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�ص4اإ�صعاعات التفجريات النووية يف �صحراء اجلزائر                

ذرات البلوتونيوم تهدد حياة  100 جيل قادم

ولد قدور:

اال�ستثمار يف البرتوكيماويات �سي�ساعف اأرباح �سوناطرك 10 مرات

 �ص17

�ص3

�سيا�سة الدعم التذهب للمواطن بل اإىل بارونات التحويل

30 باملائة من غربة احلليب تذهب اإىل ت�صنيع اجلنب و الياغورت
  �ص6

�ص3�ص24

 رئي�ص املجل�ص ال�صعبي لبلدية
 عني �صالح عبد القادر طيبي لـ"الو�صط" 

تعترب اأ�صخم عملية اإحباط 
للدرك اجللفة منذ ال�صتقالل  

حـــجز مليــــــون كــــي�س 
�سمـــــة مقلدة بـــقيمة 
فاقت 7 ماليري �سنتيم

.     اأمني بلور : نق�س تزويد امللبنات العمومية و اخلا�سة  باحلليب زاد من االأزمة
وزير الت�صال كعوان :

 حــــريــة التـــــعبري
 يف اجلزائر كاملة 
�ص24و غــــري مقــــيــــدة 

�ص3

�ص6 

�ص3

 �ص3

�ص3

�ص3

بعد اإحالته على جلنة الن�صباط 
ب�صبب تن�صيقية العهدة اخلام�صة

طليبة يرد على ولد عبا�س 
فــــــي نــــــدوة �ســـــحـفــــــيــــة 

بوحجة يوؤكد :

  نــحن فــي  الطــــريق
  ال�ســـــحيح للخـروج

 بحل الأزمة االأطباء  
 ممثلون عن متقاعدي
اجلي�ص ل" الو�صط ":

نرف�س اأي ا�ستغالل 
�سيا�سي ملطالبنا  

بدوي:

هـذا موعـــد تـ�سلــــــيم اأول 
رخ�سة ال�سياقة بالتنقيط

يف وقت اأح�صت م�صالح الدرك 
الوطني 86 حادث بداية2018 

 م�ســـرع 25 �سخـــــ�سا 
واإ�سابة 100 اآخرين 
بجــــروح باجلنــــوب   

مكافحة الإرهاب 

اإرهابي  ي�سلم نف�سه بتمرنا�ست

رقان تتذكر الذكري 58 للتفجريات النووية باأمل وا�ستنكار
42 األف مواطن من رقان ا�ستعملوا كفئران جتارب
اإحلاح جماعي على تطهري املنطقة من اال�سعاعات

 القائد العام لقدامى الك�صافة 
 الإ�صالمية، م�صطفى �صعدون:

تنظيما  "ل�سنا 
مـــــ�ســـــيـــ�ســـــا"

يتدخل  التنظيم  ال  اأن  على  االإ�سالمية،  الك�سافة  لقدامى  العام  القائد   �سدد 
هو  ذلك  يرتجم  وما  �سفوفه،  يف  منا�سل  الأي  ال�سيا�سي  ال�سخ�ص  التوجه  يف 

فتح  القيادة اأبواب اجلمعية اأمام كل املنا�سلني يف االأحزاب ال�سيا�سية باجلزائر،



يف  ال�سيا�سي  لل�ساأن  املتابعني  من  العديد  ت�ساءل 
التي �ستتبعها احلكومة من  اجلزائر، عن الإ�سرتاتيجية 
تو�سع  الذي  الجتماعية  اجلبهة  غ�سب  جمابهة  اأجل 
للعديد من القطاعات، حيث اأكد الكثري منهم اأن الأزمة 
املالية التي متر بها اجلزائر منذ منت�سف 2014، جعلت 
ما  املحتجني،  اإيقاف جماح  على  قادرة  احلكومة غري 
يعطي ت�سورا مظلم يجب على اجلهات الو�سية متابعته 

بحذر لتجنب الأ�سواأ.
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ر�ؤية من الواقع
يف ليايل ال�ستاء الباردة حتاول 
من  التخفيف  امل�سالح  بع�ض 
معاناة املت�رشدين والأ�سخا�ض 
دون ماأوى، وتختار يوما للقيام 
وتتحرك  ميدانية  بحملة 
لتقدمي    - للأوامر  طبقا   -
وجبات �ساخنة وبع�ض الأغطية 
مراكز  اإىل  البع�ض  .ونقل 
من  وامل�ست�سفيات  الإيواء 
اجل اإ�سعافهم .ثم �رشعان ما 
تنتهي العملية على اأمل اللقاء 
حتت  طبعا  اأخرى  منا�سبة  يف 
ودفء  الت�سوير  اآلت  حرارة 

ال�سحافة  وح�سور  الكامريات 
وكاأنه  امل�ساهد  تلك  لتنقل   ،
انت�سار على خيبتنا وتق�سرينا 
اأنها  اإل  العملية  رمزية  .ورغم 
 ، والتنويه  الت�سجيع  ت�ستحق 
كما يجب تعميمها طيلة الأيام 
الذي  وال�سخ�ض  املت�رشد  لن 
بدون ماأوى ي�سكن طيلة ال�سنة 
وهو  فقط   ال�ستاء  يف  ولي�ض 
املجتمع  الأمل يف  فقد  الذي 
و�سع  العملية  تتطلب  كما   ،
كيفية  يف  وبرنامج  ت�سور 
يزداد  الذي  امل�سكل  معاجلة 

على  يحتم  الواجب  .لن 
يف  بهم  التكفل  امل�سوؤولني 
مع  والأوقات،  الظروف  كل 
ناحية  كبري  تق�سري  هناك  ان 
هاته الفئات التي انت�رشت يف 
تنتظر  فيها  لت�سكن  ال�سوارع 
بعيدا  دائمة  والتفاته  الفرج 
،ومبعرفة  املنا�سباتية  عن 
الظروف وامل�سببات التي اأدت 
.فكل  لل�سارع  اللجوء  اإىل  بهم 
�سخ�ض  وكل  ق�سة  له  مت�رشد 
بدون ماأوى له حكاية ، والغائب 
وجترد  الت�سامن  روح  الأكرب 

وابتعادنا  الأخلق  من  النا�ض 
عن تعاليم الدين احلنيف .فل 
يكون هناك عائلت  ان  يعقل 
واأ�سخا�ض من خمتلف الفئات 
الن�ساء  من  واأغلبيتهم  العمرية 
يقا�سون  وامل�سنني  والأطفال 
يتكفل  من  جتد  ول  ال�سعاب 
بهم يف جزائر العزة والكرامة 
،رغم اأننا نتغنى بروح التكافل 
يطلق  كاملة  وزارة  وعندنا 
الت�سامن  وزارة  جمازا  عليها 
بع�ض  دور  ان  كما   . الوطني 
راأ�سها  وعلى  املديريات 

مديرية الت�سامن وكذا الهلل 
يف  كبري  دورهما   ، الأحمر 
التي  احلالت  بهاته  التكفل 
تبقى و�سمة عار يف جبني كل 
م�سوؤول ق�رش يف اأداء واجباته 
اأول  ،لأنهم جزائريون  نحوهم 
املواطنة  ب�سفات  يتمتعون 
الظروف  اأجربتهم  واإمنا 
عائلتهم  لفظتهم  ،بعدما 
واملحيط وخرجوا من بيوتهم 
بحثا عن ال�ستقرار وال�سكينة 
تتكاثر  بالآلف  حالت  ،وهي 
ما  ،ورغم  يوم  بعد  يوما 

تتعر�ض له وما تقا�سيه اإل اأنها 
اختارت اخف ال�رشرين حيث 
بيد  والأجل  الرزق  اأن  تدرك 
على  يقع  والعيب   ، وحده  اهلل 
ببع�ض  ترمي  التي  العائلت 
،وتترباأ  ال�سارع  اإىل  اأفرادها 
الأ�سباب  كانت  ومهما  منها 
،ولهذا  البتة  فهو غري م�سموح 
تتفكك  بداأت  الأوا�رش  بداأت 
،واملجتمع  النخوة  وغابت 
يتجه نحو التوح�ض وكل يقول 

نف�سي .

وزيرالأ�سغال العمومية يتفقد قطاعه باملدية
اإثر التقلبات اجلوية التي عرفتها 
الأ�سبوع  بحرهذا  املدية  ولية 
وليات  من  العديد  غرار  وعلى 
ت�ساقط  اإىل  اأدت  والتي  الوطن 
قام  الثلوج  من  معتربة  كميات 
والنقل  العمومية  الأ�سغال  وزير 
اإىل  بزيارة  زعلن  الغني  عبد 
لتفقد  هذا  و  املدية  ولية 
 01 رقم  الوطني  الطريق  مقاطع 
ال�سيخ بن عي�سى  باملعربين دورة 
الوقوف  مت  اأين  الزرقة  دورة  و 
على مدى جاهزية الأعوان وكذا 
العتاد امل�سخر لعملية اإزالة الثلوج 
وفتح الطرقات على اثر التقلبات 
اجلوية التي عرفتها الولية حيث 

حممد  ال�سيد  الولية  وايل  اأكد 
الكاملة  اجلاهزية  على  بو�سمة 
يف  للتدخل  الوحدات  ملختلف 
مثل هذه احلالت لفتح الطرقات 
الدعم  وتقدمي  العزلة  وفك 
املواطنني  مع  والت�سامن  اللزم 
الب�رشية  الإمكانات  ت�سخري  من 
ال�رشورية  والو�سائل  والآليات 
لفتح امل�سالك والطرقات الوطنية 
الطرقات  حالة  م�سريا  الولئية 
الثلوج  اإزاحة  بعد  م�ستقرة  حاليا 
ب�سفة  ت�سيري  املرور  حركة  لكن 
واحلذر  احليطة  اأخذ  مع  عادية 
ي�سبب  الذي  اجلليد  ب�سب 
النزلقات حيث �سخرت م�سالح 

احلماية  العمومية  الأ�سغال 
الوطني  الأمن  م�سالح  املدنية 
اجلي�ض ال�سعبي الوطني و م�سالح 
وال�سلطات  الوطني  الدرك 
وكل  الثلوج  كا�سحات  املحلية 
فتح  يف  �ساهمت  التي  الو�سائل 
دون  توا�سلت  والعملية  الطرقات 
�سلمة  �سمان  اجل  من  انقطاع 
برفقة  هذا  و  املواطنني  وامن 
رئي�ض  وال�سادة  ال�سيدة  من  كل 
رئي�ض  الولئي  ال�سعبي  املجل�ض 
وزرة  دائرة  رئي�سة  املدية  دائرة 
و  العمومية  ال�سغال  مدير 

ال�سلطات املدنية والع�سكرية .
ه.ب

ال�صالون الدويل للكهرباء 
والطاقات املتجددة   

توافد كبري 
خلريجي اجلامعات  

احلكومة واحلراك 
الجتماعي اإىل اأين؟

للكهرباء  الدويل  ال�سالون  عرف 
من  املنظم  املتجددة  والطاقات 
فيفري   15 اإىل  املمتدة  12  الفرتة 
البحري  ال�سنوبر  املعار�ض  بق�رش 
باجلزائر العا�سمة توافد كبريا خلرجي 
الأول  اليوم  يف  اجلزائرية  اجلامعات 
�سغل  مبن�سب  الظفر  اأجل  وهذا  من 
ملجال  التابعة  القطاعات  اأحد  يف 
هذه  على  فبالإعتماد  وعليه  الطاقة  
الطاقات الب�رشية �سيعطي دفعا قويا و 
دينمايكية جديدة لهذا القطاع  الن�سط  

يف اجلزائر  .

تاألق فيغويل يزعج جماهري ب�سكتا�س
التاألق الذي يقدمه اللعب  مل مير 
الدويل اجلزائري �سفيان فيغويل يف 
الرتكي  غالتا�رشاي  ناديه  �سفوف 
دون اأن يثري تخوف اأندية وجماهري 
هذا  اللقب  على  املناف�سة  الأندية 
املو�سم التي اأ�سحت تراقب اأخطاء 
اإثارة �سجة حوله  اأجل  اللعب من 
مثلما فعلت جماهري ب�سكتا�ض التي 
طالبت يف عدد من التغريدات عرب 
من  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
غرونوبل  نادي  خريج  معاقبة  اأجل 

الفرن�سي
لعبي  اأحد  على  خ�سن  تدخل  بعد 
املناف�ض خلل اجلولة الفارطة من 

الدوري الرتكي.

اأدركوا املجتمع ..؟!

تعرف طرقات العديد من الأحياء على م�ستوى بلدية 
الإهمال  ب�سبب  كوارث حقيقية  بالعا�سمة،  الكاليتو�ض 
من  العديد  اتخذ  حيث  �سنوات،  منذ  م�سها  الذي 
يلزم  ما  جهة،  لأي  املرور  اأجل  من  األواح  املواطنني 
على ال�سلطات املحلية اتخاذ التدابري اللزمة من اأجل 

حت�سني الظروف للمواطنني.

 طرقات "الكاليتو�س
املواطنني "  توؤرق 

احلفنـاوي بن عامـر غــول

الإذاعات .. حوحو ي�سكر روحو
بالغت اأم�ض خمتلف الإذاعات املحلية خلل الربامج والبلطوهات التي خ�س�ستها 
اإحتفال باليوم العاملي للإذاعة امل�سادف ل13 فيفري من كل �سنة يف و�سف دور 
اإ�ستحوذت على ثقة املواطن  هذه املوؤ�س�سات كالو�سيلة الإعلمية الوحيدة التي 
اجلزائري كم�سدر املعلومة ال�سحيحة وكذا يف نقل واإي�سال م�ساكله واإن�سغالته 
اإىل ال�سلطات املحلية .رغم ان احلقيقة التي ل ينكرها اإل جاحد تقول ان املواطن 
اجلزائري يثق اأكرث يف ال�سحف امل�ستقلة والقنوات التلفزيونية اخلا�سة التي يطرق 

ابوابها دوما من اأجل اإي�سال �سوته كونها منرب ملن ل منرب له .

قديورة لي�س �سعيدا
اجلزائري  الدويل  اللعب  عربرّ 
عقب  ح�رشته  عن  قديورة  عدلن 
اخل�سارة التي �سجلها يف اأول بدايته 
ال�سابق  فريقه  اإىل  العودة  منذ 
نوثنغهام فوري�ست الجنليزي وذلك 
عقب تلقيه للخ�سارة يف اللقاء الذي 
اأ�سار  اأين  �سيتي  هال  بنادي  جمعه 
له  ظهور  اول  يف  �سعادته  عدم  اإىل 
اإليه خلل  النادي الذي عاد  باألوان 

املركاتو ال�ستوي املن�رشم.

امل�سجد  ،اإمام  اأم�ض  الوطنية  الرتبية  وزارة  ا�ستقبلت 
تبني  ق�سد  بيطام،  واملحامي جنيب  عية  علي  الكبري 
ونقابة  الوزارة  بني  يقودانها  التي  الإ�سلح  مبادرة 
الكنابا�ست ،و تهدف املبادرة التي جتمع اأئمة وحمامني، 
اإىل تنازلت من الطرفني اأي الوزارة والنقابة وحتديد 

جدول زمني لتحقيق املطالب وتعليق الإ�رشاب.

الأئمة واملحامون 
يف بيت بن غربيط 

اأ.م
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ممثلون عن متقاعدي اجلي�ش ل" الو�سط ":

نرف�ض اأي ا�ستغالل �سيا�سي ملطالبنا 
.       اأمن اجلزائر خط اأحمر        .       م�ستعدون للحوار و املوؤ�س�سة الع�سكرية تاج فوق روؤو�سنا

ع�سام بوربيع

الو�سط  ب«  لقائه  يف  مروان  ب�سافة  قال 
الدفاع  وزارة  من  مبمثلني  التقوا  اأنهم   «
عن  ممثلني  هم  والذين   ، موؤخرا 
ال�سوؤون االجتماعية و ال�سحية ، و�سندوق 
بعد  تقدما  اأن هناك  ، معتربا  املعا�سات 
اأن اأبدى ممثلوا الوزارة تعاطيا اإيجابيا مع 

بع�ض مطالب االأفراد املتقاعدين .
مطالب  هناك  اأن  مروان  ب�سافة  وقال 
لها  الدفاع اإيجاد حل  وزارة  ممثلوا  اأبدى 

 ، للدرا�سة  تطرح  مطالب  هناك  فيما   ،
م�سريا   ، التحقيق  بعيدة  اأخرى  ومطالب 
عقدها  �سيتم  اأخرى  لقاءات  وجود  اإىل 
ب�سافة مروان من جهة  نفى  كما   . قريبا 
مند�سة  جمموعات  هناك  تكون  اأن  اأخرى 
من امل�سطوبني داخل التن�سيقية ، م�سريا اإىل 
امل�سطوبني  كل  ا�ستثنوا  التن�سيقية  اأنهم يف 
اأ�سحاب  و  ق�سائية  و  تاأديبية  بقرارات 
باأمن  بامل�سا�ض  املتعلقة  الكربى  الق�سايا 
جماعات اإرهابية اأو  اإىل  االنتماء  اأو  الدولة 
لي�سوا  هم  الذين  باملخذرات  االجتار 

مروان  ب�سافة  وقال   . بالتن�سيقية  معنيني 
يقبلون  ال   ، حقوق  ذوي  املتقاعدين  اأنهم 
م�سيفا   ، جهة  اأي  من  ي�ستغلوا  اأن  متاما 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اإطارات  نحن  اأننا 
الرتبوية التكوينية ذات كفاءة عاليا ، نظريا 
فوق  تاج  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  و  تطبيقيا  و 
روؤو�سنا و اجلزائر خط اأحمر ، منتهيا اأنهم 
ب�سافة  اأكد  و    . يطالبون بحقوقهم ال غري 
الوطنيني  املن�سقني  مع  مرفوقا  جاء  الذي 
احتجاجاتهم  عن  حديثه  يف  للتن�سيقية 
و  �سلمية  �ستبقى  وقفاتهم  اأن  اإىل  االأخرية 

من  م�سيفا  اأحمر  ،  خط  اجلزائر  اأمن  اأن 
منظمة  مع  التهيكل  رف�سهم  اأخرى  جهة 
املنظمة  ح�سبهم  الأنه  اجلي�ض،  متقاعدي 
ال متثل اإال نف�سها وفقدت ثقة املتقاعدين 
فخ  اأي  يف  ال�سقوط  ب�سافة  ا�ستبعد  كما   .
لبع�ض املرتب�سني الذين يحاولون ا�ستغالل 
بعد ت�رصيحاتهم  الو�سع  تاأجيج  و  مطالبهم 
قال  حيث   ، املغاربية  قناة  على  املختلفة 
اأن تدخلنا كان بطريقة مهذبة   « املتحدث 
حاولنا  و  موؤ�س�سة  اأي  يف  جنرح  ومل   ،
كما   « العام  الراأي  اإىل  �سوتنا  اإي�سال  فقط 

عريبي  بالنائب ح�سن  اأن عالقتهم  اعتربوا 
برملاين  كع�سو  ب�سفته  عادية  هي عالقة 
وع�سو  الوطني  ال�سعبي  باملجل�ض  نائب 

جلنة الدفاع بالربملان .
موؤخرا  التقى  اأنه  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
اجلي�ض  متقاعدي  تن�سيقية  عن  ممثلون 
الدفاع  وزارة  عن  مبمثلني  ال�سعبي  الوطني 
الوطني وهم مدير مركزي مكلف بال�سوؤون 
االجتماعية ، ومدير مركزي مكلف ب�سندوق 
املعا�سات ، ومدير مركزي مكلف بال�سوؤون 
مع  نوعه  من  االأول  اللقاء  وهو   ، ال�سحية 

ممثلي هذه التن�سيقية . حيث ك�سف ب�سافة 
وزارة  ممثلي  مع  اأخرى  لقاءات  وجود  عن 
من  للعديد  حلول  اإيجاد  اأجل  من  الدفاع 
اأن  معتربا   ، املتقاعدين  االأفراد  مطالب 
اإيجابية . وقال املتحدث  اأوىل  هذه خطوة 
اأن هناك مطالب اأبدى ممثلوا وزارة الدفاع 
اال�ستجابة لها ، فيما هناك مطالب حتتاج 
اإىل درا�سة ، ومطالب اأخرى �سنفت يف خانة 
بعيدة عن التحقيق، منتهيا اإىل عقد لقاءات 
خمرج  اإيجاد  اأجل  من  ر�سمية  اأخرى 

ملطالب املتقاعدين .

اأكد املن�سق الوطني ملا يعرف بتن�سيقية متقاعدي اجلي�ش الوطني ب�سافة مروان على ا�ستعداداهم الكامل لفتح باب التحاور مع ال�سلطات الع�سكرية من 
اأجل الو�سول اإىل حتقيق مطالبهم ، ك�سافا عن وجود لقاءات مع عدة م�سوؤولني يف وزارة الدفاع الوطني حول مطالبهم .

�سيا�سة الدعم لتذهب للمواطن بل اإىل بارونات التحويل

30 باملائة من غربة احلليب املدعمة تذهب اإىل ت�سنيع اجلنب و الياغورت
.     اأمني بلور : نق�ش تزويد امللبنات العمومية و اخلا�سة  باحلليب زاد من الأزمة

.    دحمان عليوم : تواجه م�سكل  تقل�ش كوطة م�سحوق احلليب
احلرفيني  و  التجار  جمعية  رئي�ض   طالب 
احلاج طاهر بولنوار ب�رصورة اعادة النظر 
اأن  ،م�سريا  الدعم يف اجلزائر  �سيا�سة  يف 
املدعمة  احلليب  غربة  من  باملائة   30
ت�سنيع  اإىل  تذهب  الدولة  طرف  من 
اجلنب  غرار  على  املدعمة  الغري  املواد 
احلليب  اإنتاج  دعم  ،مقرتحا  الياغورت  و 

الوطني بدال من احلليب امل�ستورد
يف  االأم�ض  بولنوار  الطاهر  احلاج  ارجع 
اأزمة  ،�سبب  اجلمعية  مبقر  عقدها  ندوة 
االعتماد  اإىل  احلليب  وندرة  تذبذب 
،باالإ�سافة  امل�ستورد  احلليب  على  فقط 
التذهب  التي  الدعم  �سيا�سة  اإىل 
االأول  امل�ستفيد  يعترب  الذي  للمواطن 
على  التحويل  بارونات  اإىل  تذهب  ،بل 
الدعم  �سيا�سة  قوله  ،معتربا  طريقة  حد 
منتوج  تدعم  ،الأنها  خاطئة  اجلزائر  يف 
م�ستورد يذهب للمنتجني االأجانب ،قائال 
:«غري املعقول ان يتم دعم منتوج م�ستورد 
اأن  م�سريا  املحلي،  املنتوج  عن  والتخلي 
االقت�ساد  �سعف  يف  يدخل  ذلك  هذا 
يف  بالد  اأي  يف  يحدث  ال  وهذا  الوطني 
العامل ماعدا اجلزائر  ،داعيا اإىل �رصورة 

تغيري طريقة الدعم لي�ض باالإلغاء و الرفع 
يتوجه  حتى  الدعم  �سيا�سة  بتغيري  لكن  و 

الدعم اإىل م�ستحقيه .
 وا�ستغرب رئي�ض اجلمعية الوطنية للتجار 
�سيا�سة  يف  من  التناق�ض  احلرفيني  و 
اأن  ،م�سريا  اال�سترياد  لتقلي�ض  احلكومة 
يف  ا�ستريادها  مت  التي  احلليب  فاتورة 
2017 بلغت مليار و 500 دوالر بودرة حليب 
،وعلى هذا االأ�سا�ض طالب ب�رصورة تبني 
اآليات اأخرى لتقلي�ض اال�سترياد و تر�سيد 
النفقات عن طريق االعتماد على �سيا�سة 

االإنتاج .
وبلغة االأرقام اأكد بلنوار اأن 0.5 فقط هي 
املواطن  منها  ي�ستفيد  التي  الدعم  ن�سبة 
و30   20 بني  ما  وامل�ستوردين  ي�ستفيدون 
الندوة  خالل  بولنوار  وطالب  املائة  يف 
اأي�سا  ،واأ�سار  مل�ستحقيه  الدعم  بتوجيه 
املال  قيمة  دوالر  ون�سف  مليار  اأن  اإىل 
�سنة  احلليب  غربة  ال�سترياد  املخ�س�ض 
2017 يف حني خ�س�ست الدولة مليار دوالر 
�سنة 2016 وهذا دليل على زيادة االحتياج 
لهذه املادة. وقال نف�ض امل�سوؤول انه حان 
لت�سجيع  اأخرى  األيات  يف  للتفكري  الوقت 

املنتوج املحلي
من  بولنوار  ،ا�ستغرب  اأخر  �سياق  ويف 
املواد  من  العديد  م�ست  التي  الزيادات 
رخ�سة   851 باإلغاء  احلكومة  قرار  بعد 
ا�سترياد ،موؤكدا ان هناك فائ�ض يف ال�سلع 
يكفي حتى ال�سنة القادمة و ال داعي الأي 
مربر للزيادة فياالأ�سعار ،ويف نف�ض ال�سياق 
يف  املواد  بع�ض  ندرة  عن  بلنوار  حتدث 
ال�سوق اجلزائرية بعد منع ا�ستريادها حيث 
التجار  يتداولها  كذبة  اأن هذه جمرد  اأكد 
لرفع اال�سعار، م�سريا اإىل اأن خمزون جل 
املواد املمنوع من اال�سترياد يوجد منها 
خمزون كبري يكفي اإىل غاية دي�سمرب 2018 
لدى  �سهل  الرقابة  غياب  اأن  اإىل  ،م�سريا 
التجار من رفع من قيمة العديد من املواد 
اإرتفعت  التي  النقالة  الهواتف  غرار  على 
بـ30  واالثاث  باملائة  اأ�سعارها حلدود 20 
باملائة وحتى احلبوب  ،داعيا اإىل �رصورة 

فتح حتقيق يف هذه الق�سية .
و  العمومية  امللبنات  تزويد  نق�ض 

اخلا�سة  باحلليب زاد من االأزمة
التي مت  الوطنية  اللجنة  رئي�ض  جهته  من 
تن�سيبها االأم�ض من طرف جمعية الوطنية 

اأن  ،اأ�سار  بلور  اأمني  احلرفيني  و  للتجار 
هناك  العديد من االأ�سباب  الزمة  احللي
ب،اأهمها  يكمن يف نق�ض تزويد امللبنات 
و  ،نق�ض  اخلا�سة  باحلليب  و  العمومية 
اإىل  ،باالإ�سافة  احلليب  بيع  تقل�ض  نقاط 
 90 يقدرب  الذي  و  القليل  الربح  هام�ض 
جعل  مما  جدا  قليلة  ن�سبة  هي  و  �سنتيم 

جتار التجزئة يتجنبون بيعه.
املقاهي  تكون  اأن  املتحدث  ذات  ونفى 
:«  املقاهي  ،قائال  احلليب  اأزمة  �سبب 
�سبب  تكون  حتى  كبرية  ن�سبة  الت�سكل 
اأزمة احلليب حيث ت�ستهلك 3 باملائة يف 
800الف لرت ،وطالب ب�رصورة رفع هام�ض 
امللبنات  جعل  يف  �سببا  كان  الذي  الربح 

تدخل يف امل�ساربة .
م�سحوق  كوطة  م�سكل  تقل�ض  نواجه 

احلليب
ملبنة  �ساحب  عليوم  دحمان  جهته  من 
تواجه  امللبنات  اأن  ،اأ�سار  �رصاقة  يف 
احلليب  م�سحوق  كوطة  م�سكل  تقل�ض 
،داعيا اجلهات املعنية اإىل زيادة يف كوطة 

امللبنات حتى ت�ستوعب طلبات الزبائن .
اإميان لوا�ش    

بوحجة يوؤكد :

 نحن يف  الطريق ال�سحيح للخروج بحل لأزمة الأطباء

بدوي:

هذا موعد ت�سليم اأول رخ�سة ال�سياقة بالتنقيط

ولد قدور:

ال�ستثمار يف البرتوكيماويات �سي�ساعف اأرباح �سوناطرك 10 مرات

الوطني  ال�سعبي  املجل�ض   اأفاد رئي�ض 
ملمثلني  ا�ستقباله  بوحجة  باأن  �سعيد 
ال�سفلى  بالغرفة  املقيمني  االأطباء  عن 
على  ا�ستحواذا  ولي�ض  للربملان 
كانت  اإمنا  و  و�سية  جهة  �سالحيات 

الكتل  اإحدى  رغبة  عند  نزوال  فقط 
باأنها  بالربملان، معتربا  الربملانية 
املحتجني،  مع  احلوار  باإدارة  خمولة 
وهي يف الطريق ال�سحيح للخروج بحل 

لهذه االأزمة .

هام�ض  االأم�ض  على   وقال  بوحجة 
بنك  حمافظ  تقرير  مناق�سة  جل�سة 
اجلزائر، باأن »التقيت باالأطباء املقيمني 
حتقيق  بغية  لهم  ا�ستقبايل  يكن  ومل   ،
نتيجة وحل لهذا االحتجاج، اأو حماولة 

حل حمل امل�سالح الو�سية الإيجاد حل 
لهذا اخلالف، ونحن مل نقم بالو�ساطة 
بني املحتجني وهذه امل�سالح الو�سية، 

فنحن موؤ�س�سة من موؤ�س�سات الدولة.
اإميان لوا�ش

املحلية،  واجلماعات  الداخلية  وزير  اأكد 
اأول  ت�سليم  �سيتم  اأنه  بدوي،  الدين  نور 
مار�ض  �سهر  بالتنقيط  �سياقة  رخ�سة 
لل�سالون  افتتاحه  خالل  املقبل،وذلك 

وال�سالمة  لالأمن  الوطني  ال�سالون 
املرورية اأم�ض يف ال�سافك�ض

بالتنقيط  ال�سياقة  رخ�سة  وتت�سمن 
كل  مع  تدريجيا  �سحبها  يتم  نقطة   24

اإخ�ساع  يتم  كما  حاملها  يرتكبها  خمالفة 
وعقوبات  جزافية  غرامة  اإىل  املخالف 
يف  املخالفات  طبيعة  ح�سب  جزائية 
رخ�سة  تت�سمن  و  اجلديد  القانون  نظر 

�رصيحة   ، البيومرتية  بالتنقيط  ال�سياقة 
حتتوي على تطبيق ي�سمح با�ستعمال نظام 

التنقيط بطريقة اإلكرتونية واآلية.
ف.ن�سرين

ل�رصكة  العام  املدير  الرئي�ض  �سّدد 
التعاون  اأهمية  “�سوناطراك”، على 
مع ال�رصكاء االأجانب يف جمال تطوير 
هام�ض  على  وذلًك  البرتوكيمياء 
الزيارة التي قادته اىل حا�سي م�سعود 
قدور باأن م�رصوع  ولد  اأم�ض واأبرز 
واحد يف البرتوكيماويات يكلّف حوايل 
10 مليار دوالر، هو االأمر الذي يدفع 

هذا  يف  �رصكاء  عن  للبحث  ال�رصكة 
املجال من اأجل تقا�سم املخاطر.

اجلزائر  “اإّن  املتحدث،  اأ�ساف  و 
االأجانب  لل�رصكاء  بحاجة  تزال  ال 
لال�ستثمار وتطوير قطاع املحروقات 
القطاعات  ذلك  يف  مبا  عام  ب�سكل 
التحويلية على غرار جمال الربوكمياء، 
عليه  الرتكيز  �رصورة  على  اأكد  كما 

كما  اخلام  املواد  بيع  مرحلة  لتجاوز 
هي”.

وك�سف ولد قدور باأّن حمادثات جمعته 
البرتولية  ال�رصكات  عن  مب�سوؤولني 
العاملية اأكدت على رغبتها يف العودة 
النفط  حقول  يف  اال�ستثمار  اإىل 
الوطنية، م�سريا اإىل ال�رصكة الرنويجية 
اأكدت  اأنها  قال  التي  اأويل”  “�ستات 

كانت  حلقول  العودة  يف  رغبتها  عن 
�سابقة،  مرحلة  يف  عليها  تخلت  قد 
عدم  ينبغي  اأّنه  اإىل  اأ�سار  اأنه  على 
ن�سيان املرحلة ال�سعبة التي مرت بها 
العديد  باأّن  بالقول  م�ستدال  اجلزائر، 
من ال�رصكات ال تزال ت�ساأل على اأمن 

العمال يف حقول النفط. 
ف.ن�سرين

بعد اإحالته على جلنة الن�سباط ب�سبب 
تن�سيقية العهدة اخلام�سة

 طليبة يرد على ولد عبا�ض
 يف ندوة �سحفية 

ق�سية اإحالة النائب  مازالت 
على  طليبة  الدين  بهاء  االأفالين 
جبهة  حزب  يف  االن�سباط  جلنة 
عرف  ما  ب�سبب  الوطني  التحرير 
بتن�سيقية العهدة اخلام�سة للرئي�ض 
عبد العزيز بوتفليقة ي�سوبها الكثري 
حول  الت�ساوؤالت  و  الغمو�ض  من 
جدية هذا القرار ودوافعه و الذي 
اأعلن عليه عنه ولد عبا�ض موؤخرا 
، وهل �ستكون هذه القرارات فقط 
قرارا  اإىل  �ستمتد  اأم   ، �سفوية 
االآفالن  عن  الف�سل  و  التجميد 
لذر  قرارات  اأنها  اأم   ، طليبة  �سد 
مثلما  التلهية  و  العيون  يف  الرماد 
ذكر العديد من خ�سوم ولد عبا�ض 
النائب طليبة عن  ، يف ظل غياب 
وعدم  االإنظباط  للجنة  لقاء  اأول 
احت�سام  يقابله  باحل�سور  امتثاله 
هي  التي  القيادات  من  للعديد 
حول  التعليق  من  احلزب  داخل 
االآن حمل  التي هي  امل�ساألة  هذه 
اإعالن  انتظار  يف  املداوالت 
م�سري  يف  �سيف�سل  الذي  القرار 
طليبة يف احلزب . وح�سب م�سادر 
» الو�سط » فاإن بهاء الدين طليبة 
املقربة  ال�سخ�سيات  الأحد  �رصح 
منه اأنه �سيعقد االأيام املقبلة ندوة 
للرد على كل تبعات هذه  �سحفية 
اإثرها  على  اأحاله  التي  الق�سية 
على  عبا�ض  جمال  العام  اأمينه 
ت�رصيحات  يف  االن�سباط  جلنة 
لهذا االأخري و�سفت بالت�رصيحات 
اال�ستعرا�سية اأحيانا و بالتخويفية 

اأحيانا.
املثري  النائب  طليبة  بهاء  وكان 
اجتماع  عن   غاب  قد  للجدل 
تاأ�سي�سها  التي مت  االإنظباط  جلنة 
موؤخرا باحلزب ، وكاأن راأ�ض طليبة 
غاب  حيث   ، فيها  املطلوب  هو 
عنها بحجة تواجدها خارج الوطن 
توؤكد   « الو�سط   « م�سادر  لكن   ،
االآن  حلد  مازال  الذي  طليبة  اأن 
حول  فعل  رد  اأي  عنه  ي�سدر  مل 
ندوة  �سيعقد  باأنه   ، الق�سية  هذه 
النقاط  فيها  ي�سع  قريبا  �سحفية 
تعتيم  ظل  يف   ، احلروف  على 
احلقيقة  اخللفيات  حول  �سامل 
حول هذه الق�سية املعروفة با�سم 
لعهدة  تن�سيقية  اإىل  الدعوة  ق�سية 
عبد  احلايل  للرئي�ض  خام�سة 
العزيز بوتفليقة والتي احتوت على 
التربوؤ  اإىل  �سارعت  اأ�سماء  عدة 

منها حتت �سغط ولد عبا�ض .
االأخرى  االأ�سماء  كان من بني  كما 
التن�سيقيية  هذه  من  ترباأت  التي 
ال�سعيد  الربملان  رئي�ض  االأفالين 
العام  االأمني  وكذلك   ، بوحجة 
ال�سابق لالأفالن عبد العزيز بلخادم 
ال�سابق  احلكومة  رئي�ض  وحتى   ،
وبالرغم   . �سالل  املالك  عبد 
توؤخد  مل  طليبة  ق�سية  اأن  من 
العام  الراأي  و�سط  اجلد  مبحمل 
يف  �سابقة  قيادات  و�سط  وحتى   ،
االأفالن ، على غرار عبد الرحمن 
جمرد  اعتربها  الذي  بلعياط 
عبا�ض  ولد  من  وم�رصحية  مناورة 
الثقة  �سحب  االإلهاء عن  و  للتعتيم 
تاريخ  19مار�ض  يف  واملتوقع  منه 
لالأفالن  املركزية  اللجنة  انعقاد 
ت�سكيل  بعد  اأن م�سري طليبة  اإال   ،
مازال  �سده  االن�سباط  هذه جلنة 
من  حمله  حول  خا�سة   ، جمهوال 
اأن  و  ،ال�سيما  بعد  فيما  االإعراب 
احلزب  داخل  بوزنه  عرف  طليبة 
العتيد من عدة نواحي �سواء املالية 
وكذلك   ، اأتباعه  عدد  حتى يف  اأو 
العام  باالأمني  اجليدة  عالقته 
ال�سابق عمار �سعيداين و امتالكهم 
العتيد  احلزب  داخل  كبري  لوعاء 
طليبة يف جلنة  ق�سية  اأن  ورغم   .
االن�سباط هي حمل املداوالت يف 
انتظار االإعالن عن م�سريه قريبا ، 
مازالت العديد من قيادات احلزب 
تتربم و تتحا�سى اخلو�ض يف هذه 
الو�سط   « حيث  ات�سلت  الق�سية، 
اأع�ساء  اأحد  و  االأفالنيني  باأحد   «
الذي  و  االإنظباط  جلنة  هذه 
 ، املو�سوع  يف  اخلو�ض  حتا�سى 
وقال اأنه ال ميلك اأي معلومات عن 
طليبة  �سد  �سيتخذ  الذي  االإجراء 
مبعنى  ردعي  قرار  �سيكون  هل 
 ، احلزب  من  الف�سل  اأو  التجميد 
كاإنذار  �سفوي  قرار  جمرد  هو  اأم 

مثال .
وح�سب معلومات » الو�سط » فاإن 
الف�سل يف اأمر طليبة �سيكون خالل 
اجتماع املكتب ال�سيا�سي لالأفالن 
االجتماع  وهو   ، املقبل  االأ�سبوع 
�سد  العقوبة  مدى  �سيحدد  الذي 
و  رمزية  عقوبة  هي  هل  طليبة 
اإىل  يتعدى  االأمر  اأن  اأم   ، �سفوية 
داخل  طليبة  جموح  من  احلد 

االأفالن .
ع�سام بوربيع 
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اإ�صعاعات التفجريات النووية يف �صحراء اجلزائر

ذرات البلوتونيوم تهددحياة100 جيل قادم
تعود ذكرى التفجريات النووية الفرن�صية يف ال�صحراء اجلزائرية، و�صط ا�صتمرار جتاهل �صحايا الإ�صعاعات املتوا�صلة، وغياب التعوي�ض عنهم، لت�صتمر جرائم 
فرن�صا يف �صمت، يف ظل هيمنة اجلانب الفرن�صي على خرائط التفجريات وبالتايل بقاء املناطق اخلطرة غري حمددة متاما منها منطقة احلمودية برقان، واأكرث 

بعني اإكري، وهو ما ي�صتدعي فتح مطالب بجلبها على غرار مطالب الأر�صيف.

