي  الو�سع  لتقييم 
وبداأ حكم  لل�سي�سي  االأوىل  الوالية 
ملدة   ،2014 جوان   8 يف  ال�سي�سي 
ال�ساحق  فوزه  بعد  �سنوات،  اأربع 
الي�ساري  االأوحد،  مناف�سه  على 

حمدين �سباحي.

اقرتا�ض وت�سخم

االأكادميي امل�رصي جمال �سحات، 
حكم  من  االأوىل  الفرتة  اأن  يرى 
تزايدا  �سهدت  ال�سي�سي  الرئي�س 
اخلارجي،  االقرتا�س  يف  كبريا 
�سلبية"  "تداعيات  من  له  مبا 
وارتفع الدين اخلارجي مل�رص من 
باملائة(   15.1( دوالر  مليار   46
يف  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من 
دوالر  مليار   79 اإىل   ،2014 جوان 

)33.6 باملائة( من الناجت املحلي 
االإجمايل يف نهاية جوان 2017.

من  الفرد  ن�سيب  متو�سط  وقفز 
من  امل�رصي  اخلارجي  الدين 
 ،2014 جوان  يف  دوالرات   506
 .2017 جوان  يف  دوالرا   812 اإىل 
اإىل   ، حديثه  يف  �سحات  واأ�سار 
االقت�سادية خالل  "ال�سيا�سات  اأن 
الرتفاع  اأدت  املا�سية،  ال�سنوات 
معدل الت�سخم اإىل م�ستويات غري 
وخالل  عقود"  خالل  م�سبوقة 
رفعت  لل�سي�سي،  االأوىل  الوالية 
احلكومة امل�رصية اأ�سعار الكهرباء 
والوقود ثالث مرات، باالإ�سافة اإىل 
مرتو  ركوب  وتذكرة  ال�رصب  مياه 
ولدى  اأخرى  وخدمات  االأنفاق 
معدل  بلغ  احلكم،  ال�سي�سي  توىل 
 8.2 االإجمايل  ال�سنوي  الت�سخم 
باملائة يف جوان 2014، و�سعد اإىل 
 ،2017 جويلية  يف  باملائة   34.2
وبداأ بعدها م�سرية الرتاجع لي�سل 
اإىل 22.3 باملائة يف نهاية 2017. 

ولدى و�سول ال�سي�سي �سدة احلكم، 
الدوالر  �رصاء  �رصف  �سعر  كان 
يعادل 7.31 جنيها، وارتفع اإىل نحو 
للبنك  وفقا  حاليا،  جنيها   17.63
املركزي امل�رصي "�سحات"، قال 

االأوىل  الوالية  خالل  ال�سي�سي  اإن 
فرتك  االأولويات..  عن  "ابتعد 
خم�سة اآالف م�سنع مغلقة الأ�سباب 

خمتلفة".
ويف 8 جانفي 2018، اأكد ال�سي�سي، 
املتعرثة  امل�سانع  اهتمامه مبلف 
امل�سانع  م�ساعدة  على  والعمل 

املتوقفة لتعود للعمل واالإنتاج. 

اإ�سالح اقت�سادي

احتاد  ورئي�س  االقت�سادي  اخلبري 
امل�ستثمرين العرب، ال�سفري جمال 
بيومي )م�رصي( يرى، اأن "الرئي�س 
ال�سي�سي اأقدم على تطبيق برنامج 
تاأخر  الذي  االقت�سادي،  االإ�سالح 
اأ�ساف  طويلة"بيومي  ل�سنوات 
امل�رصي،  الرئي�س  اأن  لالأنا�سول 
"اتخذ خطوات اقت�سادية �سحية، 
�سعر  وحترير  الدعم،  خف�س  عرب 
االقت�ساد  لو�سع  العملة،  �رصف 

امل�رصي على م�سار م�ستدام".
احلكومة  "تاأخر  بيومي  وانتقد 
برنامج  كل  تطبيق  يف  والرتدد 
االإ�سالح االقت�سادي، مثل خف�س 
الكهرباء  اأو  البرتولية  املواد  دعم 
اأن  اإىل  بيومي  واأ�سار  وغريها" 

اأدى  االقت�سادي  االإ�سالح  برنامج 
معدل  مثل  موؤ�رصات  حت�سن  اإىل 
وعجز  البطالة،  وتراجع  النمو 
تدفقات  وزياد  التجاري  امليزان 
االحتياطي  وارتفاع  ال�سياحة 
بجامعة  االقت�ساد  ا�ستاذ  االأجنبي 
كمال  )�سمال(  اال�سكندرية 
النمو  معدل  اأن  يرى  الو�سال، 
على  يعتمد  يزال  "ما  االقت�سادي 
وتذهب  م�ستدامة،  غري  م�سادر 

الثمار اإىل رجال االأعمال".
واأ�ساف يف حديث ، اأن ال تغيريات 
االقت�ساد،  هيكل  يف  جوهرية 
خالل حكم ال�سي�سي عما كان عليه 

قبل ثورة 25 جانفي 2011.
حلكم  االأول  املايل  العام  وخالل 
ارتفع   ،2015/2014 ال�سي�سي 
 4.4 اإىل  اقت�ساد  منو  معدل 
باملائة ثم تراجع اإىل 4.3 باملائة 
باملائة   4.2 و   ،2016/2015 يف 
م�رص  وت�ستهدف   2017/2016 يف 
رفع معدل منو االقت�ساد اإىل 5.5 
باملائة خالل العام املايل اجلاري 
م�رصوع  يف  باملائة   4.6 مقابل 

املوازنة العامة. 
وقبل قدوم ال�سي�سي، �سجل اقت�ساد 
يف  باملائة   2.2 منو  معدل  م�رص 

و2.1   2014/2013 املايل  العام 
ال�سابق  املايل  العام  يف  باملائة 
م�رص  املايل يف  العام  ويبداأ  عليه 
جوان  نهاية  حتى  جويلية  مطلع 
لقانون  وفقا  التايل،  العام  من 
املوازنة العامة وانتقد الو�سال يف 
حديثه اعتماد االقت�ساد امل�رصي 
خالل الوالية االأوىل لل�سي�سي على 
واخلارجية  املحلية  اال�ستدانة 
اأن  لدرجة  املوازنة،  عجز  ل�سد 
ح�سيلة ال�رصائب ال تكفي خلدمة 
العام  الدين  العام.وارتفع  الدين 
املحلي مب�رص اإىل 3.160 تريليون 
جنيه )179 مليار دوالر( مبا يعادل 

91.1 باملائة من الناجت املحلي يف 
جوان2017، مقابل 1.816 تريليون 
مبا  دوالر(  مليارات   103( جنيه 
جوان  يف  باملائة   85.3 يعادل 
م�رص  اأن  الو�سال  ويعترب   2014
"غرقت يف الديون، حيث تقرت�س 
اأق�ساط  ل�سداد  جديدة  ديونا 
ويرى  القدمية"  الديون  وفوائد 
االحتياطي  ارتفاع  اأن  الو�سال 
االأجنبي من 16.6 مليار دوالر يف 
يف  دوالر  مليار   38.2 اإىل  جوان 
جانفي 2017 " جمرد اإجناز وهمي 
الأنه احتياطي قائم على القرو�س 

ولي�س عوائد اإنتاج حقيقية".

املر�سحني  عن  ملحة  يلي  وفيما 
الثمانية: 

بوتني  فالدميري   1-

الرئا�سة  عاما(   65( بوتني  توىل 
متتاليتني، مدة كل منهما  لفرتتني 
حتى   2000 )من  �سنوات  اأربع 
عدد  على  قيود  وب�سببب   )2008
الد�ستور  يف  الرئا�سة  تويل  فرتات 
احلكومة،  بوتني  تراأ�س  الرو�سي، 
مدة  منذ  رفيقه  من�سبه  وتوىل 
وقبل  مدفيديف  دميرتي  طويلة، 
يف  الرئا�سة  مدفيديف  يرتك  اأن 
جمددا  املجال  ليف�سح   2012
تعديالت  اأقر  بوتني،  عودة  اأمام 
�سنوات  عدد  لتمديد  د�ستورية 
 6 اإىل  الواحدة  الرئا�سية  الوالية 
االنتخابات  يف  فوزه  حالة  ،ويف 
�ساحب  بوتني  �سي�سبح  القادمة 
تاريخ  يف  رئا�سية  مدة  اأطول 
�ستالني  جوزيف  عهد  منذ  رو�سيا 
اأكرث من  ال�سوفيتي  االحتاد  )حكم 
قادرا  بوتني  يكون  ولن  عقدين( 
النتخابات  جمددا  الرت�سح  على 
الذي  القانوين  احلد  ب�سبب   2024
من  اأكرث  الرئا�سة  تويل  مينع 
من  العديد  لكن  متتاليتني  مرتني 
يوا�سل  اأن  يتوقعون  املراقبني 
يف  االأعلى  الدور  لعب  بوتني، 

ال�سيا�سة الرو�سية. 

�سوبت�ساك  ك�سينيا   2-

 36( تلفزيونية  برامج  مقدمة 
اأنها  على  نف�سها  وتقدم  عاما(، 
اأتعبتهم  الذين  للناخبني  خيار 
رئا�سة بوتني ومناف�سيه املاألوفني، 
وترغب يف تنفيذ تغيريات ليربالية 
�سوبت�ساك، ابنة عمدة مدينة �سان 
الراحل،  االإ�سالحي  بطر�سربج 
واأن  �سبق  �سوبت�ساك،  اأناتويل 
الكرملني،  �سيا�سات  هاجمت 
النقد  كبري  حلد  جتنبت  اأنها  اإال 
ويعتقد  لبوتني  ال�سخ�سي 
�سوبت�ساك  م�ساركة  اأن  املراقبون 
الرئا�سي �ست�ساعد فى  ال�سباق  يف 
جانب  من  "الالمباالة"  مكافحة 
ي�سوتون  ال  الذين  الناخبني  بع�س 
يعتقدون  كما  االنتخابات  يف 
يف  امل�ساركة  معدل  �ستزيد  اأنها 
بوتني  فوز  ليبدو  االنتخابات، 

املحتمل اأكرث اإثارة لالإعجاب. 
�سابقا  نفت  �سوبت�ساك  اأن  وي�سار 

مزاعم تواطوؤها مع الكرملني. 

غرودينني  بافيل   -  3

 57( ال�سيوعي  احلزب  مر�سح 
ويفخر  مليونري،  م�ستثمر  عاما(، 
العقيدة  ويرف�س  برثوته  علنا 
عام  حتى  االأ�سا�سية  ال�سيوعية 
يف  ع�سوا  غرودينني  كان   ،2010
)رو�سيا  الرئي�سي  الكرملني  حزب 

املتحدة(، وانتقد �رصاحة النظام 
احلايل،  واالقت�سادي  ال�سيا�سي 
وقد  بوتني  انتقاد  جتنب  لكنه 
قبل  من  حماولة  تر�سيحه  اعترُب 
احلزب  �سعبية  لتو�سيع  ال�سيوعيني 
امل�سنني  الناخبني  اإطار  خارج 
لالحتاد  احلنني  يجذبهم  الذين 

ال�سوفيتي. 

فالدميري   -  4
زيرينوف�سكي 

احلزب  زعيم  زيرينوف�سكي 
القومي  الدميقراطي  الليرباىل 
بنى  الذي  عاما(،   71( املتطرف 
اخلا�سة  ت�رصيحاته  من  �سمعته 
املرة  وهذه  االأجانب  بكراهية 
فيها  يرت�سح  التي  ال�ساد�سة  هي 
اأن  حني  ويف  الرئي�س  ملن�سب 
اهتمام  جذب  قد  زيرينوف�سكي 
بخطاباته  القوميني  الناخبني 
ال�سعبوية النارية، اإال اأنه اأيد بثبات 
ب�سكل  الربملان  يف  وحزبه  بوتني 
الكرملني  رغبات  مع  دائم متا�سيا 
من  باملائة   6 على  وح�سل 
الرئا�سة  انتخابات  يف  االأ�سوات 

التي جرت عام 2012. 

غريغوري   -  5
يافلين�سكي 

خبري اقت�سادي ليربايل )65 عاما(، 
خا�س االنتخابات اأمام بوتني عام 
 6 حوايل  على  وح�سل   ،2000

باملائة من اأ�سوات الناخبني. 
ب�سيا�سات  يافلين�سكي  ندد 
كثري  يف  بوتني  وانتقد  الكرملني، 
املزيد  اإىل  ودعا  االأحيان،  من 
ودورة  ال�سيا�سية  احلريات  من 
قاعدة  ليربالية  اأكرث  اقت�سادية 
وتعتمد  ن�سبيا،  قليلة  تعترب  دعمه 
ممن  الليرباليني  الناخبني  على 
هم يف منت�سف العمر وكبار ال�سن 
الرو�سية  املدن  يف  الليرباليني 

الكبرية. 

- بوري�ض تيتوف   6

اأمني  عاما(،   57( تيتوف  يخو�س 
املظامل التجارية لبوتني، انتخابات 
وير�سحه  االأوىل،  للمرة  الرئا�سة 
املوؤيد  )النمو(  "رو�ست"  حزب 
للعمل وقبل اأن ي�سبح مدافعا عن 
تيتوف  كان  التجارية،  االأعمال 
جمال  يف  وعمل  ناجحا  مهنيا 
وقد  واالأ�سمدة  الكيميائية  املواد 
االنتخابية على وعود  ركز جهوده 

بخلق بيئة عمل اأكرث تالوؤما. 

بابورين  - �سريجي   7

عاما(   59( القانوين  اخلبري  لعب 
ال�سعب"،  عموم  "احتاد  مر�سح 

الرو�سية  بال�سيا�سة  بارزا  دورا 
تفكك  وعار�س  الت�سعينيات،  يف 
 1991 عام  ال�سوفياتي  االحتاد 
قادة  من  واحدا  اأ�سبح  ،بابورين، 
مترد الربملان �سد الرئي�س االأ�سبق 
وتوىل   1993 عام  يلت�سني  بوري�س 
كما  الربملان،  يف  منا�سب  عدة 
الدوما  جمل�س  لرئي�س  نائبا  عمل 
يف  الربملان(  يف  ال�سفلى  )الغرفة 
االأوىل  االأعوام  وحتى  الت�سعينات، 
بابورين  وترك  الثانية  االألفية  من 
ال�سيا�سة عام 2007، وتوىل رئا�سة 

اإحدى اجلامعات يف مو�سكو. 

�سوراكني  -8 مك�سيم 

عاما(   39( �سوراكني  تر�سح 
حزب  عن  الرئا�سة،  النتخابات 
يحاول  الذي  رو�سيا"  "�سيوعيو 
بديال  اأنه  على  نف�سه  ت�سوير 
الرئي�سي  ال�سيوعي  للحزب 

واأدار  مهند�سا،  عمل  ،�سوراكني 
عام  ،ويف  �سغرية  كمبيوتر  �رصكة 
حاكم  ملن�سب  تر�سح   ،2014
وح�سل  نوفغورود،  نيجني  منطقة 
على حوايل 2 باملائة من االأ�سوات 
،جدير بالذكر اأن جميع املر�سحني 
النتخابات الرئا�سة يتبعون الأحزاب 
عدا الرئي�س بوتني، فقد اأعلن عن 
االنتخابات  �سباق  خو�س  قراره 
،كما  م�ستقل  كمر�سح  الرئا�سية 
اأمله  عن  نف�سه،  الوقت  يف  اأعرب 
االأحزاب  من  وا�سع  دعم  نيل  يف 
االأ�سهر  مدى  وعلى  واملواطنني. 
كثرية  ت�ساوؤالت  اأثريت  االأخرية، 
�سيخو�س  بوتني  كان  اإذا  ما  حول 
�سباق االنتخابات كمر�سح م�ستقل 
املوحدة"  "رو�سيا  حزب  عن  اأم 
احلزب  تاأييد  ن�سبة  وتقل  احلاكم 
عن بوتني كثريا، الرتباط االأول يف 
االأحوال  "تدهور  بـ  الرو�س  اأذهان 

االقت�سادية وا�ست�رصاء الف�ساد".

اأعلنت جلنة النتخابات املركزية الرو�سية، اخلمي�ض، ا�ستكمال ت�سجيل املر�سحني يف النتخابات الرئا�سية، املقرر اإجراوؤها يف 18 مار�ض املقبل يف هذا 
ال�سباق، �سيناف�ض �سبعة مر�سحني، الرئي�ض احلايل فالدميري بوتني، امللقب بالقي�سر، والذي ي�سعى اإىل الفوز بولية رئا�سية رابعة ،وت�سري ا�ستطالعات 

للراأي اأجريت موؤخرا، متتع بوتني بتاأييد بني 60 و70 باملائة من الناخبني. 



رو�سيا  يف  تظهر  �أن  �ملقرر  من 
مناذج معدلة لأحد �أقوى �لأ�سلحة 
�ل�سو�ريخ  ر�جمة  وهي  �ملوجودة 

.1- TOS لثقيلة�
�لأملانية  �سترين  جملة  وذكرت 
�لنموذج  قريبا  �ستنتج  رو�سيا  �أن 
�لفتاك،  �ل�سالح  �ملجدد من هذ� 
على  �سريكب  �لذي   2-  TOS

و�سيجري   »Armata« من�سة 
كذلك ن�سب �ملنظومة على عربة 
�رسعة  لزيادة  بعجالت  مدرعة 

حتركها.
و�أكدت �ملجلة �لأملانية على عدم 
لقاذفة  نظري  �أو  مثيل  �أي  وجود 
�للهب �لرو�سية �ملذكورة، و�أ�سارت 
�لأجنبية  �لوحيدة  �لدولة  �أن  �إىل 

�لتي ت�ستخدمها هي �سوريا، حيث 
بنجاح  �ل�سوري  �جلي�ش  ي�ستعملها 

�سد �جلماعات �لإرهابية.
 TOS منظومة  خ�سائ�ش  وبني 
 30 وجود  �إىل  �سترين  �أ�سارت   ،1-
�سو�ريخ  منها  تنطلق  �أ�سطو�نة 
 Thermobaric بروؤو�ش فر�غية
�لهدف  �إ�سابتها  لدى  تولد  �لتي 

موجة �نفجارية هائلة، تفرغ �لهو�ء 
يجعل  مبا  �سقوطها،  موقع  من 
من  �خل�سم  فر�ر  �مل�ستحيل  من 
�للجوء  �ملوت �ملحتوم حتى عند 
حتت  �ملختلفة  �لتح�سينات  �إىل  
�لفريدة  �خل�سائ�ش  وبني  �لأر�ش 
تطهري  ي�ستطيع  �أنه  �ل�سالح  لهذ� 

حقول �لألغام.

دويلالأحد  11 فيفري 2018 املوافـق   لـ23 جمادى الأول  1439ه 11
وزير اخلارجية الليبي

 مل �ألتِق �أ�شخا�شا ينتحلون �شفة دبلوما�شيني ت�شاديني!
نفى وزير اخلارجية الليبي باحلكومة املوؤقتة حممد الدايري لقاءه باأ�شخا�ص ينتحلون �شفة دبلوما�شيني ت�شاديني وقال الدايري، 

اأم�ص اجلمعة، يف ت�شريح لوكالة »�شبوتنيك« الرو�شية: »مل األتِق باأي دبلوما�شي من دولة ت�شاد، ول علم يل باخلرب«.
يف  �لأمنية  �ل�سلطات  و�ألقت 
�أ�سخا�ش  على  �لقب�ش  ليبيا، 
�سفة  ينتحلون  ت�ساد،  دولة  من 
�لت�سادية  بال�سفارة  دبلوما�سيني 
هوؤلء  �أن  �إىل  م�سرية  ليبيا،  يف 
مكلفني  ب�سفتهم  بالوزير  �لتقو� 
من دولتهم بافتتاح �لقن�سلية من 
جهته، �أو�سح رئي�ش مركز �رسطة 
�لبي�ساء، 35 كم جنوب �أجد�بيا، 
�لفاخري  حممد  �ملالزم 
�لو�سط«  »بو�بة  ل�سحيفة 
على  �لقب�ش  »مت  �أن:  �لليبية 
�أ�سخا�ش   3 من  مكونة  ع�سابة 
�لت�سادية،  �جلن�سية  حاملي  من 

دبلوما�سيني  �سفة  ينتحلون 
بال�سفارة �لت�سادية يف ليبيا«و�أكد 
�أ�سخا�ش   6« �أن:  �لفاخري على 
�سفة  يحمل  بينهم من  ت�ساديني 
�إثبات  ببطاقات  وقن�سل  �سفري 
مزورة،  و�أور�ق  مزيفة  �سخ�سية 
حممد  �خلارجية  وزير  �لتقو� 
�أنف�سهم  له  وقدمو�  �لد�يري، 
من  مكلفون  باأنهم  و�أبلغوه 
لدولة  قن�سلية  بافتتاح  دولتهم 
�رسق  �لبي�ساء  مدينة  يف  ت�ساد 

�لبالد«.
و�أ�سار �إىل �أن: »�لد�يري، تو��سل 
من  للتاأكد  �لت�سادية،  �لدولة  مع 

وكان  �لأ�سخا�ش،  هوؤلء  هوية 
�لرد �أن �حلكومة مل تقم بتكليف 
يف  قن�سلية  بفتح  بالدها  �سفري 
�لبالد،  �رسق  �لبي�ساء  مدينة 
ل�سفارة  �أ�سا�سا  وجود  ل  حيث 
و�إمنا  حاليا،  ليبيا  يف  ت�سادية 
يوجد قن�سل يف �لعا�سمة �لليبية 
»مديرية  �أن:  طر�بل�ش«و�أو�سح 
تلقت  �لبي�ساء  مدينة  �أمن 
ب�ساأن  �لد�خلية  من  تعليمات 
مد�همة منزل �لت�ساديني �ل�ستة، 
يعرثو�  مل  �لأمن  رجال  �أن  غري 
عليهم، ثم تبني �أنهم غادرو� �إىل 

مدينة �أجد�بيا«.

��شتقالة م�شوؤولة رفيعة يف وز�رة 
�لعدل �لأمريكية

يف  �لثالثة  �مل�سوؤولة  قّدمت 
ر��سل  �لأمريكية،  �لعدل  وز�رة 
من�سبها  من  ��ستقالتها  بر�ند، 
توليها  من  فقط  �أ�سهر   9 بعد 
�أعلنت  ما  بح�سب  من�سبها، 
يف  �جلمعة  �أم�ش  يوم  �لوز�رة 
بيان �لرئي�ش �لأمريكي، دونالد 
ب�ساأن  �لتحقيق  تر�مبرت�مب: 

رو�سيا »عار على �أمريكا«
وزير  عن  �لوز�رة  بيان  ونقل 
 « قوله:  �سي�سنز  جف  �لعدل 
�لوز�رة  يف  �جلميع  �أن  �أعلم 
نهنئها  لكننا  �سيفتقدونها 
يف  �جلديدة  �لفر�سة  لهذه 
�سدور  �خلا�ش«وقبل  �لقطاع 
�سحيفة  كانت  �لوز�رة،  بيان 
�أن  �أوردت  قد  تاميز  نيويورك 
�ستعمل  و�أنها  ��ستقالت،  بر�ند 

وتاأتي  �خلا�ش  �لقطاع  يف 
�ملتخ�س�سة  بر�ند  ��ستقالة 
يف  �لقومي،  �لأمن  قانون  يف 
فيه  تتو��سل  �لذي  �لوقت 
�لرئي�ش  جانب  من  �لنتقاد�ت 
تر�مب،  دونالد  �لأمريكي 
للمحقق  وبرملانيني جمهوريني 
�ملكلف  مولر،  روبرت  �خلا�ش 
بالتحقيق يف تو�طوؤ حمتمل بني 
فريق �حلملة �لنتخابية لرت�مب 
�لنتخابات  خالل  ورو�سيا 
وكان   2016 �لعام  �لرئا�سية 
�ملعار�سة  يف  �مل�سوؤولون 
حذرو�  قد  �لدميوقر�طية 
�مل�سوؤولني  �إقالة  من  تر�مب 
حول  �لتحقيق  يف  �لرئي�سيني 
�لتدخل �لرو�سي يف �لنتخابات 

�لرئا�سية �لأمريكية.