�صارة بومعزة

مع عودة ذكرى التفجريات النووية 
اجلزائرية،  بال�صحراء  الفرن�صية 
لتطفو  املطالب  تعود  �صنة،  كل 
دعاوى حتويل  من  بداية  لل�صطح، 
�صد  عاملي  ليوم  فيفري   13
اأكرب  متثل  اأنها  خا�صة  النووي، 
نظرا  العامل،  عرب  االنعكا�صات 
لقوتها مقارنة بقنبلتي هريو�صيما 
اأزيد  يواجه  حيث  وناكازاكي، 
املناطق  بتلك  جيل   100 من 
البلوتونيوم،  ذرات  اآثار  اجلزائرية 
ليوؤكد اخلرباء يف كل مرة على ثقل 
بعد  الثاين  اأنه  موؤكدين  امللف، 
كال  مطالبني  اال�صتقالل،  ملف 
العايل  والتعليم  ال�صحة  وزارة  من 
باملناطق  بحوث  مراكز  باإن�صاء 
فر�ض  مع  للت�صخي�ض،  املت�رضرة 
امللف من  دوليا يف  كلمة اجلزائر 
اإ�رضاف  حتت  دولية  خالل ندوة 
ملعاجلة  املتحدة  االأمم  هيئة 
امللف مع حتويل 13 فيفري موعد 

تفجريات رقان اإىل يوم عاملي. 
الربوفي�صور  يوؤكد  جهته  من 
الهيئة  خياطي رئي�ض  م�صطفى 
وتطوير  ال�صحة  لرتقية  الوطنية 
البحث العلمي، على �رضورة اإن�صاء 
التفجريات  مراكز بحوث مبناطق 
النووية، برقان وعني اإكري، ذلك اأن 
البلوتونيوم  فنابل  ذرة  حياة  عمر 
فاتورة  مبعنى  �صنة،  األف   24 هو 
يدفعها اأكرث من 100 جيل متتايل، 
اآهلة  مبناطق  تتعلق  اأنها  كما 
بال�صكان، �صواء يف مو�صع التجارب 
الباطنية وال�صطحية منها، وهو ما 

جمهوال  ال�صحايا  عدد  من  يجعل 
التح�صري  بداية  منذ  اأنه  ذلك 
 1968 اإىل   1958 من  للتفجريات 
االأطباء امل�رضفون كانوا فرن�صيني 
امللفات  على  امل�رضفون  وهم 
ليهاجروا بها فيما بعد، وحتى يف 
الفرتة ما بني 1968 اإىل 1975، وكل 
ما يتعلق ب�صحة مواطني ال�صحراء 
قبل تكوين اجلزائريني كان مرهونا 
ترجح  مقاربة  اأن  حني  يف  بهم، 
باب  من  األفا،  بـ15  ال�صحايا  عدد 
اأنه قبل 5 �صنوات كان عدد �صحايا 
 1000 والبولونزيني  الفرن�صيني 
مقارنتهم  اأن  حني  يف  �صخ�ض، 
العدد  فاإن  اجلزائر  �صكان  بعدد 
االأمر  اأن  حني  يف  األفا،   15 مباثل 
ميدانية  بدرا�صات  مرهونا  يبقى 
باجلانب  يتعلق  فيما  توثقه.اأما 
واأن  خلياطي  ف�صبق  القانوين 
القواعد  اأن فرن�صا خالفت  اأو�صح 
عليها  يتعني  كان  اأنه  باب  من 
وا�صمنت  للمنطقة،  مب�صح  القيام 
م�صلح، يف حني اأنها اأبقت معر�صة 
املواطنني  جهل  ومع  للتعرية، 
فقد  االإ�صعاعات  باأخطار 
املعدات  من  العديد  ا�صتخدموا 
�صاعف  ما  وهو  منازلهم،  لبناء 
كا�صفا  لالأمرا�ض،  تعر�صهم  من 
يتم  لليوم  املعادن  من  العديد  اأن 
لالإ�صعاع  معر�صة  وهي  ا�صتغاللها 
ومنها احللي، حيث كثريا ما خلف 

اقتناوؤها اأخطارا كبرية.
هيمنة  هو  االأخرى  العراقيل  من 
خرائط  على  الفرن�صي  اجلانب 
التفجريات وبالتايل تبقى املناطق 
منها  متاما  حمددة  غري  اخلطرة 
حيث  برقان،  احلمودية  منطقة 

من   10\1 �صوى  ميثل  ال  الغلق 
فعليا،  املت�رضرة  املناطق  حجم 

واأكرث بعني اإكري.
 

كل الإ�صابات باملنطقة 
لها عالقة بالإ�صعاعات

 
عامر  الربوفي�صور  بدوره 
على  مرة  كل  يف  يوؤكد  من�صوري 
اإىل  اجلزائرية  احلكومة  دعوة 
تك�صبها  دولية  مطالب  تبني 
ال�صعيد  على  دورها  فر�ض  دور 
الدويل، من خالل املطالبة بندوة 
االأمم  هيئة  اإ�رضاف  حتت  دولية 
مع  امللف  ملعاجلة  املتحدة 
حتويل 13 فيفري موعد تفجريات 

رقان اإىل يوم عاملي.
الثانية  اجلرمية  ملف  فتح  كما 
يف  املتمثلة  اجلزائريني  حق  يف 
هي،  كما  التفجريات  مواقع  ترك 
القيام  القانون  يفر�ض  حني  يف 
باالحتياطات، لتبقى اآثار التجارب 
اأجيال  على  وال�صطحية  الباطنية 
الريابيع  راأ�صها  على  اجلزائريني، 
-1960 بني  ما  املوزعة  االأربعة 
االأزرق  الريبوع  من  بداية   ،1966
واالأخ�رض،  فاالأحمر  فاالأبي�ض 
لتنال فرن�صا الدخول لنادي النووي 
جتربة   545 اأ�صل  من  جتربة  بـ57 
باطنية  و1879  عامليا،  �صطحية 
ي�صتمر  بـ21 دولة �صحية، يف حني 
للفاتورة  نظرا  الدويل  ال�صمت 
لليوم،  االأ�رضار  وانت�صار  العالية 
 1996 يف  الدولية  االتفاقية  لتبقى 

حربا على ورق.
اخلرائط  اأن  اأكد  ثانية  جهة  من 

حالة  اأي  اأن  تك�صف  احلالية 
باالإ�صعاعات،  عالقة  لها  اإ�صابة 
اليوم بعالقة  اليابان  حيث تعرتف 
االإ�صعاعات بـ 48 مر�صا والواليات 
حني  يف  بـ38،  االأمريكية  املتحدة 
كا�صفا  فقط،  مر�صا  بـ38  فرن�صا 
2010  »قانون  فرن�صا  قانون  اأن 
مورين« جاء لتعطيل ذوي احلقوق 
فمنذ �صنه مل يتم تعوي�ض �صوى 1  

باملائة واأي تعوي�ض!.
 

اخلرائط بيد فرن�صا 
وعدد ال�صحايا متوا�صل

 
عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة 
كل  يف  تركز  االإن�صان،  حقوق 
كانت  اإن  ما  الت�صاوؤل  على  مرة 
جرائم  الرتكابها  �صتحاكم  فرن�صا 
متت  اأنها  خا�صة  االإن�صانية،  �صد 
االإ�رضائيلي،  مب�صاركة الكيان 
ح�صاب  على  فرن�صا  لت�صدن 
النووي،  النادي  دخولها  االإن�صانية 

اجلزائرية  احلكومة  متهمة 
واجباتهما  تاأدية  بعدم  والربملان 
دويل  بفتح حتقيق  مطالبة  كاملة، 

حلالة االأج�صاد التي �صوهت .
احلكومة  الرابطة  طالبت  كما 
م�صتوى  م�صوؤوليتها على  بتحمل 
الهيئات الدولية منها جمل�ض االأمن 
الوكالة  املتحدة،  االأمم  هيئة  يف 
جمل�ض  الذرية،  للطاقة  الدولية 
املتحدة  باالأمم  االإن�صان  حقوق 
االإقليمية  املنظمات  وكذلك 
اجلزائر،  وفتح  اإليها  تنتمي  التي 
االكتفاء  اإىل  العمد  بدل  امللف 
لداخل  االإعالمية  بالت�صويقات 
متكني  اإىل  داعني  الوطن، 
املجال  يف  النا�صطة  اجلمعيات 
مل  التي  توريت  جمعية  من  بداية 
اليوم،  اإىل  بتمرنا�صت  مقرا  متنح 
تتجاوز  امل�صوؤولية  اأن  م�صيفة 
تعتقد  كما  االأ�صخا�ض  تعوي�ض 
اإىل  الق�صية متتد  اإمنا  و   ، فرن�صا 
ميكانيزمات  لتطهري  عن  البحث 

تعرف  التي  املناطق  يف  البيئة 
تلوثا باالإ�صعاع النووي.

فرن�صا  اىل  الرابطة  توجهت  كما 
مربزة اأنها ال تزال ت�رضرّ على اإبقاء 
ملف جتاربها النووية يف ال�صحراء 
ية التامة،  اجلزائرية يف اأدراج ال�رضرّ
العديدة  املحاوالت  من  برغم 
وجمعيات  احلقوقيني  طرف  من 
�صحايا التجارب النووية الفرن�صية 
فتح  اإىل  �صعت  التي  اجلزائر  يف 
للبلدين،  ملًكا  باعتباره  االأر�صيف 
على االأقل لتحديد مواقع و جمال 
التفجريية  وطاقاتها  التجارب 
الوقائية  التدابري  الأخذ  احلقيقية 
ال�صكان،  و  البيئة  حلماية  الالزمة 
لالإ�صعاع  �ض  التعررّ من  خوًفا 
ت�صهد  باتت  مناطق  يف  املتبقي 
ال�رضطان  مر�صى  اأعداد  ت�صاعد 
الوالدات  تكرار  اأنواعه،  بكل 
اخللقية  والت�صورّهات  الناق�صة 
لة يف تلك املناطق وغريها  امل�صجرّ

من املظاهر املر�صية املقلقة.

رقان تتذكر الذكري 58 للتفجريات النووية باأمل وا�صتنكار

 42 األف مواطن من رقان ا�ستعملوا كفئران جتارب
.      اإحلاح جماعي على تطهري املنطقة من ال�صعاعات

بو�صريفي بلقا�صم

التفجريات  ذكري  تاأتي  عام  ككل 
اجلزائر  �صحراء  يف  الفرن�صية  النووية 
اأهايل  �صديد من طرف  وا�صتنكار  باأمل 
هذا  مثل  اأدراريف  بوالية  رقان  منطقة 
�صمت  يف  ويعانون  عانوا  الذين  اليوم 
نتيجة االآثار ال�صلبية التي خلفتها… اأين 
اأ�صبح اأكرث من اأي وقت م�صى  �رضورة 
لتخلي�ض  وعملية   علمية  حلول  اإيجاد 
االإ�صعاعات  هاج�ض  من  املنطقة 

النووية، جراء الرعب االأزرق
الذي ا�صتيقظ عليه �صكان منطقة رقان 
�صباح يوم 13 فيفري 1960 على ال�صاعة 
ال�صابعة واأربع دقائق على و قع انفجار 
�صخم و مريع، ك�رضال�صورة الربيئة التي 
اال�صتعمار  وجه  وراءها  يختفي  كان 
فظاعة  مدى  اأجمع  للعامل  ليك�صف 
للفرن�صيني  فرن�صا،  ولتوؤكد  جرائم 
تدعي  التي  حكومتهم  اأن  اأنف�صهم 
تتاأخر  ال  االأخوة امل�صاواة واحلرية 
حلظة يف جعل من �صكان اجلزائر حقال 

للتجارب النووية و حتويل حوايل ،  اإىل 
و  االإ�رضائيليني  للخرباء  جتارب  فئران 
اجلرنال  راأ�صها  على  فرن�صا  جرناالت 
�رضح  يف  الفو  اجلرنال  . فهذا  ديغول 
رقان  منطقة  اختيار  اأن  الوقت  ذلك 
يف  الذرية  وقع  القنبلة  جتربة  الإجراء 
بها  االأ�صغال  بداأت  حيث   1957 جوان 
�صنة 1958؛ و يف اأقل من ثالث �صنوات 
يقطنها  برقان  حقيقية  مدينة  وجدت 
كلهم  �صحراوي   3500 و  فرن�صي   6500
كانوا ي�صتغلون ليال نهارا الإجناح اإجراء 
املحددة  االآجال  يف  النووية  التجربة 

لها
االأ�صود  اليوم  هذا  �صبيحة  ففي 
حتت  التفجري  عملية  امل�صهود  متت 
الكيان  بلون  تيمنا  االأزرق  ا�صم  الريبوع 
ال�صهيوين و اأول لون من العلم الفرن�صي، 
اإن هذا التفجري الذي �صجل بال�صوت و 
ديغول  األقاها  التي  الكلمة  بعد  ال�صورة 
يف نقطة التفجري بحموديا  65 كلم عن 
ب�صاعة  التفجري  املدينة،  قبل  رقان 
واحدة فقط  و مت نقل ال�رضيط مبا�رضة 
من رقان اإىل باري�ض ليعر�ض يف الن�رضة 

االإخبارية املتلفزة على ال�صاعة الثامنة 
من نف�ض اليوم

جنحت فرن�صا و اإ�رضائيل يف جتاربهما 
حق  تدركان  هما  و  امل�صرتكة  النووية 
املنطقة  هذه  �صكان  اأن  االإدراك، 
�صنة   4500 عن  تزيد  لفرتة  �صيعانون 
تبقي  ال  نووية  اإ�صعاعات  وقع  من 
وحيوان  نبات  بني  تفرق  ال  و  تذر  وال 
فرن�صا  ارتكبت  اإن�صان…   لقد  و 
كانت  اأنها  ال�صنعاء  ذلك  جرميتها 
النووي  بالنادي  لاللتحاق  ت�صعى 
اإظهار عظمتها للعامل مع  اآنذاك، بغية 
النووي  بالت�صلح  ال�صهيوين  الكيان  مد 
نووية  قنبلة  اأول  ثمن  كانت  باأي  �رضا 
قنبلة  اأ�صعاف  ثالثة  بقوة  �صطحية، 
1945؛   تلتها  عام  باليابان  هريو�صيما 
االأبي�ض  ثم  الريبوع  قنبلة  الريبوع 
الثالثة  االألوان  ترتيب  االأحمر  ح�صب 
التجارب  لتختتم  الفرن�صي  للعلم 
حموديا  مبنطقة  النووية  اال�صتعمارية 
التي  االأخرية  و  الرابعة  بالقنبلة  رقان 
االأخ�رض…  وهذا  �صميت  بالريبوع 
�صهية  1961  لتنفتح  ابريل   25 يف 

التنويع  اأجل  من  الديغويل  النظام 
من  العديد  يف  النووية  التجارب  يف 
لت�صل  اجلزائرية،  ال�صحراء  مناطق 
من  طن  كيلو   127 اإىل  تفجرياتها  قوة 
الباطنية.  اليوم  �صكان  التجربة  خالل 
رقان بوالية اأدرار يتذكرون وي�صتنكرون 
يف  يعاين  منهم  والكثري  اجلرائم  تلك 
عن  اأر�صيف  اأي  ميلكون  ال  �صمت 
عيان  �صهود  التفجري  �صوي  تفا�صيل 
الفتاكة  االأمرا�ض  و  الفاجعة  يحكون 
ب�صبب  ال�صكان،  اأج�صاد  نخرت  التي 
اإقليم  عرب  املنت�رض  االإ�صعاع  النووي 
والية ادرار.  ويف هذه الذكرى  االأليمة  
 13 وجمعية  املنطقة  �صكان  يطالب 
من  املنطقة  تطهري  ب�رضورة  فرياير، 
فرن�صا  خلفتها  التي  النووية  النفايات 
�صلبا  توؤثر  ماتزال  والتي  اال�صتعمارية 
البيئي واملواطنني جراء  على املحيط 
املختلفة   ال�رضطان  اأمرا�ض  انت�صار 
واأطفال  �صباب  وجود  اإىل  باالإ�صافة 
وهم  بعاهات  خلقوا  الزهور  عمر  يف 
اأثر  الذي  النووي،  االأثر  جراء  معوقون 
على االأجنة وهنا اأ�صبح النظر يف ملف 

هاما  برقان  اأمرا  النووية  التفجريات 
تهدد  التي  ال�صلبية  االنعكا�صات  نتيجة 
حياة ال�صكان يف �صمت، وكمرحلة اأوىل، 
تهدف  بدرا�صات علمية  القيام  حماولة 
من ورائها تطهري املنطقة من النفايات 
مبنطقة  التفجريات  خلفتها  التي 
قائمة  تزال  ما  والتي  برقان،  حمودية 
احلقيقي  املنبع  تعترب  الأنها  اليوم  اإيل 
يف انت�صار االإ�صعاعات بوا�صطة عوامل 
التجمعات  نحو  الرمال  وزحف  الرياح 
ال�صكانية…  وح�صب ت�رضيحات كثرية 
همهم  اأن  املنطقة  �صكان  طرف  من 
الوحيد هو نظافة املنطقة وتخلي�صهم 
من خطر االإ�صعاع النووي بقدر املطالبة 
بالتعوي�ض املادي عن االأ�رضار الناجمة 
املال  الأن  النووية  التفجريات  تلك  من 
االإ�صعاعات،  كابو�ض  من  يخل�صنا  ال 
يهتم  اأن  يوميا،اآملني  تهددنا  التي 
بتقدمي  النووية  الفيزياء  يف  الباحثون 
املعا�ض  الواقع  ومن  حقيقية  درا�صات 
املنطقة  تطهري  خاللها  من  تهدف 
التي �صكت  النووية،  النفايات  بقايا  من 
ومل  البحار  وراء  من  فاعلوها  عنها 

االأر�صيف  ر�صميا  للجزائر  يقدموا 
النووي وخرائط التفجريات النووية يف 
املنطقة  اأهايل  يطالب  �صحرائنا، كما 
اأمرا�ض  ملكافحة  م�صت�صفى  باإجناز 
اجلزائر  هذا…  كل  ال�رضطان… 
باملطالبة  عديدة  ول�صنوات  اجتهدت 
عن  الك�صف  ب�رضورة  فرن�صا  من 
و باالعرتاف  وتعوي�ض  النووي،  امللف 
طلب  ومعاجلتهم…اآخر  املت�رضرين 
احلايل  املجاهدين  وزير  عنه  ك�صف 
من  �صفحة  طي  زيتوين  بهدف 
�صفحات اإجرامية خلفتها فرن�صا، التي 
ما تزال اأثارها قائمة اإيل اليوم يف ظل 
االعرتاف  من  فرن�صا  للتهرب  مراوغة 
واهيةاأ�صبحت  بجرائمها  باأ�صباب 
يف  االعرتاف  بغية  ال�صكان  التقنع 
املنطقة  بتطهري  يطالب  الكل  املقابل 
من نفايات خملفات التفجريات النووية  
واجناز م�صت�صفي متخ�ص�ض يف معاجلة 
ال�رضطان املتف�صي يف املنطقة واليوم 
بعاهات  يولدون  اأطفال  يالحظ  الكل 
بال  على  التخطر  خلقية  وت�صوهات 

اأحد.

مـــــــــلـــــف



بالعا�صمة  الأمن  م�صالح  متكنت 
2017  من  فيفري   6 بتاريخ 
الثالث  العقد  يف  �صاب  توقيف 
من العمر املدعو » �ش ،ن«  بناءا 
يف  ال�صادر  بالقب�ش  الأمر  على 
التي  اجلنايات  حمكمة  عن  حقه 
ب�صبب  الإعدام  بعقوبة  اأدانته 
ق�صائي  تورطه  رفقة  م�صبوق 
يف  اأول  مالزم  مبحاولة  ذبح 
بعدما  البحرية  للقوات  اجلي�ش 
حمطة  املتهم  من  هذا  جره 
ملنطقة  بخروبة  احلافالت  نقل 
برج الكيفان وقاما يف مكان اأهل 
بال�صكان بالعتداء عليه بطريقة 
ال�صكان  ينقذه  اأن  قبل  وح�صية 
بعدها  يدعي  و  حلظة  اأخر  يف 
ل�رشف  انتقم  باأنه  املتهم  الأخر 
خطيبته التي حتر�ش بها ال�صحية 

.
وعلى  احلالية  الق�صية  وقائع 
املحاكمة  بجل�صة  دار  ما  ح�صب 
البتدائية  اجلنايات  مبحكمة 
 11 لتاريخ  تعود  البي�صاء  بالدار 
ال�صحية  توجه  حني   2015 جوان 
وهو مالزم اأول يف اجلي�ش الوطني 
البحرية  القوات  يف  ال�صعبي 
للم�صافرين  الربي  النقل  ملحطة 
ك�صائق  امل�صائية  مهنته  ملزاولة 
يف  �صيارته  بركن  قام  اأين  اأجرة 
لنتظار  للمحطة  اخللفية  اجلهة 
ت�صري  ال�صاعة  كانت  اأين  �صديقه 
اأثناء  قام  و  ليال  ن�صف  و  لثامنة 
تواجده داخل ال�صيارة بغلق جميع 
مع  اأي اعتداء  من  الأبواب خوفا 
النافذة  من  �صغري  ملنفذ  تركه 
ق�صرية  مدة  بعد  ليتفاجاأ  لتهوية 
يرمي  ب�صخ�ش  النتظار  من 
يقوم  و  النافذ  فتحة  عرب  يده 
اأخر  ب�صخ�ش  و  الباب  بفتح 
يجرباه  و  �صكني  نحوه  ي�صوب 
لل�صيارة  اخللفي  الباب  فتح  على 
الثاين بالولوج  املتهم  قام  اأين 
فيما  لل�صيارة  اخللفي  للمقعد 
احلايل  باجللو�ش  املتهم  قام 
�صكينه  وا�صعا  الأمامي  باملقعد 
منه  طلبا  و  الأمين  جانبه  على 
وقع  حتت  بال�صيارة  النطالق 
برج  ملنطقة  التوجه  و  التهديد 
الأحياء  باأحد  النزول  و  الكيفان 
الق�صديرية و هو مكان اإقامتهما 
باطوكا�صي«   « املعروفة مبنطقة 
يف  املكان  لهذا  و�صولهم  بعد  و 
قام  العا�رشة ليال  ال�صاعة  حدود 
اخللف  من  بخنقه  الثاين  املتهم 
بتوجيه  احلايل  املتهم  قام  فيما 
له ب�صكني قدرت بحوايل  طعنات 

20 طعنة بعد اأن حاول مقاومتهما 
وبعد مدة زمنية من ال�صجار الذي 
قام  اجلريان  م�صامع  لغاية  و�صل 
املتهم الثاين  باإنزاله من ال�صيارة 
الريا�صي  حذائه  بخيط  ربطه  و 
مع غلق فمه ب�رشيط ل�صق واأثناء 
يت�صاوران  اأخذا  بذلك  قيامهما 
طلب  حيث  روحه  اإزهاق  حول 
املتهم احلايل من �صديقه  ذبحه 
ب�صكني و التخل�ش منه نهائيا لول 
تدخل اأحد اجلريان الذي ال�صاهد 
تقدم  و  منزله  اأمام  من  امل�صهد 
قام  الثاين  و  املتهم  من  مبا�رشة 
باإبعاده عنه يف وقت متكن املتهم 
و  ب�صيارته  الهروب  احلايل  من 
بذلك  ليتم  الغابات  لأحد  التوجه 
مركز  الثاين  على  املتهم  حتويل 
املحاكمة  على  بالتايل  و  الأمن 
اإثر ال�صكوى التي اأودعها ال�صحية 
طبية  ب�صهادة  املرفقة  و  يومها 
تثبت عجز مبدة 30 يوما تعر�ش 
كما  العتداء  هذا  جراء  من  له 
متكنت م�صالح الأمن من م�صادرة 
بحوزة  مزورة  �صياقة  رخ�صة 
توقيف  يتم  مل  وقت  ، يف  املتهم 
املتهم احلايل بعدما فر بال�صيارة 
و بوثائق ال�صحية الذي مل يتمكن 
من ا�صرتجاعها والتي توبع لأجلها 
املتهم احلايل بجرم  التزوير  يف 
جرم  عن  زيادة  ر�صمية  حمررات 
�صبق  مع  العمدي  القتل  حماولة 
تاريخ  ،حلني  الرت�صد  و  الإ�رشار 
الأمر  على  بناءا   2017 فيفري   6
عن  حقه  يف  ال�صادر  القب�ش 
عقوبة الإعدام التي اأ�صدرتها يف 
وميثل   ، اجلنايات  حمكمة  حقه 
احلكم  ملعار�صة هذا  جديد  من 
اأمام هيئة حمكمة احلال ، حيث 
جديد  من  مثوله  اأنكر  خالل 
ال�صحية  و  قتل  مبحاولة  قيامه 
رفيقه  و  اآنذاك  �رشيكه  باأن  اأكد 
ال�صحية  مع  بالت�صاجر  قام  من 
نقلهم  اأجرة  حول  خالف  ب�صبب 
مع  يومها  تركهم  اأين  يومها 
حلظة  متواجدا  يكن  مل  و  بع�ش 
له  يلتم�ش  و   ، اجلرمية  حدوث 
بذلك النائب العام عقوبة ال�صجن 
بعد  املحكمة  وتقرر  املوؤبد  ، 
بح�صور  القانونية  املداولة 
املحلفني بتوقيع عقوبة 8 �صنوات 
حب�صا نافذا عن جرم التزوير يف 
من  اإفادته  بعد  ر�صمية  حمررات 
القتل  حماولة  جرم  عن  الرباءة 
و  الإ�رشار  �صبق  مع  العمدي 

الرت�صد  .
ل/منرية

املحكمة تدينه بعقوبة 8 �سنوات حب�سا 
نافذا عن تزويره لرخ�سة ال�سياقة

�شاب يحاول ذبح  مالزم �أول 
بالقو�ت �لبحرية 
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اتخذوا من مطارات اجلزائر و الربتغال و اإ�سبانيا و  دبي مناطق عبور

 هكذ� �إ�شتغل  بارون بر�زيلي 6  ن�شوة
 يف تهريب �لكوكايني عرب مطار�ت �لعامل

.       توقيف تون�سية باملطار اجلزائري ب�سدد حماول مترير 600 غرام داخل �سدريتها .

ل/منرية

تعود  التي  الق�صية  يف 
نوفمرب   17 لتاريخ  جمرياتها 
م�صالح  حني  ا�صتبهت   2015
املطار  م�صتوى  اجلمارك  على 
ب�صيدة  بومدين  هواري  الدويل 
تون�صي  قادمة  جواز  حتمل 
الربازيل  دولة  من  رحلة  من 
املغربية  اجلوية  عرب  اخلطوط 
نزع  املفت�صات  اأحد  منها  وطلبت 
لتمريرها على  الداخلية  مالب�صها 
جهاز ال�صكانري غري اأنها مل تالحظ 
و  املغادرة  منها  وطلبت  �صيء  اأي 
تفتي�ش  لإجراء  جديد  من  العودة 
اأدق  لتتوجه هاته امل�صتبه بها نحو 
دورة املياه و تقوم بنزع �صدريتها 
اليدوية وهو  وو�صعها يف حقيبتها 
اأحد  �صاهدته  الذي  الت�رشف 
ب�صدد  كانت  التي  ال�رشطيات 
ان�رشافها  حلظة  منذ  مراقبتها 
من نقطة املراقبة وتقوم باإخطار 
من  قلمت  التي  الأمن  م�صالح 
وحتويلها  ال�صيدة  بتوقيف  جهتها 
اأين  على م�صلحة التحقيق الأمني 
اعرتفت ال�صيدة باأنها تعمل �صمن 
لتهريب  منظمة  اإجرامية  جماعة 
 ، الربازيل  حمور  على  املخدرات 
،  الربتغال  والتي  دبي   ، املغرب 
حمطة  عبور  اجلزائر  من  جعلت 
 ، املغرب  نحو  املخدرات  لنقل 
باأنها  اأكدت  الذي  الن�صاط  وهو 
اإمتهنته عن طريق �صيدة تدعى » 
تعرفت  املغرب  دولة  من  �صارة« 

على  وعرفتها   2014 بعام  عليها 
دولة  من  جورج«   « يدعى  �صخ�ش 
العمل  منها  وطلبت  الربازيل 
الأغرا�ش  بع�ش  نقل  يف  ل�صاحله 
املحظورة عرب مطارات اجلزائر، 
الربتغال  و  املغرب  دبي ، 
هاته  ماهية  لها  حتدد  اأن  دون 
تربمج  كانت  حيث  املحظورات 
لها رحالت مبعدل مرة يف ال�صهر 
بنقلها  تقوم  اأظرفا  ت�صلمها  و 
للمدعو » جروج« الذي ي�صلمها من 
جهته اأكيا�ش بها تلك املواد التي 
ق�صائها  بعد  للمغرب  بنقلها  تقوم 
و  بالعامل  فنادق  لليايل  ببع�ش 
اأين  اجلزائر  فنادق  راأ�صهم  على 
باقي  الأدوار مع  تبادل  يتم هناك 
كن  اللذين  اخلم�صة  املتهمات 
يقمن بنف�ش الن�صاط وعن العملية 
فاأكدت  اأجنزتها  التي  الأخرية 

لدولة  توجهت  باأنها  املتهمة 
�صلمته  ظرف  بيدها  و  الربازيل 
لها  قدم  الذي  جورج«   « للمدعو 
�صدرية و طلب منها اإرتدائها قبل 
بها  للعبور  للمطار  و�صلها  مبجرد 
عرب جهاز ال�صكانري وهي ال�صدرية 
غرام   600 حتوي  باأنها  تبني  التي 
نقلها  ب�صدد  كانت  الكوكايني  من 
للمغرب و ت�صليمها للمدعوة » �صارة« 
الأخرى  هي  ت�صلمها  كانت  التي 
عمولة عن كل عملية بقيمة 2000 
اأورو وكانت تربمج لها الرحالت و 
م�صتغلتا  الإجراءات  بكافة  تتكفل 
اأبنائها  لأعالت  لالأموال  حاجتها 
وهي   ، زوجها  عن  انف�صالها  بعد 
عنها  تراجعت  التي  الت�رشيحات 
للمحاكمة  مثولها  خالل  املتهمة 
ومواجهتها جلرم ا�صترياد و نقل و 
بيع املخدرات ، حيث اأكدت باأنها 

ل�صالح  بالعمل  حقيقة  تقوم  كانت 
عر�صت  التي  �صارة«   « املدعوة 
ا�صترياد  جمال  يف  العمل  عليها 
الذي  العر�ش  وهو  التجميل  مواد 
كانت  اأنها  و  خا�صة  لعابها  اأ�صال 
اأولدها  لإعالة  ما�صة  بحاجة 
فقامت  زوجها  من  طالقها  بعد 
الدول  تلك  عرب  والتنقل  بال�صفر 
جورج«   « للمدعو  اأظرفة  ونقل 
الأكيا�ش  تلك  ي�صلمها  كان  الذي 
حمتواها  على  يطلعها  اأن  دون 
ظنا منها اأنها مواد جتميل موؤكدتا 
التام  جهلها  على  املحكمة  لهيئة 
ما  اأمام  و   ، الأكيا�ش  ملحتوى 
العام  النائب  طالب  ذكره  �صلف 
توقيع عقوبة 20 �صنة �صجنا نافذا 
يف حق املتهمة وتدينها املحكمة 
بعقوبة 10  القانونية  بعد املداولة 

�صنوات �صجنا نافذا  .

امل�سيلة 

�إيد�ع ثالثة �أ�شخا�ص بتهمة �ل�شرب و�جلرح �لعمدي
لدى  التحقيق  قا�صي  قبل  من  باأمر 
حمكمة بو�صعادة بامل�صيلة ، مت يوم 
ترتاوح  اأ�صخا�ش  ثالثة  اإيداع  اأم�ش 
اأعمارهم ما بني 23 و64 �صنة احلب�ش 
املوؤقت، بتهمة امل�صاجرة وال�رشب 
ال�صالح  با�صتعمال  العمدي  و اجلرح 
عاجلتهما  التي  الق�صية  الأبي�ش 

ببو�صعادة  الوطني  الدرك  م�صالح 
اأ�صخا�ش  خم�صة  قيام  اثر  تعود 
حافة  على  ع(  )و  املدعو  بتوقيف 
باملكان   04 رقم  الولئي  الطريق 
دون  امليقرية  و  جنان  امل�صمى 
بال�رشب  عليه  اعتدوا  اإنذار  �صابق 
املربح بوا�صطة اأ�صلحة بي�صاء داخل 

كدمات  عدة  له  م�صببني  �صيارته 
خمتلفة على م�صتوى العينني، الوجه 
م�صتوى  على  ر�صو�ش  و  الأنف  و 
ثم  املكان  بعني  تركوه  اأين  ال�صدر 
من  ال�صحية  نقل  ليتم  بالفرار  لذوا 
اإىل  املدنية  احلماية  اأعوان  طرف 
الإ�صت�صفائية  العمومية  املوؤ�ص�صة 

الأولية  الإ�صعافات  لتلقي  ببو�صعادة 
املعني ليزال ماكث بذات املوؤ�ص�صة 
من  مت  فح�صه  حيث  الإ�صت�صفائية 
�صلم  الذي  ال�رشعي  الطبيب  طرف 
له �صهادة طبية بها 21 يوم عجز عن 

العمل .
عبدالبا�سط بديار 

حتت �سعار »�ستاء دافئ للجميع » 

�أمن �مل�شيلة يف م�شاعدة �لأ�شخا�ص بدون ماأوى
امل�صيلة  ولية  اأمن  م�صالح  قامت 
اأم�ش بالتن�صيق مع مديرية الن�صاط 
املدنية  واحلماية  الجتماعي 
لفائدة  ميدانية  خرجة  بتنظيم 
الأ�صخا�ش املعوزين ودون ماأوى، 

امل�صيلة  مدينة  �صوارع  جل  م�صت 
الأ�صخا�ش  هوؤلء  وم�صاعدة 
�صاخنة  وجبات  توزيع  خالل  من 
التكفل  وكذا  واأفر�صة  بطانيات 
املخ�ص�صة  املراكز  اإىل  بنقلهم 

اأجل  من  ماأوى  بدون  لالأ�صخا�ش 
التخفيف من معاناتهم خا�صة يف 
هذه الظروف الباردة التي تعرفها 
العملية  وتدخل  امل�صيلة  ولية 
من  املنتهجة  ال�صيا�صة  اإطار  يف 

لالأمن  العامة  املديرية  طرف 
تقريب  اإىل  الهادفة  الوطني 
الت�صامن  وروح  التوا�صل  ج�صور 
واملواطنني  ال�رشطة  م�صالح  بني 
.عبدالبا�سط بديار 

فتحت حمكمة اجلنيات البتدائية بالدار البي�ساء اأم�س اأحد اأخطر ق�سايا التهريب الدويل للمخدرات العابرة 
للقارات  التي يقودها بارون من جن�سية برازيلية املدعو » جروج« والذي كان  ي�ستغل يف ن�ساطه هذا �ستة ن�سوة 

من قارة اإفريقيا على راأ�سهم �سيدة مغربية و املدعوة »  ف ،نزيهة«  من جن�سية تون�سية اللواتي كن  ميررن 
املخدرات  عرب املطارات الدولية بني مالب�سهن الداخلية  متخذين من اجلزائر كمركز عبور قبل اأن يتم توقيف 

ال�سيدة التون�سية  على م�ستوى املطار الدويل هواري بومدين وهي ب�سدد حماولة مترير 600 غرام من الكوكايني 
داخل  حمالتها ال�سدرية نظري تلقيها عمولة بقيمة 2000 اأورو للعملية الواحدة .



�صالح  عني  بلدية  مري  �أكد 
عبد �لقادر طيبي يف معر�ض 
م�صاحله  �أن  معنا  حديثه 
ت�صهر جاهدة لإعادة �ملنظر 
�لرمال  لعا�صمة  �جلمايل 
�لق�صاء  خالل  من  �لذهبية 
ظاهرة  تف�صي  على  نهائيا 
و�لقمامات  �لأو�صاخ  �إنت�صار 
�لتي  لبال�صتيكية  و�لأكيا�ض 
�لقريب  بالأم�ض  ت�صكل  كانت 
هاج�صا يوؤرق يوميات �ل�صاكنة 
، ويف ذ�ت �ل�صدد فقد �أو�صح 
عبد �لقادر طيبي �أن م�صاحله 
�لمكانيات  كافة  جندت 
وبالتن�صيق  و�لب�رشية  �ملادية 
�ملدين  �ملجتمع  فعاليات  مع 
�أجل  من  �لفاعلة  و�جلمعيات 
بيتك  نظف   « مبادرة  �جناح 
حي  من  �نطلقت  و�لتي   «
بجميع  مرور�  �لدغام�صة 
و�صول  �ملدينة  و�صط  �أحياء 
باملدينة  �صكني  جتمع  لأخر 
وح�صبما   ، �لز�وية  وبال�صبط 
�ملجل�ض  رئي�ض  من  علم 
عني  ببلدية  �لبلدي  �ل�صعبي 

�صالح عبد �لقادر فقد مكنت 
�أزيد  �لنظافة من جمع  حملة 
للنفايات  كي�ض   2000 من 
و�لأو�صاخ  و�لقمامات 
 ، لبال�صتيكية  و�لأكيا�ض 
�لعملية  هذه  تندرج  حيث 
�ل�صارم  �لتطبيق  �طار  يف 
�لبلدية  رئي�ض  ملخطط 
حملته  بربنامج  �ملتعلق 
�لر�مي  �ل�صابقة  �لنتخابية 

�جلبهة  بان�صغالت  للتكفل 
�رشط  �ملحلية  �لجتماعية 
تطبيق مبد�أ ح�صب �لأولويات 

و�لإمكانات �ملتاحة .
ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
 ، �لدغام�صة  �أحياء  �صكان 
ق�رش  و  �ملر�بطني  ق�رش 
ملنطقة  ��صافة  �لعرب 
عن  معلنني  �ملبادرة  �لز�وية 
دعمهم �ملطلق و�لالم�رشوط 

وعلى  �مليد�نية  لتحركاته 
جميع �لأ�صعدة لنت�صال ملف 
�لتنمية من �لتخبط يف بر�ثن 
�لتخلف �لتنموي ، كما طالب 
�ملو�طنني  جميع  من  هوؤلء  
رئي�ض  خلف  �للتفاف 
م�صاعدته  �أجل  من  بلديتهم 
على جت�صيد جميع �مل�صاريع 
لها  �لتي  و�لتنموية  �حليوية 

�صلة بيومياتهم �ملو�طن  .
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.         "جمع 2000 كي�س من القمامات �سابقة هي االأوىل من نوعها "

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي ببلدية عني �سالح عبد القادر طيبي لـ«الو�سط« 

اأحمد باحلاج

 قمنا بحملة تطوعية مبعية املجتمع
 املدين حملت عنوان " نظف بيتك "

مطالب بت�سكيل خلية اأزمة بالهياكل ال�سحية باملناطق النائية 

القتل العمدي ، التنقيب عن الذهب وحيازة �سالح ناري اأبرز الق�سايا 

وفاة طفلة  من اأ�سل ع�سرون حالة م�سابة بداء البوحمرون بالوادي 

افتتاح دورة اجلنايات مبجل�س ق�ساء مترنا�ست بثالث ق�سايا

بولية  �ل�صحة  م�صالح  �صجلت 
�لأ�صبوع  منت�صف  �لو�دي 
�جلاري وفاة طفلة من �أ�صل 20 
 ، �لبحمرون  بد�ء  ��صابة  حالة 
متطابقة  م�صادر  �أرجعت  حيث 
�لإ�صابات  عدد  �إرتفاع  �صبب 
�لأطفال  غالبية  لرف�ض  بالد�ء 
�لذي  �لأمر   ، �ملو�صمي  لتلقيح 
�أرجعه �لأولياء لنق�ض �لفادح يف 

حمالت �لتح�صي�ض و�لتوعية .

بولية  �ل�صحة   م�صالح  تعي�ض   
�لنخلة  وبلدية  عموما  �لو�دي 
حالة  �خل�صو�ض  وجه  على 
عقب  وذلك  وطو�رئ  ��صتنفار 
�إح�صاء وفاة طفلة م�صابة بد�ء 
�لبحمرون،  من �أ�صل �أكرث من 20 
حالة �إ�صابة بهذ� �لد�ء بالبلدية 
�لرقم  ليبقى  لوحدها  �ملذكورة 
رف�ض  ب�صبب  لالإرتفاع  مر�صح 
�ملو�صمي  �للقاح  �أخذ  �لأولياء 

عديد  بررت  حيث   ، لأبنائهم 
�ملهتمة  �ملحلية  �جلمعيات 
بال�صاأن �ل�صحي �ل�صبب يف ذلك 
�حلمالت  يف  �لفادح  لنق�ض 
للتعريف  و�لتوعوية  �لتح�صي�صية 
�لفتاك  �لد�ء  هذ�  مبخاطر 
طالب  فقد  ذلك  مع  مو�ز�ة   ،
من  �جلمعيات  ذ�ت  ممثلي 
�ملدير �لولئي لل�صحة و�ل�صكان 
�لو�دي ب�رشورة �لإ�رش�ع  بولية 

يف ت�صكيل خاليا �أزمة و�لإعالن 
عن خمطط وقائي لتطويق هذ� 
�لد�ء ببوؤره تفاديا لرتفاع حالت 

�لإ�صابة و معدلت �لوفيات .
جريدة  حاولت  جهتها  من 
ومر�ر�  تكر�ر�   « »�لو�صط 
بولية  �ل�صحة  مبدير  �لإت�صال 
�لو�دي ملعرفة ر�أيه يف �ملو�صوع 

�إل �أنه تعذر علينا ذلك .
اأحمد باحلاج   

�جلنايات  دورة  ت�صتاأنف   
مترن��صت  ق�صاء  مبجل�ض 
�لأ�صبو  بحر  من  بد�ية  عملها 
 03 ت�صجيل  مت  حيث  �لقادم  ع 
ق�صايا تتعلق بالقتل �لعمدي مع 
�صبق �لإ�رش�ر و�لرت�صد �إ�صافة 
بطريقة   �لذهب  عن  للتنقيب 
غري �رشعية و كذ� ق�صية حيازة 

�صالح ناري بدون رخ�صة .