للتن�شل من ن�شر مذكرة الدميقراطيني حول »التحقيق الرو�شي«

�شوريا ت�شقط طائرة F16 �إ�شر�ئيلية و »تل �أبيب« ت�شتنفر

تر�مب يتذرع بالأمن �لقومي 

ما �ل�شالح �جلهنمي �لرو�شي �مل�شتخدم يف �جلي�ش �ل�شوري؟

�سباح  �لإ�رس�ئيلي  �جلي�ش  �أكد 
�سقوط   )2-10( �ل�سبت  �ليوم 
طائرة حربية �إ�رس�ئيلية من طر�ز 
من  �أطلقت  نري�ن  بو��سطة   F16
تبنى  فيما  �ل�سورية،  �لأر��سي 
�إ�سقاط  �ل�سوري  �جلو  �سالح 
يف  كانت  �إنها  قال  �لتي  �لطائرة 
�ملنطقة  على  عدو�نية  مهمة 

�لو�سطى ب�سوريا.
بيان  يف  �لحتالل  جي�ش  و�دعى 

له جناة �لطياريْن �للذين كانا على 
قالت م�سادر  فيما  �لطائرة،  منت 
�لطيارين  �إن  �إ�رس�ئيلية  �إعالمية 
و�إن  بحيفا،  م�ست�سفى  �إىل  نقال 
و�لآخر  خطرية  �أحدهما  حالة 

طفيفة.
فقد  �لعربي؛  �لإعالم  وح�سب 
�لطائرة يف منطقة  �سقط حطام 
وحيفا  عمرو  �سفا  بني  هادوف 
�إنه  �لإ�رس�ئيلي  �جلي�ش  وقال 

�سمال  يف  �جلو  �سالح  ��ستنفر 
�لعملية،  بعد  �ملحتلة  فل�سطني 
جل�سة  �ستعقد  �لأركان  هيئة  و�أن 
و�أن  �ملوقف،  لتقييم  عاجلة 
مناق�سات  �سيجري جولة  نتنياهو 
�أمنية و��ستنفر �جلي�ش �لإ�رس�ئيلي 
�ل�سمالية،  فل�سطني  حدود  على 
بدوؤو�  �مل�ستوطنني  �أن  نقل  فيما 
تطور  خ�سية  �ملنطقة  باإخالء 

�لأحد�ث.

�مليادين  قناة  نقلت  �ل�سياق،  ويف 
�أن  �سوري  ع�سكري  م�سدر  عن 
��ستهدفت  �ل�سورية  �لدفاعات 
حربية  طائرة  من  �أكرث  و�أ�سابت 
�إ�رس�ئيلية كانت تنفذ عدو�نا على 
مو�قع ع�سكرية يف حميط دم�سق 
بعد  دقائق  �لعملية  هذه  وجاءت 
�دعاء �جلي�ش �لإ�رس�ئيلي �إ�سقاط 
�سمال  فوق  طيار  دون  طائرة 

فل�سطني �ملحتلة.

دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ش  تذرع 
�لقومي،  �لأمن  ب�سماعة  تر�مب، 
�لدميوقر�طيني  ملنع ن�رس مذكرة 
»بالتحقيق  ي�سمى  ما  حول 
من  ر�سالة  من  وذلك  �لرو�سي«، 
�ملخابر�ت  جلنة  �إىل  حماميه 

مبجل�ش �لنو�ب.
حمامي  ماكغو�ن،  دونالد  و�عترب 
جلنة  �إىل  ر�سالته  يف  تر�مب 
ملجل�ش  �لتابعة  �ل�ستخبار�ت 
ل  �لرئي�ش  �أن  �لأمريكي:  �لنو�ب 
ي�ستطيع ن�رس مذكرة �لدميقر�طيني 
ب�ساأن �لتحقيقات �ملتعلقة بتدخل 
�لأمريكية،  �لنتخابات  يف  رو�سيا 

لأ�سباب تتعلق بالأمن �لقومي.
�إىل  �لرئي�ش  مييل  »بينما  وقال: 
�ملوؤرخة  �ملذكرة  عن  �لك�سف 
حتتوي  �أنها  �إل  فرب�ير،   5 بتاريخ 
�ل�سفحات  من  �لعديد  على 
�حل�سا�سة و�حل�سا�سة للغاية، لذلك 
�لآن«و�أو�سح  ذلك  فعل  ميكنه  ل 

�ملحامي �أنه على �أ�سا�ش تو�سيات 
على  �طلعت  �لتي  �لعدل،  وز�رة 
�لرئي�ش  فاإن  �ملذكرة،  هذه 
»ميكن  حمتوياتها  ن�رس  �أن  يعتقد 
لالأمن  كبرية  خماوف  تخلق  �أن 

�لوطني و�إنفاذ �لقانون«.
»نظر�  قائال:  �ملحامي  وتابع 
يف  بال�سفافية  �جلمهور  لهتمام 
�أمر  �لعادية،  غري  �لظروف  هذه 
�لعدل  وز�رة  موظفي  �لرئي�ش 
بتقدمي �مل�ساعدة �لتقنية لأع�ساء 
�للجنة )يف �ل�ستخبار�ت( يف حال 
�لنظر يف مذكرة  �إعادة  رغبو� يف 
5 فرب�ير ل�ستبعاد �ملخاطر �لتي 
�لوز�رة«و�أملحت �لر�سالة  حددتها 
م�ستعدة  �لإد�رة  �أن  �إىل  �أي�سا 
للمذكرة  جديدة  �سيغة  يف  للنظر 
وقدم  �ملحتمل  ن�رسها  �أجل  من 
يف  �لكونغر�ش  يف  �جلمهوريون 
ما  حول  مذكرة  �سابق،  وقت 
ي�سمى »بالتحقيق �لرو�سي«، حيث 

�نتقدو� ب�سدة �آلية �سنع �لقر�ر يف 
�لتحقيقات  ومكتب  �لعدل  وز�رة 
على  �لوثيقة  وتقول  �لفدر�يل. 
كان  �ملكتب  �إن  �خل�سو�ش،  وجه 
م�ست�سار  بيدج،  كارتر  ير�قب 
ملف  �أ�سا�ش  على  تر�مب،  حملة 
توؤكده  ل  �لذي  �لفا�سح  �لأخري 
�إىل  وبالإ�سافة  �ل�ستخبار�ت. 
مكتب  موظفي  �أن  لوحظ  ذلك، 
»�أظهرو�  �لفدر�يل  �لتحقيقات 
حتيز� و��سحا« فيما يتعلق برت�مب 
�لرئا�سية  �ملر�سحة  ودعمو� 

�ملناف�سة هيالري كلينتون.
طالب  ذلك،  على  ورد� 
مذكرتهم  بن�رس  �لدميقر�طيون 
زعيم  وو�سف  �خلا�سة.  
�لدميقر�طيني يف جمل�ش �ل�سيوخ، 
ت�سارلز �سومر، �لأمر باأنه »م�ساألة 
�أن  ينبغي  لأنه  �أ�سا�سية«،  عد�لة 
�لفر�سة  �لأمريكي  لل�سعب  تتاح 
�لآخر  �لطرف  �آر�ء  لالطالع على 

��ستخال�ش  �أجل  من  �لنقا�ش  يف 
و�عترب  �خلا�سة  ��ستنتاجاته 
جلنة  يف  �لبارز  �لدميقر�طي 
ملجل�ش  �لتابعة  �ل�ستخبار�ت، 
ن�رس  �أن  �سيف،  �آدم  �لنو�ب، 
�غتيال  »جرمية  ي�سكل  �لوثيقة 
�لتحقيقات  ملكتب  �سيا�سي« 
بن�رس  تر�مب  ووعد  �لفدر�يل 
عاد  لكنه  �لدميقر�طيني،  مذكرة 
وتذرع بالأمن �لقومي للتن�سل من 

ذلك!.
�لتدخل  يف  �لتحقيق  ويجرى 
بالنتخابات  لرو�سيا  �ملزعوم 
�ملزعومة  و�لرو�بط  �لأمريكية 
قبل  من  ورو�سيا،  تر�مب  بني 
�مل�ستقل،  �خلا�ش  �ملدعي 
قبل  من  وكذلك  مولر،  روبرت 
�لكونغر�ش �لأمريكي، على �لرغم 
من نفي �لبيت �لأبي�ش و�لكرملني 
جملة  وتكر�ر�  مر�ر�  �لأمر  هذ� 

وتف�سيال.



عودة حمرز 
ت�صنع احلدث

�سيتي  لي�سرت  نادي  �أكد 
�لقدم،  لكرة  �الجنليزي 
�جلز�ئري  العبه  عودة 
بعد  حمرز،  ريا�ض 
ب�سبب  �لتمرد  من  فرتة 
�لرحيل  من  حرمانه 
يف  �لفريق،  �سفوف  عن 
�ل�ستوية  �النتقاالت  فرتة 

�ملا�سية.
حمرز  ريا�ض  وغاب 
تدريبات  عن  عاما(   26(
لي�سرت،  »ثعالب«  فريق 
�جلولتني  مبار�تي  وعن 
�حتجاجا  �ملا�سيتني 
ناديه  �إمتام  عدم  على 
�إىل  �نتقاله  �سفقة 
مان�س�سرت �سيتي، يف فرتة 
�لتي  �ل�ستوية،  �النتقاالت 
�أ�سد �ل�ستار عليها يف 31 

جانفي.
 Sky« �سبكة  و�أ�سارت 
لي�سرت  �أن  �إىل   »Sports
مالية  غر�مة  فر�ض 
يورو،  مليون   273 بقيمة 
�جلز�ئري  �لالعب  على 

ب�سبب غيابه �ملتكرر.
�سيتي  لي�سرت  و�أ�سدر 
موقعه  عرب  ر�سميا  بيانا 
فيه  �أكد  �اللكرتوين، 
ب�سكل  �الأزمة  �إنتهاء 
مع  حمرز  وتركيز  نهائي 

�لفريق.
»ريا�ض  �لبيان:  يف  وجاء 
موؤثر�  عن�رص�  �سيظل 
�ملدرب  بت�سكيل  جد� 
مع  وي�سعى  بويل  كلود 
�ملزيد  لتحقيق  زمالئه 
مع  �لنجاحات  من 

لي�سرت«.
 ، حمرز،  ريا�ض  وعاد 
تدريبات  �إىل  جديد  من 
�ملنتظر  ومن  �لفريق، 
مان�س�سرت  �أمام  يلعب  �أن 
وذلك   ، بالذ�ت،  �سيتي، 
�لـ  �سمن مباريات �جلولة 
27، من �لدوري �الإجنليزي 

�ملمتاز لكرة �لقدم.
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هازارد يوجه ر�صالة م�صفرة لزيدان

رونالدو

 �صاأ�صعى اإىل حت�صني م�صتواي وحتقيق اإجنازات جديدة

�لنجم  عن  زيد�ن  وحتدث 
�لبلجيكي يف عام 2015، قائال: 
هو  هاز�رد،  باإدين  معجب  »�أنا 
�لالعب  هذ�  لدي،  �ملف�سل 
يلعب،  عندما  �سيء  كل  يقدم 
�لنا�ض عن  ن�ساأل  �أن  علينا  لكن 
ر�أيهم بهذ� �لالعب، �أنا معجب 

به، هذه �لنقطة �الأهم«.
�إيدين هاز�رد، يف مقابلة  وقال 
مع �سحيفة »ماركا« �الإ�سبانية، 
بعد ثالث �سنو�ت من ت�رصيحات 
زيد�ن: »�أتذكر عندما �أ�ساد بي 
منذ عدة �سنو�ت، هذ� فخر يل، 
�ل�سغر.  منذ  قدوتي  كان  الأنه 
هو �الآن مدرب الأحد �أكرب �أندية 
ولكني  باإ�سادته،  �سعيد  �لعامل، 

لن �أتوقف و�أريد مو��سلة �لعمل 
و�لتح�سن �أكرث«.

وب�ساأن �سائعات �ن�سمامه لريال 
قال  �ملقبل،  �ملو�سم  مدريد 
�أن  هاز�رد مبت�سما: »هل ميكن 
�أتخيل �النتقال �إىل فريق حقق 
يف  �أوروبا  �أبطال  دوري  لقب 
مرتني متتاليتني من �ملمكن �أن 
�أنت ال  �لقدم  كرة  يتحقق؟. يف 
تعرف �أبد� ما ميكن �أن يحدث. 
ت�سيل�سي،  العب  �الآن  �أنا  لكن 
م�ساعدة  على  فقط  وتركيزي 

هذ� �لفريق من �أجل �لفوز«.
وحتدث هاز�رد خالل �ملقابلة، 
يف  بر�سلونة  مو�جهة  عن 
�لت�سامبيونز ليغ، قائال: »بالفعل 

جيدة  حالة  يف  �الآن  بر�سلونة 
جد� ومل يخ�رص يف �لليغا، بينما 

نحن نعي�ض �أوقاتا ع�سيبة«.
كرة  »لكن  هاز�رد:  و�أ�ساف 
مفاجاآت،  د�ئما  بها  �لقدم 
�أننا  �أعتقد  لهذ� �ل�سبب نحبها، 
بر�سلونة،  هزمية  على  قادرون 
لو قدمنا �أف�سل ما لدينا ولعبنا 

كفريق و�حد«.
وب�ساأن فريق بر�سلونة من دون 
هاز�رد:  قال  نيمار،  �لرب�زيلي 
بالتاأكيد  مي�سي،  حاليا  »لديهم 
ولكن  �أخر،  هو العب من عامل 
العب  على  �لرتكيز  �خلطاأ  من 
بالفريق  يتعلق  �الأمر  و�حد، 

ككل«.

اأعرتف البلجيكي، اإيدين هازارد، جنم ت�سيل�سي الإجنليزي، باأن الفرن�سي 
زين الدين زيدان كان مثله الأعلى منذ �سغره، واعرتف ب�سعوبة 

مواجهة بر�سلونة يف الدور ثمن النهائي لدوري اأبطال اأوروبا.

كري�ستيانو  �لربتغايل  قال 
ريال  العب  رونالدو 
لكرة  �الإ�سباين  مدريد 
�سيحاول  �إنه  �لقدم، 
�لفني  م�ستو�ه  حت�سني 
�لفرتة  خالل  و�لبدين 
�ملقبلة، وحتقيق �إجناز�ت 
جديدة ت�ساف �إىل ر�سيده 

»جي  ملجلة  ت�رصيح  ويف 
�الأربعاء،  �الإيطالية،  كيو« 
عاما(،   33( رونالدو  �أكد 
كبري�  طموحا  »�أمتلك 
�مل�ستوى  فاأنا على  جد�، 
�أف�سل  �أعي�ض  �ل�سخ�سي 
حيث  حياتي،  حلظات 

عائلتي تكرب«.

حققت  »لقد  و�أ�ساف 
و�إجناز�ت  �ألقاب  عدة 
�الأخريين،  �لعامني  خالل 
حت�سني  �إىل  و�أ�سعى 
�ل�سنو�ت  خالل  م�ستو�ي 
رونالدو  �ملقبلة«و�ختتم 
»مل  بالقول  ت�رصيحاته 
�لقيام  بو�سعي  يعد 

حني  �أفعله  كنت  مبا 
من  �لع�رصين  يف  كنت 
رونالدو  عمري«و�سجل 
�حلايل  �ملو�سم  خالل 
خمتلف  يف  هدفا   20
 4 و�سنع  �مل�سابقات، 
مبار�ة   27 خالل  �أخرى 

خا�سها مع ريال مدريد.

هل فقدت مالعبنا حقا نكهة 
الفرجة الكروية

للمالعب  معرفتنا  خالل  من 
�جلميل،  �لزمن  �أمي  �لوطنية 
بالرتبة  مفرو�سة  كانت  عندما 
فاإن  �خل�سبية،  و�ملدرجات 
على  مفتوحة  �ملالعب  �أبو�ب 
�أو  حر��سة  ودون  م�رص�عيها 
�لفرجة  كانت  حيث  توجيه، 
ح�سور  قبل  �ساعة   48 تنطلق 
من  مدينة  �إىل  �ملناف�سني 
فاجلماهري  �جلز�ئرية،  �ملدن 
روحا  وت�ستعد  لها  حت�رص 
من  �لفرجة  وبلو�زم  وج�سد� 
تعرب  والفتات  ومز�مري  طبول 
زمان  �جلماهري  عن مدى حب 
يف  وفريقها  �مل�ستديرة  للكرة 
كان  �لذهبية، حيث  �لفرتة  تلك 
كل  من  ياأتون  �لذين  �الأن�سار 
يوؤمون �ملالعب  و�سوب  حدب 
بني  ما  �ملباريات  �نطالق  قبل 
��ستعد�د�  �ساعة   12 �إىل   10 �لــ 
�للذين  �لفريقني  ال�ستقبال 
�ليوم  �أما  حو�ر�،  �سين�سطان 
يقال  بطولة  يف  دخلنا  ونحن 
ودخلت  �حرت�فية  �أنها  عنها 
مل  �لتنازيل،  �لعد  مرحلة 
�لكايف  بالقدر  جماهري  ن�سجل 
�لتي  �لفرق  حجم  وح�سب 
ماديا  بالكبرية  نف�سها  ت�سمي 
�ل�سنو�ت  عك�ض  وجماهرييا 
�لفرق  كانت  �أين  �ملا�سية، 
توؤم  �جلماهري  فكانت  �لهاوية، 
زر�فات �جتاه �ملالعب، وحتى 
بكرة  عن  تنفذ  �لدخول  تذ�كر 
يعني  هل  �ملبار�ة،  يوم  �أبيها 
لذة  فقدت  �جلماهري  �أن  هذ� 
�أن  �أو  و�ملنا�رصة،  �مل�ساهدة 
هو  �لهزيل  �لالعبني  مردود 
من  �جلماهري  هروب  �سبب 
�لطيور  تهرب  كما  �ملدرجات، 
تعود  وال  خمتلفة  �جتاهات  يف 
ف�سل  يف  �إىل  �أع�سا�سها  �إىل 
�رص�عات  هناك  �أم  �ل�ستاء، 
م�سفرة  بر�سالة  بعثت  د�خلية 
عن  تعز  كي  �جلماهري  �إىل 
بد�أ  مر�ض  هناك  �أم  �حل�سور 
ينخر ج�سم �لفرق وبد�أ ي�رصب 
و�لدليل  ��ستقر�رها،  عمق  يف 
يف  �لبطولة  تقدمت  كلما 
م�سو�رها �إىل وبد�أت �حل�سابات 
و�لعد �لتنازيل وتبد�أ �خلالفات 

تغيري  �إىل  �إ�سافة  وهناك،  هنا 
�سيئا  �أ�سبح  �لذي  �ملدربني 
مما  �لفرق،  بع�ض  لدى  طبيعيا 
�الحرت�فية  �لبطولة  �أن  يعني 
�حلروف  على  �لنقاط  ت�سع  لن 
تبعد  �ل�سلبية  �الأمور  كل  الأن 
�لفريق  على  وتعود  �جلماهري 
بال�سلب و�إ�سعاف نتائجه وبعث 
و�لدليل  �سفوفه،  يف  �ل�سك 
�لذي  �ملو�سم  هذ�  يف  موجود 
بد�أت تظهر فيه بع�ض �مل�ساكل 
ق�سد  و�لبيزنطية  �لهام�سية 
ت�سمن  ال  و�لني  �النتباه  جلب 
دفع  مما  جوع،  من  تغني  وال 
باجلماهري �إىل هجرة �ملالعب 
كالطيور �لتي تبحث عن �لدفء، 
نتائج  تدهور  �إىل  �أدى  هذ�  كل 
�ال�ستقر�ر  وقلة  �لفرق  بع�ض 
�لفنية،  �لعار�سة  م�ستوى  على 
ونحن يف عهد �الحرت�ف �لذي 
جاء لر�ض �ل�سفوف وبعث �لكرة 
�جلز�ئرية من جديد حتى تكون 
نر�ه يف  ما  لالآخرين.لكن  مثاال 
يف  �ل�سك  بعث  مالعبنا  بع�ض 
قلوب �جلماهري، وهذ� ما دفع 
�لرغبة  وعدم  �لهجر�ن  �إىل 
الأن  �ملدرجات،  يف  للح�سور 
ومل  ناألفها  مل  �لتظاهرة  هذه 
�أين  زمان  �أيام  عليها  نتعود 
نهاية  ينتظر  �ملنا�رص  كان 
حل�سور  كبري  ب�سغف  �الأ�سبوع 
�ليوم  عك�ض  ما،  مبار�ة  وروؤية 
فالالعب ال يقدم ما هو منتظر 
منه �إال �إذ� كان د�فئا من جميع 
�جلهات، ولذلك فكرتنا �حلالية 
�الحرت�ف،  منظومة  دخلت 
بالعودة  �جلماهري  تطالب  فهي 
�لفرجة  الأن  �ملالعب  �إىل 
�لد�فئ  باجلمهور  �إىل  تتم  ال 
يف  �حل�سا�ض  �لذوق  و�ساحب 
�ليوم  العبو�  وهل  �ملنا�رصة، 
قادرون على �إعادة فرجة زمان 
�لتي  �للم�سات �ل�سحرية  و�إبر�م 
دون  زمان  جنوم  ي�سنعها  كان 
كثريون  الأنهم  �الأ�سماء  ذكر 
و�لتقدير،  �لثناء  وي�ستحقون 
مالعبنا  الأن  �لفرجة  فلننتظر 
فقدت بنتها يا جيل �ليوم.       
بقلم فوؤاد بن طالب
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بعد تاألق رائد القبة فوق ميدانه 

جماهد يثمن جمهودات الالعبني وي�ضر على موا�ضلة امل�ضوار ب�ضالم
ا�ضتطاع رائد القبة اأن يخرج ظافرا بالزاد كامال فوق ميدانه، حيث حقق فوزا عري�ضا اأمام مولودية العلمة  
ورفع ر�ضيده من النقاط اإىل 20 نقطة واخلروج من عنق الزجاجة يف مباراة كانت جميلة من حيث الأداء 

والت�ضويق وما قدمه الفريقني من مل�ضات كروية تفاعل معها اأن�ضار الرائد.

فوؤاد بن طالب

نبيل  نوه  ال�صدد  هذا  ويف 
جماهد مدرب الرائد يف لقائه 
بذلها  التي  باملجهودات  معنا 
نتيجة  و�صف  حيث  الالعبون 
الكبري،  بالنجاح  لهدف  هدفني 
كانت  املباراة  اأن  من  بالرغم 
املناف�س  ا�صتماتة  اأمام  �صعبة 
نتيجة  حتقيق  على  واإ�رصاره 
مر�صية يعود بها اإىل العلمة وقال 
حمدثنا لقراء الو�صط اإن الفوز 

لالعبني  حمفز  نقاط  بثالث 
بكل  البطولة  م�صوار  ملوا�صلة 
�صت�صمح  اأنها  جانب  اإىل  ثقة 
و�صط  يف  الثقة  وبعث  بتعزيز 
من  حذر  ولكن  املجموعة، 
الدخول  مغبة  من  اأخرى  جهة 
بطولة  لأن  الغرور  متاهات  يف 
م�صوارها  لزال  الثاين  الق�صم 
على  املحافظة  ويجب  طويل 
والن�صجام  الديناميكية  نف�س 
الأرجل  وو�صع  قادم  هو  ملا 
الفوز  اأن  واأ�صاف  الأر�س  على 

كان مهما وجاء يف وقته ويجب 
القادمة  املباراة  يف  ا�صتثماره 
�صعادته  عن  جماهد  واأعرب 
يف  للعب  الفريق  عودة  بعد 
اأمر  وهذا  بلحداد  ملعب 
اإيجابي ومهم للفريق والأن�صار 
القبة  ملعب  يف  تواجدنا  لأن 
يف  الأهم  حتقيق  يف  �صي�صاهم 
اللقاءات القادمة، وكما تعلمون 
اأكرث  اأو  �صنة  لعب  الرائد  فاإن 
خارج القواعد واليوم يعود اإىل 
القبة  ملعب  وهو  الأ�صلي  بيته 

معنويات  من  �صريفع  الذي 
على  وامل�صوؤولني  الالعبني 
اأن  هو  فقط  بقي  وما  ال�صواء، 
جدية  باأكرث  نعمل  واأن  نغرت  ل 
من  العديد  حل�صد  وواقعية 
مراقبة  يف  نبقى  حتى  النقاط 
هو  ما  على  والبحث  ال�صباق 
الفريق  لنجاح  واأح�صن  اأف�صل 
حتقيق  على  قادر  هو  الذي 
البقاء  و�صمان  جيدة  نتائج 
هو  وهذا  املحرتف  الثاين  يف 

هدفنا لهذا املو�صم.        
قبل مواجهة " املوب" الو�ضيف

اجلراد" يبعث حلم ال�ضعود جمددا 
وبوغرارة يحذر من الغرور 

ر�صده  بوعريريج  برج  اهلي  رفع 
يف  ال34  النقطة  اىل  النقاط  من 
الرتتيب  �صلم  يف  الرابعة  املرتبة 
والنتيجة  بالداء  تغلبه  بعد  العام 
وهران  جمعية  ال�صيف  على 
بثنائية نظيفة من توقيع متو�صط 
زيادة  حمزة  الدفاعي  امليدان 
بر�صم  وذلك  جزاء  ركلتي  من 
الرابطة  عمر  من  ال19  اجلولة 
الثانية املحرتفة ، وبات ا�صحاب 
على  وال�صود  ال�صفر  اللونني 
�صاحبي  من  وحيد  نقطة  بعد 
بكل  المر  ويتعلق  الثاين  املركز 
ومولودية  �صكيكدة  �صبيبة  من 
بجاية اللذان بحوزتهما 35 نقطة، 
ال�صعود  �صباق  الربايجية  ليتابع 
قرب،  عن  الكبار  حظرية  اىل 
خا�صة وان الن�صار باتوا يحلمون 
الثالث  املراتب  احدى  مبعانقة 
كل  احلايل  املو�صم  كون  الوىل 
الظروف مواتية من اجل جت�صيد 
املو�صم  بداية  امل�صطر  الهدف 

والفني  الداري  الطاقمني  بني 
لهلي برج بوعريريج، ومن جهته 
ثمن امل�صوؤول الول على العار�صة 
بوعريريج  برج  لهلي  الفنية 
النتائج  بوغرارة  اليامني  التقني 
على  الخري  والنت�صار  املحققة 
النت�صار  ان  مذكرا   ، لزمو"   "
للفريق  ا�صافية  جرعة  �صيمنح 
ملوا�صلة ال�صباق بكل ثبات وقوة، 
لدفاع  ال�صابق  املدرب  واثنى 
على  بوغرارة  اليامني  تاجنانت 
للتعليمات   وتطبيقهم  لعبيه  اداء 
الذي  الغرور  من  املتحدث  ذات 
و�صول  بعد  ا�صباله  ينتاب  قد 
داخل  انت�صارات   8 اىل  الهلي 
ن�صيان  اىل  الياهم  داعني  الديار، 
والرتكيز  وهران  جمعية  لقاء 
الرتتيب  و�صيف  مواجهة  على 
يوم اجلمعة  بجاية  العام مولودية 
املغاربية  الوحدة  مبلغب  املقبل 

ببجاية.
بالل.اأ

كازوين مولودية اجلزائر

�ضنوا�ضل التناف�س على اللقب الوطني، واالنتفا�ضة �ضتكون اليوم بالكونغو
مقابل  بهدف  فريقه  انهزام  رغم 
ل �صيء اأمام اأوملبي املدية بر�صم 
املحرتف  الأول  من   19 اجلولة 
اأم�صية  جرت  متقدمة  مباراة  يف 
اإليا�س  الإمام  مبلعب  اأم�س  اأول 
الفرن�صي  املدرب  فاإن  باملدية، 
بقوة  متفائل  كازوين  برنارد 
فريقه الذي يوجد حاليا بالكونغو 
التمهيدية  الأوىل  املباراة  لإجراء 
ظهرية اليوم من الدور الأول اأمام 
اأطوهوديو الكونغويل، وعن الأجواء 
العامة داخل بيت فريقه ا�صتعدادا 
كازوين  يتحدث  القارية  للمعركة 
يف  موؤكدا  الو�صط،  جريدة  لقراء 
على  التناف�س  �صيوا�صل  اأنه  هذا 
اأبطال  ورابطة  الوطني  اللقب 

اإفريقيا.

ماذا تقول عن انهزام 
العميد اأمام املدية يف 
مباراة كانت �ضعبة؟

ينهزم  ففريقنا مل  تعلمون،  كما   -
واليوم  متتالية،  جولت  �صت  منذ 
وهذا  املدية،  ملعب  يف  تعرث 
ولن  العامل  نهاية  لي�س  النهزام 

يوؤثر علينا.

ما هي اأ�ضباب النهزام 
يف نظرك؟

تليق  ل  امللعب  اأر�صية  اأول،   -
من  القدم  كرة  يف  مباراة  باإجراء 
الفريقني لكن هذه هي كرة  حجم 
القدم، فيها الفائز وفيها املنهزم، 
هذا  العتبار  بعني  و�صناأخذ 
الأخطاء  النهزام وت�صحيح بع�س 

الفردية واجلماعية.
ون�صاأل  اجلزائر  بطوبة  نرتك 

كازوين حول رحلة اإفريقيا؟
املدية  �صفحة  طي  من  لبد   -
ملوقعة  وذهنيا  بدنيا  ون�صتعد 

الكونغو الأحد القادم بر�صم الدور 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  من  الأول 

لالأندية البطلة.

هل اأنتم متحم�ضون 
لهذه امل�ضاركة 

القارية؟

فريق  فالعميد  طبيعي،  �صيء   -
جاهز  وهو  الكربى،  املنا�صبات 

للمعركة القارية.

هل �ضاهدمت مناف�ضكم 
اأوطوهوديو الكونغويل 

املت�ضدر لبطولة هذا 
البلد؟

اأ�رصطة  عرب  عليه  تعرفنا  لقد   -
وكبرية  �صغرية  كل  و�صجلنا  فيديو 
من  يعد  الذي  املناف�س  هذا  عن 
حيث  الكونغولية،  الفرق  اأح�صن 

ميتاز بال�رصعة واللياقة البدنية.

ماذا عن ت�ضكيلة 
العميد لهذا املوعد 

القاري؟

- فريقنا متكامل وم�صتعد لرابطة 
فنحن  ولذلك  اإفريقيا،  اأبطال 
من  هناك  اللعب  على  جمربون 
اأجل العودة بالزاد كامال واخت�صار 

الطريق ملقابلة العودة باجلزائر.

ما راأيك يف الالعب 
املايل دينق ؟

مع  يتاأقلم  وبداأ  جيد،  لعب   -
اإعطاء  قادر على  املجموعة وهو 

الإ�صافة اأكرث ملا هو قادم.

ما هي مفاتيح حوار 
الأحد القادم اأمام 

اأوطوهوديو الكونغويل 
؟

املالعب  جيدا  تعرفون  اأنتم   -

كولي�صها،  يف  يدور  وما  الإفريقية 
�صحن  على  فنحن جمربون  وعليه 
وو�صعهم  جيدا  لعبينا  بطاريات 
فاإن  ولذلك  املباراة،  اأجواء  يف 
يف  كبرية  جتربة  لها  املولودية 
يف  خوف  ول  القارية  املنا�صبات 
ح�صب  املباراة  و�صن�صري  ذلك 

ظروف الأجواء هناك.

مباذا تود اأن تختم هذا 
احلوار ؟

ثالث  على  نلعب  الآن  نحن   -
الهني،  بالأمر  لي�س  وهذا  جبهات 
املتكون  العميد  فاإن  وعليه 
جيد  م�صتوى  ذات  عنا�رص  من 
باإمكانها اأن حت�صد الألقاب وهذا 
يبق  مل  املو�صم.  هذا  هدفنا  هو 
بالكونغو  لعبونا  يكون  اأن  فقط 
اأجل  من  وبدنيا  ذهنيا  جاهزين 
الفوز  وحتقيق  التحدي  رفع 
يف  النجاح  طريق  لنا  ميهد  الذي 

املحطات القادمة.
حاوره. فوؤاد بن طالب
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يوفنتو�س يت�ضدر موؤقتًا وبوفون يحتفل باملباراة الـ500

تربع يوفنتو�س، بطل املوا�ضم ال�ضتة الأخرية، على �ضدارة الدوري الإيطايل موقتا بف�ضل فيديريكو 
اأحد  بت�ضجيله  ال�ضابق فيورنتينا  الذي حقق اجلمعة عودة موفقة اىل ملعب فريقه  برناردي�ضكي 

هديف الفوز 2-�ضفر، وذلك يف افتتاح املرحلة الرابعة والع�رشين.
ي�ضديه  اأن  مقنعا،  يكون  اأن  دون  »فيول«  �ضد  مباراته  املطلوب يف  الذي حقق  يوفنتو�س  وياأمل 
لت�ضيو الثالث خدمة كبرية عندما يلتقي نابويل ال�ضبت، لأن اأي تعرث للأخري �ضيبقي فريق املدرب 

ما�ضيميليانو اليغري يف ال�ضدارة التي يرتبع عليها حاليا بفارق نقطتني عن غرميه اجلنوبي.
وحت�رش رجال اليغري بفوزهم الثامن على التوايل باأف�ضل طريقة ملا ينتظرهم الثلثاء يف تورينو، 
عندما ي�ضت�ضيفون توتنهام الإنكليزي يف ذهاب الدور ثمن النهائي مل�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا 
اأن يحرز  الأخرية دون  الثلثة  النهائية مرتني يف املوا�ضم  ايطاليا اىل مباراتها  التي و�ضل بطل 
باأف�ضل  ال�ضابة،  من  موؤخرا  العائد  بوفون،  جانلويجي  يوفنتو�س  وقائد  حار�س  اللقب.واحتفل 
»�ضريي  م�ضريته يف  والـ631 خلل  العجوز«  »ال�ضيدة  بقمي�س  الدوري  الـ500 يف  طريقة مبباراته 
اآ«، مقرتبا خطوة ا�ضافية من الرقم القيا�ضي امل�ضجل با�ضم مدافع ميلن ال�ضابق باولو مالديني 

)647( لكنه لن يتمكن من التفوق على الأخري يف حال اعتزاله يف نهاية املو�ضم.
وكانت البداية �ضعبة على يوفنتو�س الذي احت�ضبت �ضده ركلة جزاء بعدما ارتدت الكرة من يد 
مدافعه جورجيو كييليني داخل املنطقة، لكن احلكم طلب اإعادة اللقطة عرب الفيديو ثم قرر على 

اإثرها الغاء ركلة اجلزاء و�ضط اعرتا�س من لعبي فيورنتينا )21(.
والكولومبي  ديبال  باولو  والرجنتيني  ماتويدي  بليز  الفرن�ضي  عنه  يغيب  الذي  يوفنتو�س  وعجز 
خوان كوادرادو والملاين بينيديكت هوفيدي�س ب�ضبب ال�ضابة، عن تهديد مرمى ماركو �ضبورتييلو 
الدقيقة 38 عندما  يعانده احلظ يف  لو مل  الت�ضجيل  الأقرب لفتتاح  كان  الأر�س  اأن �ضاحب  بل 
الأول  ال�ضوط  يوفنتو�س  واأنهى  الأمين  القائم  من  دياز  جيل  الربتغايل  اأطلقها  قوية  كرة  ارتدت 
الو�ضع  يتغري  املو�ضم.ومل  له هذا  اأداء هجومي  اأ�ضواأ  الثلث يف  اخل�ضبات  بني  واحدة  بت�ضديدة 
كثريا يف بداية ال�ضوط الثاين قبل اأن يهديه برناردي�ضكي هدف التقدم يف الدقيقة 56 من ركلة حرة 
خادعة نفذها من اجلهة اليمنى ملرمى الفريق الذي ن�ضاأ يف �ضفوفه منذ 2003 وبداأ معه م�ضريته 
يورو  مليون   40 مقابل  املا�ضي  ال�ضيف  تورينو  عملق  اىل  النتقال  قبل   2013 عام  الحرتافية 
وح�ضل فيورنتينا بعدها على عدد من الفر�س لإدراك التعادل، اأبرزها لفيديريكو كييزا والفرن�ضي 
البديل �ضرييل ترييو، لكن بوفون تاألق يف الدفاع عن مرماه.وترك برناردي�ضكي اأر�ضية امللعب يف 
الدقيقة 78 ل�ضالح الأوروغوياين رودريغو بنتاكور و�ضط �ضافرات اجلماهري احلا�رشة يف مدرجات 
»ارتيميو فرانكي«.وو�ضط اندفاع فيورنتينا نحو مرمى �ضيفه، ا�ضتغل الأرجنتيني غونزالو هيغواين 
امل�ضاحات لتوجيه ال�رشبة القا�ضية لأ�ضحاب الأر�س بعدما ك�رش م�ضيدة الت�ضلل اثر متريرة بينية 
من كييليني وانفرد باحلار�س قبل اأن ي�ضدد يف الزاوية الأر�ضية الي�رشى، م�ضجل هدفه الرابع ع�رش 

يف الدوري هذا املو�ضم والـ18 يف جميع امل�ضابقات.      

اإ�ضابات فريو�ضية جديدة يف الألعاب 
الأوملبية 2018

ر�ضد منظمو دورة الألعاب الأوملبية ال�ضتوية يف بيونغ ت�ضانغ بكوريا اجلنوبية 
11 اإ�ضابة جديدة بفريو�س ي�ضبب القيء والإ�ضهال، لي�ضل العدد الإجمايل اإىل 
139 حالة ومتثل حالت الإ�ضابة اجلديدة بفريو�س »نوروفريو�س«، انخفا�ضا 
الذي  اليوم  كبريا عن 42 حالة جديدة �ضجلت يوم اخلمي�س، و54 حالة يف 

�ضبقه.
وتف�ضى هذا الفريو�س خلل ال�ضتعداد ملرا�ضم الفتتاح التي اأقيمت، اأم�س 

اجلمعة، يف بيونغ ت�ضانغ، مما اأدى اإىل و�ضع حوايل 1200 رجل اأمن يف احلجر 
ال�ضحي،  ودفع املنظمني لل�ضتعانة باأفراد ع�ضكريني ليحلوا حملهم.

اإ�ضابة ريا�ضيني بالفريو�س �ضديد العدوى، واأجرب تف�ضي  وحتى الآن، مل يتم تاأكيد 
الفريو�س يف بطولة العامل لألعاب القوى يف العام املا�ضي يف لندن، متناف�ضني من عدة 

دول على عدم امل�ضاركة.
وقالت اللجنة املنظمة لدورة الألعاب الأوملبية ال�ضتوية اإن عددا من الوكالت تتعاون لكبح انت�ضار الفريو�س، حيث يتم 

اختبار نقاوة املياه وجتري عمليات تفتي�س يف املواقع واملطاعم والفنادق واأماكن اإقامة العمال.

فيفا

 امل�ضري �ضالح رابع اإفريقي ي�ضجل اأكرث من 
20 هدفا بـ »الربميرليغ«

ليفربول،  اأن امل�رشي حممد �ضلح املحرتف يف  )فيفا(،  القدم  لكرة  الدويل  اأعلن الحتاد 
الإجنليزي  بالدوري  واحد  مو�ضم  يف  اأكرث  اأو  هدفا   20 ي�ضجل  اإفريقي  لعب  رابع  بات 

)الربميرليغ(.
للفيفا  الر�ضمية  ال�ضفحة  على  تغريدة  قع ويف  مبو

فقط  لعبني   4« )تويرت(،  الجتماعي  من التوا�ضل 
اأكرث يف  اأو  20 هدفا  ت�ضجيل  ا�ضتطاعوا  اإفريقيا 

املمتاز،  الإجنليزي  الدوري  من  املو�ضم  نف�س 
اإميانويل  والتوغويل  توريه،  يايا  الإيفواري  هم 
دروغبا،  ديدييه  والإيفواري  اأديبايور، 
وامل�رشي حممد �ضلح«ويطارد �ضلح نظريه 
هاري كني مهاجم توتنهام على �ضدارة ترتيب 

»الربميرليغ«ويت�ضدر  لـ  املو�ضم احلايل  هدايف 
هدف  بفارق  هدفا   22 بر�ضيد  الرتتيب  كني 

واحد عن �ضلح.

وفاة ليام ميلر لعب مان�ض�ضرت يونايتد ال�ضابق
تويف ليام ميلر لعب منتخب اأيرلندا وفريق مان�ض�ضرت يونايتد لكرة القدم �ضابقا عن عمر 36 عاما بعد معاناة مع مر�س 
ال�رشطان.وبداأ ميلر، الذي خا�س 21 مباراة مع اأيرلندا بني عامي 2004 و2009، م�ضريته يف �ضيلتيك ال�ضكتلندي قبل 
النتقال ملان�ض�ضرت يونايتد وكان �ضيلتيك �ضمن اأندية عديدة �ضارك معها ميلر كلعب و�ضط وقال �ضيلتيك عرب تويرت 
»اجلميع يف �ضيلتيك ي�ضعرون باحلزن ل�ضماع نباأ وفاة لعب الو�ضط ال�ضابق ليام ميلر. تعازينا للعائلة والأ�ضدقاء يف هذه 
الظروف«واأنهى ميلر م�ضريته يف الوليات املتحدة يف 2016 و�ضبق له اللعب يف �ضندرلند بالدوري الجنليزي املمتاز.  

ر�ضميا.. 47 ريا�ضيا   حرموا من امل�ضاركة يف اأوملبياد 2018
اأعلن الأمني العام ملحكمة التحكيم الريا�ضية ماتيو ريب عن رف�س املحكمة طلب ال�ضتئناف الذي تقدم به 47 ريا�ضيا 
رو�ضيا مل يتم دعوتهم اإىل دورة الألعاب الأوملبية يف بيونغ ت�ضانغ وقال ريب لل�ضحفيني،: »رف�ضت الوحدة اخلا�ضة يف 
اأي�ضا طلب 15 ريا�ضيا  اإىل الأوملبياد، ورف�ضت  الذين مل يتم دعوتهم  الـ 32 ريا�ضيا،  الريا�ضية طلب  التحكيم  حمكمة 
رو�ضيا اآخرين«. من جهته، و�ضف مدرب املنتخب الرو�ضي للمتزجلني، ماركو�س كرامر، قرار حمكمة التحكيم الريا�ضية 
لي�س فقط لريا�ضيينا، بل للريا�ضة العاملية باأكملها« . ويف وقت �ضابق، رفع 32 ريا�ضيا رو�ضيا دعوى ق�ضائية �ضد اللجنة 
الدولية الأوملبية )IOC(، بعد رف�ضها م�ضاركة ريا�ضيني رو�س براأتهم حمكمة التحكيم الريا�ضية من ق�ضية املن�ضطات، 
بامل�ضاركة يف اأوملبياد 2018. وطالب الريا�ضيون اللجنة ب�رشعة ال�ضماح لهم بامل�ضاركة، وبالرتاجع عن اتخاذ قرارات 
تعتمد على معايري غري �ضفافة، قائمة على مبداأ التمييز واملواطنة، ف�ضل عن اتهامها بالتق�ضري يف تنفيذ اأحكام حمكمة 

التحكيم الريا�ضية، والإ�رشار بال�ضمعة.

احلكم حرم الفريق من هدف ثالث واحت�شب اأخر غري �شرعي لزوار

 موؤامرة �ضد م�ضتقبل املجاهدين بعني �ضالح بطلها احلكم بودة
الريا�ضي  امل�ضتقبل  مقابلة  �ضهدت 
يوم  الكهرباء  احتاد  ب�ضيفه  للمجاهدين 
بطولة  من  ال�ضاد�ضة  اجلولة  اأم�س حل�ضاب 
ال�رشيف مهزلة حتكيمية كان بطلها  الق�ضم 
حكم اللقاء بودة الذي حرم �ضاحب الأر�س 
بحجة  �رشعي  ثالث  هدف  من  واجلمهور 
من  وحرمانه  خ�ضارته  اىل  اأدى  الت�ضلل 
جماهري  �ضبت   . الثلث  املباراة  نقاط 
الريا�ضي  امل�ضتقبل  فريق  ولعبي  وادارة 
حكم  على  غ�ضبهم  جام  للمجاهدين 
اخل�ضارة  م�ضوؤولية  حملوه  الذي  املقابلة 
ميدانه  اأر�ضية  على  الفريق  تكبدها  التي 
التي  الفادحة  التحكيمية  الأخطاء  ب�ضبب 
�ضببا  –ح�ضبهم-  كانت  والتي  ارتكبها 
هدفني  مقابل  بثلثية  هزمية  يف  مبا�رشا 
ذات  ويف  الكهرباء  احتاد  املت�ضدر  اأمام 
برئا�ضة  الفريق  ادارة  طالبت  ال�ضياق 
�ضالح الزقري من جلنة الن�ضباط برابطة 
هذا  معاقبة  ب�رشورة  الولئية  مترنا�ضت 
عر�س  اللعبة  بقوانني  �رشب  الذي  احلكم 
التي  قراراته  يف  نزيها  يكن  ومل  احلائط 

كلفت فريق امل�ضتقبل الريا�ضي للمجاهدين 
خ�ضارة ثلث نقاط كانت �ضتكون مهمة يف 
ال�ضباق نحو اللقب  . وانتقد  القائمني على 
الكيل  �ضيا�ضة  املجاهدين  م�ضتقبل  نادي  
احلكام  بتعيني  تعلق  ما  �ضيما  ل  مبكيالني 
النهائية  النتائج  على  تاأثر  ما  كثريا  التي 
واللقب  ال�ضقوط  م�ضري  وحتدد  للمباريات 
الفارق  ي�ضنع  قد  فادح  حتكيمي  بخطاأ 
داربي  مباراة  اىل  وبالعودة    . النتيجة  يف 
كلية  �ضبه  �ضيطرة  �ضهدت  فقد  التديكلت 
لرفقاء املهاجم يون�س عبا�س الذين متكنوا 
منهني  منا�ضبتني  يف  الت�ضجيل  فتح  من 

ال�ضوط الأول بنتجية هدفني مقابل هدف 
بوكار  ه�ضام  املهاجمان  من  كل  �ضجلهما 
وه�ضام دقدوقة ، فيما رف�س حكم املقابلة 
هدف ثالث ل�ضحاب الديار بداعي الت�ضلل 
رغم ان الهدف كان �رشعيا ب�ضهادة اجلميع 
الثاين فقد  ال�ضوط  اأما   ، املباراة  الإ حكم 
بالأخطاء  متاأثرين  امل�ضتقبل  لعبي  دخله 
التحكيمية وهو ما اأنعك�س �ضلبا على  اأداء 
الفريق الذي تلقى هدفني يف ال�ضوط الثاين 
نتيجة  وقع  على  اجلارين  املباراة  لتنتهي 

ثلثة اأهداف لهدفني .
اأحمد باحلاج 



الثقايف يف  الذي ينظمه مركز امللك فهد  الطفل  اأفالم  �شهد مهرجان 
العا�شمة ال�شعودية الريا�ض عر�ض �شتة اأفالم عاملية، و�شط ح�شور من 

الأطفال واأ�رسهم، وذلك يف مقر املركز.
وذكرت و�شائل اإعالم �شعودية  اأن »الأفالم امل�شاركة �شمت فيلم »ت�شاريل 
من  اأف�شل«  لأحالم  »ر�شومات  وفيلم  فرن�شا،  من  البارزة«  الأ�شنان  ذو 
فل�شطني، وفيلم »مارو�شكا« من رو�شيا، وفيلم »اأف�شل �شوت يف العامل« 
من الربازيل، وفيلم »باوو« من اأملانيا، واأخرياً فيلم »�شيف ا�شتثنائي« من 

اململكة املتحدة.
الأطفال  ا�شتمتع  فيما  الثالثاء،  اأم�ض  عن  اأول  م�شاء  العرو�ض  وبداأت 
وبرج  ال�شينمائي،  املكياج  ت�شمنت،  والتي  امل�شاحبة  بالفعاليات 
واملر�شم  احلركية،  الأن�شطة  واأركان  ترفيهية،  واألعاب  الأ�شماك، 
الفعاليات  من  وعدد  ال�شغري،  املوؤلف  ودورة  التحدي  و�شالة  والتلوين، 
الفنية املنا�شبة، والتي تهدف اإىل ق�شاء الأطفال وقتاً ممتعاً وم�شاهدات 

متنوعة، وامل�شاهمة يف بناء �شخ�شية اإيجابية.
والذي  الأطفال،  ل�شينما  تاأ�شي�ض  بداية  الطفل يعد  اأفالم  فاإن مهرجان 
والتي  ال�شينما  الثقافة والإعالم يف دعم عودة  ياأتي �شمن جهود وزارة 

�شتنطلق قريباً.
م�شاهدة  يهوى  عري�ض  جمهور  رغبات  تلبية  اإىل  املهرجان  ويهدف 
الأفالم العاملية، وهذا ما �شعى له املركز من خالل توفري اأفالم منا�شبة 

ولها وجودها العاملي وباإ�رساف جلنة م�شاهدة متخ�ش�شة.
اللوائح  اإعداد  من  النتهاء  بعد  الرتاخي�ض  مبنح  البدء  املقرر  ومن 
اخلا�شة بتنظيم العرو�ض املرئية وامل�شموعة يف الأماكن العامة خالل 