�لق�صايا  جدول  يت�صمن 
�جلنايات   ملحكمة  �جلنائية 
معاجلة  بتمرن��صت  �لإبتد�ئية 
مع  �لعمدي  �لقتل  ق�صية 
�لتي  و�لرت�صد  �لإ�رش�ر  �صبق 
ل  و�حد  �صخ�ض  فيها  تورط 
ح�صب  فر�ر  حالة  يف  يز�ل 
كما   ، �ملتاحة   �ملعلومات 
�ليوم  حماكمة  نف�ض  �صيتم يف 

�لقيام  يف  متورط  �أخر  متهم 
��صتغالل  ن�صاط  مبمار�صة 
وحيازة  رخ�صة  دون  منجمي 
�لأول  �ل�صنف  من  ناري  �صالح 
دون رخ�صىة �أي�صا ، كما �صيتم 
حماكمة نف�ض �ملتهم يف ق�صية 
و�لإقامة  و�لدخول  �لتهريب 
�لوطني  بالرت�ب  �ل�رشعية  غري 
ف�صتكون  �لأثنني  يوم  يف  �ما   ،

متهم  ملوقوف  حماكمة  هناك 
بحمل �صالح ناري وذخرية من 
�ل�صنف �لأول بدون رخ�صة من 
�ل�صلطة �ملوؤهلة قانونا وحيازة 
عن  م�صتورد  ح�صا�ض  عتاد 
طريق �لتهريب و�لقيام باأ�صغال 
بطريقة  �ملنجمي  �ل�صتغالل 

غري قانونية .
اأب

ولد قدور:

يف وقت اأح�ست م�سالح الدرك الوطني 86 
حادث بداية2018 

اال�ستثمار يف البرتوكيماويات 
�سي�ساعف اأرباح �سوناطرك 10 مرات

م�سرع 25 �سخ�سا واإ�سابة 
100 اآخرين بجروح باجلنوب 

للنقابة  �لولئية  �لأمانة  نددت  
مل�صتخدمي  �مل�صتقلة  �لوطنية 
 ، بورقلة  �لعمومية  �لإد�رة 
بالتجاوز�ت �خلطرية �لتي تر�فق 
�صري �ملتابعة �لإد�رية و�جلز�ئية 
�لولئية  للمن�صق  للم�صار �ملهني 
حيث   ، بورقلة  �صناباب  لنقابة 
تفاجاأ �ل�رشيك �لجتماعي وكما 
يف �ل�صنو�ت �ملا�صية لتتاأكد من 
و�لنحر�فات  �لتجاوز�ت  حجم 
ملا  �لقانونية  وغري  �خلطرية 
�لولئي  �ملن�صق  له  يتعر�ض 

لنقابة �صناباب يف ورقلة.
�أن  بعد  تعود  �لق�صية  حيثيات 
�إتالفها  مت  مر��صالت  ك�صفت 
للمن�صق  �لوظيفي  �مللف  من 
�لولئي لنقابة �لوطنية �مل�صتقلة 
�لعمومية  �لإد�رة  مل�صتخدمي 
�لوظيفي  ملفه  �صمن  كانت   ،
 ، هذ�  يومنا  2005�ىل  �صنة  منذ 
و�لتي تتعلق باإتهام ملدير �لرتبية 
�ل�صابق ، مدر�ء موؤ�ص�صات تربوية 
�لإد�رية  باملحكمة  م�صت�صار   ،
يف  وذلك  �ل�رشطة  و�صابطي 
حال عدم �صحب �مللف �ملودع 
بورقلة  �لعامة  �لنيابة  لدى 
طرف  من   2017/07/04 منذ 
�ملوقوف  �لولئي  �ملن�صق 
�ل�صهري  ر�تبه  من  و�ملمنوع 
بيان  به  �أفاد  وح�صبما   ،11 منذ 
و�لذي  بورقلة  �صناباب  لنقابة 
على   « »�لو�صط  جريدة  حتوز 
ن�صخة منه فاإن �ملر��صالت �لتي 
�لعامة  �لنيابة  مل�صالح  قدمت 
و�لتي   2017/07/04 بتاريخ 
حتمل طابعا جز�ئي بالتحري�ض 
�إز�لة  و  و�لتخريب  و�لتزوير 
موجهة  خا�صة  وثائق  و�تالف 
بالغري  �لإ�رش�ر  بنية  للغري 
و�إخفاء تو�طوؤ موظفني و �إخفاء 

معلومات من �صاأنها �لك�صف عن 
بحياة  و�مل�صا�ض  �لقذف  جنحة 
�إىل  وتوجيه  و�رشفهم  �لآخرين 
و�لمتناع عن  �لف�صاد  و  �صخ�ض 
�لف�صل يف مو��صيع مهنية حتت 
�ل�صلطة  ��صتعمال  �إ�صاءة  عنو�ن 
لدى  موظف  �نت�صاب  ووقف 
�لجتماعي  �ل�صمان  م�صالح 
ل�صنتني وتوقيف �لر�تب �ل�صهري 
 09 وجه حق ملدة  بدون  مرتني 

�أ�صهر و 10 �أيام  .
��صتهجنت  فقد  ثانية  جهة  من   
�لتن�صيقية �لولئية لقطاع �لرتبية 
لرف�ض  �ملتتالية  �لقر�ر�ت 
وحلفظ  �لق�صائية  �لدعاوى 
�صنة  منذ  و�ملقدمة  �لدعوى 
2005 �ىل يومنا هذ� بـ : ما يوؤكد 
و  بالولية  �لرتبية  ت�رشيح مدير 
على  �ملوظفني  م�صلحة  رئي�ض 
من�صب  ��صتغل  �لرتبية  مدير  �أن 
لتوجيه  �أمنية  قريبه يف موؤ�ص�صة 
ملفات  يف  �لتحقيق  م�صار 
�صناباب  لنقابة  �لولئي  �ملن�صق 
لقطاع  �لتغذية  ومفت�ض  بورقلة 
مو�صوع  ،ويف  بورقلة   �لرتبية 
مت�صل فقد ك�صف ذ�ت �لبيان �أن 
وتف�صيال  جملة  ترف�ض  �لنقابة 
�ملحكمة  من  �مللف  �صحب 
�لت�صعيد  ت�صتبعد خيار  حيث مل 
حما�صبة  غاية  �ىل  موقفها  من 
�صاهمت  �لتي  �لأطر�ف  كل 
للمن�صق �لولئي لنقابة �ل�صناباب 
�صنة   14 من  �أكرث  مد�ر  على 
يف  �صاهمو�  موظفني  طرف  من 
�إنكار �لعد�لة وتوجيه و ��صتغالل 
�لنفوذ بطريقة  �أو باخرى ك�صفت 
عنها مر��صالت من مدير ثانوية 
طريق  عن  �أر�صلها  �أنه  يدعي 

�خلطاأ.
اأحمد باحلاج 

�لوطني  �لدرك  م�صالح  �صجلت 
�لكبري  �لبالد  جنوب  بوليات 
حادث   86 �لعام  هذ�  خالل 
م�رشع  خلف  مما   ، �ليم  مرور 
�أخرين   100 و��صابة  �صخ�صا   25
وذلك  �خلطورة  متفاوتة  بجروح 
ب�صبب �ل�رشعة �ملفرطة و�لتجاوز 

�خلطري.
مل�صالح  �أولية  ح�صيلة  ك�صفت 
بالقياد�ت  �لطرقات  �أمن  �رش�يا 
بوليات  �لوطني  للدرك  �جلهوية 
�جلنوب �لكبري على غر�ر ورقلة ، 
غرد�ية ، �لأغو�ط ، ب�صكرة ، �يليزي 
هذ�  خالل  ب�صار  و  مترن��صت   ،
�لعام �أزيد من 86 حادث مرور �ليم 
خلف م�رشع 25 �صخ�صا ، �إ�صافة 
وح�صبما   ، جريح   100 لإح�صاء 
�لأمنية  �لتحريات  به  �أفادت 

�إرهاب  �رتفاع معدلت  �لأولية يف 
ذلك  يف  �لرئي�صية  �لأ�صباب  فاإن 
و�لتجاوز  �ملفرطة  لل�رشعة  تعود 
�للتز�م  عدم  عن  ناهيك  �خلطري 
بالتطبيق �ل�صارم لقو�نني �ملرور ، 
رغم �ن دو�ئر �لخت�صا�ض �ملعنية 
كانت قد �صجلت عديد �ملخالفات 
من  مكن  مما  �ملرورية  �جلنح  و 
�صحب 478 رخ�صة  �صياقة بغر�ض 
�لتعليق ملدة ترت�وح بني �لـ 03 و 06 
فقد  �صلة  ذي  �صياق  ويف   . �أ�صهر 
�ملحلية  �جلمعيات  عديد  �صددت 
على  �ملرورية  بال�صالمة  �ملهتمة 
حمالت  من  �لتكثيف  �رشورة 
من  للتقليل  و�لتوعية  �لتح�صي�ض 
�لرتفاع �ملخيف حلو�دث �ملرور 

�ملميتة .
اأب

ك�سف رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي ببلدية عني �سالح بولية مترنا�ست عبد القادر طيبي يف 
ت�سريح �سحفي خ�س به جريدة » الو�سط » ، اأن م�ساحله وبالتن�سيق مع املجتمع املدين قامت بحملة 

نظافة وا�سعة النطاق جلميع اأحياء املدينة والتي حملت �سعار »نظف بيتك » .



  يطرح �شكان احلي م�شاكل 
مبثابة  اأ�شبحت  عدة، 
خماطر تهددهم يف كل يوم 
خطر  يف  تتمثل  وحلظة، 
الت�شققات والت�شدعات التي 
اأ�شابت جدران منازلهم منذ 
�شهر  يف  �شكناتهم  ا�شتالم 
ماي من �شنة 2015 يف اإطار 
العمومي،  الإيجاري  ال�شكن 
وح�شب ت�رصيح ممثلو  احلي 
ليومية " الو�شط " فاإن هذه 
يوم  من  تزداد  الت�شدعات 
لآخر خملفة وراءها فجوات 

عر�شة  ماجعلها  عميقة، 
املتدفقة  املياه  لت�رصبات 
الأمطار  �شقوط  اأثناء 

ناهيك  ال�شتاء،  خالل ف�شل 
قنوات  مياه  ت�رصبات  عن 
التي  ال�شحي  ال�رصف 

تهدد حياة الأطفال ال�شغار 
الروائح  جّراء  باحلي، 
و  منها  املنبعثة  الكريهة 
التي  ال�شامة  احل�رصات 
وانت�شار  مكان  كل  يف  حتوم 
منها  املتنقلة  الأمرا�ض 
كاأمرا�ض احل�شا�شية والربو، 
احل�رصية  التهيئة  وانعدام 
للحي،    اخلارجي  باملحيط 
يدقون  احلي  �شكان  ماجعل 
وي�شتعجلون  ناقو�ض اخلطر 
لل�شلطات  العاجل  التدخل 
املحلية لفتح حتقيق معمق 
ال�شكنات  اإجناز  طريقة  يف 
اأي  يف  لل�شقوط  الآيلة 

حلظة.

والياتالأربعاء  14 فيفري 2018 املوافـق   لـ26 جمادى الأول  1439ه 7

ي�سكو، قاطنو حي 64 باجلب�سة ببلدية �سور الغزلن، 70 كلم جنوب ولية البويرة، عديد املخاطر التي باتت تهدد حياتهم  
وحولتها اإىل هاج�س كبري يوؤرق معي�ستهم اليومية، يف ظل عدم حترك ال�سلطات املحلية ، وعدم اتخاذ اإجراءات ا�ستعجالية 

وحلول جذرية للم�ساكل املطروحة، مكتفية يف نف�س الوقت ب�سيا�سة الت�سويف والهروب اإىل الأمام وكاأن الأمر ليعنيها بتاتا.

البويرة

اأح�سن مرزوق

�سكنات عر�سة للخطر بحي 64 م�سكن ب�سور الغزالن

ما بني جانفي04 اىل 10 فيفري  2018

درك بئر توتة

21548 تدخل لوحدات احلماية املدنية

االطاحة ب�سبكة حترتف التزوير يف املنتوجات املوجهة لالإ�ستهالك 

بني  ما  املمتدة  الفرتة   خالل  
 ،2018 فيفري    10 اىل  جانفي04 
املدنية  احلماية   وحدات  �شجلت 
21548 تدخل وهذا  على اإثر تلقي 
طرف   من   ال�شتغـاثة  مكاملات 
املواطنني، هذه التدخالت �شملت 
احلماية  اأن�شطة  جمالت  خمتلف 
بحوادث  املتعلقة  �شواء  املدنية 
املنزلية،  احلوادث  املرور، 

احلرائق  اإخمــاد  ال�شحي  الإجالء 
و تغطية الأجهزة الأمنية  ملختلف 
 13814 بينها   من  التظاهرات، 
الإجالء  بعمليات  خا�ض  تدخــل 
و  اإ�شــعاف  فــيهــا  اأيـن مت  ال�شحي، 
اإجالء 1435 جريح و حتويل 12208 
من  امل�شت�شفيات  اإىل  مري�ض 
طرف اأعوان احلــماية املدنيـة اأما 
قامت  املرور  فيما يخ�ض حوادث 

 1630 بـ  املدنية  احلماية  وحدات 
تـدخـل من اأجل  895 حادث  مرور 
جرح  و  �شخ�ض   23 وفاة  اإىل  اأدت 
1014 اآخرين مت اإ�شعافهم و نقلهم 

اإىل املراكز الإ�شت�شفائية.
يف  �شجلت  ح�شــيلة  اأثقل  اأن  للعلم 
اأ�شخا�ض   05 بوفاة  البويرة  وليــة 
و  اإ�شعافهم  اآخريــن مت   35 و جرح 
حتويلهــم اإىل املراكز الإ�شت�شفـائية  

مرور.كما  حوادث  اإثـر28  على 
املدنية  احلماية  وحدات  قامت 
 518 باإخـــماد  �شمح  تدخل   881 بـ 
حريق منها منزلية �شناعية وحرائق 
مــختلفـة اأما فيمــا يخ�ض العمليات 
املختلفة فقامت وحدات احلماية 
نف�ض  فـي  تدخـل   5223 بـ  املدنية 
الفرتة لتغطية 4642 عملية اإ�شعاف 

و اإنقاذ الأ�شخا�ض يف خطر.

للدرك  الإقليمية  الفرقة  متكنت 
لكتيبة  التابعة  بال�شعايبية  الوطني 
بع�شابة  الإطاحة  من  توتة  بئر 
�شخ�شني  من  مكونة  اإجرامية 
املنتوجات  تزوير  حترتف   )02(
املوجهة لالإ�شتهالك و الإ�شتعمال 
تعود  الق�شية  ،وقائع  الب�رصي. 
تلقت  الفارط عندما  الأ�شبوع  اإىل 
الوطني  للدرك  الإقليمية  الفرقة 

بال�شعايبية معلومة موؤكدة مفادها 
وجود حمل خم�ش�ض لإنتاج مواد 
النظافة  حيث يحتوي هذا الأخري 
على مواد منتهية ال�شالحية و يقوم 
الو�شم  باإ�شتبدال  املحل  �شاحب 
التجارية  العالمة  حتمله  الذي 
التجارية  للعالمة  بو�شم  الأ�شلية 
اخلا�شة به و من ثم يعر�ض ال�شلعة 

للبيع .

بعد القيام بتحريات معمقة واأثناء 
مت  للمحل  الفرقة  اأفراد  تفح�ض 
مواد  من  هائلة  كمية  على  العثور 
 842( ال�شالحية  منتهية  التنظيف 
علبة   160، لل�شعر  غا�شول  علبة 
�شائل   1446، الأواين  غ�شل  �شائل 
غ�شل اليدين( حتتوى على خمتلف 
بالإ�شافة  التجارية  العالمات 
التغليف   يف  ت�شتعمالن  اآلتني  اإىل 

تقدميهم  مت  الق�شية  ،اأطراف 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد  اإىل 
اأمر  الذي  بوفاريك  حمكمة 
باملوؤ�ش�شة  احلب�ض  باإيداعهم 
العقابية لتورطهم يف جنحة تزوير 
لالإ�شتهالك  املوجهة  املنتوجات 
وخمالفة  الب�رصي  الإ�شتعمال  او 
اإعالم  اإلزامية  احرتام  عدم 

امل�شتهلك من حيث الو�شم.

لدي �سركة �سونلغاز  باأدرار

ق�سنطينة

اأكرث من 130 مليار �سنتيم 
ديون م�ستحقة 

 حملة وا�سعة للتح�سي�س باأخطار غاز اأول 
اأك�سيد الكربون  مبدينة علي منجلي

مبني  من  موثوق  م�شدر  ك�شف    
والغاز  الكهرباء  توزيع  �رصكة 
لولية اأدرار  بان ال�رصكة تعاين من 
خمتلف  عند  مرتاكمة  ديون  اأزمة 
م�شاكل  لها  خلق  مما  الزبائن 
ال�شتثمار  حيث  من  خا�شة  جمة 
اأكرثمن  اإيل  الديون  بلغت  حيث 
58مليار  منها  �شنتيم  130مليار 
الزبائن  لدي  م�شتحقة  �شنتيم 
عند  موزعة  والبقية  العاديني 
والفالحني  واملوؤ�ش�شات  البلديات 
حيث قامت اإدارة ال�رصكة بتقدمي 
اعتذارات واإ�شعارات للزبائن بغية 
التقرب اإيل املوؤ�ش�شة وحل م�شكل 
الديون خا�شة وان ال�رصكة  قدمت 
ت�شديد  حيث  من  ت�شهيالت  عدة 

الديون يف �شكل برنامج بالتق�شيط 
من  ومنهم  ا�شتجاب  من  فمنهم 
ال�رصكة  ا�شطرت  اأين  تقاع�ض 
واإحالتها  ملفات  حت�شري  اإيل 
ا�شرتجاع  بهدف  العدالة  على 
عملية  نحو  التوجه  قبل  الديون 
ح�شب  بالكهرباء  التزود  قطع 
الدعم  من  بالرغم  امل�شدر  ذات 
تخفي�ض  يف  الدولة  من  املبا�رص 
اإيل  و�شلت  التي  الكهرباء  ت�شعرية 
و�شلت   كما  املائة   يف   65 ن�شبة 
م�شافة ال�شبكة الطولية الإجمالية 
ي�شرتك  كلم   7844 اإىل  للكهرباء 
يف  عادي  زبون  األف   147 فيها 

ال�شغط املتو�شط     
بو�سريفي بلقا�سم 

وا�شعة  حملة  يف  قريبا  �شي�رصع 
اأول  غاز  باأخطار  للتح�شي�ض 
جميع  ت�شتهدف  الكربون  اأك�شيد 
علي  مبدينة  اجلوارية  الوحدات 
مببادرة  )ق�شنطينة(  منجلي 
الغاز  و  الكهرباء  توزيع  ل�رصكة 
لل�رصق ح�شبما علم من املديرية 

املحلية لذات ال�رصكة.
املكلف  ال�شياق  هذا  يف  اأكد  و 
كرمي  املديرية  بذات  بالت�شال 
التي  العملية  هذه  اأن  بودولة 
اأبريل  غاية  غلى  �شتتوا�شل 
حت�شي�ض  اإىل  تهدف  املقبل 
الـ19  اجلوارية  الوحدات  �شكان 
غرار  على  منجلي  علي  مبدينة 

البلديات الأخرى للولية باأخطار 
انعدام  و  التجهيزات  عيوب 
�شيانة بع�شها على غرار �شخان 
امل�شوؤول  نف�ض  اأفاد  ،و  املاء 
طرق  عملية  اإىل  بالإ�شافة  باأنه 
و  الأحياء  خمتلف  عرب  الأبواب 
فاإن  ق�شنطينة  بولية  البلديات 
املوؤ�ش�شات الرتبوية و كذا مراكز 
التكوين املهني �شيتم ا�شتهدافها 
اإعالم  بغر�ض  اأ�شبوع  كل 
ال�شتعمال  باأخطار  تالميذها 
ت�شتغل  التي  للتجهيزات  ال�شيء 
بالغاز و بهدف حت�شي�ض ال�شكان 
ا�شتن�شاق غاز  و  ت�رصب  باأخطار 
اأول اأك�شيد الكربون الذي يو�شف 

�شتنظم  ال�شامت"  بـ"القاتل 
و  الكهرباء  توزيع  �رصكة  م�شالح 
اأخرى  بق�شنطينة من جهة  الغاز 
دي�شمرب اجلاري   6 و   5 و   4 اأيام 
اأيام اأبواب مفتوحة تتمحور حول 
و  لبودولة  وفقا  حماور،  اأربعة 
بالإ�شافة اإىل التح�شي�ض مبخاطر 
تهدف هذه  الكربون  اأك�شيد  اأول 
موا�شلة  غلى  كذلك  التظاهرة 
حملة تر�شيد ا�شتهالك الكهرباء 
كذا حت�شيل  و  التبذير  ملكافحة 
الزبائن  لدى  ال�رصكة  م�شتحقات 
. اأما املحور الرابع من الأبواب 
املفتوحة فيت�شمن تعميم الدفع 
بدفع  بتعلق  فيما  الإلكرتوين 

دون  الطاقة  ا�شتهالك  فواتري 
التجارية،  الوكالت  غلى  التنقل 
اإ�شتنادا لذات امل�شدر الذي اأبرز 
باأن هذه ال�شيغة املتعلقة بالدفع 
تبقى غري معروفة بال�شكل الكايف 
لدى زبائن �رصكة توزيع الكهرباء 
 10 هناك  املجموع  يف  الغاز  و 
عملية  �شملتهم  منزل  اآلف 
التح�شي�ض يف الفرتة من �شبتمرب 
باأخطار   2017 اأبريل  اإىل   2016
اإقليم  عرب  الكربون  اأك�شيد  اأول 
حملة  اإطار  يف  ق�شنطينة  ولية 
الإطار من طرف  ت�شب يف هذا 
الغاز  و  الكهرباء  توزيع  �رصكة 

لل�رصق. 

الطارف 

الناقلون يطالبون بتطبيق قانون 
النقل عرب �سيارات االأجرة 

باجتاه عنابة 

من  �شخ�شا  اأربعني  حوايل  قام 
بولية  الأجرة  �شيارات  اأ�شحاب 
بحركة  الثالثاء  اليوم  الطارف 
بتطبيق  للمطالبة  احتجاجية 

القانون املنظم 
الطارف  من  انطالقا  اخلط  عرب 
باجتاه عنابة املجاورة، ح�شب ما 
لوحظ ويطالب املحتجون بتطبيق 
وقف  اأن  حيث  العمل  خمطط 
الأجرة  �شيارات  �شائقي  ن�شاط 
حمددا  الطارف  و  عنابة  لوليتي 

على ال�شاعة الرابعة م�شاء.
�شائقي  نقابة  عن  ممثل  واأكد  
حممد  بالطارف  الأجرة  �شيارات 
"وافق  املخطط  هذا  باأن  زيتوين 
اأنه  اإىل  م�شريا  الطرفان"،  عليه 
"منذ �شهرين يقوم �شائقو �شيارات 
على  يعملون  الذين  لعنابة  الأجرة 
خط الطارف بوقف ن�شاطهم على 
ال�شاعة الثالثة بعد الظهر و يريدون 
فر�ض على نظرائهم للطارف هذا 
فاإن  اجلديد"لالإ�شارة  التوقيت 
لوليتي  التابعة  الأجرة  �شيارات 
من  ممنوعة  عنابة  و  الطارف 

الركون 

الربية  امل�شافرين  نقل  مبحطات 
�شائقي  ممثل  اأو�شح  جهته  من 
�شيارات ولية عنابة اأحمد بن عبدة 
فقط  "يخدم  القدمي  التوقيت  اأن 
عنابة"،  لولية  التابعني  الناقلني 
موؤكدا اأنه وجه دعوة للطرفني من 
اأجل احلوار و الت�شاور يف "حماولة 

لإيجاد حل لهذه الو�شعية".  
لولية  النقل  ملدير  وا�شتنادا 
فاإن  عاليل  ر�شا  الطارف 
هذا  يف  توجيهها  مت  مرا�شلة 
بعنابة  النقل  مل�شالح  ال�شياق 
لهذه  حل  اإىل  "التو�شل  اأجل  من 
على  بال�شلب  تعود  التي  الو�شعية 
كذا  و  الأجرة  �شيارات  �شائقي 
امل�شافرين"وبعد اأن اعترب مطلب 
للطارف  الأجرة  �شيارات  �شائقي 
امل�شوؤول  نف�ض  ذكر  بـ"امل�رصوع" 
تتم  التي  العمومية  "اخلدمة  باأن 
�شيارات  طريق  عن  النقل  عرب 

الأجرة لي�شت مرتبطة 
فاإن هذا  بالتايل  و  الوقت  ببطاقة 
امل�شري  للقانون  يخ�شع  الن�شاط 
حمطات  و  القطارات  ملحطات 

النقل الربي للم�شافرين".
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فل�سطني بني مثالية نهرو وواقعية مودي
حممد مكرم بلعاوي

ت�ستدعي زيارة رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي لرام اهلل العديَد من املقارنات، اأبرزها ما كان وما هو كائن يف ال�سلوك الهندي ال�سيا�سي نحو 
فل�سطني. فالزيارة الأوىل لرئي�س وزراء هندي لفل�سطني -كما يروج الإعالم الهندي- �سبقتها زيارة قام بها رئي�س الوزراء ال�سابق جواهر لل نهرو 

لغزة عام 1960، ليزور قوة الطوارئ التابعة لالأمم املتحدة )UNEF(، والتي كان حينها على راأ�سها اجلرنال الهندي اآر اأ�س غايني.

حتت  اآنذاك  كانت  غزة  اأّن  �صحيح 
�صك  بدون  لكّنها  امل�رصية،  ال�صيادة 
اإثر  وعلى  فل�صطني،  من  �صميم  جزء 
الهندي  الربملان  نهرو  اأخرب  عودته 
كيف كاد يفقد حياته عندما تعّر�صت 
لأن  لطائرته،  الإ�رصائيلّية  املقاتالت 
»اإ�رصائيل«  اأغ�صبت  غزة  اإىل  زيارته 

حينها.
جعلت  التي  الأ�صباب  من  هذا  ولعل 
عالقة الهند بـ«اإ�رصائيل« �صكلية، فلم 
مع  دبلوما�صية  عالقة  تاأ�صي�س  يتم 
اأعقبت  التي  ال�صنة  اإل يف  »اإ�رصائيل« 
موت راجيف غاندي بانفجار انتحاري 
يف ماي 1991، ولذا ف�رصت ال�صحافة 
املحلية مقاطعة زعيم حزب املوؤمتر 
بنيامني  زيارة  غاندي  راهول  الهندي 
نتنياهو ال�صهر الفائت للهند باأنه جاء 

على خلفية �صخ�صية ووطنية.

الهند والعالقة باإ�رصائيل
الهندية  احلكومة  تنظر  بالطبع، 
»اإ�رصائيل«  مع  العالقة  اإىل  احلالية 
من زاوية اأكرث واقعية، فزيارة نتنياهو 
للهند جاءت يف �صياق التطور املتنامي 
للعالقات بني »تل اأبيب« ونيودلهي، اإذ 
ناريندرا  الهندي  الوزراء  رئي�س  زار 
مودي »اإ�رصائيل« قبل �صتة اأ�صهر من 

زيارة نظريه الإ�رصائيلي للهند.

حذو  يحُذ  مل  حينها  مودي  ولكن 
براناب  ال�صابق  الهندي  الرئي�س 
موخرجي عام 2015 ول الدبلوما�صيني 
الهنود، الذين اعتادوا على قرن زيارة 
كتعبري  اهلل،  لرام  باأخرى  اأبيب«  »تل 
مع  الهند  م�صالح  تعار�س  عدم  عن 
للحق  املبدئي  التاأييد  مع  »اإ�رصائيل« 
الفل�صطيني، وهو ما ُعرف حينها يف 
»ف�صل  عنوان  حتت  الهندي  الإعالم 
املوقف؛  لهذا  وتاأكيداً  امل�صارات«. 
اهلل عن طريق عمان  رام  يزور مودي 

دون املرور ب«تل اأبيب«.

يبدو-  -فيما  يدركون  الفل�صطينيون 
ال�صوفياتي،  الحتاد  انهيار  منذ  اأّنه 
النحياز  عدم  منظمة  دور  وتال�صي 
موؤ�ص�صاً  ع�صواً  الهند  كانت  التي 
خارجياً،  الهند  دور  تراجع  فيها؛ 
واأ�صبح ينظر اإليها كعمالق اقت�صادي 
ودولة ذات تاأثري اإقليمي فح�صب، اأّما 
التاأثري الدويل -وخ�صو�صاً يف ال�رصق 
الأو�صط- فهو يكاد يكون حكراً على 

الوليات املتحدة الأمريكية.
ومع ذلك، ويف ظل اأزمتهم مع الوليات 
املتحدة؛ فاإن الفل�صطينيني ل يريدون 
التخلي عن الهند لأّن �صيا�صة من هذا 
النوع ميكن اأن تزيد انزلق الهند نحو 
الفل�صطينيون  يجني  ولن  »اإ�رصائيل«، 
اإّن  القول  وميكن  تذكر  فائدة  منها 
الق�صية  من  ال�صيا�صي  الهند  موقف 
الإميان  على  يقوم  الفل�صطينية 
لل�رصاع  ال�صلمية  الت�صوية  ب�رصورة 
الفل�صطينيني و«اإ�رصائيل«، بحيث  بني 
)اإ�رصائيلية  دولتان  هناك  تكون 
متجاورتني  تعي�صان  وفل�صطينية( 
عن  يختلف  ل  موقف  وهو  ب�صالم. 
وكثري  الأوروبية  الدول  معظم  موقف 
-اإن  �صعوبة  رغم  العامل،  دول  من 
هذه  ذلك  تطبيق  ا�صتحالة-  يكن  مل 
الت�رصيحات  من  يت�صح  كما  الأيام، 

الإ�رصائيلية والفل�صطينية.
ونتنياهو  مودي  اأّن  للنظر  الالفت 
اأيدت فيه الهند  اأ�صدرا بياناً م�صرتكاً 
ا�صتئنافاً �رصيعاً للمفاو�صات ال�صلمية 
نتنياهو  اأّن  مع  »اإ�رصائيل«،  مع 
واأغلبية ال�صيا�صيني واخلرباء الأمنيني 
ي�رِصّحون  يفتوؤون  ل  الإ�رصائيليني 
باأّنه ل وجود ل�رصيك فل�صطيني، واأّن 
حممود عبا�س �صعيف ولي�س لديه ما 

يقدمه.
الهندية  الت�رصيحات  اأّن  ذلك  ويعني 
ل تعدو كونها ت�رصيحات لال�صتهالك 
مثال  عنه  تعرّب  ما  وهو  الإعالمي، 
�صيما  املعروفة  الهندية  ال�صحفية 

اأّنه مل تعد هناك  م�صطفى، اإذ تزعم 
عالقات فل�صطينية هندية منذ زمن، 
فالنحياز الهندي الكامل لإ�رصائيل ل 
ميكن اأن تغطي عليه املجامالت التي 
حتر�س الهند عليها ميكن مل�س تراجع 
املوقف الهندي عند ا�صتقراء طبيعة 
للفل�صطينيني،  املقدم  الهندي  الدعم 
ل  يكاد  و�صكلياً  حمدوداً  �صنجده  اإذ 
يتمثل  وهو  الأر�س،  على  اأثراً  يرتك 
امل�صاعدة على  اأ�صا�صي- يف  -ب�صكل 
اإن�صاء بع�س املوؤ�ص�صات التعليمية برام 
الطالبية  املنح  بع�س  وتقدمي  اهلل، 

لع�رصات الطالب الفل�صطينيني.
ماديا  دعما  كذلك  الهند  وتقدم 
�صنويا لوكالة غوث وت�صغيل الالجئني 
مليونا  يبلغ  )الأونروا(  الفل�صطينيني 
)اأكرث  اأمريكي  دولر  مليون  وربع 
بقليل من واحد يف الألف من موازنة 
ت�صكر  �صك  ل  اأمر  وهو  املنظمة(. 
اإذا  للغاية  حمدود  دعم  ولكّنه  عليه، 
بني  التجاري  التبادل  بحجم  قورن 
الهند و«اإ�رصائيل«، البالغ نحو خم�صة 
منها  �صنوّياً  اأمريكي  دولر  مليارات 

مليار دولر معدات ع�صكرية.

اأهمية فل�سطني للهند

م�رصوعا  �صوؤال  هناك  اأّن  �صك  ل 
ميكن اأن يتبادر اإىل الذهن عند النظر 
الفل�صطينية؛  الهندية  العالقات  يف 
حيث  من  بلد  اأكرب  ثاين  تعد  فالهند 
القت�صادات  اأكرب  ومن  ال�صكان،  عدد 
�صغري  بلد  فل�صطني  بينما  العامل،  يف 
ومنقو�س  الحتالل  حتت  واقع 
ال�صيادية، ول يحظى ب�صفة دولة حتى 

اليوم.
على  حري�صة  الهند  تبدو  ذلك؛  ومع 
اأّن  تّدعي  تنفك  ول  العالقة،  هذه 
على  القائمة  اخلارجية  �صيا�صتها 
يتغري  ومل  م�صتمرة،  زالت  ما  التوازن 
عهد حكومة حزب  �صيء خالل  فيها 

الهند  حتر�س  َفِلَم  الهندي؛  ال�صعب 
للوهلة  تبدو  التي  العالقة  هذه  على 

الأوىل غري �رصورية؟
جملة  اإىل  تقديري-  -يف  ذلك  يرجع 
املحتملة،  واملخاطر  الأ�صباب  من 
الق�صية  عن  الهند  تخلي  حال  يف 
الكامل  وانحيازها  الفل�صطينية 
هذه  اأهم  من  ولعل  »اإ�رصائيل«؛  اإىل 

الأ�صباب:
1- �صعي الهند اإىل التو�صع يف اأفريقيا 
دول  هي  التي  عموماً  اجلنوب  ودول 
عانت من ال�صتعمار، وهي ع�صو هام 
يف منظمة »بريك�س«. ول تريد الهند 
اإعطاء انطباع باأّنها غادرت املع�صكر 
املع�صكر  اإىل  لال�صتعمار  امل�صاد 
الآخر، واأكرب دليل على مت�صكها بهذا 
النهج هو ا�صتمرار دعمها ل�صعب اآخر 
قائمة  زالت  ما  ا�صتعمارية  حالة  يف 
الدول  ذهاب  منع   -2 فل�صطني  وهي 
مع  كامل  ب�صكل  والإ�صالمية  العربية 
يف  اختاللً  �صيمثل  ما  وهو  باك�صتان، 
 -3 بينهما  احل�صا�س  القوى  ميزان 
التجارية  التاريخية  امل�صالح  �صيانة 
ال�صخمة مع العامل العربي وخ�صو�صاً 
دول اخلليج، وعدم اإحراج حكام هذه 
اإ�رصائيل  مع  فاقعة  مبواقف  الدول 

ي�صعب عليهم حتمل تبعاتها.

على  ال�سني  مع  التناف�س   4-
النفوذ يف املنطقة العربية.

املنطقة  ا�صتقرار  يف  الرغبة   -5
فل�صطني-  منها  القلب  -ويف  العربية 
التجارة  على  اإيجابياً  اأثراً  �صترتك 
الهند  ت�صتورد  التي  الطاقة،  واأ�صعار 

معظمها من املنطقة العربية.
اأّما املخاطر التي تريد الهند جتنبها 
مع  عالقة  اإقامة  على  بالإ�رصار 
ل  الهند  اأّن  فاأبرزها  الفل�صطينيني، 
عدو  اأّنها  على  اإليها  يُنظر  اأن  تريد 
يوؤدي  اأن  ميكن  ذلك  لأّن  لالإ�صالم، 

اإىل:
1- التعر�س للتهديد الأمني اخلارجي 
الذي متثله احلركات املتطرفة على 
العربي  العامل  يف  الهندي  النت�صار 
جمال  يف  وخ�صو�صاً  والإ�صالمي، 
�صيمثل  مما  وال�صتثمار؛  التجارة 
عائقاً حقيقياً يف هذا املجال ويجعله 

اأكرث �صعوبة وكلفة.
التي ميكن  الق�صة  2- قد ي�صكل ذلك 
ال�صعيد  على  البعري  ظهر  تق�صم  اأن 
مواقف  حتّول  اإىل  فيوؤدي  املحلي، 
عددهم  يبلغ  -الذين  الهند  م�صلمي 
كامل  ب�صكل  مليون-  مئتْي  حوايل 
يتطور  ورمبا  الهندية،  احلكومة  �صد 
بو�صع  ي�رّص  قد  م�صتوى  اإىل  ذلك 
اأو  اأمنّياً،  اأو  �صيا�صياً  احلاكم  احلزب 
جمموعات  لنمو  منا�صبة  بيئة  ي�صكل 
حملية متطرفة تودي باآمال الهند يف 
من  مظلم  نفق  اإىل  وتقودها  الرخاء، 

عدم ال�صتقرار.

م�ستقبل عالقة اجلانبني

املخاطر  هذه  مربرات  تبدو  وهكذا 
واقعية متاماً بالن�صبة للهند نظرا اإىل 

ما ياأتي:
الهند  يف  امل�صلمني  و�صع  تراجع  اأ- 
وال�صيا�صية  الجتماعية  الناحية  من 
حتت  وخ�صو�صاً  كارثي،  ب�صكل 
ي�صتمد  الذي  احلايل  احلزب  حكم 
ولي�س  هندو�صية  قاعدة  من  قوته 
خالفاً  الإ�صالمي،  لل�صوت  بحاجة 
يتعامل مع  كان  الذي  املوؤمتر  حلزب 
انتخابية،  اأ�صوات«  كـ«بنك  امل�صلمني 

ح�صب التعبري ال�صائع يف الهند.
التي  الإرهاب  مكافحة  حمالت  ب- 
امل�صلم  ال�صباب  من  العديد  طالت 
الطاغية دون �صند  اأكرثيتها  اأّن  وتبنّي 

قانوين �صحيح.
ج- قتل مئات امل�صلمني كل عام خارج 

نطاق القانون.

ك�صمري  يف  املزمن  ال�رصاع  د- 
واملاآ�صي التي يتعر�س لها الك�صمرييون 

على ال�صعيد الإن�صاين.
باك�صتان  مع  امل�صتعر  العداء  هـ- 
الأ�رص  قطع عالقات  اإىل  اأدى  والذي 
بالتوا�صل  واأ�رص  اجلانبني،  على 
العالقات  اأوجه  عن  ف�صاًل  الإن�صاين 

الأخرى.
ال�صهيوين  الكيان  مع  التحالف  و- 
الذي  الأق�صى  للم�صجد  املحتل 
امل�صلمني،  مقد�صات  اأهم  من  هو 
قرن-  ن�صف  من  اأكرث  -منذ  ويقوم 

با�صطهادهم وت�رصيدهم.
اإن اأبرز ما مييز املوقف الفل�صطيني 
العالقات  �صعيد  -على  اليوم 
معزول،  �صبه  اأ�صبح  اأّنه  اخلارجية- 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  فاإعالن 
عا�صمة  بالقد�س  العرتاف  ترمب 
النك�صاف  مدى  اأظهر  لإ�رصائيل 
العربي  التخلي  مقابل  الفل�صطيني، 
الذي  الأمريكي  املوقف  وتغّول 
املوقف  من  �صهيونية  اأكرث  �صار 
-ب�رصاكة  ويدفع  الإ�رصائيلي، 
الق�صية  لت�صفية  معلنة-  �صبه  عربية 
»�صفقة  عنوان  حتت  الفل�صطينية 
اطمئناَن  ذلك  ويف�رص  القرن«. 
الهند اإىل اأّن عالقتها التجارية مع 
)�صتني  املتحدة  العربية  الإمارات 
و�صلطنة  �صنوّياً(  دولر  مليار 
�صنوياً(،  مليارات  )خم�صة  ُعمان 
الأخرية  زيارته  جدول  على  وهما 
اأذى  لأي  تتعر�س  لن  للمنطقة؛ 
»اإ�رصائيل«.  نحو  الندفاع  نتيجة 
ولذا فاإننا على الأغلب �صرنى -يف 
ال�صكلية  من  مزيداً  الأيام-  مقبل 
الهندية  العالقات  يف  والربود 
من  مزيداً  ورمبا  الفل�صطينية، 
�صكل  على  الإبقاء  مع  النح�صار 
حت�صل  مل  ما  قائماً،  العالقة 
تغريات غري متوقعة على امل�صهد 

الدويل والإقليمي. 

جرار وطوفان نابل�س... م�سروع يتداعى واآمال ذهبت اأدراج الرياح 
عامر امل�سري

يف  ال�صفة  �صهدت  دراماتيكي  ب�صكل 
يف  كبرية  حتولت    2018 عام  بداية 
ن�صقها العام، ذلك الن�صق الذي جهدت 
على  والحتالل  اهلل  رام  يف  ال�صلطة 
اأعقبت  �صنوات  ع�رص  خالل  بلورته 
متيز  والذي  الأق�صى،  انتفا�صة  انتهاء 
ال�صفّي  الجتماع  تدجني  مبحاولة 
من  اجلمعي  وعيه  مقومات  وا�صتبدال 
القيم  تبني  اإىل  الوطنية  القيم  مقاربة 

ال�صتهالكية املهلهلة.
ت�صتهي  ما  بعك�س  الرياح  جاءت  لكن 
عملية  �صكلت  فقد  الأطراف،  تلك 
حمطات  من  تالها  وما  نابل�س 
اأحمد  ال�صهيد  �صطرها  بطولية 
مدينة  ومواجهات  وجمموعته،  جرار 
قوية  �صفعة  بامتياز،  ال�صعبية  نابل�س 

ملخططات التدجني وكي الوعي.

جرار ظاهرة ولي�س بطولة 
فردية

ظاهرة  بحق  جرار  اأحمد  �صكل 

وعيا  اأفرزت   ، ثقافية”   - “اجتماعية 
بفكر  اإميانه  جتديد  اأعاد  جمعيا 
املقاومة، و �صياغة عالقته مع املحتل  
التي  البطولة  ملحطات  املتتبع  ولعل 
-واملتمثلة  نابل�س  عملية  اأعقبت 
جرار  اأحمد  ال�صهيد  خلية  مبطاردة 
يكن  مل  ح�صل  ما  اأن  جيدا  يدرك   -
ب�صفحات  ينتهي  فرديا  بطوليا  عمال 
التاريخ واملاآثر واملفاخر فقط - كما 
بن  مالك  العربي  املفكر  ب�صلبية  ذكره 
بحق  جرار  اأحمد  �صكل  بل   ، نبي- 
ظاهرة »اجتماعية - ثقافية« ، اأفرزت 
بفكر  اإميانه  اأعاد جتديد  وعيا جمعيا 
املقاومة، و�صياغة عالقته مع املحتل 
يف �صوء ال�رصاع ال�صفري الذي ل يقبل 
ال�صلمي  والتعاطي  التعاي�س  مفردات 

الإذعاين.
فقد �صهدت ال�صفة خالل فرتة مطاردة 
ال�صهر،  زهاء  ا�صتمرت  والتي  جرار 
املقاومة،  عمليات  يف  لفتا  ت�صاعدا 
ال�رصائح  من  متزايدا  وانخراطا 
املجتمعية الفتية يف املواجهات، الأمر 
اإرها�صات  الأذهان  اإىل  اأعاد  الذي 

النتفا�صتني ال�صابقتني.

»التبني  من  حالة  ال�صفة  �صهدت  كما 
اجلمعي« ل�صلوك ال�صهيد جرار، الأمر 
الذي يعّد ا�صتفتاء عاما على توجهات 
اأكرث  ودليال  ال�صفي،  ال�صارع  واأميال 
مل  جرار  ال�صهيد  حالة  باأن  جذرية 
مفاعيلها  تنتهي  فردية  بطولة  تكن 
ا�صتطاع  بل  العاطفي،  الإثاري  بال�صق 
بامتياز خلق حالة اجتماعية - ثقافية 
تبنت نهجه وج�صدته يف �صوارع وزقاق 

ال�صفة.

مواجهات نابل�س... طوفان 
اأهلك زرع املرتب�سني 

“ف�صل”  من  ال�صهيوين  الغ�صب  ولعل 
ترجمته  مت  ال�صفة،  يف  م�رصوعه 
مبحاولة ت�صفية اأكرب عدد من ال�صباب 
نابل�س،  مواجهات  يف  املنتف�س 
احلّي  بالر�صا�س  احلجارة  ومواجهة 

وبكثافة مفاجئة!.
عا�صمة  ت�رص  مرة،  كل  يف  وكما 
»الإرهاب« كما ينعتها املحتل ال�صهيوين 
- نابل�س- على لعب الدور الريادي يف 
العملي،  للحيز  جرار  ظاهرة  جت�صيد 

وكل ظاهرة مقاومة على امتداد تاريخ 
ثورات ال�صعب الفل�صطيني.

اأبيها  بكرة  عن  املدينة  انتف�صت  فقد 
عدة  قبل  ال�صهيوين  التوغل  وجه  يف 
�صباب  اأغلب  انخرط  بحيث  اأيام، 
مواجهة  يف  بحق  وخميماتها  املدينة 
جنود الحتالل، يف م�صهدية »�رصيالية« 
العدو  قادة  اأفهام  على  ا�صتع�صت 
بجندي  حدا  الذي  الأمر  و�صباطه، 
باأ�رصها  املدينة  »باأن  للقول  احتاليل 

تهاجمنا«.
»ف�صل«  من  ال�صهيوين  الغ�صب  ولعل 
ترجمته  مت  ال�صفة،  يف  م�رصوعه 
مبحاولة ت�صفية اأكرب عدد من ال�صباب 
نابل�س،  مواجهات  يف  املنتف�س 
احلّي  بالر�صا�س  احلجارة  ومواجهة 

وبكثافة مفاجئة!!!.
كما جاء التعاطي الإعالمي ال�صهيوين 
بـ«طقو�س  اأ�صبه  نابل�س  مواجهات  مع 
الإعالميون  عرب  حيث   ، العزاء« 
عن  املحللني  من  وعدد  ال�صهاينة 
املدينة،  مواجهات  من  �صدمتهم 
الهدوء«  »فرتات  عن جدوى  مت�صائلني 
املحتل«  للداخل  العمل  و«فر�س 

يف  ال�صلطة«  وممار�صات  و«م�صاريع 
امل�صهدية  هذه  حدوث  دون  احليلولة 

املفاجئة !!.

ال�سفة خا�سرة الحتالل 
الرخوة 

وجمددا ت�رص ال�صفة الغربية على لعب 
وا�صرتاتيجية يف  الأكرث حمورية  الدور 
ال�رصاع الفل�صطيني - ال�صهيوين، كونها 
ال�صيا�صية  اجلغرافيا  حقل  �صوء  يف 
للجغرافيا  احليوي«  »املجال  تعّد 
الب�رصي  واملخزون  الحتاللية، 
بفعل  التدجينية  مل�صاريعه  الراف�س 
ثوراته املتعاقبة و�صلوكه الثوري الأكرث 
الفدائية وحرب  العمليات   - راديكالية 

ال�صكاكني- .
ال�صيا�صي  الهرم  راأ�س  تعاطي  ولعل 
جرار،  ال�صهيد  عملية  مع  الكيان  يف 
ومواجهات مدينة نابل�س، يدلل على اأن 
املقاومة  حربة  راأ�س  زالت  ما  ال�صفة 
والأكرث  ال�صهيوين  امل�رصوع  وجه  يف 
م�صاريع  اأمام  تعنتا  والأكرث  له،  اإيالما 

احتوائها وطم�س هويتها الثورية.
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 اجلمهورية اجلزائرية
 الدميقراطية ال�شعبية

والية اجللفة
دائرة اجللفة

م�صلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات
رقم /2017/56

 
و�صل ت�صجيل الت�رصيح بتاأ�صي�س جمعية حملية

 
طبقا الأحكام املادة 18 من القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 
�صفر 1433 امل�افق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، 

واملر�ص�م التنفيذي رقم 74/15 امل�ؤرخ يف 26 ربيع الثاين عام 
1436 امل�افق لـ 16 اأفريل 2015 الذي يحدد اأحكام القان�ن 

االأ�صا�صي  التم�دجي املطبق على النادي الريا�صي الهاوي  مت 
هذا الي�م 31 دي�صمرب2017 ت�صليم و�صل الت�رصيح بتاأ�صي�س 

اجلمعية املحلية امل�صماة
 

النادي الريا�صي لله�اة " �صعاع اجللفة باجللفة "
يراأ�صها ال�صيد /  جاب اهلل حممد فتحي  

الكائن مقرها بـ / حي فكاين بناية 09/1390 باجللفة
 

 اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية

والية : الب�يرة
دائرة: ب�صل�ل
بلدية: ب�صل�ل

رقم : 02/ 2018                 

و�صل ا�صتالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية
طبقا الأحكام املادة 18 من القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 18 
�صفر 1433 امل�افق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  

مت هذا الي�م 17 جانفي2018  ا�صتالم مذكرة التعديالت 
امل�ؤرخة يف 23 اأكت�بر 2017 املتعلقة بتغيري ت�صكيلة الهيئة 

التنفيذية للجمعية املحلية امل�صماة : جمعية االأحياء 
والقرى »اأ�صمر » قرية اإي�صحن بلدية ب�صل�ل  امل�صجلة حتت 

رقم06/2014 بتاريخ 05 /05 /2014
الكائن مقرها : حي 100 م�صكن بلدية ب�صل�ل

يرتاأ�صها ال�صيد: ب�روبة ح�صن بن ولعيد امل�ل�د بتاريخ 03-10- 
1975 ب�صل�ل

وبالتايل يجب القيام باإجراءات االإ�صهار وفقا الأحكام املادة 18 
الفقرة 02 من القان�ن ال�صالف الذكر

 اجلمهورية اجلزائرية 
الدميقراطية ال�شعبية

والية ايليزي
دائرة اإن اأمنا�س

بلدية برج عمر ادري�س
الرقم : 08 /ب.ع.د/م.ج/ 2017

و�صل ت�صجيل الت�رصيح بتاأ�صي�س جمعية حملية

طبقا الأحكام القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 
1433امل�افق لـ12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات هذا الي�م 18 
�صبتمرب 2017ت�صليم و�صل الت�رصيح بتا�صي�س جمعية حملية ذات 

طابع اجتماعي :
امل�صماة : جمعية اأهل الرب واالإح�صان –برج عمر ادري�س

املقيمة بـ:حي حممد ب��صياف – برج عمر ادري�س
يرتاأ�صها ال�صيد : �صيت�ن �رصيف

تاريخ ومكان االإزدياد : 1990/01/06 بـ : عني �صالح والية 
مترنا�صت

العن�ان ال�صخ�صي : حي حممد ب��صياف برج عمر ادري�س
 مالحظة : هذا ال��صل �صالح لغاية :2021/09/10

 اجلمهورية اجلزائرية
 الدميقراطية ال�شعبية

والية اجللفة
دائرة اجللفة

م�صلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات
رقم /2018/01

 و�صل اإ�صعار بتجديد مكتب جمعية حملية

 طبقا الأحكام املادة 18 من القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ 
يف 18 �صفر 1433 امل�افق لـ 12 يناير 2012 املتعلق 
باجلمعيات ، مت هذا الي�م ا�صتالم مذكرة التعديالت 

امل�ؤرخة يف 08 جانفي 2018 املتعلقة بتحديد املكتب 
التنفيذي للجمعية املحلية امل�صماة

اجلمعية الدينية الن�ر مل�صجد الرحمان باجللفة
امل�صجلة حتت رقم 02 بتاريخ 2012/01/05

يراأ�صها ال�صيد  خا�رص براهيم
الكائن مقرها بـ م�صجد الرحمان

 حي 05 ج�يلية باجللفة

و�شل ت�شجيل بتغيري 
�لهيئة �لتنفيذية

طبقا الأحكام املادة 18 من القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 18 
�صفر 1433 امل�افق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  

    
مت هذا الي�م 12 فيفري 2018  ت�صليم و�صل ت�صجيل بتغيري الهيئة 

التنفيذية للجمعية
امل�صماة : اجلمعية الدينية مل�صجد "عائ�صة اأم امل�ؤمنني "  

الب�يرة
مقرها : م�صجد عائ�صة اأم امل�ؤمنني الب�يرة 

امل�صجلة حتت رقم 19/ 2014 بتاريخ 01- 09- 2014
يراأ�صها: بلقا�صي عبد احلميد ابن علي
امل�ل�د يف: 29/ 06 / 1968 �ص�فالت

املالحظة: ين�رص هذا ال��صل خالل ثالثني 30 ي�ما على االأكرث 
التي تلي ت�صليمه يف جريدة ي�مية وطنية اإعالمية بطلب من 

رئي�س اجلمعية وعلى ح�صابها 

رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي

  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

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

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

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

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

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

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

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

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

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

ANEP N°:   31001071 الو�شط:2018/02/14

العرو�ض.
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ير�سدها 3 حمللني �سيا�سيني وخبري يف القانون الدويل

بعد 70 يوم�.. 7 فوائد لقرار ترامب ب�ش�أن القد�س 
غ�سب عارم وانتقادات وا�سعة، خلفها قرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف 6 دي�سمرب املا�سي، اعتبار القد�س عا�سمة مزعومة لإ�سرائيل، القوة القائمة 

باحتالل القد�س ال�سرقية الفل�سطينية منذ عام 1967 لكن الأمر مل يقت�سر على الغ�سب والنتقادات فح�سب، اإذ اأح�سى بعد 70 يوما على القرار، ثالثة حمللني 
�سيا�سيني وخبري يف القانون الدويل، عرب اأحاديث منف�سلة مع الأنا�سول، �سبع فوائد لقرار ترامب ت�سب يف م�سلحة املدينة املحتلة والق�سية الفل�سطينية.

وهذه الفوائد هي:

املوقف  تعرية   1-
الأمريكي:

قال املحلل ال�سيا�سي الفل�سطيني 
ترامب  "قرار  اإن   ، ن�سار،  طالل 
تر�سيخ  خانة  يف  ي�سب  الذي 
عّرى  )اإ�رسائيل(،  الدولة  يهودية 
وبات  متاما،  الأمريكي  املوقف 
عن  احلديث  املمكن  غري  من 

وا�سنطن كو�سيط نزيه".
ال�سلطة  اتهمت  وبالفعل، 
املتحدة  الوليات  الفل�سطينية 
واأعلنت  لإ�رسائيل،  بالنحياز 
رف�سها التعامل مع اأي خطة �سالم 
على  م�سددة  وا�سنطن،  تطرحها 
متعددة  و�ساطة  اإيجاد  �رسورة 

الأطراف.
الفل�سطينية  ال�سلطة  وقاطعت 
ترامب،  نائب  بن�س  ملايك  جولة 
من  كال  �سملت  املنطقة،  يف 
يف  واإ�رسائيل  والأردن  م�رس 
قال  بدوره،  املا�سي  جانفي 
�سعودي  خبري  مبارك،  حممود 
اعرتاف  اإن   ، الدويل،  القانون  يف 
بالقد�س  املتحدة  الوليات 
عا�سمة لإ�رسائيل خالف القوانني 
املجمع  الدولية  والقرارات 
ويحمل  املتحدة،  الأمم  يف  عليها 
م�سوؤولية  املتحدة  الوليات 
ارتكاب "جرمية حرب يف القانون 
الدويل"وين�س العديد من قرارات 
ال�رسعية الدولية على كون القد�س 
 ،1967 عام  منذ  حمتلة  مدينة 
رقم  الأمن  جمل�س  قرار  وبينها 
على  ن�س  الذي   ،1967 لعام   242
الأرا�سي  من  اإ�رسائيل  ان�سحاب 
ومنها   ،1967 عام  احتلت  التي 
القد�س ال�رسقية كما رف�س جمل�س 
لعام   478 رقم  قراره  يف  الأمن 
الإ�رسائيلية  قرار احلكومة   ،1980
واعتبارها  ال�رسقية،  القد�س  �سم 
مع القد�س الغربية "عا�سمة اأبدية 
اإ�رسائيل"كذلك  لدولة  وموحدة 
رقم  القرار  الأمن  جمل�س  اأ�سدر 
2334 لعام 2016، وين�س على عدم 
تغيريات  باأي  املجل�س  اعرتاف 
عام  حدود  على  اإ�رسائيل  جتريها 
بغري  القد�س،  ومن �سمنها   ،1967

طريق املفاو�سات.

دويل  زخم  اإطالق   2-
لالعرتاف بالقد�س 

وفل�سطني:

معني  الرتكي  ال�سيا�سي  املحلل 
"اأدى  ترامب  قرار  اإن  قال  معن، 
مع  الدويل  التعاطف  زيادة  اإىل 
ومدينة  الفل�سطينية  الق�سية 
"هذا  اأن  "معن"  القد�س"واأ�ساف 
لالأطراف  فر�سة  اأعطى  القرار 
التي كانت مرتددة يف دعم الق�سية 
املرة  هذه  ويف  الفل�سطينية، 
احلق  مع  الوقوف  على  اأجمعت 

هناك  اأ�سبح  والآن  الفل�سطيني، 
دول تتكلم �رساحة عن العرتاف 

بدولة فل�سطينية".
وذكرت القناة الإ�رسائيلية العا�رسة 
اأن  املا�سي،  جانفي   30 يف 
�سلوفينيا اأبلغت اإ�رسائيل اعتزامها 
خالل  فل�سطني  بدولة  العرتاف 

املرحلة املقبلة.

موقف عربي  بلورة   3-
موحد رغم اخلالفات 

البينية:

بني  البينية  اخلالفات  ورغم 
اأن  اإل  العربية،  الدول  من  الكثري 
العرب  وحد  الأمريكي  القرار 
معن"  "معني  وقال  القد�س  حول 
اأجربت  القد�س  "قد�سية  اإن 
والإ�سالمية  العربية  الدول  جميع 
وهو  موحد،  موقف  اتخاذ  على 
ترامب،  لقرار  التام  الرف�س 
وهذا طبعا ميثل احلد الأدنى من 
ن�سار  طالل  قال  املطلوب"فيما 
اإن "العرب اأظهروا موقفا موحدا، 

واإن كان �سكال ولي�س م�سمونا".
واأثار قرار ترامب موجة من ردود 
امل�ستويني  على  الغا�سبة  الأفعال 
الر�سمي وال�سعبي يف العامل العربي، 
و�سارع زعماء عرب اإىل انتقاد هذه 
اخلطوة الأمريكية اخلطرية وغري 
قد  اأنها  من  والتحذير  امل�سبوقة، 
فيها  تراق  اأعمال عنف  اإىل  توؤدي 
الدماء واأمام اجتماع وزاري عربي 
بالقاهرة يف 1 فرباير اجلاري، قال 
الأمني العام جلامعة الدول العربية 
نقف  "اإننا  الغيط:  اأبو  اأحمد 
مواجهة  يف  مرتا�سا  واحدا  �سفا 
الق�سية  لت�سفية  حماولة  اأي 
عرب  متييعها  اأو  الفل�سطينية 
ق�سايا  على  امل�سبقة  امل�سادرة 
احلل النهائي" وبعد ثالثة اأيام من 
قرار ترامب، حذر وزراء اخلارجية 
طارئ  اجتماع  خالل  العرب 
بالقاهرة، من اأن "العبث بالقد�س، 
القانوين  الو�سع  تغيري  وحماولت 
والتاريخي القائم فيها، وا�ستمرار 
القائمة  )القوة  اإ�رسائيل  حماولت 
العربية  الهوية  تغيري  بالحتالل( 
للمدينة والعتداء على مقد�ساتها 
ميثل  وامل�سيحية،  الإ�سالمية 
امل�سلمني  مل�ساعر  ا�ستفزازا 
وامل�سيحيني على امتداد العاملني 

العربي والإ�سالمي".

ال�سعبي  الوعي  -4 زيادة 
العربي والإ�سالمي 

بالق�سية الفل�سطينية:

وفق ب�سار �سلبي، الباحث واملحلل 
العام  الأمني  نائب  ال�سيا�سي، 
القد�س  لن�رسة  العاملي  لالئتالف 
الإ�سالمية  "الأمة  فاإن  وفل�سطني، 
ترامب  بعد قرار  الوعي  لها  اأعيد 
اأنه  ن�سيت  اأن  بعد  القد�س،  حول 

اأن تتوحد ملواجهة الأعداء  يجب 
واإيجاد حلول مل�ساكلها".

اأيقظ  الأمريكي  "القرار  اأن  وتابع 
به  يقوم  ما  اأن  اإىل  ونبه  العامل 
من  العامل  يف  دولة  اأكرب  رئي�س 
اإجراءات قد تكون تخريبا للم�سجد 
الأق�سى واملدينة املقد�سة"وراأى 
طالل ن�سار اأنه "رغم تعرية قرار 
ترامب مواقف عربية خمزية جتاه 
الق�سية الفل�سطينية )مل يحددها(، 
والإ�سالمية  العربية  ال�سعوب  لكن 
املقد�سة  ملدينتها  بيعتها  جددت 
الدول  الأخرية"و�سهدت  الهبة  يف 
احتجاجات  والإ�سالمية  العربية 
ب�ساأن  ترامب  لقرار  مناه�سة 
بها  يتم�سك  التي  القد�س، 
لدولتهم  عا�سمة  الفل�سطينيون 
قرارات  اإىل  ا�ستندادا  املاأمولة، 

ال�رسعية الدولية.

التعاطف  -5 زيادة 
الدويل مع 

الفل�سطينيني:

حديثه  يف  �سلبي  ب�سار  واعترب 
"التعاطف  اأن  لالأنا�سول، 
الفل�سطينية  الق�سية  مع  الدويل 
القد�س  ومدينة  والفل�سطينيني 
اأن  بعد  الأخرية،  الأزمة  يف  زاد 
عداءها  علنا  وا�سنطن  اأظهرت 
الفل�سطينية"بدوره،  للق�سية  التام 
�سدد "معني معن" على اأن" القرار 
فتح الباب اأمام اخلري بطريقة غري 
من  وا�سحا  هذا  وكان  مبا�رسة، 
الأمريكية،  ال�سيا�سة  ف�سح  خالل 
رغبة يف  اأي  وا�سنطن  لدى  فلي�س 

حتقيق ال�سالم".
وردا على قرار ترامب، اأقرت الأمم 
املا�سي  دي�سمرب   21 يف  املتحدة 
باأغلبية 128 دولة )من اأ�سل 193(، 
م�رسوع قرار قدمته تركيا واليمن، 
من  القد�س  م�ساألة  اعتبار  يوؤكد 
يتعني  التي  النهائي  الو�سع  ق�سايا 
املبا�رسة  باملفاو�سات  حلها 
والإ�رسائيليني،  الفل�سطينيني  بني 
ذات  الأمن  لقرارات جمل�س  وفقا 
ال�سلة وف�سال عن انتقادات غربية 
وتداعياته  ترامب  لقرار  ر�سمية 
عملية  على  املحتملة  ال�سلبية 
ال�رسق  يف  والأو�ساع  ال�سالم 
غربية  دول  �سهدت  الأو�سط، 
مناه�سة  �سعبية  فعاليات  عديدة 

للخطوة الأمريكية.

-6 زعزعة ثقة 
التطبيع مع اإ�سرائيل:

اإ�رسائيل،  التطبيع مع  على �سعيد 
"معني معن" اإن" التطبيع مع  قال 
الكيان الإ�رسائيلي، والذي ما زال 
وتزعزت  �رسبة  تلقى  موجودا، 

الثقة به".
رغبة  هناك  "باتت  قائال:  وم�سى 
الكيان  مع  العالقات  قطع  يف 
هذه  طرح  واإعادة  ال�سهيوين، 

الق�سية، وهو ميثل نقطة اخرتاق 
ال�سعبي  ال�سعيد  وعلى  اإيجابية.. 
بالتطبيع  للثقة  اخرتاق  هنالك 

اأي�سا".

الرتكي  الدور  اإبراز   7-
امل�ساند للق�سايا 

الإ�سالمية:

"املوقف  اإن  ن�سار  طالل  قال 
دور  له  زال  وما  كان  الرتكي 
يتعلق  فيما  جدا  وقوي  حممود 
خطوات  واتخاذ  القد�س  بن�رسة 
ترامب"وراأى  قرار  �سد  عملية 
الأتراك  اأن"موقف  معن"  "معني 
�سواء  وا�سحا  كان  و�سعبا  نظاما 
ق�سايا  من  وغريها  فل�سطني،  مع 
الإ�سالمي  ال�سعيد  على  الأمة 
اأن  العاملي"و�سدد على  والإن�ساين 
"املوقف الرتكي اأجرب العديد من 
الأطراف العربية والإ�سالمية على 

العرتاف بحقوق الفل�سطينيني".
املدن  من  العديد  و�سهدت 
الرتكية احتجاجات نددت بالقرار 
مت�سكها  عن  واأعربت  الأمريكي، 
للدولة  عا�سمة  ال�رسقية  بالقد�س 
الفل�سطينية  كما ا�ست�سافت مدينة 
اإ�سطنبول يف 13 دي�سمرب املا�سي، 
التعاون  ملنظمة  طارئة  قمة 
الإ�سالمي برئا�سة الرئي�س الرتكي 
واأ�سدرت  اأردوغان،  طيب  رجب 
و�سفت  عملية  قرارات  القمة 
باأنها "مرتفعة ال�سقف"، ما حرك 
القد�س  عن  دفاعا  الراكدة  املياة 

املحتلة.
للقمة  اخلتامي  البيان  واأعلن 
فل�سطني  بدولة  العرتاف 
وعا�سمتها القد�س ال�رسقية، داعيا 
اعرتاف  اإىل  العامل  دول  جميع 
مماثل، واعترب قرار ترامب مبثابة 
دورها  من  لوا�سنطن  ان�سحاب 
ال�سالم، واأكدت  و�سيطا يف عملية 
منظمة  دول  عزم  الطارئة  القمة 
التعاون الإ�سالمي )57 دولة( "على 
�ساأنها  من  خطوات  اأي  مواجهة 
امل�سا�س بالو�سع القائم التاريخي 
اأو القانوين اأو الديني اأو ال�سيا�سي 

ملدينة القد�س".
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وزير الداخلية التون�سي، لطفي براهم

وجود اأجهزة خمابرات اأجنبية يف البالد »اأمر عادي« و�ضببه الو�ضع الليبي
.     معلومات عن عمليات اإرهابية نوعية يح�سرها الإرهابيون

و�سف وزير الداخلية التون�سي، لطفي براهم، وجود اأجهزة خمابرات اأجنبية يف بالده بـ»امل�ساألة العادية«، موؤكًدا اأن �سببها 
»الو�سع الليبي غري امل�ستقر«ورد براهم خالل جل�سة م�ساءلة بالربملان التون�سي على جدل اأثري حول ك�سف ن�ساط �سبكات 

جت�س�س غربية يف تون�س بقوله، اإن »تواجد اأجهزة ال�ستخبارات الأجنبية يف البالد ياأتي ب�سبب املوقع اجلغرايف املحاذي لليبيا، 
التي ت�سهد و�سًعا غري م�ستقر، اإ�سافة اإىل منو ال�سياحة التون�سية بدخول ماليني ال�سائحني �سنوًيا«.

م�ساألة لي�ست بجديدة

من  التون�سي  الوزير  وقلل 
جميع  اأن  موؤكًدا  الأمر، 
اأجهزة  لديها  العامل  دول 
اأو  مبا�رشة  بطرق  خمابرات، 
غري مبا�رشة، وا�سًفا امل�ساألة 
بح�سب  اجلديدة«،  بـ»غري 
ملجل�س  الر�سمية  ال�سفحة 
وتوعد  بـ»في�سبوك«  ال�سعب 
ن�ساط  كل  بـ»ر�سد  براهم 
الق�ساء  مع  والتن�سيق  م�سبوه 
ومنع  اأخطار  اأي  لدرء  ب�ساأنه 
يف  حمظورة  اأن�سطة  اأية 

تون�س يف هذا املجال، �سواء 
التج�س�س  ب�سبكة  الأمر  تعلق 
اأخرًيا  عنها  الك�سف  مت  التي 

اأو بغريها«.
»ال�رشوق«  جريدة  وكانت 
التون�سية ن�رشت حتقيًقا قبل 
»ف�سيحة  عنوان  حتت  اأيام 
وزراء  تون�س..  تهز  جت�ّس�س 
ومديرو  اأحزاب  وروؤ�ساء 
ديوانة  عام  ومدير  بنوك 
�سبكة  قب�سـة  يف  �سابق 
رجل  يقودها  ا�ستخباراتية 
فيه  ذكرت  فرن�سي«،  اأعمال 
اإ�سدار  مت  اأن  »وبعد  اأنه 

بطاقة اإيداع بال�سجن �سد كل 
ال�سحة،  وزير  م�ست�سار  من 
اأمالك  بوزارة  عام  ومدير 
التحقيقات  اأثبتت  الدولة 
يف  الدولة  يف  قيادات  تورط 

اأكرب ف�سيحة جت�س�س«.
ليبيا  حدود  على  الو�سع 

واجلزائر
الأمني  الو�سع  وبخ�سو�س 
مع  احلدود  ويف  البالد،  يف 
وزير  قال  وليبيا،  اجلزائر 
عبدالكرمي  التون�سي  الدفاع 
»التهديدات  اإن  الزبيدي، 
قائمة  زالت  ما  الإرهابية 

وجدية رغم التح�سن امللحوظ 
اإىل  م�سرًيا  الأمني«،  للو�سع 
»تواتر معلومات ا�ستخباراتية 
حول وجود خمططات لتنفيذ 
نوعية،  اإرهابية  عمليات 
احليوية  املن�ساآت  ت�ستهدف 
الع�سكرية  واملوؤ�س�سات 

واملقار الأمنية يف البالد«.
رف�س  الزبيدي  ك�سف  كما 
تون�س مقرتًحا تقدم به حلف 
مل�ساركة  الأطل�سي  �سمال 
دائمة  ب�سفة  اأجانب  خرباء 
م�سرتك  ع�سكري  مركز  يف 
التون�سية،  قاب�س  مدينة  يف 

العمليات  وقيادة  للتخطيط 
يف  املعلومات  وحتليل 
احلدود  حماية  جمالت 
مقابل  »الإرهاب«،  وحماربة 
تقدر  م�ساعدة  تون�س  منح 
وكان  يورو  ماليني  بثالثة 

حتدثوا  اأمريكيون  م�سوؤولون 
املتحدة  الوليات  اإقامة  عن 
تنطلق  تون�س،  يف  لها  قاعدة 
الع�سكرية  طائراتها  منها 
التي كانت تق�سف جمموعات 

»داع�س« يف �رشت.

رئي�س جمل�س النواب الليبي امل�ست�سار عقيلة �سالح 

لـــــــم اأح�ضــــــم تر�ضــــــحي لرئــــا�ضـــــة اجلمــــهوريـــــة
حوارا  “�سبوتنيك”  وكالة  اأجرت 
الليبي  النواب  جمل�س  رئي�س  مع 
تطرق  �سالح،  عقيلة  امل�ست�سار 
اإىل العمليات الإرهابية وا�ستهداف 
اإىل  بالإ�سافة  ليبيا،  يف  امل�ساجد 
هناك  اجلارية  ال�سيا�سية  العملية 

يف الوقت احلايل.
امل�سهد  تفا�سيل  احلوار،  وتناول 
الداخل  من  الليبي  ال�سيا�سي 
لإجراء  والرتتيبات  واخلارج 
والربملانية،  الرئا�سية  النتخابات 
الد�ستور  على  ال�ستفتاء  وعملية 
كافة  ومناق�سة  اجلديد،  الليبي 
الأزمة  حل  اإىل  الرامية  اجلهود 

الليبية. واإىل ن�س احلوار:

�سبوتنيك: بداية �سيادة 
امل�ست�سار…دعنا نقدم لك 

التعازي فيما حدث يف مدينة 
بنغازي…لالأ�سف تزايدت 

العمليات الإرهابية، وخا�سة 
امل�ساجد…هل ات�سح من 

يقف وراءها؟

عندما  الإرهابية  اجلماعات  هذه 
الليبي  اجلي�س  مقاومة  يف  ف�سلت 
اخل�سي�سة  الأعمال  لهذه  التجاأت 
ف�سلها،  على  دليل  وهذا  كعادتها، 
برئ  الإ�سالم  اأن  على  ودليل 
ت�رشب  التي  النماذج  هذه  من 
ال�سالم،  دين  فهو  امل�ساجد، 
وخا�سة  اأحد  نقتل  اأن  ميكن  فال 
فهذه  وبالتايل  امل�ساجد،  يف 
�سد  تعمل  الإرهابية  اجلماعات 
الإ�سالم، ولالأ�سف بدعم من بع�س 

الدول، مثل تركيا.

�سبوتنيك: اإذن ميكن اأن 
نقول اأن تركيا وراء ما 

يحدث يف ليبيا من عمليات 
اإرهابية؟

 
اكت�ساف 29  والدليل هو  بالتاأكيد، 
حاوية يف اليونان قادمة من تركيا، 
اإىل  طريقها  يف  متفجرات  حتمل 

م�رشاتة.

كان هناك ت�سريح من 

قيادات اجلي�س ب�ساأن وجود 
تخاذل يف الأمن، وحتدثوا 

عن تركيب كامريات يف 
امل�ساجد…كيف ترى هذا؟

ولكنه  تخاذل،  نقول  اأن  ميكن  ل 
اأحد  يكن  فلم  التق�سري،  من  نوع 
يتوقع اأن تطال العمليات الإرهابية 
اأن  يجب  الآن  ولكن  امل�ساجد، 
�سوف  الأمنية  القب�سة  اأن  تتاأكد 
الأمن  و�سيقوم  حمكمة.  تكون 
الأمر،  هذا  يف  مبهامه  واجلي�س 
الأمن  عن  امل�سوؤولني  واأعطينا 

تعليمات بالقيام بواجباتهم.

هل ميكن القول اإن هذه 
العملية يف بنغازي انتقامية 

لعمليات اجلي�س يف درنة؟

تكون  اأن  فيمكن  وارد،  �سيء  كل 
اجلي�س  لتعطيل  حماولت  هناك 
اأو اإلهائه، وخلق بلبلة يف املجتمع 

الليبي.

كيف تطورت العمليات 
الع�سكرية يف درنة؟

يف  ونحن  حم�سومة،  درنة  ق�سية 
كل حلظة نتوقع اأن تنتهي املدينة 
فهي  املجموعات،  هذه  وتطرد 
حمدد،  ال�سرتاتيجي  موقعها 
التي  اجلي�س،  قوات  وحتا�رشها 
اجلماعات  تطرد  اأن  ت�ستطيع 
ولكن  منها يف حلظات،  الإرهابية 
هناك حر�س على حياة املدنيني، 
لديهم  الداخل  يف  الإرهابيني  لأن 
وبالتايل  لالأ�سف،  ثقيلة  اأ�سلحة 
ميكن اأن يحدث �رشر من ا�ستباك 

اجلي�س معهم.

هل هناك تواجد اآخر 
لالإرهابيني �سرقي ليبيا؟

مبجرد طرد اجلماعات الإرهابية 
اأيام  من درنة، وهذا متوقع خالل 
قليلة، �ستكون هذه هي اآخر معاقل 

الإرهابيني يف ال�رشق.

هل يوجد اأجانب بني �سفوف 
الإرهابيني يف درنة؟

م�رشية  قيادات  فهناك  بالطبع، 
وتون�سية،  وجزائرية  و�سودانية 

ومن القاعدة اأي�سا.

 الو�سع الأمني يف بنغازي، 
رغم اإعالن اجلي�س الليبي 

حتريرها بالكامل، هناك 
بع�س النقاط مل ت�ستقر 
اأمنيا…كيف ترى هذا 

امل�سهد املعقد؟

اإجنازا  كان  بنغازي  يف  حدث  ما 
من  حمتلة  كانت  فهي  كبرياً، 
و�سوارعها  الإرهابية،  اجلماعات 
لذلك  بال�سكان،  متكد�سة  �سيقة 
النائمة  اخلاليا  فاإن  قلت  كما 
للجماعات الإرهابية هي التي تثري 
املجتمع  ولكن  الأمنية،  الأزمات 
من  و�سيتمكن  متما�سك  الليبي 

هزمية هذه اجلماعات.
اأغلق  بدوره  الدويل  واملجتمع 
للمعدات  بالن�سبة  الباب  علينا 

هل  الأمنية،  الأجهزة  وت�سليح 
هذه  يعطنا  مل  العامل  اأن  تت�سور 
يكون  يعطون  من  حتى  الأ�سياء، 

ذلك على ا�ستحياء.

وكيف تقراأ ت�سريحات غ�سان 
�سالمة بعدم ت�سليح ليبيا…

رغم حديثك عن احتياجات 
اجلي�س وال�سرطة؟

 
موؤامرة  هناك  ال�سديد  لالأ�سف 
احلقيقة  يف  وانطلت  ليبيا،  على 
اأن  ليعتقدوا  العرب،  بع�س  على 
ال�سعب الليبي عبارة عن ميلي�سيات 
لدينا  اأن  احلقيقة  ولكن  م�سلحة، 
جي�س منظم، حتت قيادة ع�سكرية 
مكلفة من جمل�س النواب، وهناك 
الأكادميية  خريجي  �سباط 
واأي�ساً  دفعات،   4 الع�سكرية، 

خرجنا قريباً 500 جندي.
الليبيني  كون  عن  ي�ساع  وما 
حرمان  منه  الهدف  ميلي�سيات 
ترى  ولكنك  الت�سليح،  من  ليبيا 
اإل  يحاربون  ل  وال�سعب  اجلي�س 
البع�س،  بع�سهم  ولي�س  الإرهاب، 

يكون  وقد  فهم،  �سوء  يعني  وهذا 
متعمداً.

املبعوث الأممي غ�سان 
�سالمة حتدث عن �سعوبة 
اإجراء النتخابات وبقية 

ال�ستحقاقات…كيف تقراأ 
ت�سريحاته؟

كمجل�س  نحن  لكم،  قلت  كما 
خالل  من  بدورنا،  نقوم  نواب 
وتكليف  الد�ستور  ومناق�سة  اإقرار 
اإجراء  ثم  بطرحه،  املخت�سني 
ولكن  �سوئه،  يف  النتخابات 
هذه  مثل  يقول  من  اأن  احلقيقة 
اأن  يريد  ل  من  هو  الت�رشيحات 
التو�سل  اأو  الليبية،  الأزمة  حتل 
يدركون  الليبيني  لأن  ت�سوية،  اإىل 
هو  للحل  الوحيد  الطريق  اأن 
اأعداد  ت�سجيل  بدليل  النتخابات، 

كبرية جدا من الناخبني.

هل تدار�س جمل�س النواب 
جهود اإعادة اإعمار بنغازي؟

 
�سهر  يف  موؤمتر  فهناك  بالتاأكيد، 
جلان  وت�سكلت  املقبل،  مار�س 
ندعو  ونحن  عليه،  لالإ�رشاف 
هذا  حل�سور  الآن  بالذات  م�رش 
املنطقة  اأن  خا�سة  املوؤمتر، 
يف  ونحن  اآمنة،  �سارت  ال�رشقية 
هذه  يف  امل�رشية  للعمالة  حاجة 
تخفف  اأن  ونحتاج  الظروف، 
على  القيود  امل�رشية  ال�سلطات 
امل�رشي  فالعامل  العمالة،  دخول 
نحن نحتاجه وهو يحتاجنا، ونريد 

ت�سهيل الأمور من م�رش.

: هل تتوقع اأن ت�سارك م�سر 
و�سركاتها يف جهود الإعمار 

داخل ليبيا؟

موؤمتر  يف  �ست�سارك  م�رش   
لكفاءة  بالإ�سافة  الإعمار، 
وخربتها  امل�رشية  ال�رشكات 
جمال  يف  وخ�سو�ساً  وقدراتها، 
ونحن  بال�سيانة،  فتقوم  النفط، 
وجهنا موؤ�س�سات النفط اأن تعطي 

ال�رشكات امل�رشية دور كبري، حتى 
من باب رد اجلميل املفرو�س اأن 

نعطي م�رش الأولوية.

منذ عدة اأ�سهر مت طرح 
تنظيم موؤمتر للفرقاء 

الليبيني، مثل “�سوت�سي” 
ال�سوري، هل توافق على 
ذلك اإذا طرحته رو�سيا؟

 بالتاأكيد، فنحن مع اأي تدخل من 
هذا  اأن  طاملا  الأ�سدقاء،  جانب 
ال�سعب  م�سلحة  يحقق  التدخل 
فنحن  اإمالءات.  دون  لكن  الليبي، 
الليبيني  ت�ساعد  جهة  اأي  مع 
ونرحب باأي كان، وانظروا كم مرة 

طالبنا اجلامعة العربية بالتدخل.