مدة ل تتجاوز 90 يوماً
زيادة  اإىل  ال�شينمائي  القطاع  ت�شغيل  يوؤدي  اأن  مطلعة  م�شادر  وتوقعت 
خالل  من  القت�شادي  والتنّوع  النمو  وحتفيز  الإعالمي،  ال�شوق  حجم 
امل�شاهمة بنحو 90 مليار ريال اإىل اإجمايل الناجت املحلي، وا�شتحداث 
وظيفة  األف   130 من  اأكرث  اإىل  اإ�شافة  دائمة،  وظيفة  األف   30 من  اأكرث 

موؤقتة بحلول عام 2030.
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اأمريكيون اأحبطوا هجومًا يف فرن�سا اأبطال فيلم كلينت اإي�ستوود اجلديد
الرئي�ض  و�شف   2015 يف 
الأمريكي ال�شابق باراك اأوباما 
ثالثة اأ�شدقاء اأمريكيني، باأنهم 
اأبطال، ومنحتهم فرن�شا اأعلى 
ل�شجاعتهم  تقديراً  اأو�شمتها 
ومتكنهم من م�شلح على منت 
طريقه  يف  كان  ركاب  قطار 
الأ�شبوع  باري�ض ويف هذا  اإىل 
يف  الثالثة  الأمريكيون  يظهر 
كلينت  النجم  اإخراج  فيلم من 

اإي�شتوود عن الهجوم.
واأنتوين  �شتون  �شبن�رس  كان 
�شكارلتو�ض،  واأليك  �شادلر 
بولية  �شكرامنتو  من  وهم 
رجل  على  تغلبوا  كاليفورنيا، 
اأبي�ض  و�شالح  ببندقية  م�شلح 
على منت قطار من اأم�شرتدام 
اإىل باري�ض يف 2015 وي�شارك 
ويوؤدون  بالتمثيل  الثالثة 
يف  احلقيقية  �شخ�شياتهم 
اإىل   15:17« اجلديد  الفيلم 
بداأ عر�شه يف  الذي  باري�ض« 

اإي�شتوود  كلينت  ال�شينما  دور 
احلا�شل على جائزة الأو�شكار 
الثالثة  بالأمريكيني  التقى 
اجلوائز  لتوزيع  حفل  خالل 
فيلم  يف  ق�شتهم  تناول  وقرر 
ي�شتعني  اأن  من  وبدلً  لكنه 
ات�شل  الأدوار  لأداء  مبمثلني 
احلقيقية  الق�شة  باأبطال 

للم�شاركة يف الفيلم.
وقال �شادلر »ات�شل )اإي�شتوود( 
من  اأ�شابيع  ثالثة  قبل  بنا 
هل  ح�شناً  وقال:  الت�شوير 
باأنف�شكم؟  هذا  فعل  تودون 
الفيلم  �شيطرح  ماذا؟  فقلنا: 
ومل  اأ�شابيع  ثالثة  خالل 
التمثيل!«  يف  لدورات  نخ�شع 
تقلقوا،  لنا ل  »فقال  واأ�شاف 
للقيام  فقط  ذاهبون  نحن 
الأمر  مع  تعامل  لذا  بذلك. 
اأنف�شكم  كونوا  وتابع  بب�شاطة 
الثالثة  �شن�شور«وكان  ونحن 
اأوروبا  يف  عطلة  يق�شون 

من  طريقهم  ويف   2015 عام 
على  باري�ض  اإىل  اأم�شرتدام 
منت القطار عندما فتح م�شلح 
الركاب  على  النار  مت�شدد 
لأن  �شعادته  عن  �شتون  وعرب 

اآخرين  اأي�شاً  يكرم  الفيلم 
خالل  باإيجابية  ت�رسفوا 
الفيلم  يف  وي�شارك  الواقعة. 
الذين  الركاب  من  العديد 
كانوا بالفعل على منت القطار 

»يتم  �شتون:  وقال   2015 يف 
ت�شوير الق�شة كثرياً على اأننا 
الذين حتركوا.  الوحيدين  كنا 
فعلوا  ما  على  تكرميهم  اإن 
لأنه  رائع  اأمر  الطريقة  بهذه 

لكننا  ذلك  فعل  اأردنا  لطاملا 
مل نعلم كيف«.

ت�شوير  اإن  �شكارلتو�ض  وقال 
طي  على  »�شاعدنا  الفيلم 
�شفحة يف حياتنا وتخطيها«.

حممد رم�سان ي�سع  �سناع »ن�سر 
ال�سعيد« يف اأزمة

باولي�ستا.. معر�ض مو�سيقي
 وفني دائم بالربازيل

يا�رس  امل�رسي،  املخرج  يواجه 
م�شل�شله  يف  كربى  اأزمة  �شامي، 
اجلديد »ن�رس ال�شعيد«، الذي يقوم 
رم�شان،  حممد  مواطنه  ببطولته 
واملقرر عر�شه يف رم�شان املقبل 
ونك�شف تفا�شيل الأزمة التي تلقي 
الكوالي�ض،  داخل  حالياً  بظاللها 
حممد  ت�شوير  عدم  يف  وتكمن 
منذ  واحد  م�شهد  �شوى  رم�شان 
اأ�شابيع،   3 قبل  الت�شوير  انطالق 
مداهمته  م�شهد  عن  عبارة  وكان 
وزوجته  رجب  �شيد  الفنان  ملنزل 
�شابط  لدور  جت�شيده  بحكم  دينا 
�رسطة، حيث يعاين الفنان ال�شاب 
من �شيق الوقت، نظراً لأدائه فرتة 

اخلدمة الع�شكرية.

ال�شعيد«  »ن�رس  خمرج  وا�شطر 
منزل  ديكور  ت�شوير  ل�شتكمال 
�شيد رجب مبنطقة العبور، والذي 
اأخرى  م�شاهد  اأي  يت�شمن  ل 
يف  غيابه  ت�شبب  حيث  لرم�شان، 
درة،  التون�شية  الفنانة  بدء  عدم 
الآن،  حتى  م�شاهدها  ت�شوير 
نظراً لأن اأغلبها يجمعها مع بطل 
م�شتمرة  الأزمة  زالت  وما  العمل، 

ويبحث �شناعها عن خمرج لها.
وي�شارك يف بطولة »ن�رس ال�شعيد« 
ريا�ض،  عايدة  خطاب،  �شلوى 
عز  حممد  اأحمد،  بن  عائ�شة 
تاأليف  من  النجوم،  من  وكوكبة 

حممد عبد املعطي.

و�شط  باولي�شتا  �شارع  يتحول 
اإىل  الربازيلية  باولو  �شاو  مدينة 
حيث  والرتفيه،  للفرجة  م�رسح 
ي�شاهدوا  كي  للنا�ض  مق�شدا  بات 
بعيدا  املختلفة  الفنية  العرو�ض 
عن �شغوط احلياة واأزماتها وعلى 
يتزين  كيلومرتات  ثالثة  امتداد 
املواهب  مبئات  املدينة  و�شط 
والأفكار التي ي�شتعر�شها اأ�شحابها 

ال�شياح  فيهم  مبن  الزوار،  اأمام 
يتوافدون على هذا املكان  الذين 
من  فنونا  املبدعون  وي�شتعر�ض 
الغناء والرق�ض التي تدخل البهجة 
وهو  امل�شاهدين،  قلوب  على 
مبثابة  باولي�شتا  �شارع  جعل  ما 
العام  مدار  على  مفتوح  مهرجان 
والفنون  الثقافات  فيه  تتمازج 

واللغات.

عر�ض 6 اأفالم عاملية �سمن فعاليات بطل خارق اأ�سود يثري اإعجاب هوليود
مهرجان اأفالم الطفل يف ال�سعودية

حظي فيلم »بالك بانرث« )الفهد الأ�شود(، وهو اأول فيلم منفرد لبطل 
خارق اأ�شود من اإنتاج �رسكة »مارفل«؛ برتحيب �شديد من النقاد الذين 
ريان  اإخراج  والفيلم من  ال�شاحرة  باأحداثه وت�شويره لأفريقيا  اأ�شادوا 
جوردون  بي.  مايكل  ومنهم  ال�شود،  من  تقريبا  كلهم  واأبطاله  كوغلر، 
ولوبيتيا نيونغو وفوري�شت وايتيكر وت�شادويك بوزمان، واأ�شاد به موقع 
بينما و�شفته جملة  اأ�شود«،  باعتباره »خطاب حب لكل  بي�شت«  »ديلي 

»رولينغ �شتون« باأنه »ت�شحيح ل�شنوات من اإهمال التنوع«.
ويبداأ عر�ض الفيلم الذي ت�شارك يف اإنتاجه كذلك �رسكة ديزين الأ�شبوع 
خيالية  لدولة  حديثا  املتوج  امللك  »تت�شال«،  عن  ويحكي  املقبل، 
ومتطورة تكنولوجيا يف اأفريقيا تدعى »واكاندا«، الذي يواجه حتديات 

من ف�شائل داخل البالد.
وياأتي الفيلم بعد انتقادات ا�شتمرت �شنوات للتمثيل املنخف�ض للملونني 
يف اأفالم هوليود، مبا يف ذلك حملة »اأو�شكار �شو وايت« )جائزة اأو�شكار 
بي�شاء للغاية( التي دفعت اأكادميية فنون وعلوم ال�شور املتحركة لزيادة 
الفيلم  وح�شل  البي�ض  الرجال  من  اأغلبهم  وكان  اأع�شائها،  بني  التنوع 
يقوم  الذي  توميتوز«،  »روتن  موقع  من   %100 بلغ  نادر  ت�شنيف  على 
بتجميع اآراء النقاد، ويتوقع املحللون اأن تبلغ اإيراداته نحو 150 مليون 

دولر يف الأ�شبوع الأول من عر�شه.
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     لري�شارد فالك

 �أفق فل�سطني.. نحو �سالم عادل

لالإعالمي حممد اأعماري

رحالت �حلج يف �ل�سعر �لأمازيغي.. تعريب وتدوين

�ساعر �لطو�رق »خو�د«.. �سوت �لتيه و�لرتحال

منذ 110 �شنوات واأكرث، بالتحديد يف عام 1907، اأ�شدر رئي�س وزراء بريطانيا كامبل بانرمان )-1836 1908(، وكان عميد الإمربيالية يف ذلك 
الوقت، تقريراً يقول فيه بالتايل: على ال�شواحل اجلنوبية وال�شرقية للبحر الأبي�س املتو�شط، وعلى طول البحر الأحمر يعي�س �شعب واحد.. 
وميلك هذا ال�شعب من الإمكانات والرثوات واملوارد فوق الأر�س وحتت الأر�س، ما يوؤهله ملمار�شة التاأثري الفعال على خارطة العامل باأ�شره.

الإجنليزي  الوزراء  رئي�س  ومي�ضي 
اإىل  فيه  ي�ضري  اقرتاحاً  ليطرح 
على  غريب  كيان  »زرع  اأهمية 
و�ضديق  املنطقة  تلك  �ضكان 
من  امل�ضلحة...«،  �ضاحبة  للدول 
ال�ضتعمارّي  هذا  ين�ضى  اأن  دون 
الربيطايّن العتيد اأن يقرتح زرع اأو 
فر�س هذا الكيان املطلوب.. على 
ال�ضوي�س.بعدها،  قناة  من  مقربة 
اإل  اأعوام،  ع�رشة  مت�ضي  تكد  مل 
ووجد اقرتاح بانرمان َمن يرتجمه 
»وعد   : »�ضيطانية«  ر�ضالة  اإىل 
خارجية  وزير  عن  ال�ضادر  بلفور« 
وهو  اأي�ضاً،  الإجنليزي  ال�ضتعمار 
اللورد »اآرثر بلفور« )1848- 1930( 
وفيه، كما اأ�ضبح معروفاً، اعرتاف 
مبا و�ضفه »بلفور« اإياه باأنه »وطن 

قومي لليهود«.
هكذا ُو�ضعت اأوىل البذور ال�رشيرة 
يف قلب الوطن العربي يف فل�ضطني، 
�ضيا�ضية  جراحة  اإىل  تعر�ضت  ثم 

 1947 بتاريخ  اإجراوؤها  مت  اأخرى 
املتحدة  الأمم  قرار  عنوان  حتت 
اأنه  فل�ضطني.والأكيد،  بتق�ضيم 
يف  ح�رش  بغري  واأمواج  مياه  مرت 
�ضاحات البحر الأبي�س املتو�ضط، 
تقرير  بني  الفا�ضلة  الفرتة  وعرب 
)وعد(  ور�ضالة   )1907( »بانرمان« 
التق�ضيم  قرار  ثم   ..)1917( بلفور 
)1947(، و�ضولً اإىل التاريخ الراهن 
)2017(. وعرب هذه الفرتة الزمنية 
ال�ضتعمار  عاث  اأعوام«،   110 »ال 
يف  ف�ضاداً  ال�ضهيوين  ال�ضتيطاين 
ربوع اأر�س فل�ضطني التي مل تّكف 
�ضيف  و�ضهد  املقاومة.  عن  يوماً 
2017، �ضدور كتاب مهم لريت�ضارد 
املتحدة  الأمم  مقرر  فولك 
بفل�ضطني«ودامت  املعني  اخلا�س 
قرابة  املن�ضب  هذا  يف  وليته 
�ضت �ضنوات«، وهو اأ�ضتاذ القانون 
»برن�ضتون«،  جامعة  يف  الدويل 
نحو  الفل�ضطيني:  الأفق   « بعنوان 

�ضالم عادل«.
املفكر  اأن  بداهة  الوا�ضح  ومن 
وقناعة  راأي  عن  ي�ضدر  الأمريكي 
باأن الق�ضية الفل�ضطينية ما برحت 
عادل..وتتوقف  �ضالم  اإىل  حتتاج 
طروحات الكتاب ملياً عند موقف 
وقياداته  الإ�رشائيلي  الكيان 
العرتاف  رف�س  اأو  جتاهل  من 
بالأعراف والقوانني الدولية، وهو 
ل يزال يدفع اإ�رشائيل ـ كما يوؤكد 
العرتاف  رف�س  اإىل  املوؤلف، 
الفل�ضطيني،  ال�ضعب  بكافة حقوق 
برغم ما اأ�ضبح العامل ي�ضمه حالياً 
ودعوات  ومنظمات  حركات  من 
املجتمع  داخل  كائن  هو  ما  منها 
هو  ما  ومنها  نف�ضه،  الإ�رشائيلي 
قائم يف جمتمعات اأوروبا واأمريكا 
)املوؤ�ض�ضات اجلامعية والأكادميية 
بالذات(، وكلها تدعو اإىل ا�ضتخدام 
�ضتى  ودعوية  �ضيا�ضية  اأ�ضلحة 
الإنكار  بل  التجاهل،  مواجهة  يف 

الفل�ضطينية  للحقوق  الإ�رشائيلي 
اإىل  املوؤلف  امل�رشوعة.ويحيل 
دولية  حمافل  اإىل  اللجوء  اأهمية 
مع  التعامل  يف  وزنها  لها  زال  ما 
املحورية،  الق�ضايا  هذه  مثل 
:حمكمة  املحافل  تلك  ومن 
الدولية، املحكمة اجلنائية  العدل 
اأهم ما ميّيز الكتاب،  الدوليةولعل 
الروح الإيجابية التي ت�ضود منطق 
يف  ومكانته  خربته  بكل  املوؤلف 
حيث  الدويل،  القانون  م�ضمار 
باأن  ال�ضدد  القول يف هذا  يرف�س 
اأ�ضبحت  الفل�ضطينية  املاأ�ضاة 
ق�ضية خا�رشة، وهو ما يدفعه اإىل 
اأن ينه�س عرب �ضطور هذا الكتاب 
امل�ضالك  واقرتاح  مناق�ضة  اإىل 
ل اإىل  الإيجابية التي ميكن اأن تو�ضّ
حل ا�ضتعادة احلقوق الفل�ضطينية، 
وهي م�ضالك القانون الدويل على 

وجه التحديد.
وكالت

كتاب  املغرب  يف  موؤخرا  �ضدر 
ال�ضعر  يف  احلج  »رحالت  بعنوان 
حممد  لالإعالمي  الأمازيغي« 
لق�ضائد  تعريب  وهو  اأعماري، 
ال�ضعر  عمالقة  بع�س  توقيع  من 
يف  الع�رشين،  بالقرن  الأمازيغي 
للقارئ  معانيها  لتقريب  حماولة 
يف  وم�ضاهمة  الأمازيغي،  غري 
تراثية  ذاكرة  وحفظ  تدوين 
بالندثار  مهددة  اأمازيغية 

والن�ضيان.
الغر�س  لهذا  املوؤلف  واختار 
احلاج  من  لكل  ق�ضائد  خم�س 
اأوتزناخت،  بنيحيى  بلعيد، حممد 

املهدي  الدم�ضريي،  حممد 
وهم  اأمنتاك،  اأحمد  بنمبارك، 
واأمتعوا  احلج،  عن  نظموا  �ضعراء 
اإىل  رحالتهم  و�ضف  يف  واأبدعوا 
بيت اهلل احلرام على غرار ما هو 
يف  عموما  املغاربة  عن  معروف 

جمال اأدب الرحالت.
ويتوخى الكاتب من عمله هذا اأي�ضا 
توثيق »ق�ضائد فريدة ودرر �ضعرية 
مل تتكرر يف ال�ضعر الأمازيغي منذ 
الكتاب  اأن  اإىل  عقود« مع الإ�ضارة 
اأو  فنية  اأو  اأدبية  درا�ضة  »لي�س 
ولي�س  الأمازيغي،  لل�ضعر  حتليلية 
لهذا  واأكادميية  علمية  ترجمة 

يف  عليه  متعارف  هو  كما  ال�ضعر 
من  النوع  هذا  و�ضوابط  اأدبيات 

الرتجمة«.
عن  -ال�ضادر  الكتاب  ويت�ضمن 
للدرا�ضات  املقا�ضد  مركز 
والبحوث بالعا�ضمة الرباط- نبذة 
اخلم�ضة  ال�ضعراء  عن  تعريفية 
�ضو�س  منطقة  من  املنحدرين 
جنوب اململكة، وعر�ضا مل�ضامني 
حماور:  اأربعة  وفق  ق�ضائدهم 
املقد�ضة،  الديار  اإىل  ال�ضوق 
الرحلة،  وم�ضقة  الطريق  �ضعاب 
واملنا�ضك،  املقد�ضة  امل�ضاعر 

زيارة املدينة املنورة.

اإىل  املوؤلف  ي�ضري  املقدمة،  ويف 
اأركان  تناول  الأمازيغي  ال�ضعر  اأن 
ل�رشح  ت�ضدى  كما  الإ�ضالم، 
ومعاجلة  الإ�ضالمية،  العبادات 
ال�ضلبية  الجتماعية  الظواهر 
ال�رشيعة  من  م�ضتلهمة  بروؤية 
فيه  بل  وتعاليمها،  الإ�ضالمية 
ق�ضائد ترتجم ب�ضكل وا�ضح واأمني 
واأحاديث  قراآنية  ن�ضو�س  معاين 
رواية  تعيد  ق�ضائد  وفيه  نبوية، 
حياة  وت�ضور  القراآن،  ق�ض�س 

الأنبياء والر�ضل وال�ضاحلني.
وكالت

العاملية  الأركانة  وا�ضلت جائزة 
لل�ضعر توجهها الذي تكر�س منذ 
اإطالقها عام 2003 من قبل »بيت 
ال�ضعر يف املغرب«، واملتمثل يف 
اأ�ضوات �ضعرية نائية  ا�ضتك�ضاف 
ن�ضختها  ت�ضلم  حيث  ومتنوعة، 
»خواد«،  الطوارق  �ضاعر   12
بالعا�ضمة  كربى  احتفالية  يف 

املغربية الرباط.
وثقايف  ر�ضمي  ح�ضور  وو�ضط 
حممدين  ال�ضاعر  حل  مكثف، 
ورحالة  ال�ضحراء  �ضليل  خواد، 
عط�ضها  ول�ضان  الق�ضية  اآفاقها 
ومداها، حامال معه �ضوتا �ضعريا 
غنائيا غري ماألوف، يطلب مكانا 
وثقافات  للغات  ال�ضوء  حتت 
اأ�ضرية  طويال  ظلت  واإبداعات 
واحل�ضاري  اجلغرايف  الهام�س 

يف قلب اأفريقيا.
لغة الإن�ضان

وحتى  والفرن�ضية  بالأمازيغية 
ن�ضايل  وبحما�س  العربية، 

»خواد«  ال�ضاعر  انتف�س  ملفت، 
يوم  بعد  يوما  ي�ضيق  خناق  �ضد 
يف  مفرط  عامل  يف  ال�ضعر  على 
العاتية  برياحه  يع�ضف  ماديته، 
الذي  الإن�ضاين  اجلوهر  على 
على  القب�س  قليلة  قلة  توا�ضل 

جمره.
من  عوامله  كل  ميتح  كان  واإن 
فيها،  ن�ضاأ  التي  ال�ضحراء  �رش 
التيه  وحياة  املفتوح  بف�ضائها 
اإيقاع  توؤطر  التي  والرتحل 
على  ي�ضدد  خواد  فاإن  �ضاكنتها، 
اأن ال�ضعر لي�س »اإقليميا« بالطبع، 
املحلية  لغته  يدفع  اأن  همه  بل 
لتتحدث لغة الإن�ضان يف كونيته، 
الطوارق  �ضعر  ح�رش  راف�ضا 
ت�ضنيفات  يف  الأفريقي  وال�ضعر 
»لي�س  قائال  منطية،  فولكلورية 
�رشوريا اأن اأكتب عن العط�س يف 
ال�ضحراء، حني يتوفر املاء، فال 

معنى لأن اأكتب عن العط�س«.
يقول خواد يف مقاربته لإ�ضكالية 

الذات/الآخر  وثنائية  الهوية 
»جزء كبري من اأ�ضقائي الأفارقة 
ي�ضريون نحو الغرب، ولكن ملاذا 
م�ضيفا  اأنف�ضنا؟«،  اإىل  نذهب  ل 
طفولتي  »منذ  قوة  اأكرث  بنربة 
التي  اأفريقيا  من  جزءا  كنت 
نظرت دائما اإىل نف�ضها باأعينها؛ 
الواعية  الوا�ضعة،  اإفريقيا 

والفخورة مبا هي عليه«.
ومن �ضلب ق�ضيدته »على خطى 
املرتحل«، يطلق خواد نداء يوجز 
»حول  باحلرية  اإميانه  جوهر 
خيمتك  ان�ضْب  القمر..  توهج 
مل  حيث  املمتدة..  الآفاق  يف 
له.. حيث مل  اأثرا  يرتك فينيقي 
اإذا  حتلم نعامة باإخفاء بي�ضها.. 
اأن تغدو حرا.. مثل �ضقر  اأردت 
الوجود  ال�ضماوات..  يف  يحلق 
احلياة  والعدم..  باأجنحته  معلق 

واملوت«.
نحو الأقا�ضي

جلنة حتكيم اجلائزة التي تراأ�ضها 

خملوف  عي�ضى  اللبناين  ال�ضاعر 
ال�ضعرية  التجربة  اأن  �ضجلت 
خلواد الذي يقول ق�ضيدته بلغته 
ويكتبها  »تاماجت«  املحلية 
)الأبجدية  »تيفيناغ«  بحروف 
الأمازيغية( »ل تنف�ضل عن جتربة 
جعل  نحو  على  والتيه،  الرتحل 
الأقا�ضي،  اإىل  م�ضدودة  كتابته 
ال�ضحراء  ف�ضاء  �ض�ضوع  واإىل 
الذي حتول يف ممار�ضته الن�ضية 

اإىل �ض�ضوع املعنى«.
�ضمت  التي  اللجنة  ولحظت 
واجلامعيني  النقاد  من  عددا 
ال�ضاعر  جتربة  اأن  وال�ضعراء 
الذي راأى النور مبنطقة »اإير« يف 
املعنى  تبني   ،1950 عام  النيجر 
يف تفاعل حيوي مع زمنها، لقد 
تاأمل  يف  بعيدا  كتابته  توغلت 
على  اعتمادا  لي�س  الف�ضاء، 
اإىل جتربة  ا�ضتنادا  بل  التجريد، 
منذ  خواد  تلقى  فيها  ملمو�ضة، 
الرتحل،  اأبجدية  الأوىل  تربيته 

اإىل  النت�ضاب  كيفية  خرب  ومنها 
ف�ضاء ال�ضحراء.