هل كان لليبيا دورا يف اإقرار 
وثيقة الإرهاب التي اأقرها 

الربملان العربي موؤخراً؟
 

وخا�سة  دور،  هناك  كان  بالتاأكيد 
يف  الرتكي  التدخل  اإدانة  يف 
امل�رشي،  وال�ساأن  الليبي  ال�ساأن 
الأمور  هذه  مناق�سة  بالفعل  ومت 
اجلميع،  من  عليها  املوافقة  ومت 
با�ستثناء دولتني معروفتني بالطبع، 
وهما قطر وال�سودان، ولكن �سدر 
يف  الرتكي  التدخل  باإدانة  البيان 

ليبيا ويف م�رش.

كرث احلديث عن توجه 
�سيف الإ�سالم القذايف 

اإىل تر�سيح نف�سه لرئا�سة 
ليبيا…هل ي�ستطيع اأن 

يتوىل زمام الدولة؟
 

ملجل�س  بالن�سبة  اأحتدث  دعني 
النواب وبالن�سبة يل، نحن كمجل�س 
العام،  العفو  قانون  اأ�سدرنا  نواب 
ال�سيا�سي،  العزل  قانون  األغينا  و 
اأي مواطن ليبي ل توجد  وبالتايل 
عليه قيود ق�سائية ميكنه الرت�سح، 
اأو  ب�سعبية  متتعه  م�ساألة  اأما 
غريها، فما يح�سمها هو �سندوق 

النتخابات. 



�صباب بلوزداد يوا�صل 
حت�صرياته لقمة 

وفاق �صطيف

الطاو�سي 
يح�سر لإحداث 

تغيريات على 
الت�سكيلة 
الأ�سا�سية

تتوا�شل تدريبات فريق �شباب 
بلوزداد ملباراة القمة التي 

تنتظرها غدا اأمام امل�شيف وفاق 
�شطيف حل�شاب اجلولة 20 من 

البطولة الوطنية، يف مباراة جتري 
مقدمة وتلعب غدا على ملعب 
الثامن ماي ب�شطيف، ويف هذا 
ال�شدد فاإن الت�شكيلة العا�شمية 
تعول على العمل من اجل العودة 
بنتيجة ايجابية وتاأكيد االيتفاقة 

التي حققتها نهاية االأ�شبوع 
املن�رصم عقب االنت�شار الثمني 
الذي حققته اأمام احتاد ب�شكرة 
اأعادها غلى �شكة االنت�شارات 
بعد اأكرث من ثالثة اأ�شهر دون 

فوز، وجتري التدريبات لت�شكيلة 
ال�شباب بتواجد التعداد مكتمال 
حتت قيادة الطاقم الفني الذي 
يقوده املدرب املغربي ر�شيد 

الطاو�شي، والذي برمج ح�شة اأول 
اأم�س على ملعب بن حداد بالقبة 
والذي مت و�شع ب�شاط جديد على 

اأر�شيته من اأجل التعود عليها 
خا�شة يف ظل تواجد اأر�شية 

ملعب الثامن ماي بحلة جديدة 
عقب اإعادة و�شع ب�شاط جديد 

الأر�شيتها.
يف املقابل ينتظر اأن يقوم 

املدرب الطاو�شي بتغيريات 
على م�شتوى الت�شكيلة االأ�شا�شية 

من اأجل منح بع�س الالعبني 
الراحة حتى يكونوا م�شتعدين 
للقاء الذي ينتظرهم اأمام اأونز 

كرياتورز املايل املربجمة 
الثالثاء املقبل حل�شاب اإياب 
الدور التمهيدي لكاأ�س الكاف، 
حيث ينتظر اأن مينح املدرب 

املغربي الثقة للثالثي امل�شتقدم 
يف املركاتو ال�شتوي املن�رصم بن 
قابلية، بورنان و�شيديبي والذي 
مل يوؤهل للعب املناف�شة القارية 
ب�شبب تاأهيله متاأخرا يف البطولة 
الوطنية، اأين ينتظر اأن يتحول 

كل من الكروم دراوي وب�شو غلى 
االحتياط ومنح زمالئهم فر�شة 
اللعب. ويف �شياق املباراة اأمام 
وفاق �شطيف، فاإن ت�شكيلة اأبناء 
العقيبة �شوف يتوجهون اليوم 

اإىل عا�شمة اله�شاب العليا من 
اأجل التح�شري للمواجهة اأمام 

الوفاق اأين يبيتون مبدينة العلمة 
ويجرون ح�شة تدريبية اخرية من 
اأجل و�شع اآخر الروتو�شات على 
التدريبات قبل خو�س املواجهة.
عي�صة ق.

ريا�ضةالأربعاء  14 فيفري 2018 املوافـق   لـ26 جمادى الأول  1439ه 12
الإدارة منحت 3 اأجور لالعبي املو�صم ال�صابق وحتويل اأموال مادو اليوم

وفاق �سطيف يح�سر للقاء بلوزداد و�سط الغيابات
جتري ت�صكيلة فريق وفاق �صطيف حت�صرياتها حت�صبا للقائها اأمام �صباب بلوزداد و�صط غياب 

عدد من لعبيها لأ�صباب خمتلفة، حيث يعاين اأربعة لعبني من اإ�صابات خمتلفة ويتعلق الأمر 
بكل من بكري، عيبود وبانوح الذين غابوا عن مباراة ريال بانغي من جمهورية اإفريقيا الو�صطى 

يف رابطة اأبطال اإفريقيا قبل ان ين�صم اإىل عيادة امل�صابني املهاجم ر�صيد ناجي يف نفي اللقاء 
الإفريقي وهم الذين �صوف يكونون غائبني عن مقابلة �صباب بلوزداد التي جتري غدا مقدمة 

عن اجلولة 20 من الرابطة املحرتفة الأوىل

عي�صة ق.

باالإ�شافة اإىل احلار�س م�شطفى 
يكون  لن  والذي  املعاقب  زغبة 
�شباب  امام  باللقاء  بدوره  معنيا 
ي�شرتجع  املقابل  يف  بلوزداد، 
املدرب  بقيادة  افني  الطاقم 
عبد احلق بن �شيخة العبه �شيد 
اأحمد عواج الذي كان غائبا اأمام 
للعب  تاأهيله  لعدم  بانغي  ريال 
مينحه  الذي  االأمر  وهو  قاريا 
غياب  ظل  يف  هجومية  حلوال 
وا�شطر  وبانوح،  ناجي  الثنائي 
اإىل  غلى  �شيخة  بن  املدرب 
ترقية الالعب دغموم من �شنف 
اأقل من 23 العبا من اأجل تكملة 
املعنية  العبا   18 قائمة  و�شع 
بخو�س اللقاء اإىل جانب زميليه 
من نف�س الفئة بو�شيف و�شعيدي 

اإجازة  بدورهما  ميلكان  اللذان 
اآمال.

�شاعد  الالعب  رفقاء  وا�شتاأنف 
اليوم  ويف  مبا�رصة  التدريبات 
اأين  بانغي،  ريال  للقاء  املوايل 
ل ي�شتفيدوا من الراحة وتدربوا 
يف  ام�س  اأول  طبيعية  ب�شفة 
وان  خا�شة  اال�شتئناف  ح�شة 
لقائهم اأمام �شباب بلوزداد مقدم 
ويجري غدا ب�شبب �شفر الفريق 
نهاية هذا االأ�شبوع اإىل غفريقيا 
االإياب  للقاء  ا�شتعداد  الو�شطى 

من رابطة اأبطال اإفريقيا.
اإدارة  قامت  اأخرى،  جهة  من 
اأم�س  حمار  ح�شان  الرئي�س 
�شهرية  اأجور  ثالثة  بت�شوية 
الفارط  املو�شم  عن  لالعبيها 
الدعم  من  ا�شتفادت  بعدما 
طرف  من  نالته  الذي  املايل 

�رصكة  اجلديد  واملمول  البلدية 
االأجور  كتلة  كلفت  حيث  »كيا«، 
 3 مبلغ  الوفاق  اإدارة  ال�شهرية 
بينما  �شنتيم  مليون  و800  مليار 
مليون   700 قمية  تخ�شي�س  مت 
اإفريقيا  �شفرية  اأجل  من  �شنتيم 
الالعبون  ينال  فيما  الو�شطى، 
بعد  �شهريتني  اجرتني  اجلدد 

العودة اإىل ار�س الوطن.
الوفاق  اإدارة  تقوم  املقابل،  يف 
املايل  املبلغ  بتحويل  اليوم 
مليار   2.1 قيمته  املقدرة 
اجلزائرية  االحتادية  اإىل  �شنتيم 
ت�شوية  اأجل  من  القدم  لكرة 
لالعبها  املالية  امل�شتحقات 
لها  وجهت  الذي  مادو  ال�شابق 
بخ�شو�س  اإنذارا  ب�شببه  الفيفا 
االإ�رصاع يف ت�شوية م�شتحقاته اأو 

تهديدها بت�شليط العقوبات.

 ح�صدت 37 ميدالية منها 16 منها
 يف املعدن النفي�س

اإجناز تاريخي للجزائر بالبطولة 
الإفريقية للم�سارعة

جلنة الن�صباط

معاقبة �سباب ق�سنطينة بلقاء وغايل 
مع�سكر لقاءين دون جمهور

اأوملبي املدية يتدّعم

 

 بقيمة 500 مليون �سنتيم

الوطنية  املنتخبات  ح�شدت   
اأ�شبال،  فئات  يف  للم�شارعة 
جمموع  و�شيدات  اأكابر  اأوا�شط، 
 10 ذهبية،   16 منها  ميدالية   37
خالل  برونزية  و11  ف�شيات 
االإفريقية  البطولة  يف  امل�شاركة 
هاركور  بورث  مبدينة  جرت  التي 
تاريخي  اإنحاز  وهو  بنيجرييا 
اجلزائرية  للم�شارعة  ي�شبق  مل 
اأكدته االحتادية  حتقيقه   ح�شبما 
امل�شرتكة،  للم�شارعة  اجلزائرية 
لالأكابر  الوطني  املنتخب  واأنهى 
م�شارعة اإغريقية رومانية املوعد  
االفريقي بر�شيد 7 ميداليات منها 
فيما  وبرونزية  ف�شية  ذهبيات   5
مبيدالية  الن�شوي  نظريه   اكتفى 

ف�شية.
و�رصح رئي�س االحتادية اجلزائرية 
�شباح:  رابح  امل�شرتكة  للم�شارعة 
يف  اجلزائريون  »امل�شارعون 
الرومانية  االغريقية  اخت�شا�س 
هذا  يف  جيد  م�شتوى  عن  اأبانوا 

ل�شبع  املوعد االفريقي بح�شدهم 
تاريخية  نتيجة  وهي  ميداليات 
بالطبعات  مقارنة  الريا�شة  لهذه 
املا�شية يف انتظار املردود الفني 
اجلزائر  ممثلو  به  �شيظهر  الذي 
واالوملبي  العاملي  املوعدين  يف 
الفني  الطاقم  ،ا�شكر  القادمني 
�شاعدونا  الذين  والطبي  االداري 

يف حتقيق اأهدافنا.«
كما ظهر امل�شارعون اجلزائريون 
يف  طيب   بوجه  اال�شبال  لفئة 
الرومانية  االغريقية  امل�شارعة  
ميداليات   5 ح�شدهم   عقب 
وبرونزية  ف�شية  ذعبيات،   3
الثالث  الذهبية  وامليداليات 
يا�شني  من،حممد  كل  اأحرزها 
 80 فادي  روابح   كغ،   48 دريدي 
مريكحي  الطرمي  عبد  واحمد  كغ 
الف�شية    امليدالية  بينما  كغ   60
كلغ(   45( �رصاد  عمران  اإىل  عادت 

والربونزية لب�شيم �شبع 71 كغ.
ق.ر.

التابعة  االن�شباط  جلنة  �شلّطت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
وغايل  ق�شنطينة  �شباب  فريقي 
اجلمهور،  من  باحلرمان  مع�شكر 
ق�شنطينة  �شباب  عاقبت  حيث 
ا�شتعمال  بعد  واحدة  مبباراة 
النارية  لالألعاب  الفريق  جماهري 
وقذف اأر�شية امليدان بالقارورات 
نهاية  جمعهم  الذي  اللقاء  خالل 
احتاد  اأمام  املن�رصم  االأ�شبوع 
ت�شكيلة  يجعل  ما  وهو  احلرا�س، 
عمراين  القادر  عبد  املدرب 
على  القادمة  مواجهتها  تخو�س 
�شاغرة  مدرجات  اأمام  ملعبها 
ب�شكرة  احتاد  ت�شتقبل  عندما 
الرابطة  من   21 اجلولة  حل�شاب 

املقابل  يف  االأوىل،  املحرتفة 
احلميد  عبد  الرئي�س  هيئة  فاإن 
حرمان  عقوبة  �شلطت  حداج 
يف  جماهريه  من  مع�شكر  غايل 
جماهري  اإقدام  ب�شبب  لقاءين 
الفريق خالل لقاءهم االأخري امام 
 19 اجلولة  �شمن  �شعيدة  مولودية 
من الرابطة املحرتفة الثانية على 
اإتالف مدرجات امللعب مع اإلزام 
قيمة  ت�شديد  على  الغايل  غدارة 
امللعب  ر�شق  اإىل جانب  اخل�شائر 
واإقحام اجلمهور الأر�شية امليدان 
اإيقاف  عنه  جنم   86 الدقيقة  ي 
املباراة ملدة 13 دقيقة وفق تقرير 

احلكم الذي اأدار املواجهة.
ع.ق.

اأوملبي  فريق  خزينة  انتع�شت 
 500 قدرها  مالية  بقيمة  املدية 
منحتها  والتي  �شنتيم  مليون 
للوالية  والريا�شة  ال�شباب  مديرية 
النادي  اإدارة  اإىل  اأم�س  اأول 
ظل  يف  قليال  التنف�س  اأجل  من 
يجدها  التي  املالية  ال�شعوبات 
ت�شيري  »التيطري« يف  نادي مدينة 
البطولة  من  املقبلة  املرحلة 
الرئي�س  دفعت  والتي  الوطنية، 
حمفوظ بوقلقال اإىل االإعالن عن 
مباراة  بعد  من�شبه  من  اال�شتقالة 
�شهدت  والتي  اجلزائر  مولودية 

االأمر  مربرا  االأوملبي  العبي  فوز 
غلى امل�شاكل املالية التي يتخبط 
فيها النادي والتي تعرقل امل�شريين 
الدعم  وياأتي  مبهامهم،  القيام  يف 
ورفع  اخلزينة  الإنعا�س  املايل 
اإىل  اليوم  التنقل  قبل  املعنويات 
االحتاد  ملواجهة  ب�شكرة  مدينة 
عن  املقدم  اللقاء  يف  املحلي 
والذي  غدا  واملربمج   20 اجلولة 
لت�شكيلتي  هاما  يكون  �شوف 
على  ت�شارعان  اللتان  الفريقني 

حتقيق البقاء.
ع.ق.

بعد اختتام كاأ�س العامل للح�صام و�صطيات

 �سرورة منح الوقت للعنا�سر الوطنية 
و�سط تفاوؤل مب�ستقبل واعد

املنتخب  لعنا�رص  الوقت  من  املزيد  منح  �رصورة  على  للمبارزة  اجلزائرية   االحتادية  وتقنيو  م�شوؤولو  اأجمع 
العامل الخت�شا�س احل�شام،  لكاأ�س  الالعبات يف مرحلة اجلزائر  الذي قدمته  للمردود  الوطني و�شطيات نظرا 
املختتمة حر�شة و�شط تفاوؤل م�شتقبل واعد، واأو�شح رئي�س االحتادية اجلزائرية للمبارزة روؤوف برناوي: »عموما 
نحن را�شون على مردود الالعبات بالنظر اإىل ح�شور اقوي املبارزات على  امل�شتوى الدويل، على غرار امل�شنفة 
»اأقحمنا هذه  اأ�شاف:  الغنيات عن كل تعريف«،  االوىل عامليا املك�شيكية ناتاليا بوتيلو، عالوة على االيطاليات 
املرة عنا�رص من االأ�شبال ق�شد احتكاكهن بامل�شتوى العايل،  الأننا ن�شبو اإىل اكت�شاب العبات ذو م�شتوى عايل يف 
ال�شنوات املقبلة«. غري ان موعد اجلزائر �شمح ح�شب امل�شوؤول باكت�شاف مواهب جزائرية جديدة  لها موؤ�رصات 
يف   �شت�شطع  التي  املواهب  بع�س  اكت�شاف  فر�شة  منحتنا  اجلزائر  »مرحلة  املتحدث:  ويقول  زاهرة،  م�شتقبلية 
امل�شتقبل، على غرار الالعبة اأفنان بلكحلة 14 �شنة التي حققت ثالثة انت�شارات خالل مرحلة املجموعات وهو اأمر 
ي�شتحق التنويه الأنها اأول م�شاركة لهذه ال�شبلة«.  من جانبه، عرب الناخب الوطني الخت�شا�س احل�شام و�شطيات ن�شيم 
برناوي عن ر�شاه  بنتائج الالعبات اجلزائريات يف الفردي م�شريا انهن حققن النتائج امل�شطرة، يقول: »را�شون على 
نتائج الفردي بعد بلوغنا االأهداف املرجوة،  حيث متكنا من تاأهيل ثالثة عنا�رص اإىل جدول 32 و و�شلنا اىل جدول 
16، من جهة  اأخرى لدينا العبات جديدات قدمن مردودا طيبا رغم اق�شائهن يف مرحلة املجموعات«، واعترب مدرب 
الو�شطيات ان العنا�رص اجلزائرية اكت�شبت اخلربة من خالل امل�شاركة  يف هذه املناف�شة، م�شريا اأن م�شتوى الدورة 
1 عامليا، كما حتدث املدرب  رقم  البطلة املك�شيكية  رفقة  واالأملانيات  االيطاليات  الالعبات  با�شتثناء  كان متقاربا 
عن مناف�شات الفرق، حيث عرب عن اأ�شفه من خ�شارة املنتخب الوطني  ملبارياته واكتفائه بال�شف ال�شاد�س واالأخري، 
قائال : »كنا قادرين على هزم الفريق  امل�رصي يف اللقاء الرتتيبي االأخري، لالأ�شف مل نكن يف كامل جاهزيتنا واخللل 
كان  ظاهرا على اأداء الفريق. ال�شيء االيجابي اأننا ك�شبنا فريقا نال احرتام  اجلميع، والدورة منحتنا نظرة معمقة على 

النقائ�س املوجودة«.
وكالت
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رئي�ص احتاد اجلزائر ا�شتبعد اأبناء الفريق وترك م�شوؤولية الت�شيري لأ�شخا�ص غري اأكفاء

علي حداد غا�ضب ويطالب تو�ضيحات من ربوح
يعاين فريق احتاد اجلزائر على م�شتوى النتائج والتي تراجعت يف املباريات الأخرية منذ مواجهة كاأ�ص اجلمهورية عندما اأق�شي �شاحب الرقم القيا�شي 

يف عدد التتويج باألقاب ال�شيدة الكاأ�ص من الدور ثمن النهائي اأمام �شبيبة ال�شاورة قبل اأن ي�شقط جمددا يف فخ الهزمية داخل الديار اأمام احتاد بلعبا�ص، 
وهي النتائج التي جعلت حميط الفريق يتحّرك �شريعا من اجل اإعادة القاطرة اإىل ال�شكة ال�شحيحة

عي�شة ق.

م�صادر  ك�صفت  ال�صدد  هذا  ويف 
النادي  مالك  اأن  "الو�صط" 
من  غا�صب  حداد  علي  العا�صمي 
الو�صعية ال�صيئة التي يتواجد عليها 
فقدان  ظل  يف  خا�صة  االحتاد 
والتي  املجموعة  لروح  الت�صكيلة 
اأ�صحت تتواجد على امليدان وهي 
تائهة باالإ�صافة اإىل عدم الرغبة يف 
اللعب وحتقيق الفوز وهو ما ظهر 
جليا يف اللقاء االأخري الذي خا�صه 
اأ�صبال املدرب ميلود حمدي نهاية 
احتاد  اأمام  املن�رصم  االأ�صبوع 
�صعف  عليهم  بان  حيث  بلعبا�س، 
يف  الرغبة  وعدم  اللعب  يف  كبري 
تعودوا  التي  اللعب  طريقة  تطبيق 
الكبري  الرتاجع  جانب  اإىل  عليها 

�صورة  يف  العنا�رص  بع�س  اداء  يف 
عن  عاجزا  اأ�صحى  الذي  مفتاح 
مد امل�صاعدة هجوميا يف الرواق 
ولهذا  عليه،  تعّود  مثلما  االأمين 
اأن  اأكدت  م�صادرنا  فاإن  الغر�س 
رفقاء  من  غا�صب  حداد  علي 
تراجع  ظل  يف  بلخما�صة  جممد 
اتهامهم  مت  الذين  وهم  امل�صتوى 
بتعمد اخل�صارة ب�صبب عدم تلقيهم 
ي�صل  والتي  ال�صهرية  الأجورهم 

عددها اإىل خم�صة اأ�صهر.
رئي�س  يتواجد  ذلك،  جانب  واإىل 
ربوح  "�صو�صطارة"  اأبناء  ت�صكيلة 
الغ�صب  عا�صفة  �صوء  يف  حداد 
�صقيقه  عليها  يتواجد  التي 
تتوّجه  االتهام  اأ�صابع  واأن  خا�صة 
ع�صاق  حميط  طرف  من  اإليه 
باعتباره  واالأحمر  االأ�صود  اللونني 

امل�صاكل  على  االأول  امل�صوؤول 
التي مير بها الفريق خا�صة بعدما 
تركه مل�صريين غري اكفاء من اجل 
قيادته ب�صبب التزاماته على راأ�س 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
الفاف،  رئي�س  نائب  باعتباره 
باأمور  االن�صغال  اأبعدته عن  والتي 
اتهام  جانب  اإىل  االحتاد،  بيت 
النادي  اأبناء  با�صتبعاد  ربوح حداد 
اأ�صوار  عن  بعيدا  جانبا  وو�صعهم 
اأ�صخا�س ال يحبون  الفريق وو�صع 
به  معمول  هو  ما  عك�س  الفريق 
لدى الفرق التي تعتمد يف الت�صيري 
امل�صاهمة  اجل  من  اأبناءها  على 
م�صتويات  عدة  على  التاألق  يف 
وهو االأمر الذي ال يحدث يف بيت 
ي�صهد غيابا  اأ�صبح  الذي  االحتاد، 
تنقالته  يف  للم�صريين  كلب  �صبه 

يف  حدث  مثلما  الديار  خارج 
�صفرية الت�صكيلة االأخرية اإىل ب�صار 
امل�صوؤولني  من  يرافقها  مل  والتي 

�صوى امل�صري �صالح عال�س.  

اإدانة �شافعي عام 
حب�ص غري نافذ

حمدين  �صعيد  حمكمة  اأدانت 
باحلب�س  �صافعي  فاروق  الالعب 
مالية  وغرامة  نافذ  غري  عاما 
النطق  بعد  �صنتيم  مليوين  قيمتها 
تداولتها  التي  الق�صية  يف  باحلكم 
التي  الدعوى  يف  اأم�س  املحكمة 
بتهمة  االأوىل  رفعتها �صده زوجته 
وهي  بال�رصب  عليها  االعتداء 
اأكتوبر  �صهر  وقعت  التي  احلادثة 

املن�رصم. 

�شمن مواجهة ذهاب ثمن نهائي رابطة اأبطال اأوروبا

براهيمي يف مواجهة قوية اأمام �ضالح
يا�صني  اجلزائري  الدويل  الالعب  يخو�س 
ناديه  رفقة  وقوية  خا�صة  مباراة  براهيمي 
اليوم  �صهرة  يالقي  عندما  الربتغايل  بورتو 
يف  يلعب  والذي  االجنليزي  ليفربول  نادي 
�صفوفه الدويل امل�رصي حممد �صالح وهي 
الدور  ذهاب  �صمن  تندرج  التي  املواجهة 
ثمن النهائي من م�صابقة رابطة اأبطال اوروبا 

مبدينة  "الدراغاو"  ملعب  يحت�صنها  التي 
متو�صط  يبحث  حيث  الربتغالية،  بورتو 
لتحقيق  فريقه  قيادة  اإىل  اخل�رص  ميدان 
نتيجة ايجابية ت�صاعدهم يف مقابلة االإياب 
من اأجل جتاوز ت�صكيلة "الريدز" وبلوغ الدور 
ربع النهائي رغم �صعوبة املهمة. اإىل جانب 
العب  اأف�صل  يواجه  �صوف  براهيمي  اأن 

اإفريقي لعام 2017 والذي نال جائزة الكاف، 
يف مباراة يعول من خاللها االأ�صمر اجلزائري 
اأمام  ل�صاحله  ايجابية  نقاط  حتقيق  على 
منها    ينتظر  مواجهة  يف  امل�رصي  الالعب 
بني احد اأف�صل الالعبني يف القارة ال�صمراء 

خالل املو�صم الكروي احلايل.
عي�شة ق.

اأكد اأنه طوى �شفحة املنتخب الوطني

زياين: حمرز اأغلى من كوتينيو ومباراة اأم درمان اأف�ضل ذكرياتي
كرمي  ال�صابق  اجلزائري  الدويل  الالعب  عاد 
زياين اإىل حمطاته مع املنتخب الوطني عندما 
ك�صف ان مباراة اأم درمان التي جمعت الفريق 
كانت   2009 عام  امل�رصي  بنظريه  الوطني 
اأف�صل ذكرياته مع الت�صكيلة الوطنية، و�صّدد اأنه 
ال ي�صتطيع ن�صيان ذكريات تلك املباراة والتي 
ال�صاحة  اإىل  جمددا  اجلزائر  عودة  �صهدت 
الدولية بعد التاأهل اإىل كاأ�س العامل 2010 التي 
�صنة   24 دام  غياب  اإثر  اإفريقيا  بجنوب  جرت 
املك�صيك  مبونديال  م�صاركة  اآخر  منذ  كاملة 
اخل�رص  حققه  الذي  االنت�صار  بف�صل   1986
املنتخب  اأمام  الفا�صلة  املباراة  يف  اآنذاك 
واأو�صح  ال�صودان،  يف  جرت  والتي  امل�رصي 
القائد ال�صابق لكتيبة اخل�رص عند نزوله �صيفا 
الناطقة  �صبورت"  "بني  قناة  ا�صتوديو  على 
موؤمنا  يكن  مل  املتفائلني  اأ�صد  اأن  بالفرن�صية 
بدرته رفقة زمالئه على حتقيق تاأ�صرية العبور 
غلى العر�س الكروي العاملي لكنه �صخ�صيا كان 

ميلك �صعورا بتحقيق ذلك.
مار�صيليا  الأوملبيك  ال�صابق  الالعب  وعاد 
الت�صكيلة  مع  م�صاركاته  اأول  عن  للحديث 
الوطنية وحمل القمي�س الوطني عندما اأكد اأن 
حلمه كان دوما اختيار اللعب للجزائر من اجله 
انه مزدوج اجلن�صية  والده رغم  وحتقيقا حللم 

للجزائر يف  لعب  اأنه  وقال  وفرن�صي،  جزائري 
اأول لقاء عندما واجهوا بلجيكا يف ملعب عنابة 
اآخرها،  عن  مكتظة  املدرجات  حينها  وكانت 
اأنه لي�س متح�رصا لغيابه عن  واأ�صار املتحدث 
امل�صاركة يف مونديال 2014 بالربازيل مو�صحا 
كان  وانه  خا�صة  ال�صفحة،  تلك  بطي  قام  اأنه 
�صعيدا بامل�صوار الذي حققه الالعبون اجلدد 
الوطنية، مو�صحا  الت�صكيلة  اإىل  ان�صموا  الذين 
اأن �صعادته كانت تكمن يف روؤية اجلزائر حتقق 
باملونديال  م�صاركاتها  ثاين  يف  تاريخية  نتائج 
عرب التاأهل اإىل الدور ثمن النهائي.واأعلن زياين 
اأنه يرغب يف التحول غلى التدريب بعد اعتزال 
امليادين، مو�صحا اأن تدريب املنتخب الوطني 
اخلطوة  على  يقدم  لن  لكنه  له  بالن�صبة  حلما 
�صوى يف حال كانت لديه االإمكانيات على قيادة 

العار�صة الفنية الوطنية فح�صب.
اإىل  الفرن�صي  �صو�صو  نادي  خريج  وتطرق 
اأن  اأو�صح  ريا�س حمرز عندما  ق�صية مواطنه 
اأغلى من  االجنليزي  �صيتي  لي�صرت  نادي  العب 
الربازيلي كوتينيو الذي انتقل من ليفربول اإىل 
البار�صا بقيمة 160 مليون اأورو رغم انه مل يتوج 
الدوري االجنليزي وهو ما يجعل حمرز  بلقب 
اأغلى منه، مو�صحا اأن قيمة حمرز ال تقل عن 
اإدارة  رف�س  يتفهم  يجعله  ما  وهو  مليون   100

"الثعالب" ت�رصيحه مقابل العر�س الذي قدمته 
اإدارة مان�ص�صرت �صيتي.

عي�شة ق.

ماندي وبودبوز يوا�شالن التاألق مع ريال بيتي�ص

فيغويل هداف ويقود غاالتا�ضراي اإىل الفوز
�صاهم الالعب الدويل اجلزائري �صفيان فيغويل يف الفوز الذي حققه فريقه 

غاالتا�رصاي اأمام ال�صيف انطاليا �صبور يف اللقاء الذي جمع الفريقني م�صاء اأول 
اأم�س حل�صاب اجلولة 21 من الدوري الرتكي املمتاز، حيث انتهى اللقاء بثالثية 

نظيفة كان ملتو�صط ميدان اخل�رص ن�صيبه فيها هدفا بعدما وقع الهدف الثالث يف 
الدقيقة 38 من اللقاء وهو الرابع له هذا املو�صم اأين ح�صم زمالئه اللقاء ل�صاحلهم 

يف ال�صوط االأول والذي بداأه زميله غومي�س بت�صجيل ثنائية يف الدقيقتني 14 و20، 
وخا�س خريج نادي غرونوبل الفرن�صي اللقاء اأ�صا�صيا قبل اأن يغادر اأر�صية امليدان 

يف الدقيقة 79 من املباراة.
يوا�صل الثنائي الدويل اجلزائري عي�صى ماندي وريا�س بودبوز قيادة فريقه ريال 

بيتي�س اإىل حتقيق النتائج االيجابية بعد الفوز الثاين على التوايل الذي حققه 
�صهرة اأول اأم�س والذي عاد خالله بالزاد كامال من تنقله خارج القواعد ملواجهة 

ديبورتيفو الكورونيا حل�صاب اجلولة 23 من الدوري اال�صباين، حيث فازوا بهدف دون 
رد يف مواجهة �صارك فيها الثنائي اجلزائري اأ�صا�صيا اأين خا�س املدافع املحوري 

ماندي الت�صعني دقيقة كاملة بينما لعب بودبوز 64 قبل اأن يرتك مكانه الأحد زمالئه.
عي�شة ق.

بعدما برهن على اإمكانياته

جماهري االتفاق تطالب االإدارة 
بتجديد عقد مبوحلي

يوا�صل احلار�س الدويل اجلزائري راي�س وهاب مبوحلي التاألق يف �صفوف 
فريقه االتفاق ال�صعودي وذلك منذ ان�صمامه اإىل �صفوفه يف املركاتو ال�صتوي 

يف �صفقة انتقال حرة بعد ف�صخ العقد الذي كان يربطه بناديه ال�صابق 
ملعب ران الفرن�صي، حيث اأ�صحى مبوحلي حمل احلدث يف ال�صعودية ب�صبب 
املباريات الكبرية التي يقدمها والتدخالت املوفقة التي يقوم بها باال�صافة 

اإىل الت�صديات التي جعلته �صفقة رابحة لفريقه، ويف هذا ال�صدد فاإن املباراة 
الكبرية التي قدمها حار�س عرين اخل�رص اأمام نادي الفيحاء يف اللقاء الذي 

جرى نهاية االأ�صبوع املن�رصم �صمن الدوري ال�صعودي للمحرتفني جعلت 
جماهري االتفاق تتفق على مطلب واحد يتمثل يف املطالبة من اإدارة فريقها 

جتديد عقد مبوحلي والذي وقع عقدا ميتد �صتة اأ�صهر وينتهي يف نهاية 
املو�صم اجلاري، حيث اأ�رصت جماهري االتفاق على االإ�رصاع يف جتديد العقد 
مع احلار�س اجلزائري من اأجل حمايته من اأطماع االأندية التي تراقبه خا�صة 

واأنه �صيكون حرا من اأي التزام بنهاية هذا املو�صم وهو ما يجعل اإمكانية رحيله 
نحو وجهة جديدة ممكنة.

ع.ق.  



ريا�ضة دوليةالأربعاء  14 فيفري 2018 املوافـق   لـ26 جمادى الأول  1439ه 14

 ت�ضل�ضي ي�ضتعيد
 نغمة االنت�ضارات 

املو�سم  اللقب  حامل  ت�سل�سي  ا�ستعاد 
خ�سارتني  بعد  االنت�سارات  نغمة  املا�سي 
بروميت�ش  و�ست  على  تغلبه  اثر  متتاليتني، 
البيون متذيل الرتتيب 3-0 يف ختام املرحلة 
وا�ستعاد  االثنني،  اجنلرتا  بطولة  من   27
اإىل 53  رافعا ر�سيده  الرابع  ت�سل�سي املركز 
نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الثالث 
و3 عن مان�س�سرت يونايتد علما بانه �سيلتقي 
االأخري يف اجلولة املقبلة بعد اأ�سبوعني على 
بروميت�ش  و�ست  اأما  ترافورد،  اولد  ملعب 
البيون فبقي يف املركز االأخري وله 20 نقطة 
وبات يتهدده خطر الهبوط الفعلي، وال �سك 
ال�سغوط  يخفف  اأن  الفوز  هذا  �ساأن  من  ان 
على كاهل مدرب ت�سل�سي االيطايل انطونيو 
املخيبة يف  النتائج  بعد  مرحليا  اقله  كونتي 
ت�سل�سي  مهاجم  وخا�ش  االأخرية.  االآونة 
اإليه  القادم  اوليفييه جريو  الفرن�سي  اجلديد 
االنتقاالت  �سوق  خالل  ار�سنال  جاره  من 
جانبه  اإىل  ولعب  اأ�سا�سيا  املباراة  ال�ستوية 
هازار،  ادين  والبلجيكي  بدرو  اال�سباين 
اأي�سا  فاأ�رشك  البيون  بروميت�ش  و�ست  اأما 
مهاجمه اجلديد دانيال �ستاريدج املعار اإليه 
من ليفربول، لكنه مل ي�سمد طويال الأنه اأ�سيب 
املباراة،  يكمل  ومل  دقائق  ثالث  مرور  بعد 

ولطاملا عانى �ستاريدج من اإ�سابات متكررة 
يف ال�سنوات االأخرية وغاب الأ�سهر عدة يف كل 

مرة عن �سفوف ليفربول.
حتركات  بف�سل  بقوة  املباراة  ت�سل�سي  بداأ 
و�ست  دفاع  راحة  اأقلقت  التي  هازارد 
بروميت�ش، لكن الفر�ش اخلطرة االأوىل كانت 
للفرق ال�سيف عندما انفرد جاي رودريجيز 
ايبو  البلجيكي  باحلار�ش  �ستاريدج  بديل 
ان  وبعد  القائم،  جانب  اىل  و�سدد  كورتوا 
فو�سرت  بن  احلار�ش  يدي  بني  جريو  �سدد 
م�سرتكة  لعبة  بعد  الت�سجيل  هازار  افتتح 
الكرة  االأخري  تلقى  حيث  جريو  مع  رائعة 
داخل املنطقة وظهره اىل املرمى فغمزها 
عن  بعيدا  االأخري  ليتابعها  البلجيكي  باجتاه 

متناول حار�ش و�ست بروميت�ش بن فو�سرت.
الهدف  موزي�ش  فيكتور  النيجريي  وا�ساف 
الثاين بعد متريرة بالكعب من �سانع االألعاب 
احد  بقدم  ارتطمت  فابريغا�ش  �سي�سك 
مدافعي و�ست برميت�ش وتهياأت امام موزي�ش 
ال�سباك،  داخل  قريبة  م�سافة  من  ليتابعها 
ووجه هازار احد ابرز جنوم املباراة ال�رشبة 
القا�سية لل�سيوف بعد ان راوغ ايفانز داخل 
املنطقة و�سدد كرة بي�رشاه م�سجال الهدف 

الثالث. 

براعة البي اأ�س جي تقلق ريال مدريد
ترتقب جماهري كرة القدم حول العامل املواجهة الكبرية بني حامل اللقب ريال مدريد 

االإ�سباين وباري�ش �سان جريمان الفرن�سي يف ثمن نهائي بطولة دوري اأبطال اأوروبا هذا 
املو�سم، وبهذه املنا�سبة قالت �سحيفة موندو ديبورتيفو اإن ريال مدريد يجب اأن يحذر 

الرباعة الهجومية ل�سان جريمان حيث �سجل العمالق الفرن�سي 25 هدفا خالل 6 مباريات 
بدور املجموعات، مبعدل حوايل 4 اأهداف يف املباراة الواحدة، وهو الرقم االأعلى يف 

البطولة، وال يقت�رش االأمر على الهجوم فقط بل اأي�سا الدفاع حيث تلقت �سباك �سان جريمان 
4 اأهداف يف دور املجموعات وهو الرقم الذي ال يتفوق فيه على نادي العا�سمة الفرن�سية 

�سوى عمالق الليغا بر�سلونة، الذي تلقت �سباكه هدفا واحدا ومان�س�سرت يونايتد االجنليزي 3 
اأهداف.

على اجلانب االأخر مل يحافظ ريال مدريد على �سباكه نظيفة يف دور املجموعات �سوى يف 
مباراتني من اأ�سل 6، كلتاهما �سد ال�سعيف اأبويل القرب�سي، وب�سكل عام بجميع امل�سابقات 

حافظ ريال مدريد على �سباكه نظيفة يف 14 من اأ�سل 39 مباراة، 7 يف الليغا، 3 يف كاأ�ش 
امللك، و2 يف دوري االأبطال، ومباراة واحدة يف كل من كاأ�ش العامل لالأندية وكاأ�ش ال�سوبر 

االإ�سباين، بينما يف بقية املباريات وعددها 25، تلقت �سباك فريق املدرب زين الدين زيدان 
هدفا واحدا على االأقل يف كل مباراة. يذكر اأن التتويج بلقب دوري االأبطال هو االأمل الوحيد 
لريال مدريد الإنقاذ مو�سمه احلايل، بعد اأن ودع الفريق االأبي�ش كاأ�ش امللك، وفقد االأمل يف 

التتويج بالليغا عمليا ل�سالح الغرمي بر�سلونة.

باردو يعلن مدة غياب �ضتوريدج
ك�سف اآالن باردو مدرب و�ست بروميت�ش األبيون حالة مهاجمه دانييل �ستوريدج بعد تعر�سه الإ�سابة يف ع�سالت الفخذ 

اخللفية خالل اخل�سارة 3-0 اأمام ت�سيل�سي حامل اللقب يف الدوري االإجنليزي، واأ�سيب مهاجم اإجنلرتا املن�سم من 
ليفربول على �سبيل االإعارة ال�سهر املا�سي يف بداية اللقاء الذي �سهد ظهوره الثالث مع فريق الذيل وبح�سب مدربه 

فاإنه �سيغيب حلوايل اأ�سبوعني.

راكيتيت�س: مي�ضي االأف�ضل يف التاريخ
يرى الكرواتي الدويل اإيفان راكيتيت�ش اأن زميله يف بر�سلونة ليونيل مي�سي االأف�سل يف تاريخ كرة القدم، وخالل 

ت�رشيحات نقلتها �سحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، قال راكيتيت�ش اإنه كان على و�سك ال�سفر للربازيل للم�ساركة 
مع كرواتيا يف كاأ�ش العامل عندما تلقى دعوة من بر�سلونة، واأ�ساف: »كان حلًما وحتقق اأن اأقابل مثل هوؤالء الالعبني، 
الذين لديهم 3 اأو 4 األقاب يف دوري اأبطال اأوروبا، هذا اأف�سل فريق يف العامل، وعليك اأن ت�ستمتع بذلك«، عن مي�سي، 

قال: »اإنه املرجع، لعبنا يعتمد عليه كثرًيا، اإنه ال يحتاج للتحدث لكي نفهمه، اللفتة تكون كافية، هو االأف�سل يف 
التاريخ، اإنه قادر على تغيري املباراة يف ثانية، اإنه خجول الأنه يعلم اأن اجلميع يراقبه«، واختتم بقوله: »لقد كان اأول من 

دعمني عندما و�سلت اإىل هنا، كنت اأت�ساءل عما اإذا كنت بحاجة اإىل �سيء ما، اإنه �سخ�ش خمتلف عن االآخرين«.