ر�ضدت  ال�ضحراء،  ف�ضاء  من 
الأفق  ح�ضور  قوة  اللجنة 
ومركزية  الدللية  باحتمالته 
املدارات  كاأحد  الالنهائي 
ينبني  عليها  التي  الرئي�ضية 
الذي  ال�ضاعر  املعنى يف جتربة 
من  العديد  اإىل  اأعماله  ترجمت 
العربية، عن  اللغة  ومنها  اللغات 
اأدوني�س  ال�ضوري  ال�ضاعر  طريق 

الذي ترجم له »و�ضية البدوي«.
اأما رئي�س بيت ال�ضعر يف املغرب 
مراد القادري، فزكى الوجهة التي 
اتخذتها اجلائزة يف ن�ضختها 12، 
»بال�ضعر  للوعد  لوفائها  تكري�ضا 
للجرح  املن�ضت  املده�س، 
للكوين  معانقته  يف  اخلا�س 

والإن�ضاين يف اآن«.
ال�ضاعر  اأن  على  القادري  و�ضدد 
املتوج، املقيم بفرن�ضا، ا�ضتطاع 
منت�ضف  الأوىل  كتاباته  منذ 

عن  ي�ضدر  اأن  الثمانينيات، 
تراث  يك�ضف  واأن  �ضعبه،  �ضوت 
يف  �ضواء  ال�ضعب،  هذا  وح�ضارة 
وكذلك  نرث  اأو  �ضعر  من  كتبه  ما 
ومقالته  الت�ضكيلية  ر�ضومه  يف 

ال�ضيا�ضية.
وين�ضم حممدين خواد اإىل قائمة 
العرب  ال�ضعراء  من  نخبة  ت�ضم 
بجائزة  توجوا  الذين  والأجانب 
ا�ضم  حتمل  )التي  الأركانة 
جنوب  يف  ح�رشا  تنبت  �ضجرة 
بي  ال�ضيني  �ضمنهم  املغرب(، 
حممود  والفل�ضطيني  �ضاو، 
مارلني  والأمريكية  دروي�س، 
براون،  فولكر  والأملاين  هاكر، 
والفرن�ضي اإيف بونفوا، والعراقي 
والإ�ضباين  يو�ضف،  �ضعدي 
والربتغايل  غامونيدا،  اأنطونيو 
واملغاربة حممد  جودي�س،  نونو 
بنجلون،  والطاهر  ال�رشغيني، 

وحممد بنطلحة.
وكالت
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هل اأن�سف وا�سيني الأعرج مي زيادة 

ا، مل تنل اأديبة عربية ما نالته مي زيادة  ربمّ
بها ويل الدين يكن بلكة دولة  من األقاب، »فقد لقمّ
الإلهام، وخليل مطران بفريدة الع�سر، وم�سطفى 

�سادق الرافعي ب�سيدة القلم، و�سكيب اإر�سالن 
ة اليتيمة،  بنادرة الدهر، ويعقوب �سروف بالدرمّ
والأب اأن�سطا�س الكرملي بحيلة الزمان، وال�ساعر 
�سبلي املالط بنابغة بالدي، وم�سطفى عبد الرازق 
باأمرية النه�سة ال�سرقية، وفار�س اخلوري باأمرية 

البيان، وعبد الوهاب العزام بالنابغة الأدبية 
نه وا�سيني الأعرج يف روايته  ...)133(، هذا ما �سممّ
الأخرية »مي ليايل اإيزي�س كوبيا«، ال�سادرة حديًثا 

عن دار الآداب، لكنمّ هذه الألقاب على جمد 
معانيها، ور�سانة قائليها و�سهرتهم، مل ُتِعد اإىل 

القلب الذي اأحرقته اخليبات واملظامل والعذابات 
حلظة اأمل واحدة.

وكالت

ابنة  كانت  كرثتها،  على  الألقاب  هذه 
اأم  متلًّقا  قائليها،  ومزاج  راهنّيتها 
�صالونها  يف  يجتمعون  حني  �صدًقا، 
على  لهم  وقلبها  فتحته  الذي  الأدبي 
واتُهمت  ُظلمت  وحني  قرن،  ربع  مدى 
كانوا  الع�صفورية،  يف  ورميت  باجلنون 
بهربهم  اإّما  فيها،  طعنوا  من  اأّول 
واإّما  املرتّقب،  احليادي  وموقفهم 
لأ�صباب  جنونها  تاأكيد  يف  باإمعانهم 
»كان  وغريهم،  اخلفّية،  غري  غريتهم 
الأ�صدقاء  جي�ش  من  مقهوًرا  قلبي 
ت�رصيحات  من  قراأته  ما  هناك... 
مو�صى  �صالمه  ح�صني،  طه  العّقاد، 
جرح قلبي وق�صمه اإىل ن�صفني، وجعلني 
اأّية  واأت�صاءل  م�صى  ما  كل  يف  اأفّكر 
حداثة، واأّي مثقف ملتزم، عندما ترى 
�صديقك الذي ي�صرتك معك يف هموم 

�صّكينة  فيك  يوغل  بل  ين�صاك،  الدنيا، 
�صدئة؟)�ش297(، ما يعيد اىل الواجهة 
الثقافة  جمتمع  يف  ال�صداقة  ق�صّية 
واملثّقفني والأقالم وال�صالونات الأدبّية 
هذه  اليوم.  اإىل  النه�صة  ع�رص  من 
تفا�صيل  حتوي  املخطوطة،  الرواية- 
خريف  اإىل   1936 ربيع  من  ماأ�صاتها 
1941، تطرح معاناة مي زيادة من ظلم 
ذويها، وتاآمرهم عليها لال�صتيالء على 
ة، ابن عمها جوزيف،  اأمالكها، وبخا�صّ
خيبتها  وقلبها،  روحها  وهبته  الذي 
ب�صيدة  الزواج  قّرر  حني  كانت  الأوىل 
حني  الالحقة،  وخيباتها  فرن�صية، 
وثقت به بعد فقدان والديها، و�صلّمته 
مع  زيادة  مي  معاناة  ادارة ممتلكاتها. 
النا�ش والأطباء ونوبات ال�رصاخ والأمل 
ليلة  ثالثمئة  مدى  على  واملهدئات، 

وليلة يف جحيم الع�صفورية، هي رواية 
ويثق  بعمق،  يحّب  الذي  الأنثى  قلب 
ا ت�صهل اأذّيته،  بعمق، وياأمل وي�صبح ه�ًصّ
بكلمة وموقف، وعلى رغم كّل العذابات 
ل  اجل�صد،  ووهن  القلب  واحرتاق 
يتحّول  بل  حقد،  اإىل  احلّب  يتحّول 
بالعدم)�ش304(.  �صبيه  »بيا�ش  اإىل 
وطعنها  زيادة  مي  معاناة  خالل  من 
الأقربني،  من  وخذلنها  وعذاباتها 
اأو  املخطوطة،  الرواية-  هذه  تطرح 
العربي  املثقف  »حمنة  ال�صرية،  هذه 
يف اأوهامه املر�صّية، الذي ا�صتقّر على 
قربه  اإىل  �صرتافقه  مقيتة،  ازدواجّية 
بعد اأن قبل بها وا�صتكان لها)�ش305(. 
معني  غري  وي�صبح  ين�صحب  »كيف 
يف  قاله  ما  كّل  ومي�صح  قاله  ما  بكّل 
الآخرين« )�ش305(. ورمبا، يف معاجلة 

زيادة  مي  عن  روايته  الأعرج  وا�صيني 
اأن�صفها  قد  يكون  املنظور،  هذا  من 
واأن�صف كل مثّقف ظلمه الأقربون، يف 
واحلا�رص،  املا�صي  بني  الروؤيا،  ثنائية 
الواجهة  اىل  يعيد  عينه،  الوقت  ويف 
ر�صالة الأديب ومهّمته بعد اأن اختلطت 
لقد  والروؤى.  واملفاهيم  الأدوار 
اأعاد  حني  الأعرج،  وا�صيني  اأن�صفها 
اإىل  الع�صفورية  ليايل  يف  خمطوطها 
النور، اأن�صفها حني جعل اكتئابها احلاّد 
بعد  والوحدة  بالغربة  �صعوررها  نتيجة 
موت والديها، جنوناً يف نظر الأقربني 
ا�صتغالل،  فر�صة  بها  يرّتب�صون  الذين 
املحافظة  تربيتها  جعلتها  حني 
نف�صها  تهب  اأن  اىل  وتوقها  املت�صّددة 
ولي�ش  باملثل  يبادلها  ملن  بالكلّية 
تعددية  عن  بحًثا  �رصًيّا  ع�صقيا  كالًما 

جمد  اأعاد  حني  اأن�صفها  معلنة.  غري 
بالكلّية  نف�صه  يهب  ملن  الكياين  احلّب 
ووجدانه  وروحه  وعقله  يحّب  حني 
املحبوب  بق�ّصوة  ا�صطدم  لكّنه 
ه�صا�صتها  جعل  حني  اأن�صفها  وظلمه. 
�صموات  من  ندى  تقّطر  كالغيوم  نقاوة 
امل�صالح.  وحول  تعّكرها  مل  �صافية 
اأّنه  يّدعي  �رصقي  جمتمع  ق�صّية  هي 
معّوقاته  ك�رص  يرف�ش  لكنه  حتّرر 
ال�رصقي،  املجتمع  هذا  يف  الداخلّية. 
دفعت مي زيادة ثمن ريادتها وحرّيتها، 
على  العادي،  دائرة  من  خروجها  ثمن 
التي  امل�صتعارة  اأ�صمائها  كل  رغم 
كوبيا«:  »اإيزي�ش  منها  ا�صتخدمتها، 
الب�رص  دائرة  من  اأخرج  اأن  علّي  »كان 
ماري  ا�صتعرت من  اإلهة.  با�صم  واأكتب 
ماري  ت�صغري  مي  والنهاية.  البداية 

عند الإنكليز. اإيزي�ش كوبيا يكاد يكون 
الرتجمة احلرفية ملاري زيادة. اإيزي�ش 
البن  اأم  ماري  وعرو�صه.  الإله  اأخت 
وعرو�ش البحر. كوبيا الالتينية مرادفة 
لزيادة، اأي ال�صيء الفائ�ش« )�ش 206(. 
يف  جربان  خليل  جربان  ح�صور  اأّما 
لأّنه  رمّبا  جداً،  فكان خجوًل  الرواية، 
اإذ  الزمنية،  املخطوطة  مرحلة  خارج 
مع  تذكره  روًحا  رمًزا،  كاأيقونة  بقي 
اأّمها واأبيها حني ا�صتداد حنينها اإليهم.

هذه املجنونة، كما كان يحلو ت�صميتها 
جمنونة  هي  بها،  ال�صامتني  من  لكثري 
لأّنها مل ت�صتطع اأن ت�صّدق اأّن ثمة قلوًبا 
قا�صية متحّجرة ظاملة ل تعرف للحّب 
الأعرج  وا�صيني  معنى وقيمة ووجوًدا. 
هذه  ي�صقي  الرواية،  هذه  يف  اليوم 

»النبتة الغريبة« يف »الزمن الغريب«.

ر مْي زيادة من ع�سفوريتها وا�سيني الأعرج يحرمّ

حوار جملة ميم مع الروائي اجلزائري وا�سيني الأعرج
  مرينا �سركي�س- بريوت- جملة ميم 

ل يعتقد وا�صيني الأعرج اأن يكون جمرد �صدفة 
اإعالن الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب عن نقل 
ال�صفارة الأمريكية اإىل القد�ش بعد فرتة وجيزة 
من الذكرى املائوية لوعد بلفور. ويرى اأّن هذا 
الإعالن اإمنا هو: “جتديد للوعد وا�صتمرار يف 
عملية املحو الكلي لفل�صطني وللقد�ش وجعلها 
من  الفل�صطينيني  ومنع  اإ�رصائيل  عا�صمة 
اإّنهم يقولون: العرب ي�رصخون  اإليها..  الدخول 
وفق  اخلطر”،  يكمن  وهنا  ي�صمتون،  ثم  قليال 

تعبري وا�صيني.
ويدعو الكاتب اجلزائري، الفل�صطينني والعرب 
اإىل عدم التفريط بحقهم، والدولة الفل�صطينية، 
ترامب  �صكر  وجوب  اإىل  ال�صياق  هذا  لفتا يف 
م�صت�صلمني  اأموات،  كّنا  وكاأننا  حّركنا،  “لأنه 
هّزة  اإعالنه  و�صكل  اّلخرون،  ي�صنعه  لقدر 
عنيفة لنا على ال�صعيد ال�صعبي واجلماهريي”.

ر�سائل جربان

يف  فل�صطينية،  اأم  من  زيادة  مي  الأديبة  ولدت 
علم  القاهرة  يف  وتوفيت   ،1886 عام  النا�رصة 
باللغتني  عديدة  اأدبية  اإنتاجات  ولها   ،1941

العربية والفرن�صية.
اإىل دروب  به  اأف�صت  واأية ريح  ملاذا مي زيادة 
“ميم”:  ملجلة  الأعرج  وا�صيني  يقول  اآلمها؟ 
بال�صدفة،  رهن  مو�صوعاتي  من  مو�صوع  “اأي 
تعرّفت  وقد  عنها  ثقايف  لدّي خمزون  اأنه  كما 
دائما  لدّي  وكان  طويلة،  مّدة  منذ  اأدبيا  اإليها 
�صوؤال فيه نوع من الده�صة متعلق بتجربة حبها 

اثنان  يحّب  كيف  جربان..  خليل  جربان  مع 
بع�صهما قرابة ع�رصين �صنة دون اأن يلتقيا، اإّل 
من خالل الر�صائل وعددها بلغ الع�رصين خالل 
وقراأت  حياتها  تتبعت  اأن  وبعد  �صنة..  ع�رصين 
الأ�صطوري  احلب  �رصاحة  اأجد  مل  ر�صائلها، 
�صداقة  وجدت  اإمنا  عليه،  التكلم  جرى  الذي 
بذلك  تُعنى  ح�صا�صة  لق�صايا  ونقا�صات  وحمبة 

الزمن..”.
اّخر  “�صوؤال  الأعرج:  وا�صيني  وي�صيف 
كل  لها..  النا�ش  حب  وهو  جدا  يثريين  كان 
العقاد  اإىل  ح�صني  طه  من  بها  اأحاطوا  الذين 
الريحاين  واأمني  الرافعي  �صادق  وم�صطفى 
وكانوا  اأحّبوها  هوؤلء  كل  وغريهم،  وجربان 
ال�رص  هو  ما  لكن  الثقايف،،  منتداها  يق�صدون 
كتبا  وفاتها  بعد  اأ�صدروا  جميعا  هوؤلء  اأن  يف 
حول ْمي وحول عالقتهم بها؟ لكن اأحدا منهم 

مل يح�رص جنازتها”.

على خطى مْي زيادة
ليايل ايزي�س كوبيا

على  الأعرج  وا�صيني  الأ�صئلة  هذه  حّر�صت 
البحث والتعمق يف اأثر مْي زيادة، دون اأن يكون 
يف ذهنه اأية نية لكتابة رواية واإمنا كتابة بحث 
الكاتب  اقتفى  �صبيله  ويف  اأكرث.  لي�ش  اأكادميي 
لبنان وفل�صطني وم�رص،  واأماكنها بني  اآثار مْي 
يف �صياحة ثقافية، كما ي�صفها، اكت�صف خاللها 
اإىل  اإدخالها  واأهّمه  الآخرون،  يكت�صفه  مل  ما 
ال�صنة..  قرابة  بقيت  حيث  الع�صفورية  م�صفى 
اأحد رمبا نزول  يتناولها  التي مل  التجربة  هذه 
العرف  “تابو يف  باعتبارها  عائلتها  رغبة  عند 

العام”.
ال�رصق  اإىل  الع�صفورية  الأعرج  وا�صيني  ق�صد 
م�صت�صفى  م�صى  ما  يف  كانت  التي  بريوت  من 
منذ  مهجورة  اأ�صبحت  ولكنها  للمجانني 
هذه  خل�صة  ودخل  املا�صي،  القرن  �صبعينات 
لعدم  �رصكة،  متلكها  اأ�صبحت  التي  البقعة، 
ق�صد  ثم  بالدخول،  اإذن  على  ا�صتح�صاله 
لبنان  جبل  يف  �صحتول  بلدة  يف  القدمي  بيتها 
ظاللها،  حتت  تكتب  كانت  التي  وال�صنديانة 
منزلها  وق�صد  عائلتها،  اأفراد من  مع  وتوا�صل 
على  املّطلة  �رصفتها  اإىل  وخرج  النا�رصة  يف 
اجلامع الأبي�ش وعلى الكن�صية، وفهم من خالل 
هذه الإطاللة ت�صاحمها الديني العميق، وق�صد 
وثائق  على  هناك  وعرث  دفنت،  حيث  القاهرة 

وخمطوطات كثرية عائدة لها.

مذكرات مفقودة 

ولكن هل كانت مْي زيادة جمنونة يف احلقيقة؟ 
م�صابة  “كانت  اأنها:  الأعرج  وا�صيني  يو�صح 
بكاآبة ب�صبب فقدان والديها خالل فرتة وجيزة 
اأمورا  اكت�صفُت   ” متابعا:  طبيعي”،  اأمر  وهذا 
ن�صو�صا  ووجدُت  وثائق،  على  واطلعُت  كثرية 
كانت  الع�صفورية..  حقبة  يف  كتبتْها  حارقة 
لكنها �صاعت  يومياتها،  داخل  تكتب مذكراتها 
اأو �صّيعوها ومزقوها لأنها تدين عائلتها ب�صكل 

�رصيح”.
ح�صل  لوثيقة  وفقا  الأعرج،  وا�صيني  يك�صف 
من  هو  مْي،  عم  ابن  زيادة،  جوزف  اأن  عليها، 
توكيال  منها  وطلب  الع�صفورية،  اإىل  اأدخلها 
وال�صا�صعة  الكثرية  واأمالكها  اأموالها  لإدارة 

بحجة عدم �صالمتها �صحيا.. واملذكور جوزف 
هو حبيب مْي الأول والأخري، خالفا ملا رّوج له 
خليل  بجربان  تربطها  حب  عالقة  عن  طويال 
جربان. ويوؤكد الكاتب اجلزائري هذه املعلومة 
احلب،  لهذا  طاقتها  كل  اأعطت  “هي  قائال: 
“اأحالم  ا�صمه  عّمها  ابن  عن  كتابا  كتبت  وقد 
“ايزي�ش كوبيا”، ال�صم  با�صم  الزهور” ووقعته 
على  الكتاب  هذا  وراءه،  تتخفى  كانت  الذي 
عام  �صدر  لها  نتاج  اأول  وكان  خواطر  �صكل 
اإىل  وذهب  زيادة  جوزف  تزوج  وملا   ..1919
على  وانكّبت  تامة  بعزلة  مْي  عا�صت  فرن�صا 

الدرا�صة، لكنه كان اأول من تطلب جندته..”

�سرية اأم رواية؟

من  زيادة،  مْي  �صرية  الأعرج  وا�صيني  يروي 
ا�صتق�صائية  م�صرية  معطيات جمعها يف  خالل 
لي�صت  هنا  وال�صرية  �صنوات.  ثالث  ا�صتغرقت 
“عن  عبارة  هي  و‘منا  مذكرات  على  مبنّية 
حلظاتها  وخلقت  ركّبتها  �صغرية  �صذرات 
وجّوها، لكن بناء على معلومات تاريخية، وهي 
الإن�صانية..  النف�ش  رواية وبحث يف  النهاية  يف 
روائي  نظام  �صمن  لكن  كثرية  اأمور  عن  كتبت 
ولي�ش �صمن نظام احلياة ال�صريية، وما دفعني 
اأن  متاأكد  واأنا  احلب،  هو  الرواية  هذه  لكتابة 
خالل  من  اأكرث،  زيادة  مْي  �صيحّبون  النا�ش 
وهي  عاطفية  �صلطة  فللرواية  الكتاب..  هذا 
اأقرب اإىل القلب ولي�صت مثل التاريخ حيادية.. 
ا�صتنزفتني ق�صة مْي من الداخل وفرحت لأنني 

اأجنزت هذا العمل..”

الإعالم اجلامعي 
اإن املجهود التنموي الذي يبذل يف اجلامعة اجلزائرية على اأكرث 

من �سعيد وجت�سمه اإجراءات التكفل بالطلبة اجلامعيني ومرافقة 

م�سارهم الدرا�سي مع كل دخول جامعي واملجهود الآخر الذي يبذل 

على م�ستوى اخلدمات اجلامعية كل هذا يحتاج يف ظل التعاطي 
مع لغة �سركاء القطاع الجتماعيني وهي لغة مطالب وتطلعات 

للو�سول اإىل م�ستويات عمل اأح�سن واأف�سل يحتاج هذا املجهود 
اإىل منظومة عمل ات�سالية واإعالمية قوية تظهر للراأي العام 

وللفاعلني و�سركاء القطاع املجهود املبذول من قبل اإطارات منهم 

اأ�ساتذة واإداريون وم�سريون يف م�سالح عدة للموؤ�س�سات اجلامعية .
اأن تفعيل ما ي�سمى بالإعالم اجلامعي يف الوقت الراهن ويف ظل 

التحولت املت�سارعة التي تعرفها اجلامعة �سواء على م�ستوى 

العدد املتزايد للطلبة اجلامعيني يف كل �سنة جامعية وبروز مطالب 
جديدة للطالب اجلامعي ولل�سريك الجتماعي من الأ�ساتذة 

اجلامعيني وباقي املوارد الب�سرية املوؤطرة للعمل اجلامعي يف 
�سقه الإداري والبيداغوجي اأ�سحى تفعيل هذا الإعالم املت�سل 

بالعمل اجلامعي �سرورة ملحة لتج�سيد مناخ ات�سايل فعال يف 

املوؤ�س�سات اجلامعية التي ميكن اأن حتل ان�سغالت عديدة من خالل 
اإعالم جامعي يجب اأن يكون حا�سرا يف هيكل تنظيمي للكليات 

واجلامعات .
ثم اأن الإعالم اجلامعي الذي ميكن اأن ميار�س باأ�سكال خمتلفة 
يوؤ�س�س حلالة ات�سال راقية يف موؤ�س�سة تنتج يف الأخري خدمة 

عمومية قبل ان ت�سدر معرفة ور�سيد تكوين لأجيال اليوم من 
ال�سباب املتمدر�س يف اجلامعات .

اإن اإن�ساء اإذاعة وقناة للجامعة اأ�سحى �سروريا ملرافقة الأداء 

اجلامعي واملجهود التنموي الذي يبذل يف القطاع كما اإن تكري�س 
التعاون ون�سر ثقافة احلوار بني الفاعلني يف اجلامعة« اأ�ساتذة 

جامعيون ، اإداريون م�سريون ،نقابات ’ نوادي وفروع التنظيمات 

الطالبية ...« يحتاج هو الآخر ملنابر ات�سال واإعالم يجب اأن تكون 
داخل اجلامعة واأن تعك�س اإرادة حقيقة للنهو�س بالإعالم يف 

املوؤ�س�سات اجلامعية .

 وان الإمكانيات الب�سرية واأر�سية العمل موجودة لتج�سيد اآليات 
ات�سال واإعالم فعالة يف الكليات واجلامعات و�ستعطي منظومة 

العمل الإعالمية والت�سالية الكثري من النتائج الهامة على �سعيد 
اإعادة العتبار للعمل اجلامعي واملجهود الوطني الذي يبذل يف 

قطاع ا�سرتاتيجي تراهن عليه الدولة  اجلزائرية لتكوين نخب 
امل�ستقبل .