املان يونايتد رف�س �ضم فيدال يف 2014
ك�سفت تقارير �سحفية اأن العب الو�سط اأرتورو فيدال كان حمل اهتمام مان�س�سرت يونايتد االجنليزي منذ حوايل 4 
�سنوات، اإال اأن النادي االأحمر ف�سل يف النهاية عدم التعاقد معه، وكانت تقارير ربطت الدويل الت�سيلي الذي يلعب 

حاليا ل�سالح بايرن ميونخ االأملاين باالنتقال لليونايتد خالل فرتة االنتقاالت ال�سيفية املقبلة.
ووفقا ل�سحيفة اإك�سربي�ش فاإن هذه لي�ست املرة االأوىل التي يرتبط فيها فيدال باإمكانية االنتقال مللعب اأولد ترافورد، 

وقالت ال�سحيفة اأن لوي�ش فان غال املدير الفني ال�سابق لليونايتد كان يفكر عام 2014 يف التعاقد مع الالعب الذي 
كان يف ذلك الوقت �سمن �سفوف فريق جوفنتو�ش االإيطايل، لكن املدرب الهولندي ف�سل يف النهاية عدم التعاقد مع 

�ساحب 30 عاما ب�سبب قلقه من الإ�ساباته املتكررة يف الركبة، وبعد ذلك حترك بايرن ميونخ وح�سل على خدمات 
فيدال �سيف عام 2015. و�ساعد الت�سيلي البافاري على التتويج بلقب البوند�سليغا ملو�سمني متتاليني منذ و�سوله ملعب 

األيانز اآرينا.

رئي�س وزراء اإ�ضبانيا يرف�س ان�ضمام نيمار للريال
يرف�ش ماريانو راخوي رئي�ش وزراء اإ�سبانيا فكرة تعاقد فريق ريال مدريد مع الربازيلي نيمار دا �سيلفا من باري�ش 

�سان جريمان الفرن�سي يف الفرتة  املقبلة ، وقال راخوي يف ت�رشيحات ن�رشتها �سحيفة »اآ�ش« االإ�سبانية: »ال اأرغب 
يف روؤية نيمار العبًا يف ريال مدريد، وال اأعرف اإذا كان الريال يحتاج مبابي اأم ال، ولكن غاريث بيل، كرمي بنزمية 

وكري�ستيانو رونالدو كانوا كاحلليب ويف غ�سون اأ�سهر قليلة ي�سكك البع�ش يف قدراتهم، البد التحلي باملنطقية يف 
تقييم االأمور«. ت�سكيلة مميزة بوجود دي ماريا، فرياتي، رابيو واالأرجنتيني ال�ساب لو �سيل�سو، �سوف تكون مباراة 

مثرية  بني اثنني من االأف�سل يف العامل«، واأكد رئي�ش احلكومة االإ�سبانية اأنه مل يح�رش اأي مباراة مبلعب واندا 
ميرتوبوليتانو املعقل اجلديد لنادي اأتلتيكو مدريد، م�سرًيا اأنه يتمنى التواجد يف املباراة الودية التي يحت�سنها بني 

منتخبي اإ�سبانيا واالأرجنتني يف مار�ش املقبل. يف �سياق اآخر، تعجب ماريانو راخوي من خطوة نادي ديبورتيفو 
الكورونيا بالتعاقد مع الهولندي كالرن�ش �سيدورف، م�سرًيا اأنه كان جنًما كبرًيا ال ميلك اخلربات الكافية كمدير فني، 

اإال اأنه يتمني التوفيق له وجناحه يف اإنقاذ ديبورتيفو من الهبوط.   
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ا  و�سط �إ�سطنبول »بلومان« �لفنية تقدم ��ستعر��سً

ا يف منطقة »اأمني اأونو« و�سط اإ�سطنبول، جمع بني املو�سيقى بال�سوء والأداء الفني امل�سرحي، اإىل جانب  قّدمت جمموعة »بلومان«،اأول اأم�س ، ا�ستعرا�سً
املواقف الكوميدية الطريفة.

و«بلومان« اأو »الرجل الأزرق«، هي 
تتخذ  نوعها  من  فريدة  جمموعة 
من نيويورك مقًرا لها، وجتمع يف 
الكوميديا وامل�رسح  عرو�ضها بني 
وحفالت  »الروك«  ومو�ضيقى 

الرق�ص.
املجموعة  لقي  ا�ضتعرا�ص  ولقد 
اهتمام  العاملية،  ال�ضهرة  ذات 
املارة مّمن جتمعوا حول الفرقة، 
مع  ملتقطني  باأدائها  وا�ضتمتعوا 

اأع�ضائها �ضورا تذكارية.
اأع�ضاء  جتول  العر�ص،  وبعد 
املنطقة،  اأحياء  يف  املجموعة 
امل�رسي،  ال�ضوق  يف  ا  وخ�ضو�ضً
حيث �ضافحوا اأ�ضحاب املحالت 

التجارية والعاملني بها.
ويف بيان ن�رسه كري�ص وينك، اأحد 
للمجموعة،  املوؤ�ض�ضني  الأع�ضاء 
اأن  كبري  »ل�رسف  اإنه  فيه  قال 
نت�ضارك ا�ضتعرا�ضاتنا مع اجلمهور 

يف تركيا«.
وهو  �ضتانتون،  فيل  قال  فيما 

املوؤ�ض�ضني  الأع�ضاء  من  ا  اأي�ضً
من  نابعة  حالة  »الفن  اإن  للفرقة، 
اهتمام عدد كبري منا ببناء ج�ضور 
التوا�ضل مع اأ�ضخا�ص من خمتلف 

الأعمار والثقافات«.
الفن  اأن  نف�ضه،  بالبيان  واأ�ضاف، 
بال�ضعادة،  مليئة  احلياة  يجعل 
الفن  من  تتخذ  بلومان  وجمموعة 

و�ضيلة لن�رس ال�ضعادة«.
هذه  �ضاركت  فلقد  ولالإ�ضارة 
على  بناًء  برتكيا  املجموعة 
للفنون  »زورلو«  مركز  من  دعوة 

امل�رسحية.

كزافييه  الكندي  املخرج  اأعلن 
املمثلة  م�ضاركة  اأنه حذف  دولن 
ت�ضا�ضتاين من  الأمريكية جي�ضيكا 
فيلمه اجلديد »ذي ديث اأند ليف 
لأ�ضباب  دونوفان«  اف  جون  اأوف 
»حتريرية« ل عالقة لها باملمثلة.

واأو�ضح ال�ضينمائي يف عدة ر�ضائل 
املا�ضي  على  الأحد  ن�رسها 
ا�ضطر  اأنه  اإن�ضتغرام  يف  ح�ضابه 
الن�ضخة  على  العمل  اإعادة  اإىل 
الذي ميتد على  فيلمه  الأوىل من 

اأكرث من اأربع �ضاعات.
واأ�ضار دولن اإىل اأنه »بعد التفكري 
جي�ضيكا  دور  حذف  تقرر  ملياً، 
اأن  موؤكداً  الفيلم«  من  ت�ضا�ضتاين 
وهو  جداً«  �ضعباً  كان  »اخليار 

له  عالقة  ول  بحت  »حتريري« 
املخرج  واعترب  املمثلة.  باأداء 
اأن دور »املراأة  يف نهاية املطاف 
ل  املمثلة  توؤديه  التي  ال�رسيرة« 
اأنه  الق�ضة، واأو�ضح دولن  ينا�ضب 
»بغية  بنف�ضه  حمبيه  اإعالم  اأراد 
اأو  خاطئة  تف�ضريات  اأي  تفادي 
اأنه  اأكد  وهو  القرار«.  لهذا  عبثية 
جدا  ومت�ضّوق  الفيلم«  عن  »را�ص 
موعد  حتديد  دون  من  لعر�ضه، 
ال�ضالت، و«ذي ديث  اإىل  خروجه 
اأند ليف اأوف جون اف دونوفان« 
دولن  اإخراج  من  عمل  اأطول  هو 
ي�ضم  بالإنكليزية  اأفالمه  واأول 
�ضوزان  مثل  النجوم،  من  كوكبة 

�ضاراندون وكت هارينغتون.

ويلكم تو ذا جانغل« اإيرادات دور ت�ضّدر فيلم احلركة »جوماجني: 
اأ�ضتوديوهات  تقديرات  اأظهرت  ح�ضبما  ال�ضمالية،  اأمريكا  يف  ال�ضينما 

ال�ضينما م�ضاء اأم�ص الأحد.
وحقق الفيلم -الذي ي�ضارك يف بطولته كل من دوين جون�ضون وكيفني 
هارت- اإيرادات بلغت 11 مليون دولر. وتراجع اإىل املركز الثاين فيلم 
اخليال العلمي »ميز رانر: ذا ديث كيور« الذي ي�ضارك يف بطولته كل من 
ديلن اأوبراين وكايا �ضكوديالريو وناتايل اإميانويل، حمققا اإيرادات بلغت 
10.2 ماليني دولر. وحّل يف املركز الثالث فيلم الرعب »وين�ضي�ضرت« 
ومن  كلريك  وجي�ضون  مريين  هيلني  من  كل  بطولته  يف  ي�ضارك  الذي 
اإخراج الأخوين مايكل وبيرت �ضبرييج، حمققا اإيرادات بلغت 9.3 ماليني 
دولر. وجاء يف املركز الرابع الفيلم املو�ضيقي »ذا غريت�ضت �ضومان« 
الذي ي�ضارك يف بطولته كل من هيو جاكمان ومي�ضيل وليامز ومن اإخراج 
مايكل غرا�ضي، حمققا اإيرادات بلغت 7.8 ماليني دولر. واحتل املركز 
اخلام�ص الفيلم الدرامي »هو�ضتاليز« الذي ي�ضارك يف بطولته كل من 

كري�ضتيان بيل وبني فو�ضرت، حمققا اإيرادات بلغت 5.5 ماليني دولر.

خالد �سليم ي�ساب ب�سدمة عن �ملوت يف »ر�سايل«

دوالن يعلن عن حذف دور �لنجمة  جي�سيكا 
ت�سا�ستاين من فيلمه �جلديد

يوا�ضل الفنان امل�رسي، خالد �ضليم، ت�ضوير 
»ر�ضايل«،  اجلديد  م�ضل�ضله  م�ضاهد 

املقرر عر�ضه يف رم�ضان املقبل.
الذي  �ضليم،  دور  ويك�ضف  تفا�ضيل 
يج�ضد �ضخ�ضية املهند�ص طارق جنيب، 

املتزوج من هالة بديع، التي تلعب دورها 
الفنانة مي عز الدين، ولديهما ابن يدعي 

ت�ضهد  حيث  �ضنوات،   7 عمره  »اأحمد« 
احللقة الأويل جلو�ص طارق مع جنله 
ب�ضوؤال  الأخري  ويباغته  الوحيد، 
هنموت؟«،  كلنا  اإحنا  »هو  قائاًل: 
في�ضاب الأب ب�ضدمة اإزاء ال�ضوؤال، 
ويرد عليه بالإيجاب، ولكنه ي�ضاأله: 
»بت�ضاأل ليه؟«، حيث يخربه الأبن اأن 
اأن  قطة �ضديقه ماتت، وعلم منه 

الب�رس �ضيموتون جميعاً.
�ضوؤالً  البن  ي�ضاأل  حيث  املوت،  �ضرية  حول  وابنه  الأب  ويتناق�ص 
جديداً: »لو حد مات وعاوز يرجع تاين يعمل اإيه؟، فريد عليه الأب 
عن  التوقف  منه  يطلب  وهنا  املوت،  من  يعود  اأحد  ل  اأنه  موؤكداً 

احلديث يف هذه امل�ضاألة، ويقوم بدعوته لتناول وجبة الغذاء.
اأحمد  ومها  اأبوزهرة  عبدالرحمن  »ر�ضايل«  بطولة  يف  وي�ضارك 
�ضعيد  واأحمد  خليل  واأحمد  اإ�ضماعيل  وه�ضام  عيد  و�ضليمان 
حممد  تاأليف  من  النجوم،  من  وكوكبة  مغربي  ورزان  عبدالغني 

�ضليمان عبداملالك واإخراج اإبراهيم فخر. 

حممود عبد �ملغني: �أت�سدي ملر�ض 
�لبهاق مع »�أهل �لكهف«

تفاعل كبري مع معر�ض لر�سوم �ملانغا بتايو�ن

فيلم �حلركة »جوماجني يت�سدر  �إير�د�ت 
دور �ل�سينما يف �أمريكا �ل�سمالية

حممود  امل�رسي،  الفنان  ينتظر 
عبداملغني، عر�ص فيلمه اجلديد 
فيفري   14 يوم  الكهف«  »اأهل 
اجلاري يف دور العر�ص امل�رسية.

وقال عبداملغني ، اإنه يج�ضد دور 
»عبداهلل« امل�ضاب مبر�ص »البهاق« 
لهذه  حت�رس  اأنه  م�ضيفاً  اجللدي، 
ال�ضخ�ضية جيداً، حيث قراأ الكثري 
عنها على م�ضتوى اأ�ضباب العدوى 
ومراحله وطرق العالج منه، رغبة 
نحو  علي  ال�ضخ�ضية  تقدمي  يف 

واقعي، بح�ضب قوله.

 واأو�ضح اأنه حتم�ص لهذه ال�ضخ�ضية 
يف حماولة للت�ضدي لهذا املر�ص، 
ل�ضيما اأنه ي�ضبب حرجاً مل�ضابيه 
من  عاديني  اأ�ضخا�ص  اأنهم  رغم 
حقهم العي�ص ب�ضكل طبيعي كحال 

باقي الب�رس.
الكهف«  »اأهل  بطولة  وي�ضارك يف 
مي �ضليم وروجينا واإبراهيم ن�رس 
عادل  وميدو  امل�رسي  وماجد 
تاأليف  من  النجوم،  من  وكوكبة 
اأمري  واإخراج  اخلتم  �رس  �ضامح 

�ضوقي.

جمعا  للر�ضوم  معر�ص  ا�ضتقطب 
كبريا من الزوار، ل �ضيما ال�ضباب، 
يف العا�ضمة التايوانية تايبيه، حيث 
الكرتونية  �ضخ�ضياتهم  يلتقون 
البيئة  على  ويطلعون  املف�ضلة، 

التي ت�ضكلت فيها.
بع�ص  يابانية  فرقة  وجت�ضد 
التي  الكوميدية  ال�ضخ�ضيات 
�ضمال  يف  كبرية  ب�ضعبية  حتظى 
ال�ضوق  باأن  علما  اآ�ضيا،  �رسق 
املنطقة  يف  الأكرب  هي  اليابانية 
من  النوع  لهذا  وا�ضتهالكا  اإنتاجا 

الق�ض�ص امل�ضورة.

وحتول املعر�ص اإىل موعد �ضنوي 
ال�ضناعة،  هذه  اأقطاب  ينتظره 
مبليارات  حجمها  يقدر  التي 

الدولرات.
اإنتاج  على  الأمر  يقت�رس  ول 
بل  ال�ضخ�ضيات،  ور�ضم  الق�ض�ص 
يف ال�ضياقات الثقافية التي تتحرك 
فيها، حيث اإن كل �ضخ�ضية تنتمي 
بعيدا  حلقت  واإن  حتى  ما،  لواقع 

يف عامل اخليال.
اإمكانية  ويوفر املعر�ص جلمهوره 
الوقوف على ما�ضي هذه ال�ضناعة 
كما  وم�ضتقبلها،  وحا�رسها 

قطع  ل�رساء  مغرية  عرو�ضا  يتيح 
اإذ  �ضخ�ضية،  بكل  اخلا�ضة  الزينة 
متكث  ل  الكرتون  �ضخ�ضيات  اإن 

طويال يف �ضفحات املجالت، بل 
دمى  اإىل  لتتحول  �رسيعا  تغادرها 

واألعاب فيديو ومنتجات اأخرى.



ثقافةالأربعاء  14 فيفري 2018 املوافـق   لـ26 جمادى الأول  1439ه 16
للكاتبة الأمريكية اأجنا مانيويل

2030.. اأمريكا وال�شني والهند وعامل جديد �شجاع
يف عام 1932، اأ�شدر املبدع الربيطاين الدو�س هك�شلي )-1884 1963(، روايته ال�شهرية بعنوان »عامل �شجاع جديد«. ورغم اأهمية العمل اإل اأن اجلمهور تلقاه يف 

ذلك الزمان بقدر من التحفظ، بل الرف�س، ب�شبب ما راآه املحللون والقارئون من روؤى ترف�س الأو�شاع الجتماعية وتعار�س نوامي�س الأخالق املتعارف عليها، 
وهذا هو ال�شبب يف اأن ظلت رواية هك�شلي تندرج �شمن الت�شنيف التايل: اإنها دي�شتوبيا.. وذلك على عك�س »اليوتوبيا«.

وكالت

ي�صف  كابو�صي  عمل  �أنها  ومبعنى 
�أن  ما  بقدر  �لغادرة  �ل�صود�ء  �ملدينة 
 - معروف  هو  كما  ـ  ت�صف  �ليوتوبيا 

�ملدينة �ملثالية �لفا�صلة.
�أجنا  �لأمريكية  �لكاتبة  هاهي  لكن 
�لآونة  يف  قر�ءها  تطالع  مانيويل 
�لفكرية  �أعمالها  باأحدث  �لأخرية، 
�لعامل..  »هذ�  �لتايل:  �لعنو�ن  حتت 

�ل�صجاع.. �جلديد«.
كقارئني،  �أذهاننا  �إىل  يتبادر  �أن  وقبل 
عا�صفة �لكو�بي�س �لتي �صبق و�أطلقتها 
�أ�صلفنا-  �لدو�س هك�صلي -كما  رو�ية 
موؤلفة  �أن  �إل  عقود،   8 من  �أكرث  منذ 
كتابنا تبادر �إىل عنو�ن فرعي يت�صدر 
وي�صم  �لكتاب،  هذ�  غالف  بدوره 
وجه  على  هي  ثالث  دول  �أ�صماء 
و�لوليات  �ل�صني..  �لهند..  �لتحديد: 

�ملتحدة �لأمريكية.
�أن  �إىل  للقارئ  تومئ  هنا   و�لإ�صارة 
�أمناط  من  منطاً  ي�صتخدم  �لكتاب 
�أبعاد  وحتليل  �ل�صيا�صي  �لجتهاد 
لآفاق  ت�صّور  ر�صم  يف  �أماًل  �حلا�رض 
�مل�صتقبل، خا�صة و�أن موؤلفتنا ت�صدر 
�لعمل  جمال  يف  طويلة  خربة  عن 
�لوليات  يف  و�لدبلوما�صي  �ل�صيا�صي 
يف  م�صاركتها  عن  ف�صاًل  �ملتحدة، 
مع  رفيعة  ��صت�صارية  موؤ�ص�صة  �إن�صاء 

عدد مرموق من �صا�صة �أمريكا، وعلى 
ر�أ�صهم كل من كوندوليز� ر�ي�س وزيرة 
غيت�س  وروبرت  �ل�صابقة،  �خلارجية 

وزير �لدفاع �ل�صابق.
 وياأتي �لكتاب ليعيد �إىل ذ�كرتنا كتاباً 
عام  يف  �إ�صد�ره  �إىل  �صبق  �آخر  مهماً 
�أ�صل  من  �لأمريكي،  �لكاتب   2008
�لعنو�ن  حتت  زكريا  فريد  هندي، 
�لتايل: »عامل ما بعد �أمريكا«. وير�صم 
�مل�صتقبل  �أبعاد عامل  كتابه  زكريا يف 
حماور  �أ�صا�س  على  قائماً  ير�ه  �لذي 
بعدها  ومن  �أمريكا..  هي  ثالثة، 
�لهند  ثم  مناف�صاً(..  )غرمياً  �ل�صني 

)�صديقاً حليفاً(.
نقا�صاته  �لكتاب  هذ�  موؤلفة   ت�صتهل 
)بعد   2030 عام  بحلول  �أنه  باإي�صاح 
ن�صبة 40  �لآن(، �صتعي�س  12 �صنة من 
�لطبقات  �إىل  ينتمون  ممن  �ملائة  يف 
كل  �لعامل، يف  م�صتوى  على  �لو�صطى 
�صيكفل  ما  وهو  و�لهند،  �ل�صني  من 
ل  قدر�ً  �أي�صاً،  �ملوؤلفة  توؤكد  كما  ــ 
لكل  و�لتاأثري  �لقدرة  من  به  ي�صتهان 
من �لبلدين �ملذكورين.. ل �صيما و�أن 
�لطبقات  �أفر�د  من  �ملقارنة  �لن�صبة 
و�أوروبا،  �أمريكا  يف  نف�صها،  �لو�صطى 
ل  فقط  �ملائة  يف   20 على  تزيد  لن 

غري.
�أن  �إىل  �لكتاب  موؤلفة  تعمد  وبعدها، 
�ل�ِصْعر  هذ�  من  يقال-  كما  ــ  تزيدنا 

�آخر  بيتاً  �ملتنبئة،  ب�صيغته  �ل�صيا�صي 
�إن تلك �لأ�صقاع  ت�صيف فيه ما يلي: 
�آ�صيا،  �صاحات  من  �لهندية  �ل�صينية- 
لن تقت�رض على مناف�صة �أمريكا و�أوروبا 
يف جمالت �إنتاج �ل�صلع - �ل�صتهالكية 
وما يف حكمها. بل �ملناف�صة �ملرتقبة 
�صتمتد �إىل جمالت �لطاقة و�ملو�رد 

�لأ�صا�صية.
وتوؤكد موؤلفة �لكتاب هنا �أنه ل �صبيل 
ما  ب�صاأن  بحوث  �أي  �أو  حو�ر  �أي  �إىل 
ي�صغل عاملنا من م�صاكل وق�صايا يف 
عن  ف�صاًل  �لقريب،  �مل�صتقبل  حّيز 
�لتما�س حلول لها، �إل مب�صاركة لزمة 

من جانب �ل�صني و�لهند.
مقولت  تخل�س  ذ�ته،  �ل�صياق   ويف 
�إيجازها  ميكن  حم�صلة  �إىل  كتابنا 

برتكيز �صديد فيما يلي:
يف  �ل�صالم  �لتما�س  �إىل  �صبيل  ل 
بالعمل  �إل  و�أوروبا(،  )�أمريكا  �لد�خل 
من  حاٍل  يف  �آ�صيا  قارة  �إبقاء  على 
�ل�صالم.  و��صتتباب  �لأحو�ل  ��صتقر�ر 
وهو �أمر لي�س بال�صهل �أو �ملي�صور يف 

كل حال.
ف�صول  جتيب  ما  ح�صب  ــ  و�ل�صبب 
�لكتاب- يتمثل يف ما هو حا�صل من 
�أمناط �ل�صلوك �لتي درجت عليها كل 
من �ل�صني و�لهند يف �لآونة �لأخرية، 
�لد�ئب،  بالتو�صع  يتعلق  ما  وخا�صة 
بكني  جانب  من  مت�صارع،  وباإيقاع 

�لع�صكرية،  قدر�تهما  يف  ونيودلهي 
ت�رضح  كما  ــ  �آ�صيا  قارة  �أن  ولدرجة 
جمموعها  يف  قامت  �ملوؤلفة- 
با�صتري�د ن�صف �ملجموع �لعاملي من 
�لقليلة  �ل�صنو�ت  مد�ر  على  �لأ�صلحة 
�لتحليالت،  هذه  �صوء  يف  �ملا�صية. 
تعمد موؤلفة �لكتاب �إىل ر�صم م�صارين 
ح حماور كل منهما عرب �لف�صول  تو�صّ
�لأفكار  قو�م  ت�صكل  �لتي  �لـ12 
�لكتاب.  �صفحات  على  �ملطروحة 
�لع�صكري  و�لتوّجه  �خل�صومة  م�صار 
�لأول  �مل�صار  ويو�صف  �ملعادي  • 
و�لتوّجه  �خل�صومة  م�صار  باأنه 
موؤلفتنا  وترى  �ملعادي،  �لع�صكري 
باردة  �إىل حرب  يف�صي  باأن  كفيل  �أنه 
جديدة، بكل ما يرتبط بها من مغارم 
عندما  وخا�صة  ومعوقات،  وخماطر 
تندلع »هذه �حلرب �لباردة بني �أمريكا 
و�ل�صني، فيما تدفع �أمريكا �إىل توثيق 
�لهندي من هذه  حتالفها مع �جلانب 

�ملعادلة«. �صفة »�لتعاوين«
عليه  فت�صفي  �لثاين  �مل�صار  و�أما   •
حمور  وهو  »�لتعاوين«،  �صفة  �ملوؤلفة 
يقوم على �أ�ص�س بديهية، ومنها مثاًل: 
باأن  �ل�صلة  ذ�ت  �لأطر�ف  �عرت�ف 
لها م�صالح خمتلفة ميكن �أن تت�صادم 
يفر�س  ما  وهو  تت�صارع،  ورمبا 
�إىل  تعمد  �أن  نف�صها،  �لأطر�ف  على 
»لنا  يكفل  مبا  �ل�رض�عات  هذه  �إد�رة 

�أي�صاً«  ولأبنائهم  بعدنا  من  ولأبنائنا 
�صبل �ل�صالم �ملخّيم و�لهو�ء �لنظيف 
حال،  كل  ويف  �لزدهار.  و�إمكانيات 
�أهمية  �إىل  �لكتاب  موؤلفة  تخل�س 
�لتاأكيد على ثنائية �لتعامل ــ يف وقت 
يف  �ملحوريني  �لطرفني  مع  و�حد، 
ومبعنى  و�لهند،  �ل�صني  �آ�صيا:  قارة 
�أل يكون يف توثيق �لعالقة مع طرف 

منهما، جتاهل �لطرف �لآخر.
وتوثيق  تعميق  ذلك  يف   وي�صتوي 
�أو��رض �لتعاون، وخا�صة يف �ملجالني 
ما  بقدر  و�لقت�صادي،  �لع�صكري 
معاودة  على  �لعمل  �أي�صاً  ي�صتوي 

�لأر�صيات  عن  �ملتو��صل  �لبحث 
بني  جتمع  �أن  ميكن  �لتي  �مل�صرتكة 
لتحقيق  ترقباً  �لثالثة،  �لبلد�ن  هذه 
�لأمل �لذي تن�صده موؤلفة هذ� �لكتاب، 
من  له  حت�صّ �أن  ��صتطاعت  ما  بحكم 
جمال  يف  وميد�نية  فكرية  خربة 
�لدولية،  و�لعالقات  �لدبلوما�صية 
�لذي  �ملعنى  جت�صيد  �إىل  و�صولً 
ومناق�صته  وطرحه  بحثه  يف  جهدت 
عرب ف�صول كتابها، وهو �ملعنى �لذي 
ما برحت تومئ �إليه �لعبارة �ملحورية 
�لكتاب  طروحات  عليها  تدور  �لتي 

وهو: نحو عامل جديد.. و�صجاع.

الباحث الرتكي اأحمد مراد اأوزيل :

 »اأدبنا ال يزال جمهوال لدى العرب«
 

دعا �لباحث و�ل�صاعر �لرتكي �أحمد مر�د �أوزيل �لعامل �لعربي �إىل �لنفتاح على �لأدب و�لثقافة �لرتكية، م�صري� �إىل �أن بالده 
تتمتع مبخزون �أدبي ز�خر ل يز�ل جمهول يف �لعامل �لعربي.

جاء ذلك يف ندوة نظمها �ملركز �لثقايف �لرتكي »يون�س �إمره« باملعر�س �لدويل للكتاب يف مدينة �لد�ر �لبي�صاء م�صاء �لأحد، 
حتت عنو�ن »�حلركة �ملعا�رضة و�حلديثة يف �لأدب �لرتكي«.

وقال �أوزيل -وهو رئي�س حترير جريدة »نهاية« وحما�رض يف جامعة �بن خلدون باإ�صطنبول- �إن »هناك �لعديد من �لكتابات 
�لرتكية �لتي ت�صتحق �لرتجمة للعربية، وكثري من �لأعمال �لرتكية ميكن �أن تبهر �لعرب يف حال ترجمتها«.

و�أ�صاف �أن »حركة �لرتجمة من �للغة �لرتكية �إىل �لعربية متو��صعة جد� باملقارنة مع �لرتجمة من �لعربية �إىل �لرتكية«.
ودعا �ملثقفني و�ملهتمني بالأدب و�لثقافة �إىل �لتعرف على »�ملخزون �لأدبي �لرتكي �لز�خر«، وتابع »يف تركيا تيار �أدبي وثقايف 

قوي وموؤثر، �إل �أنه لالأ�صف جمهول يف �لعامل �لعربي«.
�لأدب �لرتكي

و�أو�صح �أن �ملكتبة �لرتكية تزخر باآلف �ملوؤلفات �لعربية �ملرتجمة للرتكية، ككتب �بن خلدون وطه عبد �لرحمن )�لفلي�صوف 
و�ملفكر �ملغربي( و�لطاهر بنجلون )مغربي يكتب بالفرن�صية( وغريهم.

و�أرجع �أوزيل �صبب تو��صع حركة �لرتجمة من �لرتكية للعربية �إىل »�أن �أغلب دور �لن�رض �ملوؤثرة يف �لعامل �لعربي و�لعامل عموما ل 
ترغب يف ترجمة �لكتابات �لرتكية �لتي ل تتنا�صب يف �أغلبها مع توجهاتها و�أفكارها«.

من جهته، قال �أن�صار فر�ت رئي�س مركز »يون�س �إمره« بالرباط �إن هذه �ملحا�رضة »تاأتي من �أجل تعريف مرتادي �ملعر�س �لدويل 
للكتاب بالأدب �لرتكي«.

و�أ�صاف فر�ت �أن »�ملركز �لثقايف �لرتكي يف �ملغرب يبذل جهود� كبرية يف �صبيل ن�رض �للغة �لرتكية باملغرب وت�صجيع �لنفتاح على 
�لأدب و�لثقافة �لرتكية«.

و�نطلق �ملعر�س يف 8 فيفري �جلاري، ومن �ملقرر ��صتمر�ره حتى 18 من �ل�صهر نف�صه.
وكالت

»جائزة حممد 
بن را�شد للغة 

العربية« تتلقى 
963 طلبًا

عقدت جلنة �لفرز جلائزة حممد 
�جتماعاً  �لعربية  للغة  ر��صد  بن 
وذلك  بلو«،  »ر�دي�صون  بفندق 
لتقييم طلبات �مل�صاركة يف �لدورة 
�حلالية للجائزة و�لتي بلغ عددها 
963 طلباً م�صتكماًل 100 %، للبدء 
وهي  �لتالية،  �ملرحلة  يف  لحقاً 
يف  �جلائزة  وتندرج  �لتحكيم، 
�أطلقها  �لتي  �ملبادر�ت  نطاق 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 
لتعزيز  �هلل،  رعاه  دبي،  حاكم 

مكانة �للغة �لعربية، و�لعمل على 
�حلياة  يف  بها  و�لتعامل  ن�رضها، 
�صبل  كافة  وتي�صري  �ليومية، 
�لدعم  وتقدمي  وتعليمها،  تعلمها 

للم�صاهمني يف نه�صتها.
خالل  �حل�صور  بني  من  وكان 
�لأمني  �لبدور،  بالل  �لجتماع 
ر��صد  بن  حممد  جلائزة  �لعام 
�للوز،  وحممد  �لعربية،  للغة 
�ملعريف  �لتبادل  ق�صم  رئي�س 
ببلدية  و�لإبد�ع  �ملعرفة  باإد�رة 

دبي.
دور  تعزيز  يف  �جلائزة  وت�صاهم 

�لدعم  �لإمار�ت كدولة تقدم كل 
وتهتم  �لعربية،  للغة  �ملتميز 
يتميزون  �لذين  جميع  بتكرمي 
يف تطوير �للغة �لعربية �صو�ًء يف 
و�لإعالمية  �لتعليمية  �ملجالت 
و�لتكنولوجية جمالت �ملحافظة 

على �لرت�ث �لعربي.
�مل�صجلة  �لطلبات  عدد  وبلغ 
طلباً   963 بينها  من  طلباً،   1926
كما   ،%100 بن�صبة  م�صتكماًل 
و�ملوؤ�ص�صات  �لأفر�د  عدد  بلغ 
ومت   ،1617 �مل�صجلة  و�لفرق 
على  �مل�صتكملة  �لطلبات  توزيع 

حماور �جلائزة.
�لكتاب  يف  عفيفي  �أحمد  يتناول 
�أ�رض�ر�ً عديدة تخ�س جنوم �لفن 
قرن،  ربع  مد�ر  على  م�رض،  يف 
تن�رض للمرة �لأوىل، وي�رضدها يف 
بينها،  ومن  �صائق.  قالب حكائي 
�لتي  و�حلكايات  �لق�صايا  تلك 
�صادية،  �لر�حلة  �لفنانة  مت�س 
حيث �أغ�صبتها كثري�ً، و�أي�صاً: رد 
حافظ  عبد�حلليم  �لر�حل  فعل 
�نطباع �جلمهور عن  قر�أ  عندما 
كما  �لفنجان«.  »قارئة  �أغنيته 
�لنظرة  طبيعة  �لكتاب  ير�صد 

�صالح  قبل  من  و�لقلقة  �لغريبة 
�لر�حل  �لزعيم  نحو  جاهني 

جمال عبد�لنا�رض.
هذ�  كتابه  يف  عفيفي  ويقول 
»حكايات  عنو�ن  يحمل  �لذي 
ناق�صة حتة«: �رضبت �ل�صاي على 
�لطيب،  عاطف  مع  �لر�صيف 
يف  �مللوخية  �صباح  يل  وقدمت 
يون�س  �إ�صعاد  وقررت  بيتها، 
بعد  بالب�صل  �لطعمية  تاأكل  �أن 
يو�صف  و�أخربين  �ن�رض�يف! 

�إدري�س �أنه ي�صتحق نوبل.
وكالة اأنباء ال�شعر
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القائد  العام جمال �ساذيل يك�سف يف منتدى "الو�سط "

500 مندوبا يف امل�ؤمتر ال�شابع  لقدماء الك�شافة 
ك�سف القائد جمال �ساذيل و رئي�س اللجنة الوطنية لتح�سري املوؤمتر الك�سفي ال�سابع لقدماء الك�سافة الإ�سالمية اجلزائرية وم�سوؤول جهة اجلنوب ال�سرقي  خالل 

حلوله �سيفا مبنتدى »الو�سط« اأنه �سيتم اإقامة هذا املوؤمتر من الفرتة املمتدة من 21 اإىل 23 فيفري بزرالدة باجلزائر العا�سمة ، حيث �سيعرف هذا املوؤمتر م�ساركة 500 مندوبا 
ك�سفيا  حتت �سعار »الوفاء لر�سالة ال�سهيد »  حيث اخرتنا هذه الطبعة كتكرمي لروح املجاهد ال�سيخ بوعمران رئي�س املجل�س الإ�سالمي الأعلى والرئي�س ال�سريف جلمعيتنا والذي 

يعد من بني موؤ�س�سي احلركة الك�سفية يف اجلزائر.

حكيم مالك
�شاذيل فيما  قال  ال�شياق  ذات  ويف 
امل�ؤمتر  لهذا  التح�شري  يخ�ص 
ال�شابع  باأنه دام ح�ايل 8 اأ�شهر كاملة 
وجاء عن طريق تزكية اللجنة ال�طنية 
دي�شمرب  امل�ؤمتر  يف  لتح�شري 
امل�ؤمتر  لهذا  دورة  اآخر   2016
ال�طني  واملتك�نة من 12 فرد حيث 
اللجنة  املكلفة  هذه  ا�شتغلت  اأنها 
املتك�نة  امل�ؤمتر  لهذا  بالتح�شري 
خمتلف  من  اإطارات  عدة  من 

كاملة  �شنة  اجلزائرية  مدة  ال�اليات 
وبل�رنا  لقاء   12 خالله  من  وعقدت 
املنظمة  ا�شرتاتيجية  خالله  من 
على  �شتنظم  التي  القادمة  للمرحلة 
 9 من  تتك�ن  والتي  �شن�ات   5 مدى 
املجتمع  تنمية  خدمة  ت�شم  بن�د 
لق�شم  الن�ش�ي  والتك�شيف  واالأطفال 
النظر  فيما  اإعادة  مع  املر�شدات 
حني  يف  االأ�شا�شي  القان�ن  يخ�ص 
قد يعرف بع�ص التعديالت م�شتقبال 
حتقيق  هدفنا  على  نعمل  اأننا  كما 
العمل  يف غر�ص  االأ�شا�شي  واملتمثل 

املنخرطني  اأطفالنا  لدى  املمنهج 
يف  جمعية قدماء الك�شافة االإ�شالمية 
حماولة  ملطابقة  يف  اجلزائرية 
والعربية  الدولية  الك�شفية  املنظ�مة 
ذات  اأو�شح  املناهج   .  فيما  يف 
املتحدث اأن جمعية قدماء الك�شافة 
قامت  اجلزائرية  قد  االإ�شالمية 
االأوراق  ال�شابع  اللقاء  يف  باإر�شال 
وبالتايل  الك�شفية  االأف�اج  لقاعدة 
م�ؤمتراتنا  ال�الئية  عقدنا  فلقد 
االإ�شالمية  الك�شافة  قدماء  جلمعية 
والية  ح�ايل  38  يف  اجلزائرية 

باإدماج  قمنا  اأننا  حيث  جزائرية 
بع�شها  ال�اليات  القريبة  مع  بع�ص 
البع�ص،  وعقدنا 4 م�ؤمترات جه�ية 
يف  ال�رشقي  اجلن�ب  من  كل  �شملت 
م�ؤمترنا  عقدنا  ال�رشق  ويف  ورقلة 
احت�شنت  فيما   ، �شطيف  ب�الية 
جهة  ال��شط  ،  لتمثيل  البليدة  والية 
كما اأننا  قمنا باإدماج واليات اجلن�ب 
ب�شار  من  كل  يف  املتمثلة  الغربي 
والغرب  وغليزان  والنعامة  والبي�ص 
والية  امل�ؤمتر  هذا  يف  لتمثلهم 

وهران .

م�سطفى �سعدون يك�سف للو�سط

جمعية قدماء الك�شافة الإ�شالمية لي�شت نف�شها جمعية الك�شافة الإ�شالمية
.      م�سطفى �سعدون: تن�سيقنا قاعدي مع باقي اجلمعيات الك�سفية اما على م�ستوى القيادة فكل يعمل وفق اأجندته اخلا�سة

.     جمال �ساديل: ن�سعى اإىلتاأ�سي�س كونفيدرالية جتمع اجلمعيات الك�سفية يف اجلزائر.

عرف م�ش�ؤول االإعالم  باجلمعية 
منري  االإ�شالمية  الك�شافة  قدماء 
منتدى  لدى  بح�ش�ره  عربية  
جمعية  باأنها   اأم�ص  ال��شط 
تط�عي، غري  ترب�ي،  طابع  ذات 
الطفل،  اجلميع:  تظم  �شيا�شية، 
اجلن�شني  ومن  العميد،  ال�شاب، 
حم�ص  ك�شفي  ن�شاطها  جمال 
العاملي  الك�شفي  القان�ن  ح�شب 
البدين،  الروحي،  امل�شت�ى  على 

و  املدين  الرتفيهي،  الثقايف، 
اأ�شاف قائال  اإن مك�نات اجلمعية 
اجلزائر،  يف  ن�عها  من  فريدة 
بداخلها  االأجيال  فا�شتمرارية 
�شمحت يت�اجد، جنبا اإىل جنب، 
ال�شبل  ذو �شبع �شن�ات مع العميد 
يف   مت�اجدين   1921 يف  امل�ل�د 
ك�شفي  350ف�ج  ت�شم  والية   40
على امل�شت�ى ال�طني.  و ك�شف« 
ن�شاطات  »ح�شيلة  عربية  منري 

اأنها  قال  التي  ال�شابقة  العهدة 
ج�انب  عدة  على  متفرقة  كانت 
االجتماعي  اجلانب  فهنالك 
املجتمع  خدمة  اإىل  تهدف  التي 
الن�شاطات  خالل  من  �ش�اء 
رم�شان  يف  اأقيمت  التي  اخلريية 
ل�شالح  االألب�شة  جمع  اأواالعياد 
الدخ�ل  اأيام  كذلك  و  املع�زين 
على  االأدوات  ت�زيع  و  املدر�شي 
اأما  املحتاجة  العائالت  تالميذ 

فهنالك  االجتماعي  اجلانب 
العديد من الندوات التي انعقدت 
اخلارج  من  خرباء  بجلب  قمنا  و 
باالإ�شافة  اإلقائهم حما�رشات   و 
ذلك  و  التاريخي  اجلانب  اإىل 
بالك�شافة   خا�شة  اإ�شدارات  عرب 
كتيبات حتكي عن التاريخ الك�شفي 
الذاكرة  قافلة  على  باالإ�شافة 
ق�افل  عن  عبارة  كانت  التي 
الك�شافة  واإطارات  �شباب   ت�شم 

التاريخية   االأماكن  اأخذهم  و 
الثقايف  اجلانب  اأما  مبا�رشة 
فكانت هنالك عدة ن�شاطات من 
بينها االأوملبياد الك�شفي الذي ه� 
عبارة عن م�شابقات ك�شفية تقام 
على  ثم  ال�اليات  م�شت�ى  على 
حتدث  كما  ال�طني  امل�شت�ى 
و  الدينية  امل�ا�شم  اإحياء  عن 
الك�شفية  االأعياد  و  ال�طنية 
تقاليد  من  تقليد  تعترب   التي 

الك�شافة كما تطرق اإىل امل�رشوع 
الكبريالذي كان تن�شيط املناطق 
ت�شم  ق�افل  عرب  احلدودية  
برنامج  واإقامة  الك�شافة  اإطارات 
ال�اقعة يف  النائية و  البلديات  يف 
اأف�اج  اأ�ش�شنا  و  احلدود  اأق�شي 
ك�شفية هناك وهذا امل�رشوع كان 
عدة  و  االأول  ال�زير  رعاية  حتت 

قطاعات حك�مية .
ف.ن�سرين

الرئي�ص  �شعدون  م�شطفى  اأو�شح 
الك�شافة  قدماء  جلمعية  العام 
»ال��شط«  منتدى  يف  االإ�شالمية 
بان جمعية قدماء الك�شافة لي�شت 
الك�شافة  جمعية  نف�شها  هي 
االإ�شالمية، حيث اأو�شح املتحدث 
باأن جمعية قدماء الك�شافة جمعية 
اإىل  ن�شاطها  جدور  تع�د  عريقة 
حقبة الث�رة التحريرية اأين �شاهم 
اجلمعية   ومنا�شالت  منا�شل� 
اأثناء  قبل،  ج�شيمة  م�شاهمة 
 ، التحريرية  الث�رة  نهاية  وبعد 
ه�  ن�فمرب1989   05 تاريخ  واأن 
تاريخ االعتماد الذي اأعطته وزارة 

ن�شاط  عن  اأما  للجمعية  الداخلية 
منا�شليها فيع�د اإىل فرتات بعيدة 

من ذلك بكثري.
اأن  اإىل  املتحدث  وا�شاف  هذا 
جمعية قدماء الك�شافة االإ�شالمية 
م�ؤمتر  يف  مهري  املرح�م  اإلتقة 
مت  والذي   1996 املنعقد  امليعاد 
فيه طرح ق�شية اإبعاد اجلمعية عن 
جهة  اأي  اإىل  االنتماء  او  الت�شي�ص 

�شيا�شية معينة.
الفقيد  قبله  الذي  املطلب  وه� 
ال  الي�م  غاية  واإىل  به،  ورحب 
تزال اجلمعيةحمافظة على العهد 
ن�شاطها  مركزتا  وا�شتقالليتها، 

الأجيال  الرتب�ي  التك�ين  على 
امل�شتقبل،

جمعية  ن�شاط  بخ�ش��ص  اأما 
اأكد  فقدا  االإ�شالمية  الك�شافة 
ك�شفي  فرع  باأنها  املتحدث 
م�شتقل بذاته تعمل جمعية قدماء 
على  معه  التن�شيق  على  الك�شافة 
تعلق  فيما  القاعدي  امل�شت�ى 
مب�شائل التك�ين والتاأطري اأما على 
م�شت�ى القيادة فكل جمعية تعمل 
اخلا�شة  اأهدافها  حتقيق  على 

املربجمة.
ويف ذات ال�شياق اأكد جمال �شاديل 
للم�ؤمتر  التح�شري  جلنة  رئي�ص 

الك�شافة  قدماء  جلمعية  ال�طني 
اجلمعية  باأن  اأكد  فقد  االإ�شالمية 
اجلمع�ي  التعدد  فكرة  ت�شجيع 
الك�شفي على غرار ما ه� حا�شل 
تنظر  واأنها  العامل،  دول  اأغلب  يف 
ج�ا  يخلق  اإيجابي  منظ�ر  من  له 
داخل  فعال  تفاعليا  تناف�شيا 
من  العمل  اإىل  م�شريا  املجتمع، 
تظم  ك�نفيدرالية  ت�شكيل  اأجل 
يف  الك�شفية  اجلمعيات  كافة 
�شاأنه  من  الذي  االأمر  اجلزائر 
لفاعلية  كبرية  اإ�شافة  يقدم  اأن 

الن�شاط الك�شفي يف البالد.
يحي عواق.

القائد العام لقدامى الك�سافة  الإ�سالمية، م�سطفى �سعدون:

م�شي�شا" تنظيما  "ل�شنا 
�شدد القائد العام لقدامى الك�شافة 
التنظيم  ال  اأن  على  االإ�شالمية، 
ال�شخ�ص  الت�جه  يف  يتدخل 
الأي منا�شل يف �شف�فه،  ال�شيا�شي 
فتح  القيادة  ه�  ذلك  يرتجم  وما 
اأب�اب اجلمعية اأمام كل املنا�شلني 
باجلزائر،  ال�شيا�شية  االأحزاب  يف 
يف حني اأو�شح »م�شطفى �شعدون« 
يقم  ومل  متحزبا  لي�ص  التنظيم  اأن 
يف  �شيا�شي  حزب  اأي  بتدعيم 

اأو  الت�رشيعيات  يف  �ش�اء  اجلزائر 
املحليات. واأكد ذات املتحدث ملا 
»ال��شط«  منتدى  على  �شيفا  حل 
القدامى  جمعية  باأن  اأم�ص،  ي�م 
حت�شلت  التي  االإ�شالمية  الك�شافة 
الداخلية  قبل  من  اعتمادها  على 
باأ�شب�ع  االإ�شالمية  الك�شافة  قبل 
واحد �شنة 1998، فيها منا�شلني من 
الن�شطة يف  ال�شيا�شية  كل االأطياف 
يتدخل  ال  التنظيم  لك�ن  اجلزائر، 

ال�شيا�شي  ال�شخ�شي  الت�جه  يف 
للمنا�شلني املن�ش�يني حتت مظلته، 
عدد  عن  املتحدث  ذات  واأف�شح 
جنح�ا  الذين  املحليني  املنتخبني 
ينا�شل�ن  والذين  املحليات  يف 
منهم   65 ي�جد  حيث  التنظيم،  يف 
املجال�ص  يف  و110  البلديات  يف 
على  ج�ابه  ويف  ال�الئية،  ال�شعبية 
بتدعيم  املتعلق  »ال��شط«  �ش�ؤال 
حزب  الأي  الك�شفي  التنظيم 

�شيا�شي، نفى من خالله هذا االأمر 
�شد  الك�شافة  قدامى  اأن  واأكد 
تعدديتها  ومع  اجلمعيات  ت�شيي�ص 
اجلمع�ي  العمل  حت�شني  اأجل  من 
لفائدة اجلزائر واجلزائريني ب�شكل 

عام.
التي يق�م  الن�شاطات  وفيما يخ�ص 
بها التنظيم على امل�شت�ى ال�طني، 
�شيف  اأكد  تدعيمه،  وماهية 
املنتدى باأن الن�شاطات الثقافية يتم 

تدعيمها عن طريق عقد ال�رشاكات 
الدولة،  يف  القطاعات  خمتلف  مع 
فاإنها  �شعدون  ح�شب  اخلريية  اأما 
امل�اطنني  دعم  على  ترتكز 
الك�شافة  قدامى  جمعية  ملنا�شلي 
الكبري  بالدور  من�ها  االإ�شالمية، 
اإجناح  اأجل  من  به  قام�ا  الذي 
الت�شامنية  الن�شاطات  من  العديد 
رم�شان  �شهر  يف  خا�شة  واخلريية 
اإ�شرتاتيجية  وح�ل  املبارك، 

الديني  الفكر  حماربة  يف  اجلمعية 
الدخيل على اجلزائر، اأكد �شعدون 
على  عمل  ما  دائما  التنظيم  اأن 
�رشح املرجعية الدينية يف اجلزائر، 
االأخرية  ملا  الفرتة  خالل  خا�شة 
ن�شاط  خلق  على  القيادة  عمدت 
التنظيمات  امل�شت�ى  على  جديد 
يف  واملتمثل  باجلزائر،  الك�شفية 

تن�شيط املناطق احلدودية.
علي عزازقة

م�سطفى �سعدون  يوؤكد يف فوروم " الو�سط"

تعاون عالقات  فتح  على  ""نعمل 
 ك�شفية مع العامل "

اأكد م�شطفى �شعدون القائد العام 
جلمعية قدماء الك�شافة االإ�شالمية 
 « »ال��شط  ف�روم  يف  اجلزائرية 
الك�شفي  االنفتاح  على  نعمل  اأننا 
تعزيز  خالل  من  وهذا  العامل  مع 
ودوليا  ومغاربيا  العالقات عربيا 
قن�ات  فتح  طريق  عن  وهذا 
م�شتقبلية يف اإطار التعاون الك�شفي 
من  وهذا  الدويل  امل�شت�ى  على 
بني  تعاون  اتفاقيات  ت�قيع  خالل 
االإ�شالمية  الك�شافة  جمعية قدماء 

اجلزائرية مع عدة دول اأخرى .
على  ال�ش�ء  �شعدون  �شلط  كما 
بع�ص امل�شاركات العربية  املميزة 
جلمعية قدماء الك�شافة االإ�شالمية 
اجلزائرية التي �شاركت يف العديد 
من امل�ؤمترات وامللتقيات العربية 

وبالتايل فلقد �شجلت العام املا�شي 
املر�شدات التابعة للك�شفية الن�ش�ية 
التك�ين  م�شاركتها  يف  جلمعيتنا 
يف  م�شاركتنا  اإىل  اإ�شافة  مب�رش 
امل�ؤمتر العربي للمر�شدات العربية 
وزارة  قامت  حيث   ، قطر  يف 
ال�شباب والريا�شة باختيار جمعيتنا 
ال�شباب  م�ؤمتر  لتمثيل اجلزائر يف 
مثلنا  حيث   بالبحرين  العرب 
هذا  يف  كا�شفا  ايل�ل ،  فيه  اأني�ص 
ال�شدد عن ن�شاطات بع�ص االأف�اج 
االأخرى مثل ف�ج امل�شعل بحا�شي 
قام�ا  مبخيم  م�شع�د  الذين 
اإىل  اإ�شافة  ك�شفي  مباليزيا 
ت�ن�ص  من  يف  كل  اأخرى  خميمات 

واالأردن .
حكيم مالك

م�سوؤول الإعالم  باجلمعية قدماء الك�سافة الإ�سالمية

هذه ح�شيلة العهدة ال�شابقة 
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»اخرتاق طبي« قد ي�صع حدا لأمرا�ض الكلى
متكن علماء من اإمناء اأن�شجة كلى ب�شرية يف املخترب قادرة على اإنتاج البول، للمرة الأوىل على الإطالق وا�شتخدم العلماء اخلاليا اجلذعية لإن�شاء 

الكلى امل�شغرة التي ُزرعت يف الفئران، مع اإجراء اختبارات تك�شف اأنها كانت قادرة على ت�شفية واإفراغ الف�شالت. ومن املتوقع اأن تتيح الدرا�شة 
اإمكانية عالج اأمرا�ض الكلى، با�شتخدام الهياكل اجلديدة، بالإ�شافة اإىل تقدمي فهم اأف�شل لعدد من احلالت املر�شية.

الذي  الطبي  االخرتاق  ويعد 
�سو  االأ�ستاذان،  عليه  اأ�رشف 
من  وولف،  واأدريان  كيمرب، 
خطوة  مان�س�سرت،  جامعة 
رئي�سية يف عملية تكوين الكلى 
الن�سطة القابلة للزراعة، عرب 
املري�ض  اأن�سجة  من  اإمنائها 

نف�سه.
ومت اإن�ساء كبيبات الكلى، وهي 
الدموية  ال�سعريات  �سبكة من 
الوحدة  مقدمة  يف  الواقعة 
االأنبوبية الكلوية، من اخلاليا 
مت  التي  الب�رشية،  اجلذعية 
حيث  املخترب،  يف  اإمناوؤها 
احلاوية  باملغذيات  ُزودت 
تطوير  تعزيز  جزيئات  على 
هالم  مع  وُدجمت  الكلى، 
ال�سام  الن�سيج  مثابة  يعمل 
ُحقنت  ثم  ومن  الطبيعي، 

حتت جلد الفئران.
فح�ض  ك�سف  اأ�سهر،   3 وبعد 
االأن�سجة اأن النيفرون )الوحدة 
الهيكلية والوظيفية املجهرية 
ومنا.  ت�سكل  قد  للكلية(، 
الهياكل  وظائف  والختبار 
الفريق  ا�ستخدم  اجلديدة، 
مركب ديك�سرتان، وهو بروتني 
طبيا  امل�ستخدم  الفلور�سنت 
ويطلق  للتخرث،  كم�ساد 
الرت�سيح  ا�سم  العملية  على 
مركب  العلماء  وتتبع  الكبيبي 
جانب  اإىل  الديك�سرتان 
الهياكل  اأنابيب  يف  حتديده 
الربوفي�سور  وقال  اجلديدة، 
اأن  اإثبات  من  »متكنا  كيمرب: 
كخاليا  تعمل  الهياكل  هذه 
الكلى عن طريق ت�سفية الدم 
الرغم من  البول، على  واإنتاج 

بن�سبة  ن�ستطيع اجلزم  اأننا ال 
جناحها حاليا«.

اجلديدة  الهياكل  وحتتوي 
املكونة  االأجزاء  معظم  على 
مبا  االإن�سان،  نيفرون  من 
القريبة  االأنابيب  ذلك  يف 
بومان  وكب�سولة  والبعيدة، 
ومع  هنلي  والتواء  )الكبيبات( 
امل�سغرة  الكلى  تفتقر  ذلك، 
يعمل  لذا  الكبري،  لل�رشيان 
لو�سع  اجلراحني  مع  العلماء 
اإي�سال  بهدف  ال�رشيان،  هذا 
الكلى  اإىل  الدم  من  املزيد 

اجلديدة.
ونُ�رشت الدرا�سة املمولة من 
 Medical Research قبل 
 Council and Kidney
Research UK، يف تقارير 

جملة اخللية اجلذعية.

  ي�ستعمل البقدون�ض لعالج التهابات 
ح�سى  ولعالج  البولّية،  امل�سالك 
على  يحتوي  وهو  واملثانة،  الكلى 
ولذلك  البول،  اإدرار  حُتّفز  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

اأُجريت  التي  الّدرا�سات  وجدت   
قدرة  الّتجارب  حيوانات  على 
�سّكر  حت�سني  على  للبقدون�ض 
وخف�ض  ال�سّكري،  حاالت  يف  الّدم 
ترافقه،  التي  التاأك�سدّية  االأ�رشار 
اإحدى  ويف  الكبد،  �ُسمّية  فيها  مبا 
الّدرا�سات التي اأُجريت على جرذان 
ال�سّكري  امل�سابة مبر�ض  الّتجارب 
وجد  بال�سرتيبتوزوتو�سني،  ز  امُلحَفّ

واقياً  اأثراً  البقدون�ض  مل�ستخل�ض 
لدواء خاف�ض  ُماثاًل  الكبد  خلاليا 

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

ت�سفيته،  بعد  بعدها  يُ�رشب  ثّم 
ح�سب  بارداً  اأو  �ساخناً  يُ�رشب  وقد 

الرغبة
�سعراٍت  على  البقدون�ض  يحتوي 
مرتني  �رشبه  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 
 يعمُل البقدون�ض جنباً اإىل جنب مع 
الريا�سة واحلمية الغذائية لتخفيف 
منها،  اأي  اإهمال  ميكن  وال  الوزن، 
على  فقط  االعتماد  عدم  ويجب 

�رشب البقدون�ض باإنزال الوزن.

مر�ض  ب�سبب  الوفيات  تزداد 
وذلك  اأخرى  بعد  �سنة  ال�رشطان 
واالآن  به  االإ�سابة  ت�سخي�ض  لتاأخر 
متكن العلماء من و�سع حتليل خا�ض 
بت�سخي�ض  نتائجه  ت�سمح  للبول 
وهو  وعالجه  بال�رشطان  االإ�سابة 
يف بدايته متكن باحثون يف الواليات 
حتليل  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�رشطان.
يقول الباحثون، ان تكوين اجلزيئات 
يف  املوؤ�رش  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 حتتوي ثمار الليمون احللو على 
حتفيز  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�رش 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  حتتوي  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�ض 

اأ�صباب نزيف الرحم
فيجب  رحمية،  ليفية  اأورام  وجود 
لديها  يوجد  التي  املراأة  على 
تعاجلها  اأن  رحمية  ليفية  اأورام 
اإىل  يوؤّدي  اإهمالها  الأّن  تهملها؛  وال 
نق�سد هنا  وال  م�ساعفات عديدة، 
باالأورام اخلبيثة فقط بل احلميدة 
لها  تكون  باالأ�سا�ض  التي هي  اأي�ساً 
تلك  من  الن�ساء  لدى  االأكرب  الن�سبة 

اخلبيثة
ومن  الرحم،  بطانة  يف  االلتهابات 
واجلماع،  احلو�ض  اآالم  اأعرا�سها 
وت�سنجات  الظهر،  اأ�سفل  واآالم 
املمار�سات  احلاّدة.  احلي�ض 
اإىل  توؤّدي  قد  اخلاطئة  اجلن�سية 
حدوث نزيف لدى املراأة  ا�ستخدام 
املراأة ملوانع احلمل كاحلبوب التي 

والتي  هرمونية  تغريات  حتدث 
نزيف،  اإحداث  على  تعمل  بدورها 

اأو و�سع لولب ب�سكل غري �سحيح 
املراأة  ت�سل  فعندما  الياأ�ض،  �سّن 
مرحلة  وهي  املرحلة  لهذه 
انقطاع الدورة ال�سعرية قد يحدث 
ب�سبب  اأمل  ي�ساحبه  نزيف  معها 
التكّي�ض  لديها.  الهرمونات  تغرّي 

بطانة  على  التليف  اأو  باملباي�ض، 
الرحم

 الورم الع�سلي للرحم الذي يحدث 
الرحم  اأن�سجة  منّو  لفرط  نتيجًة 
ومنوها على طبقة الع�سالت، وقد 
ي�سبب ذلك نزيف حاّد ويعمل على 
البطن، وهذه  اأ�سفل  حدوث �سغط 

احلالة حتدث بالعادة بعد الوالدة



�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 

�ضريح يحكم بالعدل يف جمل�س �لق�ضاء بني �أقرب �لنا�س �إليه :
ابنه  له  قال  اأي�ضا,  القا�ضي  هذا   
قوم  وبني  بيني  اإن  اأبت,  )يا  يوماً: 
كان  فاإْن  فيها,  فانظر  خ�ضومة, 
لهم  كان  واإْن  قا�ضيتُهم,  يل  احلُقّ 

�ضاحلتُهم �ضلفاً .
على  يعِر�ض  اأن  �رشيح  ابن  -اأراد   
والده ق�ضيًة بني ابنه وبني اأ�ضخا�ض 
ته,  ق�ضّ عليه  ق�ّض  ثم  خ�ضومة,  يف 
معنى  ما    . هم  فقا�ضِ انطلق  قال: 

ذلك؟ احلق البنه- .
اإىل  ودعاهم  اإىل خ�ضومه,  فم�ضى   
املقا�ضاة, فا�ضتجابوا له, فلّما مثلوا 
بني يدي �رشيح ق�ضى لهم على ولده, 

البيت,  اإىل  وابنه  �رشيح  رجع  فلما 
اأبت,  يا  ف�ضحتني  الأبيه:  االبن  قال 
مّلا  قبل  من  اأ�ضت�رشك  مل  لو  واهللِ 

مُلْتُك . 
علَيّ  احلُقّ  كان  اإذا  ا�ضت�رشتك,  اأنا   
معي  احلق  كان  واإذا  �ضاحلتُهم, 
اأقا�ضيهم, فقال �رشيح: يا بني, واهلل 
اأحُبّ اإيل من ملء االأر�ض من  الأنَت 
اأمثالهم, ولكن اهلل عز وجل اأعُزّ علَيّ 

منك .
فت�ضاحلهم  لهم  احلق  باأن  اأخربك   
حقهم,  بع�ض  عليهم  يفوت  �ضلحاً 

فقلت لك ما قلت( .

كان  اهلل,  رحمه  تويف  رجاًل  اأعرف   
يعمل يف من�ضب ح�ضا�ض يف الرتبية 
والتعليم, ابنه يف اإحدى ال�ضهادات مل 
الورقة  ينجح يف بع�ض املواد, هذه 
واأغلق  جلان,  اأربع  على  ُعر�ضت 
فقال:  خطاأ,  فيه  الت�ضحيح  اال�ضم, 
لكل  يُتْح  مل  الأنه  ُحه,  اأجِنّ ال  واهللِ 
الفر�ضة,  هذه  املظلومني  الطالب 
واأبقاه .  فالعدالة املطلقة �ضيء ال 
يُقدر بثمن .  �ضمعت عن قا�ٍض ُرفعت 
عى عليه  اإليه ق�ضية, طبعاً اأحد امُلَدّ
اأول مذكرة  موقوف, قّدم املحامي 
له,  يُ�ضتََجْب  فلم  �رشاحه,  الإطالق 

والثالثة  ي�ضتجب,  مل  مذكرة  وثاين 
ي�ضتجب,  مل  والرابعة  ي�ضتجب,  مل 
واخلام�ضة مل ي�ضتجب .  فاملوكلون 
لوا حمامًيا اآخر,  عزلوا املحامي, ووَكّ
القا�ضي بعيداً عن هذا الذي جرى, 
اأن يطلق �رشاح هذا املتهم,  بدا له 
فاإذا اأطلق �رشاح هذا املتهم بطلب 
ماذا   , اجلديد  املحامي  من  اأول 
اأن ذاك املحامي ف�ضل, واأن  يُفهم؟ 
املوكلني,  ا�ضتدعى     . متاألق  هذا 
اأن  ال�ضابق  املحامي  اأبلغوا  قال: 
يقدم طلب االإفراج, ولن اأ�ضتجيب اإال 
له, كي يحفظ له كرامته .  االإن�ضان 

�لدعاء 
 اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, 
وتولنا فيمن توليت, وبارك اللهم لنا فيما اأعطيت, 
تق�ضي  فاإنك  ق�ضيت,  ما  عنا �رش  وا�رشف  وقنا 
باحلق وال يق�ضى عليك, واإنه ال يذل من واليت, 
ولك  وتعاليت,  ربنا  تباركت  عاديت,  من  يعز  وال 
اإليك,  ونتوب  ن�ضتغفرك  ق�ضيت,  ما  على  احلمد 
اللهم  اإليك,  يقربنا  �ضاحلاً  عماًل  لنا  هب  اللهم 
اأعطنا وال حترمنا, اأكرمنا وال تهنا, اآثرنا وال توؤثر 
علينا, اأر�ضنا وار�ض عنا, اأ�ضلح لنا ديننا الذي هو 
ع�ضمة اأمرنا, واأ�ضلح لنا دنيانا التي فيها معا�ضنا, 
واأ�ضلح لنا اآخرتنا التي اإليها مردنا, واجعل احلياة 
زاداً لنا من كل خري, واجعل املوت راحة لنا من 
كل �رش, موالنا رب العاملني, اللهم اكفنا بحاللك 
عن حرامك, وبطاعتك عن مع�ضيتك, وبف�ضلك 
تهتك  وال  مكرك,  توؤمنا  ال  اللهم  �ضواك,  عمن 
العاملني,  رب  يا  ذكرك  تن�ضنا  وال  �ضرتك,  عنا 
القانطني, وال  اللهم ا�ضقنا الغيث وال جتعلنا من 
يا  امل�ضيئني,  بفعل  تعاملنا  وال  بال�ضنني,  تهلكنا 
كلمة  اأعِل  ورحمتك  بف�ضلك  اللهم  العاملني,  رب 
امل�ضلمني,  واأعز  االإ�ضالم  وان�رش  والدين,  احلق 
وخذ بيد والتهم اإىل ما حتب وتر�ضى, اإنك على 

ما ت�ضاء قدير, وباالإجابة جدير.

قطيعة �لرحم 
لذلك  وجل,  عز  اهلل  لعنة  ت�ضتحق  الرحم  قطيعة 
ال�ضحيح  اأما احلديث  الكبائر,  العلماء من  �ضنفها 
الذي اأخرجه االإمام اأحمد واالإمام البخاري:  ))ال 
البخاري  ]اأخرجه    )) َرِحٍم  َقاِطُع  نََّة  اجْلَ يَْدُخُل 
ال�ضلة  ا�ضتثنيت  مطعم[  بن  جبري  عن  وم�ضلم 
التي يبنى عليها ف�ضاد, اأما اإذا زال الف�ضاد ومل ت�ضل 
كبرية,  يف  وقعت  فقد  عذر  هناك  ولي�ض  رحمك, 
يبدو اأن االإ�ضالم نظم احلياة على اأ�ضا�ض التكافل 
االجتماعي االأ�رشي, واملجتمع جمموعة اأ�رش, فاإذا 
كل اأ�رشة تفقدت اأقرباءها, رعت �ضوؤونهم, تفقدت 
بيدهم  اأخذت  امل�ضاعدة,  يد  لهم  اأحوالهم, مدت 
ثم  بامل�ضاعدة,  ثم  بالزيارة,  يبداأ  التفقد  اهلل.  اإىل 
بالدعوة اإىل اهلل عز وجل, نكون قد حققنا من �ضلة 
الرحم الغاية التي اأرادها اهلل عز وجل, ويقول النبي 
َوالْيَْوِم   ِ ِباهلَلّ يُوؤِْمُن  َكاَن  ))َمْن  �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 
َوالْيَْوِم   ِ ِباهلَلّ يُوؤِْمُن  َكاَن  َوَمْن  يَْفُه  �ضَ َفلْيُْكِرْم  االآِخِر 
َوالْيَْوِم   ِ ِباهلَلّ يُوؤِْمُن  َكاَن  َوَمْن  َرِحَمُه  ْل  َفلْيَ�ضِ االآِخِر 
ُمْت ((  ] متفق عليه َعْن  االآِخِر َفلْيَُقْل َخرْيًا اأَْو ِليَ�ضْ

ُ َعنُْه[ ي اهلَلّ اأَِبي ُهَريَْرَة َر�ضِ

�لنهي عن متني �ملوت 
النبي  الكرام:  االأخوة  اأيها 
عليه ال�ضالة وال�ضالم نهانا 
عن متني املوت فَعْن اأَنَ�ٍض 
َقاَل  َقاَل:  َعنْه  اهلل  ر�ضي 
َعلَيِْه  اهلل  �ضلى   ِ اهلَلّ َر�ُضوُل 

َو�َضلََّم:
ِمنُْكُم  اأََحٌد  يَتََمنَّنَيَّ  ))اَل 
َفاإِْن  ِبِه  نََزَل  ِل�رُشٍّ  امْلَْوَت 
ِللَْمْوِت  ُمتََمِنًّيا  بَُدّ  اَل  َكاَن 
َفلْيَُقِل اللَُّهَمّ اأَْحِيِني َما َكانَِت 
ِني اإَِذا  يَاةُ َخرْيًا يِل َوتََوَفّ احْلَ
يِل((   َخرْيًا  الَْوَفاةُ  َكانَِت 

]البخاري َعْن اأَنَ�ٍض[  بل 
الكرام  ال�ضحابة  اأحد  اإن 
حلظات  اأ�ضعد  يف  كان 

حياته حينما غادر الدنيا.
 َعْن اأَنَ�ِض بِْن َماِلٍك َقاَل:

 ِ اهلَلّ َر�ُضوُل  َوَجَد  ا  ))مَلَّ
ِمْن  َو�َضلََّم  َعلَيِْه  اهلل  �ضلى 
َكْرِب امْلَْوِت َما َوَجَد َقالَْت 
اأَبَتَاهُ!  َكْرَب  َوا  َفاِطَمُة: 
اهلل  �ضلى   ِ اهلَلّ َر�ُضوُل  َفَقاَل 
َعلَى  َكْرَب  ال  َو�َضلََّم:  َعلَيِْه 
َقْد  اإِنَُّه  الْيَْوِم  بَْعَد  اأَِبيِك 

لَيْ�َض  َما  اأَِبيِك  ِمْن  َح�رَشَ 
امْلَُواَفاةُ  اأََحًدا  ِمنُْه  ِبتَاِرٍك 

]ابن ماجة  الِْقيَاَمِة((   يَْوَم 
َعْن اأَنَ�ٍض[

�مل�ضلم يد�فع عن �أخيه و يعاونه على �خلري 

الكرام:  االأخوة  اأيها 
دققوا يف هذا احلديث 
َماِلٍك  اأَِبي  عن  املروي 
اأَيَُّها  ))يَا    : ااْلأَ�ْضَعِرَيّ
َواْعِقلُوا  ا�ْضَمُعوا  النَّا�ُض 
ِ َعَزّ َوَجَلّ  َواْعلَُموا اأََنّ هلِلَّ
ِباأَنِْبيَاَء  لَيْ�ُضوا  ِعبَاًدا 
يَْغِبُطُهُم  �ُضَهَداَء  َواَل 
َعلَى  َهَداءُ  َوال�ُضّ ااْلأَنِْبيَاءُ 
ِمَن  َوُقْرِبِهْم  اِل�ِضِهْم  جَمَ
ِمَن  َرُجٌل  َفَجاَء   ِ اهلَلّ
يَِة  َقا�ضِ ِمْن  ااْلأَْعَراِب 
ِبيَِدِه  َواأَلَْوى  النَّا�ِض 
اهلل  �ضلى   ِ اهلَلّ نَِبِيّ  اإِىَل 
َفَقاَل:  َو�َضلََّم  َعلَيِْه 

ِمَن  نَا�ٌض   ِ اهلَلّ نَِبَيّ  يَا 
ِباأَنِْبيَاَء  لَيْ�ُضوا  النَّا�ِض 
يَْغِبُطُهُم  �ُضَهَداَء  َواَل 
َعلَى  َهَداءُ  َوال�ُضّ ااْلأَنِْبيَاءُ 
ِمَن  َوُقْرِبِهْم  اِل�ِضِهْم  جَمَ
يَْعِني   - لَنَا  انَْعتُْهْم   ِ اهلَلّ
َوْجُه  َف�رُشَّ  لَنَا-  ْفُهْم  �ضِ
ِ �ضلى اهلل َعلَيِْه  َر�ُضوِل اهلَلّ
ااْلأَْعَراِبِيّ  ِل�ُضوؤَاِل  َو�َضلََّم 
�ضلى   ِ اهلَلّ َر�ُضوُل  َفَقاَل 
ُهْم  َو�َضلََّم:  َعلَيِْه  اهلل 
النَّا�ِض  اأَْفنَاِء  ِمْن  نَا�ٌض 
ْل  َونََواِزِع الَْقبَاِئِل مَلْ تَ�ضِ
ُمتََقاِربٌَة  اأَْرَحاٌم  بَيْنَُهْم 
اَفْوا  َوتَ�ضَ  ِ اهلَلّ يِف  ابُّوا  حَتَ

يَْوَم  لَُهْم   ُ اهلَلّ ُع  يَ�ضَ
نُوٍر  ِمْن  َمنَاِبَر  الِْقيَاَمِة 
َفيُْجِل�ُضُهْم َعلَيَْها َفيَْجَعُل 
َوِثيَابَُهْم  نُوًرا  ُوُجوَهُهْم 
يَْوَم  النَّا�ُض  يَْفَزُع  نُوًرا 
يَْفَزُعوَن  َواَل  الِْقيَاَمِة 
الَِّذيَن   ِ اهلَلّ اأَْوِليَاءُ  َوُهْم 
ُهْم  َواَل  َعلَيِْهْم  َخْوٌف  اَل 
يَْحَزنُوَن ((  ] اأحمد عن 
  ] �ْضَعِرَيّ اأَِبي َماِلٍك ااْلأَ
باأنبياء  لي�ضوا  عجيب 
يف  نحن  �ضهداء,  وال 
حب  اإىل  مدقع  فقر 
تعاون  اإىل  بيننا,  ومودة 
واإيثار وت�ضامن.   �ضاأل 

النبي يف تبوك عن اأحد 
بع�ضهم:  فقال  اأ�ضحابه 
ر�ضول  يا  ب�ضتانه  �ضغله 
�ضحابي  فقام  اهلل, 
واهلل  ال  وقال:  جليل 
اأنا�ضاً  اإن  اهلل  ر�ضول  يا 
نحن  ما  عنك  تخلفوا 
منهم,  لك  حب  باأ�ضّد 
تلقى  اأنك  علموا  ولو 
عنك,  تخلفوا  ما  عدواً 
ما علمنا عليه اإال خرياً. 
اأ�ضحاب  كان  هكذا 
تدافع  اأن  ينبغي  النبي, 
وحتبه  اأخيك  عن 

وتعاونه على اخلري.

�إ�ضالميات
�الأربع�ء  14 فيفري 2018 �ملو�فـق   لـ26 جم�دى �الأول  1439ه19
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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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�سرتوين تطرح ن�سخا 

جّذابة من "C3" ال�سهرية
حّدثت �شرتوين الفرن�شية �شيارتها "C3" ال�شهرية 
لتطرحها بن�شخ مميزة اأقرب اإىل �شيارات الكرو�س 
اخلارجي  بال�شكل  اجلديدة   "C3" وتتميز  اأوفر 
والع�رصية  الب�شاطة  بني  يجمع  الذي  الفريد 
الألوان  بقية  والف�شي مع  الأ�شود  اللونني  وتداخل 
اأقرا�س  عن  ف�شال  ال�شيارة،  فيها  طرحت  التي 
تلك  لكل  وبالإ�شافة  بالكروم.  املطلية  العجالت 
امليزات، مل تتخل �شرتوين يف �شياراتها اجلديدة 
التي عرفت  الوقود  ا�شتهالك  القت�شادية يف  عن 

ن�شخ  اآخر  فطرحت  ال�شابقة،   "C3" مناذج  بها 
لرت   1.2 ب�شعة  اأحدها  املحركات:  من  بنوعني 
 110 بعزم  بقليل  اأقوى  واآخر  ح�شانا،   82 وعزم 
علب  من  بنوعني  النموذجان  اأتى  حيث  اأح�شنة، 
النموذج  اأما  والأوتوماتيكية  امليكانيكية  ال�رصعة 
 1.6 ب�شعة  بالديزل  يعمل  املزود مبحرك  الثالث 
الداخلية،  للقمرة  مميز  �رصعة   بعلبة  فزود  لرت 
كبرية  م�شاحة  ويتيح   ،5 الـ  لركابها  الراحة  ي�شمن 

لالأمتعة، ما يجعل منها �شيارة عائلية.

جم�س �سيريا 2019 اجلديدة كليًا يحّدد موعد تد�سينها ر�سميًا
عن  موؤخرا  �شفروليه  ك�شفت 
يف  اجلديدة   2019 �شلفريادو 
معر�س ديرتويت لل�شيارات، والآن 
حان الوقت جم�س �شيريا لتخطف 
مار�س  من  الأول  يف  الأ�شواء 
اأ�شارت  اأي�شا  ديرتويت  القادم يف 
�شتك�شف  جم�س  اأن  اإىل  التقارير 
عن ن�شخة �شيريا دينايل اأي�شا يف 
مبيعات  اأن  ويذكر  الوقت،  ذات 
اإىل  قفزت  دينايل  موديالت 
لتمثل   ،2017 يف  قيا�شي  م�شتوى 
ال�شانع  مبيعات  جميع  من   %29

الأمريكي، لذا ل عجب يف اهتمام 
الن�شخة  هذه  بتد�شني  ال�رصكة 

بجانب املوديل القيا�شي.
عن  جت�ش�شية  �شور  ك�شفت  وقد 
�شتحظى  اجلديدة  اأب  البيك  اأن 
مبقدمة جديدة كليا ب�شبكة تهوية 
اأفقية  �شباب  وم�شابيح  بارزة 
بينما  مميزة،  اأمامية  وم�شابيح 
يبدو  بالإجمال  املوديل  ت�شميم 
البيك  �شلفريادو  من  هدوءا  اأكرث 
اأب اجلديدة �شتكون اأطول بـ 1.6 
كما  ال�شابق،  املوديل  من  اإن�س 

العجالت  قاعدة  طول  �شيزداد 
وزن  و�شينخف�س  اإن�س،   3.9 بـ 
كيلوجرام بف�شل  بـ 204  ال�شاحنة 
وال�شلب  الألومنيوم  ا�شتخدام 
عايل القوة يف الهيلكة و�شت�شارك 
مع  الطاقة  خيارات  �شيريا 
 V8 حمركات  لت�شمل  �شلفريادو، 
ب�شعات 5.3 و6.2 لرت، بالإ�شافة 
جديد  تريبو  ديزل  حمرك  اإىل 
�شلندرات،  ب�شت  لرت   3.0 �شعة 
اأوتوماتيكي  حركة  بناقل  مت�شل 

بع�رص �رصعات.

مر�سيد�س A-Class 2019 اجلديدة كليًا تك�سف 
نف�سها ر�سميًا “تقرير و�سور موا�سفات”

مع  ال�شابق  عن  تطوراً  اأكرث  مبظهر  لتاأتي  اجلديد،  اجليل   A-Class عن  ر�شمياً  ال�شتار  مر�شيد�س  اأزالت 
حمركات اأكرث كفاءة وجمموعة تقنيات ع�رصية ومزيداً من الراحة.

 A-Class اجلديدة خطوة مر�شيد�س القادمة يف فل�شفة ت�شميمها “النقاء احل�ّشي”، حيث متّثل 
لديها خطوط ج�شد اأكرث نقاًء ون�شجاً متاماً كما جرى 

مع CLS اجلديدة كلياً.
واجهتها الأمامية بات ت�شميمها 
اأكرث  تطورياً 
عن  ديناميكية 
حيث  ال�شابق 
غطاء  هنالك 
ك  حمر
 ، ر منحد
بيح  م�شا
مية  ما اأ
 L E D
�شكل  على  م�شّطحة 

فاإن اأقوا�س العجالت اأكرب مع جنوط 16-19 اإن�س DRLs مع عنا�رص كروم، واإىل جانب ذلك 
ما يجعل A-Class مهيبة على الطرق، اأما اخللفية فهي تعطي انطباعاً باأن ال�شيارة ع�شلية، واأبرز تغيري فيها 
هو امل�شابيح اخللفية املنق�شمة جلزئني ما ي�شتبدل �شابقتها كبرية احلجم الداخلية حظت بتغيريات جذرية، 
حيث تتميز الآن مبا ي�شمى “نظرة الدرجة الطليعة” ولوحة القيادة تبدو على �شكل جناح ميتد من الباب الأمين 

اإىل الأي�رص مع اإ�شاءة حميطية بـ 64 لون خمتلف وبالطبع هنالك ال�شا�شة العري�شة اجلديدة.
�شيكون باإمكان م�شرتي A-Class 2019 احل�شول 3 خيارات لل�شا�شة اللم�شية بينها 7 اإن�س مزدوجة، 10.25 
اإحداهما وظائف املعلومات والرتفيه والأخرى تعمل كعدادات  اإن�س توؤدي  اإن�س مزدوجة وكذلك 7 و10.25 

قيا�شات رقمية.
والذي  املتعددة  للو�شائط  اجلديد   MBUX نظام  لتفعيل  كافياً  �شيكون   Hey Mercedes عبارة  قولك 
وبالن�شبة  ال�شائق/الركاب،  بني  عاطفي  توا�شل  لإن�شاء  ال�شطناعي  الذكاء  تقنية  بف�شل  التعلّم  باإمكانه 
ملجموعة التقنيات الأخرى فمتوفر �شا�شة عر�س راأ�شية، التوا�شل مع ال�شيارات الخرى، تتبع ال�شيارة عرب 
تطبيق بهاتفك الذكي واأكرث. اإن A-Class قاعدة عجالتها اأطول من ال�شابق كما اأن ج�شدها اأعر�س، وزيادة 
الأبعاد هذه ترجمت اإىل زيادة امل�شاحة لليد والأقدام والراأ�س يف املق�شورة، وكذلك اأ�شبحت م�شاحة تخزين 
ال�شيارة لديها  اأن مقاعد  بن�شبة 8%، ول تتوقف الأمور عند هذا احلد حيث  اأنها زادت  اأي  الأمتعة 370 لرت 
نظام خا�س للتحكم باملناخ مع التدفئة وحتى امل�شاج متوفر باملقاعد الأمامية.  مولدات الطاقة تتنوع بني 3 
خيارات هي حمرك A 200 برتول 1.4 لرت 4 �شلندر قوة 160 ح�شان و250 نيوتن.مرت من عزم الدوران، حمرك 
A 250 برتول 2 لرت 4 �شلندر قوة 221 ح�شان و350 نيوتن.مرت من عزم الدوران، وكذلك 180d ديزل 1.5 لرت 4 

�شلندر قوة 114 ح�شان و260 نيوتن.مرت من عزم الدوران.
 �شتتوفر ال�شيارة بجري اأوتوماتيكي مبقب�س مزدوج بـ 7 �رصعات ولكن A 200 �شتتوفر اأي�شاً بخيار اآخر للجري 
يكون يدوي من 6 �رصعات، وبالن�شبة لالأداء فاإن A-Class القيا�شية �شتت�شارع من 0-100 كيلومرت خالل 8 
A 250 الأكرث قوة �شت�شل للت�شارع نف�شه خالل 6.2 ثانية مع �رصعة ق�شوى 250 كيلومرت  اأن  ثوان، يف حني 
يف ال�شاعة ومتو�شط ا�شتهالك وقود 5.1 لرت عن كل 100 كيلومرت، وبالإ�شافة اإىل ذلك فبالإمكان احل�شول 
على نظام 4MATIC للدفع على جميع العجالت مع جمموعة خيارات لنظام التعليق الهوائي، كما اأنه متاح 

نواب�س ن�شطة.     