بقلم  الباحث والإعالمي حممد مرواين



�صحةالأحد  11 فيفري 2018 املوافـق   لـ23 جمادى الأول  1439ه 18
الربوفي�سور بودي�سة مبارك ليومية " الو�سط "

الوقاية من  �صرطان الغدة الدرقية مرهون بالك�صف املبكر 
حكيم مالك  

اأكد الربوفي�سور بودي�سة مبارك 
الغدد  يف  اأمرا�ض  املخت�ض 
بيار  وال�سكري  مبركز  ال�سماء 
العا�سمة  باجلزائر  كوري  ماري 
يف ت�رصيح ليومية »الو�سط » اأنه 
�رصطان  من   العناية  من  البد 
عن  يتنقل  الذي  الدرقية  الغدة 
طريق الوراثة وعليه فمجهودنا  
الإيجاد  االأطفال  من�سب 
ال�رصطان  لديهم  هذا  املنت�رص 
والذي  الدموية  اأوعيتهم  يف  
انتقل اإليهم   عن طريق الوالدين 
حيث اأننا نعمل على اإنقاذ هوؤالء 
التحليل  ا�ستعمال  بوا�سطة 
ال�رصطان  هذا  من  اجليني 

املميت يف اأقرب االآجال .
هذه  منظم  بودي�سة  واأ�ساف 
حول  الثالث  الدرا�سي  اليوم 

�رصطان الغدة الدرقية،  اأنه على 
غرار ال�رصطانات االأخرى فهذا 
ال�رصطان موجود عند  االأطفال 
ولكنه لي�ض منت�رصا ب�سفة كبرية 
االأخرى  ال�رصطانات  كباقي 
على �سبيل املثال �رصطان الدم 
وغريه من ال�رصطانات اخلطرية 
الدرقية  الغدة  ف�رصطان  وعليه 
الكبار  عند  خطريا  يكون 
عناية  نويل  اأن  فالبد  وبالتايل 
حتى  ال  ال�سغري  كبرية  للطفل 
ولهذا  على حياته  ي�سكل خطرا 
ب�رصعة  به  بالتكفل  نقوم  فنحن 
يف  اجلراحية  العملية  لتكون 
االأدوية  ا�ستعمال  مع  امل�ستوى  
العملية  هذه  بعد  الالزمة 
بهذا  امل�ساب  فالطفل  وعليه 
مبكرا  انت�سارا  يعرف  ال�رصطان 
كالكبد  ج�سمه  نواحي  يف 
يكون  ما  عادة  وهذا  والرئتني 

وم�ستقبل  حياة  على  خطريا 
اأننا  كا�سفا  عام  ب�سكل  االأطفال 
فهذا  الكبري  امل�ستوى  ال منلك  
ال�رصطان  ميثل �رصطان الثالث 
وخام�ض  �رصطان  املراأة  عند 
عند الرجل وهذا ما يجعله بني 
ال�رصطانات  من  باملائة  و6   5
الكبار  بكرثة  عند  املنت�رصة 

وخا�سة الن�ساء منهم.
للحد  اأنه  املتحدث  ذات  وقال 
الدرقية  الغدة  �رصطان  من 
ياأتي عرب  الك�سف املبكر داعيا 
بتغيريات  ال�سعور  عند  اجلميع 
والرقبة  ال�سوت  م�ستوى  على 
والبلعم ،  فما عليه  اإىل ا�ست�سارة 
هذا  يف  الطبيب  واالأخ�سائي 
فالك�سف  وبالتايل  املجال 
عندما يكون مبكرا لهذا املر�ض 
�سهال  يكون  العالج  الفتاك 
هذا   اأن  م�سيفا   ، منه  لل�سفاء 

بعدما   قمنا  جاء  اال�ستنتاج 
حول  الدرا�سات  من  مبجموعة 
عن  حظنا  ال  اأننا  االأمر  هذا 

املر�ض  بهذا  ال�سخ�ض  اإ�سابة 
ال ي�ست�سري الطبيب متاما وهذا 
ما ي�سهل عملية انت�سار �رصطان 

الغدة الدرقية يف ج�سم االإن�سان 
اإدراك  ال�سعب  من  يكون  اأين 

التاأخر . 

  ي�ستعمل البقدون�ض لعالج التهابات 
ح�سى  ولعالج  البولّية،  امل�سالك 
على  يحتوي  وهو  واملثانة،  الكلى 
ولذلك  البول،  اإدرار  ّفز  تحُ مواد 
البكترييا  من  الّتخل�ض  يف  ي�ساعد 

واحل�سوات. 
مركبات  على  البقدون�ض  يحتوي 
لالأك�سدة،  م�ساد  ن�ساط  لها  عديدة 
وقد وجدت الّدرا�سات اأّنه يرفع من 
م�ستوى اجل�سم يف مقاومة االأك�سدة

اأحُجريت  التي  الّدرا�سات  وجدت   
قدرة  الّتجارب  حيوانات  على 
�سّكر  ت�سني  على  للبقدون�ض 
وخف�ض  ال�سّكري،  حاالت  يف  الّدم 
ترافقه،  التي  التاأك�سدّية  االأ�رصار 
اإحدى  ويف  الكبد،  مّية  �سحُ فيها  مبا 
الّدرا�سات التي اأحُجريت على جرذان 
ال�سّكري  امل�سابة مبر�ض  الّتجارب 
وجد  بال�سرتيبتوزوتو�سني،  ز  املحُحَفّ

واقياً  اأثراً  البقدون�ض  مل�ستخل�ض 
لدواء خاف�ض  اثاًل  الكبد محُ خلاليا 

مّية خاليا الكبد  لل�سّكر �سّد �سحُ
مع  طازجاً  يوؤكل  والبقدون�ضحُ 
من  اجل�سم  ي�ستفيد  حتى  الطعام 
املوجودة  الغذائّية  العنا�رص  كامل 
املجّفف  البقدون�ض  الأّن  وذلك  به، 
رغبت  واإذا  عنا�رصه،  كامل  يفقد 
عليها  فيجب  بتقطيعه  املنزل  رّبة 
مبّدة  الطعام  تناول  قبل  تقطيعه 
دقيقة  ع�رصة  اخلم�ض  عن  تزيد  ال 
املفيدة  الزيوت  تتبّخر  ال  حتى 
على  البقدون�ض  تناول  وميكن  منه، 
مقدار  بغلي  وذلك  �رصاب  �سكل 
بعد  به  البقدون�ض  وو�سع  املاء  من 
والتخلّ�ض من �سيقانه،  غ�سله جّيداً 
املفيدة،  املواد  الإبقاء  يحُغّطى  ثّم 
وعدم تطايرها، ويرتك ملّدة ترتاوح 
�ساعة،  الن�سف  اأو  �ساعة  الربع  بني 

ت�سفيته،  بعد  بعدها  يحُ�رصب  ثّم 
ح�سب  بارداً  اأو  �ساخناً  يحُ�رصب  وقد 

الرغبة
�سعراٍت  على  البقدون�ض  يحتوي 
مرتني  �رصبه  لذلك  قليلة؛  حرارّية 
وي�سعر  الوزن  من  يزيد  ال  اليوم  يف 

من ي�ستعمله بالراحة
وي�ساعد  للبول،  مدٌر  البقدون�ض   
املاء  من  التخلّ�ض  على  اجل�سم 

الزائد  واملاء  اجل�سم،  يف  الزائد 
م�سدٌر لزيادة الوزن عند الكثري من 

النا�ض 
 يعملحُ البقدون�ض جنباً اإىل جنب مع 
الريا�سة واحلمية الغذائية لتخفيف 
منها،  اأي  اإهمال  ميكن  وال  الوزن، 
على  فقط  االعتماد  عدم  ويجب 

�رصب البقدون�ض باإنزال الوزن.

مر�ض  ب�سبب  الوفيات  تزداد 
وذلك  اأخرى  بعد  �سنة  ال�رصطان 
واالآن  به  االإ�سابة  ت�سخي�ض  لتاأخر 
متكن العلماء من و�سع تليل خا�ض 
بت�سخي�ض  نتائجه  ت�سمح  للبول 
وهو  وعالجه  بال�رصطان  االإ�سابة 
يف بدايته متكن باحثون يف الواليات 
تليل  جهاز  تطوير  من  املتحدة 
اأ�سالك  دقائق  با�ستخدام  البول 
النانو التي ميكنها ك�سف اأي اإ�سارة 
مهما كانت �سغرية لوجود املر�ض 

يف  كثريا  ي�ساعد  ما  اجل�سم.  يف 
الك�سف عن املر�ض قبل انت�ساره.

اخلاليا  تتوا�سل  معروف  هو  كما 
خمتلفة،  اآليات  عرب  بينها  فيما 
حوي�سالت   عرب  ات�سال  وهناك 
 )EV( عليه  يطلق  اخلاليا  خارج 
الذي على �سكل خلية �سغرية تنتقل 
اإىل  لنقل املعلومات  داخل اجل�سم 
اخلاليا االأخرى. ويعترب العلم هذا 
ال�سكل لالت�سال مهم جدا. ا�ستنادا 
اإىل هذا ابتكر العلماء جهازا طبيا 

 )EV( التقاط   بوا�سطته  ميكن 
االإ�سابة  ت�سخي�ض  وا�ستخدامه يف 

بال�رصطان.
يقول الباحثون، ان تكوين اجلزيئات 
يف  املوؤ�رص  ي�سبح  قد   )EV( يف 
خا�سة  معينة.  اأمرا�ض  ت�سخي�ض 
ملتابعة  ت�سمح  الطريقة  هذه  وان 
فمثال   املري�ض.  �سحة  تطور 
البول �سئيلة جدا  )EV( يف  ن�سبة 
وهذا  باملئة،   0.01 تتجاوز  وال 
لت�سخي�ض  مهما  حاجزا  ي�سكل 

اأ�سالك  ا�ستخدام  عند  اأما  دقيق. 
دقائق النانو امل�سنوعة من اأك�سيد 
على  مادة  تكون  فاإنها  الزنك 
فعالة  املادة  هذه  بوليمري خا�ض. 
جدا يف التقاط )EV( مهما كانت 

ن�سبته �سئيلة.
الطريقة  هذه  العلماء  اخترب  وقد 
وكانت النتائج اإيجابية جدا، حيث 
الدقة  عالية  نتيجة  اإىل  للتو�سل 
واحد  ملليلرت  اإىل  العلماء  احتاج 

فقط من البول.  

فوائد الليمون احللوحتليل ب�صيط للبول ميكنه ك�صف ال�صرطان

  ت�سهيل عملية اله�سم: حيث تتوي ثمار الليمون احللو على 
تفيز  على  تعمل  والتي  الفالفونويد،  مادة  من  كبرية  ن�سبة 
وتن�سيط عمل اجلهاز اله�سمي، وذلك من خالل تن�سيط اإفراز 
الع�سارة اله�سمية واالأحما�ض ال�سفراوية، وتعمل ثمار الليمون 
احللو اأي�ساً على تنظيم حركة االأمعاء، ما يخفف من حدوث 
م�ساكل ع�رص اله�سم اأو اأية م�ساكل اأخرى يف اجلهاز اله�سمي

احللو  الليمون  ثمار  الحتواء  وذلك  االإم�ساك:  حاالت  تقليل   
على ن�سبة كبرية من االأحما�ض والتي تعمل على التخل�ض من 
الليمون  ثمار  تتوي  واأي�ساً  االأمعاء،  يف  املوجودة  ال�سموم 
احللو على ن�سبة عالية من االألياف الغذائية، والتي تقوم بدور 

كبري يف عالج حاالت االإم�ساك
اال�سقربوط  ويعرف  باال�سقربوط:  االإ�سابة  حاالت  تقليل   
)ج(،  فيتامني  لنق�ض يف  نتيجة  يحدث  عبارة عن مر�ض  باأنه 
وي�ساحب هذا املر�ض حدوث اأعرا�ض عدة من اأهمها نزيف 
اللثة املنتفخة، وحدوث حاالت متكررة من االأنفلونزا والربد، 
من  وذلك  اللثة،  نزيف  وقف  احللو على  الليمون  ثمار  وتعمل 
خالل مزج ع�سري الليمون احللو مع ب�سعة قطرات من املاء، 

ومن ثم و�سع اخلليط على اللثة امل�سابة فوراً
الليمون  ثمار  الحتواء  وذلك  اله�سمية:  املعدة  قرحة  عالج   
احللو على مركبات الفالفونويد التي تعمل على اإزالة ال�سموم 

من املعدة، ما ي�سهم يف عالج حاالت قرحة املعدة
 عالج م�ساكل اجلهاز التنف�سي: وذلك ملا تقدمه ثمار الليمون 
يتم  واأي�ساً  التخل�ض من االحتقانات،  احللو من خ�سائ�ض يف 
ا�ستخدام ثمار الليمون احللو كعالج وم�سكن لالآالم، وذلك من 
خالل و�سع حملول ثمار الليمون احللو يف اأجهزة اال�ستن�ساق 

والتبخري

فوائد البقدون�س 

»البطاطا املقلية« تعالج ال�صلع
م�سكلة  مكافحة  باحثون  اقرتح 
املواد  مب�ساعدة  ال�سعر  ت�ساقط 
البطاطا  تتويها  التي  الكيميائية 
من  جمموعة  ومتكنت  املقلية 
مقالة  بح�سب  اليابانيني،  الباحثني 
زراعة  من  ميرتو،  �سحيفة  ن�رصتها 
ثنائي  با�ستخدام  ال�سعر  ب�سيالت 
التي  املادة  ال�سيلوكزان،  ميثيل 

ال  لكي  املقلية  البطاطا  اإىل  ت�ساف 
تفرز رغوة اأثناء القلي. وزرع باحثون 
من جامعة يوكوهاما اليابانية 5 اآالف 
حيث  التجارب،  لفئران  �سعر  ب�سيلة 
منت لديها حزم ال�سعر بعد عدة اأيام 
من الزراعة. واأثبتت التجارب االأولية 
زراعة  يف  الطريقة  هذه  �سالحية 

ال�سعر لدى االإن�سان.
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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 

هدي �لنبي �سلى �هلل عليه و �سلم يف �لتمر
 )) كان عليه ال�سالة وال�سالم يفطر على 
مترات قبل اأن ي�سلى، فاإن مل تكن مترات 
ح�سا َح�َسواٍت من املاء ((  ) رواه الإمام 
�سحيح  يف  والرتمذي  داود  واأبو  اأحمد 

اجلامع ال�سغري (
�سلى  النبي  عن  عامر  بن  �سلمان  وعن   
اأَْفَطَر  اإَِذا   (( قال:   اأنه  و�سلم  عليه  اهلل 
ْن  َفاإِ َفاإِنَُّه بََرَكٌة  َفلْيُْفِطْر َعلَى مَتٍْر  اأََحُدُكْم 
مَلْ يَِجْد مَتًْرا َفامْلَاءُ َفاإِنَُّه َطُهوٌر ((  ) من 
عامر  بن  �سلمان   « عن  الرتمذي:  �سنن 
اجلامع  �سحيح  يف  داود  اأبو  واأخرجه   .«
ال�سائم  يتناوله  الذي  التمر    ) ال�سغري 
مع املاء فيه خم�س و�سبعون باملائة من 
جزئه املاأكول مواد �سكرية اأحادية �سهلة 
اله�سم �رسيعة التمثل اإىل درجة اأن ال�سكر 
ينتقل من الفم اإىل الدم يف اأقَل من ع�رس 
دقائق، ويف احلال يتنبه مركز الإح�سا�س 
بال�سبع يف اجلملة الع�سبية في�سعر ال�سائم 
اأقبل  الطعام  على  اأقبل  فاإذا  بالكتفاء 
الإفطار،  اأيام  يف  وكاأنه  باعتدال  عليه 
ه�سمها  ي�ستغرق  الد�سمة  املواد  بينما 

وامت�سا�سا اأكرث من ثالث �ساعات 
الد�سم  الطعام  من  ال�سائم  اأكرث  فمهما   
بالمتالء،  ي�سعر  ولكن  بال�سبع  ي�سعر  ل 

ال�سبع  والمتالء،  ال�سبع  بني  كبري  وفرق 
تنبه مركز اجلوع يف اجلملة الع�سبية، اإذا 
تنبه هذا املركز �سعر الإن�سان بال�سبع ولو 
مل يكن يف معدته طعام كثري، اأما حينما 
بامتالء  فالإح�سا�س  بالمتالء  ي�سعر 

املعدة �سيء اآخر.
يفطر  وال�سالم  ال�سالة  عليه  كان  لذلك 
يجل�س  ثم  املغرب  وي�سلي  مترات  على 
اإىل الطعام، ومن مل يطبق �سنة النبي عليه 
ال�سالة وال�سالم يف اإفطاره فاته خري كثري 

يف �سيامه، �سحياً ونف�سياً ودينياً.
الأحادية،  ال�سكريات  من  التمور  ترتكب   
ال�سكاكر  اأ�رسع  ال�سكر  من  النوع  وهذا 
من  ينتقل  الإن�سان،  ج�سم  يف  امت�سا�ساً 
اأقل من ع�رسة دقائق،  الدم يف  اإىل  الفم 
الألياف  من  اأي�ساً  التمور  هذه  وترتكب 
يف  مده�سة  اأثار  لها  التي  ال�سليلوزية، 
من  الأمعاء  وقاية  ويف  اله�سم  عملية 
التمور  هذه  ترتكب  الوبيلة.  الأمرا�س 
املرممة  الربوتينية  املواد  من  اأي�ساً 
الدهن،  من  �سئيلة  ن�سب  ومن  لالأن�سجة 
من  اأنواع  خم�سة  على  التمر  ويحتوي 
يحتاجها  التي  الأ�سا�سية  الفيتامينات 
ثمانية  على  التمر  يحتوي  كما  اجل�سم، 

اأ�سا�سية.   ومائة غرام من التمر  معادن 
حاجة  ِخْم�ِس  اإىل  ن�سف  من  فيها  يومياً 
ويحتوي  يومياً،  املعادن  من  اجل�سم 
حم�ساً  ع�رس  اثني  على  اأي�ساً  التمر 
اأمينياً وفيه مواد ملينة ومهدئة، وهناك 
خم�سون مر�ساً ي�سببها الإم�ساك والتمر 
اإيجابية  اآثار  وله  الإم�ساك،  من  يقي 
ارتفاع  ومن  الدم  فقر  من  الوقاية  يف 
الك�سور،  التئام  على  ويعني  ال�سغط 
الأبحاث  اأثبتت  وقد  ومهدئ  وهو ملني 
باجلراثيم  يتلوث  ل  التمر  باأن  العلمية 

اإطالقاً، لأن تركيز ال�سكر العايل ميت�س 
من  هذا  النبي  ولتوجيه  اجلرثوم.   ماء 
ال�سالة وال�سالم،  الني عليه  نبوة  دلئل 
حتى يف اأيام الإفطار قال بع�س الأطباء 
من  فيها  ملا  الفاكهة  تقدم  اأن  ينبغي 
�سكاكر اأحادية على وجبات الطعام التي 
ا�ستنباطاً  الد�سمة  املواد  غالباً  حتتوي 
اأهل  ي�سف  وهو  تعاىل  قوله  من  ظنياً 
 )20( ُوَن  يَتََخرَيّ ا  مِمَّ َوَفاِكَهٍة   ﴿ اجلنة: 
ا يَ�ْستَُهوَن )21(﴿  ]�سورة  ِم َطرْيٍ مِمَّ َوحَلْ

الواقعة[ .
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قطيعة �لرحم 
اهلل  لعنة  ت�ستحق  الرحم  قطيعة 
العلماء  �سنفها  لذلك  وجل،  عز 
من الكبائر، اأما احلديث ال�سحيح 
الذي اأخرجه الإمام اأحمد والإمام 
نََّة  اجْلَ يَْدُخُل  ))ل  البخاري:  
البخاري  ]اأخرجه    )) َرِحٍم  َقاِطُع 
مطعم[  بن  جبري  عن  وم�سلم 
عليها  يبنى  التي  ال�سلة  ا�ستثنيت 
ومل  الف�ساد  زال  اإذا  اأما  ف�ساد، 
عذر  هناك  ولي�س  رحمك،  ت�سل 
اأن  يبدو  كبرية،  يف  وقعت  فقد 
اأ�سا�س  الإ�سالم نظم احلياة على 
الأ�رسي،  الجتماعي  التكافل 
فاإذا  اأ�رس،  جمموعة  واملجتمع 
كل اأ�رسة تفقدت اأقرباءها، رعت 
مدت  اأحوالهم،  تفقدت  �سوؤونهم، 
لهم يد امل�ساعدة، اأخذت بيدهم 
بالزيارة، ثم  التفقد يبداأ  اإىل اهلل. 
اهلل  اإىل  بالدعوة  ثم  بامل�ساعدة، 
من  حققنا  قد  نكون  وجل،  عز 
اأرادها  التي  الغاية  الرحم  �سلة 
�سلى  النبي  ويقول  وجل،  عز  اهلل 
يُوؤِْمُن  َكاَن  ))َمْن  و�سلم:  عليه  اهلل 
يَْفُه  �سَ َفلْيُْكِرْم  الآِخِر  َوالْيَْوِم   ِ ِباهلَلّ
َوالْيَْوِم الآِخِر   ِ ِباهلَلّ يُوؤِْمُن  َكاَن  َوَمْن 
يُوؤِْمُن  َكاَن  َوَمْن  َرِحَمُه  ْل  َفلْيَ�سِ
اأَْو  َخرْيًا  َفلْيَُقْل  الآِخِر  َوالْيَْوِم   ِ ِباهلَلّ
ُمْت ((  ] متفق عليه َعْن اأَِبي  ِليَ�سْ

ُ َعنُْه[ ي اهلَلّ ُهَريَْرَة َر�سِ

�لنهي عن متني �ملوت 

ال�سالة  عليه  النبي  الكرام:  الأخوة  اأيها 
اأَنَ�ٍس  فَعْن  املوت  متني  عن  نهانا  وال�سالم 
ِ �سلى اهلل  ر�سي اهلل َعنْه َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلَلّ

َعلَيِْه َو�َسلََّم:
ِبِه  اأََحٌد ِمنُْكُم امْلَْوَت ِل�رُسٍّ نََزَل  ))َل يَتََمنَّنَيَّ 
اللَُّهَمّ  َفلْيَُقِل  ِللَْمْوِت  ُمتََمِنًّيا  بَُدّ  َل  َكاَن  َفاإِْن 

ِني  َوتََوَفّ يِل  َخرْيًا  يَاةُ  احْلَ َكانَِت  َما  اأَْحِيِني 
َعْن  ]البخاري  يِل((   َخرْيًا  الَْوَفاةُ  َكانَِت  اإَِذا 
اأَنَ�ٍس[  بل اإن اأحد ال�سحابة الكرام كان 
يف اأ�سعد حلظات حياته حينما غادر الدنيا.  

َعْن اأَنَ�ِس بِْن َماِلٍك َقاَل:
َو�َسلََّم  َعلَيِْه  ِ �سلى اهلل  اهلَلّ َوَجَد َر�ُسوُل  ا  ))مَلَّ

َوا  َفاِطَمُة:  َقالَْت  َوَجَد  َما  امْلَْوِت  َكْرِب  ِمْن 
َعلَيِْه  ِ �سلى اهلل  اهلَلّ َر�ُسوُل  َفَقاَل  اأَبَتَاهُ!  َكْرَب 
َو�َسلََّم: ل َكْرَب َعلَى اأَِبيِك بَْعَد الْيَْوِم اإِنَُّه َقْد 
اأََحًدا  ِمنُْه  ِبتَاِرٍك  لَيْ�َس  َما  اأَِبيِك  ِمْن  َح�رَسَ 
َعْن  ماجة  ]ابن  الِْقيَاَمِة((   يَْوَم  امْلَُواَفاةُ 

اأَنَ�ٍس[
هذا  يف  دققوا  الكرام:  الأخوة  اأيها 
َماِلٍك  اأَِبي  عن  املروي  احلديث 
ا�ْسَمُعوا  النَّا�ُس  اأَيَُّها  ))يَا    : اْلأَ�ْسَعِرَيّ
ِعبَاًدا  َوَجَلّ  َعَزّ   ِ هلِلَّ اأََنّ  َواْعلَُموا  َواْعِقلُوا 
لَيْ�ُسوا ِباأَنِْبيَاَء َوَل �ُسَهَداَء يَْغِبُطُهُم اْلأَنِْبيَاءُ 
ِمَن  َوُقْرِبِهْم  اِل�ِسِهْم  جَمَ َعلَى  َهَداءُ  َوال�ُسّ
يَِة  ِ َفَجاَء َرُجٌل ِمَن اْلأَْعَراِب ِمْن َقا�سِ اهلَلّ
ِ �سلى اهلل  النَّا�ِس َواأَلَْوى ِبيَِدِه اإِىَل نَِبِيّ اهلَلّ
ِمَن  نَا�ٌس   ِ اهلَلّ نَِبَيّ  يَا  َفَقاَل:  َو�َسلََّم  َعلَيِْه 
النَّا�ِس لَيْ�ُسوا ِباأَنِْبيَاَء َوَل �ُسَهَداَء يَْغِبُطُهُم 
اِل�ِسِهْم  جَمَ َعلَى  َهَداءُ  َوال�ُسّ اْلأَنِْبيَاءُ 

ْفُهْم  ِ انَْعتُْهْم لَنَا - يَْعِني �سِ َوُقْرِبِهْم ِمَن اهلَلّ
ِ �سلى اهلل َعلَيِْه  لَنَا- َف�رُسَّ َوْجُه َر�ُسوِل اهلَلّ
 ِ اْلأَْعَراِبِيّ َفَقاَل َر�ُسوُل اهلَلّ ِل�ُسوؤَاِل  َو�َسلََّم 
�سلى اهلل َعلَيِْه َو�َسلََّم: ُهْم نَا�ٌس ِمْن اأَْفنَاِء 
بَيْنَُهْم  ْل  تَ�سِ مَلْ  الَْقبَاِئِل  َونََواِزِع  النَّا�ِس 
اَفْوا  َوتَ�سَ  ِ اهلَلّ يِف  ابُّوا  حَتَ ُمتََقاِربٌَة  اأَْرَحاٌم 
ُ لَُهْم يَْوَم الِْقيَاَمِة َمنَاِبَر ِمْن نُوٍر  ُع اهلَلّ يَ�سَ
نُوًرا  ُوُجوَهُهْم  َفيَْجَعُل  َعلَيَْها  َفيُْجِل�ُسُهْم 
َوِثيَابَُهْم نُوًرا يَْفَزُع النَّا�ُس يَْوَم الِْقيَاَمِة َوَل 
َل َخْوٌف  الَِّذيَن   ِ اهلَلّ اأَْوِليَاءُ  َوُهْم  يَْفَزُعوَن 
َعلَيِْهْم َوَل ُهْم يَْحَزنُوَن ((  ] اأحمد عن 

لي�سوا  [  عجيب  �ْسَعِرَيّ اْلأَ َماِلٍك  اأَِبي 
باأنبياء ول �سهداء، نحن يف فقر مدقع 
واإيثار  تعاون  اإىل  بيننا،  ومودة  اإىل حب 
وت�سامن.   �ساأل النبي يف تبوك عن اأحد  
ر�سول اهلل، فقام �سحابي جليل وقال: ل 
واهلل يا ر�سول اهلل اإن اأنا�ساً تخلفوا عنك 
ما نحن باأ�سّد حب لك منهم، ولو علموا 
ما  عنك،  تخلفوا  ما  عدواً  تلقى  اأنك 
علمنا عليه اإل خرياً. هكذا كان اأ�سحاب 
النبي، ينبغي اأن تدافع عن اأخيك وحتبه 

وتعاونه على اخلري.
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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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هيونداي �سنتايف 2019 اجلديدة كليًا تظهر ر�سميًا 

�سيارات  اأحدث  من  م�ستوحى  بت�سميم  تاأتي 
ونيك�سو،  كونا  ويت�سمن ذلك  التجارية  العالمة 
وتتميز هيونداي �سنتايف 2019 بواجهة اأمامية 
يط به م�سابيح  جريئة مع �سبك اأمامي كبري تحُ
جديدة  هي   SUV الـ  داخلية  نحيلة  اأمامية 
كلياً كذلك، وباملقارنة مع اجليل احلايل فهي 
تظى بلوحة قيادة جديدة مع كون�سول و�سطي 
معاد ت�سميمه ونظام معلومات وترفيه بطابع 
مق�سورة  باأن  هيونداي  اإّدعاء  مع  “عائم”، 
م�ساحة  مع  فاخرة  “جودة  توفر  ال�سيارة 

ات�ساعها من الطراز الأول”.
عدادات القيا�سات رقمية ونظرة على املعدات 
تك�سف جلداً فاخراً مزدوج اللون، مقود متعدد 
تعمل  مرايا  خلفية،  تهوية  فتحات  الوظائف، 
يف  التلقائي  التحكم  نظام  وكذلك  بالطاقة، 

درجة احلرارة.