عربت املجموعة الأملانية داميلر 
كراي�شلر، ال�رصكة الأم ملر�شيد�س، 
تنامى  ملا  ال�شديدة  �شدمتها  عن 
طبيعة  حول  اأنباء  من  اإليها 
�رصكة  بها  تقوم  التي  الختبارات 

اأبحاث خا�شة بعوادم ال�شيارات.
�رصكة  املجموعة  وا�شتاأجرت 
التحقيق  بغر�س  خارجية  قانونية 
تقوم  التي  اجلدلية  الأبحاث  يف 
بها جمموعة بحثية، مّولت جتارب 
لنبعاثات  القردة  تعري�س  تخللها 
هذه  باأن  ال�رصكة  و�رصحت  �شامة 
التجارب �شكلّت "�شدمة من حيث 

وتطبيقاتها"،  ونتائجها  طبيعتها 
اأع�شاء  اأحد  "ف�شل  قررت  حيث 
الأوروبية  املجموعة  جمل�س 
النقل  قطاع  يف  وال�شحة  للبيئة 
اأن  ال�رصكة  نفت  كما   ."EUGT
اأي عالقة بت�شميم هذه  لها  يكون 
حتقيقات  وفتحت  الدرا�شات، 

مو�ّشعة بهذا ال�شدد.
عام   EUGT جمل�س  وتاأ�ش�س 
�شناع  من  دعما  وتلقى   ،2007
فاغن،  فولك�س  ال�شيارات: 
اإم دبليو، ومت حل هذا  دميلر، بي 

املجل�س، العام املا�شي.

 داميلر الأملانية حتقق 
يف اأبحاث القردة

ميت�سوبي�سي لن�سر �سيتوقف 
اإنتاجها ر�سميًا خالل اأ�سهر

منذ وقف اإنتاج لن�رص اإيفو يف 2016 
اإحالة  الإ�شاعات حول  تكاثرت  وقد 
القيا�شي  لن�رص  ميت�شوبي�شي  موديل 
ذلك  ومع  وقت..  اأي  يف  للتقاعد 
يحدث  ومل   2018 عام  على  دخلنا 
ننتظر  لن  اأننا  يبدو  ولكن  بعد،  ذلك 

طويال الآن.
اأكدت م�شادر يف ميت�شوبي�شي  حيث 
على وقف اإنتاج موديل لن�رص ر�شميا 
اأ�شواق  ملعظم  القادم  اأغ�شط�س  يف 
ال�شينية  الأ�شواق  عدا  ما  العامل، 
اإنتاج  �شي�شتمر  والتي  والتايوانية 
موديل 2017 فيهم لبع�س الوقت ول 
غرابة يف وقف اإنتاج ال�شيارة، حيث 

حول  موؤخرا  عليها  الطلب  انخف�س 
موديل  طرح  تتوقعوا  ول  العامل.. 
حالة  يف  اإل  قريبا،  لالن�رص  بديل 
والذي  ني�شان-رينو،  حتالف  قرر 
موؤخرا،  ميت�شوبي�شي  على  ا�شتحوذ 
م�شرتكة  جديدة  �شيدان  �شنع 
به  مت�شك  اأمل  وهو  اأبواب،  باأربعة 
الرئي�س التنفيذي لفرع ميت�شوبي�شي 
الأ�شرتايل، م�شريا يف ت�رصيح اأخري: 
“ناأمل يف املدى املتو�شط اأو البعيد 
للتحالف  ت�شمح  فر�س  تتوفر  اأن 
بتوليد حلول من نوع ما لإعادة اإحياء 
الركاب  �شيارات  فئة  يف  املبيعات 

باأربعة اأبواب”.

جمعية �سانعي 
ووكالء ال�سيارات 

باجلزائر
 ترحيب بدفرت ال�رصوط 
اجلديد املوؤطر لن�شاط 

�شناعة ال�شيارات
عربت جمعية �شانعي 

ووكالء ال�شيارات باجلزائر 
)AC2A(، عن ر�شاها 

بعد ن�رص ال�رصوط 
والكيفيات اجلديدة 

ملمار�شة ن�شاط اإنتاج 
املركبات وتركيبها يف 

اجلريدة الر�شمية. 
رحبت جمعية �شانعي 

ووكالء ال�شيارات 
باجلزائر، يف بيان وقعه 

رئي�شها �شفيان ح�شناوي، 
ب�شدور دفرت ال�رصوط 
املوؤطر لن�شاط تركيب 

املركبات. 
واعتربت اجلمعية اأن 
"دفرت ال�رصوط �شوف 

ي�شمح برت�شيخ املقاربة 
ال�شناعية لقطاع 

ال�شيارات، وكما دعمت 
اجلمعية دائما، فاإنه 

�شيعطي الأولوية لدعم 
�شبكة املناولة، بالرتافق 
مع حتويل التكنولوجيا و 

�شيا�شة التكوين املتوا�شل. 
كما ثمنت اجلمعية ب�شكل 

خا�س دعم التطوير 
ال�شناعي لقطع الغيار 
و مكونات ال�شيارات، و 

منح الأولوية لل�شادرات. 
و�شي�شمن هذا التوجه 

القوي انخراط املوؤ�ش�شات 
ال�شغرية و املتو�شطة 

ل�شمان دميومة �شناعتنا 
، و �شددت اجلمعية يف 

بيانها على موا�شلة دورها 
يف دعم التنمية ال�شناعية 
لالقت�شاد. كما اأكد رئي�س 
اجلمعية و جميع اأع�شائها 
على وجودهم الدائم حتت 
ت�رصف ال�شلطات العمومية 
جلعل هذه اخلطوة الهامة 

حمورا جديدا موؤ�ش�شا 
لل�شناعة 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
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 
cadeaux de �n d année cadeaux d’a�aires 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Compagnes emailling

Mercredi 14 février 2018 Le Chiffre d’Affaires10
Publicité
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حتديث اآيفون اجلديد �سيخلو من امليزات!
املقبل  اآيفون  حتديث  اأن  يبدو 
�سيكون خمتلفا عن املعتاد، وميكن 
على  اجليد،  اخلرب  مبثابة  اعتباره 
وتهدف  اآبل.  ل�رشكة  بالن�سبة  الأقل 
 12 IOS ال�رشكة من خالل حتديث
اأ�سا�سيات  حت�سني  على  الرتكيز  اإىل 
اإدخال معايري الأمان  التحديث، مع 
اأن  يعني  وهذا  اجلديدة.  والأداء 
امليزات التي مت التخطيط لإطالق 

من  لحق  وقت  يف  منها  عدد 
هذا للعام، �ستظهر للعلن خالل 
العام املقبل. وياأتي هذا القرار 
لعدة  اآبل  �رشكة  تعر�ض  بعد 
انتقادات خالل ال�سهر املا�سي. 
تعر�ست  دي�سمرب،  اأوائل  ففي 
جمموعة من اأجهزة ماك واآيفون 
خللل غري متوقع، حيث اعرتفت 
اأداء  تبطئ  كانت  باأنها  ال�رشكة 

بع�ض الهواتف القدمية �رشا.
تقارير  ت�سري  والآن، 
قيام  اإىل  متعددة 

بالرتكيز  ال�رشكة 
على مثل هذه 

قبل  اإ�سالحها  من  للتاأكد  الأخطاء، 
و�سيتم   .12  ios حتديث  اإطالق 
خالل  املحدث  الربنامج  اإ�سدار 
مع  ولكن  كاملعتاد،  اخلريف  ف�سل 
اجلديدة،  امليزات  من  اأقل  عدد 
الأداء،  يف  التح�سينات  من  واملزيد 
وذكرت   Bloomberg لـ  وفقا 
اأهم امليزات  اأن عددا من  التقارير 
حتى  متاحا  يكون  لن  اجلديدة 

نف�سه،  الوقت  ويف  املقبل.  العام 
�سدر  الذي   ،11  ios حتديث  قدم 
جمموعة  املا�سي،  �سبتمرب  يف 
تاأخر  ولكن  اجلديدة،  امليزات  من 
موعد اإطالق البع�ض منها. واجلدير 
الإلكرتوين  الأمن  اأن باحثي  بالذكر، 
وجدوا نقاط �سعف يف اأجهزة ماك 
اأن  ميكن  الذكي،  املنزل  وبرامج 
ت�سمح للقرا�سنة باخرتاق الأجهزة.

مطالب باإغالق في�سبوك الأطفال
»ما�سنجر  تطبيق  ن�سخة  باإغالق  الطفل  حقوق  عن  املدافعني  من  جمموعة  طالبت 

الأطفال« التابعة لفي�سبوك.

اإىل  ر�سالة مفتوحة  )اأطباء وحمامني(  الأطفال  واأر�سل 100 خبري من املدافعني عن 

مارك زوكربريغ، موؤ�س�ض في�سبوك، يطالبونه فيها باإغالق تطبيق »ما�سنجر الأطفال« 

لأنه ي�سكل تهديدا خطريا على �سحة القا�رشين ومنوهم ويعتقد اخلرباء اأن م�ستخدمي 

�سخمة  معلومات  لتلقي  بعد  ا�ستعداد  على  لي�سوا  واليافعني  الأطفال  من  الإنرتنت 

اإليهم من �سبكات التوا�سل الجتماعي. ويعد اإطالق »ما�سنجر الأطفال« من  تتدفق 

تنامي ظاهرة  اإىل  ويوؤدي  له،  الأطفال  ا�ستخدام  لتزايد  �سلبيا  في�سبوك م�سجعا  قبل 

الإدمان والتعلق ب�سبكات الإنرتنت. وردت اإدارة في�سبوك على الر�سالة بتاأكيدها على 

اأنها ا�ست�سارت العديد من اللجان املخت�سة واملوؤ�س�سات الجتماعية قبل اإطالق هذا 

التطبيق الذي اأتاح لأولياء الأمور الت�سال الدائم مع اأطفالهم.

 اختفاء تطبيق تلغرام 
»App Store« من

هاتف هواوي »الأ�سطوري« 
يف الأ�سواق قريبا

الإلكرتوين،  اآبل  �رشكة  متجر  من  تلغرام  تطبيق  اختفى 
با�ستطاعة  يعد  ومل  جمهولة  لأ�سباب  اخلمي�ض،  اليوم  �سباح 
من  الربنامج  هذا  حتميل  اآبل  متجر  تطبيقات  م�ستخدمي 
م�سمم  وعلق  اأخرى  اأجنبية  ودول  رو�سيا  يف  الربامج  قائمة 
تطبيق تلغرام الرو�سي بافل دوروف، على �سفحته يف تويرت، 

وقال اإن »امل�سكلة ب�سيطة«، و�ستحل يف القريب العاجل.

التقنيات ال�سينية »هواوي« عن نيتها الإفراج  اأعلنت �رشكة 
ثالثية  خلفية  بكامريا  املزود   »P20« الأحدث  هاتفها  عن 
فاإن  التقنية  ب�سوؤون  املهتم   »GSMArena« ملوقع  وتبعا 
حفل  حل�سور  لل�سحفيني  دعوات  موؤخرا  وجهت  »هواوي 

تقدمي هاتف P20 املنتظر، يف 27 مار�ض املقبل«.
 »P20« بن�سختني الذي �سيطرح  الهاتف  واأهم ما مييز هذا 
و«Plus P20« هو الكامريا اخللفية ثالثية العد�سات، والتي 
الهواتف املحمولة  اأف�سل كامريات  اأن تكون  من املفرت�ض 

حتى اليوم.
كما من املفرت�ض اأن تتعامل هذه الكامريا اأي�سا مع منظومة 
ب�سكل  قادرة  لتكون  الهاتف،  بها  زود  ا�سطناعي  ذكاء 
اأثناء  ال�سور  ومعاجلة  امل�سافات  حتديد  على  اأوتوماتيكي 

التقاطها لختيار اأف�سل جودة ودقة لل�سورة وحفظها.

»هجرة« 2 مليون م�ستخدم 
من في�سبوك!

باجتاه  في�سبوك  موقع  مبغادرة  وال�سباب  املراهقون  بداأ 
يفر�سها  التي  بالقيود  تتعلق  لأ�سباب  �سات  و�سناب  اإن�ستغرام 
املوقع على م�ستخدميه. ون�رش موقع »eMarketer« درا�سة 
اإح�سائية عن انتقال املراهقني من ا�ستخدام �سبكة في�سبوك 
و�سينخف�ض  �سات  و�سناب  اإن�ستغرام  اإىل  الجتماعي  للتوا�سل 
عدد م�ستخدمي في�سبوك، عام 2018، ملن هم حتت �سن 11 
ترتاوح  الذين  م�ستخدميه  عدد  اأن  كما   .%9.3 بن�سبة  عاما، 
اأعمارهم بني 12 و17 عاما �سينخف�ض مبعدل 5.6%، اأما من 
ا�ستخدامهم  ف�سيرتاجع  �سنة  و24   18 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
التي  الأوىل  املرة  هذه  وتعد   .%5.8 بن�سبة  التوا�سل  ملوقع 
يعطي فيها موقع »eMarketer« مثل هذه التوقعات املخيبة 
التوا�سل الجتماعية الأوىل يف  لالآمال عن م�ستخدمي �سبكة 
م�ستخدميه  من  مليونني  يقارب  ما  في�سبوك  و�سيفقد  العامل 

يفر�سها على م�ستخدميه ملن هم حتت �سن 13 عاما. 

مقابل 400 مليون دولر
 Shazam اآبل توؤكد ا�ستحواذها على تطبيق

اأعلنت اآبل اأم�ض ا�ستحواذها على Shazam، وقد مت الإبالغ عن تلك ال�سفقة لأول مرة من 
لـ  TechCrunch الأ�سبوع املا�سي، والتي كانت مقابل 400 مليون دولر، وذلك وفًقا  قبل 
والربامج  والأفالم  الأغاين  على  التعرف  للم�ستخدمني  يتيح   Shazam وتطبيق   ،Recode
التلفزيونية، والإعالنات التجارية من خالل مقاطع �سوتية ق�سرية. وقال املتحدث با�سم اآبل 
 Apple Music Shazam املوهوبني لآبل، واأن تطبيق  اإنهم �سعداء بان�سمام فريق عمل 
وتقدمي جتارب  املو�سيقى  اكت�ساف  �سغف  ويتقا�سمان  كبرية،  بدرجة  متنا�سبان   Shazamو
اإنهم  بيان  يف   Shazam با�سم  الر�سمي  املتحدث  وقال  للم�ستخدمني.  الرائعة  املو�سيقى 
الأعلى  التطبيقات  من  واحد  هو   Shazam تطبيق  واأن  لآبل  ان�سمامهم  ب�ساأن  متحم�سون 
ت�سنيًفا يف العامل، ويحبه مئات املاليني من امل�ستخدمني، واأنهم ل ميكنهم اأن يجدوا مكان 
ومن  للم�ستخدمني.  الرائعة  جتاربهم  وتقدمي  البتكار  موا�سلة  من  ليتمكنوا  اآبل  من  اأف�سل 
بلغت مليار  والتي  الفعلية،   Shazam اأبعد ما تكون عن قيمة  ال�ستحواذ  تكلفة  ان  الوا�سح 
دولر عند تقييمها يف اآخر جولة متويل، ولكن ال�رشكة واجهت �سعوبة يف العثور على منوذج 

اأعمال قابل لال�ستمرارية، وحققت فقط 54 مليون دولر يف اإيراداتها عام 2016.

طرحت �رشكة �سام�سونغ لالإلكرتونيات تقنية  
الذكاء ال�سطناعي 8K واملخ�س�سة جلهاز 
تلفزيون 8K QLED  اجلديد بقيا�ض 85 
جهاز  اإطالق  فعالية  خالل  وذلك  بو�سة، 
اللكرتونيات  معر�ض  قبل   ”The Wall“
البيان  ح�سب   .2018 لعام  ال�ستهالكية 
تقنية  وتعتمد  منه  ن�سخة  الو�سط  ت�سلمت 
الآيل  التعلم  على  ال�سطناعي  الذكاء 
اإىل �سور  لتحليل املحتوى وحتويله تلقائيا 

.8K عالية الدقة بجودة
ال�سوق  اأن  من  الرغم  وعلى  البيان  واأ�ساف 
القادرة  العر�ض  �سا�سات  يف  طفرة  ت�سهد 
اجلودة  عالية  وحمتويات  �سور  نقل  على 
من  العديد  فاإن   ،8Kو  UHD بدقة 
بتجربة  التمتع  ي�ستطيعون  ل  امل�ساهدين 
توفر  عدم  ب�سبب  متكاملة  الدقة  عالية 

املحتوى عايل الدقة.
اأزالت تقنية الذكاء ال�سطناعي  ومع ذلك، 
من �سام�سونغ هذا التحدي، من خالل متكني 
ال�سور  جميع  حتويل  من  التلفزيون  جهاز 
اأعلى  وهي   ،8K جودة  اإىل  واملحتويات 

م�ستوى  على  الدقة  فائقة  تلفزيونية  جودة 
التلفزيون الرقمي وال�سينما الرقمية. الأمر 
اأو  فيلم  باأي  التمتع  للم�ستهلكني  يتيح  الذي 
 8K بجودة  قناة  اأي  على  تلفزيوين  برنامج 
بغ�ض النظر عن اجلودة الأ�سلية اأو طريقة 
النقل والبث. واأ�سار البيان انه ت�ساعد تقنية 
الذكاء ال�سطناعي يف دعم امليزات الثالث 

التالية:
تقنيات  على  بناء   ،QLED تلفزيون  اأول، 
الذكاء ال�سطناعي، مت جتهيز هذه اجلهاز 
وحتليل  بدرا�سة  تقوم  بيانات  بقاعدة 
املاليني من ال�سور ب�سورة م�سبقة لتحويل 
الدقة.  اإىل عايل  الدقة  املحتوى منخف�ض 
منخف�ض  حمتوى  م�ساهدة  تتم  عندما 
تلفزيون  من  امليزة  هذه  تعمل  الدقة، 
�سورة  اإىل  املحتوى  حتويل  على   QLED
ومن  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  اجلودة.  عالية 
خالل زيادة معالج ال�سور 64 مرة، ت�ساهم 
بدقة  الطبيعية  ال�سور  بتقدمي  التقنية  هذه 
عالية، دون تخفيف التدرجات يف ال�سورة. 
املثال،  �سبيل  على  ال�سفق،  �سورة  ففي 

يوفر التلفزيون للم�ستهلكني تدرجات خفية 
و�سل�سة.

اجلديد   QLED تلفزيون  ي�سنف  واأخريا، 
عنا�رش جودة ال�سورة )الأ�سود / الإ�ساءة/ 
قبل  من  املدخالت  م�سادر  يف  ال�سطوع( 
غنى  اأكرث  تباين  مع  ال�سور  لإنتاج  امل�سهد 
امليزة،  هذه  خالل  من  وميكن  وتف�سيال. 
منحنية،  وجعلها  احلواف  حدة  تخفيف 
يف  القمر  �سوء  �سورة  عك�ض  يتم  بحيث 
اإىل  واإ�سافة  وا�سحة  حواف  مع  اخللفية 
من  ال�سطناعي  الذكاء  تقنية  فاإن  ذلك، 
للتوافق  التلفزيون  �سوت  تعزز  �سام�سوجن 
دون  حمددة،  م�ساهد  مع  مثايل  ب�سكل 
كنت  فاإذا  اإعدادات.  اأي  تغيري  اإىل  احلاجة 
ت�ساهد لعبة كرة القدم، على �سبيل املثال، 
لتحفيزك  �سيتم ت�سخيم هتاف املتفرجني 
حفل  عر�ض  حال  يف  اأو  املباراة.  اأثناء 
مو�سيقي، ميكن ت�سليط ال�سوء على اأ�سوات 
لتقدمي  املو�سيقى  من  املنخف�ض  الرتدد 

�سوت اأكرث ثراء.

تقنية الذكاء ال�صطناعي 

K8 من �سام�سونغ حتول اأي حمتوى من حمتويات الفيديو بدقة



فل�سطني املحتلة

نزوله  لدى  كعوان،  واأو�ضح 
الثالثة  القناة  على  اأم�س  �ضيفا 
للإذاعة،  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة 
يكفل  اجلزائري  “الد�ضتور  اأن 
التعبري  حرية   50 الـ  مادته  يف 
رئي�س  اأن  كما  لل�ضحافة 
على  �ضخ�ضيا  ي�ضهر  اجلمهورية 
تكري�س هذا احلق”، قائل “نحن 
مفو�ضني  وال  روؤ�ضاء حترير  ل�ضنا 
ال�ضحافة  تطور  نتابع  �ضيا�ضيني 
وناأمل اأن تتحمل م�ضوؤولياتها اأكرث 
املهنة”  باأخلقيات  االلتزام  يف 
مو�ضحا اأن هذه االأخرية ال ميكن 
اأن تكون حمرتفة ّ اإال اإذا التزمت 
واأ�ضاف   ، املهنة  باأخلقيات 
اأن  ال�رضوري  من  اأنه  قائل 

حرة  اجلزائرية  ال�ضحافة  تكون 
عن  باالبتعاد  وذلك  وم�ضوؤولة، 
باالأ�ضخا�س  وامل�ضا�س  االإ�ضاءة 
م�ضيفا بقوله:”ال ميكن امل�ضا�س 
ميكن  ال  كما  الرئي�س،  ب�ضخ�ضية 

االإ�ضاءة الأي مواطن عادي”.
و قال جمال كعوان وزير االت�ضال 
اإن ال�ضحافة اجلزائرية ال ميكنها 
ال�ضمود دون دعم الدولة املبا�رض 
مازال  والذي  املبا�رض،  وغري 
متوا�ضل رغم الو�ضع االإقت�ضادي 
�ضندوق  اأن  على  موؤكدا  للبلد، 
يف  الدرا�ضة  قيد  ال�ضحافة  دعم 
�ضبيل تقدمي الدعم وامل�ضاعدة 
لل�ضحف ملواجهة الو�ضع املايل 
عن  متحفظا  للبلد،  ال�ضعب 
بهذا  اخلا�ضة  التفا�ضيل  تقدمي 

امل�رضوع.
اأ�ضكال  االت�ضال  وزير  عّدد  كما 

االأخرى  املبا�رضة  الدعم 
من  املكتوبة  لل�ضحافة 
واأ�ضعار  املوؤ�ض�ضاتي  “االإ�ضهار 
اإلزامية  على  م�ضددا  الطبع 
حتمل ال�ضحف اجلزائرية جزءا 

عن  والبحث  م�ضوؤولياتها  من 
موارد خا�ضة لتجاوز ال�ضعوبات 
يرتبط  اأن  املعقول  غري  “فمن 
من  باال�ضتفادة  ال�ضحف  وجود 

االإ�ضهار العمومي”.

العدد : 4562/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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وزير االت�سال كعوان :

حرية التعبري يف اجلزائر كاملة و غري مقيدة 
اأكد وزير االت�سال جمال كعوان اأن حرية التعبري يف اجلزائر كاملة وغري مقيدة وال متار�س عليها اأي �سغوطات 

من اأي جهة كانت.

قرار متديد اعتقال عهد التميمي
الع�ضكرية  املحكمة  قررت 
الثلثاء،  اأم�س  »االإ�رضائيلية«، 
متديد اعتقال الفتاة الفل�ضطينية، 
اكم بتهمة  عهد التميمي، التي حتحُ
اجلي�س  يف  جنديني  �رضب 

»االإ�رضائيلي«.
بدء  قبل  القا�ضي  اأمر  وقد 
من  ال�ضحفيني  باإخراج  اجلل�ضة 
قاعة املحكمة، باعتبار اأن اإجراء 
يف  يكون  لن  مفتوحة  حماكمة 

م�ضلحة ال�ضابة البالغة من العمر 
17 عاما، وحتاكم كقا�رض، وقالت 
ال�ضكي،  غابي  التميمي،  حمامية 
املحكمة:  خارج  لل�ضحافيني 
ي�ضمح  الع�ضكري  »القانون 

جل�ضات  يف  الق�رض  مبحاكمة 
مغلقة، وال يجوز اختلط البالغني 
يف  »لكن  ،واأ�ضافت:  الق�رض«  مع 
كانت  البداية  ومنذ  حمكمة عهد 

املحكمة مفتوحة«.

متكن عنا�رض  الدرك الوطني  للمجموعة االإقليمية 
باجللفة  من حجز كمية مهولة   من ال�ضمة املقلدة 
اجللفة  اعتربت  اأنها  اأ�ضخم  عملية  لدرك  والتي 
كي�س  األف   936 قدرت  بـ  اال�ضتقلل  حيث  منذ 
مع   ، فيهم  م�ضتبه  ثلثة  توقيف  خللها  من  ومت   ،
ا�ضرتجاع اآلة للتعليب وكمية كبرية من لفائف التعليب 
و�ضاحنتني  وجاءت هذه العملية بناءا  على معلومات 
االإقليمية  للدرك  املجموعة  عنا�رض  اإىل  واردة 
على  جمهولني  باإقدام  اأفادت  باجللفة  ،  الوطني 

املقلدة  ال�ضمة  من  معتربة  بكمية  ال�ضوق  اإغراق 
مبدينة اجللفة، حيث مت و�ضع خمطط اأمني حمكم 
يف  فيهم  م�ضتبه  ثلثة  بتوقيف  اأثمر   ، حمكم  جد 
نوع  من  �ضاحنة  تفريغ  ب�ضدد  كانوا  تلب�س،  حالة 
بعد  بداخلها  والتي عرث  بوتريفي�س،  »  رونو«  بحي 
عملية تفتي�س على 170 األف كي�س من ال�ضمة املقلدة 
كانت خمباأة باإحكام داخل ال�ضاحنة ومموهة مبواد 
رقائق  وعلب  البودرة  حليب  منها  خمتلفة  غذائية 
عند  الدرك  م�ضالح  بقية  ت�ضليل  وهذا  ال�ضيب�س 

مع  التحقيق  موا�ضلة  اجراءات  ومع  املراقبة   
امل�ضتبه فيهم  ، مت تفتي�س مبا�رضة  منزل وم�ضتودع 
كمية  على  بداخلهما  العثور  مت  اإذ  فيهم،  امل�ضتبه 
األف كي�س من 14  من ال�ضمة املقلدة جتاوزت 170 
مليري   07 بحوايل  املحجوزات  قيمة  وقدرت  نوع 
اإف�ضال  اجللفة  يف  ،  لتنجح  م�ضالح  درك  �ضنتيم 
وحتى  املحلية  ال�ضوق  اإغراق  خمطط  اأ�ضخم 

اجلهوية   من  هاته ال�ضموم  الفتاكة املقلدة     .
اجللفة :اأحمد قادري

تعترب اأ�سخم عملية اإحباط للدرك اجللفة منذ اال�ستقالل  

حجز مليون كي�س �سمة مقلدة بقيمة فاقت 7 ماليري �سنتيم

امل�ضتفيدين  ع�رضات  جدد 
جتزئة   200+200 ح�ضة  من 
تاجموت  ببلدية  �ضكنية 
جهم  حتجا اإ ، ط ا غو الأ ا ية   ال بو
و�رضعان  البلدية  مقر  اأمام 
الغا�ضبة  حركتهم  اإمتدت  ما 
الوالئي  الطريق  غلق  حد  اإىل 

البلدية،على  مدخل  اىل  املوؤدي 
ال�ضلطات املحلية  خلفية جتاهل 
مطلبهم القا�ضي با�ضتفادتهم من 
مبا�رضة  اأجل  من  مالية  اإعانات 
املحتجون  را�ضل  البناء،حيث 
املرات  عديد  املعنية  اجلهات 
مل�ضكلتهم  حل  اإيجاد  ق�ضد 

العالقة وت�رضيع وترية ا�ضتفادتهم 
لبناء  املخ�ض�ضة  االإعانات  من 
عبارة  عن  بقيت  التي  م�ضاكنهم 
من  خالية  اأر�ضية  م�ضاحات 
2014،على  �ضنة  منذ  البناء،وهذا 
البناء  رخ�س  منحهم  من  الرغم 
اأنهم  اإال  ال�ضابقة  العهدة  خلل 

مل ينطلقوا يف مبا�رضة البناء،كون 
ومن  البطال  ال�ضباب  من  غالبيته 
حتم  ال�ضعيف.مما  الدخل  ذوي 
الوايل  ومنا�ضدة  االإنتظار  عليهم 
التدخل العاجل لق�ضيتهم العالقة 

منذ �ضنوات.
ع.ق

تاجموت باالأغواط

امل�ستفيدون من التجزئات الريفية ببلدية يحتجون

جامعة الوادي 

مكافحة االإرهاب

ثقافة املواطنة يف اجلزائر الواقع والتاأ�سي�س

اإرهابي ي�سلم نف�سه بتمرنا�ست

يومي  بالوادي  خل�رض  حمى  جامعة  حتت�ضن 
27-28 فيفري ملتقى وطني م�ضوم ب« ثقافة 
املواطنة يف اجلزائر الواقع والتاأ�ضي�س.«بح�ضور 

وكذا  الباحثني  االأ�ضاتذة  الدكاترة،  من  جمع 
جمع من الطلبة الدكاترة.

ي ع.

اجلهود  وبف�ضل  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
املتوا�ضلة لقوات اجلي�س الوطني ال�ضعبي، �ّضلم 
اإرهابي نف�ضه، يوم 12 فيفري 2018، لل�ضلطات 
ال�ضاد�ضة  الع�ضكرية  بالناحية  الع�ضكرية 
من  ر�ضا�س  م�ضد�س   )01( بحوزته  بتمرنا�ضت، 
مملوء.  ذخرية   )01( وخمزن  كل�ضنيكوف  نوع 

ويتعلق االأمر بامل�ضمى »اأ. زمة »، املكنى »اأبو 
تاأتي هذه النتائج امليدانية لتوؤكد  رقية«. 
مرة اأخرى جاهزية وا�ضتعداد وحدات اجلي�س 
ال�رضيط  على  املرابطة  ال�ضعبي  الوطني 
حماوالت  لكل  للت�ضدي  للبلد،  احلدودي 

امل�ضا�س بحرمة و�ضلمة الرتاب الوطني.

الفريق اأحمد ڤايد �سالح نائب وزير الدفاع الوطني

ا�ستقبال الأمريال الفرن�سي  برنار روجيل

املدية

الوايل يتفقد م�ساريع ببلدية متزقيدة

نائب  �ضالح،  ڤايد  اأحمد  الفريق  ا�ضتقبل 
اجلي�س  اأركان  رئي�س  الوطني،  الدفاع  وزير 
فرباير   13 الثلثاء  اأم�س   ال�ضعبي،  الوطني 
2018، مبقر اأركان اجلي�س الوطني ال�ضعبي، 
االأركان  رئي�س  روجيل،  برنار  االأمريال 

اخلا�س لرئي�س اجلمهورية الفرن�ضية. 
خلل هذا اللقاء، اأجرى الطرفان حمادثات 
تناولت حالة التعاون الع�ضكري بني البلدين، 
حول  النظر  ووجهات  التحاليل  تبادال  كما 
وح�رض  امل�ضرتك،   االهتمام  ذات  الق�ضايا 
وزارة  من  وعمداء  األوية  �ضباط  اللقاء  هذا 
الوطني  اجلي�س  واأركان  الوطني  الدفاع 
الع�ضكري  الوفد  اأع�ضاء  وكذا  ال�ضعبي 

الطرفان  تبادل  اللقاء،  ختام  يف  الفرن�ضي 
برنار  االأمريال  بعدها  ليوقع  رمزية،  هدايا 
روجيل على ال�ضجل الذهبي الأركان اجلي�س 

الوطني ال�ضعبي.

بو�ضمة  حممد  املدية  والية  وايل  قام 
م�رضوع  معاينة  بزيارة  االأ�ضبوع  هذا  بحر 
ببلدية  اإيجاري  عمومي  م�ضكن   120 اجناز 
ربط  اأ�ضغال  �ضري  على  اطلع  اأين  متزقيدة 
العمومية موؤكدا  واالنارة  ال�ضبكات  ملختلف 
ملدراء القطاع احلر�س على جودة االأ�ضغال 
واالهتمام  الور�ضة  خملفات  وتنظيف 
باملرافق ال�رضورية التي ترافق هذا التجمع 

ال�ضكني وذلك يف اقرب االآجال املمكنة كما 
الريا�ضي  الوايل عند م�رضوع املركب  وقف 
اجلواري بتمزقيدة اأين امر بفتحه مع ايجاد 
الكيفية املثلى لت�ضيري هذا املرفق ال�ضباين 
الهام حتى ي�ضتقطب �رضيحة اكرب من �ضباب 
املنطقة و هذا برفقة االأمني العام للوالية و 

رئي�س دائرة املدية  . 
 الهواري بلزرق

الكمية كانت على منت �ساحنة ذات مقطورة

درك الأغواط يحجز 65 كلغ من الكيف املعالج
اأوقف عنا�رض الدرك الوطني بدائرة بريدة  �ضمال 
مدينة   من  متجهة  مقطورة  ذات  االغواط،�ضاحنة 
جاء  قد  كلغ،و   65 بـ  قدرت  املعالج  الكيف  من 
علمية  احلجز بناء على معلوامت من�ضقة بني فرقة 
الدرك الوطني بتاويالة واالأمن الداخلي باأفلو،عقب 
الكمية  بوجود  تفيد  معلومات  امل�ضالح  ذات  تلقي 
الوطني  الطريق  حمور  على  مهربة  املمنوعة 
الرابط بني افلو باالأغواط �ضوب مدينة تيارت.مما 
تطلب ن�ضب كمني اأمني حاجز مبنطقة �ضعيفة من 

توقيف  اأ�ضفرت عن  التي  الهاتفية،و  التغطية  حيث 
»اأك�ضانت«كانت ب�ضدد فتح الطريق  �ضيارة من نوع 
عملية  خلل  من  مقطورة،ثبت  ذات  �ضاحنة  اأمام 
على  بداخلها  حتتوي  االأخرية  اأنها  هذه  تفتي�س 
توقيف  العملية  اإثر  على  مت  املهربة.حيث  الكمية 
�ضنتيم،باالإ�ضافة  مليون  و حجز21  اأ�ضخا�س  ثلثة 
اىل ت�ضعة هواتف نقالة و11 �رضيحة  كانت ت�ضتعمل 

يف عملية االإت�ضاالت والتمويه.
ع.ق .

  موقف ...
خالل  بالذاكرة  ماعلق  اأطرف  من 
يكتبه  ما  اأطالع  اأنا  و  املا�سية  اأالأيام 
خرب  هو  املوريتانيني  الزمالء  بع�س 
ال�سلطات  اأجازته  قانون  م�سروع  عن 
�سد  »العنف  بقانون  عرف  املوريتانية 
قانونية  اآليات  يحدد  الذي  النوع«،و 
خ�سو�سا  و  الن�ساء  تعنيف  لردع 
يف  املواطنون  �سيكون  حيث  الزوجات 
رفعت  اإذا  لل�سجن  عر�سة  موريتانيا 
و  لل�سب  بتعر�س  تفيد  �سكوى  �سدهم 

التعنيف اللفظي فقط 

جمل�س  يف  اإجها�سه  مت  الن�س  لكن 
ال�سيوخ حتت تاأثري كثري من الفعاليات 
على  االجتماعية،احلدث  و  ال�سيا�سية 
ماذا  نت�ساءل  طبيعيا  يجعلنا  طرافته 
لو ا�ستن�سخنا ثم طبقنا هذا القانون يف 

اجلزائر ماذا �ستكون النتيجة؟ 
تكون  حتى  �سهران  اأو  �سهر  مير  لن 
بناء  اإىل  م�سطرة  اأويحي  حكومة 
يف  خميمات  ورمبا  ال�سجون  ع�سرات 
الهائلة  االأعداد  ال�ستيعاب  ال�سحراء 
من  الف�ساءات  هذه  عمار  �سيكون  و 

الذكور و االإناث على حد �سواء باعتبار 
اإىل  يتحول  يكاد  اأ�سكاله  بكل  العنف 
ثقافة متاأ�سلة يف ممار�ساتنا اليومية ،

يذكر التقرير االعالمي املوريتاين عن 
مواد  اإحدى   يف  اأنه  القانون   م�سمون 
على   ،14 املادة  وهي  الـ74،  امل�سروع 
احلب�س من ع�سرة اأيام اإىل �سنتني لكل 
ميكن  مهينة  بعبارة  زوجته  "�ستم  من 
فيما  �سرفها"،  اأو  كرامتها  من  مت�س  اأن 
من  كل  معاقبة  على   7 املادة  تن�س 
ارتكب جرمية االغت�ساب وهو متزوج 

ال�ساقة  االأ�سغال  وعقوبة  باالإعدام، 
واحلد واجللد اإذا كان مرتكب اجلرمية 
على  املوقتة  ال�ساقة  والعقوبة  عازبًا، 

من ُي�سرع يف جرمية االغت�ساب.
زوج  كل  معاقبة  على   19 املادة  ت  ون�سّ
حرياته  مبمار�سة  ل�سريكته  ي�سمح  ال 
�سنتني،  اإىل  �سنة  من  باحلب�س  العامة 
من  كل  الثانية  املادة  عاقبت  فيما 
اجلن�سي،  التحّر�س  جرمية  ميار�س 
بال�سجن من �ستة اأ�سهر اإىل �سنة اإ�سافة 
اأوقية  األف   200 اإىل  ت�سل  غرامة  اإىل 

وقد  اأمريكي(،  دوالر   560 )حواىل 
يف  �سنوات  ثالث  اإىل  العقوبة  ترتفع 
ال�سحية  كانت  اإذا  منها  عدة  حاالت 

عاملة منزلية"
األ�سنا  كمجتمع و و اإعالميني و خمتلف 
الفعاليات اإىل طرح االأ�سئلة االأ�سا�سية 
حيال ظاهرة العنف و اآليات عالجها،و 
ا�ستيعاب متظهراتها املختلفة املرتبطة 
يف االأ�سا�س  مب�سارات منو املجتمع  لعلنا 

بعدها نفلح يف اإنقاذ م�ستقبلنا.

العنف �سد النوع

وداد احلاج:

وايل عنابة 
والتليطون

من  عنابة  االأعمال  رجال  �ضلماين  حممد  عنابة  وايل  جمع 
5مليري  حوايل  جمع  اأين  عنابة  احتاد  وم�ضاندة  دعم  اأجل 
وقد �ضبق واأن منحهم 4مليري هذا التليطون يدخل يف اإطار 
�ضعود الفريق ويبدو ان الوايل �ضلماين فاأل خري على الواليات 
اأن كان واليا وها هو يعيد  باتنة يوم  فقد �ضبق وان �ضعدت 

التجربة مع احتاد عنابة.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