تقول هيونداي اأن �سنتايف 2019 تتميز بقابلية 
الال�سلكي  وال�سحن  الذكي  بالهاتف  الت�سال 
 MirrorLink وتطبيق  كاربالي  واأبل 
عرب  تفعيله  قابلية  مع  ال�سوت  على  والتعرف 
زر باملقود مناف�سة ني�سان X-Trail ت�ستفيد 
اأي�ساً من جمموعة وا�سعة لالأنظمة امل�ساعدة 
للقيادة الذاتية اأبرزها تنبيه ما قبل ال�سطدام، 
تنبيه مغادرة احلارة، م�ساعد البقاء يف احلارة، 
الأمامية،  ال�سطدامات  تفادي  ال�سائق،  تنبيه 
مرت   4.77 طولها  الرابع  اجليل  �سنتايف  واأكرث 
مبقدار  زيادة  يعني  ما  مرت،   1.89 وعر�سها 
0.07 و0.10 مرت على التوايل وقاعدة عجالت 
اأطول كذلك يف كوريا اجلنوبية، �ستتاح هيونداي 
�سنتايف 2019 بـ 3 خيارات للمحرك وهي 2 لرت 
برتول و2 و2.2 لرت ديزل يت�سلون قيا�سياً بجري 
 8 من  اأوتوماتيكي 

�رسعات حالياً، لي�ست هنالك اأي معلومات عّما 
اإذا كانت هنالك نوايا بتوفري خيارات حمركات 
�سانعة  ولكن  امل�ستقبل،  يف  اأخرى  وجري 
 SUV الـ  باأن  تقول  اجلنوبية  كوريا  �سيارات 

الدفع  بنظام  تظى  هيونداي  اأول  “هي 
يهّيء  والذي  الإلكرتوين  الرباعي 

تلقائياً  الدافعة  القوة 
و�سعية  ح�سب 

القيادة”.
�سيبداأ �سعرها 
كوريا  يف 
من  اجلنوبية 
مليون   28.9

ما  وهو  وون 
ريال،   99،400 يعادل 

العاملية  الأ�سواق  يف  اإطالقها  ومقرر 

قبل  عر�سها  يتم  اأن  على  اجلاري  العام  نهاية 
لل�سيارات  جنيف  معر�ض  يف  العامل  اأمام  ذلك 

مار�ض  خالل  املقبل.2018 

 2018 يار�ض  تويوتا  �سيارة  اخرياً  و�سلت   
اجلديدة كلياً اىل امليناء يف ال�سعودية وذلك 
بعد التحديث الذي ح�سلت عليه ال�سيارة 

بالكامل.
يف خارجيتها، تبدو مثل كورول �سغرية 
م�سابيح  على  ال�سيارة  ح�سلت  حيث 
فلي  �سحُ و�سبك  طويلة   LED اأمامية 
بفتحات تهوية كبرية و�سقف منحدر 
وجنوط  جديدة  مثرية  خلفية  مع 
من  عجلة  لكل  مكابح  وقر�ض  اإن�ض   15
اأ�سبحت  املق�سورة  الأربعة  العجالت 

ماألوف  ومظهرها  ال�سابق  عن  ات�ساعاً  اأكرث 
وم�ستخدم  كورول،  مع  يتطابق  ويكاد  للغاية 
كرومية  مل�سات  مع  اأف�سل  بجودة  مواد  فيها 
ح�سا�سة  باملناخ  تكم  واأزرار  مل�سية  و�سا�سة 
للم�ض مع �سا�سة ملونة لعدادات القيا�سات و3 
منافذ USB ل�سحن الأجهزة بالن�سبة للمحرك 
فتاأتي ب�سعة 1.5 لرت 4 �سلندر بقوة 108 ح�سان 
مع جري CVT اأوتوماتيكي متغري با�ستمرار بـ 
7 �رسعات بالن�سبة لالأ�سعار حتى الن ليوجد 
و�سولها  حال  مبا�رسة  بطرحها  و�سنقوم  �سعر 

لنا.

تويوتا يار�س 2018 ال�سكل اجلديد كليًا 

جم�س �سيريا 2019 اجلديدة كليًا يحّدد موعد تد�سينها ر�سميًا
�سلفريادو  عن  موؤخرا  �سفروليه  ك�سفت 
ديرتويت  معر�ض  يف  اجلديدة   2019
لل�سيارات، والآن حان الوقت جم�ض �سيريا 
مار�ض  من  الأول  يف  الأ�سواء  لتخطف 
التقارير  اأ�سارت  اأي�سا  ديرتويت  القادم يف 
�سيريا  ن�سخة  عن  �ستك�سف  جم�ض  اأن  اإىل 
اأن  ويذكر  الوقت،  ذات  يف  اأي�سا  دينايل 

مبيعات موديالت دينايل قفزت اإىل م�ستوى 
جميع  من   %29 لتمثل   ،2017 يف  قيا�سي 
عجب  ل  لذا  الأمريكي،  ال�سانع  مبيعات 
الن�سخة  هذه  بتد�سني  ال�رسكة  اهتمام  يف 

بجانب املوديل القيا�سي.
البيك  اأن  عن  جت�س�سية  �سور  ك�سفت  وقد 
اأب اجلديدة �ستحظى مبقدمة جديدة كليا 

ب�سبكة تهوية بارزة وم�سابيح �سباب اأفقية 
ت�سميم  بينما  مميزة،  اأمامية  وم�سابيح 
من  هدوءا  اأكرث  يبدو  بالإجمال  املوديل 
�سلفريادو البيك اأب اجلديدة �ستكون اأطول 
كما  ال�سابق،  املوديل  من  اإن�ض   1.6 بـ 
�سيزداد طول قاعدة العجالت بـ 3.9 اإن�ض، 
و�سينخف�ض وزن ال�ساحنة بـ 204 كيلوجرام 

وال�سلب عايل  الألومنيوم  ا�ستخدام  بف�سل 
القوة يف الهيلكة و�ست�سارك �سيريا خيارات 
حمركات  لت�سمل  �سلفريادو،  مع  الطاقة 
بالإ�سافة  لرت،  و6.2   5.3 ب�سعات   V8
 3.0 �سعة  جديد  تريبو  ديزل  حمرك  اإىل 
حركة  بناقل  مت�سل  �سلندرات،  ب�ست  لرت 

اأوتوماتيكي بع�رس �رسعات.

مر�سيد�س A-Class 2019 اجلديدة كليًا تك�سف نف�سها ر�سميًا “تقرير و�سور موا�سفات”
اأزالت مر�سيد�ض ال�ستار ر�سمياً عن A-Class اجليل اجلديد، لتاأتي مبظهر اأكرث تطوراً عن ال�سابق مع حمركات اأكرث كفاءة وجمموعة تقنيات ع�رسية ومزيداً من الراحة.

متّثل A-Class اجلديدة خطوة مر�سيد�ض القادمة يف فل�سفة ت�سميمها “النقاء احل�ّسي”، حيث لديها خطوط ج�سد اأكرث نقاًء ون�سجاً متاماً كما جرى مع CLS اجلديدة كلياً.
واجهتها الأمامية بات ت�سميمها تطورياً اأكرث ديناميكية عن ال�سابق حيث هنالك غطاء حمرك منحدر، م�سابيح اأمامية LED م�سّطحة على �سكل DRLs مع عنا�رس كروم، واإىل جانب ذلك فاإن اأقوا�ض 
العجالت اأكرب مع جنوط 16-19 اإن�ض ما يجعل A-Class مهيبة على الطرق، اأما اخللفية فهي تعطي انطباعاً باأن ال�سيارة ع�سلية، واأبرز تغيري فيها هو امل�سابيح اخللفية املنق�سمة جلزئني ما ي�ستبدل 
�سابقتها كبرية احلجم الداخلية حظت بتغيريات جذرية، حيث تتميز الآن مبا ي�سمى “نظرة الدرجة الطليعة” ولوحة القيادة تبدو على �سكل جناح ميتد من الباب الأمين اإىل الأي�رس مع اإ�ساءة حميطية بـ 

64 لون خمتلف وبالطبع هنالك ال�سا�سة العري�سة اجلديدة.
�سيكون باإمكان م�سرتي A-Class 2019 احل�سول 3 خيارات لل�سا�سة اللم�سية بينها 7 اإن�ض مزدوجة، 10.25 اإن�ض مزدوجة وكذلك 7 و10.25 اإن�ض توؤدي اإحداهما وظائف املعلومات والرتفيه والأخرى 

تعمل كعدادات قيا�سات رقمية.
قولك عبارة Hey Mercedes �سيكون كافياً لتفعيل نظام MBUX اجلديد للو�سائط املتعددة والذي باإمكانه التعلّم بف�سل تقنية الذكاء ال�سطناعي لإن�ساء توا�سل عاطفي بني ال�سائق/الركاب، وبالن�سبة 
ملجموعة التقنيات الأخرى فمتوفر �سا�سة عر�ض راأ�سية، التوا�سل مع ال�سيارات الخرى، تتبع ال�سيارة عرب تطبيق بهاتفك الذكي واأكرث. اإن A-Class قاعدة عجالتها اأطول من ال�سابق كما اأن ج�سدها 
اأعر�ض، وزيادة الأبعاد هذه ترجمت اإىل زيادة امل�ساحة لليد والأقدام والراأ�ض يف املق�سورة، وكذلك اأ�سبحت م�ساحة تخزين الأمتعة 370 لرت اأي اأنها زادت بن�سبة 8%، ول تتوقف الأمور عند هذا احلد 
حيث اأن مقاعد ال�سيارة لديها نظام خا�ض للتحكم باملناخ مع التدفئة وحتى امل�ساج متوفر باملقاعد الأمامية.  مولدات الطاقة تتنوع بني 3 خيارات هي حمرك A 200 برتول 1.4 لرت 4 �سلندر قوة 160 
ح�سان و250 نيوتن.مرت من عزم الدوران، حمرك A 250 برتول 2 لرت 4 �سلندر قوة 221 ح�سان و350 نيوتن.مرت من عزم الدوران، وكذلك 180d ديزل 1.5 لرت 4 �سلندر قوة 114 ح�سان و260 نيوتن.مرت 

من عزم الدوران.
ولكن A 200 �ستتوفر اأي�ساً بخيار اآخر للجري يكون يدوي من 6 �رسعات، وبالن�سبة لالأداء فاإن A-Class القيا�سية  �ستتوفر ال�سيارة بجري اأوتوماتيكي مبقب�ض مزدوج بـ 7 �رسعات 

من  1 �ستت�سارع  0 0 نف�سه 0- للت�سارع  �ست�سل  قوة  الأكرث   250  A اأن  حني  يف  ثوان،   8 خالل  كيلومرت 
 6.2 ال�ساعة ومتو�سط ا�ستهالك خالل  ثانية مع �رسعة ق�سوى 250 كيلومرت يف 
عن كل 100 كيلومرت، وبالإ�سافة اإىل ذلك فبالإمكان احل�سول وقود 5.1 لرت 
نظام  4MATIC للدفع على جميع العجالت مع جمموعة على 

ت  ا ر نواب�ض خيا متاح  اأنه  كما  الهوائي،  التعليق  لنظام 
ن�سطة.     

جمعية �سانعي 
ووكالء ال�سيارات 

باجلزائر
 ترحيب بدفرت ال�رسوط 
اجلديد املوؤطر لن�ساط 

�سناعة ال�سيارات
عربت جمعية �سانعي 

ووكالء ال�سيارات باجلزائر 
)AC2A(، عن ر�ساها 

بعد ن�رس ال�رسوط 
والكيفيات اجلديدة 

ملمار�سة ن�ساط اإنتاج 
املركبات وتركيبها يف 

اجلريدة الر�سمية. 
رحبت جمعية �سانعي 

ووكالء ال�سيارات 
باجلزائر، يف بيان وقعه 

رئي�سها �سفيان ح�سناوي، 
ب�سدور دفرت ال�رسوط 
املوؤطر لن�ساط تركيب 

املركبات. 
واعتربت اجلمعية اأن 
"دفرت ال�رسوط �سوف 

ي�سمح برت�سيخ املقاربة 
ال�سناعية لقطاع 

ال�سيارات، وكما دعمت 
اجلمعية دائما، فاإنه 

�سيعطي الأولوية لدعم 
�سبكة املناولة، بالرتافق  
�سيا�سة التكوين املتوا�سل. 
كما ثمنت اجلمعية ب�سكل 

خا�ض دعم التطوير 
ال�سناعي لقطع الغيار 
و مكونات ال�سيارات، و 

منح الأولوية لل�سادرات. 
و�سي�سمن هذا التوجه 

القوي انخراط املوؤ�س�سات 
ال�سغرية و املتو�سطة 

ل�سمان دميومة �سناعتنا 
، و �سددت اجلمعية يف 

بيانها على موا�سلة دورها 
يف دعم التنمية ال�سناعية 
لالقت�ساد. كما اأكد رئي�ض 
اجلمعية و جميع اأع�سائها 
على وجودهم الدائم تت 
ت�رسف ال�سلطات العمومية 
جلعل هذه اخلطوة الهامة 

حمورا جديدا موؤ�س�سا 
لل�سناعة اجلزائرية.

نقال عن موقع اأوتو بيب



 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

اإ�شهارالأحد  11 فيفري 2018 املوافـق   لـ23 جمادى الأول  1439ه 22



تقنية23
الأحد  11 فيفري 2018 املوافـق   لـ23 جمادى الأول  1439ه

�صماعات �آبل تف�صح �أ�صر�ر �أ�صحابها!
التقنية  جمال  يف  خرباء  اأكد 
�سماعات  يف  برجمية  ثغرة  اأن 
 »HomePod« الذكية  اآبل 
ت�سمح للآخرين باحل�سول على 
ومن  م�ستخدمها  معلومات 
 »HomePod« ميزات  اأهم 
التوا�سل  للم�ستخدم  توفر  اأنها 
 »Siri« امل�ساعد  مع  �سوتيا 
ملعرفة اأحوال الطق�س والأخبار 
يف  املقروءة  غري  الر�سائل  اأو 
هاتفه الذكي اأو حا�سبه اللوحي، 
للخرباء  وفقا  امليزة  تلك  لكن 
الراغبني  قبل  من  ت�ستغل  قد 
مالك  اأخبار  على  بالتج�س�س 
 »HomePod« ال�سماعة، كون
�ساحبها  �سوت  بني  متيز  ل 
عندما  الأخرى  والأ�سوات 

الر�سائل،  قراءة  منها  يطلب 
معرفة  كان  لأي  ميكن  وبالتايل 

حمتوى تلك الر�سائل.
تلك امل�سكلة قام  وللتحقق من 
بع�س اخلرباء بتجربة �سماعات 
من  امللوكة   »HomePod«
وفعل  الأ�سخا�س،  بع�س  قبل 
اأ�سحابها  مع  بالتناوب  قاموا 
باإ�سدار بع�س الأوامر ال�سوتية، 
الأوامر  تلك  ال�سماعات  ولبت 
�ساحبها  �سوت  متيز  اأن  دون 

عن �سواه.
الذكية  اآبل  �سماعات  ولقيت 
املنزلية »HomePod« اإقبال 
ملا  التقنية  ع�ساق  من  وا�سعا 
حتتويه من موا�سفات وميزات، 
القيام  م�ستخدمها  على  ت�سهل 

بالتوا�سل  الأمور  من  بكثري 
بعد  عن  الذكية  اأجهزته  مع 
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن �سماعات 

من  الأخرية   »HomePod«
ب�سعر  الأ�سواق  يف  تطرح  اآبل 

ي�سل اإىل 349 دولرا.

�أمازون ُتطلق كامري� 
بالذكاء �ال�صطناعي 

و�أدو�ت تعلم �آيل لل�صركات

البيع على  اأكرب �رشكات  تعترب من  اأمازون  اأن  الرغم من  على 
مما  اأكرب،  تاأثري  ذات  تكون  اأن  يف  ترغب  اأنها  اإل  الأنرتنت، 

جعلها تُطلق جمموعة منتجات تعمل بالذكاء ال�سطناعي.
تعمل  التي   DeepLens كامريا  اأمازون  قدمت  حيث 
تُدعى  جديدة  من�سة  دولر،   250 ب�سعر  ال�سطناعي  بالذكاء 
للن�سخ  جديدة  وخدمة  الآيل  التعلم  لن�رش   SagaMaker
الأدوات  هذه  وكل  ال�سطناعي؛  الذكاء  ت�ستخدم  والرتجمة 

موجهة اإىل املطورين وال�رشكات.
كامريا DeepLens تاأتي باأدوات ذكاء ا�سطناعي ُمثبته ُم�سبًقا 
ووفًقا  وال�سخ�سيات،  وال�سور  الأ�سياء  على  التعرف  وت�سمل 
والوجوه  والكلب  القطط  الكامريا ميكنها ك�سف  فاأن  لتقرير 
والأ�سياء اليومية والتحركات والطعام؛ وميكنك ال�ستفادة من 
الكامريا ب�ستى الطرق، فعلى �سبيل املثال ميكن للكامريا م�سح 

خمزن معني وتتبع املخزون.
بالتقاط  وتقوم   ،Atom اإنتل  مبعالج  مدعومة  الكامريا 
الفيديوهات بدقة 1080p، وهناك ات�سال واي فاي بالإ�سافة 

.microHDMI ومنفذ USB ملنفذ
هي  األيك�سا  ال�سوتي  امل�ساعد  مع   Echo اأمازون  منتجات 
بخدمات  ال�سطناعي  الذكاء  اأدوات  عمل  كيفية  على  مثال 
اأمازون ويب، واملنتجات اجلديدة تعترب بيان اأن ال�رشكة على 
مع  متكاملة  اليومية  احلياة  وجعل  خطوة  لتخاذ  ا�ستعداد 

الذكاء ال�سطناعي.

»5G« آبل تطلق هاتفا يدعم �صبكات�
مهتمة  مواقع  عدة  اأكدت 
تتح�رش  اآبل  اأن  التقنية  بال�سوؤون 
لإطلق هاتف »اآيفو-X« حمدث 
اجليل  �سبكات  دعم  على  قادر 

.»5G»اخلام�س
باأي  اآبل  اإدلء  عدم  من  وبالرغم 
الهاتف  عن  ر�سمية  معلومات 
اجليد اإل اأن املعلومات ت�سري اإىل 
لختباره  ي�ستعدون  »خرباءها  اأن 
القادمة  الأ�سابيع  غ�سون  يف 
ورمبا  لإطلقه لحقا،  ا�ستعدادا 
املفرت�س  املقبل«ومن  العام  يف 
اجلديد  الهاتف  »يحافظ  اأن 
وميزات  خ�سائ�س  كافة  على 

ال�سابقة كالكامريا املزدوجة وميزة   »X-اآيفون«
التعرف على الوجوه وال�سا�سة التي تغطي كامل الواجهة الأمامية، بالإ�سافة اإىل الهيكل 
اخلام�س  اجليل  من  الت�سال  �سبكات  مع  التعامل  على  قادرا  �سيكون  اأنه  اإل  اخلارجي. 
 »4G« 5« التي �ستوفر �رشعة اأكرب يف نقل وا�ستقبال وحتميل البيانات مقارنة ب�سبكاتG«
مع  التعامل  اأ�رشع يف  اأداء  توفريه  احلالية، ف�سل عن  اآبل  هواتف  املوجودة يف   »3G»و

.»WIFI سبكات الـ�
اآبل لي�ست الأوىل التي تطمح لتطوير هواتفا قادرة على التعامل  اأن  وجتدر الإ�سارة اإىل 
مع هذا النوع من ال�سبكات احلديثة، فمنذ مدة وخلل موؤمتر »WIC« العاملي الأخري 
الذي عقد يف ال�سني، اأعلن رئي�س �رشكة هواوي ال�سينية ال�سهرية ب�سناعة الإلكرتونيات 
اأن ال�رشكة عازمة على اإطلق اأوىل هواتفها القادرة على العمل مع �سبكات الت�سال من 
التي ميكن  التقنيات  العديد من  ال�رشكة تطور حاليا  اأن  واأو�سح   ،»5G« اجليل اخلام�س 
الإلكرتونية   »970  Kirin« ك�رشائح  ال�سبكات  التعامل مع هذه  م�ستقبل يف  ا�ستخدامها 

التي ا�ستعر�ستها موؤخرا.

حتديث خر�ئط جوجل الأنظمة iOS لدعم 
X هو�تف �آيفون

لدعم   iOS لأنظمة  غوغل  خرائط  تطبيق  بتحديث  اأخرًيا  غوغل  قامت 
هواتف اآيفون X، وهذا يعني اأن التطبيق �سوف يحتل الآن ال�سا�سة باأكملها، 

مبا يف ذلك الأجزاء حول �سق ال�سماعة.
غوغل  حتديثات  من  متوا�سلة  جمموعة  اإىل  اخلرائط  حتديث  وياأتي 
 ،X اآيفون  لهواتف  الدعم  اإ�سافة  على  لتعمل   iOS لأنظمة  لتطبيقاتها 
 Sheetsو Docsو Keep وحتى الآن مت حتديث تطبيقات مثل اليوتيوب و
وSlides، كما مت حتديث مت�سفح كروم وGmail وحمرك بحث غوغل، 
لكن مل يتم حتديث Drive، وPhotos، وCalender، وGboard حتى 

الآن. 

و�ت�س �آب تتيح �إر�صال و��صتالم 
�الأمو�ل عرب تطبيقها

الآن  ي�سمح  اآب  وات�س  تطبيق  اأن  جديدة  تقارير  اأفادت 
لبع�س م�ستخدميه بتحويل الأموال لأ�سدقائهم من خلل 
التطبيق وي�ساع منذ فرتة طويلة اأن تطبيق الرتا�سل الفوري 
 ،)peer-to-peer( للند«  »الند  دفع  نظام  على  يعمل 
واأ�سار  لت�سغيل هذه امليزة  ا�ستعداد  الآن على  اأنه  ويبدو 
موقع »WABetaInfo« يف تقريره اإىل اأن امليزة متوفرة 

حاليا لعدد قليل من امل�ستخدمني يف الهند فقط.
يحمل  واأنه  يبدو  الذي  اجلديد  للنظام  �سور  ون�رشت   
الإنرتنت  عرب   ،»WhatsApp Payments« ا�سم 
لقطات  عرب  وتظهر  التطبيق  م�ستخدمي  بع�س  قبل  من 
»اإر�سال  فيها  كتب  جملة  املن�سورة   »screenshot«
 »UPI« UPI«ويعرف  مع  اآمن  ب�سكل  الأموال  وا�ستلم 
البنوك  من  العديد  قبل  امل�ستخدم من  الدفع  نظام  باأنه 

الهندية.
ول توجد الكثري من التفا�سيل ب�ساأن نظام حتويل الأموال 
عرب وات�س اآب، يف الوقت احلايل، ولكن يبدو اأنه بعد قبول 
بنود و�رشوط التطبيق يجب على امل�ستخدم التحقق من 
اأن  يتعامل معه قبل  الذي  رقم هاتفه وحتديد امل�رشف 

يتمكن من البدء يف ا�ستخدام امليزة. 

كانون �إي �أو �إ�س 100 دي
 من اآلت الت�سوير الرقمّية ذات العد�سة الأحادّية العاك�سة، 
فدّقتها  دي،   1200 اإ�س  اأو  بالإي  �سبيهة مبوا�سفاتها  وهي 
18 ميغابيك�سيل، وقادرة على ت�سوير مقاطع الفيديو بجودة 
تعمل  �سا�سة  دي   100 اإ�س  اأو  اإي  الكانون  متتلك   .1080p
م باآلة الت�سوير من خللها،  باللم�س تُتيح للُم�ستخِدم التحُكّ
اآلة ت�سوير وزناً من بني جميع  اأقل  الت�سوير هذه  اآلة  وتُعد 
العاك�سة من  الأحادّية  العد�سة  الرقمّية ذات  الت�سوير  اآلت 

اإنتاج �رشكة كانون

هاتف نوكيا 3 �صيح�صل على 
Oreo 8 حتديث �أندرويد

اأهم ما مييز هاتف نوكيا هو الوعد بح�سوله على التحديثات 
طرحت  قد  ال�رشكة  فاأن  الآن  وحتى  حينها،  يف  املنا�سبة 
من  عدد  وهناك   8 نوكيا  لهاتف   Oreo حتديث  ر�سمًيا 

التقارير لتحديثات خمتلفة لهواتف نوكيا.
وقد وعدت ال�رشكة بتقدمي حتديث 7.1.2 لهاتف نوكيا 3 
اأندرويد  اأن الهاتف ظل على نظام  اإل  اأكتوبر،  بنهاية �سهر 
7.0. ويبدو اأن هاتف نوكيا 3 �سيح�سل على حتديث Oreo؛ 
“جوهو   HMD ب�رشكة  املنتجات  مدير  اأو�سح  وقد 

�سارفيكا�س” اأن الهاتف لن يح�سل على حتديث 1.2.
هناك  كان  واإذا  التحديث؛  لإ�سدار  موعد  حتديد  يتم  ومل 
م�سكلة يف جلب برامج الت�سغيل ملعالج Mediatek فهذا 
الهاتف  ليح�سل  الوقت  بع�س  ي�ستغرق  قد  الأمر  اأن  يعني 

على التحديث.

Nova الإعالن عن هاتف هو�وي� 
 2S �الأ�صبوع �ملقبل

الأ�سبوع  جديد  جهاز  اإطلق  حلدث  الدعوات  باإر�سال  هواوي  بداأت 
املقبل، وتوؤكد �سورة الدعوة اأن ال�رشكة �سوف تك�سف ر�سمًيا عن هاتف 
2S Nova خلل حدثها املقام يوم 7 دي�سمرب  وتاأتي هذه الدعوة بعد 
فرتة وجيزة من ت�رشيب بع�س ال�سور واملوا�سفات التي تخ�س الهاتف، 
ويقال اإن ت�سميمه ي�سبه اإىل حد ما هاتف Lite 10 Mate، اأما بالن�سبة 
 Kirin معالج  �سيدعم  اأنه  الت�رشيبات  ك�سفت  فقد  املوا�سفات  لأبرز 
 ،+FHD 960، و�سا�سة 6 بو�سة ذات ن�سبة عر�س اإىل ارتفاع 18:9 ودقة
وذاكرة و�سول ع�سوائي 6 جيجابايت. وت�سمل التفا�سيل الأخرى كامريا 
اأمامية مزدوجة  وكامريا  بك�سل،  بدقتي 16 + 20 ميغا  خلفية مزدوجة 
بدقة 20 ميجا بك�سل، و�سيعمل الهاتف بنام ت�سغيل اأندرويد اأوريو 8.0 

.8.0 EMUI مع واجهة م�ستخدم



جمعية نا�س اخلري بربج باجي خمتار يف اأدرار 

غرداية 

يكنها  التي  الروابط  م�ضيفا 
امليادين   خمتلف  يف  البلدين 
مركز  افتتاح  هام�ش  وعلى 
التاأ�ضرية بالأبيار بالعا�ضمة اأو�ضح 
»�ضيقوم  ب.ال.اي  مركز«  اأن 
ملعاجلة الطلبات املتعلقة جلميع 
اأنواع التاأ�ضريات �ضياحية وجتارية 
املتوجهة  العائالت   وخا�ضة 
ل�ضبانيا واأكد يف ذات ال�ضياق اأن 
بلغت  الفيزا  ملفات  رف�ش  ن�ضبة 
50األف  قبول  ومت  15اىل20باملئة 
و50باملائة  بالعا�ضمة  طلب 
�ضانتياغو  واأو�ضح  بوهران  
كابانا�ش اأن لفتتاح مركز تقدمي 
التاأ�ضرية  على  احل�ضول  طلبات 

اإىل ا�ضبانيا مع املتعامل »ب.ال.
ا�ش« املعتمد من طرف ال�ضفارة 
لتقدمي   جاهدة  تعمل  الإ�ضبانية 
يف  لراغبني  اخلدمات   اأف�ضل 
الإ�ضبانية ويف ذات  اأرا�ضي  زيارة 
ال�ضياق اأكد امل�ضوؤول عن املركز 
ب.ال.ا�ش لديها خربة يف معاجلة 
التاأ�ضرية  على  احل�ضول  ملفات 
وتقدم  دولة   61 يف  جندها  حني 
يف   2325 يف  اخلدمات  اأف�ضل 
كامل اأنحاء ،ومن جهة اأخرى فاإن 
يتوفر  بالعا�ضمة  اجلديد  مركز 
الزبون  خدمة  �رشوط  كل  فيه 
باأحدث الطرق وطاقم من العمال 
ذو خربة بتكوين ولديه قدرة على 

خدمة بلدان �ضنغن.

العدد : 4559/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

�سمرية بوجلطي
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�سفري ا�سبانيا يك�سف 

منح الت�أ�شرية ل100األف جزائري خالل 2017
ك�سف �سفري ا�سبانيا باجلزائر �سانتياغو كابانا�س اأن�سورينا عن منح 100األف تاأ�سرية للجزائريني 

للزيارة اأرا�سي الإ�سبانية .

ق�فلة ت�ش�منية لف�ئدة البدو والرحل

درا�شة  الن�ش�ء قطب ج�معي جديد  

اخلري  نا�ش  جمعية  اأم�ش  اأول  قامت 
ولية  حدود  يف  خمتار  باجي  بربج 
ت�ضامنية  قافلة  اإطالق  من  اأدرار 
هذا  والرحل  البدو  �ضكان  نحو  هامة 
�ضباب هدفهم م�ضاعدة  قادها  احلملة 
عرب  املنت�رشة  املعوزة  العائالت 

مواد  توزيع  مت  حيث  النائية  املناطق 
غذائية  وبطانيات بالإ�ضافة  اإيل 180 
وبح�ضب  بالأطفال  خا�ش  كاملة  بدلة 
هذه  اأن  طمري  احمد  اجلمعية  رئي�ش 
من  اجلمعية  تلقتها  كلها  امل�ضاعدات 
باجي  برج  وجتار  املح�ضنني  طرف 

على  الفرحة  اأدخلت  والتي  خمتار 
بالرغم  والرحل  البدو  �ضكان  نفو�ش 
من �ضعوبة امل�ضالك للو�ضول اإيل مقر 
التقليدية  اخليام  بوا�ضطة  �ضكناهم 
اأخري  مبادرة  هناك  كما  املعتادة 
على  فيها  يعتمد  دوما  وتبقي  مماثلة 

مبادرات  مع  املح�ضنني  جتاوب  مدي 
التي ت�ضعي جاهدة مل�ضاعدة  جمعيتنا 
الأ�ضخا�ش والعائالت املعوزة واأ�ضاف 
الرئي�ش باأننا اأي�ضا اأطلقنا حملة نظافة 

امل�ضاجد بربج باجي خمتار.
بو�سريفي بلقا�سم 

�ضيتم »يف القريب« اإطالق درا�ضة 
جامعي  قطب  اإجناز  تخ�ش 
 2.000 ا�ضتقبال  بقدرة  جديد 

ا�ضتفيد  كما   ، بيداغوجي  مقعد 
لدى م�ضوؤويل مديرية التجهيزات 
العمومية لولية غرداية  وتت�ضمن 

تقدر  التي  اأي�ضا  الدرا�ضة  هذه 
اإقامة  دج  مليون   90 بـ  تكلفتها 
ومكتبة  �رشير(   1.000( جامعية 

 ، اجلامعة  ومديرية  مركزية 
فوؤاد  القطاع  مدير  �رشح  مثلما 

عاي�ضي .

بعاين عدد كبري من ال�ضباب يف بلدية 
الذي  البطالة  م�ضكل  من   ، اجللفة 
البع�ش منهم يف  وادخل  اأرق حياتهم 
واحلاجـة  واحلرمان  ال�ضيق  متاهات 
يف  الأخر  بالبع�ش  اأدى  حني  يف   ،
نف�ش الوقت اإىل ولوج علم النحراف 

والإدمان من الباب الوا�ضـع.
من  العديـد  اأكد  ال�ضدد  هذا  ويف 
ال�ضباب الذين التقتهم  لـ » الو�ضط » 
فر�ضة للقائهم يف ذات املكان ، اأنهم 
البطالــــة  مع�ضلــــة  من  درعا  �ضاقوا 
التي اأغلقت يف وجوههم كــل الأبواب 

وحرمتهم اأي�ضا من فر�ضـــة العمل يف 
ظل تدين م�ضتوى معي�ضـــــة عائالتهـم 
واأ�رشهـم ، خا�ضة اأولئك املتخرجني 
واجلامعات  املعاهد  خمتلف  من 
التي  الذين ميلكون �ضهادات جامعية 
كانت من املفرو�ش اأن تفتح لهم كل 

الأبواب وت�ضع اأقدامهم الطريق لبناء 
م�ضتقبل اأف�ضل وحياة كرمية ولئقة ، 
لكن هذا التهمي�ش والإهمال الكبريين 
وقف  يومياتهم  من  اأ�ضحيا  الذين 

حجرة عرث يف طريق حتقيق ذلك.
اجللفة/ اأحمـــد قادري

يف ظل مع�سلة البطالة

اأ�شح�ب ال�شه�دات اجل�معية يف اجللفة ي�شرخون 

ولية  باأمن  ال�رشطة  قوات  متكنت 
اإجرامية  جماعة  تفكيك   من  باتنة 
النقدية  العمالت  تزوير  يف  خمت�ضة 
متكونة من 03 اأ�ضخا�ش، ح�ضب بيان 

للمديرية العامة لالأمن الوطني.

تلقي م�ضالح  اثر  العملية  وتاأتي هذه 
الأمن ملعلومات مفادها اأن جمموعة 
وطرح  بتقليد  تقوم  الأ�ضخا�ش  من 
الوطنية  العملة  من  نقدية  اأوراق 
قوات  قامت  الفور  وعلى  للتداول، 

والتي  حترياتها  بتكثيف  ال�رشطة 
اأع�ضاء  هوية  حتديد  من  مكنت 
توقيفها،  مت  التي  الإجرامية  ال�ضبكة 
املقلد  املال  من  مبلغ  اأين مت حجز 
يقدر بـ 212.000 دج و مواد تدخل يف 

عملية تزوير الأوراق النقدية وتتمثل 
يف جهاز اإعالم اآيل، اآلة  طباعة ملونة 
�ضوئي  مبا�ضح  مزودة  الوظائف  متعددة 
�ضكانري، نفاثة للحرب، وكمية من  املواد 

الكيماوية.

باتنة

تفكيك �شبكة خمت�شة يف تزوير العمالت النقدية 

لأول مرة

فورب�س ت�شنف اأغني�ء العمالت الرقمية
يف خطوة هي الأوىل من نوعها، و�ضعت جملة فورب�ش 
الذين جنوا  الأ�ضخا�ش  فيها  قائمة �ضنفت  ال�ضهرية 
الرقمية  بالعمالت  الجتار  طريق  عن  طائلة  اأموال 
الذي قدرت  وت�ضدر قائمة فورب�ش، كري�ش لر�ضن، 
ثروته التي جناها من العمالت الرقمية ما بني 7.5 

و8 مليارات دولر، ومن بني املميزين يف تلك القائمة 
وينكلفو�ش،  وكامريون  تايلور  الأخوان،  جاء  اأي�ضا 
مبليونريي   Telegraph �ضحيفة  و�ضفتهما  اللذان 
وفقا  ثروتهما  تراوحت  حيث  البيتكوين،  عملة 

للتقديرات ما بني 900 مليون و1.1 مليار دولر.

البويرة

توقيف عن�شر دعم لالره�بيني
 09 يوم  ال�ضعبي،  الوطني  للجي�ش  مفرزة  اأوقفت 
فيفري 2018، عن�رش)01( دعم للجماعات الإرهابية 
بالبويرة/ن.ع.1، فيما مت تدمري )04( قنابل تقليدية 

ال�ضنع بتيبازة/ن.ع.1.
املنظمة،  واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  ويف 
بعني  ال�ضعبي  الوطني  للجي�ش  مفرزة  �ضبطت 
من  طن   )42،3( بـ  حمملة  �ضاحنة  قزام/ن.ع.6، 
اأوقفت  فيما  للتهريب،  املوجهة  الغذائية  املواد 

مفرزة اأخرى بالتن�ضيق مع عنا�رش الدرك الوطني 
وحجزت  خمدرات  جتار   )05( بوهران/ن.ع.2، 
)50(  كيلوغرام من الكيف املعالج و)03( مركبات، 
الوطني  للجي�ش  مفرزة  اأوقفت  اأخرى،  جهة  من 
بحوزتهم  اأ�ضخا�ش   )03( بورقلة/ن.ع.4،  ال�ضعبي 
 )26( توقيف  مت  حني  يف  ناريني،  �ضالحني)02( 
مهاجرا غري �رشعي من جن�ضيات خمتلفة بكل من 

ب�ضار واأدرار وتب�ضة.

تلم�سان 

برن�مج ري��شي الإع�دة اإدم�ج امل�شجونني

املدر�سة الوطنية املتعددة التقنيات بوهران

اإطالق �شعبة تكوينية يف جم�ل ت�شيري م�ش�لح املط�رات 

�ش�ع�ت اآبل الذكية ت�شّخ�س االإ�ش�بة مبر�س ال�شكري!

بولية  الريا�ضة  و  ال�ضباب  مديرية  اأعدت 
نزلء  اإدماج  لإعادة  متنوعا  برناجما  تلم�ضان 
الرم�ضي  لدائرتي  العقابيتني  املوؤ�ض�ضتني 
لدى  ال�ضبت  اأم�ش  علم  ح�ضبما   ، الغزوات  و  
املدير الولئي لهذا القطاع و ذكر عبد بوراوي 
منذ  جت�ضيده  يف  �رشع  الذي  الربنامج  هذا  اأن 
يف  ريا�ضية  دورات  تنظيم  يت�ضمن  اأ�ضبوعني 

كرة القدم و الكرة الطائرة و ال�ضطرجن و تن�ش 
الطاولة ا�ضافة اىل ت�ضكيل فرقتني م�رشحيتني 
هاتني  داخل  امل�رشح  ن�ضاطات  على  ت�رشفان 
املوؤ�ض�ضتني العقابيتني و كذا اإجناز جدارية بكل 
موؤ�ض�ضة عقابية ي�ضارك فيها النزلء هواة الفن 
اجلزائرية  الثورة  مو�ضوعها  يدور  الت�ضكيلي  

املجيدة و ذكرى يوم ال�ضهيد.

املتعددة  الوطنية  باملدر�ضة  ال�ضبت  اأم�ش  مت 
جمال  يف  تكوينية  �ضعبة  اطالق  بوهران  التقنيات 
ت�ضيري م�ضالح املطارات وي�ضتفيد من هذه ال�ضعبة 
التكوينية اجلديدة موظفي موؤ�ض�ضة ت�ضيري م�ضالح 
مطارات الغرب اجلزائري التي ت�رشف على ت�ضيري 
الغربية  واجلنوبية  الغربية  باجلهتني  مطارا   11
اليوم  نف�ش  توقيعها يف  اتفاقية مت  اإطار  للبالد يف 
املدر�ضة  وكذا  القت�ضادية  املوؤ�ض�ضة  هذه  بني  ما 

الوطنية املتعددة التقنيات بوهران.
وقد جرت مرا�ضيم التوقيع على هذه التفاقية من 
قبل املدير العام ملوؤ�ض�ضة ت�ضيري م�ضالح مطارات 
الغرب اجلزائري عبد القادر ك�ضال ومدير املدر�ضة 
الوطنية املتعددة التقنيات حممد �ضنو�ضي بح�ضور 
روؤ�ضاء خمابر البحث العلمي التابعني لذات املدر�ضة 
وكذا �رشكاء اقت�ضاديني على غرار املدير اجلهوي 

ل�رشكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية  بوهران.

اأكد موقع »Cult of Mac« اأن الذكاء ال�ضطناعي 
مر�ش  ت�ضخي�ش  على  الذكية  اآبل  �ضاعات  ي�ضاعد 
لإح�ضائيات  ووفقا  البدائية  مرحله  يف  ال�ضكري 
الأمريكية،  كاليفورنيا  جامعة  من  باحثون  اأجراها 
م�ضتخدمي  من  �ضخ�ش  األف   14 من  اأكرث  �ضملت 
�ضاعدت  ال�ضاعات  تلك  فاإن   ،Apple Watch
على ت�ضخي�ش اأعرا�ش ال�ضكري يف مراحله الأولية 
ك�ضفت  اأنها  حتى  تقريبا،   %85 اإىل  ت�ضل  بدقة 
ممن  �ضخ�ضا   462 عند  املر�ش  هذا  اأعرا�ش 

التنبوؤ  ال�ضاعات  وت�ضتطيع  الإح�ضائيات  �ضملتهم 
م�ضتعينة  القلب  واأمرا�ش  ال�ضكري  مب�ضاعفات 
مبنظومة  مو�ضولة  داخلها،  خا�ضة  بح�ضا�ضات 
معدلت  لت�ضجيل  وخم�ض�ضة  ال�ضطناعي،  للذكاء 
ال�ضحية  املوؤ�رشات  من  والعديد  القلب  نب�ضات 
من  الكثريين  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر  الأخرى 
ملراقبة  بها  ي�ضتعينون  ال�ضاعات  تلك  م�ضتخدمي 
البدنية  الن�ضاطات  وت�ضجيل  وقيا�ش  القلب،  حالة 

اليومية.

�ضانود«  »بو�ضعدية  املو�ضيقية  الفرقة  اأحيت 
م�ضاء  �ضطيف  ملدينة  »عون«  الثقافية  للتعاونية 
فيه  تعاقبت  ا�ضتعرا�ضيا  حفال  اجلمعة  اأم�ش 
رحلة  يف  التاآزر  و  احلب  قيم  لت�ضوير  امل�ضاهد 
عرب التاريخ ،و احت�ضنت قاعة ابن زيدون )ديوان 
اآيت  تون�ش  اخرجته  الذي  العر�ش  الفتح(  ريا�ش 

خلفية  على  عائ�ضة  بن  ليلى  ن�ضه  كتبت  و  علي 
مقاطع �ضعرية مقتب�ضة من توقيع جميلة م�ضطفى 
زقاي و تدور اأحداث هذا العمل الفني )70 دقيقة( 
حول ق�ضة اأب »بابا مرزوق« و ابنه اللذين يبحث 
قوى  بينهما  فرقت  اأن  بعد  الأخر  عن  منهما  كل 

ال�رش التي �ضيطرت على منطقتهما.

قاملة

هزة اأر�شية ب�شدة 6ر3 على �شلم ري�شرت 
�ضجلت هزة اأر�ضية بقوة 6ر3 درجات على 
�ضلم ري�ضرت يف حدود ال�ضاعة الثامنة و 17 
قاملة،  بولية  ال�ضبت  اأم�ش  �ضباح  دقيقة 
علم  يف  البحث  مركز  به  اأفاد  ما  ح�ضب 

يف  واجليوفيزياء  الفلكية  والفيزياء  الفلك 
كلم   6 الهزة  ب  و قد حدد مركز  له  بيان 
 ، قاملة(  )ولية  زناتي  واد  �ضمال-�رشق 

يو�ضح نف�ش امل�ضدر.

  موقف ...
..حدث  جوعا  ميوتان  جزائريان  مواطنان 
و  البليدة  و  �سوف  وادي  وليتي  يف  ذلك 
كالعادة مير احلدث و ين�ساه النا�س يف زحمة 
ذرة  قلبه  يف  من  لكن  املتوالية،  الأحداث 
ذلك،هل  جتاوز  ميكنه  ل  اإن�ساين  �سمري  من 
للم�سوؤولني  تق�سري  نتيجة  هو  حدث  ما 
الت�سامنية  القيم  �سمور  ب�سبب  املحليني،اأم 
قراءات  هناك  اأن  �سك  املجتمع،ل  اأبناء  بني 
باجلو  الو�سعية  يربط  من  ،منها  كثرية 
ي�سنفه  من  منه  ،و  البالد  يف  العام  ال�سيا�سي 

معاناة  ذاك  و  هذا  بني  ،و  العادي  خانة  يف 
التي  اخلرية  اجلهود  رغم  ت�ستمر  اإن�سانية 

تبذلها اأطراف عديدة.
منظومة  يف  النظر  لإعادة  فر�سة  هي 
الو�سع  ت�سخي�س  و  الجتماعي  التكافل 
على  القدرات  بتطوير  ي�سمح  مبا  الراهن 
التعامل مع هذه احلالت و ل جمال للتحجج 
لكن  كافية  و  متوفرة  فهي  بالإمكانيات 
تكفل  التي  الرا�سدة  ال�سيا�سة  عنها  تغيب 
من  مواطنني  اعتبارهم  عدم  للمت�سررين 

درجات متدنية .
�سياغة  لإعادة  مدعوة  الت�سامن  وزارة 
يف  العاملة  اخلريية  اجلمعيات  مع  عالقتها 
اأخالقيات  ميثاق  �سياغة  خالل  من  امليدان 
طرف  كل  على  يرتتب  ما  بدقة  يحدد 
مع  الربنامج  و  امليثاق  هذا  تكييف  ل  وملا 
خ�سو�سيات كل ولية،و حتقيق ذلك متي�سر 
و  الربد  من  املوت  حالت  لتفادي  ممكن  و 

اجلوع و من التق�سريو احلقرة  .
و  املدين  املجتمع  دور  تثمني  يف  احلل  مفتاح 

رائدة  جمعيات  تفعل  مثلما  ميدانيا  تفعيله 
خريو  بذرة  و  اخلري  جزائر  و  اليتيم  ككافل 
جناعتها  اأثبتت  التي  الهيئات  من  غريها 
م�سوؤوليها،  نزاهة  ،و  اختياراتها  ،و�سوابية 
الكثريين  لدى  العقول  يف  موجودة  احللول 
فقط  ..املطلوب  مدين  جمتمع  و  م�سوؤولني 
اإعادة ت�سويب البو�سلة و ترتيب الأولويات 
من  كثريا  اأ�سعنا  اأننا  �سنعرف  فقط  حينها  و 

الوقت و اجلهد .

املوت جوع� يف اجلزائر

وداد احلاج:

العا�سمة

عر�س فني لفرقة »بو�شعدية �ش�وند« 
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